
37% Chi czyków i 11% Indusów3. W Singapurze proporcje te wygl da y odwrot-
nie � Chi czycy stanowili 75% spo ecze stwa, podczas gdy Malajów by o oko o 
17%, a Indusów � 7%4.

Malezja
W niepodleg ej Malezji funkcjonowa  wykszta cony jeszcze w czasach kolo-

nialnych swoisty podzia  �ról�. Malajowie dominowali w sferze politycznej, Chi -
czycy w ekonomicznej, a Indusi traktowani byli jak �m odsi partnerzy�5. W adze 
Malezji stara y si  stworzy  spo ecze stwo oparte na wspó pracy poszczególnych 
grup etnicznych. Jednak kontynuuj c polityk  Brytyjczyków, od pocz tku realizo-
wa y program Specjalnych Praw dla Malajów (Malay Special Rights). W pierwszej 
kolejno ci skoncentrowano si  na zatrudnieniu w sektorze publicznym, do którego 
rz dz cy mieli stosunkowo atwy dost p. Wska nik zatrudnienia w s u bie cywilnej 
ustalono nast puj co: czterech Malajów przypada o na ka dego nie-Malaja, a w s -
downictwie i sektorze spraw zagranicznych wynosi  on 3:1. W ten sposób uda o 
si  osi gn  znaczny sukces, od 1957 do 1970 r. liczba zatrudnionych w s u bie 
cywilnej Malajów wzros a z 34,6% do 86,6%. Kolejn  dziedzin  promalajskiej ak-
tywno ci pa stwa by a edukacja. Tworzono instytucje maj ce na celu dokszta canie 
Malajów, hojnie przyznawano ucz cym si  stypendia, obni ano standardy rekruta-
cyjne. Znacz c  rol  odegra o Centrum Szkoleniowe RIDA (RIDA6 Training Cen-
ter), przemianowane w 1967 r. na Instytut Technologii MARA (MARA7 Institute 
of Technology, MIT), kszta c cy specjalistów z ró nych dziedzin oraz biznesme-
nów. Liczba studentów tej uczelni wzros a z 67 w 1964 r. do 4000 w roku 19708.

Lata 60. by y dla Malezji okresem o ywionego wzrostu gospodarczego, który 
jednak nierównomiernie odczu y trzy g ówne grupy etniczne, co przyczynia o si  
do wzrostu napi  pomi dzy nimi. Malajowie chcieli w wi kszym stopniu party-
cypowa  w korzy ciach ekonomicznych, natomiast Chi czycy dali wi kszego 

3 Lee Hwok-Aun, Racial Inequality and Af rmative Action in Malaysia and South Africa, Am-
herst 2010, s. 48.

4 J. L. Margolin, National Construction, Identity Quest and Communitarian Temptations in In-
dependent Singapore [w:] P. Lang (red.), Ethnic Minorities and Politics in Southeast Asia, Frank-
furt am Main 2004, s. 36.

5 Chua Beng Huat, Group Rights and Democracy in Southeast Asia [w:] Yin-wah Chu, Siu-lun 
Wong (red.), East Asia�s New Democracies, London 2010, s. 236.

6 Urz d ds. Rozwoju Terenów Wiejskich i Przemys u (Rural and Industrial Development Au-
thority). Redakcja.

7 Malezyjska agencja rz dowa Majlis Amanah Rakyat (Zaufania Publicznego) utworzona 
w 1966 r. Redakcja.

8 Lim Mah Hui, Af rmative Action, Ethnicity and Integration: the Case of Malaysia, �Ethnic 
and Racial Studies� 1985, Vol. 8, No. 2, s. 257.



dost pu do aparatu w adzy9. W maju 1969 r. odby y si  kolejne wybory parlamen-
tarne. Pokaza y one wzrost niech ci do polityki Przymierza10, które utraci o wi k-
szo  2/3 w parlamencie federalnym11. Sukces partii opozycyjnych wi towano 
przede wszystkim w rodowiskach chi skich oraz, w mniejszym stopniu, w indu-
skich. W centrum Kuala Lumpur zbierali si  demonstranci, 12 maja odby  si  po-
chód zwolenników opozycyjnych partii chi skich (Gerakan oraz Partii Akcji De-
mokratycznej � Democratic Action Party, DAP). W stolicy pojawia o si  coraz 
wi cej demonstruj cych Chi czyków i Indusów, wznosz cych has a ostateczne-
go rozprawienia si  z �kwesti  malajsk �. Malajowie pocz tkowo nie wdawali si  
w konfrontacj , kiedy jednak najwi ksza partia polityczna, UMNO (United Malays 
National Organisation), zaapelowa a do nich o zorganizowanie kontrdemonstracji, 
naprzeciw demonstruj cym mniejszo ciom ruszy  t um uzbrojonych w maczety mu-
zu manów malajskich, wzywaj cych do walki z niewiernymi. W nocy z 12 na 13 
maja odby o si  nadzwyczajne posiedzenie najwy szych w adz pa stwowych. Po 
telewizyjnym or dziu premiera Tunku Abdul Rahmana12 wprowadzono stan wy-
j tkowy, do miasta wkroczy y  oddzia y wojskowe. Wed ug o cjalnych statystyk 
w zamieszkach zgin o 206 osób, a 439 zosta o rannych13.

Rz d zdecydowa , e za egna kryzys samodzielnie, bez potrzeby wspó dzia-
ania z opozycj . Pocz tkowo o wszcz cie konfrontacji rasowej oskar ano komu-

nistów, ostatecznie jednak uznano, e przyczyn  zamieszek by y nierozwi zane 
problemy nierówno ci ekonomicznych pomi dzy Malajami a nie-Malajami14. Je-
dynym sposobem na zapewnienie d ugotrwa ego pokoju, stabilno ci i dobrobytu 
w pa stwie wydawa o si  zrównanie poszczególnych grup etnicznych pod wzgl -
dem ekonomicznym. W tym celu nale a o wi c �wci gn � Malajów do g ównego 
nurtu gospodarki i w ten sposób usun  �defekty� spo ecze stwa wieloetnicznego.

Od pocz tku lat 70. XX w. Przymierze zacz o realizowa  now  polityk  et-
niczn , zorientowan  na budow  pa stwa zdominowanego przez Malajów15. Jej 
przejawy widoczne by y w kilku obszarach. Wprowadzono: po pierwsze � now  
ideologi  narodow  (Rukunegara16), proklamowan  o cjalnie 31 sierpnia 1970 r., 

9 Chua Beng Huat, op. cit., s. 236.
10 Alliance Party � koalicja partii b d cych przedstawicielami trzech g ównych grup etnicznych, 

rz dz ca w latach 1959�1974. Redakcja.
11 Lim Mah Hui, op. cit., s. 236.
12 Tunku Abdul Rahman � malajski polityk i prawnik, premier w latach 1957�1970.
13 A. Jelonek, E. Trojnar, Malezja, Warszawa 2009, s. 122�123.
14 Lim Mah Hui, op. cit., s. 263.
15 Ibidem.
16 Poj cie dos ownie t umaczone jest jako �Podstawowe Zasady Pa stwa�. Mia y one stanowi  

wytyczne nowej narodowej koegzystencji. Ideologia opiera a si  na pi ciu g ównych zasadach: wie-
rze w Boga, lojalno ci wobec króla i pa stwa, przestrzeganiu Konstytucji, rz dach prawa oraz do-
brych obyczajach i moralno ci. Nigdy jednak nie uda o si  jej wdro y  w pe ni, a wraz z rozwojem 



po drugie � trzy nowe polityki narodowe: ekonomiczn , o wiatow  i kulturaln , po 
trzecie � zmiany do konstytucji i nowe ustawodawstwo17. Za najwa niejsz  inicja-
tyw  uznaje si  Now  Polityk  Gospodarcz  (New Economic Policy, NEP), reali-
zowan  w latach 1971�199018, której celem by o zlikwidowanie ubóstwa oraz re-
strukturyzacja gospodarki, tak by zapewni  bumiputras do 1990 r.19 przynajmniej 
30% miejsc pracy i 30% w asno ci maj tku narodowego. Lata 70. XX w. uznawa-
ne s  za pocz tek malezyjskiej akcji a rmatywnej20.

Postaci  kluczow  dla malezyjskiej polityki etnicznej jest Mahathir bin Moha-
mad21, premier w latach 1981�2003. Po wydarzeniach 13 maja 1969 r. przyj  on 
postaw  wyra nie promalajsk  i antychi sk 22. Z czasem jednak jego pogl dy za-
cz y ewoluowa  w kierunku bardziej umiarkowanym. Kiedy w 1981 r. obj  urz d 
premiera, rozpocz  proces �malaizacji�23 kraju. Punktem ci ko ci w wewn trznej 
polityce pa stwa mia a sta  si  sprawa kulturowej, a tym samym narodowej to sa-
mo ci. Mahathir podkre la  potrzeb  wykszta cenia wiadomo ci kulturowej i na-
rodowej u niemalajskich grup etnicznych, zw aszcza u Chi czyków. Narz dziem 
integracji mia  by  j zyk malajski (bahasa). Zak adano te , e w kszta towaniu 
nowej to samo ci narodowej du  rol  powinna odegra  islamizacja pa stwa24.

Za rz dów Mahathira, równolegle do programu Bahasa-Malaysia i islamiza-
cji, zrodzi a si  koncepcja Bangsa Malaysia (Malaysian nationality, Malysian na-
tion, Malaysian United People). Zosta a ona wprowadzona w ycie dokumentem 
Wizja 2020 (Vision 2020, Wawasan 2020), który zak ada, e silna jedno  etnicz-
na jest niezb dna dla kontynuowania rozwoju pa stwa, a ustanowienie Bangsa 
Malaysia jest pierwszym z dziewi ciu g ównych wyzwa , którym naród musi sta-
wi  czo o, aby stworzy  w pe ni rozwini te pa stwo25. W Wizji 2020, wyzwanie to 
sprecyzowane jest jako ustanowienie zjednoczonego narodu malajskiego, maj ce-

parlamentaryzmu i coraz wi ksz  zale no ci  relacji rasowych od polityki gospodarczej stopniowo 
traci a na znaczeniu.

17 Mohamed Mustafa bin Ishak, From Plural Society to Bangsa Malaysia: Ethnicity and Natio-
nalism in the Politics of Nation-Building in Malaysia, Leeds 1999, s. 79.

18 Obecnie zast piona przez Narodow  Polityk  Rozwojow  (National Development Policy, NDP).
19 Lim Mah Hui, op. cit., s. 263.
20 Zdaniem cz ci badaczy akcja a rmatywna obserwowana by a od pocz tku niepodleg o ci. 

Po roku 1969 nast pi  jednak jej kulminacyjny etap.
21 Mahathir bin Mohamad (ur. w 1925 r.), malezyjski polityk, premier w latach 1981�2003 (by  

najd u ej rz dz cym premierem Malezji). Od pocz tku kariery politycznej zwi zany z UMNO.
22 Boon Kheng Cheah, Malaysia: the Making of a Nation, Singapore 2002, s. 199.
23 K. Tomala, Emigracja chi ska w krajach Azji Po udniowo-Wschodniej. Problemy asymila-

cji, Wroc aw 1987, s. 328.
24 Ibidem, s. 329.
25 Ooi Kee Beng, Bangsa Malaysia: Vision or Spin? [w:] Saw Swee Hock, K. Kesavapany (red.), 

Malaysia: Recent Trends and Challenges, Singapore 2006, s. 50.



go poczucie powszechnego i wspólnego przeznaczenia. Musi to by  naród yj cy 
w pokoju, zintegrowany terytorialnie i etnicznie, d cy do harmonii i partnerstwa, 
lojalny politycznie i oddany sprawom narodowym26. Poj cie Bangsa Malaysia mia-
o w pewnym sensie zast pi  ekskluzywn  kategori  bumiputra, by a to bowiem 

doktryna malezyjska, a nie malajska, chi ska czy indyjska. W odpowiedzi na scep-
tyczne reakcje nie-Malajów premier podkre la , e odrzuca ona asymilacj  jako 
przysz o  Malezji i nie wymaga zerwania z kultur , religi  czy j zykiem. Jej ce-
lem by o stworzenie narodu, którego cz onkowie identy kuj  si  ze swoim pa -
stwem, mówi  j zykiem bangsa i przestrzegaj  konstytucji27.

Zgodnie z za o eniami lepsza pozycja ekonomiczna Malajów oraz promowa-
na jednocze nie wieloetniczno  szkó , miejsc pracy i osiedli mieszkalnych mia-
y zapewni  wi ksz  stabilno  pa stwa oraz integracj  narodu, wzrost tolerancji 

i wzajemnego zrozumienia. Tymczasem uprzywilejowani Malajowie z jednej stro-
ny, a dyskryminowani Chi czycy i Indusi z drugiej tworzyli w rzeczywisto ci za-
mkni te enklawy28. W adze Malezji, zamiast koncentrowa  si  na organizowaniu 
przestrzeni spo eczno-ekonomicznej dla wszystkich grup etnicznych, �uk ada y 
si � z nimi, jedn  wyra nie faworyzuj c29. Warto te  zauwa y , e akcja a rma-
tywna mia a poprawi  sytuacj  wszystkich bumiputras. Tymczasem niemalajskie 
grupy etniczne (np. Kadazan, Iban, Orang Asli), stanowi ce oko o 10% populacji 
Malezji, w niewielkim stopniu zosta y obj te polityk  rz du i w a ciwie nie od-
czu y jej skutków30.

Singapur
Przedstawiciele Partii Akcji Ludowej (People�s Action Party, PAP), która za-

cz a sprawowa  w adz  w niepodleg ym Singapurze, cz sto podkre lali krucho  
pa stwowo ci Singapuru, a jako jedn  z podstawowych s abo ci wymieniali skom-
plikowan  sytuacj  etniczn . Rz d prowadzi  wi c szereg dzia a  maj cych na celu 
zwalczenie tej przeszkody.

O cjalny plan rz dowy zak ada  zapewnienie �wielorasowo ci� spo ecze stwa. 
Pomimo znacznych ró nic wyst puj cych w ramach poszczególnych grup etnicz-
nych ka dy Singapurczyk zosta  przydzielony do jednej z czterech kategorii etnicz-
nych (Chi czycy, Malajowie, Indusi, inni), która wpisywana by a do jego dowodu 
to samo ci31. G ównym zadaniem sta a si  uni kacja systemu edukacji, opartego 

26 Http://www.wawasan2020.com/vision/p2.html [dost p: 15 kwietnia 2012].
27 Ooi Kee Beng, op. cit., s. 53.
28 Ibidem, s. 216.
29 Lee Hwok-Aun, op. cit., s. 68.
30 Lee Hock Guan, Af rmative Action in Malaysia, �Southeast Asian Affairs� 2005, s. 222.
31 L. Z. Rahim, Whose Imagined Community?, Racism and Public Policy Conference Paper, 

Durban 2001, s. 12.



na j zyku angielskim. Ka da grupa etniczna musia a obowi zkowo uczy  si  tak-
e swojego �j zyka ojczystego� � Chi czycy dialektu mandary skiego, Malajo-

wie malajskiego32, a Indusi tamilskiego, bengalskiego lub hindi33. Pojawi y si  przy 
tym liczne kontrowersje, na przyk ad ludno  pochodz c  ze Sri Lanki i Pakistanu 
zakwali kowano jako Indusów, zatem uczy a si  j zyka tamilskiego, z którym ni-
gdy wcze niej nie mia a styczno ci34. Równie  wielu Chi czyków ucierpia o z po-
wodu zaklasy kowania do jednej kategorii. Cz  z nich nigdy nie pos ugiwa a 
si  j zykiem mandary skim, tylko dialektem prowincji, z których si  wywodzi-
a. W ich domach mówiono bowiem w a nie w tym dialekcie lub po angielsku35.

Kolejnym elementem polityki wielorasowej by o zach canie poszczególnych 
grup etnicznych do kultywowania swoich tradycji kulturalnych, na przyk ad ob-
chodzenia ró nego rodzaju wi t (chi skiego Nowego Roku, malajskiego wi ta 
Hari Raya, indyjskiego wi ta wiate )36.

Rz d podejmowa  te  pewne kroki zmierzaj ce do wyrównywania szans s ab-
szych liczebnie i ekonomiczne Malajów oraz Indusów: studenci pochodzenia ma-
lajskiego byli zwolnieni na przyk ad z czesnego na Uniwersytecie Narodowym, 
Malajowie mieli te  atwiejszy dost p do miejsc pracy w instytucjach rz dowych. 
W efekcie biznes prywatny nadal zdominowany by  przez Chi czyków, jednak 
znaczn  cz  ni szych i rednich urz dników pa stwowych stanowili Malajo-
wie i Indusi37.

Niespodziewana zmiana polityki PAP nast pi a w 1979 r., a wyra a a si  w ha-
le: �Wi cej mówi  w j zyku mandary skim, a mniej w dialektach�. By  to pierw-

szy krok do resinizacji Singapuru oraz upowszechnienia ideologii �politycznego 
neokonfucjanizmu�. W 1980 r. wprowadzono Specjalny Plan Pomocy (Special 
Assistance Plan, SAP), który przekszta ca  dziewi  szkó  rednich w elitarne in-
stytucje z chi sk  atmosfer , maj ce za zadanie promowanie j zyka mandary -
skiego38. Uczniowie chi scy nadal mieli obowi zek uczenia si  tego j zyka jako 
ojczystego, natomiast przedstawiciele pozosta ych grup etnicznych mogli wybie-
ra  mi dzy j zykiem w a ciwym dla ich mniejszo ci a j zykiem mandary skim. 
W adze zak ada y, e wraz z rozpowszechnieniem znajomo ci j zyka mandary -
skiego uda si  rozpropagowa  preferowane przez nie warto ci konfucja skie, któ-

32 V. Chua, Kinship, Ethnic Segregation and Multiculturalism in Singapore: A Relational Study, 
�Asian Journal of Social Science� 2009, No. 37, s. 680.

33 Chua Beng Huat, op. cit., s. 233.
34 L. Z. Rahim, op. cit., s. 12.
35 J. L. Margolin, op. cit., s. 37.
36 C. H. Lande, Ethnic Con ict, Ethnic Accommodation, and Nation-Building in Southeast Asia 

�Studies in Comparative International Development� 1999, Vol. 33, No. 4, s. 106.
37 Ibidem, s. 107.
38 J. L. Margolin, op. cit., s. 41.



rym przypisywano wówczas znacz cy wp yw na sukces gospodarczy i utrzymanie 
dyscypliny politycznej w Singapurze39.

Twórca tej pa stwowo ci Lee Kuan Yew oczekiwa , e przedstawiciele wszyst-
kich grup etnicznych dostosuj  si  do wyimaginowanego wzoru singapurskiego 
Chi czyka, zinternalizuj  chi skie warto ci i b d  jak Chi czycy. Stan  si  ma-
terialistami, skoncentrowanymi na edukacji i permanentnym dokszta caniu oraz 
pracy, yj cymi w poczuciu nieustannego strachu przed pora k  b d  okazaniem 
s abo ci. W minimalnym stopniu planowano zachowa  podzia y etniczne, jednak 
brano pod uwag  mo liwo  �pozbycia si � niektórych aspektów kultury mniej-
szo ci, je li kolidowa yby z now  narodow  ideologi 40.

Polityka realizowana w praktyce przez PAP od pocz tku lat 80. XX w. bardziej 
zdaje si  przypomina  asymilacj  ni  budowanie spo ecze stwa wieloetnicznego. 
W adzom zale y jednak na czeniu obydwu strategii. Dominacja chi skich war-
to ci mia a gwarantowa  dobrobyt, a respektowanie praw wszystkich grup etnicz-
nych � pokój i spo eczn  harmoni 41.

Malezja liczy obecnie ponad 29 mln mieszka ców. Jej sk ad etniczny wygl da 
nast puj co: Malajowie 50,4%, Chi czycy 23,7%, ludy tubylcze (Dayak-Iban, Ka-
dazan-Dusun, Bajau, Bidayuh, Orang Asli) 11%, Indusi 7,1%, inne 7,8%. Singapur 
zamieszkuje 5,4 mln ludzi. Chi czycy stanowi  76,8%, Malajowie � 13,9%, Indu-
si � 7,9%, a pozosta e grupy etniczne � 1,4%. Zgodnie z danymi z 2000 r. g ów-
ne religie Malezji to: islam � 60,4%, buddyzm � 19,2%, chrze cija stwo � 9,1%, 
hinduizm � 6,3%, konfucjanizm, taoizm i inne tradycyjne chi skie propozycje  -
lozo czno-etyczne i religie � 2,6%, inne religie � 1,5%, a 0,8% deklaruje ateizm. 
W Singapurze kwestia religii kszta tuje si  nast puj co: buddyzm wyznaje 42,5% 
ludno ci, islam � 14,9%, taoizm � 8,5%, hinduizm � 4%, chrze cija stwo � 14,6%, 
inne religie � 0,7%, natomiast adnej religii nie wyznaje 14,8%.

39 L. Z. Rahim, op. cit., s. 13.
40 M. D. Barr, J. Low, Assimilation as Multiracialism: The Case of Singapore�s Malays, �Asian 

Ethnicity� 2005, Vol. 6, No. 3, s. 167.
41 Ibidem, s. 168.



Malezja
Do dnia dzisiejszego widoczne s  ró nice w dochodach gospodarstw domowych 

i poziomie ycia poszczególnych grup etnicznych zamieszkuj cych Malezj , jed-
nak wska niki dochodów nie-Malajów do dochodów bumiputra pokazuj , e sta-
j  si  one coraz mniej wyra ne. O ile w roku 1970 wska nik dochodów Chi czy-
ków do dochodów bumiputra wynosi  prawie 2,4%, o tyle warto  ta spad a do 
1,7% w 1990 r. i po okresie niewielkiego wzrostu wróci a do tego samego pozio-
mu w 2004 r. Dla wska nika dochodów Indusów do bumiputra dane te kszta tuj  
si  odpowiednio na poziomie: 1,8% w 1970 r., 1,3% w latach 1990 i 2004. Ponad-
to w obydwu przypadkach widoczny jest trend spadaj cy42.

W 1957 r. dochody gospodarstw domowych kszta towa y si  dla poszczególnych 
grup nast puj co: Chi czycy � 1,975 M$, Malajowie � 1,125 M$, Indusi � 475 M$. 
Jeszcze wi ksze dysproporcje wyst powa y przy dochodzie per capita, który pla-
sowa  si  odpowiednio na poziomie: 848 M$, 359 M$, 691 M$43. Fakt, e przeci t-
ny Chi czyk zarabia  ponad dwukrotnie wi cej ni  Malaj, nale cy do wi kszo ci 
dominuj cej politycznie i posiadaj cej zagwarantowane konstytucyjnie przywile-
je, musia  wzbudza  sprzeciw. Odpowiedzi  na to by a promalajska polityka rz -
du, która jednocze nie dyskryminowa a inne grupy etniczne i w znacznym stop-
niu przyczyni a si  do wydarze  13 maja 1969 r. Kryzys pokaza , e realizowana 
w pierwszych latach niepodleg o ci strategia narodowo ciowa by a nieskuteczna. 
Rz d zdecydowa  si  zatem na intensy kacj  akcji a rmatywnej44.

Realizacja za o e  NEP rozpocz a si  od tworzenia przedsi biorstw pa stwo-
wych i innych instytucji, które by y odpowiedzialne za rozwi zywanie konkretnych, 
przypisanych do ich specy ki, problemów gospodarczych45. Jednym ze szczegó-
owych za o e  NEP by o zapewnienie bumiputras 30% udzia ów we w asno ci 

wszystkich przedsi biorstw przemys owych i handlowych do 1990 r. W 1969 r. 
udzia y w spó kach z ograniczon  odpowiedzialno ci  nale a y w 90,5% do Chi -
czyków, w 5,9% do Malajów i w 3,6% do Indusów. Rz d, dzia aj c na mocy art. 153 
Konstytucji, wprowadzi  szereg programów maj cych poprawi  sytuacj  Malajów. 
Nie by y to jednak dzia ania nastawione na wzmocnienie ich konkurencyjno ci, 
a przede wszystkim ustanawianie limitów dotycz cych zatrudnienia w sektorze pu-
blicznym, dost pu do uczelni publicznych czy przyznawanych licencji i kontraktów 

42 Lee Hwok-Aun, op. cit., s. 141.
43 Firdaus Hj. Abdullah, Af rmative Action Policy in Malaysia: To Restructure Society, to Era-

dicate Poverty, �Ethnic Studies Report� 1997, Vol. 15, No. 2, s. 199.
44 Ibidem, s. 202.
45 Ibidem, s. 203. 



rz dowych. Tak e wspomniane wy ej instytucje realizowa y specjalne programy 
i dostarcza y kapita u na rozwój malajskiej przedsi biorczo ci46. Dzia aj c za po-
rednictwem licznych spó ek zale nych, PERNAS47 praktycznie zmonopolizowa  

najbardziej dochodowe sektory ubezpiecze , obrotu nieruchomo ciami i operacji 
gie dowych48. Podobnie funkcjonowa y inne korporacje pa stwowe, na przyk ad 
utworzone w 1974 r. przedsi biorstwo PETRONAS, przejmuj ce monopol w za-
kresie poszukiwania i eksploatacji z ó  ropy naftowej. Rz d stopniowo przejmo-
wa o te  kontrol  nad górnictwem i przemys em kauczukowym.

Na mocy Ustawy o koordynacji przemys u (Industrial Coordination Act) wpro-
wadzono obowi zkowe minimalne limity zatrudnienia Malajów tak e w przed-
si biorstwach prywatnych49. Banki pa stwowe zobowi zane by y do udzielania 
przynajmniej 12% swoich kredytów bumiputras, przy czym warto  ta wzros a 
w 1976 r. do 20%. Banki prywatne natomiast przynajmniej 3% swoich kredytów 
musia y przyznawa  ma ym przedsi biorcom (od 1975 r. � 10%). W 1972 r. po-
wo ano Przedsi biorstwo Gwarancji Kredytowych (Credit Guarantee Corpora-
tion, CGC), które ubezpiecza o 60% kredytów udzielanych ma ym przedsi bior-
com przez banki komercyjne. W 1973 r. CGC gwarantowa a kredyty o warto ci 
1,9 mln dolarów, z czego ok. 53% przyznano Malajom. W roku 1977 warto  ta 
wzros a do 480,4 mln dolarów, w tym 42% dla Malajów50.

Pozycja gospodarcza Malajów ros a tak e w zwi zku z nap ywem zagranicznych 
inwestycji. Kiedy zagraniczne przedsi biorstwo tworzy o w Malezji spó k  typu 
joint venture z kapita em rodzimym, zawierane porozumienie musia o gwaranto-
wa  odpowiedni  liczb  udzia ów dla przedsi biorstw nale cych do bumiputras51.

Jednak ustawodawstwo NEP dawa o te  po rednio mo liwo  bogacenia si  
Chi czykom, którzy zr cznie wykorzystywali liczne luki w przepisach. Powszech-
ne by y tak zwane uk ady Ali-Baba, w których Malajowie (Ali) przekazywali pota-
jemnie uzyskane licencje i inne przywileje przedsi biorcom niemalajskim (Baba). 
Prawie 75% licencji przyznanych Malajom na eksploatacj  drewna by o wykorzy-
stywane w rzeczywisto ci przez przedstawicieli innych grup etnicznych. Podobnie 
wygl da a sytuacja w przypadku licencji na handel ry em52.

Wiele celów realizowanej w latach 1971�1990 Nowej Polityki Gospodarczej 
osi gni to. Poziom ubóstwa zosta  znacznie zredukowany. W roku 1970 wynosi  
on 52,4%, a w roku 1990 � 6,5% (w roku 1999 � 5,5%). Dla Malajów zmniejszy  

46 Mohamed Mustafa bin Ishak, op. cit., s. 127.
47 Perbadanan Nasional (National Trading Corporation). Redakcja.
48 A. Jelonek, Dylematy konsocjonalizmu: przypadek Malezji, Warszawa 2004, s. 216.
49 Mohamed Mustafa bin Ishak, op. cit., s. 127.
50 Lim Mah Hui, op. cit., s. 266.
51 Mohamed Mustafa bin Ishak, op. cit., s. 128.
52 A. Jelonek, op. cit., s. 219.



si  z 65,9% do 20,8%, dla Chi czyków � z 27,5% do 5,7%, a dla Indusów z 40,2% 
do 8,0%53. Zdecydowanie poprawi a si  te  sytuacja ekonomiczna Malajów, któ-
rzy zyskali równie  w dziedzinie edukacji i na rynku pracy.

Cz  naukowców podkre la, e w ród Malajów bogaci y si  przede wszyst-
kim osoby blisko zwi zane z elitami w adzy54. Jednak od pocz tku lat 80. XX w. 
widoczny jest tak e rozwój malajskiej klasy redniej, z o onej przede wszystkim 
z przedsi biorców, mniej uzale nionych od pomocy pa stwa, b d cych w stanie 
konkurowa  z Chi czykami. Jednocze nie zmienia si  rola spo eczno ci chi skiej 
w malezyjskiej gospodarce z �chi skiej spo eczno ci biznesowej� (Chinese busi-
ness community) na mniej �gro n � �chi sk  spo eczno  w malezyjskim bizne-
sie� (Chinese in Malaysian business)55.

Malezyjska akcja a rmatywna mia a te  niekorzystne skutki, i to nie tylko dla 
mniejszo ci. Od ko ca lat 90. XX w. coraz cz ciej podkre la si  jej negatywne 
konsekwencje przede wszystkim dla samych Malajów56. Zdecydowanie os abiona 
zosta a ich umiej tno  konkurowania na rynku, a pozycja pa stwa zmierzaj ce-
go do budowania spo ecze stwa opartego na wiedzy uleg a pogorszeniu. Powsta-
a te  swego rodzaju kultura zale no ci, Malajowie s  bowiem przyzwyczajeni, 
e nie musz  pracowa  tak ci ko jak inni, aby osi gn  po dane wykszta cenie 

czy sukces zawodowy57.
W 1991 r. NEP zosta a zast piona Narodow  Polityk  Rozwojow , której nad-

rz dnym celem nadal by a jedno  narodowa � niezb dna podstawa politycznej 
i spo ecznej stabilno ci oraz rozwoju gospodarczego58. Podtrzymano tak e g ów-
ne za o enia NEP: eliminacj  ubóstwa oraz restrukturyzacj  gospodarki. Wi ksz  
uwag  przywi zano jednak do jako ciowej, a nie tylko ilo ciowej poprawy sytu-
acji Malajów. Po kryzysie  nansowym z 1997 r. wprowadzane by y kolejne stra-
tegie, w ramach których troska o uprzywilejowan  pozycj  bumiputras pozosta-
wa a niezmiennie jednym z g ównych zada 59.

53 Lee Hock Guan, op. cit., s. 219.
54 A. Jelonek, op. cit., s. 219.
55 H. Singh, Ethnic Con ict in Malaysia Revisited, �Commonwealth & Comparative Politics� 

2001, Vol. 39, No. 1, s. 55.
56 Ibidem, s. 212. 
57 Ibidem, s. 222.
58 Http://www.malaysiamerdeka.gov.my/v2/en/achievements/services/167-1991-dasar-pemban-

gunan-nasional [dost p: 20 kwietnia 2012].
59 H. A. Zakaria, K. Suzaina, Ethnic Con ict, Prevention and Management: The Malaysian Case 
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Singapur
Zró nicowanie etniczne spo ecze stwa Singapuru wp ywa na zró nicowanie po-

ziomu ycia. wiadcz  o tym chocia by wska niki pokazuj ce redni dochód mie-
si czny. Dla Chi czyków wynosi  on w 2006 r. 6520 S$, dla Indusów � 5940 S$, 
a dla Malajów � 3850 S$60. Mniejszo  indyjska charakteryzuje si  ponadto naj-
wi kszym rozwarstwieniem, skupia najwi ksz  liczb  ludzi biednych61. Dochody 
poszczególnych grup rosn  sukcesywnie od lat 80. XX w. W przypadku Malajów 
zauwa alne jest jednak wolniejsze tempo wzrostu, a tym samym rosn  dyspropor-
cje dochodowe pomi dzy poszczególnymi grupami.

Na trudn  sytuacj  ekonomiczn  Malajów wp ywa szereg czynników. Dzieci 
pochodz ce z ubogich malajskich rodzin nie zdobywaj  odpowiedniego wykszta -
cenia, a co za tym idzie: otrzymuj  nisko p atn  prac . B dne ko o ubóstwa za-
myka si . Wa nym elementem tej polityki by a kwestia mieszkalnictwa pa stwo-
wego w Singapurze i zwi zanych z ni  nast pstw.

W 1989 r. w adze pa stwa-miasta rozpocz y realizowanie polityki limitów 
etnicznych (Ethnic Integration Policy) w zakresie mieszkalnictwa pa stwowe-
go. W ramach nowej polityki ustalono, na jakim maksymalnym poziomie mog  
si  kszta towa  proporcje wspó istnienia poszczególnych grup etnicznych w blo-
kach i osiedlach. Kiedy okre lone limity zosta y osi gni te, ograniczano równie  
sprzeda  mieszka  i domów na rynku wtórnym. adna transakcja sprzeda y nie 
mog a narusza  ustalonych proporcji, je li na przyk ad osi gni to limit Chi czy-
ków w danym bloku, nie-Chi czyk nie móg  sprzeda  mieszkania Chi czykowi62. 
Zgodnie z deklaracjami ówczesnego ministra rozwoju narodowego limity okre-
lane by y z uwzgl dnieniem zró nicowania etnicznego spo ecze stwa oraz za-

k adanego zapotrzebowania na mieszkania pa stwowe ze strony poszczególnych 
grup63. Polityka dotyczy a zarówno nowych, jak i ju  zamieszkanych bloków oraz 
nieruchomo ci zajmowanych i wynajmowanych64. Instytucj  odpowiedzialn  za 
administrowanie,  nansowanie i obs ug  prawn  mieszkalnictwa publicznego jest 
powo ana w 196065 r. Komisja ds. Mieszkalnictwa i Rozwoju (Housing and De-
velopment Board, HDB). Zwa aj c, e ponad 80% populacji zajmuje mieszkania 

60 Key Household Income Trends 2006, http://www.kbrisingapura.com/singapore_highlight/ho-
use_hold_income_2006.pdf [dost p: 16 kwietnia 2012].

61 M. Wong, Estimating the Impact of the Ethnic Housing Quotas in Singapore, Pennsylvania 
2011, s. 5.

62 Ibidem, s. 2.
63 Sin Chih Hoong, The Quest for a Balanced Ethnic Mix: Singapore�s Ethnic Quota Policy Exa-

mined, �Urban Studies� 2002, Vol. 39, No. 8, s. 353.
64 Ibidem.
65 Ibidem, s. 423.



pa stwowe i do tej pory w Singapurze nie ma dla nich realnej alternatywy: limity 
te maj  znacz cy wp yw na etniczne ukszta towanie spo ecze stwa Singapuru66.

Polityka limitów etnicznych wprowadzona zosta a w celu promocji integracji 
rasowej i harmonii. Uznaje si  j  za sukces, jednak od wielu lat pojawiaj  si  tak-
e g osy podwa aj ce jej skuteczno . Podkre la si , e Singapurczycy s  narodem 

nowoczesnym, wiadomym swojego zró nicowania etnicznego, z którym zreszt  
spotykaj  si  na co dzie  w szkole czy w pracy, tworzenie sztucznych podzia ów 
staje si  wi c swego rodzaju fars 67. Ponadto wa ne zagadnienie interakcji mi -
dzyetnicznych sprowadzane jest do pobie nych relacji spo ecznych polegaj cych 
na wspólnym zamieszkiwaniu w tym samym budynku68.

Postuluje si  tak e pewne zmiany w okre laniu limitów, przede wszystkim roz-
dzielenie kategorii �Indusi i inni� na dwie odr bne grupy. Wed ug spisu z 2010 r. 
limity dla Chi czyków i Malajów s  o oko o 10% wy sze od ich procentowego 
udzia u w ca ym spo ecze stwie. W przypadku �Indusów i innych� ró nica ta wy-
nosi tylko oko o 0,5%, co jest spowodowane zwi kszeniem si  liczby �innych� 
z 1,4% w 2000 r. do 3,3% w 2010 r.69 Kolejny pomys  zak ada ró nicowanie wy-
soko ci limitów w poszczególnych blokach, na przyk ad w jednym miejscu grani-
ca wynosi aby 80% Chi czyków i 20% Indusów, a w innym 80% Indusów i 20% 
Chi czyków. Zapewni oby to wi ksz  swobod  wyboru miejsca zamieszkania przy 
jednoczesnym zachowaniu idei polityki etnicznej70.

Malezja
Warto ci, normy i do wiadczenia s  przekazywane kolejnym pokoleniom po-

przez edukacj . Jest to te  narz dzie mog ce u atwia  integracj  narodu. Nie dzi-
wi wi c fakt, e w Malezji od pierwszych lat niepodleg o ci du  wag  przywi -
zywano do wypracowania skutecznego systemu o wiaty. W 1961 r. wesz a w ycie 
Ustawa edukacyjna (Education Act). Zgodnie z jej postanowieniami do 1967 r. we 
wszystkich pa stwowych szko ach podstawowych oraz we wszystkich szko ach 
do nansowywanych przez rz d j zyk malajski mia  by  g ównym j zykiem na-

66 Ibidem, s. 353.
67 Http://theonlinecitizen.com/2011/02/race-issues-in-singapore-is-the-hdb-ethnic-quota-

becoming-a-farce/ [dost p: 15 kwietnia 2012].
68 Sin Chih Hoong, The Interpretation of Segregation Indices in Context: The Case of P* in Sin-

gapore, �National Institute for Social Work� 2002, Vol. 54, No. 3, s. 423.
69 Http://theonlinecitizen.com/2011/02/race-issues-in-singapore-is-the-hdb-ethnic-quota-

becoming-a-farce/ [dost p: 15 kwietnia 2012].
70 Ibidem.



uczania. Za o enie to nie zosta o wprowadzone w terminie, a Malajowie oskar ali 
rz d o zbytni  pob a liwo  w tej kwestii, zw aszcza e nauczanie w j zyku malaj-
skim nadal powszechne by o tylko do poziomu szko y redniej. Mniejszo ci rów-
nie  nie by y zadowolone z polityki rz du, zabiega y bowiem o wieloj zyczno  
edukacji. Lata 1957�1969 prowadzi y wi c do polaryzacji spo ecze stwa w kwe-
stii j zyka i edukacji.

Po zamieszkach w maju 1969 r. polityka edukacyjna musia a ulec zmianie. Ga-
binet Komisji Edukacji przygotowa  nowy raport, w którym zaleca  m.in. zrówna-
nie dost pu do edukacji, poprawienie mo liwo ci uzyskania wy szego wykszta ce-
nia m odym ludziom pochodz cym z pokrzywdzonych grup, rozwijanie wi kszej 
wiadomo ci moralnych i etycznych walorów obywatelstwa w ród dzieci w wieku 

szkolnym. Ponadto j zyk malajski mia  zast pi  angielski we wszystkich angiel-
skich szko ach, nie zmienia a si  natomiast sytuacja w szko ach chi skich i indu-
skich71. W latach 1970�1985 powsta o pi  nowych uczelni wy szych, w których 
ustalono odpowiednie limity przyj  dla poszczególnych grup etnicznych. Symbo-
lem nowej polityki mia  by  Narodowy Uniwersytet Malezji (Universiti Kebang-
saan Malaysia), w którym malajski by  jedynym j zykiem wyk adowym. Na po-
cz tku lat 70. powsta  � jak wcze niej wspomniano � Instytut Technologii MARA, 
przeznaczony wy cznie dla bumiputras. Znacznie zwi kszy y si  wydatki pa stwa 
na edukacj , a poszczególne instytucje i przedsi biorstwa fundowa y liczne sty-
pendia, przede wszystkim dla bumiputras72. Nowa polityka przynios a zamierzone 
efekty. W 1970 r. studenci pochodzili w 40,2% ze rodowisk malajskich, w 48,9% 
z chi skich i w 7,3% z induskich. W 1985 r. warto ci te stanowi y odpowiednio: 
63%, 29,7% oraz 6,5%73.

Mniejszo ci znalaz y si  w trudnym po o eniu. Jednak ich wysi ki, przede 
wszystkim spo eczno ci chi skiej, w celu utrzymania j zyka, tradycji i kultury nie 
ustawa y. Politycy reprezentuj cy chi sk  mniejszo  zabiegali o korzystne dla niej 
zmiany, aczkolwiek efekty nie by y spektakularne. Wielu rodziców decydowa o 
si  na kszta cenie dzieci za granic  (w 1985 r. wi cej malezyjskich Chi czyków 
studiowa o za granic  ni  w kraju74), co generowa o znaczne koszty75. Z powo-
du limitów na o onych na szko y i uczelnie pa stwowe niezb dne sta o si  tak e 
tworzenie placówek prywatnych. Ich liczba wzrasta zw aszcza od po owy lat 90. 
XX w., kiedy to wesz a w ycie Ustawa o prywatnej wy szej edukacji (Private Hi-

71 Mohamed Mustafa bin Ishak, op. cit., s. 111.
72 Ibidem, s. 112.
73 Lee Hwok-Aun, op. cit., s. 53.
74 Ibidem, s. 54.
75 Mohamed Mustafa bin Ishak, op. cit., s. 113.



gher Education Act), umo liwiaj ca powstawanie p atnych wy szych uczelni na-
daj cych tytu y naukowe76.

Malezyjska akcja a rmatywna znacznie poprawi a sytuacj  bumiputras na ryn-
ku pracy. Z punktu widzenia omawianego zagadnienia istotniejszy jest jednak pro-
blem, czy przyczyni a si  jednocze nie do pogorszenia sytuacji mniejszo ci. Je li 
chodzi o poszczególne grupy etniczne, to w latach 1995�2004 odsetek si y robo-
czej posiadaj cej wy sze wykszta cenie wzrós  w ród Malajów z 11,4% do 18,8%, 
w ród Chi czyków z 12% do 21,1%, a w ród Indusów z 9,5% do 16,9%77. W tym 
samym okresie wzros o jednak bezrobocie w ród Malajów posiadaj cych wy sze 
wykszta cenie (z 3,8% do 4,8%), podczas gdy w przypadku Chi czyków trend by  
odwrotny (spadek z 2,3% do 1,9%). Najbardziej wzros o bezrobocie w ród wy-
kszta conych Indusów (z 2,6% do 4,8%)78.

W znacznym stopniu zmieni a si  tak e struktura rynku pracy w Malezji. Bu-
miputras, mimo i  nadal dominuj  w rolnictwie, istotnie zwi kszyli swój udzia  
w ród zatrudnionych w sektorze produkcyjnym oraz na stanowiskach w admini-
stracji, urz dach i w tzw. wolnych zawodach79. Odbywa o si  to na ogó  kosztem 
pozosta ych grup etnicznych, przy du ym wsparciu ze strony w adz.

Jak ju  wspomniano, sytuacj  niemalajskich grup etnicznych komplikuje fakt, 
e w zdecydowanej wi kszo ci nie wyznaj  one islamu. Islam, b d cy religi  pa -

stwow , ma widoczny wp yw na wszystkich obywateli Malezji. Muzu ma ski s d 
religijny mo e na przyk ad zdecydowa  o pozbawieniu w adzy rodzicielskiej ro-
dzica, którego wspó ma onek nie przeszed  na islam. Poza tym muzu manie sta-
raj  si  w sposób po redni ogranicza  mo liwo  wyznawania innych religii. Nie 
zgadzaj  si  na u ywanie przez chrze cijan malajskiego s owa �bóg�, ich zdaniem 
jest ono bowiem zarezerwowane wy cznie dla Allaha. Ponadto niemuzu ma skie 
wi tynie musz  by  budowane w odleg o ci co najmniej 100 metrów od muzu -

ma skiego s siedztwa, podczas gdy meczety mog  powstawa  wsz dzie. O ile wi c 
w pa stwie znajduje si  du o starych niemuzu ma skich miejsc modlitwy, o tyle 
powstawanie nowych jest ograniczane licznymi procedurami80.

Singapur
Konstytucja Singapuru gwarantuje Malajom, jako ludowi tubylczemu, specjal-

ne prawa. Praktyka pokaza a jednak, e s  to na ogó  tylko formalne deklaracje. 

76 Lee Hwok-Aun, op. cit., s. 54.
77 Ibidem, s. 128.
78 Ibidem, s. 130.
79 Ibidem, s. 132.
80 Http://www.minorityrights.org/10815/comment-amp-analysis/ethnic-and-religious-discri-

mination-big-challenge-for-malaysias-minorities.html [dost p: 20 kwietnia 2012].



W rzeczywisto ci w pierwszych latach niepodleg o ci Malajowie dostawali bar-
dzo ograniczone wsparcie na edukacj , a swojego j zyka u ywali (poza stosunka-
mi w ramach spo eczno ci) rzadziej ni  w okresie kolonialnym.

Jak ju  wspomniano, pocz tkowo mniejszo ci mia y obowi zek uczenia si  za-
równo j zyka angielskiego, jak i swojego j zyka ojczystego. Od pocz tku lat 80. 
XX w., wraz z now  ideologi  zak adaj c  resinizacj  Singapuru, j zyki mniejszo ci 
zacz y by  dyskryminowane na rzecz mandary skiego. W ten sposób absolwenci 
szkó , w których nie uczy si  w j zyku mandary skim, znale li si  w du o gorszej 
sytuacji od swoich chi skich kolegów. W a ciwie pozbawieni s  oni szansy na ka-
rier  polityczn , maj  te  trudno ci w znalezieniu zatrudnienia. Problem zaczyna 
si  ju  na poziomie przedszkoli. O cjalnie nie s  one cz ci  systemu edukacji, 
jednak dzieci zaczynaj ce nauk  w szkole podstawowej, nieposiadaj ce wyniesio-
nych z przedszkola podstaw, maj  du e trudno ci, tworz  swego rodzaju getta, a ich 
status nie zmienia si  ju  do ko ca edukacji81. Przedszkola s  drogie, wielu malaj-
skich rodziców nie sta  na posy anie tam swoich dzieci. Nie jest to jednak jedyna 
przyczyna nieproporcjonalnie ma ej liczby dzieci malajskich w przedszkolach82. 
Wi kszym problemem okazuje si  niech  do bezdusznych, nastawionych na nauk  
wy cznie pod k tem przysz ych egzaminów przedszkoli tworzonych przez PAP. 
Istniej  te  przedszkola dla dzieci Malajów, nauczaj ce warto ci muzu ma skich 
i podstawowych zasad wiary. S  one jednak du o dro sze, a tym samym � mniej 
dost pne83. Dzieci malajskie s  dyskryminowane w szko ach tak e z powodu wy-
znawanej religii. Zdarza o si  usuwanie ma ych muzu manek ze szko y, poniewa  
nosi y zakazane hid aby, podczas gdy na przyk ad Sikhowie maj  prawo ucz sz-
cza  do publicznych szkó  w turbanach84.

Od pierwszych lat niepodleg o ci problemem by o te  blokowanie Malajom do-
st pu do s u by w armii i policji albo wr cz usuwanie ich ze stanowisk, które wcze-
niej zajmowali. Polityk  t  motywowano wzgl dami bezpiecze stwa narodowe-

go85, obawiano si  bowiem, e ze wzgl du na pochodzenie etniczne i wyznawan  
religi  Malajowie b d  bardziej lojalni wobec s siednich krajów muzu ma skich 
ni  wobec w asnego pa stwa86. Podejrzenia te by y tym bardziej krzywdz ce, e 
z bada  prowadzonych przez instytucje naukowe wynika o, i  Malajowie s  bar-
dziej lojalni wobec Singapuru ni  którakolwiek inna grupa etniczna87.

81 M. D. Barr, J. Low, op. cit., s. 175.
82 Ibidem, s. 178.
83 Ibidem, s. 177.
84 Http://www.minorityrights.org/?lid=5224&tmpl=printpage [dost p: 15 kwietnia 2012].
85 J. L. Margolin, op. cit., s. 40.
86 L. Z. Rahim, op. cit., s. 18.
87 Ibidem.



Tak e malajskie stowarzyszenia, zarówno religijne, jak i niemaj ce takiego cha-
rakteru, by y powszechnie podejrzewane o niezadowolenie z rz du albo o nielo-
jalno  wobec Singapuru. Stowarzyszenia religijne zak adane by y pod zwierzch-
nictwem Islamskiej Rady Religijnej Singapuru (Muslim Religious Council 
of Singapore), a pozosta e � Rady G ównej Malajskich Organizacji Kulturalnych 
Singapuru (Central Council of Malay Cultural Organisations Singapore), kontro-
lowanej przez Biuro Spraw Malajskich PAP.

Jednym z nielicznych przejawów dzia ania pa stwa na rzecz mniejszo ci by o 
ustanowienie w 1981 r. Rady Edukacji Dzieci Muzu ma skich (Majlis Pendidikan 
Anak-Anak Islam, MENDAKI). Jej celem by a poprawa jako ci edukacji na pozio-
mie spo eczno ci i z jej wsparciem (obowi zkowe sk adki pobierane od Malajów 
i gromadzone w Centralnym Funduszu Oszcz dno ciowym). MENDAKI odnosi a 
pewne sukcesy, w zwi zku z czym w 1989 r. rozszerzono jej dzia alno  na rozwi -
zywanie g ównych problemów spo ecznych mniejszo ci (narkotyki, du y wspó -
czynnik rozwodów, du a liczba uczniów nieko cz cych szkó , ubóstwo). Problem 
ubóstwa dotyczy  tak e innych mniejszo ci, utworzono wi c bli niacze instytucje 
dla Indusów (Stowarzyszenie Rozwoju Indusów Singapurskich) i dla Chi czyków 
(Rada Rozwoju Chi czyków). Zauwa alna by a silna tendencja do przenoszenia 
odpowiedzialno ci za dobrobyt spo eczny na instytucje mniejszo ciowe. Trudno-
ci sprawia a jednak du a dysproporcja w poziomie zamo no ci poszczególnych 

grup etnicznych. Bogate spo eczno ci chi skie mog y znacznie skuteczniej poma-
ga  swoim ubogim cz onkom ni  ubodzy Malajowie sobie nawzajem88.

W adze uchylaj  si  od odpowiedzialno ci za ewidentnie s absz  pozycj  spo-
eczno-ekonomiczn  Malajów, t umacz c j  de cytem kulturowym mniejszo ci, 

przywi zaniem do negatywnych warto ci i postaw, niskim stopniem zintegrowa-
nia z reszt  spo ecze stwa. Te i podobne deklaracje sprzyjaj  wytworzeniu si  ne-
gatywnego stereotypu, a w efekcie dyskryminowaniu Malajów w zatrudnieniu. 
Z bada  wynika, e malajscy specjali ci, poszukuj cy pracy w zawodzie, zderza-
j  si  cz sto z murem nie do przebicia. Problemem jest te  powszechna niezna-
jomo  j zyka mandary skiego w ród mniejszo ci, podczas gdy jest on na ogó  
wymagany przy rekrutacji do lokalnych  rm, prowadzonych zazwyczaj przez 
Chi czyków. Malajowie cz sto padaj  o ar  dyskryminacji w zatrudnieniu, tak-
e ze wzgl du na wyznawan  religi . Sytuacja zaostrzy a si  zw aszcza po zama-

chach z 11 wrze nia 2001 r., od kiedy islam jest powszechnie uto samiany z ter-
roryzmem, równie  w regionie Azji Po udniowo-Wschodniej. Podczas rozmów 
rekrutacyjnych kobiety pytane s  o tradycyjny strój muzu ma ski, a konkretnie 
o to, czy zrezygnuj  z noszenia hid abu w miejscu pracy. Odpowied  negatywna 
na ogó  spotyka si  z utrat  szansy na zatrudnienie. Lee Kuan Yew, by y premier 

88 Ibidem.



Singapuru i wci  niezwykle wp ywowa osobisto , pytany w jednym z wywia-
dów w 2003 r. o mo liwo  rozwi zania tego problemu odpowiedzia : takie jest 
ycie w spo ecze stwie wielorasowym89. Jego s owa pokazuj , jakie jest stanowi-

sko rz du w tej sprawie: Malajowie, yj cy w spo ecze stwie wieloetnicznym, mu-
sz  si  przyzwyczai  do tego rodzaju niedogodno ci. Brak dzia a  eliminuj cych 
dyskryminacj  jest zreszt  zupe nie naturalny, skoro w adzom zale y na propago-
waniu przede wszystkim warto ci chi skich, a obecno  obcych kultur jest tole-
rowana tylko o tyle, o ile s  one neutralne90.

S absza pozycja Malajów widoczna jest w strukturze zatrudnienia w Singapu-
rze. Zajmuj  oni przede wszystkim stanowiska zwi zane z produkcj  i sprzeda . 
Zdecydowanie brakuje ich natomiast w ród kadry zarz dzaj cej91.

Malezja
System rz dów ukszta towany w Malezji zwany jest konsocjonalizmem. W ra-

mach systemu tworzona jest du a koalicja, z o ona z elit politycznych reprezentu-
j cych ró ne spo eczno ci, proces podejmowania decyzji oparty jest na proporcjo-
nalno ci etnicznej, kompromisie i konsensusie, i jest cz ciowo odpolityczniony92.

Jak ju  wspomniano, pierwsze w adze Malezji wywodzi y si  z Przymierza � 
koalicji trzech partii b d cych przedstawicielami trzech g ównych grup etnicznych. 
Po zamieszkach w maju 1969 r. rozszerzono zakres wspó pracy. Wszystkie lokal-
ne koalicje skonsolidowano na poziomie krajowym w ramach Frontu Narodowego 
(Barisan Nasional, BN)93. Poszczególne partie pocz tkowo reprezentowa y intere-
sy popieraj cych je grup etnicznych. Z czasem przekszta ca y si  one jednak w ty-
powe ugrupowania polityczne, oparte na zasadach patronatu, w znacznym stopniu 
zaanga owane w ró nego rodzaju walki frakcyjne94.

Mniejszo  chi ska uwa a, e jako najwi ksza malezyjska mniejszo  oraz 
znacz ca si a gospodarcza powinna mie  zagwarantowany proporcjonalny wp yw 
na polityk . Od pierwszych lat niepodleg o ci jej interesy reprezentowa y zawsze 
przynajmniej jedna partia wchodz ca w sk ad koalicji (MCA) oraz kilka partii 
opozycyjnych (przede wszystkim DAP i Gerakan). Do 1969 r. Chi czycy godzili 

89 M. D. Barr, J. Low, op. cit., s. 170.
90 Ibidem.
91 Http://app1.mcys.gov.sg/portals/0/summary/publication/ProgressofMalayCommunity.pdf 

[dost p: 20 maja 2012].
92 H. Singh, op. cit., s. 48.
93 A. Jelonek, E. Trojnar, op. cit., s. 134.
94 Ibidem, s. 137.



si  z tym, e zajmuj  pozycj  mniejszo ci podporz dkowanej rz dom Malajów95. 
Jednak kiedy w latach 70. XX w. rz d zintensy kowa  akcj  a rmatywn , poli-
tycy chi skiego pochodzenia musieli coraz cz ciej upomina  si  o prawa repre-
zentowanej mniejszo ci.

W roku 1969 w adze Malezji zdecydowa y si  na szerokie wykorzystanie Usta-
wy o bezpiecze stwie wewn trznym (Internal Security Act, ISA), która pozwala-
a ministrowi spraw wewn trznych na bezterminowe zatrzymywanie bez procesu 

ka dego obywatela, je li uzasadnia y to wzgl dy bezpiecze stwa, adu spo eczne-
go czy rozwoju gospodarczego. O cjalnym powodem stosowania ISA by o najcz -
ciej zagro enie dla pokoju etnicznego. W latach 70. i 80. zatrzymano w ten spo-

sób ponad 3 tys. osób. Pierwszymi o arami padli przywódcy DAP i Gerakan96. Od 
1969 r. obowi zywa a te  Ustawa o dzia alno ci wywrotowej, zakazuj ca wszel-
kich aktów podsycaj cych wrogo  i z  wol  pomi dzy narodowo ciami czy kla-
sami spo ecznymi zamieszkuj cymi Malezj  oraz niedopuszczaj ca kwestionowa-
nia wszelkich uprawnie , statusu, przywilejów i prerogatyw chronionych przez III 
cz  Konstytucji oraz jej art. 152, 153 i 181. Ustawa wykorzystywana by a do 
t umienia dyskusji dotycz cych najbardziej kontrowersyjnych tematów i dotyka a 
najcz ciej cz onków partii opozycyjnych97.

Do 2008 r. dominacja UMNO i realizowanej przez ni  polityki akcji a rma-
tywnej nie by a podwa ana. Sytuacja zmieni a si  jednak po wyborach parlamen-
tarnych z marca 2008 r. Wydarzenie to bywa porównywane do wyborów z maja 
1969 r., z t  jednak ró nic , e nie towarzyszy y mu przemoc i otwarty kon ikt98. 
W wyborach marcowych BN zdoby a 63% miejsc w parlamencie, natomiast 37% 
przypad o opozycji, startuj cej jako Pakatan Rakyat (Pakt Ludowy), a skupio-
nej wokó  osoby Anwara Ibrahima99. Je li chodzi o poszczególne grupy etnicz-
ne, to najwi kszy zwrot w kierunku opozycji widoczny by  w ród Indusów (35%) 
i Chi czyków (30%)100. Czynnikiem, który w znacznym stopniu zmieni  malezyj-
sk  scen  polityczn , by  program wyborczy przywódcy opozycji, Anwara Ibra-
hima. Deklarowa  on m.in. zako czenie akcji a rmatywnej oraz zast pienie ce-

95 Mohamed Mustafa bin Ishak, op. cit., s. 214.
96 A. Jelonek, op. cit., s. 203.
97 Ibidem, s. 205.
98 Moznah Mohamad, Malaysia � Democracy and the End of Ethnic Politics?, �Australian Jo-

urnal of International Affairs� 2008, Vol. 62, No. 4, s. 442.
99 Anwar bin Ibrahim (ur. w 1947 r.), wicepremier Malezji w latach 1993�1998, wielokrotny 

minister. W 1998 r. oskar ony o korupcj  i sodomi  zosta  skazany na kar  pozbawienia wolno ci, 
któr  odbywa  do 2004 r., po czym przez 5 lat mia  zakaz pe nienia funkcji politycznych. W 2008 r. 
wróci  na scen  polityczn , wygrywaj c wybory uzupe niaj ce w okr gu Permatang Pauh i staj c 
si  liderem opozycji.

100 Ibidem, s. 447.



lów NEP bardziej sprawiedliwym pod wzgl dem etnicznym Nowym Programem 
Gospodarczym (New Economic Agenda)101. Na korzy  opozycji dzia a y te  kon-
 ikty i napi cia w ramach BN, przede wszystkim pomi dzy UMNO a jej niema-
lajskimi koalicjantami102.

Czy akcja a rmatywna w Malezji ostatecznie zostanie zako czona, poka e naj-
bli sza przysz o . Przed w adzami stoi te  wyzwanie utrzymania równowagi reli-
gijnej, etnicznej i regionalnej pomi dzy poszczególnymi partnerami politycznymi103.

Singapur
Podzia  etniczny spo ecze stwa Singapuru zosta  zinstytucjonalizowany tak e 

w yciu politycznym. Jednym z za o e  reformy prawa wyborczego z 1988 r. by o 
stworzenie Okr gów Wyborczych Reprezentacji Grupowej (Group Representation 
Constituency, GRC). W okr gach tych wybieranych jest przynajmniej 25% parla-
mentarzystów (pozostali wybierani s  w okr gach jednomandatowych), wyborcy 
g osuj  na ca e grupy. Celem wprowadzenia GRC mia o by  zapewnienie mniej-
szo ciom adekwatnej reprezentacji w parlamencie104 przez to, e w ka dej grupie 
reprezentuj cej okr g musi znale  si  przynajmniej jeden reprezentant ludno ci 
malajskiej, indyjskiej lub innej grupy mniejszo ciowej. O reprezencji mniejszo ci 
w grupie decyduje prezydent. Obecnie w dziewi ciu okr gach wybierani s  Ma-
lajowie, a w sze ciu Indusi i przedstawiciele innych mniejszo ci105.

Utworzenie GRC mia o zagwarantowa  mniejszo ciom udzia  w rz dzeniu. 
Jest to jednak pomys  cz sto krytykowany. W rzeczywisto ci bowiem mniejszo-
ci maj  zagwarantowane tylko 15 miejsc, a dominuj ca PAP mo e, poprzez g o-

sowanie na grupy, atwiej osi gn  sukces wyborczy106. Ponadto obowi zek wy-
stawiania przynajmniej jednego kandydata mniejszo ciowego podkre la ró nice 
narodowo ciowe i utrudnia umacnianie jedno ci Singapurczyków. Jest tak dlate-
go, i  mniejszo , wiadoma, e bez polegania na wi kszo ci nie dostanie si  do 
parlamentu, nastawia si  negatywnie do owej wi kszo ci, która z kolei utwierdza 
si  w przekonaniu, e mniejszo  sama nie jest w stanie nic osi gn 107. Udzia  

101 Ibidem, s. 452.
102 Ibidem, s. 454.
103 Ibidem, s. 456.
104 Parliamentary Elections Act, art. 8A, http://statutes.agc.gov.sg/aol/search/display/view.
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tions%20act;rec=1;resUrl=http%3A%2F%2Fstatutes.agc.gov.sg%2Faol%2Fsearch%2Fsummary-
%2Fresults.w3p%3BorderBy%3Drelevance%3Bquery%3Dsingapore%2520elections%2520act#le
gis [dost p: 15 kwietnia 2012].
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107 Http://www.helium.com/items/87439-singapores-group-representation-constituencies-
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w rz dzeniu utrudnia mniejszo ciom tak e wspomniany ju  system edukacji, pro-
muj cy obywateli bogatych, pos uguj cych si  j zykiem mandary skim i ucz sz-
czaj cych do elitarnych szkó , czyli de facto Chi czyków108.

Dominuj c  si  polityczn  jest od momentu odzyskania niepodleg o ci PAP. 
Oprócz niej istniej  legalnie tak e partie opozycyjne, maj  one jednak niewielki 
wp yw na rz dzenie pa stwem. O cjalne statystyki nie ujawniaj , w jaki sposób 
rozk adaj  si  g osy wyborców, je li chodzi o ich status etniczny. Nie mo na za-
tem stwierdzi , e mniejszo ci s  dyskryminowane przez brak odpowiedniej re-
prezentacji w parlamencie, chocia  dominacja partii rz dzonej przez Chi czyków 
sprzyja faworyzowaniu w a nie tej grupy. W Singapurze zauwa alne s  tak e wy-
ra ne odst pstwa od etnopolitycznej solidarno ci, czego przyk adem jest opozy-
cyjna Demokratyczna Partia Singapuru, której przewodniczy dobrze wykszta co-
ny, wywodz cy si  z klasy redniej Chi czyk, Chee Soon Juan. Prawdopodobne 
jest zatem stopniowe odsuwanie PAP od monopolistycznej w adzy na skutek for-
mowania si  nowej generacji, któr  bardziej ni  pochodzenie etniczne czy  b d  
poziom wykszta cenia i status spo eczny109.

Malezja
Malezyjska Komisja Konstytucyjna rozpocz a swoje prace ju  w 1946 r. Cz on-

kowie Komisji podró owali po ca ym kraju, zapoznaj c si  z systemami prawnymi 
poszczególnych su tanatów. Rok pó niej przedstawiony zosta  obszerny raport b -
d cy owocem przeprowadzonych bada 110. Zgodnie z zaleceniami cz onków Ko-
misji Konstytucja w art. 153 zobowi zuje króla do stania na stra y specjalnej po-
zycji Malajów i mieszka ców stanów Sabah i Sarawak oraz do sankcjonowania 
interesów innych spo eczno ci111. Dalsza cz  artyku u wymienia poszczególne 
obowi zki w adcy. Musi on m.in. rezerwowa  dla Malajów i mieszka ców sta-
nów Sabah i Sarawak odpowiedni  proporcj  stanowisk w administracji publicz-
nej, stypendiów, nagród i innych podobnych przywilejów w dziedzinie edukacji 
i szkole  przyznawanych przez rz d federalny oraz zezwole  i licencji wymaga-
nych przy prowadzeniu dzia alno ci gospodarczej112. Ponadto art. 89 Konstytucji 
uprawnia rz d do wyznaczania pewnych obszarów jako Ziemi Zastrze onej dla 

108 M. D. Barr, J. Low, op. cit., s. 173.
109 J. S. Fetzer, Election Strategy and Ethnic Politics in Singapore, �Taiwan Journal of Demo-

cracy� 2008, Vol. 4, No. 1, s. 152.
110 A. Jelonek, E. Trojnar, op. cit., s. 88.
111 Http://con nder.richmond.edu/admin/docs/malaysia.pdf [dost p: 20 kwietnia 2012].
112 Ibidem.



Malajów (Malay Reservation Land), gdzie tylko Malajowie mog  nabywa  w a-
sno . Prawa te nie mog  by  zmieniane w zwyk ym trybie ustawodawczym. Ar-
tyku  152 stanowi, e j zykiem pa stwowym jest malajski, a art. 3 uznaje islam za 
religi  Federacji. W art. 160 zde niowano tak e samo poj cie Malajów, okre la-
j c ich � poza czynnikiem terytorialnym � jako osoby wyznaj ce islam, pos ugu-
j ce si  zazwyczaj j zykiem malajskim i stosuj ce si  do malajskich zwyczajów113.

Konstytucja zapewnia Malajom uprzywilejowan  pozycj  w pa stwie, co 
nie oznacza dyskryminacji innych grup etnicznych Co wi cej, gwarantuje ona liczne 
prawa mniejszo ciom. Szczególnie wa ne s  przepisy dotycz ce wolno ci religii, 
gdy  w a ciwie ka da malezyjska grupa wyznaje inn  religi : Malajowie � islam, 
Chi czycy � buddyzm, Indusi � hinduizm, cz  przedstawicieli poszczególnych 
grup etnicznych wyznaje te  chrze cija stwo114. Kwestii religii dotyczy art. 3 Kon-
stytucji. Stanowi on, e islam jest religi  pa stwow , ale inne religie mog  by  prak-
tykowane w ka dej cz ci Federacji. W art. 11 zagwarantowane s  prawa ka dego 
cz owieka do wyznawania i praktykowania swojej religii oraz do propagowania jej 
(z uwzgl dnieniem zakazu propagowania jakiejkolwiek religii, doktryny lub pogl -
dów w ród muzu manów). Ponadto, na mocy art. 11 ust. 3, ka da grupa religijna 
ma prawo do decydowania o sprawach swojej religii, ustanawiania i utrzymywa-
nia instytucji o celach religijnych lub charytatywnych oraz do nabywania i posia-
dania w asno ci oraz administrowania ni  zgodnie z prawem. Dzia ania zwi zane 
z kwestiami religijnymi nie mog  tak e godzi  w porz dek publiczny, zdrowie pu-
bliczne i moralno 115. Artyku  8 Konstytucji gwarantuje wszystkim równo  wo-
bec prawa i mo liwo  korzystania z równej ochrony prawnej oraz zakazuje dys-
kryminacji ze wzgl du na religi , ras , pochodzenie lub miejsce urodzenia. Artyku  
10 przewiduje wolno  s owa, zgromadze  i stowarzysze 116.

Mimo e Konstytucja reguluje newralgiczne kwestie religijne w sposób dosy  
obszerny, nie mo na pomin  kilku pojawiaj cych si  w tpliwo ci. Po pierwsze, 
w ustawie zasadniczej nie stwierdzono jednoznacznie, czy Malezja jest pa stwem 
wieckim, czy islamskim. W ród konstytucjonalistów stanowiska na ten temat s  

podzielone, mimo i  w 1988 r. S d Najwy szy stwierdzi , e chocia  islam jest re-
ligi  Federacji, to jest ona pa stwem wieckim117. Tymczasem ci g e podkre lanie 
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zarówno przez polityków, jak i przez s dy znaczenia warto ci islamskich w yciu 
spo ecznym, politycznym oraz w prawie Malezji rodzi w ród mniejszo ci obawy, 
e pa stwo to staje si  muzu ma sk  teokracj 118.

Drugi problem dotyczy mo liwo ci zmiany religii. Zarówno prawnie, jak i prak-
tycznie jest to mo liwe dla wszystkich niemuzu amanów119. Co do mo liwo ci re-
zygnacji z islamu, zdania s  podzielone. Znany jest kazus Liny Joy, muzu manki, 
która przesz a na chrze cija stwo. Kiedy zwróci a si  o naniesienie odpowiednich 
zmian w jej dowodzie osobistym, s d uzna , e nie mog a ona skutecznie skorzy-
sta  z zagwarantowanych w art. 11 Konstytucji praw, gdy  narusza o to porz dek 
publiczny120. Lina Joy musia a zwróci  si  z o wiadczeniem o apostazji do s du 
zajmuj cego si  sprawami islamu (Syariah Court), mimo i  nie jest to uregulowa-
ne prawnie, a poza tym s d ten nigdy nie przychyla si  do tego typu wniosków. 
W tym przypadku powo ano si  na art. 160 Konstytucji, który de niuje Malajów, 
jako osoby wyznaj ce islam. W zwi zku z powy szym ka dy etniczny Malaj musi 
wyznawa  swoj  religi  do ko ca ycia. Ka dy muzu manin, który nie jest Mala-
jem, mo e porzuci  islam, je li uzyska zgod  odpowiedniej instytucji religijnej121.

Trzeci problem, który nierozerwalnie wi e si  z poprzednimi, to kon ikty jurys-
dykcyjne pomi dzy s dami cywilnymi i s dem islamskim, wynikaj ce m.in. z kwe-
stii dopuszczalno ci apostazji czy wa no ci ma e stw mieszanych122.

Singapur
Od czenie si  Singapuru od Malezji i utworzenie niepodleg ego pa stwa, po-

ci ga o za sob  konieczno  stworzenia nowego, w pe ni samodzielnego systemu 
prawnego. 22 grudnia 1965 r. parlament przyj  obowi zuj c  ju  w czasach Fe-
deracji Malajów Konstytucj  Singapuru (z moc  wsteczn  od 9 sierpnia 1965 r.) 
oraz Akt Niepodleg o ci Republiki Singapuru. Rz d nie zamierza  tworzy  nowej 
konstytucji, istnia a jednak konieczno  dostosowania jej regulacji do istniej cej 
wówczas w pa stwie sytuacji etnicznej i rasowej. Ju  w styczniu 1966 r. odby o si  
pierwsze posiedzenie Komisji Konstytucyjnej, w sk ad której wchodzi o jedenastu 

118 Thio Li-ann, Constitutional Accommodation of the Rights of Ethnic and Religious Minori-
ties in Plural Democracies: Lessons and Cautionary Tales from South-East Asia, �Pace Internatio-
nal Law Review� 2010, Vol. 22, s. 82.

119 Http://www.kehakiman.gov.my/sites/default/ les/document3/Teks%20Ucapan/28062011/
KERTAS%20KERJA%20HYDERABAD%20-%20RIGHTS%20TO%20RELIGION%20AND%20
OTHER%20MINORITIES%5B1%5D.docx,%20Tan%20Sri%20Raus.pdf [dost p: 20 kwietnia 2012].

120 Thio Li-ann, op. cit., s. 75.
121 Ibidem, s. 77.
122 Http://www.kehakiman.gov.my/sites/default/ les/document3/Teks%20Ucapan/28062011/
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znawców prawa, pochodz cych z ró nych spo eczno ci etnicznych i religijnych. 
Komisji przewodniczy  Wee Chong Jin123, pierwszy S dzia Najwy szy Singapuru124.

Najtrudniejszym zadaniem by o stworzenie katalogu podstawowych praw i wol-
no ci. Komisja postawi a sobie za cel stworzenie nowego wiata, w którym zamiast 
spo ecze stwa opartego na zasadzie jedna rasa, jeden j zyk, jedna religia funkcjo-
nowa  b dzie zjednoczony, wielorasowy, wolny i demokratyczny naród, którego 
obywatele b d  mieli równe prawa i równe obowi zki125. Zgodnie z powy szym 
za o eniem, w my l zasady, e aden obywatel nie mo e mie  ani mniej, ani wi -
cej praw ni  inni, raport odrzuca  wszelkie prawa grup mniejszo ciowych. Model 
wolno ci i demokracji wzorowany by  na konstytucji szwajcarskiej, wed ug któ-
rej ludzie reprezentuj cy ró ne rasy i j zyki mog  ze sob  wspó pracowa , i mia  
gwarantowa  jedno  w ród ró nych ludzi i ró nych religii. Twórcy raportu do-
strzegali jednak wyra nie ró nice pomi dzy poszczególnymi grupami etnicznymi, 
zw aszcza specjalny status Malajów b d cych ludem tubylczym, i obligowali rz d 
do troski o interesy mniejszo ci rasowych i religijnych w Singapurze126.

Cz  IV Konstytucji zawiera uregulowania dotycz ce podstawowych wolno ci. 
Kluczowy jest art. 12, w którym wyra ona zosta a zasada równo ci wobec prawa 
oraz uprawnienie do jednakowej ochrony praw wszystkich osób. Nast pnie poja-
wia si  zakaz dyskryminacji ze wzgl du na religi , ras , pochodzenie czy miejsce 
urodzenia. Artyku  14 statuuje wolno  s owa, wolno  pokojowych zgromadze , 
wolno  stowarzyszania si . Z punktu widzenia omawianego zagadnienia wa ny 
jest art. 15, wyra aj cy wolno  wyznawania, praktykowania i propagowania swojej 
religii. Podkre lone s  tak e prawa grup religijnych do prowadzenia spraw swojej 
religii, ustanawiania i utrzymywania instytucji o celach religijnych lub charytatyw-
nych oraz nabywania i posiadania w asno ci i zarz dzania ni  zgodnie z prawem.

Cz  VII Konstytucji Singapuru po wi cona jest Radzie Prezydenckiej ds. Praw 
Mniejszo ci. Generaln  funkcj  Rady jest rozpatrywanie i raportowanie wszelkich 
spraw zg oszonych jej przez rz d lub parlament, maj cych wp yw na jakiekolwiek 
spo eczno ci etniczne lub religijne. Cz  XIII zawiera przepisy ogólne. Zgodnie 
z art. 152, rz d ponosi odpowiedzialno  za sta  trosk  o interesy mniejszo ci et-
nicznych i religijnych w Singapurze. Konstytucja potwierdza te  specjaln  pozycj  
Malajów jako ludno ci tubylczej i nak ada na rz d obowi zek ochrony, wspiera-
nia, popierania i promowania ich politycznych, o wiatowych, religijnych, ekono-

123 Wee Chong Jin (1917�2005), od 1957 r. s dzia S du Najwy szego Singapuru, w latach 1963�
�1990 S dzia Najwy szy Singapuru, w latach 1992�2005 przewodnicz cy Rady Prezydenckiej ds. 
Harmonii Religijnej.

124 Thio Li-ann, op. cit., s. 11�12.
125 Ibidem, s. 13. 
126 Ibidem, s. 14.



micznych, socjalnych i kulturalnych interesów oraz j zyka malajskiego. Artyku  
153 zobowi zuje parlament do wprowadzania przepisów reguluj cych sprawy is-
lamu oraz do stworzenia rady maj cej doradza  prezydentowi w sprawach zwi -
zanych z islamem127.

W Malezji, mimo powracaj cych co pewien czas napi  i niepokojów, stosunki 
pomi dzy poszczególnymi grupami etnicznymi mo na uzna  za pokojowe. Rów-
nie  w Singapurze dyskryminacja zosta a sprowadzona do minimum. Obydwa 
pa stwa zarówno odnios y znacz ce sukcesy, jak i dozna y licznych niepowodze . 
Trudno porównywa  programy polityki etnicznej realizowane przez obydwa pa -
stwa. W ramach podsumowania warto natomiast podkre li , e przed obydwoma 
krajami stoi jeszcze wiele wyzwa .

Niew tpliwym sukcesem w adz Malezji by o uspokojenie dialogu etniczne-
go. Malajowie s  coraz bardziej wiadomi, e dla zapewnienia pokoju i stabilno-
ci w pa stwie musz  wspó pracowa  z przedstawicielami pozosta ych grup et-

nicznych. Zadaniem dla rz dz cych jest zatem zrównowa enie polityki etnicznej, 
znalezienie �z otego rodka�, który pozwoli Malajom zachowa  swoje przywile-
je, a jednocze nie nie b dzie dyskryminowa  mniejszo ci.

W adzom Singapuru uda o si  zbudowa  harmonijne spo ecze stwo wielora-
sowe. Przyczyni y si  do tego w znacznym stopniu polityka mieszkaniowa, a tak-
e oparcie systemu edukacji na j zyku angielskim. Niepokoj ca wydaje si  nato-

miast coraz wi ksza dominacja kultury chi skiej i j zyka mandary skiego oraz 
warto ci konfucja skich. Rz dz cy niew tpliwie powinni zwróci  wi ksz  uwa-
g  na potrzeb  promocji tak e kultur grup mniejszo ciowych.

Pewne kroki nale y podj  nie tylko w celu poprawy sytuacji mniejszo ci, ale 
te , ze wzgl du na ich wag , dla zapewnienia pokoju i stabilno ci wewn trznej 
pa stw. Dzia ania te mog  i powinny przyczyni  si  do wi kszej integracji w ra-
mach regionu, a tak e, co b dzie naturaln  ich konsekwencj , do wzrostu znacze-
nia pa stw na arenie mi dzynarodowej. W adze Malezji i Singapuru s  wiado-
me problemów, wydaje si  te , e dzia aj  na rzecz ich rozwi zywania (o czym 
wiadczy chocia by zaproszenie przez rz d Singapuru specjalnego sprawozdaw-

127 Http://statutes.agc.gov.sg/aol/search/display/view.w3p;ident=eccfe7d2-911b-4f23-a496-
a71da84bb612;query=Status%3Acurinforce%20Type%3Aact,sl%20Content%3A%22constitution
%22;rec=5;resUrl=http%3A%2F%2Fstatutes.agc.gov.sg%2Faol%2Fsearch%2Fsummary%2Fresults.
w3p%3Bquery%3DStatus%253Acurinforce%2520Type%253Aact,sl%2520Content%253A%2522con-
stitution%2522 [dost p: 20 kwietnia 2012].



cy Rady Praw Cz owieka ONZ ds. wspó czesnych form rasizmu, dyskryminacji 
rasowej, ksenofobii i zwi zanej z tym nietolerancji). W przysz o ci sytuacja grup 
mniejszo ciowych zamieszkuj cych Malezj  i Singapur mo e si  wi c poprawia , 
nale y jednak oczekiwa , e b d  to zmiany stopniowe, powolne i zapewne nie-
pozbawione meandrów.


