
Sekswerkers, mensen die drugs gebruiken, lesbische vrouwen, 
homoseksuele mannen, biseksuelen en transgenders lopen tien 
tot twintig keer meer risico op een hiv-infectie dan andere mensen. Dit 
terwijl wereldwijd slechts 8 procent van hen toegang heeft tot hiv-preventie, 
-behandeling en -zorg. De mensenrechten van deze kwetsbare groepen 
worden vaak geschonden, wat negatieve gevolgen heeft voor hun gezondheid. 

Met het programma ‘Bridging the Gaps’ willen we daar verandering in brengen. 

Bridging the Gaps verbindt mensenrechten en gezondheid
Iedereen heeft recht op een gezond en gelukkig leven, maar helaas is dit 
recht niet voor iedereen vanzelfsprekend. In veel landen worden drugsgebruik, 
prostitutie, seksuele voorkeur en genderidentiteit gestigmatiseerd of zelfs 
gecriminaliseerd. Dit maakt dat hiv-preventie voor deze kwetsbare groepen 
vaak ontbreekt en behandeling en zorg minder toegankelijk zijn. Het gevolg 
is dat zij onevenredig hard getroffen worden door hiv en aids.

Bridging the Gaps verbindt kwetsbare groepen
Met Bridging the Gaps pakken we de gemeenschappelijke problemen 
aan van sekswerkers, mensen die drugs gebruiken, lesbische vrouwen, 
homoseksuele mannen, biseksuelen en transgenders (LHBT). We delen 
‘best practices’, getrokken lessen en lobby-instrumenten en werken zo aan 
gezamenlijke oplossingen om voor de meest kwetsbaren de toegang tot 
hiv-preventie, -behandeling en -zorg te verbeteren.

Bridging the Gaps koppelt ervaringen uit het veld aan 
mondiale pleitbezorging
Ervaringen uit het lokale werkveld zijn nodig om te pleiten voor veranderingen 
in mondiaal beleid. Tegelijkertijd kunnen lokale organisaties hun werk 
opschalen wanneer mondiale barrières worden weggenomen. Met onze 
alliantie van vijf Nederlandse organisaties, vier mondiale belangenorganisaties 
en meer dan zestig lokale partners, creëert Bridging the Gaps een dynamische 
wisselwerking tussen ervaringen uit het veld en de mondiale pleitbezorging. Fo
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Werken met kwetsbare groepen in 16 landen 
Bridging the Gaps werkt via vier verschillende projecten in zestien landen:
•	 Project voor vrouwelijke, mannelijke en transgender sekswerkers (Oeganda, 

Vietnam, langs Afrikaanse vrachtverkeerroutes)
•	 Project voor mensen die drugs gebruiken (met specifieke aandacht voor 

injecterend drugsgebruik (Georgië, Indonesië, Kenia, Kirgizië, Nepal, 
Pakistan, Tajikistan, Oekraïne) 

•	 Project voor LHBT met een specifieke focus op mannen die seks hebben 
met mannen (Botswana, Brazilië, Costa Rica, Ecuador, Kenia, Kirgizië, Zuid 
Afrika, Tajikistan, Oekraïne, Zimbabwe)

•	 Mondiaal pleitbezorgingsproject voor kwetsbare groepen

Beoogde resultaten van dit 4,5 jaar durende programma
•	 102 lokale partnerorganisaties in zestien landen bieden toegang tot bewezen 

effectieve en kwalitatieve zorg die continu wordt gemonitord en verbeterd.
•	 Tenminste 400.000 LHBT, sekswerkers en mensen die drugs gebruiken, 

hebben toegang tot hiv-preventie, -behandeling, -zorg en andere onder-
steunende diensten.

•	 Gesprekken met beleidsmakers en internationale instanties zullen hebben 
geleid tot beleidsveranderingen en het beschikbaar stellen van 5 procent van 
de nationale financiering van het gezondheidszorgbudget voor kwetsbare 
groepen.

•	 Ten minste zeventig lokale, nationale, regionale en internationale wetten 
houden rekening met de mensenrechten van kwetsbare groepen en 
erkennen harm reduction als een effectieve aanpak.

•	 311 algemene zorginstanties hebben specifieke diensten voor kwetsbare 
groepen geïntegreerd in hun zorgverlening.

•	 79 lokale partners zijn uitgegroeid tot sterke maatschappelijke organisa-
ties die onafhankelijk kunnen doorgaan nadat de financieringsperiode is 
beëindigd.

•	 De alliantiepartners hebben een gezamenlijke lobbystrategie en gecom-
bineerde methodieken, richtlijnen en best practices voor hiv onder kwetsbare 
groepen ontwikkeld en gedeeld.

Meer informatie?
www.hivgaps.org 
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