Hur ser vi på folkhälsa?
Vi ser på folkhälsa som den hälsa som är särskilt karakteristisk för t.ex. en åldersgrupp/etnisk
grupp, eller hela jordens befolkning. Vi ser på folkhälsa både som en förutsättning för, och en
konsekvens av, tre dimensioner av hållbar utveckling: den miljömässiga, den ekonomiska och den
sociala.
Att befolkningen håller sig frisk är en förutsättning för att kunna arbeta och arbete är en
förutsättning för att samhället ska fungera. Samtidigt riskerar människor att bli sjuka när den
fysiska/ekologiska miljön inte fungerar som den ska och när socioekonomiska förhållanden inte
erbjuder möjligheter till anskaffandet av hälsosamma miljöer.
Miljömässig hållbarhet ses som överordnad eftersom – som många forskare påpekar – om miljön
försämras till den grad att den mänskliga civilisationen inte längre kan existera, kan naturligtvis
inte ekonomisk eller social hållbarhet heller existera.
Vi ser livsstilar och livsstilrisker som beroende av den fysiska och sociala miljön man lever inom
snarare än en fråga om något vi kan välja. Fattigdom, strukturella förhållanden,
politiskekonomiska åtgärder m.m. påverkar t.ex. möjligheterna att skaffa sig hälsosamma
levnadsvanor.
Vi ser också att det vi gör i ett land har konsekvenser för livsstilar i andra länder. Detta och andra
interaktioner mellan t.ex. hälsa och politiskekonomi (konsumentpolitik, storstadspolitik,
äldrepolitik, handikappolitik, jordbruks- och livsmedelspolitik, transportpolitik, energipolitik och
industripolitik) lyfter behovet att närma sig frågan om hälsa och hållbarhet från ett holistiskt
perspektiv, där vi ser hur olika faktorer interagerar med och påverkar varandra; hur olika
feedbackmekanismer kan accelerera vissa processer, hur kvantiteter omvandlas till kvaliteter, hur
det uppträder nya och plötsliga fenomen, m.m. – alla egenskaper hos komplexa system.
Ett bland många exempel på behovet av ett holistiskt perspektiv ser vi t.ex. i EU:s subventioner
till vissa produkter inom agrikulturen. Subventionerna leder till överskott på dessa produkter
vilka dumpas i andra länder till låga priser och härmed förstörs de inhemska marknaderna. Detta
betyder i sin tur förlorad inkomst för människor i länder som importerar dessa billiga produkter,
förstörelse av deras jordbruksindustri och i slutändan påverkan på människors möjlighet att
försörja sig vilket direkt påverkar deras hälsa.

