SVETOVNA KONFERENCA SOCIALNIH DELAVCEV V STOCKHOLMU OD 26.
DO 30. JULIJA 1988
Mednarodna federacija socialnih delavcev (IFSW)^ je pripravila svojo konferenco na temo "Usmeritve, vrednote in
ideologija socialnega dela" in 10. simpozij v Stockholmu od
26. do 3o. julija letos. Švedska zveza socialnih delavcev je
kot organizator in gostitelj svoje delo odlično opravila.
Pokrovitelj te pomembne prireditve je bil švedski kralj Kari
Gustav. Na tem mednarodnem strokovnem srečanju se je zbralo
1700 udeležencev - večina socialnih delavcev in njihovih
učiteljev iz štiriinosemdeset držav.
Delo na konferenci je potekalo v plenumu, sekcijah in
diskusijskih skupinah. Poleg tega smo udeleženci
lahko
izbirali med številnimi možnostmi
za obisk strokovnih
institucij. Tudi ob večerih smo imeli pestre in zanimive
prireditve in družabna srečanja.
Ob otvoritvi prvi večer nas je nagovoril
Bengt Lindqvist, švedski minister za družino, invalide in stare, ki je
želel socialne delavce spodbuditi za glasnejše opozarjanje
na probleme, s katerimi se vsakodnevno srečujejo.
Lisbeth Palme, predsednica švedskega komiteja za UNICEF
(in žena umorjenega predsednika), je s temo "Si upamo videti
otroke sveta" opozorila na nečloveške življenjske razmere,
lakoto in umiranje otrok v Afriki in drugih delih sveta v
razvoju. Poudarila je našo skupno odgovornost, da tem
otrokom zagotovimo pogoje za preživetje in človeka dostojno
ž ivi jenje.
V plenumu so nastopili še:
- Doreen Gibson, socialna delavka in profesorica
socialno politiko iz Velike Britanije s temo Katera pot
socialno delo: morala in etične dileme;
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- Ramesh Mishra, profesor šole za socialno delo iz
Kanade, s temo Na novem valu: socialno delo in novokonzervativni izziv;
- Hans Berglind, profesor šole za socialno delo iz
Švedske, s temo Socialno delo in konfliktne vrednote države
blaginje ;
^ Dejavnost,
pomen
v naslednji številki.
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- Paulo Freire. profesor in vzgojitelj iz Brazilije, s
temo Kritično razumevanje socialnega dela;
- Socorro Carvajal Carcache, direktorica programov za
stare ljudi iz Nikaragve, s temo Socialno delo v Nikaragvi
danes: "Ne predamo se".
V sekcijah je bilo predstavljeno okoli 300 referatov,
saj je delo hkrati potekalo kar na 16 mestih. Naj navedem
samo nekaj značilnih tem: Mir in preživetje. Nezaposlenost
in socialno delo. Ženska vprašanja. Socialno delo in AIDS.
AIDS in socialna politika. Socialno delo z begunci, Militaristični temelji politike socialnega varstva. Položaj in
sodelovanje strank v socialnem varstvu. Socialno delo kot
umetnost: pristop k subjektivizmu v socialnem delu idr.
Z
referatom
"Problemi
institucionalizacije
in
profesionalizacije
socialnega dela v Jugoslaviji"
sem
sodelovala v sekciji, ki je obravnavala socialno delo v
socialističnih državah (skupaj z dr. Evo Les iz Poljske). V
sekciji
je z diskusijskim prispevkom
sodeloval
tudi
predstavnik
iz Sovjetske zveze Arkadi j Nekrasov. ki je
napovedal, da perestrojka pomeni tudi bistvene spremembe na
področju socialne politike in socialnega varstva ter bližnjo
profesionalizacijo socialnega dela.
Od institucij sem obiskala dom za starejše občane v
središču Stockholma. Dom je pravzaprav hotel, ki nudi
starejšim
in invalidom vse potrebne usluge
(stanovanje,
čiščenje, pranje, prehrano, zdravstveno varstvo) proti plačilu. Po tem konceptu stanovalci ohranijo samostojnost.
Tistih. ki zbolijo in postanejo odvisni od tuje pomoči, ne
preseljujejo v druge domove, ki so namenjeni negi. Izredno
dobro je dom povezan z zdravstveno ogroženimi
starejšimi
ljudmi v svojem okolju. Zagotavlja jim hrano na dom in druge
usluge, v primeru potrebe pa mora človek v stanovanju
pritisniti
le gumb signalne naprave in lučka v telefonski
centrali doma opozori, da potrebuje nujno pomoč.
Na tako velikem in zanimivem mednarodnem
strokovnem
srečanju
človek nedvomno
lahko pridobi pomembna
nova
spoznanja. Pomembna je tudi ugotovitev, da večina ljudi, ki
se ukvarjajo s socialnim delom misli in čuti zelo podobno.
Vse to pa pozitivno vpliva na občutek pripadnosti poklicu in
na motivacijo za nadaljnje delo.
Vida Miloševič

