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Ολοκληρώθηκε το 3ο Διεθνές Εργαστήριο στο πλαίσιο του προγράμματος URBACT III
31 Μαΐου 2017 - 18:23

Με επιτυχία ολοκληρώθηκαν οι εργασίες του 3ου Διεθνούς Εργαστηρίου, που φιλοξένησε ο Δήμος Θεσσαλονίκης
από τις 23 έως τις 26 Μαΐου 2017, στο πλαίσιο υλοποίησης της δεύτερης φάσης του προγράμματος URBACT III
– Arrival Cities.
Στη διάρκεια του τριημέρου, ο Δήμος Θεσσαλονίκης παρουσίασε τις καινοτόμες δράσεις του σε σχέση με την
προσφυγική κρίση, με χαρακτηριστικότερο παράδειγμα διαχείρισης έκτακτων καταστάσεων το πρόγραμμα
«REACT» (Refugee, Assistance, Collaboration, Thessaloniki) και το εκτεταμένο δίκτυο συνεργειών που ανέπτυξε
σε αυτό το πλαίσιο με πλείστους φορείς, όπως οι δήμοι Καλαμαριάς και Νεάπολης – Συκεών, η ΧΑΝΘ, η ΜΚΟ
PRAKSIS, η ΑΡΣΙΣ, το Ελληνικό Συμβούλιο για τους Πρόσφυγες και η Ελληνική Ένωση για τα Δικαιώματα του
Ανθρώπου.
Οι εκπρόσωποι των πόλεων που συμμετέχουν στο πρόγραμμα είχαν τη δυνατότητα να ενημερωθούν για τις
συνεργασίες αυτές στην πράξη, κυρίως μέσα από τις επισκέψεις τους (study visits) στις κοινωνικές δομές.
Οι πρακτικές που παρουσίασε ο Δήμος Θεσσαλονίκης απέσπασαν ιδιαίτερα θετικά σχόλια για τον τρόπο
οργάνωσης και διαχείρισης των δράσεων για το προσφυγικό ζήτημα, από πλευράς του Δήμου και των εταίρων
του.
Παράλληλα, με την ευκαιρία του 3ου Διεθνούς Εργαστηρίου αναδείχθηκαν οι υποδομές πολιτιστικής κληρονομιάς
της πόλης, όπως ο χώρος του Labattoir και η Βίλλα Πετρίδη, που φιλοξένησαν εργασίες του τριημέρου, ενώ οι
συμμετέχοντες ξεναγήθηκαν σε μνημεία της Θεσσαλονίκης.
Επιπλέον, στη διάρκεια διεξαγωγής του Εργαστηρίου, σε επίσκεψή τους στην Θεσσαλονίκη, ο εκπρόσωπος της
Ύπατης Αρμοστείας του ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες, Philippe Leclerc, καθώς και ο Υπουργός Μεταναστευτικής
Πολιτικής, Γιάννης Μουζάλας, με δηλώσεις τους προχώρησαν σε ιδιαίτερα θετικά σχόλια για τη λειτουργία του
προγράμματος «REACT» που υλοποιεί ο Δήμος Θεσσαλονίκης, ενημερώνοντας παράλληλα τους εκπροσώπους
της Περιφερειακής Ένωσης Δήμων Κεντρικής Μακεδονίας για την επέκταση του προγράμματος και σε άλλες
πόλεις της χώρας.
Επισημαίνεται ότι ο Δήμος Θεσσαλονίκης είναι ο πρώτος και μοναδικός δήμος στην Ελλάδα που έχει υπογράψει
σύμβαση απευθείας με την Ύπατη Αρμοστεία του ΟΗΕ για τους πρόσφυγες και υλοποιεί ένα ολοκληρωμένο
έργο, σχεδιασμένο στη βάση της εθνικής μεταναστευτικής πολιτικής, το οποίο υποστηρίζεται από τοπικές /
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διεθνείς ΜΚΟ και συνδέεται με το Τοπικό Σχέδιο Δράσης URBACT III «Arrival Cities» για την κοινωνική
ενσωμάτωση των προσφύγων.
Αναφερόμενη στη συμφωνία συνεργασίας με την Ύπατη Αρμοστεία του ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες, η
Εντεταλμένη Δημοτική Σύμβουλος για το προσφυγικό, Σοφία Ασλανίδου, τόνισε ότι αυτή αποτελεί τη δέσμευση
της Τοπικής Αυτοδιοίκησης για την αντιμετώπιση του προσφυγικού. «Ο Δήμος Θεσσαλονίκης αντιμετώπισε την
πρόκληση του προσφυγικού ζητήματος, εν μέσω της παρατεταμένης οικονομικής κρίσης. Με το πρόγραμμα
‘’REACT’’ μέσα από το οποίο παρέχει υπηρεσίες υψηλής ποιότητας στον ευάλωτο πληθυσμό των προσφύγων,
τη συμμετοχική υλοποίησή του από εννέα εταίρους μεταξύ των οποίων δήμοι και οργανώσεις της κοινωνίας των
πολιτών, αλλά και με τους αυστηρούς ελέγχους που διενεργεί για να διασφαλίσει και την ποιότητα των υπηρεσιών
και τον έλεγχο του δημόσιου χρήματος, ο Δήμος Θεσσαλονίκης εξασφάλισε συνθήκες αξιοπρεπούς ανθρώπινης
διαβίωσης για τους πρόσφυγες, συνεισέφερε στην τόνωση της τοπικής οικονομίας και ενίσχυσε την κοινωνική
ειρήνη» επισημαίνει η κ. Ασλανίδου. Η ίδια υπογράμμισε την ανάγκη να εναρμονιστούν οι διαδικασίες λειτουργίας
όλων των τοπικών και διεθνών εταίρων που εφαρμόζουν προγράμματα για τους πρόσφυγες.
Σημειώνεται ότι οι Δήμοι Θεσσαλονίκης, Νεάπολης – Συκεών και Καλαμαριάς έχουν προβεί συνολικά στη
μίσθωση 115 διαμερισμάτων, τα οποία πληρούν τις προϋποθέσεις που θέτει το πρόγραμμα «REACT», και ήδη
βρίσκονται πολύ κοντά στην ολοκλήρωση του στόχου των 888 θέσεων φιλοξενίας που προβλέπονται.
Ο Δήμος Θεσσαλονίκης συμμετέχει στο εγκεκριμένο δίκτυο πόλεων Arrival Cities, με επικεφαλής εταίρο τον Δήμο
Αμαδόρα της Πορτογαλίας και εταίρους από πόλεις της Ιταλίας, της Ισπανίας, της Φινλανδίας και της Λετονίας.
Στόχος του 3ου Διεθνούς Εργαστηρίου με τη συμμετοχή 40 εκπροσώπων των πόλεων εταίρων υπήρξε η
ανταλλαγή καλών πρακτικών και η ουσιαστική καταγραφή των σχεδίων δράσης των πόλεων για τη διαχείριση
των μεταναστευτικών ροών.
Στη διάρκεια του τριήμερου πραγματοποιήθηκαν:
Επισκέψεις σε Δομές Φιλοξενίας Προσφύγων και Ασυνόδευτων Ανηλίκων, σε Πολυιατρεία, στα γραφεία του
Προγράμματος «REACT» και στη ΧΑΝΘ
Παρουσίαση

Υπηρεσιών προς τους Πρόσφυγες

από τον

Αντιδήμαρχο Κοινωνικής Πολιτικής και

Αλληλεγγύης, Πέτρο Λεκάκη
Σχεδιασμός – Παρουσίαση Δράσεων – Ανταλλαγή Καλών Πρακτικών και Αξιολόγηση
Παρουσίαση στοιχείων για τις προσφυγικές ροές και την επίπτωση εθνικών πολιτικών και πολιτικών της Ε.Ε.
από τον καθηγητή του Πανεπιστημίου Μακεδονίας, Κωνσταντίνο Τσιτσελίκη
Το πρόγραμμα URBACT III – Arrival Cities συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και τα Κράτη
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Μέλη/Κράτη Εταίρους και αφορά στη χρηματοδότηση του δικτύου πόλεων LUDEN, στο πεδίο της ορθής
διαχείρισης των μεταναστευτικών ροών, με συνολική διάρκεια από τις 3 Μαΐου 2015 έως τις 3 Μαΐου 2018.
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