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I juli måned blev en 27-årig hiv-smittet
bøsse i Stockholm dømt til 4 års fængsel
for usikker sex og dømt til at betale erstatninger på i alt 642.000 skr. til 9 tidligere partnere.
Alle forholdene har været frivillige og med
jævnaldrende fyre. Men han har ikke oplyst
dem om, at han var smittet, som man har pligt
til i Sverige.
Forsvareren forventer at dommen ankes til
højere instans, og det håber vi så absolut også.

sere sig på den ændrede lov § 252, stk. 2 fra
2001, om straf ved på hensynsløs måde at forvolde fare for at smitte med en livstruende eller uhelbredelige sygdom.
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Som Hiv-Danmark frygtede det ved lovændringen, er signalværdien af loven (at smittede
har mere ansvar end ikke-smittede) trængt
grundigt ind hos de to mænd: De har haft frivillig sex med én, som de enten vidste var smittet,
eller som de i al fald ved kommer fra et højepidemisk land.
Hvorfor påtog de sig ikke ansvaret for deres
Denne tragiske sag skal ses i lyset af, at Sverige er blandt verdens mest restriktive lande, når egne handlinger, deres eget helbred og beskyttelse? Hvorfor gå til politiet bagefter?
det gælder hiv-smittedes rettigheder.
Sverige tillader tvangstestning af folk og opBåde i Stockholm og Esbjerg ser vi det samsporing af tidligere partnere uden samtykke fra
me: De ikke-smittede løber fra deres del af anden hiv-smittede. Svenske læger skal anmelde
svaret, som gifte mænd i gamle dage gjorde det
tilfælde af hiv, og Sverige kan internere hivfra deres "uægte børns" mødre.
smittede på ubestemt tid, hvis den smittede
Vi kan ikke acceptere, at vores samfund beanses for at have en "risikofyldt adfærd".
Fra 1989 til 1998 er 62 personer således blevet lønner folk økonomisk, når de angiver deres
tidligere partnere. Vi smittede må retssikres
tvangsisoleret fra måneder til år.
Retssikkerheden for hiv-smittede i Sverige er mod disse anklager, når forholdene har været
jævnbyrdige, frivillige og uden vold eller overreelt fraværende. Og lige nu har den svenske
regering endog fremsat et lovforslag til yderli- greb!
Hvis nogen skulle have støtte lige nu er det
gere stramninger. Bl.a. at tavshedspligten over
den unge svenske bøsse, hvis liv er ødelagt og i
for pårørende skal kunne brydes.
På trods af disse horrible tilstande har Sveri- økonomisk ruin af hævngerrige ekskærester, og
ge ingen love, der beskytter mod diskrimination kvinden fra Esbjerg, som må barrikadere sig
hjemme i angst for reaktioner. Begge er desuaf hiv-smittede i form af falske anmeldelser,
pengeafpresning eller mod offentlig udhængning den stærkt forfulgte af en tabloidpresse, som
og snagen i folks privatliv, sådan som det sker i vejrer sensationer uden tanke for de mennedag. Kun retten til medicinsk behandling er lov- skelige omkostninger eller dybere overvejelser
om, hvem der er god og, hvem der er ond.
fæstet.
Inden for de sidste 4 år er der i Sverige blePrincipper i dansk hiv/aids-politik har tidligere
vet givet straffe fra 2½ til 7 års fængsel med
efterfølgende erstatninger helt op i millionklas- opfordret til, at solidariteten mellem smittede
og ikke-smittede styrkes i kampen mod sygsen og udvisningsdomme for hiv-smittede udlændinge efter afsonet straf. Straframmen er 10 dommen. Bekæmp hiv, ikke hiv-smittede.
år i Sverige, mens den er 4 år i Danmark.
I Danmark er der rejst en lignende sag. I juni
modtog politimesteren i Esbjerg anmeldelser
fra to mænd mod en 31-årig hiv-smittet afrikansk kvinde.
Mændene påstår, at de har haft ubeskyttet sex
med kvinden. Hun har i et efterfølgende interview til Jydske Vestkysten oplyst, at hun kun
har været sammen med den ene, og da brugte
de både femidom og kondom. Hun påstår tillige, at hun over for begge mænd har oplyst, at
hun er hiv-smittet.
Politimesteren har rejst sigtelse mod kvinden,
og bliver der en retssag, vil den i givet fald ba-

Peer Aagaard, Hiv-Danmark
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Hiv-smittedes pårørende, hvor går de hen?
af Pårørendegruppen, Århus
Denne artiklen er et opråb fra
pårørendegruppen i Århus. For
at gøre opmærksom på vores eksistens er dette en opfordring til
alle, der er berørt af hiv, at give
information om pårørendegruppen videre til dem, der kunne have brug herfor.

anden, måske så meget at man glemmer sig selv og sine følelser. I pårørendegruppen i Århus er formålet, i fællesskab med ligestillede, at få vendt,
hvad livet som pårørende til en hivsmittet fører med sig.
Pårørendegruppen er for alle, der
har hiv inde på livet, f.eks. forældre,
kæreste, ægtefælde, venner og kollegaer.

det respekteres, hvis der er områder,
som er for vanskelige at tale om.
Et par gange om året tager vi initiativ til temaaftner med relevante emner.
I øjeblikket er vi ved at planlægge efterårets temaer og vil annoncere datoer og indhold senere på sommeren.

Vi mødes den første torsdag i måneden i AktHIVhuset, Vestergade 5, 2 sal
til venstre, 8000 Århus C.
Pårørendegruppen er socialt samvær. Vi hygger os og taler om løst og Hvis du har brug for en at følges med,
kan du ringe på tlf. 86181646.
fast, herunder hvordan det går i forHer kommer du til at tale med Kirhold til den hiv-smittede og dennes
omgivelser, sygdomsudvikling, medicin, sten, som er daglig leder af AktHIVhuden hiv-smittedes og den pårørendes set. Hun kan formidle kontakt til en af
roller. Dagligdagens sorger og glæder gruppens medlemmer.
Vær opmærksom på, at gruppen
vendes, både det fortvivlende, usikkerheden, samt lettelse og glæde, når det holder sommerferie i juni, juli og august. Vi kan dog stadig kontaktes gengår godt.
nem AktHIVhuset.
Gruppen bliver udelukkende brugt
Vi opfordrer alle pårørende, der er
Et liv med hiv kan være vanskeligt at til erfaringsudveksling mellem deltainteresseret, til at møde op og se, om
tale om, især imellem hiv-smittede og gerne, og der er tavshedspligt.
gruppen er noget for dem.
pårørende. Man vil så gerne tage hen- Deltagerne bestemmer selv, hvad de
Vi glæder os til at se jer.
syn til hinanden og undgå at såre hin- vil dele med de øvrige i gruppen, og
Vi er p.t. en lille gruppe i Århus,
hvilket undrer os, da hiv stadigvæk er
en del af mange menneskers hverdag.
Kombinationsbehandlingen har jo ikke
løst alle problemerne, snarere bragt
andre og ligeså alvorlige med sig.
Vi vil derfor være sikre på, at viden
om gruppens eksistens, og hvad gruppen kan tilbyde, når ud til de pårørende, der kunne have brug for dette tilbud.

Lise B. Kjærgaard takker for sin praktik
tikant på trods af trange fysiske forhold, og fordi de tog sig tid til alle mine spørgsmål og min undren.
Tak til Tinne Laursen og personalet
på Skejby Sygehus for et fyldestgørende indblik i arbejdet på infektionsmediHun vil gerne knytte følgende becinsk afdeling.
mærkning til sin praktik:
Tak til Preben, min vejleder, der på
Jeg startede i praktik i Hiv-Danmark, trods af mine skøre indfald holdt ud til
det sidste og gav mig støtte og vejlednærmere bestemt Rådgivning Vest
først i februar og nu, hvor sommeren ning.
Men mest af alt tak til alle jer, der
står for døren, er min praktik ved at
vidt omkring i det danske land åbnede
være slut.
jeres døre, bød mig velkommen og gav
Det er som en yderst benovet og
mig mulighed for at få indblik i jeres liv
tilfreds praktikant, at jeg med stort
med hiv, at lære og blive klogere.
vemod takker for en lærerig praktik,
hvor jeg af ansatte, frivillige og brugere
Med venlig hilsen
er blevet rigtig godt modtaget.
En stor tak til alle ansatte i Rådgivning Vest, fordi de sagde ja til en prak- Lise B. Kjærgaard
fra Rådgivning Vest
Lise B. Kjærgaard har i snart et
halvt år været i praktik som socialrådgiver i Rådgivning Vest.

Nyt fra Rådgivning Øst
af Rådgivning Øst
Udviklingsgruppe for hivsmittede og pårørende
- Har du brug for inspiration og ny
udfordring?
- Har du mod på at møde andre i samme situation?
- Hvad drømmer du om at gøre, og
hvad forhindrer dig?
- Tror du også, at det hjælper at dele
tanker, følelser og erfaringer?
Vil du være med i en gruppe, hvor
du og de andre deltagere er hinandens
støtter på vejen, hvor hiv ikke fylder
for meget og heller ikke ignoreres.
Udviklingsgruppen ledes af to rådgivere fra Rådgivning Øst og gruppen
mødes hver onsdag kl. 16-18.30 i Indre By. Vi mødes første gang onsdag,
den 8. oktober 2003.
Er du interesseret så kontakt:
Hiv Danmarks Rådgivning Øst på
tlf. 33 32 58 60 eller send en mail
til raadoest@hiv-danmark.dk

www.hiv.dk * www.hiv-danmark.dk
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Samtalegruppe for
hiv-smittede bøsser

AktHIVhuset
Tirs., ons. & tors.: 9-16
HIV-CAFÉ
tirsdag 19-22

af Positivgruppen
Kører du indimellem sur i det
hele? Mister du modet? Giver hiv
dig problemer i forhold til din arbejdsplads, familie eller venner?
Eller synes du, det kan være
svært med partnere eller kæreste? Går du for meget alene med
dine tanker om at være hivsmittet? Eller har du bare lyst til
at lade dig inspirere til at tackle
tingene på en anden måde?

Mødested og gruppestart
Samtalegruppen mødes i Positivgruppens, Villaen på Tesdorpfsvej 23 hver
anden onsdag aften, når 6 - 8 personer har meldt sig. Gruppen mødes 8 12 gange, afhængig af antallet af deltagere. Før gruppestart afholdes en kort,
individuel samtale.
Deltagelse i samtalegruppen er fortrinsvis et tilbud til personer, der ikke
indenfor det seneste år har deltaget i
et gruppeforløb.

Så er tilbuddet om at deltage i en
samtalegruppe for hiv-smittede bøsser
måske noget for dig?
I samtalegruppen vil der blive taget
udgangspunkt i deltagernes aktuelle
livssituation - men blikket vil også blive
rettet mod mål, ønsker og drømme.
Gruppen vil blive ledet af psykolog
Jens G. Rasmussen, der tidligere har
været ansat i Positivgruppen.
Der vil naturligvis være tavshedspligt
både om de personlige forhold, der
bliver taget op i gruppen og om, hvem
der deltager.

Tilmelding
For god ordens skyd skal vi gøre
opmærksom på, at deltagelse i samtalegruppen ikke forudsætter, at du er
medlem af Positivgruppen eller nogle
andre organisationer.

KVINDEGRUPPEN
mødes jævnligt

For yderligere information og
tilmelding kan du kontakte psykolog Jens G. Rasmussen på tlf.
51 35 22 29, bedst ml. kl. 17-18.

Vestergade 5, 2. tv - Århus
Tlf. 86 18 16 46, tirs. - tors. 10-14

Positivgruppen er patientforening og værested for
hiv-smittede bøsser. Vi startede i 1986 og har til huse i
et dejligt værested på Frederiksberg.
Vort grundlag bygger på princippet
om ”hjælp til selvhjælp”, hvilket betyder, at vi som hiv-smittede hjælper og
støtter hinanden i det omfang, vi hver
især magter.

Positivgruppen har bl.a. til formål at
støtte den enkelte hiv-smittede bøsse til
at leve bedst muligt med sin sygdom,
herunder at genfinde egne ressourcer.

Rådgivning Vest
Fyn og Jylland
Vestergade 5, 2., 8000 Århus C
Henvendelse på tlf. 70 22 58 68, hverdage mellem kl. 9.00-14.00.

Ovennævnte tilbud om at deltage i en
samtalegruppe sammen med andre hivsmittede bøsser skal ses i dette lys.

Rådgivning Øst
Sjælland og Øerne
Skindergade 44, 1., 1159 Kbh. K
Henvendelse på tlf. 33 32 58 60, hverdage mellem kl. 10.00-14.00.

ÅBEN CAFÉ
ferielukket
MALER-GRUPPEN
ferielukket
AKTHIVISTERNE
første onsdag kl. 18
PÅRØRENDE GRUPPEN
ferielukket

HIV-GRUPPEN
tirsdag 18-19, fællesspisning for kr.
50,- v/ 2 retter.

Nyt fra AktHIVhuset
Tirsdagsspisning
Fra september måned er det ikke
længere nødvendigt at tilmelde sig
tirsdagsspisning! – Det er dog stadig
muligt, hvis du vil være helt sikker!
Jytte vil lave/kreere mad til 10 personer hver tirsdag! Prisen for 2 retter vil være kr. 50,-.
Denne ordning vil køre som forsøg
i foreløbig 2 måneder.

Medicinalfirmaet ROCHE
… har ydet Hiv-Danmark støtte med
50.000 kr. til styrkelse af Hiv- Danmarks udgivelser.
Hiv-Danmark vil bl.a. bruge midlerne til at udvikle magazinerne og
hjemmesiden.
Besøgende på vores hjemmeside
har på forsiden mulighed for at sende en e-mail med kommentarer til,
hvordan hjemmesiden kan forbedres.

MAGAZINET, Lille
Skindergade 21kld.
1159 København K
Tlf.: 33 32 58 61
Onsdag til fredag kl. 14-22
Køkkenet lukker kl. 20.30

Onsdag d. 13.8
Sommer grillede hakkebøffer
Urtebøffer
Torsdag d. 14.8
Dagens fisk.
Ostegratinerede fyldte peberfrugter.
Fredag d. 15.8
Italienske specialiteter
Onsdag d. 20.8
Cæsarsalat m /kylling
Torsdag d. 21.8
Lasagne med Thai-kylling.
Grøn pate.
Fredag d. 22.8
Lasagne m/u kød
Onsdag d. 27.8
Roastbeef med det hele
Pasta m/gorgonzolasauce
Torsdag d. 28.8
Svøbte kyllingelår.
Ricottaterrine m. oliven puré
Fredag d. 29.8
Vi holder lukket pga. arbejdsweekend
Onsdag d. 2.9
Lammekølle
Fyldte pandekager
Torsdag d.3.9
Fyldte pandekager m/u kød
Fredag d. 4.9
Kafe Knuds gæstebud
Bord fra kl. 19. Husk tilmelding senest
onsdag d. 2.9 Plads til max. 20 personer.
Onsdag d.10.9
Gratinerede fisk
Grønsagsomelet
Forret fra kr. 25, dessert fra kr. 20 og
hovedretter kr. 55. Brød og salat efter
årstiden er altid inkluderet. Bestil bord
på tlf. 33 32 58 61.
Lej/lån Kafe Knud
f.eks. til pressemøder, kurser, møder,
receptioner, selskaber mv.
Højttalere til Kafe Knud
Vi mangler et par nye højttalere i kafeen.
Har du et par i overskud ville vi blive
mere end glade for dem. På forhånd tak.
Udstillingen ”Fragmenter og Momenter”
af Lotte Preisler kan ses i august måned.

Kontaktannoncer
Kvinde søger mand - Jylland eller
hele landet
Jeg er en sort kvinde, 34 år, 178 cm og 68
kg. Jeg er hiv+ og har et godt liv, men savner en sød kæreste/ven. Du skal helst være mellem 32 og 42 år og meget gerne
dansk. Du skal også være god mod mine 2
store børn. Mine interesser er gå ture,
sport og høre musik.
Bill.mrk.: 023/08
Vest Jylland kalder!
Vi er 2 hiv-smittede mænd, der gerne vil
starte en gruppe her på vestkysten.
I gruppen kan vi dele vores erfaringer,
snakke med andre og måske mødes til
fælles spisning.
Alle uanset køn, alder, seksualitet og nationalitet er velkomne, det eneste krav er,
at du er hiv-smittet. Du kan også være
anonym, hvis du ønsker det.
Skriv hvis du er interesseret, vedlæg evt.
e-mail adresse, vi svarer hurtigt, da vi gerne vil have gruppen startet inden efterårets mørke tid.
Bill.mrk GRP-VJ

Det sker

Café TrHIVsel er et støttecenter under
Aids-Info på Fyn for hiv-smittede og pårørende. Cafeen har til huse i:
Jernbanegade 16, 2. sal
5000 Odense C
Kontakt afdelingsleder Susanne Grenaae
på tlf. 63 14 28 20 og hør nærmere.
Café TrHIVsel er er åben hver tirsdag
ml. kl. 14 og 22 med spisning kl. 18. Hver
onsdag serveres dagens fisk kl. 12.30 og
hver fredag er der café kl. 15.
Den første fredag i hver måned er der
spisning i cafeen kl. 18.
Vi tager på sommerferie til Enø fra 9. til
den 16. august.
Hiv til Hiv telefon er åben hver tirsdag
fra kl. 19 til 21 på tlf. 63 14 28 05.
Besøgsvennetjenesten Hiv-nettet koordineres af Suzanne Bjerregaard. Hør nærmere på tlf. 63 14 28 11.
Vi glæder os
til at se dig.

Kunstig
befrugtning

Hiv-smittet under 25 år?
Vi mødes i unge-gruppen igen mandag, den
8. september i Rådgivning Øst, kl. 20-22.
Ring på tlf. 33 32 58 60, send en e-mail til
raadoest@hiv-danmark.dk eller mød op.
af redaktionen
Adressen er Skindergade 44,1. sal.
Arbejdsmarked på Kafe Knud
Mandag den 27. august kl. 19. i Kafe Knud,
Skindergade 21, kld. Hiv-smittet på arbejdsmarkedet. Lovgivning, oplæg og erfaringsudveksling ved Rådgivning Øst
Hiv t hiv-chat hver torsdag
- en mulighed for at mødes med hivsmittede på nettet.
På hjemmesiden www.hivinfo.dk har du
mulighed for at mødes med hiv-smittede
over chatten hver torsdag ml. kl. 19-21.
Tal med andre hiv-smittede om seksualitet, anonymitet, ensomhed, arbejde, sygdom, medicin, bivirkninger, kæreste, familie, børn ... eller hvad du har på hjerte!

I forrige nummer behandlede vi emnet kunstig befrugtning.
I den sammenhæng fremgik det, at der
i de 50 tilfælde af insemination i Danmark dags dato ikke er overført hiv
fra kvinden til fosteret.
Imidlertid kan artiklen misforstås, så
læseren forledes til at tro, at der ikke
er født hiv-smittede børn i Danmark.
Formuleringen ”I Danmark er der
endnu ikke født hiv-smittede børn af
hiv-smittede kvinder, der var kendt
hiv-smittede før de blev gravide” henviser til de 50 kvinder, der dags dato
har benyttet sig af kunstig insemination.

Sådan indrykker du kontaktannonce
Skriv annoncen på et A4-papir på max. 75
Vi beklager eventuelle misforståelser
ord, maskinskrevet eller med blokbogstapå denne baggrund.
ver. Anfør navn, adresse og evt. tlf.nr. og
send brevet til
Marianne Ambus, Hiv-Danmark,
Hiv-Danmark
Skindergade 44, 1159 København K
Skindergade 44, 1159 København K.
Alle kontaktannoncer gemmes i 2 år.
Tlf. 33 32 58 68, Fax 33 91 50 04
Sådan besvarer du kontaktannonce
E-mail: info@hiv-danmark.dk
Læg svaret i kuvert med billetmærke på.
Magazinet, Lille udgives af Hiv-Danmark
Vedlæg frimærke svarende til vægten af
Morten Eiersted (red.) og Bent Hansen
brev og send det samlet i kuvert til oven- (ansv.). Magazinet, Lille er eget tryk
ISSN 1397-0518
stående adresse. Alt behandles anonymt.

