
TEMAT : TERRORYZM I CYBERBEZPIECZEŃSTWO

Terroryzm definiuje się jako działania pojedynczych osób lub grup usiłujących za pomocą aktów 
terrorystycznych wymusić na rządach państw określone ustępstwa (por. Słownik języka polskiego).

Próbę zdefiniowania zjawiska terroryzmu podejmowały również organizacje międzynarodowe. 
Według Komisji Europejskiej terroryzm oznacza wszelkie celowe akty popełnione przez 
pojedyncze osoby lub organizacje przeciw jednemu lub kilku państwom, ich instytucjom lub 
ludności, w celu zastraszania oraz poważnego osłabienia lub zniszczenia struktury politycznej, 
gospodarczej i społecznej kraju. Natomiast zgodnie z definicją zaproponowaną przez Zgromadzenie
Parlamentarne Rady Europy, terroryzm to każdy czyn popełniony przez osobę lub grupę osób z 
udziałem przemocy lub groźby jej użycia przeciwko państwu, jego instytucjom, ludności w 
ogólności lub konkretnym jednostkom, motywowanym przez separatystyczne aspiracje, 
ekstremistyczne koncepcje ideologiczne, fanatyzm lub irracjonalne i subiektywne czynniki, 
zorientowany na stworzenie klimatu terroru wśród osób publicznych, określonych jednostek lub 
grup w społeczeństwie bądź w całym społeczeństwie.

2 DLACZEGO TERRORYZM JEST FORMĄ WALKI
W literaturze wyróżnia się – w zależności od przyjętych kryteriów – wiele rodzajów terroryzmu. 
Często stosowanym rozróżnieniem jest podział na terroryzm polityczny i terroryzm kryminalny. Jak
sama nazwa wskazuje, pierwszy z nich motywowany jest celami politycznymi, do których można 
zaliczyć:

zmianę elity rządzącej,

zmianę systemu politycznego (jego podstaw czy też struktury),

wymuszenie implementacji pewnych rozwiązań prawnych,

poszerzenie praw lub autonomii danej grupy społecznej,

oderwanie części terytorium danego państwa i założenie nowego państwa lub przyłączenie do już 
istniejącego

3 WYBRANE ORGANIZACJE ŚWIATOWE 

Terroryzm był obecny na świecie już od najdawniejszych czasów. Skrytobójstwem, jako formą 
terroryzmu indywidualnego – zamachami na pojedyncze osoby zajmujące wysokie pozycje w 
społeczeństwie, posługiwały się już w I w. w Izraelu antyrzymskie stronnictwa zelotów i 
sykariuszy. Za skrytobójstwo należy uznać również udany zamach na Juliusza Cezara, 
przeprowadzony przez spiskowców 15 marca 44 r. p.n.e. W XIX w. metody terrorystyczne były 
stosowane bardzo często przez stronnictwa niepodległościowe we Włoszech, Irlandii, a także – w 
czasie powstania styczniowego – w Polsce. Spośród grup terrorystycznych najaktywniejszych w 
okresie międzywojennym (lata 1918-1939), należy wymienić anarchistyczną hiszpańską 
organizację Los Solidarios, Crvenę Pravdę z Jugosławii, czy też Żelazną Gwardię z Rumunii. W 
okresie zimnej wojny krwawe zamachy przeprowadzały również Czerwone Brygady we Włoszech, 
Frakcję Czerwonej Armii (RAF) w Niemczech oraz Irlandzka Armia Republikańska (IRA) w 
Wielkiej Brytanii.

Dzisiejszy świat także nie jest wolny od takich zorganizowanych grup, które nie tylko jawnie 
przyznają się do swojej działalności, ale również przeprowadzają coraz krwawsze akcje, odbierając 
życie ogromnej liczbie niewinnych ludzi.



Ciekawostka
Która z organizacji terrorystycznych w Europie jest najstarsza?

Najstarszą organizacją terrorystyczną w Europie jest IRA (Irish Republican Army), która została 
założona w 1919 r.

Zidentyfikuj miejsce zamachu przedstawione poniżej i znajdź jak najwięcej informacji na temat 
tego wydarzenia. Jaki wpływ miało ono na politykę wewnętrzną i zagraniczną Polski? Uzasadnij 
odpowiedź. Robimy to zadanie w zeszytach i nie odsyłamy


