Zostań obrońcą praw człowieka. Przygotuj wypowiedź, w
której przekonasz słuchaczy, że niewolnictwo jest
zjawiskiem niegodnym ludzkości.
Drodzy zebrani, panie i panowie!
Ludzkość ma na sumieniu niejeden grzech. W porównaniu z niektórymi stworzeniami, żyjemy
na tej planecie stosunkowo krótko – a mimo to dorobiliśmy się pokaźnego spisu zbrodni, wojen i
okrucieństw. Co więcej, dzięki nowoczesnym rodzajom broni, jak na przykład bomba atomowa,
stanęliśmy wobec ryzyka zniszczenia całej Ziemi. Dinozaury czegoś takiego nie uczyniły w
ciągu dziesiątków milionów lat – przyznacie państwo, że nie świadczy to za dobrze o naszym
gatunku.
Wielki brytyjski historyk, Edward Gibbon stwierdził nawet, że historia to nic więcej, jak spis
zbrodni i szaleństw ludzkości. Nie zgadzam się z nim. Mimo naszych strasznych wad
osiągnęliśmy też wiele dobrego. Tym bardziej istotne jest, byśmy z całą stanowczością
zwalczali nasze podłości. Szczególną uwagę należy, moim zdaniem, przypisać niewolnictwu.
Jest ono jednym z najstraszniejszych wynalazków ludzkości i jego pozostałości trzeba
zlikwidować raz na zawsze!
Wrócić tutaj można do moich wcześniejszych słów: ani dinozaury, ani tygrysy, ani żadne inne
zwierzęta nie znają niewolnictwa. Nie ma słoni, które są sprzedawane słoniom przez słonie. Nie
ma na świecie jeleni, które kupują jelenie od jeleni. A od stulecie człowiek sprzedaje swoich
zniewolonych bliźnich, jakby byli tylko przedmiotami. Czy to nie wstyd? Czy czasem nie jest tak,
że człowiek to najgorsza z bestii? Opowiadamy dzieciom straszne bajki o wilkach, ale wilki
również nie handlują swoimi braćmi! Jeśli uważamy się za choć trochę lepszych niż zwierzęta,
powinniśmy skończyć z niewolnictwem.
Zapewne w dzisiejszych czasach rzadko myślimy o tym okrutnym procederze. Jest on obecnie
nielegalny w większości państw i łatwo zapominamy, że przez całe wieki ludzie na wszystkich
kontynentach czerpali korzyści z niewolniczej pracy swoich braci. Niewolnicy owi cierpieli głód,
nędzę i zmuszani byli do prac ponad siły. Właściciele rozdzielali ich rodziny i karali batem, gdy
nie byli posłuszni.
Niewolnictwo w Stanach Zjednoczonych, uważanych za kraj wolności, zniesione zostało na
skutek wojny secesyjnej (1861-1865), która miała miejsce zaledwie 150 lat temu! To wcale nie
taki długi okres – dziadkowie dziadków obecnych Amerykanów mogli się rodzić w kajdanach!
Jeszcze bardziej szokujące jest to, że w niektórych państwach niewolnictwo zniesiono jeszcze
później – na przykład w Brazylii (w roku 1888). Oficjalne zakazy nie sprawiły, że ów mroczny
zwyczaj handlowania ludźmi zaniknął. Zszedł on natomiast do podziemia i stał się źródłem
zysku różnego rodzaju organizacji przestępczych. Również w dzisiejszej Europie policja zmaga
się z tak zwanym „handlem żywym towarem”.
Czy można znaleźć słowa dostatecznie mocno wyrażające cierpienie osób, które pozbawiane
są wolności, a wręcz miana człowieka? Sądzę, że nie – nie pomogą tutaj słowa, nie pomogą
filmy, które przedstawiają nędzny los niewolników. Możemy tylko próbować wyobrazić sobie ból,
jaki odczuwają takie osoby. Tym mocniej powinniśmy starać się, by wszystkie pozostałości
niewolnictwa znikły z naszej planety.

