
DIAMANTER 
FRA KVINDER 
TIL KVINDER
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Fairtrade diamanter på vej til Danmarks kvinder – Socialt bæredygtige diamanter – 

Diamanter redder liv – Diamanter helbreder blindhed – Diamanter uddanner fattige indere... 

Disse sætninger kunne alle have været valgt som overskrift til denne artikel, der handler om, at

Esther Nielsen fra Crystal Design nu kan levere Wesselton-diamanter, slebet til international kvalitet

af fattige eneforsørgende kvinder i Indien. Kvinderne er uddannet og ansat af Bhansali Trust, der

er noget så ualmindeligt som en kombination af en privat familiedrevet hjælpeorganisation og en

af verdens førende diamantleverandører til blandt andet det internationale marked i Antwerpen.

Esther Nielsen fra Crystal Design 
tilbyder nu bæredygtige diamanter 
fra Bhansali Trust. Esther Nielsen har
direkte kontakt til Ashok Bhansali, 
med hvem hun har holdt adskillige 
private møder i Indien.

BHANSALI
DIAMANTERNE
Crystal Design præsenterer de
bæredygtige diamanter på GSU
messen. Diamanterne er slebet til
international standard i kvaliteter-
ne VVS, VS, SI 1. Diamanterne er
hovedsageligt i små størrelser og i
farverne Top Wesselton og Wessel-
ton.

Af Esther Nielsen 
og Karin Malmberg
Redigeret af 
Gunna Egelung Hesselbjerg
Foto Karin Malmberg
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Et stort dilemma i Indien er, at det ikke er ualmindeligt, at
en ung pige bliver gift med en meget ældre mand, især hvis hen-
des familie er fattig og har flere døtre. Det sker, fordi pigens fami-
lie betaler medgift for at få bortgiftet deres døtre, og en ældre
mand forlanger typisk ingen eller kun en lille medgift. Desværre
betyder ægteskabet med den ældre mand også, at kvinden ofte
bliver enke eller i hvert fald enlig forsøger, fordi manden enten dør
eller bliver for gammel eller syg til at arbejde. Som regel har han
dog evnet at gøre sin unge hustru gravid et antal gange, således
at der kan være en stor familie af forsørge.

Fastlåst i fattigdom
En kvinde i denne situation har ikke megen mulighed for at sikre
familiens økonomi. Hun kan tjene små 100 danske kroner om
måneden som hushjælp, ved vejarbejde eller i landbruget. På en

Den familiedrevede private fond,
Bhansali Trust, har uddannet 
over 600 af Indiens allerfattigste
kvinder til at være diamantslibere 
i international klasse. Esther Nielsen
fra Crystal Design kan nu tilbyde
disse bæredygtige diamanter til 
danske guldsmede og designere.

Kvalitetsbevidst værksted udfører
•  Reparationer
•  Specialopgaver
•  Fattearbejde
•  Rhodinering og forgylding

Kort sagt, alt inden for faget. 
Ring eller mail for yderligere informationer 

om hvordan vi kan opfylde jeres behov.

Henrik Saugbjerg

Silkeborgvej 255 – 8230 Åbyhøj

Tlf. 86751314 – 29802629

henrik@saugbjerg-guld.dk

www.saugbjerg-guld.dk
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fabrik kunne hun tjene flere penge, men
det er en meget usikker tilværelse, for her
er hun sammen med mænd og løber en
stor risiko for at blive voldtaget. En voldta-
get kvinde har per definition selv været ude
om det. 

De 100 kroner om måneden er ikke
penge nok til mælk eller grøntsager, og
frugt er en uopnåelig luksus. Mange fami-
lier ejer ikke et håndklæde, en tandbørste
eller et myggenet. Familien lever af et flad-
brød, der dyppes i vand, salt og chili for at
give det lidt smag. Hvis man er heldig, får
man sådan et brød mere end en gang om
dagen. 

Underernæring og sygdom er derfor en
del af hverdagen for disse familier.
Mangelen på A-vitaminer i maden betyder,
at mange børn fødes blinde. Endvidere er
tuberculose en livstrussel, der dræber
mange i en ung alder, og da sygdommen

har et langt forløb, og den syge ikke har
kunnet arbejde i flere måneder, står enken
ofte tilbage med ubetalte regninger til
læge, medicin og lån, de været nødt til at
tage i sygdomsperioden. 

Mange stedet i Indien er der tradition
for, at en enke ikke kan gifte sig igen; kvin-
den er derfor låst fast i en meget dårlig
situation. En ellers velfungerende familie
kan køres helt i sænk. Børnene kan for
eksempel blive nødt til at holde op med at
gå i skole og i stedet begynde at arbejde,
og en ond spiral er sat igang. 

Ny chance til kvinderne
Men ét sted i Indien er der skabt bedre vil-
kår for eneforsørgende fattige kvinder. Den
familiedrevne private fond og hjælpeorga-
nisation, Bhansali Trust, oprettede i 2004 et
projekt for at hjælpe unge enker til at for-
sørge sig selv og deres børn. Hoved-
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BHANSALI TRUST
Dinesh Bhansali var en fattig han-
delsmand i Gujarat, der lærte sine syv
sønner at respektere deres medmen-
nesker. Familien Bhansali er jains.
Jainismen er en religion, som ligger
nær buddhismen. En jain lever sit liv
med stor opmærksomhed på ikke at
skade andre og at minimere sine egne
behov. Dinesh så det som sin selvfølge-
lige pligt altid at dele med dem, der
havde mindre end han selv. For ham
var det naturligt ikke at dømme om
andres motiver og handlinger, men selv
foregå med et godt eksempel.

Den ældste søn rejste som seksten-
årig til Mumbai og startede en dia-
manthandel, som hele familien snart
tog del i. Mahesh, en anden af sønner-
ne, havde oprindeligt tænkt sig at blive
jainpræst. I stedet uddannede han sig
til ingeniør for at arbejde praktisk på at
forbedre de fattiges vilkår. Han valgte
også at forblive ugift for at kunne
bruge al sin tid og energi på socialt
arbejde. Ashok, som har kone og tre
børn, bruger også halvdelen af sin tid i
det sociale arbejde i Radhanpur. De
øvrige brødre er beskæftiget i familiens
dimantvirksomhed.

– Vi tjener pengene, og Mahesh
bruger dem, siger de. Det giver balan-
ce.

Det var under tørkekatastrofen i
Bihar 1967, at familien for første gang
tog fat på et virkeligt stort hjælpearbej-
de. Ud fra erfaringerne med hjælpen
under katastrofen grundlagde Dinesh
Bhansali Trust i 1969, som han var
leder af indtil sin død i 2002.

Alle syv brødre er enige om at
bruge ikke blot en stor del af overskud-
det fra diamantindustrien, men også
en del af deres egen kapital til socialt
arbejde.

– Brødrene Bhansali sælger dia-
manter til de rige og bruger pengene
på skoler og hospitaler til de fattige,
siger danske Karin Malmberg, der som
sygeplejerske selv har arbejdet i ver-
dens største grå-stær-operationslejr,
hvor man hvert år opererer næsten
1000 mennesker om dagen – naturlig-
vis organiseret af Bhansali Trust. 

Det er Karin Malmberg, der har
taget fotografierne til denne artikel.

Ved at indtage det 
utraditionelle synspunkt, 
at forretningsmænd har den
moralske forpligtelse til at
beskytte de mindre heldige,
har vores trust sat et nobelt
eksempel, som andre 
forhåbentligt vil følge.

Ashok Bhansali

Til venstre det fladbrød 
med en skål chili, 
som er mange fattige 
inderes eneste måltid.

Herunder en kvinde med sin datter foran 
deres bolig, som er blevet sat i stand takket
være hendes løn som diamantsliber.

Alle diamantslibere er registrerede med fotos – også af deres familie. Fotoet fungerer som sygesikrings-
bevis, og hele familien har fri adgang til Bhansali Trustens hospitaler og får juridisk og økonomisk hjælp.
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formålet var, at øge kvindernes
månedlige indkomst, så det blev
muligt for dem at leve et værdigt liv. 

Trusten har i over tredive år funge-
ret som social- og sundhedsvæsen for
op mod en million mennesker i de til-
bagestående og fattige dele af Gujarat
og Rajashan i Nordindien og dækker
næsten alle aspekter af familiens liv
med synlige vedvarende forbedringer
af livskvaliteten. Bhansali Trust uddan-
ner, ansætter og lønner eneforsørgen-

de kvinderne, giver skolegang til deres
børn, sikrer fri adgang til trustens egne
hospitaler og yder økonomisk og juridisk
rådgivning.

– Teach one person, and the whole
family will be uplifted, er Bhansali Trustens
motto. 

Internationale diamantslibere
At uddanne disse kvinder til netop at blive
diamantslibere kan synes et mærkeligt
valg. Men Bhansalifamilien ejer adskillige
diamantsliberier og har i årevis drevet en
overordentlig succesrig virksomhed med
produktion og salg af diamanter på det
internationale marked. Diamantslibning er
derfor noget, familien er særdeles velkendt
med. Og til trods for, at de fleste af 

kvinderne er analfabeter og har mange
problemer at slås med, har det vist sig, at
mange af dem er blevet meget dygtige til
håndværket, og kvaliteten af de slebne dia-
manter er absolut i international klasse.

Trusten driver i dag ti diamantsliberier,
hvor kun kvinder arbejder. Typisk tjener
kvinderne her omkring 600 danske kroner,
i stedet for de normale100. Når en kvinde
hjælpes, hjælpes hele familien, som motto-
er siger. Familien får mulighed for at repa-
rere deres huse, og de får økonomi til at
købe ernæringsrigtig mad. Trusten ved, at
hvis der ikke er orden i de små detaljer, kan
familien ikke fungere.

Hele overskuddet fra diamantsliberierne
tilfalder kvinderne. Trusten har ingen profit
på dette arbejde og gør alt for at holde
udgifterne nede, så kvinderne får mest
muligt. Der arbejder i dag cirka 650 kvin-
der, og man er ved at bygge nye fabrikker,
så der bliver arbejde til 1000 kvinder i alt.

Brødrene Mahesh og Ashok Bhansali,
der i dag leder familiens trust, har dagligt
tæt kontakt til det samfund, de selv stam-
mer fra, og som de prøver at hjælpe. Og
hvert nyt tiltag vidner om dyb indsigt i og
respekt for kvindernes liv. For eksempel bli-
ver de nye fabrikker, der er under opførel-
se, placeret tyve minutters gang fra bussta-
tionen. Det er meget bevidst. Kvinderne
har været vant til hårdt fysisk arbejde, men
som diamantslibere sidder de på en stol
hele dagen og har derfor brug for den eks-
tra motion. 

Bhansalibrødrene tror på, 
at den kvinde, der har lært 
at læse og skrive, vil sørge for, 
at også hendes børn lærer at
læse og skrive.

Indtryk fra et af Bhansali Trustens diamantsliberier, hvor eneforsør-
gende kvinder kan arbejde i tryghed og til en væsentlig bedre løn, end
de ellers ville opnå.

Da Esther Nielsen mødte Bhansalifamilien første gang, var de ikke
bekendt med begrebet fair trade. Ashok Bhansali er i øjeblikket med
Esther Nielsens hjælp igang med at undersøge, om der er internatio-
nale og ensartede standarder for betegnelsen. Under alle omstændig-
heder er der næppe tvivl om, at Bhansalidiamanterne må betragtes
som i høj grad bæredygtige og med til at forbedre livskvaliteten
væsentligt for nogle af Indiens allerfattigste og mest udsatte kvinder.

Se også artiklerne 
om bæredygtige 
smykker fra
Fair Trade Jewellers, 
bæredygtige perler 
fra Fiji og Leonardi
DiCaprios ur
andet steds i bladet.
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