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SSäärrttrryycckk  ii  SSoocciiaallmmeeddiicciinnsskk  ttiiddsskkrriifftt  tteemmaannuummmmeerr  oomm  HHäällssaa  oocchh  mmiilljjöö,,  11999966  
  
SSttööddjjaannddee  mmiilljjööeerr  fföörr  hhäällssaa  --  eenn  ssttrraatteeggiisskktt  bbeeggrreepppp  fföörr  ddeett  
hhäällssooffrräämmjjaannddee  aarrbbeetteett  
  
BBoo  JJ  AA  HHaagglluunndd  
  
  
AAbbssttrraacctt  
  
SSeeddaann  OOttttaawwaakkoonnffeerreennsseenn  11998866  hhaarr  bbeeggrreeppppeett  SSttööddjjaannddee  mmiilljjööeerr  fföörr  hhäällssaa  uuttvveecckkllaattss  ttiillll  eenn  aavv  
nnyycckkeellssttrraatteeggiieerrnnaa  fföörr  hhäällssooffrräämmjjaannddee  aarrbbeettee..  SSaammbbaannddeett  mmeellllaann  mmiilljjöö  oocchh  hhäällssaa  ffiicckk  ddåå  eenn  nnyy  
eekkoollooggiisskk  ddiimmeennssiioonn,,  mmeenn  ddeett  vvaarr  fföörrsstt  vviidd  vväärrllddsshhäällssookkoonnffeerreennsseenn  ii  SSuunnddssvvaallll  11999911  ssoomm  
pprraakkttiisskktt  aannvväännddbbaarraa  ddeeffiinniittiioonneerr  uuttvveecckkllaaddeess..  DDeett  iinnnneeffaattttaarr  vvaarr  mmäännnniisskkoorr  bboorr,,  ddeerraass  
llookkaallssaammhhäällllee,,  ddeerraass  hheemm,,  ddäärr  ddee  lleekkeerr,,  lläärr,,  aarrbbeettaarr  oocchh  äällsskkaarr..  AArrbbeettee  mmeedd  ssttööddjjaannddee  mmiilljjööeerr  
ffllyyttttaarr  ffookkuuss  ddeellss  ffrråånn  ssjjuukkddoommssttäännkkaannddee  ttiillll  hhäällssoottäännkkaannddee,,  ddeellss  ffrråånn  fföörreebbyyggggaannddee  aarrbbeettee  
bbaasseerraatt  ppåå  rriisskkttäännkkaannddee  ttiillll  hhäällssooffrräämmjjaannddee  mmööjjlliigghhtteerr  ppåå  vvaarrddaaggssaarreennoorr  DDeett  uunniikkaa  mmeedd  
SSuunnddssvvaallllsskkoonnffeerreennsseenn  vvaarr  aatttt  ddeenn  iinntteerrnnaattiioonneellllaa  mmiilljjöörröörreelleesseenn  mmeedd  BBrruunnddttllaannddssrraappoorrtteenn  oomm  
””VVåårr  ggeemmeennssaammmmaa  ffrraammttiidd””  kknnööttss  ssaammmmaann  mmeedd  hhäällssoorröörreellsseennss  mmååll  oomm  ””HHäällssaa  fföörr  aallllaa  ttiillll  åårr  
22000000””..  RReessuullttaatteett  ffrråånn  SSuunnddssvvaallllss  kkoonnffeerreennsseenn  uuttggjjoorrddee  eenn  aavv  hhöörrnnsstteennaarrnnaa  ii  ””AAggeennddaa  2211””  vviidd  
mmiilljjöökkoonnffeerreennsseenn  ii  RRiioo,,  ddäärr  bbeettoonniinnggeenn  ppåå  mmäännnniisskkaannss  hhäällssaa  oocchh  ddeessss  rreellaattiioonn  ttiillll  mmiilljjöönn  
llyyfftteess  ffrraamm  ssoomm  eenn  aavv  ppoorrttaallppaarraaggrraaffeerrnnaa..  EEtttt  aannnnaatt  rreessuullttaatt  ffrråånn  SSuunnddssvvaallllsskkoonnffeerreennsseenn  vvaarr  
uuttvveecckklliinnggeenn  aavv  eenn  HHaannddbbookk  fföörr  aatttt  sskkaappaa  ssttööddjjaannddee  mmiilljjööeerr  fföörr  hhäällssaa,,  ””WWee  CCaann  DDoo  IItt!!””..  II  
hhaannddbbookkeenn  pprreesseenntteerraass  ddeellss  eenn  mmooddeellll  fföörr  aatttt  aannaallyysseerraa  vviikkttiiggaa  ssttrraatteeggiieerr  ii  hhäällssooffrräämmjjaannddee  aarrbbeettee  
--  tthhee  HHeeaalltthh  PPrroommoottiioonn  SSttrraatteeggyy  AAnnaallyyssiiss  MMooddeell  ((HHEELLPPSSAAMM))  oocchh  ddeellss  pprreesseenntteerraass  eenn  mmooddeellll  
mmeedd  sstteegg  vviidd  ggeennoommfföörraannddeett  aavv  pprrooggrraamm  fföörr  aatttt  sskkaappaa  ssttööddjjaannddee  mmiilljjööeerr  fföörr  hhäällssaa..  MMooddeelllleerrnnaass  
ffrraammvvääxxtt  äärr  rreessuullttaatteett  aavv  aannaallyysseerr  aavv  ccaa  11..550000  ffaallll  eelllleerr  eerrffaarreennhheetteerr  aavv  pprraakkttiisskktt  hhäällssooffrräämmjjaannddee  
aarrbbeettee..  
  
BBoo  JJ  AA  HHaagglluunndd,,  äärr  pprrooffeessssoorr  vviidd  KKaarroolliinnsskkaa  IInnssttiittuutteett,,  IInnssttiittuuttiioonneenn  fföörr  FFoollkkhhäällssoovveetteennsskkaapp,,  
AAvvddeellnniinnggeenn  fföörr  SSoocciiaallmmeeddiicciinn..  
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UUttggåånnggssppuunnkktteerr  
  
UUnnddeerr  ddee  sseennaassttee  110000  åårreenn  hhaarr  eenn  uuttvveecckklliinngg  ääggtt  rruumm  ii  SSvveerriiggee  ffrråånn  eetttt  jjoorrddbbrruukkss--  ttiillll  

iinndduussttrriissaammhhäällllee11..  DDeessssaa  ssaammhhäällllssssttrruukkttuurreellllaa  fföörräännddrriinnggaarr  kkaann  aavvlläässaass  ii  fföörräännddrraaddee  

hhäällssoofföörrhhåållllaannddeenn  fföörr  ddeenn  eennsskkiillddee  oocchh  ddäärrmmeedd  oocckkssåå  eetttt  fföörräännddrraatt  ssjjuukklliigghheettssmmöönnsstteerr  ii  

bbeeffoollkknniinnggeenn..  DDeettttaa  ååtteerrvveerrkkaarr  oocckkssåå  ppåå  ddeett  fföörreebbyyggggaannddee  aarrbbeetteett  mmeedd  kkrraavv  ppåå  nnyyaa  aarrbbeettssssäätttt  

((11))..  FFrråånn  mmiitttteenn  aavv  11880000--ttaalleett  hhaarr  ttrree  ssttöörrrree  fföörräännddrriinnggaarr  ääggtt  rruumm  ii  aarrbbeettssmmaarrkknnaaddeennss  

uuttvveecckklliinngg..  ÅÅrr  11993300  vvaarr  ii  SSvveerriiggee  uunnggeeffäärr  eenn  ttrreeddjjeeddeell  aavv  bbeeffoollkknniinnggeenn  ssyysssseellssaatttt  ii  vvaarrddeerraa  

jjoorrddbbrruukk  mmeedd  sskkooggssbbrruukk,,  iinndduussttrrii  mmeedd  bbyyggggnnaaddssvveerrkkssaammhheett  ssaammtt  sseerrvviiccee  ((hhaannddeell,,  ssaammffäärrddsseell  

oocchh  ttjjäännsstteerr))..  ÅÅrr  11995500  ssyysssseellssaattttee  jjoorrdd--  oocchh  sskkooggssbbrruukkeett  ccaa  2200%%  aavv  ddee  fföörrvväärrvvssaarrbbeettaannddee  

mmeeddaann  aannddeelleenn  fföörr  iinndduussttrrii  oocchh  sseerrvviiccee  hhaaddee  öökkaatt  ttiillll  vvaarrddeerraa  4400%%..  UUnnddeerr  11998800--ttaalleett  hhaarr  

jjoorrddbbrruukkeettss  bbeettyyddeellssee  mmiinnsskkaatt  yytttteerrlliiggaarree  ssaammttiiddiiggtt  ssoomm  eexxppaannssiioonneenn  iinnoomm  iinndduussttrriinn  hhaarr  

uupppphhöörrtt..  AAnnddeelleenn  vveerrkkssaammmmaa  ii  jjoorrddbbrruukk,,  sskkooggssaarrbbeettee  oocchh  ffiisskkee  vvaarr  eennddaasstt  33%%  åårr  11998877..  

AAnnddeelleenn  aannssttäällllddaa  iinnoomm  iinndduussttrrii,,  ttiillllvveerrkknniinngg  oocchh  ttrraannssppoorrtt  uuppppnnååddddee  ssiinn  hhööggssttaa  nniivvåå  ppåå  11996600--

ttaalleett  oocchh  hhaarr  sseeddaann  ddeessss  rreedduucceerraattss  ffrråånn  5500%%  ttiillll  1199%%..  IIddaagg  äärr  ddeenn  ssttöörrssttaa  iinndduussttrriisseekkttoorrnn  ppåå  eetttt  

eelllleerr  aannnnaatt  ssäätttt  kknnuutteett  ttiillll  bbiilliissmmeenn..  AAnnddeelleenn  aannssttäällllddaa  ii  nnyyaa  sseekkttoorreerr  ffrr  aa  iinnoomm  ooffffeennttlliigg  

vveerrkkssaammhheett  hhaarr  öökkaatt  mmaarrkkaanntt  eefftteerr  11995500..  NNyyaa  sseekkttoorreerr  bböörrjjaaddee  vvääxxaa  ttiillll  ssoomm  uuttbbiillddnniinngg,,  vvåårrdd,,  

oommssoorrgg,,  mmeeddiiaa,,  uunnddeerrhhåållllnniinngg  oocchh  kkuullttuurr..  II  rruunnddaa  ttaall  hhaarr  440000..000000  aarrbbeetteenn  ttiillllkkoommmmiitt  uunnddeerr  

eefftteerrkkrriiggssttiiddeenn  ii  ddeenn  ooffffeennttlliiggtt  oorrggaanniisseerraaddee  ttjjäännsstteesseekkttoorrnn..  DDeett  äärr  ddeessssaa  aarrbbeetteenn  ssoomm  uunnddeerr  

bböörrjjaann  aavv  11999900--ttaalleett  rreedduucceerraattss  ii  aannttaall..      

  

IInndduussttrriissaammhhäälllleett  hhaarr  ssåålleeddeess  ii  ssttoorrtt  öövveerrggååtttt  ttiillll  eetttt  aallllttmmeerr  ttjjäännsstteeddoommiinneerraatt  ssaammhhäällllee..  ÄÄvveenn  

aarrbbeetteettss  kkaarraakkttäärr  vviidd  ddaattoorriisseerriinnggeenn  bbiiddrraarr  ttiillll  ffllyyttaannddee  ggrräännsseerr  mmeellllaann  aarrbbeettaarree  oocchh  

ttjjäännsstteemmäänn..  II  ssttäälllleett  fföörr  eenn  ddiirreekktt  hhaanntteerriinngg  aavv  rreeddsskkaapp  oocchh  mmaasskkiinneerr  hhaarr  aarrbbeetteett  ii  pprroodduukkttiioonneenn  

bblliivviitt  oorriieenntteerraatt  mmoott  mmooddeelllleerr  ssoomm  sskkaappaass  vviidd  bbiillddsskkäärrmmaarr..  AArrbbeetteett  hhaarr  bblliivviitt  mmeerr  aabbssttrraakktt  oocchh  

ddäärrmmeedd  ""ttjjäännsstteemmaannnnaalliikktt""..  VViidd  ddeennnnaa  ttyypp  aavv  aarrbbeettee  sskkeerr  oocckkssåå  eenn  fföörrsskkjjuuttnniinngg  ffrråånn  pprraakkttiisskkaa  

ttiillll  tteeoorreettiisskkaa  kkvvaalliiffiikkaattiioonnsskkrraavv,,  vviillkkeett  bbiiddrraarr  ttiillll  aatttt  ssuuddddaa  uutt  ggrräännsseerrnnaa  mmeellllaann  aarrbbeettaarree  oocchh  

ttjjäännsstteemmäänn  ii  iinndduussttrriinn..    

  

  

                                                                                                                      
11  AArrttiikkeellnn  bbyyggggeerr  ppåå  ddeellaarr  aavv  HHaagglluunndd  BBJJAA,,  SSvvaannssttrröömm  LL..  SSaammhhäällllssmmeeddiicciinn  --  eenn  iinnttrroodduukkttiioonn..  LLuunndd::  
SSttuuddeennttlliitttteerraattuurr  11999955..  DDeessssaa  aavvssnniitttt  äärr  öövveerrssäättttnniinnggaarr  ffrråånn    SSuunnddssvvaallll  HHaannddbbooookk  oonn  CCrreeaattiinngg  SSuuppppoorrttiivvee  
EEnnvviirroonnmmeennttss  ffoorr  HHeeaalltthh,,  ´́WWee  CCaann  DDoo  IItt!!´́  ssoomm  aarrbbeettaaddeess  ffrraamm  vviidd  VVäärrllssddhhäällssookkoonnffeerreennsseenn  ii  SSuunnddssvvaallll  11999911..  
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HHäällssoo--  oocchh  ssjjuukkddoommssppaannoorraammaatt  hhaarr  fföörräännddrraattss  öövveerr  ssaammmmaa  ttiidd..  VViidd  fföörrrraa  sseekkeellsskkiifftteett  

ddoommiinneerraaddeess  oohhäällssooppaannoorraammaatt  aavv  iinnffeekkttiioonnssssjjuukkddoommaarr..  IIddaagg  ddoommiinneerraass  ddee  fflleessttaa  

iinndduussttrriilläännddeerr  aavv  eenn  hhöögg  fföörreekkoommsstt  aavv  kkrroonniisskkaa  ssjjuukkddoommaarr  ssoomm  hhjjäärrtt--  oocchh  kkäärrllssjjuukkddoommaarr  oocchh  

ccaanncceerr..  DDeenn  ttrreeddjjee  vvååggeenn  aavv  oohhäällssaa  ssoomm  fföörroorrssaakkaass  aavv  ddeett  ppoossttiinndduussttiirreellllaa  ssaammhhäälllleett  

ddoommiinneerraass  aallllttmmeerr  aavv  ppssyykkoossoommaattiisskkaa  bbeessvväärr  oocchh  ii  SSvveerriiggee  oocckkssåå  aavv  ssttoorraa  sskkiillllnnaaddeerr  ii  

ssjjuukklliigghheett  mmeellllaann  kkvviinnnnoorr  oocchh  mmäänn  ii  tt  eexx  fföörreekkoommsstt  aavv  fföörrsslliittnniinnggssssjjuukkddoommaarr  ii  lleeddeerr  oocchh  

mmuusskklleerr..  

  

FFoollkkhhäällssooaarrbbeetteett  ffookkuusseerraaddeess  vviidd  iinndduussttiirraalliissmmeennss  ffrraammvvääxxtt  ttiillll  hhäällssooppoolliittiisskkaa  rreeffoorrmmeerr  ssoomm  

ffrräämmsstt  ppååvveerrkkaaddee  ddeenn  ffyyssiisskkaa  oocchh  ssoocciiaallaa  mmiilljjöönn,,  vviillkkeett  rreessuulltteerraaddee  ii  tt  eexx  bbäättttrree  bbooeennddee,,  rreenntt  

vvaatttteenn,,  oommhhäännddeerrttaaggaannddee  aavv  aavvffaallll,,  bbäättttrree  mmaatt..  DDeennnnaa  fföörrssttaa  ffaass  aavv  ffoollkkhhäällssooaarrbbeetteett  aavvllöösstteess  

uunnddeerr  ddeenn  eekkoonnoommiisskkaa  ttiillll--vvääxxttffaasseenn  aavv  eenn  ffookkuurrsseerriinngg  ppåå  iinnddiivviiddeenn  oocchh  mmyycckkeett  lliittee  ppåå  mmiilljjöönnss  

bbeettyyddeellssee  fföörr  hhäällssaa..  HHäällssoouuppppllyyssnniinngg  rriikkttaadd  ttiillll  eennsskkiillddaa  iinnddiivviiddeerr  vvaarr  hhuuvvuuddiinnnneehhåålllleett..  MMeenn,,  iiddaagg  

nnäärr  ddeett  ppoossttiinndduussttrriieellllaa  ssaammhhäälllleett  ffoorrmmaass  sskkeerr  ååtteerr  iiggeenn  eenn  ffookkuusseerriinngg  ppåå  mmiilljjööaarrbbeettee  ssoomm  ddeenn  

ssttoorraa  mmööjjlliigghheetteenn  aatttt  ååssttaaddkkoommmmaa  bbäättttrree  hhäällssaa  fföörr  bbeeffoollkknniinnggeenn,,  aatttt  sskkaappaa  ssttööddjjaannddee  mmiilljjööeerr  fföörr  

hhäällssaa..  II  ddeettttaa  aarrbbeettee  hhaannddllaarr  ddeett  oomm  aatttt  bbeeddöömmaa  vviillkkaa  fföörruuttssäättttnniinnggaarr  ssoomm  bbeehhöövveerr  vvaarraa  ssåå  

ggyynnnnssaammmmaa  ssoomm  mmööjjlliiggtt  fföörr  aatttt  uuppppnnåå  vviissssaa  mmååll..  DDeett  äärr  ddeennnnaa  ssttrraatteeggiisskkaa  ddiisskkuussssiioonn  ssoomm  hhaarr  

uuttvveecckkllaattss  ii  ffoollkkhhäällssoopprrooggrraamm..  

  

DDee  ttrreennddeerr  ssoomm    mmaann  sseerr  ii  ddeessssaa  ssttrräävvaannddeenn  iinnoomm  hhäällssoo--  oocchh  ssjjuukkvvåårrddeenn  äärr  eenn  fföörrsskkjjuuttnniinngg  ffrråånn  

iinnddiivviiddeerr  mmoott  ssyysstteemmttäännkkaannddee  oocchh  mmiilljjööppååvveerrkkaann..  IInnoomm  mmiilljjööaarrbbeetteett  ii  ddeett  ssvveennsskkaa  ssaammhhäälllleett  ggåårr  

ttrreennddeenn  åått  mmoottssaatttt  hhåållll  ddäärr  mmaann  mmeerr  oocchh  mmeerr  ttaallaarr  oomm  vviikktteenn  aavv  aatttt  ddeenn  eennsskkiillddee  lläärr  ssiigg  sskkööttaa  

ssoopphhaanntteerriinnggeenn  oocchh  lläärr  ssiigg  aannvväännddaa  rräätttt  bbrräännssllee,,  kköörraa  bbiill  vvaarrssaammtt  eettcc..  DDeett  äärr  ii  ddeett  mmöötteett  ssoomm  

bbeeggrreeppppeett  ssttööddjjaannddee  mmiilljjööeerr  fföörr  hhäällssaa  äärr  aannvväännddbbaarrtt..  MMaann  ttaallaarr  oocckkssåå  oomm  ddeett  nnyyaa  ffoollkkhhäällssooaarrbbeetteett  

((TThhee  NNeeww  PPuubblliicc  HHeeaalltthh))..  II  aarrbbeetteett  mmeedd  aatttt  ffrräämmjjaa  ffoollkkhhäällssaann  ssttåårr  iinnttee  iinnddiivviiddeerrnnaa  ssoomm  

iinnddiivviiddeerr  ii  ffookkuuss..  DDee  iinnggåårr  iissttäälllleett  ii  oolliikkaa  ggrruuppppeerr  oocchh  ""kkoolllleekkttiivv""..  DDee  lleevveerr  ii  ffaammiilljjeerr,,  ddeellttaarr  ii  

fföörreenniinnggaarr  oocchh  ffoollkkrröörreellsseerr,,  lleevveerr  ii  kkvvaarrtteerreett  eelllleerr  bbyyssaammhhäälllleett  oocchh  äärr  mmeeddbboorrggaarree  ii  eetttt  

ssaammhhäällllee  mmeedd  eenn  oorrggaanniisseerraadd  ssttaattssbbiillddnniinngg..  AAkkttöörreerrnnaa  äärr  iinnttee  bbaarraa  oolliikkaa  iinnddiivviiddeerr  uuttaann  oocckkssåå  

oolliikkaa  kkoolllleekkttiivvaa  iinnssttiittuuttiioonneerr..    

  

  

FFoollkkhhäällssooaarrbbeetteett  ffookkuusseerraaddeess  vviidd  iinndduussttrriiaalliissmmeennss  

ffrraammvvääxxtt  ttiillll  hhäällssooppoolliittiisskkaa  rreeffoorrmmeerr  ssoomm  ffrräämmsstt    

ppååvveerrkkaaddee  ddeenn  ffyyssiisskkaa  oocchh  ssoocciiaallaa  mmiilljjöönn  
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DDee  ffoollkkhhäällssooiinnrriikkttaaddee  pprreevveennttiivvaa  iinnssaattsseerrnnaa  bblliirr  ddäärrfföörr  ttiillll  eenn  ddeell  aavv  eenn  ssaammhhäälllleelliigg  pprroocceessss  

ssoomm  iinnnneehhåålllleerr  aallllaa  ddee  kkoonnfflliikktteerr  ssoomm  ssaammhhäälllleett  iinnnneehhåålllleerr  äävveenn  ii  öövvrriiggtt..  EEnn  aavv  ddee  vviikkttiiggaassttee  

iinnttrreesssseemmoottssäättttnniinnggaarrnnaa  hhaannddllaarr  oomm  iinnddiivviiddeenn  vviissaavvii  ssaammhhäälllleettss  oorrggaanniissaattiioonneerr..  

  
VVaadd  äärr  ffoollkkhhäällssooaarrbbeettee??  
  
ÅÅttggäärrddeerrnnaa  fföörr  aatttt  fföörrbbäättttrraa  ffoollkkhhäällssaann  kkaann  ii  pprriinncciipp  ddeellaass  iinn  ii  ttvvåå  hhuuvvuuddggrruuppppeerr..  DDeellss  ssååddaannaa  

ååttggäärrddeerr  ssoomm  äärr  iinnrriikkttaaddee  ppåå  aatttt  sskkaappaa  fföörruuttssäättttnniinnggaarr  oocchh  mmiilljjööeerr--  ssoocciiaalltt  oocchh  kkuullttuurreelllltt,,  

ffyyssiisskktt,,  ppoolliittiisskktt,,  eekkoonnoommiisskktt  oocchh  eemmoottiioonneelllltt--  ssoomm  ffrräämmjjaarr  iinnddiivviiddeerrnnaass  hhäällssaa,,  ddeellss  iinnssaattsseerr  

ssoomm  rriikkttaarr  ssiigg  ddiirreekktt  ttiillll  iinnddiivviiddeerr,,  ggrruuppppeerr  eelllleerr  iinnssttiittuuttiioonneerr  fföörr  aatttt  fföörrmmeeddllaa  kkuunnsskkaappeerr  oocchh  

öökkaa  mmeeddvveetteennhheetteenn  oomm  ssaammbbaanndd  mmeellllaann  lleevvnnaaddssvvaannoorr  oocchh  hhäällssaa..  MMeettooddeerrnnaa  ssppäännnneerr  ddäärrmmeedd  

öövveerr  hheellaa  sskkaallaann  ffrråånn  eekkoonnoommiisskk  ppoolliittiikk  oocchh  llaaggssttiiffttnniinngg  ttiillll  hhäällssoouuppppllyyssnniinngg..  

  

II  ddeeffiinniittiioonneenn  ggöörrss  ssåålleeddeess  eenn  pprreecciisseerriinngg  aavv  ffoollkkhhäällssooaarrbbeettee  ttiillll  aatttt  aavvssee  iinnssaattsseerr  mmeedd  ffookkuuss  ppåå  

oocchh  uuttttaallaadd  aavvssiikktt  aatttt  bbiiddrraa  ttiillll  eenn  bbäättttrree  hhäällssaa  ii  bbeeffoollkknniinnggeenn..  DDeett  äärr  aavvssiikktteenn  ssoomm  ssäättttss  ii  

cceennttrruumm  fföörr  aavvggäännssnniinnggeenn..  VVii  kkaann  sskkiilljjaa  ffoollkkhhäällssooaarrbbeetteett  mmeedd  ddeenn  ddiirreekkttaa  aavvssiikktteenn  aatttt  

fföörrbbäättttrraa  ffoollkkhhäällssaann  oocchh  aannddrraa  iinnssaattsseerr  ssoomm  --  ii  ssttöörrrree  eelllleerr  mmiinnddrree  oommffaattttnniinngg  --  hhaarr  eenn  

aavvggöörraannddee  bbeettyyddeellssee  fföörr  hhäällssoouuttvveecckklliinnggeenn..    

  

HHäällssaa  oocchh  mmiilljjöö  ii  eetttt  iinntteerrnnaattiioonneelllltt  ppeerrssppeekkttiivv  

VViidd  VVäärrllddsshhäällssoooorrggaanniissaattiioonneennss  ((WWHHOOss))  3300::ee  ggeenneerraallfföörrssaammlliinnggssmmööttee  vvåårreenn  11997777  

eettaabblleerraaddeess  bbeeggrreeppppeett  ""HHäällssaa  fföörr  aallllaa  ttiillll  åårr  22000000""  ((22))..  EEtttt  åårr  sseennaarree  kkoonnkkrreettiisseerraaddeess  ssttrraatteeggiinn  ii  

ddeenn  sskk  AAllmmaa  AAttaa  ddeekkllaarraattiioonneenn  ((33))..  AAllmmaa  AAttaa  ddeekkllaarraattiioonneenn  äärr  eenn  vviikkttiigg  mmiillssttoollppee  ii  ddeenn  

iinntteerrnnaattiioonneellllaa  uuttvveecckklliinnggeenn  aavv  hhäällssooffrräämmjjaannddee  aarrbbeettee  ddäärr  mmaann  bbeettoonnaaddee  bbll  aa  aatttt  hhäällssaa  äärr  eetttt  

ssoocciiaalltt  mmååll  fföörr  nnaattiioonneerr..  FFöörr  EEuurrooppaass  ddeell  bblleevv  sseeddeemmeerraa  ddookkuummeenntteett  ""MMååll  fföörr  EEuurrooppaass  

nnaattiioonneerrss  hhäällssaa""  eetttt  mmeerraa  pprraakkttiisskktt  iinnrriikkttaatt  ddookkuummeenntt  ((44))..  

  

  

  

  

  

BBeeggrreeppppeett  ""ssttööddjjaannddee  mmiilljjööeerr  fföörr  hhäällssaa""  mmyynnttaaddeess  vviidd  OOttttaawwaa--kkoonnffeerreennsseenn  11998866  ((55)),,  mmeenn  

ggeennoomm  SSuunnddssvvaallllsskkoonnffeerreennsseenn  11999911  ggaavvss  eenn  bbeeggrreeppppssrraamm  ttiillll  ddeett  ttvväärrsseekkttoorriieelllltt  iinnrriikkttaaddee  

HHäällssooffrräämmjjaannddee  aarrbbeettee  äärr  ddeenn  pprroocceessss  ssoomm  ggeerr  
mmäännnniisskkoorr  mmööjjlliigghheetteerr  aatttt  öökkaa  kkoonnttrroolllleenn  öövveerr  ssiinn    
hhäällssaa  oocchh  aatttt  fföörrbbäättttrraa  ddeenn  ((OOttttaawwaa  CChhaarrtteerr  11998866))  
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hhäällssooffrräämmjjaannddee  aarrbbeetteett,,  ssoomm  ttyycckkss  bbllii  11999900--ttaalleettss  ddoommiinneerraannddee  bbiiddrraagg  ii  ddeett  hhäällssooffrräämmjjaannddee  

oocchh  fföörreebbyyggggaannddee  aarrbbeetteett  ((66,,77,,88))..  

  

UUnnddeerr  sseennaarree  åårr  hhaarr  iinnttrreesssseett  öökkaatt  bbååddee  fföörr  mmiilljjööffrrååggoorr  oocchh  fföörr  ffoollkkhhäällssooffrrååggoorr  oocchh  ddeerraass  

bbeettyyddeellssee  fföörr  mmäännsskklliigghheetteennss  oocchh  mmiilljjöönnss  ffrraammttiidd..  SSoomm  eetttt  rreessuullttaatt  hhaarr  bbeehhoovveett  aavv  eenn  hhåållllbbaarr  

uuttvveecckklliinngg  ffookkuusseerraattss  nnäärr  ddeett  ggäälllleerr  mmiilljjöö  oocchh  ffoollkkhhäällssaa..    

  

PPåå  mmiilljjöössiiddaann  kkaann  ddeettttaa  ssppåårraass  ttiillllbbaakkaa  ttiillll  ddeenn  fföörrssttaa  gglloobbaallaa  mmiilljjöökkoonnffeerreennsseenn,,  ssoomm  hhööllllss  ii  

SSttoocckkhhoollmm  11997722..  DDeennnnaa  kkoomm  ffrraammfföörr  aalllltt  aatttt  bbiiddrraa  ttiillll  eettaabblleerriinnggeenn  aavv  FFöörreennttaa  NNaattiioonneerrnnaass  

mmiilljjöö--pprrooggrraamm  11997733  ((UUNNEEPP))..  EEtttt  mmeerr  aakkttuueelllltt  uuttttrryycckk  fföörr  eenn  ssaammllaannddee  mmiilljjöö//  hhäällssaa--  iiddeeoollooggii  

äärr  11998877  åårrss  ""WWoorrlldd  CCoommmmiissssiioonn  oonn  EEnnvviirroonnmmeenntt  aanndd  DDeevveellooppmmeenntt""..  DDeennnnaa  lleeddddeess  aavv  ddeenn  

nnoorrsskkaa  pprreemmiiäärrmmiinniisstteerrnn  GGrroo  HHaarrlleemm  BBrruunnddttllaanndd  oocchh  ddeessss  rreessuullttaatt  llaaddeess  ffrraamm  ii  rraappppoorrtteenn  ""OOuurr  

ccoommmmoonn  ffuuttuurree""  ((99))..  DDeennnnaa  fföölljjddeess  sseennaarree  aavv  UUNNEEPP--ddookkuummeenntteett  ""EEnnvviirroonnmmeennttaall  

PPeerrssppeeccttiivveess  ttoo  tthhee  yyeeaarr  22000000  aanndd  bbeeyyoonndd"",,  ssoomm  aannttooggss  aavv  FFöörreennttaa  NNaattiioonneerrnnaass  

ggeenneerraallfföörrssaammlliinngg  ii  ddeecceemmbbeerr  11998877  ((1100))..    SSeennaarree  hhaarr  ddee  eeuurrooppeeiisskkaa  lläännddeerrnnaa  fföölljjtt  uupppp  ddeettttaa  

aarrbbeettee  mmeedd  fföörrssllaagg  ttiillll  rriikkttlliinnjjeerr  fföörr  lläännddeerrnnaass  mmiilljjöö  oocchh  hhäällssooaarrbbeettee  ((1111))..  

  

VViidd  FFNN::ss  kkoonnffeerreennss  oomm  mmiilljjöö--  oocchh  uuttvveecckklliinngg  ((UUNNCCEEDD))  ii  RRiioo  ddee  JJaanneeiirroo  ii  jjuunnii  11999922  aannttooggss  

hhaannddlliinnggsspprrooggrraammmmeett  AAggeennddaa  2211..  AAggeennddaann  --  ddeett  llaattiinnsskkaa  uuttttrryycckkeett  fföörr  ddaaggoorrddnniinngg  eelllleerr  

fföörrddrraaggnniinnggsslliissttaa  --  ggeerr  mmååll  oocchh  rriikkttlliinnjjeerr  fföörr  aatttt  uuppppnnåå  eenn  hhåållllbbaarr  uuttvveecckklliigg  ggeennoomm  aatttt  uuttrroottaa  

ffaattttiiggddoomm  oocchh  uunnddaannrrööjjaa  hhootteenn  mmoott  mmiilljjöönn..  HHaannddlliinnggsspprrooggrraammmmeett  äärr  llåånnggssiikkttiiggtt  oocchh  ssttrrääcckkeerr  

ssiigg  iinn  ii  ddeett  2211::aa  åårrhhuunnddrraaddeett..  HHaannddlliinnggsspprrooggrraammmmeett  äärr  ssttaarrkktt  ppoolliittiisskktt  oocchh  mmoorraalliisskktt  

fföörrpplliikkttiiggaannddee  fföörr  ddee  ssttaatteerr  ssoomm  ggeennoomm  ddeellttaaggaannddee  ii  RRiioo,,  ddäärriibbllaanndd  SSvveerriiggee,,  ssttåårr  bbaakkoomm  

AAggeennddaa  2211..  AAggeennddaa  2211  sskkaallll  ddäärrfföörr  sseess  ssoomm  eenn  kkrraaffttffuullll  uuppppffoorrddrraann  ttiillll  hhaannddlliinngg..  DDeenn  uuttggöörr  eetttt  

uuppppddrraagg  ttiillll  ssååvvääll  ssttaatteerr  ssoomm  ttiillll  ggrruuppppeerr  oocchh  iinnddiivviiddeerr  ii  ssaammhhäälllleett  aatttt  ddeellttaa  ii  aarrbbeetteett  mmeedd  mmiilljjöö--  

oocchh  uuttvveecckklliinnggssffrrååggoorrnnaa  uunnddeerr  rreesstteenn  aavv  11990000--ttaalleett  oocchh  iinn  ii  nnäässttaa  sseekkeell  ((1122))..  

  

PPåå  hhäällssoossiiddaann  kkoomm  AAllmmaa--AAttaa--kkoonnffeerreennsseenn  ((11997788))  oomm  pprriimmäärr  hhäällssoovvåårrdd  oocchh  ""HHäällssaa  fföörr  aallllaa""  

ssttrraaggeeggiieenn  iinnoomm  VVäärrllddsshhäällssoooorrggaanniissaattiioonneenn  ((WWHHOO))  aatttt  pprrääggllaa  ssyynneenn  ppåå  hhäällssaa  oocchh  vvaadd  ssoomm  kkaann  

ggöörraass  fföörr  ddeenn..  MMeenn  ddeett  vvaarr  OOttttaawwaa--kkoonnffeerreennsseenn  ((11998866)),,  ssoomm  ggaavv  ffoollkkhhäällssooaarrbbeetteett  ddeessss  

mmooddeerrnnaa  ttyynnggddppuunnkktt  ggeennoomm  aatttt  ffrraammhhåållllaa  ddeett  hhäällssooffrräämmjjaannddee  aarrbbeetteett  ((55))..  DDäärr  uunnddeerrssttrröökkss  

bbeettyyddeellsseenn  aavv  hhäällssaa  ssoomm  eenn  hheellhheett  oocchh  eenn  rreessuurrss  fföörr  vvaarrddaaggsslliivveett,,  mmeedd  ssoocciiaallaa,,  aannddlliiggaa  oocchh  

ffyyssiisskkaa  ddiimmeennssiioonneerr..  FFöörr  aatttt  ddeett  hhäällssooffrräämmjjaannddee  aarrbbeetteett  sskkaallll  vvaarraa  eeffffeekkttiivvtt  mmååssttee  ddeett  ffiinnnnaass  
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fföörreesspprrååkkaarree  fföörr  hhäällssaa,,  rreessuurrsseerr  ssoomm  mmööjjlliiggggöörr  fföörr  mmäännnniisskkoorr  aatttt  uuppppnnåå  ssiinn  hhäällssooppootteennttiiaall  oocchh  

mmeeddlliinngg  mmeellllaann  oolliikkaa  ssoocciiaallaa  iinnttrreesssseenn..    

    

II  OOttttaawwaa  iiddeennttiiffiieerraaddeess  ffeemm  mmeeddeell  fföörr  hhäällssooffrräämmjjaannddee  aarrbbeettee,,  nnäämmlliiggeenn  aatttt  ssttäärrkkaa  aakkttiioonn  ii  

llookkaallssaammhhäälllleett,,  aatttt  uuttvveecckkllaa  ppeerrssoonnlliiggaa  ffäärrddiigghheetteerr,,  aatttt  oommoorriieenntteerraa  hhäällssoo--  oocchh  ssjjuukkvvåårrddeenn,,  aatttt  

bbyyggggaa  eenn  hhäällssooffrräämmjjaannddee  ppoolliittiikk  ssaammtt  aatttt  sskkaappaa  ssttööddjjaannddee  mmiilljjööeerr  fföörr  hhäällssaa..  HHäällssooffrräämmjjaannddee  

aarrbbeettee  ddeeffiinniieerraaddeess  ssoomm::  HHäällssooffrräämmjjaannddee  aarrbbeettee  äärr  ddeenn  pprroocceessss  ssoomm  ggeerr  mmäännnniisskkoorr  

mmööjjlliigghheetteerr  aatttt  öökkaa  kkoonnttrroolllleenn  öövveerr  ssiinn  hhäällssaa  oocchh  aatttt  fföörrbbäättttrraa  ddeenn..  FFöörr  aatttt  nnåå  eetttt  ttiillllssttåånndd  aavv  

ffuullllssttäännddiiggtt  ffyyssiisskk,,  mmeennttaalltt  oocchh  ssoocciiaalltt  vväällbbeeffiinnnnaannddee  mmååssttee  iinnddiivviiddeenn  eelllleerr  ggrruuppppeenn  kkuunnnnaa  

iiddeennttiiffiieerraa  ssiinnaa  ssttrräävvaannddeenn  oocchh  bbllii  mmeeddvveetteenn  oomm  ddeemm,,  ttiillllffrreeddssssttäällllaa  ssiinnaa  bbeehhoovv  oocchh  fföörräännddrraa  

eelllleerr  bbeemmäässttrraa  mmiilljjöönn..  HHäällssaa  sskkaallll  ddäärrfföörr  sseess  ssoomm  eenn  rreessuurrss  ii  vvaarrddaaggsslliivveett  oocchh  iinnttee  ssoomm  mmåålleett  ii  

ttiillllvvaarroonn..  HHäällssaa  äärr  eetttt  ppoossiittiivvtt  bbeeggrreepppp  ssoomm  bbeettoonnaarr  ssoocciiaallaa  oocchh  ppeerrssoonnlliiggaa  rreessuurrsseerr,,  lliikkaa  vvääll  

ssoomm  ffyyssiisskk  fföörrmmååggaa..  HHäällssooffrräämmjjaannddee  aarrbbeettee  äärr  ddäärrfföörr  iinnttee  bbaarraa  eetttt  aannssvvaarr  fföörr  hhäällssoosseekkttoorrnn..  

AArrbbeetteett  hhaannddllaarr  iinnttee  bbaarraa  oomm  hhäällssoossaammmmaa  lliivvssssttiillaarr,,  uuttaann  ggäälllleerr  vvåårrtt  vväällbbeeffiinnnnaannddee  ii  vviiddaarree  

bbeemmäärrkkeellssee..  

  

AAddeellaaiiddee--kkoonnffeerreennsseenn  kkoomm  sseennaarree  ((11998888))  aatttt  aarrbbeettaa  vviiddaarree  mmeedd  ddeenn  hhäällssooffrräämmjjaannddee  ppoolliittiikkeenn  

oocchh  ttrryycckkttee  ppåå  bbeettyyddeellsseenn  aavv  aatttt  oolliikkaa  oommrrååddeenn  sskkaallll  vviissaa  oommssoorrgg  oomm  hhäällssaa  oocchh  jjäämmlliikkhheett  ((66))..  

HHäällssaa  kkaann  sseess  ssoomm  eenn  ffuunnddaammeennttaall  mmäännsskklliigg  rräättttiigghheett  oocchh  eenn  kkllookk  ssoocciiaall  iinnvveesstteerriinngg..  FFyyrraa  

nnyycckkeelloommrrååddeenn,,  nnäärr  ddeett  ggäällllddee  aatttt  uuppppnnåå  eenn  hhäällssoossaamm  ooffffeennttlliigg  ppoolliittiikk  iiddeennttiiffiieerraaddeess,,  nnäämmlliiggeenn  

aatttt  ssttööddjjaa  kkvviinnnnoorrss  hhäällssaa,,  aatttt  eelliimmiinneerraa  hhuunnggeerr  oocchh  ffeellnnäärriinngg,,  aatttt  mmiinnsskkaa  bbrruukk  aavv  ttoobbaakk  oocchh  

aallkkoohhooll  ssaammtt  aatttt  aarrbbeettaa  fföörr  ssttööddjjaannddee  mmiilljjööeerr..  EEnn  aarrbbeettssggrruupppp  iinnoomm  WWHHOO  aarrbbeettaaddee  ffrraamm  eenn  

lliikknnaannddee  aakkttiioonnssppllaann  fföörr  uuttvveecckklliinnggsslläännddeerr  11998899  ((77))..  

  
SSuunnddssvvaallll--kkoonnffeerreennsseenn  oomm  ssttööddjjaannddee  mmiilljjööeerr  fföörr  hhäällssaa  
  
DDeett  ssoomm  kkoomm  aatttt  bbllii  uunniikktt  mmeedd  SSuunnddssvvaallllsskkoonnffeerreennsseenn  vvaarr  aatttt  ffrrååggoorr  kkrriinngg  ffoollkkhhäällssaa  oocchh  mmiilljjöö,,  

ssoomm  uunnddeerr  ddeecceennnniieerr  uuttvveecckkllaattss  oolliikkaa,,  nnuu  fföörr  fföörrssttaa  ggåånnggeenn  kkoomm  aatttt  hhaammnnaa  ppåå  ssaammmmaa  aarreennaa..  

EEtttt  aannttaall  bbööcckkeerr  --  bbrriieeffiinnggbbööcckkeerr  --  hhaaddee  ffrraammssttäällllttss  aavv  aarrrraannggöörrsslläännddeerrnnaa  ii  NNoorrddeenn  ssaammtt  aavv  

VVäässtteerrnnoorrrrllaannddss  lläännss  llaannddssttiinngg  oocchh  VVäärrllddsshhäällssoooorrggaanniissaattiioonneenn..  DDee  bbeehhaannddllaaddee  ffrrååggeessttäällllnniinnggaarr  

iinnoomm  oommrrååddeenn  ssoomm  uuttbbiillddnniinngg  ((CCaannaaddaa  ((1133)))),,  mmaatt  oocchh  jjoorrddbbrruukk  ((NNoorrggee  ((1144)))),,  bbooeennddee  oocchh  

llookkaall  mmiilljjöö  ((DDaannmmaarrkk  ((1155)),,  ssoocciiaalltt  ssttöödd  oocchh  vvåårrdd  ((FFiinnllaanndd  ((1166)))),,  ttrraannssppoorrtt,,  mmiilljjöö  oocchh  hhäällssaa  

((WWHHOO  ((1177)))),,  aarrbbeettee  ((SSvveerriiggee  ((1188)))),,  hhäällssooffrräämmjjaannddee  aarrbbeettee  ppåå  rreeggiioonnaall  oocchh  llookkaall  nniivvåå  

((VVäässtteerrnnoorrrrllaannddss  lläännss  llaannddssttiinngg  ((1199))))  ssaammtt  hhäällssooffrräämmjjaannddee  aarrbbeettee  ii  UU--lläännddeerr  ((WWHHOO  ((2200))))..  
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KKoonnffeerreennsseenn  ii  SSuunnddssvvaallll  mmeedd  ssiinnaa  ddeellttaaggaarree  ffrråånn  8811  aavv  jjoorrddeennss  lläännddeerr  uuppppmmaannaaddee  mmäännnniisskkoorr  

öövveerr  hheellaa  jjoorrddeenn  aatttt  aakkttiivvtt  eennggaaggeerraa  ssiigg  ii  aatttt  sskkaappaa  mmiilljjööeerr,,  ssoomm  äärr  ssttööddjjaannddee  fföörr  hhäällssaann  ((2211))..  

DDeett  kkaannsskkee  vviikkttiiggaassttee  rreessuullttaatteett  aavv  kkoonnffeerreennsseenn  vvaarr  eenn  hhaannddbbookk  fföörr  aatttt  sskkaappaa  ssttööddjjaannddee  mmiilljjööeerr  

fföörr  hhäällssaa  ""WWee  CCaann  DDoo  iitt!!""  ((2222))..  RReeggiioonnaallaa  uuppppfföölljjnniinnggsskkoonnffeerreennsseerr  hhaarr  ii  WWHHOO''ss  rreeggii  

ggeennoommfföörrttss  ii  NNaaiirroobbii,,  BBaannggkkookk  oocchh  BBaahhrreeiinn  sseeddaann  11999911  ii  ssyyffttee  aatttt  ttiilllläämmppaa  mmooddeelllleerrnnaa  ffrråånn  

SSuunnddssvvaallllsskkoonnffeerreennsseenn  ii  ddee  ssppeecciiffiikkaa  mmiilljjööeerr  ssoomm  ffiinnnnss  ii  AAffrriikkaannsskkaa..  AAssiiaattiisskkaa  oocchh  lläännddeerrnnaa  ii  

ffrräämmrree  aassiieenn  ((2233,,2244))..  EEnn  ffjjäärrddee  iinntteerrnnaattiioonneellll  kkoonnffeerreennss  oomm  hhäällssooffrräämmjjaannddee  aarrbbeettee  ppllaanneerraass  fföörr  

nnäärrvvaarraannddee  mmeedd  tteemmaa::  ""AAtttt  ffllyyttttaa  ddeett  hhäällssooffrräämmjjaannddee  aarrbbeetteett  iinn  ii  ddeett  2211::aa  åårrhhuunnddrraaddeett""..  

AAvvssiikktteenn  äärr  aatttt  ddeenn  sskkaallll  ggeennoommfföörraass  uunnddeerr  11999977..  SSyyfftteett  äärr  aatttt  uuttggååeennddee  ffrråånn  nnuuvvaarraannddee  oocchh  

ffrraammttiiddaa  oorrssaakkeerr  fföörr  hhäällssaa  ssee  öövveerr  bbeeggrreepppp,,  pprriinncciippeerr  oocchh  ssttrraatteeggiieerr  fföörr  hhäällssooffrräämmjjaannddee  aarrbbeettee  

fföörr  aatttt  fföörreessllåå  pprraakkttiisskkaa  ååttggäärrddeerr  fföörr  aatttt  mmööttaa  bbeeffoollkknniinnggeennss  bbeehhoovv  ii  nnäässttaa  åårrhhuunnddrraaddee..  

  

BBeeggrreeppppeett  ""ssttööddjjaannddee  mmiilljjööeerr  fföörr  hhäällssaa""  mmyynnttaaddeess  rreeddaann  uunnddeerr  OOttttaawwaa--kkoonnffeerreennsseenn  11998866,,  mmeenn  

hhaaddee  fföörree  SSuunnddssvvaallllsskkoonnffeerreennsseenn  11999911  iinnttee  ffååtttt  eenn  pprraakkttiisskk  ddeeffiinniittiioonn::  

  

II  ffoollkkhhäällssoossaammmmaannhhaanngg  aannsslluutteerr  bbeeggrreeppppeett  ttiillll  ddee  ffyyssiisskkaa  oocchh  ssoocciiaallaa  aassppeekktteerrnnaa  aavv  vvåårr  

oommggiivvnniinngg..  DDee  iinnnneeffaattttaarr  vvaarr  mmäännnniisskkoorr  bboorr,,  ddeerraass  llookkaallssaammhhäällllee,,  ddeerraass  hheemm,,  ddäärr  ddee  lleekkeerr,,  

lläärr,,  aarrbbeettaarr  oocchh  äällsskkaarr..  BBeeggrreeppppeett  iinnnneeffaattttaarr  oocckkssåå  ddee  fföörrhhåållllaannddeenn,,  ssoomm  bbeessttäämmmmeerr  ttiillllggåånngg  

ttiillll  lleevvnnaaddssrreessuurrsseerr  oocchh  mmööjjlliigghheetteerr  ttiillll  aatttt  uuttöövvaa  ssiinn  mmaakktt..    

  

SSåålluunnddaa  hhaarr  aakkttiioonn  fföörr  aatttt  sskkaappaa  ssttööddjjaannddee  mmiilljjöö  mmåånnggaa  ddiimmeennssiioonneerr,,  ffyyssiisskkaa,,  ssoocciiaallaa,,  

aannddlliiggaa,,  eekkoonnoommiisskkaa  oocchh  ppoolliittiisskkaa..  VVaarr  oocchh  eenn  aavv  ddeessssaa  ddiimmeennssiioonneerr  äärr  oouuppppllöösslliiggtt  kkooppppllaaddee  

ttiillll  ddee  aannddrraa  ii  eenn  ddyynnaammiisskk  ssaammvveerrkkaann..  AAkkttiioonn  mmååssttee  kkoooorrddiinneerraass  ppåå  llookkaall,,  rreeggiioonnaall,,  nnaattiioonneellll  

oocchh  gglloobbaall  nniivvåå  fföörr  aatttt  uuppppnnåå  llöössnniinnggaarr,,  ssoomm  äärr  ssaanntt  hhåållllbbaarraa..  

  

  
  
  
  

  
SSuunnddssvvaallllsskkoonnffeerreennsseenn  bbeellyyssttee  ffyyrraa  aassppeekktteerr  aavv  ssttööddjjaannddee  mmiilljjööeerr::  
  
11..  DDeenn  ssoocciiaallaa  ddiimmeennssiioonneenn,,  ssoomm  iinnnneeffaattttaarr  ddeett  ssäätttt  ppåå  vviillkkeett  nnoorrmmeerr,,  vvaannoorr,,  oocchh  ssoocciiaallaa  
rreessuurrsseerr  ååtteerrvveerrkkaarr  ppåå  hhäällssaann..  
  
22..  DDeenn  ppoolliittiisskkaa  ddiimmeennssiioonneenn,,  vviillkkeenn  kkrräävveerr  aavv  rreeggeerriinnggaarr  aatttt  ggaarraanntteerraa  ddeemmookkrraattiisskktt  
ddeellttaaggaannddee  ii  bbeesslluuttaannddee  oocchh  ddeecceennttrraalliisseerriinngg  aavv  aannssvvaarr  oocchh  rreessuurrsseerr..  DDeenn  kkrräävveerr  oocckkssåå  eetttt  
ååttaaggaannddee  fföörr  mmäännsskklliiggaa  rräättttiigghheetteerr,,  ffrreedd  oocchh  eetttt  sskkiiffttee  aavv  rreessuurrsseerr  ffrråånn  kkaapppprruussttnniinnggeenn..  

HHeeaalltthh  iiss  ccrreeaatteedd    aanndd  lliivvee  bbyy  ppeeooppllee  
wwiitthhiinn  tthhee  sseettttiinnggss  ooff  tthheeiirr  eevveerryyddaayy  lliiffee;;    
wwhheerree  tthheeyy  lleeaarrnn,,  wwoorrkk,,  ppllaayy  aanndd  lloovvee´́  
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33..  DDeenn  eekkoonnoommiisskkaa  ddiimmeennssiioonneenn,,  vviillkkeenn  kkrräävveerr  eetttt  ååtteerrsskkaappaannddee  aavv  rreessuurrsseerr  fföörr  aatttt  uuppppnnåå  
hhäällssaa  fföörr  aallllaa  oocchh  eenn  hhåållllbbaarr  uuttvveecckklliinngg,,  iinnkklluuddeerraannddee  eetttt  öövveerrfföörraannddee  aavv  ssääkkeerr  oocchh  ppåålliittlliigg  
tteekknnoollooggii..  
  
44..  BBeehhoovv  aavv  aatttt  eerrkkäännnnaa  oocchh  aannvväännddaa  kkvviinnnnoorrss  ffäärrddiigghheetteerr  oocchh  kkuunnsskkaappeerr  ii  aallllaa  sseekkttoorreerr  
iinnkklluuddeerraannddee  ppoolliittiikk  oocchh  eekkoonnoommii  fföörr  aatttt  uuttvveecckkllaa  eenn  mmeerr  ppoossiittiivv  iinnffrraassttrruukkttuurr  fföörr  ssttööddjjaannddee  
mmiilljjöörreerr..  KKvviinnnnoorrss  aarrbbeettssbböörrddaa  mmååssttee  eerrkkäännnnaass  oocchh  ddeellaass  mmeellllaann  mmäänn  oocchh  kkvviinnnnoorr..  KKvviinnnnoorrss  
ssaammhhäällllssbbaasseerraaddee  oorrggaanniissaattiioonneerr  mmååssttee  ffåå  eenn  ssttaarrkkaarree  rröösstt  ii  uuttvveecckklliinngg  aavv  hhäällssoobbeeffrräämmjjaannddee  
ppoolliittiikk  oocchh  ssttrruukkttuurreerr..  
  

SSuunnddssvvaallllsskkoonnffeerreennsseenn  aannssåågg  aatttt  ffrraammfföörraalllltt  ttvvåå  pprriinncciippeerr  mmååssttee  ååtteerrssppeeggllaass  ii  aakkttiioonneerr  fföörr  

HHäällssaa  fföörr  AAllllaa::  

  

11..  JJäämmlliikkhheett  mmååssttee  vvaarraa  eenn  uuttggåånnggssppuunnkktt  nnäärr  ddeett  ggäälllleerr  aatttt  sskkaappaa  ssttööddjjaannddee  mmiilljjööeerr  fföörr  hhäällssaa..  

AAllllaa  aakkttiioonneerr  oocchh  rreessuurrssfföörrddeellnniinnggaarr  mmååssttee  bbaasseerraass  ppåå  eenn  ttyyddlliigg  pprriioorriitteerriinngg  aavv  ddee  aallllrraa  

ffaattttiiggaassttee..  DDeenn  iinndduussttrriiaalliisseerraaddee  vväärrllddeenn  mmååssttee  bbeettaallaa  ddeenn  mmiilljjöö--  oocchh  mmäännsskklliiggaa  sskkuulldd  ssoomm  

hhaarr  aacckkuummuulleerraattss  ggeennoomm  eexxppllooaatteerriinngg  aavv  uu  --  vväärrllddeenn..  

  

22..  DDeett  öömmsseessiiddiiggaa  bbeerrooeennddeett  hhooss  aalllltt  lleevvaannddee  mmååssttee  eerrkkäännnnaass  oocchh  uuttnnyyttttjjaannddeett  aavv  aallllaa  

nnaattuurrrreessuurrsseerr  mmååssttee  bbeeaakkttaa  kkoommmmaannddee  ggeenneerraattiioonneerrss  bbeehhoovv..  UUrrsspprruunnggssbbeeffoollkknniinnggaarrnnaa  mmååssttee  

iinnnneeffaattttaass  ii  aakkttiivviitteetteerr  ssoomm  ssttrräävvaarr  eefftteerr  hhåållllbbaarr  uuttvveecckklliinngg  oocchh  fföörrhhaannddlliinnggaarr  mmååssttee  

ggeennoommfföörraass  fföörr  ddeerraass  rräätttt  ttiillll  llaanndd  oocchh  kkuullttuurreelllltt  aarrvv..  

  

DDeett  gglloobbaallaa  ppeerrssppeekkttiivveett..  

  

MMäännsskklliigghheetteenn  uuttggöörr  eenn  iinntteeggrreerraadd  ddeell  aavv  jjoorrddeennss  eekkoo--ssyysstteemm..  MMäännnniisskkoorrss  hhäällssaa  äärr  ii  ggrruunnddeenn  

ssaammmmaannlläännkkaadd  mmeedd  ddeenn  ttoottaallaa  mmiilljjöönn..  AAllll  ttiillllggäänngglliigg  iinnffoorrmmaattiioonn  ttaallaarr  fföörr  aatttt  ddeett  iinnttee  äärr  

mmööjjlliiggtt  aatttt  uuppppeehhåållllaa  lliivvsskkvvaalliitteett  fföörr  mmäännnniisskkoorr  oocchh  aallllaa  lleevvaannddee  aarrtteerr,,  uuttaann  ddrraassttiisskkaa  

fföörräännddrriinnggaarr  ii  aattttiittyyddeerr  oocchh  bbeetteeeennddeenn  ppåå  aallllaa  nniivvååeerr  mmeedd  hhäännssyynn  ttiillll  bbiibbeehhåållllaannddee  aavv  mmiilljjöönn..  

SSaammllaaddee  aakkttiioonneerr  fföörr  aatttt  uuppppnnåå  eenn  hhåållllbbaarr,,  ssttööddjjaannddee  mmiilljjöö  fföörr  hhäällssaa  äärr  vvåårr  ttiiddss  uuttmmaanniinngg..  

  

BBeeggrreeppppeett  ssttööddjjaannddee  mmiilljjööeerr  hhaarr  uuttvveecckkllaattss  iinnoomm  sseexx  äämmnneessoommrrååddeenn::  AArrbbeettee,,  bbooeennddee,,  

ttrraannssppoorrtt,,  mmaatt,,  ssoocciiaalltt  ssttöödd  oocchh  uuttbbiillddnniinngg..  II  ddeennnnaa  bbookk  kkoommmmeerr  vvii  aatttt  bbeellyyssaa  ddeessssaa  oommrrååddeenn,,  

mmeenn  äävveenn  aannddrraa  ssoomm  kkaann  lleeddaa  ttiillll  sskkaappaannddee  aavv  ssttööddjjaannddee  mmiilljjööeerr  fföörr  hhäällssaa..  
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JJäämmlliikkhheettssppeerrssppeekkttiivveett  

  

BBeeggrreeppppeett  ssttööddjjaannddee  mmiilljjööeerr  kkaann  uuttggöörraa  eetttt  hhjjäällppmmeeddeell  ii  aatttt  aarrbbeettaa  mmeedd  jjäämmlliikkhheettssffrrååggaann,,  eenn  

ddeell  aavv  ""HHäällssaa  fföörr  aallllaa""  ssttrraatteeggiinn  ssoomm  ii  vviissssaa  lläännddeerr  äärr  ssvvåårr  aatttt  ttiilllläämmppaa  ii  pprraakkttiikkeenn..  GGeennoomm  eetttt  

pprraakkttiisskktt  aarrbbeettee  ppåå  ffäälltteett  fföörr  aatttt  sskkaappaa  ssttööddjjaannddee  mmiilljjööeerr  fföörr  hhäällssaa  kkaann  oocckkssåå  

jjäämmlliikkhheettssppeerrssppeekkttiivveett  iinnddiirreekktt  bbeeaakkttaass..    

  

AArrbbeettssssäätttteett  ssoomm  bbeellyysseess  ii  SSuunnddssvvaallllsshhaannddbbookkeenn  bböörr  kkuunnnnaa  ggee  hhäällssooppllaanneerraarree  ppåå  oolliikkaa  nniivvååeerr  

eetttt  aarrbbeettssiinnssttrruummeenntt  aavv  ssttoorrtt  vväärrddee..  BBeeggrreeppppeett  kkaann  ddeessssuuttoomm  ttiilllläämmppaass  ppåå  eetttt  ssååddaanntt  ssäätttt  aatttt  

aarrbbeettee  mmeedd  eekkoonnoommiisskkaa  oocchh  iinnttee  mmiinnsstt  ppoolliittiisskkaa  ssttrruukkttuurreerr  äärr  nnaattuurrlliiggtt  oocchh  lleeggiittiimmtt..  IInnttee  mmiinnsstt  

hhaarr  RRiiookkoonnffeerreennsseenn  11999922  bbiiddrraaggiitt  ttiillll  aatttt  lleeggiittiimmeerraa  bbeeggrreeppppeett  mmeedd  aatttt  rreeddaann  ii  fföörrssttaa  

ppaarraaggrraaffeenn  aavv  RRiiooddeekkllaarraattiioonneenn  ssllåå  ffaasstt  aatttt  ""  mmäännnniisskkaann  ssttåårr  ii  cceennttrruumm  fföörr  oommssoorrggeenn  oomm  eenn  

hhåållllbbaarr  uuttvveecckklliinngg..  HHoonn  hhaarr  rräätttt  ttiillll  eetttt  hhäällssoossaammtt  oocchh  pprroodduukkttiivvtt  lliivv  ii  ssaammkkllaanngg  mmeedd  nnaattuurreenn..""..  

  

UUttaann  ttvveekkaann  uuttggöörr  bbeeggrreeppppeett  ssttööddjjaannddee  mmiilljjööeerr  fföörr  hhäällssaa  ddeenn  ssttöörrssttaa  uuttmmaanniinnggeenn  fföörr  

oommoorriieenntteerriinngg  aavv  hhäällssooaarrbbeetteett  ii  NNoorrddeenn  uunnddeerr  11999900--  ttaalleett  oocchh  iinnfföörr  22000000  ((2255))..  

  

HHäällssaa  kkaann  sseess  ppåå  oolliikkaa  ssäätttt  oocchh  fföörr  aatttt  fföörrssttåå  vvaadd  ssoomm  mmeennaass  mmeedd  ssttööddjjaannddee  mmiilljjööeerr  fföörr  hhäällssaa  

bbeehhöövvss  ppeerrppeekkttiivv  bbååddee  ppåå  hhäällssaa  oocchh  vvaadd  ssoomm  mmeennaass  mmeedd  fföörreebbyyggggaannddee  aarrbbeettee  ((2266,,2277))..  

  

II  OOttttaawwaa--mmaanniiffeesstteett  ffrraammhhööllllss  aatttt  hhäällssaa  äärr  eetttt  ppoossiittiivvtt  bbeeggrreepppp  oocchh  sskkaa    sseess  ssoomm  eenn  rreessuurrss  ii  

vvaarrddaaggsslliivveett  oocchh  iinnttee  ssoomm  mmåålleett  ii  ttiillllvvaarroonn..  DDeett  äärr  ii  ddeennnnaa  ddiisskkuussssiioonn  ssoomm  bbeeggrreeppppeett  ssttööddjjaannddee  

mmiilljjööeerr  uuttvveecckkllaattss..  IInnoomm  ffoollkkhhäällssooaarrbbeetteett  hhaarr  ddeett  iinnnneebbuurriitt  aatttt  iinnttrreesssseett  fföörrsskkjjuuttiittss  ffrråånn  

rriisskkttäännkkaannddee  oocchh  iinnddiivviidduueellll  ""lliivvssttiill""  ttiillll  aatttt  ssee  ppåå  vviillllkkoorreenn  fföörr  eenn  ppoossiittiivv  hhäällssoouuttvveecckklliinngg..  EEnn  

fföörrsskkjjuuttnniinngg  aavv  ppeerrssppeekkttiivveett  ffrråånn  aatttt  fföörreebbyyggggaa  ttiillll  aatttt  bbyyggggaa  --  uuttiiffrråånn  oolliikkaa  aarreennoorr  ssoomm  aarrbbeettee,,  

bbooeennddee,,  uuttbbiillddnniinngg  mmeenn  äävveenn  hhäällssoo--  oocchh  ssjjuukkvvåårrddeenn..  

  

VVaadd  äärr  ssttööddjjaannddee  mmiilljjööeerr??  

  

SSttööddjjaannddee  mmiilljjööeerr  kkaann  iilllluussttrreerraass  mmeedd  tt  eexx  mmööjjlliigghheetteerr  aatttt  ddaannssaa..  FFöörr  aatttt  kkuunnnnaa  ddaannssaa  kkrräävvss  

ddeellss  ppeerrssoonnlliiggaa  ffäärrddiigghheetteerr  mmeenn  oocckkssåå  ggyynnnnssaammmmaa  bbeettiinnggeellsseerr..  EEnn  llookkaall,,  nnååggoonn  aatttt  ddaannssaa  mmeedd  

oocchh  oocckkssåå  ttiillllggåånngg  ttiillll  mmuussiikk..    
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EEtttt  aannnnaatt  eexxeemmppeell  äärr  aatttt  fföörr  sskkoolluunnggddoomm  mmööjjlliiggggöörraa  aatttt  hhäällssoorriikkttiigg  mmaatt  ffiinnnnss  lläätttt  ttiillllggäänngglliigg  

mmiitttt  ppåå  ddaaggeenn..  DDeettttaa  sskkeerr  ggeennoomm  sskkoollmmåållttiiddeerr..  FFöörruuttoomm  hhäällssoorriikkttiigg  mmaatt  äärr  eenn  lluuggnn  oocchh  ttrriivvssaamm  

mmiilljjöö  vviikkttiigg  fföörr  aatttt  ttiillllggooddooggöörraa  ssiigg  mmaatteenn..    

  

SSttööddjjaannddee  mmiilljjööeerr  kkaann  oocckkssåå  iilllluussttrreerraass  mmeedd  eenn  ttrreeddjjee  bbiilldd::  ssoomm  eetttt  ffååggeellbboo  ssoomm  ggeerr  sskkyydddd  oocchh  

vväärrmmee  mmeenn  ssoomm  kkrräävveerr  fföörräällddrraarrnnaass  oommssoorrgg  oocchh  ssttöödd,,  mmeedd  mmaatt  fföörr  aatttt  ddee  ssmmåå  ffååggeelluunnggaarrnnaa  

sskkaallll  vvääxxaa  uupppp,,  uuttvveecckkllaass  oocchh  bbllii  ffllyyggffäärrddiiggaa..  

  

  

  

  

  

II  ffoollkkhhäällssoossaammmmaannhhaanngg  aannsslluutteerr  bbeeggrreeppppeett  ssttööddjjaannddee  mmiilljjööeerr  fföörr  hhäällssaa  ttiillll  ddee  ffyyssiisskkaa  oocchh  

ssoocciiaallaa  aassppeekktteerrnnaa  aavv  vvåårr  oommggiivvnniinngg..  DDee  iinnnneeffaattttaarr  vvaarr  mmäännnniisskkoorr  bboorr,,  ddeerraass  llookkaallssaammhhäällllee,,  

ddeerraass  hheemm,,  ddäärr  ddee  aarrbbeettaarr,,  lleekkeerr,,  lläärr  oocchh  äällsskkaarr..  BBeeggrreeppppeett  iinnnneeffaattttaarr  oocckkssåå  ddee  fföörrhhåållllaannddeenn,,  

ssoomm  bbeessttäämmmmeerr  ttiillllggåånngg  ttiillll  lleevvnnaaddssrreessuurrsseerr  oocchh  mmööjjlliigghheetteerr  ttiillll  aatttt  uuttöövvaa  ssiitttt  iinnffllyyttaannddee..  

  

AArrbbeettee  mmeedd  ssttööddjjaannddee  mmiilljjööeerr  ffllyyttttaarr  ssåålleeddeess  ffookkuuss  ddeellss  ffrråånn  ssjjuukkddoommssttäännkkaannddee  ttiillll  

hhäällssoottäännkkaannddee  oocchh  ddeellss  ffrråånn  fföörreebbyyggggaannddee  aarrbbeettee  bbaasseerraatt  ppåå  rriisskkttäännkkaannddee  ttiillll  hhäällssooffrräämmjjaannddee  

mmööjjlliigghhtteerr  ppåå  vvaarrddaaggssaarreennoorr..  MMeenn  oocckkssåå  ffrråånn  ddeett  iinnddiivviiddiinnrriikkttaaddee  ppeerrssppeekkttiivveett  ttiillll  eenn  

hheellhheettssssyynn  ddäärr  äävveenn  aannddrraa  ffaakkttoorreerr  ssoomm  ppååvveerrkkaarr  iinnddiivviiddeenn  oocchh  hhaannss//hheennnneess  bbeetteeeennddee  bbeeaakkttaass..  

NNäärr  ddeett  ggäälllleerr  mmeettooddeerrnnaa  mmeeddfföörr  ddeettttaa  eenn  ttyynnggddppuunnkkttssfföörrsskkjjuuttnniinngg  ffrråånn  ddeett  pprrooffeessssiioonneelllltt  

ddeeffiinniieerraaddee  pprroobblleemmeett  ttiillll  vvaadd  ddee  bbeerröörrddaa  ssjjäällvvaa  sseerr  ssoomm  ssiinnaa  vviikkttiiggaassttee  bbeehhoovv  oocchh  vviillll  

fföörrvveerrkklliiggaa..  GGeennoomm  aatttt  aarrbbeettaa  iinnttee  bbaarraa  uuttiiffrråånn  eenn  iinnddiivviiddss  rriisskkbbeetteeeennddee  uuttaann  oocckkssåå  ffrråånn  

iinnddiivviiddeennss  mmiilljjöö  bblliirr  ddeett  kkllaarraarree  vviillkkaa  aannddrraa  ffaakkttoorreerr  ssoomm  äärr  aavv  bbeettyyddeellssee  fföörr  hhaannss//hheennnneess  

hhäällssoobbeetteeeennddee,,  oocchh  vviillkkaa  aakkttöörreerr  ssoomm  äärr  ssaammaarrbbeettssppaarrtteerr  ii  ddeett  hhäällssooffrräämmjjaannddee  aarrbbeetteett..  NNäärr  ddeett  

ggäälllleerr  rroollllfföörrddeellnniinnggeenn  ii  ddeett  hhäällssooffrräämmjjaannddee  aarrbbeetteett  ööppppnnaarr  bbeeggrreeppppeett  uupppp  fföörr  

ggrräännssöövveerrsskkrriiddaannddee  aarrbbeettee  mmeellllaann  sseekkttoorreerr..    

  

HHootteett  lliiggggeerr  ii  ddeett  ppeerrssppeekkttiivveett  nnäärraa  aatttt  mmaann  ffåårr  rreevviirrssttrriiddeerr  mmeellllaann  oolliikkaa  sseekkttoorreerr..  EEtttt  pprroobblleemm  

äärr    vveemm  ssoomm  ääggeerr  pprroobblleemmffoorrmmuulleerriinnggeenn  oocchh  uuttttrryycckkeerr  bbeehhoovveenn  oomm  fföörräännddrriinngg  aavv  ssttööddjjaannddee  

mmiilljjööeerr..  AAtttt  pprroobblleemm  oocchh  bbeehhoovv  eejj  uuttttrryycckkss  ppåå  iinnddiivviiddnniivvåå  äärr  ssjjäällvvkkllaarrtt  uuttaann  

pprroobblleemmffoorrmmuulleerriinnggeenn  kkrräävveerr  aatttt  fflleerraa  ddeellaarr  ppåå  eerrffaarreennhheetteerr  ggeemmeennssaammtt..    

  

ffrråånn    fföörreebbyyggggaannddee    aarrbbeettee  bbaasseerraatt  

ppåå  rriisskkttäännkkaannddee  ttiillll  hhäällssooffrräämmjjaannddee  

mmööjjlliigghheetteerr  ppåå  vvaarrddaaggssaarreennoorr  
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RRiisskkeenn  äärr  ddoocckk  aatttt  ääggaarrsskkaappeett  ggeennoomm  ddeeffiinniittiioonn  aavv  pprroobblleemm  sskkeerr  uuppppiiffrråånn..  TTrraaddiittiioonneelllltt  hhaarr  ppåå  

ggooddaa  ggrruunnddeerr  ddeettttaa  sskkeetttt  ii  SSvveerriiggee  ggeennoomm  ssoocciiaall  iinnggeennggöörrsskkoonnsstt,,  mmeeddaann  bbeeggrreeppppeett  oocchh  

ssttrraatteeggiinn  ssttööddjjaannddee  mmiilljjööeerr  vvääxxeerr  ffrraamm  uurr  vvaarrddaaggssbbeehhoovveett  ppåå  aarrbbeettssppllaattsseerr  ii  bbooeennddeemmiilljjööeerr  ii  

sskkoolloorr  eettcc..  LLiikkssoomm  iinnoomm  hhäällssoo--  oocchh  ssjjuukkvvåårrddeenn  ffiinnnnss  eetttt  mmeeddiicciinnsskktt  fföörrhhäärrsskkaannddee  ssyynnssäätttt  äävveenn  

iinnoomm  ffoollkkhhäällssooaarrbbeetteett..  GGeennoomm  fföörrsskkjjuuttnniinnggeenn  oocchh  bbeettoonniinnggeenn  aavv  ssttööddjjaannddee  mmiilljjööeerr  fföörr  hhäällssaa  

aavvmmeeddiikkaalliisseerraass  hhäällssooffrrååggoorrnnaa  oocchh  ggeerr  aannddrraa  öökkaatt  ssppeelluuttrryymmmmee..  

  

RRiikkttlliinnjjeerr  fföörr  aannaallyyss  oocchh  aarrbbeettee  mmeedd  aatttt  sskkaappaa  ssttööddjjaannddee  mmiilljjööeerr  fföörr  hhäällssaa  

  

EEtttt  aavv  ddee  vviikkttiiggaassttee  kkoonnkkrreettaa  rreessuullttaatteenn  ffrråånn  VVäärrllddsshhäällssookkoonnffeerreennsseenn  ii  SSuunnddssvvaallll  11999911  vvaarr  eenn  

hhaannddbbookk  oomm  ssttööddjjaannddee  mmiilljjööeerr  fföörr  hhäällssaa,,  ""WWee  CCaann  DDoo  IItt!!""((2222))..  BBookkeenn  bbyyggggeerr  ppåå  eetttt  ttuusseennttaall  

bbeesskkrriivvnniinnggaarr  aavv  oolliikkaa  pprroojjeekktt  eelllleerr  vveerrkkssaammhheetteerr..  RReepprreesseennttaanntteerr  bbååddee  ffrråånn  ttrreeddjjee  vväärrllddeennss  

lläännddeerr  oocchh  ddee  iinndduussttiirraalliisseerraaddee  lläännddeerrnnaa  ddeellttoogg  ii  aarrbbeetteett..  II  hhaannddbbookkeenn  rreeddoovviissaass  117711  ""ssttoorriieess""  

oocchh  ddee  sslluuttssaattsseerr  fföörr  pprraakkttiisskktt  hhäällssooaarrbbeetteett  ssoomm  ddrraaggiittss  aavv  eenn  ssaammllaadd  aannaallyyss..  HHaannddbbookkeenn  

iinnnneehhåålllleerr  ttrree  ddeellaarr..  II  ddeenn  fföörrssttaa  ddeelleenn  pprreesseenntteerraass  eenn  mmooddeellll  fföörr  aatttt  aannaallyysseerraa  vviikkttiiggaa  ssttrraatteeggiieerr  

ii  hhäällssooffrräämmjjaannddee  aarrbbeettee  --  tthhee  HHeeaalltthh  PPrroommoottiioonn  SSttrraatteeggyy  AAnnaallyyssiiss  MMooddeell,,  ((HHeellppssaamm))..  II  ddeell  IIII  

rreeddoovviissaass  hhuuvvuuddddeelleenn  aavv  ddee  117711  ffaalllleenn  uunnddeerr  rreessppeekkttiivvee  aarreennaa  ssoomm  uuttbbiillddnniinngg,,  bbooeennddee,,  mmaatt,,  

aarrbbeettee,,  ttrraannssppoorrtt  oocchh  eenneerrggii,,  ssaammtt  ssoocciiaalltt  ssttöödd  mmeedd  ttiilllläämmppnniinnggaarr  ii  vvaarrddaaggeenn  fföörr  aatttt  sskkaappaa  

ssttööddjjaannddee  mmiilljjööeerr  fföörr  hhäällssaa..  DDeenn  ttrreeddjjee  ddeelleenn  bbeesskkrriivveerr  sstteegg  vviidd  ggeennoommfföörraannddeett  aavv  pprrooggrraamm  fföörr  

aatttt  sskkaappaa  ssttööddjjaannddee  mmiilljjööeerr  fföörr  hhäällssaa,,  ddeenn    ss  kk  SSEESSAAMMEE  mmooddeelllleenn..  EEfftteerr  öövveerraarrbbeettnniinngg  

ppuubblliicceerraaddeess  bbookkeenn  uunnddeerr  ttiitteellnn::  CCrreeaattiinngg  ssuuppppoorrttiivvee  eennvviirroonnmmeennttss  ffoorr  hheeaalltthh,,  åårr  11999966  ((2299))..  
  

HHEELLPPSSAAMM--mmooddeelllleenn  ((DDiiaaggrraamm  II))  äärr  vviiddaarreeuuttvveecckkllaadd  eefftteerr  PPeetttteerrssssoonn  ii  sskkrriifftteenn  ((nnrr  99))  

""FFoollkkhhäällssaannss  vviillllkkoorr""  iinnoomm  rraammeenn  fföörr  FFoollkkhhäällssooggrruuppppeennss  ssttrraatteeggiipprroojjeekktt  ((2288))..  VViidd  aannaallyyss  aavv  

ddee  ddrryyggtt  11..000000  oolliikkaa  ""eerrffaarreennhheetteerr""  oocchh  pprroojjeekktt  ffaannnn  mmaann  vviidd  aarrbbeetteett  ssjjuu  hhuuvvuuddssttrraatteeggiieerr  ssoomm  

ffiinnnnss  bbeesskkrriivvnnaa  ii  ddeenn  fföörrssttaa  kkoolluummnneenn..  VViidd  aannaallyyss  eelllleerr  ppllaanneerriinngg  aavv  pprroojjeekktt  kkaann  ddeenn  ffuunnggeerraa  

ssoomm  eenn  vviikkttiigg  cchheecckklliissttaa..  FFöörr  vvaarrjjee  ssttrraatteeggii  bböörr  mmaann  ffrrååggaa  ssiigg  HHuurr??((mmeeddeell  oocchh  aannssaattsseerr)),,  vveemm??  

((aakkttöörreerr)),,  fföörr  vveemm??  ((mmåållggrruuppppeerr)),,  vvaarr??  ((nniivvååeerr  oocchh  aarreennoorr)),,  vvaadd??  ((ttiillllvvääggaaggåånnggssssäätttt)),,  oocchh  ttiillll  

vvaadd  nnyyttttaa??  ((fföörrvväännttaaddee  rreessuullttaatt))..    

  

II  mmooddeelllleenn  rreeddoovviissaass  ssjjuu  ssttrraatteeggiieerr  ssoomm  sspprruunnggiitt  ffrraamm  uurr  aannaallyysseenn  aavv  ddee  ccaa  11..000000  

ffaallllbbeesskkrriivvnniinnggaarrnnaa  ssoomm  pprreesseenntteerraaddeess  vviidd  SSuunnddssvvaallllsskkoonnffeerreennsseenn..  VViidd  bbeesskkrriivvnniinnggeenn  aavv  vvaadd  

ssoomm  kkäännnneetteecckknnaaddee  ffrraammggåånnggssrriikktt  aarrbbeettee  fföörr  aatttt  sskkaappaa  ssttööddjjaannddee  mmiilljjööeerr  fföörr  hhäällssaa  uuttggjjoorrddee  

ddeessssaa  nnyycckkeellssttrraatteeggiieerr..    
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11..  PPoolliiccyyuuttvveecckklliinngg  äärr  eenn  aavv  ddee  vviikkttiiggaassttee  ssttrraatteeggiieerrnnaa  oocchh  ddeennnnaa  ssttrraatteeggii  kkaann  vviiddaarreeuuttvveecckkllaass  

ppåå  aallllaa  nniivvååeerr  ii  ssaammhhäälllleett..  EExxeemmppeell  äärr  rröökkffrriiaa  aarrbbeettssppllaattsseerr  bbaasseerraaddee  ppåå  eenn  llookkaall  ppoolliiccyy..  

22..  AAtttt  uuttvveecckkllaa  llaaggaarr  oocchh  rreegglleerriinnggaarr  iinnnneehhåålllleerr  bbååddee  sskkrriivvnnaa  oocchh  oosskkrriivvnnaa  llaaggaarr  aavv  bbeettyyddeellssee  

fföörr  ffoollkkhhäällssaann..  

33..  OOmmoorriieenntteerriinngg  aavv  oorrggaanniissaattiioonneerr  ii  ssyyffttee  aatttt  uuppppnnåå  tt  eexx  hhåållllbbaarr  uuttvveecckklliinngg  äärr  eenn  aannnnaann  aavv  

nnyycckkeellssttrraatteeggiieerrnnaa..  

44..  AAtttt  fföörreesspprrååkkaa  hhäällssooiinnttrreesssseenn  ii  oolliikkaa  ssaammmmaannhhaanngg  ggeennoomm  tt  eexx  lloobbbbyyvveerrkkssaammhheett,,  ggeenntteemmoott  

mmyynnddiigghheetteerr,,  ppoolliittiikkeerr,,  mmeeddiiaa  äärr  vviikkttiiggtt  fföörr  aatttt  bbaannaa  vväägg  fföörr  nnäässttaa  nnyycckkeellssttrraatteeggii..  

55..  SSaammvveerrkkaann  mmeedd  eenn  ggrräännssöövveerrsskkrriiddaannddee  uuppppbbyyggggnnaadd  aavv  nnyyaa  aalllliiaannsseerr..  

66..  AAtttt  mmööjjlliiggggöörraa,,  ddvvss  sskkaappaa  fföörruuttssäättttnniinnggaarr  fföörr  hhäällssaa,,  vvaarr  nnyycckkeelleelleemmeenntteett  fföörr  fföörräännddrriinngg  

eennlliiggtt  OOttttaawwaa  mmaanniiffeesstteett..  AAtttt  bboorrrraa  bbrruunnnnaarr  ssoomm  iinnnneehhåålllleerr  rreenntt  vvaatttteenn  äärr  eetttt  eexxeemmppeell  ssoomm  

llyyffttss  ffrraamm  ii  SSuunnddssvvaallllsshhaannddbbookkeenn..  

77..  MMoobbiilliisseerriinngg  oocchh  uuttvveecckklliinngg  aavv  ssjjäällvvbbeessttäämmmmaannddee  ((eemmppoowweerriinngg))  hhaarr  sseeddaann  

SSuunnddssvvaallllkkoonnffeerreennsseenn  aallllttmmeerr  uuttvveecckkllaattss  ttiillll  nnyycckkeellkkrriitteerriieett  fföörr  aatttt  aavvggrräännssaa  vvaadd  ssoomm  mmeennaass  

mmeedd  hhäällssooffrräämmjjaannddee  aarrbbeettee..  

  

HHEELLPPSSAAMM  mmooddeelllleenn  kkaann  ii  hhäällssooffrräämmjjaannddee  aarrbbeettee  aannvväännddaass  ppåå  oolliikkaa  ssäätttt..  DDeenn  kkaann  ggee  eenn  

ssttrruukkttuurr  fföörr  aannaallyyss  aavv  eerrffaarreennhheetteerr  oocchh  ffaallllssttuuddiieerr  ssoomm  bbeesskkrriivveerr  ttiillllsskkaappaannddee  aavv  ssttööddjjaannddee  

mmiilljjööeerr  fföörr  hhäällssaa..  DDeenn  kkaann  oocckkssåå  aannvväännddaass  ssoomm  eetttt  aannaallyyssrreeddsskkaapp  fföörr  ttyyddlliiggggöörraa  vviillkkaa  

ssttrraatteeggiieerr  oocchh  aannddrraa  kkoommppoonneenntteerr  ssoomm  äärr  vviikkttiiggaa  fföörr  aatttt  nnåå  ffrraammggåånngg  ii  hhäällssooffrräämmjjaannddee  

aakkttiioonneerr..  DDeenn  ggeerr  oocckkssåå  eenn  öövveerrssiikktt  öövveerr  ttiillllggäänngglliiggaa  kkoommbbiinnaattiioonneerr  aavv  ssttrraatteeggiieerr  ssoomm  kkaann  

aannvväännddaass  ii  ddeett  pprraakkttiisskkaa  aarrbbeetteett..  
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DDiiaaggrraamm  II  MMooddeellll  fföörr  aannaallyyss  aavv  hhäällssooffrräämmjjaannddee  ssttrraatteeggiieerr  ((HHEELLPPSSAAMM  ==  HHeeaalltthh  
PPrroommoottiioonn  SSttrraatteeggyy  AAnnaallyyssiiss  MMooddeell)),,  EEfftteerr  ((2222))..  

Helpsam/bjah/bp

(Health Promotion Strategy Analysis Model - HELPSAM)
Genomför-

Strategier

Medel & Aktörer Målgrupp Nivåer
och
arenor

Tillväga-
gångssätt

Förvän-
tade
resultat

1 Att utveckla
policy

2 Lagar och
regleringar

3 Omorientera
organisationer

4 Förespråka
5 Samverka och

förmedla
6 Möjliggöra
7 Mobilisera/

utveckla själv-
  bestämmande
(Empowering)

ande Ansatser
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DDee  sseexx  aarreennoorrnnaa  ssoomm  rreeddoovviissaass  ii  aavvssnniitttt  ttvvåå  ii  hhaannddbbookkeenn  hhäännggeerr  ssaammmmaann  eennlliigg  SSPPOOSSEE  

mmooddeelllleenn,,  ffiigguurr  11..  MMaatt  oocchh  BBooeennddee  äärr  bbaassaallaa  bbeehhoovv..  AArrbbeettee  oocchh  TTrraannssppoorrtt//EEnneerrggii  äärr  oommrrååddeenn  

ssoomm  äärr  nnööddvväännddiiggaa  fföörr  aatttt  aannppaassssaa  vvåårraa  vviillllkkoorr  oocchh  ddiissttrriibbuueerraa  nnyyttttiigghheetteerr  fföörr  aatttt  uuppppffyyllllaa  vvåårraa  

bbaassaallaa  bbeehhoovv..  DDeessssaa  ffyyrraa  oommrrååddeenn  uuttggöörr  bbootttteennppllaattttaann  ii  ppyyrraammiiddeenn..  UUttbbiillddnniinngg  oocchh  ssoocciiaall  ssttöödd  

äärr  ""kkiitttteett""  fföörr  aatttt  hhåållllaa  ssaammmmaann  uuttvveecckklliinnggeenn  aavv  ssttööddjjaannddee  mmiilljjööeerr  ii  ssaammhhäälllleett..  UUttaann  uuttbbiillddnniinngg  

--  aannaallffaabbeettiissmm;;  uuttaann  ssoocciiaalltt  ssttöödd  --  aannaarrkkii..    

  
  

  
  
  
FFiigguurr  11..  MMooddeellll  fföörr  ssaammmmaannhhaannggeenn  fföörr  SSuunnddssvvaallllsskkoonnffeerreennsseennss  sseexx  tteemmaann  ((SSuunnddssvvaallll  
PPyyrraammiiddee  oonn  SSuuppppoorrttiivvee  EEnnvviirroonnmmeennttss  --  SSPPOOSSEE))  
  

DDeenn  ttrreeddjjee  ddeelleenn  aavv  hhaannddbbookkeenn  rreeddoovviissaarr  eenn  mmooddeell  fföörr  pprraakkttiisskktt  hhäällssooffrräämmaannddee  aarrbbeettee..  EEnn  

aakkttiioonnssmmooddeellll  --  SSEESSAAMMEE  ==  SSuuppppoorrttiivvee  EEnnvviioonnmmeennttSS  AAccttiioonn  MMooddEEll..  HHäällssooaarrbbeettee  uuttiiffrråånn  

ssttööddjjaannddee  mmiilljjööeerr  äärr  eetttt  ssäätttt  aatttt  ssyysstteemmaattiisskktt  aannggrriippaa  hhäällssoopprroobblleemm  mmeedd  fflleerraa  ssttrraatteeggiieerr  oocchh  

aannggrreeppppssvvääggaarr,,  ddäärr  eeffffeekktteenn  aavv  oolliikkaa  ååttggäärrddeerr  fföörrssttäärrkkeerr  vvaarraannddrraa..  GGrruunnddpprriinncciippeerrnnaa  rreeddoovviissaass  

ii  ffiigguurr  22..  

  

MAT

ARBETE

BOSTAD &
GRANNSKAP

TRANSPORT

mänskliga behov

UTBILDNINGUtgångspunkt för utvecklingoch social förändring

SO
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LT
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D
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rm
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at
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sa
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hå
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ar

men
ing

sfu
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man
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ng

Basala

Produktion av
(basala) behov

Tillgänglighet
& distribution
av produkter/
resurser

Arbete: Transport:

pyrtxts/bjah
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FFiigguurr  22..  AAkkttiioonnssmmooddeellll  fföörr  aatttt  sskkaappaa  ssttööddjjaannddee  mmiilljjööeerr  fföörr  hhäällssaa  ((SSeessaammee))  
  
  
AAtttt  lläärraa  aavv  eerrffaarreennhheetteerr  
  
UUnnddeerr  bböörrjjaann  aavv  11999900--ttaalleett    hhaarr  ddeett  bbiillddaattss  eetttt  nnäättvveerrkk  fföörr  llookkaalltt  ffoollkkhhäällssooaarrbbeettee  ii  SSvveerriiggee..  EEtttt  

5500--ttaall  kkoommmmuunneerr  oocchh  eetttt  1100--ttaall  llaannddssttiinngg  hhaarr  aannsslluuttiitt  ssiigg  ttiillll  nnäättvveerrkkeett..  PPrroojjeekktteett  ssttrräävvaarr  eefftteerr  

aatttt  ssyynnlliiggggöörraa  hhäällssoo--  oocchh  mmiilljjöö  aakkttiivviitteerr  ii  ddeett  llookkaallaa  aarrbbeetteett..  HHäällssooffrrååggoorr  sskkaallll  llyyffttaass  iinn  llookkaallaa  

kkoommmmuunnllaa  hhäällssooppllaanneerr..  IInnoomm  nnäättvveerrkkeett  äärr  eerrffaarreennhheettssuuttbbyyttee  aavv  nnyysskkaappaannddee  aakkttiivviitteetteerr  ddeenn  

vviikkttiiggaassttee  ddrriivvkkrraafftteenn  fföörr  aatttt  vvaarraa  mmeedd  ii  nnäättvveerrkkeett..  AAtttt  lläärraa  aavv  vvaarraannddrraass  eerrffaarreennhheetteerr!!  

DDeellttaaggaarrnnaa  fföörrbbiinnddeerr  ssiigg  aatttt  sspprriiddaa  eerrffaarreennhheetteerr  ffrråånn  ssiitttt  llookkaallaa  aarrbbeettee..  SSvveennsskkaa  

KKoommmmuunnfföörrbbuunnddeett  hhaarr  ttaaggiitt  ppåå  ssiigg  eenn  ssttööddffuunnkkttiioonn  oocchh  uupppprräätttthhåålllleerr  eetttt  kkaannssllii  fföörr  ddeett  ssvveennsskkaa  

nnäättvveerrkkeett..  DDeett  kkaann  sseess  ssoomm  eenn  nnaattuurrlliigg  fföölljjdd  aavv  ddeett  eennggaaggeemmaanngg  ssoomm  KKoommmmuunnfföörrbbuunnddeett  vviissaatt  

ii  ffoollkkhhäällssooffrrååggoorr..  

  

DDeett  ffiinnnnss  vviidd  uuttvveecckklliinnggeenn  aavv  ddeennnnaa  ttyypp  aavv  aarrbbeettee  bbeehhoovv  aavv  iinnssttrruummeenntt  fföörr  ssyysstteemmaattiisskk  

bbeesskkrriivvnniinngg  aavv  eerrffaarreennhheetteerr  oocchh  pprroojjeekktt..  SSEESSAAMMEE  ddvvss  SSuuppppoorrttiivvee  EEnnvviirroonnmmeennttSS  AAccttiioonn  

MMooddEEll  hhaarr  uuttvveecckkllaattss  fföörr  eetttt  ssååddaanntt  äännddaammååll..  GGeennoomm  aatttt  uuttnnyyttttjjaa  ddee  oolliikkaa  mmoommeenntteenn  ii  

SSEESSAAMMEE  mmooddeelllleenn  fföörr  kkrriittiisskkaa  ffrrååggoorr  hhaarr  eetttt  ffrrååggeebbaatttteerrii  ssoomm  bbeennäämmttss  2200  nnyycckkeellffrrååggoorr  oomm  

llookkaalltt  ffoollkkhhäällssooaarrbbeettee  uuttvveecckkllaatt22  ((11))..  VViidd  pprraakkttiisskk  ttiilllläämmppnniinngg  aavv  iinnssttuummeenntteett  hhaarr  ddeett  vviissaattss  aatttt  

ddeett  iinnttee  bbaarraa  kkaann  aannvväännddaass  fföörr  aatttt  ssyysstteemmaattiisskktt  bbeesskkrriivvaa  eetttt  pprroojjeekktt  uuttaann  oocckkssåå  ssoomm  

ppllaanneerriinnggssiinnssttrruummeenntt  oocchh  ddeessssuuttoomm  äärr  ffrrååggeebbaatttteerriieett  aannvväännddbbaarrtt  fföörr  aatttt  ssttäällllaa  kkrriittiisskkaa  ffrrååggoorr  

vviidd  vveerrkkssaammhheettssuuppppfföölljjnniinngg  oocchh  äävveenn  ssoomm  eetttt  eennkkeelltt  kkvvaalliitteettssääkkrriinnggssiinnssttrruummeenntt  fföörr  ddeett  llookkaallaa  

ffoollkkhhäällssooaarrbbeetteett..  

                                                                                                                      
22  DDee  2200  ffrrååggoorrnnaa  ffiinnnnss  ppuubblliicceerraaddee  ssoomm  bbiillaaggaa  ii    rreeff  nnrr  11  

  

1. Identifiera behov och problem

3 a/ formulera och konkretisera mål
  b/ utveckla strategier
  c/ planera utvärdering

4 Utforma genomförandet &
   mobilisera resurser

5 Dra igång verksamheten

6 Skapa
strukturer för att
vidmakthålla

7 Följ upp &
utvärdera

8 Förnya,
förändra och/eller
förstärka

2. Etablera samverkan

(program, projekt)
-  utveckla stödjande miljöer
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SSaammmmaannffaattttaannddee  kkoommmmeennttaarreerr  

SSttööddjjaannddee  mmiilljjööbbeeggrreeppppeett  uuttggöörr  ssåålleeddeess  eenn  aavv  nnyycckkeellssttrraatteeggiieerrnnaa  ii  ddeett  hhäällssooffrräämmjjaannddee  aarrbbeetteett..  

BBeeggrreeppppeett  ii  ssiigg  ppååvviissaarr  aatttt  hhäällssaa  iinnttee  kkaann  sseess  ii  eetttt  vvaakkuumm  uuttaann  ppååvveerrkkaass  aavv  vviillllkkoorreenn  ii  ddeenn  

mmiilljjöö  mmaann  lleevveerr..  MMeenn  mmiilljjöö  äärr  iinnttee  bbaarraa  ssyynnlliiggaa  ssttrruukkttuurreerr  oocchh  sseerrvviiccee  ssoomm  vvii  hhaarr  rruunntt  oomm  oossss  

uuttaann  iinnnneeffaattttaarr  oocckkssåå  aannddlliiggaa,,  ssoocciiaallaa,,  kkuullttuurreellllaa,,  eekkoonnoommiisskkaa,,  ppoolliittiisskkaa  oocchh  iiddeeoollooggiisskkaa  

ddiimmeennssiioonneerr..  IInnttee  mmiinnsstt  ii  ddee  uuppppfföölljjaannddee  ddiisskkuussssiioonneerrnnaa  sseeddaann  SSuunnddssvvaallllsskkoonnffeerreennsseenn  hhaarr  

HHaannccoocckk  ddiisskkuutteerraatt  ssaammvvaarriiaattiioonneenn  mmeellllaann  llookkaallssaammhhäälllleett,,  mmiilljjöö,,  eekkoonnoommii  oocchh  hhäällssaa  ((2255))..  II  

ddeett  ppeerrssppeekkttiivveett  hhaarr  hhaann  ssaatttt  iinn  ddee  ””rröörreellsseerr””  ssoomm  ffiinnnnss  mmeedd  hhäällssooffrräämmjjaannddee  aakkttiivviitteetteerr  iinnoomm  

oolliikkaa  aarreennoorr  ((sseettttiinnggss))  ssoomm  ””HHeeaalltthhyy  hhoommeess””,,  ””HHeeaalltthhyy  SScchhoooollss””,,  ””HHeeaalltthhyy  wwoorrkkppllaacceess””,,  

””HHeeaalltthhyy  HHoossppiittaallss””  oocchh  ””HHeeaalltthhyy  CCoommmmuunniittiieess””..  IInnoomm  eetttt  ffrraammvvääxxaannddee  nnäättvveerrkk  fföörr  llookkaalltt  

ffoollkkhhäällssooaarrbbeettee  äärr  ddeessssaa  yyttttrriinnggaarr  eexxeemmppeell  ppåå  ssttööddjjaannddee  mmiilljjööaarrbbeettee  ii  pprraakkttiikkeenn..  DDeessssuuttoomm  hhaarr  

iinntteerrnnaattiioonneellllaa  ffoorrsskknniinnggssnnäättvveerrkk  vvääxxtt  ffrraamm  mmeedd  vviiddaarreeuuttvveecckklliinngg  aavv  ssttrraatteeggiieerr  iinnoomm  

rreessppeekkttiivvee  aarreennaa..  

  

AAtttt  ggeemmeennssaammtt  sskkaappaa  ssttööddjjaannddee  mmiilljjööeerr  fföörr  hhäällssaa  hhaarr  llåånnggttggååeennddee  kkoonnsseekkvveennsseerr  fföörr  bbååddee  

iinnddiivviiddeerr  oocchh  iinnssttiittuuttiioonneerr  ii  ssaammhhäälllleett..  AAtttt  bbyyggggaa  nnyyaa  aalllliiaannsseerr  äärr  eetttt  nnyycckkeelleelleemmeenntt  ii  ddee  

hhäällssooffrräämmjjaannddee  ssttrraatteeggiieerrnnaa,,  mmeedd  aalllliiaannsseerr  öövveerr  sseekkttoorrssggrräännsseerr,,  mmeellllaann  ddiisscciipplliinneerr,,  mmeellllaann  

pprrooffeessssiioonneerr  oocchh  mmeellllaann  oorrggaanniissaattiioonneerr..  IInnttee  mmiinnsstt  ttiilllläämmppnniinnggeenn  aavv  HHEELLPPSSAAMM  mmooddeelllleenn  

mmeedd  uuttggåånnggssppuunnkktt  ffrråånn  ddee  nnyycckkeellssttrraatteeggiieerr  ssoomm  ddeessttiilllleerraattss  ffrraamm  ffrråånn  mmeerr  äänn  11..000000  kkoonnkkrreettaa  

eexxeemmppeell  ppåå  aarrbbeettee  ii  ssyyffttee  aatttt  sskkaappaa  ssttööddjjaannddee  mmiilljjööeerr  fföörr  hhäällssaa  kkaann  vvaarraa  eenn  hhjjäällpp  bboorrtt  ffrråånn  

ttrraaddiittiioonneelllltt  ttäännkkaannddee  ttiillll  aatttt  ssee  hhuurr  nnyyaa  ggrräännssöövveerrsskkrriiddaannddee  aalllliiaannsseerr  kkaann  bbyyggggaass  uupppp..  

HHEELLPPSSAAMM  mmooddeelllleenn  llyyfftteerr  ffrraamm  ssttyyrrkkaann  ii  ggeemmeennssaammmmaa  ssttrruukkttuurreellllaa  mmöönnsstteerr  oocchh  kkaann  ppeekkaa  ppåå  

ssvvaagghheetteerr  ssoomm  ffiinnnnss  mmeedd  aavvggrräännssnniinnggaarr  iinnoomm  sseekkttoorreerr  oocchh  ddiisscciipplliinneerr..  

  

MMiilljjööfföörrhhåållllaannddeenn  rreepprreesseenntteerraarr  eetttt  hhoott  mmoott  hhäällssaa,,  lliikkssoomm  lleevvaannddssvvaannoorr..  BBiioommeeddiicciinnsskk  

kkuunnsskkaapp  kkaann  ggee  uuttggåånnggssppuunnkktteerr  fföörr  aatttt  iiddeennttiiffiieerraa  hhäällssoopprroobblleemm..  MMeenn,,  fföörr  aatttt  ddeeffiinniieerraa  

ssttrraatteeggiieerr  fföörr  ddeett  hhäällssooffrräämmjjaannddee  aarrbbeetteett  oocchh  fföörr  aatttt  lläärraa  mmeerr  oomm  ddee  pprroocceesssseerr  ssoomm  ääggeerr  rruumm  

vviidd  fföörräännddrriirrnnggaarr  bbeehhöövvss  kkuunnsskkppaa  ffrråånn  ssaammhhäällllssvveetteennsskkaappeerr..    

OOjjäämmlliikkeett  äärr  eenn  aavv  ssttöörrssttaa  uuttmmaanniinnggaarrnnaa..  SSttööddjjaannddee  mmiilljjööbbeeggrreeppppeett  ffookkuusseerraarr  ppåå  oojjäämmlliikkhheett  

oocchh  ttiillllsskkaappaannddeett  aavv  ggyynnnnssaammmmaa  bbeettiinnggeellsseerr  fföörr  eenn  ggoodd  hhäällssaa  åått  aallllaa,,  ggeerr  nnyyaa  mmööjjlliigghheetteerr  ii  ddeett  

hhäällssooffrräämmaajjnnddee  aarrbbeetteett  ssoomm  eetttt  ttrraaddiittiioonneelllltt  aannggrreeppppssssäätttt  mmeedd  ffookkuuss  ppåå  iinnddiivviiddeerr  iinnttee  hhaarr..  
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RREEFFEERREENNSSEERR  
  
11..  HHaagglluunndd  BBJJAA,,  SSvvaannssttrröömm  LL..  SSaammhhäällllssmmeeddiicciinn  --  eenn  iinnttrroodduukkttiioonn,,  22::aa  uuppppllaaggaann..  LLuunndd::  
SSttuuddeennttlliitttteerraattuurr,,  11999955  
  
22..  WWHHOO--EEuurroo..  WWHHOO  ..  TTaarrggeettss  ffoo  hheeaalltthh  ffoorr  aallll....  CCooppeennhhaaggeenn::  WWoorrlldd  HHeeaalltthh  OOrrggaanniizzaattiioonn,,  
RReeggiioonnaall  OOffffiiccee  ffoorr  EEuurrooppee  11998855..      
  
33..  WWHHOO..  DDeeccllaarraattiioonn  ooff  AAllmmaa  AAttaa..  GGeenneevvaa::  WWoorrlldd  HHeeaalltthh  OOrrggaanniizzaattiioonn,,  11997788..  
  
44..  WWHHOO--EEuurroo..  WWHHOO  ..  HHeeaalltthh  ffoorr  aallll  ttaarrggeettss  --  tthhee  hheeaalltthh  ppoolliiccyy  ffoorr  EEuurrooppee..  UUppddaatteedd  eeddiittiioonn,,  
sseepptteemmbbeerr  11999911..  CCooppeennhhaaggeenn::  WWoorrlldd  HHeeaalltthh  OOrrggaanniizzaattiioonn,,  RReeggiioonnaall  OOffffiiccee  ffoorr  EEuurrooppee  11999933..      
  
55..  WWHHOO..  OOttttaawwaa  CChhaarrtteerr  ffoorr  HHeeaalltthh  PPrroommoottiioonn..  HHeeaalltthh  PPrroommoottiioonn  IInntteerrnnaattiioonnaall..  11998866;;  11::  iiiiii--vv..  
  
66..  WWHHOO..  TThhee  AAddeellaaiiddee  RReeccoommmmeennddaattiioonnss::  HHeeaalltthhyy  PPuubblliicc  PPoolliiccyy..  HHeeaalltthh  PPrroommoottiioonn  
IInntteerrnnaattiioonnaall..  11998888;;  33::  118833--118866..  
  
77..  WWHHOO..  AA  CCaallll  ffoorr  AAccttiioonn..  PPrroommoottiinngg  hheeaalltthh  iinn  ddeevveellooppiinngg  ccoouunnttrriieess..  GGeenneevvaa::  WWoorrlldd  HHeeaalltthh  
OOrrggaanniizzaattiioonn,,  11999900..  
  
88..  WWHHOO  ..  HHeeaalltthh  PPrroommoottiioonn  --  CChhaalllleennggeess  ffoorr  tthhee  ffuuttuurree..  TThhee  WWHHOO  HHeeaalltthh  PPrroommoottiioonn  PPrroojjeecctt  
OOuuttlliinnee..  CCooppeennhhaaggeenn::  WWoorrlldd  HHeeaalltthh  OOrrggaanniizzaattiioonn,,  RReeggiioonnaall  OOffffiiccee  ffoorr  EEuurrooppee  11998888..      
  
99..  WWoorrlldd  CCoommmmiissiioonn  oonn  EEnnvviirroonnmmeenntt  aanndd  DDeevveellooppmmeenntt..  OOuurr  CCoommmmoonn  FFuuttuurree..  OOxxffoorrdd::  
OOxxffoorrdd  UUnniivveerrssiittyy  PPrreessss,,  11998877..  
  
1100..  EEnnvviirroonnmmeennttaall  ppeerrssppeeccttiivvee  ttoo  tthhee  yyeeaarr  22000000  aanndd  bbeeyyoonndd..  UUnniitteedd  NNaattiioonnss  GGeenneerraall  
AAsssseemmbbllyy  RReessoolluuttiioonn  4422//118866..  NNeeww  YYoorrkk::  UUnniitteedd  NNaattiioonnss,,  11998877..  
  
1111..  WWHHOO::EEuurrooppeeaann  CChhaarrtteerr  oonn  EEnnvviirroonnmmeenntt  aanndd  HHeeaalltthh..  CCooppeennhhaaggeenn::  WWHHOO  RReeggiioonnaall  OOffffiiccee  
ffoorr  EEuurrooppee,,  11998899..  
  
1122..  RRiioo--ddeekkllaarraattiioonneenn..  SSttoocckkhhoollmm::  MMiilljjöö--  oocchh  nnaattuurrrreessuurrssddeeppaarrtteemmeenntteett,,  11999922..  
  
1133..  WWiillssoonn  DDNN,,  TThhoommaass  AAMM,,  FFaarrrreellll  JJPP,,  MMaaccLLeeaann  HH,,  TToommiicc  PP..  CCrreeaattiinngg  EEdduuccaattiioonnaall  
EEnnvviirroonnmmeennttss  SSuuppppoorrttiivvee  ooff  HHeeaalltthh..  BBrriieeffiinngg  BBooookk  ttoo  tthhee  SSuunnddssvvaallll  CCoonnffeerreennccee  oonn  
SSuuppppoorrttiivvee  EEnnvviirroonnmmeennttss..  OOttttaawwaa::  MMiinniinnsstteerr  ooff  SSuuppppllyy  aanndd  SSeerrvviicceess,,  CCaannaaddaa,,  11999911..  
  
1144..  FFoooodd  aanndd  AAggrriiccuullttuurree..  BBrriieeffiinngg  BBooookk  ttoo  tthhee  SSuunnddssvvaallll  CCoonnffeerreennccee  oonn  SSuuppppoorrttiivvee  
EEnnvviirroonnmmeennttss..  OOsslloo::  TThhee  NNoorrwweeggiiaann  DDiirreeccttoorraattee  ffoorr  HHeeaalltthh,,  11999911..  
  
1155..  BBiissttrruupp  MM--LL..  HHoouussiinngg  aanndd  CCoommmmuunniittyy  EEnnvviirroonnmmeennttss..  HHooww  tthheeyy  SSuuppppoorrtt  HHeeaalltthh..  BBrriieeffiinngg  
BBooookk  ttoo  tthhee  SSuunnddssvvaallll  CCoonnffeerreennccee  oonn  SSuuppppoorrttiivvee  EEnnvviirroonnmmeennttss..  CCooppeennhhaaggeenn::  NNaattiioonnaall  BBooaarrdd  
ooff  HHeeaalltthh,,  DDeennmmaarrkk,,  11999911..  
  
1166..  SSoocciiaall  SSuuppppoorrtt  aanndd  CCaarree..  BBrriieeffiinngg  BBooookk  ttoo  tthhee  SSuunnddssvvaallll  CCoonnffeerreennccee  oonn  SSuuppppoorrttiivvee  
EEnnvviirroonnmmeennttss..  HHeellssiinnkkii::  NNaattiioonnaall  AAggeennccyy  ffoorr  HHeeaalltthh  aanndd  WWeellffaarree,,  FFiinnllaanndd,,  11999911..  
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1177..  TTrraannssppoorrttss,,  EEnnvviirroonnmmeenntt  &&  HHeeaalltthh..  BBrriieeffiinngg  ffoollddeerr  ttoo  tthhee  SSuunnddssvvaallll  CCoonnffeerreennccee  oonn  
SSuuppppoorrttiivvee  EEnnvviirroonnmmeennttss..  SSuunnddbbyybbeerrgg::  KKaarroolliinnsskkaa  IInnssttiittuutteett,,  IInnssttiittuuttiioonneenn  fföörr  SSoocciiaallmmeeddiicciinn  
oocchh  iinntteerrnnaattiioonneellll  hhäällssaa..  11999911..  
  
1188..  HHaagglluunndd  BBJJAA,,  PPeetttteerrssssoonn  BB,,  TTiillllggrreenn  PP,,  FFiinneerr  DD..  WWoorrkk  ffoorr  HHeeaalltthh??  BBrriieeffiinngg  bbooookk  ttoo  tthhee  
SSuunnddssvvaallll  CCoonnffeerreennccee  oonn  SSuuppppoorrttiivvee  EEnnvviirroonnmmeennttss..  SSuunnddbbyybbeerrgg::  KKaarroolliinnsskkaa  IInnssttiittuutteett,,  
IInnssttiittuuttiioonneenn  fföörr  IInntteerrnnaattiioonneellll  hhäällssaa  oocchh  ssoocciiaallmmeeddiicciinn,,  11999911..  
  
1199..  CCaarrllssssoonn  GG,,  LLiinnddrrootthh  PP,,  OOllssssoonn  JJ,,  FFoorrssbbeerrgg  SS,,  WWiikkssttrröömm  RR,,  ÅÅhhllssttrröömm  EE..  LLiivveettss  vviillllkkoorr  --  
ppåå  vväägg  mmoott  eenn  hhåållllbbaarraa  uuttvveecckklliinngg  ii  VVäässtteerrnnoorrrrllaanndd..  SSuunnddssvvaallll::  LLaannddssttiinnggeett  ii  VVäässtteerrnnoorrrrllaanndd,,  
11999911..  
  
2200..  WWHHOO..  HHeeaalltthh  PPrroommoottiinn  iinn  DDeevveellooppiinngg  CCoouunnttiirreess..  BBrriieeffiinngg  bbooookk  ttoo  TThhee  SSuunnddssvvaallll  
CCoonnffeerreennccee  oonn  SSuuppppoorrttiivvee  EEnnvviirroonnmmeennttss  11999911..  GGeenneevvaa::  WWHHOO//HHEEDD//9911..11,,  11999911  
  
2211..  PPeetttteerrssssoonn  BB,,  TTiillllggrreenn  PP,,  FFiinneerr  DD,,  HHaagglluunndd  BBJJAA..  PPllaayyiinngg  ffoorr  ttiimmee..  CCrreeaattiinngg  ssuuppppoorrttiivvee  
eennvviirroonnmmeennttss  ffoorr  hheeaalltthh..  RReeppoorrtt  ffrroomm  tthhee  33rrdd  IInntteerrnnaattiioonnaall  CCoonnffeerreennccee  oonn  HHeeaalltthh  PPrroommoottiioonn,,  
SSuunnddssvvaallll,,  SSwweeddeenn,,  JJuunnee  99--1155  11999911..  SSuunnddbbyybbeerrgg::  KKaarroolliinnsskkaa  IInnssttiittuutteett,,  IInnssttiittuuttiioonneenn  fföörr  
IInntteerrnnaattiioonneellll  hhäällssaa  oocchh  ssoocciiaallmmeeddiicciinn,,  11999922  
  
2222..  HHaagglluunndd  BBJJAA,,  PPeetttteerrssssoonn  BB,,  FFiinneerr  DD,,  TTiillllggrreenn  PP..  TThhee  SSuunnddssvvaallll  HHaannddbbooookk,,  ""WWee  CCaann  DDoo  
IItt!!""  FFrroomm  tthhee  33rrdd  IInntteerrnnaattiioonnaall  CCoonnffeerreennccee  oonn  HHeeaalltthh  PPrroommoottiioonn,,  SSuunnddssvvaallll,,  SSwweeddeenn,,  JJuunnee  99--
1155  11999911..  SSuunnddbbyybbeerrgg::  KKaarroolliinnsskkaa  IInnssttiittuutteett,,  IInnssttiittuuttiioonneenn  fföörr  IInntteerrnnaattiioonneellll  hhäällssaa  oocchh  
ssoocciiaallmmeeddiicciinn,,  11999922  
  
2233..  NNaaiirroobbii  ssttaatteemmeenntt..  GGeenneevvaa::  WWoorrlldd  HHeeaalltthh  OOrrggaanniizzaattiioonnss,,  11999933  
  
2244..  BBaannggkkookk  ssttaatteemmeenneett..  GGeenneevvaa::  WWoorrlldd  HHeeaalltthh  OOrrggaanniizzaattiioonnss,,  11999933  
  
2255..  DDeeaann  KK,,  HHaannccoocckk  TT..  SSuuppppoorrttiivvee  eennvviirroonnmmeennttss  ffoorr  hheeaalltthh..  MMaajjoorr  ppoolliiccyy  aanndd  rreesseeaarrcchh  iissssuueess  
iinnvvoollvveedd  iinn  ccrreeaattiinngg  hheeaalltthh  pprroommoottiinngg  eennvviirroonnmmeennttss..  CCooppeennhhaaggeenn::  WWoorrlldd  HHeeaalltthh  
OOrrggaanniizzaattiioonn,,  EEUURROO  11999922..    
  
2266..RRoooottmmaann  II,,  RRaaeebbuurrnn  JJ..  TThhee  CCoonncceepptt  ooff  HHeeaalltthh..  IInn  PPeeddeerrsseenn  AA,,  OO''NNeeiill  MM,,  RRoooottmmaann  II  ((RReedd))  
HHeeaalltthh  PPrroommoottiioonn  iinn  CCaannaaddaa..  TToorroonnttoo::  WWBB  SSaauunnddeerrss  CCaannaaddaa,,  11999944..  
  
2277..  HHaagglluunndd  BBJJAA,,  PPeetttteerrssssoonn  BB,,  SSvvaannssttrröömm  LL..  SSttööddjjaannddee  mmiilljjööeerr  fföörr  hhäällssaa  --  eetttt  ssttrraatteeggiisskktt  
bbeeggrreepppp  fföörr  ddeett  hhäällssooffrräämmjjaannddee  aarrbbeetteett..  SSuunnddbbyybbeerrgg::  FFoollkkhhäällssoobbllaaddeett  nnrr  11,,  11999944..  
  
2288..  FFoollkkhhäällssooggrruuppppeenn..  FFoollkkhhäällssaannss  vviillllkkoorr..  FFoollkkhhäällssooggrruuppppeenn  NNrr  99..  SSttoocckkhhoollmm  11999911..    
  
2299..  HHaagglluunndd  BB..JJ..AA..,,  PPeetttteerrssssoonn  BB..,,FFiinneerr  DD..,,  TTiillllggrreenn  PP..  CCrreeaattiinngg  ssuuppppoorrttiivvee  eennvviirroonnmmeennttss  ffoorr  
hheeaalltthh,,  SSttoorriieess  ffrroomm  tthhee  TThhiirrdd  IInntteerrnnaattiioonnaall  CCoonnffeerreennccee  oonn  HHeeaalltthh  PPrroommoottiioonn..  SSuunnddssvvaallll,,  
SSwweeddeenn..  GGeenneevvaa::  WWoorrlldd  HHeeaalltthh  OOrrggaanniizzaattiioonn,,  11999966..  ((IInn  sseerriieess  PPuubblliicc  HHeeaalltthh  iinn  AAccttiioonn  nnoo  33))..  
  


