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Høringssvar vedr. Københavns Kommunes Sundhedspolitik 20112014
Vesterbro Lokaludvalg (VLU) har behandlet høringsmaterialet og har
følgende kommentarer og bemærkninger.
VLU anerkender Københavns Kommunes vision om et sundere liv for
byens borgere samt at denne vision kan fremmes ved en målrettet
indsats omkring de fire faktorer, som har en negativ påvirkning af den
generelle folkesundhed: rygning, alkohol, overvægt og mangel på
motion.
De fire faktorers negative indflydelse på folkesundheden er vel kendt
og dokumenteret og har igennem mange år været indsatsområder til
fremme af folkesundheden.
Vi vil dog pege på en femte faktor, som kraftigt påvirker
københavnernes sundhedstilstand og livskvalitet, nemlig
luftforureningen, herunder det høje indhold af dieselpartikler i den
luft, som københavnerne indånder. Vi savner i Sundhedspolitikken
overvejelser over, hvordan kommunen kan bidrage til at reducere
luftforureningen.
VLU finder det positivt, at Sundhedsudvalget har opstillet konkrete
målsætninger for indsatsen til fremme af Sundhedspolitikkens vision;
men vi har svært ved at gennemskue, hvad udgangspunktet for
indsatsen er, da høringsmaterialet ikke indeholder oplysninger om
allerede opnåede resultater ved kampagner og indsats.
VLU ser også frem til at det gennem en handlingsplan konkretiseres,
hvilke nye initiativer, der vil blive iværksat for at de konkrete måltal
kan nås. Det oplyses der desværre intet om i høringsmaterialet.
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VLU skal foreslå, at der i sammenhæng med indsatsen for unges
alkoholforbrug også iværksættes initiativer til rådgivning og
behandling af unge weekend-misbrugere. Indtagelse af alkohol,

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.

syntetiske stoffer og kokain sker i de samme miljøer, og i mange
tilfælde mener de unge misbrugere, at de ”har styr på forbruget”.
Idet vi på den ene side ser frem til at samarbejde bl.a. med
Sundhedsforvaltningen om at fremme sundhedspolitikken, især i
forbindelse med den planlagte områdefornyelse af Det Centrale
Vesterbro, savner vi på den anden side overvejelser omkring
mobilisering og lokal forankring i den særlige sundhedsfremmende
indsats blandt udsatte grupper.
Med venlig hilsen
Niels Vestergaard, formand
Vesterbro Lokaludvalg
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