Δελτίο Τύπου – Λήξη Συνεδρίου με θέμα:
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΠΡΟΣΦΥΓΙΚΟΥ ΖΗΤΗΜΑΤΟΣ
ΚΑΙ ΤΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΗΣ ΚΡΙΣΗΣ
Διάλογος για τα δικαιώματα των δικαιούχων διεθνούς προστασίας
3 Απριλίου 2017 - Πανεπιστήμιο Μακεδονίας
Με μεγάλη επιτυχία πραγματοποιήθηκε το συνέδριο με τίτλο «Διαστάσεις του
προσφυγικού ζητήματος και της ανθρωπιστικής κρίσης - Διάλογος για τα δικαιώματα
των αιτούντων άσυλο και των δικαιούχων διεθνούς προστασίας», που συνδιοργάνωσε η
Έδρα UNESCO «Διαπολιτισμικής Πολιτικής για μία Δραστήρια και Αλληλέγγυα
Ιθαγένεια» με το «Ίδρυμα Καλλιόπης Κούφα για την Προαγωγή του Διεθνούς Δικαίου
και την Προστασία των Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων» τη Δευτέρα 3 Απριλίου 2017 στο
Πανεπιστήμιο Μακεδονίας. Το συνέδριο τέθηκε υπό την αιγίδα της Ύπατης Αρμοστείας
του ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες (UNHCR) και χρηματοδοτήθηκε από το Ευρωπαϊκό
Πρόγραμμα ERASMUS+, στο πλαίσιο του προγράμματος Jean Monnet Project
"Discourses on European Union and Human Rights", που συντονίζει το προαναφερόμενο
Ίδρυμα.
Το συνέδριο χαιρέτισαν ο Αναπληρωτής Πρύτανη του Πανεπιστημίου
Μακεδονίας κ. Ιορδάνης Ελευθεριάδης, ο Ανώτατος Αξιωματικός
Προστασίας (Senior Protection Officer) από το Γραφείο της Ύπατης
Αρμοστείας του ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες στη Θεσσαλονίκη κ. Vincent
Briard (βλ. φωτογραφία).
Επίσης χαιρετισμό απηύθυνε ο Διευθυντής κ. Παναγιώτης Ανανιάδης από την
Περιφερειακή Διεύθυνση Α/βάθμιας και Β/βάθμιας Εκπαίδευσης.
Κεντρικό θέμα του Συνεδρίου ήταν το ζήτημα της αποτελεσματικής ένταξης των
προσφύγων και γενικά των δικαιούχων διεθνούς προστασίας. Συμμετείχαν εκπρόσωποι
από το Κράτος, όπως η Διευθύντρια της Ελληνικής Υπηρεσίας Ασύλου κ. Μαρία
Σταυροπούλου, ο Περιφερειακός Συντονιστής Βορείου Ελλάδας και Ηπείρου του
Υπουργείου Μεταναστευτικής Πολιτικής κ. Νικόλαος Ράγκος, και οι συντονιστές
εκπαίδευσης προσφύγων (ΣΕΠ), μεταξύ των οποίων η κ. Νένα Στάμου από το κέντρο
φιλοξενίας Δερβένι–ΑΛΕΞΥΛ.
Σημαντική ήταν η παρουσία των εκπροσώπων των Δήμων, όπως η Πρόεδρος του
Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Θεσσαλονίκης και τέως Αντιδήμαρχος Κοινωνικής
Πολιτικής κ. Καλυψώ Γούλα και η Δημοτική Σύμβουλος και Πρόεδρος του Συμβουλίου

Ένταξης Μεταναστών του Δήμου Θέρμης κ. Άννα Μίχου, ενώ γραπτό μήνυμα απέστειλε
ο Δήμαρχος Εχεδώρου.
Στο συνέδριο μίλησαν εκπρόσωποι Διεθνών Οργανισμών, όπως της Ύπατης Αρμοστείας
του ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες κ. Πέτρος Μάστακας, της UNICEF η κ. Δέσποινα Συρρή, του
Διεθνούς Οργανισμού Μετανάστευσης (IΟΜ) κ. Φανή Γαλατσοπούλου. Επίσης
παρουσίασε το έργο της Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας Υποστήριξης για το Άσυλο (EASO) στην
Ελλάδα η κ. Δήμητρα Πιππίδου.
Τέλος, παρουσίασαν το έργο τους και τις βέλτιστες πρακτικές τους για την στήριξη των
προσφύγων οι εκπρόσωποι διεθνών και ελληνικών ΜΚΟ, όπως οι Γιατροί του Κόσμου,
INTERSOS, Caritas Hellas, PRAKSIS, ΑΡΣΙΣ, Ελληνικό Συμβούλιο για τους πρόσφυγες, ELIX
και Associazione Firdaus. Επιστολή με ένα σύντομο χαιρετισμό απέστειλε και ο
Δήμαρχος Δήμου Δέλτα κ. Ευθύμιος Φωτόπουλος και αναγνώσθηκε στους
παρευρισκόμενους.
Κατά τη διάρκεια του συνεδρίου προβλήθηκαν και τρία κινηματογραφικά τρέιλερ του
Ιρανού σκηνοθέτη και πρόσφυγα κ. Μορτεζά Τζαφαρί. Στη συνέχεια ακολούθησε
εξαιρετικά ενδιαφέρουσα συνέντευξη του σκηνοθέτη από την κ. Μαρία Χρόντσιου,
ΜΔΕ, συμβούλου της Δημοτικής Κοινότητας Νέου Ρυσίου του Δήμου Θέρμης, όπου
αναλύθηκε το προσφυγικό ζήτημα μέσα από τα μάτια ενός πρόσφυγα.
Στο τέλος του συνεδρίου πραγματοποιήθηκε Συζήτηση Στρογγυλής Τραπέζης, όπου
έγινε διεξοδική ανάλυση από πλευράς των παρευρισκόμενων συνέδρων για την
προστασία των δικαιωμάτων των υπηκόων τρίτων χωρών και την ένταξη των
προσφύγων μέσω της εκπαίδευσης, της απασχόλησης και του διαπολιτισμικού
διαλόγου. Το βασικό συμπέρασμα που εξήχθη μετά τις εργασίες του ως άνω συνεδρίου
ήταν η δημιουργία θετικού κλίματος και αγαστών σχέσεων συνεργασίας και δικτύωσης
μεταξύ όλων των ανθρωπιστικών φορέων για τη διασφάλιση των Ανθρωπίνων
Δικαιωμάτων και των πανανθρώπινων αξιών σε μία δημοκρατική κοινωνία. Η Έδρα
UNESCO «Διαπολιτισμικής Πολιτικής για μία Δραστήρια και Αλληλέγγυα Ιθαγένεια» και
το «Ίδρυμα Καλλιόπης Κούφα για την Προαγωγή του Διεθνούς Δικαίου και την
Προστασία των Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων» ευχαριστούν όλους όσους συμμετείχαν στο
συνέδριο.

