کودکان کار

قلمرورفاه

حسام حسینزاده
پژوهشگر و فعال اجتماعی

بـ ــهم ــنن ـ ـ ـگـ ــاهنـ ـک ــن
بحران نظارت بر سمنهای کودکان آسیبدیده
در برخورد با مساله کار کودک صرفا نباید بر خود این حوزه تمرکز کرد .بازیگران دیگری هم هستند
که نقشــی مهم در این زمینه ایفا میکنند .یکی از این بازیگران ،سمنها (سازمانهای مردمنهاد)
است که در حوز کمک به کودکان کار فعال است .اخیرا هم کتابی با عنوان «جامعه مدنی و کودکان
آسیبدیده؛ مطالعه انتقادی سمنهای شهر تهران» نوشــته صحرا اکرامی (انتشارات خرد سرخ)
نوشته شده که به همین موضوع پرداخته است.
شخصی برای انجام فعالیت داوطلبانه در
یکی از سمنهای کودکان آسیبدیده به
یک روایت
دفتر این ســمن مراجعــه میکند .با
پرسوجــو از افراد حاضــر در محل به
شخص دیگری میرسد که میتوانیم او را
«نماینده سمن» بخوانیم .او شرح وظایف
مشخصی ندارد .هیچکاره و همهکاره است .به کسی پاسخگو نیست،
چون خود را موظف بــه انجام هیچ کاری نمیداند و شــرح وظایف
مشــخصی ندارد .در مقابل ،جواب همه را میدهد ،چون هر کاری
بخواهد میتواند انجام دهد .نماینده سمن با داوطلب وارد گفتوگو
میشود؛ گفتوگویی کامال بدون ساختار ،بهشکل ذوقی و بداهه .او به
دنبال جمعآوری هیچ داده خاصی از داوطلب نیست و صرفا میخواهد
با او خوشوبشی کرده باشــد .چند فرم را به رسم یادبود به داوطلب
میدهد تا پر کند .فرمها از یک دهه قبل که این سمن تاسیس شده
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هیچ تغییری نکرده و همان موقع هم از روی فرمهای یک سمن دیگر
تقلید شــدهاند .همه میدانند این فرمها هیچوقت ب ه دقت خوانده
نمیشوند و به آنان اهمیتی داده نمیشود .داوطلب فرمها را پر میکند
وتحویلنمایندهسمنمیدهد.نمایندهسمنازاومیخواهدکهعالیق
و ترجیحاتش برای کار در آنجا را بیان کند .تلفیقی از عالیق و ترجیحات
او ،محدودیتهای زمانیاش و البته عالیق و محدودیتهای نماینده
سمن،عواملاصلیتاثیرگذاربرچگونگیآغازفعالیتداوطلبهستند.
البته گاهی همه این عوامل نمیتوانند تاثیرگذار باشند و گاهی چند
عامل دیگر میتواند اضافه شود ،اما قطعا این عوامل از هیچ اصل و قاعده
خاصیپیروینمیکنند.مثالممکناستنمایندهسمنپیشنهاددهد
که داوطلب با کودکان 10ساله کار کند و داوطلب بگوید که از کودکان
این سنی خوشش نمیآید و نمیتواند با آنها ارتباط خوبی بگیرد.
ی از شنیدن این پاسخ ،میتواند او را
نماینده سمن اما بدون هیچ نگران 
به آزمون و خطا دعوت کند تا به قیمــت تبا ه کردن زندگی کودکان

