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Boykot rejser til USA
Af Frank Bentin

I Magazinet Stor, september
kan man læse et interview
med Torben fra Frederiksberg,
som efter at have søgt visum
om indrejse i USA, også er
rejst derover som turist.
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Lad mig indledningsvis sige, at det
da er flot af ham at være åben om
sin hiv-status. Deri kan jeg kun
tilslutte mig. Men jeg synes alligevel, at hans historie rejser en række
problemstillinger, som jeg her vil
give mit besyv med.
Generelt er det min holdning, at
selv om man er hiv-smittet, skal det
ikke forhindre en i at rejse ud og
opleve verden. Kun derved kan vi
skabe forståelse og respekt mennesker imellem, det være sig kultureelt, religiøst, socialt og almindelig
medmenneskelighed. Selv har jeg
rejst i samtlige kontinenter i verden,
med undtagelse af Sydamerika,
som jeg stadigvæk har til gode,
ligesom jeg utrolig gerne vil opleve
mellemøsten, især Jordan, Syrien,
og Irak – men kommer tid kommer
råd. Jeg har i min rejselyst også
flere gange besøgt USA, og vel har
landet meget fantastisk at byde på,
og synes ikke, at jeg er færdig med
dette store land.
Alligevel kunne jeg ikke drømme
om at rejse dertil, førend USA
radikalt ændrer sin holdning til
såvel dets egne hiv-smittede som
hiv-smittede i al almindelighed. I
øjeblikket har man et politisk styre,
der i den grad ikke respekterer
almindelige menneskerettigheder,
herunder heller ikke hiv-smittede.
Se blot på de seneste udmeldinger om, at man ønsker at tvangsteste alle borgere mellem 18 og
65 år for hiv. Hvor er det frie valg
henne?
Tænker man på konsekvenserne
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for de fattige borgere, der ikke har
økonomisk mulighed for at betale
en ordentlig sygeforsikring, ikke at
forglemme de psykosociale konsekvenser, som en positiv hiv-test kan
have på det medmenneske, der ikke
har overskud til at håndtere denne
radikale ændring i ens liv? Hvad skal
man bruge den viden til, dersom
man ikke har råd til at betale for
den medicinske behandling? – nogle
gange kan uvidenhed trods alt være
bedre for det enkelte menneske.

Seksuel afholdenhed – vås!
USA lægger i disse år store hindringer for at nedsætte smitterisikoen
over for hiv-smittede i verdens fattige lande, eksempelvis Afrika, ved
dets utrolig negative holdning til
uddeling af kondomer. Man vil således kun støtte forebyggelsesarbejdet ved at prædikere afholdenhed,
hvilket efter min mening er noget af
det mest latterlige og umenneskelige, man kan forestille sig.
Herhjemme har Folketinget heldigvis valgt at basere bekæmpelsen
af hiv ved, at vi som borgere har
det frie valg til selv at tage stilling
til, om man vil lade sig teste. Jeg
kan ikke undlade at tænke, hvad
bliver det næste? Kunne man ikke
forestille sig, at næste skidt i USA
kunne blive tvangsinternering af
hiv-smittede? – Og dermed yderligere stigmatisering af de borgere,
der ikke følger den rette moralske
vej med ingen sex før ægteskabet,
negligering af darwinismes lære
om organismernes udvikling, ikke
at fortie de ekstreme religiøses
holdninger, landets højrefløj har til
bøsser.

Ingen eller særlig tilladelse
Med så ekstreme holdninger er det
ikke unaturligt, at hiv-smittede i
visse situationer føler sig tvunget
OPSÆTNING og TRYK
Hiv-Danmark, trykt i 1.100 eksemplarer
TIDSFRIST FOR INDLÆG TIL BLADET
November; deadline 23. oktober 2006
December; deadline 27. november 2006
Januar; deadline 2. januar 2007
Februar; deadline 26. januar 2007

Kulturnatten
Fredag den 13. oktober 2006
kl. 18.00-24.00

Lystens mangfoldighed
Solstrålerne og Kafe Knud præsenterer en
aften i lystens tegn:
Kl. 18.00: Syndig mad og saftige drikke
Kl. 19.30: SMIL holder foredrag om SM
Kl. 20.30: En tour de force gennem lysternes
univers med Hanne Stensgaard
Kl. 22.00: Lystige viser med de syngende
brandmænd
Mød glad frem, vi ser frem til en lystig aften
på Kafé Knud

Solstrålenyt
Solstrålerne tager den 28. oktober 2006 på
besøg til AROS og Café Lone. Husk tilmeldingsfrist den 13. oktober 2006 på e-mail
solstraalerne@hiv-danmark.dk eller til HivDanmarks sekretariat på tlf. 33 32 58 68.
Desuden er der fællesspisning i Kafé
Knud tirsdag den 31. oktober kl.18.30. Husk
tilmelding senest dagen før på Kafe Knuds
tlf. 33 32 58 61. Solstrålerne giver et bidrag
til middagen.
Vi glæder os til at se jer, nye ansigter er
også meget velkomne.
Kærlig hilsen Solstrålerne

til at lyve og rejser til USA uden at
oplyse immigrationsmyndighederne
om hiv. Med den konsekvens, at
hiv-smittede også må vælge, om de
tør medbringe medicinen.
Situationen er endnu mere absurd
i de tilfælde, hvor hiv-smittede skal
søge særlig indrejsetilladelse for at
deltage i hiv-konferencer i USA!
Jeg er klart af den opfattelse, at
vi som enkelt borgere skal fravælge
USA som rejsemål, at organisationerne skal boykotte enhver deltagelse i konferencer, der afholdes i
’Guds eget land’ og ’Verdens største
frie nation’. Kun derved kan vi på
sigt opnå radikale ændringer i landets dobbeltmoralske holdninger til
eksempelvis hiv-smittede. Der er så
mange andre lande, vi kan besøge,
og dermed bidrage til en økonomisk
positiv og medmenneskelig udvikling. Derfor glem USA – boykot USA!
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Hiv/aids 2005

Af Morten Eiersted, informationsmedarbejder

265 personer blev sidste år
konstateret hiv-positive. 73%
var mænd og 38% var indvandrere.
Medianalderen for mænd er 38 år
og for kvinder 29 år. Mænd, der
har sex med mænd (msm), udgør
antalsmæssigt den største gruppe
med 101 personer efterfulgt af
heteroseksuelle indvandrere (70
personer) og heteroseksuelle danskere (39 personer).
Der blev i 2005 registreret 35
færre tilfælde af hiv end i 2004.
Med den nye overvågningsmetode
blev der fundet dobbeltanmeldelser
blandt 17% af msm. Men Statens
Serum Institut bemærker, at andelen af msm under 30 år anmeldt
med hiv har været stigende siden
2000. I 2005 var den det højeste i
10 år (27% af msm).
Den globale udvikling med
stigende antal heteroseksuelle

smittede kvinder finder ikke sted i
Danmark. Statens Serum Institut
har opgjort perioden 1991-2005. I
denne periode er der gennemsnitlig
anmeldt 14 tilfælde af hiv hvert år
blandt danske kvinder, hvor smittemåden er anført som heteroseksuel
sex.

Aids 2005
I 2005 blev 44 personer registreret
med aids, hvor af 68% var mænd.
18 mænd var smittet homoseksuelt.
Blandt de 44 tilfælde fik 23 påvist
hiv-infektion samme år, 17 var
påvist inden for 10 år og fire havde
haft hiv-diagnosen i mere end 10 år.
I 2005 døde 27 personer, der tidligere var anmeldt med aids. Blandt
disse havde otte personer fået
påvist hiv samme år, mens resten
var diagnosticeret med hiv inden for
10 år.

At leve med hiv …

Af Thea Mukai, socialrådgiverpraktikant i Rådgivning Vest

At leve med HIV, og gøre det
på en god måde – både for
den, der er smittet, men også
for de pårørende, sundhedsvæsenet, arbejdspladsen og
skoler. Det aspekt har HivDanmarks søsterorganisation,
HivNorge taget op til revision
og udgivet CD-rommen ’Å leve
med HIV’.
Som socialrådgiverstuderende og
praktikant i Rådgivning Vest, Århus,
er jeg, som helt uvidende om hiv,
blevet kastet ud i at skulle anmelde
CD-rommen. Jeg må sige, at den
er rigtig god! Da jeg sætter CDen i
computeren toner der fem personer
frem. Ved et enkelt klik med musen
på personerne får jeg deres egen
historie fortalt, om det er at leve
som hiv-smittet, eller det at være
pårørende.
Forsiden byder på forskellige
links. ’Fakta om HIV’ giver et godt
indblik i, hvad der fysisk sker i
kroppen, når man er smittet, og
hvordan det kommer til udtryk rent
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helbredsmæssigt. Dertil kommer
der et udvalg af forskellige norske
publikationer om hiv, men nationalitet er ingen hindring for at få information om hiv, for med et enkelt
klik kan du få informationshæfter
om forskellige seksuelt overførbare
sygdomme på 17 forskellige sprog.
’Å leve med HIV’ giver flere
historier om, hvordan det er at leve
som smittet. Der er fortællinger om
alt lige fra at leve åbent eller lukket
med sin sygdom til det at være
grunden til, at ens barn er blevet
smittet ved fødslen og nu er død,
og hen til der hvor et par har adopteret en hiv-smittet dreng. Under
samme link sættes der også fokus
på hvilke bivirkninger, der kan følge
med det at tage medicinen.
Hvilke rettigheder har jeg som
hiv-smittet på arbejdsmarkedet?
Hvad gør jeg som asylansøger og
indvandrer? Linket ’HIV og Jus’
giver svar på det og mange andre
spørgsmål inden for det juridiske.
Under ’Solidaritet’ og ’Kampanjer’
introduceres World Aids Day, den
røde sløjfe ect. Derudover vises der
tre reklamespots med overskriften: ’Det værste ved HIV sidder i

hovedet på dem, der ikke har det’,
som har kørt i de norske biografer
og radioer.
Til sidst er der et ’Kontakt og
hjelp’-link, hvor der bl.a. henvises til
både norske, nordiske, og internationale hjemmesider, der beskæftiger
sig med hiv.
Ved gennemgangen af CDrommen har jeg hele tiden mulighed
for at klikke nede i højre hjørne,
hvor der er en udførlig ordbog med
forklaring af selv de mindste ord,
der kan skabe forvirring. Ordbogen suppleres med en spørgsmål/
svar-kasse, hvor de oftest stillede
spørgsmål bliver besvaret.
Som jeg skrev til at begynde
med, synes jeg CD-rommen er
rigtig god, fordi den tager hånd
om alle aspekter inden for hiv. Der
bliver taget hånd om alle, der skulle
få fat i CDen, for selv om den er
skrevet på norsk, så er flere afsnit
oversat til engelsk, og ellers er der
et hav af links til nettet, hvor du kan
få mere information på dit modersmål.

CDen udkom i 2005 og kan rekvireres gratis hos www.HivNorge.no
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By Reasearch Nurse Lotte Ø. Rodkjær and
HIV counsellor Tinne Laursen

A book about ’The Group
of Young HIV Positives’ was
launched in August at the
16th International AIDS Conference in Toronto, Canada.
The meetings and weekend camps
with a youth self help group is basic
component in the book, which tells
the narrative of eight young people
with HIV. We have not been able
to find similiar stories about young
people living with HIV. After consul-

ting the young people, we chose a
number of their stories to publisize.
With the book we are able to
share the experiences of these individuals. Their stories might benefit
other young people living with HIV.
In addition we hoped that relatives, friends and anyone involved
in the treatment or counselling of
people with HIV will attain a better
insight about living with HIV as a
young person.

Anonymity
Most of the group members fear
the disclosure to people from the
outside. It is a requirement that
the weekend trip takes place in
discreet surroundings, where the
participants can remain anonymous.
Moreover, all the people mentioned
in this book appear under a different name, and any type of information which could identify them
has been blurred to protect their
anonymity.

Kære brugere af Hiv-Danmark
Vest og Café Lone
Af Kirsten Sattrup, Rådgivning Vest

Foreningen af 1. december 1995 har bevilliget penge til et
fælles kulturelt arrangement for Hiv-Danmark Vests brugere.

NB!
Se mere på www.minderomengle.dk

Så hermed har vi fornøjelsen at indbyde jer til musicalen: ’Minder om
Engle Punks og Vilde Queens’.
Musicalen skildrer forskellige
personer berørt af hiv og aids: Den
lille pige smittet fra fødslen, narkomanen smittet via sin sprøjte,
bedstemoderen smittet via blodtransfusion, den afdøde bøsse, der
egentligt mest bekymrer sig om, at
hans død ikke blev glamourøs nok,
samt kvinden, der mener, at når
hun nu alligevel skal dø, så gælder
det om at trække alle sine kreditkort i maks.
Med sine mange forskellige monologer og sange rammer forestillingen os dér, hvor vi både griner,
græder, forundres, skræmmes og
væmmes. Men frem for alt minder
alle disse følelser os om, at vi blot
er mennesker i kontakt og i samhørighed med hinanden.
Vi mødes i Café Lone den 1.
december 2006 kl. 18.30 til et glas
vin og følges derefter op til Teatersalen i Østergade, Århus C
Vi råder over 50 billetter, så de
der kommer først til mølle …
Tilmelding sker hos Kirsten på
tlf. 70 22 58 68 eller på e-mail:
k.sattrup@hiv-danmark.dk

How to read the book
The book is divided into three sections. In the first section, you can
read the personal stories of the
young people with HIV. Subsequently, you will find four articles
describing the specialists’ experiences with the young people. This
section of the book includes a chapter with advice to therapists and
relatives who are in close contact
with young people with HIV. Finally
the book contains various facts on
HIV and on subjects related to HIV
treatment.

How to buy the book
You can get further information or
buy the book by contacting e-mail
youth.book.hiv@sks.aaa.dk
(30 CAD, 28 USD, 15 GBP, 23 EUR)

– The Youth Group of Young HIV
Positives will receive the whole
amount from the sale of the book.

Positiv sex
– Ja tak!

Hiv-smittede mænd har lige så høj ret til
at nyde et godt sexliv som alle andre. Men
en positiv hiv-status medfører dog nogle
udfordringer, man som hiv-smittet må forsøge
at håndtere. En af disse er behovet for, at der
dyrkes sikker sex. Og de fleste af os ved nok,
at sikker sex ikke er lige let hver gang.
Så hvornår er sikker sex vanskeligt for mig
som hiv-smittet? I hvilke situationer er det
sket, at kondomet glippede eller var tæt på
det? Og hvad kan jeg gøre ved det? Vil jeg
oplyse om min hiv-status og om PEP? Hvad
siger loven egentlig om sikker sex og at
oplyse hiv-status? Hvordan reagerer jeg, hvis
en mand vrager mig, fordi jeg er hiv-smittet?
Er jeg ofte bange for at komme til at smitte
min kæreste?
Måske kan hiv gøre tingene mere komplicerede, men det behøver ikke at være grund til
at afskære sig selv fra et aktivt sexliv eller fra
at indgå i et parforhold. I workshoppen vil vi
hiv-smittede indbyrdes diskutere, hvordan det
hiv-smitten påvirker vores sexliv. Og hvordan
vi forhåbentligt kan opnå et sexliv med færre
vanskeligheder i forhold til sikker sex.
Kurset udbydes af STOP AIDS – Bøssernes
hiv-organisation og henvender sig til bøsser
og andre mænd, der sex med mænd. Du
kan læse mere samt tilmelde dig på www.
stopaids.dk. Tilmelding er fortrolig.
København
Tid: Torsdag 7. december, kl. 19.00-22.00
Sted: STOP AIDS, Amagertorv 33, 3.
Tilmelding inden: Torsdag 30. november
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Et sted for folk berørt af hiv
Tirsdag kl. 14.00-22.00
Onsdag kl. 14.00-22.00
Torsdag kl. 14.00-22.00
Skinderg. 21 kld • 1159 Kbh K • T 3332 5861
Køkkenet er åbent mellem kl. 18.00-20.30!
Tirsdag d. 10.10.
Fisk fra ovn. Auberginetærte.
Onsdag d. 11.10.
Grillet svinemørbrad m/rissalat. Grøn lasagne.
Fredag d. 13.10. Kulturnatten. Lystens
mangfoldighed (se omtale på forside)
Middag fra kl. 18.00: Brændende kærlighed,
artiskokker & lystige drinks.
Onsdag d. 18.10.
Cous cous casablanca m/lam.
Stegt gedeostterrine m/grillet grønt.
Torsdag d. 19.10.
Kylling el. grøntsager i grøn karry.
Tirsdag d. 24.10.
Andebryst m/svampekompot. Pasta.

Resumé af medicinsk abstrakt
Af Jens Wilhelmsborg, medicinsk udvalg

Monarkstudiet: Antiretroviral
behandling med Kaletra som enkelt
præparat.
Retningslinjerne for brug af
antiretroviral behandling af hiv-1
infektion anbefaler en kombination
af tre medicinske præparater. Den
medicinske forgiftning, kompleksiteten og prisen af denne behandling,
har skabt grundlag for at undersøge
andre behandlingsmuligheder.
Monarkstudiet er en forundersøgelse for hiv-patienter, der ikke
tidligere har modtaget behandling,
som strækker sig over 96 uger, hvor

sikkerhed og effektivitet af Kaletra
(lopinavir/ritonavir) som enkelt præparat er blevet sammenlignet med
en behandling med tre præparater
(Kaletra, Retrovir (AZT) og Epivir
(3TC)).
Konklusionen på forundersøgelsen var, at hvis man alene påbegynder en behandling med Kaletra, kan
Kaletra have en vedvarende effekt
over for virus, men der er en større
tilbøjelighed til forøget virusaktivitet
end blandt de patienter, der modtog
behandling med tre medicinske
præparater.

Krop og psyke

Hiv
t Hiv-chat
Anonym chat mellem hiv-smit-

Torsdag d. 26.10.
Frikadeller el. urtedeller m/stuvet spidskål.
Onsdag d. 01.11.
Kød i kanel, laurbær & tomat. Basilikumtærte.
Torsdag d. 02.11.
Stegt lammekølle m/rosmarin & hvidløg.
Stegte grøntsager m/ris.
Priser
Forret og dessert fra 30 kr. Hovedret 60 kr.
Hjemmebagt brød & salat efter årstiden er
altid inkluderet.
Kort om cafeen
Kafe Knud udlejes til møder, kurser, foredrag, receptioner og private fester.
Ring for aftale på T 33 32 58 61.
Allan Listov udstiller frem til 15. oktober.
’Hiv til Hiv’ den første tirsdag i måneden
Den første tirsdag hver måned fra kl. 17.0020.30 er det muligt at træffe og tale med en
hiv-smittet person. Husk dog på, at vi har
sommerlukket i august!

Café Lone

Kannikegade 18 – 8000 Århus C
Telefon
Kontor, mandag til torsdag, kl. 10.00-14.00:
T 86 18 16 46
Direkte telefon til Café Lone: T 46 90 83 58
Café
• hver anden tirsdag (ulige uger)
• • spisning fra kl. 18.00
• • café fra kl. 19.00-22.00
• hver torsdag kl. 15.00-17.00
Café Lone holder sammen med Hiv-Danmark
Vest ferielukket fra den 7. til den 31. juli
2006.

Tilmelding senest søndagen før på T 86 18
16 46 (telefonsvarer), T 86 93 68 00 (privat)
eller på e-mail: primitivo@mail-online.dk

Café TrHIVsel

– Støttecenter for
hiv-smittede og
Jernbaneg. 16, 2.
pårørende
5000 Odense C
Mandag (kl. 14-21) spisning kl. 18 (30 kr.)
Tirsdag+Torsdag, rådgivning/hjemmebesøg
Onsdag (kl. 13-17) kaffe og socialt samvær
Tilmelding og rådgivning på T 63 14 28 20

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

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

– Ny kursusrække

Er der en sammenhæng mellem hvad
kroppens tilstand gør ved vores psyke,
og hvad psyken gør ved vores krop?
Har du lyst til at udforske dig selv og sætte
fokus på dit liv, som det ser ud lige nu?
Hiv-Danmark tilbyder et weekendkursus fra
fredag den 17. november til søndag den 19.
november 2006 til hiv-smittede.
Vi mødes på Vesterbro (København) med
psykoterapeuterne Allan Møller Sørensen og
Susanne Palmqvist.
Det koster 925 kr. for at deltage i kursusrækken.
Hør mere om arrangementet hos HivDanmarks Rådgivning Øst på T 33 32 58 60.
Tilmeldingsfristen er den 3. november 2006.

Kontaktannoncer
Mand søger kvinde

Hej, jeg er en mand på 48 år, der har været
hiv+ i ca. 3 år. Jeg søger en kvinde, der, som
jeg, synes, at tiden bliver for lang, når man
er alene. Er bosat i Midtjylland og passer mit
arbejde og andre gøremål, er glad for børn,
dyr og gode film m.m. Alle svar besvares
med fuld diskretion.
Bill.mrk.: 05/06
Det er gratis at indrykke en annonce. Skriv
max. 75 ord. Anfør navn, adresse og evt. tlf.
nr. og send brevet til: Hiv-Danmark, Att.:
Marianne Ambus, Skindergade 44, 1., 1159
Kbh. K, Annoncen gemmes i 2 år.
Besvar annonce: Læg svaret i konvolut med
billetmærke på. Vedlæg frimærker svarende
hertil og send det samlet i en lukket konvolut til ovennævnte adresse. Al post behandles anonymt.

tede på www.hivinfo.dk hver
tirsdag fra kl. 20 til kl. 22.

Hiv-Pensionatet
Hiv-Pensionatet er
et bo- og værested
for både kvinder
og mænd, der er
ny-smittede eller har
været hiv-smittede i
længere tid. Vi tilbyder samvær, fællesskab, sund og rigtig
kost til hiv-smittede,
der har behov for at
genvinde manglende
kræfter. Vi har erfaring i at yde omsorg
og psykosocial
støtte, når livet ’gør ondt’, er kaotisk eller
er svært. Med udgangspunkt i den enkeltes
ønsker og behov yder vi hjælp til selvhjælp.
Kontakt pensionatet på T 36 30 51 50 og
hør nærmere eller send en e-mail til info@
hiv-pensionatet.dk. Se mere på www.hivpensionatet.dk

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

Rådgivning Vest
Fyn og Jylland

Kannikegade 18, 8000 Århus C
Henvendelse på T 7022 5868
(mandag til torsdag kl. 10.00-14.00)

Rådgivning Øst
Sjælland og Øerne

Skindergade 44, 1., 1159 Kbh. K
Henvendelse på T 3332 5860
(mandag til torsdag kl. 9.00-14.00)

