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ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
LION “LOcal Alliance for INtegration”

Τα τελευταία 4 χρόνια, η Ελλάδα έχει καταστεί ένα από τα κύρια ευρωπαϊκά σημεία
εισόδου για Yπηκόους Tρίτων Xωρών (αιτούντες άσυλο, πρόσφυγες και μετανάστες) που
αναζητούν ασφάλεια και μια καλύτερη ζωή για αυτούς και τις οικογένειες τους. Μόνο μεταξύ
2015 και 2016 καταγράφηκαν πάνω από 1 εκατομμύριο αφίξεις στον χερσαίο και θαλάσσιο
ελλαδικό χώρο. Το 2017 και το 2018, αντίστοιχα, καταγράφηκαν 36.670 και 50.508
περισσότερες αφίξεις.1 Αυτές οι μαζικές εισροές επέστησαν την προσοχή πολλών τοπικών
και περιφερειακών αρχών όπως και ανθρωπιστικών οργανώσεων, καθώς η Ελλάδα κλήθηκε
να αντιμετωπίσει την προσφυγική κρίση σε επίπεδο έκτακτης ανάγκης. Τέσσερα χρόνια
αργότερα, η χώρα επιδιώκει να οικοδομήσει ισχυρούς μηχανισμούς βάσει των οποίων θα
δοθεί η δυνατότητα στους νέους πληθυσμούς να ενσωματωθούν όσο πιο αποτελεσματικά
και ομαλά γίνεται στις τοπικές κοινωνίες. Έως και 28 Φεβρουαρίου 2019, η UNHCR εκτιμά ότι
74.350 πρόσφυγες και μετανάστες έφθασαν και παρέμειναν στην Ελλάδα από το 2015-2016
και έπειτα.2
Όπως αναφέρεται στην Ατζέντα της ΕΕ για την ένταξη, καθώς και στην Εθνική Στρατηγική
για την Ένταξη των Υπηκόων Τρίτων Χωρών (Υ.Τ.Χ.) (2013, 2018), η ένταξη πραγματοποιείται
σε τοπικό επίπεδο, σε ένα πλαίσιο καθημερινότητας όπου ο καθένας έχει το ρόλο
του.3Σύμφωνα με τους κανονισμούς και τις οδηγίες της ΕΕ, η Ελλάδα - που δεν ήταν
προετοιμασμένη να φιλοξενήσει αυτούς τους πληθυσμούς - καταβάλλει έντονες
προσπάθειες σε τοπικό επίπεδο για την ευαισθητοποίηση του κοινού όσον αφορά τις
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UNHCR, Situation Mediterranean Situation, Operational Portal, διαθέσιμο στο
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Ευρωπαϊκή Ατζέντα για τη μετανάστευση : https://ec.europa.eu/homeaffairs/sites/homeaffairs/files/what-we-do/policies/european-agenda-migration/backgroundinformation/docs/communication_on_the_european_agenda_on_migration_en.pdf; βλέπε επίσης,
«Στρατηγική για την ένταξη των πολιτών τρίτων χωρών»,Υπουργείο Εσωτερικών / Γενική Γραμματεία
Πληθυσμού και Κοινωνικής Συνοχής, Αθήνα, 2013. Ανακτήθηκε από:
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1

Project funded by the European Union’s Asylum,
Migration and Integration Fund (2014-2020). Grant Agreement number:
776213- LION- AMIF-2016-AG-INTE
1st Press Release

ανάγκες των νέο-εισερχομένων όπως επίσης σχεδιάζει εθνικό σχέδιο δράσης αναφορικά με
την διαδικασίας ένταξης των συγκεκριμένων πληθυσμών.
Παραμονές των αλλαγών αυτών, το έργο LION, το οποίο χρηματοδοτείται από το
Ευρωπαϊκό Ταμείο Ασύλου, Μετανάστευσης και Ολοκλήρωσης (2014-2020), διάρκειας 24
μηνών, υλοποιεί τις δραστηριότητές του στην πόλη της Θεσσαλονίκης. Το πρόγραμμα
στοχεύει στην προώθηση της ενεργού συμμετοχής των Υ.Τ.Χ. σε σημαντικές πτυχές της
κοινωνίας και στην ενίσχυση των ικανοτήτων των τοπικών αρχών, προκειμένου να
αντιμετωπιστούν αποτελεσματικά οι παράγοντες που οδηγούν στην περιθωριοποίηση και
τον κοινωνικοοικονομικό αποκλεισμό των Υ.Τ.Χ.
Το έργο στοχεύει στη δημιουργία μιας πλατφόρμας όπου θα διεξάγονται
διαβουλεύσεις και ημέρες ενημέρωσης σε πέντε βασικούς τομείς (δηλαδή την επίσημη
εκπαίδευση,

πρωτοβάθμια

φροντίδα

υγείας,

κοινωνική

φροντίδα,

εργασία

και

διαπολιτισμική συνύπαρξη) μεταξύ των φορέων της τοπικής κοινωνίας και των Υ.Τ.Χ.. Αυτή η
πλατφόρμα θα επιτρέψει και στις δύο ομάδες να ανταλλάξουν απόψεις, εμπειρίες και
πρακτικές. Με αυτόν τον τρόπο θα δημιουργηθούν από τη μια πλευρά ισχυρές σχέσεις, και
από την άλλη πλευρά, θα ενισχυθούν οι κοινές δραστηριότητες μεταξύ των δύο ομάδων
στοχεύοντας στην ομόφωνη συνεργασία στα «Συμβούλια Ένταξης

Μεταναστών» που

λειτουργούν από το 2010 στην Ελλάδα.
Οργανώνονται επίσης οι απαραίτητες δραστηριότητες δημιουργίας ικανοτήτων, όπως
εκπαιδευτικές δραστηριότητες και βιωματικά εργαστήρια απευθυνόμενα σε αστυνομικό
προσωπικό, νοσηλευτικό προσωπικό, επαγγελματίες πρώτης γραμμής και εκπαιδευτικούς.
Επίσης άλλες δραστηριότητες όπως "Γνωρίζοντας την πόλη μου" και "Γνωρίζοντας τους
ανθρώπους της πόλης μου" λαμβάνουν χώρα, προετοιμάζοντας το έδαφος για γόνιμη
συνεργασία και αμοιβαία κατανόηση, επιτυγχάνοντας έναν κοινό στόχο,δηλαδή την ένταξη.
Το έργο επικοινωνεί τις δραστηριότητές του μεσώ των μέσων κοινωνικής δικτύωσης,
Twitter, Facebook και στην ιστοσελίδα του. Όλες οι παραπάνω δραστηριότητες
προετοιμάστηκαν και σχεδιάστηκαν σύμφωνα με τα ευρήματα μιας διεξοδικής έρευνας
σχετικά με τις βέλτιστες πρακτικές σε επίπεδο ΕΕ και σε εθνικό επίπεδο που διεξήχθησαν
κατά την πρώτη φάση του έργου.
Το έργο LION συγκεντρώνει έξι εταίρους από δύο χώρες της ΕΕ (Ελλάδα και Βέλγιο):
την Εθνική Σχολή Δημόσιας Υγείας, το Πανεπιστήμιο της Γάνδης (Βέλγιο), την ΜΚΟ PRAKSIS,
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τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Δημοσίου Δικαίου (EPLO) , την Συμβουλευτική Εταιρεία CMTPROOPTIKI και τη ΑμΚΕ Κοινωνικής Αλληλεγγύης «Συν-ειρμός» (SYN-EIRMOS).
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