Flygtning, socialrådgiver og folketingskandidat Ali Aminali: Vores
integrationspolitik har slået fejl
Ali Aminali: Alis danmarkshistorie

”Vores integrationspolitik har slået fejl, og vi har længe betalt en høj pris i form af bandekriminalitet,
parallelsamfund og alt for høj arbejdsløshed blandt nydanskere. Hvorfor det er gået så galt, og hvad vi
fremover må gøre, kommer jeg med bud på i denne bog.” Sådan lyder det fra Ali Aminali, der i denne bog
leverer et kritisk indspark i integrationsdebatten, baseret på hans egne erfaringer som flygtning og
socialrådgiver.
I Alis danmarkshistorie fortæller Ali om sin families flugt fra Ayatollah Khomeinis islamistiske regime i Iran
og om en succesfuld integration i nordsjællandske Ålsgårde, hvor han og hans familie mødes af venlighed
og forståelse, men også af krav fra lokalsamfundet.
Som voksen uddanner Ali sig til socialrådgiver og arbejder med integration i en af landets største
kommuner – Aarhus. Han forfærdes over forholdene og oplever, at socialrådgivere holder hånden over
ikke-vestlige borgere, der dybest set blot vil have deres ydelse fra staten og ellers fortsætte med at leve i et
parallelsamfund, afsondret fra det danske fællesskab.
I bogen spørger Ali bl.a., hvorfor dele af venstrefløjen insisterer på at forsvare muslimer med dybt
reaktionære holdninger? Hvorfor tror man, at vellykket integration handler om at frede nydanskere og lade
dem lave så lidt som muligt? Og hvordan lykkes vi med god integration?
I Alis danmarkshistorie giver Ali Aminali et indblik i en flygtningefamilies gradvise vej mod integration og
rejser en debat om den førte integrationspolitik i Danmark.
Ali Aminali (f. 1982) er uddannet socialrådgiver fra VIA University College i Aarhus 2014. Har siden arbejdet
med beskæftigelse, integration, uddannelse og vejledning i kommunalt regi. Han stillede op til
folketingsvalget og Europa-Parlamentsvalget for De Konservative i 2019.
Bogen er skrevet i samarbejde med Kristoffer Flakstad (f. 1977). Han er journalist og forfatter. Han har
skrevet og bidraget til en række bøger og leverer reportager, interview, kronikker og analyser til Berlingske,
Politiken og flere andre medier.
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