– Les, lær og snakk
DET ER OPPFORDRINGEN FRA TORILL JUVET HERMANSEN SOM ARRANGERER
TILBAKEREISER GJENNOM ADOPSJONSFORUM. UANSETT HVILKEN TYPE TILBAKEREISE
MAN VELGER, ER DET VIKTIG Å VÆRE GODT FORBEREDT.
TEKST: MIA GILL KRISTIANSEN

En tilbakereise byr på en rekke positive opplevelser. Den
er også en unik anledning for adopterte til å bli kjent med
– og stolte av – opprinnelseslandet sitt. Samtidig kan en
tilbakereise by på sterke inntrykk som man kan trenge tid til å
bearbeide. Det er derfor en stor fordel å være godt forberedt,
enten man er forelder og barn som reiser sammen, eller en
ung/voksen adoptert som reiser på egen hånd.
Til de som skal dra på felles tilbakereise eller «skreddersydde»
turer for mindre grupper, har Torill Juvet Hermansen
følgende råd:
– Det er viktig å lese og lære mye om landet man skal besøke
i forkant. Adopsjonsforum sender også ut et program i
god tid før reisen. Det kan være nyttig å bruke dette som
utgangspunkt for å hente inn informasjon.
Torill mener også det er viktig at familien snakker mye
sammen i forkant om hva de kan komme til å møte. Man vet
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for eksempel aldri helt hvordan et besøk på et barnehjem
kan ”slå ut”. Barn kan huske ting som de har fortrengt, gode
minner så vel som negative, som kan prege dem etter slike
besøk:
– Da er det viktig å forberede barnet ut fra barnets
forutsetninger.
Det kan også være styrkende for familierelasjonen å forberede
seg på en tilbakereise sammen.
– I den forbindelse kan det være nyttig å tenke gjennom
hvordan dere snakker om barnets opprinnelsesland. Man
bør ikke si at «nå skal vi reise til hjemlandet ditt» eller «til
hjembyen din». Opprinnelseslandet er stedet der barnet ble
født, ikke der det har sin tilhørighet. En slik begrepsforvirring
kan resultere i at barnet føler seg utrygt og tenker: «Hvor
hører jeg egentlig hjemme?»
– VIKTIG AT BARNA VIL REISE
Adopsjonsforums erfarne reisearrangør mener også det er
viktig at barna faktisk vil dra på tilbakereise. Det er ikke nok at
bare foreldrene ønsker å dra:
– Ingen bør overtales til å reise. Da er de antakelig ikke modne
til det, og man bør kanskje la det bero. Alternativt kan man
velge å dra på tilbakereise som en ren ferietur, men hvis målet
også er et barnehjemsbesøk, bør det tas opp med barna i
forkant. Er det et ønske de har? Hvis ikke – bør man kanskje
droppe det?
Torill anbefaler også tenåringsforeldre å tenke igjennom om
det er lurt å dra, hvis barnet deres er i en viss opposisjon:
– Dette er en veldig tett måte å reise sammen på, noe som
kan trigge opposisjonen ytterligere. Hvis tenåringen i
utgangspunktet har en negativ innstilling til sine foreldre, kan
en tilbakereise føre til tanker som: «Bare jeg hadde fått blitt
her, hadde alt vært helt annerledes.»
Noen adopterte (over 18 år) ønsker å treffe sin biologiske
familie på en felles tilbakereise. Det er Adopsjonsforum og de
lokale samarbeidspartnerne i landet som finner informasjonen
og eventuelt avtaler slike møter på forhånd. Det er viktig at
foreldrene deltar aktivt i forberedelsene til et møte som kan by
på både positive og vanskelige følelser.

– Hvis barnet møter biologisk familie,
er det viktig at han eller hun har noen
rundt seg med en felles historie – altså
adoptivfamilien. Det er også viktig at
barnet vet at foreldrene, i kraft av at de
er med på reisen, støtter det uansett.
Det kan være veldig tøft å finne ekstremt
fattige foreldre som ikke har fått samme
sjanse i livet som en selv. En slik
opplevelse er også noe som vil prege
barnet i ettertid. Det er derfor viktig
at foreldre hjelper barnet med å tenke
igjennom: «Hva vil jeg med dette?»
FORBEREDELSESSAMTALE
En del unge og voksne adopterte velger
å reise på individuelle tilbakereiser,
enten gjennom Adopsjonsforum eller
på egen hånd. (Les mer om hvordan
Adopsjonsforum tilrettelegger
individuelle tilbakereiser på side
16–19.) De som reiser gjennom
Adopsjonsforum får blant annet
tilbud om en forberedelsessamtale
med en adopsjonskonsulent, hvis de
ønsker. Torill mener at denne delen av
prosessen er svært viktig:
– Igjen er det viktig å be dem stille seg
spørsmålet: «Hva vil jeg med dette?»
Det er også viktig at den som reiser
har realistiske forventninger til hva
som kan møte ham eller henne. Hva
om man møter familie som lever i
ytterste fattigdom eller livnærer seg på
måter man ikke liker? Hvordan vil man
reagere?
Et møte med biologisk familie kan også
resultere i en langvarig forpliktelse. Det
er lett å la seg overvelde av all nøden og
si ja til å bidra til å forsørge familien.
– Man bør aldri love noe der og da. Man
bør heller reise hjem og tenke igjennom
om det er noe man kan bidra med og
i hvilken grad. Skal det for eksempel
gjelde for en tidsbegrenset periode?
Eller skal man bidra med økonomisk
støtte til noe helt spesielt? Dette er viktig
å avklare, hvis ikke risikerer man å påta
seg en byrde som kanskje blir for tung å
bære i det lange løp.
Noen adopterte reiser til
opprinnelseslandet på egen hånd og

Det kan være tøft å treffe fattig familie som ikke har fått samme sjanse i livet som
en selv. Illustrasjonsfoto: Capture The Uncapturable.

begynner å lete etter biologisk familie
der. Det kan for Torill synes som om det
går litt «fort i svingene» i noen av disse
prosessene:
– De som leter finner som regel samme
informasjon som den Adopsjonsforum
kan gi dem. Forskjellen er at de allerede
befinner seg i landet når de får den. Da
får de mindre tid til å tenke seg om og
forberede seg på et møte som kanskje
skjer i en bydel/strøk som kan by
ubehagelige opplevelser for en ungdom
som er vokst opp i Norge. Den biologiske
familien bør også få tid til å forberede
seg på et eventuelt møte med den
fortiden den adopterte representerer.
Reiser man gjennom Adopsjonsforum,
vil foreningens lokale nettverk ta
kontakt med familien og forberede dem.
KAN SI JA ELLER NEI
Den biologiske familien har også rett
til å si ja eller nei til om de ønsker et
møte. Torill mener at dette er et viktig
prinsipp:
– Det er alltid en årsak til at for
eksempel en mor har gitt fra seg barnet
sitt. Det kan for eksempel være på grunn
av vanskelige sosiale forhold, eller fordi
kulturelle normer gjør at en kvinne som
får barn utenom ekteskapet, blir utstøtt
av familien. Hun må få lov til å si nei

hvis et møte blir for vanskelig for henne,
selv om det er skuffende. Samtidig er det
min erfaring at de færreste sier nei til et
møte.
Torill mener det ideelle er at søket etter
biologisk familie starter i Norge. Da kan
man forberedes på hva det innebærer
å møte eventuell biologisk familie,
bearbeide eventuelle reaksjoner på
hva man finner ut og tenke igjennom
hvilken form for kontakt man ønsker
i etterkant av et møte. Torill refererer
i den forbindelse til en e-post hun fikk
fra en ung mann, som vi har fått lov til å
sitere fra her:
«Jeg har vært heldig. For noen uker
siden fikk jeg treffe min biologiske
familie i Colombia. Dette trodde jeg
ikke var mulig uten en ukontrollert
eksponering fra et norsk tv-program.
Jeg er glad for at Adopsjonsforum
eksisterer! Gjennom dere opplevde jeg
en følelse av at det var jeg som bestemte
hvor mye jeg ønsket å vite/oppleve.
Dette var og er viktig. Alle har ulike
historier og vi er alle individer som
har forskjellige ønsker om tilnærming
til våre røtter. Deres erfaring og
kontaktnettverk virker betryggende.
Takk for den unike muligheten jeg fikk
igjennom dere.»

ADOPSJONSFORUM | Nr. 4 | 2013

21

