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INTERCOUNTRY ADOPTEE VOICES (ICAV) & COLLABORATIVE PRESENTS

Samenvatting
Doel
In het verleden hebben ICAV Perspective Papers veel perspectieven gegeven ten aanzien van specifieke
onderwerpen van interlandelijke adoptie.
Het doel van deze Papers was om een breder draagvlak te creëren voor het begrip rondom de
complexiteit van interlandelijke adoptie.
Dit project zal het eerste zijn dat alle stemmen, verhalen, ervaringen uitdraagt van alle betrokken partijen
van de slachtoffer kant.
Wij maken gebruik van de term “ongeoorloofde” adoptie omdat sommige acties wel legaal zijn in
bepaalde landen terwijl dit in andere landen niet zo is of volgens Internationale richtlijnen niet legitiem is.
Wat wij willen belichten in dit project is dat de oplossing moet werken tegen de ontstane problemen.
Een van de problemen zijn de instanties die op de zendende landen kinderen ter adoptie afstaan die
eigenlijk terug naar hun biologische familie hadden gemoeten.
Er zijn diverse redenen waarom een adoptie ongeoorloofd is. Kinderen die onterecht bij ouders worden
weggehaald, verkeerde match gemaakt tussen kind en adoptie familie, etc.
Een doel van dit project is de perceptie afbreken dat ongeoorloofde adoptie maar een paar mensen heeft
geraakt.
Daarnaast moet de geboden oplossing door overheden aangenomen kunnen worden zodat ze in zien dat
dit groter is dan nu word gedacht.

Dit document zal gepresenteerd worden bij overheidsinstanties en instanties die te maken hebben in dit
adoptieproces.
Iedere organisatie die participeert is in staat om dit document te gebruiken als juridische ondersteuning.
Ook kan dit document gebruikt worden als bron voor journalisten om dergelijke zaken te promoten.
Voorbeelden van waar dit document word aangeboden:
Central Authorities, Government Ministers & Departments, Adoptie bureaus, NGOs, The Hague
Permanent Bureau, ISS International, UNICEF, etc.

Oplossing & Famework
Dit project zal onderschreven worden en gesteund worden door de international standaarden van CRC,
the Optional Protocol (Sale of Children), and the Palermo Protocol.
Er zal in diverse talen ervaringen worden beschreven en uiteindelijk vertaald naar de volgende hoofd talen:
Engels, Frans, Spaans.
Ieder verhaal bevat namen, plaatsen, adoptie processen, illegale acties, ongeoorloofde acties.
Deze verhalen beschrijven de ongeoorloofde praktijken gedurende deze adopties en dragen meteen
voorstellen aan die personen waar dit document terecht komt.

PROJECT OUTLINE
Stage One
ICAV legt voor wat de project doelstellingen moeten zijn aan betrokken partijen. De definitie van
“ongeoorloofde adoptie” word uitgewerkt. Dit om te zorgen dat de scope duidelijk is.
Tijdspanne: ICAV wil eind 2019 hiermee klaar zijn, met een uitloop van 6 maanden om tekst aan te
passen, te finetunen, en klaar te maken voor 2020; Den Haag bijeenkomst of Central Authorities.
Vanuit overlegge3n en discussie is er overeen gekomen dat er 3 hoofdgroepen zijn:
• adoptee led groups
• adoptive families
• families of loss
Voor iedere groep is er bekeken wat zij nodig hebben om deelnemer aan het project te kunnen zijn.
Voor diegene die Engels spreken is er een mogelijkheid dat studenten de interviews af kunnen nemen
indien dit gewenst is.
Voor iedere groep word er bekeken welk materiaal beschikbaar komt en welke zij kunnen gebruiken en
nodig hebben.

Stage Two
ICAV deelt het projectbestand (meerdere bestanden) met betrokken (adoptie)groepen.

Stage Three
Project leiders verzamelen informative en zenden dit naar de centrale contacten: Lynelle voor Engels,
Abby voor Colombiaans, Aude voor Frans, overigen voor Spaans) om spelling en dergelijken te checken.

Stage Four
Verzamelen, editen, lay out maken.
Marketing / Media bronnen bespreken en aanspreken, laatste fase voor het publiceren.

Stage Five
Project Compleet en gepubliceerd
Gecoördineerde aanpak voor distributie en publicatie door strakke communicatie met ICAV.
Organiseer een bijeenkomst met sprekers met betrekking tot het project en het gepubliceerde document.
Dit kan via forums, chat, maar ook live.

