
Efter at være blevet skilt oplever Fatma stigende 
 ensomhed i Danmark. Men beslutningen om at 
 flytte til Tyrkiet er ikke nem for hende.

FATMA DRØMMER  
OM AT VENDE HJEM 
TIL TYRKIET

HJEMLANDSPERSPEKTIV
Fatma har i en årrække i 1990’erne været ansat som fabriksmedarbejder, men de sidste mange år har 
hun været arbejdsløs og er forsørget af kontanthjælp. Hun ser ikke sig selv vende tilbage til det ordinære 
arbejdsmarked – og er ikke længere motiveret til beskæftigelsesrettede aktiveringsforløb, som hendes 
sagsbehandler sætter i værk. Til de regelmæssige opfølgningssamtaler på jobcenteret har Fatma og sags-
behandleren flere gange drøftet hjemlandsperspektivet – og særligt efter, at den systematiske vejlednings-
pligt er trådt i kraft, har det været et tilbagevendende emne. Fatma er af sagsbehandleren vejledt om den 
økonomiske støtte, som hun kan få med sig til Tyrkiet, og hun er sidenhen blevet åben over for tanken om 
at vende hjem. Selvom hun altid har været glad for at bo i Danmark, mærker hun en tiltagende ensomhed. 
Datteren har travlt med sit arbejde, og de ses sjældent. I Tyrkiet har Fatma venner, naboer, søskende, niecer 
og nevøer, og hun tror, at det varme klima og fraværet af sproglige barrierer kan forbedre hendes trivsel. 

REFERENCE
Sagsbehandleren har orienteret Fatma om, at retten til hjælp efter repatrieringsloven er betinget af Fatmas 
familiemæssige tilknytning til den person, som hun er familiesammenført til. Men idet Mehmet, som har 
dannet grundlag for Fatmas opholdstilladelse, er død, kan der alligevel ydes hjælp til repatriering. Desuden 
var parret kort forinden Mehmets død blevet skilt, og derfor var Fatma også inden ægtefællens dødsfald 
omfattet af personkredsen og undtaget kravet om at repatriere sammen med referencen.

CASE 01

Fatma blev i 1987 familiesammenført til gæstearbejderen Mehmet, som kom til Danmark i 1977. Begge 
er fra Tyrkiet og har ikke opnået dansk statsborgerskab. Mehmet og Fatma blev skilt i 1992, og et par år 
senere døde Mehmet. Fatma er i dag 59 år gammel og bor alene i en lille lejelejlighed. Hun og Mehmet 
har en voksen datter, som for længst er flyttet hjemmefra og har stiftet familie.
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CASE 01: FATMA DRØMMER OM AT VENDE HJEM TIL TYRKIET

REINTEGRATIONSBISTAND OG SUPPLERENDE REINTEGRATIONSBISTAND
I og med at Fatma er fyldt 55 år og har haft opholdstilladelse i Danmark i mere end fem år, opfylder hun be-
tingelserne for at modtage reintegrationsbistand. Fatma har overfor sagsbehandleren udtrykt, at en livslang 
økonomisk tryghed er helt afgørende for hendes beslutning om at vende tilbage til Tyrkiet. Det er muligt at 
vælge mellem to udbetalingsformer, men Fatma vil under alle omstændigheder vælge den varige ydelse, 
som ved tilbagevenden til Tyrkiet (landegruppe 1) udgør 2800 kr. om måneden. Fatma er desuden berettiget 
til supplerende reintegrationsbistand på 800 kr. om måneden i livslang ydelse, idet hun er meddelt opholds-
tilladelse før 1. juli 2002. 

PENSIONSOPSPARING OG ETABLERINGSHJÆLP
Fatma har gennem sit fabriksarbejde indbetalt til Industriens Pension, og hun modtager med jævne mel-
lemrum orienteringsbreve med oversigt over indestående på pensionsopsparingen. Opsparingen lyder på 
55.000 kr. og kan ved udbetaling inden nået pensionsalder realiseres til 22.000 kr. Fatmas sagsbehandler 
har vejledt om, at beløbet ikke overstiger formuegrænsen, og at Fatma fortsat vil kunne ydes et kontantbeløb 
til etablering i Tyrkiet. Hjælp til etablering udbetales i to dele – første del ved udrejsen af Danmark og den 
resterende del 12 måneder efter udrejse.

REJSEUDGIFTER OG INGEN FORTRYDELSESRET
Sagsbehandleren har orienteret om, at Fatma ligeledes kan få hjælp til udgifter til rejsen fra Danmark til 
Tyrkiet – og at hjælpen omfatter alle transportomkostninger forbundet med turen fra bopælen i Danmark 
til den endelige destination i Tyrkiet. Fatma er interesseret i, hvorvidt kommunen også kan yde økonomisk 
hjælp til en flybillet til Fatmas datter, idet Fatma hverken er vant til eller tryg ved at flyve på egen hånd. 
Sagsbehandleren har vejledt om, at kommunen kun i særlige tilfælde, når der er sikkerheds- og helbreds-
mæssige årsager der taler for, kan dække udgifter til eskorte. 

Samtidig med at ønsket om at vende til Tyrkiet vokser sig større, oplever Fatma overvejelserne om 
 repatriering som vidtgående – og især den manglende fortrydelsesret gør beslutningen overvældende.  
Hun har over for sagsbehandleren udtrykt, at hun har behov for at inddrage sin datter i beslutningspro-
cessen, idet hun bl.a. kan hjælpe med at undersøge Fatmas muligheder for at komme på besøg i Danmark. 
Sagsbehandleren har foreslået, at de ved næste opfølgningsmøde i fællesskab udfylder Dansk Flygtninge-
hjælps oplysningsskema og anmoder om en rådgivningssamtale, som Fatmas datter også har mulighed 
for at deltage i.

STØTTEMULIGHEDER
Ud over etableringsydelsen , som er et engangsbeløb,  
kan du få støtte til  følgende udgifter:

•  Støtte til at flytte dine ting eller købe nyt i dit hjemland. 
• Udstyr til at starte virksomhed.
• Sygeforsikring i 4 år.
• Medicin til 1 års forbrug.
• Nødvendige personlige hjælpemidler.
•  Udgifter til skole for dine børn i 4 år. 
• Flybilletter. 
• Anskaffelse af nationalitetspas.

STØTTE, HVIS DU HAR BRUG FOR DET
Retten til at modtage støtte afhænger blandt andet  
af din økonomiske situa tion. Det betyder, at  du ikke  
må have  over 50.000 kr. i formue (hus/lejlig hed, 
 pen sions opsparing eller bil).

HVAD SKAL JEG GØRE, HVIS JEG GERNE  
VIL HØRE MERE OM AT VENDE HJEM?
Send Dansk Flygtningehjælp et oplysningsskema.

Herefter bliver du kontaktet. Bemærk, at samtalen 
ikke forpligter dig til at vende hjem.
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