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Af Ole Jessen

Emne: Medborgerskab og udvikling af AarhuSomali: Hvem er vi i forhold til at være 
danskere, hvordan identificerer vi os som aarhusianere. Hvordan udvikler vi AarhuSomali.
Oplæg: Asim Latif, ekspert i kapacitetsopbygning af etniske minoritetsforeninger,   

  chefkonsulent i Center for Socialt Ansvar.

Deltagere: Fra AarhuSomali og somaliske foreninger, 13 deltagere
Fra Aarhus Kommune: Chefkonsulent Anne Marie Larsen, borgmesterafd.
Presse: Rui Monteiro, Indvandrerradioen i Aarhus

Asim Latif beskæftigede sig i sit oplæg med forskellen på som indvandrer/flygtning at 
definere sig som dansker eller aarhusianer. Der er en del barrierer mht. at se sig selv som 
dansker, f.eks. noget så grundlæggende som statsborgerskab og stemmeret, mens det er 
meget nemmere at se sig selv som aarhusianer. Man får meget hurtigere stemmeret til 
byrådet og man definerer sig meget i forhold til at bo i byen. Ved en lille øvelse var 
deltagerne med til at beskrive, hvordan man kan definere en dansker og en aarhusianer, 
og hvilke forskelle der er.

”Det at være aarhusianer er en følelse, som ingen kan tage fra én. Men det at være 
dansker er meget et spørgsmål om statsborgerskab,” sagde Asim Latif.

Han talte også om sammenhængskraft og om at lukke en kløft. Hvortil Rui Monteiro 
tilføjede, at det i høj grad handler om at afmystificere, hvem somalierne er, hvad de 
foretager sig og klargøre, at mange med somalisk baggrund faktisk er aktive borgere i 
Aarhus.

AarhuSomalis ledende rolle 

Asim Latif kom ind på paraply-organisationen AarhuSomalis rolle og definerede den som 
”ledelse af identitet i forandring”.

Han konstaterede også, at ”planlagte forandringer indfrier sjældent de ambitioner, som var 
argumentet for at sætte dem i gang.” Han fortalte, at kun 30 procent af iværksatte 
forandringer i organisationer, firmaer osv. faktisk bliver til noget.

En del af problemet beskriver han således: Ledelsen bruger 15 dage på at definere, hvilke 
forandringer man vil have sat i gang. Mellemlederne får 15 timer til at sætte sig ind i dette. 
Men de folk, der i virkeligheden skal føre forandringerne ud i livet, får kun 15 minutters 
instruktion i, hvad det handler om. Asim Latif kalder dette for ”Triple 15 reglen”.

Aktivering af baglandet

Han talte videre om den brobygningsfunktion, som AarhuSomali har. Han forklarede, at 
den i virkeligheden går to veje. Dels ”opad” til myndigheder, embedsmænd, politikere osv. 
Men den går også ”nedad” til medlemmer i de somaliske foreninger.



”I AarhuSomali skal I både lede 'opad' og 'nedad'. Og hvis I vil have forandringer, så skal I 
knokle,” fastslog Asim Latif.

Dette fik AarhuSomali talsmand Abdirashid Sheikh til at sige, at der er afgørende vigtigt, at 
AarhuSomali gør en større indsats for at involvere og aktivere baglandet, altså de enkelte 
medlemmer i de somaliske foreninger.

Asim Latif fulgte dette om med at sige, at forandringer fungerer som et spejl, sådan at man
bliver bevidst om sig selv. Det handler om identitet, integritet og eksistens. Og med 
forandringer handler det om, at blive sig selv på ny - i det nye.

Dette rejste to spørgsmål: 

Hvad kan AarhuSomali gøre for det enkelte medlem i de tilsluttede foreninger? 

Hvad kan forandring gøre af forskel for dem, den skal gøre en forskel for?

Viden og erfaringer skal bearbejdes

Der var under Asim Latifs indlæg flere kommentarer fra deltagerne til nogle af hans 
pointer. Samlet blev der ikke draget nogen konklusion, hvilket der heller ikke var lagt op til.

Det blev dog tydeliggjort, at AarhuSomali som paraply-organisation for en række 
somaliske foreninger i Aarhus er velfungerende, med talsmænd, egen hjemmeside og 
styrke til at blande sig aktivt i den offentlige debat. Men det er afgørende, at medlemmerne
i de enkelte foreninger også bliver inddraget, og det er en meget vigtig opgave.

AarhuSomali møderækken fortsætter, og input fra dette møde indgår i den samlede sum af
viden og erfaringer, som siden skal bearbejdes, og hvorfra der kan uddrages konklusioner 
om, hvordan AarhuSomali kan udvikles videre til gavn for medlemmerne i de tilsluttede 
foreninger.

 


