Тероризм

Матеріал для розповсюдження
Ситуаційні картки
Ситуація 1: Група веде збройну кампанію для того, щоб
позбутися тоталітарного уряду. Вони заклали бомбу в
Міністерстві оборони, яка вибухнула. Убиті 12 осіб.

Ситуація 2: Особа спрямовує свої дії на одиноких матерів,
які отримують листи з погрозами їх дітям. Жодного
випадку насильства не надходило, але жінки занадто
налякані, щоб випускати своїх дітей на вулицю.

Ситуація 3: У війні між двома країнами, одна скидає ядерну
бомбу на іншу, під час чого гине близько 100 тисяч мирних
жителів.

Ситуація 4: Бомба в конверті відправляється на адресу
директора крупної косметичної компанії і важко ранить
його. Анонімний бомбардувальник звинувачує компанію
в експлуатації тварин.

Ситуація 5: Група веде тривалу кампанію проти військових
об’єктів, в тому числі регулярно використовує вибухові
речовини. Значна кількість членів збройних сил вбита.

Ситуація 6: У боротьбі за незалежність, члени етнічної
меншини регулярно бомблять громадські місця. Вони
попереджають заздалегідь, щоб люди могли евакуюватися
з будівель, але мирні жителі гинуть.

Ситуація 7: У країни є хімічна зброя і вона заявляє про те, що
готова використати її, якщо відчує загрозу з боку будь-якої
іншої країни.

Ситуація 8: Група злочинців захоплює банк, бере
в заручники членів персоналу, а потім розстрілює
заручників, щоб замести сліди.

Ситуація 9: Націоналістичні групи патрулюють і контролюють
основні міста і регулярно б’ють або залякують людей з інших
етнічних груп.

Ситуація 10: Тоталітарна держава керує через залякування
свого населення: усі, хто виступає проти, заарештовуються;
людей регулярно арештовують, катують і навіть страчують.

Ситуація 11: Група організованих злочинців вимагає гроші у
місцевих підприємців. Ті, хто відмовляється дотримуватися
вимог, втрачає своє майно через підпали, а іноді їх навіть
вбивають.

Ситуація 12: В ході війни проти повстанців окупаційна
армія атакує села безпілотними літаками. Надходить
інформація про декілька жертв серед цивільного
населення, а деякі навіть загинули цілими сім’ями.

Ситуація 13: Робітники з країни «А» мають кожного дня
перетинати територію країни «B». Прикордонники країни
«В» завжди турбують громадян з країни «А», ретельно
перевіряють посвідчення осіб, часто обшукуючи їх. Вони
часто свавільно затримують людей з країни «A».

Ситуація 14: Під час десятирічної громадянської війни,
19-річна дівчина стикається з групою з 10 повстанців.
Спочатку її ґвалтує лідер групи, а потім наказує зробити те ж
саме своїм людям.

Ситуація 15: В місті існує Міжнародна конференція.
Поліція отримує повноваження заарештовувати будь-кого
і утримувати протягом 12 годин без будь-яких звинувачень.
Вони попереджають людей, щоб ті не виходили на
демонстрації.

Ситуація 16: «Ви повинні працювати важче, могили не
повні», — закликав голос на радіо Руанди.

Питання до розгляду
Питання для розгляду під час вашого обговорення:
• Чи має терористичний акт завжди на меті викликати страх (терор) серед населення?
• Чи вважається будь-яка дія, яке змушує людей боятися, терористичним актом?
• Чи може держава (уряд) займатися тероризмом, або тероризм — це завжди дії проти формальних інститутів країни?
• Чи має тероризм завжди на меті завдавати шкоди цивільному населенню, або він може бути спрямований проти
військових цілей чи проти власності?
• Чи може теракт коли-небудь бути виправдано?
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