Vi tilbyder rådgivning
Mandag-fredag kl. 9-14
Dansk og engelsk
T 33 73 50 00
På følgende numre rådgives der
– udover på dansk – også på
Bosnisk / serbisk / kroatisk
33 73 52 33
Arabisk og kurdisk (sorani)
33 73 52 28
Somali
33 73 53 11
Urdu og punjabi
33 73 52 05
Hvis du ønsker konkret individuel rådgivning
om dine rettigheder i forbindelse med hjemvenden, skal du
udfylde et oplysningsskema, som du kan finde på vores
hjemmeside.
www.atvendehjem.dk

Du kan også skrive til os på
atvendehjem@drc.ngo

Dansk

OM REPATRIERING 2022
Oplysning til flygtninge, indvandrere og
dobbelte statsborgere om frivillig hjemvenden

DRC Dansk Flygtningehjælp yder rådgivning til borgere om at vende
frivilligt tilbage til deres hjemland, tidligere opholdsland eller til et land
hvortil der er nær familiemæssig tilknytning. Flygtninge, indvandrere
og personer med dobbelt statsborgerskab (et dansk og et andet
statsborgerskab) har mulighed for at få økonomisk støtte med, hvis de
vender hjem. Om du kan få støtte, afhænger af, hvornår du kom til
Danmark, og hvilken type opholdstilladelse du har.
Hvis du vil vide, om du kan få støtte til at vende tilbage til dit hjemland,
skal du sende os et oplysningsskema på www.atvendehjem.dk.

I 2022 har voksne mulighed for at få op til 146.639 kr. til at starte et
nyt liv i hjemlandet. Børn har mulighed for at få op til 44.723 kr.
Pengene udbetales i to portioner – første del ved udrejsen (op til
58.655 kr. til voksne, op til 17.889 kr. til børn) og anden del (op til
87.984 kr. til voksne, op til 26.834 kr. til børn) udbetales efter ét år i
hjemlandet.

• Rejseudgifter,
• Transport af ejendele eller hjælp til udgifter til køb af personlige
ejendele,
• Erhvervsudstyr og transport af erhvervsudstyr,
• Sygeforsikring / udgifter til behandling i 4 år,
• Medicin til 1 års forbrug,
• Nødvendige hjælpemidler,
• Udgifter til skolegang i 4 år for børn på 5-16 år,
• Støtte til anskaffelse af rejsedokumenter.

Hvis du er mindst 55 år når du repatrierer, kan du også få udbetalt et

fast beløb i bistand fra Danmark hver måned.
Hvis du er mellem 50 og 54 år, kan du under særlige omstændigheder
få udbetalt beløbet.
Hjælpen er normalt mellem 2.800 kr. og 3.600 kr. per måned. For at
modtage hjælpen, skal du have haft opholdstilladelse i Danmark i
mindst 5 år.
Hvis der er en bilateral aftale mellem Danmark og dit hjemland, kan
det være muligt at tage dele af din pension med.

Flygtninge har ret til at fortryde beslutningen om at vende hjem og
komme tilbage til Danmark indenfor typisk et år. For dem betyder
dette, at de igen kan opnå opholdstilladelse i Danmark. Men de skal
tilbagebetale hele repatrieringsstøtten, hvis de fortryder
repatrieringen.
Indvandrere har ikke ret til at komme tilbage til Danmark, når de er
rejst og har fået støtte til at vende tilbage til hjemlandet. For dem er
beslutningen endelig og et farvel til de rettigheder, de har haft under
opholdet i Danmark.
Dobbelte statsborgere skal delvist opgive deres danske
statsborgerskab inden udrejse. De har mulighed for at fortryde
beslutningen om at opgive det danske statsborgerskab i to år. Hvis de
fortryder repatrieringen, skal de tilbagebetale hele
repatrieringsstøtten.

Hvis du overvejer at vende tilbage til dit hjemland, kan du sende os et
oplysningsskema, som du kan finde på vores hjemmeside. I en
individuel samtale oplyser vi dig om dine muligheder og rettigheder,
så du kan træffe din beslutning. Vi sørger for en tolk til samtalen, hvis
du ønsker det. Vores opgave er at give dig de oplysninger, du skal
bruge for at tage din beslutning.

