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Aγαπητοί
κα Κάτια Σάχα, Επικεφαλής του Γραφείου της Υπάτης Αρμοστείας του ΟΗΕ
για τους Πρόσφυγες (UNHCR) στην Κύπρο
κύριοι Δήμαρχοι, εταίροι στο πρόγραμμα «Λεμεσός μια πόλη ο κόσμος όλος»
κε Κυπριανού Επικεφαλής Μονάδας Ευρωπαϊκών Ταμείων
Κυρίες και κύριοι

Σας καλωσορίζω στο Δημοτικό Μέγαρο Λεμεσού με την ευκαιρία της
επιτυχούς ολοκλήρωσης ενός ακόμη ετήσιου προγράμματος ένταξης
Υπηκόων Τρίτων Χωρών.
Το πρόγραμμα αυτό υλοποιείται από τον Δήμο μας, ως Τελικός Δικαιούχος
και Συντονιστής και από άλλους Δήμους και συνεργαζόμενους φορείς σε όλη
την επαρχία Λεμεσού.
Κάθε φορά που φθάνουμε στο τέλος ενός ετήσιου προγράμματος «Λεμεσός
μια πόλη ο κόσμος όλος», οφείλουμε ένα απολογισμό, τόσο προς τους
δημότες μας όσο και προς τους επωφελούμενους μετανάστες και πρόσφυγες
που κατοικούν στη Λεμεσό.
Πέρα από τα αναλυτικά στοιχεία που θα παρουσιαστούν από τους
συντελεστές του προγράμματος – τους οποίους και συγχαίρω, θα ήθελα να
ξεχωρίζω ορισμένα σημεία που πιστεύω ότι μας αφορούν ως Δήμος, ως
Τοπική Αρχή, ως πόλη με οράματα για το μέλλον.

Κατ’ αρχάς, απαιτείται μια ιδιαίτερη μνεία προς τους πρόσφυγες που
διώχθηκαν από τις χώρες τους λόγω πολέμου και βρέθηκαν τώρα στην
Κύπρο, αναζητώντας μια ασφαλή χώρα και μια ομαλή διαβίωση. Η θέση μας
ως Δήμος Λεμεσού είναι σαφής:
Στηρίζουμε τις πολιτικές της Κυπριακής Πολιτείας, ώστε να υποβοηθήσουμε
τα πρώτα βήματα των ανθρώπων που διώκονται στη χώρα τους. Ξέρουμε τι
σημαίνει «πρόσφυγας». Η παρουσία της κας Κάτιας Σάχα, εκ μέρους της
UNHCR, θα βοηθήσει να κατανοήσουμε καλύτερα τις διαστάσεις της
σύγχρονης προσφυγιάς και το τι αναλογεί στον καθένα μας.
Κατά δεύτερο λόγο, ξεχωρίζω ορισμένα χαρακτηριστικά

αυτού του

προγράμματος που ο Δήμος μας υλοποιεί επί σειρά ετών. Έχουμε αναλάβει
να προσφέρουμε υπηρεσίες και να δημιουργήσουμε συνθήκες στην πόλη μας,
ώστε η διαδικασία ένταξης να ενισχύσει την κοινωνική συνοχή. Θέλουμε να
καταπολεμήσουμε τις διακρίσεις.
Επιδιώκουμε οι μετανάστες και οι πρόσφυγες να είναι ενεργό κομμάτι της
τοπικής κοινωνίας. Θέλουμε να τους γνωρίσουμε και αυτοί να έχουν
ευκαιρίες να μας γνωρίζουν, να συμμετάσχουν μαζί μας στην κοινωνική ζωή.
Είναι σημαντικό να μπορούμε να δημιουργήσουμε συνθήκες ώστε όλοι,
ντόπιοι και αλλοδαποί να συμβιώνουμε αρμονικά, προσφέροντας στην
τοπική οικονομική και κοινωνική ανάπτυξη.
Είναι προς το συμφέρον της Λεμεσού να εκπέμπει τα χαρακτηριστικά της
πόλης που βασίζεται στην συνύπαρξη και τον αλληλοσεβασμό.
Αυτή είναι άλλωστε η σύγχρονη Λεμεσός: μια πόλη πολυπολιτισμική, ένα
σταυροδρόμι λαών, πολιτισμών και ανθρώπων.
Ως τρίτο σημαντικό, θεωρώ μέσα από την υλοποίηση του προγράμματος την
ικανότητα που αναπτύσσουμε ως Δήμος να παρεμβαίνουμε σε κοινωνικά
ζητήματα.
Εμείς, οι Δήμοι, πρέπει να είναι σε θέση να στηρίζουμε τους κατοίκους μας,
ντόπιους, ή αλλοδαπούς. Πρέπει να μάθουμε να εφαρμόζουμε κοινωνικές
πολιτικές, παρά το γεγονός ότι η αρμοδιότητα αυτή κυρίως ανήκει στο

κεντρικό κράτος. Όμως γινόμαστε πιο έτοιμοι για να μπορούμε να
ανταποκριθούμε σε περιπτώσεις ιδιαίτερης και άμεσης κοινωνικής ανάγκης.
Προς αυτή την κατεύθυνση ο Δήμος Λεμεσού αναλαμβάνει πρωτοβουλίες
γιατί δεν αρμόζει στην κοινωνική μας πρόοδο, να βλέπουμε ανθρώπους γύρω
μας να δυστυχούν.
Επιπρόσθετα, το γεγονός ότι εφαρμόσουμε αυτό το πρόγραμμα κοινωνικής
ένταξης, μάς δίνει την δυνατότητα να αντλούμε σημαντικούς πόρους, από τα
Ευρωπαϊκά Ταμεία. Με τους πόρους αυτούς χρηματοδοτούμε μέρος από τις
αμοιβές του προσωπικού μας, αλλά και άλλων εξειδικευμένων στελεχών που
είναι Κύπριοι, κυρίως από τη νέα γενιά μας.
Επιθυμώ να ευχαριστήσω την Μονάδα Ευρωπαϊκών Ταμείων και τον
Επικεφαλής της, Κωνσταντίνο Κυπριανού για τη χρηματοδότηση του
προγράμματος.
Η δέσμευσή μας είναι να συνεχίσουμε και τα επόμενα χρόνια γιατί
γνωρίζουμε ότι το φαινόμενο της μετανάστευσης στην Κύπρο δεν είναι
προσωρινό, αλλά θα χρειαστεί να μάθουμε να ενεργούμε για πολλές
δεκαετίες ακόμα με ολοκληρωμένο τρόπο.
Επισημαίνω δε ότι με την Μονάδα Ευρωπαϊκών Ταμείων, ο Δήμος μας
διατηρεί συνεργασία για πολλά συγχρηματοδοτούμενα από την Ευρωπαϊκή
Ένωση έργα, που αφορούν είτε υποδομές, είτε άλλα προγράμματα.
Αναμένω από τους συντελεστές του προγράμματος την αναλυτική
παρουσίαση των αποτελεσμάτων του.
Σας ευχαριστώ

