«Шведська міграційна служба має працювати
більш ефективно та більш структуровано»
– Ми не віримо, що Шведська міграційна служба вирішшить питання з житлом, коли ми
повернемося додому після Великодня з новими біженцями з України. Приміщення, яке вони
організовують, є тимчасовим, наприклад, спортзали, - каже Марью Мейде, волонтер і
координатор Solrosbuss, яка закликає приватних осіб відкрити свої домівки для біженців з
України.

Марью Мейде є волонтером і координатором Solrosbuss в провінції Естерйотланд. Організація,
яка піклується про укрвїнців під час їхньої поїздки до Швеції. В автобусах є перекладач, їжа,
напої та детальна інформація про поточну ситуацію. Мета Solrosbus – зустріти та забезпечити
житлом у Швеції, а також могти відповісти на будь-які питання чи роздуми.
Вона розповідає про декілька прикладів, коли шведська міграційна служба не надала біженцям
житло, на відміну від Solrosbuss які змогди самостійно знайти притулок. Solrosbuss співпрацює з
готелем Ekoxen в Лінчепінгу, який допомагає з проживанням у перші дні, коли біженці
приїжджають до Естерйотланд.
– Шведська міграційна служба часто обіцяє надати житло, але не завжди це робить. Натомість
доводиться шукати житло за власними ініціативами, – каже вона.

Вона продовжує:
– Після Великодня ми хочемо знову з’їздити до східної Європи. Є люди в Польщі, які чекають
щоб їм допомогли приїхати в Швецію. Але ми не наважуємось нікого брати, поки не
вирішиться питання з житлом, - пояснює Марью Мейде.

Які плани на майбутнє щодо вирішення питання житла для біженців?
– Ми закликаємо приватних осіб відчиняти свої домівки для тих, хто втікає, – каже вона.

Невже немає житла у міграційній службі?
— Нажаль, немає,- каже Марью Мейде.
Для подальшої допомоги Україні Solrosbuss, разом із компаніями Dryckes event та Himmelsby
Spa, планує провести декілька заходів.
– У нас буде тиждень України, як тематичний тиждень, коли ми запрошуємо гостей
пожертвувати гроші організації «Серце до серця», яка співпрацює з Solrosbuss, – каже Ракель
Густафссон, генеральний директор Himmelsby spa.

Факти: Sunflower Bus в Естерйотланді розпочав свою роботу для допомоги біженцям з України.
Вони співпрацюють із «Серце до серця». Якщо ви хочете пожертвувати гроші для Solrosbuss, ви
можите робите це через організацію «Серце до серця», написавши, що хочете, щоб гроші були
призначені для Solrosbuss.

Ідея полягає в тому, щоб зібрати якомога більше грошей. Потреба існуватиме протягом більш
тривалого періоду часу, і ми плануємо зробити кілька заходів та заходів, каже Йенс Ністрьом,
який є керівником компанії Dryckesevent.

Шведська міграційна служба повинна надати житло всім особам, які звертаються за дозволом
на проживання, відповідно до Директиви про масових біженців. Це означає, що людина, яка
відвідує міграційну службу і не має де жити,повинна одразу отримати житло. Ми прагнемо,
щоб кожен, хто шукє житло, отримали його негайно. Але, в очікуванні, поки міграційна служба
придбає нове житло, вам, можливо, доведеться жити в так званих тимчасових будинках, таких
як спортзали, каже Ліза Данлінг, прес-комунікатор шведської міграційної служби.
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