
 

 
Erklæring om vilkårene for genbosætning i Danmark  
 
 

Udl. nr./person id:       

RGI nr.:       

Lokalt UNHCR nr.:       

Navn:       

 
 

Denne erklæring har først og fremmest til formål at sikre, at du før din beslutning om at 
ville tage ophold og blive integreret i Danmark har et godt grundlag at træffe denne 
beslutning på. Erklæringen skal underskrives af alle, der ønsker at blive genbosat i 
Danmark.  

 
Jeg er blevet oplyst om følgende om forholdene i Danmark:  

 
1. I Danmark er det vigtigt at have et arbejde for, at man kan forsørge sig selv og sin 

familie. Både mænd og kvinder arbejder uden for hjemmet.  

2. Det er afgørende, at alle – både mænd og kvinder, børn og voksne – lærer dansk, 
fordi det er nøglen til en god og aktiv deltagelse i det danske samfund.  

3. Det er vigtigt at lære om, forstå og respektere det danske samfunds 
grundlæggende værdier og normer.  

4. Jeg har pligt til at deltage i et selvforsørgelses- og hjemrejseprogram, som skal 
hjælpe mig til hurtigst muligt at forsørge mig selv og min familie, at lære dansk 
og deltage aktivt i det danske samfund.  

5. Adgangen til familiesammenføring i Danmark er begrænset, og jeg er derfor klar 
over, at jeg ikke i alle tilfælde kan få min familie til Danmark. (De danske regler 
om familiesammenføring er beskrevet i et bilag til denne erklæring)  

6. Rammerne for mit ophold i Danmark defineres af mit opholdsgrundlag, hvor der 
for nogle grupper i udgangspunktet er tale om et midlertidigt ophold.   
 

7. Som flygtning har man som udgangspunkt ikke længere krav på opholdstilladelse, 
hvis forholdene i ens hjemland har ændret sig på en sådan måde, at 
beskyttelsesbehovet ikke længere er til stede, og man kan vende hjem.  

 



 

På baggrund af disse oplysninger ønsker jeg at blive genbosat i Danmark, og hvis jeg 
tilbydes genbosætning i Danmark, erklærer jeg hermed følgende:  

1. Jeg vil på alle måder overholde den danske lovgivning og respektere de danske 
demokratiske principper. 

2. Jeg vil arbejde for at blive selvforsørgende gennem beskæftigelse hurtigst muligt. 

3. Jeg vil arbejde aktivt for at lære det danske sprog.  

4. Jeg vil arbejde for at tilegne mig viden om og en forståelse for det danske 
samfunds grundlæggende værdier og normer.  

5. Jeg vil deltage aktivt i samfundslivet.  

6. Jeg vil deltage aktivt i det selvforsørgelses- og hjemrejseprogram, jeg bliver 
tilbudt.  

7. Jeg vil arbejde aktivt for min families integration i det danske samfund.  
 
 
 
______________________   _____________________________  
Dato     Underskrift  
 
 

_____________________________  
Tolks underskrift 


