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Чому ми говоримо про загрози міґрації і про міґраційну кризу? 

Якщо відкинути емоції та політику, то побачимо, що ми маємо справу із природнім 

процесом демографічної експансії. Процесом який мав свій початок ще у 1960-70-х рр.  

Всім нам відомі тенденції зміни демографічних показників у різних регіонах світу. 

Якщо звернутись до тих регіонів, які зараз попали в поле зору (Європа, Північна і 

Центральна Африка та Південна та Західна Азія), то за офіційними даними ООН 

Європа є єдиним регіоном світу, де не передбачається збільшення населення до 2030 

року (навіть навпаки); а за 2000-2030 роки розподіл народжуваності оцінюється 

наступним чином — більше 80% народжених у світі припадає на Азію та Африку 

разом в той час, як на Європу — менше 6% і цей розрив збільшується. В той же час 

Європа має найгірше співвідношення між населення до 65 і після 65 років — на 100 

людей віком 20-64 рр. припадає 29 старших за 65 р. на 2015 р. і 42 у прогнозі на 

2030 р., для Азії ці показники — 13 і 20 відповідно, для Африки — стабільно 81. 
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Тобто цілком природнім є бажання частини вихідців з густонаселених країн 

освоювати менш населені регіони, в яких менша народжуваність та проходить процес 

старіння населення.  

Крім того, каталізатором цього процесу є, з одного боку, військові дії та нижчий 

рівень життя в регіонах походження, а з іншого боку — розвиток інформаційних та 

транспортних технологій, що дає можливість побачити кращі перспективи життя в 

інших країнах та власне добратись в ці країни. 

Ще 50 років тому в Європі не бачили проблеми у цьому процесі, навіть навпаки, 

країни Європи заохочували імміґрацію через потреби економіки. В цей час мало хто 

переймався культурними відмінностями.  

Коли з’явилось друге покоління імміґрантів та ланцюгова міґрація через міґраційні 

мережі залучала до Європи все більшу кількість міґрантів із інших реґіонів, в Європі 

заговорили про виклики мультикультурності, а сьогоднішня хвиля міґрації до Європи 

посилила дискусію між прихильниками інтеґрації на засадах мультикультуралізму, 

інтеґрації через асиміляцію, часткового включення чи сеґреґації. 

Чому такої дискусії не було 50 років тому? 

З моєї точки зору, першою причиною є те, що в цей час в європейських країнах не 

було усвідомлення того, наскільки складним може бути співіснування в межах одного 

суспільства різних етнічних груп, що мають велику культурну дистанцію, якщо це 

суспільство ще до недавно було відносно гомогенним в етно-культурному плані. 

Другою причиною появи цієї дискусії саме зараз, як на мене, є актуалізація не 

політико-економічного, а соціокультурного аналізу суспільства. З точки зору 

соціокультурного підходу культурне і соціальне становлять два базові складники 

суспільства; їхня питома вага і співвідношення в рамках соціуму мають конкретно-

історичний характер. Важливим у цьому підході є положення про зростаючу роль 

культури у розвитку сучасних суспільств2. Стосовно міґрації це положення 

застосовується при вивченні таких проблем, як наприклад: 
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– проблеми зміни причин (мотиваційних чинників) здійснення міжнародної міґрації в 

напрямку посилення їхньої культурної складової; 

– проблеми реідентифікації як окремих міґрантів, так і їхніх транснаціональних 

спільнот; 

–  проблеми соціокультурної адаптації та ре-адаптації імміґрантів; 

– проблеми визначення наслідків міжнародної міґрації як для особистості міґранта, 

так і для певних соціальних груп, суспільства та ґлобалізованого світу в цілому, які 

дедалі більше набувають соціокультурних рис чи ознак. 

Тобто 50 років тому, коли зароджувалась сьогоднішні міґраційні проблеми, на 

міґрацію дивились лише з економічної точки зору, не беручи до уваги культуру. І на 

сьогоднішній день такої лінії дотримуються багато дослідників міжнародної міґрації. 

Хоча насправді міжнародна міґрація не є суто економічним явищем. Це складний 

соціокультурний феномен. Навіть сьогодні важко не погодитись, що основною групою 

причин міжнародної міґрації є економічні (часто поєднані із демографічними, 

політичними, культурними). Що стосується наслідків, то міґрація як мікроявище (на 

рівні міґранта) має також економічні наслідки, як основні, особливо коли йдеться про 

міґрацію біженців, або трудову міґрацію низько кваліфікованих працівників. І, 

можливо, міґрація і досі розглядалася б як економічне явище, якби її зростаючі 

масштаби не спричинили культурних наслідків на макрорівні і ці наслідки 

ставатимуть все більш відчутними. 

Тобто, на рівні світового процесу сучасна міжнародна міґрація досі образно кажучи, 

“виходить” переважно із соціальної (чи соціально-економічної) площини, але 

“приземляється” насамперед у культурній. І саме тому часто не справджуються 

прогнози стосовно міґрації, які зроблені на основі аналізу економічних чи політичних 

чинників. Такої помилки припускались прогнозисти на початку 1990-их рр., коли 

очікували загрозливих масштабів масової міґрації “Схід-Захід” після падіння “залізної 

завіси”, і у середині 1990-их рр. змушені були визнати, що прогнози справдились лише 

частково.3 Такої ж помилки знову припустились експерти-економісти і у 2008 р. коли 

прогнозували значне зменшення як кількості економічних міґрантів у всіх економічно 
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розвинених, так і сум грошових переказів сім’ям міґрантів у країни, що розвиваються. 

Проте, незначне скорочення міґраційних потоків відзначалось лише на початку прояву 

кризових явищ в світовій економіці, але вже на 2010 р. МОМ зафіксувала повернення 

до докризового стану в плані кількісного виміру міґраційних потоків і в обсягах 

грошових переказів міґрантів4. 

Одним із пояснень є те, що міжнародна міґрація не відбувається за суто економічними 

законами, натомість, велике значення для цього процесу мають культурні та 

особистісні фактори. Серед них можна назвати, наприклад, стійку систему родинно-

соціальних зв’язків, культурну вкоріненість в країні походження, новонароджений 

патріотизм та надії на розбудову молодих незалежних країн, що відіграли вирішальну 

роль у провалі прогнозів початку 1990-х рр.. У ситуації економічної кризи 2008 року 

окрім економічних чинників маємо справу, наприклад, із довготривалим та далеко не 

завжди безболісним процесом соціокультурної адаптації імміґрантів у приймаючому 

суспільстві, що у більшості випадків суттєво ускладнює подальшу реальну чи 

потенційну реадаптацію у суспільстві свого походження і породжує так званий “міф 

про повернення”, який не має стійкої тенденції втілюватись у рееміґрацію навіть у час 

ґлобальної економічної кризи. 

Які перспективи можуть бути у розвитку сучасної європейської міґраційної 

кризи? 

Формування мультикультурних суспільств, в яких стало нормою проживання поруч 

представників різноманітних етнічних та культурних груп створило виклики для 

традиційної міґраційної політики та змусило шукати нові підходи до неї. Незважаючи 

на велику кількість імміґрантів навіть на сьогоднішній день більшість країн Європи не 

мають законодавчо закріпленої політики інтеґрації імміґрантів у приймаючому 

суспільстві (інтеґраційна політика є частиною законодавства, зокрема Швейцарії5 (із 

2008 р.) та Греції6 (із 2005 р.)). Сама ж політика спрямована як правило на успішну 

адаптацію до ринку праці, та на вивчення мови і елементів національної культури 
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країни перебування. Зусилля спрямовані на культурну інтеґрацію почали докладатись 

досить недавно (з 1970-х рр. у Австралії, Канаді, у Європі — кін. ХХ – поч. ХХІ ст.), 

але залишається ще один суттєвий недолік інтеґраційних політик — це те, що політика 

інтеґрації залишається уніфікованою щодо різних етнічних спільнот імміґрантів, які 

де-факто адаптуються по-різному в одному і тому ж суспільстві. Тому, очевидно, що в 

майбутньому буде проходити певна диверсифікація інтеґраційних політик в межах 

кожної країни імміґрації. Це перша перспектива. 

Іншою перспективою є вирішення питання, яке зараз часто піднімається, а саме: 

роз’єднає чи об’єднає Європу міґраційна криза? 

З моєї точки зору у найближчій перспективі Європу чекає роз’єднання через політичні 

суперечки щодо міґраційної політики різних країн.  

Проте, перспективою на майбутнє є об’єднання в доволі дивний спосіб — через 1-2 

покоління країни Європи будуть об’єднувати не лише так звані європейські цінності і 

географічний простір, їх також чекає об’єднання через поширення подібних 

культурних зразків, цінностей, норм і практик у різних європейських країнах — 

створення єдиного соціокультурного простору із залученням/домінуванням культури 

ісламського світу. 

 


