Mens vi
venter…

Høsten 2018

Kjære alle dere som venter!
Vi vet de fleste adoptivsøkere er opptatt av tid. Naturlig nok. Likevel er det slik at ventetiden for en
adopsjon ikke er konstant, eller lik for alle. Ventetiden i Norge varierer, og ventetiden i våre ulike
samarbeidsland varierer.
Vi vet det kan være vanskelig å vente. Vi vet også at det er viktig å bruke denne tiden. Tenk på at dere
adopterer ikke bare et barn, men også et land med språk, kultur og historie. Ta kontakt med
lokalavdelingen. Bli kjent med andre adoptivfamilier. Lær barnets hjemland å kjenne. Deres barn
kommer til å ha spørsmål om sitt opprinnelsesland. Den ventetiden dere nå opplever er en del av
barnets historie.

Stort behov for nye søkere på Thailand og Korea!
Vi har svært få søkere både i den norske og utenlandske delen av adopsjonsprosessen mot disse
landene. Vi har langt færre søkere enn det antallet barn som vil ha behov for ny familie i Norge via
adopsjon de kommende årene.
Det er derfor stort behov for nye søkere som ønsker å adoptere fra enten Thailand eller Korea. Det er
behov for både søkere som er helt i startfasen av adopsjonsprosessen, samt søkere som er under
utredning eller er godkjent for et annet land.

Har du noe å dele?
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.
Hilsen alle oss i Verdens Barn
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Barn søker 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. Vi leter nå etter familier til et barn fra Sør-Korea:

Sør-Korea
Vi leter etter en familie til en gutt fra Sør-Korea født i august 2016. Gutten er født i uke 38 med en
fødselsvekt på 2.2 kg. Historikk med enkle partielle anfall, som har artet seg som rulling med øyet og
ett tilfelle med skjelving i det ene benet.
Gutten stod på antiepileptika i perioden mai 2017-mai 2018. Responderte bra og ingen anfall etter
endt behandling (siste anfall november 2017) Noe forsinket språkutvikling, men aldersadekvat
utvikling for øvrig. Prognose blir beskrevet som god.
Også søkere på andre land enn Sør-Korea er aktuelle, hvis man oppfyller kravene som koreanske
myndigheter stiller. Ta kontakt med saksbehandler Una Sveen på telefon 22 59 52 00 eller
epost una@verdensbarn.no for mer informasjon.

Av hensyn til barna og deres integritet er vi sparsomme med opplysningene. Søkere som kan tenke
seg å vurdere å adoptere dette barnet bes derfor ta direkte kontakt med oss for flere opplysninger.
Inntil tre familier kan få tilsendt barnets dokumenter. Informasjonen sendes i slike saker alltid
anonymisert, dvs. uten navn og bilder. Dersom man ønsker det, kan legen deres i tillegg få tilsendt
bilder av barnet.
Dersom familien - etter samråd med lege - ønsker å adoptere barnet, må saken fremmes for «Det
faglig rådgivende utvalget for adopsjonssaker». Dette utvalget vurderer saker som angår barn med
spesielle behov.
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Kjenner du noen som vurderer adopsjon?

Vi ønsker velkommen til informasjonsmøte i Oslo 30. oktober!
Sted: Verdens Barn sine lokaler, i Frognerveien 10
Tid: 30. oktober 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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Fadderskapsuken - Uke 43
Hvert år arrangerer Verdens Barn en egen Fadderskapsuke i uke 43. Denne uken vil det bli en rekke
arrangementer i lokalavdelinger over hele landet. Målet er å vise hvor viktig vårt fadderskaps- og
hjelpearbeid er i våre samarbeidsland.
- Fadderskap - funker det?
I fadderskapsuken kan du få svar på dette spørsmålet fra en av de som har personlig erfaring.
Claudia ble som tolvåring, sammen med sine to søstre, tatt hånd om av NorSA. Etter endt utdanning
er hun tilbake og jobber i dag på NorSA sitt prosjekt i Wellington utenfor Cape Town.
Sammen med Marietjie Bezuidenhout, leder for NorSA, kommer hun til Norge i uke 43. De vil besøke
flere byer i Norge for å fortelle hvordan NorSA kan forandre barns liv og fremtid.

Om NorSA
NorSA Community Care ble grunnlagt i 2006 av Verdens Barn, SA Cares For Life og Procare.
Organisasjonens hovedfokus er å endre livsløpet for barn og å gi dem mulighet for en rik fremtid.
Å få dekket grunnleggende behov som mat, medisiner og skolegang gir et barn mulighet til et bedre
liv. Hvert enkelt av dem har sin egen historie.
Behovet for utviklingsprogrammer i sørafrikanske townships (lokalsamfunn):
De fleste sørafrikanske townships har svært store behov for støtte- og utviklingsprogrammer for å
sikre at spesielt barna kan få støtte og bli ivaretatt.
NorSA arbeider i tre townships; Wellington, Sandhills og De Doorns. Her har de følgende utfordringer:
 omfattende arbeidsløshet


overbefolkning som følge av boligmangel og tilstrømming av mennesker som søker til
townshipene



familier og barn som lever i stor fattigdom



høy forekomst av HIV-smitte



barn som ikke får tilfredsstilt de mest elementære behov (mat, klær, skolegang/utdanning etc.)



høy forekomst av barn som ikke fullfører skolegangen



barn uten håp eller drømmer for fremtiden



barn som utsettes for nedbrytende leveforhold, som narkotikabruk, vold og kriminalitet



barnehjemsbarn og forlatte barn som ikke blir ivaretatt



ingen fritidsaktiviteter for barn

I disse townshipene har barna valget mellom å holde seg hjemme i huset, eller delta i livet på gata
som kan føre til narkotikabruk, vold og kriminalitet.
Begrepet “hus” betyr ofte et 3x4 meters selvlagde skur som har maksimum to rom. Skurene har et
minimum av, eller ikke noen møbler, og vanligvis bor 6-10 personer i et skur. Inntil 4 personer kan
dele en seng eller madrass på gulvet. Der er ikke rennende vann eller toalett i skurene. Vannkraner og
toaletter finnes på sentrale steder i townshipene.
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NorSA Community Care
Siden 2006 har NorSA etablert forskjellige lokalsamfunnsbaserte programmer for å gi mat, utdanning,
skolemateriell og husvære for dem som ikke ellers får nødvendig omsorg, legehjelp, støtte, rådgiving
og mulighet til å delta på ulike fritidsaktiviteter.
Gjennom disse programmene som fokuserer på barn og ungdom, når NorSA i dag frem til over 1000
barn fra Wellington and De Doorns.
NorSAs engasjement og støtte sikrer at barna får håp for fremtiden. Med de pågående støtte- og
omsorgsprogrammene vil NorSA sikre at disse barna får en fremtid.
Noen av NorSAs programmer:

Et sted å gjøre lekser

Datarom

Barnehage for førskolebarn som gir stimulering, mat og følelsesmessig omsorg

Suppekjøkken som gir daglige måltider til 20 000 barn og voksne
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Hvorfor driver Verdens Barn fadderskap og hjelpearbeid?
Verdens Barn har sin opprinnelse i Norsk Koreaforening, som i 1953 ble startet av deltakere ved det
norske feltsykehuset som var stasjonert i Korea under Koreakrigen. Verdens Barns primære fokus er
barnets beste, og det å finne familier til barn som trenger det.
Ikke alle barn med en vanskelig livssituasjon kan få et nytt hjem i utlandet. Derfor har fadderskap og
hjelpeprosjekter hele tiden vært en viktig del av vårt arbeid.
Verdens Barn driver hjelpearbeid i de fleste av våre samarbeidsland, og det meste av dette arbeidet
finansieres via fadderskap. Verdens Barn hjelper på denne måten flere tusen barn hvert år.
Hva kan du gjøre?
- Du kan bli fadder dersom du ikke allerede er det.
- Du kan dele informasjonen vi legger ut på Verdens Barns Facebookside.
- Du kan fortelle om vårt arbeid til familie, venner og kollegaer. Den aller beste markedsføringen av
arbeidet vårt er via dere som allerede er faddere.

Disse ungdommene feirer at de har gjennomført ungdomsskolen.

Ditt bidrag gjør en forskjell!
Følg Verdens Barn på Facebook for mer informasjon om arrangementene i uke 43.
Du kan kontakte oss på fadderskap@verdensbarn.no.
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THAILAND
Hittil i år har sju barn kommet fra Thailand (HSF) til sin nye familie i Norge. Ytterligere en familie er på
hentereise i skrivende stund. Dette barnet adopteres via DCY.
Vi har hittil i år tildelt ett barn via DCY, samt tre barn via HSF.
Søknader via sentralmyndighetene (DCY)
Seks familier har sin søknad hos DCY i påvente av tildeling. Forrige tildeling var i januar 2018.
Flere av våre familier nærmer seg, er godt innenfor, eller også over det ventetidsanslaget de var
forespeilet ved sending av dokumenter til Thailand. Vi har som vanlig ingen informasjon om når neste
tildeling er på vei, men vet at der er barn som er matchet mot familie. Vi vet imidlertid ikke hvem
dette gjelder, eller hvor mange, før tildelingsdokumentene foreligger. Vanligvis kommer tildelingene
først til de som har ventet lengst, men unntak kan forekomme. Vi har hittil ikke opplevd mer enn to
tildelinger har kommet samtidig, selv om det også kan skje.
Ettersom godkjenning av Central Adoption Board (CAB) foregår etter matching, men før tildeling, i
saker fra sentralmyndighetene, i tillegg til at barnets dokumenter må oversettes til engelsk etter
dette, tar det ofte rundt et halvt år etter matching til tildeling foreligger. Noen ganger kan det også ta
lengre tid. Det kan skje at det foreligger tildeling til noen før jul, men sannsynligheten er nok større
for at det blir etter nyttår.
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. Men unntaksvis er det også familier som
har opplevd å vente noe kortere, eller en god del lengre enn anslaget. Dvs individuelle variasjoner kan
forekomme.
Anslått ventetid for søknader mottatt hos DCY før 2016 er tre år. Antatt ventetid for søknader
mottatt hos DCY i 2016 er to-tre år. Antatt ventetid for søknader mottatt etter 2016 er to 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 to-fire måneder. Selve oppholdet tar vanligvis ca. to dager.
Ettersom ventetiden er beregnet ut fra når søknaden er mottatt hos DCY (gå ut fra ca. tre 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
De siste tildelingene kom i september 2018. Fire familier vet hvilket barn de venter på. Seks par har
sin søknad hos HSF og venter på tildeling. Ytterligere en familie er godkjent og samler dokumenter.
Familiene som har sin søknad hos HSF og venter på tildeling, har pt. ventet 4-37 måneder.
Vi har som vanlig ingen informasjon om når neste tildelingsrunde vil komme. Vanligvis foreligger
tildelingene fra HSF i bolker en til tre ganger per år. Det er som regel med 4-6 tildelinger i hver runde.
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Tildelingsrundene kan inneholde både ordinære tildelinger, samt barn med spesielle behov som vi blir
bedt om å forsøke å finne foreldre til.
Hvor mange barn vi blir tildelt hvert år kan variere, men har normalt sett ligget på pluss/minus ti
tildelinger per år. Noen år er det færre, noen år flere. I 2017 ble 9 barn tildelt til familier i Norge via
HSF. I tillegg ble vi bedt om å finne familie til to barn via barn søker familie, som vi ikke klarte.
Så langt i år har dessverre tildelingsnivået vært en del lavere enn normalen. Antall tildelinger fra år til
år er alltid en variasjon ut fra hvor mange barn som har behov for en familie via adopsjon hvert år,
samt alder, helse o.l. på disse. I tillegg spiller arbeidskapasiteten hos de ansatte hos HSF inn i forhold
til hvor raskt barnas dokumenter er klare og tildelingen sendes mottakerlandet. Som regel er ikke
dette en stor faktor i forhold til ventetid, men vi vet at i år har det tatt lengre tid enn vanlig, fordi to
sentrale personer hos HSF av personlige grunner har måttet jobbe redusert, og i perioder vært
fraværende. Ut fra informasjonen vi har fått, er nå bemanningssituasjonen hos HSF tilbake til
normalen.
De fleste barn som adopteres til utlandet via HSF, adopteres til USA eller Norge. For de relativt friske
barna har man en viss fordelingsnøkkel ved bestemmelse av hvor mange av de frigitte barna som skal
til Norge og hvor mange til USA. De aller fleste barna med spesielle behov, inkludert eldre barn, blir
tildelt USA. Dette fordi Amerikanske søkere generelt sett har en annen innstilling til adopsjon, og er
mer åpne også for eldre barn, barn med vanskelig bakgrunnshistorie, og barn med helseutfordringer
enn det vi nordmenn er.
Vi håper det kommer flere tildelinger på slutten av året, men har dessverre ingen garanti for det. Vi
ber derfor våre ventende familier om å innstille seg på at det fortsatt kan ta noe tid før en tildeling
foreligger.
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 svært god kapasitet til å ta imot nye søkere. Vi har svært få søkere i den norske delen av
prosessen.
Litt om ventetid til hentereise
Familiene som fikk tildeling i første halvdel av 2017, reiste til Thailand etter 10-16 måneder. Om man
ser bort fra familien som ventet i 16 måneder, var gjennomsnittlig ventetid drøye 11 måneder.
Familiene som fikk tildeling i siste halvdel av 2017, 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 17 barn fra Sør-Korea hittil i år. Gjennomsnittlig ventetid fra tildeling til
hentereise i disse sakene var på 9 måneder, og flere ventet kortere enn de estimerte 9-12 månedene.
Vi velger derfor å justere ned ventetiden fra 9-12 til 7-12 måneder. Vi minner samtidig om at det
unntaksvis vil kunne være noen som venter lenger enn estimert.
Tolv par har i løpet av året fått den gode nyheten om hvilket barn de skal bli foreldre til. De aktuelle
parene ventet mellom 2 og 10 måneder fra godkjenning til tildeling, med 6 måneder som et
gjennomsnitt. Estimatet på 3-10 måneder opprettholdes. Det vil også her kunne være noen som
venter noe lengre enn anslaget.
Blant 36 registrerte søkerpar er det kun 8 som er godkjent og som venter på tildeling. Med i
gjennomsnitt 17 tildelinger årlig de siste 5 årene er det et stort behov for nye søkere. Vår
samarbeidspartner Holt Children’s Services har ikke nok saker å velge iblant når de skal finne foreldre
til barna de har i sin omsorg. Dersom det er søkere som ønsker å vurdere å bytte land, ta kontakt med
saksbehandler Una Sveen.
Det er nå elleve par som venter på å få hente barnet de har blitt tildelt, mens de resterende søkerne
er under utredning.
Ministry of Health and Welfare (MoHW) og Seoul Family Court
Alle saker må behandles av to instanser; Ministry of Health and Welfare (MoHW) og Seoul Family
Court. MoHW er sentralmyndighet for adopsjon i Sør-Korea. Deres oppgave er å kontrollere at
adoptivsøkerne oppfyller de formelle vilkårene i adopsjonsloven. Dette skjer i forbindelse med at de
behandler og utsteder utreisetillatelse (EP emigration permit), som alle barn som skal adopteres til
utlandet trenger. Domstolen er den instansen som godkjenner adoptivforeldrene og selve
overføringen av foreldreansvaret.
Seks par venter på innsendelse av dokumentsamlingen sin til MoHW. De som har ventet lengst blant
disse, fikk tildeling i mai. To saker er til behandling. Siste innsendelse var i slutten av august. Det er
fortsatt stor forskjell i saksbehandlingstid. Hittil i år har den variert fra 6-12 uker, mens vi tidligere har
opplevd alt mellom 4 og 18 uker.
Tre saker befinner seg hos domstolen. Det vil bli gjennomført rettsmøte i to av dem i oktober.
Holt Children’s Services
Vi har fortsatt et godt og nært samarbeid med Holt Children’s Services. Samarbeidet startet i 1969, da
den gang Norsk Koreaforening fikk bevilling til å formidle adopsjoner fra Sør-Korea. I løpet av årene vi
har samarbeidet med Holt, har mer enn 6500 barn blitt adoptert til Norge. Holt formidler adopsjoner
til fem land; USA, Danmark, Frankrike, Luxemburg og Norge. Det adopteres flest barn til USA, som
også er det landet som tar i mot majoriteten av barna med spesielle behov. Verdens Barn er den
største samarbeidspartneren i Europa. Holt har siden stiftelsen i 1955 funnet nye foreldre til mer enn
100.000 barn.
Alle barna som er i Holt sin omsorg, og som adopteres enten i Sør-Korea eller til utlandet, bor i
fosterhjem i hele perioden frem til de skal til sine nye foreldre. Holt opprettet sitt
fosterhjemsprogram i 1965 og har om lag 550 fosterhjem rundt omkring i landet. Barna som er født
utenfor Seoul bor først en periode i et fosterhjem i den aktuelle provinsen før de flytter til et
fosterhjem i Seoul.
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Det er mange som jobber sammen om å finne nye hjem til barna som ikke kan vokse opp hos sine
biologiske foreldre. I tillegg til avdelingen som jobber med utenlandsadopsjon, vil det på Holts
månedlige matchingsmøter delta en fra avdelingen som jobber med inntakssamtaler, og som kjenner
godt til historikken til biologisk mor/foreldre. Avdelingen som har fulgt saken i perioden man har
forsøkt å finne en familie innenlands vil være representert, og sosialarbeideren som følger opp
fosterfamilien og barnet er også tilstede. I tillegg er Holts lege, som kjenner godt til barnets
helsehistorikk og utvikling, med på møtene.
Teamet som jobber med utenlandsadopsjon, består av Director Mrs. Lee, Eunjeong og følgende tre
saksbehandlere; Mrs. Kim, Heeseung, Mrs. Son, Serach og Ms. Song, Meesoo. Det er Mrs. Kim som
har ansvar for våre saker, og som daglig er i kontakt med saksbehandler i Norge.

Fra venstre: Mrs. Lee, Eunjeong, Mrs. Son, Serach, Ms. Song, Meesoo og Mrs. Kim, Heeseung

Adopsjon er kun ett av flere felt Holt Children’s Services jobber med.
Holt har siden 1972 jobbet aktivt med råd, veiledning og støtte til enslige mødre. Mødrene tilbys råd
og veiledning både før og etter graviditet, og kan få oppfølging hos lege og psykolog. Holt driver to
skoler for enslige mødre, for å hjelpe dem til å fullføre utdannelsen etter endt graviditet. De bistår
også enslige mødre med jobbtrening.
Holt har flere mødrehjem rundt omkring i landet. Mødrehjemmene dekker utgifter til mat, klær og
annet nødvendig utstyr. Kvinnene får tilbud om råd og veiledning, psykologhjelp, medisinsk
oppfølging m.m.
Holt har fire velferdssentre som tilbyr rådgivning og støtte til familier som sliter på grunn av forhold
som f.eks. fattigdom eller samlivsproblemer. De tilbyr også råd og veiledning til tenåringer, og har
siden 1982 hatt en egen stipendordning til ungdommer som ønsker høyere utdanning. I tillegg har de
tre sentre som tilbyr språkkurs og råd og veiledning til minoritetsfamilier, slik at de lettere kan
integreres i samfunnet. De har også ulike tiltak rettet mot eldre som bor alene.
Holt driver også et ustrakt arbeid for handikappede. De har et eget handikapsenter, Ilsan, som ligger
rett utenfor Seoul. Senteret ble opprettet i 1962, og har om lag 300 beboere i alle aldre. Verdens Barn
har fra begynnelsen av vært en aktiv støttepartner for Ilsan, og per i dag har Verdens Barn ca. 200
faddere som støtter rundt 100 av beboerne der.
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Holt har også en egen spesialskole for barn med mentale utfordringer, som underviser rundt 200 barn
årlig. Videre har de flere dagsentre rundt omkring i landet for barn/unge med fysiske og psykiske
handikap, og tilbyr også råd og veiledning til foreldre med handikappede barn. Holt driver også et
barnehjem, Jeonju Babies’ Home, der det er plass til 35 barn. Dette er barn som ikke kan bo hos sine
foreldre, hovedsakelig grunnet omsorgssvikt.
Holt er også engasjert i internasjonalt hjelpearbeid, og har blant annet hjelpeprosjekter i
Nord-Korea og Kambodsja.

Denne gjengen fra Ilsan senter var på besøk i Norge i 2003
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SØR-AFRIKA
Så langt i år har det kommet åtte barn hjem fra Sør-Afrika. Tre familier er nå på hentereise og
kommer hjem i løpet av kort tid, og ytterligere ett barn er tildelt. Forhåpentligvis vil vi få noen flere
tildelinger i de kommende ukene og månedene, slik at vi får hjem minst like mange barn som de
foregående årene.
Også i år ser vi at flere av barna som tildeles har helsemerknader. Dette kan være premature barn,
eller andre medisinske eller sosiale utfordringer som kan kreve noe ekstra av foreldrene. Noen av
disse sakene må behandles av det Faglig Rådgivende Utvalget i Adopsjonssaker.
Dette er et utvalg som er oppnevnt av Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet, og består
av lege, psykolog og psykiater. De skal sikre at familien har de nødvendige ressursene, og den
nødvendige forståelsen av problemstillingen, til å adoptere barnet.
NB! I uke 43 – Verdens Barns fadderskapsuke – får vi besøk
fra Sør-Afrika. Claudia, ei ung jente som selv har fått hjelp av
prosjektet vårt i Wellington utenfor Cape Town, kommer til
Norge sammen med Marietjie Bezuidenhout som er leder
for NorSA.
Nå jobber Claudia selv på senteret som NorSA driver.
Hun skal i uke 43 besøke til flere steder i Norge for å fortelle
om hvordan hjelpen fra NorSA har påvirket hennes liv og
muligheter, og hvorfor hun nå selv ønsker å gi noe tilbake.
Se mer informasjon lenger foran i ventebrevet.
Følg Verdens Barn på Facebook for flere detaljer!

Hentereisen
Hentereiser i Sør-Afrika er planlagt på en slik måte at det legges opp et fast program, og at man i
løpet av fire uker har gjennomgått og sluttført adopsjonen. Vanligvis ankommer man Sør-Afrika en
torsdag eller eventuelt fredag morgen. Fredagen gjennomgår en sosialarbeider fra ABBA programmet
sammen med familien. I de fleste tilfellene skjer overtakelsen den påfølgende mandagen.
Barnet overrekkes av fosterfamilie eller andre omsorgspersoner for barnet. Representanter for ABBA
er til stede ved overrekkelsen. Deretter får man litt tid alene med barnet. Så kommer fostermor eller
andre som har kjennskap til barnet, og man gjennomgår nøye barnets bakgrunn, personlighetstrekk,
vaner osv. Man utveksler gjerne gaver, og adoptivforeldre får noen ganger et fotoalbum om barnets
første tid frem til overtagelsen. Ved behov for lege vil dette kunne legges til rette fra ABBA.
Sosialarbeideren fra ABBA besøker familiene ofte for å sjekke om alt er i orden.
Rettsaken skjer vanligvis to dager etter at man har overtatt omsorgen for barnet. Rettsaken er en
formalitet, der man blir stilt noen enkle spørsmål av dommeren. Det er en høytidsstund, og man skal
kle seg formelt. Dommeren vil til slutt fortelle foreldrene at de nå rettslig sett har adoptert barnet.
Resten av oppholdet venter man på at rettsdokumentene skal skrives ut og signeres, og deretter skal
det utstedes norsk pass. Søknaden om pass går til det norske konsulatet i Cape Town, deretter via den
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norske ambassaden i Pretoria og så tilbake til konsulatet i Cape Town. ABBA sørger for at denne
prosessen går som den skal.
Det er viktig at man ved hjemreise tar med seg kopi av rettsdokumentene og øvrige dokumenter i
adopsjonssaken i håndbagasjen. ABBA vil også gi familien et utdrag av den nye Immigrasjonsloven. Vi
har opplevd at familier har fått spørsmål ved utreise, sannsynligvis fordi passkontrolløren ikke har
vært kjent med at adoptivbarn er unntatt enkelte av bestemmelsene.
Adopsjonen blir fullført i Sør-Afrika, og i henhold til den norske Statsborgerloven er barna automatisk
norske statsborgere når adopsjonen er fullført. Adopsjonen blir i dag registrert hos Bufdir og i
Folkeregisteret etter at familien kommer til Norge.

KINA

Verdens Barn tar for tiden ikke inn nye søkere på Kina.

INDIA

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