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Løsrevne tal og kriminelle nordmænd
Statistik kan bruges til meget. I statistikken over kriminalitet, fra Unitos, fremgår det, at unge mænd
fra Norge er næsten dobbelt så kriminelle som unge mænd fra Danmark, altså dømt efter
straffeloven ved 30 år. Giver det mening? Og har man bedt herboende nordmænd om at
kommentere deres tilsyneladende voldelige adfærd?
Nej, det har man nok ikke. For der er tale om meget små tal. Tilsvarende kan man spørge, om det så
giver mening at forholde sig til, at ifølge statistikken er somaliske unge mænd dobbelt så kriminelle
som unge nordmænd? Altså tilsvarende forhold som mellem danske og norske unge mænd. Ja,
hvad giver mening ud fra tallene?
Statistikken er problematisk. Den beskæftiger sig kun med tre årgange født i 1985-87. Tallene
forekommer løsrevet fra den samlede virkelighed, og man skal derfor være varsom med at tolke for
meget ud fra denne statistik. Så ingen forsidehistorie om kriminelle nordmænd.
Når det er sagt, erkender AarhuSomali, at de unges opdragelses- samt adfærdsudfordringer er et
stigende problem. Det har vi gentagne gange påpeget overfor Aarhus Kommune, i håb om en social
og pædagogisk indsats fra kommunen med henblik på forebyggelse af bl.a. kriminalitet.
Mange forældre af somalisk herkomst, samt flere somaliske foreninger i Aarhus, har i mange år været
i klemme mellem ekskluderende politiske og sociale systemer. Ofte fokuserer politikere og
myndigheder generelt på de negative sider og bidrager dermed ikke særligt meget til forebyggelse.
Til gengæld kæmper ofte pressede forældre, og foreninger med begrænsede frivillige ressourcer,
med at forsøge at løse diverse integrations- og samfundsmæssige udfordringer. AarhuSomali har i
flere år, ved diverse møder med myndigheder i Aarhus Kommune, advaret om tendensen vedr.
manglende kapacitet og ressourcer blandt foreninger til at forebygge opdragelses- og adfærdsvanskeligheder hos isolerede og sårbare unge og voksne.
AarhuSomali har ved disse møder gentagne gange råbt ”vagt i gevær” mht. store udfordringer med
unge i udsatte boligområder i Aarhus. Vi har desværre ikke oplevet særlig stor lydhørhed fra de
ansvarlige myndigheder, og generelt har vi ikke oplevet den store interesse for at gøre noget særligt
ved problemerne.
Samtidig oplever vi i AarhuSomali, at et stærkt stigende antal unge med somalisk baggrund tager en
længerevarende uddannelse, hvor de klarer sig godt i uddannelsessystemet og siden får jobs, som de
også bestrider på glimrende vis. Denne tendens beskrives ofte negativt, da den er en del af de
såkaldte ”problemer” med at nogle gymnasier befolkes af rigtigt mange unge med anden etnisk
baggrund end dansk. Jamen, der er jo tværtimod tale om en virkelig succeshistorie, når disse unge
befolker gymnasierne og senere universiteterne i stedet for domstolene og fængslerne. Men på
besynderlig vis fokuseres der i offentligheden også her mest på noget negativt.

AarhuSomali har de senere år med succes samarbejdet med Aarhus Kommune om flere projekter,
bl.a. vedrørende øget beskæftigelse og iværksætteri blandt aarhusianere med somalisk baggrund.
Desuden har vi i samarbejde med kommunen arbejdet med forbedring af det image, som unge af
somalisk herkomst har. Det er sket på baggrund af det stigende antal af disse unge, der klarer sig godt
i uddannelserne og på arbejdsmarkedet.
AarhuSomali går meget gerne ind i et samarbejde med relevante myndigheder omkring forebyggelse
af kriminalitet og andre problemer blandt unge med somalisk baggrund. Vi kender de unge, vi kender
problemerne, og vi har forslag til løsninger, som kan ændre virkeligheden – og dermed også
statistikkerne.
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