
MISSIE 

Stichting Rainbow Den Haag committeert zich al bijna 20 jaar aan het verbeteren van de acceptatie van 
seksuele en genderdiversiteit binnen de biculturele gemeenschap in Den Haag. Met een specifieke 
focus op lhbtiq+ers vluchtelingen, asielzoekers en ongedocumenteerden hebben we een spilfunctie 
weten te creëren waarmee we ontmoetingen faciliteren en individuen versterken met juridische, 
maatschappelijke en medische ondersteuning.  

BESTENDIGEN 

Dankzij gemeentelijke steun hebben we waardevolle resultaten kunnen boeken. Ons werk gaat echter 
door en dit werk blijven we graag in een goede samenwerking met de gemeentelijke overheid doen. 
Om het bewezen potentieel van onze functie blijvend te benutten voor een extra kwetsbare groep 
roepen we politieke partijen op om de volgende maatregelen op te nemen in het gemeentelijk 
verkiezingsprogramma van 2022 tot 2026.  

1. Creëer veilige en tijdelijke opvang voor uitgeprocedeerde LHBTQIA+ asielzoekers. De fysieke 
veiligheid van onze doelgroep heeft onze prioriteit. Den Haag moet deze realiteit ook onder 
ogen zien. Naar het voorbeeld van andere grote steden zoals Amsterdam roepen we Haagse 
politieke partijen op om te investeren in passende en tijdelijke opvang voor deze extra 
kwetsbare groep.  
 

2. Installeer een adviescommissie over vluchtelingenzaken. Door complexe regelgeving en 
afstand tot de groep zien partijen, zowel vluchtelingen als de gemeente, ‘door de bomen het 
bos niet meer’. Rainbow Den Haag ziet zichzelf als tussenpersoon en wil vanuit die rol een 
gesprekspartner worden van de gemeente om invulling te geven aan een humane invulling van 
de wet.  
 

3. Investeer in mobiliteit. Met de komende sluiting van het AZC Rijswijk roepen we partijen op 
om de mogelijkheid van een AZC in de nabijheid van Den Haag te verkennen. Veel activiteiten 
voor vluchtelingen vinden plaats in de grotere steden. Rainbow Den Haag vindt het belangrijk 
dat haar activiteiten bereikbaar blijven voor de doelgroep. Dit vraagt ook om een goede en 
veilige verbinding met de stad.  
 

4. Verken hogere subsidiebudgetten om vrouwen en moeders beter te ondersteunen. Onder 
onze doelgroep bevinden zich ook (alleenstaande) moeders. We vinden het belangrijk dat zij 
altijd en overal over menstruatieproducten kunnen beschikken zonder te hoeven bezuinigen 
op hun kinderen. Daarom willen we een hoger subsidiebudget en een verkenning naar de 
mogelijkheden voor kinderen, bijvoorbeeld via de ooievaarspasregeling, om vrouwen en hun 
kinderen beter tegemoet te komen.   
 

5. Zet in op perspectief. Procedures duren lang. Wanneer deze tot een positieve beslissing leiden, 
willen we het contact met de doelgroep benutten om de integratie te bevorderen. Dit vraagt 
om initiatieven, gericht op skills-ontwikkeling en tijdbesteding. Rainbow Den Haag vervult 
hierin graag een verwijzende en faciliterende rol.  
 
Wij hopen dat u uw steun voor lhtiq+ers asielzoekers opneemt in uw verkiezingsprogramma. 
Wij zijn altijd bereid tot een verdere toelichting.  

 

Hartelijke groet,  

Roel van der Wal en Sam Sejjemb 


