
 
Εβδομαδιαία σοσιαλιστική εφημερίδα που εκδίδεται στη Νέα Υόρκη στην υπεράσπιση των 

συμφερόντων των εργαζομένων.  
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Η Κούβα προσφέρει αλληλεγγύη διεθνώς 

ενώ τα αφεντικά στις ΗΠΑ πιέζουν για περισσότερα κέρδη από τα 

εμβόλια 

του Ρόχερ Καλέρο 

Υπάρχουν δύο διαφορετικές ταξικές προσεγγίσεις στις προσπάθειες εμβολιασμού κατά του 

κοροναϊού που αντιμετωπίζουν οι εργάτες και οι αγρότες σήμερα σε όλο τον κόσμο. Η μία 

διασφαλίζει τα κέρδη των κυρίαρχων καπιταλιστικών οικογενειών, στις οποίες ανήκουν οι 

τεράστιες φαρμακευτικές εταιρείες και τα μονοπώλια ιατροφαρμακευτικής ασφάλισης.  

Η άλλη, την οποία προβάλει ο λαός της Κούβας και η σοσιαλιστική του επανάσταση, 

συγκεντρώνει όλους τους υπάρχοντες κοινωνικούς πόρους με στόχο την ανάπτυξη εμβολίων 

για κάθε άνθρωπο στην Κούβα και για κάθε χώρα στον κόσμο που τα θέλει. 

Είναι απαραίτητο για όλους τους εργαζομένους και τις οικογένειές τους να εμβολιαστούν. Για 

την αποκατάσταση του εργατικού δυναμικού στις ΗΠΑ και αλλού στον καπιταλιστικό κόσμο 

–που έχει αποδεκατιστεί με τις απολύσεις, την εντατικοποίηση και την ελαστικοποίηση της 

εργασίας, την κατάργηση και τη συγχώνευση ειδικοτήτων– ως εργαζόμενοι στους χώρους 

δουλειάς χρειάζεται να ενώσουμε τις δυνάμεις μας για να υπερασπίσουμε τις θέσεις εργασίας, 

τους μισθούς, και την υγιεινή και ασφάλειά μας. 

Μια τέτοιου είδους παγκόσμια προοπτική διαλύεται όμως μπροστά στον ανελέητο 

ανταγωνισμό για όλο και μεγαλύτερο μερίδιο της αγοράς με κίνητρο το κέρδος, μεταξύ των 

κολοσσιαίων φαρμακευτικών εταιρειών. Στο μεταξύ, οι εταιρείες αυτές έχουν λάβει 

δισεκατομμύρια δολάρια σε επιδοτήσεις γενναιόδωρα από την κυβέρνηση για την ανάπτυξη 

και διανομή των εμβολίων.  

Αυτή η προσέγγιση της ιατροφαρμακευτική περίθαλψης για την άντληση κέρδους, μαζί με τον 

προστατευτισμό που επιβάλουν οι κυρίαρχοι καπιταλιστές σύμφωνα με τον κανόνα «πρώτα 

εγώ και οι υπόλοιποι ας πάνε στα τσακίδια», θα αφήσουν δισεκατομμύρια ανθρώπους στις 

οικονομικά υπανάπτυκτες χώρες χωρίς την πιθανότητα εμβολιασμού στους επόμενους μήνες 

ή και ποτέ. Η παράταση της διάρκειας της πανδημίας θα καταστρέψει περεταίρω τις ζωές 

εκατομμυρίων ανθρώπων και θα αυξήσουν την πιθανότητα της εξάπλωσης των μεταλλάξεων 

του ιού σε όλα τα μήκη της γης.         



Υπό αυτή την πίεση, είναι μεγάλος ο πειρασμός τα αφεντικά των φαρμακευτικών εταιρειών να 

παραποιήσουν τα αποτελέσματα των δοκιμών των εμβολίων ώστε να τα σπρώξουν πιο 

γρήγορα στην αγορά.  

Την 1η Μαρτίου, σχεδόν τρεις μήνες αφότου οι πιο πλούσιες καπιταλιστικές χώρες, όπως οι 

ΗΠΑ, αγόρασαν τα πλέον ελπιδοφόρα εμβόλια και άρχισαν τις εκστρατείες εμβολιασμού, οι 

κυβερνήσεις της Γκάνας και της Ακτής Ελεφαντοστού είχαν η καθεμιά τους λάβει 500.000 

δόσεις από το Κόβαξ (Covax), ένα πρόγραμμα που διαχειρίζεται ο Παγκόσμιος Οργανισμός 

Υγείας. Οι δόσεις αυτές μόλις και μετά βίας αρκούν για τον εμβολιασμό των εργαζομένων στον 

τομέα της υγείας και των ηλικιωμένων.  

Οι περισσότερες από τις 142 χώρες που έχουν ενταχθεί στο Κόβαξ βρίσκονται στην ίδια 

κατάσταση. Η εφημερίδα Guardian ανάφερε τον Ιανουάριο ότι η Αφρική, με πληθυσμό 1,3 

δισεκατομμύρια ανθρώπους θα λάβει μόνο 140 εκατομμύρια δόσεις μέχρι τον Ιούνιο, στην 

καλύτερη περίπτωση.  

Και το πρόγραμμα Κόβαξ καταρρέει εφόσον οι φαρμακευτικές εταιρείες-κολοσσοί δίνουν 

προτεραιότητα στις εμπορικές συμφωνίες που πλειοδοτούν στις τιμές.  

Μέχρι τα μέσα του Γενάρη, πάνω από επτά δισεκατομμύρια δόσεις εμβολίων είχαν αγοραστεί 

παγκοσμίως, με τα 4,2 δισεκατομμύρια από αυτές να πηγαίνουν στις κύριες καπιταλιστικές 

χώρες, σύμφωνα με την Guardian. Μερικές από αυτές τις κυβερνήσεις έχουν αγοράσει τόσες 

δόσεις που αντιστοιχούν σε υπερδιπλάσιο πληθυσμό. Η κυβέρνηση Μπάιντεν έχει δεσμεύσει 

δεκάδες εκατομμύρια δόσεις του εμβολίου της AstraZeneca, περιμένοντας την έγκρισή του για 

να χρησιμοποιηθεί. Στο μεταξύ, λέει ότι σκέφτεται να «δανείσει» μερικές από αυτές στο 

Μεξικό. 

«Προστατευτισμός των εμβολίων» 

Οι εντάσεις βρίσκονται σε υψηλό επίπεδο ακόμη και μεταξύ των αντίπαλων ιμπεριαλιστικών 

δυνάμεων. Στις αρχές Μαρτίου, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή απέκλεισε τις εξαγωγές των εμβολίων 

της AstraZeneca τα οποία παράγονται στην Ευρωπαϊκή Ένωση προς χώρες με «καλύτερη 

εμβολιαστική κάλυψη». Διαμαρτυρήθηκε ότι η κατασκευαστική εταιρεία δεν πραγματοποιεί 

τους στόχους παραγωγής, επηρεάζοντας τη διανομή του εμβολίου στα κράτη-μέλη της. 

Αντιπρόσωποι της Ευρωπαϊκής Ένωσης έχουν επιτεθεί κατά της AstraZeneca επειδή 

εργοστάσιά της που βρίσκονται στην Ευρώπη παράγουν δόσεις του εμβολίου που 

προορίζονται για το Ηνωμένο Βασίλειο και απαιτούν αυτό να σταματήσει. 

Η κυβέρνηση της Γερμανίας προσπαθεί να συσσωρεύσει τεράστιες ποσότητες εμβολίων ως 

απόθεμα. Στο μεταξύ, η κυβέρνηση της Ινδίας επικρίθηκε έντονα όταν ανακοίνωσε στις 26 

Μαρτίου ότι η ινδική εταιρεία Serum Institute, η μεγαλύτερη στον κόσμο παραγωγός 

εμβολίων, θα μειώσει προσωρινά τις εξαγωγές της, «προσαρμόζοντας» την παραγωγή ώστε να 

δοθεί προτεραιότητα στη δική της καμπάνια εμβολιασμού. 



Η αλήθεια είναι ότι η ανεπάρκεια των εμβολίων δημιουργείται από τον τρόπο που λειτουργεί 

ο καπιταλισμός. Αντί να κινητοποιηθούν όλοι οι πόροι της κοινωνίας, η δημιουργία και η 

παραγωγή των εμβολίων αφήνεται στη λειτουργία της «αγοράς» και στο «κίνητρο του 

κέρδους». Οι νικητές ελπίζουν ότι θα εισπράξουν τρισεκατομμύρια. Αυτοί που χάνουν είναι οι 

εργαζόμενοι. 

Κούβα: «Μοιραζόμαστε αυτό που έχουμε» 

Ο λαός της Κούβας υποδέχθηκε με ενθουσιασμό και περηφάνεια την πρόοδο των δύο ( τα 

τέσσερα) εμβόλια που έχουν αναπτυχθεί –το Soberana 2 και το Abdala– τα οποία βρίσκονται 

στα τελικά στάδια των δοκιμών. Αυτό σημαίνει ότι η Κούβα είναι ήδη σε θέση να γίνει η πρώτη 

χώρα στη Λατινική Αμερική που κατασκευάζει το δικό της εμβόλιο. 

Αφού τα αρχικά αποτελέσματα ήταν θετικά, ξεκίνησε μια μεγαλύτερης κλίμακας δοκιμή 

εμβολιασμού του Soberana τέλη Μαρτίου. Πρόκειται να εμβολιαστούν 1,7 εκατομμύρια 

άνθρωποι –οι περισσότεροι ενήλικοι κάτοικοι της Αβάνας– μέχρι το τέλος του Μάη. Μια 

δεύτερη προσπάθεια ξεκίνησε στις ανατολικές επαρχίες χρησιμοποιώντας το εμβόλιο Abdala. 

Ο στόχος είναι να εμβολιαστεί 70% του πληθυσμού της χώρας μέχρι τον Αύγουστο, και οι 

υπόλοιποι έως το τέλος του χρόνου, όπως ανάφερε στην κουβανική τηλεόραση η δρ. Ιλεάνα 

Μοράλες Σουάρες από το Υπουργείο Υγείας της Κούβας.  

Τα επιτεύγματα της Κούβας στον τομέα της υγείας και της επιστήμης οφείλονται στο γεγονός 

ότι ο εργαζόμενος λαός έκανε μια επανάσταση τον Ιανουάριο του 1959 και απέσπασε την 

πολιτική εξουσία από τα χέρια των κυρίαρχων καπιταλιστών και των ιμπεριαλιστών των ΗΠΑ 

που τους στήριζαν. 

Το 1962 η επαναστατική κυβέρνηση της Κούβας ξεκίνησε την υλοποίηση σε όλη τη χώρα ενός 

Εθνικού Προγράμματος Εμβολιασμού, αμέσως μετά από μια απολύτως επιτυχή κινητοποίηση 

με την οποία εμβολιάστηκαν όλοι οι άνθρωποι στην Κούβα ηλικίας κάτω των 15 χρονών κατά 

της πολιομυελίτιδας μέσα σε μόνο μία εβδομάδα. 

Το νέο πρόγραμμα, όπως εξήγησε ο διευθυντής του, Μιγκέλ Γκαλίνδο το 1999, στηρίζεται 

πάνω σε τέσσερεις βασικές αρχές: 

▪ Οι προσπάθειες εμβολιασμού αφορούν το σύνολο του κουβανικού λαού.  

▪ Ο εμβολιασμός εντάσσεται στις πρωτοβάθμιες υπηρεσίες υγειονομικής 

φροντίδας.   

▪ Το πρόγραμμα στηρίζεται στην ενεργή συμμετοχή της κοινότητας. 

▪ Ο εμβολιασμός είναι δωρεάν. 

Στόχος της Κούβας δεν είναι μόνο να εμβολιαστεί κατά του κοροναϊού ολόκληρος ο 

πληθυσμός της και οποιοσδήποτε επισκέπτεται το νησί, αλλά να καθιστά διαθέσιμα τα 

εμβόλια σε όλο τον κόσμο. Η επαναστατική κυβέρνηση της Κούβας οργανώνει την παροχή 



δωρεάν εμβολίων στις πιο εκμεταλλευόμενες χώρες του κόσμου και σε αναλογική τιμή σε 

άλλες. 

Όπως και με τις άλλες περιπτώσεις διεθνιστικής στήριξης που έχει προσφέρει η Κούβα ανά τον 

κόσμο, η ανάπτυξη των εμβολίων βασίζεται στην αρχή της επανάστασης, «Δεν δίνουμε ότι μας 

περισσεύει. Μοιραζόμαστε αυτό που έχουμε». 

Δείχνουμε εδώ στην Κούβα ότι «το εμβόλιο αυτό είναι αποτελεσματικό και ότι μπορούμε να 

συμβάλουμε στον αγώνα κατά της πανδημίας σε όλο τον κόσμο», είπε ο Χοσέ Λουίς Σαλδιβάρ 

στην κουβανική τηλεόραση καθώς προσφερόταν ως εθελοντής στην κλινική δοκιμασία του 

εμβολίου Abdala στην επαρχία του Γουαντάναμο.  

Παράλληλες κλινικές δοκιμασίες του εμβολίου Soberana 2 βρίσκονται σε εξέλιξη στη 

Βενεζουέλα και στο Ιράν, ενώ και άλλες χώρες έχουν εκφράσει το ενδιαφέρον τους να 

προμηθευτούν το εμβόλιο. Αξιωματούχοι του υγειονομικού τομέα στο Ιράν λένε ότι θα 

μπορούσαν να παραχθούν εκατομμύρια δόσεις εκεί, μετά από συμφωνία με την Κούβα που 

επιτρέπει τη μετάδοση της τεχνολογίας και την από κοινού παραγωγή του εμβολίου.           
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