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КЛАСИФІКАЦІЯ ТЕРОРИЗМУ ЗА СФЕРАМИ ЖИТТЄДІЯЛЬНОСТІ

СУСПІЛЬСТВА

Поняття життєдіяльності існувало від початку існування людства, сам

термін«життєдіяльність» порівняно новий. Цей термін з’явився з появою

пілотованої космонавтики у 60х роках ХХ ст., але зараз він все ширше

використовується в усіх сферах: ми говоримо про життєдіяльність держави,

міста, територіальної громади.

Термін «життєдіяльність» складається з двох понять: «життя» і

«діяльність». З цього досить складного визначення можна виділити головне:

життя можна розглядати як послідовний, упорядкований обмін речовин і

енергії, оскільки активність є властивістю всього живого, тобто термін «життя»

вже деякою мірою передбачає активну діяльність. Діяльність є специфічною

людською формою активності, необхідною умовою існування людського

суспільства, зміст якої полягає у доцільній зміні та перетворенні в інтересах

людини навколишнього середовища.

Отже, під життєдіяльністю розуміється властивість людини не просто

діяти в життєвому середовищі, яке її оточує, а процес збалансованого існування

та самореалізації індивіда, групи людей, суспільства і людства загалом в

єдності їхніх життєвих потреб і можливостей.

 Первісна людина була тісно повязана з природою. Наші пращури не

просто поклонялися рослинам, звірам, сонцю, вітру, воді тощо, а

використовували свої знання про них для життя в єдності з природою, оскільки



саме природні небезпеки становили головну загрозу. Але, на нашу думку

основною загрозою людини з часу існування її на нашій планеті були дії інших

людей. Війни, збройні конфлікти, вбивства, викрадення, погрози, терористичні

акти та інші акти насильництва супроводжували і в наш час продовжують

супроводжувати розвиток суспільства.

Тероризм надзвичайно різноманітний, його різні прояви переплітаються і

часто несуть причино-наслідковий зв’язок між собою. Тому класифікувати

тероризм дуже важко, а будь-яка форма класифікації буде в більшій чи меншій

мірі неповною і в чомусь умовною. На даний час у науковій літературі можна

простежити наступні класифікації тероризму: державний, проурядовий і

антиурядовий; міжнародний і внутрішній; традиційний і технологічний;

політичний, релігійний, націоналістичний, сепаратистський, лівий і правий.

Без чітких вихідних критеріїв і параметрів неможливо дати достовірну

характеристику конкретним різновидам сучасного тероризму. І тому,

розкриваючи спільні риси властиві всім проявам тероризму, необхідно

одночасно виявити їх характерні особливості в рамках тієї чи іншої

класифікації.

Одна з перших спроб дослідження різновидів тероризму була зроблена

Полом Уїлкинсоном, директором Центру дослідження тероризму і політичного

насильства при університеті Святого Андрія (Великобританія). Він зазначає, що

тероризм динамічний і має визначатися відповідно до обставин. Типи дій, на

думку дослідника, мають стати основою для класифікації тероризму, який

представлений наступними різновидами: 1) кримінальний (або злочинний)

тероризм; 2) політичний тероризм; 3) тероризм, підтримуваний державою.

Особливо потрібно звернути увагу, що при класифікації тероризму часто

враховують характер об'єктів, на які спрямовано терористичну дію, -

селективний або вибірковий тероризм, спрямований проти державних і

громадських діячів, посадових осіб; масовий, або «сліпий» - в громадських

місцях проти людей, які випадково опинилися в даному місці; зосереджений

або випадковий - у місцях скоплення опозиційно налаштованих противників



проти тих, хто в цей момент опинився на місці вчинення терористичного дії;

технологічний тероризм - проти життєво важливих виробничих об'єктів

(ядерних, хімічних виробництв, військових об'єктів, електростанцій і т. п.). Але

мало хто  раніше намагався дослідити це питання в контексті життєдіяльності

людини. Так, на нашу думку, заслуговує на увагу класифікація тероризму у

відповідності досфер життєдіяльності суспільства, в яких він має місце:

політика, економіка, комунікація, побут. Ольшанський Д.В. є одним з

першопрохідців, який класифікував тероризм за сферами життєдіяльності,

більшість сучасних авторів підтримують його думки, що стосуються

політичного тероризму, але розяснення ним інших видів тероризму створює

підгрунтя для дискусії.

На нашу думку, одним із найрозповсюдженіших на сьогоднішній день

проявів тероризму є інформаційний тероризм. Інформаційний тероризм – це

прямий вплив на психіку і свідомість людей з метою формування вигідних для

терористів думок і міркувань, що певним чином впливає на поведінку людей. В

повсякденному житті під інформаційним тероризмом зазвичай мається на увазі

насильницько-пропогандистський вплив на психіку, яке не залишає для людини

можливості для критичної оцінки отримуваної інформації. Як правило, це

тендинційна інформація, яка дозволяє терористам досягнути своїх цілей. Існує

думка, що окрім використання офіційних засобів масової інформації,

інформаційний тероризм спирається на розповсюдження різних чуток, які

відіграють значиму роль в проблемі тероризму. Як правило, чуткизначно

підсилюють атмосферу страху, на створення якої направлені зусилля

терористів.

Економічний тероризм – це різні дискримінаційні економічні дії,

основною метою яких є здійснення впливу на економічних конкурентів,

соціальні групи і верстви населення, а також наряд держав та їх лідерів задля

досягнення конкретних економічних вигод або впливу на політичну

ситуацію.Економічний тероризм здійснюється на різних рівнях. На

елементарному рівні, в рамках конкурентної боротьби між корпораціями, так



наприклад на пониження вартості акції конкурентів. Створення економічних

перепон, погіршення умов життя і зниження його рівня – прояв економічного

тероризма одних соціально-економічних груп по відношенню до інших. На

вищому рівні економічний тероризм є інструментом тиску в складних політико-

економічних відносинах – це створення економічної блокади (введеня різного

роду ембарго і заборон на ввіз та вивіз певних видів товарів які представляють

собою засоби економічного насилля, що використовуються для залякування

«противників» і змінення їх намірів, в тому числі і на міждержавному рівні. В

історії відомий приклад цього явища, коли кубинці називали американську

блокаду економічним тероризмом; також цей термін використовувала

радянська влада в оцінці прийняття конгресом США поправки Джексона-

Вєніка, обмежуючи експорт в СРСР високих технологій. Загальновідомим у

новітній історії, є факт, коли президент Білорусії звинуватив Росію в

економічному тероризмі, коли Газпром заборонив поставки газу в Білорусію,

доки вона не погодиться погасити заборгованість за вже доставлений газ (по

цінах вдвічі більших за європейські).

Соціальний (побутовий) тероризм – це повсякденне явище, яке в

звичайному сенсі не класифікується як терористичний акт і позбавлений

конкретної цілі і ціленаправлених виконавців. Це повсякденне залякування, з

яким ми стикаємося на вулицях, вдома, у повсякденній діяльності. Розмах

вуличної злочинності, зростаючий криміналітет, загальна соціальна

нестабільність та масова побутова незадоволеність. Нестабільна демографічна

обстановка в державах, дестабілізуюче життя та спалахи епідемії виступають

суспільною ситуацією, яка тримає всіх в страху і в постійній напрузі. В

фізіологічному контексті – це постійна загроза життю і здоров’ю, а в

соціальному – це дезбалансування державних органів, установ та суспільних

організацій. В психічному плані результатом такої ситуації є втрата впевненості

в майбутньому, деструкція звичайної нормативної поведінки.

 Теоретичний аналіз класифікації типів і видів тероризму в сучасних

умовах є складним, оскільки тероризм постійно трансформується одночасно з



розвитком суспільства.  Визначення нових видів (типів) тероризму відіграє

ключову роль з точки зору контртерористичних мір (заходів). Це свідчить про

те, що всі з вище перелічених проявів тероризму потребують визначеної

політико-правової реакції і в першу чергу, формування єдиної

антитерористичної правової політики та її інституціоналізації в сучасних

умовах.
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