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Debatindlæg fra AarhuSomali til Jyllands-Posten:  

Jo, der er stadig racisme i Danmark – desværre 

Af Daud Hussein Ahmed og Abdirahman M. Iidle, talsmænd for AarhuSomali 

Racisme trives desværre stadig i Danmark, også selvom Søren Espersen (DF) og andre politikere 

fremturer med, at det ikke findes. Diskussionen foregår lige nu på baggrund af de store protester 

mod racisme i USA, og de tilsvarende her i Danmark. AarhuSomali, der repræsenterer 13 somaliske 

foreninger i Aarhus, har i årevis påpeget, at der findes racisme og diskrimination i Danmark, og har 

konstruktivt arbejdet imod dette. 

I november 2014 udgav Open Society Foundations forsknings-rapporten “Somaliere i København”. 

Heri blev fremhævet: ”Dansk-somaliernes oplevelse af at være udsat for stærk diskrimination og 

stereotype forestillinger”. 

AarhuSomali holdt i januar 2015 et offentligt møde om rapportens konklusioner. På mødet stod 

flere dansk-somaliere frem og fortalte om diskrimination og racisme i hverdagen. Det handlede om 

unge i nattelivet, uddannede på jobmarkedet, busning af skolebørn, politikeres racistiske udtalelser 

i medierne og meget andet. Dette er en tragisk del af hverdagen for dansk-somaliere. 

Rigspolitiet udgiver hvert år en rapport om hadforbrydelser i Danmark, hvor antallet er stigende år 

for år. Den seneste omhandler 2018, hvor der er registreret 449 sager. Om dem står der: ”Racistisk 

motiverede hadforbrydelser var den mest udbredte motivkategori i 2018 (260 sager).” Det drejede 

sig særligt om vold, trusler og hadefulde ytringer, overtrædelse af straffelovens racismeparagraf 

266b, samt hærværk. Så politiet kan godt få øje på racisme i Danmark. 

Diskrimination og racisme er også strukturel. Et flertal i Folketinget har vedtaget de såkaldte 

”ghetto-love” ud fra ”ghetto-lister”, hvori der er andre regler for ”ikke-vestlige” indvandrere, 

herunder folk af somalisk herkomst, end der er for ”hvide danskere”. Dette har AarhuSomali ved 

flere lejligheder kritiseret for at være stærkt diskriminerende og i strid med Den Europæiske 

Menneskerettigheds Konventions artikel 14, der forbyder diskrimination. 

Denne strukturelle diskrimination ses også i de omfattende ”udlændinge-stramninger”, såsom den 

lave integrationsydelse og de øvrige ”fattigdoms-ydelser”. Der er desuden ”burka-forbuddet”, 

dobbelt straf i ”ghetto-områder”, vuggestue-tvang samt stramningerne mht. familie-sammenføring, 

tolkebistand, opnåelse af statsborgerskab mm. 

Det er i øvrigt påfaldende, at netop Søren Espersen råber højt om, at der ikke er racisme i Danmark. 

Som DRs Detektor har påvist, er flere af hans partimedlemmer fra Dansk Folkeparti blevet dømt for 

overtrædelse af racismeparagraffen. Og partiets medstifter Pia Kjærsgaard har Højesterets ord for, 

at nogle af hendes fremsatte synspunkter kan kaldes racistiske. 

AarhuSomali vil fortsætte sit konstruktive arbejde for at afskaffe racisme og diskrimination i 

Danmark, hvilket vi heldigvis kan gøre sammen med rigtigt mange andre danskere. Det kan man 

læse om på vores hjemmeside aarhusomali.dk. 


