
S
oms weet ik niet of ik moet kie-
zen tussen briesende woede of ge-
laten zie-je-wel-cynisme. Ze sta-
ken afwisselend de kop op toen de
secretaris-generaal van de VN

onlangs   uiteenzette dat tien rijke landen 75
procent van alle beschikbare vaccins hadden
toegediend, terwijl 130 landen nog geen en-
kele dosis hadden ontvangen.

Het mag niemand verbazen, we hoeven
niet naïef te zijn. In tijden van hoge nood
geldt eerst het eigenbelang, het overlevings-
instinct. In Nederland gingen we al over de
rooie toen ons vaccinatieprogramma een
paar dagen later zou starten dan in andere
Europese landen. Schande, er vielen immers
doden! Inderdaad, en die doden vielen én
vallen ook in arme landen. Maar ja, dat zijn
eh… andere doden.

Briesende woede en zie-je-wel-cynisme
dansten om elkaar heen toen begin deze
maand bleek dat Canada 1,9 miljoen vaccin-
doses had besteld uit Covax, een programma
dat vaccins moet inkopen voor arme landen,
en dat terwijl Canada op papier al zoveel do-
ses heeft dat het de eigen bevolking vijf keer
kan laten inenten. Ook de VS en de EU heb-
ben meer vaccins dan nodig; in hun winkel-
mandje, althans.

De meter sloeg door naar zie-je-wel-cy-
nisme toen de Franse president Macron vori-
ge week bepleitte dat Europa en de VS 5 pro-
cent van hun vaccinvoorraad naar arme lan-
den zouden sturen. Prachtig toch? Ja, nou,
Macron maakte zich vooral zorgen over de
politieke kant van de zaak. China en Rus-
land hebben wél oog voor de behoefte van
arme landen en zouden hun invloedssfeer
kunnen vergroten. Goeiemorgen, Einstein.

Niettemin waren Macrons rijkelanden-
vriendjes uit de G7 zuinig in hun enthousias-
me voor het plan. De eigen bevolking moest
eerst maar eens gevaccineerd worden.

Saillant detail als het op vaccinnationa-
lisme aankomt: experts waarschuwen dat
zolang er niet óók in arme landen op grote
schaal gevaccineerd wordt, de coronaplaag
niet uitdooft. Nieuwe mutaties zullen zich
aandienen, mutaties waar de huidige vaccins
misschien geen bescherming tegen bieden.

Ik ben niet iemand die snel over karma
begint, maar in ieder geval kun je op die mu-
taties tenminste nog een gevoel van biologi-

sche rechtvaardigheid projecteren. Of noem
het voor mijn part de ironie van egoïsme.

Corona, ach, uiteindelijk krijgen we het
virus er wel onder, maar de manier waarop
rijke landen met deze crisis omgaan, doet
het ergste vrezen voor de aanpak van die an-
dere crisis: die rond het klimaat.

Onze doden, hun doden. Het wil maar
niet tot regeringsleiders doordringen dat
voor het ecosysteem genaamd Planeet Aarde
onze landsgrensjes er niets toe doen. Virus-
sen hebben geen paspoort, CO2 is niet bang
voor de marechaussee. De grote problemen
van onze tijd eisen dat we aardbewoners
worden, niet alleen meer landbewoners. En
dan wordt de keuze tussen eigenbelang en
solidariteit meteen irrelevant.
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