https://medische-ethiek.nl/europese-katholieke-leiders-hekelen-vaccinatie-nationalisme-pleiten-voor-eerlijke-d
istributie/ 23 februari 2021

Europese katholieke leiders hekelen ‘vaccinatienationalisme’, pleiten voor eerlijke distributie
Katholiek Nieuwsblad, 23 februari 2021
door Hannah Brockhaus
Katholieke leiders in Europa hebben er bij de Europese Unie op aangedrongen zich te laten leiden door
solidariteit, broederschap en sociale rechtvaardigheid bij de distributie en toediening van de coronavaccins.
In een gezamenlijke verklaring op 23 februari stellen Caritas Europa en de Commissie van de
Bisschoppenconferenties van de EU (COMECE) dat “solidariteit het doorslaggevende criterium moet zijn op dit
historische moment”.

‘Vaccinatie op grote schaal promoten’
“Het is dringend noodzakelijk om snel massale vaccinatiecampagnes te voeren”, aldus de verklaring. “We
dringen er bij de Europese Unie op aan om vaccinatie op grote schaal te promoten, niet alleen voor Europa’s
eigen veiligheid en bescherming, maar ook voor de mondiale volksgezondheid als een publiek goed, waarvan
zowel mensen in armere landen proﬁteren als mensen in landen met de middelen om de vaccins te
produceren.”
De verklaring dingt er bij de EU-leiders op aan om de vaccinatiestrategie snel en gedetailleerd uit te werken.
“Na de versnelde ontwikkeling van de vaccins, moet er meer aandacht worden besteed aan de productie en
implementatie.”

Solidariteit
“We dringen er daarom bij de Europese Unie en haar lidstaten op aan om niet toe te geven aan een
zorgwekkende tendens om nationale of economische belangen te laten prevaleren”, zo staat er verder te lezen,
“maar om zich te laten leiden door de principes van broederschap, solidariteit, subsidiariteit, sociale
rechtvaardigheid en inclusiviteit.”
“Goed Europees vaccinatiebeleid is niet alleen het ‘begin van het einde’ van de pandemie, maar ook het
‘begin van een nieuw begin’ van solidair beleid”
COMECE en Caritas Europa sluiten zich ook expliciet aan bij eerdere uitspraken van paus Franciscus, dat het
coronavirusvaccin voor iedereen beschikbaar moet zijn, vooral voor de meest kwetsbaren.

‘Vaccinconcurrentie’
Ook wijzen zij op een verklaring van de directeur-generaal van de Wereldgezondheidsorganisatie Tedros
Adhanom, die zei dat “prioriteit moet worden gegeven aan het vaccineren van sommige mensen in alle landen,
in plaats van alle mensen in sommige landen”.
Verder bekritiseert de gezamenlijke verklaring van de katholieke organisaties “betreurenswaardige tendensen
in de richting van ‘vaccinconcurrentie ‘en ‘vaccinatie-nationalisme’ in de vorm van exportverboden en andere
protectionistische maatregelen om de aanvoer van vaccins weg te houden uit armere landen.”
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Angst en desinformatie tegengaan
Dit dreigt “decennia van menselijke ontwikkeling” om te keren. “Zorgen voor toegang tot vaccins voor iedereen
– dat ze beschikbaar en betaalbaar zijn – is een wereldwijde morele urgentie”, zo benadrukt de verklaring.
Caritas Europa en COMECE pleiten ook voor meer steun voor nauwkeurige informatiecampagnes, “om de angst
voor vaccinatie en verkeerde informatie te overwinnen”.

‘Nieuw begin’
“Europa kan van zijn Covid-19-vaccinbeleid niet alleen het ‘begin van het einde’ van de pandemiecrisis maken,
maar het ook zien als het ‘begin van een nieuw begin’, voor een vernieuwd beleid in dienst van het algemeen
belang en solidariteit.”
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