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Verdens ledere gir 1 milliard dollar for å løfte helse- og
ernæringssituasjonen for verdens fattigste kvinner, barn og
unge
-

-

-

-

Ni nye investorer — Burkina Faso, Danmark, Europakommisjonen, Tyskland, Japan, Laerdal Global Health,
Nederland, Qatar og én anonym giver — har sluttet seg til påfyllingskonferansen til Den globale
finansieringsfasiliteten (GFF) siden den ble lansert. Disse har sluttet seg til Bill & Melinda Gates Foundation,
Canada, MSD for Mothers, Norge og Storbritannia, som lanserte GFF for å bedre helse- og
ernæringssituasjonen for kvinner, barn og unge.
Tilsagnet om 1 milliard dollar til GFF Trust Fund i Oslo i dag forventes å utløse ytterligere 7,5 milliarder dollar
fra Det internasjonale utviklingsfondet (IDA) og Den internasjonale bank for gjenoppbygging og utvikling (IBRD)
for å bedre helse- og ernæringssituasjonen for kvinner, barn og unge.
Burkina Faso bekreftet sin forpliktelse til å avsette minst 15 prosent av statsbudsjettet til helsetiltak,
Elfenbenskysten har forpliktet seg til å øke helsebudsjettet fra dagens 5 prosent til 9 prosent innen 2020, og
Nigeria bekreftet sin forpliktelse til å avsette 1 prosent av statsinntektene til det nasjonale fondet for
grunnleggende helsetjenester, Basic Health Care Provision Fund.
1 milliard dollar er et viktig steg på veien mot målet om at GFF kan nå ut til de 50 landene der behovene er
størst, og endre hvordan helse og ernæring finansieres. Sammen med andre globale helsetiltak kan dette bidra
til å redde og forbedre millioner av liv fram mot 2030.

OSLO – Den globale finansieringsfasiliteten (GFF) for Every Woman Every Child kunne i dag melde om bidrag på
1005 millioner dollar fra Bill & Melinda Gates Foundation, Burkina Faso, Canada, Elfenbenskysten,
Europakommisjonen, Danmark, Tyskland, Japan, Laerdal Global Health, Nederland, Norge, Qatar og Storbritannia.
Med dette vil GFF-modellen kunne utvides til de 50 landene som har de største helse- og ernæringsutfordringene,
og bidra til å redde millioner av liv fram mot 2030. Dagen i dag er en viktig milepæl. Målet er å samle inn så mye
som 2 milliarder dollar for å kunne nå fram til hele 50 land, og GFF forventer ytterligere bidrag fra både nye og
eksisterende investorer som vurderer nye flerårige forpliktelser.
GFF er en katalysator for helsefinansiering som skal bidra til at mottakerlandene endrer måten de investerer i
kvinner, barn og ungdom på, for altfor lenge har deres helse- og ernæringsbehov konsekvent blitt nedprioritert og
underfinansiert, noe som har resultert i mer enn 5 millioner dødsfall årlig blant kvinner og barn – 5 millioner dødsfall
som kunne ha vært unngått. GFF hjelper disse landene på tre måter:
1) ved at det utarbeides investeringscase og gjennomføringsplan med fokus på reproduktiv helse og helse
og ernæring for mødre, nyfødte, barn og unge samt en solid primærhelsetjeneste,
2) ved å styrke en nasjonal plattform der alle sentrale interessenter slutter opp om en prioritert helse- og
ernæringsplan, og
3) ved å samarbeide med landene om å mobilisere og koordinere nødvendige økonomiske ressurser for å
få fart på utviklingen for den mest sårbare delen av befolkningen i de regionene det er vanskeligst å nå ut
til.
– I dag har vi stort håp om at verdens fattigste land kan bygge en sunn fremtid for kvinner, barn og unge. GFFmodellen er effektiv og formålstjenlig ettersom den er basert på et samarbeid med de aktuelle landene for å utvikle
kapasitet til å bygge opp og opprettholde helsesystemer kvinner og barn trenger for å overleve, sa statsminister
Erna Solberg, som en av to ledere for FNs pådrivergruppe for bærekraftsmålene.
Over to milliarder mennesker bor i land som bruker under 25 dollar per innbygger på helse. Dette er mindre enn én
tredel av det som trengs for å kunne tilby innbyggerne grunnleggende, livsnødvendige helsetjenester. Gjennom
arbeidet med GFF har Burkina Faso, Elfenbenskysten, Nigeria og andre land som får støtte fra GFF, vist at det er

mulig for alle land å forbedre sin framtid og investere i sine mest sårbare innbyggere ved å øke helseinvesteringene.
Det viser også at sjenerøse, men likevel relativt beskjedne økonomiske bidrag kan — bare de samkjøres og brukes
katalytisk og effektivt støtter opp under nasjonale investeringer — få en eksponentiell effekt ved at de mobiliserer
tilleggsfinansiering og redder millioner av liv.
I Oslo i dag bekreftet Burkina Faso sin forpliktelse til å bruk minst 15 prosent av statsbudsjettet på helsetiltak,
Elfenbenskysten forpliktet seg til å øke helsebudsjettet fra dagens 5 prosent til 9 prosent innen 2020, og Nigeria
bekreftet sin forpliktelse til å avsette 1 prosent av statsinntektene til det nasjonale fondet for grunnleggende
helsetjenester, Basic Health Care Provision Fund. Å øke nasjonale investeringer er en integrert del av hjelpen til
alle land som får støtte fra GFF.
– GFF handler om eierskap, om at vi skal arbeide sammen med de aktuelle landene om å fastsette
prioriteringene, og mobilisere nasjonale investeringer. Det er dette som er GFFs styrke. Dette er det beste
eksempelet på hvorfor landene selv må ta føringen og selv legge penger på bordet, og forankrer prioriteringene
for ressursfordelingen mellom de grunnleggende sektorene i samfunnet, særlig helsesektoren, sa Burkina Fasos
president Roch Marc Christian Kaboré.
I dag har givere og land stilt opp for å imøtekomme behovet i disse landene for å finansiere helse på en ny måte,
få på plass universelle helsetjenester, bidra til å oppnå bærekraftsmålene om å redusere mødre-, nyfødt- og
barnedødelighet og forbedre helse- og ernæringssituasjonen for kvinner, barn og unge.
– I 2018 bør alle mødre kunne ivareta både sin egen og sine barns helse. Men hver dag dør 830 kvinner av
komplikasjoner under graviditet eller fødsel, og 450 000 barn under fem år dør hver måned av årsaker som kunne
ha vært unngått. GFF kommer med modige nye tanker for å få slutt på denne urettferdigheten. Med intelligente
tiltak og samordnet finansiering skal kvinner, barn og unge i utviklingsland få bedre helse, bedre velferd og bedre
sjanser i livet, sa Verdensbankendirektør Kristalina Georgieva.
I dag kunngjorde Verdensbanken, som er ansvarlig for GFF, at bare i løpet av de tre siste årene har 482 millioner
dollar fra GFF Trust Fund utløst 3,4 milliarder dollar i IDA- og IBRD-midler fra Verdensbanken. Tilsagnet om 1008
millioner dollar til GFF i Oslo i dag forventes å utløse ytterligere 7,5 milliarder dollar fra Det internasjonale
utviklingsfondet (IDA) og Den internasjonalebank for gjenoppbygging og utvikling (IBRD) for å bedre helse- og
ernæringssituasjonen for kvinner, barn og unge.
Verdensbanken kunne i tillegg melde at den i partnerskap med GFF har utstedt en egen serie med
bærekraftsobligasjoner for å øke bevisstheten blant investorer om de store, varige fordelene ved å investere i
kvinners, barns og unges helse og ernæring, og at den hadde fått inn 935 millioner dollar på disse obligasjonene
siden juni 2018. Med disse obligasjonene tilføres IBRDs finansieringsgrunnlag privat kapital, og de åpner
investorenes øyne for de stadig større mulighetene som ligger i bærekraftige investeringer. For at landene lettere
skal få tilgang til disse midlene, tilbyr GFF medfinansiering og tilskudd til nedbetaling av lån slik at regjeringene kan
tiltrekke seg både offentlige og private midler til investeringer i helse og ernæring for kvinner, barn og unge.
I en fersk fagfellevurdert studie publisert i The BMJ Global Health — som beskrev kombinasjonen av tiltak som
bidrar til å snu utviklingen når det gjelder mødre-, nyfødt- og barnedødelighet, blant annet fra GFF, Gavi-stiftelsen,
Det globale fondet for bekjempelse av aids, tuberkulose og malaria, UNAIDS, FP2020 og andre partnere — ble det
anslått at det er mulig å redde så mange som 35 millioner mennesker fram mot 2030 dersom økningen i globale
helseinvesteringer fortsetter som i dag og andre globale helsetiltak når sine mål, og dersom GFF kan utvides og
hjelpe alle de 50 landene som har de største utfordringene innen helse og ernæring. I studien ble det også beregnet
at finansieringen fra GFF Trust Fund hadde potensial til å mobilisere så mye som ytterligere 50–75 milliarder dollar
til helse- og ernæringsmessige tiltak for kvinner, barn og unge, og at 70 prosent av disse midlene skulle framskaffes
på nasjonalt plan i det enkelte land.
– Friske kvinner, barn og unge bidrar til en god sirkel. Med god helse kommer muligheten til å gå på skole og lære,
som bidrar til rike liv som voksne, som vil oppdra barn som føler mestring og vil videreføre den gode sirkelen. Det
er derfor GFF er en slik unik investering, sa Melinda Gates i Bill & Melinda Gates Foundation.
Med de forpliktelsene som ble bekjentgjort i dag, er det reist til sammen 1008 millioner dollar for perioden 2019–
2023. Målet er å få inn til sammen 2 milliarder dollar slik at GFF kan bygges ut til til sammen 50 land.

– Vi står i dag på terskelen til en ny æra innen global helse, der ingen kvinner og ingen barn eller unge skal bli
overlatt til seg selv. GFF er basert på en partnerskapsmodell der landene får bistand til å skape en ny framtid for
sine innbyggere og gjøre helse til en integrert del av de kulturelle, politiske og økonomiske prioriteringene. Det er
avgjørende at lederne i disse landene får støtte til å gjennomføre disse endringene, og vi er så glade for at så
mange støtter oss i arbeidet for å gjøre denne visjonen til virkelighet, sa Mariam Claeson, GFFs direktør.
GFF ble etablert i 2015 av Verdensbanken, regjeringene i Canada og Norge, FN og andre partnere. Som veiviser
for innovativ finansiering av tiltak for å nå bærekraftsmålene bidrar GFF til å gripe fatt i alt som ennå er ugjort når
det gjelder kvinners, barns og unges helse og ernæring og tette finansieringshullet.
Mer om påfyllingskonferansen for Den globale finansieringsfasiliteten (GFF):
www.globalfinancingfacility.org/replenishment

Om Den globale finansieringsfasiliteten (GFF)
Den globale finansieringsfasiliteten (GFF) er basert på en modell med mange interessenter som skal hjelpe land
med å bygge opp tiltak for å håndtere de største helse- og ernæringsproblemene for kvinner, barn og ungdom. GFF
får støtte fra regjeringene i Burkina Faso, Canada, Danmark, Europakommisjonen, Tyskland, Japan, Nederland,
Norge, Qatar og Storbritannia, Bill & Melinda Gates Foundation, Laerdal Global Health, MSD for Mothers samt én
anonym giver. GFF støtter regjeringene ved å føre partnere sammen om en plan som ledes av regjeringen i det
aktuelle landet, der prioriteringene er helseområder som er av stor betydning, men som er underfinansiert. GFF
Trust Fund fungerer som en katalysator for finansiering. Modellen fungerer slik at de beskjedne midlene landene
får fra GFF Trust Fund, brukes til å utløse mye større investeringer nasjonalt, sammen med IDA- og IBRD-midler
fra Verdensbanken, ekstern finansiering og private midler. Hver relativt beskjedne eksterne finansiering
mangedobles gjennom landenes egne forpliktelser og genererer dermed stor avkastning på investeringene, noe
som i siste instans redder og forbedrer liv. Les mer: www.globalfinancingfacility.org og @theGFF
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Forpliktelser i inneværende påfyllingsperiode til GFF Trust Fund (i USD) 1:
Investor
Forpliktelse
Bill & Melinda Gates Foundation
200
Burkina Faso
1
Canada
39
Danmark
15
Elfenbenskysten
1,5
Europakommisjonen
30
Tyskland
58
Japan
50
Laerdal Global Health
12,5
Nederland
68
Norge
360
Qatar
30
Storbritannia
65
Anonym giver
75
Sum
1 005

1

Bidragene til GFF Trust Fund betales i amerikanske dollar eller giverens valuta i samme periode som betalingsplanen avtalt med den enkelte
giver. For bidrag i annen valuta enn amerikanske dollar, legger GFFs sekretariat innledningsvis dollarkursen på tilsagnstidspunktet til grunn.
For finansielle formål tas det imidlertid hensyn til at valutakursen kan svinge fram til bidraget er fullt innbetalt og konvertert til USD. GFFs
sekretariat benytter verktøy til å styre valutarisikoen og rapporterer valutagevinst og -tap knyttet til valutarisikoen til fondets givere.

