Izjava generalnega sekretarja IFSW
Socialno delo se izredno dobro odziva na krizo Covid 19, čeprav številne države poročajo o pomanjkanju
zaščitne opreme, zadostne podpore in potrebnih virov. IFSW pošilja sporočilo - čestitke vsem socialnim
delavkam in socialnim delavcem za pomembno vlogo pri reševanju življenj.
Prenesli smo že nekaj izzivov, vendar še več nas čaka. Vloga socialnega dela pri zagovarjanju, da socialne
storitve ostanejo odprte in se prilagajajo pogojem, je bila v veliki meri uspešna. Na primer, socialne storitve,
ki so razvijale ciljne načrte za podporo brezdomcem in drugim ranljivim skupinam, so bile v mnogih državah
podprte. Po državah tudi napreduje vzpostavitev telefonskih številk, ki zagotavljajo družinsko svetovanje in
neposredno varnost v primeru nasilja v družini.
Socialne delavke in socialni delavci se v tem času soočajo z veliko etičnimi izzivi. V pogojih izolacije so dileme
po državah podobne. Primeri so tragični, na primer ko družinski član umre, družina ne ve, kje se hrani truplo,
pogrebne slovesnosti se odložijo. Kako se odzivati na žalost družine? V državah, kjer je trupel več, kaj reči, da
"truplo začasno počiva v cerkvi v drugem mestu, ker ni drugih objektov?" Če sredstva dopuščajo le eno od
dveh možnosti: zagotavljanje nastanitve za brezdomce ali boj proti izolaciji starejših - komu pomagati?
Socialne delavke in socialni delavci se pri sprejemanju odločitev srečujejo z etičnimi izzivi in v teh edinstvenih
okoliščinah slednje lahko utemeljijo na izjavi o etičnih načelih v socialnem delu. V državah s šibko državno
infrastrukturo zdravstvenih in socialnih storitev so socialni delavci osredotočeni na pristope k razvoju
skupnosti, ki zagotavljajo izobraževanje in spodbujajo odgovornost skupnosti. Socialne delavke in socialni
delavci se pri sprejemanju odločitev v teh edinstvenih okoliščinah lahko oprejo na izjavo o etičnih načelih v
socialnem delu.
Z vsakodnevnimi izmenjavami s člani po vsem svetu se prav tako učimo pomena socialnih delavcev, ki se
združujejo v upanju in viziji v skupnostih, v katerih delajo. To predstavlja ključni vidik prakse socialnega dela.
Mi vemo, da se spremembe dogajajo od korenin navzgor.
Kot profesija smo bili že velikokrat priča, kako krizne razmere predstavljajo priložnosti za obnovo boljše,
vključujoče in stabilnejše družbe. Naša vloga kot socialnih delavk in socialnih delavcev je opozoriti na
dolgoročne socialne rešitve. Ta kriza ni izjema.
Kot smo priča množični združeni solidarnosti in stresu obenem, je vloga socialnega dela tudi, da preseže
današnje pritiske in pomaga skupnostim in družbam, da svoje skrbi prevedejo v dolgoročnejše rešitve. V
mnogih skupnostih so to lahko močnejše socialne, stanovanjske in zdravstvene storitve, ki jih lahko zagotavlja
država. Drugi spet vidijo moč v skupnosti in lokalnem razvoju. Nekateri si prizadevajo za enake možnosti, da
njihovi otroci obiskujejo šolo in imajo dostop do prehrane. Nekatere družbe bodo želele smiselno
participativno upravljanje in družbene strukture, ki spodbujajo vključenost, zaupanje in samozavest. Za
večino bo pomembno vse zgoraj navedeno in želja živeti v globalnem svetu, ki je grajen na pravicah, enakosti
in trajnosti.
V vseh množičnih kriznih razmerah po svetu, ta ne bo več tak kot prej. Kot profesija, ki obsega več milijonov
visoko usposobljenih strokovnjakov, mora glas socialnega dela podpirati in olajšati vizijo, ki bo presegala to
krizo. Vizija boljših, spoštljivih in trajnostnih družb. Vizija, v kateri lahko naši družbeni sistemi aktivno
izkoreninijo razmere, ki vodijo do bolezni, se razvijejo in eksplodirajo v podnebnih spremembah in revščini.
Socialne delavke in socialni delavci na vseh ravneh imajo znanje in sposobnosti, da ne le da obravnavajo
varnost, temveč tudi, da strah, žalost in izgubo pretvorijo v krepitev moči in socialno preobrazbo.
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