
Terorismul 

 

Ce este terorismul? 

Terorismul reprezintă violența intenționată îndreptată împotriva populației civile, adesea la 

întâmplare, pentru a provoca teamă, panică, dezordine, victime și pagube. De cele mai multe ori, 

intenția unui terorist este aceea de a influența, prin violență, decizii politice sau de a atinge pretinse 

scopuri religioase. Terorismul este diferit de război prin faptul că nu implică un conflict între 

soldați (combatanți), ci reprezintă violența unor grupuri sau indivizi împotriva populației 

civile nevinovate. 

Deși acțiuni de tip terorist sunt cunoscute încă din Antichitate, termenul în sine apare în 

perioada Revoluției Franceze („Perioada Terorii”). Frecvența actelor teroriste a crescut după 1948, 

în special în rândurile populației din colonii care lupta împotriva metropolelor. Mișcările secrete 

de eliberare urmăreau obținerea independenței, dar, fiindcă luptau cu autorități și regimuri mult 

mai puternice, recurgeau adesea la acte de violență întâmplătoare sau simbolică (ținta fiind 

regimul politic „nelegitim”). Nu de puține ori, atentatele teroriste au dus la război civil. 

Ce urmăresc teroriștii? 

În anii 1970, Europa era afectată de grupări teroriste motivate ideologic (comuniste, naziste), 

extremist-religioase (islamiste), dar și separatiste, care promovau desprinderea unor provincii de 

statele din care făceau parte. Cele mai agresive dintre acestea din urmă erau ETA și IRA. 

ETA (sursa 3) promova separarea „Țării Bascilor” (un teritoriu din nordul Spaniei și sudul Franței 

locuit de vechiul popor basc). IRA promova separarea Irlandei de Nord de Marea Britanie și 

reunirea cu Republica Irlanda. Amândouă grupările au depus armele, după decenii de conflict și 

atentate, ca urmare a unor negocieri de pace cu statele pe care le combăteau. Guvernele au trebuit 

să facă unele concesii privind autonomia acestor regiuni pentru a opri actele de violență. 

Terorismul în secolul al XXI-lea 

Cel mai cunoscut și mai sângeros atentat 

terorist din istorie a fost atacul de la World 

Trade Center, New York (SUA), din 11 

septembrie 2001 (sursa 1, sursa 2). Patru 

avioane au fost deturnate de teroriști și au 

lovit doi zgârie-nori, clădirea Pentagonului 

(sediul Ministerului Apărării din SUA) și 

intenționa să lovească și Casa Albă (sediul 

președinției americane). Atacul s-a soldat cu 

aproape 3 000 de victime. 

Terorismul poate fi combătut și evitat prin educație în spiritul toleranței, al înțelegerii 

diferențelor culturale și al respectării drepturilor universale ale omului de către toți oamenii 

și toate statele de pe glob. 


