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20 de Junho de 2021
Abaixo com a protecção de patentes de vacinas - Por uma campanha
mundial de vacinação às custas das grandes corporações internacionais!
Já em Dezembro de 2020 a ICOR tinha exigido uma distribuição democrática e justa das
vacinas. Actualmente, verificamos que em países como os EUA e o Reino Unido têm
quase 90 doses por cada 100 habitantes, enquanto nos países mais pobres têm apenas
cerca de 15 doses por cada 100. A pandemia ainda está a aumentar. Apenas 21% da
população mundial foi vacinada. Os países ricos vacinaram já 50% da população mas
muitos países pobres apenas conseguiram vacinar 2% (ex. África). Enquanto países como
a Índia estão a meio da segunda vaga, outros países em África, Ásia e América Latina
estão provavelmente a braços com ela.
O mundo enfrenta hoje uma pandemia como nunca antes. A vacinação é o único método
para sairmos desta situação. A pandemia não foi causada pelo povo ou pelos
trabalhadores mas a destruição e envenenamento ambiental, alterações climáticas, sobreexploração e condições de habitação degradantes, muitas vezes combinadas com
péssimas condições sanitárias são factores que aumentam a frequência de infecções, que
podem ser severas e fatais. Como tal, a culpa é do imperialismo e da sua insaciável fome
de lucros. O povo não pode ser sobrecarregado com as consequências de tal destruição
irresponsável da nossa terra pelo sistema capitalista internacional. Neste momento, a
nossa exigência imediata é a vacinação gratuita e eficaz para todos no mundo, agora e às
custas das corporações internacionais que são as principais responsáveis e quem lucrou
com esta degradação ambiental.
Exigimos que todos os dados e investigações relacionadas com a vacinação para a
Covid-19 sejam disponibilizados e que todos tenham o direito de desenvolver vacinas com
base nos mesmos.
Exigimos que todas as vacinas que tenham sido suficientemente testadas cientificamente
e que sejam seguras, sejam imediatamente aprovadas para utilização. Não vamos ficar
parados enquanto as políticas de vacinação mal orientada da classe dominante matam
pessoas.
Exigimos a vacinação rápida e mundial à custa dos lucros dos super monopólios
internacionais!
Exigimos a abolição do direito de patente sobre vacinas e todas as substâncias ao serviço
da saúde!
Exigimos que o equipamento médico e medicamentos necessários para o tratamento da
COVID-19 sejam disponibilizados em todo o mundo.
Apelamos aos trabalhadores e às massas trabalhadoras de todo o mundo para que
divulguem amplamente estas exigências e lutem por elas por todos os meios possíveis.
Sob o imperialismo, é o lucro quem conta, não as pessoas, algo que só mudará
fundamentalmente com o Socialismo e o Comunismo.
Esta pandemia mostra mais uma vez que o imperialismo traz consigo a barbárie.

Signatários (a partir de 20 de Junho de 2021, são possíveis mais signatários ):
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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)
MMLPL Moroccan Marxist-Leninist Proletarian Line (Marxistas-Leninistas Marroquinos,
Linha Proletária)
CPSA (ML) Communist Party of South Africa (Marxist-Leninist) (Partido Comunista da
África do Sul (Marxista-Leninista))
PPDS Parti Patriotique Démocratique Socialiste (Partido Patriótico Democrático Socialista),
Tunísia
MLOA Marxist-Leninist Organization of Afghanistan (Organização Marxista-Leninista do
Afeganistão)
CPB Communist Party of Bangladesh (Partido Comunista do Bangladesh)
SPB Socialist Party of Bangladesh (Partido Socialista do Bangladesh)
NCP (Mashal) Nepal Communist Party (Mashal) (Partido Comunista do Nepal (Marshal))
PPRF Patriotic Peoples Republican Front of Nepal (Frente Republicana do Povo Patriótico
do Nepal)
CPA/ML Communist Party of Australia (Marxist-Leninist) (Partido Comunista de Australia
(Marxista Leninista))
БРП(к) Българска Работническа Партия (комунисти) (Partido Operário Búlgaro
(Comunistas))
PR-ByH Partija Rada - ByH (Partido trabalhista - Bósnia e Herzegovina)
MLPD Marxistisch-Leninistische Partei Deutschlands (Partido Marxista-Leninista da
Alemanha)
UC Unité Communiste ( União Comunista), França

15. KOL Kommunistische Organisation Luxemburg (Organização Comunista do Luxemburgo)
16. RM Rode Morgen (Amanhecer Vermelho), Países Baixos
17. UMLP União Marxista-Leninista Portuguesa
18. RMP Российская маоистская партия (Partido Maoista Russo)
19. MLGS Marxistisch-Leninistische Gruppe Schweiz (Grupo Marxista-Leninista da Suíça)
20. TKP-ML Türkiye Komünist Partisi - Marksist-Leninist (Partido Comunista da Turquía Marxista-Leninista)
21. MLKP Marxist-Leninist Komünist Parti Türkiye / Kürdistan (Partido Marxista-Leninista da
Turquia/ Curdistão)
22. KSRD Koordinazionnyj Sowjet Rabotschewo Dvizhenija (Concelho de Coordenação do
Movimento da Classe Trabalhadora), UcrâniaUoC Union of Cypriots, Cyprus
23. NPCH (ML) Nouveau Parti Communiste Haϊtien (Marxiste-Léniniste) Novo Partido
Comunista do Haiti (Marxista-Leninista))
24. PCP (independiente) Partido Comunista Paraguaio (independente)
25.
26.
27.
28.
29.

BDP Bloco Democrático Popular, Peru
PPP Partido Proletário do Peru
PC (ML) Partido Comunista (Marxista-Leninista), República Dominicana
PCR-U Partido Comunista Revolucionário do Uruguai
PS-GdT Plataforma Socialista - Golpe de Timón, Venezuela

