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Pressemeddelelse

Politikere vil lukke munden på etniske minoriteter
Hvis Integrationsrådet i Aarhus nedlægges, sådan som borgmesteren i Aarhus foreslår, vil de etniske
minoriteter i byen miste indflydelse og miste et vigtigt talerør. AarhuSomali, der repræsenterer 13
somaliske foreninger i Aarhus, er modstander af nedlæggelsen.
”Integrationsrådet har betydet utroligt meget for de etniske minoriteter i Aarhus. Det er virkelig en
styrkelse af demokratiet. Hvis det nedlægges, vil politikere og embedsmænd miste kontakten til de
etniske minoriteters foreninger og deres frivillige. I stedet vil man kun få input fra professionelle,”
siger Abdirahman M. Iidle, talsmand for AarhuSomali og desuden medlem af Integrationsrådet.
Til JP-Aarhus d. 22. september siger borgmester Jacob Bundsgaard, at han vil foreslå, at
Integrationsrådet nedlægges. Det sker på baggrund af en evaluering af rådets arbejde. Borgmesteren
begrunder det med: ”Evalueringen konkluderer, at den nuværende form er alvorligt udfordret.”
Men rapporten nævner også andre muligheder end nedlæggelse. Nemlig at Integrationsrådet kan
videreføres efter en ”reformulering”. Det fremgår også, at Integrationsrådet faktisk har udført en hel
del opgaver, bl.a. en stor indsats i udarbejdelsen af Aarhus Kommunes integrationspolitik. Også
andre råd og udvalg, som Ligestillingsudvalget og Ældrerådet, har ligesom Integrationsrådet været
udpeget til at blive lagt ind et nyt Medborgerskabsudvalg. Men de andre råd og udvalg opretholdes!
”Forslaget om at nedlægge Integrationsrådet opfattes af mange sådan, at politikerne vil lukke
munden på de etniske minoriteter. Og det er en farlig vej at gå. I AarhuSomali mener vi, at
Integrationsrådet ikke skal afvikles men i stedet for udvikles,” siger Abdirahman M. Iidle.
Aarhus' tidligere borgmester Nicolai Wammen har kaldt et forslag om at nedlægge Integrationsrådet
for ”forrykt” (JP-Aarhus d. 25.2.2006). Han sagde: ”Integrationsrådsvalget er derimod en fantastisk
øvelse i, at demokratiet altid må vokse nedefra, og at engagement giver indflydelse.”
”Det nævnes, at Integrationsrådet selv støtter nedlæggelsen. Men dette er ikke sandt. Forslaget har
ikke været til afstemning i rådet. Og det er min helt klare opfattelse, at der i Integrationsrådet er et
flertal for at bevare rådet og udvikle det,” siger Abdirahman M. Iidle, talsmand for AarhuSomali.
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