در هر جامعهای کودکان ،شهروندان و فعاالن و سیاستپردازان
آینــده آن جامعه هســتند .گذشــته از مشــکالت و مصائب
کوتاهمدت ،هرچیزی که توســعه و تکامل کودکان را با مشکل
روبهرو کند ،نمیتواند به نفع منافع درازمدت آن جامعه باشد.
از همین ابتدا باید توجه را به تفاوتی که بین این دو مقوله وجود
دارد روشــن کنم .در طول تاریخ و تقریبا در همه جوامع با این
واقعیت روبهرو بودهایــم که کودکان« ،کار» هــم کردهاند اما
بالفاصله باید اضافه کنم که قبل از هرچیز بد نیست با بهرهگیری
از یکی از گزارشهای سازمان بینالمللی کار تعریف مختصری
از کودکان کار به دست دهم.
کار کودکان یعنی هر آنچه که از نظر ذهنی ،جسمی و اجتماعی،
خطرناک و به حالشان زیانبار است ،در آموزش کودکان اخالل
ایجاد کند و فرصت حضور در مدرســه را از آنهــا بگیرد .یا در
شرایطی آنها را به ترک مدرســه و تحصیل وادارد و در نهایت
بچهها را مجبور کند تا سنگینی دوگانه آموزش و کار در حین
آموزش را بر دوش بکشند.
کودکان کار ،موضوعی جهانی و در پیوند با حقوق بشر و حقوق
کار است که بر زندگی همگان اثرات ناگواری میگذارد .اجبار
به کار در سنین بسیار پایین موجب میشود تا دختران و پسران
خیلی کم سنوسال از حق بچگی ،آموزش و از آبوگل درآمدن
در یک شرایط امن و حمایت شده محروم شوند .این هم متاسفانه
واقعیت دارد که «کار» کودکان کار معموال برای ساعات طوالنی
و اغلب با مزد و حقوق بســیار ناچیز صــورت میگیرد؛ چراکه
این کودکان و حتی خانوادههــای آنها از حق و حقوق کارگران
اطالع چندانی ندارند .حدودا نیمی از کودکان کار در شــرایط
بســیار زیانبار و خطرناک کار میکنند که در بسیاری از موارد
پیامدهایش به صورت جراحتهای جسمی و روحی پایدار و گاه
به صورت مرگ زودرس درمیآید.
بر اســاس تازهترین برآوردها میدانیم در جهان  218میلیون
کودک کار داریم که تقریبا 14درصد از گروه سنی بین 5-14
سال را تشکیل میدهند .بر این اساس میدانیم از هر  7کودک
در این سنوسال ،یک کودک مشغول به کار با شرایطی است که
در باال ذکر شد .این را هم میدانیم که هر سال به طور متوسط
 22هــزار کــودک در پیامــد حوادث ناشــی از کار کشــته
میشــوند .نکته قابل تعمق اینکه یکی از دالیلی که باعث شد
سیاســتپردازان جهانی در ســال  1919به تشکیل سازمان
بینالمللی کار دست بزنند پایان بخشیدن به کار کودکان بود و
دریغانگیز اینکه صد سال بعد ،هنوز با این پدیده جهانی روبهرو
هستیم.

این رو ،در پرونده پیشرو تالش کردیم با ریشهیابی
کار کودک و نشــان دادن وضعیــت کنونی آن در
سطح ایران و جهان به سیاســتگذاری رفاهی این
حوزه و فعالیت سازمانهای مردمنهاد در این زمینه
بپردازیم.

احمد سیف
اقتصاددان

تا جایی که میدانیــم برای اولینبار
دولــت محلی ونیز در ســال 1396
نگاهی
میالدی با صــدور فرمانی ،کار برای
تاریخی
کودکان کمتر از  13سال را ممنوع
کرد .در اوایل قرن نوزدهم استفاده از
کار کودکان بســیار گسترده بود .به
عنوان مثال ،در آمریکا یکسوم کســانی که در کارخانهها کار
میکردند کــودکان بودند و حتــی وقتی به پایــان این قرن
میرسیم ،همچنان  20درصد از کودکان  10-16سال به طور
تماموقت شاغل بودند .در سال  1848پنسلوانیا ،اولین ایالتی
است که کار کودکان زیر  12سال را در صنایع نساجی غیرقانونی
دانســت .با این همه اما در ســال 1850حــدودا  50درصد از
شمار ه  50و  51خرداد و تیر 1398

مجل ه تحلیلی قلمرورفاه

21

