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Styrket rådgivning af irregulære migranter i Vestbalkan om 

hjemrejse og reintegrationsstøtte i hjemlandene 

Implementerende partner International Organization for Migration (IOM) 

Modtagere Migranter i de seks Vestbalkan lande; Albanien, Bosnien-Hercegovina, 

Kosovo, Montenegro, Nordmakedonien og Serbien 

Projekt beliggenhed IOM i Beograd, Serbien  

Varighed 24 måneder 

Budget 15,4 mio. kr.  
 

Udviklingsministeren har godkendt en bevilling på 15,4 mio. kr. til styrket rådgivning af 

irregulære migranter i Vestbalkan om hjemrejse og reintegrationsstøtte i migranternes hjemlande.  

 

Migrationsstrømme er blevet mere komplekse og blandede, motiveret af konflikt, 

naturkatastrofe, vold, mangel på økonomiske muligheder, forværrede klimaforhold m.v. Som et 

resultat befinder store grupper af irregulære migranter sig i lande langs migrationsruterne på 

grund af manglende juridisk status, eller fordi de ikke opfylder kravene for international 

beskyttelse. De seks Vestbalkan-lande – Albanien, Bosnien-Hercegovina, Kosovo, Montenegro, 

Nordmakedonien og Serbien – er i forskellig grad alle præget af de senere års store 

menneskestrømme på den østlige migrationsrute mod Centraleuropa. Formålet med projektet er 

at styrke returrådgivningen i Vestbalkan-landene gennem udvikling og ibrugtagning af et ’on-

line’ værktøj til returrådgivning og støtte tilbagevenden af mindst 500 irregulære migranter til deres 

hjemlande. Returrådgivning har som formål at opbygge/fastholde et tillidsforhold til migranterne, 

vurdere migranternes behov, forventninger og planer som grundlag for udformning og 

gennemførelsen af bæredygtig reintegrationsstøtte efter frivillig hjemrejse til hjemlandet. Desuden 

er det formålet at give mindst 300 irregulære migranter skræddersyet reintegrationsstøtte til 

f.eks. bolig og indkvartering, kompetenceopbygning, administrativ og juridisk støtte m.v. i 

hjemlandet samt at søge at skabe social samhørighed mellem de tilbagevendte og deres 

lokalsamfund.  

 

Den danske støtte gives gennem et projekt, der blev startet i 2015 af Den Internationale 

Organisation for Migration (IOM) med støtte fra Nederlandene, Tyskland, Østrig og EU. Projektet 

har hidtil assisteret over 1.500 migranter fra mere end 20 forskellige lande til frivilligt at forlade de 

seks Vestbalkan-lande og vende tilbage til deres hjemlande. 
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