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SAMENVATTING 
 
De Indonesische overheid heeft zich als doel de afname in nieuwe 
HIV gevallen gesteld als onderdeel van  haar voornemen de 
Millenium Development Goals (MDGs) vóór 2015 te halen. De 
aanpak die de Indonesische overheid de afgelopen twee decennia 
heeft gehanteerd met betrekking tot HIV/AIDS controle en preventie 
en die zich richtte op ‘risicigroepen’ – prostituees en clienten, 
injecterende drugsgebruikers, mannen die seks met mannen hebben 
en mannelijke transgenders – is niet in staat gebleken het traject van 
de epidemie te veranderen.   
 
 Indonesië’s HIV/AIDS beleid is gegroeid sinds de 
aanvankelijke impuls buitenlanders in het land als schuldige aan te 
wijzen. Onder invloed van NGO’s, omarmde de eerste Nationale 
Strategie (1994-2002) een rights based approach om de epidemie te 
beheersen, hoewel implementatie werd gehinderd dor conflicterende 
interpretaties tussen overheidsinstellingen. Implementatie bleef 
achter tot aan het begin van de 21e eeuw, toen het aantal HIV/AIDS 
gevallen omhoogschoot. Om deze reden had de tweede Nationale 
Strategie (2003-2007) als doel een meer omvangrijke aanpak om de 
epidemie te bestrijden, ondersteund door internationale donoren. 
 
 De focus op risicogroepen negeert de dreiging voor de 
algemene bevolking; recente statistieken laten zien dat huisvrouwen 
in toenemende mate worden geinfecteerd door hun echtgenoten. 
Deze studie bevond dat veel seropositieve vrouwen hun serostatus 
te weten kwamen tijden prenatale zorg, vlak voor de bevalling, 
wanneer hun kind ernstig ziek werd door HIV-gerelateerde 
aandoeningen, of wanneer hun echtgenoten leden onder ernstige 
opportunistische infecties. De meeste vrouwen waren geinfecteerd 
door echtgenoten die IDU waren en/of die onbeschermde seks 
hadden zonder hun medeweten.  
 
 Een belangrijke beperking van HIV/AIDS programma’s in 
Indonesië is het taboe op publieke discussie van seksualiteit. De 
legitieme plaats van seks in de Indonesische samenleving is binnen 
het huwelijk – en met de verondersteling van trouw, wordt het 
huwelijk gezien als veilige haven ter bescherming van HIV 
besmetting. Desalniettemin heeft de recentere toename in het aantal 
seropositieve zwangere vrouwen and kinderen PMTCT op de 
agenda gezet. Geimplementeerd door bestaande prenatale zorg, zijn 
PMTCT services in theorie beschikbaar voor alle vrouwen. De 
integratie van HIV/AIDS in bestaande Indonesische reproductieve 
gezondheidsservices vormt nieuwe uitdagingen voor beleid en 
programmering. Maar alweer blijft implementatie achter, deels door 
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de socio-culturele weerstand van beleidsmakers tegen het toegeven 
dat het huwelijk niet langer een veilige haven is. Terwijl de epidemie 
zich uitbreidt, worden overheid en samenleving nog steeds gekleurd 
door schuld, stigma, en ontkenning. 
 
 Deze etnografische studie is uitgevoerd in het district 
Karawang van de provincie West Java, een rijstschuur die zich snel 
heeft ontwikkeld tot een industrieel gebied, zoals ik uiteen heb gezet 
in hoofdstuk 3. Het district Karawang is ruimtelijk kwetsbaar voor de 
verspreiding van HIV, omdat het dichtbij de noordkust-snelweg 
gelegen is, de voornaamste oost-west ader die de grote steden op 
Java verbindt. Grote, mobiele populaties vrachtwagenchauffeurs, 
buschauffeurs en andere bestuurders – de gebruikelijke cliënten van 
prostituees – maken gebruik van deze snelweg. Belangrijker echter  
zijn de structurele factoren van de HIV epidemie in dit gebied: 
huwelijksvormen, een lange geschiedenis van prostitutie, mobiliteit 
en migratie, drugsgebruik, en het penitentiaire systeem. Deze 
factoren zijn onderling verbonden en plaatsen daarmee iedereen in 
het district Karawang in een kwetsbare positie voor infectie.  
 

In hoofdstuk 4 presenteer ik de levensverhalen van vier Odha 
(mensen met hiv/aids). Het zijn gewone mensen die zich onbewust 
waren van de risico’s van HIV-besmetting. Hun verhalen laten zien 
dat jonge mensen in Indonesië geen adequate informatie over 
HIV/AIDS ontvangen, and dat het gebrek aan preventie-initiatieven 
onder de algemene bevolking de familieleden van ‘high risk’ 
individuen kwetsbaarder maakt. Stigma en schaamte omtrend het 
zijn van een Odha zijn saillant in deze verhalen, en dwingen Odha 
tot tactieken om openbaring in hun sociale relaties te vermijden. Hun 
verhalen reflecteren hoe een stille epidemie tot stand kwam in de 
Indonesische samenleving. 
 
 Door illness narratives van Odha beargumenteer ik dat de 
intersectie van ‘deep illness’, het gebrek aan steun van familie, 
economische ontberingen, en gefragmenteerde gezondheidszorg 
leiden tot Odha precaire levens, wat kan resulteren in dood. Angst 
voor stigma en openbaarmaking zijn dominante thema’s in hun 
verhalen, samen met angst voor ziekte, hetgeen altijd verbonden is 
aan economische ontberingen. Openbaring aan familieleden heeft 
niet altijd geleid to stigmatisering, zoals vele Odha vreesden. 
Sommige cases onthullen de belangrijke rol gespeeld door 
familieleden en steungroepen die zorgen voor zieke Odha. Ik zal ook 
de tactieken die Odha hebben ontwikkeld om om te gaan met 
economische moelijkheden in hun dagelijkse levens behandelen, en 
hoe stigma en openbaring toegang tot gezondheidsservices hindert. 
Aanvullend zorgen onderling verbonden variabelen – een beperkt 
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budget voor HIV/AIDS services, slechte coördinatie tussen 
gerelateerde instellingen, de afhankelijkheid van NGO’s van 
internatonale financiering, economische ontberingen, zelf-
stigmatisering – voor een gefragmenteerde gezondheidszorg in 
Karawang.   
 
 HIV/AIDS is geen individuele ziekte, maar een ziekte van de 
familie. The aanwezigheid van HIV/AIDS heeft verschllende 
gevolgen voor verschillende families, net zoals de voortgang van de 
ziekte verschilt. In het zesde hoofdstuk onthul ik aspecten van de 
ongelijkheid tussen echgenoten en echtgenotes. Als echtgenotes, 
als moeders, en vaak ook als kostwinners, nemen vrouwen het 
grootste gedeelte van de familieverantwoordelijkeheden tot zich. 
Hun serostatus heeft geen effect op relaties binnen de familie. 
Mannen – of ze seropositief zijn of niet – ervaren zichzelf als het 
hoofd van de familie, ongeacht of ze hun sociaal verwachtte rol 
vervullen.  
 
 Angst voor stiga en discriminatie weerhouden Odha van 
openbaarmaking van hun seropositieve status. In bijna alle gevallen 
die ik tegenkwam was openbaring gelimiteerd tot een intieme kring 
van ouders of broers en zussen, een echtgenoot of huidige seksuele 
partner, de beste vrienden, peer group, of steungroep. In dit 
hoofdstuk onderzoek ik ook het probleem van openbaarmaking, met 
name in de context van de echtelijke relatie, en hoe seropositief zijn 
iemands seksuele en reproductieve praktijken beinvloedt. Het 
openbaarmaken van iemand serostatus kan relaties ontwrichten. Dit 
is met name het geval in intieme relaties die Odha hebben met 
minnaars, partners, en echtgenoten. Openbaarmaking van iemands 
identiteit als Odha brengt altijd interpretatie en onderhandeling in 
verschillende sociale contexten met zich mee. Uiteindelijk dient 
openbaring gezien te worden als een proces dat geleidelijke 
aanpassingen voor de Odha ten opzichte van hun 
echtgenoot/partner, family, peer group, en gemeenschap vereist. Het 
resultaat van de openbaring van iemands serostatus blijft onzeker. In 
sommige gevallen leidt het tot acceptatie en steun; in andere tot 
stigmatisering, afwijzing, en schuld. In een samenleving waar 
HIV/AIDS zeer gestigmatiseerd is, zijn stilte en geheimhouding 
gebruikelijke strategieën voor Odha om afwijzing en discriminatie te 
ontwijken.   
 
 Het moederschap is het sociaal gesanctioneerde ideaal voor 
Indonesische vrouwen. Het hebben van kinderen geeft een vrouw 
een sociale identeit en garandeert haar status in haar familie en 
verwantschapsgroep. Voor mannen zijn trouwen en het hebben van 
kinderen statussymbolen; zo tonen zijn hun mannelijkheid en viriliteit 
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en worden ze herkend als hoofd van de familie. Veel Odha in deze 
studie onthulden hun intentie kinderen te hebben. De effectiviteit van 
ARV behandelingen geeft vele Odha de hoop op een normaal leven, 
van werk tot huwelijk tot het hebben van nageslacht. Het verlangen 
kinderen te hebben bestaat samen met zorgen om infectie, 
bezorgdheid om hun CD4-telling, en een rights based bewustzijn dat 
vaak wordt gezien in Odha netwerken. 
 
 Reproductie is een complex probleem voor Odha, met name 
voor vrouwen. Seropositieve vrouwen worden geconfronteerd met 
een scala aan reproductieve keuzes: om zwanger te worden, het 
juiste moment daarvoor, aangaande abortus, prenatale zorg, 
keizersnede of gewone bevalling, borst- of flesvoeding, ARV 
behandeling, condoomgebruik als bescherming tegen 
herbesmetting. In dit zevende hoofdstuk beargumenteer ik dat 
zwangerschappen en bevallingen manieren zijn voor seropositieve 
vrouwen om HIV/AIDS gerelateerd stigma te betwisten in de familie 
en de gemeenschap; door te trouwen en kinderen te krijgen 
hervatten zij de controle over hun reproductieve levens en bereiden 
zij een pad tot ‘normaliteit’. Om HIV te navigeren in zwangerschap 
en bevaling zijn NGO’s en steungroepen van cruciaal belang, niet 
alleen in het verstrekken van actuele informatie, maar ook om 
seropositieve vrouwen te helpen toegang te krijgen tot PMTCT 
services. 
 
 Deze studie heeft de contouren van een stille epidemie 
getraceerd: hoe – in een land met een relative lage algemene 
prevalentie en significante sociale stigmatisering omtrend HIV/AIDS 
– mensen besmet raken zonder te weten dat ze risico lopen. 
Ondanks de enorme bronnen die op globaal niveau beschikbaar zijn 
voor programma’s om besmetting van ouders op kinderen te 
voorkomen, en voor het verstreken van zorg en steun voor mensen 
met HIV/AIDS, sterven jonge mensen in Indonesië nog steeds aan 
AIDS. Zij zijn buiten het bereik van de informatie die zij zo dringend 
nodig hebben, en zijn niet in staat de services die beschikbaar zijn te 
betalen. 
 
 
 




