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Το θέµα της πολυπολιτισµικότητας και των πολιτικών ένταξης των µειονοτήτων και 
των µεταναστών στις ήδη διαµορφωµένες κοινωνίες απασχολεί την Ευρώπη όσο 
ποτέ άλλοτε και βρίσκεται πάντοτε ψηλά στην ατζέντα των Πράσινων 
προβληµατισµών. Στο συνέδριο της Θεσσαλονίκης έγιναν για το θέµα πολύ 
ενδιαφέρουσες παρουσιάσεις αλλά και συζήτηση.  
 
Στο πάνελ της Θεσσαλονίκης µίλησαν οι εξής:  
 
Ελένη Χοντολίδου, Επικ. Καθηγήτρια ΑΠΘ, Κοινοτική Σύµβουλος, Θεσσαλονίκη. 
Παρουσίασε τα στατιστικά δεδοµένα για τα παιδιά των µεταναστών στην εκπαίδευση 
και εστίασε ιδιαίτερα στα προβλήµατα που δηµιουργούνται από την επιλογή «σχολείο 
για µετανάστες».  
 
Paul Lappalainen , European Coalition of Cities Against Racism, Στοκχόλµη. 
Περίγραψε τη δηµιουργία, τους στόχους και τις δράσεις της Ένωσης των Πόλεων 
Κατά του Ρατσισµού. Αναφέρθηκε ιδιαίτερα στις περιπτώσεις όπου ο ρατσισµός είναι 
παρών, αλλά δεν είναι εµφανής, µε παραδείγµατα από την χώρα καταγωγής του, τη 
Σουηδία, αλλά και άλλες χώρες της Ευρώπης. Επισήµανε τον καθοριστικό ρόλο της 
τοπικής αυτοδιοίκησης στην προσπάθεια εξάλειψης του ρατσισµού και των 
διακρίσεων.  
 
Gerhard Jordan, Κοινοτικός Σύµβουλος, Βιέννη.  
Μετά από µια αναδροµή στην ιστορία της Βιέννης, µε επικέντρωση στις κατά καιρούς 
αναµίξεις των πληθυσµών, έκανε µια εκτενέστερη αναφορά στη µετανάστευση µετά 
τον Β’ Παγκόσµιο Πόλεµο. Μίλησε για τα Αυστριακά ακροδεξιά και ξενοφοβικά 
κινήµατα, καθώς και για τις αντίθετες πολιτικές των Πράσινων στη Βιέννη και τους 
µετανάστες που εξελέγησαν σε σηµαντικές θέσεις στο κεντρικό και τα περιφερειακά 
συµβούλια της πόλης.  
 
Τίλντα Καράσσο-Καβασιάδη, Κοινοτική Σύµβουλος, Θεσσαλονίκη.  
Αναφέρθηκε εκτενώς στο Ολοκαύτωµα της Εβραϊκής Κοινότητας της πόλης κατά τον 
Β’ Παγκόσµιο Πόλεµο, στην καταλήστευση των Εβραϊκών περιουσιών, στην 
καταπάτηση του Εβραϊκού νεκροταφείου, καθώς και στα µεγάλα ελλείµµατα της 
ιστορικής µνήµης που υπάρχουν στη Θεσσαλονίκη.  
 
Leila Soma – Krupalija, ∆ηµοτική Σύµβουλος, Σεράγεβο.  
Μίλησε για τα προβλήµατα συνύπαρξης των εθνικών κοινοτήτων στο Σεράγεβο, µετά 
τον πρόσφατο Εµφύλιο. Τόνισε τις προσπάθειες της Πράσινης δηµοτικής παράταξης 
να προωθήσει πολιτικές κατευνασµού και συνεργασίας µεταξύ των διαφόρων 
πλευρών, ώστε να επιτευχθεί βιώσιµη ανάπτυξη για όλους.  
 
Agnes Somfai, ∆ηµοτική Σύµβουλος, Βουδαπέστη. 
Έδωσε ένα γενικό περίγραµµα των προσπαθειών ένταξης των µειονοτήτων στην 
πόλη. Έκανε ιδιαίτερη αναφορά στους Ροµά. Αναφέρθηκε στο δηµοτικό πρόγραµµα 
για την ένταξη των µειονοτήτων που εφαρµόζεται εδώ και χρόνια και για τα 
προβλήµατα που εµφανίστηκαν σε αυτό τα τελευταία δύο χρόνια, µετά την αλλαγή 
της δηµοτικής αρχής.  
 



Κατά τη διάρκεια της συζήτησης ανακοινώθηκε η πρωτοβουλία της δηµοτικής 
παράταξης «Ενεργοί Πολίτες – Οικολογία στην Πράξη» να προτείνει στο δηµοτικό 
συµβούλιο της πόλης τη µετονοµασία ενός πάρκου σε «πάρκο µνήµης», µε 
εγκατάσταση κενοταφίων για τις κοινότητες που υπήρχαν στην πόλη και τα µνηµεία 
τους καταστράφηκαν, κατά την ιστορική της διαδροµή.  
 


