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AID Sin ontwikkelingsland,en
N E o E R L A N D S E O V E R H E I D S - E N

"HI V-AlDS-p reventi in
e ontwikkelingsIanden: inadequaat,ongecoórdineerden onvoldoende."(drsJ.P.Pronk)1
"ln jaar
het
2000 zijn er minimaal38% miljoen geïnfecteerdenen maximaal 109%
miljoen, van wie 90 procent in ontwikkelingslanden."(M.H.Merson,directeur
Programme
WHO-Global
onAIDS)'
'Yoor internationale HlV-AlDS-programma's is slechtsf 200 miljoenbeschikbaar,
terwijl er íeitelijk f 4 miljard nodig is om enig
succeste hebben."(dr HiroshiNakajima,
directeur-generaal
van de Wereldgezondheidsorganisatie)3

M E D E F I N A N C IE R I N G S P R O G R A M M A ' S

L.F.M.van derFloeven

Nederlandsenongoua eln em etttele organisaties onftaikkelen
steeds m eer int ernati onale AlDS-pra)entieprogramltw\.Tocb is
bunbijdragebeperkt,
gaien deaenuacbte
enormegroeivande
AIDS-epidemie.

^E[*#lr*rïntm::x'

van HarvardUniversityop grondvan wisvan de internationale
AlDS-commissie.
dater in hetjaar2000
kundigemodellen,
verschillende
Íactoren.
vindt
dat
er
aan
Hij
ongeveer110miljoenbesmettemensen
on,roldoende
socialeen politieke
belangzullenzijn.6
stellingvoorde HIV-AI
DS-problematiek
gebestaat.Ookwordende epidemische
Aanpak
volgenontkend.Daardoor
vindtzelfsin de
medicijnvoorde
Vaneen levensreddend
meestgeplaagde
regio'sgeenvolledige
zal voorlopiggeensprakezijn.
mobilisatie
van allebeschikbare
middelen slachtoffers
en ditiodideoxyinosine
AZï, pentamidine,
plaatsen kan de exponentiële
groeivan
carbsodiumvertragenslechtsde aÍbraak
HIV-AIDSslechtstijdelijken beperKworDe overige
van het auto-immuunsysteem.
denafgeremd.4
zijn
AIDS-remmers
150 experimentele
De meesteslachtoffers
zijntussende 20
nietoÍficieelgeregistreerd.T
en 35 jaar;dus daalthet aantalbeschikdoor
Het onderzoekwordtgecompliceerd
bareproduktievekrachten,metals gevolg
AÍgezien
virusvormen.s
de verschillende
dat binnenatuienbare
tijd het huidigeecoonvan de vooreen derdewereldland
nomischeontwikkelingspeil
zal aÍbrokkedraagbarekostenvan eendergelijkmedilen.Vanwegede ingrijpende
socialeen
politieke
gevolgen
vande epidemie,
mede cijn,is de kansook grootdat het nietgede HIV-2schiktis, omdatbijvoorbeeld
gevolg
vande economische
een
schade
voorkomt.
variantvooralin West-AÍrika
diezijtoebrengt,
isAlDSveelmeerdan
Alle researchis immersgerichtop de in de
eenindividuele
ziekte.
HIV-1Volgensde Wereldgezondheidsorganisa-westersewereldveel prominentere
variant.
in
tie lag het aantalH|V-geïnfecteerden
aanpakvormt
maart1992mondiaal
tussende 12 miljoen Een betereen eÍfectievere
eenop prevenÍiegerichtprogramma.
en 1Bmiljoen,onderwiebijna1 miljoen
cenDaarbijstaangedragsveranderingen
kinderen.s
Sindsapril1991steeghetaantraal.HetaÍlerenvan oudegewoontesen
talAlDS-patiënten
wereldwijd
tot bijna2
miljoenpersonen.
Voorhetjaar2000schat het aanlerenvan nieuwgedragis echter
zeermoeilijk.ZelÍsin eenwelvarende,
dezeorganisatie
hetaantalAlDS-zieken
als
en opensamenleving
op 12-18miljoen,
metdaarnaast
mlnimaal hoogontwikkelde
neemthetonveiligvrijen
38,5miljoenH|V-geïnfecteerden.
ïen mil- de Nederlandse
joenkinderenzullenhunoudershebben
inwoweertoe.sBij de veelalongeletterde
staan
nersvan de ontwikkelingslanden
verloren.
waardenhoogin aanzien;er is
traditionele
Daarentegen
voorspellen
onderzoekers
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daarveelmoednodigom op seksuele
gerichteprogramgedragsverandering
ma'suitte voeren.omdatdie kunnenincultureleoÍ
druisentegengodsdienstige,
politieke
belangen.
Totnu toe vormtde financieringvan deze
campagnesnog het grootsteprobleem.
De budgettenvoorde gezondheidszorg
in
bedraagtslechtseen
ontwikkelingslanden
fractievan dievan westerselanden.De
groeivan Derde
geringeeconomische
Wereldlanden
beperktde mogelijkheden
nog meer.
voordeAlDS-bestrijding
hulpblijft
internationale
Gecoórdineerde
geboden.Daarbijzoudenbasisbewegingenzoveelmogelijkmoetensamenorganisaties
werkenmet internationale
- WHO,UniceÍ,UNFPAenUNDP- zodat
de voorlichting
ookde kleinstedorpenen
gehuchten
EenÍijnmazig
kanbereiken.
van condooms,bloeddistributienetwerk
testlaboratoria
en eventueelomruilspuiten
moet
voor intraveneuze
druggebruikers
dezecampagneondersteunen.
Steeds meer een ziekte
van armen
Het rislcoop een HIV-AIDS-besmetting
varieertoerland.InAÍrikavindtde virusoverdrachtvrijweluitsluitendplaatsvia
contact.InThailandbeheteroseksueel
gonde epidemie
onderinwaarschijnlijk
In de
traveneuze
druggebruikers.
wordenvooralhomosekindustrielanden
druggebruikers
suelenen intraveneuze
ln Oost-Europais onveiligmeslachtoffer.
dischhandelende grootsteoorzaak.l0
AIDS lijktsteedsmeereen zieKe van ar"Zelfsin de welvarende
mente worden.
VerenigdeStatenverplaatstde besmetzichvande blankemiddengroetingskans
pen naarde getto'svan de armezwaden,
latino'sen prostituées",
druggebruikers,
gezondheidsdirecteur
aldusH. Nickens,
van het
zorgvoorminderheidsgroepen
verbondvan medischefaAmerikaanse
culteiten.ll
Azië: mi ljoenen pati ënten
in het iaar 2000
Nu hetvirusookAziëheeftbereikt,valt
Zo'n3 miljard X
hetergstete vrezen.r2
6-Íire NF.24
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mensen- de helftvande wereldbevolking
woneninAziè;in China1,1miljarden B4O
miljoenin India.HetHIV-AIDS-virus
heeft
behalvein Thailand(seksindustrie)
in dit
werelddeelnog maareen beperktaantal
slachtoffersgeëist.Wel stijgthetaantal
H|V-geïnÍecteerden
onderintraveneuze
druggebruikers
onrustbarend.
In 1992
steeghun aantalinAssam(lndia)binnen
éénjaar tot 50 procent,in Yunnan(China)
tot 35 procenten in Myanmar(voormalig
Birma)tot maarliefst72 procent.
Maardit zal nietzo blijven.Zuid- enZuidOost-Aziëheeftnu ongeveeréén miljoen
seropositieven
(0,03%van de bevolking).
Menverwachtdat de epidemiezichvooral
in Zuid-Azië- metcirca1.100miljoeninwoners- snelzal uitbreiden.
Alleeneen intensieveen preventievecampagnemet hulp
van buitenaÍkan hierveelleedvoorkomen.

AIDS-PREVENTIE

le gebiedenbinnenenigejarenmethet ,.
//
H|V-vlrusbesmetzijn.Migranten-arbeiderszijnvan oudsherverspreiders
van
velegeslachtsziekten
op hetplatteland.
:;
Sindskortkunnenookde Indiase
'truckers'
als risicogroep
wordenaangemerkt.la
Volgensde WHOteltIndianu 500.000
HIV-geïnÍecteerden
en 2.700AIDS-patiënten. De toekomstigeontwikkeling
is moeilijkte voorspellen.
Sommigewaarnemers
verwachtendat in hetjaar2000meerIndiërsbesmetzullenzijndan nu wereldwijd.
Ontwrichte samenlevingen
In ontwikkelingslanden
gaatde seksuele
ontwikkeling
gepaardmethetaangaan
van verschillende
seksuelerelaties.De
kansop besmettingneemtdaardoortoe.
Bovendien
vormtde ongelijkheid
tussen
de seksener een grootprobleem.ln Derde
Wereldlanden
houdeneconomische
en
socialeÍactorennog meerverbandmet
elkaardan in westerselanden.InAzië,
AÍrikaen Zuid-Amerika
kunnende vrouwen het gebruikvanvoorbehoedmiddelen
meestalnietafdwingen.Mannenbepalen
oÍ en, zo ja, welk middelzalwordengebruiK.
AIDS zal het aantalproduktieve
krachten
in ontwikkelingslanden
drastischverkleinen.Hetwerkmoetdoormindermensen
wordengedaan,terwijlhetaantalmensen
datvan de werkendegroepaÍhankelijkis,
zal stijgen.De moeizaamverworvengegroeioverde afgeloringeeconomische
pen decennlazal dalen,waardoorde kwaliteitvan de gezondheidszorg
verderzal
verslechteren.
De afnamevan het nationaalinkomenleidttot eenverminderde
invoervan condooms,
medicijnen
en apparatuur.Omdathetaantalseropositieven
toeneemt,zijner tevensminderbedden
voorandereziekenbeschikbaar,
waardoor
ook de algehelegezondheidstoestand
verslechtert.
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Paoloen Riode Janeirois minstens40
procentvan de tienduizenden
straatkinderenseropositief.r6
WerkloosheidpercAntagesvan20 tot40 zijn'normaal'en
nemen
nu doorde epidemie
nog meertoe.Daarnaastis de alfabetiseringsgraad
laag,
waardoorkennisoverdracht
maar op beperkteschaalmogelijkis. Ook het'bereik
van de communicatienetwerken
is gebrekkig.
Het makenvan afwegingenen het inschattenvan risico'sis voorveel Derde
Wereldburgers
ergmoeilijk.Doorhet
korte- termijndenkenmaal( men zich niet
zo drukom eenzieKe die zich meestal
pas op langeretermijnopenbaart.In je
levensonderhoud
voorziendoor prostitutie
is dan belangrijker
dan het besmettingsgevaar.

. Naar een efÍectieve bestrijding
De gezondheidsuitgaven
van de overheid
India: meestbedreigde land
in ontwikkelingslanden
liggenlaag.Zo beIn India,met zijn 843 miljoeninwonersen
steeddede overheidin Bangladeshin
zijnenormeomvang,is de HIV-AIDS-pre1987Í 1,50,in Ugandaf 1,- en in Tanzania
ventiehaastonbegonnenwerk.Hetaantal
f 7,- per persoonperjaaraan de volksgegeïnÍecteerden
schatmen nu op een half
zondheid.rT
miljoen,maarvoorhetjaar 2000op meer
De uitgavenvoorcondoomsliggentussen
dan 10 miljoen.Er zullendan2 miljoen
de Í 4,60en Í9,- per echtpaarperjaar.In
slachtoÍferste betreurenzijn.
veel gevallenoverschrijden
deze uilgaven
Het eersteIndiaseAlDS-slachtoffer
werd
het overheidsbudget.
Eigenbijdragenvan
zesjaar geledengeregistreerd
in Manipur/
de bevolkingaaneen condoomprogramNagaland.Het betroÍéénvan de 25.000
ma zijn maarin beperktematemogelijk.
verslaafdenuit dezeopiumrijkestreek.
Als mentot eendergelijkprogrammabeNaderonderzoekin 1992toondeaan.dat
sluit,moetener betrouwbarecondooms
van sommigegroepenverslaaÍden50 prokomen.Recentelijk
bleekuit internationaal
centbesmetis; de oozaak is het gemeenconsumentenonderzoek
dat de allerschappelijk
gebruikvandrugsspuiten.
slechtstecondoomsin de ontwikkelingsEenanderrisicoÍactor
vo rmende bloedlandente vindenzijn.18
ZelÍsin een land
transfusies.lnIndiawordtB0 procentvan
alsThailand,metveelsekstoerisme,
zijn
de bloeddonorenbetaald.Hetnadeelvan
de condooms
slecht.
commercile
bloedhandel
is de onvoldoenIn ontwikkelingslanden
is seksualiteittade controleop H|V-virusbesmetting.
Zo
boe.De katholiekekerkverbiedtoÍÍicieel
bleekin 1992 dat 2 tot 4 procentvan de
het gebruikvan condooms.De toenemenbloedbankdonoren
in het Satra-district
de verwestering,
de groelvan de steden
(Maharastra)
seropositief
was.lntussen
en de individualisering
hebbenechtergroheeftde Indiaseregeringbeslotenspete invloedop hetaccepterenvan andere
cialebloedtestapparatuur
voorde grote
Beperkte successen
omgangsvormen.
De kerkkan dezeverstedenbeschikbaar
te stellen,maarvan
In 1975begonmenin Bangladesh
met
anderingenaÍremmen,maarnietstoppen.
de 1.000bloedbanken
staaner slechts
campagnes
voorgezinsplanning.
In
ln de ontwikkelingslanden
kan de HIV600 onderstaatstoezicht.
De grotevraag
100.000distributiepunten
verkooptmen
AIDS-epidemie
ookop termijnslechtsvia
naarmenselijkbloedstimuleertde oprichnu meerdan90 miljoencondooms.
preventievemaatregelen
Toch
effectieÍworden
tingvan nog meerlokaleparticuliere
trans- bereiktmenzo maarachtprocentvan
de
bestreden.
Om datte bereikenmoetmen
fusiecentra,
en juistdezeondernemingen seksueelactieven.Voorvolledigebetweeproblemenoplossen.Teneerste:het
missenvaak de nodigeexpertiseen geld
scherming
zou Bangladesh
eenmiljard
bereikenvanpermanentegedragsveran-'
voorscreeningsapparatuur.
condoomsperjaarnodighebben.
deringen-'vrij veilig'-is moeilijk.Te meer
Nogeen bronvan verspreiding
zijnde
lnZaire is in vierjaartijdshetaantalverdaarhet inzichtin de dynamiekvan riskant
prostituées,de seizoenarbeiders
en de
kochtecondoomsgestegen
van'l miljoen seksueelgedragontbreekt.De meeste
vrachtwagenchauÍÍeurs.
Hetaantalbetot 18 miljoen.
Tochbereiktmenookdaar
wetenschappelijke
verklaringen
zijnonbesmettepubliekevrouwenneemtgestaag
slechts2,25procentvande seksueelac-.
vredigend.Tochzou een beterbegripvan
toe.In Groot-Bombay
(10 miljoeninwotievemannen.rs
risicogedrag
leidentot eÍfectieverepreners)is 30 procentvande 100.000tot
ln hetalgemeenis hetmoeilijk
om in Derde ventieprogramma's.1s
Tentweede:schie150.000prostituées
besmet.r3
Na enige
Wereldlanden,
methunsluimerende
arten definanciëlebijdragenvoor de interjarenkerenzijveelalterugnaarhungemoedeen voondurende
stríjdom hetdanationaleAl DS-bestrijding
ernstigte kort.
boortestreek.
Daardoorzal
gelijksebestaan,
zo'n40 oroverderte kijkendande
De kansop eenexponentiële
toename
centvan de zwangere
vrouwenin de rura- dagvan morgen.
Alleenal in Manila,Sao
van het aantalslachtoffers
liotdan ook t
NRG NR.24
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voor de hand.Laatdat de westerselanden
onverschillig?.
Met dank aan prof.drsE.W.RoscamAbbing, drs J.H. Moerkerk en drs C. Schróeder voorhun kritischcommentaar.
onsL.EM. ueNom Hoanw,
sociaal-wetenschapper
enfree-lance
journalist
Noten
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Turkije:gebrokenbeloftes
ECENTELIJK
verscheen
over
Turkijeeenaantalrapporten.
Helsinki
Watch,onderdeel
vande Amerikaanse
oroanisatieHumanRights
Watch,publiceerde
in
december1992hetrapport'Broken
promises:Torture
andkillings
continue
inTurkey'.
Uitdit rapportblijktdathethelerechtssysteemin datlandis doortrokken
van
marteling
en mishandeling
en datdeze
praktijken
nietslechts
zijnvoorbehouden
aanvermeende
terroristen
of Koerdische
separatisten.
Artsenvande Turkish
Medi(TMA)vertelden
calAssociation
de delegatievanHelsínki
Watchdatmarteling
systematisch
wordtgebruikt:
'Dr
Hyseyin
Ustaanddr NesrinUsta
wereseverelytoÍturedin Kocaeli.Wesent
faxesto theMinisters
of theInterior
and
HumanRights,
totheSecurity
Directorate,
to theGovernship
ofÍice,butwegotno
response.
Thetwodoctors
werearrested
on July2. OnJuly9, beforebeingsentto
thelstanbul
StateSecurity
Court,theywere
seenat theforensic
office.Thereportthere
indicated
thattheybothhadmarkson their
shoulders
andundertheirarms,consistent
withsuspension,
andmarkson theirgenitalsconsistent
withelectric
shock.
Thiswasa typicalincident
forus;in front
oÍ everyone,
eventhougheveryone
knows
aboutit,tortureis beingdoneandnooneis
punished
forit.Wewantthetorturers
punished
aswellasthosewhopreparefor
tortureandthosewhoclosetheireyesto
"
it.
Na lsraëlen EgyptelsTurkile
de grootste

ontvanger
vanAmerikaanse
hulp:125
miljoen
dollaraaneconomische
steunen
450miljoen
aanmilitaire
leningen
voor
1993.Helsinki
Watchconcludeert
dat
zolanginTurkije
ernstige
schendingen
van
plaatsvinden
mensenrechten
ditsoort
militaire
hulpmoetwordenbevroren.
Depositievanartsen,
metnamebijhulp
aangevangenen,
is precair.
DeTurkish
Medical
Association
deedde
volgende
aanbevelingen:
- Artsenmoetengevangenen
onderzoeken
vooren nade detentie,
zonderdathierbij
politieaanwezig
is.Hiervan
moetaltijd
eengeschreven
rapportwordengemaakt.
- Eengevangene
moetzijneigenarts
kunnenkiezen,
zo nodigzorgtdeTMA
vooreenarts.
Totdusverre
heeftde regering
deze
aanbevelingen
nietovergenomen.
BeginaprilstaÍtteAmnesty
International
eeninternationale
schri.jfactie
over'Human
rightsand,the
medicalprofession
inthe
southeast
of Turkey'.
ln de loopvan1992
stierven
tenminste
14gevangenen
aande
gevolgen
vanmarteling;
de meesten
in het
zuidoosten
vanhetlandwaareengewapendconflicttussende regering
ende
Koerdische
(10miljoen
minderheid
op een
bevolking
van56 miljoen)
wordtuitgevochten.Eendelegatie
vande Turkish
Medical
Association,
diehetgebiedinapril1992
bezocht,
rapporteert
overde enorme
druk
waaronder
artsenin de regiomoeten
werken.
gedwonZijwordenbijvoorbeeld
genvalserapporten
teschrijven
in gevallenvanmarteling
oÍ verdachte
doodtijdens
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gevangenschap.
Zevenartsenwerden
gearresteerd
en gemarteld;
in 1992stierventweevanhenin Diyarbakir.
Hun'vergrijp'washetbehandelen
vangewonden.
Alsartsenhetnamelijk
nietaande autoriteitenmelden
wanneer
ze eenschotwond
behandelen,
lopenze hetrisicovanver.169
hoorenvervolging
onderart.
vanhet
Turkse
Wetboek
vanStraÍrecht,
dat"sheltering,guidingor assisting
members
of
armedorganizations
witha maximum
possible
sentence
of TYzyears
underthe
termsof theAnti-Terror
Law"verbiedt.
Het
TMA-rapportstelt:"lftheydon'treport
these,theymayfacethreeyearsin prison;
iÍ theydo,theyareaÍraidfortheirsecurit y . . , "I nÍ e b r u a 1
r i9 9 3 ' v e r d w e n e n ' ae retns
en eenadvocaat;
zijwerdenlaterdood
gevonden.
Veiligheidstroepen
bezetten
r e g e l m a tzi gi e k e n h u i zeenng e b r u i k e n
dezealslegerbasis.
Ditallesheeftgeleid
toteenexodusvanmedischpersoneel
uit
h e tg e b i e d .
Amnesty
dringter bijde regering
onder
meerop aan,dater inhetgevalvanoverlijdenindetentie-omstandigheden
onaÍhankelijk
plaatsvindt
onderzoek
enwel
volgensinternationale
standaarden,
zoals
dievande Verenigde
Naties.
Ookmoeten
artsenonaÍhankelijk
enzonderangstvoor
vervolging
hunwerkkunnendoen.
Ooku kuntschrijven.
Voormeerinformatreenmateriaal:
Amnesty
International,
Secretariaat
Medische
Beroepsgroep,
Keizersg r a c h6t 2 0 ,1 0 1 7E RA m s t e r d a m ,
tel.020-6264436
(wo.endo.).
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