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De tijdelijke opheffing van 
patenten blijft een onderwerp 
van politieke discussie. Het 
Europees Parlement is voor, 
aldus een resolutie van juni 
2021, de Europese Commissie 
is tegen. In maart van dit jaar 
kwam het nieuws naar buiten 
dat onderhandelaars van de 
EU, de VS, Zuid-Afrika en India 

een voorlopig akkoord zouden 
hebben bereikt hierover. Goed 
nieuws, zo lijkt het, maar  
Mia Vandenberghe nuanceert 
meteen het hoera-gevoel. “Dit 
voorstel heeft alleen betrekking 
op vaccins, niet op behande-
lingen of tests en het beperkt zich 
tot een tijdelijke opheffing van 
patenten. Geen woord over het 
delen van informatie, essentieel 
om de productie op te schalen. 
Bovendien zou het China en 
India uitsluiten en dat zijn net  
de landen met de meeste ervaring 
in de productie van vaccins.  
Dit is dus geen serieuze oplossing 
om de lage vaccinatiegraad  
in lage-inkomenslanden een 
boost te geven.”

Ook het vaccinatieprogramma 
COVAX van de VN schiet zijn 

doel voorbij. “Westerse landen,  
de sponsors van COVAX, hebben 
de voorbije jaren voorrang 
gegeven aan de vaccinatie van 
de eigen bevolking. Daardoor 
viel het opzet van COVAX in het 
water en werd het niet meer dan 
een te kleinschalig liefdadig-
heidsinitiatief. En liefdadigheid 
is nooit dé oplossing”, vindt Mia.

WSM en de partners van het 
Europese burgerinitiatief – 
waaronder ACV – pleiten voor 
structurele oplossingen. “Corona 
is een blijver, dus is het belangrijk 
om wereldwijd lokale capaciteit 
op te bouwen om vaccins,  
behandelingen, beschermings-
middelen … zelf te produceren. 
Om de pandemie te overwinnen, 
moeten we daar veel meer in 
investeren. Op mondiaal niveau, 
zonder winstbejag en met 
aandacht voor alle factoren die 
onze gezondheid bepalen.  
De pandemie heeft de  
ongelijkheid tussen arm en rijk, 
zowel tussen als binnen landen, 
verergerd. Landen met een sterke 
sociale bescherming boden de 
pandemie beter het hoofd, zagen 
we. Sterk investeren in sociale 
bescherming overal ter wereld 
is dus de beste buffer tegen 
volgende (gezondheids)crisissen.”
 

Tot augustus kan je de  
Europese petitie nog onder-
tekenen op  
noprofitonpandemic.eu/nl/

Een jaar geleden riepen we op  
om het burgerinitiatief te  
ondertekenen dat de tijdelijke 
opheffing van de covidpatenten 
op de agenda van de Europese 
Commissie wil zetten. Die 
opheffing is nog toekomstmuziek, 
maar de ondertekening van de 
petitie blijft nodig, aldus Mia 
Vandenberghe van WSM.
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