
Til opsummering ved 5. møde i AarhuSomali møderækken:

Gennemgang af hovedpunkter fra de første fire møder (referater på aarhusomali.dk):

Møde 1:
Vi definerer os som aarhusianere, ikke nødvendigvis som danskere.
Det er vigtigt at få gjort op med fordomme og myter om somaliere.
AarhuSomali skal lede forandring, men vigtigt at baglandet aktiveres og er med.

Møde 2:
Somalierne i Aarhus er godt organiseret og aktive, men det er vigtigt at gribe de 
muligheder der er, for at få indflydelse.
Man kan arbejde med konfrontation eller forhandling. I Aarhus lægges op til forhandling.
Det er vigtigt at få flere unge med, og vigtigt at finde samarbejds-partnere.
På baggrund af kritik af, at kommunen ikke har inddraget somaliere i løsning af 
integrations-problemer, inviterer stadsdirektøren til et Round Table møde.

Møde 3:
Der er mange negative fordomme om somaliere, derfor vigtigt at mødes med 'danskerne'.
Det er vigtigt at fortælle om det store arbejde, som de somaliske foreninger udfører.
Det er vigtigt for somalierne i Aarhus at definere hvad man vil, og lave en handlingsplan.
Det er vigtigt at identificere sig med det danske samfund og ikke kun med det somaliske.
Det er vigtigt, at forældrene motiverer de unge til at tage en uddannelse.
Der er diskrimination og store problemer på arbejdsmarkedet, som gør det svært at få 
arbejde, også selvom man tager en uddannelse.
Der skal bygges bro mellem somaliere og etniske danskere, men samtidig er det vigtigt for
unge somaliere at fastholde den dobbelte identitet som både somalier og dansker.

Møde 4:
70-80 procent af etniske danskere har aldrig kontakt til indvandrere/flygtninge, derfor er 
det vigtigt at mødes, for at gøre op med de mange negative historier om somaliere.
En stor forskel mellem DK og USA er, at vi i DK er blevet ramt af hetz mod somaliere.
Det er vigtigt at gøre op med 'kuffert-mentaliteten' og indse, at man vil blive i Danmark.
Alle i Danmark har pligt til at deltage aktivt i samfundet.
En forskel fra USA er, at i DK er det lettere at få en uddannelse, lettere at få penge til 
projekter, og det er lettere at få dialog med politikere og embedsmænd. 
I USA kan man lettere få et arbejde, og der er større respekt for forskellige kulturer.
Det er vigtigt at deltage i samfundet, stemme ved valg, og derved opnå politisk indflydelse.

Udfra dette kan vi diskutere:
1. Hvad har vi lært i løbet af møderækken?
2. Hvordan kan vi i fremtiden bruge resultaterne fra møderne?
3. Hvordan kan vi bygge videre på indsatsen?
4. Hvad skal der tilføjes i rapporten om møderækkenk?
5. Hvad vil man gerne konkret formidle til interesserede og til partnere?


