DANSK

OM AT VENDE TILBAGE
TIL THAILAND 2019
Oplysning til thailandske statsborgere
om frivillig tilbagevenden

TÆNKER DU PÅ, HVORDAN LIVET VIL VÆRE,
HVIS DU VENDER TILBAGE TIL THAILAND?
”Jeg savner min familie, mine voksne børn i Thailand og mine
venner”
”Jeg er bange for at træffe den forkerte beslutning – jeg vil
gerne vide, hvad jeg har ret til, før jeg beslutter mig”
”Livet i Danmark er svært – jeg kan ikke finde arbejde,
kommunen kræver umulige ting af mig, og jeg føler, at ingen
forstår mig. Jeg tror, det vil være nemmere for mig at arbejde,
tjene lidt penge og få et godt liv i Thailand”
”Jeg ved ikke, om jeg vil kunne klare mig økonomisk, hvis jeg
vender tilbage – men jeg føler mig ensom her og vil gerne
nyde mit liv, inden jeg bliver for gammel til selv at gøre noget”
Sådan fortæller mange af de thailændere, vi taler med i
rådgivningen om frivillig tilbagevenden.
Dansk Flygtningehjælp yder rådgivning til flygtninge og indvandrere om at vende tilbage til hjemlandet.
Vi tilbyder samtaler om de ting, der bekymrer dig i forbindelse
med tilbagevenden. Samtalen er uforpligtende og fortrolig
mellem dig, rådgiveren og evt. tolken.
Vores opgave er at give dig de oplysninger, du har brug for, så
du kan træffe den rigtige beslutning for dig – og vi støtter dig
uanset om du vælger at vende tilbage eller blive i Danmark.

MULIGHED FOR ØKONOMISK STØTTE 2019
Hvis du opfylder betingelserne i loven, kan du modtage støtte
til at vende tilbage til Thailand. Vi hjælper dig med at afklare
dine rettigheder ved at undersøge din opholdstilladelse.
Loven støtter dem, der vender tilbage med
•

Op til 139.274 kr. for voksne

•

Op til 42.476 kr. for børn

Pengene udbetales i to portioner – første del ved udrejsen og
anden del (op til 83.565 kr. til voksne, op til 25.486 kr. til børn)
udbetales efter ét år i hjemlandet.
Derudover kan du søge støtte til rejseudgifter, transport af dine
ejendele, eller hjælp til udgifter til køb af personlige bohave,
erhvervsudstyre, udgifter til sygeforsikring i 4 år, medicin det
første år, transport af erhvervsudstyr og støtte til anskaffelse af
rejsedokumenter.
Det er din kommune, der vurderer din økonomi og herefter
bevilliger støtte.

HVIS DU ER FYLDT 55 ÅR
Hvis du er mindst 55 år eller er førtidspensionist, kan du også
få udbetalt et fast beløb i bistand fra Danmark hver måned.
Bistanden er normalt mellem 2.000 kr. og 4.500 kr. per måned.
For at modtage bistand, skal du have haft opholdstilladelse i
Danmark i mindst 5 år.

Vi tilbyder rådgivning
mandag til fredag
kl. 9 -15
Dansk og engelsk
T 33 73 50 00

Hvis du ikke taler dansk, kan du evt. få en ven til at ringe, så
aftaler vi et tidspunkt, hvor vi ringer til dig med en tolk.
Hold øje med vores hjemmeside for oplysninger om
rådgivningstilbud på thai.
Hvis du ønsker konkret individuel rådgivning
om dine rettigheder i forbindelse med tilbagevenden,
skal du udfylde et oplysningsskema, som du kan
finde på vores hjemmeside.

www.flygtning.dk/atvendehjem
www.atvendehjem.dk

Du kan også skrive til os på
atvendehjem@drc.ngo

