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Pressemeddelelse: 
 

Må vi så bede om respekt for demokratiet 
 

I årevis har beboerne i udsatte boligområder været kritiseret for ikke at deltage i demokratiske 

valg i samme omfang som andre i samfundet. Ved det nylige folketingsvalg steg stemmeprocenten 

i Gellerup kraftigt, og de indædte kritikere burde være glade. Men nu er de i stedet for sure over, 

at for mange har stemt på ”de forkerte” partier. Det er respektløst overfor demokratiet. 

AarhuSomali har i denne som i tidligere valgkampe arbejdet ihærdigt for at opfordre folk med 

somalisk baggrund, og andre etniske minoritetsgrupper, til at stemme. Vi er glade for, at det i høj 

grad er lykkedes, i Gellerup og i andre områder i Aarhus. Og vi er især glade for, at vi har engageret 

flere unge med somalisk baggrund i de demokratiske processer i Danmark.  

Så vi er faktisk lamslåede over, at der nu kommer kritik af, at for mange i Gellerup har stemt. Må vi 

bede om respekt for demokratiet. Tak. Demokratiet er for alle, ikke kun for en lille elite. 

AarhuSomali og andre somaliske foreninger holdt et velbesøgt vælgermøde i Globus1 i Gellerup d. 

28.5. Vi inviterede kandidater fra Socialdemokratiet, Venstre, Enhedslisten, Radikale, SF og 

Alternativet. Venstre kunne desværre ikke sende en kandidat og S meldte afbud pga. sygdom. 

Kandidater fra de øvrige partier stillede op og blev mødt med en lang række spørgsmål til deres 

politik, og det blev til en 2½ time lang og meget grundig politisk diskussion, især om emnerne: 

Udlændinge-stramninger, integration, uddannelse og beskæftigelse. Se: www.aarhusomali.dk 

Det kritiseres at folk i Gellerup i høj grad har stemt på De Radikale og Enhedslisten. Men det er da 

ikke så underligt. Ligesom andre steder i landet stemmer man på de politikere, der vil varetage ens 

interesser. Nogle steder i landet får Venstre over 30 procent af stemmerne. Er der så tale om et 

parallelsamfund af fundamentalistiske landmænd? Nej, man stemmer på de partier, der støtter 

ens egne interesser, og det gælder såvel i Vestjylland som det gælder i Gellerup.  

Hvem har i høj grad støttet flygtninge og indvandrere mht. kritik af de mere og mere stramme 

udlændingelove og såkaldte ”ghetto” love, som regeringen har indført, senest med støtte fra 

Socialdemokratiet og til dels SF. Ja, det har i høj grad Enhedslisten og De Radikale. Derfor har de 

fået mange stemmer i Gellerup og fra dansk-somaliere. Så simpelt er det. Og må vi så være fri for 

at blive beskyldt for at blande religion og politik sammen, det har vi aldrig gjort. AarhuSomali har 

ligesom andre gjort en stor indsats for at styrke demokratiet, og det har vi det rigtigt godt med. 
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