BEYAZ NOKTA, BĐR "HĐZMET" KURULUŞU DEĞĐL, BĐR "DEĞĐŞĐM HAREKETĐ"DĐR!
Hizmet Kuruluşları, bir toplumun sosyal sorumluluk bilinci düzeyinin en iyi göstergelerinden birisidir.
Okulların onarılmasından kimsesizlerin giydirilmesine, ülke tanıtımına katkıda bulunmaktan köylere
kitap yollanmasına, atık toplamaktan ağaç dikimine kadar uzanan geniş alanda, yapılabilecek -ve de
yapımı gereken- yüzlerce toplum hizmeti vardır.
Her biri, bunlardan bir veya birkaçı çevresinde örgütlenmiş, bu konu(lar)da emeğini, bilgisini, parasını
harcamaya hazır bireyleri içinde barındıran Hizmet Kuruluşları, önlerinde şapka çıkarılması gereken
sosyal sorumluluk örnekleridir. Vatandaşlar olarak bizlere düşen, bu tür örgütlenmelere aktif olarak
katılmak, kamu yönetimlerine düşen ise, bu tür örgütlenmelerin önünün açılması ve olabildiğince
desteklenmesidir.
Hizmet Kuruluşları'nın yanı sıra ama onlardan değişik amaçlı bir örgütlenme türü de Değişim
Hareketleri'dir. Bunlar, toplumun bir veya birkaç niteliğini değiştirmeye yönelik hareketlerdir.
Her iki hareket türü arasındaki farkların başlıcalarından birincisi, eylemlerinin kapsamı açısındandır.
Hizmet kuruluşlarının eylemleri -genellikle- dar kapsamlıdır. Bu kapsam darlığı hem coğrafi hem de
hitap ettiği kesimin sayısal kalabalığı açısındandır. Ancak daha seyrek olarak geniş kapsamlı hizmet
hareketleri de olabilir. Örneğin, kimsesizlere yardım böyle bir "hizmet hareketi" olup ülkedeki tüm
kimsesizleri hedef almış olabilir. Dolayısıyla, "hizmet" ve "değişim" hareketleri arasındaki esas fark,
kapsam bakımından değildir.
"Hizmet Hareketleri", toplumun çeşitli "niteliklerini" değiştirmeksizin, yalnızca "sonuçları" değiştirmeye
yönelikken, "Değişim Hareketleri" o sonuçların "nedenlerini" değiştirmeye yöneliktir. Bu özellikleri,
Değişim Hareketleri'ne bir başka nitelik de kazandırır: "sonuçlara yol açan nedenler"in değiştirilmesi,
yalnızca hizmete konu olan "sonuç"un değil, başka "sonuçlar"ın da değişmesine yol açar.
Örneğin, kimsesizlere yardım hareketi yalnızca kimsesizlerle sınırlı iken, kimsesizliğe yol açan
nedenlerden mesela, "şiddetli aile anlaşmazlıkları"nın giderilmesi bu defa "adalet sisteminin yükünün
azalması", "iş verimlerinin yükselmesi", "ruh sağlığı bozuk çocukların sayılarının azalması" ve daha
birçok "türev sonuç"un ortadan kalkmasına -ya da azalmasına- yol açar.
"Hizmet" ve "değişim" hareketlerinin somut sonuçlarının alınabileceği süreler açısından da farklar
vardır. Hizmet hareketleri'nin somut sonuçları daha kısa süre içinde alınabilir ve böylece, harcadığı
emeğin ürünlerini kısa sürede görmek isteyen kişiler açısından daha süratli (ve kolay) tatmin yaratır.
Değişim hareketleri'nin sonuçları ise, hem daha uzun süreye yayılır ve hem de somut sonuçlarının
gözlenmesi güçtür, dolayısıyla da daha sabırlı kişilere ihtiyaç gösterir.
Đki hareket türü arasında bir de örgütlenme açısından farklılık bulunmaktadır. Hizmet kuruluşları'nın
üyeleri arasında yüksek bir uyum ve güven'e ihtiyacı yoktur. Dar bir amacı paylaşıyor olmak yeterlidir.
Değişim hareketi üyeleri arasında ise yüksek bir uyum ve güven bulunmalı ve özel eğitimlerle daha da
pekiştirilebilmelidir. Bu gereksinim de, üyelerin daha sabırlı, "iğneyle kuyu kazmaya daha razı"
olmalarını gerektirir.
Her iki hareket biçimi arasındaki birçok farklılıktan sonuncusu olmayan bir diğeri de hareketin, ona
katılan üyelerden beklentileridir.
Hizmet hareketleri'nde dar hizmet alanı çevresindeki bireysel çabalar bile sonucu olumlu etkileyebilir.
Değişim hareketleri'nde ise bir "takım oyunu" söz konusudur. Bu gereksinimden dolayı, bir değişim
hareketi'ne katılacak olanların mutlaka bir "duyarlık eğitimi", "iletişim becerisi", "kanonik ifade becerisi"
gibi konularda grup eğitiminden geçmeleri gerekir.
Beyaz Nokta Hareketi, bir "Değişim Hareketi"dir. Toplumumuzun düşünme biçimini değiştirmeye,
toplum yaşamımıza erdemi egemen kılmaya yöneliktir.
Bu amacı, üye kompozisyonu, üyelerin ihtiyacı olan sorunların nedenlerini arayabilme becerisi ve sabır
ihtiyacı açılarından, Beyaz Nokta ile diğer hizmet hareketleri temelden ayrılmaktadır.
Beyaz Nokta Dernekleri'nin proje seçimlerine esaslı etkiler yapabilecek bu farklılıklar, geleneksel
hizmet kuruluşlarına daha alışık insanlarımızca başlangıçta yadırganabilir.
Ama, amaç yönünde adımlar atılmaya başlandıkça, bu yadırgama, yerini derin bir tatmin hissine
bırakacak, ülkemizin geleceğinin mimarisine katkıda bulunmanın hazzı birlikte duyulacaktır.
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