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„My chcemy szokować 
ludzi. To nasz sposób 
komunikowania się 
z nimi” 

TERRORYZM A MEDIA

TERRORYŚCI



TERRORYZM
A MEDIA

DEFINICJA

SYMBIOZA

ROLA 

Definicja terroryzmu - przekaz, media 

Psychiczne konsekwencje a fizyczne skutki 

Terroryzm a środki masowego przekazu 

Media jako przekaźnik komunikatów 

Paradoks Monachium 1972 r. - Czarny Wrzesień

Dużo ofiar - zainteresowanie mediów

Egzekucje zakładników
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GOOD NEWS 
IS NO NEWS, 
NO NEWS IS 
BAD NEWS,
BAD NEWS IS 
GOOD NEWS.
TERRORYZM A MEDIA



MEDIA
4 PODSTAWOWE 

ROLE MEDIÓW 
W ŻYCIU 

SPOŁECZNYM

TŁUMACZ RZECZYWISTOŚCI
nadawanie sensu, tłumaczenie faktów

PŁASZCZYZNA PREZENTACJI
informacji, poglądów i opinii

DROGOWSKAZ
rekomendujący określony sposób postępowania w określonej sytuacji

FILTR RZECZYWISTOŚCI
prezentujący wybrane wydarzenia i wybrane ich interpretacje

 
 

 

 

W. Jabłoński, Kreowanie informacji. Media relations.



Wykorzystywanie mediów 
przez terrorystów 

KANAŁY

Kanały informacji 

i propagandy danego 

ugrupowania 

SYSTEM

Wewnętrzny system 

komunikacji, w tym w celu 

propagowania ideologii

 

MASS MEDIA

Komercyjne środki 

masowego przekazu - 

pogoń za sensacją, 

nagłaśnianie

PRZEKAZ

Stosowanie ukrytych 

i/lub zaszyfrowanych 

przekazów

 

Opr. wł. na podst.: Jarosław Tomasiewicz, Jak terroryści wykorzystują media?
Bartosz Bolechów, „Baza” w sieci. Wykorzystywanie Internetu przez Al-Kaidę i jej zwolenników



TERRORYZM
A MEDIA
INTERNET JAKO MEDIUM

- dostępność / brak redakcji / nowe media

- przemoc, wywieranie wpływu, manipulacja

- intencje a metody

- fascynacja opinii publicznej

- dotarcie do ofiar, sympatyków, zwolenników, sponsorów
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„metoda i środki spowodowania 
maksymalnych strat ludzkich, ekonomicznych 
i moralnych u wroga przy zastosowaniu 
Internetu” 
- witryna elektronicznego dżihadu
 

- podbicie Internetu

- zniszczenie wszystkich witryn amerykańskich, izraelskich i innych 

„niewłaściwych”

- zadanie ekonomicznego ciosu, osłabienie morale i upadek Zachodu

- pomszczenie śmierci męczenników, więźniów i prześladowanych 

 

Bartosz Bolechów, „Baza” w sieci. Wykorzystywanie Internetu przez Al-Kaidę i 

jej zwolenników

E-DŻIHAD
DŻIHAD ELEKTRONICZNY



„(…) terroryzm potrzebuje ludzi 
patrzących i słuchających. 
Terrorysta staje się reżyserem 
przyciągającym maksimum 
zainteresowania, terroryzm zaś 
teatrem.” 

TERRORYZM A MEDIA

BRIAN JENKINS



TERRORYZM
A MEDIA
TERRORYZM JAKO WALKA 
INFORMACYJNA

- łatwość dotarcia do opinii publicznej

- brak potrzeby posiadania potężnej infrastruktury

- manipulacja przekazu

- społeczeństwo informacyjne

- szum informacyjny

- lenistwo odbiorcy

- manipulacja, dezinformacja, socjotechnika

- propaganda - efekt pozytywny / negatywny

- Internet jako nowe narzędzie w walce informacyjnej
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- rząd

- służby 

- media

- społeczeństwo

Pol i tyka 
informacy jna
antyterrorystyczna / kryzysowa



Dyskusja
Zapraszam do dyskusji

ArturDubiel


