
 

Εβδομαδιαία σοσιαλιστική εφημερίδα που εκδίδεται στη Νέα Υόρκη στην υπεράσπιση των 

συμφερόντων των εργαζομένων. 
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Ο εμβολιασμός παγκοσμίως είναι προς το συμφέρον των εργαζομένων 

του Τζον Στούντερ 

«Το συνδικαλιστικό κίνημα οφείλει να προωθήσει την οργάνωση και την εξασφάλιση του εμβολιασμού 

όλων των εργαζομένων, είναι ο μόνος δρόμος να μπει τέλος στον COVID-19 μια και καλή», είπε στις 14 

Ιουνίου στην Militant ο Ρόχερ Καλέρο, υποψήφιος του Σοσιαλιστικού Εργατικού Κόμματος για τη θέση 

του δημάρχου στις δημοτικές εκλογές στη Νέα Υόρκη. «Τα συνδικάτα θα πρέπει να οργανώσουν την 

υλοποίηση προγραμμάτων εμβολιασμού σε κάθε πόλη και να εξηγήσουν γιατί αυτό είναι προς το 

συμφέρον της εργατική τάξης. Στη διάρκεια της εκλογικής μας καμπάνιας θα προτρέπω όλους και όλες 

να εμβολιαστούν». 

«Η προτεραιότητα των εργοδοτών και της κυβέρνησής τους είναι η μεγιστοποίηση του κέρδους των 

φαρμακευτικών, των υγειονομικών και ασφαλιστικών εταιρειών», είπε ο Καλέρο. «Βλέπουν τα εμβόλια 

ως δική τους ιδιοκτησία, όχι ως μια επιστημονική κατάκτηση που θα πρέπει να τεθεί στην υπηρεσία 

ολόκληρης της ανθρωπότητας. Αυτό σημαίνει ότι για τους λαούς των πιο αδύναμων καπιταλιστικών 

χωρών, και ιδιαίτερα των ημι-αποικιακών χωρών της Αφρικής, της Λατινικής Αμερικής και της Ασίας, θα  

περάσουν χρόνια μέχρις ότου θα έχουν πρόσβαση στον εμβολιασμό ή ακόμα και δεν θα έχουν ποτέ. 

Πρόκειται για ένα έγκλημα κατά των εργαζομένων, ένα έγκλημα που αποδεικνύει για άλλη μια φορά 

ότι οι κυρίαρχες καπιταλιστικές οικογένειες δεν έχουν τα ηθικά προσόντα να κυβερνούν».  

Η Pfizer ανέφερε τον Μάη ότι αναμένει να κερδίσει φέτος τουλάχιστον 26 δισεκατομμύρια δολάρια 

από τα εμβόλιά της. Τα αφεντικά της Pfizer προβλέπουν ότι τα περιθώρια κέρδους από τις πωλήσεις 

φαρμάκων θα είναι της υψηλής τάξης του 20%. Ο πρόεδρος και γενικός σύμβουλος της εταιρείας, 

Άλμπερτ Μπουρλά, δήλωνε με κομπασμό ότι αισθάνεται «εξαιρετικά υπερήφανος» για τον τρόπο που 

η εταιρεία ξεκίνησε τη χρονιά του 2021. 

Η Pfizer ήδη διατηρεί την αποκλειστική πατέντα του φαρμάκου με τις μεγαλύτερες πωλήσεις για τη 

μείωση της χοληστερίνης, το Lipitor, το οποίο έχει επιφέρει γύρω στα 125 δισεκατομμύρια δολάρια 

κέρδος από τη στιγμή που πρωτοβγήκε στην αγορά. Η Pfizer έδωσε μάχη επί χρόνια ώστε να εμποδίσει 

την παραγωγή γενόσημων και πιο φτηνών εκδοχών αυτού του φαρμάκου. Όταν τελικά η εταιρεία 

Watson Pharmaceuticals έβγαλε στην αγορά την γενόσημη εκδοχή του φαρμάκου, η Pfizer είδε μια 

μείωση του κέρδους της από κάθε χάπι.  

Η Pfizer, η Moderna και οι άλλες καπιταλιστικές φαρμακευτικές εταιρείες διατηρούν την πατέντα των 

εμβολίων τους, εμποδίζοντας την κατασκευή και διανομή τους παγκοσμίως. Ενώ από τη μια αυτό 

συμβάλει στην εξασφάλιση του μονοπωλιακού κέρδους τους, από την άλλη οδηγεί εκατομμύρια 

ανθρώπους στην αρρώστια και στον θάνατο. 



Στην ανάπτυξη εμβολίων για την αντιμετώπιση της μάστιγας προηγούμενων πανδημιών, ορισμένοι 

ιατρικοί ερευνητές αρνήθηκαν να κρατήσουν την πατέντα των ανακαλύψεών τους, προσφέροντάς τες 

σε όλους. Ο Τζόνας Σολκ ανέπτυξε το πρώτο εμβόλιο κατά της πολιομυελίτιδας. Όταν τον ρώτησαν σε 

ποιον ανήκει η πατέντα του, απάντησε: «Λοιπόν, θα έλεγα πως ανήκει στην ανθρωπότητα. Δεν υπάρχει 

πατέντα. Μπορείς να πατεντάρεις τον ήλιο;».  

Η κυβέρνηση των ΗΠΑ στηρίζει τους εργοδότες να βγάζουν όλο και μεγαλύτερα κέρδη, ακόμα και όταν 

αυτό θέτει σε κίνδυνο την ανθρώπινη ζωή. Η εγκαινίαση του εμβολίου της Johnson & Johnson 

σημαδεύτηκε από την αδιαφορία και έλλειψη φροντίδας και ασφάλειας της παραγωγής του, 

αναγκάζοντας την εταιρεία να καταστρέψει εκατομμύρια δόσεις. Στις αρχές Ιουνίου όταν εκατομμύρια 

δόσεις είχαν φτάσει στην ημερομηνία λήξης τους και θα έπρεπε να καταστραφούν, η κυβέρνηση των 

ΗΠΑ παρενέβη, δίνοντας χέρι βοηθείας και απλά άλλαξε την ημερομηνία λήξης των εμβολίων κατά έξι 

εβδομάδες. 

«Τα συνδικάτα μας χρειάζεται να διεξάγουν έναν αγώνα για τον εργατικό έλεγχο της παραγωγής. Αυτός 

είναι ο μόνος τρόπος με τον οποίο θα μπορούσαμε να αποκτήσουμε τη δύναμη να εμποδίσουμε την 

αδιαφορία των αφεντικών για την ασφάλειά μας και να βγάλουμε στο φως τα μυστικά των 

επιχειρήσεων και να αναλάβουμε τον έλεγχο του τρόπου με τον οποίο παράγονται τα προϊόντα», είπε 

ο Καλέρο. «Δεν υπάρχει πιο σημαντικό πράγμα που μπορούμε να κάνουμε στην πανδημία σήμερα». 

Οι ιμπεριαλιστικές δυνάμεις αρπάζουν τα εμβόλια 

Ο Μπουρλά της Pfizer ισχυρίζεται ότι κάνει ό,τι είναι απαραίτητο ώστε να έχουν όλοι παγκοσμίως 

πρόσβαση στα εμβόλια της εταιρείας. «Στηρίζουμε την αποστολή του COVAX και είμαστε περήφανοι 

που συνεργαζόμαστε προκειμένου οι αναπτυσσόμενες χώρες να έχουν την ίδια πρόσβαση με τον 

υπόλοιπο κόσμο», είπε τον Ιανουάριο.  

Αλλά στην πραγματικότητα έχουν κάνει ακριβώς το αντίθετο. Οι περισσότερες προσπάθειές τους έχουν 

επικεντρωθεί στη σύναψη συμφωνιών για υπερκερδοφόρες πωλήσεις με τους κυρίαρχους των ΗΠΑ, 

του Ηνωμένου Βασίλειου, και με άλλες ιμπεριαλιστικές κυβερνήσεις και με αξιωματούχους της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ο ισχυρισμός τους περί διεθνούς ουμανισμού είναι «ένας από τους 

μεγαλύτερους θριάμβους των δημοσίων σχέσεων στην πρόσφατη ιστορία των επιχειρήσεων», δήλωσε 

στην εφημερίδα New York Times ο Ρίτσαρντ Κόζουλ-Ράιτ, σύμβουλος της Διάσκεψης Εμπορίου και 

Ανάπτυξης των Ηνωμένων Εθνών.  

Το COVAX είναι ένα πρόγραμμα της Παγκόσμιας Οργάνωσης Υγείας, το οποίο στηρίζεται οικονομικά 

από το Ίδρυμα Μπιλ και Μελίντα Γκέιτς και με κονδύλια από ορισμένες ιμπεριαλιστικές κυβερνήσεις. 

Υποτίθεται ότι σύμφωνα με αυτό θα αποκτήσουν εμβόλια 190 χώρες, στις οποίες συγκαταλέγονται 92 

που χαρακτηρίζονται ως χώρες «χαμηλών εσόδων». Όμως, αντιμετώπισαν δυσκολίες να βρουν αρκετές 

δόσεις που να είναι διαθέσιμες ώστε να σημειώσουν μια σοβαρή πρόοδο σε αυτή την κατεύθυνση. Οι 

περισσότερες εγκεκριμένες δόσεις έχουν ήδη αγοραστεί, ακόμα και μεγάλες ποσότητες που θα 

παραχθούν μελλοντικά. Τον Μάρτιο, οι αρχές στην Ουάσιγκτον, για παράδειγμα, είχαν ήδη αγοράσει 

δόσεις για 750 εκατομμύρια ανθρώπους, τρεις φορές περισσότερους από τον πληθυσμό ενηλίκων της 

χώρας. Το COVAX λέει ότι ελπίζει να διανέμει 1,3 δισεκατομμύρια δόσεις στις 92 αναπτυσσόμενες 

χώρες μέχρι το τέλος του 2021, αλλά αυτό θα αφήσει τη μεγάλη πλειονότητα των ανθρώπων χωρίς 

προστασία. 



Η Ουάσιγκτον έχει θέσει ως προϋπόθεση για την προσφορά εμβολίων προς το COVAX, ότι οι κυρίαρχοι 

των ΗΠΑ θα λάβουν την τελική απόφαση ποια χώρα θα τα λάβει, δείχνοντας ότι ενδιαφέρεται 

περισσότερο για την πολιτική και οικονομική κυριαρχία της παρά για την πάταξη της πανδημίας. 

Ήδη από τα μέσα Φεβρουαρίου, το 75% του συνόλου των εμβολίων το διαχειρίζονταν μόλις δέκα 

χώρες, με τις ΗΠΑ να διαχειρίζεται ένα μεγάλο ποσοστό. Παράλληλα, 2,5 δισεκατομμύρια άνθρωποι σε 

130 χώρες παγκοσμίως δεν είχαν λάβει ούτε μία δόση. 

Δύο διαφορετικές ταξικές προσεγγίσεις 

«Υπάρχουν δύο διαφορετικές ταξικές προσεγγίσεις σήμερα της προσπάθειας του εμβολιασμού», είπε ο 

Καλέρο.  «Η μία βασίζεται στην εξασφάλιση του κέρδους των κυρίαρχων καπιταλιστικών οικογενειών 

στις ιμπεριαλιστικές χώρες. Η άλλη προωθείται από τον λαό της Κούβας και τη σοσιαλιστική 

επανάστασή του. Επικεντρώνει τους κοινωνικούς πόρους της χώρας στην ανάπτυξη και την παροχή 

εμβολίων σε κάθε κάτοικο της χώρας αλλά και σε κάθε λαό οποιασδήποτε χώρας στον κόσμο που τα 

ζητά.     

«Παρά τον βάναυσο οικονομικό πόλεμο των κυρίαρχων των ΗΠΑ κατά του κουβανικού λαού, έχει 

αναπτύξει το δικό του εμβόλιο», είπε ο Καλέρο. «Ήδη στις 13 Ιουνίου, πάνω από δύο εκατομμύρια 

Κουβανοί είχαν πάρει τουλάχιστον την πρώτη δόση του εμβολίου». 

«Τα επιτεύγματα της ιατρικής και της επιστήμης στην Κούβα είναι εφικτά μόνο διότι ο εργαζόμενος 

λαός έχει πραγματοποιήσει εκεί μια επανάσταση, αναλαμβάνοντας την εξουσία και βάζοντας τέλος 

στην κυριαρχία των καπιταλιστών και των ιμπεριαλιστών της Ουάσιγκτον που τους στήριζαν», είπε ο 

Καλέρο. «Δίνουν ένα παράδειγμα για το δρόμο προς τα εμπρός για τους εργαζομένους σε όλον τον 

κόσμο».  

https://themilitant.com/2021/06/19/getting-vaccinated-is-in-the-interests-of-all-working-people-

worldwide/ 
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