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Pressemeddelelse

Somaliske medborgere og læren fra USA
Hvad kan vi lære fra USA om aktivt medborgerskab for aarhusianere med somalisk 
baggrund? Det er et af de centrale spørgsmål i en række debatmøder, som 
AarhuSomali og FO-Aarhus arrangerer, med start lørdag d. 7. marts.

Der bor godt 4000 med somalisk herkomst i Aarhus, og de somaliske foreninger er meget 
aktive, med en bred vifte af aktiviteter, som et udtryk for aktivt medborgerskab.

Men der er stadig meget at diskutere. Det gøres på debatmøderne med en række 
spændende oplægsholder: Asim Latif, chefkonsulent, København. Niels Højberg, 
stadsdirektør, Aarhus. Klaus Dik Nielsen, Open Society Foundations, London. Toke 
Agerschou, leder af anti-radikaliserings indsats, Aarhus Kommune. Said A. Hussein, 
Somali Diaspora Organisation, København. Og fra USA deltager over skype: Mulki 
Hussein, tidligere leder af Shaqo i Aarhus og Hashi Shafi, Somali Action Alliance.

Forskelle og ligheder mellem Danmark og USA bliver diskuteret, og der fokuseres på, 
hvilke fordele der er ved at bo i et samfund som det danske. Det sker udfra erfaringer fra 
de somaliske befolkningsgrupper i Minneapolis - St. Paul, USA, og i Aarhus. Der rejses 
desuden spørgsmål som: Hvordan identificerer vi os som aarhusianere? Hvordan får vi 
indflydelse på kommunale beslutninger, der berører familier, foreninger og integration.

Der vil også blive diskuteret, hvordan etniske foreninger, som de somaliske, kan blive 
mere synlige i pressen og i offentligheden. Og der bliver sat fokus på radikalisering og 
forskelle mellem generationerne. Embedsmænd fra Aarhus Kommune er inviteret og 
deltager i debatmøderne.

Debatmøderne er et oplæg til en studierejse til Minneapolis - St. Paul i USA, en rejse som 
AarhuSomali arbejder på at arrangere i samarbejde med Den Amerikanske Ambassade i 
Danmark. Studieturen bliver en gensidig læringsprocess, hvor AarhuSomali kan fortælle 
om om dansk tilgang til forenings- og frivillig-livet, mens amerikanerne orienterer om deres
tilgang til advocacy, fundraising, community coaching og empowerment.
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