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Närmare 400 ledamöter i Europaparlamentet och 

parlamentsledamöter instämmer i kören av röster som kräver 
ett undantag från TRIPS för covid-19-vacciner 

 

Europeiska kommissionen och Europeiska unionens (EU) medlemsstater fortsätter att bortse 
från ökande krav på ett patentundantag som skulle öka den globala produktionen och 
tillgängligheten för covid-19-vaccin och tillhörande utrustning. Nyligen har närmare 400 
ledamöter i Europaparlamentet och i nationella parlament inom hela EU undertecknat en 
gemensam appell där de framhåller sitt otvetydiga stöd till åtgärderna och instämmer i det 
som uttryckts av 175 nobelpristagare och tidigare stats- och regeringschefer, 
generaldirektören för Världshälsoorganisationen (WHO), forskare, fackförbund, icke-statliga 
organisationer och allmänheten. 
 

I oktober 2020 lade Sydafrika och Indien fram ett förslag för Världshandelsorganisationen 
(WTO) om att tillfälligt undanta vissa immaterialrättigheter enligt avtalet om 
handelsrelaterade aspekter av immaterialrättigheter (TRIPS) till dess att vaccinationer har 
genomförts globalt. Sedan dess, och trots det ökande stödet för initiativet, har 
diskussionerna inte kommit längre än till samtal om klargöranden och kompletterande 
förklaringar. Det beror på invändningarna från en handfull länder, framför allt EU och dess 
medlemsstater, Förenta staterna, Japan, med flera. Att stödja undantaget från TRIPS 
skulle vara bland de mest kraftfulla och effektiva tillgängliga möjligheterna för 
regeringar att visa på sitt engagemang för globalt samarbete och öka den globala 
tillgången till vaccin. 
 
Det är uppenbart att det inte finns tillräckligt med vaccindoser på grund av begränsade 
tillverkningsmöjligheter och andra utmaningar inom leverantörskedjan. Traditionella frivilliga 
mekanismer kan inte, och kommer inte att kunna, leverera den ökning av produktion och 
tekniköverföring som krävs för att klara den här utmaningen. Initiativ som Covax-systemet är 
starkt beroende av löften och åtaganden som fortfarande inte har verkställts, och som i 
vilket fall som helst skulle vara otillräckliga för att åstadkomma den omfattning som skulle 
krävas för att få stopp på pandemin i tid. Om situationen förblir oförändrad kommer ett fåtals 
intressen och vinster att avgöra de mångas öde. Som generaldirektören för 
Världshälsoorganisationen har sagt så riskerar vi ett ”katastrofalt moraliskt misslyckande”. 
 
Det är inte för sent för Europeiska kommissionen och EU:s regeringar att byta kurs och 

äntligen lyssna på ledande experter och valda företrädare, släppa invändningarna mot 
undantaget från TRIPS och inleda textbaserade förhandlingar. 
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INFORMATION TILL REDAKTÖREN 

https://haiweb.org/wp-content/uploads/2021/03/joint-MP-MEP-statement-TRIPS-waiver-EN-FR-DE-ES-IT-23-03-2021-1.pdf
https://www.ft.com/content/43fd53f5-2b82-4e41-981c-8544a6ce996b
https://www.ft.com/content/43fd53f5-2b82-4e41-981c-8544a6ce996b
https://www.theguardian.com/world/2021/mar/05/covid-vaccines-who-chief-backs-patent-waiver-to-boost-production
https://t.co/TUilmmyL4b?amp=1
https://www.etuc.org/en/document/letter-european-commission-covid-vaccines
https://www.etuc.org/en/document/letter-european-commission-covid-vaccines
https://www.twn.my/announcement/signonletter/CSOLetter_SupportingWaiverFinal.pdf
https://www.twn.my/announcement/signonletter/CSOLetter_SupportingWaiverFinal.pdf
https://www.wto.org/english/news_e/news20_e/trip_09dec20_e.htm


• Det här pressmeddelandet är resultatet av en samordnad satsning som letts av Health 

Action International (HAI) och undertecknats av en grupp av 25 europeiska och 

internationella organisationer i civilsamhället (en fullständig förteckning över 

undertecknande organisationer bifogas nedan) 

• För understödjande citat från ledamöter i Europaparlamentet och undertecknande 

organisationer, se här 

• Den gemensamma appell (som undertecknats av 388 parlamentsledamöter och 

ledamöter i Europaparlamentet) finns här 

• För mer frågor och information vänligen kontakta Jaume Vidal (jaume@haiweb.org) och 

Alex Lawrence (alex@haiweb.org)  

 

FÖRTECKNING ÖVER UNDERTECKNANDE ORGANISATIONER 

Internationella 

• Amnesty International 

• Corporate Europe Observatory (CEO) 

• European African Treatment Advocates Network (EATAN) 

• European AIDS Treatment Group (EATG) 

• European Network against Privatization and Commercialization of Health and Social 

Protection 

• European Public Service Union 

• Global Health Advocates  

• Global Network of People Living with HIV 

• Health Action International (HAI) 

• Human Rights Watch 

• International Federation of Medical Students’ Associations (IFSMA) 

• Oxfam International 

• Public Services International (PSI) 

• Right to Cure Campaign (europeiskt medborgarinitiativ) 

Belgien 

• Viva Salud 

• Centrale Nationale des Employés (CNE) 

Danmark 

https://haiweb.org/wp-content/uploads/2021/04/Quotes-in-Support-of-TRIPS-Waiver-April-2021.pdf
https://haiweb.org/wp-content/uploads/2021/04/Quotes-in-Support-of-TRIPS-Waiver-April-2021.pdf
https://haiweb.org/wp-content/uploads/2021/03/joint-MP-MEP-statement-TRIPS-waiver-EN-FR-DE-ES-IT-23-03-2021-1.pdf
https://haiweb.org/wp-content/uploads/2021/03/joint-MP-MEP-statement-TRIPS-waiver-EN-FR-DE-ES-IT-23-03-2021-1.pdf


• Oxfam Ibis 

Finland 

• Coalition for Research and Action for Social Justice and Human Dignity 

• Physicians for Social Responsibility 

Frankrike 

• Observatoire Transparence Médicaments 

Tyskland 

• BUKO Pharma-Kampagne 

• Brot für die Welt 

• Medico International 

 



Grekland 

• PRAKSIS 

Irland 

• Access to Medicines Ireland (AMI) 

Nederländerna 

• Pharmaceutical Accountability Foundation 

• Wemos 

Spanien 

• Asociación por un Acceso Justo al Medicamento 

• No gracias 

• Salud por Derecho  

• Salud y Farmacos 


