
Vedtatt på SAIHs ekstraordinære årsmøte 2020 

En sosial og rettferdig bekjempelse av Covid-19 

 

2020 har vært et tungt år for Norge og verden – både økonomisk, sosialt og politisk. Millioner av 

mennesker er rammet av en fryktinngytende pandemi, hundretusener av mennesker døde og etterlatte. 

Igjen ser vi forskjellen i graden av sårbarhet for hvert enkelt land, hvor koronaviruset rammer ulikt og 

hardest der offentlige institusjoner som helsevesen er særlig presset. En viktig grunn til dette er den 

globale skeivfordelingen, samt stor variasjon i politisk styresett. Samtidig har man sett glimt av 

positivitet, eksempelvis gjennom samarbeid på tvers av politiske skillelinjer og samfunnsinstitusjoner 

som har vist seg å være et godt koordineringsverktøy i bekjempelsen av pandemien. Det finnes også 

flere potensielle vaksinekandidater, som kanskje kan tas i bruk innen kort tid – der normal utvikling 

vanligvis ligger på oppimot, og over ti år. 

 

Når vaksinen kommer må det være et mål for det globale samfunnet å sikre en rettferdig fordeling. Vi 

må fra første stund kreve vaksine også til befolkningen i land som mangler betalingsevne, egne 

legemiddelfirma eller universitets- og forskningsmiljø som kan bidra til utvikling av en vaksine. 

Norge er i dag med i et internasjonalt samarbeid om innkjøp av COVID-19 vaksine. Det er 

bekymringsverdig dersom Norge setter egeninteresser om å sikre nordmenn vaksinen foran en 

rettferdig fordeling. Flere land har allerede inngått forhåndskjøp til egen befolkning, noe som øker 

risikoen for at fattige land kommer bakerst i køen når vaksinen er klar.  

 

I dag står vi overfor store legemiddelfirma som ofte i allianse med universitetsbaserte forskingsmiljø i 

vestlige land har opparbeidet en kunnskapsmakt og en økonomisk interesse som truer en rettferdig 

fordeling av vaksinen. Offentlig betalt kunnskap bidrar til private firma som bruker sin markedsmakt 

til å bestemme at vaksine går til de betalingsdyktige. SAIH ser det som avgjørende for global 

rettferdighet at norske myndigheter på kort sikt gjør hva de kan for å sikre rettferdig vaksinefordeling 

(slik også WHO og mange sivilsamfunnsaktører arbeider for). I neste omgang må Norge bruke 

erfaringene fra COVID-19, blant annet til å sikre at legemiddelproduksjon i størst mulig grad skjer i en 

offentlig styrt sammenheng, med langt sterkere inkludering av deltakelse fra land i sør når det gjelder 

utvikling av relevant kunnskap og produksjon. Dette betyr at vi må støtte kunnskapsmiljø i sør i langt 

større grad enn vi gjør i dag, og at det monopolet de få store legemiddelfirmaene i verden har gjennom 

eiendomsrett til kunnskap og patenter blir brutt ned. Bare slik kan legemiddelprodusenter i 

utviklingsland bygge på egen og sikker kunnskap i produksjon av vaksiner og medisiner for egen 

befolkning. 

  

SAIH mener derfor at: 

- At norske myndigheter skal bidra til en global rettferdig fordeling av COVID-19 vaksinen  

- At norske myndigheter skal ta i bruk erfaringene fra COVID-19 vaksinen til å sikre at 

legemiddelproduksjon i størst mulig grad skjer innen en offentlig styrt sammenheng, med en 

langt sterkere inkludering av deltakelse fra land i sør og deres forskningsmiljøer 

- Norge må støtte kunnskapsproduksjon og kunnskapsmiljø i sør sitt arbeid for å sikre sin egen 

befolkning vaksiner og medisiner 

 

 


