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NOTAT om repatriering
Lovgivning
Repatrieringsloven
§ 1. Lovens formål er gennem en repatrieringsindsats at
1.give personer det bedst mulige grundlag for at tage stilling til og eventuelt træffe beslutning om at repatriere og
2.støtte personers repatriering.
§ 2. Ved repatriering forstås i denne lov personers frivillige tilbagevenden til deres hjemland
eller tidligere opholdsland med henblik på at tage varig bopæl.
§ 3. Loven gælder for flygtninge m.v., familiesammenførte udlændinge til flygtninge m.v., andre familiesammenførte udlændinge, jf. stk. 2-4, og danske statsborgere med dobbelt statsborgerskab, der i forbindelse med repatriering løses fra deres danske statsborgerskab. Loven
omfatter endvidere udlændinge, som er meddelt opholdstilladelse i Danmark efter regler, som
gjaldt før udlændingeloven af 1983, jf. lov nr. 226 af 8. juni 1983, eller som er født her i landet som efterkommere af disse.

Formål
 Øget repatriering af målgruppen.
 En øget bevidsthed samt generel information om mulighederne for repatriering hos målgruppen.
 Større fokus på repatriering blandt rådgivere, som behandler sagerne for den beskrevne
målgruppe.
 Tættere samarbejde med frivillige foreninger i forhold til repatrieringsforløbet for den enkelte borger.
 Opkvalificering af borgerens kompetencer med henblik på etablering af selvforsørget tilværelse efter repatriering.
 En håndholdt indsats for de borgere, der viser interesse for repatriering.
Informationsniveauet for flygtninge, familiesammenførte til flygtninge, andre familiesammenførte udlændinge og danske borgere med dobbelt statsborgerskab om frivillig tilbagevenden til
hjemlandet eller et tidligere opholdsland skal øges.
Med baggrund i det forhøjede informationsniveau skal antallet af borgere, der træffer beslutning om repatriering, ligeledes øges, da det høje informationsniveau om repatriering skal være
med til, at flere borgere kan se fordele ved at vende hjem og være en del af genbygningen af
oprindelseslandet.

1

Målgruppe






Flygtninge.
Familiesammenførte til flygtninge.
Familiesammenførte udlændinge, der har haft opholdstilladelse i Danmark i fem år.
Udlændinge med opholdstilladelse i Danmark før 1983 eller er efterkommere af disse.
Har dobbelt statsborgerskab (hvoraf det ene er dansk), men frasiger dig det danske
statsborgerskab.

Målgruppen kan deles op i to underkategorier, og vi vil i projektet skelne mellem nedenstående, når indsatsen iværksættes:
 hjælp til repatriering, der er en engangsydelse og blandt andet omfatter hjælp til etablering
 reintegrationsbistand, der er en løbende ydelse til ældre og/eller uarbejdsdygtige udlændinge.

Mål på brugerniveau
Formålet er at give målgruppen øget information om støttemuligheder i forbindelse med repatriering, så den enkelte borger på et oplyst grundlagt kan beslutte, om vedkommende ønsker
at vende tilbage til hjemlandet eller til et tidligere opholdsland.
Dette betyder, at informationsniveauet i forhold til borgerne i målgruppen skal øges, så borgerne har bedre mulighed for at træffe en velfunderet beslutning.
Med den øgede information er det målet, at flere borgere viser interesse for repatriering og
mulighederne med ordningen. Når borgerne viser interesse for ordningen kan vi på individuelt
plan tale med borgeren om vedkommendes egne muligheder, hvilket vil lede ind i den håndholdte og individuelle indsats med henblik på repatriering.
Resultatet af den håndholdte indsats skal sikre, at borgeren ved ankomsten i hjemlandet er så
godt som muligt klædt på til at etablere egen tilværelse i rammer, som med stor sandsynlighed har ændret sig siden vedkommende forlod landet. Målet med den håndholdte indsats er
derfor både, at borgerens egen opfattelse af at være klar til at vende tilbage er god, samt at vi
sikrer, at borgeren har den fornødne viden om det pågældende lands beskæftigelsesmuligheder, bolig, uddannelsesmuligheder, infrastruktur m.m. til at begå sig ved etableringen af den
nye tilværelse.
Via den håndholdte indsats sikrer vi også, at flere vælger at rejse hjem, da indsatsen vil være
med til at formindske eventuelle usikkerheder hos borgeren i forhold til, hvad det er for en tilværelse vedkommende kommer tilbage til.

Aktiviteter
Der er i forhold til repatriering to hovedaktiviteter.
Den ene omhandler en styrkelse og/eller udvidelse af informationsniveauet hos borgere med
udenlandsk baggrund i Hedensted Kommune.
Den anden del handler om at igangsætte en håndholdt indsats for målgruppen for repatriering.
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I den håndholdte indsats vil vi have opmærksomhed på underkategorierne af målgruppen, som
beskrevet i ovenstående. Dette skal være med til at sikre, at den håndholdte indsats er individuelt tilpasset efter borgerens behov. Der kan være stor forskel på behovet, hvor nogle skal
starte helt forfra med at etablere sig, mens andre kan nøjes med en mindre indsats i form af
undersøgelse af sikkerheden for vedkommende ved tilbagevenden til hjemlandet.
Vi skal i den håndholdte indsats ligeledes være opmærksomme på kulturelle forskelle som fx,
at man i nogle lande opfattes som seniorborger tidligere end i Danmark, og de udfordringer
dette kan medføre.
Der samarbejdes i forhold til repatriering med forskellige aktører, både eksternt og internt og i
særdeleshed med Dansk Flygtningehjælp. Hvis en borger – efter at have fået rådgivning hos
Dansk Flygtningehjælp – beslutter sig for at vende hjem, sender Dansk Flygtningehjælp et
brev til kommunen og informerer om beslutningen, hvorefter kommunen behandler ansøgningen og igangsætter den nedenfor beskrevne håndholdte indsats for den pågældende borger.
Herforinden kan der dog sagtens have været en forløb i nærværende projekt.
Derudover vil Hedensted Kommune også tage kontakt til relevante frivillige foreninger og etablere et samarbejde, hvor det giver mening i forhold til den enkelte borger
De konkrete aktiviteter består af:
 Rådgivere og konsulenter skal i alle samtaler med borgerne vejlede borgere om repatriering.
 Informationsmøder for borgere der er omfattet af repatrieringsloven med henblik på vejledning, information, viden og forberedelsesindsatser. Dette for at borgere, der er omfattet af repatrieringsloven, opnår den rette viden om repatriering, og samtidigt er
klædt bedst muligt på til at vurdere, om de ønsker repatriering.
 Et tæt samarbejde mellem Kompetencegruppen for Integration, hvor den socialfaglige integrationsindsats i Hedensted Kommune er funderet, og Integrationsenheden i Beskæftigelse.
 Samarbejde med de frivillige på integrationsområdet, så de kan være med til at kvalificere indsatsen og vejledningen af de borgere, der måtte ønske at vende tilbage til hjemlandet eller til et tidligere opholdsland.
 Den håndholdte indsats skal indeholde en undersøgelse sammen med borgeren:
o af forholdene i hjemlandet.
o af om det er sikkert at vende tilbage til hjemlandet.
o af de økonomiske muligheder ved en eventuel repatriering.
o af om hvordan det at vende tilbage vil påvirke vedkommendes psykiske tilstand.
o af fremtidig forsørgelse, bolig, uddannelse, behandlingsmuligheder mv.
o af nuværende tilknytning til familie eller netværk i hjemlandet, som kan hjælpe
med opbygge tilværelsen på ny.
o af eventuelle børns fremtid – særligt hvis de er født i Danmark og ikke før har
boet i det land, de skal rejse til.

Pia Hermanstad
Leder i Beskæftigelse
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