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Δράσεις για την ένταξη μεταναστών στην κοινωνία
παρουσίασε ο Κ. Γιωρκάτζης

Τις δράσεις «Προγράμματα ένταξης από τοπικές αρχές» και «Εκπαιδευτικά σεμινάρια για
κοινωνικούς εταίρους», που έχουν ως στόχο την υποβοήθηση της διαδικασίας ένταξης των
υπηκόων τρίτων χωρών στην κυπριακή κοινωνία, παρουσίασε σήμερα ο Δήμαρχος Λευκωσίας
Κωνσταντίνος Γιωρκάτζης σε δημοσιογραφική διάσκεψη.
Η πρώτη δράση με τίτλο «Προγράμματα ένταξης από τοπικές αρχές» περιλαμβάνει την παροχή
υπηρεσιών κατάρτισης, προσανατολισμού, κοινωνικής στήριξης και οργάνωση ποικίλων
πολιτιστικών εκδηλώσεων για τους υπηκόους τρίτων χωρών και απευθύνεται σε παιδιά, εφήβους,
ενήλικες και γονείς υπηκόων από τρίτες χώρες που κατοικούν νόμιμα στην Κύπρο. Η δράση
υλοποιείται από το Δήμο Λευκωσίας ως Τελικός Δικαιούχος/επικεφαλής, το Πολυδύναμο Δημοτικό
Κέντρο Λευκωσίας, το Δήμο Αγίου Δομετίου, το Δήμο Λεμεσού και την εταιρεία συμβούλων Social
Lab ltd,
Η δεύτερη δράση με τίτλο «Εκπαιδευτικά σεμινάρια για κοινωνικούς εταίρους», απευθύνεται σε
λειτουργούς διάφορων κοινωνικών εταίρων (τοπικών αρχών, ΜΚΟ, ακαδημαϊκών ιδρυμάτων και
ημικρατικών οργανισμών), οι οποίοι έρχονται σε επαφή με υπηκόους τρίτων χωρών στην εργασία
τους και στο πλαίσιο της θα διοργανωθούν εκπαιδευτικά σεμινάρια για την ανάπτυξη της ικανότητας
χειρισμού της διαπολιτισμικότητας. Η δράση υλοποιείται από το Δήμο Λευκωσίας ως Τελικός
Δικαιούχος/επικεφαλής, το Τ.Τ. Κέντρο Εκπαίδευσης και Κατάρτισης Λάρνακας και την εταιρεία First
Elements Euroconsultants ltd.
Όπως αναφέρει ανακοίνωση Τύπου του Δημαρχείου Λευκωσίας, στόχος των δύο δράσεων είναι η
υποβοήθηση της διαδικασίας ένταξης των υπηκόων τρίτων χωρών στην κυπριακή κοινωνία με την
ενίσχυση τόσο των υπηρεσιών που τους παρέχονται όσο και των λειτουργών που χειρίζονται τα
θέματα που αφορούν αυτή την πληθυσμιακή ομάδα.
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Στην ομιλία του ο Δήμαρχος Λευκωσίας κ. Γιωρκάτζης αναφέρθηκε στη σημασία της κοινωνικής
συνοχής και στο ρόλο της Τοπικής Αυτοδιοίκησης αλλά και όλων των κοινωνικών εταίρων στη
διαδικασία ένταξης των υπηκόων τρίτων χωρών και υπογράμμισε ότι «η κοινωνική ένταξη αποτελεί
μια αμφίδρομη διαδικασία προσαρμογής τόσο των υπηκόων τρίτων χωρών στο περιβάλλον της
χώρας υποδοχής, όσο και των κατοίκων της χώρας στις νέες συνθήκες που συνεπάγονται οι
πολυπολιτισμικές κοινωνίες».
«Η συνοχή μιας κοινωνίας αποτελεί το κλειδί για την πρόοδο και την ευημερία της αλλά και
ολόκληρου του τόπου γενικότερα. Η περιθωριοποίηση και ο κοινωνικός αποκλεισμός, είναι
φαινόμενα που απειλούν την κοινωνική συνοχή», είπε.
Ο κ. Γιωρκάτζης σημείωσε ότι ο Δήμος Λευκωσίας, όπως και η Τοπική Αυτοδιοίκηση γενικότερα,
θεωρώντας ότι ως τοπική αρχή έχει τη δυνατότητα να βρίσκεται πιο κοντά στον πολίτη, επιδιώκει να
διαδραματίσει σημαντικό ρόλο στην προώθηση της κοινωνικής ένταξης. «Η κοινωνική πολιτική είναι
η ομπρέλα προστασίας των ευάλωτων ομάδων πληθυσμού που πρέπει να διαθέτει ένα Δήμος που
ενδιαφέρεται πραγματικά για τους δημότες του», είπε και πρόσθεσε πως για το λόγο αυτό,
«θεωρούμε προτεραιότητα μας και εργαζόμαστε για την υλοποίηση δράσεων που αφορούν θέματα
κοινωνικής ενσωμάτωσης».
Ο κ. Γιωρκάτζης ανέφερε πως ο συνολικός προϋπολογισμός των δράσεων ανέρχεται στις 302.000
ευρώ περίπου.
«Με τις δράσεις αυτές στηρίζουμε τις ευάλωτες ομάδες του πληθυσμού και συμβάλλουμε στην
κοινωνική συνοχή, ταυτόχρονα με την άντληση νέων πόρων από Ευρωπαϊκά προγράμματα
αναβαθμίζουμε τις παρεχόμενες κοινωνικές παροχές και επεκτείνουμε τις γνώσεις μας», ανέφερε.
Ο επικεφαλής των Ταμείων Αλληλεγγύης Αλέξανδρος Κελβέρης στο χαιρετισμό του ανέφερε ότι οι
δράσεις που ανέλαβε ο Δήμος Λευκωσίας και οι συνεργάτες του εμπίπτουν στα πλαίσια του Ετησίου
Προγράμματος 2010 του Ευρωπαϊκού Ταμείου Ένταξης Υπηκόων Τρίτων Χωρών (ΥΤΧ).
Όπως είπε, τα τελευταία χρόνια η Κύπρος έχει καταστεί χώρα υποδοχής μεταναστών, μετά τη
μεγάλη μεταναστευτική ροή που δέχθηκε, ιδιαίτερα μετά την ένταξη της στην Ε.Ε., με αποτέλεσμα η
μετανάστευση να αποτελεί σήμερα ένα από τα πολυδιάστατα προβλήματα που έχει να αντιμετωπίσει
η Δημοκρατία.
Πρόσθεσε πως η ίδια η ΕΕ καταβάλλει προσπάθειες για τη δημιουργία μιας Κοινής Μεταναστευτικής
Πολιτικής στα πλαίσια της οποίας έχουν δημιουργηθεί τα Ευρωπαϊκά Ταμεία Αλληλεγγύης, ένα εκ
των οποίων είναι το Ταμείο Ένταξης, επιδεικνύοντας έτσι τη σημασία που δίνει η Ε.Ε. στα θέματα
μετανάστευσης.
Το Υπουργείο Εσωτερικών, είπε, έχει αναλάβει την ευθύνη για την επιτυχή υλοποίηση των δράσεων
του Ταμείου Ένταξης διευρύνοντας με αυτό τον τρόπο τον κοινωνικό του ρόλο και προωθώντας ένα
βήμα πιο πέρα τη μεταναστευτική πολιτική της Κύπρου.
Καταλήγοντας, ο κ. Κελβέρης διαβεβαίωσε για την αποφασιστικότητα του Υπουργείου Εσωτερικών
να συνεχίσει να εργάζεται συντονισμένα και μεθοδικά προς την κατεύθυνση ένταξης των νομίμων
μεταναστών ΥΤΧ μέσω δράσεων όπως είναι αυτές που αρχίζουν σήμερα και να συμβάλει στην
προώθηση της ισότητας και του σεβασμού των ανθρωπίνων δικαιωμάτων όσων ζουν και εργάζονται
στην Κύπρο.
www.kathimerini.com.cy με πληροφορίες από ΚΥΠΕ

2

