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Förtroendet för WHO måste åter-
upprättas eftersom grundtanken bakom
WHO är riktig. Därför bör man priori-
tera några konkreta, globala hälsopro-
blem och fortlöpande mäta resultaten.
På det sättet kan man tydliggöra vilken
nytta WHO kan göra på alla plan. Paral-
lellt med detta måste organisationen bli
föremål för rekonstruktion och effekti-
visering. Successivt kan man sedan
ägna mer resurser åt mer långsiktiga
frågeställningar. 

Intensifiera arbetet mot tobaken
De områden som jag anser att man

bör prioritera nu är:
1. Tobaksbruket.Tobaksbruket är ett

av de största folkhälsoproblemen i vår
tid och en globalt växande epidemi.
Varje år möter nu 3,5 miljoner männi-
skor i världen en för tidig död på grund
av sitt tobaksbruk. Det är fler än vad
Världshälsoorganisationens tidigare
prognoser indikerat. År 1990 svarade
rökningen i i-länderna för 24 procent av
alla dödsfall bland män och för 7 pro-
cent av alla dödsfall bland kvinnor. 

WHOs prognoser tyder på att rök-
ningen långsamt minskar i i-länderna.
Samtidigt ökar den kraftigt i Central-
och Östeuropa och i Tredje världen. Om
nuvarande trend består kommer toba-
ken år 2025 att orsaka 10 miljoner döds-
fall per år i världen, varav 7 miljoner i
utvecklingsländerna.

WHO arbetar med att utforma en in-
ternationell konvention om arbetet mot
tobaken. Den syftar till att få världens
regeringar att samarbeta bättre i det in-
ternationella tobaksarbetet och att un-
danröja de problem med frihandelsprin-
ciper och dylikt som för närvarande
ställer till problem när det t ex gäller att

stoppa den internationella smugglingen
eller de transnationella tobaksföreta-
gens globala marknadsföring.

Detta arbete måste intensifieras och
få tillräckligt ekonomiskt stöd från
medlemsländerna. Det räcker inte med
vackra ord, nu behövs motiverade män-
niskor och pengar för att vända utveck-
lingen rätt. Att förebygga tobaksbruk är
också att förebygga annat missbruk.
Narkotikamissbrukare har ju som regel
startat sin missbrukarkarriär genom att
använda tobak.

Skador – ett globalt problem
2. Skador. Olycksfallsskador utgör

ett globalt folkhälsoproblem med om-
kring 3 miljoner döda per år. Någon siff-
ra på hur många människor som avlider
på grund av våld har jag inte, och någon
säker siffra finns nog inte heller efter-
som mycket av det våld som utövas mot
kvinnor, barn och äldre i hemmet aldrig
når de statistiska tabellerna. Inte heller
det våld som utövas mot homosexuella
och andra grupper i samhället som är fö-
remål för intolerans och diskriminering
har vi några exakta siffror på. Vi ser nog
bara toppen på isberget.

I WHOs målsättning »Hälsa för
alla» ingår att minska antalet dödsfall
till följd av skador med 25 procent till år
2000. Det ska åstadkommas genom att
utveckla det lokala skadeförebyggande
arbetet, att utvidga det tvärsektoriella
arbetet på alla nivåer, att öka medveten-

heten hos befolkningen om skaderisker
och skademiljöer, att minska olycks-
fallsskadorna i befolkningen med sär-
skild inriktning på vissa riskgrupper
och riskmiljöer samt att öka kunskapen
om vad som görs och behöver göras för
att minska våldsrelaterade skador.

I likhet med vad som gäller för tobak
anser jag att kampen mot skador bör ges
global status och att WHO får såväl
ekonomiskt som personellt stöd för att
driva detta program. WHO måste ha an-
svar för att de FN-konventioner som rör
skador och våld, och som de flesta av
världens länder ställt sig bakom, för-
verkligas. 

Som exempel vill jag nämna FNs ge-
neralförsamlings antagande år 1993 av
en deklaration om våld mot kvinnor,
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den globala hälsopolicyarenan borde 

kunna spegla dessa ord. Solidaritet,
jämlikhet och jämställdhet behöver för
lång tid framöver proaktiva talesmän
och konkret stöd.

Hälsa och hälsosektorn har genom
sin nimus av opolitiskt ämne och det
otvetydiga globala beroendet stora för-
utsättningar att spela en ledande roll i
internationellt samarbete. Ett reforme-
rat WHO kan inspirera till FN-refor-
mer. Ett WHO i tiden kan hjälpa till att
förverkliga drömmen om en god hälsa
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och beslutet år 1994 i FNs kommission
för de mänskliga rättigheterna att till -
sätta en särskild rapportör för frågor
som rör våld mot kvinnor.

Tuberkulos  hot  mot kvinnor
3. Kampen mot infektionssjukdo-

marna. WHO var ju framgångsrikt när
det gällde utrotningen av smittkoppor,
och man är på väg när det gäller polio,
mässling mfl sjukdomar. Tuberkulosen
är ett särskilt viktigt kapitel. 1997 dog
1,2 miljoner yngre kvinnor i tuberkulos,
vilket innebär att sjukdomen nu är den
främsta dödsorsaken bland kvinnor un-
der 45 år. 

Målet måste vara att dessa sjukdo-
mar utrotas. När det gäller infektionsbe-
kämpning är det inte bara vaccinationer
och läkemedel som är viktiga vapen.
Tillgången till rent vatten och bra föda
är avgörande för utvecklingen. Infek-
tionsbekämpningen är således en tvär-
sektoriell fråga på alla plan – från det in-
ternationella till det lokala.

HIV utgör ett särskilt allvarligt pro-
blem eftersom vi ännu inte har vare sig
botemedel eller vaccin. Till detta kom-
mer att tuberkulosen fått spridning just
bland HIV-smittade och narkomaner. 

Kampen mot HIV
Kampen mot HIV är nära kopplad

till två andra frågor som jag också vill
sätta högt på WHOs lista:

• Att förverkliga FNs fjärde kvinno-
konferens handlingsplan när det gäller
kvinnors och flickors hälsa, vilket inbe-
griper också sexuell hälsa, kvinnors rätt
att utöva sina reproduktiva rättigheter
samt avskaffandet av tvingande lagar
och praxis. Med bra sex- och samlev-
nadsprogram kan man inte bara förebyg-
ga oönskade graviditeter och illegala
aborter utan också spridningen av HIV.

• Bekämpning av missbruk av narko-
tika och andra droger. HIV sprids ju
framför allt genom oförsiktiga sexuella
kontakter och genom intravenöst miss-
bruk. Om båda dessa vägar stängs ge-
nom förebyggande insatser har vi kom-
mit långt i kampen mot denna dödliga
infektion.

Kvinnor s jämställdhet
Ytterligare ett område som jag skul-

le vilja framhålla är det jämställdhetsar-
bete som den tidigare generaldirektören
Halfdan Mahler initierade och som jag
fick förmånen att leda men som tog
andra vägar när vi båda lämnat organi-
sationen. Kvinnor står för merparten av
hälso- och sjukvården i världen. Deras
erfarenhet och kunskap måste tas tillva-
ra på alla nivåer, lokalt, nationellt, re-
gionalt och globalt, inom WHO. Det
måste också ta sig uttryck i att kvinnor
och män blir jämställt representerade på
WHOs ledande poster och organ. •
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Bevaka folkhälsans 
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av ökande globalisering 
Fråga 1. Vilka tre områden tycker

Du att WHO borde ägna mer tid åt med
tanke på det globala hälsoläget?

WHO bör ge högre prioritet åt föl-
jande tre huvudområden:

1. Hälsofrämjande 
utvecklingsstrategier
WHO bör inom FN-systemet vara

det fackorgan som kan konkretisera hur
man kan och bör integrera hälsopolitis-
ka mål och insatser i olika typer av in-
ternationella och nationella utvecklings-
strategier. Detta kräver ökad folkhälso-
vetenskaplig kompetens inom WHO
med inriktning mot att identifiera och
påverka hälsans och ohälsans bestäm-
ningsfaktorer också i ett samhälls-
perspektiv. 

Aktuella frågor i detta folkhälsopoli-
tiska perspektiv är bl a att aktivt försöka
bidra till:

att bromsa och på sikt vända den ka-
tastrofalt negativa hälsoutvecklingen i
länder somRyssland där medellivs-
längden bland män minskat med 5 år
under 1990-talet;

att i tider av ökad marknadsorien-
tering vidareutveckla den positiva
hälsoutvecklingen i länder som Kina

och Vietnam, där befolkningen har en
medellivslängd som är 8 respektive 11
år längre än vad som är vanligt i länder
på deras ekonomiska utvecklingsnivå;

att tydliggöra om och hur den typ av
ekonomiska strukturanpassningspro-
gram som förordas av Internationella
valutafonden (IMF) och Världsbanken
kan leda till en förbättring snarare än,
som i dag, en sannolik försämring av re-
surssvaga gruppers hälsa.

En naturlig utgångspunkt för detta
policyinriktade arbete bör vara att de
ekonomiska strategierna skall leda till
en positiv och hållbar utveckling i såväl
miljö- som folkhälsoperspektiv.

WHOs nya generaldirektör Gro Har-
lem Brundtland bör med sina tidigare
erfarenheter när det gäller att främja en
från miljösynpunkt hållbar utveckling
ha ovanligt goda förutsättningar för att
leda detta utvecklingsarbete.

2. Specifika folkhälsostrategier
Generellt sett finns det en starkare

tradition av och effektivare metoder för
att förebygga smittsamma sjukdomar
än icke smittsamma sjukdomar. Samti-
digt präglas utvecklingen i många u-
länder av en dubbel sjukdomsbörda –
både av infektionssjukdomar och av
cancer, hjärt–kärl-sjukdomar och ska-
dor.

Mot denna bakgrund finns det
särskilda skäl för WHO att prioritera in-
satser mot:

• Tobak. I ett globalt perspektiv ökar
den tobaksrelaterade ohälsan mycket
kraftigt och kommer under nästa år-
tionde att utgöra en större sjukdoms-
börda än t ex diarrésjukdomar och HIV.
WHO har också en unik position att sti-
mulera och stödja nationella och inter-
nationella initiativ för att begränsa to-
baksindustrins möjligheter att främja
rökning.

• Skador. Det finns starka skäl för
WHO att ge mycket hög prioritet åt det
skadeförebyggande arbetet, speciellt i
länder som befinner sig i en tidig in-
dustrialiseringsfas med farliga arbets-
miljöer och dramatiskt ökande trafik-
olyckor. Kostnadseffektiva metoder
finns för att minska risken för skador i
trafik-, hem- och arbetsmiljö.Särskild
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