
TÆNKER DU PÅ  
AT VENDE HJEM? 

Med repatrieringsordningen kan du få op til ca. 270.000 kr.  
til at vende tilbage til dit hjemland i form af støtte til bl.a. 

etablering, sundhedsudgifter, erhvervsudstyr, rejse- og flytte-
udgifter og udgifter til dine børns skolegang. Du har også 
mulighed for at få varig økonomisk støtte til at klare dig.

HVAD HVIS DU FORTRYDER?
Hvis du er flygtning eller har dobbelt stats
borgerskab, kan du fortryde din beslutning 
om at vende hjem og komme tilbage til 
Danmark  indenfor det første år. Hvis du 
bruger fortrydelsesretten, skal du betale 
pengene tilbage.

Er du indvandrer, kan du ikke  fortryde,  
når du først er rejst. 

ET TILBUD TIL DIG, DER  
GERNE VIL VENDE HJEM
Tilbuddet om økonomisk hjælp til at vende 
tilbage gælder visse flygtninge, familie
sammenførte udlændinge og indvandrere. 
Har du dobbelt statsborgerskab, herunder 
dansk, kan du også få støtte, hvis du løses 
fra dit danske statsborgerskab.

ØKONOMISK STØTTE 
Du kan få op til ca. 270.000 kr. til at 
starte et nyt liv i hjemlandet, mens 
børn kan få op til ca. 85.000 kr. Er du 
over 55 år, kan du også få reintegra
tionsbistand, som er en et løbende 
månedligt beløb til at klare dig. 

SITUATIONEN I DIT HJEMLAND
Det er en stor beslutning at vende hjem 
til sit hjemland. Derfor står rådgivere 
fra Dansk Flygtningehjælp klar til at 
 fortælle dig om dine muligheder, og 
hjælpe dig med at undersøge, hvad det 
er for et samfund, du vender tilbage til. 

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.


