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Χαιρετισμός από Μιχάλη Μπέη, προεδρεύων Συμβουλευτικής Επιτροπής για την
Ένταξη Μεταναστών, Διοικητικός Λειτουργός Τμήματος Αρχείου Πληθυσμού και
Μετανάστευσης - Υπουργείο Εσωτερικών
«Εκ μέρους του Υπουργείου Εσωτερικών και του Τμήματος Αρχείου Πληθυσμού και
Μετανάστευσης, αλλά και εκ μέρους της Συμβουλευτικής Επιτροπής για την Ένταξη, σας
καλωσορίζω στη σημερινή δημοσιογραφική διάσκεψη.
Σήμερα παρουσιάζουμε την πρώτη έκδοση του Εθνικού Σχεδίου για την ένταξη των
μεταναστών, ένα εκτενέστατο κείμενο, το οποίο συνοψίζει την πολιτική της Κυπριακής
Δημοκρατίας για την ένταξη των Μεταναστών και καθορίζει συγκεκριμένες δράσεις σε
βάθος τριετίας. Στις 150 σελίδες του κειμένου μπορεί να βρει κανείς μια περιεκτική
ανάλυση του πλαισίου και των πολιτικών ένταξης, τόσο σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης,
όσο και σε εθνικό επίπεδο. Κυρίως όμως, το Εθνικό Σχέδιο περιλαμβάνει μια σειρά από
δράσεις, χωρισμένες σε 8 κύριους άξονες παρέμβασης, με στόχο την υλοποίηση της
εθνικής πολιτικής και την καλύτερη και πιο αποτελεσματική ένταξη των μεταναστών στην
κυπριακή κοινωνία. Για κάθε δράση περιγράφονται όχι μόνο η αιτιολόγηση και οι στόχοι,
αλλά και μετρήσιμοι δείκτες αποτελεσματικότητας και πιθανοί τρόποι χρηματοδότησης
της, δίνοντας έτσι την δυνατότητα καλύτερης διαχείρισης και παρακολούθησης του
Εθνικού Σχεδίου.
Το Εθνικό Σχέδιο όμως δεν αποτελεί ένα νεκρό κείμενο, το οποίο συντάχθηκε σε κάποιο
γραφείο στην Δημόσια Υπηρεσία. Για να φτάσουμε στην σημερινή έκδοση, την οποία και
σας παρουσιάζουμε, έγινε μια εις βάθος έρευνα της κατάστασης και των υφιαστάμενων
αναγκών στην Κύπρο, μέσα από μια διαδικασία συνεντεύξεων, συναντήσεων και κυρίως
ομάδων εστίασης. Στην διαδικασία αυτή προσκλήθηκαν και είχαν την ευκαιρία να
συμμετέχουν και να εκφέρουν τις απόψεις τους και τις προτάσεις τους, όλοι οι
εμπλεκόμενοι σε θέματα μετανάστευσης και ένταξης στην Κύπρο. Όχι μόνο οι
κυβερνητικές υπηρεσίες, τα Υπουργεία Εσωτερικών, Παιδείας, Υγείας, Εργασίας, τα
Τμήματα και οι Υπηρεσίες τους, αλλά και ανεξάρτητες υπηρεσίες, οι ενώσεις των
εργοδοτών, οι συντεχνίες των εργαζομένων. Στη διαδικασία αυτή συμμετείχαν και οι
τοπικές αρχές, τόσο μεμονωμένα, όσο και οι ενώσεις τους, καθώς έχουν να
διαδραματίσουν σημαντικό ρόλο στην ένταξη των μεταναστών στην τοπική κοινωνία.
Φυσικά δε θα μπορούσαμε να αφήσουμε απέξω τις μη κυβερνητικές οργανώσεις και
τους διεθνείς οργανισμούς, που ήδη δραστηριοποιούνται στην Κύπρο και που ήδη
επιτελούν σημαντικό έργο για την ένταξη των μεταναστών. Το κυριότερο όμως είναι πως
στην διαδικασία εκπόνησης του Εθνικού Σχεδίου είχαν την ευκαιρία να εκφράσουν τις
απόψεις τους και οι ίδιοι οι μετανάστες, είτε μέσω των οργανώσεων των μεταναστών,

τυπικών ή και άτυπων είτε και μεμονωμένα, είτε ακόμη αν θέλετε μέσω των εκπροσώπων
των πρεσβειών των κρατών, υπήκοοι των οποίων διαμένουν στην Κύπρο.
Όλοι αυτοί οι φορείς, είναι εκείνοι, οι οποίοι συμβάλλουν στην υλοποίηση των δράσεων
για την ένταξη των μεταναστών, και είναι εκείνοι στους οποίους απευθυνθήκαμε για την
διαμόρφωση του Εθνικού Σχεδίου, υιοθετώντας μια από κάτω προς τα πάνω προσέγγιση.
Και σήμερα, και για το επόμενο χρονικό διάστημα, είναι οι ίδιοι φορείς από τους οποίους
αναμένουμε να εκφέρουν τις απόψεις τους, τις παρατηρήσεις τους, να μας επισημάνουν
τυχόν αδυναμίες και κενά του Εθνικού Σχεδίου, ελπίζουμε να βρεθούν και μερικά θετικά
σημεία φυσικά, ώστε να οριστικοποιηθεί το κείμενο του Εθνικού Σχεδίου, και ακολούθως
να υποβληθεί στο Υπουργικό Συμβούλιο για υιοθέτηση, και να αποτελέσει και με τον πιο
επίσημο τρόπο, πολιτική του κράτους.
Και χρειαζόμαστε μια τέτοια πολιτική ένταξης των μεταναστών και των προσφύγων. Η
ένταξη των μεταναστών και των προσφύγων αποτελεί μια από τις σημαντικότερες
προκλήσεις, ειδικά με τις αυξημένες ροές που αντιμετωπίζει η Κύπρος. Η ένταξη στην
τοπική κοινωνία πρέπει να ξεκινάει όσο γίνεται νωρίτερα, να σέβεται και να διασφαλίζει
την διαφορετικότητα και τα ανθρώπινα δικαιώματα τους και να απευθύνεται στις
πραγματικές ανάγκες του, ει δυνατόν σε εξατομικευμένο επίπεδο. Η ένταξη όμως δεν
αφορά μόνο στους μετανάστες, αλλά και στην κοινωνία υποδοχής, που έρχεται σε επαφή
με τους μετανάστες. Άλλωστε είναι καθολικά αποδεκτό πως η ένταξη αποτελεί μια
αμφίδρομη διαδικασία, μεταξύ των μεταναστών και της κοινωνίας υποδοχής και μπορεί
να επιτευχθεί μόνο μέσω της επαφής των δύο, καταπολεμώντας τον ρατσισμό και την
μισαλλοδοξία. Η κυπριακή κοινωνία μόνο οφέλη έχει να αποκομίσει από μια
ολοκληρωμένη και αποτελεσματική ένταξη των μεταναστών σε αυτήν. Οι υπήκοοι τρίτων
χωρών που διαμένουν νόμιμα στην Κύπρο αποτελούν δυναμικό, το οποίο δεν μπορεί και
δεν πρέπει να μείνει ανεκμετάλλευτο, αλλά να συμβάλει στην πρόοδο της κοινωνίας,
συμμετέχοντας πλήρως και ισότιμα σε αυτήν.
Ολοκληρώνοντας, θα ήθελα να ευχαριστήσω, όσους συνέβαλαν στην διαμόρφωση του
Εθνικού Σχεδίου για την Ένταξη των μεταναστών, όλους τους εμπλεκόμενους στην
διαδικασία των διαβουλεύσεων μέχρι σήμερα, τα μέλη της Συμβουλευτικής Επιτροπής
για την Ένταξη, την Μονάδα Ευρωπαϊκών Ταμείων του Υπουργείου Εσωτερικών, γιατί ας
μην ξεχνάμε πως η ετοιμασία του Σχεδίου συγχρηματοδοτείται από την Ε.Ε. στα πλαίσια
του ΤΑΜΕ και την Ανάδοχο κοινοπραξία, την εταιρεία ΕΕΟ Group από την Ελλάδα, την
εταιρεία Opinion and Action Services και το Πανεπιστήμιο Κύπρου. Θα ήθελα να σας
καλέσω όλους να συμμετέχετε στην δημόσια διαβούλευση του Σχεδίου που θα
ακολουθήσει και να στηρίξετε την υλοποίηση του Σχεδίου και την ένταξη των
μεταναστών. Μας περιμένει όλους τους εμπλεκόμενους πολλή και σημαντική εργασία.
Μην ξεχνάτε πως η ένταξη είναι ένας αγώνας δρόμου, αλλά όχι ταχύτητας, πρόκειται για
μαραθώνιο αγώνα.
Σας ευχαριστώ και πάλι για την παρουσία σας και την προσοχή σας.»

