Århus den 27.6.2010

Pressemeddelelse:

Somaliske foreninger rækker hånden ud til samarbejde
De 13 somaliske foreninger i Århus, forenet i AarhuSomali, rækker nu hånden ud til et samarbejde
med myndigheder og politikere, samt somaliere man tidligere har været uenige med.
De 13 somaliske foreninger, der repræsenterer hovedparten af somalierne i Århus, har holdt et
daglangt seminar. Her har repræsentanter for foreningerne drøftet situationen efter den succesfulde
somaliske kulturfestival i Musikhuset Aarhus den 27. maj, hvor omkring 400 mennesker deltog.
”Der skal ikke graves grøfter. Der skal derimod samarbejdes til gavn for integrations-indsatsen. Vi
somaliere er demokratiske borgere i Århus, og vi vil på lige fod med andre århusianere være med til
at udvikle byen til et bedre sted at leve, bo og arbejde for os alle sammen,” lyder hovedindholdet i
seminarets konklusioner.
Ved seminaret blev der vedtaget et program for det kommende arbejde i AarhuSomali:
- At styrke integrations-indsatsen ved at øge samarbejdet med almindelige danskere, politikere og
relevante institutioner.
- At opsøge og i processen inddrage andre somaliske foreninger, som ikke er med i AarhuSomali.
- At fokusere på og yde støtte til somaliske familier og unge, som kæmper med sociale problemer
og vanskeligheder med at tilpasse sig samfundet.
- At de somaliske foreninger bedre koordinerer deres indsats, kulturelt, socialt og politisk.
- At hjemmesiden aarhusomali.dk fortsætter, og at foreningerne søger økonomiske midler til
professionel støtte til dette.
- At AarhuSomali én gang om året holder somalisk kulturfestival for alle århusianere.
”Vi rækker hånden ud til alle somaliere og alle somaliske foreninger i Århus og inviterer til et
samarbejde. Vi vil gerne have en bedre dialog og komme videre samlet, og vi vil gerne kunne
udnytte alle ressourcer blandt somaliere i Århus. Vi vil desuden meget gerne samarbejde med
politikere og embedsmænd,” siger Abdirashiid Sheikh, talsmand for AarhuSomali.
Ved seminaret blev der nedsat et udvalg, som vil forberede et to dages seminar til efteråret med
repræsentanter for alle somaliske foreninger i Århus samt inviterede politikere og embedsmænd.
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