
 Kære RAW-medlem! 
Vi vil med dette nyhedsbrev ønske alle en 
fantastisk sommer og dele den gode nyhed, 
som RAW netop har modtaget.

  To åR meRe i CAmeRoun!
Vores ansøgning til et nyt og større projekt med vores 
samarbejdspartner Women’s Counselling and Information 
Centre (WCIC) i Cameroun er blevet godkendt af Danidas 
Projektpulje. Dermed har vi fået penge, som rækker til endnu 
to års arbejde for afrikanske kvinders rettigheder. 

Projektet starter i oktober og vi har sat ambitionerne højt. Vi 
fortsætter naturligvis med at føre retssager og rådgive fængslede 
og voldsramte kvinder – et arbejde, der stadig er stort behov 
for, og hvor WCICs advokater gør en stor indsats. 

Derudover vil vi nu gå direkte efter at ændre diskriminerende 
lovgivning i Cameroun. Eksempelvis lovgivning, der betyder, 
at ægtemanden kan sælge fælles ejendom uden hans hustru(er)s 
accept eller vidende. Det gør livet usikkert for mange kvinder 
– ikke mindst i tilfælde, hvor de ønsker at forlade manden. 
Eller hvor manden ønsker at forlade kvinden, men ikke har 
til sinds at dele deres fælles ejendom. 

WCICs advokater vil i løbet af de to år kontakte og påvirke 
halvdelen af det Camerounske parlament, så lovgivningen 
kan blive ændret. Det skal ske gennem direkte kontakt 
til parlamentarikere, samarbejde med andre NGO’er og 
slagkraftig argumentation i medierne.

Du vil kunne følge med i projektets udvikling på 
RAWs hjemmeside og gennem nyhedsbreve.

ingen medlemmeR – inTeT pRojeKT!
Som medlem af RAW er du direkte medvirkende til, at RAW 
overhovedet har mulighed for at søge om midler til nye 
projekter. Det er derfor en stor hjælp, hvis du kender nogen, 
som mangler en god sag. Med andre ord: send nyhedsbrevet 
videre :)

nye medlemmer kan begynde her
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Vil du Vide meRe?
du er altid velkommen til at kontakte os, hvis du 
vil vide mere om projekterne og arbejdet i RAW.

Kærlig hilsen
         Bestyrelsen i RAW 

Kvinder mødt op til informationsmøde

Kolleger fra WCiC

http://www.rawnordic.org/
http://www.rawnordic.org/
http://rawnordic.org/ny%20weblayout/Medlemmer/Praktisk_info.aspx
mailto:raw@net.telenor.dk

