
 
 

Aarhus, 23.september 2016 

PRESSEMEDDELELSE FRA KVINDEHUSET I ÅRHUS 

 

Kvindehuset i Århus har i dag modtaget den gode nyhed, at Aarhus Kommunes Byråd ved 

budgetforhandlingerne har besluttet at bevilge 750.000 kr. årligt i årene 2017-20. Med den gode 

nyhed er Kvindehuset sikret et økonomisk fundament, således at der igen kan ansættes en leder, og 

Kvindehuset kan opretholde det høje aktivitetsniveau og forblive en stærk ressource i Aarhus.  

Kvindehuset skylder især stor tak til Socialdemokraterne, Socialistisk Folkeparti, De Radikale og 

Enhedslisten, der har haft øje for den store værdi Kvindehusets ansatte og mange frivillige gennem de 

seneste 8½ år har skabt for især kvinder med nydansk baggrund.  

Kvindehusets fokus på at lette adgang til og forståelse af det danske samfund, på børneopdragelse 

samt mødet på tværs af kulturer, nationaliteter og religioner gør Kvindehuset til en mangeårig 

bidragsyder til en stærk indsats mod parallelsamfund og ulige sociale forhold. Gennem en bred vifte af 

aktiviteter og et stort netværk af dedikerede frivillige har Kvindehuset kontinuerligt haft fokus på at 

støtte udsatte kvinder i fastlåste situationer, og hjulpet dem videre til at blive stærkere medborgere.  

I Kvindehuset tror vi på, at det arbejde vi udfører, er af grundlæggende betydning for den enkelte 

kvinde, således hun kan blive en stærkere mor, ven og medborger, særligt i en tid hvor integrationen 

af udsatte minoriteter er et afgørende element for sammenhængskraften i vores samfund”.  

Vi vil gerne takke kommunen for anerkendelsen af det arbejde vores ansatte og frivillige udfører, og 

betragter den fortsatte økonomiske støtte som en blåstempling af den virkning Kvindehuset har for 

Aarhus og lokalområdet. Vi tror på, at vi er skoleeksemplet på god integration, og derfor glæder det os, 

at vi også fremadrettet kan blive ved med at være til gavn for det fælles og for den enkelte.  

 

På vegne af kvinderne, ansatte og 

Bestyrelsen for Kvindehuset i Århus 
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