Доступ до лікарських засобів

Бідність, неосвідченість і соціальна нерівність прискорюють поширення епідемії, але ця
проблема є важливішою за усі політичні, урядові проблеми та питання міжнародних органів
і фармацевтичних компаній. Для того, щоб боротьба зі СНІДом була ефективною, необхідно
залучати найважливіші міжнародні механізми та заклади. Найголовнішими з них є Міжнародний
валютний фонд (МВФ) International Monetary Fund (IMF), Світова організація торгівлі (СОТ) (the
World trade organisation (WTO)), ТРІПС (Уго́да про торгове́льні аспе́кти прав інтелектуа́льної
вла́сності торговельні аспекти прав інтелектуальної власності) (TRIPS (Trade Related aspects on
Intellectual Property rights)), ГАТС (Генеральна угода з торгівлі послугами) (GATS (General Agreement on Trade and Services)) та Орган вирішення спорів (Dispute Settlement Body), що фактично
функціонує у якості органу правосуддя СОТ.Матеріал для розповсюдженняРольові картки

Матеріал для розповсюдження
Рольові картки
Рольова картка судового засідання: фармацевтична компанія Фарма Інкорпорейтед Pharma Inc.
Ви — група керівників фармацевтичної компанії Фарма Інкорпорейтед (Pharma Inc). Ваша компанія є однією з провідних
у світі виробників фармацевтичних препаратів. Ви купили права для комерціалізації лікарських засобів для боротьби з
ВІЛ та СНІД. Ви повинні підтримувати рівень вашого прибутку і задовольняти інтереси своїх акціонерів. Таким чином,
ви хочете захистити права компанії і встановлюєте ціну продажу вашої продукції з урахуванням витрат на дослідження,
витрат на виробництво, а також витрат на виплату заробітної плати співробітникам. Дозволити іншій компанії просто
копіювати вашу продукцію і продавати за нижчою ціною — означає поставити під загрозу ваш прибуток і стійкий
розвиток вашої компанії. Тому ви об’єднали свої зусилля з іншими провідними фармацевтичними компаніями, щоб
запобігти копіювання своєї продукції та продаж за нижчими цінами у будь-якій країні, а також подати до суду на уряд
цих країн, при необхідності. Ви подали судовий позов проти уряду Південної Африки.
Ви повинні підготувати аргументи на захист своєї позиції. У вас буде п’ять хвилин, щоб представити їх у ході цього
судового засідання.

Рольова картка судового засідання: уряд Південної Африки
Ви — високопоставлені посадові особи уряду Південної Африки. Ваш уряд намагається відповісти на запит
фармацевтичних компаній, які подали судовий позов проти вас. Компанія (Фарма Інкорпорейтед) Pharma Inc.
намагається уникнути надання дозволу на копіювання та продаж своєї продукції у будь-якій країні за нижчими
цінами, тобто, нижче роздрібних цін на власну продукцію. В принципі, ви погоджуєтеся з позицією компанії Фарма
Інкорпорейтед (Pharma Inc).
Проте народний рух на чолі з організацією «Кампанія за лікування ВІЛ/СНІДу» (TAC) стверджує, що конституційним
обов’язком держави є забезпечувати доступність дешевих лікарських засобів, зокрема, для боротьби з епідемією
ВІЛ/СНІДу. Ви відгукнулися на політичний тиск народних мас і дозволили імпорт дешевших (копій) препаратів з таких
країн, як Індонезія.
Ви повинні підготувати аргументи на захист своєї позиції. У вас буде п’ять хвилин, щоб представити їх у ході цього
судового засідання.

Рольова картка судового засідання: Кампанія за лікування ВІЛ/СНІДу (TAC)
Ви — група активістів, що представляє членів Кампанії за лікування ВІЛ/СНІДу (TAC) у Південній Африці. Кампанія
стверджує, що держава несе відповідальність за забезпечення доступності дешевших лікарських засобів, особливо,
для боротьби з ВІЛ/СНІД. Уряд відреагував і почав імпортувати дешевші лікарські засоби.
Ви також стверджуєте, що держава несе відповідальність за надання фінансової підтримки ВІЛ-інфікованим пацієнтам
і організаціям, діяльність яких спрямована на боротьбу з ВІЛ/СНІДом.
Проте уряд Південної Африки був притягнутий до судової відповідальності фармацевтичними компаніями, щоб
запобігти будь-якому копіюванню та продажу своєї продукції за нижчими цінами. Таким чином, ви вирішили об’єднати
свої зусилля з урядом, щоб захистити роль держави у забезпеченні доступності дешевих лікарських засобів.
Ви повинні підготувати аргументи на захист своєї позиції. У вас буде п’ять хвилин, щоб представити їх у ході цього
судового засідання.
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Рольова картка судового засідання: судді
Ви — група суддів, які головують на судовому засідання щодо спроби провідних фармацевтичних компаній притягнути
до відповідальності Уряд Південної Африки і запобігти наданню дозволу з боку уряду на копіювання своєї продукції
та її продажу за нижчими цінами. Активісти, які представляють Кампанію за лікування ВІЛ/СНІДу (TAC), захищають
позицію уряду.
Ваша роль полягає у запрошенні всіх трьох сторін по черзі для представлення своїх позицій. Наприкінці презентації
ви не повинні виносити рішення або робити висновки. Ваше завдання полягає у тому, щоб допомогти роз’яснити це
питання, а також підсумувати аргументи на підтримку суперечливих позивних заяв.
Суть проблеми полягає у тому, як вирішити конфлікт, що виник після подання позивних заяв на захист прав
людини. Відповідач у суді (уряд і TAC ) відстоює права на життя і гідність, а обвинувач (Компанія Pharma Inc.) захищає
право власності. В офіційному протоколі судового засідання вказано наступне:
«Права на життя і гідність є найважливішими з усіх прав людини, вони є фундаментальними для всіх інших
прав людини. Ми відносимо себе до суспільства, яке базується на визнанні прав людини, тому ми зобов’язані
поважати ці два права понад інші. І держава повинна демонструвати це, у будь-якій діяльності, що здійснюється,
в тому числі, при покаранні злочинців».
Інша сторона
«Право власності захищене статтею 25 Конституції Південної Африки, в якій говориться наступне: «Власність
25 (1) Ніхто не може бути позбавлений свого майна, окрім випадку, вказаного у нормативному правовому акті
загальної дії, і ніякий закон не може дозволити необгрунтоване позбавлення власності».
Ви повинні підготувати питання до трьох сторін. У вас буде десять хвилин, щоб поставити свої запитання і
вислухати відповіді на них.

Рольова картка судового засідання: журналісти (за бажанням — див. «Ідеї для вправ», що вказані вище)
Ви — група журналістів, які зобов’язані надати матеріали щодо данного судового засідання для преси.
Ваше завдання полягає в тому, щоб надати звіт щодо данного судового засідання і представити у ньому всі точки
зору. У вас є доступ до участі в окремих нарадах, організованих різними сторонами: суддями, членами Кампанії за
лікування ВІЛ/СНІДу (TAC), урядом Південної Африки і компанією Фарма Інкорпорейтед (Pharma Іnc). При відвідуванні
таких нарад ви виступаєте лише, як спостерігач; ви не може заважати, перервати або сприяти роботі групи. Однак ви
можете проводити окремі опитування, якщо це не заважає процесу наради. Для виконання вашої роботи, ви можете
фотографувати, а також мати доступ до комп’ютера, принтера та Інтернету.
Ви представлятимете результати своєї роботи після завершення судового розгляду. Ви можете вибрати формат
для розміщення інформації, наприклад, блог, твіттер, стаття газети, радіо чи телебачення. У вас буде 10 хвилин, щоб
представити звіт.
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Інструкції для проведення частини 2 у малих груп
Ви — група, що складається з чотирьох осіб, кожна особа є представником однієї з чотирьох сторін:
• Компанія Фарма Інкорпорейтед (Pharma Іnc).
• Уряд Південної Африки
• Активісти, що представляють Кампанію за лікування ВІЛ/СНІДу (TAC)
• Судді цієї судової справи.
Інструкції
1. У свою чергу кожна людина повинна представити себе і сторону, яку вона представляє, тобто роль, яку вона
грає.
2. Далі кожна людина повинна вказати свої думки з приводу даної ситуації в кінці судового розгляду. Якщо вона
вважає, що буде легко знайти спільне рішення, вона повинна показати зелену карту, а якщо вона вважає, що це
буде важко зробити, вона повинна показати червону картку. (Мета використання цих карток полягає у допомозі
кожному дізнатися більше про те, як відбувається процес прийняття спільного рішення.)
3. Тепер ваше завдання полягає у спробі прийняти задовільне рішення на основі консенсусу, досягнутого між
чотирма сторонами. Ви повинні вести дискусію протягом раундів. Суддя головує в обговоренні і представляє
свою позицію в останню чергу.
• Перший раунд: представити вашу позицію
• Другий раунд: представити свої ідеї для прийняття рішення
• Третій раунд: обговорення запропонованого рішення
4. Уважно слухайте один одного. В кінці прийняття кожного рішення ви повинні вибрати колір картки і показати її,
щоб повідомити, якої ви думки на даний момент про перспективу прийняття спільного задовільного рішення.
5. В кінці процесу прийняття рішення і досягнення згоди необхідно вибрати одну особу для представлення звітної
інформації з результатами спільного засідання.
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