
 
 

 
Càritas Internationalis demana mesures urgents 

perquè ningú es quedi enrere en l'accés a les vacunes 
 
Càritas Internationalis ha difós un comunicat en què reclama l'adopció de mesures urgents             
per aconseguir que ningú es quedi enrere en l'accés a les vacunes contra la Covid-19,               
especialment als països de Sud en situació més vulnerable.  
 

MESURES URGENTS PER L'ACCÉS A LES VACUNES 
CONTRA LA COVID-19. NINGÚ HA DE QUEDAR ENRERE 

 

Des de l'any passat, la humanitat s'ha vist sacsejada per la por i la incertesa a causa                 
de la propagació de la COVID-19, posant de manifest la fragilitat i la vulnerabilitat de               
l'existència humana. Per lluitar contra la propagació del coronavirus, la família humana            
ha intentat adaptar-se a aquesta situació, inèdita i desafiant, observant el           
distanciament físic i els confinaments, el tancament de les fronteres i l'ús massiu de la               
tecnologia digital. El papa Francesc ha afirmat sovint que el coronavirus ens ha unit i               
que només en la solidaritat podrem sortir d'aquesta pandèmia. 

Aquest any, les vacunes ja estan disponibles, cosa que ha portat molta esperança,             
però també ha evidenciat grans desigualtats. Les nacions riques de el Nord global,             
que van invertir diners en la producció d'aquestes vacunes esperen ara el rendiment             
de la inversió. Es creu que el "miracle" de les vacunes reactivarà la maquinària              
mundial. Això ha portat a una mena d'enfocament automàtic de el Nord, que es              
manifesta en el nacionalisme i el proteccionisme. El Sud global, on viu la majoria dels               
pobres, n’ha quedat al marge. 

El papa Francesc ha animat la gent a vacunar-se, perquè és una manera de              
manifestar la responsabilitat cap al proïsme i el benestar col·lectiu. Ha reiterat la             
necessitat de: "Vacunes per a tothom, especialment per als més vulnerables i            
necessitats de totes les regions de la planeta. 'Posar en primer lloc els més              
vulnerables i necessitats! ". Estem en un moment crucial, una oportunitat per viure el              
miracle de la caritat, abordant junts el desafiament actual. 

L'accés a les vacunes a tot el món no ha estat equitatiu com hauria de ser. És trist                  
constatar que no totes les nacions, ni els que volen o necessiten la vacuna, poden               
obtenir-la per qüestions de subministrament, mentre que en el nostre món           
interconnectat, les vacunes han d'estar disponibles de forma equitativa. 

Ja que tota vida és inviolable, ningú ha de quedar-se enrere. Els pobres, les minories,               
els refugiats i els marginats són els més exposats a virus. Tenir cura d'ells és una                
prioritat moral, perquè abandonar els posa en perill a ells ia la comunitat mundial. El               
nostre benestar col·lectiu depèn de com cuidem dels menys afavorits. 

Davant d'una emergència mundial, els líders polítics han de mirar més enllà dels             
interessos de les seves pròpies nacions i grups polítics. Aquesta pandèmia és un             
problema de seguretat humana global, que amenaça tota la família humana. Abordar            
la qüestió de les vacunes, des de la perspectiva d'una limitada estratègia nacional,             



 
podria conduir al fracàs moral, a l'hora de satisfer les necessitats dels més vulnerables              
a tot el món. 

L'accés a les vacunes a tot el món no ha estat equitatiu com hauria de ser. És trist                  
constatar que no totes les nacions, ni els que volen o necessiten la vacuna, poden               
obtenir-la per qüestions de subministrament, mentre que en el nostre món           
interconnectat, les vacunes han d'estar disponibles de forma equitativa. 

L'actual crisi de les vacunes cal considerar-la en el context més ampli de la situació               
sanitària mundial. Moltes de les nacions menys desenvolupades segueixen sense          
tenir infraestructures mèdiques bàsiques i de mitjans per emmagatzemar les vacunes.           
A més, la població de les zones rurals allunyades no està sensibilitzada i està              
exposada a altres malalties infeccioses que segueixen sent freqüents. 

Tenint en compte aquest context, la comunitat internacional hauria d'adoptar un           
enfocament holístic i amb les múltiples parts interessades, per tal d'evitar el perill que              
la pandèmia es desbordi al Sud global, el que podria provocar de nou una crisi               
humanitària mundial. 
El deute dels països de baixos ingressos ha de ser revisada. La condonació del deute               
podria ser un mitjà per generar fons a les múltiples parts interessades, en particular,              
les organitzacions confessionals, amb la finalitat de millorar els serveis i instal·lacions            
mèdiques d'aquests països. Els diners destinats a pagar el deute d'un país pobre             
podria destinar-se a reforçar la seguretat sanitària. 

La qüestió de la patent de les vacunes també s'ha de considerar urgentment, per tal               
d'identificar la producció localitzada a Àfrica, Amèrica Llatina i Àsia i accelerar l'accés             
a les vacunes, abans que sigui massa tard. És important involucrar els actors locals,              
en particular a les organitzacions religioses, perquè tenen les estructures bàsiques i            
contactes necessaris amb les persones més vulnerables, com els migrants, els           
desplaçats interns i els marginats. 

En línia amb les observacions realitzades pel Dicasteri per al Servei de            
Desenvolupament Humà Integral en el document "Vacunes per a tots: 20 punts per a              
un món més sa i més just", Càritas Internationalis exhorta als responsables de la              
presa de decisions ia les Nacions Unides perquè adoptin mesures, exigint: 

- la convocatòria d'una reunió de Consell de seguretat de l'ONU per abordar la             
qüestió de l'accés a les vacunes, com un problema de seguretat mundial, amb             
decisions polítiques fermes basades en el multilateralisme; 

- que es decideixi la condonació del deute dels països més pobres el més aviat              
possible, per tal d'utilitzar els fons obtinguts per millorar els sistemes mèdics i             
sanitaris d'aquests països; 

- la promoció de la producció local de vacunes en diferents centres tècnics            
d'Àfrica, Amèrica Llatina i Àsia i posar-les a disposició en els pròxims sis             
mesos, abordant la qüestió de les patents i la col·laboració tècnica amb les             
nacions més pobres; 

- l'assignació d'ajuda financera i tècnica a les organitzacions locals de la societat            
civil, i en particular a les organitzacions religioses, per garantir la preparació de             
les comunitats locals mitjançant la sensibilització i capacitació de manera que           
estiguin preparades a tenir accés a l'atenció preventiva. 

 

  


