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مقالهی حاضر در مقیاس جهانی ،به بررسی کار اجباری کودکان در خانه پرداخته و رابطهی
درهمتنیدهی بین کار و بردگی را تشريح میکند .اين مقاله همچنین ،عواقب [کار اجباری] برای
گروههای آسیبپذير کودکان کار را مورد بررسی قرار میدهد .بدين منظور ،به رد اين افسانه
میپردازيم که کار اجباری کودکان در خانه نوع امنی از اشتغال دختران است (به ويژه دخترانی که
همراه کارفرمايان خود زندگی میکنند) و می تواند مزايايی را برای بسیاری از اين کودکان در پی
داشته باشد .با اين وجود ،اگر فعاالن اين حوزه میخواهند به کودکان کارگر خانگی به طور مؤثری
کمک کنند ،ن بايد کارفرمايان را افرادی ديوسیرت ببینند ،بلکه بايد فرايند توانمندسازی کودکانی که
به کار خانگی اشتغال دارند را تسهیل کنند تا اين کودکان بتوانند از خود محافظت نمايند .در اصل،
الزم است تغییراتی در نگرش جامعه نسبت به کار اجباری کودکان در خانه ايجاد شود تا پشتیبانی از
اين فرايند متوقف گردد .به منظور شفافسازی بايد گفت که منظور از«کودکان کارگر خانگی»،
کودکان و افراد زير  ۸۱سال مورد مطالعه در اين مقاله بوده و منظور از «کار اجباری کودکان در
خانه» (و گاهی نیز «خدمات خانگی») ،کاری است که اين افراد انجام میدهند.
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مقدمه
کار اجباری کودکان 1در خانه يکی از گستردهترين و استثمارآمیزترين انواع کار کودکان در جهان کنونی بوده و مقابله با
آن بسیار دشوار است .دسترسی به کودکان کارگر خانگی 2سخت است ،زيرا از يک سو پشت درهای بستهی خانهی
کارفرمايان خود هستند و از سوی ديگر جامعه ،کار اين کودکان را امری عادی تلقی میکند و به عقیده مردم انجام اين
کارها برای دختران الزم است و آنها را برای زندگی آينده آماده میکند.
توجه به وضعیت کودکان کارگر خانگی در  ۸۲سال گذشته بسیار افزايش يافته است ،اما کماکان توجه کشورهای درگیر
با اين مسئله اکثرأ بر شرايط کاری کودکان (مانند نوع کارها و ساعات کاری آنان) است زيرا مشاهده و سنجش اين
عوامل آسانتر است و کمتر به وضعیتی توجه میشود که زمینهی کار کودکان را فراهم آورده است .با اين حال ،پی
بردن به شرايطی که باعث کار اجباری کودکان در خانه شده و آنها را در اين شرايط نگه میدارد ،ما را ياری میکند تا
نیازهای آنان را بهتر درک نمايیم .شناخت شرايط مذکور از اين جهت مهم است که اين نوع سوءاستفاده از کودکان تا
حد زيادی متأثر از شرايط زندگی و کار آنان است ،نه خود کاری که انجام میدهند .در واقع ،کار اجباری کودکان در
خانه و بسیاری از ويژگیهای عملی آن ،مشابه بردگی است.
در اين مقاله ،عمدتأ آن دسته از کودکان کارگر را بررسی می کنیم که به همراه کارفرمايان خويش زندگی میکنند و
برای مراقبت و تأمین نیازهای اصلی خود به شدت به آنان وابسته هستند .مقالهی حاضر میکوشد تا با استفاده از
تجربیات نهاد بینالمللی مبارزه با بردهداری و چندين سازمان غیردولتی در کشورهای گوناگون ،ماهیت و ويژگیهای
اصلی پديدهی کار اجباری کودکان در خانه و رابطهی آن با بردهداری را (بر اساس استانداردهای حقوقی بینالمللی)
بررسی نمايد .مقالهی حاضر همچنین از تجربه و ديدگاههای بیش از  ۴۰۰کودک کارگر خانگی استفاده میکند .اين
تجربیات از مباحثات گروهی و مصاحبههايی به دست آمدهاند که در سال  ۸۰۰۴نهاد بینالمللی مبارزه با بردهداری و
همکاران آن در کشورهای بنین ،کاستاريکا ،هند ،نپال ،پرو ،فیلیپین ،تانزانیا و توگو انجام دادهاند (بلگبرو۸۰۰۱ ،آ) .با
استفاده از اين منابع ،پیامدهای مهم کار اجباری کودکان در خانه را مورد بحث قرار میدهیم .همچنین ،به بررسی اين
سؤال میپردازيم که چرا کودکان کارگر خانگی مورد اين نوع سوءاستفاده قرار گرفتهاند .در پايان نیز مجموعهای از
خطمشیها و توصیهها را ارائه میدهیم که برخی از آنها اقدامات صورت گرفته تا کنون را به چالش میکشند.
کودکان کارگر خانگی چه کسانی هستند؟
کودکان کارگر خانگی به افراد کمتر از  ۸۱سال گفته میشود که در خانهی افراد ديگر کار میکنند و فعالیتهايی از
جمله کارهای سخت خانگی ،مراقبت از کودکان ،باغبانی ،پیغامرسانی و کمک به کارفرمايان خود در اداره کسبوکارهای
کوچک را انجام میدهند .بعضی از اين کودکان در خانهی کارفرمايان خود و بعضی به صورت جداگانه زندگی میکنند.
برخی از آنها در ازای انجام کار پول دريافت میکنند و برخی نیز برای غذا ،سرپناه و دريافت مراقبت ،اين کارها را انجام

 .1در متن انگلیسی این مقاله کلمهی  herبه عنوان مخفف  his and herبه کار رفته است ،زیرا اکثر کودکان کارگر خانگی مورد
اشاره در این مقاله دختر هستند.
). Child Domestic Workers (CDWs
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میدهند .هرچند که بسیاری از کودکان نیز هستند که در خانههای خود کارهای سنگینی انجام میدهند و شرايط آنان
مشابه کودکان کارگر خانگی است ،اما در مقالهی حاضر به اين دسته از کودکان نمیپردازيم .کودکان کارگر خانگی
ممکن است برای اقو ام و خويشاوندان يا برای افراد غريبه کار کنند .اين امر باعث میشود که رابطهی کودکان کارگر
خانگی با خانوادهی کارفرما شفاف نباشد .زيرا [برای مثال] در اين شرايط ،کودک به کار مشغول است اما کودک کارگر
به شمار نمیآيد ،و يا با اعضای خانواده زندگی میکند ،اما به عنوان يک عضو خانواده با او رفتار نمیشود.
سطح فقر و همچنین سنتها ،تعیین کننده سنی هستند که يک کودک کارگر خانگی شروع به کار میکند .در
مصاحبههايی که در سال  ۸۰۰۴توسط نهاد بینالمللی مبارزه با برده داری و شرکای اين نهاد در هشت کشور با بیش از
 ۴۰۰کودک کارگر خانگی انجام شد ،بیشتر کودکان گفتند که کار را از سن  ۸۸سالگی آغاز کردهاند و در برخی مناطق
از سنین بسیار پايینتر (بلگبرو .)۸۰۰۱ ،در هائیتی که خدمات خانگی يکی از بخشهای مرسوم تربیت کودکان در
خانوادههای فقیر است ،کودکان معموأل از سن پنج سالگی آغاز به کار میکنند.
کودکان کارگر خانگی بیشتر دختر هستند .سازمان بینالمللی کار 3تخمین زده است که دختران زير  ۸۱سال ،بیش از
هر کار ديگری به خدمات خانگی مشغول هستند .عالوه بر اين ،تعداد قابل توجهی از پسران زير سن بلوغ و همچنین
پسران بزرگتر نیز به عنوان کودکان کارگر خانگی کار میکنند .آمار موجود دربارهی شماری از کشورها نشان میدهد که
تعداد کودکان کارگر خانگی در سطح جهان احتماال به میلیونها نفر میرسد .به عنوان مثال ،بر اساس تخمینهای
سازمان بینالمللی کار ،تنها  ۰۰۰۰۰۰کودک کارگر خانگی در بنگالدش ،بیش از  ۸۰۰۰۰۰نفر در کنیا و بیش از نیم
میلیون در برزيل زندگی میکنند (برنامه بینالمللی حذف کار کودک -4سازمان بینالمللی کار.)۸۰۰۴ ،
با وجود اين که تعداد کودکان کارگر خانگی بسیار زياد است ،اما کماکان به دلیل باورهايی که پبرامون کار خانگی وجود
دارد؛ توجهی به ابن کودکان نمیشود و از لحاظ اجتماعی و اقتصادی در حاشیه گذاشته شدهاند .در حالی که عموما کار
اين کودکان نوعی اشتغال «امن» تلقی می شود ،واقعیت اين است که کار اجباری کودکان در خانه در بسیاری از موارد
همراه با سوءاستفادههای گوناگون از جمله خشونتهای فیزيکی ،کالمی و جنسی است.
کودکان چرا و چگونه تبديل به کودکان کارگر خانگی میشوند؟
کودکان بیشتر به دلیل فقر به کار خانگی روی میآورند ،اما دلیل ديگر اين است که در مورد دختران ،خدمات خانگی
عادی و البته سودمند تلقی می شود ،زيرا اين دختران قرار است روزی نقش همسر و مادر را ايفا کنند (بلک.)۸۰۰۸ ،
باورهای غلط و سختی پیرامون اين رويه وجود دارند که ادامهی آن را تشويق میکنند .به طور مثال ،والدين باور دارند
که کار کردن دختر آنها برای يک خانوادهی ثروتمند میتواند موقعیتهايی را برای دختر مذکور و نیز برای آنها به
دنبال داشته باشد .محدوديتهای اجتماعی دختران سبب میشود که کار خانگی يکی از معدود کارهای مناسب برای
آنان تلقی شود .همچنین ،بسیاری عقیده دارند که کار خانگی آسان تر از کارهای ديگر است و محیط مناسبی را برای
دختران و کودکان فراهم میآورد .کارفرمايان کودکان کارگر خانگی ،به هیچ عنوان کار خود را بهرهکشی از کودکان نمی
3

. ILO: International Labour Organisation
. IPEC: International Program on the Elimination of Child labour
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بینند ،بلکه تصور میکنند که به کودکان و خانوادههای آنها کمک میکنند .کارفرمايان در بسیاری از موارد عقیده دارند
که با اين کودکان به عنوان «عضوی از خانوادهی خود» رفتار میکنند .دختران همچنین ممکن است با خواست خود به
ارائهی خدمات خانگی مشغول شوند ،زيرا اين کار میتواند تنها راه آنها برای ادامه تحصیل باشد (بلک.)۸۰۰۲ ،
کودکان کارگر خانگی از عوامل مختلفی که سبب ورود آنها به اين حیطه شده است ،سخن گفتهاند (بلگبرو.)۸۰۰۱ ،
نیاز به تأمین معاش و کمک به خانواده در اثر فقر ،مهم ترين دلیل ورود کودکان به عرصهی خدمات خانگی بوده است.
در هند تعدادی از کودکان برای اين کار میکردند که بتوانند اقساط وام را بدهند .در پرو و فیلیپین ،کودکانِ بزرگتر در
مورد اين صحبت میکردند که می خواهند در شهر به دنبال کار بگردند تا بتوانند به تحصیلشان ادامه دهند .يک چهارم
کودکان کارگر خانگی در تانزانیا بیان کردهاند که مجبور به اين کار شدهاند ،زيرا اعضای خانواده آنها در اثر بیماری ايدز
جان خود را از دست دادهاند و آنها خويشاوندان قابلاعتمادی نداشتهاند که مراقبشان باشد .در اغلب موارد ،مشکالت
خانوادگی ،روند کشیده شدن کودکان به حیطه کار خانگی را تسريع میکنند .جدايی ،سوءاستفادههای فیزيکی و جنسی
در خانواده ،در کنار مشکالتی مانند اعتیاد به الکل را میتوان از جمله عوامل مهم به شمار آورد .چندين کودک در هند،
اعتیاد به الکل را عامل ترک خانواده و رفتن به سوی خدمات خانگی بیان کردند.
گاهی نیز کودکان توسط دوستان يا برادر و خواهر خود که در اين بخش کار میکنند ،وارد خدمات خانگی میشوند زيرا
کارفرمايان به کارگران جوانتر نیاز دارند .طبق اظهارت کودکان نپال ،ادامه دادن کار در اين حوزه ،بعد از سن قانونی کار
يعنی  ۸۴سال برای آنها دشوار بوده است ،زيرا کارفرمايان معتقد هستند که کودکان بزرگتر دشواریهای بیشتری دارند
و همچنین می توانند برای دريافت دستمزد بیشتر و ساير حقوق خود چانهزنی کنند.
در بسیاری از کشورها ،نخستین کار کودکان معموال در خانهی يکی از خويشاوندان است و معموال مادران اين کودکان
نقش مهمی را در ورود آنها به اين حیطه بازی میکنند .ساير اعضای خانواده مانند برادران و خواهران بزرگتر که پیشتر
مشغول اين کار شدهاند نیز میتوانند کودکان را تشويق به ورود به اين حیطه کنند (مثأل از طريق صحبت کردن با آنها
درباره موقعیتهای کاری يا کمک کردن به آنها در راستای يافتن کار) .در برخی از موارد نیز کودکان ،خود به دنبال
کار و زندگی در خانهی ديگران می گردند تا بتوانند تحصیالت خود را ادامه دهند ،زيرا در صورتی که در خانه بمانند
امکان ادامه تحصیل ندارند .گاهی نیز کودکان به دنبال کار در خانه ديگران میگردند تا از خانوادهی خود دور شوند يا
صرفأ کسب درآمد کنند.
کار اجباریِ کودکان در خانه و بردگی
متخصصین در حوزهی بردهداری ،به طرق مختلف به بررسی پديدهی کار اجباری کودکان در خانه در  ۸۰۰سال گذشته
پرداختهاند .مثأل در سال  ۸۲۸۲کمیسیون موقتی بردهداری جامعه ملل ،انتقال کودکان برای ارائهی خدمات خانگی به
بهانهی بزرگ کردن و پذيرفتن سرپرستی آنان را به عنوان «خريد و فروش برده» محکوم کرد (میرز .)۸۰۰۰ ،يافتههای
اين کمیسیون مبنايی بود برای کنوانسیون بردهداری جامعه ملل در سال  ،۸۲۸۱که بردگی را بدين صورت تعريف کرد:
«وضعیت يا شرايط فردی که تمام يا بخشی از قدرت های ناشی از حقوق مالکیت در خصوص وی اعمال میشوند» [ماده
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 .])۸(۸اين کنوانسیون خواستار «لغو تمام انواع بردهداری» شد [ماده (۸ب)] .بنابراين ،میتوان گفت که کنوانسیون
بردهداری سال  ۸۲۸۱تعريف بردهداری را بسط داده است تا اعمالی با ماهیت و تأثیرات مشابه را هم شامل شود .از
جملهی اين اعمال می توان به کار اجباری ،بیگاری و قاچاق انسان اشاره کرد (کای .)۸۰۰۰ ،بر اساس اين کنوانسیون،
مفاهیم و استانداردهای بینالمللی حقوق بشری ديگری نیز ارائه شدها ند که هم در تعريف و هم در تفسیر ،کار اجباری
کودکان در خانه را نوعی از بردهداری مدرن نامیدهاند.
کار اجباری کودکان در خانه به عنوان گونهای از کار اجباری
سازمان بینالمللی کار ،نخستین سازمان بینالمللیای بود که پديدهی کار اجباری را به طور دقیق مورد بررسی قرار داد.
تالشهای اين سازمان با تصويب کنوانسیون شماره  ۸۲سال  ۸۲۰۰به اوج خود رسید؛ کنوانسیونی که توسط کشورهای
زيادی به امضا رسید .بر اساس مفاد کنوانسیون  ، ۸۲کار اجباری عبارت است از «تمام انواع کار و خدماتی که به عنوان
جريمه از کسی طلب شود و فرد مذکور ب ه طور داوطلبانه برای آن اقدام نکرده باشد».
در سال  ،۸۲۲۰کمیتهی تخصصی مشاوره و اجرای کنوانسیونهای سازمان بینالمللی کار (جلسه ۱۰ام) وضعیت
کودکانی که به عنوان کارگر خانگی فعالیت میکردند را بررسی کرد .در اين بررسی از اطالعاتی که از کودکان «خانگی»
در هائیتی گردآوری شده بود ،استفاده شد .در اين کشور ،کودکانی که اکثر آنها را دختران مناطق تهیدست روستايی
تشکیل میدهند ،توسط والدين و خويشاوندان خود به خانوادههای ديگر فروخته میشوند تا برای آنها کار کنند .مکان و
شرايط اين کودکان معموأل چندان مشخص نیست و راه مؤثری نیز برای آگاه شدن از وضعیت و عاقبت آنان وجود ندارد.
تماس بین کودک مستخدم و والدينش قطع و در نتیجه کودک کامأل به خانواده کارفرمای خود وابسته میشود .اين
وابستگی سبب باال رفتن آسیبپذيری کودکان میشود و آنان را در معرض سوءاستفادههای ديگر نیز قرار میدهد.
کمیتهی تخصصی سازمان بینالمللی کار در گزارش خود در سال  ،۸۲۲۰توضیحاتی در خصوص کودکان مستخدم در
رابطه با کنوانسیون شماره  ۸۲ارائه کرده است .اين کمیته ،جدايی کودکان از خانه و خانوادهی خود را عاملی برای
افزايش خطر سوءاستفادههای فیزيکی و جنسی ،ساعات کار طوالنی ،شرايط کار دشوار و توهینهايی دانست که کودکان
بايد [باالجبار] تحمل کنند .کمیتهی مذکور همچنین نکاتی را در مورد وابستگی کودکان مستخدم به خانوادهی
کارفرمای خود و فقدان آزادی عمل و جابهجايی آنها ارائه کرد .عالوه بر اين ،کمیتهی تخصصی بیان داشت که نظر
کودکان دربارهی کاری که انجام میدهند پرسیده نمیشود و کودکان به کار گرفته شده اغلب آنقدر هنگام ترک خانه
کم سن و سال هستند که حتی اگر امکان بازگشت به خانه را هم داشته باشند ،نمی دانند چگونه و از کدام مسیر بايد
برگردند .بنا به نظر کمیته ،کودکان خانگی در شرايطی مشاهده شدهاند که «وضعیت آنها تفاوت چندانی با بردگی
نداشته است .اين کودکان ناچار بودند مدت زيادی کار کنند ،بدون اين که امکان بهبود شرايط خود را داشته باشند .بر
اساس گزارشات ،بسیاری از اين کودکان مورد آزار فیزيکی و جنسی قرار گرفته بودند» .به گفتهی کمیته تخصصی ،تنها
راهی که برای بسیاری از اين کودکان مستخدم وجود دارد اين است که فرار کنند .اين امر در بسیاری از موارد رخ داده و
کودکان « زندگی بدون غذا و سرپناه را به بردگی و سوءاستفاده ترجیح دادهاند .وضعیت کودکان خانگی در هائیتی بسیار
شبیه بردگی است».
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کمیته تخصصی سازمان بینالمللی کار ،شرايط کودکان خانگی را از جنبههای زير ،مشابه شرايط کار اجباری میداند:
 از کودکان پرسیده نمی شود که آيا تمايلی به انجام کار دارند يا خیر .نظر کودکان در اين خصوص پرسیده
نمیشود و هیچ انديشهای نیز در خصوص وضعیت رفاه آنان صورت نمیگیرد .منفعت خانوادهی کارفرما بر منفعت
کودکان اولويت دارد.
 کودکان ،کامال وابسته به کارفرمايان خود هستند و در معرض سوءاستفادههای آنها قرار دارند .کودکان برای
تأمین موارد ضروری و نیازهای اولیه خود محتاج خانوادهی کارفرما هستند .حتی اگر ثابت شود که فردی از
خانواده کارفرما نسبت به کودکان خشونت به خرج داده يا از آنها سوءاستفاده کرده است ،کودکان نمیتوانند
هیچ دفاعی از خود کنند.
 کودکان به هیچ عنوان حق جابهجايی و آزادی عمل ندارند .هرگونه تالش برای فرار از خانه با تنبیه و ضرب و
شتم مواجه میشود .کارفرما حق دارد کودک را از خانه بیرون کند ،اما کودک حق ترک خانه را ندارد.
کار اجباری کودکان در خانه به عنوان بردهداری
کنوانسیون تکمیلی سازمان ملل متحد در زمینهی لغو برده داری ،خريد و فروش برده ،و اقدامات و رسومات مشابه
بردهداری ( ،)۸۲۲۱نسبت به ساير اعالمیههای حقوق بشری سازمان ملل متحد ،جزئیات بیشتری را دربارهی آنچه که
بايد به عنوان «بردهداری کودکان» ممنوع شود ،در بر میگیرد .دغدغههای مدنظر اين کنوانسیون در مادهی (۸ت) آن
آمدهاند ،که بردهداری کودکان را به اين ترتیب تعريف میکند« :هرگونه اقدام يا فعالیتی که در آن کودکان زير سن ۸۱
سال ،توسط والدين يا قیم خود ،چه به عنوان پاداش و چه غیر آن ،به فرد ديگری سپرده شوند تا از کودک /فرد جوان و
يا از نیروی کار وی بهرهبرداری شود».
مادهی (۸ت) اين کنوانسیون بر موارد زيادی داللت میکند و مسائلی مانند کودکانی که خارج از خانه زندگی میکنند،
چه اين کودکان به ازای کار خود پولی دريافت کنند يا نکنند را مطرح میکند .يکی از دغدغههای مهم ،وابستگی کامل
کودک به کارفرما برای تأمین رفاه و سالمتی خود است .مباحثاتی که در جريان نگارش اين کنوانسیون تکمیلی صورت
گرفت ،شاخصههای بارزی از اعمالی را آشکار ساخت که کنوانسیون قصد ممنوع کردنشان را داشت .برای مثال ،میتوان
به نمونههای مختلف "موی سای "5اشاره کرد که در چین مشاهده میشود و معنای تحتاللفظی آن «خواهر کوچک»
است .در اين عمل  ،کودکان کم سن و سال که معموأل دختر هستند ،توسط والدين يا قیمین خود به بهانهی سرپرستی
اما به عنوان خدمتکار خانگی به خانوادههای ديگر تحويل داده میشوند (میرز .)۸۰۰۰ ،در سال  ،۸۲۰۱کمیتهی
مشاورهی تخصصی جامعهی ملل در زمینهی بردهداری ،سیستم "موی سای" را به اين صورت تشريح کرد:
در اين سیستم ،دختران کم سن و سال توسط والدين خود به افراد ديگر تحويل داده میشوند تا در خانه آنها
کار کنند تا زمانی که به سن ازدواج برسند .در بسیاری از موارد ،مبلغی پول در ازای اين جابهحايی [به والدين]
داده میشود .گاهی اوقات نیز کودکان به عنوان يک هديه ،و به صورت رايگان تحويل داده میشوند .در برخی
5
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موارد يک واسطه نیز در اين میان ايفای نقش میکند .گاهی اوقات کودک به وضوح فروخته میشود و در برخی
موارد نیز طرفین ،پول رد و بدل شده را به عنوان هزينهی خدمات خانگی کودک در نظر میگیرند.
هر چند که سیستم "موی سای" ،به ظاهر نوعی سرپرستی نشان داده میشود ،اما در عمل شباهتهای زيادی با وضعیت
کودکان کارگر خانگی در زمان حاضر دارد .به عنوان مثال ،در گزاشی که نهاد بینالمللی مبارزه با بردهداری در سال
 ۸۲۲۰به کارگروه انواع معاصر برده داری وابسته به کمیسیون فرعی ملل متحد در زمینهی مبارزه با تبعیض و حمايت از
اقلیتها ارائه کرد ،آمده است که در غرب افريقا ،دختران نواحی روستايی به عنوان خدمتگزار به خانوادههای شهری داده
میشوند و تا سالها با آنها زندگی کنند .والدين ممکن است کودکان خود را در ازای دريافت پول يا به صورت رايگان
در اختیار خانوادههای شهری قرار دهند .اين کار ،گاه به صورت مستقیم و گاه از طريق افراد واسطه انجام میشود .در
برخی موارد دختران ،پنج سال يا حتی کمتر سن دارند و ممکن است تا بزرگسالی و سن ازدواج در خانهی کارفرمای
خود بمانند.
شباهتهای زيادی بین "موی سای" در اوايل قرن بیستم و شرايط کودکان کارگر خانگیِ کنونی وجود دارد .اين
شباهتها را میتوان به اين ترتیب دستهبندی کرد:
 والدين يا قیم کودک ،کنترل وی را به فرد ديگری «میسپارند» (اين امر در تمام موارد اتفاق میافتد ،چه کودک
فروخته شده باشد ،چه برای «مراقبت» تحويل داده شده باشد ،يا به عنوان بخشی از بدهی ارائه شده باشد).
بنابراين ،کودک در اختیار فردی قرار میگیرد که دغدغهی اول وی سالمت و رفاه کودک نیست.
 کودک به دور از خانه و خانواده خود کار و زندگی میکند .اين امر سبب میشود که نظارت والدين بر سالمت وی
کاهش يابد و وابستگی او به کارفرمای خود بیشتر شود .کودک ،آزادی عمل اندکی دارد .وی برای تأمین سالمت
و نیازهای اولیه خود به کارفرما وابسته است [همه کودکان اين شرايط را ندارند ،برخی با خانواده خود و برخی نیز
با کودکان ديگر ،جدا از کارفرما زندگی میکنند].
 کودک اغلب به خاطر کاری که انجام میدهد پولی را به صورت مستقیم دريافت نمیکند .ممکن است دستمزد او
به والدينش داده شود ،به عنوان بخشی از بدهی به والدين يا واسطهها پرداخت شود ،يا اين که اصأل پولی در کار
نباشد و غذا و محل سکونت به عنوان دستمزد کافی در نظر گرفته شود .ممکن است کارفرما دستمزد کودک را
پیش خود نگه دارد ،آن را به بهانه های مختلف از جمله عدم رسیدن کودک به سن قانونی پرداخت نکند ،به
کودک اجازه دسترسی به پول خود را ندهد ،و بدين ترتیب کودک را وابسته به خود نگه دارد.
کار اجباری کودکان در خانه و قاچاق انسان
هر چن د ممکن است کارفرمايان به طور مستقیم نزد والدين کودک يا خود وی بروند ،اما اين کار عمدتأ توسط واسطهها
انجام میشود .واسطهها معموأل در جامعهای که کودکان را از آن انتخاب میکنند ،شناختهشده هستند .اين افراد معموأل
تاجران يا فروشندگان محلی هستند که هم با محیط مبدأ و هم مقصد ارتباط دارند .اما اين احتمال نیز وجود دارد که
واسطهها از بنگاههای کاريابی ،دوستان يا حتی اعضای خانواده باشند .مثال در غرب افريقا زنانی که به آنها «خاله»


کار اجباری کودکان در خانه :بردگی مدرن

http://right-to-childhood.com

میگويند ،کودکان را برای کار ،از نواحی روستايی به خانوادههای شهری در کشور خود و يا حتی کشورهای همسايه
میدهند ( اين زنان ممکن است واقعأ از خويشاوندان باشند يا چنین نباشد) .واسطهها معموال کودکان يا والدين آنها را
فريب میدهند ،مثأل دربارهی شرايط کار ،موقعیتهای تحصیلی و زندگی کودکان به آنها وعدههای دروغین میدهند.
بدين ترتیب ،نحوهی ورود بسیاری از کودکان به حیطهی خدمات خانگی را میتوان از لحاظ قانونی قاچاق انسان نامید.
تعريف قانونی و بینالمللی قاچاق انسان از «پروتکل پیشگیری ،توقف ،و مجازات قاچاق افراد ،به ويژه زنان و کودکان»
گرفته شده است که متمم کنوانسیون ملل متحد علیه جرايم سازمانيافته بینالمللی سال  ۸۰۰۰به شمار میآيد .6با اين
حال ،بدون اين که افراد خردسال (افراد زير  ۸۱سال) فريب داده شوند نیز اين فرايند قاچاق انسان به شمار میآيد.
بنابراين به سادهترين شکل میتوان گفت که قاچاق کودکان عبارت است از فرايند استخدام يا انتقال کودکان به منظور
بهرهگیری از آنها.
قاچاق کودکان ممکن است در يک کشور ،بین چند کشور ،يا بین چند منطقه صورت گیرد .در اين فرايند ممکن است
افراد زيادی با يکديگر همکاری کنند .با اين که قاچاق کودکان الگوهای متفاوتی دارد ،اما در اغلب موارد کودکانِ نواحی
تهیدست روستاي ی به نواحی شهری و يا کودکان کشورهای فقیر به کشورهای ثروتمند همسايه يا کشورهای ثروتمند
دوردست قاچاق میشوند .گاهی اوقات خود کودکان يا خانوادههای آن ها فرايند مهاجرت را آغاز میکنند و نزد واسطهها
میروند .هرچند که ممکن است اين کودکان بدانند چه کاری قرار است انجام دهند ،اما معموأل از دشواریهايی که در
انتظار آنها است آگاه نیستند (برنامه بینالمللی حذف کار کودک -سازمان بینالمللی کار  .)۸۰۰۰ ،کودک قاچاق شده
برای تأمین نیازهای خود ،به ويژه در فرايند انتقال ،به طور کامل به فرد قاچاق کننده وابسته خواهد بود .پس از عبور
غیرقانونی از مرز ،که خود نوعی قاچاق است ،دشواریهای ديگری نیز در انتظار کودکان خواهد بود .نام کودک قاچاق
شده در جايی ثبت نشده است و احتماال زبان محلی مقصد را نیز بلد نیست.
به طور کلی می توان گفت که کار اجباری کودکان در خانه ،واجد بسیاری از ويژگیهای بردهداری است ،و کودک از
اساسیترين حقوق خود محروم میشود .اين فرايند سبب می شود که کودک دسترسی خود به خانواده را از دست بدهد
و به طور کامل به کارفرمای خود وابسته شود .مساله تنها سن پايین کودکان برای کار يا تصمیمگیری نیست ،بلکه اصوال
امکان تصمیمگیری از آنها گرفته میشود (آ اس آی.)۸۲۲۱ ،
عواقب کار اجباری کودکان در خانه
چرا کودکان کارگر خانگی مورد بهره برداری و سوءاستفاده قرار میگیرند؟
بین کودکان کارگر خانگی و کارفرمايان آنها [به داليل عديده] نابرابری قدرتِ چشمگیری وجود دارد .در وهلهی اول،
کودک کمسنوسال و احتماال دختر است؛ بسیار دور از خانه به سر میبرد؛ شبکهی حمايتی ندارد يا از حمايت اندکی
برخوردار است؛ درآمد خانوادهی او به احتمال زياد بسیار کمتر از خانوادهی کارفرما است؛ ممکن است کودک متعلق به
اقلیتهای قومی بوده (که موقعیت فرودستی دارند) و [يا] از طبقات اجتماعی پايینتر بیايد؛ ممکن است قاچاق شده
 .6به بخش دوم این مجله نوشته ون دگلیند و کویژمنز مراجعه کنید.
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باشد؛ و با محیط خود بیگانه باشد و آشنايی نداشته باشد (بلگبرو.)۸۲۲۲ ،
مطابق با اظهارات کودکان کارگر خانگی ،تبعیض روزمره و انزوای آنها در منزل کارفرما ،سختترين بخش کاری است
که انجام میدهند .حتی اگر رابطهی اين کودکان با اعضای خانوادهی کارفرما خوب باشد ،اين روابط بر مبنای برابری
نیستند (يونیسف-مرکز بینالمللی رشد کودکان .)۸۲۲۲ ،7يکی از بارزترين مصاديق تبعیض مذکور اين است که کودکان
کارفرما به مدرسه میروند ،اما کودکان کارگر خانگی نمیتوانند ادامهی تحصیل بدهند .اين کودکان معموال جدا از
خانوادهی کارفرما غذا میخورند و کیفیت غذای آنها پايینتر است .هر چند که کودکان کارگر خانگی گاهی در اتاق
کودکان کارفرما میخوابند ،اما به همان اندازه ممکن است مجبور به خواب در آشپزخانه يا بالکن باشند (بلگبرو،
.)۸۰۰۱
چنانکه پیشتر نیز گفته شد ،کنترل اين کودکان به طور کامل در اختیار کارفرما قرار میگیرد ،زيرا در خانهی وی
زندگی میکنند .کودکان کارگر خانگی آزادی جابهجايی اندکی دارند .آنها در خانهی کارفرما زندگی میکنند و بايد از
قوانین وی تبعیت نمايند .آنها برای تأمین نیازهای اولیه خود وابسته به کارفرما هستند .معموأل به کودکان کارگر
خانگی گفته میشود که خانه را ترک نکنند .کارفرما کودکان را تهديد میکند که در صورت خروج از خانه خطراتی در
کمین آنها است .ممکن است کودکان کارگر خانگی حتی پول الزم برای ترک خانه را نیز نداشته باشند (حتی در
صورتی که پول دريافت کنند نیز ممکن است قدرت مديريت آن را نداشته باشند يا پول پرداختشده ناچیز باشد و برای
فرار از خانه کفايت نکند) .در حالی که هدف اکثر کارفرمايان از انتخاب کودکان ،اعمال خشونت بر آنان نیست ،تحقیقات
انجام شده در بسیاری از نواحی نشان می دهد که برخی کارفرمايان ،کودکان را به بزرگساالن ترجیح میدهد ،زيرا
کودکان «فرمانبردارتر» هستند (بلگبرو.)۸۰۰۰ ،
ممکن است کارفرمايان که جای والدين کودک را گرفتهاند ،خود را مجاز به تنبیه بدنی وی بدانند ،به خصوص [در
شرايطی که] تعامل میان کودک و کارفرما در فضای خصوصی روی میدهد .در جوامعی که تنبیه فیزيکی کودکان
معمول و پذيرفته شده است ،کارفرمايان خود را به عنوان قیم مجاز میدانند که کودک را «به قصد حفاظت از وی» کتک
بزنند .عالوه بر اين ،رابطهی نامعلوم کودکان کارگر خانگی با خانوادهی کارفرما آنها را در يک خأل قانونی قرار میدهد.
در واقع آن ها نه کارگر هستند و نه يک عضو خانواده.
خشونت علیه کودکان کارگر خانگی
انزوای کودکان در کنار نقش نامعلوم آنها در خانهی کارفرما باعث میشود که در معرض سوءاستفادهی فیزيکی ،زبانی و
جنسی قرار بگیرند .اگر خشونت رخ دهد ،وابستگی کودکان به کارفرما و پذيرش خشونت به عنوان يکی از دشواریهای
شغلی سبب میشود که آن را گزارش نکنند.
شباهتهای زيادی در خصوص بروز خشونت بر علیه کودکان کارگر خانگی و دامنهی اين خشونتها وجود دارد ،هرچند
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بسته به موقعیت جغرافیايی ،تفاوتهايی نیز در بروز اين رفتارهای خشونتآمیز ديده میشود .به طور مثال ،تحقیقات
نشان دادهاند که در برخی کشورها ،دختران ،بیشتر مورد خشونت زبانی و پسران بیشتر مورد خشونت فیزيکی قرار
میگیرند (بلگبرو .)۸۰۰۱ ،عموماٌ کودکان کارگر خانگی خشونتهای مختلفی را تجربه میکنند .خشونت زبانی شامل
لحن تحقیرآمیز ،توهین ،تهديد ،ناسزا ،و داد و فرياد بر سر کودکان میشود .انواع مختلفی از خشونتهای فیزيکی علیه
کودکان کارگر خانگی گزارش شدهاند که از آن جمله می توان به کتک زدن ،لگد زدن ،شالق زدن ،نیشگون گرفتن،
سوزاندن ،تحمیل کار زياد و گرسنه نگه داشتن کودکان اشاره کرد.
القابی که برای کودکان کار خانگی در نظر گرفته میشود ،از مهمترين عواملی است که سبب پايین آمدن عزت نفس
آنها میشود .عبارت مستخدم« 8خانگی» که در هائیتی به اين کودکان گفته میشود ،عبارتی توهینآمیز محسوب
میشود که به کودکانِ ناخواسته يا بدونمادر اطالق میشود و اغلب در مورد کودکانی که زندگی و شخصیت مستقلی
ندارند ،استفاده میشود .برخی کارفرمايان در کشورهايی مانند نپال ،به طور معمول نام کودکان کارگر خانگی را عوض
میکنند (کاماچو و همکاران وی .)۸۲۲۱ ،در فیلیپین ،کلمه "کاتوالنگ "9که معموأل در مورد کودکان کارگر خانگی به
کار برده میشود ،معنايی توهینآمیز و تقريبأ مشابه «خدمتکار» دارد (بلگبرو.)۸۰۰۰ ،
خشونت جنسی نسبت به کودکان کارگر خانگی که حاصل انزوا و آسیبپذيری آنهاست ،امری تقريبأ شايع است .برای
مثال ،دختران خدمتکار خانگی در هائیتی گاهی "َلپوسا "10نامیده می شوند که يک کلمه در زبان کريول[ 11محلی] و به
معنای «فالن کاره» است .اين دختران به عنوان وسیلهای برای ارضای خواسته های جنسی پسران و مردان خانه در نظر
گرفته میشوند (ائتالف ملی حقوق هائیتی .)۸۰۰۸ ،بنا به گزارشات ،بیشتر از يک چهارم دخترانی که در دارالسالم
(تانزانیا) مورد بهرهبرداری جنسی قرار میگیرند ،در گذشته از کودکان کارگر خانگی بودهاند .بسیاری از اين دختران
پیشتر مورد سوءاستفاده جنسی اعضای خانوادهی کارفرمايان قرار گرفتهاند(مواکیتوانگ۸۰۰۸ ،؛ و نويسنده مکاتبهکننده
با سازمان غیردولتی محلی) .در صورتی که دختران باردار شوند ،معموال از خانه بیرون رانده شده و مجبور میشوند در
خیابانها سر کنند ،زيرا [احساس] شرم از موقعیت ،بازگشت به خانه را برایشان دشوار میسازد .بسیاری از خانوادهها از
پذيرفتن اين «دختران فاسد» سرباز میزنند ،زيرا [درنظرشان] رفتار آنها مايهی ننگ و رسوايی خانواده شده است.
در اين شرايط و از آنجايی که امکان انتخاب چندانی برای آنها باقی نمیماند ،کار اجباری اين دختران زمینهساز [روی
آوردن] به روسپیگری میشود (يونیسف-مرکز بینالمللی رشد کودکان .)۸۲۲۲ ،قاچاقچیان معموال کودکان و
خانوادههای آنها را فريب داده و به آنها وعدهی شغل جذابی به عنوان کارگر خانگی میدهند .در فیلیپین ،اکثر
دختران و زنان جوانی که از نواحی روستايی به مانیل 12قاچاق شدهاند ،وعدهی شغلی ثابت به عنوان کارگر خانگی را
دريافت کردهاند .اما بسیاری از اين موارد نهايتأ به تجارت جنسی منتهی میشوند (فلورس اوباندا و همکاران.)۸۰۰۸ ،
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نگرش خود کودکان کارگر خانگی نسبت به مقولهی خشونت نیز بسیار مهم است .ممکن است اين کودکان ،خود به
داليل مختلف خشونت را بپذيرند يا انتظار آن را داشته باشند .ممکن است اين کودکان پیشتر مورد سوءاستفاده قرار
گرفته باشند؛ نسبت به والدين خود احساس وظیفه کنند و شرايط را تاب آورند؛ خشونت را به عنوان يکی از
دشواریهای شغلی خود بپذيرند و تا حد مشخصی آن را تحمل کنند؛ انتخاب ديگری در پیش روی خود نبینند؛ يا از
عواقب ناشی از گزارشِ اين خشونتها بترسند (بلگبرو.)۸۰۰۰ ،
اين کودکان ،به جز خشونت ،در معرض مخاطرات خانگی ديگری نیز قرار دارند .مواد شیمیايی مضر (مانند شويندهها)،
چاقوی آشپزخانه ،اتو ،آب جوش و استفاده از لوازم خانگی ناآشنا ممکن است جراحتهای زيادی را برای آنها به همراه
داشته و حتی در برخی موارد سبب مرگ کودکان کم سنو سال يا کودکانی شود که به دلیل کار سخت بسیار خسته
شدهاند .همچنین ،کم خوابی و در دسترس بودن شبانهروزی میتواند اثرات طوالنی مدتی بر سالمتی کودکان داشته
باشد .گاهی نیز کارهای سنگینی مانند آوردن مخازن آب ،سبب آسیب ديدن کودکان میشود (يونیسف-مرکز بینالمللی
رشد کودکان.)۸۲۲۲ ،
دغدغههای موجود دربارهی تأثیر کار بر کودکان بیشتر متمرکز بر سالمت جسمی آنان بوده و در اين میان سالمت روانی
آنها کمتر مورد توجه قرار گرفته است .اما در مورد کار خانگی کودکان که شرايط کاری در آن درست به اندازهی خود
کار اهمیت دارد ،برای نیل به تصويری جامع از شرايط آنها ،درک اثرات روانی-اجتماعی به جای مانده بر کودکان،
ضروری است (بلگبرو.)۸۰۰۱ ،
در يکی از معدود تحقیقات روانشناختی که در مورد کودکان کار خانگی در کِنیا 13انجام شد ،مشخص شده است که
شیوع مشکالت روانشناختی در کودکان کارگر خانگی بسیار بیشتر از ساير کودکان است (چه کودکانی که کار میکنند
و چه کودکانی که مشغول کار نیستند) .شبادراری ،بیخوابی ،کابوس ،سردردهای مداوم ،گوشهگیری ،تسلیم و
عقبنشینی ،بلوغ زودرس ،افسردگی و واکنشهای هراسآلود به کارفرما ،در میان کودکان کارگر خانگی شايع است
(بويبو و اونیانگو .)۸۲۱۱ ،افسردگی نیز در بین کودکان کارگر خانگی در بنگالدش (رحمان )۸۲۲۲ ،و کشورهای
امريکای التین (ساالزار )۸۲۲۱ ،مشاهده شده است.
نتیجهگیری و توصیهها
کودکان کارگر خانگی گروهی از کودکان کار هستند که به وضوح آسیبپذير بوده و مورد خشونت قرار میگیرند .با
وجود اينکه تعداد کودکان کارگر خانگی زياد است ،اما شرايط آنها به سادگی ناديده گرفته میشود ،زيرا بهرهکشی از
آنان امری پذيرفتهشده است و پشت درهای بسته رخ میدهد .بهرهکشی روزانه از میلیونها کودک کارگر خانگی و اين
حقیقت که بسیاری از آنها در شرايط بردگی بهسر میبرند ،مقابله با اين مشکل را برای سیاستگذران و ديگر
دستاندرکاران در اولويت بااليی قرار میدهد .گرچه در اينجا نمیتوان تمام گزينههای پیش روی سیاستگذران و
دستاندرکاران را با جزئیات بررسی کرد ،اما میتوان بر اساس شواهد ،توصیههايی کلی ارائه کرد .اين توصیهها مبتنی بر
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تجربیات گستردهی نهاد بینالمللی مبارزه با بردهداری بوده و در آنها از ديدگاههای مقامات محلی و کودکان کار خانگی
استفاده شده است (بلگبرو.)۸۰۰۱ ،
کاهش میزان انزوای کودکان کارگر خانگی و تبعیضی که در خانهی کارفرما با آن مواجه میشوند ،برای کاهش
آسیبپذيری اين کودکان و بهرهکشی و سوءاستفاده از آنها عاملی حیاتی است .در اين میان نبايد اهمیت حفظ تماس با
خانواده و ساير کودکان همسن (جدای از کودکان کارفرمايان) را ناديده گرفت .تاسیس گروههای حمايتی محلی که
کودکان کارگر خانگی ،از هر ردهی سنی ،بتوانند در آن ها از يکديگر پشتیبانی کرده و برای بهبود شرايط کار و زندگی
خود مبارزهی جمعی کنند ،بايد مورد تشويق قرار گیرد.
به سادگی میتوان از کارفرمايان کودکان کارگر خانگی هیوال ساخت  ،اما خود اين کودکان عقیده دارند که بهترين راه
حمايتی از کودکانی که به کار ادامه میدهند ،اين است که کارفرمايان ،ترغیب به همکاری شوند .چه کودکان کارگر
خانگی به زندگی با کارفرمايان و خانوادههای خود کنار بیايند يا نه ،برای تأمین نیازهای اولیه خود به آنها وابسته بوده و
از رفتار آنان تأثیر فراوان میپذيرند .نتیجهی عملی طردِ کارفرمايان اين است که دسترسی به کودکان کارگر خانگی و
حمايت از آنان دشوارتر میشود .گفتههای کودکان کارگر خانگی و شواهد ديگر نشان میدهند که دسترسی به آموزش
(چه در قالب آموزش مدرسهای و چه آموزش فنی-حرفهای) اهمیت بااليی برای آنها دارد .مدارس بايد خود را با واقعیت
زندگی کودکانی که هم کار میکنند و هم درس میخوانند تطبیق دهند .آنها بايد امکانات الزم و حمايتهای آموزشی
را برای اين کودکان فراهم آورده و امکان تحصیل را در اختیار آنها قرار دهند.
هرچند که استانداردهای قانونی بینالمللی به مقولهی کار خانگی کودکان توجه کردهاند ،اما کماکان قوانین و مقررات
داخلی در اين زمینه ضعیف هستند ،زيرا همه چیز در حوزهی شخصی خانهی کارفرما اتفاق میافتد .واضح است که
قوانین به تنهايی مانع کار اجباری کودکان نمیشوند ،اما الزم است حداقل استانداردهای حمايتی را در اين زمینه ايجاد
نمود تا مساله کودکان کارگر خانگی در فضای عمومی مطرح شود ،شرايط آنان بهبود يابد ،فرصتی برای جبران رفتار
نادرستی که با آنها صورت گرفته ،ايجاد شود و کودکان از کارفرمای بدرفتار خود خالصی يابند .برای ايجاد تغییرات
پايدار در زندگی کودکان کارگر خانگی ،برای بهبودی زندگی اين کودکان و تداوم آن ،مداخله ی خود آنها به عنوان عامل
تغییر ،بسیار حیاتی است .کودکان کارگر خانگی راههايی را برای کاستن از بهرهکشیها ،سوءاستفادهها و غلبه بر آنها پیدا
کردهاند .سیاستگذاران و ديگر دستاندرکاران بايد از اين راهها الهام گیرند .همچنین الزم است که زمینهای ايجاد شود
تا کودکان بتوانند ديدگاههای خود را دربارهی شرايطشان بیان کنند .اين امر آنان را ياری میکند تا شرايط خود را
بهبود داده و «رو به جلو» حرکت کنند .برای حصول اطمینان از مرتفع نمودن نیازهای اين کودکان ،می توان امکانی
فراهم کرد که کودکان بزرگتر بتوانند خدماتی نظیر سازمانهای کمکرسانی و خودياری شکل داده [و در قالب آن ]
فعالیت کنند.
در نهايت ،برای پیشرفت در محافظت از اين کودکان در برابر چنین بهرهکشیهايی ،تغییرات بنیادين در نگرش
کارفرمايان ،والدين و در مقیاس وسیعتر ،در جامعه ضروری است .انجام اين کار آسان نیست ،اما میتوان فشار اجتماعی
الزم را ايجاد کرد ،چنان که اين اتفاق هم اکنون نیز در برخی کشورها افتاده است .ايجاد بستری برای مطرح شدن
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ديدگاههای کودکان کارگر خانگی ،يکی از بهترين راههای تأثیرگذاری بر نگرش افرادی است که رفتارشان نیاز به تغییر
دارد.
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& SOCIETY VOLUME 22, pp. 179–190

معرفی نويسنده:
جاناتان بلگبرو از سال  ۸۲۱۲تا کنون در زمینه مسائل کودکان کار فعالیت کرده است .وی از سال
 ۸۲۲۸تا  ۸۰۰۱مسئول برنامهی کار کودک در نهاد بینالمللی مبارزه با بردهداری بود .عمدهی تمرکز
وی در آن زمان بر شرايط کودکان کارگر خانگی بود .وی به انجام تحقیقات ،سیاستگذاری ،و
البیکردن با دولتها و مؤسسات بینالمللی در اين زمینه اشتغال داشته است.
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