Avrupa Birliğinin oluşması, Avrupa tarihinde benzeri görülmemiş yeni barış ve istikrar dönemini getirmiştir. Sıkı ilişkiler ve karşılıklı bağların kurulmasıyla Avrupa Birliği Avrupa savaşını olanaksız hale getirmiştir. Avrupa Birliğinin dünyanın her yeriyle bağlantı kuran tarihi ve kültürel bağları vardır. Avrupa Birliği ülkeleri ve milyonlarca halkıyla küresel bir oyuncu olmaktan başka çaresi yoktur. Günümüz dünyası büyük beklentiler sunsa bile aynı zamanda tehditler sunmaktadır. Ele geçirme tehdidine dayanan geleneksel kendini savunma kavramının modası geçmiştir. Avrupa Birliği üyesi ülkeye karşı geniş çaplı saldırı mümkün değildir. Güvenlik tehditleri az görünür ve az tahmin edilebilir durumdadır. Küreselleşme çağında ilk savunma hattı Avrupanın sınırları içinde değil başka bir ülkede olabilir. Bugün Avrupa için aşağıdaki güvenlik tehditlerini tespit edebiliyoruz. Şu anda dünya çapında faaliyet gösteren terörizm, giderek daha çok kaynak bulmakta ve büyük kayıplara neden olmak için şiddet kullanmaya isteklidir. Dini aşırılıklarla bağlantılı olarak Avrupayı faaliyetleri için hedef ve üs görmektedir. İngiltere, İtalya, Almanya, İspanya ve Belçikada terörist hücreler için lojistik üsler ortaya çıkmıştır. Bu kitlesel imha silahlarının yayılmasını içeren uluslararası anlaşmalara ve ihracat kontrollerine rağmen Avrupanın güvenliği için büyük tehdittir. Silahları elde eden terörist grupları, devletler ve ordular için mümkün olan oranda zarar verebilir. Komşu ülkelerdeki ve dünyanın diğer tarafındaki bölgesel anlaşmazlık Avrupanın istikrarını etkilemektedir. Bu durum aşırılık, terörizm ve devlet başarısızlığına yol açabilir. Organize suç için fırsat sunar ve kendi içinde kitle imha silahlarına olan talebi artırarak bölgesel güvensizlik yaratır. Sivil anlaşmazlık nedeniyle devlet başarısızlığı, kötü yönetim, yolsuzluk, gücün kötüye kullanılması, zayıf kurumlar ve devletin içten paslanmasına neden olan organize suç, terörizmin gelişmesine izin veren sorumluluk eksikliği yaratabilir. Devlet başarısızlığı küresel yönetimi olumsuz yönde etkilemekte ve bölgesel güvenliği tehlikeye atmaktadır. Organize suç Avrupayı ana hedeflerinden biri görmektedir. Uyuşturucu, kadın, yasadışı göçmenler ve silahlar sınır ötesi ticareti kapsamaktadır. Suç çetelerinin terörizmle bağlantıları olabilir. Zayıf veya başarısız durumda büyürler. Uyuşturucu gibi yasa dışı faaliyetlerinden elde edilen gelir, devlet yapısının zayıflamasına ve çatışmalara katkıda bulunur. Çatışmanın ve tehdidin önlenmesi çok erken başlayamaz. Soğuk savaş sırasında Avrupa Birliğinin güvenliğine yönelik tehdit gözle görünür durumdaydı. Bugün tehditlerin hiçbiri tamamen askeri yöntemlerle başa çıkılamaz. Zorluğun üstesinden gelmek için Avrupa daha aktif, daha tutarlı ve daha yetenekli olmak zorundadır. Daha aktif, Avrupa Birliğinin kriz yönetimi ve çatışmaya engel önlemlerinin tüm yelpazesini kullanarak erken, hızlı ve gerektiğinde sağlam müdahaleyi destekleyen bir kültür geliştirmek anlamına gelir. Avrupa Birliğinin, politik, diplomatik, askeri, sivil, ticaret ve gelişim hareketlerinin doğru karışımını içeren bir kriz ortaya çıkmadan harekete geçtiği anlamına gelir. Daha yetenekli, taraftarlarını esnek ve hareketli güçlere dönüştürerek yeni tehditleri ele almalarını sağlamak anlamına gelir. Artan savunma kaynaklarıyla varlıkların paylaşılması ve toplanması yoluyla bunların etkin kullanılması gerekmektedir. Kriz öncesi ve sonrası sivil kaynakları devreye sokmak diplomatik yetenek ve ortak tehditleri değerlendirmek için üye ülkeler arasında haber alma paylaşımının iyileştirilmesinde büyük kapasiteye sahip olmalıdır. Daha tutarlı, Avrupa ve Avrupa Birliği dışındaki ülkelerin güvenliği üzerinde etkili olan Avrupa Birliğinin farklı kaynak yeteneklerini bir araya getirmek anlamına gelir. Bu önlemler Avrupa yardım programları, askeri ve üye ülkelerle diğer araçlardan gelen sivil yetenekleri kapsar. Güvenlik tehditleri dünya çapında ve birbirine bağımlıdır. Avrupa Birliği onlarla tek başına baş edemez. Uluslararası işbirliği önemlidir. Uluslararası barışı ve güvenliği sağlama konusunda birinci sorumluluğa sahip olan Birleşmiş Milletler gibi uluslararası kuruluşlarla ve Afrika Birliği gibi bölgesel gruplarla ortaklaşa çalışmaktadır. Ayrıca, transatlantik ilişkiyi vurgulamaktadır. Birlikte hareket ederek Avrupa Birliği ve Amerika Birleşik Devletleri dünyadaki iyilik için çetin güç olabilir. Son olarak Rusyayla daha yakın ilişkiler, Japonya, Çin, Kanada ve Hindistanla ortaklıklar geliştirmenin öneminin altı çizilmektedir. Yıkıcı terör saldırıları riski, Irakta süren kriz, Araplar ve İsrailliler arasındaki uzlaşma belirsizliği, Batı Afrikanın kemikleşmiş kargaşadan kaçma mücadelesi ve Afganistandaki sorunlar dünyada mutsuzluklar oluşturmaktadır. Soğuk savaş bittikten sonra uluslararası çevre, barışı desteklemek için yeni fırsatlar sunmuştur. Giderek artan serbest ve açık pazarların, özel girişimlerle teknolojilerin birleşimi ülkelerin insanlarına zenginlik ve yeni fırsatlar sunmuştur. Demokratik yönetimlerin yayılmasına, vatandaşlarına eşit davranmaları, kamuoyu incelemelerini kabul etmeleriyle uluslararası ortaklarla işbirliğine girmeleri için baskı koymalarına yardımcı olmuştur. Küreselleşmenin karanlık bir tarafı var. Uluslararası ticaret, bundan yararlananlarla fakir ve mutsuz olan milyarlarca insan arasındaki boşluğu kapatmıyor. Uyuşturucu kaçakçılığı bugün demir ve çelikten veya arabalardan büyük sanayidir. Yasadışı elmas ticareti çatışmayı finanse etmekle kalmıyor, aktif olarak bunu körüklüyor. Uzun bir korku listesi bulunmaktadır. İnsan kaçakçılığı özellikle kadın ticareti, çevresel bozulma, sınır aşırı suçlar, silahların çoğalması, büyük ve küçük hastalıkların yayılması hakkında konuşuyoruz. Bu sorunlar huzuru tehdit ediyor. Bu dünyanın başındaki en şiddetli çatışmanın kökeninde yatıyor. Ülkeler bu sorunlarla kendi başlarına veya ikili diplomasiyle başa çıkamazlar. Küreselleşmenin karanlık tarafını ele almak, uluslararası işbirliğiyle yeni çok taraflı eylem gerektiriyor. Çatışmalar kıtlık veya doğal kaynakların kötüye kullanılmasıyla körüklenir. Avrupa Birliği kötüye kullanımı önlemek, doğal kaynakların yasa dışı sömürüsüyle silahlı çatışmalar arasındaki bağlantıyı kesmek için küresel güvenliği ve istikrarı desteklemeye yardımcı olmaktadır. Avrupa Birliği kanlı elmasların akışını engelleyen uluslararası programda önemli rol oynamaktadır. Program, üreten ve ticaretini yapan ülkeleri, elmas ticaretinde daha önceki isyan hareketlerinin finansını önlemek için bir araya getiriyor. Avrupa Birliği yasadışı tomruk ve kereste ticaretinin önüne geçmeyi sürdürüyor. Bu gelişmekte olan ülkelerde çevresel zararlara neden olup yaşamlarını ormandan sağlayan kırsal toplulukları yok etmektedir. Girişim, yasal kerestelerin Avrupa Birliğine girmesi için ortak ülkelerdeki ve lisans programındaki yönetimi destekler. Avrupa Birliği, dünya ticaretinde bu alanda yapılanmıştır. Avrupa Birliği kuruluşundan beri çatışmaları önlemede çaba göstermektedir. Zaten kendi içinde barışı ve huzuru güvence altına almak için tasarlanmıştır. Avrupa Birliğinin uluslararası rolü, çıkarları, hırsları, yardım ve işbirliği için söz verdiği kaynaklar, onu sınırlarının dışında doğal karar merkezi yapar. Şiddetli çatışmanın nedenleriyle erken mücadeleyi savunarak dış politikasının tüm yönlerini kullanmaktadır. Bunu işbirliği ve dış yardım, ekonomik işbirliği ve ticaret politikası, insani yardım, sosyal ve çevresel politikalar, siyasi diyalog ve arabuluculuk gibi diplomasi, ekonomik ve yaptırımlar yoluyla gerçekleştirir. Çatışmayı, kırılgan veya başarısız ülkeleri önlemenin önemi, Avrupa Birliğinin gelişim politikasında vardır. Yoksulluğu azaltmak fakir ülkelerde uzun vadeli barış ve güvenlik için önemlidir. Güvenlik gelişmede bu ilk koşuldur. Avrupa Birliği dış güvenlik politikası, polis, yasa kurallarını güçlendirme veya sivil yönetim gibi alanlarda krize müdahale, barışı sürdürme ve yaratmaya odaklanarak, hızlı büyüyen askeri, sivil kriz yönetimi becerileri tarafından desteklenir. Güvenlik reformu çatışmayı önleyici önlem ve krizin cevabı olabilir. Avrupa Birliği zayıf güvenlik kurumlarının ve hukukun üstünlüğünün çatışma riskine yol açtığının farkında ve buna ilgi göstermektedir. Avrupa Birliği, örneğin adalet ve polis reformu gibi bazı ülkelerde güvenlik reformunun desteklenmesinde, eski savaşçıların silahsızlanmasında, dağıtılmasında ve yeniden birleştirilmesinde rol üstlenmiştir. Bu Avrupa Birliğinin gelişim ve güvenlik politikası araçlarının birbirini tamamlayabileceği alanın en iyi örneğidir. Avrupa Birliğinin üçüncü dünya ülkelerine mali yardımı, ortak ülkelerle anlaşmaya varılan karar belgelerine dayanır. Bunlar, yönetimin iyileştirilmesi, yolsuzlukla mücadele, küçük ve hafif silahların yayılmasının azaltılması gibi çatışmayı önleme hedefini giderek daha fazla iyileştirmektedir. Çatışmanın nedeni ve ortaya çıkması iyi incelenmelidir. Çatışmayı kışkırtan çok unsur vardır. Örneğin, yoksulluk, ekonomik durgunluk, kaynakların dengesiz dağılımı, zayıf sosyal yapılar, demokratik olmayan yönetim, sistematik ayrımcılık, azınlık haklarının bastırılması, mülteci akınları, etnik düşmanlıklar, dini ve kültürel hoşgörüsüzlük, sosyal adaletsizlik ve silahların yayılması kitle imha ve küçük silahlar. Avrupa Birliği gerilimlerin çoğaldığı bu bölgeleri tespit etmek, nedenlerini iyi belirlemek için erken uyarı ve hızlı tepki sistemi geliştirmiştir. Risk unsurlarının erken tanımlanmasıyla Avrupa Birliği çatışmanın nedenlerini gidermek için erken zamanda harekete geçebilir. Avrupa Komisyonunun dünyadaki ağı üye ülkelerin askeri ve askeri olmayan haber alma kaynaklarından yararlanan Avrupa Birliği izleme merkezi analizi beslemektedir. Bu verilerle Avrupa Birliği ve üye ülkeleri, dünyadaki kritik ülke ve bölgelerini yakından izliyor, onlara çatışmalarla başa çıkmada destek ve yardım sağlıyor. Dünyadaki iyi iradeyle bile, kriz durumları her zaman önlenemeyebilir. Avrupa Birliği üyesi ülkeler, yıllar önce kriz yönetimi için askeri bir güce katkıya karar verdiler. Bu gönüllü programdır. Her hükümet askerlerin bu kuvvete katkıda bulunmak isteyip istemediğine ve hangi sayıda katılacağına karar verir. Buradaki fikir Avrupa Birliğine insancıl, barışı sürdüren ve barış oluşturan operasyonları gerçekleştirme için kaynakları birleştirmektir. Avrupa Birliği hükümetleri amaçlarını, hava ve deniz gücüyle desteklenen, askerlerin ortak kuvvetlerini kullanma ve en az bir yıl boyunca sürdürme yetenekleri olarak belirlemişlerdir. Ayrıca uluslararası kriz bölgelerinde olmak üzere, bir veya daha fazla üye ülke tarafından görevlendirilecek savaş grupları olarak bilinen hızlı tepki kuvveti paketleri oluşturmaya karar verdiler. Bu güç Avrupa Birliği ülkelerinin örneğin, Birleşmiş Milletlerden acil talep aldıktan sonra hızlı şekilde olaylara tepki vermelerini sağlar. Avrupa Birliği için öncelik, sivil kaynakları kriz ve kriz sonrası durumlara çekmektir. Bu plan başarısız ülkeler veya şiddetli çatışmalardan sonra ortaya çıkan ülkeler durumunda, tek başına askeri bir müdahalenin başarılı olmasının mümkün olmadığına dair artan bir anlayıştan kaynaklanmaktadır. Bu ülkelerin çatışmaya düşmesi önlenip sivil hayata geri dönüşleri sağlanmalıdır. Önce ekonomik faaliyetler düzeltilip, sivil idare, polis ve yargı oluşturulmalıdır. Avrupa tarihinde farklı türlerde terörizm yaşamıştır. Son on yılda tehdidin niteliği değişti. Son zamanlarda terör küresel kapsama yayılmış sivillere karşı şiddette acımasız olmuştur. Hiçbir ülkenin terörizmden kaçması mümkün değildir, ülkeler terörizmden rahatsızdırlar. Bu şiddet, yıkıcı terör saldırılarından biriyle acı şekilde Avrupaya getirildi. Bunu diğer terörist saldırılar izledi. Avrupa Birliğinin sözü insan haklarına saygı göstererek terörizmle mücadele etmektir. Avrupa Birliği insan hakları ve güvenlik arasında denge için çalışıyor. Güvende olmak için değer ve ilkelerimizi tehlikeye atmak istemiyoruz, çünkü bu mücadelemiz değerlerimizle ilgili. Bu politik yakınma teröristlere moral, yoksulluk, genç erkekler ve kadınlar olarak kökleşmeye katkıda bulunup, gelecek umutlarını yok ediyor ve çözüm için hükümetlerine güveniyorlar. Terör örgütleri bundan yararlanıp, eylemlerine dini gerekçe göstermektedir.

