
Overvejelser om børnenes fremtid fylder meget i det 
 syriske flygtningepar Rana og Khaleds overvejelser.  
Her kan fortrydelsesretten hjælpe på usikkerheden. 

SAVNET AF SYRIEN 
GÅR IKKE VÆK FOR 
RANA OG KHALED

CASE 04

38-årige Khaled og 36-årige Rana flygtede sammen med deres tvillingepiger fra krigen i Syrien til 
 Danmark i 2015, og efter et års ophold på asylcenter fik de tilkendt opholdstilladelse jf. udlændingelo-
vens § 7.3. Familien er sidenhen blevet boligplaceret i deres nuværende bopælskommune, hvor de følger 
integrationsprogrammets danskuddannelse og beskæftigelsesrettede tilbud. Rana er i virksomheds-
praktik som lagermedarbejder ved en tekstilvirksomhed, og Khaled, der har været i virksomhedspraktik 
som medhjælper ved byens skrædderforretning, har netop fået en ordinær deltidsansættelse samme 
sted. I Syrien drev Khaled sammen med sine brødre en skræddervirksomhed og er glad for at have fået 
mulighed for at anvende sine kompetencer inden for faget. Døtrene går i folkeskole og er ved at afslutte 
3. klasse.

HJEMLANDSPERSPEKTIVET
Selvom Rana og Khaled oplever progression i både deres egen og børnenes integration, har de aldrig 
sluppet tanken om at vende tilbage til Syrien. De savner både familien og hverdagen i hjembyen – og 
drømmen om at genetablere sig i hjemlandet, som de føler et stærkt tilhørsforhold til trækker i dem 
begge. Khaled har for nyligt deltaget i et informationsmøde i Den Syriske Forening, hvor en rådgiver fra 
Dansk Flygtningehjælp orienterede om repatrieringsordningens støttemuligheder – heriblandt etable-
ringshjælpen som både Khaled, Rana og børnene, efter et års ophold i Danmark, kan få bevilliget. Mødet 
har for alvor sat gang i tankerne. Khaled har, med henblik på en yderligere drøftelse om repatriering, 
booket et møde med sin sagsbehandler, og han er sammen med Rana på et mere konkret plan begyndt 
at overveje mulighederne. De har ligeledes drøftet deres tanker og længsel med både landsmænd på 
sprogskolen og familien i Syrien. De er blevet mødt med delte meninger – både forståelse og undren. 
Khaleds sagsbehandler har henvist parret til Dansk Flygtningehjælp, som kan rådgive mere indgående 
om mulighederne i repatrieringsordningen. 
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HJÆLP TIL UDGIFTER TIL SKOLEGANG
Det er afgørende for både Khaled og Rana, at den endelige beslutning sikrer døtrene en regelmæssig 
 skolegang og understøtter et fremtidigt uddannelsesperspektiv. Forældrene har desuden en opmærk-
somhed på, at pigerne ikke kommer yderligere bagud med deres skolegang – og de ønsker derfor at 
afklare repatrieringsovervejelserne inden, at døtrenes arabiske sprogkundskaber forringes yderligere.  
Til informationsmødet i Den Syriske Forening fortalte rådgiveren fra Dansk Flygtningehjælp, at børnene 
kan få dækket skoleudgifter i 4 år. For Khaled og Rana er det vigtigt, at børnenes skolegang er sikret frem 
til, at familien har genetableret en stabil og økonomisk sikker tilværelse i Syrien. Parret har estimeret, at 
det samlede beløb på ca. 25.000 kr. pr. barn, som tvillingerne vil være berettigede til, er tilstrækkeligt til at 
dække skolegang i Syrien.

ERHVERVSPLAN, ERHVERVSUDSTYR OG OPKVALIFICERINGSKURSUS
Khaled har sammen med en af sine brødre, som sidste år vendte tilbage til Syrien fra Tyrkiet, planer 
om at genoptage deres familieforetagende og åbne en mindre skrædderforretning. Khaled og Rana har 
ud arbejdet en konkret erhvervsplan og herunder et overblik over nødvendigt erhvervsudstyr i form af 
industrielle sy- og broderimaskiner, trykfodssæt m.m. De ønsker at søge om økonomisk hjælp til både 
indkøb og transport af erhvervsudstyret. For at understøtte Khaled og Ranas erhvervsplan og give dem de 
bedste forudsætninger for at genetablere sig i Syrien, har Khaleds sagsbehandler foreslået, at de begge 
tilbydes et opkvalificeringskursus, som vurderes relevant. Rana vil gerne styrke sine kompetencer inden 
for  skrædderfaget, så hun på bedste vis kan indgå i driften – og Khaled overvejer et regnskabskursus.

FORTRYDELSESRET OG TILBAGEBETALING
Khaleds sagsbehandler har, med henblik på den videre repatrieringsproces, hjulpet parret med at udfylde 
et oplysningsskema på Dansk Flygtningehjælps hjemmeside. Khaled og Rana har bl.a. brug for yderligere 
rådgivning om fortrydelsesret, den praktiske organisering af rejsen samt udfordringerne med fremskaffelse 
af rejsedokumentation. Både Khaled og Rana er bekymrede for hvorvidt de, særligt på deres børns vegne, 
træffer den rigtige beslutning, og de har derfor behov for at tale alle overvejelserne igennem med en rådgi-
ver fra Dansk Flygtningehjælp. Ægteparret er af Khaleds sagsbehandler vejledt om, at de med opholdstilla-
delse jf. udlændingeloven § 7 kan fortryde deres repatriering – og at deres opholdstilladelse først bortfalder, 
når de har opholdt sig uden for Danmark i mere end et år. Familien skal ved brug af fortrydelsesretten selv 
arrangere og betale for rejsen fra Syrien til Danmark, og dertil skal kommunen træffe afgørelse om tilbage-
betaling af hjælp til repatriering. 

CASE 04: SAVNET AF SYRIEN GÅR IKKE VÆK FOR RANA OG KHALED

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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