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1 Úvod
Přestože bylo otroctví oficiálně zrušeno, nejedná se o problém minulosti, přetrvává i v současnosti. Pojem
novodobé nebo moderní otroctví se začíná objevovat na konci 19. a začátku 20. století v souvislosti s „obchodem s bílým masem“. Ten narůstal po rozpadu Sovětského svazu1 a ani v dnešní době nedošlo k jeho
úpadku.
Podle Mezinárodní organizace práce (International Labour Organization, dále jen ILO) otroctví zasahuje
asi 21 milionů lidí. To znamená, že 3 lidé z 1000 jsou otroci, nejen muži, ale i ženy a děti. Vyskytuje se více
či méně ve všech zemích světa.2
Otroků jako pracovní síly se využívá po celém světě a pomoci tomu zabránit může jen společná snaha
mezinárodních společenství států. Lidsko-právní aktivisté a organizace se sice snaží s tímto problémem
bojovat, nedokážou však řešit příčiny otroctví. Je pak úkolem právě Rady pro lidská práva, aby vytvořila
prostředí k dialogu a místo, kde se tento problém může řešit.
Následující práce definuje pojem otroctví, stejně jako jednotlivé formy, do kterých se dělí. Na závěr
informuje o výskytu otroctví ve světě.

2 Definice otroctví
Pojem otroctví označuje nesvobodu, úplnou závislost, porobu, útlak, útisk.3
Novodobé otroctví je nejčastěji definováno pomocí Dodatkové úmluvy OSN4 : „otroctví znamená, jak je
definováno v Úmluvě o otroctví5 z roku 1926, stav nebo podmínky osoby, na které se vykonává určitá moc,
která se váže k vlastnickému právu, a otrok je osoba v takovém stavu nebo podmínkách“ a Úmluvy o nucené
práci6 : „výraz nucená nebo povinná práce označuje každou práci nebo službu, která se na kterékoli osobě
vymáhá pod pohrůžkou jakéhokoli trestu a ke které se řečená osoba nenabídla dobrovolně“.
Stejně jako se vyvíjí systém otroctví, vyvíjí se i nové definice včetně pojmu jako obchodování s lidmi
a rozlišení dětského otroctví od dětské práce.7

1

Novodobé otroctví. In: Metodický portál RVP[online]. 2006 [cit. 2013-07-16]. Dostupné z: http://clanky.rvp.cz/clanek/s/Z/9
73/NOVODOBE-OTROCTVI.html/.
2
Questions and answers on forced labour. In: International Labour Organization [online]. 2012 [cit. 2013-07-16]. Dostupné z:
http://www.ilo.org/global/about-the-ilo/newsroom/comment-analysis/WCMS_181922/lang--en/index.htm.
3
Otroctví. In: Slovník spisovné češtiny pro školu a veřejnost. Praha: Academia, 2012.
4
UN supplementary convention, 1956. Supplementary Convention on the Abolition of Slavery. In: United Nations Human Rights
[online]. 2013 [cit. 2013-10-25]. Dostupné z: http://www.ohchr.org/EN/ProfessionalInterest/Pages/SupplementaryConven
tionAbolitionOfSlavery.aspx.
5
Slavery Convention, 1926. Slavery Convention. In: United Nations Human Rights [online]. 2013 [cit. 2013-10-25]. Dostupné z:
http://www.ohchr.org/EN/ProfessionalInterest/Pages/SlaveryConvention.aspx.
6
Forced Labour Convention, 1930. Forced Labour Convention. In: International Labour Organization [online]. 2012 [cit. 2013-1025]. Dostupné z: http://www.ilo.org/dyn/normlex/en/f?p=NORMLEXPUB:12100:0::NO::P12100_ILO_CODE:C029.
7
Modern-day slavery: an explainer. In: The Guardian [online]. 2013 [cit. 2013-07-16]. Dostupné z: http://www.guardian.co.uk/
global-development/2013/apr/03/modern-day-slavery-explainer.
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3 Příčiny otroctví
Otroci jsou velmi výhodnou investicí, protože jejich majitelé mají mnohem nižší náklady na práci než u svobodných pracovníků. Jsou také atraktivnější pro využití na riskantní a nebezpečnou práci, jakožto skupina
osob, jež se jen obtížně dovolává svých práv. Otroctví může být velmi výnosné, protože některé zkorumpované vlády otroctví mlčky umožňují, přestože bylo zakázáno mezinárodními smlouvami i místními zákony.
Celkové roční tržby obchodníků s otroky jsou odhadovány v rozmezí od 5 do 9 miliard dolarů 8 , i když jejich
zisky jsou podstatně nižší. Některé vlády dokonce otevřeně využívají otroctví v podobě rekrutovaných dětských vojáků, především ve střední Africe, jihovýchodní Asii a na Blízkém Východě. Ačkoliv rekrutování dětí
probíhá většinou násilně, následná převýchova však může vést k tomu, že dotyčné děti už účast ve válce
neberou jako nucenou a pak se tedy, podle výše uvedené definice, nejedná o otroctví.
Pravděpodobně hlavní příčinou otroctví je chudoba. Lidé nemají dostatek prostředků, půjčí si peníze
a pak musí dluh odpracovat nebo pomocí „personální agentury“ opustí zemi s vizí lepší budoucnosti. Místo
toho se však stávají oběťmi obchodování s lidmi. Otroctví lze tedy pokládat za vedlejší produkt chudoby
hlavně v zemích, kde chybí dostatečné vzdělání, ekonomická svoboda a kde je problém s vymahatelností
práva.

4 Formy otroctví
Formy otroctví jsou uvedené v nejrůznějších mezinárodních normách, jako je Dodatková úmluva OSN o zrušení otroctví, obchodu s otroky a institucí a praktik podobných otroctví9 , Protokol OSN o prevenci, potlačování a trestání obchodování s lidmi10 , zejména ženami a dětmi a Úmluvy Mezinárodní organizace práce
o nucené nebo povinné práci a o odstranění nejhorších forem dětské práce11 . Tyto normy informují o mezinárodně dohodnutých definicích novodobého otroctví.
Mezi formy novodobého otroctví patří nucená práce, dlužní otroctví, bezpodmínečně nejhorší formy
dětské práce, obchodování s lidmi, dědičné otroctví a předčasné či nucené manželství.12
Všechny formy otroctví spolu určitým způsobem souvisí. Například muži a ženy, se kterými je obchodováno, se později stávají oběťmi nucené práce, stejně tak děti.

4.1 Nucená práce
Jde o nejčastější formu otroctví. Lidé, kteří jsou většinou nelegálně zaměstnaní, žijí v cizí zemi bez dokladů
a možnosti odejít. Jsou nuceni pracovat zadarmo a často pod výhružkami či hrozbou násilí nebo jiného
trestu.13

8

Economic Roots of Trafficking in the UNECE Region. In: United Nations Economic Commission for Europe online]. 2004 [cit.
2013-07-16]. Dostupné z: http://www.unece.org/press/pr2004/04gen_n03e.html.
9
Úmluva týkající se odstranění nucené práce. In: Ministerstvo práce a sociálních věcí [online]. 2013 [cit. 2013-10-25]. Dostupné
z: http://www.mpsv.cz/files/clanky/1179/105.pdf.
10
Protokol o prevenci, potlačování a trestání obchodování s lidmi, zejména ženami a dětmi. In: Poslanecká sněmovna Parlamentu
České republiky [online]. 2013 [cit. 2013-10-25]. Dostupné z: http://www.psp.cz/sqw/text/orig2.sqw?idd=85975.
11
Úmluva č. 182 o zákazu a okamžitých opatřeních k odstranění nejhorších forem dětské práce. In: Ministerstvo práce a sociálních
věcí [online]. 2013 [cit. 2013-10-25]. Dostupné z: http://www.mpsv.cz/files/clanky/1197/182.pdf.
12
Poverty, Development and the Elimination of Slavery. In: Anti - Slavery[online]. 2007 [cit. 2013-07-16]. Dostupné z: http:
//www.antislavery.org/includes/documents/cm_docs/2012/f/fco_full_dfid_meeting_background_paper_2oct2007.pdf.
13
What is modern slavery? In: Anti - Slavery [online]. 2013 [cit. 2013-07- 16]. Dostupné z: http://www.antislavery.org/engli
sh/slavery_today/what_is_modern_slavery.aspx.
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Nucenou prací jsou ohroženi především migrující pracovníci a domorodí obyvatelé, kteří pracují v odvětví
zemědělství a stavebnictví. Většinou jde o fyzicky náročnější práce, proto jde o záležitost spíše mužské části
populace.
Země, kterých se nucená práce týká nejčastěji, jsou především z afrického kontinentu, například Kongo,
Libérie, Mauritánie nebo Sierra Leone a Súdán.14

4.2 Dlužní otroctví
Tento typ otroctví se týká milionů lidí po celém světě. Ti musejí odpracovat dluh, nejčastěji půjčku na
základní zdravotní péči. Pracují dlouhé hodiny, sedm dní v týdnu, po celý rok, zadarmo. Místo výplaty
dostávají stravu a přístřeší. V některých případech ale půjčku nikdy nesplatí a dluh se pak dědí z generace
na generaci.15
Systém dlužního otroctví se v současnosti vyvíjí v „nové formy dlužního otroctví“. Tento typ se nejčastěji
týká migrujících pracovníků, kteří nemohou opustit zemi/region, kde žijí. Odvádějí sezónní práce především
v jižní a jihovýchodní Asii a mimo sezónu žijí ze zálohy od svých zaměstnavatelů, protože nejsou schopní
získat jinou práci. Když skončí období dešťů, vracejí se zpět do práce.16
Země, kde se vyskytuje dlužní otroctví, jsou Indie, Bangladéš, Nepál, Pákistán, Srí Lanka. A také země
Střední a Jižní Ameriky a Afriky, Dominikánská republika, Haiti, Guatemala, Paraguay, Bolívie, Brazílie,
Mexiko, Peru a Benin, Pobřeží slonoviny nebo Togo.17

4.3 Dětské otroctví/nejhorší formy dětské práce
Tento pojem je definován v jednom z bodů Úmluvy Mezinárodní organizace práce o zákazu a okamžitých opatření k odstranění nejhorších forem dětské práce18 : „výraz nejhorší formy dětské práce zahrnuje:
a) všechny formy otroctví a praktik podobných otroctví, jako je prodej a obchodování s dětmi, poddanství pro dluhy a nevolnictví a nucená nebo povinná práce, včetně nuceného nebo povinného najímání dětí
k účasti v ozbrojených konfliktech“.
V současné době pracuje asi 215 milionů dětí, osob mladších 18 let a více než polovina z nich je vystavena
nejhorším formám dětské práce19 , což může poškozovat jejich mravní a morální vývoj a kvůli absenci ve
škole to zhoršuje i možnost jejich budoucího uplatnění na pracovním trhu.
Dětská práce je nejrozšířenější v rozvojových zemích, na mapě je ukázáno procentuelní rozdělení dětské
práce ve světě.

14

Types of forced labor. In: USA Today [online]. 2001 [cit. 2013-07-16]. Dostupné z: http://usatoday30.usatoday.com/news/
world/2001-05-25-labor-chart-usat.htm.
15
What is modern slavery?. In:Anti - Slavery [online]. 2013 [cit. 2013-07-16]. Dostupné z: http://www.antislavery.org/engli
sh/slavery_today/what_is_modern_slavery.aspx.
16
A smart way to prevent bonded labour. In: International Labour Organization [online]. 2013 [cit. 2013-07-16]. Dostupné z:
http://www.ilo.org/global/about-the-ilo/newsroom/features/WCMS_212148/lang--en/index.htm.
17
Types of forced labor. In: USA Today [online]. 2001 [cit. 2013-07-16]. Dostupné z: http://usatoday30.usatoday.com/news/
world/2001-05-25-labor-chart-usat.htm.
18
Worst Forms of Child Labour Convention, 1999. Worst Forms of Child Labour Convention. In: International Labour Organization
[online]. 2012 [cit. 2013-10-25]. Dostupné z: http://www.ilo.org/dyn/normlex/en/f?p=NORMLEXPUB:12100:0::NO:12100:
P12100_ILO_CODE:C182.
19
Child Labour. In: International Labour Organization [online]. 2013 [cit. 2013-07-16]. Dostupné z: http://www.ilo.org/global/
topics/child-labour/lang--en/index.htm.
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Obrázek 1: Zdroj: B BORSK , Jana. Dětská práce v rozvojovém světě [online]. Brno, 2012 [cit. 2013-10-25].
Dostupné z: http://is.muni.cz/th/209708/fss_m/diplomova_prace.pdf. Diplomová práce. Masarykova
univerzita. Strana 27.

4.4 Dědičné otroctví
Jde o typ otroctví, kdy se otrokem člověk stane, protože patří do skupiny, na kterou společnost nahlíží jako
na vhodnou k otrocké práci, nebo když se otrokem člověk narodí, protože jeho rodina je v otrocké „třídě“.
V tomto případě otroctví přechází z rodiče na dítě.20
Nejčastěji se s tímto setkáme v zemích, kde funguje přísné hierarchické rozdělení společnosti, jako je
Niger, Mauritánie či Mali. Otroky jsou tu lidé na samotném dně společnosti, kteří nemohou vlastnit půdu
nebo dědit majetek, nemohou se vzdělávat.
Přestože je otroctví zakázané, tento typ otroctví může být tak silně kulturně upevněn, že může být
obtížné jeho existenci dokázat.21

4.5 Obchodování s lidmi
Obchodování s lidmi je definováno jako přeprava a/nebo obchod s lidmi - s ženami, s muži a s dětmi - za
použití síly, nátlaku nebo podvodu, za účelem sexuálního vykořisťování nebo nucení k práci.22

20

What is modern slavery? In:Anti - Slavery [online]. 2013 [cit. 2013-07-16]. Dostupné z: http://www.antislavery.org/english
/slavery_today/what_is_modern_slavery.aspx.
21
Descent based slavery. In: Anti - Slavery [online]. 2013 [cit. 2013-07-16]. Dostupné z: http://www.antislavery.org/english
/slavery_today/descent_based_slavery/default.aspx.
22
What is modern slavery? In: Anti - Slavery [online]. 2013 [cit. 2013-07-16]. Dostupné z: http://www.antislavery.org/engli
sh/slavery_today/what_is_modern_slavery.aspx.
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Úplná definice je uvedena v Dodatkovém protokolu k Úmluvě Organizace spojených národů proti nadnárodnímu organizovanému zločinu.23 Na základě této definice lze určit tři základní složky obchodování
s lidmi: co, jak a proč se to děje.
Obrázek 2: Zdroj: Human Trafficking. In: United Nations Office on Drugs and Crime [online]. 2013
[cit. 2013-07-16]. Dostupné z: http://www.unodc.org/unodc/en/human-trafficking/what-is-humantrafficking.html?ref=menuside.
Co se děje (ACT): najímání, přeprava, přesun, přechovávání a přijímání osob.
Jak se to děje (MEANS): hrozba nebo použití síly, nátlak, únos, podvod, klam, zneužití moci nebo
pocitu zranitelnosti a poskytování plateb nebo výhod.
Proč se to děje (PURPOSE): vykořisťování zahrnující prostituci, sexuální vykořisťování, nucenou práci,
otroctví nebo podobné praktiky, odstraňování orgánů a další typy vykořisťování.

Protože je obchodování s lidmi těžko zjistitelné, je stejně těžké určit přesný počet obětí. Odhaduje se,
že ročně se obětí této formy otroctví stane 700 tisíc až 2 miliony žen, mužů a dětí, kteří jsou sexuálně nebo
pracovně vykořisťováni.24 Tento problém se týká většiny zemí světa (včetně Spojených států amerických
a řady evropských zemí).25
23

Conclusion of the United Nations Convention against organised crime, 2000. United Nations Convention against Transnational
Organized Crime and the Protocols Thereto. In: United Nations Office on Drugs and Crime [online]. 2004 [cit. 2013-10-25].
Dostupné z: http://www.unodc.org/documents/treaties/UNTOC/Publications/TOC%20Convention/TOCebook-e.pdf.
24
Obchod s lidmi, sexuální vykořisťování žen a zneužívání dětí v česko-německém příhraničí. Praha: Českobratrská církev evangelická, 2009, s. 10. ISBN 978-80-87098-12-7.
25
Types of forced labor. In: USA Today [online]. 2001 [cit. 2013-07-16]. Dostupné z: http://usatoday30.usatoday.com/news/
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Většina těchto lidí jsou migrující pracovníci, snaží se uniknout chudobě nebo diskriminaci pomocí „personálních agentur“, ale slíbené práce se nedočkají.26

4.6 Předčasné/nucené manželství
Ženy a dívky jsou v některých zemích nucené se vdát bez možnosti výběru partnera. Často jsou sňatky
doprovázeny sexuálním a domácím otroctvím a násilím.27 Například v Barmě, Thajsku, Rusku nebo na
Ukrajině jsou tyto ženy zneužívané jako služky a sexuální otrokyně.28
Nucené manželství lze označit jako nelidský čin, musí však být splněna podmínka způsobení vážného
utrpení nebo útoku na lidskou důstojnost. Při posuzování, zda bylo způsobeno utrpení, musí být zohledněné
okolnosti případu a je možné, že ne každá situace nuceného manželství je nelidský čin. Jinými slovy, ne
všechna manželství, která se zdají být nucená, splňují podstatu nuceného manželství.29
Nucené manželství není jev výjimečný ani patřící k minulosti minulosti. Především v afrických státech jde
o fenomén současnosti30 a nejen soudy, jako je Mezinárodní trestní soud31 ., ale i mezinárodní společenství
by se měly touto problematikou zabývat.

5 Otroctví ve světě
Téměř 21 milionů lidí na celém světě je zotročených, z toho 26 procent jsou děti mladší 18 let. 19 milionů
je využíváno soukromými osobami a podniky a 2 miliony státy. Z těch 19 milionů je 4,5 milionů sexuálně zneužíváno a vykořisťováno. Každá z obětí stráví v otroctví průměrně 18 měsíců, než uteče nebo je
osvobozena.32

world/2001-05-25-labor-chart-usat.htm.
What is trafficking in people? In: Anti - Slavery[online]. 2013 [cit. 2013-07-16]. Dostupné z: http://www.antislavery.org/eng
lish/slavery_today/trafficking.aspx.
27
What is modern slavery? In: Anti - Slavery [online]. 2013 [cit. 2013-07-16]. Dostupné z: http://www.antislavery.org/engli
sh/slavery_today/what_is_modern_slavery.aspx.
28
DOLNÝ, Anna. Moderní formy otroctví. 2007. Dostupné z: http://voltaire.netkosice.sk/archive/Moderni%20formy%20otro
ctvi.doc.
29
TOY-CRONIN, Bridgette A. What is forced marriage? Towards a definition of forced marriage as a crime against humanity.: An
article from: Columbia Journal of Gender and Law [online]. Columbia University: Columbia Journal of Gender and Law, 2010, s.
579-581 [cit. 2013-10-25].
30
Types of forced labor. In: USA Today [online]. 2001 [cit. 2013-07- 16]. Dostupné z: http://usatoday30.usatoday.com/news/
world/2001-05-25-labor-chart-usat.htm.
31
International Criminal Court (ICC)
32
ILO: Tougher measures needed to curb forced labour. In: International Labour Organization [online]. 2013 [cit. 2013-07-16].
Dostupné z: http://www.ilo.org/global/about-the-ilo/newsroom/news/WCMS_204399/lang--en/index.htm.
26
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Obrázek 3: Zdroj: 21 million people are now victims of forced labour, ILO says. In: International Labour
Organization [online]. 2013 [cit. 2013-07-16]. Dostupné z: http://www.ilo.org/global/about-the-ilo/
newsroom/news/WCMS_181961/lang--en/index.htm.

To je jen několik čísel, která zveřejnila Mezinárodní organizace práce po odhadu z roku 2012. Na obrázku
je vidět, jak je těch 21 milionů rozloženo ve světě.
Obrázek 4: Zdroj: 21 million people are now victims of forced labour, ILO says. In: International Labour
Organization [online]. 2013 [cit. 2013-07-16]. Dostupné z: http://www.ilo.org/global/about-the-ilo/
newsroom/news/WCMS_181961/lang--en/index.htm.
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To, jak otroctví více či méně zasahuje země celého světa, je globální problém. Statistiky ILO o jeho
rozšíření neboli „prevalenci“ jsou velmi důležité, protože ukazují úroveň rizika, kterému lidé v konkrétních
regionech čelí. Regionem s nejvyšším rozšířením otroctví, tzn. počtem jeho obětí na 1000 obyvatel, je střední
a jihovýchodní Evropa (mimo EU) a Společenství nezávislých států (organizace zemí zahrnující 9 z 15 států
bývalého Sovětského svazu, dále jen SNS). Zde jde o 4,2 obětí. Následuje Afrika (4), Blízký východ (3,4),
Asie a Tichomoří (3,3), Latinská Amerika a Karibik (3,1) a vyspělé ekonomiky a Evropská unie, kde je
počet obětí 1,5 na 1000 obyvatel. To, že státy střední a jihovýchodní Evropy a SNS mají poměrně vysokou
prevalenci oproti jiným regionům, je důsledkem nízkého počtu obyvatel a vysokého počtu zpráv a informací
o sexuálním vykořisťování a nucené práci. Absolutně jsou ale nejvyšší počty v Asii, Africe a Latinské Americe
(viz obrázek). Skutečnost, že více než polovina všech obětí otroctví je v Asii, značí o potřebě zintenzivnění
opatření proti otroctví právě v této oblasti.33

6 Závěr
Jak již bylo zmíněno, otroctví lze pokládat za vedlejší produkt chudoby. Návaznost na socioekonomické
problémy je tedy mimořádně úzká a to má zásadní dopad na možnosti odstranění otroctví. Kampaně aktivistů
proti otroctví výrazně upozorňují na tento problém a zvyšují tak pravděpodobnost, že se jím bude zabývat
větší část světa a zároveň se aktivně zapojí.34 Vzhledem k charakteru a závažnosti problému je také nutné,
aby se vyvíjely efektivní mechanismy spolupráce nejen na národní, ale i na mezinárodní úrovni. Velkou
roli tu hrají nevládní organizace a jiné subjekty pracující na mezinárodní úrovni – Mezinárodní organizace
práce (ILO), Rada Evropy nebo OSN.35 Za zmínku stojí i zvláštní zpravodaj OSN pro novodobé otroctví
a samozřejmě Rada pro lidská práva, která by se měla problémem také zabývat.

7 Otázky pro delegáty
• Jaké další okolnosti kromě chudoby podporují vznik otroctví ve světě?
• Podniká vaše země konkrétní kroky za účelem zamezení otroctví? Jaké?
• Které neziskové organizace se touto problematikou zabývají?
• Které dokumenty chrání obyvatele před novodobým otroctvím?
• Podepsala vaše země dokumenty upravující problematiku otroctví? Jsou reálně dodržována?
• Jakým způsobem by měly státy řešit problém nucené práce v případě migrantů a domorodých obyvatel?

33

Questions and answers on forced labour. In: International Labour Organization [online]. 2012 [cit. 2013-07-16]. Dostupné z:
http://www.ilo.org/global/about-the-ilo/newsroom/comment-analysis/WCMS_181922/lang--en/index.htm.
34
Otrokářství – světový problém. In: Global Politics [online]. 2002 [cit. 2013-07-16]. Dostupné z: http://www.globalpolitics.c
z/clanky/otrokarstvi.
35
Novodobé otroctví. In: Metodický portál RVP[online]. 2006 [cit. 2013-07-16]. Dostupné z: http://clanky.rvp.cz/clanek/s/Z
/973/NOVODOBE-OTROCTVI.html/.
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8 Seznam doporučených a rozšiřujících zdrojů
1. Mezinárodní organizace práce (ILO)
- Specializovaná organizace, jejímž hlavním cílem je prosazování sociální spravedlnosti a mezinárodně
uznávaných lidských a pracovních práv, formuluje mezinárodní politické přístupy a programy na zlepšení pracovních a životních podmínek, vytváří mezinárodní pracovní standardy, organizuje rozsáhlý
program technické spolupráce a provozuje školicí, vzdělávací a výzkumné programy.
www.ilo.org
2. Anti-Slavery International
- Britská organizace pracuje jak na poli domácím, tak zahraničním a soustřeďuje se zejména na potírání
všech forem otroctví, šíření informací o tomto problému a lobbování na vládní a mezivládní úrovni, na
svých stránkách zajímavým způsobem seznamuje s moderními formami otroctví a poskytuje základní
informace o současné situaci ve světě.
www.antislavery.org
3. Slavery Footprint
- Americká nezisková organizace, vymyslela projekt, který funguje jako kalkulačka - v jedenácti krocích zadáte různé informace o sobě, služba informace vyhodnotí a zobrazí vám interaktivní mapu
s přehledem, kolik otroků a kde pro vás pracuje.
www. slaveryfootprint.org
4. Úřad OSN pro drogy a kriminalitu (UNODC)
- Dříve Úřad pro kontrolu drog a prevenci zločinnosti, byl vytvořen s cílem posílit úlohu OSN v oblasti
kontroly drog, prevence zločinnosti a terorismu, úřad zahrnuje program pro kontrolu drog a program
pro prevenci kriminality.
www.unodc.org
5. Evropská hospodářská komise OSN (UNECE)
- Neboli Ekonomická komise pro Evropu slouží jako fórum severoamerických, evropských a středoasijských zemí pro vzájemnou ekonomickou spolupráci, hlavními oblastmi činnosti jsou ekonomické
analýzy, péče o životní prostředí a bytová politika, statistika, udržitelná energetika, podpora rozvoje
obchodu, průmyslu a podnikání, lesní hospodářství a doprava.
www.unece.org
6. Vysoký komisař OSN pro lidská práva (OHCHR)
- Nese hlavní odpovědnost za činnost OSN na poli lidských práv a je pověřen mnoha úkoly, jako jsou
podpora a ochrana efektivního uplatňování lidských práv pro všechny lidi bez rozdílu, podněcování
mezinárodní spolupráce v oblasti lidských práv, podpora a koordinace činnosti na podporu lidských
práv v rámci OSN, účast na formulování nových norem pro lidská práva a podpora ratifikace dohod
o lidských právech.
www.ohchr.org
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