NIEMAND IS VEILIG TOT IEDEREEN VEILIG IS.
Nu het vaccin voor Covid-19 er is, zien we licht
aan het eind van de tunnel. Maar de weg is nog
lang: niet iedereen zal snel een vaccin kunnen
krijgen. WSM schaart zich achter het voorstel
om van het vaccin een globaal publiek goed te
maken, zodat er snel en goedkoop vaccins
kunnen worden geproduceerd voor iedereen in
de wereld. Want geen enkel land is veilig en
gezond totdat alle landen veilig en gezond zijn.
Daar is echter (nog) niet iedereen van
overtuigd…
De pandemie overviel de wereld als een
uitslaande brand. Meteen werden we aan het
levensbelang van goede sociale bescherming
herinnerd. Dankzij sociale bescherming kan wie
ziek is naar de dokter of het ziekenhuis. Wie zijn
job verliest, krijgt een vervangingsinkomen. Het
is een universeel recht voor elke mens. Toch kan
7 op 10 mensen in de wereld niet van dit recht
genieten. Het gevolg: de coronacrisis maakt
overal in de wereld te vermijden slachtoffers.
Landen met een degelijke sociale bescherming
reageren duidelijk veerkrachtiger.
Samenaankoop
Ongeveer een derde van de wereldbevolking
zou tegen eind 2021 gevaccineerd kunnen zijn.
Alle landen willen natuurlijk zo snel mogelijk
vaccineren. In het voorjaar 2020 startte in dat
licht COVAX, een initiatief in de schoot van de
Wereldgezondheidsorganisatie (WHO), dat de
vaccins eerlijk wil verdelen over de hele wereld,
ongeacht de middelen die een land heeft. Een
samenaankoop met voordelen voor koper én
verkoper. Al meer dan 170 landen sloten zich bij
COVAX aan. De eerste doelstelling: alle
gezondheidswerkers, zo’n 3 procent van de
wereldbevolking, vaccineren. Daarna alle
risicogroepen, ongeveer 20 procent van de
wereldbevolking.
De taart is te klein
Een nobel opzet dat helaas zijn doel totaal
voorbijschiet. Want tegelijk sloten landen waaronder de VS en de EU - massaal individuele
deals met grote farmabedrijven om voorraden
voor zichzelf te reserveren. COVAX werd zo tot een liefdadigheidsinitiatief voor minder
kapitaalkrachtige landen herleid. Er is meer vraag naar vaccins dan aanbod – de taart is te klein
– dus is het nog maar de vraag of COVAX het aantal bestelde vaccins wel zal krijgen. En hoe snel.
Ondertussen worden eerst de landen die het meeste geld neertelden bediend. België gaat ervan
uit tegen eind 2021 ongeveer 70 procent van zijn inwoners te hebben gevaccineerd. In lage- en
middeninkomenslanden daarentegen dreigen veel mensen te moeten wachten tot 2023 of 2024.
Meer en goedkopere taart
Zuid-Afrika en India stellen een oplossing voor: ze vragen de Wereldhandelsorganisatie (WTO)
om een tijdelijke opschorting van de patenten op geneesmiddelen, vaccins, testmateriaal en

andere cruciale technologieën in de strijd tegen COVID-19. Want patenten zorgen vooral voor
de farmabedrijven zelf: zo bepalen zij de prijs en houden ze de productie in handen. Nochtans
werden de vaccins ontwikkeld dankzij grote sommen publiek geld. Sommige bedrijven beloofden
om hun coronavaccin aan kostprijs op de markt te brengen, maar daar is weinig transparantie
over. Wie betaalt uiteindelijk de rekening? De overheid, de sociale zekerheid … wij allemaal dus.
Zonder patenten zouden ook andere bedrijven kunnen produceren: sneller, in grotere
hoeveelheden en goedkoper. Daar heeft iedereen baat bij. Het gebeurde in het verleden al voor
het poliovaccin, waardoor polio in vele landen werd uitgeroeid. De VS, Japan, Noorwegen,
Brazilië en de EU liggen echter dwars.
Burgers staan op
Een grote groep middenveldorganisaties uit verschillende EU-landen lanceren daarom samen
een Europees burgerinitiatief (ECI). Dit stelt EU-burgers in staat om rechtstreeks een
wetswijziging voor te stellen aan de Europese Commissie. Dit ECI, onder de naam ‘No profit on
pandemic’, heeft als doel de EU op andere gedachten te brengen zodat patenten op Covid-19geneesmiddelen en vaccins kunnen worden opgeheven. Want iedereen heeft recht op
gezondheid en sociale bescherming! Logisch dat WSM een van de sterkhouders in België is.
Naast CM, ACV Puls, beweging.net, OKRA en vele anderen.
Wat vraagt het ECI ‘No profit on pandemic’?
1. Gezondheid voor iedereen
Een bedrijf mag niet bepalen wie toegang heeft tot behandelingen of vaccins en tegen welke
prijs.
2. Transparantie nu!
Overheden moeten de contracten met farmaceutische bedrijven openbaar maken.
3. Publiek geld, publieke controle
Onderzoek naar en ontwikkeling van vaccins en behandelingen moeten publiek goed zijn, want
met overheidsmiddelen gerealiseerd.
4. Geen winst op een pandemie
Geen winst voor farmabedrijven op de kap van mensen en de sociale zekerheid.
Om dit op de EU-agenda te zetten, zijn er tegen eind dit jaar 1 miljoen handtekeningen nodig
op Europees niveau. Doe mee en teken de petitie op https://noprofitonpandemic.eu/nl/
Want niemand is veilig tot iedereen veilig is!

