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Mi, a 2017. március 1-3. között megrendezett pécsi Éves Szervezői Találkozón és
Konferencián összegyűlt polgármesterek és politikai vezetők, újra megerősítjük
elkötelezettségünket az Egészséges Városok mozgalom értékei és alapelvei iránt, és
aziránt, hogy olyan körülményeket teremtünk, melyek képessé teszik az embereket
és elősegítik, hogy magasabb szinten élvezhessék az egészséget, jól-létet, és emberi
jogaikat.
Tudatában vagyunk annak, hogy egy mindenki számára magasabb szintű egészség
és jól-lét érdekében történő városi prioritások kijelölése és azok érdekében való
munkálkodás, alapvető fontosságú az egészséges fenntartható fejlődés jövőjéhez
vezető út alapjainak lefektetésében.
Felismerjük politikai felelősségünket az olyan társadalmi környezet kialakításában,
mely befogadó, biztonságos, alkalmazkodó és fenntartható, valamint amely minden
ember számára önállóbb, egészségesebb, boldogabb, biztonságosabb és teljesebb
élethez vezet.

Tisztában vagyunk azzal, hogy a városokban élő lakosság jó egészsége és jól-léte az
egyik legfontosabb ismérvei bármely város fenntartható fejlődésének, ezért
határozottan megerősítjük egyhangú támogatásunkat az Agenda 2030, és annak 17
Fenntartható Fejlődési Célja (SDGs) iránt, melyek mindegyikének középpontjában az
egészség és jól-lét áll mindenki számára.
Teljes mértékben támogatjuk azt a megújult politikai szándékot, amelyet az Agenda
2030 jelent, az olyan jövő érdekében végzett munkában, melyet a fenntartható
fejlődés, az csökkentett egyenlőtlenségek és a hátrányos helyzetűek felzárkóztatása
jellemez. Ezek egyike sem érhető el a városok vezetőinek bevonása nélkül.
Hangsúlyozzuk, hogy a városok kulcsfontosságú partnerei az Agenda 2030
megvalósításának, és egyúttal eszközei is a fenntartható, befogadó, biztonságos és
váratlan eseményekre rugalmas jövő elérésének. Határozott politikai intézkedéseket
fogunk tenni annak érdekében, hogy fejlesszük városaink lakosságának egészségét és
jól-létét, az alulról induló kezdeményezések megerősítésére fókuszálva.
Teljes mértékben egyetértünk a 2016-os Habitat III konferencia eredményeivel (ENSZ
Konferencia a Lakhatásról és Fenntartható Városi Fejlődésről: az „Új Városi Agenda”)
melyet az ENSZ 71. Közgyűlésének 68. Plenáris Ülése fogadott el.
Üdvözöljük az Egészségfejlesztés a „Fenntartható Fejlődés Agenda 2030-ban” 2016-os
Sanghaji Nyilatkozatát1, valamint egyetértve fő alapelveivel: felismerjük, hogy az
egészség és jól-lét alapvető fontosságúak a fenntartható fejlődés elérésében; az
egészségfejlesztés érdekében fogunk dolgozni az összes Fenntartható Fejlesztési
Célon és azokon túl is; vállaljuk a kihívást, hogy változást elősegítő intézkedéseket és
határozott politikai döntéseket teszünk az egészség és jól-lét érdekében; valamint
biztosítjuk, hogy a városok és közösségek kihasználják azon képességüket, hogy
mindenki számára biztosítsák az egészséget és a jól-létet.
Elismerjük, hogy a városok olyan helyek, ahol a tervezés és döntéshozás a
legközelebb van az emberekhez és közösségekhez, és ezekbe mindenkor be kell
építeni a nézeteiket, véleményeiket, igényeiket. Vállaljuk, hogy eltávolítjuk az
emberek bevonása előtt álló akadályokat minden hátrányos helyzetű csoport elől,
valamint részvételen és felhatalmazáson alapuló kormányzati módszereket fogunk
alkalmazni, hogy támogassuk az emberi potenciál és képességek teljes körű
megélését, felhasználását, a városi környezetben élő minden korcsoport számára.
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Megértjük annak fontosságát, hogy fenntartható és igazságos jövőt teremtsünk a
fiataljainknak és az elkövetkezendő generációknak, valamint vállaljuk, hogy
megvalósítjuk a 2016 decemberében Párizsban megtartott, magas szintű konferencia
eredményeit („Az Interszektoriális és Ágazatközi tevékenységek támogatása az egészség és
jól-lét érdekében a WHO Európai Régiójában”). Ennek szellemében teljesen mértékben
támogatjuk a WHO Európai Egészséges Városok Hálózata, a WHO Egészséges
Régiók Hálózata, és az Iskolák az Egészségért Európai Hálózata közötti
együttműködés megerősítését. Elismerjük annak fontosságát, hogy az egészséges
városokban minden iskola olyan hely legyen, amely mindenki számára fejleszti az
egészséget és a jól-létet, leküzdi az előítéleteket, és hozzájárul az egyenlőtlenségek
csökkentéséhez.
Elismerjük a nemek közti egyenlőség elérésének fontosságát, mint az Egészséges
Városok mozgalom egyik alapvelő elemét; ennek szellemében elfogadjuk és
vállaljuk, hogy partnerként együttműködünk a Nők egészséges és jól-léte az Európai
Régióban Stratégia végrehajtásában, melyet a WHO Regionális Európai Bizottsága 66.
ülésén fogadott el.
Elismerjük az Európai Régió városainak fontos szerepét a migrációval kapcsolatos
ügyek változó trendjeinek kezelésében, és ezért teljes mértékben egyetértünk azzal,
hogy partnerként együttműködünk a Stratégia és akcióterv a menekültek és migránsok
egészségéért a WHO Európai Régióban megvalósításában, melyet a WHO Regionális
Európai Bizottsága 66. ülésén fogadott el.
Figyelembe véve a tudományos élettel való együttműködés fontosságát, vállaljuk,
hogy feltárjuk a Régió szintű egyetemi alhálózatokat a WHO Európai Egészséges
Városok Hálózatában, annak érdekében, hogy elősegítsük az együttműködést és
támogassuk a Hálózat jövőbeni munkáját a Régióban.
Vállaljuk, hogy megosztjuk azon folyamat tapasztalatait és jó gyakorlatait egymással,
mely során városainkat a lehetőségek szerinti legegészségesebb, legboldogabb, és
legfenntarthatóbb hellyé alakítjuk. Felkérjük és ösztönözzük az Egészségügyi
Világszervezetet és Tagállamait, hogy teljes mértékben támogassanak minket ezen
célok elérésében, és hogy erősítsék meg az Egészséges Városok hálózatait minden
régióban és globálisan. Vállaljuk, hogy az Egészséges Városok mozgalom politikai
vezetőiként rendszeres időközönként ülésezünk, hogy kifejezzük és biztosítsuk
politikai elkötelezettségünket azon erőfeszítések iránt, melyek a mindenki számára
egészségesebb és boldogabb jövő kialakításához vezetnek.

