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TERRORYZM W DOBIE WSPÓŁCZESNYCH
KONFLIKTÓW
„Terroryzm to stosowanie gwałtu do osiągania celów politycznych”.
J. E. Osmańczyk1
Zarys treści: Na początku XXI wieku upowszechniły się pojęcia: globalizm, terroryzm,
asymetryczność współczesnego świata, czy problemy: ubóstwa, głodu i rozwarstwienia
dochodów społecznych. Te wszystkie zagrożenia mogą być pożywka dla działań
terrorystycznych. Autor niniejszego artykułu jest przekonany, ze właściwa prewencja
terroryzmu zaczyna się od poznania i analizy przyczyn społeczno-politycznych, a nie
tylko samych przejawów. W artykule została podjęta próba znalezienia odpowiedzi na
pytanie: Czy asymetryczność współczesnego świata to zjawisko jednostkowe czy
codzienność? Czy asymetryczność współczesnego świata to problem tylko wewnętrzny
jednego państwa, czy wykracza poza jego granice? Pierwsza część artykułu opisuje
pojęcie współczesnych konfliktów asymetrycznych, w drugiej opisano problematykę
cech charakterystycznych konfliktów asymetrycznych – terroryzm, natomiast w części
trzeciej opisano wybrane zagrożenia na początku XXI wieku. Przyjętą metodą
badawczą jest krytyczna analiza dokumentów i literatury. Autor ma nadzieję, że
zapoczątkuje większą dyskusję na temat zagrożeń asymetrycznych współczesnego
świata.
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TERRORISM IN THE AGE OF CONTEMPORARY
CONFLICTS
At the beginning of the twenty-first century the following concepts became
widespread: globalism, terrorism, asymmetric modern world, the problems of poverty,
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hunger and income inequality in society. All these risks can lead to terrorist activity.
The author of this article believes that proper prevention of terrorism begins with
understanding and analysis of the socio-political reasons and not just the symptoms. The
article attempts to answer the questions: Is asymmetry of the modern world the
phenomenon of the unit or everyday? Is the asymmetry of the modern world the
problem just inside one country or beyond its borders? The first part of the paper
describes the concept of contemporary asymmetric conflicts. The second describes the
problems of the characteristics of asymmetric terrorism conflicts, while the third part
describes selected threats in the early twenty century. The accepted method of research
is a critical analysis of documents and literature. The author hopes that it will launch
a larger discussion on the asymmetric threats of the modern world.

