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با تاكيد سازمان بين المللي کار در حمايت از اين كارگران بررسي شد

نحوه حمايت از دهها ميليون
کارگر خانگي

کـار مراقبت از اعضاي خانواده وانجام امور مـربوط بـه منـزل ،هـمانـند شست وشو،
آشپـزي ،خريد ،نظافت و  ...در برابر مزد یکی از مشاغل مهم و پر مخاطره میلیونهـا زن
درسـراسـر دنیاست که اغلب آنها بهطور کلی یا جزیی از حمايت و مشموليت قانون
کار خارج بوده و حقوق اين افراد سالهاست كه نقض ميشود و آنها از حقوق بنيادين
خود بيبهره هستند.
اين مشكالت سبب شد تـا سـازمـان بينالـمللي کـار در يکـصدومــين اجــالس ســاالنه
خـود بــا هــدف بهـبود شــرايـط کــار و حــمايــت از دههـا ميــليون کـارگر خانگي

خاستگاه اجتماعی کارگران خانگی
کارگران خانگی را اغلب زنان تشکیل میدهند اگر چه مردان
نیز ممکن است به عنوان باغبان ،پیشخدمت ،راننده و یا نگهبان
مشغول بهکار شوند .این کارگران به لحاظ تاریخی به طبقات
محروم مانند گروههای قومی اقلیت ،بومیها ،طبقات پایین،
گروههای کم درآمد شهری و روستایی و یا مهاجران تعلق دارند.
میزان بهرهمندی کارگران خانگی از فرصتهای آموزشی پایین
است و بیشتر به عنوان پرستار بچه ،خانهدار ،خدمتکار ،پرستار و
دایه مشغول به کار هستند.
تعداد کارگران خانگی
برآوردها از تعداد کارگران خانگی مزدبگیر که اخیرا توسط
سازمان بینالمللی کار به روز شده است نشان میدهد که نیرویکار
خانگی  4تا  10درصد از نیروی کار در کشورهای در حال
توسعه را تشکیل میدهد و این رقم در کشورهای توسعه یافته
به 2درصد ميرسد .تخمین زده شده تا سال  49 ،2010درصد
از جمعیت مهاجر بین المللی دنیا را زنان تشکیل دهند که معادل
 214میلیون نفر میشود .این رقم در امریکای شمالی و اروپا به
 52درصد ميرسد که در مجموع بیش از نیمی از جمعیت مهاجر
دنيا یعنی بالغ بر  120ميليون نفر ميشود.
دالیل گسترش کار خانگی
تقاضا برای کار خانگی در کشورهای درحال توسعه و توسعه یافته
در حال حاضر افزایش است .این رشد در پی افزایش میزان
مشارکت زنان ،پیر شدن جوامع و افزایش جمعیت سالمند ،تغییر
سازمان کار ،زنانه شدن مهاجرت نیروی کار و فقدان سیاستهای
کافی برای تلفیق زندگی خانوادگی و شغلی میباشد .گسترش
نابرابریهای درآمدی عامل مهمی در این خصوص محسوب
میشود.

ناتوانی کشورهای مبدا در ایجاد مشاغل كافي و شایسته و
وجود شرایط ناامید کننده باعث مهاجرت داخلی و خارجی شده
است عواملی چون افزایش فقر ،ناامني شرايط زندگی ،افزایش
بار مسئولیت شغلی ،فشار خانواده ،فقدان استانداردهای زندگی
بهتر ،تبعیض و نابرابری جنسیتی اغلب اثر نامطلوبي بر زنان دارد.
مهاجرت زنانه و كار خانگی ،زنان را در یک زنجیره مراقبت
جهانی در سراسر جهان به یکدیگر مرتبط میکند؛ این زنان در
خانهها وظیفه مراقبت را بر عهده دارند در حالی که در کشورشان
این کار توسط زنان دیگری از اعضاي خانواده یا کارگران خانگی
طبقات پایین انجام میشود .به این شکل زنان با یکدیگر به لحاظ
حرفهای و جنسیتی مرتبط میشوند.
شرایط کار خانگی
کار خانگی نامرئی ،کمارزش ،پرمخاطره و فاقد حمایت است.
کار خانگی در عرصه خصوصی اتفاق میافتد به همین دلیل
کارگران خانگی را آسیبپذیرتر میکند و آنها تحت آزار و
اذیت و آسیبهای بیشتری قرار میگیرند.
در این میان زنانی که به عنوان کارگران خانگی در کشوری که
موطن آنها نیست و در خانهای که خانه آنها نیست مشغول به
کار هستند ،هدف انواع خشونتهای جنسی ،کالمی ،فیزیکی و
روانی از جانب صاحبکاران خود قرار میگیرند و اغلب بهدلیل
نیاز فراوانی که به درآمد حاصل از کار خود دارند قرار را بر فرار
ترجیح میدهند.
بهعنوان مثال حدود  1/5میلیون کارگر زن مهاجر خانگی
از کشورهایی همچون اندونزی ،سریالنکا و فیلیپین در کشور
عربستان سعودی مشغول به کار هستند .بسیاری از این کارگران،
کارفرمایان خود را مسئول نقض حقوق خود و رفتارهای
بیرحمانه میدانند.
زنان کارگر خانگی درحدود  15تا  20ساعت بهصورت

اجباری در شبانهروز مشغول کار هستند و در نهایت برای
استراحت در مکانهایی همچون حمام ،انبار ،قفسه ،کمد و ...
حبس میشوند .در بسیاری از موارد کارفرمایان با ضبط اجباری
گذرنامه آنها اجازه بازگشت ویا رها کردن کار را به آنها
نمیدهند .درصورت اعتراض و یا فرار کارگران از تمدید ویزای
آنها خوداری نموده و یا با گزارشهای خالف واقع باعث بیرون
کردن آنها از کشور عربستان سعودی میشوند .تنها کاری که
درصورت شکایت کارگران خانگی صورت میگیرد این است که
این دسته از زنان به پناهگاهها فرستاده میشوند و یا بدون دریافت
دستمزدهایشان به کشور مبدا فرستاده میشوند.
نتایج یک پژوهش انجام شده توسط «اتحادیه کارگران خانگی
در هندوستان» ،نشان میدهد که  ۷۰درصد کارگران خانگی به
این دلیل استخدام میشوند که کارفرماهای آنها زمانی را که
باید صرف کارهای خانگی کنند ترجیح میدهند تا صرف کسب
درآمد بیشتر کنند و به جای آن یک کارگر خانگی استخدام کنند.
به عبارت دیگر آنها در یک وضعیت وخیم در چرخه اقتصادیای
که به بسیاری از خانوارها اجازه کسب درآمد افزوده را میدهد،
گرفتار شدهاند .اما ،حقوق بسیار کمی که به این کارگران خانگی
تعلق میگیرد آنها را با تبعیضهای مضاعفی مواجه میکند .در
این میان کار کودکان و استثمار دختربچهها سود بیشتری را برای
کارفرماها فراهم میکند.
وضعیت کارگران خانگی در ایران
در سالهای اخیر ،با تغییر شیوه زندگی ،فعالتر شدن زنان
در عرصههای اجتماعی و شغلی خانوادههای طبقه متوسط هم
بهتدریج خریدار این خدمات شدهاند و دیگر این خدمات
مختص به طبقات باالی اجتماعی نیست در ایران کارگران خانگی
از طریق شرکتهای پیمانکاری تامین نیروی انسانی ،مراکز
کاریابی و یا فردی مشغول بهکار میشوند .دادههای آماری قابل
اتکا از این گروه شغلی در دسترس نیست .کارگران این مشاغل
بهعلت ماهیت فردی شغل خود از امنیت شغلی برخوردار نیستند
و کارفرمایان تعهدی برای ادامه کار ندارند .هیچ نوع بیمهای
به این مشاغل تعلق نمیگیرد و هیچ نوع قراردادی محدوده و
وظایف این مشاغل را تعیین نمیکنند .از سوی دیگر بیشتر این

مقاولهنـامـهاي در خصوص کارگران خانگي به تصويب رساند.
سازمان بين المللي کار با بررسيهايي که در  117کشور جهان به عمل آورده تخمين زده
است که هم اکنون  53ميليون کارگر خانگي در جهان وجود دارد  .هرچند کارشناسان سازمان
بينالمللي کار معتقدند که دليل ماهيت کارخانگي و عدم انتشار آمار دقيق تعداد اين کارگران
به بيش از  100ميليون کارگر بالغ مي گردد.
به همين بهانه سعي شده است تا در اين مقاله تصويري از وضعيت اين گروه شغلي و راهحلهاي
اساسي براي رفع نگراني هاي آنان ارايه شود.

زنان مهارتی برای مشاغل دیگر کسب نکردهاند ،اکثر آنها تقریبا
کل مخارج خانوادهاشان را خود تامین میکنند و بنا بر طبیعت
روزمزدی این مشاغل ،در صورتی که به هر دلیلی نتوانند کار
کنند با مشکالت عدیدهای روبرو میشوند .طبیعت ناامن این
مشاغل عمال خانوادههایی را هم که خریدار این خدمات هستند،
با دشواری مواجه میکند ،چون کارگر خانگی ممکن است بدون
هیچ توضیحی ،ناگهان از ادامه کار ،منصرف شود.
نقش كارگران خانگي
در توسعه اقتصادي و اجتماعي
برآورد شده است که کار خانگی بین  25تا  40درصد ثروت
ایجاد شده در کشورهای صنعتی را در برمیگیرد.
علیرغم کمک معنیدار كارگران خانگي به توسعه اقتصادی
و اجتماعی ،اطالعات کمی درباره میزان و وضعیت شغلي آنها
موجود است.
كار خانگي از آنجایی که در خانه انجام میشود به ایجاد
سود منجر نمیشود و مستلزم برقراری رابطه نزدیک و صمیمانه
با کارفرما میباشد دربسیاری از کشورها بهعنوان شکلی از
اشتغال دیده نشده است .کارگران خانگی اغلب بهعنوان عضوی
از خانوار مطرح هستند که کارشان به عنوان کار واقعی در نظر
گرفته نمیشود همانطور که این کار در گذشته توسط زنان
بدون مزد انجام میشد .در نتیجه کارخانگی در دادههای آماری
و محاسبات ملی دیده نمیشود و به طور کلی یا جزیی از حمایت
رسمی قانون کار و تامین اجتماعی هم در کشورهای در حال
توسعه و هم صنعتی خارج میگردد  .همچنین با خالء قوانین و
مکانیسم های اجرایی که تناسب بیشتری با ماهیت و بافت کار
خانگی داشته باشد مواجهایم .خالء اطالعاتی از طریق دادههای
آماری معتبر و قابل مقایسه درخصوص کار خانگی و اجرای
قوانین موثر در اين خصوص پر میشود.
راههاي حمايت از كارگران خانگي
کمک به ایجاد زندگی و شرایط کار بهتر و برابر برای کارگران
خانگی از طریق اصالح سیاستهای ملی و بینالمللی قابل
انجام میباشد .به منظور تحقق کار شایسته برای این دسته از

کارگران الزم است قوانین ملی و مکانیسمهای اجرایی جنبههای
خاص کار خانگی را مدنظر قرار دهند .در این راستا موضوع
کار شایسته برای کارگران خانگی برای اولین بار در دستور کار
اجالس  2010کنفرانس بینالمللی کار قرار گرفت و به دنبال
آن سازمان بينالمللي کار( )ILOدر يکصدومين اجالس ساالنه
خود در سال  2011با هدف بهبود شرايط کار و حمايت از دهها
ميليون کارگر خانگي مقاولهنامهاي درخصوص کارگران خانگي
به تصويب رساند كه اين مقاولهنامه برحمايت از کارگران خانگي
و با هدف مراقبت از محيط خانه و خانواده و دسترسي کارگران
خانگي به شرايط مناسب در کار ،بهرهمندي از ساعت مناسب کار
و  ...تاکيد دارد.
همچنین سازمان دیدهبان حقوق بشر نيز در رابطه با بهبود
وضعیت کارگران خانگی پیشنهادهای زیر را ارائه کرده است که
با اجرایی نمودن آنها میتوان از این گروه شغلی حمایتهای
الزم را به عمل آورد.
 آموزش کارگران خانگی ،مراکز کاریابی و کارفرمایان دربارهحقوق کارگران خانگی و اعالم مجازاتهایی که کارفرمایان برای
ارتکاب آزار و اذیت و سوءاستفاده از کارگران خانگیشان طبق
قانون باید متحمل می شوند؛
 تقویت و اجرای قوانین حمایتی برای کارگران خانگی؛ گسترش حمایت برابر قوانین کار برای کارگران خانگی کهشامل دستمزد برابر ،پرداخت اضافه کاری ،روزهای استراحت
هفتگی ،کمک هزینه و جبران خسارت کارگران آسیب دیده؛
آموزش نيروي پلیس به اين منظور كه به نحو شایستهایبه شکایت کارگران رسیدگی و برخورد کنند.
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