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Onderwerp: Nederland moet bijdragen aan een eerlijke verdeling van Covid-19 vaccins en de             
totstandbrenging van een eerlijker financieel systeem 
 
Geachte collega, geachte Minister-president Mark Rutte,  
 
De corona crisis heeft een revolutie teweeggebracht in ons dagelijks leven, onze maatschappijen en onze               
economieën. Nederland heeft al vroeg in de start van de pandemie stappen ondernomen om de               
gezondheids- en economische crisis veroorzaakt door de Covid-19-pandemie wereldwijd en via           
multilaterale kanalen aan te pakken. De strijd om het virus te verslaan en te zorgen voor een bijdrage aan                   
het herstel is echter nog maar net begonnen en er is meer nodig van elke regering, ook die van                   
Nederland. 
 
Het beëindigen van de Covid-19 pandemie is niet mogelijk totdat toekomstige vaccins en behandelingen              
beschikbaar en betaalbaar zijn voor iedereen, ongeacht rijkdom of nationaliteit. Als de pandemie ons een               
ding heeft geleerd, is dat het virus geen onderscheid maakt - niet in grenzen, rijkdom of andere                 
elementen. Toch zijn de gevolgen van de covid-19 pandemie niet voor iedereen hetzelfde. Landen met               
een laag inkomen zijn het kwetsbaarst als het gaat om deze dreiging, door zwakke gezondheidssystemen               
en gebrek aan fondsen.  
 
Tientallen jaren van vooruitgang op het gebied van armoedebestrijding dreigen te worden teruggedraaid             
door de naschokken van de pandemie, we hebben de wereldleiders nodig om financiële maatregelen te               
nemen om de meest kwetsbare economieën te beschermen, zodat alle regeringen middelen kunnen             
investeren in de strijd tegen covid-19 en hun burgers effectief en zonder onderscheid kunnen              
beschermen.  
 
We kunnen de strijd tegen het virus niet winnen, tenzij we het overal ter wereld verslaan. We vragen u en                    
de Nederlandse regering zich in te zetten voor het volgende:  

● Bijdrage aan de volledige financiering van de ACT-A: Nederland heeft de ACT-A gesteund en              
moet er nu voor zorgen dat de ACT-A volledig wordt gefinancierd met een extra financiële               
toezeggingen van 400 miljoen dollar vanuit Nederland.  

● Maak afspraken over een economisch stimuleringspakket voor Afrika: Nederland moet de           
verlenging van het initiatief voor de opschorting van de schuldendienst van de G20 tot eind 2021                
garanderen en druk uitoefenen op multilaterale en private schuldeisers om hetzelfde te doen.             
Daarnaast moet Nederland het Internationaal Monetair Fonds aanmoedigen om nieuwe          
bijzondere trekkingsrechten uit te geven. 

 
Wij zijn er van overtuigd dat u alles in werk zult stellen om te zorgen voor een inclusief herstel dat de                     
meest kwetsbaren niet verwaarloost.  
 
Met vriendelijke groet,  


