اﻧﺘﺸﺎرﻋﮑﺲ ﮐﻮدﮐﺎن ﮐﺎر ،ﺗﻀﯿﯿﻊ ﮐﻨﻨﺪه ﺣﻘﻮق آﻧﻬﺎﺳﺖ

ﻋﮑﺲ :اﯾﻠﻨﺎ
ﮐﻮدﮐﺎن ﮐﺎر ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ دوﺳﺖ ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ اﯾﻦ ﺑﺨﺶ از زﻧﺪﮔﯽﺷﺎن در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ و ﯾﺎ در آﯾﻨﺪه ﺑﺮای ﻋﻤﻮم ﻣﺸﺨﺺ ﺷﻮد.
ﯾﮏ ﻓﻌﺎل ﺣﻘﻮق ﮐﻮدﮐﺎن ﺑﺎ اﻧﺘﻘﺎد ﺑﻪ ﻧﺤﻮه اﻃﻼع رﺳﺎﻧﯽ ﺑﺮﺧﯽ ﻧﻬﺎدﻫﺎی ﻣﺪﻧﯽ ﻓﻌﺎل در اﯾﻦ ﺣﻮزه ﻋﻨﻮان ﮐﺮد ﮐﻪ اﻧﺘﺸﺎر ﻋﮑﺲ ﭼﻬﺮه
ﮐﻮدﮐﺎن ﮐﺎر و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ دﯾﮕﺮ آﺳﯿﺐ دﯾﺪﮔﺎن اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺎ ﮐﺴﺐ اﺟﺎزه و رﻋﺎﯾﺖ ﺣﻘﻮق آﻧﻬﺎ ﺑﺎﺷﺪ ،در ﻏﯿﺮ اﯾﻦ ﺻﻮرت ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﺑﻪ اﯾﻦ
آﻧﻬﺎ ﻧﯿﺰ آﺳﯿﺐ ﺑﺰﻧﺪ .اﻓﺮاد ﮐﻤﮑﯽ ﻧﺸﺪه ﺑﻠﮑﻪ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﺑﻪ زﻧﺪﮔﯽ و آﯾﻨﺪه
ﻫﺎ و اﺧﺒﺎر ﮔﻔﺖ :ﺑﺮﺧﯽ از ،ﺑﺎ اﺷﺎره ﺑﻪ اﻫﻤﯿﺖ رﻋﺎﯾﺖ ﺣﻘﻮق آﺳﯿﺐ دﯾﺪﮔﺎن اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ در اﻃﻼع رﺳﺎﻧﯽاﯾﻠﻨﺎ در ﮔﻔﺘﮕﻮ ﺑﺎ »زﻫﺮه ﺻﯿﺎدی«
ﻓﻌﺎﻻن ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻣﺪﻧﯽ ﺑﺮای اﻃﻼع رﺳﺎﻧﯽ در ﻣﻮرد آﺳﯿﺐ دﯾﺪﮔﺎن اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﻫﻤﭽﻮن ﮐﻮدﮐﺎن ﮐﺎر و ﯾﺎ زﻧﺎن ﺧﯿﺎﺑﺎﻧﯽ از ﻋﮑﺎﺳﯽ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ
اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ،اﻣﺎ ﺑﻪ رﻋﺎﯾﺖ ﺣﻘﻮق اﻓﺮاد در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ ﺗﻮﺟﻬﯽ ﻧﺪارﻧﺪ.
وی اداﻣﻪ داد :ﺑﺮای ﻧﻤﻮﻧﻪ دﯾﺪه ﺷﺪه ﮐﻪ ﺑﺮﺧﯽ ﻧﻬﺎدﻫﺎی ﻣﺪﻧﯽ ﺑﺮای ﺟﻠﺐ ﮐﻤﮏ و آﮔﺎﻫﯽ ﺑﺨﺸﯽ ﻋﮑﺲ زﻧﯽ ﻣﻌﺘﺎد و ﮐﺎرﺗﻦ ﺧﻮاب را ﺑﻪ
ﺻﻮرت ﮔﺴﺘﺮده در ﻓﻀﺎی ﻣﺠﺎزی ﻣﻨﺘﺸﺮ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ؛ ﺑﺪون ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ آﻧﮑﻪ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ اﯾﻦ زن ﯾﮏ ﻣﺎدر ﺑﺎﺷﺪ و ﯾﺎ در آﯾﻨﺪه ﺑﺘﻮاﻧﺪ ﺑﻪ ﯾﮏ زﻧﺪﮔﯽ
ﺳﺎﻟﻢ ﺑﺎزﮔﺮدد.
اﯾﻦ ﻋﻀﻮ ﮐﺎﻧﻮن ﺣﻤﺎﯾﺖ از ﮐﻮدﮐﺎن ﮐﻮﺷﺎ اﻓﺰود :ﺑﺎرﻫﺎ از ﮐﻮدﮐﺎن ﮐﺎر و ﺧﯿﺎﺑﺎن ﺷﻨﯿﺪهاﯾﻢ ﮐﻪ در ﺧﯿﺎﺑﺎن ﺑﺪون ﮐﺴﺐ اﺟﺎزه از آﻧﻬﺎ ﻋﮑﺎﺳﯽ
ﮐﺮدهاﻧﺪ در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ اﯾﻦ ﮐﺎر ﺗﻀﯿﯿﻊ ﺣﻘﻮق ﮐﻮدﮐﺎن اﺳﺖ.
ﺻﯿﺎدی اﻇﻬﺎر ﮐﺮد :ﺑﺮاﺳﺎس ﻗﺎﻧﻮن ﺣﺘﯽ اﮔﺮ ﮐﺴﯽ ﻗﺼﺪ اﻧﺘﺸﺎر ﺗﺼﻮﯾﺮ ﯾﮏ ﻣﺠﺮم را دارد ،ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺎ ﺣﮑﻢ ﻗﻀﺎﯾﯽ اﯾﻦ ﮐﺎر را اﻧﺠﺎم دﻫﺪ ،ﭼﻪ
ﺑﺮﺳﺪ ﺑﻪ ﮐﻮدﮐﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﮐﺎر ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ و ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ دوﺳﺖ ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ اﯾﻦ ﺑﺨﺶ از زﻧﺪﮔﯽﺷﺎن در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ و ﯾﺎ در آﯾﻨﺪه ﺑﺮای ﻋﻤﻮم
ﻣﺸﺨﺺ ﺷﻮد.
اﯾﻦ ﻓﻌﺎل ﺣﻘﻮق ﮐﻮدﮐﺎن اداﻣﻪ داد :ﺑﺮﺧﯽ اﻋﺘﻘﺎد دارﻧﺪ ﮐﻪ ﺣﺘﯽ ﺑﺎ اﺟﺎزه ﺧﻮد ﮐﻮدک ﻧﯿﺰ اﯾﻦ ﮐﺎر ﺻﺤﯿﺢ ﻧﯿﺴﺖ؛ زﯾﺮا آﻧﻬﺎ ﻗﺪرت ﺗﺼﻤﯿﻢ
ﮔﯿﺮی ﻧﺪارﻧﺪ و ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ در آﯾﻨﺪه ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﻋﮑﺲﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ از آنﻫﺎ ﻣﻨﺘﺸﺮ ﺷﺪه آﺳﯿﺐ ﺑﺒﯿﻨﻨﺪ.
ﮐﻨﻨﺪ در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﺷﺎﯾﺪ ﺑﺪ ﻧﺒﺎﺷﺪ ﺑﺮای ﺣﻞﻣﯽ »زوم« ﺻﯿﺎدی ﮔﻔﺖ :ﺑﺮﺧﯽ ﻓﻌﺎﻻن اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺗﻨﻬﺎ دورﺑﯿﻦ ﺧﻮد را ﺑﺮ روی ﻗﺸﺮ ﺿﻌﯿﻒ
ﻣﻌﻀﻼت اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺑﻪ ﻣﻨﺸﺎء اﯾﻦ ﮔﻮﻧﻪ ﻣﻌﻀﻼت ﻧﯿﺰ ﺗﻮﺟﻪ ﮐﻨﻨﺪ.
اﯾﻦ ﻓﻌﺎل ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻣﺪﻧﯽ اداﻣﻪ اﻓﺰود :ﺑﺮﺧﯽ ﻧﻬﺎدﻫﺎ ﻧﯿﺰ ﻫﻤﺎﯾﺶﻫﺎی ﻣﺘﻌﺪد و ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎی ﺗﺒﻠﯿﻐﺎﺗﯽ ﻣﺨﺘﻠﻔﯽ را در ﺣﻮزه ﮐﻮدﮐﺎن ﮐﺎر و دﯾﮕﺮ
آﺳﯿﺐﻫﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺑﺮﭘﺎ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ اﻣﺎ در وﻇﺎﯾﻒ ﺧﻮد ﺑﺮای ﺣﻤﺎﯾﺖ از اﯾﻦ ﮐﻮدﮐﺎن ﮐﻮﺗﺎﻫﯽ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ.

