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Nood- & Studiefonds voor LHBT’s met hiv in Cambodja

	
  

Vastgesteld door de stuurgroep (voorloper bestuur) d.d. 24 april 2015
Situatieschets arme hiv-positieve LHBT's in Cambodja
Een kwetsbare groep binnen de populatie van mensen met hiv in Cambodja vormen
mannen die seks hebben met mannen en transgenders. Maar in Cambodja vormen
ook lesbische vrouwen een risicogroep. Vanaf hier spreken we dan ook van LHBT’s
(lesbische vrouwen, homo’s, biseksuelen en transgenders).
Sommige LHBT’s worden al op jonge leeftijd verstoten door hun families. LHBT’s
worden in Cambodja nog regelmatig met stigmatisering en discriminatie
geconfronteerd. Hierdoor is het vinden van werk om in hun levensonderhoud te
voorzien vaak een probleem.
Als gevolg van de armoede en gebrek aan werkgelegenheid in Cambodja zoekt een
deel van de LHBT’s hun heil in het sekswerk, in Cambodja eufemistisch
entertainment business genoemd.
Bij gebrek aan een betrouwbare en stabiele bron van inkomsten is soms financiële
ondersteuning in de vorm van voedsel, tijdelijk onderdak of medische hulp
noodzakelijk.
In dergelijke omstandigheden moeten mensen een handje geholpen om meer
perspectief in hun leven te creëren door het volgen van een opleiding die leidt tot
meer gerespecteerd en werk dat hen niet in gevaar brengt (zoals geweld, uitbuiting
en gezondheid gerelateerde kwesties).
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S. is een transgender vrouw die de kost verdient als sekswerker. Regelmatig
‘veegt’ de politie plaatsen in de stad schoon waar sekswerkers hun klanten
oppikken.
S. is verscheidene keren gearresteerd en in elkaar geslagen door de politie.
Na de laatste keer mocht ze een maand lang niet meer op die plek komen.
Met de bijdrage van $100,- van Stichting Untenu kon ze de huur doorbetalen
en is voedsel gekocht om de maand door te komen.
1.

NOODHULP

1.1

Situatieschets

Veel LHBT’s hebben geen contact meer met familie, als er wel contact is, dan
ontbreekt het vaak aan geld voor basale voorzieningen. Soms hebben LHBT’s met
hiv geen geld om vervoer naar de kliniek te betalen waar de hiv-remmers worden
gedistribueerd. Zonder hiv-remmers worden mensen ziek en komen in een
neerwaartse spiraal.
Het komt ook voor dat niemand kan bijdragen in de kosten van een uitvaart. Dan is
dit het laatste wat we kunnen betekenen: een waardig afscheid faciliteren.
1.2

Doelgroep
•
•

1.3

Hiv-positieve LHBT’s die acuut voedsel, onderdak of medische zorg nodig
hebben en hiervoor geen middelen hebben.
Hiv-positieve LHBT’s die overleden zijn waarvan de stoffelijke resten zijn
achtergelaten of waarbij de nabestaanden geen middelen hebben voor een
waardige uitvaart.
Doel

Het geven van noodhulp aan hiv-positieve LHBT’s. Verstrekken van financiële
middelen ten behoeve van een waardige uitvaart voor hiv-positieve LHBT’s in die
gevallen waar nabestaanden niet in staat zijn hiervoor zorg te dragen.
1.4

Doelstellingen
•
•
•

Eenmalige noodhulp door middel van een financiële bijdrage ten behoeve van
voedsel, (tijdelijk) onderdak of medische bijstand of:
Voedselhulp, transport naar kliniek in natura.
Financiële bijdrage ten behoeve van een waardige uitvaart.
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1.5

Organisatie

De coördinator in Cambodja zal de uitgaven ter plaatse monitoren. Eenmalige
noodhulp wordt verstrekt voor een bedrag van maximaal $50,-. In uitzonderlijke
gevallen kan hiervan worden afgeweken. Alle verzoeken tot noodhulp voldoen aan
de volgende voorwaarden:
•
•
•
•
•

Beoogde ontvanger is hiv-positief en behoort tot de LHBT-doelgroep.
Beoogde ontvanger heeft directe nood aan (financiële ondersteuning ten
behoeve van) voedsel en/of onderdak.
Beoogde ontvanger heeft direct medische hulp nodig.
Financiële bijstand of hulp in natura dient voor maximaal één maand.
Wanneer iemand uit de doelgroep is overleden en er zijn geen middelen voor
een uitvaart, dan kan Stichting Untenu bijdragen in de kosten hiervan.

2.

OPLEIDINGEN

2.1

Situatieschets

Fysieke aftakeling is dikwijls de oorzaak van afnemende inkomsten bij hiv-positieve
sekswerkers. Het werk is beladen met uitdagingen en risico's en er is weinig of geen
uitzicht op ander werk. Een nieuwe jongere generatie van hiv-positieve LHBT’s met
gebrek aan financiële middelen heeft weinig vooruitzicht op reguliere voltijdse banen
en loopt het risico om als sekswerker te eindigen in de entertainment business.
Om hiv-positieve LHBT’s meer perspectief op een beter leven te bieden, is het nodig
om hen op te leiden tot beroepen die hen vooruitzichten bieden op ander werk dan
sekswerk. Het leren van professionele vaardigheden, die de doelgroep in staat stelt
om op een duurzame en veilige manier in hun levensonderhoud te voorzien, is het
uiteindelijke doel van dit initiatief.
2.2

Doelgroep
•
•
•

2.3

Hiv-positieve LHBT’s die sekswerker zijn en als gevolg van het ouder worden
fysieke problemen krijgen en daardoor inkomsten zien teruglopen.
Jonge hiv-positieve LHBT’s die als gevolg van armoede, discriminatie en/of
uitsluiting een groot risico lopen als sekswerker te eindigen.
Hiv-positieve LHBT’s die hun middelen van bestaan willen verbeteren maar
geen geld hebben om te investeren in onderwijs.
Doel

Het verbeteren van leefomstandigheden en het bieden van uitzicht op een beter
leven door middel van onderwijs voor hiv-positieve LHBT’s.
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2.4

Doelstelling
•

•

2.5

Betalen van beroepsopleidingen zodat jonge hiv-positieve LHBT’s zicht krijgen
op duurzame en veilige manieren in hun levensonderhoud te voorzien in
plaats van in de entertainment business te belanden als sekswerker.
Aanbieden van cursussen aan hiv-positieve LHBT’s die werkzaam zijn als
sekswerker, waardoor kansen op de arbeidsmarkt verbeteren en er
vooruitzicht is op veiliger werk dan sekswerk.
Organisatie

•
•
•
•

Beoogde ontvanger is hiv-positief en behoort tot de LHBT-doelgroep.
Beoogd ontvanger werkt als sekswerker en ziet inkomsten dalen als gevolg
van fysieke klachten en/of het ouder worden OF:
Beoogde ontvanger loopt risico om betrokken te raken in de entertainment
business als sekswerker.
Stichting Untenu betaalt individuele opleidingen en/of werkt samen met
erkende organisaties in Cambodja die ervaring hebben met het opleiden van
kwetsbare groepen naar duurzamer en veiliger werk.

3.

WERKERVARING & ONDERSTEUNING EIGEN ZAAK

3.1

Situatieschets

Veel hiv-positieve LHBT’s in Cambodja die in armoede leven hebben geen of
nauwelijks werkervaring. Ook ontberen ze financiële middelen om een eigen bedrijfje
op te zetten. Sommigen hebben helemaal geen werkervaring, of hebben
werkervaring opgedaan op gevaarlijke plekken als sekswerker.
Het stigma dat rust op hiv, op seksuele minderheden en op een verleden als
sekswerker, weerhoudt velen van kansen op ene nieuwe baan of stageplek.
Deze vicieuze cirkel doorbreken is niet eenvoudig. Stichting Untenu wil kansarme
hiv-positieve LHBT’s ondersteunen door te bemiddelen naar werkervaringsplaatsen
en ondersteuning bij het opzetten van een eigen bedrijfje.
3.2

Doelgroep

Hiv-positieve LHBT’s die in armoede leven, zonder vooruitzicht op betere
levensomstandigheden.
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3.3

Doel

Verbeteren van de levensomstandigheden en het bieden van een uitzicht op een
beter leven voor hiv-positieve LHBT’s die in armoede leven, door het aanbieden van
werkervaringsplaatsen en het begeleiden bij het opzetten van een eigen bedrijf.
3.4

Doelstelling
•
•
•

3.5

Bemiddeling naar betaalde werkervaringsplaatsen.
Microkredieten verstrekken aan mensen met een gedegen business plan.
Begeleiding bij het schrijven van een business plan en het opzetten van het
eigen bedrijf.
Organisatie

•

•

•

Stichting Untenu bemiddelt en/of financiert, maar laat de uitvoering van de
werkervaringsplaatsen over aan lokale NGO’s met ervaring in het
ondersteunen van vergelijkbare kwetsbare doelgroepen op weg naar de
arbeidsmarkt.
CamAsean en/of andere lokale partners van Stichting Untenu assisteren bij
het schrijven van businessplannen en begrotingen. Zij organiseren ook de
verdere ondersteuning door vrijwilligers.
CamAsean en andere lokale partners van Stichting Untenu verstrekken
microkredieten, Stichting Untenu financiert (mede).

4.

VERSTERKEN SLEUTELFIGUREN LHBT- & HIV-BEWEGING CAMBODJA

4.1

Situatieschets

In Cambodja spelen hiv-negatieve heteromannen vaak een sleutelrol in
belangenorganisaties voor LHBT’s en voor mensen met hiv. Zonder twijfel verzetten
deze mannen goed werk. Maar voor de LHBT-gemeenschap en voor mensen die
leven met hiv is het essentieel dat zij goed worden vertegenwoordigd.
Stichting Untenu wil graag bijdragen aan het versterken van de positie van
sleutelfiguren uit de LHBT- en hiv-gemeenschap. Daarom willen we een groep
beloftevolle talenten uit deze gemeenschap opleiden tot de toekomstige leiders van
hun eigen gemeenschap.
4.2

Doelgroep

Leden van de (hiv-positieve) LHBT-gemeenschap in Cambodja die de potentie
hebben om de toekomstige leiders van hun gemeenschap te zijn, maar die de kennis
en ervaring ontberen.
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4.3

Doel
•

•

4.4

Versterken van de capaciteit van de toekomstige leiders van (hiv-positieve)
LHBT’s, zodat ze toegerust zijn om in de toekomst belangrijkste posities in de
hiv & LGBT-gemeenschap in te kunnen nemen.
Door training wil Stichting Untenu meer mensen in Cambodja als vrijwilliger
aan zich binden.
Doelstellingen

•
•

4.5

Het opleiden en trainen van hoog potentiële (hiv-positieve) LHBT’s in het
leiderschap, verantwoording, besturen, etc.
Op tijdelijke basis in dienst nemen van één of twee (hiv-positieve) LHBT’s in
Cambodja om werkervaring op te doen.
Organisatie

•

•

Stichting Untenu zoekt hiervoor samenwerking met verwante organisaties die
ervaring hebben op het gebied van gemeenschaps- en leiderschapsvorming,
bestuur, verantwoording, etc.
Deelnemers van buiten Phnom Penh worden voorzien van accommodatie en
maaltijden.

5.

STICHTING UNTENU: ORGANISATIE & FONDSENWERVING

5.1

Cambodja
•

•
•
•

Een coördinator met een groot netwerk in de hiv- en LHBT-gemeenschap
fungeert als antenne voor Stichting Untenu in Cambodja. De coördinator pikt
signalen op over noodsituaties, verdeelt het praktische werk onder de
vrijwilligers. De vrijwilligers vallen onder de verantwoordelijkheid van de
NGO’s waarvoor ze actief zijn in Cambodja.
Er worden geldinzamelingspunten ingericht in LHBT-ontmoetingspunten om
zo de zichtbaarheid van, en betrokkenheid bij het werk van Stichting Untenu te
vergroten.
Om dezelfde redenen wordt er geld ingezameld bij bijzondere gelegenheden
zoals Gay Pride.
Een Raad van Advies (RvA) wordt opgericht van ten minste drie
gerespecteerde leden uit de (hiv-positieve) LHBT-gemeenschap, bij voorkeur
ook uit Cambodja.
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5.2

Nederland
•
•
•
•

•
•

•

Geld wordt ingezameld in Nederland, onder andere in de hiv- en LHBTgemeenschap.
Andere fondsen worden verzocht om bij te dragen in de plannen rond
opleiding.
Stichting Untenu is verantwoordelijk voor de bankrekening en het beheer van
de aan haar toevertrouwde middelen.
Stichting Untenu zal op haar webpagina’s de financiële verantwoording van
het Nood- & Studiefonds voor Hiv-positieve LHBT’s in Cambodja publiceren.
Hier zullen ook de contactgegevens van de verantwoordelijke bestuursleden
gepubliceerd worden alsmede van de coördinator in Cambodja.
Het bestuur van Stichting Untenu is eindverantwoordelijk voor het Nood- &
Studiefonds voor hiv-positieve LHBT’s in Cambodja.
Een Raad van Advies (RvA) wordt opgericht van ten minste drie
gerespecteerde leden uit de (hiv-positieve) LHBT-gemeenschap, bij voorkeur
ook uit Cambodja.
Op elke eerste januari van het nieuwe jaar wordt de balans opgemaakt. Van
het totale beschikbare budget zal ten minste $500,- gereserveerd worden voor
noodhulp. De overige beschikbare middelen mogen worden ingezet voor
opleidingen of andere projecten.

Ron van Zeeland,
voorzitter Stichting Untenu
web
e-mail

www.untenu.nl
ron@untenu.org

telefoon

+31 (0)6 184 97 161 (NL)
+855 (0)9 330 5624 (KHM)
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