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Νέα Έκθεση ΔΟΜ: Η καλύτερη διαχείριση των δεδομένων της μετανάστευσης μπορεί να
αποφέρει πλέον των 35 δισ. δολαρίων

Με τίτλο «Κάτι περισσότερο από αριθμούς: Πώς τα στοιχεία για τη μετανάστευση μπορούν
να αποφέρουν μεγαλύτερα οφέλη», η νέα κοινή έκθεση του Διεθνούς Οργανισμού
Μετανάστευσης (IOM), του Παγκοσμίου Κέντρου Ανάλυσης Δεδομένων για τη
Μετανάστευση (GMDAC) σε συνεργασία με την McKinsey αποδεικνύει τους τρόπους με τους
οποίους η ορθότερη διαχείριση των δεδομένων για τη μετανάστευση μπορεί να οδηγήσει
στην καλύτερη διαχείρισή της.
Παραδείγματα
Πολλοί μετανάστες που ζουν στην Ευρωπαϊκή Ένωση έχουν θέσεις εργασίας που δεν
αντιστοιχούν στα προσόντα τους. Η αξιοποίηση δεδομένων για την ορθότερη αξιολόγηση
βιογραφικών μπορεί να αποφέρει έσοδα στην ΕΕ που ξεπερνούν τα 6 δισ. ευρώ.
Η εξασφάλιση περισσότερης διαφάνειας στην κυκλοφορία χρηματικών ποσών που στέλνουν
οι μετανάστες στις πατρίδες τους μπορεί να αυξήσει την αξία των εμβασμάτων που φτάνουν
σε αναπτυσσόμενες χώρες κατά 15 με 20 δισ. δολάρια ετησίως
Ωστόσο η έκθεση δεν αφορά μόνο οικονομικά μεγέθη. Η πλέον στοχευμένη αξιοποίηση των
δεδομένων για τη μετανάστευση αναμφίβολα μπορεί να οδηγήσει σε ορθότερη διαχείριση
του φαινομένου της εμπορίας ανθρώπων. Σήμερα, τα καταγεγραμμένα θύματα trafficking
παγκοσμίως ανέρχονται στις 80.000. Παραμένει ωστόσο κοινός τόπος ότι είναι πολλά
περισσότερα. Με τις κατάλληλες παρεμβάσεις, ο αριθμός αυτός μπορεί να αυξηθεί
φτάνοντας τις 150.000 με αποτέλεσμα την αναγνώριση περισσότερων θυμάτων και την λήψη
καλύτερων μέτρων για την προστασία τους.
«Βρισκόμαστε σε ένα πολύ κρίσιμο σταυροδρόμι. Τα κράτη – μέλη του ΟΗΕ έχουν ήδη
ξεκινήσει διαπραγματεύσεις με στόχο την υιοθέτηση ενός κοινού παγκοσμίου συμφώνου για
τους πρόσφυγες και τους μετανάστες. Χωρίς την επένδυση σε περισσότερα και ακριβέστερα
δεδομένα θα είναι εξαιρετικά δύσκολο για όλους να φτάσουμε τους στόχους μας και να
τηρήσουμε τις δεσμεύσεις μας», δήλωσε ο Γενικός Διευθυντής του ΔΟΜ, William Lacy Swing
από τον forum του Νταβός, όπου ο ΔΟΜ δηλώνει το «παρών».
Σήμερα το 3% του παγκόσμιου πληθυσμού είναι μετανάστες – με το 50% αυτού να είναι
παιδιά - παράγοντας πλέον του 9% του παγκοσμίου ΑΕΠ, ήτοι περισσότερα από 3
τρισεκατομμύρια δολάρια ετησίως. Η νέα έκθεση του ΔΟΜ αποδεικνύει με
εμπεριστατωμένη έρευνα και στοιχεία πώς η επένδυση σε περισσότερα και πιο έγκυρα
στοιχεία για τη μετανάστευση μπορεί να έχει ουσιαστικά ανθρωπιστικά, κοινωνικά και
οικονομικά οφέλη για την κοινωνία.

