CIF TURKEY BAŞKANLIĞINA
(COUNCIL INTERNATIONAL FELLOWSHIP) (CIF) İSVEÇ PROGRAMI 2007
KATILIM RAPORU

Ad Soyadı
: Tülin Aslaner
Doğum Tarihi
: 10.07.1966
Meslek
: Sosyal Hizmet Uzmanı
Çalışılan Kurum
: Celal Bayar Üniversite Hastanesi MANİSA
Gidilen Ülke
: İsveç
Nüfusu
: 9 Milyon
Yönetim Şekli
: Parlementer Anayasal Monarşi
Ziyaret Edilen Kentler : Stockholm, Norrköping, Finspang
İlgilenilen Alanlar
: Tıbbi sosyal hizmet (psikiatrik sosyal hizmet,
kanserlilere yönelik sosyal hizmet), yaşlılara ve engellilere yönelik sosyal hizmet.

İsveç hakkında genel bilgi:

İsveç Krallığı, Baltık Denizi kıyısında, Finlandiya ile Norveç arasında yer alan
Kuzey Avrupa ülkesidir. Yaklaşık 9 milyonluk bir nüfusa sahiptir. Yüzölçümü:
449,964 km²'dir. Para Birimi İsveç Kronu'dur. Resmi dili bulunmamasına karşın
ülkede en yaygın konuşulan dil İsveççe'dir. Fransızca, Almanca ve Fince de
konuşulmaktadır. Ancak küreselleşmenin etkisiyle İngilizce çok yaygın bir biçimde
konuşulmaktadır. Başkenti Stockholm'dür.
İdari bölümler: 21 bölgeden oluşur; Blekinge, Dalarnas, Gävleborgs, Gotlands,
Hallands, Jämtlands, Jonkopings, Kalmar, Kronobergs, Norrbottens, Orebro,
Ostergotlands, Skåne, Sodermanlands, Stockholms, Uppsala, Värmlands,
Västerbottens, Västernorrlands, Västmanlands, Västra Gotalands.
Başlıca şehirleri Stockholm, Göteborg ve Malmö'dür.
Uluslararası tanınan şirketleri arasinda şunları sıralamak mümkün: Volvo, Saab,
Atlas Copco, Ericsson, Sony Ericsson, Ikea, Absolut, Scania.
Ayrıca gelişmiş bir müzik endüstrisi bulunmaktadır. Uluslararası arenada
tanınanları ABBA, Roxette, The Cardigans.
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İsveç yönetimi 3 basamaktan oluşmakta ; En alt basamakta 290 adet belediye
bulunmakta ve tüm sosyal hizmet bu belediyeler tarafından ihtiyacı olan kişilere
ulaştırılmaktadır.Belediyelerin ilk ve orta öğretim eğitimi, çocuk ve yaşlı
hizmetleri, özürlü bakımı vs. bunun yanında su, kanalizasyon vb. sorumlulukları da
bulunmakta.
İkinci basamakta belli bir bölgedeki belediyelerin oluşturduğu ve bazı
konularda karar verme yetkisine sahip bölgesel gelişme, ulaştırma ve sağlık gibi
konulardan sorumlu olan 21 adet County Councils/ regions ve en üst basamakta
349 parlamenterden oluşan (% 41’i kadın) parlamento bulunmakta.
12 Nisan 2007 tarihinde başlayan programda ilk 3 gün Hindistan’dan gelen 2,
Avustralya ve Rusya’dan 1 er katılımcı ile beraber Skondal’da bir öğrenci
yurdunda kalarak, grup arasındaki iletişim süreci başlatılmıştır. 15 Nisan günü
host family yanına yerleşilmiş ve teorik program 16 Nisan’da başlamıştır.
Ortak Program:
Teorik programın içeriği ana başlıklarıyla şu şekildeydi
SVERİGES RIKSDAG - The Parliament.
BARNOMBUDSMANNEN - the Children’s Ombudsman.
INSTİTUT OF FAMILY WORK.
STADSHUSET – CITY HALL OF STOCKHOLM.
KOMMUNAL-OCH LANDSTINGSFÖRBUNDET-Swedish association of local
authorities and regions
LAFA-the unit for sexuality and health in Centrum for folkhalsa in the County of
Stockholm.
SOCIALA MISIONEN.
SOCIALSTYRELSEN – National board of health and welfare.
Policy, rights and services for persons with disabilities Counselling support and
treatment – Stockholm County Council
Lunch at Café Katarina – a working place for persons with intellectual disability
Visit at Korallen a sensory garden for children with multiple disabilities
MIGRATIONSVERKET – Swedish migration board.
SKANSEN
KVINNOFORUM. Collaboration againts Trafficking – a description of different
actors, roles and mandates in the fight againts trafficking.
AKADEMIKERFÖRBUNDET SSR – a Professional organisation and a Trade Union
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MARIA UNGDOM – Maria Youth Centre – treat – ment of young drug and alcohol
abuser.
Kr AmiMoa Stockholm – Lecture by Ronny Mårtensson abouth socialservicesprison and probation service and County Labor Board in co-operation.
Ziyaret
edilen
merkezlerdeki
görüşmeler
toplantı
biçiminde
gerçekleşmiştir.Bunların içinde Korallen özürlü çocuklara yönelik bir kurum olup
teorik program sırasında ziyaret edilen tek kurum olma özelliğine sahip olmuştur.
23 Nisan günü öğle yemeği için seçilen yer olan Café Katarina da özürlülerin
çalıştığı bir café olma özelliği nedeniyle teorik program içinde farklı bir yer
edinmiştir.
2 hafta boyunca sabah ve öğleden sonra aralıksız devam eden teorik program
oldukça yorucu olmasına karşın hareketli ve bilgilendirici olmuştur.
20 Nisan akşamı düzenlenen kültürel partide , İsveç’e gitmeden önce
tarafımca hazırlanan ve 50 slayttan oluşan Powerpoint Türkiye tanıtımı partiye
katılanlara sunulmuş ve oldukça beğeni toplamıştır.
Stockholm’da geçirilen iki haftalık süre boyunca beni evine kabul etme
inceliğini gösteren Kristina ve Rolf Eklund çifti bana aileden biri gibi davranmış
ve yabancı bir ülkede bulunmaktan dolayı yaşamakta olduğum tüm endişe ve
kaygılarımın yok olmasını temin etmişlerdir.
Kişisel ilgi nedeniyle ziyaret edilen kurumlar:
Höjdens Aldreboende: 09.05.2007 tarihinde, 09.30 – 11.30 saatleri arasında
ziyaret edilmiştir. 49 yataklı bir kurum olan ve 3 bölümden oluşan Höjdens
Aldreboende’de ; Alzheimer hastaları, yaşlılar ve genç olmasına rağmen alkol ve
uyuşturucu nedeniyle beyinleri hasara uğrayan kişiler bakılmaktadır. 55 kişinin
çalıştığı bu merkezde birisi sosyal, diğeri medikal olmak üzere 2 sorumlu şef
bulunmakta, diğer çalışanlar ise hemşireler ve hastabakıcılardan oluşmaktadır.
Her hastanın kendisine ait duş, wc, küçük bir mutfak, tv vb günlük yaşamda
ihtiyaç duyulan şeylerin bulunduğu bir odasının olduğu bu merkezde ayrıca son
derece güzel dizayn edilmiş ortak kullanım alanları da mevcuttur. Çalışanların iş
yükünü azaltacak ve yaşam kalitelerini arttıracak her türlü donanıma da sahip bir
merkez olduğunu belirtmek gerek. Örneğin her odada hastaların kolay taşınması
amacıyla son derece modern liftler ve alarm sistemleri mevcuttur (hem hastanın
kolunda hem oda kapısında). Bunun hem hasta hem de çalışanın işini kolaylaştıran
bir sistem olduğu açıktır. Çalışanlar için ise içinde masaj koltuğundan solaryuma
kadar birçok malzemenin bulunduğu dinlenme odası mevcuttur.
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Norrköping Belediyesi’nin bağlı bulunduğu bölgede toplam 5 adet bu şekilde
düzenlenmiş merkez olduğu öğrenilmiştir.
Bu kurumda bakılan kişilerin ödedikleri ücret yaklaşık 7 bin krondur. Fakat
kişinin bu ücreti ödeme gücü bulunmuyorsa belli bir miktarını devletten kira
yardımı olarak almaktadır.
Burada kurum bakımı çok yaygın ve tercih edilen bi bakım şekli değil. Sosyal
hizmetlerin hemen hemen her alanında evde bakımı tercih ediyorlar. Yaşlılar ve
Alzheimer hastaları için de durum aynı. Çok ağır olmadığı sürece kişiler evlerinde
yaşamlarına devam ediyorlar ve düzenli olarak doktor, hemşire, sosyal hizmet
uzmanı gibi meslek elemanlarının bulunduğu bir ekip tarafından ziyaret
ediliyorlar. Ayrıca bunların da bileklerinde ve evlerinde alarm sistemleri mevcut
ve gerekli durumlarda bu alarmlar devreye girdiğinde en yakında bulunan yardım
ekibi müdahele ediyor.
Norrköping Hastanesi: 11.05.2007 tarihinde 09.30 – 11.30 saatleri arasında
ziyaret edilmiştir. 400 yataklı bu hastanede 20 Sosyal Hizmet Uzmanı görev
yapıyor. İsveç’te hastanede çalışan Sosyal Hizmet Uzmanı’na Kuratör deniyor.
Kuratörlerin tamamı tüm klinikleri ve bunların polikliniklerini paylaşmış durumda.
Bana 2 saat boyunca rehberlik yapan kuratör göğüs, hematoloji ve diyaliz
ünitelerinden sorumluydu. Servislerde her gün vizit yaparak hastaları ziyaret
ediyor ve kendisinden istenen konsültasyonlara cevap veriyor. Bunun dışında daha
önce müracaatı olan kayıtlı hastaların (ayaktan) ihtiyaçları ile ilgileniyor. Örneğin
ben oradayken evinden telefonla arayan bir hasta alış-veriş için dışarıya çıkmak
istediğini belirterek araç talep etti. Kuratör müracaatçının evine araç temin
ederek ihtiyacının giderilmesini sağlıyor. Bunun finansmanı da vergilerden belli
bir miktar pay ayrılan belediyenin bir ödeme kaleminden karşılanıyor.

Orientasyon yeri, süresi ve iceriği hakkındaki düşünceler:
Orientasyon amacıyla 28 Nisan ve 06 Mayıs 2007 tarihleri arasında yaklaşık
120 bin nüfusu olan Norrköping kentinde bulundum.Bu sure içinde yanında
kaldığım Host Family nin çalıştığı yer olan gençlik merkezinde zaman geçirdim.
İçinde bulunulan hafta gençlerin daha önce hazırladıkları bir gösteri programını
sunma haftalarıydı ve bu nedenle kurum çalışanları ve grup liderleri arasında sık
sık toplantılar yapıldı.Bu toplantılar uzun soluklu ve İsveç dilinde olduğu için
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benim katılmam ve birşey anlamam mümkün değildi.Bu hafta içindeki 2 gün
gençlerin gösterileri ile geçti.Birinci gün 2 seans şeklinde düzenlenen gösteriye
gençlerin aileleri katıldı. Gençlik merkezinin bulunduğu yer özellikle göçmenler
için inşaa edilmiş ve ağırlıklı olarak göçmenlerin yaşadığı bir bölgeydi ve bu ilk
gösteri sırasında bir Türk gencinin velisi ile tanışma şansım oldu ve kendisinden
İsveç’de yaşayan göcmenler, eğitim, devlet desteği, sosyal yaşam vb birçok
konuda bilgi alma şansına sahip oldum.
2. gün 3 seans halinde yapılan gösteriler gençlerin okuldaki arkadaşları ve
öğretmenlerine yönelikti.Tüm günü kapsayan bu etkinlik sırasında da aktif olarak
birşeye katılmam mümkün olamadı.
Ağırlıklı olarak göçmen ailelerin çocuklarına hizmet veren bu merkeze yaşları
8 ile 20 arasında değişen birçok genç devam etmektedir. Özellikle alkol gibi kötü
alışkanlıklardan uzak kalmaları amacıyla birçok etkinlik düzenlenmektedir.
Seramik ve resim atölyesi, sinema salonu, birçok müzik aletinin bulunduğu müzik
odası, bilgisayar odası ve prova ve gösterilerin yapıldığı büyük bir salonu
bulunmaktadır. Farklı ilgi alanlarıyla ilgilenen gençler yine kendi aralarından
seçilmiş olan 9 grup lideri tarafından çalıştırılmakta ve bunlara merkez
tarafından belli bir ücret ödenmektedir. Ayrıca merkezin içinde bulunan kantin
de döner sermaye mantığıyla gençler tarafından işletilmektedir. Gençler gerek
yaptıkları gösterilerden gerekse kantin satışından elde ettikleri gelir ile her yıl
farklı bir ülkede kamp yapma şansına sahip olmaktadırlar. Bunun yanında elde
edilen gelirin bir kısmı Hindistan’da belirlenen bir kardeş okulun peyderpey
yapımı için kullanılmaktadır.
3 Mayıs günü özürlü çocuklara ve gençlere hizmet veren toplam 4 kurumu kısa
süreliğine ziyaret etme şansım oldu. Bunların tamamı bizim anladığımız kurum
imajından çok farklı 3 ile 6 odalı tamamen ev şeklinde düzenlenmiş kurumlardı.
Pusslet : Burası özellikle otizmli çocuklara yönelik bir okul ve toplam 6 otistik
çocuğa hizmet veriyor ve 6 adet çalışanı var. Her çalışanın sorumlu olduğu 1 çocuk
var ve onun kişisel temizliğinden, yemeğinden, gelişim testlerinin uygulanmasından
vb her şeyinden sorumlu bu kişi.
Skeden : Okul sonrası ya da hafta sonları hizmet veren bir kurum. Çocuklar
buraya her gün gelmiyor. Özürlü çocuğu olan ailenin yükünü azaltmak için
düşünülmüş bir kurum ve aileler haftada 2-3 kez ya da hafta sonları çocuklarını
buraya bırakabiliyorlar. 4 odalı bir ev ve en fazla 8 çocuk için düşünülmüş. Toplam
11 kişi çalışıyor ve 24 saat hizmet veren bir kurum.
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Herrebro : Çocukların sürekli yaşadıkları 4 odalı bir ev. Her çocuğun kendine
ait ve içinde wc, duş, bilgisayar gibi her türlü ihtiyaca yönelik odası bulunmakta.
Burada toplam 14 kişi çalışıyor ve hizmet 24 saat devam ediyor.
Frans Blomsgata : 6 yetişkin gence hizmet veren ve gençleri yaşama
hazırlayan bir kurum. Gençlerin özür durumları çok ileri değil ve çalışıyorlar. 4 yıl
boyunca bu binada yaşayan gençlerin tamamının yine kendilerine ait ve tüm
ihtiyaçlarına cevap veren daireleri mevcut. 8 kişi dönüşümlü olarak çalışıyor ve 24
saat hizmet devam ediyor.
Bu kurumların hiçbirinde ayrıca temizlik personeli çalışmıyor. Burada
çalışanlar tüm işi üstlenmiş durumda. Ayrıca bu kurumlarda bakılan bu çocukların
tüm masrafları belediye tarafından karşılanmakta. Yukarıda adı geçen kurumlarda
hiç bir sosyal hizmet uzmanı çalışmıyor. Çalışanların büyük çoğunluğu lise mezunu
ve kalan kısmı da yüksek öğrenimini farklı bir alanda yapmış. Bu kurumlarda
çalışabilmek için belirli sürelerde eğitime tabi tutulmaktalar. Ülkedeki sosyal
hizmet uzmanları daha çok bu tür hizmetlerin planlanması, yeni hizmet politikaları
oluşturulması ve geliştirilmesi, burada çalışacak personelin eğitilmesi gibi
alanların yanı sıra evlat edinme, koruyucu aile hizmetleri gibi görevleri
yürütmekteler.
İsveç’de özürlülere yönelik hizmetler oldukça gelişmiş durumda. Her mekanda
özürlüler için
düzenlemeler mevcut. Hiçbir ortamda ve koşulda zorlukla
karşılaşmadıkları için de özürlüleri heryerde ve heran görmek mümkün.
Özürlülere yönelik hizmetler iki ana bölümde toplanmıştır. Bunun ilk kısmını
danışma ve bilgi merkezleri oluşturmakta. Bu merkezler farklı özür gruplarına
farklı yöntemlerle bilgi veren ve danışma hizmetini yürüten merkezlerdir.
Örneğin özürlü danışma merkezi telefon, internet ve e-mail aracılığı ile danışma
hizmetini yürüten, otizmforum internet sitesi ve kitaplarla bilgi veren merkezler.
Bunun dışında özürlülerle çalışacak olan personele temel eğitim veren birimler de
yine bu merkezlerin içinde yer almaktalar.
İkinci kısımda ise habilitation merkezleri bulunmakta. Bunun içinde özürlü
yetişkinler için psikoterapi kilinikleri, özürlü ailelerine ve ilişki içinde oldukları
yakınlarına özürlülük hakkında eğitim veren merkezler, çoklu özüre sahip olanlar
için kurumlar, özürlü çocuğu olan aileler için ev ve hastane arasında bağlantıyı
sağlayan merkezler vb bulunmaktadır.
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Evlat edinme ve koruyucu aile hizmetleri:
İsveç’de çocuklar çok önemli ve hemen hemen herşey çocuklar üzerine
kurulmuş. Nüfusla ilgili istatistiklere bakıldığında doğum ve ölüm oranlarının
birbirine oldukça yakın olduğu hatta bazı yıllarda ölüm sayısının doğum sayısından
daha fazla olduğu görülmektedir. Bu nedenle nüfusun artmasına yönelik olarak
birçok özendirici uygulamalar mevcuttur. Devlet tarafından, sahip olunan her
çocuk için ailelere aylık 1100 kron ödeme yapılmakta ve bu çocuk 18 yaşına gelene
dek devam etmektedir. Çalışan kadının doğumdan sonra 2 yıl maaşının sadece
%20 si kesintiye uğrayarak ücretli izin hakkı bulunmakta ve bu hak babalar için
de 2 ay olarak uygulanmaktadır. Bunun yanında özeller dışındaki tüm kreş ve
gündüz bakım evleri ve eğitim hizmetleri ücretsiz olarak verilmektedir. 2006
yılında 105.913 bebeğin dünyaya geldiği İsveç’de evlat edinme hizmetleri ülkede
yeterli sayıda bebek olmadığı için uluslar arası boyutta gerçekleşmektedir. Ülke
genelinde 2005 yılında Afrika ülkelerinden 129, Asya ülkelerinden 773, Avrupa
ülkelerinden 110 ve Amerika’dan 71 olmak üzere toplam 1083 çocuk evlat edinme
hizmetinden faydalanmıştır. 1969 ile 2005 yılları arasında ülke dışından toplam
46415 evlatlık çocuk alınmıştır. Evlat edinme yaşı 25 – 45 yaş aralığında olsada
uygulamada üst sınır esnek tutulmaktadır. Hemcinslerin evlilikleri yasal kabul
edilen ülkede evli olan her türlü çiftin ve yalnız yaşayanların evlat edinme hakkı
vardır. Norrköping belediyesinin evlat edinme bölümünde görüşülen sosyal hizmet
uzmanından alınan farklı bir bilgi ise burada çalışan sosyal hizmet uzmanlarının
evlat edinme hizmetlerinden daha yoğun olarak DNA tespiti konusunda
çalıştıkları olmuştur. Babası belli olmayan bebeklerin babalarının tesbiti için
çalışmaktadırlar. 2006 yılında DNA tespiti için 40 başvuru olduğu ifade
edilmiştir.
Koruyucu aile hizmeti de yine oldukça gelişmiş düzeydedir. Birçok kurumda
görüşülen yetkililer ülkede kurum bakımının 100 yıl önce terkedildiğini ifade
etmişlerdir. Bu rakam biraz abartı olsa da anlatılmak istenen şey temelde
doğrudur. Ülkedeki tüm korunmaya muhtaç durumdaki çocuklar koruyucu aile
hizmetinden faydalanmaktadır. Norrköping’de 200 civarında koruyucu aile olduğu
öğrenilmiştir. Bu ailelere, baktıkları çocuğun özellikleri doğrultusunda aylık 4 ila 8
bin kron arasında maddi ödeme yapılmaktadır. Koruyucu aile sayısını arttırmak
için sürekli olarak gazete ilanları, radyo programları, el broşürleri, internet gibi
basın ve yayın organlarından yararlanılmaktadır. Ara istasyon amacıyla kullanılan
ve yine ev modelinde olan “foster home” lar da bu hizmetin bir parçası olarak
kullanılmaktadır.
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Norrkoping’de bulunduğum bu hafta içinde yanında kaldığım ve gençlik
merkezinin sorumlusu olan kişiye, gençlik merkezine gelen gençlere yönelik olarak
daha önce kültürel partide yapmış olduğum Türkiye tanıtımını tekrarlama isteğimi
iletmiştim. Bu teklifimi sıcak karşıladıkları için 4 Mayıs Cuma günü gençlerden
oluşan yaklaşık 40 kişilik bir grubuna Türkiye tanıtımı yaptım. Bu tanıtım
gençlerin oldukça ilgisini çekti. Türkiye ile ilgili farklı sorular yöneltmelerine
neden oldu. Oldukça memnuniyet verici bir sunumdu.
06 – 11 Mayıs tarihleri arasında Finspang kasabasında bulundum. Normal
koşullarda İsveçlilerin büyük olarak nitelendirdikleri kentlerde bile bana göre
oldukça az insan olduğunu düşünürsek (ve benimle birlikte diğer ülke
katılımcılarının da ortak fikri) 11 bin nüfusa sahip olan bu kasabanın ıssız ve
terkedilmiş bir görüntüsünün olduğunu söylemek abartılı olmayacaktır.Yanında
kalıdığım kişinin çalıştığı yer olan ve alkol ve madde bağımlılarına yönelik hizmet
veren Ellen adlı merkez bu küçük kasabanın da dışında yaklaşık 30 km uzaklıkta,
yakınında birkaç yazlık evden başka birşey bulunmayan bir yerdeydi.Buraya
gitmek için her sabah saat 06.00 da uyanıyordum.Saat 08.00 de başlayan
mesainin hemen başında tüm çalışanlar toplantıya giriyor ve ben bu süre içinde
herhangi birşey yapmadan (yada yapamadan ) oturuyordum.Toplantı sonrası
merkezde kalan 11 kadın ve çalışanlar geniş bir salonda grup terapisine
başlıyorlardı. Bu da isveç dilindeydi ve grup kapalı bir gruptu. Bu süre içinde ben
yine aynı şekilde oturmak durumunda kalıyordum. Grup terapisi bazen günde 2
seans oluyor, bunun dışında merkezde tedavi olan kadınlar zamanlarının büyük
kısmını tv izleyerek geçiriyorlardı. İngilizce bilenlerle iletişim kurmaya
çalışsamda, ailelerinden uzak bu ıssız yerde yaşayan ve madde bağımlılığı tedavisi
görmekte olan bu kadınların iletişime çok açık olduklarını söylemek ne yazıkki
biraz zor olacaktır.
Bu süre içinde birkaç kez yanında kalmakta olduğum kişiye benim alanımla ilgili
olan bir kurum görme isteğimi özelliklede bir hastane görme isteğimi iletmeme
rağmen bu ne yazıkki son güne kadar mümkün olamadı.
Oryantasyon yerinin küçük bir şehir, hatta küçük bir kasaba olması bana çok
uygun bir seçim olarak gelmedi.Özellikle bizim gibi büyük ve kalabalık ülkelerde
yaşamaya alışmış olan insanlar için zorlayıcı olduğunu düşünüyorum. Bir gün iş
sonrası Finspang’ın merkezinde saat 18.00 da bir yer sormak için bir kişiyi dahi
bulamadığımı söylesem sanırım abarttığım düşünülür ama kesinlikle gerçek bir
yaşanmışlık olduğunu söylemek zorundayım.
Ellen’de geçirdiğim 1 haftalık sürenin tek verimli anı, kurumda kalan kadınlara
yönelik yaptığım Türkiye tanıtımı oldu. Programın son günü 11 Mayıs’ta öğleden
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sonra kadınları çok bağlı oldukları Tv. dan kısa bir süreliğine ayırarak yaptığım bu
sunum grubun bir kısmı tarafından oldukça ilgi gördü.
Benim için bu 2 haftalık oryantasyon süresinin verimli olduğunu söylemek ne
yazıkki oldukca güç. Norrköping’de 400 yataklı, 80 km uzaklıktaki Linnsöping’de
bundan daha büyük bir üniversite hastanesi ve Finspang’da yaklaşık 200 yataklı
bir hastanenin bulunduğu ve bu hastanelerde 20 ile 40 arasında değişen ( sadece
1 hastanede) sosyal hizmet uzmanının bulunduğu ve benim başvuru formumdaki
tercihlerim düşünülecek olduğunda bu 2 hafta süresince neden bir gençlik
merkezinde ve bir madde bağımlıları tedavi evinde bulunduğumu anlamam ne
yazıkki pek mümkün olamadı.Tüm bunları kabullenip bulunduğum yerde birşeyler
öğrenmeye çalışmayı denememde ne yazıkki sonuçsuz kaldı. Çünkü gençlik
merkezinde yukarıda açıkladığım nedenden dolayı rutin etkinlik programları yoktu
ve gençler tamamen gösterilerine odaklanmışlardı. Diğer kurumdaki nedenleride
yine yukarıda belli ölçülerde belirtmiş bulunmaktayım. Bu nedenlerden dolayıdır ki
her iki kurumda da herhangi bir mesleki uygulama izleme şansım ne yazıkki
olmadı.
Programın son günü çok kısa süreliğine görmüş olduğum (programda yoktu ve
benim ısrarlı talebim nedeniyle oluşturuldu) Norrköping hastanesinde kendimi
oldukça mutlu hissettiğimi söylemeliyim. Son on yıldır hastanede çalışıyorum ve
İsveç’e gidiş amacımın büyük bölümünü bu ülkedeki tıbbi sosyal hizmet
uygulamalarını görmek ve yeni uygulamalar öğrenme ve bunları kendi çalıştığım
hastanede uygulayabilme şansına ulaşabilmek oluşturmaktaydı.
Sonuç olarak eğer kişinin kendi alanında bir programa katılma şansı varsa 2
haftalık sürenin oldukça yeterli olabileceğini, küçük yerleşim birimleri yerine
büyük kentlerde program hazırlanmasının daha uygun olacağını düşünüyorum.
Alanda geçirdiğim bu 2 haftalık sürenin içerik olarak doyurucu olduğunu söylemek
benim açımdan ne yazıkki oldukça güç.
11 Mayıs günü değerlendirme toplantısı yapmak, son 3 günümüzü geçirmek
üzere Gronna isiminde küçük bir kasabaya gittik ve tüm katılımcılar yeniden
biraraya geldik. Oldukça güzel ve dinlendirici bir bitiş süreciydi.
İsveç toplumunun aile, kültür ve sosyal hayatıyla ilgili gözlemler:
Gözlemlediğim kadarı ile İsveç aile yapısı Türk aile yapısından son derece
farklı özellikler içermekte. Ailede bulunan çocuk hemen hemen hiçbir yasak ve
engellemeye tabi olmadan son derece özgür bir şekilde yetiştirilmekte. Bana göre
bu şekildeki bir yetiştirilme şeklinin hem olumlu hem de olumsuz yanları
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bulunmakta. Olumsuzluklardan en büyüğü bu kadar kuralsız ve özgür yetişen
gençlerin alkol ve uyuşturucu ile erken yaşta tanışmaları ve bu kötü alışkanlığı
sürdürmeleridir. Alkol kullanımı çok yaygın olan ülkede hükümetler bunu
engellemek için birtakım uygulamalar getirmiş olsalar da alkolizmin önüne
geçemedikleri görülmektedir. İsveç’de konuştuğum gerek Türk gerekse İsveçliler
alkol kullanımının bu derece yaygın olmasının nedenini yalnızlık sorununa
bağlamışlardır. İnsanların bu derece özgür olmaları aynı zamanda yalnızlık
sorununu da doğurmakta. Ziyaret ettiğim yaşlılara ve hastalara yönelik
kurumlarda görüştüğüm yetkililer yaşlıların ve hastaların ne çocukları ne de
herhangi bir aile yakını tarafından hemen hemen hiç ziyeret edilmediğini ifade
etmişlerdir.
Burada bulunduğum süre içinde insanların hemen hemen her ortamda ve
buldukları her fırsatta sürekli gazete ya da kitap okuduklarını gördüm.
Stockholm’de metro ve tren istasyonları girişlerinde, şehirde çıkmakta olan 3
farklı gazetenin ücretsiz alınabildiği büyük gazete kabinleri bulunmaktaydı.
İsteyen herkes bu kabinlerden gazete alabildiği gibi, kaldığım 3 farklı evin posta
kutularına da sabahları gazete bırakılmaktaydı. Bu da bana ülkedeki genel
uygulamanın bu şekilde olduğunu düşündürdü. Hemen hemen herşeyin oldukça
pahalı olduğu ülkede gördüğüm en ucuz şeyin kitap olduğunu söyleyebilirim.
Üstelik İsveçliler yeni hükümetin kitap fiyatlarını arttırdığından ve bu durumun
gençleri okuma alışkanlığından uzaklaştıracağından şikayet etmelerine rağmen.
Kültür ve sanat etkinliklerine katılmak İsveçliler için günlük hayatın sıradan
bir parçası. Bunu spor alanında da söylemek mümkün. İsveç bir göl cenneti ve en
fazla 10 dakikalık mesafede bir göle ulaşmak mümkün. Bununla beraber bol yeşil
ve ormanı da unutmamak gerek. Şehir merkezlerinde bile çok büyük ve sayıca
fazla miktarda parklar var ve bu ortamda koşan ve yürüyen birçok kişi görmek
her zaman mümkün. Hemen hemen herkesin bir spor salonu, yüzme havuzu üyeliği
var ve hiçbir spor yapmasalar dahi bisiklet kullanımı çok yaygın ve tüm bunlar da
İsveçlilerin ince fiziklerini açıklayan nedenler sanırım.
Ziyaret ettiğim kurumların hemen hemen tamamında bir piyano ve evlerin
birçoğunda en az bir enstruman gördüğümü söyleyebilirim. Okula giden çocukların
tamamı ya bir spor takımında ya da başka bir sanat dalıyla uğraşıyor ve yıl
içindeki çalışmalarını yıl sonunda gösteri olarak sunuyorlar. Bu özürlü çocuk ve
gençler için de geçerli. Bir hafta sonu yanında kaldığım ailemle Stockholm’de
özürlü gençlerden oluşan bir müzik topluluğunun konserini izleme şansım olmuştu.
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Ülke yaşlı bir nüfusa sahip ve genel olarak 80 yaş üstü kişiler yaşlı sınıfına
sokulmakta. Hal böyle olunca da yaşı oldukça yüksek kişileri bir yerde çalışırken,
spor yaparken ya da sosyal bir etkinliğin içinde her zaman görebilmek mümkün.

Sonuç ve Değerlendirme :
Bu benim ik C.I.F. deneyimimdi. Daha önce başka bir ülke deneyimim olmadığı
için kıyaslama yapmam ne yazıkki mümkün değil. Fakat İsveç’in zengin bir ülke
olmasından kaynaklanan bir takım avantajları bu programda yaşadığımızı
düşünüyorum. Ulaşım ve beslenmeye hiçbir koşulda para harcamadığımız gibi
kültürel partide yapacağımız yemek için ve son yalnız geçireceğimiz gün yemek
yiyebilmemiz için C.I.F üyeleri tarafından bir miktar cep harçlığı dahi verilmiştir.
Teorik programın her aşamasında bir C.I.F. üyesi bize rehberlik ederek
güvenliğimizi sağlamaya çalıştı. Programın her adımında yanımızda mutlaka bir
görevli vardı. Bu ilk bakışta güzel gibi görünse de biz katılımcılara biraz fazla
korumacı geldi ve kendimizi zaman zaman sıkışmış hissetmemize neden oldu. Tüm
C.I.F. üyeleri oldukça kibar insanlardı ve bizim rahat etmemiz için tüm çabayı
gösterdiklerine inanıyorum.
Yaşadığım bu deneyim sayesinde yeni bir ülkeyi görme ve bu ülke ile ilgili
hemen hemen birçok alanda bilgi edinme ve fikir sahibi olma şansını elde ettiğimi
düşünüyorum. Bu süreç içinde sadece İsveç değil, Hindistan, Rusya ve
Avusturalya toplumunun yaşam şeklinden kültür yapısına, batıl inançlarından
eğitim sistemine kadar çok farklı konularda yeni bilgiler edinmiş olmak ve bu
kültürlere ait yeni insanlar tanımak oldukça heyecan vericiydi. Mesleki anlamda
ise böyle gelişmiş bir ülkenin aynı düzeyde gelişmiş sosyal refah sistemini
tanımak ve kurum hizmetlerinin ihtiyaç sahiplerine iletiliş biçimini görmek eşsiz
bir deneyimdi.

11

