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2016 blev et godt år for iværksættervirksomheden
Anodyne, der rykkede ind i ni lande. Nu skal Frankrig lære
de holdningskorrigerende T-shirts at kende /11

Byggekraner og gravkøer bliver i Risskov, hvor Aarhus
Kommune vil bygge billigt og alment - såkaldte ”små
boliger”. I alt er 600 nye boliger er på vej i Aarhus /06

HjortsHøj-egå

Bjarne Gaba var gennem en årrække fodboldtræner for
ungdomsholdene i HEI, Hjortshøj-Egå Idrætsforening.
Juleaften rundede han 70 år /14

Foto: jens thaysen
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Nepal er Kirstines andet hjem
Nytårs Menu

KUN UD AF HUSET, MIN. 2 KUV.
Krydderbagt Laks eller Tunmousse

m. grønne asparges, skaldyrsdressing, brød og smør

Rosa helstegt Oksemørbrad
eller Chicago Roast
m. gratinerede flødekartofler,
sauce bordelaise og salat

Osteanretning

5 slags oste, druer, peberfrugt og kiks

Dessert

Chokoladekonfektkage og mandelkage

Menu med Chicago Roast:
3 retter 199,-/4 retter 239,Menu med Oksemørbrad:
3 retter 259,-/4 retter 299,Bestilling senest d. 23. december.
KUN SOM TAKE AWAY OG SKAL HENTES MELLEM KL. 16.00. OG 18.00.

Bestil på 70 100 111 eller chicago.dk

Randers . Aalborg . Aarhus
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Kirstines kald

20-årige Kirstine donskov hjælper gennem den social
økonomiske virksomhed dinadi ofre for trafficking i nepal.
velgørenhed

Kirstine Lefevre Sckerl
klsc@stiften.dk

AArhus n.: Med bløde, strikkede huer og vanter kan man
ikke bare skærme sig mod
vinterens kulde og blæst, men
også støtte en god sag. I hvert
fald hvis det varme uldtøj er
købt gennem den social økonomiske virksomhed, Dinadi,
med base i Nepals hovedstad
Katmandu.
Projektet hjælper kvinder
der har været udsat for trafficking, hvilket er meget udbredt i Nepal. I Dinadi, der
betyder daggry, arbejder kvinderne med at strikke huer,
vanter og tørklæder, som så
bliver solgt på nettet.
For Kirstine Donskov, der er

vokset op i det nordlige Aarhus, er Nepal blevet hendes
andet hjem.
- Jeg havde en oplevelse af,
at jeg skulle være i Nepal, siger
hun og smiler.
Den 20-århusianer stødte
på begrebet trafficking under
et ophold på en bibelskole i
USA.
- Vi taler ikke så meget om
salg af mennesker, at det er
en realitet, så for mig var det
lidt en øjenåbner, at det overhovedet fandt sted, fortæller
hun.
Siden er trafficking blevet
hendes hjertesag.

vedvarende hjælp

Kirstine Donskov rejste til
Nepal i begyndelsen af 2016
for at blive klogere på, hvordan ofre for trafficking kunne
hjælpes bedst muligt.
- Jeg var interesseret i at finde ud af, hvordan man kunne
bringe kvinder ud af industrien på en sund måde. Der
er mange NGO’er i området,
som laver forskellige former
for arbejde for trafficking ofre.
For mig handler det meget
om, at hjælpen ikke bare skal
være et plaster på såret, den
skal være vedvarende. Kvinderne skal ikke bare i et terapiforløb. De har brug for at
kunne leve et nyt liv i frihed.
Men hvordan gør man det på
en god måde, fortæller Kirstine Donskov.
Efter nogle måneder i Nepal kom hun i kontakt med et
svensk-canadisk par, som var
i gang med at starte en strikkevirksomhed, hvor medarbejderne var ofre for trafficking. De boet i Nepal i tre og et
halvt år og havde allerede drevet en lignende virksomhed,
som de havde solgt videre.
Kirstine Donskov begyndte
at undervise kvinderne i at
strikke, og snart var hun med i
udviklingen af virksomheden.
I juni gjaldt hendes visum
ikke længere, og hun tog rejste
hjem til Aarhus igen for at arbejde og tjene penge til næste
ophold i Nepal, da hun ikke
får løn for den tid hun lægger
i Dinadi. Det gør de to grundlæggere heller ikke.
- Her i starten bliver alle væres ressourcer brugt på at vores nepalesiske ansatte får en
god løn, fortæller hun.

Kristen opvækst

Mens Kirstine Donskov sparer penge sammen er hun
igen rykket ind i sit barndomshjem i Aarhus Nord.
Her har hun, sammen med
sine to ældre brødre, haft en
kristen opvækst. Kirstine gik
på den kristne friskole, Jakobskolen, i Skejby. Som 18-årig
blev hun student fra Langkær
Gymnasium.
Efter et ophold på bibelskole i USA rejste hun til Filippinerne og Indien, hvor
hun blandt andet var frivillig
på et såkaldt "safehouse", der

hjælper kvinder ud af trafficking.
Men hun savnede en mere
holistisk tilgang til hjælpearbejdet, hvor der også blev bygget bro til samfundet udenfor,
så kvinderne for eksempel
havde et arbejde, når de ikke
længere kunne være tilknyttet et safehouse.
- Jeg oplever, at det, at bruge
en virksomhed i hjælpearbejdet, er en god idé, fordi det
ikke skaber en boble-virkelighed. Det her er en virkelighed,
hvor kvinderne også tjener
penge, og det er der noget
værdighed over. De er afhængige af os, men vi er også afhængige af dem, at de producerer noget for os. Det ser jeg
som en lettere overgang til det
virkelige liv, fordi det samtidig
er et trygt sted, hvor vi anerkender, hvad de har været i,
men også fokuserer på fremtiden og håb, forklarer Kirstine
Donskov.

ny bevidsthed

Mødet med Nepal har givet
Kirstine Donskov en stærkere bevidsthed om verdens
uretfærdighed. Ikke bare for
traffickingofre, men også for
andre mennesker som lever
under slavelignende forhold.
- Det præger meget min
måde at tænke på, for eksempel når jeg går i butikker
herhjemme. Hvor er varen
produceret og under hvilke
forhold? Det er en helt ny bevidsthed for mig, siger hun.
Den bevidsthed og et ønske om en større åbenhed
omkring produktionen, tror
hun, at der er flere, som deler.
Derfor er alle Dinadis varer
underskrevet af den, som har
strikket produktet.

I gang på Kickstarter

Siden april er 50 kvinder blevet ansat af Dinadi. De strikker hjemmefra og får penge
for hver hue eller vante, de
producerer. Lønnen er cirka
tre gange så meget end for
andre i samme branche. De
optjener også pension og får
lægehjælp, hvilket ellers er
sjældent i Nepal.
- I Nepal arbejder man
48 timer om ugen. Der er
ikke noget, der hedder halvtidsjob. Når man er præget
af traumer, kan man ikke
holde til at have så lang en
arbejdsuge. Så for mange af
kvinderne er der ikke noget
alternativ. Vi kan skræddersy
en stilling til den enkelte. Vi
muliggør arbejde for nogen,
som ellers ikke ville kunne
arbejde, måske fordi man har
små børn eller bare har det
skidt, fortæller Kirstine Donskov, der besøger kvinderne
hjemme for at følge op på,
hvordan det går med arbejdet, og hvordan de har det.
Dinadi blev sat i gang med
en kampagne på crowdfunding-sitet Kickstarter. Målet
var 6000 canadiske dollars
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De enkle huer, vanter og tørklæder er strikket af nepalnesiske kvinder,
som har været ofre for trafficking. På hvert produkt er der information
om, hvem der har lavet det. Foto: Dinadi

Århusianske Kirstine Donskov arbejder i strikkevirksomheden Dinadi, der hjælper nepalnesiske kvinder som har været ofre for trafficking. Foto:
Jens Thaysen

(ca. 32.000 kroner), men
ideen tiltalte mange, og da
tidsfristen udløb, var der
doneret over 28.000 canadiske dollars til projektet (ca.
150.000 kroner).
- Det siger også noget om, at
der er et marked for det her,
mener Kirstine Donskov.

Strikvarerne bliver primært
solgt på det skandinaviske
marked. I begyndelsen kun
på nettet, men med tiden
håber Dinadi også at være tilgængelig i butikker.
- Vores mål er at lave nogle
produkter, som kan stå for sig
selv. At folk tænker: "Wauw en

fed hue, den vil jeg gerne eje",
uafhængig af, hvad historien
er. Samtidig vil vi også gerne
bevidstgøre folk gennem vores vare, så der kommer en
personlig forbindelse mellem
producent og køber. Det er
noget, som jeg selv har savnet,
siger Kirstine Donskov.

Hjem til Nepal

I midten af januar vender Kirstine Donskov tilbage til Nepal.
Denne gang er det for at
blive i et års tid. Hun har fået
visum i længere tid i og med,
at hun er blevet indskrevet
på universitetet i Katmandu.
Her skal hun blandt andet på

Kirstine Donskov rejser i løbet af januar tilbage til Nepal, som er blevet
hendes andet hjem. Foto: Jens Thaysen

et intensivt sprogkursus for at
lære nepalesisk.
- Det er vigtigt for mig at
lære sproget. Man kan distancere sig med sprog. Hvis man
skal få folk til at dele ærligt og
have en oplevelse af at blive
mødt i øjenhøjde, så er det
bare svært på engelsk, siger

Kirstine Donskov, der ikke
længere føler sig fremmed i
Nepal.
- For mig er drømmen, at
mit hjem er i Nepal. Jeg har en
følelse af, at det er det, jeg skal
i mit liv, siger hun.
Se mere på www.dinadi.com

