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Door de Wereldgezondheidsorganisatie 
(WHO) werden 15 jaar geleden millennium 
ontwikkelingsdoelen (MDG's) geformuleerd 
om de armoede in ontwikkelingslanden te 
verminderen en het leven van mensen te 
 verbeteren. Deze liepen aan het einde van 
2015 af met bemoedigende resultaten (1).  
Er is voortgang geboekt in het leven van mil
joenen mensen. Voor 2000 ontbrak er enige 
internationale samenwerking. De problemen 
zijn sindsdien in kaart gebracht, ter discussie 
gesteld en er is samenwerking met diverse 
financiële instellingen bereikt. Enkele doel
stellingen er uit gelicht. 

• Doelstelling 2: Universeel basisonderwijs
 Het aantal inschrijvingen voor de lagere 

school in ontwikkelingslanden is met 8% 
gestegen. Het aantal nietschoolgaande 
kinderen is gedaald met bijna de helft. 
Tegelijkertijd zijn de cijfers voor geletterd
heid onder jonge mensen van 15  tot 24 
jaar gestegen. Ondanks de enorme voor
uitgang heeft primair onderwijs hernieuw
de aandacht nodig evenals universeel 
secundair onderwijs.

 Van de 57 miljoen kinderen in de primaire 
leeftijd woont meer dan de helft in con
flictgevoelige en kwetsbare gebieden en 
gaat niet naar  school. De EU steunt meer 
dan 40 landen om kwaliteitsonderwijs en 
leermogelijkheden te bieden (1).  

• Doelstelling 4: Terugdringen van kindersterfte 
 Effectieve en betaalbare behandelingen, 

betere dienstverlening en politieke betrok
kenheid hebben bijgedragen om de sterfte
cijfers van kinderen onder de vijf jaar te 
verminderen. Maar longontsteking, diarree 

en malaria zijn nog steeds de belangrijkste 
veroorzakers van kindersterfte waarvan de 
helft mede is te wijten aan ondervoeding.

 De EU draagt bij aan de bestrijding van aids, 
malaria, tuberculose en om de zwakke pun
ten van de gezondheidszorg aan te pakken. 
Hierdoor werden ten minste 20 miljoen 
meer kinderen ingeënt tegen mazelen en 
meer dan 8.500 zorginstellingen gebouwd 
en/of gerenoveerd (1).

• Doelstelling 5: Verbeteren van de gezond-
heid van moeders

 Aanzienlijke vooruitgang is geboekt om 
moedersterfte te verminderen maar helaas 
voldoen de resultaten niet aan de doelstel
ling.

 Er zijn grote verschillen tussen groepen 
die kwetsbaar zijn, door opleidingsniveau, 
woonplaats, economische status of leeftijd. 
De capaciteit van landen moet versterkt 
worden om de ongelijkheden in de toe
komst te verminderen. 30 landen worden 
gesteund bij het ontwikkelen en uitvoeren 
van nationale beleidslijnen, strategieën en 
versterking van gezondheidssystemen om 
de toegang tot gezondheid te verbeteren. 

 Tussen 2004 en 2012 werden ruim 7 
miljoen geboorten door deskundige zorg  
begeleid en hebben bijna 17 miljoen 
consulten over  reproductieve gezondheid 
plaats gevonden (1).

• Doelstelling 6: Bestrijding van hiv/aids, 
malaria en andere ziekten

 Tussen 2000 en 2013 daalden nieuwe 
hivinfecties met ongeveer 40%.

 Vanwege de uitbreiding van zorg gericht 

op malaria zijn er ten zuiden van de Sahara 
ruim 6 miljoen minder sterfgevallen bij 
kinderen onder de vijf jaar. Daarnaast heeft 
preventie, diagnose en behandeling van 
tuberculose veel levens gered (1).

 Ondanks dat in het leven van miljoenen 
mensen voortgang is geboekt in hun 
 gezondheid, is de toegang tot gezond
heidszorg nog steeds ongelijk (1). 

Nieuwe uitdagingen
De nieuwe mondiale duurzame ontwikkelings
agenda voor 2030 bouwt voort op de MDG's 
en is bedoeld om nieuwe uitdagingen aan  
te pakken in de vorm van Sustainable 
 Development Goals (SDG's). Deze set (17) van 
mondiale duurzaamheidsdoelen geldt voor 
alle landen inclusief Nederland en is sinds 1 
januari 2016 officieel in werking getreden (2).
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