(Vietnamese version)

BẢN HIẾN CHƯƠNG SỨC KHỎE CHO NHÂN DÂN
Phong trào sức khỏe cho nhân dân – Hãy tham gia với chúng tôi và ký vào Bản Hiến
chương này
Chúng tôi kêu gọi tất cả các tổ chức, cá nhân hãy tham gia phong trào toàn cầu này và
thân mời các bạn ký tên và giúp chúng tôi trong việc ứng dụng Bản Hiến chương Sức
khỏe cho nhân dân này vào cuộc sống.
LỜI NÓI ĐẦU
Sức khỏe là một vấn đề xã hội, kinh tế, chính trị, và trên hết là quyền cơ bản của con
người. Sự bất bình đẳng, sự nghèo đói, nạn bóc lột, bạo lực và bất công là nguyên nhân
gây ra bệnh tật và chết chóc cho người nghèo. Sức khỏe cho tất cả mọi người nghĩa là
phải xem xét lại những nguồn lợi lớn, phải chống lại sự toàn cầu hóa và phải thay đổi
một cách mạnh mẽ những đặc quyền về kinh tế và chính trị.
Bản Hiến chương này được xây dựng vì một viễn cảnh tốt đẹp cho những người dân
chưa có tiếng nói trong xã hội. Bản Hiến chương này khuyến khích họ phát huy những
giải pháp của chính mình và liên hệ với các giới chức địa phương, các chính phủ, các tổ
chức quốc tế và các tập đoàn.
VIỄN CẢNH
Sự phát triển công bằng, ổn định về sinh thái và nền hòa bình là mục đích chính của
chúng tôi vì một thế giới mà một cuộc sống khỏe mạnh cho tất cả mọi người sẽ trở
thành hiện thực, một thế giới tôn trọng và rộng mở cho mọi cá thể và sự đa dạng; một
thế giới tạo điều kiện cho sự nở rộ các tài năng, các khả năng của con người và làm
chúng ngày một phong phú hơn; một thế giới mà tiếng nói của con người dẫn dắt cho
các quyết định định hình cho cuộc sống của chúng ta.
Có nhiều nguồn lực để đạt mục tiêu này.
SỰ KHỦNG HOẢNG VỀ SỨC KHỎE
Trong những thập niên gần đây, sự thay đổi trong nền kinh tế với quy mô lớn đã ảnh
hưởng sâu sắc đến sức khỏe của con người và sự tiếp cận của con người với các dịch vụ
chăm sóc sức khỏe và các dịch vụ xã hội khác.
Sự nghèo đói vẫn đang gia tăng bất chấp sự giàu có trên thế giới. Khoảng cách giữa các
quốc gia giàu và nghèo ngày càng cách biệt dẫn đến sự bất bình đẳng giữa các quốc gia,
giữa các giai cấp xã hội, giữa đàn ông và phụ nữ, giữa người trẻ và người già.
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Một tỷ lệ lớn dân số trên thế giới vẫn còn thiếu thốn lương thực, nền giáo dục, nguồn
nước uống sạch, các hệ thống vệ sinh đảm bảo, chỗ ở, đất đai và các nguồn lực, các
dịch vụ tuyển dụng việc làm và chăm sóc sức khỏe. Sự phân biệt đối xử tiếp tục thắng
thế. Điều đó ảnh hưởng đến sự xuất hiện các bệnh tật và sự tiếp cận các hệ thống chăm
sóc sức khỏe.
Các nguồn tài nguyên thiên nhiên của thế giới đang dần cạn kiệt ở mức báo động. Hậu
quả của sự xuống cấp của môi trường đang đe dọa sức khỏe của người dân, đặc biệt là
đến sức khỏe của người nghèo. Thêm nhiều mâu thuẫn mới phát sinh trong khi vẫn còn
các loại vũ khí hủy diệt hàng loạt - mối hiểm họa chết người.
Các nguồn tài nguyên của thế giới đang tập trung trong tay một số kẻ cố gắng tối đa hóa
lợi nhuận cá nhân. Một nhóm nhỏ các cường quốc và các tổ chức quốc tế như Ngân
hàng Thế giới (WB), Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF) và Tổ chức Thương mại Thế giới
(WTO) đã tạo ra các chính sách về kinh tế và chính trị mà những chính sách này và các
hoạt động của các công ty xuyên quốc gia đã làm ảnh hưởng nghiêm trọng đến cuộc
sống, sức khỏe của người dân ở phía Bắc và phía Nam.
Các dịch vụ công không đáp ứng được nhu cầu của người dân. Một nguyên nhân không
kém phần quan trọng khiến cho các dịch vụ công này ngày càng trở nên tồi tệ là hậu
quả của sự cắt giảm ngân sách xã hội của các chính phú. Các dịch vụ y tế trở nên khó
tiếp cận và không phù hợp. Sự tư nhân hóa đe dọa làm mất đi cơ hội tiếp cận với các
dịch vụ về y tế, và xa hơn nữa là dần ảnh hưởng đến những nguyên tắc cơ bản về sự
công bằng. Hậu quả của những căn bệnh có thể được phòng ngừa trước cũng như sự
bùng phát của các căn bệnh như bệnh lao, bệnh sốt rét và sự phát tán của các căn bệnh
mới như HIV/AIDS là lời cảnh tỉnh nghiêm khắc đối với sự thiếu tôn trọng các nguyên
tắc công bằng.
NHỮNG NGUYÊN TẮC CỦA HIẾN CHƯƠNG SỨC KHỎE CHO NHÂN DÂN
4. Quyền cơ bản của con người là đạt được cho mình một sức khỏe cao nhất, bất kể
màu da, dân tộc thiểu số, tôn giáo, giới tính, tuổi tác, năng lực bản thân, khuynh
hướng về giới tính hoặc tầng lớp xã hội.
5. Các chính sách toàn cầu và toàn diện về chăm sóc sức khỏe ban đầu trong Bản
Tuyên ngôn Alma Ata 1978 phải là nền tảng cho các chính sách liên quan đến sức
khỏe. Lúc này, hơn bao giờ hết, cần một cách tiếp cận bình đẳng đối với sức khỏe và
việc chăm sóc sức khỏe.
6. Chính phủ có trách nhiệm chính trong việc đảm bảo sự tiếp cận các dịch vụ chăm
sóc sức khỏe có chất lượng, giáo dục và các dịch vụ xã hội khác theo nhu cầu của
người dân mà không tùy thuộc vào khả năng tài chính của họ.
7. Sự tham gia của người dân và các tổ chức nhân dân là rất quan trọng để hệ thống
hóa, thực thi và đánh giá các mặt sức khỏe, các chính sách xã hội và các chương
trình.
8. Sức khỏe trước tiên được quyết định bởi môi trường chính trị, kinh tế, xã hội và thể
chất cùng với sự phát triển ổn định và bền vững. Sức khỏe của người dân phải được
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xem là ưu tiên hàng đầu cho việc hoạch định chính sách của địa phương, quốc gia
và quốc tế.
LỜI KÊU GỌI HÀNH ĐỘNG
Để chống lại sự khủng hoảng sức khỏe toàn cầu, chúng ta cần phải hành động ở mọi
cấp độ - từ cá nhân, cộng đồng, quốc gia, khu vực đến toàn cầu - và trên mọi lĩnh vực.
Những yêu cầu được liệt kê dưới đây cung cấp những thông tin về các hành động cơ
bản nhất:
SỨC KHỎE LÀ QUYỀN CỦA CON NGƯỜI
Sức khỏe là sự phản ánh của sự cam kết xã hội đối với sự bình đẳng và công bằng.
Sức khỏe và nhân quyền phải được coi trọng hơn những mối quan tâm về kinh tế và
chính trị.
Bản Hiến chương này kêu gọi mọi người trên toàn thế giới hãy:
9. Ủng hộ mọi nỗ lực để bổ sung quyền sức khỏe.
10. Yêu cầu các chính phủ và các tổ chức quốc tế tái cấu trúc, bổ sung và củng cố các
chính sách và áp dụng tôn trọng quyền sức khỏe.
11. Xây dựng một phong trào đại chúng để gây áp lực với chính phủ nhằm kết hợp sức
khỏe và các quyền của con người vào hiến pháp và pháp chế.
12. Chống lại sự bóc lột sức khỏe người dân vì lợi nhuận.
GIẢI PHÁP ĐỐI VỚI NHỮNG YẾU TỐ QUYẾT ĐỊNH HƠN CHO SỨC KHỎE
Các thách thức về kinh tế
Kinh tế có ảnh hưởng sâu sắc đến sức khỏe của người dân. Các chính sách kinh tế
ưu tiên cho sự công bằng, sức khỏe và sự lành mạnh xã hội có thể cải thiện sức
khỏe của người dân cũng như cải thiện nền kinh tế.
Các chính sách về chính trị, tài chính, nông nghiệp và công nghiệp đáp ứng những
nhu cầu vốn bị áp đặt bởi các chính phủ và các tổ chức quốc tế, tách người dân ra
khỏi cuộc sống của họ và các kế sinh nhai. Các tiến trình toàn cầu hóa kinh tế và sự
tự do hóa làm gia tăng sự bất bình đẳng giữa các quốc gia.
Nhiều quốc gia trên thế giới và đặc biệt là các cường quốc sử dụng các nguồn lực
của họ (bao gồm trao đổi kinh tế và sự can thiệp quân sự) nhằm củng cố và bành
trướng vị thế của họ vối những tác động xấu đến cuộc sống của người dân.
Bản Hiến chương này kêu gọi người dân trên thế giới hãy:
13. Yêu cầu cải cách Tổ chức Thương mại Thế giới (WTO) và hoạt động thương mại
toàn cầu để dừng việc vi phạm các quyền về xã hội, môi trường, kinh tế và sức khỏe
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của người dân. Hệ thống thương mại này bắt đầu chủ động phân biệt đối xử thiên vị
với các nước ở cực nam. Phải cải tổ cả các thể chế liên quan tới thương mại của
Quyền Sở hữu Trí tuệ (TRIPS).
14. Yêu cầu hoãn nợ cho các nước ở thế giới thứ ba.
15. Yêu cầu cải tổ triệt để Tổ chức Thương mại Thế giới và Quỹ Tiền tệ Quốc tế để các
cơ quan này cải thiện các quyến lợi ở những quốc gia đang phát triển.
16. Yêu cầu các qui định hiệu quả để đảm bảo rằng các tập đoàn xuyên quốc gia không
tạo ra những ảnh hưởng xấu đến sức khỏe người dân, bóc lột lực lượng lao động,
làm thoái hóa môi trường hoặc vi phạm chủ quyền quốc gia.
17. Đảm bảo các chính phủ phải bổ sung các chính sách nông nghiệp, làm hài hòa
những nhu cầu của người dân chứ không phải nhu cầu của thị trường, bằng cách đó
đảm bảo an ninh lương thực và sự tiếp cận công bằng đối với lương thực.
18. Yêu cầu các chính phủ hành động để bảo vệ quyền sức khỏe cộng đồng trong các
luật về Sở hữu Trí tuệ.
19. Yêu cầu kiểm soát và đánh thuế các dòng vốn quốc tế đầu cơ.
20. Kiên quyết yêu cầu tất cả các chính sách kinh tế phải chịu giám định mức ảnh
hưởng đến sức khỏe, công bằng, giới tính và môi trường và kể cả những biện pháp
tăng cường để đảm bảo sự đồng thuận.
21. Tuyên chiến với các lý thuyết kinh tế lấy tăng trưởng làm trọng tâm và thay chúng
bằng các chọn lựa khác nhằm tạo ra xã hội nhân bản. Các lý thuyết kinh tế phải thể
hiện được những đòi hỏi của môi trường, phải thể hiện được tầm quan trọng của sự
công bằng, sức khỏe và sự đóng góp của lao động không công, đặc biệt là những
công việc không được thừa nhận của phụ nữ.
Các thách thức về chính trị và xã hội
Các chính sách xã hội toàn diện có những tác động tích cực đến cuộc sống của
người dân. Sự toàn cầu hóa và tư nhân hóa về kinh tế đã phá vỡ các cộng đồng, gia
đình và các nền văn hóa. Phụ nữ đóng vai trò vô cùng quan trọng để duy trì kết cấu
xã hội ở mọi nơi. Tuy nhiên, những nhu cầu cơ bản của họ thường bị bỏ qua hoặc bị
từ chối, kể cả quyền chống nạn bạo hành của họ.
Các thể chế công bị xói mòn và suy yếu. Nhiều trách nhiệm của nó bị chuyển qua
các khu vực tư nhân, các công ty hay các viện quốc gia và quốc tế mà nơi đây hiếm
khi quan tâm đến con người. Hơn nữa, quyền lực của các đảng chính trị và các công
đoàn thương mại bị cắt giảm. Trong khi các thế lực bảo thủ chính thống đang gia
tăng. Sự dân chủ trong các tổ chức chính trị và các cấu trúc dô thị nên được dẩy
mạnh. Có một nhu cầu cấp bách về việc khuyến khích sự minh bạch.
Bản Hiến chương này kêu gọi mọi người trên thế giới hãy:
22. Yêu cầu và ủng hộ sự phát triển và thực hiện các chính sách xã hội toàn diện với sự
tham gia đầy đủ của người dân.
23. Bảo đảm tất cả nam giới và nữ giới đều có quyền bình đẳng trong công việc, nghề
nghiệp, tự do ngôn luận, tham gia chính trị, chọn lựa tôn giáo, giáo dục và thoát
khỏi nạn bạo lực.
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24. Gây áp lực với các chính phủ để ban hành, củng cố pháp luật để bảo vệ và cải thiện
sức khỏe thể chất, tinh thần và các quyền con người của các nhóm người thiểu số.
25. Yêu cầu các vấn đề sức khỏe và giáo dục phải được đặt ưu tiên hàng đầu trong các
chương trình nghị sự chính trị. Kêu gọi tăng cường giáo dục phổ cập chất lượng cho
trẻ em và người lớn, đặc biệt là trẻ em gái và phụ nữ, kể cả việc chăm sóc và giáo
dục ở bậc học mầm non.
26. Yêu cầu các hoạt động của các cơ quan công ích, chẳng hạn như dịch vụ chăm sóc
trẻ em, các hệ thống phân phối thức ăn và các điều kiện về nhà ở, ích lợi cho sức
khỏe của các cá nhân và cộng đồng.
27. Phản đối các chính sách dẫn tới hệ quả là cưỡng ép người dân rời bỏ đất đai, nhà
cửa hay công việc của họ.
28. Chống lại các thế lực đe dọa các quyền và tự do cá nhân, đặc biệt là cuộc sống của
phụ nữ, trẻ em và các dân tộc thiểu số.
29. Chống lại du lịch tình dục, nạn buôn bán trẻ em và phụ nữ trên toàn cầu.
Những thách thức về môi trường
Sự ô nhiểm nước và không khí, sự thay đổi khí hậu nhanh chóng, sự mỏng dần của
tầng Ozone, năng lượng và rác thải hạt nhân, thuốc trừ sâu và hóa chất độc hại,
đánh mất đi sự đa dạng sinh học, nạn phá rừng và sự xói mòn đất có những ảnh
hưởng sâu sắc lên sức khỏe của con người. Các nguyên nhân gốc rễ của sự hủy diệt
này gồm sự khai thác quá mức các nguồn tài nguyên, thiếu tầm nhìn dài hạn, sự
lan rộng của các hành vi tối đa hóa lợi nhuận và tư nhân, sự tiêu dùng xa xỉ của
những người giàu. Sự hủy diệt phải được đẩy lùi ngay một cách hiệu quả.
Bản Hiến chương này kêu gọi người dân trên thế giới hãy:
30. Kiểm soát các tập đoàn quốc gia và xuyên quốc gia, các cơ quan công ích và quân
đội về các hành động hủy diệt và nguy hiểm của họ mà ảnh hưởng đến môi trường
và sức khỏe con người.
31. Yêu cầu tất cả các dự án đáng giá tác động đến sức khỏe, các tiêu chuẩn môi trường,
sự cẩn trọng và kiềm chế phải được áp dụng trong mọi lúc cho các công nghệ hoặc
chính sách đe dọa tiềm tàng đến sức khỏe và môi trường (Nguyên tắc dự phòng).
32. Yêu cầu các chính phủ nhanh chóng cam kết giảm các khí gây hiệu ứng nhà kính
trong lãnh thổ của mình một cách nghiêm ngặt hơn các quy định trong Hiệp định về
Thay đổi Khí hậu Quốc tế, không sử dụng các công nghệ nguy hiểm hoặc không
phù hợp.
33. Chống lại sự di dời các ngành công nghiệp và các loại rác thải độc hại, phóng xạ đến
các nước nghèo, các cộng đồng thiểu số; và khuyến khích các giải pháp giảm thiểu
rác thải sản xuất.
34. Giảm các lối sống hưởng thụ quá mức ở cả phía Bắc và phía Nam. Gây áp lực với
các quốc gia công nghiệp giàu có để giảm tiêu thụ và ô nhiễm ở mức 90%.
35. Yêu cầu các biện pháp nhằm đảm bảo sức khỏe và an toàn nghề nghiệp bao gồm
việc tự giám sát các điều kiện làm việc.
36. Yêu cầu các biện pháp ngăn ngừa các tai nạn và thương tích ở nơi làm việc, cộng
đồng và ở nhà.
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37. Bác bỏ các phát minh sáng chế về sự sống và chống lại các sao chép sinh học.
38. Phát triển các thiết bị đo lường sự tiến bộ của xã hội và môi trường, thúc đẩy việc áp
dụng và tăng cường kiểm tra thường xuyên nhằm đo lường sự suy thoái của môi
trường và tình trạng sức khỏe của người dân.
Chiến tranh, bạo lực, xung đột và thiên tai
Chiến tranh, bạo lực, xung đột và thiên tai phá vỡ các cộng đồng và hủy hoại
phẩm giá con người. Chúng có thể ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe thể xác
và tinh thần của người dân, đặc biệt là phụ nữ và trẻ em. Sự gia tăng chạy đua vũ
trang và buôn bán vũ khí quốc tế làm giảm sự ổn định xã hội, chính trị và kinh tế
và phân bố các nguồn lực đến các khu vực trong xã hội.
Bản Hiến chương này kêu gọi nhân dân trên thế giới hãy:
39. Ủng hộ các chiến dịch, phong trào hòa bình và giải giáp vũ trang.
40. Ủng hộ các chiến dịch chống lại sự hiếu chiến, các nghiên cứu, sản xuất, thử nghiệm
và sử dụng vũ khí hủy diệt hàng loạt, các loại vũ khí khác, kể cả các loại mìn.
41. Ủng hộ các khởi xướng của người dân để dành lấy hòa bình lâu dài, đặc biệt là ở các
nước đã trải qua chiến tranh và sự diệt chủng.
42. Lên án việc sử dụng binh lính trẻ em, quấy rối tình dục, cưỡng hiếp, tra tấn và giết
phụ nữ và trẻ em.
43. Yêu cầu chấm dứt chiếm đóng như một trong các công cụ hủy hoại phẩm giá con
người ghê gớm nhất.
44. Chống lại việc quân sự hóa các hoạt động cứu trợ nhân đạo.
45. Yêu cầu cải tổ triệt để Hội đồng Bảo an Liên hiệp quốc để tổ chức này hoạt động
một cách dân chủ.
46. Yêu cầu Liên hiệp quốc và một số nước riêng lẻ chấm dứt mọi hình thức áp đặt,
được sử dụng như một công cụ gây chiến, có thể hủy hoại sức khỏe của người dân.
47. Cổ vũ cho độc lập, các cộng đồng, thành phố hòa bình và các vùng phi quân sự.
48. Ủng hộ các hành động, các chiến dịch ngăn ngừa và giảm thiểu sự hiếu chiến, các
hành vi bạo lực và ủng hộ sự cùng tồn tại trong hòa bình.
• Ủng hộ các hành động và chiến dịch giúp ngăn ngừa thiên tai, giảm thiểu các
thiệt hại ảnh hưởng đến con người.
PHẦN VỀ SỨC KHỎE LẤY NGƯỜI DÂN LÀM TRỌNG TÂM
Bản Hiến chương này kêu gọi sự trợ giúp, chăm sóc sức khỏe ban đầu toàn diện và
trên toàn cầu, bất kể khả năng chi trả. Các dịch vụ sức khỏe phải được dân chủ
hóa, đầy đủ các nguồn lực để đạt mục tiêu này.
Bản Hiến chương này kêu gọi người dân trên thế giới hãy:
• Phản đối các chính sách của quốc gia cũng như quốc tế, chủ trương tư nhân hóa,
chăm sóc sức khỏe và biến nó thành một loại hàng hóa.
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• Yêu cầu các chính phủ cung cấp, tài trợ và cải thiện chăm sóc sức khỏe ban đầu
toàn diện như một các hiệu quả nhất giải quyết các vấn đề về sức khỏe và tổ
chức các dịch vụ chăm sóc sức khỏe công.
• Gây áp lực với các chính phủ để áp dụng, thực hiện và tăng cường các chính
sách về thuốc và chăm sóc sức khỏe quốc gia.
• Yêu cầu các chính phủ chống lại sự tư nhân hóa các dịch vụ sức khỏe công và
đảm bảo các quy định hiệu quả cho khu vực y tế tư nhân, bao gồm các dịch vụ
nhân đạo và dịch vụ y tế của các tổ chức phi chính phủ (NGO).
• Yêu cầu cải tổ mạnh mẽ Tổ chức Sức khỏe Thế giới (WHO) đáp ứng những
thách thức về sức khỏe theo cách có lợi cho người nghèo, tránh các cách tiếp cận
dọc. Hãy tham gia các tổ chức nhân dân trong Hội đồng Sức khỏe Thế giới và
phải bảo đảm sự độc lập với các lợi ích của các tập đoàn kinh tế.
• Hãy đẩy mạnh, ủng hộ các hành động khuyến khích năng lực của người dân và
kiểm soát việc đưa ra quyết định về sức khỏe ở mọi cấp độ, kể cả các quyền của
người dân và người tiêu dùng.
• Hãy ủng hộ, thừa nhận và thúc đẩy các hệ thống chẩn đoán và việc chăm sóc sức
khỏe ban đầu.
• Yêu cầu những thay đổi trong đào tạo các nhân viên chăm sóc sức khỏe để họ
hiểu rõ hơn các tác động của vấn đề toàn cầu đến cộng đồng của họ, khuyến
khích sự cộng tác, coi trọng cộng đồng và sự đa dạng của nó.
• Hãy minh bạch hóa các công nghệ y khoa (bao gồm cả các loại thuốc) và đòi hỏi
chúng có ích cho các nhu cầu sức khỏe của người dân.
• Yêu cầu các nghiên cứu về sức khỏe bao gồm nghiên cứu về gien, phát triển các
loại thuốc và các phương pháp sinh sản được thể hiện theo cách dựa trên sự hòa
hợp các nhu cầu và được thực hiện bởi một số các viện nghiên cứu. Các nghiên
cứu này nên định hướng vào sức khỏe của người dân, tôn trọng các nguyên tắc
đạo đức.
• Hãy ủng hộ các quyền của người dân về sinh sản, quyết định giới tính và chống
lại các biện pháp cưỡng ép về dân số và các chính sách kế hoạch hóa gia đình.
Sự ủng hộ này bao gồm các quyền đối với biện pháp sinh đẻ an toàn và hiệu quả.
SỰ THAM GIA CỦA NHÂN DÂN VÌ MỘT CỘNG ĐỒNG KHỎE MẠNH
Các tổ chức và phong trào nhân dân khỏe mạnh là nền tảng cho các tiến trình ra
quyết định dân chủ và rõ ràng. Điều quan trọng là các quyền công dân, chính trị,
kinh tế, xã hội và văn hóa của nhân dân được đảm bảo. Trong khi đó các chính phủ
có trách nhiệm trước tiên trong việc tăng cường tiếp cận công bằng đối với sức khỏe
và nhân quyền. Vô số các tổ chức, phong trào xã hội và các phương tiện truyền
thông đóng vai trò quan trọng để đảm bảo cho việc kiểm soát sự phát triển các chính
sách và giám sát việc áp dụng chúng.
Bản Hiến chương này kêu gọi nhân dân trên thế giới hãy:
49. Xây dựng và củng cố các tổ chức nhân dân để làm nền tảng cho các hoạt động và
việc phân tích.
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50. Hãy đẩy mạnh việc ủng hộ các hoạt động khuyến khích sự tham gia của nhân dân
trong việc ra quyết định về các dịch vụ công ích ở mọi cấp độ.
51. Yêu cầu các tổ chức nhân dân được quyền phát biểu trong các diễn đàn về sức khỏe.
52. Hãy ủng hộ những khởi xướng ở địa phương đối với sự dân chủ, tham gia thành lập
các mạng lưới đoàn kết nhân dân trên toàn thế giới.
Bản Hiến chương này xây dựng dựa trên quan điểm của các công dân, các tổ chức nhân
dân khắp thế giới. Bản Hiến chương này được chấp thuận và đưa ra ký kết tại Hội đồng
Sức khỏe nhân dân ở Savar, Bangladesh vào tháng 12/2000.
Bản Hiến chương này thể hiện mối quan tâm chung của chúng ta và viễn cảnh về một
thế giới tốt đẹp hơn, khỏe mạnh hơn; những lời kêu gọi của chúng ta cho các hành động
quyết liệt hơn. Bản Hiến chương này là lời biện hộ, là điểm hội tụ cho các phong trào
sức khỏe toàn cầu được tập hợp và các mạng lưới, liên minh khác được thành lập.

Hãy tham gia với chúng tôi và ký vào Bản Hiến chương này
Thư ký Hội đồng Sức khỏe Nhân dân
Email: secretariat@phmovement.org
Bangalore, Ấn Độ
Website: www.phmovement.org
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