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Anàlisi i Propostes:
Programa “Salut i escola”.
Departaments Salut I Educació

La Xarxa de Dones per la Salut va realitzar al 2004 una campanya de
sensibilització i de visibilització al voltant de la Promoció de la Salut, incorporant
la perspectiva de gènere. Per aquest motiu organitzarem una sèrie d’activitat ,
entre elles volíem analitzar un programa que les seves activitats fossin de
promoció de la salut.
El 11 de desembre una sèrie de professionals (de l’ àmbit sanitari, social,
educació, municipal, del àmbit de la salut pública, sindicats, associacions de
dones i de salut. ) activistes i usuàries vàrem voler analitzar i realitzar diferents
propostes de millora del Programa des de un esperit de cooperació aportant la
nostra experiència en els diferents àmbits.
Arrel del debat sorgit en aquell taller volem com a xarxa de dones per la salut
aportar els següents apunt d’anàlisi:

Valorem de forma global la Iniciativa com a positiva, ja que reconeix
la prioritat pels departament de salut d’abordar la promoció de la
salut en àmbit educatiu. L’àmbit educatiu es un espai privilegiat per
posar en marxa projectes de tal envergadura.

Considerem que el Programa Salut i Escola no s’ha tingut en compte les
diferents i diverses experiències municipals ni comunitària sobre aquest tema.
Cal que el programa Salut I Escola tingui una visió més ample del que es la
Promoció de la salut, ja que observem que es lliga exclusivament a la protecció
i prevenció de patologies.

Pensem que no es valora prou, que les problemàtiques exposades son un
símptoma de les dificultats dels i de les joves i que s’ha d’abordar les causes de
la manca d’implicació amb els valors socials dels quals l’escola es una part
transmissora.
Volem senyalar que l’anàlisi estadístic de moltes de les problemàtiques no esta
desagradades per sexe. I que aquest fet facilitaria l’abordatge des de la
perspectiva de gènere.
Ressaltem que malgrat es un dels problemes actuals més greus, el programa
salut i escola, no incorpora la violència com una situació de salut
Volem ressaltar que el programa no s’estableixen elements d’avaluació. O no
s’han donat a conèixer.
En preocupa molt poder comprovar que el Programa Salut i Escola te una visió
excessivament etnocèntrica i androcèntrica , i que no te en compte les
diferents cultures ni la perspectiva de gènere ni en l’anàlisi ni en l’abordatge.

Per tot l ‘anàlisi i debat posterior considerem que es necessari
revisar el Programa Salut i Escola.
Per aquest motiu volem realitzar les següents propostes:
Cal profunditzar en la filosofia de que s’entén
per Promoció de la Salut i quines son les
estratègies més idònies.
Cal defensa activa dels drets humans ( i donat
pes als referents als drets sexuals, afectius i
reproductius)
Es requereix una descripció més qualitativa de
necessitats en promoció de la salut.
Es requereix l’aplicació de la perspectiva de
gènere: anàlisis, participació, implementació i avaluació
Cal un reconeixement de l’experiència municipal que ha de estar recollida en
la planificació, implementació i avaluació
Cal aprofitar de l’experiència de la societat civil representada pel les
diferents associacions, sindicats, entitats ha de estar recollida en la
planificació, implementació i avaluació
Els agent passius (joves i adolescents) han de estar presents en el
desenvolupament de programes que van dirigit amb ells/elles
Cal establir canals clars de coordinació amb els diferents municipis
Considerem imprescindible revisar el model d’actuació dirigits als joves,
incorporant s’escau Unitats d’adolescències en els CAPS
Es requerixen que les implementacions d’accions no puntuals en el
currículum escolar
Necessitat de Incorporar una visió de salut integral i no des de les
patologies
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La Promoció de la Salut
es un repte de les
societats que volem
abordar la Salut des de
una perspectiva dels
drets de les persones
més
enllà
de
les
malalties.

