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InorAdopt har 29/12-06 mottatt informasjon fra CCCWA om nye krav til 

søkere som ønsker å adoptere fra Kina. Kravene gjøres gjeldende for 

søknader som blir registrert hos CCCWA etter 1. mai 2007, og vil ikke ha 

tilbakevirkende kraft. For nærmere veiledning ber vi dere ta kontakt med 

oss. 

Kravene er som følger: 

 

Søkerne skal være et ektepar bestående av mann og kvinne, og ekteskapet skal ha vart i minst 

to år. Dersom en av ektefellene har vært gift før (maksimum to ganger tidligere), skal 

nåværende ekteskap ha vart i minst fem år. 

 

Begge ektefeller skal ha fylt 30, men ikke 50 år. Ved adopsjon av barn med spesielle behov 

skal begge være mellom 30 og 55 år. 

 

Begge ektefeller skal være fysisk og psykisk friske, og ikke ha noen av de følgende 

helseproblemer: 

-  AIDS 

- Psykiske funksjonshemninger 

- Smittsomme infeksjonssykdommer 

- Blindhet eller synsskade på begge øyne 

- Dobbeltsidig døvhet eller hørselsskade eller språkhemning. Ved adopsjon av   barn med 

tilsvarende funksjonshemning vil det gjøres unntak fra denne regel. 

- Fysisk funksjonshemning forårsaket av skade, mangel av lemmer, lammelser eller 

deformiteter. 

- Alvorlige sykdommer som krever langtidsbehandling og som forkorter den forventede 

livslengde, så som maligne tumorer, lupus erythematosus (SLE), nephrosis (nedsatt 

nyrefunksjon), epilepsi etc. 

- Dersom man har gjennomgått større organtransplantasjoner må det ha gått 10 år siden dette 

ble utført. 

- Schizofreni 

- Medisinering for alvorlige psykiske sykdommer som depresjon, mani, angst skal være 

avsluttet senest to år før søknadstidspunkt. 

- Body Mass Index (BMI) skal være mindre enn eller lik 40 (BMI= vekt/høyde2) 

 

Minst en av ektefellene skal ha stabil sysselsetting. Familiens årlige inntekt skal være 

minimum 10.000 USD pr familiemedlem (inkludert det fremtidige barnet), og familiens 

nettoformue skal være minimum 80.000 USD. Familiens årlige inntekt skal ikke inkludere 

offentlige stønader etc. 

 

Begge ektefeller skal ha en utdannelse som minimum tilsvarer fullført videregående 

opplæring (12 år). 

 

Antall barn i familien under 18 år må ikke være flere enn fem (inkludert det fremtidige 

barnet). Av tidligere barn må det yngste være over ett år. Ved adopsjon av barn med spesielle 

behov, kan det gjøres unntak fra regelen om fem barn. 
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Ingen av ektefellene skal være registrert i politiregisteret. Ingen av dem kan ha: 

- En bakgrunn med vold i hjemmet, seksuelt misbruk, overgivelse eller mishandling av barn 

(selv om de ikke er blitt arrestert eller dømt). 

- En bakgrunn med misbruk av narkotiske preparat eller avhengighetsdannende medisiner. 

- En bakgrunn med alkoholmisbruk som er tilbakelagt for mindre enn ti år siden. 

 

Adopsjonssøknader vil bli vurdert skjønnsmessig dersom noen av ektefellene har færre enn 

tre registreringer i politiregisteret av mindre alvorlig karakter uten alvorlige konsekvenser, og 

om dette ligger lenger bak i tid enn ti år, eller om noen av dem har færre enn fem 

registreringer av trafikkforseelser uten alvorlige følger. 

 

Søkerne skal ha gode kunnskaper om adopsjon og forventes å tilby et varmt og kjærlig 

familiemiljø. De skal kunne imøtekomme barnas utviklingsbehov. De skal også ha god 

forståelse av internasjonal adopsjon og være fullt mentalt forberedt på den risiko som kan 

følge med en slik adopsjon, og for de situasjoner som kan oppstå med barn som kan være 

syke, ha forsinket utvikling, problemer med tilknytning og tilpasning etter adopsjonen etc. 

 

Søkerne må i sin adopsjonssøknad klart forplikte seg til å akseptere oppfølging og kontroll 

etter adopsjonen, og sende oppfølgingsrapporter når dette kreves. 

 

De grenser i antall år og alder som angis i dette brev skal være oppfylt den dag søknaden 

registreres (logges inn) hos CCAA. 

InorAdopt, 02.01.07 

 

 


