
 ادامه از صفحه 18 
وی با بیان اینکه اگر کودک باالی 1۵ سال بود  
با سازمان فنی حرفه ای هماهنگ شده تا شغل 
مناسبی را در اختیار این افراد قرار داده شود، اظهار 
کرد: »افرادی که غیر ایرانی هستند و اجازه اقامت 
ندارند هم وارد مرکز ساماندهی موقت می شوند. 
این مراکز تجهیز شده و مناسب و دوستدار کودک 
هستند. مسئوالن اداره اتباع قول داده اند که وضعیت 
خانواده مشخص شود و اگر الزم است به کشور 

خودشان برگردانده شوند.«

خانواده های زباله گرد
معاون امور اجتماعی سازمان بهزیستی کشور یادآور 
شد: »تعداد زیای از اتباع غیر ایرانی وجود دارند 
که به شکل خانوادگی برای انجام کار خیابانی و 
زباله گردی وارد ایران شده اند. سیاست مهاجرتی 
ما باید سیاست شفافی باشد. برای مثال کشورهای 
دیگر به دنبال سرمایه گذاری، اجازه رسمی کار یا 
پذیرش تحصیلی یا فرد نخبه هستند. یعنی همه 
کشورها سعی می کنند فرد مهاجر برای کشورشان 
ارزش افزوده داشته باشد اما در کشور ما اگر وضع 
رها باشد و حتی عده ای حتی به طور مجاز وارد 
شوند و دیگر کشور را ترک نکنند فشار این کار 
به بهزیستی وارد می شود و اگر روند ادامه پیدا کند 

حد توقفی برای آن وجود ندارد.«
وی با بیان اینکه یک بخش مهم برای موضوع 
ساماندهی کودکان کار همکاری مردم است، تصریح 
کرد: »حس ترحم و انسان دوستانی مردم گاهی 
موجب تشدید این موضوع می شود.  براساس 
پژوهش انجمن حمایت از حقوق کودکان در مورد 
زباله گردی گفته شد که 2.۵ تا 3 درصد از سود 
ناشی از زباله گردی به کودک می رسد و بقیه آن 
به واسطه ها و ... می رسد. این کار یک برده داری 
نوین است و از مردم خواهش می کنم از دادن پول 
به کودکان پرهیز کنند. می توانند به آنها خوراکی 
بدهند، اما دادن پول موجب تشدید سوء استفاده 

از کودکان می شود.«
مسعودی فرید تأکید کرد: »مهم این است که نه 
پول به کوکان بدهیم و نه به آنها توهین کنیم، این 

کودکان به ویژه اتباع بیگانه هیچ تقصیری ندارند 
و شرایط اجتماعی و اقتصادی کشور مبداء موجب 

حضور آنها شده است.« 
وی در ادامه با بیان اینکه در  سال 9۸ در مجموع 
12 هزار کودک کار توسط بهزیستی پذیرش شده 
است، گفت: »پنج هزار و ۵۰۰ کودک در مرکز 
شبانه روزی و ۶ هزار و ۵۰۰ نفر هم در ۶1 مرکز 

روزانه در کشور پذیرش شدند.«

رویکرد های مداخله ای کار کودک
معاون امور اجتماعی سازمان بهزیستی کشور با بیان 
اینکه براساس مطالعات جهانی روی اثر بخشی 
مداخالت انجام شده، دو رویکرد در تمام دنیا در 
بخش دولتی و غیردولتی وجود دارد،گفت: »یک 
مداخله عمدتا مبتنی بر کاهش آسیب است که از 
آن تحت عنوان رویکرد »خیریه ای« یاد می شود 
براساس آن باید به سمت کاهش آسیب برویم یعنی 
به کودک در خصوص تامین بهداشت، تحصیل یا 
تغذیه صرفا کمک می شود. انتقادی که به رویکرد 
می شود این است که روش مذکور منجر به برون 

رفت از قضیه کار کودک نمی شود 
بلکه فرد در تله خیابانی بودن گیر 
می کند به گونه ای که یک کودک 
زباله گرد 12 ساله تبدیل به یک 
نوجوان زباله گرد 1۶ ساله می شود. 
البته شاید بعضی از این روند بیرون 
بروند، اما روند شایع و درستی 

نیست.«
اینکه  بیان  با  فرید  مسعودی 
رویکرد دیگر »توسعه محور« یا 
»پیشرفت محور« است، افزود: 
»این رویکرد معتقد است کاری 
کنیم که کودک از چرخه کار 
کودک رها شود. یعنی کودک 
عجین  توانمندسازی  با  باید 
شود. البته اگر فاز اولیه با کاهش 
آسیب باشد که کودک سواد یاد 
بگیرد و تغذیه مناسب شود و 
... مشکلی ندارد اما نه اینکه 

۵ـ  ۴ سال سر چهارراه کار کند.« 
وی افزود: »رویکرد توسعه محور معتقد است 
شاید در بازه کوتاه با کاهش آسیب برای شناسایی 
و جلب اعتماد عمل کنیم اما حتما باید به سمت 
فرایند توانمندسازی برویم. بهزیستی روی رویکرد 
دوم تاکید دارد به طوریکه مراکز روزانه محلی برای 
کاهش آسیب ابتدایی باشد اما در عین حال همه 

کودکان وارد چرخه توانمندسازی شوند.«

منع به کارگیری کودکان در زباله گردی
وی در ادامه به اقدام شهرداری تهران در خصوص 
بحث منع به کارگیری کودکان در زباله گردی اشاره 
کرد و گفت: »براین اساس پیمانکارانی که از کودکان 
استفاده کنند در قرارداد آنها تجدید نظر می شود. 
برای کودکان کار شاغل در کارگاه ها هم جلساتی 
با وزارت کار داشتیم که بازدیدهای بازرسان کار 
از کارگاه ها انجام شود. آیین نامه ساماندهی کوکان 
کار هم در حال بازنگری است و ابتدا در کمیسیون 
اجتماعی دولت مطرح شد و بعد به سازمان امور 
اجتماعی وزارت کشور رفت که بازنگری شده 
است و بعد از بررسی شورای اجتماعی کشور 

اجرا می شود. البته نگاه آیین نامه در برنامه جدید 
لحاظ شده است.«

وی در رابطه با اصالح نحوه برخورد با کودکان کار 
در مراکز بهزیستی و پرهیز از رفتار توام با خشونت 
با کودکان نیز اظهار کرد: »امسال دو کار عمده انجام 
دادیم که یکی تجهیز و بهسازی مراکز نگهداری 
به محیط های  تبدیل  به طوریکه  کودکان است 
دوستدار کودک شوند. همچنین آموزش مجدد 
همکاران بهزیستی نیز در دستور کار است و تأکید 
داریم رویکردها باید دوستدار کودک و اقداماتی که 
انجام می دهند، درست باشد. برخوردها اصالح شده 
و نسبت به تخلفات نیز چشم پوشی و مسامحه 
نمی کنیم. اصالحات بر روی بخش ورود کوکان 
انجام شده است. تا کنون از سوی اداره اتباع اقدام 
موثری ندیده بودیم اما امسال قول دادند کارهایی 

که باید را انجام دهند.«

کاهش خرید و فروش نوزاد
مسعودی فرید در ادامه به موضوع خرید و فروش 
نوزادان نیز اشاره کرد و گفت: »موضوع خرید و 
فروش نوزادان جرم است و باید به همه مردم اطالع 
رسانی شود. ما هم در کنار پلیس فتا اگر موردی 
را ببینیم به نهادهای امنیتی اطالع می دهیم و طبق 
قانونی که وجود دارد برخورد با افراد صورت 
می گیرد تا اثر بازدارنده داشته باشد. نوزادانی که 
شناسایی می شوند با صدور حکم قاضی تعیین 
تکلیف خواهند شد. یعنی یا وارد خانواده سببی 
و نسبی خودشان می شوند یا به بهزیستی می آیند 

و حتی به فرزندخواندگی می روند.«
معاون امور اجتماعی سازمان بهزیستی کشور در 
خصوص وضعیت رسیدگی به مادران باردار معتاد 
نیز گفت: »قرار بود نوزادان مادران باردار معتاد پس 
از زایمان مرخص نشود مگر اینکه به اورژانس 
اجتماعی اطالع داده شود و سپس تعیین تکلیف 
شوند. حتی خانواده ای که می خواهد کودک را 
برگرداند باید پیگیری شود و همکاران گزارش 
مددکاری تهیه کنند که وقتی نوزاد را دادیم شرایط 

همچنان مساعد باشد.«
مرکز  بهزیستی  »سازمان  افزود:  فرید  مسعودی 
نگهداری از مادر و کودکی هم ایجاد کرده است 
که مادران باردار بی خانمان در آن نگهداری می شوند 
تا مادر در سالمت کامل باشد. سازمان های مردم 
نهاد فعال در این حوزه معتقدند که تا 9۰ درصد 
فروش نوزاد مادران باردار دارای اعتیاد کاهش پیدا 

کرده است.«
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