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Kassererposten i raW 
er ledig og der er 
brug for dig!

Læs mere på næste side

Vi har haft travlt i foråret! Både 
projektet i Sydafrika og i Cameroun er 
blevet besøgt, og herhjemme har vi set 
lidt indad, taget hinanden under armen 
og fundet fælles fodslag for arbejdet 
de kommende år. På den måde er 
det godt at have travlt og det skal vi 
gerne blive ved med. Det kræver både 
medlemmer og aktive frivillige, så 
spred endelig det gode budskab; vi har 
både brug for flere støttemedlemmer 
og også meget gerne flere frivillige, 
der kan tage en tørn i projekter eller i 
RAWs organisation.

Kære raW-medlem

Har du et par timer om måneden, har lyst til 
at vide mere om organisations og interna-
tional projekt økonomi, så kunne kasser-
erposten være noget for dig.  Ring til Runa 
Bruun, Forkvinde i RAW på 60 63 12 84 
eller send en mail til runabruun@gmail.
com, hvis du vil høre nærmere.

Efter en fantastisk indsats i RAW har vores 
kasserer fået travlt med andre ting og skal derfor 
overlade sin kassererpost til en anden. Posten er 
helt central i RAW og man arbejder derfor tæt 
sammen med bestyrelsen og RAWs øvrige med-
lemmer med mange forskellige emner. 

De opgaver der ligger i kassererposten handler 
hovedsagligt om at sende penge til vores 
projektpartnere og de frivillige i RAW. Dertil 
kommer arkivering af RAWs administrative 
bilag.  Opgaverne er fortløbende og man bruger 
ca. 1 time om måneden på dette. Én gang om 
året skal der laves årsregnskab, hvor man er 
i dialog med vores revisor og de forskellige 
projektansvarlige i RAW, her skal der bruges 
lidt mere tid end ellers og dette foregår 
almindeligvis i perioden jan/feb/marts/april. 
Den nye kasserer bliver grundigt oplært og 
bliver sat ind i de forskellige opgaveløsninger. 

så ring glad!!

Care paCKs
Læs om vores NYE

bagest i nyhedsbrevet

http://rawnordic.org
mailto:runabruun@gmail.com
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Læs mere på næste side

RAW s bestyrelse besluttede i november for første gang at bruge et lidt større beløb 
på vores egen organisation. Beslutningen blev truffet, for det første som opfølgning 
på seneste RAW møde, men også som en konsekvens af det nye politiske fokus, 
der er kommet på civilsamfundet i Danmark. Den danske regering ønsker, at vi bliver 
mere synlige og tager aktivt del i den danske debat.  

raW har puttet Krudt i Kanonen

For at komme derhen skal man have en stærk 
organisation med en bred vifte af kompetenc-
er. En stærk organisation skal have motiverede 
frivillige, der ønsker at være med på rejsen og 
ved hvor rejsen går hen. Som det er lige nu, 
er der ingen tvivl om at RAW’s kompetencer 
er rigtig gode, men vi er også en organisation 
der i høj grad er bundet sammen af vores pro-
jekter. Og jeg kan uden tøven sige at, det er vi 
ret gode til. Nu er tiden kommet til at vi også 
skal bindes sammen af alle de andre aspekter, 
der er i at være en civilsamfundsorganisation i 
Danmark med medlemmer og udsyn.
Derfor har RAW været på et 1½ dages internat 
for alle aktive frivillige. Vi var på det smukke 
Fyn, riget i midten, hvor vi både skuede bagud 
og fremad. Det var nogle rigtig gode dage og 
man ville selvfølgelig ønske at vi kunne gøre 
det oftere. Mange fik for alvor RAW ind under 
huden, det vi vil og det vi er. Konkret mundede 
vores arbejde ud i at vi fik en vision for RAW:

muligheder for at arbejde hen imod vores vi-
sion.  Så vi skal have beskrevet og analyseret 
de sidste 6 års arbejde og på den måde få et 
materiale, som vi både internt og eksternt kan 
bruge til at kommunikere på fælles grundlag.
Vi vil også have friske kræfter ind i vores or-
ganisation, vi vil gerne have flere af de unge, 
men også meget gerne nogle i den modne al-
der. For at kunne det og for at fastholde dem, 
skal der være styr på vores organisation og 
nogle opgaver at kaste sig over. Derfor skal 
der være en organisationsplan med opgaver, 
som vi alle sammen kan se os selv i og som er 
nemme at formidle til nye motiverede frivillige. 
Og måske skal vi så også til at have vores eget 
hus et eller andet sted, så de frivillige i RAW 
får en fysisk adresse og ikke kun en virtuel.
Det virtuelle rum vil vi til gengæld gerne blive 

Et lille udvalg af frivillige i RAW...

Vi fik helt på plads, at vi vil meget mere. Vi 
vil gerne være en organisation, der arbejder 
vidensbaseret og med nogle specifikke metod-
er som virker. På den måde skaber vi bedre 

  en verden uden  
 mænds vold  
    mod kvinder
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RAW i Sydafrika 

besøg i sydafrika
I februar besøgte RAW vores partner CSHELP i 
Creighton. Det primære formål med turen var 
at afslutte det 2-årige projekt vi har haft med 
CSHELP og være med til at igangsætte det 
sidste udslusningsprojekt som vil løbe året ud.

Vi mødte vanen tro en række af projektets 
samarbejdspartnere og interessenter, men vigtigst 
af alt mødte vi projektets lokale rådgivere, som gør 
så stort et arbejde for de desværre alt for mange 
ofre for vold og voldtægt i området. Vi besøgte nogle 
af de steder, hvor rådgiverne arbejder og selv bor og 
kunne mærke den store respekt, der er omkring dem. 

Og så blev der ellers læst rapporter og samtalet, 
så vi fik materiale til at udfærdige den afsluttende 
rapport. Her er i korte træk nogle af konklusionerne:

Baggrund: 12 landsbyer blev udvalgt for 2 år siden, 
og i hver af dem blev der fundet en kvinde, som 
er blevet uddannet i basale færdigheder inden for 
kriserådgivning og kvinders rettigheder, og siden 
har fungeret som rådgiver for voldsramte kvinder og 
børn i hendes lokalområde. Arbejdet koordineres af 
den lille lokale NGO CSHELP i Creighton.

  Rådgiverne har i alt over de to år, projektet har 
kørt rådgivet 757 kvinder, som har været udsat 
for vold. 

  Desuden har de rådgivet 246 kvinder med 
andre problemer. Mest udbredt er mangel på 
identitetspapirer. I Sydafrika kan ens børn ikke 
komme i skole, man kan ikke få et arbejde, åbne 
en bankkonto m.m. uden formelt ID. 

  I projektet er der blevet udviklet en workshop 
om kønsbaseret vold, som rådgiverne afholder 
i deres lokalområder hver 3. måned. Formålet 
med workshoppen er, at øge kvinders viden om 
deres rettigheder samt kendskab til, hvad de kan 
gøre, hvis de bliver voldsramte. 1475 kvinder er 
nået på denne måde.

bedre til at bruge på andre måder. Der er jo 
mange muligheder for at blive mere synlig 
ved hjælp af både de nye og gamle medier. 
Men så skal vi også være hurtigere og bedre 
til at fortælle historierne. Og det kræver nye 
resurser, opkvalificering og masser af tid. Så 
RAW går nu i gang med at finde de personer, 
der vil kunne hjælpe til med projektet og styre 
os den rigtige vej ind i oplysningstiden.
RAW vil også fortsætte vores partnerskab i 
Sydafrika og have nye projekter i gang og her 
vil flere af RAW’s frivillige gerne støtte den 

ægte forebyggende indsats. RAW vil under-
søge, hvordan vi kan blive bedre til at arbejde 
også med børnene og de unge i vores projek-
ter, så vi udnytter resurserne optimalt.
Når man vil forandringer i en organisation, vil 
der altid være en periode med udfordringer og 
planlægning. Det kræver lidt ekstra energi og 
den energi får vi fra hinanden i dagligdagen, 
men også fra vores medlemmer, som støtter 
os i fortsat at kunne hjælpe derude og blive 
bedre til det hele tiden.  TAK!  

Læs mere på næste side

...

http://rawnordic.org/?page_id=116
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  Desuden har rådgiverne haft et tæt samarbejde 
med de lokale skoler, hvor der ydes en stor 
indsats for at ændre drenges holdning til kvinder 
og piger bliver uddannet i deres rettigheder. 
Undervejs har der været tilknyttet en mandlig 
rådgiver, som har fungeret som rollemodel for 
drengene.

  Desuden har CSHELP deltaget i 89 møder med 
lokale ledere, politi, kirke og de traditionelle 
ledere.

  4 af de oprindelige rådgivere har forladt projektet 
i løbet af perioden. Det var dog forventeligt, da 
den uddannelse de har modtaget i projektet i sig 
selv styrker kvindernes muligheder for at skaffe 
arbejde. Altså kan det også ses som et positivt 
afkast af projektet. Disse rådgivere er løbende 
blevet erstattet af andre.

Undervejs har der naturligvis været masser af 
udfordringer og uventede problemstillinger, men 
samlet set er vi ikke i tvivl om, at projektet har været 
en kæmpe succes. Der er rigtig mange kvinder og 
deres børn, som er blevet hjulpet i et landdistrikt, 
hvor der er meget langt (fysisk og mentalt) ind til 
byernes hjælpemuligheder.
Det er derfor også utroligt ærgerligt, at Danida fra 
2013 lukkede for muligheden for at støtte projekter 
i Sydafrika økonomisk. Heldigvis fik RAW bevilget 
udslusningsprojektet, som dog skal være afsluttet 
inden udgangen af 2013. De sidste penge skal, ud 
over at støtte det fortsatte arbejde, bruges til en 
fundraising-ekspert som kan støtte Debbie Rowe, 
der er koordinator i CSHELP, eftersom hun nu må 
prøve at finde andre kanaler at søge midler igennem 
til fortsættelse af projektet. Desuden skal det gå til 
opbygning af et lille simpelt krisecenter i Creighton, 
hvor de voldsramte kvinder kan overnatte kort tid, 
indtil der findes en anden og mere sikker løsning. 

Vi håber naturligvis, at vi også i RAW får fundet 
andre måder at skaffe penge til at støtte projektets 
fortsættelse.  

Cshelp er på facebook
Besøg dem og følg med i hvad der sker!

Workshop om ”reproductive health” for 
sydafrikaprojektets rådgivere 
Det har længe været et ønske fra vores 
sydafrikanske samarbejdspartner at tilbyde 
projektets landsbyrådgivere seksualunder-
visning til brug i deres arbejde. Gennem et 
samarbejde med Århus Universitets Hos-
pital har RAW været så heldige at få hjælp 
fra to specialister på området; HIV-rådgiver 
Tinne Laursen og sygeplejerske Inge Bossen 

...

https://www.facebook.com/pages/Creighton-Sunflower/256118861167919?fref=ts
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Fokus på første dag blev lagt på de fysiske 
faktorer ved seksuelt overførbare sygdom-
me. Rådgiverne fik også en gennemgang af 
kvinders anatomi og fysiologi, blandt andet 
menstruation, menopause, graviditet og op-
træning af bækkenbund efter fødsler mv. Del-
tagerne gav udtryk for, at dagens undervis-
ning og emnevalg netop var områder, som de 
kunne bruge i deres hverdag. De fik konkret 
viden og dagen mundede ud i et fælles ord-
sprog: ”LISTEN TO FACTS - NOT RUMOURS.”

den svære samtale
Workshoppens anden dag havde fokus på 
kommunikation om seksualitet og psykiske 
reaktioner hos klienter, eksempelvis chok. 
Rådgiverne blev introduceret til psykisk 
førstehjælp og forberedelse af den svære 
samtale blev gennemgået. 
Emnet førte til udveksling af mange vold-
somme eksempler på svære samtaler fra råd-
givernes hverdag. Ofte samtaler med kvinder 
og børn, der er blevet voldtaget. Mange kon-
flikter opstår også på grund af alkoholmisbrug 

blandt drenge og mænd. Da de fleste kvinder i 
landsbyerne er økonomisk afhængige af deres 
mænd må misbruget blot udholdes. Manglen 
på penge forhindrer endvidere kvinderne i at 
gå til læge og købe medicin. 

Midt i alt dette sidder rådgiverne. Nogle gange 
som de eneste personer, kvinderne kan tale 
med om deres problemer, om seksualitet og 
sygdomme. Flere rådgivere gav udtryk for, at 
opgaven er uhyre vanskelig, og dagens udve-
kslinger gav netop et indblik i det vigtige og 
hårde arbejde, de udfører.
Tinne Laursen og Inge Bossen sagde efter-
følgende: ”Vi mødte 10 åbne, ærlige, nysger-
rige og spørgende kvinder. De ønskede at få 
så meget viden som overhovedet muligt. Det 
lykkedes os at undervise om store emner og 
skabe “lethed i tyngden”, da det er barske og 
vanskelige samtaler disse kvinder har”. 

fra infektionsmedicinsk afdeling på Skejby 
Sygehus. Samarbejdet mundede ud i en 2 
dages workshop for projektets rådgivere 
i seksualundervisning, herunder seksuelt 
overførte sygdomme og rådgivning herom.

RAW i Cameroun 

det lille kontor, hvor døren altid er åben
Den tunge varme. Den skarpe sol. 
Mennesker overalt, tæt pakket sammen, 
talende, råbende, gestikulerende, strøm-
mende rundt i den store, larmende by. 
Faldefærdige huse, støttet af ølkasser 

og pinde. Myldrende, massiv trafik med 
et evigt strømmende flow, som kun 
lokale forstår. Midt i det hele gemmer 
sig det lille kontor, hvor døren altid er 
åben, hvor der altid er tid til dem, der har 

...

http://rawnordic.org/?page_id=2
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skal ordnes af praktiske gøremål. Hun har et 
varmt, behageligt væsen, som man hurtigt be-
tages af, og hendes øjne lyser op i en blanding 
af engagement og indignation, når talen falder 
på kvindeundertrykkelse og deres kamp for 
ændringen af den camerounske lov. 

Vi når et smut til Yaoundé, hvor vi skal mødes 
med forkvinden Madeleine. Hun er pension-
eret journalist, med en glødende passion for 
kvinders rettigheder. Hun fortæller levende om 
sit arbejde mod omskæring af piger, om hen-
des oplevelser med korrupte myndigheder og 
diverse aktioner, hun har iscenesat adskillige 
radio- og tv-programmer med feministiske 
budskaber, som har rystet og provokeret såvel 
kolleger som lyttere. Jeg lytter og imponeres 
og tænker over, hvor vigtig kvindekampen 
i Cameroun er, og hvor fantastisk det er, at 
der findes kvinder som Madeleine, Yveline og 
alle de ansatte og frivillige i WCIC, der gør en 
kæmpestor, imponerende indsats hver dag. 

I lufthavnen giver Yveline mig et varmt knus til 
farvel, og jeg føler på en eller anden måde, at 
jeg er blevet en del af en familie. 
 

Jeg er afsted på min første tur til Cameroun, 
som ny frivillig i RAW. Malaronen, faktor 30 
og sandalerne ligger i rejserygsækken, som 
Runa og jeg netop, lidt nervøst, venter på 
skal dukke op på bagagebåndet i den varme, 
hektiske lufthavnsforhal i Douala, Camerouns  
største by og landets handelscentrum. Endelig 
genkender jeg den lilla taske, og vi finder Yve-
line i menneskemylderet udenfor lufthavnen. 
Vi bliver kørt i organisationens store firehjul-
strækker med WCIC-logoet på siden, som hun 
er svært stolt af. 
Vi ankommer til Sct. James hotel, som er 
RAWs ”stamhotel”, hvor vi indlogeres på air-
conditionerede værelser med en tung duft af 
myggespray. Efter en kold ”Castel” og en hur-
tig program-snak på hotellets terrasse, er det 
i seng og forsøge at være frisk til de kom-
mende dage.

Vores program er stramt, vi har præcis en uge 
til både at tage pulsen på situationen om-
kring arbejdet i organisationen, mødes med 
forkvinden i Yaoundé, Camerouns hovedstad, 
undersøge lokale muligheder for fundraisere, 
plus de løse ”småmøder” omkring økono-
mi, monitorering, ledelsesudfordringer osv. 
De første par dage går bl.a. med afholdelse 
af møde med Yveline og få overblik over be-
styrelsen, som er forholdsvist ny. Min rolle er 
primært referent, og  jeg kæmper med at få 
styr på de afrikanske navne og forkortelser 
for forskellige organisationer, love osv., men 
benytter mig i øvrigt af privilegiet som ny: at 
få lov til at stille alle de ”dumme” spørgsmål. 

Yveline er på fra start til slut, hun tager imod 
os med åbne arme og sørger for alt, hvad der 

brug for det, trods massive bunker af 
sagspapirer overalt. Kontoret med gamle 
fotos på væggene af kvinder, afrikanske 
som danske, kvinder i møder, kvinder til 
konferencer, kvinder der handler og kæmper 
for et fælles mål: en mere retfærdig verden.

...

Yveline, daglig leder af WCIC, DItte, RAW-frivillig i Cameroun 
for første gang, Madeleine, ny forkvinde for WCIC.
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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. 

Når en kvinde, ung pige eller dreng søger hjælp 
på et hospital pga. et seksuelt overgreb, vil de 
allerførst blive undersøgt, og der vil blive tag-
et prøver for at sikre spor. Først derefter kan 
man få lov til at vaske sig, men hospitalerne 
råder ikke over sæbe, rene trusser o.l.  Det, at 
kunne blive vasket, og at nogle i det hele tag-
et har ydet omsorg ved at sørge for en CARE 
PACK er et lille første skridt på vejen frem mod 
genoprettelse af værdigheden for ofret. 

I Sisonke distrikt har RAW været medvirkende 
til, at kvinder fra området er blevet uddannede 
til rådgivere for voldtægtsofre. Her har lokale 
kræfter leveret CARE PACKS, men de kan ikke 
længere skaffe midler nok til at dække be-
hovet, som er ca. 50 om måneden. 

En CARE PACK koster 25 kr.! Den indeholder 
sæbe, shampoo, vaskeklud, bodylotion, truss-
er, kam, tandbørste, tandpasta, et bind, kiks, 
kaffe- og  tebrev. Til børn er der desuden et 
lille tøjdyr.

”51 % af alle kvinder i sydafrika  
er udsat for psykisk, fysisk, 
seksuelt eller økonomisk misbrug.” 

(Jyllands Posten 8. Marts 2013)

Care paCKs

hvor mange Care 
paCKs vil du give?
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. 

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 

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

SPøRgSmåL og ydeRLigeRe iNFoRmATioN TAK FoR diN STøTTe!

http://rawnordic.org
mailto:runabruun@gmail.com
mailto:fritse.zinner@gmail.com
mailto:lhspenceley@gmail.com
mailto:haugeastrid@gmail.com



