Baggrund
1977

”Regeringernes og WHO’s vigtigste sociale mål i de kommende årtier bør
være, at alle borgere i verden i år 2000 har nået et sundhedsniveau, som vil
sætte dem i stand til at leve et tilfredsstillende socialt og økonomisk liv”.
(fra WHOs 30. generalforsamling)

1978

Alma-Ata Deklarationen fokuserer på nyorientering af sundhedsområdet
og lokal forankring af sundhedsarbejdet

1984

WHO-medlemslandene vedtager den europæiske strategi:
”Sundhed for Alle i år 2000”

1986

På WHO-konference i Ottawa, Canada, vedtages et handlingsorienteret
charter for sundhedsfremme

1987

Horsens Kommune tilslutter sig det europæiske WHO-projekt Sunde Byer

1989

Europæisk charter for miljø og sundhed vedtages af WHO’s medlemslande
og EU-kommissionen

1991

Horsens og København tager initiativ til dannelse af
Det Nationale Sund By Netværk

1993

Horsens Byråd tilslutter sig Sund By-projektets anden fase 1993-97

1996

Horsens Byråd vedtager nyorganisering af Sund By arbejdet, hvorunder
forvaltningernes aktive rolle styrkes og det sundhedsfremmende arbejde
indgår som kommunal driftsopgave

1997

Horsens Byråd tilslutter sig Sund By-projektets tredje fase 1998-2002

1998

WHO opretter i samarbejde med Horsens Kommune
WHO Collaborating Centre Horsens

1999

Sundhedsministeriet, By- og Boligministeriet og Horsens Kommune
opretter Nationalt Videnscenter for Bysundhed i Horsens

2000

Internationalt WHO Business Meeting for WHO Healthy Cities Network
afholdes i Horsens

2000

Internationalt Mayors’ Meeting for WHO Healthy Cities Network
afholdes i Horsens

2000

Deklaration om fremme af sundhedsmæssig lighed og retfærdighed vedtages
på Mayors’ Meeting i Horsens

2001

Horsens Kommune godkendes som WHO Safe Community

2001

Horsens Byråd tilslutter sig WHO Healthy Cities Network’s fjerde
fase 2003-2008

Horsens Deklarationen
om Bæredygtighed & Sundhed for Alle

VOKSEN OG SUNDHED

Vision
Med denne deklaration er det Horsens Byråds mål at fremme
borgernes sundhed gennem en fortsat udvikling af bæredygtige
lokalsamfund i kommunen

Værdigrundlag
Vi bør stræbe efter:
Sundhed for Alle i alle livets faser med respekt for det
enkelte menneske
Lighed i Sundhed, hvor mennesker skal have lige muligheder
for at leve et godt liv under hensyn til fysiske, psykiske, sociale
og kulturelle forskelligheder

”Vejen ad hvilken”
Bæredygtige lokalsamfund udvikles ved:
At Horsens Kommune lægger hovedvægten på den lokale
indsats og samarbejder med borgerne gennem dialog
At borgerne tager et aktivt medansvar for deres egen sundhed og
for medvirken i lokale, demokratiske processer
At Horsens Kommune udvikler og udveksler erfaring og
viden lokalt, nationalt og internationalt

Byrådet sætter derfor fokus
på bæredygtige lokalsamfund ved:
At bæredygtighed og sundhed fortsat sættes øverst på
Byrådets dagsorden
At der skabes rum og rammer for borgernes engagement
i eksisterende og nye forpligtende fællesskaber
At der på tværs af grænser og skel udvikles fælles sprog og
fælles forståelse
At borgerne involveres via demokratiske processer i arbejdet
med at skabe bæredygtighed og sundhed
Kommuneplanen for Horsens Kommune, herunder sundhedsplanen, er
centrale redskaber i gennemførelsen af Horsens Deklarationen. Disse
planer udmøntes blandt andet i aktionsrettede handle- og sektorplaner.
Nationalt og internationalt vil Horsens Kommune arbejde for Sundhed
for Alle, Lighed i Sundhed og Bæredygtige Lokalsamfund.
Horsens Kommune vil derudover leve op til sine forpligtelser som
medlem af WHO’s Healthy Cities Network, Det Nationale Sund By
Netværk og som WHO Collaborating Centre.
Horsens Byråd 2001

”Sundhed skabes ved at yde omsorg
for sig selv og andre, ved at tage
beslutninger og være herre over
sine livsvilkår - og sikre, at det
samfund, man lever i, skaber
betingelser, som giver alle
mulighed for at opnå sundhed”
Halfdan Mahler
tidligere generalsekretær for WHO

