
 

Παγκόσμια Ημέρα για την Πολιτισμική Διαφορετικότητα,  

το Διάλογο και την Ανάπτυξη 

Το Νοέμβριο του 2001, η Γενική Συνέλευση των Ηνωμένων Εθνών υιοθέτησε την 

Οικουμενική Διακήρυξη της UNESCO για την Πολιτιστική Πολυμορφία, ενώ τον 

Δεκέμβριο του 2002, ο ΟΗΕ ανακήρυξε την 21η Μαΐου ως την Παγκόσμια Ημέρα για 

την Πολιτισμική Διαφορετικότητα, το Διάλογο και την Ανάπτυξη (World Day for 

Cultural Diversity, for Dialogue and Development), με στόχο την ενθάρρυνση των 

χωρών για προώθηση της πολιτισμικής και γλωσσικής διαφορετικότητας, την 

εξάλειψη των ανισοτήτων στις πολιτισμικές ανταλλαγές και τη σύνδεση του 

πολιτισμού με την ανάπτυξη, ώστε να επιτευχθεί η παγκόσμια πολιτισμική 

συνύπαρξη. 

Το Σεπτέμβριο του 2015, η Γενική Συνέλευση των Ηνωμένων Εθνών έλαβε την 

απόφαση: «Μετασχηματίζοντας τον Κόσμο μας: Η Ατζέντα 2030 για τη Βιώσιμη 

Ανάπτυξη» (Α/RES/70/1)». Περισσότεροι από 190 ηγέτες, που εκπροσωπούν σχεδόν 

το σύνολο της ανθρωπότητας, δεσμεύτηκαν να μεταμορφώσουν τον κόσμο σε έναν 

κόσμο χωρίς φτώχεια, πείνα και ανισότητες. Πρόκειται για την υιοθέτηση 17 Στόχων, 

γνωστοί ως «Στόχοι Βιώσιμης Ανάπτυξης», οι οποίοι εκφράζουν τις σύγχρονες 

παγκόσμιες προκλήσεις, σε μια προσπάθεια να ανταποκριθούν αποτελεσματικά όλες 

οι χώρες στα παγκόσμια προβλήματα. 

Τα Πανεπιστήμιο Κύπρου, ως πρωτοπόρος θεσμός πολιτισμικής δημιουργίας, αλλά 

και ως φορέας γνώσης, έρευνας και καινοτομίας, είναι προσανατολισμένο στην 

επίτευξη των στόχων αειφόρου ανάπτυξης (Sustainable Development Goals – SDGs), 

όπως αυτοί έχουν καθοριστεί από τα ψηφίσματα του ΟΗΕ. Σε πλήρη εναρμόνιση με 

το στόχο της ημέρας αυτής, μέσω της δημιουργίας του Γραφείου Πολυμορφίας, 

Ισότητας και Ενσωμάτωσης, επιδιώκει την εξάλειψη όλων των μορφών διακρίσεων 

και την καλλιέργεια του σεβασμού και της αποδοχής των διαφορετικών πολιτισμικών 

ταυτοτήτων, ώστε να δημιουργηθεί ένα δίκαιο, ασφαλές και ευχάριστο περιβάλλον 

για όλη την πανεπιστημιακή κοινότητα, όπου όλοι και όλες, μέσα και πέρα από τις 

πολλαπλές τους ταυτότητες, να αισθάνονται ότι υποστηρίζονται τόσο στην 

προσωπική όσο και στην επαγγελματική τους ανάπτυξη. 
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