
Selvom Yusuf og Layla begge er født i Danmark, melder drømmen 
sig om en alderdom i Pakistan, da børnene er flyttet hjemmefra. 

TRODS DANSKE RØDDER   
LEVER DRØMMEN OM PAKISTAN 
HOS LAYLA OG YUSUF

CASE 03

46-årige Yusuf er efterkommer af en gæstearbejder, som i 1971 kom til Danmark fra Punjab-regionen i  Pakistan. 
Yusufs far etablerede sig kort efter sin ankomst som vognmand, og han brugte alle sine vågne timer på at køre 
taxa og spare op til at kunne vende tilbage til Pakistan og starte et fælles liv med Yusufs mor, som han kort 
forinden rejsen til Danmark var blevet gift med. Efter et par succesfulde år i Danmark – og en generelt vanskelig 
situation i Pakistan, besluttede Yusufs far at sætte planerne om tilbagevenden til Pakistan i bero og i stedet for 
ansøge om at få familiesammenført Yusufs mor til Danmark. Efter mere end 40 års arbejde og bopæl i Danmark 
valgte Yusufs forældre for nogle år siden at vende tilbage til Pakistan med repatrieringsstøtte. 

Yusuf og hans 50-årige ægtefælle Leyla bor lidt udenfor København. Parret har en 24-årig datter, som er gift og 
bor på Fyn sammen med sin familie. Deres 22-årige søn er studerende og er netop flyttet hjemmefra. Yusuf er 
 uddannet vagtfunktionær, men har i mange år arbejdet inden for transportbranchen, senest som chauffør for  
et stort kurerfirma. De seneste ni år har han drevet et mindre flytte- og transportfirma. Layla er kontoruddannet 
og har i en årrække været ansat som bogholder hos forskellige mindre virksomheder. Senest har hun været 
 regnskabsansvarlig i Yusufs flytte- og transportfirma.  

Layla har de senere år haft en række helbredmæssige udfordringer. Hun lider af slidgigt og er derudover diagno-
sticeret med fibromyalgi, som hun er i medicinsk behandling for. Den tiltagende dårlige helbredstilstand påvirker 
hendes funktionsevne, mobilitet og livskvalitet. Layla har det sidste halve år været i jobafklaringsforløb i kommu-
nen og efter en række hospitalsindlæggelser har hun været nødsaget til at trække sig fra familievirksomheden. 

HJEMLANDSPERSPEKTIVET OG REINTEGRATIONSBISTAND TIL PERSONER MELLEM 50-55 ÅR
Samtalerne med sagsbehandleren har løbende haft mange spor, og Layla har ved seneste opfølgning  fortalt 
sagsbehandleren, at hun og Yusuf drømmer om at flytte til Pakistan hvor begges forældre bor. Selvom Yusuf er 
født og opvokset i Danmark og Layla blev familiesammenført som ung, har de altid haft et fælles ønske om at 
blive gamle i Pakistan. 

Sagsbehandleren har med baggrund i Laylas overvejelser, vejledt om repatrieringsordningen og de  forskellige 
støttemuligheder, som parret kan være berettigede til ved tilbagevenden til Pakistan. 

Herudover har sagsbehandleren oplyst Layla om, at hun trods sin alder, på grund af sin dårlige helbreds-
tilstand, kan være berettiget til at modtage reintegrationsbistand. Sagsbehandleren har forklaret, at kommunen 
med udgangspunkt i Laylas lægelige oplysninger og oplysninger om forløbet af de aktiviteter m.v., som Layla 
har fulgt i medfør af lovgivningen vil foretage en vurdering af, hvorvidt reintegrationsbistand kan bevilliges. 
Kommunen vil også forholde sig til, om der er andre forhold end de rent helbredsmæssige, der kan bevirke,  
at Layla ikke kan antages at kunne skaffe sig et forsørgelsesgrundlag i Pakistan. 
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DOBBELT STATSBORGERSKAB OG BETINGET LØSNING
Yusuf og Layla havde forinden sagsbehandlerens vejledning hørt om repatrieringsordningen, men de har 
grundet deres danske statsborgerskab ikke anset sig selv som omfattede. Yusuf deltog forrige år i et møde om 
repatriering i den lokale pakistanske moské, og også her var udmeldingen, at ordningen ikke gælder udlændin-
ge, som har opnået dansk statsborgerskab. Både Yusuf, Layla og deres to børn er danske statsborgere – dog 
har parret også pakistansk statsborgerskab, hvorimod børnene kun har dansk statsborgerskab. Sagsbehand-
leren har orienteret Layla om, at danske statsborgere med dobbelt statsborgerskab, der i forbindelse med 
repatriering løses fra deres danske statsborgerskab, nu også er omfattet af repatrieringslovens målgruppe.  
Ægteparret overvejer at ansøge om betinget løsning fra deres danske statsborgerskab, men de skal forin-
den afklare deres repatrieringsmuligheder og indgive en ansøgning til kommunen, som kan vurdere, om de 
 opfylder betingelserne for at få hjælp til repatriering. 

INDKØB OG TRANSPORT AF ERHVERVSUDSTYR 
Både Yusuf og Layla har ofte besøgt Pakistan, og de har et godt kendskab til forholdene og livsvilkårene i 
landet. De ved, at det er vanskeligt at finde job, og i og med at deres livsbetingelser i Pakistan vil afhænge af, 
hvorvidt Yusuf kan blive selvforsørgende, er det afgørende for dem, at de på forhånd lægger en konkret plan 
for, hvordan de vil reintegrere sig ved tilbagevenden. Yusuf er gået i gang med at udforme en erhvervsplan for, 
hvordan han kan fortsætte med at drive sit transportfirma i Pakistan. Erhvervsplanen skal desuden bruges 
til at ansøge kommunen om at dække udgifter til indkøb og transport af erhvervsudstyr, som skal fremme 
hans beskæftigelsesmuligheder inden for transportbranchen. Yusuf vil bl.a. ansøge om en arbejdscomputer, 
 palleløfter og kampagnemateriale til markedsføring af virksomheden. 

FORMUE, BOHAVE OG TRANSPORT AF PERSONLIGE EJENDELE
Yusuf og Layla har estimeret, at de ved salg af deres flytte- og transportvirksomhed kan få en skattefri 
 fortjeneste på ca. 130.000 kr. Laylas sagsbehandler har orienteret om, at såfremt de bliver vurderet berettiget 
til repatrieringsstøtte, vil det blive vurderet hvorvidt der skal ske fradrag for den del af den personlige formue, 
som overstiger 100.000 kr. Beløbet vil i så fald blive trukket ligeligt fordelt i den anden del af parrets etable-
ringsydelse, der kommer til udbetaling efter et år. Sagsbehandleren har oplyst parret om, at deres pensions-
opsparing også vil blive medregnet, såfremt den kan indfries. 

Yusuf og Layla har igennem deres mangeårige tilværelse i Danmark anskaffet sig en betydelig mængde 
 møbler, køkkenudstyr og øvrige personlige ejendele. Layla har mange ting af betydning, som hun ønsker at 
medbringe til Pakistan, og hun vil derfor gerne søge om økonomisk støtte til transport af sine personlige ejen-
dele, hvorimod Yusuf er mere interesseret i et kontantbeløb til køb af bohave for samme beløb, som der kan 
ydes i transportstøtte. Sagsbehandleren har vejledt om, at de kan kombinere valgmulighederne, så Layla kan  
få transporteret personlige ejendele, mens Yusuf kan vælge at søge om hjælp til køb af bohave. 

CASE 03: TRODS DANSKE RØDDER LEVER DRØMMEN OM PAKISTAN HOS LAYLA OG YUSUF

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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