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ظاهرا تنها از  4نوجوانی که به مدرسه نمیرود ،یک نوجوان کار
میکند و حدودا  103میلیون نوجوان عالوه بر اینکه در مدرسه
نیستند ،کار هم نمیکنند ،خب پس وضعیت آنها چه میشود؟
تردیدی نیست که در مقایسه با ســال  ،2000در سال  2016با
بهبود نسبی در وضعیت کودکان کار روبهرو هستیم .نکتهای که
باید به آن اشاره کنم این است که سرعت تغییر از سال  2008به
اینسو بهشدت کاهش یافته و به عنوان مثال اگر با سرعت دوره
 2012-2016به اجرای این برنامهها ادامه دهیم ،برآوردها داللت
دارند که حتی در ســال  2025هم به هدف اعالم شده نخواهیم
رســید و حدودا  121میلیون کودک کار خواهیم داشت که 52
میلیون کودک مشــغول انجام کارهای خطرناک و مخاطرهآمیز
خواهند بود .همچنین خبر داریم اگرچه روند رشد کودکان کار
در طول دوره  2012-2016در اغلب مناطق جهان منفی بود اما
در قاره آفریقا ،رشد کودکان کار در روند افزایشی داشته است .به
عالوه از گزارشها میدانیم که در سال  2016حدودا  4.3میلیون
کودک زیر  18سال «کار اجباری» داشــتند که در واقع عنوان
اندکی محترمانه برای بردهداری مدرن است .یک میلیون کودک
در تجارت جنسی مورد سوءاستفاده قرار میگرفتند.
از ســوی دیگر ،پیش تر هم گفتهام که وجود کودکان کار به
تعبیری پیامد انتخاب سیاستپردازان است نهاینکه به واقع
اجتنابناپذیر باشــد .برآورد شــده که هزینه تهیه و تدارک
آموزش ابتدایی باکیفیت مطلوب و به طور رایگان برای همه
کودکان  6-11ســال جهان حدودا  10میلیارد دالر در سال
بودجه بیشتر نیازمند است .به نظر رقم « قابل توجهی» میآید،
اما بد نیست یادآوری کنم که این میزان سرمایهگذاری -اگر به
جد اراده سیاسی برای انجام آن وجود داشته باشد -حدودا یک
درصد از بودجهای است که در جهان صرف هزینههای نظامی
میشود .گذشــته از اینکه حتی میتوان با وضع مالیاتهای
مخصوص برای تامین مالی آموزش ابتدایی این بودجه را فراهم
کرد ،اما اگر بودجه نظامی جهــان را تنها یک درصد کاهش
شمار ه  50و  51خرداد و تیر 1398

دهیم ،میتوانیم آموزش ابتدایی باکیفیت مطلوب و به رایگان
برای همه کودکان جهان فراهم آوریم .پرسشــی که معموال
پاسخی از سوی سیاســتپردازان نمییابد ،این است که چرا
اینچنین نمیکنیم .بد نیست اضافه کنم که گذشته از زیانهای
بیشمار کمکاری در این عرصه ،حتی بر اساس ضوابط اقتصاد
سرمایهداری هم ،منطق اقتصادی این سهلانگاری ما بهشدت
میلنگد .کنفدراســیون بینالمللی اتحادیههای کارگری در
گزارشی که در سال  2008ارائه داد برآورد کرد که ریشهکن
کردن کودکان کار در یک برنامه  20ساله حدودا  760میلیارد
دالر سرمایهگذاری الزم دارد اما برآورد منافع اضافی ناشی از
بهبود آموزش و بهداشت در طی این مدت بیش از  4تریلیون
دالر ( 4هزار میلیارد دالر) خواهــد بود .در کجای این اقتصاد
سرمایهداری میتوان با یک دالر سرمایهگذاری ،بدون اینکه
محیطزیســت را نابود کنیم و یا زندگی آدمهــا را به تباهی
بکشانیم 5 ،دالر درآمد داشــت؟ اما پرسش این است که چرا
چنین نمیکنیم.
گذشته از پیامدهای ناگوار و منطق معیوب اقتصادی کودکان
تویکم مقولهای در
کار ،این لکه سیاه بر چهره بشر در قرن بیس 
حوزه حقوق بشر هم هست.
 حقوق ابتدایی و اساسی کودکان را نادیده میگیرد. شرایطی فراهم میکند تا حقوق افراد بالغ هم نادیده گرفتهشود.
کودکان کار بخشی از عرضه بسیار ارزان کار در اقتصاد جهانی
هستند و این عرضه بیشتر ،در شــرایط حاکمیت قواعد بازار
موجب کاهــش میزان مــزد در اقتصاد جهانی میشــود .به
عبارت دیگر ،نهفقط کودکان کار ،نماد فقر در اقتصاد جهانی
ما هســتند ،بلکه به صورت یکی از علل تداوم و گسترش فقر
هم درمیآیند.
وجود کودکان کار روند تضعیف اتحادیههای کارگری را تشدید
میکند و تــوان اتحادیهها را برای چانهزنــی به نفع کارگران

