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ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ LION
Αθήνα, 02/12/2019

Με μεγάλη επιτυχία ολοκληρώθηκε το τελικό συνέδριο του προγράμματος ”Local Alliance for Integration“
(LION), του Ταμείου Ασύλου, Μετανάστευσης και Ένταξης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής (AMIF-2016-AG-INTE), που
πραγματοποιήθηκε την Παρασκευή 29 Νοεμβρίου 2019 09:00 - 18:00, στο Συνεδριακό Κέντρο της Σχολής Δημόσιας
Υγείας (π. ΕΣΔΥ), Λεωφ. Αλεξάνδρας 196, Αθήνα.
Στο συνέδριο αναλύθηκαν ζητήματα ένταξης των Υπηκόων Τρίτων Χωρών (Υ.Τ.Χ.) στην κοινότητα, στους τομείς
της υγειονομικής περίθαλψης, της απασχόλησης, της κοινωνικής φροντίδας και της διαπολιτισμικής εκπαίδευσης και
συνύπαρξης. Βασική επιδίωξη του συνεδρίου αποτέλεσε αφενός η παρουσίαση των αποτελεσμάτων του
προγράμματος σε καθέναν από τους παραπάνω 5 τομείς και αφετέρου η δημιουργία ενός γενικότερου πλαισίου
διαλόγου. Μέσα από τις εισηγήσεις και τη συζήτηση με συμμετέχοντες με πολυετή και εξειδικευμένη εμπειρία,
τέθηκαν στο επίκεντρο οι ανάγκες των Υ.Τ.Χ., οι προκλήσεις στη χάραξη πολιτικών ένταξης με την ενεργό συμμετοχή
των Υ.Τ.Χ. και η ανάγκη δικτύωσης των εμπλεκόμενων σε πολλαπλά επίπεδα διακυβέρνησης φορέων.
Ειδικότερα, οι θεματικές οι οποίες συζητήθηκαν εστίασαν στις ανάγκες και την πρόσβαση των Υ.Τ.Χ. στην
υγεία, αλλά και στα προβλήματα και στις προκλήσεις που αντιμετωπίζουν οι Υ.Τ.Χ. στην διαδικασία εύρεσης
εργασίας. Επίσης, θεματικές σχετικές με την στέγαση, την ψυχοκοινωνική υποστήριξη, το γενικό δίκτυο υποστήριξης
σε κρατικό και μη κυβερνητικό επίπεδο, παράλληλα με τα θέματα συνύπαρξης λαών στην ελληνική κοινωνία και στα
σχολεία, χωρίς ρατσιστικές και ξενοφοβικές συμπεριφορές δημιούργησαν ένα γενικότερο πλαίσιο διαλόγου,
θέτοντας τη βάση για περαιτέρω έρευνα.
Επίσημοι προσκεκλημένοι που απηύθυναν χαιρετισμό στην έναρξη του συνεδρίου ήταν μεταξύ άλλων η Γενική
Γραμματέας Πρωτοβάθμιας, Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και Ειδικής Αγωγής του Υπουργείου Παιδείας Και
Θρησκευμάτων, κα. Γκίκα, ο Γενικός Γραμματέας Μεταναστευτικής Πολιτικής, Υποδοχής και Ασύλου του Υπουργείο
Προστασίας του Πολίτη κ. Γεωργιάδης, ο αντιπρύτανης του Πανεπιστήμιου Δυτικής Αττικής κ. Καλδέλλης, η
Κοσμήτορας της Σχολής Δημόσιας Υγείας του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής κα Πάβη και ο Αντιπρόεδρος – αρμόδιος
για τα μεταδοτικά νοσήματα - του Εθνικού Οργανισμού Δημόσιας Υγείας κ. Παναγιωτακόπουλος.
Επίσης, εκπρόσωποι οργανώσεων Υ.Τ.Χ. όπως ο Πρόεδρος του Πολιτιστικού Συνδέσμου Ελλάδας-Πακιστάν κ.
Syed Mohammad Jamil, ο Πρόεδρος της ΑμΚΕ Almasar κ. Mahmud Abdel Rasoul και ο Πρόεδρος του Ελληνικού
Φόρουμ Προσφύγων κ. Yonous Mohammadi συζήτησαν και αντάλλαξαν απόψεις επί θεμάτων ένταξης μαζί με
εκπροσώπους τοπικής Αυτοδιοίκησης, και φορέων χάραξης πολιτικής, αλλά και ακαδημαϊκούς και ερευνητές που
ασχολούνται με θέματα ένταξης Υ.Τ.Χ. στους τομείς της υγείας, της απασχόλησής, της κοινωνικής φροντίδας και της
διαπολιτισμικής εκπαίδευσης και συνύπαρξης.
Περισσότερες πληροφορίες και το πλήρες πρόγραμμα εργασιών του Συνεδρίου είναι διαθέσιμα στο
διαδικτυακό τόπο του έργου LION http://allianceforintegration.eu.

