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Global Fund og Heineken
Vi henvender oss nå til deg som styremedlem i det Globale fondet mot AIDS, tuberkulose og malaria.
I forbindelse med Verdens økonomiske forum i Davos nylig, annonserte fondets nye (påtroppende)
direktør, Peter Sands, et nytt partnerskap med Heineken. Dette er bekymringsfullt med tanke på den
rollen Heineken og andre multinasjonale alkoholselskaper spiller i å øke alkoholkonsumet i mange
lav- og middelinntektsland. Alkohol er en stor risikofaktor for dårlig helse og økt forbruk gir økte
skader. Partnerskapet skulle fremme helse i Afrika, men det motsatte kan fort bli resultatet hvis
kampen mot AIDS, TB og malaria skal bidra til vekst i ikke-smittsomme sykdommer (NCD), skader og
sosiale problemer.
I dag har tre ledende internasjonale nettverksorganisasjoner på alkohol- og NCD-feltet, IOGT
International, NCD Alliance og Global Alcohol Policy Alliance (GAPA), sendt et brev til det Globale
Fondet og tatt opp våre bekymringer. Brevet er vedlagt og vi slutter oss til det som står der.
FORUT driver blant annet programområdet «Alcohol, Drugs and Development» som inkluderer
forebygging av alkoholproblemer i land i sør både gjennom lokal forebygging, nasjonal politikkpåvirkning og internasjonalt nettverks- og påvirkningsarbeid. Inkludert i dette arbeidet er et
samarbeid med GAPA, der FORUT blant annet har bidratt med sekretariatskapasitet. FORUT har
også deltatt i påvirkningsarbeid fram mot WHOs Globale alkoholstrategi i 2010 og inkluderingen av
delmål 3.5 om alkohol og narkotika i bærekraftsmålene. Programmet er støttet av Norad.
Norge er en betydelig bidragsyter til det Globale fondet og har lovet 700 millioner kroner til fondets
arbeid i 2018. Det Globale fondet gjør mye viktig arbeid og er en viktig aktør for bedre helse i verden.
Det er også derfor vi er så bekymret over at det nå inngår et partnerskap som står i direkte
motsetning til dette arbeidet.
Vi vil dele det vedlagte brevet og våre bekymringer med deg som styremedlem og be deg ta dette
opp i et styremøte eller en annen passende anledning. Partnerskapet med Heineken bør avsluttes og
fondet må ikke inngå tilsvarende partnerskap med andre internasjonal alkoholselskaper i framtida. Vi
utdyper gjerne våre bekymringer, hvis det er ønskelig.
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