
GD Anders Danielsson
Migrationsverket
601 70 Norrköping
m i g rationsverket@m i g rationsverket. se

2015-11-01

Angående flyktingmottagande till Fårösund.
Gotlands regionfullmäktige beslutade tidigare i är alt forsärka sitt asyl och flyktingmottagande.
Gotland öppnar for en etablering av asylboenden på flera orter med plats ltir sammanlagl250
personer. Fårösund var en av de utpekade orterna och tanken var att Fårösund skulle ta emot 50 - 60
asylsökande. Under året har det öppnats flyktingboende for totalt 16 st ensamkommande
flyktingbarn i Fårösund. Vi som bor och verkar i Fårösund har varit positivt inställda till
ftirdelningen av 50 - 60 asylsökande till vårt samhälle. Vi vill ge de asylsökande ett bra och
positivt mottagande så att de på längre sikt också kan integreras i det gotländska samhället.

De senaste dagarna har vi via media kunnat läsa om att det nu planeras ltjr iinda upp till 250
asylsökande till vårt lilla samhälle. Vi vill med denna skrivelse på det bestämdaste avråda
Migrationsverket att fiirlägga så många som 250 asylsökande till ett samhälle som endast har
drygt 800 invånare. Det skulle leda till stora påfrestningar for hela vårt samhälle och de
samhällsfunktioner som finns här. Vi är övertygade om att ett mottagande av 250 asylsökande till
Fårösund skulle bli negativt for alla parter. Såväl de asylsökande som vi Fårösundsbor skulle bli
förlorare om ett så stort antal kommer till vårt samhälle. I förlängningen blir även det gotländska och
svenska samhället flörlorare med en försämrad möjlighet att integrera de 250 personerna i vårt land.

Vi vill nu att Ni på Migrationsverket återgår till den ursprungliga planen som gick ut på att
placera 50 - 60 asylsökande i Fårösund.

Vi känner idag en mycket stor oro angående det vi har tagit del av via media. Vi önskar därftir
inleda en dialog med ansvariga på Migrationsverket med det snaraste.
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Carina Björklund
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