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POLUJĄ NA CZĘŚCI  
JEJ CIAŁA
ANNIE ALFRED MALAWI



ANNIE ALFRED
MALAWI

Annie Alfred jest jak każde inne dziecko  
w Malawi. Jej przyjaciele i rodzina kochają ją. 
Ma 10 lat, a gdy dorośnie, chce zostać 
pielęgniarką. Może jednak nie dożyć realizacji 
swoich marzeń ponieważ są ludzie, którzy 
wierzą, że części jej ciała mają magiczną moc. 
Ci ludzie uważają, że nie jest człowiekiem. 
Nazywają ją „duchem” lub „pieniędzmi”.  
Chcą ukraść jej włosy lub, co gorsza, kości.

Annie urodziła się z albinizmem, dziedzicznym 
stanem, w którym organizm nie produkuje 
wystarczającej ilości pigmentu, który chroni 
skórę przed słońcem. W Malawi żyje około  
7 000 – 10 000 osób podobnych do Annie. 
Wszystkim grozi niebezpieczeństwo, a nawet 
śmierć, z rąk osób, które myślą, że dzięki 
częściom ich ciała staną się bogaci. 

Od listopada 2014 roku znacznie wzrosła liczba 
ataków na osoby z albinizmem. Tylko w 2015 
roku odnotowano 45 doniesień o morderstwach  
i porwaniach, bądź ich próbach. 

Osoby takie jak Annie nigdzie nie są 
bezpieczne. Nie tylko przestępcy chcą je 
porwać, ale również członkowie rodziny. 
Uważają, że osoby z albinizmem są złotem, 
które można zdobyć i sprzedać. Annie i inne 
osoby potrzebują ochrony prawnej. 

Wezwij władze Malawi, żeby chroniły osoby  
z albinizmem.

Napisz do Prezydenta 
Malawi 

Pokaż swoje wsparcie  
dla osób z albinizmem 

Wezwij do ochrony osób z albinizmem i pokazania, że przestępstwa 
przeciwko osobom takim jak Annie będą ścigane i karane. 

President of the Republic of Malawi  
Professor Arthur Peter Mutharika  
Office of the President and Cabinet 
Private Bag 301 
Capital City  
Lilongwe 3 
Malawi 
Fax: +265 1 773 954/789 273 
Twitter: @APMutharika

Ambasada Republiki Malawi w Niemczech 
Westfälische Str. 86 
10709 Berlin 
Niemcy

Napisz, że wzywasz Prezydenta, żeby ich chronił, a im wysyłasz 
wyrazy otuchy i wsparcia. 

Association of People with Albinism 
c/o FEDOMA    
Private Bag 797
Limbe, Blantyre 
Malawi
Email: albinismassociationmw@gmail.com
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