Mens vi
venter…

Juni 2018

Kjære alle dere som venter!
Det er juni og vi vil benytte anledningen til å ønske alle våre søkere en god sommer. I sommerferien
vil Verdens Barn ha redusert bemanning, men alle viktige beskjeder vil bli formidlet.
For å sikre at vi har tid til å håndtere de prioriterte sakene, vil vi ha begrenset åpningstid på telefonen.
Telefontiden blir fra kl. 10:00 til kl. 14:00 i perioden 9. juli - 12. august.
Vi vil gjøre oppmerksom på at henvendelser som ikke haster, kan ta litt tid før blir besvart.
Saksbehandleren som er på jobb i sommer vil prioritere tildelinger, reisebeskjeder og andre saker som
haster. Spørsmål om for eksempel ventetider, oppfølgingsrapporter, adresseendringer, o.l. kan man
ikke regne med å få svar på umiddelbart i ferietiden.
Vi håper på forståelse for dette. Send gjerne epost, så svarer saksbehandler så fort det er kapasitet!
Om ditt lands saksbehandler er på ferie, kan den saksbehandleren som er på jobb nås på epost
adopsjon@verdensbarn.no
Trenger nye søkere
Verdens Barn trenger nye søkere som kan tenke seg å adoptere barn fra Thailand. Vi har langt færre
søkere i prosess enn det vi har behov for og kapasitet til.
Det er også stort behov for nye søkere på Sør-Korea.
Dersom noen av dere som er godkjent for andre land tenker det kan være aktuelt å bytte land, ta
kontakt med saksbehandler. For informasjon vedrørende kravene koreanske og/eller thailandske
myndigheter stiller, se vår hjemmeside.

EurAdopt
EurAdopt er en forening av 27 adopsjonsorganisasjoner fra
14 ulike europeiske land. Hovedformålet er å arbeide etter de
etiske retningslinjene som er nedfelt i Haagkonvensjonen.
Norge og de nordiske landene har bidratt til å utvikle en
adopsjonsetikk vi kan være stolte av, og som er forbilde for
mange av de andre organisasjonene.
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Medlemsorganisasjonene har generalforsamling annethvert år. EurAdopt arrangerte i mai en
konferanse for medlemsorganisasjonene og myndigheter i Milano, i forkant av generalforsamlingen.
Både adopsjonsorganisasjoner og adopsjonsmyndigheter deltok på konferansen, og Norge var svært
godt representert. For mer informasjon om EurAdopt, se www.portal.euradopt.org
Vi leter etter spesielle foreldre
Våre samarbeidsland ber oss fra tid til annen om å finne foreldre til barn de ikke har klart å plassere
hos søkere de allerede har dokumenter fra.
Alle barn behøver foreldre som har tid, ressurser og egenskaper som passer akkurat for dem. Men
noen barn har større utfordringer enn andre. Vi vet at det finnes spesielle foreldre, i den forstand at
de er godt egnet som familie til nettopp disse barna.
Vi leter nå etter familie til en gutt født i august 2017. Han er født til full termin og veide 2,4 kg. Gutten
er diagnostisert med Arthrogryposis, en medfødt tilstand med bøyde og stive ledd i ulike deler av
kroppen. Gutten har siden fødsel bodd i et godt fungerende fosterhjem utenfor Cape Town. Han får
fysioterapi og behandling, og viser god utvikling.
Av hensyn til barna og deres integritet er vi i slike saker sparsomme med opplysningene. Søkere som
kan tenke seg å vurdere å adoptere denne gutten bes ta direkte kontakt med Helge Solberg
(helge@verdensbarn.no) for flere opplysninger. Vi har også bilder og video som familiens lege kan få
tilgang til. Alle som allerede er godkjent av Bufetat kan søke. Eventuelle andre barn i familien bør
være minst to år eldre.
Dersom man ønsker å et adoptere barn med spesielle behov, vil vi fremme saken for Faglig utvalg for
adopsjonssaker. Dette er et utvalg som er oppnevnt av Barne- og likestillingsdepartementet, og
består av lege, psykolog og psykiater. Inntil tre familier kan fremmes samtidig overfor Faglig utvalg.
De velger da den familien de mener er best rustet til å ta imot akkurat dette barnet.
Har du noe å dele?
Har du en historie du ønsker å formidle? Vi får ofte spørsmål om vi kan trykke flere ”reiseskildringer” i
vårt medlemsblad, der nye adoptivsøkere kan få ta del i andre adoptivfamiliers opplevelser. I løpet av
en adopsjonsprosess er mange opptatt av å få informasjon og finne ut mest mulig om det man en
gang skal oppleve.
Vi som adopsjonsforening forsøker å formidle kunnskap, og vi vet av erfaring at mange også setter
stor pris på å lese om andres opplevelser, inntrykk, erfaringer og gleder. For at vårt medlemsblad skal
bli et levende magasin som mange har utbytte av, er vi helt avhengige av bidrag.
Vi ønsker derfor å oppfordre våre medlemmer og familier til å dele sine erfaringer med andre. Det
kan være tanker i ventetiden, fra hentereisen, fra tilbakereisen - eller noe helt annet!
Forslag til aktuelle temaer, bilder eller en historie du mener andre kan ha glede av mottas med takk.
Tekst og bilder kan gjerne sendes på mail, men det går også bra å sende bidrag i papirform.

Vi ønsker dere en riktig fin sommer!
Hilsen alle oss i Verdens Barn.
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Velkommen til informasjonsmøte i Oslo 28. august!
Sted: Verdens Barn sine lokaler, i Frognerveien 10
Tid: 28. august kl. 18-20
Her kan du få svar på det meste du lurer på om adopsjon. Saksbehandlere
i Verdens Barn vil fortelle om adopsjonsprosessen og situasjonen i våre
samarbeidsland.
Du vil også få oppdatert informasjon om blant annet ventetider.
Møtet er uformelt, og det blir mulighet til å stille spørsmål om
adopsjonsprosessen og landene vi samarbeider med.

VELKOMMEN!
Hilsen alle oss i Verdens Barn
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THAILAND
Hittil i år har fem barn kommet fra Thailand til sin nye familie i Norge. Ytterligere to familier har fått
reisebeskjed, og drar til Thailand for å overta omsorgen for sitt barn i sommer. Samtlige av disse
barna adopteres via HSF.
Vi har hittil i år mottatt en tildeling. Denne er via DCY.
Søknader via sentralmyndighetene (DCY)
Fem familier har sin søknad hos DCY i påvente av tildeling. En familie vet hvilket barn de venter på.
Ytterligere en familie er nylig godkjent og samler dokumenter som skal sendes til DCY. Forrige
tildeling var i januar 2018.
Ut fra signalene vi har fått fra DCY, vil det mest sannsynlig drøye litt til før neste tildeling ankommer
noen av våre søkere. Dette utfra beskjed om at det per mai ikke var noen av våre søkere som er
matchet mot et konkret barn. Ved tildelinger via DCY kan det fort ta 3-6 måneder eller mer fra barnet
er matchet mot familie, til vi mottar tildelingen og kan ringe dem det gjelder. Dette blant annet fordi
Central Adoption Board (CAB) først må godkjenne matchingen, og dokumentene deretter må
klargjøres og oversettes.
I løpet av dette året vil alle fem familiene som har sin søknad hos DCY enten ha passert, komme
innenfor eller være nær det anslaget de fikk oppgitt ved sending av søknad til DCY. Det betyr at det i
teorien kan komme mange tildelinger via DCY i løpet av siste halvår av 2018. Det er likevel mest
sannsynlig at noen av tildelingene først vil komme på et senere tidspunkt.
I løpet av de sju årene vi nå har samarbeidet med DCY, har de fleste søkere som har fått tildeling
ventet ca. like lenge som anslått, pluss minus noen måneder. Unntaksvis har noen ventet opp til et år
lengre enn anslaget. Vi ber dere derfor være innstilt på at det kan ta litt lengre tid også.
Anslått ventetid for søknader mottatt hos DCY før 2016 er tre år. Antatt ventetid for søknader mottatt
hos DCY i 2016 er 2-3 år. Antatt ventetid for søknader mottatt etter 2016 er 2 år. Det sistnevnte
anslaget gjelder da for nye søkere.
Verdens Barn kan sende inntil ni søknader til DCY hvert år. Det er meget god kapasitet til å ta imot
nye søkere.
Antatt tid fra tildeling til hentereise er 2-4 måneder. Selve oppholdet tar vanligvis ca. 10 dager.
Ettersom ventetiden er beregnet ut fra når søknaden er mottatt hos DCY (gå ut fra ca. 3 måneder
etter den er sendt Thailand), er det viktig å få sendt ned søknaden så raskt som mulig etter
godkjenning. Vi ber derfor søkere som skal sende søknad til DCY om å kontakte oss når
sosialrapporten er klar for underskriving. Dere vil da få liste fra oss over hvilke dokumenter som må
innhentes for den thailandske delen av prosessen.
Søknader via HSF
Forrige tildeling var i desember 2017. Tre familier vet hvilket barn de venter på. Sju par har sin søknad
hos HSF og venter på tildeling. Ytterligere to familier er godkjent og samler dokumenter.
Familiene som har sin søknad hos HSF og venter på tildeling, har pt. ventet 19- 47 måneder. De fleste
av disse har snart ventet 3 år eller mer.
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Grunnet relativt få søkere som har søknaden sin hos HSF, sett opp mot normal tildelingsfrekvens per
år, er ventetiden anslått til å gå betydelig ned for nye søkere. Vi anslår at de fleste nye søkere vil få
tildeling 6-12 måneder etter godkjenning. Noen kan oppleve å vente kortere enn anslaget, noen litt
lengre.
Det er god kapasitet til å ta imot nye søkere. Vi har svært få søkere i den norske delen av prosessen.
HSF har informert om at de har barn i sin omsorg som er, eller snart er frigitt til adopsjon, og som er
tiltenkt matchet med noen av våre søkere.
Grunnet alvorlige private utfordringer for sentrale sosialarbeidere hos HSF som har måttet jobbe
redusert i perioder av denne årsak, kombinert med en del andre arbeidsoppgaver som har måttet/må
prioriteres, og allerede stor arbeidsbelastning på andre i adopsjonsteamet, kan det imidlertid fortsatt
ta noen måneder før alt er klargjort og dokumentene kan oversendes Verdens Barn. HSF beklager
dette, men ber samtidig om forståelse for situasjonen.
Vi vet ikke hvor mange tildelinger det er snakk om, eller til hvem. Vi tar kontakt med dem det gjelder
når tiden kommer.
Litt om ventetid til hentereise
Familiene som fikk tildeling i første halvdel av 2017, reiste til Thailand etter 10-17 måneder. Om man
ser bort fra en familie som ventet i 17 måneder, var gjennomsnittlig ventetid drøye 11 måneder.
Familiene som fikk tildeling i siste halvdel av 2017, reiser/reiste etter 6-9 måneder. Gjennomsnittlig
ventetid 7,5 måneder.
Antatt ventetid fra tildeling til hentereise fremover anslås til 7-12 måneder for de fleste. Unntaksvis
kan det ta kortere eller lengre tid.
De fleste får reisebeskjed 4-12 uker før de må befinne seg i Thailand. Selve oppholdet rundt
overtakelsen tar ca. 10 dager.
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SØR-KOREA
Det har kommet hjem åtte barn fra Sør-Korea hittil i år. Ytterligere ett barn ventes hjem i løpet av
juni. Gjennomsnittlig ventetid fra tildeling til hentereise i disse sakene ligger på rundt 9 måneder. Vi
tenker dagens estimat på ca. 9-12 måneder er realistisk også for tiden fremover, men minner
samtidig om at det alltid vil kunne være de som venter lengre (og kortere) enn estimert.
Syv par har fått den gode nyheten om hvilket barn de skal bli foreldre til. De aktuelle parene ventet
mellom 4 og 8 måneder fra godkjenning til tildeling, og estimatet på ca. 3-10 måneder opprettholdes.
Også her vil det kunne være noen som venter noe lengre enn estimert.
Blant drøyt 40 registrerte søkerpar, er det 15 som har fått tildelt et barn som de venter på å få hente
hjem. Kun ni har mottatt godkjenning fra Barne-, ungdoms- og familieetaten (Bufetat) og venter på
tildeling av et barn.
Med i gjennomsnitt 17 tildelinger årlig de siste 5 årene, er det fortsatt et stort behov både for nye
søkere og allerede godkjente søkere.
Ministry of Health and Welfare (MoHW)
Det ble i løpet av mai utstedt utreisetillatelse (EP - emigration permit) i 8 saker som ble sendt inn til
MoHW i mars. Det har alltid vært individuelle variasjoner i saksbehandlingstiden. Det eneste vi kan
gjøre, som naturlig nok kan være frustrerende særlig når ventetiden blir lang, er å vise til
saksbehandlingstiden i tidligere saker. Denne har de siste årene variert fra ca. 4 uker til i overkant av 4
måneder.
To saker ble sendt inn til MoHW i slutten av mai. De aktuelle parene hadde da ventet i ca. 4 måneder
siden tildeling. Andre kan få lengre ventetid, eller kan være heldige å nå denne første milepælen kun
få uker etter tildeling. Dette betinger at alt av papirer er på plass ved tildeling. Vi minner i denne
forbindelse om at det er svært viktig at man starter innhenting av dokumenter straks man mottar
godkjenning fra Bufetat.
Hovedårsaken til at ventetiden varierer så mye, er at antall utreisetillatelser som gis reguleres opp
mot antall gjennomførte innenlandsadopsjoner i Sør-Korea. Hyppigheten og antallet på disse følger
naturlig nok ikke et bestemt mønster. Fem par venter per i dag på innsendelse. De som har ventet
lengst, har ventet i drøyt 3 måneder.
Seoul Family Court
De 8 sakene der EP ble utstedt i mai, befinner seg nå hos domstolen. Når domstolen mottar saker,
fordeles de mellom de to dommerne som behandler adopsjonssaker. Før det enkelte søkerpar blir
tildelt en rettsdato vil alle dokumentene i saken gjennomgås. Domstolen vil også i denne perioden
forsøke å lokalisere biologisk mor, som etter domsavsigelse vil bli orientert om kjennelsen.
Det mest vanlige er at rettsmøte finner sted fra ca. 2 til 4 måneder etter at saken er mottatt hos
domstolen. Unntaksvis har vi opplevd at det har tatt opp mot ca. 5 måneder. Det kan være forskjellige
grunner til ulik saksbehandlingstid. Ofte kan det handle om varierende saksmengde og kapasitet hos
dommerne. Andre faktorer av betydning vil blant annet kunne være tiden det tar å lokalisere
biologisk mor/familie, samt hvor lang tid dommeren bruker på å gå igjennom dokumentene til det
enkelte søkerpar.
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Fostermorbesøk
I løpet av årene Verdens Barn har samarbeidet med Holt Children’s Services, har vi mange ganger hatt
besøk av fostermødre som i en årrekke har tatt seg av barn som venter på å få reise til sin nye familie i
utlandet. Turene er ment som en takk for lang og tro tjeneste, der fostermødrene får muligheten til å
treffe igjen sine tidligere fosterbarn.
Vi har denne uken igjen gleden å motta et slikt besøk. To fostermødre og to ansatte hos Holt
Children’s Services er på besøk i Oslo fra 6. til 9. juni. De to fostermødrene har jobbet som
fostermødre siden 1996, og har begge hatt rundt 40 barn boende hos seg. Åtte av disse barna har
blitt adoptert til familier i Norge. Vi vil i løpet av oppholdet blant annet arrangere et treff på vårt
kontor i Oslo, og gjestene vil også få anledning til å komme på hjemmebesøk til en av familiene.
Alle barna som adopteres fra Korea, bor i fosterhjem helt fra biologisk mor/foreldre frasier seg
omsorgen for barnet. For å kunne bli fostermor må man ha erfaring i å oppdra barn, og det kreves at
alle familiemedlemmene er delaktige i omsorgen for barnet. Det kreves at fosterforeldrene har god
fysisk og psykisk helse, og fostermor må gjennomgå en rekke intervjuer og fullføre et treningskurs.

Fra fostermorbesøket i 2012
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SØR-AFRIKA
Hittil i år har fire barn kommet hjem fra Sør-Afrika, og ytterligere to familier er nå i Cape Town for å
møte sitt nye familiemedlem. Vi har tett kontakt med både ABBA og organisasjonen ProCare (som
jobber med mange av de biologiske mødrene). De sier at det er sannsynlig at det kommer minst like
mange tildelinger i 2018 som i fjor (det kom 15 barn til Norge i 2017).
Det er relativt mange barn i systemet, og flere av disse er planlagt matchet til norske familier. Dette
er barn både med og uten spesielle behov. Det betyr at det vil være flere familier som reiser til SørAfrika i løpet av det neste halvåret.
Det er store forskjeller i ventetiden fra familie til familie. Vanligvis skjer tildelingene blant de 8-10 som
har ventet lengst, men vi har også hatt saker familier langt ned på lista har blitt matchet. Noen ganger
helt tilfeldig, andre ganger kan det være helt spesielle årsaker.
Som de fleste har fått med seg, har det vært mange saker med barn fra Sør-Afrika med spesielle
behov de siste årene. Selv om det vanligvis er mindre alvorlige helseanmerkninger, så må en del av
disse sakene behandles i faglig utvalg. Risikoen for at barnet kan få utfordringer senere i livet er
høyere enn i andre saker, og familiene som ønsker å adoptere barna må være klare over dette.
Barn med spesielle behov er like forskjellige som alle andre. Hvert barn har sin unike historie og sine
utfordringer. Det de har til felles, er at de har behov for en familie som kan gi dem det ekstra
omsorgsbehovet som de så sårt trenger.
Det er ikke mulig å lage en komplett oversikt over alle typer spesielle behov. For noen kan det være
større eller mindre medisinske årsaker til at vi leter etter den rette familien. Eksempelvis premature
barn, mindre hjerteproblemer, syns- eller hørselsnedsettelser, osv. I andre tilfeller kan det være
barnets alder ved adopsjonen, en spesielt vanskelig bakgrunnshistorie, eller det at biologisk mor kan
ha brukt rusmidler under svangerskapet som kan indikere at barnet kan ha behov for tettere
oppfølging.
I noen saker er de ekstra utfordringene man kan forvente relativt konkrete, i andre tilfeller er de mer
diffuse. Noen problemstillinger vil kreve ekstra oppfølging i en kortere periode, andre over lengre tid,
eller periodevis. I noen tilfeller er barnet ved normal fungering og utvikling, men har en kjent risiko
for at en eller flere utfordringer kan oppstå senere i livet.
Barn med spesielle behov, blir vanligvis ikke tildelt på vanlig måte. I de fleste sakene sender vi ut en
forespørsel til alle godkjente søkere, og/eller legger informasjonen ut under «barn søker foreldre» på
våre hjemmesider, og så kan de som er interessert melde seg. Disse barna kan også være aktuelle for
søkere på andre land.
I noen tilfeller hender det at ABBA matcher et barn med mindre helseanmerkninger direkte til en
familie. Når det skjer, tar vi kontakt med den aktuelle familien, informerer kort, og spør om de er
interessert. Familien kan da velge om de vil vite mer, eller om dette ikke er aktuelt.
Om familien velger å vente på en ny tildeling, så er dette noe ABBA har stor forståelse for. Det er ikke
til barnets beste at familien påtar seg større omsorgsoppgaver enn de har kapasitet til.
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Faglig utvalg
Dersom en familie ønsker å vurdere å adoptere et barn med spesielle behov, vil Verdens Barn sende
familien informasjon om det konkrete barnet. Slik informasjon sendes alltid anonymisert, dvs. uten
bilder og navn.
Det kreves at man får dokumentene vurdert av en lege, og evt. andre relevante fagfolk. Dersom
familien ønsker å gå videre, blir saken fremmet for Faglig utvalg for adopsjonssaker.
Faglig utvalg er oppnevnt av Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet, og har blant annet
ansvar for å vurdere foreldre til barn med særlige omsorgsbehov som skal adopteres fra utlandet.
Utvalget har tre medlemmer, og har møter ca hver tredje uke. Utvalget består av en psykolog, en
psykiater og en lege.
Det er et viktig poeng at de er et tverrfaglig utvalg, på den måten kan de vurdere sakene fra flere
vinkler. Utvalgets oppgave er å vurdere om potensielle foreldre har den nødvendige forståelsen,
kapasiteten og ressursene som skal til for å adoptere det konkrete barn.
En viktig forutsetning for familier som ønsker å bli foreldre til disse barna er at de er godt forberedte
for oppgaven. Vår erfaring er at Faglig utvalg blant annet legger stor vekt på om søkerne har gått
adopsjonsforberedende kurs.
Familien må skrive en søknad til Faglig utvalg med en presentasjon av seg selv og hvorfor de ønsker å
adoptere nettopp dette barnet. Gjennom søknaden forsøker Faglig utvalg å danne seg et bilde av om
familien har forstått hva adopsjon av dette barnet kan innebære, på kort og lang sikt. Deres oppgave
er å se på helt konkrete familier og et konkrete barn, og vurdere hvorvidt dette er til beste for barn og
familie.
I saker der barnet ikke allerede er matchet til en konkret familie i utlandet, kan inntil tre familier søke
samtidig. Faglig utvalg velger da den familien de mener er best rustet til å ta imot nettopp dette
barnet.
Kjenn etter hva som er riktig for deg!
Motivet bak og tankene omkring det faktum at foreldre velger - eller ikke velger - å adoptere barn
med spesielle omsorgsbehov er like mange som barna som trenger adoptivforeldre. Det er viktig å
påpeke at ingen utenforstående kan si hva som er riktig eller feil tenkt av den enkelte adoptivsøker.
Hver og en må komme til bunns i hva som kjennes rett for henne eller ham. Det viktigste er at den
enkelte selv er trygg på sine tanker.
Alle barn, uansett egenskaper eller bakgrunn, har rett til å komme til foreldre som har valgt akkurat
dem. Ikke som andrevalg, men som førstevalg blant de valg de sto overfor i adopsjonsprosessen. Ikke
fordi barna med spesielle behov er annerledes, men fordi ethvert barn, uansett behov, har retten til å
føle seg utvalgt og etterlengtet.
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Vannsituasjonen i Cape Town
Samarbeidet med Sør-Afrika viser at synet på hva som er godt vær kan avhenge av omstendighetene.
I slutten av mai kunne Tilda hos ABBA gledesstrålende fortelle at det har begynt å regne i Cape Town,
samtidig som store deler av Norge er like lykkelige over den varmeste mai i manns minne.
Cape Town har lenge stått i fare for å bli den første storbyen som må stenge vannforsyningen til
innbyggerne sine på grunn av vannmangel. I hele byområdet bor det over fire millioner mennesker,
enda flere bor i områdene rundt Cape Town. Tidligere i år fikk befolkningen strenge
rasjoneringskvoter på bruk av vann. Det ble for eksempel anbefalt å dusje i maksimalt 90 sekunder,
vanning i hagen ble forbudt og det ble anbefalt å ikke spyle ned i toalettet etter hvert besøk.
Vannkrisen i Cape Town har også hatt store konsekvenser for landbruket. Det er spesielt vannet i
demningen Theewaterskloof utenfor Cape Town som har minket dramatisk de siste årene. Denne
demningen er hovedkilden til vann for både hjem og jordbruk i regionen.
I løpet av 2017 førte vannmangelen til at kornavlingene i området ble redusert med mer enn 36
prosent, og mengden vindruer som ble produsert falt med 20 prosent. Nå har heldigvis regnsesongen
startet, men Theewaterskloof-demningen trenger minst tre år med godt vinterregn for at
vannmengden skal stige til sikre nivåer. Dette er spesielt viktig for landbruket i området, og dermed
også for arbeidsplassene for mange av innbyggerne.
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KINA
CCCWA har tildelt barn til familier med LID til og med 7. februar 2007. Vår neste familie har LID 8.
februar 2007. Ventetiden er nå godt over 11 år.
Verdens Barn har nå kun to registrerte søknader på Kina. Vi vil gjøre det vi kan for å gjennomføre
adopsjonene for disse søkerne, men tar ikke inn nye søkere.

INDIA
Verdens Barn tar for tiden ikke inn nye søkere på India.
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