Mens vi
venter…

Juni 2020

Kjære alle dere som venter
Det er juni og vi vil benytte anledningen til å ønske alle våre søkere en god sommer.
Også dette ventebrevet vil i all hovedsak handle om situasjonen rundt Covid-19 og hvordan
spredningen av koronaviruset påvirker adopsjonsprosessen i Norge og i våre samarbeidsland.
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 1. juli - 2. august. I sommerferien vil Verdens Barn
ha redusert bemanning, men alle viktige beskjeder vil bli formidlet.
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

Vi ønsker dere en riktig fin sommer. Ta vare på hverandre!
Hilsen alle oss i Verdens Barn.

Mens vi venter…

Sommerbrev fra Verdens Barn 2020

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.

Sør-Korea
Vi har fått en forespørsel fra Holt Children’s Services i Sør-Korea vedrørende to gutter som de ikke har
klart å finne foreldre til.
Den ene gutten er født i august 2018. Fullbårent svangerskap og en fødselsvekt på 4.4 kg. Gutten har
en betydelig forsinket utvikling både kognitivt, sosialt og motorisk, og det er antatt at han vil trenge
oppfølging senere i livet. Biologisk mor har oppgitt å ha brukt alkohol regelmessig frem til tredje
trimester.
Den andre gutten er født i juni 2018. Fullbåret svangerskap og en fødselsvekt på 3.5 kg. Også denne
gutten har en betydelig forsinket utvikling både kognitivt, sosialt og motorisk. Han har hatt god
progresjon i forhold til tiltak som har blitt iverksatt, men det er forventet at også han vil trenge
oppfølging senere i livet.
Ta kontakt med saksbehandler Una Sveen på e-post 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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THAILAND
Det har hittil i år ankommet ett barn fra Thailand, via DCY. Syv familier vet hvem de venter på. Seks av
disse barna adopteres via HSF, og to via DCY.
Det har hittil i år kommet tre tildelinger fra HSF. Dette var helt i starten av januar måned. Pt. har vi
seks familier som har sin søknad hos HSF i påvente av tildeling. Ut ifra signaler vi har fått fra HSF er
det gode muligheter for at neste tildelingsrunde vil foreligge i løpet av årets siste halvdel. Men
erfaringsmessig tar vi forbehold om at det også kan ta lengre tid enn først antatt.
Det har foreløpig i år ikke kommet tildelinger til noen av våre søkere fra DCY. Pt. har vi to familier som
venter på tildeling derfra. Ut fra tidspunkt fra søknad sendt og anslått ventetid, er det en av disse som
kanskje kan få tildeling i år. Selv om det grunnet ulike forsinkelser er mer sannsynlig at den kommer
neste år.
Det er fortsatt STORT behov for nye søkere som ønsker å adoptere fra Thailand. Det er nå ett år siden
sist søknad ble sendt både til DCY og HSF. Vi kan sende 8 søknader via DCY hvert år. HSF har ingen
begrensninger på antall søknader, men vi prøver å justere ut ifra behov. Da vi pt. bare har seks
søknader hos HSF, er det ønskelig med 5-10 nye søknader dit i år og neste år.
Vi har for tiden ti søkere som er i den norske delen av godkjenningsprosessen for å bli godkjent for
adopsjon fra Thailand. Forhåpentligvis får de fleste av disse sin sak behandlet av Bufetat i år. Nye
søkere som registrerer seg i tiden fremover, vil mest sannsynlig ikke bli godkjent før neste år.

Thailand og Covid-19
Thailand har siden starten av mai gradvis løftet restriksjonene som ble innført i forbindelse med
pandemien, og innledet nettopp fjerde og nest siste fase mot gjenåpning av samfunnet. Om
smittetallene fortsatt holder seg lave, vil unntakstilstanden som ble innført i slutten av mars,
oppheves i løpet av de neste månedene.
Myndighetene jobber fortsatt aktivt med smittesporing og at man skal unngå nye smittetilfeller best
mulig. Alle oppfordres derfor fortsatt til sosial distansering, bruk av ansiktsmasker når man er ute,
hyppig håndvask og unngå store folkeansamlinger. De fleste bedrifter, institusjoner og organisasjoner
vil nå kunne gjenoppta sin aktivitet, og man kan starte opp igjen med fritidsaktiviteter, med forbehold
om opprettholdelse av smitteverntiltak og fastsatte begrensninger i avstand mellom personer og
maksimalt antall deltakere. De fleste steder med kunder, som for eksempel restauranter og frisører
må også nedtegne lister over alle kunder som har vært innom i løpet av en dag. Thailandske
statsborgere som returnerer fra utlandet, må direkte i 14 dagers karantene i statlige fasiliteter.
Et annet smitteverntiltak er at alle må registrere seg på appen Thaichana når man går inn i eller
forlater butikker, kinoer, treningssenter etc. Dette for at man lettere kan gjennomføre smittesporing
om/når det oppstår nye smittetilfeller. Også i offentlig kommunikasjon må man praktisere avstand,
ved at det må være minst et tomt sete mellom hver passasjer.
Det oppfordres fortsatt til at de som har mulighet, jobber hjemmefra. Hos HSF og DCY veksler man nå
mellom å jobbe hjemmefra og på kontoret. Matchingkomiteen og Central Adoption Board (CAB) hos
DCY har gjenopptatt de fleste av sine aktiviteter.
Selv om man nå gradvis gjenåpner det thailandske samfunnet, vil det fortsatt ta noe tid før man åpner
for at utenlandske statsborgere kan ankomme landet. De fleste smittetilfellene i Thailand den siste
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tiden har vært thailandske statsborgere som har returnert fra utlandet, eller personer som har vært i
kontakt med disse. For å best mulig unngå oppblomstring av smittesituasjonen, vil åpning av grensene
for innbyggere av andre land sannsynlig skje gradvis, og med restriksjoner. Hva, for hvem, hvordan og
når, er foreløpig ikke besluttet.
Signalene som er gitt fra thailandske myndigheter, tilsier imidlertid at en forutsetning er at de
gjeldende landene har lav smittespredning, og at det inngås bilateral avtale mellom landene før noen
reise kan gjennomføres. Det vil bli krav om at de reisende kan presentere legeerklæring ved innreise,
og trolig begrensninger i forhold til hvor man kan oppholde seg i landet.
Man vil trolig først åpne for utenlandske statsborgere med relasjon til Thailand (for eksempel kone
eller barn der), deltakere på internasjonale møter, handelsreisende, personer med arbeidskontrakt
osv.
Ettersom myndighetene i Thailand ikke har tatt beslutning om gjenåpning av grenser, ovenfor hvem
og når, har CAB foreløpig ikke tatt stilling til når man kan gjenoppta hentereiser. Ut fra informasjonen
ovenfor, og sett i lys av norske myndigheters reiseråd, er det lite sannsynlig at hentereiser vil finne
sted før tidligst i september. Det kan også ta lengre tid.
Holder smittesituasjonen seg lav i Norge (og Thailand) fremover, er det imidlertid godt mulig at Norge
blir et av landene som i den første fasen mot gjenåpning av grensene, får tillatelse til å reise til
Thailand. Dette imidlertid forutsatt av norske myndigheters vurdering av situasjonen også, og at man
kommer til enighet med forutsetningene for innreise og opphold, da thailandske myndigheter
forutsetter bilateral avtale. Vi har trolig fem familier som er klar for hentereise når grensene igjen
åpnes.
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SØR-AFRIKA
Så langt i år har tre barn kommet hjem fra Sør-Afrika sammen med sin nye familie.
Smittespredningen av Covid-19 på det afrikanske kontinent har gått saktere enn man først hadde
fryktet. Andelen rapporterte tilfeller er høyere i Sør-Afrika og nordafrikanske land som Egypt enn i de
resterende landene på kontinentet. Likevel sprer pandemien seg sakte, men sikkert.
Mange afrikanske stater har tidlig innført de samme restriksjonene og forbudene som i store deler av
verden for øvrig, noe som trolig har bremset smittespredningen.
Et av landene som har blitt hyllet for sin korona-håndtering er Sør-Afrika, som tidlig la inn
restriksjoner og har fått en foreløpig kontroll på smittespredningen. Sør-Afrika er det landet sør for
Sahara som er blitt hardest rammet av koronapandemien. Mer enn 83 000 personer er bekreftet
smittet med koronaviruset i Sør-Afrika, mens mer enn 1 700 er døde. De aller fleste tilfellene har vært
i Kapp-provinsene sør i landet. Rundt 1,2 million mennesker er så langt testet.
Sør-Afrika fikk bekreftet de første tilfellene av Covid-19 i begynnelsen av mars 2020. Siden da har
viruset spredt seg til alle provinser. Den 15. mars erklærte president Cyril Ramaphosa unntakstilstand
i landet. En rekke tiltak og restriksjoner - inkludert reiseforbud internasjonalt og mellom distrikter og
provinser - ble innført.
Den 26. mars ble en nasjonal lockdown på beredskapsnivå 5 (høyeste nivå) pålagt. Dette betyr at kun
essensielle tjenester holdes åpne og at det er betydelige transport- og bevegelsesrestriksjoner.
1. mai ble nivået senket til nivå 4, og fra 1. juni til nivå 3. Flere funksjoner er nå åpnet i samfunnet, og
det er nå tillatt å reise til og fra skole og jobb. Det er for eksempel nå tillatt å trene o.l. i tidsrommet
mellom 06.00 og 18.00 forutsatt at man overholder helseprotokoller og sosiale distansetiltak. Alle er
pålagt å bruke ansiktsmaske som dekker nese og munn når man beveger seg i det offentlige rom.
Sør-Afrika la ned forbud mot salg av alkohol og sigaretter under korona-stengingen av landet, noe
som har ført til en innbruddsbølge mot spritbutikker. Mange har derfor tatt til orde for at landets
myndigheter må åpne opp for å selge sigaretter og andre «ikke-essensielle» varer i matbutikker, hvor
folk uansett har lov til å ferdes.
Det er fortsatt ikke tillatt å bevege seg på tvers av distrikter eller storbyer med mindre dette er
påkrevet pga. jobb, omsorg for familiemedlemmer e.l. Dette behovet må i så fall dokumenteres.
Sørafrikanske myndigheter har tett fokus på situasjonen, og opplyser at man kan gå tilbake til
beredskapsnivå 5 hvis utviklingen fremover er negativ.
Sørafrikanske myndigheter har så langt sagt at reiserestriksjonene for øvrig ikke vil bli opphevet før
beredskapsnivået er nede på nivå 1.
Tilda og de andre ansatte i ABBA er nå tilbake på kontoret, etter noen uker med hjemmekontor. De
følger opp barnehjemmene og fosterfamiliene så godt det lar seg gjøre. De forsøker å holde
aktiviteten i gang, selv om det er mange praktiske utfordringer og det meste går mye tregere enn
vanlig.
Fram til midten av mai har det også vært mulig for ABBA å tildele barn, selv om de ikke vet når
familien kan reise til Sør-Afrika. Nå har imidlertid sørafrikanske myndigheter utstedt et moratorium
som knytter seg til Covid-19, og som vil bli opphevet først når reiserestriksjonene oppheves.
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Dette innebærer at så lenge familiene ikke kan reise til Sør-Afrika, så kan heller ikke sørafrikanske
myndigheter utstede artikkel 17, som er en bekreftelse på at adopsjonen kan gjennomføres i henhold
til Haagkonvensjonen om internasjonale adopsjoner. Dette dokumentet er det siste som blir utstedt
før et barn blir tildelt.
Det betyr at det fra nå av ikke vil være mulig for ABBA å tildele barn før smittesituasjonen er under
kontroll og reiserestriksjonene endres.
Heldigvis ser det ut til at de strenge restriksjonene som sørafrikanske myndigheter har innført har
begrenset smittespredningen, men fortsatt er det stor usikkerhet.
Det er naturlig nok vanskelig å si noe sikkert om hvordan situasjonen vil utvikle seg, eller tidsrammen
for dette, både i Norge og i Sør-Afrika. Vi følger situasjonen nøye og har tett kontakt med våre
samarbeidspartnere. Vi vil selvfølgelig informere våre søkere fortløpende når situasjonen endrer seg.

Sosialarbeiderne på NorSA informerer om Covid-19
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SØR-KOREA
Blant 28 par registrert for adopsjon fra Sør-Korea, har 9 fått vite hvilket barn de skal bli foreldre til.
Fire av barna har blitt tildelt i år, hvorav ett denne måneden. Ventetiden fra godkjenning til tildeling i
de aktuelle sakene lå på rundt 10-11 måneder. Seks par, godkjent i perioden desember 2019 til april
2020, venter på tildeling. De resterende er under utredning.
Ventetiden er som kjent forventet å øke ettersom det vil bli flere godkjente søkere i perioden
fremover, samtidig med at det kan bli færre tildelinger enn det har vært de foregående årene.
Utdypende informasjon er gitt i de tre foregående ventebrevene, og dagens estimat er altså satt til ca.
12-24 måneder.
Det har ikke kommet hjem noen flere barn siden forrige ventebrev ble skrevet. Det var heller ikke
ventet ettersom ingen av de tildelte barna per i dag har fått innvilget utreisetillatelse, som må være
på plass før saken kan sendes til domstolen.
Covid-19 i Sør-Korea
Etter flere uker med kun noen få nye smittetilfeller per dag, innførte koreanske myndigheter den
6. mai det de kaller "Everyday Life Quarantine scheme". Dette er et sett med forholdsregler som
befolkningen bør ta for å hindre spredning av Covid-19. De viktigste forholdsreglene er å holde seg
hjemme dersom man er syk, holde god avstand, praktisere god hånd- og hostehygiene samt bruke
munnbind når man er på folkerike steder. Med innføringen av disse reglene avsluttet myndighetene
samtidig kampanjen for strengere sosial distansering. Institusjoner som museer, gallerier og
treningssentre gjenåpnet og skolene startet delvis opp igjen. Men etter at det så har oppstått flere
nye klynger av smittetilfeller i ukene etter gjenåpningen, har myndighetene gjeninnført flere av
restriksjonene som ble lempet på 6. mai. Barer, museer, parker og kunstgallerier ble igjen stengt, og
det ble i slutten av mai innført påbud om munnbind både på kollektivtransport, taxi og i fly. Videre
har det fra juni blitt påbudt for barer, nattklubber, treningssentre og konsertsteder å registrere alle
besøkende med QR-kode slik at man lettere kan spore opp mulige smittetilfeller.
Adopsjonsarbeidet under pandemien
Arbeidet ved Holts hovedkontor har fortsatt å gå noenlunde som normalt. Helsekontrollene ved
legeklinikken som ligger i samme bygg som hovedkontoret er nå i gang igjen, dog med noe redusert
kapasitet. Barn under ett år vil fortsatt få månedlige helsekontroller, mens barn over ett år vil få
helsekontroller annenhver måned. Er det behov for hyppigere oppfølging, er terskelen lav for at barna
får det.
Det mest utfordrende under pandemien har som nevnt tidligere vært inntaksarbeidet, som
er en av årsakene til at det kan bli færre tildelinger fremover.
Saksgangen hos Ministry of Health and Welfare (MoHW)har også gått som normalt under pandemien,
og tre av våre saker har blitt sendt inn i løpet av april og mai. De aktuelle parene fikk tildeling i juni og
juli i fjor. Vi er glad det omsider er bevegelse etter mange måneder med stillstand, som er årsaken til
at ventetiden fra tildeling til hentereise har økt det siste året. Ytterligere én sak er forventet å bli
sendt inn i nær fremtid, men vi vet ingenting om intervallet videre. Men vi har som informert om i
forrige ventebrev blitt forespeilet at det kan bli få innsendelser også i år, og at pandemien i verste fall
kan påvirke tallene neste år. Dette er bakgrunn for dagens estimat på
ca. 12-24 måneder fra tildeling til hentereise, som da opprettholdes.
Også arbeidet hos domstolen har stort sett gått som normalt. Nå skaper imidlertid krav om visum ved
innreise til Sør-Korea problemer i noen av Holts saker. For det er slik at Sør-Korea, med virkning fra
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13. april, midlertidig har opphevet visumfrihet for borgere fra 90 land. Norge er omfattet av
bestemmelsen, men foreløpig har ingen familier blitt berørt ettersom ingen av våre saker befinner
seg hos domstolen. Men vi er kjent med at et fransk par, som fikk endelig dom for noen uker siden,
ikke har fått reise å hente barnet ettersom de ikke har fått innvilget innreisevisum av koreanske
myndigheter. Det har imidlertid nå blitt signalisert at visum antagelig vil bli innvilget i løpet av juli.
Hvordan våre saker eventuelt vil kunne bli berørt av reiserestriksjoner vites ikke, og foreløpig er
tidslinjen ukjent ettersom saksbehandlingstiden både hos MoHW og domstolen varierer. I tidligere
saker har saksbehandlingstiden hos MoHW variert fra ca. 4 til 18 uker. Det mest vanlige er så at
rettsmøte finner sted fra ca. 2 til 4 måneder etter at saken er sendt til domstolen (2-4 uker etter at
utreisetillatelsen er utstedt), men for noen få kan det gå enda lengre tid. Deretter tar det for et flertall
4-5 uker før de kan overta omsorgen for barnet.
Den koreanske ambassaden er orientert om våre saker, og vi har en løpende og god dialog med dem.
Videre bistår Holt når det gjelder kommunikasjonen med koreanske myndigheter.
Det er fortsatt krav om 14 dagers karantene ved ankomst til Sør-Korea. Koreanske myndigheter kan i
særskilte tilfeller tillate at det gis unntak fra karantenebestemmelsen, men vi har blitt informert om at
domstolen i Seoul av smittevernhensyn har bedt spesifikt om at det ikke skal gis unntak.
Karanteneperioden må tilbringes på et eget mottakssenter.
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