
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Kære Abdirahman M. Lidle og Abdirashid Sheikh

 

Tak for jeres brev. 

 

Som politiker skal man også turde erkende, når man har begået en f

det gjorde jeg i forbindelse med interviewet med TV2 Østjylland

af flygtninge, der kommer til Aarhus

 

Jeg finder jeres reaktion helt forståelig og kan kun beklage, at jeg brugte en 

uheldig betegnelse, der kan medvirke til at 

gruppe.  

 

Somaliere udgør et vigtigt bidrag til den mangfoldighed, der lige præcist gør 

Aarhus til den dejlige by, den er, og vi har en afgørende vigtig opgave i at 

udvikle den mangfoldighed via en indsats for bedre integrat

gerskab.  

 

Jeg ved, at bl.a. AarhuSomali gør den stor indsats i den henseende

derfor også ærgerlig over, at jeg med min uheldige udtalelse har givet jer 

oplevelsen af, at jeres arbejde ikke er værdsat.

 

Jeg vil derfor gerne invitere repræsentanter for AarhuSomali til et møde her 

på borgmesterkontoret, så vi i direkte dialog kan lægge det her bag os, og 

drøfte hvordan vi bedst mulig kommer videre med den vigtige indsats

fælles om at arbejde for; at gøre Aarhus til en god by for all

 

I er meget velkommen til at kontakte min sekretær på 

nærmere.  

 

 

Med venlig hilsen 

 

 

 

Jacob Bundsgaard 

Rådhuset, Rådhuspladsen 2, 8100 Aarhus C

 

AarhuSomali 

v/ Abdirahman M. Lidle og Abdirashid Sheikh

aarhusomali@gmail.com 

Abdirahman M. Lidle og Abdirashid Sheikh, 

Som politiker skal man også turde erkende, når man har begået en fejl – og 

det gjorde jeg i forbindelse med interviewet med TV2 Østjylland om antallet 

af flygtninge, der kommer til Aarhus. 

Jeg finder jeres reaktion helt forståelig og kan kun beklage, at jeg brugte en 

kan medvirke til at stigmatisere jer som befolknings-

Somaliere udgør et vigtigt bidrag til den mangfoldighed, der lige præcist gør 

Aarhus til den dejlige by, den er, og vi har en afgørende vigtig opgave i at 

udvikle den mangfoldighed via en indsats for bedre integration og medbor-

Jeg ved, at bl.a. AarhuSomali gør den stor indsats i den henseende og er 

derfor også ærgerlig over, at jeg med min uheldige udtalelse har givet jer 

oplevelsen af, at jeres arbejde ikke er værdsat. 

ræsentanter for AarhuSomali til et møde her 

på borgmesterkontoret, så vi i direkte dialog kan lægge det her bag os, og 

drøfte hvordan vi bedst mulig kommer videre med den vigtige indsats, vi er 

fælles om at arbejde for; at gøre Aarhus til en god by for alle.   

I er meget velkommen til at kontakte min sekretær på 8940 2111 for at aftale 
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AFDELING 

Aarhus Kommune 

Rådhuset, Rådhuspladsen 2 
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Telefon: 89 40 20 00 
Direkte telefon: 89 40 21 00 
 
Direkte e-mail: 
borgmester@aarhus.dk 
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