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Høringssvar til Udkast til Forslag til Lov om ændring af repatrieringsloven, integrationsloven, lov om sygedagpenge og lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. (Styrkede incitamenter
til at repatriere og systematisk kommunal vejledningspligt)

Røde Kors takker for invitationen til at afgive høringssvar vedrørende forslag om ændring af repatrieringsloven, integrationsloven, lov om sygedagpenge og lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. (Styrkede incitamenter til at repatriere og systematisk kommunal vejledningspligt)
Muligheder for at medtage offentlig forsørgelse
Røde Kors finder det grundlæggende positivt, at alle udlændinge, der ønsker at repatriere, får muligheden for at træffe beslutninger herom på et velforberedt og oplyst grundlag. Muligheden for praktik,
uddannelse og rekognosceringsrejser i hjemlandet eller tidligere opholdsland er potentielle vigtige
redskaber i en afklaringsproces. Derfor finder Røde Kors det positivt, at udlændinge på sygedagpenge
eller arbejdsløshedsdagpenge i en afklaringsfase skal kunne medtage offentlig forsørgelse ved deltagelse i praktik, uddannelsesforløb eller rekognosceringsrejser, inden selve repatrieringsprocessenen
sættes i gang.
Hjælp til dækning af udgifter til transport af personlig ejendele, hjælp til erhvervsudstyr og
dækning af udgifter til anskaffelse af nationalitetspas
Røde Kors er enig i, at det er hensigtsmæssigt at indføre en større fleksibilitet i bestemmelsen om
hjælp til udgifter til transport af personlige ejendele. Derfor er det positivt, at der med bestemmelsen
sikres mulighed for, at der kan tilvælges at indkøbe bohave i hjemlandet. Dog bør fleksibiliteten også
gælde en mulighed for at kombinere udgifter til transport af personlige ejendele og modtage støtte til
indkøb af bohave i hjemlandet eller tidligere opholdsland.
Røde Kors ser potentialet i, at der ved repatriering er mulighed for og støtte til at etablere sig som
erhvervsdrivende i hjemland eller tidligere opholdsland. Ligeledes ser Røde Kors positiv på, at der ved
den forslåede lovændring fjernes betingelsen om, at det ansøgte erhvervsudstyr udelukkende skal
være egnet til at genopbygge hjemland eller tidligere opholdsland, men nu i stedet kun betinges af en
erhvervsplan i sammenhæng med erhvervsudstyret.
Der er i gældende lovgivning ikke mulighed for at yde støtte til udgifter til anskaffelses af nationalitetspas i forbindelse med repatriering. Røde Kors’ erfaringer er, at det er de færreste flygtninge på
integrationsydelse, som har mulighed for at spare penge op til at erhverve sig det nødvendige nationalitetspas for at kunne genindrejse og bosætte sig i hjemlandet eller tidligere opholdsland. Røde
Kors ser derfor yderst positiv på, at der nu bliver mulighed for at modtage støtte til anskaffelsen af
nationalitetspas i forbindelse med repatriering.
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Røde Kors vurderer samlet, at den øgede økonomiske støtte og fleksibilitet kan bidrage til at styrke
motivationen for at indgå i afklaringsforløb om repatriering og gøre mulighederne for repatriering
mere realistisk for nogle grupper.
Systematisk kommunal vejledningspligt
Røde Kors anbefaler overordnet, at der sikres en systematisk kommunal vejledningspligt. Røde Kors
frygter dog, at et øget fokus på repatriering under opfølgningssamtalerne i forbindelse med integrationsprogrammet i nogen tilfælde kan have den modsatte effekt end hensigten. For flygtninge, for
hvem det ikke er muligt at vende tilbage til hjemlandet eller tidligere opholdsland, kan det virke demotiverende og formålsløst, hvis de til opfølgningssamtalerne gentagende skal opfordres til at gøre
overvejelser om repatriering. Hovedfokus bør fortsat være på den enkeltes situation og behov, og om
den plan, som er lagt i forbindelse med integrationsprogrammet, fortsat er relevant og realistisk (jf.
integrationslovens § 20 stk. 3).
Røde Kors mener på den baggrund, at det er vigtigt, at alle flygtninge der introduceres for muligheden for repatriering mødes med kompetent og realistisk vejledning i alle landets kommuner. Samtidig
er det afgørende, at lovgivningen sikrer og understøtter, at den enkelte kan repatriere i værdighed.
Røde Kors anbefaler derfor, at den kommunale vejledningspligt beror på en vurdering af, hvorvidt repatriering er et realistisk sigte for den enkelte. Kommunerne bør på baggrund af konkret information
om sikkerhedssituationen i de enkelte lande og regioner vurdere, hvorvidt det giver anledning til at
vejlede den enkelte om repatriering. Således at flygtninge, for hvem det ikke er muligt at repatriere,
ikke skal spilde den sparsomme tid på de fire årlige opfølgningssamtaler.
Røde Kors står naturligvis til rådighed for uddybning af disse bemærkninger.

Venlig hilsen

Anders Ladekarl
Generalsekretær
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