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Kære RAW-medlem!

RAW har fået nyt navn og projekt!

Hermed premiere på RAW’s nyhedsbrev, hvor
du kan læse mere om RAWs ansigtsløftning og
støtte til de partnere i syd, der gør en indsats for
at sætte fattige kvinders rettigheder på dagsordenen og handler på det!

Ved forrige generalforsamling blev det vedtaget at ændre
foreningens navn fra Rights for African Women til Rights for
All Women. Det er ikke bare fordi vi er ambitiøse, men helt
konkret foranlediget af en forespørgsel fra en gruppe frivillige,
der havde gjort et fantastisk arbejde med et antivoldsprojekt
i Limas slum i Peru. De stod og manglede en forening, der
arbejder for kvinders rettigheder for at videreføre projektet.
Sådan en er RAW jo, og vi så egentlig ingen grund til at
begrænse os til et enkelt kontinent.
Læs mere om projektet i Peru

Og det er nu, det er tid til at

forny dit medlemskab
Læs mere nedenfor

Generalforsamling
afholdes d. 21 april kl. 19.00.
Læs mere her

Medlemmer
Ja, det her handler om dig! Dit medlemskab har og er
stadig afgørende for RAW’s arbejde. Uden medlemmer
ville RAW ikke kunne søge de midler, der er helt
nødvendige for, at vi kan fortsætte de gode projekter
og støtte vores lokale partnere i deres indsats. Sidste
års medlemskontingent og donationer fik også direkte
betydning for vores partner i Cameroun, da de pludselig
stod uden midler til at fortsætte deres aktiviteter, mens
vi ventede på svar på vores ansøgning. Rub og stub blev
overført og flere fattige kvinder undgik at deres retssag
stoppede midtvejs!
Det var fra starten RAWs holdning, at det kun skulle
koste et symbolsk beløb at vise sin støtte til den gode sag.
Flere medlemmer har imidlertid opfordret os til at hæve
beløbet, da de oprindelige 25,- næsten var for symbolsk
et beløb. Vi har derfor hævet det årlige medlemsbidrag til
100 kr. pr. medlem.

Forny nu! Her!
Hjælp os også gerne med at få flere medlemmer ved
at sende en opfordring til nye potentielle medlemmer!

Ved samme lejlighed besluttede generalforsamlingen også at
præcisere RAWs formål, så det nu er endnu mere tydeligt at
vores fokus er projekter, der retter sig mod indsatsen mod
vold mod kvinder – i alle dens former.
Læs RAW’s nye formålsparagraf

Nyt logo og ny hjemmeside!
For at markere navneforandringen og udvidelsen af
indsatsområder, var det kun naturligt med en visuel
ansigtsløftning. I hvert fald når et medlem af
bestyrelsen havde direkte (læs: insider!)
forbindelser til et reklamefirma, der
påtog sig tjansen for et smil og et tak.
Resultatet er som du kan se i dette
nyhedsbrev (ja, det er et kvindetegn
smeltet sammen med en paragraf!).
Fine forhold forpligter, så hjemmesiden
måtte også en tur under kniven. Der blev derfor søgt
om et mere passende domænenavn. Du kan se det nye
layout og læse mere om hvad du bidrager til på RAW’s
nye hjemmeside: www.rawnordic.org.

Læs mere på næste side
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Indsatsen for voldsramte og
fængslede kvinder i Cameroun
Samarbejdet med the Women’s Counselling and Information
Centre om at hjælpe fattige voldsramte kvinder i Cameroun
har nu kørt nogle år. Det har både været udfordrende,
frustrerende og fantastisk spændende. WCIC drives af nogle
seje og engagerede advokater, der formår at skabe resultater
i et land hvor rettigheder er noget man normalt kun har,
hvis man har råd. Senest har de udvidet deres engagement til
flere fængsler, hvor indsatte lever under kummerlige kår, og
hvor vold og voldtægt er facts of life. Læs mere om WCICs
ambitioner og resultater, se billeder, uddrag af rejsebeskrivelser
og andre artikler på hjemmesiden:
www.rawnordic.org

Indsatsen fortsætter og vi er pt. i færd
med at søge nye midler, så vi kan
fortsætte samarbejdet.

Spørgsmål og yderligere
information
Har du spørgsmål eller kommentarer til RAW så er du
altid velkommen til at kontakte os.
Generelle spørgsmål vedrørende RAW, spørgsmål til
projektet i Cameroun eller hvordan du bliver frivillig kan
rettes til Forkvinde Lea Spenceley
Vil du vide mere om projektet i Peru så
kontakt Næstforkvinde Runa Bruun
Har du spørgsmål til medlemskabet eller hjemmesiden
så kontakt Kasserer Astrid Birgitte Hauge

Tak for din støtte!

Hjælp os også gerne med at få flere
medlemmer ved at sende en opfordring
til nye potentielle medlemmer!

Med venlig hilsen

Bestyrelsen i RAW

