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Lovforslag behandles i Folketinget  
 

 

 

Som nævnt i det seneste nyhedsbrev er der stillet forslag om ændringer af repatrieringsloven samt en række andre 
lovgivninger i medfør af disse. Behandlingen af lovforslaget L196 – tidsplan mv. – kan følges på Folketingets 
hjemmeside. 
 
Der er stillet flere spørgsmål til ministeren i forbindelse med behandlingen bl.a. i forhold til den generelle udvikling på 
repatrieringsområdet og muligheden for at udvide lovens personkreds.  
 
Vi kan anbefale at læse spørgsmål og svar på Folketingets hjemmeside.   
 

 
 

Hjemlandsperspektivet i fokus  
 

 

 

Dansk Flygtningehjælp har ligesom kommunerne i de senere år modtaget flere henvendelser om repatriering fra 
personer og familier, hvor det af den ene eller anden årsag ikke er muligt at indfri ønsket om repatriering og bevilge 
støtte til tilbagevenden. Vi ønsker at bidrage til, at et ikke-realiserbart repatrieringsønske bliver en ressource i 
integrationsindsatsen fremfor et nederlag.  
 
Dansk Flygtningehjælp og Integrationsnet tilbyder i løbet af 2018 gratis workshops til kommunerne om repatriering og 
hjemlandsperspektivet i beskæftigelsesindsatsen. Vi sender med dette nyhedsbrev invitation til workshoppen og 
opfordrer kommunerne til at tage kontakt til os, hvis emnet kunne være relevant for medarbejderne. 
 
For yderligere information om tilbuddet kontakt Rebecca Engberg-Pedersen på 33 73 52 38 og mail rebecca.engberg-
pedersen@drc.ngo  

  
  
 

  

 

  

 

 

 

Notat fra Udlændinge- og Integrationsministeriet om 
repatrieringslovens § 2  

 

 

 

Udlændinge- og Integrationsministeriet har udarbejdet et notat om supplerende retningslinjer for hvilke oplysninger, 
der kan inddrages ved vurderingen af, om der kan ske tilbagevenden til hjemlandet eller det tidligere opholdsland med  
henblik på at tage varig bopæl, jf. repatrieringslovens § 2.  
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Notatet besvarer en del af de spørgsmål, som kommunerne ofte stiller til os vedr. fx repatriering til Syrien. Notatet kan 
læses her. Vi står naturligvis til rådighed, hvis der skulle være yderligere spørgsmål i forbindelse med notatet.  

 
 

  

  

 

Inddragelsessagerne for somaliere 
 

 

 

Udlændingestyrelsen har siden den 16. september 2016 gennemgået ca. 800 somaliske flygtninges opholdstilladelse 
og disses eventuelle familiemedlemmer, som senere er blevet familiesammenført i Danmark, for at vurdere, om 
tilladelsen skal inddrages eller nægtes forlænget. Det drejer sig om personer, der siden 2012 har fået 
opholdstilladelse som flygtning på grund af de generelle forhold i dele af Somalia (efter udlændingelovens §7, stk. 2 
og § 7, stk. 3).  
 
Udlændingestyrelsen blev i marts 2018 færdig med at træffe afgørelser i sager om forlængelse og inddragelse af 
opholdstilladelse for somaliere. Afgørelser fra Udlændingestyrelsen som er påklaget, er på nuværende tidspunkt i 
behandling i henholdsvis Flygtningenævnet og Udlændingenævnet.  
 
Somaliske statsborgere hvis opholdstilladelse bliver nægtet forlænget eller inddraget, har mulighed for at ansøge om 
støtte til repatriering. 
 
Åben telefonrådgivning for somaliske statsborgere  
Hver torsdag kl. 10.00-12.00 er det muligt at få rådgivning på somali ved at ringe på 33 73 50 00 og bede om somali 
rådgivning.  
 
Rådgivning om inddragelse på dansk og engelsk 
Alle dage mellem kl. 9 og 15 på telefon 33 73 50 00 
 

 
 

Noqosho – nye perspektiver på repatriering til Somalia 
 

  
I sommeren 2017 fik Dansk Flygtningehjælp tildelt midler fra Udlændinge-og Integrationsministeriet til en styrket 
oplysningsindsats blandt somaliere i Danmark. Vi har ansat Nasteha-Nasra Ali Sheik Hussein som netværkskonsulent 
og hun vil varetage en del af aktiviteterne i det somaliske miljø i Danmark.  
  
I projektet har vi fokus på de somaliere, som er i risiko for at få inddraget deres opholdstilladelse eller som allerede 
står midt i den proces – men oplysningsindsatsen rummer naturligvis også rådgivning til andre somaliere, som kunne 
have brug for information om repatrieringsloven.  
 
Vi holder møder både for fagpersoner og personer i lovens målgruppe.  
 
Fagpersoner kan have brug for at blive klædt på til at støtte de personer og familier, der gennemgår 
inddragelsesprocessen. Vi informerer om baggrund for og indhold i forløbet, og vi oplyser om konkrete 
handlemuligheder på forskellige tidspunkter i afklaringen af, om opholdstilladelsen bliver inddraget.  
 
Hvis et sådant møde er relevant for jeres kommune, hører vi meget gerne fra jer. Vi bruger typisk 2 timer på sådan et 
møde, og vores oplæg er omkostningsfrit for kommunen. 
Kontakt Asim Perendija for yderligere information på telefon 33735233 eller asim.perendija@drc.ngo 
 

  

 

Endnu en kollektiv afklaringsrejse til Bosnien-
Hercegovina: Erfaringer og læring 

 

 

 

I april 2018 faciliterede repatrieringsteamet endnu engang en kollektiv afklaringsrejse for en gruppe bosniere, som 
overvejer at vende tilbage. På denne rejse mødtes vi med nogle bosniere som repatrierede for et par år siden. Vi 
hørte deres personlige beretninger om reintegrationsprocessen i hjemlandet. 
Følgende er nogle af de centrale læreringspunkter fra afklaringsrejsen. Denne viden er relevant for personer som 
overvejer at repatriere. Denne erfaring og viden er derfor vigtig at italesætte i de rådgivningssamtaler vi har med 
personer som overvejer at repatriere.  
 

1) Individuel afklaringsrejse: Efter repatrieringslovens § 6 er der imidlertid mulighed for efter ansøgning at 
medtage hjælp til forsørgelse efter lov om aktiv socialpolitik, hvis udlændingen deltager i praktik eller 
uddannelsesforløb eller i rekognosceringsrejser (afklaringsrejser) til hjemlandet eller det tidligere 
opholdsland med henblik på at træffe beslutning om repatriering. Der kan ydes hjælp til forsørgelse til 
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afklaringsrejse som led i en eventuel repatrieringsproces af op til otte ugers varighed med mulighed for 
forlængelse i helt særlige tilfælde.  
 
Vores erfaring er at en afklaringsrejse til hjemlandet/ det tidligere opholdsland giver et kvalificeret grundlag 
for at træffe en beslutning om at repatriere eller blive i Danmark. For de personer som har mulighed for at 
tage på en afklaringsrejse vil vi gerne understrege vigtigheden af at tage på en sådan rejse - særligt i forhold 
til tilbagevenden til skrøbelige stater og til lande hvor et kommende valg kan få afgørende betydning for 
politisk stabilitet og sikkerhed. Afklaringsrejser er også anbefalingsværdig for personer som ikke har været 
tilbage i hjemlandet i mange år og som ikke er velorienteret om forholdene i hjemlandet/ det tidligere 
opholdsland. Derudover kan en afklaringsrejse anvendes til at afdække netværk, få indblik i landets 
udvikling/økonomi, afklare muligheder for omsorg og pleje for ældre, samt få information om 
sundhedsvæsnet/behandlingsmuligheder:   

2) Netværk: Det er vigtigt at vi spørger ind til det netværk den enkelte har i hjemlandet/ det tidligere 
opholdsland. I mange lande er netværk og stærke relationer essentielle - ikke blot for at afhjælpe og 
forebygge ensomhed men også for at klare sig i lokalsamfundet og få adgang til hjælp og støtte.   

3) Økonomisk sikkerhed: Det er nødvendigt at den enkelte som overvejer at repatriere har en god forståelse 
af hjemlandets økonomi og leveomkostninger for at kunne vurdere om tilbagevenden er økonomisk 
bæredygtigt.  

4) Alderdom: Med en bæredygtig repatriering følger alderdom i hjemlandet/det tidligere opholdsland. En stor 
del af de personer som repatrierer vil komme i en plejekrævende situation. Vi skal derfor i vores samtaler 
Italesætte at alle bør forholde sig til deres alderdom og at den enkelte skal undersøge hvilke muligheder der 
er i hjemlandet indenfor omsorg og pleje af ældre - offentligt såvel som privat.  

5) Behandlingsmuligheder: Det er vigtigt at den enkelte som overvejer at repatriere har viden om 
sundhedsvæsenet i hjemlandet og såfremt der er egenbetaling forbundet med behandling i hjemlandet– at 
der er en generel viden om, hvor meget det koster at gå til lægen og få behandling på sygehuset. Det er 
særligt relevant for personer som modtager behandling i Danmark og som er afhængige af at 
behandlingsforløbet fortsætter i hjemlandet. Personer som tager receptpligtig medicin, bør sikre sig at de 
kan skaffe medicinen i hjemlandet og at de har råd til indkøb af medicinen.  
 
 

Forløbene med deltagerne viser, at der fortsat er behov for den håndholdte indsats i sager, hvor der er uløste 
problematikker om fx ejendom, familieforhold og evt. pleje af ældre familiemedlemmer. Ligeledes ser vi stadig en 
gavnlig effekt af forløbene for personer med PTSD og andre psykiske udfordringer med rod i krigen og tabet af 
hjemlandet.  
 

    
  

 

  

  

 

 

Medarbejdernyt fra Borgergade 
 

  
Den 1. maj sagde vi "på gensyn" til Sara Maria Sörensson Gade, der holder orlov frem til december 2018. 
Så byder vi Camilla Toftlund velkommen i teamet i Sara Maria Sörensson Gades vikariat.  
Camilla Toftlund og er cand mag i Mellemøst studier. Hun taler arabisk og har boet og arbejdet i Jordan i en del år. 
 
Vi byder også Nasteha-Nasra Ali Sheik Hussein velkommen. Nasteha-Nasra Ali Sheik Hussein er ansat på deltid i 
projektet Noqosho – nye perspektiver på repatriering og vil varetage en del af aktiviteterne i det somaliske miljø i 
Danmark 
 
 
 
Venlig hilsen  
 
Asim Perendija  
Amed Barzinji  
Camilla Bang 
Camilla Toftlund 
Sara Maria Sörensson Gade 
Rebecca Engberg-Pedersen 
Nasteha-Nasra Ali Sheik Hussein 

  

 

 

  
 

  

 

 

Dansk Flygtningehjælp • Borgergade 10, 3. sal • 1300 København K. • Tlf. 33 73 50 00.  
 

Afmeld nyhedsmail  
 

  

 

 

 

  

 

http://www.anp.se/oa/0/454651427849415D427240405843

