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ABSTRACT 

Terrorism as a real threat for selected countries of the Far East 

The author discusses the problem of terrorism in selected countries of the Far East.  

For the People's Republic of China, the Japanese State and the Republic of India, this is a subject 

that cannot be underestimated, but terrorism has other faces in these countries. The author 

attempts to answer the question whether terrorism is a significant threat to selected  

Asian countries, what may be the effects of the activities of organizations recognized as terrorist 

and what kind of actions are taken by states in the fight against terrorists. 
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WPROWADZENIE 

 

Coraz szybciej rozwijające się państwa azjatyckie zmagają się z wieloma poważnymi 

zagrożeniami, muszą radzić sobie z powstającymi przed nimi coraz to nowymi wyzwaniami. 

Jednymi z większych problemów są: zanieczyszczenie środowiska, problemy ekologiczne, 

obawy związane z naruszeniem bezpieczeństwa zewnętrznego, problemy społeczne takie  

jak np. duże rozwarstwienie społeczne, starzejące się społeczeństwo, przestępczość. Wśród 

tych najistotniejszych zagrożeń dla państw azjatyckich warto wymienić terroryzm. Wzbudza 

on coraz większe obawy w całej Azji. Stanowi wielopłaszczyznowy problem,  

nie we wszystkich przypadkach możemy go jednoznacznie, w taki sam sposób interpretować  

i samo zrozumienie intencji, czy to terrorystów czy też państwa, które prowadzi działania 
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przeciwko nim, nie jest czasem łatwe. Warto zgłębić się bardziej w ten problem, zastanowić się 

jak dużym jest zagrożeniem i na czym to zagrożenie tak naprawdę polega. W Azji istnieje duża 

ilość organizacji przeciwdziałających terroryzmowi, prowadzone są różnego rodzaju działania 

mające zapewniać bezpieczeństwo obywateli państw przed atakami terrorystycznymi.  

W niniejszym artykule zawarta zostanie próba odpowiedzi na pytanie jak bardzo 

poważnym zagrożeniem jest terroryzm dla wybranych państw Dalekiego Wschodu,  

a w związku z tym jakie skutki może ze sobą nieść. Zostanie przedstawione to, jak wygląda 

przeciwdziałanie terroryzmowi w tych krajach. Wybrane w artykule państwa to trzy największe 

gospodarki Azji według Produktu Krajowego Brutto (PKB), a więc Chińska Republika Ludowa, 

Państwo Japońskie i Republika Indii. Chiny i Indie są państwami sąsiadującymi ze sobą, 

widoczna jest ich rywalizacja na wielu polach. Japonię łączy z Chinami granica morska,  

jeśli spojrzymy na mapę, to z pewnością możemy stwierdzić, iż Japonia znajduje się bliżej Chin 

niż Indii. Jednak w ostatnim czasie możemy obserwować zbliżenie się tych państw na polu 

politycznym, rosnącą współpracę indyjsko-japońską. Tych trzech graczy na arenie 

międzynarodowej łączy taka sama chęć wzmacniania swojego państwa, wola szybkiego 

rozwoju i budowania swojej potęgi. Stoją jednak przed nimi duże wyzwania, a jednym z nich 

może być fundamentalizm religijny i działalność terrorystyczna.  

 

 

CZYM JEST TERRORYZM? 

 

Na świecie istnieje ponad dwieście różnych definicji terroryzmu. Tych wybranych jako 

najlepsze i uznawanych jest około pięćdziesiąt. Fakt, iż nie istnieje jedna definicja terroryzmu 

może często sprawiać duże trudności. Okazuje się, że może on być różnie interpretowany,  

w zależności od poglądów politycznych, przekonań moralnych osób, które posługują się tym 

terminem. To, co określa się mianem terroryzmu może zależeć od punktu widzenia.  

Wciąż istnieje spór i próba odpowiedzi na pytanie co powinniśmy uznawać za działania 

terrorystów, a czego nie możemy określać tym mianem. Zrozumienie tego pojęcia ulegało 

częstym zmianom, w zależności m.in. od tego w jakim kontekście lub w odniesieniu do jakiego 

państwa czy też grupy terrorystycznej były one używane. To, co w dzisiejszych czasach 

określamy terroryzmem, może się drastycznie różnić od tego, jak był on postrzegany jeszcze 

kilka dekad temu. Pierwsze przypadki użycia tego słowa łączą się rewolucją francuską. 

Terroryzm i terror miał wtedy pozytywne konotacje i oznaczał „sposób zaprowadzenia 

porządku w przejściowym, chaotycznym okresie niepokojów, jakie nastąpiły po wydarzeniach 
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1789 roku”1. Przy użyciu tego określenia zaczęto opisywać ruchy rewolucyjne i zamachy 

wymierzone przeciwko rządom i przywódcom państw. W późniejszym czasie,  

w latach 30. XX wieku znaczenie pojęcia „terroryzm” uległo zmianie, można było przy jego 

użyciu opisywać „praktyki masowych represji stosowanych przez państwa totalitarne i ich 

dyktatorskich przywódców przeciw własnym obywatelom”2. Ta definicja wciąż nie jest bliska 

naszym konotacjom. Współcześnie bowiem utrwalił się podział na dwa pojęcia „terror”  

i „terroryzm”, gdzie pierwsze z tych pojęć odnosi się właśnie do przemocy i prób zastraszania 

własnych obywateli przez władzę państwową, a drugie rozumiane jest jako „przemoc 

popełniana przez byty niepaństwowe”3. 

Termin terroryzm zyskał nowe konotacje już po II wojnie światowej, znowu nawiązując 

do zamachów dokonywanych w imię rewolucji. Jaka jest więc różnica między rewolucjonistą 

lub partyzantem walczącym o niepodległość swojego kraju a terrorystą? W tym miejscu 

trafiamy niemalże do sedna problemu, gdzie okazuje się, że często tak naprawdę wszystko 

zależy od tego, po której stronie barykady stoimy. Warto w tym miejscu przytoczyć słowa  

Jasira Arafata z jego wystąpienia na forum Zgromadzenia Ogólnego Organizacji Narodów 

Zjednoczonych w 1974 roku: „Różnica między rewolucjonistą a terrorystą sprowadza się  

do tego, o co każdy z nich walczy. Ktokolwiek broni słusznej sprawy, walczy o wolność  

i wyzwolenie swojego kraju od najeźdźców, osadników i kolonialistów, nie może być 

nazywany terrorystą”4. Oczywiście pojawia się tu pytanie, jak rozumiemy i wartościujemy  

tą „słuszną sprawę”, która w rozumieniu jednych jest tym czym ją nazywają, a dla kogoś innego 

zwykłym bezprawnym użyciem przemocy i czystym okrucieństwem. Jak zauważa  

Bruce Hoffman: „Terrorysta natomiast nigdy nie przyzna, że jest terrorystą, co więcej, dołoży 

wszelkich starań, by uniknąć podobnych powiązań czy pomówień”5. Osoby, których Zachód, 

a zwłaszcza Stany Zjednoczone określają mianem terrorystów, sami nazywają siebie  

np. „bojownikami o wolność”, „wyzwolicielami z ucisku”. Oczywistym jest, iż strony walczące 

przeciwko nim nie będą jednocześnie określać ich przy użyciu nazw mających pozytywny 

wydźwięk. Analogicznie, władze Izraela wolą nazywać Palestyńczyków terrorystami, a nie 

grupami walczącymi o prawo do samostanowienia i niepodległość swojego państwa. Tak samo 

w przypadku Chińskiej Republiki Ludowej, której rząd posługuje się terminami terrorystów  

i separatystów w odniesieniu do Ujgurów, działających w jakikolwiek sposób na rzecz swojej 

 
1 B. Hoffman, Oblicza terroryzmu, Bertelsmann Media, Warszawa, 1999, s. 13. 
2 Tamże, s. 21. 
3 Tamże, s. 23. 
4 Tamże, s. 24. 
5 Tamże, s. 28. 
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niezależności od Chin i poszanowania najbardziej podstawowych praw człowieka.  

Po zamachach wymierzonych w amerykańskie obiekty wojskowe i dyplomatyczne w połowie 

lat 80. ponownie zmieniło się znaczenie terminu „terroryzm”, zaczęto go łączyć z „rodzajem 

ukrytej lub zastępczej wojny, która pozwala słabszym krajom na konfrontację z większymi, 

silniejszymi rywalami bez większego ryzyka”6.  

Przechodząc jednak do współczesności, jedną z najczęściej stosowanych  

w polskojęzycznej bibliografii jest definicja incydentu terrorystycznego podana przez Bartosza 

Bolechowa: „Incydentem terrorystycznym nazywać będziemy akt przemocy lub wiarygodnego 

zagrożenia jej użyciem (oparty o typowe metody terrorystyczne) przeprowadzony  

z pogwałceniem prawa, którego głównym celem jest zastraszenie rządu, społeczeństwa  

lub jakiejkolwiek jego części, co ma umożliwić realizację założonych celów politycznych. 

Celem może być także demonstracja własnych przekonań politycznych” 7 . Tomasz 

Aleksandrowicz przytacza za jednym z badaczy terroryzmu, Alexem Schmidtem, kilka cech 

działań terrorystycznych: „stosowanie przemocy, siły lub groźby ich użycia, polityczna 

motywacja sprawców, działanie w celu wywołaniu strachu, groźby, chęć wywołania 

psychologicznych skutków i reakcji, (…) celowość i planowanie działania (…)”8.  

Warto zauważyć, że tym co łączy wszystkie istniejące definicje są trzy cechy. Są nimi: 

bezprawne użycie siły lub grożenie użyciem siły, ideologia lub cele polityczne,  

oraz zastraszanie. Sam termin terroryzm wywodzi się od łacińskiego słowa terror, 

oznaczającego trwogę, przerażenie, strach 9 . Okazuje się, że poważnym skutkiem działań 

terrorystów jest wywołanie paniki wśród danego społeczeństwa. Każdy zamach, nawet ten 

pozbawiony ofiar, wzbudza strach, panikę. Zastraszanie może mieć duży wpływ na spadek 

turystyki w regionie, gospodarki, złe funkcjonowanie społeczeństwa.  

 

 

 

 

 

TERRORYZM W CHIŃSKIEJ REPUBLICE LUDOWEJ 

 

 
6 B. Hoffman, Oblicza terroryzmu, Bertelsmann Media, Warszawa, 1999, s. 13. 
7 B. Bolechów, Terroryzm w świecie podwubiegunowym, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 2003. s. 39. 
8 T. Aleksandrowicz, Terroryzm międzynarodowy, Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne, 2008, s. 20.  
9 Tamże, s. 19. 
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Po ataku z 11 września 2001 roku na dwie wieże World Trade Center i budynek Pentagonu, 

Stany Zjednoczone i inne państwa na świecie zaczęły mobilizować swoje siły do walki  

z terrorystami, przeprowadzać rozmowy na temat zagrożeń związanych z fundamentalizmem 

islamskim. Chiny jednak jeszcze w tym okresie nie wyrażały chęci do zaangażowania się  

w tę walkę. Działania Chin przeciwko fundamentalizmowi islamskiemu i terroryzmowi poza 

granicami były ograniczone, Chińczycy nie chcieli jawnie angażować się w tą wojnę, ponieważ 

uważali, że Stany Zjednoczone wykorzystują hasła walki ze światowym terroryzmem  

do własnych celów i zdobywania wpływów w krajach Azji Centralnej i na Bliskim Wschodzie10. 

Obawiali się też odwetu ze strony państw wspierających grupy terrorystyczne. Rząd w Pekinie 

miał na uwadze to, iż grupy te mogą zintensyfikować działania na rzecz odłączenia  

się zachodniej prowincji, czyli Ujgurskiego Autonomicznego Regionu Xinjiang od Chin.  

Chiny nie mogą na to pozwolić, ponieważ Xinjiang jest ważnym obszarem na mapie państwa, 

stanowi 1/6 jego terytorium. W tym regionie znajdują się ogromne złoża węgla, ropy naftowej 

i gazu. Jego znaczenie jest w ostatnich latach jeszcze większe, ponieważ leży on na trasie 

chińskiego Nowego Jedwabnego Szlaku, dlatego też jakiekolwiek działania i nastroje 

separatystyczne wzbudzają w chińskim rządzie niepokój o powodzenie projektu. Rząd chiński 

chce doprowadzić do asymilacji ludności Xinjiangu – Ujgurów. W związku z tym prowadził 

działania takie jak osiedlanie licznych grup Chińczyków han na tym terytorium. Polityka Chin 

skierowana w kierunku Ujgurów z roku na rok stawała się coraz bardziej represyjna.  

Ludy te cechują się inną kulturą, religią, posługują się innym językiem i można powiedzieć,  

że tak naprawdę mało rzeczy łączy ich z resztą społeczeństwa chińskiego. Rząd chiński 

wprowadził szereg zakazów obejmujących tą mniejszość etniczno-religijną, takich jak  

np. zakaz noszenia tradycyjnych chust  przez kobiety, obchodzenia postu w czasie Ramadanu, 

również ograniczenia nauki Koranu, zamykanie meczetów11. Tego typu działania mają na celu 

wyrugowanie islamu i ujgurskiej kultury. Represjonowani są nie tylko ujgurscy działacze 

polityczni, ale też poeci, artyści, osoby deklarujące przywiązanie do swoich korzeni, chęć walki 

o wolność i utworzenie własnego państwa, Wschodniego Turkiestanu.  

Jak się jednak okazuje wszelkie represje, aresztowania, próby wyrugowania tożsamości 

Ujgurów wywołują jeszcze silniejszy sprzeciw tej ludności, rodzenie się jeszcze mocniejszego 

fundamentalizmu islamskiego, wzrost liczby przypadków ataków, a także coraz większe 

 
10 M. Duchâtel, Terror Overseas: Understanding China’s Evolving Counter-terror Strategy, European Council 
on Foreign Relations, 2016, s. 1-2.  
11 M. Adamczyk, Problem terroryzmu islamskiego w Chinach w kontekście dążeń niepodległościowych 
Ujgurów, s. 18-19.  
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zainteresowanie i chęć odwetu „za braci tej samej wiary” ze strony islamskich organizacji 

terrorystycznych. Jakiekolwiek ataki przeprowadzane przez Ujgurów, nazywane są przez rząd 

chiński działalnością terrorystyczną. Ujgurzy nie są jednak jedyną mniejszością oskarżaną 

przez Chiny o terroryzm. To samo spotyka Tybetańczyków i członków organizacji Falun Gong.  

Jak możemy przeczytać w raporcie skierowanym do turystów dotyczącym zagrożenia 

terroryzmem w Chinach, w państwie tym istnieje wysokie ryzyko ataków terrorystycznych.  

Nie są one skierowane w kierunku określonej grupy społecznej lub też w cudzoziemców. W 

raporcie podkreślony jest fakt, iż od 2014 roku doszło już do kilku ataków w miejscach 

publicznych, wybuchów i ataków nożowników. Miejscem, gdzie ryzyko wystąpienia ataków 

jest większe niż w innych regionach, jest Ujgurski Autonomiczny Region Xinjiang. W Chinach 

w zasadzie działa jedno główne ugrupowanie uznawane za terrorystyczne. Jest nim Islamski 

Ruch Wschodniego Turkiestanu (ETIM)12. Jest to islamska grupa, która dąży do wyzwolenia  

i niepodległości Xinjiangu. Ważne jest by powiedzieć coś więcej o położeniu tego terytorium, 

sąsiaduje ono bowiem z państwami islamskimi: Pakistanem i Afganistanem, oraz z indyjskim 

terytorium Kaszmiru, którego większa część mieszkańców również jest wyznania islamskiego. 

W regionie silnie widoczny jest więc islamski fundamentalizm. Również grupy islamskie  

z Bliskiego Wschodu deklarują „gotowość niesienia pomocy” muzułmanom żyjącym  

w Xinjiangu. Turcja natomiast regularnie wyraża zaniepokojenie sprawą Ujgurów, z którymi 

łączą ją więzy kulturalne13. Ujgurzy są bowiem etnicznymi Turkami. Nie jeden raz dochodziło 

do zapewniania im przez Turcję pomocy w ucieczce przed represjami chińskiego rządu14.  

W 2015 roku członkowie samozwańczego kalifatu, salafickiej organizacji 

terrorystycznej działającej na terytorium Iraku i Lewantu, nazywanej Państwem Islamskim 

(ISIS), porwali chińskiego obywatela i dokonali na nim egzekucji. Było to pierwsze tego typu 

działanie grupy terrorystycznej skierowane przeciwko obywatelowi Chin, niestety nie ostatnie. 

W następnych latach dochodziło do kolejnych ataków. Jak podają pewne źródła, w atakach 

terrorystycznych w przeciągu ostatniej dekady zginęło czterdziestu obywateli Chin za granicą15. 

 
12  https://www.gov.uk/foreign-travel-advice/china/terrorism [dostęp: 24.05.2019] 
13 Ben Blanchard, China says 13,000 'terrorists' arrested in Xinjiang since 2014, 
https://www.reuters.com/article/us-china-xinjiang/china-says-13000-terrorists-arrested-in-xinjiang-since-2014-
idUSKCN1QZ08T [dostęp: 18.05.2019] 
14 M. Adamczyk, Problem terroryzmu islamskiego w Chinach w kontekście dążeń niepodległościowych 
Ujgurów, s. 20. 
15 M. Duchâtel, Terror Overseas: Understanding China’s Evolving Counter-terror Strategy, European Council 
on Foreign Relations, 2016. 
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Natomiast w przeciągu ostatnich dwudziestu lat na terytorium Chin doszło do ponad dwustu 

aktów terroryzmu16.  

Od kilku lat widoczny jest silny nacisk rządu chińskiego na uwypuklenie problemu 

terroryzmu na arenie międzynarodowej. Założona przez Chiny Szanghajska Organizacja 

Współpracy (SzOW) kieruje się postulatem walki z „trzema złymi siłami”: terroryzmem, 

separatyzmem i ekstremizmem religijnym.  

 

 

TERRORYZM W JAPONII 

  

Po omówieniu problemu terroryzmu w Chinach warto porównać go z terroryzmem w innym 

państwie Dalekiego Wschodu, również będącym jedną z największych potęg gospodarczych 

świata. Okazuje się, iż terroryzm w Japonii przybiera całkiem inną postać. Większość osób 

dokonujących prób ataków terrorystycznych w tym państwie od początku kierowała się innymi 

motywacjami niż terroryści w Chińskiej Republice Ludowej. Jak dużym zagrożeniem jest 

jednak terroryzm dla japońskich obywateli? 

W większości przypadków terroryzm w Japonii był związany z opozycją polityczną, 

wykorzystywany jako wyraz sprzeciwu wobec np. różnych ustaw, praw lub polityki 

japońskiego rządu. Nie były to jednak działania przeprowadzane w celach separatystycznych. 

Celem ataków stawały się często japońskie korporacje, które poprzez swoje decyzje 

prawdopodobnie musiały usposobić wrogo pewne grupy osób i sprowokować dokonanie  

przez nich aktów terroru. Przykładową kwestią zapalną była również obecność amerykańskich 

sił zbrojnych w Japonii, która budziła sprzeciw wśród społeczeństwa japońskiego.  

Celem ataków terrorystycznych często były obiekty związane z polityką, handlem lub miejsca 

mające wartość symboliczną dla Japończyków. W Japonii dochodziło również do ataków 

terrorystycznych na tle religijnym. Nie jest tu jednak mowa o terrorystach będących 

wyznawcami islamu, ale o osobach z kręgu kultu religijnego Oumu. Była to jedna z najbardziej 

znanych grup terrorystycznych w Japonii w latach 90., na Zachodzie znana pod nazwą  

Aum Shinrikyo, a w Polsce jako „Aum – Najwyższa Prawda”. Grupa ta wierzyła, że jej celem 

jest przejęcie władzy nad Japonią i całym światem.  

Większość wydarzeń terrorystycznych, które miały miejsce w Japonii w ostatnich 

kilkunastu latach obejmowała użycie urządzeń wybuchowych, a więc między innymi: bomb, 

 
16  M. Adamczyk, Problem terroryzmu islamskiego w Chinach w kontekście dążeń niepodległościowych 
Ujgurów, s. 14.  
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urządzeń zapalających lub rakiet. Warto jednak zauważyć, że wyznawcy kultu Oumu,  

Aum Shinrikyo, głównie posługiwali się bronią chemiczną. Grupa ta bardzo silnie rozwijała 

infrastrukturę przeznaczoną na badania i rozwój właśnie chemicznych środków bojowych  

i według pewnych źródeł była ona jedyną organizacją, która potrafiła dokonać tego typu 

zamachów przy użyciu broni chemicznej17. Warto w tym miejscu dodać, iż w ostatniej dekadzie, 

do końca 2018 roku, ataki lub próby ataków terrorystycznych nie pociągnęły ze sobą żadnych 

ofiar śmiertelnych. Może to oznaczać, że działania te miały na celu tylko zastraszenie, a nie 

spowodowanie jakikolwiek obrażeń u obywateli japońskich.  

Prawdopodobnie najcięższym w skutkach i najszerzej opisywanym wydarzeniem 

terrorystycznym w Japonii był atak z użyciem sarinu, który miał miejsce w 1995 roku,  

w tokijskim metrze. Zginęło wtedy 12 osób, aż 5500 osób zostało rannych18. Terroryści zostali 

odnalezieni, aresztowani, a następnie straceni w lipcu 2018 roku19. Nie był to jednak pierwszy 

atak terrorystyczny w Japonii. W 1974 roku doszło do zamachu bombowego w siedzibie 

głównej Mitsubishi Heavy Industries w Tokio, w którym ponad 200 osób zostało rannych,  

a 8 zginęło. Następny atak był skierowany na budynek biurowy rządu prefektury Hokkaido  

w Sapporo w 1976 r. (80 rannych, 2 zabitych). W latach 90. w Japonii doszło do dwóch ataków 

z udziałem substancji chemicznych: atak Matsumoto z użyciem wyżej wspomnianego gazu 

bojowego – sarinu w 1994 r. (600 rannych, 7 zabitych), oraz incydent z arszenikiem  

w 1998 roku, w którym 67 osób zostało rannych, zginęły 4 osoby. W 2000 roku doszło  

do zamachu podczas festiwalu Yosakoi-Soran w Sapporo, podczas którego 10 osób zostało 

rannych20.  

Aby jednak móc odpowiedzieć na pytanie czy terroryzm jest poważnym zagrożeniem 

dla Japonii, należy wyjrzeć poza obszar ataków dokonywanych na terytorium tego kraju.  

Jak podają źródła, ponad 40 japońskich obywateli padło ofiarą ataków terrorystycznych poza 

granicami swojego państwa. W poniższej tabeli wymienione zostały ataki, w których 

Japończycy stanowili główny cel aktu terrorystycznego, bądź też mniej lub bardziej 

 
17 Y. Asai, Jeffrey L. Arnold, Terrorism in Japan, Cambridge University Press, 2012, 
https://doi.org/10.1017/S1049023X00000844  
18 Tamże. 
19 A. Chan, Japan Executes 6 Members of Cult Behind Sarin Attack, 2018, 
https://www.nytimes.com/2018/07/26/world/asia/japan-cult-execute-tokyo-subway-
attack.html?rref=collection%2Ftimestopic%2FAum%20Shinrikyo&action=click&contentCollection=timestopics
&region=stream&module=stream_unit&version=latest&contentPlacement=1&pgtype=collection [dostęp: 
18.05.2019] 
20 Y. Asai, Jeffrey L. Arnold, Terrorism in Japan, Cambridge University Press, 2012, 
https://doi.org/10.1017/S1049023X00000844  



 9 

przypadkowo znaleźli się w grupie ofiar. Jak można zauważyć ugrupowania, które dokonały 

tych zamachów w większości stanowiły islamskie grupy terrorystyczne. 

 

Tabela 1: Ataki terrorystyczne, które dotknęły obywateli japońskich po II wojnie światowej. 

Year  

of an 
attack  

The Place  Group  Number of victims with 
Japanese citizenship  

Total number of 
causalities  

Were Japanese 
main target  

1972  Japan, Karuizawa  Japanese Red Army  17*, 1p  17  Yes  

1995  Japan, Tokyo  Aum Shinrikyo  12  12  Yes  
1996  Peru, Lima  Tupac Amaru  4p  1  No  
1997  Egypt, Luxor  Al-Gama'at al- Islamiyya  2  54  No  

1999  Kirgizstan  Islamic Movement of 
Uzbekistan  4p  7p  No  

2001  USA, New York  Al-Qaida  24  2973  No  
2002  Indonesia, Bali  Jemaah Islamiyah  2  202  No  

2002  Pakistan, Karachi  ? 
Al-Qaida and al-Qanin  1r  11  No  

2003  Iraq, Tikrit  ?  2  3  Yes  
2004  Iraq, Al-Fallujah  Saraya-Al-Mujahedeen  3p  0  No  

2004  Iraq  Tanzim Qaidat al-Jihad fi 
Bilad al-Rafidayn  1  1  Yes  

2003  Saudi Arabia, Al-
Rijad  Al-Qaida  fewr  34  No  

2003  Israel, Jerusalem  Hamas  2r  9  No  
2005  Iraq, Hit  Jadish Ansar a-Sunna  1  18  No  
2005  Indonesia, Bali  Jemaah Islamiyah  1  20  No  

2013  Algeria, Ajn 
Amnas  

The al-Mua'qi'oon Biddam 
Brigade  10  39  No  

2015  Syria  Islamic State  2  2  Yes  
2015  Tunisia, Tunis  Okba Ibn Nafaa (IS related)  3  22  No  

* – 14 of 17 causalities of Asama – Sansou attack were members of Japanese Red Army, who were killed as a result of internal fraction 
Xr – wounded 
Xp –kidnapped and released alive  

Źródło: O. Pietrzyk, The Terrorism Threat to Japan: Real Danger or Costly Overestimation, 2016. 

 

Jak trafnie zauważył Olaf Pietrzyk, z tabeli można wyciągnąć kilka ważnych wniosków,  

jak np. fakt, iż większość ataków, w których ofiarami byli Japończycy, miały miejsce poza 

granicami Japonii i dokonane były przez islamskie organizacje terrorystyczne21. Warto w tym 

 
21 O. Pietrzyk, The Terrorism Threat to Japan: Real Danger or Costly Overestimation, 2016, http://www.pan-
ol.lublin.pl/wydawnictwa/TPol11_3/12_Pietrzyk.pdf [dostęp: 27.05.2019]. 



 10 

miejscu zauważyć, że Japończycy nie byli częstym celem ataków, w porównaniu do obywateli 

innych państw, zwłaszcza zachodnich. Ataki, wymienione w raporcie japońskiego 

Ministerstwa Spraw Zagranicznych, w których ucierpieli obywatele Japonii Ministerstwo 

Spraw Zagranicznych to: dwa bombardowania w Indonezji w 2002 i 2005 roku, porwanie  

i zabicie japońskiego obywatela w Iraku w 2004 roku, atak w Mumbaju w 2008 roku,  

atak na oczyszczalnię gazu ziemnego w Algierii w 2013 roku, zabójstwo japońskich 

zakładników w Syrii (2015 r.), atak na muzeum narodowe w Tunezji w 2015 roku22.  

Jak się jednak okazuje terroryzm być może nie stanowi tak dużego zagrożenia  

dla Japonii, jak dla innych państw. Kraj ten nie jest głównym celem islamskich ataków 

terrorystycznych, jednak potencjalne zagrożenie wciąż istnieje, zwłaszcza z uwagi na fakt,  

iż Japonia deklaruje uczestnictwo w międzynarodowej walce przeciwko terroryzmowi,  

bierze udział w koalicjach skierowanych przeciwko Państwu Islamskiemu23. Warto dodać, 

 iż Japonia nie ma zbyt dużych możliwości samodzielnego wyboru, czy włączać się w walkę 

antyterrorystyczną, czy też nie, ponieważ niejako jest do tego przymuszona ze względu  

na sojusz ze Stanami Zjednoczonymi. Tak więc potencjalne zagrożenie z strony terrorystów 

islamskich zawsze istnieje, jednak jest ono niewielkie. Warto jednak pamiętać, że Japonia może 

się zmagać z problemem terroryzmu wewnętrznego, przeprowadzanego przez własnych 

obywateli.  

Japonia od prawie trzech dekad prowadzi działania w zakresie planowania kryzysowego. 

Aby wzmocnić bezpieczeństwo państwa, wyznaczane są centra katastrof, ułatwienia 

ewakuacyjne w każdej prefekturze państwa. Co ważne, Japonia prowadzi programy naukowe  

i szkoleniowe w dziedzinie jądrowej, biologicznej i chemicznej. W Japonii istnieją również 

biura ds. zwalczania terroryzmu w Ministerstwie Zdrowia, Pracy i Opieki Społecznej24. Japonia 

aktywnie włącza się do walki z terroryzmem na świecie poprzez m.in. współpracę wielostronną, 

a więc np. bycie członkiem Biura Narodów Zjednoczonych ds. narkotyków i przestępczości 

(UNODC), głównej instytucji światowej walczącej z przestępczością międzynarodową  

i obrotem narkotyków25. Japonia angażuje się również we współpracę dwustronną i trójstronną, 

pomoc w budowaniu zdolności do zwalczania terroryzmu. Jeśli chodzi o wewnętrzną strategię 

 
22 Ministerstwo Spraw Zagranicznych Japonii, Japan’s Counter-Terrorism Measures, 
https://www.mofa.go.jp/files/000156881.pdf [dostęp: 19.05.2019] 
23 O. Pietrzyk, The Terrorism Threat to Japan: Real Danger or Costly Overestimation, 2016, http://www.pan-
ol.lublin.pl/wydawnictwa/TPol11_3/12_Pietrzyk.pdf [dostęp: 27.05.2019]. 
24 Y. Asai, Jeffrey L. Arnold, Terrorism in Japan, Cambridge University Press, 2012, 
https://doi.org/10.1017/S1049023X00000844  
25 Ministerstwo Spraw Zagranicznych RP, 
https://wiedenonz.msz.gov.pl/pl/onz_org_miedzynarodowe/onz/unov/unodc/ [dostęp: 30.05.2019]. 
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bezpieczeństwa, to rząd Japonii posługuje się specjalnymi środkami legislacyjnymi mającymi 

zapobiegać terroryzmowi, stworzenie jednostki, która ma za zadanie promować środki 

przeciwko międzynarodowej przestępczości zorganizowanej. Żeby wzmocnić bezpieczeństwo 

państwa prowadzony jest szereg działań również na poziomie odpowiednich ministerstw, 

 które wdrażają różnego rodzaju środki antyterrorystyczne. W 2015 roku Japonia wprowadziła 

trójfilarowy system polityki zagranicznej, który opierał się na działaniach takich jak: 

„wzmocnienie środków antyterrorystycznych, wzmocnienie dyplomacji na rzecz stabilności  

i dobrobytu na Bliskim Wschodzie oraz pomoc w tworzeniu społeczeństw odpornych  

na radykalizację” 26. 

 

 

TERRORYZM W INDIACH 

 

Indie są trzecią największą gospodarką Azji, państwem, które rozwija się w niezwykłym tempie. 

Według prognoz niektórych naukowców Indie mogą w przyszłości mieć szansę nie tylko 

rywalizować z Chinami i Stanami Zjednoczonymi, ale także wyprzedzić te państwa.  

Indie od lat uwikłane są w konflikt z Pakistanem, ich sąsiadem z północy. Punktem spornym 

jest Kaszmir, terytorium znajdujące się na styku granic Indii i Pakistanu, do którego prawa 

roszczą sobie obydwa państwa. Konflikt ten jest poważny, w przyszłości może stać się jeszcze 

bardziej niebezpieczny. Kraje te należą bowiem do grona państw posiadających broń jądrową. 

Spór między Indiami i Pakistanem to nie tylko konflikt pomiędzy dwoma rządami, ale też walki 

pomiędzy samymi wyznawcami hinduizmu a wyznawcami islamu. W wyniku tych sporów 

dochodzi do ataków terrorystycznych dokonywanych na terytoriach tych państw. Warto w tym 

miejscu dodać kilka zdań na temat samego Pakistanu. Jest to kraj, który powstał w wyniku 

„sztucznego” podziału, jego granice zostały odgórnie wyznaczone. Zarówno Indie  

jak i Pakistan roszczą sobie prawo do spornego terytorium – Dżammu i Kaszmiru.  

Na terytorium tym żyją bowiem w głównej mierze muzułmanie, którzy czują się silniej 

związani z Pakistanem, państwem, w którym islam jest dominującą religią. Na terytorium  

tego kraju według danych Central Intelligence Agency żyje 96,4% wyznawców islamu,  

w tym około 90% to sunnici27. Dla porównania muzułmanie w Indiach stanowią dużo mniejszą 

 
26 Ministerstwo Spraw Zagranicznych Japonii, Japan’s Counter-Terrorism Measures, 
https://www.mofa.go.jp/files/000156881.pdf [dostęp: 19.05.2019]. 
27 Central Intelligence Agency, The World Factbook, https://www.cia.gov/library/publications/the-world-
factbook/geos/pk.html [dostęp: 15.05.2019] 
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grupę, liczącą około 14% społeczeństwa28. W Indiach główną religią natomiast jest hinduizm, 

który wyznaje około 80% społeczeństwa29.  

Na terytorium Pakistanu działa co najmniej 12 grup uznawanych za terrorystyczne30. 

Pakistan oficjalnie nie przyznaje się do wspierania organizacji terrorystycznych,  

rząd pakistański mówi nawet o chęci walki z terroryzmem. Okazuje się jednak, że na terytorium 

tego kraju szkoleni byli przyszli członkowie islamskich grup terrorystycznych31 . Pakistan 

wspierał np. The Jammu and Kashmir Liberation Front (JKLF) zapewniając członkom  

tej organizacji schronienie na terytorium pakistańskim. Organizacja ta została pokonana  

przez stronę indyjską w 1996 roku32. Po jej zaniku problem terroryzmu w regionie jednak  

nie zniknął. Jak wynika z pewnych źródeł, Pakistan nie zaniechał wspierania działalności 

terrorystów, zapewnia im schronienie, a także dostęp do informacji i dostarcza broń.  

Są to podstawowe rzeczy, które bardzo ułatwiają działalność tych grup, przez co zagrożenie  

dla Indii staje się poważniejsze. W samych Indiach działa wiele organizacji terrorystycznych. 

Wśród nich wymienić można: Hizbul Mujahideen (HM), Indian Mujahedeen (IM),  

Jammu and Kashmir Liberation Front, Jamiat -ul- Mujahedeen, Muslim Janbaz Force, Tehrik -

ul- Mujahedeen, Lashkar-e-Jabbar, Al Umar Mujahedeen, Communist Party of India-Maoist33. 

Pierwsza z wymienionych grup stawia sobie za główny cel swoich działań wyzwolenie regionu 

Dżammu i Kashmiru spod rządów indyjskich i przyłączenie ich do terytorium Pakistanu. 

Działalność drugiej z organizacji, Indian Mujahedeen (IM) to już przykład terroryzmu 

religijnego. Celem dla tej grupy było ustanowienie rządów islamskich w Indiach,  

odwet na rządzie indyjskim za prześladowania muzułmanów34.  

Obecność grup terrorystycznych w Indiach, tak jak i w innych krajach na świecie, łączy 

się z działalnością przestępczą, handlem narkotykami, bronią, ludźmi. W ten sposób terroryści 

zapewniają sobie środki na istnienie i przeprowadzanie swoich akcji. Walka z tą działalnością 

 
28 Central Intelligence Agency, The World Factbook, https://www.cia.gov/library/publications/the-world-
factbook/geos/in.html [dostęp: 15.05.2019] 
29 Tamże. 
30 Central Intelligence Agency, The World Factbook, https://www.cia.gov/library/publications/the-world-
factbook/geos/pk.html [dostęp: 15.05.2019] 
31 T. Burdzik, Terroryzm w Azji Południowo-Wschodniej: działania państw ASEAN, 
http://pulsazji.pl/2019/03/08/terroryzm-azji-poludniowo-wschodniej-dzialania-panstw-
asean/?fbclid=IwAR1N7SUkxb0AMwhB7mSP3VeMspgqqhwQ45XKw2zfM5X2WizaFFdXvJHtuRY [dostęp: 
28.05.2019] 
32 D. B. Carter, A Blessing or a Curse? State Support for Terrorist Groups, Cambridge University Press, 2012, s. 
130, https://doi.org/10.1017/S0020818311000312  
33 S. K. Sharma and A. Behera, Militant Groups in South Asia, Institute for Defense Studies & Analyses, 2014, s. 
1-291. 
34 Central Intelligence Agency, The World Factbook, https://www.cia.gov/library/publications/the-world-
factbook/geos/in.html [dostęp: 15.05.2019] 
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i jej negatywnymi skutkami to dla Indii ogromne wyzwanie. Na terytorium Indii od wielu dekad 

dochodziło do ataków terrorystycznych. Jeśli chodzi o ataki dokonane w XXI wieku to należy 

wspomnieć o przynajmniej tych ostatnich, najważniejszych. W listopadzie 2008 roku grupa 

terrorystyczna, mająca swoje korzenie w Pakistanie, dopuściła się serii skoordynowanych 

ataków w Mumbaju35. Do ostatniego ataku terrorystycznego na terytorium indyjskim doszło  

14 lutego 2019 roku. Celem były indyjskie siły bezpieczeństwa stacjonujące w Kaszmirze, 

Dżammu i Pulwamie. Organizacją, która przyznała się do przeprowadzenia tego zamachu była 

grupa stacjonująca w Pakistanie, Jaish-e-Mohammed, z terrorystą Masoodem Azharem  

na czele36. W ataku tym zginęło ponad 40 osób, był to więc jeden z poważniejszych zamachów 

od 30 lat. Wcześniej dochodziło już do podobnych ataków przeprowadzanych przez tą samą 

organizację, np. atak z 2016 roku w Kashmirze (19 ofiar śmiertelnych)37.  

Obecnie istnieje bardzo duża możliwość eskalacji konfliktu pomiędzy Indiami  

i Pakistanem. Większość aktów terroru jest silnie związana właśnie z tym sporem. Indie 

borykają się z olbrzymim problemem i z ograniczonymi możliwościami jego rozwiązania. 

Wszelkie próby walki z organizacjami terrorystycznymi są utrudniane, a dzieje się tak poprzez 

bliskość Pakistanu, którego rząd nieoficjalnie zapewnia tym grupom schronienie i wsparcie.  

 

 

PODSUMOWANIE 

 

Wymienione przeze mnie trzy największe azjatyckie potęgi stoją przed dużym wyzwaniem 

jakim jest fundamentalizm, ekstremizm religijny i terroryzm. Po przeanalizowaniu tego,  

jak wygląda historia terroryzmu w tych krajach i działalność grup terrorystycznych,  

możemy stwierdzić, iż terroryzm przybiera w tych krajach całkiem inne oblicza, wywołuje 

często odmienne skutki oraz spotyka się z różnymi reakcjami ze strony władz państwowych. 

W Japonii problem terroryzmu można ocenić jako marginalny. Dużo może jednak zależeć  

od działań lub też samych deklaracji rządu japońskiego na arenie międzynarodowej. Japonia 

nie jest potencjalnym celem ataków terrorystów islamskich. Na terytorium tego kraju 

 
35  Tamże. 
36 Ministry of External Affairs, Government of India, India strongly condemns the cowardly terrorist attack on 
our security forces in Pulwama, Jammu & Kashmir, 2019, https://www.mea.gov.in/press-
releases.htm?dtl/31053/India_strongly_condemns_the_cowardly_terrorist_attacks_on_our_security_forces_in_P
ulwama_Jammu_amp_Kashmir [dostęp: 26.05.2019] 
37 Ch. Clary, After terrorist attack in Kashmir, will India seek vengeance or de-escalation?, 
https://www.washingtonpost.com/politics/2019/02/25/after-terrorists-attacked-kashmir-will-india-seek-
vengeance-or-de-escalation/?noredirect=on&utm_term=.25229373df45 [dostęp: 27.05.2019] 
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dochodziło jednak do zamachów, organizowanych przez grupy kierujące się niekoniecznie 

religijnymi motywacjami, ale głównie politycznymi. Rząd japoński skutecznie prowadził 

walkę z organizacjami uznawanymi za terrorystyczne, działającymi na terytorium Japonii. 

Organizacje te nie stanowiły jednak dużego zagrożenia dla bezpieczeństwa państwa. 

Członkowie grup terrorystycznych mają na terytorium Japonii ograniczone pole działania. 

Ekstremizm religijny, a co za tym idzie – terroryzm, stanowi jednak dużo większe zagrożenie 

dla państw takich jak Chiny i Indie. Wciąż trwający indyjsko-pakistański spór  

o Kaszmir i Dżammu jest przyczyną większości aktów terrorystycznych, do których dochodzi 

na terenie Indii. Wspierane przez Pakistan organizacje terrorystyczne walczą o włączenie tych 

terenów do Pakistanu i wyzwolenie mieszkających na nich muzułmanów, nie chcą by władzę 

nad nimi sprawowały Indie, hinduistyczne państwo. Każdy następny zamach terrorystyczny 

wymierzony w obywateli indyjskich może być właśnie tym, który sprowokuje Indie do użycia 

zdecydowanych środków wobec Pakistanu. Obydwa kraje są w posiadaniu broni jądrowej,  

nie trzeba więc w tym miejscu nadmieniać, jak bardzo jest to niebezpieczny konflikt.  

Dla Chin ekstremizm religijny i terroryzm wydają się być jeszcze większym 

zagrożeniem. By nie dopuścić do jakikolwiek działań separatystycznych na terytorium 

Xinjiangu władze Chin postanowiły przeprowadzać aresztowania i prześladowania ujgurskich 

działaczy politycznych. Jednocześnie wprowadzane są zakazy dotyczące noszenia strojów 

islamskich, obchodzenia świąt, nauki Koranu. Początkowo Chiny nie chciały włączać się  

do światowej walki z terroryzmem, później jednak zaczęły przekonywać środowisko 

międzynarodowe, że Chiny również zmagają się z problemem islamskiego fundamentalizmu, 

terroryzmu i to w dodatku na terytorium własnego kraju, inne państwa natomiast powinny 

wesprzeć Chiny w walce z tymi „wewnętrznymi terrorystami”. Jest to celowy dyskurs, mający 

na celu usprawiedliwienie represyjnych działań chińskiego rządu wobec mieszkańców 

Xinjiangu. Chiny jednak znajdują się w coraz większym stopniu w sytuacji bez wyjścia.  

Nie mogą przystać na warunki Ujgurów i pozwolić na odłączenie się zamieszkiwanego przez 

nich terytorium, ponieważ jak już było wspomniane wcześniej, ma ono dla nich zbyt duże 

znaczenie. Utrata Xinjiangu mogłaby zresztą pociągnąć za sobą szereg działań narodo-

wyzwoleńczych, walk o odłączenie innych regionów takich jak np. Tybet. Istnieje jeszcze opcja, 

by rząd chiński spróbował zmniejszyć represje i działania mające na celu wyrugowania kultury 

i religii Ujgurów, jednak to też stanowi ciężką decyzję i trudno powiedzieć, czy jest to możliwe 

w obecnej sytuacji. Chiny bowiem boją się fundamentalizmu islamskiego w regionie, terroryzm 

z nim związany stanowi dla Chin duże wyzwanie. Istnienie grup terrorystycznych na terytorium 

danego kraju najczęściej łączy się z handlem narkotykami i bronią oraz typową działalnością 
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przestępczą. Rząd chiński obawia się wzrostu skali tego typu problemów. Można więc 

jednoznacznie stwierdzić, iż terroryzm jest prawdziwym zagrożeniem dla Chin, które trudno 

jest bagatelizować.  

 

 

STRESZCZENIE 

Artykuł porusza problem terroryzmu w wybranych państwach Dalekiego Wschodu.  

Dla Chińskiej Republiki Ludowej, Państwa Japońskiego i Republiki Indii jest to temat,  

którego nie można lekceważyć, jednak terroryzm przybiera w tych państwach inne oblicza. 

Autorka podejmuje próbę odpowiedzi na pytanie, czy terroryzm jest istotnym zagrożeniem  

dla wybranych państw azjatyckich, jakie mogą być skutki działalności organizacji uznawanych 

za terrorystyczne i jakiego rodzaju działania są podejmowane przez państwa w walce 

przeciwko terrorystom. 

 

Słowa kluczowe: 

terroryzm, zagrożenia, Chiny, Japonia, Indie 
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