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Mens vi venter…  
Oslo, 19. juni 2017  

Kjære alle medlemmer – og spesielt søkerne!  
 

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

INNHOLD 

 Åpningstid i sommer    (side 1) 

 NY ADOPSJONSLOV    (side 1) 

 ADOPSJONSSITUASJONEN   (side 2 - 4) 

 NYHETER OG INFORMASJONSARBEID  (side 4 - 6) 

 BISTAND FOR BARN    (side 6) 

 SEKRETARIATET OG ORGANISASJONEN  (side 6 - 8) 

 LANDINFORMASJON    (side 9 - 14) 
 

Åpningstid i sommer 

Vi holder åpent i hele sommer, men vil ha noe redusert åpningstid i ukene 28, 29, 30 og 31 
(fra og med mandag 10. juli til og med 4. august). I denne perioden vil sentralbordet bare 
være åpent mellom kl. 10.00 – 14.00.  
 

Om det skjer noe viktig vil vi sørge for å følge opp alle saker som haster. Forespørsler om 
barn og hentereiser har alltid høyeste prioritet.  
 

NY ADOPSJONSLOV VEDTATT! 

Den 7. juni 2017 vedtok Stortinget en helt ny adopsjonslov. Et eget lovutvalg leverte høsten 
2014 en utredning med forslag til ny adopsjonslov - «Ny Adopsjonslov» (NOU 2014:9).   
 

         Stortinget tok hensyn til adopsjonsforeningenes kritikk. 

Adopsjonsforeningene var ikke fornøyd med det endelige forslaget til ny lov fra Barne- og 
likestillingsdepartementet, og deltok derfor på en høring på Stortinget i slutten av april i år. 
Kritikken gikk mest på for streng praksis for å godkjenne søkere for adopsjon av barn over 3 
år, den lange behandlingstiden for søknader til Faglig utvalg i Bufdir og manglende 
klageadgang, samt for dårlig oppfølging etter adopsjon. 
 

Stortinget tok hensyn til mye av denne kritikken og kom langt på vei foreningene i møte 
under behandlingen i familie- og kulturkomiteen. Les mer om dette her.  

http://www.regjeringen.no/nb/dep/bld/dok/nouer/2014/NOU-2014-9.html?id=771256
http://www.adopsjonsforum.no/nyheter/nyheter/163625/høring-om-adopsjonsloven
http://www.adopsjonsforum.no/nyheter/nyheter/165918/stortinget-lyttet-til-adopsjonsforeningene
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ADOPSJONSSITUASJONEN; flere søkere, kortere ventetid og lavere kostnader!  

 Det siste halvannet år har det vært en god økning av antall nye søkere som vil starte en 
adopsjonsprosess gjennom foreningen vår. Blant disse er også noen likekjønnede par, da 
Colombia i 2015 åpnet opp for at par av samme kjønn også kan adoptere barn. Den 
første prøvesaken er nå i prosess i Colombia.  

 Gjennomsnittlig ventetid for adopsjon gikk ned i fjor og den går fortsatt nedover. Dette 
er trolig en viktig årsak til at antallet nye søkere øker. Med redusert ventetid blir 
adopsjon et mer attraktivt alternativ for familier som ønsker barn.  

 I Colombia ser vi at nye søkere som aksepterer adopsjon av barn med helseutfordringer 
kan komme svært raskt i mål. Vi trenger derfor mange nye søkere til det landet i år, slik 
at antallet adopsjoner ikke går ned pga. mangel på søkere neste år. Filippinene har også 
fått kortere ventetid enn før selv om den varierer. Det samme gjelder for Madagaskar. 
Informasjon om situasjonen i de enkelte land finner dere fra side 9. 

 I fjor fullførte vi 54 adopsjoner og det var nøyaktig som budsjettert. De gjennomsnittlige 
adopsjonskostnadene gikk ned i 2016. De fleste familiene som kom hjem med barn i fjor 
fikk derfor tilbake nesten 7.000 kroner av det de hadde betalt i forskudd.  

Nye samarbeidsland? 

Adopsjonsforum arbeider kontinuerlig med å få på plass nye samarbeidsland: 

Bolivia har vi arbeidet i tidligere og vi har lenge arbeidet med å få tilbake dette 
samarbeidslandet. I april 2017 ble det sendt en ny søknad om formidlingstillatelse til Barne-, 
ungdoms- og familiedirektoratet. Det arbeides for å få til en reise sammen med Bufdir til 
Bolivia i høst for å få en ny avtale.  

 

Det er krevende å få på plass slike nye avtaler. Skjer det noe nytt med dette eller andre land 
vil vi omtale dette på hjemmesiden – www.adopsjonsforum.no. 

Forlengelse / fornyelse av godkjenning 

Vi minner igjen om at familiene selv har ansvar for å søke forlengelse / fornyelse av sitt 
forhåndssamtykke for adopsjon i god tid før gyldigheten utløper. Sørg for at alt som skal 
legges ved søknaden er klart slik at søknaden kan sendes til Bufetat. Du er selv ansvarlig for å 
følge med på datoen og du må ta kontakt med oss for å få tilsendt fornyet formidlings-
bekreftelse som skal ligge ved søknaden.  
 

Du finner oppdatert informasjon om reglene for adopsjon på Bufdirs hjemmeside. Vår 
største bekymring er at norske myndigheter legger for strenge 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. Da adopsjonsloven ble behandlet 7. juni i år gikk 
Stortinget inn for at 0-5 år bør være standard godkjenning for adopsjon. Det skal også legges 
mer vekt på søkernes personlige egnethet enn formal- og realkompetanse om barn, i 
motsetning til det Bufetat/Bufdir har lagt vekt på de siste årene.  

http://www.adopsjonsforum.no/nyheter/nyheter/141283/adopsjon-går-raskere-igjen
http://www.adopsjonsforum.no/
https://www.bufdir.no/adopsjon/
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Kurs 

Adopsjonsforberedende kurs gjennomføres av Bufdir. Disse er obligatoriske for alle nye 
adoptivsøkere som 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. 
 

De som vil adoptere fra Latin-Amerika bør lære seg så mye spansk som mulig. Vi minner om 
at vi har et nettbasert språkkurs i spansk for adopsjonssøkere i samarbeid med nettskolen 
Campus NooA. For de som skal adoptere fra Latin-Amerika kan også andre spanskkurs være 
nyttige. 
 

Adopsjonsforum har ikke lenger ressurser til å tilby sosialfaglig rådgivning etter adopsjon. 
Dette er et ansvar våre myndigheter må ta. Mange familier trenger råd og veiledning om 
hvordan de best kan følge opp sine adopterte barn og deres utfordringer. En av de som tilbyr 
kurs om tilknytning er psykologspesialist Joachim Haarklou. Han har selv adoptert fra 
utlandet og kan også tilby terapi for adoptivfamilier. Les mer om tilbudet på hans 
hjemmeside: http://haarklou.no/index.php  

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. Det deles også mye informasjon i åpne og 
lukkede grupper på f.eks. Facebook. 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.  
 

Enkelte har også opplevd at de uten forvarsel er blitt kontaktet av biologiske slektninger av 
det adopterte barnet som har søkt dem opp via sosiale medier eller andre kilder. For noen 
kan slike henvendelser være lite heldige, og det er viktig å skjerme barna ved å holde litt 
tilbake med hva man offentliggjør.  

Oppfølgingsrapporter  

Vi vil også minne om at familier har en jobb å gjøre etter at de 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 til utlandet. 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 trenger myndighetene tilbakemelding om hvordan det går med barna, slik 
at de får bekreftet om adopsjon virkelig er til barnets beste.  
 

Alle som adopterer barn fra utlandet er forpliktet til å sende inn de oppfølgingsrapporter 
som kreves fra barnets opprinnelsesland. Dersom rapportene ikke leveres blir adopsjon fra 

http://www.bufdir.no/Adopsjon/Adopsjonsforberedende_kurs/
http://www.adopsjonsforum.no/adopsjon/adopsjon-fra-a-til-%C3%A5/8732/lr-spansk-p%C3%A5-nett
http://haarklou.no/index.php
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landet stanset. Dette kan 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. Dette er 
nødvendig for at flere barn kan få en ny familie i Norge i fremtiden.  
 

 

NYHETER OG INFORMASJONSARBEID 

Adopsjonsforum arbeider aktivt for å spre positiv oppmerksomhet om adopsjon, og vi er ofte 
i kontakt med media.   

Medlemsblad nr. 1 i år er utgitt elektronisk – og nr. 2 på papir. 

                      

Medlemsblad nr. 2 og 4 i år blir utgitt på papir og sendes i posten til abonnentene. Nr. 1 og 3 
utgis elektronisk og kan lastes ned via hjemmesiden. For å lese de elektroniske utgavene må 
du få tilgang med passord. Vi oppfordrer alle til å oppgi en e-postadresse vi kan bruke i 
fremtiden slik at vi kan varsle alle medlemmer og abonnenter via e-post.  

Å utgi bladet elektronisk er ett av mange sparetiltak for å få ned porto- og trykkeutgifter.  

Bladet er like lesverdig som vanlig. Kjetil Helland har siden februar 2016 vært vikar for vår 
fast ansatte redaktør, som har permisjon til over sommeren.  
 

Gamle nummer av medlemsbladet blir gradvis digitalisert og gjøres tilgjengelig på 
ekstranettet med adgangskode for medlemmer.  På hjemmesiden finner du også en 
oppdatert litteraturliste – både skjønnlitteratur og fagstoff om adopsjon. 

Facebook 

Vår viktigste informasjonskanal er blitt sosiale medier – spesielt Facebook. Over 2.300 liker 
siden vår der. Hvis disse er flinke til å like og dele det de ser, når vi ut til mange flere. Enkelte 
oppslag på Facebook har nådd over 40.000 mennesker. Mange lokale arrangementer og 
åpne dager blir også annonsert der.  

http://www.adopsjonsforum.no/etter-adopsjon/skj%C3%B8nnlitteratur/83305/si-at-vi-har-hele-dagen
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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, foreldrepenger, tilbakereiser eller 
andre adopsjonsrelaterte spørsmål? Se «adopsjon i media» på hjemmesiden: 
http://www.adopsjonsforum.no/media  

Lobbyarbeid 

 
 

På initiativ fra Norsk-Colombianos Forening (NCF) ble det i fjor opprettet et nytt politisk 
utvalg for utenlandsadopterte: UAPU (bildet) - Utenlandsadoptertes politiske utvalg (bildet) 
finner dere på Facebook. De har i vår arrangert demonstrasjon utenfor Stortinget og deltok 
på høringen der dagen etter. De tilbyr også møter og arrangementer for adopterte. En av de 
viktigste sakene de arbeider med er etablering av et kompetansesenter for adopsjon. 

Skal dere ut og reise og har problemer med nytt pass? 

 

Mange fikk sikkert med seg medieoppslag sommeren 2016 om at mange adopterte og andre 
som er født i utlandet har fått pass der fødested ble oppført som «ukjent». Dette kan skape 
problemer med visum for reise til enkelte land. På vår hjemmeside finner dere en oversikt 
over saken.  

Dersom dere har adopterte barn, bør dere sjekke om det fødestedet som står i det gamle 
passet er registrert hos Folkeregisteret. Hvis det ikke er tilfelle skal dere be Folkeregisteret 
sjekke listen som Skatt Nord har fått fra Bufdir over alle utenlandsadopterte i Norge. Hvis det 
ikke står fødested i denne listen kan dere kontakte adopsjonsseksjonen i Bufdir for å sjekke 
om det er oppstått en feil med registreringen.  Dette må ordnes i godt tid før pass skal 

https://www.facebook.com/Adopsjonsforum
http://www.mynewsdesk.com/no/adopsjonsforum
http://www.adopsjonsforum.no/media
https://www.facebook.com/norskcolombianos.forening/
https://www.facebook.com/utenlandsadoptertespolitiskeutvalg/
http://www.adopsjonsforum.no/nyheter/nyheter/127047/oppdatert-pod-har-snudd-i-pass-saken
http://www.adopsjonsforum.no/nyheter/nyheter/127047/oppdatert-pod-har-snudd-i-pass-saken
https://www.facebook.com/110040549423931/photos/228094714285180/
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fornyes. Politiet forholder seg kun til det Folkeregisteret har skrevet selv om den adopterte 
tidligere har fått pass med riktig fødested.  

Noen passkontorer roter også med om adopterte er norske statsborgere og stiller spørsmål 
ved om noen har dobbelt statsborgerskap og derfor ikke har krav på nytt norsk pass. Dette 
er helt feil, og her er en artikkel på hjemmesiden vår som viser hvilke regler som gjelder.  

 

BISTAND FOR BARN 

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

En sommergave til barn? 

På denne tiden har de fleste fått feriepengene sine, og mange er så heldige at de har fått 

igjen penger på skatten også. Har du lyst til å gi noe til et godt formål? Vi trenger flere faste 

givere til vårt fosterfamilieprogram i Etiopia. Ellers kan du kan Gi en engangsdonasjon eller 

handle i vår nettbutikk «Gaver med mening». 

  Foto: Camilla Erland Aarnes 

Vårt bistandsarbeid går til barn som lever på institusjon, eller i fattigdom i vanskeligstilte 
familier. Bistand for barn gir dem mulighet til å få helsehjelp, utdanning eller bedring av 
familiens inntekt. En av de viktigste kildene til arbeidet er Landslotteriet til Bistand for barn. 
Har du fått lodd så husk betalingsfristen 31. juli 2017. 

 

SEKRETARIATET OG ORGANISASJONEN 

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.  
 

http://www.adopsjonsforum.no/nyheter/nyheter/161944/statsborgerskap-og-pass-for-adopterte
http://www.bistandforbarn.no/
https://www.facebook.com/bistand.for.barn
http://www.bistandforbarn.no/prosjekter/etiopia/6360/etiopia%2c-addis-abeba-fosterfamilieprogram-for-hivsmittede-barn
http://www.bistandforbarn.no/artikkel/st%C3%B8tt-v%C3%A5rt-arbeid/gi-en-engangsdonasjon/1126
http://www.bistandforbarn.no/butikk
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Det er viktig å understreke at sekretariatet ikke er noen myndighet som avgjør hvem som 
blir godkjent for adopsjon. Ikke vær redd for å diskutere utfordringer i adopsjonsprosessen 
med våre medarbeidere. Vi har full taushetsplikt og ønsker å bistå søkerne med å komme i 
mål så raskt og så godt som mulig.  
 

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

En av våre trofaste medarbeidere skal gå av med pensjon til høsten, og hennes etterfølger er 
rekruttert. Informasjon om dette kommer på hjemmesiden etter at hun tiltrer over 
sommeren.  

Landsmøte i Kristiansand i april og nytt landsstyre 

2016 var det første året i Adopsjonsforum da det ikke ble holdt landsmøte, siden vedtektene 
nå sier at det skal holdes hvert annet år. 
 

Siste helg i april 2017 ble det holdt landsmøte i Kristiansand med lokalavdelingen i Agder 
som vertskap. Det var et udramatisk landsmøte som godkjente rapporter og regnskap for 
2016, og vedtok 2017-budsjettet og prioritering av arbeidet framover. Oppfølging av den nye 
adopsjonsloven blir spesielt viktig.  
 

Det ble også valgt et nytt landsstyre for to år framover og dette består nå av gjenvalgt 
styreleder Øyvind Bakke Reier (Vestfold), ny nestleder Arne Kristian Nordhei (Midtre 
Nordland), to gjenvalgte styremedlemmer Kenneth Marthinsen (Hordaland) og Andrea J. 
Bratt Mæhlum (Oslo), samt tre nye - Margit Steinholt (Søndre Nordland), Marianne 
Robertsen (Oslo) og Aruna M. Vegdal (ansattes representant). Selv om de tre siste er nye i 
styret nå har både Margit og Marianne tidligere sittet i landsstyret.  

Adopsjonsstøtten i 2017 

Fra 2015 vedtok Stortinget å øke adopsjonsstøtten og koblet den til grunnbeløpet («1G») i 
Folketrygden. I 2017 er støtten på kr 92.576 per adopterte barn.  

Økte forskudd fra 2017 

Nedgangen i antall adopsjoner har fått store konsekvenser for Adopsjonsforums økonomi. 
Vår viktigste inntektskilde er gebyrene fra fullførte adopsjoner. I flere år har foreningen gått 
med underskudd, og dette er primært blitt belastet regulerings- og risikofondene.  
 

Det ble likevel sendt tilleggsregninger til søkerne som adopterte både i 2014 og 2015, og 
landsstyret i Adopsjonsforum ønsker så langt mulig å unngå at dette skjer igjen. I 2016 traff 
vi bedre på budsjettet og familiene som adopterte i fjor fikk derfor tilbake penger.  
 

Fra 1. januar 2017 er samlede forskudd økt til kr. 215.000 (kr. 13.000 for første, kr. 112.000 
for andre og kr. 90.000 for tredje forskudd). Søskenadopsjoner har et eget tillegg.  
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Etter 1. januar 2017 krever vi ikke lenger inn ekstra gebyrer for å legalisere 
adopsjonsdokumenter hos Notarius Publicus, og kostnadene er bakt inn i de økte 
forskuddene. Hva det koster å legalisere dokumenter varierer mye fra land til land. 
Landsstyret har ønsket å beholde solidaritetsprinsippet der alle søkere skal betale det 
samme – uavhengig av hvilket land man adopterer fra.  
 

Adopsjonsforum har en stram økonomistyring. Dette er viktig at foreningen får balanse i 
regnskapene og sikrer effektiv drift og god service til medlemmene.  

Tilbakereiser 

Vår tidligere adopsjonskonsulent Torill Juvet Hermansen har de siste årene fortsatt arbeidet 
med tilbakereiser for adoptivfamilier. Dette gjør hun gjennom eget firma og i samarbeid med 
reisebyråer. Det gjennomføres reiser til Kina og Colombia i år. Medlemmer av 
Adopsjonsforum får rabatt ved slike reiser. Planene for neste år finner dere informasjon om 
på hjemmesiden om tilbakereiser.  
 
 

På de neste sidene finner dere informasjon om status for de enkelte samarbeidsland. 
 

 
Vi ønsker dere alle en riktig god sommerferie! 

 

 
 
 

Med de beste hilsener fra alle oss i sekretariatet, 
 

 
  

http://www.adopsjonsforum.no/etter-adopsjon/tilbakereiser-og-opprinnelse/4438/felles-tilbakereiser
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LANDINFORMASJON 

Her presenteres aktuelle land alfabetisk. 

BOLIVIA  

Se også under «nye land» side 2. Gjennom tidene har vi formidlet adopsjon av 110 barn fra 
Bolivia som har fått ny familie i Norge. De siste barna kom fra Bolivia i 2012  

I april 2017 ble det sendt en søknad om formidlingstillatelse til Barne-, ungdoms- og 
familiedirektoratet. Bufdir har også fått et forslag til en bilateral samarbeidsavtale fra Bolivia 
i fjor høst. Dersom vi får det til vil Adopsjonsforum reise sammen med Bufdir til Bolivia i høst 
for å gjenopprette samarbeidet.  

Vi vet ikke hva ventetiden vil bli når samarbeidet kan starte opp igjen. Familiene som 
adopterte derfra i 2012 hadde hatt en ventetid som varierte mellom 3-4 år.  

CHILE 

Chile var i flere år det nest største samarbeidslandet for Adopsjonsforum, men i fjor kom det 
bare tre barn.  Vi trodde antallet ville øke i år, men det har ikke slått til. Ingen barn er 
kommet fra Chile til Norge hittil.  

Det kan være krevende å få forhåndsgodkjenning fra Bufetat for Chile. De fleste barna Chile 
formidler til internasjonal adopsjon er eldre enn 5 år. Da må sakene vurderes og godkjennes 
av Faglig Utvalg (FU) i Bufdir. Det stilles høye krav til foreldrenes formal- og realkompetanse 
om barn. Dessverre har vi opplevd flere saker der FU har avslått familienes søknader om 
adopsjon av konkrete barn.  

9 familier har i dag søknadspapirer liggende i Chile. En familie til er godkjent i Norge og 
arbeider med dokumenter for å kunne sende søknaden til landet. En familie har søkt Bufetat 
om godkjenning. 

Adopsjonsforum samarbeider med den offentlige adopsjonsmyndigheten Sename, og med 
tre stiftelser om adopsjoner til Norge. Sename er svært positive til samarbeidet med 
Adopsjonsforum. Vi har klart å finne gode foreldre til mange større barn og søskengrupper. 
De synes at våre søkere er godt forberedt sammenliknet med søkere fra andre land.  

Samarbeidspartnerne krever spanskkunnskaper hos søkerne. Det er derfor nødvendig at de 
som vil adoptere fra Chile lærer seg spansk ved hjelp av språkkurs, privatlærer og på annen 
måte.  

Ventetiden i Chile kan variere fra sak til sak, men de fleste søknader ligger mellom to og tre 
år i Chile før barn og foreldre blir matchet. Oppholdet i Chile kan være på opptil 9 uker.  

Formidlingstillatelsen for Chile gjelder ut 2017, og det vil bli sendt en søknad om fornyelse i 
høst.  

COLOMBIA 

Colombia er tradisjonelt vårt viktigste samarbeidsland. Hittil i år er det ankommet 6 barn 
mot 11 på samme tid i fjor. Det er for tiden seks familier i Colombia og tre familier til har fått 
dato for overtagelse. Dermed kommer det mange familier hjem i løpet av sommeren.     
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Når familier vil adoptere fra Colombia, må søkerne opplyse om hvilke helseutfordringer de er 
villige til å akseptere. Adopsjonene fra Colombia går mye raskere enn før – for de familiene 
som har krysset av på helseskjemaet. Noen familier har fått forespørsel bare få måneder 
etter at de er blitt godkjent i landet! Vi trenger derfor mange nye søknader til Colombia for å 
sikre at vi har nok familier i landet neste år.  Hvis ikke vil vi få færre barn hjem i 2018.  

Vi trenger mange nye søknader til Colombia!   

 

Det colombianske barne- og familievernet, ICBF, er veldig opptatt av å finne familier til barn 
med helseutfordringer. Matchinger av barn med spesielle omsorgsbehov må behandles i 
Faglig Utvalg i Norge, og svært mange av de norske tildelingene er blitt vurdert der. 

Det første likekjønnede paret fra Norge er godkjent i Colombia, men vi har begrenset 
antallet søknader fra slike par til vi vet hvordan praksisen blir i landet.  

Oppholdstiden ved adopsjon fra Colombia er ca. 8 uker, men kan variere.  

I sommer søker vi colombianske myndigheter om fornyet godkjenning for å fortsette 
samarbeidet. Bufdirs formidlingstillatelse går ut desember 2019.  

ETIOPIA 

Arbeidet i Etiopia er avsluttet tidlig i 2016 etter over 24 år. Vi minner om at alle familier som 

har fått barn fra Etiopia fortsatt må sende inn årlige rapporter til myndighetene i landet fram 

til barnet fyller 18 år.  

FILIPPINENE 

Det er kommet hjem seks barn fra Filippinene i år, mot bare tre på samme tid i fjor. To 
familier er tildelt barn i år, og venter på reisebeskjed. 

Den filippinske sentralmyndigheten for adopsjon (ICAB) setter opp en kvote på hvor mange 
nye søknader som kan sendes fra hver forening / hvert land. I år har vi fått en kvote for 
første halvdel av 2017 på bare 5, og vi har søkt om å få utvidet denne. Prosessen for å bli 
godkjent i Norge tar tid, og vi har nå to familier i prosess som ennå ikke kan få sendt sin 
søknad til landet. Vi regner med å få en økt kvote over sommeren og anbefaler derfor 
fortsatt nye søkere til Filippinene. 

Det er 24 familier som har sin søknad på Filippinene. Ventetiden er på vei nedover, men de 
som har ventet lengst på forespørsel ble godkjent av ICAB i februar 2014. Det tar ca. 6 
måneder fra dokumentene er sendt til søkerne kommer på Masterlist.  En familie er 
godkjent av Bufetat og jobber med å samle inn dokumenter i Norge. 



 
 

11 
 

ICAB har et aktivt styre som vanligvis møtes nesten 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 særskilte omsorgsbehov. ICAB er godt fornøyd med 
samarbeidet med Adopsjonsforum og de har generelt et godt inntrykk av norske familier. 

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

Formidlingstillatelsen fra Bufdir gjelder ut 2017, og det blir sendt en ny søknad til Bufdir i 
høst. ICAB har godkjent samarbeidet ut mai 2018.  

INDIA 

Det er ikke kommet noen barn fra India i år, og vi har bare en godkjent familie som ønsker å 
sende sin søknad til India. For tiden har Adopsjonsforum imidlertid ikke formidlingstillatelse 
for landet. 

Det er ikke til å legge skjul på at det er utfordrende å jobbe med India. Etter at 
sentralmyndigheten CARA innførte et nytt registreringssystem for adopsjonssøknader i 2012 
- «Carings» - har det skjedd svært lite. Systemet ble stengt, og skulle ha åpnet igjen for alle 
søkere i mars 2013. Det har fremdeles ikke skjedd. I februar 2014 for søkere som tilhører 
kategoriene «Non Resident Indians» (NRI) og «Overseas Citizens of India» (OCI).  Vi har kun 
hatt mulighet til å ta nye søkere i kategoriene NRI og OCI).  

I 2015 kom det nye retningslinjer for adopsjoner fra India. Retningslinjene hadde noen 
kontroversielle punkter som er blitt diskutert med norske myndigheter for å finne en løsning.  
Foreningen Verdens Barn fikk avslag på sin søknad om formidlingstillatelse i India, og har 
klaget på vedtaket.  Det er i mellomtiden kommet oppdaterte retningslinjer fra CARA i India i 
år. Barne- og likestillingsdepartementet har derfor bedt Bufdir om en ny vurdering før de kan 
behandle klagesaken.  

I påvente av at klagen blir ferdig behandlet, har Adopsjonsforum ventet med å søke om ny 
tillatelse. Dersom Verdens Barn får tillatelse til å arbeide videre med India vil vi vurdere å 
søke om ny godkjenning for landet.  

KINA 

Det kom bare to barn fra Kina gjennom vår forening i 2015 og ingen i 2016.   

Det går dessverre fortsatt svært sakte i køen for ordinære tildelinger fra Kina. Ventetiden er 
nå over 10 år og fem måneder og ventes fortsatt å stige. Alle adopsjonsorganisasjonene som 
samarbeider med sentralmyndigheten CCCWA i Kina opplever akkurat det samme, så dette 
er ikke spesielt for Norge.  

Vi har for tiden bare tre familier som har sin søknad registrert i Kina. Alle Kina-familiene ble i 
2015 tilbudt å flytte sin søknad til nye land. Søkerne må selv sørge for at de eventuelt søker 
om forlenget eller ny godkjenning i god tid før nåværende godkjenning går ut på dato. 

De av våre søkere som har ventet lengst har «Log-In Date» (LID) tidlig i februar 2007. Så langt 
har CCCWA tildelt barn til familier med LID fram til 29. januar 2007, men det er lenge mellom 
hver gang informasjon om dette oppdateres. Basert på erfaringene med tildelingstempoet, 
er vi usikre på når søkere kan forvente forespørsel. 
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Adopsjonsforum har hatt begrenset kapasitet til å jobbe med CCCWAs «Special Focus»-
program for adopsjon av barn med ekstra omsorgsbehov. Fra februar 2017 har vi imidlertid 
en egen ny medarbeider som primært arbeider med dette. Ønsker dere mer informasjon om 
muligheten så send en e-post til kina@adopsjonsforum.no eller ring 23 28 08 00.  

Adopsjonsforums formidlingstillatelse for Kina er gyldig ut 2017, og i høst blir det avklart om 
vi kan fortsette samarbeidet med landet neste år.  

MADAGASKAR 

Det er kommet ett barn hjem fra Madagaskar i år, en familie er på hentereise og en familie 
har fått tildelt barn og venter på reisebeskjed.  

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.  

Vi har i dag søknader fra fire familier på Madagaskar, og én familie jobber med å samle inn 
søknadsdokumenter.   

Gassiske sentralmyndigheter har gitt oss en kvote på at maksimalt seks søknader kan ligge i 
systemet på Madagaskar til enhver tid. To familier venter på godkjenning fra Bufetat. 
Familien som har ventet lengst på forespørsel sendte dokumentene til landet i januar 2016. 

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.  

Formidlingstillatelsen for Madagaskar gjelder til utgangen av 2018.  

MALI 

Det er ikke gjennomført noen adopsjon fra Mali siden 2012 da Bufdir trakk tilbake vår 
formidlingstillatelse pga. et militærkupp i landet. Det var også uklarheter rundt den nye 
familieloven, som bl.a. regulerer adopsjon. Høyesterett i Mali slo i august 2014 fast at 
internasjonal adopsjon kan fortsette så lenge det ikke finnes nok nasjonale søkere til 
adopsjon. I september 2016 ble vi varslet om at myndighetene skal sende skriftlig 
bekreftelse på at adopsjonssystemet er i gang igjen. Vi venter fortsatt på denne bekreftelsen 
fra sentralmyndigheten DNPEF. Vår representant i Mali er jurist og hun holder oss orientert 
om utviklingen.  

Det er igjen sivilt styre i Mali. Utenlandske fredsstyrker er satt inn, da det fortsatt er uro i 
deler av landet. På grunn av sikkerhetssituasjonen godtar Utenriksdepartementet bare 
strengt nødvendige reiser til Mali, og fraråder reiser utenfor hovedstaden. I løpet av 2017 vil 
Norge opprette ambassade i Mali, og dette kan være gunstig for samarbeidet.  

Det er ikke mulig å ta nye søkere til landet før en ny formidlingstillatelse er gitt.   

mailto:kina@adopsjonsforum.no
http://www.madagaskar.no/
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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 han 
følger med på situasjonen. Det er lite som tyder på at vi kan komme i gang igjen med 
adopsjoner fra landet i overskuelig fremtid. Familier som har adoptert barn fra Nepal må 
fortsatt sende inn oppfølgingsrapporter som avtalt. 

Bistand for barn er fortsatt engasjert for bistandsprosjekter i Nepal – les mer her: 
http://www.bistandforbarn.no/prosjekter/nepal. 

PERU 

Adopsjonssamarbeidet i Peru fortsetter som før. Det er kommet hjem to barn fra Peru i år – 
mot ett på samme tid i fjor. Oppholdet for en adopsjonssak i Peru varer vanligvis ca. 45 
dager. 

Vi har for tiden 7 familier som har sine søknadsdokumenter i landet. 2 familier holder på 
med å utarbeide søknadsdokumenter, og 5 nye familier venter på godkjenning fra Bufetat. Vi 
kan ta noen nye søkere til landet.  Familien som har ventet lengst på tildeling sendte 
papirene sine til Peru i oktober 2015.  Vi minner om at Peru ønsker familier med 
spanskkunnskaper.  

Formidlingstillatelsen for Peru er blitt fornyet til ut 2019. I desember fikk Adopsjonsforum 
fornyet autorisasjon fra peruanske myndigheter til å arbeide med adopsjon ut 2018.  

POLEN 

Polen ble i 2015 godkjent som «nytt» samarbeidsland for adopsjon etter en pause på nesten 
ti år. Tidlig i 2017 endret imidlertid myndighetene i landet sin politikk for utenlandsadopsjon. 
De fratok to institusjoner retten til å drive med internasjonal adopsjon og gjorde det klart at 
færre barn ville bli adoptert til utlandet. 

Adopsjonsforum besluttet derfor å avvikle samarbeidet med Polen.  

SRI LANKA 

Det er ikke kommet noen barn fra Sri Lanka i 2016 og hittil i år, mens det kom to i 2015. Selv 
om det ikke er en formell stans av adopsjoner til utlandet, har ikke Adopsjonsforum fått 
noen nye forespørsler på lenge.  Antallet utenlandsadopsjoner fra Sri Lanka har vært 
minimalt de siste årene. 

Det er kun en familie som har sin søknad på Sri Lanka, og de har ventet siden februar 2015. 
Vi har ikke kunnet sende nye søknader til landet selv om noen familier ønsker å adoptere 
derfra.  

Formidlingstillatelsen fra Bufdir for Sri Lanka er gyldig ut 2018.  

VIETNAM 

Etter mange års pause kom samarbeidet med Vietnam på plass igjen i 2014. Det ble 
gjennomført to adopsjoner i 2016, og hittil i år er det kommet hjem to barn.  

http://www.bistandforbarn.no/prosjekter/nepal
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 Det kom to barn fra Vietnam i fjor og to hittil i år (illustrasjonsfoto). 

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, 
men disse søkerne kan samtidig også stå på «liste 2» om de ønsker det.  

I følge vår nåværende formidlingstillatelse fra Bufdir kan vi maksimalt ha 10 søknader i 
Vietnam til enhver tid. På «liste 2» setter Vietnam ingen begrensninger i antall søknader. 
Dette dreier seg om adopsjon av barn med spesielle omsorgsbehov. Før en ny 
adopsjonssøknad kan sendes til landet, må det opplyses om hvilke helseutfordringer søkerne 
er villige til å akseptere. Matchinger av barn med spesielle omsorgsbehov må behandles i 
Faglig Utvalg i Norge.  

Vi har for tiden fem søknader i Vietnam, to på «liste 1» og tre på «Liste 2». Ventetiden for 
liste 1 er mye lengre enn for liste 2. Vi har også familier som arbeider med dokumenter og 
familier som venter på godkjenning fra Bufetat. Vi har vært forsiktige med inntak av nye 
søkere til vi har fått litt mer erfaring med landet, men kan nå ta imot nye søknader for liste 2.  

Oppholdstiden ved adopsjon fra Vietnam er ca. 3-4 uker, men kan variere. 

Vår formidlingstillatelse for Vietnam løper ut ved årsskiftet 2017/2018, og det blir sendt ny 
søknad til myndighetene i begge land i høst.  


