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Rapport fra 5. møde d. 9.5.2015

Af Ole Jessen

Emne: Synliggørelse: Hvordan får vi gjort os synlige på en mere nuanceret måde, så 
fordomme i den offentlige debat og hos myndigheder ikke bremser udviklingen af 
medborgerskab.
Oplæg: Ole Jessen, redaktør af Aarhusomali.dk. 
Desuden: Opsummering af de 5 møder i møderækken – se vedhæftede oplæg om dette.

Deltagere: Fra AarhuSomali og somaliske foreninger: 11 deltagere

Ole Jessen fortalte om synlighed i offentligheden, især i pressen. Google-søgning giver 
først og fremmest masser af negative historier om somaliere i Danmark. Men AarhuSomali
har flere gange været i stand til at vende mediebilledet. 

Et eksempel er historien om Legeland, hvor alle somaliere blev udelukket. AarhuSomali 
var hurtigt ude med kritik, pressemeddelelse og udtalelser fra talsmændende. Det endte 
ikke som en presse-historie om somaliere som ballade-magere, men om en ulovlig 
diskrimination af en befolkningsgruppe.

Senest har AarhuSomali været hurtigt ude med en reaktion på, at Aarhus' borgmester i 
TV2 Østjylland talte om 'somaliske analfabeter'. AarhuSomali skrev et åbent brev til 
borgmesteren, også sendt til pressen, og borgmesteren svarede hurtigt med en beklagelse
og en invitation til et møde med ham.

Vi skal selv forme historien

I debatten efter oplægget var der stor tilfredshed med, at AarhuSomali har reageret hurtigt 
og professionelt i flere sager, senest mht. borgmesterens udtalelser. Der blev snakket om 
negative oplysninger om somaliere i statistik, og det blev foreslået, at AarhuSomali laver 
sin egen rapport om, hvordan forholdene er.

Det blev ridset op, hvordan somaliere i Aarhus siden 90'erne har gjort en indsats for at 
imødegå fordomme, f.eks. med en rapport, der gik imod en meget negativ rapport fra 
Aarhus Kommune om somalieres integration. Siden blev Somalisk Forum dannet og i 
2010 blev AarhuSomali etableret i forbindelse med den ophidsede diskussion om 
radikaliserings-konferencen, der kun skulle fokusere på somaliere.

Udviklingen er, at somalierne er blevet mere og mere professionelle i forhold til medier og 
offentlighed, men man har stadig 'spillet på danskernes banehalvdel'. Nu er der ønske om 
at man går fra reaktion til proaktion, da mange danskeres holdning til somaliere er baseret 
på uvidenhed. Det blev formuleret sådan: ”Vi skal selv forme historien.”

Der blev talt om, at somalierne havde en dårlig start i Danmark i 90'erne, og at ingen 
politikere var fortalere for somaliere. Men en del er også somaliernes egen skyld. Der 



ligger en stor opgave i at informere mere om somalierne, fordi mange danskere tror på, 
hvad de ser af negativt om somaliere i tv og i aviser. Der blev udtalt et ønske om at have 
egne aviser, og ikke kun aarhusomali.dk, som kun få læser. Dette mundede ud i: ”Vi skal 
gøre noget for at rette op på vores ry.”

Mere opsigtsvækkende i medierne

En af de unge somaliere mente, at man skal melde mere interessant og opsigtsvækkende 
ud i medierne, som f.eks. at det somaliske samfund tager ansvaret for at gå imod 
radikalisering. Der var samtidig stor ros til AarhuSomalis hurtige reaktion på 
borgmesterens nedladende udtalelser om somaliere.

En midaldrende somalier talte om en kløft mellem de unge og de lidt ældre somaliere, og 
om hvilken identitet, man har. Han sagde: ”Jeg vil gerne have, at de unge siger: 'Jeg er 
dansk-somalier, ikke at 'jeg er somalier' og ikke at 'jeg er dansker'.”

Det blev beskrevet som trist, at nogle unge somaliere lyver sig til en anden identitet, som 
f.eks. fra Erithrea, da man ikke skal flygte fra sin identitet. Det blev også påpeget, at nogle 
10-12 årige somaliere ikke snakker somalisk men heller ikke er ret godt til dansk.

Det blev fremhævet, at andre etniske minoriteter også har problemer, ikke kun somalierne.
Desuden at der er foregået en stor udvikling i det somaliske miljø, med flere på 
arbejdsmarkedet og flere unge i uddannelse. Det blev understreget: ”Vi skal deltage aktivt i
samfundet, både lokalt og på landsplan.” Det blev foreslået at arrangere debataftener for 
at sætte dagsordenen. Der er et stort ønske om at komme ud over 'dem' og 'os', fordi 
Danmark er et multikulturelt samfund.

Brug for en image-ændring

Det blev påpeget, at somalierne i Aarhus er kommet langt siden for 10 år siden, mht. unge 
der tager uddannelse og mht. at komme i medierne med vores synspunkter. Der er stor 
glæde over, at AarhuSomali var hurtigt ude, da borgmesteren talte negativt om somalierne.
Men grundlæggende har somalierne brug for en image-ændring.

En ung somalier roste AarhuSomali for reaktionen i Legeland-sagen, beskrev somalierne 
som lette ofre i medierne, og mente at man skal give igen med samme mønt: ”Vi skal være
mere provokerende og mere fremme.”

Når der er problemer med somaliere henvises der ofte til, at det er den sidst ankomne 
flygtninge-gruppe i Danmark. Men det blev kritiseret, at man bruger det som en forklaring, 
da det er omkring 20 år siden nu, de fleste kom hertil. Det gælder om at komme ud af 
offerrollen, integrere sig og bo hvor danskerne bor.

Opsummering af de fem debatmøder (udfra vedlagte oplæg)

- Vi har lært, at kommunen tager os alvorligt, at nogle lytter til os, at nogle ser vores 
hjemmeside, som drives af frivillige kræfter og for egne penge. Vi har høstet anerkendelse.
I København har unge somaliere opbygget organisation og netværk, uden at gå på 
kompromis med deres somaliske baggrund. Og det er identitet og kultur, der er afgørende 
for udvikling. Vi har lært om systemet, vi har lært om hinanden, og der er optimisme mht. 
at bygge bro mellem de midaldrende og de unge somaliere.



- Vi har haft gode oplægsholdere, og vi har etableret forbindelse til kommunen. Vi 
fortsætter med en professionel måde at gøre det på, og vi kan udgive egne rapporter.

- At vi har indgået et samarbejde med kommunen er det vigtigste, og deraf kommer nu, at 
vi skal til Round Table møde med stadsdirektøren. Vi er også kommet tættere på 
somaliske unge.

- Anerkendelse er vigtigt, og det er godt med Round Table møde. For fremtiden kan vi 
måske have et dialogforum mellem AarhuSomali og Aarhus Kommune.

- Advocacy er vigtigt, og det skal vi arbejde videre med. Vi skal have noget mere 
professionalisme og faglighed. Vores foreninger skal ikke kun være én-mands 
foretagender. Somalierne udgør 3 pct. af befolkningen. Der er 70 pct. arbejdsløshed hos 
somalierne. Vi skal ikke kun kigge op, vi skal også kigge på os selv, og så desuden tage 
os af de somaliere, der har sociale problemer.

- Gennem indsats og vilje kan vi nå langt.


