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MECENAT. Kvinnors och barns hälsa måste prioriteras för att den extrema fattigdomen ska 

kunna bekämpas framgångsrikt. Melinda Gates är imponerad över Sveriges 

utvecklingssamarbete med fattiga länder. Foto: Stephen Brashear  

Sverige har haft stor betydelse för möjligheten till vaccin och för att göra preventivmedel 

tillgängliga i fattiga länder. Och Sveriges eget sociala skyddsnät och goda mödravård 

imponerar, konstaterar Melinda Gates.  

Senare den här månaden kommer jag och Bill att resa till New York för att närvara vid FN:s 

generalförsamlings session, där världens ledare ska enas om nya globala mål för att utrota den 

extrema fattigdomen och dess effekter till 2030 och samtidigt minimera klimatförändringarna. 

Annons:  

Med tanke på den allvarliga situationen i världen, med fortsatt oro i Mellanöstern och 

flyktingkrisen i Europa, har det aldrig varit viktigare för världens länder att samarbeta. 

”Sveriges banbrytande utrikespolitik är av stor betydelse i den fortsatta kampen mot 

fattigdom.”  

Under de 15 år som har gått sedan vi grundade Bill & Melinda Gates Foundation har vi lärt 

oss mycket om vad som kommer att krävas för att få ett slut på extrem fattigdom. Två saker 

står överst på vår lista: 

Först och främst måste alla kvinnors och barns hälsa säkerställas, så att alla människor får 

samma förutsättningar till överlevnad och ett gott liv. 

Sedan måste jämställdhet och kvinnors inflytande vara centralt i alla typer av insatser mot 

fattigdom, då inget samhälle kan nå sin fulla potential om hälften av befolkningen betraktas 

som andra klassens medborgare. 

Jag besökte Sverige tidigare i sommar och fick då chansen att lära mig mer om ert lands 

mångåriga engagemang för jämställdhet och kvinnligt inflytande. Det var fantastiskt att få 



träffa så många likasinnade framstående personer, och er regerings ledarskap på området 

inspirerade mig mycket. 

Sveriges banbrytande utrikespolitik är av stor betydelse i den fortsatta kampen mot 

fattigdom då den sätter jämställdhet och kvinnligt deltagande högst upp på dagordningen. 

Minst lika viktigt är det orubbliga svenska engagemanget för investeringar i 

utvecklingssamarbetet och riktade biståndsinsatser dit behoven är som störst – som att öka 

tillgången på vaccin och göra preventivmedel mera tillgängliga, förbättra mödra- och 

barnavård och minska antalet dödsoffer på grund av epidemier som hiv, malaria och 

tuberkulos. 

Sverige är även ledande inom utvecklingen av innovativa tillvägagångssätt för finansiering 

av viktiga insatser på hälsoområdet som kommer fattiga människor till godo. Sida har spelat 

en central roll i främjandet av samarbetet mellan privat och offentlig sektor som möjliggjort 

distribution av preventivmedelsimplantat med lång verkningstid till miljontals kvinnor i de 

fattigaste länderna. Sida har också samarbetat med oss på Bill & Melinda Gates Foundation 

samt andra aktörer för att skapa en innovativ finansieringsmekanism för utvecklingen av 

medicin och vaccin till utvecklingsländer. 

Sveriges omfattande sociala skyddsnät är ett föredöme för resten av världen. Den goda 

mödra- och barnavården samt skyddet av barns och kvinnors rättigheter har bidragit till låg 

barnadödlighet och högt kvinnligt deltagande på arbetsmarknaden. 

De internationella utvecklingsmålen, som Sverige så länge har kämpat för, skapar 

möjligheter för kvinnor och barn. Under mina många resor till afrikanska länder söder om 

Sahara har jag på nära håll själv sett hur detta möjliggör en hälsosam start i livet för barn och 

ger kvinnor verktygen som de behöver för att lyfta sig själva och sina familjer ur fattigdom. 

För att skapa meningsfulla framsteg i kampen mot extrem fattigdom under de kommande 15 

åren krävs att vi prioriterar kvinnors och barns hälsa. 

Världens ledare samlas i FN för att enas om nya globala utvecklingsmål. Sverige har en 

central roll att spela i arbetet med att säkerställa att andra välbeställda länder fortsätter att göra 

sin del. Och att vi som världssamfund tillsammans fortsätter att prioritera investeringar i 

beprövade och kostnadseffektiva lösningar som ger oss möjligheten att utrota den extrema 

fattigdomen under vår livstid. 
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