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To była majowa, piątkowa noc w 2017 roku. Popi Qwabe 
oraz Bongeka Phungula, podobnie jak wiele innych 20-latek, 
spędzały ją poza domem. Przyjaciółki poznały się podczas 
studiów aktorskich w Durbanie, w prowincji KwaZulu-Natal. 
Obie były utalentowanymi młodymi kobietami, podążającymi  
za swymi marzeniami o wielkiej, aktorskiej karierze. 

Tego wieczora wezwały taksówkę, wsiadły do samochodu 
i od tej chwili nie było już z nimi kontaktu. 

Po gorączkowych poszukiwaniach w szpitalach i na 
posterunkach policji kuzyn Bongeki, Mdu i siostra Popi, 
Thembelihle, odkryli dramatyczną prawdę. Popi i Bongeka 
zostały zastrzelone, a ich ciała porzucono na poboczu drogi. 
Prawdopodobnie zostały również zgwałcone. 

Według ich rodzin, policja nie przeprowadziła odpowiedniego 
śledztwa w sprawie tych morderstw. Znaleziono taksówkę,  
w której były ślady krwi oraz rzeczy należące do zabitych kobiet, 
próbki krwi zostały wzięte do badań, jednak nigdy nie ujawniono 
ich wyników. Bliscy twierdzą, że policja nie sprawdziła odcisków 
palców, a próby namierzenia telefonów należących do obu 
kobiet nigdy nie zostały podjęte. 

W sprawie zatrzymano dwóch taksówkarzy. Posiadali oni 
część rzeczy należących do kobiet, m.in. telefon komórkowy  
i szminkę, które, jak przekonywali, znaleźli w taksówce. Jednak 
policja zwolniła mężczyzn, powołując się na brak dowodów,  
a sprawa została wycofana do czasu przeprowadzenia kolejnego 
postępowania. 

W ciągu trzech lat od morderstwa nie przeprowadzono 
rzetelnego śledztwa. 

Domagaj się sprawiedliwości dla Popi i Bongeki.

NAPISZ DO MINISTRA 
POLICJI
Żądaj rzetelnego, sprawiedliwego oraz 
bezstronnego śledztwa w sprawie 
śmierci Popi i Bongeki.

Minister Policji 
Private Bag X463 
Pretoria, 0001 
Republika Południowej Afryki 
Email: PhokaneN@saps.gov.za  
Twitter: @SAPoliceService / 
Zwrot grzecznościowy: Szanowny 
Panie Ministrze 

POKAŻ RODZINOM 
POPI I  BONGEKI ,  
ŻE ŚWIAT JEST  
RAZEM Z NIMI
Wyślij im wiadomość z wyrazami 
solidarności i nadziei, które 
pomagają im zachować siłę w walce 
o sprawiedliwość, na adres: 
 
Amnesty International 
97 Oxford Road, 
Rosebank 
Johannesburg 2196 
South Africa 
 
lub email: Thembelihle: 
thembelihleqwabe3@gmail.com, Mdu: 
mdunphotography@gmail.com
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