
Vidste du at …
Patenter på coronavacciner gør, at fattigere lande ikke selv må producere  
vaccinerne.

I 2020 ansøgte over 100 udviklingslande derfor Verdenshandelsorganisationen 
(WTO) om at ophæve patenterne, så flere mennesker kan blive vaccineret mod 
covid-19.

Men EU og lande som USA, Australien og Norge stillede sig i vejen ved at nægte 
at ophæve patenterne. De mente, at det vil skade medicinalfirmaers motivation 
for at forske, hvis ikke firmaerne tjener den fulde profit ved at sælge vacciner-
ne.

Ifølge Oxfam International tjener medicinalfirmaerne Pfizer, BioNTech og  
Moderna 1000 dollars i sekundet ved at sælge vacciner. Men bagerst i køen til 
vaccinerne står verdens fattige lande, hvor kun to procent er fuldt vaccineret.

Herhjemme er det kollektive sundhedsvæsen i dyb krise. Efter årtiers besparel-
ser og ‘effektiviseringer’ er sundhedsvæsenet nedslidt og tæt på bristepunktet. 
Der er ikke bare brug for at fylde de tomme taburetter – der er brug for et bedre 
og større kollektivt sundhedsvæsen. Med bedre normeringer og tid til patien-
terne. 

Derfor kræver Kommunistisk Parti:

l At folkesundheden prioriteres over profit.

l At patenter på coronavacciner bliver ophævet.

l At den danske regering investerer massivt i det kollektive sundhedsvæsen.

Vær med i kampen – skriv under her: noprofitonpandemic.eu 

Du kan finde Kommunistisk Parti på vores hjemmeside kommunister.dk og på  
Facebook facebook.com/kommunister og Twitter @kommunister

Følg også med på arbejderen.dk
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