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TÆPPER- GARDINER-GULVE-MALING-BOLIGTEKSTIL

RING EFTER TÆPPE OG
GARDIN BUSSEN!
VI MÅLER GRATIS OP

Gardiner &
Brugskunst

  – og meget mere ...

ÅBNINGSTIDER
Mandag-fredag kl. 10–17

Lørdag kl. 10-13

SOL-
AFSKÆRMNING

SPAR OP TIL

30%

BRUGSKUNST
SPAR OP TIL

50%

Følg os på...

• VOKSDUGE
• GAVEKURVE
• FIRMAGAVER
• VASER
• STEARINLYS
• KRUS & GLAS
• MØBLER
• LYSESTAGER
• SKILTE
• URTEPOTTESKJULERE
• PLEJEPRODUKTER
• CHOKOLADE
• SPECIAL-ØL
• ØKOLOGISK SODAVAND
• VIN

• MARKISER
• PLISSÉGARDINER
• RULLEGARDINER
• LAMELGARDINER
• PERSIENNER
• FOLDEGARDINER
• MULTISHADE
• PANELGARDINER
• TRÅDGARDINER
• BADEFORHÆNG
• BADEMÅTTER
• PUDER
• PLAIDER
• HÅNDKLÆDER

Af Ole Torp 

oletorp@nrdc.dk

- VORES indtryk af Nordjyl-
land er, at det er et dejligt 
sted med skønne udsigter og 
en ren luft. På Nørrebro er 
luften ofte forurenet, og der 
er meget trafikstøj. Sådan 
bedømmer nogle af med-
lemmerne af ”Ishtar - De Et-
niske Rødstrømper” vores 
landsdel efter den første hal-
ve dag her.

Til daglig bor de på Nørre-
bro i København, men i sid-
ste uge var de inviteret af 
”Kvinder i Dronninglund” 
(stiftet for mere end 40 år si-
den) til et todages besøg i 
Østvendsyssel.

Omfattende program
Der var lagt et omfattende 
program for de to dage, som 
omfattede såvel besøg hos 
medlemmerne af Dronning-
lund-gruppen som sightsee-
ing i Storskoven, strand og 
havn i Asaa og flere andre 
seværdige steder i lokalom-
rådet.

Dagen sluttede med spis-
ning på Melholtgaard. Ef-
ter/under spisningen var 
der debat under overskrif-
ten ”Kvindeliv” med følgen-
de eksempler på under-
punkter: Mellemøstens 
kvinder møder Nordjyllands 
kvinder, Hovedstadens kvin-
der møder provinsens kvin-
der, By møder Land og selv-
følgelig Nørrebro møder 
Dronninglund.

Etniske rødstrømer
- Ishtar - De Etniske Rød-
strømper, er en socialøkono-
misk virksomhed, der blandt 
andet har til formål at drive 
et værested på Nørrebro for 
kvinder med anden kulturel 
og/eller etnisk baggrund. 
Ethvert overskud i Ishtars 
forretninger går ubeskåret 

til vigtige sociale formål.
Sådan hedder det om for-

målet med Ishtar, og det for-
søger kvindegruppen med 
stort held at gøre med et vel-
fungerende folkekøkken 
drevet af frivillige og med 
overvejende etniske danske-
re som kunder. Her tilbyder 
man eksotisk hjemmelavet 
mad - fortrinsvis af autentisk 
mellemøstlig karakter. Man 
driver også et cateringfirma, 
en genbrugsbutik, et møde-

sted og man underviser.
- Det meste af vores arbej-

de går på at fremme en god 
integration, fortæller Ma-
nal, som er forkvinde i Ishtar 
og i sin tid er kommet fra 
Irak. De øvrige kvinder i 
gruppen, som besøgte Dron-
ninglund, kommer oprinde-
ligt fra Ægypten, Marokko, 
Ruanda, Jordan og Pakistan.

- Vi har kontakt til så godt 
som alle kvinder i vores om-
råde på Nørrebro, men det 

er ret begrænset, hvad vi får i 
kommunal støtte. I stedet får 
vi tilskud fra forskellige pri-
vate fonde, f.eks. Lego Fon-
den. Derudover er vi økono-
misk selvstændige, og vi har 
endda kunnet donere 
80.000 kr. til en legeplads i 
Palæstina, oplyser Manal. 
Til forskel fra andre projek-
ter i bydelen, så drives Ishtar 
(navnet på krigs-og kærlig-
hedsgudinden i babylonisk 
og assyrisk mytologi) ude-

lukkende af indvandrerkvin-
der.

- Vi er selvstændige og 
selvstyrende, understreger 
flere fra den besøgende 
gruppe.

Passiv forsørgelse
Integrationen af udefrakom-
mende personer i Danmark 
får ikke mange roser fra de 
etniske rødstrømper. Den 
bliver karakteriseret som 
passiv forsørgelse.

- Danskerne er flinke og 
modtager os godt, men der-
efter vil de tilsyneladende 
helst være fri for at have me-
re med os at gøre, er der ud-
bredt enighed om i gruppen, 
som også understreger, at et 
arbejde, som de ikke alle 
har, er stærkt medvirkende 
til en god integration.

Kvindeliv var til debat

Inden spisningen gik snakken livligt på Melholtgaard helt på tværs af bosted, etnicitet, religion og anden baggrund. Foto: Ole Torp


