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Με αφορμή την εξελισσόμενη δημόσια συζήτηση σχετικά με τις συνεχιζόμενες μεικτές 
εισερχόμενες ροές, κατά πλειοψηφία, προσφύγων αυτή την περίοδο και μεταναστών 
στην Ελλάδα, η Εθνική Επιτροπή για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου και η Ύπατη 
Αρμοστεία του ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες συνδιοργανώνουν Διημερίδα  με αντικείμενο 
την κοινωνική ένταξη των δικαιούχων διεθνούς προστασίας.  
Σκοπός της εκδήλωσης αυτής είναι να συμπληρώσει το δημόσια διάλογο με διαστάσεις 
οι οποίες ελάχιστα έχουν συζητηθεί ενώ ακόμα λιγότερο έχουν αποτελέσει αντικείμενο 
επιχειρησιακού σχεδιασμού και προγραμματισμού στο πλαίσιο διαχείρισης των 
προσφυγικών και μεταναστευτικών ροών: Τι συμβαίνει με όσους τελικά δικαιούνται να 
παραμείνουν στην Ελλάδα ως δικαιούχοι διεθνούς προστασίας; Πώς συνδέονται μα τα 
κοινωνικά δικαιώματα και τις παροχές που προβλέπει η ισχύουσα εθνική νομοθεσία 
κατ’ εφαρμογή του Συντάγματος, της διεθνούς και της ευρωπαϊκής νομοθεσίας; Πόσο 
έτοιμη και αποτελεσματική είναι δημόσια διοίκηση ώστε να ανταποκριθεί στην ανάγκη 
να είναι προσβάσιμη στις συναλλαγές της με την ιδιαίτερη αυτή πληθυσμιακή ομάδα 
υποψηφίων χρηστών υπηρεσιών και ωφελημάτων; Τελικά, πόσο έτοιμη είναι η ίδια η 
κοινωνία να συμβιώσει με σχετικά μακροχρόνιο ορίζοντα με ανθρώπους οι οποίοι δεν 
αναζητούν απλά μια καλύτερη ζωή αλλά μια νέα πατρίδα έως ότου η δική τους πατρίδα 
μπορέσει να τους δεχτεί, αν ποτέ αυτό καταστεί εφικτό. Ταυτόχρονα, πόσο έτοιμοι 
είναι οι ίδιοι αυτοί οι ξεριζωμένοι να επιχειρήσουν την ενεργή και ισότιμη  συμμετοχή 
τους στην κοινωνική, οικονομική και πολιτισμική ζωή της χώρας και τι χρειάζονται ώστε 
να υποστηριχθούν προς αυτήν την κατεύθυνση;  
Χωρίς να παραγνωρίζεται ούτε το μέγεθος των ανεπίλυτων και δυσεπίλυτων 
καθημερινών προβλημάτων που αφορούν την πορεία των δικαιούχων διεθνούς 
προστασίας προς την κοινωνική ένταξη ούτε η ένταση της προσπάθειας 
αποτελεσματικής αντιμετώπισής τους από την Πολιτεία τους θεσμούς της και την 
κοινωνία των πολιτών, η Διημερίδα δεν αποσκοπεί σε μια απλή παράθεση και ανάλυση 
προβλημάτων και προβληματισμών. Αντιθέτως στοχεύει και φιλοδοξεί να συγκεντρώσει 
τις απόψεις, προτάσεις και υποδείξεις πλειάδας ειδικών, τόσο από το δημόσιο τομέα 
και τους διεθνείς οργανισμούς όσο και από την κοινωνία των πολιτών προκειμένου να 
γίνουν αντικείμενο περαιτέρω επεξεργασίας  με στόχο κοινές συστάσεις των 
συνδιοργανωτών προς την Πολιτεία καθώς και προγραμματισμού και υλοποίησης 
μέτρων και παρεμβάσεων δημόσιας πολιτικής. 
Ευελπιστούμε ότι ο φιλόδοξος αυτός στόχος θα επιτευχθεί στις δύο ημέρες της 
εκδήλωσης. 
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