


Χαιρετισμός του Επικεφαλής της Μονάδας Ευρωπαϊκών Ταμείων Υπουργείου Εσωτερικών κ.
Κωνσταντίνου Κυπριανού, στη Δημοσιογραφική Διάσκεψη του έργου «Προγράμματα Ένταξης

από Τοπικές Αρχές» με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα Προσφύγων
(Τρίτη, 12 Ιουνίου 2018, 12:30 μ.μ., Δημοτικό Μέγαρο Λεμεσού)

 

Αγαπητέ Δήμαρχε, Δημοτικοί Σύμβουλοι,

Αγαπητοί συνεργάτες, κύριες και κύριοι,

Έχει τύχει κάποια στιγμή να φτάσει στα αφτιά μας η ιστορία ενός πρόσφυγα… ενός πρόσφυγα
που έχει ζήσει έντονα τη φρίκη του πολέμου…που αποχωρίζεται τη χώρα του, τις αναμνήσεις
και τα βιώματά του προς αναζήτηση μιας καλύτερης ζωής. Ταξιδεύει μέρες και νύχτες σε μια
βάρκα, με κύρια συναισθήματα τον φόβο και την αβεβαιότητα… Μόνη βαλίτσα του η ελπίδα…
στόχος: ένα ασφαλές καταφύγιο για εκείνον και την οικογένειά του, μια πατρίδα που θα τον
αγκαλιάσει και θα του δώσει την αισιοδοξία για το αύριο.   

Οι εικόνες του πολέμου έχουν περάσει και από τα δικά μας τα μάτια. Οι ιστορίες της
προσφυγιάς αποτελούν βιώματα και του δικού μας λαού…Ιστορίες, οι οποίες έχουν αφήσει το
στίγμα τους στο μυαλό και στην καρδιά μας και που είμαι σίγουρος ότι δίνουν μια διαφορετική
προσέγγιση σε ό,τι αφορά στην ευαισθητοποίηση που δείχνουμε   απέναντι στους Πρόσφυγες,
οι οποίοι έχουν αναγκαστεί με τη βία να ξεριζωθούν από τα σπίτια τους.

Είναι με μεγάλη χαρά που χαιρετίζω τη σημερινή Δημοσιογραφική Διάσκεψη, η οποία γίνεται με
αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα Προσφύγων. Με την ευκαιρία αυτή θα ήθελα να  συγχαρώ τον
Δήμο Λεμεσού, αλλά και τους εταίρους του, Δήμο Αγίου Αθανασίου, Δήμο Γερμασόγειας, Δήμο
Μέσα Γειτονιάς, το ΣΚΕ Μέσα Γειτονιάς και Opinion & Action Services Ltd, για την προσπάθεια
που καταβάλλουν, με τη στήριξη ευρωπαϊκών πόρων, να διασφαλίσουν μέσα από το έργο τους,
την ενσωμάτωση, στην τοπική κοινωνία, των προσφύγων, των αιτητών διεθνούς προστασίας
και γενικότερα των μεταναστών, οι οποίοι ζουν και εργάζονται στην Κύπρο. Το έργο
«Προγράμματα Ένταξης από Τοπικές Αρχές» με ταυτότητα «Λεμεσός: μια πόλη ο κόσμος
όλος», αξιοποιώντας την ποικιλομορφία και την πολυπολιτισμική ταυτότητα της πόλης και
επαρχίας Λεμεσού, συμβάλλει με καθοριστικό τρόπο στη διασφάλιση της συνοχής της
κοινωνίας.

Το έργο συγχρηματοδοτείται από το Ταμείο Ασύλου, Ένταξης και Μετανάστευσης και την
Κυπριακή Δημοκρατία. Το Ταμείο αποτελεί  ένα από τα χρηματοδοτικά μέσα των Ταμείων
Εσωτερικών Υποθέσεων, τη διαχειριστική εποπτεία των οποίων έχει η Μονάδα Ευρωπαϊκών
Ταμείων του Υπουργείου Εσωτερικών.  

Αγαπητοί,

Οι ευρωπαϊκές κοινωνίες είναι και θα εξακολουθήσουν να καθίστανται ολοένα και πιο
ποικιλόμορφες. Η κινητικότητα των ανθρώπων αποτελεί εγγενές χαρακτηριστικό του 21ου
αιώνα στην Ευρώπη, αλλά και παγκοσμίως. Είναι μύθος να λέγεται ότι η μετανάστευση των
ανθρώπων είναι κάτι το παροδικό. Η κινητικότητα των ανθρώπων δεν σταμάτησε και δεν θα
σταματήσει ποτέ όσο υπάρχουν εμφύλιες συρράξεις, διώξεις, εστίες πολέμου, οικονομική
δυσπραγία και κλιματικές αλλαγές.



Όπως είπε και ο αρμόδιος Ευρωπαίος Επίτροπος Μετανάστευσες, Εσωτερικών Υποθέσεων και
Ιθαγένειας  «Δεν μπορούμε να αγνοήσουμε την ανθρώπινη κινητικότητα. Δεν μπορούμε να την
αρνηθούμε, ούτε και να την σταματήσουμε. Πρέπει να βρούμε τρόπους για να ανταποκριθούμε
σε αυτή, χωρίς να αποσταθεροποιηθούν οι κοινωνίες μας, και να τη μετατρέψουμε σε μια διττή
ευκαιρία για τις χώρες υποδοχής και τους μετανάστες». Και συμπληρώνω ότι, αυτό που πρέπει
να γίνεται είναι η λήψη αποφάσεων για ορθές πολιτικές και ενέργειες. Η εκπόνηση άλλωστε
αποτελεσματικών πολιτικών ένταξης αποτελεί μακροπρόθεσμη επένδυση. 

Να πω σε σχέση με αυτό ότι δίδεται από την ΕΕ μεγάλη έμφαση στην προώθηση της ένταξης
στις τοπικές κοινωνίες των κρατών μελών. Η ένταξη είναι μια από τις σημαντικότερες
παραμέτρους για μια πιο ολοκληρωμένη μεταναστευτική πολιτική. Εξ’ ού και η Ευρωπαϊκή
Επιτροπή, κατά διαστήματα, στο πλαίσιο της παρούσας προγραμματικής περιόδου, έρχεται να
αυξήσει τους πόρους προς τα κράτη μέλη της σε ό,τι αφορά στην υλοποίηση ενεργειών για την
ένταξη. Με αφορμή το τελευταίο, να ενημερώσω ότι η ΕΕ έχει αυξήσει πέραν του 30% τη
χρηματοδότηση της προς την Κυπριακή Δημοκρατία, με τον διαθέσιμο προϋπολογισμό στην
παρούσα προγραμματική να ανέρχεται γύρω στα 91εκ. για υλοποίηση δράσεων που έχουν να
κάνουν με τη διαχείριση των μεταναστευτικών ροών. Η αύξηση αυτή σίγουρα δίδει τη
δυνατότητα εφαρμογής περισσότερων και σημαντικότερων έργων που στόχο έχουν την ένταξη,
την αποδοχή της διαφορετικότητας, τη προώθηση του σεβασμού, της αλληλοεκτίμησης και
αλληλοκατανόησης.

Με αυτό επιτρέψετε μου να κλείσω, επιβεβαιώνοντας και από δικής μας πλευράς ότι η Μονάδα
Ευρωπαίων Ταμείων του Υπουργείου Εσωτερικών, μέσα από την αξιοποίηση των ευρωπαϊκών
πόρων, θα συνεχίσει να συμβάλλει -με τον καλύτερο δυνατό τρόπο - στην αντιμετώπιση των
προκλήσεων που παρουσιάζονται στον τομέα του ασύλου, της μετανάστευσης και της ένταξης.

 

Ευχαριστώ και καλή συνέχεια.

 

 


