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 كودك كار با مبارزه جهاني روز( خرداد 22) ژوئن 12 بيانيه

 

 و فشارها تمام با ناپذير خستگي كه جهان و ايران در كودك حقوق فعاالن به فراوان درود با

 با مقابله روز" ژوئن، 12 گذاری نام. اند داشته نگاه برافراشته را کودک كار لغو پرچم مشکالت،

 كار كودكان جهانی كنگره به ( ILO) كار جهاني سازمان طرف از بود واكنشي" كودك كار

*. شد برگزار 2004 سال در فلورانس شهر در كودك كار لغو فعاالن توسط که جهان سرتاسر

 كودكان ی همه حق در عدالتي بي و ظلم به بخشيدن پايان برای اعتراض همانا نشست پيام

 بين از و کودکان از كشي بهره کار، لغو به توان می نشست این های خواسته از. بود جهان

 18 سن تا كودكان جانبه همه تامين و حمايت نيز و آنان از استفاده سو اشكال ی همه بردن

 . کرد اشاره ها، دولت توسط سالگي

 

 وجود با و كودك كار لغو جنبش ی وقفه بي مبارزه تداوم و تاریخ آن از سال 11 گذشت با

 چند هر) ها دولت برخی و المللي بين نهادهاي توسط کودکان بنيادین حقوق اجباري پذيرش

 بحران به توجه با بلکه نگرفته صورت كودكان زندگي شرايط در بهبودي تنها نه ،(حرف در

 طور به و يمن لبنان، افغانستان، فلسطين، عراق، جنگ نظير آن از ناشي هاي جنگ و جهاني

 در رفاهي دستاوردهاي به هجمه و سابق شوروی از شده جدا كشورهاي و خاورميانه كل

 روز رشد اين. است رفته فراتر بسی** ميليون چهارصد مرز از كار كودكان تعداد اروپا؛ و آمريكا

 سيستمی بنيان گر نمایان بلكه نيست، مدیریت سوء از ناشی یا و اتفاقی رويه، بي و افزون

 به توجهي و است شده پنهان اضافه ارزش و سود كسب در اش ماندگاري و حيات كه است

 كودكان از نيمي از بيش كودكي   همانا كه ندارد پول و سود از گرانقدرتر ارزشی رفتن بين از

 جهان، كودكان وضعيت از كند؛آمار مي زندگي فقر خط زير نفر يك كودك دو هر از) .است جهان

 ( 2006 يونيسف

 

 تعدیل" نظير اقتصادی های سياست. نيست مستثنی قاعده این از نيز ایران در وضعيت

 از نفر 10 زیر های کارگاه خروج" ،"ها یارانه کردن هدفمند قانون" آن تبع به و" ساختاری
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 را کار کودکان آمار رشد شرایط...  و مهاجرین از حمایتی های قانون فقدان ،"کار قانون شمول

 و زحمتکش ها ميليون دوش بر زندگی مخارج و ها هزینه سنگين فشار. است ساخته فراهم

 و محدود را بقا فرصت نان؛ مانند معيشتی اقالم ترین ابتدائی سر بر حتی هایشان، خانواده

 در فالكت و فقر شر از رهائي براي وقفه بي و پيگير مبارزات جديد دور. سازد می محدودتر

 تنگ ای عرصه گر بيان غيره و پرستاران معلمان، کارگران، صفوف در اعتراضات و اعتصاب قالب

 را جامعه اکثریت که آنان برای اجتماعی و اقتصادی بار اسف وضعيت. است زیستن برای

 جدال. است نگذاشته باقی بقا برای جنگ ميدان به شدن وارد جز ای چاره دهند، می تشکيل

 بيشتري نمود روز هر و شده آغاز انساني زندگي يك برپاكردن و نابرابري و تبعيض رفع برای

 است گسترش به رو و وسيع مبارزه همين ناپذير جدايي بخش كودك کار لغو جنبش. يابد مي

 محوری مطالبات از یکی كودك كار لغو مطالبه و ايستاده كودكان براي بهتر زندگي يك فرياد با و

 .ست ها جنبش این

 

 شتاب دولت به وابسته و دولتی های نهاد و ها سازمان از بعضی که آنيم شاهد روزها این

 جامعه برحق و مشخص مبارزات و ها تالش کشاندن انحراف به و کردن سطحی صدد در زده

 بي كسي. نباشد گرسنه كسي آن در كه است فردايي كننده تضمين كه تالشي هستند،

 خود جان تغذيه سو و گرسنگي از كودكي نبرد، سر به خيابان در را شب كسي نباشد، سواد

 

 و كارگر طبقه صفوف در تولدش خاطر به انساني هيچ خالقيت و استعداد ندهد، دست از را

 توده آمال و آرزو. نباشد اش آينده تباهي و بيكاري زندگي؛ از جوان سهم. نشود نابود محروم

 و تحجر و خرافات. نشود سپرده خاك به سرمايه انباشت و سود خاطر به مزدبگير انسان ي

 نباشد ناچار زندگي براي كسي. نگيرد اسارت به خود چنگال در را مردم زندگي ماندگي، عقب

 به کس هر. نباشد آور عذاب و كننده كسل فعاليتي كار و برساند فروش به را خود كار نيروي

 .بكوشد جامعه هاي نيازمندي رفع در توانش ميزان

 

 . دهيد خاتمه گری وحشی این به است وحشيانه و انسانی غير قانونی، غير کودک کار

 

 :است چنين این کودکان برای انسانی های خواسته ی چکيده

 

 کودکان از کشی بهره گونه هر و کار لغو -1

 

 درمانی و اجتماعی همگانی و فراگير بيمه -2
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 کودکان ی همه برای رایگان و اجباری تحصيل حق -3

 

 و مذهبي ملي، تعلق و نژاد پوست، رنگ جنسيت، از جدا كودكان حقوق كامل برابري -4

 . خانواده در اجتماعي موقعيت

 

 .دولت توسط افغان مهاجر کودکان کليه برای شهروندی حقوق تضمين و تامين -5

 

 تمام سال 18 معادل که کودکی سن با ارتباط در المللی بين دستاورد شناختن رسميت به -6

 .باشد می

 

 زیر کودکان کيفری مصونيت و ملل سازمان استانداردهای با مطابق کودکان ویژه دادرسی -7

 .سال 18

 

 .كودكان حقوق مدافع دولتي غير نهادهاي و ها سازمان فعاليت و تشكيل آزادي تضمين -8

 

 قانونی مراحل و مراجع همه در مردان مقابل در زنان برای برابر حقوق -9

 

 

 

 

 خيابان و کار کودکان از دفاع جمعيت

 

 (1394 خرداد 22) 2015 ژوئن 12

 

 ايتاليا فلورانس شهر در مه ماه 10-13 روزهاى در کارگر کودکان کار جهانى ى کنگره اولين -*

 1٤7 و آسيا و التين آمريکاى آمريکا، آفريقا، کشورهاى از نماينده کارگر کودک 2٥ شرکت با

 .شد برگزار - بودند آمده گرد جهان کشور ٥0 از مجموع در که- همراه کودک

 

 .است گذشته ميليون 400 مرز از کار کودکان تعداد ILO آمار آخرین اساس بر -**


