Belfast-deklarationen om Sunde Byer
19. -22. oktober 2003, Belfast, Nordirland

Lokal handling giver styrke
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Vi fejrer, at bevægelsen Sund By har eksisteret i 15 år, såvel i som uden for
Europa,
vi anerkender, at lokal handling giver styrke,
vi anerkender, at byerne er de ledende kræfter i udviklingen inden for sundhed og
bæredygtighed,
vi ved, at de nøglefaktorer, der er afgørende for sundhed, ligger uden for den
offentlige sundhedssektors direkte kontrol,
vi bygger på vores brede erfaring og på videnskabeligt dokumenteret grundlag,
vi har det mål fortsat at forbedre sundheden og livskvaliteten for alle vores
borgere,
vi er ledet af nøgleprincipperne om lighed, bæredygtighed, samarbejde på tværs
af sektorer, medansvarlighed til den enkelte borger i lokalsamfundet og
solidaritet,
vi forstår, at sundhed aldrig må blive et anliggende udelukkende for et enkelt
politisk parti eller en enkelt faggruppe, og at alle bør overholde disse vejledende
principper,
vi støtter os til Johannesburg-deklarationen om Bæredygtig Udvikling 2002, som
understreger vigtigheden af partnerskab på alle niveauer og god bymæssig
ledelse,
vi, de politiske ledere i vores byer og lokale myndigheder, som deltager i mødet
WHO International Healthy Cities i Belfast i Nordirland den 19.-22. oktober 2003,
afgiver hermed et løfte om:
•
•
•
•

At opbygge stærke partnerskaber, alliancer og netværk,
At skabe givende miljøer for at imødekomme vore borgeres behov,
At tage kampen op med de vidtspændende faktorer, der er afgørende for
sundhed, og
At skabe effektive politiske programmer, strategier og handlingsværktøjer.

Behov for handling
Som politiske ledere forpligter vi os til at gøre alt for:
•

At reducere uligheder og at tage fat på fattigdommen, et arbejde, som vil
kræve lokal vurdering og regelmæssig rapportering om forløbet af udviklingen
hen imod at gøre forskellene mindre.

•

At bruge Sund By planlægning af udviklingen som et redskab, der gør det
muligt for vores byer at opbygge og vedligeholde strategiske partnerskaber inden
for sundhed.

•

At fremme god styring og at skabe inklusive byer, der sikrer, at alle borgere
har en væsentlig rolle i udformningen af serviceudbud og påvirkningen af
politiske programmer og planer for byen.
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•

At opbygge sikre og støttende byer, der er lydhøre over for alle borgernes
behov, og som aktivt engagerer byplanlægningsafdelingerne og fremmer sund
byplanlægning.

•

At fremme vurdering af, hvilken indflydelse sundhed har som et middel for
alle sektorer til at fokusere på sundhed og livskvalitet i deres arbejde.

•

At spille en aktiv rolle i udformningen og implementeringen af nationale,
europæiske og globale strategier og at bidrage til lokalisering af målene opstillet
i United Nation’s Millennium Development Goals.

•

At bevise betydningen af vores arbejde og maksimere virkningen og den
strategiske anseelse, som sunde byer nyder i de enkelte lande og som
internationale medspillere.

•

At overvåge systematisk, dokumentere, evaluere og formidle vort arbejde
således at vi og andre kan lære og drage nytte af det.

•

At styrke internationalt venskab og solidaritet mellem byer og regioner, støtte
hinanden gensidigt og dele ressourcer, viden, informationer og erfaringer.

•

At udvide Nationale Sund By Netværker, da disse repræsenterer et kolossalt
stort grundlag for politisk engagement, fornyelse og dynamik for hele
bevægelsen.

•

At anerkende vort ansvar for at støtte sunde byer i andre regioner, at bane
vejen for ildsjæle og at gøre regional viden tilgængelig på globalt plan.

Vi har brug for andres handlinger
Byer kan ikke fungere alene. Vi opfordrer derfor
Nationale regeringer:
•

til at anerkende, at national sundhed og politiske programmer for
bæredygtighed har en lokal dimension og til at anerkende det væsentlige
bidrag, som byer kan yde i denne forbindelse,

•

at anerkende, at Nationale Sund By Netværker har en rolle at spille i
udviklingen inden for sundhed på landsplan og støtter deres koordinerende
og kapacitetsbyggende rolle, og

Verdenssundhedsorganisationen WHO
•

til at gå foran som leder og strategisk støtte i arbejdet hen imod målene i
Fase IV (2003-2007) af WHOs Sund By program/bevægelse,

•

at styrke interregionalt samarbejde i forbindelse med sunde byer,

•

at gå sammen med andre internationale organisationer og agenturer om at
løse de sundhedsmæssige udfordringer i byerne.
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