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“STOP India" 
 

- moderne og traditional 
dans fra Delhi 

 

Turné: 17/8-5/9 2017 

STOP menneskehandel og under-
trykkelse af kvinder og børn. 
“STOP” er en indisk NGO, der bekæmper tvangsprostitution og 
handel med piger i Indien. Mere end 1.500 piger er med hjælp fra 
STOP blevet løsladt fra indiske bordeller. 
 
I august-september 2017 kommer syv unge kvindelige dansere fra 
STOP til Danmark for at undervise danske unge og vise deres 
forestilling ASSHRAY – BLOMSTER. 

STOPs turné i Danmark arrangeres af Global Kids – www.globalkids.dk 



Om STOP India 
Frihed fra slaveri og ret til livet 

STOP er en indisk NGO, der i snart 20 år har  

været med til at befri handlede piger / unge 

kvinder og efterfølgende har hjulpet dem med 

at skabe sig et liv og en fremtid.  

Selve frigivelsen fra de slavelignende 

tilstande på indiske bordeller er nemlig kun 

første skridt. Derefter begynder det seje 

arbejde med at få pigerne integreret i 

samfundet, få dem sendt hjem til familien (hvis 

det er det, de ønsker), og hjælpe dem med at 

formulere nogle realistiske forventninger til 

fremtiden. Siden 2002 har STOP arbejdet med 

pigerne i "Family Home Asshray", hvor der 

bor op til 60 unge kvinder i kort eller længere 

perioder. 

Her får de unge kvinder psykologhjælp, hjælp 

til afvænning af evt. misbrug, medicinsk 

behandling for alvorlige sygdomme som hiv / 

aids, spedalskhed og tuberkulose. 

De vænner sig gradvist til en "normal" 

hverdag med skole og værkstedsaktiviteter 

som for eksempel: 

• tøjdesign  / skrædderi 
• kosmetik / skønhed 
• madlavning / bagning 
• klassisk indisk dans og sang 
• moderne dans og drama 
• kampsport og andet, der kan styrke 

pigernes selvtillid 
 

Dans og sang spiller en meget vigtig rolle i  

Asshray, og flere af de unge dansere bliver 

inviteret til at optræde ved koncerter og 

offentlige receptioner. 

Tøjmærket Azadi 

Azadi er hindi og betyder "frihed". Tøjproduk-

tionen giver de unge kvinder mulighed for at 

uddanne sig i tøjdesign og skrædderi.  

For kvinderne i Asshray er Azadi lig med 

frihed for fangenskab og en fremtid som 

økonomisk uafhængige. Tøjet er indisk stil 

med et vestligt flair, og kollektionen er 

designet i samarbejde med elever på tyske 

designskoler. Produktionen følger inter-

nationale Fair-Trade regler. STOP India: 

http://stopindia.in/ 

”Det betyder meget at 
komme ud over 
bogmediet…() Når man 
møder en person ansigt 
til ansigt, finder man ud 
af, at vi er slet ikke så 
forskellige, og det er 
vigtigt at opleve.” 
 

Lærer efter besøg af Nafsi 2016 



STOP i Danmark 
De syv unge dansere, der er udvalgt til turneen, er mellem 12 og 21 år. De kommer 
sammen med træner og professionel danser Savithri Elumalai . 

Med STOP-turneen ønsker Global Kids at 
motivere danske unge til at styrke deres 
interkulturelle kompetencer og søge 
yderligere viden om Indien og om FNs 
Verdensmål - specielt målene 

5. Ligestilling mellem kønnene 

16. Fred og retfærdighed – herunder STOP 
for menneskehandel. 

Workshops 
Gruppen tilbyder workshops i  

• Moderne og klassisk dans 

• Hennamaling 

• Taekwando 

Der kan være op 50 deltagere i en workshop. 

Dog vil færre deltagere betyde en tættere 

kontakt deltagere og undervisere. 

OBS: Turné fra 17. august  
til 5. September 2017 
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En workshop kan kombineres med 

efterfølgende forestilling. 

Forestilling 
ASSHRAY - BLOMSTER 

En smuk forestilling med klassisk dans fra 

Indiens forskellige regioner blandet med 

moderne Bollywood-dans og teaterscener 

om et liv med seksuelle overgreb og 

undertrykkelse.  

De unge kunstnere fra Asshray ønsker  med 

forestillingen at vise Indiens kulturelle 

mangfoldighed og sammenligner den med 

en stor buket farverige blomster. 

Praktisk: 7 unge og 1 leder 

Scene 6 × 6 m. 

3 mikrofoner (til instrumenter + vokal), cd-

afspiller og lydsystem, scenelys. 

Organisering 

Som udgangspunkt er prisen for en workshop 

(3 timer): 3.000 kroner  

En forestilling (60 minutter): 3.000 kroner 

Halvdelen af pengene tår ubeskåret til STOPs 

arbejde mod menneskehandel i Indien. De 

resterende midler dækker flyrejser*, 

transport (minibus med trailer),  forsikring, 

forberedelser, lommepenge og tourguide / 

chauffør. 

Den lokale arrangør vil have ansvar for kost 

og logi. (Aftales med Global Kids) 

* Flyudgifter deles med KinderKulturKarawane i 

Tyskland. 
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”Det var ren 
foræring at få FNs 
Verdensmål ind på 
en måde, så det 
giver mening. 
Målene hænger nu i 
vores aula, og det er 
efter besøget blevet 
et af skolens 
fremtidsmål at have 
en større globalise-
ringsagenda. Det er 
vigtigt for forkælede 
danske børn at se, at 
hele verden ikke er 
dem og Danmark.  
Vi fik kendskab til 
verdensmålene via 
Global Kids, og det 
er virkelig en 
motivation for at 
sætte os ind i og 
forstå. For at være 
helt ærlig havde jeg 
ikke sat mig ind i 
verdensmålene, så 
det var en øjenåbner 
for os.” 
Lærer efter besøg af 

Nafsi i 2016 



 

 
De fleste ofre for 
menneskehandel  
er kvinder og piger 
 
Ifølge en ny rapport fra FN er langt de fleste 
ofre for menneskehandel i verden – 71 
procent - kvinder og piger, og en tredjedel 
er børn. 

Kvinder og piger bliver normalt solgt til ægteskab 
eller seksuelt slaveri. Mænd og drenge bliver solgt 
som arbejdskraft til for eksempel minesektoren, som 
soldater og som slaver.  

På verdensplan er 28 procent af ofrene børn, men i 
Afrika syd for Sahara er 62 procent af ofrene børn, og i 
Mellemamerika og Caribien er det 64 procent.  

Handel med mennesker er mange steder en del af 
international organiseret kriminalitet, og ofrene 
kommer som oftest fra de fattigste sektorer 

http://www.un.org/sustainabledevelopment/blog/2016/12/
report-majority-of-trafficking-victims-are-women-and-girls-
one-third-children/ 

Global Kids er et Spor Media projekt, der byder på 
kulturbesøg og bidrager til børn og unges 
interkulturelle kompetencer.  

Siden 2003 har Spor Media samarbejdet med 
KinderKulturKarawane i Tyskland og i Danmark 
primært med Kalundborg Kommune om besøg af 
børne- og ungdomskulturgrupper fra Afrika, Asien  
og Latinamerika.  

Se: www.globalkids.dk                              

Kontakt: gitte@spormedia.dk, Tel: 20930026 

Min revolution er at danse 

https://www.youtube.com/watch?v=RPTH5Inik1I 


