
DE BLÅ STJERNER 
SOMALISK-DANSKE UNGE FORTÆLLER OM OS SELV 

OG VORES LIV I DANMARK 

Vi er De Blå Stjerner - en gruppe somalisk-danske unge 

Vi holder foredrag, hvori vi beretter om os selv, vores liv og opvækst, 
vores uddannelse og arbejde. Vi fortæller om vores ønsker og drømme 

for fremtiden, som danske medborgere 

Rapport fra projektet: 1. august 2016 - 31. juli 2017 

De Blå Stjerner er et projekt skabt i samarbejde mellem AarhuSomali, Aarhus Kommune og FO-Aarhus 



Projektets forberedelse: 

De Blå Stjerner blev skabt som et ud af fire 
projekter, AarhuSomali og Borgmesterens 
Afdeling, Aarhus Kommune, v. stadsdirek-
tør Niels Højberg, aftalte ved en række 
Round Table møder i 2015.  

Projektets formål blev beskrevet således:  

At forbedre image for unge somaliere hos 

danskere, der normalt ikke møder, snakker 

med eller på anden måde har kontakt med 

somaliere, og som derfor er overladt til at 

få deres information om somaliere og deres 

liv i Danmark fra medierne. 

Som gode  rollemodeller at inspirere unge 

somaliere til at satse på at tage en uddan-

nelse. 

Fra første Round Table møde i juni 2015, fra venstre Daud 

Hussein Ahmed, Ali Yusuf, Niels Højberg og Mohamud Jama 

Image projektet blev beskrevet således (uddrag af beskrivelse): 

Der dannes en gruppe af 5-6 unge somaliere i Aarhus, unge der er under uddannelse.  

De unge forbereder og trænes i at tage ud og holde foredrag om at være ung somalier i Dan-

mark, fortælle om sig selv, deres liv og deres drømme. To unge, i forskellig konstellation, kan ta-

ge ud, sammen med en af projektlederne. 

Foredraget indledes af projektlederen, med generel information om somaliere i Danmark, statistik 

osv, samt om fordomme overfor somaliere.  

De to unge somaliere fortæller om sig selv. Det kan evt. gøres med billeder fra deres dagligdag, 

men den personlige beretning er i centrum. Derefter er der spørgsmål og svar. 

Foredrag tilbydes til foreninger, institutioner osv. og 

reklameres på nettet relevante steder.  

Foredragene tilbydes gratis, kun med udgifter til 

transport for arrangører. 

Der oprettes en facebook profil, hvor de unge soma-

liere hver poster noget med jævne mellemrum, om 

hvad de går og laver i hverdagen.  

Projektlederne arbejder desuden med at promovere 

de unge somaliere i pressen, på baggrund af deres 

personlige beretninger og Facebook sidens indhold. 

De unge i projektet skal også tage ud på skoler, 

klubber og andre steder i Aarhus, hvor de kan være 

rollemodeller for somaliske børn og unge, samt an-

dre børn og unge med flygtninge/indvandrer bag-

grund. Det handler jo rigtigt meget om at spore børn 

og unge ind på at se vigtigheden i at tage en uddan-

nelse – og så gøre det. 

Projektlederne døbte projektet De Blå Stjerner. 

 

Projektledere Safaa Mohamed Ali og Ole Jessen 



Afprøvning 

Inden projektet for alvor kom i gang blev det prøvet 

af i to omgange ved FO-Aarhus Seniordaghøjskole. 

Ilhaam Mohamed Ali og Nafisa Barre Fidow fortalte 

om sig selv efter indledning af Ole Jessen. De unges 

personlige beretninger blev taget rigtigt godt imod, 

der var mange spørgsmål og stor ros til dem bag-

efter fra forsamlingen. Dette gav et godt rygstød til 

at gå videre med udviklingen af projektet. 

  

Ilhaam Mohamed Ali og Nafisa Barre Fidow hos  

FO-Aarhus Senior Daghøjskole 

 

Starten

  

  

                   

Lederen af FO-Aarhus Senior Daghøjskole, Palle Vinther, skrev bagefter i en kommentar i Jyllands-
Posten om oplevelsen af de to unge kvinder og deres fortælling: 

De fortalte om deres barndom og opvækst i ghettoområder, om deres venskaber, deres forhold til skolekammera-
ter, venner og veninder, deres uddannelsesvalg, familieglæder og bekymringer. De synes ikke, danskere er frem-
medfjendske. De har ikke oplevet barrierer på deres vej. De har desuden opfyldt mange forældres drøm: at deres 
børn får en uddannelse, der er bedre end deres egen. 

Ydermere personificerer de et flot eksempel på integration, for de er blandt de unge kvinder af anden etnisk her-
komst, der procentuelt uddanner sig i lige så høj grad som deres danske medsøstre. 

Men det, der gjorde størst indtryk, var nok deres helt samstemmende opskrift på god integration. Den ligger i et 
andet nærområde end det, de danske politikere taler om i disse dage: Den ligger nemlig i kontakten mellem men-
nesker. I boligområdet, i skolen, på universitetet og såmænd også i bussen er det umuligt at være racistisk eller 
vred på en person, du har talt med eller bare haft øjenkontakt med. 

En statistik, et tal fra Udlændingestyrelsen, en væg sværtet sort med tal af politikere i en valgkamp – det kan bringe 
en dansker op i det røde felt. Ikke et konkret menneske, man står overfor.  

Tankevækkende, og rigtigt, så enkelt det end er. 

 

Omtale i År-

hus Onsdag 

d. 17.8.2016 

Rigtig god stemning ved besøget på Kvindemuseet 

De Blå Stjerners første aftale var på Kvindemuseet i 

Aarhus i august 2016. Der var lidt nervøsitet hos de 

unge, før det gik løs, men da de først kom i gang, 

gik det rigtigt godt. Forsamlingen tog godt imod 

deres beretninger og stillede en del spørgsmål. Her 

deltog Safaa Mohamed Ali, Amina Abdulahi, Xigma 

Hussein og  Ole Jessen. 



Ud til skoleelever 

”Hvis der bliver krig i Danmark, vil jeg kæmpe 

for Danmark,” sagde Mohamed Adan til 9. 

klasses eleverne, da De Blå Stjerner for anden 

gang besøgte Elsted Skole i Aarhus, torsdag d. 

1.9.2016, efter en indledning af Ole Jessen. 

”Ja, for i Danmark hører jeg hjemme,” fort-

satte den unge socialrådgiver, som en del af 

beretningen om sit liv som somalisk-dansker. 

Safaa Mohamed Ali fortalte bl.a. om, hvordan 

hun som barn var meget optaget af rollespil 

og derfor løb rundt sammen med andre børn 

klædt ud som viking. Siden har hun været vild 

med at læse fantasy-bøger. 

Eleverne lyttede opmærksomt, og der var stor spørgelyst, bl.a. om hvad man kan gøre for at dæmme op 

for forskelsbehandling og racisme.  

 

Safaa Mohamed Ali og Mohamed Adan på Elsted Skole 

Hos unge og ældre kristne 

De Blå Stjerner var nu ved at få en vis erfaring i at 

komme ud og fortælle deres historier. Næste ar-

rangement var hos Danmission i Aarhus, hvor Sa-

faa Mohamed Ali, Amina Yasin og Ole Jessen del-

tog i en snak med en gruppe unge kristne om tro, 

håb og kærlighed. Og vi havde nu fået en roll up, vi 

kunne rulle op og have som illustrativt bagtæppe 

til vores foredrag. Det blev en behagelig dialog om 

fælles menneskesyn og ensartet næstekærlighed.  

Amina Yasin og Safaa Mohamed Ali hos Dan Mission 

Der kunne fra starten spores en vis skepsis blandt 

deltagerne i kaffemødet i Sognegården ved Mølle-

vangs Kirken, da de tre tørklædeklædte kvinder 

Amina Yasin, Hani Yusuf og Safaa Mohamed Ali 

mødte op for at fortælle om sig selv og deres liv.  

Men som historierne blev berettet blev der både 

grinet og grædt, af de unge kvinders bevægende 

beretninger.  

Så det endte med en rigtig god, varm og hyggelig 

snak mellem sognegårdens ældre og de unge Blå 

Stjerner. 
Amina Yasin, Hani Yusuf og Safaa Mohamed Ali -                

i Møllevangs Kirkens Sognegård 



Mange arrangementer 

Fra nu af begyndte det at gå hurtigt med flere aftaler. Fra august til starten af december havde De Blå 

Stjerner i alt 11 arrangementer. Vi reklamerede for os selv og vores foredrag på flere hjemmesider, hvor 

foredrag tilbydes. Vi var på Foredragslisten, Sogneaften og Eventzonen, hvor den første intet gav, den an-

den en lille smule, mens den tredje gav en del. Men allermest fik vi dog ud af at booste vores opslag på 

Facebook, det var så absolut den bedste måde at blive kendt på. 

Mangfoldig Kulturbazar 
Sammen med en lang række andre for-

eninger og organisationer deltog De Blå 

Stjerner i Kulturbazaren i Ridehuset i 

Aarhus i starten af oktober. Det var en 

meget mangfoldig begivenhed, hvor vi 

kom i kontakt med rigtigt mange menne-

sker. En hel del svarede på vores quiz, 

med spørgsmål om somaliere i Danmark. 

Der var gevinster til vinderne. 

Amina Yasin og Safaa Mohamed Ali ved De Blå Stjer-
ners stand på Kulturbazaren. 

Amina Yasin og Safaa Mohamed Ali i samtale med kultur-
rådmand Rabih Azad-Ahmad. 

Venligboer og Danmarks kanon 

Mohamed Adan og  
Amina Yasin i  Café 
Venligbo. 

Khalaf Abdifatah til samtalesalon om ”Danmarks 
kanon” på Viby Bibliotek. 



Videokursus 

De Blå Stjerner arrangerede i oktober sit eget 

heldags video-kursus, hvor de unge blev trænet i 

at fortælle deres personlige historie kort og præ-

cist foran et kamera.  

Kurset blev holdt hos Aarhus Global Media, med 

deltagelse af projektlederne, samt flere af de blå 

stjerner, der hver lavede en kort video med præ-

sentation af sig selv. Det foregik under instrukti-

on af Aarhus Global Medias leder Rui Monteiro. 

Videoerne er blevet udsendt på net-tv. Rui Monteiro instruerer Amina Yasin i tv-studiet 

Danskheds debatten 

I efteråret 2016 rasede danskheds-debatten 

blandt politikere og meningsdannere samt i medi-

erne.  De Blå Stjerners fortælling om somalisk-

danske unge, der klarer sig godt i samfundet og 

viser vejen, spillede præcist ind i den debat. De 

Blå Stjerner var også ved at blive kendt, så pro-

jektleder Safaa Mohamed Ali blev inviteret til at 

være i panelet ved et debatmøde om danskhed, i 

Kvindemuseet, på Krystalnatten d. 9. november.  Safaa Mohamed Ali i panel på Krystalnatten, med   

Yonathan Goldstein (tv) og Jens Philip Yazdani. 

I mediernes søgelys 

I efteråret 2016 fik medierne øjnene op for den 

gode historie i De Blå Stjerner. Det startede med 

interview i DR P1, hvorefter TV2 Østjylland fulgte 

op med et indslag, der kaldte på stærke reaktioner, 

hvorefter det blev til endnu et indslag, hvor De Blå 

Stjerner svarede på den skingre kritik. 

Safaa Mohamed Ali interviewes flere gange 
til TV2 Østjylland 

 

Hani Yusuf og Safaa Moha-
med Ali interviewes til DR 
P1 Baglandet. 

Se liste over interviews 
med De Blå Stjerner i 
TV, radio, aviser, net-
medier m.m. side 19 



Hygge for de frivillige 

Medlemmerne i De Blå Stjerner 
er frivillige og får altså ikke pen-
ge for at gå ud og holde fore-
drag. Til gengæld har projektet 
gjort en del ud af at give de fri-
villige nogle gode og sjove ople-
velser. I november 2016 var vi 
ude at spise sammen, hvor der 
samtidig blev kommunikeret 
over chat med en større gruppe 
somalisk-danske unge. I decem-
ber gik turen til Den Gamle By, 
og i januar blev de frivillige invi-
teret på bowling, hvor alle mo-
rede sig kosteligt. Siden gik tu-
ren til København, til mange 
møder, men også sjov. 

Hani Yusuf, Redwan Fa-
rah, Nasradin Roble, Safaa 
Mohamed Ali og Amina 
Abdulahi morer sig i bow-
ling hallen. 

Amina Abdulahi, Safaa Mohamed Ali, Hani 
Yusuf og Ilhaam Mohamed Ali chatter med 
andre somalisk-danske unge ved et restaurant 
besøg for De Blå Stjerner.  

I Go’ Morgen Danmark 

De landsdækkende medier, TV, radio og aviser lag-

de også mærke til De Blå Stjerner, og i november 

blev vi inviteret i Go’ Morgen Danmark på TV2, 

hvor Safaa Mohamed Ali og Mohamed Adan del-

tog i et tidligt morgen-interview, der blev set af 

mange, mange tusind mennesker over hele Dan-

mark. Siden har De Blå Stjerner delt indslaget på 

sin Facebook side, hvor det er blevet set af knap 

24.000 mennesker. På denne måde lykkedes det 

at sprede De Blå Stjerners budskab til virkelig 

mange mennesker. 

Rushy Rashid 
inviterede De 
Blå Stjerner i 
studiet på Ra-
dio 24 Syv til 
en timelang 
snak i pro-
grammet 
Rushys Rou-
lette. Program-
met blev sendt 
mellem jul og 
nytår. 

Khalaf Abdifatah, Safaa Mohamed Ali og Amina Abdulahi 
hos Rushy Rashid i Radio 24 Syv. 

Mohamed Adan og Safaa Mohamed Ali i Go’ Morgen Danmark. 
23.11.2016. 

I Radio 24 Syv 



Rollemodeller for andre              

somalisk-danske unge 

Ved flere møder har De Blå Stjerner optrådt som 
rigtigt gode rollemodeller for andre somalisk-
danske unge. Ved to møder i Frydenlund Fælleshus  
og et møde i Kulturhus Herredsvang har De Blå 
Stjerner fået stor opmærksomhed, når de har snak-
ket om de gode muligheder, der er i Danmark for at 
få uddannelse, arbejde og et godt liv. Vel at mærke 
hvis man selv gør en aktiv indsats.  

Flere unge, der i første omgang kom med negative 
holdninger, til at deltage i det danske samfund og 
udnytte dets muligheder, blev meget eftertænk-
somme efter at have lyttet til og haft en dialog med 
de unge fra De Blå Stjerner. 

Ilhaam Mohamed Ali, Hani Yusuf og Safaa Mohamed Ali 
taler med unge i Kulturhus Herredsvang 23.11.2016. 

Inspiration for gymnasieelever 
På Langkær Gymnasium har De Blå Stjerner mødt 
en stor flok gymnasielever med somalisk baggrund 
og inspireret disse unge til at deltage aktivt i sam-
fundslivet. 

Mohamed Yasin, Nasradin Roble og Hassan Hamudi 
Abdulahi i dialog med unge i Frydenlund Fælleshus 
15.3.2017. 

Nasradin Roble, Ilhaam Mohamed Ali og Mohamed 
Yasin på Langkær Gymnasium 22.3.2017. 



I december 2016 lavede De Blå Stjerner en 

julekalender, hvor der hver dag indtil jul 

blev åbnet en låge på Facebooksiden. Hver 

låge indeholdt et billede og en lille historie 

fra hverdagen, skrevet af en af de unge. 

Det var om hverdagens begivenheder, 

hvad der optager én i det daglige, tanker 

om familie, arbejde, fritidsliv og meget an-

det. Julekalenderens opslag kan stadig ses 

på De Blå Stjerners Facebookside. 

I Januar 2017 blev julekalenderens små 

historier udgivet samlet i ”Dagbog i Dan-

mark - December 2016” af De Blå Stjerner, 

støttet af FO-Aarhus. 

De Blå Stjerners julekalender 

Dagbogens forord er et uddrag af Dronning Margrethes nyt-

årstale 31.12.2016, hvor hun taler om indvandrere og flygt-

ninge i Danmark, der med hårdt arbejde og god vilje har lært 

det danske sprog og de danske traditioner og er blevet en del 

af vores fællesskab. Om dem siger dronningen, at de ikke skal 

undgælde for den skepsis, der opstår, når nye store flygtnin-

gestrømme kommer til Danmark. 

De unge fra De Blå Stjerner reklamerer for deres julekalender. 

På biblioteket 
De Blå Stjerner har holdt foredrag på flere biblioteker i Aarhus 

Risskov Bibliotek 8.2.2017 

Dokk1 
3.4.2017 

Højbjerg Bibliotek 27.3.2017 
Risskov 
Bibliotek 
3.12.2016 



Nytårskur 
De Blå Stjerners 

Poul Krebs 

sørger for    

rigtig god 

stemning 

med sine 

sange 

Torben Dreier 

FO-Aarhus 

De Blå Stjerners Pris 2016: 

De Blå Stjerners velbesøgte nytårskur 

med taler, musik, quiz, somaliske snacks, 

prisuddeling og udgivelse af Stjernernes 

”Dagbog i Danmark - December 2016” 

De Blå Stjerner: Somalisk-danske 

unge i uddannelse eller arbejde 

14. januar 2017 hos FO-Aarhus 

Facebook: De Blå Stjerner 

Osman Farah 

AarhuSomali 

Rabih Azad-Ahmad 

Kultur-rådmand 

Projektleder Safaa Mohamed Ali 

holder De Blå Stjerners nytårstale 

Kultur: Thorbjørn Bech - Ham Den Lange Erhverv: Olav de Linde Sport: Fatah Abdirahman 

Frivillig: Elsebeth Frederiksen Socialt: Steffen Rasmussen 

Planlægning af De Blå Stjerners Nytårskur: Projektledere Safaa Mohamed Ali og Ole Jessen 



Hos ministeren og i Folketinget 

I starten af februar 2017 tog De Blå 

Stjerner, projektlederne og flere af 

de frivillige, til København på en tre-

dages tur. Første møde var med in-

tegrationsminister Inger Støjberg. 

Det blev til en ret heftig meningsud-

veksling, hvor især de kvindelige blå 

stjerner gav ministeren kraftigt mod-

spil og noget at tænke over. Inger 

Støjberg var fortaler for assimilation, 

mens stjernerne talte for integrati-

on. Siden var der flere andre møder: 

Med Uffe Elbæk og Josephine Fock fra Alternativet 
Med journalister på Politiken 

Med Pernille Skipper og Nikolaj Villumsen fra Enhedslisten 

Med Jens Joel fra Socialdemokratiet 



I panelet til et stort offentligt debat-møde 

Flere medlemmer 

af De Blå Stjerner 

deltog i paneldebat 

ved et stort offent-

ligt møde i Køben-

havn, om danskhed, 

somaliskhed og bin-

destregs-identitet. 

Der blev også tid til at give et interview til Kristeligt Dagblad. 

En uge senere, 10. februar, var Safaa Mohamed 

Ali igen i København på DR, P1 Debat. Det var 

til en direkte sendt debat med Naser Khader, 

Mattias Tesfaye og Yildiz Akdogan om regerin-

gens vedtagelse om boligområder. 

Efter programmet blev der lavet en video med 

Safaa med hendes udtalelser fra debatten:  

http://www.dr.dk/radio/ondemand/p1/p1-debat-2017-

02-10  

Debat med politikere i DR P1 

Med konfirmander fra Sønderjylland 

En præst fra Sønderjylland var i Aarhus med et hold 

konfirmander. De bad om at snakke med De Blå 

Stjerner, og de havde et givtigt møde med Safaa Mo-

hamed Ali og Ole Jessen i Trivselshuset i Bispehaven. 

http://www.dr.dk/radio/ondemand/p1/p1-debat-2017-02-10
http://www.dr.dk/radio/ondemand/p1/p1-debat-2017-02-10


En stor mangfoldighed af        

arrangementer 

I løbet af vinteren og foråret har De Blå Stjerner 

deltaget i en stor mangfoldighed af arrange-

menter. Det har været på skoler, på lokalcentre, 

gymnasier, biblioteker, i en bank og flere andre 

steder. 

Lokalcenter Sønderskovhus i Lystrup 12.1.2017 
Randers Real-
skole, for 225 
elever i 9. kl. 
18.1.2017  

Inner Wheel i Hinnerup 8.2.2017 

Vorrevangskolen i Aarhus, 
i en 8. klasse, 27.4.2017 

Handels 
Banken i 
Herning, 
seniorklub 
17.1.2017 

AOF Hvidovre 

Sommer Dag-

højskole for 

seniorer,  

Svejbæk 

1.6.2017 Ballerup Multikulturelle Forening. 6.5.2017 



Flotte nomineringer 

De Blå Stjerner, en projektleder og en 

frivillig, er blevet nomineret til flotte 

og prestigefyldte priser. 

Amina Yasin blev i november 2016 nomi-

neret til den landsdækkende pris 

”Fantastiske Frivillige” for sin frivillige 

indsats i De Blå Stjerner 

Projektleder Safaa Mohamed Ali blev i juni 2017 nomineret til den 
meget prestigefyldte ”Fællesskabsprisen” for sin store og inspirerende 
indsats i De Blå Stjerner. 

De Blå Stjerner blev i foråret 2017 sammen med FO-Aarhus 
nomineret til ”Aftenskolernes Pris - Integrationsprisen”, til 
uddeling i september. Mulki Abukar Ahmed, Faisal Moha-
med og Heyfa Mohamed Hassan lavede en præsentations- 
video om nomineringen. 

De Blå Stjerner blev i sommeren 2017 nomineret til 
”Celebrate Africa Award” i kategorien Community 
Leader, til uddeling i september. Safaa Mohamed Ali 
lavede en præsentations-video om nomineringen. 



De Blå Stjerners store debatmøde 

Humøret var højt og stemningen inkluderende i Foreningerne Hus i Gellerup, søndag d. 13.maj 2017, da 

De Blå Stjerner åbnede sit eget store debatmøde om danskhed. Det skete under mottoet: ”Lad os hæve 

debatniveauet”. 

Der blev på mødet taget en meget vigtig diskussion om 

danskhed, bindestregs-danskhed og Somaalinimo 

(somaliskhed).  

I modsætning til den offentlige debat, var danskheds-

debatten her på mødet inkluderende mht. religion og etni-

citet. Det er en nødvendig diskussion, om identitet og kul-

tur, som De Blå Stjerner på fornemste vis, med mange de-

battører i flere paneler, arrangerede og styrede. 

Danskhedsdebatten blev indledt af Asmaa Abdol-Hamid, socialrådgiver og samfunds-debattør. Hun fortal-

te om sit personlige møde med og opfattelse af danskhed og arabiskhed. Paneldeltagerne i denne debat-

runde var Lars Henrik Carlskov, medstifter af Århus For Mangfoldighed, Ali Nuur, byrådsmedlem, Mahad 

Yusuf, lærer i Røde Kors og Faisal Mohamed,  De Blå Stjerner. 

Mødet var meget velbesøgt og den livlige og nuancerede debat blev holdt på et højt niveau, og levede 

dermed på fornemste vis op til mødets motto. 

En stor og 
mangfoldig 
tilhørerskare 
deltog i De 
Blå Stjerners 
store debat-
møde. 

 

Mahamed Habane, kendt stand up’er, ledede mødet 



Særlige arrangementer 

De Blå Stjerner har deltaget i flere arrangementer 

af en særlig karakter, hvor det især har drejet sig 

om at dele ud af og formidle erfaringer med ak-

tivt arbejde med integration og inklusion, samt 

erfaringer mht. et projekt som De Blå Stjerner. 

På UC Syd i 
Kolding for 
en gruppe 
pædagog-
studerende. 
28.2.2017 

Demokratidag i Skanderborg, hvor Heyfa Moha-
med Hassan og Faisal Mohamed diskuterer med 
repræsentanter for De Radikale og Dansk Folke-
parti. 22.4.2017. 

Ved en nordisk workshop i Oslo om storytelling. 

6.-8.6.2017 

I Odense, for ledere for sociale tilbud og sociale 
cafeer i KFUMs sociale arbejde. 19.1.2017. 

Ved 4 workshops hos Integrationsnet, Aarhus, for 

integrationsmedarbejdere fra kommuner og orga-

nisationer. 22.3.2017. 



Det var et noget anderledes arrangement, da De 

Blå Stjerner var ude ved Bydelsmødrene i Gellerup. 

Emnerne var kærlighed, ægteskab og børneopdra-

gelse. Det var en rig oplevelse for De Blå Stjerner, 

at snakke med disse super seje kvinder af især so-

malisk, men også arabisk herkomst. At høre om de 

maskuline fordomme de har måttet kæmpe imod, 

så en ny generation af kvinder kunne vokse sig 

stærke.  

Ligeledes blev der berettet om de fordomme i det 

danske samfund, mødrene må kæmpe imod, såle-

des at deres børn kan få fodfæste i samfundet.  

Det var et meget inspirerende møde. 

Hos de somaliske mødre 

Heyfa Mohamed Hassan og Safaa Mohamed Ali taler til 
Bydelsmødrene i Gellerup. 10.3.2017. 

Mødet kom også til at handle om børneopdragelse. 

De unge kvinder fra De Blå Stjerner understregede, 

hvor vigtigt det er, at også drengebørn har hjemlige 

pligter og opdrages til at tage ansvar. Der bliver stil-

let mange krav til pigerne i de somaliske familier, 

med det resultat, at de som regel får en god uddan-

nelse.  Der skal også stilles krav til drengene, ellers 

ender det med, at der ikke er nogle unge mænd, vi 

vil gifte os med, lød det fra De Blå Stjerner. 

Ramadan kalender - i fastemåneden 

I muslimernes fastemåned, maj-juni 2017, lavede De 

Blå Stjerner en ramadan kalender, hvor forskellige af 

de unge lagde videoer på Facebook med små fortæl-

linger om, hvordan det er at faste, hvad de laver i 

ramadan og hvilken betydning den har for dem. 

På scenen til kultur-festivaler 

Ved sommerens to store kultur-festivaler i Gelle-
rup var De Blå Stjerner på scenen.  

Ole Jessen og Safaa 
Momamed Ali ved 
Somalisk Kultur-  
festival, arrangeret 
af AarhuSomali. 
9.7.2017. 

Safaa Mohamed Ali  
og Faisal Mohamed 
ved åbningen af 
Eutopia Internatio-
nal Festival, som et 
led i Aarhus 2017 
Kulturhovedstad. 
26.7.2017. 



De Blå Stjerners arrangementer - 1. august 2016 - 31. juli 2017 

17.8. Kvindemuseet Aarhus. Xigma, Amina A, Safaa, Ole. 32 personer. 

25.8. Elsted Skole, Lystrup. 9. klasse. Safaa, Ole. 19 personer. 

1.9. Elsted Skole, Lystrup. 9. klasse. Mohamed A, Safaa, Ole. 25 personer. 

21.9. Danmission, Aarhus C. Amina Y, Safaa, Ole. 8 personer. 

22.9. Møllevangskirkens Sognegård, Aarhus. Hani, Amina Y, Safaa, Ole. 35 personer. 

2.10. KulturBazar Ridehuset, Aarhus. Safaa, Amina Y, Mohamed A, Khalaf, Ole. I kontakt med ca. 200 pers. 

22.10. Cafe Venligbo v. Godsbanen, Aarhus. Mohamed A, Amina Y, Ole. 20 personer. 

26.10. Viby Bibliotek. Samtalesalon - Danmarks Kanon. Safaa, Amina Y, Amina M, Khalaf, Ole. 5 personer. 

16.11. Frydenlund Beboerhus. Mohamed A, Amina A, Safaa. + Hani, Amina Y, Khalaf, Ilhaam, Ole. 25 pers. 

23.11. Kulturhus Herredsvang, unge. Safaa, Hani, Ilham, Khalaf + Amina Y, Ole. 21 personer. 

3.12. Risskov Bibliotek. Safaa, Khalaf, Ilhaam + Ladan, Ole. 23 personer. 

17.12. Enhedslisten Aarhus Vest. Safaa, Ilhaam, Ladan, Faisal, Nasradin, Abubakar, Ole. 12 personer. 

12.1. Lokalcenter Sønderskovhus, Lystrup. Faisal, Safaa, Mohamed A, Ole. 34 personer. 

14.1. Nytårskur. Stiften Lounge, FO-Aarhus. Alle blå stjerner. 80 personer. 

17.1. Handelsbankens, Herning. Seniorklub. Safaa, Xigma, Redwan, Ilhaam, Ole. 46 personer. 

18.1. Randers Realskole. 9. klasses elever. Safaa, Amina Y, Mohamed A, Ole . 225 personer. 

19.1. Integrationsnet, Odense, ledere i KFUMs Sociale Arbejde. Safaa, Nasir, Ole. 5 personer. 

8.2. Risskov Bibliotek. Safaa, Ilhaam, Mohamed A., Amina Y, Hani, Redwan, Abubakar, Khalaf, Ole. 12 p. 

8.2. Hinnerup Inner Wheel. Safaa, Ilhaam, Hani, Ole. 24 personer. 
28.2. UC Syd Kolding. Pædagogstuderende. Safaa, Ole. 14 personer. 

28.2. Trivselshuset Bispehaven. Præst og konfirmander. Safaa, Ole. 10 personer. 

9.3. Risskov Bibliotek. Enhedslisten Aarhus Øst, off. møde m. debat om danskhed. Safaa, Ole. 14 personer. 

10.3. Yggdrasil, Q-Huset, Bydelsmødrene Gellerup. Safaa, Heyfa, Ole. 17 personer. 

15.3. Frydenlund Fælleshus. Studiecafé for unge. Mohamed Y, Nasradin, Hassan, Ole. 23 personer. 

22.3. Integrationsnet, Aarhus. 4 workshops. Safaa, Ilhaam, Heyfa, Faisal , Ole. 36 personer.  

22.3. Langkær Gymnasium, gymnasieelever. Ilhaam, Mohamed Y, Nasradin. + Safaa, Ole. 57 personer. 

27.3. Højbjerg Bibliotek. Safaa, Nasradin, Ole. 19 personer. 

29.3. Lady Chamber, Aarhus. Safaa, Ilhaam, Heyfa. 43 personer. 

31.3. IBC Handelsgymnasiet, Fredericia. HHX elever. Safaa. 19 personer. 

3.4. Dokk1. Demokrati stafetten. Safaa, Ilhaam, Mohamed Y, Ole. 23 personer. 

22.4. Kulturhuset i Skanderborg. Demokratidag. Heyfa, Faisal, Ole. I kontakt med 40 personer. 

28.4. Vorrevangskolen, to 8. klasser. Mohamed A, Ole. 27 personer. 

6.5. Ballerup Multikulturelle Forening. Safaa, Ilhaam. 9 personer. 

13.5. De Blå Stjerners debatmøde. Alle blå stjerner. 150 personer. 

1.6. Svejbæk Færgegård, AOF Sommerskole, seniorer fra Hvidovre. Faisal, Saleban, Ole. 24 personer. 

12.6. Teknisk Gymnasium Viby, 1. g klasser. Faisal, Saleban, Heyfa, Hanna, Ole. 40 personer. 

Møde med politikere  
30.1. Alternativet i Aarhus, bl.a. MF Josephine Fock.  
Safaa, Amina A, Mohamed A, Ole. 

2.2. Integrationsminister Inger Støjberg, ministeriet i Kbh.  
Abubakar, Amina A, Amina Y, Hani, Nafisa, Nasradin, Redwan, Yusuf, Safaa, Ole. 

2.2. Alternativet på Christiansborg, MF Josephine Fock og MF Uffe Elbæk.  
Abubakar, Amina A, Amina Y, Hani, Nafisa, Nasradin, Redwan, Yusuf, Safaa, Ole. 

3.2. Enhedslisten på Christiansborg, MF Pernille Skipper og MF Nikolaj Villumsen. 
Abubakar, Amina A, Amina Y, Hani, Nafisa, Nasradin, Redwan, Yusuf, Ilhaam, Nasir, Safaa, Ole. 

3.2. Socialdemokratiet på Christiansborg, MF Jens Joel.  
Abubakar, Amina A, Amina Y, Hani, Nafisa, Nasradin, Redwan, Yusuf, Ilhaam, Nasir, Safaa, Ole. 



Deltagere i  
De Blå Stjerner  
1. august 2016 -  
31. juli 2017 
 
Projektledere:  
Safaa Mohamed Ali  
Ole Jessen 
 
Frivillige:  
Ilhaam Mohamed Ali 
Nafisa Barre Fidow 
Amina Yasin 
Mohamed Adan 
Amina Abdulahi 
Xigma Hussein 
Hani Yusuf 
Khalaf Abdifatah 
Redwan Faran 
Abubakar Yasin 
Nasir Mohamed 
Nafisa Alas 
Ladan Baayax 
Nasradin Cali Roble 
Faisal Mohamed 
Mohamed Yasin 
Adil Cowke 
Heyfa Mohamed Hassan 
Hassan Hamudi Abdulahi 
Kader Maikal 
Hanna Mohamed Hassan 
Saleban Shugri 
Mulki Abukar Ahmed 
Farhiya Hussein Alas 
 
Blandt de frivillige har der 
været en vis udskiftning i 
løbet af året, pga. skiften-
de travlhed med studier, 
arbejde, barsel mv.  
Der har hele tiden været 
en gruppe på 8-12 aktive 
frivillige. 

Medieomtale af De Blå Stjerner: 
DR P1 Baglandet 27.10.2016: 
http://www.dr.dk/radio/ondemand/p1/baglandet-2016-10-27#!/ 
Filmprojekt Gellerup, Ungedag i Gellerup: Gellerup Magasinet 15.11.2016: 
https://www.youtube.com/watch?v=mcXM1YQ9Ung&feature=youtu.be 
TV2 Østjylland 15.11.2016: 
http://www.tv2oj.dk/artikel/safaa-og-amina-vil-nedkaempe-fordomme-om-
somaliere 
Sameksistens.dk 17.11.2016: 
http://www.sameksistens.dk/nyhed/article/somalisk-danske-unge-mod-
fordomme-hvorfor-skal-vi-forsvare-en-oeksemand-eller-skattesnyder/ 
TV2 Østjylland Facebook 18.11.2016: 
https://www.facebook.com/TV2OJ/videos/
vb.283551638355823/1309438722433771/?
type=2&theater&notif_t=comment_mention&notif_id=1479501865174567 
TV2 Østjylland 19.11.2016: 
http://www.tv2oj.dk/artikel/safaa-jeg-er-maalloes-og-rystet-over-
kommentarerne 
Go’ Morgen Danmark på TV2  23.11.2016: 
http://common.tv2.dk/mpx/?guid=Stjerner231116 
Gellerup TV 9.12.2016:  
https://www.youtube.com/watch?v=Zw5JLmEv-ns&feature=youtu.be 
Århus Onsdag: Interview med Safaa, 14.12. 
http://e-avis.aarhusonsdag.dk/aovr/20161214?s=9&p=6 
Radio 24/7: Interview med Safaa, Amina A og Abubaker,  28.12.  
http://www.radio24syv.dk/programmer/rushys-roulette/15222100/rushys-
roulette-uge-52-2016-2/ 
Kristeligt Dagblad, 3.2.2017. Interview med Safaa, Amina A og Nasradin: 
https://www.kristeligt-dagblad.dk/danmark/unge-danskere-med-somaliske
-roedder-vil-fortaelle-de-positive-historier 
Gellerup.nu 12.3.2017. Om arrangement med Bydelsmødrene i Gellerup: 
http://www.gellerup.nu/aktuelt/nyheder/arkiv/dato/march/12/vi-skal-
opdrage-vores-maend/ 
JP-Aarhus 21.6.2017. Reportage fra De Blå Stjerners besøg på Aarhus Tekni-
ske Gymnasium i Viby: 
http://jyllands-posten.dk/aarhus/kultur/ECE9667391/vi-er-hverken-
oeksemordere-socialnassere-eller-terrorister/ 
 

 

Omtale af Julekalender 2016: 
Arbejderen 29.11.2016:  
http://www.arbejderen.dk/kalenderopslag/de-bl%C3%A5-stjerners-
julekalender 
 

 

Omtale af Nytårskur d. 14.1.2017: 
Århus Stiftstidende 9.1.2017: 
http://stiften.dk/aarhus/Somalisk-dansk-nytaarskur/artikel/431416 
Gellerup.nu 16.1.2017: 
http://www.gellerup.nu/aktuelt/nyheder/arkiv/dato/january/16/
kvindesvoemmer-hyldet-af-somalisk-danskere/ 
Århus Onsdag Vest 18.1.2017: 
http://e-avis.aarhusonsdag.dk/aovr/20170118?s=9&p=8 

http://www.dr.dk/radio/ondemand/p1/baglandet-2016-10-27#!/
https://www.youtube.com/watch?v=mcXM1YQ9Ung&feature=youtu.be
http://www.tv2oj.dk/artikel/safaa-og-amina-vil-nedkaempe-fordomme-om-somaliere
http://www.tv2oj.dk/artikel/safaa-og-amina-vil-nedkaempe-fordomme-om-somaliere
http://www.sameksistens.dk/nyhed/article/somalisk-danske-unge-mod-fordomme-hvorfor-skal-vi-forsvare-en-oeksemand-eller-skattesnyder/
http://www.sameksistens.dk/nyhed/article/somalisk-danske-unge-mod-fordomme-hvorfor-skal-vi-forsvare-en-oeksemand-eller-skattesnyder/
https://www.facebook.com/TV2OJ/videos/vb.283551638355823/1309438722433771/?type=2&theater&notif_t=comment_mention&notif_id=1479501865174567
https://www.facebook.com/TV2OJ/videos/vb.283551638355823/1309438722433771/?type=2&theater&notif_t=comment_mention&notif_id=1479501865174567
https://www.facebook.com/TV2OJ/videos/vb.283551638355823/1309438722433771/?type=2&theater&notif_t=comment_mention&notif_id=1479501865174567
http://www.tv2oj.dk/artikel/safaa-jeg-er-maalloes-og-rystet-over-kommentarerne
http://www.tv2oj.dk/artikel/safaa-jeg-er-maalloes-og-rystet-over-kommentarerne
http://common.tv2.dk/mpx/?guid=Stjerner231116
https://www.youtube.com/watch?v=Zw5JLmEv-ns&feature=youtu.be
http://e-avis.aarhusonsdag.dk/aovr/20161214?s=9&p=6
http://www.radio24syv.dk/programmer/rushys-roulette/15222100/rushys-roulette-uge-52-2016-2/
http://www.radio24syv.dk/programmer/rushys-roulette/15222100/rushys-roulette-uge-52-2016-2/
https://www.kristeligt-dagblad.dk/danmark/unge-danskere-med-somaliske-roedder-vil-fortaelle-de-positive-historier
https://www.kristeligt-dagblad.dk/danmark/unge-danskere-med-somaliske-roedder-vil-fortaelle-de-positive-historier
http://www.gellerup.nu/aktuelt/nyheder/arkiv/dato/march/12/vi-skal-opdrage-vores-maend/
http://www.gellerup.nu/aktuelt/nyheder/arkiv/dato/march/12/vi-skal-opdrage-vores-maend/
http://jyllands-posten.dk/aarhus/kultur/ECE9667391/vi-er-hverken-oeksemordere-socialnassere-eller-terrorister/
http://jyllands-posten.dk/aarhus/kultur/ECE9667391/vi-er-hverken-oeksemordere-socialnassere-eller-terrorister/
http://www.arbejderen.dk/kalenderopslag/de-bl%C3%A5-stjerners-julekalender
http://www.arbejderen.dk/kalenderopslag/de-bl%C3%A5-stjerners-julekalender
http://stiften.dk/aarhus/Somalisk-dansk-nytaarskur/artikel/431416
http://www.gellerup.nu/aktuelt/nyheder/arkiv/dato/january/16/kvindesvoemmer-hyldet-af-somalisk-danskere/
http://www.gellerup.nu/aktuelt/nyheder/arkiv/dato/january/16/kvindesvoemmer-hyldet-af-somalisk-danskere/


Stor gennemslags-kraft 
De Blå Stjerner har haft stor gennemslagskraft, hvilket 
skyldes flere ting. Først og fremmest er de unge frivil-
lige helt eminent gode til at fortælle en rigtig god hi-
storie på en meget levende og medrivende måde. 
Nemlig historien om sig selv. Det har de gjort for un-
ge, ældre, mænd, kvinder, forretningsfolk, integrati-
onsmedarbejdere, somaliske mødre, skole- og gymna-
sielever, unge kristne, studerende m.fl.  

Mange gange har de unges beretninger fremkaldt 
tårer i øjenkrogen hos tilhørerne, der er blevet meget 
berørte over at høre om livet set fra en etnisk minori-
tet. Endnu flere gange har beretningerne fremkaldt 
smil og morskab, da mange situationer har forekom-
met komiske, og de er blevet fortalt med en befrien-
de humor. I alle tilfælde har de unge beretninger rørt 
noget ved tilhørerne, hvoraf rigtigt mange har fået en 
helt anden opfattelse af somalisk-danske unge, gen-
nem det personlige møde og de meget ærlige person-
lige beretninger. ”Åh, er det sådan I er, det vidste jeg 
ikke”, er en meget almindelig kommentar efter et 
foredrag med efterfølgende spørgsmål og svar. 

Historiefortælling, og især den personlige historie, 
bruges også andre steder i verden til at nedbryde for-
domme og bygge bro mellem etniske grupper og kul-
turer, bl.a. i Holland og i Libanon. Og det sker med 
succes. De Blå Stjerner er altså med i en international 
trend, som måske vil brede sig, og som i hvert fald har 
vist sig brugbar og effektiv. 

De Blå Stjerner har ikke bare formidlet deres historier 
ved det personlige møde, men også gennem talrige 
inverviews og reportager i TV, radio, aviser og websi-
tes. På den måde er budskabet og fortællingerne 
kommet ud til mange tusinde mennesker i Danmark. 

Også politikere har De Blå Stjerner været i nærkon-
takt med, bl.a. integrationsministeren, hvilket var et 
spændende og lærerigt møde, formentlig for begge 
parter. 

Målsætningen er nået, nemlig: ”At forbedre image for 
unge somaliere hos danskere, der normalt ikke mø-
der, snakker med eller på anden måde har kontakt 
med somaliere, og som derfor er overladt til at få de-
res information om somaliere og deres liv i Danmark 
fra medierne.” Samt: ”Som gode  rollemodeller at 
inspirere unge somaliere til at satse på at tage en ud-
dannelse.”  

Gennemslagskraften har nemlig også virket blandt 
unge i det somaliske miljø, hvor De Blå Stjerner er 
blevet nogle, man ser op til og gerne vil efterligne. 

De Blå Stjerners fremtid 
På trods af stor succes har der også til tider været mange udfor-
dringer. Blandt andet har antallet af frivillige medlemmer været 
meget begrænset i begyndelsen. Det har skyldtes mangel på tid 
og overskud grundet studie og arbejde, men ofte har motivati-
onsfaktoren også manglet. Det krævede at projektlederne moti-
verede og aktiverede de frivillige ved hjælp rationalisering og 
begrundelse for projektet. Projektlederne har således måttet 
bruge meget tid på at motivere medlemmerne, hvilket har resul-
teret i, at projektets løbetid måtte udskydes til projektleder Sa-
faa var tilbage fra Istanbul, da det var vanskeligt at rekruttere, 
involvere og fastholde medlemmerne i starten.  

Men gennem projektets forløb har denne tendens ændret sig, i 
takt med at medlemmernes frivillige indsats og projektets efter-
spørgsel steg. Medlemmernes kompetencer udviklede sig, og de 
opdagede samtidig et stort personlig udbytte i deres engage-
ment - deres evner til at have indflydelse på etniske danskere, 
såvel som somaliske danskere og andre etniske grupper. Derud-
over har nogle af de aktive deltagere udvist gode lederkompe-
tencer og evnen til at medvirke i at udvikle projektet flere gange. 

Især Faisal Mohamed og Ilhaam Mohamed Ali, der flere gange 
har taget styringen i nogle af de mere strategiske scenarier.  Så-
ledes har Ole Jessen og Safaa Mohamed Ali overdraget projekt-
lederrollen til Ilhaam og Faisal, hvilket der også har været en stor 
tilslutning omkring blandt de andre medlemmer. Faisal og Il-
haam har mange gode ideer til det videre forløb og udvikling af 
De Blå Stjerner. Blandt andet ideen om at gøre De Blå Stjerner til 
en integrationsindsats.  

Som følge herfra får De Blå Stjerner en mulighed for at lave en 
yderst positiv og meget stærk indflydelse på unge i det somaliske 
miljø i Aarhus. Dette kan udnyttes positivt i forhold til 95 mål-
sætningen om at få unge i uddannelse, i forhold til anti-
radikalisering og i forhold til kriminalitets-bekæmpelsen. En så-
dan indsats vil kræve en Faisal og Ilhaam som ansatte projektle-
dere samt belønninger til de frivillige.  

Der skal lyde en stor tak til medlemmerne, Aarhus Kommune, FO
-Aarhus og AarhuSomali fra Safaa Mohamed Ali og Ole Jessen. 

Aarhus,  
september 2017  
Safaa Mohamed Ali  
og Ole Jessen 

Sammen gør vi Danmark bedre - med et smil! 


