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Verslag ICASA Dinsdag 10 december
De plenaire sessie begon vandaag niet met preventie van transmissie van moeder naar kind, maar
met eliminatie van transmissie van moeder naar kind. (EMTCT ipv PMTCT)
Moeders die hiv+ zijn de oorzaak van 95% van de kinderen die leven met hiv. Het is belangrijk om
goed naar de cijfers te kijken en onszelf af te vragen waarom het is dat bijv. in Swaziland de infectie
onder meisjes laag is, maar vanaf 10 jaar plotseling stijgt en in Oeganda dit vanaf 15 jaar gebeurd.
Ook is het belangrijk niet alleen over kinderen te praten, je hebt ook een gezonde moeder nodig om
de familie bij elkaar te houden.
Er zijn nog steeds erg weinig kinderen aan de ART's in vergelijking met volwassenen, ook worden
kinderen minder vaak getest. We moeten dus zorgen, en hier zijn de civiele organisaties voor nodig,
dat kinderen getest worden, op behandeling gezet worden en goed gemonitord worden.
Ook was er deze ochtend veel aandacht voor adolescenten. Er zijn momenteel op de wereld meer
jongeren dan ooit. En alhoewel wereldwijd de hiv infecties dalen, stijgt deze juist onder jongeren.
Jonge vrouwen lopen zelfs 2x zoveel risico als jonge mannen. Werk samen met jonge mensen en:
""do not fear to let down our practices or policies who harm our fight against aids."
Tenslotte hebben we een erg interessant college gehad van Robin Wood over Tuberculose (TB). De
rate van TB is momenteel in Kaapstad op hetzelfde niveau als in 1900 en ook de TB rate in geheel
Zuidelijk Afrika is erg hoog. We kregen een hele les over de hoeveelheid lucht die je moest inademen
die andere mensen ook hebben ingeademd. (rebreathing). De Conclusie was in elk geval dat men het
meeste thuis is en op school, dat je daar veel meer lucht ''hergebruikt'' dan buiten en dat daarom de
kans op TB groot is. We moeten onze klaslokalen en huizen dus goed ventileren.
Vervolgens ben ik na een sessie geweest over African Leadership. De kern van deze sessie was dat
vrouwen het meest getroffen worden door HIV en dan vrouwen het gezicht van hiv is. Ook hier d e
oproep om schadelijke praktijken, gebruiken en rituelen te stoppen die de verspreiding van HIV
kwaad doen. Verder ben ik altijd weer onder de indruk van de cijfers die de impact van een extra jaar
scholing voor meisjes heeft. Dit betekent dat een meisje later en minder kinderen krijgt en dat het
BNP van een land omhoog gaat.
Ook hebben Anke en ik een sessie gevolgd over de toegang tor SRGR diensten voor jongeren. Van de
aanwezige sprekers was met name de presentatie van Jon Hopkins van IPPF interessant. Hij
benadrukte dat er niet alleen op de jongere gefocust moet worden, maar ook op andere actoren
zoals: dienstverleners, ouders, leraren, youth mentors en health workers moet betrekken. Diensten
moeten stigma vrij zijn en jeugdvriendelijk. Niet veroordelend, maar luisteren en advies geven, zodat
jongeren geïnformeerd keuzes kunnen maken.
Tenslotte werd er nog een opmerking gemaakt over de comprehensive sexual education, waar
afgelopen zaterdag ministers van onderwijs en gezondheidzorg in Zuidelijk Afrika hun commitment
aan hebben gegeven, alleen echt comprehensive is, als er ook toegang tot SRGR diensten bij zit.

Tenslotte hebben Anke en ik aan het eind van de dag een abstract sessie bijgewoond over stigma en
discriminatie. Uit meerdere case studies bleek dat kinderen met hiv of die samenwoont met iemand
met hiv, meer werd gestigmatiseerd en gediscrimineerd. Verder vertelde CAFOD over een project om
Faith leiders te betrekken bij het verminderen van stigma en discriminatie. "Faith is the backbone of
people's behaviour, norms and attitudes"" daarom is het belangrijk om faithleiders te betrekken bij
programma's. Ook omdat er nog steeds veel voorbeelden zijn waarin religieuze leiders verkeerde en
stigmatiserende boorschappen uitzenden. Uit het onderzoek bleek dat in alle drie de landen
discriminatie en stigma beduidend naar beneden was gegaan. De locale religieuze leiders zijn vaak
erg bereid om mee te werken, daarentegen is het een stuk lastiger om hoger geplaatste leiders te
betrekken. COFAD heeft gewerkt met de tool van GNP+, deze hadden ze wel aangepast. Ik ga zeker
nog contact opnemen met de presentator van deze studie. Wat zij hebben gedaan lijkt erg op het
werk wat de EAA ook doet met hun framework for dialogue. Ik ben benieuwd of er nog linken met
hen te leggen zijn.
Dit was het voor vandaag. Morgen is alweer de laatste dag van de conferentie met,helaas op
hetzelfde tijdstip, twee sessie over FBO's betrokkenheid en religie en seksualiteit. Anke en ik splitsen
ons dus (weer eens) op.

