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COVAX och Reportrar utan gränser
favoriter till fredspriset
På fredag avslöjas vem eller vilka som tilldelas Nobels fredspris 2021. Bland
årets oddsfavoriter hittar vi kandidater och organisationer inom miljö,
journalistik och coronabekämpning. WHOs världsomspännande initiativ
COVAX, som syftar till rättvis tillgång till COVID-19-vacciner, har lägst odds,
tätt följt av Reportrar utan gränser och den tidigare favoriten Greta Thunberg.

Sedan 1901 har Nobels fredspris delats ut 101 gånger, med ett antal pauser
under de två världskrigen. Förra året fick förhandsfavoriterna se sig slagna av
högoddsaren Världslivsmedelsprogrammet som prisades för sin insats i
kampen mot svält. Historiskt har priset tilldelats både till enskilda personer
och större organisation och generellt vinner man inte två gånger, bortsett
från Röda Korset som fått priset hela tre gånger.
Enligt oddsen från Betsson är årets favorit COVID-19 Vaccines Global Access
förkortat ”COVAX”, som samordnar internationella resurser för att ge låg- och
medelinkomstländer rättvis tillgång till COVID-19-tester, behandlingar och
vacciner.
- Norska nobelkommittén brukar generellt ge priset till förhållandevis
aktuella personer eller organisationer, vilket COVAX minst sagt är, men
samtidigt har det framförts en del kritik om att fördelningen av vaccinen går
alldeles för långsamt. Miljöfrågan är annars ytterst aktuell och har på senaste
tiden inte premierats i dessa sammanhang, vi får se om det kanske är dags
nu, och i så fall ligger Greta bra till, tätt följt av David Attenborough eller The
Arctic Council, säger Robin Olenius PR-chef.
Bland politikerna har Angela Merkel lägst odds. Den före detta presidenten

Donald Trump hittas också på listan över kandidater men till oddsen 50,00.
Se samtliga odds på Nobelpriset
https://www.betsson.com/sv/odds/ovrigt/specialer/nobelpriser?tab=outrights
COVAX (WHO): 3.00
Reporters Without Borders: 6.00
Greta Thunberg: 6.00
David Attenborough: 15.00
The Arctic Council: 15.00
Unfcc: 15.00
Svjatlana Tsichanoŭskaja: 15.00
Nathan Law: 15.00
Alexei Navalny: 15.00
Angela Merkel: 20.00
Intenational Fact Checking Institute: 20.00
UNHCR: 20.00
Palestinian Centre For Human Rights: 20.00
Black Lives Matter: 25.00
Pope Francis: 40.00
Bill Gates: 40.00
Donald Trump: 50.00
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