
8. üdvözli a megkövezés mint kivégzési mód felfüggesztéséről szóló, nemrégiben közzétett nyilatkozatot, 
azonban aggodalmának ad hangot a büntető törvénykönyv reformjáról jelenleg a madzslisz előtt lévő 
javaslattal kapcsolatban, mivel abban a megkövezés a házasságtörés bizonyos formáinak büntetéseként 
még mindig szerepel, és arra szólítja fel a madzslisz tagjait, hogy kötelezzék el magukat a megkövezést 
teljes eltörlése mellett; 

9. felhívja az iraki és az amerikai hatóságokat, hogy ne toloncoljanak vissza Iránba olyan iráni ellenzéki 
aktivistákat, menekülteket és menedékért folyamodókat, akikre Iránban üldöztetés vár, és különösen működ
jenek együtt az Egyesült Nemzetek Menekültügyi Főbiztosságával és másokkal az ashrafi táborban tartóz
kodó menekültek helyzetének hosszú távú megoldása érdekében; 

10. felhívást intéz egy határozat előterjesztésére az ENSZ következő Közgyűlésén, amelyben felkérik az 
összes halálbüntetést alkalmazó országot, hogy hozzon az ENSZ főtitkára és a közvélemény tudomására 
minden információt a halálos ítéletekről és a kivégzésekről, túllépve ezáltal a halálbüntetésekre vonatkozó 
államtitkon, ami egyben számos kivégzés közvetlen oka; 

11. felhívást intéz egy új határozat érdekében az ENSZ főtitkárának különleges küldötte tárgyában, 
akinek a feladata az lenne, hogy kövesse nyomon a helyzetet, biztosítsa a lehető legnagyobb átláthatóságot 
a halálbüntetés rendszerében, és támogasson egy belső eljárást, amelynek célja az ENSZ halálbüntetések 
moratóriumára vonatkozó határozatának végrehajtása; 

12. utasítja elnökét, hogy továbbítsa ezt az állásfoglalást az Iráni Iszlám Köztársaság kormányának és 
parlamentjének, a Tanácsnak, a Bizottságnak, a közös kül- és biztonságpolitika főképviselőjének, a tagál
lamok kormányainak és parlamentjeinek, az ENSZ főtitkárának, az ENSZ Emberi Jogi Tanácsának, az ENSZ 
menekültügyi főbiztosának, valamint az Amerikai Egyesült Államok és Irak kormányának. 

Az albínók elleni gyilkosságok Tanzániában 

P6_TA(2008)0413 

Az Európai Parlament 2008. szeptember 4-i állásfoglalása az albínók ellen elkövetett gyilkosságokról 
Tanzániában 

(2009/C 295 E/23) 

Az Európai Parlament, 

— tekintettel az emberi jogok súlyos megsértéséről szóló korábbi állásfoglalásaira, 

— tekintettel az ENSZ Közgyűlése által 1948. december 10-én elfogadott Emberi Jogok Egyetemes Nyilat
kozatára, 

— tekintettel az emberek és népek jogairól szóló afrikai chartára, melyet 1981. június 27-én fogadtak el és 
1986. október 21-én lépett hatályba, 

— tekintettel az ENSZ gyermekek jogairól szóló egyezményére, melyet 1989. november 20-án fogadtak el 
és 1990. szeptember 2-án lépett hatályba, és amely kötelező és kivételek nélkül alkalmazandó, 

— tekintettel az ENSZ nemzeti, etnikai, vallási és nyelvi kisebbségekhez tartozó személyek jogairól szóló 
nyilatkozatára (1992. december 18.), 

— tekintettel eljárási szabályzata 115. cikkének (5) bekezdésére, 

A. mivel a nem kormányzati szervezetek és a média jelentései szerint, amelyeket Tanzánia kormánya is 
megerősített, 2008 márciusa óta legalább 25 albínót – köztük gyermekeket – gyilkoltak és csonkítottak 
meg a Viktória-tó környékén, különösen Mwanzában, Shinyangában és Marában, ahol nagyobb az 
albínók aránya;
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B. mivel a fent említett három régió az albínók meggyilkolásán kívül a boszorkánynak vagy varázslónak 
hitt emberek megölése miatt is hírhedt; mivel a feldühödött tömeg gyakran egyszerű pletyka alapján is 
meggyilkol boszorkánysággal gyanúsított személyeket; 

C. mivel a tanzániai hatóságok szerint az albínók ellen elkövetett gyilkosságokat a boszorkánydoktorok 
által felbérelt szervezett bandák követik el; 

D. mivel a Dar es-Salaam-i média beszámolt 173 ember – köztük boszorkánydoktorok és klienseik –letar
tóztatásáról az országban az albínók elleni gyilkosságok kapcsán; 

E. mivel az ország rendőrsége szerint a boszorkánydoktorok az albínók levágott testrészeit és vérét eladják 
a bányászoknak és halászoknak, akik hisznek abban, hogy ezek szerencsét, egészséget és gazdagságot 
hoznak; 

F. mivel e gyilkosságok nyugtalanságot és félelmet keltettek az albínó közösségben, mivel nem érzik 
magukat biztonságban és már egyedül maradni, sétálni vagy utazni is félnek az esetleges kockázatok 
miatt; 

G. mivel a tanzániai lakosság 36 %-a a nemzeti szegénységi küszöb alatt él; mivel erősen korlátozott az 
egészségügyi ellátáshoz jutás, ezért gyakori, hogy a lakosság boszorkánydoktorokhoz vagy hagyományos 
gyógyítókhoz fordul; 

H. mivel az albínók kisebbségnek tekintendők, és az albínók elleni megkülönböztetés komoly gond szerte 
Fekete-Afrikában; mivel az albinizmus világszerte 20 000-ből egy embert érint; 

I. mivel az ENSZ Fejlesztési Programja (UNDP) által készített jelentés szerint az albínó gyermekek szüleinek 
közel fele érezte magát megszégyenítve a szüléskor; mivel az albínó nők hátrányos megkülönböztetésnek 
vannak kitéve a többi nő részéről, és az albínó gyermekeket szülő nőket is kigúnyolják vagy kiközösítik, 
és munkájukban megkülönböztetést szenvednek; mivel a szülők mintegy kétharmada állítólag úgy 
nyilatkozott, hogy az albínó gyermekek számára szükséges egyedi egészségügyi beavatkozások drágák, 
és a szülők fele mondta, hogy gyermeke komoly látási problémákkal küzd; mivel mindazonáltal 83 % 
szerint gyermekeik ugyanolyan jól teljesítenek az iskolában, mint a többi gyermek; 

1. határozottan elítéli az albínók elleni gyilkosságokat Tanzániában és a testrészeikkel való spekulatív 
kereskedést; 

2. üdvözli, hogy Tanzánia elnöke, Jakaya Kikwete elítélte az albínók ellen elkövetett gyilkosságokat és 
összpontosított erőfeszítéseket ígért e bűntények megszüntetése érdekében; hangsúlyozza, hogy e szavakat 
tettekkel kell alátámasztani; 

3. gratulál Jakaya Kikwete elnöknek, amiért arról határozott, hogy első albínó parlamenti képviselőként 
kinevezi Al-Shymaa Kway-Geert, tekintettel az általa és más albínók által elszenvedett megkülönböztetés 
elleni küzdelem iránti elszántságára; 

4. támogatja és üdvözli a tanzániai kormány eddigi lépéseit, mint például az albínók összeírását és az 
albínó gyermekek rendőri kíséretének létrehozását; helyesli a tanzániai parlamenti képviselők kérését, hogy a 
kormány hozzon további intézkedéseket a probléma gyökereinek kezelése, és az albínókkal szembeni 
minden megkülönböztetés megszüntetése érdekében; 

5. felhívja a tanzániai hatóságokat, önkormányzatokat és általában a civil társadalmat, hogy fogjanak 
össze az albínók védelme érdekében; sürgeti a tanzániai kormányt, hogy azonnal tegyen lépéseket az 
albinizmussal kapcsolatos társadalmi tudatosság növelése és a tájékoztatás érdekében; úgy véli, hogy az 
ilyen intézkedéseket elsősorban a vidéki területeken kell végrehajtani, ahol az emberek általában alacsonyabb 
iskolázottságúak és babonásabbak; 

6. üdvözli az albínók ellen az országban elkövetett gyilkosságok kapcsán 173 gyanúsított múlt havi 
letartóztatását; határozottan kéri a hatóságokat, hogy gyorsan járjanak el az ügyben, és a felelősöket állítsák 
bíróság elé;
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7. sajnálattal veszi tudomásul, hogy Vicky Ntetema, tényfeltáró újságírónak rejtőzködnie kell, miután 
halálos fenyegetéseket kapott, amiért leleplezte boszorkánydoktorok és a rendőrség részvételét a gyilkos
ságokban; sürgeti a tanzániai hatóságokat, hogy indítsanak alapos és független nyomozást a vád kivizs
gálására; 

8. megbecsülését és támogatását fejezi ki a Tanzániai Albínó Egyesület munkája iránt, amely támogatást 
nyújt az albínó közösségnek; felhívja a Bizottságot, hogy aktívan támogassa ezt az egyesületet és azon 
felhívásukat, amelyet az értelmiséghez, vallásos vezetőkhöz és emberi jogi aktivistákhoz intéztek, hogy 
tájékoztassák a lakosságot arról, hogy az albínók meggyilkolása társadalmilag és erkölcsileg elfogadhatatlan; 

9. felhívja a Bizottságot, hogy támogassa a UNDP erőfeszítéseit az albínók ügyének előmozdításában és 
támogatásában Afrikában; 

10. úgy véli, hogy a tanzániai albínók jogainak védelmére a legjobb mód, ha biztosítják számukra a 
minőségi oktatáshoz és egészségügyi ellátáshoz való egyenlő hozzáférést az integrációs politika keretében, és 
megfelelő társadalmi és jogi védelmet nyújtanak nekik, 

11. felhívja a Bizottságot és a tagállamokat, hogy támogassák a tanzániai kormány, a nem kormányzati 
szervezetek és a civil társadalom az albínók szükségleteinek és jogainak megfelelő – megkülönböztetéstől 
mentes, a társadalmi integráción és a foglalkoztatáshoz való egyenlő hozzáférésen alapuló – politikák 
megalkotása érdekében tett erőfeszítéseit; 

12. felszólít az egészségügyi dolgozók fokozottabb képzésére és tanároknak és szülőknek szóló oktatások 
szervezésére, amelyeken arra ösztönzik őket, hogy óvják az albínó gyermekeket a nap sugárzásától, mivel 
sokan halnak meg bőrrákban 30 éves koruk előtt; 

13. ragaszkodik ahhoz, hogy a Bizottság és a tagállamok tegyenek meg minden tőlük telhetőt annak 
érdekében, hogy az egészségügyi alapok eljussanak Tanzánia legszegényebb rétegeihez; felhívja a figyelmet 
annak sürgető szükségességére, hogy az egészségügyi ellátás eljusson a vidéki és félreeső területekre; 

14. felhívja a Tanácsot és a Bizottságot, hogy szorosan kísérjék figyelemmel az albínók emberi jogi 
helyzetét Tanzániában; 

15. utasítja elnökét, hogy továbbítsa ezt az állásfoglalást a Tanácsnak, a Bizottságnak, a tagállamoknak, 
az Afrikai Uniónak, Tanzánia kormányának és parlamentjének, az ENSZ főtitkárának, az AKCS–EU Közös 
Parlamenti Közgyűlés társelnökeinek és az AKCS Tanácsának.
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