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Αγαπητοί φίλες και φίλοι,
συνάδελφοι Δήμαρχοι και εταίροι στο πρόγραμμα
Αγαπητέ κε Κυπριανού, Επικεφαλής της Μονάδας Ευρωπαϊκών Ταμείων
Εκλεκτοί προσκεκλημένοι και συμμετέχοντες,
Είναι ιδιαίτερη τιμή και χαρά για μένα να βρίσκομαι μαζί σας, σε μια αλλιώτικη
από άλλες φορές δημοσιογραφική συνάντηση.
Η ανάγκη τήρησης των μέτρων κατά της πανδημίας μας αναγκάζει να κάνουμε την
καθιερωμένη συνάντηση μας διαδικτυακά αυτή τη φορά, χωρίς όμως επ’ ουδενί
να σημαίνει ότι υποβαθμίζεται καθ’ οιονδήποτε τρόπο η σημασία της.
Το πρόγραμμα ένταξης Υπηκόων Τρίτων Χωρών, υλοποιείται για 10 χρόνια στην
Λεμεσό με την χρηματοδότηση του Ευρωπαϊκού Ταμείου Ασύλου,
Μετανάστευσης και Ένταξης.
Το γεγονός αυτό αποδεικνύει ότι έχει και συνέχεια και ουσία.
Το πρόγραμμα προσφέρει πραγματικό όφελος για τους μετανάστες και τους
πρόσφυγες που επωφελούνται από αυτό. Παράλληλα, έχει ιδιαίτερη αξία για τις
υπηρεσίες του Δήμου μας και των άλλων εταίρων. Αφενός αξιοποιούμε
ευρωπαϊκούς πόρους και αφετέρου ενισχύουμε την ικανότητα μας να στηρίζουμε
ευάλωτες ομάδες στην πόλη μας.
Οι δράσεις που υλοποιούν τα στελέχη και οι συνεργάτες μας αφορούν κυρίως την
κατάρτιση και την εκπαίδευση των Υπηκόων Τρίτων Χωρών, την αλληλεπίδραση
τους με την τοπική κοινωνία, την εξοικείωσή τους με τον πολιτισμό μας και την
αποδοχή της διαφορετικότητας.
Παρόλες τις δυσκολίες που εμφανίστηκαν με την πανδημία τα προγράμματα
κοινωνικής στήριξης όχι μόνο υλοποιούνται κανονικά, αλλά απέκτησαν
προστιθέμενη αξία μέσα στις συνθήκες των περιοριστικών μέτρων και του
εγκλεισμού των τελευταίων μηνών.
Το ειδικό θέμα της φετινής Δημοσιογραφικής Διάσκεψης, η καταπολέμηση
προκαταλήψεων και φημολογιών σε βάρος των μεταναστών, είναι ιδιαίτερα
σημαντικό και επίκαιρο σε όλη την Ευρώπη.
Οφείλουμε να εργαστούμε μεθοδικά για την καταπολέμηση προκαταλήψεων και
στερεοτύπων, που δημιουργούν ατμόσφαιρα ξενοφοβίας και ρατσισμού σε βάρος

των μεταναστών. Είναι προς το συμφέρον της τοπικής κοινωνίας, να εξασφαλίζει
συνθήκες κοινωνικής συνοχής, κι όχι ανισοτήτων και διακρίσεων.
Η διασπορά ψευδών ειδήσεων πολλαπλασιάζει, αντί να λύνει τα προβλήματα. Αν
διασφαλίσουμε ομαλές συνθήκες συνύπαρξης, οι μετανάστες μπορούν να
προσφέρουν περισσότερα και καλύτερα στην τοπική δραστηριότητα. Άλλωστε η
Λεμεσός ζει για αιώνες στο σταυροδρόμι πολιτισμών και ανθρώπων. Η
πολυπολιτισμικότητα είναι πλέον μέρος της ταυτότητάς μας, και ένα πολύ
σημαντικό πλεονέκτημα για την πόλη μας.
Χαίρομαι για το γεγονός ότι, προς την κατεύθυνση αυτή, αξιοποιούμε την διεθνή
εμπειρία. Χαιρετίζω την συμμετοχή εκπροσώπων από την Βαρκελώνη. Ευχαριστώ
επίσης το φίλο Μιχάλη Παπαευαγόρου, που εκπροσωπεί τρόπον τινά και τους
Κύπριους Δημοσιογράφους, καθώς και τον συντονιστή σύμβουλο του
Διαπολιτισμικού μας Συμβουλίου του Δήμου μας, Νέναντ Μπογκτάνοβιτς.
Τέλος, ευχαριστώ την Μονάδα Ευρωπαϊκών Ταμείων και τον Επικεφαλής της,
Κωνσταντίνο Κυπριανού για τη χρηματοδότηση του προγράμματος και την όλη
συνεργασία.
Ευχαριστώ όλους σας που είστε μαζί μας, και αναμένουμε με μεγάλο ενδιαφέρον
να ακούσομε τις παρουσιάσεις που θα ακολουθήσουν.

Σας ευχαριστώ

