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ĆWICZENIE 5
Obejrzałeś w internecie odcinek „Mali niewolnicy” serialu dokumentalnego „Efekt Domi-
na”, w którym przedstawiono organizację pozarządową PACODEP pomagającą w Ghanie  
dzieciom-niewolnikom. Postanowiłeś zaangażować się w zbiórkę pieniędzy na jej działalność. 
Chciałbyś, by ludzie wpłacali pieniądze na konto organizacji PACODEP. Chcesz przygoto-
wać dwa teksty: pierwszy zostawisz w skrzynkach pocztowych domów i mieszkań w swojej 
okolicy; drugi rozdasz w szkole. 

Przeczytaj tekst opisujący problem dzieci w Ghanie. Opracuj dwa wstępy, biorąc pod uwagę 
dwa typy odbiorców. Pamiętaj, że o tym, czy ludzie przeczytają go w całości, może zadecy-
dować kilka pierwszych zdań. Nie zapomnij o jasnym sformułowaniu celu.

Nie ma żadnego kraju na świecie, gdzie niewolnictwo byłoby legalne. Niestety w rzeczywistości 
szacuje się, że około 40 milionów ludzi żyje w niewoli. To więcej niż liczba mieszkańców Polski czy 
Australii. Nie dostają oni za swoją pracę pieniędzy, mają minimalne racje żywnościowe, często są bici 
i torturowani. Najbardziej przerażające jest to, że co czwarty niewolnik jest dzieckiem. 

Współczesne niewolnictwo jest najbardziej powszechne w Afryce. Nigdy w historii niewolnicy nie 
byli tak tani. W Ghanie wystarczy kilkadziesiąt dolarów, by kupić dziecko. Szacuje się, że w rejonie 
największego na świecie sztucznego jeziora Wolta jest ponad 20 tysięcy dzieci-niewolników. Nie ma 
tam skutecznego państwowego systemu opieki nad ofiarami handlu ludźmi. Handel dziećmi nad 
jeziorem Wolta nie jest żadną tajemnicą. Wszyscy o tym wiedzą. Dzieci wykorzystuje się w każdy 
możliwy sposób. Pracują ponad swoje możliwości. Walkę o wolność dla dzieci-niewolników toczą 
głównie organizacje pozarządowe, takie jak PACODEP założona w 2003 roku przez George’a Achibrę. 
Do tej pory organizacja uratowała z niewoli około 800 dzieci. Najmłodszy uratowany przez PACODEP 
chłopiec miał cztery lata. 
Pierwszym dzieckiem, które uratował George, był obecnie dwudziestojednoletni John. Przez pięć 
lat mieszkał u swojego pana. W dzień sprzedawał ciastka, a w nocy łowił ryby w jeziorze, w którym 
pływały krokodyle. To ich bał się najbardziej. Pewnego dnia okazało się, że przywiózł za mało pienię-
dzy ze sprzedaży ciastek i jego pan go wychłostał. Wtedy chłopiec uciekł do George’a, który zgłosił 
sprawę na policję i zaopiekował się nim. Dzięki pomocy PACODEP John właśnie zaczyna studia na 
uczelni w Akrze.

Większość uratowanych dzieci nie może wrócić do swoich rodzin, bo to one sprzedały je do niewoli 
i prawdopodobnie zrobią to powtórnie, dlatego w 2008 roku z inicjatywy George’a  Achibry powstała 
„Wioska Życia”, czyli miejsce, w którym dzieci – byli niewolnicy – dostają wyżywienie, nocleg i opiekę. 
Znajdują nowy dom i otrzymują szansę na rozpoczęcie nowego życia. Wszystkie uczęszczają także 
do prowadzonej przez organizację szkoły. 

Uwolnienie dziecka to wielki sukces, ale nie rozwiązuje całkiem problemu, gdyż nazajutrz na jego 
miejscu pojawi się kolejny niewolnik. Klucz leży w zmianie sposobu myślenia okolicznych rybaków 
tak, żeby zaprzestali korzystania z pracy dzieci. Dlatego PACODEP prowadzi akcje uświadamiające 
oraz programy wspierania drobnej przedsiębiorczości.

Jeden z mężczyzn, który korzystał z pracy ośmiorga dzieci, po tym, jak dołączył do programu i dostał 
wsparcie od organizacji, nadal pracuje jako rybak, ale zatrudnia dorosłych i dorabia, sprzedając gaz.

Pod opieką PACODEP jest 800 dzieci. Odzyskały one wolność, dzieciństwo, szansę na edukację 
i dobre życie. Niestety, na jeziorze Wolta jest ciągle jeszcze około 20 tysięcy dzieci-niewolników. 
Proces wyzwalania dzieci w Ghanie potrwa jeszcze bardzo wiele lat, ale niewolnictwo musi przejść 
do historii. Oprawcy muszą trafić przed sądy. Prawo musi być skuteczne. Żeby tak się stało, społe-
czeństwo musi działać. Dlatego tak ważne są takie działania, jak te podejmowane przez PACODEP.

(tekst: „Efekt Domina”, sezon 6, odc. 1)


