
België 
en het Global Fund

Een slimme investering
In 2000 leken aids, tuberculose en malaria niet te stoppen. 
In veel landen roeide aids hele generaties uit en liet het 
ontelbare wezen en verwoeste gemeenschappen achter. 
Malaria doodde jonge kinderen en zwangere vrouwen 
die zich niet konden beschermen tegen muggen of geen 
toegang hadden tot levensreddende medicatie. Tuberculose 
trof op een oneerlijke manier de armen, zoals dat al 
duizenden jaren het geval was.

De wereld vocht terug. België nam hierbij een leidende rol 
op zich. Het sloot zich aan bij andere regeringen, de private 
sector, het maatschappelijk middenveld en mensen die door 
de ziekten werden getroffen. Samen richtten ze het Global 
Fund op, dat middelen uit de hele wereld bijeenbrengt en 
strategisch investeert in programma’s die een einde moeten 
maken aan aids-, TB- en malaria-epidemieën.

Levens redden, bestaansmiddelen 
veranderen
Bijna twee decennia later hebben de slimme, effectieve 
gezondheidsinvesteringen van België via het Global Fund 
geholpen om meer dan 27 miljoen levens te redden. In 2016 
ondertekende België een vierjarige raamovereenkomst met 
het Global Fund waarin het €60 miljoen beloofde voor de 
periode 2017-2020. Met bijdragen die in december 2018 in 
totaal €241,9 miljoen bedroegen, is België de 16e grootste 
publieke donor van het Global Fund. 

Naast zijn bijdragen neemt België ook deel aan het bestuur 
van het Global Fund. Het wordt vertegenwoordigd door de 
Europese Commissie in de raad van bestuur en door Italië 
in het comité voor audit en financiën. Daarnaast neemt 
België ook deel aan nationale coördinatiemechanismen -  
de instanties die de subsidieovereenkomsten lokaal regelen 
en superviseren - in Benin en Burundi. 

MENSEN GETEST
EN BEHANDELD VOOR

TUBERCULOSE

5
MILJOEN

MENSEN KRIJGEN
ANTIRETROVIRALE THERAPIE

VOOR HIV

17,5
MILJOEN

MUSKIETENNETTEN VERSPREID
OM KINDEREN EN GEZINNEN TE
BESCHERMEN TEGEN MALARIA

197
MILJOEN

LEVENS GERED
VAN AIDS, MALARIA

EN TB

27
MILJOEN

Het aantal geredde levens is cumulatief sinds 2002. Alle andere resultaten 
werden in 2017 behaald in landen waar het Global Fund investeert.

Beloften en bijdragen
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Prioriteitsgebieden van het 
partnerschap
Om de meest kwetsbaren te helpen heeft België beloofd  
om minstens de helft van zijn officiële ontwikkelingshulp  
te besteden in landen met de hoogste ziektelast en  
laagste economische capaciteit, met een sterke focus  
op mensenrechten en duurzame economische groei, in  
lijn met de Duurzame Ontwikkelingsdoelen van de  
Verenigde Naties.

Mensenrechten en belangrijkste bevolkingsgroepen:  
Het Belgische maatschappelijk middenveld heeft 
samengewerkt met de Belgische overheid en het Global 
Fund om mensen te bereiken die het meest kwetsbaar 
zijn voor ziekten door de belemmeringen op goede 
gezondheidszorg weg te nemen, zodat het partnerschap 
meer mensen kan bereiken en een grotere impact kan 
hebben. Een belangrijk onderdeel van dit werk omvat 
belangrijke doelgroepen ondersteunen om passend te 
reageren op problemen die hen vatbaar maken voor ziekten 
en gemarginaliseerde en kwetsbare groepen de zorg en 
ondersteuning bieden die ze nodig hebben om ziekten  
te bestrijden. 

Seksuele en reproductieve gezondheid en rechten: Het 
Global Fund -partnerschap financiert programma’s die voor 
alle mensen billijke toegang tot seksuele en reproductieve 
gezondheidsdiensten garanderen. Partners als België zijn 
sterke voorstanders van de benadering van het Global Fund 
voor de integratie van seksuele en reproductieve gezondheid 
en rechten met hiv-interventies en breder, voor het koppelen 
van reproductieve gezondheidsinterventies en interventies 
voor de gezondheid van moeders, pasgeborenen en 
kinderen met hiv-, TB en malariaprogramma’s.

Innovatie
België is een belangrijke partner van het Global Fund bij het 
bevorderen van innovatie. Wetenschappelijke vooruitgang 
en innovatieve ideeën gedreven door zowel publieke als 
private investeringen brengen verbeteringen op gang in 
ziektepreventie, behandeling en zorg. Het Global Fund-
partnerschap maakt gebruik van de beste innovaties uit alle 
sectoren en stimuleert tegelijkertijd nieuwe innovaties voor 
snellere vooruitgang en meer impact, vooral in domeinen 
als inkoop en supply chain management, financieel beheer 
en risicobeheer, en de kwaliteit van de programma’s. De 
rol van digitale technologie als middel en versneller wordt 
steeds belangrijker bij deze inspanningen. 

De strijd opvoeren
Met alle adembenemende vooruitgang van de afgelopen 
jaren, ligt het einde van de epidemieën binnen handbereik, 
maar we hebben het nog niet stevig in onze greep. De wereld 
slaagt er niet in om deze ziekten een halt toe te roepen. Het 
doel van de fondsenwerving door het Global Fund voor de 
volgende cyclus van drie jaar is minstens US$ 14 miljard.  
Deze fondsen moeten helpen om 16 miljoen levens te 
redden en het aantal mensen dat sterft aan hiv, TB en 
malaria tegen 2023 te halveren, en tegelijkertijd sterkere 
gezondheidssystemen uit te bouwen. Het Global Fund 
mobiliseert ook partners om tegen 2030 een einde te 
maken aan hiv, tuberculose en malaria in overeenstemming 
met de Duurzame Ontwikkelingsdoelen. De inspanning 
komt op een cruciaal moment. Na jaren van opmerkelijke 
vooruitgang in de strijd tegen deze ziekten, hebben nieuwe 
bedreigingen zoals onvoldoende financiering, toenemend 
gebruik van insecticide en resistentie tegen geneesmiddelen 
de vooruitgang vertraagd waardoor de ziekten terrein 
konden winnen. Maar als we samenwerken en de strijd 
tegen deze ziekten opvoeren, kunnen we ze voor eens en 
voor altijd als epidemieën een halt toeroepen.
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De driejarige Zeinabou in de armen van Amina, een van 
de supervisors in het gezondheidscentrum, tijdens de 
chemopreventiecampagne van malaria. Zeinabou krijgt voor 
de vierde maand een driedaagse antimalariabehandeling om 
te voorkomen dat ze tijdens het malariaseizoen in Niamey, 
Niger, malaria krijgt. 

Over het Global Fund 
Het Global Fund is een 21ste-eeuwse organisatie die werd opgericht om het einde van aids, tuberculose en malaria als 
epidemieën te versnellen. Als een partnerschap tussen overheden, het maatschappelijk middenveld, de private sector 
en mensen die door de ziekten zijn getroffen, mobiliseert en investeert het Global Fund bijna US$ 4 miljard per jaar om 
programma’s van lokale experten in meer dan 100 landen te ondersteunen. Door belemmeringen aan te pakken en innovatieve 
benaderingen te omarmen, werken we samen om mensen die door de ziekten zijn getroffen beter te kunnen helpen.
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