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ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
Θέμα: "15 & 16 Φεβρουαρίου 2016: Συνέδριο Κορυφής Ευρωπαϊκών Συλλόγων Ερυθρού Σταυρού &
Ερυθράς Ημισελήνου στο Λονδίνο με θέμα τη Μεταναστευτική κρίση"
Καθώς η Ευρώπη βιώνει μια άνευ προηγουμένου αύξηση
του αριθμού των μετακινούμενων πληθυσμών που
καταφθάνουν στα εδάφη της αναζητώντας προστασία και
ασφαλές καταφύγιο, οι Εθνικοί Σύλλογοι Ερυθρού Σταυρού
και Ερυθράς Ημισελήνου κλιμακώνουν την ανθρωπιστική
παρέμβασή τους προς όφελος των ευάλωτων
μεταναστευτικών
και
προσφυγικών
πληθυσμών,
ανεξαρτήτως νομικού καθεστώτος ή εθνικότητας.
Στο πλαίσιο αυτό, και προκειμένου να καταγραφούν με
ακόμη
μεγαλύτερη
ακρίβεια
οι
ανάγκες
των
νεοεισερχομένων μεταναστών, καθώς και οι διαδικασίες
ενσωμάτωσης που οφείλουν να ακολουθηθούν για την
ομαλή ένταξη και προσαρμογή τους στις νέες συνθήκες,
διοργανώθηκε στο Λονδίνο, στις 15 και 16 Φεβρουαρίου
2016, Συνέδριο Κορυφής των Ευρωπαϊκών Συλλόγων
Ερυθρού Σταυρού & Ερυθράς Ημισελήνου με θέμα τη
Μεταναστευτική κρίση και την εν γένει ανταπόκριση του
Κινήματος στις μεταναστευτικές προκλήσεις της σημερινής
περιόδου.
Στόχος του Συνεδρίου υπήρξε η αποτίμηση και ανάλυση
των γεγονότων που έλαβαν χώρα κατά τη διάρκεια του
2015, σε σχέση πάντοτε με το μεταναστευτικό φαινόμενο, η
ανάδειξη του ανθρωπιστικού έργου που έχει παραχθεί έως αυτή τη στιγμή από το Διεθνές Κίνημα Ερυθρού
Σταυρού, όπως επίσης και η παραγωγή νέων ιδεών, προτάσεων και δεσμεύσεων για το άμεσο μέλλον.
Στο Συνέδριο του Λονδίνου ο Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός εκπροσωπήθηκε σε ανώτατο επίπεδο από τον
Πρόεδρο του Ε.Ε.Σ. Dr. Αντώνιο Αυγερινό, το μέλος του Κ.Δ.Σ. του Ε.Ε.Σ. και Πρέσβη ε.τ. κ. Διονύσιο
Κοδέλλα, καθώς και την υπεύθυνη Διεύθυνσης Διεθνών Σχέσεων Ε.Ε.Σ. & Επικεφαλής της Διεθνούς
Έκκλησης Έκτακτης Ανάγκης κ. Αγγελική Φανάκη.
Τα μέλη της ελληνικής αποστολής συμμετείχαν σε μια σειρά από συναντήσεις εργασίας, όπου παρουσίασαν
το συνολικό ανθρωπιστικό και κοινωνικό έργο του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού, ενώ είχαν τη δυνατότητα
να ανταλλάξουν γόνιμες απόψεις με εκπροσώπους των συστατικών Μερών του Κινήματος και
απεσταλμένους ξένων Εθνικών Συλλόγων με στόχο την ισχυροποίηση της συνεργασίας και της αμοιβαίας
λογοδοσίας μεταξύ των εμπλεκομένων μερών ως απάντηση στη συνεχιζόμενη μεταναστευτική κρίση.
Κατά τη διάρκεια του Συνεδρίου επιβεβαιώθηκε, επίσης, η απόλυτη ταύτιση απόψεων όλων των Εθνικών
Συλλόγων Ερυθρού Σταυρού & Ερυθράς Ημισελήνου της Ευρώπης για την ουσιαστική συμπαράσταση και
ενίσχυση του έργου του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού, είτε μέσω της διάθεσης κατάλληλης υλικοτεχνικής
υποδομής και έμπειρου προσωπικού είτε μέσω της οικονομικής ενίσχυσης των δράσεων του Ε.Ε.Σ.

