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A gyermekek iogai hazai é s külföldi
örökbefogadás eseté n

A következ  összeá]lí tást az International social ser-
vice ké szí tette azzal a szándé kkal, hogy segí tse az
örökbefogadással foglalkozó szakmai szervezetek
munkáiát. Az összeállí tás egyaránt foglalkozik a bel-
földi é s a külföldi örókbefogadással, Meghatározza
azokat az alapelveket, melyeket az örökbefogadásra
vonatkozó dönté sné l a szakembereknek mindenké p-
pen figyelembe ke|l venniük, Az ezt követ  gyakorlati
ú tmutatóval megpróbálja el segí teni azt, hogy ezek
az alapelvek a gyakorlatban is é rvé nyesüljenek,

ALAPELVEK
L Örökbeí ogadás: a gyermekek szoclálls

é s iogi vé delme
A, Az örökbefogadás nem els sorban egyé nek kö-

zötti megállapodás, hanem szociális é s jogi vé delmi
eszköz a gyermekek számára.

B, Az örökbefogadást minden olyan gyermeknek le-
het vé  kell tenni, akinek ezt a szemé lyes é s családi
körülmé nyei indokolják, szociális helyzeté re, fizikaj
tulajdonságaira, etnikai hovatartozására, testi, vagy
mentális problé máira való tekintet né lkül,

ll. A gyermek é rdekei é s alapvet  iogal
Nagyon lé nyeges szempont, hogy a gyermekvé del-

mi eljárásokat a gyermek é rdekei vezé reljé k, é s hogy
ezen eljárások során ne sé rüljenek a gyermekek alap-
vet  jogai,

A, Az örökbefogadási eiiárás kiinduJó pontja a gyer-
mek, Az eljárás azé rt indul el, mert a gyermek helyzete
indokolia, é s nem azé rt, mert valaki kifejezte azt az
óha|át, hogy örökbe szeretne fogadni egy gyermeket,

B, A gyermek helyzeté nek kezelé se nem a vé lszerin-
ti szül k, szakké pzetlen ügyinté Z k vagy a leend 
örökbefogadó szül k feladata. Az örökbefogadással a
gyermekvé deJemben kompetens szervezeteknek kell
foglalkozniuk, Az egyik családból a másikba törté n 
közvetlen örökbefogadás csak nagyon különleges ese-
tekben engedé lyezhet , é s ekkor is fontos a gyermek-
vé delmi szoIeálat szuperví ziója,

C, Fontos, hogy az örökbefogadással foglalkozó
szakembereket munkájuk vé gzé se során a gyermek
szüksé gletei vezé relié k. Mindemellett, meg kell, hogy
hallgassák a leend  örökbefogadó szüI k é s a vé rsze-
rinti szül k kí vánságait is, A szakembereknek ügyelni
kell arra, hogy a gyermek é rdeké ben törté n  örökbefo-
gadás olyan környezetet vagy családi kapcsolatot se-
gí tsen el , amely mindenki számára kielé gí t ,

D, Mivel az id nek nagyon lé nyeges szerepe van a
gyermek fejl dé sé ben, a szakembereknek olyan

gyorsan kell cselekedniú k, amilyen gyorsan csak le-
hetsé ges, termé szetesen az eljárás sikeressé gé nek
kockáztatása né lkül, Minimálisra kell csökkenteni a
bizonytalan várakozási id t é s az átmeneti idószako-
kat,

E, A gyermeket, termé szetesen é letkorának é s fej-
lettsé gi szintjé nek megfelel en táié koztatni kell anól,
hogy mi fog vele törté nni, é s lehet sé get kell biztosí -
tani számára, hogy err l beszé lhessen valakivel,

IIl. A lemondás megel zé sé nek els dlegessé ge
Mindenek el tt lehet vé  ke]] tenni a gyermeknek,

hogy a vé rszerinti csa]ádjában, vagy a kiterjedt csa-
ládban maradjon, é s ott n ;ön fel. Az államnak é s a
civil szervezeteknek meg kell bizonyosodniuk arról,
hogy a vé í szerinti család megkapta-e a lehet sé get é s
a bátorí tást ahhoz, hogy felnevel|e a gyermeket,

A lemondás megel zé sé re szolgáló tevé kenysé g
alapelveinek kidolgozásához nagyon fontos a követke-
z ket figyelembe venni,

- a nehé z helyzetben lé v  családok é s anyák pszi-
chológiai é s anyagi támogatása

- a kiterjedt családdal - els sorban a nagyszül kkel
* való kapcsolat el segí té se (í gy  k segí thetné k a le-
mondás megelózé sé t),

- felké szí té s az apai szerep fontosságára, a szül ,
sé gre,

- a gyermek szüksé g]etejnek é s jogainak tisztelet-
ben tartása,

- a tudatos é s fele] ssé gteljes szex-edukáció, vala,
mint a családi é ietre nevelé s,

- a n i jogok é rvé nyesülé sé nek támogatáSa,
- a munkába állás e] segí té se-

lv. Alternatí vák
Amennyiben a vé rszerinti család nem alkalmas a

gyermek pszichológiai, testi, é zelmi fejl dé se biztosí -
tására, a kompetens gyermekvé delmi szervezetek fel-
adata, hogy megfelel  alternatí vát keressenek a gyer-
meknek. A szegé nysé g önmagában nem lehet ok arra,
hogy a gyermeket elszakí tsák a vé rszerinti sZüleit l, Az
is nagyon fontos, hogy ennek az elvnek a tiszte]etben
tartása ne hátráltassa azt, hogy a gyermek helyzeté re
egy befogadó család jeJenthessen megoldást.

V. A család els dlegessé ge
A család a legiobb környezet a gyermek számára,

ezé rt legfontosabb aIapelv, hogy inkább egy befogadó
családba kerüliön, mint inté Zetbe. A kompetens ható,
ságoknak kell biztosí taniuk, hogy a gyermek inté zetbe
kerülé sekor miné I gyorsabban felú lvizsgálják a gyer-
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mek szemé lyes é s családi áJJapotát, s megfelel  csa-
ládi vé delmet keressenek neki.

vl. A tartós megoldás els dlegessé ge
A gyermeknek Stabilitásra van szüksé ge a körülötte

é l  feIn ttekkel való kapcsolataiban, ezé rt inkább tar-
tós megoldást kell találni, mint egy meghatározatlan
id re szóló ideiglenes megállapodást kötni.

VII. A külí öldi örökbeí ogadás másodlagossága
A kü]földre törté n  örökbefogadás csak a máSodik

lehet sé g a hazai örökbefogadás után, A gyermeket
els dlegesen a saját országában, vagy a sajátjához
hasonló kulturális, nyelvi, valiási környezetben kell
megpróbálni elhelyezni, A külföldre törié n  örökbefo-
gadásról szóló dönté s mindig csak akkor születhet
meg, ha a gyermek hazai örökbefogadása sikertelen
volt. A gyermek é rdeké ben a kompetens hatóságok-
nak meg kell vizsgálniuk, hogy a hazai keresé s indoko-
latlan ké sIekedé s né lkül törté nt-e.

Vltl. A gyermek örökbeí ogadhatósága
Az örökbefogadás egy szemé lyes é Ietterv a gyermek

számára, Err l a tervr l a gyermek é s a vé rszerinti csa-
ládia el zetes pszichológiai, orvosi é s szociális vizs-
gálata után döntenek. Az a vé gkövetkezteté s határoz-
za meg a gyermek pszicho-szociá|is örökbefogadható-
ságát, mely szelint a gyermek vé rszerinti családja al-
kalmatlan a gyermek nevelé sé re, é s a gyermeknek
fontos lenne a családi környezet. Ezt mé g kiegé szí ti a
jogi örökbeadhatóság, amely a vé rszerinti szül kkel
való kapcsolat megszakí tásának az alapja, Az örökbe-
fogadási eljárás csak a gyermek örökbe fogadhatósá-
gának kimondása után indulhat e].

tX. A leend  szül k alkalmassága
az örökbeí ogadásra

Az örökbefogadás segí t azoknak a gyerekeknek,
akik, fájdalmas é lmé nyeket é ltek át (melyek közül az
egyik, hogy a vé rszerinti szüleiknek nincs lehet sé gük
vagy alkalmatlanok arra, hogy gondozzák  ket) abban,
hogy egy olyan családba kerüljenek, amely megfelel a
sZüksé gleteiknek.

Az örökbefogadó szül knek é ppen ezé rt alkalmas-
nak é s ké pesnek kell lenniük arra, hogy tartós vé del-
met é s biztonságot nyú jtsanak az ilyen hátté rrel ren-
delkez  gyermekek számára,

Ezé rt az örökbefogadási eliárás elindí tása el tt
szüksé g van a család pszichológiai, orvosi é s szociális
vizsgálatára, hogy a családról megállapí tsák az örök-
befogadásra vonatkozó alkalmasságot vagy é ppen al-
kalmatlanságot, melyet aztán hivatalosan is igazol-
nak-

X. A kihelyezé s el ttt el ké születek
Mind a gyermeket, mind az örökbefogadó é s a vé r-

Szerinti szül ket fel kell ké szí teni az örökbefogadásra.
Az örökbefogadás mindké t fé l é rdeké t ki fogla elé gí te-
ni, ha a megfelel  el ké szí té s lehet sé get nyú it nekik
arra, hogy megé Itsé k az örökbefogadásnak az é ]etükre
gyakorolt hosszú  é s röVidtáVú  hatásait, A tanácsadás
ezenfelül segí t a gyermeknek é s az örökbefogadó szü-
l knek, hogy az els  taláIkozást é s az együtté lé s kez-
deté t nyugalom é s biztonság jellemezze,

XI. Az örökbefogadás utáni í í mogatás
Fontos, hogy mind a gyermek, mind az örökbefoga-

dó é s vé rszerinti szüI k számára elé rhet  legyen egy
ké pzett szakemberekb l álló szolgálat, amely az örök-
befogadás után is támogatia  ket, megválaszol1a a
ké rdé seiket vagy segí ti  ket a felmerú l  problé mák
megoldásában,

xll. A tltkosság ioga
Mind a gyermeknek, mind a vé rszerinti é s az örök-

befogadó szül nek joga van a titkosságra é s magán-
é lete tiszteletben tartáSáIa. AZ aktáikat szigorú  ellen-
 rzé ssel ke]l kezelni,

Xlll. A gyökerek felkutatása
Az örökbe fogadott gyermeknek, amennyiben ezt az

é letkora é s é rettsé ge lehet vé  teszi, joga van megke-
resni a vé rszednti családját, Fontos, hogy a vé rszerinti
családró] meglé v  információk ekkor a rendelkezé sé re
áll1anak, A felkutatás folyamatához pszichológiai tá-
mogatást kell biztosí tani.

xlv, proí lt - vlsszaé lé s - kereskedelem
A gyermekek vé delme nem lehet anyagi haszon,

vagy egyé b profit forrása, Ezen a területen bármi-
lyen visszaé lé s vagy kereskedelmi tevé kenysé g sem-
mibe veszi az emberi iogokat, ezé rt harcolni keIl el-
len ük,

XV, Fegyveres harcok - termé szetl katasztí ófák
A külföldre törté n  örökbefogadás nem megfelel 

lé pé s azokban az országokban, ahol fegyveres har-
cok dú lnak Vagy termé szeti katasztí ófa törté nt. A
kompetens gyermekvé delmi szakembereknek meg
kell gy z dniük arról, hogy nincs a gyermek család,
jában vagy közössé gé ben olyan szemé ly, aki mé g
é letben van, é s ha|landó  t felnevelni. A legfonto-
sabb, hogy a gyermek biztonságos helyre kerüliön,
de lehet vé  kell tenni, hogy a saiát közössé gé ben,
salát országában maradjon,

Fordí totta Bogáí  zsuzsa
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