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Μαθησιακοί στόχοι
Διαβάζοντας το κεφάλαιο 1, οι επαγγελματίες υγείας θα:

● κατανοήσουν τη σημασία της προκατάληψης βάρους, του στίγματος βάρους, των
διακρίσεων λόγω βάρους και της εσωτερικευμένης προκατάληψης βάρους,

● αναγνωρίσουν τις κύριες πηγές της προκατάληψης βάρους και θα συνειδητοποιήσουν
την ανησυχητική της αύξηση,

● εξοικειωθούν με τις πιο διαδεδομένες εσφαλμένες αντιλήψεις σχετικά με το βάρος και
τους ανθρώπους με παχυσαρκία,

● συνειδητοποιήσουν τις αρνητικές επιπτώσεις της προκατάληψης βάρους στη
σωματική, ψυχική και δημόσια υγεία.
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1.1. Ορισμοί της προκατάληψης βάρους, του στίγματος,
των διακρίσεων και της εσωτερικευμένης προκατάληψης
βάρους
Παρά τον εκσυγχρονισμό και τις πολυάριθμες εξελίξεις χάρη στους κοινωνικούς αγώνες,
αρκετά κοινωνικά ζητήματα παραμένουν επίκαιρα μέχρι και σήμερα αποκαλύπτοντας
κοινωνικές ανισότητες. Οι λανθασμένες αντιλήψεις, η άγνοια και οι κακοπροαίρετες στάσεις
απέναντι στη διαφορετικότητα είναι όλα σημάδια προβληματικών κοινωνικών δομών που
εντέλει στερούν από πολλούς ανθρώπους το δικαίωμα στην ισότητα και την ανεκτικότητα.
Αυτό συμβαίνει σε ανθρώπους που κρίνονται και υφίστανται διακρίσεις εναντίον τους λόγω
του βάρος τους.

Η προκατάληψη βάρους αναφέρεται σε αρνητικές προκαταλήψεις, εικασίες και
συσχετισμούς που συνδέονται με το ζήτημα του βάρους ενός ατόμου.

«Τα παραδείγματα ρητής προκατάληψης βάρους περιλαμβάνουν εικασίες ότι οι άνθρωποι που
ζουν με παχυσαρκία είναι τεμπέληδες, δεν έχουν κίνητρο, τους λείπει η αυτοπειθαρχία ή η
θέληση και δεν συμμορφώνονται με την ιατρική θεραπεία» (Kirk et al., 2020, σ. 3).

Τέτοιες πάγιες αντιλήψεις μπορούν να καθορίσουν τη στάση των ανθρώπων, είτε αυτοί το
αντιλαμβάνονται (ρητή προκατάληψη βάρους) είτε όχι (άρρητη προκατάληψη βάρους). Οι
εσφαλμένες αντιλήψεις σχετικά με το βάρος διαμορφώνουν και συντηρούν «στερεότυπα ή/και
προκαταλήψεις προς τους ανθρώπους με υπερβαρότητα και παχυσαρκία» (WHO, n.d.). Ως
αποτέλεσμα, οι άνθρωποι με υπερβαρότητα ή/και παχυσαρκία στιγματίζονται στην κοινωνία
και υφίστανται τις συνέπειες του στίγματος, οι οποίες προκαλούν διακρίσεις εναντίον τους.

Το στίγμα είναι η κοινωνική ετικέτα που αποδίδεται σε άτομα ή ομάδες ανθρώπων όταν
υπάρχει προκατάληψη και άγνοια. Οι κοινωνικές ετικέτες είναι πολύ ισχυρές, καθώς
υπαγορεύουν συμπεριφορές που προάγουν τον αποκλεισμό, την περιθωριοποίηση και την
ανισότητα σε κάθε πτυχή της κοινωνικής ζωής. Για παράδειγμα, το στίγμα της παχυσαρκίας
δεν είναι μόνο θέμα γνώμης, αλλά οδηγεί σε επιβλαβείς ενέργειες και διακρίσεις που στερούν
από τους ανθρώπους με παχυσαρκία βασικά δικαιώματα, παραβιάζοντας έτσι τις
δημοκρατικές πρακτικές: σε πολλές περιπτώσεις, οι άνθρωποι με παχυσαρκία στερούνται
του δικαιώματος στην ίση υγειονομική περίθαλψη, του δικαιώματος στην ίση μεταχείριση στο
χώρο εργασίας ή στην εκπαίδευση κλπ.

Όπως δείχνει η έρευνα, η μεροληψία βάρους, το στίγμα και οι επακόλουθες διακρίσεις
αυξάνονται ολοένα και περισσότερο στις δυτικές κοινωνίες. Ο όρος διάκριση αφορά την
πράξη με την οποία γίνεται αδικαιολόγητος διαχωρισμός ατόμων με βάση τις ομάδες, τις
τάξεις ή άλλες κατηγορίες στις οποίες ανήκουν ή θεωρούνται ότι ανήκουν (Amnesty
International, n.d.). Όπως κάθε είδους διακρίσεις, έτσι και οι διακρίσεις λόγω βάρους
εμπεριέχουν την άδικη αντιμετώπιση και την παροχή λιγότερων ευκαιριών ή προνομίων
(Giddens et al., 2009). Σε αντίθεση με άλλους τύπους διακρίσεων, όπως οι διακρίσεις λόγω
φύλου ή φυλής, δεν έχουν θεσπιστεί νομικές κυρώσεις για την πρόληψη των διακρίσεων
λόγω βάρους. Ως αποτέλεσμα, η κοινωνία δεν διαθέτει επαρκή προγράμματα πρόληψης της
προκατάληψης και άλλoυς νομικούς ή πρακτικούς τρόπους αντιμετώπισης που θα περιόριζαν
κάπως την έκταση της δυσανάλογα μειονεκτικής θέσης στην οποία βρίσκονται κάποιες
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ομάδες ανθρώπων (Andreyeva et al., 2008). Ακολούθως, οι διακρίσεις λόγω βάρους είναι
δύσκολο να μετρηθούν ως προς τη συχνότητα σε σύγκριση με άλλους τύπους διακρίσεων,
και τα άτομα που υφίστανται διακρίσεις παραμένουν ευάλωτα και εκτεθειμένα σε αδικίες.

Αυτό το φαινόμενο επηρεάζει όλους τους τομείς της ζωής – συγκεκριμένα την απασχόληση,
την εκπαίδευση, την υγειονομική περίθαλψη και τις διαπροσωπικές σχέσεις, παρεμβαίνοντας
έτσι σοβαρά στη σωματική, ψυχολογική και ψυχοκοινωνική ευημερία των ανθρώπων (Kirk et
al., 2020, σ. 3). Είναι γνωστό ότι το στίγμα βάρους προκαλεί διάφορα ζητήματα
σωματικής και ψυχικής υγείας και η έρευνα δείχνει ότι αποτελεί βίωμα πολλών
ανθρώπων ανεξαρτήτως σωματικού μεγέθους στις δυτικές κοινωνίες (Prunty et al.,
2020). Αυτό οφείλεται κυρίως σε πολιτισμικά πρότυπα, νόρμες και προσδοκίες που συνδέουν
το βάρος με συγκεκριμένες κατηγοριοποιήσεις για το τι είναι αποδεκτό, όμορφο, προτιμητέο,
μοντέρνο κλπ.

Όταν η κοινωνία ενεργεί βάσει τέτοιων διακρίσεων επιφέρει επιζήμιες συνέπειες στους
ανθρώπους. Πιο συγκεκριμένα, προωθούνται στερεοτυπικές ερμηνείες και πεποιθήσεις γύρω
από το βάρος, οι οποίες ενισχύουν τις κοινωνικές πιέσεις που δέχονται οι άνθρωποι, οι
οποίοι δεν ανταποκρίνονται στα ιδανικά κοινωνικά πρότυπα (Sobal & Maurer, 2017).

Οι όροι «αντιλαμβανόμενη προκατάληψη» και «αντιλαμβανόμενες διακρίσεις» αναφέρονται
στον τρόπο με τον οποίο οι ίδιοι οι άνθρωποι αντιλαμβάνονται και βιώνουν συμπεριφορές οι
οποίες προκαλούν διακρίσεις (Andreyeva et al., 2008). Στην πραγματικότητα, οι διακρίσεις
αυτές δεν έχουν καμία σχέση με την υγεία. Αντίθετα, προκύπτουν από κοινωνικά
κατασκευασμένες ετικέτες και ερμηνείες οι οποίες στιγματίζουν, συντηρώντας τον κοινωνικό
διχασμό και εμποδίζουν την καλλιέργεια οποιασδήποτε αντίστοιχης κοινωνικής υποστήριξης.
Αυτό συμβαίνει μέσα από το πρίσμα ενός «κοινωνικού ιδεώδους εξωτερικής εμφάνισης» που
βαραίνει πολύ τη ζωή και τη νοοτροπία των ανθρώπων (Gash, 2021). Το πρόβλημα εντείνεται
από τη διάδοση σχετικών δημοφιλών αφηγήσεων που αναπαράγουν ψευδείς ή μη
ρεαλιστικές ιδέες για την εξωτερική εμφάνιση (WHO, n.d.).

Η έρευνα δείχνει ότι, ειδικά στις περιπτώσεις όπου οι άνθρωποι κατηγορούνται για την
απόκλισή τους από την κοινωνικά αποδεκτή νόρμα, η προκατάληψη βάρους και οι
αντιληπτές διακρίσεις είναι παρούσες σε υψηλότερα επίπεδα (Andreyeva et al., 2008).

Οι κοινωνικές και πολιτισμικές πιέσεις είναι επίσης υπεύθυνες για την εσωτερικευμένη
προκατάληψη βάρους. Ο όρος «εσωτερικευμένη προκατάληψη βάρους» αναφέρεται στις
αρνητικές πεποιθήσεις που καλλιεργεί ένα άτομο για τον πρέποντα Εαυτό του βάσει του
βάρους ή του μεγέθους του (WHO, n.d.). Αυτές οι αρνητικές πεποιθήσεις συνδέονται με
κοινωνιοδημογραφικούς παράγοντες, αλλά ενισχύονται κυρίως από την ιδέα της
δυνατότητας ελέγχου του σωματικού βάρους (Prunty et al., 2020). Η ιδέα της ευθύνης
και η αίσθηση της ντροπής για την απόκλιση από τη νόρμα διαιωνίζουν τις στάσεις
αυτοκατηγορίας για ό,τι εκλαμβάνεται ως ανεπάρκεια (Formica, 2013).
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