
WSTĘP  DLACZEGO TERRORYZM LOTNICZY? 

 
Uprowadzenia, napady oraz ataki na środki transportu istniały na długo przed 

wynalezieniem samolotu. W przeszłości działalność kryminalna polegała na 
rabowaniu przez bandytów dyliżansów pocztowych lub pirackich napadach na 
statki handlowe. Natomiast praktyka trzymania zakładników dla okupu przetrwała 
od starożytności do dnia dzisiejszego. Porwania oraz przetrzymywanie 
zakładników sprzyjały osiąganiu celów ekonomicznych, strategicznych  
i taktycznych. Celem uprowadzeń i zamachów było zarówno zdobycie pieniędzy na 
dalszą działalność przestępczą, jak również wyrażenie sprzeciwu wobec polityki 
rządu lub wytworzenie atmosfery terroru w celu nagłośnienia sprawy, wymuszenia 
zmian w polityce. Dość przypomnieć na kanwie utrzymującej się medialnej fali 
terroryzmu islamskiego o napadach na karawany dokonywanych przez założyciela 
islamu Proroka Muhammada. Modus operandi sprawców i ich zmienna motywacja 
była i jest przedmiotem różnorodnych reperkusji, profilaktyki czy stosowanych 
systemów bezpieczeństwa. 

Zamachy na transport lotniczy są atrakcyjne z uwagi na fakt, iż akt agresji 
skierowany przeciwko środkowi transportu wywołuje skutki obejmujące nie tylko 
samą „maszynę”, ale również infrastrukturę krytyczną, pasażerów, załogi,  
a towarzyszy temu zawsze szerokie zainteresowanie mediów z uwagi na 
spektakularyzm zdarzeń. Te skutki

1
 w wymiarze bezpośrednim dotyczą aspektu 

materialnego i psychologicznego. Wymiar pośredni obejmuje aspekt polityczny, 
społeczny, ekonomiczny, prawny i organizacyjny. Należy jednak zaznaczyć, iż 
podział tych skutków jest umowy, a granica płynna. Przyjrzyjmy im się bliżej.  

Skutki materialne obejmują wszelkiego rodzaju zniszczenia powstałe  
w wyniku dokonanego zamachu terrorystycznego, w szczególności zniszczone lub 
uszkodzone statki powietrzne, obiekty w portach lotniczych, przedstawicielstwa  
i biura linii lotniczych oraz obiekty przemysłu lotniczego. Najdotkliwsze  
i najgroźniejsze w skutkach są ataki prowadzące do zniszczenia statków 
powietrznych, szczególnie podczas lotu. Powodują one znaczne straty osobowe 
oraz duże straty materialne. Wysadzenie statku powietrznego pod Lockerbie 
spowodowało w konsekwencji upadek linii lotniczych PANAM.  

Akt terroru wywołuje szok psychiczny u osób znajdujących się  
w bezpośrednim otoczeniu, co wiąże się również ze skutkami natury społecznej. 
Szok ten przenosi się na rodziny ofiar zamachu lub zakładników. Sam zamach lub 
nawet możliwość jego wystąpienia może wywołać niepokój w określonym regionie, 
grupie społecznej, w skrajnym przypadku prowadzący do paniki. Trzeba sobie 
uzmysłowić, że współczesny człowiek staje się mniej odporny na tego typu stresy, 
a akty terrorystyczne wzmagają poczucie zagrożenia i niepewności. Generują 
samoograniczenie swobody i wolności obywateli, co wiąże się np. z obawą 
korzystania z usług linii lotniczych i unikaniem portów lotniczych. Ponadto po 11 
września 2001 roku wobec osób pochodzenia arabskiego zaobserwowano 
nieufność i wrogość.  

Z kolei narastające skutki społeczne wymuszają wprowadzenie wielu 
przedsięwzięć organizacyjnych. Przedsięwzięcia te to np. ograniczanie swobód 
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obywatelskich, takich jak tajemnica i swoboda korespondencji, ograniczanie 
swobody i kontrola przemieszczania się obywateli. Po 11 września Stany 
Zjednoczone, a za nimi inne kraje podjęły działania skutkujące większą inwigilacją 
społeczeństwa pod szyldem walki z terroryzmem. 

O skutkach prawnych wspomniano wyżej. Dotyczy to  zmian  
w istniejących dokumentach prawnych, sankcjonujących przyjęte rozwiązania 
organizacyjne. Nadają uprawnienia do dodatkowych działań służbom 
porządkowym  
i specjalnym.  

W ujęciu globalnym, najbardziej odczuwalne dla organizacji państwa, ładu  
i porządku publicznego są skutki polityczne. Obejmują one przede wszystkim 
osłabienie prestiżu państwa na arenie międzynarodowej i mogą doprowadzić do 
rozpadu systemu społecznego i politycznego oraz wymusić podejmowanie decyzji  
i rozwiązań politycznych dogodnych dla zamachowców – vide wycofanie wojsk 
hiszpańskich z Iraku po zamachu na madrycką kolej. 

Wypadkową wszystkich wcześniej wymienionych rodzajów skutków są skutki 
ekonomiczne, mające niemal zawsze istotny wpływ na gospodarkę państwa.  

Próba odpowiedzi na postawione na wstępie pytanie rodzi już na wstępie 
problem z definicją terroryzmu lotniczego, a szereg działań zawartych pod tym 
pojęciem tj. uprowadzenia, zniszczenia, napady itp. powoduje chaos w zakresie 
klasyfikacji czynów. Koniecznym zatem staje się dokonanie pewnych rozróżnień.  

 

 


