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Nyt om at vende hjem - nr. 1, juni 2010 
 
Afslutning af Danmarksturné 
Dansk Flygtningehjælp gennemførte i løbet af maj og juni 7 møder rundt omkring i landet sammen med 
Integrationsservice og Integrationsministeriet. Vi vil gerne sige jer alle tak for deltagelsen og de mange 
interessante og spændende vinkler, I præsenterede for os i løbet af møderne.  
 
Det er vigtigt for os at høre fra jer, når I løber ind i problemer i sagsbehandlingen eller med konkrete dele af 
jeres forpligtelse i forhold til loven, så vi i fællesskab kan løse situationerne på bedst mulig vis. Tøv derfor 
ikke med at kontakte os, hvis I har en ny vinkel på repatrieringsarbejdet eller en idé til forbedring af 
sagsgangen. 
 
Integrationsservice sørger for opsamling fra møderne, hvor også de anvendte præsentationer fra PowerPoint 
vil være tilgængelige.  
 
Nyt om hjemmesiden  
Dansk Flygtningehjælps hjemmeside om repatriering Om at vende hjem bliver flittigt besøgt i denne tid af 
både samarbejdspartnere og udlændinge, som overvejer at vende hjem. Det hænger naturligvis sammen 
med ændringerne i loven og den stigende interesse for mulighederne for at vende tilbage til hjemlandet.  
 
Vi har gennemrenoveret materialet på hjemmesiden og tilføjet nogle nye idéer – blandt andet portrætter af 
udlændinge, som vi har mødt i rådgivningen og en sagsbehandler fra Københavns Kommune, der i disse 
dage har rigtig travlt med at behandle ansøgninger om støtte efter repatrieringsloven.  
 
Sidst vil vi gøre opmærksom på, at der også ligger en revideret version af håndbogen Særligt til 
sagsbehandlere på siden (downloades i højre side) med relevant information til behandling af ansøgninger 
om repatrieringsstøtte. 
 
Nyt standardbrev til brug ved repatriering til Vietnam 
Vi har fået en del forespørgsler vedrørende det brev, som de vietnamesiske myndigheder udbeder sig som 
bekræftelse på, at pågældende borger vil kunne forsørge sig selv via reintegrationsydelsen efter 
tilbagevenden til Vietnam. Brevet skal være på engelsk, hvilket ikke altid er lige nemt at tackle.  
 
Vi har derfor fremstillet en skabelon til et brev på engelsk, hvor alle relevante oplysninger fremgår. Det 
eneste, I skal gøre, er at udfylde de relevante informationer i de grå kasser i dokumentet, printe det ud, 
stemple og sende af sted til den vietnamesiske ambassade. Håber dette letter arbejdet en smule. 
 
Skabelonen følger med denne nyhedsmail som vedhæftet fil, men kan også downloades fra vores 
hjemmeside under ”Til sagsbehandlere”.  
 
Nye materialer om repatriering 
Som mange af jer har hørt har vi fået splinternyt materiale om repatriering til uddeling og inspiration. 
Biblioteket omfatter følgende: 
 

• Hvis du tænker på at vende hjem – en pjece med basale informationer om repatriering på 10 sprog 

• Tænker du på at vende hjem? – en pjece, der kort forklarer om muligheden for rådgivning ved Dansk 
Flygtningehjælp (findes på dansk, engelsk, bosnisk og arabisk) 

• At vende hjem – en pjece om tanker og følelser om frivillig tilbagevenden (findes på dansk, engelsk, 
bosnisk og arabisk) 

• Vigtig nyhed til flygtninge og indvandrere – pjece om de forbedrede muligheder for støtte til at vende 
tilbage (findes på dansk, engelsk, bosnisk/kroatisk/serbisk, somali, albansk, arabisk, tyrkisk, 
vietnamesisk, farsi, sorani, tamil, pashto, urdu) 

 
Tøv ikke med at kontakte os, hvis I har brug for materialer eller kender til netværk og miljøer i jeres 
lokalområde, som kunne have interesse i at modtage pjecer. 
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Nyt om oplysningsarbejdet 
Vi har i de seneste måneder besøgt mange foreninger og væresteder for ældre rundt om i landet for at 
informere flygtninge og indvandrere om de nye muligheder i loven.  
 
Vores mission er at komme ”helt ud i krogene” nu, hvor lovens muligheder er blevet forbedrede. Vi taler 
dagligt med kommunale medarbejdere, foreningsmedlemmer og tolke landet over, der savner information 
om loven.  
 
Derfor planlægger vi at besøge så mange som muligt i efteråret og fortælle hver enkelt gruppe om deres 
rettigheder og muligheder under loven. Har du en god idé til et arrangement, vi kunne deltage i, eller kender 
du en ressourceperson i minoritetsmiljøerne, hører vi meget gerne fra dig. 
 
Nyt fra SKAT 
SKAT har udgivet en pjece til udlændinge, der afvikler deres ophold i Danmark. Den hedder ”Er du på vej ud 
af Danmark?” og vedhæftes denne mail. Ønsker man pjecen tilsendt i papirudgave, kan SKAT kontaktes på 
telefon 72 22 18 18. 
 
Ny statistik 
I slutningen af hver måned bruger vi nogle timer på at tælle vores sager: antallet af udrejste, antallet af nye 
sager, antallet af flygtninge, der rejser tilbage, antallet af indvandrere osv. Hvert kvartal offentliggør vi 
statistikken på vores hjemmeside, så alle har adgang til at følge med i udviklingen på området. Den seneste 
tilgængelige statistik er fra første kvartal 2010 og kan undersøges nærmere her.  
 
HUSK at vores hjemmeside opdateres løbende, så hold øje med de gode historier. 
  
Med venlig hilsen 
 
Vagn Klim Larsen 
Asim Perendija 
Sara Maria Sörensson 
 

 


