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Ανοιχτή διαβούλευση με πολίτες και με εκπροσώπους της κοινωνίας των πολιτών, του
ακαδημαϊκού και επιχειρηματικού κόσμου καθώς και φορέων διακυβέρνησης με θέμα
«Κλιματική αλλαγή και προσφυγικές ροές: η Ευρώπη μπροστά σε ένα παγκόσμιο
πρόβλημα» πραγματοποίησε χθες ο υποψήφιος ευρωβουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ – Προοδευτική
Συμμαχία και εκπρόσωπος της πολιτικής κίνησης ΚΟΣΜΟΣ, Πέτρος Κόκκαλης, στο πλαίσιο
της σειράς των θεματικών εργαστηρίων «KosmosLabs».
«Προσπαθούμε να
χτίσουμε έναν κόσμο στον οποίον χωράνε όλοι. Δεν πιστεύουμε σε μια Ευρώπη που θέλει
να ξεφορτώνεται ανθρώπους. Πρέπει να αλλάξει ο τρόπος με τον οποίον καταναλώνουμε
ενέργεια, το πώς αντιμετωπίζουμε τη φτώχεια, τις ανισότητες και την ποιότητα της
εκπαίδευσης. Η άνοδος της θερμοκρασίας προκαλεί λειψυδρία, καύσωνες, πλημμύρες,
άνοδο της στάθμης της θάλασσας, κάτι που αναπόφευκτα δημιουργεί πρόβλημα στην
οικονομία, ειδικά σε χώρες που στηρίζονται στον αγροτικό τομέα. Η κλιματική αλλαγή δε
συμβαίνει από μόνη της. Οι χώρες που δεν υπόγραψαν το παγκόσμιο σύμφωνο των
Ηνωμένων Εθνών για το 2030 έχουν αφεθεί στην ξενοφοβία και στην οχύρωση, όπως για
παράδειγμα η Ουγγαρία. Το επόμενο Ευρωκοινοβούλιο θα αποφασίσει με ποιον τρόπο θα
ενσωματώσει τους Παγκόσμιους Στόχους του ΟΗΕ και γι’ αυτό ο ΚΟΣΜΟΣ πραγματοποιεί
ανοιχτή διαβούλευση με τους πολίτες για τη βιώσιμη Ευρώπη 2030», σημείωσε ο κ.
Κόκκαλης στην τοποθέτησή του.

Η συζήτηση διαμορφώθηκε γύρω από τα 3 σενάρια της ΕΕ προς μια βιώσιμη Ευρώπη ως
το 2030. Σύμφωνα με αυτά η Ευρώπη είτε θα υιοθετήσει μια παγκόσμια στρατηγική για τους
στόχους της βιώσιμης ανάπτυξης που θα ορίζει τις ενέργειες των κρατών μελών της, είτε η
στρατηγική αυτή θα ακολουθείται κεντρικά αλλά δεν θα δεσμεύει τα κράτη, ή θα
επικεντρώνεται στην εξωτερική δράση ενισχύοντας την φιλοδοξία για βιωσιμότητα στο
εσωτερικό της.

Στο πλαίσιο του KosmosLab συζητήθηκαν στοιχεία για τον αριθμό των προσφύγων και
των μεταναστών που ήρθαν στην Ελλάδα, από την Ελένη Πετράκη της Υπηρεσίας Ασύλου
του Υπουργείου Μεταναστευτικής Πολιτικής και την Ελένη Τάκου από το HumanRights360.
Επίσης παρουσιάστηκε η συμβολή της Οργάνωσης ΓΗ και της Παμπειραϊκής στην άμεση
αντιμετώπιση των αναγκών των προσφύγων στον Πειραιά, από τους Ντίνο Μαχαίρα και
Σωτήρη Αλεξόπουλο αντίστοιχα. Ο υποψήφιος ευρωβουλετής του ΣΥΡΙΖΑ – Προοδευτική
Συμμαχία, Yonous Muhammadi κατάθεσε την πολύχρονη εμπειρία του σε θέματα που
αφορούν τη ζωή των προσφύγων στην Ελλάδα και των προβλημάτων που αντιμετωπίζουν
στην πορεία της ένταξής τους στην κοινωνία, ενώ συγκίνησαν οι αληθινές ιστορίες που
μοιράστηκαν με το κοινό οι πρόσφυγες Mohammad Reza Hosseini και Ορφέας Mohammad
Mahdi Ηussaini.
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Ανάμεσα στις καλές πρακτικές για την ένταξη των προσφύγων στις πόλεις συζητήθηκε το
πρόγραμμα ΕΣΤΙΑ από τον Αντιδήμαρχο του Δήμου Αθηναίων για θέματα Μεταναστών,
Προσφύγων και Αποκέντρωσης, Λευτέρη Παπαγιαννάκη, τα μαθήματα ταχύρυθμης
εκμάθησης Ευρωπαϊκών γλωσσών από την Χριστίνα Κοντογουλίδου, Υπεύθυνη του
Γραφείου Διεθνών Σχέσεων και Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων του Πανεπιστημίου Πειραιώς
καθώς και τα εργαστήρια ανάπτυξης δεξιοτήτων από την Μαρίνα Λιάκη, ιδρύτρια της
Zar’atar NGO, την Μαρία Ζάππα Κασαπίδη από την Interactive Education και τον Jai Μέξη
από την ΜΚΟ Οδύσσεια. Σχετικά με το θέμα της ένταξης των προσφύγων μίλησε η
Χριστίνα Χριστοφόρου από το SDSN Greece και η Αντιγόνη Νουνού, η οποία εκπονεί τη
στρατηγική ένταξης προσφύγων για το Δ. Πειραιά.
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