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Kom nu in actie en teken de petitie!

Bekijk in browser

SPOEDACTIE: klik op de DOE MEEknop en teken de petitie

De moeder van de peuter Whitney werd in de nacht van 3 april wakker en zag dat haar
kindje niet meer naast haar lag. Ze wist dat ze haar nooit meer levend terug zou zien.
Whitney was een albinokindje met een witte huid en wit haar.
Twee weken later werd het verminkte lichaampje van de peuter gevonden in een bos vlakbij hun huis.
Whitney’s moeder herkende de kleren die waren gevonden.
In Malawi neemt het aantal ontvoeringen van en moorden op mensen met albinisme dramatisch toe.
Hun lichaamsdelen zouden magische krachten bevatten en geluk brengen. Daarom worden ze gebruikt
door ‘toverdokters’ die er drankjes en poedertjes van maken. Duizenden albino’s leven in angst en
afzondering omdat hun botten, huid en haar geld opleveren.
Sinds december 2014 zijn ten minste veertien albino’s vermoord in Malawi. Er zijn ruim zeventig
gevallen bekend van pogingen tot ontvoering; ook worden overblijfselen uit graven gestolen. De daders
gaan meestal vrijuit of krijgen een lichte straf.
Vraag de autoriteiten van Malawi om albino’s beter te beschermen.

Doe mee en teken!

PETITIETEKST
Dear President Peter Mutharika,
Thousands of people with albinism live in constant fear of being abducted or killed in Malawi, where
their body parts are being sold for use in ritual purposes. Ritual killings of people with albinism are
influenced by superstitions and myths that their bones or body parts can bring riches.
I, the undersigned, call on you to:
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Offer effective protection for people with albinism. Protect their right to life and right to personal
security, in accordance with Malawi’s international human rights obligations and commitments
Resource the police to adequately investigate crimes related to albinism
Bring to justice the perpetrators of albinismrelated crimes
Tackle the harmful superstitious beliefs perpetrating the targeting of people with albinism.
Thank you for your attention to this urgent matter.
Yours sincerely,

Doe mee en teken!

Doneer
contact | privacy | wijzigen gegevens
Je ontvangt deze mail omdat je je hebt opgegeven voor Amnesty's Spoedacties. Als je deze acties niet meer
wilt ontvangen, kun je je hieronder afmelden.
Afmelden
Postbus 1968  1000 BZ  Amsterdam
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