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RAW vil gerne ønske alle sine medlemmer glædelig jul 
og godt nytår med dette sidste nyhedsbrev i 2012. 

Her kan du læse kort nyt fra RAWs projekter i 
Sydafrika og Cameroun og en kommentar fra RAWs 
forkvinde om, hvorfor det er så vigtigt, fortsat at 
fokusere på kvinderettigheder. Ditte, der er ny frivillig 
i RAW, har bidraget med et indlæg om netop det at 
være ny i RAW og endelig vil RAW gerne give alle de 
juletravle en hjælpende hånd med at finde en gave 
med mening i:

!"#$%&'()*$+,$*

JEG HAR GIVET DIN GAVE TIL NOGEN, DER HAR MERE BRUG FOR DEN!

Din gave er givet til WCIC, som er et rådgivningscenter 

for voldsramte kvinder i Cameroun, hvor kvinder 

dagligt kæmper for et værdigt liv uden overgreb og 

diskrimination. I samarbejde med RAW arbejder WCIC 

for at styrke kvindernes rettigheder og livsvilkår. Alle 

penge går ubeskåret til WCIC.
Gavens værdi:

Læs mere om vores projekter her:www.rawnordic.org
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TILLYKKE, DU HAR FÅET 

ET MEDLEMSKAB I GAVE

Som medlem af RAW hjælper du med at forbedre 

kvinders rettigheder og livsvilkår i udviklingslandende. 

I RAW samarbejder vi med lokale NGOer om at modvirke 

vold mod kvinder og børn. Det gør vi ved at støtte og 

rådgive de voldsramte og ved at arbejde for ændring 

af diskriminerende holdninger og adfærd i samfundet.

Medlemsskab for 20!"!

Læs mere om os og vores projekter her:

www.rawnordic.org
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Dette er den perfekte værtindegave, julegave, 
eller bare som et supplement til alle andre 
gaver du forærer væk!

Kortene kan nu købes i disse udgaver:

• ET RAW-MEDLEMSSKAB FOR ET ÅR. KR 100
• JEG HAR GIVET DIN GAVE TIL NOGEN... 
 PÅ VALGFRIT BELØB

Kortene kommer i en meget smuk rød kuvert 
og kan blive sendt direkte til den, du ønsker 
at give det til – eller hjem til dig? Husk blot at 
skrive dette under ‘tilføj særlige instrukser til 
modtageren’ når du betaler.
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Tryk på knappen her eller 
send en e-mail til 
greteedland!gmail.com
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DU KAN STADIG NÅ DET!

Læs mere på næste side

http://rawnordic.org/?page_id=68
http://rawnordic.org/
http://rawnordic.org/?page_id=68
http://rawnordic.org/?page_id=68
http://rawnordic.org/?page_id=68
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Menneskerettigheder har generelt 
fået mere opmærksomhed i 
udviklingsbistanden og her i blandt 
også kvinderettigheder. Men hvorfor er 
det egentlig så vigtigt?

Historien viser med al tydelighed, hvordan tab 
af rettigheder fører til andre mere voldsomme 
hændelser. Ser man på de desværre al for 
mange situationer, hvor en bestemt etnisk 
gruppe stigmatiseres, udgrænses og i værste 
tilfælde udsættes for udrensningsmanøvrer, 
starter det ofte med, at der ”stille og roligt” 
gøres indhug i gruppens rettigheder. Majoriteten, 
eller den bestemmende part, påtager sig at 
bestemme over basale dele af tilværelsen. 
Det kan være om alt fra, hvor man må bo til 
hvilket erhverv man må udøve som medlem 
af den særlige etniske gruppe, man tilhører. 
Og når det er blevet ”normalt” og bredt 
accepteret, at der er forskel på mennesker, og de 
rettigheder, de nyder, ser man i værste tilfælde 
påbegyndelsen af en systematisk udrensning af 
den gruppe mennesker, der med tabet af deres 
rettigheder er blevet både umyndiggjorte og 
umenneskeligjorte.

Rettigheder handler nemlig ikke kun om 
den enkeltes ret til at handle og udøve 
magt, men i lige så høj grad om at være 
fri for andres ret til at handle og udøve 
magt over den enkelte.

Dynamikken, som ovenfor er beskrevet i forhold 
til etniske grupper, gælder også på kønsområdet.  
For mange kvinder over hele verden, eksisterer 
der fortsat en stor ubalance imellem den enkelte 
kvindes ret til at handle og udøve magt, og 

andres ret til at handle og udøve magt overfor 
kvinden. Mange steder ser man, at kvinder i stor 
udstrækning udsættes for vold og voldtægter, 
berøves deres ejendele og bestemmelse over 
deres krop. Kvinder verden over har fortsat ikke 
samme adgang til ressourcer og uddannelse 
og i langt mindre grad end mænd kan kvinder 
bevæge sig frit rundt i de samfund, de lever i.  
At skabe balance i rettighedsudøvelsen er 
ikke noget der kommer af sig selv. Balancen 
bliver hele tiden udfordret af andre stærke 
kræfter, man, som enkelt individ, sjældent 
har mulighed for at influere på. Selv når en 
rettighed er indført i lovgivningen er vejen til, 
at den praktiseres i virkeligheden ofte lang og 
besværlig. Samtidig lever vi i en mere og mere 
globaliseret verden, hvor holdninger og livsstile 
forskellige steder i verden vil påvirke hinanden 
i større udstrækning, end vi har været vant til. 
Kvinders rettigheder eller mangel på samme  
vil på godt og ondt kunne sprede sig til større 
dele af verdenen i et langt højere tempo.  
Derfor vil RAW fortsat samarbejde med 
vore partnere om at skabe balance i 
rettighedsudøvelsen overfor kvinder, både 
indenfor hjemmets fire vægge, på gaden og i 
den nationale lovgivning. RAW arbejder imod 
alle former for vold mod kvinder; økonomisk, 
psykisk, fysisk, seksuel og materiel. Det er 
igennem dette arbejde, at vi er med til skabe 
en balance mellem den enkelte kvindens 
rettighedsudøvelse over sig selv og andres 
rettighedsudøvelse overfor den enkelte kvinde. 

RIGHTS FOR ALL WOMEN 
B%C/8#D8#%+$0A

Læs mere på næste side
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RAW i Sydafrika 
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Til februar 2013 er der evalueringsbesøg 
hos vores partner CSHELP i Creighton i 
Sydafrika. Besøgets formål er at evaluere de 
forgangne to år og forberede udfasningen 
af samarbejdet. Det sker, fordi Danida har 
valgt at stoppe støtten til Sydafrika. RAW har 
dog fået særlig tilladelse til at søge om et 
udfasningsprojekt i 2013, så vi kan afslutte 
samarbejdet ordentligt. Vi har søgt midler til 
projektet,  men forventer først en afgørelse 
midt i december. 

Sidst RAW besøgte CSHELP udtrykte de stort 
ønske om at få bragt seksualitetsundervisning ind 
i projektet. Fokus er her både på seksuelt overførte 
sygdomme (herunder HIV, som er meget udbredt), 
men også på seksuelle relationer generelt, og det 
overhovedet at tale om sex. RAW har været så 
heldige at få kontakt med den kvinde, overlæge 
Merete Storgaard fra Århus Universitetshospital, der 
i sin tid startede den første klinik for HIV-positive 
kvinder i Danmark. Merete har i selskab med 
sygeplejerske Inge Bossen tilbudt at rejse sammen 
med RAW til Sydafrika og lave et undervisningsforløb 
i seksualundervisning og forebyggelse af HIV for 
rådgiverne i CSHELP. 

Læs mere på næste side

Over: Der bliver fremlagt for hele forsamlingen. Nederst: En 
pause i undervisningen i kommunikation og konflikthåndtering.

Ved sidste besøg hos CSHELP stod det også klart, 
at organisationen igennem projektets løbetid har 
udviklet sig til en meget stærk aktør på området 
for vold mod kvinder, og der arbejdes aktuelt 
på etablering af et såkaldt ”safehouse” , hvor 
voldsramte kvinder og deres børn kan få akut ophold, 
indtil der er udviklet en anden plan. I øjeblikket findes 
der ingen sådanne safehouses i Sisonke provinsen, 
som Creighton ligger i. RAW vil støtte opstarten af 
dette akut-krisecenter, hvis udfasningsprojektet 
går igennem, og imens forhandler CSHELP om en 
driftsoverenskomst med de sociale myndigheder 
i provinsen, så der kan sikres midler til den del af 
organisationens overlevelse fremover.
Og vi giver heller ikke helt op i RAW! Hvis der 
kommer afslag på den aktuelle ansøgning om 
udfasningsprojekt, vil vi søge midler andre steder til 
at fortsætte samarbejdet med CSHELP i 2013. 

HE9:IJ%$#%?K%D3L$4882
Besøg dem og følg med i hvad der sker!

https://www.facebook.com/#!/pages/Creighton-Sunflower/256118861167919?fref=ts
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Læs mere på næste side

Det var faktisk min mor, der introducerede mig 
for projektet. ”Det er lige noget for dig, Ditte. 
Og de har brug for nogen, der taler fransk!” Så 
vi tog sammen til møde, og hilste på Cameroun-
gruppen og bestyrelsen i København. En 
følelse af at blive blæst væk af engagement, 
handlingskraft og visioner fra de fem kvinder 
rundt om bordet, hvis hjerter tydeligvist banker 
for projektet, som har været af sted af flere 
omgange og som kæmper for, at det skal lykkes. 
Min baggrund som folkeskolelærer hjalp mig ikke 
meget i den generelle snak, hvor begreber som 
CEDAW, AWID og LFA fløj gennem luften. Jeg har 
ikke den store erfaring fra frivilligt organisatorisk 
arbejde, så der var mange ord og begreber der 
lige skulle tjekkes på iphonen. 
Sidenhen har der været indtil flere møder, bl.a. 
med inspiration fra KULU-forkvinden Janice 
Førde, fælles RAW-møde med både Cameroun-

Som helt nystartet i RAW, må man berede sig på lidt af hvert. 
Mærkelige ord man ikke forstår, topengagerede medlemmer, intense 
dage med oplæg, diskussion og beslutningstagen, men også at 
træde ind i et forum, hvor man bliver lyttet til og taget alvorligt og 
ikke mindst udsigten til at blive sendt til Cameroun på mission!

gruppen og Sydafrika-gruppen i Vibekes 
sommerhus i Vig og senest en intens lørdag, 
hvor indholdet af RAW’s hjemmeside blev 
finkæmmet, opstrammet og opdateret. 
Jeg er kommet med i Cameroun-projektet på et 
tidspunkt, hvor processen i projektet er så relativt 
langt, at det næste skridt er at få bestyrelsen i 
WCIC i Cameroun til at fungere optimalt. Målet 
er, at de selv kan begynde at søge penge og 
midler. Jeg synes netop dét er en spændende og 
meningsfuld opgave: at empowere kvinderne, 
så de selv kører projektet videre og på egen 
hånd kan fortsætte arbejdet med at oplyse om 
rettigheder, yde kriserådgivning og retshjælp for 
voldsramte kvinder. 
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Convention on the Elimination of 
All Forms of Discrimination Against 
Women, der forkortes CEDAW, er FNs 
kvinderettighedskonvention, der blev 
vedtaget af FNs generalforsamling i 
1979. Camerounprojektet bruger CEDAW 
meget konkret og med gode resultater i 
retssagerne, som WCIC tager for fattige 
voldsramte kvinder. Det kan lade sig gøre, 
fordi Cameroun ved at have tilsluttet sig 
konventionen, har forpligtet sig til at følge 
den og lade den stå over den nationale – 
forældede og diskriminerende – lovgivning.  
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AWID dækker over 
The Association for 
Women’s Rights in 
Development, som 
er en international 
organisation, der 
arbejder for kvinders 
rettigheder og 
udvikling. 

I"1%*$#$%9:&

Logical Framework Approach 
(LFA) er betegnelsen for en 
meget udbredt metodisk 
tilgang I (udviklings)
projekter. Metoden kan 
være en støtte til at få 
klarhed og systematik i 
projektplanlægningen og 
og dermed understøtte en 
succesfuld gennemførelse 
af projektet. 
Læs mere om LFA inden for 
udviklingsprojekter 9:&

Kvindernes u-landsudvalg 
(KULU) er en dansk-født 
interesseorganisation, der 
siden 1976 har arbejdet 
for kvinders rettigheder i 
udviklingslande. RAW er 
medlem af KULU. 

I"1%*$#$%9:&

http://www.un.org/womenwatch/daw/cedaw/
www.awid.org
http://www.cisu.dk/Default.aspx?ID=19062
http://www.kulu.dk/
http://rawnordic.org/?page_id=513
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RAWs partner i Cameroun har bl.a. brugt 
det forgangne år til at etablere sig med 
en ny og mere formaliseret bestyrelse. 
Den nye forkvinde er journalist og har 
blandt andet som ambition at styrke 
WCICs kommunkation udadtil. Med den 
nye bestyrelse er det blevet markeret, 
at WCIC siden sin oprettelse for godt 6 
år siden er trådt ud af sine barnesko og 
blevet en vægtig organisation med noget 
på hjerte.  

Sideløbende med konstitueringen af den nye 
bestyrelse, har WCIC arbejdet videre med deres 
kerneaktviteter; at sikre fattige voldsramte kvinder 
adgang til juridisk hjælp og rettergang og at oplyse 
kvinder generelt om deres rettigheder. Sidst men 
ikke mindst er slutspurten sat ind i WCICs indsats for 
at få ændret den lovgivning, der giver ægtemanden 
al ret over fælles ejendom. WCICs ansatte og frivillige 
har nu været rundt i alle Camerouns provinser for 
at få opbakning til en ny lovtekst, og nu kommer 
turen snart til parlamentet, hvor WCIC vil påbegynde 
processen med at få lovforslaget igennem det 
politiske system.
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RAW i Cameroun 
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Lovteksten WCIC gerne vil ændre er den i Artikel 1421.

Repræsentanter fra RAW og WCIC ved appel domstolen i 
bydelen Ndokoti i Douala

Læs mere på næste side

http://www.facebook.com/wcic.womencic?ref=ts&fref=ts
http://womencic.wordpress.com/
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Kontingentet skal betales 
inden 15. januar 2013.

GØR DET LIGE HER – LIGE NU!
Medlemskabet følger kalenderåret og 
skal betales inden 15. januar 2013.
Du kan betale med kort via vores 
hjemmeside eller vha. almindelig 
bankoverførsel.

Vi har desværre fået tilbagemelding om at flere 
har opgivet at forny deres medlemskab, fordi det 
er svært at betale med kort via vores hjemmeside. 
Det er vi selvfølgelig rigtig kede af. Vi har forsøgt 
at få ændret layout på betalingsmodulet, så det 
bliver mere tydeligt hvad man skal gøre. Men 

det er endnu ikke lykkedes, da det er et færdigt 
modul hos PAYPAL vi kobler os op på. 

N$#D8#%vil vi gerne gøre opmærksomme på, at 
man stadig kan betale sit medlemskab af RAW 
med en ganske almindelig bankoverførsel.

RAW’s medlemskonto: 
Reg. nr.: 9247  Konto nr.:  4436139195
Tekstboks: Skriv fulde navn på medlem.

HUSK OGSÅ at sende dit fulde navn og din e-mail 
adresse til raw!net.telenor.dk
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Har du spørgsmål eller kommentarer til RAW, så er du 
altid velkommen til at kontakte os. 
Generelle spørgsmål vedrørende RAW, eller til hvordan 
du bliver frivillig kan rettes til Forkvinde Runa Bruun

Vil du vide mere om projekterne?
Sydafrika: Fritse Zinner. 
Cameroun: Lea Holst Spenceley

Har du spørgsmål til medlemskabet eller hjemme-
siden så kontakt Astrid Birgitte Hauge 

Med venlig hilsen
REDAKTIONEN
Lea Spenceley, Astrid Birgitte 
Hauge og Grete Westerlund

SPØRGSMÅL OG YDERLIGERE INFORMATION

TAK FOR DIN STØTTE!
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http://rawnordic.org/?page_id=72
mailto:raw@net.telenor.dk
mailto:runabruun@gmail.com
mailto:haugeastrid@gmail.com
mailto:fritse.zinner@gmail.com
mailto:lhspenceley@gmail.com
http://rawnordic.org/
http://rawnordic.org/?page_id=72

