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Vandaag stond in het teken van preventie. 

De dag begon vandaag met sessies over stigma en discriminatie van de key population. (mannen die 

seks hebben met mannen, drugs gebruikers, sekswerkers, transgenders etc.) De grootste 

oorzaken  van  deze stigma en discriminatie zijn o.a. gebrekkige wetgeving en beleid, omgeving, 

negatieve media, haat speech van religieuze, politieke en community leiders. Ook discrimineren 

health workers vaak de key populatie. 

Vervolgens hadden wij een erg energieke presentatie van de directeur van Condomize, een condoom 

promotie programma van de UNFPA. Haar boodschap was gericht aan de jongeren. Haar advies aan 

de jongeren was, onthoud of stel je eerste seksuele ervaring uit. Zorg dat je voldoende informatie 

hebt en laat je besnijden voordat je seksueel actief wordt. Ben je wel seksueel actief: gebruik dan een 

condoom. Seks is de hoofdoorzaak van HIV transmissie en condooms zijn nog steeds de goedkoopste 

en effectieve methode die we kunnen gebruiken om verspreiding van HIV te voorkomen. 

Ook kregen we een overzicht van de epidemie van vandaag. Aids staat nog steeds in de top 5 van 

wereldwijde oorzaken van sterfte. In 2012 waren er nog 6300 nieuwe infecties per dag. 95% hiervan 

vindt plaats in ontwikkelingslanden. Waaronder veel kinderen onder de 15 jaar.  HIV prevelance in 

Noord Afrika is nog steeds laag. De prevelance in Zuidelijk Afrika is nog steeds disproportioneel groot 

In de 16 dagen campagne tegen Gender based violence,(GBV) kon het niet anders of er was ook 

tijdens ICASA aandacht voor GBV. Er is voldoende bewijs voor connecties tussen GBV en HIV. 

Verkrachting en geweld door partner of familielied, is de meest voorkomende vorm van GBV. Als 

vrouwen hun status onthullen aan hun partner staan ze vaak bloot aan geweld, ook de vrouwen die 

melden dat ze negatief getest zijn. "'where there is violence, whether it's physical, sexual or 

psychological, there will be aids." GBV is een wereldwijde gezondheidscrisis met een grote van een 

epidemie. Ook hier kwam weer naar voren dat gezondheidwerkers vaak erg discriminerend zijn, zelfs 

tegen slachtoffers van GBV. Tenslotte is het van belang dat jongens en mannen betrokken worden in 

programma's en vroeg onderwezen worden over het niet acceptabel zijn van GBV. 

Vaccin against hiv is education. Keep girls on school. 

Ook heb ik nog een sessie over disability bijgewoond. Mensen met een handicap (PWLD) hebben een 

hoger risico gedrag, hogere kans op misbruik, vaak te maken met negatieve houding van health staff 

en hebben minder toegang tot zorg. Er is een duidelijke relatie tussen disability en hiv. Maar 

programma's zijn nog veel te weinig inclusief en ook fondsen ontbreken. Een duidelijke boodschap 

die uit de sessie kwam was: betrek PWLD eerder en beter bij de programma's. De dame van UNAIDS 

vond ook dat we mensen met een handicap onder key populations moeten scharen, zodat het meer 

aandacht zal krijgen. 

Tenslotte heb ik nog een biomedische bijeenkomst over preventie bijgewoond. Maar die informatie 

wordt voor hier iets te technisch vrees ik, voor mensen die niet erg ''into'' hiv en aids zijn, vliegt het 

jargon jullie toch al om de oren. ( ik probeer er wel aan te denken en zoveel mogelijk uit te leggen) 



Tussen de bedrijven door, loop je eens door de global village, ontmoet je mensen van Stop Aids Now, 

bezoek je een foto tentoonstelling, eet je en vergader je met partners of in ons geval 

met  onderzoekers die mogelijk een onderzoek voor Prisma gaan uitvoeren. Het is altijd goed om 

mensen persoonlijk te ontmoeten. 

Vandaag weer een nieuwe  ICASA dag, morgen hopelijk weer een verslag. 

 


