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STEM VOOR POSITIVE SISTERS EN BROTHERS VAN STICHTING SHIVA
Stichting ShivA heeft tot doel in heel Nederland mensen met hiv (weer) toegang te laten vinden tot hun
eigen krachtbronnen en antwoorden te zoeken op hun levensvragen. De stichting heeft een methodiek
ontwikkeld waarin ‘Positive Sisters’ en ‘Positive Brothers’ mede-migranten met hiv/aids begeleiden.
De Positive Sisters en Brothers hebben zelf ook hiv/aids en, net als de migranten die ze begeleiden,
komen ze uit Afrika of het Caribisch Gebied. Veelal zijn ze gevlucht uit hun thuisland. Hierdoor spreken ze
dezelfde talen en delen ze elkaars culturen, ervaringen en het feit dat ze hiv/aids hebben.
Dankzij hun Positive Sister of Positive Brother neemt de mentale gezondheid van de deelnemers sterk
toe. Ze zien dat het mogelijk is om te leven met hiv en mee te doen in de maatschappij. Ze leren hun
leven (weer) in eigen hand te nemen, sociale contacten te leggen, werken aan hun inburgering en gaan
participeren in de samenleving.
De Positive Sisters en Brothers maken kans op een Appeltje van Oranje 2021. Ondersteun ons door te
stemmen via stem.oranjefonds.nl/peers; van maandag 11 tot en met woensdag 20 januari.
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BASISRECHTEN
GGD-landelijk plant vaccinaties ook voor ongedocumenteerden
Uit contact met GGD-landelijk blijkt dat zij ook vaccinaties inplannen voor ongedocumenteerden.
Ongedocumenteerden kunnen zich melden bij de GGD of Huisarts op het moment dat zij in de
categoriën voor vaccinatie vallen.
Zodra er meer bekend is, zal Stichting LOS de informatie hierover verspreiden.
Pharos: informatie over het Corona-virus in meerdere talen
Nederlands | Arabisch | Chinees (traditioneel) | Chinees (vereenvoudigd) | Engels | Farsi | Frans |
Papiaments | Pools | Somalisch | Spaans | Tigrinya | Turks
https://www.pharos.nl/coronavirus/

TOELATINGSBELEID
EHRM: uitzetting gewortelde jongeren met strafblad proportioneel
IN twee Deense zaken besloot het Europees Hof voor de Rechten van de Mens dat een Irakees en
Pakistani, die al sinds hun vroege jeugd in Denemarken woonden en nu in de dertig zijn, uitgezet mogen
worden vanwege hun strafblad. Zie hier en hier.
Rb: risico besnijdenis in Liberia
Deze vrouw vroeg asiel omdat haar stiefmoeder wilde dat zij zich aansloot bij het geheime, traditionele
Sande-genootschap waar zij besneden zou worden. Ook zou zij uitgehuwelijkt worden. Ze zei dat ze zich
hier niet aan kan onttrekken, omdat ze zich niet zelfstandig kan handhaven buiten haar familie, en
onderbouwt dit met een rapport van Professor Knörr. De rechter vindt dat de IND dit rapport serieus
moet meewegen. (Rb Roermond, NL20.13001, 17.12.20
EU HvJ: bij afwijzing asielverzoek Alleenstaande Minderjarigen ook uitzettingsmogelijkheid afwegen
Nederland wijst vaak asielverzoeken van minderjarigen af, terwijil ze niet uitgezet kunnen worden omdat
in het herkomstland geen opvang beschikbaar is. Deze jongeren worden dan niet uitgezet, maar worden
na hun 18de op straat gezet. Het Hof van Justitie van de EU heeft nu uitgesproken dat dit niet kan: bij
afwijzing van het asielverzoek moet tegelijk ook meegewogen worden of overdracht mogelijk is. Zie hier.

CONTROLE EN DETENTIE
SvJ&V: eerder vreemdelingendetentie mogelijk
De Europese Commissie heeft aan Nederland bevestigd dat vreemdelingen eerder in detentie gezet
kunnen worden dan nu gebeurt, namelijk als ze geen identiteitsdocumenten hebben of als ze uit een
land komen waarvan bijna niemand asiel krijgt. Nederland is van plan om dit uit te proberen. Zie hier.
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WAT IS ER TE DOEN?
Debat: Na de verkiezingen: een betere positie voor ongedocumenteerden?, 22jan 19:30 de Balie
Over de opvang en begeleiding van ongedocumenteerde (asielzoekers) in Nederland wordt al jaren
landelijk gediscussieerd. Vanavond praten we met verschillende politieke partijen op de linkse en
centrumflank over hoe zij kijken naar de positie van ongedocumenteerden. Waar gaan zij voor de
verkiezingen op inzetten?
https://debalie.nl/programma/na-de-verkiezingen-een-betere-positie-voor-ongedocumenteerden-2201-2021/

Stichting LOS (Landelijk Ongedocumenteerden Steunpunt) is sinds 2003 het kenniscentrum voor mensen en
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