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Ольга РОВЕНЧАК 

ІНТЕНСИФІКАЦІЯ МІҐРАЦІЙНИХ ПРОЦЕСІВ ЯК ЧИННИК БЕЗПЕКИ РОЗВИНУТИХ 

ДЕРЖАВ 

Наприкінці XX ст. у всьому світі різко зросла кількість мігрантів. Це явище зумовлене 

кількома об’єктивними причинами, такими як розпад «східного блоку» і подальші економічні 

трансформації в новоутворених країнах Східної Європи та у країнах Центрально-Східної 

Європи, економічні кризи в країнах Латинської Америки, а також інтенсифікація переміщень 

з країн - колишніх колоній, до своїх економічно розвинутих «метрополій», що спричинило 

велику кількість економічних мігрантів. Крім того, однією з основних характеристик 

постбіполярного світу стали регулярні локальні конфлікти, які виникають в різних точках 

планети і спричиняють масові потоки біженців. Не останню роль зіграла відкритість 

розвинутих суспільств та лояльна імміграційна політика держав-центрів імміграції. 

Все це призвело до того, що на початок XXI ст. міжнародна міграція стала одним із 

найважливіших питань порядку денного зовнішньої та внутрішньої політики, особливо, у 

розвинутих державах - країнах імміграції - та сформувалась як виклик міжнародній безпеці 

загалом та національній безпеці окремо взятих країн зокрема. 

У сучасному світі, за деякими оцінками, близько 100 млн. осіб проживають на території 

тих держав, громадянства яких вони не мають. Якщо до них додати і тих, хто нещодавно 

отримав нове громадянство, нелегальних мігрантів, а також велику кількість сезонних, 

тимчасових робітників та жителів прикордонних регіонів, які працюють на території сусідньої 

держави, то це число зросте до більше ніж 150 млн. осіб1. 

Хоча міграція не є незвичним явищем, існувала вона протягом усієї історії людства, але 

тільки в останні роки цей процес набув справді глобальних рис. Не в останню чергу цьому 

сприяли розвиток систем комунікацій, інтернаціоналізація і Глобалізація економіки та 

диспропорції демографічних ситуацій різних країн. 

Після закінчення холодної війни відбувається перегляд визначення безпеки, як 

національної, так і міжнародної. Коли йшло змагання супердержав, політики та стратеги 

розглядали поняття безпеки майже виключно в термінах військової могутності, стратегічних 

альянсів, технічного прогресу та етнополітичної ефективності. Безпека держави визначалася 

її здатністю демонструвати міць та захищати свою територію від нападів. 

Зараз це поняття змінилося і включає більш широкий спектр проблем: забруднення 

навколишнього середовища, виснаження природних ресурсів, швидке зростання 

народонаселення, розповсюдження ядерної зброї, наркоманію, організовану злочинність, 

міжнародний тероризм, порушення прав людини, безробіття, бідність, а також масові 

міграційні рухи. 

Політика безпеки розглядається як напрям діяльності держави щодо актуальних та 

потенційних загроз існуванню своїх громадян. Безпека у даному разі - це, насамперед, мета, 

оскільки основне завдання держави полягає у Гарантуванні захисту її громадян від зовнішніх 
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та внутрішніх загроз. 

Міграція як особливий феномен завжди розглядалася в певному контексті - економічному 

або соціальному, історичному або культурному, демографічному або етнічному. І це не 

випадково. Міграційні процеси, з одного боку, сильно детерміновані змінами, що 

відбуваються в житті одного або (частіше) відразу кількох суспільств, і в цьому значенні є 

індикатором розвитку практично будь-якої з його сторін - політичної, етносоціальної, стану 

ринків праці і т. д. З другого боку, відрізняючись між собою не тільки в кількісному, але і в 

якісному відношенні (наприклад, за соціально-демографічними й етнокультурними 

характеристиками), різні міграційні потоки мають свою специфіку й не можуть не впливати 

на ситуацію як у суспільствах, з яких вони походять, так і в суспільствах, які їх приймають. 

З одного боку, міграція суттєво впливає на збалансованість ринку праці, змінює 

економічний і соціальний стан населення, часто супроводжується зростанням освітньої і 

професійної підготовки, розширенням потреб задіяних у міграції населення людей. З іншого - 

масовий притік мігрантів може бути причиною росту безробіття, посиленого тиску на 

соціальну інфраструктуру. Тим самим міграція населення опосередковано впливає на рівень 

життя корінних мешканців. Міграція населення впливає також на демографічну та соціальну 

структуру, розміщення і розселення населення, його етнічний склад та веде до напружених 

стосунків між різними зацікавленими державами і навіть до міжнародної нестабільності. 

На Заході прагнення поєднати міграцію з проблемами безпеки не раз з’являлося в 

політичній і суспільній свідомості у час великих воєн, соціальних катаклізмів і масштабних 

економічних змін, що призводили до масових переміщень населення в минулому сторіччі 

(хоча можна знайти приклади і в набагато більш віддаленому минулому). В англомовних 

роботах навіть з’явився спеціальний термін - securitization migration, який в українському 

перекладі звучить як введення міграції у безпечне русло. 

Більш стійким це прагнення стало на початку 1970-х років. Вже тоді економічний спад і 

різке звуження ринків праці в європейських країнах примусили по-іншому глянути на 

прибульців з Азії і Африки, які, заохочені в попередні десятиріччя політикою «відкритих 

дверей», поступово утворили досить велику частину населення розвинутих країн і, 

використовуючи зв’язки з діаспорою, продовжували прибувати і після того, як ця політика 

зазнала змін. 

На повний голос заявили про себе культурні відмінності, загострилася конкуренція на 

ринках праці між місцевим і прийшлим населенням. Все частіше з іммігрантами пов’язували 

зростання злочинності, розповсюдження деяких захворювань. Нарешті, постійна присутність 

великого числа іммігрантів стала сприйматися як загроза різним видам безпеки, а це, у свою 

чергу, знайшло вираз - нехай навіть неявним чином - у новій імміграційній політиці 1980-

1990-х років, що мала жорстко обмежувальну спрямованість з погляду на імміграцію як на 

процес, що слабо піддається регулюванню, - як на проблему з наслідками світового значення. 

Стурбованість міжнародних організацій і демократичної громадськості країн в’їзду з 

приводу втрат, завданих такою політикою досягненням світової спільноти в гуманітарній 

сфері, перш за все у сфері надання притулку й захисту прав людини, можна розцінювати як 

усвідомлення загрози «людській безпеці» і її непростих взаємостосунків з безпекою 

«національною»2. 

Державам доводиться збалансовувати свою політику стосовно біженців між підтриманням 

контролю на своїх кордонах та обов’язками захищати у межах своєї території права біженців 

і людей, які шукають притулку. 

                                                           
2 Миграция и безопасность в России / Под ред. Г. Витковской и С. Панарина; Моск. Центр Карнеги. - М.: Интердиалект+, 2000. - С. 

7-8. 



Переселення біженців накладають важкий тягар на економіку країн в’їзду, що часто веде 

до політичної нестабільності та сильного тиску на уряди держав з метою обмежити 

імміграцію. Це стосується і т. зв. економічних мігрантів та ґастарбайтерів, які у великій 

кількості можуть впливати на суспільну ідентичність, етнічну, релігійну, культурну та мовну 

структуру населення. Велика кількість неконтрольованих та нелегальних мігрантів часто 

розглядається як виклик інтегрованості суспільства в’їзду3. 

Особливий вид мігрантів - переселенці до країни, з якої вони походять (алжирські 

французи, які поверталися з Алжиру до Франції у 1960-х рр. після війни Алжиру за 

незалежність; етнічні німці, що переселялися до ФРН у 1990-х рр.). Вони претендують на 

велику кількість місцевих ресурсів, вимагають особливої уваги до себе з боку держави, 

наголошуючи на своїй спорідненості у мові, культурі, етнічному походженні. Це робить їх 

для держави більш небезпечними, ніж інші іноземці, які не висувають великих вимог щодо 

свого утримання. 

Дбаючи про свої інтереси, іммігранти часто підтримують опозиційні до уряду країни в’їзду 

партії і використовують їх для тиску на уряд з метою отримати необхідні поступки. 

Багато європейців, виступаючи проти «ісламського напливу» та побоюючись ісламського 

фундаменталізму і тероризму, починають підтримувати ультраправі партії, які виступають 

проти імміграції. Це яскраво продемонстрували президентські вибори у Франції у 2002 р., 

коли голова ультраправої партії Жан-Марі Ле Пен пройшов у другий тур виборів, набравши 

16,91 % голосів4. 

Прикладом можуть бути також парламентські вибори в Австрії 1999 р., в результаті яких 

радикальна Партія свободи набрала майже 27 % голосів, що на 5 % більше, ніж на попередніх 

виборах 1995 р.5 

У свою чергу це веде до формування неофашистських угрупувань та інших виявів 

ксенофобії і расизму, що є потенційною загрозою демократії та політичній стабільності і, 

відповідно, національній безпеці держави імміграції. 

Незважаючи на все вищесказане, варто сказати, що міграція породжує не тільки загрози 

безпеці, але й нові засоби її розширення і збагачення. Неодноразово наголошувався 

позитивний ефект міграції для общин, суспільств і держав виїзду: розсмоктування аграрного 

перенаселення, притоку грошових переказів у депресивні райони, утворення 

міжтериторіальних економічних і соціальних зв’язків, взаємна дифузія міської та сільської 

культур, зростання політично інтегруючої ролі центрів тяжіння мігрантів у масштабах країни, 

поліпшення її положення в міжнародній системі поділу праці, більш повне підключення до 

світових ресурсів та інформаційних потоків. 

Сучасну імміграційну політику відрізняє більш диференційований і в той же час більш 

гнучкий підхід до різних категорій мігрантів, що прибувають, посилений акцент на 

оптимізацію обсягів і структури імміграції з урахуванням її економічної вигоди, гуманітарних 

міркувань і політичної прийнятності. Політика щодо мігрантів, які вже проживають у західних 

країнах, характеризується покращенням умов соціально-економічної і політичної інтеграції 

поселенців, а також більшою прихильністю до принципів мультикультуралізму і 

спрямованістю на підтримку нормальних міжетнічних відносин у суспільстві.  
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Видається, що єдиний спосіб зняти суперечність між правами мігрантів і безпекою 

суспільств в’їзду полягає в тому, щоб зробити міграційний потік у них, по можливості, 

помірним і рівномірним, забезпечити розсіяне розселення мігрантів і найшвидше засвоєння 

ними основних цінностей суспільства в’їзду. Такі заходи, звичайно, ведуть до нівелювання 

культурної ідентичності іммігрантів, але водночас зменшують можливість формування 

сепаратистських рухів іммігрантів (прикладом чого можуть бути недавні події в Косово), а 

також виникнення ситуацій, подібних до тої, що склалася у країнах Західної Європи, про що 

говорилось вище - національної нетерпимості стосовно іммігрантів, расизму та посилення 

позицій крайніх націоналістичних партій у країнах в’їзду. 


