برای مزد بیشتر و یا شرایط کاری بهتر کاهش میدهد .وجود
کودکان کار ،موجب بیشتر شــدن نرخ بیکاری ،بهویژه نرخ
بیکاری جوانان میشود .چون امکان آن زیاد است که کودکان
کار همان کارها را با مزد به مراتب کمتری انجام دهند .وجود
کودکان کار از دو سو به تحول جامعه لطمه میزند.
 بخشی از کودکان را که در واقع صاحبان آینده هر جامعهایهستند ،از آموزش بازمیدارد.
 بیکاری جوانان و دیگران را بیشتر میکند.واقعیت این است که در اغلب کشورهای جهان پیرامونی ،فاقد
یک برنامه رفاه اجتماعی قابل قبول هستیم و در نتیجه روشن
نیست که افزایش بیکاری ،به راستی به چه شکل و صورتهایی
خود را نمایان میســازد .گذشــته از تعمیق فقر ،گسترش
فعالیتهای بزهکارانه احتماال یکی از حوزههایی است که از
این تحوالت تاثیر خواهد گرفت.
به این ترتیب ،برای مقابله موثر با پدیده کودکان کار موارد زیر
ضروری است:
 نظام آموزشی مطلوب ،باکیفیت خوب و رایگان و در دسترسهمگان.
 اتحادیههای کارگری که در قوانین جاری کشور امکانات قابلتوجهی داشته باشند.
گذشته از دیگر سیاستهایی که باید به اجرا دربیاید ،به گمان
من داشتن اتحادیههای کارگری پرقدرت و مستقل برای مقابله
با مشکل کودکان کار ضروری است.
نهفقط برای ریشه کردن طاعون مدرن کودکان کار در جوامع
بشری باید سرمایهگذاری در نظام آموزشی و بهداشتی در صدر
برنامههای دولتها باشــد ،بلکه برای رسیدن به رشد پایدار و
فراگیر هم این نوع سرمایهگذاریها ضروری و اساسی است.
سرمایهگذاری بیشتر در نظام آموزشی -بهویژه آموزش ابتدایی
و متوسطه -باید هوشمندانه و هدفمند باشد .مختصات نظام
آموزشی موجود در این جوامع باید به واقع بهبود یابد.
زیربنای آموزشی ،ساختمان مدارس ،کالسها ،امکانات الزم،
معلم کافی و دارای مهارت ،کتابهای درسی و امکانات دیگر
آموزشی ،فضای کافی باید برای همه کودکان فراهم شود.
در دسترس بودن :نهفقط باید به جد برای پایان بخشیدن به
واگذاری آموزش ابتدایی و متوسطه به بخش خصوصی دست
به اقدام عملی و موثر زد بلکه امکانات آموزشی باید به سهولت
در دسترس کودکان باشد .پرداخت پول برای آموزش ابتدایی
و متوسطه باید متوقف شود.
کیفیت آموزش :برنامه آموزشــی باید به گونهای باشــد که
کودکان را برای آیندهای باثبات آموزش دهد.
در ادبیات دانشگاهی به شواهد زیادی برمیخوریم که گسترش
ســرمایهگذاری در آموزش (و بهداشــت) بــرای رفع موانع
اجتماعی و اقتصــادی جوامع پیرامونــی موثرترین و حتی
کوتاهترین راهحل است و باعث میشود تا توان و ظرفیت این
جوامع برای خود اختیاری افزایش یابــد .موثرترین راه برای
تخفیف فقر و نابرابری ،سرمایهگذاری در آموزش و بهداشت
اســت .پیامدی که ســرمایهگذاری درآموزش بربازدهی کار
دارد موجب میشود تا رشد اقتصادی نهتنها بیشتر شود بلکه
پایدار باشد.
بر اساس آنچه در صفحات پیشین نوشتهام ،اضافه کنم که به
گمان من در این راستا با کمبود قانون و مقاولههای بینالمللی
روبهرو نیســتیم .اگرچه در مقایسه با دو ،سه دهه قبل اندکی

بهبود حاصل شده اما همانگونه که پیش تر هم اشاره کردهام با
وجود توافق جهانی هنوز تعداد کثیری از کودکان هستند که
همچنان درگیر کارهای سخت و توانفرسا هستند.
تردیدی نیســت که عمدهترین عامل وجودی کودکان کار،
گستردگی فقر در این جوامع است .به عبارت دیگر ،استدالل
این است که به خاطر فقر کودکان مجبورند کار کنند تا برای
خانوار اندکی درآمد اضافی کســب کننــد .اگرچه نمیتوان
پیامدهای فقر را نادیده گرفت اما به گمان من این نمیتواند
دلیل عمدهای باشد چون میدانیم برای نمونه در سال 2016
تنها  27درصد از کودکان کار بــه خاطر مزد کار میکردهاند.
بخش عمدهای از کــودکان کار ،یعنی بیش از دوســوم آنها
کودکانی هستند که بدون دریافت مزد در درون خانوار خود به
کار وادار میشوند .به سخن دیگر به گمان من باید به بررسی
عوامل دیگر هم پرداخت که به اختصار به چند مورد در متن
اشاره کردم.
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نبود برنامه رفاه اجتماعی

واقعیت این است که در اغلب
کشورهای جهان پیرامونی،
فاقد یک برنامه رفاه اجتماعی
قابل قبول هستیم و در نتیجه
روشن نیست که افزایش
بیکاری ،به راستی به چه شکل
و صورتهایی خود را نمایان
میسازد
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