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Katalóniában a pandémia kezdeti időszakában a szegényebb régiókban hat-hétszer többen
haltak meg, mint a gazdagabbakban. Chicago-ban 2020 áprilisában az afroamerikaiak
koronavírus miatti halálozási kockázata négyszer akkora volt, mint a fehéreké.
A szocioökonómiai egyenlőtlenségek a történelem során minden egészségügyi válság
idején megnyilvánultak. Az 1918 és 1920 közötti spanyolnátha idején Indiában és DélAmerikában hússzor, negyvenszer többen haltak meg mint a gazdag országokban. A
gazdagabb északi országokban pedig azokon a vidékeken, ahol szegények éltek, ugyancsak
többen haltak meg, mint a gazdagabb régiókban. Ez a minta 2009-ben a H1N1-influenzapandémia idején is megismétlődött.
2022. január 15-ig világviszonylatban 326 millió ember fertőződött meg, akik közül több
mint 5,5 millió meghalt. A fertőzési és halálozási ráták azonban világviszonylatban
különbözők. A szociális és egészségi egyenlőtlenségeknek a pandémiára való visszahatása
most már sokkal több dimenzióban nyilvánul meg mint az első hullám idején.
A pandémiával kölcsönhatásban levő szociális egyenlőtlenség nemcsak a neoliberális
országokban, mint az Egyesült Államokban és Nagy-Britanniában van jelen. A fertőzési
ráta 2020 áprilisában Spanyolország szegényebb vidékein a gazdagabbakhoz viszonyítva
hat-hétszer magasabb volt. Németországban a második hullám idején (2020 december –
2021 január) az előnyösebb vidékeken 100.000 lakosra 47 haláleset jutott, a szegényebb
vidékeken 53. Világviszonylatban a magas halálozás összefügg a jövedelmi
egyenlőtlenséggel, a pandémia idején pedig ez még fokozódott. Frank J. Elgar és mt. a
világ 84 országában végzett felmérése szerint a koronavírus miatti halálozás azokban az
országokban, ahol a jövedelemkülönbség magasabb, többen haltak meg, mint ott, ahol a
jövedelem arányosabban oszlik meg.
Mindezekkel éles kontrasztban áll az a szörnyű tény, hogy a nagyon gazdag országok a
pandémia idején még jobban meggazdagodtak. A világ tíz leggazdagabb országa
megduplázta vagyonát, amely így 700 milliárd USD-ről 1,5 trillióra növekedett, ami
naponta 1,3 milliárd USD-nek felel meg. Az Oxfam jelentés szerint ez idő alatt a
világnépesség 99%-ának jövedelme csökkent vagy stagnált. A globális
egyenlőtlenségekről szóló jelentés szerint a globális multimilliomosokra az 1990-es évek
óta a növekedés 38%-a, miközben az alsó 50%-ra mindössze 2%-a jutott.
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