
 

 

Til somaliske flygtninge, der har fået besked fra Udlændingestyrelsen 
om, at deres opholdstilladelse måske vil blive inddraget (dansk) 

Udlændingestyrelsen overvejer at inddrage din opholdstilladelse, da de mener, at de generelle forhold i 
Somalia nu er gode nok til, at man kan vende tilbage til Somalia.  

Udlændingestyrelsen beder dig derfor møde op til en samtale i Sandholm. Det er meget vigtigt for din sag, at 
du møder op til samtalen. Du skal selv betale transport til Center Sandholm.   

FORBERED DIG TIL SAMTALEN 

 Du skal udfylde og underskrive et skema om dine personlige forhold, som du har modtaget i brevet 
fra Udlændingestyrelsen. Du skal have skemaet med til samtalen. 

 Du skal finde dokumentation frem for arbejde, uddannelse og evt. helbredsforhold (en ny udtalelse 
fra din læge) samt dit rejsedokument (pas). Du skal have dokumentationen med til samtalen. 

TIL SAMTALEN 

 Fortæl detaljeret hvad du frygter, der vil ske, hvis du skal vende tilbage til Somalia og hvorfor. 
 Fortæl både om dine oprindelige problemer og asylmotiv, og hvis der er sket noget, efter du rejste, 

som har betydning for din og din families sag.  
 Du skal fokusere på det, der er helt specielt (individuelt) for din og din families situation.  
 Fortæl hvis du frygter, at der skal ske noget særligt for dine børn ved tilbagevenden til Somalia,  

For eksempel: hvis du har piger, som du frygter, vil blive omskåret i Somalia. 
 Du vil blive spurgt om dit helbred, din tilknytning til Danmark og din tilknytning til Somalia. 

HVIS UDLÆNDINGESTYRELSEN INDDRAGER DIN OPHOLDSTILLADELSE – TJEK E-BOKS 
Hvis Udlændingestyrelsen inddrager din opholdstilladelse sendes afgørelsen til din e-boks. Det er derfor 
meget vigtigt, at du løbende tjekker din e-boks. Du skal selv klage over afgørelsen til Flygtningenævnet 
(fln@fln.dk). Her får man gratis en advokat. Hvis din familie er her som familiesammenførte, skal de selv klage 
til Udlændingenævnet (udln@udln.dk). Det er vigtigt, at du klager med det samme, så du har lov til at blive i 
Danmark, mens klagen bliver behandlet. Hvis du ikke klager over afgørelsen, skal du udrejse af Danmark 
indenfor 30 dage. 

DU KAN SØGE REPATRIERINGSSTØTTE 
Hvis du accepterer Udlændingestyrelsens afgørelse og ønsker at rejse med det samme, kan du søge 
økonomisk støtte til repatriering senest 30 dage efter, du har modtaget afgørelsen. 

Hvis du klager over Udlændingestyrelsens afgørelse, kan du søge støtte til repatriering efter et endeligt afslag 
fra Flygtningenævnet, men kun hvis du har haft lov til at blive i Danmark, mens klagen blev behandlet. Du 
kan sikre dig denne ret ved at klage senest 7 dage efter, du har modtaget afgørelsen fra 
Udlændingestyrelsen. 

Støtte til repatriering kan – udover et større kontant beløb – omfatte udgifter til rejsen, sygesikring det første 
år samt medicin, vaccinationer og nødvendige hjælpemidler. 

KONTAKT DANSK FLYGTNINGEHJÆLP, ASYL & REPATRIERING FOR YDERLIGERE RÅDGIVNING 
Mandag-fredag telefon 33 73 50 00 (dansk/engelsk) ∙ Torsdag på tlf. 33 73 52 18 kl. 10-12 (somali) 


