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SIGNA ACÍ LA PETICIÓ

QUE NINGÚ ES LUCRE AMB LA PANDÈMIA
Les vacunes, un dret universal per a tots els éssers humans: NO a l’ #ApartheidEnVacunes
Després de més d’un any i mig de la Covid-19, la majoria de la població dels països amb major
nivell de vida està vacunada. La situació és totalment inversa als països amb menor renda.
Resulta indecent i inhumà que, disposant de vacunes segures i eficaces, aquestes no arriben
a totes les persones, vulnerant el dret humà a la vida i a la salut i prolongant així la
pandèmia.
Plou sobre mullat: la tràgica lliçó de la SIDA a l’Àfrica.

ALLIBERAR PATENTS/COMPARTIR VACUNES

En la dècada dels 90 del segle passat, la indústria farmacèutica va pledejar per a bloquejar
l’accés als medicaments dels malalts pobres i salvaguardar així els seus astronòmics guanys.
El procés es va saldar amb milions de morts evitables. Avui es torna a reproduir aquesta
situació. Les vacunes no poden ser un luxe.
El bloqueig a l’accés a vacunes amb equitat: paper de les farmacèutiques i els governs.
Malgrat rebre imports multimilionaris de fons públics, les farmacèutiques han aplicat
preus elevats a les vacunes i destinat les seues vendes sobretot als països rics, amb les
quals obtindran grans guanys. Els desenvolupadors de les vacunes afirmen que
respecten els drets humans, però tots ells en diferent grau han incomplert les seues
responsabilitats. Mentre la Comissió Europea, després del canvi de posició dels Estats
Units, és en l'actualitat, el principal obstacle que bloqueja la proposta realitzada a
l'octubre de 2020 per l'Índia i Sud-àfrica, i recolzada per més de 100 Països per Alliberar
Patents.
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Prioritzar el dret a la salut contra el lucre d’uns pocs.
Ara és el moment de véncer el virus de la desigualtat i controlar el de la pandèmia. Ningú
està fora de perill fins que tots tinguen accés a tractaments i vacunes segures i eficaces
“perquè tots mereixem protecció enfront de la Covid-19”. Per a fer realitat les
#vacunesperatots és imprescindible suprimir, en aquesta emergència sanitària, els
monopolis de les patents, compartir creixements i tecnologia.
Creix la marea que exigeix #AlliberarPatents
L’OMS, societats científiques, sanitàries, exmandataris i presidents han alçat la veu
d’alarma destacant el fracàs moral i el risc per a la salut pública que representa per a la
Humanitat que les vacunes no apleguen a totes les persones del planeta, especialment a
les més vulnerables. Creix el clamor des de la societat civil per a #AlliberarPatents
Iniciativa ciutadana europea: Dret a la Cura-Que no es lucren amb la pandèmia
Aquesta iniciativa pretén, mitjançant la recollida d’1 milió de signatures als 27 països de
la U.E., canvis normatius per aconseguir que les vacunes i tractaments contra la Covid19 siguen considerats bens públics i que els drets de propietat no bloquegen l’accés
equitatiu a ells. A més, inclou que els contractes amb les farmacèutiques siguen públics,
que allò sufragat amb diners públics tinga control públic i llicència oberta i compartida i
que beneficie a la ciutadania.
Cal un milió de signatures.
Necessitem el vostre suport signant la iniciativa
Per justícia, per ètica i per salut pública, sobren motius per a signar la iniciativa i que
les vacunes, medicaments i proves diagnòstiques de la Covid-19 arriben a totes les
persones del món!
Si has signat una altra petició en aquest sentit MSF, Amnistia, Diario Público no hi
ha impediments per tal que aportes ací també la teua signatura. La finalitat és comuna,
encara que canvie a qui va adreçada (CE), l’àmbit d’actuació (UE) i si comportarien
canvis en normes europees.
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