
 
 

 

Brak leków przeraża ludzi. Jaki jest tego powód i jak można 
temu przeciwdziałać w dłuższej perspektywie? 

 

Świat zmienił się nie tylko z powodu wojny Rosji z Ukrainą, ale było to już wcześniej 
widoczne z powodu działań wojennych w wielu innych częściach świata, a zwłaszcza w 
regionie arabskim. Ludzie mogą znieść tylko określoną ilość cierpienia. Po przekroczeniu 
tego limitu starają się żyć gdzie indziej. Zmęczone koronawirusem i dręczone głodem miliony 
ludzi wędrują po świecie. Ci, których jeszcze to nie dotknęło, czasami zapominają o 
humanitarnym postępowaniu, gdy wydaje się, że ich własny dobrobyt jest zagrożony. Walka 
z korzeniami zła nie jest łatwa, gdy nie ma świadomości ani woli. 

Wielu z nas, nie tylko ja, uważało, że idea globalnego świata jest spełnieniem marzenia 
ludzkości o powrocie od fragmentacji przez tradycje i języki do powszechnego zrozumienia i 
zgody co do celów ludzkości i wspólnej ochrony naszego świata. 

Ale idea ta zderza się z rzeczywistością, która jest uwarunkowana celami ekonomicznymi I 
powiązanymi z nimi celami politycznymi. Prawie cały kapitał w rękach kilku bogatych ludzi 
czyni ich jedynymi beneficjentami i determinantami na tym globie. 

Ale jeśli w rezultacie coraz mniej troszczy się o cały glob, jeśli celem jest tylko zysk, to staje 
się jasne, że ta definicja globalności jest fałszywą ideą. Zgrupowanie świata w wioskę, w 
której poszczególne części nie wzmacniają się w całość, a jedynie poszczególne części 
znajdują uzasadnienie w całości, nie sprzyja zrozumieniu i wymianie wiedzy, lecz pogłębia 
podział podstaw życia, a także zrozumienia. 

Jest to oczywiste I widoczne od ponad 10 lat w zakresie globalnego zaopatrzenia w leki. 

Przenoszenie produkcji w odległe rejony świata, uzasadnione obniżeniem kosztów produkcji 
i konsumpcji, nie tylko sprawdziło się w definicji, ale uwydatniło dylemat kompleksowego 
nieporozumienia. 

Wiele lat temu, gdy domagaliśmy się, aby tylko ci, którzy będą produkować we własnym 
regionie, mogli sprzedawać na tym obszarze, zostało to zignorowane. 

Teraz, w latach fal pandemii koronawirusa, dyskusja przybrała dramatyczny obrót bez 
długoterminowych celów. Dlatego ważne jest, aby ponownie zabrać głos wszędzie i wskazać 
rzeczywiste, podstawowe powiązania w zakresie: 

1. bezpieczeństwa dostaw 

2. odpowiedzialności społecznej 

3. ochrony środowiska 

4. społecznego zarządzania cenami 

 

Ad 1: Jeśli produkcja jest lokalna, łatwiej jest wpływać na procesy produkcyjne, łańcuchy 
dostaw i minimalizować wąskie gardła w dostawach. 

Ad 2: Lokalna produkcja utrzymuje miejsca pracy i opłaca składki na ubezpieczenie 
emerytalne i zdrowotne, które w istotny sposób przyczyniają się do bezpieczeństwa ludności. 



 
 

Ad 3: Ochrona środowiska jest niepodzielna; utrzymanie czystości wody i powietrza nie 
może ograniczać się do poszczególnych części świata, ale musi być gwarantowane 
wszędzie. 

Ad 4: Argumentowi, że wszystko stałoby się wtedy droższe, można przeciwstawić jedynie 
faktowi, że obecny system ustalania cen pozwala na znaczną swobodę i dopóki ceny 
ustalają wyłącznie rynki, jest to sprzeczne ze światowym planem utrzymania życia na 
świecie. Era grabieży pieniędzy musi się skończyć. 

Konieczna zmiana nie jest celem samym w sobie, nie jest rozwiązaniem awaryjnym i nie 
może być odruchową reakcją. 

Musimy przemyśleć, aby razem przetrwać. Chciwość jednostek musi zostać zastąpiona 
radością życia dla wszystkich. Myślenie globalne jest słuszne, jeśli celem jest zaspokojenie 
potrzeb wszystkich. 

W niewielkim obszarze naszego członkostwa chcemy wnieść swój wkład. W Nowym Roku 
2023 uzyskamy ogólny przegląd sytuacji opieki farmaceutycznej, a zwłaszcza opieki nad 
osobami chorymi na raka, poprzez bardziej globalne badania/ankiety i udostępnimy te dane 
wszystkim odpowiedzialnym środowiskom. 

Drzwi są otwarte dla wszystkich, którzy już chcą uczestniczyć i nie dołączyli jeszcze do SIG. 
(https://esop.li/special-interest-group-sig/) 
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