AÇÃO URGENTE

CALL-TO-ACTION

FALTAM 100 DIAS E 2 MIL MILHÕES DE VACINAS!

AÇÃO:
Assinar petição e envio de e-mail

PREPARAÇÃO: 5 minutos

Nº DE PESSOAS:
1 pessoa. Ação individual

QUANDO:
Até 09 de outubro

DURAÇÃO: 5 a 10 minutos

FACILIDADE DE EXECUÇÃO:
Fácil

LOCAL:
Onde quer que esteja

MATERIAL:
Telemóvel ou computador com
acesso à internet

TEMA / CAMPANHA:
Direitos humanos no mundo

PORQUE PRECISAMOS DE SI?
Com o aproximar do ﬁnal de 2021 (faltam menos de 100 dias!),
a Organização Mundial de Saúde estabeleceu um objetivo claro:
vacinar 40% da população de países de baixo e médio-baixo rendimento
até ao ﬁnal do ano. Um objetivo que nos deixaria mais perto de colocar um
ponto ﬁnal na crise provocada pela COVID-19.
A Amnistia Internacional calculou que, para cumprir esse objetivo, seria
necessário vacinar mais de 1,2 mil milhões de pessoas nesses países até
ao ﬁnal do ano, pelo que serão necessárias mais de 2 mil milhões de
vacinas. A boa notícia é que é perfeitamente exequível. Bastaria que as
empresas farmacêuticas aceitassem o levantamento temporário dos
direitos de propriedade intelectual e que 50% da produção mundial de
vacinas prevista até ao ﬁm do ano fosse distribuída a países de baixo e
médio-baixo rendimento (num total 2,6 mil milhões de vacinas).
Segundo Agnès Callamard, secretária-geral da Amnistia Internacional, “os lucros nunca deveriam ser
priorizados em detrimento de vidas humanas”, por isso, junte-se a nós. Chegou o momento de aumentarmos a
pressão às empresas farmacêuticas.

O QUE QUEREMOS?
Queremos a distribuição de 2.000 milhões de vacinas a países de baixo e médio rendimento até ao ﬁnal do ano.

QUAL É A SUA MISSÃO?
Escrever um e-mail dirigido às principais empresas farmacêuticas, pedindo que 50% da produção mundial de
vacinas prevista até ao ﬁm do ano seja distribuída a países de baixo e médio-baixo rendimento e que
partilhem o conhecimento e tecnologia para que outras empresas possam reproduzir doses que sejam
igualmente seguras e eﬁcazes.

GUIA DA AÇÃO

1. Caso ainda não o tenha feito, assine a petição:
www.amnistia.pt/covid19-vacina-universal
2. Escreva e envie a seguinte proposta de e-mail para os CEO da BioNTech, J&J, Moderna e
Pﬁzer: Investors@biontech.de, agorsky@its.jnj.com, IR@modernatx.com,
Albert_Bourla@pﬁzer.com
Em CC coloque: media@biontech.de, media-relations@its.jnj.com, media@modernatx.com,
PﬁzerMediaRelations@pﬁzer.com
Assunto do e-mail:
End Vaccine Inequality Now
Conteúdo do e-mail:
Dear BioNTech, Johnson & Johnson, Moderna and Pﬁzer,
The rapid development of effective Covid-19 vaccines in 2020 was a remarkable achievement and
gave hope to the world in the darkest days of this deadly pandemic.
But fast forward to 2021, and the world is confronted with scandalous levels of vaccine inequality. While rich countries with high vaccination rates have slashed their death rates, tens of thousands of people in poorer countries continue to die every week.
The World Health Organization has set a target of vaccinating 40% of people low and lowermiddle income countries by the end of 2021, but we are far off track. To achieve this goal, and
save millions of lives, at least two billion vaccine doses must be delivered to these countries
before the end of the year. This will require a dramatic shift in practice from both states and
companies alike.
While states must redistribute the hundreds of millions of surplus doses they currently hoard,
meeting WHO’s target requires urgent action from companies too. As such, we call on you to:
Ensure that 50% of all vaccine deliveries go to low and lower-middle income countries throughout
the rest of 2021 and beyond, including by bringing forward your commitments to COVAX and the
African Union.
Share intellectual property, knowledge and technology with WHO initiatives such as C-TAP and
the mRNA vaccine technology transfer hubs, and directly with qualiﬁed manufacturers, to ensure
vaccines are available to all countries in the months and years to come.
This is not an act of charity. All companies have human rights responsibilities, and pharmaceutical companies must ensure fair access to life-saving products. You have the power to help end
this pandemic, and the time to do so is now.
Sincerely,

Agradecemos que coloque também em cc, ou bcc, o email ativismo@amnistia.pt
Assim, ajudar-nos-á a acompanhar o envolvimento e o impacto desta ação. Servirá ainda
como informação para o destinatário, caso coloque em CC.

PARA SABER MAIS
Sobre a campanha da Amnistia Internacional “Uma dose de igualdade: pelo acesso universal à vacinação COVID-19”:
https://www.amnistia.pt/acesso-universal-vacinacao-covid/
Relatório “Uma Dose Dupla de Desigualdade, as empresas farmacêuticas e a crise das vacinas contra a COVID-19”:
www.amnistia.pt/wp-content/uploads/2021/09/A-Double-Dose-of-Inequality.pdf
Para saber mais sobre direitos humanos e a necessidade do acesso universal à vacinação:
www.amnistia.pt/global-principais-farmaceuticas-de-vacinas-contra-a-covid-19-alimentam-crise-de-direitos-humanos/
www.amnistia.pt/africa-austral-terceira-vaga-covid-19-escassez-vacinas/
www.amnistia.pt/sul-asia-acesso-vacinas-covid-19/
www.amnistia.pt/americas-covid-19-planos-de-vacinacao-direitos-humanos/
www.amnistia.pt/covid-19-farmaceuticas-e-governos-precisam-de-assumir-a-sua-responsabilidade-no-acesso-universal-as-vacinas/

