MANIFESTO INTERNACIONAL PELA VIDA
A Vida está acima do lucro: Vacinas e saúde pública e gratuita para todas
e todos, em todo o mundo, JÁ!

A pandemia do Covid-19 evidenciou em todo o mundo as contradições
do capitalismo, que coloca o lucro acima da vida das pessoas.
➢ As empresas farmacêuticas multinacionais, preocupadas somente com
seus lucros, entregam as vacinas primeiro para quem tem mais
dinheiro. Do total de vacinas distribuídas, 75% ficaram com os 30
países mais ricos, enquanto a população dos 130 países pobres do Sul
Global ainda não teve acesso.
➢ Os governos, em sua maioria, tomaram medidas para proteger mais a
economia do que a vida, poucos foram os que tiveram a coragem de
decretar a paralisação total das atividades não essenciais para frear o
avanço do vírus.
➢ Grande parte da população se sente desamparada, sem vacina, sem
emprego, sem renda, sem expectativa de futuro. Essa situação, desde
o ponto de vista étnico e de gênero, é ainda mais grave entre as
mulheres, os jovens, as/os negras/os e os povos indígenas.

➢ Vivemos uma verdadeira guerra contra um inimigo invisível, que afeta
toda a humanidade e que já matou quase três milhões de pessoas.
➢ O Imperialismo estadunidense e seus aliados só se preocupam com a
geopolítica e com os lucros de suas corporações, apesar de ter amplos
recursos econômicos, técnicos e financeiros, que poderiam ser
aportados para salvar vidas.
➢ No entanto, o governo estadunidense, de forma criminosa, mantém e
incrementa o bloqueio econômico, comercial e financeiro contra
diversos países, em especial sobre Cuba, Venezuela e Irã.
➢ Além disso, seguem impulsionando a prática de uma nova “Guerra
Fria" contra a China, com uma retórica hostil contra o governo e contra
o povo chinês, aplicando sanções econômicas e perseguindo suas
companhias, e difundindo a mentira de que o Estado chinês é o
culpado pela pandemia.

Diante desta situação, devemos unificar os esforços em todo o
mundo,

através

das

diferentes

organizações

populares,

comunitárias, sociais e políticas, para defender o cumprimento
das medidas objetivas de proteção à vida dos seres humanos.
Desde nossas organizações, concordando com as orientações da
Organização Mundial da Saúde (OMS) e ampliando as
reivindicações, propomos:

➢ Vacina gratuita para toda população. Garantir formas de aquisição
da vacina para todos os países de forma justa e igualitária, retirando
as patentes que transformam as vacinas em propriedade da indústria
farmacêutica privada. A Vacina é um bem fundamental da
humanidade.
➢ Paralisação total das atividades não essenciais nos países em que a
transmissão do Covid-19 está fora do controle.
➢ Garantia de uma Renda Básica que assegure condições de vida
digna às famílias mais pobres, que são as maiores afetadas pela
pandemia, para que possam reorganizar suas vidas.
➢ Suspensão das dívidas públicas dos países mais pobres do Sul
Global com os países ricos do Norte e o seu sistema financeiro.
➢ Suspensão de todas as atividades bélicas em todos os países do
mundo durante a pandemia. Isto inclui o fim da repressão policial e
dos despejos violentos de famílias que lutam pelo direito a terra e a
moradia. Basta de Guerras! Queremos Paz e Vacina!

➢ Planificação das atividades produtivas para o período póspandemia, com o objetivo de reestabelecer a vida nos países, com
base no emprego para todos e na produção de bens básicos para uma
vida digna.
➢ Desenvolver programas de apoio à produção de alimentos
saudáveis para os povos e seus mercados locais em todos os países.
➢ Reconstrução e reorganização do Estado com a implementação de
políticas públicas e de leis que sejam responsáveis pela reprodução
social, impulsionando a desmercantilização da vida e oferecendo
serviços públicos e proteção social aos setores populares.
➢ Pôr fim às medidas coercitivas unilaterais promovidas pelo
governo dos Estados Unidos e seus aliados que violam o direito
internacional. Essas “sanções” prejudicam o acesso desses povos a
alimentos, medicamentos, equipamentos de proteção individual (EPI)
e até combustível - elementos fundamentais para enfrentar a
pandemia.
➢ Que a OMS e a ONU assumam suas responsabilidades em
reordenar os recursos financeiros dos paraísos fiscais e coíba os
governos que não respeitam as regras da vida democrática e a vida de
seu povo nesse momento de grave crise sanitária internacional.

Para denunciar o que está ocorrendo e para lutar pelas
transformações necessárias, queremos aproveitar a semana do dia
7 de abril, Dia Mundial da Saúde, decretado pela ONU em 1948,
para:

Convocar todas as organizações populares, sociais e políticas,
coletivos, campanhas e entidades locais, nacionais e internacionais de
todos os países, para a construção de uma Jornada Internacional de
Luta Anti-imperialista entre os dias 7 e 11 de abril de 2021, com
objetivo de manifestar a nossa indignação com a atual situação do
mundo e, ao mesmo tempo, reafirmarmos o nosso compromisso de
construção de um mundo mais justo e igualitário, onde a Vida esteja
acima do lucro.

Temos a certeza de que só unidos poderemos fazer muito mais em
defesa da humanidade.

Saudações Anti-imperialistas!

