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Samenvatting g 

Studiess over  HIV/AID S en seksualiteit van jonge mensen in Ethiopië richten zich voornamelijk op 
hunn kennis, instelling, gedrag en ideeën (de zogenaamde KAPB studies) over  seksualiteit. Er  is echter 
weinigg bekend over  hun ideeën met betrekking tot liefde, huwelijk , seksuele praktijke n en over  de 
manierr  waarop seksualiteit gerelateerd is aan andere aspecten van hun leven. Deze studie verkent de 
seksuelee waarden, normen en percepties van jonge mensen in een bredere socio-economische context 
enn in samenhang met hun ambities, dagelijkse zorgen en onzekerheden. De studie is gebaseerd op 
etnografischh onderzoek in Dessie een provinciestad in Noord-Ethiopie. Naast observaties, diepte-
interviewss en focus groep discussies om kwalitatieve data te vergaren, gebruikte ik een kleine 
vragenlijstt  om kwantitatieve data te verkrijgen over  bepaalde belangrijke mema's. De centrale 
doelstellingenn van de studie waren het onderzoeken van de manier  waarop mannelijke school- en 
straatjongerenn tussen de 15 en 24 jaar  seksualiteit en HIV/AID S begrijpen en beleven; hoe deze jonge 
mannenn en andere sleutelinformanten HIV/AID S programma's ervaren en evalueren; en wat er  aan 
diee programma's verbeterd kan worden. 

Hoofdstukk I behandelt conceptuele, theoretische en methodologische vraagstukken als een 
algemeenn kader  voor  de studie. In dit hoofdstuk zet ik uiteen wat mijns inziens de significante trends 
zijnn in seksualiteits- en HIV/AID S onderzoek in globaal perspectief en in Afrik a en Ethiopië in het 
bijzonder.. Bc wij s erop dat seksualiteitsonderzoek in Ethiopië in de kinderschoenen staat en 
gedomineerdd wordt door  gezondheidswerkers en epidemiologen. Verklaringen van de HIV/AID S 
epidemiee in Afrik a gaan vooral over  culturele omstandigheden. De socio-economische en politieke 
contextt  waardoor  HIV/AID S kon uitgroeien tot een epidemie, blijf t onderbelicht in de analyses. Om 
dezee lacune te vullen, plaatst deze studie seksualiteit en HIV/AID S onder  jonge mannen in een 
politiek-economischh kader. Hier  ga ik tevens in op de positieve en negatieve kanten van het doen van 
veldwerkk als een 'insider' naar  een gevoelig onderwerp zoals seksualiteit. Hoofdstuk II  biedt een 
beschrijvingg van de socio-economische en politieke situatie in Ethiopië en Dessie om de 
etnografischee data in een context te plaatsen en om te laten zien hoe de huidige structurele problemen 
dee seksualiteit van jongeren en de bestaande HIV/AID S epidemie beïnvloeden. Drie decennia lang 
werdd het land geteisterd door  oorlog, hongersnood en politieke instabiliteit en deze situatie heeft de 
toegangg tot onderwijs en werk voor  jongeren zeer  bemoeilijkt, wat weer  van invloed is op hun 
seksuelee gedrag en hun vatbaarheid voor  HTV. 

Dee hoofdstukken m tot en met V gaan over  liefde en seksualiteit De percepties van jongeren 
overr  liefde, verhoudingen, geld en onderhandelingen over  relaties worden beschreven in hoofdstuk 
HLL  Volgens de jonge mannen accepteren vrouwen relaties met het oog op materiele aspecten en niet 
uitt  liefde of emotionele overwegingen. Koppelaarsters of awagiwoch worden ingeschakeld om 
relatiess aan te knopen. Hoofdstuk IV zet uiteen wat de percepties van middelbare scholieren zijn. Zij 
hopenn wel te trouwen in de toekomst, maar  hun precaire materiele situatie en beroerde 
maatschappelijkee vooruitzichten verijdelen de verwezenhjking van hun dromen vooralsnog. Seks 
vóórr  het huwelijk wordt daarom als onvermijdelij k gezien omdat het huwelijk niet haalbaar  is en het 
bovendienn een manier  is om ervaring in de liefde op te doen. Hoofdstuk IV gaat ook in op de invloed 
vann religie en religiositeit op het seksuele gedrag van jongeren. Hoewel de respondenten verdeeld zijn 
overr  dit onderwerp, zijn de meeste het erover  eens dat religieuze locaties een plek zijn om elkaar  te 
ontmoetenn voor  seks omdat het bijwonen van een religieuze dienst een goed excuus is om het huis te 
mogenn verlaten. Dit is vooral voor  meisjes zo omdat zij  onder  strikt e supervisie van de familie staan. 
Ditt  betekent echter  niet dat er  geen religieuze jongeren zijn die de geboden betreffende seksualiteit 
well  opvolgen. Hoofdstuk V bespreekt de opvattingen van jongeren over  verschillende seksuele 
handelingenn zoals groepsseks, groepsverkrachting, masturbatie, seksuele posities, erotische 
toenaderingenn en technieken, orale en anale seks en homoseksualiteit. De meeste jongeren staan 
"normal ee seks"  voor, waarmee ze de zogenaamde missionarispositie bedoelen. Al het andere gedrag 
zienn ze als abnormaal, vreemd of kwalijk . Groepsseks en groepsverkrachtingen komen regelmatig 
voorr  en zij  keuren dit niet af. Groepsseks is volgens velen verbonden met mannelijkheid en 
jeugdigheid. . 

Hoofdstukkenn VI  tot en met VII I  gaan over  problemen met betrekking tot HIV/AID S en de 
gevolgenn van dagelijkse zorgen en lasten voor  seksueel gedrag en HIV/AIDS . De komst van 



HIV/AID SS heeft geleid tot verschillende verhalen, verklaringen en metaforen over de epidemie. 
Hoofdstukk VI gaat over verschillende verklaringen over de oorsprong van HTV7AIDS en de metaforen 
diee zich ontwikkelden. In het verlengde van lokale en globale vertogen over HTV/AIDS, kwamen 
jongenn mensen in Dessie met allerlei verklaringen over de herkomst: een ziekte verspreid door 
ferengisferengis (buitenlanders, voornamelijk Amerikanen), een straf van God, een ziekte die al bestond 
onderr een andere naam (amenmin) en een ziekte die bij apen is ontstaan. Een aantal metaforen laat 
zienn dat HTV/AIDS als een allesvemietigend gevaar wordt gezien. Hoofdstuk VI gaat ook over de 
kermiss van de gevaren van HTV/AIDS en over de controverses rond condoomgebruik. Het bleek dat 
jongee mensen bijna geen condooms gebruiken vanwege de verschillende mythes en misvattingen over 
condoomgebruik. . 

Hoofdstukk Vu onderzoekt de invloed van armoede op het seksuele gedrag van jongeren en de 
verspreidingg van HTV/AIDS. Het laat zien dat er een verband bestaat tussen seksueel gedrag, HTV-
infectiee en socio-economische omstandigheden. Het hoofdstuk gaat voornamelijk in op hun zorgen en 
angstenn en de rol van HTV/AIDS daarbij. Uit het onderzoek komt naar voren dat seksueel gedrag en 
hett risico om met HTV geïnfecteerd te raken niet enkel bepaald worden door individuele keuzes die 
eenn persoon maakt aan de hand van informatie over gevaren en door vervolgens risico's af te wegen. 
Err zijn andere structurele factoren die de keuzes van seksueel gedrag en de kans op verhoogde 
risico'srisico's beïnvloeden. De meeste jongeren zijn gepreoccupeerd met dagelijkse zorgen en hebben geen 
toekomstperspectief.. Daarom zijn ze minder bezig met de risico's van HTV-infectie. Vooral 
straatjongerenn leven een risicovol bestaan, zonder liefde en zorg van familie of maatschappij, want 
hunn leven zou geen bescherming verdienen. Het is urgent om problemen van HTV/AIDS aan te 
pakkenn in samenhang met de werkeloosheid onder jongeren en om hun een toekomstperspectief te 
bieden. . 

Opp het moment is er geen vaccin of oplossing om HTV-mfecties tegen te gaan. Een manier om het 
tijj  te keren is mensen accurate en relevante voorlichting te geven die aansluit bij hun levensstijl. 
Hoofdstukk Vm gaat over de percepties van jongeren op interventieprogramma's. Mensen die 
voorlichtingg geven over HTV/AIDS communiceren hun boodschap niet op een adequate wijze naar 
jongeren.. De meeste respondenten zijn uitgekeken op de bekende mededelingen. Ze hebben te maken 
mett tegenstrijdige en polariserende boodschappen die juist tot verwarring leiden. De gangbare 
programma'ss propageren seksuele onthouding en monogame seksuele relaties, maar dat is niet 
realistischh voor de levens van jongeren, vooral niet voor die van straatjongeren. De onmogelijkheid 
vann seksuele onthouding of monogame relaties komt door een combinatie van factoren zoals de 
manierr van communiceren, de socio-economische situatie van jongeren en de gebrekkige 
voorlichting.. Het is gewenst om bestaande voorlichting opnieuw te definiëren zodat het meer 
toegesnedenn is op de belevingswereld van jongeren en van verschillende gemeenschappen; het 
betekentt ook dat jonge mensen deel moeten nemen aan alle aspecten van planning en uitvoering van 
HTV/AIDSS campagnes. Men dient goed op te letten dat onderwijsmaterialen, 
communicatiestrategieën,, folders en boekjes aansluiten bij de ervaringen van jongeren. Dit hoofdstuk 
beschrijftt ook andere problemen en controversiële kwesties zoals het ontbreken van coördinatie en 
goedee seksuele voorlichting, corruptie bij fondsen voor HTV/AIDS preventie en het gebrek aan 
betrokkenheidd bij beleidsmakers. 

Hett laatste hoofdstuk is een beschrijving van de voornaamste bevindingen. Hoewel er grenzen 
zijnn aan wat er geconcludeerd kan worden aan de hand van een kleinschalig onderzoek als dit, 
benadruktt het hoofdstuk het belang van het incorporeren van bredere (sociale) definities van 
seksualiteitt in HTV/AIDS voorlichting. Het gaat erom aspecten die het dagelijkse leven kenmerken, 
zoalss angsten, zorgen, lusten, verlangens en dilemma's van jongeren, centraal te stellen in de 
voorlichting.. Ik had de ambitie om op een meer concrete wijze aan de problematiek van HTV/AIDS 
bijj  te dragen, maar ben niet tot concrete oplossingen gekomen. Dit hoofdstuk laat juist zien hoe 
ingewikkeldd de zaken in elkaar steken en hoe frustrerend dat kan zijn voor mensen die in deze sector 
werken,, ook voor mijzelf. Er zijn geen simpele oplossingen. Het belang van de bredere socio-
economischee situatie, het beschermen van jongeren tegen werkloosheid en dus uitzichtloosheid, is 
niett te vangen in een enkele HTV/AIDS campagne. In plaats van misleidende en onrealistische 
aanbevelingenn te doen, bied ik deze openhartige etnografische studie aan aan hen die werken in de 
sectorr van HTV/AIDS en pleit ik ervoor dat mensen voorlichting geven die aansluit bij specifieke 
situatiess en bij noden van jongeren. 


