ای «خ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـیـ ـ ـ ـ ـ ـ ــر ی ـ ـ ـ ـ ـ ــه»

ــاحــبنــظــرمــســائــل اجــتــمــاعــی
و سالمت ( )DHSهر یک به طریقی کار کودک را تعریف میکنند.
مثال پیمایش ملی سالمت به مزدی یا غیرمزدی بودن کار اهمیت
نمیدهد ،اما در سرشماری نفوس و مسکن کار کودک حتما باید
خصلت شغل داشته و در قبال آن مزد دریافت شود.
قلمرو رفاه :آیا کاهش کارکودک در جهان که سازمانهای
جهانی به آن اشاره میکنند ،در ایران هم روند مشابهی
دارد؟

روشنفکر :طبق تعاريف مــا در سرشماریهای عمومی نفوس و
مسکن ،آمار رسمی مربوط به جمعیت فعال اقتصادی شامل کسانی
است که لزوما شاغل نیستند؛ گروهی از این دسته شاغالن هستند
و این آمار در مورد افراد شاغل  10تا  18سال روند کاهشی را بین
سالهای 1390تا  1395نشان میدهد .اما در این زمینه آمارهای
پژوهشــی نیز وجود دارد .چون در آمار رسمی سرشماری تعداد
شاغالن زیر  10سال محاسبه نشده ،برای تخمین کودکان شاغل
در رده سنی  5سال تا  10سال از دادههای پیمایش ملی جمعيت و
سالمت ( )DHSاستفاده میشود و با یک ضریب تصحیح که مربوط
به اشتغال غیررسمی اســت .در نهایت تعداد کودکان کار ایران را
ميتوان تخمين زد که در یک بازه بین یــک میلیون و  600هزار
نفر تا  2میلیون و  100هزار نفر اســت .البته این آمار یک تخمین
است .برای همین ممکن است افرادی در میان مسئوالن دولتی این
رقم را زیاد و افرادی در میان فعاالن مدنی آن را کم ارزیابی کنند.
چون کليت این پديده قابل مشــاهده نیست و گستردگی زیادی
در بخشهای مختلف دارد ،بنابراین هــر دوی این نقدها متاثر از
ذهنيت منتقدان است .کسانی که دارای رویکرد حقمحور به مساله
کارکودک هستند به این اعداد توجه ندارند و معتقدند اگر حقی از
کودک ضایع میشود ،باید برای آنها برنامهریزی مناسب صورت
گیرد و زیاد بودن و یا کم بودن این عدد از اهمیت سیاستگذاری برای
آن کم نمیکند .در رويکردی ديگر برای فهم تغييرات اين پديده،
اگر به کار کودک به طور تحلیلی نگاه و منشاء کار کودک را بررسی
کنیم ،کار کودک نباید کم شده باشد ،چون تمامی عواملی که منجر
به کار کودک میشود ،شدت یافته اســت .برای مثال فقر ،اعتیاد،

بدسرپرستی ،گسترش حاشیهنشــینی ،محرومیت از تحصیل،
فروپاشی خانوادهها ،مهاجرت تهیدستان و ...که از جمله عوامل کار
کودک هستند طی سالهای اخیر آمار رو به رشدی داشتهاند؛ پس
میتوان نتیجه گرفت که تعداد کار کودک هم باید زیاد شده باشد.
یکی از منابع مهم تقاضا برای کار کودک ،بخش اقتصاد غیررسمی
است .طی دهههای اخير ،سهم این بخش در اقتصاد ایران افزایش
یافته ،بنابراین از اين منظر هم احتمــاال کار کودک افزایش یافته
اســت .طبق گزارش مرکز تحقیقات مجلس ،حداقل  3میلیون و
 200هزار نفر کودک از چرخه تحصیل بازماندهاند که بسیاری از
آنها مجبورند کار کنند .حدود  3میلیون و  500هزار نفر کودک
حاشیهنشین و نزدیک  700هزار نفرکودک مهاجر و پناهنده وجود
دارد و تعداد کودکان  10استان محروم کشــور حدود  2میلیون
نفر است .هرچند بخش زيادی از اين آمارها همپوشانی دارد اما از
این آمارها میتوان به عنوان اعتبارسنجی بیرونی تعداد کودکان
کار در ایران اســتفاده کرد .جمعیت زیر  18ســال کشور حدود
 24میلیون نفر است که همه بچههای ایران هستند .اگر بپذیریم که
حدود  2میلیون کودک کار در ایران وجود دارد ،یعنی  8.5درصد
از کل کودکان ایران ،کودک کار هستند .بنابراین هر تعریفی که از
کودکان کار داشته باشیم و هر تعداد که باشند ،ما با مشکلی جدی
روبهرو هستیم که برای حل آن الزم است سیاستگذاری مناسب
اتخاذ شود .برای کم کردن تعداد کودکان کار باید برنامهای مدون و با
هدفی مشخص وجود داشته باشد .در ماده ( )80قانون برنامه ششم
توسعه آمده است که تا پایان این برنامه  5نوع آسیب از جمله کار
کودک باید به  25درصد وضع پايه برسد ( 75درصد کاسته شود).
یعنی از کل تعداد کودکان کار کنونی فقط یکچهارم آن باقی بماند
و سهچهارم کم شود .برای تحقق همین هدف نیازمند برنامهریزی
و تخصیص بودجه مناسب برای آن هستیم .متاسفانه این اقدامات
به میزان الزم صورت نمیگیرد و سازمانهای ذینفع و دخیل در
این امر به دلیل اینکه برنامه مشخصی ندارند ،هدفگذاريهایشان
نیز مشخص نیست و نمیدانند نیازمند چه مقدار بودجه هستند.
هرچند به نام «کاهش کودکان کار» بودجهای به ســازمانهای
شمار ه  50و  51خرداد و تیر 1398

آخرین آمار جهانی
میگوید حدود
 152میلیون
کودک در جهان
کار میکنند و
حدود  73میلیون
از این تعداد به
بدترین اشکال کار
کودک مشغولند
مجل ه تحلیلی قلمرورفاه
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