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Resolução da ICOR
As vacinas pertencem à humanidade - não às empresas farmacêuticas!

É um grande sucesso que devido à investigação de muitas pessoas, apenas um ano após as
primeiras infecções por Covid-19, várias vacinas estejam prestes a ser aprovadas ou estejam a
ser actualmente ministradas. Isto é um sucesso, embora a monitorização rigorosa e a avaliação
científica da sua eficácia e tolerabilidade devam continuar. O sucesso, a amplitude das vacinas,
a qualidade e a segurança poderiam ser ainda maiores se tal investigação de vacinas não se
realizasse também sob as condições de rivalidade das empresas farmacêuticas, em prol da
competição imperialista. Por exemplo, a Rússia está a utilizar a sua vacina, Sputnik V, no
mercado latino-americano para obter vantagens sobre os seus rivais capitalistas dos Estados
Unidos, Alemanha, França e Japão. A empresa chinesa Sinovac assinou contratos de teste e
fabrico da sua vacina com numerosos países. Com a produção de vacinas mRNA, foi também
alcançado um novo tipo de vacina. Devido também à sua estrutura simples, muitos milhões de
doses de vacina podem ser produzidas em poucas semanas.

A vacina e o tratamento médico necessário devem ser acessíveis a todos os países e pessoas,
especialmente aos pobres. Mas à medida que se aproxima a aprovação das vacinas das
grandes corporações farmacêuticas Pfizer/Biontech, Moderna e AstraZeneca, torna-se claro
que os imperialistas têm como intuito assegurar a maioria para eles próprios. Por exemplo,
segundo a Oxfam, apenas alguns países, que constituem 13% da população mundial, já
asseguraram mais de metade de todas as doses de vacinas. Para o Peru, um dos países com
a maior taxa de mortalidade per capita na pandemia, o envio de vacinas só foi anunciado para
Agosto do próximo ano. A Covax-Facility (Covid-19 Vaccines Global Access), estabelecida em
2020 pela Organização Mundial de Saúde, visa, ostensivamente, assegurar uma distribuição
justa da vacina. Mas há poucos compromissos financeiros para com os seus objectivos auto-
impostos. Além disso, a distribuição prevista pela Covax é tudo menos justa: os países que
podem pagar pelas suas próprias doses de vacinas devem ser fornecidos prioritariamente em
relação aos países que dependem de fundos de ajuda. Rejeitamos esta desumana política de
saúde imperialista nos termos mais severos possíveis!
Mesmo nos países imperialistas, criticamos a política de vacinação. Baseia-se unilateralmente
em grandes centros de testes em vez de se concentrar nos cuidados de medicina geral perto
de casa. E também aqui, a pandemia da Covid-19 é uma doença dos pobres.

Nós exigimos: A ordem das vacinas deve ser baseada em critérios estritamente médicos e
infecciosos - em todo o mundo, independentemente das possibilidades financeiras dos países
e dos indivíduos! Em particular, a logística necessária deve ser tida em conta: Países com
possibilidades limitadas para o necessário arrefecimento das vacinas devem ser fornecidos
especialmente com vacinas da AstraZeneca e Moderna e produtos similares, cujo
arrefecimento é menos complicado. Nesta fase, as vacinas devem ser voluntárias e não devem
introduzir a vacinação obrigatória pela porta das traseiras através de certos direitos especiais
para as pessoas vacinadas.

As vacinas são uma conquista do desenvolvimento da humanidade à qual todas as
pessoas têm direito! Em vez disso, sob o capitalismo/imperialismo, o lucro é feito de
vacinas que podem decidir sobre a vida e a morte!



Abaixo com o direito de patentear as vacinas!
Avante com o Socialismo - por uma sociedade, em que as conquistas da humanidade
também beneficiam a todos!

Signatários (estado a 17 de Dezembro de 2020, são possíveis mais signatários):

1. PCPCI Parti Communiste Proletarien de Côte d'Ivoire (Partido Comunista Proletário da Costa do Marfim)
2. UPC-Manidem Union des Populations du Cameroun - Manifeste National pour l'Instauration de la Démocratie

(União das Populações dos Camarões - Manifesto nacional para o estabelecimento da democracia)

3. MMLPL Moroccan Marxist-Leninist Proletarian Line (Marxistas-Leninistas Marroquinos, Linha Proletária)

4. CPSA(ML) Communist Party of South Africa (Marxist-Leninist) (Partido Comunista da África do Sul (Marxista-
Leninista))

5. PCT Parti Communiste du Togo (Partido Comunista do Togo)

6. PPDS Parti Patriotique Démocratique Socialiste (Partido Patriótico Democrático Socialista), Tunísia

7. MLOA Marxist-Leninist Organization of Afghanistan (Organização Marxista-Leninista do Afeganistão)

8. CPB Communist Party of Bangladesh (Partido Comunista do Bangladesh)

9. CPI(ML)RedStar Communist Party of India (Marxist-Leninist) Red Star (Partido Comunista da Índia (Marxista-
Leninista) Estrela Vermelha)

10. NCP (Mashal) Nepal Communist Party (Mashal) (Partido Comunista do Nepal (Mashal))

11. PPRF Patriotic Peoples Republican Front of Nepal (Frente Republicana do Povo Patriótico do Nepal)

12. NDMLP New-Democratic Marxist-Leninist Party (Partido Marxista-Leninista de Nueva Democracia), Sri Lanka

13. CPA/ML Communist Party of Australia (Marxist-Leninist) (Partido Comunista da Austrália (Marxista-Leninista))

14. БКП Българска Комунистическа Партия (Partido Comunista Búlgaro)

15. БРП(к) Българска Работническа Партия (комунисти) (Partido Trabalhista Búlgaro (Comunistas))
16. PR-ByH Partija Rada - ByH (Partido trabalhista - Bósnia e Herzegovina)

17. MLPD Marxistisch-Leninistische Partei Deutschlands (Partido Marxista-Leninista da Alemanha)

18. UCLyon Unité Communiste Lyon (Unidade Comunista de Lyon), França

19. UPML Union Prolétarienne Marxiste-Léniniste (União Marxista-Leninista Proletária), França

20. KOL Kommunistische Organisation Luxemburg (Organização Comunista do Luxemburgo)

21. RM Rode Morgen (Amanhecer Vermelho), Países Baixos

22. UMLP União Marxista-Leninista Portuguesa

23. MLGS Marxistisch-Leninistische Gruppe Schweiz (Grupo Marxista-Leninista da Suíça)

24. MLKP Marksist Leninist Komünist Parti Türkiye / Kürdistan (Partido Marxista-Leninista Comunista Turquia /
Curdistão)

25. KSRD Koordinazionnyj Sowjet Rabotschewo Dvizhenija (Concelho de Coordenação do Movimento da Classe
Trabalhadora), Ucrânia

26. PCC-M Partido Comunista da Colômbia - Maoista

27. NPCH (ML) Nouveau Parti Communiste Haϊtien (Marxiste-Léniniste) (Novo Partido Comunista
do Haiti(Marxista-Leninista))

28. PCP (independiente) Partido Comunista Paraguaio (independente)

29. BDP Bloco Democrático do Peru

30. PC(ML) Partido Comunista (Marxista-Leninista), República Dominicana
31. PCR-U Partido Comunista Revolucionário do Uruguai


