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Sammen med CSHELP, der ligger i den lille by 
Creighton i KwaZulu-Natal provinsen i Sydafrika, har 
RAW formuleret et projekt med fokus på de store 
problemer, der eksisterer i det fattige landområde 
omkring Creighton i forhold til vold og voldtægter 
mod kvinder og børn.

Projektet, som vi kort beskrev i forrige 
nyhedsbrev, har en trestrenget strategi:

• Vi ønsker at uddanne lokale landsbybeboere
til at holde workshops og varetage rådgivning
lokalt af voldsramte kvinder,

• Vi søger at skabe bevidsthed om
kønsdiskriminerende holdninger og adfærd
blandt unge gennem workshops i områdets
skoler

• Vi søger gennem fortalervirksomhed at
påvirke lokale beslutningstagere og ledere til at
tage problemet med den alt for omfattende vold
af kvinder (og voldtægt af børn), alvorlig

I februar 2011 rejste to frivillige fra RAWs
Århusafdeling til Sydafrika for at starte projektet. 
På turen gennemgik RAW og CSHELP projektet 
i detaljer og drøftede hvad der først skal 
iværksættes. 

Vi fik beVilliNgeN til Sydafrika!
Ved årsskiftet fik raW positiv tilbagemelding på vores 
ansøgning om et to-årigt projekt i Sydafrika, som vi nu har 
påbegyndt sammen med den lokale organisation Creighton 
Sunflower Health education and life Projects (CSHelP).

raW i Sydafrika 

den røde cirkel på kortet viser ca. det område raW arbejder i. 
kort fra www.sral.dk

læs mere på næste side

http://www.rawnordic.org/default.aspx


Nyhedsbrev # 5

billedet er taget fra workshop under turen i februar 2011

Lederen af CSHELP, Debbie Rowe, vil sammen 
med Zilondile Mtolo, der er ansat som asisstent 
i projektet, styre det daglige arbejde. I første 
omgang har CSHELP identificeret de 12 landsbyer 
i det omgivende landdistrikt, som vurderes at 
have det største behov, og en kvinde fra hver 
landsby er blevet valgt som frivillige, der nu skal 
uddannes som frivillige rådgivere og til at holde 
workshops. Herudover skal der findes en mandlig 
frivillig, som især skal assistere i forhold til 
arbejdet med at skabe bevidsthed blandt unge og 
fortalervirksomheden.  Det har desværre vist sig 
lidt sværere, men der arbejdes på sagen. 

Projektet har indledt et samarbejde med 
University of Pretoria, som skal stå for træningen 
af rådgiverne, mens RAW på turen holdt en 
workshop for CSHELPs ansatte i deltagende 
pædagogik. Med workshop og en støttende 
manual, er det meningen, at CSHELP senere skal 
undervise de udvalgte frivillige i kunsten at holde 
deltagerorienterede workshops. Derudover afholdt 
RAW et introduktionskursus i fortalervirksomhed, 
som vi løbende vil følge op på.

Et formål på turen var også at underskrive 
samarbejdskontrakterne imellem RAW og CSHELP. 
Dette blev gjort i forbindelse med ’Braai’, der 
på sydafrikansk betyder grillaften. Ud over en 
spændende oplevelse, var der lejlighed til at møde 
CSHELPs bestyrelsesmedlemmer med familier og 
byde hinanden velkommen i projektsamarbejdet 
under hyggelige rammer.

 

raW - Nu Med
friVilligPolitik
RAW søger hele tiden nye aktive frivillige, der 
har tid og mulighed for at bidrage til udvikling 
og implementering af vores projekter. 
Geografisk har RAWs frivillige primært 
huseret i København, men i forbindelse 
med RAWs engagment i Sydafrika fik vi 
mulighed for at få en gruppe gode nye 
frivillige fra Århusområdet, som i dag styrer 

projektet. Det betyder dog, at RAWs frivillige 
ikke længere lige kunne svinge forbi hinanden, 
tale projekt og afstemme forventninger 
over en kop kaffe. Derfor formulerede vi en 
frivilligpolitik, der opsummerer, hvad RAW står 
for og hvordan man kan være frivillig. Politikken 
tjener både til at informere aktuelle og 
fremtidige frivillige om alt fra vores værdier og 
organisering til spørgsmål om vaccinationer og 
transportgodtgørelse. Politikken blev vedtaget 
på forrige generalforsamling og kan læses i sin 
helhed på vores hjemmeside.

http://www.rawnordic.org/ny%20weblayout/Medlemmer/RAWs%20frivilligpolitik.aspx
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 kØb et gaVekort – NeMt!
Vi har fået nye gavekort og de er til salg Her >> 
(i løbet af året kan man også betale direkte på vores website)

Dette er den Perfekte værtindegave, fødsels-
dagsgave, 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...kr 100
• JEG HAR GIVEt DIN GAVE tIL NoGEN... kr 250
• JEG HAR GIVEt DIN GAVE tIL NoGEN...kr 500

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 i din e-mail.

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

100,-

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 201 1 Læs mere om os og vores projekter her:

www.rawnordic.org

Na v n Na v n es e n

SeNd eN e-Mail Her >>

raW i Cameroun

Citatet er fra Yveline Ntanfa, lederen af Women’s 
Counseling and Information Centre, som RAW gennem 
snart 4 år har samarbejdet med i Cameroun om at sikre 
fattige kvinder anerkendelse af deres rettigheder. 

WCIC har gennem alle de år ført retssager for fattige og 
voldsramte kvinder. Derudover har de besøgt – og er blevet 
inviteret til at holde oplæg og informere om kvinders rettigheder 
hos et væld af små lokale kvindesammenslutninger. Emnerne 
spænder fra enkerettigheder, pensionsmuligheder og vold 
mod kvinder og børn. 

”Vi kaN Virkelig gØre eN forSkel!” 

læs mere på næste side

mailto:greteedland@gmail.com
mailto:greteedland@gmail.com
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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 Sydafrika så  kontakt 
fritse Zinner

Har du spørgsmål til medlemskabet eller hjemmesiden 
så kontakt astrid birgitte Hauge 

Med venlig hilsen
bestyrelsen i raW 

SPØrgSMål og yderligere iNforMatioN

I det aktuelle projekt besluttede RAW og WCIC, 
ved siden af retssager og informationsarbejdet, 
at satse endnu mere på fortalervirksomhed og 
specifikt gå efter at problematisere og arbejde for 
en ændring af artikel 1421 i den civile lovgivning. 
Artiklen, der angiver, at manden har al ret til at 
disponere, sælge og administrere fælles ejendom 
uden hans hustrus samtykke eller viden, har vist 
sig særdeles skadelig for mange af de kvinder, 
som WCIC har ført sager for.

Med hjælp fra en professor i familie- og 
ejendomsret har WCIC fået analyseret 
lovgivningen og fastslået, at den ikke bare strider 
mod internationale konventioner men faktisk 
også Camerouns egen grundlov, og WCIC har 
nu arbejdet aktivt for at skabe opmærksomhed 
om problemet i 1,5 år. De har rejst rundt i landet 
og gennem workshops samlet støtte fra lokale 
eksperter, politikere, NGoer og lokalbefolkningen 
til at arbejde for en ændring af loven. De har 
bidt parlamentarikere i haserne for at gøre dem 
opmærksom på problemet, og de har undersøgt de 
processer, som leder til, at parlamentet vedtager 
ny lovgivning. 

Det er gået stærkt, og WCIC er positivt overraskede 
over den støtte og viden, de har fået igennem 
processen. Deraf citatet: de tror nu på, at det 
faktisk kan lade sig gøre at presse en lovændring 
igennem inden for en relativ overskuelig fremtid! 
Det er ikke fordi, WCIC ikke møder modstand, 
men Yveline Ntanfa’s vurdering er, at det er et 
mindretal, der er imod ... de fleste er simpelthen 
ikke klar over, at loven er, som den er. 

RAW og WCIC planlægger nu et sidste projekt 
sammen. Projektet skal udover at fortsætte 
indsatserne fokusere på at gøre WCIC i stand til 
selv at skaffe midler fremover, så RAW langsomt 
kan trække sig og lade WCIC arbejde videre med 
andre partnere og donorer.     

MedleMSSkab 2011
Som nogen sikkert har bemærket, 
er det  ved at være tid til at betale 
MedleMSkoNtiNgeNt for 2011. 
Vi har besluttet at afvente at 
betalingsdelen på hjemmesiden bliver 
færdig. En separat opkrævning vil 
komme med mail.

tak for diN StØtte!

http://www.rawnordic.org/
http://rawnordic.org/ny%20weblayout/Om%20RAW/Bestyrelsen/Bestyrelsen.aspx
mailto:hauge@net.telenor.dk
mailto:fritse.zinner@gmail.com
mailto:lhspenceley@gmail.com

