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Annex 1: Dimensions dels Drets Humans
A tall d’exemple orientador i en base a una problemàtica concreta de malnutrició
infantil, es mostren les diferents dimensions per analitzar les possibles situacions que
puguin provocar la violació d’un dret:

Dimensió

Paràmetres

Exemple

Disponibilitat

Nombre d’establiments,
recursos, insums, programes,
projectes, béns o serveis
disponibles per al compliment
del dret

Accessibilitat

La no discriminació en la
prestació dels serveis i en el
sentit físic, d'abast geogràfic,
cultural, o religiós als serveis

Qualitat

No només qualitat tècnica
valorada per l'oportunitat, la
integritat i l'efectivitat de les
accions sinó la qualitat humana,
en tant que satisfà les
expectatives de qui presta i de
qui rep el servei.
Si els serveis responen als
valors de les persones usuàries
– s'estudia a través de la
satisfacció que manifesten amb
el servei i la seva confiança.

Hi ha menjar suficient per als
nens i les nenes? Existeix
centre de salut?, té aquest
centre serveis específics per a
garantir una nutrició adequada
durant l’embaràs i la lactància?
El centre de salut es troba prop
de la comunitat? Els homes i
les dones, nens i nenes
accedeixen al centre de salut
en igualtat de condicions?
El menjar és de qualitat tant per
a nens com per a nenes? El
servei del centre de salut és de
qualitat tant per a homes com
per a dones?

Acceptabilitat

Assequibilitat

Sostenibilitat

La no discriminació en la
prestació dels serveis en el
sentit econòmic (accessibilitat
econòmica)
Continuïtat en el temps al
monitorejar la compatibilitat de
l'estructura i el funcionament
proposat en una iniciativa amb
els valors culturals i ètics del
grup involucrat i de la societat,
la qual cosa la fa acceptable
per aquestes persones,
col·lectius, comunitats, o
organitzacions.

La llet maternitzada és
acceptada per la comunitat? Al
centre de salut es tenen en
compte les tradicions i costums
dels homes i les dones, nens i
nenes de la comunitat respecte
a temes de salut materninfantil?
El menjar existent té un preu
assequible per als homes i les
dones de la comunitat?
Una vegada, desaparegui
l'ajuda, estan garantits els
circuits d'obtenció de menjar
tant per a homes i dones, com
per a nens i nenes? El centre
de salut compta amb
professionals suficients? el
centre de salut compta amb
professionals per atendre
adequadament les dones
durant l’embaràs i la lactància?
Quina imatge tenen els homes i
les dones en el centre de salut?
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