
Bill Gates podkreśla znaczenie celów i działań jako kluczowych czynników w walce ze skrajnym 

ubóstwem 

 
Piąty coroczny list opisuje sukcesy, jakie osiągnięto w różnych obszarach - począwszy od szkolnictwa w 

Stanach Zjednoczonych aż po opiekę przedporodową w Etiopii - oraz zarysowuje wizję poprawy 

warunków życia najuboższych w ciągu 15 najbliższych lat. 

 

SEATTLE, 30 stycznia 2013 r. /PRNewswire/ -- W swoim corocznym piątym już liście 

(http://billsletter.org) Bill Gates, wiceprzewodniczący Fundacji Billa i Melindy Gatesów, podkreśla 

istotę wyznaczania sobie jasnych celów i właściwych działań, jako głównych czynników na rzecz 

poprawy warunków życia najuboższych z całego świata. 

 

Materiały multimedialne dołączone do tej informacji znajdują się pod adresem: 

http://www.multivu.com/mnr/49396-bill-melinda-gates-foundation-fifth-annual-letter. 

 

(Zdjęcie: http://photos.prnewswire.com/prnh/20130130/MM50698) 

 

"Wiem, że nie jest to zbyt ekscytująca tematyka, ale dowody jej oddziaływania są niezaprzeczalne - 

pisze Gates. - Przez ostatnie 15 lat warunki życia najuboższych ulegały poprawie szybciej niż 
kiedykolwiek wcześniej". 

 

Opisując niezwykłe postępy poczynione zarówno w sektorze szkolnictwa w Stanach Zjednoczonych, jak 

i w zakresie usług zdrowotnych w Etiopii, Gates argumentuje, że stałe finansowanie działań w tym 

zakresie zaowocowało wymiernymi korzyściami dla milionów najuboższych. Przyczyniły się do tego 

przede wszystkim starania całego świata, by wyznaczyć sobie jasne cele i odpowiednie działania, które 

umożliwiłyby realizację tych celów. 

 

Dotyczy to zwłaszcza zagranicznych akcji pomocowych. "W przeszłości pomoc rozpatrywano w 

kategoriach ilości poświęconych na nią pieniędzy. Teraz, gdy jesteśmy w stanie dokładniej mierzyć 
wskaźniki dotyczące np. śmiertelności dzieci, opinia publiczna uzyskuje jasną perspektywę na efekty 

takich akcji - jest to różnica między leczeniem osób chorych na AIDS, a pozwoleniem im umrzeć" - 

dodaje Gates w liście. 

 

W dalszej części podkreśla, jak ważna jest ta kwestia, zważywszy na obecne cięcia w budżetach wielu 

państw. "Jasno wyznaczone cele i działania pozwalają władzom nie tylko efektywniej rozdzielać 
fundusze pomocowe, lecz także budują wolę polityczną, by dalej wspierać programy pomocowe, 

poprzez ukazywanie jak są skuteczne. Nie chodzi tu po prostu o przekazywanie sobie przez rządy 

pieniędzy podatników. Rzecz polega na niesieniu pomocy przez jedną społeczność innej społeczności w 

jej próbach wydźwignięcia się z ubóstwa". 

 

Gates wskazuje także znaczenie Milenijnych Celów Rozwoju (MDG, Millennium Development Goals) 

ONZ służących za przykład tego, jak wiele świat potrafi osiągnąć, jeśli wyznaczy się jasne cele i 

działania, które sprzyjają postępowi. MDG to zestaw ośmiu konkretnych celów, które odzwierciedlają 
niespotykane wcześniej wysiłki na rzecz pomocy najuboższym w perspektywie do roku 2015. "Mimo że 

nie uda nam się zrealizować wszystkich celów, postępy które poczyniliśmy w tym kierunku są naprawdę 
imponujące - mówi Gates. - Założenie MDG, jakim jest zmniejszenie poziomu ubóstwa o połowę, 



osiągnięto z dużym wyprzedzeniem, podobnie jak to dotyczące zmniejszenia o połowę odsetka osób, 

które nie mają dostępu do wody pitnej". 

 

W miarę jak świat idzie naprzód, Gates zachęca wszystkich do przedstawiania własnych pomysłów na 

to, jak można zapewnić przyszłym pokoleniom lepsze warunki życia. Propozycje można publikować na 

stronie hopes for 2030 (https://www.facebook.com/billmelindagatesfoundation/app_318381521600692). 

Bill Gates pragnie tym samym zainicjować globalną debatę poświęconą efektywnemu rozwojowi oraz 

współpracy całego świata na rzecz pomocy najuboższym. 

 

Jego list wskazuje na główne priorytety Fundacji na rok 2013, w tym te dotyczące walki z polio, 

zmniejszania śmiertelności dzieci, szerszego dostępu do środków antykoncepcyjnych oraz lepszego 

szkolnictwa w Stanach Zjednoczonych. Gates ogłosił ponadto nazwisko laureatki Nagrody Fundacji 

Gatesów za Innowacyjną Szczepionkę (http://www.gatesfoundation.org/vaccines/Pages/vaccine-

innovation-award.aspx), którą przyznano po raz drugi, tym razem Margaridzie Matsinhe, pracownikowi 

terenowemu organizacji VillageReach (http://villagereach.org/). Odegrała ona kluczową rolę w 

usprawnieniu logistycznych aspektów programu szczepienia, likwidując przeszkody, które 

uniemożliwiały dzieciom dostęp do szczepionek. 

 

Cały list przeczytać można na stronie: www.gatesfoundation.org/annualletter. 

 

Zdjęcia w wysokiej rozdzielczości oraz materiały filmowe dostępne są pod adresem: 

www.thenewsmarket.com/gatesfoundation 

 

Kontakt: 

e-mail: media@gatesfoundation.org  
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