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Nye familier skal have den bedst mulige start
At få det første barn er for mange nye familier en stor forandring. Et nyt menneske kommer til, og livet
drejer en kvart omgang for alle omkring det. Det er ikke alene en ny hverdag med bleskift, fantastiske
øjeblikke og en nattesøvn, der er udfordret. Det kan også være en svær balance at mestre familielivets
fremtidsplaner, økonomi og parforhold. Vælter det hele, kan det have konsekvenser dybt ind i livet.
Førstegangsfamilier fortjener den bedst mulige start. Derfor foreslår SF, Venstre, Enhedslisten og Radikale
Venstre i Aarhus Byråd at gøre tilbuddet Familieiværksætterne permanent, så også fremtidige familier kan
få gavn af tilbuddet.

”Lige så berigende og fantastisk livet som førstegangsfamilie kan være for nogle, lige så slidsomt er det for
andre. Det er nærmest umuligt at forudsige, hvem der bliver ramt og hvor hårdt. Derfor er
Familieiværksætterne et virkelig stærkt og forebyggende tilbud, som ikke alene når omkring mange
perspektiver af familielivet, men også giver nye familier mulighed for at støtte hinanden og lære af
hinandens erfaringer. Det ønsker vi at prioritere til de kommende budgetforhandlinger,” siger de fire
byrådspolitikere bag forslaget Thomas Medom (SF), Lene Horsbøl (V), Lone Norlander Smith (Ø) og Eva
Borchorst Mejnertz (R).
Tilbuddet har kørt i fem år på midlertidige bevillinger, som står til at udløbe i år. Derfor skal der findes penge
ved de kommende budgetforhandlinger, hvis det skal fortsætte. Samtidig ønsker partierne mulighederne for
fonds- og forskningssamarbejde afsøgt sammen med en tættere kobling mellem region og kommune.

”Det er naturligt at tænke jordemødrenes og sundhedsplejens indsatser endnu tættere sammen, for en god
start på livet handler både om en god fødselsforberedelse og en god familieforberedelse. I
Familieiværksætterne dannes der nye og stærke netværk og relationer imellem familierne, der bliver i stand
til at hjælpe og støtte hinanden, før det begynder at køre skævt,” siger forslagsstillerne.
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