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Pressemeddelelse 

Chokerende spredning af corona-virus 

AarhuSomali vil hjælpe myndighederne med information og opsporing af smitte 

Ifølge oplysninger i pressen fra Aarhus-borgmester Jacob Bundsgaard er omkring halvdelen af de 
aktuelt smittede med corona-virus i Aarhus af somalisk oprindelse. Det vil AarhuSomali, og 
dermed en lang række somaliske foreninger i Aarhus, tage meget alvorligt. AarhuSomali tilbyder 
sammen med sundhedsmyndighederne og Aarhus Kommune at deltage aktivt i indsatsen med 
at sprede information, opspore smitte og forsøge at begrænse den. 

”Vi fik et chok, da vi hørte om den udbredte smitte blandt somaliere i Aarhus. Det er meget 
bekymrende, siger Abdirahman M. Iidle, talsmand for AarhuSomali, der repræsenterer 13 
somaliske foreninger i Aarhus. 

Umiddelbart er det svært at finde en forklaring på den store spredning af smitten blandt folk med 
somalisk baggrund. Der har ikke været holdt store arrangementer eller Eid-fester i det somaliske 
miljø. Det eneste nylige arrangement med en større forsamling af personer med somalisk 
baggrund, har været begravelsen af den skuddræbte Abukar Alim. Men her var der også mange 
personer med anden baggrund end somalisk til stede. 

”Familier med somalisk baggrund har været i Tivoli Friheden, Djurs Sommerland og Legeland i 
løbet af juli. Men det har mange familier med anden baggrund jo også været,” siger Abdirahman 
M. Iidle. 

Han forklarer, at folk med somalisk baggrund, ligesom andre etniske minoriteter, ofte arbejder i 
udsatte jobs som sosu'er, bus- og taxachauffører og med rengøring. Det er jobs, hvor man er ofte 
er i kontakt med mange mennesker. Og det kan måske være en del af forklaringen på 
smittespredningen. En anden del af forklaringen kan være, at somaliere bor i store familier og at 
man dermed er tæt sammen. 

”Vi tager det meget alvorligt, og vi vil reagere hurtigt på situationen,” siger Abdirahman M. Iidle.  

AarhuSomali tilbyder sammen med sundhedsmyndighederne og Aarhus Kommune at gøre en aktiv 
indsats for at sprede information, opspore smitte og forsøge at begrænse den.  
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