Ιούνιος 2012
ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
Ένταξη = Κοινωνική Συνοχή & Τοπική Ανάπτυξη
Πραγματοποιήθηκαν με επιτυχία οι διήμερες εκδηλώσεις με θέμα τη σχέση
κοινωνικής ένταξης και κοινωνικής συνοχής στα Χανιά (8‐9/6/2012) και στη
Μυτιλήνη (28‐29/6/2012).
Οι εκδηλώσεις εντάσσονται στη Δράση 1.1/10 «Ενημέρωση και ευαισθητοποίηση
της κοινωνίας υποδοχής», Υποέργο Γ Κρήτη, Β. Αιγαίο, Ν. Αιγαίο που υλοποίησαν
από κοινού η ΕΚΠΟΣΠΟ ΝΟΣΤΟΣ (www.nostos.org.gr) και το ΕΚΚΕ (www.ekke.gr), το
οποίο συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Ένταξης κατά 75% και από
Εθνικούς Πόρους κατά 25%.
Με σύνθημα «Κοινωνικός αποκλεισμός ή ένταξη; Κοινωνικός αυτοματισμός ή
συνοχή; Ας συζητήσουμε (επιτέλους!)», οι εκδηλώσεις έδωσαν την ευκαιρία να
δημιουργηθεί ένα αμερόληπτο βήμα διαλόγου, ώστε να μπορούν να ακουστούν
«αλήθειες» που επιμελώς συσκοτίζονται τον τελευταίο καιρό στη χώρα μας. Από τις
έρευνες που διεξάγει το αρμόδιο για το σκοπό αυτό όργανο της ελληνικής
δημόσιας διοίκησης, το Εθνικό Κέντρο Κοινωνικών Ερευνών φαίνεται η
«ουσιαστική μακροχρόνια οικονομική στασιμότητα και, πρόσφατα, [η]
επιδείνωση της σχετικής θέσης των περισσότερων μεταναστών μακράς
παραμονής», τόσο με κριτήριο τον κίνδυνο της φτώχειας όσο και την πρόσβαση σε
στέγη, στην εργασία, στα δικαιώματα.
Τα στοιχεία λοιπόν δείχνουν την ανάγκη για μια ουσιαστική κοινωνικο‐πολιτική
ένταξη και μεγαλύτερη επιρροή στα οικονομικά πράγματα των μεταναστών/στριών.
Όσο η ένταξη διευκολύνεται, τόσο περισσότερο
- εξασφαλίζεται η τοπική ανάπτυξη γιατί συμβάλλουν σ’ αυτή όλες οι τοπικές
δυνάμεις
- ενισχύεται η κοινωνική συνοχή γιατί υλοποιούνται οι θεμελιώδεις για την
κοινωνία μας αρχές της ισονομίας και της ισότητας των ευκαιριών.
Αντίθετα λοιπόν με όσα φαίνεται να επικρατούν τελευταία, η ένταξη των
μεταναστών/στριών είναι προς όφελος όλων μας. Τα μέτρα που αναδείχθηκαν στις
συζητήσεις και στις «ζυμώσεις» του διημέρου εστιάζουν κυρίως:
- στην ανάγκη να είναι σταθερό, πάγιο και ασφαλές το νομικό πλαίσιο που ορίζει
τη νομιμότητα της παραμονής των μεταναστών/στριών στη χώρα
- στην υποστήριξη θεσμών όπως τα Συμβούλια Ένταξης Μεταναστών, που
επιτρέπουν στη φωνή των «αποκλεισμένων» να ακουστεί
- στη λειτουργία συμβουλευτικών και υποστηρικτικών υπηρεσιών σε σταθερή
βάση.
Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε μαζί μας στο: 210‐8815310

Η Δράση1.1/10 «Ενημέρωση και ευαισθητοποίηση της κοινωνίας υποδοχής», Υποέργο Γ Κρήτη, Β.
Αιγαίο, Ν. Αιγαίο συγχρηματοδοτούνται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Ένταξης κατά 75% από
Κοινοτικούς πόρους και κατά 25% από Εθνικούς Πόρους

