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Dagsorden

Copenhagen Consensus of Mayors: Healthier and
happier cities for all
Kort oversigt med udgangspunkt i temaerne people, places, par-ticipation, prosperity,
peace & planet.
People
Investering i de mennesker, der udgør vores byer
Fokuserer på politisk inddragelse af alle befolkningsgrupper i vores byer – på tværs af køn, religion, etnicitet, seksuel
orientering, kultur, politisk overbevisning, handicap og nationalitet. Det handler om tillid og sammenhængskraft i
byerne, og om at styrke lokalsamfund, så de kan være medskabere af løsninger, som giver øget lighed i sundhed.

Places
Skabe byrum, der styrker sundhed og trivsel
Handler om at skabe byrum, der gør det sunde valg til det billigste, nemmeste og mest tilgængelige valg; om
klimatilpasning; om håndtering af udfordringer med luftforurening, vandkvalitet og affaldshåndtering; om grønne
og blå byrum; om tilgængelighed for alle befolkningsgrupper til offentlig transport; og om boligpolitik med socialt
sigte.

Participation
Styrke deltagelse og partnerskaber målrettet sundhed og trivsel
Handler om at nedbryde siloer indenfor vores byer; om at indlejre sundhed i alle politikker (health in all policies);
om at styrke befolkningers health literacy – dvs. menneskers evne til at tilegne sig og anvende sundhedsviden og
navigere i sundhedsvæsenet; og om at skabe partnerskaber mellem kommune, civilsamfund og andre aktører for
at skabe sundhed for alle.

www.sund-by-net.dk

1

Prosperity
Forbedre velstand i lokalsamfundet og øge adgang til fælles goder og serviceydelser
Handler om, at byer har mulighed for at påvirke den nationale økonomi. Som by skal man investere ansvarligt og
under hensyntagen til miljøet, den aldrende population på lokalt såvel som nationalt plan. I investeringerne skal
byerne sørge for ikke at underminere borgernes sundhed eller menneskerettigheder. Når der er
uoverensstemmelse mellem folkesundheden og kommercielle interesser, skal byerne sikre, at folkesundheden
prioriteres. Handler også om at styrke samarbejdet mellem universiteter, erhvervslivet og det politiske niveau.

Peace
Understøtte fred og sikkerhed gennem inkluderende samfund
Handler om den rolle, byer og byområder spiller i at sikre fredelige og inkluderende lokalsamfund ved at fokusere
på empowerment og bæredygtighed. Og om vigtigheden ved at tackle korruption, diskrimination og vold både
fysisk og psykisk. Handler også om at sikre adgang til vand og mad, og om at gøre byerne modstandsdygtige og
stærke nok til at tackle og komme sig efter f.eks. naturkatastrofer og terrorisme.

Planet
Beskytte planeten gennem bæredygtigt forbrug og produktion
Handler om at sikre sig, at beskyttelsen af planeten er i centrum af alle byens politikker. Om at ændre gamle
industriområder til sundhedsfremmende områder og om at se kritisk på byens investeringer og frasælge
investeringer i sundhedsskadelige sektorer. Om at samarbejde lokalt, nationalt og international for at sikre
sammenhæng i arbejdet for en sundere planet.
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