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Sammanfattning
Nio anställda vid Stockholms äldre- och handikappjour/Trygghetsjouren gjorde
under tiden 19-23 september 2003 en studieresa till Kreta. Syftet med resan var
att få insikt i ett annat lands bemötande och omsorg om äldre och
handikappade.
Genom studiebesök vid fem olika verksamheter, fick gruppen en god inblick i
det arbete som utförs på olika plan. En utförlig redovisning av studiebesöken
lämnas i en bifogad rapport.
Bakgrund
Nio anställda vid Stockholms äldre- och handikappjour/Trygghetsjouren gjorde
under tiden 19-23 september 2003 en studieresa till Kreta. Syftet med resan var
att få insikt i ett annat lands bemötande och omsorg om äldre och
handikappade.
Programmet för studieresan arrangerades av en av gruppens medlemmar Eva Kalathaki, som
har sitt ursprung från Kreta.
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Studiebesök gjordes vid:
• Heraklions socialkontor
• Ett dagcenter för funktionshindrade
• Ett äldrecenter
• Ett ”fattigvårdshem”
• Kyrkans ålderdomshem
Från studiebesöken som redovisas utförligt i rapporten kan nämnas, att den del av Kreta som
utgörs av området Heraklion omfattar 150 000 boende. Socialkontoret där sju tjänster av
sexton är besatta, är uppdelat i två delar, en ekonomisk och en social. Den ekonomiska delen
omfattar bidrag till människor med olika handikapp, samt hjälp till barn under 16 år som
ingen annan sörjer för.
Det sociala arbetet i övrigt som staten står för gäller invånare som inte har anhöriga. Det är
ytterst sällan någon med anhöriga beviljas stöd och hjälp av olika slag, eftersom man av
tradition tar hand om varandra i generationer. Familjer som har råd väljer ofta att anställa
någon, som kan hjälpa till i hemmet och ta hand om främst familjernas äldre.
Dagcentret för funktionshindrade barn, har 25 platser, men tar emot ett 40-tal barn och
dessutom är många i kö. Det är inte ovanligt att funktionshindrade främst de med
utvecklingsstörning ”göms” undan i hemmet, eftersom det fortfarande av många upplevs som
en ”skam” att få ett funktionshindrat barn. Målsättningen för centrets verksamhet är att barnen
ska få möjlighet att fungera i samhället och slippa vistas på institution.
Kyrkans ålderdomshem är öppet för äldre som saknar anhöriga, är svårt sjuka och
sängliggande liksom för patienter som inte kan placeras eller tas emot på någon annan
institution. Hemmet drivs med hjälp av gåvor och donationer och får inga medel från stat eller
kommun.
I rapporten framhålls att gruppen haft en mycket positiv vistelse på Kreta. Studiebesöken var
givande och det som så gott som alltid kom upp till diskussion var samhällets ansvar kontra
familjens. I Grekland framhålls familjens ansvar när någon inte klarar sig själv. I Sverige är
en stor del av ansvaret samhällets. För gruppen tydliggjordes både för- och nackdelar med de
olika system vårt land och Grekland företräder.
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