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Pressemeddelelse

Somaliere lukker foreninger, fester og al aktivitet
Somalisk corona taskforce i Aarhus er etableret – i tæt samarbejde med Aarhus Kommune
Som et led i samarbejdet mellem AarhuSomali og Aarhus Kommune om begrænsning af coronasmitten, holdt repræsentanter for en række somaliske foreninger, moskeer og boligområder i
Aarhus møde torsdag aften (6.8.) på Aarhus Rådhus. Stadsdirektør Niels Højberg deltog i en del
af mødet, og der blev derefter vedtaget en række foranstaltninger, som nu bliver sat i værk.
I mødet deltog repræsentanter for de største somaliske foreninger i Aarhus, fra fire moskeer i
byen og fra flere boligområder, således at langt de fleste med somalisk baggrund i Aarhus var
repræsenteret. Stadsdirektør Niels Højberg gennemgik situationen og udviklingen af coronasmitten, og han fremlagde anbefalinger fra kommunen og sundhedsmyndighederne.
Efter dette blev situationen diskuteret blandt de fremmødte, og der var fuld opbakning fra alle til
samarbejdet med Aarhus Kommune om at begrænse smitten. De forsamlede udgør fremover en
corona taskforce. Arbejdet i gruppe koordineres af Daud Hussein Ahmed og Abdirahman M. Iidle
fra AarhuSomali samt Abdinasir Jama, formand for Gellerupparken.
”På mødet var der enighed om, at vi alle sammen arbejder fuldt og helt sammen med Aarhus
Kommune og med sundhedsmyndighederne. Vi enedes også om, at vi vil følge myndighedernes
anbefalinger, og at vi vil delagtiggøre kommunen i vores beslutninger og handlinger,” siger Daud
Hussein Ahmed, talsmand for AarhuSomali og en af koordinatorerne i taskforcen.
På mødet blev der vedtaget følgende foranstaltninger:
Alle foreningerne, hvor man normalt mødes, holder lukket fra nu af og indtil situationen er bedre.
Alle sammenkomster, fester, bryllupsfester, fodboldspil mv. aflyses indtil videre.
Der oprettes et online-forum, hvor der løbende informeres om situationen og retningslinjer.
Det indskærpes, at personer i isolation overholder deres isolation. Taskforcen tilbyder at stå for
indkøb af mad og medicin til isolerede.
Det indskærpes, at man ikke unødigt besøger hinanden i hjemmene.
Personer fra taskforcen opsøger steder, hvor somaliere ofte samles, og anbefaler at de går hjem.
Foreningerne koordinerer indbyrdes, hvordan man forholder sig til den øgede corona-smitte.
Taskforcen gør opmærksom på, at corona ikke er tabu-agtigt som f.eks. aids og hiv, men at det er
som en influenza, alle kan få.
Der oplyses om, at hvis man ikke selv kan isolere sig, kan kommunen tilbyde overnatning på hotel.
Koordinatorer i corona taskforcen:
Abdirahman M. Iidle – tlf. 27 28 52 57
Daud Hussein Ahmed – tlf. 20 91 22 59
Abdinasir Jama – tlf. 42 95 52 29

