Anslåede ventetider for nygodkendte ansøgere
Denne oversigt viser den anslåede ventetid for nygodkendte ansøgere med en generel godkendelse samt et udsnit af landenes særlige krav for optagelse på venteliste. Man skal altid kontakte DIA for
en uddybende samtale om optagelse på en venteliste.
For nogle lande er godkendelse af ansøgning fra DIAs samarbejdspart en forudsætning for at adoptionsformidling fra landet er en mulighed.

Ventetid til barn i
forslag

Ventetid fra accept
af barn til udrejse /
hjemtagelse

Udrejse påkrævet og
evt. tidsrum

Udlandets afsluttende procedure / deltagelse
af forældrene

Udlandets særlige krav til ansøgere. Hvor intet er anført, svarer
kravene til danske krav. Ring eller mail til os, hvis du er i tvivl om
krav og regler til din situation

Muligheder
for eneansøgere

Muligheder for ansøgere,
hvor begge er
udlændinge

Muligheder
for par af
samme køn

Land

Bulgarien

Burkina Faso

(ventelisten er ikke åben for nye ansøgere, da samarbejdet er under udfasning)
1,5 – 2 år

10 – 13 mdr.

14 dage

Udrejsen er efter afsluttet retssag. Derudover krav
om enkelte obligatoriske høflighedsmøder under
opholdet.








Den ene af ansøgerne skal mindst være 30 år.
Krav om 5 års ægteskab.
Max. ét barn i forvejen. Barnløse prioriteres.
Dokumentation om infertilitet.
Manden må ikke være arbejdsløs.
Psykolograpport

Nej

Nej (Den ene af ansøgerne
skal være dansk
statsborger, og de skal
være bosiddende i
Danmark)

Nej






Min. godkendelse til barn 0-60 mdr.
Manden må ikke være arbejdsløs, ufaglært eller studerende.
Rene straffeattester.
Psykolograpport.

Ja, til større
børn

Det kan være muligt, men
det skal godkendes af
ICBF

Ja

Ansøger skal være fyldt 27 år. Hvis kvinden er 45 år matches
der et barn over 36 mdr.-evt. op til 60 mdr.
3 års samliv – heraf 1 års ægteskab.
Højst én skilsmisse pr. person.
Ansøgere skal være medlem af trossamfund. Udvidet
psykolograpport
Udtalelse fra en præst eller anden myndighedsperson, som har
kendt ansøgerne i 3 år.
Ok borgerlig viet, hvis medlem af trossamfund.

Nej

Ja

Nej

Ansøgerne skal være mellem 25-45 år, dog mulighed for
dispensation.
2 års ægteskab.
Psykolograpport.

Ja, men ikke
hvis man bor
sammen
med sin
partner

Ja

Nej


Colombia ICBF
og private
institutioner

2 – 3 år

2 – 4 uger

4 – 9 uger

Retssag med deltagelse af adoptivforældrene

2,5 – 3,5 år

ca. 5 mdr.

8 – 12 dage

Administrativt uden deltagelse af
adoptivforældrene

(afventer
akkreditering)

Filippinerne

Endelig adoption ansøges om 6 mdr. efter
hjemkomsten








Indien

3 – 3,5 år fra
godk. af sagen
hos CARA

6 – 12 mdr.
(Afhængig af delstat)
Der er mulighed for at
rejse ud og have
barnet i pleje efter
udstedelse af No
Objection Certificate)

Ca. 2 uger

Retssag evt. med deltagelse af adoptivforældre
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Land

Ventetid til barn i
forslag

Ventetid fra accept
af barn til udrejse /
hjemtagelse

Udrejse påkrævet og
evt. tidsrum

Udlandets afsluttende procedure / deltagelse
af forældrene

Madagaskar

1,5 – 2,5 år

Ca. 2 mdr.

Ca. 3 mdr.

Retssag med deltagelse af adoptivforældrene i
processen

Sydafrika

2 – 2,5 år

2 – 10 mdr.

3 – 4 uger

Retssag med deltagelse af adoptivforældrene

Udlandets særlige krav til ansøgere. Hvor intet er anført, svarer
kravene til danske krav. Ring eller mail til os, hvis du er i tvivl om
krav og regler til din situation











Min. 30 og max. 40 års aldersforskel mellem barn og forældre.
Max. 2 børn i forvejen.
Ikke adoptivbørn fra andet land.
Psykolograpport.
Manden må ikke være arbejdsløs eller studerende.
Ved 46 år kan SA finde på at kun matche fra 12 mdr. og op, og så
fremdeles. Hvis over 50 år skal Impilo spørges om de vil have en
ansøgning.
Min. 1 års ægteskab og 1 års samliv, eller 2 års ægteskab.
Max 1 barn i forvejen.
Andengangs ansøgere kan først indgive ansøgning 1,5 år efter
hjemkomst.

Muligheder
for eneansøgere

Muligheder for ansøgere,
hvor begge er
udlændinge

Muligheder
for par af
samme køn

Nej

Nej (Den ene af ansøgerne
skal være dansk
statsborger, og de skal
være bosiddende i
Danmark)

Nej

Ja (både
mænd og
kvinder),
men ikke
hvis man bor
sammen
med sin
partner

Nej (Den ene af ansøgerne
skal være dansk
statsborger, og de skal
være bosiddende i
Danmark)

Ja

Sydkorea

2 – 2,5 år

Ca. 1,5 år

5 uger eller 2 rejser af 1
uge

Retssag med deltagelse af adoptivforældrene





Mindst tre års ægteskab.
Psykolograpport.
Hvis man har været i medicinsk behandling for psykiske lidelser
skal det oplyses, da det kan have betydning for, hvorvidt
Sydkorea vil acceptere ansøgningen.

Nej

Nej (Den ene af ansøgerne
skal være dansk
statsborger, og de skal
være bosiddende i
Danmark)

Nej

Taiwan Region

6 mdr. – 1,5 år

10 – 13 mdr.

Ca. 3 uger eller 2 rejser

Retssag, evt. med deltagelse af adoptivforældrene






Accepterer ansøgere 25 -50 år.
2 års ægteskab.
Accepterer ikke ansøgere, der har været skilt mere end 1 gang.
Min. Én af ansøgerne skal have fast arbejde, og familiens
samlede økonomi skal være god efter dansk standard.

Nej

Nej (Den ene af ansøgerne
skal være dansk
statsborger, og de skal
være bosiddende i
Danmark)

Nej

Thailand

2,5 – 3,5 år

4 – 5 uger

10 – 14 dage

Administrativt med deltagelse af adoptivforældre



Nej

Nej




Ja, men de skal have boet i
Danmark i min 1. år

Endelig adoption ansøges om 6 mdr. efter
hjemkomsten

Mindst 1 års ægteskab + min. 2 års forudgående registreret
samliv.
Max. 2 børn i forvejen.
Psykolograpport.

Adoptivforældre deltager ved kendelse om
indledning af plejeforhold.



Max 40 års aldersforskel imellem barn og forældre på
anvisningstidspunktet.
Udvidet psykolograpport.

Ja, til større
børn med
særlige
behov

Ja

Nej

DCY/CAC

Tjekkiet

1 – 3 år

Ca. 2 mdr.

6 – 8 uger

Endelig adoption ansøges om 6 mdr. efter
hjemkomsten
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