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Одна з центральних проблем протидії тероризму - встановлення та аналіз

причин, умов і факторів даного негативного соціально-правового

явища. Вирішення цього завдання зумовлює основні напрями

попереджувального впливу як профілактичних, так і обмежувально-

примусових заходів. Разом з тим, враховуючи, що поділ детермінантів

тероризму на причини, умови і фактори багато в чому носить умовний характер

і всі вони тісно взаємопов'язані між собою.

В якості політичних причин тероризму ми вважаємо за необхідне виділити

наступні.По-перше, це горезвісна «політика подвійних стандартів», сутність

якої наочно була виражена в словах мера Лондона Кена Лівінгстона, за

твердженням якого Великобританія фінансувала терористів, «поки вони

вбивали росіян. Ми не замислювалися, що, коли вони перестануть убивати

росіян, вони можуть почати вбивати нас ».

На думку О.В. Коновалової, відповідно до закону рівноваги тероризм є

відповіддю на зайво репресивну, насильницьку політику влади. Зазначена

точка зору нам представляється досить дискусійною. Дійсно,  в XIX -  початку

XX століть тероризм в чому був наслідком занадто жорсткого державного

управління і примусу. При цьому жертвами терористичних актів ставали глави

держав, урядові та політичні діячі, воєначальники і т.д.

На сучасному ж етапі тероризм є більшою мірою не відповіддю на репресивну



політику влади, а наслідком «практики односторонньої

толерантності». Сутність цієї тенденції полягає в тому, що західне суспільство

і його влада все частіше прагнуть до терпимості щодо незвичних для себе

релігійних поглядів, національних традицій і звичаїв, а у відповідь на це

отримують прояви тероризму, екстремізму та насильства. У багатьох

мусульманських країнах протестувальники вбивали і калічили людей, нападали

на посольства та дипломатичні місії західних держав, але не готові були до

толерантності щодо опублікованих в європейській пресі карикатур на пророка

Мухаммеда. Поряд з цим необхідно відзначити, що, наприклад, жителі Європи

не влаштовували збройних мітингів біля посольств тих країн, вихідцями з яких

були терористи, які здійснили жахливі вибухи, що забрали сотні життів мирних

громадян.

До числа політичних факторів тероризму слід також віднести недоліки в

оснащенні державних кордонів, що дозволяє злочинцям переміщатися з однієї

країни в іншу і істотно ускладнює їх затримання.

Одним з підвидів політичних детермінантів є військово-політичні причини

тероризму. До числа найбільш значимих з них відносяться локальні збройні

конфлікти в різних частинах світу. Їх основний вплив на зростання тероризму

виявляється в наступному.

По-перше, в зоні збройних протистоянь відбувається значне скупчення

неврахованого зброї і вибухових речовин, які в подальшому можуть бути

використані в інших регіонах.

По-друге, з'являється велика кількість людей, готових на вчинення масових

насильницьких злочинів. Ця готовність полягає не тільки в навичках

поводження зі зброєю та вмінні протидіяти правоохоронним органам, але й у

тому, що їх свідомість суттєво спотворюється війною і з точки зору морально-

психологічного аспекту вбивство людини стає для них простіше.

Іншим військово-політичним фактором тероризму є «асиметричність сучасних

протистоянь». Існуючі на даний момент військові противники найчастіше

значно розрізняються по силам і можливостям, і тому для слабкої сторони



терор стає єдино можливою формою опору. Ті ж палестинці замість

терористичних акцій могли б вибрати повноцінну війну з Ізраїлем, якщо б його

армія не мала настільки значною перевагою.

Одночасно тероризм - прихована форма військового протистояння також і

рівних противників. Це пояснюється тим, що міжнародні норми вкрай

ускладнили можливість ведення відкритих війн, держава-агресор тут же

потрапляє під тиск світової спільноти. У зв'язку з цим більш доцільним стає

використання у військово-політичних цілях терористів, що діють проти

потенційного ворога.

До числа правових чинників тероризму, в першу чергу, необхідно віднести

відсутність одноманітності в самому визначенні цього поняття. Користуючись

цим, терористи отримують можливість маніпулювати суспільною свідомістю,

представляючи свою діяльність як національно-визвольну боротьбу чи

протистояння з іноземною окупацією. Безумовно, що поява дефініції

тероризму не панацея, і окремі держави все одно будуть політизувати

проблему, однак виправдовувати насильницькі дії стане набагато складніше.


