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Rezumat: Este mai mult decât evident faptul că Europa se confruntă cu o
ameninţare socială prin aceste valuri de refugiaţi care au invadat continentul nostru. In
zilele noastre, migraţia se află în partea de sus a agendei politice europene. Sunt toate
aceste evenimente lucruri care pur şi simplu s-au întâmplat sau sunt planificate înainte? În
opinia noastră, ambele posibilităţi pot fi valabile şi unii actori internaţionali exploatează
această situaţie. Toate intrările masive şi nedorite ale migranţilor sunt considerate a
ameninţa stabilitatea Uniunii Europene. În general vorbind, migranţii ,,nedoriti” sunt cei
care trec graniţele într-un mod ilegal, dar, de asemenea, ar putea fi cei şi cei care nu intră
în principal în scopuri de angajare, cum ar fi refugiaţii sau solicitanţii de azil. Sistemul
militar este de asemenea afectat de aceste evenimente, deoarece multe ţări se îndreaptă
către forţele lor militare pentru a stopa fluxul. In multe cazuri, soldaţi şi marinari care s-au
antrenat pentru conflicte militare tradiţionale se găsesc patruland graniţele naţionale sau
rutele maritime, ca parte a campaniilor de stopare sau de gestionare a imigraţiei şi
fluxurilor de refugiaţi ilegali. Efectul rezultat este faptul că forţele armate regulate îşi
deplasează atenţia spre o cu totul alta parte. Prin urmare, acest lucru este departe de
principalele îndatoriri ale acestora, o astfel de situaţie creând haos în ţările respective. Ca
urmare, armata trebuie să se adapteze rapid şi să ajusteze formarea şi ocuparea forţei de
muncă a acestora, în scopul de a răspunde noilor provocări.
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Abstract: It is more than obvious that Europe is facing a social threat through these
waves of refugees that invaded our continent. Nowadays, migration stands on top of the
European policy agenda. Could we say that all these events simply happened or are they
planned ahead? In our opinion, both possibilities could be valid and some international
actors exploit this situation. All in all, massive and unwanted inflows of migrants are
deemed to threaten the stability of the European Union. Generally speaking, ‘unwanted’
migrants are those who cross borders in an illegal manner, but also could be those who do
not enter mainly for employment purposes, as the case is with refugees or asylum seekers.
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The military system is also affected by these events because many countries are turning to
their military forces to stem the flow. In many cases, soldiers and sailors who have trained
for traditional military conflicts find themselves patrolling national borders or sea lanes as
part of campaigns to halt or manage illegal immigration and refugee flows. The resulting
effect is the fact that the regular armed forces attention shifts towards a totally different
side. Therefore, this takes them away from their main duties, such a situation creating
chaos in their respective countries. As a consequence, the military has to quickly adapt and
adjust their training and employment in order to respond to the new challenges.
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