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کودکان بین  5-15سال کار میکردند و شمار قابل توجهی از
آنها حتی هفتهای  80ساعت مشغول به کار بودند و نیم پنس هم
در ســاعت حقوق میگرفتند .در بریتانیا ،قانون سال 1802
نهاینکه کار کودکان را منع کرده باشد بلکه کارشان در صنایع
رو به رشد نساجی را به  12ساعت در روز محدود کرد .در سال
 1833قانون دیگری به تصویب رسید که کار کودکان زیر 9
سال را غیرقانونی اعالم کرد اما کودکان  9-11سال حداکثر 8
ساعت در روز و کودکان  11-18ســال هم  12ساعت در روز
میتوانستند کار کنند .در ســال  ،1839ماساچوست اولین
ایالتی بود که کار کودکان کمتر از  15سال را غیرقانونی اعالم
کرد .در سال  ،1916ویلســون رییسجمهور وقت آمریکا با
تصویب قانون «کیتیگ -ائون» مبادله کاالهای تولید شده با
کار کودکان را بین ایالتهای مختلف غیرقانونی اعالم کرد اما
مدتی بعد دادگاه عالی آمریکا این قانون ویلســون را مغایر با
قانون اساسی آمریکا دانست و آن را لغو کرد.
قانون سال  1933در بریتانیا استخدام کودکان زیر  13سال را
مغایر قانون دانست و منع کرد .جالب اینکه حتی هندوستان
هم در سال  1937استخدام کودکان زیر  14سال را غیرقانونی
اعالم کرد.
از دیگر تحوالتی که در گذر ســالها پیش آمد میگذرم اما با
تشکیل سازمان بینالمللی کار در سال  1919کوشش برای
حذف کودکان کار به طور جدی دنبال شــد .مقاولهنامههای
متعددی هم به تصویب رسید .حتی سازمان ملل در جلسهای
در سال  2000که در داکا برگزار شد به عنوان یکی از اهداف
خود برای «توســعه پایــدار» اعالم کرد که بــا ارائه آموزش
تماموقت به همه کودکان تا سال  2015کار کودکان هم باید
به پایان برسد که البته میدانیم اینگونه نشد .با توجه به عدم
توفیق در رسیدن به هدف ،در شرایط کنونی قرار است تا پایان
شمار ه  50و  51خرداد و تیر 1398

سال  2025به این هدف ،یعنی حذف کودکان کار برسیم که با
توجه به آنچه که کرده و میکنیم به گمان من بعید است چنین
هدفی قابل دسترس باشد.
این پرسش ،پاسخ ساده و سرراست
ندارد و بــه گمان مــن ،حوزههای
چرا موفق
متعددی را دربر میگیرد.
نبودهایم؟
اولین نکته این اســت که در پایان
بخشــیدن به کار کــودکان با همه
قوانینی که به تصویب رســاندهایم،
جدی نیستیم .به سخن دیگر ،به نظر من کودکان کار و هزار
و یک مصیبت دیگری که در جوامع امروزین داریم ،نه نتیجه
توطئه است و نه پیامد کمبود ،بلکه در واقع اراده سیاسی برای
حذف کودکان کار به اندازه کافی وجود ندارد .سعی میکنم به
نمونههایی اشاره کنم.
در حوزه نظری ،به گمان من نقطه آغاز ما باید این باشد که هیچ
کودکی نباید کار کند و کار کودکان ،رفتن به مدرسه و کسب
آموزش و مهارتهای الزم اســت تا برای جامعهای که در آن
زندگی میکنند عضو مفیدی باشند .همین دیدگاه بالفاصله
چند تنگنای دیگر را پیش میکشد که به آن خواهم رسید .اما
کم نیستند کسانی که مدعیاند کار کودکان مشروط به اینکه
مخل آموزش و کودکی کردنشان نباشــد ،نهتنها بد نیست
که میتواند در رشدشــان پیامدهای مثبت نیز داشته باشد.
به آنها مســئولیتپذیری آموزش دهد .آنها را برای اینکه یاد
بگیرند چگونه مستقل باشند ،آماده کند و حتی باعث شود تا
مهارتهای مفید نیز کسب کنند.
در اینجا وقتی از کار کودکان سخن میگوییم ،به عنوان مثال
منظور این اســت که در مزرعه خانوادگی و در پایان هفته به

