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Svar på høring om udkast til lovforslag om ændring af repatrieringsloven 

(Indførelse af permanent ordning med forhøjet etableringshjælp og supplerende 
reintegrationsbistand, ændret fordeling af udbetaling af etableringshjælp m.v.) 

 

Rådet for Etniske Minoriteter fremsender hermed svar på høring om udkast til lovforslag om 
ændring af repatrieringsloven (Indførelse af permanent ordning med forhøjet etableringshjælp og 
supplerende reintegrationsbistand, ændret fordeling af udbetaling af etableringshjælp m.v.).  

Rådet har følgende bemærkninger:  

Rådet for Etniske Minoriteter anerkender som udgangspunkt repatriering som et godt instrument, 
og lægger i den forbindelse stor vægt på, at repatriering er udtryk for et frivilligt ønske, der 
udtrykkes af den enkelte borger. 

Ved lovforslaget lægges der op til, at den forhøjede etableringshjælp og supplerende 
reintegrationsbistand, der blev indført som en forsøgsordning i 2009, nu gøres permanent. Dette 
finder Rådet positivt, idet det øger den enkeltes mulighed for at gennemføre en truffet beslutning 
om at repatriere. 

Rådet finder det endvidere positivt, at der med lovforslaget foreslås en ændret fordeling af 
udbetalingen af etableringshjælp m.v. Herved øges den enkeltes mulighed for at foretage de 
nødvendige investeringer på det tidspunkt i forløbet, hvor det er allermest afgørende for, at om 
repatrieringen kan opretholdes og et nyt liv kan etableres på en holdbar måde. 
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Alt i alt er Rådet positiv over for lovforslaget, idet vi ser det som en væsentlig styrkelse af en 
ordning blandt mange, der bidrager til holdbare løsninger for de borgere, der ønsker at gøre brug 
af muligheden for at repatriere. 

 

 

Med venlig hilsen 

 

Muhsin Türkyilmaz 
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