
E
n els últims mesos, dife-
rents accions de les In-
dústries Farmacèuti-

ques relacionades amb l’accés
als medicaments han estat molt
presents a la premsa internacio-
nal . La demanda perduda i les
recents amenaces de Norvartis
al Govern de l’Índia, o les repre-
sàlies d’Abbot al Govern Tailan-
dès (ambdós casos per aconse-
guir accés als medicaments més
barats per els seus ciutadans se-
guint estrictament la legislació
internacional) posa de manifest
les incoherències del sistema
actual de comerç i la protecció

de les patents en el àmbit del
medicament.
El sistema actual de finança-
ment per a la producció de me-
dicaments basat en la recerca i
el desenvolupament (R+D) té
múltiples imperfeccions que es
tradueixen en medicaments a
preus elevats, malbaratament
en màrqueting i R+D per pro-
ductes mèdics, que en alguns
casos són simples reformula-
cions de productes existents, i
falta d’inversió en sectors de
gran interès públic. El creixe-
ment dels preus, sumat a la re-
duïda taxa d’inversió en produc-

tes que realment demostren un
avenç científic, té conseqüèn-
cies molt negatives en l’accés
als medicaments. Aquestes con-
seqüències es mostren amb tota
la seva crueltat a l’Àfrica i espe-
cialment amb la lluita contra la
SIDA.
L’objectiu i la naturalesa dels
fàrmacs és essencialment sani-
tària i no pot atendre única-
ment a interessos econòmics.
Hi ha instruments normatius i
òrgans nacionals i internacio-
nals que han protegit i garantit
l’accés als productes farmacèu-
tics defensant diversos drets fo-
namentals. Es tracta de drets
tan diferents com el dret a la
vida, el dret a la salut, el dret a
no patir tractes inhumans o de-
gradants o el dret a participar

en el progrés científic i tècnic.
L’accés als medicaments essen-
cials a l’Àfrica no es només un
problema de les patents i de la
indústria farmacèutica però,
uns canvis reals en la manera
d’entendre i regular la propie-
tat intel·lectual i la innovació te-
rapèutica, entenent l’accés als
medicaments com un dret
humà, podria resoldre una gran
injustícia ; cada any moren al
món més de 14 milions de per-
sones per causa de malalties in-
feccioses i parasitàries, i 97%
d’aquestes morts són en països
empobrits per manca d’accés a
medicaments.

Eduard Soler, Vocal de Farma-
mundi, i Vicepresident de  la
CONGDE.

Editorial 

E
l 23 de març de 2005,
el parlament indi es
va veure obligat a

aprovar, per imperatiu dels
acords internacionals de la
OMC, una nova llei de pa-
tents que modificava la de
1970 per tal que en el futur
la comercialització de me-

dicaments a l’Índia estigui
sotmesa al sistema de pa-
tents. Fins a aquest mo-
ment, en cas que els propie-
taris de les patents en fessin
un ús abusiu ,els laborato-
ris farmacèutics de l’Índia
podien produir legalment
preparats genèrics de medi-
caments que estaven enca-
ra protegits per patents als
països rics. 
(...) D’acord amb la llei de
1970 que al març de 2005 va
ser derogada, els genèrics in-
dis podien ser comercialitzats
a d’altres països pobres, com
són ara la majoria de països
de l’Àfrica subsahariana, que
és on resideixen avui més de
30 dels 40 milions de perso-
nes infectades amb el VIH en
tot el món(...). La indústria
farmacèutica índia de genè-
rics ha estat fins ara fona-
mental per tal d’assegurar
l’accés als medicaments a un
percentatge ínfim (1’1%),
però creixent de la població

dels països pobres, especial-
ment l’accés als medicaments
antiretrovirals necessaris per
tractar la infecció per VIH. La
reducció del cost i la simpli-
ficació del tractament en una
pastilla ha tingut  efectes  dra-
màtics en la possibilitat de
tractar amb èxit l’epidèmia
de SIDA. A  nivell mundial,
unes 350.000 persones en
tractament antiretroviral de-
penen de la producció de ge-
nèrics de l’Índia(...)
Amb el reforç internacional
del sistema de patents, tots
els medicaments creats en-
tre 1995 i 2005, i tots els que
es creïn a partir de 2005, es-
taran protegits per la patent
i no entraran en competèn-
cia lliure amb la qual cosa el
seu preu es pot encarir més
de 10 vegades(...). Entre
1995 i 2005 més de 8926 de-
mandes de patents han de
ser revisades per la nova llei
d’aquestes, més de 7000 pro-
venen de multinacionals es-

trangeres, amb el gegant far-
macèutic Pfizer al capda-
vant. Aquesta és avui la com-
panyia farmacèutica més
gran del món i un dels prin-
cipals agents econòmics de
EEUU. Pfizer va doblegar el
govern francès l’any 2002
amb l’amenaça de retirar-se
de França si les seves deman-
des no eren ateses, si el go-
vern francès posava traves
als seus preus clarament abu-
sius. El govern francès va ce-
dir. Per tant si el govern fran-
cès va cedir a les seves dema-
nes, amb quina força política
pot oposar-se  la imposició de
pactes bilaterals desavantat-
josos els països en vies de
desenvolupament? (...)
Pel seu interès, reproduírem a
continuació alguns dels extrac-
tes de la  carta de Karim
Laouabdia, portaveu  de la
campanya per l’accés a les me-
dicines essencials de MSF diri-
gida al 2005 a Pascal Lamy en
motiu de la seva elecció com a

director general de  l’OMC (...): 
“La crisis VIH/SIDA ha eviden-
ciat la necessitat urgent d’asse-
gurar que els medicaments es-
sencials estiguin disponibles a
preus assequibles. (...) Les do-
sis combinades que es produei-
xen a l’Índia simplifiquen enor-
mement l’administració del
tractament antiretroviral i han
jugat un paper crític en fer arri-
bar el tractament a les àrees de
recursos escassos. (...)
La Declaració de Doha de
l’OMC de l’any 2001 va repre-
sentar un pas fonamental per
augmentar l’accés als medica-
ments. (...) Des d’aleshores,
però hem assistit al desmante-
llament sistemàtic de la Decla-
ració de Doha per mitjà d’a-
cords comercials bilaterals que
imposen nivells de protecció
de propietat intel·lectual molt
més alts que els exigits per
l’OMC.
(...) Fins ara – i en contra de
les promeses fetes- l’augment
de la protecció de patents en

els països en vies de desenvo-
lupament no ha contribuït a
l’increment de la investigació.
Moltes malalties greus són sim-
plement ignorades.(...)
Menys de 3 mesos d’haver  ex-
posat la urgència d’aquesta si-
tuació davant de la OMC, Met-
ges sense Fronteres emetia un
comunicat de premsa on de-
nunciava que , a més de prohi-
bir la producció de genèrics en
els països pobres les compan-
yies farmacèutiques es negaven
a comercialitzar en aquests
països els medicaments que no
els aportavenprou beneficis.
Per exemple un medicament
antiretroviral recomanat per
l’OMS, el Tenofovir, del que la
casa Gilead que en té la patent,
no ha estat comercialitzat.

Teresa Forcades i Vila, Docto-
ra en Medicina. Extracte de
l’article “Els crims de les grans
companyies farmacèutiques”
publicat en Quaderns de Cris-
tianisme i Justícia, 141

C/ St. Honorat, 7 Pral.
Barcelona 08002
93.318.34.25
www.cooperaccio.org
info@cooperaccio.org

Fundació AKWABA
c/ Llobregat 145, baixos.
L’Hospitalet de Llobregat 08903
93.440.76.96
akwaba.pangea.org/
akwaba@pangea.org

Lliga dels Drets dels Pobles
Ca l’Estruch, C/Sant Isidre 140
Sabadell 08208
93.723.71.02
www.dretsdelspobles.org
info@dretsdelspobles.org

El cas dels medicanents
anti-sida a l’Àfrica

L’article

idees4

Octubre- Desembre 2007
Butlletí 03

idees4

Foto: Bouaké, Costa d’Ivori 2007. Foundation Akwaba
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Magatzem farmacèutic de l’Hospital materno-infantil Catalunya a Bouaké
(Costa d’Ivori). Fundació Akwaba
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MIMI, LA JOIE 
Any: Maig de 2007. Coproducció: Lliga dels
Drets dels Pobles, Fundació Akwaba, Far-
macèutics Mundi i Càtar Films.

Sinopsi: Una infer-
mera i dues dones
portadores del VIH
de Bouaké (Costa
d’Ivori), exposen les
seves visions i expe-
riències entorn a la
sida. El documental
pretén donar a conèi-
xer la lluita de les do-
nes per tal d’alliberar-
se de la càrrega so-

cial que implica el fet de tenir el virus. Amb el su-
port de l'Agència Catalana de Cooperació al
Desenvolupament, la Diputació de Barcelona, el
Fons Català de Cooperació i l'Institut Català de
les Dones.
Mimi, la Joie, s’estrenarà als cinemes Verdi de
Barcelona el 15 de novembre de 2007.
Per accedir al tràiler del documental:
http://www.dretsdelspobles.org

DOCUMENTAL

Centre Amèrica i Catalunya. Mirades
feministes als enfocaments de
desenvolupament
Del 22 d’octubre al 28 de novembre de 2007.
Impartit per Morena Herrera (El Salvador),
María Teresa Blandón (Nicaragua) i Hilda
Morales (Guatemala). 
Aquest curs vol aportar una major
coherència de les polítiques i línies de
cooperació al desenvolupament de les
ONGDs amb les diverses realitats de les
dones centreamericanes i establir les bases
per a nous diàlegs entre les ONGD
catalanes i les organitzacions de dones
centreamericanes.
Dirigit a personal tècnic i polític de la
FCONGD, es reservaran algunes places per
a dones del moviment associatiu Barceloní
que hi puguin estar interessades.
Organitzat per: Cooperacció, Las Dignas (El
Salvador), La Corriente (Nicaragua), Centro
de Atención Legal en Derechos Humanos
–CALDH (Guatemala)
Amb el suport de: l’ Ajuntament de Barcelona
Més informació: marta@cooperacio.org

www.cooperacio.org

CURS

L’Exposició Bla Be Oumien, la força de les
dones. Emmarcada en l’Àfrica Occidental,
aborda les desigualtats en salut
relacionades amb el gènere i la pobresa.
Properes dates: 
Castelldefels, Biblioteca Ramon Fernández
Jurado. Del 9 al 23 d’octubre.
Girona, Centre Cívic de Sant Narcís. Del 9
al 23 de novembre.
Hospitalet de Llobregat, Sala
d’exposicions de la Biblioteca Josep Jané.
Del 26 de novembre al 5 de desembre.
Manresa, Centre Flors Sirera. Del 8 de
desembre al 7 de gener
Organitza: Lliga dels Drets dels Pobles,
Fundació Akwaba i Farmacèutics Mundi
Més informació a www.blabeoumien.org. 

EXPOSICIONS

Suchitoto,  enclavament guerriller durant la
guerra civil de  El Salvador, va tornar a ser
centre de confrontació entre el govern  de

dretes de ARENA1 i organitzacions populars  afins
al FMLN, el passat 2 de juliol del 2007. Aprofi-
tant la inauguració d’un projecte d’aigua potable,
el President pretenia  presentar la Política de Des-
centralització, no negociada prèviament amb  par-
tits i sectors socials.  Davant d’aquesta situació,
diverses organitzacions de dones (algunes de les
quals treballen i han treballat amb Cooperacció)
van plantejar-se reclamar un Fons de recolzament
per iniciatives econòmiques de dones y l’aprova-
ció de la Llei d’igualtat d’oportunitats. Els sectors
camperols van organitzar un Fòrum, reivindicant
l’aigua com un bé públic,  oposant-se a la seva pri-
vatització.
El poble va ser ocupat per l’exèrcit, vehicles
d’artilleria, helicòpters i policia antidisturbis.

La població que es manifestava al pas de la ca-
ravana presidencial, va ser reprimida amb ga-
sos lacrimògens i a cops de porra. Les tropes
van entrar a diverses comunitats camperoles.
Aquesta forta repressió va acabar amb 13 per-
sones detingudes, a les quals es va aplicar la Llei
Antiterrorista,  sol·licitant penes de presó de
més de 20 anys.
Davant d’aquesta violació dels Drets Fonamentals,
es va donar una forta resposta nacional e interna-
cional, aconseguint l’alliberació dels detinguts, en-
cara que els seus judicis segueixen pendents. 
El Govern de El Salvador utilitza la lluita anti-
terrorista per reprimir i acoquinar les protestes
ciutadanes, davant un model de desenvolupa-
ment injust i excloent.

Alberto Romero, cooperant de Cooperacció a
El Salvador.

Tots els divendres, de nou del matí a dues
del mig dia, unes 20 dones embarassades
o amb els seus nadons s’ajunten en una

sala. Al arribar es saluden, i s’expliquen les no-
vetats, es miren unes a altres, les panxes que ja
han crescut així com als nadons, que cada vega-
da estan més grans. Finalment seuen totes en uns
bancs en forma de cercle. Algunes es disposen a
alletar  als seus nens i nenes, altres retoquen el
seu mocador, i d’altres preparen els biberons. 
Durant aquesta trobada, elles parlen, discutei-
xen, però sobretot escolten atentament una in-
formació que mai havien escoltat. 
Una d’elles s’aixeca i es disposa a estossegar fora
del cercle, una altre passeja al voltant amb el seu
nadó, que no para de plorar.
Totes aquestes dones són seropositives i formen
part del projecte Prevenció de Transmissió del
Sida de Mare a Fill de la ciutat de Bouaké (Cos-
ta d’Ivori). 
La sida a Costa d’ Ivori és una malaltia silencia-
da. De fet quan una dona de Costa d’Ivori es tro-
ba amb els símptomes de la malaltia, que segu-
rament ha contret per  no utilitzar una nit el pre-
servatiu, o simplement per fer servir una fulla
d’afaitar utilitzada, mai pensarà en realitzar-se
el test de la sida. Fer-se les proves de la sida po-
dria suposar estar infectada, per la qual cosa les
dones descarten la idea ràpidament.
Quan finalment es decideixen, perquè ja no tenen
més alternatives o animades per algun servei mè-
dic, acudeixen als pocs organismes que realitzen
el test. Efectivament és seropositiva.
Per aquestes dones la vida ha canviat, mai més tin-
dran el dret a menjar en la mateixa taula que les
seves famílies, ni utilitzar la mateixa galleda per a
rentar-se. Seran automàticament marginades de
la societat. Si s’han quedat embarassades el seu
company les abandonarà igual que ho farà el seu
marit en el cas d’estar casada. Així aquesta dona

tindrà que afrontar ella sola un embaràs i els me-
dicaments per a la seva malaltia.  
En el projecte PTMI, hi ha moltes dones en aques-
ta situació. Aquest projecte dona l’oportunitat de
que es coneguin, que parlin de la seva difícil situa-
ció, i sobre tot en el cas de les dones embarassa-
des, les informa dels riscos que poden patir el seu
futur fill de contraure el virus. Durant aquestes
trobades, la sida no és un tema tabú, elles poden
parlar lliurement, algunes porten una mica de pa
amb mantega dolça i totes es serveixen, sense ex-
cepció, i amb un mateix ganivet. 
Poc a poc, van formant-se i aprenent com  han 
d’alletar al seu nadó, quin tipus de precaucions han
de prendre, com han d’actuar, a on han d’anar per
a donar a llum, i tota una sèrie de qüestions amb
la fi d’evitar que el seu futur fill contregui el virus.
I a poc a poc aprenen a conviure amb la malaltia.
Perquè avui dia hom pot conviure amb la sida, i
aquestes dones i els seus fills poden tenir un futur
malgrat la família i la societat. 

Projecte finançat per: Agència Catalana de
Cooperació al Desenvolupament. 

Les dones riques, més
infectades pel VIH que
les pobres

Un estudi fet a 11.000 dones d'entre 15 i
49 anys a Costa d’Ivori (Institut Nacio-
nal d’Estadística i Ministeri de Lluita

contra la Sida, 2007) indica que les més riques
estan més infectades pel VIH que les més desfa-
vorides, en un 8,8% dels casos les primeres i en
un 3,3% les segones. L’estudi exposa que el ni-
vell d’infecció més alt en dones de llars més afa-
vorides es podria explicar en part perquè tenen
més tendència a passar per alt normes socials
com la fidelitat a la parella i permetre’s compor-
taments de risc pensant que, en cas d’infecció,
es podrien pagar el tractament. 
En països on la sanitat no és
un bé públic, les dones riques
tenen més accessibilitat als
tractaments que les pobres.
Les segones probablement
acudeixen menys a fer-se la
prova (i per aquest motiu n’hi
ha menys de seropositives co-
negudes) perquè no els paga
la pena saber si estan condem-
nades a una mort prematura,
ja que en qualsevol cas no po-
drien costejar el tractament.
Aquest pot ser un dels motius
pels quals veiem més dones ri-
ques infectades que pobres. 
Es podria fer una reflexió a
partir de la següent vivència:
“Sóc la tercera dona d’un
home sexagenari, seropositiu
i vidu que havia estat casat
dues vegades. Les dues prime-
res esposes van morir de sida.
A mi també em va infectar, per-

què abans de casar-me no era pas seropositiva”
(dona de 28 anys). 
En diverses regions de Costa d’Ivori, els homes
vidus amb fills busquen una dona jove que se
n’ocupi. Només els rics s’ho poden permetre
perquè poden pagar el dot a la família de la nova
muller i probablement triaran una dona “sana”.
Als països empobrits, casar-se amb un home ric
pot ser una sortida a una situació econòmica i
social precària. Segurament no es renunciarà al
nou estatus, que permet viure amb les necessi-
tats bàsiques cobertes, malgrat sospitar la pos-
sible infecció en el futur espòs. La subordina-
ció al marit dificultarà després a la dona nego-
ciar la utilització dels anticonceptius.

Lliga del Drets dels Pobles 
Campanya “Bla be oumien, la força de les dones”
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El paper de les dones seropositives a Costa d’Ivori

L’agenda

Foto reunió del programa de sensibilització de Programa
de Transmissió Sida Mare- fill Bouaké 2007

Infants banyant-se sols simbolitzen orfes desatesos. Autor del Batik: Daouda
Diakaté
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Et recomanem

Dona i sida a l’Àfrica
Dates: 17 de Novembre
Lloc: Biblioteca Tecla Sala.  Hospitalet de
Llobregat 

17:45 h Conferència : Eduard Soler
Farmamundi 
18:15 h Conferència:  Maria Francoise.
Periodista de Costa d’Ivori

Sopar de solidaritat sobre el Programa de
Microcrèdits per dones Seropositives a
Costa d’Ivori, al centre cultural de
Collblanc- Torrassa

JORNADES

1Alianza Republicana Nacionalista, partit fundat  als anys 80 per  Roberto Dawidson, organitzador dels Escuadrones de
la Muerte causants de més de 70,000 morts y desapareguts a El Salvador.
1Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional, partit  sorgit de la unió dels cinc grups guerrillers que van lluitar a
El Salvador durant els anys70 fins als 90.

Suchitoto. La lluita antiterrorista, pretext per
silenciar la protesta ciutadana
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Concentració demanant l’alliberament dels detinguts el 2 de juliol. 5 de juliol. Schitoto

Han participat en aquest número: Oihane Espuñez,
Carme Ferrer, Alícia Gili, Gemma Graells, Alberto
Romero, Eduard Soler i Teresa Vila Forcades.
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