Høringssvar vedr. Nyd livet københavner
Vesterbro Lokaludvalg har med stor interesse læst oplægget til ny
sundhedspolitik.
Vedr. Sundhedspolitikken; Nyd Livet, Københavner.
Det er godt at se, at der med det sundhedspolitiske udspil formuleres
konkrete Handleplaner i forhold til den psykiske sundhed, og misbrug
af stoffer og alkohol.
På Vesterbro er der en klar problematik, der hvor de to
problemområder møder hinanden; de psykisk syge, hjemløse
stofbrugere som fylder meget i gadebilledet på Indre Vesterbro.
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I forhold til Sundhedspolitikken er der dog to områder, der mangler at
blive adresseret.
- I forhold til luftforureningen er det problematisk, at der fortsat
ikke opstilles konkrete handlingsplaner. Problemet er som
sådan velkendt, ligesom følgesygdommene og den forøgede
dødelighed ikke er fakta der er til debat. Så meget desto mere
er det problematisk at fænomenet ikke adresseres i en generel
sundhedspolitik.
- Der opstilles ikke konkrete handlingsplaner i forhold til at
sikre mulighederne for motionen og idrætten for
Københavnerne. Der lægges op til samarbejde med diverse
idrætsklubber, uddannelsesinstitutioner og arbejdspladser. Alt
sammen noget der også ligger i forlængelse på tankerne bag
folkeskolereformen. Men den uorganiserede idræt er
fraværende. Hvilket er underligt, da den uorganiserede idræt
tegner sig for store og stadigt større dele af den udøvede idræt.
Vedr. Handleplanen for bedre psykisk sundhed.
Vi ser med stor interesse, at der lægges op til et samarbejde med
Regionen om integreret misbrugsbehandling på et socialpsykiatrisk
bosted. Et sådan tilbud har været længe savnet for det der på Indre
Vesterbro kan betegnes som Gadens Folk. Her lever og opholder sig
et større antal mennesker, der har hjemkommune i store dele af landet
– men dog fortrinsvis i Regionen. Mennesker, der ofte er hjemløse,
psykisk syge og stofbrugere på en gang.
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Vesterbro Lokaludvalg er en uafhængig lokal forsamling, der er oprettet af
Københavns Kommune. Lokaludvalget fungerer som bindeled mellem
københavnerne i bydelen og politikerne på Københavns Rådhus.

