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قلمرورفاه

وزارتخانه جدید محیطزیست،
انرژی و تغییرات اقلیمی و
بخشهایی نیز به وزارتخانههای
دیگر واگذار شد.
 . 17خانهای که باید از نو ساخته
شود (.)rebuildable

18 . repairable
19 . Makias Nodaros
20 . developers
21 . Zacharo

 2000 Natura . 22شبکهای
از مناطق و سرزمینهای
حفاظتشده و ذخیرهگاههای
زیستمحیطی و حیاتوحش
در اروپا

23 . Naomi Klein

 . 24اشاره دارد به کتاب دکترین
شوک :ظهور سرمایهداری فاجعه.
این کتاب توسط مهرداد شهابی
و میرمحمود نبوی ترجمه شده
و نشر اختران آن را منتشر کرده
است .استدالل اصلی «کالین»
در این کتاب این است که
قدرتهای سیاسی و اقتصادی
شوک در جامعه ،مانند
با ایجاد 
کودتا در کشورهای آمریکای
التین یا سرکوب یا اعالن و
ادامه جنگ مانند اعالن جنگ
بریتانیا به آرژانتین برای تصاحب
جزایر فالکلند یا حمله آمریکا و
اشغال نظامی عراق و افغانستان
بستری مناسب برای پیاده کردن
سیاستهای اقتصادی نئولیبرال
مانند کاهش و حذف خدمات
عمومی رایگان ،تعدیل ساختاری،
خصوصیسازی و سلب مالکیت
از منابع عمومی فراهم میکنند.
زیرا در چنین شرایطی شوک
ناشی از اخبار یا تغییرات ناگهانی
سیاسی و اجتماعی در جامعه،
میتواند قدرت سازماندهی شدن
و تفکر جمعی را از مردم بگیرد،
ضمن آنکه مبنایی فراهم میکند
تا دولتها به بهانه شرایط خاص،
سیاستهای غیردموکراتیک خود
را توجیه کنند و در قوانین ،نحوه
تخصیص بودجه به بخشهای
مختلف و رویههای اداره کشور،
تغییراتی مطابق با سیاستهای
نئولیبرال ایجاد کنند .او معتقد
ن یا
است وقایعی مانند توفا 
سونامی که تخریب گسترده در
پیدارند نیز بنا به تجربه ،مانند
نمونه توفان کاترینا در ایاالت
متحده ،اثری مشابه شوکها
دارند.

25 . Kaifa
26 . WWF (World Wide
)Fund for Nature
27 . social work
interventions

 . 28برای تاکید بر وجه کلینیکی
این رویکرد و برداشتش از
مداخله ،به عنوان مجموعهای
بستهبندی شده از اقدامات در
بعد فردی و سطحی ،از ترجمه
کلمه ( )clinicalبه «بالینی» که
ظاهری «دهنپرکن» و «علمی»
دارد ،خودداری شده است.
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دریاچه «کایفــا» 25با من دربــاره تالش بــرای تخریب محدوده
توگو
حفاظتشده اطراف دریاچه به بهانه بازسازی پسا-فاجعه ،گف 
کرد:
«خوشبختانه با آنکه کاسبان توسعه و  6شهردار ما را تهدید کردند،
جامعه محلی مقاومت کرد .نکته جالب توجه این اســت که این 6
شــهردار جهت جلب حمایت عمومی برای برنامههای سوداگرانه
خود در جهت کاالییســازی مناطق طبیعی حفاظتشده ،با هم
در تلویزیون حاضر شدند .این شهرداران بعد از آتشسوزی و برای
اقدامات امدادی بیانیه مشترک ندادند و با هم در [تلویزیون] ظاهر
نشدند ،اما بعد ،ناگهان تصمیم گرفتند که به اسم «توسعه منطقه»،
درباره لزوم تخریب یک ذخیرهگاه عمومی طبیعی ،بیانیه مشترک
صادر کنند و با هم در تلویزیون ظاهر شــوند .در بیان آنها تخریب
محدوده دریاچه کایفا که تحت حفاظت ناتورا  2000است ،به عنوان
راهحل نهایی توسعه عنوان شد .خوشبختانه جامعه محلی ،همگام
با گروههای اقدام زیستمحیطی محلی و شهروندان ،مانند کمیته
زیستمحیطی شهر زاچارو ،کمیته عمل پان-ایلیاکی برای مناطق
آسیبدیده از آتشسوزی و شــعبه صندوق جهانی طبیعت  26در
یونان توانستند تا آخر پیگیر باشند و از این تخریب جلوگیری کنند»
(مفیستاس کایریاکوس ،مصاحبه شخصی).
آیا برنامههای توسعهای قبل از آتشسوزیها ریخته شده بودند؟ یا
ل کردند؟ با اینکه
آیا کاسبان توسعه ،بعد از فاجعه فرصتطلبانه عم 
به این سوال جواب میدهیم ،اما نتیجه یکی خواهد بود :برخی افراد
و سازمانها سعی کردند تا با فاجعه کاسبی کنند .اینکه چقدر در این
کار موفق بودند بستگی به این دارد که تا چ ه حد با مقاومت جامعه
محلی روبهرو شدند.
برخی از بخشهای جامعه فاجعه را فرصتــی دیدند تا زمینهای
عمومی را غارت و جیبشان را پر کنند ،اما در مقابل این ،دیدیم که
مردمان آسیبدیده خود را سازماندهی کردند و واکنش سریعتری
برای نیازهایشان و همچنین کمک و حمایتی که ملتزم به عدالت
برای همگان باشــد ،مطالبه کردند .همین که شهروندان متوجه
شــدند واکنش دولت بسیار کند اســت ،با امید به فشار به دولت و
توقف سوداگریها ،گروههای عمل مردمی تشکیل شدند و جلسات،
گردهماییهای آگاهیبخش و تظاهراتهایی برگزار کردند.
در عمل ،بعد از یک سال ،مردم از دولت
وفایی به وعدههایش ندیدند .برای آنها
مداخالت و کار
مقدور نبود که خانههای سوختهشان را
27
اجتماعی
بازسازی کنند ،شاهد سقوط چشمگیر
درآمدشــان بودند و برای زنده ماندن
هرروزشان تقال میکردند .از همینرو،
شروع به سازماندهی خود و تظاهرات کردند .این تظاهرات در کنار
علنی کردن مسائلشان ،توجه مرا به مشکالت اجتماعی عدیدهای
که مردمان آســیبدیده از آتشســوزی با آن روبهرو بودند و لزوم
حمایت از مبارزهشــان جلب کرد .در همین نقطه ،تصمیم گرفتم
گروهی از دانشجویان سا ل آخر مددکاری را وارد کار کنم تا با درگیر
کردن خودشــان در مبارزه برای عدالت اجتماعی ،که هم فرصت
نقشآفرینی به عنوان ســازماندهندگان اجتماع محلی را به آن
میدهد و هم میتواند مهارتهای آنها در کار اجتماعی در سطح
کالن را تقویت کند ،بیشتر بیاموزند.
سازماندهی اجتماع و توسعه اجتماع درسی اجباری در سال سوم
است و 15هفته با کالسهایی دو ساعته به درازا میکشد .با این حال،
در دروس مســتقیما عملی مانند کار با فرد ،کار با گروه یا خانواده،
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مهارتهای میدانی و ،...محتوای مربوط به ســازماندهی اجتماع و
توسعه اجتماع اگر هم وجود داشته باشد ،بسیار ناچیز است .در کل،
سرفصل سازماندهی اجتماع موقعیتی حاشیهای در برنامه درسی
دارد .بیشترین میزان تاکید بر دورههای آموزشی مربوط به کلینیک،
مانند روانشناسی کلینیکی  28و مددکاری کلینیکی است .در نتیجه
اغلب فارغالتحصیــان دپارتمان مددکاری تــی.ای.آی پاتراس،
خودشان را رواندرمانگرانی میدانند که برای کار کردن به عنوان
مددکار کلینیکی آموزش دیدهاند .به این به حاشیه رانده شدن [کار
اجتماعی] در دپارتمانهای دیگر مددکاری در کشورهای مختلف
نیز اشاره شده است که به سلطه تاریخی مداخله موردی [ 29فردی]
به عنوان روش غالب مددکاری مربوط است .این [مشکل] مشخصا در
یونان بسیار واضح است ،زیرا که این رشته هرگز در سنتهای بومی
و مترقی ریشه نداشته ،بلکه بالعکس مدلهای مسلط انگلیسی-
آمریکایی مددکاری کلینیکی از خارج وارد شــده است .با تجربه
مدیریت برنامهریزی ابتکارات اجتماعی برای مبارزه با طرد اجتماعی
که گروههای گوناگون حاشیهنشینان با آن مواجهاند و توسط اتحادیه
اروپا حمایت مالی میشد ،در سال  ،2004شروع کردم به تدریس
ن تجربه ،همگام تجربهام با جنبشهای
دورههای مربوط به اجتماع .ای 
مختلف اجتماعی در سازماندهی اجتماعی موید این باور من شد که
مداخله برای توسعه اجتماع باید همراه با کنشگری جمعی باشد تا
بتواند موثر باشد و هر دو ،قسمتی درونی در کار اجتماعی هستند.
کار در شرایط سخت پسا-فاجعه از جهتی که گفتم میتواند درسی
تامل برانگیز برای دانشجویان مددکاری باشد؛ دور از رویکرد مسلط
کلینیکی ،آنها میتوانند این درس را در زندگیحرفهای خود به یاد
داشته باشند تا به تقویت نظریه و عمل در کار اجتماعی غنا بخشند.
من از دانشجویانم نخواستم که فقط به منابع آموزش کار اجتماعی
ریشــهنگر  30نگاهی اجمالی بیندازند ،بلکه خواستم تا فعاالنه در
کنشهای مردمی درگیر شــوند .باور دارم کــه مواجهه با اینکه
سیاستهای پسا-بازســازی چه ربطی به نابرابریهای ساختاری
دارد به دانشجویان این امکان را میدهد که رابطه میان فرایندهای
اجتماعی و سیاسی با شــرایط فردی را دریابند .از اینرو ب ه عنوان
تکلیف درسیشان ،گروهی از دانشــجویان سال آخر مددکاری را
در سمینارهایی در طول ترم (ســپتامبر سال  2008تا فوریه سال
 2009درگیر کردم .امید داشــتم که درگیر شدن با یادگیریای
ریشهنگر و تجربهمحور هم امکان حمایت از اجتماعی محلی و هم
فرصت یادگیری کار اجتماعی ریشهنگر را در عمل فراهم آورد .کار
اجتماعی در شرایط پسا-فاجعه بســتری یگانه برای دانشجویان
ت اجتماعی-اقتصادی که به مشکالت فردی
فراهم میکند تا موقعی 
و اجتماعی منجر میشود را درک و فرصتی برای آغاز سازماندهی و
کار با اجتماع آسیبدیده فراهم میکند« .لورتا پایلس»)2007( 31
در مطالعهای درباره موقعیت پس از توفان کاترینا نشــان میدهد
اینکه مددکاری اغلب در ســازماندهی اجتماع درمانده میشــود
دالیلی دارد .نخســت آنکه ،به دلیل تمرکــز تاریخی مددکاری بر
موضوعات ســطحی ،مددکاران تجربهای در کار اجتماعی ندارند.
دوم آنکه برنامه آموزشی مددکاری به ندرت توجهی به سازماندهی
اجتماع دارد« .الزم است آموزش مددکاری توجه بیشتری بر منابع
خود ،اجتماعات و نیازهایشان ،ترویج سیاستی و مهارتهای کار
جمعی ،و همچنین ایجاد نهادهای مردمی داشــته باشــد» .سوم
اینکه ،اشتغال غالب مددکاران به مشــاوره سوگ و تروما ،به خاطر
در دسترس بودن خدمات تامین مالی شده و مورد حمایت دولتی
و خدمات گسترده خصوصی و داوطلبانه است .نفع قدرتمندان -در
بخش دولتی ،خصوصی و داوطلبانه -در سازماندهی اجتماع نیست

