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Útdráttur 

Lítið sem ekkert hefur verið rannsakað hvernig íslenskir prentmiðlar hafa fjallað um 

HIV/alnæmi frá upphafi vega. Tilgangur þessarrar heimildaritgerðar var því að öðlast betri 

innsýn inn í þróun orðræðunnar og hvort hún hafi með tímanum leitt til aukins skilnings og 

minni fordóma í samfélaginu. Einnig voru skoðuð helstu einkenni eigin fordóma meðal HIV-

jákvæðra og hvaða félagslegu þættir geta haft áhrif á líðan þeirra. Jafnframt var kannað 

hvernig störf félagsráðgjafa geta skipt máli í lífi HIV-jákvæðra.  

Í niðurstöðum rannsóknarinnar kom fram að prentmiðlar hafa reynst vel í miðlun 

upplýsinga um starf einstaklinga, samtaka og hins opinbera í málefnum HIV/alnæmis.   

Sýnileiki umræðunnar í byrjun 21. aldar hafði hins vegar minnkað. Félagslegir þættir eins og 

kynhneigð, aldur og fjárhagsleg staða virtist hafa áhrif á eigin fordóma. Einkenni eins og 

þunglyndi, félagsleg einangrun og sjálfsvígshugleiðingar voru algengari hjá HIV-jákvæðum 

hommum en gagnkynhneigðum HIV-neikvæðum. Sérhæfð þekking og starfsreynsla 

félagsráðgjafa á þessu sviði virtist skipta miklu máli og störf þeirra eins og áfalla- og 

kreppuvinna, upplýsingagjöf og hópavinna geta aukið lífsgæði fólksins. Efling náms í 

félagsráðgjöf við Háskóla Íslands á sviði HIV/alnæmis gæti stuðlað að aukinni þekkingu, betri 

þjónustu fyrir HIV-jákvæða og að auknum rannsóknum á sviðinu.  
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Inngangur 

Málefni HIV og alnæmis hefur borið á góma í samfélagsumræðunni á Íslandi frá byrjun 9. 

áratugar síðustu aldar. Það sem vakti áhuga minn í efnisöflun ritgerðinnar snéri einkum að 

umræðunni um fordóma sem af og til hafa beinst gegn HIV-jákvæðum. Litið er á fjölmiðla 

sem fjórða valdið í íslensku samfélagi ásamt löggjafarvaldi, dómsvaldi og framkvæmdavaldi. 

Umfjöllun þeirra getur því haft mótandi áhrif á viðhorf og skoðanir fólks í hinu daglega lífi. 

Höfundur hefur ekki orðið þess áskynja að fjallað hafi verið um HIV/alnæmi og prentmiðla út 

frá fordómum í sögulegu samhengi. Því þótti vert að horfa til baka og kanna sögulega þróun 

orðræðunar í ljósi fordóma. Hefur orðræðan tekið jákvæðum eða neikvæðum breytingum? 

    Staða HIV-jákvæðra hefur tekið miklum breytingum frá því sjúkdómurinn kom fyrst 

fram. Miklar framfarir í þróun lyfja hafa gert það af verkum að lífsgæði HIV-jákvæðra hafa 

aukist til muna. Þrátt fyrir jákvæða þróun vildi höfundur fá aukinn skilning á innri líðan HIV-

jákvæðra og hvaða áhrif hún hefur á ættingja þeirra. Þar er sérstaklega horft til eigin 

fordóma sem margir HIV-jákvæðir upplifa á hverjum degi. Höfundur vildi kanna hvaða 

félagslegu þættir gætu hugsanlega aukið eða dregið úr eigin fordómum.    

Sá félagsrágjafarnemi sem þetta ritar vildi afla sér aukinnar þekkingar í þeim 

meðferðarúrræðum sem félagsráðgjafar veita HIV-jákvæðum. Hvaða vinnuaðferðum beita 

þeir þegar HIV-jákvæður einstaklingur kemur í meðferð? Hvaða atriði þarf að hafa í huga og 

hversu mikilvæg er menntun félagsráðgjafa til að fullnægjandi árangur náist? Með öflun 

þekkingar á sviði HIV/alnæmis telur höfundur sig geta öðlast dýpri skilning á málefninu sem 

vonandi mun veita aukna færni sem verðandi félagsráðgjafi.   

   

Rannsóknarspurningarnar eru: 

1. Hafa prentmiðlar í tímanna rás endurspeglað aukna þekkingu og skilning í 

málefnum HIV-jákvæðra? 

2. Geta aðrir félagslegir þættir utan HIV/alnæmis haft áhrif á eigin fordóma 

HIV-jákvæðra?   

3. Hvaða vinnuaðferðum geta félagsráðgjafar beitt til að auka lífsgæði HIV-

jákvæðra og jafnframt dregið úr eigin fordómum?                
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Ritgerðin skiptist í sex kafla. Í fyrsta kaflanum er almenn umræða um HIV og alnæmi, 

uppruna sjúkdómsins, smitleiðir og útbreiðslu. Í öðrum kafla er í stuttu máli teknar fyrir 

skilgreiningar á hugtakinu fordómar. Í þriðja kaflanum er athyglinni beint að þróun 

opinberrar umræðu í prentmiðlum. Sjónarhorninu er sérstaklega beint að fordómum og 

hvernig orðræðan hefur breyst í tímanna rás. Horft er til starfsemi nokkurra samtaka og 

kannað hvernig aðkoma þeirra í prentmiðlum hefur unnið gegn fordómum í málefnum 

HIV/alnæmis. Í fjórða kaflanum er fjallað um eigin fordóma meðal HIV-jákvæðra, 

hugsanlegar afleiðingar þeirra og ytri félagslega þætti sem geta ýtt undir þá. Í fimmta kafla er  

aðkoma félagsráðgjafa í stuðningi við HIV-jákvæða skoðuð. Umræðukaflinn kemur í lokin þar 

sem í stuttu máli er fjallað um meginniðurstöður ritgerðarinnar og framtíðarhugleiðingar.  

Það er von mín að niðurstöðurnar hvetji blaðamenn áfram til frekari skrifa um 

málefni HIV/alnæmis með jákvæðum og uppbyggilegum hætti. Jafnframt að þær leggi 

grunninn að fleiri rannsóknum á þessu sviði í náinni framtíð. Vonandi verða niðurstöðurnar 

einnig hvatning í eflingu félagsráðgjafarnáms á sviði HIV og alnæmis.        
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1. Almenn umræða um HIV og alnæmi 

Í þessum kafla verður fjallað um HIV/alnæmi út frá fræðilegum grunni. Greint verður frá 

helstu einkennum sjúkdómsins og hvernig hann þróast. Sagt verður frá sögulegri þróun HIV 

og við hvaða kringumstæður hann kom fyrst fram. Skoðaðar verða helstu smitleiðir HIV og 

hvaða leiðir virka best í að hamla útbreiðslu veirunnar. Greint verður frá batahorfum HIV-

jákvæðra þar sem meðal annars verður fjallað um lyfjaþróun í stuttu máli. Útbreiðsla 

HIV/alnæmis verða gerð skil í lok kaflans þar sem skoðuð verða tölfræðileg gögn um tíðni 

sjúkdómsins víða um heim.  

 

HIV og alnæmi 

HIV (Human Immunodeficiency Virus) er sjúkdómur sem getur haft mikil áhrif á ónæmiskerfi 

líkamans ef hann fær svigrúm til að þróast. Innan ónæmiskerfisins eru hjálparfrumur sem 

gegna mikilvægu hlutverki í baráttunni gegn ýmsum sjúkdómum sem herja á líkamann, en 

HIV-veirurnar taka sér einmitt bólfestu í þessum frumum. HIV skiptist í tvær undirtegundir, 

HIV-1 og HIV-2, en sú síðarnefnda er ekki eins auðsmitanleg. Talið er að báðar tegundir 

veirunnar komi upprunalega úr ákveðinni apategund í Afríku (Whiteside, 2008). HIV-jákvæðir 

finna oftast fyrir eins konar flensueinkennum í upphafi sjúkdómsins eins og hálssærindum, 

höfuðverk og eitlabólgum. Fái viðkomandi ekki viðeigandi meðferð geta með árunum þróast 

einkenni svo sem langvarandi hiti, nætursviti og eitlastækkanir. Þeir sem greinast með 

sjúkdóminn hafa hann alla ævi þar sem engin lækning hefur enn fundist gegn honum 

(Haraldur Briem o.fl., 2002). Lokastig HIV-sjúkdómsins kallast alnæmi, eða AIDS (Acquired 

ImmunoDeficiency Syndrome) á frummáli. Á því stigi hafa HIV-veirurnar náð undirtökunum í 

hjálparfrumunum sem skerðir eðlilega starfsemi ónæmiskerfisins. Einstaklingar með alnæmi 

geta því ekki varist hefðbundnum uppgangspestum með sama hætti og áður (UNAIDS, 

2008a). Á þessu stigi koma fram alvarleg sjúkdómseinkenni sem orsakast af illa starfhæfu 

ónæmiskerfi líkamans.  

Frá greiningu HIV tekur að meðaltali um 10 - 15 ár að ná stigi alnæmis ef viðkomandi 

einstaklingar fá ekki lyfjameðferð. Sá mælikvarði sem notaður er til að greina alnæmi tekur 

mið af veirufjölda í blóði HIV-jákvæðra. Ef magn hjálparfrumnanna í blóði líkamans er minna 
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en 200 mm³ er litið svo á að alnæmið hafi náð tökum (UNAIDS, 2008a). Fólk deyr ekki vegna 

sjálfrar alnæmisveirunnar, fremur vegna áhrifa hennar á ónæmiskerfið sjálft. Einkenni 

alnæmis geta komið fram með margvíslegum hætti. Alvarleg lungnabólga, margvíslegar 

sýkingar í miðtaugakerfi, langvarandi niðurgangur og lystarleysi sem veldur þyngdartapi eru 

meðal einkenna alnæmis. Þessir einstaklingar geta einnig fengið sjaldgæfa tegund af 

krabbameini sem kallast Kaposis-sarkmein og veldur fjólubláum blettum sem dreifast 

víðsvegar um húð líkamans (Landlæknisembættið, 1999). Orsakir andláts vegna alnæmis 

geta verið margvíslegar, en algeng orsök er ákveðin tegund lungnabólgu (Whiteside, 2008).  

 

Upphaf HIV/alnæmis 

Upphaf HIV-veirunnar má rekja til apategundar að nafni Sooty Mangabey í Afríku aftur til 

fyrri hluta 20. aldar. Enn hvílir óvissa yfir því hvernig veiran barst frá öpum yfir í menn. Ýmsar 

kenningar hafa verið á lofti, sú líklegasta er að blóðleifar apa í frumskógum Afríku hafi borist í 

opin sár einstaklinga sem leið sína áttu um skóglendi. Veiran hafi í kjölfarið legið í dvala í 

nokkra áratugi þar á eftir. Talið er að útbreiðsla sjúkdómsins, manna á milli, hafi fyrst tekið á 

sig mynd í kringum 1970 (Whiteside, 2008).   

Árið 1981 lagðist maður inn á spítala í Los Angeles með mikil andþrengsli. Fljótlega 

var sjúklingurinn úrskurðaður með lungnabólgu. Innan skamms tíma fóru að berast einkenni 

sem ekki var hægt að rekja til hefðbundinnar lungnabólgu. Maðurinn léttist stöðugt og 

svitnaði mikið á nóttunni og stóðu læknarnir ráðþrota án nokkurra úrræða. Tekin var 

blóðprufa á sjúklingnum þar sem niðurstaðan leiddi í ljós að hlutfall hjálparfrumna í blóðinu 

var óvenju lágt. Eftir því sem leið á árið fjölgaði sambærilegum tilfellum stöðugt, en 77 ný 

tilfelli komu upp innan veggja sömu heilbrigðisstofnunar (Eskild, 1995). HIV/alnæmi var 

opinberlega tilkynnt umheiminum 5. júní 1981 á læknaráðstefnu í Atlantaborg í 

Bandaríkjunum. Ungir samkynhneigðir karlmenn voru álitnir stærsti áhættuhópurinn að mati 

lækna á þessum tíma. Í San Francisco var talað um „hommasjúkdóm“ og mikill ótti kom upp 

meðal fólks sem óttuðust smit frá hinum sýktu. Litið var á homma sem fordæmdan hóp, 

einkum í Bandaríkjunum. Nokkru síðar kom hins vegar í ljós að sjúkdómurinn lagðist ekki 

síður á gagnkynhneigða einstaklinga (Whiteside, 2008). 
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Smitleiðir  

Eftir að sérfræðingar fundu HIV-veiruna voru þeir fljótir að finna út helstu smitleiðir 

sjúkdómsins. Veiran berst ýmist með blóði, sæði, leggangaslími eða brjóstamjólk. Kynmök 

eru algengasta smitleiðin hvort sem um kynmök í legháls- eða endaþarm er að ræða 

(UNAIDS, 2008b). Þeir einstaklingar sem hafa aðra kynsjúkdóma sem valda sárum eins og 

kynfæraáblástur (Herpes) sem er mjög algengur kynsjúkdómur, smitast frekar en aðrir af HIV 

við kynmök (Landlæknisembættið, 2009).  

Hluti ungs fólks hefur tilhneigingu til að ganga of hratt um gleðinnar dyr og huga ekki 

að notkun smokksins í kynlífsathöfnum. Skortur á smokkanotkun í þá áttina eykur líkurnar á 

smiti. Jákvætt viðhorf til ábyrgs kynlífs er á hinn bóginn árangursríkasta forvörnin (Whiteside, 

2008). Fíkniefnaneytendur eru sífellt í hættu gagnvart HIV-smiti ef þeir nota notaðar 

sprautur og sprautunálar. Þeim er mikilvægt að forðast notaðar nálar og deila þeim ekki með 

öðrum sem hugsanlega geta verið smitaðir af HIV (Landlæknisembættið, 2007b).  

               Ólétt kona sem er smituð af HIV getur sýkt fóstur á meðgöngu og við fæðingu.   

National Institute for Clinical Excellence hefur gefið út alþjóðleg fyrirmæli á þá vegu að allar 

óléttar konur ættu að fara í HIV-skimun. Íslensk könnun á vegum sóttvarnalæknis frá árinu 

2004 sýndi að einungis 40% kvenna á meðgöngu óskuðu eftir HIV-skimun (Anna S. 

Vernharðsdóttir, 2007). 

Áður fyrr komu upp tilfelli þar sem einstaklingar sýktust vegna blóðgjafar, einkum 

fyrir tíma blóðskimunar (UNAIDS, 2008b). Á Íslandi hófst skimun á blóði gegn HIV árið 1985 

sem dró verulega úr smithættu vegna blóðgjafar. Niðurstöður franskrar rannsóknar sem 

framkvæmd var árið 1993 sýndu að líkurnar á HIV-smiti samhliða blóðgjöf hafi minnkað  

fjórfalt eftir að skimun hófst. Í dag hafa mörg vestræn ríki tekið upp skimun á blóði gegn HIV 

(Sveinn Guðmundsson, 2003).  

Ein öruggusta leiðin til að koma í veg fyrir HIV smit er að stunda öruggt kynlíf. Þar 

gegnir notkun smokka mikilvægu hlutverki sem dregur verulega úr smiti HIV. Daglegt 

samneyti við HIV-smitaða er með öllu hættulaus. Handabönd, faðmlög, hósti, kossar og fleiri 

þættir smita ekki (Landlæknisembættið, 2007c). Þorri almennings ætti í dag að vera vel 

meðvitaður um að umgengni við HIV-jákvæða einstaklinga í hinu daglega lífi veldur ekki 

smiti.  
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Meðferð og bati 

Engin lækning er til gegn HIV/alnæmi þótt margt hafi áunnist á undanförnum árum sem 

dregið hefur úr einkennum sjúkdómsins. Miklar framfarir hafa orðið í þróun lyfja sem draga 

úr fjölgun veirunnar í blóði HIV-jákvæðra, í raun algjör bylting (Haraldur Briem o.fl., 2002). 

Árið 1996 voru ný lyf tilkynnt með formlegum hætti í Vancouver, Kanada eftir 15 ára 

þróunarvinnu (Whiteside, 2008). Lyfin lækka veirumagn líkamans og styrkja þar með 

ónæmiskerfið. Lyfjameðferðin nær með þessu að halda HIV í skefjum, lengja og auka lífsgæði 

þeirra sem sjúkdóminn hafa ásamt því að draga verulega úr smiti. Reglulegt eftirlit til lækna 

samhliða lyfjagjöf, ásamt ráðgjöf auka lífslíkur HIV-jákvæðra  (Landlæknisembættið, 2007e).   

Þróun lyfja fyrir barnshafandi HIV-jákvæðar konur hefur skilað ágætum árangri 

undanfarin ár. Lyfjameðferð ófrískra kvenna dregur verulega úr fóstursmiti á meðgöngu og 

við fæðingu. Á Íslandi er ekki mælt með því að HIV-jákvæðar mæður gefi brjóstamjólk þar 

sem börn þeirra geta hugsanlega smitast (Anna S. Vernharðsdóttir, 2007). Læknismeðferð og 

reglulegt eftirlit er mikilvægt alla meðgönguna. Í ferlinu þarf að huga vel að móðurinni. Fyrir 

hana getur allt ferlið reynst erfitt og því mikilvægt að veita henni stuðning og ráðgjöf.  Meðal 

vestrænna ríkja hefur tíðni smita á HIV meðal barna á meðgöngu og við fæðingu farið niður 

fyrir 1% með tilkomu lyfjameðferðar og reglubundins eftirlits (UNAIDS, 2009).       

Í byrjun september 2009 birtust niðurstöður úr rannsókn sem framkvæmd var af 

bandaríska hernum og heilbrigðisráðuneytinu í Thailandi. Sextán þúsund tailenskir 

sjálfboðaliðar tóku þátt í rannsókninni þar sem nýtt bóluefni, byggt á grunni tveggja eldri 

bóluefna, var prófað. Helstu niðurstöður leiddu í ljós að smithætta af HIV dróst saman um 

31%. Niðurstöður rannsóknarinnar þarf hins vegar að taka með fyrirvara og ekkert sem 

bendir til að varanleg lækning sé fundin við HIV/alnæmi (Kim, 2009). Enn er haldið í vonina 

því framförum í læknavísindum mun vafalítið fleyta fram um ókomna tíð.  

  

Útbreiðsla og hlutfall    

Öflun tölfræðilegra gagna um HIV/alnæmi var ónákvæm í upphafi sjúkdómsins. Menn vissu 

ekki nægjanlega mikið um sjúkdóminn þrátt fyrir umtalsverð dauðsföll af völdum hans. 

Ekkert var vitað um hverjir voru í áhættuhópum né hver útbreiðsla sjúkdómsins væri. Síðar 

voru það einkum þróuðu ríkin sem fóru með reglubundnum hætti að senda tölur um 

dauðföll af völdum alnæmis til Alþjóðaheilbrigðsmálastofnunarinnar (WHO). Ekki hefur enn 
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tekist að safna með reglubundnum hætti upplýsingum um dauðsföll af völdum alnæmis. Árið 

2006 voru liðin 25 ár frá fyrstu greiningu HIV/alnæmis. Þá var áætlað að um 40 milljónir 

manna væru smitaðir af HIV á heimsvísu og yfir 20 milljónir þegar látnir af völdum alnæmis 

(Whiteside, 2008).   

Í lok árs 2008 lágu fyrir skráðar upplýsingar frá Sóttvarnalækni á Íslandi þar sem fram 

kemur að 218 Íslendingar hafi smitast af HIV. Af þeim fjölda höfðu 60 manns greinst með 

alnæmi og 37 þeirra þegar látist (Landlæknisembættið, 2008). Á árunum 1993 - 1995 fjölgaði 

tilfellum HIV og alnæmis á landinu en ákveðin þáttaskil urðu árið 1996. Þá komu til sögunnar 

ný lyf sem hægðu verulega á ferli sjúkdómsins. Samhliða fækkaði dauðsföllum vegna 

alnæmis og lífsgæði margra HIV-jákvæðra jukust umtalsvert (Landlæknisembættið, 2007d).  

Umræðan um HIV einkenndist lengi vel af seiglukenndum frasa um að sjúkdómurinn 

legðist fyrst og fremst á samkynhneigða. Í byrjun greiningar sjúkdómsins hér á landi voru það 

einna helst hommar sem fengu HIV. Á árabilinu 1990 - 1992 fóru hlutföllin að þróast með 

öðrum hætti því á síðustu árum hafa flestir sem greinst hafa af HIV verið gagnkynhneigðir. 

Samkvæmt gögnum frá Landlæknisembættinu kemur fram að tveir samkynhneigðir 

greindust með HIV á Íslandi árið 2008 samanborið við sex gagnkynhneigða. HIV-jákvæðir 

voru flestir á aldrinum 25 - 49, en eitt barn hafði einnig greinst með sjúkdóminn 

(Landlæknisembættið, 2008).  

 

Áætluð tíðni HIV smitaðra 2007
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Mynd 1. Tíðni (%) HIV smitaðra á aldrinum 15 - 49 ára út frá höfðatölu þjóðar (Unicef)    
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Samkvæmt gögnum frá Unicef er útbreiðsla á HIV mikil í ríkjum Afríku (mynd 1). Í Botswana 

eru til að mynda 23% íbúa á aldrinum 15 - 49 ára smitaðir af veirunni (Unicef, 2009). 

Óstöðugt stjórnarfar og fjárhagsleg spilling sumra Afríkuríkja hafa leitt af sér misskiptingu 

gæða bæði í mennta- og heilbrigðismálum. Íbúar fá því ekki nægjanlega fræðslu um 

smitleiðir HIV og margir hafa mun lakara aðgengi að viðeigandi lyfjum en HIV-jákvæðir í 

þróuðu ríkjunum. Afleiðingarnar birtast einkum í aukinni tíðni HIV, en mest var aukningin 

árið 2007 í Suður - Afríku. Á heimsvísu létust einnig flestir í landinu úr alnæmi þetta sama ár 

ef tekið er mið af aldurshópnum 15 - 49 ára (UNAIDS, 2008). Tilfellum HIV-smits í Austur-

Evrópu, einkum í Rússlandi og Úkraníu, hefur fjölgað umtalsvert á undanförnum árum. 

Ástæðuna má að stórum hluta rekja til ákveðinna samfélagshópa, vændiskvenna og 

viðskiptavina þeirra auk sprautufíkla (UNAIDS, 2008).  

Hlutfall HIV-jákvæðra á aldrinum 15 - 49 ára er mun hærra í flestum löndum Suður - 

Ameríku samanborið við mörg vestræn ríki, að undanskildum á eftir Bandaríkjunum þar sem 

hlutfallið er mun hærra. Norðurlöndin voru öll með svipaðar niðurstöður fyrir utan Ísland 

sem mældist eilítið hærra (UNICEF, 2008). Engin einhlít skýring hefur fundist sem rekja má til 

hærri tíðni hér á landi.   

Þrátt fyrir háa tíðni HIV/alnæmis smitaðra í heiminum er engin ástæða til gefa upp 

vonina. Inn á milli berast gleðileg tíðindi þar sem ákveðnum áfangasigrum er náð. 

Hugarfarsbreytingar hafa skilað árangri í heftun útbreiðslu á sjúkdómnum víðsvegar um 

heiminn. Á árunum 2005 - 2007 fækkaði dauðsföllum vegna alnæmis á heimsvísu um 

200.000 vegna betra aðgengis að fræðslu og meðferð. Á árunum 2010 - 2015 er stefnt að því 

að öll ríki í heiminum munu eiga greiðan aðgang að alhliða meðferð sem snýr að 

HIV/alnæmi. Þetta felur í sér þætti eins og forvarnir, meðferð og aðhlynningu (UNAIDS, 

2008). Ef fyrirhuguð áætlun nær fram að ganga næst fram verulegur áfangi í baráttunni gegn 

útbreiðslu HIV, einkum í ríkjum Afríku þar sem efla þarf til muna bæði fræðslu og 

heilbrigðisþjónustu.    

 

 



 13

2. Umfjöllun fjölmiðla um HIV og alnæmi 

Í þessum stutta kafla verður tekin fyrir almenn umræða um fordóma, bæði í skilningi 

fræðilegrar skilgreiningar og þátta sem snúa beint að HIV og alnæmi. Hvaða þýðingu hefur 

hugtakið „fordómar“ og hvernig mótar það hugarheim einstaklinga og samfélagið sjálft?    

 

Hvað eru fordómar? 

Í öllum samfélögum þar sem mannleg samskipti eiga sér stað leynast fordómar í einhverri 

mynd. Allir bera með sér fordóma gagnvart ákveðnum málaflokki eða málefnum. Sumir telja 

sig vera lausir við slíkar tilfinningar en reynslan hefur sýnt fram á hið gagnstæða. Engin er 

algjörlega laus við fordóma því þeir eru lífsseigir. En hvað eru fordómar og hver er 

birtingamynd þeirra? Fordómar eru hugmyndafræðileg skekkja um menn og málefni. 

Einstaklingar eru með fyrirfram gefna hugmynd um ákveðna persónu/málefni sem hefur í för 

með sér neikvæð áhrif á alla viðkomandi aðila. Rót vandans liggur að hluta til í ótta 

einstaklinganna sem eru með fordómana, en neikvæð áhrif þeirra geta oft ómeðvitað snert 

þá sjálfa með beinum eða óbeinum hætti. Í sjálfu sér er þetta eðlilegt hugarástand (Pryor, 

ofl., 1999a). Ein birtingarmynd fordóma er upphafning gagnvart sjálfum sér en niðurlæging 

gagnvart öðrum. Þegar fordómarnir festa rætur í þjóðfélaginu verða þeir fyrst ógn gagnvart 

samfélaginu. Afleiðingarnar koma fram sem félagslegt böl sem með beinum eða óbeinum 

hætti bitnar á öllum í samfélaginu. Þögnin, óttinn við afstöðu annarra og einangrun eru 

dæmi um félagslegar afleiðingar fordóma (Birna Þórðardóttir, 2001).  

Rannsóknir í hugfræði hafa sýnt að ályktanir fólks geta haft í för með sér 

kerfisbundnar skekkjur. Ekki er hægt að skynja samfélagið og umhverfið án þess að réttmæt 

ályktun fylgi í kjölfarið. Þrátt fyrir rangar ályktanir um menn og málefni geta þessar 

hugmyndir verið lífsseigar og öðlast jafnvel sjálfstætt líf (Jakob Smári, 1993). Áhrif fordóma 

geta því reynst langvarandi og torsótt að útrýma þegar ályktanir fólks eru ekki byggðar á 

réttu mati. Fordómarnir geta jafnvel magnast upp samhliða aukinni fræðslu, einkum hjá 

þeim sem hafa mikla fordóma. Kjarnyrt og upplýsandi umræða getur því breyst í andhverfu 

sína og viðhaldið logarneistum fordómanna. Algengara er hins vegar að opin umræða og 

fræðsla hafi jákvæð áhrif og dragi úr fordómum (Vísindavefurinn, 2009). 

 Fordómar gagnvart HIV og alnæmi eru til staðar í mismiklum mæli í nánast öllum 

samfélögum heims. Rannsóknir hafa gefið til kynna niðurstöður um tengsl á milli 
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HIV/alnæmis og fordóma. Samkvæmt þeim virðast hugmyndir fólks um sjúkdóminn einna 

helst tengjast alvarlegum veikindum, samkynhneigð, sprautufíklum, lauslæti, alvarlegum 

veikindum og dauða (Pryor o.fl, 1999). Fyrirfram gefnar neikvæðar hugmyndir gagnvart 

sjúkdómnum magna upp fordómana þó svo hægt sé að véfengja réttmæti þeirra. Afleiðingar 

geta reynst alvarlegar einkum gagnvart minnihlutahópum sem smitast geta af HIV. 

Viðkomandi aðilar geta jafnvel forðast að fara í blóðprufur þar sem samfélagið hefur gefið 

þau skilaboð að allir smitaðir séu útskúfaðir. Ekki er einungis um að ræða vandamál meðal 

almennings, aðgerðarleysi stjórnvalda getur einnig dregið dilk á eftir sér. Stjórnvöld sumra 

vanþróaðra landa draga úr eða jafnvel koma í veg fyrir samtök sem halda úti fyrirbyggjandi 

aðgerðum gegn HIV og alnæmi með lagasetningum. Þekkingin í málefnum HIV/alnæmis 

þessara landa er oft eingöngu innan samtakanna og því er hlutverk þeirra mjög mikilvæg    

(Department of Economic and Social Affairs, 2005).   

 

 

3. Opinber umfjöllun í dagblöðum og tímaritum 

Umfjöllun fjölmiðla um HIV og alnæmi hér á landi hefur tekið breytingum í gegnum tíðina. 

Hún hefur breyst samhliða aukinni þekkingu fólks á eðli og hegðun sjúkdómsins. Hér á eftir 

verður orðræðan sem beinst hefur að HIV-jákvæðum í blaðagreinum og tímaritum 

sérstaklega skoðuð út frá fordómum. Hefur aukin þekking og skilningur í málefnum HIV og 

alnæmis skilað sér á síður prentmiðlanna á undanförnum árum? Skoðuð verða nokkur 

tímabil þar sem skyggnst verður inn í umfjöllun samtímans hverju sinni. Athyglinni verður 

einkum varpað á tímabilið frá miðbik 9. áratugar 20. aldar til okkar tíma.   

 

 

Árin 1980 – 1989 
Fyrsta umræðan um HIV og alnæmi kom fram í prentmiðlum árið 1983 - 1984 og þá einkum 

af erlendum vettvangi. Framan af var sjúkdómurinn fjarlægur veruleiki í augum Íslendinga 

sem fundu ekki fyrir áþreifanlegum áhrifum af honum. Íslendingar töldu sjúkdóminn ekki 

snerta þá með beinum hætti, þjóðin væri fámenn og landið einangrað frá utanaðkomandi 
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hættum. Í huga landsmanna var þetta meira vandamál þeirra sem bjuggu í Afríku og 

Bandaríkjunum (Petrína Ásgeirsdóttir, 1995).  

            Eftir því sem tilfellum HIV fjölgaði á Íslandi því fyrirferðarmeiri varð umræðan í 

prentmiðlum. Árið 1985 kom umfjöllunin fram af fullum þunga og skapaði ákveðinn óróa í 

samfélaginu. Þrátt fyrir litlar upplýsingar um HIV og alnæmi á þessum tíma voru prentmiðlar 

duglegir að varpa fram ýmsum staðhæfulausum staðreyndum sem gerði ekkert annað en 

rugla almenning í ríminu. Fréttir um neikvæð viðhorf þjóðkirkjunnar til málefnisins, auk 

tíðinda af deyjandi fólki af völdum alnæmis erlendis frá bætti ekki úr skák (Sölvína Konráðs, 

1988).      

 

Hræðslan, fáfræðin og fordómarnir 

Árið 1985 einkenndist af miklum ótta og ringulreið gagnvart HIV og alnæmi. Menn vissu lítið 

sem ekkert um sjúkdóminn en voru sannfærðir um fyrirframgefna ógn sem stafaði af honum. 

Ýmsar sögur bárust manna á milli um orsakir HIV en fæstar þeirra áttu sér stoðir í 

raunveruleikanum. Ýmsar goðsagnir voru í gangi en í einni þeirra greindi frá því að HIV-

jákvæðir hafi einungis haft einn tilgang í lífinu, þeir hefðu hegðað sér með óábyrgum hætti 

eingöngu í þeim tilgangi að hefna sín á samfélaginu. Þeir smituðu hafi lokkað til sín 

fórnarlömb og lagst í rekkju með þeim. Daginn eftir hafi hinir alnæmissmituðu síðan horfið á 

braut með allt sitt hafurtask að undanskilinni HIV-veirunni sem varð eftir í fórnarlambinu. 

Sumar goðsagna eiga sér vafalaust erlendan uppruna en íslenskt samfélag er með engum 

hætti frábrugðið öðrum löndum hvað þetta varðar (Guðjón Magnússon, 1989).   

Þegar þekking fólks á fyrirbærum er ekki til staðar og Gróa á Leiti birtist hvarvetna 

þarf ekki mikið til að magna upp hræðslu og ótta. Í einni frétt birtist frásögn prófessors í 

tengslum við umræðu um HIV/alnæmi sem gefur góða mynd af tíðaranda ársins 1985. 

 

„Menn verða að gera sér grein fyrir að mannkynið og þar með íslenska þjóðin getur staðið 
frammi fyrir áður óþekktu ógnarástandi, hörmungum sem ekki verður séð fyrir endan á.“ 
(„Gúmmíverjur“, 1985, bls. 2). 

 

Í framhaldinu bætti prófessorinn við þeirri staðhæfingu að stór hluti ungs fólks gæti smitast 

af HIV og alnæmi á næstu áratugum („Gúmmíverjur“, 1985). Þetta undirstrikar hversu mikill 

ótti lá í loftinu á þessum tíma.  
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Á því sama ári var jafnframt deilt um orsakir og útbreiðslu HIV-smits. Í maí kom fram í 

prentmiðlum fyrirferðamikil umræða um frjálst kynlíf. Fullyrt var að kynlífsbyltingin hafi ýtt 

undir HIV og einstaklingar sem stundi óábyrgt kynlíf fái því helst sjúkdóminn. Í viðtali við 

smitsjúkdómalækni kom fram að hann gæti ekki tekið undir þessar fullyrðingar, þó svo 

eitthvert sannleiksgildi mætti finna í þeim. Hann vitnaði til þróunarinnar í Afríku þar sem 

útbreiðsla HIV og alnæmis væri mikil. Ástarlíf Afríkubúa hefði lítið sem ekkert breyst þrátt 

fyrir mikla útbreiðslu veirunnar („Kynlífsbyltingin“, 1985). Ýmsar skoðanir voru á því hverjar 

helstu smitleiðir HIV væru. Stuttu síðar sýndu rannsóknir, sem síðan hafa verið í fullu gildi, að 

veiran smitaðist með blóði og líkamsvessum. Ýmsar aðrar hugsanlegar smitleiðir voru til 

umfjöllunar í prentmiðlum. Sumar frásagninar ýttu hreinlega undir mikinn ótta og fordóma í 

garð HIV- smitaðra. Vangaveltur eins og „er óhætt að fara í sund“, „er mér óhætt að taka í 

hönd HIV-jákvæðra“ og fleiri þar til gerðar spurningar mögnuðu upp hræðslu meðal sumra 

(„Fremur vantrú“, 1989).  

Síðla árs 1985 komu fram háværar raddir um það að HIV og alnæmi ætti fyrst og 

fremst rætur sínar að rekja til homma. Alþýðublaðið tók viðtal við fræðimann í veirufræðum 

sem staðhæfði að helsti áhættuhópur HIV væru „kynhverfir“ einstaklingar, karlmenn sem 

stunduðu vændishús og eiturlyfjaneytendur („Áhættuhópar gefi“, 1985). Umræðan í 

framhaldinu var á svipuðum nótum þar sem hugtakið „hommasjúkdómur“ kom fyrst fram í 

íslenskum blöðum. Í viðtali við fræðimann í heilbrigðisgeiranum, sem Morgunblaðið tók 

sagðist hann tengja útbreiðslu sjúkdómsins fyrst og fremst við „lausláta“ homma og 

tvíkynhneigða vegna hættu á slímhúðarskaða í endaþarmi („Ónæmistæring III“, 1985). Orð 

sérfræðingsins voru læknisfræðilega rétt en undirtónninn virðist bera keim af fordómum.  

             Árið 1986 birtust niðurstöður Galluppskönnunar í Morgunblaðinu þar sem kannað var 

viðhorf almennings til HIV og alnæmis. Niðurstöðurnar gáfu til kynna að almenningur 

óttaðist sjúkdóminn verulega og staðsettu hann framar öllum öðrum sjúkdómum. 32% 

svarenda töldu alnæmi vera mesta heilbrigðisvandamál á Íslandi, engin sjúkdómaflokkur náði 

hærra hlutfalli. Til samanburðar fannst einungis 20% svarenda krabbamein tilheyra þeim 

flokki. Í sömu könnun kom jafnframt fram að 44% svarenda taldi fólk smitast við kossa og 

27% ef deilt væri drykkjaríláti með HIV-jákvæðum („Gallup–könnun á viðhorfum“, 1986). 

Nokkrar blaðagreinar frá árinu 1987 fjölluðu um hugsanlegar aðgerðir gegn útbreiðslu 

HIV og alnæmis. Sóttkví var ein þeirra hugmynda sem nefnd var innan öldungadeildarþings 

Bandaríkjanna („Frakkar deila um“, 1987). Á Íslandi voru lög sem heimiluðu þess háttar 
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úrræði. Í viðtali við heilbrigðisráðherra á blaðamannafundi árið 1987 komu eftirfarandi 

ummæli fram: „Heimilt er að beita lögum um sóttkví sjúklinga ef þeir haga lífi sínu vísvitandi 

á þann veg að öðrum stafar hætta af“ („Myndi fagna almennri“, 1987).     

 Skoðanakannanir voru vinsælar á síðari hluta 9. áratugarins og málefni HIV og 

alnæmis voru ekki undanskilin þeim. Árið 1987 voru kynntar tvær kannanir hér á landi sem 

mældu vitneskju almennings um smitleiðir HIV. Í annarri þeirra var þýðið 1.115 manns og í 

þeirri síðari 716 þátttakendur. Niðurstöðurnar leiddu í ljós að almenn þekking fólks á 

smitleiðum sjúkdómsins var góð eða rúmlega 95% svarenda. Af þeim voru hins vegar 60% 

efins þar sem þeir töldu fleiri smitleiðir koma til greina en þær sem nefndar voru í 

könnuninni. 25% svarenda voru sannfærðir um að HIV smitaðist með matvælum, en 60% 

heildarsvarenda töldu að smitberar ættu ekki að starfa í matvöruverslunum (Petrína 

Ásgeirsdóttir, 1995).  

  Árið 1989 var framkvæmd spurningalistakönnun þar sem hugur íslenskra ungmenna 

til kynlífshegðunar var kannaður, og hvort hegðun þeirra hafi eitthvað breyst í kjölfar 

umræðunnar um HIV og alnæmi. Engin skil voru gerð á milli samkynhneigðra og 

gagnkynhneigðra, en allir voru svarendurnir einhleypir. Í ljós kom að rúmlega 70% svarenda 

sögðust ekki hafa breytt kynlífshegðun sinni („Rúmlega 70%“, 1989). 

Vitund almennings um HIV á 9. áratugnum var skiljanlega fremur lítil þar sem 

upplýsingar voru af skornum skammti. Þrátt fyrir aðgengi lækna að upplýsingum um 

sjúkdóminn virtust einhverjir þeirra tala gegn betri vitund í prentmiðlum. Dagblaðið Dagur 

tók viðtal við lækni á Akureyri þar sem fjallað var vítt og breitt um HIV. Í miðju viðtali kemur 

fyrir umræðan um homma og tengsl þeirra við sjúkdóminn. Í umfjölluninni mátti greina 

fordóma sem viðkomandi læknir bar til samkynhneigðra karlmanna. Á einum stað í greininni 

sagði hann orðrétt: 

 

„Mörgum ,,frjálslyndum“ er nú orðið tamt að draga sem mest úr mikilvægi þess að 
kynvillan sé mjög sennilega uppruni smitvandamálsins við eyðni. Er það trúlega tilraun til 
að þvo óhreina blettinn af þeim, sem óréttmætt vilja sýnast hreinir.“ („Eyðni“, 1989, bls. 6).  

 

Hér birtist hörð og niðrandi orð gegn hommum í opinberum prentmiðli árið 1989, en fram að 

þeim tíma hafði mikil umfjöllun og fræðsla átt sér stað um HIV-sjúkdóminn. Samkvæmt 

innihaldi greinarinnar virðist sem viðkomandi fræðimaður leggi að jöfnu homma og HIV. 

Skömmu síðar birtist önnur grein í sama blaði frá öðrum lækni þar sem fyrrgreind blaðagrein 



 18

var gagnrýnd. Þar kom fram að útbreiðsla HIV stafi ekki af ákveðnum hópum eða 

einstaklingum, heldur kynlífshegðun hvers og eins („Eyðni 2“, 1989). 

  

Barátta Samtakanna ´78 á áttunda áratugnum 

Samtökin ´78 tóku þátt í hinni opinberu umræðu um HIV og alnæmi enda beindist athyglin í 

miklum mæli að þeirra hópi þegar rætt var um sjúkdóminn. Í byrjun var HIV algengast meðal 

samkynhneigðra karlmanna og samtökin fóru ekki varhluta af því. Þeir hommar sem voru 

HIV-jákvæðir upplifðu miklar sálarkvalir, ekki einungis vegna sjúkdómsins heldur einnig 

vegna þeirrar stöðu að vera minnihlutahópur í samfélaginu. Segja má að þeir hafi upplifað 

tvöfaldan skammt af fordómum, bæði gagnvart HIV og kynhneigð sinni. Félagsmenn 

samtakanna fengu fyrst fregnir um HIV árið 1981 úr bandarískum tímaritum. Á þeim tíma var 

ekki vitað um eðli sjúkdómsins og því var talað um einhverskonar krabbamein sem legðist 

einkum á homma. Settir voru vissir varnaglar við þessar fréttir enda hæpið að sjúkdómar fari 

í manngreinarálit. Árið 1983 fóru íslenskir fjölmiðlar fyrst að tala um hinn dularfulla sjúkdóm 

sem fékk nafnið „ónæmisbæklun“. Athyglinni var beint að lifnaðarháttum homma og þeirri 

spurningu velt fram hvort þeir gætu hugsanlega kallað fram þennan sjúkdóm (Petrína 

Ásgeirsdóttir, 1995). Öll sú umræða hafði verulega neikvæð áhrif á ímynd samkynhneigðra, 

einkum homma.   

Í lok áttunda áratugarins voru flestir smitaðra hommar, eða í kringum 70% („Tölum 

saman“, 1988). Samtökin ´78 börðust mikið fyrir því að hommar stunduðu öruggt kynlíf. Árið 

1985 ríkti mikil óánægja innan samtakanna gagnvart heilbrigðisyfirvöldum þar sem hommar 

fengu ekki markvissa fræðslu um getnaðarvarnir. Svörin sem samtökin fengu til baka voru á 

þá leið að hópur samkynhneigðra karlmanna væri það lítill í samfélaginu að þeir gætu sjálfir 

miðlað fræðslu sín á milli (Veturliði Guðnason, e.d.). Samtökunum ´78 fannst samfélagið líta 

á  félagsmenn sína sem annars flokks þegna þar sem það hafði með óbeinum hætti ýtt HIV-

sjúkdómnum yfir á einn þjóðfélagshóp, homma. Þeir upplifðu sig frekar umkomulausa í 

baráttunni og framundan biði þeirra fyrirfram tapað stríð. Reyndin varð önnur því 

vitundarvakning varð meðal heilbrigðisyfirvalda sem í framhaldinu veitti þeim aukna fræðslu 

(Petrína Ásgeirsdóttir, 1995). 

Árið 1986 sendu Samtökin ´78 frá sér bækling sem átti sérstaklega að ná til homma, 

en þemað var öruggt kynlíf (Sölvína Konráðs, 1988). Reynslan af bæklingnum var góð því 
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hann náði vel til samkynhneigðra karlmanna. Við gerð fræðslunnar þótti mikilvægt að efnið 

væri sniðið að hugarheimi og tilfinningum homma svo það næði beint til þeirra (Þorvaldur 

Kristinsson, 1986). Hins vegar varð útbreiðsla bæklingsins takmörkuð þar sem margar 

opinberar stofnanir neituðu að taka við honum. Hin almenna fræðsla sem 

Landlæknisembættið stóð að fékk mikla athygli, bæði í blöðum og almennri umræðu, en náði 

ekki til hópa eins og homma. Þrátt fyrir góðan árangur Samtakanna ´78 í miðlun fræðslu til 

samkynhneigðra þurfti málstaður þeirra að ná til alls samfélagsins, það væri lykillinn að því 

að draga úr fordómum gagnvart hommum. Eftir að ummæli um hinn svokallaða 

„hommasjúkdóm“ komst í hámæli jókst álagið á Samtökin til mikilla muna. Á tímabili var 

starfsemin löskuð og fáar greiðfærar útgönguleiðir virtust sýnilegar. Á árunum í kringum 

1990 var farið að líta á málefni samkynhneigðra með opnara hugarfari með tilkomu nýrrar 

kynslóðar blaðamanna. Skyndilega opnaðist hurð sem ávallt hafði verið lokuð. Hommar og 

lesbíur fengu óheftari aðgang í fjölmiðla til að tjá sig um sína líðan, mannréttindi og 

baráttumál (Þorvaldur Kristinsson, e.d.).  

 

Forvarnir og fræðsla gegn útbreiðslu HIV og fordómum  

Fyrstu drög að forvarnarstarfi fór fram árið 1983 þar sem haldnir voru fundir á vegum 

heilbrigðisyfirvalda með Samtökunum ´78.  Ári síðar var afrakstur fundanna gefinn út í 

bæklingi sem sendir voru dagblöðum. Í bæklingnum var fjallað um helstu smitleiðir HIV. Árið 

1985 hófst viðamikil fræðslustarfsemi á vegum heilbrigðisyfirvalda þar sem fræðslubæklingur 

um HIV var sendur inn á 30.000 heimili víðsvegar um landið. Á þeim tímapunkti hafði enginn 

enn smitast af HIV á Íslandi, einungis erlendis (Sveinn Guðjónsson, 1989). 

Í ritstjórnargrein sem birtist í Alþýðublaðinu í lok árs 1985 var hreinlega hrópað á 

aukna fræðslu og upplýsingagjöf til almennings um sjúkdóminn. Þar var bent á mikilvægi 

fræðslu í skólum landsins og fjölmiðlum því óttinn og þekkingarleysið gagnvart sjúkdómnum 

væri víðtækt („Hvatt til aðgerða“, 1985). Umræðan fékk mikinn byr í seglin þegar fréttir 

bárust af fyrsta Íslendingnum sem lést úr alnæmi í Reykjavík í lok ársins 1985. Mikil hræðsla 

og ótti skapaðist í kjölfarið sem endurspeglaðist í umræðum ljósvakamiðlanna („Enginn 

beðið um“, 1985).  

Þrátt fyrir harða gagnrýni á fræðslu og forvarnir og réttmæti hennar var stöðugt verið 

að veita fjármagn til ýmissa forvarnarverkefna á þessum tíma. Heilbrigðisyfirvöld settu 
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mikinn þunga í fræðslu- og áróðursherferð til að hefta útbreiðslu HIV í landinu (Petrína 

Ásgeirsdóttir, 1995). Árið 1986 fór Landlæknisembættið í herferð sem kallaðist „Verjumst 

eyðni – notum smokkinn”. Herferðinni var sérstaklega beint að aldurhópnum 15 - 24 ára 

(Sveinn Guðjónsson, 1989). Framtakið var áberandi í öllum fjölmiðlum, en tilgangur þess var 

að varpa jákvæðara ljósi á HIV-sjúkdóminn og hvetja ungt fólk til að nota smokkinn. 

Þátttakendur voru þjóðþekktir einstaklingar sem lögðu sitt af mörkum. Margar heilsíðu 

auglýsingar birtust í dagblöðum til að uppfræða fólk og leiðrétta margvíslegan misskilning 

sem fram hafði komið í opinberri umræðu, einkum á árunum 1986 - 1987. Ein þessara 

auglýsinga vakti töluverða athygli, en hún bar heitið „Allir geta smitast af alnæmi“ og var 

gefin út af Landlæknisembættinu. Innihald auglýsingarinnar beindi sjónum að öllum 

samfélagshópum, ekki bara hommum. Með birtingu auglýsingarinnar vildu sérfræðingar 

undirstrika þá vitneskju að allir, bæði konur og karlar, gætu smitast af HIV 

(Landlæknisembættið, 1986). 

Árið 1986 var stofnuð Landsnefnd um alnæmisvarnir sem hafði það  hlutverk að veita 

upplýsingar í gegnum ráðgjafarsíma ásamt útgáfu fræðslubæklinga í forvarnarskyni. Meðal 

þeirra sem komu hér að málum var Landlæknisembættið. Árið 1988 sameinuðu nokkrir 

aðilar krafta sína með stofnun nýs félags sem vinna átti að málefnum HIV, auka þekkingu og 

skilning á sjúkdómnum, draga úr fordómum ásamt stuðningi við ættingja HIV-jákvæðra. Þeir 

sem saman stóðu að félaginu voru Landsnefndin, Rauði Kross Íslands, Samtökin ´78, 

starfsmenn innan heilbrigðisþjónustunnar (læknar, hjúkrunarfólk og prestur) ásamt 

félagsráðgjafa (Auður Mattíasdóttir, 1998).  

Árið 1989 birti Landlæknisembættið heilsíðu auglýsingar undir heitinu „Á ferð og 

flugi“. Auglýsingin innihélt upplýsingar til þeirra sem hugðust leggja land undir fót um hvað 

bæri að varast varðandi HIV og alnæmi. Þar var sérstaklega tekið á ótta fólks gagnvart smiti 

og reynt að upplýsa það eins vel og hægt var. Þar var tekið skýrt fram að fólk smitaðist ekki 

með handabandi, í almenningsfarartækjum, á veitingahúsum eða í sundlaugum. HIV-

jákvæðir smituðu ekki við hósta né þegar þeir hnerruðu, ekki af matarílátum, drykkjarvatni 

né símasjálfsölum (Landlæknisembættið, 1989). Þetta hljómar eflaust undarlega í eyrum 

fólks í dag en tíðarandinn á þessum tíma virtist vera þannig að almenningur var nánast 

tilbúinn til að trúa hverju sem var í tengslum við HIV og alnæmi.  

Framganga ýmissa sérfræðinga til fræðslu- og forvarnarmála í samfélaginu var 

dýrmæt í baráttunni gegn HIV á 9. áratugnum. Hún var ekki gagnrýnislaus og einhverjir voru 
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ekki sáttir við þá aðferðafræði sem notuð var. Hörð og áköf herferð í prentmiðlum gat snúist 

upp í andhverfu sína og aukið fordómanna ef ekki væri staðið rétt að málum. Petrína 

Ásgeirsdóttir félagsráðgjafi fjallaði í grein sem hún ritaði árið 1995 um það hvernig mikil og 

hvöss umræða gæti kallað fram aukna hræðslu hjá almenningi og aukið á fordóma. Þetta 

taldi hún hafa átt sér stað í forvarnarherferðinni gegn HIV. Þeir sem urðu einna verst úti í því 

samhengi voru HIV-jákvæðir (Petrína Ásgeirsdóttir, 1995). Fleiri gagnrýndu sumar 

herferðirnar sem stuðst hafði verið við. Sölvína Konráðs sálfræðingur birti grein í 

Morgunblaðinu þar sem hún meðal annars tók fyrir gagnsemi og gildi hræðsluáróðurs. Hún 

benti á nokkrar rannsóknir sér til stuðnings. Hún gagnrýndi herferð Landlæknisembættisins 

„Verjumst eyðni, notum smokkinn“. Að hennar mati var herferðin ekkert annað en 

hræðsluáróður sem gerði meira ógagn en gagn. Herferðin hefði að hennar mati bara verið 

framkvæmd  til að gera eitthvað (Sölvína Konráðs, 1988). 

 Vel ígrunduð og vönduð fræðsla sem nær til allra samfélagshópa er lykillinn að 

árangri í baráttunni gegn fordómum. Hún slær á ótta fólks, en ekki síður þá sem umgangast 

hvað mest HIV-jákvæða. Síðari hluti 9. áratugarins einkenndist af óþarfa ótta og hræðslu sem 

hæglega hefði verið hægt að koma í veg fyrir með réttum upplýsingum og vandaðri fræðslu 

(Auður Mattíasdóttir, 1989).   

 

Deilur um þýðingu orðsins „AIDS“ 

Þegar HIV–sjúkdómurinn kom fyrst fram í prentmiðlum voru uppi skiptar skoðanir um 

þýðingu á orðinu sem lýsir lokastigi HIV eða „AIDS“. Töluverð umræða skapaðist um íslenska 

nafngift orðsins á árunum 1985 – 1987.  Flestir starfandi smitsjúkdómalæknar á Íslandi gáfu 

sjúkdómnum íslenska heitið „alnæmi“. Bæði lærðir og leikir gáfu frá sér efni og birtu í 

prentmiðlum. Árið 1985 birtist grein eftir prófessor í læknisfræði þar sem hann gagnrýndi 

orðið „alnæmi“. Orðið gæfi til kynna að sjúklingar hefðu tapað allri mótstöðu gegn sýkingum, 

það væri fjarstæðukennt að mati prófessorsins. Hann sagðist ekki geta sætt sig við villandi 

orðalag sem kæmi fram í orðinu „alnæmi“. Orðið væri afar líkt hugtakinu „ofnæmi“ þannig 

að töluverð hætta gæti skapast á því að þeim orðasamböndum yrði slegið saman í eitt. 

Prófessorinn mælti með orðinu „ónæmistæring”, það væri lýsandi og rökrétt þýðing á orðinu 

„AIDS“ (Helgi Valdimarsson, 1985).  
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Árið 1987 jókst harkan í umræðunni um hina fullkomnu þýðingu á orðinu „AIDS“. 

Menn sendu inn greinar á víxl í dagblöðin þar sem hver og einn reyndi að toppa hvorn annan. 

Sumir vildu gefa orðinu heitið „eyðni“, en sú nafngift féll ekki í ljúfa löð hjá 

smitsjúkdómalæknum. Hinir síðastnefndu skrifuðu grein þar sem almenningur var beðinn um 

að setja sig í fótspor HIV-jákvæðra. Að þeirra áliti fannst þeim hugtakið „eyðni“ fela í sér 

vonleysi. „Alnæmi“ er vissulega ekki jákvætt orð en mun mildara en „eyðni“ að mati 

smitsjúkdómalæknanna (Haraldur Briem o.fl., 1987). Fleiri greinar birtust í fjölmiðlum þar 

sem deilt var um þýðingu orðsins.  

  

 

 

Árin 1990 - 1999 
Fram til þessa hafði umræðan um HIV og alnæmi aðallega tengst  samkynhneigðum 

karlmönnum og sprautufíklum. Á 10. áratugnum fór þróunin að breytast því gagnkynhneigðir 

einstaklingar fóru að greinast í auknu mæli. Þetta var ný staða sem áður hafði ekki þekkst. 

HIV snerti nú alla, ekki einungis minnihlutahópa. Baráttan við útbreiðslu veirunnar var því 

enn jafn mikilvæg. Ýmis forvarnarverkefni voru skipulögð á þessu tímabili og reynt var að 

auka fræðslu, sérstaklega meðal ungs fólks. Óttast var um stöðu sprautufíkla, en vegna 

bágrar fjárhags- og félagslegrar stöðu þeirra voru taldar líkur á því að þeir gætu notað 

sprautur og sprautunálar sem væru mengaðar af HIV. Vatnaskil urðu í lyfjamálum með 

framleiðslu nýrra lyfja sem áttu eftir að bæta líf margra HIV-jákvæðra. Umfjöllun prentmiðla 

um HIV og fordóma jók vægi sitt á tímabilinu. Líðan HIV-jákvæðra, einkum samkynhneigðra, 

fékk aukna athygli og viðtöl voru tekin við þá þar sem fjallað var um upplifun þeirra og þá 

þögn sem einkenndi 9. áratuginn. 

 

Baráttan gegn útbreiðslu HIV: Sjúkdómur allra samfélagshópa 

Fræðslustarf Samtakanna ´78 á árunum á undan hafði skilað sér vel til homma og virtist sem 

þeir væru í meira mæli farnir að stunda öruggt kynlíf. Póstkönnun sem var framkvæmd fyrir 

tilstuðlan Landsnefndar um alnæmisvarnir og Landlæknisembættisins árið 1992 staðfesti 

þetta. Markmið könnunarinnar, þar sem stuðst var við hentiúrtak úr þjóðskrá, var að kanna 
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kynhegðun og þekkingu almennings á aldrinum 16 - 59 ára á smitleiðum HIV-veirunnar. 

Niðurstöðurnar sem voru birtar á alþjóðlegum baráttudegi  gegn HIV/alnæmi 1. desember, 

sýndu að samkynhneigðir stunduðu almennt séð öruggara kynlíf en gagnkynhneigðir, einkum 

þeir sem lifðu í sátt við samkynhneigð sína. Meðal gagnkynhneigðra var niðurstaðan ekki eins 

afdráttarlaus. Hún benti til þess að þekking og skilningur fólks hafði aukist sem vafalaust dró 

úr fordómum gagnvart þeim sem voru smitaðir af HIV. Í niðurstöðunum kom einnig fram að 

þekking fólks gagnvart kynhegðun gat verið önnur í orði en á borði (Jónína I. Jónsdóttir, 

1993). Flestir í íslensku könnuninni vissu um mikilvægi smokksins en fáir virtust aftur á móti 

nota hann. Ýmsar alþjóðlegar kannanir staðfesta slíkar tilhneigingar. Ein þeirra sýndi fram á 

að smokkanotkun Íslendinga var með lægsta móti í heiminum (“Íslendingar slökustu“, 1994). 

Kannanir á þessum tíma sýndu að fimmtungur unglinga notaði engar getnaðarvarnir. Af þeim 

unglingum sem notuðu getnaðarvarnir notuðu aðeins tveir þriðju hluti þeirra smokkinn   

alltaf eða reglulega (Sigurlaug Hauksdóttir, 1997).         

Niðurstöðurnar leiddu í ljós að sum ungmennanna gáfu lítið fyrir öruggt kynlíf. 

Athuganir af þessum toga hafa mikilvæga þýðingu í umræðunni um HIV og alnæmi, einkum 

út frá sjónarhorni fordóma. Þær undirstrika hversu mikla þýðingu forvarnir og fræðsla hafa á 

umræðuna. Eftir því sem samfélagið er tilbúnara til að ræða þessi mál með opnu hugarfari, 

því meiri skilningur og minni fordómar koma fram gagnvart málefnum HIV (Jónína I. 

Jónsdóttir, 1993).  

Á 10. áratug síðustu aldar urðu miklar framfarir í fræðslu- og forvarnastarfi á Íslandi. 

Reglulegar heimsóknir fræðslufulltrúa HIV-Ísland (Alnæmissamtakanna) í skóla og 

félagsmiðstöðvar skiluðu góðum árangri. Reynslan sýndi að milliliðalaus fræðsla um 

smitleiðir og afleiðingar HIV til ungmenna fangaði athygli þeirra mest. Gagnkvæm umræða á 

jafnréttisgrundvelli skilaði árangri og ungmennin tóku þessu afar vel. Samhliða breyttust 

viðhorf þeirra til HIV-smitaðra til hins betra (Gréta Adolfsdóttir, 1996).  

Þrátt fyrir ýmsar vísbendingar um breytta kynhegðun meðal Íslendinga virtust 

ákveðnir samfélagshópar taka aukinni fræðslu og opnari umræðu um HIV með ákveðinni 

neikvæðni. Árið 1994 lýstu til dæmis forráðamenn samtaka fólks í viðskiptalífinu (SFV) því yfir 

að engin þörf væri á aukinni fræðslu eða umræðu um alnæmi eða smitleiðir HIV. Þeir töldu 

vitneskju sína vera það mikla um málefni HIV/alnæmis að frekar fræðslu væri ekki þörf. 

Stuttu áður hafði könnun á vegum Landsnefndar um alnæmisvarnir leitt í ljós að 25% 

meðlima SFV hefðu þegið þjónustu hjá vændiskonum/körlum erlendis, en tíðni HIV-smitunar 
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meðal vændiskvenna var mjög hátt á þessum tíma („Telja enga þörf“, 1994). Það má því 

segja að viðhorf sumra þjóðfélagshópa hafi haft letjandi áhrif á þá baráttu sem var í gangi til 

að hefta útbreiðslu HIV á Íslandi.   

 

Umræðan um fordóma: Ný vídd í opinberri umræðu 

Umræðan um fordóma gagnvart HIV og alnæmi var yfirborðskennd á síðari hluta 9. 

áratugsins. Málefni HIV, samkynhneigðra og sprautufíkla bar neikvæðan undirtón í 

prentmiðlum. Þegar líða tók á 10. áratuginn tók umræðan breytingum því ógnin gagnvart HIV 

beindist ekki lengur eingöngu að áðurnefndum þjóðfélagshópum, heldur einnig 

gagnkynhneigðum. Í framhaldinu opnaðist umræðan því nú var útbreiðsla HIV vandamál allra 

í samfélaginu, ekki einungis hluta þess.  

 Árið 1993 gerðu nokkrir nýútskrifaðir hjúkrunarfræðingar í háskólanum á Akureyri 

könnun á sjálfsvígstíðni meðal HIV-jákvæðra á Íslandi. Niðurstöðurnar leiddu í ljós að 

sjálfsvígstíðnin var mun lægri hér á landi samanborið við ýmis önnur lönd. 

Hjúkrunarfræðingarnir þökkuðu þessari niðurstöðu sjálfstyrktarhópum HIV-jákvæðra ásamt 

viðhorfi fjölskyldna þeirra, sem afneituðu þeim ekki en veittu þeim þess í stað andlegan og 

félagslegan stuðning („Sjálfsvígshugsanir HIV“, 1993).  

Morgunpósturinn birti árið 1994 viðtal við dóttur HIV-jákvæðrar konu þar sem 

andlegar og félagslegar hliðar sjúkdómsins voru sérstaklega teknar fyrir. Dóttirin var ósátt og 

taldi HIV-jákvæða og aðstandendur þeirra fá litla samúð meðal samborgara sinna. Hún taldi 

fólk læðast meðfram veggjum og þorði ekki að tjá sig um sjúkdóminn. Orðrétt sagði hún 

„fordómarnir eru gígantískir“ og áleit þá afleiðingar lítillar fræðslu í samfélaginu. Dóttirin 

taldi málefni HIV og alnæmis ekki njóta sammælis samanborið við sjúkdóma eins og 

krabbamein. Þeir sem veiktust af síðargreindum sjúkdómi fengju mikla samúð og stuðning, 

en því væri ekki að heilsa fyrir HIV-jákvætt fólk. Dóttirin sótti sinn stuðning helst til lækna 

sem sinntu móður hennar. Vegna viðhorfsins í samfélaginu hafi hún ekki þorað að segja 

neinum frá sjúkdómnum, þögnin var því allsráðandi (Loftur A. Eiríksson, 1994).    

  Á árunum 1996 - 1997 hafði hlutfall HIV-jákvæðra meðal sam- og gagnkynhneigðra 

jafnast út. Þetta var tiltölulega ný staða fyrir gagnkynhneigða ólíkt hommum sem höfðu 

tekist á við sjúkdóminn í mörg ár. Nálgun fólks á vandamálum sínum var ólík og ýmist hvernig 

það vann úr þeim. Hommar voru farnir að horfast í augu við sjúkdóminn og áttu auðveldara 
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með tjá sig um hann við aðra. Þeir héldu jafnframt hópinn sem veitti þeim mikinn stuðning. 

Gagnkynhneigðum karlmönnum gekk ekki nægjanlega vel að takast á við sjúkdóminn í 

samanburði við homma. Þetta var ný staða hjá þeim sem kallaði á vissan aðlögunartíma. Þeir 

nutu hins vegar góðs af opinskárri umræðu um HIV í prentmiðlum en hún hafði aukist mikið 

á árunum á undan. HIV-jákvæðir áttu því nú mun auðveldara með að leita til fjölskyldna 

sinna vegna sjúkdómsins, þökk sé öflugri opinberri umræðu (Petrína Ásgeirsdóttir, 1996). HIV 

var ekki lengur skúffumál.  

 

Staðan á vinnumarkaði 

Á þessum tíma hafði lítið sem ekkert verið fjallað um atvinnumál HIV-jákvæðra. Mörgum 

spurningum var ósvarað og lítið var vitað um stöðu þeirra í íslensku atvinnulífi. Menn vissu 

ekkert um viðhorf atvinnurekanda til þeirra sem báru sjúkdóminn. Tóku þeir HIV-jákvæðum 

með opnum örmum eða voru þeir útilokaðir frá almennum vinnumarkaði? Staða einstaklinga 

var misjöfn menntunarlega séð og atvinnutækifærin í samræmi við það.   

            Árið 1993 var framkvæmd lítil könnun hér á landi þar sem athuguð var staða HIV-

jákvæðra á vinnumarkaði. 12 karlar og ein kona á aldrinum 22 - 50 ára tóku þátt. Um 

helmingur þátttakenda höfðu ekki sagt vinnuveitendum sínum frá sjúkdómnum. Ástæðan 

fyrir þögninni var hræðsla við viðbrögð vinnuveitenda ásamt ótta við mögulega fordóma. 

Allir þeir sem höfðu sagt frá sjúkdómi sínum á vinnustaðnum höfðu upplifað jákvæð 

viðbrögð frá nánu samstarfsfólki og yfirmönnum. Viðbrögð þeirra báru keim af skilningi og 

velvilja í þeirra garð. Einungis einn þátttakandi hafði misst vinnu sína eftir að hafa upplýst um 

sjúkdóminn (Petrína Ásgeirsdóttir, 1995).  

 

Þögnin: Versti óvinurinn 

HIV-jákvæðir hafa margir valið þann kostinn að leyna sjúkdómnum gagnvart öðrum, oft í 

byrjun gagnvart öllum en síðar þeim sem standa fjær. Afleiðingarnar geta haft slæm áhrif á 

sálarlíf þeirra og þeir einangrast félags- og tilfinningalega. Sjálfsvirðingin getur dvínað og hinn 

smitaði í kjölfarið fundist hann ekki skipta neinu máli í samfélaginu. Þessi þögn þeirra um 

sjúkdóminn er á vissan hátt skiljanleg þar sem viðkomandi veit að hann getur orðið fyrir 
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höfnun í samfélaginu því aðrir hafa misst atvinnu og fleira við að segja frá. HIV-jákvæðir eru 

því ekki alltaf að ganga að skilningi og samhygð vísu í samfélaginu (Sigurlaug Hauksdóttir, 

1997).       

Þögnin er ein af fylgifiskum fordóma og margir HIV-jákvæðir hafa hvorki haft þor né 

kjark til að segja frá þolraun sinni. Árið 1996 birti DV viðtal við HIV-jákvæðan mann sem sagði 

frá reynslu sinni og upplifun frá því að hann greindist með HIV. Viðmælandinn, sem var 

samkynhneigður, sagði frá því hversu erfið þögnin um sjúkdóminn hafði reynst honum. 

Þjóðfélagið hafi lengi vel ekki boðið upp á að rjúfa þögnina. Fyrirlitningin gagnvart þeim 

hópum sem helst voru tengdir við HIV, það er hommar og sprautufíklar, var þvílík að eina 

leiðin að hans mati var að flýja undir yfirborð samfélagsins. Hann leyndi sjúkdómnum fyrir 

fjölskyldu sinni fyrir utan bróður sinn. Neysla áfengis var eina huggunin sem hann fann lengi 

framan af. Til lengri tíma litið bar það engan árangur og andleg líðan fór versnandi. Honum 

sagðist líða betur í dag og fannst margt hafa áunnist í umræðunni gagnvart HIV og 

samkynhneigðum. Hins vegar gagnrýndi hann stjórnvöld fyrir það skilningsleysi sem þau 

sýndu gagnvart forvörnum. Þau væru ekki nægjanlega vel meðvituð um þá hættu sem snéri 

að ungu fólki, en þegar hér var komið við sögu var HIV-smit algengast meðal 

gagnkynhneigðra („Lít ekki á sjálfan mig“, 1996).       

   Þeir sem smituðust af HIV urðu margir fyrir ýmsum hindrunum og andstreymi í 

samfélaginu. Við þær kringumstæður var fjölskyldan oft þeirra meginstoð og stytta í lífinu og 

því var mikilvægt að upplýsa hana um sjúkdóminn og hinar margvíslegu afleiðingar hans. Í 

niðurstöðum lítillar rannsóknar sem framkvæmd var hér á landi árið 1997 kom í ljós að flestir 

HIV-jákvæðir höfðu greint sínum nánustu frá sjúkdómi sínum. Þeir þurftu hins vegar 

ákveðinn aðlögunartíma því nokkrir mánuðir, jafnvel ár gátu liðið frá greiningu þar til þeir 

höfðu kjark til að segja fjölskyldu sinni frá sjúkdómnum. Niðurstaða könnunarinnar gaf einnig 

vísbendingar um að eðli tengsla innan fjölskyldunnar skiptu líka máli. Ef tengsl fjölskyldunnar 

við hinn HIV-jákvæða voru góð fyrir smit styrktust þau gjarnan eftir að þeim var greint frá 

smitinu. Ef sambandið var hins vegar slæmt fyrir smit gat það versnað eftir að hafa sagt frá 

smitinu. Í þeim tilfellum var stuðningur og ráðgjöf fagfólks sérstaklega mikilvægur til að 

reyna að liðka til í samskiptum fjölskyldunnar og auka vellíðan allra meðlima hennar. Við 

þessar aðstæður er hinn HIV-jákvæði ekki sá eini sem verður fyrir erfiðleikum vegna smitsins 

því fjölskylda hans verður líka fyrir neikvæðum áhrifum (Sigurlaug Hauksdóttir, 1997).  
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Í viðtali við ættingja HIV-jákvæðs einstaklings lýsir viðkomandi upplifun sinni á því viðhorfi 

sem samfélagið sýnir HIV-jákvæðum og ættingjum þeirra.  Sumir ættingjanna þorðu ekki að 

koma fram í fjölmiðlum af ótta við undirliggjandi fordóma sem víða leyndust í samfélaginu. 

Þetta gæti til dæmis átt við foreldra samkynhneigðra karlmanna þar sem fordómar þeirra 

gagnvart kynhneigð og HIV gætu verið miklir. Aðrir ættingjar vildu oft ekki tjá sig vegna 

trúnaðar um sjúkdóminn við hinn smitaða. Viðhorf langflestra foreldra virtust jákvæð, 

neikvæð viðhorf væru frekar að finna hjá elstu kynslóðinni. Systkini HIV-jákvæðra leituðu sér 

gjarnan hjálpar og stuðnings vegna stöðu sinnar, einkum systur HIV-jákvæðra. Karlmenn sem 

lentu í þessum kringumstæðum voru almennt lokaðri en konur og fannst erfitt að tjá sig um 

líðan sína(„Biðin er það versta“, 1994).  

 

 

Árin 2000 - 2009 
Opinber umræða um HIV og alnæmi í prentmiðlum drógst saman um aldarmótin. Deyfð 

einkenndi umræðuna og blaðamenn fjölluðu helst um HIV/alnæmi í Afríku. Ný HIV-lyf sem 

komu á markaðinn á Íslandi árið 1996 urðu til þess að HIV þróaðist síður yfir í alnæmi og 

verulega dró úr tíðni dauðsfalla vegna alnæmis. Heilsa margra HIV–jákvæðra varð betri og 

þeir gátu tekið virkari þátt í samfélaginu, bæði innan fjölskyldunnar og út í atvinnulífinu. 

Baráttan gegn fordómum var hins vegar hvergi nærri lokið. Greinar sem birtust í fjölmiðlum, 

bæði frá HIV-jákvæðum einstaklingum og fagaðilum gáfu vísbendingar um að mörg ljón væru 

enn í veginum. Prentmiðlar 21. aldar voru ekki lausir við fréttir þar sem greina mátti bæði 

skilningsleysi og fordóma gagnvart sjúkdómnum. Vegna þessarar stöðu var þögnin ennþá 

ríkjandi og enn vantaði mikið upp á sýnileikann.     

 

Hin eilífa barátta gegn fordómum 

Árið 2000 fjallaði DV um mál þar sem vélstjóra var sagt upp störfum á togara sem gerði út frá 

Vestfjörðum. Vélstjórinn, sem var HIV-jákvæður, var heiðarlegur og sagði samstarfsfélögum 

sínum strax á fyrsta vinnudegi frá sjúkdómnum. Fyrir vikið var hann látinn víkja fyrir það eitt 

að vera HIV-jákvæður. Ákveðið var að lögsækja útgerðina vegna ákvörðuninnar enda voru 

engin fagleg rök á bak við brottvísun vélstjórans. Þetta var fyrsta lögsóknin á Íslandi gegn 
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aðila sem brýtur á mannréttindum einstaklings með HIV. Um tímamótaréttarhöld var að 

ræða, en með þeim var vonast til að ákveðin viðhorfsbreyting gæti átt sér stað í samfélaginu 

gagnvart þeim sem greinst höfðu með HIV („Draga úr mér kraft“, 2000).  

 Við réttarhöld málsins í Héraðsdómi Vestfjarða greindi útgerð togarans frá því að 

samstarfsfélagar vélstjórans hefðu beitt miklum þrýstingi að honum yrði sagt upp störfum. 

Einn af nánustu vinnufélögum hans hefði brugðist illa við þegar hann frétti af sjúkdómnum 

og neitað að vinna með honum. Hann hafði stillt útgerðinni upp við vegg og sagst sjálfur 

segja upp störfum ef vélstjóranum yrði ekki vikið frá. Málsvörn útgerðarinnar tók á sig 

furðulega mynd því þeir rökstuddu uppsögn vélstjórans með þeim hætti að hann væri 

hjartasjúklingur. Þetta þótti verjendum vélstjórans undarleg rök því sannað þótti, meðal 

annars út frá ummælum vitna, að meginforsenda uppsagnarinnar kom vegna þeirrar 

vitneskju að vélstjórinn væri HIV-jákvæður („HIV-smitaður maður sagður hjartveikur“, 2000). 

Málið endaði með sigri vélstjórans þar sem viðurkennt var að útgerðin hafði brugðist rangt 

við með því að segja honum upp. Þrotabú útgerðarinnar var dæmt til að greiða þolanda 

skaðabætur („Æðislegt og peppar“, 2000).     

Dæmið hér að ofan staðfestir að heiðarleiki og viljinn til að segja sannleikann getur 

refsað mönnum. Niðurstaða réttarhaldanna var sigur fyrir málstað HIV-jákvæðra, en sagan 

sjálf var afturför í réttarstöðu þeirra á vinnumarkaði. Enn eru margir HIV-jákvæðir í felum 

með sjúkdóminn og þora ekki að greina atvinnurekendum sínum frá stöðu sinni. 

Ónafngreindur greinarhöfundur skrifaði grein í Rauða borðann, tímarit Alnæmissamtakanna, 

árið 2000 þar sem hann greinir frá reynslusögu sinni, meðal annars af atvinnumarkaðnum. 

Honum hafði verið sagt upp vinnu vegna HIV-sjúkdómsins og missti í kjölfarið alla von um að 

fá vinnu að nýju. Eftirfarandi er haft eftir honum sjálfum: 

 

„Sjálfur hef ég ekki hugsað mér að fara út í þá hugsanlegu auðmýkingu að leita að 
launavinnu á frjálsum markaði. Það þarf enginn að segja mér að ég standi jöfnum fótum og 
starfsbræður mínir. Fordómarnir sýnist mér vera óbreyttir þegar út í lífið er komið. Orðstír 
deyr aldrei segir einhvers staðar“ („Hlutskiptin eru“, 2000). 

 

Mál vélstjórans endaði hins vegar farsællega fyrir dómstólum og var mikill áfangasigur. Þetta 

var jafnframt sigur fyrir umræðuna um sjálfsögð réttindi þeirra sem greinast með HIV. Mál 

vélstjórans einkenndist af kunnáttuleysi og fordómum af hendi forsvarsmanna 

útgerðarinnar, bæði gagnvart eðli og smitleiðum HIV. Þeir virkilega trúðu því að nærvera 
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vélstjórans ógnaði umhverfi þeirra og því var hann fordæmdur. Dómurinn undirstrikaði að 

réttur HIV-jákvæðra stendur jafnfætis öðrum samfélagshópum, bæði hvað varðar 

mannréttindi og atvinnuþátttöku (Sigurlaug Hauksdóttir, 2000). 

 Fleiri mál komu fram í opinberri umfjöllun sem samræmast ekki nútímaþekkingu í 

málefnum HIV–jákvæðra. Árið 2007 kom til dæmis upp hörð gagnrýni á vinnubrögð 

Blóðbankans í Reykjavík. Stofnunin hafði komið af stað auglýsingarherferð þar sem auglýst 

var eftir blóðgjöfum. Ýmis skilyrði voru sett og því gátu ekki allir sem vildu gefið blóð. Það 

sem vakti mesta athygli í auglýsingunni voru atriði sem snéru að samkynhneigðum 

karlmönnum. Þeir karlmenn sem höfðu mök við aðra karlmenn máttu ekki gefa blóð. Upp 

kom sá grunur að ástæðan fyrir því væri viðhorf forsvarsmanna Blóðbankans gagnvart HIV. Í 

Morgunblaðinu birtist grein þar sem viðkomandi tilmæli voru harðlega gagnrýnd. Þar er 

harmað hversu skilningur Blóðbankans er takmarkaður í málefnum samkynhneigðra og HIV. Í 

greininni kemur fram að langt sé síðan almenningur hætti að tala um HIV sem 

hommasjúkdóm. Ný tilfelli HIV komi einna helst fram meðal gagnkynhneigðra í dag. Að mati 

greinarhöfundar sé framkvæmd Blóðbankans mannréttindarbrot og samræmist ekki 

jafnræðisreglu stjórnarskrár Íslands. Aðgerð sem þessi viðhaldi hræðslu meðal fólks og auki á 

fordóma í samfélaginu gagnvart hommum og HIV–jákvæðum (Katrín Oddsdóttir, 2007). Í lok 

árs 2009 höfðu um 4000 manns skráð sig á vefsíðunni Fésbók (Facebook) og lýst yfir 

stuðningi við samkynhneigða karlmenn um að þeir fengu að gefa blóð í Blóðbankanum. Á 

vefsíðunni segir orðrétt, „Þessi regla er böggull fortíðar þar sem þetta er til háborinnar 

skammar fyrir þjóð sem gefur sig út fyrir að vera ,,fordómalaus”. Samkvæmt ummælum sem 

höfð voru eftir yfirlækni Blóðbankans kom fram að enn væri stuðst við reglur sem settar voru 

fram á þeim tíma þegar samkynhneigðir karlmenn voru í mesta áhættuhópi HIV-smitaðra. 

Hann nefndi jafnframt að svokallað ,,gluggatímabil", þegar mótefni finnst ekki í blóði þótt 

einstaklingur sé smitaður, sé ein skýringin á því að reglunum hafi ekki verið breytt. 

Blóðbankinn hafi því gefið þau tilmæli að ákveðinn tími liði frá kynmökum samkynhneigðra 

karlmanna þar til þeir gætu gefið blóð. Vinnubrögð af þessum toga tíðkist víða í Evrópu og í 

Bandaríkjunum samkvæmt ummælum yfirlæknisins („Vilja að hommar fái“, 2009).    
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Samtökin HIV-Ísland og barátta þeirra í forvörnum 

Forvarnar- og fræðslustarf er mikilvægur liður í baráttunni gegn fordómum. Deildar 

meiningar um ágæti þess hefur fylgt opinberri umræðu um HIV frá upphafi. Margir aðilar 

hafa lagt sig fram um að efla fræðsluna og koma henni betur til skila. Samtökin HIV-Ísland 

(Alnæmissamtökin) hafa átt stóran heiður í því framtaki en þau hafa þjónað mikilvægu 

hlutverki í stuðningi við HIV-jákvæða og aðstandanda þeirra. Innlegg samtakanna í 

umræðunni um fordóma og fræðslu gegn þeim hefur vegið þungt í hinni opinberu umræðu.  

 Samtökin voru upphaflega stofnuð árið 1988 af ungum karlmönnum sem allir áttu 

það sameiginlegt að vera HIV-jákvæðir. Í stað þess að syrgja einir heima hjá sér vildu þeir 

sameina krafta sína og miðla sameiginlegri reynslu. Í fyrstu var talað um „Jákvæða hópinn“ 

með tilvísun í að allir meðlimirnir voru HIV–jákvæðir. Stuttu síðar fengu samtökin nafnið 

„Félag áhugafólks um alnæmisvandann“, en fyrsti formaður þeirra var Auður Mattíasdóttir 

félagsráðgjafi. Nokkrum árum eftir stofnun samtakanna var nafni þeirra breytt í 

„Alnæmissamtökin á Íslandi“. Í dag hafa þau fengið heitið „HIV-Ísland“, en hin nýja nafngift 

tekur mið af nöfnum systursamtaka þeirra á Norðurlöndunum (HIV-Norge, HIV-Danmark, 

HIV-Sverige). Nafnið er jafnframt í anda þeirra breytinga sem orðið hafa á HIV-sjúkdómnum í 

kjölfar betri lyfjameðferðar. Í byrjun starfseminnar höfðu samtökin ekkert húsnæði til afnota, 

en meðlimirnir hittust í heimahúsum víðsvegar í Reykjavík.  

          Í fyrstu voru meðlimir samtakanna flestir samkynhneigðir karlmenn. Samsetning 

meðlima hópsins átti eftir að taka breytingum, en á 10. áratugi síðustu aldar bættust í hópinn 

gagnkynhneigðir einstaklingar, bæði konur og karlar. Í upphafi starfseminnar einkenndist líf 

meðlimanna af mikilli sorg, því margir góðir vinir og félagar þeirra, jafnvel makar, létust 

reglulega úr alnæmi. Í dag eru aðstæður HIV-jákvæðra miklu betri vegna tilkomu nýrra lyfja 

sem komu á markaðinn árið 1996 (Jón H. Gíslason, 2003). Starfsemi samtakanna er öflug í 

dag en boðið er upp á fræðslu- og ráðgjafarþjónustu. Gefið er út tímarit Rauða borðans 1. 

desember á hverju ári þar sem margvísvegur fróðleikur um HIV og alnæmi koma fram. 

Félagsráðgjafi HIV-jákvæðra á Landspítalanum heimsækir samtökin einu sinni í viku og býður 

HIV-jákvæðum, og aðstandendum þeirra, upp á ráðgjöf og stuðning (HIV-Ísland, 2008).           

 Umfjöllun um fræðslu og forvarnir fengu töluverða umfjöllun í prentmiðlum á 10. 

áratugi síðustu aldar, og hefur í reynd farið stigvaxandi. Regluleg og uppbyggileg fræðsla 
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getur unnið markvisst gegn fáfræði og fordómum. Ýmsar kannanir og rannsóknir virðast hins 

vegar benda til þess að sú vinna hafi skilað takmörkuðum árangri, einkum meðal ungs fólks. 

Árið 2007 var greint frá niðurstöðum rannsóknar sem birt var í Læknablaðinu. Rannsóknin, 

sem unnin var af nokkrum læknanemum, kannaði þekkingu 16 ára unglinga á grunnatriðum 

kynlífs. Í niðurstöðum hennar kom meðal annars fram að viðhorfsbreytingar meðal unglinga 

gagnvart kynhegðun hafði lítið breyst á síðustu fimm árum. Þekking þeirra hafði hins vegar 

aukist á ýmsu sem tengdist kynlífi. Að mati unglinganna fengu þeir kynfræðslu helst í 

skólanum og hjá vinum og kunningjum. Í einungis 18% tilfella fengu þeir fræðslu heima hjá 

foreldrum sínum. Það sem vakti mesta athygli í rannsókninni var hversu lítil vitneskja var 

meðal unglinganna um alvarlegustu kynsjúkdómanna og smitleiðir þeirra, þar á meðal HIV og 

alnæmi. Í kringum 10% svarenda töldu pilluna veita lækningu gegn kynsjúkdómum og tæp 

12% svarenda töldu varanlega lækningu vera til gegn alnæmi. Flestar rannsóknir, bæði 

innlendar og erlendar hafa sammælst um mikilvægi kynfræðslu og hin jákvæðu tengsl sem 

hún hefur á notkun smokksins (Reynir T. Geirsson o.fl., 2008).     

Niðurstöður fyrrgreindrar rannsóknar eru ákveðin vonbrigði einkum í ljósi þess hversu 

margir hafa lagt sitt af mörkum við að upplýsa ungt fólk um smitleiðir HIV og mikilvægi þess 

að stunda öruggt kynlíf. Samtökin HIV-Ísland hafa stundað öflugt forvarnarstarf í upphafi 

nýrrar aldar og heimsótt reglulega  alla grunnskóla landsins. Fræðsla þeirra hefur sérstaklega 

verið miðuð við nemendur í 9. og 10. bekk. Á fundum með unglingunum hafa 

fræðslufulltrúar HIV-Ísland fjallað sérstaklega um smitleiðir og mikilvægi þess að nota 

smokka. Ungmennin eru hvött til að afla sér sjálfir þekkingar, þekkja til einkenna og 

hugsanlegra afleiðinga þess að smitast af alvarlegum smitsjúkdómi. Eftir því sem þekking og 

skilningur þeirra eykst því sjálfsöruggari verða þau og hæfari til að taka sjálfstæðar 

ákvarðanir (Percy B. Stefánsson, 2005).    

  

1. desember: Alþjóðlegi alnæmisdagurinn 

HIV-Ísland (Alnæmissamtökin) eru ekki þeir einu sem staðið hafa að uppbyggilegu og góðu 

starfi í forvarnar- og fræðslumálum á Íslandi. Ýmsir viðburðir hafa einnig tengst þessum 

sjúkdómi frá upphafi vega. Stofnun alþjóðlega baráttudagsins gegn alnæmi (The 

International AIDS Candlelight Memorial) árið 1983 hefur frá upphafi gengt mikilvægu 

hlutverki í baráttunni gegn útbreiðslu HIV/alnæmis. Hann hefur einnig þjónað þörfu hlutverki 
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í baráttunni gegn fordómum í garð þeirra sem eru HIV-jákvæðir. Á hverju ári er unnið út frá 

ákveðnu slagorði í þeim tilgangi að kalla fram opinbera umræðu um þá hlið HIV/alnæmis. 

Árið 2003 var slagorðið „Útskúfun og fordómar“ á hinum alþjóðlega baráttudegi gegn 

alnæmi. Þetta slagorð lýsir vel þeim vandamálum sem tengjast sjúkdómnum sem oft á tíðum 

geta hindrað framgang í forvörnum gegn HIV og alnæmi („Fordómar og útskúfun, 2003).  

            Þriðja sunnudag í maí á ári hverju er kveiktur logi á kerti í þeim 144 aðildarríkjum sem 

taka þátt í Alþjóðlega alnæmisdeginum. Logi kertisins er ekki einungis í minningu þeirra sem 

hafa látist úr alnæmi, heldur jafnframt tákn um þann baráttuvilja sem er til staðar til að 

brjóta niður þær hindranir sem enn standa í vegi fyrir HIV-jákvæðum í þjóðfélögum víðsvegar 

um heiminn (Global Health Council, 2009). Á Íslandi er litið á Alþjóðlega alnæmisdaginn 1. 

desember sem mikilvægan lið í því að halda umræðunni um réttindi og baráttumál HIV-

jákvæðra á lofti. Fólk hefur gengið saman í blysför sem hefur  endað í Fríkirkjunni í Reykjavík, 

en þar hafa verið tendruð kerti fyrir hvern og einn sem hefur látist úr alnæmis. Hengt er upp 

minningarteppi í kirkjunni þar sem ættingjar þeirra sem hafa látist úr alnæmi hafa búið til bút 

í teppið til minningar um hinn látna. Í framhaldinu er haldin stutt dagskrá í umsjá 

fríkirkjuprests og formanns HIV–Íslands (Alnæmissamtakanna) og eru málefni HIV-jákvæðra 

gjarnan tekin fyrir í ræðu prestsins en guðþjónustunni í heild sinni er útvarpað um allt landið. 

(„Alþjóðlegi“, 2007). Meðal annarra viðburða í kringum alþjóðlega baráttudaginn gegn 

alnæmi eru greinaskrif í dagblöð auk þess sem HIV-Ísland er með opið hús.  

 

Nýju lyfin: Andleg og félagsleg áhrif 

Umfjöllun fjölmiðla í heiminum um lyf hefur verið stöðug frá því í árdaga HIV. Miklar vonir 

hafa verið bundnar við öll þau nýju lyf sem hafa komið á markaðinn hverju sinni og margir 

séð hilla í varanlega lækningu. Sú hefur ekki orðið raunin, en margvíslegar breytingar hafa átt 

sér stað í lyfjamálum. Lyf hafa stöðugt verið í þróun frá því á 9. áratug síðustu aldar. Ákveðin 

straumhvörf urðu síðan árið 1996 þegar farið var að nota þrjú lyf saman (lyfjakokteill). Þessi 

lyfjasamsetning hægði mjög á framgangi sjúkdómsins, og í langflestum tilvikum kom hún í 

veg fyrir að HIV þróaðist yfir í alnæmi hjá einstaklingum (Gunnar Gunnarsson, 2005).   

               Lyf hafa ekki einungis áhrif á líkamlega þætti HIV-jákvæðra, andleg og félagsleg áhrif 

koma einnig fram. Í umræðunni er oft talað um tvo hópa fólks, þá sem smituðust fyrir og 

eftir árið 1996. Þeir sem smituðust fyrir 1996 voru með ákveðnar efasemdir á gagnsemi nýju 
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lyfjanna sem komu á markaðinn árið 1996. Árin á undan einkenndust af vonbrigðum þar sem 

lyf höfðu ekki virkað sem skyldi og umræðan um alnæmi jafngilti dauðadómi. Margir voru 

orðnir óvirkir í samfélaginu, komnir á örorkubætur og lifðu við skertan fjárhag. Innan 

vinahópsins höfðu margir látist vegna alnæmis og vitund þeirra um baráttuna við sjúkdóminn 

var sársaukafull. Sumir hverjir óttuðust væntingar fólks til nýju lyfjanna og þau jákvæðu 

ummæli fjölmiðla um þau. Með tímanum jókst traust HIV-jákvæðra á þessum nýju lyfjum. 

Lyfjatakan var erfið í fyrstu, töflurnar stórar og fjöldi taflna mikill. Sumir fylltust kvíða í hvert 

skipti sem þeir þurftu að taka inn lyfin (Sigurlaug Hauksdóttir, 2007). Önnur andleg áhrif 

fylgdu einnig lyfjatökunni en hún tengdist meðal annars hinni miklu vinnu við að taka inn 

lyfin sem oftast var þrisvar sinnum á dag. Einhver lyf þurfti einnig að geyma í ísskáp sem gat 

komið sér illa til dæmis þegar farið var úr húsi. Inntaka þeirra minnti þau jafnframt á 

sjúkdóminn sem sumum fannst erfitt. Óttinn við fordóma og útskúfun var algengur á þessum 

tíma, því reyndu flestir að fela inntökuna eins og kostur var. HIV-jákvæðir gátu því oft lent í 

erfiðri stöðu við inntöku lyfjanna eins og á vinnustöðum, í veislum og á veitingastöðum.  

Menn voru til dæmis að laumast inn á klósett til að taka inn lyfin sín. (Jón H. Gíslason, 2002).   

Líf HIV-jákvæðra sem greindust eftir tilkomu nýju lyfjanna er á margan hátt gjörólíkt 

lífi þeirra sem greindust fyrir árið 1996. Þeir sem hafa greinst eftir 1996 geta haldið áfram að 

lifa eðlilegu lífi til jafns við aðra, átt von á góðri heilsu og tekið þátt í atvinnulífinu. 

Lyfjafyrirtæki hafa haldið áfram að þróa ný lyf en engin lækning er í augsýn. Lyfjatakan hefur 

með tímanum orðið einfaldari, töflurnar minni og færri, inntaka lyfjanna oftast bara einu 

sinni til tvisvar á dag og aukaverkanir oft á tíðum litlar sem engar (Sigurlaug Hauksdóttir, 

2007).    

 

 

4. Áhrif félagslegrar stöðu á eigin fordóma 

Öll samfélög hafa mótandi áhrif á einstaklinginn í jákvæðum eða neikvæðum skilningi. 

Fordómar ráðast af normum og gildum hvers og eins samfélags. Í þessum kafla verður 

fjallað um hugsanleg einkenni eigin fordóma meðal HIV-jákvæðra. Jafnframt verður litið til 

félagslegrar stöðu HIV-jákvæðra með tilliti til eigin fordóma. Skoðaðar verða nokkrar 

rannsóknir ásamt niðurstöðu lífsviðhorfskönnunar til að leita frekari skýringa á þessu. 
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Einkenni eigin fordóma og félagsleg staða 

HIV-jákvæðir einstaklingar glíma margir hverjir við eigin fordóma vegna þess að þeir 

enduspegla viðhorf samfélagsins til HIV/alnæmis. Afleiðingarnar geta tekið á sig alvarlegar 

birtingarmyndir og skert lífsgæði þeirra.      

Í bandarískri rannsókn sem gerð var árið 2007 voru félagsleg áhrif HIV innan 

fjölskyldunnar könnuð. Viðtöl voru tekin við 33 fjölskyldur, en annað foreldranna í þessum 

fjölskyldum var HIV-jákvæður. Í niðurstöðunum kom meðal annars fram að líf barnanna 

stjórnaðist verulega af sjúkdómi foreldra þeirra. Börnin, ásamt foreldrum þeirra, lifðu flest 

öll við félagslega einangrun og fundu fyrir streitueinkennum. Í niðurstöðunum kom einnig 

fram að flest barnanna voru beitt þrýstingi af hendi foreldra sinna að tjá sig ekki um 

sjúkdóminn við neinn, hvorki ættingja né vini (Bogart o.fl., 2007). Rannsóknin gefur 

vísbendingar um að HIV-sjúkdómurinn hefur ekki einungis áhrif á HIV-jákvæða, fjölskyldan 

finnur einnig áþreifanlega fyrir honum.      

Í rannsókn sem framkvæmd var í Ástralíu á þriggja ári tímabili var leitast við að 

kanna tengsl þunglyndis við HIV og kynhneigð. Niðurstöður rannsóknarinnar voru byggðar 

á viðtölum við skjólstæðinga á þremur heilbrigðisstofnunum víðsvegar um landið. 

Þátttakendur voru ýmist HIV-jákvæðir eða HIV-neikvæðir og hluti þeirra var 

samkynhneigður. Í niðurstöðunum kom meðal annars fram að hommar og HIV-jákvæðir 

fundu meira fyrir andlegum einkennum eins og þunglyndi, sjálfsvígshugleiðingum, eigin 

fordómum, félagslegri einangrun, óreglu í kynlífi og viðkvæmu sambandi við fjölskyldu og 

vini samanborið við gagnkynhneigða einstaklinga sem ekki voru HIV-smitaðir. Hins vegar 

áttu hommar auðveldara með að leita sér hjálpar og tjá sig um tilfinningalega vanlíðan 

sína en gagnkynhneigðir sem ekki voru HIV-smitaðir. Í niðurstöðum rannsóknarinnar kom 

einnig fram að HIV-jákvæðir hommar sýndu enn sterkari einkenni þunglyndis og eigin 

fordóma en þeir sem ekki höfðu smitast (Newman o.fl., 2008). 

Á árunum 2006 – 2007 var gerð samnorræn könnun á lífsviðhorfum HIV-jákvæðra, 

sem búsettir voru í Svíþjóð, Finnlandi og á Íslandi. Könnunin, sem var rafræn, byggðist ekki 

á vísindalegum niðurstöðum, en gefur samt ákveðnar vísbendingar um upplifun 

þátttakendanna á lífi sínu og aðstæðum eftir greiningu. Svarendurnir voru alls 823 úr um 

5000 manna hópi smitaðra í þessum löndum, en stuðst var við dreifðan aldurshóp. 24 

einstaklingar svöruðu íslenska hluta könnunarinnar. Af öllum þeim sem svöruðu 

könnuninni upplifðu 59% þeirra oft einmanaleika í kjölfar greiningar á HIV. Þegar 
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niðurstöðurnar voru greindar eftir löndum kom í ljós að íslensku svarendurnir fundu 

minna fyrir einmanaleika en finnsku og sænsku þátttakendurnir (HIV – Sverige, 2008).  

Hluti skýringanna má vafalaust rekja til sterkra fjölskyldutengsla og landfræðilegrar 

smæðar Íslands (Einar Þ. Jónsson munnleg heimild, 27. nóvember 2009). Í niðurstöðum 

könnunarinnar kom einnig fram að yngri svarendur gátu frekað leitað sér stuðnings meðal 

vina en þeir sem eldri voru (HIV – Sverige, 2008).   

Þegar skoðuð voru samskipti á milli HIV-jákvæðra og fjölskyldna þeirra komu í ljós 

að tengsl voru á milli umfangs samskipta og aldurs. Samskipti flestra HIV-jákvæðra yngri 

en 25 ára og fjölskyldu þeirra jukust eftir að greining sjúkdómsins átti sér stað. Það sama 

átti ekki við hjá þeim sem eldri voru, einkum meðal þeirra sem voru í aldurshópnum 35 -

44 ára. Þar sáust glögglega merki um minni samskipti í kjölfar greiningar og ljóst að sá 

hópur hafði einangrast töluvert frá fjölskyldu og vinum. Í þessu samhengi er eftirtektarvert 

að rýna í niðurstöður sömu könnunar þar sem kannað var hverjum HIV-jákvæðir treystu 

best fyrir sjúkdómi sínum. Athygli vakti hversu margir svarenda forðuðust að upplýsa 

foreldra sína um sjúkdóminn eftir smit, eða rúmlega 40% svarenda. Það sama átti við um 

atvinnurekendur, en yfir 50% svarenda vildu ekki upplýsa þá um sjúkdóminn. Ástæðan 

fyrir því var sú að margir vildu fá að njóta sín sem einstaklingar í umgengni við aðra í stað 

þess að áherslan væri á sjúkdómi þeirra. Flestir svarendanna, eða 70% þeirra, óttuðust 

einnig að upplýsa vini sína um sjúkdóminn eða fannst það ekki viðeigandi (HIV – Sverige, 

2008).  

Í sömu könnun voru einnig skoðaðar félagslegar afleiðingar fyrir og eftir HIV-

greininguna. Í ljós kom að HIV-jákvæðir upplifðu meiri einangrun eftir greininguna en fyrir 

hana. Eftir því sem svarendur voru eldri því meira fundu þeir fyrir félagslegri einangrun. Í 

aldurshópnum 35 - 44 ára fundu til að mynda rúmlega 90% svarenda fyrir slíkum 

einkennum. Félagsleg tengsl virtust vera sterkari hjá yngri svarendum því einungis 3 - 5% 

þeirra fundu fyrir einkennum einangrunar eftir HIV-greiningu (HIV – Sverige, 2008). HIV-

jákvæðir einstaklingar sem búa við félagslega einangrun hafa hugsanlega ekki tekið þátt í 

könnuninni. Hafa verður þennan fyrirvara í niðurstöðunum (Einar Þ. Jónsson munnleg 

heimild, 27. nóvember 2009).    

Í bandarískri rannsókn sem Sayles og félagar framkvæmdu árið 2007 var kannað 

hvort þættir eins og menntun, litarháttur og fjárhagsleg staða hefðu áhrif á eigin fordóma 

meðal HIV-jákvæðra. Þátttakendur rannsóknarinnar voru á aldrinum 18 - 76 ára, bæði HIV-
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jákvæðar konur og karlar í ólíkum þjóðfélagsstöðum. Niðurstöður rannsóknarinnar leiddu í 

ljós að gagnkynhneigðir HIV-jákvæðir einstaklingar sem voru dökkir á hörund, með litla 

menntun og lágar tekjur lifðu við meiri eigin fordóma en aðrir þjóðfélagshópar (Sayles 

o.fl., 2008). Ef teknar eru saman niðurstöður samnorrænu lífsviðhorfskönnunarinnar auk 

rannsókna Newman og Sayles kemur fram að ýmsar félagslegar aðstæður í lífi HIV- 

jákvæðra geta haft áhrif á eigin fordóma ásamt HIV-sjúkdómnum.           

  

 

5. Félagsráðgjöf 

Félagsráðgjafar hafa gengt mikilvægu hlutverki í flestum samfélögum þar sem veitt er 

samhjálp í hinum víðasta skilningi. Saga fræðigreinarinnar nær langt aftur en mikil þróun 

og aukin þekking í ráðgjöf og stuðningsúrræðum hefur átt sér stað á undanförnum 

áratugum. Hlutverk félagsráðgjafans hefur sannað gildi sitt í ráðgjöf og stuðningi við HIV-

jákvæða einstaklinga. Kenningarleg nálgun og miðlun upplýsinga hefur aukið lífsgæði 

þeirra sem hafa smitast.  

Félagsráðgjöf sem fræðigrein byggir á mörgum stoðum því mikil áhersla er lögð á 

heildarsýn í störfum félagsráðgjafa. Meðal forsenda félagsráðgjafar er mikilvægi 

manneskjunnar og að hægt sé að bæta líf hennar með því að leysa persónuleg, 

fjölskylduleg eða samfélagsleg vandamál sem skapast vegna samskipta við aðra. 

Fræðigreinin sækir innblástur í ýmis svið, félagsfræði, sálarfræði, læknisfræði, lögfræði, 

heimspeki og siðfræði (Farley o.fl., 2005).  

 

Saga félagsráðgjafar 

Upphaf starfsgreinarinnar má rekja aftur til aldamótanna 1900 og einkenndist af kristilegu 

góðgerðar- og félagsstarfi. Í kjölfar iðnbyltingarinnar jókst þörfin fyrir góðgerðarsamtök til 

stuðnings bágstöddum. Með tilstuðlan félagsráðgjafar var komið á auknu skipulagi í 

starfsemi góðgerðarsamtakanna, en framan af höfðu þau fengið á sig gagnrýni fyrir 

ómarkviss vinnubrögð. Þrátt fyrir agaða og skipulagða starfshætti af hendi félagsráðgjafa 

vantaði faglegan grunn í greinina. Allar fræðigreinar byggja á kenningarlegum stoðum og 

þær skorti í félagsráðgjöfinni fyrstu tvo áratugi 20. aldar. Með ritun bókarinnar „Social 
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Diagnosis“ árið 1917 tókst höfundi hennar, Mary Richmond, að lyfta starfsgreininni upp á 

vísindalegan stall. Í bókinni er fjallað um „Casework“ hugmyndafræðina sem leggur mikla 

áherslu á skipulögð vinnubrögð meðal sjálfboðaliða og stöðugt mat. Virðing gagnvart 

skjólstæðingnum og efling til sjálfshjálpar voru lykilatriði í huga Richmond. Jane Adams var 

einnig mikill frumkvöðull á sviði félagsráðgjafar og skildi mikið eftir sig líkt og starfsystir 

hennar Richmond. Adams lagði mikla áherslu á eflingu sjálfshjálpar meðal skjólstæðinga 

sinna. Hún öðlaðist viðurkenningu fyrir stofnun Hull House sem veitti innflytjendum og 

fátækum félagslegan stuðning með námskeiðahaldi, fræðslu og annarri uppbyggilegri 

starfsemi. Hún stofnaði einnig góðgerðarsamtök sem fengu heitið „Settlement hreyfingin“ 

sem byggði á þeirri hugmyndafræði að vel efnaðir einstaklingar fluttu í fátækrahverfi og 

veittu fátæku fólki aðstoð. Adams var mikill eldhugi og lýðræðis- og friðarsinni. Hún hlaut 

friðarverðlaun Nóbels árið 1931 fyrir störf sín (Farley o.fl., 2005).   

Saga félagsráðgjafar á Íslandi nær aftur til ársins 1960 en þá hófu fyrstu 

félagsráðgjafarnir störf. Aðkoma þeirra í byrjun tóku fyrst og fremst mið af framfærslu- og 

félagsmálum sem ýmist voru í forsvari sveitarfélaga eða ríkisins. Þeir höfðu allir aflað sér 

menntunar erlendis því ekki gafst kostur á námi í félagsráðgjöf á Íslandi. Á seinni hluta 

sjöunda áratugarins kom aukinn byr í seglin í umræðunni um stofnun félagsráðgjafanáms á 

Íslandi. Umræðan skilaði árangri því árið 1978 innskráðust fyrstu nemendurnir í 

Félagsvísindadeild Háskóla Íslands, í þeim tilgangi að öðlast starfsréttindi sem 

félagsráðgjafar. Þróun námsins gékk hægum skrefum í byrjun en stöðugum. Í dag starfrækir 

Háskóli Íslands félagsráðgjafardeild þar sem boðið er upp á BA og MA nám í félagsráðgjöf. 

Nám til starfsréttinda tekur fimm ár þar sem lögð er áhersla á fræðilega kennslu og 

starfsþjálfun. Á Íslandi er félagsráðgjöf lögverndað starf sem tryggir og viðheldur þeim 

gæðum sem starfsstéttin þarf að búa við. Lögverndunin, sem tryggð var árið 1975, kemur 

einnig í veg fyrir að aðrar stéttir geti unnið á sviði félagsráðgjafar. Í dag hafa í kringum 500 

manns starfsheitið félagsráðgjafi, en flestir þeirra starfa við greinina (Félagsráðgjafafélag 

Íslands, e.d.). 

 

Sérhæfð þekking og reynsla mikilvæg 

Þeir einstaklingar sem greinast með HIV ganga flestir í gegnum erfiða tíma í framhaldinu. 

Viðburðurinn hefur oft áhrif á tilfinningalíf þeirra og misjafnt er hversu vel fyrri reynsla 
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nýtist þeim í að takast á við áfallið (Álfheiður Steinþórsdóttir og Guðfinna Eydal, 2001). 

Félagsleg staða hvers og eins er mismunandi og stuðningur frá fjölskyldu og vinum 

mismikill.  

Félagsráðgjafar hafa í námi sínu aflað sér þekkingar á mörgum sviðum innan 

velferðarkerfisins. Í starfi sínu hafa þeir heildarsýn á það sem viðkemur fólki eins og 

andlegu ástandi þeirra, hinum félagslegu aðstæðum og á þeim björgum sem geta nýst til 

úrlausnar ýmsum vandamálum. Hins vegar er sértæk þekking er varðar HIV einnig 

mikilvæg. Niðurstaða bandarískar rannsóknar, sem kannaði þekkingu meðal félagsráðgjafa 

á málefnum HIV/alnæmis, gaf til kynna að flestir þeirra ofmátu þekkingu sína á 

málaflokknum. Sérhæfing á sviði HIV og reynsla meðal félagsráðgjafa var talin mikilvæg 

forsenda þess að stuðningur við HIV-jákvæða skilaði árangri. Með öðrum orðum, jákvæð 

fylgni var á milli sértækrar menntunar á sviði HIV/alnæmis, reynslu og árangurs í starfi. Í 

niðurstöðum rannsóknarinnar kom einnig fram að þekking félagsráðgjafa og annarra 

fagaðila innan heilbrigðisstéttarinnar var ekki nægjanleg í málefnum HIV–jákvæðra. Hún 

var meiri á sviði geðsjúkdóma og annarra sjúkdóma sem stundum geta fylgt í kjölfar 

greiningar á HIV (Wolf og Mitchell, 2002).        

 

Áfallið og kreppuvinna 

Þeir sem greinast með HIV á Íslandi er í flestum tilvikum boðin félagsráðgjöf strax í kjölfar 

greiningar. Félagsráðgjafar geta boðið upp á margvísleg stuðningsúrræði sem geta stuðlað 

að auknum lífsgæðum HIV-jákvæðra. Helstu markmið félagsráðgjafa í vinnu með HIV-

jákvæðum einstaklingum eru þau að þeir geti öðlast svipuð lífsgæði og aðrir, verið virkir í 

atvinnulífinu og í sínu daglega lífi og eignast maka og börn, óski þeir þess (Sigurlaug 

Hauksdóttir, 2009). 

                Upplýsingagjöf um sjúkdóminn er mikilvægur þáttur í störfum félagsráðgjafans, 

að sjúklingurinn viti hvaða möguleikar eru fyrir hendi og framtíðarhorfur. Slíkt getur dregið 

úr ótta hins smitaða. Stuðningur vegna hinnar daglegu lyfjatöku og fræðsla um öruggt 

kynlíf er nauðsynlegt, en slíkt getur dregið úr smithættu hjá einstaklingnum sjálfum og í 

samfélaginu (Sigurlaug Hauksdóttir, 2009).      

Hluti af starfi félagsráðgjafans er að kynna og aðstoða hina HIV-jákvæðu með 

úrræðum sem standa til boða í velferðarkerfinu, til dæmis í málum sem snúa að félagslegri 
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þjónustu, fjárhags- og tryggingarmálum. Félagsráðgjöfin leggur mikla áherslu á styrkingu 

tengslanets á milli fjölskyldumeðlima og virkni í öllu ferlinu. HIV-jákvæðir sem eiga góð 

tengsl við foreldra og systkini eiga auðveldara með að lifa með sjúkdómi sínum en þeir 

sem einangrast frá fjölskyldu sinni. Félagsráðgjafi þarf því að vinna markvisst að því að 

rjúfa þá einangrun sem sumir lenda í (Sigurlaug Hauksdóttir, 2009).   

Að mörgu er að hyggja í starfi félagsráðgjafa með HIV-jákvæða og  verða hér nefnd 

nokkur atriði sem félagsráðgjafi þarf sérstaklega að hafa í huga þegar um nýgreindan 

einstakling er að ræða:. (1) Félagsráðgjafinn þarf að kynna sér aðstæður hans og hverjar 

þarfir hans eru. Engir tveir einstaklingar eru eins og því mikilvægt að huga að ólíkum 

þörfum hvers og eins. (2) Veita þarf sveigjanlega ráðgjöf því staða HIV-jákvæðra er 

breytileg frá einum tíma til annars. Hugarástand þeirra í kjölfar greiningar getur verið afar 

brothætt og virkni þeirra í meðferðinni sömuleiðis. Öll tímaplön í meðferð félagsráðgjafa 

þurfa því að taka mið af þessu. (3) HIV-jákvæðir einstaklingar sem ganga í gegnum mikil 

áföll í kjölfar greiningar upplifa sumir hverjir ýktar tilfinningar. Þeir telja sig jafnvel vera að 

missa vitið og finnst veröldin hreinlega hafa hrunið í kringum þá. Félagsráðgjafinn þarf að 

veita þeim stuðning til að geta horfst í augu við eigin viðbrögð, spá fyrir um þau og auka 

þekkingu einstaklingsins á þeim. Takist félagsráðgjafanum vel til getur það hjálpað hinum 

smitaða að ná betri stjórn á eigin tilfinningum og væntingum til sjálfs sín, annarra og 

framtíðar sinnar. (4) Félagsráðgjafinn þarf að hjálpa þeim til að öðlast jafnvægi í lífi sínu, 

annars vegar á milli raunverulegrar stöðu þeirra og þess sem þau gætu hugsað sér. Þetta 

getur reynst vandasamt, því hin skynsama leið hljómar oft ekki vel í eyrum þeirra sem eru í 

tilfinningalegu ójafnvægi. Sýna þarf  ítrustu varfærni því særi félagsráðgjafinn viðkomandi 

getur það ógnað áframhaldandi meðferð og því gagnkvæma trausti sem þarf að ríkja á 

milli þeirra (Poindexter, 1997). 

Líkt og margir sem greinast með alvarlega sjúkdóma upplifa flestir HIV-jákvæðir 

áfall, einkum í kjölfar greiningar. Áföll eru fyrirbæri sem snerta alla einstaklinga af og til í 

gegnum lífsferlið en eru einstaklingsbundin. Áföllin koma fram sem ákveðin ógn gagnvart 

ytri eða innri aðstæðum í lífi einstaklingsins. Þessum einkennum fylgja samhliða 

tilfinningalegt ójafnvægi en inngrip félagsráðgjafa er hvað mikilvægast á þessu stigi 

(Poindexter, 1997). Ef ekki er brugðist rétt við gagnvart áfallinu getur það orsakað óöryggi 

og kvíða hjá einstaklingnum. Einkum er talað um tvær tegundir áfalla, annars vegar 

staðbundin áföll sem koma í kjölfar greiningar og snertir bæði einstaklinga og fjölskyldur, 
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og hins vegar félagsleg áföll þar sem vandamálið liggur í víðara samhengi (til dæmis 

samfélagslegri mismunun og ofsóknum). Helstu einkenni staðbundinna áfalla eru 

tilfinningaleg viðbrögð eins og ótti, kvíði, reiði, leiði, sorg og sjálfsfyrirlitning. Helstu 

einkenni félagslegra áfalla eru þeir fordómar sem eru til staðar í samfélaginu, félagsleg 

einangrun og sú skömm sem sumir HIV-jákvæðir upplifa. Einhverjir eru jafnvel í 

sjálfsvígshugleiðingum. Margir líta svo á að HIV-jákvæðir upplifi bæði staðbundið og 

félagslegt áfall. Áfallið getur orðið þungbært fyrir viðkomandi einkum ef mörg óleyst 

persónuleg vandamál úr nútíð eða fortíð eru fyrir hendi. Fjölskyldudeilur, vanræksla eða 

ofbeldi af einhverju tagi til dæmis úr barnæsku gætu verið meðal persónulegra 

vandamála. Þörfin fyrir faglegan stuðning er því mikilvæg á þessu stigi (Poindexter, 1997).      

Kreppuvinna í kjölfar greiningar á sjúkdómnum hefur reynst HIV-jákvæðum vel. 

Hefðbundin áfallahjálp, sem oftast er í formi fáeinna viðtala, dugar venjulega ekki. Eftir að 

áfall í tengslum við greiningu lýkur tekur oftast við mikið aðlögunarferli hins smitaða 

gagnvart sjúkdómnum og ef vel á að vera þarf einstaklingurinn oft á miklum skilningi og 

stuðningi að halda í því ferli (Wolf og Mitchell, 2002).     

 

Hópavinna 

Hópavinna er úrræði sem oft  hefur gefist vel til að vinna í eigin fordómum. Hér á landi 

koma HIV-jákvæðir saman undir leiðsögn félagsráðgjafa í húsi HIV-Íslands. Í hópavinnu er 

byggt upp gagnkvæmt traust og losað um erfiðar tilfinningar. Reynslan hefur sýnt að það 

að hitta aðra sem er í sömu stöðu og þú sjálfur og heyra reynslusögur annarra getur dregið 

mikið úr eigin fordómum (Sigurlaug Hauksdóttir, 2009). Hún hjálpar einstaklingunum til að 

líta eigin sjúkdóm jákvæðari augum og ýta undir heilbrigt og uppbyggilegt hugarfar í lífinu 

almennt. Lögð er áhersla á að gera sjúkdóminn að „vini“ sínum, ekki andstæðingi (Visser 

og Forsyth, 2009). Gera má ráð fyrir að ýmis áföll sem tengjast smitinu geti hvenær sem er 

komið upp í lífi viðkomandi einstaklings til dæmis vegna fordóma, einmanaleika og 

erfiðleika í kynlífi og við stofnun varanlegra sambanda. Félagsráðgjafi getur veitt stuðning í 

slíkum málum bæði í formi viðtala og í hópavinnu (Sigurlaug Hauksdóttir, 2009).   

Eitt af verkefnum félagsráðgjafa er jafnframt að hvetja HIV-jákvæða að fara í viðtöl 

hjá dagblöðum og tímaritum þegar viðkomandi hefur tekið sjúkdóminn í sátt. Með því að 

miðla upplýsingum um sjúkdóminn og gefa fólki kost á að kynnast þeim sjálfum, verða 
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sýnilegri, getur dregið út fordómum fólksins í landinu gagnvart sjúkdómnum og þeim 

smituðu sjálfum (Sigurlaug Hauksdóttir, 2009). Reynslan hefur sýnt að jákvæð umfjöllun í 

fjölmiðlum um framlag HIV-jákvæðra vinnur markvisst gegn fordómum í samfélaginu 

(Visser og Forsyth, 2009).  

Ljóst er að þekking félagsráðgjafa í málefnum HIV-jákvæðra þarf að vera víðtæk, 

hvort sem hún snýr að andlegum stuðningi, sérþekkingu á HIV/alnæmi eða félagslegum 

úrræðum í velferðarkerfinu (Sigurlaug Hauksdóttir, 2009). Störf félagsráðgjafa með HIV-

jákvæðum miða beint og óbeint að því að draga úr fordómum gagnvart HIV og HIV-

jákvæðum. 

 

 

6. Umræður 

Umfjöllun prentmiðla um HIV og alnæmi á níunda áratug síðustu aldar einkenndist af 

ringulreið og ótta. Kannanir sýndu að fáfræði margra í samfélaginu um smitleiðir HIV var 

mikil. Margvíslegir órökstuddir uppslættir í prentmiðlum um smitleiðir HIV juku á hræðslu 

fólks og þar með fordóma gagnvart þeim sem voru HIV-jákvæðir. Fljótlega beindist athyglin 

að samkynhneigðum karlmönnum og sprautufíklum, en þeir hópar smituðust helst á þessum 

tíma. Umræðan í prentmiðlum um samkynhneigt fólk og HIV var á köflum vægðarlaus og 

grimm. Ritun blaðagreina þar sem ónotalegum orðahugtökum eins og „kynvillingar“ og 

„kynhverfir“ var beitt gegn HIV-jákvæðum hommum er því til staðfestingar. Samtökin ´78 

veittu hommum mikinn stuðning og lögðu sitt af mörkum til að auka fræðslu og skilning 

almennings. Samtökin gáfu út fræðslubækling um öruggara kynlíf , en þar kom meðal annars 

fram að smitun HIV ræðst ekki af kynhneigð heldur kynhegðun. Bæklingurinn náði vel til 

homma en fjölmiðlar og ýmsar opinberar stofnanir sýndu dreifingu hans lítinn sem engan 

áhuga.  Atburðarrásin gaf ákveðnar vísbendingar um viðhorf ýmissa aðila í þjóðfélaginu 

andspænis samkynhneigð og HIV/alnæmi. Tilfinningin um að stór hluti almennings taldi sig 

ekkert varða um HIV var á rökum reistur, mörgum fannst þetta vera hommasjúkdómur.  

Allskonar fræðsla var í gangi meðal heilbrigðisyfirvalda og Landsnefndar um 

alnæmisvarnir þar sem reynt var að stuðla að aukinni þekkingu og skilningi um málefni 

HIV/alnæmis. Einkum var fræðslunni beint að ungu fólki þar sem áherslan var lögð á notkun 
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smokka. Einhverja hluta vegna varð ekki árangur sem erfiði og áfram birtust greinar sem 

lituðust af fáfræði og fordómum í garð HIV-jákvæðra og homma.  

Staða HIV-jákvæðra homma fékk jákvæðari hljómgrunn í upphafi tíunda áratug 

síðustu aldar í kjölfar niðurstöðu póstkönnunar sem Landsnefnd um alnæmisvarnir og 

Landlæknisembættið gerðu. Í ljós kom að hommar stunduðu almennt öruggara kynlíf en 

gagnkynhneigðir (Jónína I. Jónsdóttir, 1993). Þetta staðfesti árangur fræðslu Samtakanna ´78 

undir lok níunda áratugarins. Umræðan fór að breytast í prentmiðlum eftir að fréttir bárust 

af nýjum tilfellum HIV-smitaðra meðal gagnkynhneigðra. Almenningur fór í auknum mæli að 

gera sér ljóst að HIV væri ekki eingöngu „hommasjúkdómur“, heldur sjúkdómur allra í 

samfélaginu. 

Eftir því sem leið á tíunda áratuginn varð umræðan um HIV/alnæmi persónulegri. 

Blöð og tímarit fóru að huga meira að líðan HIV-jákvæðra og hvaða viðbrögð þeir fengju út í 

samfélaginu. Upplifun flestra viðmælendanna var svipuð, þeir upplifðu fordóma meðal 

samborgara sinna. Þeir töldu sig ekki njóta sömu tækifæra og aðrir í lífinu eftir að hafa 

greinst með HIV. Viðmælendurnir sýndu mikinn kjark með því að koma fram í viðtölum, því 

meginþorri þeirra þorði ekki að opinbera sjúkdóminn sinn af ótta við fordóma sem 

hugsanlega gætu mætt þeim. Því lifðu nánast allir HIV-jákvæðir áfram í þögninni.  

Umræðan í prentmiðlum um HIV/alnæmi tók töluverðum breytingum í upphafi 21. 

aldar. Umræðan um HIV/alnæmi varð daufari hér á landi en á níunda og tíunda ártug síðustu 

aldar og helst birtust fréttir af bágborinni stöðu HIV-jákvæðra í Afríku. Flestar fréttirnar 

þaðan voru með neikvæðum formerkjum. Áhugaleysi blaðamanna má hugsanlega útskýra 

með tilkomu nýrra lyfja sem komu á íslenskan markað árið 1996, en lífskjör flestra HIV-

jákvæðra urðu betri í kjölfarið. Þegar talað er um lífsgæði er oftast horft til 

heildarmyndarinnar, líkamlegra, félagslegra og andlegra þátta. Lyfin bættu líkamlega heilsu 

HIV-jákvæðra og gerði þeim kleift að taka virkari þátt í samfélaginu. Ýmislegt vantaði hins 

vegar upp á andlegu og félagslegu lífsgæðin. Baráttan gegn fordómum hafði ekki skilað 

nægjanlegum árangri og langflestir þorðu ekki að koma fram í fjölmiðlum og tjá sig um 

sjúkdóminn líkt og með aðra sjúkdóma. Enn voru merki í samfélaginu um fáfræði og 

skilningsleysi. Fréttirnar um vélstjórann sem sagt var upp, þar sem hann tilkynnti 

yfirmönnum sínum um að hann væri HIV-jákvæður, er ein staðfestingin á því.     

HIV-Ísland (Alnæmissamtökin) sýndu frumkvæði þegar fulltrúar á þeirra vegum hófu 

fræðslu- og forvarnarstarf í grunnskólum landsins. Hér var á ferð ný nálgun þar sem HIV-
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jákvæðir komu sjálfir fram og miðluðu fræðslu og eigin reynslu. Framlag af þessum toga gaf 

jákvæða og uppbyggilega mynd af HIV-jákvæðum og veitti gott innlegg í baráttuna gegn 

fordómum.   

 Þegar litið er yfir farinn veg á síðustu 30 árum kemur í ljós að prentmiðlar hafa staðið 

sig ágætlega í umfjöllun sinni um HIV/alnæmi. Þeir hafa greint frá helstu tíðindum, hvort sem 

það hefur snúið að lyfjamálum, fræðslu og forvarnarmálum eða persónulegum viðtölum við 

HIV-jákvæða og ættingja þeirra. Hvort umræða prentmiðla hafi skilað sér í auknum skilningi 

meðal almennings á málaflokknum er hins vegar erfitt að meta. Prentmiðlar mega hins vegar 

ekkert gefa eftir í jákvæðri og uppbyggilegri umfjöllun um HIV/alnæmi í framtíðinni. Þeir sem 

þekkja vel til eru flestir sammála um að sýnileiki jákvæðra atburða í málefnum HIV/alnæmis í 

prentmiðlum hefur ekki verið nægjanlegur á síðustu árum. Þeir mættu til dæmis gera 

atburðum 1. desember meiri skil í umfjöllun sinni. Hvort umræðan um fullveldisdag 

Íslendinga varpi þar á skugga skal ósagt látið. Þeir gætu einnig veitt greinum í Rauða 

borðanum meiri athygli, en blaðið inniheldur fræðandi og uppbyggilega umræðu. Takmörkuð 

útbreiðsla háir hins vegar tímaritinu og því mættu stærri og víðlesnari prentmiðlar veita því 

liðsauka. Því meiri sýnileiki jákvæðrar umræðu um HIV/alnæmi, því meiri árangur í 

baráttunni gegn fordómum. Dyrnar þurfa ávallt að vera opnar fyrir þeim sem vilja tjá sig um 

HIV, hvort sem það eru HIV-jákvæðir, ættingjar þeirra eða einstaklingar sem vilja leggja 

málefninu lið. Hvetja þarf blaðamenn til að setja sig í spor þeirra sem hafa sjúkdóminn og að 

þeir spyrji sig jafnframt hvað þeir geti lagt af mörkum í baráttunni gegn HIV. Ef vel tekst til í 

að fylgja þessum málum eftir gætu náðst nýir áfangasigrar í baráttunni gegn fordómum.  

Fordómar gagnvart HIV/alnæmi í samfélaginu endurspeglast  gjarnan í viðhorfum 

HIV-jákvæðra sjálfra gagnvart sjúkdómnum. Rannsóknir sýna að slíkir eigin fordómar geta 

haft í för með ýmis andleg og félagsleg vandamál sem íþyngja þeim sem greinast enn meir en 

ella hefði verið. Nýleg áströlsk rannsókn leiddi til dæmis í ljós að HIV-jákvæðir hommar fundu 

meira fyrir þunglyndi, eigin fordómum, sjálfsvígshugleiðingum, félagslegri einangrun, 

erfiðleikum í kynlífi og í samskiptum við fjölskyldu og vini en HIV-neikvæðir gagnkynhneigðir 

einstaklingar (Newman o.fl., 2008). Ýmsar rannsóknir hafa sýnt fram á að ákveðnar 

félagslegar aðstæður geta einnig ýtt undir eigin fordóma meðal HIV-jákvæðra. Í bandarískri 

rannsókn frá árinu 2008 kom fram að félagslegir þættir eins og litarháttur, þjóðfélagsstaða 

og fjárhagur geta ýmist dregið úr eða aukið eigin fordóma HIV-jákvæðra (Sayles o.fl., 2008). 
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Fordómarnir beinast því ekki einungis gegn HIV/alnæmi, aðrar aðstæður eins og fátækt geta 

til að mynda einnig aukið á vandann.    

 Niðurstaða samnorrænnar könnunar gaf vísbendingar um að yngri HIV-jákvæðir voru 

almennt í betra sambandi við foreldra sína en þeir sem eldri voru (HIV – Sverige, 2008). Má 

leiða líkur að því að ástæðurnar geti meðal annars verið þær að það sé ekki eins erfitt að 

greinast í dag vegna tilkomu nýju lyfjanna árið 1996. Nú er sjúklingum til dæmis sagt að 

halda áfram að lifa því lífi sem þeir lifðu áður en þeir greindust, halda áfram í vinnu, skóla 

o.s.frv. í stað þess að vera gerðir að öryrkjum og reyna að gleyma væntingum sínum til lífsins, 

eins og oft gerðist með þá sem greindust fyrir árið 1996. Það hlýtur því óneitanlega að vera 

auðveldara fyrir fólk að segja sínum nánustu frá þessum góðum horfum en ef vandamálið 

væri meira. Einnig er mögulegt að umræðan sem hefur verið í samfélaginu í um 30 ár um 

HIV/alnæmi auðveldi fólki að ræða þessi mál við sína nánustu í dag, sérstaklega yngra fólkinu 

sem hefur einnig fengið fræðslu HIV-Íslands og annarra, þótt engar rannsóknir liggi fyrir að sú 

sé raunin.       

Félagsráðgjafar sem sinna málefnum HIV-jákvæðra þurfa að huga að margvíslegum 

þáttum í starfi sínu. Þeir verða að setja sig vel inn í aðstæður skjólstæðinga, því margir glíma 

ekki einungis við áfallið sjálft í kjölfar greiningar, fordómar og sjálfsfyrirlitning hafa gjarnan 

líka áhrif á líðan þeirra. Áfallið í upphafi er oft byrjun á ferli sem HIV-jákvæðir verða að ganga 

í gegnum á ólíkum sviðum oft yfir lengri tíma ef vel á að vera. Áfalla- og kreppuvinna hafa 

reynst HIV-jákvæðum vel þar sem unnið er með sorgarferlið og tilfinningarnar í upphafi 

greiningar og síðan þá margvíslegu félagslegu þætti eins og á kynlífssviðinu þegar fram líða 

stundir. Áfalla- og kreppuvinna er mikilvæg forsenda þess að HIV-jákvæðir nái tilfinningalegu 

jafnvægi, geti haldið áfram að lifa lífinu með reisn og einangrist ekki.    

Hópavinna undir leiðsögn félagsráðgjafa hefur reynst þeim vel, en það hefur sýnt sig 

að hún  dragi úr eigin fordómum. Með því að hitta aðra í svipuðum aðstæðum dregur það úr 

sársaukanum að vera einn að glíma við sjúkdóm og þau upplifa samhygð. Það eykur 

jafnframt vellíðan þeirra að geta tjáð sig og losað um tilfinningahnúta.  

HIV-jákvæðir þurfa sjálfir að vera tilbúnir til að þiggja þau úrræði sem félagsráðgjafi 

veitir eins og áfalla- kreppu- og hópavinnu, en sú er ekki alltaf reyndin. Eigin fordómar og  

ótti við sýnileikann, geta stundum aftrað þeim frá því að þiggja slíka þjónustu. Í raun ætti að 

efla enn frekar félagsráðgjöf fyrir HIV-jákvæða, því rannsóknir sýna að vandamál þeirra eru 

oft á tíðum af andlegum og félagslegum toga.  
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Ein af forsendum þess að félagsráðgjafi nái árangri í starfi með HIV-jákvæðum er að hann 

hafi hlotið sérhæfða þjálfun og búi yfir reynslu í starfi. Þetta var niðurstaða nýlegrar 

bandarískrar rannsóknar. Jafnframt kom fram að margir félagsráðgjafar ofmátu eigin getu 

þegar þeir fengu inn á borð til sín mál sem snéri að HIV-jákvæðum (Wolf og Mitchell, 2002). 

Aukin áhersla á HIV/alnæmi í félagsráðgjöf við Háskóla Íslands væri því eflaust athugunar 

virði. Þrátt fyrir mikla framþróun og uppbyggingu í félagsráðgjafanáminu á Íslandi að 

undanförnu hefur athyglinni lítið verið beint að því málefni. Rétt væri að bjóða fast upp á slík 

námskeið þar sem málefni HIV/alnæmis væru gefin greinargóð skil út frá sjónarhorni 

félagsráðgjafarinnar. Þörfin er mikil meðan enn ríkja fordómar gagnvart HIV-jákvæðu fólki. 

Félagsráðgjafar vinna víða í samfélaginu og hitta fjölbreytilegan hóp fólks í sínum störfum. 

Þekki þeir vel til sjúkdómsins geta þeir á upplýstan og fordómalausan hátt veitt HIV-

jákvæðum betri þjónustu og styrkt sjálfsmynd þeirra. Þetta getur leitt til aukins sýnileika 

hinna smituðu og þar með dregið úr eigin fordómum þeirra. Aukin þekking félagsráðgjafa 

myndi einnig geta stuðlað að ýmsum forvörnum á sviðinu eins og því að ófrískar konur færu 

oftar í HIV-próf en reyndin er og auðveldað fólki, jafnt ungum sem gömlum, að fara í HIV-

próf og önnur kynsjúkdómapróf, en mörgum finnst erfitt að leita sér slíkrar hjálpar. Aukin 

þekking félagsráðgjafa á sjúkdómnum myndi vafalaust geta stuðlað að upplýstari umræðu, 

ekki bara við HIV-jákvæða sjálfa, heldur líka við aðstandendur þeirra, samstarfsaðila og í 

samfélaginu öllu.  

Félagsráðgjafar sem þekkja til HIV/alnæmis þyrftu að vera sýnilegri í fjölmiðlum, hvort 

sem það snýr að meðferðarmálum eða rannsóknum. Síðustu árin hefur aðallega einn 

félagsráðgjafi haldið uppi málstað málefnisins hér á landi. Fleiri félagsráðgjafar ættu koma 

hér að, bæði í opinberri umfjöllun og á starfsvettvangi. Samhliða gæti skapast aukin þekking í 

samfélaginu og hugsanlega jarðvegur fyrir fleiri rannsóknir, málaflokknum til framdráttar. 
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