
 

 
 
 

Århus den 30.5.2010

Pressemeddelelse 
 

De 12 somaliske foreninger fordømmer trusler 
 
De 12 somaliske foreninger i Århus, forenet i AarhuSomali, tager skarpt afstand fra trusler mod 
personer på grund af politiske holdninger og udtalelser. Vi er tilhængere af demokratiet og den åbne 
demokratiske debat. 
 
Vi er også tilhængere af, at hvis nogle personer bliver truet, så bliver dette meldt til politiet. Det 
gavner desværre ikke troværdigheden, hvis trusler ikke bliver politianmeldt, for dermed bliver 
sagerne ikke undersøgt, og der bliver ikke fremlagt beviser. Trusler mod en person er en alvorlig 
sag, som bør undersøges. 
 
De 12 somaliske foreninger har netop afholdt kulturfestivalen AarhuSomali i Musikhuset Aarhus 
den 27. maj samt oprettet hjemmesiden aarhusomali.dk. Med en åben festival centralt i Århus og 
med åben information om byens somaliske miljø, har foreningerne netop vist, at vi er en aktiv del af 
det kulturelle og politiske liv i Århus.  
 
Kulturfestivalen i Musikhuset samlede omkring 400 mennesker af forskellig herkomst. Det 
efterfølgende arrangement i Foreningernes Hus i Gellerup samlede op mod 700 somaliere. Til 
sammenligning samlede konferencen ”Fra parallelsamfund til demokratisk medborgerskab” kun en 
halv snes århusianske somaliere. Der bor ca. 3.700 mennesker af somalisk herkomst i Århus. 
 
Den omtalte konference mundede i øvrigt ud i konklusionen: at radikalisering ikke er et specifikt 
somaliske problem, men et generelt problem. På den måde fornægtede konferencen jo faktisk sig 
selv. De 12 somaliske foreninger har hele tiden sagt, at radikalisering ikke er et problem, der kan 
tilskrives bestemte etniske grupper. Konferencen gav os ret. 
 
De 12 somaliske foreninger samarbejder gerne med myndigheder om løsning af forskellige 
problemer. Og det sker allerede. Foreningerne har indgået et samarbejde med 
Integrationsministeriets indsats ”Brug for alle unge”. Samarbejdet gælder oprettelse af lektiecaféer i 
de somaliske foreninger støttet økonomisk af ministeriet. Dette samarbejde har vi fortalt om 
offentligt, men pressen har besynderligt nok kun vist sporadisk interessere i at fortælle om det. 
 
 
 
På vegne af de 12 somaliske foreninger bag AarhuSomali 
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