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NAJCZĘŚCIEJ ZADAWANE PYTANIA 
 

CO TO TAKIEGO? 
#MyFreedomDay jest jednodniowym wydarzeniem mającym na celu zwiększenie świadomości na 
temat współczesnego niewolnictwa w szkołach i różnych środowiskach na całym świecie. 

 
KIEDY SIĘ ODBĘDZIE? 
11 marca 2020 
 
CZY NIEWOLNICTWO NADAL WYSTĘPUJE? 
Niestety tak, i to na dużą skalę. Najnowszy raport Międzynarodowej Organizacji Pracy i fundacji 
Walk Free szacują liczbę ofiar niewolnictwa na 40 milionów. Dane ONZ pokazują, że handlarze 
ludźmi zarabiają na niewolnictwie ponad 150 miliardów dolarów rocznie. 

 
JAK ZDEFINIOWAĆ WSPÓŁCZESNE NIEWOLNICTWO – CO TO DOKŁADNIE JEST? 
Współczesne niewolnictwo można definiować w ten sam sposób, w jaki definiowano niewolnictwo 
na przestrzeni całej historii ludzkości. Niewolnictwo występuje wtedy, gdy jedna osoba kontroluje 
drugą, poprzez przemoc lub groźbę przemocy, w celu jej wykorzystania, ekonomicznego lub 
innego, a ofiara nie może swobodnie odejść. 
Największa różnica między niewolnictwem kiedyś a tym dzisiejszym polega na tym, że teraz 
zazwyczaj nie ma żadnych dokumentów potwierdzających prawo własności w stosunku do danej 
osoby, ponieważ niewolnictwo jest teraz niemal wszędzie nielegalne. Ponieważ obecnie 
niewolnictwo jest ukryte, trudniej je zidentyfikować. Niewolnikiem może być np. kobieta porwana  
i zmuszona do pracy w domu publicznym. Może być to mężczyzna, któremu grozi śmierć, jeśli nie 
będzie pracował w polu, albo dziecko zmuszone do niebezpiecznej pracy w kopalniach złota lub 
na kutrach rybackich. Żadna z tych osób nie otrzymuje zapłaty i żadna z nich nie może odejść,  
w obawie przed przemocą wobec siebie lub swojej rodziny. 

 
A CO JA MOGĘ ZROBIĆ? 
Przyłączyć się do walki. Ilu z Twoich przyjaciół i krewnych wie, że na świecie jest dziś  
40 milionów niewolników? Dowody dostarczy CNN: badania, historie i statystyki od organizacji 
udzielających pomocy. Mamy nadzieję, że wykorzystasz te informacje do stworzenia wydarzenia 
w swojej szkole i opublikujesz to, czego się dowiedziałeś na portalach społecznościowych  
z hashtagiem #MyFreedomDay.  

 

Prosimy o dwie rzeczy: 
1. Nagraj 10–15 sekundowy film odpowiadający na pytanie: „Co dla Ciebie znaczy wolność?” 

Opublikuj swój film na portalach społecznościowych (Facebook, Instagram, Twitter) z hashtagiem 
#MyFreedomDay – może on zostać wykorzystany przez CNN! 
 

2. 11 marca weź udział w Dniu Wolności, aby wesprzeć organizacje zwalczające współczesne 
niewolnictwo. Daj znać, co zamierzasz zrobić, wypełniając ten prosty formularz dla CNN. Jeśli Twój 
pomysł spodoba się CNN, być może przyślą na Twoje wydarzenie swojego reportera, który opowie 
o tym na antenie! 
  

https://docs.google.com/forms/d/1OcfSuALcx02KEY36IBE_a88kDyaxHlAfioOTcSSf7dI/edit
https://docs.google.com/forms/d/1OcfSuALcx02KEY36IBE_a88kDyaxHlAfioOTcSSf7dI/edit
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ILE OSÓB MUSI BYĆ ZAANGAŻOWANYCH W DZIEŃ WOLNOŚCI? 
Tyle, ile Ty i Twoi przyjaciele będziecie w stanie zebrać razem. Nawet jeśli będzie to pięć osób, 
będziesz reprezentował/a swoją szkołę w pozytywny sposób i dołączysz do tysięcy innych uczniów 
na całym świecie zaangażowanych w walkę z niewolnictwem. 

 
CZY MACIE JAKIEŚ POMYSŁY NA TO, CO POWINIENEM/POWINNAM ZROBIĆ? 
Oczywiście, choć najbardziej chcielibyśmy, żebyś przedstawił/a swoje własne pomysły. Na 
początek mamy listę pomysłów, które otrzymaliśmy od innych uczniów  
z całego świata. Więcej informacji na temat wydarzeń z ubiegłego roku można znaleźć na stronie 
www.CNN.com/myfreedomday 
 

 

POMYSŁY NA ORGANIZACJĘ WYDARZENIA 

 
Dzień wolontariatu – Na dzień lub pół dnia zaangażujcie się w pracę na rzecz ofiar 
współczesnego niewolnictwa. Może to być wolontariat w ośrodkach rehabilitacyjnych, zbieranie we 
współpracy  
z lokalnymi organizacjami rzeczy potrzebnym ofiarom. Uczniowie mogą też odwiedzać lokalne 
władze i wzywać je do działania. 
 
Panel dyskusyjny – Zaproście lokalne władze, funkcjonariuszy organów ścigania oraz 
pracowników organizacji zajmujących się zwalczaniem handlu ludźmi do dyskusji, również na 
temat tego, jak wyglądają ich działania nie tylko za granicą, ale i w twoim rodzinnym mieście. 
 
Pokaz filmu – Istnieje wiele filmów i dokumentów, które mówią o handlu ludźmi. Jeśli 
chciałbyś/chciałabyś wykorzystać dokument CNN, pozwolimy na jego emisję. 
 
Pokaz artystyczny – Stwórzcie pokaz lub dzieła sztuki z wykorzystaniem dowolnych materiałów  
i pokażcie je w szkole, a następnie udostępnijcie w mediach społecznościowych, oznaczone 
hasztagiem #MyFreedomDay. 
 
Stań w obronie wolności – Możecie zachęcić uczniów do demonstracji reprezentującej  
40 milionów ofiar współczesnego niewolnictwa – np. poprzez stanie w ciszy przez 40 minut (lub 
nawet 40 godzin, jeśli jesteście bardzo zaangażowani!). 
 
Pamiętaj, że to tylko propozycje. Zależy nam na tym, abyś przedstawił/przedstawiła swoje własne 
pomysły. A kiedy już opracujesz plan, daj znać CNN, wypełniając ten formularz (po angielsku),  
a możliwe, że korespondent CNN pojawi się na wydarzeniu, aby opowiedzieć Twoją historię. 

http://www.cnn.com/myfreedomday
https://docs.google.com/forms/d/1OcfSuALcx02KEY36IBE_a88kDyaxHlAfioOTcSSf7dI/edit
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