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Τη δέσμευσή της να συνεχίσει να αναδεικνύει τη δύναμη μιας κοινωνίας
που αγκαλιάζει τη διαφορετικότητα, καταπολεμά το ρατσισμό και την
ξενοφοβία και αναπτύσσει τις σχέσεις αμοιβαίας εμπιστοσύνης και
συνεργασίας με τις μεταναστευτικές κοινότητες, εξέφρασε η
κοινοπραξία που υλοποιεί το πρόγραμμα «Νέοι Δρόμοι για την
Ένταξη».
Στην κοινοπραξία συμμετέχουν ο Δήμος Λευκωσίας, ως ο τελικός δικαιούχος
και συντονιστής του προγράμματος, και οι Δήμοι Αγίου Δομετίου, Λακατάμιας
και Έγκωμης, το Πολυδύναμο Δημοτικό Κέντρο Λευκωσίας, η NVK Advent
Consulting Ltd και η εταιρεία Losadeal Ltd ως εταίροι.
Σήμερα, έγινε παρουσίαση του έργου που έχει επιτευχθεί μέχρι σήμερα στο
πλαίσιο του προγράμματος καθώς και των επιλεγμένων καινοτόμων δράσεων
που στηρίζουν τη διαδικασία ένταξης μεταναστών, προσφύγων, αιτητών
ασύλου από χώρες εκτός της ΕΕ στην κοινωνία, προχώρησαν σήμερα οι
εταίροι στο πρόγραμμα.
Στην παρουσίαση οι Δήμαρχοι Λευκωσίας Αγίου Δομετίου, Λακατάμιας και
Έγκωμης, εξέφρασαν ικανοποίηση για τη συμμετοχή τους στο πρόγραμμα
καθώς και για τα αποτελέσματα που έχουν επιτευχθεί, τα οποία παρά τους
περιορισμένους πόρους, υπερέβησαν τους αρχικούς στόχους. Τόνισαν ότι το
κράτος θα πρέπει να αναγνωρίσει τον κομβικό ρόλο των τοπικών αρχών στον
τομέα της ένταξης υπηκόων τρίτων χωρών και γενικότερα της κοινωνικής
πολιτικής και να προσφέρει αυξημένους πόρους και σταθερή στήριξη.
Ο Δήμαρχος Λευκωσίας Κωνσταντίνος Γιωρκάτζης αναφερόμενος στον
καθοριστικό ρόλο των Τοπικών Αρχών στη στήριξη και κοινωνική ένταξη
ευάλωτων ομάδων παρατήρησε με λύπη «πως οι αρμόδιοι στην Κύπρο
φαίνεται να ξεχνούν ότι οι Τοπικές Αρχές είναι το καταλληλότερο επίπεδο
διακυβέρνησης για την άσκηση αποτελεσματικής κοινωνικής πολιτικής και
υπηρεσιών ένταξης των υπηκόων τρίτων χωρών στην κοινωνία.
Όπως επεσήμανε, αντί να ενισχύεται ο ρόλος και η ικανότητα των τοπικών
αρχών έχει αναπτυχθεί η τάση να αποκόπτονται πόροι και να αποξενώνονται
εξαιρετικές υπηρεσίες που ξεκίνησαν Τοπικές Αρχές για να αποδοθούν σε
άλλους φορείς. Αφού υπογράμμισε ότι η Λευκωσία παρουσιάζει σήμερα την

πιο ψηλή συγκέντρωση Υπηκόων Τρίτων Χωρών (ΥΤΧ) στην Κύπρο,
ιδιαίτερα αυτών που ανήκουν στις πλέον ευάλωτες ομάδες εισηγήθηκε όπως
η κατανομή πόρων να είναι ανάλογη με τις ανάγκες και το μέγεθος του
πληθυσμού της ομάδας στόχου.
Η Δήμαρχος Λακατάμιας Φωτούλλα Χατζήπαπα εξέφρασε τη δέσμευσή της
να συνεργαστεί για την επιτυχία του προγράμματος με όλους τους εταίρους
και τους ενεργούς παράγοντες της μεταναστευτικής κοινότητας, ώστε το έργο
του 2017 να προσδώσει σημαντική πρόσθετη αξία στις προσπάθειες ένταξης.
Τόνισε πως οι υπήκοοι τρίτων χωρών που ζουν και εργάζονται ανάμεσα μας
είναι άνθρωποι που προσφέρουν πολλά στην κοινωνία και την οικονομία του
τόπου.
Ο Δήμαρχος Αγίου Δομετίου Δρ Κώστας Πέτρου σημείωσε ότι «η παρουσία
των μεταναστών, προσφύγων και αιτητών ασύλου ανάμεσά μας, είναι μια
πρόκληση για καλλιέργεια της αμοιβαίας κατανόησης των υποχρεώσεων και
δικαιωμάτων όλων των πολιτών και διατήρηση της κοινωνικής συνοχής των
τοπικών κοινωνιών».
Ο Δήμαρχος Έγκωμης Ζαχαρίας Κυριάκου ανέφερε ότι «μέσα από το
συγκεκριμένο πρόγραμμα αναπτύχθηκαν από το Δήμο Έγκωμης σημαντικές
πολιτιστικές δράσεις με στόχο να ενισχύσουν την αμφίδρομη διαδικασία
ένταξης των μεταναστών στην κυπριακή κοινωνία και ειδικότερα στις τοπικές
κοινωνίες».
Από την πλευρά του, ο Επικεφαλής της Μονάδας Ευρωπαϊκών Ταμείων του
Υπουργείου Εσωτερικών κ. Κυπριανού επεσήμανε ότι οι Δήμοι μέσα από τις
πρωτοβουλίες που ανέλαβαν και συνεχίζουν να αναλαμβάνουν, συμβάλλουν
με καθοριστικό τρόπο στη διασφάλιση της συνοχής της κοινωνίας,
αξιοποιώντας την ποικιλομορφία, τη διαφορετικότητα και την πολυπολιτισμική
ταυτότητα της.
Ο Ανώτερος Λειτουργός του Προγράμματος της Αντιπροσωπείας του UNHCR
στην Κύπρο Δρ Ιορδάνου, και η κ. Ξενοφώντος-Κουδουνά, προέβησαν σε
σημαντικές επισημάνσεις σε σχέση με το ρόλο των Τοπικών Αρχών και τη
συνεργασία τους με άλλους τοπικούς και διεθνείς φορείς στην ένταξη των
μεταναστών και των προσφύγων.
Την παρουσίαση των επιλεγμένων δράσεων του 2017 έκαναν στελέχη της
ομάδας του έργου μαζί με εκπροσώπους ομάδων της μεταναστευτικής
κοινότητας, αναδεικνύοντας τη συνεισφορά των ιδίων των ΥΤΧ και τα
πολλαπλά οφέλη της συμμετοχικής προσέγγισης που ακολουθεί το
πρόγραμμα.
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