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Pressemeddelelse

Nej til nedlæggelse af Integrationsrådet får voksende støtte
Flere partier i Aarhus Byråd støtter nu AarhuSomali i organisationens nej til nedlæggelse af 
Integrationsrådet i Aarhus.

På et vælgermøde onsdag aften (22.10.) på Godsbanen sagde Maria Sloth fra Enhedslisten, at 
hendes parti ønsker at bevare Integrationsrådet i en ny form. Rabih Azad-Ahmad fra De Radikale 
sagde, at hans parti ønsker at Integrationsrådet nytænkes og føres videre på en ny måde. Borgmester 
Jacob Bundsgaard, Socialdemokraterne, fastholdt derimod sit forslag om at nedlægge rådet.

I dag har endnu et parti meldt sig med støtte til AarhuSomali. Det er Venstre, der i Magistraten har 
taget forbehold overfor forslaget om nedlæggelse af Integrationsrådet.

I en mail til AarhuSomali skriver rådmand Bünyamin Simsek, Venstre: ”Min og vores holdning er at 
rådet bør fortsætte, med en anden ramme, i stedet for at det alene er et rådgivende råd, der skal 
høres i byrådssager, bør opgaven og rammen være et dialog skabende råd, oplysende, vejledende og 
fordoms nedbrydende råd. Så vi/jeg støtter IKKE at rådet skal fortsætte i noget medborger 
samarbejde som Borgmesteren har foreslået.”

I AarhuSomali er der glæde over den voksende og brede politiske støtte til, at Integrationsrådet skal 
udvikles og ikke afvikles.

”Det er da meget glædeligt, at flere partier støtter os i denne sag, for Integrationsrådet er en 
demokratisk gevinst,” siger Abdirahman M. Iidle, talsmand for AarhuSomali og medlem af 
Integrationsrådet.

Han og AarhuSomali mener at:
- Integrationsrådet er et nødvendigt bindeled mellem politikere og embedsmænd i kommunen, og de 
etniske minoritetsforeninger, i udformningen af en fremtidig medborgerskabspraksis. 
- Integrationsrådet skal være de etniske minoritetsforeningers talerør over for politikere og 
embedsmænd i kommunen i tæt kontakt med foreningerne.
- Integrationsrådet skal være med til at skærpe interessen blandt etniske minoritetsborgere for det 
kommunalpolitiske arbejde og for at engagere sig i kommunalpolitiske spørgsmål. 
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Yderligere oplysninger om AarhuSomali: www.aarhusomali.dk


