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Δολοφονίες αλφών στην Τανζανία  

Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 4ης Σεπτεμβρίου 2008 σχετικά με τις 

δολοφονίες λευκοπαθικών ατόμων στην Τανζανία    

 

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, 

–  έχοντας υπόψη τα προηγούμενα ψηφίσματά του για τις σοβαρές παραβιάσεις των 

ανθρωπίνων δικαιωμάτων, 

–  έχοντας υπόψη την Οικουμενική Διακήρυξη της Γενικής Συνέλευσης των ΗΕ της 10ης 

Δεκεμβρίου 1948 για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα, 

–  έχοντας υπόψη τον Αφρικανικό Χάρτη για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα και τα Δικαιώματα 

των Λαών ο οποίος εγκρίθηκε στις 27 Ιουνίου 1981 και ετέθη σε ισχύ στις 21 Οκτωβρίου 

1986, 

–  έχοντας υπόψη τη Σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών για τα Δικαιώματα του Παιδιού, η 

οποία εγκρίθηκε στις 20 Νοεμβρίου 1989 και ετέθη σε ισχύ στις 2 Σεπτεμβρίου 1990 και 

η οποία είναι δεσμευτική και εφαρμόζεται χωρίς εξαιρέσεις, 

–  έχοντας υπόψη τη Διακήρυξη των ΗΕ της 18ης Δεκεμβρίου 1992 για τα δικαιώματα των 

ατόμων που ανήκουν σε εθνοτικές, θρησκευτικές ή γλωσσικές μειονότητες, 

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 115, παράγραφος 5, του Κανονισμού του, 

A. εκτιμώντας ότι, σύμφωνα με πληροφορίες ΜΚΟ και των μέσων ενημέρωσης, οι οποίες 

επιβεβαιώθηκαν και από την κυβέρνηση της Τανζανίας, τουλάχιστον 25 λευκοπαθικά 

άτομα, μεταξύ των οποίων και παιδιά, έχουν δολοφονηθεί και ακρωτηριαστεί από τον 

Μάρτιο του 2008 στη ζώνη της λίμνης Βικτώρια, ιδίως στις περιοχές Mwanza, Shinyanga 

και Mara, όπου υπάρχει μεγάλη συγκέντρωση λευκοπαθικών ατόμων, 

B. εκτιμώντας ότι, πέρα από τις δολοφονίες λευκοπαθικών ατόμων, οι τρεις ανωτέρω 

περιοχές είναι επίσης διαβόητες για τις δολοφονίες ατόμων που πιστεύεται ότι είναι 

μάγισσες ή μάγοι· λαμβάνοντας υπόψη ότι απλές φήμες συχνά αποτελούν επαρκή 

αιτιολόγηση για τον εξαγριωμένο όχλο να δολοφονήσει άτομο ύποπτο για άσκηση 

πρακτικών μαγείας, 

Γ. εκτιμώντας ότι, σύμφωνα με τις αρχές της Τανζανίας, οι δολοφονίες των λευκοπαθικών 

ατόμων αποτελεί έργο οργανωμένων συμμοριών που μισθώνονται από μάγους-γιατρούς, 

Δ. εκτιμώντας ότι, σύμφωνα με πληροφορίες των μέσων ενημέρωσης στο Νταρ Ες Σαλάαμ, 

173 άτομα συνελήφθησαν για τους φόνους των λευκοπαθικών ατόμων στην Τανζανία, 

μεταξύ των οποίων συγκαταλέγεται και σημαντικός αριθμός μάγων-γιατρών καθώς και οι 

πελάτες τους, 

E.  εκτιμώντας ότι, σύμφωνα με την εθνική αστυνομία, οι μάγοι-γιατροί πωλούν 

ακρωτηριασμένα ανθρώπινα μέλη και αίμα λευκοπαθικών ατόμων σε εργάτες ορυχείων 

και ψαράδες οι οποίοι πιστεύουν ότι τα μέλη αυτά μπορούν να τους φέρουν τύχη, υγεία 



και πλούτο, 

ΣΤ. εκτιμώντας ότι οι δολοφονίες αυτές έχουν προξενήσει σοβαρή ανησυχία και φόβο στην 

κοινότητα των λευκοπαθικών ατόμων καθόσον πλέον νιώθουν πολύ ανασφαλή ενώ 

φοβούνται ακόμη και να παραμείνουν σε ένα μέρος, να περπατήσουν ή να ταξιδέψουν 

μόνα τους για να αποφύγουν πιθανούς κινδύνους, 

Ζ.  εκτιμώντας ότι το 36% του πληθυσμού της Τανζανίας ζει κάτω από το εθνικό όριο της 

φτώχειας και ότι η πρόσβαση στο σύστημα υγειονομικής περίθαλψης είναι πολύ 

περιορισμένη, καθιστώντας την προσφυγή του πληθυσμού στους μάγους-γιατρούς ή 

στους παραδοσιακούς θεραπευτές κοινή πρακτική, 

H. εκτιμώντας ότι τα λευκοπαθικά άτομα αποτελούν μειονότητα και οι διακρίσεις σε βάρος 

τους αποτελεί σοβαρό πρόβλημα σε ολόκληρη την υποσαχάρια Αφρική· εκτιμώντας ότι 

το φαινόμενο της λευκοπάθειας σε παγκόσμιο επίπεδο πλήττει έναν ανά 20.000 άτομα, 

Θ. εκτιμώντας ότι, σύμφωνα με μελέτη του Αναπτυξιακού Προγράμματος των Ηνωμένων 

Εθνών (UNDP), σχεδόν το ήμισυ των γονέων των παιδιών που πάσχουν από λευκοπάθεια 

υπέστησαν εξευτελισμό κατά τη γέννηση του παιδιού τους· εκτιμώντας ότι οι γυναίκες 

που πάσχουν από λευκοπάθεια υπόκεινται σε διακρίσεις από άλλες γυναίκες ενώ οι 

γυναίκες που γεννούν παιδιά με λευκοπάθεια αντιμετωπίζουν τη χλεύη ή την απόρριψη 

και υπόκεινται σε διακρίσεις στον χώρο εργασίας· εκτιμώντας ότι τα δύο τρίτα των 

γονέων ανέφεραν ότι η ειδική υγειονομική περίθαλψη για τα παιδιά που πάσχουν από 

λευκοπάθεια είναι δαπανηρή ενώ το ήμισυ από αυτούς ανέφεραν ότι τα παιδιά τους 

αντιμετώπιζαν σοβαρά προβλήματα όρασης· εκτιμώντας ωστόσο ότι το 83% των γονέων 

ανέφερε ότι η επίδοση των παιδιών τους στο σχολείο ήταν αντίστοιχη με αυτή των 

υπολοίπων παιδιών, 

1. καταδικάζει απερίφραστα τις δολοφονίες λευκοπαθικών ατόμων στην Τανζανία και το 

καταγγελλόμενο εμπόριο μελών του σώματός τους· 

2. χαιρετίζει το γεγονός ότι ο πρόεδρος της Τανζανίας κ. Jakaya Mrisho Kikwete 

καταδίκασε τις δολοφονίες λευκοπαθικών ατόμων και υπεσχέθη να καταβληθούν 

επικεντρωμένες προσπάθειες για τον τερματισμό των εγκλημάτων αυτών· επισημαίνει ότι 

τα λόγια αυτά πρέπει να στηριχθούν από πράξεις· 

3. συγχαίρει τον πρόεδρο της Τανζανίας Jakaya Mrisho Kikwete για την απόφασή του να 

ορίσει την Al-Shymaa Kway-Geer ως την πρώτη λευκοπαθική βουλευτή του 

κοινοβουλίου, λόγω της αποφασιστικότητάς της να καταπολεμήσει τις διακρίσεις τις 

οποίες υφίστανται αυτή και τα αλλά λευκοπαθικά άτομα· 

4. υποστηρίζει και χαιρετίζει τα μέτρα που έλαβε μέχρι σήμερα η κυβέρνηση της 

Τανζανίας, όπως η απογραφή των λευκοπαθικών ατόμων και η δημιουργία υπηρεσίας 

αστυνομικής συνοδείας για τα παιδιά που πάσχουν από λευκοπάθεια· προσυπογράφει το 

αίτημα των μελών του κοινοβουλίου της Τανζανίας που ζητεί από την κυβέρνηση να 

λάβει περαιτέρω μέτρα για τη ριζική αντιμετώπιση του προβλήματος και τον τερματισμό 

όλων των διακρίσεων σε βάρος των λευκοπαθικών ατόμων· 

5. καλεί τις αρχές της Τανζανίας, τις αρχές της τοπικής αυτοδιοίκησης και της κοινωνίας 

των πολιτών γενικώς, να συνεργαστούν για την προστασία όλων των λευκοπαθικών 

ατόμων· καλεί μετ’ επιτάσεως την κυβέρνηση της Τανζανίας να αναλάβει άμεση δράση 



για την προώθηση της κοινωνικής συνειδητοποίησης και της παροχής πληροφοριών 

σχετικά με τη λευκοπάθεια· πιστεύει ότι τα μέτρα αυτά πρέπει να εφαρμοστούν ιδιαίτερα 

στις αγροτικές περιοχές, όπου συνήθως ο πληθυσμός είναι λιγότερο μορφωμένος και 

διακατέχεται περισσότερο από δεισιδαιμονίες· 

6. χαιρετίζει τη σύλληψη τον τελευταίο μήνα 173 υπόπτων σχετικά με τη δολοφονία των 

λευκοπαθικών ατόμων στην Τανζανία· καλεί μετ’ επιτάσεως τις αρχές να προχωρήσουν 

με ταχύτητα και να προσαγάγουν τους υπεύθυνους ενώπιον της δικαιοσύνης· 

7. επισημαίνει με λύπη το γεγονός ότι μια δημοσιογράφος που δραστηριοποιείται στον 

τομέα της ερευνητικής δημοσιογραφίας , η Vicky Ntetema, υποχρεώθηκε να κρυφτεί 

επειδή έγινε αποδέκτρια απειλών για τη ζωή της επειδή κατήγγειλε την εμπλοκή μάγων-

γιατρών και αστυνομικών στις δολοφονίες· καλεί τις αρχές της Τανζανίας να κινήσουν 

ενδελεχή και ανεξάρτητη διερεύνηση των καταγγελιών της Vicky Ntetema· 

8. εκφράζει την εκτίμηση και τη στήριξή του στο έργο της Ένωσης Λευκοπαθικών της 

Τανζανίας που παρέχει βοήθεια στην κοινότητα των λευκοπαθικών ατόμων· καλεί την 

Επιτροπή να στηρίξει ενεργά την ένωση αυτή και την έκκληση που έχει απευθύνει στους 

πανεπιστημιακούς, τους θρησκευτικούς αρχηγούς και τους ακτιβιστές για θέματα 

ανθρωπίνων δικαιωμάτων να ευαισθητοποιήσουν το κοινό ότι η δολοφονία των 

λευκοπαθικών ατόμων είναι κοινωνικά και ηθικά απαράδεκτη· 

9. καλεί την Επιτροπή να στηρίξει τις προσπάθειες του Αναπτυξιακού Προγράμματος των 

Ηνωμένων Εθνών (UNDP) για την προώθηση και την προστασία των λευκοπαθικών 

ατόμων στην Αφρική· 

10. πιστεύει ότι ο καλύτερος τρόπος προστασίας των δικαιωμάτων των λευκοπαθικών 

ατόμων στην Τανζανία είναι να διασφαλιστεί η ισότιμη πρόσβασή τους σε ποιοτική 

εκπαίδευση και υγειονομική περίθαλψη, στο πλαίσιο πολιτικών ενσωμάτωσης και να 

τους παρασχεθεί επαρκής κοινωνική και νομική προστασία· 

11. καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να στηρίξουν τις προσπάθειες της κυβέρνησης της 

Τανζανίας, των ΜΚΟ και της κοινωνίας των πολιτών για τη χάραξη πολιτικών που θα 

αντιμετωπίζουν τις ανάγκες και τα δικαιώματα των λευκοπαθικών ατόμων, με βάση την 

κατάργηση των διακρίσεων και την κοινωνική ενσωμάτωση και την ισότιμη πρόσβαση 

στην απασχόληση· 

12. ζητεί τη βελτίωση της επιμόρφωσης των εργαζομένων στον τομέα της υγειονομικής 

περίθαλψης και τη δημιουργία εργαστηρίων επιμόρφωσης για τους δασκάλους και τους 

γονείς, προκειμένου αυτοί να ενθαρρυνθούν στην προσπάθειά τους να προστατέψουν τα 

παιδιά που πάσχουν από λευκοπάθεια από τον ήλιο, καθόσον πολλά από αυτά πεθαίνουν 

από καρκίνο του δέρματος πριν από την ηλικία των 30 ετών· 

13. επιμένει ότι η Επιτροπή και τα κράτη μέλη πρέπει να κάνουν κάθε δυνατή προσπάθεια 

για να διασφαλιστεί ότι το ιατροφαρμακευτικό υλικό θα φθάσει στις φτωχότερες περιοχές 

της Τανζανίας· επισημαίνει την κατεπείγουσα ανάγκη πρόσβασης στην 

ιατροφαρμακευτική περίθαλψη στις αγροτικές και απόμακρες περιοχές· 

14. καλεί το Συμβούλιο και την Επιτροπή και το Συμβούλιο να παρακολουθήσουν εκ του 

σύνεγγυς την κατάσταση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων των λευκοπαθικών ατόμων στην 

Τανζανία· 



15. αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στο Συμβούλιο, στην 

Επιτροπή, στα κράτη μέλη, στην Αφρικανική Ένωση, στην κυβέρνηση και στο 

κοινοβούλιο της Τανζανίας, στον Γενικό Γραμματέα των ΗΕ, στους συμπροέδρους της 

Συνέλευσης Ίσης Εκπροσώπησης ΑΚΕ-ΕΕ, και στο Συμβούλιο ΑΚΕ. 

 

 

 


