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Høringssvar vedrørende udkast til lovforslag om ændring af repatrieringsloven og 
udlændingeloven  

(Øget støtte til repatriering, genindførelse af resultattilskud til kommunerne og indførelse af 
absolut tilbagebetalingskrav m.v.)  

 
Hermed fremsender Rådet for Etniske Minoriteter sit svar på ovenstående høring.  
 
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 bl.a. op til at øge sygeforsikringen til lande med ringe eller ingen 
offentlige sundhedssystemer samt at øge reintegrationsbistanden til landegruppen 1. Derudover 
fremsættes muligheden for at forlænge fortrydelsesretten med 12 måneder, så den kan hæves i op 
til 24 måneder i alt. Grundlæggende finder Rådet disse tiltag positivt, idet det øger den enkeltes 
mulighed for at gennemføre en truffet beslutning om at repatriere. Særligt foranstaltningen på 
sygeforsikringsområdet er betydningsfuld, idet en del af den ældre generation har været 
tilbageholden for at repatriere grundet bekymring om netop sygedomsforsikringen. Rådet sætter dog 
spørgsmålstegn ved, om det er formålstjenligt at ensarte landegrupperne 1 og 2, idet der kan være 
stor forskel på de pågældende lande i forhold til, hvad man kan få for grundbeløbet.       
 
Derudover finder Rådet det nødvendigt, at man iværksætter yderligere foranstaltninger for at sikre, 
at de personer, der vil benytte sig af repatrieringsloven, og som har familie i Danmark, får 
mulighed for at besøge deres familie og venner gennem en nem indrejse til Danmark, hvor de er 
fritaget for at skulle igennem en eventuel besværlig visumansøgningsprocess. Rådet mener, at flere 
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personer, af den ældre generation især, ville benytte sig af repatrieringsmuligheden, hvis de var 
garanteret en nem indrejse til landet i forbindelse med familiebesøg.  
 
Afslutningsvis sætter Rådet spørgsmålstegn ved, om en belønning til kommunerne er nødvendig. 
Rådet mener, at midlerne i stedet kunne bruges til eksempelvis rådgivning i form af frivillige 
organisationer.          

 
 
 

Med venlig hilsen 

 
Yasar Cakmak 
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