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Kære RAW-medlem

VÆR MED VIDERE – FORNY DIT MEDLEMSSKAB
Vi opfordrer alle vores medlemmer til at
lave en fast årlig overførsel med de 100
kroner det koster at være medlem.

Du kan overføre ved en almindelig
bankoverførsel til konto nummer:
4018 4436139195 (husk navn)

Vi er helt afhængige af vores medlemmer
for at søge de midler vi søger og for at
fortsætte vores vigtige arbejde.

HUSK OGSÅ at sende dit fulde
navn og din e-mail adresse til
rawnordic2006@gmail.com

Vi går nu ind i 2014 og vi skal igen indberette antal medlemmer til vores donorer.
Så vær med videre og forny dit medlemskab.

Du betaler også nemt med kort HER

HVOR MANGE CARE PACKS VIL DU GIVE?

”51 % af alle kvinder i Sydafrika er udsat for psykisk,
fysisk, seksuelt eller økonomisk misbrug.” (Jyllands Posten 8. Marts 2013)
Man skulle ikke tro, at f.eks. en kam
og en tandbørste er specielt relevant
at have med sig, når man møder en
kvinde eller et barn, der har været
udsat for overgreb, men det er lige
præcis nogle af de ting, der er at
finde i CSHELPs CARE PACK til ofre
for seksuelle overgreb.
Pengene indsættes på RAWs konto
3291 4436139187 (dansk konto)
Pengene bliver overført af vores kasserer til
projektets konto i Sydafrika. Alle pengene går
ubeskåret til køb af CARE PACKS.
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JEG VAR BLEVET ADVARET ...
Af Camilla Green Paulsen, ny frivillig i Cameroungruppen

Advaret om vejret, maden og ikke mindst malariaen. Før afrejsen til Cameroun var
min eneste erfaring med Afrika et 14 dages ferieophold i Tunesien som 8 årig. Jeg
havde meget svært ved at forstille mig, hvordan der var i Cameroun og var temmelig
afskrækket. Aftenen før afrejsen havde jeg egentlig mest af alt lyst til at aflyse og
booke en rejse til mig selv og min datter til Gran Canaria.
Vi mødtes i lufthavnen Lea, Janice, Runa og jeg,
for at begive os ud på en lang rejse til et, for
mig, fremmed land. Vi landede i Douala sent
om aftenen efter en usædvanligt behagelig og
ukompliceret rejse. Mit første indtryk var, at
vejret ikke var alt for varmt og lummert men
bare behageligt varmt i forhold til det danske
efterårs vejr. Vi kom godt ud af lufthavnen og
fik uden problemer vores bagage og mødtes
med Yveline, WCICs manager, der kørte os til
St. James hotel.
Denne fortælling kunne nu fortsætte, som
en fortælling om mødet med det fremmede
og anderledes, men det er ikke den oplevelse jeg sidder tilbage med efter vores tur til
Cameroun. Tvært imod sidder jeg tilbage med
en oplevelse af fællesskab, et feministisk og
kønspolitisk fællesskab.
Selv om vi lever i forskellige verdensdele og
under helt forskellige levevilkår, så har vi alle
en oplevelse af, at der er ikke bare er forskel på mænds og kvinders rettigheder, men
også at der er en god grund til at arbejde for
at forbedre kvinders levevilkår. I Skandinavien, hvor kvinder formelt set har lige ret som
mænd, så er det ikke tilfældet i praksis. Det
gælder, som vi ved retten til lige løn, ligesom
retten til ikke at blive udsat for vold ikke er
nogen garanti for ikke at blive udsat for vold.
I Cameroun er det ikke kun i praksis, men
også formelt, at kvinder er stillet dårligere
end mænd. Det drejer sig om bl.a. ejendomsret og ægteskabslovgivning. WCIC (Women’s

Counselling and Information Centre) arbejder
primært for den formelle ligestilling.
Yveline fortalte os den første dag da vi lige var
ankommet at valget til parlamentet i Cameroun
næsten lige var overstået. Antallet af kvinder
i parlamentet var gået fra 23 til 55 ud af 180
pladser. Det gav Yveline håb for fremtiden og
muligheden for ændringer af lovgivningen.
Hun fortalte at der op til valget havde været
en stor landsdækkende kampagne for at få
stemt flere kvinder i parlamentet. Dette så
hun som et tegn på, at det ikke kun er WCIC,
og andre græsrodsbevægelser, der arbejder
på at forbedre kvinders rettigheder i Cameroun, men at også det ”officielle” Cameroun
tænker i den retning.

Læs mere på næste side
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Vi holdt et møde med de frivillige i WCIC for
at fortælle om og diskutere partnerskabsprojektet. Mødet startede med en introduktionsrunde, hvor vi også hver især skulle fortælle
om vores motiv for at være aktiv i henholdsvis
WCIC og RAW. Hele vejen rundt om bordet var
der forskellige grunde til at man havde valgt
at være aktiv, men der var et gennemgående
tema, køn. Det var meget forskellige vinkler på
køn. Emma fortalte, at hun var stolt af at være
feminist, Jenette fortalte hvordan hun var aktiv i kvindepolitik, andre talte om kvinderettigheder og personlige historier om oplevelser
med køn fra barndommen, der havde vækket
en indignation og et ønske om at ændre på
tingenes tilstand.
Det vigtigste indtryk fra mit besøg i Cameroun gik således hen og blev, at selv om jeg
havde forventet at møde noget der var meget
fremmed og meget langt fra min egen verden,

så var virkeligheden den, at jeg i en anden del
af verden og i en helt anden kultur, mødte
kvinder, som jeg har mere til fælles med end
mange mennesker jeg møder i min hverdag i
lille Danmark.

Jeg mødte kvinder, som jeg
har mere til fælles med
end mange mennesker jeg
møder i min hverdag i lille
Danmark.

RAW i Danmark

RAW fællesmøde

Den 5. oktober holdt vi fælles Rawmøde med
stort fremmøde fra både øst og vest.

Hensigten med mødet var, at bringe vores forskellige fagligheder og perspektiver i spil, for
derved både at opnå større viden om hinandens projekter, men også for at bringe medlemmernes ressourcer i spil for at skabe endnu
stærkere projekter.
På mødet præsenterede vi dilemmaer vi står
overfor og ideer til nye tiltag. Herefter var der
livlig sparring om løsninger og nye muligheder
for projekternes fremtid. Jeg håber mødet har
dannet grobund for, at vi fremadrettet tænker hinanden ind, hvis vi skal ideudvikle eller
knække en hård nød.
Af Louise Rasmussen, næstforkvinde i RAW

SPØRGSMÅL OG YDERLIGERE INFORMATION
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 Reenberg
Har du spørgsmål til medlemskabet eller hjemmesiden
så kontakt Astrid Birgitte Hauge

TAK FOR DIN STØTTE!
Med venlig hilsen
REDAKTIONEN
Lea Spenceley, Astrid Birgitte Hauge
og Grete Westerlund

