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(Παρασκεσή, 12 Ιοσνίοσ 2015, ώρα 10.30, Δημαρτείο Λεσκωσίας)

Αμηφηηκε Κχξηε Δήκαξρε Λεπθσζίαο,
Εθπξφζσπνη ηεο Τνπηθήο Απηνδηνίθεζεο,
Εθπξφζσπνη ησλ Σπλεξγαδνκέλσλ Φνξέσλ,
Φίιεο θαη Φίινη,
Θα ήζεια θαηαξράο λα ζπγραξψ ην Δήκν Λεπθσζίαο γηα ηελ πξσηνβνπιία
ηνπ λα εγεζεί σο ηειηθφο Δηθαηνχρνο απηήο ηεο πξνζπάζεηαο ζρεδηαζκνχ,
ζπγθξφηεζεο θαη πινπνίεζεο ηεο Πξφηαζεο Δξάζεο γηα ηελ έληαμε
κεηαλαζηψλ πνπ ζπγρξεκαηνδνηείηαη απφ ην Επξσπατθφ Τακείν Έληαμεο.
Πνιιά ζπγραξεηήξηα αμίδνπλ θαη ζηνπο ππφινηπνπο ελλέα ζπλεξγαδφκελνπο
Δήκνπο ηεο Λεπθσζίαο, ζηα Πνιπδχλακα Κέληξα Λεπθσζίαο θαη Σηξνβφινπ,
θαζψο θαη ζηελ Αλαπηπμηαθή Εηαηξεία Λεπθσζίαο (ΑΝΕΛ), ηελ εηαηξεία «NVK
Advent Consulting» θαη ζηνπο Σχκβνπινπο επηθνηλσλίαο «Opinion & Action»,
πνπ ζπκκεηέρνπλ ζε απηφ ην δηεπξπκέλν εηαηξηθφ ζρήκα σο εηαίξνη. Είκαζηε
βέβαηνη φηη ε πξσηνβνπιία ζαο ζα απνδεηρζεί πνιιαπιψο επσθειήο ζε
θνηλσληθφ θαη νηθνλνκηθφ επίπεδν.
Η λφκηκε κεηαλάζηεπζε απνηειεί ζεκαληηθφ εξγαιείν γηα αλάπηπμε θαη ε νξζή
δηαρείξηζή ηεο απνδεηθλχεηαη πξνο φθεινο ηφζν ησλ ρσξψλ πξννξηζκνχ ησλ

κεηαλαζηψλ, φζν θαη ησλ ρσξψλ πξνέιεπζεο, αιιά θαη ησλ ηδίσλ ησλ
κεηαλαζηψλ.
Πξφζζεηα ζηηο κεηαλαζηεπηηθέο ξπζκίζεηο, νη πνιηηηθέο ησλ θξαηψλ ζα πξέπεη
λα ζπλνδεχνληαη απφ ηηο αληίζηνηρεο ξπζκίζεηο, πνπ λα έρνπλ ζηφρν ηελ
έληαμε ησλ κεηαλαζηψλ. Απηφ, επηηπγράλεηαη κέζα απφ κηα δπλακηθή,
καθξνπξφζεζκε θαη ζπλερή ακθίδξνκε δηαδηθαζία ακνηβαίαο απνδνρήο, ε
νπνία απαηηεί ηε ζπκκεηνρή ησλ κεηαλαζηψλ, ησλ απνγφλσλ ηνπο, αιιά θαη
ηεο θνηλσλίαο ππνδνρήο.
Όπσο νξζά ζεκεηψλεηε θχξηε Δήκαξρε ζην ελεκεξσηηθφ θπιιάδην ζαο γηα ην
Πξφγξακκα, ε ηζηνξία ηεο πφιεο ζαο - ηεο ρψξαο καο - θαη ν δηαρξνληθά
πνιππνιηηηζκηθφο ηνπο ραξαθηήξαο, επηβάιινπλ σο θνηλσληθή αλαγθαηφηεηα
θαη ηζηνξηθφ ρξένο ηε δηαζθάιηζε ελφο αζθαινχο πεξηβάιινληνο δηαβίσζεο
θαη πιήξνπο ζεβαζκνχ ησλ αλζξσπίλσλ δηθαησκάησλ γηα φινπο ηνπο
πνιίηεο.
Σε απηή ηε ζεψξεζε, νη αξρέο ηνπηθήο απηνδηνίθεζεο θαη νη ηνπηθέο θνηλσλίεο
επξχηεξα ζα πξέπεη λα βξίζθνληαη ζηελ θαξδηά ησλ ζηξαηεγηθψλ θαη
πνιηηηθψλ ζε φια ηνπο ηα ζηάδηα. Είλαη πνιχ ζεκαληηθφ γηα ηελ επηηπρία απηήο
ηεο πξνζπάζεηαο, ηα φξγαλα ελάζθεζεο εμνπζίαο θαη νη θνηλσληθέο νκάδεο λα
γίλνληαη θνξείο θαη θνηλσλνί απηψλ ησλ πνιηηηθψλ. Να έρνπλ, επίζεο,
νπζηαζηηθή θαη άκεζε εκπινθή ζηε δηαδηθαζία ηεο ράξαμεο θαη ηεο
πινπνίεζήο ηνπο.
Θεσξνχκε φηη ε ηνπηθή απηνδηνίθεζε έρεη λα δηαδξακαηίζεη ίζσο ηνλ πην
ζεκαληηθφ ξφιν ζε φηη αθνξά ζηελ πξνψζεζε ησλ ζηφρσλ ηεο έληαμεο. Είλαη,
αθξηβψο, ζην Δήκν θαη ζηελ Κνηλφηεηα πνπ βηψλεηαη έκπξαθηα θάζε πνιηηηθή,
νηθνλνκηθή, θνηλσληθή θαη πνιηηηζηηθή δξαζηεξηφηεηα θαη εθεί βξίζθεηαη θαη’
εμνρήλ ην νπζηαζηηθφ πεδίν θάζε πνιηηηζκηθήο δχκσζεο.

Σηφρνο ηνπ Υπνπξγείνπ Εζσηεξηθψλ είλαη ε ζπλέρηζε θαη ε βειηίσζε ηεο
πνιηηηθήο γηα ηελ έληαμε κεηαλαζηψλ, κέζα απφ έλα αλαλεσκέλν Σρέδην
Δξάζεο, πνπ λα νξίδεη ην πιαίζην θαη ην πεξηερφκελν κηαο ζπγθξνηεκέλεο θαη
νινθιεξσκέλεο ζηξαηεγηθήο. Οη Δξάζεηο ηεο πνιηηηθήο απηήο ζα πξέπεη λα
θαιχπηνπλ ηηο ζεκαληηθφηεξεο πηπρέο ηνπ δεκφζηνπ, νηθνγελεηαθνχ θαη
πξνζσπηθνχ βίνπ, φπσο είλαη ε εθπαίδεπζε, ε απαζρφιεζε, ε ελεκέξσζε, ε
εμππεξέηεζε, ε πγεία, ε ζηέγαζε, ν πνιηηηζκφο θαη ε ζπκκεηνρηθφηεηα.
Θεσξνχκε ζεκειηψδε ην ξφιν ηεο ηνπηθήο απηνδηνίθεζεο θαη ησλ
νξγαλσκέλσλ θνξέσλ ηεο ηνπο νπνίνπο ζα ζπλερίζνπκε λα ελεξγνπνηνχκε
θαηάιιεια, πξνζβιέπνληαο ζε δξάζεηο θαη πξσηνβνπιίεο πνπ ζα
πινπνηεζνχλ κέζα απφ ζπκπξάμεηο θνξέσλ ηεο Τνπηθήο Απηνδηνίθεζεο,
αιιά θαη κέζα απφ ηε ζπκκεηνρή ησλ θνηλσληθψλ εηαίξσλ, ΜΚΟ, θαη άιισλ.
Σχληνκα, ζα μεθηλήζεη κηα δνκεκέλε δηαδηθαζία δηαβνχιεπζεο, ε νπνία
επειπηζηνχκε φηη ζα θαηαιήμεη ζε κηα αλαλεσκέλε πνιηηηθή θαη έλα
επηθαηξνπνηεκέλν Σρέδην Δξάζεο πνπ λα θαιχπηεη ηελ επηθείκελε ρξνληθή
πεξίνδν. Εθθξάδνπκε ηελ ηθαλνπνίεζή καο γηα ηνλ αλαβαζκηζκέλν ξφιν πνπ
ζα έρεη ζε απηή ηε δηαδηθαζία ην Γξαθείν ηεο Επηηξφπνπ Δηνηθήζεσο θαη
Αλζξσπίλσλ Δηθαησκάησλ, ηφζν ζε επίπεδν δηνηθεηηθήο ππνζηήξημεο φζν θαη
ζε επίπεδν πξαγκαηνγλσκνζχλεο θαη εκπεηξίαο.
Επί ηνπ παξφληνο, ε εζληθή εληαμηαθή πνιηηηθή θαη δξάζε πινπνηείηαη ζην
κεγαιχηεξν βαζκφ κέζα απφ ηε ρξεκαηνδφηεζε πνπ παξέρνπλ ηα
Επξσπατθά Τακεία Αιιειεγγχεο, ηα νπνία ζπγρξεκαηνδνηνχλ θαη ην
Πξφγξακκά ζαο «Νένη Δξφκνη γηα ηελ Έληαμε» ζε πνζνζηφ 95%. Πνζφ
πέξαλ ησλ 7 εθαηνκκπξίσλ επξψ έρεη εμαζθαιηζηεί κέζα απφ ην Επξσπατθφ
Τακείν Έληαμεο γηα ζπγρξεκαηνδφηεζε 58 έξγσλ γηα ηελ πεξίνδν 2007-2013.
Η πξνζπάζεηα ζα έρεη ζπλέρεηα ζηε λέα δεκνζηνλνκηθή πεξίνδν γηα ηα έηε
2014 – 2020, κέζα απφ κηα λέα κνξθή πνπ ζα ιάβνπλ ηα ρξεκαηνδνηηθά απηά
εξγαιεία. Τα δηαζέζηκα πνζά γηα ηηο εζσηεξηθέο ππνζέζεηο ζα είλαη απμεκέλα

ζρεδφλ θαηά 40%, ζε ζχγθξηζε κε ην ζπλνιηθφ πξνυπνινγηζκφ ηεο πεξηφδνπ
2007-2013. Ωο εθ ηνχηνπ, ην Υπνπξγείν Εζσηεξηθψλ επειπηζηεί φηη ε
αληαπφθξηζε εθ κέξνπο φισλ ησλ επηιέμηκσλ θνξέσλ γηα ππνβνιή θαη
πινπνίεζε Πξνηάζεσλ ζα είλαη πην απμεκέλε θαη ε απνξξνθεηηθφηεηα πην
ςειή.
Θεσξνχκε πνιχ ζεκαληηθφ ην γεγνλφο φηη ζηε λέα ηνπο κνξθή ηα Τακεία ζα
ραξαθηεξίδνληαη απφ κεγαιχηεξε επειημία θαη επθνιία ζηηο δηαδηθαζίεο.
Κχξηε Δήκαξρε,
Κπξίεο θαη θχξηνη
Η Δξάζε ηελ νπνία πινπνηείηε απνηειεί έκπξαθην παξάδεηγκα ππνζρφκελεο
πξαθηηθήο, κε πνιχπιεπξε ζηνρνζέηεζε θαη πινπξαιηζκφ ζηηο νκάδεο
ζηφρνπ.
Φαηξεηίδνπκε ηδηαίηεξα ηελ – πξσηνπφξα ζην είδνο ηεο – πξσηνβνπιία θαη
δξάζε γηα ηε ζχζηαζε Δηθηχνπ Σπλεξγαζίαο Μεηαλαζηεπηηθψλ Οξγαλψζεσλ,
ΜΚΟ θαη Τνπηθψλ Αξρψλ. Είλαη απνδεδεηγκέλν φηη νη ζεζκνί ππεξεηνχλ
θαιχηεξα ηελ θνηλσλία θαη ηνπο πνιίηεο φηαλ ζεκέιην ζηε ζρέζε ηνπο είλαη ε
ζπκκεηνρηθφηεηα, ν δηάινγνο θαη ε δηαβνχιεπζε. Σπλεπψο, ην Δίθηπν κπνξεί
λα ιεηηνπξγήζεη σο έλα επηπξφζζεηα ζπζηαηηθφ ζηνηρείν ηεο ηνπηθήο
δεκνθξαηίαο θαη ηεο ελίζρπζεο ηεο θνηλσληθήο ζπλνρήο θαη αλάπηπμεο. Η
εκπεηξία θαη ε γλψζε πνπ ζα απνθηήζεηε απφ ηελ πινπνίεζε ηνπ
Πξνγξάκκαηνο ζα απνηειέζνπλ ζηε ζπλέρεηα, κέζα απφ λέεο ζπκπξάμεηο θαη
λέεο κνξθέο ζπλεξγαζίαο θαη ζπιινγηθφηεηαο, ζεκαληηθά εξγαιεία πξνο
αμηνπνίεζε απφ ηελ πνιηηεία θαη απφ άιινπο θνξείο ηεο ηνπηθήο
απηνδηνίθεζεο θαη ηηο νξγαλψζεηο γεληθφηεξα.
Σαο επραξηζηψ.

