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Polityka a przestępczość



Ramzes III został zamordowany. Zdjęcia 
z tomografii komputerowej mumii faraona 
wykazały obecność nacięcia na gardle. Było 
ono na tyle głębokie, że mogło doprowadzić 
do zgonu.

Choć o przyczynie zgonu Ramzesa III 
dyskutowano od dawna, nikt chyba nie zdawał 
sobie sprawy, że tak poszukiwany dowód 
w sprawie kryje się pod zwojami bandaży. 

W starożytnych dokumentach wspominano co 
prawda o tzw. spisku haremowym - w 1155 r. 
p.n.e. żony chciały zabić faraona w ramach 
przewrotu pałacowego - nie było jednak 
wiadomo, czy próba zabójstwa się powiodła.

Zabójstwo Ramzesa III, 1155 r. p.n.e.



Zabójstwo Juliusza Cezara, 44 r. p.n.e.

15 marca 44 roku p.n.e., w dniu idów marcowych, 
w teatrze  Pompejusza spiskowcy zamordowali 
Juliusza Cezara. 

Otrzymał on 23 ciosy sztyletami, a ostatni cios 
zadany przez Brutusa, okazał się śmiertelny.



Zabójstwo Abrahama Lincolna, 1865

Zamachu na prezydenta dokonał John Wilkes Booth 
- sympatyk Konfederacji.



Zabójstwo Johna Kennedy’ego, 1963

Trwające dziesięć miesięcy dochodzenie 
komisji Warrena (1963–1964) stwierdziło, 
że prezydent został zamordowany przez Lee 
Harveya Oswalda i że Jack Ruby również 
działał sam, gdy zastrzelił Oswalda, zanim 
ten mógł stanąć przed sądem.

Badania prowadzone od 1966 do 2004 
wykazały, że aż 80% Amerykanów 
podejrzewa, że doszło do zorganizowanego 
zamachu i zatuszowania dowodów.



Zamach na Ronalda Reagana, 1981

Dnia 30 marca 1981 roku, 
zaledwie 69 dni po rozpoczęciu 
pierwszej kadencji, miał miejsce 
zamach na prezydenta. Kiedy 
Reagan opuszczał Hotel Hilton w 
Waszyngtonie został postrzelony 
przez Johna Hinckleya Juniora.



Próba otrucia Wiktora Juszczenki, 2004 

Juszczenko ciężko zachorował po kolacji w Kijowie we wrześniu 2004 roku, 
w czasie prezydenckiej kampanii wyborczej, w której jako kandydat 
ówczesnej opozycji rywalizował o stanowisko szefa państwa z kandydatem 
obozu władzy, późniejszym prezydentem Wiktorem Janukowyczem. 
Badający wtedy Juszczenkę lekarze ustalili, że choroba jest wynikiem 
zatrucia dioksynami. Ich poziom we krwi polityka przekraczał normę aż 50 
tys. razy. W 2009 roku czasopismo medyczne "Lancet" opublikowało 
opracowanie, z którego wynika, że dioksyny w organizmie Juszczenki były 
tak czyste, że bez najmniejszych wątpliwości powstały w laboratorium.



FOZZ, czyli Fundusz Obsługi Zadłużenia Zagranicznego, był instytucją 
powołaną jeszcze przez Sejm PRL w 1989 r. Jego ustawowym zadaniem 
była spłata polskiego zadłużenia zagranicznego oraz gromadzenie 
i gospodarowanie środkami finansowymi przeznaczonymi na ten cel.

Sprawa FOZZ była jedną z największych defraudacji środków publicznych 
w historii III RP. Według aktu oskarżenia, Skarb Państwa stracił na 
„aferze FOZZ” co najmniej 119,5 milionów dolarów amerykańskich, 
9,6 milionów marek niemieckich, 16,8 milionów franków francuskich, 
125 milionów franków belgijskich i 35,9 miliardów starych złotych 
polskich. 

Aferze przypisuje się jednak o wiele większe straty, niż zostało to ujęte 
w oskarżeniu.

Afera FOZZ



Terroryzm - różnie umotywowane, najczęściej ideologicznie, planowane 
i zorganizowane działania pojedynczych osób lub grup, podejmowane 
z naruszeniem istniejącego prawa w celu wymuszenia od władz 
państwowych i społeczeństwa określonych zachowań i świadczeń, często 
naruszające dobra osób postronnych; działania te są realizowane z całą 
bezwzględnością, za pomocą różnych środków (nacisk psychiczny, przemoc 
fizyczna, użycie broni i ładunków wybuchowych), w warunkach specjalnie 
nadanego im rozgłosu i celowo wytworzonego w społeczeństwie lęku.

Akty terrorystyczne są uzasadniane różnymi ideami: politycznymi, 
społecznymi, narodowościowymi i religijnymi, niekiedy niewyraźnymi 
lub pomieszanymi i mają również przyczynę w psychicznych anomaliach 
terrorystów. Sprawcy przywiązują dużą wagę do nadania swym 
wystąpieniom rozgłosu medialnego. 

Źródło: encyklopedia.pwn.pl.

Terroryzm



Global Terrorism Index 2018 (1)

Źródło: Institute for Economics & Peace, 2018.



Global Terrorism Index 2018 (2)

Źródło: Institute for Economics & Peace, 2018.



Liczba zgonów w wyniku zamachów terrorystycznych

Źródło: Global Terrorism Index 2018.



Liczba zgonów w wyniku zamachów terrorystycznych

Źródło: Global Terrorism Index 2018.



Odsetek zgonów w wyniku zamachów terrorystycznych

Źródło: Global Terrorism Index 2018.



Źródło: Global Terrorism Index 2018.

10 największych zamachów terrorystycznych w 2017 r.



Źródło: Global Terrorism Index 2018.

Koszty terroryzmu w latach 2000-2017



Zamach, który miał miejsce w środę, 19 kwietnia 1995 roku przed 
budynkiem federalnym im. Alfreda P. Murraha w Oklahoma City w stanie 
Oklahoma o godz. 9:02 czasu lokalnego. Eksplodowała wypełniona 
materiałami wybuchowymi ciężarówka, powodując zawalenie się znacznej 
części siedmiopiętrowego budynku. W wyniku ataku zginęło 168 osób, 
w tym 19 dzieci, a ponad 680 osób zostało rannych.

O zamach byli oskarżeni Timothy McVeigh (skazany na śmierć i stracony 
w czerwcu 2001) i Terry Nichols (skazany na dożywotnie pozbawienie 
wolności).

Zamach terrorystyczny w Oklahoma City, 1995 



Sprawcami byli przedstawiciele organizacji Al-Kaida, którzy po opanowaniu 
samolotów skierowali je na obiekty dwóch wież World Trade Center oraz 
budynku Pentagonu. Łącznie w zamachu zginęły 2973 osoby.

Zamach terrorystyczny na World Trade Center, 
11.09.2001 



Obawy przed atakami terrorystycznymi w USA



Liczba zgonów Amerykanów w atakach terrorystycznych

Źródło: FBI.



Terrorism Deaths, Injuries and Kidnappings of Private 
U.S. Citizens Overseas in 2014

U.S. citizens overseas killed as a result of incidents of terrorism: 24
U.S. citizens overseas injured as a result of incidents of terrorism: 8
U.S. citizens overseas kidnapped as a result of incidents of terrorism: 3

In 2014, 32,675 people died in traffic crashes.

USA 2010 2011 2012 2013 2014

Liczba zabójstw 14,722 14,661 14,856 14,319 14,249

Wskaźnik (na 100 tys. mieszkańców) 4.8 4.7 4.7 4.5 4.5

Źródło: UNODC.

Źródło: FBI.



Strzelanina w Las Vegas (1.10.2017) 

Zamachowiec Stephen Paddock strzelał z Hotelu Mandalay Bay do uczestników 
festiwalu. W wyniku zamachu zginęło 58 osób, a 546 osób zostało rannych.



22 lipca 2011 roku dokonał dwóch zamachów: na siedzibę premiera 
Norwegii, w którym zginęło 8 osób, oraz na uczestników obozu 
młodzieżówki norweskiej Partii Pracy, w którym zginęło 69 osób,
a 33 zostały ranne. 
Został skazany na 21 lat więzienia, z możliwością nieograniczonego 
przedłużenia wyroku, jeśli nadal będzie uznawany za zagrożenie dla 
społeczeństwa.

Anders Breivik 

Norwegia 2010 2011 2012 2013 2014

Liczba zabójstw 29 111 27 46 29

Wskaźnik (na 100 tys. mieszkańców) 0.6 2.2 0.5 0.9 0.6

Źródło: UNODC.



W ataku na redakcję tygodnika satyrycznego "Charlie Hebdo" w Paryżu 
zginęło 12 osób, a 11 zostało rannych. Zamaskowani napastnicy wdarli się 
do biura i zastrzelili uczestników kolegium redakcyjnego, po czym zbiegli. 

Zamach terrorystyczny na redakcję 
tygodnika satyrycznego "Charlie Hebdo”, 07.01.2015 



Sprawcy zaatakowali 7 razy, na co składało się sześć strzelanin i trzy eksplozje. 
Strzelaniny miały miejsce w teatrze Bataclan przy bulwarze Voltaire’a oraz na rue
Alibert, rue de la Fontaine-au-Roi, rue de Charonne, avenue de la République
i bulwarze Beaumarchais’go, natomiast eksplozje w pobliżu Stade de France. 
Liczba zabitych: 137 osób, liczba rannych: ponad 300 (w tym 99 ciężko).

Zamachy w Paryżu (13.11.2015)



Atak terrorystyczny przeprowadzony 14 lipca 2016 w Nicei. Zamachowiec ciężarówką 
potrącił osoby spacerujące po Promenade des Anglais. W wyniku zamachu zginęło 
87 osób w tym zamachowiec, a ponad 200 osób zostało rannych.

Zamach w Nicei (14.07.2016) 



Zestrzelenie samolotu Iran Air Flight 655, 1988

3 czerwca 1988 r. amerykański krążownik USS Vincennes zestrzelił pasażerski 
samolot irańskich linii lotniczych, zabijając 290 pasażerów i członków załogi. 



Zamach nad Lockerbie , 1988

21 grudnia 1988 roku dokonano zamachu terrorystycznego na samolot 
pasażerski linii Pan American World Airways nad Lockerbie w Szkocji. 

W wyniku podłożenia na pokładzie bomby, eksplodował amerykański 
samolot Boeing 747 (lot 103) lecący z Londynu do Nowego Jorku z 259 
pasażerami na pokładzie. Wszyscy zginęli, a spadające szczątki samolotu 
zabiły także 11 mieszkańców miasta.





Lockerbie – rekonstrukcja samolotu



Zestrzelenie samolotu Tu-154 M (RA-85693), 2001

Tupolew Sibir Airlines 1812 Tu-154 M (RA-85693), wystartował z lotniska 
Tel Awiwie, w stronę portu docelowego w Nowosybirsku. W okolicach 
półwyspu krymskiego w tym samym czasie odbywały się lotnicze 
ćwiczenia wojskowe armii ukraińskiej. Jedna z rakiet 5W28E odpalona 
z zestawu S-200WE trafiła w Tupolewa, przez co nastąpiła dekompresja 
w kabinie pasażerskiej i wybuchł pożar. Samolot rozbił się w Morzu 
Czarnym i zatonął na głębokości 2000 m. Zginęło 78 osób.



Zestrzelenie samolotu Boeing 777 (MH-17), 17.07.2014

Na pokładzie Boeninga 777 (MH-17) 
malezyjskich linii lotniczych było 283 
pasażerów (w tym 80 dzieci) i 15 osób 
z załogi.



Rekonstrukcja samolotu Boeing 777 (MH-17)

Śledczy ustalili, że samolot został zestrzelony przez wyprodukowaną w Rosji rakietę Buk 
wystrzeloną z terenów wschodniej Ukrainy. Jak podkreślono, zbadane i wykluczone zostały 
wszystkie inne możliwości - w tym wybuch na pokładzie lub zestrzelenie przez pocisk 
wystrzelony z myśliwca. Jak podał OVV, pocisk Buk wybuchł po lewej stronie kokpitu. 
W wyniku eksplozji tysiące fragmentów maszyny zostały rozrzucone z ogromną siłą. 



Terroryzm a regulacje prawne w Polsce



Liczba prowadzonych śledztw, w związku z podejrzeniem 
przestępstw o charakterze terrorystycznym

Źródło: MSW, Raport o stanie bezpieczeństwa w Polsce w 2016 roku.



Liczba osób, którym przedstawiono zarzuty 
za przestępstwa o charakterze terrorystycznym

Źródło: MSW, Raport o stanie bezpieczeństwa w Polsce w 2016 roku.


