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O niektórych aspektach walki z terroryzmem 
 

 

Walka, dza zabijania, agresja, destrukcyjno , a z drugiej strony strach, 

przera enie – wywo ane przemoc , towarzysz  cz owiekowi od zarania dziejów. 

Pojawiaj  si  podczas wojen, rewolucji, w atakach terroru, wszelkiego rodzaju 

konfliktach, czystkach etnicznych czy te  ludobójstwie1. 

Terroryzm mi dzynarodowy ma ró n  genez  i odmienny charakter w po-

szczególnych cz ciach wiata. Wykazuje swoj  regionaln  specyfik  w zale -

no ci od obszaru kulturowo-cywilizacyjnego, na którym si  znajduje. Terroryzm 

jest zjawiskiem nies ychanie z o onym i dynamicznym. Nie mo na uj  go 

w sztywne ramy trendów i tendencji. Nie jest statyczny, lecz podlega nieustan-

nym, cz sto ró norodnym zmianom. Charakteryzuje si  pewn  specyfik . Kiedy 

dotyczy powa nych interesów politycznych i zagro one jest bezpiecze stwo 

pa stwowe oraz mi dzynarodowe, wówczas dost p do wiarygodnych informacji 

staje si  ograniczony lub wr cz niemo liwy. Dzieje si  to z powodu manipulacji, 

kontroli czy blokowania informacji, przekszta ce  propagandowych wiadomo ci 

docieraj cych do ogó u, czy te  prób zrzucenia odpowiedzialno ci lub odwrot-

nie, przyw aszczenia jej sobie niezgodnie z prawd 2. 

Chocia  na temat terroryzmu powsta o wiele opracowa , to jednak brak jed-

nolitej, powszechnie akceptowanej i obowi zuj cej definicji tego zjawiska. Pro-

blemy ze zdefiniowaniem terroryzmu wynikaj  z rozmaitych wzgl dów: poli-

tyczno-ideologicznych, kulturowych czy interesów indywidualnych. To, co dla 

jednych pa stw jest terroryzmem, inne okre laj  jako metod  walki narodowo- 

-wyzwole czej lub obron  to samo ci i uczu  religijnych3. 

Pochodzenie s owa terroryzm wywodzi si  z sanskrytu. Staroindyjskie s owo 

tras zosta o przekszta cone w greckie tereo, aci skie tres, teres, tresere, terrere 

                                                 
1 R. Borkowski, Terroryzm ponowoczesny, Toru  2006, s. 5. 
2 B. Bolechów, Terroryzm w wiecie podwubiegunowym, Toru  2003, s. 33. 
3 D. Szlachter, Walka z terroryzmem w Unii Europejskiej, Toru  2006, s. 15. 
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oraz terror. Ta ostatnia forma wesz a do obiegu europejskiego poprzez francu-

skie s owo terreur oznaczaj ce strach, groz , przera enie4. 

Terror mo na okre li  jako stosowanie przemocy, której celem jest szerzenie 

grozy, czy te  strachu, w ród cz onków spo eczno ci b d  wywo anie w efekcie 

– psychozy niepewno ci i zagubienia5. 

W innej definicji zaznacza si , e terrorem jest stosowanie przemocy, gwa tu 

i okrucie stwa w celu zastraszenia lub zniszczenia przeciwnika6. 

Terroryzmem okre la si  tak e ró nie umotywowane ideologicznie, plano-

wane i zorganizowane dzia ania pojedynczych osób lub grup skutkuj ce naru-

szeniem istniej cego porz dku prawnego, podj te w celu wymuszenia na w a-

dzach pa stwowych i spo ecze stwie okre lonych zachowa  i wiadcze . Dzia-

ania te s  realizowane z ca  bezwzgl dno ci  za pomoc  ró nych rodków, ta-

kich jak: nacisk psychologiczny, przemoc fizyczna, u ycie broni lub adunków 

wybuchowych, w warunkach specjalnie nadanego im rozg osu i celowo wytwo-

rzonego w spo ecze stwie l ku7. 

Interesuj c , zbli on  do uniwersalnej definicj  przedstawia Bruce Hoffman, 

który trafnie okre la istot  terroryzmu jako wiadome budzenie i wykorzystywa-

nie strachu w wyniku przemocy lub jej gro by w d eniu do zmian politycz-

nych. Tote  wszystkie akty terroru zawieraj  przemoc lub gro b  jej u ycia. Ter-

roryzm jest specjalnie pomy lany tak, by wywiera  dalekosi ne skutki psycho-

logiczne, które znacznie wykraczaj  poza bezpo redni  ofiar , czy te  przedmiot 

terrorystycznego ataku. Terror ma pot gowa  uczucie strachu, a wi c zastraszy  

znacznie szersz , okre lon  „widowni ”, która mo e obejmowa  wrog  grup  

etniczn  lub religijn , ca y kraj, rz d lub parti  polityczn , b d  te  opini  pu-

bliczn . Terroryzm ma tworzy  w adz  tam, gdzie jej nie ma, lub konsolidowa  

t , która jest zbyt s aba. Za pomoc  rozg osu zdobytego w wyniku przemocy ter-

rory ci pragn  zdoby  wp yw i w adz , których nie posiadaj , w celu przepro-

wadzenia zmian politycznych na szczeblu lokalnym lub mi dzynarodowym8. 

Wspó czesny terroryzm mi dzynarodowy w Europie rozpocz  si  w drugiej 

po owie lat sze dziesi tych, kiedy na ca ym wiecie dosz y do g osu si y rady-

kalnej lewicy. Celem terroryzmu europejskiego by o zburzenie bur uazyjnego 

systemu spo ecznego panuj cego na Zachodzie. Pocz tek terroryzmu europej-

skiego to równie  m odzie owa rewolta w latach sze dziesi tych wyst puj ca 

                                                 
4 Wybrane problemy walki z terroryzmem, red. A. Ciupi ski, M. Zaj c, Warszawa 2003, s. 9. 
5 Leksykon politologii, Wroc aw 1996, s. 409. 
6 Encyklopedia popularna PWN, Warszawa 1993, s. 864. 
7 Nowa encyklopedia powszechna PWN, t. 6, Warszawa 1996, s. 370. 
8 B. Hoffman, Oblicze terroryzmu, Warszawa 2001, s. 42. 
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przeciwko pozosta o ciom kolonializmu, ze skrajnymi pogl dami separatystycz-

nymi i nacjonalistycznymi9. 

Rozwa aj c istot  terroryzmu rozgrywaj cego si  na kontynencie europej-

skim, nale y wymieni  najbardziej znany i najszerzej opisywany konflikt ir-

landzki, dotycz cy statusu Irlandii Pó nocnej. Obecnie istniej  dwa pa stwa ir-

landzkie: ca kowicie niepodleg a Irlandia oraz Irlandia Pó nocna, wchodz ca 

w sk ad Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii oraz Irlandii Pó nocnej. 

Dzia alno  terrorystyczn  w Ulsterze prowadz : Irlandzka Armia Republi-

ka ska (Irish Republican Army – IRA) oraz UFV – protestanckie organizacje zbrojne. 

IRA jest najstarsz  organizacj  terrorystyczn  na starym kontynencie a jed-

nocze nie najlepiej uzbrojon , wyszkolon  i gro n . Powsta a ona w 1918 r., po 

kl sce powstania zwanego Krwaw  Wielkanoc , z rozproszonych grup bojowni-

ków. G ównym celem tej organizacji by a walka o zjednoczenie Irlandii. 6 grud-

nia 1921 r. zosta  zawarty uk ad irlandzko-brytyjski, na mocy którego Irlandia 

zosta a podzielona na dwie cz ci, a IRA zosta a zdelegalizowana i zaprzesta a 

dzia alno ci do po owy lat pi dziesi tych. Po 1974 r. przenios a ataki terrory-

styczne poza granice Ulsteru, mi dzy innymi do Anglii, Niemiec, Belgii. Do naj-

g o niejszych zamachów tej organizacji zaliczamy: zabójstwo lorda Mountbatte-

ena w sierpniu 1979 r., atak bombowy na klub Birmingham w pa dzierniku 

1979 r., zamach bombowy na hotel Brighton w pa dzierniku 1984 r. (ofiar  mia-

a by  ówczesna premier Wielkiej Brytanii Margaret Thatcher). Celem ataków 

by y równie  stacje metra, budynek gie dy londy skiej, obiekty wojskowe nale-

ce do Brytyjskiej Armii Renu w RFN. rodki finansowe na dzia alno  orga-

nizacji pochodz  od nacjonalistycznie nastawionych katolików Irlandii Pó noc-

nej, z napadów na banki, urz dy pocztowe, z dzia alno ci przemytniczej oraz or-

ganizacji irlandzkich na emigracji. Poza Wielk  Brytani  na uwag  zas uguje 

dzia alno  organizacji terrorystycznych w Niemczech, W oszech, Francji czy 

Hiszpanii10. 

Terroryzm w Niemczech rozwin  si  pod wp ywem wydarze  na wiecie 

w latach sze dziesi tych. Powsta y wówczas Frakcja Czerwonej Armii (Rote 

Armec Fraktion – RAF) oraz organizacja terrorystyczna Ruch Drugiego Czerw-

ca. Grupy te wy oni y si  ze studenckich komun i stowarzysze . Dzia alno  nie-

mieckich terrorystów by a oparta na kilkudziesi ciu grupach bojowych nazywa-

nych „komando”, które dokonywa y g ównie podpale  i zamachów bombowych. 

W latach siedemdziesi tych mo na by o zaobserwowa  znaczny wzrost dynami-

ki dzia alno ci terrorystycznej na terenie Niemiec. Powsta y trzy generacje terro-

rystów niemieckich. Pierwsze z nich, dzia aj ce do 1975 r., zwi zane by y 

                                                 
9 Wybrane problemy…, s. 31. 
10 Vide szerzej: ibidem, s. 32–33. 
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z pseudorewolucyjnymi motywami ideologicznymi. Druga generacja, dzia aj ca 

w latach 1975–1977, si gn a do bardziej radykalnych metod. By y to: porwania 

samolotów, polityków, zamachy bombowe. W 1977 r. pojawi a si  trzecia gene-

racja terrorystów, która atakowa a przedstawicieli w adzy pa stwowej, system 

gospodarczy i s dowy. Obecnie w Niemczech pojawi  si  nowy rodzaj terrory-

zmu tzw. terroryzm konsumpcyjny. Polega on na wymuszaniu od wielkich kor-

poracji przemys u ywno ciowego okupów w zamian za odst pienie od zatrucia 

produktów ywno ciowych w sklepach i supermarketach11. 

Terroryzm we W oszech zosta  zapocz tkowany przez neofaszystów („czar-

ni”), lecz w szybkim tempie do g osu doszli lewacy („czerwoni”). Powsta a 

wówczas w 1970 r. w Mediolanie tajna organizacja terrorystyczna o orientacji 

skrajnie lewicowej. Zosta a ona za o ona przez studentów, a zaistnia a pod na-

zw  Czerwone Brygady (Brigate Rosse – BR). Przewa ali w niej cz onkowie 

klasy redniej i inteligenci. G ówn  rol  odgrywali w BR Margherita Cagol i jej 

m  Renato Curcio. Pocz tkowo dzia alno  grupy by a skierowana przeciwko 

wielkim zak adom przemys owym. Celem by o przestraszenie kapitalistów, 

obudzenie solidarno ci proletariackiej oraz zaostrzenie konfliktu mi dzy robot-

nikami i kierownictwem firm, a tak e sprowokowanie chaosu, który wzbudzi by 

rewolucyjn  iskr . Pierwsze akcje to podk adanie adunków wybuchowych oraz 

porywania cz onków dyrekcji fabryk, których po przes uchaniu zawsze wypusz-

czano na wolno . W 1974 r. nast pi a zdecydowana radykalizacja ugrupowania, 

czego dowodem by o zabójstwo prokuratora Francesca Coca w 1975 r., czy te  

zamordowanie w 1977 r. przewodnicz cego Chrze cija skiej Demokracji, by e-

go premiera, Aldo Moro12. 

W odró nieniu od W och czy Niemiec, terroryzm we Francji powsta  nieco 

pó niej. Pierwsze ugrupowania terrorystyczne pojawi y si  w 1973 r. By y to 

Grupy Internacjonalistycznej Akcji Rewolucyjnej (GARI) za o one przez hisz-

pa skich anarchistów przebywaj cych we Francji. W pó niejszym okresie po-

wsta y Brygady Mi dzynarodowe (BR), Komórki Zbrojne dla Autonomii Prole-

tariackiej (NAPAP) oraz Akcja Bezpo rednia (AD)13. 

Natomiast terroryzm hiszpa ski ma pod o e etniczno-nacjonalistyczne i sepa-

ratystyczne. Wywodzi si  z ruchów niepodleg o ciowych ko ca XIX w. w jednej 

z hiszpa skich prowincji Baskonii, gdzie powsta a Nacjonalistyczna Partia Ba-

sków (PNV), a potem grupa Kraj Basków i Niepodleg o  (ETA). Celem tej or-

ganizacji by a walka o niepodleg o  kraju Basków i utworzenie marksistow-

skiej republiki ludowej. Pocz tkowo organizowano niewielkie zamachy bom-

                                                 
11 Ibidem, s. 39 
12 W 1980 r. lewacy dokonali 1264 zamachów i zabili 30 osób. Szerzej: ibidem, s. 39. 
13 Ibidem, s. 40. 
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bowe na pomniki, nagrobki, p yty pami tkowe i symbole panuj cego re imu 

Franco. W wyniku znacznej radykalizacji dzia a  przedmiotem ataków terrory-

stycznych ETA stali si  cz onkowie hiszpa skich si  bezpiecze stwa. Rozpocz -

a si  zmasowana kampania zamachów bombowych, porwa , zabójstw, które 

wymierzone by y w reprezentantów w adzy pa stwowej. Do najg o niejszych 

aktów terroru tej organizacji mo na zaliczy  zabójstwo hiszpa skiego premiera, 

admira a Luisa Carrero Blanco w grudniu 1973 r., czy te  zamach bombowy 

w domu handlowym Hipercor w Barcelonie. 

Dzia alno  organizacji terrorystycznych by aby niemo liwa bez zaplecza 

politycznego, logistycznego i finansowego oraz baz i o rodków szkoleniowych 

pa stw popieraj cych terroryzm mi dzynarodowy. Otrzymuj  one pieni dze 

z ca ego wiata bezpo rednio od zamo nych osób, instytucji charytatywnych, 

korporacji czy grup przest pczych. Poza pomoc  finansow  pa stwa wspieraj ce 

zapewniaj  szkolenia wojskowe lub udzielaj  schronienia ciganym terrorystom. 

Do pa stw wspieraj cych terroryzm nale : Iran, Syria, Libia, Sudan, Kuba oraz 

Korea Pó nocna14. 

W chwili obecnej Iran jest okre lany jako najaktywniejszy sponsor terrory-

zmu mi dzynarodowego. Dostarcza on ró nym islamskim organizacjom terrory-

stycznym na wiecie wyposa enie o warto ci 100 milionów dolarów rocznie, 

z czego najwi cej otrzymuje Hezbollach. Poza tym szkoli i zapewnia schronie-

nie najbardziej ekstremistycznym ugrupowaniom palesty skim, takim jak: Ha-

mas, palesty ski D ihad czy Partia Pracuj cych Kurdystanu. Iran jest równie  

oskar ony o sponsorowanie zamachów na antyszyickich islamskich duchownych 

w Tad ykistanie, Pakistanie oraz sponsorowanie szyickiej opozycji islamskiej 

w pa stwach Zatoki Perskiej i w Iraku15. 

Terroryzm jest plag  obecnych czasów, tote  konieczna jest integracja 

pa stw jednocz cych si  we wspólnym dzia aniu prowadz cym do zahamowa-

nia tego zjawiska. Polska jako jeden z cz onków Unii Europejskiej (UE) uto -

samia si  z europejskim podej ciem do zwalczania terroryzmu. Nasz kraj ak-

tywnie anga uje si  w dzia ania UE, a polscy eksperci uczestnicz  w pracach 

wi kszo ci unijnych gremiów antyterrorystycznych16. 

Momentem zwrotnym by  atak 11 wrze nia 2001 r. na World Trade Center 

w USA. Kiedy min  pierwszy szok zwi zany z tym wydarzeniem, rz d polski 

przyst pi  natychmiast do dzia a  maj cych na celu zapobie enie ewentualnemu 

zamachowi terrorystycznemu w Polsce. Podj to nadzwyczajne rodki ostro no-

ci. Zaostrzone zosta y zasady kontroli na przej ciach granicznych i lotniskach. 

                                                 
14 Ibidem, s. 52. 
15 B. Hoffman, op. cit., s. 196. 
16 D. Szlachter, op. cit., s. 196. 
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Wzmo ono ochron  placówek dyplomatycznych pa stw NATO, Rosji, Chin, 

Izraela i pa stw muzu ma skich oraz obiektów administracji. Postawiono w stan 

gotowo ci grupy ratownictwa chemicznego, specjalistów od katastrof budowla-

nych oraz stra aków. Czo owe osobisto ci ycia publicznego z o y y o wiad-

czenia pot piaj ce zamach w USA oraz wyra aj ce ubolewanie ofiarom ataku. 

Zwo ana zosta a w Warszawie mi dzynarodowa konferencja w sprawie zwal-

czania terroryzmu. Celem jej by o potwierdzenie solidarno ci z Ameryk  w wal-

ce z terroryzmem mi dzynarodowym oraz ustalenie konkretnych dzia a  wspo-

magaj cych jego zwalczanie. Zwrócono uwag  na aspekty usuwania przyczyn 

i róde  terroryzmu, uwzgl dniaj c szeroko poj ty dialog mi dzynarodowy 

umo liwiaj cy skuteczne przeciwstawianie si  temu zjawisku. Podkre lono 

równie  du e zaanga owanie Polski i jej szczególn  rol  w popieraniu utworze-

nia ogólno wiatowej, zintegrowanej koalicji antyterrorystycznej. Konferencja 

by a form  politycznej manifestacji obecno ci Europy rodkowej i Wschodniej 

w sojuszu antyterrorystycznym. Odbi a si  szerokim, pozytywnym echem w spo- 

eczno ci mi dzynarodowej, wp ywaj c na postrzeganie Polski jako lidera w dzia- 

alno ci na rzecz bezpiecze stwa mi dzynarodowego regionu17. 

Oprócz dzia a  politycznych, Polska – jako cz onek NATO i sojusznik USA 

– zdecydowa a si  na wys anie swoich si  zbrojnych w rejon walk z terrorystami. 

Postanowiono przygotowa  do udzia u w sk adzie si  sojuszniczych w Islamskim 

Pa stwie Afganistanu, Republice Uzbekistanu oraz na Morzu Arabskim i Oce-

anie Indyjskim 300-osobowy kontyngent sk adaj cy si  z pododdzia u GROM, 

plutonu saperów, plutonu przeciwchemicznego, zespo u rozpoznania biologicz-

nego oraz okr tu logistycznego. Inna grupa polskich o nierzy w rejonie Zatoki 

Perskiej wspólnie z Amerykanami nadzoruje i kontroluje transporty morskie. 

Polscy oficerowie bior  równie  udzia  w planowaniu operacji w dowództwie 

operacji antyterrorystycznej w Tampie na Florydzie18. 

Du e zaanga owanie w walk  z terroryzmem przejawiaj  nie tylko przed-

stawiciele w adz pa stwowych, ale równie  organizacje humanitarne oraz ro-

dowiska naukowe. 

Polska wykaza a, e jest odpowiedzialnym uczestnikiem, powa nym partne-

rem dla innych pa stw oraz ma interesuj ce propozycje wnosz ce du y wk ad 

w walk  z terroryzmem i budow  porz dku wiatowego. Dzia ania te oraz pre-

zentowane stanowisko zwi kszy o jednak prawdopodobie stwo wyst pienia re-

alnych zagro e  terrorystycznych na terenie Rzeczypospolitej. Zagro enie to 

znacznie wzros o z chwil  obj cia przez Polsk  kontroli nad jedn  ze stref stabi-

lizacyjnych w Iraku. 

                                                 
17 Wybrane problemy…, s. 173. 
18 Vide szerzej: ibidem, s. 174. 
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Stopie  zagro enia naszego kraju jest uzale niony bezsprzecznie od stabili-

zacji politycznej w Iraku, przebiegu konfliktu izraelsko-palesty skiego, zako -

czenia operacji w Afganistanie oraz mo liwo ci samych terrorystów. Udzia  

Polski w koalicji antyterrorystycznej i militarne wsparcie procesu stabilizacji sy-

tuacji w Iraku sprawiaj , e nasz kraj jest adresem wielu gró b ze strony arab-

skich terrorystów. Jest wymieniany obok USA, Japonii, Hiszpanii, Wielkiej Bry-

tanii, Australii i W och jako cel potencjalnego ataku terrorystycznego w odwecie 

za wspieranie interwencji w Iraku. Istnieje pewne prawdopodobie stwo, e na-

sze pa stwo mo e w niedalekiej przysz o ci sta  si  zapleczem logistycznym 

i wspomagaj cym dla siatek terrorystycznych spod znaku al-Kaidy. Przemawia 

za tym wiele przes anek, jak chocia by: tranzytowy charakter, otwarcie we-

wn trznych granic UE (Polska w systemie Schengen od 2007 r.), dobra infra-

struktura komunikacyjna, zachodni system bankowy, stosunkowo liberalna poli-

tyka wizowa i azylowa, zapotrzebowanie rynku na inwestycje bezpo rednie oraz 

atwo  zakupu broni oraz rodków pirotechnicznych19. 

Zagro enie terrorystyczne w Polsce mo na rozpatrywa  w dwóch aspektach. 

Pierwszy to zagro enie konkretnym atakiem terrorystycznym. Wed ug wielu 

polskich ekspertów obecnie brak jest informacji o planowanym ataku na teryto-

rium naszego kraju. Drugi aspekt dotyczy zagro enia terroryzmem mi dzynaro-

dowym jako zjawiskiem. Polska jest jednym ze sk adników pewnego kr gu kul-

turowego, któremu terroryzm wyda  wojn . St d te  realna mo liwo  zamachu 

na terenie naszego kraju oraz na obywateli polskich poza jego granicami. 

Uczestnictwo w konkretnych sojuszach, cho  nie generuje ryzyka, bezsprzecznie 

zwi ksza mo liwo  jego wyst pienia. 

Obecnie wydaje si , e jest spraw  otwart  ocena atrakcyjno ci terytorium 

naszego pa stwa jako bezpo redniego ataku dla terrorystów. Jako kraj nie jeste-

my bezpo rednim celem, lecz sytuacja mo e zmieni  si  z dnia na dzie . Przy-

k adem mog  by  chocia by skutki afery z rzekomymi wi zieniami CIA dla 

najwa niejszych cz onków al-Kaidy na terenie Europy Wschodniej, nazwanej 

przez wiatow  pras  – „Guantanamo Express”. W listopadzie 2005 r. gazety 

ameryka skie poinformowa y, e CIA ukrywa a i przes uchiwa a liderów al-Ka- 

idy w postradzieckich obiektach wojskowych w Europie Wschodniej, mi dzy 

innymi na terenie Polski. Prasa ustali a, e potencjalnym miejscem docelowym 

dla ameryka skich wi niów al-Kaidy mog y by  Stare Kiejkuty, gdzie znajduje 

si  O rodek Szkolenia Kadr Wywiadu. W adze Rzeczypospolitej stanowczo za-

przeczy y tym doniesieniom. Mimo to, uwik anie Polski w t  spraw  zwi kszy o 

zagro enie terrorystyczne z powodu mo liwego ataku odwetowego ze strony is-

lamskich ekstremistów. Atak na Polsk  mo e by  przes aniem lub form  nacisku 

                                                 
19 D. Szlachter, op. cit., s. 219–220. 
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skierowan  do ca ego bloku, w którym uczestniczymy, b d  sygna em dla so-

juszników silniejszych od Polski i lepiej przygotowanych20. 

Walka z terroryzmem wymaga balansowania pomi dzy przestrzeganiem 

podstawowych swobód obywatelskich, takich jak: poszanowanie godno ci, pra-

wa cz owieka, wolno  polityczna i religijna, a t umieniem terroryzmu i zwal-

czaniem jego przyczyn w zarodku. Olbrzymia ró norodno  terrorystycznej 

przemocy sprawia, e istnieje du a trudno  w wypracowaniu jednolitej, uniwer-

salnej i dobrej metody neutralizacji tego zjawiska. 

Wydaje si , e dobrze zorganizowana polityka antyterrorystyczna powinna 

stanowi  system filtrów, których zadaniem b dzie przechwytywanie i elimino-

wanie najwi kszej mo liwej liczby zagro e . Do owych filtrów zaliczy  mo na: 

neutralizacj  pod o a terroryzmu, ograniczenie mo liwo ci dzia ania grup terro-

rystycznych, wp yw na intencje terrorystów oraz obron  bezpo redni  i ograni-

czanie skutków ataku. Neutralizacja pod o a terroryzmu jest to bardzo trudne 

zadanie, poniewa  nawet je li identyfikujemy przyczyny tego zjawiska, to nie 

zawsze oznacza to mo liwo  ich eliminacji. Ograniczenia mo liwo ci dzia ania 

grup terrorystycznych nieodpowiednio prowadzone mog  spowodowa  zmniej-

szenie swobód obywatelskich oraz w konsekwencji doprowadzi  do rozpadu 

systemu demokratycznego. 

Oddzia ywanie na intencje terrorystów, aby zrezygnowali z ataków, niesie za 

sob  du e trudno ci w przeprowadzeniu tego zamierzenia. Ust pstwa wobec 

nich mog  doprowadzi  do eskalacji konfliktu. Natomiast jawna polityka nie-

podejmowania negocjacji, czy te  polityka odstraszania za pomoc  surowych 

kar i dzia a  odwetowych, rodzi spiral  przemocy. Obrona bezpo rednia i ogra-

niczanie skutków ataku obejmuje ochron  potencjalnych celów za pomoc  mo-

nitoringu, detektorów metalu, betonowych zapór przed budynkami czy te  

zwi kszenie liczby s u b mundurowych na ulicach miast. Istnieje du a trudno  

w wykonaniu tego zamierzenia ze wzgl du na brak technicznych mo liwo ci 

zabezpieczenia wszystkich obiektów i miejsc mog cych sta  si  celem terrory-

stycznego ataku21. 

Aby móc zrealizowa  powy sze za o enia, potrzebne s  instrumenty antyter-

rorystyczne, do których zaliczamy mi dzy innymi: dyplomacj , prawo karne, 

ograniczanie mo liwo ci finansowania terroryzmu, rodki militarne oraz wy-

wiad i operacje specjalne. Dyplomacja umo liwia konstruowanie multilateral-

nych uregulowa  antyterrorystycznych oraz wprowadzenie formalnej i niefor-

malnej kooperacji. Wzmacnianie systemu wymiaru sprawiedliwo ci oraz poli-

cyjnych prerogatyw stanowi bardzo skuteczn  bro  w walce z terroryzmem. Du-

                                                 
20 Ibidem. 
21 Ibidem, s. 76–77. 
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 rol  odgrywa ograniczenie mo liwo ci finansowania terroryzmu polegaj ce 

na monitorowaniu i konfiskowaniu funduszy grup terrorystycznych oraz delega-

lizacji metod ich wspierania. Mo liwo ci militarne polegaj  na odbijaniu za-

k adników, dzia aniach odwetowych oraz czynno ciach wyprzedzaj cych. Rodzi 

si  pytanie: czy wywiad i operacje specjalne s  obecnie pot n  broni  skiero-

wan  przeciwko terroryzmowi, mimo stale istniej cych kontrowersji prawnych, 

etycznych czy te  politycznych? 

Obecnie uwa a si , e istniej  dwa podstawowe sposoby zwalczania tej for-

my przemocy: reaktywna i proaktywna. Sposób reaktywny polega na oczekiwa-

niu na atak terrorystyczny, maj c nadziej , e w trakcie rozwoju wydarze  mo -

na b dzie ograniczy  straty ludzkie i materialne. Wad  tej postawy jest ma a 

mo liwo  ogranicze  strat, które ju  zosta y wyrz dzone. Proaktywny sposób 

polega na przewidywaniu zbli aj cego si  ataku. Daje to mo liwo  odpowied-

niego przygotowania si , a w konsekwencji zmniejszenie strat w ludziach oraz 

szkód w asno ci publicznej i indywidualnej. Aby osi gn  sukces w zwalczaniu 

terroryzmu, konieczne jest opracowanie kompleksowego, skutecznego planu 

dzia a  antyterrorystycznych, który b dzie zawiera  takie elementy, jak: rozpo-

znanie, analizowanie, planowanie, zastosowanie w praktyce oraz ocen  skutecz-

no ci przygotowanej koncepcji22. 

yjemy w niespokojnych czasach. Na ca ym wiecie powstaj  grupy terrory-

styczne. Al-Kaida odbudowuje bazy w Pakistanie i Afganistanie. Tematyce 

zwi zków terroryzmu islamskiego z zorganizowan  przest pczo ci  po wi ci  

sw  prac  P.L. Williams23. Bardzo mocno zaznaczaj  swoj  dzia alno  Hezbol-

lach, Hamas i inne radykalne organizacje islamskie. Poczucie zagro enia i stra-

chu ogarn o ca y wiat. Liczne organizacje w USA i na wiecie opracowuj  da-

ne na temat eskalacji terroryzmu. Wnioski s  zaskakuj ce. Ameryka ska agencja 

rz dowa National Counterterrorrism Center (NCTC) – po przeanalizowaniu ata-

ków terrorystycznych w 2006 r. – odnotowa a wzrost przypadków terroryzmu 

o 41% w porównaniu z rokiem poprzednim. Podobne dane og osi a w 2007 r. 

Wed ug Memorial Institute for the Prevention of Terror (MITP) liczba zabitych, 

w skali rocznej, w latach 1998–2006 zwi kszy a si  o 450%. Jeszcze inny raport 

Study of Terrorism and Responsem to Terrorism (START) podaje, e liczba ata-

ków terrorystycznych zwi kszy a si  o 75%24. 

W obliczu tych opinii, zaskakuj ce s  wnioski wynikaj ce z bezstronnej ana-

lizy powy szych danych na temat terroryzmu, opublikowane przez kanadyjski 

Uniwersytet im. Simona Frasera. Badacze tej uczelni przeanalizowali powy sze 

                                                 
22 Ibidem, s. 79. 
23 Na temat zwi zków terroryzmu islamskiego z zorganizowan  przest pczo ci  vide: P.L. Wil-

liams, Al Kaida, Pozna  2005. 
24 F. Zakaria, P ka ba ka mydlana, „Newsweek” z 29 VI 2008 r., s. 46. 
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trzy raporty i zwrócili uwag , e uznaj  one za ofiary terrorystów – cywilów za-

bitych podczas wojny w Iraku. Uwa aj , e ka da wojna domowa tocz ca si  

w minionym trzydziestoleciu nios a za sob  znaczn  liczb  ofiar w ród ludno ci 

cywilnej. Podobnie jest w Iraku. W rejonach obj tych dzia aniami wojennymi 

w ród zabitych s  tak e cywile. Kanadyjscy badacze stwierdzaj , e uwzgl d-

nienie zabitych w Iraku cywilów wypacza wyniki analiz. W zestawieniach 

NCTC i MIPT 80% wszystkich ofiar terroryzmu przypada na Irak25. 

W zestawieniach START oraz opracowaniach MIPT podaje si , e liczba 

ofiar poza Irakiem od 2001 r. jest mniejsza o 40%. Raport kanadyjski informuje, 

e jest to wynikiem skutecznych akcji antyterrorystycznych prowadzonych 

w wielu krajach oraz spadku poparcia w wiecie muzu ma skim dla islamskich 

organizacji terrorystycznych. 

Mo na przyj , e terroryzm jest permanentnym czynnikiem naszej rzeczy-

wisto ci. Istot  jego jest nie tylko mordowanie, okaleczanie niewinnych ludzi, 

ale tak e sianie gniewu, nienawi ci i rozpaczy. Zak ada on zniweczenie wszel-

kich, powszechnie uznawanych warto ci poprzez rozlew krwi, destrukcj , bez-

silno  i ch  zemsty. Jest jednym z najwi kszych zagro e  wspó czesnego 

wiata. Bazuje na pogardzie dla ycia ludzkiego. W walce z terroryzmem nie 

mo na zapomina  o przestrzeganiu zasad moralnych i prawnych, zarówno 

w wyborze celów, jak i rodków. Wskazywanie winnych musi by  oparte na nie-

zbitych dowodach, poniewa  odpowiedzialno  za pope nione czyny jest zawsze 

osobista i nie nale y rozszerza  jej na narody, grupy etniczne czy religie. 

Wojna z terroryzmem b dzie niew tpliwie d uga i nietypowa, a priorytety 

w tym wzgl dzie na najbli sz  przysz o  s  przejrzyste. Potwierdza to utrzy-

manie solidarno ci, jak  po 11 wrze nia 2001 r. wykaza a spo eczno  mi dzy-

narodowa oraz kontynuacja kampanii militarnej a  do zlikwidowania sieci terro-

rystycznych i odparcia zagro e . Walk  z terroryzmem mo na porówna  z przy-

s owiow  puszk  Pandory. Wa ne jest, aby skoncentrowa  wysi ki na usuwaniu 

przyczyn, a nie skutków tego zjawiska. 

Streszczenie 

O niektórych aspektach walki z terroryzmem 

Terroryzm jest zjawiskiem ogólno wiatowym, jednak jego geneza i charak-

ter ró ni  si  w zale no ci od obszaru kulturowo-cywilizacyjnego kuli ziem-

skiej. Bezpo rednio zwi zany jest on z dz  zabijania, agresj  i destrukcyjno-

ci , które towarzyszy y ludzko ci od zarania dziejów. 

                                                 
25 Ibidem. 
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Walka z aktami terroru sta a si  priorytetowym celem XXI wieku. Wojna ta 

b dzie d uga i nietypowa. Warto jednak podkre li  najwa niejszy jej aspekt – 

usuwanie przyczyn, a nie dopiero skutków terroryzmu. 

Summary 

Selected Aspects of War on Terrorism 

Terrorism is a global effect, however its genesis and character are different 

when it comes to various parts of the world. This is due to the urge to kill, ag-

gression and destructiveness which are part of the human society since the be-

ginning of ages. 

War on terrorism became a priority in the XXI century. The war will be long 

and untypical. It is worth noting though that the most important aspect is fight-

ing the cause not the outcome of the terrorism. 


