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Repatriering – at vende frivilligt
tilbage til hjemlandet
Repatriering er en mulighed for at få støtte til at flytte tilbage til dit tidligere hjemland eller opholdsland.
Hvem kan repatriere?
• Flygtninge
•

Familiesammenførte til flygtninge

•

Familiesammenførte til andre efter 5 års ophold

•

Udlændinge med ophold fra før 1983 og deres efterkommere

•

Danske statsborgere med dobbelt statsborgerskab, der løser sig fra det danske statsborgerskab

Hvad indebærer repatriering?
Repatriering er at rejse tilbage og etablere sig i hjemlandet. Ved repatriering opgiver du din opholdstilladelse og dine rettigheder i Danmark. Pension kan dog medbringes til visse lande.
Flygtninge har 1 års fortrydelsesret, men andre har ingen fortrydelsesret. Det er vigtigt at overveje repatriering grundigt og forberede, hvor du skal bo og hvordan du skal forsørge dig.
Hvilken støtte kan jeg få?
Økonomisk støtte er afhængig af en vurdering af dine egne midler. Der kan gives støtte til:
• Etablering - et fast beløb pr. person på ca. 140.000 kr.
•

Forberedelse - hjælp til vaccinationer og anskaffelse af pas.

•

Rejseudgifter - støtte til faktiske udgifter til rejse og til transport af ejendele. Du kan også få
støtte til transport af erhvervsudstyr, som du har brug for til at forsørge dig.

•

Sygdom - hjælp til sygeforsikring og evt. køb af medicin til et års forbrug.

•

Børn - hjælp til skolegang for børn op til 16 år i op til 4 år.

•

Forsørgelse - reintegrationsbistand som hjælp til forsørgelse til borgere over 55 år eller uarbejdsdygtige (førtidspensionister). I visse tilfælde kan en pension tages med til hjemlandet.

Hvordan søger jeg om repatriering?
En repatriering indledes med at du henvender dig til Dansk Flygtningehjælp på tlf. 33 73 50 00 eller flygtning.dk/atvendehjem. Der er også vejledning på de mest udbredte sprog.
Dansk Flygtningehjælp afklarer
•

om du er omfattet af loven

•

om du har en realistisk plan for bolig og forsørgelse

•

hvilke ydelser du er berettiget til

Du starter med at udfylde et oplysningsskema, der kan findes på https://flygtning.dk/formularer/oplysningsskema
Når alt er afklaret, hjælper Dansk Flygtningehjælp dig med den endelige ansøgning, som af Dansk
Flygtningehjælp sendes til behandling i kommunen. Det er kommunen, der bevilliger repatriering
og hjælper med det praktiske om udbetaling.
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