خانواده کمک میکنند یا حتی در محدوده خانوار شــهری
هم میتوان به مواردی اشــاره کرد که در این دستهبندی جا
میگیرد .شواهدی که در شماری از پژوهشهای دانشگاهی
دیدهام اینکه در ازای پول جیبی بیشــتر ،سطل آشغال خانه
را در گوشــه خیابان بگذارند تا جمعآوری شــود .به دو نکته
در این راستا اشــاره میکنم .شــماری از پژوهشگران که به
مقوله کودکان کار از این زاویــه مینگرند ،تفاوتهای عظیم
و تعیینکننده اقتصادی ،سیاســی و اجتماعــی موجود در
جوامع مختلف را در نظر نمیگیرند .به عنوان مثال ،اشــاره
به کار کودکان بــه ازای «پول تو جیبی بیشــتر» به وضوح
خانوارهایی از نظر اقتصادی مشخص را در نظر دارد که شیوه
رفتاری مشخصی دارند .همینطور سردستی اشاره کنم که به
احتمال زیاد از خانوارهای دارای درآمد به نسبت کافی هستند
که حتی برای کودکان «پول توجیبی» تعیین میکنند و این
البته با واقعیت میلیونها کودک دیگر که در جهان امروزین
زندگی میکنند ،تفاوت اساسی دارد .با این همه ،پیامدهای
«مثبت» کار کودکان ،به چند و چندین پیشگزاره پیوســته
اســت که چنانچه آن پیشگزارهها وجود نداشته باشند ،به
وضوح میتواند به ضدخود دگرســان شــود .به سخن دیگر،
همین فعالیتهایی که در باال به آن اشاره کردهام اگر قرار باشد
به هزینه مدرسه نرفتن کودک تمام شود و یا احتماال بر فرایند
یادآوری کودک اثرات منفی بگذارد ،در آن صورت پیامدهایش
هم متفاوت خواهد بود.
پذیرش نفس وجودی کودکان کار گذشته از مصائب بیشماری
که برای کودکان درگیر و برای جامعه ایجاد میکند ،به گمان
من موثرترین شیوه تداوم و تعمیق عقب ماندگی و فقر است.
دور تسلسلی شکل میگیرد که بدون مداخله موثر و جدی از
سوی دولت برای شکستن این حلقههای به هم پیوسته ،تنها
میتواند خود را در ابعاد گستردهتر بازتولید کند .دراین نمودار
سعی میکنم این رابطه را توضیح دهم.
در مقابل این دور تسلسل فقرآفرینی ،میتوان به شکل دیگری
هم این موارد را مدیریت کرد .به سخن دیگر ،اگر قبول داریم که
«کار کودکان» رفتن به مدرسه و آموزش است در آن صورت،
باید بهویژه در قوانین خود ثبت کنیم که «آموزش کودکان»
بخشی از حقوق مسلم ابنای بشر است نه اینکه «امتیازی» باشد
که بتوان با ترفندهای گوناگون و در پوششهای متفاوت برای
استفاده از آن وجهی طلبید.
تویکمی
وقتی از حق سخن میگویم در جامعه مدرن قرن بیس 
باید روشن باشد که مستقل از طبقه ،نژاد ،جنسیت این حق
شامل همگان است و وظیفه دولتها هم در جوامع امروزین
این اســت که زمینههای الزم برای تحقق برخوردار شــدن
از این «حق همگانی» را هموار کننــد .وقتی بهازای آموزش
کودکان وجهی میطلبید (واگذاری آموزش کودکان به بخش
خصوصی) در جوامعی که متاسفانه در چهار دهه گذشته وجه
مشخصه بخش غالبشان گسترش نابرابری و فقر درآمدی بوده
است ،شما با این کار شماری از کودکان را از این حق همگانی
«کنار» گذاشتهاید .وقتی کودک باشد و امکانات آموزش در
دسترس نباشد ،طبیعتا زمینه برای ظهور و رشد کودکان کار
بیشتر میشود .به این ترتیب ،اینکه با خصوصیسازی آموزش
کودکان ،قوانین منع کار کودکان هــم تصویب میکنیم ،به
یقین نشــانه جانبدارانه فهمیدن عملکرد بازار در حوزههایی
چون آموزش کودکان اســت .پیامدهایی را که دوست داریم

کودکانی که درمدرسه نیستند

کودکان کار
 5-11سال

 73میلیون

 63میلیون

 12-14سال

 43میلیون

 61میلیون

 15-17سال

 36میلیون

 139میلیون

جدول شماره یک

تعداد کودکان کار و کودکانی که از
مدرسه بازمانده اند

میپذیریم و پیامدهای ناگوار -عدم دسترســی بخش قابل
توجهی از کودکان به امکانات آموزشی -را نادیده میگیریم.
لغو کامل کار کودکان اگر با اهمیتتر از لغو بردهداری نباشد،
مقولهای اســت که بر حوزههای گوناگونی از زندگی بشر اثر
میگذارد .بد نیســت به یک نمونه مشخص در عرصه اقتصاد
اشاره کنم.
فرض کنید میخواهید بخشی از تنگناهای اقتصادی خود را
با جلب ســرمایهگذاری خارجی تخفیف دهید .پژوهشهای
بیشماری نشــان دادهاند ســرمایهگذار خارجی انتظار دارد
که شــما نیروی کار ماهر و نیمهماهر داشته باشید تا او بتواند
با بهره گرفتن از آنها در فرایند تولید ،برنامه پولسازیاش را
سروســامان دهد .کودکان کار به بلوغ رسیده که در اکثریت
مطلق موارد مهارت قابل توجهی ندارند ،بدون شک برای این
جماعت جذابیتی نخواهند داشت .به سخن دیگر ،عدم مقابله
با پدیده کودکان کار ،به صورت یک تنگنای جدی بر ســر راه
اجرای دیگر سیاستهای اقتصادیتان درمیآید.
بد نیست در همین راستا ،به چند نکته دیگر اشاره کنم.
بر اساس برآوردها میدانیم در ســال  2016در جهان 152
میلیون کودکان کار داشــتهایم .کل کودکان شاغل برای این
سال را  218میلیون برآورد کردهاند ،به این ترتیب  66میلیون
کودک هم هســتند که اگرچه کار میکنند ،امــا احتماال به
مدرســه هم میروند (از این نکته که فرایند یادگیریشــان
به خاطر کار صدمــه میبیند فعال میگــذرم) .جالب اینکه
در گزارشــی که از سوی ســازمان ملل منتشر شده مشاهده
میکنیــم در ســال  2016در جهان بیــش از  263میلیون
کودکی که باید در مدارس نامنویســی میکردند ،در مدرسه
حاضر نبودهاند .ابتدا اشاره کنم که این رقم حدودا  20درصد
از کل کودکان جهان در این گروه سنی ( 6تا  17سال) است،
تویکم به جایی
به عبارت دیگر ،حتی در دهه دوم قرن بیســ 
رسیدهایم که از هر  5کودک یک کودک به دالیل متعدد که
خبر نداریم ،در مدرســه ثبتنام نمیکند و همچنین جالب
اینکه در مقایســه با برآورد کودکان کار ،نمیدانم این 111
میلیون کودکی که در مدرســه نیســتند و ظاهرا به عنوان
کودکان کار هم به حســاب نیامدهاند ،چه میکنند و در کجا
هستند؟
در مقایسه این دو دســته برآوردها نکات دیگری هم روشن
میشود .ابتدا توجه را به جدول یک جلب میکنم.
چند پرسش ساده:
اگر برای گروه سنی  5-11سال تنها  63میلیون کودک ثبتنام
نکردهاند ،پس آن  10میلیون کودک اضافی که کار میکنند،
از کجا آمدهاند؟
در گروه سنی  12-14سال اگر  61میلیون کودک در مدرسه
نیستند اما تنها  43میلیون به صورت کودکان کار درآمدهاند در
آن صورت ،روشن نیست که  18میلیون از آنها که جزو کودکان
کار هم نیستند چه بر سرشان آمده است؟
از این دو چشمگیرتر در واقع نوجوانان  15-17ساله هستند که
شمار ه  50و  51خرداد و تیر 1398
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