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NON DA NIRE TXERTOA?
TXERTOA?

COVID-19aren txertoaren banaketa desbardina
Erositako txertoak

Erositako txerto potentzialak

2021ko otsailaren amaieran, mundu osoan 98,8 miloe kasu eta
2,1 miloe heriotza izan ondoren, bildurra, kezka, itxialdia, osasun
zerbitzuek gainezka egitea, askatasunen murrizketa… nagusitu
ziran urteari amaiera emongo eutsala susmarazi euskun zerumuga
begiztatu genduan. Hauxe da gure zerumuga, baina ez guztiena.
Birusak ez dau eragin bera izan guztiengan, eta txertoa be ez jake
danei bardin iritsiko. Beste behin be, industria farmazeutikoak,
jabetza intelektualaren babesa eta sistema ekonomiko
protekzionista konbinazino perfektu bihurtu dira mundu-mailako
krisi hau norbanako eta lurralderik ahul eta txiroenak galtzaile
egiten dituan negozio bihurtzeko.
Sarrera handiak dituan hainbat herrialdek aldez aurretik erosi
dabez iritsiko diran txertoen miloeka dosi euren herritarrentzat,
beste herrialde batzuen balizko horniketa mugatuz. Jarduera honen
eraginez, alperrekoak dira munduan baliabide nahiko eta danak
barne harten dituan banaketa egiteko ahaleginak. Hona hemen
egoera horren inguruko hainbat datu eta baieztapen:

Herrialdeek erositako txertoen dosiak: Iturria, Launch & Scale Speedometer, 2021.eko urtarrilaren 21ean gaurkotuta

Sarrera altuko herrialdeak
Sarrera ertain-altuko herrialdeak
Sarrera ertain-baxuko herrialdeak
Sarrera baxuko herrialdeak
COVAX. Erakunde globala

“Agertoki bi dagoz: txertoa guztientzat edo bakotxak salbatu
daiala bere burua. Orain arteko planteamenduaren arabera, bigarren aukerarantz goaz. Herrialde aberatsek industria farmazeutikoen estrategiari men egiten deutse”
Fernando Lamata, mediku eta aditua Osasun Publikoan.

“Erositako txertoen zati bat garapen bidean dagozan herrialdeetan banatuko dabela dinoe europar gobernuek. Baina kontu hau
ezin da enpresa farmazeutiko eta gobernuen borondate onaren
menpe itzi” Raquel Gonzalez, Muga bako medikuak erakundeko kanpo harremanetarako arduraduna.
“Immunizatzea lehen arretarako sistemaren oinarria da eta giza
eskubide eztabaidaezina. Gainera, osasunean diruz egin daiteken
inbertsinorik onenetakoa da”.
Osasunaren Mundu Erakundea.

“Ez da inor atzea itzi behar ez mundu-mailan ezta gure herrialdean be. Txertatze-egitasmoak bizi baldintzatzaileen erizpideak
barne hartu behar ditu. Ahulenak ez dabez egitasmo honetatik
kanpo itzi behar.”
Eva Aguilera, Munduko medikuak erakundeko eragin politikorako koordinatzailea.

“Munduko biztanleriaren %14ak
bakarrik, txertoen
%53raino erosi
dau.”
Amnistía Internacional

“Herrialderik aberatsenek, 2021a
amaitu baino
lehen euren herritarrak hiru bider
txertatzeko beste
dosi erosi dabe.”
Amnistía Internacional,
Frontline AIDS, Global
Justice Now eta Oxfam

“Gaur egungo
ereduek
aurreikusten
dabenaren
arabera, 2023
edo 2024ra arte
ez da mundu
osoko biztanleria
osoarentzako
txertorik izango.”
Osasun Barrikuntzarako
Dukeko Unibertsitateko
Zentroa

“Garapen bidean
dagozan herrialdeetan bizi da munduko
biztanleriaren %85a
eta gaixotasun infekziosoek eragindako
kasuen %93a jasaten
dabe, baina immunizatzearen nazinoarteko ekoizpenaren
%18a baino ez dabe
hartzen.”
Tarragonako URVko
Grup de Recerca
d’Indústria i Territori
dalakoaren azterlana

Herrialdeek sarreren arabera erositako txertoen dosiak: Iturria, Launch & Scale Speedometer, 2021.eko urtarrilaren 21ean gaurkotuta

India eta Hegoafrikaren proposamenaren aldeko eta kontrako botoak
Iturria: El Público

Emandako txerto-dosiak, 100 pertsonako.
Iturria: Our World in Data- 2021/01/24an eguneratuak

2020.eko urriaren 2an, India eta Hego Afrikak, gizarteko 100
erakunde baino gehiagoren babesa ebela, COVIDaren teknologia
medikuetarako jabetza intelektualaren aldi baterako salbuespena
proposatu eutsen OMEari. Hau da, txertoen prezioa jaistea
eta ekoizpen askoz bizkorragoa ekarriko leukena. Herrialde
aberatsek, Espainia barru, blokeatu egin eben eskari hori.
Honeen arabera, MJIEAren (Merkataritzari lotutako Jabetza
Intelektualen Eskubideen Alderdiak) akordioek eurek eskaintzen
dabez metodoak teknologia honeen eskuratzea malgutzeko eta
bermatzeko; baina munduko errentaren desbardintasunaren
benetako eragina jasaten daben herrialderik txiroenak ez dira
uste berekoak. Txertoak eta botikak eskuragarri izatearen alde
jarduten daben osasun arloko erakunde internazionalak be
ez datoz bat horregaz. “MJIEAren akordioa oztopo da botika
guztiak eskuratzeko ekoizleei 20 urteko monopolioa emoten
deutselako. Enpresek gainprezioa jarri daikie, ez dago-eta lehiarik.
1994an hartu zanean, babesa emotea zan helburua, ikerketan
gastatutakoa berreskuratzeko beste kobratu eta holan barrikuntza
gehitzeko”, Fernando Lamatak azaldu dauanez.

onaren menpe iztea”, Raquel Gonzalezek egokitasunez arrazoitzen
dauanez. Pandemiak agerian itzi dau, beste behin be, botika eta
txertoak eskuratzean dagoan egiturazko desbardintasuna eta
horrek osasuna jadesteko eskubidearen defentsa zalantzan jarten
dau.

Egia da txertoen banaketa zuzena ahalbideratzen dauan hainbat
ekimen dagoana, besteak beste, COVAX ituna. Banaketarako
munduko bitarteko erara, COVAX mekanismoa erosketarako
ahalmen kolektiboaz baliatzen da prezioak negoziatzeko
eta COVID-19aren aurkako txertoen ekoizpena bizkortzeko.
2020ko azaroan, 178 herrialdek sinatuta eukiezan COVAXekin
konprometitzen ebezan akordioak. Dana dala, “ez da egokia
kontu hau enpresa farmazeutikoen eta gobernuen borondate

HERRI EKIMEN EUROPARRA

Gaur egun munduan dagoan botikei buruzko patente-sistemak
ez dau aldarrikatzen ebana, hau da, lehia gehitu eta barrikuntza
sustatu, betetzen. Eta enpresa bakar batek sektorea menperatu
daike eta ekoizpen-kostuen gainetik oso prezio altuak jarri daikez,
hainbat enpresa farmazeutikori neurriz gainezko irabaziak izateko
aukera emonez. Sortzen dituan monopolio prezioek botiken
eskasia artifiziala eragiten dabe eta, honen ondorioz, miloeka
heriotza gertatzen da mundu osoan.
Gobernuek pertsonen bizia enpresa-monopolioen aurretik jarteko
ordua da. Herritarrei osasunerako eta botika seguru, eraginkorrak
eta prezioari dagokionez eskuragarriak jadesteko eskubidea
bermatuko dauan zientzia irekiaren aldeko apustua egiteko ordua
da. Ugariak ez badira be, ezagutzen doguz gauzak beste era batera
egin daitekezala erakusten daben esperientziak, esate baterako,
Botiken Patenteen Nazino Batuen Fondo Komuna edo urtero
gripearen aurkako txertoa eskura izateko bidea jarten daben
irabazi asmo bako ikerketa-sare, laborategi eta fundazinoak. Era
berean, herritarren eta GKEen makina bat ekimenek errealidade
farmazeutiko hau salatzen dabe eta botiken ekoizpen-eta
banaketa-eredu barriak eskatzen.

EZ DA OSASUNGARRIA KANPAINA

MUGA BAKO MEDIKUAK

Más información:
1- Aministía Internacional-eko txotena.
Un pinzhazo justo.
[SInatu] Herri Ekimen Europar hau
eta Europar batzordeak txerto eta tratamentuak guztiok doan eskuratzeko
moduko ondasun publiko orokortzat
hartzeko bere esku dagoan guztia
egiten dauan ziurtatu.

[“Ez da osasungarri”] kanpaina hainbat taldek sustatzen dau eta guztiok
botikak eskuratzea defendatzen eta
sustatzen dabe osasunerako eskubidearen funtsezko atala dala uste
dalako. Alkarte, alderdi politiko zein
partikular izan, ‘Ez da osasungarria’
erakundea osatzen daben gainerako
taldeakaz bat egin daikezu, euren
agiria sinatu eta barri gehiago eskatu.

Muga bako medikuak erakundeak
[sinadurak] batu gura ditu, gaur egun
Espainiak Merkataritzaren Munduko Erakundearen eskaera, hau da,
pandemiak irauten dauan bitartean
COVID-19aren txertoei buruzko
patenteak kendu, ez dauala babesten
salatzeko. Sinatu orain, eta Pedro
Sanchezen gobernuari COVID-19aren
patenteak kentzeko eskaera babestu
daiala eskatu.

[Esteka]

2-PODCAST 5W: La
desigual distribución
de la vacuna.[Esteka]
3-El Salto-ko artikulua. [Esteka]
4-Público-ko artikulua. [Esteka]

