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Światowy Dzień Modlitwy 

3 marca 2017 r. 

 

Informacje na temat Filipin 

 

Geografia 

Filipiny są suwerennym krajem wyspiarskim w Azji Południowo-Wschodniej, położone w 

zachodniej części Oceanu Spokojnego. Stolicą Filipin jest Manila. Najbardziej zaludnionym 

miastem jest Quezon City; oba miasta są częścią Metro Manila. 

Jest to archipelag składający się z 7107 wysp. Trzy główne wyspy to: Luzon, Visayas i 

Mindanao. Są one reprezentowane przez trzy gwiazdy na filipińskiej fladze. Około 1000 wysp 

jest zaludnionych, a mniej niż połowa z nich jest większych niż 2,5 km kwadratowych. 

Jedenaście wysp tworzy 95 procent filipińskiego lądu. 

Wyspy, położone na Pacyfiku Ring of Fire, w pobliżu równika, sprawiają, że Filipiny narażone 

są na trzęsienia ziemi i tajfuny, średnio dwadzieścia tajfunów rocznie. W ostatniej dekadzie 

odnotowano wzrost ciężkich tajfunów, szczególnie Yolanda (nazwa międzynarodowa Haiyan). 8 

listopada 2013 roku Yolanda szalała w centrum Filipin w, kategorii pięciu super tajfunów. Jest to 

najpoważniejszy tajfun który się wydarzył w historii, który kosztowała życie tysięcy ludzi. 

Przyroda Filipin obejmuje znaczną liczbę endemicznych gatunków roślin i zwierząt. Wody 

otaczające w kraju podobno mają najwyższy poziom morskiej różnorodności biologicznej na 

świecie. 

Klimat jest zarówno tropikalny, tropikalny wilgotny, subtropikalny (na obszarach o większej 

wysokości) charakteryzuje się stosunkowo wysoką temperaturę, wilgotnością i dużą ilością 

opadów. Istnieją dwa sezony w kraju, pora deszczowa i pora sucha. Najcieplejsze miesiące w 

roku są od marca do października. Monsun zimowy przynosi chłodniejsze powietrze od listopada 

do lutego. Lipiec jest najcieplejszym miesiącem a styczeń jest najlepszym miesiącem w roku. 

Ocieplenie ma wpływ na klimat, co spowodowało wzrost niszczycielskich burz i susz. 

 

Krótki przegląd historyczny 

Uważa się, że historia Filipin rozpoczęła wraz z pojawieniem się pierwszych ludzi 

wykorzystujących prymitywne łodzie lub tratwy, co najmniej 67.000 lat temu. Na wyspach 

mieszkają plemiona Negrito. 

Pierwsze odnotowana wizyta z Zachodu to przybycie Ferdynanda Magellana w dniu 16 marca 

1521 roku, portugalskiego odkrywcy, który zorganizował hiszpańską ekspedycję do Indii 

Wschodnich. Hiszpańska kolonizacja rozpoczęła się wraz z przybyciem ekspedycji Miguel López 

de Legazpi, 13 lutego 1565 roku, który założył pierwszą stałą osadę San Miguel na wyspie Cebu 

w centrum Filipin. Wyprawę kontynuował na północ, docierając do zatoki Manili na wyspie 

Luzon w dniu 24 czerwca 1571 roku, gdzie założył nowe miasto, a tym samym rozpoczął erę 

hiszpańskiej kolonizacji, która trwała przez ponad trzy stulecia. 

Hiszpańską regułą było osiągnąć zjednoczenie polityczne niemal całego archipelagu. Hiszpania 

stworzyła pierwszy projekt narodu, który miał się nazywać Filipiny. 
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Hiszpanie założyli szkoły, uczelnie, a także szpitale w Manili. Powszechna edukacja powstała w 

1863 roku za darmo i tak pozostało do końca hiszpańskiej epoki kolonialnej. Darmowa nauka 

doprowadziła do  wykształcenia tubylców, jak José Rizal, który został bohaterem narodowym 

Filipin. 

Filipińska rewolucja przeciwko Hiszpanii rozpoczęła się w sierpniu 1896 roku, zakończona 

utworzeniem Pierwszej Republiki Filipin. Jednak traktat paryski, na koniec wojny amerykańsko-

hiszpańskiej, przeniósł kontrolę Filipin do Stanów Zjednoczonych. Umowa ta nie została 

dotrzymana przez rząd powstańczy Pierwszej Republiki Filipin, który w dniu 2 czerwca 1899 

roku, ogłosił deklarację wojny przeciwko Stanom Zjednoczonym. Filipińsko-amerykańska 

wojna, która wybuchła, spowodowało masowe ofiary. Prezydent Filipin Emilio Aguinaldo został 

schwytany w 1901 roku, a rząd USA ogłosił oficjalnie zakończenie konfliktu w 1902 roku. 

USA ustanowił rząd wojskowy na Filipinach 14 sierpnia 1898 roku, po zajęciu Manili. Rząd 

Cywilny został utworzony w dniu 1 lipca 1901 r. Zgromadzenie zwołane zostało w 1907 roku. W 

1935 roku Stanowi Commonwealth została przyznana możliwość przygotowania do planowanej 

pełnej niezależności od Stanów Zjednoczonych. W 1946 roku przygotowanie do pełni 

suwerennego państwa zostało przerwane przez japońską okupację wyspy w czasie II wojny 

światowej. Po zakończeniu wojny, Traktat ustanowił Filipiny ze stolicą w Manili jako niezależne 

państwo. Po oficjalnej okupacji amerykańskiej obecności pozostają widoczne postępy rozwoju w 

zakresie inwestycji i sił zbrojnych, oraz  wpływy w religii, edukacji i technologii. 

W Filipinach w późnych latach 1960 i 1970 nastąpił wzrost studenckiej aktywizacji, a prezydent 

Ferdinand Marcos wprowadził stan wojenny. Spokojna i bezkrwawa Rewolucja 1986 roku, 

doprowadziła do obalenia Marcosa i przywrócenia demokracji w kraju. W tym okresie nastąpiła 

niestabilność polityczna i zahamowało to wydajność ekonomiczną. Jednak wzrost gospodarczy 

nabrał tempa w ostatnich latach, Filipiny obecnie znajdują się wśród największych rozwijających 

się gospodarek XXI wieku. 

 

Polityka 

Filipiny mają demokratyczny rząd w formie republiki konstytucyjnej z systemem prezydenckim. 

Kadencja prezydenta Benigno Aquino III S. zakończyła się w 2016 roku. Filipiny są jednolitym 

państwem, z wyjątkiem Autonomicznego Regionu w muzułmańskim Mindanao. 

Przez wieki wyspa Mindanao była przeważająco muzułmańska. W ciągu ostatnich pięćdziesięciu 

latach, nastąpiła migracja do której  zachęcał i wspierał rząd krajowy. Jednak bogata wyspa 

rolnicza pozostaje w tyle pod względem warunków infrastrukturalnych, edukacyjnych i życia. Te 

minione siedemnaście lat, rząd negocjuje z tymi grupami na rzecz sprawiedliwego i trwałego 

pokoju. Rezultatem była proponowana ustawa zasadnicza Regionu Autonomicznego 

Bangsamoro, jest to  nowy podmiot polityczny w muzułmańskim Mindanao w celu złagodzenia 

konfliktów. Dyskusje toczą się w Kongresie. 

Udział w życiu politycznym kobiet w wybieralnych stanowiskach wynosi 17% według Komisji 

w sprawie wyboru. Niektóre z przyczyn jest wiele obciążeń, stereotypy płci i brak edukacji 

politycznej. Dwie kobiety prezydenci zostały wybrane - Corazon Aquino (1986-1992) i Gloria 

Macapagal-Arroyo (2001-2010), ale były one spadkobierczyniami swoich rodzin politycznych i 

struktur patriarchalnych. 
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Gospodarka 

Gospodarka Filipin jest obecnie jednym z najszybciej rozwijających się gospodarek azjatyckich, 

39. co do wielkości na świecie, według statystyk Banku Światowego 2013. Filipiny są uważane 

za kraj  uprzemysłowiony, który przeszedł  od gospodarki opartej na rolnictwie do usług i 

produkcji. Według Banku Światowego, Międzynarodowego Programu Comparison 2011 roku 

Produkt Krajowy Brutto szacowany był na $ 543,7 mld USD. 

Filipiny to jeden z  krajów do którego przybywają emigranci z całego świata. W ciągu ostatnich 

czterech dekad, migracja zarobkowa stała się główną siłą gospodarczą przyczyniającą do 

powiększenia wzrostu gospodarczego kraju. Większość imigrantów filipińskich są wdrażani w 

krajach Rady Współpracy Zatoki Perskiej. 90% pracowników gospodarstw domowych to 

kobiety. Podczas gdy rząd tworzy politykę w celu ułatwienia pracy za granicą ponieważ brak jest 

możliwości ekonomicznych w kraju, uchwala przepisy dotyczące ochrony pracowników 

migrujących, mimo to pozostają one narażone na wyzysk, przemoc i dyskryminację. 

Podstawowy eksport to m.in. półprzewodniki i produkty elektroniczne, sprzęt transportowy, 

odzież, wyroby z miedzi, produkty naftowe, olej kokosowy, i owoce. Główni partnerami 

handlowymi są: Stany Zjednoczone, Japonia, Chiny, Singapur, Korea Południowa, Holandia, 

Hongkong, Niemcy, Tajwan, i Tajlandia. Filipiny zostały uznane za jedną z gospodarek zwanych 

Tygrysem wraz z Indonezją, Malezją i Tajlandią. Jednak główne problemy pozostają jak wysoki 

dochód co powoduje wzrost nierówności między różnymi regionami kraju i klasami społeczno-

ekonomicznymi, korupcji i infrastruktury niezbędnej do zapewnienia przyszłego wzrostu. 

Jeepneys są najpopularniejszym środkiem transportu publicznego na Filipinach; stały się one 

również wszechobecnym symbolem kultury filipińskiej. Silnikowe pojazdy trzykołowe są 

szczególnie często używane w obszarach wiejskich, a pociągi są bardzo popularne w tętniącej 

życiem metropolii Manila. Taksówki i autobusy są również ważnymi środków transportu 

publicznego w obszarach miejskich. Ważnym czynnikiem jest rosnąca gospodarka, która 

potrzebuje dobrego transportu publicznego, zwłaszcza dlatego, że tak wiele kobiet i matek 

pracuje poza domem. 

W 1995 roku nastąpiła regulacja w branży telekomunikacyjnej, co doprowadziło do powstania 

wielu dostawców usług telefonii komórkowej, stacjonarnej, internetu i innych usług. Istnieje 9 

międzynarodowych branż; naziemne stacje satelitarne – 3 Intelsat (1 i 2 Ocean Indyjski Ocean 

Spokojny); i kable podmorskie do Hong Kongu, Guam, Singapuru, Tajwanu i Japonii. Usługi 

SMS są bardzo powszechne na Filipinach, szybkie komunikowanie się spowodowało rewoltę 

EDSA II w roku 2001, która obaliła rząd prezydenta Josepha Estrady. Telefony komórkowe z 

kartami SIM w 2012 roku były używane przez 103 mln. Filipińczyków Ponad pięć milionów 

użytkowników telefonów komórkowych korzystać ze swoich telefonów jako wirtualne portfele, 

co czyni ich liderem wśród krajów rozwijających się w dostarczaniu transakcji finansowych za 

pośrednictwem sieci komórkowych. 

Przemysł turystyczny przyczynia się do 5,9% filipińskiego produktu krajowego brutto i 10,2% 

zatrudnienia krajowego, jak wynika z danych zebranych przez Krajową Radę Koordynacyjną 

Statystyczny w 2011 roku. Plaże, góry, lasy deszczowe oraz wyspy należą w kraju do najbardziej 

popularnych turystycznych miejsc wypoczynkowych. Istnieją informacje o turystyce seksualnej, 

w tym dziecięcej turystyce seksualnej, mimo że prostytucja jest nielegalna. 
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Populacja 

Tempo wzrostu na  Filipinach wynosi 2,04%, jest jednym z najwyższych w Azji. Od 27 lipca 

2014 roku, osiągnęła wzrost ponad 100 milionów. Ludność Filipin jest bardzo młody. Około 31% 

stanowią osoby niepełnoletnie. Większość Filipińczyków składa się z różnych grup etnicznych 

etnolingwistycznych austronezyjskich. Rodzima ludność ciemnoskóra Agtas, stanowi 

mniejszość. Rdzenna ludności jest związana z rdzennymi Malezyjczykami i Indonezyjczykami. 

Grupy etniczne, które były na Filipinach przez wieki pod rządami kolonialnymi Europejczyków i 

Amerykanów zasymilowali, się z  Japończykami, Chińczykami, Hindusami, etc., i tworzą dużą 

część populacji. 

Na Filipinach używanych jest od 120 do 170 języków. Większość z nich ma kilka odmian 

(dialektów), w sumie ponad 300 na całym archipelagu. Od 1930 roku rząd promuje użycie języka 

narodowego, filipińskiego, opartego na tagalog. Języki bisajskie (zwane również Bisaya lub 

Binisaya) są powszechnie używane na całym Visayan a w niektórych częściach Mindanao. 

W północnej części Luzon, używany jest język francuski z wyłączeniem Pangasinan. 

Angielski jest uważany za język urzędowy w celach komunikacji i instrukcji. Jest on 

powszechnie używany i zrozumiałe, zwłaszcza w kontekście miejskim. 

 

Edukacja 

Edukacja na Filipinach oparty jest na ideologii Zachodniej i Wschodniej i filozofii życia z dużym 

wpływem Stanów Zjednoczonych, Hiszpanii i sąsiednich krajach azjatyckich. Filipińczycy 

wprowadzili naukę do szkół publicznych w wieku około czterech lat, którą dokończą szkoła 

średnią. Edukacja publiczna jest finansowana przez rząd, ale są też szkoły prywatne. Szkoła 

podstawowa publiczna jest bezpłatna, choć liczba ludności wzrasta a możliwości infrastruktury 

szkół rządowych są ograniczone. 

Wiele wykształconych kobiety jak Maria Ylagan Orosa i Fe del Mundo przyczyniły się znacząco 

dla kraju. Maria Orosa (1893-1945), oraz Taal Batangas, były pionierkami w technologii 

żywności i żywienia. Zostały odznaczone za wynalezienie banana ketchup, calamansi Nip 

(sproszkowana forma calamansi) i Soyalac (sproszkowane nasiona soi). Chciały, aby każda 

Filipińska rodzina była samowystarczalna w zakresie żywności, zdrowia i potrzeb żywieniowych. 

Maria Ylagan Orosa  kontynuowała naukę w Stanach Zjednoczonych, zdobyła stopień naukowy 

w dziedzinie Chemii Farmaceutycznej, Chemii Żywności i Farmacji. 

Fe del Mundo (1911-2011), urodzona w Manili, była pierwszą kobietą, która ukończyła w 1936 

roku Harvard Medical School w Stanach Zjednoczonych, -było to dziesięć lat wcześniej zanim 

oficjalnie zezwolono, aby kobiety mogły się kształcić. Była też pierwszą kobietą, która została 

naukowcem na Filipinach. W 1980 roku  założyła pierwszy szpital pediatryczny na Filipinach. 

 

Religia 

Wyspy pozostały pod dużym wpływem religii hinduistycznych, literatury i filozofii z Indii od 

początku pierwszych wieków ery chrześcijańskiej. W wyniku hiszpańskiej kolonizacji, 

chrześcijaństwo jest główną religią, z czego ponad 80% ludności są katolikami, jest to drugi kraj 

w Azji po Timorze Wschodnim. Jednak Filipiny są krajem świeckim, istnieje rozdział między 

Kościołem a państwem. 
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Statystyki w  2012 r. wskazują na zmniejszenie się populacji  muzułmańskiej stanowią od 5-11% 

ludności, z których większość żyje w części Mindanao, Palawan, i Archipelagu Sulu – na 

obszarze Bangsamoro i regionie Moro. Większość Filipińskich muzułmanów praktykuje islam 

sunnicki według szkoły Shafi'i. Mieszkają również muzułmanie, Ahmadiyya. 

Tradycyjne filipińsie religie są nadal praktykowane o około 2% populacji, składają  się z wielu 

grup tubylczych i plemiennych. Religie te są często połączone z chrześcijaństwem i islamem. 

Animizm, religia ludowa i szamanizm pozostają obecne jako prądy głównego nurtu religii, 

poprzez albularyo, w babaylan oraz manghihilot. Buddyzm jest praktykowany przez 1% 

populacji. Taoizm i chińskia religia ludowa jest dominująca w chińskiej społeczności. Istnieje 

mniejsza liczba wyznawców hinduizmu, sikhizmu oraz judaizmu i Baha’i. Mniej niż jeden 

procent ludności jest niereligijna. 

Istnieje współpraca między Kościołem rzymskokatolickim i Kościołami protestanckimi, wspólnie 

celebrowany jest Tydzień Modlitwy o Jedność Chrześcijan, który jest wspierany przez Narodową 

Radę Kościołów na Filipinach. Wszystkie społeczności kościelne zarówno Konferencja 

Biskupów Katolickich oraz Krajowa Rada Kościołów wzywają do uchylenia ustawy o ochronie 

środowiska i górnictwie. Twierdzą że, rzekome korzyści ekonomiczne obiecane przez 

ponadnarodowe korporacje spowodują przemieszczenie społeczności, głównie ludności 

tubylczej, wraz ze wzrostem zagrożeń dla zdrowia i szkodliwością dla środowiska. 

Papież Franciszek odwiedził Filipiny w styczniu 2015 roku, miliony ludzi wzięło udział w 

spotkaniu, wraz z hierarchami katolickimi. Przesłanie papieża o miłosierdziu i współczuciu było 

dużym pocieszeniem dla ludzi, którzy przeżyli tragedię podczas tajfunu i trzęsienia ziemi w 

Cebu. Papież odwiedził Tacloban, gdzie około 90% miasta w prowincji Leyte zostało zniszczone 

i tragedia ta dotknęła wponad14,5 mln ludzi. Około milion osób pozostaje bez dachu nad głową 

po roku kiedy przeszedł tajfun Yolanda. 

Na Filipinach kobiety studiują teologię i są ordynowane w kilku kościołach protestanckich. 

Kobiety również służyć jako biskupi np. w (Zjednoczonym Kościele Chrystusa na Filipinach), są 

też zwierzchnikami kościołów, są teologami i chrześcijańskimi wychowawczyniami. Regionalny 

magazyn, który nazywa się „na obraz Boga”  jest miejscem feministycznej teologii w Azji, a 

wielu współtworzących jest z Filipin. Stowarzyszenie Kobiet w teologii jest obecne zarówno w 

kraju, jak i niektórych regionach Filipin. 

W 2011 roku Siostra Mary John Mananzan, misjonarka, benedyktyńska zakonnica, została 

nominowany jako jedna ze 100 inspirujących ludzi na świecie przez kobiety  chrześcijańskie 

feministki  na Filipinach. Była współzałożycielką i przewodniczącą organizacji „Gabriela”,  która 

promuje prawa kobiet. 

 

Sytuacja kobiet 

Już przed hiszpańska kolonizacja czyli w XVI wieku, kobiety na  Filipinach zajmują  stosunkowo 

wysoki status w społeczeństwie. Filipińskie kobiety miały prawo nadawania nazwisk swoim 

dzieciom, dziedziczyły majątek rodzinny, zajmowały się handlem. Mogły przewodzić jako sołtys 

w wiosce, gdy nie było męskiego następcy. Mogły rozporządzać majątkiem dzieląc go równo 

pomiędzy swoje dzieci, oraz zapewnić edukację swojemu potomstwu. Mogły w pełni 

dysponować majątkiem jaki wniosły w posagu. Kobiety miały prawo  wnosić o rozwód na równi 

z mężczyznami. Kobiety miały też znaczącą  role w polityce. Począwszy od 2015 roku, cztery 

kobiety są członkami Senatu z dwudziestu trzech senatorów. 
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Kobiety odgrywają ważną rolę w religii. Funkcja Babaylan (szamana lub tradycyjnego 

uzdrowiciela) zwykle wykonywana jest przez kobiety, pośredniczą między światem ludzi i 

duchów, babaylan funkcjonowała jako repozytorium wiedzy ludowej, uzdrowiciela przywódcy 

wiary ludowej, odgrywały rolę jakby trzech filarów społeczeństwa, wraz z Datu (przywódca wsi) 

i Panday (kowal). Tradycja babaylan lub maaram („Mędrzec” w hiligajnon) żyje do dziś, tak jak 

w prowincji Antique, Panay Island. 

Babaylan 

Hiszpańscy kolonizatorzy wprowadzili feudalizm, który doprowadził do podporządkowania 

kobiet mężczyznom na całym archipelagu. Kobiety zostały podporządkowane też przez religię, 

miały stać się miłe, uległe, posłuszne i poświęcające rodzinie. Kobieta została sprowadzona do 

roli posłusznej, nieśmiałej dziewczyny, która otrzymując wykształcenie, ale nie może sam 

stanowić jak będzie żyła. Życie jej ogranicza się do kościoła, kuchni i dzieci. Niestety do tej pory 

kobiety nie mogą same stanowić o swoim zdrowiu, kontroli urodzeń. 

Niemniej jednak, duża liczba kobiet, stawiała opór hiszpańskiej kolonizacji, tak jak wielu 

babaylans którzy stawiali opór chrześcijaństwu. Podczas rewolucji filipińskiej o niepodległość 

przeciwko Hiszpanii w 1896 r., służyły jako informatorki, biorąc udział w rewolucyjnej 

propagandzie. Niektóre chwyciły za broń, jak Teresa Magbanua w Panay Island, która później 

uzyskała stopień generała i Gabriela Silang która przejęła po śmierci męża wojskowe stanowisko. 

Filipińskie kobiety są odważne i zaradne. W dzisiejszych czasach, kobiety są żywicielami swoich 

rodzin, wyjeżdżają za granicą do pracy, pomoc domowa lub wykwalifikowane pielęgniarki. Kraj 

poniósł duże koszty społeczne, kiedy kobiety opuściły swoje domy i rodziny. Rząd zyskuje  

roczny dochód z wyjazdów filipińskich pracowników (OFW). Co roku coraz więcej  kobiet i 

mężczyzn wyjeżdża do pracy za granicę. 

Więcej kobiet wysiedlono z ziemi poprzez przyłączenie się do sektora usług jako pomoc domowa 

stworzono armię taniej siły roboczej. Prostytucja została zorganizowana w hacjendach (plantacje) 

oraz klubach nocnych wokół baz wojskowych USA. 

Japoński militaryzm w 1940 roku, zakłócił produkcję, spowodował głód. Nastało zniszczenie 

prywatności i zniszczenie rodzin. Gwałt i wykorzystywanie kobiet było powszechne, wiele siłą 

uprowadzono do obozów wojskowych, aby służyły żołnierzom japońskim. Niektórzy Japończycy 

przeprosili za to. Japonia obecnie inwestuje na Filipinach i pomaga pośrednictwem oficjalnej 

pomocy rozwojowej. 

Obecnie filipińska gospodarka jest wciąż agrarna, próbując stać się gospodarką 

uprzemysłowioną. Mimo że dwie kobiety są u steru rządu, większość filipińskich kobiet 

pozostaje słaba i są narażone na nadużycia i wykorzystywanie. Filipińska Konstytucja przewiduje 

równe prawa, ale w praktyce filipińskie kobiety są dyskryminowane i źle traktowane w domu, w 

Kościele i w społeczeństwie. 

Filipińskie kobiety w poszczególnych lokalizacjach społeczno-kulturowych doświadczają 

różnych form przemocy: w rodzinie, są niewykształcone, młode kobiety są ofiarami handlu 

ludźmi i prostytucji, wiele doznaje mobbingu i jest wykorzystywana seksualnie. Ubóstwo 

pogłębia wrażliwość kobiet na przemoc i wykorzystywanie, i sprawia, że jeszcze trudniej dla 

ofiar nadużyć znaleźć zadośćuczynienie. Filipińskie społeczeństwo wciąż mierzy wartość kobiety 

przez jej cnoty poświęcenia, posłuszeństwa wobec władz i współżycia społecznego. Nauka 

Kościoła nie pomaga, uczy tylko uległości, propaguje ideały kobiety posłusznej, która ma 

naśladować przykłady nauki kościelnej. 
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Według Narodowego Urzędu Statystycznego i Komisji Filipińskiej dla kobiet, 1 na 5 kobiet w 

wieku 15-49 doświadczyło przemocy fizycznej. Jednak istnieje również seksualna, 

psychologiczna i ekonomiczna przemoc i handel ludźmi. Filipiny uchwaliły kilka ustaw ochrony 

kobiet przed przemocą – molestowaniem, pomocy ofiarom i ochroną ludźmi i zwalczania 

przemocy wobec kobiet i dzieci. Pomimo tych praw, wdrożenie jest bardzo ograniczona. 

Krajowa Rada Kościołów na Filipinach zapewniła edukację i szkolenia dla kobiet liderów 

kościołów członkowskich, aby wyeliminować przemoc wobec kobiet. Organizacja Kościoła 

Metodystycznego i Zjednoczonego prowadzą stałą kampanię na temat przemocy wobec kobiet i 

dzieci. "Latam na skrzydłach  gołębicy" Kampania trwała przez trzy lata obejmujących Luzon, 

Visayas i Mindanao, kierowana była do kobiet, mężczyzn i młodzieży. Na wyspie Romblon, 

damska grupa ekumeniczna stworzyła protokół porozumienia z miejscową policją i lokalnym 

biurem Departamentu Opieki Społecznej i Rozwoju, w którym zachęca kobiety, aby zwrócić się 

do władz w obliczu przemocy. Podczas kampanii studiowana jest Biblia, prawo, orzecznictwo, 

liturgia, oraz spotkania z innymi organizacjami kobiecymi i władzami lokalnymi. 

W lutym 2015 roku, ponad 3000 studentów, nauczycieli i mniszki ze szkoły w Manili, 

przyłączyły się do kampanii One Billion, tańcząc na ulicach przeciw przemocy wobec kobiet i 

dziewcząt. 

 

Historia Światowego Dnia Modlitwy na Filipinach 

Rozwój ruchu protestanckiego rozpoczął się na Filipinach na przełomie XIX i XX wieku. Jego 

intensyfikacja dokonała się za sprawą misjonarzy północno-amerykańskich  podczas 

amerykańskiej okupacji. Żony misjonarzy rozpoczęły wtedy propagować Światowy Dzień 

Modlitw Kobiet na Filipinach. Pierwsze nabożeństwa ŚDM gromadziły kobiety z różnych 

wyznań protestanckich. W 1947 roku Rada Ewangelickiego Kościoła Zjednoczonych Kobiety, 

dziś znana jako Zjednoczony Kościół Filipin (CWUP) zorganizowała nabożeństwo. Jego 

głównym celem było propagowanie idei Światowego Dnia Modlitwy. Przez ostatnie 70 lat, 

organizuje CWUP obchody Światowego Dnia Modlitwy na Filipinach wraz z Komitetem 

Narodowym ŚDM. 

Komitet ŚDM składa się z dziewięciu członkowskich organizacji kobiecych należących do 

Narodowej Rady Kościołów na Filipinach. 

ŚDM brał udział w zgromadzeniach kościelnych razem z mniejszościowymi grupami  

promowania ekumenizmu. Stworzyliśmy program pomocy dla ludzki potrzebujących wsparcia 

po kataklizmach. Podczas wizyt duszpasterskich udzielaliśmy wsparcia finansowego, dla ofiar i 

ocalałych z kataklizmu wycieku ropy w Guimaras Island w 2004 roku i dla ludzi, którzy 

ucierpieli podczas tajfunu Milenio i Franka, które przetoczyły się przez Visayan w 2007 r.. W 

Mindoro, grupa kobiet dostała pieniądze, aby zakupić nasiona dla swoich gospodarstw. Jest to 

fundusz odnawialny dla kobiet. 

Kościoły i organizacje chrześcijańskie wspierają młode kobiety i przygotowują do 

ekumenicznego przywództwa. Troską dla nich jest problem HIV i AIDS, mówią jesteśmy 

zaniepokojone przemocą wobec kobiet i dzieci oraz handlem ludźmi. Są to trudne sprawy, które 

muszą być rozwiązane. Jest do idea, która pobudza organizacje kobiece do współpracy i rozwoju 

ekumenicznego. 


