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Європейське співтовариство розглядає регіональну безпеку в якості складової 

частини загальноєвропейської безпеки і одночасно визнає її самостійну цінність, оскільки 

нестабільність в регіонах створює загрозу загальній безпеці. Тому забезпечення безпеки на 

регіональному рівні є запорукою розвитку та стабільності як конкретно взятої держави, так 

і всього регіону в цілому. 

Регіональну безпеку можна визначити як стан відносин в рамках конкретного 

регіонального комплексу безпеки, при якому для всіх пов‘язаних з ним держав, народів, 

громадян, громадських інститутів, і груп забезпечується захищеність їх життєво важливих 

інтересів, надійне існування і стабільний розвиток [1].   

Слід зазначити, що існують такі поняття як «м‘яка» та «жорстка» безпека. Добре 

пояснює різницю між цими поняттями А. В. Торкунов. На його думку, в кінці XX століття 

починають розвиватися уявлення, згідно з якими в сферу безпеки необхідно включати не 

тільки військові і військово-технічні аспекти («жорстку безпеку»), але і більш широке коло 

питань, такі як економіка, енергетика, екологія, міграція, продовольство і багато інші. 

Причини такого розширювального розгляду безпеки полягають перш за все в тому, що 

починаючи з другої половини XX ст. кордони національних держав стають все більш 

«прозорими». Цей процес обумовлений виходом на світову арену в якісно новому 

масштабі недержавних акторів. Їх діяльності сприяв бурхливий розвиток інформаційних і 

комунікаційних технологій. В результаті держава, а також громадяни виявилися схильні до 

впливу багатьох чинників – як позитивних (розширення можливості економічної 

активності, міжнародного спілкування, включеності в міжнародну середу тощо), так і 

негативних (поширення наркотиків, незаконна торгівля зброєю, міжнародний тероризм 

тощо). Це в свою чергу сприяло зміні міжнародного порядку денного, в якій все частіше 

стали обговорюватися проблеми невійськової безпеки («м‘якої безпеки», нетрадиційної 

безпеки), тобто безпеки, безпосередньо не пов‘язаної з військовою міццю іншої держави 

або блоком держав, їх військовими погрозами [5]. 
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Саме тому, можна зробити висновок, що сьогодні Європа стикається з загрозами 

«м‘якої безпеки». 

Однією з основних проблем для Європи на сучасному етапі є міграційна криза, з якої 

випливає низка інших проблем. 

Європейська міграційна криза розпочалася у 2015 році. Причиною цього стало 

збільшення потоку нелегальних мігрантів та біженців з країн Африки (Еритрея, Нігерія, 

Сомалі, Судан), Близького Сходу (Сирія, Ірак), Південної Азії (Афганістан, Пакистан) до 

Євросоюзу. На той момент Європа не була готова до їх прийому та розміщення. 

Ця криза є наймасштабнішою з часів Другої світової війни. Вчені та аналітики 

сходяться в думці, що такої кількості людей, які покидають свої домівки через стихійні 

лиха, збройні конфлікти або бідність ще не зафіксовувалося. 

Якщо говорити про причини, які посприяли збільшенню кількості мігрантів у Європу 

в 2015 році, то можна вказати такі як: 

o війни на Близькому Сході, зокрема війни в Афганістані та Іраку, громадянська 

війна в Сирії, які продовжуються й досі, перешкоджають біженцям повернутися 

додому; 

o скорочення фінансування таборів для біженців у Лівні, Йорданії та Туреччині, і в 

результаті цього погіршення раціону харчування біженців, неможливість дітям 

біженців ходити до школи тощо; 

o збільшення території, яка контролюється Ісламською державою, що в свою чергу 

посприяло зростанню кількості біженців до Європи; 

o прийняття урядом Македонії в червні 2105 року рішення про видачу біженцям 

триденних віз, через що мігранти змогли перетинати країну у напрямку до Європи 

без реєстрації. Відповідно до Дублінської угоди, біженець має просити притулку у 

першій країні ЄС в яку він в‘їхав. 

Через нестабільну ситуацію в  вищезазначених країнах до Європи прибуває все 

більше біженців та нелегальних мігрантів. У зв‘язку з цим Єврокомісія розробила план, за 

яким біженці повинні розподілятися по країнам ЄС по квотам (пропорційно їх економіці, 

населенню, рівню життя тощо). Але країни Східної Європи  (Польща, Угорщина, Чехія  та 

Словаччина) виступають проти цього [9]. 

Необхідно зазначити , що через кризу в останні роки в Європі збільшилося число 

мусульман, що в свою чергу впливає на процес ісламізації Європи. Самі європейці 

починають проявляти інтерес до ісламу, що також дає поштовх цьому процесу, і це одна з 

тих речей, яка непокоїть Захід і Європу. 

З початку міграційної кризи зростає число європейців, особливо молодих людей, які 

вирішують прийняти іслам. Інколи частина з таких новонавернених приєднується до 

терористичних угрупувань (наприклад, ІД) і повертається вести джихад проти суспільства, 

в якому вони народилися, виросли, здобули освіту та були виховані. Через те, що ці люди 

приховують свою культурну ідентичність, силам безпеки вкрай важко виявити їх та їхні 

наміри, і саме тому вони створюють серйозну проблему безпеки. 

Новонавернений в іслам вважає, що такий його вчинок є заснованим на праві людини 

обирати свою власну культурну та релігійну ідентичність, він бачить свою дію як зрілу, 

навіть якщо власна сім‘я та навколишнє середовище не погоджуються з цим. Навпаки, 

негатив, який висловлює суспільство до ісламу, робіть новонаверненого більш впевненим 

у своєму виборі. Все, що робиться проти звернення до ісламу, визначається як 

безпідставний расизм та безпідставна ісламофобія.  
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Людина, яка прийняла іслам, каже, що читання Корану і молитов роблять 

осмислюють її життя після багатьох років духовного вакууму, розумового застою і 

занурення в матеріалістичний і гедоністський спосіб життя. Вони характеризують перехід 

до ісламу як пробудження від поганого сну. 

Молоді жінки звертаються до ісламу, тому що, на їх думку, саме ця релігія дає їм 

суспільство, яке на одне з перших місце ставить мораль і скромність, чого часто немає в їх 

колишніх життях. Іслам пропонує їм  нормальне, чисте, моральне і впорядковане життя . 

Деякі жінки, які постраждали від сексуального насильства, знаходять втіху  

приймаючи іслам, а також честь і вдячність, на відміну від приниження, яке вони 

відчували до того, як звернулися до ісламу. 

Батьки новонавернених порівнюють приєднання своїх дітей до ісламу зі вступом у 

культ, а деякі характеризують його як «культ сатани», який «промиває мізки» і робить їх 

уразливими жертвами емоційних маніпуляцій. Вони занепокоєні тим фактом, що їх діти 

вирішують звернутися в іслам. Деякі бачать вчинки своїх дітей як зраду родині, 

суспільству та країні. Вони побоюються того, що їх діти можуть стати на сторону 

тероризму. Більшість з батьків сподіваються, що звернення їх дітей до ісламу буде 

тимчасовим, і що їх діти повернуться до попереднього життя [11]. 

Саме так міграція мусульман до Європи  набуває більшого значення через те, що 

молодь, яка народилася в європейських країнах, стає більш зацікавленою в ісламі, бачить в 

ньому альтернативу культурі, в якій виросли вони. Наразі завданням західних демократій є 

боротьба з цим явищем, хоча воно і є надзвичайно складним. 

Зараз ця проблема постає в Європі з усією серйозністю, так як маси новонавернених 

перетворюються в публіку, з якої певний відсоток приєднується до терористичних 

угрупувань. 

Проте, слід зазначити, що не всі європейці так позитивно відносяться до ісламу та 

самої ідеї ісламізації. В Європі створюється велика кількість рухів та організацій, які 

виступають проти цієї ідеї. 

Правопопулістський рух ПЕГІДА було створено у Дрездені (ФРН) у 2014 році. 

ПЕГІДА організовує акції проти ісламізації Європи і міграційної політики Німеччини. 

Одне з головних гасел цього руху - «Ісламу немає місця в ФРН». 

У лютому 2015 року подібні акції стали проходити і в Австрії. Сотні людей виходили 

на вулиці з плакатами і закликами обмежити міграцію з Близького Сходу. 

Багато маніфестантів незадоволені тим, що австрійська влада захищає інтереси 

приїжджих і зовсім не хоче прислухатися до громадян своєї країни [3]. 

А 7 жовтня 2017 року в Польщі понад мільйон поляків молилися про мир, проти 

«ісламізації Європи». Ініціатива цієї духовної події була підтримана Церквою. Обраний 

день дуже символічний: це свято Богоматері Розарія, яке було створене після битви в 

Лепанто, де флот Святої ліги, створений з ініціативи Папи Пія V, розгромив турків, тим 

самим рятуючи Європу від ісламізації. Щоб отримати перемогу, Пій V закликав християн 

читати день і ніч молитву діві Марії, щоб попросити її захисту. 

Архієпископ Марек Йиддрашевскій, сказав під час масової передачі на католицькому 

радіо він, зокрема, молиться за інші європейські країни, щоб вони зрозуміли, що потрібно 

повернутися до християнських коренів і що Європа залишається Європою [8]. 

Також у вересні 2017 прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан заявив, що ісламізація 

Європи реальна, посилаючись на дослідження, в яких передбачається, що більше 
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60 мільйонів мігрантів прийдуть з Африки в Європу протягом наступних 20 років, 

збільшивши ісламське населення Західної Європи до 20 відсотків до 2030 році. 

Орбан рішуче виступав проти введення Європейським союзом квот мігрантів на 

окремі держави-члени, наполягаючи на тому, що такі питання є питаннями національного 

суверенітету і повинні вирішуватися кожною країною і її людьми. 

Суперечка з приводу квот на мігрантів почалася у вересні 2015 року, коли в розпал 

кризи в Європі країни-члени ЄС проголосували за те, щоб перемістити 120 000 біженців з 

Італії і Греції в інші частини ЄС. Це число було доповнено планами на липень 2015 року з 

перерозподілу 40 000 мігрантів з Італії та Греції. 

З тих пір кілька держав відмовилися прийняти свої призначені квоти мігрантів. 

Наприклад, в Польщі є квота в розмірі 6 182 мігрантів, але жодного мігранта прийнято не 

було. Чехія має квоту в 2691 мігранта, з яких прийнято було 12. Угорщина має квоту в 

розмірі 1 294. Як й у випадку з Польщею, жодного мігранта не було прийнято. 

Громадська опозиція щодо подальшої міграції з мусульманських країн була особливо 

сильна в Австрії (65%), Угорщині (64%), Бельгії (64%) та Франції (61%)  - всі країни, які в 

останні роки або перебували в центрі європейської кризи біженців або великих 

терористичних нападів, пов'язаних з громадянами з переважно мусульманських країн [10]. 

Необхідно зауважити, що міграційна криза є однією з найсуттєвіших причин того, що 

в Європі приходять до влади або отримують все більшу популярність євроскептики та 

праворадикальні партії. 

Так, наприклад, партія Альтернатива для Німеччини, яка була створена в 2013 році 

дуже швидко набрала популярність серед населення ФРН завдяки тому, що однією з її 

головних цілей було и залишається надалі протистояння міграційній політиці канцлера 

Німеччини Ангели Меркель. 

Ще одним яскравим прикладом є французька партія Національний фронт, лідером 

якої є Марин Ле Пен. Вона була дуже популярною серед виборців на президентських 

виборах у Франції 2017  року. При цьому Ле Пен неодноразово закликала закрити країну 

для мігрантів та не розподіляти й депортувати тих, хто вже є у Франції [7]. 

Необхідно зауважити, що у травні 2019 року пройшли вибори до Європарламенту. 

Напередодні виборів багато експертів і політиків прогнозували правим силам велику 

підтримку з боку європейців. В результаті крайні і помірні євроскептики, ультраправі і 

популісти отримали близько третини мандатів Європарламенту. 

Ультраправі мало не в три рази збільшили своє представництво в Європарламенті. 

Фракція «Європа свободи і прямої демократії», в яку входять італійський ультраправий і 

проросійський «Рух 5 зірок» і британські прихильники Brexit, отримав 53 місця. 

Фракція «Європа націй і свободи», в яку входить італійська «Ліга Півночі» і 

французький «Національний фронт» Марі Ле Пен, отримали 55 місць проти 37 на минулих 

виборах. 

Але незважаючи на високий показник, вони не сформують більшість в 

Європарламенті. Це будуть робити проєвропейські партії, які, хоча і втратили не один 

десяток мандатів, але все одно стануть визначальною силою в новому парламенті. 

Найбільша фракція - Європейська народна партія (ЄНП) та Прогресивний альянс 

соціалістів і демократів, вперше з 1979 року втратили більшість голосів. Кількість 

мандатів ЄНП зменшилася з 216 до 178 місць. Прогресивний альянс має 152 місця замість 

191. 
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Але вони зможуть сформувати "велику коаліцію" з іншими проєвропейськими 

силами. Зокрема, з ліберальним блоком ALDE, до якого приєднається партія президента 

Франції Еммануеля Макрона "Вперед, республіка", і який збільшив своє представництво з 

68 до 108 мандатів. Або з "зеленими", які отримали на 12 мандатів більше і тепер мають у 

своєму розпорядженні 67 місць. 

Ультраправі, націоналісти і євроскептики не зможуть кардинально змінити загальну 

політику Євросоюзу. Значить, в найближчу каденцію нового Європарламенту (5 років) 

розпад Євросоюзу не загрожує. Зате "завдяки" їх зусиллям його буде дуже сильно 

лихоманити за різними напрямками. Мігранти, ставлення до США, Росії, Китаю. 

Багаторазово посиляться спроби зняття санкцій з Росії і виникне нове напруження з 

Вашингтоном. 

Проте, як пише Politico, центристів вдасться зберегти єдність Європи, оскільки на 

сьогодні в Європарламенті 465 місць належить партіям, які підтримують Євросоюз, і 

255 місць – у партій, які виступають проти ЄС. Перемоги євроскептиків немає [2]. 

Слід зазначити, що у зв‘язку з великим потоком мігрантів у Європі суттєво 

збільшився рівень злочинності. Одна з головних причин цього це незнання мови, що 

призводить до нерозуміння принципів співжиття, основ права і до складнощів в 

налагодженні соціальних зв'язків. Проте є багато випадків коли жертвами злочину стають і 

самі мігранти. 

Однак статистичні дані про злочини, що здійснюються біженцями і мігрантами, 

важко розмежувати. У деяких країнах не завжди злочини розділяються за національністю. 

В інших випадках статистичні результати неоднозначні. Наприклад, в Швеції, в той час як 

в 2015 році в країні було охоплено понад 160 000 осіб, які шукають притулку, дослідження 

в уряді не показали значного збільшення числа злочинів.  

У Фінляндії число зареєстрованих біженців збільшилася з 3600 у 2014 році до 32 000 

у 2015 році, випадки домагань подвоїлися до 147 за останні чотири місяці 2015 року зі 

75 за той же період роком раніше. Проте дані цифри не дають етнічного розподілу 

правопорушників.  

У Німеччині статистика злочинності дійсно свідчить про значне зростання 

насильства з боку іноземців, в тому числі ісламських екстремістів. Міністерство 

внутрішніх справ Німеччини повідомило, що політично або ідеологічно мотивовані 

злочини іноземців виросли на 66,5 відсотків в 2016 році в порівнянні з 2015 роком, 

включаючи смертельну атаку на різдвяний ринок в Берліні в грудні 2016 року, в результаті 

якої загинули 12 осіб. У 2016 році статистика вбивств також збільшилася на 14,3 відсотка, 

а випадки зґвалтування і сексуального насильства виросли на 12,8 відсотків в порівнянні з 

2015 роком. Ці цифри були вищими за злочини, вчинені біженцями, які в 2016 році 

збільшилися на 52,7 відсотка в порівнянні з 2015 роком [6].  

Ще більше, ніж злочинів мігрантів, є численні випадки, коли мігранти та біженці не 

асимілюються у своїй новій обстановці, вчиняють злочинні дії і в кінцевому підсумку 

стають уразливими до приманки ісламської екстремістської пропаганди та здійснення 

терактів [10].  

З січня 2014 року 44 мігранта було залучено до 32 терористичних проведених або 

запланованих атак, жертвами яких стали 182 особи та 814 поранених. 

21 з 32 атак була пов'язана з відомими терористичними угрупованнями. В інших 

випадках зв'язок був не визначений або його не можна було довести. 
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Найбільше до атак виявилася схильна Німеччина (41% всіх випадків). В цілому атаки 

пройшли в 12 країнах Європи (Німеччина, Франція, Бельгія, Велика Британія, Австрія, 

Данія, Фінляндія, Італія, Голландія, Швеція, Норвегія, Швейцарія). 

У 56% випадках жертвами атак були цивільні особи і лише в 9% випадків були 

атаковані державні об'єкти або державні службовці. 

У нападах найчастіше брали участь мігранти з Сирії. Самі терористи прибули в 

Європу також з 12 країн (Афганістан, Алжир, Ірак, Марокко, Пакистан, Росія, Саудівська 

Аравія, Сомалі, Судан, Сирія, Туніс і Узбекистан). 

Три чверті з вчинених або запобіглих 32 атак були заплановані мігрантами протягом 

2 років після прибуття в Європу. 21 атака була здійснена або запланована протягом 

першого року.  

18 атак були проведені або запобігли в 2016 році. У 2017 таких було 9, але 5 з них 

привели до загибелі або поранення людей. Тобто в 2017 році ефективність атак значно 

зросла (з 22% до 56%). 

Середній вік терористів становив 25,1 років. Наймолодшому було 16 років. 

Найстаршому - 40. Всі були чоловіками. 

Більшість терористів пройшли ідеологічну обробку за кордоном, хоча останнім 

часом з 2016 року теракти плануються в основному тими, хто прийшов до терористичних 

ідей вже в самій Європі [4]. 

Наразі проблема міграційної кризи залишається невирішеною. Однак, слід зазначити, 

що існують деякі варіанти її вирішення. 

Перш за все вирішити конфлікти на Близькому Сході та в Афганістані. Війна на 

Близькому Сході, в Африці та Південній Азії, особливо в Сирії, Іраку та Афганістані, 

залишається основною причиною міграції з цих країн. Мільйони сирійців, іракців та 

афганців зараз перебувають у таборах у сусідніх країнах або рухаються далі за кордон до 

Європи та США. Хоча важко досягти політичних рішень, необхідних для врегулювання 

цих конфліктів, з надією, що потоки біженців припиняться, і в якийсь момент в 

майбутньому умови на землі будуть такими, що біженці будуть почувати себе безпечно, 

щоб повернутися до своїх домівок. 

Для багатьох районів Африки, Азії та Близького Сходу основна причина, через яку 

багато людей мігрують, є слабкі економічні можливості. Без економічного розвитку та 

робочих місць багато хто буде й надалі шукати кращих можливостей для себе та 

допомагати своїм сім'ям через міграцію до Європи.  

Оскільки багато потенційних іммігрантів не бачать правових шляхів для переселення 

до Європи, вони часто звертаються до контрабандистів або торговців людьми. Цей 

маршрут як небезпечний, так і дорогий. Наприклад, якщо європейські країни 

запропонують кращі варіанти легальної міграції у своїх посольствах в Африці, це може 

полегшити нелегальну міграцію. Сильний стимул для заохочення легальної міграції 

полягає в тому, щоб ЄС запроваджував більш жорсткі правила, згідно з якими окремі 

особи, які нелегально мігрували або які були засуджені за злочини, не підлягатимуть 

законній міграції. 

Потрібно підвищити контроль над кордонами. Незважаючи на те, що прогрес був 

досягнутий у сфері контролю на кордоні, багато чого ще потрібно зробити. ЄС співпрацює 

з Туреччиною та багатьма африканськими країнами, щоб блокувати від'їзди з Близького 

Сходу та Африки [10].  
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Як і прикордонний контроль, підготовка підрозділів Берегової охорони країн Африки 

та країн Близького Сходу для припинення нелегальної міграції є важливою частиною 

успішної стратегії боротьби з торгівлею людьми.  

Більшість мігрантів і біженців є мирними і зосереджені на знаходженні безпечного 

місця для того, щоб жити далеко від конфлікту або поліпшити свій економічний стан. 

Проте, як згадувалося раніше, деяка кількість мігрантів та біженців вчиняли злочинні дії у 

країнах їхнього перебування. Правоохоронні та правові системи в Європі не дуже швидко 

реагували на це. Європа повинна прискорити процес депортації для мігрантів (визнаних 

винними у кримінальних правопорушеннях), навіть якщо це вимагатиме дипломатичної 

взаємодії з країнами походження, щоб повернути своїх громадян. 

Європа має розширювати розвідувальне та міжнародне співробітництво. Країни ЄС, 

Інтерпол (Міжнародна організація кримінальної поліції), Європол (Європейська 

поліцейська служба) та США повинні нарощувати мережі обміну інформацією, навіть 

більше, ніж вони є зараз, і їм потрібно покращити міжнародне співробітництво. 

Треба розширити можливості боротьби з тероризмом в Інтернеті. Ісламські 

екстремістські групи, такі як Ісламська держава, успішно використовували Інтернет, щоб 

поширювати свої радикальні погляди та залучати послідовників, як для боротьби в 

конфліктах на Близькому Сході, так і для здійснення деяких нападів у Європі. Європа 

повинна продовжувати працювати в односторонньому порядку і зі своїми партнерами, 

щоб ідентифікувати майбутніх терористів в Інтернеті та заарештовувати їх. Необхідно 

безперервно розробляти та вдосконалювати технологічні інструменти кіберзлочинів, щоб 

контролювати діяльність в Інтернеті, збирати інформацію про терористів, закрити 

незаконні об'єкти та відстежувати терористичних пропагандистів, перш ніж вони зможуть 

атакувати [10]. 

Якщо не зупинити міграційну кризу ми будемо й надалі спостерігати зростання рівня 

тероризму та злочинності, невдоволення населення політикою Євросоюзу та подальше 

збільшення популярності радикальних партій, громадських рухів та євроскептиків. Все це, 

у свою чергу, може призвести до розпаду Європейського Союзу у майбутньому. 

Отже, з початку 2015 року на територію Євросоюзу через політичну, економічну та 

національно-правову нестабільність у країнах Близького Сходу, Південної Азії та 

Північної Африки прибуло близько 1,8 мільйонів мігрантів.  

Також слід зазначити, що європейське суспільство розділилося на дві частини. 

Перша вважає, що мігрантів як і раніше варто приймати і давати їм притулок. Деякі 

європейці навіть приймають іслам. Друга ж наполягає на скороченні прийому мігрантів 

або ж зовсім не приймати їх. Створюються рухи проти ісламізації Європи, деякі з яких 

досить радикальні.  

Проблемою також є те, що люди, які приймають іслам, у деяких випадках 

приєднуються до терористичних угрупувань. Також слід зазначити, що деякі мігранти, які 

прибувають до Європи, потрапляють під вплив ісламської екстремістської пропаганди, 

приєднуються до терористичних угрупувань та приймають участь у проведенні терактів.  

Це суттєво ускладнює боротьбу проти тероризму.  

У багатьох європейських країнах зросла кількість злочинів, як зі сторони мігрантів, 

так і по відношенню до них. 
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A. Pichakhchi 

MIGRATION CRISIS IN THE CONTEXT OF EU REGIONAL SECURITY 
The article analyzes the migration crisis that began in Europe in 2015 because of an 

increase in the flow of refugees and illegal migrants to the European Union from the countries of 

the Middle East (Syria, Iraq), Africa (Eritrea, Nigeria, Somalia, Sudan) and South Asia 

(Afghanistan, Pakistan). This crisis is the largest since the Second World War. At that moment, 

Europe was not ready for their reception and distribution. 

This leads to a number of problems that directly affect the state of regional security of the 

European Union. The authors identified the main causes and prerequisites of the crisis. This, for 

example, the wars in Syria, Afghanistan and Iraq, the expansion of the territory that was under 

the control of the Islamic state, the deterioration of the financing of refugee camps in Turkey, etc. 

It was found that the security of the EU at the present stage is threatened by a number of 

problems of “soft security”, namely: the active process of Islamization of Europe and, as a 

result, the creation of movements against it, which leads to a split of society into two parts; the 

growing popularity of Euro-skeptics and radical right-wing parties; refusal of some states to 

place migrants according to quotas; increasing crime and terrorism, etc. 

The article also describes the main variants for overcoming the migration crisis. For 

example, the authors found that first of all  it is necessary to resolve conflicts in the Middle East 

and Afghanistan. Wars in the Middle East, Africa and South Asia, especially in Syria, Iraq and 

Afghanistan, remain the main cause of migration from these countries. It is also necessary to 

promote the economic development of these countries, as many migrate through poor economic 

opportunities. European countries also need to increase border control and offer better legal 

migration options at their embassies in Africa. 

Key words: migration, migration crisis, security, regional security, EU, Europe. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


