
Opgericht door de voormalige VN-secretaris Kofi Annan in 2002, toen het
Afrikaanse continent werd overspoeld door hiv/aids. Het bestrijden van de TBC
en malaria werd eveneens toegevoegd aan de missie van het Global Fund. Het
doel is om deze drie grootste infectieziekten van de wereld stap voor stap tot een
terugtocht te dwingen en op termijn te verslaan.  

Factsheet: The Global Fund 
Het Global fund is een multilaterale organisatie die in nauwe samenwerking met
internationale en lokale partners optreedt als financier van de versterking van
gezondheidssystemen in de strijd tegen aids, TBC en malaria. Het is in van de grootste
samenwerkingsverbanden op het gebied van gezondheid in de wereld.

Waarom bestaat het?

Om de drie jaar vraagt het Global Fund de wereldgemeenschap een bijdrage;
wereldleiders komen daartoe bijeen. Sinds de oprichting in 2002 heeft het
Wereldfonds ruim 43 miljard euro geïnvesteerd in 155 landen in de strijd tegen
de drie infectieziekten. Het versterken van de infrastructuur en de toegang tot
zorg in minder ontwikkelde delen van de wereld staan in deze strijd steeds
centraler. 

Hoe werkt het?

Deze factsheet is gemaakt door KNCV Tuberculosefonds, Cordaid en Aidsfonds



Naar schatting 44 miljoen levens zijn de afgelopen twintig jaar gered door het
werk van het Global Fund. 

Het aantal TBC-doden is sinds 2002 met 28 procent gedaald in de landen waar
het Global Fund zich op richtte. 

Het aantal doden als gevolg van malaria is sinds 2002 met 45 procent gedaald
in landen waar het Global Fund investeerde. 

Sterfte vanwege aids is sinds de piek in 2004 met 68% gedaald. 

De zorgsystemen in lage en midden-inkomenslanden zijn evenals die in het
westen overweldigd door de COVID-19 pandemie. Als er echter gereageerd kon
worden gebeurde dat vaak via dezelfde laboratoria en dezelfde
gezondheidswerkers die via het Global Fund zijn ingericht en opgeleid om hiv,
TBC en malaria te bestrijden. 

Het Global Fund riep tijdens deze uitbraak het COVID-19 Response Mechanisme
in het leven om lage en midden-inkomenslanden te helpen met hun antwoord op
de pandemie. Inmiddels is meer dan € 3,6 miljard opgehaald en ter beschikking
gesteld aan meer dan 100 landen. De G-20 heeft eind oktober haar steun
uitgesproken voor dit programma.  

Wat zijn de effecten van COVID-19?

De door het Global Fund ingezamelde fondsen gaan na een kritische toetsing van
voorstellen naar individuele landen. Die landen bepalen in overleg met Global
Fund wie de uitvoerende instanties worden. Dat kunnen overheidsinstanties zijn
maar ook civiele organisaties. Er zijn belangrijke uitvoerende rollen voor diverse
Nederlandse organisaties, waaronder KNCV Tuberculosefonds, Cordaid en
Aidsfonds. 

Wat is het financieringsmechanisme?

Wat is de rol van Nederland?
Nederland is in financiële zin de tiende donor naar grootte. Verder heeft
Nederland een grote bijdrage geleverd aan de opbouw van het Global Fund,
primair omdat Nederlandse kennis op het gebied van vooral hiv- en TBC-
bestrijding geldt als vooraanstaand in de wereld. Verder is Nederland een van de
voornaamste pleitbezorgers geweest voor bevordering van mensenrechten bij
het verbeteren van mondiale gezondheid, een standpunt dat het Global Fund
volledig heeft omarmd.  De Nederlandse regering zegde in 2019 € 156 miljoen
toe.
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