
� � � � � � � � � � � 	 � 
 � �  � � � �  � � � �

� � � � � � � � � � � � � � � � � � � �  � �  
Et kulturmøte, en turistferie, en familietur, et gjensyn med 

barnehjemmet, et besøk på funnstedet, en søken etter 

biologisk familie, en stor naturopplevelse, en sosial måte 

å reise på … En tilbakereise kan være så mange ting, og 

den kan være mange ting samtidig. Det avhenger helt av 

reist på tilbakereise gjennom Adopsjonsforum. Grunnen til 

at folk ønsker å dra kan være utløst av mange faktorer, men 

vi ser tydelig at forespørselen har økt etter at vi trappet opp 

biologiske familie, kan også ha bidratt til at mange ønsker 

å reise – alene eller i gruppe. Sist, men ikke minst, er en 

tilbakereise noe Adopsjonsforum anbefaler. Vår erfaring er 

at en slik reise kan være svært positiv for familiebåndene og 

gi barna en opplevelse av opprinnelseslandet som kan styrke 

deres identitet. 

Adopsjonsforum arrangerer i hovedsak tre ulike typer 

tilbakereiser: felles tilbakereiser, «skreddersydde» turer 

for enkeltfamilier eller små grupper, og individuelle 

tilbakereiser. Siden1992 har bortimot 7–800 personer reist 

på felles, «skreddersydde» og individuelle tilbakereiser 

gjennom oss. Vi vil nedenfor fortelle mer om hver enkelt type 

reise.! " # # " $ % & # ' ( ) " * " & $ " *
En felles tilbakereise er en gruppereise som i hovedsak 

er tilrettelagt for familier. Programmene for turene 

settes sammen på forhånd av Adopsjonsforums erfarne 

reisearrangør, Torill Juvet Hermansen. Gjennom rundt 18 

dager skal reisefølget få oppleve landet de besøker fra mange 

kulturopplevelser, spennende aktiviteter og ikke minst: 

møter med menneskene som bor i landet. Adopsjonsforum 

tilrettelegger også for individuelle opplegg i løpet av turen 

der de som vil kan besøke barnehjem, fosterhjem, funnsted 

osv. Adopterte over 18 år som på forhånd har funnet sin 

biologiske familie, kan også få muligheten til å treffe denne.  

Reiseruten tilpasses både den rene «opplevelsesdelen» av 

turen og de individuelle oppleggene. 

tilbakereise til Etiopia. Det var åtte familier som reiste, i alt 

26 personer. 

– Jeg ville reise på en felles tilbakereise fordi jeg har adoptert 

alene. Da er det bra å reise sammen med andre som man 

Jomar, på elleve år, å reise sammen med andre barn i samme 

situasjon. Da kunne de innimellom også være «vanlige barn» 

sammen, med lek og samvær.  

Adopsjonsforum: 

– Både Torill, Gro og de etiopiske guidene vi hadde, kjente 

landet godt. Dessuten var de vant til å forholde seg til 

familier som oss, der barna har en spesiell historie. Det ga en 

ekstra trygghet, også da vi besøkte barnehjemmet. ' ( * " + , $ & % & - " * " ( ) $ . , / " *
Reisefølget ankom Addis Abeba 16. februar, der den første 

dagen gikk med til sightseeing og besøking av severdigheter 
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som arkeologimuseet, fossilet «Lucy» 

og verdens største utendørsmarked: 

Merkato. Deretter ble det blant annet 

til to etiopiske stammer, treffe ville 

og oppleve Rift Valley. Etter denne 

reale sightseeingen var det tid for de 

individuelle oppleggene, med besøk 

til barnehjemmene Debab og Amba 

der alle de adopterte barna kom fra. 

avsluttet med en tradisjonell badeferie 

på øya Zanzibar. 

– Jeg syntes turen var veldig godt 

organisert. Vi ble kjørt rundt av guidene 

enten i minibusser eller i biler, så 

det var lett å komme seg fra sted til 

sted. Guidene var dessuten fantastisk 

hyggelige – og glade for at vi ville lære 

om Etiopias kultur og historie. Vi ble 

også veldig godt mottatt på hotellet i 

Addis Abeba, som tok vare på bagasjen 

avsluttet med et opphold på Zanzibar. 

Barnehjemsbesøket bød på sterke 

inntrykk som det var godt å få 

bearbeidet sammen med sønnen og de 

har Jomar imidlertid ikke vist noe 

annet enn positive reaksjoner:

– «Jeg føler meg hundre prosent norsk 

og hundre prosent etiopisk», sa han da 

vi kom hjem. Vi har allerede snakket 

om neste tur. Jeg tror at Jomar var 

i veldig riktig alder da vi reiste. Jeg 

vurderte en tilsvarende tur for to år 

Shanto som Bistand for barn samler 

inn midler til å bygge ut.

Adopsjonsforums fellesreise.

fugler. Jomar fotograferte.

Midttun
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siden, men nå var han mer moden og 

kunne mer engelsk. Samtidig tror jeg 

at det kan være bra å reise før barnet 

er i tenårene, de snakker kanskje ikke 

så mye med foreldrene sine. Min sønn 

delte alle sine inntrykk med meg.

tilbakereise kan passe for alle: 

– Reisene er jo lagt opp for familier, 

men jeg tror for eksempel at to 

adopterte venninner også kunne hatt 

glede av turen. Man må bare huske at 

man ikke alltid har friheten til å bevege 

seg fritt rundt, og at man må innordne 

seg gruppen. Videre tror jeg en felles 

tilbakereise er super for de som ikke 

er så reisevante. Det blir en «tryggere» 

type tur. Sist men ikke minst vil jeg 

anbefale denne typen tur til alle som 

skal reise tilbake for første gang. " / 2 $ ) * " 3 3 " * $ 4 3 3 5 % & # ' ( ) " * " & $ "
«Hvilke byer/steder/barnehjem ønskes 

Elisabet Sunnarvik og Svein Ramsland 

å «skreddersy» en egen tilbakereise 

for deres lille familie på tre. Dette er 

nemlig også mulig å gjøre, hvis man 

ønsker en tilbakereise med færre 

deltakere, eller hvis man ønsker å 

bestemme programmet selv. Familien 

Sunnarvik/Ramsland leverte inn en 

liste over hva de ønsket å oppleve 

ønsket de å besøke barnehjemmet 

datteren Synne kom fra. Torill Juvet 

Hermansen og Adopsjonsforums 

samarbeidspartner China Women 

Travel Service, kom også med forslag 

til reiserute og severdigheter. Basert 

på alle innspillene «sydde» Torill 

til slutt sammen et program som 

inkluderte en rekke varierte reisemål, 

opplevelser og aktiviteter, og et planlagt 

barnehjemsbesøk. Turen gikk over 19 

dager.

– Vi valgte denne typen tilbakereise 

fordi det ikke ble arrangert noen 

fellestur i tidsrommet vi kunne dra. 

Vi hadde også utsatt å dra til Synne 

var såpass gammel at hun selv 

og opplevelsene vi ville få. Hun ble 

å komme avgårde før hun blir såpass 

voksen at hun ikke lenger ville reise 

litt.

Familien Sunnarvik fulgte følgende 

Brickyard, The Great Wall og Forbidden 

City og hutong-er) – Chongquing (med 

Cruise på Yangtze-elven) – Yichang – 

Wuhan – Tuanfeng (der barnehjemmet 

Seven star Park, Fubo Hill, Reed Flute 

Cave, cruise på Li-elven og sykkeltur 

til Big Banyan Trees) – Yangshuo – 

Kunming – Lijang (med turer til Lijang 

Ancient Town, Black Dragon Pond, 

Dongba Museum, Shube Ancient Town, 

Yu Long Snow Mountain, Yunshang 

Ping) – Shanghai." / - ( * 6 - " # ) , 6 $ %
Barnehjemsbesøket var nok det som 

gjorde et sterkest inntrykk på familien: 

– Vi ble tatt imot på en fantastisk måte! 

Da vi kom ut av bilen, var det fyrverkeri 

til ære for oss på gaten. Deretter ble 

vi vist inn på barnehjemmet der den 

tidligere bestyrerinnen og Synnes 

fostermor hadde møtt opp. Det ble en 

varm og emosjonell velkomst, og det 

var tydelig at de satte pris på besøket. 

De husket Synne godt og lurte veldig på 

hvordan hun hadde hatt det.

stort bilde av en panda som Synnes 

fostermor hadde brodert. Familien 

ga fostermoren et bilde fra Synnes 

imponert over hvor godt forberedt 

barnehjemsbesøket var. Det var 

tydelig at alle hadde lagt seg i selen 

for at Synne skulle få en best mulig 

opplevelse.  

– Mitt inntrykk var at de hadde gitt 

vårt barn alt de hadde av omsorg og 

kjærlighet da hun bodde på hjemmet, 

til tross for knappe ressurser. Det er 

godt å vite, og stemmer overens med 

vår opplevelse av at Synne aldri har hatt 

problemer med å knytte relasjoner til 

noen.

hvordan resten av turen var lagt opp:  

– Det fungerte smidig med guidene 

som møtte oss når vi ville. Vi kom oss 

også lett fra sted til sted, og det var 

 

«skreddersydd» tilbakereise til andre: 

– Det ble veldig nært. Nærere enn hvis 

vi hadde reist i en stor gruppe.  

Det var blant annet romanen 

«Kinamann» av Brynjulf Jung Tjønn 

ideen til en tilbakereise: 

følelsen av å mangle en «ryggsekk» 

med viten om sine aner. Da han 

å formidle. Vi kan heller ikke gi 

Synne kunnskaper om anene hennes, 

derfor ville vi i hvert fall gi henne en 

«ryggsekk» med opplevelser og viten 

om fødelandet.& / 3 & - & 3 7 " # # " % & # ' ( ) " * " & $ " *
Mange adopterte velger å reise på 

individuelle tilbakereiser, enten 

gjennom Adopsjonsforum eller 

på andre måter. Målet med disse 

reisene er ofte å søke etter – og/

eller eventuelt treffe – biologisk 

familie. Adopsjonsforum har en egen 

tjeneste for de som ønsker å søke etter 

biologisk familie, og eventuelt reise til 

opprinnelseslandet. Den fungerer på 

følgende måte: Alle som søker etter 

biologisk familie må ha fylt 18 år. 

De må ha fått utlevert papirene om 

adopsjonen sin fra Barne-, ungdoms- og 

familiedirektoratet. Papirene leverer de 

til en saksbehandler i Adopsjonsforum 

som deretter starter søket etter 
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biologisk familie, enten i eksisterende 

eller i tidligere samarbeidsland. 

Adopsjonsforums lokale nettverk i 

hvert land hjelper til i prosessen. 

slekt, gir de beskjed til den som leter 

via Adopsjonsforum. Den biologiske 

familien blir også forespurt om den 

ønsker kontakt med den som leter. 

Hvis svaret er ja, og den som leter 

ønsker å reise til opprinnelseslandet, 

kan Adopsjonsforum hjelpe til med 

den praktiske gjennomføringen av 

reisen. Det hører også med til prosessen 

at den som skal reise får tilbud om 

en forberedelsessamtale med en av 

Adopsjonsforums konsulenter. Det er 

nemlig viktig å være forberedt på at en 

individuell tilbakereise kan by på sterke 

opplevelser (les mer på side 20 til 21).9 " % % * 4 : % ( # % " * / ( % & -
sitt lokale nettverk til rådighet i 

opprinnelseslandet. På denne måten 

vil den som reiser få en oppfølging 

gjennom hele oppholdet, og noen å 

rådføre seg med hvis behovet skulle 

oppstå. Den som reiser får også tilbud 

om en oppfølgingssamtale med en 

adopsjonskonsulent i etterkant av 

turen. Tilbudet er gebyrbelagt, i tillegg 

kommer utgifter til reise og opphold. 

– Adopsjonsforum og våre lokale 

nettverk kan skilte med lang erfaring 

og høy kompetanse. Det gjør det 

trygt å reise gjennom oss, sier 

mangeårige arrangør av tilbakereiser 

i Adopsjonsforum, Torill Juvet 

Hermansen.

Torill har erfart at de som søker – og 

treffer – biologisk familie gjennom 

Adopsjonsforum, har varierende grad 

av kontakt med dem i ettertid. Noen 

tar på seg forpliktelser til å forsørge 

familien økonomisk, noen besøker dem 

jevnlig og noen holder kontakt med 

dem på sosiale medier.

– Det kan være sårt å få vite, samtidig 

deres å vite hvilken bakgrunn de 

kommer fra, sier Torill.
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