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Έληηκε θύξηε Τπνπξγέ,
αγαπεηνί Δήκαξρνη,
αγαπεηνί εθπξόζσπνη θνηλνηήησλ κεηαλαζηώλ,
εθπξόζσπνη ησλ ΜΜΕ

Είλαη κε κεγάιε κνπ ραξά πνπ βξηζθόκαζηε ζήκεξα εδώ γηα λα αλαθνηλώζνπκε ην
γεγνλόο όηη νινθιεξώλνπκε κε επηηπρία γηα άιιε κία ρξνληά – ηελ 5ε θαηά ζεηξά
ρξνληά, έλα ηόζν ζεκαληηθό επξσπατθό πξόγξακκα πνπ απνηειεί ζεζκό γηα ηελ
ηνπηθή απηνδηνίθεζε: Σα πξνγξάκκαηα έληαμεο κεηαλαζηώλ από ηξίηεο ρώξεο .

Ο Δήκνο Λεπθσζίαο είλαη ν Σειηθόο Δηθαηνύρνο θαη εθπξνζσπεί ηελ θνηλνπξαμία πνπ
απνηειείηαη από όινπο ηνπο Δήκνπο ηεο Μείδνλνο Λεπθσζίαο, ηα Πνιπδύλακα
Κέληξα Λεπθσζίαο θαη ηξνβόινπ θαη ηξεηο ηδησηηθέο εηαηξείεο.

Θα επηζπκνύζα λα επηρεηξήζσ λα θσδηθνπνηήζσ ηα πην βαζηθά θαη ηδηαίηεξα
θαηλνηόκα ζηνηρεία ηεο Δξάζεο:

Η Δξάζε πεξηιακβάλεη πνιπεπίπεδεο ππεξεζίεο πξνο ηνπο κεηαλάζηεο
όπσο:
- Πξνγξάκκαηα θνηλσληθήο ζηήξημεο όπσο νη ππεξεζίεο θξνληίδαο γηα παηδηά,
ηα καζήκαηα γιώζζαο θαη πνιηηηζκηθώλ ζηνηρείσλ ηεο θαηαγσγήο ησλ
παηδηώλ κεηαλαζηώλ θαη ζπκβνπιεπηηθέο ππεξεζίεο
- εκηλάξηα θαηάξηηζεο θαη πξνζαλαηνιηζκνύ γηα ηελ Κύπξν, καζήκαηα
αγγιηθώλ, ειεθηξνληθώλ ππνινγηζηώλ θαη πξώησλ βνεζεηώλ θαη άιια
- Πιεζώξα πνιηηηζηηθώλ δξαζηεξηνηήησλ όπσο καζήκαηα θππξηαθώλ ρνξώλ
θαη θππξηαθήο θνπδίλαο, πεξηεγήζεηο ζε ηζηνξηθά κέξε ηεο Κύπξνπ θαη θπζηθά
έλαο κεγάινο αξηζκόο πνιηηηζηηθώλ θαη αζιεηηθώλ εθδειώζεσλ όπσο
θεζηηβάι γεπζηγλσζίαο, θεζηηβάι ρνξνύ, δηαγσληζκόο ηξαγνπδηνύ,
αζιεηηθνύο δηαγσληζκνύο θαη πνιιά άιια ηα νπνία δηνξγαλώλνληαη από
όινπο ηνπο εηαίξνπο.
Η πινπνίεζε ηεο Δξάζεο θέξλεη θαηλνηνκίεο ζηνλ Δήκν Λεπθσζίαο. Ο Δήκνο
καο πήξε ηελ πξσηνβνπιία από ην 2011 θαη θαζηέξσζε το Δίκτςο
Σςνεπγασίαρ Μεταναστεςτικών Οπγανώσεων, Μη Κςβεπνητικών
Οπγανισμών και Τοπικών Απσών. ήκεξα είκαζηε ζε ζέζε λα
δηαβνπιεπόκαζηε κε εθπξνζώπνπο κεηαλαζηώλ, λα ζρεδηάδνπκε από θνηλνύ
θαη λα πινπνηνύκε θνκβηθέο δξάζεηο γηα ηελ έληαμε ηνπο ζηελ ηνπηθή
θνηλσλία. Οξγαλώλνπκε κεζνδηθά ζπλαληήζεηο κε ηνπο κεηαλάζηεο θαη
εδξαηώλνπκε θιίκα εκπηζηνζύλεο θαη ζπλεξγαζίαο.
πλαθήο θαηλνηνκία ηνπ πξνγξάκκαηνο είλαη επίζεο ε ιεηηνπξγία ηνπ
Κέντπος Πληπουόπησηρ και Υποστήπιξηρ Μεταναστών (ΚΕΠΛΥΜ), κε ην
Γξαθείν Πιεξνθόξεζεο πνπ ιεηηνπξγεί θνληά ζηνλ θεληξηθό ζηαζκό ησλ
ιεσθνξείσλ ζηελ Πιαηεία νισκνύ ην νπνίν παξέρεη πιεξνθόξεζε θαη
ππεξεζίεο ζε ζέκαηα πνπ απαζρνινύλ ηνπο κεηαλάζηεο.
Τπνδερόκαζηε ηνπο κεηαλάζηεο ζηηο ππνδνκέο ησλ Δήκσλ. Πξνζθέξνπκε ζε
απηνύο ππεξεζίεο, δίλνληαο παξάιιεια επθαηξίεο απαζρόιεζεο ζε
εμεηδηθεπκέλα ζηειέρε ηνπ πξνγξάκκαηνο. Αμηνπνηνύκε ηε ρξεκαηνδόηεζε
ηνπ Επξσπατθνύ Σακείνπ Έληαμεο κε ηνλ θαιύηεξν δπλαηό ηξόπν, ζε κηα
πεξίνδν πνπ ε νηθνλνκηθή ελίζρπζε από ηα ηακεία ηνπ Κξάηνπο είλαη

πεξηνξηζκέλε. Πξόθεηηαη γηα έξγν πνπ παξάγεη πνιιαπιά νθέιε γηα όινπο,
ηόζν γηα ηνπο δεκόηεο καο, όζν θαη γηα ηνπο κεηαλάζηεο θαηνίθνπο καο.
Ο ζεβαζκόο ζηε δηαθνξεηηθόηεηα απνξξέεη από κηα ζεκειηώδε αξρή ζηηο
ζύγρξνλεο θνηλσλίεο: ην δηθαίσκα ηνπ απηνπξνζδηνξηζκνύ ηνπ θαζελόο,
αλεμαξηήησο θπιήο, ρξώκαηνο, θαηαγσγήο, ζξεζθείαο. Η Λεπθσζία γίλεηαη
κηα πόιε πνπ αγθαιηάδεη όινπο ηνπο αλζξώπνπο ηεο. Εηδηθά ε Λεπθσζία γηαηί
είλαη κηα πόιε πνπ δεθαεηίεο αληηζηέθεηαη ζε όζνπο έζηεζαλ κε ηε βία,
δηαρσξηζκνύο θαη νδνθξάγκαηα θαη θξαηνύλ ηελ πόιε καο ρσξηζκέλε.

Επραξηζηώ ηδηαίηεξα όινπο ηνπο εηαίξνπο καο γηα ηνλ επηηπρή ζπληνληζκό ηνπ
πξνγξάκκαηνο θαη ηα νπζηαζηηθά απνηειέζκαηά ηνπ για ππώτη υοπά ζην επίπεδν
επαξρίαο, ηελ Πξόεδξν θαη ηα Μέιε ηεο Επηηξνπήο Επξσπατθώλ Τπνζέζεσλ θαη ηα
ζηειέρε ηνπ Γξαθείνπ Επξσπατθώλ Τπνζέζεσλ γηα όιε ηε δνπιεηά πνπ θάλνπλ γη
απηή ηε Δξάζε.

Σέινο, επραξηζηνύκε ην Τπνπξγείν Εζσηεξηθώλ θαη ζπγθεθξηκέλα ηνλ Κιάδν
Σακείσλ Αιιειεγγύεο γηα ηελ άςνγε ζπλεξγαζία. Πξνζβιέπνπκε ζηε λέα
πξνγξακκαηηθή πεξίνδν ηελ αλάιεςε ηεο επζύλεο πινπνίεζεο έξγσλ πνιπεηνύο
δηάξθεηαο νηθνδνκώληαο πεξαηηέξσ ζηελ εκπεηξία πνπ απνθηήζακε καδί κε ηηο
θνηλόηεηεο κεηαλαζηώλ.
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