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Поводом Међународног дана миграната градоначелник Богдан Лабан примио је данас у Градској
кући Сафета Ресулбеговића, вођу смене у Прихватном центру за мигранте у Суботици и избегличке
породице из Сирије и Авганистана, које већ годину дана бораве у нашем граду и стрпљиво чекају
да на законски начин пређу границу са Мађарском.

- Људима који су из тешких, ратних услова побегли из различитих делова света, Суботица је
пружила уточиште и још једном показала да је град великог и отвореног срца – подсетио је
градоначелник Богдан Лабан. - Свакодневно добијамо похвале, не само међународних
невладиних организација, него и људи који нађу своје уточиште у западној Европи и тамо увек
хвале српски народ и људски однос којим су овде дочекани.
У Прихватном центру у Суботици тренутно борави 107 миграната, од тога чак 60 деце, док је њих
11 без родитељске пратње. Оброке за све њих обезбеђује Црвени крст, док је за децу
организована настава три пута недељно, као и дечји кутак захваљући Екуменској организацији.
Наравно, током боравка у Прихватном центру све избеглице имају медицинску негу.

- Захваљујем се на подршци не само Граду већ и свим јавним предузећима и другим установама,
који су учинили да ови људи бораве у хуманим условима. Имамо дивну сарадњу и увек су

спремни да изађу у сусрет људима који су били приморани да километирма пешаче и напусте
своје домове – истакао је Сафет Ресулбеговић. - Сви они су задовољни нашим понашањем према
њима и у Србији се некада не осећају као мигранти, већ као да су код своје куће.
Међу њима је и Ахмед Сеих Хасан и његова ћеркица, са којом се из околине Алепа запутио у
Норвешку. У нашем граду бораве од краја новембра прошле године.
- Заволео сам Србију и памтићу је по дивним људима и свему оном што су учинили за нас.
Прихватни центар је близу града па можемо и да прошетамо и упознамо Суботицу – каже кратко
Ахмед.
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