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Med sig havde RAWs frivillige blandt andet 
en workshop om konfliktforståelse og 
konfliktløsning til projektets frivillige rådgivere 
fra de omkringliggende landsbyer, som i dagens 
anledning fik selskab af pædagogstuderende fra 
Ixopo college – en lidt større naboby til Creighton.  
Og at der er behov for input og opbakning til 
projektets frivillige rådgivere, er der ingen tvivl om. 
De er blevet vel taget imod i landsbyerne og mødes 
med mange, der ønsker deres hjælp og vejledning 
– ikke kun i forhold til den omsiggribende vold 
mod kvinder og børn, men en række andre sværre 

KONFLIKTLØSNING 
I SYDAFRIKA
RAW har netop været i Creighton, 
Sydafrika, for at følge op på, hvordan det 
går projektet og vores partner  CSHELP.  

Læs mere på næste side

problemstillinger, som livet byder på for de fattige 
landsbybeboere. RAW fulgte med en frivillig ud i 
hendes landsby, hvor de blandt andet besøgte den 
frivilliges naboer, som var to børn på 8 og 10 år. 
Forældre og bedsteforældre var døde af AIDS og 
turberkulose og børnene boede derfor alene og 
klarede sig igennem med den hjælp, de kunne få fra 
naboer og venner – en desværre velkendt situation 
i landsbyerne. Også landsbyhøvdingen tog imod 
RAW og beklagede nyheden om, at Danida har 
trukket sin støtte til Sydafrika fra og med 2012, 
da han fandt, at projektet havde tilført værdifuld 
hjælp og viden til landsbyen.

RAW har været i dialog med Projektrådgivningen om 
muligheden for at få lov til at gennemføre projektet 
som oprindeligt planlagt, og det vil sige med en 
ny og afsluttende projektperiode, trods Danidas 
beslutning om at stoppe for hjælpen. Heldigvis 
har Projektrådgivningen været lydhør overfor 
argumenterne, og RAW har fået dispensation til 
at søge om et mindre udfasningsprojekt, der løber 
henover 2013.

RAW i Sydafrika 

Casefremlæggelse med udgangspunkt i formiddagens oplæg. På besøg hos Nkosi Zondi som er høvding i en af counsellernes distrikt.

http://rawnordic.org/
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RAW i Cameroun 

PROJEKTSTART I CAMEROUN
Også i Cameroun har der været livlig 
aktivitet i april, hvor 2 frivillige fra RAW var 
af sted for sammen med WCIC at sætte 
godt gang i det nye 4-årige projekt. 

WCIC har nu så godt styr på deres kerneydelser i 
form af retshjælp og rådgivning målrettet fattige 
voldsramte kvinder, at RAW fokuserer på andre 
ting, når vi besøger WCIC. Udover at klare alle 
formaliteter (samarbejdsaftaler, budgetafklaring 
mv.), som hører til en ny projektstart, så var RAWs 
frivillige denne gang med på en rejse til de nordligste 
provinser i Cameroun (en rejse på små 1000 km.).  
Her deltog de i WCICs fortalervirksomhed og 
bestræbelser på at få opbakning til en ændring 

af kønsdiskriminerende lovgivning, især artiklerne 
1421/1428, som giver ægtemanden al råderet 
over fælles ejendom. En tur, der endnu en gang 
bekræftede RAW i, at WCIC er en organisation, der 
formår at skabe forståelse og respekt omkring 
deres sag og arbejdet for kvinders rettigheder.

På det organisatoriske plan er der i det nye projekt 
sat særlig fokus på at få etableret WCIC med en 
mere organiseret og ansvarlig bestyrelse, ligesom 
der er blevet ansat en ny medarbejder, hvis primære 
opgave er at fundraise til WCICs drift og videre 
arbejde. Begge elementer er gensidigt afhængige 
og afgørende for WCICs videre udvikling som en 
bæredygtig og professionel styret organisation.

Læs mere på næste side

STÅR DU OG MANGLER EN GAVE?
Køb et gavekort og støt vores arbejde. Vælg mellem:

• ET RAW-MEDLEMSSKAB FOR ET ÅR. KR 100
• JEG HAR GIVET DIN GAVE TIL RAW... 
 – VALGFRIT BELØB
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KØB GAVEKORT HER >>

Frivillige og ansatte advokater hos WCIC.

http://rawnordic.org/?page_id=68
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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

TAK FOR DIN STØTTE!

Der afholdes generalforsamling i RAW 
søndag d. 13. maj kl. 10.00. 

Adresse: 
Jægersborggade 49, 3. 2200 København.

Dagsorden adviseres på RAWS hjemmeside 
ca. en uge før generalforsamlingen.  Eventuelle 
forslag til dagsordnen skal sendes til 
forkvinde Lea Spenceley senest 1 uge før 
generalforsamlingen.

GENERALFORSAMLING
2012

VERDENS BEDSTE NYHEDER
RAW støtter kampagnen ‘Verdens Bedste Nyheder’, hvis 
mål er at give befolkningen mere viden om de konkrete 
resultater af udviklingshjælpen og arbejdet med at 
bekæmpe global fattigdom. Konkret knytter kampagnen 
an til FN’s 2015 Mål, som er den bredt anerkendte 
målestok for verdens udvikling. Verdens Bedste Nyheder 
er en opfordring til at få taget de sidste afgørende skridt 
mod 2015 Målene.

RAW arbejder med mål 3, at styrke kvinders rettigheder.

VI STØTTER:

LÆS MERE HER >>

http://verdensbedstenyheder.dk/
http://rawnordic.org/
mailto:lhspenceley@gmail.com
mailto:haugeastrid@gmail.com
mailto:fritse.zinner@gmail.com

