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Het Europees Parlement, 

– gezien zijn resolutie van 4 september 2008 over het vermoorden van albino's in Tanzania1, 

– gezien het verslag van de onafhankelijke VN-deskundige van 18 januari 2016 over de 

eerbiediging van de mensenrechten van personen met albinisme, 

– gezien de persmededeling van de EU van 13 juni 2015 over de internationale dag voor de 

sensibilisatie rond albinisme, 

– gezien resolutie 69/170 van de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties van 18 

december 2014 over de internationale dag voor de sensibilisatie rond albinisme, 

– gezien resolutie 263 van de Afrikaanse Commissie voor de rechten van de mens en van de 

volkeren van 5 november 2013 over de preventie van aanvallen op en discriminatie ten 

aanzien van personen met albinisme, 

– gezien resolutie 23/13 van de Mensenrechtenraad van de Verenigde Naties van 13 juni 

2013 over aanvallen op en discriminatie ten aanzien van personen met albinisme, 

– gezien de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens van 10 december 1948, 

– gezien het Internationaal Verdrag inzake burgerrechten en politieke rechten, 

– gezien het Verdrag van de Verenigde Naties inzake de rechten van het kind, 

– gezien het Verdrag van de Verenigde Naties inzake de rechten van personen met een 

handicap, 

– gezien het Internationaal Verdrag inzake de uitbanning van alle vormen van 

rassendiscriminatie, 
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– gezien de Verklaring van de Verenigde Naties van 18 december 1992 over de rechten van 

personen behorende tot nationale, etnische, godsdienstige of taalkundige minderheden,  

– gezien het Afrikaanse Handvest van de rechten van de mens en de volkeren, 

– gezien de Partnerschapsovereenkomst van Cotonou, 

– gezien artikel 135, lid 5, en artikel 123, lid 4, van zijn Reglement, 

A. overwegende dat albinisme een aangeboren ziekte is, die wereldwijd ongeveer 1 op 

20 000 personen treft; overwegende dat albinisme in de landen ten zuiden van de Sahara 

veel vaker voorkomt, en dat Tanzania, Malawi en Burundi behoren tot de landen met 

procentueel het grootste aantal personen met albinisme; 

B. overwegende dat personen met albinisme te maken krijgen met zeer extreme vormen van 

vervolging en schendingen van de mensenrechten, gaande van maatschappelijke 

discriminatie op grote schaal, verbale agressie en geen toegang tot overheidsdiensten, tot 

moord, ontvoering, verkrachting en verminking; overwegende dat 

mensenrechtenwaarnemers in 2015 alleen al melding maakten van 448 aanvallen op 

personen met albinisme in 25 Afrikaanse landen; overwegende dat deze cijfers 

waarschijnlijk nog een onderschatting zijn, omdat de autoriteiten niet systematisch deze 

misdaden onderzoeken en documenteren, of de capaciteit en de middelen niet hebben om 

een grondig onderzoek te voeren; 

C. overwegende dat personen met albinisme in Afrika nog het meest bedreigd worden door 

het wijdverspreide bijgeloof en de onjuiste overtuigingen met betrekking tot de ziekte, 

waaronder de mythe dat personen met albinisme magische krachten hebben, wat tot 

gevolg heeft dat criminele bendes en smokkelaars regelmatig personen met albinisme 

vermoorden voor hun lichaamsdelen, omdat geloofd wordt dat deze geluk, gezondheid en 

rijkdom brengen; overwegende dat in verschillende landen de graven van personen met 

albinisme geschonden werden om lichaamsdelen of beenderen te stelen; 

D. overwegende dat de politie in Malawi, waar ongeveer 10 000 personen met albinisme 

wonen, sinds november 2014 69 aanvallen heeft gerapporteerd, waarvan 18 moorden; 

overwegende dat in april 2016 vier personen met albinisme vermoord werden, waaronder 

een kind van twee jaar oud, wat ertoe leidde dat de autoriteiten verklaarden dat personen 

met albinisme een "bedreigde soort" waren; 

E. overwegende dat de president van Malawi, Peter Mutharika, de recente golf van aanvallen 

openlijk veroordeeld heeft; 

F. overwegende dat naast Malawi ook in verschillende andere Oost-Afrikaanse landen 

aanvallen op personen met albinisme werden gerapporteerd, met name in Tanzania, 

Burundi, Kenia en Mozambique; 

G. overwegende dat vrouwen en kinderen met albinisme bijzonder kwetsbaar zijn voor 

maatschappelijke uitsluiting; overwegende dat vrouwen met albinisme vaak het 

slachtoffer zijn van seksueel geweld, vanwege de wijdverspreide overtuiging dat seksuele 

betrekkingen met een vrouw met albinisme zorgen voor de genezing van HIV/AIDS, en 

overwegende dat vrouwen die een kind met albinisme krijgen op hun werk 

gediscrimineerd en uitgestoten worden; overwegende dat kinderen een groot deel 

uitmaken van de slachtoffers van rituele aanvallen, en dat zij veel risico lopen om 



 

 

achtergelaten te worden; overwegende dat de angst op aanvallen tot gevolg heeft dat 

kinderen van schoolgaande leeftijd hun recht op onderwijs niet kunnen uitoefenen; 

H. overwegende dat de regering van Tanzania ernstige, concrete maatregelen heeft ingevoerd 

om hekserij in het land tegen te gaan, waaronder de schorsing van de licenties van 

traditionele genezers en verschillende arrestaties van medicijnmannen; overwegende dat 

de president van Tanzania in 2008 het eerste parlementslid met albinisme heeft benoemd, 

en in december 2015 de eerste viceminister; 

I. overwegende dat, ondanks de toenemende internationale zichtbaarheid en de invoering 

van nieuwe wetgeving in de getroffen landen, het aantal vervolgingen en veroordelingen 

zeer laag blijft en in vele Afrikaanse landen de misdaden en folteringen nog straffeloos 

doorgaan; 

J. overwegende dat een woedende menigte in Zuid-Malawi op 1 maart 2016 zeven 

zogenaamde "albinojagers" gelyncht en in brand gestoken heeft; overwegende dat de 

inspecteur-generaal van de politie van Malawi zijn mensen heeft opgedragen met scherp 

te schieten wanneer zij iemand betrappen op de ontvoering van een persoon met 

albinisme; 

K. overwegende dat discriminatie, intimidatie en stigmatisering van personen met albinisme 

ertoe geleid hebben dat honderden gevlucht zijn en een tijdelijke schuilplaats hebben 

gezocht; overwegende dat personen met albinisme zich hierdoor in een nog meer precaire 

en onzekere situatie bevinden, waarbij hun toegang tot basisdiensten zoals 

gezondheidszorg en onderwijs, hun kansen op een baan, en hun deelname aan de 

maatschappij beperkt worden; 

L. overwegende dat deze discriminatie kan leiden tot levenslang trauma en psychosociale 

problemen en zorgt voor grote spanning en angst in de albinogemeenschap;  overwegende 

dat personen met albinisme moeilijker toegang vinden tot passende medische zorg, zoals 

medicatie ter preventie van huidkanker; 

M. overwegende dat de VN in maart 2015 zijn eerste onafhankelijke deskundige voor de 

mensenrechten van personen met albinisme heeft benoemd, en 13 juni tot internationale 

dag voor de sensibilisatie rond albinisme heeft uitgeroepen; 

N. overwegende dat in juni 2016 dankzij sponsoring van de VN het allereerste regionaal 

forum voor actie inzake albinisme in Afrika plaatsvond, en dat daarbij een routekaart werd 

opgesteld met specifieke, eenvoudige en effectieve maatregelen om de schendingen van 

de mensenrechten ten aanzien van personen met albinisme te bestrijden; 

O. overwegende dat de EU voorlichtingscampagnes heeft gevoerd om meer bewustzijn over 

het onderwerp te creëren, en voor ondersteuning heeft gezorgd bij het betrekken van 

maatschappelijke organisaties en het opbouwen van capaciteit binnen de plaatselijke 

autoriteiten in de strijd tegen de moorden op personen met albinisme; 

1. wijst erop dat personen met albinisme net zoals iedereen recht op leven hebben, zonder 

enige vorm van angst, zoals bepaald in de artikelen 2 en 3 van de Universele Verklaring 

van de Rechten van de Mens van 1948; 

2. uit zijn grote bezorgdheid over de aanhoudende en wijdverspreide discriminatie en 

vervolging van personen met albinisme in Afrika, met name naar aanleiding van het 



 

 

recent oplaaiende geweld in Malawi; veroordeelt met klem alle moorden, ontvoeringen, 

verminkingen en andere onmenselijke en vernederende behandelingen die personen met 

albinisme worden aangedaan, en betuigt zijn medeleven en solidariteit aan de families van 

de slachtoffers; veroordeelt eveneens de speculatieve handel in lichaamsdelen van 

personen met albinisme; 

3. betreurt de stilte en de daadloosheid met betrekking tot deze gebeurtenissen; brengt in 

herinnering dat het de primaire verantwoordelijkheid van een staat is zijn burgers te 

beschermen, ook de kwetsbare groepen, en spoort de regering van Malawi en de 

autoriteiten van alle getroffen landen aan om alle nodige maatregelen te treffen teneinde 

alle vormen van geweld en discriminatie ten opzichte van personen met albinisme uit te 

bannen, en hun waardigheid, mensenrechten en welzijn te beschermen, evenals de 

waardigheid, de mensenrechten en het welzijn van hun familieleden; 

4. spoort de autoriteiten van Malawi aan om een einde te maken aan de straffeloosheid, en 

om dringend internationale steun te zoeken opdat een onpartijdig en effectief onderzoek 

gevoerd kan worden naar alle gerapporteerde aanvallen op personen met albinisme, zodat 

de verantwoordelijken voor het gerecht kunnen worden gebracht en aansprakelijk kunnen 

worden gesteld; 

5. neemt met instemming kennis van de verklaring van president Mutharika, die de aanvallen 

veroordeelde en de veiligheidsdiensten opriep om personen met albinisme maximaal te 

beschermen; waarschuwt echter voor escalatie en brengt in herinnering dat het aanzetten 

tot haat en geweld niet het antwoord kan zijn op de huidige discriminatie van personen 

met albinisme; veroordeelt in het bijzonder alle pogingen van mensen om het recht in 

eigen handen te nemen; 

6. roept de regering van Malawi op om beter te voorzien in de medische, psychosociale en 

sociale behoeften van personen met albinisme, door gelijke toegang tot gezondheidszorg 

en onderwijs te waarborgen, als onderdeel van het beleid voor sociale inclusie; 

7. neemt met instemming kennis van het nationaal reactieplan van Malawi van maart 2015, 

dat tot doel heeft het bewustzijn te vergroten, de interne veiligheid te verbeteren, het 

toezicht op de mensenrechten, de administratie van justitie en de wetgeving te verbeteren, 

en de positie van personen met albinisme te versterken; roept de regering van Malawi op 

om de vijf punten van het actieplan te handhaven, en eist dat dit project meer middelen 

toegewezen krijgt; 

8. neemt met instemming kennis van de inspanningen die de regering van Tanzania geleverd 

heeft in de strijd tegen discriminatie ten aanzien van personen met albinisme en haar 

beslissing om de praktijken van medicijnmannen te verbieden, teneinde de moorden op 

personen met albinisme te stoppen, maar wijst erop dat maar weinig zaken voor het 

gerecht werden gebracht; roept de regering van Malawi op om eveneens de bestaande 

wetgeving te wijzigen, om de ernst van de misdaden tegen personen met albinisme beter 

te weerspiegelen; 

9. is van mening dat meer inspanningen nodig zijn om de grondoorzaken van deze 

discriminatie en dit geweld te bestrijden, door middel van bewustmakingscampagnes; 

wijst nadrukkelijk op de cruciale rol van de lokale autoriteiten en de maatschappelijke 

organisaties bij het bevorderen van de rechten van personen met albinisme, het informeren 

en opleiden van de bevolking en het komaf maken met de mythen en vooroordelen over 



 

 

albinisme; 

10. uit zijn bezorgdheid over de specifieke uitdagingen waarmee vrouwen en kinderen 

geconfronteerd worden, waardoor zij meer met armoede, onzekerheid en isolement te 

kampen hebben; dringt erop aan dat alle slachtoffers toegang krijgen tot behoorlijke 

medische en psychologische zorg, en dat toereikende beleidsmaatregelen ingevoerd 

worden om hun herintegratie in de gemeenschap mogelijk te maken; 

11. roept de autoriteiten van de getroffen landen op om, in samenwerking met hun 

internationale en regionale partners, alle nodige maatregelen te treffen om de illegale 

handel in lichaamsdelen van personen met albinisme te voorkomen en te bestrijden, om 

gevallen waarin grafroof vermoed wordt, opnieuw te onderzoeken, om te identificeren 

vanwaar de vraag naar deze lichaamsdelen komt, en om de "albinojagers" voor het gerecht 

te brengen; 

12. is van oordeel dat openbaar aanklagers, onderzoekers en politiemensen speciale 

opleidingen moeten krijgen, zodat zij de nodige kennis hebben over het aanpakken van 

gevallen waarbij personen met albinisme betrokken zijn; 

13. benadrukt dat het algemene gebrek aan begrip en aan gezondheidsinformatie over 

albinisme slecht is voor de gezondheid van personen met albinisme; wijst erop dat hun 

toegang tot gezondheidszorg verzekerd moet zijn, met name in landelijke en afgelegen 

gebieden; meent dat gezondheidswerkers sensitiviteitstraining over albinisme moeten 

krijgen; 

14. roept op tot betere opleidingen voor leerkrachten en schoolbesturen over albinisme, en 

vraagt dat de autoriteiten in Malawi de toegang tot onderwijs voor personen met albinisme 

mogelijk maken; 

15. verneemt met instemming dat de Mensenrechtenraad van de Verenigde Naties in 2015 de 

functie van onafhankelijk deskundige voor de mensenrechten van personen met albinisme 

heeft gecreëerd, en daarna de aanzet heeft gegeven voor het allereerste regionale forum 

voor actie inzake albinisme in Afrika, in Dar El Salaam van 17 tot 19 juni 2016;  

16. roept de EU en haar lidstaten op om de dialoog met de getroffen landen gaande te houden 

en om deze landen effectief ondersteuning te bieden bij hun inspanningen om 

beleidsmaatregelen te formuleren die afgestemd zijn op de specifieke behoeften en rechten 

van personen met albinisme, op basis van het beginsel van non-discriminatie en sociale 

inclusie, door de nodige financiële en technische ondersteuning te verstrekken; 

17. roept alle getroffen staten op tot het delen van beste praktijken voor de bescherming en 

bevordering van de rechten van personen met albinisme; 

18. roept de EU op om nauw toezicht te houden op de mensenrechtensituatie van personen 

met albinisme in Afrika, met name via regelmatige rapportering en opvolging van haar 

delegaties, en om aanzienlijke verbeteringen in de bescherming en maatschappelijke 

integratie van deze personen te blijven promoten;  

19. verzoekt zijn Voorzitter deze resolutie te doen toekomen aan de Raad, de Commissie, de 

vicevoorzitter van de Commissie / hoge vertegenwoordiger van de Unie voor buitenlandse 

zaken en veiligheidsbeleid, de regeringen en parlementen van Malawi en Tanzania, de 

Afrikaanse Unie en de secretaris-generaal van de Verenigde Naties. 



 

 

 

 


