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An na Dłu żew ska1

Dzia łal ność or ga ni za cji ra dy kal nych,

a per spek ty wy roz wo ju tu ry sty ki na Fi li pi nach

Abs trakt

Na Filipinach działa jedna z najbardziej radykalnych grup
islamistycznych Abu Sayyaf (Ojcowie Miecza), dążąca do oderwania
południowych wysp Filipin od części chrześcijańskiej oraz do
utworzenia wielkiego islamskiego państwa obejmującego swym
zasięgiem muzułmańską część Azji. Środkiem do uzyskania
"niepodległości" mają być zamachy bombowe, porwania i egzekucje.
Grupa stawia sobie ponadto za cel całkowitą eksterminację ludności
chrześcijańskiej na Filipinach.  

Mimo wysokiej atrakcyjności turystycznej całych Filipin, ze
względu na zamieszki terrorystyczne i liczne porwania inicjowane
przez Abu Sayyaf, pomijane są zupełnie przez turystów południowe
obszary kraju, w tym wyspy takie jak: Tawi-Tawi, Jolo, Basilan i
największa - Mindanao. Ogromnym problemem dla gospodarki
turystycznej Filipin jest jednak działalność organizacji w regionach,
w których muzułmanie stanowią mniejszość wyznaniową. 

1) Szkoła Wyższa Przymierza Rodzin w Warszawie, ul. Grzegorzewskiej 10, 02-776 Warszawa.

2) Stopień alfabetyzacji w wybranych krajach Azji: Japonia, Korea Południowa - 100 %, Tajlandia

- 93 %, Indonezja - 77%, Laos - 84 %, Myanmar - 81 %, Kambodża - 35 %; ibid.
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Wpro wa dze nie

Fi li pi ny są pań stwem wy spiar skim, zaj mu ją ar chi pe lag zło żo ny
z 7107 wysp na Oce anie Spo koj nym o łącz nej po wierzch ni 300 000
km. Kraj li czy 83 mi lio ny miesz kań ców.

Dwie naj więk sze wy spy ar chi pe la gu to: Lu zon, na któ rym znaj -
du je się sto li ca kra ju - Ma ni la, oraz wy spa Min da nao (Sal ta, 1974). 

Lud ność Fi li pin jest zróż ni co wa na et nicz nie. Ży je tu kil ka na ście
ty się cy Ne gry tów, po tom ków pierw szych miesz kań ców ar chi pe la gu,
wie lu miesz kań ców jest po cho dze nia mon go idal ne go, są oni po tom -
ka mi przy by szów z Azji. Wy spy za miesz ku ją rów nież po tom ko wie
przy by szów z Bor neo (daw ny suł ta nat Bru nei). Znacz ną cześć lud no -
ści sta no wią po tom ko wie Hisz pa nów, Ame ry ka nów i Chiń czy ków
(Ga ge lo nia 1969). Zróż ni co wa nie et nicz ne wpły nę ło na wy jąt ko we
bo gac two ję zy ko we - na Fi li pi nach uży wa się aż 70 ję zy ków lo kal -
nych. Ję zy kiem urzę do wym jest phii li pi no i hisz pań ski, w po wszech -
nym uży ciu jest jed nak rów nież ję zyk an giel ski (An der son, 1994).
Głów ne ga łę zie go spo dar ki Fi li pin to prze mysł - 25%, rol nic two i ry -
bo łów stwo -23,5%, han del 19,5% oraz usłu gi - 11,8%. PKB wy no si
960 USD na oso bę. 

Fi li pi ny mo gą po chwa lić się wy so kim stop niem al fa be ty za cji2 - po -
nad 90%, co pla su je je na jed nej z wyż szych po zy cji w re gio nie Azji Po -
łu dnio wej i Po łu dnio wo- Wscho dniej. W ca łym kra ju na ucza nie na szcze -
blu pod sta wo wym jest bez płat ne i obo wiąz ko we. Znacz na część mło dzie -
ży uczęsz cza do szkół śred nich, w któ rych na uka rów nież jest bez płat na.

Tourism Market Trends, 2005 Edition - Annex, WTO.

Tourism Market Trends, 2005 Edition - Annex, WTO

Tab. 1: Dochody czerpane z turystyki na Filipinach (w milionach USD).

Tab. 2: Przyjazdy turystów na Filipiny (w 1000).
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Fi li pi ny na le żą do gru py państw o do syć zin ten sy fi ko wa nym roz wo ju
sek to ra tu ry stycz ne go i usług oko ło tu ry stycz nych (tab.1 i 2). W 2004
ro ku tu ry sty ka wy two rzy ła 7,3 % PKB, da jąc miej sca pra cy dla 2 837
150 osób (9,4 % za trud nie nia w ska li kra ju). Pro gno zy wy ko na ne
przez World Tra vel & To urism Co un cil prze wi du ją, że do 2015 ro ku
za trud nie nie w tu ry sty ce wzra stać bę dzie o 5,4 % rocz nie. Obec nie Fi -
li pi ny zaj mu ją 50 miej sce w ska li tu ry sty ki na świe cie (spo śród 174
kra jów prze ba da nych przez WTTC / OEF). W kwe stii do cho dów
czer pa nych z tu ry sty ki, po zy cja Fi li pin jest słab sza - kraj pla su je się
do pie ro na 133 po zy cji. 

Ze wzglę du na zróż ni co wa ny stan bez pie czeń stwa, tu ry sty ka roz -
wi ja się tyl ko na nie któ rych ob sza rach. Naj więk szy ruch tu ry stycz ny
od no to wy wa ny jest na wy spie Lu zon (ta ra sy ry żo we Ba naue- na zy wa -
ne "8 cu dem świa ta"), na wy spach Ca tan du anes, na Ce bu oraz na Bo -
ra Cao (tu ry sty ka wy po czyn ko wa, po by to wa). Ze wzglę du na za miesz -
ki ter ro ry stycz ne i licz ne po rwa nia, przez tu ry stów zu peł nie po mi ja -
ne są po łu dnio we ob sza ry kra ju, w tym wy spy ta kie jak: Ta wi -T awi,
Jo lo, Ba si lan i naj więk sza - Min da nao (95 000 km2).

Od 1565 ro ku do po cząt ków XX wie ku, Fi li pi ny po zo sta wa ły pod
rzą da mi Hisz pa nii. W 1898 ro ku Hisz pa nia od sprze da ła wy spy Ame -
ry ka nom. Kraj uzy skał nie pod le głość w 1946 ro ku, po zo sta jąc na dal
pod wpły wem po li tycz nym i woj sko wym Sta nów Zjed no czo nych. Na
mo cy obu stron nych po ro zu mień Sta ny Zjed no czo ne otrzy ma ły w dłu -
go let nią dzier ża wę kil ka baz mor skich i lot ni czych znaj du ją cych się
na Fi li pi nach.

Pierw szy pre zy dent kra ju Fer di nand Edra lin Mar kos spra wo wał
w kra ju rzą dy dyk ta tor skie. Na Fi li pi nach roz go rza ła woj na do mo wa.
Po oba le niu dyk ta tu ry Mar co sa i od da niu wła dzy w rę ce Co ra zon
Aqu ino - wdo wy po Be ni gno Si me onie Aqu ino, za mor do wa nym przy -
wód cy par tii opo zy cyj nej, Mar cos wraz ze swą żo ną Imel dą ucie kli
z kra ju (An der son, 1994). 

Okres wy stę po wa nia is la mu na Fi li pi nach. Obec ny ob raz re li gii.

Pierw szy mu zuł mań ski mi sjo narz - Ka rim ul`Ma kh dum - do tarł
na Fi li pi ny w 1380 ro ku, rze czy wi sta is la mi za cja Fi li pin roz po czę ła
się w XV wie ku. Is lam prze do stał się na Fi li pi ny z są sied niej Ma le zji
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(z Suł ta na tu Bru nei na wy spie Bor neo) oraz za po śred nic twem kup -
ców arab skich, roz po wszech nił się głów nie na po łu dnio wych wy spach
ar chi pe la gu. Da ne sta ty stycz ne pu bli ko wa ne w róż nych opra co wa -
niach są dość roz bież ne: mu zuł ma nie sta no wić ma ją obec nie od 4,3%
do 15% ogó łu lud no ści, zaś chrze ści ja nie pro por cjo nal nie 94,2 % lub
75 % wszyst kich miesz kań ców. Po twier dza ne jest ist nie nie po nad 300
ko ścio łów chrze ści jań skich, z cze go więk szość de fi nio wa na jest ja ko
sek ty (Sztum ski, 1993). Udział ka to li ków uzna ją cych zwierzch nic two
Pa pie ża z ro ku na rok ma le je. Z ko lei udział mu zuł ma nów sta je się
co raz znacz niej szy (Go da, 1999). W prak ty ce jest on zde cy do wa nie
wyż szy niż po da ją to ofi cjal ne sta ty sty ki.

Przez set ki lat lud ność chrze ści jań ska i mu zuł mań ska Fi li pin ży -
ła obok sie bie w har mo nii (Ga ge lo nia, 1969). Mu zuł ma nie fi li piń scy
prze ję li licz ne zwy cza je od ko ścio ła ka to lic kie go, mi mo to nie ma ją
po czu cia wspól no ty re li gij nej z chrze ści jań stwem, ani tym bar dziej
nie po sia da ją wie dzy o wspól nych ko rze niach re li gij nych. Chrze ści -
jań stwo, zwłasz cza zaś Ko ściół rzym sko -k at oli cki, z Pa pie żem na cze -
le jest w ich od czu ciu opo zy cją is la mu. Dzia łal ność mi sjo nar ska, rów -
nież chrze ści jań skie ak cje cha ry ta tyw ne w opi nii lo kal nych muł łów
in ter pre to wa ne są ja ko za mach na is lam.

Kon flik ty na li nii chrze ści jań stwo - is lam roz po czę ły się w la tach
70-tych, kie dy wie lu na uczy cie li mu zuł mań skich wy je cha ło do szkół
re li gij nych za gra ni cę, zwłasz cza do Ara bii Sau dyj skiej, Sy rii i Li bii.
Po ich po wro cie na Fi li pi nach wy bu do wa no set ki me cze tów i szkół
ko ra nicz nych (The Na tio nal Bu re au of Asian Re se arch, 2006). Po -
wszech nie za czę to uczyć ję zy ka arab skie go. Zmia nie uległ rów nież
styl i tre ści na ucza nia w szko łach ko ra nicz nych. Za adop to wa no ucze -
nie się "na pa mięć" bez in ter pre ta cji po zwa la ją cej na in dy wi du al ne
zro zu mie nie pro ble ma ty ki. W spo sób szcze gól ny do ty czy to su ry Ko -
ra nu na te mat świę tej woj ny. Ak cen to wać za czę to wspól no tę świa ta
mu zuł mań skie go rzą dzą ce go się pra wem sza ria tu w opo zy cji do świa -
ta nie wier nych, któ rych sym bo lem na Fi li pi nach stał się ko ściół
chrze ści jań ski (Ma na lo, 2004). 

Wy kształ ce nie re li gij ne więk szo ści Fi li piń czy ków wy zna ją cych
is lam jest jed nak bar dzo płyt kie. Re li gia trak to wa na jest w spo sób po -
wierz chow ny, w efek cie pro pa go wa ne go sty lu na ucza nia (na pa mięć)
nie do pusz cza ją cy wy cią ga nia wła snych wnio sków. Sprzy ja ją te mu
po glą dy gło szo ne przez lo kal nych muł łów. Śro do wi ska mu zuł mań -
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skie dą żą obec nie do utwo rze nia nie za leż ne go od pół noc nych Fi li pin
pań stwa re li gij ne go. 

W aspek cie le gi sla cyj nym Fi li pi ny to pań stwo świec kie, nie obo -
wią zu ją więc prze pi sy wy wo dzą ce się z pra wa mu zuł mań skie go (sza -
ria tu) do ty czą ce np. ról spo łecz nych, związ ków po za mał żeń skich,
ubio ru ko biet, do stęp no ści al ko ho lu itd. (Bau ti sta, 1994). Tra dy cyj ne
stro je ko biet na Fi li pi nach zwią za ne by ły przede wszyst kim z przy na -
leż no ścią et nicz ną, mniej z wy zna wa ną re li gią. Obec nie mu zuł man ki
co raz chęt niej za kła da ją hi dżab.

Fun da men ta lizm na Fi li pi nach

Na Fi li pi nach dzia ła jed na z naj bar dziej ra dy kal nych grup is la mi -
stycz nych Abu Say y af (Oj co wie Mie cza), na zy wa na też Al -H ar akat Al-
Isl amya - dą żą ca do ode rwa nia po łu dnio wych wysp Fi li pin od czę ści
chrze ści jań skiej oraz do utwo rze nia wiel kie go mu zuł mań skie go pań -
stwa, w skład któ re go wejść mia ły by: wy spa Min da nao, ar chi pe lag Su lu,
wy spa Bor neo (na le żą ca obec nie czę ścio wo do Ma le zji, a czę ścio wo do
In do ne zji), ob sza ry po ło żo ne przy Mo rzu Po łu dnio wo Chiń skim oraz
Pół wy sep Ma laj ski, na le żą cy obec nie do Ma le zji, Taj lan dii i Bir my (Co -
un cil of Fo re ign Af fa irs, 2006). Abu Say y af wy wo dzi się z Fron tu Na ro -
do wo Wy zwo leń cze go Mo ro, jed ne go z dwóch głów nych mu zuł mań -
skich ru chów se pa ra ty stycz nych na po łu dnio wych Fi li pi nach. Środ -
kiem do uzy ska nia "nie pod le gło ści" ma ją być za ma chy bom bo we, po -
rwa nia i eg ze ku cje. Gru pa sta wia so bie po nad to za cel cał ko wi tą eks ter -
mi na cję lud no ści chrze ści jań skiej na Fi li pi nach (Ma na lo, 2004). Za ło -
ży cie lem gru py był Aba du ra jik Abu ba kar Jan ja la ni, na uczy ciel z miej -
sco wo ści Isa be la na wy spie Ba si lian. W la tach 80-tych, jak wie lu mu zuł -
mań skich na uczy cie li fi li piń skich, wy je chał na stu dia teo lo gii i ję zy ka
arab skie go do Li bii, Sy rii i Ara bii Sau dyj skiej. Brał udział w woj nie
afgań skiej prze ciw so wiec kiej oku pa cji, gdzie po znał Osa mę Ben La de -
na, któ ry prze ka zał mu 6 mi lio nów USD na utwo rze nie or ga ni za cji is la -
mi stycz nej oraz mu zuł mań skiej par tii po li tycz nej w po łu dnio wych Fi li -
pi nach. Od 1989 le gal nym ra mie niem Abu Say y af jest par tia po li tycz na
ARMM. Obec nie Abu Say y af fi nan so wa na jest w głów nej mie rze przez
biz nes me nów z Ara bii Sau dyj skiej. Aba du ra jik Abu ba kar Jan ja la ni zo -
stał za bi ty w grud niu 1998 ro ku, w cza sie nie uda nej pró by aresz to wa nia
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na wy spie Ba si lian. Od te go cza su, przy wód cą Abu Say y af zo stał młod -
szy brat Aba du ra ji ka - Kha daf fy Jan ja la ni.

Od po cząt ku swo jej dzia łal no ści 1990 ro ku Abu Say y af zor ga ni -
zo wa ła dzie siąt ki za ma chów bom bo wych, po rwań i eg ze ku cji na te re -
nie ca łych Fi li pin, na ob sza rze Mo rza Po łu dnio wo -chi ński ego, a na -
wet Ma le zji i In do ne zji. Naj wię cej ofiar przy niósł za mach bom bo wy
w dziel ni cy por to wej w Ma ni li (zgi nę ło 100 osób, a set ki zo sta ło ran -
nych). Od cza su ob ję cia kie row nic twa or ga ni za cji przez Kha daf fy ego
Jan ja la nii prze wa ża ją po rwa nia dla oku pu. Po rwa nie tu ry stów mia ło
miej sce rów nież na Pa la wa nie, w ma ju 2001 ro ku. Abu Say y af, upro -
wa dzi ła wów czas dwu dzie stu tu ry stów oraz per so nel pra cow ni czy
z luk su so we go re sor tu Dos Pal mas po ło żo ne go w po bli żu sto li cy wy -
spy - Pu er to Prin ces sa. Wśród za kład ni ków zna la zło się trzech cu dzo -
ziem ców. Nie któ rzy za kład ni cy zo sta li stra ce ni, in ni prze trzy my wa ni
by li na wy spie Ba si lian. Po stę po wa nie po ry wa czy z gru py Abu Say y -
ah by ło szcze gól nie okrut ne. Szcząt ki ofiar prze sy la no ro dzi nom
w pacz kach. W 2002 pod ło żo ne zo sta ły bom by w Pu er to Prin ces sa.
Ła dun ki zo sta ły zde to no wa ne przed wy bu chem. Dzia łal ność Abu
Say y af wpły wa na ob ni że nie ru chu tu ry stycz ne go w ca łych Fi li pi -
nach, w spo sób szcze gól ny w od nie sie niu do po łu dnio wych ob sza rów
kra ju. Or ga ni za cja utrzy mu je ści słe kon tak ty z Al. Ka idą (The Na tio -
nal Bu re au of Asian Re se arch, 2006).

De par ta ment Sta nu USA umie ścił Abu Say y af na li ście or ga ni za -
cji ter ro ry stycz nych. Kha daf fy Jan ja la ni jest jed nym z sze ściu naj bar -
dziej po szu ki wa nych ter ro ry stów przez FBI. W pierw szej szó st ce zna -
leź li się rów nież dwaj in ni człon ko wie Abu Say y af: Isni lon To to ni Ha -
pi lon oraz Ja inal An tel Sa li, Jr (FBI Upda tes Most wan ted ter ro ri sts
and Se eking In for ma tion - War of Ter ro rism List. FBI Na tio nal Press
Re le ase, Fe bru ary 24, 2006).

Po mi mo ra dy kal nych tre ści prze ka zy wa nych przez na uczy cie li
wy kształ co nych w Li bii, Sy rii i Ara bii Sau dyj skiej prak ty ka na ucza -
nia mło dzie ży w szko łach, oraz dzia łal ność szkół ko ra nicz nych przy
me cze tach nie pod le ga kon tro li pań stwa. 

Pro win cja Pa la wan, a zwłasz cza wy spy Spra tly po ło żo ne na Mo -
rzu Po łu dnio wo chiń skim, są ob sza rem, któ rym zda niem se pa ra ty -
stów mu zuł mań skich po wi nien wcho dzić w skład wiel kie go mu zuł -
mań skie go pań stwa. Więk szość miesz kań ców pro win cji Pa la wan jest
te mu jed nak zde cy do wa nie prze ciw na. W 2001 ro ku na Pa la wa nie od -
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by ło się re fe ren dum, w któ rym miesz kań cy mie li zde cy do wać o przy -
łą cze niu pro win cji do Au to no micz ne go Re gio nu Mu zuł mań skie go
Min da nao. Po mysł upadł jed nak przy sprze ci wie więk szo ści gło su ją -
cych (Co un cil of Fo re ign Af fa irs, 2006, Ma na lo, 2004).

Wnio ski 

Po li ty ka we wnętrz na pań stwa w od nie sie niu do po szcze gól nych
pro win cji peł ni ro lę zde cy do wa nie wspie ra ją cą. Do ty czy to za rów no
sek to ra in we sty cji, co re gu la cji praw nych za pew nia ją cych znacz ne mu
od set ko wi oby wa te li zysk z tu ry sty ki. Za naj waż niej sze dzia ła nia
w tym za kre sie uznać na le ży in we sty cje w roz wój in fra struk tu ry dro -
go wej (środ ki fi nan so we prze zna cza ne są w rów nym stop niu w roz wój
po łu dnia i pół no cy Pa la wa nu) oraz obo wią zek ko rzy sta nia z usług
przed się bior ców lo kal nych.

De cen tra li za cja de cy zji in we sty cyj nych po zwa la na ukie run ko wa ną
dzia łal ność z uwzględ nie niem spe cy fi ki po szcze gól nych re gio nów (Bar -
bo sa, 1999; Flo res, 1992; Lam bert, 1993). Dzię ki pla no wo pro wa dzo nym
dzia ła niom władz pań stwa i władz wy spy eli mi no wa ne są moż li wo ści wy -
stą pie nia dys funk cji tu ry stycz nych ze wzglę du na wzmo żo ny kon takt tu -
ry stów z lud no ścią au to chto nicz ną nie czer pią ca zy sków z sek to ra tu ry -
stycz ne go, ze wzglę du na nie od po wied nie za cho wa nie tu ry stów, a na wet
ze wzglę du na nie spra wie dli wy po dział zy sków z sek to ra tu ry stycz ne go. 

Wy da wać by się mo gło, że dzia łal ność rzą du fi li piń skie go w za -
kre sie za po bie ga nia dys funk cjom tu ry stycz nym na tle spo łecz no -ku -
lt ur owym jest mo de lo wa. W rze czy wi sto ści po dat ność Fi li pin na dys -
funk cje jest ogrom na. Wy tłu ma czyć to moż na zu peł nym nie do ce nia -
niem przez rząd Fi li pin ro li edu ka cji. 

Po mi mo ra dy kal nych tre ści prze ka zy wa nych przez na uczy cie li
wy kształ co nych w Li bii, Sy rii i Ara bii Sau dyj skiej prak ty ka na ucza -
nia mło dzie ży w szko łach, oraz dzia łal ność szkół ko ra nicz nych przy
me cze tach nie pod le ga kon tro li pań stwa. Pro wa dzi to do ła two ści
prze ka zu po glą dów ra dy kal nych, do roz prze strze nia nia się fun da -
men ta li zmu a na wet swo bod ne go wer bo wa nia no wych człon ków na
rzecz Abu Say y af oraz in nych or ga ni za cji o cha rak te rze ra dy kal nym
i se pa ra ty stycz nym. Tre ści pro pa go wa ne w szko łach ko ra nicz nych
pro wa dzą do znacz nych prze obra żeń "for my" is la mu - od to le ran cyj -
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ne go, współ ist nie ją ce go obok in nych re li gii do is la mu wo ju ją ce go,
sku pia ją ce go się na świę tej woj nie z nie wier ny mi. Zda niem au tor ki
brak kon tro li szkol nic twa jest dla Fi li pin naj więk szym za gro że niem.
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