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Αγαπητέ κύριε Δήμαρχε Λευκωσίας, αγαπητοί Δήμαρχοι, αξιότιμοι προσκεκλημένοι, 

 

Με μεγάλη χαρά βρίσκομαι σήμερα ανάμεσά σας υπό την ιδιότητα μου ως Επικεφαλής του 

Διεθνούς Οργανισμού Μετανάστευσης του ΟΗΕ και σας ευχαριστώ για την πρόσκληση να 

τοποθετηθούμε στο καίριο αυτό ζήτημα της παρέμβασης των τοπικών αρχών και τη 

συνεργασία τους με διεθνείς φορείς, στην αντιμετώπιση των προκλήσεων του 

μεταναστευτικού και προσφυγικού ζητήματος. 

 

Κύρια εμπόδια στην Ένταξη Μεταναστών στις Πόλεις – Σημασία παρέμβασης 

Τοπικών Αρχών και της συνεργασίας τους με Διεθνής και άλλους φορείς 

 

Η τοπική αυτοδιοίκηση συχνά βρίσκεται στην πρώτη γραμμή της διακυβέρνησης της 

μετανάστευσης αλλά έχει μικρό λόγο για τη χάραξη πολιτικής που διαμορφώνει αυτές τις 

ροές. Η συνέπεια αυτών των εντάσεων στη διακυβέρνηση μπορεί να επιφέρει 

παρεμποδισμένη οικονομική ανάπτυξη έως και αναποτελεσματική παροχή υπηρεσιών. Στον 

ΔΟΜ του ΟΗΕ πιστεύουμε ότι πρέπει να δράσουμε μαζί σε παγκόσμιο, περιφερειακό, εθνικό, 

τοπικό και κοινοτικό επίπεδο για ν ’αναδείξουμε την εξαιρετικά θετική συμβολή των 

μεταναστών και της μετανάστευσης στην οικονομική και κοινωνική δυναμική των χωρών 

προέλευσης και υποδοχής τους. 

 

Σήμερα, η κοινωνική πολυμορφία είναι ένα εγγενές χαρακτηριστικό του κόσμου μας, το 

οποίο αποτελεί συνέπεια της μετανάστευσης. Στατιστικές μελέτες του ΟΗΕ αναφέρουν ότι, 

μέχρι το 2050, ο αστικός πληθυσμός αναμένεται να φθάσει σχεδόν στο 70% του 

παγκόσμιου πληθυσμού. Ήδη, σε αρκετές Ευρωπαϊκές πόλεις όπως το Άμστερνταμ και τις 

Βρυξέλλες καθώς και σε κάποια δημοτικά διαμερίσματα του Μητροπολιτικού Λονδίνου, οι 

μετανάστες αποτελούν πάνω από μισό του πληθυσμού.  

 

Ο ΔΟΜ του ΟΗΕ είναι προσηλωμένος στην αρχή ότι η ανθρώπινη και ομαλή μετανάστευση 

ωφελεί τους μετανάστες και τη κοινωνία και επιτρέψτε μου να επαναλάβω την ενεργή 

δέσμευσή μας στην υποστήριξη και ενίσχυση των ήδη υπαρχουσών εθνικών δομών και 

δράσεων. 

 

Αντιμετώπιση προκλήσεων του μεταναστευτικού ζητήματος – φιλόξενες κοινωνίες 

χωρίς κοινωνικούς αποκλεισμούς 

 

Σε αυτό το σημείο, επιτρέψτε μου ν’ αναφερθώ στο μεταναστευτικό ζήτημα και στην από 

κοινού μας αντιμετώπιση των προκλήσεων, σε όλα τα επίπεδα.  
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Ας αναγνωρίσουμε πρώτα ποιες είναι αυτές οι προσκλήσεις: 

 Γλωσσολογικοί περιορισμοί 

 Νομικές και διοικητικές προκλήσεις 

 Περιορισμένη πρόσβαση σε κοινωνικά δίκτυα 

 Περιορισμένη γνώση του τοπικού περιβάλλοντος, των πόρων και ευκαιριών 

 Περιορισμένες δεξιότητες για αγορά εργασίας σε αστικά κέντρα 

 Απουσία εκπροσώπησης, διακρίσεις και ξενοφοβία 

Η σύγχρονη ρητορική επικεντρώνεται στις κρίσεις της στιγμής, ενώ λίγα λέγονται για τη 

δυνατότητα και τα οφέλη που η μετανάστευση μπορεί να επιφέρει στις κοινωνίες μας. Θα 

μπορούσα να σας πω ότι φέτος είχαμε σχεδόν 29.000 αφίξεις μεταναστών στις χώρες της 

Μεσογείου, ενώ συνολικά έχουν έρθει στην Ευρώπη το 2016 μέσω της Μεσογειακής διόδου 

364.000 άνθρωποι, χωρίς να συμπεριλάβουμε αυτούς που έχασαν τη ζωή τους στη θάλασσα, 

στην προσπάθεια τους ν ’αναζητήσουν ένα καλύτερο αύριο. Θα μπορούσα να αναφερθώ 

στους 65 ανθρώπους που έχουν μετεγκατασταθεί με τη βοήθεια του ΔΟΜ στην Κύπρο από 

την Ελλάδα και την Ιταλία σαν ένδειξη αλληλεγγύης ή στους 1200 μετανάστες που έχουν 

αφιχθεί δια θαλάσσης στην Κύπρο από το 2014 ή στους αριθμούς των οικονομικών 

μεταναστών και ευάλωτων ομάδων που βρίσκονται στο νησί λόγω των εμπόλεμων 

συρράξεων, της οικονομικής δυσπραγίας, της πενίας αλλά και της πολιτικής και κοινωνικής 

αστάθειας που βίωναν στις χώρες τους.  

Αναμφισβήτητα, ζούμε σε μια εποχή πρωτοφανούς ανθρώπινης κινητικότητας. Η 

μετανάστευση σε μεγάλη κλίμακα είναι αναπόφευκτη λόγω της σύνθεσης των πληθυσμών, των 

κρίσεων και άλλων κινητήριων δυνάμεων που απαιτούνται για την κοινωνικό-οικονομική 

ανάπτυξη. Και αυτή είναι επιθυμητή- αν τη διαχειριστούμε σωστά. 

 

Η ποικιλομορφία μπορεί να εμπλουτίσει την κοινωνική και πολιτιστική ζωή, μπορεί όμως 

να δημιουργήσει και προκλήσεις. Το κλειδί βρίσκεται σε φιλόξενες κοινωνίες χωρίς 

κοινωνικούς αποκλεισμούς. Αν θέλουμε να παραμείνουν οι πόλεις μας ανταγωνιστικές, 

όπως ορίζει η στρατηγική «Ευρώπη 2020», αλλά και βιώσιμες, όπως ορίζουν οι Βιώσιμοι 

Στόχοι του ΟΗΕ, θα πρέπει να αντλήσουμε από τα οφέλη που η μετανάστευση μπορεί να 

φέρει στις κοινωνίες μας – κοινωνίες που μαστίζονται από τη γήρανση πληθυσμού, 

οικονομική ανισότητα, που αντιμετωπίζουν ταχεία αλλαγή και τεχνολογική ανάπτυξη.  

 

Ο ΔΟΜ βλέπει δύο βασικούς τρόπους για να αντιμετωπιστεί η πρόκληση της 

διαφορετικότητας αποτελεσματικά. 

 

1. Αλλαγή στο δημόσιο διάλογο για τη μετανάστευση - η παλαιότερη στρατηγική της 

ανθρωπότητας για μείωση της φτώχειας 

2. Προώθηση ένταξης των μεταναστών – μέσα από μαθήματα προσανατολισμού, 

ενσωμάτωσης στην αγορά εργασίας, πρόσβασης στις δημόσιες υπηρεσίες και 

προγράμματων εκπαίδευσης του κοινού  

Όσον αφορά τον πρώτο τρόπο αντιμετώπισης της πρόκλησης της διαφορετικότητας, σκοπός 

μας είναι να ενθαρρύνουμε τις τοπικές κοινωνίες και τον πολίτη να αναγνωρίσει τις θετικές 
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επιπτώσεις της μετανάστευσης και να τονίσουμε ότι οι μετανάστες βοηθούν να προωθηθεί η 

οικονομική ανάπτυξη μέσω του πολιτισμού, των δεξιοτήτων, της γλώσσας και των 

εμπειριών που φέρνουν οι μετανάστες. Σκοπός μας είναι να κάνουμε τις τοπικές κοινωνίες 

να δουν με διαφορετικό πρίσμα το μεταναστευτικό ζήτημα, μέσα από μια ευρύτερη δημόσια 

συζήτηση, σε μια πιο ισορροπημένη και ιστορικά ακριβής αφήγηση. Ο διάλογος αυτός θ’ 

αναγνωρίζει ότι η μετανάστευση σε τομείς που έχει ελλείψεις η οικονομία είναι ένας 

παράγοντας ανάπτυξης, ότι η μετανάστευση και η ανάπτυξη πάνε μαζί και ότι η 

μετανάστευση είναι η καλύτερη στρατηγική για τη μείωση της φτώχειας.  

 

Σαν Διεθνής Οργανισμός Μετανάστευσης του ΟΗΕ είμαστε πάντοτε έτοιμοι να παρέχουμε 

υποστήριξη στους εκλεγμένους ηγέτες και αξιωματούχους της κυβέρνησης - σε όλα τα 

επίπεδα - λαμβάνοντας την πρωτοβουλία να συμμετάσχουν σε προγράμματα ενημέρωσης 

και εκπαίδευσης του κοινού προκειμένου να δημιουργηθεί ένας ειλικρινής διάλογος με τους 

ψηφοφόρους τους για την μετανάστευση, όπου θα περιλαμβάνει την αντιμετώπιση των 

ανησυχιών όλων των πλευρών και θα επεξηγεί τα οφέλη που οι μετανάστες φέρνουν μέσα 

σε μια κοινωνία.  

 

Όλα αυτά εντάσσονται στο πλαίσιο μιας ολοκληρωμένης μεταναστευτικής πολιτικής τόσο 

σε εθνικό όσο και ευρωπαϊκό επίπεδο, αλλά και σε υπερεθνικό επίπεδο που θα έχει στόχο να 

προωθήσει την ένταξη των μεταναστών στις τοπικές κοινωνίες. Η αποτελεσματική 

ολοκλήρωση είναι απαραίτητη για την διαχείριση της ποικιλομορφίας και αυτό 

επιτυγχάνεται μέσα από δράσεις που ο ΔΟΜ εφαρμόζει κατά κόρον όλα αυτά τα χρόνια.  

 

Αναφορικά με τον δεύτερο τρόπο αντιμετώπισης της πρόκλησης της διαφορετικότητας και 

συγκεκριμένα για τα μέτρα ένταξης: Μαθήματα προσανατολισμού πριν από την αναχώρηση 

ή μετά την άφιξη, η οικονομική ολοκλήρωση και ενσωμάτωση στην αγορά εργασίας το 

συντομότερο δυνατό μετά την άφιξή τους, πρόσβαση στις δημόσιες υπηρεσίες και μη 

κοινωνικός διαχωρισμός μεταναστών και γηγενών, καθώς και δημόσια προγράμματα 

εκπαίδευσης και ενημέρωσης του κοινού, αλλά και δραστηριότητες με βάση την κοινότητα 

που βοηθούν τους πληθυσμούς υποδοχής να μάθουν για τους μετανάστες, να αναπτύξουν 

αμοιβαίο σεβασμό για τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις του άλλου, και την ενσωμάτωση 

των μεταναστών στις κοινωνίες τους, είναι κάποιες από τις δράσεις που ο ΔΟΜ εφαρμόζει 

με επιτυχία παγκόσμια. Να αναφέρω ενδεικτικά τα προγράμματα Headstart, Skills 2 Work 

και Not just Numbers στο οποίο παρεμπιπτόντως ο ΔΟΜ έχει σχεδιάσει με την Ύπατη 

Αρμοστεία για τους Πρόσφυγες ένα πρόγραμμα σπουδών για δασκάλους και καθηγητές για 

την αντιμετώπιση της μετανάστευσης και του ασύλου στις εκπαιδευτικές αίθουσες. Όλα τα 

πιο πάνω χρηματοδοτούνται από την Γενική Διεύθυνση Μετανάστευσης και Εσωτερικών 

Υποθέσεων. 

Εν κατακλείδι, για την εφαρμογή όλων αυτών των προγραμμάτων χρειάζεται πολιτική 

βούληση για να δημιουργηθεί το κατάλληλο πλαίσιο που θα αγκαλιάσει τους μετανάστες 

και θα τους εντάξει στις κρατικές δομές. Το γραφείο του Διεθνούς Οργανισμού 

Μετανάστευσης του ΟΗΕ στην Κύπρο στέκεται αρωγός στις προσπάθειες της Κυπριακής 

Δημοκρατίας, του Υπουργείου Εσωτερικών και της τοπικής αυτοδιοίκησης στις δράσεις που 

αφορούν τους μετανάστες που βρίσκονται στο νησί. Κύριο μέλημα μας είναι το κοινό καλό 

τόσο των μεταναστών όσο και της Κυπριακής κοινωνίας με απώτερο στόχο να 

ενδυναμώσουμε την κοινωνία μέσω της ομαλής ένταξης των μεταναστών σε αυτή.  
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Σας ευχαριστώ πολύ! 
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