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Alleen een mondiale coronaaanpak werkt
Coronacrisis Nationale overheden moeten samenwerken om de
hele wereld gevaccineerd te krijgen. Pas daarbij op voor de
klassieke problemen van collectieve actie, waarschuwen Roel
Coutinho en Abram de Swaan.
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it zijn tijden van rampspoed en moedeloosheid onder de gesel van het
coronavirus. Maar juist nu en daarom doet zich een unieke kans voor. Nog
nooit is de toestand in de wereld zo gunstig geweest voor een ongekende

doorbraak: de vestiging van een wereldwijd medisch regime dat infectieziektes kan
bestrijden op de schaal waarop ze zich manifesteren, en dat is op wereldschaal. De
pandemie is mondiaal, de bestrijding moet dat ook zijn. En nu kan dat.
Toen Covid-19 zich aandiende werd de
ziektekiem snel gevonden. Big science
excelleerde. Binnen negen maanden kwamen
er eﬀectieve vaccins beschikbaar. Big pharma
triomfeerde. De grote supermarktketens
hielden de voedselvoorziening vrijwel
storingsvrij op gang. Big commerce presteerde.
Het lukte de meeste regeringen met dwang en
overreding de zieken te isoleren, de burgers op
te hokken en de grenzen te sluiten. Big
government functioneerde.
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dat er ook in minvermogende landen zo snel
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nieuwe, nog besmettelijkere of virulentere
stammen de kans krijgen om zich daar te
vermenigvuldigen. Maar wie gaat dat doen en,
nijpender nog, wie gaat dat betalen? De
farmaceutische industrie heeft met de nodige
hulp van de rijke landen bereikt dat de
vaccinatie van de gehele mensheid nu op korte
termijn te realiseren is. Maar alleen de
welvarende landen kunnen de benodigde
vaccins bemachtigen, driekwart van de landen
in de wereld beschikt niet over de vereiste
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Van de noodzaak om minvermogende landen
te steunen is iedereen wel overtuigd.
„Niemand is veilig tot iedereen veilig is”, schrijft de Wereldgezondheidsorganisatie
(WHO) op haar site. In zijn paastoespraak riep paus Franciscus „de internationale
gemeenschap” op om de verbreiding van vaccins te bespoedigen, vooral in de
armste landen. Een paar dagen later verklaarde de minister van Buitenlandse Zaken
van de VS, Antony Blinken, dat Amerikanen alleen blijvend veilig zullen zijn als ze
Covid-19 wereldwijd weten te stoppen. Een week eerder hadden Europese
regeringsleiders al gepleit voor een internationaal verdrag voor „pandemic
preparedness and response”.
Er is haast geboden. Het virus muteert sneller dan verwacht. Het vaccinatietempo
wordt in eerste aanleg bepaald door de productiecapaciteit van de farmaceutische
bedrijven. Die moet dus worden uitgebreid door andere ondernemingen erbij te
betrekken. Wie gaat daarvoor zorgen?
In de afgelopen decennia is veel ervaring
opgedaan met vaccinatiecampagnes tegen
pokken en polio waarin rijke landen
samenwerkten met arme landen. Maar het ging
toch telkens om op zichzelf staande
campagnes, op basis van vrijwillige deelname.
Hoe omvangrijk en kostbaar ze ook waren, ze
bleven incidenteel.
Er bestaat al een mondiale en permanente
infrastructuur voor de pandemiebestrijding: de
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‘Wereld niet voorbereid op
toekomstige pandemie’

WHO. Speciaal voor de aanmaak en
wereldwijde distributie van coronavaccins is
het programma Covax opgezet. Heel wat landen en ook hoogstvermogende fondsen
zoals de Gates Foundation en de Wellcome Trust met hun miljarden ﬁnancieren
mee.
China, Rusland en de VS maken honderden miljoenen vaccins en miljarden dollars
beschikbaar, onmiskenbaar met propagandistische bijbedoelingen die doen denken
aan het prille begin van een nieuwe Koude Oorlog.
Dat is, in dronevlucht, de huidige constellatie waarbinnen vaccins, en ook tests,
eerlijk over de volkeren verdeeld moeten worden. Het is al heel wat, maar het is
allemaal nog te fragmentarisch en te vrijblijvend.

Collectieve-actiedilemma
Er moet dus een permanent apparaat voor de mondiale bestrijding van
infectieziektes worden opgetuigd. Alle landen zijn daarbij gebaat. En daar zit precies
het probleem, het klassieke dilemma van alle collectieve actie: rijke landen die niet
bijdragen proﬁteren toch van de inspanningen van de landen die wel meedoen. Een
reden om van medewerking af te zien. Maar als alle rijke landen zo redeneren blijft
het virus rondrazen tot schade van allemaal. Het dilemma voor elk land is dus:
ofwel, niet meedoen in de hoop dat anderen het wel opknappen zonder hem, en met
de vrees dat die anderen om dezelfde redenen ook niets ondernemen terwijl de
pandemie nog verder om zich heen grijpt; ofwel, toch maar meedoen, met de vrees
dat de anderen niets ondernemen en de eigen bijdrage dus voor niets geweest zal
zijn, en in de hoop dat anderen wel meewerken en door aller inspanning de
pandemie alsnog wordt uitgebannen.
Gedurende de eeuwenlange voorgeschiedenis
van de verzorgingsstaat werden de rijken
geconfronteerd met zwermen armen die zij
vreesden omdat ze ziektes overbrachten en de
oogst van het veld stalen. De armenzorg moest
dat gevaar althans ten dele bezweren. En ja,
dat kon geen rijkaard op zijn eentje klaren,
daartoe was samenwerking vereist. Maar wie
zei dat andere rijken hun deel ook zouden
bijdragen? Dat was het collectieve-
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actiedilemma, levensgroot, in middeleeuwse
gedaante in een boerendorp. In Zorg en de Staat beschreef een van ons (De Swaan)
ooit de manier waarop een collectiviseringsproces op gang kwam: meestal op
initiatief van een voorganger, volgens een door allen aanvaarde verdeelsleutel van
lasten en baten, en met wederzijdse controle van ieders inbreng. Zo groeide
geleidelijk het onderling vertrouwen en de gemeenschapszin.

Welbegrepen eigenbelang
Een half millennium later, tienmiljoen keer vergroot, niet op dorpsmaat maar op
wereldschaal, voltrekt zich hortend een collectiviseringsproces dat daar veel op lijkt.
Al overheerst een toon van medemenselijkheid en goede wil, onuitgesproken werkt
het angstmotief: zolang niet vrijwel iedereen gevaccineerd is blijft het virus voor
allen een bedreiging. Maar geen land, hoe rijk ook, kan solo alle arme volkeren de
benodigde vaccins leveren. Dus is samenwerking vereist. Daar doemt het
vermaledijde dilemma weer op: meedoen of niet?
Het collectiviseringsproces komt nu in een beslissende versnelling. De WHO
fungeert als trefpunt; de paus trad onlangs nog op als dorpspastoor. Nederland kan
in deze constellatie een voortrekkersrol op zich nemen. Doorslaggevend is een
internationaal verdrag met spelregels die eerlijk, eenvoudig, uitvoerbaar en eﬀectief
zijn, en transparant in de toepassing. Want collectieve actie werkt met onderling
vertrouwen, maar ook door het beschamen van de nalatigen. Er hoort ook een
mondiale gezondheidsdienst bij die zodra het nodig is kan uitrukken. Veel krachtiger
dan de WHO nu.
Uiteraard, voor elke regering zal blijven gelden: eigen volk eerst. Maar om het eigen
volk blijvend te kunnen beschermen moeten ook alle andere volkeren bescherming
krijgen. Het eerste is eigenbelang op korte termijn en in beperkt verband. Het
tweede is evenzeer eigenbelang, maar op de lange termijn en in breed verband:
‘welbegrepen eigenbelang’.
Nieuwsbrief NRC Vandaag
Elke ochtend een overzicht van onze beste stukken en al het belangrijke andere
nieuws
Inschrijven

abram@deswaan.com

Een versie van dit artikel verscheen ook in NRC Handelsblad van 14 april 2021
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"China, Rusland en de VS maken honderden miljoenen vaccins en miljarden
dollars beschikbaar, onmiskenbaar met propagandistische bijbedoelingen die
doen denken aan het prille begin van een nieuwe Koude Oorlog."
Corona is niet politiek geengageerd. Het reageert op een adequate of niet
adequate aanpak.
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Buitengemeen idealistisch verhaal echter zullen we toch niet beginnen bij
demissionair minister blauwpuntschoen die recentelijk verordonneerd heeft
dat rest doses dezelfde dag nog weggegooid moeten worden i.p.v. weggeprikt
bij kwetsbaren?
(3)

Deel

Rapporteer

R_KlaassenVerweerd
1 maand geleden (Gewijzigd)

R

Bewonderingswaardig idealisme in een onrealistisch politiek jasje. Woodrow
Wilson zou vast een duimpje hebben gegeven. Als het al niet lukt om in de 2e
Kamer tot algehele overeenstemming te komen -los nog van de "'t is maar een
griepje drammers" als die van het FvD- hoe zie je dan mondiale
samenwerking op dit gebied tot stand komen?
En bezie ook eens sommige reacties van mede-discussianten in deze
kolommen.
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Ja eerst zelf het zuurstofmasker aan doen en dan je kinderen helpen.
Dat is de instructie in vliegtuigen in geval van nood.
Prima de Swaan en Coutinho gebruiken die logische volgorde..
Wat je dan verwacht is niet een mondiale oproep maar een praktische en
uitvoerbare oproep : begin in bijvoorbeeld, Palestina en de Gaza-strook en
geef het goede voorbeeld. Nu !
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Inderdaad een mondiaal probleem. Als we miljarden willen besparen is het
een goed idee de bestijding van deze en toekomstige pandemieën niet aan de
markt over te laten en gezien het belang er een nutsfunctie van te maken.
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@NRC, de auteurs hadden dit artikel duidelijk bedoeld voor plaatsing in de
krant van donderdag, twee weken geleden. Wat een prachtige satire! Een
medische wereldregering, je ziet het al helemaal voor je.
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Sympatiek pleidooi, maar vervang het woord 'pandemie' door 'hongersnood'
en vraag je af waarom de honger niet allang de wereld uit is. Of vraag je af
waarom de rijke landen in dit 'prisoners dilemma' toch altijd weer voor het
eigen belang kiezen..... Angst om te verliezen wat men heeft is sterker dan de
belofte van een grotere opbrengst.
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Honger is niet besmettelijk, honger muteert niet en tegen honger bestaat
geen vaccin.
Het belang voor de eigen burgers om het virus in andere landen te
bestrijden is vele malen groter dan het belang voor de eigen burgers om
honger elders aan te pakken.
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Honger maakt dat een virus dodelijk wordt. Het bestrijden van honger
maakt dat het virus minder dodelijk wordt. Wanneer een virus minder
dodelijk wordt, is het minder besmettelijk omdat alleen zieke mensen
anderen ziek kunnen maken. Asymptomatische besmetting is een
contradictio in terminis.
Tegen honger bestaat geen vaccin - het moet ook niet gekker worden,
maar ik verbaas me nergens meer over -, maar wel een ander probaat
middel: gezonde voeding in een gezonde leefomgeving. Honger muteert
dan mogelijk niet, gezonde voeding en een gezonde leefomgeving
muteren wel degelijk zieke mensen in gezonde mensen. Gezonde mensen
hebben geen vaccin tegen een coronavirus nodig.
Bestrijden van honger doet niet alleen wat een vaccin belooft, maar
daarnaast ook nog héél veel andere dingen. Gezonde dingen. Dingen die
maken dat mensen uitzicht krijgen op een normaal menselijk leven.
Honger bestrijden is daarom heel veel beter dan vaccineren.
Honger bestrijden is primair een morele plicht. Pas na héél veel
hongerbestrijding mag je mogelijk eens gaan denken aan je eigen belang.
Big Pharma kent geen moraal, Big Pharma beweegt in een ethisch
vacuüm, ook en vooral wanneer er een ethische pose wordt aangenomen.
In die leegte worden de zakken gevuld.
"Het belang voor de eigen burgers om het virus in andere landen te
bestrijden is vele malen groter dan het belang voor de eigen burgers om
honger elders aan te pakken." How convenient is that, zegt Big Pharma.
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De pendule draait al lang van het westen af, richting Azie. Vasthouden aan
eigenbelang met een arrogant besef van hegemonie, gebaseerd op de
laatste tweehonderd jaar, gaat het westen opbreken.
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Prima stukkie, nog altijd jammer trouwens dat Coutinho geen leiding meer
geeft aan het RIVM-infectieziekten. Deskundig en gevoel voor de tijdgeest die
tot meer wereldwijde samenwerking aanspoort.
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Wat een geweldig pleidooi voor mondialisering van de aanpak! Een prachtige
uitwerking van de oude stoïcijnse oproep tot een kosmopolitische wijze van
denken en handelen!
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Huh? De Stoa leidt tot een kosmopolitische wijze van denken en
handelen?
Stoïsch denken is een in handelen te transformeren 'onthechte' blik op de
wereld. Die transformatie geldt voor alles een transformatie op
individueel niveau. In het spoor van Aristoteles deﬁnieert het stoïsche
denken een goed leven als een gelukkig leven. Geluk kan alleen
voortkomen uit de deugden - wijsheid, matigheid enz. - en nooit uit
'dingen'. Dingen zijn moreel indiﬀerent. Onze houding tegenover de
dingen bepaalt de deugdzaamheid. Leven is een oefening in
deugdzaamheid. Dat doe je voor je eigen geluk, dat vervolgens 'uitstraalt'
naar je omgeving. Die houdt voor een antieke denker al snel op bij de
stadsgrenzen.
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Mooie aansporing voor wereldwijde samenwerking. Nederland zie ik er niet
zo gauw een leidende rol in spelen. Met de vele kapiteins en stuurlui op t
water en aan de waterkant stijgen we niet zo makkelijk hiervoor boven
onszelf uit.
HHM Pepels is actief in t alternatieve gezondheidscircuit, dank aan Google
voor de informatie. Dat verklaart zijn inbreng.
(3)
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Goh, da's nieuw voor mij. Onnozel gedoe.
Goed.
Wie niet ziet dat het begrip 'pandemie' een politiek begrip is dat wordt
gedeﬁnieerd in en door een Big Pharma biljardeneconomie met een niet
democratisch gekozen WHO als gravitatiepunt, of die daar niet tenminste
rekening mee wil houden, die is óf blind óf zeult een enorm pak boter mee
op z'n hoofd.
Dat zou een wel verklaring kunnen zijn voor het samenvallen van de
'AIDS-pandemie' en het verdwijnen van de boterberg in de jaren tachtig.
Ik heb er daarna in ieder geval nooit meer iets over gehoord. Die boterberg
bedoel ik.
Na een jaar lang hier het spiegel-spel en 'wie kaatst' te hebben gespeeld is
voor mij duidelijk dat het overgrote deel van de mensen hier geen notie
heeft van de hoogwaardige discussies en kritiek en alternatieven die
vanuit wetenschappelijke hoek worden aangedragen maar van het msm
podium worden geweerd. Genant. Ik zie het met plaatsvervangende
schaamte aan.
Mensen in arme landen worden ziek van ondervoeding en gebrek aan
hygiëne en schoon water. Niet van een 'HIV-virus' en niet van een coronavirus. Een virus doodt niet, dat doet een verzwakte omgeving waarin een
virus doet wat het doet. De enige weg naar buiten is die omgeving
versterken.
Over hygiëne gesproken: Big Commerce krijgt de troep en het bloed nooit
meer afgewassen: zie Amnesty, shell-in-nigeria.
Ik trek me terug. Volgens van 't Hof in het alternatieve gezondheidscircuit.
Mijn vrouw valt om van het lachen. Ik ook. Onnozelarij.
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Zag in Zuid Afrika babies met AIDS. Die gingen echt niet dood van de
honger, gebrek aan hygiene of een tekort aan schoon drinkwater. Je hebt
geen idee waar je het over hebt.
(3)
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Lueks, lees eens wat er staat: Een virus doodt niet, dat doet een verzwakte
omgeving waarin een virus doet wat het doet.
Waarbij, saillant detail, er nog nooit, ik herhaal: nooit, zoiets als een
HIVirus is geïsoleerd.
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