Planer om udvisning af
somaliere fra Danmark er en
skændsel
AarhuSomali kritiserer på det skarpeste de udvisninger, som flere somaliere nu muligvis kan se
frem til, i følge de seneste nyheder om regeringens planer om at gennemse et stort antal
somalieres opholdstilladelser.
Det er uhørt, at regeringen på denne måde vil forfølge en bestemt etnisk minoritetsgruppe og vil
tvinge folk til at rejse til Somalia, der stadigvæk er krigshærget og usikkert at opholde sig i. Det er
sigende, at regeringens egne folk, der skulle bedømme sikkerheden i landet, ikke en gang turde
forlade lufthavnen i Mogadishu.
Integrationen af somaliere i Danmark har ofte været kritiseret, og dansk-somaliere har været lagt
for had af politikere og meningsdannere. I AarhuSomali arbejder vi aktivt for at forbedre
integrationen og opnå større medborgerskab for dansk-somalierne, især dem der bor i Aarhusområdet. Vi har gennem de senere år konstateret, at flere med somalisk baggrund er kommet i
arbejde, mange af de unge tager uddannelse, og mange med somalisk baggrund klarer sig godt i
Danmark.
På baggrund af dette, altså at integration og medborgerskab blandt dansk-somaliere faktisk er i
stor fremgang, finder vi det usmageligt og skændigt, at regeringen på denne måde vil forfølge en
bestemt etnisk minoritetsgruppe, lægge somalierne for had og tilsyneladende forsøge at udvise en
stor del af os. Vi er bekymrede for denne etniske diskrimination, som vi frygter, i næste omgang vil
ramme en anden minoritetsgruppe, og så den næste og den næste…
Breve fra Udlændingestyrelsen om udvisning er begyndt at dumpe ind ad brevsprækkerne hos
flere dansk-somaliske familier. Det skaber stor usikkerhed og utryghed, og det er ødelæggende for
den indsats, som mange somaliere og somaliske foreninger gør, for at dansk-somalierne er en
aktiv del af samfundet og bidrager til det danske samfunds udvikling.
Vi er en ressource i det danske samfund, som i de seneste år er begyndt for alvor at udfolde og
manifestere sig. Mange af vores unge tager uddannelse og klarer sig godt, og de vil med stor iver
og ihærdighed være med til at bygge fremtidens Danmark. Flere og flere med somalisk baggrund
får arbejde og er med til at gøre det danske samfund rigere. Vi deltager i det danske foreningsliv, i
det politiske liv og i dagligdagen, som den udfolder sig i mange byers og områder i Danmark.
På baggrund af alt dette fordømmer vi på det skarpeste de udvisninger, som den danske regering i
stigende grad er begyndt at sende til en større og større gruppe dansk-somaliere.
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