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Η Selina Fletcher αφότου γέννησε την κόρη της Savina στο Νοσμοκομείο 
Korle Bu, στην Άκρα της Γκάνας. Φωτογραφία: Abbie Trayler-Smith/Oxfam 

 
Εισαγωγή  
Από το 2008, οι έγκυες γυναίκες στη Γκάνα έχουν 
δικαίωμα σε δωρεάν υγειονομική περίθαλψη. Αυτό 
είναι ένα τεράστιο βήμα προόδου, ωστόσο 75 
περίπου γυναίκες ανά εβδομάδα εξακολουθούν να 
πεθαίνουν επειδή δεν έχουν πρόσβαση σε ειδική 
φροντίδα. Επιβάλλεται επείγουσα επένδυση στις 
υπηρεσίες της υγείας της Γκάνας, για να βοηθήσει να 
σωθούν ζωές και να μειωθεί η ανισότητα. 
 
Ποια είναι η επίπτωση της ανισότητας στα 
ζητήματα υγείας;  
Η Γκάνα έχει έλλειψη εξειδικευμένων εργαζομένων 
στον τομέα της υγείας. Για παράδειγμα, το Ηνωμένο 
Βασίλειο έχει δέκα φορές περισσότερους νοσηλευτές 
και μαίες για κάθε 10.000 άτομα συγκριτικά με τη 
Γκάνα.

Συχνά, οι εγκαταστάσεις υγείας είναι μακριά από τα σπίτια των γυναικών. Λιγότερο από το ήμισυ του 
πληθυσμού ζει σε απόσταση μιας ώρας από ένα νοσοκομείο ή κλινική και πολλοί άνθρωποι στην ύπαιθρο 
ζουν ακόμα πιο μακριά. Πολλές έγκυες γυναίκες δεν γνωρίζουν ότι μπορούν να πάρουν δωρεάν 
ιατροφαρμακευτική περίθαλψη κι έτσι δεν πάνε στο νοσοκομείο για να γεννήσουν. Τέλος, οι φτωχότερες 
κοινότητες βασίζονται στην παραδοσιακή και, συχνά, χωρίς επιφυλάξεις φροντίδα. Σε περίπτωση που 
προκύψουν επιπλοκές κατά τον τοκετό, οι μαίες δεν έχουν τις δεξιότητες να σώζουν ζωές. 
 

Τι θα πρέπει να αλλάξει; 

Η ανισότητα στην πρόσβαση στις υπηρεσίες υγείας θα πρέπει να 
μειωθεί. Θα βοηθήσει στη μείωση των δυσκολιών της εγκυμοσύνης και 
της θνησιμότητας. Η κυβέρνηση της Γκάνας θα πρέπει να επενδύσει 
περισσότερο στις υπηρεσίες υγείας που παρέχει και οι άλλες χώρες θα 
πρέπει να τηρήσουν την υπόσχεσή τους να δώσουν το 0,7% του 
εισοδήματός τους στην εξωτερική βοήθεια. Η ενίσχυση αυτή θα 
βοηθήσει τη Γκάνα και άλλες φτωχές χώρες να επενδύσουν 
περισσότερο στον τομέα των υπηρεσιών, όπως της υγείας της μητέρας. 
Επιπλέον, θα πρέπει να αντιμετωπιστούν οι αιτίες της ανισότητας στη 
Γκάνα και αλλού. 
 

Τι μπορείτε να κάνετε; 
 

1. Ενημερώστε: Πληροφορήστε τους άλλους για την ανισότητα στα 
θέματα υγείας, χρησιμοποιώντας την παρουσίαση για την Υγεία.  
 
 

2. Αναμεταδώστε: Προγραμματίστε δημιουργικές δράσεις για να 
ευαισθητοποιήστε το σχολείο και την κοινότητά σας. 
 
3. Επηρεάστε: Προβληματιστείτε για το πώς θα πείσετε τους 
ιθύνοντες για να αναλάβουν δράση. 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Η Adumporka Abotiyure, είναι από ένα απομακρυσμένο 
μέρος της περιφέρειεας Upper East στη Γκάνα και 

γέννησε το γιό της στο τοπικό κέντρο υγείας.  
Φωτογραφία: Abbie Trayler-Smith/Oxfam 
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1. Ενημερώστε  
Πληροφορήστε τους συμμαθητές σας για το θέμα της ανισότητας 
στα θέματα υγείας, χρησιμοποιώντας το παράδειγμα της Γκάνας 
και εμπνεύσετε τους συμμαθητές σας για να κάνουν κάτι και 
αυτοί! 
• Βεβαιωθείτε ότι έχετε κατανοήσει το ζήτημα. 
• Χρησιμοποιήστε την παρουσίαση για την υγεία για να 

βοηθήσετε και άλλους μαθητές να μάθουν για το ζήτημα 
αυτό. 

• Να είστε δημιουργικοί: εφεύρετε παιχνίδια με βάση τις 
φωτογραφίες, π.χ. ζητήστε τους να αποφασίσουν ποιοι 
είναι από την πρωτεύουσα Άκρα και ποιοι προέρχονται από 
τον αγροτικό βορρά. 

• Συζητήστε τα ζητήματα μαζί τους και καλέστε τους να τα 
διδάξουν και σε άλλους. 

 
2. Αναμεταδώστε 
Συναντηθείτε με φίλους και συζητήστε τα ζητήματα της 
ανισότητας για να ευαισθητοποιήσετε την κοινότητά σας. 
• Θα μπορούσατε να σχεδιάσετε μια έκθεση φωτογραφίας 

στο σχολείο σας, χρησιμοποιώντας υλικό από τον πόρο: 
«Υγεία – Φωτογραφίες για το Εργαστήριο». 

• Βρείτε χώρο και χρόνο για το γεγονός σας και ζητήστε από 
τους εκπαιδευτικούς να υποστηρίξουν το έργο σας. 

• Χρησιμοποιήστε το Facebook, το Twitter και καλέστε τον 
Τύπο. Διαδώστε το! Προσκαλέστε τους φίλους και την 
οικογένειά σας, καθώς και άλλα σχολεία. 

• Να είστε πρωτότυποι και πειστικοί για να τραβήξετε την 
προσοχή του κόσμου. Θα μπορούσατε να τοποθετήσετε τις 
φωτογραφίες σε ενδιαφέροντα σημεία ή να κάνετε ταινίες 
με τους εαυτούς σας να μιλάνε για τις φωτογραφίες αυτές. 

 3. Επηρεάστε 
Προσπαθήστε να επηρεάσετε τους ανθρώπους που λαμβάνουν 
σημαντικές αποφάσεις σχετικά με την ανισότητα π.χ. πολιτικούς ή 
επιχειρηματίες. Μερικές ιδέες: 
• Προσκαλέστε τον πολιτικό σας εκπρόσωπο στην έκθεση 

φωτογραφίας σας, ή  στείλτε του τις φωτογραφίες της 
εκδήλωσής σας, ή μηνύματα που συλλέξατε στη διάρκεια 
της εκδήλωσης για να δείξετε ότι οι ντόπιοι νοιάζονται για 
την ανισότητα και θέλουν να γίνει κάτι. 

• Αν παραστούν στην εκδήλωσή σας, να είστε έτοιμοι. 
Προγραμματίστε ό, τι θέλετε να πείτε σε αυτούς και πώς 
θέλετε να δράσουν. Ζητήστε τους να κάνουν μια υπόσχεση, 
είτε να μιλήσουν με άλλους πολιτικούς για το θέμα ή να 
προσφέρουν περισσότερη εξωτερική βοήθεια για την 
αντιμετώπιση ζητημάτων, όπως η υγεία των μητέρων. 

 

Παραδείγματα από καμπάνιες για 
τη μείωση της ανισότητας:  
• Oxfam’s Even It Up campaign: 

www.oxfam.org.uk/evenitup 

• The Action 2015 campaign: 
http://www.action2015.org/ 

 

Φωτογραφία: John McLaverty/ Oxfam  
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