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САВРЕМЕНИТЕРОРИЗАМ

Сажетак
Рад је по све ћен пој мов ном од ре ђе њу са вре ме ног те ро ри зма 

и про бле ми ма на у ке на пу ту ка оп ште при хва тљи вој де фи ни ци ји 
те ро ри зма. Кри тич ки су ана ли зи ра не де фи ни ци је те ро ри зма нај-
по зна ти јих ауто ра, а по себ но се про бле ма ти зу ју ака дем ске и ад-
ми ни стра тив не де фи ни ци је те ро ри зма, по себ но ад ми ни стар тив не 
или де фи ни ци је ''по на ре ђе њу''. Ме ђу на род ни си стем без бед но сти 
је пред ве ли ким иза зо ви ма: ка ко очу ва ти ин тег трал ну без бед нбост 
ста нов ни штва и ка ко за шти ти ти гра ђа не од све те же кон тро ли са ног 
по ли тич ког на си ља - те ро ри зма. Про тив те ро ри стич ких ак тив но сти 
и дру гих об ли ка угро жа ва ња мо ра се, нај пре, бо ри ти от кла ња њем 
узро ка и са мим си сте мом др жа ве и дру штва, ње го вом сна гом, ква-
ли те том, ви тал но шћу, прав ном др жа вом и да љим раз во јем сло бо да 
и пра ва гра ђа на, те учвр шћи ва њем тих од но са у свим обла сти ма 
дру штве ног жи во та. У пе ри о ди ма ве ли ких еко ном ских кри за, про-
ме на де мо крат ска дру штва су на сво је вр сном те сту. Ме ђу на род ни 
си стем без бед но сти у на ред ном пе ри о ду је пред ве ли ким иза зо ви-
ма, ка ко очу ва ти ко лек тив ну без бед ност ста нов ни штва и за шти ти 
гра ђа не од ове те шко кон тро ли са не по ша сти. То се из ме ђу оста-
лог мо же по сти ћи кроз ор га ни зо ва ње; врхун ску обу ку и са вре ме но 
опре ма ње је ди ни ца за про тив те ро ри стич ка деј ства; стал ним пра ће-
њем на уч них до стиг ну ћа из обла сти вој них, дру штве них и тех нич-
ких на у ка; ана ли зом до са да шњих ис ку ста ва у ан ти те ро ри стич кој 
де лат но сти; уна пре ђе њем си сте ма ме ра за од вра ћа ње те ро ри стич-
ких ак тив но сти и ти ме ја ча ти уну тра шњу сна гу и спо соб ност дру-
штва за на ста вак де мо крат ских про це са. По ред ових пред у сло ва, 
основ ни услов за успех је од луч на опре де ље ност јав ног мње ња за 
су прот ста вља ње са вре ме ном те ро ри зму јер Дво стру ки стан дар ди 
пру жа ју моћ ним др жа ва ма сло бо ду да пре по зна ју од ре ђе не ак те 
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на си ља као те ро ри зам, а оста ле, уко ли ко се укла па ју у њи хо ву ви-
зи ју рас по де ле мо ћи, као бор бу за сло бо ду. Ста вља ње са вре ме ног 
те ро ри зма под кон тро лу, био би ве ли ки успех Ор га ни за ци је УН, 
јер ис ко ре њи ва ње те ро ри зма у све ту је за сад са мо же ља ве ћи не 
чо ве чан ства.
Кључ не ре чи: Те ро ри зам, Те ро ри стич ке ак тив но сти, Ан ти те ро ри зам, Те-

рор, Ме ђу на род на за јед ни ца, 
Са вре ме ни те ро ри зам по стао је нај ве ћи иза зов за др жа ву, 

ње не ор га не за шти те, али и за са му ор га ни за ци ју УН. Сва ки по-
мак у иден ти фи ка ци ји ме то да и са др жа ја те ро ри зма зна ча јан је у 
бор би и пре вен ци ји про тив те по ја ве ко ја кроз исто ри ју ме ња сво је 
об ли ке па и са мо зна че ње ре чи, па та ко иза зо ви ко је по ста вља пред 
чов чан ство стал но ме ња ју и осно ве де фи ни ци је. Ме ђу на род но 
пра во има за да так да урав но те жи схва та ње те ро ри зма и де фи ни ше 
га из над по је ди нач них ин те ре са моћ них зе ма ља пра вед но пре ма 
сва ком чо ве ку. До са да прак са је по ка за ла да су прет ње по ста ле 
гло бал не, али не и прав да. Узро ци те ро ри зма се на ла зе у сла бо сти 
прав них др жа ва и не функ ци о нал но сти ве ли ких си сте ма, оту ђе но-
сти, не ма шти ни, на ци о нал ним су ко би ма, тен зи ја ма, зло у по тре би 
вла сти. Раз ви јао се пре ла зе ћи гра ни це за јед но са на пре ду ју ћом на-
у ком, тех но ло ги јом и гло бал ном еко но ми јом. Пре ма иде о ло шкој 
осно ви те ро ри зам се нај че шће ја вљао у про шло сти као ул тра де сни 
(''цр ни'' од но сно фа ши со ид ни) и ул тра ле ви (''цр ве ни''), тј. ква зи ре-
во лу ци о нар ни, као циљ ни те ро ри зам. Те ро ри стич ке ак тив но сти су 
ве о ма сло же не и још увек не до вољ но раз ја шње не, на ро чи то ка да је 
реч о њи хо вим но си о ци ма и уоп ште раз ло зи ма њи хо вог по сто ја ња, 
сем то га објек ти на па да и ме то ди ко ји се при ме њу ју под ле жу стал-
ним про ме на ма. Успе шно су прот ста вља ње те ро ри стич ким ак тив-
но сти ма и рад у кон ти ну и те ту усло вљен је број ним окол но сти ма и 
зах те ва од ме ре ност, стр пље ње, озби љан на уч но и стра жи вач ки рад, 
озбиљ ну ор га ни за ци ју за шти те и кон тро ле ра ди пра во вре ме ног 
уоча ва ња ци ље ва и ме то да де ло ва ња са вре ме ног те ро ри зма.

ДЕФИНИСАЊЕСАВРЕМЕНОГТЕРОРИЗМА

Кон тро вер зан по јам ка кав је сте, те ро ри зам ни је до био ни-
јед ну оп ште при хва ће ну де фи ни ци ју у ме ђу на род ном пра ву. Дав-
не 1934. го ди не у окви ру Дру штва на ро да учи њен је пр ви на пор у 
из ра ди пред на цр та кон вен ци је за су зби ја ње те ро ри зма осни ва њем 
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ко ми те та струч ња ка.1)По том, Же нев ска кон вен ци ја 16. 11. 1937. 
за пре вен ци ју и су зби ја ње те ро ри зма у свом пр вом чла ну, у дру-
гом па ра гра фу уре ђу је: -Уовојконвенцији,израз„терористички
акт“подразумевакриминалнаделаорганиѕованапротивједнедр-
жавесациљемдаизазовестрах(терор)кододређенеособе,од-
ређених група или јавности.У дру гом чла ну исте кон вен ци је не 
го во ри се о пре ци зним де тер ми нан та ма та у то ло шке де фи ни ци је 
упо тре бље не у пр вом чла ну, тај не до ста так не до зво ља ва да се ова 
де фи ни ци ја ко ри сти као ба за де фи ни ци је те ро ри зма.2)На ге не рал-
ној скуп шти ни УН-а 1972, у „Њу јор ку, фор ми ран је „Спе ци јал ни 
ко ми тет ме ђу на род ног те ро ри зма“. На днев ни ред 27. за се да ња 
скуп шти не ста вио га је ге не рал ни се кре тар лич но у кон ти ну и те ту 
са ре зо лу ци јом 3034 (18. 12. 1972) ко ји је до дат но на гла сио ду бо-
ку кон фу зи ју и не сла га ње око фор му ла ци је про бле ма, глав не тач ке 
днев ног ре да.„Видљивемерепревенцијемеђународногтероризма
који угрожава или одузима невине људскеживоте, или основне
људскеслободе,истраживањескривенихузрока,формитерори-
змаиактованасиљакојисусеизродилиизмизерије(несреће),об-
мана,заблуда,каопоследњипотезочајникакоји“гура“одређене
особедажртвујусвојживотукористрадикалнихпромена.“3)

Из ра же ни ста во ви де ле га ци ја на 27. сед ни ци као и пред ста-
вље на ви ђе ња др жа ва ко ја су у скла ду са ре зо лу ци јом 3034 ни су до-
ве ли до ге не рал но при хва ће ног пој ма те ро ри зма.4)Са вре ме на на у ка 
ула же број не на по ре да по ну ди оп ште при хва тљи ву де фи ни ци ју 
те ро ри зма. Те ро ри зам пред ста вља пра ву по шаст са вре ме не ци ви-
ли за ци је, иако је прет ња гло бал на по ли ти ка мно гих моћ них др жа ва 
од ла же де фи ни са ње са вре ме ног те ро ри зма. Дво стру ки стан дар ди 
пру жа ју моћ ним др жа ва ма сло бо ду да пре по зна ју од ре ђе не ак те 
на си ља као те ро ри зам, а оста ле, уко ли ко се укла па ју у њи хо ву ви-
зи ју рас по де ле мо ћи, као бор бу за сло бо ду. До брих и ло ших те ро-
ри ста не ма, пра вед ног или не пра вед ног те ро ри зма, та ко ђе, без об-
зи ра што не ка да ве ли ке си ле сво јим не прин ци пи јел ним ту ма че њем 
ових по ја ва до во де у за блу ду јав но мње ње при ли ком пре по зна ва ња 
са вре ме ног те ро ри зма. У пој мов ном од ре ђе њу са врем ног те ро ри-
1) Атен тат на кра ља Алек сан дра Ка ра ђор ђе ви ћа у Мар се ју 1934, ка да је и уби јен фран цу-

ски ми ни стар ино стра них по сло ва Луј Бар ту био је не по сре дан узрок по кре та ња пи та-
ња ме ђу на род ног те ро ри зма у Дру штву на ро да, Ме ђу на род ни те ро ри зам, Др Ђор ђе вић, 
Не над , Бе о град 1980, Ју го штам па, стр. 98

2) Internationalcooperationincounter-terrorism:theUnitedNationsandregionalorganizati-
onsinfightagainstteroris, Gi u sep pe Ne si, 2006, Bur ling ton SAD, str. 3.

3) 3034 (XXVII) 18 .12.1972. http://dac cessdds.un.org/doc/RE SO LU TION/GEN/NR0/270/64/
IMG/NR027064.pdf?Ope nE le ment,12.10.2009.

4) Др Ђор ђе вић, Међународнитероризам, Не над , Бе о град 1980, Ју го штам па, стр. 99.
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зма при сут не су ака дем ске и ад ми ни стар тив не де фи ни ци је. Ме ђу-
на род но пра во још увек не ма је дин стве ну де фи ни ци ју. У реч ни ку 
фран цу ског је зи ка, те ро ри зам се ту ма чи као ''скуп ака та на си ља ко-
је не ка по ли тич ка ор га ни за ци ја вр ши да би ути ца ла на ста нов ни-
штво и ство ри ла не ку кли му не си гур но сти.''5) У реч ни ку ен гле ског 
је зи ка те ро ри зам се пре ци зи ра као ''ме тод вла да ви не или су про-
ста вља ња не кој вла ди по ку ша ва ју ћи да про у зро ку је страх.''6)У реч-
ни ку ита ли јан ског је зи кате ро ри зам се пред ста вља као ''сред ство 
екс трем ног и иле гал ног на си ља у по ли тич кој бор би.''7) На при мер, 
Р. Лем кин (Rap hael Lem kin)8) од ре ђу је те ро ри зам као уми шље ну 
упо тре бу би ло ка квог сред ства ко јим мо же да се ство ри оп шта опа-
сност (dangercommun). Та оп шта опа сност је уства ри опа сност ко-
ја пре ти ин те ре си ма ви ше др жа ва или њи хо вим гра ђа ни ма. Овај 
аутор сма тра да се те ро ри зам у нај ши рем сми слу са сто ји од за-
стра ши ва ња љу ди из во ђе њем на сил них рад њи. А. Со ти ле9) под 
те ро ри змом под ра зу ме ва ме тод кри ми нал не ак тив но сти ко ју ка-
рак те ри шу те рор и на си ље ра ди по сти за ња од ре ђе ног ци ља. То је, 
да кле, кри ми нал ни акт ко ји је из ве ден уз за стра ши ва ње и на си ље 
ра ди оства ри ва ња од ре ђе не на ме ре. Г. Пон те ра10) де фи ни ше те ро-
ри зам као сва ки акт ко ји је из ве ден као ме тод по ли тич ке бор бе, 
уз упо тре бу екс трем ног на си ља пре ма жр тва ма. Те о ре ти чар Гла сер 
сма тра да је те ро ри зам ''ко ри шће ње на си ља уз по моћ раз ли чи тих 
сред ста ва са ци љем да се по стиг не по је ди нач на, лич на ко рист на 
ра чун дру штва или да се оства ри од ре ђе на по ли тич ка док три на од 
че га ће за ви си ти да ли је у пи та њу зло чин оп штег пра ва или по ли-
тич ки де ликт''.11) П. Ро берт де фи ше те ро ри зам: ''као упо тре бу ме ра 
на си ља са ци љем по сти за ња по ли тич ких ефе ка та, по је ди ним или 
ко лек тив ним атен та ти ма, ру ше њи ма у ви ду осва ја ња, чу ва ња или 
вр ше ња вла сти у ре жи ји од ре ђе них по ли тич ких ор га на ко ји на сто-
5) DictionnairedelalanguefrancaispaePaulRaubert, re dac tion di rig, par A. Reyet, J. Rey-De-

bo ve, Pa ris, 1979, p. 1950.

6)  TheRandomHauseDictionaryoftheEnglishlanguage, The Una brid ged Edi tion, Edit, Di-
rec tor S. B. Flax ner, New York, p. 1466.

7)  IlgrandeDizionarioGarzantidelalinguaitaliana,l`operaestatareallazzatadallaRedazio-
ni,diretteduLucioFelici, Mi la no, 1989, p. 2006”; E. Pa laz zi, Di zi o na rio del la lin gua ita li a na, 
Gar zan ti, Mi la no, 1965

8)  R. Lem kin, Fautilunnouveaudeitdedroitgensnommeterrorisme, Re vue de dro it pe nal et 
cri mi no lo gie, Bel ge, br. 13/1933, str. 900-901.

9)  A. Sot ti le, Leterrorismeinternational, Re cu eil des Co urs, Pa ris, T. 65, 1938, str. 96.

10)  G. Pon te ra, Violenyiaeterrorismo,Ilpproblemadeliadefinizioneedellaguistificayione, Di-
men si o ni del ter ro ri smo po li ti co, Mi la no, 1979. str. 58.

11)  Међународнаполитика, 1. 9. 1998. год. стр. 7
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је да про из ве ду страх и не си гур ност.''12) Пре ма А. Шми ду ис кри-
ста ли са ла су се 22 еле мен та ко ји ка рак те ри шу по јам те ро ри зма: 
упо тре ба си ле; по ли тич ко свој ство; иза зи ва ње стра ха; за стра ши ва-
ње; прет ња; оче ки ва ње пси хо ло шких ефе ка та; раз ли чи тост жр та ва 
и ши ри пред мет на па да; ор га ни зо ва но де ло ва ње; ме то ди у стра те-
ги ји бор бе; кр ше ње пра ви ла и не чо веч ност; уце на и при ну да; пу-
бли ци тет; са мо во ља и од су ство дис кри ми на ци је; нај че шће жр тве 
– ци ви ли; жр тве у прин ци пу – не ви не осо бе; ор га ни зо ва но вр ше ње 
на си ља;екс по ни ра ње и при ка зи ва ње ''сво јих по сту па ка'' дру ги ма; 
не пред ви ди вост; при кри ве ност; по на вља ње; зло чи нач ко свој ство; 
зах те ви и ул ти ма ту ми ко ји се упу ћу ју дру гим љу ди ма.13) Чак је и 
Маркс раз ми шља ју ћи о те ро ри зму на пи сао:''У ве ћи ни слу ча је ва 
те ро ри зам је скуп не ко ри сних сви ре по сти, ко је чи не љу ди ко ји су 
са ми за пла ше ни, по ку ша ва ју ћи да пре ки ну не си гур ност.''14) 

В. Ла кер (Wal ter La qu e ur), не ка да шњи ди рек тор лон дон ског 
Ин сти ту та за са вре ме ну исто ри ју је из бро јао укуп но 109 де фи ни-
ци ја те ро ри зма у пе ри о ду од 1963–1981 го ди не,15)а до да нас их има 
мно го ви ше. Не у спе ли по ку ша ји да се утвр ди сви ма при хва тљи ва 
де фи ни ци ја ве о ма су број ни. Он сма тра да је те ро ри зам до при нос 
по сти за њу по ли тич ког ци ља не ле гал ном упо тре бом си ле, ка да су 
ме та не ви ни љу ди. К. То ма шев ски сма тра да се ''Пој мом те ро ри зма 
об у хва та ју раз ли чи ти ак ти на си ља и угро жа ва ња људ ских пра ва и 
људ ских жи во та, као и јав них, од но сно за јед нич ких и ин ди ви ду ал-
них до ба ра. У том мно штву и ра зно ли ко сти ака та, ко ји се под во де 
под по јам те ро ри зма, оста је део раз ло га због ко јих ни је мо гла би-
ти утвр ђе на јед на све о бу хват на и оп ште при хва тљи ва де фи ни ци ја 
те ро ри зма.'' Но, ва жни ји раз лог не у спе ха по ку ша ја да се по стиг не 
са гла сност око де фи ни са ња те ро ри зма, тре ба тра жи ти у чи ње ни ци 
12)  Ibid.

13)  Др Ра до слав Га ћи но вић, Тероризам, Дра слар парт нер, Бе о град, 2005. стр. 39

14) Маркс – Ен гелс : ‘’Пи смо’’, ју ли 1870 – де цем бар 1874, ‘’Де ло’’, том 40, Про све та, Бе о-
град 1979, стр. 47. 

15) Уче ста лост де фи ни циј ских еле ме на та те ро ри зма у 109. де фи ни ци ја те ро ри зма: На си-
ље, си ла 83,5%; По ли-тич ки5%, Страх; по ја ча ни те рор 51%; Прет ња 47,5%; (Пси хо ло-
шки) ефек ти и (оче ки ва не) ре ак ци је 41,5%; Ди фе рен ци ја ци ја жр тва-циљ 37,5%; На мер-
на, пла ни ра на, си сте мат ска, ор га ни зо ва на ак ци ја 32%; Ме тод бор бе, стра те ги ја, так ти ка 
30,5%; Ано ма ли је у кр ше њу при хва ће них пра ви ла без ху ма ни тар них огра ни че ња 30%; 
При си ла, из ну ђи ва ње при стан ка 28%; Пу бли ци тет 21,5%; Са мо вољ ност, без лич ни, на-
су мич ни ка рак тер 21%; Ци ви ли, не у трал ци, аут сај де ри као жр тве17,5%; За стра ши ва ње 
17%; На гла ше на не ви ност жр та ва 15,5%; Гру па, по крет, ор га ни за ци ја као из вр ши лац 
14%; Сим бо ли чан аспект, де мон стра ци ја дру ги ма 13,5%; Не пред ви ди вост, нео че ки ва-
ност де ша ва ња на си ља 9%; Тај на, при кри ве на при ро да 9%; По но вљи вост, се риј ски или 
кам пањ ски ка рак тер на си ља 7%; Кри ми нал 6%;Зах те ви по ста вље ни тре ћим стра на ма 
4%.(La qu e ur Wal ter: ‘’Re tlec ti ons on ter ro rism’’,’’ Fo re gin Afa is’’, је сен 1986. го ди не). 
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да је те ро ри зам увек по ли тич ки мо ти ви сан.16) Те ро ри зам је, да кле, 
''по себ но прав ни по јам'' (delictumsuigeneris) – ње го ва исто ри ја је 
те сно ве за на за исто ри ју по ли тич ког де лик та. П. Вил кин сон (Paul 
Wil kin son), ко ри сти син таг му по ли тич ки те ро ри зам, за ко га по ред 
по ли тич ког по сто ји и кри ми нал ни те ро ри зам, ко ји се од ре ђу је као 
''си стем ско при бе га ва ње те ро ру у ци љу сти ца ња при ват не ма те ри-
јал не до би ти.''17) Ме ђу тим, oвај аутор ни је на пра вио ја сну ди стинк-
ци ју из ме ђу те ро ри зма и кри ми на ла, па је про блем још ви ше за-
ма гљен и ова де фи ни ци ја ни је у функ ци ји на уч ног про ви ри ва ња у 
ду бин ске ди мен зи је те ро ри зма као пред у слов за по ку шај успе шног 
де фи ни са ња овог про бле ма. П. Кер бер18)сма тра да “као сим бо ли-
чан акт, те ро ри зам мо же би ти ана ли зи ран као и дру ги на чи ни ко-
му ни ка ци је, ана ли зом ње го ва че ти ри са став на де ла: трансмитер
(терориста);независнипрималац (мета);порука (бомба, заседа
илинекадругатерористичкаакција)иповратнаспрега(рекација
одређеногкругаслушалаца).’’ По сто је те о ре ти ча ри ко ји те ро ри зам 
де фи ни шу као по зо ри ште ко јим ци љем ни су ства ра не жр тве, већ 
на сто је да иза зо ву ре ка ци ју по сма тра ча. Да кле, са вре ме ни те ро ри-
зам се мо же ре зу ме ти и као по ку шај пре но ше ња по ру ка при ме ном 
по ли тич ког на си ља. В. Шрој дер (Wil le mijn Schre u der) при хва та 
де фи ни ци ју да ту у Веб сте ро вом уни вер зи тет ском реч ни ку (1981), 
где је те ро ри зам де фи ни сан као си сте мат ско ко ри шће ње те ро ра 
као сред ства за стра ши ва ња, а те рор је на си ље из вр ше но од гру па 
у на ме ри да се за стра ши ста нов ни штво или вла да ра ди одо бре ња 
њи хов них зах те ва.19) Без об зи ра што је де фи ни ци ја да та у углед ном 
уни вер зи тет ском реч ни ку, основ ни про пуст у де фи ни цји је по и-
сто ве ћи ва ње те ро ри зма и те ро ра, што се у де фи ни са њу те ро ри зма 
тре ба из бе ћи, јер вла да се не за стра шу је при ме ни ом те ро ра, већ 
обр ну то вла да уз при ме ну те ро ра за стра шу је соп стве но ста нов ни-
штво. Г. Бот хол (Ga ston Bo ut houl) је за пи сао: ''На те ро ри зам су ве-
о ма ути ца ле ин те лек ту ал не и док три нар не иде је. У ис тра жи ва њу 
ње го вих мо ти ва мо же се от кри ти про мен љи ви ни во иде о ло шких 
вред но сти. Је дан за дру гим, иде о ло шки трен до ви су се осло бо ди-
ли се ри је те ро ри стич ких на сил них по сту па ка чи је је оправ да ње 
са гла сно ак ту ел ном ми шље њу ко је је за сно ва но на па три о ти зму, 
16)  Ка та ри на То ма шев ски, Изазовтероризма, НИ РО Мла дост, Бе о град, 1983. го ди не, стр. 

13 - 22

17)  P. Wil kin son:’’Po li ti cal ter ro rism’’, New York, Hal sted Press, 1974.

18)  P. Kar ber, Ur ban ter ro rism: Ba se li ne da ta and a con cep tual fra me work, ‘’So cial Sci en ce Qu-
ar terly,’’ 1071, pp. 527-533.

19)  Wil le mijn Schre u der, In ter na ti o nal Le gal Me a su res Aga inst ter ro rism: ‘’ Le i den Jo ur nal of 
In ter na ti o nal Law,’’ 1988, p. 52.
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на ци о на ли зму, ра си зму, кул тур ној не то ле ран ци ји, ре ли ги о зном фа-
на ти зму и по ли тич кој дог ми.’’20)

М. Крен шо (Mart ha Cren shaw) сма тра да се те ро ри зам не мо-
же де фи ни са ти ако се не ана ли зи ра сам акт те ро ри зма, ње гов циљ 
и шан се за успех. За Крен шо ву те ро ри зам пред ста вља дру штве но и 
по ли тич ки не при о хва тљи во на си ље упeрено про тив не ви них љу ди 
да би се по сти гао пси хо ло шки ефе кат.21) 

Р. Кре лин стен (Ro nald D. Cre li sten), де фи ни ше те ро ри зам као 
фор му по ли тич ке ко му ни ка ци је. Пре ци зни је, то је на мер но ко ри-
шће ње на си ља или прет ње на си љем ко је тре ба да иза зо ве ста ње 
стра ха(или те ро ра), док су зах те ви за по пу стљи во шћу усме ре ни 
пре ма дру гој гру пи ме та. Иза зва ни те рор је сред ство по мо ћу ко-
јег се иза зи ва по пу стљи вост или по слу шност. Обич но, спро во ђе-
ње на си ља или прет ња на си љем усме ре ни су на јед ну гру пу ме та 
(жр тве), док су зах те ви за по пу стљи во шћу усме ре ни пре ма дру гој 
гру пи ме та. Да кле, и ов де се го во ри о тро стру ком од но су из ме ђу 
те ро ри ста и две раз ли чи те гру пе ме та. Што се ти че по слу шно сти, 
она се иза зи ва или одр жа ва код јед не гру пе ме та, док она осла би 
код оне гру пе ме та од ко је се зах те ва по пу стљи вост, као и код дру-
гих гру па ко је те о ри сти сма тра ју сво јим не при ја те љи ма. Без об зи-
ра на то о ка квом ци љу се ра ди, сва ки те ро ри зам је ство рен да ути-
че, на је дан или дру ги на чин, на од но се из ме ђу љу ди, по је ди на ца 
или гру па. Кад се све са бе ре, до ла зи мо до за кључ ка да је те ро ри-
зам так ти ка упо тре бе или прет ња на си љем ко ја има ко му ни ка тив ну 
свр ху. Ка ко и за што се ко ри сти, за ви си од кон тек ста.22)

Џ. Стерн (Jes si ca Stern) сма тра да те ро ри зам пред ста вља акт 
на си ља или прет ња на си љем про тив ли ца ко ја ни су бор ци, а са 
ци љем да се из вр ши осве та, по стиг не за стра ши ва ње, или на дру ги 
на чин ути че на не ку пу бли ку.23) Ова де фи ни ци ја је при лич но не пре-
ци зна, не иден ти фи ку је по чи ни о ца ни ти ње го ву на ме ру.

Б. Га нор (Bo az Ga nor), ди рек тор изра ел ског Ин сти ту та за 
про тив те ро ри зам и бив ши ана ли ти чар изра ел ског Ми ни стар ства 
за про тив те ро ри зам, при сту пио је де фи ни са њу те ро ри зма пре ко 
од ре ђи ва ња ме ста те ро ри зма ме ђу на сил ним су ко би ма, где те ро-
ри зам спа да у кон вен ци о нал не су ко бе, и сма тра да је ''те ро ри зам 
20)  Ga ston Bo ut houl, De fi ni ti ons of Ter ro rism; In ter na ti o nal Ter ro rism and World Se cu rity; Da-

vid Carl ton and Car lo Scha erf, Gro om Helm, Lon don, 1975, str. 52

21)  Џо на тан Р. Вајт, Те ро ри зам, Ale xan dria Press, Бе о град, 2004. год. стр. 10

22) Ibid.

23)  Иван Ди ми три је вић, Проблематиканаучно-теоријскогдефинисањатероризма, Ча со-
пис ‘'Безбедно-ст''6/2005, стр. 973
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на сил на бор ба ко ја ко ри сти или пре ти ко ри шће њем на си ља пре-
ма ци ви ли ма, због по сти за ња по ли тич ких ци ље ва, док је ге рил ска 
бор ба на сил на бор ба ко ја ко ри сти или пре ти ко ри шће њем на си ља 
пре ма вој ним ме та ма, сна га ма без бед но сти или по ли тич ким во ђа-
ма, због по сти за ња по ли тич ких ци ље ва.24) П. Џон сон (Paul Johnson) 
сма тра да је те ро ри зам на мер но, си сте мат ско уби ство, са ка ће ње и 
угро жа ва ње не ви них да би се под ста као страх за рад по сти за ња по-
ли тич ких ци ље ва.25) Про фе сор по ли тич ких на у ка са уни вер зи те та 
Џорџ Ва шинг тон Неј тан Бра ун (Nat han Brown) де фи ни ше те ро ри-
зам као «из во ђе ње на сил ног ак та, упе ре ног про тив јед не или ви ше 
лич но сти, са на ме ром од стра не по чи ни о ца то га ак та да за стра ши 
јед ну или ви ше осо ба и да на тај на чин про у зро ку је оства ре ње јед-
ног или ви ше по ли тич ких ци ље ва то га по чи ни о ца»26).

Д. Си ме ну но вић сма тра да се фе но мен са вре ме ни те ро ри зам 
мо же те о рет ски нај оп шти је од ре ди ти као сло же ни об лик ор га ни-
зо ва ног, ин ди ви ду ал ног и ре ђе ин сти ту ци о на ли зо ва ног по ли тич-
ког на си ља, обе ле жен за стра шу ју ћим бра хи јал но-фи зич ким и пси-
хо ло шким ме то да ма по ли тич ке бор бе ко ји ма се обич но, у вре ме 
по ли тич ких и еко ном ских кри за, а рет ко и у усло ви ма оства ре не 
еко ном ске и по ли тич ке ста бил но сти јед ног дру штва, си сте мат ски 
по ку ша ва ју оства ри ти ''ве ли ки ци ље ви'' на на чин пот пу но не при-
ме ран да тим усло ви ма, пре све га дру штве ној си ту а ци ји и исто риј-
ским мо гућ но сти ма оних ко ји га као по ли тич ку стра те ги ју упра-
жња ва ју.27) 

В. Ди ми три је вићсма тра да је сва ки акт те ро ри зма по ли тич-
ки мо ти ви са них из вр ши ла ца од ре ђен од но сом пре ма вла сти и да 
је ''пре ма то ме по ли тич ки''. Ако по ли тич ку су шти ну мо же по не кад 
за ма гли ти ра зно ли кост, ти ме се су шти на не ће про ме ни ти.28) Ака-
дем ске де фи ни ци је те ро ри зма по твр ђу ју да су нај че шћи еле мен ти 
де фи ни ци је те ро ри зма на си ље као метод,гра ђа ни и вла да као ме-
те,иза зи ва ње стра ха и из ну ђи ва ње по ли тич ких или со ци јал них 
про ме на као циљеви, а ве ли ки број жр та ва ко ме те же те ро ри сти 
ука зу је на спектакуларност као де фи ни ци о ни еле ме нат те ро ри-
зма.Да кле, по ли тич ки мо тив из вр ши о ца, је услов да би се не ка 
рад ња озна чи ла као те ро ри стич ка, јер је то је ди на де фи ни циј ска 
24)  Ibid. стр. 974

25)  Др Ра до слав Га ћи но вић,Тероризам, Дра слар, Бе о град, 2005. стр. 39.

26) Исто. стр. 41.

27)  ‘’Ме ђу на род ни те ро ри зам’’, изд. Бе о град ски фо рум за свет рав но прав них, Бе о град 
2002. го ди не, стр. 13

28)  Во јин Ди ми три је вић, ''Те ро ри зам'', Рад нич ка штам па, Бе о град 1982, го ди не. Стр, 37
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ком по нен та ко ја раз два ја те ро ри зам од обич ног кри ми на ла. Бу ду-
ћи да се зна че ње ре чи те ро ри зам кроз исто ри ју ме ња ло ка ко би се 
при ла го ди ло по ли тич ком ри зи ку сва ког на ред ног пе ри о да, па ни је 
ни ка кво из не на ђе ње што је ве о ма те шко од ре ди ти јед ну трај ну де-
фи ни ци ју те ро ри зма.29)

Нај ве ћи број ауто ра ко ји су из у ча ва ли фе но мен те ро ри зма 
сма тра да је по ли тич ка ком по нен та је дан од бит них еле ме на та те-
ро ри зма. Ово се мо же за па зи ти и у би ла те рал ним уго во ри ма, за тим 
у за ко но дав стви ма ве ли ког бро ја зе ма ља, као и у до ку мен ти ма ре-
пре сив них сдр жав них ор га на. Ана ли зи ра ју ћи до са да шње де фи ни-
ци је те ро ри зма, ја сно се уоча ва ју еле мен ти пој ма те ро ри зма и то 
насиље,страх,циљимотив. 

На си љем се де мон стри ра си ла, чи ју де струк ци ју да ле ко на-
ди ла зе пси хо ло шки ефек ти. Иако у ли те ра ту ри по сто ји ви сок сте-
пен са гла сно сти о то ме да је на си ље нај ре ле вант ни ја ком по нен та 
при ли ком де фи ни са ња те ро ри зма, ипак се по јам фи зич ког на си ља у 
кон тек сту те ро ри зма не ми нов нио до пу њу је пси хо ло шким и струк-
тур ним на си љем. Мо тив те ро ри сте да из вр ши на си ље је нај та јан-
стве ни ји и за на уч ни ке још увек не до сту ан еле мент те ро ри стич ке 
ак тив ност. Те ро ри стич ке ак тив но сти, све док су те ро ри стич ке, ни-
ка да не ма ју ма сов ну по др шку гра ђа на и ста нов ни штва. Ако је пак 
има ју он да то ви ше ни је те ро ри зам већ ге ри ла или ма сов ни уста-
нак ста нов ни штва. Ве о ма је бит но при том зна ти да зах те ви те ро-
ри ста ни ка да ни су ре ал ни ни ти на за ко ну уте ме ље ни. 

Ака дем ске де фи ни цје30) су за сно ва не на на уч ном ту ма че њу 
про бле ма са вре ме ног те ро ри зма. Ве ћи на ака дем ских де фи ни ци ја 
се осла ња са мо на страх као де фи ни ци о ни еле мент те ро ри зма. Ме-
ђу тим, има и дру гих об ли ка на си ља, прет њи, па чак и са мо и ни-
ци ра них до жи вља ја ко ји мо гу иза зва ти страх због че га те ро ри зам 
у овим де фи ни цја ма ни је пре ци зно де фи ни сан, ни ти је до вољ но 
раз гра ни чен, од дру гих по ли тич ких, со ци јал них па и пси хо ло шких 
фе но ме на. Уоча ва се та ко ђе по и сто ве ћи ва ње те ро ри зма и кри ми-
на ла, те ро ри зма и те ро ра, што сва ка ко од ла же оп ште при хва тљи во 
де фи ни са ње те ро ри зма у свет ској на у ци

По зна то је да сва ко ко по се ду је по ли тич ку моћ да де фи ни-
ше ''ле ги ти ми тет'' има и моћ да де фи ни ше те ро ри зам. Због то га 
је про блем у ана ли тич ком де фи ни са њу те ро ри зма ве о ма при су тан. 
29) Упо тре ба пој ма „те ро ри зам“ у 19. И 20. Ве ку:Ре во лу ци о нар ни те ро ри зам у Ру си ји 

19в.,На ци о нал ни те ро ри зам у ма ке до ни ји ОРИМ,Шин Фејн у Ир ској 1916-1920,От пор 
у дру гом свет ском ра ту,Штерн гру па, Изра ел ци,Ко ман до си Ал жи ра(ФЛН),OAС,Цр ни 
сеп тем бар, Па ле стин ци,Та ко ђе др жав ни те ро ри зам на ци стич ки, ста љи ни стич ки...

30)  Оп шир ни је: Ра до слав Га ћи но вић, Те ро ри зам, Дра слар, Бе о град, 2005, стр. 37-48
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Ад ми ни стра тив не де фи ни ци је те ро ри зма иако са не до ста ци ма, је-
ди но ег зи сти ра ју у прак си, нпр: Стејт де парт мент (US Sta te de part-
ment), ФБИ (FederalBureauofInvestigation), Тим пот пред сед ни ка 
САД, Ми ни стар ство од бра не САД, Оба ве штај на аген ци ја Ми ни-
стар ства од бра не САД, При руч ник аме рич ке вој ске за бор бу про-
тив те ро ри зма раз ли чи то де фи ни шу те ро ри зам.

Ује ди ње не на ци је сма тра ју да је те ро ри ста сва ка осо ба ко ја, 
де лу ју ћи не за ви сно од зна ња не ке зе мље, или као по је ди нац, или 
као члан гру пе ко ја ни је при зна та као зва нич но те ло или део не ке 
на ци је, по сту па на тај на чин што уни шта ва или оште ћу је имо ви ну 
ци вил ног ста нов ни штва или вла да да би по сти гао не ки по ли тич-
ки циљ. Те ро ри зам је акт ли ша ва ња жи во та или ра ња ва ња или акт 
уни шта ва ња или оште ће ња имо ви не ци ви ла или вла де, без ја сне 
до зво ле од ре ђе не вла де, од стра не по је ди на ца или гру па љу ди ко ји 
са мо стал но де лу ју, или вла да ко је де лу ју из вла сти тих по бу да или 
ве ро ва ња, да би по сти гли не ки по ли тич ки циљ.31)

У ре зо лу ци ја Са ве та без бед но сти ОУН бр. 1377 ко ја је из-
гла са на 2001. го ди не пи ше да »Са вет без бед но сти, за сту пљен на 
ми ни стар ском ни воу зе ма ља чла ни ца, об ја вљу је да ак ти ме ђу на-
род ног те ро ри зма пред ста вља ју иза зов свимдр жа ва ма и укуп ном 
чо ве чан ству.... да ак ти те ро ри зма свуда угро жа ва ју до сто јан ство 
и си гур ност љу ди, под ри ва ју дру штве ни и при вред ни раз вој свих 
др жа ва и у светскимразмерама пот ко па ва ју ста бил ност и бла го-
ста ње«, као и то да је Са вет без бед но сти »нај ду бље за бри нут због 
за бе ле же ног по ра ста те ро ри стич ких по сту па ка у раз ли чи тим свет-
ским ре ли ги ја ма, ко ји су мо ти ви са ни не то ле ран ци јом и екс тре ми-
змом.«

Европ ска Уни ја де фи ни ше те ро ри зам као на мер ни акт ко ји 
мо же на не ти озбиљ ну ште ту зе мљи или ме ђу на род ној ор га ни за ци-
ји, по чи њен са ци љем да се озбиљ но за стра ши ста нов ни штво, нео-
прав да но при мо ра ва ју ћи вла ду или ме ђу на род ну ор га ни за ци ју да 
не што учи ни или да се уз др жи од сва ког чи ње ња, озбиљ но де ста-
би ли шу ћи или уни шта ва ју ћи основ не по ли тич ке, еко ном ске или 
дру штве не струк ту ре по мо ћу на па да жи вот или фи зич ки ин те гри-
тет не ке осо бе, кид на по ва ња, узи ма ња та ла ца, за у зи ма ња ле те ли-
ца или бро до ва или про из вод њом, по се до ва њем или тран спор том 
оруж ја или екс пло зи ва.

Да кле, ткз. ад ми ни стра тив не де фи ни ци је те ро ри зма су оне 
ко је су про из вод од ре ђе них др жав них или ме ђу др жав них ин сти-
ту ци ја. Њи хов не до ста так је у ре флек то ва њу иде о ло ги зи ра них 
31)  Ра до слав Га ћи но вић, Ан ти те ро ри зам, Дра слар, Бе о град, 2006, стр. 47
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по ли тич ких ста во ва др жав ног или не ког дру гог ру ко вод ства у оп-
што сти, или пак у по ре ђе њу са јед ном кон крет ном си ту а ци јом што 
та кву де фи ни ци ју чи ни ма ње ге не рал ном и ти ме ма ње при мен љи-
вом на не ку но ву, и у мно го че му раз ли чи ту си ту а ци ју.

ЗАШТОЈЕТЕРОРИЗАМТЕШКОДЕФИНИСАТИ

При ли ком де фи ни са ња те ро ри зма у свет ској на у ци се ја вља-
ју мно ге не до у ми це, као нпр: Ка ко раз ли ко ва ти те ро ри зам од бор бе 
на осно ву пра ва на ро да на са мо о дре ђе ње и бор бе про тив оку па ци је; 
Да ли укљу чи ти у де фи ни ци ју оне ак тив но сти др жав них ору жа них 
сна га ко је су по ве за не са по тен ци јал ном упо тре бом ну кле ар ног 
оруж ја (бу ду ћи да ну кле ар но оруж је са мим сво јим по сто ја њем иза-
зи ва ве ли ки страх/ужас код љу ди); Пи та ње од но са ком прен сив не 
(об у хват не) кон вен ци је са по сто је ћим и бу ду ћим ан ти те ро ри стич-
ким уго во ри ма. Те ро ри зам се те шко де фи ни ше јер се де фи ни ци ја 
ве зу је за (де)ле ги ти ми за ци ју и кри ми на ли за ци ју;За то што по сто ји 
мно го по јав них об ли ка и вр ста те ро ри зма са раз ли чи тим по јав ним 
ма ни фе ста ци ја ма; За то што је тер мин под ле гао раз ли ка ма у по и ма-
њу те ро ри зма то ком про те клих 200 го ди на ње го ве ег зи стен ци је. За 
не по сто ја ње оп ште при хва тљи ве де фи ни ци је те ро ри зма тре ба ис-
та ћи и сле де ће раз ло ге:

а) због по ја ве ве ли ког бро ја не ко пе тент них љу ди ко ји са ми 
се бе про гла ша ва ју екс пер ти ма за те о рет ско ту ма че ње са вре ме ног 
те ро ри зма, ко ји су се због на из глед атрак тив но сти са ме по ја ве упа-
ли у ла ви рин те из ко јих их са мо по вре ме но на по вр ши ну из ба цу је 
по ли ти ка, чи ји су они по доб ни и на ив ни по да ни ци,

б) Због дво стру ких стан дар да ве ли ких си ла, по себ но Аме ри-
ке и Ве ли ке Бри та ни је о пој мов ном од ре ђе њу и де фи ни са њу те ро-
ри зма. Да кле, они до га ђа је исте са др жи не ту ма че раз ли чи то, за ви-
сно од њи хо вих тре нут них по ли тич ких ин те ре са, што је и нај ве ћи 
про блем за оп то чи ња ње де фи ни тив не све о бу хват не ме ђу на род не 
ан ти те ро ри стич ке ак тив но сти, ка ко би се те ро ри зам у XXI ма кар 
др жао под кон тро лом,

в) Због де фи ни са ња те ро ри зма по на ре ђе њу. Сва ко ко по-
се ду је по ли тич ку моћ да де фи ни ше ‘’ле ги ти ми тет’’ има и моћ да 
де фи ни ше те ро ри зам. На при мер у Аме ри ци по сто је раз ли чи те де-
фи ни цје те ро ри зма у Стејт де парт мен ту, Ф-Би-Ају, ти му пот пред-
сед ни ка Аме ри ке, Ми ни стар ству од бра не САД, оба ве штај ној аген-
ци ји ми ни стар ства од бра не, ЦИА-и.



СПМброј4/2009,годинаXVI,свеска26. стр.255-268.

266

На уч ни ци не ма ју ди ле му да је те ро ри зам про блем, али још 
увек не ма је дин стве ног од го во ра на пи та ње: Шта је те ро ри  зам?32)

КОМПАРАТИВНОМАНАЛИЗОМ
ДОПРИХВАТЉИВЕДЕФИНИЦИЈЕТЕРОРИЗМА

Ана ли зи ра ју ћи до са да шње де фи ни ци је те ро ри зма, мо же се 
за кљу чи ти да је он усме рен про тив ци вил ног ста нов ни штва и ин-
сти ту ци ја др жа ве у бор би за оства ри ва ње по ли тич ких ци ље ва. Ве-
о ма је зна чај но да се си сте мат ски те ро ри стич ке ак тив но сти раз ли-
ку ју од рад њи кри ми на ла ца и па то ло шких уби ца. Кри ми на лац, као 
и те ро ри ста, ко ри сти на си ље као сред ство за по сти за ње соп стве ног 
ци ља. Без об зи ра на то да ли кри ми на лац ко ри сти на си ље као сред-
ство за сти ца ње нов ца или ма те ри јал ног бо гат ства, или уби ја или 
на но си по вре де од ре ђе ној жр тви за нов ча ну на кна ду, увек де лу је 
пр вен стве но из се бич них (лич них) раз ло га. 

За раз ли ку од те ро ри зма, на сил ни чин обич ног кри ми нал ца 
ни је сра чу нат на иза зи ва ње по сле ди ца – на ро чи то не пси хо ло шких 
– из ван са мог чи на. Нај зна чај ни ја раз ли ка из ме ђу те ро ри сте и кри-
ми нал ца је у то ме што кри ми на лац ни је за ин те ре со ван за ути цај на 
јав но мње ње. Де фи ни са ти те ро ри зам је мо гу ће уко ли ко се по јам 
те ро ра (стра хо вла де) као на си ља др жа ве и ње них ин сти ту ци ја пре-
ма соп стве ним гра ђа ни ма раз ли ку је и де фи ни ше по себ но.

Раз ли ко ва њем те ро ри ста од дру гих об ли ка зло чи на, до ла зи-
мо до за кључ ка да је те ро ри зам: не из бе жно по ли тич ки мо ти ви сан; 
на си лан или пре ти на си љем; усме рен ка да ле ко се жним пси хо ло-
шким по сле ди ца ма ван не по сред не жр тве на си ља; во ђен од стра не 
не ке те ро ри стич ке ор га ни за ци је чи ји при пад ни ци не но се уни фор-
ме или озна ке.

 Те ро ри ста, по пра ви лу, ми сли да сам ни је крив за зло чин 
ко ји је по чи нио, не го онај ко ји ни је ис пу нио ње гов зах тев, па је 
за то зло чин на стао. На жа лост, ап со лут ни за штит ни си стем про тив 
те ро ри зма не по сто ји. Он је фе никс фе но мен. Ла ко се об на вља-
ре ге не ри ше ако ње гов је дан део оста не жив. При ли ком од ре ђи ва-
ња-де фи ни са ња те ро ри зма мо ра се узе ти уоб зир чи ње ни ца, да је 
те ро ри ста оба ве зно ин три зич но мо ти ви сан. Ува жа ва ју ћи из ме ђу 
оста лог на ве де не чи ње ни це, ве о ма при хва тљи ва де фи ни ци ја те ро-
ри зма би по ми шље њу ауто ра овог тек ста би ла де фи ни ци ја те ро-
ри зма ко ју да је Ра до слав Га ћи но вић и то: ''Те ро ри зам је ор га ни зо-
32)  Ра до слав Га ћи но вић, Одбранаодтероризма, По ли тич ка ре ви ја, бр. 2-4/2007, Ин сти тут 

за по ли тич ке сту ди је, Бе о град, 2007, стр. 573



ИванаКојадиновић Савременитероризам

267

ва на при ме на на си ља (или прет ња на си љем) од стра не по ли тич ки 
мо ти ви са них из вр ши ла ца, ко ји су од луч ни да кроз страх, зеб њу, 
де фе ти зам и па ни ку на ме ћу сво ју во љу ор га ни ма вла сти и гра ђа-
ни ма.''33) 

Да кле, све до са да шње де фи ни ци је те ро ри зма има ју свој ква-
ли тет, али ни јед на још увек ни је оп ште при хва тљи ва у Ор га ни за-
ци ји УН. Има за то оправ да ња, јер су мно ге де фи ни ци је прот ка не 
по ли тич ким мо ти ви ма од стра не оно га ко де фи ни ше те ро ри зам, 
или пак ни су убе дљи ве у де фи ни са њу те ро ри стич ких рад њи, па 
се та ко до би ја про стор за при ме ну дво стру ких стан дар да и од ла-
же по че так де фи ни тив ног об ра чу на са те ро ри змом на гло бал ном 
ни воу. Као и сва ки дру ги дру штве ни фе но мен, те ро ри зам се мо же 
су зби ти от кла ња њем ње го вих узро ка. А узро ци су ду бо ки.34) Чо-
ве чан ство као до каз сво је ху ма но сти тре ба да уса гла си сво је ста-
во ве ве за не за де фи ни са ње те ро ри зма и про на ђе на чи не за мир но 
ре ша ва ње ме ђу на род них кон фли ка та. Бор ба за ре сур се и тр жи шта 
узро ко ва ла је су ко бе и кри зе ши ром све та и ти ме иза зва ла ста ње 
бе де, си ро ма штва, фру стра ци је ко је до во де до оча ја љу де ко ји су 
спрем ни да жр тву ју жи во те не ви них љу ди, укљу чу ју ћи и свој у по-
ку ша ју про на ла же ња на чи на да скре ну па жњу на свој по ло жај и 
на ђу из лаз у без ум ним ак ци ја ма на си ља ма ни фе сто ва них кроз те-
ро ри стич ке ак те.35)
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IvanaKojadinovic

CONTEMPORARYTERRORISM

Summary
Contemporary science has made significant and numerous ef-

forts to come up with a suitable definition of terrorism. Even though 
the threat has become a global one, the justice has not arrived on the 
scene yet. The lack of the unique definition within OUN leaves a lot of 
free space for powerful countries to determine their own standards for 
definitions of terrorism and such fact often leaves space for emergence 
of double standards. By comparing existing definitions of terrorism, 
this paper intends to shed a new light on international and domestic sci-
entists’ work and their contribution in determining this important issue. 
The battle against terrorism is one of the most important questions of 
our era. Like in the case with other social phenomena, terrorism can be 
suppressed by eliminating its deeply penetrated causes.

Humanity needs to rise above selfish political benefits and re-
gard the subject of terrorism for the sake of all mankind for purpose of 
preserving lives and human dignity. There are many obstacles in defin-
ing terrorism, as for 200 years of its existence the definition has been 
changed many times. Human kind has fought for so long to establish 
its rules and laws and yet, in the 21st century it is facing the kind of 
aggressive way of fighting and struggle in the form of terrorism that 
hardly succumbs to any laws. Terrorism has taken many casualties and 
brought fear on the scene on global level. Conflicts and wars around 
the world approximately   have been taking more than 2000 lives daily. 
Poverty, frustration, misery and despair have left many people helpless 
and ready to sacrifice their own life and lives of many innocent people 
in order to address the public and send the outcry to show their own 
pain through various violent terrorist acts. Even though there is no jus-
tification for those acts, these issues should be addressed with great care 
and attention. International law and finding the definition of terrorism 
could be a good start in finding the solution to this problem.

Key Words: terrorism, terroristic activities, anti-terrorism, terror, 
international community 
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