Aidsbestrijding gefrustreerd
door dure medicijnen
en kuisheidsideologie VS
ln een rapport dat op de conferentie werd gepresenteerd, concludeerde de Wereldbank dat
arme landen een toereikende
bestrijding van hiv en aids nog
steeds niet kunnen betalen, ook
al zijn er steeds meer goedkope
medicijnen beschikbaar. Vier
jaar geleden kostte een combinatie van aidsmedicijnen nog
ongeveer 10.000 tot 15.000 dollar per patiënt per jaar. Diezelfde therapie hoeft tegenwoordig
niet meer dan driehonderd dollar te kosten, maar ook dat is
nog te veel. Circa drie miljard
mensen leven van minder dan
twee doll ar per dag, ongeveer
een miljard kan maar één dollar
uitgeven. Het totale volksgezondheidsbudget is in veel
arme landen lager dan wat
nodig is voor alleen de aidsbestrijding. Het gevolg is, dat
vorig jaar slechts zeven procent
van de bijna veertig miljoen
mensen met een hiv-besmetting
of aids kon beschikken over de
j uiste geneesmiddelen. Het probleem wordt bovendien verergerd, doordat er virussen ontstaan die resistent zijn tegen de
veelgebruikte geneesmiddelen.
Om ze te bestrijden zijn nieuwe
kuren nodig, die weer minstens
even duur zijn als de behandeling vier jaar geleden was. Ook
j uridische problemen staan een
krachtige aanpak in arme Jan-

De vijftiende internationale aidsconferentie die half juli in Bangkok
plaatsvond, werd gedomineerd door
kritiek op de VS en zorgen over de
onbetaalbaarheid van de medicijnen.
den vaak in de weg. De goedkope geneesmiddelen, die onder
meer gemaakt worden in India
en Brazilië, zijn niet overal te
koop vanwege patenten van de
grote farmaceu tische bedrijven.
En mochten de arme landen erin
slagen de behandeling van aidspatiënten op orde te krijgen, dan
dreigt al snel een tekort aan medicij nen. Om alle hiv- en aidspatiënten ter wereld te behandelen zijn bijna honderd miljoen
pillen per dag nodig.

Verboden in de les
over condooms te praten
Naast de problemen met de
medicijnen, belemmert ook de
opstelling van de Verenigde Staten een doeltreffende aids-aanpak. Op de conferentie was veel
kritiek op het Amerikaanse aidsbeleid, dat vooral bepaald wordt
door een religieuze ideologie
waarin seksuele onthouding
centraal staat, en het gebruik
van
condooms
afgewezen

wordt. De kritiek werd onder
andere verwoord door Mabel
Wisse Smit als vertegenwoordiger van het Open Society
lnstitute van valutaspeculant en
miljardair George Soros. 'Geldschieters moeten niet kieskeurig
zijn bij het beschikbaar stellen
van geld voor het bestrijden van
hiv en aids. Niet de eigen ideologie telt, maar wat nodig is voor
mensen met hiv en aids.'
President Bush beloofde bij zijn
verkiezingscampagne in 1999
om het kuisheidsonderricht op
scholen sterk te promoten, en dat
brengt hij nu in de praktijk. Praten over condooms in het lesprogramma is in een aantal staten
verboden. In plaats daarvan krijgen studenten op school te horen
dat kuisheid de enige juiste manier is om zwangerschappen of
aids te voorkomen. Mensenrechtenorganisatie Human Rights
Watch (HRW) concludeert hierover: ' De overheid spendeert
honderden miljoenen dollars aan
onthoudingprogramma's die de
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jongeren blootstellen aan het
besmettingrisico.' HRW wijst op
onderzoek waaruit blijkt dat
ondanks de dure programma's
vorig jaar 43 procent van de
vrouwelijke en 49 mannelijke
scholieren minstens eenmaal
seks hadden. Jongeren in de categorie 13-24 jaar vertegenwoordigen in de VS dertien
procent van de nieuwe aidsgevallen. Meisjes tot twintigjaar
blijken in die groep het vaakst
getroffen.
Andere kritiek op de VS kwam
in Bangkok van VN-sectretarisgeneraal Kofi Annan. De VS
zijn traag in het nakomen van
hun beloftes, doordat ze weigeren de gelden voor aids-bestrijding volledig in het aids-fonds
van de VN te stoppen. 'Het wereldwijde fonds is klaar voor de
start. Als individuele regeringen
hun eigen initiatieven ontplooien, beginnen ze met niets,
duurt het langer, en zal het geld
dat ze hebben lange tijd niet
besteed worden.' •
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