
Phim har været dansk gift siden 2005, men har svært 
ved at finde fast arbejde. Nu overvejer hun at vende 
tilbage til Thailand. 

PHIM SAVNER 
 THAILANDS VARME 
 KLIMA OG SIN GAMLE MOR

CASE 05

Preben på 68 år er dansk statsborger og gift med 56-årige Phim fra Thailand. Parret mødte hinanden under en 
af Prebens mange ferier i Thailand og efter et par års langdistanceforhold, blev de gift i 2005. Phim blev heref-
ter familiesammenført til Danmark i 2007. Preben har to voksne børn fra et tidligere ægteskab, og parret har 
ingen fælles børn. Preben er pensioneret landmand, og Phim har siden sin ankomst til Danmark, efter en kort 
periode på kontanthjælp, været beskæftiget inden for service- og restaurationsbranchen. I dag er hun ansat 
som køkkenmedhjælper i en midlertidig løntilskudsstilling i kantinen på byens plejehjem. 

HJEMLANDSPERSPEKTIVET
Selvom Phim har formået at være selvforsørgende størstedelen af sin tid i Danmark, har det været udfordren-
de at bevare et greb om arbejdsmarkedet, og ansættelserne har været fragmenteret i en række midlertidige 
og tidsbegrænsede stillinger. Også Phims nuværende job er tidsbegrænset, og hun oplever, at arbejdsløshed 
kombineret med hendes alder gør fremtiden usikker. Phim har den seneste tid oplevet savnet til Thailands 
varme klima, kulturen og sin aldrende mor som altoverskyggende, og hun er for alvor begyndt at overveje sine 
muligheder ift. at vende tilbage til hjemlandet. I forbindelse med seneste samtale som Phim var til i jobcenteret, 
faldt snakken på hjemlandet. Sagsbehandleren orienterede herefter Phim om repatriering og om de mulighe-
der, som ordningen indeholder.

REFERENCE MED DANSK STATSBORGERSSKAB
Phim har, efter samtalen ved sagsbehandleren, drøftet sine overvejelser med Preben. Sagsbehandleren orien-
terede bl.a. om, at Phim som familiesammenført udlænding kun kan få hjælp til repatriering, hvis hun repatri-
erer sammen med Preben, eller lader sig skille fra Preben, idet han har dannet grundlag for hendes opholds-
tilladelse. Preben skal derfor samtidigt med Phim træffe beslutning om repatriering. Han skal ligeledes opgive 
sin bopæl i Danmark og flytte permanent til Thailand, men fordi han kun er dansk statsborger, kan han ikke 
modtage støtte til repatriering. Han har dog mulighed for at medtage sin folkepension og er blevet vejledt om  
at kontakte Udbetaling Danmark for at få yderligere rådgivning og information om gældende regler på området. 
Prebens børn og børnebørn bor langt væk, og kontakten er meget sporadisk. De ses kun til jul og fødselsdage, 
og der er umiddelbart intet, der forhindrer Preben i at flytte med Phim til Thailand. 

www.uim.dk
www.integrationsviden.dk

https://uim.dk/
https://www.integrationsviden.dk/


KOLLEKTIV REKOGNOSCERINGSREJSE, FORTRYDELSESRET  
OG REINTEGRATIONSBISTAND
Phim har gennem sit engagement i den lokale buddhistiske forening hørt andre thaikvinder tale om, at de 
snart skal på en kollektiv afklaringsrejse til Thailand. Turen er arrangeret af Dansk Flygtningehjælp og har 
til formål at gøre kvinderne klogere på konkrete forhold og rettigheder i forbindelse med tilbagevenden og 
etablering i Thailand. Dette har vakt Phims interesse yderligere, og hun har sammen med Preben rettet 
henvendelse til Dansk Flygtningehjælp for at høre, om der er udsigt til, at de kan komme på en lignende 
rejse. De vil gerne, når Phims løntilskudsjob udløber, deltage med henblik på at afklare boligsituationen, 
sundhedssystemet og hvor langt deres økonomiske midler rækker, så de på et mere kvalificeret grundlag 
kan træffe en endelig beslutning om at flytte permanent til Thailand.

Beslutningsprocessen er, særligt for Phim, meget betydningsfuld, idet hun som familiesammenført udlæn-
ding ikke har fortrydelsesret og skal ved tilbagevenden til Thailand give permanent afkald på sin danske 
opholdstilladelse. Grundet alder og manglende forsørgelsesgrund i hjemlandet er Phim i målgruppen for 
at tage den løbende månedlige ydelse, reintegrationsbistanden, med til Thailand, og Phim oplever netop 
denne del af repatrieringsordningen som en afgørende tryghedsfaktor.

Dansk Flygtningehjælp har oplyst parret om, at de til efteråret planlægger endnu en kollektiv rekognos-
ceringsrejse til Thailand, som Phim kan ansøge om at deltage i. De vil herefter, på baggrund af en råd-
givningssamtale med Phim, skrive en udtalelse til Phims sagsbehandler, hvori de beskriver opholdets 
karakter og anbefaler, at Phim får lov til at medtage sine dagpenge på rekognosceringsrejsen. Dansk 
Flygtningehjælp har understreget over for Phim, at kommunen har det endelige ord i forhold til at vurde-
re og godkende opholdet. Idet målgruppen for denne rejse er afgrænset til thailandske kvinder, som er i 
målgruppen for repatriering, har Preben ikke mulighed for at deltage, men det står ham frit for at rejse til 
Thailand på egen hånd. 
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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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