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Antal repatrierede personer i 2019 
 

 

 

 
Repatrieringsteamet har i 2019 påbegyndt 923 nye sager og afholdt mere end 2.300 rådgivningssamtaler med 
flygtninge og indvandrere, der overvejede at vende tilbage til deres hjemland eller tidligere opholdsland. I alt er 502 
flygtninge og indvandrere udrejst med støtte efter repatrieringsloven – heraf er 100 syrere repatrieret til Syrien. 76 
somaliere er udrejst med økonomisk hjælp til repatriering, hvoraf 24 personer har fået inddraget eller nægtet 
forlængelse af opholdstilladelsen. 
 
 

Land Opholdsgrundlag I alt 

  Flygtning Indvandrer   

Afghanistan 6 15 21 

Armenien 1 0 1 

Bosnien-

Hercegovina 53 12 65 

Colombia 1 0 1 

DR Congo 20 7 27 

Etiopien 1 0 1 

Filippinerne 0 3 3 

Indonesien 2 5 7 

Irak 8 5 13 

Iran 12 4 16 

Kina 1 2 3 

Kosovo 1 1 2 

Libanon 0 1 1 

Maldiverne 0 1 1 

Mongoliet 0 1 1 

  

 

 



   

Myanmar 4 4 8 

Nordmakedonien 0 5 5 

Rusland 18 16 34 

Rwanda 1 0 1 

Senegal 0 1 1 

Serbien 0 16 16 

Somalia 37 39 76 

Sudan 5 2 7 

Syrien 40 60 100 

Qatar 1 4 5 

Tanzania 0 1 1 

Thailand 0 20 20 

Tyrkiet 0 57 57 

Uganda 0 3 3 

Ukraine 2 0 2 

Vietnam 1 0 1 

Yemen 0 1 1 

Zambia 0 1 1 

I alt 215 287 502 
 

  
 

 

Rådgivning om repatriering under COVID-19  
 

 

 

 
De særlige omstændigheder i forbindelse med COVID-19 har medført en række ændringer i repatrieringsarbejdet hos 
både DRC Dansk Flygtningehjælp såvel som i landets kommuner. Repatrieringsteamets rådgivere har siden den 12. 
marts arbejdet hjemmefra, og har indtil nu gennemført telefoniske rådgivningssamtaler på normal vis.  
I årets 10 første uger har vi modtaget 185 nye sager fra flygtninge og indvandrere samt borgere med dobbelt 
statsborgerskab, der ønsker rådgivning om repatriering. Efter statsministerens udmelding om Covid-19 restriktioner 
den 11. marts er dette tal faldet, men Repatrieringsteamet har oplevet, at en del borgere, på trods af de mange 
ændrede forhold i både Danmark og resten af verden, fortsat har ønsket at starte en repatrieringssag i kommunen, 
hvorfor repatrieringsteamet på vanlig vis løbende har sendt nye repatrieringssager til kommunerne. 
 
Afholdelsen af personlige rådgivningssamtaler med fysisk tilstedeværelse på vores kontor i København er blevet 
genoptaget fra den 18. maj – dog kun efter forudgående aftale med repatrieringsteamets rådgivere. Fysiske 
rådgivningssamtaler vil blive afholdt med hensyntagen til de gældende retningslinjer fra sundhedsmyndighederne, 
således at smitte med Covid-19 forebygges mest muligt 
 
Alle borgere der møder op til samtale hos DRC Dansk Flygtningehjælp vil blive bedt om at holde god hygiejne. 
Udviser man symptomer på sygdom, vil man blive tilbudt en ny tid til samtale. Det frarådes desuden, at der kommer 
for mange personer til rådgivningssamtalen, og under alle omstændigheder skal det være muligt at holde 
afstandskravet på 1 meter. 
 
 
Vi er som sædvanlig tilgængelig på tlf. 33 73 50 00 mandag til torsdag 9-16 (fredag 9-15) eller på mail 
atvendehjem@drc.ngo  

  
  
 

  

 

 

 

Rekognosceringsrejser 
 

 

 

Siden der blev indført begrænsede rejsemuligheder i store dele af verden, har repatrieringsteamet været i tæt kontakt 
med flere borgere, der er på rekognosceringsrejse med støtte fra projektet Afklaringsstøtte til individuelle 
rekognosceringsrejser. Nogle borgere har ønsket at vende tilbage til Danmark, og DRC Dansk Flygtningehjælp har i 
den forbindelse bistået med at arrangere hjemrejser samt formidlet kontakt til borgernes respektive kommuner.  
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COVID-19 smittefare, krav om karantæne og aflyste flyafgange betyder at borgere ikke har mulighed for at foretage 
afklaringsrejser i øjeblikket.  
 
De ændrede rejseforhold har også betydet, at DRC Dansk Flygtningehjælp har måttet udskyde en kollektiv 
afklaringsrejse til Thailand indtil videre. Den kollektive afklaringsrejse er en del af projektet Kollektive afklaringsrejser 
til Thailand – afklaring, forberedelse og reintegration for thailændere i Danmark, der overvejer at vende tilbage til 
Thailand. Det er endnu uklart, hvornår det er muligt at genoptage disse projektaktiviteter. 
 
Ligeledes er det i øjeblikket ikke muligt at tage på afklaringsrejse med Afklaringsstøtte til individuelle 
rekognosceringsrejser, men det er fortsat en mulighed at søge om støtte til rejseudgifter i forbindelse med 
afklaringsrejse.   

  

  

 

Nyt fra repatrieringsteamet 
 

 

 

Den 9. marts bød repatrieringsteamet velkommen til Farhat Riaz, der tidligere har arbejdet som tolk, mentor og 
tværfaglig/beskæftigelseskonsulent. Farhat taler blandt andet urdu, og teamets sprogkundskaber dækker nu – udover 
dansk og engelsk – arabisk, sorani (kurdisk), bosnisk/serbrokroatisk, somali og urdu.  
 
Vores kollega Rebecca Engberg-Pedersen har det sidste år været på barsel, men vender tilbage til 
repatrieringsteamet den 25. maj. Vi glæder os til at Rebecca igen bliver en del af teamet. 
 
Pjecer om repatrieringsordningen 2020 er nu oversat til 16 sprog, og de er tilgængelige på vores hjemmeside 
www.atvendehjem.dk . Pjecerne er opsat sådan, at de med fordel printes i pjeceformat fra hjemmesiden. 
 
Repatrieringsteamet vil gerne takke alle samarbejdspartnere for det gode samarbejde de sidste par måneder under de 
særlige arbejdsforhold – og omstændigheder grundet COVID-19. 

 

 

 
Venlig hilsen  
 
Amed Barzinji 
Asim Perendija 
Camilla Toftlund 
Farhat Riaz 
Rabia Sheikh Omar 
Rebecca Engberg-Pedersen 
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