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Συνέδριο µε θέµα "Συµφιλίωση για το Μέλλον"
διοργανώνει στις 4-6 Απριλίου στο ξενοδοχείο
Hyatt της Θεσσαλονίκης το Κέντρο για τη
∆ηµοκρτία και τη Συµφιλίωση στη Νοτιοανατολική
Ευρώπη, στο πλαίσιο της ελληνικής προεδρίας
στην ΕΕ, µε την υποστήριξη του Συµφώνου
Σταθερότητας και των υπουργείων Εξωτερικών
της Ελλάδας, της Νορβηγίας, της Σουηδίας και του
Καναδά.
Το συνέδριο αποτελεί το δεύτερο στάδιο του προγράµµατος "Συµφιλίωση για το
Μέλλον" που ξεκίνησε στις 20 Ιανουαρίου µε τη δηµιουργία πλατφόρµας ηλεκτρονικού
διαλόγου. Το τρίτο στάδιο θα είναι µία βάση δεδοµένων στο Ιντερνετ που θα
συµπεριλαµβάνει όλους τους φορείς που ασχολούνται µε προγράµµατα συµφιλίωσης
στα δυτικά Βαλκάνια για την καλύτερη συνεργασία µεταξύ τους και την αποφυγή
επανάληψης παρόµοιων πρωτοβουλιών.
Σκοπός του είναι να διερευνήσει τα προβλήµατα στην περιοχή, τρόπους επίλυσης και
συµφιλίωσης, προωθώντας το διάλογο και τη συνεργασία οργανώσεων, καθώς και την
αναγνώριση κοινών αξιών.
Μεταξύ των θεµάτων που θα συζητηθούν θα είναι η εκπαίδευση των νέων, ο
διαθρησκευτικός διάλογος και συνεργασία, τα µέσα ενηµέρωσης, τα ανθρώπινα
δικαιώµατα και η δικαιοσύνη, η δηµοκρατία και η συνοριακή συνεργασία, καθώς και η
συνεργασία µέση της τέχνης και του πολιτισµού.
Στις 3 Απριλίου, στις 9.00 µµ στα πλαίσια του συνεδρίου θα γίνει µία συναυλία του
Σκοπιανού γκρουπ Blla Blla Blla µε µουσική έθνικ - τζαζ - ροκ στο κλαµπ "Υδρόγειος".
Στις 4 Απριλίου, θα πραγµατοποιηθούν δύο συνεδρίες µε επιµέρους οµάδες εργασίας
που θα διαρκέσουν από τις 9.00 το πρωί µέχρι τις 19.30, ενώ θα ακολουθήσει δείπνο
των συµµετεχόντων και τα συµπεράσµατα των εργασιών.
Στις 5 Απριλίου θα πραγµατοποιηθούν άλλες δύο συνεδρίες, εκ των οποίων στην
πρώτη (9.00 - 17.00) θα παρουσιαστεί στρατηγικό σχέδιο για τη διαδικασία
συµφιλίωσης σε περιφερειακό επίπεδο και τις δυνατότητες πρωτοβουλιών. Στη δεύτερη
συνεδρία (17.00 - 20.00) θα συντονίζει ο επικεφαλής του Συµφώνου Σταθερότητας,
Ερχαρντ Μπούσεκ, ενώ στις 20.30 θα δωθεί δείπνο από τον υπουργό Μακεδονίας Θράκης, Γιώργο Πασχαλίδη.
Στις 6 Απριλίου θα πραγµατοποιηθεί η τελευταία συνεδρία, κατά την οποία αναµένεται
να υιοθετηθούν προτάσεις για τα µελλοντικά σχέδια, και µιας περιφερειακής Χάρτας, και
θα εξεταστούν τρόποι συνέχισης των εργασιών των επιµέρους οµάδων εργασίας. Στις
11.30 ο κ.Μπούσεκ θα κλείσει τις εργασίες του συνεδρίου.

