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deze mensenrechtenschendingen, 

moedersterfte is er een vreselijk 

gevolg van. 

Volgens Amnesty overlijden er 

jaarlijks meer dan een half miljoen 

vrouwen aan complicaties die 

ontstaan tijdens de zwangerschap 

en de bevalling – iedere minuut 

één.

Artsen zonder Vakantie geeft aan 

dat er in Congo dagelijks meer 

dan één moeder op duizend in het 

kraambed sterft (De Standaard 

Online, 09/07/2009). 

Amnesty ondersteunt dan ook de 

vraag van medische organisaties 

zoals Artsen zonder Vakantie en 

Memisa aan de Belgische overheid 

om de toegang tot gezondheidszorg 

een kernprioriteit te maken in Congo 

en er zelfs extra op in te zetten.    

Annemie Van Uytven

“Belgisch minister van Ont-

wikkelingssamenwerking Charles 

Michel (MR) en zijn Congolese 

ambtgenoot Tshibanda zijn onlangs 

in Kinshasa overeengekomen 

dat voortaan drie sectoren de 

kern zullen vormen van de 

bilaterale ontwikkelingshulp. De 

prioritaire sectoren zijn landbouw, 

wegeninfrastructuur en onderwijs. 

Gezondheidszorg, nochtans 

traditioneel een kernpunt van het 

Belgische ontwikkelingsbeleid, is 

daar niet langer bij …” 

Een verontrustend bericht in 

De Standaard Online van 9 juli 

jongstleden. Tegelijk ook een teken 

dat de nieuwe globale Amnesty 

campagne Demand Dignity van het 

allergrootste belang is.  In deze 

campagne strijdt Amnesty tegen 

mensenrechtenschendingen die 

mensen arm maken en arm houden. 

Geen of onvoldoende toegang 

tot gezondheidszorg is een van 
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Eind mei 2009 lanceerde Amnesty International 

onder de naam Demand Dignity een gloednieuwe 

globale campagne. Hiermee is onze beweging niet 

aan haar proefstuk toe. Vĳf jaar eerder besliste 

de organisatie dat de talrĳke vormen van geweld 

waar vrouwen disproportioneel het slachtoffer 

van werden, wereldwĳde actie vereisten. De Stop 

Geweld Tegen Vrouwen-campagne was geboren. 

Na jarenlang actievoeren loopt deze campagne 

onder zĳn huidige vorm stilaan ten einde. De intro-

ductie van het werk rond ‘menselĳke waardig-

heid’ betekent echter geenszins dat de strĳd voor 

vrouwenrechten minder hevig of minder prioritair 

wordt. Wel integendeel. De deur wordt geopend 

naar een andere invalshoek en een breder spec-

trum van thema’s. De nieuwe campagne is geba-

seerd op de gedachte dat de strĳd tegen armoede 

respect voor mensenrechten vereist. Het genderas-

pect speelt hier vanzelfsprekend een belangrĳke 

rol. Vrouwenrechtenschendingen blĳven immers 

oorzaak én gevolg van armoede. Moedersterfte, 

met een tol van één vrouwenleven per minuut, is 

hiervan een schrĳnend voorbeeld en wordt dan ook 

een sleutelthema in de campagne. 

Ook Amnesty International Vlaanderen wil een 

sterke focus leggen op dit onrecht. Omdat vrouwen 

niet verondersteld worden te sterven net op het 

moment dat ze leven geven. Omdat de dood van 

meer dan een half miljoen vrouwen per jaar voor-

komen kan worden. Omdat sterfte in het kraambed 

een naam heeft: armoede. 

In Peru blĳken vooral arme en inheemse vrouwen 

tĳdens de zwangerschap te sterven bĳ gebrek aan 

toegang tot kwalitatieve, bereikbare en cultureel 

aanvaardbare gezondheidszorg. Nicaragua stelde 

in 2008 een totaalverbod op abortus in, ook na 

verkrachting of wanneer gevaar dreigt voor het 

leven van de moeder.

Wederom brengen we een vrouwenrechtenschen-

ding in kaart die raakt omwille van haar discrimine-

rende, wĳdverspreide én vermĳdbare karakter. We 

hopen via dit heuse themanummer rond moeder-

sterfte een licht te werpen op deze problematiek 

en haar achtergrond.

Anke Van Vossole
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Amnesty International bracht in 

juli een rapport uit, getiteld “‘The 

total abortion ban in Nicaragua: 

Women’s lives and health 

endangered, medical professionals 

criminalized’ over het algemene 

abortusverbod in Nicaragua.

In 2006 liet de wet nog 

uitzonderingen op het verbod 

toe, nl. wanneer het leven of de 

gezondheid van vrouwen of meisjes 

in gevaar werd gebracht bĳ het 

voortzetten van hun zwangerschap 

en in sommige gevallen van 

verkrachting. 

Sinds juli 2008 is de nieuwe wet 

echter van kracht en deze laat 

geen enkele uitzondering meer 

toe. Integendeel, ze maakt alle 

vormen van abortus strafbaar en dit 

ongeacht in welke omstandigheden 

de abortus werd verkregen of 

uitgevoerd.  De nieuwe wet voorziet 

niet alleen in straffen voor vrouwen 

die een abortus ondergaan, ook 

dokters, verpleegkundigen en 

ander medisch personeel kunnen 

worden veroordeeld tot een 

gevangenisstraf wanneer zĳ een 

zwangere vrouw helpen bĳ het 

ondergaan van een abortus of 

wanneer zĳ schade toebrengen 

aan de foetus als gevolg van een 

medische behandeling. 

Amnesty International onderzocht 

de gevolgen van deze nieuwe 

wet en kwam tot de volgende 

vaststellingen en conclusies.

Dokters worden belemmerd in 

de uitoefening van hun beroep. 

Niet alleen leidt het verbod er toe 

dat zĳ, uit angst voor vervolging, 

weigerachtig staan tegenover 

de medische behandeling van 

zwangere vrouwen en meisjes, 

zĳ worden ook beïnvloed in het 

opmaken van hun diagnose en 

het beoordelen van de medische 

toestand van de zwangere vrouw. 

Hierdoor krĳgen zwangere vrouwen 

niet de zorg die zĳ op dat moment 

nodig hebben of krĳgen zĳ deze 

zorg te laat waardoor hun leven en 

gezondheid onnodig risico loopt. 

Wanneer vrouwen of meisjes 

worden verplicht hun zwanger- 

schap als gevolg van een 

verkrachting voort te zetten, 

veroorzaakt dit mentale en fysieke 

problemen. Sommige slachtoffers 

ondergaan een illegale en 

onveilige abortus, waardoor zĳ hun 

gezondheid en leven op het spel 

zetten. Andere slachtoffers van 

verkrachting plegen zelfmoord.

De nieuwe wet schendt ver-

schillende artikelen van het 

Verdrag tegen Foltering. Door het 

totale verbod op abortus goed te 

keuren, zorgt de Nicaraguaanse 

overheid voor mentale en fysieke 

problemen bĳ vrouwen en meisjes 

die niet kunnen verholpen 

worden, gezien hen essentiële 

medische voorzieningen worden 

ontzegd. De wet is hierdoor ook 

verantwoordelĳk voor de dood van 

vele vrouwen en meisjes, hetzĳ 

omdat een medische behandeling 

hen wordt ontzegd, hetzĳ omdat ze 

zichzelf van het leven beroven. Het 

totale verbod op abortus betekent 

een achteruitgang voor de rechten 

van vrouwen en meisjes en is een 

inbreuk op het internationaal 

recht.

Het ontzeggen van abortus is 

bovendien een vorm van geweld 

tegen vrouwen, gelet op het 

verhoogd risico op moedersterfte.

Amnesty International vraagt de 

Nicaraguaanse overheid deze 

wet te herroepen en ervoor te 

zorgen dat vrouwen en meisjes 

niet onderworpen worden aan 

strafsancties wanneer zĳ een 

abortus ondergaan. Ook de 

strafsancties voor dokters en 

ander medisch personeel dienen 

te worden ingetrokken. De 

Nicaraguaanse overheid moet 

bovendien maatregelen nemen om 

veilige en legale abortussen toe te 

laten in geval van verkrachting, 

incest of wanneer het leven of de 

gezondheid van vrouwen in gevaar 

is als hun zwangerschap wordt 

voortgezet.

 Els De Wit  

ABORTUSVERBOD IN NICARAGUA

ABORTUSVERBOD
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moeten op eigen kracht het 

ziekenhuis bereiken. Vervolgens 

wordt personeel in rotatie en zonder 

voorafgaande opleiding naar de 

afgelegen gebieden gestuurd. Zĳ 

kennen noch de lokale taal, Quechua, 

noch de lokale geboortetradities 

(zoals hurkend bevallen). Ook 

verstaan de zwangere vrouwen geen 

Spaans , waardoor de communicatie 

vaak spaak loopt en klachten niet 

altĳd onderzocht worden. Zwangere 

vrouwen weten dit en besparen zich 

liever de moeite.

Ten slotte veroorzaken ook onveilige 

abortussen een hoog aantal 

overlĳdens in Peru, waar abortus 

strafbaar is als het leven van de 

moeder niet in gevaar is. De wetgeving 

is echter zo vaag dat het medisch 

personeel niet weet wanneer een 

abortus legaal is of niet. Bĳgevolg 

krĳgen vrouwen in gevaar niet altĳd 

de abortus die ze nodig hebben en 

zĳn ze genoodzaakt clandestiene 

abortussen te ondergaan. Vrouwen 

met complicaties na een illegale 

abortus, gaan vervolgens ook niet 

naar het ziekenhuis, uit vrees voor 

bestraffing. Vooral jonge vrouwen 

hebben het meeste te vrezen, omdat 

zĳ ook nog eens strafbaar zĳn voor 

seksuele contacten onder 18 jaar. 

Zĳ zoeken dus noch hulp bĳ hun 

zwangerschap, noch bĳ de geboorte, 

noch bĳ een noodzakelĳke abortus. 

Ondanks enkele pogingen van de 

Peruviaanse regering, lĳkt het 

dodental in arme regio’s te stĳgen, 

terwĳl het in stedelĳke, rĳkere 

gebieden daalt. Data hierover zĳn 

echter nauwelĳks beschikbaar, 

waardoor het niet duidelĳk is hoever 

het probleem reikt. Toch is het 

overduidelĳk dat dit een ernstig 

en grootschalig probleem is, waar 

de arme, inheemse Peruviaanse 

bevolking het slachtoffer van is. 

Niki Dheedene

ontvangen. Arme vrouwen hebben 

echter moeilĳkheden om zich bĳ het 

gezondheidssysteem aan te sluiten 

en eenmaal aangesloten, wordt hen 

toch nog gevraagd de rekening te 

betalen. Daarom laten de meesten 

onder hen gezondheidsinstellingen 

links liggen. 

Armoede kan evenwel niet los gezien 

worden van de discriminatie in Peru. 

Inheemse gemeenschappen zĳn 

oververtegenwoordigd in de armere 

regio’s en inheemse vrouwen worden 

er dubbel gediscrimineerd: door hun 

geslacht en etniciteit. Het patroon 

van etnische of genderdiscriminatie 

dat stamt uit het 20 jaar durende 

interne conflict van 1980, is vandaag 

immers nog steeds niet uitgeroeid. 

Naast armoede zĳn er nog andere 

redenen waarom vrouwen geen 

noodzakelĳke zorg bĳ zwangerschap 

zoeken. Ten eerste zĳn er heel 

weinig ziekenhuizen of zorgcentra 

in de landelĳke gebieden, waardoor 

een reis naar het ziekenhuis soms 

een onderneming van een paar 

dagen kan zĳn. Ten tweede zĳn er 

geen infrastructuren of ambulances 

voorzien. Hoogzwangere vrouwen 

In haar juli-rapport ‘Fatal Flaws: 

Barriers to Maternal Health in Peru’ 

beschrĳft Amnesty de problematiek 

van moedersterfte in Peru. Eén van 

de landen met het hoogste aantal 

gevallen van moedersterfte in Latĳns-

Amerika. Volgens de regering sterven 

185 vrouwen op 100 000 geboortes 

ten gevolge van complicaties tĳdens 

de zwangerschap, volgens de VN zĳn 

dat er 240 op 100 000 geboortes. 

Ieder jaar begraven meer dan duizend 

Peruviaanse families een moeder, 

een zus of een echtgenote. Toch kon 

hun dood vermeden worden. Wat 

gaat er fout? 

Armoede is in Peru de grootste 

oorzaak van moedersterfte. Bĳ 

meer dan 50% van de bevallingen 

in de landelĳke gebieden is er geen 

dokter of vroedvrouw aanwezig en 

slechts 36,1% van de vrouwen in die 

gebieden gaan voor hun bevalling 

naar een ziekenhuis, terwĳl dit bĳ 

vrouwen uit rĳkere regio’s 98,4% 

bedraagt. Volgens de wet, zouden 

armen nochtans slechts 1 nuevo 

sol ($ 0.30) moeten betalen om 

aan te sluiten bĳ de openbare 

gezondheidszorg en zo een gratis 

behandeling, inclusief natale zorg, 

MOEDERSTERFTE IN PERU

PERU
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en de beperking om te bepalen óf, 

wanneer en hoe vaak men zwanger 

raakt, brengen het recht op leven 

en gezondheid van vrouwen in 

gevaar. 

In West-Europese landen laat 

1 vrouw op 25.000 het leven in 

het kraambed. Aziatische vrouwen 

lopen algemeen gezien een risico 

van 1 op 120 te sterven als gevolg 

van een zwangerschap. In zuidelĳk 

Azië is het risico dubbel zo groot. 

Eén vrouw op 26 die zwanger wordt 

in Sub-Sahara Afrika overleeft de 

zwangerschap niet. En in Afrikaanse 

landen waar gezondheidszorg het 

minst werd uitgebouwd loopt dit 

cĳfer zelfs op tot 1 op 7. 

Deze ongelĳkheid toont aan dat 

moedersterfte geen willekeurig 

fenomeen is. Meer dan 95% 

van de slachtoffers zĳn arm en 

komen uit ontwikkelingslanden. 

Dit weerspiegelt de cyclus van 

mensenrechtenschendingen die 

ermee gepaard gaat: ontbering, 

uitsluiting, onzekerheid en 

de onmogelĳkheid gehoord te 

worden. 

Armoede ligt dus aan de basis van 

moedersterfte. Wanneer er kosten 

verbonden zĳn aan gezondheidszorg 

worden vrouwen die in armoede 

of in de marginaliteit leven, 

uitgesloten van de zorg die ze nodig 

hebben. Bovendien raken ze soms 

gewoonweg niet ter plaatse omdat 

ze zich de kosten voor transport 

niet kunnen veroorloven, of omdat 

de wegen dit niet toelaten. Niet 

enkel de fysieke toegang wordt hen 

ontzegd, maar ook de toegang tot 

informatie. Vrouwen die in armoede 

leven of in afgelegen gebieden 

wonen, zĳn vaak onwetend 

over voorbehoedsmiddelen of 

risico’s op complicaties bĳ 

zwangerschappen. 

Daarbĳ komt dat moedersterfte op 

De Millenniumdoelstellingen van 

de Verenigde Naties zĳn de 

weerspiegeling van een inter-

nationaal ondersteunde intentie 

om de armoede in de wereld te 

reduceren. Doelstelling 5 beoogde 

een daling van moedersterfte met 

75% tussen 1990 en 2015. Vorig 

jaar toonden rapporten echter aan 

dat de cĳfers nauwelĳks gewĳzigd 

waren. Van alle Doelstellingen werd 

op dit gebied het minst vooruitgang 

geboekt. 

Het wordt dringend tĳd om dit 

probleem de aandacht te schenken 

die het verdient en het rechtuit 

bĳ naam te noemen: een globale 

medische noodtoestand en een 

humanitair schandaal. 

Amnesty International is van mening 

dat het mensenrechtenkader 

van cruciaal belang is om een 

oplossing te bieden voor dit 

onrecht. Moedersterfte is immers 

allesbehalve een louter medisch 

probleem. Geweld, discriminatie 

Leven geven is een wonderlĳke 

gebeurtenis die beelden van geluk 

en geborgenheid oproept. Voor vele 

vrouwen over de hele wereld is het 

echter een strĳd, vaak met fatale 

afloop. Jaarlĳks verliest meer dan 

een half miljoen vrouwen deze 

strĳd. Voor, tĳdens of na het op de 

wereld zetten van hun kind laten ze 

zelf het leven door infecties, hevige 

bloedingen, stuipen, langdurige 

bevallingen, of na complicaties als 

gevolg van onveilige abortussen. In 

het merendeel van de gevallen had 

hun leven gered kunnen worden. 

Professionele zorg en dringende 

verloskundige hulp zouden dit 

cĳfer drastisch kunnen doen 

dalen. Op veel plaatsen worden 

vrouwen echter geconfronteerd met 

kraamzorg van povere kwaliteit, 

of hebben ze er simpelweg geen 

toegang tot. Enkel omdat ze arm 

zĳn, gemarginaliseerd worden door 

discriminatie en sociale uitsluiting, 

of in afgelegen gebieden wonen, 

stelt Amnesty in het document 

Dying Too Young.

EÉN VROUWENLEVEN PER MINUUT

MOEDERSTERFTE
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maatregelen genomen om dit in de 

praktĳk om te zetten.

Zo worden vrouwen er geconfronteerd 

met kosten voor transport, 

registratie bĳ aankomst in het 

hospitaal, en uitgaven voor medisch 

materiaal zoals handschoenen en 

infusen, bloedtoediening, testen 

en operaties. De meeste families 

hebben nauwelĳks een inkomen. 

Vele vrouwen krĳgen het nodige 

geld dan ook niet, of niet tĳdig, 

bĳ elkaar. Om al deze redenen 

verkiezen zĳ in veel gevallen 

traditionele verloskundige hulp 

boven de medische faciliteiten. 

Door beperkte scholing en gebrek 

aan medische informatie zĳn 

vrouwen zich vaak ook niet bewust 

van tekenen van gevaar tĳdens hun 

zwangerschap. De mogelĳkheid te 

bepalen óf, wanneer en hoe vaak 

zĳ zwanger raken, is minimaal. 

Door de grote sociale druk om een 

uitgebreide kroost op de wereld te 

zetten, hebben vrouwen in Sierra 

Leone gemiddeld 6 tot 8 kinderen. 

Om redenen van cultuur en 

beschikbaarheid is het gebruik van 

voorbehoedsmiddelen er zeer laag. 

uit ontwikkelingslanden. Maar 

ook in ontwikkelde landen worden 

vrouwen uit raciale of etnische 

minderheidsgroepen vaker 

geconfronteerd met obstakels 

wanneer zĳ toegang zoeken 

tot seksuele en reproductieve 

g e z o n d h e i d s v o o r z i e n i n g e n . 

Armoede is de rode draad. 

Moedersterfte is een globaal 

onrecht dat vraagt om een globale 

aanpak.

Sierra Leone

In Sierra Leone lopen vrouwen 

een groter risico te sterven in 

het kraambed dan waar ook ter 

wereld. Een elfjarige burgeroorlog 

heeft het land achtergelaten met 

een vernietigde infrastructuur 

en torenhoge armoedecĳfers. 

Ziekenhuizen zĳn er onderbemand, 

kampen met een tekort aan 

basisvoorzieningen en zĳn vaak 

verafgelegen. Het officiële beleid 

bepaalt dat medische zorg gratis 

moet zĳn voor zwangere vrouwen 

en kinderen jonger dan vĳf jaar. 

Desondanks werden er geen 

haar beurt armoede veroorzaakt én 

versterkt. De zorg voor kinderen 

blĳft op de eerste plaats de 

verantwoordelĳkheid van de vrouw. 

Wanneer zĳ sterft of ziek wordt, 

betekent dit in vele gevallen dat 

het hele gezin in de armoede 

terechtkomt.

Bovendien komen ongelĳkheden 

vaak voort uit keuzes die 

regeringen maken over publieke 

medische dienstverlening en 

middelen. De autoriteiten 

hebben de plicht te voorzien in 

gezondheidsvoorzieningen die het 

leven van vrouwen kunnen redden. 

Zĳ moeten verantwoordelĳk 

gehouden worden wanneer zĳ 

tekortschieten. Politieke wil kan 

een grote bĳdrage leveren aan de 

reductie van het sterftecĳfer.

Globale aanpak van een globaal 

onrecht

Moedersterfte komt voor in alle 

landen, maar niet in gelĳke mate. 

Het merendeel van de slachtoffers 

van moedersterfte is afkomstig 

MOEDERSTERFTE
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en beëindiging van vrouwelĳke 

genitale verminking waren en 

blĳven belangrĳke punten op de 

agenda. In 2004 ging een eerste 

globale campagne van start die een 

halt moest toeroepen aan geweld 

tegen vrouwen, zoals verkrachting 

en seksueel geweld. Niet alleen 

geweld, in de familiale sfeer of in de 

context van (post)conflictsituaties, 

schendt echter de rechten van 

vrouwen. Uit rapporten in het 

kader van de Stop Geweld Tegen 

Vrouwen-campagne kwam naar 

voor dat ook structurele factoren 

zoals armoede, onrechtvaardigheid 

en discriminatie een rol spelen. Het 

huidige werk rond moedersterfte 

ligt dus in het verlengde van deze 

campagne. Economische, sociale 

en culturele obstakels beperken 

de toegang van vrouwen tot de 

gezondheidszorg.

Amnesty International vindt dat er 

dringend een einde moet komen aan 

deze vermĳdbare sterfgevallen van 

vrouwen. Ten eerste moet dringende 

verloskundige hulp beschikbaar 

gemaakt worden voor álle vrouwen 

die er nood aan hebben. Dit houdt 

in dat dienstverlening betaalbaar 

en fysiek toegankelĳk moet zĳn. 

Daarnaast moet het recht van 

vrouwen om controle uit te oefenen 

over hun reproductief en seksueel 

leven beschermd worden. Ze 

moeten zelf kunnen bepalen met 

wie, wanneer en op welke manier 

ze seksuele relaties aangaan. Zĳ 

hebben recht op informatie over 

contraceptie en het recht hun 

stem te laten horen betreffende 

verloskundige gezondheidszorg en 

gezinsplanning. Tot slot moeten 

uitgesloten en gemarginaliseerde 

groepen opgenomen worden in 

de statistieken. Gegevens moeten 

rekening houden met de invloed 

van ras, etniciteit, geografie, 

leeftĳd en klasse. Amnesty voert 

actie in de hoop dat binnenkort 

iedere zwangere vrouw, overal ter 

wereld, een beroep kan doen op de 

levensreddende hulp waar ze nood 

aan heeft.

Anke Van Vossole

net als markten. Als je arm bent, 

word je aan je lot overgelaten. Als 

je geld op tafel kan leggen, word je 

behandeld. 

USA

Maria heeft vĳf kinderen. Omwille 

van haar status als immigrante 

en omdat ze geen bewĳs van 

inkomen kon voorleggen, kreeg 

ze tĳdens geen enkele van haar 

zwangerschappen toegang tot 

financiële overheidssteun. Hierdoor 

kon ze zich geen prenatale zorg 

veroorloven. Toen ze op het punt 

stond te bevallen van haar jongste 

kindje, werd ze weggestuurd uit het 

ziekenhuis waar ze zich aandiende 

omdat ze geen prenatale zorg had 

gekregen. Tegen middernacht kon 

ze terecht in een tweede hospitaal, 

maar toen duurde het nog meer 

dan zes uur vooraleer ze iemand 

van het medisch personeel te zien 

kreeg. Toen ze haar verzekering 

wilden controleren, vroeg ze via 

een tolk aan de telefoon of ze 

haar alsjeblief toch wilden helpen 

aangezien de baby onderweg was. 

Uiteindelĳk beviel Maria van haar 

kindje. Vlak na de bevalling voelde 

ze zich echter onwel. Het medisch 

personeel negeerde aanvankelĳk 

haar vraag om hulp. Pas toen ze 

begon te roepen en gillen dat ze 

niet kon ademen, kwam iedereen 

weer binnen. Een monitor werd 

aangesloten op haar hart en 

voorhoofd, ze kreeg zuurstof en 

insuline. Toen viel ze bewusteloos. 

Drie dagen later werd Maria 

ontslagen uit het ziekenhuis. Tot 

op de dag van vandaag weet ze niet 

wat er misliep. ‘Niemand heeft ooit 

een verklaring gegeven’. 

Menselĳke waardigheid

Moedersterfte is een centraal thema 

in de Demand Dignity-campagne 

die Amnesty International 

recentelĳk lanceerde. Ook in het 

verleden kwam Amnesty al op voor 

het recht van mannen en vrouwen 

op geïnformeerde keuzes omtrent 

seksualiteit en reproductie, vrĳ van 

dwang en geweld. 

Verzet tegen gedwongen abortus 

en sterilisatie, vervolging van 

verkrachting als oorlogswapen 

De regering schiet op al deze 

vlakken tekort. Kosten liggen te 

hoog en monitorsystemen zĳn 

gevaarlĳk inadequaat. Training 

van en toezicht op medisch 

personeel bestaan nauwelĳks. 

Bĳeengebrachte informatie 

over moedersterfte is slechts 

fragmentarisch en voldoet niet 

om het probleem efficiënt aan te 

pakken. 

Burkina Faso

Fatou stierf 13 dagen nadat ze een 

tweeling op de wereld zette. Slechts 

één kindje overleefde de zware 

bevalling. Een week nadat Fatou het 

hospitaal mocht verlaten, kreeg ze 

last van zware hoofdpĳnen en werd 

ze opnieuw opgenomen. Een week 

lang betaalden zĳ en haar man 

Ali de kosten voor medicĳnen en 

allerlei testen, maar haar toestand 

verslechterde. Uiteindelĳk werd ze 

overgebracht naar de spoeddienst 

in de hoofdstad. Ali werd gevraagd 

te betalen voor bloedtesten, 

injectiespuiten, handschoenen, 

bleekwater, alcohol en medicĳnen. 

De zoektocht naar al deze 

producten vertraagde Fatou’s 

behandeling aanzienlĳk. Terwĳl Ali 

zich uit de naad werkte om nog een 

voorschrift te verkrĳgen, bleek het 

een maat voor niets. Fatou stierf 

in het ziekenhuis. Volgens haar 

broer Mahmadou zĳn ziekenhuizen 

MOEDERSTERFTE
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In het artikel over het verbod op abortus in Nicaragua meldden we het al: sinds het 

verbod in 2008 werd ingevoerd, zĳn alle vormen van abortus strafbaar. Zelf meisjes 

en vrouwen die verkracht werden of wiens leven en gezondheid bedreigd worden door 

de zwangerschap, mogen geen abortus ondergaan. Wie een miskraam heeft gehad, 

dreigt verdacht te worden van een strafbare abortus. Niet alleen de vrouwen zĳn 

strafbaar, ook dokters en medisch personeel worden bestraft. Nochtans is zelfs het 

Ministerie van Gezondheid overtuigd dat abortus soms aangewezen is. De President 

van Nicaragua moet dringend initiatief nemen om de mistoestanden recht te zetten!

SCHRĲFACTIE NICARAGUA

STUUR EEN
BRIEF NAAR:

Daniel Ortega Saavedra

Presidente de la República
Reparto El Carmen
Costado oeste del Parque El Carmen

Managua, NICARAGUA
Fax: +505 2266 3102

Post: € 0,90 + ‘a prior’-etiket

VOORBEELDBRIEF
[Plaats, datum]

Dear President Ortega,

I am writing to you as a member of Amnesty International, in the context of 

over 30 years of communication between Amnesty International and the Ni-

caraguan State, to express my deep concern at the criminalization of all forms 

of abortion in Nicaragua.

The criminalization of access to abortion services even where continuing with 

a pregnancy endangers a woman’s or girl’s life or health, or where the pre-

gnancy is a result of rape, is a human rights violation. 

The complete abortion ban deprives pregnant rape victims of the chance to 

freely decide if they wish to carry on with the pregnancy or not, without being 

coerced into involuntarily

continuing with the pregnancy by the threat of imprisonment. This law inevi-

tably affects those women and girls who are reliant on public health services 

and living in poverty most of all.

I urge you to take all necessary action to ensure that Articles 143, 145, 148 

and 149 of the Nicaraguan Penal Code are repealed and that all necessary 

corrective measures are taken to ensure that safe and legal abortion services 

are accessible without unreasonable restrictions for women and girls whose 

lives or health are put at risk by continuing with a pregnancy, or whose pre-

gnancy is the result of rape.

I also urge you to publicly support the use of the Ministry of Health’s Rules 

and Protocols for the Management of Obstetric Complications by health pro-

fessionals, and confirm that no health professional will face criminal prosecu-

tion for following the recommendations the Obstetric Protocols contain.

Yours Sincerely,

[naam, adres en handtekening]

Eventuele antwoorden aan Amnesty International bezorgen.

SCHRĲFACTIE

© Amnesty International
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Door Marleen Temmerman en 

Désirée De Poot

Uitgeverĳ Van Halewyck

mei 2009

Mama Daktari of Mevrouw Dokter is een 

verzameling verhalen over Keniaanse 

vrouwen die Marleen Temmerman tĳ-

dens haar jarenlange verblĳf in Kenia 

heeft ontmoet via haar werk als gy-

naecologe. Tussen de vele schrĳnende 

verhalen over doodgeboortes, moeder-

sterfte en aids staan er ook hoopvolle 

verhalen en verhalen met een goed en 

hartverwarmend einde.

Met dit boek wordt niet alleen aandacht 

gevraagd voor het schrĳnende probleem 

van extreme armoede en het zware fi-

nanciële tekort aan degelĳke medische 

hulp en ondersteuning van de volksge-

zondheid, maar wordt ook het kader van 

lokale normen en gewoontes geschetst. 

Het zou al te gemakkelĳk zĳn een pro-

bleem uit zĳn context te rukken en het 

te veroordelen vanuit een westers refe-

rentiekader. Het is goed om problemen 

en opportuniteiten naar ware omvang 

en waarde te kunnen schatten.

Het begon allemaal in 1987, toen Mar-

leen Temmerman door Peter Piot, voor-

malig hoofd microbiologie aan het Tro-

pisch Instituut in Antwerpen, gevraagd 

werd om een jaar hiv-onderzoek te ver-

richten in Kenia. Ze verloor er meteen 

haar hart en is er vĳf jaar non-stop blĳ-

ven werken. In Nairobi heeft ze inmid-

dels een kraamkliniek opgericht die nor-

maal 30 bevallingen per dag aan kan, 

maar waar in de praktĳk dagelĳks 80 

tot 100 baby’s geboren worden! Ook de 

omstandigheden waarin  vrouwen beval-

len, lĳken - in vergelĳking met België 

– surreëel. Vele ramen zĳn stuk. Bĳ ge-

brek aan geld worden ze niet hersteld. 

De bureau’s zĳn zo oud en versleten 

dat ze bĳ ons op de tweedehandsmarkt 

zelfs niet verkocht zouden raken. Ook 

de verlostafel vereist flink wat verbeel-

ding. Plastieken handschoenen worden 

na elke arbeid flink uitgewassen en ge-

recycleerd voor de volgende bevalling. 

Marleen Temmerman beschrĳft hoe ze 

vaak bĳ een bevalling moest inknippen, 

waarna een verpleegster haar hoofd uit 

het raam moest steken, de naam van 

de bevallende vrouw moest roepen, in 

de hoop dat er buiten een familielid 

zou wachten die dan - met een beetje 

geluk- genoeg centen bĳ zich had om 

snel ergens hechtingsdraad te gaan ko-

pen om de knip mooi dicht te naaien. 

Vaak genoeg ontbrak het aan een fami-

lielid of voldoende centen en werd de 

wonde zo goed mogelĳk afgedekt om zo 

te laten genezen.

In Afrika sterven nog steeds zo’n dui-

zend tot tweeduizend moeders op 

10.000 en sterven twee op honderd 

baby’s tĳdens de bevalling, omdat het 

vaak nog aan materiële en financiële 

middelen ontbreekt om aan basiszorg 

bĳ bevallingen te kunnen voldoen. Maar 

beetje bĳ beetje komt de hele gezond-

heidszorg en de zowel nationale als 

internationale aandacht erover toch op 

gang. Marleen Temmerman heeft alvast 

meer dan haar steentje bĳgedragen. Je 

mag gerust stellen dat zĳ daardoor een 

van de beste gynaecologen ter wereld 

is!

Eva Zobell

MAMA DAKTARI

BOEKBESPREKING COLOFON
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