Χαιρετισμός εκ μέρους του Υπουργού Εσωτερικών κ. Κωνσταντίνου Πετρίδη από τον
Επικεφαλής Μονάδας Ευρωπαϊκών του Υπουργείου Εσωτερικών Ταμείων κ. Κωνσταντίνο
Κυπριανού στη Δημοσιογραφική Διάσκεψη του έργου «Προγράμματα Ένταξης από Τοπικές
Αρχές»- «Νέοι Δρόμοι για την Ένταξη Υπηκόων Τρίτων Χωρών (YTX) στην Τοπική Κοινωνία»
(Κυριακή, 30 Ιουνίου 2019, ώρα 10:30 π.μ., στο Πολυδύναμο Δημοτικό Κέντρο Λευκωσία)

Αξιότιμε Πρόεδρε της Βουλής των Αντιπροσώπων,
Αγαπητέ Δήμαρχε,
Αγαπητά Μέλη των Διπλωματικών Σωμάτων,
Αγαπητοί συνεργάτες,
Αγαπητά παιδιά,
Κυρίες και Κύριοι,
Από το 2014 ο αριθμός των υπηκόων τρίτων χωρών που μεταναστεύουν στην ΕΕ έχει αυξηθεί,
ειδικότερα ο αριθμός των προσφύγων. Κανένας δεν μπορεί να αμφισβητήσει ότι η ένταξη των
μεταναστών αποτελεί το ελατήριο για την αντιμετώπιση των προκλήσεων στην ποικιλομορφία.
Είναι ο κομβικός συντελεστής, στον οποίο θα κριθεί η επιτυχία της μεταναστευτικής πολιτικής
μιας χώρας.

Είναι πλέον γεγονός ότι οι διαδικασίες ένταξης δεν πρέπει να παραμένουν στο περιθώριο της
μεταναστευτικής πολιτικής. Συμπεριφορές αδιαφορίας ή παραγκώνισης διαδικασιών ένταξης,
πιθανόν να έχουν ως αποτέλεσμα, να μεγεθύνουν τη διαφορετικότητα, τον αποκλεισμό και τη
μισαλλοδοξία των μειονοτήτων, αλλά και τις εθνικιστικές τάσεις. Τουναντίον, οι πολιτικές που
επενδύουν σε δράσεις ένταξης, κινούνται προς την κατεύθυνση της μεγιστοποίησης των οφελών
από τη μετανάστευση, δημιουργώντας ευκαιρίες για κοινωνικο-οικονομική ανάπτυξη και
ενίσχυση των δομών του κράτους, συμβάλλοντας στην πρόοδο, ευημερία, ευμάρεια και συνοχή
των ευρωπαϊκών κοινωνιών.
Στο πλαίσιο αυτό, υλοποιείται με συγχρηματοδότηση από το Ταμείο Ασύλου, Μετανάστευσης
και Ένταξης της ΕΕ και την Κυπριακή Δημοκρατία το έργο «Προγράμματα Ένταξης από Τοπικές
Αρχές»- Πρόγραμμα «Νέοι Δρόμοι για την Ένταξη ΥΤΧ στην τοπική κοινωνία», με στόχο την
ένταξη των υπηκόων τρίτων χωρών στην κυπριακή κοινωνία. Το έργο υλοποιείται με επιτυχία
εδώ και χρόνια, τόσο κάτω από την παρούσα προγραμματική περίοδο όσο και κάτω από την
προηγούμενη. Επί της ευκαιρίας θα θέλαμε να συγχαρούμε τον Συντονιστή του Τελικού
Δικαιούχου, το Δήμο Λευκωσίας, αλλά και τους εταίρους του, το Πολυδύναμο Δημοτικό Κέντρο
Λευκωσίας, το Δήμο Λακατάμιας, την NVK Advent Consulitng Ltd και Losadeal Limited για τη
βούλησή τους να μετέχουν σε τέτοιου είδους έργα, ευχαριστώντας τους παράλληλα για τη
μεταξύ μας αγαστή συνεργασία, και την επιτυχή υλοποίηση των προγραμμάτων.
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Αναμφίβολα, η Λευκωσία έχει εξελιχθεί σε μια πολυπολιτισμική πόλη, η οποία φιλοξενεί
μετανάστες που ζουν και συνεισφέρουν στο κοινωνικό σύνολο, αλλά και στην οικονομία.
Η διασφάλιση του δικαιώματος στην εργασία, στη μόρφωση, στην πρόσβαση σε υπηρεσίες
υγείας και κοινωνικής πρόνοιας, η βελτίωση της γνώσης ή/και η εκμάθηση της γλώσσας
υποδοχής, η πρόσβαση σε πολιτιστικά αγαθά, αλλά και η εν γένει η ενίσχυση και ενθάρρυνση
της συμμετοχής στο κοινωνικό γίγνεσθαι, είναι μερικά από τα σημαντικά μέτρα που πρέπει να
λαμβάνονται από την πολιτεία, προκειμένου να επιτευχθεί η ένταξη των μεταναστών στην
κοινωνία.
Προγράμματα δε, όπως αυτά που οργανώνονται από το Πολυδύναμο Δημοτικό Κέντρο για τη
διατήρηση της πολιτιστικής ταυτότητας αραβόφωνων υπηκόων τρίτων χωρών, επιτυγχάνουν
προσεγγίσεις για πιο σαφή και ορθό ενταξιακό χαρακτήρα, επιδρώντας θετικά στην περαιτέρω
προσαρμογή των μεταναστών στο νέο περιβάλλον- γι’ αυτό και τα χαιρετίζουμε. Στόχος δεν
είναι η απαξίωση του γλωσσικού και πολιτιστικού υπόβαθρου των μεταναστών, ο αφανισμός
της ταυτότητας ή η αφομοίωση. Στόχος είναι ο σεβασμός στις αξίες και τα δικαιώματα, δίδοντας
μία θέση στη γλώσσα και στον πολιτισμό των μεταναστών, γεγονός που φαίνεται να επιδρά
θετικά στην πορεία της ένταξής τους.
Αγαπητοί,
Η νέα προγραμματική περίοδος 2021-2027 είναι σε τροχιά σχεδιασμού. Την επόμενη
δημοσιονομική περίοδο προτείνεται σχεδόν τριπλασιασμός του προϋπολογισμού στον τομέα
της διαχείρισης των μεταναστευτικών ροών.
Φαίνεται να δίδεται από την Επιτροπή μεγάλη προτεραιότητα στον τομέα της ένταξης. Η
Επιτροπή έχει δεσμευτεί, κατά τη νέα προγραμματική περίοδο, να στηρίξει τις προσπάθειες των
κρατών μελών για την ένταξη των υπηκόων τρίτων χωρών. Μέσω του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού
Ταμείου θα στηρίξει τη μακροπρόθεσμη κοινωνικο-οικονομική ένταξη των υπηκόων τρίτων
χωρών με μέτρα για τη μείωση της φτώχειας, την ένταξη στην αγορά εργασίας, την προώθηση
της κοινωνικής ένταξης και της υγείας, καθώς και για την καταπολέμηση των διακρίσεων και
των ανισοτήτων, ενώ το Ταμείο Ασύλου, Μετανάστευσης και Ένταξης (ΤΑΜΕ) θα καλύψει τις πιο
βραχυπρόθεσμες ανάγκες. Τα δυο Ταμεία θα υλοποιούν ενέργειες ένταξης στο πλαίσιο της
συνέργειας και της συμπληρωματικότητας.
Κλείνοντας αγαπητοί, θα θέλαμε να διαβεβαιώσουμε, ως Μονάδα Ευρωπαϊκών Ταμείων του
Υπουργείου Εσωτερικών, ότι μέσα από την αξιοποίηση των ευρωπαϊκών πόρων, στόχος μας
είναι να συνεχίσουμε να συμβάλλουμε -με τον καλύτερο δυνατό τρόπο -στην αντιμετώπιση των
προκλήσεων που παρουσιάζονται στον τομέα του ασύλου, της μετανάστευσης και της ένταξης,
μέσα από την υλοποίηση έργων που στόχο έχουν την πρόοδο και την ευημερία της κοινωνίας
μας.
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