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Nyt om at vende hjem - nr. 4, april 2011 
 
Overvældende interesse i årets første måneder 
Nyhedsbrevet skulle egentlig have været udsendt inden udgangen af marts – men vi måtte konstatere en 
travlhed, vi sjældent har set, som forsinkede nyhedsbrevets udgivelse. 
 
Vi har i årets første måneder modtaget mellem 20 og 30 nye konkrete og seriøse henvendelser via vores 
oplysningsskema hver uge. Det betyder, at vi i øjeblikket har rigtig mange individuelle rådgivninger, og derfor 
også har ventetid på at komme til samtale. Vi udvikler løbende nye metoder at nå det hele på og håber på 
både kommuner og ansøgeres forståelse for ventetiden.  
 
 
Status på projekter om repatriering  
 
1) Tilbage til Bosnien-Hercegovina eller blive i Danmark  
Vi har nu godkendt 35 deltagere til forårets afklaringsrejse til Bosnien-Hercegovina, og vi er i fuld gang med 
forberedelserne. Rejsen ligger fra den 25. april til den 10. maj. 
 
2) Tilbage til Vietnam  
Vi har nu afsluttet arrangementerne med den vietnamesiske gruppe ved hjælp af vores tre dygtige 
netværkskonsulenter Janni, Do og Dung. Det har været en stor fornøjelse at møde de ca. 160 deltagende 
vietnamesere til vores 7 møder rundt om i landet, og I vil snart kunne læse mere om vores erfaringer på 
vores hjemmeside. 
 
3) Otium i hjemlandet (Tyrkiet og Eksjugoslavien) 
Der er stadig mange arrangementer tilbage i dette projekt – og interessen fra begge grupper har været 
fantastisk.  
 
Vi har holdt 10 arrangementer for den tyrkiske minoritet rundt om i landet og oplevet engageret og 
inspirerende dialog og respons fra de næsten 400 deltagende. Det store fremmøde er et resultat af vores 
netværkskonsulenter Ayhan, Suzan, Gül, Faruk og Ijlals store engagement, og vi kan varmt anbefale et 
sådant samarbejde til andre.  
 
For den eksjugoslaviske gruppe har næsten 250 deltagere modtaget oplysning om deres rettigheder til de 
første 4 møder afholdt i København, Ballerup og Skovlunde. 
 

Følg endelig med på vores kalender på hjemmesiden, så du ved, hvornår vi er i din kommune! 
 
 
Fastsættelse af reintegrationsbistand ved gensidig forsørgelse 
I en afklaring vedrørende reintegrationsbistandens størrelse i forhold, hvor den gensidige forsørgelsespligt 
gør sig gældende, skriver Integrationsministeriet følgende: 
 

”Ved en beregning af, om en person er berettiget til reintegrationsbistand, skal der ses bort fra 
løbende indtægter på op til det beløb, den pågældende vil kunne modtage i reintegrationsbistand, jf. 
bekendtgørelsens § 4, stk. 6. I dette tilfælde vil ægtefællerne kunne modtage 3.500 kr. i 
reintegrationsbistand og supplerende reintegrationsbistand hver, og der vil således skulle ses bort fra 
7.000 kr. ” 

 
På almindeligt dansk betyder dette: HUSK at beregne reintegrationsbistandens størrelse udfra husstandens 
samlede indtægt, når der er tale om ægtepar, som repatrierer. Det fungerer lidt á la loftet over 
kontanthjælpen. 
 
Integrationsministeriet godkender, at I bruger den høje sats – det vil sige 2.500 kr. (3.500 kr. med 
supplement) per person, når I beregner størrelsen på reintegrationsbistanden.  
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Eksempel: 
Ægtepar, som begge har fået opholdstilladelse i Danmark inden 1. juli 2002. Manden kan medtage sin 
pensions grundbeløb på 6.200 kr. netto, og kvinden skal have reintegrationsbistand. Beregningen ser 
således ud:  
 
Ægteparret kan maksimalt 
modtage hver måned 

 
(2 x 2.500 kr. + 2 x 1.000 kr.) 

 
7.000 kr. 

   
Mandens pension (individuel beregning) - 6.200 kr. 
   
Kvindens reintegrationsbistand (7.000 kr. – 6.200 kr.) 800 kr. 
 
Spørgsmål til denne praksis skal rettes til Pensionsstyrelsen på telefon 33 95 50 00 eller penst@penst.dk.  
 
 
Medtagelse af pension til konventionslande (Bosnien-Hercegovina, Makedonien (FYROM), 
Montenegro, Serbien og Pakistan - Chile, Kroatien, Tyrkiet og Marokko)  
Mange af jer ved, at der findes såkaldte sociale konventioner med de lande, der er nævnt ovenfor. 
Konventionerne betyder, at en person, der vælger at bosætte sig i et af disse lande, kan få sin danske 
pension udbetalt i det land, hvis han eller hun opfylder nogle simple betingelser. 
 
Pensionsstyrelsen har beskrevet disse betingelser og henviser direkte til konventionerne på deres 
hjemmeside www.penst.dk under menupunktet ”Dansk pension i udlandet” � ”Flytning til et 
konventionsland”.  
 
Ved tvivl skal Pensionsstyrelsen kontaktes på telefon 33 95 50 00 eller penst@penst.dk.  
 
 
Hvem er omfattet af loven? 
Vi oplever indimellem, at der opstår misforståelser og tvivl i kommunerne om, hvem der er omfattet af 
repatrieringsloven – dvs. hvem der kan få støtte til at repatriere.  
 
Repatrieringslovens § 3 fastsætter lovens personkreds som ”flygtninge m.v., familiesammenførte 
udlændinge til flygtninge m.v. og andre familiesammenførte udlændinge”. Herefter følger i loven (§ 3, stk. 2-
4) en forklaring af disse persongruppers egentlige betydning.  
 
Grupperne er udførligt og detaljeret beskrevet i Integrationsminsteriets ”Vejledning til repatrieringsloven” fra 
juni 2010 under punkt 4.  
 
Tidligere gæstearbejdere fra Tyrkiet og Eksjugoslavien søger en særlig tilladelse hos Integrationsministeriet 
til at blive omfattet af loven jf. § 3, stk. 7, hvor der står: 
 

”Ministeren for flygtninge, indvandrere og integration kan efter ansøgning beslutte at en udlænding, 
der har opholdstilladelse på andet grundlag end nævnt i stk. 2-4 skal anses for omfattet af loven.” 

 
Vi får normalt en fuldmagt fra den pågældende ansøger, hvorefter vi sender ansøgning om omfattelse til 
ministeriet og får svar i løbet af 7-10 dage. Vi har endnu ikke oplevet, at ansøgere har modtaget afslag. 
 
Ministeriet har netop publiceret et notat om praksis efter denne paragraf, så den har vi vedhæftet 
nyhedsbrevet. 
 
Udrejsebreve – en hjælp på rejsen 
Dansk Flygtningehjælp vil gerne være med til at sikre, at udlændinge ikke oplever problemer på rejsen, når 
de gennemfører repatrieringen. Derfor sender vi ofte et brev på engelsk med pågældende på rejsen. 
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Vi oplever dog, at nogle kommuner ikke kender til dette, så derfor denne opfordring til de kommunale 
sagsbehandlere:  
 

Når I kender udrejsedatoen, sender I en kort mail til den relevante sagsbehandler her i huset med 
oplysning om CPR-nr. og dato for udrejse. Vi udfærdiger herefter brev til pågældende, som vi 
sender direkte hjem til dem.  

 
Som noget nyt har vi i brevet skrevet en sætning om, at pågældende har fået støtte til at medbringe medicin 
til et år, så vi undgår, at de bliver mistænkeliggjort ved toldmyndighederne på vej hjem.  
 
 
At vende tilbage til Vietnam 
For vietnamesere, der har levet i eksil i mange år, gælder det, at de skal søge de vietnamesiske 
myndigheder om tilladelse til på ny at tage ophold i Vietnam. Denne proces er ganske langvarig, men vi 
søger løbende at forbedre vores samarbejde med myndighederne via den vietnamesiske ambassade i 
Danmark.  
 
Sagsbehandlingstiden på en ansøgning om opholdstilladelse i Vietnam koster 2.000 kr. i gebyr og tager 
3-6 måneder fra det tidspunkt, hvor ambassaden modtager et korrekt udfyldt ansøgningsskema samt al den 
efterspurgte dokumentation. Det er vigtigt, at alle dokumenterne sendes til ambassaden samtidig, da 
ventetiden ellers bliver længere. 
 
Det betyder, at det standardbrev, som kommunerne udfylder til de vietnamesere, der vender hjem, skal 
sendes til pågældende selv, som så sender brevet sammen med de øvrige dokumenter til ambassaden.  
 
 
Projektudvikling 
Vi er stadig meget interesserede i at høre fra kommuner, organisationer eller virksomheder, der går med 
idéer til repatrieringsprojekter. Vi samarbejder for tiden med en privat virksomhed i Nordjylland, Viborg 
Jobcenter, Odense Kommunes Integrationsafsnit og Vejle Kommunes Integrationsafdeling om 
tilrettelæggelse af kommende projekter. Ring til Sara Maria Sörensson på 33 73 52 18 for faglig sparring og 
gode råd, hvis I går med tanker om at udvikle projekter på området. 
 
 
Korte nyheder om nye tiltag 
 
TYRKISK HOTLINE 
Hver mandag fra kl. 10-12 besvarer vores tyrkiske konsulent spørgsmål om repatriering på tyrkisk på 28 11 
23 83 

 
KALENDER 
Vi har fået oprettet en elektronisk kalender, som rummer alle vore egne informationsmøder og 
arrangementer rundt om i landet. Tjek den på www.flygtning.dk/danmark/om-at-vende-hjem/kalender/. 
 
NYT MATERIALE 
Vi har netop fået lavet nyt materiale på tyrkisk særligt rettet mod ældre tyrkiske medborgere. Kontakt Maria 
Strøm (33 73 52 01, maria.stroem@drc.dk) for at få tilsendt materiale! 
 
FORBEDRINGER PÅ HJEMMESIDEN 
I vil snart kunne finde og henvise til en side målrettet tyrkiske gæstearbejdere via vores hjemmeside 
 
MØDER OM REPATRIERING TIL TYRKIET 
Dansk Flygtningehjælp deltager i april og maj på i møder arrangeret af Turkish-Danish Network vedrørende 
repatriering til Tyrkiet. På møderne vil den tyrkiske ambassade og Pensionsstyrelsen også være 
repræsenteret.  
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Århus  
Fredag den 8. april kl. 16-19 
Sommervej 5, 8210 Århus V (3F's lokaler) 
 
København 
Fredag den 13. maj kl. 16-19 
Adresse endnu ikke offentliggjort 
 
Nyeste tal 
Ultimo februar er antallet af udrejste med støtte i 2011 sammenlagt 89 personer.  
 
Mange hilsner 
 
Vagn Klim Larsen 
Asim Perendija 
Sara Maria Sörensson 
Maria Lindahl Strøm 
 

 
 
 
 
 
 


