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Rapport från  ”World Conference on Social work and Social Development – 
Action and Impact” Stockholm 8-12 juli  
 

 
 
Delar av styrelsen för Svensk Kuratorsförening har deltagit i  ”World 
Conference on Social work and Social Development – Action and Impact”. 
Konferensen ägde rum i Stockholm 8-12 juli 2012 och hade samlat drygt 2500 
deltagare från hela världen. Deltagare kom från över ett hundra länder.   
Kongressen öppnades söndagen den 8 juli med en öppningsceremoni där Eva 
Holmberg-Herrström och socialborgarråd Anna König Jerlmyr välkomnade till 
Sverige och Stockholm. Konferensen hölls på engelska. Den mest givande keynote 
speakern på söndagen var professor Hans Rosling från Karolinska Institutet som 
målande beskrev och visade befolkningsutvecklingen i världen. 
Därefter följde en välkomstmottagning med mingel.  
Måndagen tema var mänskliga rättigheter och social jämlikhet och inleddes med 
välkomnande från svenska regeringen. Barn- och äldreomsorgsminister Maria 
Larsson sa att hur man behandlar människor som söker hjälp definierar det 
samhälle man lever i. Hon beskrev också att den ökande äldrebefolkningen 
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innebär en ökande utmaning för hela samhället och kommer att få konsekvenser; 
ekonomiskt och socialt.  
På plenary session talade Thomas Hammarberg, UN Adviser for Human Rights 
om sitt arbete med mänskliga rättigheter och att det är förknippat med politik. 
Han har arbetat med att få upp det högt på de politiska agendorna men att det i 
alltför många länder råder brist på intresse för dessa frågor. Fattigdomen har 
ökat i Europa och 115 miljoner barn lever i fattigdom. De sociala klyftorna har 
ökat de sista tre decennierna. 
Därefter talade professor Vishantie Sewpaul från Sydafrika. Human rights är 
ett kontroversiellt ämne i Afrika. Hon beskrev levande och medryckande arbetet 
med mänskliga rättigheter utifrån kontinentens förutsättningar med en historia 
av kolonisering och stora olikheter mellan olika länder i Afrika. Koloniseringen av 
Afrika har lämnat stora fotavtryck efter sig. 
 

 
 
 
 
Sedan kom Tom Shakespeare, WHO och talade om arbetet med 
funktionshindrade. 1 billion människor i världen, 15 % av befolkningen är 
funktionshindrade. 110-190 millioner vuxna har stora svårigheter i sitt dagliga 
liv. Antalet funktionshindrade ökar med en åldrande befolkning och med ökande 
trafikolyckor. Ett ojämlikt förhållande råder eftersom fattiga, kvinnor och äldre 
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utgör en oproportionerligt stort andel av de funktionshindrade. Han lyfte upp att 
socialarbetare kan göra stor skillnad för människor med funktionshinder.  
På eftermiddagen kunde man lyssna på ett antal kortare föreläsningar som 
handlade om Active and Dignified Ageing.  
Som en röd tråd i flera föreläsningar kommer arbetet upp med hur olika länder 
hanterar frågan om den ökande äldre befolkningen och att detta är en utmaning 
för socialarbetare världen över. 
 
På kvällen anordnades mottagningsceremoni på Stadshuset för deltagare i 
konferensen. Hela Blå hallen var full av socialarbetare från jordens alla hörn. 
 
Tisdagen hade temat ”Den gröna dagen” – att försöka förena socialt arbete och 
ekologiskt tänkande/agerande. Michael Mermot Professor från London talade 
om hur viktigt det var med barnens start i livet. Cindy Blackstock från Alberta 
Canada beskrev på ett fängslande och engagerande sätt indianbarnens kamp att 
få skolgång och lekplatser på andra ställen än soptippar och liknande miljöfarliga 
ställen med utsläpp av diverse miljöfarligt. Hon berättade hur barnen gått 
samman och hur en skolflicka skrivit brev till regeringen med positivt resultat. 
Vi fick också av Fred Besthorn från Kansas, professor i socialt arbete, ta del av 
hur en tornado i princip raderat ut en hel stad och hur man byggt upp den som 
”en grön stad” som ska kunna stå emot de tornados som lär återkomma och som 
är en del av klimatförändringar i världen. 
Därefter hölls ett symposium om Adjusting society to ageing där man bl a kunde 
lyssna på ett inslag från Turkiet som beskrev att det fanns en del nursing home 
men att det är mest familjen som står för omsorgen om de äldre. Thomas 
Lagerwall som berättade om projekt med boende för äldre med mycket inslag av 
teknik. Från Ryssland framkom att medellivslängden för män är 60 år och för 
kvinnor 74 år. Den äldre upplever att man har låg levnadsstandard, ohälsa, att 
livet var bättre förr och ensamhet.  
Inte helt olikt hur den äldre upplever att man har det i Sverige!  
I Ryssland fanns geriatriska avdelningar, neurogeriatriska avdelningar, nursing 
home och day care. 
Några av oss deltog i symposiet ”The right to health and social equality” som 
främst berörde rätten till hälso- och sjukvård för papperslösa och gömda 
flyktingar. Begreppet ”vård som inte kan anstå” är ju ledstjärnan för vilken vård 
som erbjuds asylsökande och detta är inte alltid lätt att tolka! Migrationspolitik 
och sjukvårdsregler har också mkt olika intresseområden. I nuläget ser det 
dessvärre inte ut som att vi följer internationella rekommendationer. 
Workshop om kvinnomisshandel och hjälpsökande lyssnade vi också på. Det anses 
föreligga stora mörkertal avseende hjälpsökandet. Tyvärr läggs också i praktiken 
ett stort ansvar på ideella organisationer - istället för att samhället ställer upp. 
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Eftermiddagen ägnades åt studiebesök. Kuratorskliniken på Karolinska/Huddinge 
öppnade sina dörrar och kollegorna hade ordnat föreläsningar och med ex från 
olika FOU-projekt. Här fanns bl.a arbeten kring organdonation och HIV/AIDS. 
Maria Flink beskrev lite från sin forskning om Handover, överlämnandet från 
kommun till sjukhus och vice versa. Patientmedverkan är väldigt viktigt. Man 
kunde även ta del av posterutställning som arrangerats utanför 
föreläsningssalen. 
 
Studiebesök gjordes också på Länsstyrelsen och på Kvinnojouren Terrafems 
administrativa lokaler där vi fick information utifrån ”Familjevåld” som tema. 
Terrafem blev den stora behållningen av detta och deras beskrivning hur man 
utbildar volontärer som ska kunna jobba där, alla är kvinnor och kommer från 
andra länder än Sverige och deras olika boenden. 
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Onsdagens tema var globala insatser inleddes med plenary sessions. Ett väldigt 
starkt intryck gjorde Mhedi Garbo, ursprungligen från Tunisien men numera 
bosatt i Sverige. Han talade om ”den arabiska våren” och hur sociala medier 
påverkar olika rörelser och mycket snabbare än vad som varit fallet tidigare. 
Från Sverige har han lett en digital nyhetstidning som bidragit till störtandet av 
en diktator. Han nämnde mejl, twitter och facebook istället för vapen.  
 

 
 
 
Malcolm Payne, professor och socialarbetare, St. Christophers Hospice London 
talade också om globala relationer och solidaritet. Han sa bl. a. att vi skall ”be 
there for each other, we don’t perhaps like each other, maybe we don’t like each 
other at all but we must be there for our patients. 
Förmiddagens symposium handlade om socialt arbete i Sverige gentemot utsatta 
grupper; barn, psykiskt funktionshindrade och äldre som några ex. En talare 
beskrev att barn redan i fyraårsåldern tycker att de skall få vara med och 
bestämma var de skall bo, en annan beskrev en grupp unga män som kom från 
eländiga förhållanden och som själva uppfann en gatukultur ”vi är bröder här på 
gatan” och hur de hjälpte varandra. En annan beskrev hur personalbehovet inom 
äldreomsorgen Sverige kommer att öka kommande år.  
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På kvällen var det besök på Skansen med möjlighet att vandra runt och titta på 
olika aktiviteter från förr i tiden i Sverige och även smaka på nygräddat bröd i 
ett av de små husen. Vi fick också äta mingelmat och njuta av det vackra vädret. 
 

 
Torsdagens förmiddag avslutades konferensen med olika föredrag och 
underhållning av Fryshuset. Stafettpinnen skickades sedan vidare till Melbourne 
som ska vara värd och arrangera nästa konferens sommaren 2014. 
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Konferensdeltagarna kunde under hela konferensen ta del av olika 
posterutställningar. 
Svensk Kuratorsförening deltog med två olika postrar. Den ena handlade om 
föreningen och den andra om kuratorsarbete i hälso- och sjukvård. Föreningens 
postrar visades under onsdagen. Intresserade kunde också ta en broschyr på 
engelska om föreningen - The Swedish National Association of Medical Social 
Workers. 
 

 
 
 
 
 
Mera information om konferensen finns att läsa på 

2012http://swsd2012.creo.tv/sunday 


