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Lovende planer hiv/aids-indsats i København
Af Henrik Arildsen, formand

Københavns Kommune
fremlægger i efteråret en
omfattende plan på hiv/aidsområdet, der bl.a. indbefatter
at samle en række hiv/aidsorganisationer i et fælles hus i
København.
Planen er derfor sendt ud i høring til
en række hiv/aids-organisationer, H:
S og Embedslægerne i København
og Frederiksberg m.fl. for at Københavns Kommune kan få indhentet
svar inden Sundheds- og Omsorgsudvalget i Københavns Kommune
holder møde den 25. august i år.
Hiv/aids-planen er relevant for
Københavns Kommune, fordi en stor
del af målgrupperne for hiv/aidsindsatsen er bosat i København.
Mere end halvdelen af alle hiv-smittede i Danmark bor i København,
og hertil kommer, at der er et stort
bøssemiljø samt en større andel af
prostituerede, stofbrugere og visse
etniske grupper her end i resten af
landet.
Planen er udarbejdet af Sundhedsforvaltningen i Københavns
Kommune. Hiv/aids-organisationerne har dog været aktivt involveret i udarbejdelsen af planen.
Indsatsen supplerer det eksisterende hiv/aids-arbejde, og der er
derfor tale om, at hiv/aids-området
får tilført flere midler med denne
plan. Herved er der endelig tegn
på, at udviklingen mod stadig færre
midler synes at bremses for en
stund.

Flere midler
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Konkret planlægger Københavns
Kommune at tilføre hiv/aids-området 5 mio. kr. hvert år i perioden
2006-2009. En fjerdedel af disse
midler er dog afsat det første år til
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ring af et fælles hus til en række
hiv/aids-organisationer.

Fælles hus
Kommunen ønsker at støtte hiv/
aids-organisationerne med at flytte
sammen for derved at udnytte ressourcerne i miljøet bedre.
Indtil videre er planen, at AIDSFondet, AIDS-Linien, Hiv-Danmark,
Hivinfo, Positivgruppen og STOP
AIDS – Bøssernes Hiv-organisation
flytter sammen i et hus i Indre By.
Af planen fremgår det også, at
der i huset skal ligge et såkaldt
Kondomeri.
I Odense har man siden midt
firserne haft et Condomeri med
salg af og rådgivning om kondomer.
Det er planen at kopiere denne
model og derved give Hiv-huset en
løbende indtægt ved salg af kondomer.

Mere rådgivning
Ifølge forslaget fra Københavns
Kommune skal rådgivningen til hivsmittede, bl.a. hiv-smittede med
anden etnisk baggrund end dansk.
Konkret handler det primært
om flere rådgivningsydelser samt
etablering af en permanent brobyggerfunktion rettet mod hiv-smittede
med anden etnisk baggrund end
dansk.
Hiv-Danmark modtog i 2004
200.000 kr. i tilskud fra Københavns
Kommune til rådgivningsydelser.
Udspillet fra kommunen om yderligere tilskud til rådgivning hilses velkommen af Hiv-Danmark, da det vil
kunne forbedre rådgivningstilbuddet
væsentligt.

En forbedret etnisk indsats
Indsatsen over for de etniske minoriteter ønsker kommunen at støtte.
Det drejer sig primært om seksualundervisning på sprogskolerne
OPSÆTNING og TRYK
Hiv-Danmark, trykt i 1.200 eksemplarer
TIDSFRIST FOR INDLÆG TIL BLADET
September; deadline 29. august 2005
Oktober; deadline 26. september 2005
November; deadline 17. oktober 2005
December; deadline 30. november 2005

og i nogen grad om information og
rådgivning til etniske foreninger og
deres medlemmer.

Og bøsserne
Også bøsserne mærker de bedre
tider. Københavns Kommune planlægger at tilføre indsatsen over for
mænd, der har sex med mænd,
flere midler.
Midlerne er tiltænkt oplysning,
rådgivning og forsøg med at tilbyde
test ’ude i marken’ (dvs. på visse
saunaer).

En forbedret indsats og
synergi
5 mio. kr. hvert år de næste fire
år lyder af meget. Det er også en
flot indsats set med københavnske
briller. Men med til billedet hører,
at Sundhedsstyrelsens driftstøtte til
hiv/aids-organisationerne har været
faldende de seneste par år. I 2004
modtog hiv/aids-organisationerne
16,9 mio. kr. i driftstøtte. Tallet var i
1994 28,3 mio. kr.
Planen fra Københavns Kommune er derfor positiv, når vi ser på
mulighederne for, at en række hiv/
aids-organisationer flytter sammen.
Herved kan vi få samlet energierne
ude omkring i organisationerne,
og der bliver mindre fysisk afstand
mellem de forskellige ansatte og
frivillige inden for hiv/aids-miljøet i
København.
Det hilses velkomment som et
flot, visionært og konstruktivt initiativ fra Københavns Kommunes side!

Kafe Knud ændrer åbningsdage fra september 2005
til tirsdag, onsdag og torsdag.
Læs mere på bagsiden.
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Bush’ hiv-indsats intet at være stolt af
Af Thomas Kristensen, www.hiv.dk

Hjemme i USA er George W.
Bush’ hiv-politik slået fejl.
Alligevel forsøger Bush at
påtvinge fattige udviklingslande sine religiøse ideer om
seksuel afholdenhed i stedet
for at opfordre til brug af
kondom.
USA’s præsident, George W. Bush,
er stolt af sin regerings indsats
mod hiv og aids i Afrika. Det sagde
han i et interview til TV-Avisens
korrespondent i Washington, Kim
Bildsøe-Lassen. Interviewet blev
bragt på DR1 torsdag den 30. juni.
Men spørgsmålet er, om der
virkelig er noget at være stolt
af. Måske skulle George W. Bush
snarere tænke lidt dybere over,
hvordan den generelle amerikanske
indsats mod hiv og aids har udviklet
sig under hans regering.

En million hiv-smittede i USA
På hjemmefronten har Bush-regeringen slet ikke formået at indfri sit
eget mål om i 2005 at have halveret
antallet af nye hiv-tilfælde i USA.
Tværtimod ser det ud til, at antallet
af nye hiv-smittede amerikanere er
stigende. Det siger Dr. Carlos del
Rio fra Emory University School of
Medicine til CNN online.
Dr. Carlos del Rio er ikke overrasket over den kedelige udvikling i de
amerikanske hiv-tal. Den amerikanske sundhedsstyrelse, CDC, har for
få penge til det hiv-forebyggende
arbejde, og eksperterne har måttet
bruge meget energi på at diskutere,
om den bedste hiv-forebyggelse
opnås gennem at promovere seksuel afholdenhed eller gennem at
opfordre til at bruge kondom.
Seksuel afholdenhed er nemlig
en af Bush-regeringens ideologiske
kæpheste. I teorien kan idéen om
at forebygge hiv gennem at opfordre til seksuel afholdenhed måske
umiddelbart lyde fornuftig nok. Men
i realiteternes verden er idéen naiv
og urealistisk. Mange mennesker vil
aldrig gennem et helt liv nøjes med
kun at have sex med deres ægtefælle.
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Og selv den person, som gennem
hele sit liv følger den fundamentalistisk-bibelske opskrift for et
passende sexliv, risikerer at blive
hiv-smittet. Det kan ske, hvis ægtefællen ikke er helt så monogam,
som han eller hun ellers havde lovet
foran alteret.
I George W. Bush’ regeringstid er
antallet af hiv-smittede i USA overskredet en million. Over en million
mennesker lever som hiv-smittede i
et land, hvor hiv-smittede i flere af
staterne har måttet stå på venteliste, før de kunne få adgang til den
livsvigtige hiv-medicin. I et land,
hvor hiv-raten blandt sorte amerikanere er adskillige gange højere end
blandt hvide amerikanere.

Går også ud over udviklingslandene
Bush-regeringens religiøse besættelse af tanken om at promovere
seksuel afholdenhed presser ikke
blot amerikanske hiv-organisationer
til at nedtone kondombudskaberne.
Også en række udviklingslande
må betale prisen for, at Bush lader
religiøse idéer veje tungere end
rationelle hensyn.
George W. Bush er stolt over
de mange penge, som den amerikanske regering sender videre til
at bekæmpe hiv i den fattige del
af verden. Men i interviewet med
TV-Avisen undlod Bush at fortælle
de danske tv-seere, at den gavmilde
støtte kun gives til lande og organisationer, som er parat til at droppe
kondomkampagnerne for i stedet at
promovere seksuel afholdenhed.
Det er en hård betingelse at stille,
for det kan betyde endnu flere
hiv-smittede i den fattigste del af
verden. George W. Bush’ betingede
støtte viser, at han er mere optaget af at sprede sine egne religiøse
idealer end at hjælpe fattige mennesker i Afrika, Latinamerika og
Asien til at undgå at blive smittet
med hiv.

I forbindelse med præsident Bush’
besøg i København den 7.-8. juli
deltog mere end 10.000 personer i
demonstrationen foran den amerikanske ambassade og på Christiansborg.
Her er indtryk fra dagen (foto:
Morten Eiersted)

Chat-rådgivning og brevkasse
Af Morten Eiersted, informationsmedarbejder

I lidt over et år har AIDSLinien haft chat-rådgivning og
en e-mail-brevkasse. Hiv-Danmark mødte en af de ansatte
for at høre om erfaringerne.
Niels Brix er ansat på AIDS-Linien
som rådgiver. Sammen med tre
andre ansatte er han ansvarlig for
at drive chatten og AIDS-Liniens
brevkasse på nettet.

Hvem benytter sig af jeres brevkasse?
– Vores brevkasse er jo for alle. Og
som med telefonopkaldene forsøger
vi at sortere lidt i henvendelserne.
Dvs. vi forsøger at give skoleelever,
som f.eks. søger faktaoplyninger,
en hurtig betjening og henvise dem
videre så vi har plads til henvendelser om smitterisiko, smitteveje og
andet.
Vi kan jo ikke se, hvem der henvender sig. Vi har imidlertid mange,
som skriver med ’ae, oe og aa’ i
stedet for ’æ, ø og å’, så det tyder
på, at det er danskere, som opholder sig i udlandet. Andre gange er
det en del af spørgsmålene til os, at
folk netop opholder sig i udlandet.
Hvordan kender folk til jeres rådgivningstilbud?
– Jamen vi har faktisk ikke haft
mulighed for at reklamere for vores
e-rådgivning, dvs. brevkassen og
chatten. Vi har haft i tankerne at
lægge bannere ind på andre hjemmesider, men vi har ikke haft økonomien til at gennemføre det. Så de
folk, der henvender sig, har enten
selv fundet os, eller også er det
fordi andre hjemmesider, som f.eks.
hiv.dk, reklamerer for vores tilbud.
Alligevel udgør chat og brevkasse
ca. 10% af de totale henvendelser,
som AIDS-Linien får.
Hvornår er e-rådgivningen åben?
– Henvendelser til brevkassen forsøger vi at besvare så hurtigt som
muligt. Dvs. at der højst kan gå 3
dage, hvis vi får en henvendelse
fredag eftermiddag og der ikke
er en af de ansatte til at besvare
spørgsmålet før om mandagen.
Langt de fleste spørgsmål besvares
inden for en dag.
Hvis det handler om et spørgsmål, som er mere kompliceret, end
vi umiddelbart kan besvare, har vi
kontakt med sundhedsfaglige personer, som kan hjælpe os.

Chattens åbningstider annonceres
på vores hjemmeside www.aidslinien.dk alt efter, hvornår en af de
ansatte kan sidde der. Og der har
vi som sagt haft held med en del
henvendelser. Det er dog for tidligt
at komme med en opgørelse over
antallet af rådgivninger, og hvad vi
rådgiver om.

Men det er fuldstændig anonymt?’
– Ja, det er det. Ligesom vores telefoner ikke har nummerviser er vores
chat og vores brevkasse konstrueret
sådan, at al henvendelse går over
en platform, hvor afsenderadressen
anonymiseres.
Hvad er fordelene ved en e-rådgivning?
– Umiddelbart er der den samme
afstand, om du chatter fra Bornholm eller Buenos Airos. Vi oplever imidlertid også, at flere tunge
emner tages op. Det er på en
eller anden led nemmere og mere
anonymt at stille spørgsmål på en
computer end over telefon i andres
medhør. Endelig tror jeg, at der
er flere unge, som vi chatter med.
Ældre mennesker ringer, mens unge
oftere chatter.
Men e-rådgivning bliver tit mere
langvarig. Hvad der svarer til 5 min.
rådgivning over telefonen tager
måske 25 min. på chatten.
Er der mange hiv-smittede og
pårørende, som henvender sig over
nettet?
– Hiv-smittede udgør generelt en
lav andel af dem, vi får henvendelser fra. Især på nettet. Jeg gætter
på, at langt de fleste hiv-smittede
er mindre bange for at ringe. Måske
fordi hiv-smittede med konstateringen af hiv har måttet bryde grænser ned.
Det er oftere pårørende til hivsmittede, som henvender sig. – Og
her handler det primært om smitteveje eller om smitterisiko, hvis
du vil. For det kan være besværligt
eller virke mærkeligt for en pårørende til en hiv-smittet at bringe
spørgsmål op over for den hiv-smittede, som ikke kun handler om
sikker sex.

Se mere på AIDS-Liniens
hjemmeside om e-rådgivning på chat eller via
brevkasse på www.aidslinien.dk

AktHIVhuset

Tirsdag kl. 11.00-16.00
Onsdag kl. 11.00-16.00
Torsdag kl. 11.00-16.00
Vestergade 5 – 8000 Århus C
T 86 18 16 46
Hiv-Café hver tirsdag kl. 19.00-22.00
Åben Café hver torsdag kl. 14.00-17.00
Grupper
AktHIVisterne og kvindegruppen mødes
jævnligt.
Søndagskaffe
Søndagskaffe og aktiviteter søndag eftermiddag er under planlægning
Fællesspisning
Hver tirsdag i ulige uger kl. 18.00. For
hiv-smittede og pårørende. Der serveres
to retter for 40 kr. Tilmelding senest
søndagen før på T 86 93 68 00 eller på
e-mail: primitivo@mail-online.dk

Café TrHIVsel
Mandag 14-21
Onsdag 13-17

– For folk berørt
af hiv på Fyn

Jernbaneg. 16, 2. – 5000
Odense C – T 63 14 28 20

Gratis spisning hver mandag fra kl. 18, husk
tilmelding senest onsdagen før. Fem til seks
gange om året afholdes en debataften.
Besøgsvennetjenesten Hiv-nettet. Hør nærmere på T 63 14 28 20.

Center for Sex og Sundhed
hiv • rusmidler • risikoadfærd
www.sexogsundhed.dk

Hiv-gruppen Fyn
Onsdag kl. 15.00-21.00
spisning kl. 18.00 (25/35 kr.)
Fredag kl. 13.30-16.30
1. fredag i måneden, kl. 14.00-21.00
spisning kl. 18.00 (25/35 kr.)
Få en snak og en kop kaffe, læs avis, gå på
internettet eller spil kort.
Sdr. Boulevard 70 – 5000 Odense C
T 66 12 12 91 – www.hivgruppenfyn.dk

Ungegruppens
Weekendtur 2005
Oplev en weekend i november sammen
med andre unge med hiv: fællesskab og
hygge krydret med information. Opholdet
er gratis og transportudgifterne dækkes af
Hiv-Danmark.
Kontakt Preben Rehr i Rådgivning Vest på
mobil 2129 1312 eller e-mail p.rehr@hivdanmark.dk og hør nærmere om weekendturen den. 4.-6. november.
Hent en tilmeldingsblanket på www.
hiv-danmark.dk!
Weekendturen er et samarbejde mellem
Infektionsmedicinsk Afdeling på Skejby
Sygehus og Hiv-Danmark. Unge mellem
16-25 år fra hele landet er velkomne til at
deltage.

Rådgivning Vest
Fyn og Jylland

Vestergade 5, 2., 8000 Århus C
Henvendelse på T 7022 5860
(mandag til fredag kl. 9.30-14.30)

Rådgivning Øst
Sjælland og Øerne

Skindergade 44, 1., 1159 Kbh. K
Henvendelse på T 3332 5860
(mandag til torsdag kl. 9.00-14.00)
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Et sted for folk berørt af hiv
Onsdag kl. 14.00-22.00
Torsdag kl. 14.00-22.00
Fredag kl. 14.00-22.00
Skinderg. 21 kld • 1159 Kbh K • T 3332 5861
Køkkenet er åbent mellem kl. 18.00-20.30!
Kafe Knud holder lukket hele august og
åbner igen torsdag den 1. september.
Vi ønsker alle vores gæster en fornøjelig
sommer og på gensyn.
Nye åbningstider efter sommerferien
Vi åbner om tirsdagene i stedet for fredagene fra september måned.
Torsdag d. 1.9.
Italiensk pastaret samt fiskefrikadeller
Tirsdag d. 6.9.
Pandekager m/u kød
Onsdag d. 7.9.
Krydret lammekølle. V:Grøn tærte
Torsdag d. 8.9.
Thai lasagne m/kylling. V:Fyldig suppe
Priser
Forret 30 kr., hovedret 60 kr. og dessert 25
kr. Hjemmebagt brød & salat efter årstiden
er altid inkluderet. V.: Vegetar. Der kan
bestilles bord på T 33 32 58 61.
Udlejning
Kafe Knud udlejes til møder, kurser, foredrag, receptioner og private fester. Vi formidler gerne kok & tjenere. Ring for aftale
på T 3332 5861
Udstiller i september & oktober er Maj
Skadegaard.

Noaks Ark Malmö
kl. 10.00-17.00
Mandag til torsdag
kl. 10.00-16.00
Fredag
Frokost tirsdag til fredag: 30 SEK.
Tilmelding dagen før.
Södergatan 13, Malmø. T +46 40 611 52 15

forum

Hiv

• Giv din mening til kende
• Debattér
• Involvér dig

www.hiv-danmark.dk/
opslagstavlen/forum

Hiv t Hiv-chat
Anonym chat mellem hiv-smittede på www.hivinfo.dk hver
tirsdag fra kl. 20 til kl. 22.

www.hiv.dk
portalen til hiv/aids-miljøet

Tilmeldingsfrist den 17. august – Tilmeldingsfrist den 17. august

Nordisk Hiv-konference
Af Morten Eiersted, informationsmedarbejder

Den 5. september 2005 afholder Hiv-Danmark i samarbejde
med medicinalfirmaet Abbott
Nordisk Hiv-konference i
København.
Konferencen er en årligt tilbagevendende begivenhed, der har gået på
skift mellem Danmark, Sverige og
Norge, siden den første konference
blev holdt i København i september
2002.
Målgruppen for konferencen er
primært sundhedsfagligt personale
og hiv/aids-professionelle.
Konferencesproget ved dette års
konference er engelsk. Overskriften
for konferencen er ’Positive Prevention – Treatment and Future.’
Med ’Positive Prevention’ sætter
konferencen fokus på involvering
af hiv-smittede i forebyggelsen
af hiv. Det er samtidig en understregning af nødvendigheden af et
sådant fokus for effektivt at kunne

begrænse smitte med hiv samt
yderligere sygdom blandt allerede
hiv-smittede.

Tilmelding
Konferencen afholdes den 5. september 2005 på Axelborg, Vesterbrogade 4A, 1620 København V. Der
er registrering og kaffe/te fra kl.
9.00. Der er intet konference-gebyr.
Det er muligt at tilmelde sig til
konferencen hos Hiv-Danmark på
fax 3391 5004 eller på e-mail info@
hiv-danmark.dk
Der er begrænset antal pladser
og tilmeldingsfristen er den 17.
august.
For læsere uden for Danmark er
tilmeldingsfristen den samme, men
de skal tilmelde sig hos den lokale
kontaktperson hos Abbott: CarlGustav Fabiansson (Sverige, tlf.:
0854656773), Irene Duinker (Norge,
tlf.: 48162206) eller Lauri Leppala
(Finland, tlf.: 0409022424).

Tilmeldingsfrist den 17. august – Tilmeldingsfrist den 17. august

Ny direktør i AIDS-Fondet
Af Morten Eiersted, informationsmedarbejder

Den 17. august 2005, kl.
16.00-18.00 byder AIDSFondet velkommen til den nye
direktør, Chris Evers.
Chris Evers tiltræder den midlertidige stilling som direktør for
AIDS-Fondet i to år, mens Henriette
Laursen arbejder med et DANIDAprojekt i Vietnam.
Chris Evers er senest påbegyndt
sin egen foredragsvirksomhed
www.inspirum.dk, som henvender
sig til den ældre generation.
Chris Evers har en bred erfaring fra organisationsverdenen og
erhvervslivet. Senest i Ældre Sagen

hvor han har haft
ansvar for marketing og medlemsservice.
Herudover har
han været
direktør i
DBU Sponsorship og i
Dansk Markedsføringsforbund.
Han er udvalgsmedlem af International Chamber of Commerce’s
Marketingsudvalg, formand for
Hugo Evers Fonden og formand for
Vedbæk Sejlklubs Juniorafdeling.
Chris Evers er gift og har tre
børn.

Kontaktannoncer

Indrykning af annonce

Besvarelse af annonce

Du kan indrykke en kontaktannonce i Magazinet.
Du kan søge kontakt til en evt. kæreste eller venner. Det er gratis at indrykke
en kontaktannonce. Du bør imidlertid
følge vores anvisninger om ’indrykning af
annonce’ og ’besvarelse af annonce’.

Skriv en annonce på max. 75 ord, maskinskrevet eller med blokbogstaver. Anfør navn,
adresse og evt. tlf.nr. og send brevet til:
Hiv-Danmark, Att.: Marianne Ambus
Skindergade 44, 1. – 1159 Kbh. K
Kontaktannoncerne gemmes i 2 år.

Læg svaret i kuvert med billetmærke på.
Vedlæg frimærker svarende hertil og send
det samlet i en lukket kuvert til ovennævnte
adresse. Al post behandles anonymt.

