
 

 

 

 

 

 

Παγκόσμια Ημέρα Μεταναστών 2021 

Η 18η Δεκεμβρίου ανακηρύχθηκε από τα Ηνωμένα Έθνη ως η Παγκόσμια Ημέρα Μεταναστών, σε μια 
προσπάθεια να ενισχυθεί η εκστρατεία του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών για την προστασία του 
παγκόσμιου μετανάστη. Ενώ πολλά άτομα μεταναστεύουν από επιλογή, πολλοί άλλοι μεταναστεύουν από 
ανάγκη. Τονίζεται από τον ΟΗΕ, ότι σήμερα περισσότεροι άνθρωποι από ποτέ ζουν σε άλλη χώρα από 
εκείνη στην οποία γεννήθηκαν. Σύμφωνα με το Migration Data Portal του Διεθνή Οργανισμού 
Μετανάστευσης, το 2020, ο αριθμός των μεταναστών ανήλθε συνολικά σε 281 εκατομμύρια, 
αντιπροσωπεύοντας το 3,6% του παγκόσμιου πληθυσμού.  

Η φετινή Διεθνής Ημέρα Μεταναστών συμπληρώνει 70 χρόνια μετά τη διάσκεψη των Βρυξελλών που 
οδήγησε στην ίδρυση του Διεθνούς Οργανισμού Μετανάστευσης. Το ευρύ φάσμα παραγόντων που 
εξακολουθεί να καθορίζει τη μετακίνηση τόσων εκατομμυρίων των ανθρώπων στον πλανήτη αφορά είτε 
σε εθελοντικές είτε σε αναγκαστικές μετακινήσεις ως αποτέλεσμα του αυξημένου μεγέθους και της 
συχνότητας φυσικών καταστροφών, οικονομικών προκλήσεων και ακραίας φτώχειας ή συγκρούσεων στις 
χώρες προέλευσής τους.  

Θέμα της Παγκόσμιας Ημέρας Μεταναστών για το 2021 αποτελεί η "Αξιοποίηση του δυναμικού της 
ανθρώπινης κινητικότητας" (Harnessing the potential of human mobility). Οι μετανάστες/τριες συμβάλλουν 
με τις γνώσεις, τα δίκτυα και τις δεξιότητές τους στην οικοδόμηση ισχυρότερων και ανθεκτικότερων 
κοινοτήτων. Το παγκόσμιο κοινωνικό και οικονομικό τοπίο μπορεί να διαμορφωθεί μέσω αποτελεσματικών 
αποφάσεων για την αντιμετώπιση των προκλήσεων και των ευκαιριών που παρουσιάζονται από την 
παγκόσμια κινητικότητα και τους ανθρώπους που μετακινούνται, διασφαλίζοντας παράλληλα την 
προστασία των θεμελιωδών ανθρωπίνων δικαιωμάτων των μεταναστών. 

Το Παγκόσμιο Σύμφωνο για την Ασφαλή, Ομαλή και Τακτική Μετανάστευση (GCM), αποτελεί το πρώτο 
διεθνές πλαίσιο συνεργασίας για την αποτελεσματική αντιμετώπιση των θεμάτων που αφορούν 
μετακινούμενους ανθρώπους στον κόσμο και τις χώρες προέλευσης, διέλευσης και προορισμού. 
Επιπρόσθετα, προσφέρει την απαραίτητη καθοδήγηση για την αξιοποίηση ευκαιριών που έχουν ως στόχο 
την ομαλή ανθρώπινη κινητικότητα ανά το παγκόσμιο.  

Με αφορμή την ημέρα αυτή, το Γραφείο Πολυμορφίας, Ισότητας και Ενσωμάτωσης επιβεβαιώνει ότι 
βασικοί στόχοι του αποτελούν, μεταξύ άλλων, η ενσωμάτωση όλων των μελών της Πανεπιστημιακής 
Κοινότητας, ανεξαρτήτως φυλής, χώρας προέλευσης και εθνικότητας και η εξάλειψη όλων των μορφών 
διακρίσεων. 
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https://twitter.com/UCYDEI
https://www.instagram.com/ucydiversityoffice/
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https://www.un.org/en/observances/migrants-day
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