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Antal udrejste 2021 
 

 

 

Repatrieringsteamet har i 2021 påbegyndt 728 nye sager og afholdt mere end 2.300 rådgivningssamtaler med 
flygtninge, indvandrere og danske statsborgere med dobbelt statsborgerskab, der overvejede at vende tilbage til deres 
hjemland eller tidligere opholdsland. I alt er 426 personer udrejst med støtte efter repatrieringsloven. 
 

 

Land Opholdsgrundlag I alt 2021 

  Flygtninge Indvandrere 
Danske 

statsborgere 
  

Afghanistan 1 2    3 

Albanien 1   1 

Armenien 6   6 

Bangladesh  1  1 

Bosnien-Hercegovina 37 2  39 

Brasilien   1   1 

Chile  1  1 

Colombia 1     1 

D.D.R Congo 3 3    6 

Filippinerne   4   4 

Ghana   1   1 

Indonesien  1 2   3 

Irak 2 1   3 

  

 



   

Iran 4   1 5 

Jordan 1 3   4 

Kina   5   5 

Kosovo 2   2 

Libanon 1   1 

Libyen  1  1 

Montenegro  1 3   4 

Myanmar 1   1 

Nordmakedonien  3  3 

Pakistan 4 3  7 

Peru 1   1 

Rusland (Tjetjenien)  7 11   18 

Rwanda  1  1 

Serbien 3 20 8 31 

Somalia 15 13 1  29 

Sri Lanka   6   6 

Sydafrika  1  1 

Syrien 79 73   152 

Syrien (Jordan) 1 1  2 

Syrien (Tyrkiet) 5 2  7 

Thailand   19   19 

Tunesien  1   1 

Tyrkiet  53  53 

Uganda  1  1 

Ukraine  2  2 

Zambia   1   1 

I alt    426 
 

 

Pjecer 2022 
 
Vores pjecer er opdaterede og lagt på vores hjemmeside www.atvendehjem.dk  
Pjecerne indeholder generel information om repatrieringsordningen og den økonomiske hjælp, og er nu tilgængelige på 
20 forskellige sprog. Pjecerne kan med fordel printes og udleveres til interesserede borgere. 

 
Sagsbehandlerhåndbogen 
 
Sagsbehandlerhåndbogen har været igennem en større opdatering efter ændringerne af repatrieringsloven i 2021. 
Håndbogen indeholder generel information om repatrieringsordningen, gode råd til vejledningssamtalen med borgere 
om repatrieringsordningen og gennemgang af sagsforløbet i repatrieringssager. Vi anbefaler desuden at benytte sig af 
muligheden for at slå op i sagsbehandlerhåndbogen for at sikre sig, at en borger er omfattet af repatrieringslovens 
personkreds, inden der vejledes om repatrieringsordningen til samtale i kommunen. Håndbogen er tilgængelig på vores 
hjemmeside her 
 
 
 
 

http://www.atvendehjem.dk/
https://drc.ngo/media/5xfh3hrl/h%C3%A5ndbog-til-sagsbehandlere-om-repatriering-februar-2022.pdf


   

 

Kurser til kommunale medarbejdere om lovændringer 
 
DRC Dansk Flygtningehjælp har sammen med Hjemrejsestyrelsen i løbet af efteråret 2021 afholdt kurser for 
kommunale medarbejdere. Kurserne har haft til formål at støtte og opkvalificere kommunale medarbejderes viden om 
de seneste ændringer af repatrieringsloven og vejledningspligten om repatriering. Der vil i løbet af de kommende 
måneder blive afholdt yderligere 5 kurser. Kursusmaterialet er udviklet af DRC Dansk Flygtningehjælps 
repatrieringsteam, der holder oplæg på selve kurset. Kurserne faciliteres af Hjemrejsestyrelsen. 
 
Kurserne afholdes følgende datoer: 23. februar, 30. marts, 27. april, 25. maj og 22. juni. 
 
For deltagelse og mere information, kontakt venligst Anna Toft Pedersen fra Hjemrejsestyrelsen på e-mail 
atpe@hjemst.dk  

 
Repatriering til 3. land – kommunernes vejledning 
 
Den 1. august 2021 blev det muligt at repatriere til et land, hvortil man har nær familiemæssig tilknytning. Herved 
forstås, at man har forældre, børn eller ægtefælle med lovligt ophold i det pågældende land. Opholdet skal desuden 
have karakter af at være et længerevarende ophold, og det skal kunne dokumenteres, at den person der ønsker at 
repatriere, selv kan få lovligt ophold i det pågældende land. Nedenstående fremgår af forarbejderne til loven: 
 
Det vil være afgørende, at borgeren der ansøger om repatrieringshjælp på tidspunktet for repatrieringen har en nær 
familiemæssig tilknytning til landet, ligesom det forudsættes, at den pågældende har dokumentation for lovligt at kunne 
indrejse og opholde sig varigt i landet. Dokumentation for et sådant ophold kan f.eks. være en midlertidig 
opholdstilladelse udstedt med henblik på forlængelse eller varigt ophold. Derudover er det ligeledes afgørende, at den 
person, der udgør ansøgerens nære familiemæssige tilknytning til et andet land end ansøgerens hjemland eller 
tidligere opholdsland, selv har en længerevarende tilknytning til samt lovligt ophold i det pågældende land. Eksempelvis 
vil en ægtefælles tidligere kortvarende arbejds- og studieophold eller lignende i et givent land således ikke være 
tilstrækkeligt til, at et ægtepar sammen kan repatriere til det pågældende land, hvis ingen af dem i øvrigt tidligere har 
haft længerevarende ophold i landet 
 
Vi oplever, at mange borgere er blevet vejledt i kommunen om denne mulighed som en del af vejledningspligten om 
repatrieringsordningen. Desværre fører vejledningen ofte til misforståelser og frustration hos borgerne, hvis de ikke har 
forstået kravene fuldt ud. Det er særligt syrere, der ønsker at repatriere til et land, hvortil der er familiemæssig 
tilknytning, men hvor de ikke nødvendigvis kan få længerevarende ophold. Mange borgere bliver derfor frustrerede, når 
de rådgives af repatrieringsteamet og bliver bekendt med, at de ikke opfylder alle de lovmæssige krav.  
 
Vi opfordrer derfor de kommunale medarbejdere, der vejleder om repatrieringsordningen, til at understrege, at det kun 
er muligt at repatriere til et land, hvis man har forældre, børn eller ægtefælle med lovligt ophold i det pågældende land 
og selv vil kunne opnå et længerevarende lovligt ophold. 
 
 

Afghanere på særlov og mulighed for repatrieringsstøtte 
 
Repatrieringsteamet har fået spørgsmål om, hvorvidt de evakuerede afghanere, der har fået opholdstilladelse i 
Danmark efter særloven, har mulighed for at få hjælp til repatriering. 
 
Det fremgår af særloven, at repatrieringslovens § 3, stk 1, 2. pkt samtidig bliver ændret til at omfatte udlændinge med 
opholdstilladelse efter særloven. 

 
 
 

Indhente udtalelse fra kriminalregistret for 15-18 årige 
I forbindelse med bevilling af repatrieringshjælp, skal kommunen som bekendt pr. 1. august 2021 indhente en udtalelse 
fra politiet, der skal slå op i kriminalregistret for at sikre, at ansøgeren ikke er sigtet, tiltalt eller dømt for alvorlig 
kriminalitet. I sager hvor borgeren ønsker at udrejse med børn, der er over den kriminelle lavalder, men under 18 år, 
følger børnene forældrenes sag. Repatrieringsteamet gør dog opmærksom på, at der skal indhentes særskilt udtalelse 

fra politiet vedrørende børn mellem 15-17 år forud for bevillingen af repatrieringshjælp.  

 

mailto:atpe@hjemst.dk


   

 

Kollektive afklaringsrejser til Bosnien og Hercegovina og 
Thailand  
 
De tilbagevendende kollektive afklaringsrejser til Bosnien og Hercegovina har i en længere periode været sat på hold 
grundet covid-19 rejserestriktioner. Vi forventer igen at kunne afholde en kollektiv afklaringsrejse til Bosnien og 
Hercegovina i løbet af foråret. Interesserede borgere er velkomne til at kontakte Asim Perendija på tlf. 33 73 52 33 eller 
på mail asim.perendija@drc.ngo  

 
Som en del af projektet ”Kollektive afklaringsrejser til Thailand – afklaring, forberedelse og reintegration for thailændere 
i Danmark, der overvejer at vende tilbage til Thailand” afholder vi efter planen en kollektiv afklaringsrejse til Thailand i 
april-juni 2022. Flere borgere har siden starten af 2020 ventet på at kunne deltage i projektet og på den kollektive 
afklaringsrejse, og derfor er der kun få pladser tilbage på turen. Kontakt Camilla Toftlund på mail 
camilla.toftlund@drc.ngo for mere information.  
 

 

 

 
Nyt fra Repatrieringsteamet  
 
Vi har siden foråret 2020 skrevet om hvordan covid-19 restriktioner har påvirker vores arbejdsdag – det er vi 
forhåbentlig færdige med at skrive om :-) Alle rådgivere er tilbage på kontoret, og vi har dagligt åbent for personligt 
fremmøde mellem kl. 9 -15 (fredag dog kun til kl. 13)   

 
 
 
Venlig hilsen  
 
Amed Barzinji 
Asim Perendija  
Farhat Riaz 
Camilla Toftlund 
Rabia Sheikh Omar 
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