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Vraždy albínov v Tanzánii 

Uznesenie Európskeho parlamentu zo 4. septembra 2008 o vraždách albínov v Tanzánii  

Európsky parlament, 

– so zreteľom na svoje predchádzajúce uznesenia o závažných porušeniach ľudských práv, 

– so zreteľom na Všeobecnú deklaráciu Valného zhromaždenia OSN o ľudských právach z 

10. decembra 1948, 

– so zreteľom na Africkú chartu ľudských a občianskych práv, ktorá bola prijatá 27. júna 

1981 a nadobudla účinnosť 21. októbra 1986, 

– so zreteľom na Dohovor OSN o právach dieťaťa, ktorý bol prijatý 20. novembra 1989 a 

nadobudol účinnosť 2. septembra 1990, a ktorý je záväzný a uplatňuje sa bez výnimky, 

– so zreteľom na deklaráciu OSN o právach osôb patriacich k národnostným, etnickým, 

náboženským alebo jazykovým menšinám z 18. decembra 1992, 

– so zreteľom na článok 115 ods. 5 rokovacieho poriadku, 

A. keďže podľa mimovládnych organizácií a mediálnych správ, ktoré potvrdila tanzánijská 

vláda, prinajmenšom 25 albínov vrátane detí, bolo od marca 2008 zavraždených a 

zmrzačených v oblasti jazera Viktória, najmä v Mwanze, Shinyange a Mare, kde sa albíni 

vyskytujú vo veľkom počte, 

B. keďže okrem vraždenia albínov sú tri uvedené regióny miestom častého zabíjania osôb, 

ktoré sú považované za čarodejnice alebo čarodejníkov, keďže často sú iba reči 

dostatočným odôvodnením, aby rozhnevaný dav zabil osobu podozrivú z čarodejníctva, 

C. keďže podľa tanzánijských orgánov albínov zabíjajú organizované gangy, ktoré najímajú 

šamani, 

D. keďže médiá v Dar es Salaam informovali o zatknutí 173 ľudí v súvislosti so zabíjaním 

albínov v Tanzánii, medzi ktorými je značný počet šamanov a ich klientov, 

E. keďže podľa štátnej polície šamani predávajú oddelené časti tiel albínov a ich krv 

baníkom a rybárom, ktorí veria, že im môžu priniesť šťastie, zdravie a majetok, 

F. keďže tieto vraždy vyvolali v komunite albínov veľké obavy a strach, pretože sa teraz 

cítia veľmi ohrození a dokonca sa boja zostať, chodiť alebo cestovať sami, aby sa vyhli 

možnému nebezpečenstvu, 

G. keďže 36 % obyvateľov Tanzánie žije pod hranicou chudoby; keďže prístup k zdravotnej 

starostlivosti je vážne obmedzený a obyvatelia sa preto bežne obracajú o pomoc na 

šamanov alebo tradičných liečiteľov, 

H. keďže albíni sú menšinou a diskriminácia voči albínom je vážnym problémom v celej 

subsaharskej Afrike; keďže v celosvetovom meradle albinizmus postihuje jedného 



človeka z 20 000 ľudí, 

I. keďže podľa štúdie vypracovanej v rámci Rozvojového programu OSN sa takmer 

polovica rodičov detí – albínov pri ich narodení cítila ponížená; keďže albínske ženy sú 

diskriminované ostatnými ženami a tiež ženy, ktoré porodili albínske deti sú často 

zosmiešňované alebo odmietané a trpia diskrimináciou na pracovisku; približne dve 

tretiny rodičov uviedlo, že špecifické zdravotné zásahy pri albínskych deťoch boli drahé a 

polovica povedala, že ich deti majú vážne problémy so zrakom; keďže však 83 % týchto 

rodičov uviedlo, že ich deti dosiahli rovnaké výsledky v škole ako ktorékoľvek iné deti, 

1. dôrazne odsudzuje zabíjanie albínov v Tanzánii a špekulatívne obchodovanie s časťami 

ich tiel;  

2. víta skutočnosť, že tanzánijský prezident Jakaya Mrisho Kikwete odsúdil vraždy albínov 

a že sľúbil sústrediť úsilie na skončenie týchto zločinov; zdôrazňuje, že tieto slová je 

nutné podložiť činmi; 

3. blahoželá tanzánijskému prezidentovi Jakayovi Mrisho Kikwetovi k rozhodnutiu, aby 

pani Al-Shymaa Kwayová-Geerová bola nominovaná za prvú albínsku poslankyňu 

parlamentu vďaka jej odhodlaniu bojovať proti diskriminácii, ktorej ona a ostatní albíni 

čelia; 

4. podporuje a víta kroky, ktoré doteraz podnikla tanzánijská vláda, ako je zavedenie 

sčítania albínov a služby policajnej ochrany pre albínske deti; podporuje žiadosť 

tanzánijských poslancov, aby vláda prijala ďalšie opatrenia, zaoberala sa príčinami tohto 

problému a ukončila diskrimináciu albínov; 

5. vyzýva tanzánijské orgány, miestne vládne orgány a vo všeobecnosti občiansku 

spoločnosť, aby spolupracovali v záujme ochrany všetkých albínov; nalieha na 

tanzánijskú vládu, aby bezodkladne podnikla opatrenia podporujúce informovanosť 

verejnosti a poskytovala informácie týkajúce sa albinizmu; domnieva sa, že takéto 

opatrenia by sa mali zaviesť najmä vo vidieckych oblastiach, kde sú ľudia menej vzdelaní 

a poverčivejší;  

6. víta zatknutie 173 podozrivých osôb minulý mesiac v súvislosti s vraždami albínov v 

Tanzánii; naliehavo žiada príslušné orgány, aby postupovali rýchlo a postavili 

zodpovedných pred súd; 

7. s poľutovaním poukazuje na to, že investigatívna novinárka Vicky Ntetemová sa musela 

začať skrývať potom, ako sa jej začali vyhrážať smrťou za upozorňovanie na účasť 

šamanov a polície na týchto vraždách; nalieha na tanzánijské orgány, aby začali hĺbkové a 

nezávislé vyšetrovanie v súvislosti obvineniami vznesenými uvedenou novinárkou; 

8. vyjadruje uznanie a podporu Združeniu albínov v Tanzánii, ktoré pomáha albínskej 

komunite; vyzýva Komisiu, aby aktívne podporovala toto združenie a jeho výzvu 

akademickej obci, náboženským vodcom a aktivistom v oblasti ľudských práv, aby 

informovali verejnosť o tom, že vraždy albínov sú spoločensky a morálne neprijateľné; 

9. vyzýva Komisiu, aby podporovala úsilie vyvíjané v rámci Rozvojového programu OSN, 

ktoré je zamerané na podporu a ochranu albínov v Afrike; 



10. domnieva sa, že najlepším spôsobom ochrany práv tanzánijských albínov je zaručiť im 

rovný prístup ku kvalitnému vzdelávaniu a zdravotnej starostlivosti v rámci politík ich 

začleňovania do spoločnosti a poskytnúť im primeranú sociálnu a právnu ochranu; 

11. vyzýva Komisiu a členské štáty, aby podporili úsilie tanzánijskej vlády, mimovládnych 

organizácií a občianskej spoločnosti pri vytváraní politík zameraných na potreby a práva 

albínov a založených na nediskriminácii, sociálnom začlenení a rovnom prístupe k 

zamestnaniu; 

12. vyzýva na zlepšenie odbornej prípravy zdravotníckych pracovníkov a na organizáciu 

seminárov pre učiteľov a rodičov s cieľom podnietiť ich k tomu, aby zabezpečili ochranu 

albínskych detí pred slnkom, pretože mnohé z nich zomierajú na rakovinu kože pred 

dosiahnutím veku 30 rokov; 

13. trvá na tom, aby Komisia a členské štáty vykonali maximum a zabezpečili, aby sa v 

Tanzánii dostali prostriedky zdravotnej starostlivosti k najchudobnejším; zdôrazňuje 

naliehavú potrebu prístupu k zdravotnej starostlivosti vo vidieckych a odľahlých 

oblastiach; 

14. vyzýva Radu a Komisiu, aby dôsledne monitorovali situáciu v oblasti ľudských práv 

albínov v Tanzánii; 

15. poveruje svojho predsedu, aby toto uznesenie postúpil Rade, Komisii, členským štátom, 

Africkej únii, vláde a parlamentu Tanzánie, generálnemu tajomníkovi OSN, 

spolupredsedom Spoločného parlamentného zhromaždenia AKT – EÚ a Rade AKT. 


