ICE-TEA2021
April 09-11, 2021

International Conference on Economics
Turkish Economic Association

THE EUROPEAN UNION'S SECURITIZATION OF
IMMIGRATION: THE EFFECT OF IMMIGRATION ON
TERRORISM
Atahan Demirkol
Afyon Kocatepe University,Turkey
atahan.demirkol@gmail.com

Abstract:
This study aims to analyze the effect of immigration on terrorism in the European Union (EU).
Using panel data, this empirical research covers the period between 2006-2018 and analyzes 24
of the EU countries. The study presumes that the EU immigration policies have shifted from a
pro-immigration attitude to a restrictive one as promoting and securing the Fortress Europe.
Thus, immigration has been labeled as a potential threat to the welfare state, European identity,
and the EU's internal security by EU. Securitization is a speech act that affects the audience,
which is done by a politically strong actor. Thus, since immigration has been interpreted as a
threat, it has also been securitized through the discourse created by powerful actors. Although
the field is scarce regarding examining the relationship between terrorism and immigration, and
beyond the existing literature, this study focuses on the EU. Consequently, the study reveals a
positive relationship between terrorism and immigration in the EU, yet it is not a strong effect
supporting the securitization theory. Moreover, this study shows the pronounced negative effect
of military expenditures on terrorism. Furthermore, the study points out the nonlinear
relationship between terrorism and GDP. In the wake of these results, this study’s policy
recommendation is to increase military expenditures to prevent terrorist incidents rather than
linking immigration with terrorism.
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AVRUPA BİRLİĞİ’NİN GÖÇÜ GÜVENLİKLEŞTİRMESİ:
GÖÇÜN TERÖRE ETKİSİ
Özet:
Bu çalışma, Avrupa Birliği’nde (AB) göçün terör üzerindeki etkisini incelemeyi
amaçlamaktadır. Panel veri analizini kullanan bu çalışma, 2006-2018 yılları arasını kapsayan
dönemde 24 AB ülkesini incelemektedir. Çalışma, AB göç politikalarının göçü destekleyici bir
tavırdan Avrupa Kalesi olarak ifade edilen yapının korunması amacıyla kısıtlayıcı bir tavıra
kaydığını öne sürmektedir. Böylece göç, AB tarafından refah devletine, Avrupalılık kimliğine
ve AB iç güvenliğine bir potansiyel tehdit olarak etiketlenmektedir. Güvenlikleştirme, kitleleri
etkileyen bir sözel ifade biçimidir ve politik olarak güçlü bir aktör tarafından bir meselenin
güvenlik tehdidi olarak dile getirilmesiyle oluşur. Göçün bir tehdit olarak algılanmasıyla güçlü
aktörler tarafından geliştirilen argümanlar sonucunda göç AB’de güvenlikleştirilmiştir. Göçün
güvenlikleştirilmesinin arkasındaki terör tehdidi argümanı bu anlamda ampirik olarak
incelenmesi gereken bir konudur. Terörle göç arasındaki ilişkiyi inceleyen çalışmaların
kıtlığının ötesinde bu çalışma var olan literatürden farklı olarak AB’ye odaklanmaktadır. Sonuç
olarak çalışma, AB’de göç ve terör arasında pozitif bir ilişki olduğunu ancak bunun
güvenlikleştirme teorisini destekleyecek kadar güçlü olmadığını göstermektedir. Bunun
yanında askeri harcamaların ise terör üzerinde güçlü bir negatif etkisi görülmektedir. Ayrıca
çalışma, GDP ile terör arasında lineer olmayan bir ilişkiyi de ortaya koymaktadır. Bu bulgular
ışığında çalışmanın önerisi, terörle göçün bağdaştırılmasından ziyade terörün engellenmesinde
askeri harcamaların arttırılmasıdır.
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