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Af Ole Jessen

Emne: Advocacy: Hvordan får vi indflydelse på beslutninger, kommunale og andre, der 
berører os og vores familier, vores foreninger og vores integration i det danske samfund.
Oplæg:  Klaus Dik Nielsen, advocacy officer, Open Society Foundations.

    Niels Højberg, stadsdirektør, Aarhus Kommune.

Deltagere: Fra AarhuSomali og somaliske foreninger: 16 deltagere
Fra Aarhus Kommune: HR og projektchef Per Jensen, borgmesterafd.

Stadsdirektør Niels Højberg talte om, hvordan man får indflydelse i det danske samfund. 
Han fortalte, at 60 procent af udgifterne i det offentlige går gennem kommunerne, så de er 
yderst vigtige.

Han viste tal for, hvor flittige befolkningsgrupper er til at stemme ved valg. Ved sidste 
kommunalvalg i Aarhus stemte 76 procent af alle aarhusianere. Af indvandrerne stemte 
kun 37 procent, men der var store forskelle mellem grupperne. Tyrkerne, der nu har været 
her i flere generationer, lå højst med en stemmeprocent på 59,5, mens somalierne lå ret 
højt med en stemmeprocent på 50,8. Til sammenligning havde folk fra Libanon, heriblandt 
palæstinensere, en stemmeprocent på 31,5.

Somalierne har gjort det godt

”Der bliver lagt mærke til, at somalierne er mere organiserede end andre 
indvandrergrupper. I bliver en foregangsgruppe, som mindretal i byen,” sagde Niels 
Højberg. Han mente, at dette danner en rigtig god baggrund for dialog om at få indflydelse.

”Somalierne har gjort det godt. Ja, kæmpemæssigt godt med hensyn til vælgerdeltagelse. 
Det bliver der lagt mærke til. Det gør en forskel. Og vi vil gerne høre jeres bud på, hvordan
I får indflydelse,” sagde Niels Højberg.

Stadsdirektøren gik derefter over til at tale om indflydelse på anden vis end gennem valg. 
Det drejer sig om indflydelse gennem de talrige foreninger, der findes i Danmark. Det kan 
være idrætsforeninger og boligforeninger, og der kan også opnås indflydelse gennem 
deltagelse i bestyrelser i skoler og børnehaver. Niels Højberg tog udgangspunkt i, at han 
selv har været formand for ungdomsafdelingen af en håndboldklub i Gellerup i syv år.

Vær opsøgende og grib mulighederne

Gennem aktiv deltagelse i foreninger får man træning i de demokratiske processer, lærer 
hvordan demokratiet fungerer og lærer den danske måde at få indflydelse på. Hermed  
kan folk fra minoritetsgrupper få større selvtillid og få indflydelse, Man kan få tillid til andre 
borgere, således at man kan blive medborgere og ikke modborgere.

Stadsdirektøren nævnte, at der også er mange etniske foreninger, som f.eks. 
AarhuSomali, og i den sammenhæng nævnte han, at med godt 4.000 med somalisk 
baggrund er der tale om en stor gruppe i Aarhus. Han fortalte, at 76 procent af 



indvandrerne er med i en forening, og til sammenligning er 94 procent af danskerne det.

Han mente, at man som indvandrer kan bruge foreninger til f.eks. at blive stærkere 
sammen. Han fortalte, at indvandrere oplever at få mere indflydelse, når de er aktive i en 
forening, end danskere gør.

”Vær opsøgende. Grib mulighederne for at få indflydelse. Vi vil meget gerne have et bedre
samarbejde med de etniske minoriteter,” sluttede Niels Højberg sit oplæg af med at sige.

Bøvlet at få indflydelse

Advocacy officer Klaus Dik Nielsen startede sit oplæg med at vise et billede af en kvinde, 
der står med et skilt med teksten: ”Together we can make a change”.

Han fortalte om Open Society Foundations rapporten om somaliere i Europa, bla. i 
København, som Osman Farah fra AarhuSomali har været med til at udarbejde. I den har 
der været fokuseret på social ulighed, eksklusion og diskrimination.

At få indflydelse med advocacy beskrev han således: Et organiseret forsøg på at ændre 
politik, handlingsplaner, praksis og holdninger, ved at præsentere evidens og 
dokumentation og argumenter for hvorfor ændringer kan ske. Han kaldte dette et 
'salgsargument'.

”At forsøge at få indflydelse er en lang proces, det er som et marathon løb. Det er bøvlet 
og det er 'messy business',” sagde Klaus Dik Nielsen

I skal investere i AarhuSomali

”Embedsmænd og politikere vil have facts ikke anekdoter. Men I har viden og evidens. 
Brug den,” sagde Klaus Dik Nielsen.

Han talte om, at det ofte er sådan med somaliske grupper, at myndighederne ikke ved, 
hvem de er og hvem man kan henvende sig til. 

”Men her i Aarhus ved man det, og ifølge Niels Højberg er der en åben dør,” sagde Klaus 
Dik Nielsen og tilføjede: ”I har en paraplyorganisation i AarhuSomali. I skal investere i den 
for at gøre den bedre, for at I kan få mere indflydelse.

Han fortalte om et eksempel på advocacy i Berlin, hvor der på skoler er blevet oprettet en 
klageinstans for klager over diskrimination.

Der lægges op til forhandling

Han beskrev målgrupper for advocacy som magtcentre med embedsmænd og 
spindoktorer, og desuden medierne og civilsamfundet. Man kan arbejde med konfrontation
eller med forhandling som metode.

”Her i Aarhus lægges der op til forhandling, da der er en åben dør,” sagde han. 

Klaus Dik Nielsen anbefalede AarhuSomali at få nogle flere unge med. Og så kan man 
med fordel 'tænke ud af boksen', f.eks. finde andre som kan være med til at åbne dørene 
for én, såsom fagforeninger og andre.

Han mente, at man skal være klar til at udnytte de ”windows of opportunity” der opstår. 
Man skal sørge for at blive en legitim partner og holde dialogen gående. Og så skal man 
dele ny information og gode processer i sit netværk.

Lære at tænke anderledes

Efter en pause var der debat om de to oplæg. Fra deltagerne blev der rejst en del kritik af 



Aarhus Kommune, fordi man har arrangeret rejse til USA for at lære om integration af 
somaliere, uden at invitere en eneste somalier fra Aarhus med på turen. Det blev kritiseret,
at Aarhus Kommune også i andre sammenhænge ikke har inddraget somaliere i Aarhus 
som personer med viden og kendskab og forslag til løsninger mht. problemer blandt 
somaliere i Aarhus.

Stadsdirektøren var lydhør overfor kritikken.

”Vi har nok i mange år tænkt, at integration af somaliere var noget, vi skulle gøre for jer. 
Men jeg tror, at vi skal vende det om og lære at tænke anderledes. Vi skal blive bedre til at
bruge jeres ressourcer. Vi skal invitere jer med i det,” sagde Niels Højberg.

Et konkret forslag blev grebet

Mohamud Jama fra AarhuSomali stillede forslag om et Round Table møde mellem 
AarhuSomali og borgmester, stadsdirektør og evt. andre. Dette blev grebet af 
stadsdirektøren. Han sagde: ”Jeg vil invitere AarhuSomali til et Round Table inden 
sommer, om 4-5 emner, og I kan foreslå de temaer, der er vigtigst.”

Han mente, at man hermed kan finde ud af, hvordan man bruge de somaliske ressourcer 
bedst. Open Society Foundations kan muligvis også inddrages.

”I har enorme ressourcer i det somaliske samfund. De kan bruges bedre, og som by kan vi
følge op på de diskussioner, der er startet nu,” sagde Niels Højberg, som mente, at dette 
kan bruges som et innovativt projekt, mht. at inddrage de etniske minoriteter i Aarhus.

Der blev desuden diskuterer flere andre emner og givet ekspempler fra flere byer i 
udlandet.


