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Aγαπητοί
Κύριοι συνάδελφοι Δήμαρχοι και εταίροι στο πρόγραμμα
κε Κυπριανού Επικεφαλής της Μονάδας Ευρωπαϊκών Ταμείων
Εκλεκτοί προσκεκλημένοι διευθυντές και εκπαιδευτικοί,
Αγαπητοί επωφελούμενοι του προγράμματος

Σας καλωσορίζω στο Δημοτικό μας Μέγαρο με την ευκαιρία της υλοποίησης του
προγράμματος ένταξης Υπηκόων Τρίτων Χωρών, προσφύγων και μεταναστών με την
χρηματοδότηση του Ευρωπαϊκού Ταμείου Ασύλου, Μετανάστευσης και Ένταξης.
Γνωρίζετε ότι η Κύπρος δέχεται τα τελευταία δύο χρόνια ένα σημαντικό αριθμό
προσφύγων και αιτητών ασύλου. Οι μεταναστευτικές ροές έχουν αυξηθεί. Αρκετοί από
τους πρόσφυγες που φθάνουν στην Κύπρο αναζητώντας άσυλο, προέρχονται από τη
Συρία. Οι ειδήσεις των τελευταίων ημερών με την εισβολή της Τουρκίας στη βόρεια
Συρία συγκλονίζουν τον καθένα μας. Δυστυχώς, προοιωνίζουν τη συνέχιση του
ανθρωπιστικού δράματος που διαρκεί ήδη μία δεκαετία. Ο ατέλειωτος αυτός πόλεμος
δεν μπορεί να λύσει προβλήματα, παρά μόνο να δημιουργήσει ακόμα περισσότερα.
Ο Δήμος Λεμεσού με τους εταίρους μας στο πρόγραμμα, θέλει να συμβάλει στην
αποτελεσματική διαχείριση της μετανάστευσης. Στο μέτρο που μας επιτρέπει η
ευρωπαϊκή χρηματοδότηση, υποστηρίζουμε τη γενικότερη πολιτική που ακολουθεί η
κυπριακή πολιτεία και το Υπουργείο Εσωτερικών. Η δική μας αποστολή ως τοπική αρχή
είναι η προσφορά υπηρεσιών κοινωνικής στήριξης προς τους πρόσφυγες και τους
μετανάστες που ζουν νόμιμα στην πόλη και επαρχία Λεμεσού.
Σήμερα αναμένουμε να ακούσουμε πιο συγκεκριμένα για τα μέτρα κοινωνικής στήριξης
που εφαρμόζουμε στις ενορίες, σε συνεργασία με σχολεία και με την συνδρομή των
κοινωνικών λειτουργών μας. Έχουμε επίσης προσκαλέσει επωφελούμενους του
προγράμματος, πρόσφυγες και μετανάστες. Γνωρίζουμε ότι οι ανάγκες είναι πολύ
περισσότερες, ιδίως στον τομέα της στέγασης, για τον οποίο ο Δήμος μας ανέλαβε
πρωτοβουλίες στήριξης ατόμων που βρίσκονται ιδιαίτερα εκτεθειμένοι.

Η διαχείριση της μετανάστευσης σε συνθήκες αυξημένων ροών δεν είναι εύκολη
υπόθεση. Χρειάζεται να οργανωθούμε καλύτερα ως πολιτεία στους τομείς της ένταξης
και της απασχόλησης. Ο Δήμος Λεμεσού επιδιώκει την πλήρη αξιοποίηση των
διαθέσιμων ευρωπαϊκών χρηματοδοτήσεων. Τα στελέχη μας στο γραφείο ευρωπαϊκών
προγραμμάτων και στην κοινωνική εργασία καταβάλλουν ιδιαίτερα αξιόλογη
προσπάθεια. Είναι σημαντικό να μπορούμε να δημιουργήσουμε συνθήκες ώστε όλοι,
ντόπιοι, άλλοι Ευρωπαίοι, πρόσφυγες και μετανάστες να συμβιώνουμε, γιατί όσο
επιτυγχάνουμε υψηλό επίπεδο ένταξης, τόσο καλύτερα μπορούμε να ξεπερνούμε και
τα προβλήματα.
Ο Δήμος Λεμεσού συμμετέχει παράλληλα στο Δίκτυο των Διαπολιτισμικών Πόλεων του
Συμβουλίου της Ευρώπης. Στο πλαίσιο αυτό πήραμε την πρωτοβουλία και
δημιουργήσαμε το Διαπολιτισμικό Συμβούλιο που πραγματοποιεί κοινές συναντήσεις
με το Δημοτικό μας Συμβούλιο. Έχουμε διαμορφώσει μια στρατηγική για υπηρετήσουμε
τις αξίες των Διαπολιτισμικών Πόλεων και τώρα προωθούμε την υιοθέτηση κοινής
διακήρυξης για πιο συγκροτημένες παρεμβάσεις.
Η δέσμευσή μας είναι να συνεχίσουμε και τα επόμενα χρόνια και ευελπιστούμε ότι θα
υπάρξει μια καινούργια γενιά πιο ολοκληρωμένων και πολυετών προγραμμάτων
ένταξης από τοπικές αρχές.
Επιθυμώ να ευχαριστήσω την Μονάδα Ευρωπαϊκών Ταμείων και τον Επικεφαλής της,
Κωνσταντίνο Κυπριανού για τη χρηματοδότηση του προγράμματος και την όλη
συνεργασία.
Ευχαριστώ και όλους εσάς που είστε μαζί μας, ιδιαίτερα τους εκπαιδευτικούς και τους
επωφελούμενους μετανάστες και πρόσφυγες.

Σας ευχαριστώ

