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Det seneste projekt med vores samarbejdspartner 
WCIC i Cameroun er nu halvvejs.  Det store 
”nye” i dette projekt er lobbyarbejde for at 
ændre kønsdiskriminerende artikler i den civile 
lovgivning (bl.a. artikel 1421). WCIC har gennem 
de tidligere projekter søgt at omgå artiklerne 
i de civile retssager ved at henvise til FN’s 
kvindekonvention CEDAW.  Da Cameroun har 
ratificeret CEDAW, kan den bruges på lige fod 
med Camerounsk lovgivning i en Camerounsk 
retssal. 

Den modstridende lovgivning er dog forvirrende og 
uhensigtsmæssig. WCICs advokater har derfor besluttet 
at sætte fokus på ændring af den Camerounske 
lovgivning, så den følger de internationale konventioner.

Ved en storstilet konference arrangeret af WCIC i februar 
2010 begyndte lobbyarbejdet. Et udkast til et manifest 
blev præsenteret og diskuteret. I panelet havde WCIC 
inviteret dommere og en forsker ved universitetet i 
Douala med ekspertise i kvinderettigheder.  Konferencen 
blev en stor succes, og blev dækket af fire tv-kanaler, 
herunder én landsdækkende tv-kanal. Konferencen 
bliver fulgt op af møder i syv provinser med deltagelse 
af lokale kvindeorganisationer, provinsdelegater m.fl.

I juni 2010 besøgte WCICs leder Yveline Ntanfa, 
sammen med to frivllige fra RAW, det Canadiske 
Højkommissariat, UNFPA (FN’s befolkningsfond) og 
EU’s delegation i Cameroun som led i lobbyarbejdet. På 
møderne fik WCIC både støtte og konkret viden til det 
videre arbejde. Den største håndsrækning kom fra EU’s 
delegation. Sammen med ambassadører fra seks EU 
lande mødes EU’s leder af delegationen to gange årligt 
med Camerouns premiereminister og andre ministre 
for at diskutere en række emner. Faste emner på disse 
møder er menneskerettigheder, herunder dødsstraf og 

WCICs lobbyarbejde for ændring 
af kønsdiskriminerende lovgivning 
i Cameroun er i fuld gang

2 af WCICs advokater.

Læs mere på næste side

ArtIkeL 1421 
I  CAmerouNsk LovgIvNINg: 

I ægteskaber er det mandens ret at 
administrere al fælles ejendom, det være 
sig sælge, belåne og disponere over den 
uden kvindens samtykke eller vidende.

CeDAW:  
Artikel 15, punkt 2: 
states Parties shall accord to women, in civil matters, a legal 
capacity identical to that of men and the same opportunities 
to exercise that capacity. In particular, they shall give women 
equal rights to conclude contracts and to administer property 
and shall treat them equally in all stages of procedure in 
courts and tribunals.

homoseksuelles rettigheder. Vores kontaktperson 
hos EU-delegationen mente imidlertid, at en ændring 
af artikel 1421 og dermed kvinders rettigheder ville 
være et oplagt emne at tage med til et sådant møde, 
hvilket hun derfor ville bringe videre. RAW vil vide 
meget mere om denne udvikling efter næste tur til 
Cameroun sidst på året.

http://www.rawnordic.org/
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RAWs forkvinde og en frivillig projektleder var 
i juli i Sydafrika, nærmere bestemt i Creighton 
og Pietermaritzburg i Kwazulu-Natal provinsen. 
Formålet med rejsen var at mødes med Creighton 
Sunflower Health, Education and Life Projects 
(CSHELP) og udforske muligheden for et samarbejde.

Vi besøgte samtidig adskillige af CSHELPS’s partnere, 
som alle viste stor interesse for vores arbejde med 
kvinder, der har været udsat for vold og voldtægt, 
herunder borgmesteren i Creighton, der fremhævede, 
at vold og voldtægt mod kvinder og børn var et 
stort problem i området. Herudover mødtes vi med 
repræsentanter for politiet, advokater, sociale 
myndigheder og forskellige NGO’er. Vi besøgte også 
modtagelsescentre for børn og kvinder udsat for – 
især seksuel – vold på 2 lokale hospitaler.

RAW afholdte en workshop for CSHELPs frivillige for 
at få deres input til, hvordan de ønskede at tackle 
problemerne. På workshoppen blev det bestemt at 
fokusere indsatsen på 12 landsbyer rundt om Creighton, 
hvor målet er at uddanne rådgivere fra hver af disse 
landsbyer, så kvinder kan få hjælp og rådgivning lokalt. 
Udover manglende viden om og forståelse for kvinder 
og børn udsat for vold, er det nemlig et stort problem, 
at de, der rent faktisk måtte ønske hjælp, ikke har 
midlerne til tranporten hen til de få hjælpeinstanser, der 
er i regionen. 

Som nævnt i forrige nyhedsbrev blev anti-
voldsprojektet i Peru afsluttet i 2010, idet 
RAW ikke har mulighed for at søge flere midler 
til samarbejdet med CEPROMUP igennem 
Projektpuljen. RAW ville gerne have haft et ekstra 
år til at sikre den fulde effekt af indsatsen, men 
alligevel er der gode nyheder. CEPROMUP har 
nemlig fået en positiv respons på en ansøgning 
om støtte til at fortsætte udbredelsen af de 
solidariske kæder mod vold i slummen i Lima. 
10.000 $ har de fået tilsagn om. CEPROMUP kan 
altså fortsætte lidt endnu, selvom om de fleste 
stater har stoppet hjælpearbejdet i Peru.

Nyt projekt i sydafrika med 
fokus på vold og voldtægt 
af børn og kvinder 

en lille nyhed fra Peru

For også at arbejde proaktivt, blev det ligeledes 
foreslået at kontakte de lokale skoler og gennem 
”Life Orientation” lærere at arbejde med unges 
holdninger og viden om rettigheder i et kønsperspektiv. 
Workshopdeltagerne foreslog desuden, at der i 
projektet afholdes netværksmøder med lokale ledere, 
såvel de politiske, religiøse og traditionelle af slagsen. 
Inddragelsen af disse – måske især de sidstnævnte – er 
væsentlig, da deres ord har stor magt i dette fattige, 
rurale område. 

På det organisatoriske plan kunne RAW konstatere, 
at CSHELP som så mange andre små NGO’er er meget 
afhængig af den kvinde, Debbie Rowe, der tog initiativ 
til at starte, og i dag er daglig leder. Dette gør, at 
projektet også vil indeholde et mål om at øge CSHELPs 
organisatoriske kapacitet og udvikling, så organisationen 
bliver mindre sårbar i tilfælde af lederens fravær. 

RAW har indsendt en ansøgning til Projektpuljen 
om et to-årigt projekt baseret på vores besøg i 
sommers. I skrivende stund ved vi endnu ikke, om 
vi får bevilget midler til projektet, men hvis vores 
ansøgning bliver godkendt, er det planen at starte i 
det nye år. Kryds fingre!

Interview hos WCIC med 10 kvinder som WCIC repræsenterer i retten. 

... fra forrige side
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 kØB et gAvekort – Nemt!

BetALINgsmoDuL 
På hjemmesIDeN I 
stØBeskeeN

Vi har fået nye gavekort og de er 
allerede til salg her >> 
(snart kan man også betale direkte på vores website)

Dette er den PerFekte værtindegave, kalender-
gave, nissegave på arbejdet, eller bare som et 
supplement til alle dine julegaver!

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.

vi har i rAW længe ønsket et betalingsmodul i 
tilknytning til hjemmesiden www.rawnordic.org.

med betalingsmodulet vil rAWs medlemmer få en 
lettere måde at betale kontingent på, gennem di-
rekte betaling på hjemmesiden. vi ønsker også at 
åbne muligheden for salg af gavekort, som støt-
ter rAWs projekter. vi håber, at det direkte salg af 
gavekort på hjemmesiden åbner for, at endnu flere 
vil støtte rAWs arbejde for kvinders rettigheder. Be-
talingsmodulet er ikke helt færdig endnu. men det 
skulle ikke vare så længe...

JEg har gIvET dIn gavE TIL nogEn, dEr har mErE brug for dEn!

Din gave er givet til WCIC, som er et rådgivnings-

center for voldsramte kvinder i Douala, Cameroun. 

I samarbejde med RAW arbejder WCIC for at styrke 

kvinders rettigheder i Vestafrika, hvor kvinder 

dagligt kæmper for et værdigt liv uden overgreb og 

diskrimination. Alle penge går ubeskåret til WCIC.

Gavens værdi:
Læs mere om vores projekter her:www.rawnordic.org

25 0,-

TILLYKKE, du har fåET 

ET mEdLEmsKab I gavE

Som medlem af den danske NGO RAW kan du hjælpe med 

at forbedre kvinders rettigheder og dermed  livsvilkår i 

udviklingslandende. I RAW samarbejder vi med lokale NGOer 

om at forebygge vold mod kvinder og børn. Det gør vi ved 

at støtte og rådgive de voldsramte samt gennem indsatser 

for at ændre diskriminerende holdninger og adfærd.

Medlemsskab for 20 Læs mere om os og vores projekter her:

www.rawnordic.org1 1

Na v n Na v n es e n

kØB gAvekort her >>

har du spørgsmål eller kommentarer til rAW, 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 Peru så 
kontakt Næstforkvinde runa Bruun 

har du spørgsmål til medlemskabet eller 
hjemmesiden så kontakt Astrid Birgitte hauge 

tak for din støtte!

med venlig hilsen
Bestyrelsen i rAW 

 sPØrgsmåL og yDerLIgere 
INFormAtIoN
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