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Kontingentet skal betales 
inden 15. januar 2012.

GØR DET LIGE HER – LIGE NU!

Vi synes selv, vi har fundet en funktionel og forsvarlig 
løsning via Paypal, som passer til en lille organisation 
som RAW. Tusind tak til de frivillige it-teknikere vi 
har haft ind over projektet i årets løb.

Nu kan du betale direkte med betalingskort (VISA, 
mastercard mv.) eller fra din egen  Paypal konto (for 
dem der har en sådan). 

Når du betaler via hjemmesiden, vil du automatisk 
modtage en kvittering på din e-mail. Kvitteringen 
fortæller, hvilket produkt du har købt, samt det beløb 
du har betalt. Vi håber, du synes betalingsmodulet er 
nemt at bruge. Hvis du foretrækker at betale vha. en 
almindelig kontooverførsel, kan det stadig lade sig 
gøre. Du finder kontooplysningerne på hjemmesiden.

RAWs bestyrelse valgte i foråret 2011 ikke at opkræve 
kontingent for 2011, før betalingsmodulet var 
færdigt. Det trak dog lidt længere ud end forventet. 
Derfor har vi nu besluttet helt at droppe opkrævning 
for 2011. I stedet ændrer vi kontingentåret, så 
det følger kalenderåret. Det næste kontingent du 
betaler gælder derfor kalenderåret 2012. Et par 
medlemmer har allerede betalt kontingent for 2011. 
Dette kontingent overføres naturligvis til 2012.

RAWS HJEMMESIDE HAR 
FÅET BETALINGSMODUL

OPKRÆVNING AF 
KONTINGENT 2012

Vi er stolte over endelig at kunne 
præsentere vores nye betalingsmodul på 
www.rawnordic.org. 

Læs mere på næste side

Man kan betale tre forskellige typer 
produkter på hjemmesiden:

1)  Kontingent til RAW for 1 år (som 
nyt medlem eller fornyelse af dit 
nuværende medlemskab)

2)  Gavekort (du bestemmer selv beløb, 
når du køber gavekortet). Og endelig:

3) Donationer til RAW

http://rawnordic.org/?page_id=72
http://rawnordic.org/?page_id=68
http://rawnordic.org/
http://rawnordic.org/
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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
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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 20!"! Læs mere om os og vores projekter her:

www.rawnordic.org
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MANGLER DU AT KØBE ET PAR JULEGAVER? 
DU KAN STADIG NÅ DET!
Vores gavekort er til salg HER >> 

Dette er den perfekte værtindegave, julegave, 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? Husk blot at skrive dette under ‘tilføj 
særlige instrukser til modtageren’ når du betaler.

RAW i Cameroun 

4 ÅR TIL I CAMEROUN! 
I september indsendte RAW en ansøgning til 
projektpuljen om at få midler til 4 års yderligere 
samarbejde med WCIC i Cameroun. I starten af 
december kom der brev om, at midlerne – små 2,6 
millioner – er bevilliget! Projektet er længere, end vi 
før har prøvet, ligesom beløbet er det, og vi glæder 
os meget til sammen med WCIC at fortsætte kampen 
for kvindernes rettigheder i Cameroun.  Projektet 
starter i 2012.

Det betyder også, at det aktuelle projekt udløber, og 
i november 2011 sendte RAW derfor to frivillige til 
Cameroun for at foretage evaluering af projektet.
Evalueringen viser bl.a., at rådgivning og retshjælp til 
fattige kvinder nu virkelig er en solid og fasttømret 
del af WCICs arbejde. Arbejdet varetages i det 
daglige af WCICs projektassistent, som også sikrer 

Læs mere på næste side

Kvinder fra Womens Associations fortæller RAW om deres 
erfaringer

koordinering af retssagerne, indhentning af diverse 
retsdokumenter, koordinering af rådgivningsbesøg 
hos kvindeorganisationer og rådgivningen hos WCIC. 

http://rawnordic.org/?page_id=68
http://rawnordic.org/?page_id=68
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WCIC har et månedligt frivilligmøde, hvor opgaver 
diskuteres og fordeles. Det er også på disse møder, 
at de frivillige advokater hjælper hinanden med 
svære sager. 
For advokaterne er arbejdet hjerteblod. De er stolte 
over at arbejde i WCIC og gør en pointe ud af at møde 
kvinderne professionelt og yde ordentlig krisehjælp. 
Vi mødte for anden gang 10 kvinder, som har haft 
deres sag for retten, og det er tydeligt, at de føler, 
at centret er et fristed med meget hjertevarme. Der 
er heller ingen tvivl om, at sagerne går dybt ind hos 
advokaterne. Men som WCIC’s leder Yveline siger, 
”jeg har sagt til advokaterne, at de ikke må græde 
foran klienterne, vi skal være professionelle”. 

Udover rådgivning og retshjælp har WCIC sat 
turbo på fortalervirksomheden, hvor målet er at 
få ændret de kønsdiskriminerende artikler 1421 
og 1428 i civillovgivningen, der bl.a. stipulerer, at 
ægtemanden har al ejendoms- og råderet over 
fælles ejendom. Dette arbejde ledes af WCIC’s leder, 
og hun har virkelig formået at sætte WCIC’s arbejde 
på landkortet.  WCIC har i løbet af projektet besøgt 
7 ud af 10 provinser i Cameroun, hvor de har afholdt 
workshops om artiklerne og dannet lokale netværk, 
som kan hjælpe dem i det videre arbejde. De har bl.a. 
fået kontakt til nogle nøglepersoner i parlamentet, 
der sympatiserer med sagen og vil hjælpe WCIC, så 
de følger de rette procedurer mv. Målet er nemlig 
ved udgangen af 2012 at have fremlagt et forslag til 
lovændring i parlamentet! 
Et andet tegn på at WCIC er ved at have slået sit 
navn godt og grundigt fast er, at hvor vi før måtte 
betale for at få et indslag i fjernsynet eller avisen, 
så  er WCICs ansatte og frivillige nu anerkendte 
som ressourcepersoner og inviteres i stedet til at  
medvirke i indslag på TV, i radioen og ved konferencer. 

Med andre ord har WCIC virkelig konsolideret sig på 
de områder af projektet, som vedrører målgruppen 
af fattige kvinder og kampen for kvinders rettigheder 
generelt. Udfordringen er at få WCICs organisatoriske 
infrastruktur til at vokse med udviklingen af de 
udadrettede aktiviteter.  Det bliver derfor også et 
vigtigt fokus de næste 4 år.

WCIC’s ansatte og netværkspartnere holder en tiltrængt pause

2 af WCICs advokater.

http://rawnordic.org/?page_id=2
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Har du spørgsmål eller kommentarer til RAW, så 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 Sydafrika så  kontakt 
Fritse Zinner

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

Med venlig hilsen
Bestyrelsen i RAW 

SPØRGSMÅL OG YDERLIGERE INFORMATION

I Sydafrika har vores samarbejdspartner 
CSHELP nu rigtig fået gang i projektet. 

De frivillige, som er udvalgte kvinder fra 12 små 
fattige landsbyer, har fået et grundigt kursus i, 
hvordan man rådgiver kvinder udsat for vold og 
voldtægt. Kurset er udviklet af lokale eksperter, og 
der har været stor tilfredshed med kvaliteten og 
relevansen.  RAW har netop været på besøg for anden 
gang med nogle frivillige, der er uddannede som 
sygeplejersker. De har suppleret rådgivningkurset 
med et kursus i førstehjælp, så de frivillige også kan 
give den basale fysiske hjælp, hvis det er nødvendigt 
efter et overgreb.

I forhold til fortalervirksomheden er CSHELPs 
leder meget aktiv. Hun har sikret sig hjælp og 
samarbejdsrelationer med mange relevante 
nøglepersoner og organisationer i området. Det 
er lige fra den lokale politidirektør til ”klovne uden 
grænser”!

Desværre har RAW netop fået nys om, at Danida har 
besluttet at lukke ned for bevillinger til Sydafrika, 
og vores planer om at følge det nuværende projekt 
op med en anden og sidste fase, ser pludselig ud 
til at gå fløjten. Det har vi prøvet før, da vores 
engagement i Peru også pludselig måtte stoppe, 
da man ikke længere kunne søge midler dertil. 
Det er brandærgerligt at forlade et projekt og en 
organisation i utide, og vi er lige nu ved at undersøge, 
om der er et smuthul et sted, som gør, at vi kan 
få lov at fuldføre vores planer om en anden fase i 
Sydafrika. Vi skal i hvert fald nok finde smuthullet, 
hvis det findes!

TAK FOR DIN STØTTE!

VI VIL ØNSKE ALLE EN GLÆDELIG JUL 
OG ET GODT NYTÅR!

RAW i Sydafrika 

DET SYDER OG BOBLER I SYDAFRIKA!

Frivillige fra RAW og CSHELP i gang med at yde førstehjælp til 
George Clooney, som dukken blev døbt.

Klovne uden grænser.

http://rawnordic.org/?page_id=116
mailto:lhspenceley@gmail.com
mailto:fritse.zinner@gmail.com
mailto:hauge@net.telenor.dk
http://rawnordic.org/?page_id=154
http://rawnordic.org/

