Århus den 25.5.2010

Pressemeddelelse

Forsker: Behov for dialog med somalierne
Hvis konferencen i Århus om radikalisering af somaliere bliver opfattet som stigmatiserende, så er
der behov for dialog med somalierne. Det mener terrorisme-forskeren Michael Taarnby.
Han er en af hovedtalerne på konferencen ”Fra parallelsamfund til demokratisk medborgerskab”,
som holdes i Århus den 27. maj. Konferencen handler om radikalisering blandt somaliere i Århus.
”Det er klart, at hvis mange somaliere opfatter konferencen som stigmatiserende, så er der behov
for dialog med dem,” siger Michael Taarnby til hjemmesiden AarhuSomali.dk
Mange somaliere i Århus ser konferencen den 27. maj som et udtryk for, at deres etniske gruppe
bliver yderligere marginaliseret og mistænkeliggjort. Michael Taarnby mener, at marginalisering
blandt somaliere er én af de faktorer, som er medvirkende til at udløse radikalisering, men der er
også andre vigtige faktorer, som religiøs påvirkning fra islam og personlige problemer.
Samme dag, som konferencen, holder 12 somaliske foreninger en somalisk kulturfestival i
samarbejde med Musikhuset Aarhus. Dette er af nogle blevet opfattet som en provokation og en
aktion imod konferencen. Sådan ser Michael Taarnby slet ikke på det.
” Det er da fint, at somalierne i Århus nu kommer frem og præsenterer deres kultur. Jo mere af den
slags, jo bedre, således at der kan blive bygget bro mellem somalierne og det øvrige Århus,” siger
Michael Taarnby til AarhuSomali.dk.
Man kan læse mere på www.aarhusomali.dk. Bag hjemmesiden står 12 somaliske foreninger i
Århus. De samme 12 foreninger, som holder somalisk kulturfestival i Musikhuset Aarhus, torsdag
den 27. maj kl. 14-16.30.
Formålet med hjemmesiden er med journalistiske artikler at beskrive hverdagen og vilkårene for
somalierne i Århus. Der er altså med denne nye hjemmeside tale om en lille udvidelse af
mangfoldigheden i informations-strømmen.

På vegne af de 12 somaliske foreninger bag AarhuSomali

Abdirahman M. Iidle
Medl. af Århus Kommunes Integrationsråd
Tlf. 27 28 52 57

Abdirashiid Sheik
De somaliske foreninger i Århus
Tlf. 28 50 31 90

