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Αγαπητοί Δήμαρχοι,
Αγαπητοί συνεργάτες και προσκεκλημένοι από το
εξωτερικό,
κυρίες και κύριοι,
Με ιδιαίτερη χαρά σας καλωσορίζω στη Λεμεσό στο
συνέδριο ‘Κτίζοντας πολυμορφικές κοινότητες πάνω
σε κοινές αξίες – η προσέγγιση των Διαπολιτισμικών
Πόλεων’
Αισθάνομαι μεγάλη ικανοποίηση που χαιρετίζω ένα τόσο
σημαντικό συνέδριο που διοργανώνει ο Δήμος Λεμεσού σε
συνεργασία με το Δίκτυο Διαπολιτισμικών Πόλεων στα

πλαίσια της Κυπριακής Προεδρίας της Επιτροπής των
Υπουργών του Συμβουλίου της Ευρώπης.
Το έργο που επιτελούν οι Αρχές Τοπικής Αυτοδιοίκησης
στην Κύπρο, στον τομέα της κοινωνικής ένταξης είναι
καθοριστικό για να διασφαλιστεί η κοινωνική συνοχή, η
επαφή, η γνωριμία και η αλληλεπίδραση του ντόπιου
πληθυσμού με τους ξένους που ζουν στην Κύπρο. Η
κοινωνική ένταξη συνεπάγεται μια σειρά από ενέργειες
και δράσεις που διαπνέονται από τις θεμελιώδεις αρχές
των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, του αλληλοσεβασμού, της
καλλιέργειας

μιας

κοινωνίας

συνύπαρξης

και

πολυπολιτισμού. Είναι από τη φύση της μια προσπάθεια
που θέλει να καταπολεμήσει στερεότυπα, προκαταλήψεις
και ξενοφοβικά αισθήματα.
Είμαστε υπερήφανοι ως Λεμεσιανοί γιατί ο Δήμος μας
είναι επικεφαλής και τελικός δικαιούχος ενός έργου μαζί
με εταίρους άλλους δήμους, καλύπτοντας όλη την
επαρχία Λεμεσού σε θέματα ένταξης.
Είμαστε διπλά υπερήφανοι γιατί η Λεμεσός συμβάλλει
στην καλλιέργεια της κουλτούρας της ανοχής και του

σεβασμού στη διαφορετικότητα με τη συμμετοχή της στο
Δίκτυο Διαπολιτισμικών πόλεων εδώ και 7 χρόνια.
Ο θεσμός των «Διαπολιτισμικών Πόλεων» ανέπτυξε ένα
μοντέλο για την ενσωμάτωση των μεταναστών σε τοπικό
επίπεδο βασισμένο στην αρχή ότι αν η πολιτισμική
διαφορετικότητα θεωρηθεί ως πλεονέκτημα, και όχι ως
απειλή προς την κοινωνική συνοχή, και αν οι Τοπικές
Αρχές, οι θεσμοί και οι πολιτικές προσαρμόζονται να τη
χειρίζονται θετικά, οι πόλεις θα πετύχουν σημαντικά
πλεονεκτήματα σε σχέση με την ανάπτυξη, τη συνοχή και
την ελκυστικότητα τους και θα μιλούμε πλέον για το
«πλεονέκτημα της πολιτισμικής διαφορετικότητας».
Το

φαινόμενο

πραγματικότητα
Ευρωπαϊκής

της
για

Ένωσης.

μετανάστευσης

το

σύνολο
Η

των

συνεχής

αποτελεί
χωρών

αύξηση

της
των

μεταναστευτικών ροών, συνδεόμενη άρρηκτα με τις
κοινωνικοοικονομικές μεταβολές και, ιδίως, με την
παγκόσμια οικονομική κρίση και τις πολεμικές συρράξεις
στην περιοχή, καθιστά επιτακτική την ανάγκη χάραξης
και

εφαρμογής

μιας

ολοκληρωμένης

μακροπρόθεσμης μεταναστευτικής πολιτικής.

και
Αυτή η

πολιτική πρέπει πρωτίστως, να εξασφαλίζει τον πλήρη
σεβασμό των δικαιωμάτων των μεταναστών, ιδίως μέσω
της

ενίσχυσης

της

νόμιμης

μετανάστευσης

και

ταυτόχρονα μέσω της καταπολέμησης της παράνομης
μετανάστευσης. Αλλά και που να στοχεύει, ταυτόχρονα,
στην ανάδειξη του μεταναστευτικού φαινομένου σε
παράγοντα ανάπτυξης και προόδου, τόσο για τις χώρες
υποδοχής όσο και για τις χώρες προέλευσης των
μεταναστών.
Ο Δήμος Λεμεσού έχει θέσει ως στόχο του να αναλάβει
πρωτοβουλίες και να μεριμνήσει ώστε οι αλυσιδωτές
συνέπειες

της

μετανάστευσης

στην

κοινωνία

να

αμβλύνονται με την ομαλότερη ένταξη των ξένων. Χωρίς
τοπικές πρωτοβουλίες για την ένταξη των μεταναστών,
την καταπολέμηση των ξενοφοβικών τάσεων και την
αποδοχή της διαφορετικότητας είναι βέβαιο ότι θα
οδηγηθούμε

σε

φαινόμενα

γκετοποίησης

και

παραβατικότητας. Αυτά τα φαινόμενα τα έχουμε ήδη δει
να

εκδηλώνονται

σε

άλλες

ευρωπαϊκές

χώρες.

Παράλληλα δεν μπορεί να νοηθεί ομαλή και δημιουργική
ενσωμάτωση των μεταναστών στη χώρα υποδοχής αν δεν

ληφθεί μέριμνα, από πλευράς της Πολιτείας, για τη
διασφάλιση του σεβασμού των θεμελιωδών δικαιωμάτων
των μεταναστών και, κυρίως, τη δυνατότητά τους να
συμμετάσχουν απρόσκοπτα στην οικονομική, κοινωνική
και πολιτιστική ζωή της χώρας που τους φιλοξενεί.
Αγαπητές φίλες, αγαπητοί φίλοι,
Η Λεμεσός υπήρξε ανέκαθεν το λιμάνι του ήλιου που
φιλοξενούσε

διαφορετικούς

ανθρώπους

και

άλλους

πολιτισμούς. Η πολυπολιτισμικότητα είναι μία από τις
δυνάμεις μας, είναι μέρος της ταυτότητάς μας.
Θα ήθελα να τονίσω τη σημαντική προσφορά των
διαφορετικών λαών, όχι μόνο στην οικονομία μιας χώρας,
αλλά και στον εμπλουτισμό, στην ανανέωση του
πολιτισμού, των γνώσεων και του δυναμισμού της χώρας
υποδοχής.

Η Κύπρος αποτελεί ζωντανό παράδειγμα

πρόσμιξης πολιτισμών που η γεωπολιτική της θέση στο
σταυροδρόμι τριών ηπείρων, έχει επιβάλει διαμέσου των
αιώνων.
Κλείνοντας θα ήθελα να ευχαριστήσω ιδιαίτερα για τη
συνεργασία το Συμβούλιο της Ευρώπης που μας έδωσε

την ευκαιρία να συνδιοργανώσουμε το συνέδριο αυτό και
να μάθουμε από τη δική τους εμπειρία, αλλά και να
μοιραστούμε με άλλους φίλους τις εμπειρίες μας.
Ιδιαίτερες ευχαριστίες στη συντονίστρια του Δικτύου
Διαπολιτισμικών Πόλεων (κα Irena Guidikova), στους
ομιλητές και συντονιστές των διάφορων εργαστηρίων του
συνεδρίου που βρίσκονται σήμερα μαζί μας.
Σας ευχαριστώ όλους για την προσοχή σας και σας
εύχομαι ένα παραγωγικό και αποδοτικό διήμερο στη
Λεμεσό.

