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Pytanie badawcze: Jakie przestępstwa oraz związane z nimi zagrożenia i wyzwania występują 

w państwach Dalekiego Wschodu? 

Streszczenie: 
 Praca podzielona jest na trzy części odpowiadające trzem krajom Dalekiego wschodu: 

Chinom, Korei i Japonii. W przypadku Chin najpierw omówione zostają przestępstwa 

dotyczące przemytu i handlu ludźmi, a następnie to jakie zagrożenia i wyzwania kreują one dla 

państwa. Idąc dalej zapoznamy się również z problemem narkotyków w Chinach, jak również 

nielegalnym handlem bronią i korupcją. Na koniec krótko wspomnimy o mafii jako spójniku 

powyższych przestępstw. 

 Podczas omawiania części Koreańskiej, zaczniemy od problemu korupcji, 

by następnie przyjrzeć się rynkowi narkotyków, oraz przestępczości zorganizowanej  

i cyberprzestępcom. Na końcu każdego podrozdziału, wymienione zostały generowane przez 

powyższe przestępstwa zagrożenia a także wyzwania, z jakimi musi się mierzyć państwo 

koreańskie. 

 Całość podsumuje Japonia, która jako jeden z najbezpieczniejszych krajów na świecie 

będzie miała niewiele do dodania. W naszym kręgu zainteresowania znajdą się przede 

wszystkim: pornografia dziecięca, oraz wzrastające użycie narkotyków. 
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Wprowadzenie: 
 Funkcjonowanie państwa jest nierozerwalnie związane z pewnymi zagrożeniami  

i wyzwaniami, których zażegnanie często jest kluczowe dla suwerenności czy dobrobytu kraju. 

Myśląc o problemach z którymi mierzą się rządy z całego świata zapewne jako pierwsze 

przyjdą nam do głowy kłopoty z pieniędzmi, zwiększającym się długiem państwowym czy 

kolejnymi umowami, które należałoby wynegocjować i podpisać. Oprócz tego ostatnimi czasy 

szczególnie dużo mówi się o problemach związanych z ekologią, demografią czy bezrobociem. 

Jest jednak jedno zagrożenie, które bywa przez nas pomijane lub bagatelizowane. 

Przestępczość, bo o niej tu mowa, w naszym, uznanym za cywilizowany kręgu kulturowym 

często nie wydaję się nam niczym co w jakiś sposób mogłoby znacząco zaszkodzić państwu. 

Tymczasem w zależności od rodzajów i natężenia przestępstw mogą one stać się zagrożeniem 

nie tylko dla obywateli, ale również dla stabilności i bezpieczeństwa kraju. Tutaj jako przykład 

możemy podać Afganistan, który poprzez działania Al-Kaidy jest dzisiaj ruiną. Praca ma na 



celu przedstawienie ogólnej sytuacji przestępczej na Dalekim Wschodzie, poprzez analizę 

każdego państwa pod kątem zagrożeń i wyzwań jakie niesie  

ze sobą przestępczość. 

 W tym miejscu chciałbym wyjaśnić dwa pojęcia związane z moją pracą by tym samym 

sprecyzować jej zakres. Na początek termin Daleki Wschód na potrzeby pracy oznacza 

terytorium sięgające od Chin po obie Koree i Japonię.1 Dlatego też takie państwa jak Wietnam, 

Kambodża czy Rosja nie będą brane pod uwagę. Wyjątkiem będzie Korea Północna, która 

pomimo przynależności do tego obszaru z racji cenzury i izolacji swojego państwa nie zostanie 

zamieszczona w tej pracy. Drugim pojęciem jest „przestępczość”, która w zależności od źródła 

może być różnie interpretowana, dlatego podczas pisania tej pracy odwołałem się do 

encyklopedii PWN, wedle której „wszystkie czyny określone przez prawo jako przestępstwa 

(zachowania niezgodne z normą prawną), popełnione w danym kraju lub  

na danym terenie w określonym czasie.”2 

 

 
1. Chiny: 

Przemyt ludzi: 

 Jednym z większych problemów z zakresu łamania prawa w Chinach jest handel  

i przemyt ludzi. Jest to na tyle popularna gałąź przestępczej „branży”, że powstały specjalne 

strony internetowe, dzięki którym osoby zainteresowane mogą zawrzeć kontrakt  

z przemytnikiem czy handlarzem. Chiny starają się na bieżąco likwidować podobne 

przedsięwzięcia ale skala problemu nadal rośnie, a nowe strony wyrastają jak przysłowiowe 

grzyby po deszczu. Przyjrzyjmy się teraz pewnym statystykom. W roku 2016 w Ameryce 

przebywało około 2 335 000 imigrantów Chińskiego pochodzenia, podczas gdy w 2010 roku 

ta liczba wynosiła 1 683 000.3 Podaję się że od 2013 roku średnio 12 000 imigrantów z Chin 

znajduje się an kontynencie nielegalnie, a jest to nadal tendencja wzrostowa. Myślę więc,  

że można bezpiecznie założyć, że od roku 2010 do 2016 przemycono do Ameryki około  

72 000 osób, co jest prawie 1/10 wszystkich przybyłych w tych latach imigrantów. 

Przypominam że to dane dotyczące tylko Ameryki, możemy więc sobie wyobrazić jak wielki 

zakres ma ten problem.4 

 
1https://encyklopedia.pwn.pl/haslo/Daleki-Wschod;3890370.html 
2https://encyklopedia.pwn.pl/haslo/przestepczosc;3963635.html 
3https://www.migrationpolicy.org/article/chinese-immigrants-united-states 
4Transnational Organized Crime in East Asia and the Pacific., 

[dostęp]:https://www.unodc.org/res/cld/bibliography/transnational-organized-crime-in-east-asia-and-the-
pacific-a-threat-assessment_html/TOCTA_EAP_web.pdf, s. 4-5 



Przemyt narkotyków: 

 Kolejnym zagadnieniem związanym z przemytem są narkotyki. Szacuje się,  

że najwięcej  heroiny powstaje w Myanmarze i co ciekawe największym odbiorcą towaru  

są właśnie Chiny. Prowincją która jest czynnie zaangażowana w handel tą substancją jest 

Yunnan, z którego duża część narkotyku przemycana jest na zachód. Chiny nie pozostają dłużne 

Myanmarowi, jako że same zaopatrują tamtejszy przemysł narkotykowy w większość 

potrzebnych substancji. Kolejnym problemem jest meta amfetamina, której znaczna część 

okazuję się być produkcji Chińskiej. Zarówno rząd Korei Południowej jak i północnej zgodnie 

donosi, że znaleziony narkotyk najczęściej pochodzi właśnie z Republiki Chin.5 

Handel ludźmi: 

 Wykroczeniem z którym niektórzy kojarzą Chiny jest handel ludźmi a przede wszystkim 

niesławne porywanie kobiet i ich sprzedaż połączona z przymusem małżeństwa. Ten problem 

wynika z nadmiaru mężczyzn, których proporcje względem kobiet wynosi  

107 do 100, co jest dokładną odwrotnością naturalnego stanu rzeczy. W konserwatywnej części 

Chin, posiadanie żony i dzieci jest koniecznością i niejako celem życia każdego mężczyzny, 

dlatego niektórzy z nich radzą sobie z brakiem kandydatki na żonę, kupując  

ją od handlarzy. Ten nieludzki sposób postępowania niestety nie kończy się na porywaniu 

kobiet. Przez lata odkrywano i donoszono o kolejnych przypadkach porywania ludzi  

i zmuszania ich do pracy w fabrykach, kopalniach, prywatnych firmach i oczywiście w branży 

pornograficznej. Dla przykładu w listopadzie 2012 roku z pewnej myjni samochodowej  

w Tianjinie uwolniono 11 mężczyzn, którzy byli siłą zmuszani do pracy w tym obiekcie.6 

Podsumowanie problemu: 

 Musimy teraz wrócić do tematu pracy i zadać sobie pytanie, jakie wyzwania  

i zagrożenia stwarza przemyt i handel nie tylko ludźmi ale też narkotykami. Żeby zbadać 

najpierw to zagadnienie wróćmy na chwilę do problemu przemytników. Wspomnieliśmy,  

że rocznie do samej ameryki podróżuje około 12 000 nielegalnych imigrantów. Każdy z nich 

korzysta z usług przemytników i liczy się,  że średnia suma potrzebna do opłacenia całego 

przedsięwzięcia wynosi około 50 000 dolarów, co podliczając daje nam kwotę 600 000 dolarów 

rocznie wydawanych w celu wydostania się za granicę. 7  Mówiliśmy również  

 
5Transnational Organized Crime in East Asia and the Pacific., 

[dostęp]:https://www.unodc.org/res/cld/bibliography/transnational-organized-crime-in-east-asia-and-the-
pacific-a-threat-assessment_html/TOCTA_EAP_web.pdf, s. 6-7 

6https://www.academia.edu/23003002/Human_Trafficking_in_China, s. 4 
7   Transnational Organized Crime in East Asia and the Pacific., 
[dostęp]:https://www.unodc.org/res/cld/bibliography/transnational-organized-crime-in-east-asia-and-the-
pacific-a-threat-assessment_html/TOCTA_EAP_web.pdf 



o przemycie narkotyków i choć trudno w tej dziedzinie o dokładne dane, szacuję się,  

że w całym regionie Azji Wschodniej roczny przychód z samej sprzedaży narkotyków  

to około 16 000 000 dolarów.8 Oznacza to, że ogromne ilości pieniędzy dostają się do rąk 

nielegalnych organizacji takich jak Chińska mafia. Państwo, którego obowiązkiem jest ochrona 

swoich obywateli i egzekwowanie prawa musi w tym przypadku mierzyć się  

z niezwykle wpływowym i bogatym przeciwnikiem. Istnienie organizacji działających poza 

prawem i jurysdykcją państwa jest stałym zagrożeniem dla stabilności i interesu całego kraju. 

Dlatego w 2018 roku Xi Jinping rozpoczął akcję, której celem było zwalczenie mafii  

w związku z rosnącą korupcją na ważnych stanowiskach rządowych. Takie przedsięwzięcie 

oznaczało inwestycje znaczących pokładów pieniędzy i zagrożenie kontrataku ze strony mafii. 

Podsumowując, przemyt i handel nielegalnymi surowcami jest zagrożeniem zdrowia  

i życia Chińskich obywateli a także powoduje dofinansowywanie nielegalnych organizacji, 

których zwalczanie jest trudnym wyzwaniem dla Chińskiego rządu. 

Handel bronią: 

 W ostatnich latach w Chinach odkrywa się coraz większą ilość nielegalnych siatek 

rozprowadzania niezarejestrowanej broni. Przykładem może być sławna „Sieć Fang Lei’a”, 

który z biednego właściciela baru karaoke zmienił się w milionera, dzięki sprzedaży broni.9 

Istnieje też sprawa z 2015 roku, kiedy to chińska policja zrobiła nalot na Shaodong  

w prowincji Hunnan i odkryła skład, w którym ukryto 1180 pistoletów i karabinów 

maszynowych, około 1600 części i prawie 6 000 000 pocisków. 10  Szukając dalszych 

przykładów możemy odwołać się do statystyk z 2017 roku, które podały, że od sierpnia 2016 

do czerwca 2017 odkryto prawie 3800 spraw związanych z rozprowadzaniem albo produkcją 

nielegalnej broni. 11  Te kilka przykładów stanowi zaledwie wierzchołek góry lodowej 

wyzwania z jakim musi mierzyć się rząd Chiński. Abstrahując od pieniędzy, które wpływają na 

konto mafii, rozprowadzanie broni szczególnie na terenach Chin zwiększa ryzyko konfliktu 

między służbami bezpieczeństwa a dajmy na to chińskimi gangami. Rozbudowana sieć 

sprzedaży broni ułatwia do niej dostęp ludziom niebezpiecznym lub niezrównoważonym, co 

negatywnie wpływa na poziom zabójstw i napadów z bronią na terenie Chin. Liczne akcje 

państwa, jak chociażby wspomniane wejście do prowincji Hannan pokazują, że Rząd nie tyle 

 
8  Transnational Organized Crime in East Asia and the Pacific., 
[dostęp]:https://www.unodc.org/res/cld/bibliography/transnational-organized-crime-in-east-asia-and-the-
pacific-a-threat-assessment_html/TOCTA_EAP_web.pdf , s. 6 
9https://jamestown.org/program/mapping-chinas-small-arms-trade-chinas-illicit-domestic-gun-trade/ 
10https://jamestown.org/program/mapping-chinas-small-arms-trade-chinas-illicit-domestic-gun-trade/ 
11http://www.xinhuanet.com//english/2017-07/20/c_136458707.htm 



uznaje tę gałąź nielegalnego przemysłu za zagrożenie, ale także podejmuje stanowcze kroki by 

zwalczyć jej rozpowszechnianie się. 

 

Korupcja: 

 Korupcja w Chinach jest kolejnym poważnym zagrożeniem dla poprawnego 

funkcjonowania kraju. Wraz z dojściem do władzy, prezydent Xi Jinping rozpoczął kampanie 

anty-korupcyjną, która doprowadziła do tysięcy aresztowań osób podejrzewanych o branie 

łapówek i współpracę z mafią. Szczególnie podatną na korupcję częścią rządu okazała się być 

władza sądownicza, która w Chinach ma duży wpływ na władzę wykonawczą  

i ustawodawczą, co skupia w jej rękach większość władzy. Może to powodować powstanie 

pytania, ile z chińskich inwestycji zostało przekupionych przez zagraniczne koncerny lub 

chińska mafię. Potajemne układy z pozapaństwowymi firmami doprowadziły również  

do utraty dużych ilości pieniędzy, które „wyciekały” z rynku chińskiego. Podczas wspomnianej 

wcześniej kampanii, wielu podejrzanych o korupcję zniknęło z Chin, zabierając ze sobą 

dodatkowe fundusze należące pierwotnie do państwa12. W styczniu roku 2019 Xi Jinping 

ogłosił, że złapano i sprowadzono z powrotem około 1300 uciekinierów a także odzyskano 519 

000 000 skradzionych dolarów.13 Korupcja jest więc zagrożeniem dla interesu państwa, od 

zawierania umów, których celem nie jest dobro Chin a prywatna korzyść,  

po straty w pieniądzach spowodowanych nielegalnymi przekrętami. Wygląda jednak na to,  

że rząd chiński stanął na wysokości zadania i sprostał wyzwaniu jakim było zwalczanie 

podobnych sytuacji i kto wie czy nie jest to jeden z filarów na którym budowana jest dzisiejsza 

potęga Chin. 

Mafia: 

 Pod koniec wieku XX zaobserwowano gwałtowny wzrost ludzi powiązanych z mafią 

na terenie Chin. W roku 1986 było to około 100 000 osób, podczas gdy już w 2000 prawie  

1 500 000. Prawdopodobnie było to spowodowane licznymi migracjami, które miały miejsce 

w tamtym czasie jak również ciężkimi warunkami życiowymi panującymi na terenie 

wyniszczonych po rządach Mao Chin 14 . Możliwość szybkiego zarobku, jak również 

potencjalna ilość źródeł czerpania funduszy na potrzeby mafii, sprawiła, że w  niedługim czasie 

chińska mafia stała się jedną z największych i najlepiej zorganizowanych na świecie. Jest ona 

spójnikiem, który zarazem finansuję jak i zarabia na przestępstwach wyżej już wymienionych. 

 
12https://www.business-anti-corruption.com/country-profiles/china/ 
13https://www.nbcnews.com/news/world/china-s-anti-corruption-campaign-recovers-519-million-year-n957491 
14http://factsanddetails.com/china/cat8/sub50/item300.html 



Korupcja, przemyt, handel nielegalnymi substancjami, broń. W każdą z tych dziedzin w 

większej lub mniejszej mierze zamieszana jest mafia co sprawia, że rząd chiński musi sobie 

zadać pytanie, czy zwalczając korupcję, nie zwalcza tylko objawów działalności mafijnej. 

2. Korea Południowa: 
 W przypadku badania przestępczości w Korei musimy przygotować się na o wiele 

spokojniejszą i mniej chaotyczną sytuację niż miało to miejsce przy omawianiu Chin, co nie 

oznacza że i tutaj nie znajdziemy przykładów nielegalnego działania, stwarzającego 

niebezpieczeństwo dla spokoju państwa. 

Korupcja: 

 Zacznijmy od problemu korupcji, który choć zauważalny, nie był głośno dyskutowany 

czy też rozwiązywany, przynajmniej do momentu w którym kilka lat temu w Korei nie 

wybuchła afera korupcyjna, w którą zamieszana była ówczesna prezydent Republiki Korei – 

Park Geun-hye. Udowodniono jej przekupstwo, nadużywanie swojego stanowiska  

do osiągnięcia prywatnych korzyści i wiele innych drobnych przestępstw powiązanych  

z korupcją. Skandal sięgnął nie tylko samej pani prezydent, ale również wysoko postawionych 

biznesmenów z takich firm jak chociażby Samsung. Te wydarzenia były początkiem zaciętej 

walki Korei z korupcją, szczególnie, że władza sądownicza została uznana za wysoce podatną 

na przekupstwa co doprowadziło do spadku jej wiarygodności. Według badań z 2017, 4 na 10 

Koreańczyków uważa sądy za instytucje skorumpowane i nie wierzy w ich obiektywne 

wydawanie wyroków. 15 

To przykład w którym korupcja nie tyle zagraża interesowi państwa, poprzez kierowanie się 

własnymi korzyściami władz państwa, ale też grozi destabilizacją kraju, budując nieufność 

wobec instytucji państwowych wśród społeczeństwa. 

Narkotyki: 

 Korea przez wiele lat uważana była za kraj który nie ma problemu z narkotykami  

i nadal pozostaje jednym z „najczystszych” rejonów świata. Jednak jak donoszą najnowsze 

badania, już niedługo może się to zmienić. W roku 2015 aresztowano 11 916 osób w związku 

z posiadaniem lub sprzedażą narkotyków, co stanowi najnowszy rekord w tej dziedzinie.  

Co więcej obserwujemy stały wzrost aktywności w branży narkotykowej, w 2010 roku 

aresztowano 4 bankierów, 115 dealerów i 92 studentów na handlu i wykorzystywaniu 

zakazanych substancji. W roku 2015 liczba ta wynosiła już 18 bankierów, 514 dealerów i 139 

 
15https://www.business-anti-corruption.com/country-profiles/south-korea/ 



studentów.16 Rząd Korei dał również oficjalne ostrzeżenie wszystkich przemytnikom substancji 

zakazanych, co było podyktowane odkryciem 64 kilogramów kokainy czekającej na transport 

do Chin w porcie Busan. Po tym wydarzeniu Republika zaostrzyła przepisy dotyczące 

posiadania i sprzedaży narkotyków, próbując tym samym ratować swój wizerunek wolnego od 

narkotyków państwa. Rozwój tej dziedziny przestępczości zaczyna stanowić nowe wyzwanie 

dla rządu Korei, który de facto nigdy nie musiał się mierzyć z podobnymi problemami. Być 

może aktywność w tej branży jest powiązana również z mafią, która  

w ostatnich latach coraz częściej daje o sobie znać, zapowiadając wiatr zmian w spokojnym 

społeczeństwie Korei. 

Przestępczość zorganizowana: 

 W Republice Korei odnajdziemy ciekawy przykład tego, jak niegdyś wielkie 

organizacje przestępcze dostosowały się do zmieniających się warunków społecznych  

i znalazły nowy sposób na zabezpieczenie swoich interesów. W latach dziewięćdziesiątych, 

kiedy Rząd Korei ogłosił „wojnę przeciwko zorganizowanej przestępczości”, wiele klanów  

i rodzin, działających na zasadzie mafii, zostało rozbitych i przestało zagrażać interesowi 

państwa. Wtedy też zorientowano się, że działanie w dużych organizacjach z licznymi 

członkami wystawia dana organizację na ryzyko zdemaskowania. Dlatego przestępczość  

w Korei podzieliła się na małe kilkuosobowe grupki (zazwyczaj od 5 do 6 osób), działające na 

niewielkim terenie, zazwyczaj obejmującym kilka ulic. Doprowadziło to do sytuacji  

w której nie tyle trudniej złapać jest szajkę przestępczą, ale jej likwidacja wiąże się z niemal 

natychmiastowym pojawieniem się kolejnej niewielkiej grupy, która chce spróbować swoich 

sił w nielegalnym biznesie. Dla zrozumienia skali problemu należy spojrzeć na statystyki  

z chociażby 2006 roku. Już wtedy państwo oficjalnie uznało istnienie 383 grup i 47 251 

powiązanych z nimi  członków. Z drugiej strony w 2015 roku 3160 osób z 44 różnych grup 

przestępczych z czego 1106 podejrzanych pochodziło z nowo utworzonych organizacji. 17 

Rozwój tej sytuacji stanowi coraz większe zagrożenie dla bezpieczeństwa i spokoju 

Koreańskiego społeczeństwa, mimo bowiem, że zasięg takich organizacji nie jest tak duży jak 

chociażby wspominanej chińskiej mafii, coraz częstsze rozboje, napady z bronią, wyłudzenia 

pieniędzy i pierwsze kroki w branży narkotykowej zaczynają kreować niebezpieczeństwo, 

które władza Korei powinna zdusić w zarodku. 

Cyber przestępstwa: 

 
16https://www.koreaexpose.com/drugs-south-korea-a-silent-crisis/ 
17https://ihsmarkit.com/country-industry-forecasting.html?ID=10659123051 



 Jedną z charakterystycznych cech Korei jest najszybszy ogólnie dostępny Internet na 

świecie. Wraz z tym osiągnięciem w parze idzie powszechny dostęp obywateli do sieci (85%) 

i innych zaawansowanych technicznie usprawnień takich jak np. Smartfony, które  

ma posiadać około 80% społeczeństwa.18 Jednak, co możemy dostrzec w ostatnich latach, wraz 

z rozwojem elektroniki w Korei, dochodzi do coraz większej ilości przestępstw na tym  tle.  

W 2016 roku zarejestrowano 53 wykroczenia powiązane z cyberprzestępczością, w 2017 liczba 

ta wynosiła 453, a już w 2018 dobiła do 4591. Przestępstwa takie jak wykradanie danych 

osobowych, numerów do kart, haseł do kont bankowych czy obracanie nielegalnymi 

kryptowalutami zdają się być początkiem nowego koszmaru dla każdego obywatela Korei.19 

Problem stał się tym poważniejszy, że w 2014 roku dokonano ataku hakerskiego  

na Koreańską Firmę Energii Nuklearnej (Korea Hydro & Nuclear Power Company). Dzięki 

wprowadzeniu złośliwego oprogramowania, przestępcy zyskali dostęp do tajnych informacji  

i do systemu firmy.20 W obliczu zwiększającego się ryzyka cyberataków na instytucje rządowe 

i obywateli, państwo zostało zmuszone do podjęcia stanowczych kroków, którymi  

w tym przypadku zostało zorganizowanie specjalnej jednostki do ścigania i aresztowania 

podejrzanych o cyberprzestępstwa. Rozpoczęto również program rządowy „Best of the Best”, 

którego uczestnicy mieli za zadanie przełamać rządowe blokady internetowe i włamywać się 

do systemu. Ten trwający sześć miesięcy projekt miał za zadanie wyszkolić specjalistów, 

gotowych tworzyć lepsze zabezpieczenia i tym samym rozwijać koreańską ochronę  

w obszarze cyberprzestrzeni. 21 

 
 

3. Japonia: 

 
 Japonia jest krajem o jednym z najniższych wskaźników przestępczości na świecie. Od 

czasów drugiej wojny światowej współczynnik wykroczeń stale spadał i co więcej dalej się 

zmniejsza. Japonia nie ma problemów ani z narkotykami, ani z terroryzmem, ani nawet  

z mafią. Dzięki „czystemu” wizerunkowi społeczeństwa, jakie przez lata uformowała Japonia 

tym wyraźniej widać jak każde, nawet z pozoru niewinne przestępstwo może negatywnie 

wpłynąć na interesy państwa. 

Pornografia dziecięca: 

 
18https://www.osac.gov/Pages/ContentReportDetails.aspx?cid=24632 
19https://thenextweb.com/hardfork/2019/03/07/south-korea-fight-cryptocurrency-crime/ 
20https://www.osac.gov/Pages/ContentReportDetails.aspx?cid=24632 
21https://edition.cnn.com/2013/01/14/world/asia/south-korea-hackers/index.html 



 Niesławną plamą na wizerunku idealnej Japonii jest powszechnie kojarzony z nią 

przemysł pornograficzny w tym niestety część z niego związana z pornografią dziecięcą. Mimo 

zaawansowania technologicznego i światowego uznania Japonii jako państwa wysoko 

rozwiniętego, zakazy dotyczące wykorzystywania dzieci w przemyśle erotycznym zostały 

wprowadzone niedawno, na głośny sprzeciw wielu organizacji społecznych z różnych państw 

i regionów, domagających się poszanowania praw dziecka i surowych kar dla osób 

powiązanych z tą gałęzią pornografii. Niestety twórcy tego rodzaju filmów znaleźli sposób  

na obejście prawa, poprzez zainwestowanie swoich środków w przemysł anime i mangi, przy 

tworzeniu, którego nie potrzeba korzystać z „pomocy” dzieci. Anime i mangi zawierające  

w sobie elementy pornografii dziecięcej stały się jednak na tyle popularne, że rozbudziło  

to ponowny rozwój aktorskich filmów dla dorosłych. W 2012 zanotowano ponowny wzrost 

liczby wykorzystania dzieci przy tego typu produkcjach, która wyniosła 1264 ofiary.  

W porównaniu do roku 2011 był to wzrost o 98%. W tej chwili pomimo wprowadzenia nowego 

prawa, ta część przemysłu pornograficznego nadal się rozwija, corocznie zwiększając ilość 

wyzyskiwanych dzieci. Dla Japonii jest to problem o tyle poważny, że zagraża dobremu 

wizerunkowi kraju, już w tej chwili często przedstawianego jako niecywilizowany  

i zboczony.22 

Narkotyki: 

 Japonia podobnie jak Korea Południowa, przez bardzo długi czas miały marginalny 

problem z narkotykami. Jednak tak samo jak w przypadku zamorskich sąsiadów, Japonia 

odnotowuje wzmożoną aktywność na tym polu. W 2010 roku odnotowano 2 760 000 milionów 

osób, które zażywały narkotyki. Jest to zaledwie 3% japońskiego społeczeństwa, jednak gdy 

spojrzymy 15 lat wstecz, kiedy taki problem w ogóle nie istniał, a użycie narkotyków było 

sporadyczne, dostrzeżemy, że mamy do czynienia ze znaczącym wzrostem wykorzystania 

substancji zakazanych w Japonii.23 Chwilowo państwo nie wydaje się szczególnie skupione na 

tej kwestii, jednak jestem przekonany że w najbliższych latach, problem narkotyków stanie się 

poważnym wyzwaniem, z jakim będzie sobie musiał poradzić japoński Rząd, by chronić 

państwo przed rozwojem rynku narkotykowego na terenie swojego kraju. 

 

  

4. Podsumowanie: 

 
22http://time.com/2892728/japan-finally-bans-child-pornography/ 
23https://www.thecabinchiangmai.com/blog/statistics-of-japan-s-rising-drug-use/ 



 Jak widzimy na podstawie wybranych przestępstw, każde z nich wiąże się z pewnym 

zagrożeniem dla państwa, od naruszania zdrowia i bezpieczeństwa obywateli, których ochrona 

jest jednym z głównych celów każdego kraju, po destabilizacje instytucji rządowych np. 

poprzez korupcję. Co więcej nielegalna działalność jednej branży, może skutkować 

wspieraniem innego przestępstwa, jak mogliśmy to widzieć na przykładzie Chin, gdzie przemyt 

ludzi, powiązany był z mafią, która z drugiej strony była odpowiedzialna za liczne przekupstwa 

i przekręty w rządzie. Jak wykazałem, zagrożenie jakie kreuje przestępczość, nie jest więc 

czymś, na co można patrzeć z boku, ale staje się wyzwaniem, z którym każdy kraj radzi sobie 

na własny sposób, tworząc nowe struktury rządowe, uchwalając osobne budżety  

i próbując dotrzeć do źródła problemu. 
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