COMUNICAT A LES FAMÍLIES SOBRE CANVIS EN ELS SEGUIMENTS POSTADOPTIUS
D’ETIÒPIA
Benvolgudes famílies,
Ens posem en contacte amb vosaltres per informar-vos dels darrers canvis en els informes de
seguiment postadoptiu dels infants nascuts a Etiòpia.
L’ICAA ha enviat un comunicat per a les ECAI i les ICIF explicant com s’han de fer els informes de
seguiment a partir d’ara. Aquesta instrucció inclou la metodologia a emprar per a elaborar-los i
els punts acordats a desenvolupar, que en resum són els següents:

●
●

●
●
●

Qüestionari previ a l’entrevista. Les ECAI han de facilitar horaris per a les
entrevistes.
Documentació. Informes escolars i mèdics per consultar. Les ECAI no se’ls poden
quedar ni fer còpies si no hi ha una causa justificada. Fotografies voluntàries. Si es
volen adjuntar a l’informe, la família n’ha de signar la conformitat.
Import: 106 € pels serveis. La traducció i enviament és a part. S’aconsella demanar
la factura desglossada.
Ratificació per part de les famílies. En uns dies les famílies rebran els informes
redactats i els ratificaran a les ECAI.
Enviament de l’informe reduït a Etiòpia, per part de les ECAI. El nom del menor
actual –si ha canviat– i detalls familiars no han de constar en aquest informe reduït,
tan sols el nom d’origen.

Atès que com a associació hem participat en el debat sobre els canvis, us volem fer arribar la
nostra posició que no ha quedat reflectida totalment en el resultat final.
Ja sabeu que AFNE està treballant des de fa molt temps per millorar el contingut i la metodologia
dels informes de seguiment fent reunions periòdiques amb l’ICAA.
En unes primeres reunions es va aconseguir un sistema de subvenció per a famílies amb
dificultats econòmiques que no podien fer front al pagament anual de 106€ que actualment
costa un seguiment a Catalunya.
Després d’aquesta primera millora, es van continuar les negociacions sobre la periodicitat dels
seguiments, sobre la manera de fer les entrevistes, sobre els continguts dels informes, amb uns
resultats per sota del que ens hauria agradat. Els avenços fets us els hem anat comunicant
periòdicament.
Des del 2014 les reunions havien estat sempre bilaterals AFNE-ICAA, mentre que en el 2018,
amb la constitució d’un grup de treball específic sobre els seguiments postadoptius d’Etiòpia, es
van fer a tres bandes perquè s’hi van incorporar les ECAI: IPI, Balbalika i AAIM. No hi havia
representació de les ICIF.
Vam participar en les sis reunions d’aquest grup amb interès per aconseguir dos objectius que
considerem prioritaris:
 La disminució de la informació excessiva que s’envia al país d’origen.
 L’adequació a la sensibilitat de les famílies quant a la informació requerida (incloses les
imatges) i entrevista amb la presència del menor, així com els horaris d’aquestes
entrevistes.
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Les nostres peticions inicials han estat sempre simplificar i millorar els informes de seguiment i
la metodologia que es feia servir des del 2003, i atendre, només, el que demanava el país.
Després de moltes reunions valorem que no hem aconseguit els objectius marcats en topar amb
la negativa a abordar els nostres objectius prioritaris i que algunes de les millores aconseguides
han estat per decisions d’instàncies superiors.
L’Institut ens va autoritzar a explicar els canvis en els informes de seguiment a les famílies
associades i interessades, cosa que procedim a fer amb més detall.
a) Les ECAI i ICIF enviaran a les famílies un qüestionari previ a l’entrevista perquè l’omplin
voluntàriament, de manera que durant l’entrevista es confirmaran i comentaran les dades i
informacions consignades en el qüestionari.
Volem deixar clar que la idea inicial era que aquest qüestionari substituís l’entrevista. Per això
AFNE creu que s’ha complicat el procés en comptes d’agilitzar-lo. Tot i que és voluntari, afegeix
un pas més.
b) Amb la informació obtinguda es redactaran 2 informes: un informe breu per a Etiòpia i un
informe més complet que demana l’ICAA i que quedarà en els seus arxius.
Des d’AFNE seguim considerant un greuge comparatiu, entre els infants adoptats a Etiòpia i els
altres, l'informe "complet" que l'ICAA exigeix amb la tan recurrent justificació de "protecció del
menor". No el considerem necessari i, encara més: creiem que no ha de ser obligatori.
c) Es demanarà informe mèdic i escolar. Aquests informes només es quedaran en l’expedient
si el professional ho “veu necessari”.
AFNE considerava en principi que els informes podien ser un instrument per avalar unes
informacions que aportava la família, no una obligació, i vam fer constar en acta que no
compartíem que es quedessin en l’arxiu de l’ICAA.
d) El contingut de tots dos informes s’ha debatut en les reunions del grup de treball. Les
famílies hi tindran accés i els ratificaran abans d’enviar-los a l’ICAA per a la seva aprovació.
AFNE no està d’acord en alguns dels punts de l’informe ampli de l’ICAA, com determinades dades
específiques sobre escolarització, o sobretot en la manera com s’aborda de vegades l’obtenció
de la informació sobre la percepció del menor del fet adoptiu. Així ho hem fet constar en les
actes de les reunions.
e) Un cop elaborat l’informe de seguiment definitiu, s’enviarà conjuntament amb l’informe
reduït a l’ICAA per al seu vistiplau i conformitat. Després, el reduït serà traduït i enviat per
l’ECAI a Etiòpia. El llarg quedarà arxivat a l’Institut.
f) Les fotografies del menor no són obligatòries. No s’hi inclouran a no ser que la família
expliciti clarament que n’hi vol adjuntar.
Fa molt temps que per tema de protecció de la imatge del menor ho reclamàvem i sempre se’ns
havia negat, fins que l’ordre va venir del Ministerio de Sanidad, Consumo y Bienestar Social.
g) Les ECAI i ICIF facilitaran horaris i dies per a l’entrevista presencial.
A AFNE li consta que no sempre es facilita un horari conciliable amb la vida escolar i laboral de
les famílies, tot i que les ECAI en les reunions van dir que no els constava aquesta dificultat.
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h) La presència del menor en l’entrevista és obligatòria.
Des d’AFNE seguirem buscant vies alternatives opcionals, perquè les famílies ens comenten
sovint que quan els fills són adolescents comencen a mostrar-s’hi reticents. Tot i ser un dels
objectius prioritaris per part d’AFNE, hem topat amb un bloqueig per part dels nostres
interlocutors, amb una negativa rotunda i constant a trobar alternatives possibles.
i) En l’acta de la darrera reunió hi diu: “S’acorda un informe reduït que implica una millora en
l’agilitat i l’elaboració dels informes i una reducció dels costos.”
Fins ara el preu per seguiment estava fixat en 106€ pels serveis d’entrevista i elaboració de
l’informe. Les despeses de traducció i enviament són a part.
Finalment, vam fer arribar les nostres observacions finals a l’acta de conclusió del grup de
treball, en les quals insistíem i deixàvem clar tots aquests punts de desacord. Van afegir-s’hi com
a annex.
Creiem que aquests canvis no són un pas endavant. Per això, des d’AFNE continuarem insistint
fent servir totes les eines que tenim a l'abast per simplificar, facilitar i adequar els seguiments
postadoptius a les famílies adoptants sense faltar al nostre compromís amb Etiòpia.
Seguirem treballant per tots els infants nascuts a Etiòpia que ara han trobat una família al nostre
país, perquè s’hi sentin bé, no se’ls estigmatitzi, perquè siguin feliços i creixin sans i estimats.
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