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Mens vi venter…  
Oslo, 11. desember 2015  

Kjære alle dere som venter!  
 

Det er snart jul og nyttår, og vi vil informere dere om status for adopsjonsarbeidet i 
foreningen og situasjonen i våre samarbeidsland.    
 

 
 

Åpningstid i jula 

Adopsjonsforum stenger litt tidligere lille julaften 23. desember og holder ikke vanlig åpent 
mellom jul og nyttår. Vi vil imidlertid følge med på hva som kommer av meldinger og post. 
Om det skjer noe viktig for søkerne vil vi sørge for å følge opp saker som haster. Forespørsler 
om barn og hentereiser har alltid høyeste prioritet.  
 

I flere av våre samarbeidsland i sør er det julestille og høysesong for ferie i desember og 
januar, og dermed lavere aktivitet enn vanlig.  
 

Hvis noe haster så send e-post til info@adopsjonsforum.no eller ring / send sms til 
vaktnummeret 99 53 19 32 i tilfelle krise. 
 
 

mailto:info@adopsjonsforum.no
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Bistand for barn – gi en julegave med mening! 

Det er snart jul og mange får utbetalt mer i lønn med lavere skattetrekk. Da kunne du 
kanskje ha lyst til å bruke noe til et godt formål?  
 

Mange er i siste innspurt med å tenke julegaver. I Bistand for barns nettbutikk kan du kjøpe 
gaver som gleder både den som gir og får! Overskuddet fra salget går til vårt bistandsarbeid 
for barn som lever på institusjon, i vanskeligstilte familier og i fattigdom. 
 

 
 

Vondeling fjærengel – en av våre bestselgere. Lange, elegante strutsefjær av beste kvalitet er 
satt sammen for å lage denne florlette engelen som vil glede både liten og stor! Kr 200 - 
porto inkludert. Engelen kommer i en liten gaveeske sammen med et kort som forteller om 
Bistand for barn, og hva pengene går til. 
 

Se vårt utvalg: www.bistandforbarn.no/butikk 

NB. Det er få varer igjen og siste frist for bestilling er mandag 14. desember. 
 

Bistand støtter arbeid for barn som lever på institusjon, i vanskeligstilte familier og i 
fattigdom. Les mer på www.bistandforbarn.no/.  Følg gjerne Bistand for barn på Facebook! 
 

Nye land? 

Adopsjonsforum har lenge arbeidet med å få på plass nye land: 

Honduras er et land Adopsjonsforum har hatt god kontakt med i flere år. Bufdir avslo tidligere i år vår 

søknad om å starte samarbeid der, men siste ord er ikke sagt i saken. Fra 2015 er det en ny 
sentralmyndighet for adopsjon i landet. Vi har støttet gjennomføring av kurs om Haag-konvensjonen 
og forslag til ny adopsjonslov. Det er nå opp til parlamentet i Honduras å vedta en ny lov og å 
ratifisere Haag-konvensjonen. Dette tar tid og kommer tidligst på plass i 2016. Hvis det skjer vil vi 
fremme en ny søknad til Bufdir.  

http://www.bistandforbarn.no/butikk
http://www.bistandforbarn.no/
https://www.facebook.com/bistand.for.barn
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 Ecuador ble besøkt i juli 2015 og det er sendt søknad til myndighetene i landet om å 
starte opp igjen samarbeidet som ble avsluttet for ti år siden. Det kan ta litt tid å få svar, 
men i mellomtiden har vi etablert kontakt med vår tidligere representant, og vi vil søke 
Bufdir om formidlingstillatelse hvis vi får positivt svar fra myndighetene i Ecuador.  

 Slovakia har ønsket å etablere et samarbeid med Norge og Adopsjonsforum, og vi 
besøkte landet i 2014. Slovakia har stilt noen krav til en bilateral avtale som Bufdir så 
langt ikke vil akseptere. Det er derfor usikkert om det er mulig å fortsette arbeidet med 
landet, men det avklares over nyttår.  

 Flere andre land vurderes, og vi vil legge ut informasjon på hjemmesiden om det skjer en 
positiv utvikling.  

 

Lov- og regelendringer – men når kommer det en ny adopsjonslov? 

I år er det iverksatt flere endringer i lover, regler og rutiner for å søke om adopsjon. 
Samboere kan nå søke om adopsjon, men det er bare Colombia som vil akseptere søkere 
som ikke er gift. Søkere kan imidlertid starte en adopsjonsprosess før de eventuelt er gift. 
Likekjønnede par kan også nå søke om adopsjon fra Colombia.  
 

Fra 1. februar 2015 ble ansvaret for å utrede alle nye søkere og å skrive sosialrapporter om 
familiene flyttet til Barne-, ungdoms- og familieetaten (Bufetat) som har fem 
regionskontorer – i Nord (Alta), Midtnorge (Trondheim) Vest (Bergen), Sør (Tønsberg) og Øst 
(Oslo).  
 

Nye forskrifter for adopsjon er godkjent. Du finner oppdatert informasjon om adopsjon fra 
utlandet på Bufdirs nye hjemmeside. Vår største bekymring er at norske myndigheter legger 
opp til strengere krav til søknader om adopsjon av barn over 3 år og søskengrupper. Dette 
kan svekke muligheten for at større barn og søskengrupper kan få ny familie i Norge. Det 
legges opp til en strengere praksis enn det adopsjonslovutvalget gikk inn for i forslaget til ny 
adopsjonslov. 
 

Et eget lovutvalg har utredet forslag til en helt ny adopsjonslov. Utredningen «Ny 
Adopsjonslov» (NOU 2014:9) var ute på høring tidligere i år. Klikk på linken foran om du vil 
lese utredningen.  Høringssvarene fra Adopsjonsforum og andre organisasjoner finner du på 
departementets hjemmeside her.  Barne-, likestillings- og integreringsdepartementet 
arbeider nå videre med saken, men trolig er den nye loven neppe på plass før i 2017/2018.  
 

Informasjonsarbeid 

Adopsjonsforum arbeider aktivt for å få økt positiv oppmerksomhet omkring adopsjon, og vi 
er ofte i kontakt med media.   

Etter vellykket lobbyvirksomhet overfor politiske partier og en strategisk publisering av en 
kronikk i avisa Vårt Land var det en stortingsdebatt om oppfølging av adoptivfamilier 26. 
november i år. Statsråden har bedt Bufdir utrede mulighetene for å heve kompetansen i det 
eksisterende hjelpeapparatet. 

Vi gjennomfører også en kampanje på sosiale medier i form av «gladsaker» om adopsjon for 
å rekruttere nye søkere.  

http://www.bufdir.no/adopsjon/Jeg_onsker_a_adoptere/Adoptere_fra_utlandet/
http://www.regjeringen.no/nb/dep/bld/dok/nouer/2014/NOU-2014-9.html?id=771256
http://www.regjeringen.no/nb/dep/bld/dok/nouer/2014/NOU-2014-9.html?id=771256
https://www.regjeringen.no/link/f827b4d4ce1d4eafb384e2ec098cd5d0.aspx?id=2342829
http://www.vl.no/meninger/spaltist/adoptivforeldre-overlates-til-seg-selv-1.477448
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TV2-serien «Kjære mamma» hadde 2. desember 2015 en episode om en familie som har 
adoptert to barn gjennom Adopsjonsforum. 

Vi når ut til mange via sosiale medier – spesielt Facebook. Snart 1800 følger siden vår der, 
men vi vil gjerne bli flere. Lik oss på Facebook her og anbefal siden til familie og venner!  

Adopsjonsforum har også sin egen nyhetsside på MyNewsdesk der vi legger ut pressestoff.  

Vil du følge med på hva som skrives i media om adopsjon, tilbakereiser eller andre 
adopsjonsrelaterte spørsmål? Se «adopsjon i media» på hjemmesiden: 
http://www.adopsjonsforum.no/media  
 

Medlemsbladet er kommet ut med fire nummer i år.  Gamle nummer av medlemsbladet blir 
gradvis digitalisert og vil bli tilgjengelig på ekstranettet med adgangskode for medlemmer.  
På hjemmesiden finner du også en oppdatert litteraturliste – både skjønnlitteratur og 
fagstoff om adopsjon.  
 

Landsmøtet og landsstyret  

Årets landsmøte ble holdt på Gjøvik i slutten av april. Det er viktig å beholde medlems-
demokratiet, men landsmøtet vedtok en vedtektsendring om at landsmøter bare skal holdes 
hvert annet år, så neste landsmøte blir holdt våren 2017.   
 

Landsmøtet signaliserte et ønske om at sammenslåing av adopsjonsforeningene må 
diskuteres fram til da. De to andre foreningene har ikke signalisert noe ønske i den 
retningen, og dette kan bli krevende.  
 

Landsstyret består av leder Øyvind Bakke Reier (Vestfold), nestleder Stig Flesland (Oslo), 
Ingeborg Harsten (Troms), Lill Skoglund (Agder), Kenneth Marthinsen (Hordaland), Arne 
Kristian Nordhei (Nordland) og Guri Sættem (ansattes representant).  
 

Færre adopsjoner gir redusert bemanning 

Antallet internasjonale adopsjoner er gått kraftig ned over hele verden, og Norge er ikke noe 
unntak. Antallet barn som kommer til Norge i år blir det laveste siden 1970-tallet. Vår 
forening fullførte 70 adopsjoner i fjor, og foreløpig ser det ut til at bare 61 barn vil ha 
kommet hjem til Norge før nyttårsrakettene går til værs.  
 

Adopsjonsforum må derfor tilpasse sekretariatet og organisasjonen til lavere inntekter. Den 
største innsparingen er gjort gjennom nedbemanning. En rekke ansatte har fått sluttpakker 
eller er gått av med tidlig pensjon. Noen har av økonomiske grunner fått en reduksjon av sin 
stillingsbrøk.  
 

Økte kostnader  

Nedgangen i antall adopsjoner har fått store konsekvenser for Adopsjonsforums økonomi. 
Vår viktigste inntektskilde er gebyrene fra fullførte adopsjoner. De tre siste år har foreningen 
gått med underskudd, selv om det var mer beskjedent i 2014. Med færre adopsjoner enn 
budsjettert ser vi at inntektene blir lavere enn forutsatt også for 2015.  

https://www.facebook.com/Adopsjonsforum
http://www.mynewsdesk.com/no/adopsjonsforum
http://www.adopsjonsforum.no/media
http://www.adopsjonsforum.no/etter-adopsjon/skj%C3%B8nnlitteratur/83305/si-at-vi-har-hele-dagen
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Etter noe bruk av fond ble den endelige adopsjonskostnaden for en familie som adopterte 
ett barn i 2014 på kr. 176.710. I 2015 var forskuddene satt til kr. 190.000 og vi håper at 
sluttregningen lander nær dette beløpet. Adopsjonsstøtten økte imidlertid kraftig i 2015, så 
netto blir kostnadene lavere for familiene i år enn i fjor.  
 

De samlede forskuddene for en adopsjon øker fra 1. januar 2016 til i alt kr. 198.000 (kr 
12.000 for første, kr 99.000 for andre og kr 87.000 for tredje forskudd). I tillegg kommer 
obligatoriske bidrag til risiko- og reguleringsfondene (1000 kroner til hvert fond).  Bidrag til 
bistandsfondet er frivillige.  
 

Norske myndigheter innførte gebyrer for å legalisere adopsjonsdokumenter hos Notarius 
Publicus i 2013. Fra 1. januar 2015 er disse kostnadene blitt fakturert separat for søkerne.  
 

Organisasjonen må tilpasses økonomiske realiteter. Det er viktig at foreningen har balanse i 
regnskapene for å sikre effektiv drift og gi god service til medlemmene.  
 

Økt adopsjonsstøtte!  

Stortinget vedtok høsten 2014 litt overraskende å øke adopsjonsstøtten til grunnbeløpet 
(«1G») i folketrygden. Fra nyttår 2016 er dette beløpet kr 90.068! Økningen var et resultat av 
mange års arbeid – inkludert Facebook–kampanjen "Øk adopsjonsstøtten" - og godt 
lobbyarbeid fra Adopsjonsforums politiske utvalg.   
 

1G i Folketrygden reguleres fra 1. mai hvert år. Vi arbeider for at denne reguleringen også 
automatisk skal gjelde for adopsjonsstøtten for de som kommer hjem med barn etter den 
datoen.  
 

Andre tjenester – lotteri, tilbakereiser og kurs 

Noen av tjenestilbudene er blitt organisert på en annen måte.  Landslotteriet til Bistand for 
barn er satt ut til et eksternt firma - Ringen Forlag.  
 

Adopsjonskonsulent Torill Juvet Hermansen gikk av i sommer. Hun var den siste av de som 
hadde vært ansatt siden sekretariatet ble opprettet i 1982. Torill arbeider imidlertid fortsatt 
med tilbakereiser for adoptivfamilier, som hun driver gjennom eget firma og i samarbeid 
med reisebyråer. Det er planlagt reiser til India, Etiopia og Colombia i 2016. Les mer på 
hjemmesiden om tilbakereiser.  
 

Adopsjonsforberedende kurs gjennomføres av Bufdir. Kursene er nå blitt obligatoriske og 
alle nye adoptivsøkere må melde seg fortløpende på kurs hos Bufdir. Ikke vent med å melde 
dere på, da antallet kurs kan påvirkes av etterspørselen. Manglende kurs kan forsinke 
adopsjonsprosessen. 
 

Det er ikke holdt eget spanskkurs for kommende adoptivforeldre i Oslo i år. Christina Violeta 
Thrane Storsve har lenge vært en dyktig og entusiastisk kursleder. Hvis det melder seg nok 
deltakere kan vi vurdere et nytt kurs i Oslo, men dette er usikkert. Spanskkurset tilbys også 
på nett i samarbeid med nettskolen Campus NooA der Christina fortsetter som lærer.  
 

https://www.facebook.com/adopsjonsstotten
http://www.adopsjonsforum.no/etter-adopsjon/tilbakereiser-og-opprinnelse/4438/felles-tilbakereiser
http://www.bufdir.no/Adopsjon/Adopsjonsforberedende_kurs/
http://campus.nooa.info/
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Sosialfaglig rådgivning etter adopsjon har vi vært nødt til å avslutte pga. redusert kapasitet. 
Det er det offentlige som burde ta ansvaret for dette arbeidet gjennom oppretting av et 
nasjonalt kompetansesenter for adopsjon.  Det er dessverre langt fram til at dette får grønt 
lys, men Stortingsdebatten 26. november 2015 ga håp om at det kan skje noe på denne 
fronten. 
  

Forlengelse av godkjenning 

Vi minner igjen om at familiene selv har ansvar for å søke forlengelse av sin godkjenning i 
god tid før gyldigheten utløper. Sørg for at alt som skal legges ved søknaden er klart slik at 
søknaden kan sendes til Bufetat. Dere er selv ansvarlige for å følge med på datoen og dere 
må ta kontakt med oss for å få tilsendt fornyet formidlingsbekreftelse som skal ligge ved 
søknaden.  
 

Service 

Adopsjonsforum skal yte god service og gi rask respons til søkerne. De ansatte arbeider hardt 
for dere! Ingen vil forsinke en eneste sak, da vi har felles interesse av at søkerne kommer 
raskest mulig i mål.  
 

Med redusert bemanning kan imidlertid enkelte prosesser ta litt mer tid. Forespørsler om 
barn og arbeidet med hentereiser er alltid høyt prioritert. Oversettelse og legalisering av 
dokumenter, visumsøknader og annet papirarbeid kan noen ganger ta litt mer tid enn 
tidligere. Vi har ikke lenger kapasitet til å gå innom Notarius Publicus, Fylkesmannen, 
Utenriksdepartementet og aktuelle ambassader hver dag.  
 

Bruk av internett  

Vi vet at mange av våre søkere er ivrige brukere av internett, både til daglig innhenting av 
informasjon og for kommunikasjon med andre. Internett er et verktøy som gir mange 
muligheter. Samtidig oppfordrer vi alle til å være forsiktige - spesielt med tanke på å dele 
bilder og informasjon om barnets bakgrunnshistorie etter tildeling. Det er særlig viktig at 
man ikke publiserer bilder av og informasjon om tildelte barn i offentlige fora før adopsjonen 
er fullført og rettskraftig.  
 

Oppfølgingsrapporter  

Vi vil også minne alle om at dere har en jobb å gjøre etter at dere er kommet hjem med 
barn. Heldigvis ønsker myndigheter og omsorgspersoner i barnas opprinnelsesland å vite 
hvordan det går med barna etter at adopsjonen er gjennomført. Å sende inn 
oppfølgingsrapporter om barnet - i tråd med hvert lands regelverk - er derfor et absolutt 
krav til søkerne.   
 

Det er ingen land som gjerne vil adoptere bort barna sine. Det er en ansvarsfull beslutning 
som tas når myndigheter i et land bestemmer seg for at barn kan adopteres til en ny familie i 
et annet land. Dette gjøres i tillit til at barna skal få det best mulig i sitt nye hjemland. Derfor 

http://www.adopsjonsforum.no/Article?parentCatName=Nyheter&firstChildcatName=Nyheter&artId=109897&artHeading=kompetansen-om-adoptivfamilier-må-heves
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trenger myndighetene tilbakemelding om hvordan det går med barna, slik at de får bekreftet 
om adopsjonen virkelig er til barnets beste.  
 

Dersom rapportene uteblir kan adopsjoner fra enkelte land bli stanset. De som ikke følger 
opp rapporteringen kan dermed skape store problemer for andre familier som er i en 
adopsjonsprosess. Hvis familier ikke sender inn rapporter til tross for flere purringer, vil vi 
sende en bekymringsmelding til barnevernet i kommunen der familien bor. Vi vil derfor 
minne om at alle som adopterer barn fra utlandet er forpliktet til å sende inn de 
oppfølgingsrapportene som kreves fra barnets opprinnelsesland. Dette er nødvendig for at 
samarbeidet kan fortsette, og for at flere barn kan få en ny familie i Norge i fremtiden.  
 
På de neste sidene finner dere informasjon om status for de enkelte samarbeidsland. 
 

Vi ønsker dere alle en riktig god juletid og et godt nytt adopsjonsår! 
 
 

 
 

 
 

Med de beste hilsener fra alle oss i sekretariatet, 
 
 
 

Øystein Gudim/s/ 
Daglig leder 
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BOLIVIA  

Bolivia er ikke et stort adopsjonsland, men gjennom tidene har 110 barn fra Bolivia fått ny 
familie i Norge. Det er ikke kommet noen barn fra Bolivia etter 2012, og vi har ingen familier 
med søknader i landet.  

Bufdir avslo vår søknad om ny formidlingstillatelse i 2014 fordi en ny samarbeidsavtale med 
landets myndigheter ennå ikke er klar. Myndighetene i Bolivia ønsker å signere en bilateral 
samarbeidsavtale med Norge og andre aktuelle land. Bufdir har sendt et brev til bolivianske 
myndigheter angående denne avtalen. Prosessen er i gang, men dette har krevet en del 
purring fra vår side. Våre to medarbeidere i landet har ordnet alle dokumenter som kreves 
for å gi autorisasjon til Adopsjonsforum så snart den bilaterale avtalen mellom de to lands 
myndigheter er på plass. Når den er klar kan vi sende en ny søknad om formidlingstillatelse 
til Bufdir. 

Vi vet ikke hva ventetiden vil bli om vi får starte opp igjen i landet. Familiene som adopterte 
derfra i 2012 hadde hatt en ventetid som varierte mellom 3-4 år.  

CHILE 

Chile er et svært viktig samarbeidsland for Adopsjonsforum. Det er kommet 15 barn hjem fra 
Chile i år, mot 16 barn i fjor. Generelt går samarbeidet med Chile fremdeles bra.  

21 familier har i dag søknadspapirer liggende i Chile og ca. 7 er i prosess i Norge for å søke 
om adopsjon fra landet.  

I tillegg til barnevernet Sename, samarbeider Adopsjonsforum nå med tre stiftelser som har 
godkjenning for å formidle barn til internasjonal adopsjon. Alle tildelinger må imidlertid 
endelig godkjennes av Sename.  

Sename er svært positive til samarbeidet med Adopsjonsforum, fordi vi har klart å finne 
gode foreldre til mange større barn, søskengrupper og barn med helseutfordringer. De synes 
også at våre søkere er så godt forberedt sammenliknet med søkere fra andre land.  For å 
adoptere fra Chile må man ha godkjenning for barn opp til 5-års alder, men som oftest er 
barna eldre enn fem år.  

Chilenske myndigheter krever at familier som skal adoptere barn må kunne kommunisere 
med barna på spansk – på middels godt nivå. Det er derfor nødvendig at de som vil adoptere 
fra Chile lærer seg spansk ved hjelp av språkkurs, privatlærer eller på annen måte.  

Da de fleste barna Chile formidler til internasjonal adopsjon er eldre enn 5 år, må sakene 
vurderes og godkjennes av Faglig Utvalg i Bufdir. Denne prosessen tar tid. Det er flere 
organisasjoner fra andre land som formidler adopsjon og som ikke har slike regler. Sename 
vil ofte foretrekke disse, slik at barna raskest mulig kan komme til sin nye familie. Fosterhjem 
er lite utbredt i Chile og de aller fleste barna bor på barnehjem. Vi er bekymret i forhold til 
behandlingen av søknader til Faglig utvalg om større barn og søsken, da kravet til foreldrenes 
real- og formalkompetanse om barn ser ut til å ha blitt strengere. 

Ventetiden i Chile kan variere fra sak til sak, men generelt er Chile et land som har hatt kort 
ventetid de siste årene. De fleste søknader ligger mellom ett og to år i Chile før barn og 
foreldre blir matchet, men ventetiden er aldri forutsigbar. I 2015 var gjennomsnittstiden fra 
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dokumenter ble sendt fra Norge og til familien kom hjem, på 416 dager, med variasjoner 
mellom 152 til 777 dager. Oppholdet i Chile kan være på opptil 9 uker.  

Den øverste ansvarlige i Sename og på hovedkontoret for adopsjoner ble byttet ut etter 
valget i 2014. Hovedkontoret for adopsjoner har skiftet leder én gang til etter dette. På 
grunn av rykter i media om at adopsjonsprosessen i Chile bl.a. ikke tok nok hensyn til 
biologiske familier, ble det nedsatt en komité i kongressen for å undersøke påstandene. 
Oppstyret førte til at funksjonærer og domstoler ble usikre i prosessen med frigivelse av 
barn til adopsjon, og vi ser at dette fremdeles har skapt ettervirkninger ved at langt færre 
barn blir frigitt enn det som har vært vanlig. Komiteens undersøkelser har ikke påvist noen 
uregelmessigheter.  

Som i Norge arbeides det i Chile med endringer av adopsjonsloven. Dette er en del av 
gjennomgangen av hele familielovverket, og vi vet ikke om – eller hvordan - utfallet vil 
påvirke vårt arbeid i landet.  

Avtalen Sename har med de forskjellige foreningene har ikke hatt noen utløpsdato, men vi 
har fått informasjon om at de nå vil arbeide med å fornye alle avtaler. I den forbindelse vil de 
bl. a. sjekke om våre adoptivfamilier sender det påkrevde antall rapporter innen fristene.   

Marysol Heresmann overtok som vår representant i Chile i år. Vår representant gjennom 
mange år, Noemi Meyer, har trappet ned men bistår i arbeidet. Begge har jobbet sammen 
med adopsjoner i mange år. De snakker norsk og vil sammen bistå familiene med oppfølging 
under hentereisen.  

Formidlingstillatelsen for Chile gjelder ut 2017. 

COLOMBIA 

Colombia er tradisjonelt vårt viktigste samarbeidsland. Det er hittil i år kommet forespørsler 
om 29 barn til 28 norske familier. 26 barn er ankommet hittil i år. Tre familier ventes hjem til 
Norge i løpet av desember. 

Aldersfordelingen på barna er slik: 
0-1 år    1 
1-2 år    8 
2-3 år  11 
3-4 år    2 
4-5 år    3 
5-7 år    1 
 

Blant disse barna er det 13 saker som er behandlet av Faglig Utvalg og ett søskenpar. 

Vi opplever at det er mer bevegelse når det gjelder adopsjon av afrocolombianske barn og 
barn med helseutfordringer. Årsaken er at det colombianske barne- og familievernet, ICBF, 
for tiden er veldig opptatt med å finne familier til barn med helseutfordringer og afro-
colombianske barn. De familiene som står på disse ventelistene får en raskere behandling 
enn andre.  

De som allerede har en søknad i Colombia og skulle ønske å adoptere et barn med 

helseutfordringer eller et afrocolombiansk barn, kan skrive et brev til ICBF og legge ved en 
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oppdatering av sosialrapporten. Denne type oppdatering kan gjøres av sosialfaglig ansatt i 

Adopsjonsforum.  

ICBF behandler saken, og man får en ny godkjenning og flyttes over til den gruppen / 

ventelisten man blir godkjent for. Det er dato for første godkjenning som gjelder også når 

man endrer gruppe/venteliste.  

Tildelinger av barn skjer ikke nødvendigvis kronologisk etter ventelisten. Derfor kan det være 

en god del variasjon i ventetiden for søkerne. or de av våre søkere som er godkjent av 

sentralmyndighetene for adopsjon av barn i aldersgruppen 0-2 år og 3–4 år og som venter på 

ordinære tildelinger, ser vi at det vil ta tid å få forespørsel. Grunnen er at mange 

colombianske familier står på venteliste i disse alderskategoriene.  

De nye adopsjonssøkere som sendes til landet, må si fra om hvilke helseutfordringer de er 

villige til å akseptere før søknaden kan sendes. Eventuelle matchinger med barn med 

spesielle omsorgsbehov må behandles i Faglig Utvalg i Norge. Vi ser at familier som søker 

Colombia om slike barn nå blir prioritert i systemet. 

I flere land regnes ikke lenger en ventetid på 5 år som uvanlig, og det gjelder også for 

Colombia for adopsjon av «friske barn». Oppholdstiden ved adopsjon fra Colombia er ca. 8 

uker, men kan variere.  

Colombias høyesterett har i høst uttalt at likekjønnede par kan adoptere fra Colombia (se 
nyhetssak). Da par av samme kjønn kan inngå partnerskap i Colombia, mener domstolen at 
det også må være tillatt for dem å adoptere. 

Vi har fått autorisasjon fra Colombia autorisasjon for å fortsette med å arbeide med 

adopsjoner fra dette landet. Denne autorisasjon går ut i oktober 2017. Bufdirs 

formidlingstillatelse går ut desember 2016. 

ETIOPIA 

Det kom hjem fem barn fra Etiopia i år - alle tildelt i 2014. 

Etter 24 års formidlingsarbeid i Etiopia er vi nå i ferd med å avvikle vår virksomhet i landet. 

Kontoret stenger dørene for godt innen årsskiftet. Det lot seg dessverre ikke lenger gjøre å 

formidle adopsjoner fra Etiopia på en etisk forsvarlig måte, og Adopsjonsforum har derfor 

valgt å trekke seg ut av landet. Tendensen er at flere og flere adopsjonsorganisasjoner i både 

Europa og USA trekker seg. Dette er både trist og tragisk med tanke på alle barna som ikke 

får muligheten til å vokse opp i en familie.  

Gjennom alle årene vi har jobbet i Etiopia er det totalt ankommet 693 barn til norske 

familier. Første barn ankom i desember 1991, mens sistemann satte foten på norsk jord i 

begynnelsen av juli i år. De siste Etiopia-familiene våre har enten byttet land eller avsluttet 

sin adopsjonssak i år.  

Vi vil takke våre ansatte i Etiopia som har gjort en god innsats fos oss gjennom mange år.  

http://www.adopsjonsforum.no/nyheter/nyheter/108550/likekjønnede-par-kan-adoptere-fra-colombia
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FILIPPINENE 

Det er kommet hjem to barn fra Filippinene i år.  

Den filippinske sentralmyndigheten for adopsjon (ICAB) har satt en kvote på hvor mange 

søknader som kan sendes fra hver forening / hvert land. Fram til 1. juni var denne kvoten på 

12 søknader. Vi fikk i august beskjed fra ICAB om at kvoten var økt til 28. Denne kvoten 

klarer vi dessverre ikke å fylle, da det tar tid å få godkjent nye familier og å ferdigstille alle 

dokumenter som kreves.  

Det er 26 familier som er godkjent av filippinske myndigheter og står på listen over søkere 

(Masterlist).  De som har ventet lengst på forespørsel ble godkjent av ICAB 20.12. 2013. Det 

er 16 familier som har sendt sin søknad til Filippinene inneværende år. Fem av disse 

familiene venter på å bli godkjent av ICAB. Det tar flere måneder fra dokumentene er sendt 

til søkerne kommer på Masterlist.  10 familier er godkjent av Bufetat og jobber med å samle 

inn dokumenter i Norge. 

Oppholdet ved hentereiser til Filippinene er normalt 10-12 dager. 

ICAB har et aktivt styre som vanligvis møtes hver uke. De godkjenner søkere, godkjenner 

matchinger av barn og foreldre, og vedtar politikk og prioriteringer for arbeidet. ICAB ønsker 

økt fokus på barn med særskilt omsorgsbehov. ICAB er godt fornøyd med samarbeidet med 

Adopsjonsforum og de har generelt et godt inntrykk av norske familier. 

Formidlingstillatelsen fra Bufdir gjelder ut 2017, mens ICAB har godkjent samarbeidet ut mai 

2018.  

INDIA 

Det er kommet ett barn fra India til Norge i år og som ble tildelt i fjor. Vi har for tiden kun tre 

søknader for India.  

Det er ikke til å legge skjul på at det er utfordrende å jobbe med India. Etter at sentral-
myndigheten CARA innførte et nytt registreringssystem for adopsjonssøknader i 2012 - 
«Carings» - har det skjedd svært lite. Systemet ble stengt, og i forkant av dette fikk vi 
informasjon om at systemet skulle åpne igjen for alle søkere i mars 2013. Det har fremdeles 
ikke skjedd. Derimot åpnet «Carings» i februar 2014 for søkere som tilhører kategoriene 
«Non Resident Indians» (NRI) og «Overseas Citizens of India» (OCI).  Vi kan foreløpig kun ta 
nye søkere i kategoriene NRI og OCI), som prioriteres i India. 

I år er det kommet nye regnintslinjer for å gjøre adopsjoner fra India enklere. Retningslinjene 
har noen kontroversielle punkter som vi har diskutert med norske myndigheter for å finne 
en løsning på.  

Vi har formidlingstillatelse for India går ut ved årsskiftet2015, og vil håper at en fornyet 
tillatelse er klar tidlig i 2016.  
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KINA 

Det går dessverre fortsatt svært sakte i køen for ordinære tildelinger fra Kina. Ventetiden 
nærmer seg nå ni år og forventes å stige ytterligere. Alle adopsjonsorganisasjonene som 
samarbeider med sentralmyndigheten CCCWA i Kina opplever akkurat det samme, så dette 
er ikke spesielt for Norge.  

Vi har for tiden 9 familier som har sin søknad registrert i Kina. For noen av familiene er det 
aktuelt å fornye forhåndssamtykket for Kina i løpet av de kommende ukene. Søkerne må selv 
sørge for at de eventuelt søker om forlenget eller ny godkjenning i god tid før nåværende 
godkjenning går ut på dato. Vi ber de aktuelle familiene om å ta kontakt med oss dersom 
dere har behov for å snakke om situasjonen i Kina. Dessverre tror vi at flere av våre 
gjenværende søkere ikke vil komme i mål med sin adopsjonssøknad pga. tiden det tar.  

De av våre søkere som nå har ventet lengst har LID 5. februar 2007. I Kina tildeles i disse 
dager barn til familier med LID rundt 8. januar 2007. Basert på erfaringene med 
tildelingstempoet, tror vi ikke disse søkerne kan forvente forespørsel før i 2017 

På grunn av færre adopsjoner har Adopsjonsforum måttet nedbemanne sekretariatet. Med 
sterkt redusert bemanning har vi for tiden ikke kapasitet til å jobbe med CCCWAs «Special 
Focus»-program 

Adopsjonsforums formidlingstillatelse for Kina er gyldig ut 2017. 

MADAGASKAR 

Madagaskar er ikke et stort adopsjonsland, men det gjennomføres noen adopsjoner hvert år, 
både nasjonalt og internasjonalt. De internasjonale er i flertall.  

Det er mange barn på barnehjem på Madagaskar, men ofte mangler barnehjemmene 
administrativ kapasitet til å gjennomføre prosesser med utenlandsadopsjon.  

Det er hittil i år ankommet to barn fra Madagaskar. Ett barn er ventet å ankomme Norge før 
jul.  

Vi har i dag søknader fra fem familier på Madagaskar, og én familie jobber med å samle inn 
søknadsdokumenter. Familien som har ventet lengst på forespørsel sendte dokumentene til 
landet i juli 2014. 

Gassiske sentralmyndigheter har gitt oss en kvote på seks søknader. Det vil si at seks 
søknader er det maksimale antall vi kan ha på Madagaskar til enhver tid. Da vi har flere 
søkere som er interessert i å adoptere fra Madagaskar er det opprettet en venteliste hos 
Madagaskarteamet. Ni familier som har fått godkjenning fra Bufetat, står på denne 
ventelisten. Familiene vil få klarsignal til å samle inn søknadsdokumenter etter hvert som 
familier med dokumenter på Madagaskar mottar forespørsel og takker ja til tildelingen.  

Fra forespørsel om adopsjon av barn til avreise kan det ta fra to–seks måneder.  Dette 
avhenger av arbeidsmengden hos ulike instanser på Madagaskar. Adopsjonsforum har ingen 
påvirkningskraft i forhold til dette. Oppholdstiden på Madagaskar er tre måneder. 

For de som er interessert finnes det generelle nyheter som jevnlig oppdateres på 
hjemmesidene til vennskapsforeningen Norge–Madagaskar: www.madagaskar.no.  

http://www.madagaskar.no/
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Adopsjonsforum har i løpet av året fått ny representant på Madagaskar, Kolo Seheno Wilson 
Rajaoarison. Hun viser stort engasjement og glede i arbeidet. Kolo har kjennskap til Norge og 
erfaring med nordmenn gjennom sitt tidligere arbeid for den norske ambassaden og senere 
konsulatet på Madagaskar.  

Formidlingstillatelsen for Madagaskar gjelder ut 2015, og det er sendt søknad om fornyelse 
til Bufdir.  

MALI 

Det er ikke gjennomført noen adopsjon fra Mali siden 2012. Bufdir trakk tilbake vår 
formidlingstillatelse i 2012. Det var uklarheter rundt den nye familieloven i landet, som også 
regulerer adopsjon. Loven ble tolket slik at kun maliske statsborgere kan adoptere, til tross 
for at dette ikke var intensjonen da loven ble lagt fram. Høyesterett i Mali slo i august 2014 
fast at internasjonal adopsjon kan fortsette så lenge det ikke finnes nok nasjonale søkere til 
adopsjon. Vår representant i Mali er jurist og holder oss orientert om utviklingen. 

Etter et militærkupp i 2012 er det igjen sivilt styre i landet, og det er holdt valg. Utenlandske 
fredsstyrker er satt inn da det fortsatt er uro i deler av det nordøstlige Mali. Noen 
opprørsgrupper der vil løsrive deler av landet og nylig rammet en terrorhandling et hotell i 
hovedstaden Bamako. Utenriksdepartementet godtar bare strengt nødvendige reiser til 
Mali, og fraråder reiser utenfor hovedstaden.  

Høsten 2014 ble det sendt ny søknad om formidlingstillatelse for Mali til Bufdir, og den er 
fortsatt til behandling. Bufdir venter på en skriftlig bekreftelse fra sentralmyndigheten 
DNPEF om at de vil samarbeide med oss som forening. Ingen familier har dokumenter i Mali, 
og det er ikke mulig å ta nye søkere til landet før en ny formidlingstillatelse gis.  

NEPAL 

Adopsjonsforum gjennomførte den siste adopsjonen fra Nepal i 2011, og vi har ikke 
formidlingstillatelse for adopsjon fra landet. Vi har fortsatt en kontaktperson i Nepal, og 
følger med på situasjonen. På kort sikt er det ikke noe som tyder på at vi kan komme i gang 
igjen med adopsjoner fra landet. 

Etter det store jordskjelvet i vår støttet «Bistand for barn» nødhjelp til barna på barnehjemmet Bal 
Mandir i Kathmandu, og det gis fortsatt støtte til tre bistandsprosjekter i Nepal.  
Les mer her: http://www.bistandforbarn.no/prosjekter/nepal  

PERU 

Adopsjonssamarbeidet i Peru fortsetter som før. Det er kommet ett barn hjem fra Peru hittil i år. En 
familie er på hentereise, og vil komme tilbake til Norge i løpet av desember. Vi har for tiden ni 
familier som har sine søknadsdokumenter i landet. En familie holder på med å utarbeide 
søknadsdokumenter. Tre familier er godkjent i Norge og venter på å kunne starte med dokument-
arbeidet. Tre venter på godkjenning i Bufetat. Vi kan totalt ha 10 søknadssett i Peru om gangen, så vi 
kan ta noen få nye søkere. Familien som har ventet lengst på tildeling sendte papirene sine til Peru i 
slutten av 2011. Vi minner om at Peru ønsker familier med spanskkunnskaper.  

Oppholdet i Peru varer vanligvis ca. 45 dager. 

Formidlingstillatelsen for Peru er gyldig ut 2016.  

http://www.bistandforbarn.no/prosjekter/nepal
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POLEN 

Polen er godkjent som «nytt» samarbeidsland for adopsjon fra norsk side! Det er gjort 
avtaler med de tre institusjonene i Polen som kan formidle adopsjon av barn til utlandet. Det 
er litt ulike krav til søkerne, der den katolske organisasjonen stiller høyere krav til søkerne 
enn de to andre.   

 Vår kontaktperson i Polen er godkjent av begge lands myndigheter, og vi kan nå ta imot de 
første søkerne som ønsker å adoptere fra Polen. De fleste barn som adopteres fra Polen til 
utlandet er barn over fem år, barn med helseutfordringer og søskengrupper. Små, friske 
barn blir som regel adoptert innenlands. 

Ved adopsjoner fra Polen må man reise til landet to ganger. Første gang noen få dager for å 
møte barnet og bekrefte prosessen som skal begynne i domstolen. Andre gang for å ha 
tilvenningstid sammen med barnet og fullføre domstolsbehandlingen.  

Formidlingstillatelsen for Polen er gyldig ut 2016.  

SRI LANKA 

Siste tildeling fra Sri Lanka til Norge kom i november 2014 etter en pause på tre år. Det er kommet to 
barn fra Sri Lanka i år. Selv om det ikke er en formell stans av adopsjoner til utlandet, har ikke 
Adopsjonsforum fått noen nye forespørsler i løpet av 2015. Antallet utenlandsadopsjoner på Sri 
Lanka har vært minimalt de siste årene. 

Det er tre familier som har sine søknader på Sri Lanka. Familien som har ventet lengst sendte 
papirene til Sri Lanka i februar 2010. Vi kan fortsatt ikke sende nye søknader til landet selv om flere 
familier ønsker å adoptere derfra.  

Formidlingstillatelsen fra Bufdir for Sri Lanka er gyldig ut 2015, og Adopsjonsforum har søkt Bufdir 
om fornyet tillatelse for landet.  

VIETNAM 

I Vietnam opereres det med to lister hvor vi kan registrere søkere. På «liste 1» settes kun søkere for 
vanlige tildelinger av friske barn. Vi har en kvote på to søknader til denne listen og kan ikke ta flere.  

På «liste 2» setter Vietnam ingen begrensninger i antall søknader. Dette dreier seg om adopsjon av 
barn med spesielle omsorgsbehov. Men vi har kun en kvote på 10 søknader totalt ut fra vår 
formidlingstillatelse fra norske myndigheter.  

Vi har hittil sendt fem søknader til Vietnam, to til «Liste 1» og tre til «Liste 2». Vi er usikre på hvordan 
adopsjonsformidlingen vil bli fra Vietnam og har derfor vært forsiktige med videre inntak av nye 
søkere. Vi kan nå ta to til tre nye søknader, og disse vil også bli for liste 2.  

Det har kommet én forespørsel fra Vietnam til søkere på liste 2, og familien reiser forhåpentligvis til 
Vietnam om et par måneder.  

Ventetiden for liste 1 er betydelig lengre enn for liste 2. 

Bufdir har fornyet vår formidlingstillatelse for Vietnam ut 2017, og vi har søkt vietnamesiske 
myndigheter om tilsvarende fornyelse for 2016 og 2017. 


