Skulderklap
til sundheden

Sund By-leder Knud Matzon og borgmester Henning Jensen (S) fik i aftes i Goteborg overrakt
Den Nordiske Folkesundhedspris på 25.000 kr. (Polfoto)

"Sund By" trak nordisk sundhedspris til Horsens
Arbejdet for sundhed
i Horsens har Met et
skulderklap i form of
Den Nordiske Folkesundhedspris pa 25.000
kr.
Prisen blev overrakt i aftes
pa Den nordiske
iHelshøjko- Goteborg, og valget er faldet pa Horsens, fordi byen gør
et stort stykke arbejde i forbindelse med WHO-projektet
»Sund By år 2000«.
Horsens var blandt de forste 11 byer, der i 1987 gik ind i
projektet, som i dag taeller ca.
40 små og store byer i bade øst
og vest Europa.
Og netop omkring det sundheds-fremmende arbejde har
Horsens markeret sig kraftigt, og er i dag blandt de Sunde-byer, der bliver kigget over
skulderen.

Model for andre
Sund By-medarbejderens
arbejdsmetoder, samarbejdet
med lokalbefolkningen omkring sundhed og resultaterne

of dette, er da også en tungtvejende rsag til, at Horsens har
fået tildelt den nordiske pris.
På Helsehøjskolen mener
man, at det arbejde, der gores
i Horsens, kan vre en model
for andre - ikke blot i Norden
men i hele Europa.

Anerkendelse
til byen
Da borgmester Henning
Jensen (S) for en uge siden fik
beskeden om, at Horsens
skulle have sundhedsprisen,
sagde han bl.a.:
- Det er et flot og berigtiget
skulderklap til yore Sund Byfolk, og det er også en anerkendelse til byen selv.
- Mange of de ting, projektet
beskftiger sig med, er måske
ikke så synlige for lokalbefolkningen, men det skyldes, at
det vsentligste arbejde er det
forebyggende, og pa det
meordanpgåte
resultater, sagde Henning
Jensen.

Star bag meget
Men usynlig har Sund By-

arbejdernes indsats ikke
ret.
De har vret med som
”fødselshjælper« ved bl.a.
selvhjælpsgrupperne ,
"Børn i
Østbyen", Gasvejs-projektet,
skole-udveksling, ldrearbejdet og meget mere.
Sund By star også som
bag det kommunalt og privat-ejede udviklingsselskab " Health & Environment Horsens A/S", der
med maksimum støtte fra EF
samarbejder med mindre udviklede byer i Europa omkring
sundhed- og miljø.
Bag hele arbejdet ligger det
mål, der hedder ” Sund By år
2000". Altså arbejdet for en
sundere fremtid.
Skal det lykkes, kræver det
en drejning i tankegangen hos
befolkning, der er vant til at
blive sørget for og passet pa.
er simpelt. Folk
Værktøjet
skal lmre at tage ansvar for
deres egen sundhed. For kun
ved at gore sig selv ansvarlig,
kan man kræver , at andre også
er det. (birte)
”tænkeren«

