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Rezumat: Statul Islamic (ISIS) s-a dezvoltat rapid de la un actor regional către un 

actor global, ameninţînd securitatea lumii; ameninţarea securităţii lumii s-a datorat 

eşuării statelor occidentale şi a restului lumii în rezolvarea problemelor noii ordini 

mondiale, inclusiv ale Europei. 

Pentru întreaga lume, nu numai pentru politicieni, migraţia este importantă şi 

inevitabila. Populaţia Europei va descreşte în continuare şi numărul creştinilor din Europa 

va fi depăşit de numărul musulmanilor. 

Ocidentul pare a fi muribund şi nu reacţionează, deşi este cel mai afectat. Islamul 

este o religie în expansiune în timp ce creştinismul este în regres. 
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Abstract: The Islamic State’s rapid rise from regional to global player, threatening 

world security, was due to the failure of the West and the rest of the world in solving issues 

that turned out to be disastrous for the world order, including Europe. For the whole 

world, not only for politicians, migration is inevitable and important. Europe’s population 

will continue to decrease and the overall number of Christians will be exceeded by the 

number of Muslims. The Western world seems to be on the verge of annihilation; yet, it 

does not react despite being the most affected. Islam is an expansionist religion while 

Christianity seems to be weaker and weaker. 

Keywords: Europe, migration, fighter, terrorism, terrorist threat, globalization, 

islamization, ISIS, Jihad, Califate, Sharia Law, Islam 

 

                                                 
 General (Chestor de Poliţie în rezervă), membru titular al Academiei Oamenilor de Ştiinţă din 
România, E-mail: xwx52@yahoo.com 
 Academia de Poliţie „Alexandru Ioan Cuza , E-mail: catalin_cdt@yahoo.com 


