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ORANGE 
PARLIAMENTARIANS 
LOBBYING – 26.11.2015

Læs mere på næste side

Hold da op det er længe siden!! Det er 
ikke fordi RAW har ligget på den lade 
side, men vi har prioriteret vores tid 
på projektarbejde, projektansøgning, 
partnerskab osv.  

I dette nyhedsbrev vil vi prøve at 
indhente det forsømte. I vil blive 
opdateret på WCICs status som 
Lobbyorganisation, deltagelse i 
CISUs jubilæum, RAWs bidrag til den 
danske debat om udviklingsbistand 
og projektansøgning til sidste fase af 
Camerounprojektet.

Vi vil i denne sammenhæng 
understrege, at jeres medlemskaber 
er afgørende for RAWs fortsatte 
muligheder for at søge midler hos bla 
CISU. Vi vil gerne endnu engang sige 
tak for jeres støtte.
Vi opfordrer alle til at forny deres 
medlemskab for 2016.

Kære RAW-medlem

By ratifying CEDAW more than 31 yrs ago, Cam-
eroon showed its willingness to align its legal 
system with modern international norms and 
practices. Despite this commitment,Cameroon 
legislation still has discriminatory provisions such 
as 1421 and 1428 of the applicable civil code, 
which is the subject of our advocacy.Lobbying 
parliamentarians on the 26th,at the Cameroon 
National Assembly, was one stage of the strat-
egy adopted BY WCIC to achieve the advocacy 
goal. This was baptised the “ORANGE PARLIA-
MENTARIANS LOBBYING” (fra WCIC’s facebook)

RAW har siden 2006 samarbejdet med Womens’ 
Counselling and Information Centre (WCIC) om 
sikring af kvinders retssikkerhed i Cameroun. 
Seneste projekt hedder ”Advocating women’s 
rights in Cameroun” og har fokus på ændring af 
kønsdiskriminerende lovgivning.

93 86 32 50

GOD LÆSELYST :)

Fra 19 maj kan du bruge:

http://rawnordic.org
http://rawnordic.org/?page_id=72


Nyhedsbrev # 12

Læs mere på næste side

STOP NEDSKÆRINGER PÅ 
UDVIKLINGSBISTANDEN NU!
Mail til Udenrigsminister Kristian 
Jensen, samt udviklingsordførere og 
finansordførere i regeringen og dens 
støttepartier fra RAW.

Et stærkt, aktivt og mangfoldigt civilsamfund 
er grundstenen i sund udvikling af demokrati 
og menneskerettigheder. Regeringens nye 
finanslovsforslag er et dødbringende angreb på 
de små danske civilsamfundsorganisationers 
frivillige arbejde rundt omkring i verden. 
Samtidig taler de samme politikere om, at 
styrke hjælpen til problemområder lokalt. Det 
regnestykke går ikke op.

Rights for All Women (RAW) er en lille 
dansk forening, der baserer sig på frivilligt 
arbejde. Vi lægger mange timer hver måned 
i arbejdet for at fremme kvinders vilkår. 
Kvinder som lever under slavelignende vilkår. 
Vi arbejder i partnerskaber med ligesindede 
kvindeorganisationer i udviklingslande.

Ved hjælp af Udenrigsministeriets Civil-
samfundspulje har RAW formået at opbygge 
og støtte små organisationer i Peru, 
Sydafrika og Cameroun i at bekæmpe vold og 
diskrimination mod fattige og udsatte kvinder 
og skabe bevidsthed og vilje til forandring hos 
lokale meningsdannere og nationale politikere. 

Eksempelvis er vores partner i Cameroun 
(WCIC) en advokat- organisation, der arbejder 
på at ændre Camerouns lovgivning, så gifte 
kvinder ikke kan smides på gaden uden 
andet end det tøj de står i alt efter mandens 
forgodtbefindende. Samtidig yder WCIC krise- 
og retshjælp til de mest udsatte. En del af 
WCICs arbejde er drevet af frivillige kræfter, 
men det koster lidt at drive processen. Med det 
nye finanslovsforslag lægges der nu op til at 
skære over 60 mio. kr. fra civilsamfundspuljen, 
over 40 %. Det betyder en stor risiko for, at 
hele vores og WCIC’s 6 år lange og hårde slid 
med at påvirke deres parlament går i vasken.

Samtidig taler samme regering og deres 
støttepartier om, at ”vi skal hjælpe lokalt”. 
Lokal hjælp koster mere end et ”like” på 
Facebook, der skal også noget helt praktisk til.

RAW kan meget selv, men vi har brug for 
Civilsamfundspuljen for at kunne fortsætte 
vores arbejde. Hvis det her slagteri på midlerne 
til de små organisationer bliver ved, må både 
Danmark og mange andre lande i verden vinke 
farvel til grundstenen for et samfund, et 
stærkt civilsamfund.

Hvis du er interesseret i at få uddybet denne 
mail nærmere er du velkommen til at kontakte 
os enten på denne mail eller på telefon.

Med venlig hilsen
RAW
Ved Forkvinde Louise Rasmussen (tlf 
28922231) og bestyrelsesmedlem 
Runa Bruun (60631284)

NOVEMBER 26, 2015

Hvor skal vi hen? 
– Vil regeringen støtte lokalt, eller 
slagte civilsamfundsorganisationer.

http://rawnordic.org
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Nye midler på plads

Tak for indsatsen!

Læs mere på næste side

14. MAJ 2015

WCIC INVITERET SOM DELTAGER I CISU SEMINAR
WCIC var inviteret som deltagere i CISU’s jubilæums 
seminar i Nyborg om “Future Roles For Danish 
Development Organisations”

WCIC’s bestyrelsesforkvinde Madeleine Memb og Direktør 
Yveline Ntanfa Banghi deltog begge i panel interviews 
under jubilæumsseminaret.

Læs mere om Jubilæumsseminar 2015 
her og få indblik i:
Globale mål og tendenser
Cisu fik gode råd fra Ghana
Stemmer fra syd skal høres i Danmark
Tre måder at inspirere

Runa, Lea og Astrid (tager billedet), der skriver 
projektansøgning. Linus har fået lov til at holde bordfest, 
og bevarer den gode stemning.

Yveline, Solange, Runa og Astrid (tager billedet) arbejder med 
projektindhold efter endt workshop under RAWs sommertur til 
Cameroun 2015. 

 Fra RAW deltog Runa og Astrid Yveline Ntanfa Banghi i 
discussion med mødedeltagere

Madeleine Memb (Alle billeder fra CISU)

Efteråret 2015 brugte Runa, Astrid og Lea 
al deres sparsomme fritid på, at få skrevet 
ansøgning til Camerounprojektets sidste fase. 
WCICs indput var indsamlet via workshops 
i Cameroun under RAWs sommertur 2015. 
Projektansøgningen blev sendt afsted til CISU 
og gik igennem nåleøjet. Midlerne (2,7millioner 
kr) er nu på plads. Tak til de arbejdesomme 
kvinder for deres ihærdige og ikke mindst 
effektive arbejdsindsats.

http://www.cisu.dk/om-cisu/om-cisu/organisation/generalforsamling/generalforsamling-2015
http://rawnordic.org
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RAW I 2015

VORES PROJEKTER

I RAW arbejder vi for kvinders rettigheder 
på et globalt plan. Vi har arbejdet med 
samarbejdspartnere i Peru, Sydafrika og 
Cameroun for at skabe lige vilkår for kvinder 
og mænd. 

TAK FOR DIN INTERESSE FOR RAWS 
ARBEJDE

I 2015 har RAW kørt et projekt i Cameroun. Her 
støtter vi lokale organisationer i arbejdet for at 
fremme kvinders rettigheder. Vores fokus er 
her på en lovgivning, der fratager kvinder ret 
til ejendom ved ægteskab. I Cameroun er dette 
et stort problem for mange kvinder, særligt 

fordi det er normalt i Cameroun at mænd 
har mange koner. Vores partnerorganisation 
i Cameroun, WCIC, arbejder dels for at skabe 
opbakning til en lovændring, og dels for 
kvinder der er kommet i klemme i på grund af 
loven gennem tilbud om gratis advokatbistand 
til kvinder. WCIC har i 2015 intensiveret 
arbejdet for at få skabt opmærksomhed 
omkring en lovgivning, der fratager kvinden 
ejendomsretten ved ægteskab. Dette arbejde 
har båret frugt, og der er nu banet vej til 
flere parlamentsmedlemmer, der støtter 
fremsættelsen af ændringsforslag.WCIC står 
i spidsen for et netværk af organisationer 
med en kvindepolitisk dagsorden, og sammen 
fører de en stærk stemme i parlamentet. Det 
kræver et stort arbejde, men det går langsomt 
men sikkert fremad. 

Samtidig med at vores 
partners ambitioner vokser 
stiger behovet for en stærk 
organisationsstruktur, der 
kan håndtere de mange 
opgaver. Der er i 2015 
truffet beslutning om, at 
styrke indsatsen for at sikre 
økonomisk bæredygtighed og 
effektiv kommunikation.  

RAW har i 2015 forberedt en 
ansøgning om financiering af 
et 4-årigt udfasningsprojekt 
til indsatserne i Cameroun. 
Det er vores forventning, at vi, 
med dette vil kunne komme i 
mål med et nyt lovforslag, der 
sikrer kvinder lige rettigheder.

AF RAWS FORKVINDE LOUISE RASMUSSEN

RAW fik en camerounsk tegner til at beskrive WCIC’s arbejde.

Følg os på 
facebook her

http://rawnordic.org
https://www.facebook.com/RAW-Rights-for-All-Women-1530627447180107/?ref=aymt_homepage_panel
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DET SKER I KØBENHAVN I MAJ:

Læs mere her:

16-19 maj
København

18-20 maj
Den Grå Kødby

www.womendeliver.org

KOM MED TIL TALK TOWN!
Det handler om hverdagssexisme, køn, arbejde, 
kunst, sex, ligestilling, moderne feminisme – i 
det hele taget kvindepolitik, når Talk Town åbner 
d. 18.-20. maj i Den Grå Kødby.

Kvinderådet arrangerer Talk Town i samarbejde med 
kulturproduktionskollektivet Indgreb, i anledning 
af Danmarks værtskab for den internationale 
kvindekonference, Women Deliver.

Talk town er en samtaleby bestående af en række 
debatrum og scener, hvor alle former for debat og 
samtale er i fokus; fra paneldebatter til vandringer 
og workshops krydret med sociale og kunstneriske 
aktiviteter som fællesspisning, koncerter og 
performances.

I Talk Town vil man kunne 
opleve over 50 forskellige 
events omhandlende køn, 
ligestilling og feminisme!

Læs mere her: facebook.com/talktowncph/

http://rawnordic.org
https://www.facebook.com/talktowncph/
http://www.womendeliver.org
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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 

Du kan også 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 

Du betaler også nemt med kort HER

Med venlig hilsen
REDAKTIONEN
Astrid Birgitte Hauge, Camilla 
Green Paulsen  og Grete Edland 
Westerlund

SPØRGSMÅL OG YDERLIGERE INFORMATION GOD SOMMER TIL ALLE VORE 
TROFASTE MEDLEMMER!

Mødet finder sted på Oehlenschlægersgade 3,4, Kbh. V. (ring 
på hos Reenberg). Af hensyn til forplejningen skal vi bede om at 
man melder sig til via email lhspenceley@gmail.com eller mobil 
26231119.

DAGSORDEN

1. Valg af dirigent
2. Valg af referent
3. Bestyrelsens beretning
4. Budget og regnskab
5. Valg af revisor
6. Indkomne punkter
7. Valg af bestyrelsesmedlemmer
8. Eventuelt

Spørgmål og interesserede kandidater (nye som gamle) til 
bestyrelsen kan rettes til ovenstående email/mobil .

Se iøvrigt RAWs hjemmeside rawnordic.org 
for yderligere information.

GENERALFORSAMLING 2016

DER INDKALDES HERMED TIL GENERALFORSAMLING I RAW 
DEN 21. MAJ KL. 15.

VI VIL OPFORDRE ALLE TIL AT FORNY 
DERES MEDLEMSKAB FOR 2016.

Send 100,-
med dit navn i 
kommentaren

Åben fra 19 maj.

93 86 32 50

Astrid og Yveline i Douala, Sommeren 2015

http://rawnordic.org
http://rawnordic.org
http://rawnordic.org
http://rawnordic.org/?page_id=72
https://www.paypal.com/dk/cgi-bin/webscr?cmd=_flow&SESSION=63yKNffMPOshd9xWjs9PpiyNr6zzZPIpTuUzvb6Y0Ol-6Uygd-Tj-ZNefn8&dispatch=5885d80a13c0db1f8e263663d3faee8dcce3e160f5b9538489e17951d2c62172
mailto:LouiseRas@htk.dk
mailto:lhspenceley@gmail.com
mailto:haugeastrid@gmail.com



