
സർവ്വ ജനങ്ങൾക്കും  കാലതാമസമില്ലാതത  തകലയ  നീതി  

അടിസ്ഥാനത്തിൽ  സൗജനയമായി   വാക ്സിൻ  ലഭിക്കനതിവവണ്ടി   

ത ാതകജന  ആവ ാഗ്യ  വിദഗ് ധ കും  ത ാതക  സമൂഹവകും  പ് ധാന  

മപ്രിക്ക  എഴകതി 

ഈ വവഗ്തയിൽ വ ായാൽ ഇരയയിൽ വകാവിഡ  വാക ്സിവനഷൻ  ൂർണമാകാൻ 2.4 

വ  ഷതമടകക്കും. ഇവപാഴതത്ത വാക ്സിനകകൾ വച്ചക നിയപ്രിക്ാൻ  റ്റാത്ത 

ത ത്തിവലക്  വകാവിഡ  വവറസിന  ജനിതകമാറ്റും സുംഭവിക്ാൻ ഒ ക വർഷത്തിൽ 

താതഴ സമയും മതി എന്നാണ  വലാകത്തിതല പ് ശസ്ത ായ   എ ിഡവമാളജിസ്റ്റകകൾ 

അഭിപ് ായതപടകന്നത  

 

വാക ്സിൻ വിതരണത്തിലെ അസമതവങ്ങൾ പരിഹരിച്ചു പാർശ്വവൽക്കരിക്കലെട്ട 

വിഭാഗങ്ങൾക്കുും െഭയത ഉറെു വരുത്താനുും വാക ്സിൻ ക്ഷാമും പരിഹരിക്കുന്നതിനായി 

ഉല്പാദന ശശ്ഷി വർധിെിക്കാനുും മുൻകകലയടുക്കാൻ 567 ലപാതുജനാശരാഗയ വിദഗ ധരുും, 

ശ ാക്ടർമാരുും, സൂമൂഹയ ശ്ാസ ്തജ്ഞരുും ലതാഴിൊളി സുംഘടനകളുും  മനുഷയാവകാശ് 

സുംഘടനകളുും, വിദയാർത്ഥി സുംഘടനകളുും, സാമൂഹയ സുംഘടനകളുും, ലപാതുജനവുും 

്പധാനമ്രിശയാട  അശപക്ഷിക്കുന്നു. 

അമിതാഭ   തെതഹർ, ചീഫ   എക്സികയൂട്ടീവ   ഓഫീസർ  ഓക്സ് ഫാം 
ഇരയ: "ശൊക വാണിജയ സുംഘടനകശളാട  ശപറ്റന റ  എടുത്തു കളയാനുള്ള ഇരയയുലട  

ആവശ്യത്തിന  അരർ ശദശ്ീയ പിരുണ ഏറുകയാണ  . ഈ അവസരത്തിൽ 

ആഭയരരതെത്തിൽ ഇരയൻ ഗവലെന റ  ശനതൃതവും കാണിശക്കണ്ടിയിരിക്കുന്നു. തുെയമായി 

വാക ്സിൻ െഭയമാക്കുന്നശതാലടാെും, പിരള്ളലെട്ടവർക്കുും പാർശ്വവൽക്കരിക്കലെട്ടവർക്കുും 

മുൻഗണന നല്കു ലന്ന സാർവർത്തികമായ സവരും വാക ്സിൻ നയും ഗവലെന റ  പിരുടരുകയുും, 

സവര വാക ്സിൻ ഉള്ള ശപറ്റന റ  എടുത്തു കളയുകയുും ശവണും." 

ഇരയയിതല അതീവ മന്ദഗ്തിയിലകള്ള വാക ്സിവനഷൻ മഹാമാ ിയകതട  വദർഖ്യും 

കൂട്ടകന്നക 

വാക ്സിശനഷൻ നിരക്ക  ലമാത്തത്തിൽ കുറഞ്ഞുലകാണ്ടിരിക്കുന്നു. വാക ്സിൻ ദൗർെഭയും 

ജൂകെ മാസും അവസാനും വലരലയങ്കിെുും തുടരുലമന്നാണ  ്പതീക്ഷിക്കുന്നത . നിർബന്ധിത 

വാക ്സിൻ കെസൻസിങ  സാധയതകൾ പരിശശ്ാധിക്കാത്തതു ഉൾലെലട ഇരയ ഇശൊൾ 

പിരുടരുന്ന വാക ്സിൻ നയത്തിലെ പെ ശപാരായ ്മകളുും ഓക്സ ഫമ   ഇരയയുും ശഫാറും ശഫാർ 

ലമ ിക്കൽ എത്തിക്സ  ലസാകസറ്റിയുും ശേർന്നു നടത്തിയ നടത്തിയ നയ വിശ്കെനത്തിെൂലട 

ലവളിലെട്ടിട്ടുണ്ട . ഇശൊഴലത്ത വാക ്സിൻ നയും ശക്രത്തിനുും  സുംസ്ഥാനങ്ങൾക്കുും വിവിധ 

നിരക്കാണ   നിർണ്ണയിച്ചിരിക്കുന്നത , ഒെും സുംസ്ഥാനങ്ങലള ശനരിട്ട  വാക ്സിൻ വാങ്ങാൻ 

നിർബന്ധിക്കുന്നതുും ആണ . ഇതുമൂെും ജനസുംഖ്യ കൂടിയതുും സാമ്പത്തികമായി പിന്നാക്കും 

നിൽക്കുന്നതുമായ സുംസ്ഥാനങ്ങൾക്ക  വാക ്സിനു ശവണ്ടി കൂടുതൽ തുക 

ലേെവഴിശക്കണ്ടിവരുന്നു. തലന്നയുമല്ല, 45 വയസ്സിൽ താലഴയുള്ളവരുലട ജനസുംഖ്യയുലടശയാ 

ശകാവി   ശകസുകളുലട എണ്ണത്തിശനാ ആനുപാതികമായിട്ടല്ല ഇശൊൾ വിവിധ 

സുംസ്ഥാനങ്ങൾക്ക  വാക ്സിൻ അനുവദിച്ചു ലകാടുക്കുന്നത . 

സകനിത ഷീൽ, തസപ്കട്ടറി ജനറൽ, വഫാറും വഫാർ തമഡിക്ൽ എത്തിക്സ   

തസാവസറ്റി: “ശകാവി   19  വാക ്സിൻ നയശത്താടുള്ള ഇരയൻ ഗവൺലമന റിന ലറ സമീപനും 

ഇരയൻ ലഫ റെിസലത്ത പരിഹസിക്കുന്നതാണ . ഇരയയിലെ സാധാരണക്കാരുലട- 

്പശതയകിച്ച  പാർശ്വവൽക്കരിക്കലെട്ട വിഭാഗങ്ങളുലട ശമൽ ഇത  വരുത്തി വച്ചിട്ടുള്ള 

മാരകമായ ഭവിഷയത്തുകൾ എക്കാെവുും ഓർമ്മിക്കലെടുും. ഇന്നലത്ത ശൊക വയവസ്ഥയിൽ 

രാജയങ്ങൾ പരസ്പരും ബന്ധലപട്ടു  കിടക്കുന്നതിനാൽ ശൊകലത്തവിലടയുമുള്ള വാക ്സിൻ 

ദൗർെഭയും ശൊകത്തിനു ലമാത്തത്തിൽ ഭീഷണിയാണ . അടിയരരമായി, ൊഭത്തിനുും 

അധികാരത്തിനുും മുകളിൽ മനുഷയ ജീവലന ്പതിഷ്ഠ ിച്ചാൽ മാ്തശമ ഇത  ഒഴിവാക്കാനാവൂ." 

അനയായമായ വിലയകും ആളകകതള മകഴകവനകും ഉൾതക്ാള്ളിക്ാത്തതകമായ  വകാവിഡ  

19  വാക ്സിൻ നയും :   



മൂന്നു മുതിർന്നവർ ഉള്ള ഒരു ഇരയൻ കുടുുംബത്തിന  സവകാരയ ആശ്ുപ്തിയിൽ ഒരു മുഴുവൻ 

ശ ാസ  ശകാവിഷിൽ   വാക ്സിൻ എടുക്കാൻ ഏകശദശ്ും 3600 രൂപയുും ശകാവാക ്സിന  

എടുക്കാൻ ഏകശദശ്ും 7200 രൂപയുും ശവണ്ടിവരുും. ഏറ്റവുും ദരി്ദരായ 20 ശ്തമാനും 

കുടുുംബങ്ങൾക്ക ,  ഇതുണ്ടാക്കുന്ന ഭാരും അവരുലട മാസാവരുമാനത്തിന ലറ 43 ശ്തമാനും  

(ശകാവിഷിൽ  ) അലല്ലങ്കിൽ 86 (ശകാവാക ്സിന ) ശ്തമാനും വലരയാണ . വാക ്സിൻ 

വികസനത്തിെുും പരീക്ഷണങ്ങളിെുും കാതൊയ സുംഭാവനകൾ നൽകിയിട്ടുും ശൊകത്തിൽ 

ഏറ്റവുും കൂടുതൽ വിെ ലകാടുത്തു വാക ്സിൻ വാങ്ങുന്നത  ഇരയക്കാരാണ . ജില്ലാ 

അടിസ്ഥാനത്തിെുള്ള വിശ്ദമായ പധതികളുും പാർശ്വവൽക്കരിക്കലെട്ട വിഭാഗങ്ങളുലട 

അടുത്തു എത്തിശച്ചരാനുള്ള ത്രങ്ങളുും ഉൾലെലട വിജയകരമായ വാക ്സിശനഷൻ 

ഉദയമത്തിന  അതയരാശപക്ഷിതമായ ഘടകങ്ങലളാന്നുും ഇവിലട നടൊക്കിയിട്ടില്ല. ഏകശദശ്ും 

പൂർണ്ണമായുും ഓൺകെൻ അശൊയ ന റ ലമന റ കലള ആ്ശ്യിച്ചാണ  വാക ്സിശനഷൻ 

നടത്തുന്നത . ഇന റർലനറ്റ  െഭയത ഇല്ലാത്തവർ, ഒറ്റക്ക  താമസിക്കുന്ന വശയാധികർ, ഭാവന 

രഹിതർ, ആ്ശ്യ സ്ഥാപനങ്ങളിൽ കഴിയുന്നവർ, തുടങ്ങി ഒരു വെിയ വിഭാഗും ഇത  മൂെും 

പുറുംതള്ളലെടുന്നു. ഇരയൻ ജനതയുലട 24  ശ്തമാനും ശപർക്ക  മാ്തമാണ  സ്മാർട്ട  ശഫാൺ ഉള്ളത . 

അതുശപാലെ ്ഗാമീണ കുടുുംബങ്ങളിലെ 15 ശ്തമാനും ശപർക്ക  മാ്തമാണ  ഇന റർലനറ്റ  െഭയത 

ഉള്ളത . ഇങ്ങലന ഉള്ളവലര െക ്ഷയും വച്ച  അവരുലട താമസ സ്ഥെശത്താട  അടുത്തു 

വാക ്സിശനഷൻ നടത്തുന്നത  ശരാഗബാധ കൂടുതൽ ഉള്ള സ്ഥെത്തു എങ്കിെുും 

അതയാവശ്യമാണ . 

സമയും അതി്കമിക്കുന്നതിനു മുൻപ  താലഴ പറയുന്ന നടപടികൾ കകലക്കാള്ളുവാൻ ലപാതു 

സമൂഹും ്പധാന മ്രിശയാട  ആവശ്യലപടുന്നു. 

- ശ്രിയായ നിരക്കിൊണ  വാക ്സിൻ വാങ്ങുന്നലതന്നുും സൗജനയമായി എല്ലാവര ക്കുും 

വിതരണും ലേയ്ുും എന്നുും ഉറെുവരുത്തുക. 

- വാക ്സിൻ വിതരണും ശരാഗബാധ സാധയത കൂടുതൽ ഉള്ളവർക്ക  മുൻഗണന 

നൽകുന്നതാലണന്നുും  ിജിറ്റൽ വിഭജനലത്ത പരിഗണിക്കുന്നതാലണന്നുും 

പാർശ്വവൽക്കരിക്കലെട്ട വിഭാഗങ്ങളുശടതായ ഇടങ്ങളിൽ എത്തിശച്ചരുന്നുലണ്ടന്നുും 

ഉറെുവരുത്തുക  

- ജീവൻ രക്ഷ ദായകമായ വാക ്സിനുകളുലട ദൗർെഭയും മൂെും അത  ശനടിലയടുക്കുന്നതിനായി 

സുംസ്ഥാനങ്ങൾ പരസ്പരും മത്സരിശക്കണ്ടി വരുന്ന അവസ്ഥ ഒഴിവാക്കാനുും സുംസ്ഥാനങ്ങൾക്ക  

സാമ്പത്തികമായ ലെരുക്കും ഒഴിവാക്കാനുും ശക്ര സർക്കാർ നിയ്രിതമായ വിെയിൽ 

വെിയ ശതാതിൽ വാക ്സിൻ കരസ്ഥമാക്കൽ ്പ്കിയ നടെിൊക്കണും.  

- ലപാതുജനാശരാഗയത്തിശെക്ക  നീക്കി വച്ചിട്ടുള്ള സാമ്പത്തിക വിഹിതും അടിയരരമായി 

വർധിെിക്കുക. കൂടാലത നിർബന്ധിത വാക ്സിൻ കെസൻസിങ , ലപാതുശമഖ്ൊ വാക ്സിൻ 

നിർമാണ ശശ്ഷിയുലട വിപുെീകരണും മുതൊയ അടുത്ത പാൻല മിക  തരുംഗലത്ത 

ശനരിടാൻ ലപാതുജനാശരാഗയ സുംവിധാനലത്ത സജ്ജമാക്കുന്നതിനുും സാധയമായ എല്ലാ 

നടപടികളുും കകലക്കാള്ളുക. 

 

Note to editor: 

Link to petition:  <placeholder> 

Link to endorsements list: <placeholder from Ankit>  

Please read complete policy brief here- http://bit.ly/VaccineforAll  

For media queries, please write to  akshayt@oxfamindia.org  or sunita.bandewar@gmail.com 
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