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I n 2003 maakte de regering Bush
maar liefst 15 miljard dollar v r ij
voor het ‘President’s Emergency
Plan For AIDS Relief’. In ruil voor

medicijnen uit Washington, namen
veel Afrikaanse landen voor de pre-
ventie van aids het door de Amerika-
nen gepropageerde ‘A BC-beleid’
over: ‘Abstain, Be faithful or use Con-
doms’. Veel van het geld voor preven-
tie ging rechtstreeks naar hulpclubs
van evangelische kerken die zich de
laatste jaren vol overgave op de aids-
bestrijding hebben gestort.

In haar indrukwekkende over-
zichtswerk The Invisible Cure laat on-
derzoekster Helen Epstein zien dat in
de uitleg van de kerken eigenlijk al-
leen de A (van abstinence, onthouding)
ertoe doet. Campagnes roepen jonge-
ren op geen seks voor het huwelijk te
hebben en trouw te blijven aan één
partner. Condooms zouden een laat-
ste redmiddel moeten zijn, maar de
Amerikanen stopten met de versprei-
ding ervan. Bush en de kerken verde-
digen hun beleid met onderzoeken

De Afrikaan heeft in
zijn leven minder seks-
partners dan de Ameri-
kaan. Wat verklaart dan
wél de grote aids-plaag?

uit vooral Oeganda. Dit was in de ja-
ren negentig het enige Afrikaanse
land waar het aantal nieuwe hiv-be-
smettingen afnam. De jonge presi-
dent Museveni, die in 1986 op 41-jari-
ge leeftijd na jaren van dictatuur aan
de macht kwam, onderkende het pro-
bleem en maakte aids al eind jaren
tachtig bespreekbaar. Anders dan in
veel andere Afrikaanse landen, ha-
merde de overheid erop dat aids niet
zozeer een ziekte is van prostituees of
homoseksuelen, maar dat álle Oegan-
dezen besmet konden raken.

Maar de sleutel voor het Oegandese
succes was volgens Epstein, die er
vanaf 1993 werkte, vooral de door het
Westen niet altijd even goed begre-
pen Zero Grazing-campagne, die be-
doeld was om overspel te verminde-
ren. Deze lokale benadering sloot be-
ter aan bij wat volgens de meeste on-
derzoekers de belangrijkste verkla-
ring is voor de snellere verspreiding
van aids in Afrika dan elders in de we-
reld: concurrentienetwerken in sek-
suele contacten. Het is een mythe,
schrijft Epstein, dat Afrikanen meer
willekeurige seks hebben dan wester-
lingen. De gemiddelde Afrikaan heeft
in zijn leven juist minder sekspart-
ners dan de gemiddelde Amerikaan.
Wel blijken Afrikanen er vaker simul-
taan meerdere structurele seksuele
relaties op na te houden. Als in zo’n
web één persoon besmet raakt, ver-
spreidt het virus zich razendsnel.

De Oegandese overheid onderken-
de deze culturele eigenaardigheid en
probeerde het belang van ‘partnerre-
ductie’ in campagnes over het voet-
licht te brengen. Met succes, zo blijkt
uit een aantal onderzoeken die Ep-
stein naast elkaar legde: de daling van
het aantal hiv-besmettingen in Oe-
ganda correleert wel met een daling

van het aantal korte of langer duren-
de sekscontacten en niet met een
eventuele toename van het gebruik
van condooms, zoals lang werd ge-
dacht. Toen de Zero Grazing-cam-
pagne begon, waren condooms ten-
slotte nog niet overal verkrijgbaar in
Oeganda en advertenties voor con-
dooms zijn pas sinds 1994 toege-
staan. In landen waar de nadruk in
voorlichtingscampagnes vrijwel uit-
sluitend op condoomgebruik lag, zo-
als in Zuid-Afrika, is het aantal be-
smettingen bovendien aanzienlijk
hoger dan in Oeganda.

Dat de liberale Epstein (ze publi-

ceert in The New York Times en The New
York Review of Books) het net als presi-
dent Bush en christelijk rechts op-
neemt voor gedragsverandering is
dapper. Maar van de nogal beperkte
interpretatie van die gedragsverande-
ring (‘Ab s t a i n ’) moet ze niets hebben.
‘Vrolijke, sexy condoomreclames die
verzuimen de werkelijke gevaren van
aids te benoemen, zouden fatale ach-
teloosheid kunnen promoten’,
schrijft Epstein. ‘Maar een exclusieve
nadruk op “onthouding” kan goed
leiden tot een nog gevaarlijker hyste-
risch recidivisme. Het slimme van de
Zero Grazing-campagne was dat het

zowel de universele kracht van seksu-
aliteit als de specifieke seksuele cul-
tuur in dit deel van Afrika erkende,
en dat het mensen advies gaf dat ze
redelijkerwijs konden volgen.’

Veel organisaties wilden eind jaren
negentig een graantje meepikken van
het Oegandese succes. Het land werd
overspoeld met westerse ontwikke-
lingshulp, wat leidde tot grootschali-
ge corruptie en tot nieuwe preventie-
campagnes die misschien werken in
de Europese of Amerikaanse context,
maar niet in Afrika. Sinds 2005 neemt
het aantal nieuwe hiv-besmettingen
in Oeganda weer toe.
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