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Løgnen om sex, hiv og det delte ansvar
Debatindlæg af Mikael K.

Denne artikel handler om
sex. Om sex mellem hivpositive og hiv-negative
mænd.
Dermed handler artiklen også om det ansvar, vi
har over for hinanden. Og
særligt om det ansvar, som
hiv-positive har.
Det er min påstand, at hiv-positive
har det afgørende ansvar for, at hiv
ikke spredes. Et ansvar, som ikke kan
deles ligeligt mellem hiv-positive og
hiv-negative.
Den manglende vilje til at påtage
sig dette ansvar har stor betydning
for den måde, som bøssemiljøet i
Danmark fungerer i dag. Lad mig
starte med at illustrere min pointe
med at opdele hiv-positive i fire grupper.

Fire typer af hiv-positive
Med udgangspunkt i hvilket ansvar
hiv-positive tager for deres handlinger, kan bøsser med hiv opdeles i fire
kategorier.
De tavse: De tavse er de hiv-positive, som ikke fortæller om deres
hiv-status. Til gengæld praktiserer de
altid sikker sex. Det er nok stadig den
største gruppe.
De ærlige: Denne gruppe er de hivpositive, som fra starten siger, at de
har hiv. Men som kun vil sexe sikkert.
Dem er der næsten ingen af.
Vi prøver sgu: Denne gruppe
er interessant. Det er den gruppe
bøsser, som foreslår diverse usikker sex praksisser, men som hurtigt
hopper i gummiet, hvis partneren
ikke er med på det. Der er en vækst i
antallet af bøsser her.
Nul gummi: Den sidste gruppe er
de hiv-positive fyre, som ikke nødvendigvis siger, at de er hiv-positive, men
som kun vil have usikker sex. Der er
et voksende antal af fyre, som søger
BB-sex. Og som er åbne om det.
De to sidste grupper er i vækst.Jeg
tror, at de hiv-positive fyre, som i

dag tilhører gruppen ’ Vi prøver sgu’,
fungerer som fødekæde for gruppen
’Nul gummi.’ En gruppe som de næste
år vil blive større og større.

Hvad betyder det?
Hvad betyder så disse grupper? Hvad
betyder stigningen i antallet, som
gerne vil praktisere usikker sex?
For 3-4 år siden kunne man groft
sagt dele bøssemiljøet op i et A- og
B-hold.
A-holdet var de hiv-negative, og Bholdet var de hiv-positive. De to hold
hang sammen i en (ubevidst) fællesmængde. Der var nemlig et samliv
mellem hiv-positive og hiv-negative.
Et samliv som udsprang af uvidenhed
om partnerens hiv-status.
I dag er der også to hold. Nu er der
bare to A-hold. Et for hiv-negative og
et for hiv-positive. Den stigende og
udtalte insisteren på at have ubeskyttet sex som hiv-positiv medfører, at
grøften mellem hiv-positive og hivnegative bliver større. Med andre ord:
Hiv-positive isolerer og stigmatiserer
sig selv.
Som udgangspunkt bør der være
en overordnet solidarisk ramme for
bøsser, hvor vi grundlæggende forstår og respekterer hinanden. Fordi
vi ved, hvor godt det er at have sex
med en anden mand.
Hvis parameteret for at skulle have
sex med hinanden er, at man enten
er hiv-positive eller hiv-negative, så
ødelægger det en sådan rød solidarisk tråd. Den er allerede tyndslidt,
men den brister helt, hvis udviklingen
fortsætter.

Skal udviklingen stoppes?
Hvad er så årsagen til, at en sådan
opdeling sker?
Måske at det altid har været røvsygt
at være hiv-positiv. Det er jo ikke
ligefrem sådan, at hiv-negative klapper i hænderne over at skulle have
sex med en hiv-positiv. Og dermed
at det bare nemmere at sige fra på
forhånd.
Det er trist, hvis det skal være
resultatet. Derimod bør hiv-positive
se nærmere på, hvorfor hiv-negative

synes, at det er ufedt at dyrke sex
med hiv-positive. Og hiv-positive
bøsser må gribe i egen barm.
Det store problem for samlivet
mellem hiv-negative og hiv-positive
ligger i begrebet ’ansvar’. Og det er
en af hovedårsagerne til, at hiv-negative ikke har lyst til sex med hiv-positive.
Jeg ved godt, at den eneste vedtagne norm er, at begge parter er
ansvarlige for smitteoverførsel. Det
er en kæmpe løgn! Den har gjort
opdelingen mellem hiv-negative og
hiv-positive bøsser så stor.
Hiv-positive vil altid have større
ansvar for, at smitten ikke spredes,
end hiv-negative. Det er da logik for
burhøns.
Derfor er det også en kæmpe fallit
for de hiv-bekæmpende organisationer, at de altid har fastholdt, at man
ikke kunne lægge et større ansvar på
hiv-positive. Når man har noget, som
andre ikke skal have, så skal man
sørge for, at de ikke får det. Punktum.
Den moralske slaphed har kun gjort
det sværere for hiv-negative at være

Fortsættes på side 2.

Gratis influenzavaccination til hiv-smittede
I år er det i forbindelse med den nye
finanslov endelig blevet vedtaget, at
kronisk syge skal være omfattet af
gratisordningen for vaccination mod
influenza. Således vil det offentlige
betale for influenzavaccination til
f.eks. hiv-smittede.
Danske Lægers Vaccinations Service afholder hvert år flere end 775
vaccinationsarrangementer over hele
landet, og derfor kan vi tilbyde dig at
blive vaccineret tæt på din bopæl.
Hvis du af helbredsmæssige grunde
er forhindret i at møde op til et vaccinationsarrangement, kan vi desuden
tilbyde vaccination i eget hjem.
Detaljer om vaccinationssteder og
information om vaccination i eget
hjem kan du læse mere om i næste
nummer af Magazinet.

Løgnen om sex, hiv og det delte ansvar Fortsat fra side 1.
sammen med hiv-positve.
Den naturlige tanke er jo, at når
hiv-positive og deres organisationer
ikke engang officielt gider tage ansvaret for, at smitten går videre, hvor
slappe i moralen er de så ikke i alle
andre sammenhænge?
Det er det naturlige spørgsmål for
hiv-negative at stille.

Ansvar er kodeordet
Hvis jeg sammenligner hiv med briller,
hvad bliver konklusionen så?
Det er indlysende, hvis en fyr med
nedsat syn ikke gider bruger briller

eller kontaktlinser, så risikerer han
at skade andre mennesker, når han
bevæger sig ud i trafikken.
Det samme gælder hiv-positive,
som ikke bruger gummi. Hvis det
gummi ikke kommer på, så risikerer
han, at give smitten videre. Ligesom
manden med de manglende briller,
så kan hiv-positive ikke videregive
ansvaret til andre end sig selv. Ansvaret for at bringe andres helbred i fare
kan ikke deles.
Jeg vil appellere til, at hiv-positive og deres organisationer tager
et større ansvar. Det vil sige, at det
åbent bør drøftes, at hiv-positive har

et større ansvar for smittespredning
end hiv-negative har.
Det er jer som hiv-positive, der ikke
vil tage ansvar for smitteoverførslen,
og det er jer, som nu så småt kun vil
have ubeskyttet sex.
Det bliver I nødt til at stoppe, hvis
det skal give mening at tale om en
sammenhængskraft og grundlæggende solidaritet mellem bøsser.
Kun ved at påtage jer ansvar, kan I
få hiv-negative til at overveje, at det
er fedt at være sammen med jer.
Mikael K. medvirkede som oplægsholder ved
Weekendtræffet for hiv-smittede bøsser i
foråret.

AIDS-Fondet hædrer Kafe Knud
Af Thomas Kristensen, hiv.dk

Kafe Knud
Patientprisen 2007

Aquamid

Gertrud Bjørning
Informationsprisen 2007

Af Jens Wilhelmsborg, Medicinsk Udvalg
Nicolai Lohse
Forskningsprisen 2007

Forsøg med Aquamid mod
markeret ansigt har modtaget endelig godkendelse.
Den planlagte danske undersøgelse
med Aquamid, som Magazinet Lille
senest omtalte i maj 2007, har modtaget endelige godkendelse den 20. juni
i år fra den etiske komité.
Det betyder, at der nu kan påbegyndes et forsøg med 40 hiv-smittede
i Storkøbenhavn. Undersøgelsen forventes påbegyndt fra september i år.

Aquamid er et kosmetiske lægemiddel, der blandt andet kan benyttes
mod fedttab i ansigtet. I det storkøbenhavnske forsøg vil Aquamid
blive anvendt på hiv-smittede for at
reducere de markerede ansigtstræk,
som er opstået som en bivirkning af
medicin og virus.

Formand for AIDS-Fondet Peter Skinhøj holder tale
for den afgående direktør Chris Evers

Kafe Knuds frivillige har
modtaget AIDS-Fondets
Patientpris som en anerkendelse for deres indsats,
der har stor betydning for
mange hiv-smittede.
– På Kafe Knud kan hiv-smittede
møde andre hiv-smittede og derved
udvide deres netværk. Her er plads
til mange forskellige arrangementer,
såsom gay bar, kvindecafé og senest
gæstebuddet med Michael Holm,
siger daglig leder Ane Lillegaard.
Hun er meget glad for, at AIDSFondet har tildelt Kafe Knuds frivillige
årets patientpris.
– Det er en dejlig anerkendelse for
det arbejde, som vi finder så vigtigt.
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Og det er en klar opmuntring til os
oven på forårets triste besked om, at
Sundhedsstyrelsen fremover sparer
støtten til Kafe Knud væk, siger Ane
Lillegaard.
AIDS-Fondets tre årspriser blev
uddelt ved en reception den 21. juni i
år. Informationsprisen gik til journalist
og filminstruktør Gertrud Bjørning for
hendes interaktive informationsmateriale www.ungelivpåspil.dk, mens
Forskningsprisen blev uddelt til læge,
ph.d. Nicolai Lohse for afhandlinger
og artikler – blandt andet artiklen om
forlænget levetid – fra den Danske
Hiv-Kohorte.
Ved receptionen sagde AIDSFondet tak til direktør Chris Evers, der
har vikarieret for Henriette Laursen
de seneste to år. Henriette Laursen
vender tilbage som direktør efter to
års udstationering i Vietnam.

Flere hiv-test til Europa?
Af Solveig Roth, psykosocial rådgiver

Europæiske græsrodsorganisationer var i begyndelse
af juni inviteret til Portugal
af UNAIDS for at deltage i
et møde om de nye internationale retningslinjer for hivtest. På mødet deltog også
den europæiske afdeling af
verdenssundhedsorganisationen WHO. Hiv-Danmark
deltog med psykosocial
rådgiver Solveig Roth.
Der er et klart internationalt ønske
om at øge testaktiviteterne på
verdensplan. Mellem 10-15% af alle
verdens hiv-smittede har fået foretaget en test. Der ligger derfor et stort
forebyggelsespotentiale ved at vende
blikket på de resterende 85-90%,
som endnu ikke har ladet sig teste,
og hvor langt størstedelen ikke ved,
at de er hiv-smittede. I lande med en
formodet høj forekomst af hiv arbejder man derfor på modeller for at øge
testaktiviteterne.

Behandling og rådgivning?
Men for at denne strategi skal lykkedes, kræver det, at man også sætter
fokus på andre problematikker.
Adgang til behandling og adgang til
rådgivning er en nødvendighed, hvis
strategien om flere test skal gennemføres. Der var et mærkbart fravær af
disse underliggende problematikker
på mødet i Portugal. En hiv-test er
ikke særlig brugbar, hvis man hverken
kan få behandling eller rådgivning. Så
efterlades sundhedspersonalet og den
nykonstaterede i et moralsk morads:
For hvis skyld er testen taget?
Andre problematikker opstår ved
strategier for øget testning. En ellers
velmenende strategi om skriftligt
samtykke, som blev rejst af flere deltagere på mødet i Portugal, er direkte
modsat rettet strategien om anonymitet. De internationale retningslinjer
peger da også på et mundtlig samtykke, men det førte ikke til nogen
konklusion i Portugal.

Menneskerettigheder?
Øget testning er også svært at
komme nærmere på europæisk plan,
fordi hiv-smittedes menneskerettigheder indirekte krænkes. I visse
østeuropæiske lande er stofmisbrug
direkte strafbart, hvilket afholder
hiv-smittede stofmisbrugere fra at
lade sig teste. Det er umuligt at
modtage behandling i en lang række
østeuropæiske fængsler, og den
almene sundhedstilstand i fængslerne er dårlig. Herved er der ingen
logik i at lade sig teste, fordi det
medfører en øget risiko for sygdom
som følge af fængsling. En anden
lignende problemstilling er afledt af
visse østeuropæiske landes syn på
homoseksualitet. At være bøsse i
Østeuropa kan være så problematisk,
at man alene af den grund afholder
denne gruppe med risikoadfærd fra at
opsøge teststederne.

Kriminalisering?
Ydermere er der hele aspektet om
kriminaliseringen af usikker sex, som
indvirker negativ på øget testning af
risikogrupper. Denne kriminalisering
af hiv-smittede modvirker i de fleste
tilfælde åbenhed om hiv over for
partnere. Herved rammes forebyggelsesstrategierne på et ømt punkt,
hvor mulig forebyggende behandling
mod hiv (PEP) ikke kommer i brug,
samt hvor rådgivning om sikker sex
for partnere med forskellig hiv-status
ikke finder sted.
Endnu mere drastiske og eksotiske
eksempler som f.eks. eksilering, hvor
hiv-smittede bliver bedt om at udrejse
på grund af hiv, vanskeliggør ligeledes
de internationale intentioner om en
øget testaktivitet.

I Danmark foretages årligt mellem
140.000-150.000 hiv-test. De fleste
test foretages hos de praktiserende
læger. Der er mange gengangere
blandt dem, som lader sig teste.
Ifølge de nyligt udgivne retningslinjer
fra WHO er der ikke belæg for, at
man i lande som Danmark foretager
generelle test af alle personer, som
henvender sig til sundhedsvæsenet.

NB! Næste nummer af Magazinet udkommer i
begyndelsen af september. Magazinet ønsker alle
en god sommer.
Følg med på hiv.dk i juli og august. Læs blandt
andet om nyt fra medicinsk konference i Sydney.

Gæstebud på
Kafe Knud

HOT!
HOT!
Af Jens Peder Høeberg, Kafe Knud

Kafe Knud fortsætter rækken af
Gæstebud. Fredag den 14. september hedder gæstekokken John Elliot
Zoffmann. John Elliot Zoffmann blev
offentlig kendt i forbindelse med
udsendelserne ’Roomservice’ på TV2,
hvor han som indretningsekspert brillerede med sit designer-gen.
Foruden scenografiopgaver og foredrag om trend og design, har han i de
sidste 3 år optrådt på norsk TV2 i ’Tid
til hjem’ og deltaget i ’Cirkus Cirkus’
på TV2 sidste efterår. Mellemnavnet
Elliot kan virke mindre bekendt, men
navnet hænger sammen med hans
nye kollektion til mænd ’John Elliot’,
der lanceres i august. I den forbindelse skal John Elliot Zoffmann til
Mexico, og der køber han forskellige
råvarer med hjem til os. Menuen vil
naturligvis være mexicansk inspireret,
og der vil blandt andet blive prøvesmagning på forskellige slags chili.
Som der står i overskriften bliver det:
HOT!
Da vi ved, der er rift om pladserne,
opfordrer vi dig allerede nu til at
reservere plads.
Tlf. 33 32 58 61
E-mail: kafeknud@hiv-danmark.dk
På gensyn til ’Gæstebud’ på Kafe
Knud fredag den 14. september kl.
18.30. Vi glæder os til at se dig!

Modtag et link på e-mail til Hiv-Danmarks
Magazinet Lille, når det udkommer. Du har
samtidig mulighed for at framelde at modtage Magazinet Lille med posten.
Du skal tilmelde dig ordningen på e-mail
info@hiv-danmark.dk. Mærk venligst emailen: e-post.
Få nyheder fra Folkekirkens Aids-Tjeneste,
og hør om sammenkomster og forskellige
arrangementer. Tilmeld dig på e-mail
nyhedsbrev@aidstjenesten.dk
Modtag nyheder fra STOP AIDS – Bøssernes hiv-organisation. Gå ind på www.
stopaids.dk
og tilmeld
dig på siden
Hiv-Danmark
– Magazinet
Lille –STOP
Juli 2007
AIDS Nyt.
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• Hiv-Danmarks værested i Århus.
• Et sted for alle berørt af hiv/aids uanset
alder, køn, seksualitet og nationalitet.
Tirsdagscafé
Tirsdagscafeen holder lukket over sommeren. Cafeen åbner igen den 28.08.
Hver anden tirsdag (ulige uger) kl. 19.0022.00 kan du møde andre hiv-smittede og
pårørende i et hyggeligt, uformelt og afslappet samvær.
Du kan også deltage i spisningen i Café
Lone samme aften kl. 18.00 (pris 55 kr.,
kræver tilmelding senest torsdagen før på
T 86 18 16 46 (telefonsvarer), T 86 93 68
00 (privat) eller på e-mail: primitivo@mailonline.dk.
Til fællesspisning mødes en flok hiv-smittede og pårørende og nyder to-retters veltillavet mad, snakker og hygger – måske deler
man en flaske vin.
I løbet af året inviteres der til grillaften,
vildtaften, julemiddag, en filmaften, en
madkurvs-tur til stranden, en tur til Aros og
meget andet. Du kan være helt anonym.
Det kan være svært at komme til et nyt sted
første gang. Har du lyst til følgeskab med en
anden hiv-smittet, så ring og tal med os.
Torsdagscafé
Hver torsdag fra kl. 15.00-17.00 er der åben
café. Her er alle velkomne: hiv-smittede,
pårørende, frivillige og ansatte til kaffe/te,
brød og lidt hygge.
Massage og afspænding
Café Lone tilbyder massage og afspænding.
Få fysiurgisk massage, healingsmassage
samt afspændings-massage til rimelige
priser. Ring og hør nærmere.
Malergruppen
Olie, akryl, akvarel – mulighederne er
mange. Har du lyst til at være kreativ, så er
malergruppen sikkert noget for dig. Gruppen er for hiv-smittede og pårørende. Det
er gratis at deltage, og det krævet ingen
forudsætninger, blot du har lysten til at
udfolde dig og have det rart med de andre i
gruppen.
Der er mulighed for individuel undervisning, ligesom der også undervises samlet i
gruppen. Vi arbejder med krakelering, gelé,
modelmaling m.m. Er du nysgerrig, og har
du lyst til at høre mere, så kontakt os.
AktHIVisterne
AktHIVisterne er en frivilliggruppe under
Hiv-Danmark Vest. Gruppen har gennem
flere år deltaget på Samsø- og Skanderborgfestivalerne, hvor de arbejder fra en stand
med rådgivning, oplysning, uddeling af
kondomer og salg af hiv-relaterede ting.

Solstrålerne

– en aktivitetsgruppe i Hiv-Danmark
for hiv-smittede og pårørende

Vi mødes fast den sidste tirsdag i måneden i Kafe Knud
kl. 18.30 til fælles spisning
og hygge. Øvrige aktiviteter annonceres her
i bladet. Alle er velkomne! Tilmelding er dog
nødvendig og skal ske til kafeens telefon 33
32 58 61 senest dagen før.
Grill på Amager, søndag den 5. august.
Søndag den 5. august kl. 16.00 indbyder Solstrålerne til en herlig dag ved vandet, hvor
der er lagt på grillen og inviteret til badetur.
– Medbring selv lidt til ganen!
Kom forbi Vågestien før Amager Strand på
Amager Strandvej. Tilmeld dig indtil den 31.
juli på e-mail solstraalerne@hiv-danmark.dk
eller på telefon 33 32 58 61 (Kafe Knud).

www.aids-linien.dk/chat
anonym e-rådgivning

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 K • T 33 32 58 61
Køkkenet er åbent mellem kl. 18.00-20.30!
TIRSDAGSTAPAS
Hver tirsdag i sommerperioden står menuen
på lækre tapas. Tapas er en betegnelse for
små portioner af forskellige retter m/u kød.
Kom forbi og bliv inspireret!
JULI ________________________
Tirsdag d. 3. Udvalgte tapas!
Onsdag d. 4.
Cæsarsalat m/u kylling.
Torsdag d. 5.
Risotto m/alt godt fra havet.
Tirsdag d. 10. Udvalgte tapas!
Onsdag d. 11.
Grillede kæmperejser.
Torsdag d. 12.
Ingefærmarineret andebrystsalat.
Kæmpepasta m/basilikum.
Tirsdag d. 17. Udvalgte tapas!

Noaks Ark Malmö
kl. 10.00-17.00
Mandag til torsdag
kl. 10.00-16.00
Fredag
Frokost tirsdag, torsdag. Brunch hver fredag
kl. 12.00. 30 SEK. Tilmelding dagen før.
Barkgatan 11, Malmø. T +46 40 611 52 15

Café TrHIVsel

– Støttecenter for
hiv-smittede og
Jernbaneg. 16, 2.
pårørende
5000 Odense C
Mandage og onsdage (kl. 12.00-16.00) kaffe
og kage. Første mandag om måneden fællesspisning fra kl. 18.00. Pris 30 kr. Tilmelding til Susanne på T 63 14 28 20.
Tirsdag og torsdag mulighed for rådgivning og hjemmebesøg.

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

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 fredag kl. 10.00-14.00)

Onsdag d. 18.
Indisk karrykylling. Sommersalat.
Torsdag d. 19.
Amerikanske burgers.
Grillede aubergineruller m/gedeost.
Tirsdag d. 24. Udvalgte tapas!
Onsdag d. 25.
Hvidvindampet fisk fra ovn.
Torsdag d. 26.
Koteletter m/ovnbagt artiskok.
Grillet gedeost på bulgursalat.
Tirsdag d. 31. Tapas surprice!
Sidste åbningsdag inden sommerferien.
Kafe Knud holder lukket i august. Vi åbner
igen tirsdag den 4. september 2007. Kafeens
frivillige og ansatte ønsker alle en god ferie.
PRISER MM.
Brød og salat efter årstiden er altid inkluderet. Der serveres udvalgte for og efterretter.
Priserne er: forret & dessert fra 30 kr. og
hovedretter 60 kr. Der kan bestilles bord på
T 33 32 58 61
Kafe Knud kan lejes/lånes til forskellige
formål: Pressemøder, kurser, møder, receptioner. Ring og hør nærmere. Er din lejlighed
for lille til dit middagsselskab, kan Kafe Knud
lejes.
GÆSTEBUD
Fredag den 14. september inviteres til
Gæstebud i Kafe Knud kl. 18.30. Pris pr.
kuvert 150 kr. Tilmelding er nødvendig,
begrænset plads. Se omtale på side 2.

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

Kvinde søger mand
Jeg er 60 år og søger en jævnaldrende
mand, som en god ven. Jeg kommer fra
Tanzania, men taler godt dansk. Jeg spiller
trommer og holder meget af musik. Jeg
håber at høre fra dig! (Bill.mrk.: 02/07)

Kvinde søger weekend
kæreste
Jeg er 44 år og har boet i Danmark i 13 år,
kommer fra Etiopien. Jeg bor på Sjælland
sammen med mine 2 børn og har en god
hverdag, savner blot en mand at dele weekenderne med. Forestiller mig, at du har lyst
til at gå i biografen, naturen osv. og at du
har samme alder som mig. Du er selvstændig, fri af tidligere forhold, ikke-ryger og har
ikke alkoholproblemer. Du skal være glad
og acceptere mig og mine børn. (Bill.mrk.:
03/07)
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.
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