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Læs mere på næste side

Så er vi i 2018 og RAW har det lige så 
travlt som altid. Verden spinder hurtigt og 
for NGOerne i Danmark og andre steder 
kræver det, at vi forandrer os. Vi skal til 
at vende os til et mere politiseret klima at 
arbejde i, men selvfølgelig samtidig sige 
så meget fra overfor dette, som vi kan. 
Det er en balance. 

Lige for RAWs vedkommende er vi heldige. Vi 
arbejder naturligt med mål nummer fem i FNs 
bæredygtige Verdensmål (aka SDG’erne), der hand- 
ler om ligestilling. 
Foreningsøkonomien ser fornuftig ud og vi over-
vejer nu, hvor vi vil lægge energien, når vores pro-
jekt i Cameroun stopper. 

CISU-puljen, som er den vi oftest søger projekt-
midler igennem, har åbnet op for ansøgninger 
til flere lande. Måske det giver os mulighed for 
at genoptage samarbejdet med nogle af vores 
gamle partnere, som vi blev nødt til at stoppe, 
fordi landene havde fået for højt Brutto National 
Produkt. 
Og så er en af vores gamle frivillige, Nanna, kom-
met tilbage til os, det er dejligt. 

Udover det har undertegnede haft glæden af at 
møde udviklingsministeren i Århus, hvor RAW på 
5 minutter forklarede, hvad vi laver. Hun er en-
gageret og god til både at lytte og stille spørgsmål, 
så det var helt fint. Hun mener også, at kvinderet-
tigheder er vigtigt, ligesom RAW gør.    
Vi har været i Cameroun og kigge til vores projekt 
af flere omgange, og der sker ting og sager, som 
der står mere om længere nede i Nyhedsbrevet. 

De fleste af jer må efterhånden have modtaget et 
postkort eller to dernedefra, trods den ret usta-
bile postgang. 
Om projektet i sig selv kan man kun sige, at WCIC 
har haft et godt 2017 og har et travlt 2018, det 
rykker rigtig fint med deres aktiviteter. 

Men, der er samtidig opstået problemer i Cam-
eroun, hvor frygten for borgerkrig er fremher-
skende. Der er opstået sporadiske kampe i de 
engelsktalende områder, som ønsker at løsrive 
sig. Dertil ønsker en stor del af befolkningen 
Præsident Biya afsat ved næste præsidentvalg. 
Han har været ved magten siden begyndelsen af 
1980erne, så det kan man jo godt forstå. RAW føl-
ger med i udviklingen.

RAW/ ved Runa Bruun

Kære RAW-medlem

RIGTIG GOD SOMMER OG TAK 
FOR JERES STØTTE TIL RAW!    

http://rawnordic.org
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HVORFOR ER DET SÅ FEDT  
MED WCICS SEMINARER?

Læs mere på næste side

Jo, I Cameroun eksisterer der en paragraf i 
den civile lovgivning, der gør at kvinder ikke 
har reel ejendomsret over det ægteskabelige 
hjem. 
Konsekvenserne af paragraffen er mange. 
En del af de kvinder, der henvender sig til 
WCIC, kommer, fordi de står på gaden og er 
blevet smidt ud af deres eget hjem. Og så 
er der selvfølgelig alle de undertrykkende 
mekanismer, der ligger i at vide, at man som 
kone, så let som ingenting, kan miste alt 
hvad man har. Mange kvinder affinder sig 
hver dag med alverdens vold og krænkelser 
fra deres mænds og svigerfamiliers side 
alene på grund af denne trussel. 

Realiteten er, at paragraffen er i modstrid 
med de internationale konventioner, 
Cameroun har underskrevet. Specifikt 
FN’s kvindekonventionen (CEDAW) og 
African Union’s kvindekonvention (Maputo-
protokollen). Det er der bare rigtig mange, 
både i dommerstanden og blandt advokater 
i landet, som ikke ved hvad de gør ved eller 
hvordan de kan bruge, selvom både CEDAW 
og Maputo protokollen underkender den 
camerounske civillov. Diskussion går blandt 
andet på, at dele af den camerounske 
justistministerium mener at de to 
konventioner kun er hensigterklæringer. 
Denne diskussion blev meget tydelig på 
seminaret i marts 2018.

Åbning af seminar af repræsentant fra justistsministeriet. Repræsent-
anten mener at CEDAW og Maputo Protokol er hensigtserklæringer. 
Justistsministeriets tilstedeværelse til seminarerne er dog uvurderlig,  
da det sikre deltagelse af en stor del af dommerstanden.

I løbet af det sidste halve år har flere af RAWs medlemmer modtaget postkort fra Cameroun, 
hvor vi fortæller om WCIC’s seminarer for dommere og advokater. WCIC har nu gennemført 
to af i alt fire seminarer, hvor højesteretsdommere også har deltaget. Men hvorfor er det 
egentlig så fantastisk? 

Gruppearbejde for Advokater og Dommer fra WCIC’s seminar i marts 
2018. Gruppearbejdet er baseret på en retssagscase. Opgaven er at 
forklare hvordan de vil dømme i denne retssag. Casen drejer sig om at 
manden ikke vil have at konen arbejder. Han har tilmed truet hendes 
arbejdsgiver. Derudover har konen opdaget at  hendes mand har solgt 
en fælles ejendom uden hun viste noget (to eksempler på økonomisk 
vold).
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I juli 2016 blev straffeloven i Cameroun opdateret. I den 
forbindelse blev det langt om længe strafbart at sælge 
det ægteskabelige hjem uden sin ægtefælles vidende. 
Kæmpe succes i WCICs fortalervirksomhed, selvom det 
jo ikke er straffeloven de lobbyer om. Det er jo den civile 
lovgivning. Strafferammen er så heller ikke den mest 
imponerende. 

Men nu i år skal den civile lovgivning opdateres. WCIC er 
fulde af optimisme, men de ved også at de er oppe imod 
stærke kræfter. Den stærkeste er et system gennemsyret 
af ulighed mellem mænd og kvinder. Men med CEDAW i 
hånden og Maputo-protokollen lykkes det måske endelig 
at sidestille kvinder og mænds ejendomsret.

Læs mere på næste side

VIDSTE DU AT ...

Oplæg ved Me Akoa (vice-præsident i appelretten i center regionen og vice-præsident i militær retten). Madame 
Akoa har fulgt flere retsager om salg af ejendom uden kvindens samtykke. Hun har fulgt sagerne fra første instans til 
Højesteret. Derudover har hun beskræftiget sig indgående med CEDAW og Maputo protokol. Madame Akoa fastslår at 
CEDAW og Maputo protokol underkender den camerounske lovgivning.

HVORFOR ER DET SÅ FEDT MED WCICS SEMINARER?
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HVORFOR FRIVILLIG SAFARI?

Hvem er Safari?                     

Safari er 48 år, far til to og bor på Vesterbro. 
Han kom selv til Danmark for tyve år siden som 
flygtning fra det borgerkrigshærgede Rwanda. 
Inden da boede han i en af Kenyas mest 
berygtede flygtningelejr. 

Safari startede sit liv i Danmark på et asylcenter, 
hvor han kastede sig over det danske sprog, 
så han kunne ”finde skolens vej igen”, som 
han selv siger. Han blev optaget på RUC, hvor 
den særlige gruppe-arbejdsform hjalp ham 
til hurtigt at komme ind under huden på det 
danske sprog. 

Efter at have færdiggjort en grad i Social-
videnskab og Internationale udviklingsstudier 
fik han arbejde på Center for Socialt Frivilligt 
arbejde. (Gennem en kollega hørte han første 
gang om kvinderettighedsprojektet i Cameroun, 
men dengang vidste han ikke at det var RAWs 
projekt)

1. Hvordan kom du ind i RAW/hørte om det?

Tilbage i 2009/2010 ser Safari et opslag fra 
RAW på facebook, og bliver straks medlem af 
NGO’en, da han inspireret af sin egen baggrund 
og opvækst øjner en mulighed for at støtte en 
sag, der optager ham meget. Han tænkte; ”hvis 
kvinder begynder at kæmpe for deres egen sag, 
så vil der være potentiale for udvikling”. 
Ved en tilfældighed finder han ud af, at det 
er hans kollega fra Center for Socialt Frivilligt 
arbejde, der driver RAW sammen med en 
gruppe engagerede kvinder. Safari spørger 

interesseret ind til projektet i Cameroun, og 
begynder at blive involveret i møder og lokale 
aktiviteter, og inden han har set af det, så er 
han også med i projektet i Cameroun. 

2. Hvad laver du for RAW?

Safari har været afsted til Cameroun flere 
gange, blandt andet for at forestå en 
workshop i LTA – Legitimacy, Transparancy and 
Accountability. Han havde han stor gavn af sine 
franskkundskaber, og fortæller: ”jeg oversatte 
alt til fransk, og jeg kunne se på dem, at de 
begyndte at forstå, hvad det handlede om, og 
så kunne vi have nogle spændende diskussioner 
om bl.a. transparancy [gennemsigtighed, red.]” 
Noget der især slår Safari i Cameroun, er den 
dynamik, han oplever blandt de danske og 
camerounske involverede. Som han siger: 
”man kan mærke det er et partnerskab med 

5 SPØRGSMÅL TIL EN FRIVILLIG I RAW

Redaktionen møder Safari en grå 
regnvejrsdag på Café Vester Vov Vov  
til en snak om dét at være frivillig.
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liv i – RAW kan være stolt af sin dynamik”. I 
Cameroun oplevede Safari nogle mennesker, 
der virkelig ville sagen, og var hurtige til 
at mobilisere egne folk, når der var vigtige 
workshops.  

3.	 Hvorfor	synes	du,	det	er	vigtigt	at	være	med	
i sådan et projekt? Hvad betyder det for dig at 
være	frivillig?	

For Safari, har muligheden for at komme afsted 
og se RAW’s arbejde med egne øjne betydet 
meget. Han oplevede, at der var håb: ”man 
hjælper kvinderne, og ser hvor stærke de er. De 
er villige til at ændre deres samfund”. 
Safari mener, at kvinder holder nøglen til 
udvikling. ”De besidder en masse potentiale og 
styrke, som bare skal aktiveres”. Han mener, 
med et arbejde som RAWs og partnerens 
(WCIC – Womens’ Counselling and Information 
Center), hvor man styrker den lokale kapacitet, 
kan man hjælpe kvinder i udviklingslande til at 
ændre meget. 

Safaris syn på kvinder/mennesker, er i høj grad 
præget af hans egen opvækst. Uden en far i 
hjemmet, voksede han op omgivet af stærke og 
målrettede kvinder, som hans mormor og tante, 
der motiverede ham til en skolegang, og gav 
ham ansvar. Han føler sig heldig for at have haft 
disse mennesker i sin barndom. 
Han mener, at man skal fokusere på at udnytte 
de potentialer, der er, hvilket tit vil ligge hos 
kvinderne, fordi mændene ofte er fraværende. 

Safari nævner et eksempel fra 
sin landsby, hvor kvinderne 
ville have en skole til børnene: ”jeg husker, 
hvordan kvinderne stod med deres hakker og 
byggematerialer, og byggede en skole for så at 
gå hjem og passe børn og deres andre pligter”.

4.	 Hvordan	har	det	været	for	dig	som	mand,	
at	være	i	en	så	udpræget	kvindeverden,	hvor	
alle du arbejder med er kvinder? Har det skabt 
udfordringer?

Safari har ikke oplevet udfordringer i forhold til 
at være en mand i et kvinderettighedsprojekt: 
”jeg trives rigtigt godt med seje kvinder.” Hvis 
nysgerrige har spurgt ind til, hvad han lavede i 
RAW/Cameroun, har han fortalt anekdoter fra 
sin barndom, og kvinderne derfra. 

Safari håber, at man også kan bevæge sig 
væk fra kønsrollerne i udviklingslandene, og 
kvinder kan få andre afgørende roller end de 
kønsrelaterede.

5.	 Hvorfor	skal	andre	gøre	ligesom	dig	–	være	
frivillig	og	hjælpe	andre?	

Safari mener, at alle, der har overskud burde 
være frivillige. Han mener, at vi og ’vesten’ er 
forpligtede til at hjælpe. Hvis man skal have et 
fælles globalt projekt, så er alle forpligtede til 
at hjælpe. Han nævner det nuværende fokus 
på migration og frygt for oversvømmelse af 
flygtninge. 

5 SPØRGSMÅL TIL EN FRIVILLIG I RAW

Safari med Solange, Olive og 
Michelle på WCIC’s kontor.

Safari og Astrid mødes med WCIC 
bestyrelsesmedlem Agnes Edibe.

Seminar med religiøse og traditionalle 
ledere i Douala 5eme marts 2018

Læs mere på næste side
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Til	dig,	der	allerede	har	betalt	for	2018,	vil	vi	gerne	sige	tusind	tak	for	din	hjælp	og	støtte!	

Du kan forny dit medlemsskab på tre måder:  

1. Betal via MobilePay: 
 Send dit kontingent på 100 kr til 9386 3250. 
 Husk at skrive dit navn + mailadresse i beskedfeltet.

2. Betal via bankoverførsel til RAW’s medlemskonto:
 Danske Bank – Konto nr: 1551 4436139195
 Husk at skrive dit navn i kommentarfeltet

3. Betal via vores betalingsmodul PayPal på vores hjemmeside HER

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 Lea Holst Reenberg 

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
Astrid Birgitte Hauge, Runa Bruun, 
Nanna Wamberg og 
Grete Edland Westerlund (lay-out)

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

VI VIL OPFORDRE ALLE TIL AT FORNY DERES 
MEDLEMSKAB FOR 2018!

93 86 32 50

Hvis også vesten fokuserer på at udnytte 
resurserne, der hvor de er, i udviklingslandene, 
kan man måske undgå at folk flygter. 
Der kan være mange grunde til at folk flygter: 
” vi kan alle få rigtigt meget ud af at opleve 
samfund, hvor der ikke er vold, og hvor alle er 
lige, men vi skal alle involvere os, hvis der skal 
ske ændringer i fjerne samfund” 
Safari eneste bekymring, nu hvor RAW er ved 
at afslutte sit engagement i Cameroun, er 
hvorvidt WCIC er helt klar til at overtage selv, 
hvilket er fokusset og opgaven at sikre sig i den 
kommende tid.

EU’s nye dataregistreringslov

RAW har brug for dine kontaktoplysninger for at 
kunne sende nyhedsbrev, postkort mm.
Ønsker du at blive slettet af maillisten, skal du blot 
sende en email til rawnordic2006@gmail.com.

Medlemslisten med dit navn, adresse og 
e-mailadresse er gemt i et excel regneark på en PC 
sikret med kode. Denne liste bliver ikke videregivet 
til nogen, hverken internt i foreningen eller 
eksternt.

5 SPØRGSMÅL TIL EN FRIVILLIG I RAW

http://rawnordic.org/?page_id=72
http://rawnordic.org
mailto:lhspenceley@gmail.com
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