India vaccinkampioen na trage
start
India heeft zijn nationale feestdag gevierd met uitzicht op veel
goedkope vaccins. ‘Dankzij de geoliede bureaucratie verlopen de
aankoop, de levering en de uitrol zeer efficiënt.’
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Boze boeren doorbraken gisteren het politiecordon en raakten in de buurt
van het Rode Fort in Delhi slaags met de ordehandhavers. Harish Tyagi/epa
De parade voor Republic Day leek dit jaar in mineur te zullen verlopen.
Premier Modi – na de verwijdering van Trump de meest gevolgde leider ter
wereld op Twitter – had de Britse premier Boris Johnson als eregast
gevraagd. Maar door covid-19 ging dat niet door. In plaats van Johnson
kreeg Modi kwade boeren over zich (zie inzet). Bovendien was er een paar
dagen geleden alweer een militair treffen met China aan de grens in de
Himalaya.
Problemen bij de vleet dus. ‘Toch overheerst in India vandaag het idee dat
het ergste crisisgevoel voorbij is’, zegt politicoloog Harsh Pant (King’s
College, Londen) vanuit India. Geen beter symbool daarvoor dan de Modifans die onlangs snoep uitdeelden aan de eerste gevaccineerden in Delhi. Ze
riepen slogans als ‘het is mogelijk zolang Modi er is’.

Vaccins voor een prikje

India’s kaarten liggen niet slecht. ‘Mensen leren leven met het virus en de
economie herleeft sneller dan gedacht’, oordeelt Crisil. In 2020 voorspelde
die denktank nog ‘de grootste recessie sinds de onafhankelijkheid’. Nu gaat
hij uit van groeicijfers tot 10 procent. Blijkbaar behoeden de erg jonge
bevolking en een door armoede getekende doordouwersmentaliteit India
van een crash.

Nog voor Covax in actie schiet, schonk Delhi al vaccins
aan Bhutan, Bangladesh, Nepal en Myanmar
Daarnaast verloopt de vaccinatiecampagne zeer efficiënt: in een week
werden 1,3 miljoen mensen ingeënt. ‘Delhi heeft veel ervaring met
grootschalige logistieke operaties omdat het al decennia grote
vaccinatiecampagnes organiseert én nationale verkiezingen in een land met
1,3 miljard inwoners’, zegt de Japanse zakenkrant Nikkei. Delhi beseft dat
een snelle prik voor de hele bevolking onhaalbaar is: er wordt eerst op
zorgverleners gemikt, daarna op 50-plussers met ziektes. Maar qua
prijszetting profiteert India wel van zijn unieke positie: niemand kan
vaccins produceren op de schaal van het Indiase Serum Institute.
Tot nu was de race om het vaccin een wedstrijd tussen het Westen, China en
Rusland. Maar verbroken beloftes bij vaccinmakers en China’s neiging
om politieke gehoorzaamheid te eisen in ruil voor vaccins, geven India –
ondanks de tragere start – de kans om te schitteren. Het maakte vóór deze
pandemie al 60 procent van alle vaccins ter wereld: van overhaast
opschalen is geen sprake. Het Serum Instituut van de schatrijke clan
Poonawalla kreeg het AstraZeneca-vaccin in licentie. Ze doopten het
Covishield. Delhi onderhandelde hard en zou per dosis 200 roepie (2,2
euro) gekregen hebben. Pfizer bood India 1.431 roepie (16 euro), Moderna
tot 2.715 roepie (30,6 euro) en Sinovac 1.027 roepie (11,6 euro). India heeft
ook vier eigen vaccins in ontwikkeling. ‘De regering speelt bedrijven tegen
elkaar uit en zet druk door het Serum Institute te laten produceren, maar de
deal nog niet af te ronden’, zegt de Bangalore Mirror over Modi’s tactiek.
Begin januari zei Adar Poonawalla dat de regering de export of de vrijgave
van Covishield op de privémarkt verbood. Een dag later trok hij dat in en zei
dat er ‘geen wettelijk verbod van gelijk welk ministerie was’. Het is duidelijk
dat de regering ‘een goeie babbel’ met Poonawalla had. Modi verzekert
burgers al lang dat India zelfvoorzienend zal zijn. De Europese Commissie
luisterde naar presentaties van de farma-industrie, Modi duwt zijn
producent mee in zijn ultranationalistische visie.

Gulhartig

Tegelijk eist India dat de Wereldhandelsorganisatie patentrechten voor
vaccins tijdelijk opschort. Dat versterkt Delhi’s diplomatieke prestige als
gulhartige pleitbezorger van prikjes voor arme landen. Nog voor Covax (het
mechanisme van de Wereldgezondheidsorganisatie om vaccins naar arme
landen te brengen) in actie schiet, schonk Delhi al vaccins aan onder meer
Bhutan, Bangladesh, Nepal en Myanmar. ‘Dankzij de geoliede bureaucratie
verlopen de aankoop van vaccins, de levering en de uitrol efficiënt, terwijl
Europa niet de efficiëntie haalt die men zou kunnen verwachten’, meent
Harsh Pant.

De VS wedijveren met China om invloed in Azië en rekenen erg op Delhi.
Voor Modi is dat een persoonlijke triomf. In 2005 mocht hij de VS niet in
wegens zijn rol in de dodelijke vervolging van moslims in Gujarat. Zijn
rabiate hindoenationalisme is in niets afgezwakt: een van zijn trouwste
bondgenoten wil in de deelstaat Uttar Pradesh huwelijken tussen moslims
en hindoes wettelijk tegengaan. Maar Modi krijgt zaken gedaan en blijft de
onbetwiste leider van een land dat het hoofd koel houdt bij een grensoorlog
met Peking – wat weinig landen India zouden nadoen. Door zijn ligging,
economisch potentieel en bravoure is Delhi gedoemd om een tegengewicht
voor Xi te zijn. Zo werd het toch nog een feestdag in majeur.
Delhi ‘viert’ met tractoren en traangas
De boeren die al twee maanden protesteren tegen Modi’s privatisering van de
landbouw (DS 26 december 2020) zijn op de nationale feestdag slaags geraakt met de politie.
Betogers hadden toestemming gekregen om met hun tractoren in de hoofdstad te rijden,
maar niet in de buurt van de nationale parade. Toch braken meerdere boeren door de
politiebarricades heen, waarop traangas werd ingezet. De situatie escaleerde vooral bij het
iconische Rode Fort, waar traditioneel politieke speeches worden gehouden. De
regering blokkeerde het internet en de metro. (gina)
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