
12. januar 2023 

 

 

 

Pressemeddelelse  

Afskaf hjemløshed! 

 

Aarhus er alt for rig en by, til at vi kan være bekendt at have så mange hjemløse. Mere end 500 
aarhusianere er hjemløse og det er ganske enkelt pinligt. Det er skidt for den enkelte, der lever et liv 
hvor misbrug, utryghed, høj dødelighed og sygdomme ofte er en livsledsager. Men der er også skidt 
for os alle sammen, fordi det gør noget ved sammenhængskraften, trygheden og oplevelsen af Aar-
hus som et godt sted at bo. 

Heldigvis har vi endelig fået knækket kurven og reduceret antallet af hjemløse i Aarhus. Men der er 
lang vej endnu, før vi er i mål med at være en kommune uden hjemløshed. Det kræver en række 
tiltag. Først og fremmest er der brug for flere billige boliger, og der brug for en række andre måder 
at kunne bo på, end i helt almindelige private eller almene boliger. Bofællesskaber, selvbygprojekter, 
generationsboliger og mange andre former for måder at bo på, hvor ensomheden kan holdes væk, 
er helt nødvendige supplementer til den kommunale hovedstrategi ”housing first”, som især handler 
om at finde boliger. 

Men det er ikke nok med en bolig for alle, boligen skal blive et hjem. Uden tilstrækkelig støtte bliver 
det alt for ofte en kort fornøjelse med boligen og det ender alt for ofte med en opsigelse. Derfor er 
det helt nødvendigt, at tildelingen af boliger suppleres med noget af alt det som civilsamfundet, na-
boer, uddannelser, virksomheder og foreninger kan, medmenneskelige relationer, omsorg og ven-
skab. Men ofte vil der også – i det mindste i en periode – være brug for hjælp fra en professionel 
medarbejder, der kommer på besøg og hjælper med at rudekuverter, deadlines, misbrug og tvangs-
tanker ikke overtager hverdagen. Uden bliver boligen aldrig til et hjem. 

Hjemløshed er sjældent det eneste problem hjemløse aarhusianere kæmper med. Misbrug og psy-
kisk sygdom følger ofte med, og derfor er det helt nødvendigt, at udbygge både kommunens egen 
socialpsykiatri og udvide samarbejdet med behandlingspsykiatrien, men også holde fast i en mis-
brugsbehandling der kan rumme mange forskellige slags mennesker og livssituationer. 

Hjemløsekurven skal fortsætte med at falde og mange flere skal opleve at kunne omdanne deres 
bolig til et hjem. Det kræver at vi involverer de hjemløse i løsningerne og har en meget bred vifte og 
mangfoldighed i både indsatser, tilbud, hjælp og støtte som kommunen har i samarbejde med civil-
samfundet. 

For alle aarhusianere fortjener et hjem. 
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