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Είναι με ιδιαίτερη χαρά που συμμετέχω στη σημερινή παρουσίαση του προγράμματος
«Νέοι Δρόμοι για την Ένταξη» που στοχεύει στην ένταξη και προσαρμογής μιας ιδιαίτερα
ευάλωτης ομάδας αξιοποιώντας σύγχρονες συμμετοχικές προσεγγίσεις. Εκφράζω με
αυτή την ευκαιρία τη δέσμευση του Δήμου Λακατάμιας να συμβάλει ενεργά στην επιτυχία
του προγράμματος σε συνεργασία με όλους τους εταίρους και την Υπεύθυνη Αρχή των
Ταμείων Ασύλου, Μετανάστευσης και Ένταξης, καθώς και τους παράγοντες της
μεταναστευτικής κοινότητας που μας βοηθούν και δημιουργούν πρόσθετη αξία στο έργο
μας.
Οι υπήκοοι τρίτων χωρών που ζουν και εργάζονται ανάμεσα μας είναι άνθρωποι που
προσφέρουν πολλά στην κοινωνία και την οικονομία του τόπου μας, άνθρωποι που
αναζητούν την ασφάλεια και μια καλύτερη ζωή. Η ομάλη ένταξη τους και η αξιοποίηση του
πλούτου της πολυπολιτισμικότητας περιέχει σημαντικά οφέλη τόσο για τους ίδιους όσο
και για την τοπική και ευρύτερη κοινωνία.
Στο πλαίσιο του φετινού προγράμματος ο Δήμος Λακατάμιας αναλαμβάνει δράσεις που
προσφέρουν ευκαιρίες έκφρασης, αλληλογνωριμίας και αλληλεπίδρασης με την τοπική
κοινωνία αλλά και μεταξύ ομάδων υπηκόων τρίτων χωρών με διαφορετική εθνική
προέλευση. Ο πολιτισμός, οι παραδόσεις των λαών και η αθλητική τους παράδοση
συμβάλλουν πολυεπίπεδα στη διαδικασία της ένταξης.
Είναι ευθύνη όλων μας να εργαστούμε συλλογικά και πολυεπίπεδα
για να
καλλιεργήσουμε το σεβασμό και την αποδοχή της διαφορετικότητας, να στηρίξουμε το
σεβασμό στα δικαιώματα τους και να παρέχουμε ισότιμη πρόσβαση σε υπηρεσίες και
υποδομές σε αυτή την ομάδα όπως και σε άλλες ευάλωτες ομάδες πληθυσμού.

Η τοπική αυτοδιοίκηση είναι η εξουσία που είναι πιο κοντά στους πολίτες, στους
ανθρώπους και φορείς κάθε πόλης. Είμαστε σε καλύτερη θέση να διαπιστώσουμε τις
ανάγκες τους και να δημιουργήσουμε σχέσεις εμπιστοσύνης και αλληλοκατανόησης.
Είμαστε το κατάλληλο επίπεδο διακυβέρνησης για να παρέχουμε σταθερές και ποιοτικές
υπηρεσίες και να προωθήσουμε την ουσιαστική συμμετοχή αυτής της ομάδας πληθυσμού
στην τοπική ζωή. Καλούμε την πολιτεία να αναγνωρίσει χειροπιαστά αυτό το ρόλο με την
απόδοση περισσότερων πόρων σε μακροχρόνια βάση και κατοχυρωμένων
αρμοδιοτήτων στις τοπικές αρχές.
Κλείνοντας, ευχαριστώ όλους τους εταίρους και συνεργάτες που συμβάλλουν στην
επιτυχή υλοποίηση του προγράμματος.
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