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МІГРАЦІЯ І ТЕРОРИЗМ У СУЧАСНОМУ СВІТІ
Анотація. Мета цього дослідження – з’ясувати взаємообумовленість міжнародних
терористичних процесів і міжнародної міграції у сучасному світі, а також проаналізувати
вплив цих явищ одне на одного. Сучасна проблема міграційного процесу викликала інтенсивні
дебати серед політиків, громадськості та науковців про те, чи пов’язана міграція з
міжнародним тероризмом. Великий наплив мігрантів до Європи, особливо після війни в Сирії,
не тільки похитнув економіку, а й виявив певний зв’язок між міграцією та тероризмом. Деякі
політичні лідери в Європі все частіше пов’язують ризик тероризму з міграцією.
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Abstract. The purpose of this study is to determine the interdependence of international
terrorist processes and international migration in the modern world. Analyze the impact of these two
phenomena on each other. The current problem of the migration process has provoked intense debate
among politicians, the public and scholars as to whether migration is linked to international
terrorism. Large influx of migrants to Europe, especially after the war in Syria, has not only shaken
the economy, but also linked two phenomena - migration and terrorism. Practice has shown that
some political leaders in Europe are increasingly linking the risk of terrorism with migration.
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Безпрецедентна інтенсифікація терористичних актів та сучасна проблема
міграційного процесу сколихнули увесь світ. Особливо відчутно ця проблема
проявила себе на європейському континенті. У 2015 році до країн-членів
Європейського Союзу надійшло 1,9 млн нових заяв про надання притулку:
майже півмільйона з них від сирійців та ще півмільйона від афганців, іракців,
пакистанців та нігерійців. Назви цих країн вже виявляють причиннонаслідковий зв’язок із тероризмом, з огляду на різницю у релігійних поглядах
[4].
Деякі стверджують, що потоки біженців, які сьогодні складаються
переважно з молодих чоловіків-мусульман, навмисно використовуються як
свого роду «троянський кінь», який є частиною «організованого вторгнення»
мусульман на Захід. Так вважають не лише деякі праві ксенофобські теоретики
змови [6].
Сьогодні в низці країн перевірка на предмет безпеки виявляється
серйозною перешкодою для шукачів притулку, біженців та мігрантів. Крім того,
зусиллям цих зневірених чоловіків, жінок і дітей у пошуках безпеки або
можливостей заважає те, що зростає кількість надмірно обережних
європейських лідерів. У заявах деяких політиків зазначалося, що мігранти і
здобувачі притулку є серйозною загрозою безпеці Європи. Прем’єр-міністр
Словаччини Роберт Фіцо наголошував, що поточний потік мігрантів складається
з людей, які пов’язані з терористичними групами [5]; міністр закордонних справ
Італії Паоло Джентілоні висловив думку, що існує «значний ризик»
проникнення терористів на імміграційні маршрути [1].
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На сучасному етапі розвитку проблеми існує перспектива радикалізації
переміщених осіб, що викликає все більше занепокоєння у всьому світі. Явище
особливо актуальне, наприклад, у таборах, створених для розміщення
переселенців, оскільки вони можуть створити простір для терористичних мереж
для проведення операцій та здійснення нападів на уряди чи цивільних осіб. Крім
того, дуже радикалізовані біженці можуть поповнити ряди ідеальних
добровольців для терористичної організації, оскільки вони вразливіші за
традиційне населення, адже здебільшого походять із жорстокого середовища та
мають менше можливостей для особистого просування [3]. Це стосується не
тільки переміщених сирійців та іракців до Європи, але і транзитних мігрантів із
різних куточків світу.
Отже, внаслідок зв’язку між тероризмом та міграцією у більшості людей
формується переважно негативне ставлення до мігрантів, зумовлене їх
залученістю до терористичних угрупувань. Побоюючись наслідків радикалізації
біженців, шукачів притулку та мігрантів, більшість до них ставляться з острахом
та упередженням. Особливо негативне ставлення до мігрантів розвинулось у
громадян Європи до сповідувачів мусульманства через незчисленні
терористичні акти представників цієї релігії, які ширилися по всьому світу. Тому
без ефективної протидії проблемі мігранти можуть створювати умови, що
сприятимуть радикалізації терористичних рухів та формуванню закоренілої
неприязні до осіб, які переміщуються. А ефективна протидія має складатися
виключно із співпраці всіх членів Євросоюзу без винятку, без випадків
односторонніх рішень для задоволення власних національних інтересів,
оскільки глобальна проблема вимагає глобальної участі у боротьбі з нею. Адже,
допомагаючи біженцям, шукачам притулку у соціальному та економічному
добробуті країна заздалегідь убезпечує себе від потенційних радикалізованих
мігрантів та упереджених негативних думок стосовно них з боку корінного
населення.
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Recent severe weather events and hot temperatures are yet another evidence of
ongoing environmental turbulence that is induced by a global climate change. Although
natural factors play a major role, on a planetary scale, human interference has become
a definitive driver. Floods in Poland or bushfires in Australia - people across the world
are already experiencing the consequences. A large number of developing states
believe that the main responsibility for mitigating the effects should lie with
industrialized countries, in which the emissions of carbon compounds per capita are
much higher than in developing ones.
At the same time, those are the developing nations that feel the consequences of
global warming most acutely. The effects of climate change, as well as other
environmental problems, have recently become a catalyst for conflict situations,
specifically in the states already destabilized. For a long period of time ecological
threats were treated as minor issues, more as a natural hazard outside of human control,
than a real factor affecting international security. However, along with the increase of
the scale, diversity and dynamics of human activity negatively affecting the
environment, it has ceased to be just a side effect.
Climate change has become “securitized”. In this paper I indicate possible links
between climate change and armed conflicts, and verify if there is the expected
relationship. I identify main conflict determinants, such as resource scarcity, including
water and energy, rising energy demand and migration induced by extreme weather.
This research finds its relevance in recent international community’s concerns for
security issues caused by the change of climate.
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