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PATOLOGIE SPOŁECZNE W PAŃSTWACH DALEKIEGO WSCHODU 

 
Patologia społeczna - definicja 

 

Patologie społeczne dotykają każdego społeczeństwa w każdym kraju. Aby móc 

analizować te zjawiska w państwach Dalekiego Wschodu, myślę, że należy na początku 

zdefiniować czym jest patologia społeczna i jakie zagadnienia i problemy obejmuje.  

Patologię można określić jako naukę o cierpieniu [gr. páthos - choroba, cierpienie, lógos 

- słowo, nauka] lub jako „naukę o przyczynach chorób, mechanizmach ich rozwoju i przebiegu, 

objawach i skutkach”1. Pojawia się jednak problem w jednoznacznym stwierdzeniu co stanowi 

punkt odniesienia dla chorób i zaburzeń, czyli co jest zdrowe oraz jak zdiagnozować chorobę i 

jej symptomy. Dlatego też definicja patologii społecznej jest trudna do sformułowania i pojawia 

się wokół niej wiele wątpliwości, choć wydawało by się, że można, najprościej rzecz ujmując, 

uznać ją jako naukę „o takich formach ludzkiej aktywności, które są postrzegane jako społeczne 

zło, zaburzenie ładu społecznego, które są społecznie nieakceptowane”2. 

Słownik Języka Polskiego podaje nam następującą definicję: „Patologie społeczne -

zjawiska społecznego zachowania się jednostek i grup oraz funkcjonowania instytucji 

społecznych, pozostające w sprzeczności z wartościami i zasadami akceptowanymi przez dane 

społeczeństwo”3. 

Adam Podgórecki, którego uważa się za twórcę i popularyzatora polskiej szkoły 

patologii społecznej, określa on patologię społeczną jako „ten rodzaj zachowania, ten typ 

instytucji, ten typ funkcjonowania jakiegoś systemu społecznego czy ten rodzaj struktury, który 

pozostaje w zasadniczej, niedającej się pogodzić sprzeczności ze światopoglądowymi 

wartościami, które w danej społeczności są akceptowane”4. Po analizie powyższych wyjaśnień 

nasuwa się stwierdzenie, że zachowania dewiacyjne, patologiczne mogą się różnić w zależności 

od tego, jakie wartości i normy dana społeczność uznaje za słuszne.  

                                                             
1 Encyklopedia PWN, https://encyklopedia.pwn.pl/haslo/patologia;3955027.html, (dostęp 24.05.2019). 
2 I. Pospieszyl, Patologie społeczne, resocjalizacja, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2008, s. 11. 
3 Słownik Języka Polskiego, https://encyklopedia.pwn.pl/haslo/patologie-spoleczne;3955029.html, (dostęp 
24.05.2019). 
4 A. Podgórecki, Patologie życia społecznego, PWN, Warszawa 1969, s. 24. 



Biorąc pod uwagę różne definicje, patologię społeczną można scharakteryzować jako 

negatywne zjawisko społeczne, spełniające takie oto warunki: 

- pogwałcenie norm i wartości; 

- destruktywność zachowania mierzoną skalą potępienia społecznego; 

- występowanie w większej zbiorowości lub skali masowej; 

- konieczność użycia siły zbiorowej, aby zwalczać tego rodzaju problemy5. 

Można wyróżnić trzy rodzaje patologii społecznej, w zależności od tego, kogo ona 

dotyczy: 

1. Patologia indywidualna, która dotyczy pojedynczych jednostek (np. samobójstwo, 

uzależnienie, prostytucja, przestępczość); 

2. Patologia rodziny (np. przemoc w rodzinie, rozpad rodziny, odebranie praw 

rodzicielskich); 

3. Patologia struktur organizacyjnych (np. bezrobocie, ubóstwo, korupcja)6; 

Irena Pospieszyl w swojej książce „Patologie społeczne, resocjalizacja” dokonuje 

szczegółowego podziału i opisu zjawisk patologicznych. Wyszczególnia ona takie przykłady 

dewiacji społecznych jak: 

• Terroryzm; 

• Samobójstwo – dewiacja samotnicza; 

• Agresja wśród dzieci i młodzieży; 

• Uzależnienia: 

- Alkoholizm, 

- Narkomania, 

- Uzależnienie od elektronicznych środków przekazu, 

- Hazard; 

• Nietypowe zachowania seksualne – homoseksualizm; 

• Patologie seksualne:  

- Prostytucja, 

- Pedofilia, 

- Dziecięca pornografia, 

                                                             
5 I. Pospieszyl, Patologie…, dz. cyt. s. 12. 
6 M. Jagodzińska, K. Przybyszewska, A. Strumińska-Doktór, Patologie społeczne. Rys terminologiczny, 
teoretyczny i praktyczny, Wydawnictwo PWSZ, Płock 2014, s. 24. 



- Kazirodztwo, 

• Handel ludźmi; 

• Wykluczenie społeczne: 

- Mobbing, 

- Bezdomność, 

- Dzieci ulicy, 

• Kreowanie kozła ofiarnego; 

• Patologia instytucji - korupcja7. 

Myślę, że każda z tych patologii, w mniejszym lub większym stopniu, jest obecna 

w państwach Dalekiego Wschodu. W dalszej części mojej pracy chciałabym się skupić 

na wybranych dewiacjach, które, moim zdaniem, mogą stanowić największe wyzwanie dla 

krajów i społeczeństw tego regionu. 

 

Samobójstwa 

 

Gdy pojawia się pytanie, gdzie ludzie popełniają najwięcej samobójstw, bardzo często 

w pierwszej kolejności przychodzą nam na myśl kraje Dalekiego Wschodu, a w szczególności 

Japonia. Nie bez powodu. Przez lata Kraj Kwitnącej Wiśni plasował się w czołówce jeśli chodzi 

o odsetek samobójstw. Według Światowej Organizacji Zdrowia obecnie pierwsze miejsce w 

Azji zajmuje Korea Południowa8. W 2017 roku liczby sięgały tam aż 26,9 samobójstw na sto 

tysięcy obywateli, podczas gdy w Japonii było to 18,5 samobójstw. Należy jednak wspomnieć, 

że nie są to kraje z najwyższym współczynnikiem samobójstw na świecie. 

Niemniej jednak samobójstwa stały się w pewnym sensie stygmatem, zwłaszcza Japonii 

i wpisały się niejako w jej kulturę. Wokół tego tematu powstało również wiele stereotypów. 

Ma to poniekąd związek z japońską historią i tradycją dotyczącą seppuku, czyli rytualnego 

odebrania sobie życia, którego dokonywali mężczyźni, aby zachować honor. Tematyka 

samobójstwa jest również bardzo wyraźnie obecna w popkulturze Japonii, np. w komiksach 

manga. 

Jedną z najczęstszych przyczyn pozbawienia siebie życia w Japonii podaje się stres 

związany z trudnymi warunkami w pracy. Inną grupą, która najczęściej popełnia samobójstwo 

jest młodzież w wieku szkolnym. „Głównymi powodami podjęcia decyzji o samobójstwie jest 

                                                             
7 I. Pospieszyl, Patologie…, dz. cyt. s. 5-8. 
8 Raport  Światowej Organizacji Zdrowia, 2018, s. 32 



zastraszanie i prześladowania w szkołach, problemy rodzinne i presja społeczna oraz nadmierny 

stres”9. 

Jednak źródłem psychicznych problemów wśród Japończyków w każdym wieku, jest 

głęboko zakorzeniona mentalność, która mówi o tym, żeby ukrywać swoje emocje i problemy. 

Kultura powściągliwości sprawia również, że nie są popularne wizyty u psychologów, 

a choroby psychiczne to temat tabu10. 

Samobójstwo jest czwartą najczęstszą przyczyną śmierci w Korei Południowej. Średnio 

40 osób każdego dnia popełnia tam samobójstwo 11  i jest to państwo, które ma jeden 

z najwyższych wskaźników samobójstw z krajów wysoko rozwiniętych. Zaskakujący wydaje 

się być fakt, że prawie 30 procent osób, które odbierają sobie życie w Korei to osoby starsze, 

które ukończyły 65 rok życia12. Główną przyczyną samobójstw wśród seniorów jest trudna 

sytuacja materialna spowodowana niskimi emeryturami i niewystarczającym systemem opieki 

społecznej. Wielu z nich nie jest w stanie się utrzymać i starają się zarabiać zbierając 

makulaturę i złom na ulicy. Około 1,75 miliona mieszkańców Korei Południowej, czyli 3,5 

procent całej populacji pracuje w ten sposób aż do śmierci13 . Osoby starsze decydują się 

na samobójstwo, ponieważ nie chcą być obciążeniem dla swojej rodziny. Z danych wynika, że 

ok. dwie trzecie samobójców w podeszłym wieku, to ludzie, którzy przed podjęciem tego 

drastycznego kroku, cierpią z powodu skrajnego ubóstwa14. 

Niestety jest to problem całego społeczeństwa koreańskiego i dotyczy osób niemal 

w każdym wieku. W przypadku młodzieży większość przypadków spowodowana jest stresem 

związanym z edukacją. Wielogodzinna nauka, natłok zajęć dodatkowych i ogromna presja 

ze strony rodziny, aby dostać się do najlepszych uczelni w kraju – to wszystko sprawia, 

że młodzi ludzie, w obawie, że nie spełnią wysokich oczekiwań, popełniają samobójstwo15. 

Podobnie jak w Japonii, kultura koreańska kładzie nacisk na pracowitość, skromność 

i stoicyzm, a także na utrzymanie honoru rodzinnego. Z tego powodu w społeczeństwie Korei 

                                                             
9 G. Wojciechowska (2018, 7 lispopada) , Odsetek samobójstw wśród młodzieży w Japonii najwyższy od 
trzydziestu lat, http://pulsazji.pl/2018/11/07/odsetek-samobojstw-wsrod-mlodziezy-japonii-najwyzszy-
trzydziestu/ (dostęp 24.05.2019). 
10 R. Wingfield-Hayes (2015, 3 lipca), Why does Japan have such a high suicide rate?, 
https://www.bbc.com/news/world-33362387 (dostęp 24.05.2019). 
11 A. Singh (2017, 31 października), The “Scourge of South Korea”: Stress and Suicide in Korean Society, 
https://bpr.berkeley.edu/2017/10/31/the-scourge-of-south-korea-stress-and-suicide-in-korean-society/ (dostęp 
25.05.2019). 
12  Se-Woong Koo (2014, 24 września), No Country for Old People: South Korea’s Dire Problem of Elderly 
Poverty, https://www.koreaexpose.com/no-country-for-old-people/ (dostęp 25.04.2019). 
13 Tamże. 
14 Tamże. 
15 A. Singh, The “Scourge of South Korea”…, dz. cyt. (dostęp 25.04.2019). 



panuje niechęć do skorzystania z pomocy specjalisty. Uważa się to za wstyd, jak gdyby ktoś 

był zbyt słaby, by poradzić sobie z presją życia, której wszyscy doświadczają. Spośród 

90 procent osób, które popełniły samobójstwo z powodu choroby psychicznej, Ministerstwo 

Zdrowia i Opieki Społecznej szacuje, że tylko 15 procent tych osób otrzymało jakąkolwiek 

formę leczenia16. 

Problem samobójstw jest również obecny w innych krajach Azji Wschodniej. 

Przykładowo, jest to jedna z głównych przyczyn śmierci w Hongkongu 17 . Uważam, 

że ta kwestia jeszcze długi czas pozostanie sporym wyzwaniem w tym regionie świata, 

zwłaszcza w Japonii i Korei Południowej. Wymaga bowiem zmiany sposobu myślenia 

o zaburzeniach psychicznych i roli specjalistów takich jak psycholodzy i psychiatrzy, podczas 

gdy awersja do takich tematów jest niezwykle mocno zakorzeniona w mentalności 

społeczeństwa. 

 

Terroryzm 

 

 

„Terroryzm jest zaplanowaną formą użycia przemocy lub groźbą użycia przemocy 

wywołującą strach (…), mającą na celu wymuszenie lub zastraszenie rządów, społeczeństwa 

lub jednostek dla osiągnięcia określonych celów” 18 . Jest on ogromnym wyzwaniem 

i zagrożeniem dla współczesnego świata, w tym również dla krajów Dalekiego Wschodu. 

W Azji Południowo-Wschodniej szczególne niebezpieczeństwo pochodzi 

od działalności muzułmańskich organizacji terrorystycznych. Głównie mają one na celu 

wpłynąć na decyzje państw Stowarzyszenia Narodów Azji Południowo-Wschodniej (ASEAN).  

W tym regionie ataki terrorystyczne mają regularny charakter, a skuteczność tych działań 

dodatkowo potęguje fakt, że terroryści są rekrutowani spośród obywateli państw, na terytorium 

których dochodzi do aktów terroru.  

Rozwój terroryzmu na terenie państw ASEAN jest związany z Al-Kaidą i ISIS. 

Na etapie powiązanym z Al-Kaidą szkolenia terrorystyczne odbywały się na terenie 

Afganistanu. Terroryści wyszkoleni w ten sposób stanowili członków licznych organizacji 

bardziej związanych z regionem Azji Południowo-wschodniej. Można wymienić m.in. 

                                                             
16 Tamże. 
17 M. Liu (2018, 29 kwietnia), The secret burden of mental illness in Hong Kong, 
https://edition.cnn.com/2018/04/29/health/mental-health-suicide-hong-kong-asia/index.html (dostęp 
25.05.2019). 
18 I. Pospieszyl, Patologie…, dz. cyt. s. 67. 



Kumpulan Militan Malaysia (KMM) w Malezji,  Jemaah Salafiyyah w Tajlandii, Abu Sayyaf 

Group (ASG) na Filipinach czy też Jemaah Islamiyah (JI) w Indonezji19.  

Faza związana z  ISIS miała bardziej lokalny wymiar. Ochotników rekrutowano 

z  Bliskiego Wschodu oraz na terenie państw azjatyckich. Pomagali oni w rozbudowywaniu 

miejscowych organizacji terrorystycznych. Podejmowane działania miały charakter 

transnarodowy, a także odznaczały się większą swobodą. Etap ten nie jest jednak zakończony, 

gdyż readaptacja byłych terrorystów walczących na Bliskim Wschodzie wciąż stanowi problem. 

„Należy zauważyć, że  działania islamskich organizacji terrorystycznych mają stosunkowo 

stały charakter, niezależnym od poczynionego rozróżnienia, mające na celu utworzenie kalifatu 

na terenie Azji Południowo-Wschodniej (wilayah). Działania są prowadzone są nie tylko 

poprzez ataki terrorystyczne, będące egzemplifikacją siły terrorystów, ale również propagandy 

mającej na celu zrekrutowanie kolejnych terrorystów. Ma to miejsce zarówno w mediach 

społecznościowych, jak również radykalnych szkołach muzułmańskich (pesantren)”20. 

W ostatnich latach region Azji Południowo-wschodniej niejednokrotnie doświadczał 

ataków terrorystycznych, do których przyznawały się ugrupowania separatystyczne. 

 

 
Ryc. 1 Incydenty terrorystyczne w Azji Południowo-wschodniej w latach 2016-2018 

Źródło: https://theaseanpost.com/article/indonesian-terrorist-attacks-show-terrorism-still-threat-southeast-asia  

(dostęp 26.05.2019) 

                                                             
19 T. Burdzik (2019, 8 marca), Terroryzm w Azji Południowo-Wschodniej: działania państw ASEAN, 
http://pulsazji.pl/2019/03/08/terroryzm-azji-poludniowo-wschodniej-dzialania-panstw-asean/ (dostęp 
26.05.2019) 
20 Tamże. 



Tylko w ciągu ostatnich dwóch lat w regionie miało miejsce co najmniej sześć 

poważnych incydentów terrorystycznych. Jednym z najpoważniejszych była „Bitwa pod 

Marawi”, podczas której koalicja grup islamistycznych pod parasolem Państwa Islamskiego (IS) 

oblegała miasto Marawi na Filipinach. W oblężeniu zginęło 47 cywilów, a większość ludności 

miasta została przesiedlona21. Walki zakończyły się pojmaniem niemal tysiąca terrorystów, 

związanymi z różnymi organizacjami.  Taka okoliczność potwierdza zdecentralizowany 

charakter prowadzonych działań. Wśród licznych grup działających na terenie Marawi można 

wskazać m.in. IS Sulu/Basilan, IS Lanao (Grupa Maute), Bangsamoro, czy też Ansar Khilafa 

Mindanao. 

Dla państw ASEAN ataki terrorystyczne nie są nowym tematem i kraje członkowskie 

są świadome zagrożenia. Jako jedne z pierwszych działań o charakterze regionalnym mających 

na celu walkę z terroryzmem można wskazać Konwencję Antyterrorystyczną ASEAN z 2007 

r. (ASEAN Convention on Counter-Terrorism), jak również podobny dokument z 2017 r. 

(ASEAN Comprehensive Plan of Action on Counter Terrorism). W tym samym roku, mając na 

uwadze wydarzenia z Marawi i dostrzegając nasilające się zagrożenie ze strony terrorystów, 

Indonezja, Filipiny oraz Malezja podpisały Trójstronne Porozumienie o Współpracy (Trilateral 

Cooperative Arrangement – TCA). Podczas 5 spotkania ministrów obrony państw ASEAN 

(ADMM), które miało miejsce w Singapurze 19 października 2018 r., została zainicjowana 

inicjatywa zwana Our Eyes Initiative (OEI). Jest to platforma służąca do dzielenia się 

informacjami dotyczącymi terroryzmu oraz organizacji o podłożu radykalno-

ekstremistycznych działających na terenie państw ASEAN.  

Współpraca międzynarodowa jest w stanie w znacznym stopniu zmniejszyć zagrożenie 

atakami terrorystycznymi. Bardzo duży wpływ mają również działania wewnętrze, w 

szczególności kontrola szkolnictwa, „..bowiem młodzi ludzie stanowią cel rekruterów 

z organizacji terrorystycznych. Szczególnie zasadna jawi się kontrola szkół muzułmańskich, 

które niejednokrotnie radykalizują uczniów, jak również meczetów oraz mediów 

społecznościowych. Lepsza edukacja oraz ijtihad (niezależne rozumowanie) sprawią, 

że trudniej będzie werbować potencjalnych terrorystów”22. 

Niebezpieczeństwo terroryzmu jest również obecne w innych krajach Dalekiego 

Wschodu, jednak wydaje mi się, że obszar Azji Południowo-wschodniej jest szczególnie 

                                                             
21 E. Ariffin (2018, 15 maja), Indonesian terrorist attacks show terrorism is still a threat in Southeast Asia, 
https://theaseanpost.com/article/indonesian-terrorist-attacks-show-terrorism-still-threat-southeast-asia (dostęp 
26.05. 2019). 
22 T. Burdzik (2019, 8 marca), Terroryzm w Azji…, dz. cyt. (dostęp 26.05.2019). 



narażony na ataki w związku z aktywną działalnością radykalnych grup terrorystycznych i jest 

jednym z największych zagrożeń dla tamtejszego społeczeństwa. 

 

Uzależnienia 

 

Uzależnienia są obecne w każdym społeczeństwie. Są niezwykle dużym wyzwaniem, 

gdyż bardzo często człowiek nie zdaje sobie z nich sprawy. Można wymienić cztery najbardziej 

powszechne uzależnienia współczesnego świata: alkoholizm, narkomania, hazard, oraz 

uzależnienie od elektronicznych środków przekazu. To ostatnie ma szczególne znaczenie w 

krajach Dalekiego Wschodu.  

Uzależnienie od Internetu i gier komputerowych, ze względu na szybki rozwój 

elektronicznych środków przekaz oraz rosnącą popularność kafejek internetowych, stało się 

sporym problemem w państwach wschodnio-azjatyckich. Rzeczywista liczba osób 

uzależnionych od gier jest trudna do ustalenia, a raporty wahają się od dwóch do 25 procent 

wszystkich graczy23, niemniej jednak sytuacja pozostaje poważnym problemem dla władz 

krajów azjatyckich. O uzależnieniach od gier po raz pierwszy zrobiło się głośno w Chinach, 

gdzie w dokumencie z 2009 roku, "Who Took Our Children", wyszczególniono 30 przypadków, 

kiedy nałogowe granie w gry online doprowadziło do poważnych problemów zdrowotnych, a 

nawet śmierci graczy i osób wokół nich. W rezultacie powstały ośrodki leczenia, kliniki 

publiczne, a nawet obozy dla osób uzależnionych. Jednak takie instytucje wkrótce spotkały się 

z negatywną opinią, z powodu drastycznych metod stosowanych na pacjentach, takich jak bicie 

czy terapia elektrowstrząsami. Łagodniejsze sposoby zdawały się przynosić lepsze rezultaty, 

np. w  Korei Południowej wprowadzono godzinę policyjną dla graczy poniżej 18  roku życia24.  

W 2013 w Korei powstał również projekt ustawy stawiający uzależnienie od gier 

internetowych na równi z uzależnieniem od alkoholu, narkotyków czy hazardu. Jednym z celów 

ustawy miała być możliwość pobierania jednego procentu podatku od dochodów z gier online, 

które miały być przekazywany na fundusz pomocy osobom uzależnionym. Projekt spotkał się 

z ostrym sprzeciwem przedstawicielu branży gier internetowych oraz samych graczy. 

Tymczasem według sondażu 72,1% mieszkańców Korei Południowej uznało, że gry 

internetowe są tak samo uzależniające jak alkohol, hazard i narkotyki. Prawie 48 procent 

                                                             
23 P. Gaita (2013, 16 grudnia), Gaming Addiction On the Rise in Asia, https://www.thefix.com/content/gaming-
addiction-rise-asia (dostęp 5.06.2019). 
24 Tamże. 



Koreańczyków zgadza się z ustawą o kategoryzowaniu gier jako jednego z czterech głównych 

źródeł uzależnienia; 31 procent było przeciwnych ustawie25. 

Ofiarami uzależnienia najczęściej padają młodzi. Jest to zagrożenie ze względu 

na możliwość wystąpienia u uzależnionych poważnych problemów zdrowotnych oraz 

psychicznych, co może mieć wpływ na całe społeczeństwo. Ważną kwestią jest tutaj również, 

wspomniana w kontekście samobójstw, niechęć do przyznawania się do własnych problemów 

oraz awersja do korzystania z pomocy specjalisty.  

Z drugiej strony, uważam, że rosnąca liczba osób grających nałogowo może być szansą 

na rozwój przemysłu gier, co z kolei może pozytywnie wpływać na gospodarkę danego państwa. 

 

Podsumowanie 

 

Patologie społeczne dotykające społeczeństw państw Dalekiego Wschodu stanowią 

poważne wyzwanie dla rządzących tymi krajami. Mogą one dotyczyć jednostek lub całych 

zbiorowości i przejawiać się w wymiarze lokalnym lub ogólnopaństwowym czy nawet 

międzynarodowym. Wybrane i przedstawione dewiacje społeczne mają szczególne znaczenie 

dla Azji Wschodniej, nie tylko ze względu na skalę zjawiska, ale również na uwarunkowania 

społeczno-kulturowe, historyczne oraz polityczne. Wraz z dynamicznie zmieniającymi się 

społeczeństwami azjatyckimi zmienia się również znaczenie oraz podejście do patologii 

społecznych w tym regionie, a także to, jakie zachowania są dewiacyjne, a jakie nie są już 

uznawane za patologię. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Abstrakt 

                                                             
25  Yunmi Choi (2013, 10 grudnia), South Korea’s Controversial Internet Games Addiction Bill, 
https://www.theepochtimes.com/south-koreas-controversial-internet-games-addiction-bill_392077.html (dostęp 
5.06.2019). 



Praca dotyczy wybranych patologii społecznych w państwach Dalekiego Wschodu. 

Została podana definicja patologii społecznej – jakie musi spełniać warunki jako negatywne 

zjawisko społeczne, kogo dotyczy oraz jakie zachowanie uznaje się za dewiacyjne. W dalszej 

części zostały opisane trzy przykładowe patologie społeczne: samobójstwa (głównie w Japonii 

i Korei Południowej, terroryzm (w Azji Południowo-wschodniej) oraz uzależnienia, skupiając 

się głównie na problemie uzależnienia od gier internetowych wśród młodych ludzi 

mieszkających w krajach azjatyckich. 

  

Słowa kluczowe: patologie społeczne, Azja Wschodnia, samobójstwa, terroryzm, uzależnienia. 

 

 

 

Abstract 

The article concerns selected social pathologies in East Asian countries. It gives 

a definition of social pathology - what conditions must meet as a negative social phenomenon, 

who it may concern, and what kind of behavior is considered deviant. Three examples of social 

pathologies are described below: suicides (mainly in Japan and South Korea, terrorism (in 

South-East Asia) and, focusing mainly on the problem of addiction to online games among 

young people living in Asian countries. 

 

Key words: social pathologies, East Asia, suicides, terrorism, addictions 
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