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Με ιδιαίτερη χαρά βρίσκομαι εδώ για να χαιρετίσω την έναρξη της Ευρωπαϊκής
Συνόδου Νεολαίας, η οποία διεξάγεται στο πλαίσιο της Κυπριακής Προεδρίας του
Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Καλωσορίζω θερμά στην Κύπρο όσους από σάς
έχουν έρθει από το εξωτερικό.
Κατ’ αρχάς θα ήθελα να ευχαριστήσω όσους προετοίμασαν το έδαφος για την
υλοποίηση της Συνόδου:
Τους συμμετέχοντες στην Ευρωπαϊκή Διευθύνουσα Επιτροπή για το Διαρθρωμένο
Διάλογο: το Ευρωπαϊκό Φόρουμ Νεολαίας, την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και τους
συνεργάτες στο τρίο προεδρίας Πολωνία και Δανία.
Τις Εθνικές Ομάδες Εργασίας σε όλα τα κράτη μέλη της ΕΕ και τους διεθνείς Μη
Κυβερνητικούς Οργανισμούς που διευκόλυναν και υποστήριξαν την συμμετοχή
χιλιάδων νέων στις διαβουλεύσεις.
Το Συμβούλιο Νεολαίας Κύπρου που είχε ηγετικό ρόλο στη δουλειά της Κυπριακής
Ομάδας Εργασίας.

Τέλος,

τον

Οργανισμό

Νεολαίας

Κύπρου,

που

διεύθυνε

τις προσπάθειες σε πολιτικό και οργανωτικό επίπεδο και ανέλαβε όλες τις αναγκαίες
πρωτοβουλίες για να γίνει η Σύνοδος πραγματικότητα.
Η Σύνοδος Νεολαίας είναι πραγματικά ένα ξεχωριστό γεγονός. Αποτελεί ένα πολύτιμο
φόρουμ όπου συζητιέται η πολιτική νεολαίας στην Ευρώπη με τη συμμετοχή όλων των
σημαντικών εμπλεκομένων φορέων του τομέα νεολαίας. Χρησιμοποιεί μια προσέγγιση
από «κάτω προς τα πάνω», μέσω της οποίας υποστηρίζεται ο διάλογος μεταξύ των
νέων και των διαμορφωτών πολιτικής καθώς και η συνέργεια μεταξύ κυβερνητικών και
μη κυβερνητικών φορέων. Τη ίδια στιγμή, η Σύνοδος Νεολαίας ως λειτουργικό κομμάτι
της διαδικασίας του Διαρθρωμένου Διαλόγου έχει τη δυνατότητα να ενσωματώσει στις
συζητήσεις που διεξάγονται τις απόψεις χιλιάδων νέων που δεν είναι παρόντες δια
ζώσης σ’ αυτήν. Έτσι δίνει την προοπτική σε ένα αυξανόμενο αριθμό νεανικών φωνών
να ακούγονται και να λαμβάνονται υπόψη.
Εσείς, οι νέοι και οι αντιπρόσωποι κυβερνήσεων, θα χρησιμοποιήσετε την σύνθεση των
αποτελεσμάτων των εθνικών διαβουλεύσεων ως αφετηρία στις συζητήσεις σας για να
καταλήξετε σε κοινές συστάσεις. Τούτη η διαδικασία έχει από μόνη της μια ιδιαίτερη
σημασία, εντούτοις είναι πολύ σημαντικό οι συστάσεις αυτές να έχουν αντίκτυπο στις
πολιτικές και τις πρακτικές του τομέα νεολαίας σε ευρωπαϊκό και εθνικό επίπεδο.
Εμείς, ως κυπριακή Προεδρία, δεσμευόμαστε να λάβουμε τις κοινές συστάσεις της
Συνόδου σοβαρά υπόψη για την διαμόρφωση των σχετικών Συμπερασμάτων
Συμβουλίου που αναμένεται να υιοθετηθούν από το Συμβούλιο το Νοέμβριο
(Συμπεράσματα Συμβουλίου για τη συμμετοχή και την κοινωνική ενσωμάτωση των
νέων με μεταναστευτικό υπόβαθρο). Επιπλέον, τα αποτελέσματα αυτής της φάσης του
διορθωμένου διαλόγου θα ενσωματωθούν σε Ψήφισμα Συμβουλίου το οποίο θα
προβαίνει σε επισκόπηση του 18μηνου κύκλου του Διαρθρωμένου Διαλόγου.
Ταυτόχρονα, θα σας ενθάρρυνα να επωφεληθείτε των ευκαιριών που δίνονται από το
διαρθρωμένο διάλογο και τη Σύνοδο Νεολαίας για να δικτυωθείτε, να ανταλλάξετε καλές

πρακτικές και ιδέες οι οποίες μπορούν να υλοποιηθούν, με δική σας πρωτοβουλία σε
τοπικό και εθνικό επίπεδο.
Αγαπητοί φίλοι,
Η κυπριακή Προεδρία έχει τη νεολαία στην καρδιά των προτεραιοτήτων της.
Επιδιώκουμε να εργαστούμε Προς Μια Καλύτερη Ευρώπη. Μια Ευρωπαϊκή Ένωση
που να σημαίνει περισσότερα για τους πολίτες της και για τον κόσμο, μια πιο
αποτελεσματική Ένωση, που να συνεισφέρει στην αειφόρο ανάπτυξη, στην κοινωνική
συνοχή

και

στη

δημιουργία

θέσεων

εργασίας,

μέσω

πιο

αποδοτικών

και

ολοκληρωμένων προσεγγίσεων. Μια Ένωση που να εργάζεται στη βάση της αρχής της
αλληλεγγύης, με τη δέσμευση για ένα καλύτερο μέλλον. Όλες οι προσπάθειες θα
κατευθυνθούν ώστε οι νεότερες γενιές να κληρονομήσουν μια καλύτερη Ευρώπη.
Στην παρούσα συγκυρία της οικονομικής και χρηματοπιστωτικής κρίσης οι νέοι έχουν
επηρεαστεί

αρνητικά.

Θεωρούμε

ότι

η

κινητήρια

δύναμη

για

τις

αναγκαίες

μεταρρυθμίσεις, θα πρέπει να είναι οι θεμελιώδεις αρχές και αξίες της Ένωσης.

Η

αλληλεγγύη είναι μια απ’ αυτές τις βασικές αρχές που θα πρέπει να οδηγεί τις
αποφάσεις και τις πράξεις μας: αλληλεγγύη μεταξύ των λαών της Ευρώπης,
αλληλεγγύη μεταξύ των οργάνων της ΕΕ και των πολιτών, αλληλεγγύη μεταξύ της ΕΕ
και των γειτονικών της χωρών. Πάνω απ’ όλα αλληλεγγύη θα πρέπει να επιδειχθεί
απέναντι στις πιο ευάλωτες ομάδες πληθυσμού. Η προτεραιότητά μας για υποστήριξη
της συμμετοχής των νέων με μεταναστευτικό υπόβαθρο είναι ένας συγκεκριμένος
τρόπος να μετατραπεί αυτή η πρόθεση σε πολιτική πράξη.
Αγαπητοί φίλοι,
Βρισκόμαστε σε ένα από τα πιο ιστορικά σημεία της παλιάς πόλης της Λευκωσίας: την
Πύλη Αμμοχώστου. Είναι η πύλη που άνοιξε για να υποδεχτεί χιλιάδες ανθρώπων για
εκατοντάδες χρόνια. Είναι η πύλη που έκλεισε για να αφήσει έξω τους ανεπιθύμητους.
Οι πύλες, συμβολίζουν κατά κάποιο τρόπο ένα όριο, το οποίο αναλόγως του πώς θα
λειτουργήσει, μπορεί να συμπεριλάβει ή να αποκλείσει. Όλοι μας, αν κοιτάξουμε πίσω
στο χρόνο μπορούμε να δούμε τις «πύλες», κυριολεκτικές ή συμβολικές, οι οποίες μας

καθόρισαν σε προσωπικό, κοινοτικό, εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο. Μπορούμε επίσης
να διακρίνουμε τις πολιτικές αποφάσεις και πράξεις που οδήγησαν στο άνοιγμα ή το
κλείσιμο των πυλών, καθώς και τα συνεπακόλουθα αυτών των αποφάσεων. Χρειάζεται
πολιτική σοφία και θάρρος για αποφασίσουμε για το πώς θα διαχειριστούμε τις
«πύλες»,

να

αναστοχαστούμε

πάνω

στις

πολιτικές

που

αποκλείουν

ή

συμπεριλαμβάνουν και να πάρουμε αποφάσεις για να κάνουμε την Ευρώπη και τον
κόσμο καλύτερο.
Η αναζήτηση των οδών που θα μας οδηγήσουν σε μια καλύτερη Ευρώπη χρειάζεται
όραμα, δημιουργικότητα και αποφασιστικότητα. Είμαι πεπεισμένος ότι οι νέοι και οι
οργανώσεις νεολαίας, έχουν πολλά να προσφέρουν σε τούτη την προσπάθεια. Η πόλη
της Λευκωσίας έχει ανοίξει τις πύλες της για να σας υποδεχτεί. Σας καλώ να κρατήσετε
το μυαλό σας και την καρδία σας ανοικτά και να εμπλακείτε σε ειλικρινείς και
εποικοδομητικές συζητήσεις. Εμείς, στο επίπεδο λήψης αποφάσεων, είμαστε έτοιμοι να
λάβουμε σοβαρά υπόψη τις συστάσεις σας.

