
8. wyraża zadowolenie z powodu niedawnego ogłoszenia zawieszenia kamienowania jako sposobu 
wykonywania egzekucji; jest jednak zaniepokojony wnioskiem w sprawie reformy kodeksu karnego, rozpat
rywanym obecnie przez parlament, w którym kamienowanie jest utrzymane w przypadku niektórych form 
cudzołóstwa, oraz wzywa członków Madżilisu do opowiedzenia się za całkowitym zniesieniem kamieno
wania; 

9. wzywa władze Iraku i Stanów Zjednoczonych do odstąpienia od przymusowego wydalania do Iranu 
irańskich członków opozycji, uchodźców i osób ubiegających się o azyl, jeżeli groziłyby im prześladowania, 
a także przede wszystkim do współpracy z Wysokim Komisarzem Organizacji Narodów Zjednoczonych do 
spraw Uchodźców i innymi organizacjami w celu znalezienia zadowalającego i trwałego rozwiązania 
problemu osób przebywających obecnie w obozie Ashraf; 

10. wzywa do przedłożenia rezolucji, na następnym posiedzeniu Zgromadzenia Ogólnego ONZ z prośbą 
do wszystkich krajów, które utrzymują karę śmierci do udostępnienia Sekretarzowi Generalnemu ONZ 
i opinii publicznej wszystkich informacji dotyczących kary śmierci i egzekucji, tak aby przełamać tajemnicę 
państwową dotyczącą kary śmierci, która jest również przyczyną większej ilości egzekucji; 

11. wzywa, aby ta nowa rezolucja przewidywała powołanie Specjalnego Wysłannika Sekretarza Gene
ralnego mającego za zadanie monitorowanie sytuacji, zapewnianie maksymalnej przejrzystości systemu kary 
śmierci i promowanie wewnętrznego procesu zmierzającego do wdrożenia rezolucji ONZ w sprawie mora
torium dotyczącego egzekucji; 

12. zobowiązuje swojego Przewodniczącego do przekazania niniejszej rezolucji rządowi i parlamentowi 
Islamskiej Republiki Iranu, Radzie, Komisji, Wysokiemu Przedstawicielowi ds. Wspólnej Polityki Zagra
nicznej i Bezpieczeństwa, rządom i parlamentom państw członkowskich, sekretarzowi generalnemu ONZ, 
Komitetowi Praw Człowieka ONZ, Wysokiemu Komisarzowi ONZ do spraw Uchodźców, rządowi Stanów 
Zjednoczonych i rządowi Iraku. 

Zabójstwa albinosów w Tanzanii 

P6_TA(2008)0413 

Rezolucja Parlamentu Europejskiego z dnia 4 września 2008 r. w sprawie zabójstw albinosów 
w Tanzanii 

(2009/C 295 E/23) 

Parlament Europejski, 

— uwzględniając swoje poprzednie rezolucje w sprawie poważnych naruszeń praw człowieka, 

— uwzględniając Powszechną deklarację praw człowieka Zgromadzenia Ogólnego ONZ z dnia 10 grudnia 
1948 r., 

— uwzględniając Afrykańską kartę praw człowieka i ludów przyjętą w dniu 27 czerwca 1981 r., która 
weszła w życie w dniu 21 października 1986 r., 

— uwzględniając Konwencji ONZ o prawach dziecka przyjętą w dniu 20 listopada 1989 r., która weszła 
w życie w dniu 2 września 1990 r. i mającą bezwzględnie wiążący charakter, 

— uwzględniając Deklarację ONZ z dnia 18 grudnia 1992 r. w sprawie praw osób należących do naro
dowych, etnicznych, religijnych lub językowych mniejszości, 

— uwzględniając art. 115 ust. 5 Regulaminu, 

A. mając na uwadze, że według organizacji pozarządowych i relacji mediów potwierdzonych przez rząd 
Tanzanii od marca 2008 r. co najmniej 25 albinosów, w tym dzieci, zostało zabitych i okaleczonych 
w okolicach Jeziora Wiktorii, głównie w regionach Mwanza, Shinyanga i Mara, w których żyje szcze
gólnie wielu albinosów,
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B. mając na uwadze, że oprócz zabójstw albinosów w trzech wyżej wymienionych regionach dochodzi też 
stale do zabójstw osób uważanych za czarownice lub czarowników; mając na uwadze, że zwykłe 
pogłoski są często wystarczającym powodem dla wzburzonego tłumu, by zabić osobę podejrzewaną 
o czary, 

C. mając na uwadze, że według władz tanzańskich zabójstw albinosów w Tanzanii dokonują zorganizo
wane gangi wynajmowane przez szamanów, 

D. mając na uwadze, że media w Dar es Salaam poinformowały o aresztowaniu 173 osób w związku 
z zabójstwami albinosów w kraju, w tym wielu szamanów i ich klientów, 

E. mając na uwadze, że według policji tanzańskiej szamani sprzedają odcięte części ciała i krew albinosów 
górnikom i rybakom, którzy wierzą, iż mogą im one przynieść szczęście, zdrowie i bogactwo, 

F. mając na uwadze, że zabójstwa te wywołały falę strachu wśród społeczności albinosów, ponieważ ludzie 
ci nie czują się obecnie bezpieczni i obawiają się nawet pozostać, poruszać się czy podróżować samo
tnie, aby uniknąć potencjalnego ryzyka, 

G. mając na uwadze, że 36 % ludności Tanzanii żyje poniżej progu ubóstwa; mając na uwadze, że dostęp 
do systemu opieki zdrowotnej jest poważnie ograniczony, w związku z czym powszechne jest szukanie 
pomocy u szamanów lub tradycyjnych uzdrowicieli, 

H. mając na uwadze, że albinosi stanowią mniejszość, a ich dyskryminacja jest poważnym problemem 
w całej Afryce Subsaharyjskiej; mając na uwadze, że na świecie jedna osoba na 20 tys. jest dotknięta 
albinizmem, 

I. mając na uwadze, że z badania przeprowadzonego w ramach Programu Narodów Zjednoczonych ds. 
Rozwoju (UNDP) wynika, iż niemal połowa rodziców dzieci-albinosów czuła upokorzenie w momencie 
narodzin potomka; mając na uwadze, że kobiety-albinoski są dyskryminowane przez inne kobiety; 
ponadto kobiety, które urodziły albinoskie dziecko, są często wyśmiewane lub odrzucane 
i dyskryminowane w miejscu pracy; mając na uwadze, że około dwóch trzecich rodziców powiedziało 
w badaniu, że specjalne zabiegi dla dzieci-albinosów były drogie, a połowa stwierdziła, że ich dzieci 
miały poważne problemy ze wzrokiem; mając jednak na uwadze, że 83 % powiedziało, że ich dzieci 
radziły sobie w szkole równie dobrze jak inne dzieci, 

1. surowo potępia zabójstwa albinosów w Tanzanii oraz spekulacyjny handel ich częściami ciała; 

2. z zadowoleniem przyjmuje potępienie przez prezydenta Tanzanii Jakaya Mrisho Kikwete zabójstw 
albinosów i obietnicę wzmożenia wysiłków w celu położenia kresu tym zbrodniom; podkreśla, że te słowa 
muszą się przerodzić w czyny; 

3. gratuluje tanzańskiemu prezydentowi Jakaya Mrisho Kikwete decyzji o nominacji Al-Shymai Kwegyir 
na pierwszą posłankę do parlamentu tego kraju z uwagi na jej determinację w walce z dyskryminacją, której 
ona i inni albinosi są ofiarami; 

4. popiera i z zadowoleniem przyjmuje kroki podjęte dotychczas przez rząd tanzański, jak na przykład 
przeprowadzenie spisu ludności albinoskiej oraz stworzenie służby eskorty policyjnej dla dzieci-albinosów; 
wyraża aprobatę dla żądania posłów do parlamentu Tanzanii, by rząd przyjął dalsze środki w celu rozwią
zania źródła problemu i położenia kresu wszelkiej dyskryminacji albinosów; 

5. wzywa władze Tanzanii, lokalne władze samorządowe oraz ogólnie społeczeństwo obywatelskie do 
współpracy w celu ochrony wszystkich albinosów; wzywa rząd Tanzanii do podjęcia natychmiastowych 
działań mających na celu podniesienie świadomości społecznej i dostarczenie informacji na temat albinizmu; 
uważa, że takie środki należy wdrażać szczególnie na obszarach wiejskich, gdzie ludzie są zwykle mniej 
wykształceni i bardziej przesądni; 

6. z zadowoleniem przyjmuje aresztowanie 173 osób podejrzanych w związku z zabójstwami albinosów 
w Tanzanii; wzywa władze do szybkich działań i postawienia odpowiedzialnych przed sądem;
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7. z ubolewaniem odnotowuje, że reporterka Vicky Ntetema musi się ukrywać w związku z pogróżkami, 
jakie otrzymała po ujawnieniu udziału szamanów i policji w zabójstwach; wzywa władze Tanzanii do 
wszczęcia szczegółowego i niezależnego dochodzenia w sprawie zarzutów wysuniętych przez Vicky 
Ntetema; 

8. wyraża uznanie i poparcie dla pracy Tanzańskiego Stowarzyszenia Albinosów, które pomaga społecz
ności albinoskiej; wzywa Komisję do aktywnego wspierania tego stowarzyszenia i jego apelu skierowanego 
do nauczycieli akademickich, przywódców religijnych i działaczy w dziedzinie praw człowieka 
o uświadomienie opinii publicznej, że zabijanie albinosów jest społecznie i moralnie niedopuszczalne; 

9. wzywa Komisję do wsparcia działań UNDP służących pomocy albinosom i ich ochronie w Afryce; 

10. uważa, że najlepszym sposobem ochrony praw tanzańskich albinosów jest zagwarantowanie im 
równego dostępu do wysokiej jakości edukacji i opieki zdrowotnej w ramach polityki integracji oraz 
zapewnienie im odpowiedniej ochrony socjalnej i prawnej; 

11. wzywa Komisję i państwa członkowskie do wspierania wysiłków rządu Tanzanii, organizacji poza
rządowych i społeczeństwa obywatelskiego na rzecz opracowania strategii służących zaspokojeniu potrzeb 
i zagwarantowaniu praw albinosów w oparciu o niedyskryminację i integrację społeczną oraz równy dostęp 
do zatrudnienia; 

12. wzywa do lepszego szkolenia pracowników służby zdrowia oraz organizacji warsztatów dla nauczy
cieli i rodziców w celu zachęcenia ich do zapewnienia dzieciom-albinosom ochrony przed słońcem, 
ponieważ wiele z nich umiera na raka skóry przed osiągnięciem 30 roku życia; 

13. nalega, by Komisja i państwa członkowskie uczyniły wszystko w celu zagwarantowania, że środki 
finansowe przeznaczone na opiekę zdrowotną dotrą do najbiedniejszej ludności w Tanzanii; podkreśla pilną 
potrzebę zapewnienia dostępu do opieki zdrowotnej na obszarach odległych i wiejskich; 

14. zwraca się do Rady i Komisji o ścisłe nadzorowanie sytuacji w zakresie praw człowieka 
w odniesieniu do albinosów w Tanzanii; 

15. zwraca się do swojego przewodniczącego o przekazanie niniejszej rezolucji Radzie, Komisji, 
państwom członkowskim, Unii Afrykańskiej, rządowi i parlamentowi Tanzanii, Sekretarzowi Generalnemu 
ONZ, współprzewodniczącym Wspólnego Zgromadzenia Parlamentarnego UE-AKP oraz Radzie AKP.
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