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En aquest Dia Mundial de la Salut, i un any 
després de l'inici de la pandèmia de Coronavirus en 
el món, una esperança manté el món en suspens: la 
vacuna.  

L'administració de les vacunes a la població 
mundial suposa una volta a la “normalitat” que ens 
permeti recuperar la nostra vida d'abans. Poder 
compartir en família, poder superar els obstacles 
econòmics que moltes famílies viuen com a efecte 
negatiu de la caiguda de l'economia en tots els 
països del món, poder traspassar els límits que ara 
ens impedeixen poder moure'ns amb normalitat 
entre ciutats, entre països. En una paraula: viure! 

No obstant això, més enllà de tots els 
beneficis que comporten les vacunes per al món 
sencer, existeix també una realitat que també està 
afectant les relacions econòmiques i geopolítiques 

de la comunitat internacional. L'adquisició de les 
vacunes i la seva distribució s'estan convertint en la 
nova diplomàcia internacional, en una nova 
estratègia del “soft power”.  

Segons un informe de la Unió Europea, la 
Comissió Europea ha comprat més de 2.000 
milions de dosis a sis laboratoris diferents. Els 
Estats Units n’ha encarregat més de 200 milions a 
Moderna i Pfizer per a vacunar a la seva població. 
Per la seva banda, Rússia va començar la campanya 
de vacunació l'agost de 2020 amb la seva pròpia 
vacuna, Sputnik-V. Xina vol vacunar el 40% de la 
seva població, és a dir, a 500 milions de persones, 
abans de finals de juliol amb la seva pròpia vacuna.  

Per tant, l'accés i la compra de les vacunes 
estan reservats als països amb facilitats financeres, 
el desenvolupament de la recerca d'aquesta vacuna 
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s’aconsegueix gràcies als diners i per a uns certs 
països cuidar continua sent la prioritat en la 
recerca.  

L'OMS ha alertat sobre la situació de les 
dosis de vacunes en el món, la distribució de les 
dosis no es fa correctament en detriment dels 
països que no tenen els mitjans financers per a 
comprar milions de dosis per als seus ciutadans. 

Per a pal·liar d'alguna manera aquestes 
desigualtats, l'OMS va crear el sistema 
internacional Covax, l'objectiu del qual és 
subministrar dosi al 20% de la població en gairebé 
200 països i territoris enguany, i inclou un 
mecanisme de finançament per a ajudar a 92 països 
desfavorits. Fins ara ha distribuït més de 31 milions 
de dosis en 57 països.  

En aquest sentit, la comunitat Internacional 
ja s'està mobilitzant. Els primers lliuraments 
solidaris de vacunes van començar a principis de 
març en el continent africà, a través d'aquest 
mecanisme de distribució, encara que fins al 
moment, el continent africà només ha comprat 270 
milions de dosis de vacunes per a 1.300 milions de 
persones. 

Més enllà de la distribució, el monopoli 
d'alguns països en la producció de les vacunes 
representa també un dels grans problemes 
d'accessibilitat de les vacunes pel que moltes ONG 
han plantejat l'aixecament de les patents per a 
augmentar la seva producció i facilitar el seu accés.  

Per exemple, alguns caps d'Estat 
decideixen com a prioritat vacunar massivament a 
les seves poblacions recorrent a les anomenades 
vacunes "Low cost" com el Brasil, Turquia, 
Indonèsia i fins i tot Hongria. Aquesta elecció de 
vacunes que poden a vegades no comptar amb els 
permisos corresponents de les diferents agències 
de salut, es justifica per la falta d'elecció a causa de 
la compra massiva per part d'altres països de 
vacunes com Pfizer, Moderna o AstraZeneca. 

En aquest Dia mundial de la Salut, i un any 
després del descobriment d'aquest virus que ataca a 
homes, dones, nenes i nens de tot el món sense 
importar la raça, l'ètnia o el lloc de naixement, 
l'accés a la salut a escala mundial marca una 
profunda desigualtat que s'ha vist acrescuda amb la 
irrupció de la pandèmia.  

Les vacunes ha de ser el punt d'inflexió que 
ens permeti lluitar per un mateix objectiu i mai una 
font de poder de pocs.  

Aquest moment tan excepcional i difícil en 
què vivim i en què la salut s'ha convertit en la 
primera prioritat mundial, és la millor oportunitat 
de poder demostrar que la solidaritat internacional 
pot convertir-se en la base d'una reestructuració de 
món més just i saludable amb accés de per a tots i 
totes. 
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