Karolina Patela

Mówi c o mniejszo ciach narodowych i etnicznych w Japonii, badacze zajmuj cy si histori i spo ecze stwem tego kraju przywo uj najcz ciej mniejszo
korea sk , tzw. zainichi, oraz gwa townie rozwijaj c si mniejszo chi sk , która wed ug danych Ministerstwa Sprawiedliwo ci Japonii w 2007 r. wyprzedzi a
liczebnie mniejszo korea sk , osi gaj c pu ap blisko 607 tys. (dla porównania
w tym samym roku w Japonii zarejestrowanych by o ok. 593 tys. Korea czyków)1.
Literatura omawiaj ca problem imigracji do Japonii porusza równie zazwyczaj
kwesti spo eczno ci nikkei  potomków japo skich emigrantów, którzy korzystaj c z zach ty rz du japo skiego wyra onej w legislacji z 1990 r., zdecydowali si
na powrót do ojczyzny przodków. Obraz japo skich mniejszo ci dope niaj Ajnowie  rdzenny lud zamieszkuj cy rejon pó nocnej Japonii, Okinawia czycy oraz
burakumin, czyli potomkowie kasty nietykalnych eta, którzy z powodu historyczno-spo ecznych uprzedze zostali wyobcowani we wspó czesnej Japonii, cho pod
wzgl dem etnicznym niczym nie ró ni si od innych Japo czyków2.
Ministerstwo Sprawiedliwo ci Japonii, http://www.moj.go.jp/nyuukokukanri/kouhou/
press_010613-1_010613-1-3.html; http://www.moj.go.jp/content/000049970.pdf [dost p: 25 lutego 2011].
2
Walter elazny deniuje grup etniczn jako niedobrowoln grup spo eczn , któr obowi zuje wi etniczna wyra nie rozró niaj ca swoich od obcych, deniowana i postrzegana przez siebie i innych. Do cz stych, aczkolwiek niekoniecznych czynników konstytutywnych grupy etnicznej
nale : wspólny j zyk, religia, przekonanie o istnieniu wspólnej kultury, mit o wspólnym pochodze1

Analiza danych dotycz cych imigracji udost pnionych przez japo skie Ministerstwo Sprawiedliwo ci pozwala zauwa y , i zarysowany powy ej obraz
mniejszo ci w Japonii pomija jedn z najwi kszych liczebnie grup narodowo ciowych  Filipi czyków. Spo eczno ci lipi skiej, stanowi cej w 2009 r. blisko 10%
ca kowitej populacji cudzoziemców w Japonii3, nie po wi cano do tej pory wi kszej uwagi w publikacjach polskoj zycznych. Przyczyny takiego stanu rzeczy upatrywa mo na w ograniczonych kontaktach polsko-lipi skich, co w po czeniu
z geogracznym dystansem oraz trudn sytuacj gospodarcz Filipin przek ada si
na ma e zainteresowanie tym krajem w Polsce. Jego historia nie sta a si dotychczas przedmiotem szerszego zainteresowania polskich studiów orientalistycznych;
w ród wyj tków wymieni nale y zarys dziejów lipi skiej demokracji autorstwa
Krzysztofa Grzybowskiego oraz ksi k Filipi skie do wiadczenia W adys awa
Góralskiego z 1968 r.4 W wietle ogólnego braku informacji na temat Filipin, wykraczaj cych poza przewodniki turystyczne i sporadyczne wzmianki w mediach
(najcz ciej dotycz ce katastrof naturalnych oraz aktów mi dzynarodowego terroryzmu) nie dziwi, e mniejszo lipi ska nie zosta a dot d wyodr bniona w polskich publikacjach dotycz cych Japonii.
D c do uzupe nienia obrazu spo eczno ci cudzoziemców w Japonii poprzez
przedstawienie tematu imigracji zarobkowej z Filipin do Japonii, autorka ma jednocze nie nadziej zach ci do dalszych bada nad histori i spo ecze stwem Filipin oraz ich relacjami z Japoni , a tak e innymi pa stwami Azji Wschodniej i Poudniowo-Wschodniej.

Historia szeroko rozumianych kontaktów cz cych Filipiny i wyspy japo skie
si ga jeszcze czasów poprzedzaj cych pierwsz er europejskiego kolonializmu5.
Gdy Hiszpanie opanowali Filipiny w 2. po owie XVI w., odnotowali zarówno chi niu itd. W tym uj ciu burakumin nie mo na uzna za mniejszo etniczn Japonii. Zob. W. elazny,
Etniczno . ad  konikt  sprawiedliwo , Pozna 2006.
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sk , jak i japo sk obecno na wyspach6. Handel galeonowy prowadzony przez
Hiszpani po czy Kiusiu i Manil sta ym szlakiem handlowym, przyczyniaj c
si do nap ywu ludno ci z Japonii na Filipiny. Szczyt migracji przypada na pocz tek XVII w., kiedy w Japonii rozpocz y si prze ladowania chrze cijan, w efekcie których wielu japo skich konwertytów zmuszonych by o szuka schronienia
na hiszpa skich Filipinach, w owym czasie w znacznym ju stopniu schrystianizowanych7.
Zarówno migracja, jak i ocjalne kontakty zamar y na blisko 250 lat w zwi zku z polityk cz ciowej izolacji przyj t przez siogunat Tokugawów. Otwarcie
Japonii na Zachód w po owie XIX w., a nast pnie przewrót Meiji (1868) i wysi ki modernizacyjne maj ce zapobiec utracie suwerenno ci w obliczu ekspansji zachodniego imperializmu zbieg y si w czasie z za amaniem hiszpa skiej w adzy
kolonialnej. Przez japo sk pras przetoczy a si dyskusja dotycz ca potencjalnego przej cia kontroli nad strategicznie po o onymi Filipinami. Jednak je li w adze japo skie rzeczywi cie nosi y si z zamiarem kolonizacji archipelagu, kres ich
nadziejom po o y a wojna hiszpa sko-ameryka ska, a w konsekwencji przej cie
kontroli nad Filipinami przez Stany Zjednoczone8. Rewolucja lipi ska  niepodleg o ciowy zryw przeciwko hiszpa skiej, a nast pnie ameryka skiej w adzy kolonialnej  upad a w 1902 r. po sze ciu latach walk; tym samym upad y lipi skie
nadzieje na powtórzenie sukcesu Japonii i suwerenno w dobie imperializmu.
Kolonizacja Filipin przez Stany Zjednoczone otworzy a nowy rozdzia w stosunkach japo sko-lipi skich. Pierwsza po owa XX w. a do wybuchu wojny na
Pacyku by a okresem imponuj cego wzrostu roli Japonii jako partnera handlowego Filipin w ramach kszta towania si trójstronnego uk adu ekonomicznego cz cego gospodarki Filipin, Japonii oraz Stanów Zjednoczonych. Kontakty handlowe
sta y si katalizatorem migracji na szerok skal . Na Filipiny pop yn strumie japo skich osadników, zach conych szans awansu materialnego, jak dawa wprowadzony przez ameryka skie w adze kolonialne program zagospodarowywania
nowych terenów. Japo scy przedsi biorcy zdominowali produkcj w ókiennicz
na Mindanao, jednej z g ównych lipi skich wysp, za sukces gospodarczy pierwszych osadników przyci ga kolejnych, przede wszystkim rolników, których sytu-
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acja w Japonii pocz tku XX w. by a szczególnie trudna. W 1941 r. japo ska spoeczno Mindanao liczy a blisko 20 tys. osób9.
Zgodnie z przewidywaniami przedwojennych analityków strategicznie po o one
Filipiny sta y si jednym z g ównych celów japo skiej ekspansji podczas II wojny
wiatowej w Azji Po udniowo-Wschodniej i na Pacyku10. Japo ska okupacja by a
dla narodu lipi skiego ród em wielu traumatycznych do wiadcze i po o y a
si cieniem na relacjach japo sko-lipi skich w 2. po owie XX w. Japonia, która
dzi ki sojuszowi strategicznemu ze Stanami Zjednoczonymi w latach 60. (traktat
o wzajemnej wspó pracy i bezpiecze stwie z 1960 r.) stosunkowo szybko podnios a si ze zniszcze i wst pi a na drog intensywnego rozwoju gospodarczego, ju
od momentu uregulowania sprawy reparacji wojennych w po owie lat 50. d y a
do podpisania traktatu handlowego z Filipinami, który to cel ostatecznie osi gn a w 1960 r. Filipi ski kongres konsekwentnie odmawia jednak ratykacji tego
traktatu w obawie przed reakcj do wiadczonego wojn spo ecze stwa, w którym
przewa a y nastroje antyjapo skie.
Prze om w stosunkach japo sko-lipi skich przynios a prezydentura Ferdinanda Marcosa (rz dzi w latach 19651986). W odpowiedzi na niepokoje spo eczne
wywo ane przez narastaj cy kryzys gospodarczo-polityczny oraz dzia ania partyzantki komunistycznej we wrze niu 1972 r. Marcos wprowadzi stan wojenny.
Kongres zosta rozwi zany, zawieszono wolno prasy, rozpocz a si rozbudowa
armii i represje. Remedium na pi trz ce si problemy gospodarcze, odziedziczone
równie po poprzednich administracjach, Marcos widzia mi dzy innymi w zacienieniu wspó pracy gospodarczej z Japoni . Jeszcze w 1972 r. moc dekretu ratykowa Traktat o przyja ni, handlu i nawigacji z 1960 r., którego ratykacji do tej
pory odmawia kongres. Zabiega te o ocjaln pomoc rozwojow (ang. Ofcial
Development Assistance  ODA) Japonii. Zaowocowa o to nawi zaniem nowych
kontaktów handlowych, jednak agresywna polityka ekspansji gospodarczej prowadzona przez Japoni na pocz tku lat 70. nie budzi a zaufania lipi skiego spo ecze stwa. Antyjapo skie nastroje utrzymywa y si a do 1977 r., kiedy to Fukuda
Takeo (premier Japonii w latach 19761978) podczas wizyty na Filipinach og osi now polityk Japonii wobec Azji Po udniowo-Wschodniej. Wytyczne nowej
polityki zagranicznej, znanej od tej pory jako doktryna Fukudy, zak ada y odej cie

9
Furiya Reiko, The Japanese Community Abroad: The Case of Prewar Davao in the Philippines [w:] Shiraishi Saya, Shiraishi Takashi (red.), The Japanese in Colonial Southeast Asia, New
York 1993, s. 155.
10
H. Bywater, Sea-Power in the Pacic, Boston 1921, s. 279295, za: W. B. Johnson, The Pacic Campaign in World War II. From Pearl Harbor to Guadalcanal, New York 2006, s. 1011.

od agresywnej ekspansji gospodarczej na rzecz pomocy rozwojowej, dyplomacji
kulturalnej i wspó dzia ania z krajami ASEAN11.

Rz d Ferdinanda Marcosa ponosi odpowiedzialno za jeden z najistotniejszych problemów znamionuj cych obecne stosunki japo sko-lipi skie  kwesti lipi skiej emigracji zarobkowej. Stoj cy w obliczu powa nego decytu handlowego i rosn cego bezrobocia, prezydent Marcos dostrzeg szans rozwi zania
obu problemów poprzez wspieranie emigracji, a konkretnie nowej, tymczasowej
formy emigracji zarobkowej, która rozpowszechni a si po II wojnie wiatowej.
Pocz tki lipi skiej emigracji si gaj 1. dekady XX w., kiedy to Filipi czycy
zacz li wyje d a ze zniszczonych wojn Filipin do pracy na plantacjach na Hawaje i do Kalifornii. Na tym wczesnym etapie lipi ska emigracja mia a zazwyczaj
charakter permanentny  wyje d aj cy za chlebem Filipi czycy zabierali ze sob
rodziny i osiadali si na sta e w Stanach Zjednoczonych. Podobna sytuacja miaa miejsce po II wojnie wiatowej, która pozostawi a Filipiny w stanie absolutnej
dewastacji. Pojawi si wówczas wspomniany nowy model emigracji  tymczasowa emigracja zarobkowa. Masowa skala tego zjawiska oraz potencjalne korzy ci
dla bud etu pa stwa przyci gn y uwag w adz, do tej pory nieanga uj cych si
w procesy emigracyjne, z obawy przed drena em wykszta conych elit. Narastaj cy kryzys gospodarczy spowodowa , i z inicjatywy prezydenta Marcosa emigracja zosta a zinstytucjonalizowana  dekret prezydencki z 1974 r. powo a do ycia
grup instytucji odpowiedzialnych za rekrutacj i po rednictwo w znajdowaniu
zatrudnienia za granic . Obecnie funkcj t pe ni utworzona w 1982 r. Filipi ska
Administracja Zatrudnienia Zagranicznego (POEA).
Pocz tkowo fala lipi skich pracowników kontraktowych (Overseas Filipino
Workers  OFW) ruszy a przede wszystkim na prze ywaj cy boom naftowy Bliski Wschód, emigracja zarobkowa szybko rozszerzy a si jednak na inne kraje.
W 2008 r. poza granicami kraju przebywa o blisko 8,2 mln Filipi czyków (okoo 10% populacji), z czego 48% na sta e, a 44% jako pracownicy tymczasowi; na
oko o 650 tys. oszacowano liczb osób przebywaj cych za granic nielegalnie12.
czna kwota przekazana tego roku do kraju przez OFW wynios a 18,3 mld do11
ASEAN, czyli Stowarzyszenie Narodów Azji Po udniowo-Wschodniej (ang. Association of
Southeast Asian Nations), to organizacja zrzeszaj ca Filipiny, Indonezj , Malezj , Singapur, Tajlandi ,
Brunei, Wietnam, Laos, Birm i Kambod . Powsta a w 1967 r.
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larów13. Wed ug raportu Azjatyckiego Banku Rozwoju (ADB) stanowi o to oko o
12% produktu krajowego brutto Filipin, co oznacza, e rodki przes ane przez Filipi czyków pracuj cych za granic na rachunki bankowe na Filipinach by y drugim najwi kszym ród em przychodu, ust puj c tylko produkcji elektronicznej14.
Analiza danych publikowanych przez POEA pozwala zauwa y , i Bliski
Wschód pozostaje regionem przyjmuj cym rocznie najwi ksz liczb OFW: do
Arabii Saudyjskiej oraz Zjednoczonych Emiratów Arabskich wyjecha o w 2010 r.
cznie blisko 500 tys. Filipi czyków, za ogóln liczb OFW zatrudnionych w tym
roku na Bliskim Wschodzie POEA szacuje na ponad 684 tys. W ród krajów azjatyckich dominowa y Hongkong i Singapur, do których wyjecha o odpowiednio
101 304 i 70 251 Filipi czyków. Kanada sta a si popularnym krajem docelowym
w 1992 r. w zwi zku z uruchomieniem programu Live-in Caregiver, maj cego na
celu przyci gni cie zagranicznego personelu opieku czego; w rekordowym 2008 r.
do Kanady wyjecha o 17 399 OFW. Dla porównania, tradycyjny cel wyjazdu lipi skich pracowników, Stany Zjednoczone, w 2010 r. przyci gn niespe na 4 tys.
nowych OFW. Trzeba jednak zaznaczy , i ogólna populacja mniejszo ci lipi skiej w Stanach Zjednoczonych liczy ponad 2 mln (2 517 833 osoby w 2007 r.)
i jest ród em 42% sumy przekazów pieni nych przesy anych rocznie na rachunki bankowe na Filipinach (blisko 8 mld dolarów w 2010 r.)15.

Je li za podstaw rankingu celów wyjazdowych lipi skich pracowników kontraktowych przyj statystyki z 2010 r., Japonia z niespe na 6 tys. OFW uplasuje
si na dalekim, osiemnastym miejscu16. Wystarczy jednak spojrze na dane umieszczone we wcze niejszym zestawieniu, by dostrzec znaczn rozbie no . W 2004 r.
liczba lipi skich pracowników tymczasowych w Japonii wynosi a wed ug POEA
74 480 osób, a wi c ponad 12 razy wi cej ni w 2010 r., co dawa o Japonii trzecie
miejsce w ród najcz ciej wybieranych krajów docelowych. W kolejnym roku nast pi jednak 43-procentowy spadek liczby OFW w Japonii. Dla porównania, niemal wszystkie pozosta e wiod ce kraje docelowe odnotowa y w tym czasie wzrost
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liczby imigrantów zarobkowych z Filipin17. Przyczyna gwa townego zahamowania
migracji za prac z Filipin do Japonii po 2005 r. le y w specycznym charakterze
lipi skiej migracji do Japonii w 2. po owie XX i na pocz tku XXI w.
Japo skie Prawo o kontroli imigracyjnej z 1952 r. zakazuje obcokrajowcom
wykonywania pracy zycznej w Japonii18. Cho od czasu jego uchwalenia kilkakrotnie wprowadzano poprawki w postaci zmiany statusów rezydencji dost pnych dla obcokrajowców, g ówny zamys pozosta niezmieniony: przepisy blokuj dost p do pracy w Japonii osobom bez wykszta cenia i wysokich kwalikacji
zawodowych, co w praktyce uderza przede wszystkim w emigrantów z biednych
krajów Azji, z których wi kszo posiada kwalikacje niezaliczane przez japo skie prawo imigracyjne do wysokich, a wi c nieuprawniaj ce do podejmowania
zatrudnienia. Paradoksalnie cz sto s to kwalikacje, na które istnieje w Japonii
zapotrzebowanie, jednak dopuszczenie do japo skiego rynku pracy mas obcokrajowców oznacza oby konieczno konstruktywnego podej cia do problemu imigracji, dlatego pa stwo, zamiast gruntownie zrewidowa polityk imigracyjn , tworzy furtki w prawie, które pozwalaj na import si y roboczej bocznymi kana ami.
Przyk adowo regulacje prawne z 1990 r. pozwala y na osiedlenie si w Japonii i nieograniczone podejmowanie zatrudnienia (tak e jako pracownicy zyczni)
potomkom japo skich emigrantów (jap. Nikkeijin lub Nikkei) do trzeciego pokolenia. Ustawodawca wyszed z naiwnego za o enia, e osoby pochodzenia japo skiego zaadaptuj si do japo skich warunków atwiej ni inni cudzoziemcy19.
Tymczasem proces adaptacji Nikkeijin napotyka te same trudno ci, które towarzysz przedstawicielom innych mniejszo ci w Japonii20. Legislacja z 1990 r. wprowadzi a równie mo liwo przyjmowania przez japo skie rmy pracowników
z zagranicy na szkolenie (jako praktykantów  gaikokujin kensh sei). Stworzyo to furtk dla przedsi biorstw cierpi cych na brak si y roboczej  dzi ki nowym
przepisom mog y one pod pozorem szkolenia zatrudnia imigrantów, których jako
praktykantów nie obejmowa y ochronne przepisy prawa pracy, takie jak minimalna stawka wynagrodzenia i regulacje dotycz ce warunków pracy. Dopiero w 2010
r. poprawka do Prawa o kontroli imigracyjnej zmieni a status dotychczasowych
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praktykantów na sta ystów (gin jissh sei), co zapewnia im, przynajmniej w teorii, ochron prawn 21.
Do kategorii niewykwalikowanej si y roboczej zaliczane s równie sztandarowe zawody reprezentowane przez OFW, a wi c elektrycy, hydraulicy i szeroko
rozumiani robotnicy w przypadku m czyzn oraz pomoce domowe, piel gniarki,
opiekunki, sprz taczki i kelnerki w przypadku kobiet22. Reprezentuj cy te zawody
Filipi czycy nie mog legalnie podejmowa zatrudnienia w Japonii. Mimo to od
po owy lat 70. a do 2005 r. Japonia niezmiennie plasowa a si w pierwszej pi tce krajów przyjmuj cych lipi skich pracowników kontraktowych. Powstaje pytanie, co by o tego przyczyn .
Na odpowied naprowadza statystyka przytaczana przez Jamesa A. Tynera.
W 2000 r. 59 505 z 253 030 Filipi czyków na emigracji zarobkowej, a wi c 24%
wszystkich OFW, zarejestrowanych by o jako tzw. OPA (ang. Overseas Performing
Artist  artysta wyst puj cy za granic )23. OPA jest kategori kwalikacji uznawan przez POEA, która na gruncie japo skim odpowiada jednemu ze statusów rezydencji uprawniaj cych do podejmowania zatrudnienia: tzw. entertainer. Entertainer visa (jap. k gy biza) to kategoria wizowa wprowadzona w Japonii w 1981 r.
celem uj cia w ramy prawne zjawiska istniej cego ju od po owy lat 70., mianowicie nap ywu zagranicznych kobiet do pracy w sektorze us ug rozrywkowych.
W odró nieniu od kategorii artystycznej (geijutsu biza), wprowadzonej w 1991 r.
i obejmuj cej przyk adowo rze biarzy, kompozytorów itd., entertainer odnosi si
do wszelkiego rodzaju artystów wyst puj cych przed publiczno ci , a wi c piosenkarzy, tancerzy, a tak e modeli oraz sportowców24.

Lata 19651970 by to w Japonii czas intensywnego rozwoju gospodarczego
oraz zagranicznej ekspansji rm japo skich. W krajach rozwijaj cych si Azji Poudniowo-Wschodniej powstawa y lie produkcyjne japo skich korporacji, wykorzystuj ce miejscow tani si robocz . Kiyosue Aisa stawia tez , i japo skie
inwestycje zagraniczne by y bezpo rednim czynnikiem nap dzaj cym migracj
21
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kobiet z ubo szych krajów Azji do Japonii25. Kwestia ta zostanie szerzej omówiona w punkcie 6. Autorka chcia aby w tym miejscu zwróci uwag na inny czynnik
zwi zany z rozwojem japo skiej gospodarki: rozkwit turystyki.
Przemys turystyczny jest jednym z larów gospodarki wi kszo ci krajów Azji
Po udniowo-Wschodniej26. Colin Michael Hall i Chris Ryan odnotowuj ponadto,
i wa nym elementem decyduj cym o atrakcyjno ci turystycznej tego regionu jest
rozwini ty sektor turystyki seksualnej, do którego powstania przyczyni y si m.in.
japo ski kolonializm oraz obecno ameryka skich baz wojskowych27. Japo ski
rynek us ug seksualnych, ukszta towany w okresie feudalnym jako system prostytucji zorganizowany w tzw. dzielnicach rozrywki, których istnienie akceptowane
by o przez w adze, zosta zdelegalizowany w 1956 r., co stworzy o podstawy pod
popyt na turystyk seksualn w tym kraju28. Za wzrostem gospodarczym w latach
60. pod y y poprawa poziomu ycia oraz wzrost konsumpcji zarówno produktów,
jak i us ug, w tym tak e us ug turystycznych po zniesieniu ogranicze wyjazdowych w 1964 r. Turystyka zagraniczna by a aktywnie wspierana przez japo skie
w adze, d ce do zrównowa enia nadwy ki w handlu zagranicznym i za egnania
potencjalnych koniktów z g ównymi partnerami handlowymi29.
Turystyka seksualna stanowi a nieod czny aspekt rozwoju japo skiej turystyki
przez ca e lata 70. oraz na pocz tku lat 80. Wed ug szacunkowych danych przytaczanych przez Jill Gay, w po owie lat 80. celem blisko 80% zagranicznych turystów p ci m skiej z Japonii, Europy oraz Stanów Zjednoczonych odwiedzaj cych
Azj by a turystyka seksualna30. Konfrontacja szacunków podawanych przez Gay
z danymi dotycz cymi liczby japo skich turystów odwiedzaj cych Filipiny w latach 80. pozwala stwierdzi , i skala zjawiska by a znaczna: w 1982 r. Filipiny
odwiedzi o blisko 891 tys. zagranicznych turystów, z czego 17,67% (ok. 157 tys.
osób) stanowili Japo czycy. Przez ca e lata 80. liczba japo skich turystów odwiedzaj cych Filipiny nie spada a poni ej 120 tys. osób rocznie, za w 1989 r. si gn a blisko 216 tys.31 W adze krajów docelowych cz sto nieocjalnie wspiera y ryKiyosue Aisa, The Changing Phenomena of Trafcking in Women and Forced Prostitution in
Times of Globalisation: Case Studies of Female Migrant Workers in Thailand and Japan [w:] A. Saarinen, E. Carey-Belanger (red.), Crisis Centers and Violence against Women: Dialogue in the Barents Region, Oulu 2004, s. 169170.
26
C. M. Hall, Ch. Ryan, Sex Tourism: Marginal People and Liminalities, New York 2001, s. 138.
27
Ibidem, s. 136.
28
Ibidem, s. 122.
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J. Gay, The Patriotic Prostitute, The Progressive 1985, Vol. 49, No. 2, s. 3436.
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V. Zosa, Philippine-Japan Economic Linkages: A Case Study of Cebu, Japan-Philippines Economic Partnership Research Project 2004, s. 19.
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nek us ug seksualnych dla japo skich turystów jako przynosz cy znacz ce zyski32.
W latach 80. protesty organizacji broni cych praw kobiet skierowane przeciw japo skiej turystyce seksualnej zmusi y w adze do reakcji i doprowadzi y do znacznego zmniejszenia skali procederu. By on jednak tak intratny, e w miejsce domów
publicznych przeznaczonych wy cznie dla Japo czyków na Filipinach, w Tajlandii czy te na Tajwanie pojawi a si odwrotna praktyka: jak w 1987 r. odnotowa a
Matsui Yayori, zamiast sprowadza japo skich klientów do krajów Azji Po udniowo-Wschodniej, po rednicy masowo wysy ali kobiety z tych krajów do Japonii33.
To, co zacz o si jako zorganizowana prostytucja, w krótkim czasie rozwin o si w znacznie bardziej skomplikowane zjawisko. Oprócz organizacji przest pczych sprowadzaj cych kobiety do pracy w charakterze prostytutek, najcz ciej
w katastrofalnych warunkach i wbrew ich woli, powsta y agencje specjalizuj ce
si w rekrutacji kobiet z Azji Po udniowo-Wschodniej, przede wszystkim z Filipin, do pracy jako hostessy zabawiaj ce klientów w klubach i barach34. W efekcie
w latach 80. migracja z Azji Po udniowo-Wschodniej do Japonii zosta a zdominowana przez kobiety, g ównie Filipinki. Dla porównania, w roku 1970 ponad 50%
Filipi czyków pracuj cych w Japonii stanowili m czy ni, ich ogólna liczba nie
przekracza a jednak 12 tys. i w ci gu kolejnych dziesi ciu lat nieznacznie wzros a. W tym samym czasie liczba Filipinek w Japonii wzros a o ponad 70%, a nast pnie  w latach 19801990  a o 450%35. Pod koniec lat 90. stosunek liczby
lipi skich kobiet w Japonii do liczby m czyzn wynosi 3:136.
Bior c pod uwag , e wiele kobiet by o i jest oszukiwanych przez po redników,
którzy obiecuj prac hostessy, a nast pnie zmuszaj je do wiadczenia us ug seksualnych, oba te zjawiska nierzadko trudno oddzieli , zw aszcza e równie praca
w charakterze hostessy wi e si najcz ciej z elementami seksualnymi, takimi jak
umawianie si z klientami (tzw. d han) czy zabawianie ich rozmow o erotycznym zabarwieniu. Ponadto hostessy s cz sto nak aniane przez pracodawców do
utrzymywania stosunków seksualnych z klientami, co przynosi dodatkowe zyski.
Z tego powodu w oczach opinii publicznej nie istnieje rozró nienie mi dzy enterC. M. Hall, Japan and Tourism , op. cit., s. 127.
Ibidem, za: Yayori Matsui, The Prostitution Areas in Asia: An Experience, Women in a Changing World, Vol. 24, s. 2732.
34
Poj cie hostessy w Japonii ma odmienny od polskiego zakres znaczeniowy i odnosi si do
pracuj cych w nastawionych na m czyzn lokalach serwuj cych przede wszystkim napoje alkoholowe kobiet, których zadaniem jest nak anianie klientów do wydania jak najwi kszej sumy pieni dzy w lokalu poprzez uprzyjemnianie im czasu i zach canie do zamawiania kolejnych drinków.
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M. R. Piquero-Ballescas, Filipino Migration to Japan, 1970s to 1990s [w:] L. N. Yu Jose,
I. Setsuho (red.), Philippines-Japan , s. 549.
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Ministerstwo Sprawiedliwo ci Japonii, http://www.moj.go.jp/nyuukokukanri/kouhou/nyuukokukanri01_00013.html [dost p: 14 maja 2011].
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tainers, których praca polega na konwersacji z klientami, podawaniu im drinków
i uprzyjemnianiu czasu piewem lub ta cem, a kobietami wiadcz cymi m czyznom us ugi typowo seksualne  wszystkie okre la si wspólnym mianem japayuki-san. Termin japayuki (udaj ca si do Japonii) ukuty zosta na wzór okre lenia karayuki-san (udaj ca si do Chin), oznaczaj cego japo skie kobiety trudni ce si prostytucj w innych krajach Azji na pocz tku XX w. Najpierw odnosi
si do kobiet z Filipin, Tajlandii, Korei i Tajwanu, które zwerbowane przez ma ,
przyje d a y do Japonii w ramach odwróconej turystyki seksualnej37. Analogicznie do poj cia karayuki-san, japayuki powsta o wi c jako okre lenie zagranicznych prostytutek w Japonii, pod wp ywem mediów zosta o jednak rozci gni te na
wszystkie kobiety z Azji Po udniowo-Wschodniej przyje d aj ce do Japonii do
pracy w przemy le us ug rozrywkowo-seksualnych, a wi c tak e te entertainers,
których praca nie ma nic wspólnego z prostytucj . Doprowadzi o to do powstania i upowszechnienia krzywdz cych stereotypów, uderzaj cych nie tylko w entertainers, lecz tak e we wszystkie inne kobiety w Japonii pochodz ce z Azji Poudniowo-Wschodniej.
Wyra nie ukazuje to rozd wi k pomi dzy ocjalnym stanowiskiem w adz a stanem faktycznym. Podobnie jak POEA, japo skie prawo imigracyjne z 1981 r. uznao entertainers za wysoko wykwalikowanych profesjonalistów. W efekcie proceder sprowadzania do Japonii kobiet z Filipin, Tajlandii czy innych krajów przez
wiele lat kwit za cichym przyzwoleniem w adz imigracyjnych. Warto przyjrze
si bli ej ród om tego zjawiska.

Na pocz tku lat 90. Shimada Haruo napisa : Ponad po ow wszystkich pracowników zagranicznych [w Japonii] stanowi entertainers [ ] wi kszo z nich
to Filipinki38. Poj cie lipi ski pub (ripin pabu) zadomowi o si w j zyku japo skim jako okre lenie lokali rozrywkowych zatrudniaj cych lipi skie hostessy. Kobiety z Filipin w Japonii s jednoznacznie kojarzone z mizu sh bai (wodne rzemios o, czyli us ugi rozrywkowo-seksualne), a mizu sh bai  z kobietami
z Filipin. Co spowodowa o, e od pocz tku lat 80. a do 2005 r. najwi cej wiz typu
entertainer przyznawano w a nie Filipinkom, które w konsekwencji zdominowa37
L. Louis, Butteries of the Night: Mama-sans, Geisha, Strippers, and the Japanese Men They
Serve, Bloomington 2004.
38
Za: J. N. Anderson, Filipina Migrants to Japan: Entertainers, House Helpers, and Homemakers, The Annual Report of the Institute of International Studies, Meiji Gakuin University, Vol. 2,
1999, s. 2.

y t profesj w Japonii? Odpowied na to pytanie mo na uj w prostych kategoriach poda y i popytu, jednak warto przyjrze si temu problemowi nieco g biej.
W latach 19782002 odsetek kobiet w ród lipi skich emigrantów na ca ym
wiecie wzrós z 15 do 69%, osi gaj c pu ap ponad 450 tys. rocznie. Wyt umaczenie mo e si wydawa proste  wysoki wska nik bezrobocia wyja nia wzrost
liczby emigrantów w ogóle, przy czym bezrobocie w ród kobiet na Filipinach jest
wy sze ni bezrobocie w ród m czyzn, a stawki wynagrodze ni sze. Podobnie
wygl da jednak sytuacja na przyk ad w Pakistanie, gdzie rozbie no mi dzy bezrobociem w ród kobiet i m czyzn jest nawet wi ksza ani eli na Filipinach. Mimo
to oko o roku 1998 kobiety stanowi y tam tylko 0,3% wszystkich emigrantów39.
Bieda i bezrobocie s wspólnymi czynnikami dla Filipin i Pakistanu. Co wi c powoduje, e Filipiny s jednym z najwi kszych na wiecie róde kobiecej si y roboczej, Pakistan za wr cz przeciwnie?
Jak zwraca uwag ishi Nana, teza o decyduj cej roli religii nie daje si obroni : kobiety z lipi skiej wyspy Mindanao, gdzie dominuje islam, emigruj równie cz sto jak inne Filipinki40. Bezpo redni przyczyn ró nic mi dzy Filipinami
i Pakistanem jest diametralnie inne podej cie w adz do migracji kobiet w obu tych
krajach wynikaj ce z ró nic kulturowych. Najbardziej prawdopodobnym wyjanieniem liberalnego podej cia w adz lipi skich jest tradycyjnie wy sza pozycja
kobiet. Cho równie na Filipinach powszechne jest przekonanie, e kobieta powinna by przede wszystkim on i matk , a Filipinki wyje d aj ce za prac i pozostawiaj ce w kraju m a i dzieci (nierzadko na kilka lat) spotykaj si z krytyk , to spo eczne przyzwolenie na emigracj kobiet jest mimo wszystko wi ksze
ni w wielu innych krajach Azji41. Ponadto spo eczna presja na kobiety, od których oczekuje si , e b d odgrywa w rodzinie i spo ecze stwie zarówno rol reprodukcyjn , jak i produkcyjn , jest na Filipinach znaczna, podobnie jak presja
na córki, których tradycyjnym obowi zkiem jest wspieranie nansowe rodziny42.
Pa stwo, które w tak znacznym stopniu polega na rodkach pieni nych przekazywanych z zagranicy przez emigrantów, nie mo e ogranicza mo liwo ci wyjazdu po owie obywateli, zw aszcza w obliczu ostrego sprzeciwu samych kobiet. Ma
to pozytywne konsekwencje  a do 2005 r., kiedy Japonia pod naciskiem Stanów
Zjednoczonych zamkn a drzwi dla lipi skich entertainers  Filipinki mia y atwiejszy legalny dost p do pracy w Japonii w charakterze hostess co przek adaishi Nana, Women in motion, Stanford 2005, s. 5.
Ibidem, s. 67.
41
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42
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o si na mniejszy odsetek lipi skich kobiet zmuszanych do prostytucji w Japonii w stosunku do ogólnej liczby lipi skich kobiet w tym kraju, ani eli mia o to
miejsce na przyk ad w przypadku Tajek43.
Kolejne pytanie, które wymaga odpowiedzi, to dlaczego w a nie Japonia przyci gn a tak wiele m odych Filipinek, które godzi y si podj ryzyko zwi zane
z prac w sektorze us ug rozrywkowo-seksualnych. Nie ma w tpliwo ci co do faktu,
e decyduj cym czynnikiem, który nap dza migracj kobiet z Filipin do Japonii,
by czynnik ekonomiczny. Sprowadzenie tak z o onego zjawiska do prostego has a
pieni dze nie oddaje jednak ca ej jego istoty. Dla lepszego zrozumienia tego zjawiska trzeba przeanalizowa lipi sk migracj do Japonii z szerszej perspektywy.
Jak twierdzi Graziano Battistella: mi dzynarodowy przep yw si y roboczej nie
odbywa si przypadkowo, lecz w odpowiedzi na historyczne powi zania (kolonializm) i wzajemne oddzia ywanie gospodarek. Inwestycje z krajów rozwini tych (centralnych) uruchamiaj w krajach rozwijaj cych (peryferyjnych) procesy rozwojowe,
które powoduj przemieszczenia i migracj w kierunku przeciwnym do inwestycji44.
O ile argument o roli zale no ci kolonialnych w kszta towaniu procesu migracji mo na z powodzeniem zastosowa na przyk ad do stosunków lipi sko-ameryka skich, o tyle w przypadku stosunków lipi sko-japo skich wnioskowanie
o istnieniu takiej zale no ci by oby b dne. Historia kolonialnych relacji lipi sko-ameryka skich jest o wiele bardziej z o ona ani eli epizod okupacji japo skiej.
Ta ostatnia by a dla Filipi czyków prze yciem na tyle traumatycznym, e samo
nawi zanie stosunków dyplomatycznych z Japoni po wojnie by o dla lipi skich
w adz nie atwe w obliczu spo ecznej niech ci. G ówn przyczyn , dla której lipi ski senat odmawia ratykacji traktatu handlowego a do po owy lat 70., kiedy
to zosta on ratykowany przez prezydenta Marcosa moc dyktatorskiego dekretu, by powszechny sprzeciw spo ecze stwa lipi skiego.
Japo ska polityka gospodarcza wobec pa stw regionu w latach 60. i 1. po owie
lat 70. równie nie mog a budzi zaufania i sympatii Filipi czyków. A do roku
1977 dzia ania gospodarcze Japonii w Azji Po udniowo-Wschodniej charakteryzowa a agresywna polityka inwestycyjna, której g ównym celem by a penetracja s siednich rynków i pomna anie zysków. By o to, wraz z naciskami ameryka skimi
na Japoni , aby ta utworzy a w asne si y zbrojne, ród o niepokoju i nowej fali antyjapo skich nastrojów w krajach, które do wiadczy y japo skiej okupacji. W latach 19721974 przez Azj Wschodni i Po udniowo-Wschodni przetoczy a si

J. N. Anderson, Filipina Migrants to Japan , op. cit., s. 6.
G. Battistella, International Migration in Asia [w:] Migration Patterns and Policies in the
Asian and Pacic Region, New York 2003, s. 3.
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fala antyjapo skich protestów i zamieszek45. Na Filipinach nie dosz o do demonstracji, jednak przyczyn relatywnego spokoju w tym okresie by raczej stan wojenny wprowadzony przez Marcosa ani eli projapo skie nastawienie spo ecze stwa.
W roku 1977 zosta a og oszona wspomniana wy ej doktryna Fukudy, która
oznacza a zwrot w dotychczasowych stosunkach cz cych Japoni z krajami Azji
Po udniowo-Wschodniej. Zdaniem Lydii Yu Jose realizacja doktryny w praktyce
nie zmieni a jednak drastycznie relacji mi dzy Japoni a ASEAN-em. W lipi skich realiach japo ska ODA by a korzystna przede wszystkim dla rz du Marcosa, a nie dla przeci tnego obywatela, i nie przyczyni a si do poprawy wizerunku
Japonii na Filipinach46. Je li wi c zinterpretowa inwestycje, o których pisze Battistella, jako klasyczn gospodarcz hard power47, przyczyna popularno ci Japonii jako kraju docelowego do wyjazdów zarobkowych pozostanie niewyja niona.
Pod aj c za Yu Jose, mo na jednak zaproponowa odmienn interpretacj :
podkre laj c rol soft power w stosunkach japo sko-lipi skich48. Japo ska dyplomacja powojenna, zarówno dyplomacja gospodarcza (agresywna polityka inwestycyjna), jak i zakrojona na znacznie w sz skal dyplomacja kulturalna, nie
zmieni y negatywnego nastawienia lipi skiego spo ecze stwa, ale japo ski sukces gospodarczy zafascynowa Filipi czyków. Gospodarcza soft power (cud gospodarczy) przyci gn a Filipi czyków do Japonii du o skuteczniej i powszechniej
ani eli gospodarcza hard power (inwestycje). Tym, co zach ci o tysi ce m odych
Filipinek do wyjazdu do Japonii, by y bez w tpienia pieni dze, jednak nie te, które
szerokim strumieniem p yn y na Filipiny jako pomoc gospodarcza dla pa stwa,
lecz obraz silnego jena zakorzeniony w mi dzynarodowej wiadomo ci oraz nadzieja na zdobycie rodków, które pozwol na prowadzenie lepszego ycia po powrocie do kraju.
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46
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Charakterystyczn cech japo skiego stosunku do japayuki jest jego dwuwarstwowo . Sugimoto Yoshio pisze: wiele sfer japo skiego ycia sankcjonuje podwójne kody, tworz c wiat ukryty pod powierzchni 49. Jeden z takich podwójnych
kodów tworz poj cia omote (przód/wierzch) i ura (ty /spód), dziel ce wiat na
to, co ocjalnie uznawane jest za dobre i po dane (omote), oraz to, co z e, wstydliwe, nielegalne; to, czego nie nale y pokazywa publicznie (ura). Charakterystyczne
dla Japo czyków przekonanie o jednolito ci ich spo ecze stwa klasy redniej powoduje, e burz cy ten obraz ubodzy imigranci spychani s do sfery ura. Dotyczy
to przede wszystkim kobiet z krajów Azji Wschodniej i Po udniowo-Wschodniej,
które do sfery ura predestynuj zarówno pochodzenie, jak i p e  oba te czynniki klasykuj je we wci ksenofobicznym spo ecze stwie jako co gorszego. Japo scy pracodawcy obawiaj si , e zatrudnienie takich osób legalnie, w miejscu
widocznym  a wi c w sferze omote  b dzie odstrasza klientów, dlatego te zawody przynale ce do sfery omote pozostaj w znacznym stopniu niedost pne dla
imigrantek z innych krajów Azji.
Poniewa rzekome lipi skie artystki pracuj niezgodnie z ocjalnymi wytycznymi zawartymi w pozwoleniu na pobyt, automatycznie umiejscawia je to w sferze
nielegalnej, a wi c ura. Do przynale no ci do wiata ura kwalikuje je równie
projekcja obrazu prostytutki na wszystkie lipi skie kobiety zatrudnione w sektorze us ug rozrywkowo-seksualnych, która dokona a si w japo skiej wiadomoci w konsekwencji postawienia znaku równo ci mi dzy japayuki a go cinnymi
dziewcz tami na Filipinach50.
Powstaje pytanie, dlaczego japo skie w adze uzna y za stosowne stworzy furtk imigracyjn dla kobiet o ca e dziesi lat wcze niej ni dopu ci y imigracj nikkei i taniej si y roboczej w postaci praktykantów. Z czego wynika spo eczne zapotrzebowanie na us ugi rozrywkowo-seksualne? Jedn z przyczyn, dla których
m czy ni poszukuj towarzystwa zagranicznych hostess i prostytutek, jest niew tpliwie japo ski model podzia u ról w rodzinie. Jak zwraca uwag Mike Douglass:
kra cowe rozdzielenie oczekiwanych ról m czyzn i kobiet, zgodnie z którym kobiety przejmuj niemal totaln odpowiedzialno za sfer domow  i coraz cz ciej
Sugimoto Yoshio, An Introduction to Japanese Society, Cambridge 2002, s. 28.
Tak zwane hospitality girls, kobiety wiadcz ce us ugi seksualne przede wszystkim ameryka skim o nierzom na Filipinach, a tak e m czyznom z zagranicy w ogóle w ramach turystyki seksualnej. Gdy po wprowadzeniu ogranicze w turystyce seksualnej na Filipinach w latach 80. zacz a si fala wysy ania lipi skich kobiet do pracy w charakterze prostytutek, w samej Japonii (zob.
przyp. 5) ukszta towa o si przekonanie, i Filipinki przyje d aj ce do Japonii to odpowiednik hospitality girls na Filipinach.
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dodatkowo pracuj  a m czy ni s ca kowicie oddani rmie, jest bezpo rednio
zwi zane z organizacj i sprzeda us ug seksualnych51.
Sztywny podzia ról powoduje, e rodzina spe nia wprawdzie swoj funkcj
jako jednostka spo eczna, ale nie zaspokaja wymaga uczuciowych i seksualnych
ma onków, którzy zmuszeni s poszukiwa realizacji swoich potrzeb poza zwi zkiem ma e skim.
Mo liwo ci samorealizacji s drastycznie ograniczone przez normy spo eczne.
Japo ska kultura pozwala kobiecie realizowa si przede wszystkim poprzez macierzy stwo, co w skrajnych sytuacjach rodzi rozmaite patologie, takie jak nadopieku czo i nadmierne wymagania wobec dzieci. M czy nie pozostawia wi cej
swobody, pod warunkiem e nie naruszy on podstaw jednostki adu spo ecznego,
jak jest rodzina. Jak stwierdza Joyce Lebra, zdrada ma e ska m czyzny jest spoecznie tolerowana i wiele kobiet godzi si na niewierno swoich m ów z obawy przed utrat rodków do ycia i spo ecznym pot pieniem, jakie ci gn by na
nie rozwód52. Z tego powodu wielu m ów, którzy nie znajduj zaspokojenia swoich potrzeb w ma e stwie, zwraca o si ku lipi skim hostessom, postrzeganym
przez nich jako uosobienie kobieco ci w czystej postaci.
Wydaje si jednak, e o ile japo ski model rodziny móg by g ówn przyczyn rozwoju rynku us ug seksualnych w latach 80., obecnie nast pi o pewne przesuni cie. Szczególnie w miastach model rodziny uleg przekszta ceniu, a liczba zawieranych ma e stw gwa townie spad a. W latach 19751995 redni wiek osób
wchodz cych w zwi zek ma e ski wzrós o ponad trzy lata, do 28 lat dla kobiet
i 31 dla m czyzn. W tym samym czasie szacunkowy odsetek m czyzn, którym
nie uda si znale partnerki, wzrós z 6 do a 22%53. Japo skie kobiety coraz mniej
ch tnie wychodz za m . Ma e stwo i macierzy stwo, dotychczas traktowane
jako oczywista droga yciowa, sta y si tylko jedn z dost pnych opcji, w dodatku coraz mniej zach caj c w obliczu niestabilnej sytuacji ekonomicznej oraz rosn cej liczby rozwodów.
Nawet te kobiety, które nie wykluczaj za o enia rodziny, chc przede wszystkim zdoby wykszta cenie i zawód, aby zapewni sobie niezale no i godne ycie w razie rozpadu zwi zku. Robert Retherford przytacza wyniki bada , z których
jasno wynika, e stosunek japo skich kobiet do instytucji rodziny i ma e stwa
zmieni si znacz co w ci gu ostatnich 30 lat. Obecnie ponad 60% kobiet w wieku
od 20 do 59 lat uwa a, e lepiej wyst pi o rozwód ni pozostawa w nieszcz li51
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wym zwi zku (w 1982 r. 27%). Mniej ni po owa zgadza si ze stwierdzeniem, e
m powinien utrzymywa rodzin , a kobieta  zajmowa si domem (w 1982 r.
71%). Niewiele ponad 50% kobiet uwa a, e kobieta powinna po wi ci si rodzinie, przedk adaj c dom i dzieci nad w asne potrzeby. Z tych samym bada wynika,
e pogl dy reprezentowane przez Filipinki s znacznie bli sze tradycyjnemu modelowi japo skiemu: dla przyk adu w 1992 r. 67% Filipinek uwa a o, e kobieta
powinna zajmowa si domem i dzie mi, a a 94%  e powinna po wi ci swoje
osobiste potrzeby dla dobra rodziny. Mniej ni po owa Filipinek by a sk onna zaakceptowa rozwód54. Badania przeprowadzone przez Alberta Alesin oraz Paol
Giuliano potwierdzaj tendencj ukazan powy ej: w 2010 r. Japonia znalaz a si
w ród krajów charakteryzuj cych si stosunkowo niskim wspó czynnikiem si y wi zi rodzinnych, Filipiny natomiast  jednym z najwy szych55. Jednocze nie wed ug
danych z 2002 r. ró nica mi dzy Japoni i Filipinami pod wzgl dem odsetka osób
deklaruj cych, e instytucja rodziny jest dla nich bardzo wa na, wynios a zaledwie
6 punktów procentowych. Wa no rodziny zadeklarowa o 93% ankietowanych Japo czyków oraz 99% Filipi czyków.56. Alesina i Giuliano zwracaj uwag na rol
religii w kszta towaniu modelu rodziny dominuj cego w danym spo ecze stwie57.
Filipiny ze wzgl du na ich przesz o kolonialn mo na wraz z krajami Ameryki
aci skiej zaliczy do jednej grupy pa stw, w których utrzymuje si silna pozycja
ko cio a katolickiego (ponad 80% Filipi czyków deklaruje przywi zanie do warto ci religijnych), co wp ywa na spo eczn konstrukcj p ci58. Zw aszcza w rejonach wiejskich podzia ról oraz modeli zachowania na m skie i e skie wpajany
jest dzieciom od najm odszych lat. Od dziewczynek oczekuje si takich cech jak:
skromno , uleg o i oddanie rodzinie, do czego ma je przyzwyczaja obowi zek
opieki nad m odszym rodze stwem. Schemat ten widoczny jest przede wszystkim
w ubogich rejonach wiejskich, z których pochodzi wi kszo lipi skich kobiet
emigruj cych do Japonii59. Zakorzeniony w spo ecze stwie lipi skim po dany
obraz uleg ej, pe nej oddania kobiety jest aktywnie wykorzystywany przez podmioty zajmuj ce si mi dzynarodowym po rednictwem matrymonialnym. Kobiety z Filipin (oraz Tajlandii itd.) s reklamowane w katalogach internetowych jako
produkt dost pny dla m czyzn  w Stanach Zjednoczonych, Europie Zachodniej
Ibidem, s. 9697.
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i Australii  marz cych o niewinnej, godnej zaufania, szlachetnej, wra liwej
i opieku czej onie uosabiaj cej tradycyjny model kobieco ci60.
Stwarza to ciekawy paradoks w postrzeganiu Filipinek w Japonii. Z jednej strony kojarzone s z prostytucj , a wi c niemoralno ci . Z drugiej, cho w mniejszym
stopniu  z tradycyjnie po danym modelem kobiety podleg ej m owi i oddanej
rodzinie. Oba te obrazy s w rzeczywisto ci przerysowane i zosta y wykreowane
przez agencje zajmuj ce si turystyk seksualn w latach 70. i 80., agencje po rednictwa matrymonialnego specjalizuj ce si w poszukiwaniu kandydatek na ony
dla japo skich m czyzn poza granicami Japonii oraz wiatowe i japo skie media. James Tyner przytacza opisy lipi skich kobiet pojawiaj ce si w przewodnikach turystycznych i artyku ach z tamtego okresu z nast puj cym komentarzem:
w szczególno ci Filipinki przedstawiane by y jako egzotyczne, zmys owe i atwo
dost pne. Cytuje mi dzy innymi artyku Randolpha Wolfea z 1974 r., w którym
autor stwierdza, e lipi skie kobiety s jednymi z najbardziej uroczych na wiecie, i Simona Barnesa, który w 1981 r. pisa o egzotycznym koktajlu genów, który
w po czeniu z rzadk nezj czyni Filipinki jednymi z najpi kniejszych kobiet.
Inny cytat z Barnesa mówi, e [lipi skie] dziewcz ta s bardzo otwarte; niejeden podró nik poszukuj cy wra e wróci do kraju z on 61.
Cho przyk ady przytaczane przez Tynera pochodz z publikacji zachodnich,
obraz kreowany w japo skich mediach nie odbiega od przedstawionego przez Barnesa. O Filipinkach pisano niemal wy cznie w kontek cie szeroko rozumianego
ycia nocnego. Pocz wszy od 2. po owy lat 70. wraz z nap ywem lipi skich kobiet do Japonii w komentarzach pojawi a si nuta pogardy dla imigrantek z biednego kraju, które dla pieni dzy gotowe s na wszystko. W 1985 r. Yamatani Tetsuo nazwa Filipinki wygodn publiczn toalet 62.
Paradoksalnie do ukszta towania w Japonii obrazu Filipinki jako prostytutki
przyczyni y si równie g osy organizacji zabiegaj cych o po o enie kresu procederowi handlu kobietami. Nag a niane przez media (zarówno w Japonii, jak
i za granic ) apele przedstawia y Filipinki wy cznie jako bezbronne oary majnych po redników, zmuszane do prostytucji i ycia w nieludzkich warunkach.
Brak w mediach japo skich przeciwwagi w postaci pozytywnego wizerunku kobiet z Azji Po udniowo-Wschodniej spowodowa , e przeci tnemu Japo czykowi
Filipiny kojarz si obecnie przede wszystkim z prostytucj , handlem lud mi i nieL. Angeles, Sirijit Sunanta, Exotic Love at Your Fingertips: Intermarriage Websites, Gendered Representation, and the Transnational Migration of Filipino and Thai Women, Kasarinlan:
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legaln imigracj ; jest to wi c obraz jednoznacznie negatywny, a przy tym przerysowany w stosunku do rzeczywistej skali zjawiska.
Nie znaczy to, e problem handlu lud mi i zmuszania kobiet do prostytucji
w Japonii nie istnieje. Niestety, japo ska polityka regulacji procesów imigracyjnych sprzyja jego rozwojowi. W raporcie Departamentu Stanu Stanów Zjednoczonych z 2004 r. dotycz cym kwestii handlu lud mi na wiecie Japonia zosta a wymieniona jako kraj, w którym skala problemu jest znaczna. Przyczyn by y liczne
nag o nione przypadki zmuszania do prostytucji Filipinek przebywaj cych tam na
podstawie wiz typu entertainer. W odpowiedzi na to upokorzenie rz d japo ski
zareagowa wprowadzeniem od 2005 r. drastycznych ogranicze przy wydawaniu
wiz tego typu63. Zaowocowa o to gwa townym spadkiem liczby entertainers: ze
135 tys. w 2004 r. do 99 tys. rok pó niej, i ju tylko 48 tys. w roku 200664.

Z punktu widzenia unormowania migracji kobiet z Filipin do Japonii du o wa niejsze ani eli wymuszone przez Stany Zjednoczone zaostrzenie przepisów imigracyjnych mo e okaza si japo sko-lipi skie porozumienie o wspó pracy gospodarczej (Japanese-Philippine Economic Partnership Agreement  JPEPA). Prace
nad porozumieniem rozpocz y si w 2002 r., w 2006 zosta o ono podpisane przez
przywódców obu pa stw, jednak na ratykacj przez lipi ski senat czeka o do
2008 r., kiedy to Japonia i Filipiny wypracowa y kompromis dotycz cy zapisów
budz cych obawy strony lipi skiej. JPEPA od pocz tku wywo ywa o wiele kontrowersji. Sceptycyzm lipi skiej opinii publicznej po podpisaniu porozumienia
wyrazi chocia by Philip Nemenzo w artykule dla Philippines Today: Cho [warunki porozumienia] mog brzmie ró owo, najwa niejsze zapisano drobn czcionk 65. Najwi cej obaw dotyczy o zapisu, który interpretowano jako umo liwiaj cy
Japonii wywóz na Filipiny toksycznych odpadów. Abstrahuj c jednak od umów
celnych i handlowych wchodz cych w sk ad porozumienia, których wp yw na migracj b dzie mo na oceni dopiero za wiele lat, autorka chcia aby skupi si na
aspekcie JPEPA bezpo rednio zwi zanym z przep ywem si y roboczej.
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Zawarcie porozumienia w 2006 r. nie by o wydarzeniem bezprecedensowym
w powojennej historii stosunków japo sko-lipi skich. Trzydzie ci pi lat wczeniej w ycie wszed Traktat o przyja ni, handlu i nawigacji, który otworzy japo skim inwestycjom drog na Filipiny. Jednak w przeciwie stwie do traktatu z grudnia 1972 r., który nie porusza tematu przep ywu osób mi dzy Filipinami i Japoni ,
JPEPA  oprócz regulacji handlowych  zawiera zapisy stwarzaj ce podstawy pod
otwarcie japo skiego rynku pracy dla lipi skiego personelu medycznego. Równie ten aspekt JPEPA budzi kontrowersje na Filipinach, w szczególno ci w rodowiskach piel gniarskich. Przewodnicz ca Filipi skiego Stowarzyszenia Piel gniarek, Leah Samaco-Paquiz, w ocjalnym o wiadczeniu nawo ywa a do odrzucenia
porozumienia w jego obecnym kszta cie66.
Najcz ciej powtarzane zarzuty dotycz wymaga stawianych lipi skim kandydatom: w przypadku piel gniarek mowa jest o minimum trzyletnim do wiadczeniu zawodowym, sze ciomiesi cznym kursie szkoleniowym zako czonym
egzaminem zawodowym w j zyku angielskim oraz o okresie próbnym pod nadzorem personelu japo skiego67. Stwarza to sytuacj , w której do wiadczona piel gniarka, nawet po uko czeniu szkolenia j zykowego i zdaniu egzaminu pa stwowego, nie jest traktowana na równi z piel gniark japo sk o podobnych
 lub ni szych  kwalikacjach. W tpliwo ci budzi te wymóg zdawania egzaminu w j zyku japo skim  cho oczywisty ze wzgl dów bezpiecze stwa pacjentów, odstrasza jednak wielu potencjalnych kandydatów, którym du o atwiej jest
stara si o prac w krajach angloj zycznych. Studenci szkó piel gniarskich ankietowani w 2009 r. wskazywali na barier j zykow oraz negatywny obraz Filipi czyków w Japonii jako przyczyny, dla których wi kszo z nich nie bierze
pod uwag wyjazdu do tego kraju68. Zgodnie z artyku em 9 porozumienia w ci gu pierwszych dwóch lat jego obowi zywania Japonia mia a przyj
cznie 400
piel gniarek i 600 profesjonalnych opiekunów. W 2010 r. zakwalikowano odpowiednio 93 i 190 osób69. W odpowiedzi na sugestie zarówno samych kandydatów, jak i japo skich oraz lipi skich instytucji wiosn 2011 r. wprowadzono
dodatkowy element szkolenia kandydatów jeszcze przed ich wyjazdem  kurs j -
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zyka i kultury Japonii70. W chwili obecnej trudno oceni , czy to posuni cie przyniesie efekty w postaci lepszej adaptacji lipi skiego personelu do ycia i pracy w Japonii. Bior c pod uwag ograniczenia nak adane przez stron japo sk ,
mo na z du doz prawdopodobie stwa przypuszcza , e liczba lipi skich
piel gniarek i opiekunek w Japonii nie dorówna liczbie innych imigrantek z Filipin w tym kraju.
D ugofalowo JPEPA mo e si jednak okaza prze omem. Zast pienie lipi skich entertainers w sferze publicznej przez lipi skie piel gniarki przyczyni si
zapewne do zmiany sposobu postrzegania Filipinek w Japonii. Ju dzi w prasie
internetowej artyku y dotycz ce kwestii zatrudniania lipi skiego personelu medycznego w Japonii pojawiaj si cz ciej ani eli  do niedawna dominuj ce  artyku y poruszaj ce problematyk entertainers. Nawet bior c pod uwag negatywny
wyd wi k wielu z tych publikacji, nale y zauwa y , i przedstawiaj one Filipinki
w odmiennym ni dotychczas kontek cie. To za z biegiem czasu powinno prze oy si na zmian wizerunku lipi skich kobiet w Japonii na o wiele bardziej podany z punktu widzenia samych Filipi czyków, zw aszcza tych mieszkaj cych
w Japonii na sta e i tworz cych trzon tamtejszej spo eczno ci lipi skiej, a tak e
tych, którzy dopiero rozwa aj wyjazd do Japonii. Obecnie, jak pokaza y wy ej
wspomniane badania, wiadomo , e w Japonii postrzegane b d jako japayuki,
zniech ca wiele studentek szkó piel gniarskich. Zast pienie krzywdz cego stereotypu nowym, pozytywnym obrazem by oby korzystne równie dla Japonii, która
w najbli szym czasie b dzie potrzebowa coraz wi cej personelu medycznego do
opieki nad starzej cym si spo ecze stwem.

Wyznawana przez japo skie w adze zasada niedopuszczania niewykwalikowanej i nisko wykwalikowanej zagranicznej si y roboczej do japo skiego rynku
pracy w po czeniu z zapotrzebowaniem japo skich rm na pracowników gotowych wykonywa zawody okre lane mianem 3K (kitanai  brudne, kiken  niebezpieczne, kitsui  ci kie) oraz przewy szaj cym poda popytem na us ugi rozrywkowo-seksualne doprowadzi a do utrwalenia si podwójnych norm w polityce
imigracyjnej. Zamiast gruntownie zrewidowa przepisy imigracyjne, Japonia przyj a metod dora nych rodków zaradczych w obawie przed spo ecznymi konsekwencjami takiego posuni cia. Za przyk ad pos u y mo e legislacja z 1990 r.
Philippine Nurses Complete Pre-Training in Japanese Language, http://www.japantoday.
com/category/national/view/philippine-nurses-complete-pre-training-in-japanese-language [dost p:
26 maja 2011].
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Podobnie prowizorycznym rozwi zaniem by y wizy dla artystów wyst puj cych
przed publiczno ci , de facto furtka dla tysi cy kobiet z ubo szych krajów Azji,
które zasili y japo ski rynek tzw. mizu sh bai.
Dwuznaczno przepisów sprzyja a dalszemu rozmywaniu granic prawnych
i prowadzi a do wzrostu liczby przypadków nielegalnego przed u ania pobytu po
wyga ni ciu wizy oraz pracy niezgodnej z warunkami pozwolenia na pobyt. Stworzy o to w wiadomo ci Japo czyków obraz imigrantów jako notorycznie ami cych
prawo i zagra aj cych adowi spo ecznemu. Jednocze nie liczne kontrowersje wokó wykorzystywania wizy typu entertainer jako przykrywki dla handlu kobietami
doprowadzi y do utrwalenia stereotypu kobiet z Filipin i Tajlandii jako prostytutek: czy to wyrachowanych kobiet lekkich obyczajów gotowych na wszystko dla
pieni dzy, czy to bezbronnych oar majnych po redników. Ten negatywny obraz
utrzymuje si pomimo znacz cego spadku liczby lipi skich entertainers po wprowadzeniu zaostrzonych przepisów imigracyjnych w 2005 r. Stereotypy, zw aszcza
negatywne, nie s atwe do wykorzenienia. Spo eczno lipi ska w Japonii, z oona g ównie z lipi skich on japo skich obywateli, stanowi przeciwwag dla
obrazu lipi skich entertainers. Jednak z uwagi na to, e wiele kobiet, które za oy y rodziny w Japonii, d y do asymilacji, spo eczno ta nie jest wystarczaj co
medialna i widoczna, by zmieni sposób my lenia Japo czyków.
Najbli sze kilkana cie lat poka e, czy zawarcie JPEPA b dzie prze omem w tak
istotnym aspekcie stosunków japo sko-lipi skich, jakim jest migracja. Otwarcie
japo skiego rynku pracy dla lipi skiego personelu medycznego stworzy o szans
zmiany prolu przep ywu si y roboczej, która jednak mo e pozosta niewykorzystana. Cz
zapisów porozumienia zosta a przez lipi skie spo ecze stwo uznana za przejaw dyskryminacji ze strony Japonii, za wysokie wymagania (przede
wszystkim j zykowe) i nieproporcjonalne do nich korzy ci nie zach caj potencjalnych kandydatów.
Je li program ma spe ni swoj funkcj , a mianowicie zapewni opiek starzej cemu si spo ecze stwu Japonii, strona japo ska nie mo e zlekcewa y uwag
wysuwanych przez osoby, które zdecydowa y si wzi w nim udzia . Kurs j zyka japo skiego dla kandydatów, poprzedzaj cy ich przyjazd do Japonii, wprowadzony w odpowiedzi na propozycje uczestników programu, stanowi krok w dobr
stron . Do rozwi zania pozostaje wiele innych problemów, na przyk ad kwestia
d ugiego okresu szkolenia przed egzaminem zawodowym, podczas którego obowi zki kandydatów s ograniczone do czynno ci znacznie poni ej poziomu ich
wykszta cenia i do wiadczenia zawodowego zdobytego na Filipinach. Istnieje konieczno znalezienia rozwi zania, które z jednej strony zapewni bezpiecze stwo
pacjentom, z drugiej za pozwoli lipi skim piel gniarkom na realizacj ambicji
zawodowych. W przeciwnym razie program importu personelu medycznego z Fi-

lipin nie przyniesie oczekiwanych rezultatów, za JPEPA pozostanie kontrowersyjn i nieprzychylnie ocenian , a przy tym nieskuteczn inicjatyw .
B dem by oby s dzi , i odpowiedzialno za trudno ci towarzysz ce realizacji
zapisów porozumienia dotycz cych przep ywu si y roboczej spoczywa wy cznie
po stronie japo skiej. Niew tpliwie Japonia do dzi boryka si z problemem braku akceptacji dla mniejszo ci, a imigracja jest postrzegana przede wszystkim jako
zagro enie. Trzeba jednak zwróci uwag na fakt, e stopie , w jakim pa stwo lipi skie polega na przekazach pieni nych swoich obywateli pracuj cych za granic , przyczynia si do agresywnej polityki wspierania emigracji, która cz sto nie
bierze pod uwag dobra ludzi w sensie pozaekonomicznym. Wysy anie personelu medycznego do Japonii mo e zmieni obraz lipi skiej diaspory w tym kraju
i pomóc w wykorzenieniu stereotypowego pogl du, e wszystkie Filipinki to japayuki, ale nie rozwi e problemu biedy i bezrobocia na Filipinach, a wi c tych
czynników, które le u podstaw wspomnianych stereotypów.
Zarówno Japonia, jak i Filipiny stoj przed wa nymi wyzwaniami. Potrzeby obu
krajów uzupe niaj si : w Japonii obserwujemy popyt na us ugi okre lonego typu,
na Filipinach za  nadmiern poda si y roboczej, która jest w stanie odpowiedzie na japo skie zapotrzebowanie. Aby wymiana by a korzystna i satysfakcjonuj ca dla obu stron, niezb dne s zmiany zarówno w polityce w adz japo skich,
jak i lipi skich. Zjawisko migracji samo w sobie nie jest negatywne, a w przypadku Japonii i Filipin mo e przynie obustronne korzy ci. Warunkiem jest podj cie przez w adze dzia a , które uczyni migracj szans , nie za konieczno ci .

