
  

ANNIE ALFRED, MALAWI 

Annie Alfred er et helt almindeligt malawisk barn. Men nogle mennesker tror, at hendes krop har magiske 

kræfter.  

Annie Alfred er ligesom alle andre børn i Malawi. Hendes venner og familie elsker hende. Hun er ti år gammel 
og vil være sygeplejerske, når hun bliver voksen. Men måske når hun aldrig at udleve sine drømme på grund af 

personer, der tror, at hendes krop har overnaturlige kræfter. Disse personer tror, at hun er umenneskelig. De 

kalder hende ting som “spøgelse” eller “penge”. De vil stjæle hendes hår og – endnu værre – hendes krop.  

Annie blev født med albinisme, en arvelig lidelse, som forhindrer hendes hudceller i at producere farve. Og 

ligesom de 7.000 til 10.000 andre mennesker med albinisme i Malawi er Annie i overhængende risiko for at  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blive jagtet og slået ihjel for sine kropsdele, fordi nogle tror, at det kan gøre dem rige. Tusinder som Annie lever 

med den risiko. 

Antallet af overfald på mennesker med albinisme har været skarpt opadgående siden november 2014. Alene i 

2015 var der 45 anmeldelser af mord eller mordforsøg og bortførelser af personer med albinisme. 

Mennesker som Annie har intet sikkert sted at søge hen. Det er ikke kun kriminelle, som bortfører dem, men 

også familiemedlemmer. De tror, at mennesker med albinisme er guld, som kan stjæles og sælges. Annie og 

andre mennesker med albinisme har brug for beskyttelse. 

Dem kan du skrive til 
Malawis præsident  
Kræv, at han beskytter mennesker med albinisme og sikrer, at forbrydelser mod dem vil blive straffet. 

President of the Republic of Malawi  
Professor Arthur Peter Mutharika  
Office of the President and Cabinet  
Private Bag 301 
Capital City  
Lilongwe 3 
MALAWI 

Annie Alfred og mennesker med albinisme 
Fortæl dem, at du har krævet, at præsidenten beskytter dem samtidig med, at du udtrykker din støtte 

Association of People with Albinism  
c/o FEDOMA     
Private Bag 797 
Limbe, Blantyre  
MALAWI 
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