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Alice Salomon, sociaal hervormer en strijdster voor
vrouwenrechten, werd de 19e april 1872 in Berlijn geboren.
Ze studeerde en promoveerde als een van de eerste
vrouwen aan de Berlijnse universiteit in het vak
Nationaaleconomie. In 1908 stichtte ze de Sociale
Vrouwenschool, de eerste school voor sociale werkers in
Duitsland en in 1925 de Duitse Akademie voor sociale en
pedagogische vrouwenarbeid met een afdeling voor
empirisch onderzoek. In 1929 was ze bepalend voor de
oprichting van de Internationale Associatie voor Scholen
van Sociaal Werk (IASSW) en bleef voorzitter tot voorbij
1933. In 1932 kreeg ze de Pruisische staatspenning en
werd ze eredoctor van de Berlijnse universiteit voor haar
buitengewone prestaties op het gebied van de
welzijnszorg. Ze werd door de nationaalsocialisten uit
Duitsland verdreven wegens haar Joodse herkomst en
verloor al haar ambten. In 1937 werd ze gedwongen te
emigreren. 30 augustus 1948 stierf Alice Salomon in New
York.
In 1991 nam deze hogeschool als opvolger van de Sociale
Vrouwenschool de naam van Salomon aan. De school is
op vele manieren met haar werk verbonden m.n. in de op
onderzoek gebaseerde verbinding tussen theorie en
praktijk, in de internationale oriëntatie en in het streven
naar gerechtigheid.

Gedenkplaat bij de ingang van de Alice Salomon Hochschule Berlijn,
ingehuldigd op 19 april 2008. De viering gebeurde in oktober 2008.

Prof. Elke Kruse citeert Salomon bij de
gedenkplaat op 16 april 2008
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De Nederlander Dr. Marinus Moltzer
(1917-1936), directeur van de
School voor Maatschappelijk Werk
te Amsterdam, adviseerde het
eerste Internationale Congres
Sociaal Werk (1928) om een
Internationale Vereniging van
Sociale Scholen op te richten. Na
ruggespraak met Sand nam
Salomon dit op. Belangstellenden
werden 12 en 13 juni 1929 in Berlijn
bij Salomon uitgenodigd. Via een
Amerikaanse stichting kwam er via
Sand geld vrij voor de organisatie
van ICSSW.

