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Kære RAW-medlem!
Der har været travlt i RAW de sidste mange
måneder. Vi har startet et nyt projekt op i Cameroun med vores samarbejdspartner WCIC og taget
afsked med CEPROMUP i Peru. Samtidig er et nyt
projekt i Sydafrika lagt i støbeskeen til fordel for
børn og kvinder udsat for vold og voldtægt.
RAW har også fået nye frivillige, der allerede er godt
involveret i vores projekter, og vi er traditionen tro
ved at forberede den årlige generalforsamling og
fornyelsen af medlemsskaber. Så husk at forny dit
medlemskab og se også den nye mulighed for at give
et medlemskab i gave. Vi har brug for jeres støtte!
Endelig er det med stort vemod, at RAW har måttet tage
afsked med en af vores tidligere samarbejdspartnere
og store støtter i de tidlige år, Jeppe Rude, der gik bort
i slutningen af 2009.

Vi fortsætter arbejdet
for kvinders rettigheder
i Cameroun med WCIC
(Women’s Counselling and Information Centre)
I efteråret 2009 påbegyndte vi et nyt projekt og
en ny fase med vores samarbejdspartner WCIC i
Cameroun.
I dette projekt, der varer i 2 år har vi udover rådgivning
og den juridiske repræsentation af voldsramte kvinder
sat fokus på fortalervirksomhed – nærmere bestemt
ændringen af kønsdiskriminerende lovgivning. Der
er nok at tage af, men WCIC har på baggrund af
deres erfaringer fra deres retssager de sidste tre år
valgt særligt at fokusere på Artikel 1421 i den civile
lovgivning, der stadfæster, at det i ægteskaber er
mandens ret at administrere al fælles ejendom, det
være sig sælge, belåne og disponere over den uden
kvindens samtykke eller vidende.

WCICs manager Yveline og RAWs forkvinde Lea underskriver
samarbejdskontrakten for de næste to år.

Samtidig med opstart af det nye projekt er det forrige projekt
med varighed på 1 år under afvikling. I det projekt har WCIC haft
19 kriminalsager og 9 civilsager. 7 sager er fortsat uafsluttede.
I forbindelse med de 28 afsluttede sager har WCIC haft 137
møder i retten. Kriminalsagerne dækker alt fra anklage om
medvirken til bedrageri til anklage om barnemord. Her har
WCICs advokater i langt de fleste tilfælde sørget for frikendelse
eller minimumstraffe til de fængslede kvinder. I civilsagerne er
det ofte skilsmissesager, der kommer for retten. Derudover
har WCIC haft 37 juridiske rådgivninger. Emnerne er ofte vold i
hjemmet, trusler, arvesager, problemer med at få penge til mad
af manden og lignende WCIC har i alt haft direkte kontakt med
351 kvinder gennem rådgivning, retsager, mobile retsklinikker
og konferencer. Derudover er WCIC blevet inviteret til en række
TV og radio optrædener, som hjælper dem med at sætte fokus
på kvinders rettigheder.

Læs mere om WCICs retsarbejde og eksempler
på sager her
Artikel 1421 har i WCICs arbejde vist sig at være særdeles
problematisk, da kvinder vælger ikke at søge skilsmisse
fra voldelige ægteskaber, fordi de frygter at stå uden tag
over hovedet og mulighed for at brødføde deres børn –
eller simpelthen oplever at komme hjem til en forsvunden
ægtemand og et hus, der er solgt til en anden.

Læs mere om RAWs samarbejde med WCIC

Læs mere på næste side
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Afsked med CEPROMUP
I november 2009 sendte RAW for sidste gang
en delegation afsted til Lima, Peru for at runde
flere års projektsamarbejde af. Taskerne blev
pakket og vi tog på besøg hos vores lokale
partnerorganisation, CEPROMUP, der har adresse
i Syd Lima, som er kendt for slum og fattigdom.
RAW og CEPROMUP har de sidste år samarbejdet
om at oplyse om og bekæmpe vold mod kvinder i
de socialt mest belastede områder i Lima.
På den sidste rejse blev der brugt en del tid på at
samle op på aktiviteter og projektmål, men der blev
også tid til et sidste besøg i slumområderne, hvor
antivoldsprojektet har haft sit virke, og hvor vi var
med CEPROMUP ude på de støvede ”veje” på FN’s
internationale kampdag.
Det er ikke fordi RAW og CEPROMUP ikke længere
finder samarbejdet relevant, men selvom det kan
være svært at få øje på i Limas slum, er Perus BNI
(bruttonationalindkomsten) steget til et niveau, der
gør, at vi ikke længere kan søge om midler til Peru
via dansk udviklingsbistand. Derfor er det også med
blandede følelser at vi tager afsked med CEPROMUP.
På den ene side er vi stolte over samarbejdet om
antilvoldsprojektet, der har vist sig at gøre en reel
forskel for de voldsramte kvinder i slummen, og hvis
resultater vil kunne mærkes længe endnu. På den anden
side har tiden været knap i forhold til de udfordringer,
der ligger i at skulle ændre tilgangen til fundraising og
udvikle de kompetencer, der er nødvendige i forhold til
dette. Der er dog ikke udsigter til at CEPROMUP stopper
deres arbejde, og det sidste år er deres metoder til
arbejdet mod vold i slumområderne blevet finpudset,
så vi nu har en organisation i Peru, der vil være relevant
i en bred vifte af projekter, der retter sig mod antivold.
Her arbejder CEPROMUP videre på alle fronter.

Læs mere om RAWs samarbejde med CEPROMUP

Nanna fra RAW og 4 ansatte (Jessica, Frida, Avilio, Luiz) fra
CEPROMUP deler en lille flaske champagne den sidste dag for at
fejre årenes succeser og venskabet mellem vores organisationer.

Ung pige med banner på FN’s internationale kvindedag i Ville El salvador, et slumområde i det sydlige Lima. “Flere kvinder uden vold”

www.cepromup.com Cepromup på facebook

Nyt projekt i Sydafrika
med fokus på voldtægt
af børn og kvinder
Om end afslutningen af vores projekter i Peru sker
med en vis ambivalens, giver det samtidig plads
til at tænke i nye baner. I RAW har vi en frivillig
med særlig erfaring og ekspertise i at arbejde
med voldtægtsofre – såvel børn som voksne
kvinder – i Sydafrika.
Koblet med RAWs øvrige ekspertise indenfor kvinderettigheder og arbejdet med NGOer i Afrika giver det
et godt udgangspunkt for et nyt projekt, og RAW
er pt. i kontakt med en mindre NGO i Sydafrika, der
ønsker at optimere deres arbejde med at forebygge en
desværre hyppig voldtægt af børn og kvinder, samt
give relevant og hurtig støtte til voldtægtsofrene.
Endnu er intet sikkert, men RAW satser på at have
en projektbeskrivelse klar i 2010 og hvis alt går vel et
påbegyndt projekt ved udgangen af året.

Læs mere på næste side
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DIT MEDLEMSKAB for 2010
Det er tid til fornyelse af dit medlemskab af RAW. Som
medlem af RAW er du direkte medvirkende til, at RAW
har mulighed for at søge om midler til nye projekter og
dermed arbejdet for kvinders rettigheder i Syd.

Medlemskabet koster 100 kroner for et år.
Forny dit medlemskab her

Hjælp os med at få flere
medlemmer ved at sende en

opfordring til nye potentielle medlemmer!
Du kan også give et medlemskab i gave.
Vi sender dig et flot gavekort.

Send en mail og bestil her
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ITUL’s Jeppe Rude er død
Jeppe Rude døde efter kort tids sygdom i November
2009. Jeppe var en af hovedkræfterne bag ITUL (IT
i udviklingslandene) og samtidig manden, som førte
WCIC’s leder Yveline Ntanfa sammen med RAW, og
dermed den direkte årsag til RAWs engagement i
Cameroun. Som ledende kraft i ITUL var han tillige en
nær samarbejdspartner i det første projekt med WCIC
og efterfølgende en værdifuld sparringspartner.
Jeppe var desuden en nær ven af Yveline og hendes
familie gennem mange år.
For ITUL arbejdede Jeppe på en række projekter i Afrika
og Nepal som ved hjælp af informationsteknologi
skulle medvirke til at bekæmpe fattigdom og skabe
demokratiudvikling. Herudover har han gennem
tiden været involveret i flere projekter for kvinder og
arbejdet for ligestilling.

Tak for kampen!
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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 Astrid Birgitte Hauge

Tak for din støtte!
Med venlig hilsen

Bestyrelsen i RAW

Invitation til
generalforsamling
Der afholdes ordinær generalforsamling i RAW
d. 21 april 2010, kl. 19.00 hos Spring Consulting,
Amager Strandvej 122, 2. sal, 2300 København S.
Alle medlemmer er stemmeberettiget ved
personligt fremmøde og kan få punkter sat på
dagsorden. Disse skal være bestyrelsen i hænde
14 dage før generelforsamlingen. Dagsorden
for generalforsamlingen vil være tilgængelig på
hjemmesiden en uge før.

