
 

 

Hubert Gentile 

reandrij7@gmail.com 

 

Wyzwania religijne wybranych krajów Dalekiego Wschodu 
 

 

1. Wstęp  

 

1.1. Daleki Wschód 

 Rozpoczynając, należy zadać sobie pytanie, co to jest i gdzie znajduję się Daleki Wschód. 

Historycznie, pierwszy raz użyto tego określenia w 1616 roku, natomiast do użytku wszedł w XIX 

wieku, kiedy Brytyjczycy określali tym mianem kolonie, które znajdowały się na wschód od Indii.1 

Określenie to, używane jest po dziś dzień, początkowo nawiązywało do terenów, które znajdowały 

się na wschodzie Azji, natomiast teraz, termin ten został wzbogacony o chociażby Indie, wschodnią 

Rosję, czy Pakistan. Największe kraje, które zaliczane są do Dalekiego Wschodu to m.in.: Chiny 

(Tajwan); Japonia, Mongolia, Indie,  Korea Południowa, Korea Północna i Indonezja. Daleki Wschód 

obecnie jest najludniejszym obszarem na świecie. 
Rys. 1. Mapa obszarów nazywanych Dalekim Wschodzie 

Źródło: Wikipedia; https://pl.wikipedia.org/wiki/Daleki_Wschód 

 

 
1 Where is the Middle East? The Near East? The Far East? [dostęp: 1 czerwiec 2019] dostępne w 
internecie: https://www.dictionary.com/e/east/ 



 

 

 

1.2. Religia 

 Daleki Wschód jest miejscem narodzin wielu religii, które zrzeszają kilkanaście milionów 

ludzi. Z półwyspu indyjskiego pochodzi Buddyzm oraz Hinduizm, natomiast wschodnia część Azji 

jest miejscem narodzin Taoizmu, Shinto i Konfucjanizmu, który nie do końca jest religią. Oprócz 

tego istnieje wiele innych religii - wyznania szamanistyczne, animistyczne, czy również odmiany 

istniejących już religii m.in. Buddyzm zen. 

 Warto również odpowiedzieć sobie na pytanie: „Czym jest religia?”. Niestety odpowiedź nie 

jest taka łatwa oraz jednoznaczna, można ustalić, że religia jest wspólnymi wierzeniami, kultem, 

rytuałami, które unifikują dane społeczeństwo i odnosi się do sfery sacrum, do życia po śmierci. 

Religia od wieków służy jako wytłumaczenie zjawisk, których człowiek nie rozumie, obecnie - życie 

po śmierci, dawniej tłumaczono zjawiska naturalne, takie jak burza. Religia służy również jako 

kodeks moralny, którym powinni kierować się wierni. 
Rys. 2. Wykres procentowy religii w Azji 

Źródło: Opracowanie własne, na podstawie: https://www.worldatlas.com/articles/the-major-religions-of-

asia.html 
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2.1. Chiny 

 Moja pracę, chciałbym zacząć właśnie od Chin. Jest to najludniejszy kraj na świecie, w 

którego skład wchodzi wiele nacji. Oficjalnie w Chinach uznawanych jest 55 grup etnicznych, nie 

licząc Hanów, nacji, która stanowi ponad 90% całkowitej ludności Chin. Tak wielka liczba grup 

etnicznych odzwierciedla się w mnogości różnych obyczajów, kultur, obrzędów i religii - 

różnorodność, która ma wpływ na pewne zagrożenia związane z religijnością. 

 Jeśli mowa o zagrożeniach religijnych, to na pewno trzeba wspomnieć o Xinjiangu. Otóż, jest 

to region autonomiczny, położony na zachodzie Chin. Praktycznie 50% populacji Xinjiangu to 

Ujgurzy - grupa etniczna tureckiego pochodzenia, której oficjalną religią jest Islam. Konflikt, który 

trwa nieprzerwanie juz od ponad 50 lat, jest wielkim zagrożeniem dla Chin. Chińska Republika 

Ludowa od lat boryka się z Islamskim ruchem Wschodniego Turkiestanu, jest to separatystyczny 

ruch, która za pomocą terroru chcę, aby Wschodni Turkiestan odzyskał niepodległość. Obecnym 

liderem jest Abdul Haq, grupa ta jest szczególnie niebezpieczna, ponieważ jest wspierana przez Al-

Qaida, czy Talibów - ponadto jest to islamskie ugrupowanie fundamentalistyczne. 2 

 Na terenach Xinjiangu powstał pewnego rodzaju kocioł, wystąpiło tam wiele ataków 

terrorystycznych, takich jak przykładowo w Urumqi, w 2009 roku, gdzie według oficjalnych 

chińskich danych zginęło 200 osób, głównie etnicznych Hanów. Czy też rok 2012, kiedy grupa 

Ujgurów próbowała przejąc samolot lecący z Hotan do Urumqi.3 Rząd chiński odpowiedział ogniem 

na ogień. Według chińczyków od 2014 roku aresztowanych zostało już około 13 tysięcy terrorystów 

w Xinjiangu.4 

 Dla Chin jest to bez wątpliwości wielkie zagrożenie, nie tylko jeśli chodzi o bezpieczeństwo, 

ale również o finanse. Szacuje się, że finanse przeznaczane na bezpieczeństwo wzrosły o 90% w 

Xinjiangu. Nie tylko w Xinjiangu, ale również w wielkich chińskich metropoliach, które mogą być 

łatwym celem. W samym Xinjiangu zwiększono liczbę policjantów, ustawiono wiele kamer, czy 

też punkty, w których należy się legitymować. Działania, które mają na celu zwiększyć 

bezpieczeństwo w tak niestabilnym regionie, niestabilnym szczególnie, że liderzy innych organizacji 

 
2 United Nations Security Council, Eastern Turkistan Islamic Movement. [dostęp: 1 czerwiec 2019] 
dostępne w internecie: 
https://www.un.org/securitycouncil/sanctions/1267/aq_sanctions_list/summaries/entity/eastern-
turkistan-islamic-movement 
3 BBC, Why is there tension between China and the Uighurs? [dostęp: 1 czerwiec 2019] dostępne 
w internecie: https://www.bbc.com/news/world-asia-china-26414014 
4 AlJazeera, China says 13,000 'terrorists' arrested in Xinjiang since 2014. [dostęp: 1 czerwiec 
2019] dostępne w internecie: https://www.aljazeera.com/news/2019/03/china-13000-terrorists-
arrested-xinjiang-2014-190318045455341.html 
 



 

 

separatystycznych, przykładowo w 2009 roku, Abu Yahya al-Libi, jeden z liderów Al-Qaida, wzywał 

Ujgurów do walki przeciwko chińczykom.5 

 Kolejny zagrożeniem religijnym w Chinach jest Tybet. Jest to region autonomiczny, który od 

północy graniczy z Regionem Autonomicznym Xinjiang. Tybet stracił niepodległość ponad 50 lat 

temu, właśnie na rzecz Chin. Dlaczego Tybet jest zagrożeniem religijnym dla Chin? Otóż, 

mieszkańcy tej prowincji w większości praktykują buddyzm tybetański, który za swojego przywódce 

duchowego uznaję Dalajlame - obecnie Tenzin Gjaco. Władze chińskie opracowały strategię kontroli,  

na stanowisko Panchen Lamy został wybrany zaufany człowiek - jest to dugi w hierarchii 

najważniejszy przedstawiciel po Dalajlamie. Plan ten był jednak mało trafny, całe społeczeństwo 

tybetańskie oraz sam Tenzin Gjaco uznały nowego Panchen Lamę jako nieprawdziwego. Sam Tybet 

stanowi wielkie zagrożenie, gdyż jest to lud, który na pierwszym miejscu stawia przywództwo 

Dalajlamy, sprawia to, że region ten jest niestabilny, szczególnie, że tożsamość narodowa po utracie 

niepodległości jest wciąż obecna pośród Tybetańczyków.6 

 

 

2.2 Japonia 

 Wielkim zagrożeniem religijnym dla bezpieczeństwa ludności są choćby nowo powstałe 

religie. Idealnym przykładem na ten argument są zdarzenia, które miały miejsce w Japonii. Właśnie 

w Japonii powstała religia, sekta - Aum Shinrikyo. Sekta ta, bazowała na wielu religiach - na 

buddyzmie, chrześcijaństwie (motyw mesjasza) i hinduizmie. Założona została przez Shoko Asahare, 

który uważał, że doznał nirwany - wierzył, że jest kolejnym ziemskim wcieleniem Buddy.7  

 Sekta Aum Shinrikyo określana jako Supreme Truth Sect, zorganizowała kilka ataków 

używając gazu sarin. Pierwszy atak miał miejsce w Matsumoto. Był on skierowany przeciwko 

sędziom, którzy nadzorowali sprawę, w którą była zamieszana Aum Shinrikyo. Gaz, który szybko 

rozniósł się na cała okolice spowodował śmierć 7 osób, kilkadziesiąt innych trafiło do szpitali. 

Największy atak, który zarazem był najniebezpieczniejszym, był atak na tokijskie metro. Miał on 

miejsce 20 marca 1995 roku, został skrupulatnie zaplanowany, był to atak zorganizowany na kilka 

pociągów. W skutek ataku zmarło 12 osób, natomiast ponad 3000 osób doznało obrażeń, ponad 1000 

osób w skutek obrażeń, spędziło w szpitalach kilkanaście dni. Dodatkowo w latach 1990-1995 

 
5 Potter, P. (2013). Terrorism in China: Growing Threats with Global Implications. Strategic Studies 
Quarterly, 7(4), 70-92. 
6 freetibet, China’s control of religion in Tibet.[dostęp: 1 czerwiec 2019] dostępne w internecie: 
https://www.freetibet.org/religious-freedom 
7 Metraux, D. (1995). Religious Terrorism in Japan: The Fatal Appeal of Aum Shinrikyo. Asian 
Survey, 35(12), 1140-1154. 
 



 

 

wystąpiło również wiele innych ataków, przede wszystkim przy użyciu broni chemicznej oraz 

biologicznej (wirus ebola).8 

 

2.3. Indie 

 Półwysep Indyjski jest domem jednej z najstarszych cywilizacji na świecie. Cywilizacja, która 

stworzyła swój własny kraj, niepodległy od 1947 roku, który obejmuję cały półwysep indyjski. 

Oprócz tego, Indie są miejscem narodzin hinduizmu oraz buddyzmu. Obecnie Indie są drugim 

najludniejszym krajem na świecie, zaraz po Chinach. 9 

 Jednym z zagrożeń może być sam hinduizm - czyli najpopularniejsza religia na tym obszarze. 

Nacjonalizm hinduski ma swoje korzenie w terminie Hindutva, termin pochodzi z czasów okupacji 

brytyjskiej, kiedy aktywista Savarkar użył tego terminu, aby opisać esencje bycia hindusem.  Termin, 

który łączy wyznawców hinduizmu, buddyzmu, dżinizmu i sikhizmu, natomiast chrześcijan oraz 

muzułmanów uważa za obcych. W ostatnich latach odnotowano nasilenie prześladowań chrześcijan 

na terenie Indii.10 

 Wielkim zagrożeniem jest również terroryzm, spowodowany silnym popędem 

nacjonalistycznym mniejszości islamskich. Nacjonalizm, który swoje początki również 

znajduję podczas kolonializmu brytyjskiego. Otóż Brytyjczycy sprawili, że mniejszość muzułmańska 

nie czuła się, jako mniejszość. Odbywały się oddzielne wybory dla muzułmańskich obywateli oraz 

zapewnione zostało im kilka pozycji politycznych. Czynniki te sprawiły, że nacjonalizm islamski 

znacząco wzrósł. 

 W samych Indiach występuję kilka ugrupowań separatystycznych, Hizbul Mujahideen - 

ugrupowanie, które funkcjonuje w regionie Kaszmiru i Dżammu. Za ich największy cel stawiają sobie 

odzyskanie niepodległości przez Kaszmir. Zagrożenie występuje również ze strony ugrupowania 

Indyjskiego Mujahedeen, który jednak od 2018 roku, działania swe prowadzi poza Indiami. Celem 

tego grupowania jest szerzenie Islamu w całych Indiach, chęć doprowadzenia Indii do statusu 

państwa islamskiego. Dodatkowym zagrożeniem są sąsiedzi - Pakistan czy Afganistan, państwa, w 

których funkcjonuję wiele islamskich separatystycznych ugrupowań choćby Al-qaida.11 Dodatkowo 

 
8 Olson, K. B. (1999). Aum Shinrikyo: Once and Future Threat? Emerging Infectious Diseases, 5(4), 
413-416[dostęp: 2 czerwiec 2019] dostępne w internecie: 
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC2627754/pdf/10458955.pdf 
9 CIA, The world factbook. [dostęp: 3 czerwiec 2019] dostępne w internecie: 
https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/geos/in.html 
10 Religious Movements, Militancy, and Conflict in South Asia, [dostęp: 3 czerwiec 2019] dostępne 
w internecie: https://csis-prod.s3.amazonaws.com/s3fs-
public/legacy_files/files/publication/120713_Aoun_ReligiousMilitancy_Web.pdf  
11 CIA, The world Factbook, [dostęp: 3 czerwiec 2019] dostępne w internecie: 
https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/geos/in.html 
 



 

 

Państwo Islamskie w 2016 roku ogłosiło intencje stworzenia nowej prowincji na terenie Dżammu i 

Kaszmir. Kilka nieoficjalnych doniesień podawało, że podczas protestów w 2017 roku na terenie 

Kaszmiru, manifestujący używali flag Państwa Islamskiego. 12 

 Oprócz problemów z terroryzmem islamskim, istnieje również zagrożenie ze strony Sikhów. 

Wyznawcy Sikhizmu, zamieszkują przede wszystkim indyjski Pendżab. Zainicjowali oni ruch, który 

miał na celu utworzenie państwa Khalistanu, Mimo, że w ostatnich latach ruch ten ucichł, są pewne 

doniesienia, że Pakistan próbuje ożywić próby dążenia do niepodległości Sikhów. Natomiast 

wiadome jest, że w poprzednich latach, ekstremiści Sikhijscy byli zamieszani w wiele ataków 

terrorystycznych.13  

 Indie mają niewątpliwie ciężka sytuację jeśli chodzi o zagrożenia religijne. Zagrożenia 

wewnętrzne - hinduscy nacjonaliści, którzy są popierani przez rząd, Sikhowie, terroryzm, ale również 

ugrupowania separatystyczne z poza obszarów Indii, a do tego wojna tocząca się od kilkunastu lat z 

Pakistanem, sprawiają, że sytuacja - szczególnie w północnej części kraju, jest bardzo niestabilna. 

 

2.4. Pakistan 

 Pakistan, a dokładniej Islamska Republika Pakistanu powstała w 1947 roku, na terenach, które 

w większości zdominowane są przez islam.14 Pakistan jest domem indyjskich muzułmanów, mimo, 

że w ponad 97% ludność identyfikuje się z islamem, to jest ona podzielona na sunnitów i szyitów.  

 Obecnie, największym zagrożeniem religijnym w Pakistanie jest terroryzm. Na terenie 

Pakistanu działa wiele ugrupowań - Al Qaida, Harakat ul-Mujahidin, Jaysh al Adl, Talibowie i inni.15 

W ostatnich latach wystąpiła wzmożona aktywność ekstremistów z Al Qaida w Pakistanie, ich 

największym celem jest obalenie obecnego rządu w Pakistanie, minimalizacja zachodnich wpływów 

oraz ustanowienie prawa szariatu. Jest to zagrożenie nie tylko dla samego Pakistanu, ale również dla 

innych państw, ponieważ Pakistan posiada broń nuklearną.16 

 
12 Combating Terrorism Center, An Idea or a Threat? Islamic State Jammu & Kashmir. [dostęp: 3 
czerwiec 2019] dostępne online: https://ctc.usma.edu/idea-threat-islamic-state-jammu-kashmir/ 
13 Science Technology and security forum, Probable Resurgence of the Khalistan Movement: Role 
of the the Sikh Diaspora, [dostęp: 6 czerwiec] dostępne online: http://stsfor.org/content/probable-
resurgence-khalistan-movement-role-sikh-diaspora 
14 Gunaratna, R., & Iqbal, K. (2011). Pakistan: Terrorism ground zero. London: Reaktion Books. 
15 CIA, The world Factbook, [dostęp: 3 czerwiec 2019] dostępne w internecie: 
https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/geos/pk.html 
16 Otłowski T. Nowa strategia Al-Kaidy wobec Pakistanu, [dostęp: 3 czerwiec] dostępne w 
internecie: 
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=2ahUKEwiki4igvtfiA
hVBAhAIHVT4DksQFjAAegQIBBAC&url=https%3A%2F%2Fwww.bbn.gov.pl%2Fdownload%2F1
%2F7807%2FNowastrategiaAl-
KaidywobecPakistanu.pdf&usg=AOvVaw3RHTjEODX2WpwvQfsZ8FvY  
 



 

 

 

2.5. Malezja, Filipiny i Indonezja 

 Malezja - była kolonia brytyjska, kraj zamieszkiwany jest przez 32 miliony ludzi.17 Mimo, że 

oficjalną religią jest islam, dla Malezji terroryzm jest bardzo wielkim zagrożeniem. Szacuje się, że 

od 2013 roku wystąpiło 14 ataków terrorystycznych, przypisywanych Państwu Islamskiemu. Samo 

Państwo Islamskie w 2016 roku nadało wideo o tytule „Mesej Awam Kepada Malaysia”. Niedługo 

później zostało opublikowane kolejne wideo, były one oficjalną wiadomością dla Malezji, że będzie 

celem Państwa Islamskiego, była to publiczna groźba. Odnotowano wiele ataków terrorystycznych, 

jeden z największych miał miejsce w 2016 roku - w Bagdadzie. W skutek ataków bombowych zginęło 

ponad 325 ludzi, kilkanaście innych zostało rannych. Separatyści z ISIS są ogromnym zagrożeniem 

dla bezpieczeństwa tego kraju.18 

 Indonezja, podobnie jak Malezja jest była kolonią, były to natomiast tereny należące do 

Holandii. Populacja, który wynosi 262 miliony osób, sprawia, że jest to największy kraj 

muzułmański, ponieważ prawie 90% ludzi w Indonezji wyznaje islam. W Indonezji religia jest 

największym czynnikiem wspólnym społeczeństwa, które etnicznie jest podzielone. Podziały, które 

sprawiły, że powstały ugrupowania dążące do niepodległości, takie jak ruch dążący do niepodległości 

Papui - Ruch Wolnej Papui.19 

 Największym zagrożeniem religijnym w Indonezji również są separatystyczne ugrupowania 

muzułmanów. Historia terroryzmu na ziemiach indonezyjskich sięga początku XIX wieku, 

ugrupowanie Padri funkcjonowało aż do 1938 roku, kiedy zostało definitywnie pokonane przy 

pomocy holenderskich sił. W kolejnych latach powstały inne ugrupowania, takie jak Darul Islam, 

które również zostało pokonane kilkanaście lat później.20 

 Uważa się, że ważnym czynnikiem w kształtowaniu się islamskich ruchów separatystycznych 

były rządy Suharto, który od 1967 rządził w Indonezji. Za jego mandatu, muzułmanie ponownie 

spotkali się z represjami, jednak gdy jego wpływy polityczne słabły i samo wojsko indonezyjskie 

odwróciło się od niego, zdecydował się ocieplić relacje z muzułmanami, budując m.in. meczety. 

Poprzednicy Suharto nie zmieniali trajektorii swojej władzy, radykalni islamiści mieli prawo do 

wyrażania swojej opinii, bez jakichkolwiek konsekwencji, dodatkowo, była próba utworzenia 

 
17 indexmundi, Malaysia Population Clock, [dostęp: 6 czerwiec 2019] dostępne w internecie: 
https://www.indexmundi.com/clocks/indicator/population/malaysia 
18 Jani, M. (2017). MALAYSIA. Counter Terrorist Trends and Analyses, 9(1), 18-21. [dostęp: 6 
czerwiec 2019] dostępne w internecie: 
https://www.jstor.org/stable/26351477?seq=1#metadata_info_tab_contents 
19 CIA, The world Factbook, [dostęp: 6 czerwiec 2019] dostępne w internecie: 
https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/geos/id.html 
20 Galamas F., TERRORISM IN INDONESIA: AN OVERVIEW. [dostęp: 6 czerwiec 2019] dostępne 
w internecie: https://www.academia.edu/12647664/TERRORISM_IN_INDONESIA_AN_OVERVIEW 
 



 

 

Kalifatu, jednak w głosowaniu nie otrzymała ta inicjatywa zbyt wielkiego poparcia. Sytuacja ta, 

trwała do 2002 roku, kiedy w Bali grupa Dżama’a Islamijja przeprowadziła atak terrorystycznych, w 

którym zginęło 200 osób - głównie turyści. Od tego momentu rząd indonezyjski zaczął zwiększać 

restrykcje, które miały doprowadzić do poprawy bezpieczeństwa,21szczególnie, że Bali jest bardzo 

popularną metą turystyczną, a wiadomości na temat tego ataku na pewno zostawiły po sobie echo.  

 Dżama’a Islamijja zostało założone w 1993 roku przez Abdullaha Sungkar i Abu Bakar 

Ba’asyir, ugrupowanie, które ma powiązania z Al-qaida oraz silnie dąży ideologiczną ścieżka bin 

Ladena.22 Głównym celem tego ugrupowanie jest stworzenie państwa islamskiego w południowo-

wschodniej Azji. Wspomniany wyżej Ba’asyir odchodząc od Dżama’a Islamijja, stworzył własne 

separatystyczne ugrupowanie - Jamaah Ansharut Tauhid. Grupa ta, działa głównie w Indonezji, a za 

swój cel podstawowy ma utworzenie Kalifatu na terenie na terenie Indonezji. Ideologicznie jest bliska 

Salafi dżihadyzmowi. Jamaah Ansharut Tauhid odpowiedzialna jest za wiele ataków 

terrorystycznych, w Cirebon, czy w Surakarcie. W Indonezji występują również inne ugrupowania 

terrorystyczne - Laskar Jihad, Mujahidin Indonesia Timur oraz ISIS - która za pomocą propagandy 

przez media społecznościowe (YouTube i Facebook); nawołują muzułmanów w Indonezji do 

dołączenia do nich, ISIS, cieszy się coraz to większą popularnością w Indonezji.23 

 Filipiny jest to kraj wyspiarski, jest to jedno z niewielu państw na Dalekim Wschodzie, gdzie 

dominuje katolicyzm.24  W stosunkowo niedawnych wypowiedziach prezydent Filipin - Duterte, 

otwarcie krytykował chrześcijaństwo, nazywając Boga „głupcem”25. Takie wypowiedzi w kraju, 

który większości jest chrześcijański, może prowadzić do pewnych reperkusji, które mogą 

być zagrożeniem wewnętrznym dla Filipin. Oprócz tego, Filipiny borykają się z terroryzmem, oraz z 

radykalnymi grupami muzułmanów, które chcą utworzyć własne państwo na terenie Filipin. Jedna z 

nich - czyli Narodowy Front Wyzwolenia Moro, który przez prawie 50 lat dążył do stworzenia 

swojego państwa, jednak w późniejszych latach celem ich stała się po prostu autonomia, którą 

otrzymali w 2019 - powstał Autonomiczny Region Bangsamoro. Drugą grupą, która cechuje się o 

wiele mniejszym pacyfizmem jest - Grupa Abu Sajjaf, która jest częścią ISIS. Założona została przez 

 
21 ibidem 
22 United Nations Security Council, Jemaah Islamiyah, [dostęp: 6 czerwiec 2019] dostępne w 
internecie: 
https://www.un.org/securitycouncil/sanctions/1267/aq_sanctions_list/summaries/entity/jemaah-
islamiyah 
23 Galamas F., TERRORISM IN INDONESIA: AN OVERVIEW. [dostęp: 6 czerwiec 2019] dostępne 
w internecie: https://www.academia.edu/12647664/TERRORISM_IN_INDONESIA_AN_OVERVIEW 
24 CIA, The world Factbook, [dostęp: 6 czerwiec 2019] dostępne w internecie: 
https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/geos/rp.html 
25 BBC, Philippine President Duterte calls God ‚stupid’, [dostęp: 6 czerwiec 2019] dostępne w 
internecie: https://www.bbc.com/news/world-asia-44610872 
 



 

 

Abduradżaka Dżand -aśnie podobny styl działania, który był o wiele bardziej radykalny, niż w 

przypadku Narodowego Frontu Wyzwolenia Moro.26  

 Terroryzm w Filipinach jest poważnym zagrożeniem, szczególnie, że jest to kraj, który w 90% 

jest „niewierny”, dlatego występuję wiele ataków na kościoły katolickie - tak, jak 27 stycznia, 2019 

roku, około 27 osób zostało zabitych podczas ataku na katedrę, która mieści się na wyspie Jolo27 - 

Państwo Islamskie wyznało, że to był atak zorganizowany właśnie przez nich28. Celem nie są tylko 

kościoły, ale przede wszystkim tłumne miejsca, aby zasięg ataku był jak największy - eksplozja w 

2017 roku w Manili.29 Alert terrorystyczny działa na niekorzyść, Filipiny mają ogromne przychody 

z turystyki - jest jo kraj wyspiarski, więc terroryzm, który ma miejsce w Filipinach działa 

odstraszająco dla potencjalnych turystów. 

 

2.6. Rosja 

 Największym zagrożeniem religijnym dla Rosji jest terroryzm. Rosja jest największym 

krajem na świecie, łączącym w swoich granicach różne nacje (Tatarzy, Czeczeni), które praktykują 

różne religię. Główne zagrożenie dla Rosji znajduję się przede wszystkim na Kaukazie, gdzie kiedyś 

istniało ugrupowanie - Emiratu Kaukaskiego, który za swój główny cel obierał ustalenie kalifatu na 

terenie Kaukazu, w którego skład wchodzić miały: Czeczenia, Dagestan, Ingueszetia oraz Kabardo-

Bałkaria30 Emirat Kaukaski finalnie przyłączył się do ISIS, który jest wielkim zagrożeniem, gdyż 

Państwo Islamskie w swoje tereny chce włączyć rownież tereny Kaukazu, na którym mieszkają 

muzułmanie.  

 Czeczeni po dwóch wojnach mają wciąż popędy niepodległościowe. Czeczeńscy separatyści 

często atakowali Moskwę, tak jak w 2010 roku, dwie kobiety kamikaze popełniły samobójstwo w 

dwóch stacjach metra, atak spowodował śmierć 40 ludzi. Ataki były również organizowane przez 

 
26 Skuczyński, M., Separatyzm muzułmański na Filipinach – między pacyficznym państwem 
islamskim a autonomią. [dostęp: 6 czerwiec] dostępne w internecie: 
https://www.academia.edu/35527494/Separatyzm_muzułmański_na_Filipinach_między_pacyficzn
ym_państwem_islamskim_a_autonomią 
27 gov.uk, Foreign travel advice Philippines, [dostęp: 6 czerwiec] dostępne w internecie: 
https://www.gov.uk/foreign-travel-advice/philippines/terrorism 
28 Petty M. I Dela Cruz E. Philippines vows to crush 'terrorists' after church bombs kill 20 [dostęp: 
6 czerwiec 2019] dostępne w internecie: https://www.reuters.com/article/us-philippines-
security/philippines-vows-to-crush-terrorists-after-church-bombs-kill-20-idUSKCN1PL02W 
29 gov.uk, Foreign travel advice Philippines, [dostęp: 6 czerwiec] dostępne w internecie: 
https://www.gov.uk/foreign-travel-advice/philippines/terrorism 
30 CIA, The World Factbook, [dostęp: 7 czerwiec 2019] dostępne w internecie: 
https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/geos/rs.html 
 



 

 

Państwo Islamskie, 31  które jak wspomniałem wyżej, mocno identyfikowały się ze sprawą 

muzułmanów żyjących w Rosji. Istnieją również pewne zagrożenia ze strony al-Qaidy, według 

ekspertów istnieją powiązania ugrupowań separatystycznych na Kaukazie z al-Qaida oraz afgańskimi 

Talibami. Talibowie jako jedni z niewielu uznawali niezależność Czeczenii.32 

 

 

 

3. Podsumowanie 
 

 Daleki Wschód jest regionem niesamowicie bogatym kulturalnie, jest to miejsce religii 

(taoizm, buddyzm, hinduizm) oraz wielu filozofii państwowych, które trwały przez wieki - 

konfucjanizm. Jest to również obszar o wzmożonym zagrożeniu religijnym, co sprawia, że jest to 

region niebezpieczny. Bardzo trudno jest znaleźć obszar, na którym nie występują konflikty, czy też 

prześladowania religijne. Obecność ugrupowań terrorystycznych, takich jak Państwo Islamskie, al 

Qaida, sprawia, że państwa Dalekiego Wschodu muszą dołożyć wszelakich starań, aby zapewnić 

obywatelom bezpieczeństwo. Bezpieczeństwo, które jest zagrożone przez sam fakt, że wiele 

różnorodnych etnicznie krajów, które są wynikiem kolonializmu państw europejskich, które często 

sztucznie wytoczyły granice państw, tłumiąc mniejsze nacje, które różnia się kulturalnie i religijnie. 

 

 

4. Streszczenie i słowa kluczowe 

 
Słowa kluczowe: zagrożenia religijne na Dalekim Wschodzie, terroryzm na Dalekim Wschodzie, 

separatyzm religijny, zagrożenie nowych religii, różnorodność religijna we wschodniej Azji.  

Key words: Religious threats in the Far East, terror in the far east, religious separatism, new religions 

threat, religious diversity in east Asia. 

 

Streszczenie: 

 Daleki Wschód jest obszarem niesamowicie różnorodnym religijnie i kulturalnie. 

Różnorodność, która wpływa na zagrożenia religijne, które są bardzo wielkim zagrożeniem dla 

 
31 Counter Extremism Project, Russia: Extremism & Counter-Extremism, [dostęp: 7 czerwiec 2019] 
dostępne w internecie: 
https://www.counterextremism.com/countries/russia#major_extremist_and_terrorist_incidents 
32 Council on Foreign Relations, Chechen Terrorism (Russia, Chechenya, Separatist), [dostęp: 7 
czerwiec 2019] dostępne w internecie: https://www.cfr.org/backgrounder/chechen-terrorism-
russia-chechnya-separatist 



 

 

państw Dalekiego Wschodu, ale też w niektórych przypadkach dla całego świata. Celem artykułu jest 

zobrazowanie konfliktów, które mają miejsce na Dalekim Wschodzie, ich skutków oraz czynników, 

które je wywołały. Ukazanie również radykalnych ugrupowań wyznaniowych, które militują na 

Dalekim Wschodzie. Są to przede wszystkim radykalni islamiści, takie ugrupowania jak: Państwo 

Islamskie (ISIS), al-Qaida, Talibowie. Ugrupowania, które zagrażają bezpieczeństwu większość 

państw. Ale wspomniane jest również o nowych religiach oraz o nacjonalizmie religijnym, które 

stosują terror oraz prześladowania. 

 

Summary: 

 The Far East is an incredible diverse area in terms of religion and culture. Diversity that affects 

the religious threats on this unstable region. The main aim of this article is to illustrate the conflicts 

that take place in the Far East, their consequences and the factor that caused them. I want also show 

the radicals islamist groups, which militate in the Far East - as the Islamic State (ISIS), al-Qaida, the 

Talibans. Groups which are a real threat for the security of many countries. But also I want to illustrate 

the threat which comes with the New Religion movement and the religious nationalism, which uses 

terror and persecution on believers.  
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