
GØR FORSKELLEN
- bliv erhvervspartner 
med AIDS-Fondet



Hvem er AIDS-Fondet?
AIDS-Fondet er organisationen, der opstod ud af hiv/aids-krisen i 80'erne og 90'erne.
Dengang blev vi drevet af fortvivlelse og vrede over dem, der blev ladt i stikken af et
samfund, som vendte homoseksuelle mænd ryggen og ikke ville tale om sygdommen, der
slog dem ihjel.
Den følelse af uretfærdighed, indignation og sympati er stadig grundlaget for vores arbejde.
Følelserne er også bredt ud i kampen for de 38 millioner, der globalt lever med hiv. For
retten til medicinsk behandling, og imod ulighedsskabende strukturer.

Seksuel og mental sundhed for alle
I dag bruger vi de erfaringer, vi fik dengang, til at kæmpe for retten til bedre seksuel og
mental sundhed for særligt LGBT+ personer og unge op til 30 år.
Vores klinikker for seksuel sundhed, Checkpoint, når målgrupper, som andre har svære ved
at nå; nemlig særligt udsatte LGBT+ personer og unge, der ellers ikke ville gå til lægen. 
Hos Checkpoint får alle gratis rådgivning og tests for hiv og andre sexsygdomme, som
klamydia og gonorré. 

Vores arbejde i Afrika
AIDS-Fondet er den eneste organisation i Danmark, der arbejder for at få debatten om den
globale hiv-epidemi tilbage på den politiske dagsorden. På trods af fremskridt i den vestlige
del af verden er kampen mod hiv/aids stadig en af de mest konkrete eksempler på ekstrem
ulighed globalt set. 
Langt størstedelen af verdens tilfælde af hiv findes i Afrika syd for Sahara. Her er aids-
relaterede sygdomme stadig den hyppigste dødsårsag for mennesker mellem 15 og 49 år.
Og problemet er i stigende grad et kønsproblem, for 85% af de nysmittede er unge kvinder i
alderen 15 til 19 år.

Vær med og støt vores arbejde – det er
jer, der gør forskellen.

BLIV ERHVERVSPARTNER MED 
AIDS-FONDET
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VORES FIRE HOVEDOMRÅDER
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Arbejde for lige rettigheder
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Test og rådgivning
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Hos AIDS-Fondet arbejder vi med at bryde
stigmatiseringen og fordommene ned og
fortælle at man også kan leve et godt liv på
den anden side af hiv-diagnosen. Vi kommer
bredt ud med vores budskaber, så alle kan få
opdateret deres viden om hiv og aids. 

Men livet med hiv er ikke en dans på roser for
hiv-smittede, og derfor har vi tilbud om
rådgivning målrettet dem, der har det svært
med deres hiv-diagnoser. 

Et af de største problemer er stigmatisering.
Til trods for et relativt højt vidensniveau om
hiv og smitteveje, så bliver mange danskere
stadig overrumplet af en irrationel frygt for
hiv, når de møder et menneske med hiv.

Mange er tvivl om, hvorvidt der nu alligevel er
smittefare forbundet med at interagere med
en person, der lever med hiv. Danskerne er
stadig bange, og deres frygt betyder, at
mennesker, som lever med hiv, ofte oplever
afstandtagen, stigma og diskrimination. 

Men i dag er hiv-behandlingen så effektiv, at
man ikke kan smitte videre, når man er i
behandling, ligesom man heller ikke bliver
dødeligt syg. 

VORES ARBEJDE FOR LIGE 
RETTIGHEDER

Med til hiv-stigmatiseringen kan der følge
problematikker som ensomhed, angst,
depression og selvmordstanker, fordi man
føler sig skamfuld, holder sin diagnose
skjult, og isolerer sig fra omverdenen i frygt
for fordomme. 

Når I støtter vores generelle arbejde, er I
med til at sikre, at vi kan fortsætte vores
støtte til mennesker, der lever med hiv,
samt at vi kan fortsætte med vores
informationskampagner, der gør os alle lidt
klogere på hiv og aids. 

I Danmark lever ca. 6.000 mennesker med hiv 
Selvom vi er kommet langt med forebyggelse, så er 
der i gennemsnit to mennesker om ugen, der 
konstateres hiv-positive
Lever man med hiv i dag er medicinen så god, at man 
er "velbehandlet", hvilket betyder, at man ikke kan 
give hiv videre

Fakta:
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Derfor er deres største behov cykler. De er
nemme og billige at vedligeholde og koster
ikke noget at køre på. 

De har også brug for en officiel skjorte,
regntøj og rygsække til at have medicin,
kondomer, og basale ting som skrive-
redskaber i. Med ganske få midler kan vi
hjælpe dem til at nå endnu længere ud med
deres vigtige arbejde. 

Gadejuristerne er selv LGBT+ personer eller
sexarbejdere og risikerer både deres
indtjening, deres frihed og deres sikkerhed,
når de hjælper deres medmennesker.  
 
Støtter din virksomhed vores arbejde i
Uganda vil pengene gå til cykler og rygsække
til de modige gadejurister, der hver dag
hjælper dem, der har allermest brug for det.
 
*Såfremt vi modtager donationer ud over fundraisingbehovet for cykler
og rygsække, vil pengene gå til yderligere støtte af gadejuristernes
sikkerhed og opretholdelse af en bæredygtig hverdag. Pengene vil gå
gennem vores Sikkerhedsfond direkte til gadejuristerne i HRAPF. 

I Afrika syd for Sahara er hiv-epidemien
stadig en barsk del af hverdagen for mange
millioner mennesker. Hiv er i dag i høj grad
en ulighedssygdom, der især rammer de
mest udsatte målgrupper: sexarbejdere,
mænd der har sex med mænd, transpersoner
og unge kvinder og piger.  Det er samtidig
dem, der har allermindst magt og indflydelse.
Både på deres eget liv og på samfundet.  

I Uganda er der en gruppe advokater, der har
besluttet sig for at gøre noget for at forbedre
LGBT+ personers og sexarbejderes
rettigheder og muligheder. De har dannet
organisationen HRAPF, som samarbejder
med AIDS-Fondet om hiv/aids, mental og
seksuel sundhed, og basale rettigheder i
Uganda. Siden 2010 har HRAPF trænet 306
frivillige gadejurister, til at hjælpe LGBT+
personer og sexarbejdere.  

Gadejuristerne er klar, når der er én, der
bliver uretmæssigt anholdt. De stiller på
politistationen og hjælper med den enkeltes
rettigheder og andre basale nødvendigheder.  
De bringer også hiv-medicin og kondomer ud
i de fjerneste afkroge af landet. 

En cykel og en rygsæk kan redde liv 
Det er vigtigt, at gadejuristerne kan komme
nemt og hurtigt frem. Hurtig hjælp kan
betyde forskellen på liv og død. 

VORES INTERNATIONALE 
ARBEJDE - UGANDA

650.000 døde globalt af aids-relaterede sygdomme i
2021 
Mænd, der har sex med mænd, har 28 gange større
risiko for at få hiv end mænd (15-49 år) i
generelbefolkningen - for transkvinder er risikoen for
hiv 14 gange større end cis kvinder (15-49 år) 
Hver tredje sexarbejder i Uganda har hiv 

Fakta:
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HVOR VIL I GERNE HJÆLPE MED AT GØRE 
EN FORSKEL?

TEST OG RÅDGIVNING

Checkpoint er AIDS-Fondets gratis test- og
rådgivningstilbud. Vi tester for og rådgiver
om forskellige sexsygdomme. Vores klinikker
ligger i København, Aarhus, Aalborg, Odense
samt på Frederiksberg, og tilbuddet er
målrettet alle unge mellem 15-29 år, samt
LGBT+ personer uanset alder.

At blive testet for sexsygdomme er for mange
pinligt, besværligt og tidskrævende. Vi har
skabt Checkpoint, fordi vi gerne vil gøre det
nemt at blive testet eller få rådgivning om hiv
og andre sygdomme (gonorré og klamydia),
som kan smitte i forbindelse med sex. 
Checkpoint er et supplement til det offentlige
sundhedsvæsen. Vi fokuserer på de
målgrupper, som oftest får sexsygdomme, og
som vi kan se ikke finder vej til de offentlige
testtilbud.

Hos os mødes man professionelle rådgivere,
der ikke er bange for at tale om køn, krop,
sex eller seksualitet, og mange af vores
rådgivere har baggrund som sygeplejersker,
læger og sexologer. 

Fakta om Checkpoint: 
Checkpoint åbnede i København i 2002. Siden da har vi
åbnet klinikker i Aarhus, Aalborg og Odense, samt på
Frederiksberg. 

Vi tester alle unge mellem 15 og 29 år, samt LGBT+
personer i alle aldre. Vi har set en stigning i besøgende
over de sidste par år. 

Antal testede i Checkpoint: 
2021: 6513 personer 
2022: 10.363 personer (baseret på første halvår af 2022) 

Med jeres støtte kan vi fortsætte med vores
Checkpoint-tilbud, som hjælper med at
forebygge, rådgive om og behandle
sexsygdomme - og derigennem sikre alle
nemmere adgang til bedre seksuel og mental
sundhed. 
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Forebyggelse – f.eks. alternative fore-
byggelsesmetoder udover kondomer
Behandling – f.eks. viden om hvordan
mangeårig indtagelse af hiv-medicin
påvirker kroppen 
Målgrupper - f.eks viden om hiv blandt
forskellige målgrupper 

Uden forskning var der slet ikke nogen
medicin mod hiv i dag. Derfor er det vigtigt
for AIDS-Fondet, at vi også støtter
forskningsprojekter, der bidrager til ny viden,
øget forståelse og bedre oplysning om hiv,
livet med hiv, forebyggelse og behandling.

AIDS-Fondet har et forskningsudvalg, der
sammen med vores bestyrelse, bedømmer
ansøgninger fra forskere og forskerteams, og
herefter uddeler forskningsmidlerne. 

Vi støtter forskning af klinisk og medicinsk
karakter, og forskningsprojekter af samfunds-
videnskabelig og folkesundhedsmæssig
karakter. Vi uddeler primært støtte til
nationale forskningsprojekter inden for
følgende områder: 

Forebyggelse og behandling: 

FORSKNING

Livet med hiv – f.eks. levevilkår i relation
til mental sundhed eller alderdom, når
man har levet et langt liv med hiv 
LGBT+ personers mentale og seksuelle
sundhed  
Hvor langt vi er i Danmark med basale
LGBT+ rettigheder og lige adgang til
behandling – særligt for transpersoner 

LGBT+ mental og seksuel sundhed: 
Overgreb, ensomhed og dårlig trivsel  er
desværre fremtrædende blandt LGBT+
personer. Historisk set er der også mange
LGBT+ personer med hiv. 

Vi har derfor et stort fokus på LGBT+
personers mentale og seksuelle sundhed og
vil derfor gerne støtte forskningsprojekter,
der har fokus herpå. Det kan være
forskningsprojekter som: 

28 % af LGBT-personer betegner sig selv som 
ensomme. For befolkningen generelt er tallet 5 %* 
19 % af LGBT-personer har i løbet af det seneste år 
oplevet negativ attitude eller kommentarer om 
LGBT-personer på deres arbejdsplads
Selvmordsforsøg er op til 4 gange højere end hos 
resten af befolkningen 

Fakta om LGBT+ mental sundhed:

*ALS Research analyser 2019-2020. 
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VÆLG EN PARTNERPAKKE

Lille 
pakke

2.500,-
eks. moms 

Jeres virksomhedslogo på vores partnerskabsside
AIDS-Fondets partnerskabslogo til brug på jeres medier
Nyhedsmail fra AIDS-Fondet

Gennem vores Lille partnerpakke får din virksomhed:

Jeres virksomhedslogo på vores partnerskabsside
AIDS-Fondets partnerskabslogo til brug på jeres medier
AIDS-Fondets partnerskabsbanner til brug i e-mail signatur 
AIDS-Fondets partnerskabsdiplom
Nyhedsmail fra AIDS-Fondet
Eksponering på AIDS-Fondets LinkedIn-side med logo og tak

Gennem vores Mellem partnerpakke får din virksomhed:
Mellem 
pakke

5.000,-
eks. moms

Stor 
pakke

10.000,-
eks. moms

Jeres virksomhedslogo med link til jeres website
AIDS-Fondets partnerskabslogo til brug på jeres medier
AIDS-Fondets partnerskabsbanner til brug i e-mailsignatur 
AIDS-Fondets partnerskabsdiplom
Nyhedsmail fra AIDS-Fondet
Eksponering på AIDS-Fondets LinkedIn-side med logo og tak
Feature-historie om samarbejdet på AIDS-Fondets LinkedIn-
side

Gennem vores Store partnerpakke får din virksomhed:

Ønsker I at støtte med et andet beløb eller mere end 10.000 kr. kan I kontakte vores
partnerskabskonsulent, Mette Willenbrock Hattens, til en uforpligtende snak på
hattens@aidsfondet.dk eller telefon 8833 5632

Din støtte er med til at gøre en forskel. Du kan vælge mellem tre 
forskellige pakkestørrelser: 
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Vil du vide mere?
Kontakt Mette Willenbrock Hattens, 
chefkonsulent for erhvervspartnerskaber:

hattens@aidsfondet.dk 
8833 5632

Det er op til jeres virksomhed at bedømme,
om I har mulighed for at fratrække beløbet
som driftsomkostninger (f.eks.
reklameudgift), jf. Statsskattelovens § 6.
Konsultér evt. jeres revisor eller jurist for at
få en endelig afklaring.

Alle sponsorater med en reklameydelse
bliver pålagt moms på fakturaen. 

Jeres virksomhed skal som udgangspunkt
selv sørge for at indberette donationer og
sponsorater til SKAT. 

Donationer
Jeres virksomhed kan få fuldt fradrag for
donationer op til 17.200 kr. i 2022. En
donation betragtes som en gave, der ikke
aktiverer en reklameydelse f.eks.
logomaterialer, omtale på sociale medier
eller PR fra AIDS-Fondet. Der pålægges ikke
moms på donationer.

Sponsorater
Jeres virksomhed kan som hovedregel få
fuldt fradrag for et sponsorat til AIDS-Fondet
af en hvilken som helst størrelse, såfremt I
modtager en reklameydelse f.eks. logo-
materialer, omtale på sociale medier eller PR
fra AIDS-Fondet i forbindelse med
sponsoratet. I de fleste virksomheder kan et
sponsorat med en reklameydelse trækkes fra
som en driftsudgift. 

REGLER FOR FRADRAG
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