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Læserbrev:

Godt at busning af skolebørn sættes under luppen
Af Daud Hussein Ahmed og Abdirahman M. Iidle, talsmænd for AarhuSomali
Godt at der nu endelig sker noget med den uansvarlige ordning, hvor skolebørn fra Aarhus Vest
køres i bus til skoler andre steder i byen. Forskning viser, at ordningen er skadelig for børnene, og
AarhuSomali har i årevis påpeget overfor politikere i Aarhus Byråd, at ordningen skal stoppes.
Mange forældre med somalisk baggrund har igen og igen beklaget sig over ordningen, der
fungerer dårligt for både børn og forældre. I foråret så vi i TV2 Østjylland Selma Abdinasir Jama
fortælle, at hun meget mod sin vilje blev flyttet fra sin lokale skole, for at blive kørt i bus til en
anden skole. Hun fortalte, at hun hver dag var ked af det, og at hun fik ’ar på sjælen’. Og der er
mange andre lignende beretninger fra ’busbørn’ i et sort kapitel i aarhusiansk skole-historie.
Forskning publiceret i foråret viste ganske alarmerende, at ’busbørnene’ ikke bare trives dårligere
på skolen, de dagligt køres hen til, med mavepine, mistrivsel og social isolation. De lærer også
mindre og får dårligere karakterer, end hvis de kunne gå på deres lokale folkeskole.
Mange gange er der stillet forslag i byrådet om at standse busning af skolebørn, flere gange af
Enhedslisten. Men hver gang forgæves. Nu kan vi se, at det ved budgetforhandlingerne i år er
besluttet, at der skal laves en undersøgelse af sprogindsatsen i daginstitutioner og i folkeskolen, og
hermed også af buskørsels-ordningen.
Vi hilser det meget velkomment, at byrådet endelig tager sig sammen og sætter buskørslen og
hele dette område under en lup. Det er et stort skridt fremad. Og med baggrund i de alarmerende
forskningsresultater forventer vi, at undersøgelsen kan resultere i nogle langt bedre og mere
forsvarlige ordninger.
AarhuSomali stiller sig meget gerne til rådighed med input, råd og vejledning til den kommende
undersøgelse.

