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ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
Πρόσβαση υπηκόων τρίτων χωρών στην αγορά εργασίας
Εργαστήριο Διαβούλευσης στα Τρίκαλα
Πραγματοποιήθηκε στα Τρίκαλα την Τετάρτη 22 Μαΐου 2013 (Αίθουσα
Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Τρικκαίων), Εργαστήριο ΔιαβούλευσηςWorkshop με θέμα:
«Πρόσβαση στην αγορά εργασίας των υπηκόων τρίτων χωρών:
Για μια αποτελεσματική συνεργασία μεταξύ εργοδοτών, αυτοδιοίκησης
και κοινωνίας των πολιτών»
Κατά την έναρξη των εργασιών του Εργαστηρίου Διαβούλευσης, χαιρετισμό
απηύθυναν ο Δήμαρχος Τρικκαίων, κ. Χρήστος Λάππας και οι Αντιδήμαρχοι,
κ.κ. Αχιλλέας Μισυρλής και Ζήσης Γκουγκουστάμος, καθώς επίσης ο
Αντιδήμαρχος Αργιθέας, κ. Αργύρης Καναβός, ενώ συμμετείχαν εκπρόσωποι
οργανώσεων και Δήμων της ευρύτερης περιοχής.
Ο Δήμαρχος Τρικκαίων στο χαιρετισμό του αναφέρθηκε στη στενή σχέση της
Τοπικής Αυτοδιοίκησης με το ευαίσθητο θέμα της υποδοχής μεταναστών και
ανέδειξε τη σημασία του θεσμού των Συμβουλίων Ένταξης Μεταναστών για
την ενεργό και ισότιμη συμμετοχή των υπηκόων τρίτων χωρών στα τοπικά
κέντρα λήψης αποφάσεων και την άμβλυνση των φαινομένων «γκετοποίησης»
στις τοπικές κοινωνίες.
Στο Workshop συζητήθηκαν διεξοδικά τα θέματα απασχόλησης μελών των
μεταναστευτικών κοινοτήτων και προσβασιμότητάς τους στην εργασία και την
επιχειρηματικότητα. Αναλύθηκαν τα τυπικά ζητήματα, δόθηκε έμφαση στις
πρακτικές που εντοπίζονται στις τοπικές αγορές εργασίας, αλλά και στις αγορές
των χωρών της Ε.Ε., ενώ αναδείχθηκε και ο ρόλος των αυτοδιοικητικών
φορέων για την προώθηση της ένταξης των μεταναστών στις τοπικές
οικονομίες.
Ιδιαίτερα ενδιαφέρουσα ήταν η τοποθέτηση της κας. Jitka Markova από το
Ευρωπαϊκό Δίκτυο Γυναικών Μεταναστών (European Network of Migrant
Women - ENoMW), η οποία αναφέρθηκε στις πρακτικές ενσωμάτωσης των
γυναικών υπηκόων τρίτων χωρών στην αγορά εργασίας της Μεγάλης
Βρετανίας και στη συμβολή των μεταναστευτικών οργανώσεων.
Ο κ. Απόστολος Καψάλης, ερευνητής εργασιακών σχέσεων του Ινστιτούτου
Εργασίας της Γ.Σ.Ε.Ε., στην εισήγησή του, παρουσίασε στοιχεία για την
απασχόληση των μεταναστών στον πρωτογενή τομέα, ενώ ο κ. Γιώργος

Αλεβιζάκης, μέλος της Γραμματείας Μεταναστών της Γ.Σ.Ε.Ε. και του ΣΕΜ
Αιγάλεω, αναφέρθηκε στο ρόλο και τις πρακτικές που εφαρμόζουν οι
οργανώσεις των εργαζομένων, ανέλυσε τις παρεμβάσεις της Γ.Σ.Ε.Ε., ενώ
έδωσε έμφαση στην προοπτική συνεργασίας της με τους ΟΤΑ.
Σημαντικές, επίσης, ήταν οι παρεμβάσεις της κας. Πατ Ογκμπόντου από την
Ένωση Νιγηριανών Γυναικών και του κ. Λαμίν Καμπά, μέλους της ASANTE, οι
οποίοι μετέφεραν την εμπειρία τους, εστιάζοντας στις δυσκολίες που
ανακύπτουν κατά την πρόσβαση των υπηκόων τρίτων χωρών στην
απασχόληση και την ασφάλιση.
Τις εργασίες συντόνισε η Δρ. Μαρίνα Αγγελάκη από την Επιστημονική
Εταιρεία για την Κοινωνική Συνοχή και Ανάπτυξη (ΕΠ.Ε.Κ.Σ.Α.), ενώ το
Εργαστήριο ολοκληρώθηκε με την παρουσίαση των βασικών συμπερασμάτων
από τον κ. Γιώργο Μακρυνό, Δημοτικό Σύμβουλο για θέματα Παιδείας &
Μεταναστευτικής Πολιτικής του Δήμου Κορυδαλλού.
Το Εργαστήριο Διαβούλευσης σχεδιάστηκε και διεξήχθη στο πλαίσιο του Έργου
«Ανάπτυξη δικτύου συνεργασίας μεταξύ εκπροσώπων των Συμβουλίων
Ένταξης Μεταναστών και άλλων παρόμοιων οργάνων της Τοπικής
Αυτοδιοίκησης σε επίπεδο Ε.Ε. και εκπροσώπων οργανώσεων
μεταναστών σε ευρωπαϊκό επίπεδο» (Δράση 4.1.β/11).
Το Έργο υλοποιείται από τη ΔΙΑΣΤΑΣΗ Εκπαιδευτικές & Συμβουλευτικές
Υπηρεσίες Α.Ε. σε συνεργασία με την Επιστημονική Εταιρεία για την
Κοινωνική Συνοχή και Ανάπτυξη (ΕΠ.Ε.Κ.Σ.Α.) και την Αναπτυξιακή
Εταιρεία Μηχανογράφησης και Επιχειρησιακών Μονάδων ΟΤΑ του
Δήμου Αθηναίων (ΔΑΕΜ Α.Ε.), στο πλαίσιο του Ετήσιου Προγράμματος του
Ευρωπαϊκού Ταμείου Ένταξης Υπηκόων Τρίτων Χωρών (ΕΤΕ) και
συγχρηματοδοτείται από κοινοτικούς και εθνικούς πόρους. Αποτελεί συνέχεια
των αντίστοιχων Δράσεων «Υποστήριξη της Λειτουργίας των Συμβουλίων
Ένταξης Μεταναστών» (Δράση 1.4/09) και «Δημιουργία δικτύου συνεργασίας
σε τοπικό επίπεδο μεταξύ των κρατών μελών της ΕΕ» (Δράση 4.1/10), που
ολοκληρώθηκαν με εξαιρετική επιτυχία το 2011 και 2012.
Η Δράση επικεντρώνεται στην ανάπτυξη και λειτουργία ενός Δικτύου
Συνεργασίας, αποτελούμενο από εκπροσώπους των ΣΕΜ, οργάνων της
Τοπικής Αυτοδιοίκησης και οργανώσεων μεταναστών σε επίπεδο Ευρωπαϊκής
Ένωσης, με στόχο την ενδυνάμωση του θεσμού των Συμβουλίων
Ένταξης Μεταναστών και την προώθηση της κοινωνικής συνοχής μέσω
της δικτύωσης και της ανταλλαγής βέλτιστων πρακτικών σε θέματα
μετανάστευσης και ενσωμάτωσης των υπηκόων τρίτων χωρών.
Η οργάνωση πέντε Θεματικών Εργαστηρίων Διαβούλευσης - Workshops
(Καβάλα, Τρίκαλα, Θεσσαλονίκη, Αθήνα, Βρυξέλλες) αποτελεί μία από τις
βασικές δράσεις του Έργου.
Κεντρικοί στόχοι των Workshops είναι:
 η ανάλυση επιτυχημένων παραδειγμάτων πολιτικών ένταξης των
μεταναστών,
 η ανταλλαγή απόψεων μεταξύ εκπροσώπων φορέων που έχουν άμεση
σχέση με το ζήτημα,

 ο κοινός σχεδιασμός πρότυπων Τοπικών Σχεδίων Δράσης κοινωνικής
ενσωμάτωσης, καθώς και
 η ανάδειξη του νευραλγικού ρόλου της τοπικής αυτοδιοίκησης στη
διαδικασία ένταξης των υπηκόων τρίτων χωρών, αλλά και των τρόπων
ενίσχυσης της συμβολής της.
Τα Εργαστήρια οριοθετούν τις θεματικές ενότητες που συγκροτούν την
ευρύτερη έννοια της κοινωνικής ένταξης (πρόσβαση των υπηκόων τρίτων
χωρών στην αγορά εργασίας και σε υπηρεσίες, καταπολέμηση του ρατσισμού,
εφαρμογή καλών πρακτικών - ευρωπαϊκή εμπειρία, συμμετοχή στα κοινά) και
θέτουν τις προτεραιότητες των πολιτικών άρσης του κοινωνικού αποκλεισμού.
Σε κάθε Εργαστήριο συμμετέχουν περίπου 20 εκπρόσωποι ΣΕΜ ή άλλων
συμβουλευτικών οργάνων της τοπικής αυτοδιοίκησης, καθώς και εκπρόσωποι
οργανώσεων μεταναστών σε ευρωπαϊκό επίπεδο, οι οποίοι θα αποτελέσουν τον
πυρήνα, αλλά και την κινητήριο δύναμη του Δικτύου Συνεργασίας.
Με την ολοκλήρωση των εργαστηρίων, θα εκδοθούν Θεματικοί Οδηγοί όπου
θα καταγράφονται και θα σχολιάζονται παραδείγματα καινοτόμων πολιτικών
ένταξης, συμβάλλοντας, με καθοριστικό τρόπο, στην ενίσχυση των
μηχανισμών σχεδιασμού και εφαρμογής ολοκληρωμένων προγραμμάτων για
την κοινωνική ενσωμάτωση των μεταναστών.
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