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ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
Δικαιώματα Συμμετοχής και Κοινωνικές Ανισότητες
Πραγματοποιήθηκαν με επιτυχία οι διήμερες εκδηλώσεις με θέμα τη σχέση
κοινωνικής ένταξης και κοινωνικής συνοχής στα Βόλο (20‐21/6/2012) και στα
Ιωάννινα (22‐23/6/2012).
Οι εκδηλώσεις εντάσσονται στη Δράση 1.1/10 «Ενημέρωση και ευαισθητοποίηση
της κοινωνίας υποδοχής», Υποέργο Ε Ήπειρος, Δ. Μακεδονία, Θεσσαλία, Στ. Ελλάδα
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 βήμα διαλόγου, ώστε να συζητηθούν όψεις της κοινωνικής
ένταξης των μεταναστών/στριών όπως η λειτουργία των Συμβουλίων Ένταξης
Μεταναστών και η λεγόμενη «δεύτερη γενιά» μεταναστών.
Από τις έρευνες που διεξάγει το αρμόδιο για το σκοπό αυτό όργανο της ελληνικής
δημόσιας διοίκησης, το Εθνικό Κέντρο Κοινωνικών Ερευνών, φαίνεται ότι η
παραμονή των μεταναστών στο «αόρατο» κομμάτι της κοινωνίας μας, εκτός από το
ηθικό ζήτημα που δημιουργεί, συνιστά επίσης μια πολύ «ορατή» ως προς τις
συνέπειές της πηγή ανισότητας. Η συνθήκη αυτή είναι ακόμη πιο επιβαρυντική για
τα παιδιά οικογενειών με μεταναστευτική βιογραφία που μεγαλώνουν ή και έχουν
γεννηθεί στην Ελλάδα. Οι αιτίες της κατάστασης εντοπίζονται βεβαίως στον τρόπο
που λειτουργούν οι κοινωνικές ανισότητες στη χώρα μας αλλά επίσης και στην
αστάθεια και πολυπλοκότητα του νομικού πλαισίου που νομιμοποιεί την παραμονή
στη χώρα των παιδιών της «δεύτερης γενιάς», όπως και των γονιών τους.
Σε ζητήματα σαν τα παραπάνω μπορεί να συμβάλει ουσιαστικά η συμμετοχή των
Συμβουλίων Ένταξης Μεταναστών στη δημόσια ζωή σε τοπικό επίπεδο. Νέος ακόμη
θεσμός, όχι πλήρως εμπεδωμένος σε όλη τη χώρα, το Συμβούλιο Ένταξης
Μεταναστών λειτουργεί, σύμφωνα με τον «Καλλικράτη» συμβουλευτικά προς το
Δημοτικό Συμβούλιο και έχει ως αποστολή να επεξεργάζεται προβλήματα και να
προτείνει λύσεις. Όσο κι αν τα παραδείγματα «καλών πρακτικών» είναι ακόμη
λιγοστά στη χώρα μας, όσο κι αν οι ταχύτητες μεταξύ των ΟΤΑ της χώρας
παραμένουν διαφορετικές, οι Δήμοι Βόλου και Ιωαννίνων συγκαταλέγονται μεταξύ
εκείνων που προσπαθούν να δώσουν πνοή στο νέο θεσμό και να καταστήσουν τα
Συμβούλια ένα ουσιαστικό συμβουλευτικό όργανο της τοπικής αυτοδιοίκησης.
Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε μαζί μας στο: 210‐8815310
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