
hoogtepunten

In april startte Mariëlle 
Bemelmans als directeur van 
Wemos. Als ervaren global 
health-expert sluit haar  
visie naadloos aan bij die  
van Wemos: ‘gezondheid is 
een mensenrecht. het gaat 
ons allen aan.’

Met een nieuwe serie publieke 
debatten brengen we global 
health onder de aandacht 
van het nederlandse publiek. 
De eerste bijeenkomst, in het 
KIt, ging over het wereldwijde 
tekort aan zorgpersoneel. 
Wemos is partner in de Cafés, 
die Vice Versa coördineert. 

In het voorjaar brachten we 
de publicatie ‘Clinical trials in 
Africa’ uit, een bundeling van 
vier eerdere rapporten over 
ethische schendingen bij  
medicijntesten. Mede als  
gevolg van de lobby van 
Wemos in het europees 
parlement rapporteert de 
european Medicines Agency 
nu jaarlijks over controle op 
medicijntesten in lage- en  
middeninkomenslanden.

In het najaar ging Wemos een 
nieuwe samenwerking aan met 
open Society Foundations. 
We werken samen aan twee 
projecten: Aid For trade in de 
gezondheidszorgsector en 
Medicines that Matter.

Als onderdeel van het health 
Systems Advocacy partnership 
versterkten we onze samen-
werking met maatschappelijke 
organisaties in onze partner-
landen oeganda, Kenia,  
Zambia, Malawi en tanzania. 
De analyse van gezondheids-
zorg in die landen  
versterkt ons pleidooi voor  
effectievere investeringen 
in de sector: gezondheids-
zorg voor iedereen en betere 
toegang tot kwalitatief goede 
seksuele en reproductieve 
gezondheidszorg.

Wemos is een kritische  
dialoog aangegaan met de 
global Financing Facility, een 
financieringsmechanisme van 
de Wereldbank dat opgericht 
is om de basisgezondheids-
zorg en met name moeder- en 
kindzorg te versterken. het 
is onder andere gericht op 
Afrikaanse landen, waaronder 
onze partnerlanden.

Wemos organiseerde 
twee kennissessies voor 
Kamerleden en hun mede-
werkers: over hormoon- 
verstorende chemicaliën en 
over voorwaarden voor publieke 
investeringen in medicijnen. 
Deze bijeenkomsten droegen 
bij aan de politieke discussie 
over de thema’s.

op het mondiale forum over 
zorgpersoneel in Dublin  
organiseerde Wemos een 
sessie over het groeiende  
tekort aan en ongelijke  
verdeling van zorgpersoneel 
wereldwijd en richtten wij  
samen met partners een 
coalitie van maatschap-
pelijke organisaties op.  
Deze sessie bouwde voort
op de dit jaar aangenomen 
actieplannen van de 
Wereldgezondheidsorganisatie 
en haar lidstaten. 

Wemos zette zich gedurende 
het jaar in voor het vergroten 
van de onderhandelings-
ruimte van maatschappelijke 
organisaties op internationale 
fora. Dit deden we samen met 
netwerken zoals de geneva 
global health hub.
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