
   Η ΧΑΡΤΑ ΤΩΝ ΛΑΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΓΕΙΑ

ΕΙΣΑΓΩΓΗ
Η υγεία  είναι  ένα κοινωνικό,  οικονομικό και  πολιτικό  ζήτημα και  πάνω απ’  όλα ένα  θεμελιώδες ανθρώπινο 
δικαίωμα. Οι ανισότητες, η φτώχεια, η εκμετάλλευση, η βία και η αδικία αποτελούν τη ρίζα της αρρώστιας και του 
θανάτου  των  φτωχών  και  περιθωριοποιημένων  ανθρώπων.  Υγεία  για  όλους  σημαίνει  ότι  πρέπει  να 
αντιμετωπιστούν παντοδύναμα συμφέροντα, πρέπει να διευρυνθεί η αντίσταση ενάντια στην παγκοσμιοποίηση 
και ότι πρέπει να γίνουν δραστικές αλλαγές στις πολιτικές και οικονομικές προτεραιότητες. 
Αυτή η Χάρτα οικοδομεί πάνω στις προοπτικές των ανθρώπων που οι φωνές τους σπάνια ακούστηκαν στο 
παρελθόν, αν ακούστηκαν καθόλου. Ενθαρρύνει τους ανθρώπους να αναπτύξουν τις δικές τους λύσεις και να 
φέρουν προ των ευθυνών τους τις τοπικές αρχές, τις εθνικές κυβερνήσεις, τους διεθνείς οργανισμούς και τα 
συνδικάτα.

ΟΡΑΜΑ
Η ισότητα, η οικολογικά βιώσιμη ανάπτυξη και η ειρήνη βρίσκονται μέσα στην καρδιά του οράματός μας για έναν 
καλύτερο κόσμο – έναν κόσμο στον οποίο μια υγιής διαβίωση για όλους είναι πραγματικότητα έναν κόσμο που 
σέβεται, εκτιμά και τιμά κάθε ζωή και διαφορετικότητα έναν κόσμο που επιτρέπει την άνθιση των ταλέντων των 
ανθρώπων και της ικανότητάς τους να εμπλουτίζει ο ένας τον άλλο έναν κόσμο στον οποίο οι φωνές των λαών 
καθοδηγούν τις αποφάσεις που διαμορφώνουν τις ζωές μας.

Υπάρχουν παραπάνω από άφθονοι πόροι για να κατακτήσουμε αυτό το όραμα.

Η ΚΡΙΣΗ ΣΤΗΝ ΥΓΕΙΑ
«Η  αρρώστια  και  ο  θάνατος  κάθε  μέρα  προκαλούν  την  οργή  μας.  Όχι  γιατί  υπάρχουν  άνθρωποι  που  
αρρωσταίνουν  ή  γιατί  υπάρχουν  άνθρωποι  που πεθαίνουν.  Είμαστε  οργισμένοι  γιατί  πολλές  αρρώστιες  και  
θάνατοι έχουν τις ρίζες τους στις οικονομικές και κοινωνικές πολιτικές που μας επιβάλλουν»

(Μια φωνή από την Κεντρική Αμερική) 

Τις  τελευταίες  δεκαετίες,  οι  παγκόσμιες  οικονομικές  αλλαγές  έχουν  βαθύτατα  επηρεάσει  την  υγεία  των 
ανθρώπων και την πρόσβασή τους σε υγειονομικές και κοινωνικές υπηρεσίες.

Παρά τα χωρίς προηγούμενο επίπεδα πλούτου στον κόσμο, η φτώχεια και η πείνα αυξάνονται. Το χάσμα μεταξύ 
πλούσιων και  φτωχών χωρών έχει  διευρυνθεί,  όπως ακριβώς και  οι ανισότητες στο εσωτερικό των χωρών, 
μεταξύ των τάξεων, μεταξύ ανδρών και γυναικών, νέων και ηλικιωμένων.

Ένα μεγάλο ποσοστό του παγκόσμιου πληθυσμού ακόμη στερείται πρόσβασης σε τροφή, εκπαίδευση, ασφαλές 
πόσιμο  νερό,  συνθήκες  υγιεινής,  κατάλυμα,  γη  και  φυσικούς  πόρους,  εργασία  και  υπηρεσίες  υγείας.  Οι 
διακρίσεις συνεχίζουν να αποτελούν τον κανόνα. Αυτό επηρεάζει τόσο την εμφάνιση της αρρώστιας όσο και την 
πρόσβαση στις υπηρεσίες υγείας.

Οι  φυσικοί  πόροι  του  πλανήτη  ελαττώνονται  με  ιλιγγιώδεις  ρυθμούς.  Η  επακόλουθη  υποβάθμιση  του 
περιβάλλοντος  απειλεί  την  υγεία  όλων των ανθρώπων και  ειδικά των φτωχών.  Παρατηρείται  έξαρση νέων 
πολεμικών συγκρούσεων,  την ίδια στιγμή που τα όπλα μαζικής καταστροφής συνεχίζουν να αποτελούν μια 
θανάσιμη απειλή.

Οι  παγκόσμιοι  πόροι  συνεχώς  συγκεντρώνονται  στα  χέρια  λίγων,  που  αγωνίζονται  να  μεγιστοποιήσουν  τα 
ιδιωτικά τους κέρδη. Οι νεοφιλελεύθερες κοινωνικές και οικονομικές πολιτικές φτιάχνονται από μια μικρή ομάδα 
παντοδύναμων  κυβερνήσεων  και  διεθνών  οργανισμών,  όπως  η  Παγκόσμια  Τράπεζα  (WB),  το  Διεθνές 
Νομισματικό  Ταμείο  (IMF)  και  ο  Παγκόσμιος  Οργανισμός  Εμπορίου  (WTO).  Αυτές  οι  πολιτικές,  μαζί  με  τις 
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ανεξέλεγκτες δραστηριότητες των υπερεθνικών εταιριών έχουν τεράστια επίδραση στη ζωή, τη διαβίωση, την 
υγεία και την ευεξία των ανθρώπων σε Βορρά και σε Νότο.

Οι δημόσιες υπηρεσίες δεν ικανοποιούν τις ανάγκες των πολιτών, κυρίως γιατί έχουν αποδιοργανωθεί από τις 
περικοπές  των  κοινωνικών  παροχών  στους  κρατικούς  προϋπολογισμούς.  Οι  υπηρεσίες  υγείας  έχουν  γίνει 
λιγότερο προσβάσιμες, πιο άνισα κατανεμημένες και πιο ακατάλληλες. 

Η  ιδιωτικοποίηση  απειλεί  να  υποσκάψει  ακόμη  περισσότερο  την  πρόσβαση  στην  φροντίδα  υγείας  και  να 
αμφισβητήσει  την  στοιχειώδη  αρχή  της  ισότητας.  Η  επιμονή  ασθενειών  που  μπορούν  να  προληφθούν,  η 
αναζωπύρωση ασθενειών όπως η φυματίωση και η ελονοσία και η εμφάνιση και εξάπλωση νέων ασθενειών 
όπως το HIV/AIDS, αποτελούν μια σκληρή υπενθύμιση της έλλειψης αφοσίωσης στις αρχές της ισότητας και της 
δικαιοσύνης.

ΑΡΧΕΣ ΤΗΣ ΧΑΡΤΑΣ ΤΩΝ ΛΑΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΓΕΙΑ

• Η επίτευξη του υψηλότερου δυνατού επιπέδου υγείας και ευεξίας είναι θεμελιώδες ανθρώπινο δικαίωμα, 
ανεξάρτητα  από  το  χρώμα,  την  εθνικότητα,  τη  θρησκεία,  το  φύλο,  την  ηλικία,  τις  ικανότητες,  την 
σεξουαλική επιλογή ή την τάξη.

• Οι  αρχές  της  ενιαίας  και  καθολικής  Πρωτοβάθμιας  Φροντίδας  Υγείας  (ΠΦΥ),  που  τέθηκαν  με  την 
διακήρυξη της  Alma-Ata το 1978, πρέπει να αποτελούν τη βάση για τις διαμορφούμενες πολιτικές για 
την  Υγεία.  Τώρα,  περισσότερο  από  ποτέ,  χρειάζεται  μια  ισότιμη,  συμμετοχική  και  διατομεακή 
προσέγγιση στην υγεία και στην φροντίδα υγείας.

• Οι κυβερνήσεις έχουν μια θεμελιώδη ευθύνη να διασφαλίσουν καθολική πρόσβαση σε ποιοτική φροντίδα 
υγείας, εκπαίδευση και άλλες κοινωνικές υπηρεσίες, σύμφωνα με τις ανάγκες των πληθυσμών και όχι 
την ικανότητά τους να πληρώνουν.

• Η συμμετοχή του λαού και  των οργανώσεών του είναι  αναγκαία για  τη  διαμόρφωση, εφαρμογή και 
αξιολόγηση όλων των υγειονομικών και κοινωνικών πολιτικών και προγραμμάτων.

• Η υγεία καθορίζεται  πρώτιστα από το πολιτικό, οικονομικό, κοινωνικό και  φυσικό περιβάλλον και  θα 
πρέπει,  μαζί  με  την  ισότητα  και  την  βιώσιμη  ανάπτυξη,  να  αποτελεί  ύψιστη  προτεραιότητα  για  τις 
πολιτικές επιλογές σε τοπικό, εθνικό και διεθνές επίπεδο.

ΚΑΛΕΣΜΑ ΓΙΑ ΔΡΑΣΗ

Για να αντιπαλέψουμε την παγκόσμια κρίση στην Υγεία, πρέπει να αναλάβουμε δράση σε όλα τα επίπεδα – 
ατομικό, κοινοτικό, εθνικό, παγκόσμιο – και σε όλους τους τομείς. Τα αιτήματα που παρουσιάζονται παρακάτω 
παρέχουν μια πλατφόρμα για δράση.

Η ΥΓΕΙΑ ΩΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟ ΔΙΚΑΙΩΜΑ
Η Υγεία είναι μια αντανάκλαση της αφοσίωσης μιας κοινωνίας στην ισότητα και τη δικαιοσύνη. Η Υγεία 
και τα Ανθρώπινα Δικαιώματα πρέπει να στέκονται πάνω από τα Οικονομικά και Πολιτικά συμφέροντα.

Αυτή η Χάρτα καλεί τους Λαούς του κόσμου:

• Να υποστηρίξουν όλες τις προσπάθειες  για την κατάκτηση του δικαιώματος στην Υγεία
• Να απαιτήσουν από τις Κυβερνήσεις και τους Διεθνείς Οργανισμούς να επανακαθορίσουν, εφαρμόσουν 

και επιβάλλουν πολιτικές και πρακτικές που να σέβονται το δικαίωμα στην Υγεία.
• Να χτίσουν πλατιά λαϊκά κινήματα  πίεσης προς τις κυβερνήσεις, ώστε να ενσωματώσουν την Υγεία και 

τα άλλα Ανθρώπινα Δικαιώματα στα εθνικά Συντάγματα και στην Νομοθεσία τους.
• Να παλέψουν ενάντια στην εκμετάλλευση των ανθρώπινων αναγκών υγείας με στόχο το κέρδος.

ΟΙ ΕΥΡΥΤΕΡΕΣ ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΙ ΤΗΣ ΥΓΕΙΑΣ

Οικονομικές προκλήσεις
Η οικονομία έχει μια σημαντική επίδραση στην υγεία των λαών. Οικονομικές πολιτικές που θέτουν ως 
προτεραιότητες την ισότητα, την υγεία και την κοινωνική ευεξία, μπορούν να βελτιώνουν, τόσο την υγεία 
των ανθρώπων, όσο και την οικονομία.



Κοινωνικές οικονομικές, αγροτικές και βιομηχανικές πολιτικές που πρωταρχικά ανταποκρίνονται στις  
καπιταλιστικές  ανάγκες,  επιβεβλημένες  από  εθνικές  κυβερνήσεις  και  διεθνείς  οργανισμούς,  
αποξενώνουν τους ανθρώπους από τους τρόπους και τις συνήθειες της ζωής τους. Οι διαδικασίες της 
οικονομικής παγκοσμιοποίησης και του φιλελευθερισμού έχουν διευρύνει τις ανισότητες μεταξύ χωρών, 
αλλά και στο εσωτερικό τους.

Πολλές χώρες του κόσμου, ειδικά οι πιο ισχυρές, χρησιμοποιούν τον πλούτο τους, μαζί με  οικονομικές  
κυρώσεις  και  στρατιωτικές  επεμβάσεις,  για  να  παγιώσουν  και  να  επεκτείνουν  τη  θέση  τους,  με  
καταστροφικές συνέπειες στις ζωές των λαών.

Αυτή η Χάρτα καλεί τους λαούς του κόσμου:

• Να  απαιτήσουν  την  ριζική  αναμόρφωση  του  Παγκόσμιου  Οργανισμού  Εμπορίου  (WTO)  και  του 
παγκόσμιου συστήματος εμπορίου, έτσι ώστε να πάψει να παραβιάζει τα κοινωνικά, περιβαλλοντικά, 
οικονομικά και υγειονομικά δικαιώματα των ανθρώπων και να αρχίσει μια πολιτική «θετικών» διακρίσεων 
υπέρ των φτωχών χωρών του Νότου. 

• Να απαιτήσουν την απαλοιφή του χρέους του Τρίτου Κόσμου
• Να  απαιτήσουν  τη  ριζική  αναμόρφωση  της  Παγκόσμιας  Τράπεζας  και  του  Διεθνούς  Νομισματικού 

Ταμείου, έτσι ώστε αυτοί οι οργανισμοί να αντανακλούν και να προωθούν δραστικά τα δικαιώματα και τα 
συμφέροντα  των αναπτυσσόμενων χωρών.

• Να απαιτήσουν αποτελεσματικές ρυθμίσεις, ώστε να εξασφαλιστεί ότι οι Υπερεθνικές εταιρίες δεν θα 
έχουν αρνητικές επιπτώσεις στην υγεία των ανθρώπων, δεν θα εκμεταλλεύονται το εργατικό δυναμικό 
τους, δεν θα καταστρέφουν το περιβάλλον και δεν θα επιβουλεύονται την εθνική κυριαρχία.

• Να εξασφαλίσουν ότι οι κυβερνήσεις θα εφαρμόζουν αγροτικές πολιτικές προσαρμοσμένες στις ανάγκες 
του  πληθυσμού  και  όχι  στις  απαιτήσεις  της  αγοράς,  παρέχοντας  με  αυτό  τον  τρόπο  εγγύηση  για 
ασφάλεια των τροφίμων και ισότιμη πρόσβαση στην τροφή.

• Να απαιτήσουν από τις κυβερνήσεις να προστατεύσουν το δικαίωμα στην Δημόσια Υγεία στη νομοθεσία 
για την πνευματική ιδιοκτησία.

• Να απαιτήσουν τον έλεγχο και την φορολόγηση της κερδοσκοπικής διεθνούς διακίνησης κεφαλαίων.
• Να επιμένουν ώστε όλες οι οικονομικές πολιτικές να υπόκεινται σε ελέγχους σχετικά με την επίδρασή 

τους στην υγεία,  την ισότητα,  το γενετικό υλικό και  το περιβάλλον και  να εμπεριέχουν υποχρεωτικά 
ρυθμιστικά μέτρα, ώστε να εξασφαλίζεται  η συμμόρφωση.

• Να  αμφισβητήσουν  τις  οικονομικές  θεωρίες  τις  επικεντρωμένες  στην  ανάπτυξη  και  να  τις 
αντικαταστήσουν  με  εναλλακτικές,  που  θα  δημιουργούν  ανθρώπινες  και  βιώσιμες  κοινωνίες.  Οι 
οικονομικές θεωρίες πρέπει να αναγνωρίζουν περιβαλλοντικούς περιορισμούς, την θεμελιώδη σημασία 
της ισότητας και της υγείας και την συνεισφορά της απλήρωτης εργασίας, ειδικά την μη αναγνωρισμένη 
γυναικεία εργασία.

Κοινωνικές και πολιτικές προκλήσεις.
Οι  καθολικές  κοινωνικές  πολιτικές  έχουν  θετικές  επιδράσεις  στη  ζωή  και  την  καθημερινότητα  των 
ανθρώπων.  Η  οικονομική  παγκοσμιοποίηση  και  ιδιωτικοποίηση  έχουν  σαφέστατα  καταστρέψει 
κοινότητες, οικογένειες και πολιτισμούς. Οι γυναίκες είναι απαραίτητες για τη διατήρηση του κοινωνικού 
ιστού σε όλο τον κόσμο, όμως οι  βασικές τους ανάγκες συχνά αγνοούνται ή καταστέλλονται και  τα 
δικαιώματά τους σαν προσωπικότητες παραβιάζονται.

Οι δημόσιοι  θεσμοί  υποσκάπτονται και  αποδυναμώνονται.  Πολλές από τις  αρμοδιότητές τους έχουν  
εκχωρηθεί στον ιδιωτικό τομέα, ειδικά σε ανώνυμες εταιρίες ή άλλους εθνικούς ή διεθνείς οργανισμούς,  
που σπάνια λογοδοτούν στο λαό. Επιπρόσθετα, η δύναμη των πολιτικών κομμάτων και των εργασιακών 
ενώσεων έχει  περιοριστεί  σημαντικά, την ώρα που οι  συντηρητικές και φανταμενταλιστικές δυνάμεις  
βρίσκονται  σε  ανοδική  τροχιά.  Η  συμμετοχική  δημοκρατία  στους  πολιτικούς  οργανισμούς  και  στις  
αστικές δομές πρέπει να ευδοκιμήσει. Υπάρχει επείγουσα ανάγκη να επιβληθεί και να επιβεβαιωθεί η 
διαφάνεια και η απόδοση ευθυνών.

Αυτή η Χάρτα καλεί τους λαούς του κόσμου:

• Να απατήσουν και να υποστηρίξουν την ανάπτυξη και εφαρμογή καθολικών κοινωνικών πολιτικών με 
πλήρη συμμετοχή του λαού. 

• Να πιέσουν τις κυβερνήσεις να εισάγουν και να εφαρμόσουν νομοθεσία που να προστατεύει  και  να 
προάγει τη φυσική, πνευματική και ψυχική υγεία και τα κοινωνικά δικαιώματα των περιθωριοποιημένων 
ομάδων του πληθυσμού.



• Να διασφαλίσουν ότι όλες οι γυναίκες και όλοι οι άνδρες θα έχουν ίσα δικαιώματα στη δουλειά, στην 
καθημερινή διαβίωση, στην ελευθερία της έκφρασης, στην συμμετοχή στην πολιτική, στην άσκηση της 
θρησκευτικής ελευθερίας, στην εκπαίδευση και στην ελευθερία από κάθε μορφή βίας.

• Να απαιτήσουν ώστε η Παιδεία και η Υγεία να κατατάσσονται στην κορυφή των πολιτικών επιλογών. 
Αυτό  σημαίνει  δωρεάν  και  υποχρεωτική  ποιοτική  εκπαίδευση  για  όλα  τα  παιδιά  και  τους  ενήλικες, 
ιδιαίτερα κορίτσια και γυναίκες, καθώς και ποιοτική παιδεία και φροντίδα κατά την προσχολική ηλικία.

• Να  απαιτήσουν  ώστε  οι  δραστηριότητες  των  δημόσιων  οργανισμών,  όπως  οι  υπηρεσίες  παιδικής 
φροντίδας, τα συστήματα διανομής τροφίμων, οι παροχές κατοικίας, να ωφελούν τόσο τα άτομα όσο και 
τις κοινότητες.

• Να καταδικάσουν και να επιδιώξουν την ανατροπή κάθε πολιτικής που αποτέλεσμα έχει τον ξεριζωμό 
πληθυσμών από τις πατρίδες, τα σπίτια ή τις δουλειές τους.

• Να αντιταχθούν στις δυνάμεις του φανταμενταλισμού που απειλούν τα δικαιώματα και τις ελευθερίες των 
ατόμων, ακόμη και τις ζωές γυναικών, παιδιών και μειονοτήτων.

• Να αντιταχθούν στον σεξουαλικό τουρισμό και την παγκόσμια διακίνηση γυναικών και παιδιών.

Περιβαλλοντικές προκλήσεις
Η ρύπανση του νερού και του αέρα, οι ραγδαίες κλιματολογικές αλλαγές, η καταστροφή της ζώνης του 
όζοντος, η πυρηνική ενέργεια και τα απόβλητα, οι τοξικές χημικές ουσίες και τα εντομοκτόνα, η εξάλειψη 
της βιοποικιλότητας, η καταστροφή των δασών και η διάβρωση του εδάφους έχουν μακροπρόθεσμες 
επιπτώσεις  στην  υγεία  των  λαών.  Στις  βασικές  αιτίες  της  καταστροφής  αυτής  περιλαμβάνονται  η  
αλόγιστη εκμετάλλευση των φυσικών πόρων, η απουσία μακρόπνοου ολιστικού οράματος, η εξάπλωση 
ατομικιστικών συμπεριφορών με σκοπό τη μεγιστοποίηση του κέρδους, και ο υπερκαταναλωτισμός των 
πλουσίων. Αυτή η καταστροφή πρέπει να αντιμετωπιστεί και να ανατραπεί άμεσα και αποτελεσματικά.

Αυτή η Χάρτα καλεί τους λαούς του κόσμου:

• Να  εγκαλέσουν  τις  υπερεθνικές  και  εθνικές  εταιρίες,  τους  δημόσιους  οργανισμούς  και  τις  ένοπλες 
δυνάμεις για τις καταστροφικές και επικίνδυνες δραστηριότητές τους που επιδρούν στο περιβάλλον και 
στην υγεία των ανθρώπων.

• Να  απαιτήσουν  την  αξιολόγηση  όλων  των  αναπτυξιακών  προγραμμάτων  με  βάση  υγειονομικά  και 
περιβαλλοντικά κριτήρια και την προσεκτική και περιορισμένη εφαρμογή τεχνολογιών ή πολιτικών που 
αποτελούν πιθανή απειλή για  την υγεία και το περιβάλλον (η αρχή της προφύλαξης).

• Να  απαιτήσουν  ώστε  οι  κυβερνήσεις  να  δεσμευτούν  άμεσα  για  την  ελάττωση  εκπομπής  αερίων 
υπεύθυνων για το φαινόμενο του θερμοκηπίου από τις περιοχές τους, με μέτρα πολύ πιο αυστηρά από 
αυτά που αναφέρονται στη διεθνή συμφωνία για την αλλαγή του κλίματος, χωρίς να καταφεύγουν σε 
ακατάλληλες ή επικίνδυνες τεχνολογικές εφαρμογές ή πρακτικές.

• Να αντιταχθούν στη μετεγκατάσταση επικίνδυνων βιομηχανιών και στην ρήψη τοξικών και ραδιενεργών 
αποβλήτων στις φτωχότερες χώρες και στις περιθωριοποιημένες κοινότητες και να ενθαρρύνουν λύσεις 
που μειώνουν την παραγωγή αποβλήτων.

• Να ελαττώσουν την υπερκατανάλωση και να μεταβάλλουν τον οικολογικά αδιέξοδο τρόπο ζωής τόσο 
στο Βορρά όσο και στο Νότο. Να πιέσουν τις εύπορες βιομηχανοποιημένες χώρες να ελαττώσουν την 
κατανάλωση και τη ρύπανση κατά 90 τοις εκατό.

• Να  απαιτήσουν  μέτρα  που  διασφαλίζουν  την  υγιεινή  και  την  ασφάλεια  της  εργασίας, 
συμπεριλαμβανομένου και της παρακολούθησης των συνθηκών εργασίας με επίκεντρο τον εργαζόμενο.

• Να απαιτήσουν μέτρα για την πρόληψη των ατυχημάτων και των τραυματισμών στο χώρο εργασίας, την 
κοινότητα και τα σπίτια.

• Να απορρίψουν την κατοχύρωση ευρεσιτεχνιών πάνω στη ζωή και να αντιταχθούν  στη βιο-πειρατεία 
παραδοσιακών και γηγενών γνώσεων και πόρων.

• Να αναπτύξουν δείκτες περιβαλλοντικής και κοινωνικής προόδου που θα βασίζονται στον άνθρωπο και 
στην κοινότητα, και  να πιέσουν για την ανάπτυξη και  υιοθέτηση προτύπων τακτικών μετρήσεων της 
περιβαλλοντικής υποβάθμισης και της κατάστασης υγείας του πληθυσμού.

Πόλεμος, βία, συγκρούσεις και φυσικές καταστροφές
Ο  πόλεμος,  η  βία,  οι  συγκρούσεις  και  οι  φυσικές  καταστροφές  εξολοθρεύουν  κοινότητες  και 
καταστρέφουν την ανθρώπινη αξιοπρέπεια. Έχουν βαρύτατη επίδραση στη σωματική και ψυχική υγεία 
των μελών των κοινοτήτων,  ιδιαίτερα στις  γυναίκες  και  τα παιδιά.  Οι  αυξημένοι  εξοπλισμοί  και  το 
επιθετικό  και  διεφθαρμένο  εμπόριο  όπλων  υποδαυλίζουν  την  κοινωνική,  πολιτική  και  οικονομική 
σταθερότητα, καθώς και τη μετακύληση πόρων προς τον κοινωνικό τομέα.



Αυτή η Χάρτα καλεί τους λαούς του κόσμου:

• Να υποστηρίξουν εκστρατείες και κινήματα για την ειρήνη και τον αφοπλισμό.
• Να υποστηρίξουν εκστρατείες ενάντια στην επιθετικότητα, αλλά και στην έρευνα, παραγωγή, δοκιμασία 

και χρήση όπλων μαζικής καταστροφής και άλλων όπλων, συμπεριλαμβανομένων και όλων των τύπων 
ναρκών.

• Να  υποστηρίξουν  τις  προσπάθειες  των  λαών  για  την  επίτευξη  δίκαιης  και  μακρόχρονης  ειρήνης, 
ιδιαίτερα σε χώρες με εμπειρία εμφυλίων πολέμων και γενοκτονιών.

• Να καταδικάσουν τη στρατολόγηση ανήλικων παιδιών,  καθώς και  την κακοποίηση και  το βιασμό, τα 
βασανιστήρια και τους φόνους γυναικών και παιδιών.

• Να απαιτήσουν τον τερματισμό κάθε κατοχής ως ένα από τα πιο καταστροφικά όπλα ενάντια στην 
ανθρώπινη αξιοπρέπεια.

• Να αντιταχθούν στην στρατιωτικοποίηση επεμβάσεων ανθρωπιστικής βοήθειας.
• Να απαιτήσουν τον ριζικό μετασχηματισμό του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ ώστε να λειτουργεί 

δημοκρατικά 
• Να απαιτήσουν ώστε ο ΟΗΕ και τα κράτη να τερματίσουν κάθε είδους κυρώσεις που χρησιμοποιούνται 

ως μέσο επίθεσης και μπορούν να βλάψουν την υγεία του άμαχου πληθυσμού.
• Να ενθαρρύνουν τις  ανεξάρτητες,  βασισμένες στο λαό πρωτοβουλίες  για  την ανακήρυξη συνοικιών, 

κοινοτήτων και πόλεων ως περιοχές ειρήνης και ζώνες ελεύθερες από όπλα.
• Να υποστηρίξουν δράσεις και εκστρατείες για την πρόληψη και την ελάττωση της επιθετικότητας και της 

βίαιης συμπεριφοράς, ιδιαίτερα των ανδρών, καθώς και για την υιοθέτηση της ειρηνικής συνύπαρξης.
• Να  υποστηρίξουν  δράσεις  και  εκστρατείες  για  την  πρόληψη  των  φυσικών  καταστροφών  και  την 

ελάττωση του ανθρώπινου πόνου.

ΕΝΑΣ ΑΝΘΡΩΠΟΚΕΝΤΡΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΥΓΕΙΑΣ 
Αυτή η Χάρτα απαιτεί την παροχή ενιαίας και καθολικής πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας ανεξάρτητα 
από τη δυνατότητα των ανθρώπων να πληρώνουν. Οι υπηρεσίες υγείας πρέπει να είναι δημοκρατικές  
και υπεύθυνες, με επαρκείς πόρους για να το πετύχουν.

Αυτή η Χάρτα καλεί τους λαούς του κόσμου:

• Να εναντιωθούν στις διεθνείς και εθνικές πολιτικές που ιδιωτικοποιούν την υγεία, μετατρέποντάς τη σε 
εμπορεύσιμο είδος.

• Να απαιτήσουν  ώστε  οι  κυβερνήσεις  να  προωθούν,  να  χρηματοδοτούν  και  να  παρέχουν  καθολική 
Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας, ως τον πιο αποτελεσματικό τρόπο αντιμετώπισης των προβλημάτων 
υγείας  και  οργάνωσης  των  υπηρεσιών  δημόσιας  υγείας  για  τη  διασφάλιση  δωρεάν  και  ισότιμης 
πρόσβασης.

• Να πιέσουν τις  κυβερνήσεις  για  την υιοθέτηση,  εφαρμογή και  επιβολή εθνικής  πολιτικής  υγείας  και 
φαρμάκων.

• Να απαιτήσουν ώστε  οι  κυβερνήσεις  να  αποτρέψουν την ιδιωτικοποίηση των δημόσιων υπηρεσιών 
υγείας και να διασφαλίσουν αποτελεσματική ρύθμιση του ιδιωτικού τομέα υγείας, συμπεριλαμβανομένων 
και των φιλανθρωπικών και μη κυβερνητικών οργανώσεων.

• Να  απαιτήσουν  τον  ριζικό  μετασχηματισμό  της  Παγκόσμιας  Οργάνωσης  Υγείας  (ΠΟΥ)  ώστε  να 
ανταποκρίνεται στις προκλήσεις υγείας κατά τρόπο που να ωφελεί τους φτωχούς, να αποφεύγει κάθετες 
προσεγγίσεις,  να  προωθεί  τη  διατομεακή  συνεργασία,  να  περιλαμβάνει  τις  λαϊκές  οργανώσεις  που 
συμμετέχουν στην Συνδιάσκεψη των Λαών για την Υγεία, καθώς και να διασφαλίζει την ανεξαρτησία της 
από τα συμφέροντα των εταιρειών.

• Να προωθούν, να υποστηρίζουν και να εμπλέκονται σε δράσεις που ενθαρρύνουν την λαϊκή εξουσία και 
έλεγχο των αποφάσεων για την υγεία σε όλα τα επίπεδα, περιλαμβάνοντας και τα δικαιώματα ασθενών 
και καταναλωτών.

• Να απαιτήσουν αλλαγές στην εκπαίδευση των επαγγελματιών υγείας ώστε να προσανατολίζονται στα 
πραγματικά   προβλήματα  και  να  βασίζονται  στην  πρακτική  άσκηση, να  κατανοούν  την  επίδραση 
παγκοσμίων  θεμάτων  στις  κοινότητες  τους,  καθώς  και  να  ενθαρρύνονται  να  συνεργάζονται  με  τις 
κοινότητες σεβόμενοι τη διαφορετικότητά τους.

• Να  απομυθοποιήσουν  την  ιατρική  τεχνολογία  και  τα  φάρμακα  και  να  απαιτήσουν  ώστε  αυτά  να 
υποταχθούν στις ανάγκες υγείας του λαού.

• Να απαιτήσουν ώστε η έρευνα στην υγεία, συμπεριλαμβανομένων της γενετικής και αναπαραγωγικής 
τεχνολογίας  και  της έρευνας  για  την παραγωγή φαρμάκων,  να  γίνεται  από υπεύθυνα ινστιτούτα με 
τρόπο συμμετοχικό που να βασίζεται στις ανάγκες της κοινωνίας. Πρέπει να είναι προσανατολισμένη 
στον πληθυσμό και στη δημόσια υγεία, με σεβασμό στην παγκόσμια δεοντολογία.

• Να σεβαστούν το δικαίωμα των ανθρώπων στον αυτοκαθορισμό της αναπαραγωγικής και σεξουαλικής 
συμπεριφοράς και να αντιταχθούν σε όλα τα καταναγκαστικά μέτρα εναντίον του πληθυσμού και στις 



υποχρεωτικές  πολιτικές  οικογενειακού  προγραμματισμού.  Τα  δικαιώματα  αυτά  αφορούν  και  στο 
δικαίωμα για πλήρεις και αποτελεσματικές μεθόδους ρύθμισης της γονιμότητας.

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΩΝ ΛΑΩΝ ΓΙΑ ΕΝΑΝ ΥΓΙΗ ΚΟΣΜΟ
Ισχυρές ανθρωπιστικές οργανώσεις και κινήσεις είναι το θεμέλιο για διαδικασίες λήψεις αποφάσεων  
που  θα  είναι  δημοκρατικές,  διαφανείς  και  υπεύθυνες.  Είναι  απαραίτητο  να  είναι  διασφαλισμένα  τα  
αστικά,  πολιτικά,  οικονομικά,  κοινωνικά και  πολιτιστικά δικαιώματα των λαών.  Ενώ οι  κυβερνήσεις  
έχουν  την  πρωταρχική  ευθύνη  για  να  προωθήσουν  μια  πιο  δίκαιη  προσέγγιση  στην  υγεία  και  τα 
ανθρώπινα δικαιώματα, εντούτοις, ένα ευρύ φάσμα κινημάτων και  ομάδων της κοινωνίας των πολιτών 
καθώς επίσης και τα ΜΜΕ έχουν να παίξουν ένα σημαντικό ρόλο στη διασφάλιση της λαϊκής κυριαρχίας,  
στον έλεγχο των πολιτικών επιλογών και εφαρμογών.

Αυτή η Χάρτα καλεί τους λαούς του κόσμου:

• Να  οικοδομήσουν  και  να  ενισχύσουν  τις  λαϊκές  οργανώσεις  για  να  τη  δημιουργία  κοινού  πλαισίου 
ανάλυσης και δράσης.

• Να προωθήσουν, να υποστηρίξουν και να εμπλακούν σε πράξεις που ενθαρρύνουν τη συμμετοχή του 
λαού στη λήψη αποφάσεων σε δημόσιες υπηρεσίες κάθε επιπέδου.

• Να  απαιτήσουν  να  εκπροσωπούνται  οι  λαϊκές  οργανώσεις  σε  τοπικούς,  εθνικούς  και  διεθνείς 
οργανισμούς  σχετικά με την Υγεία

• Να υποστηρίξουν τοπικές πρωτοβουλίες για την συμμετοχική δημοκρατία, μέσω της ίδρυσης δικτύων 
ανθρωποκεντρικής αλληλεγγύης, απανταχού στον Κόσμο. 

Η Συνδιάσκεψη των Λαών για την Υγεία και η Χάρτα
Η ιδέα της Συνδιάσκεψης των Λαών για την Υγεία συζητιέται για πάνω από μία δεκαετία. Το 1998 ένα ικανός 
αριθμός  οργανώσεων  ξεκίνησε  την  διαδικασία  της  Συνδιάσκεψης  των  Λαών  για  την  Υγεία  και  άρχισε  να 
προγραμματίζει μία μεγάλη διεθνή συνάντηση, που έγινε στο Bangladesh, στα τέλη του 2000. Μία σειρά από 
προ και μετά δραστηριότητες της Συνδιάσκεψης εγκαινιάστηκαν, συμπεριλαμβάνοντας ημερίδες εργασίας κατά 
περιοχή, την συλλογή θεμάτων του αφορούν υποθέσεις σχετικές με την υγεία των λαών και το προσχέδιο της 
Χάρτας των λαών για την υγεία.

Η παρούσα Χάρτα βασίζεται στις απόψεις πολιτών και λαϊκών οργανώσεων απ’ όλο τον κόσμο και εγκρίθηκε 
αρχικά στην συνάντηση της Συνδιάσκεψης, που έγινε στο Savar του Bangladesh, τον Δεκέμβριο του 2000.

Η Χάρτα είναι η έκφραση των κοινών μας ανησυχιών, το όραμά μας για έναν καλύτερο και πιο υγιή Κόσμο και το 
κάλεσμά μας για ριζοσπαστική δράση. Είναι ένα εργαλείο για την υπεράσπιση των δικαιωμάτων μας και  το 
σημείο συσπείρωσης, γύρω από το οποίο, ένα παγκόσμιο κίνημα για την Υγεία μπορεί να συγκεντρώσει και 
άλλα δίκτυα αλλά και να δημιουργήσει καινούργιους συνασπισμούς.

Ενωθείτε μαζί μας - Υπογράψτε τη Χάρτα

               Καλούμε όλους τους ανθρώπους και τις οργανώσεις να ενωθούν με αυτό το παγκόσμιο κίνημα και σας 
προσκαλούμε να υπογράψετε και να βοηθήσετε στην εφαρμογή της Χάρτας των λαών για την Υγεία.

Γραμματεία PHA: e-mail: secretariat@phmovement.org site: www.phmovement.org

International Association of Health Policy site: www.healthp.org
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