Assistert retur til
Somalia
Hvis du ikke har oppholdstillatelse i
Norge, må du returnere til Somalia. Du
kan søke om støtte til å reise hjem og
begynne et nytt liv der.

Du kan søke om assistert
retur til Somalia hvis du
•
•
•
•

er somalisk statsborger
har fått avslag på søknaden din om
beskyttelse (asyl) eller opphold
venter på svar på søknaden din
er i Norge uten lovlig opphold

Du får
• økonomisk og praktisk støtte
• hjelp til å skaffe pass og
reisedokumenter
• flybillett til Somalia
• informasjon og rådgivning fra UDI
og Dansk Flyktninghjelp (DRC) i
Norge og Somalia

Hva slags økonomisk støtte
kan du få?
• 10 000 kroner i kontanter etter
retur til Somalia

Les mer på
www.udi.no / www.iom.no

• Støtte arbeidsformidling,
næringsetablering eller
skole/opplæring til en verdi av
30 000 kroner gjennom DRC i
Somalia.
Familier med barn som søker før
utreisefristen får i tillegg en støtte på 10
000 kroner per barn under 18 år som
returnerer.

Slik søker du
Du fyller ut søknadsskjemaet på IOMs
nettsider www.voluntaryreturn.com.
Du kan også fylle ut skjemaet for hånd og
sende det i posten til IOM.
IOM, asylmottaket du bor på eller UDIs
regionkontor kan hjelpe deg med å søke.

Hvor kan du returnere?
DRC legger til rette for et
reintegreringsprogram som inkluderer
returer til store deler av Somalia med
tilstedeværelse av DRC.eller lokale
partnere. Dette inkluderer byer/tettsteder
som Mogadishu, Baidoa, Dolow, Luuq,

Kismayo, Wanla Weyne, Afgoye, Balad,
Jowhar, Belet Weyne, og de største
byene i Somaliland og Puntland.

Hva hvis du kommer fra en
annen del av Somalia?
Hvis du kommer fra et annet område av
Somalia og ønsker å returnere dit, kan du
også få assistert retur.
Du fyller ut søknadsskjemaet på IOMs
nettsider www.voluntaryreturn.com.
Du kan også fylle ut skjemaet for hånd og
sende det i posten til IOM.
IOM, asylmottaket du bor på eller UDIs
regionkontor kan hjelpe deg med å søke.
Se også: www.udi.no/retur for mer
informasjon om assistert retur.

