
2 грудня 
Міжнародний день 

боротьби з рабством 
 

 

У шістнадцятиденний період Міжнародної акції «16 днів проти 

насильства» входять важливі дати. Зокрема 2 грудня відзначають 

Міжнародний день боротьби з рабством.  

Рабство може здатися застарілим поняттям, адже в більшості 

колоній воно було скасовано ще в XIX столітті. Однак вважати, що 

рабство в сучасному світі повністю викоренено, буде помилкою. 

Існують сучасні форми рабства, такі як торгівля дітьми, ряд форм 

дитячої праці, насильницьке використання людей у збройних 

конфліктах, кримінальних діях, тощо. 

За деякими оцінками, кількість людей, які перебувають у рабстві 

в рік - 27 мільйонів чоловіків, жінок і дітей, позбавлених людських 

прав і гідності. Це число більш ніж удвічі перевищує загальну 

кількість рабів, привезених з Африки у часи трансатлантичної 

работоргівлі. 

Міжнародна організація праці спільно з Міжнародною 

організацією з міграції розробили Глобальні оцінки сучасного 

рабства, в яких представлені дані та інформація про масштаби і 

регіональний розподіл сучасного рабства. 

ЯК ВИНИКЛА ІДЕЯ ВІДЗНАЧАТИ МІЖНАРОДНИЙ ДЕНЬ 

БОРОТЬБИ РАБСТВОМ? 

У рабовласницькому суспільстві поділ на вільних і рабів був 

надзвичайно чітким. Так було і в давній Греції, і в давньому Римі. За 

античними поняттями, фізична праця вважалася принизливою. Війна, 

політика, наука та мистецтво — тільки ці заняття були гідними для 

вільних громадян. Всю виробничу діяльність, всі види фізичної праці 

було покладено на рабів. Вони працювали в сільському господарстві, 

у міських майстернях, в будинках своїх господарів, будували дороги, 

водогони. 

У Римі рабів використовували навіть в деяких видах розумової 

праці — секретарі, читці, переписувальники книг також були 

невільниками, головним чином греками та сирійцями. Знатні римські 

жінки могли купувати собі рабів-філософів або рабів-поетів. А 

найсильніші раби-чоловіки мусили бути гладіаторами. Криваві 

видовища гладіаторських боїв розважали римську знать. Раб був 



річчю, а не особистістю, не мав навіть імені та прізвища, тільки 

кличку, як тварина. 

У середні віки, з розповсюдженням християнства у Європі, 

работоргівля перемістилася в більш віддалені країни. Наприклад, в 

Османській імперії існували цілі армії, що складалися виключно з 

рабів. 

За часів Русі рабів називали холопами. Хазяїн мав повну владу 

над холопом — міг продати його, віддати в рахунок оплати боргу або 

навіть вбити. Людина могла стати холопом за борги чи вчинення 

злочину, а також в разі шлюбу з холопом. Багато людей самі 

продавали себе в рабство через бідність. Згодом раби офіційно 

перетворилися на кріпосних. 

У XVIII столітті рабство стали піддавати осуду діячі руху 

Просвітництва. До початку XIX століття у більшості європейських 

країн була визнана необхідність скасування рабоволодіння. 

2 грудня 1949 року на сесії Генасамблеї ООН було прийнято 

Конвенцію про боротьбу з торгівлею людьми. Відтоді 2 грудня 

щорічно в усьому світі прийнято відзначати як Міжнародний день 

боротьби з рабством. 

 

Пам’ятайте, що стати жертвою торгівлі людьми може 

кожен, незалежно від статі та віку! 


