
O País 
 
República do Gana é um país situado na África ocidental, 
cuja capital é Acra. Ele faz fronteira com Togo, Burkina 
Faso e Costa do Marfim, além de ser banhado pelo Golfo da 
Guiné. Após ter sido uma colônia de portugueses, ingleses 
e holandeses, tornou-se independente em 1957. Gana é 
uma república constitucional, com grande diversidade 
multicultural e multiétnica, possui uma população de 
aproximadamente 27,41 milhões de habitantes, seu PIB é 
de 37,86 bilhões, e sua economia está voltada 
principalmente para o comércio de petróleo e, 
internamente, no setor de serviços. A maior parte da 
população segue religiões de cultura étnica própria, mas 
também há seguidores do islamismo e do cristianismo. O 
país faz parte das Nações Unidas (ONU), da Organização 
Internacional do Trabalho (OIT), da Organização Mundial 
do Comércio (OMC), da União Africana, e vários outros. 
 
O CDH e o Estado 
 
Gana é marcada pela violação do direito fundamental à 
moradia e à privacidade do lar. O país tem se emprenhado 
em reduzir a pobreza. Além disso, é o maior violador dos 
direitos humanos no que tange ao tratamento de  
deficientes físicos e mentais, uma vez que os pacientes são 
acorrentados, isolados e sofrem tortura. O país criminaliza 
as relações homoafetivas, que são punidas com 
aprisionamento temporário. As mulheres, principalmente 
as de classes mais baixas, - como a maioria da população 
ganesa -, são vítimas de violência sexual e trabalho escravo. 
Gana foi eleita como membro com direito de voto no 
Conselho de Direitos Humanos da ONU até o ano de 2017. 
 
 
 
 
 
 
 

Práticas Tradicionais que ferem os direitos das crianças 
  
O país enfrenta graves violações contra os direitos 
humanos das crianças, como casamentos infantis forçados 
e mutilação genital feminina. O trabalho infantil em 
condições degradantes é extremamente comum em Gana, 
eliminando o acesso já baixo à educação, em especial de 
meninas. Abusos sexuais à crianças também são muito 
frequentes, já tendo sido cometidos, de acordo com 
denúncias, até pelos soldados da Organização das Nações 
Unidas, os capacetes azuis. 
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