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Der har været gang i den i vores lille 
organisation og vi har i hele 2014 arbejdet 
hårdt på at få vores Camerounske partner 
til Danmark. Det lykkedes i oktober, hvor 
9 medlemmer af WCIC kom til København, 
hvilket dette nyhedsbrev sætter spot på. 

Vores Sydafrika projekt har desværre 
ikke kunnet opnå mere støtte igennem de 
almindelige statslige kanaler, da der nu 
er lukket helt ned for bistandsmidler til 
Sydafrika officielt. Det er RAW selvfølgelig 

rigtig ærgerlige over, da projektet 
allerede satte mange ringe i vandet, og 
har hjulpet mere en 1000 voldsramte 
kvinder direkte og mange andre indirekte 
igennem fortalervirksomhed hos diverse 
myndigheder og i skoler. Sydafrikagruppen 
i RAW har valgt at søge nye veje og resten 
af RAW takker for de gode stunder og 
interessante samtaler vi har haft igennem 
tiden, og ønsker masser af held og lykke 
i fremtiden.

Kære alle medlemmer af RAW

Godt nytår!

Vi opfordrer alle vores medlemmer til at 
lave en fast årlig overførsel med de 100 
kroner det koster at være medlem.

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

Vi går nu ind i 2015 og vi skal igen indberette 
antal medlemmer til vores donorer. Så vær 
med videre og forny dit medlemskab.

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

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

VÆR MED VIDERE 
– FORNY DIT MEDLEMSSKAB

Du betaler også nemt med kort HER

Du køber dem nemt med kort HER

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

GIV ET MEDLEMSSKAB I GAVE!
Dette er den perfekte værtindegave 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? 
Læs mere >>

http://rawnordic.org/?page_id=72
http://rawnordic.org/?page_id=68
http://rawnordic.org
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WCIC på besøg i København!

“We need to 
tell our stories 
to the world” 

Fokus på kommunikation gennem Forum Teater

I slutningen af oktober rejste 9 medlemmer 
af WCIC til København. Det var et længe 
ventet besøg for RAW, som lige fra 
begyndelsen har ønsket, at det også kunne 
være WCIC, der rejste mod Nord, fremfor – 
som normalt – at RAW rejser mod syd, når 
projekter og samarbejde skal samstemmes 
og udvikles. Muligheden opstod efter vi fik 
midler til et såkaldt partnerskabsprojekt, 
hvor målet blev beskrevet som at 
”revitalisere og rekalibere partnerskabet 
mellem RAW og WCIC for at (re)etablere 
et stærkt forhold bygget på gensidig 
tillid og forventninger til det fremtidige 
partnerskab og fælles projekt”.

Tre dage med workshops var sat af til denne 
(ikke lille) mission i den uge som besøget varede.
Der blev sat fokus på at finde frem til 
partnerskabets fælles ambitioner, og hvordan 
organisationerne hver især kan bidrage til at 
indfrie dem. Det var tre intensive og inspirerende 
dage, og vi er nu klar til at tage nogle år mere, 
hvor vi sammen kæmper for kvinders rettigheder 
i Cameroun.

Efter en lang uge sluttede Partnerskabsmødet af 
med en workshop i form af ”Forum Teater”, der 
satte fokus på kommunikationen mellem RAW 
og WCIC. 

WCIC PÅ BESØG I KØBENHAVN   |   DEL 1

Læs mere på næste side
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Læringsbesøg hos 
danske organisationer
Som en væsentlig del af programmet for 
WCIC var der afsat tid til 3 læringsbesøg 
hos forskellige organisationer i Danmark.

Det første besøg var hos RAWs faste rådgivere 
hos CISU, hvor civilsamfundets roller og 
muligheder blev debatteret.

Sammen med Dannerhuset fik gruppen en 
god snak om arbejdet med mænds vold mod 
kvinder og hvordan kvinders rettigheder også 
i Danmark har sin relevans.

Sidste læringsbesøg foregik hos Dansk 
Institut for Menneskerettigheder hvor WCIC 
skulle høre om instituttets arbejde med 
menneskerettigheder og fortalervirksomhed i 
Vest Afrika. Det blev til en livlig udveksling om 
rettighedsbaseret arbejde i Vest Afrika med 
ligesindede.

WCIC PÅ BESØG I KØBENHAVN   |   DEL 2

Læs mere på næste side

En gruppe drøfter 
kommunikationsspørgsmål.

WCIC’s bestyrelsesforkvinde, Madeleine Memb, har vovet sig ud 
i en rolle som frivillig i en dansk NGO, hvor rollerne og kræfter er 
meget forskellige. 

http://www.cisu.dk
http://www.danner.dk
http://menneskeret.dk
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Fyraftensmøde – WCIC og RAW foralte om projektet 
og det fortsatte arbejde i Anna Kirke på Nørrebro.

Under overskriften: ”FYRAFTENSMØDE MED 
DAMER, DILEMMAER OG DEBAT!” inviterede 
WCIC og RAW til et fælles arrangement 
med fortællinger fra de syv års samarbejde 
mellem de to organisationer for kvinders 
rettigheder i Cameroun og debat.
Her ses WCIC’s daglige leder Yveline Ntanfa 
og Projektleder for Cameroun i RAW Lea 
Reenberg som fortalte om samarbejdets 
tilblivelse og udvikling 

WCIC PÅ BESØG I KØBENHAVN   |   DEL 3

Læs mere på næste side

Efterfølgende kunne deltagerne tale med 
WCICs medlemmer og høre forskellige pers-
pektiver på arbejdet for kvinders rettigheder. 
Det var en særdeles god måde at få alle med i 
samtalen og der var livlig snak ved bordene og 
en god atmosfære
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En skøn hilsen fra WCIC efter turen: 

The WCIC team extends their 
sincere gratitude to RAW 
for facilitating their visit to 
Copenhagen. We are grateful 
for the care, protection, 
knowledge acquired and most 
of all the warmth you showed 
towards us. We appreciate the 
smiles, shoes , scarf’s, caps 
and coats to keep us warm 
and comfortable. 

It was a worthwhile 
endeavour; we look forward 
to a more fruitful partnership 
and networking between the 
two organizations for the 
interest of womanhood.

We are truly grateful. 

Læs mere på næste side
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WCIC OG RAW 
DELER HISTORIER

22. November 2014

“A RAY OF HOPE ...

WCIC puts a smile on the face of ma M, when 
she succeeded to obtain judgment in her fa-
vour, for conciliation of a sale certificate is-
sued by her husband, transferring ownership 
of their matrimonial home to another, and 
abandoning her with six children. It is impor-
tant to note here that, the judge used CEDAW 
to motivate his judgment.
This decision is not final in that, the buyer has 
the right of appeal, but for now Ma M is in her 
home with her children”

DRAMATISK UDVIKLING I SAGEN…

8. December 2014 (Intern besked i WCIC)

“Hi ladies, there is an emergency at WCIC Cen-
tre. For those who are free, our client whose 
husband sold her home in Bonaberi has an-
other problem.

RAW og WCIC har nu fået en hurtig og direkte adgang til hinandens arbejde.  Gennem 
en gruppe på facebook kan de to organisationer følge hinandens arbejde tæt (og sende 
beskeder internt i foreningerne). Det betyder blandt andet at vi har kunnet følge denne sag 
for en klient hos WCIC. Sagen fortæller hvordan WCIC har vundet en sag for en klient om 
salg af huset uden kvindens samtykke. Senere opstår en krise, da køber ikke accepterer 
dommen. Sagen illustrerer de forhold WCIC arbejder under, og hvordan de står parate til at 
rykke ud ved kriser (som notizen den 8/12 beskriver) 

Remember that the sale was counseled and an 
appeal made for the other procedures. Ma M 
got up this morning to find Mr K and his men 
in her compound. As I write, they are throwing 
her things out and destroying the house.
Yveline is on her way to Bonaberi, I have called 
some TV houses to cover the scene.
If there is anything you can do, please. Your 
input will be very helpful at this moment. Tell 
anybody you think can help. Thanks for the 
effort…”

12. December 2014

“This is Madam M, after the illegal expulsion 
by Mr. K. There are presently 2 police men 
guiding the house so that madam M can stay 
out permanently. We still count on the good 
sense of our judges to redress this situation 
and restore Madam M`s rights. The action that 
has been taken by the adverse party is not le-
gal, so the lawyers are struggling to get justice 
for her”

Ma M gennemgår sine ting efter alt er blevet smidt ud af huset



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 Louise Rasmussen 

Vil du vide mere om projekterne?

Cameroun: Lea Holst Reenberg

Har du spørgsmål til medlemskabet eller hjemmesiden  
så kontakt Astrid Birgitte Hauge 

Med venlig hilsen
REDAKTIONEN
Lea Holst Reenberg, Astrid Birgitte 
Hauge og Grete Edland Westerlund

SPØRGSMÅL OG YDERLIGERE INFORMATION GODT NYTÅR TIL ALLE VORE 
TROFASTE MEDLEMMER!

Runa Bruun fortæller her hvordan hun 
som forkvinde i RAW har arbejdet med 
orientering mod det organiserede civil 
samfund og udviklingsbistandspolitikken 
generelt. RAW har rotationsordning i 
bestyrelsen. Depechen er nu givet videre 
til RAWs nye forkvinde Louise Rasmussen.

Efter to år som forkvinde i RAW blev det nu 
tid til at en ny tager over. Det har været en 
spændende tid med alt det der følger med 
af administrative tandhjul der skal drejes 
rundt. Da jeg trådte til som forkvinde, 
havde jeg et rimeligt klart mål om at være 
mere ude i det pulserende liv og få fingeren 
på pulsen omkring hvad der foregår både 
indenfor det organiserede civil samfund og 
udviklingsbistanden generelt. 
På et årligt optaktsmøde til FN konferencen om 
kvinders rettigheder blev jeg præsenteret for 
nogle nye guidelines, der forsøger at inkludere 
både forebyggelsen af vold mod kvinder og 
implementering af hjælpe-foranstaltninger 
til den enkelte voldsramte. Mange steder 
er hjælpen til de voldsramte jo et ganske 
overset felt og forebyggelse af volden er ofte 
et nedprioriteret område og også et omstridt 
et. Områder lige fra øget gadebelysning 
til økonomisk ligestilling kan indgå i sådan 
forebyggelse og det er nok på tide at der tages 
hul på debatten.
Så har jeg været til FORDI seminar med fokus 
på succeskriterierne i det rettighedsbaserede 

arbejde, hvor irske Patrick Twomey kom 
med nogle interessante input. Det kan være 
svært at måle fængslingen af flere af ens 
samarbejdspartnere som en succes, men 
hvordan gør man det så? Der blev talt om, 
at det måske bliver nødvendigt med en 
mere analyserende målstyring i forhold til de 
processer rettighedsarbejdet  foregår under, 
en tilgang RAW vil kunne have gavn af.
Ellers er tiden gået med at være til diverse 
medlemsmøder i vores paraplyorganisation 
Civilsamfund i Udvikling (CISU). Der sker nye 
ting i forhold til resultatstyring og der er lagt 
op til større forandringer.
Det fik mig til at stille op til bestyrelsen i CISU 
i 2014, hvor jeg blev valgt ind og nu forsøger 
at få konkretiseret CISUs arbejde i forhold til 
deres mindre medlemsorganisationer. 
Det helt store i 2015 bliver for det første at 
Millinium Development Goals 2015 er under 
afvikling, og at der ligges op til store ændringer 
i mange elementer af denne efter 2015 globalt. 
De fleste fattige bor nu i mellemindkomst lande 
og bistanden er kommet under pres. Der skal 
både vises mere klare effekter af bistanden og 
samtidig arbejdes tværgående. I Holland har 
man valgt at sætte udviklingsmidlerne i udbud 
og hvordan det fremover bliver i Danmark er 
svært at spå om. For RAW, som i høj grad 
arbejder sammen med deres partnere i tillid og 
solidaritet, ville dette nok opleves ret underligt, 
vi føler os ikke som en commodity.

Afgået forkvinde Runa Bruun

RAW og orientering mod det organiserede 
civil samfund og udviklingsbistanden.

mailto:louiseras@htk.dk
mailto:lhspenceley@gmail.com
mailto:runabruun@gmail.com
http://rawnordic.org

