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Pressemeddelelse

Klart flertal i Integrationsrådet for at bevare det
De politikere i Aarhus byråd, der ønsker at nedlægge Integrationsrådet, må overveje sagen grundigt 
igen og ombestemme sig. Et flertal på 7 ud af 11 medlemmer i Integrationsrådet har nu meldt klart 
ud, at de ønsker Integrationsrådet bevaret i en ny form.

”Undertegnede medlemmer af Aarhus Kommunes Integrationsråd opfordrer Aarhus Byråd til at 
bevare og videreudvikle Integrationsrådet i en ny form og med en ny målsætning,” skriver de syv 
medlemmer i et brev, der i dag er sendt til alle medlemmer af Aarhus Byråd. De syv er: Abdirahman 
M. Iidle, Hafizullah Amirzai, Helge Ratzer, Irina Senchuck Hansen, Murat Kilic, Nemat A. 
Houshmand og Senan H. Mahmoud.

”Dette viser tydeligt, at et flertal i Integrationsrådet gerne vil bevare og udvikle rådet, til gavn for 
integrations-indsatsen i Aarhus. Påstanden om, at Integrationsrådet selv har ønsket at blive nedlagt, 
må nu forstumme,” siger Abdirahman M. Iidle, talsmand for AarhuSomali, medlem af 
Integrationsrådet og medunderskriver af brevet til byrådspolitikerne.

Socialdemokraterne har fremhævet, som en meget afgørende faktor for, at de vil nedlægge 
Integrationsrådet, at rådet selv skulle have peget på, at det bør nedlægges. 

”Nu har et flertal i Integrationsrådet meget tydeligt fortalt politikerne, at de ønsker at bevare rådet. 
Det må så være den afgørende faktor, der betyder, at politikerne ombestemmer sig og bevarer 
rådet,” siger Abdirahman M. Iidle.

AarhuSomali rejste debatten og protesterede mod nedlæggelse af Integrationsrådet. På vegne af de 
13 somaliske foreninger bag AarhuSomali blev der gjort opmærksom på, at hvis Integrationsrådet 
nedlægges, vil de etniske minoriteter i byen miste indflydelse og miste et vigtigt talerør.

Hidtil har Enhedslisten, De Radikale og Venstre støttet, at Integrationsrådet bevares i en ny form. 
Sagen behandles på byrådsmødet på onsdag.
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