Mēru Kopenhāgenas vienošanās

Veselīgākas un
laimīgākas pilsētas
visiem
Kā panākt, lai sabiedrība kļūtu droša, atvērta un atbalstoša

2018. gada 13. februāris │Kopenhāgena, Dānija

Mēru Kopenhāgenas vienošanās

Veselīgākas un
laimīgākas pilsētas visiem
Kā panākt, lai sabiedrība kļūtu droša, atvērta un atbalstoša
2018. gada 13. februāris │Kopenhāgena, Dānija

Mēru Kopenhāgenas vienošanās, kas tika pieņemta otrdien,
2018. gada 13. februārī, pilnībā atbilst Apvienoto Nāciju
Organizācijas Ilgtspējīgas attīstības programmai 2030. gadam un ir
paredzēta Pasaules Veselības organizācijas Veselīgo pilsētu
kustības darba virzībai šīs programmas izpildes laikā līdz
2030. gadam.

Pārvaldot, radot iespējas un aicinot līdzdarboties Veselīgo pilsētu kustība sekmē veselību un
labklājību, veidojot pilsētas, kurās valda vienlīdzība un labklājība, kā arī veic ieguldījumus
cilvēku kapitālā, lai mūsu planētu veidotu miermīlīgu.
Veselīgo pilsētu kustība ir piemērs, kā izmantojot inovācijas, zināšanu koplietošanu un pilsētu
veselības diplomātiju, lai cīnītos ar nevienlīdzību, veicinātu pārvaldību un līderību veselības
un labklājības nodrošināšanai.
Šī kustība darbojas kā līderi un partneri, lai risinātu mūsu globālās sabiedrības veselības
kopīgās problēmas, tostarp neinfekciju slimību, infekciju slimību un vides problēmas,
nevienlīdzību veselības jomā, antibakteriālo rezistenci, ārkārtas situācijas veselības jomā un
centienus nodrošināt visaptverošu veselības aprūpi.

1.0. Mēs apņemamies kopīgi rīkoties, lai uzlabotu mūsu pilsētu iedzīvotāju veselību un
labklājību, kas tajās dzīvo, mīl, mācās, strādā un izklaidējas.
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1.1

Mēs, Pasaules Veselības organizācijas (PVO) Eiropas reģiona pilsētu, piepilsētu,
apkaimju un pilsētu teritoriju mēri un politiskie līderi, esam tikušies šeit,
Kopenhāgenā, Dānijā, 2018. gada 12. un 13. februārī PVO Eiropas Veselīgo pilsētu
tīkla mēru samitā. Mēs apzināmies, ka pilsētu rīcībā ir līdzekļi, ko izmantot, lai
risinātu būtiskākās problēmas, kas mūsdienās ietekmē cilvēkus un pasauli. Mēs
apņemamies izmantot šos līdzekļus, lai nodrošinātu taisnīgu un ilgtspējīgu
attīstību un miermīlīgu, labklājīgu un taisnīgu sabiedrību.

1.2

Mēs atzinīgi vērtējam globālo redzējumu un iespējas, ko rada Apvienoto Nāciju
Organizācijas Ilgtspējīgās attīstības programma 2030. gadam un Ilgtspējīgās
attīstības mērķi. Mēs paužam savu apņēmību darboties Veselīgo pilsētu kustībā,
lai sasniegtu mūsu kopējos mērķus.

1.3

Mēs uzsveram, ka veselība, labklājība un nevienlīdzības mazināšana veselības
jomā nav panākama, ja cilvēktiesības netiek uzskatītas par prioritāti ilgtermiņā
visās politikās un visos pārvaldības līmeņos. Mēs apņemamies to nodrošināt
pilsētu un vietējā līmenī mūsu pilsētās, pilsētu teritorijās un kopienās.

1.4

Mēs uzskatām, ka PVO Veselīgo pilsētu tīkls piedāvā pārveidojošu pieeju, lai
risinātu mūsdienās lielākās sabiedrības veselības problēmas. Mēs esam gatavi un
vēlamies rīkoties, lai īstenotu Ilgtspējīgas attīstības programmu 2030. gadam un
tajā noteiktos globālos mērķus, kā arī Jauno programmu pilsētām, pievēršoties
ilgtspējīgai attīstībai un „Veselībai 2020”, Eiropas reģionālās politikas
pamatdokumentam un veselības un labklājības stratēģijai.

1.5

Mēs norādām uz vajadzību veikt ieguldījumus veselībā un labklājībā, kas ir taisnīgas,
ilgtspējīgas un saskanīgas sabiedrības priekšnoteikums. Mēs atzīstam pilsētu un pilsētu
teritoriju lomu slimību profilaksē un veselības veicināšanā, kā arī vajadzību strādāt ar
noteicošajiem veselības un labklājības faktoriem sociālajā, vides, kultūras, uzvedības,
komerciālajā un politiskajā jomā.

1.6

Mēs uzsveram pilsētu un pašvaldību būtisko lomu cīņā ar nevienlīdzību, lielāku uzmanību
veltot visneaizsargātākajām sabiedrības grupām un izmantojot proporcionālā universālisma
principu. Pilsētām ir būtiska loma tajās dzīvojošo kopienu nabadzības, tostarp pārtikas un
mājokļu trūkuma, samazināšanā, un mēs apņemamies izdarīt politiskas izvēles, kas ir
nepieciešamas šo sabiedrības problēmu risināšanai.

1.7

Mēs uzsveram, ka ir nepieciešams darboties kopā, lai sasniegtu mūsu mērķus;
mēs esam vienoti mūsu redzējumā par Veselīgām pilsētām. Mēs varam rādīt
piemēru.

1.8

Mēs atzīstam, ka mūsu politiskā līderība un redzējums ir svarīgi, lai nodrošinātu
ilgtspējīgu attīstību un miermīlīgu un taisnīgu sabiedrību, kurā neviens netiek
aizmirsts.

1.9

Mēs kā politiskie līderi uzņemamies atbildību par piemēra rādīšanu un
iedvesmojošu rīcību mūsu pilsētās un sadarbojoties ar sadraudzības pilsētām,
valstu valdībām un starptautiskajām organizācijām, lai panāktu taisnīgumu,
veselību un labklājību visiem.

1.10 Mēs apņemamies strādāt, lai kļūtu par Veselīgām pilsētām un panāktu mūsu
kopīgā redzējuma īstenošanu. Atsaucoties uz 1986. gada Otavas Veselības
veicināšanas hartu, PVO Veselīgo pilsētu kustība atzīst, ka “Veselību rada un
izdzīvo cilvēki savā ikdienas dzīvē un apstākļos; veselība ir vietās, kur tie mācās,
strādā, izklaidējas un mīl”.
1.11 Veselīgo pilsētu kustība ir atbalstošas kopienas ar atvērtu, atbildīgu un līdzdalību
veicinošu pārvaldību, lai panāktu veselību, labklājību, mieru, laimi un kopēju
labumu. Veselīgo pilsētu kustības pilsētu pašvaldības rāda piemēru gan vietējā,
gan pasaules mērogā. Tās sadarbojas ar citiem, lai veidotu tādu fizisko, sociālo un
kultūras vidi, kas sniedz iespējas un tiesības visiem cilvēkiem mūsu pilsētās. Tās
cilvēkiem ļauj pilnībā pašrealizēties un veicina kopienas stabilitāti, uzlabojot
pasauli visiem.
1.12 Mēs apņemamies iepazīt pārmaiņu iespējas, sadarbojoties ar pilsētām, un šim
nolūkam izmantot pilsētu veselības diplomātiju darbā ar valstu valdībām,
starptautiskajām organizācijām un dažādām publiskās pārvaldes nozarēm un
dažāda līmeņa publiskās pārvaldes darbiniekiem, kā arī ar pilsonisko sabiedrību
un mūsu pilsētu iedzīvotājiem.

Ieguldījums cilvēkos, kuri pārveido mūsu
pilsētas
2.0. Veselīgā pilsēta ir piemērs, kā sabiedrības attīstībā likt uzsvaru uz cilvēku un par
prioritāti noteikt ieguldījumus cilvēkos, lai, rodot vairāk iespēju, palielinātu
vienlīdzību un iekļaušanu.
2.1

Mēs atzīstam, ka orientēšanās uz cilvēka mūžu visā tā garumā uzlabo visu
iedzīvotāju veselību un labklājību, mazina ģeogrāfisko, teritoriālo un sociālo
nevienlīdzību pilsētās un to starpā, kā arī veido vidi, kura sekmē plaukstošu,
aktīvu un stabilu sabiedrību.

2.2

Mēs uzsveram, ka ārkārtīgi svarīgi ir nediskriminējoši pārvaldības procesi un
iespēju radīšana kopienām un visiem cilvēkiem neatkarīgi no dzimuma, seksuālās
identitātes, reliģijas, etniskās un seksuālās piederības, politiskās pārliecības,
kultūras, invaliditātes, pilsonības vai izcelsmes vietas iesaistīties to ietekmējošu
lēmumu pieņemšanā.

2.3

Mēs atzīstam, ka lielāka sabiedrības uzticība un kopienu integrācijā ir būtisks
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2.4

apstāklis, lai veidotu atvērtas, drošas un ilgtspējīgas pilsētas, kā arī individuālo un
kolektīvo stabilitāti.
Mēs apņemamies sekmēt aktīvu politiku, lai mazinātu trauksmi, aizvainojumu,
naidu, neuzticību un ksenofobiju sabiedrībā. Pilsētu teritorijas var kļūt par iespēju
vietām, ja, plānojot labklājības pilsētas, tiek ņemti vērā arī sociālie, garīgie,
emocionālie un attiecību faktori.

2.5

Mēs apņemamies strādāt, lai pirmās nepieciešamības preces un pakalpojumi
būtu visaptveroši un lai iedzīvotājiem nodrošinātu vienlīdzību, veselību un
labklājību. Šajā nolūkā visos līmeņos ir nepieciešama uz cilvēkiem vērsta
pārvaldības struktūra un rīcība, veselības diplomātija pilsētās, kā arī saskaņota
politika un pārvaldība.

2.6

Mēs uzsveram, ka izšķiroši ir ieguldījumi kopienu indivīdu un kolektīvajā
līdervadībā, lai panāktu, ka cilvēkiem un kopienām ir iespēja aktīvi līdzdarboties,
lai samazinātu nevienlīdzību veselības jomā un censtos panākt kopēju labumu.

Veselību un labklājību veicinošu pilsētu
teritoriju attīstība
3.0. Veselīga pilsēta ir piemērs, kā saskaņot sociālo, fizisko un kultūras vidi, lai
izveidotu vietu, kas ir atvērta un aktīvi veicina veselību un labklājību visiem.
3.1

Mēs apņemamies ieviest pārmaiņas tur, kur dzīvo cilvēki. Mēs atzīstam, ka
neatliekami nepieciešams nodrošināt, ka mūsu pilsētās un pilsētu teritorijās ir
tādi vides, sociālie un kultūras apstākļi, kas veicina mūsu iedzīvotāju attīstību, un
apņemamies atbalstīt mūsu starptautisko saistības.

3.2

Mēs apņemamies izstrādāt un veidot tādas pilsētu teritorijas, kur visveselīgākā
izvēle vienlaikus ir arī cenas ziņā vispieņemamākā, visērtākā un vispieejamākā
izvēle.

3.3

Mēs apņemamies pārveidot pilsētas un pilsētu teritorijas, izmantojot uz
cilvēkiem vērstu pilsētu attīstību un plānošanu, par prioritāti uzskatot cilvēkus un
planētu, piemēram, veicot pāreju uz energoefektīvām pilsētām. Tas nozīmē, ka
tiek noteiktas kopienas vajadzības un tiek izmantoti esošie kopienas līdzekļi, kā
arī tiek nodrošināta vienlīdzīga piekļuve kopējai telpai, precēm un
pakalpojumiem.

3.4

Mēs uzsveram vajadzību izveidot un plānot tādas pilsētas un pilsētu teritorijas,
kas veicina veselību cilvēka dzīves laikā, sākot ar labāko iespējamo dzīves sākumu
visām personām –ar grūtniecību un dzemdībām, un beidzot ar atbalstu veselīgai
novecošanai vecāka gadagājuma cilvēkiem, izveidojot draudzīgu vidi, tostarp
izstrādājot saprātīgas pārmaiņas vides pieejamībā, lai visiem to nodrošinātu
taisnīgi un pieejami.

3.5

Mēs uzsveram fizisko un sociālo infrastruktūru, kas kalpo visiem cilvēkiem
pilsētās vai pilsētu teritorijās. Tā ietver visiem gan veselību, izglītību un sociālos
pakalpojumus, gan arī piemērotus, taisnīgus, drošus un pieejamus mājokļus.
3.6
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Mēs uzsveram vajadzību veikt veselīgo pilsētu plānošanu, ņemot vērā vides un

cilvēku veselību, jo īpaši saistībā ar galvenajām pilsētu problēmām, piemēram,
gaisa un ūdens kvalitāti un atkritumu pārstrādi. Pilsētu plānošanā jāpievērš
uzmanība zaļajām teritorijām, tostarp parkiem un vietējo iedzīvotāju dārzkopības
projektiem, kā arī bērniem un ģimenēm paredzētām vietām, un ūdeņu
teritorijām, tostarp zonām gar kanāliem, upēm un piekrasti, jo šīs vietas uzlabo
veselību.
3.7

Mēs apstiprinām, ka pilsētu plānošanai jānodrošina aizsardzība pret klimata
pārmaiņu radīto ietekmi un vides degradāciju, piemēram, nodrošinot aizsardzību
pret applūšanas riskiem, izveidojot tādas noēnotas vietas, lai mazinātu liela
karstuma ietekmi, ieviešot atbilstošu floru un faunu, un neīstenojot attīstības
projektus vietās, kur ir liels dabas katastrofu risks.

Plašāka līdzdalība un partnerība veselības un
labklājības nolūkos
4.0. Veselīga pilsēta rāda piemēru, nodrošinot visu personu un kopienu līdzdalību tādu
lēmumu pieņemšanā, kas ietekmē šīs personas vai kopienas un vietas, kur tās
dzīvo, mācās, strādā, mīl un izklaidējas.
4.1

Mēs apņemamies likvidēt individuālo darba stilu mūsu pilsētās, lai uzlabotu
vienotu pārvaldību veselības un labklājības nodrošināšanai, tostarp pastiprinot
pieejas „veselība visās politikās” izmantošanu un veselības diplomātiju pilsētās.

4.2

Mēs uzsveram atvērtas līdzdalības nozīmi visos pārvaldības un sabiedrības
līmeņos. Tas ietver cilvēku un kopienu iesaisti, izmantojot līdzdalības pārvaldību,
kā arī jaunu partnerību veidošanu uzlabotas veselības un labklājības panākšanai.

4.3

Mēs apņemamies uzlabot mūsu pilsētu iedzīvotāju zināšanas par veselību, vidi un
sociālajiem jautājumiem visā mūža garumā, lai veicinātu līdzdalību un radītu
iespējas. Iespēju radīšana palielina darbības efektivitāti un uzlabo pašvērtējumu,
kā arī rīcību, individuālu kontroli un atbildību par savu veselību un labklājību.

4.4

Mēs uzsveram pilsētu un pašvaldību vadošo lomu, veidojot partnerības ar mūsu
kopienām, pilsonisko sabiedrību un citiem dalībniekiem, lai nodrošinātu, ka
planēta ir aizsargāta, vienlaikus palielinot taisnīgumu un visu cilvēku veselību un
labklājību.

4.5

Mēs atzīstam vajadzību veicināt kultūras un normatīvo pāreju sabiedrībā uz
lielāku iespēju piedāvāšanu un izmantošanu, taisnīgu, ilgtspējīgu attīstību un
planētas, bioloģiskās daudzveidības un cilvēku veselības un labklājības noteikšanu
kā prioritāti.

Lielāka kopienu labklājība un labāka
pieejamība kopējam labumam un
pakalpojumiem
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5.0. Veselīga pilsēta ir piemērs, kā palielināt kopienu labklājību un veicināt pieejamību
kopējam labumam un pakalpojumiem, izmantojot uz vērtībām balstītu pārvaldību.
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5.1

Mēs atbalstām progresīvu pasākumu īstenošanu sabiedrības progresa
panākšanai, kas pārsniedz tradicionālos fiskālos izaugsmes un attīstības
pasākumus.

5.2

Mēs apņemamies atbalstīt ieguldījumus uz kopienu vērstos ekonomiskos
pārveides modeļos, piemēram, reģenratīvajā saimniekošanā, kā arī “Zaļajā
ekonomikā” un “Sudraba ekonomikā” saskaņā ar programmu 2030. gadam un
Jauno programmu pilsētām.

5.3

Mēs atzīstam pilsētu un pilsētu teritoriju lomu, nodrošinot sabiedrībai universālu
aizsardzību, piemēram, nodrošinot garantētu ienākumu līmeni visiem cilvēkiem,
kas ir pietiekams ienākumu daudzums, lai par saviem ienākumiem varētu dzīvot
veselīgi. Sociālās aizsardzības politikai jāņem vērā dzimuma aspekts, jo iesaiste
darba tirgū un aprūpes slogs nav vienlīdzīgi sadalīts starp vīriešiem un sievietēm,
kas ietekmējot viņu, ģimenes locekļu un citu piederīgo veselību.

5.4

Mēs aicinām pilsētas, pašvaldības un citas pašpārvaldes struktūras īstenot ētisku
ieguldījumu politiku, kas nodrošina, ka to finanšu un ieguldījumu stratēģijas
neapdraud veselību un labklājību — tostarp veselību ietekmējošos sociālos,
kultūras, komerciālos un vides faktorus, — un ka tās atbilst vienlīdzības,
ekspluatācijas nepieļaušanas un cilvēktiesību ievērošanas vērtībām.

5.5

Mēs uzsveram vajadzību pārveidot kultūras normas, virzoties uz tādu sabiedrības
modeli, kuras augstu vērtē darba vietas nozarēs, kas atbalsta cilvēku un sociālo
kapitālu, tostarp izglītībā, veselības un sociālajā aprūpē, tūrismā un kultūrā, un
kuras atzīst, ka to ir iespējams panākt, tikai veicot ilgtspējīgus ieguldījumus šajās
nozarēs, nodrošinot, ka darba vietas, kas ir tik svarīgas mūsu sabiedrības
funkcionēšanai, tiek novērtētas ekonomiski, finansiāli, sociāli un kultūras ziņā kā
arī šīs, organizācijas tiek mudinātas atbalstīt savu darbinieku labklājību.

5.6

Mēs norādām uz vajadzību ieguldīt t.s. trīskāršās spirāles sistēmā, nostiprinot
valdības, universitāšu un nozares partnerību, un kopīgi rīkojoties, lai uzlabotu
zināšanu bāzi un sekmētu inovatīvu, ilgtspējīgu un taisnīgu ekonomisko attīstību.

5.7

Mēs uzsveram, ka ir pienācis laiks apvienoties un rīkoties saistībā ar veselību
ietekmējošiem komerciāliem faktoriem ekonomikā un visā sabiedrībā. Gadījumā
ja sabiedrības veselības un kādi komerciālie mērķi nesakrīt, tad politikas
prioritāte ir kopīga labuma veidošana un sociālā

5.8

Atbildība, bet panākumu mērs – veselība un labklājība. Tas ir svarīgi, lai sabiedrība
uzplauktu un būtu pārtikusi ilgtspējīgā veidā.Mēs atzīstam pilsētu nozīmīgo lomu,

integrētās veselības aprūpes ietvaros veicot ieguldījumus tehnoloģijās un
tehnoloģiskajos risinājumos pilsētā, kas vērsti uz sabiedrības veselības
uzlabošanas mērķiem un sniedz ieguldījumu visaptverošas veselības aprūpes
nodrošināšanā pilsētās.

Miera un drošības veicināšana, izmantojot
atvērtās sabiedrības
6.0. Veselīga pilsēta ir piemērs, kā veicināt mieru ar tādas atvērtas sabiedrības
palīdzību, kura visu politiku un rīcību centrā liek cilvēku, pievēršot uzmanību
dzīves vietām, sabiedrības līdzdalībai, labklājībai un visai planētai.
6.1

Mēs uzsveram to būtisko lomu, kāda ir pilsētām un pilsētu teritorijām, lai
nodrošinātu mieru sabiedrībā visā mūsu reģionā un visā pasaulē. Lai to īstenotu –
izveidotu un uzturētu vietas, kas veicina pastāvīgu mieru – prioritātei ir jābūt
cilvēkiem, kopienām, un iespēju radīšanai un atsaucībai viņiem..

6.2

Mēs atkārtoti norādām uz iestāžu, pārvaldības sistēmu un tādas struktūras
nozīmi, kur sociālajam taisnīgumam un atvērtai līdzdalībai sabiedrībā ir prioritāra
loma.

6.3

Mēs uzsveram pilsētu un pilsētu teritoriju miera veicinātāju lomu konfliktu laikā
un pēc tiem, kā arī to miera uzturētāju lomu nestabilos reģionos, nodrošinot
iekļaujošu sabiedrību visiem cilvēkiem neatkarīgi no to juridiskā statusa, reliģijas,
etniskās piederības, rases, seksuālās identitātes, kultūras, politiskās ideoloģijas
vai pilsonības.

6.4

Mēs norādām uz vajadzību cīnīties, izmantojot pārvaldību un sabiedrības normas,
pret korupciju, diskrimināciju un visām vardarbības (gan fiziskās, gan
emocionālās) formām sabiedrībā, kas cita starpā ietver arī cīņu pret vardarbību
pret bērniem vai seksuālajiem partneriem, naida runu, vajāšanu, izstumšanu no
sabiedrības un naidīgumu pret migrantiem.

6.5

Mēs uzsveram, ka ir ļoti svarīgi risināt pārtikas un ūdens nodrošinājuma
jautājumus, veicinot miermīlīgas sabiedrības un ilgtspējīgu un saskanīgu kopienu
izveidi pēc konfliktiem.

6.6

Mēs norādām, ka pilsētām un pašvaldībām ir nozīmīga loma veselības
nodrošināšanā, gatavībā ārkārtas situācijām un reaģēšanā uz satricinājumiem un
dabas un cilvēku izraisītām katastrofām. Tas ietver arī pilsētu un pilsētu teritoriju
lomu, reaģējot uz klimata pārmaiņām un novēršot tās, kā arī saistībā ar pārtikas
un ūdens nodrošinājumu, un veidojot individuālu un kolektīvo drošību pret dabas
katastrofām un terora aktiem.

7

Aizsargāt planētu no degradācijas, tostarp
izmantojot ilgtspējīgu patēriņu un ražošanu
7.0. Veselīga pilsēta ir piemērs, kā nodrošināt, ka planētas aizsardzība ir pilsētas
iekšējās un ārējās stratēģiskās rīcības centrā.
7.1

Mēs apņemas rīkoties, lai novērstu klimata pārmaiņas — pārvaldīt nenovēršamo,
lai izvairītos no nepārvaldāmā.

7.2

Mēs atkārtoti uzsveram, ka cilvēku veselība un labklājība un planētas veselība ir
cieši saistītas. Veselīgai pilsētai, izmantojot pilsētu visaptverošu pieeju, ir
jānodrošina, ka visu pārvaldības līmeņu politikas un rīcības ir izstrādāta tā, lai
sekmētu abu šo aspektu uzlabošanos.

7.3

Mēs apņemamies pārveidot savas pilsētas, lai tās atrastos harmonijā ar planētu,
samazināt zemes industriālo noslodzi un izmantošanu un strādāt, lai atveseļotu
un uzlabotu piesārņotas pilsētu teritorijas, lai pārvērstu tās veselību veicinošās
un sabiedrībai atvērtās vietās.

7.4

Mēs uzsveram, ka ir svarīgi neveikt ieguldījumus veselībai kaitējošās nozarēs un
organizācijās — tam jābūt visu ekonomikas un attīstības stratēģiju pamatā, jo
mums ir jārāda piemērs, kā veicināt ilgtspējīgus un ētiskus ieguldījumus par labu
mūsu planētai un cilvēkiem.

7.5

Mēs uzsveram pilsētu un pašvaldību lomu darbā ar reģionālām un valsts
iestādēm un starptautiskām organizācijām, lai nodrošinātu saskaņotību dažādos
pārvaldības līmeņos, īstenojot programmu 2030. gadam un veidojot taisnīgāku,
ilgtspējīgāku, veselīgāku un laimīgāku planētu visiem.

7.6

Mēs apņemamies strādāt ar PVO Eiropas un citu reģionu pilsētām, lai īstenotu
mūsu kopējo redzējumu un risinātu mūsu kopējās problēmas, izmantojot mūsu
iesaisti Veselīgo pilsētu tīklā, kā arī pilsētu veselības politiku, pilsētu klimata
politiku un citus pilsētas un urbānos tīklus, kam ir tādas pašas kopējas vērtības un
mērķi.

8.0. Mēs apņemamies rīkoties kopā ar citām pilsētām PVO Eiropas reģionā un citviet
pasaulē, domājot par cilvēkiem, līdzdalību, labklājību, planētu, vietām un mieru,
lai panāktu veselību un labklājību visiem un izpildītu neatliekamās un
pārveidojošās programmas 2030. gadam prasības.

Mēs nevaram atļauties neveiksmi.
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PVO Eiropas Reģionālais
birojs
Pasaules Veselības organizācija (PVO) ir Apvienoto Nāciju
Organizācijas īpaša aģentūra, kas izveidota 1948. gadā un
kuras galvenā darbības joma ir ar veselību saistīti
starptautiski jautājumi un sabiedrības veselība. PVO
Eiropas Reģionālais birojs ir viens no sešiem
reģionālajiem birojiem visā pasaulē — katrs no šiem
birojiem strādā saskaņā ar plānu, kas izstrādāts attiecīgā
reģiona valstu situācijai veselības jomā.
Dalībvalstis
Albānija
Andora
Armēnija
Austrija
Azerbaidžāna
Baltkrievija
Beļģija
Bosnija un Hercegovina
Bulgārija
Horvātija
Kipra
Čehija
Dānija
Igaunija
Somija
Francija
Gruzija
Vācija
Grieķija
Ungārija
Islande
Īrija
Izraēla
Itālija
Kazahstāna
Kirgizstāna
Latvija
Lietuva
Luksemburga
Malta
Monako
Melnkalne
Nīderlande
Norvēģija
Polija
Portugāle
Moldovas Republika
Rumānija
Krievijas Federācija
Sanmarīno
Serbija
Slovākija
Slovēnija
Spānija
Zviedrija
Šveice
Tadžikistāna
Bijusī Dienvidslāvijas
Maķedonijas republika
Turcija
Turkmenistāna
Ukraina
Apvienotā Karaliste
Uzbekistāna

Pasaules Veselības organizācijas
Eiropas Reģionālais birojs
UN City, Marmorvej 51, DK-2100 Copenhagen Ø, Dānija
Tālr.: +45 45 33 70 00 Fakss: +45 45 33 70 01
E-pasts: eucontact@who.int
Tīmekļa vietne: www.euro.who.int

