VERENIGDE STATEN

HIV: VIRUS
OF MISDAAD?
door MAX WESTERMAN
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ET ZIJN KORTE
blonde haar en
open blik is Nick
Rhoades het prototype
van de clean-cut Amerikaan. Een keurige jongen
dus. ‘Een van de dingen
die deze zaak zo moeilijk
maken, is dat je er niet
gevaarlijk uitziet,’ zei de
rechter. Waarna hij hem
veroordeelde tot 25 jaar
gevangenisstraf onder een
wet genaamd Criminal
Transmission of HIV.
‘Het risico dat je het opnieuw doet is groot,’ zei
de rechter. ‘Het is hetzelfde als wanneer je een
geweer afschiet.’
Je zou denken dat Nick
iets had gedaan zoals die
mannen destijds in Groningen, die opzettelijk anderen inspoten met hivbesmet bloed. Maar eigenlijk kwam de zaak
hierop neer: Nick is hivpositief en had seks gehad met een hiv-negatieve man die hij niet over
zijn status zou hebben ingelicht. Wat er voor de
rechter niet toe deed waren deze feiten: dat Nick
en de man allebei condooms hadden gebruikt,
dat het hiv-virus dankzij
gebruik van medicijnen in
Nicks bloed niet meer te
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Rechtszaken
zijn gevoerd
tegen Amerikanen vanwege
hun hiv-positieve status
ontdekken is en dat het
‘slachtoffer’ van deze vrijwillige ontmoeting dus
ook níét was geïnfecteerd
met het hiv-virus.

De zaak in Iowa is geen
uitzondering. Vijfendertig
van de vijftig Amerikaanse staten hebben intussen
hiv-wetten aangenomen.
Onderzoek in vijf van die
staten wijst uit dat daar al
vijfhonderd rechtszaken
zijn gevoerd tegen Amerikanen vanwege hun positieve status. In geen enkel
geval was sprake van besmetting met het virus.

NIEZEN
Het was mijn vriend Sean
Strub die me attent maakte op de trend om hiv te
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criminaliseren. Hij heeft
het hiv-virus ten minste zo
lang als de ziekte waartoe
het kan leiden, aids, een
naam heeft: dertig jaar.
Sean heeft zich ontwikkeld
tot een van Amerika’s
voornaamste experts en
activisten op dit vlak. Hij
werkt aan een documentaire over HIV criminalisation. ‘Zowel het aantal
nieuwe wetten als het aantal gerechtelijke vervolgingen neemt toe,’ vertelde
hij. ‘De staat Nebraska
heeft het dit jaar zelfs een
misdrijf gemaakt om te
niezen in de richting van
een politieagent. Tenminste, als de niezer hiv heeft.’
Voor alle duidelijkheid:
met niezen kun je echt het
virus niet overbrengen.
Dat geldt overigens ook
voor het bloed van de
meeste hiv-patiënten die
enige tijd behandeld zijn;
zij zijn niet meer besmettelijk. Dat in het begin van
de aids-epidemie paranoïde angsten bestonden is
begrijpelijk. Er was weinig over het virus bekend.
Dat Amerikaanse politici,
aanklagers en rechters er
nu nog op inspelen heeft
alles te maken met hun
jacht op het electoraat.
Angst aanwakkeren is
nu eenmaal een beproefd
middel om stemmen te
winnen. Angst voor terroristen, angst voor enge
ziektes – soms vallen ze
zelfs te combineren!
Neem de zaak van Daniel
Allen. De staat Michigan
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zette antiterreurwetten tegen hem in na een ordinaire burenruzie. In zijn hivpositieve status zag de
rechter reden om hem te
veroordelen wegens ‘het
bezit van een schadelijke
biologische substantie’.
Hiv als biologisch wapen was ook de aanklacht
in Texas, waar Willy
Campbell tot 35 jaar cel
werd veroordeeld omdat
hij een agent in het gezicht had gespuugd.
Maar de populairste
veroordelingsgrond is failure to disclose – het nietbekendmaken van je hivstatus aan een sekspartner. Een man in Ohio
kreeg veertig jaar, omdat
hij het zijn vriendin niet
zou hebben verteld. Zij
had weliswaar geen hiv
opgelopen, maar dat
weerhield haar er niet van
om naar de rechter te
stappen nadat haar vriend
haar de bons had gegeven.
Hij beweerde dat ze het
wel wist. Maar ja, hoe bewijs je zoiets? Dat is het
probleem waarvoor bijna
iedere aangeklaagde in
een dergelijke zaak staat.
Uit voorzorg leggen
daarom steeds meer seropositieve Amerikanen vast
dat ze hun status hebben
onthuld. Ze bewaren email- en tekstberichten of
lichten een partner in ten
overstaan van een getuige.
Maar er is een betere
manier om jezelf te beschermen tegen vervolging wegens non-disclosure: jezelf niet laten testen. Wie niet weet of hij
positief is, kan er ook niet
van worden beschuldigd
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zijn status voor anderen
verborgen te hebben gehouden. Het virus rukt nu
het snelst op onder zwarte
jongemannen, maar in de
getto’s houdt men elkaar
steeds vaker voor: Take
the test and risk arrest!
Niet getest betekent ook
niet behandeld worden,
en dus een veel groter besmettingsgevaar. Wetten
die bedoeld zijn om het
publiek te beschermen tegen hiv werken in werkelijkheid de verspreiding
ervan in de hand.
Het is hetzelfde als met
Amerika’s draconische
straffen tegen drugs – tegen de handel, maar ook
tegen het bezit en gebruik
ervan. De overheid heeft
volgens experts het probleem alleen maar erger
gemaakt. Maar net als de
wetten tegen drugs zijn
ook die tegen hiv populair
bij het grote publiek.
‘Hiv wordt geassocieerd
met anale seks, homoseksualiteit, zwarte getto’s en

intraveneuze-drugsgebruikers,’ zegt Sean. ‘Kortom,
met mensen op wie een
stigma rust en die een
makkelijk doelwit vormen
voor discriminatie en criminalisering. Hiv is allang
geen death sentence meer,
maar een behandelbare
soa. Zoals er velen zijn;
sommige, zoals HPV, kunnen leiden tot potentieel
dodelijke ziektes als baarmoederhalskanker. Maar
alleen op hiv staan zware
straffen. Zelfs als er niemand besmet is geraakt.’

ZEDENDELINQUENT
Ook in andere landen, inclusief Nederland, zijn incidenteel rechtszaken gevoerd tegen hiv-patiënten,
maar dan was er bijna altijd sprake van al dan niet
moedwillige besmetting.
In Europa heeft alleen
Zweden wetten die vergelijkbaar zijn met de Amerikaanse. Dat heeft Zweden
felle kritiek opgeleverd
van de EU en de VN, en
ook in Stockholm gaan
steeds meer stemmen op
voor afschaffing van dergelijke wetten.
Alleen de Amerikanen
straffen steeds meer en
harder. Maar ook zij lijken
gevoelig voor internationale druk. Nick Rhoades, die
veroordeeld was tot 25
jaar, werd na anderhalf
jaar in een isoleercel vrijgelaten. De rechter zwichtte voor een brievencampagne van hiv-activisten.

Hij verplichtte Nick wel
om zich te registreren als
zedendelinquent. Dat betekent dat hij in Iowa een
elektronisch enkelbandje
moet dragen, zich iedere
drie maanden bij de reclassering moet melden en
niet alleen mag zijn met
minderjarige neefjes en
nichtjes. En omdat de lokale media hem ook al met
naam, toenaam en een
foto als HIV transmitter
hadden gebrandmerkt,
wordt hem op straat regelmatig ‘Aidsmonster!’ toegeroepen.
Sex offender is een rekbaar begrip – onder die
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Jaar cel kreeg
een man in
Ohio, omdat
hij zijn vriendin
niet zou hebben verteld
dat hij hiv-positief was
noemer zijn al veel Amerikaanse levens verwoest.
Iets voor Nederlanders
om in gedachten te houden, nu ook hier stemmen
opgaan om zedendelinquenten harder te straffen, beter te registreren of
zelfs publiekelijk aan de
schandpaal te nagelen. N

AIDS In Nederland overleden in 2010 (laatst beschikbare gegevens) vijftig mensen aan de gevolgen van
aids – in 2010 overleden er 54 mensen aan tbc, zo meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek. Sinds
de ziekte in Nederland is vastgesteld, zijn er ruim 8000 hiv-besmettingen geconstateerd.

