
 

 

hamiconsult støtter 

iværksættere i Kosovo 
 

Kosovo er et samfund præget af enorm 

arbejdsløshed og fattigdom – særligt for 

kvinder og minoritetsgrupper. 

 

Med støtte fra erhvervspartnere kan Dansk 

Flygtningehjælp give træning og startkapital til 

medlemmer af udsatte minoritetsgrupper med 

henblik på at give dem hjælp til at etablere egne 

mikrovirksomheder og blive selvforsørgende. 

 

hamiconsult a/s er en mindre ingeniør-

virksomhed, etableret i 1987 af Hardy og Sonja 

Mikkelsen. Allerede dengang var virksomheden 

visionær og nytænkende i sin tilgang til 

konstruktions- og ingeniørmæssige løsninger. 

Hardy og Sonja vovede at satse og starte op som 

selvstændige, uanset at politiske stramninger gav 

stærkt faldende byggeaktivitet. Grundtanken bag 

var – og er – at samfunds-mæssige udfordringer 

og modstand ikke må hindre initiativ og 

udvikling. Derfor ser hamiconsult a/s også en en 

rød tråd mellem ånden i virksomheden og deres 

støtte til iværksætter projekter i Dansk 

Flygtningehjælp.  

 

Når støtten er gået netop til Dansk 

Flygtningehjælp, så skyldes det både et ønske 

om at tage et socialt ansvar, som rækker længere 

ud end Danmarks grænser, og muligheden for at 

støtte et specifikt formål som iværksættere.  

”Som virksomhed påtager vi os gerne et socialt 

ansvar, men vi vil gerne have en rød tråd i vores 

engagement og det får vi i høj grad ved at støtte 

iværksættere i verdens brændpunkter. Vi giver 

nogle initiativrige sjæle i en ellers kaotisk 

situation, mulighed for at skabe en forretning, 

som forhåbentlig kan sprede sig som ringe i 

vandet og være med til at sikre selvforsørgelse. 

En selvforsørgelse som giver håb og overskud til 

fremtiden, og dermed være fundament for en 

positiv udvikling, som giver en mere sikker 

fremtid”, udtaler Christian Ohn, adm. direktør. 

 

I virksomheden har medarbejderne også taget 

godt imod samarbejdet. ”Vores medarbejdere 

synes det er sund fornuft, at give andre langt 

mindre privilegerede mennesker mulighed for at 

komme på arbejde.  Således giver arbejdet den 

form for normalitet i en verden, hvor basal 

overlevelse i sig selv kan være en udfordring. 

Mange af vores medarbejdere er unge 

mennesker, som ved hvor svært det kan være at 

få foden inden for på arbejdsmarkedet – et 

arbejdsmarked som er med til at skabe identitet 

og give økonomisk tryghed. Derfor er vores 

medarbejdere stolte af, at vi som virksomhed er 

med i projektet omkring iværksættere, som skal 

være med til at skabe et arbejdsmarked, der kan 

give håb for og sikkerhed til fremtiden”, siger 

Christian Ohn.  

 

I Kosovo er støtten fra erhvervspartnerne blandt 

andet ført til udviklingen af en genbrugs-

virksomhed med fokus på at etablere formelle 

affaldsindsamlingsgrupper og anerkende dem 

som nøgleaktører i genbrugsindustrien. 


