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Υγεία – Επισκόπηση 

Ακολουθεί μια σύντομη επισκόπηση των ζητημάτων της Υγείας 
και της Ανισότητας. Για να μάθετε περισσότερα, κατεβάστε τις 
δραστηριότητες κριτικής σκέψης, τα εργαστήρια και τις 
παρουσιάσεις και μελετήστε τον Οδηγό Δράσης για να δείτε τι 
περισσότερο μπορείτε να κάνετε για να βοηθήσετε.  

 ΘΕΜΑ 

Υγεία και Ανισότητα  

 

Εισαγωγή  

Ανισότητα σημαίνει ότι ορισμένα άτομα, 
ομάδες ή κοινότητες δεν είναι τα ίδια, 
αφού δεν μοιράζονται τα ίδια πρότυπα 
διαβίωσης, αντιμετωπίζονται με 
διαφορετικό τρόπο, δεν έχουν τις ίδιες 
ευκαιρίες και δικαιώματα. Καμία κοινωνία 
δεν θα μπορούσε να είναι εντελώς ίση. 
Ωστόσο, οι μεγάλες και αυξανόμενες 
διαφορές μεταξύ των εισοδημάτων και του 
πλούτου των διάφορων ομάδων στην 
κοινωνία αναγνωρίζεται ως αυξανόμενο 
πρόβλημα. Οι μεγάλες ανισότητες 
θεωρούνται άδικες και κακές για την 
κοινωνία στο σύνολό της. 

Η οικονομική ανισότητα είναι η πιο ορατή μορφή της ανισότητας και μπορεί να έχει εκτεταμένες 
επιπτώσεις. Ωστόσο, η ανισότητα επηρεάζει, επίσης, τις ευκαιρίες των ανθρώπων: αυτό σημαίνει 
ότι οι άνθρωποι δεν έχουν την ίδια πρόσβαση στην εκπαίδευση, τις βασικές υπηρεσίες, όπως 
καθαρό νερό και άλλα βασικά δικαιώματα, μόνο και μόνο επειδή δεν ζουν στην ίδια περιοχή που 
δεν είχαν γεννηθεί, ή στην ίδια οικογένεια, ή δεν είναι του ίδιου φύλου. Αυτό είναι το είδος της 
ανισότητας που θα μελετήσουμε εδώ. Η ανισότητα έχει μεγάλο αντίκτυπο στη μείωση της 
φτώχειας, καθώς και σε σχέση με τους Στόχους για την Αειφόρο Ανάπτυξη 2015-2030 και τους 
προκάτοχούς τους, τους Αναπτυξιακούς Στόχους για τη Χιλιετία. 

 

Δικαιώματα Γεννήσεων στη Γκάνα 

Το 2008 η κυβέρνηση της Γκάνα υλοποίησε δωρεάν υγειονομική περίθαλψη για τις έγκυες 
μητέρες. Αυτό βοήθησε την Γκάνα να σημειώσει σημαντική πρόοδο στη μείωση της μητρικής 
θνησιμότητας (δηλαδή, του θανάτου των μητέρων κατά τη διάρκεια του τοκετού). Ωστόσο, παρά 
την πρόοδο αυτή, εξακολουθεί να υπάρχει μεγάλη ανισότητα στις εμπειρίες των μητέρων από 
διάφορα μέρη της Γκάνα. 
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Η παρουσίαση για την υγεία εξετάζει την εμπειρία στο δημόσιο σύστημα υγείας της Selina 
Fletcher, μιας μητέρας που γεννάει στην πρωτεύουσα της Γκάνα, την Άκρα, και της  Adumporka 
Abotiyure, μιας νεαρής μητέρας από την απομακρυσμένη περιοχή Upper East. 

Η Selina γέννησε σε ένα σχετικά καλά εξοπλισμένο και στελεχωμένο εθνικό εκπαιδευτικό 
νοσοκομείο. Η Adumporka έπρεπε να περπατήσει 4 χιλιόμετρα για να φτάσει σε ένα τοπικό κέντρο 
υγείας. Εκεί, δεν υπήρχε κρεβάτι κατά την άφιξή της και έπρεπε να φύγει 2 ώρες μετά τον τοκετό. 
Ωστόσο, είναι και οι δύο πολίτες της ίδιας χώρας και, ως εκ τούτου, θα πρέπει να έχουν το 
δικαίωμα σε παροχές παρόμοιες με αυτές των δημόσιων υπηρεσιών. Δείχνει τις επιπτώσεις που 
μπορεί να έχει η ανισότητα. Μάθετε περισσότερα για τη μητρική περίθαλψη στην παρουσίαση! 
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