Sweden-India-Project (Swindia)
Sedan 1995 har Socionomutbildningen vid Örebro universitet, i samarbete med Mrs. Lakshmi
Kumar, drivit utbildningsprogrammet Sweden-India Project i Pune, Indien. Medverkande i
projektet är också Mittuniversitetet och Stockholms universitet. Projektet har plats för
sammanlagt 18 studerande.
Socionomstuderande vid Stockholms Universitet har möjligheten att delta i programmet under
sin verksamhetsförlagda utbildning på termin 5, men har ett anpassat upplägg. De studerande i
programmet får lära sig hur socialt arbete utförs och bedrivs utifrån de olika förutsättningar och
förhållanden som i råder Indien. Meningen är att de studerande ska bli medvetna om och få insikt
i på vilket sätt socialt arbete är beroende av den kulturella och samhälleliga kontext i vilket det
utförs. De lär sig också hur socialt arbete kan utföras utan de stora ekonomiska resurser vi är
vana vid att ha här I Sverige.
Då de studerande lever väldigt nära inpå varandra under studietiden i Indien kommer även
grupprocesser vara ett centralt tema för handledningen under kursen.
Lakshmi Kumar är koordinator på plats i Indien och fungerar också som handledare för de
studerande. Lakshmi har en examen i socialt arbete på masternivå, lång praktisk erfarenhet av
socialt arbete samt erfarenhet av handledning av studerande i Indien. Hon har varit med och
startat upp en skola i Pune och har många olika engagemang kopplade till forskning och
utbildning i socialt arbete.
Programmet är huvudsakligen koncentrerat kring universitetsstaden Pune (som ligger nära
Mumbai i nordvästra Indien).

Generellt upplägg
Obligatorisk förberedande kurs ledd av Lakshmi, handledaren för projektet, 3 heldagar på
Örebro universitetet i mitten av december (för vårterminen) respektive mitten av maj (för
höstterminen).
Studiebesök i Indien (ex. organisationer som jobbar för kvinnors rättigheter, mot spridning av
HIV/AIDS, för barn i slumområden, behandlingshem för missbrukare)
Rapporter (skrivs efter varje studiebesök, 1-2 sidor långa på engelska)
Föreläsningar (ex. Globalisering och tredje världen, feministrörelsen I Indien, marginaliserade
områden I Indien, politik och polarisering m.m)
Seminarier (gruppseminarier efter varje studiebesök)
Kulturella evenemang
Handledning i grupp och individuell
Programmet i Pune pågår mellan 14-17 veckor och är komprimerat såtillvida att de studerande
emellanåt har aktiviteter även kvällstid, på lördagar och söndagar och ibland mer än fem dagar i
sträck. Som kompensation för detta har studenterna ungefär tio dagars ledighet mitt i kursen.
De studerande bor tillsammans i tre lägenheter fördelat på sex studerande i varje lägenhet.
Lägenheterna är enkelt utrustade, exempelvis sover man på madrasser på golvet.

För studenter vid Stockholms universitet
Skillnaden i upplägget är att studenterna blir placerade i en verksamhet under en längre period i
Pune istället för att delta i alla studiebesök och resor under den tiden.
Placeringen sker parvis för att studenterna på så sätt får möjlighet till gemensamma diskussioner,
erfarenhetsutbyte och en kamrat att vända sig till. Vilka organisationer som tar emot är beroende
av organisationens utrymme under den aktuella perioden. Studenterna placeras av vår
kontaktperson i Indien.
Hittills har vi haft studenter i bl.a. följande organisationer:
• Saheli Sangh. Project for empowerment of sex workers in red light area. Focus will be on
understanding street prostitution, empowering women for their rights to health, safety and
livelihood.
• Lila Foundation for girls education. The foundation focuses on providing holistic solution
to girls education, thus empowering them for future.
• SOFOSH - centre for children with disability - children who are left of local, international
adoption due to disability have a hard time, thus institutionalized.
• Tara Mobile crèche - day care centre for children of construction workers. This is a
community centred approach, holistic in terms of education, nutrition, family support
and health.
• Muktangan – De - addiction Centre – Residential care for substance abuse and alcoholics.
• Deep Griha Society – Voluntary organization engaged in urban community development
work, work with slums, women and children empowerment.
• Vanchit Vikas – Voluntary organization working with marginalized and socially
disadvantaged groups.

Kostnad (för studerande):
600 US dollar till de olika organisationerna som man besöker
Boende, mat, el, lön till Maushi (som lagar mat åt de studerande och städar) betalas på plats
(uppdelat per månad eller hela summan i förskott)
Kostnader för resor med buss, tåg, riksha tillkommer
Vaccinationer
Flygbiljetter
Vistelse i Örebro i samband med den förberedande kursen; tåg, boende, mat
Mer detaljerad information om kostnader finns i dokumentet ”Kostnader Sweden-India project”.
För ytterligare information om projektet kan ni besöka hemsidan: www.swedenindia.org
Självklart kan ni även kontakta Lakshmi: lakshmi_k@vsnl.com
Med vänliga hälsningar!
Katrin Rau
VFU-samordnare
Stockholms universitet
Tel. 08-16 15 95
E-post: vfu@socarb.su.se

