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Samenvatting

Onderzoekers op het gebied van vrouwenstudies hebben gewezen op de 
aanwezigheid van sociale bewegingen over de hele wereld die zich richten op 
de rol van vrouwen als toegewijde moeders die samen strijden voor de rust en 
het overleven van hun kinderen en families. Dergelijke bewegingen hebben hun 
kracht getoond in vreedzame acties waarmee zij middels het mobiliseren van 
de beeldvorming van vrouwen als geduldige, vredelievende en aan hun familie 
toegewijde moeders, het huidige beleid betwisten. Vrouwen die voor de rechten 
van hun families strijden worden geclassificeerd als ‘motherist’ om een onderscheid 
te maken met feministes. De sociale constructie van moeder schap stimuleert niet 
alleen dat ‘motherists’ voor het welzijn van hun families vechten, maar bovendien 
dat alle programma’s die zich ten doel stellen om het welzijn van moeders, kinderen 
en families te verbeteren voor ‘motherist’ organisaties van belang zijn. 

Dit proefschrift onderzoekt de strategie van het mobiliseren van moe der schap 
door analyse van twee Indonesische organisaties –de Pembina an Kesejahteraan 
Keluarga (Familie Welzijn Beweging, ofwel PKK) en Tim ODHA Perempuan (Sero posi-
tief Vrouwen Team, ofwel TOP Support) – die zich beide ten doel stellen om pro-
gramma’s ter preventie van moeder-naar-kind overdracht (Prevention of Mother-
to-Child Transmission; PMTCT) van HIV/AIDS sociaal acceptabeler te maken. Dit 
ondanks het feit dat PMTCT, als onderdeel van een gestigmatiseerd HIV preventie 
programma, niet goed past bij het beeld van moederschap. De eerste en enige 
PMTCT interventie in Indonesië was een pilot studie uitgevoerd door de NGO 
Yayasan Pelita Ilmu (Pelita Ilmu Foundation, of YPI) die vanaf 1999 haar inspanningen 
in eerste instantie concentreerde op Jakarta en daarna heeft uitgebreid naar zes 
andere provincies in 2007. Het PMTCT project is NGO geïnitieerd en door donoren 
aangedreven met geringe ondersteuning van de overheid vanwege de lage 
nationale HIV/AIDS besmettingsgraad en stigmatisering van de ziekte. Dit ondanks 
het feit dat de Indonesische regering zich wel ten doel heeft gesteld om het 
percentage van nieuwe besmettingen te verminderen in het kader van het bereiken 
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van de Millennium Development Goals (ofwel MDGs) in 2015. Te midden van het 
gebrek aan interesse van de overheid betreffende HIV preventie tracht YPI een 
overkoepelend PMTCT programma te implementeren om allesomvattende zorg te 
leveren gebaseerd op de vier peilers die de Wereldgezondheidsorganisatie (World 
Health Organization, WHO) hiervoor hanteert: 1) Preventie van HIV besmetting bij 
vrouwen op vruchtbare leeftijd; 2) Preventie van ongewenste zwangerschappen 
van HIV positieve vrouwen; 3) Preventie van moeder-naar-kind overdracht van AIDS 
en 4) Beschikbaar stellen van psychologische en sociale hulp voor HIV-positieve 
moeders, hun kinderen en families. 

In 2005 is met steun van YPI het verzamelen van de veldwerk gegevens begonnen 
via etnografische methoden. De primaire data voor dit onderzoek zijn verzameld in 
Jakarta en omstreken middels diepte interviews en focus groep discussies. Deze 
gegevens zijn aangevuld met secundaire data die verkregen zijn uit belangrijke 
documenten, discussies op HIV/AIDS fora en krantenartikelen op het gebied van 
HIV/AIDS en PMTCT. 

Moederschap en HIV/AIDS worden gezien als tegengestelde concepten. 
Voor Indonesiërs is het moederschap de heilige rol van de vrouw waardoor een 
toegewijde moeder als een hoogst onwaarschijnlijke kandidaat wordt gezien om 
met HIV besmet te zijn, het virus zou alleen betrekking hebben op mensen die 
zich ‘slecht’ gedragen zoals prostituees en injecterende drugsgebruikers. Toch 
heeft de opname van PMTCT in moeder- en kindzorg en gezinsplanning services, 
zoals bepleit door het Indonesische ministerie van gezondheidszorg, geleidt tot 
subtiele veranderingen van het imago van HIV/AIDS. Dit heeft erin geresulteerd 
dat binnen de gemeenschap meer bewustzijn is ontstaan dat HIV/AIDS niet alleen 
gestigmatiseerde groepen raakt, maar tevens overgedragen kan worden naar 
moeders en kinderen. De media hebben ook een belangrijke rol gespeeld in het 
verspreiden van HIV/AIDS gerelateerd nieuws. Zij hebben steeds meer aandacht 
besteed aan de oplopende HIV besmettingsniveaus bij lage risico groepen zoals 
huismoeders en kinderen. Het woord moeder (Mother) in PMTCT heeft ook een 
belangrijke rol gespeeld in deze verandering. In een tijdsgewricht waarin PMTCT 
programma’s worden gepromoot is er een verandering in de beeldvorming van 
HIV waar te nemen van een ziekte voor ‘immorele vrouwen’ naar een ziekte die ook 
toegewijde huismoeders treft. Dit heeft geresulteerd in meer acceptatie van HIV 
preventie programma’s binnen de samenleving.

Door het beeld van moederschap te mobiliseren kunnen PKK kaders en TOP 
Support leden toegang krijgen tot het verzamelde sociale kapitaal in de vorm van 
vertrouwen en sociale vrouwennetwerken. Het sociale kapitaal van moederschap 
kan gemobiliseerd worden op individueel niveau en organisatie niveau. Vertrouwen 
is cruciaal in het opbouwen van sociale relaties en netwerken; de gedeelde identiteit 
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van het moeder-zijn schept vertrouwen op individueel niveau, terwijl deze 
vertrouwensnetwerken ook benut kunnen worden op organisatorisch niveau. 

De PKK is een formele overheidsgeleide gemeenschapsorganisatie die sociaal en 
politiek dusdanig is georganiseerd dat zij het hele spectrum van het laagste niveau 
in de gemeenschap tot het hoogste nationale niveau beslaat. De staat gebruikt de 
PKK om de dominante patriarchale cultuur te versterken door op overtuigende 
wijze de traditionele rol van vrouwen als huisvrouwen en gemeenschapsleden te 
benadrukken. Vroeger was de PKK betrokken bij de Safe Motherhood Movement 
en het Family Planning Program (Veilig Moederschap en Gezinsplanning 
Programma) waardoor zij toegang hebben tot een brede basis van bestaande 
gemeenschapsnetwerken. Het formele en goed georganiseerde sociale netwerk 
van de PKK is dus een krachtig middel om vrouwen te benaderen om gebruik te 
maken van PMTCT diensten aangezien er al een formele band tussen de PKK kaders 
en zwangere vrouwen bestaat. YPI heeft de PKK kaders gestimuleerd om zwangere 
vrouwen op dorpsniveau zich er toe te laten bewegen om van de mobiele VCT 
(Voluntary Counseling and Testing – Vrijwillige Test en Zorg) diensten gebruik te 
maken ten einde HIV te voorkomen binnen de groep vruchtbare vrouwen.

Het betrekken van de PKK kaders bij gezondheidszorgprogramma’s voor 
moeder en kind heeft bijgedragen tot het beeld van hen als goede huisvrouwen en 
verantwoordelijke moeders. Dit heeft geleidt tot meer vertrouwen in de kaders, in 
het bijzonder bij de echtgenoten, die nu eerder toestaan dat hun zwangere vrouwen 
van mobiele VCT diensten gebruik maken. Dit vertrouwen is van groot belang 
aangezien Indonesische vrouwen alleen externe activiteiten buiten het huishouden 
ondernemen als de echtgenoot hiervoor zijn toestemming heeft verleend. 

Aangezien het PMTCT project binnen de rangen van het PKK meer gezien 
wordt als een programma van het YPI wordt de waarde van dit project helaas niet 
als cruciaal gezien door PKK kaders. De PKK heeft wel bereikt dat meer zwangere 
vrouwen zich van de mobiele VCT diensten bedienden, zoals blijkt uit de data van 
pre –en post-test zorg, maar de PKK kaders hebben echter nooit het gevoel gehad 
deel uit te maken van het programma door een gebrek aan kennis en persoonlijke 
angst voor de ziekte. Dit heeft erin geresulteerd dat de PKK kaders louter dezelfde 
rol speelden als binnen de Safe Motherhood Movement en het Family Planning 
Program. Bovendien hebben bijna alle vrouwen die tijdens het mobiele VCT 
programma met HIV gediagnosticeerd werden de vervolgactiviteiten van YPI 
geweigerd wegens aanhoudende stigma binnen de lokale gemeenschap met 
betrekking tot HIV/AIDS. Hierdoor is het onmogelijk gebleken voor YPI om deze 
vrouwen het volledige PMTCT pakket aan zorg, zoals beschreven door het WHO, 
aan te bieden. 
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Tevens bestaat er wantrouwen en een gebrek aan evenwicht in de relatie tussen 
PKK staf en zwangere vrouwen, aangezien PKK stafleden de zwangere vrouwen 
zien als moeders die HIV positief kunnen zijn en hierdoor de gemeenschappelijke 
biosociale identiteit van vrouwen als toegewijde moeders kunnen verstoren. 
Hierdoor is het veel lastiger om vertrouwensnetwerken en effectieve organisatorische 
samenwerkingsverbanden op te zetten om effectieve belangenbehartiging van 
deze groep te volbrengen. 

Opdat seropositieve moeders hun individuele problemen en hun problemen als 
moeder tegemoet kunnen treden heeft YPI de seropositieve vrouwenhulpgroep TOP 
Support opgericht om psychosociale hulp voor moeders, hun kinderen en families 
te kunnen verzorgen. Deze groepen stimuleren informele relaties tussen haar leden 
die uit verschillende delen van Jakarta komen. Behalve de wederzijdse emotionele 
steun verlenen de leden van de TOP Support groepen ook informatieve steun aan 
de gemeenschap door hun getuigenissen in het openbaar en in de media.  

De notie van ‘heilig moederschap’ verleent de TOP Support leden de mogelijkheid 
om een imago uit te stralen van toegewijde moeders en vrouwen die met HIV zijn 
geïnfecteerd door het ‘slechte’ gedrag van hun mannen en die hierdoor buiten 
hun schuld en medeweten om de ziekte op hun kinderen hebben overgedragen. 
TOP Support gebruikt dit imago om draagvlak te verkrijgen, stigmatisering te 
vermijden en PMTCT te promoten. Zij herdefiniëren de identiteit van deze vrouwen 
van zondige en immorele vrouwen naar onschuldige en toegewijde moeders 
waardoor vertrouwen wordt gegenereerd in de groep van seropositieve vrouwen 
en ten opzichte van de gemeenschap, waardoor deze vrouwen toegang krijgen tot 
psychosociale hulp en zij zelf PMTCT propageren via publieke getuigenissen. 

Gelukkig hebben slecht zeer weinigen van de TOP Support leden die aan dit 
onderzoek hebben meegewerkt de ernstige fases van AIDS bereikt. Diegenen die 
aan AIDS lijden hebben het gevoel dat de ziekte een vloek van God is als straf voor 
hun gedrag wat haaks staat op hun identiteit als toegewijde vrouw (zoals die van 
hun door de gemeenschap verwacht wordt). Aangezien in de meeste gevallen de 
vrouwen nog niet geconfronteerd werden met het volledige pakket aan symptomen 
behorend bij de ziekte AIDS was er slechts een enkeling zich ten volle bewust was 
van de mogelijke gevolgen van de ziekte. YPI zorgt ook voor toegang tot medische 
voorzieningen, zodat TOP Support leden geen problemen ondervinden met 
beschikbaarheid van medische zorg. De combinatie van deze twee factoren, de 
afwezigheid van ernstige symptomen bij de doelgroep en de toegankelijkheid van 
medische zorg, verklaart waarom TOP Support leden niet actief PMTCT voorstaan 
als integraal deel van de vrouwenbeweging voor reproductieve gezondheidszorg. 

Door hun betrokkenheid bij het PMTCT proefproject zijn de PKK kaders en 
TOP Support leden in staat om het sociale kapitaal ontleend aan het respect voor 
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moederschap om te zetten in sociale en economische mogelijkheden. PKK stafleden 
en TOP Support leden ontvangen beide vergoedingen, bijvoorbeeld in de vorm van 
reiskosten compensatie, die gebruikt kunnen worden ter aanvulling van het familie-
inkomen en hiermee wordt de rol die moeders hebben als verantwoordelijke voor 
het welzijn van hun familie versterkt, des te meer als de man des huizes financieel 
niet in staat is om in alle benodigdheden voor het gezin te voorzien. Door deze 
financiële uitkeringen zien de PKK kaders en TOP Support leden PMTCT meer 
als inkomensbron dan als deel van de vrouwenbeweging voor reproductieve 
gezondheidszorg. 

De financiële stimulans is tamelijk relevant voor de PKK en TOP Support leden, 
en de laatste groep kan hier van profiteren zonder dat dit schade berokkent aan 
hun sociale identiteit als fatsoenlijke vrouwen en toegewijde moeders. Één van de 
manieren waarop hun identiteit als toegewijde moeders gehandhaafd kan worden 
is door gehoorzaam te zijn aan hun mannen en hun familie niet te verwaarlozen. 
Van de TOP Support leden waarvan de partners zijn overleden of verdwenen gaan 
er veel op zoek naar een nieuwe huwelijkspartner om toch dit imago te behouden. 
Veel vrouwen veranderen ook hun publieke verschijning, bijvoorbeeld door het 
dragen van de islamitische hijab en door op een nette manier te praten in het 
openbaar, om toch maar gezien te worden als een ‘nette’ vrouw. 

Gegeven de beschikbaarheid van het sociale kapitaal binnen de PKK en Top 
Support mag men verwachten dat deze organisaties effectief zijn in het promoten 
van PMTCT. Helaas is de bruikbaarheid van het beeld van moederschap gelimiteerd 
in de zin dat moeders zich per definitie niet kunnen bemoeien met of zich kunnen 
onttrekken aan hun huishoudelijke rol. De huiselijke omgeving rondom de vrouw 
geeft gestalte aan de typische kenmerken van passiviteit en non-agressie en 
bieden haar de sociale ruimte om als hoofdverantwoordelijke binnen de huiselijke 
kring, maar niet daar buiten, op te treden. Van vrouwen wordt verwacht dat zij de 
rolverdeling tussen mannen en vrouwen respecteren, terwijl dit rollenpatroon voor 
de vrouw ook een obstakel vormt voor haar individuele macht en sociale ruimte. 
De rol van het moederschap, als bron voor sociaal kapitaal, vormt als zodanig ook 
een barrière voor vrouwen die voor meer rechten buitenshuis strijden. Hierdoor 
heeft de strategie om moederschap te mobiliseren weinig weerslag gevonden op 
het gebied van nationale beleidsvorming. 

Dit onderzoek geeft aan dat er nog aanzienlijke uitdagingen bestaan om gebruik 
te maken van ‘motherist’ organisaties om programma’s zoals PMTCT  voor vrouwen 
te promoten. Ten eerste hebben ‘motherist’ organisaties behoefte aan gender 
empowerment training om PMTCT programma’s effectiever te kunnen promoten. 
Ten tweede sluit de benadering vanuit ‘motherist’ perspectief groepen vrouwen uit 
zoals tieners, jonge ongetrouwde vrouwen en vrouwen die niet zwanger zijn; dit 

Lapdes Isi.indd   191 8/5/2011   10:11:20 PM



192 M O B I L I Z I N G  M O T H E R H O O D

blijft één van de grote uitdagingen wat betreft de stimulering van allesomvattende 
PMTCT zorg zoals de WHO adviseert. Ten derde zal PMTCT, om HIV infectie van 
huisvrouwen en overdracht naar baby’s te voorkomen, rekening dienen te houden 
met de rol die mannen spelen in de verspreiding van HIV/AIDS. Ten vierde is het 
noodzakelijk voor het voortbestaan en succes van het PMTCT programma dat de 
overheid en de samenleving ondersteuning bieden en fondsen beschikbaar stellen 
voor PMTCT.  
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