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Rezumat: De-a lungul timpului s-a constatat că atentatele teroriste aduc în 

prim plan cele două entități care obțin beneficii imediate doar din simpla prezență 

a celuilalt: organizațiile teroriste și mass - media. 

Chiar dacă atât mass - media cât și organizațiile teroriste obțin anumite 
beneficii în urma atentatelor teroriste (audiență, respectiv publicitate), ele nu sunt 

singurele beneficiare ale acestora. În anumite situații, guvernele pot specula acest 

tip de violență prin accentuarea pericolului terorist și intensificarea măsurilor de 
securitate, care de cele mai multe ori implică limitarea drepturilor și libertăților 

sau distragerea atenției opiniei publice de la problemele sociale și economice. 

Obiectivul real al terorismului nu este actul în sine, ci reacția obținută, 
efectul, impactul, cauzarea terorii. Acest obiectiv se realizează și cu ajutorul mass 

- media. De cele mai multe ori terorismul își propune ca obiectiv o anumită acțiune 

care neapărat trebuie să aibă ca efect teroarea transmisă prin mass-media. 

Terorismul și mass - media se află într-o relație pe cât de complexă, pe 
atât de evidentă. Aceasta este determinată de o neîncredere reciprocă ce se 

întretaie cu o nevoie reciprocă: terorismul are nevoie de publicitate, iar media are 

nevoie de audiență.  
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securitate. 

 
Abstract: Over time, it has been found that terrorist attacks bring to the 

fore the two entities that obtain immediate benefits only from the mere presence of 

the other: terrorist organizations and the media. 
Even if both the media and terrorist organizations obtain certain benefits 

from terrorist attacks (audience, respectively advertising), they are not the only 
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