ﮐﻮدﮐﺎن ﻣﻬﺎﺟﺮ در ﺗﺎﯾﻠﻨﺪ زﻧﺪاﻧﯽ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ

ﻋﮑﺲ :اﯾﺴﻨﺎ
ﺳﺎﻻﻧﻪ ﻫﺰاران ﮐﻮدک ﻣﻬﺎﺟﺮ از ﺟﻤﻠﻪ ﺗﻌﺪاد زﯾﺎدی ﻧﻮزاد و ﮐﻮدک ﺷﯿﺮﺧﻮاره در ﻣﮑﺎنﻫﺎی ﮐﺜﯿﻒ و ﺗﻨﮓ و ﺗﺎرﯾﮏ در ﺗﺎﯾﻠﻨﺪ ﻧﮕﻬﺪاری
ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ و در اﯾﻦ ﺷﺮاﯾﻂ آﺳﯿﺐﻫﺎی ﺟﺴﻤﯽ و رواﻧﯽ ﺟﺪی آنﻫﺎ را ﺗﻬﺪﯾﺪ ﻣﯽﮐﻨﺪ.
 ،ﺣﮑﺎﯾﺖ از آن دارد ﮐﻪ»دو ﺳﺎل ﺑﺪون ﻧﻮر ﻣﺎه :ﺑﺎزداﺷﺖ ﮐﻮدﮐﺎن ﻣﻬﺎﺟﺮ در ﺗﺎﯾﻠﻨﺪ« ﺑﺎن ﺣﻘﻮق ﺑﺸﺮ ﺑﺎ ﻋﻨﻮانای دﯾﺪهﮔﺰارش  67ﺻﻔﺤﻪ
ﭼﮕﻮﻧﻪ ﺗﺎﯾﻠﻨﺪ ﺣﻘﻮق و ﺷﺮاﯾﻂ رﻓﺎﻫﯽ ﮐﻮدﮐﺎن را ﺗﻨﻬﺎ ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﺷﺮاﯾﻂ ﻣﻬﺎﺟﺮت آﻧﻬﺎ ﯾﺎ واﻟﺪﯾﻨﺸﺎن ﭘﺎﯾﻤﺎل ﻣﯽﮐﻨﺪ .ﺑﻨﺎﺑﺮ اﯾﻦ ﮔﺰارش ،ﮐﻮدﮐﺎن
ﻣﻬﺎﺟﺮ در ﻣﮑﺎنﻫﺎی ﺑﺴﯿﺎر ﮐﺜﯿﻒ و ﺳﻠﻮلﻫﺎی ﭘﺮﺟﻤﻌﯿﺖ ﺑﺪون ﺗﻐﺬﯾﻪ ،آﻣﻮزش و ﻓﻀﺎی ﺗﻔﺮﯾﺢ و ورزش ﮐﺎﻓﯽ ﻧﮕﻬﺪاری ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ .ﻧﻮﯾﺴﻨﺪﮔﺎن
اﯾﻦ ﮔﺰارش اﺑﺮاز ﻧﮕﺮاﻧﯽ ﮐﺮدهاﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﺎزداﺷﺘﮕﺎهﻫﺎ ﺟﺎی ﮐﻮدﮐﺎن ﻣﻬﺎﺟﺮ ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ و ﻣﻮﺿﻮع ﻧﺎراﺣﺖ ﮐﻨﻨﺪه در اﯾﻦ ﻣﯿﺎن ﻧﯿﺰ اﻗﺪاﻣﺎت اﻧﺪک
دوﻟﺖ ﺗﺎﯾﻠﻨﺪ ﺑﺮای رﺳﯿﺪن ﺑﻪ اﺳﺘﺎﻧﺪاردﻫﺎی ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠﯽ در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ اﺳﺖ.
ﮔﺰارش دﯾﺪهﺑﺎن ﺣﻘﻮق ﺑﺸﺮ ﮐﻪ ﺑﺮ اﺳﺎس ﻣﺼﺎﺣﺒﻪ ﺑﺎ  41ﮐﻮدک و  64ﻓﺮد ﺑﺰرﮔﺴﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﺗﻮﺳﻂ ﻧﯿﺮوﻫﺎی ﻣﻬﺎﺟﺮت ﺗﺎﯾﻠﻨﺪ دﺳﺘﮕﯿﺮ ﺷﺪه ﺑﻮدﻧﺪ
ﻣﯿﺎﻧﻤﺎر ،ﮐﺎﻣﺒﻮج و ﻻﺋﻮس ﻫﺴﺘﻨﺪ و ﻫﯿﭻ ﮔﻮﻧﻪ ﺣﻤﺎﯾﺖ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﻧﺪارﻧﺪ و اﯾﻦ دﻫﺪ ﮐﻪ اﻏﻠﺐ اﯾﻦ اﻓﺮاد از ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﻫﻤﺴﺎﯾﻪﺗﻬﯿﻪ ﺷﺪه ﻧﺸﺎن ﻣﯽ
ﺷﺮاﯾﻂ ،ﺗﺨﻄﯽ از ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠﯽ اﺳﺖ.
در اﯾﻦ ﮔﺰارش ﯾﮑﯽ از ﻣﻬﺎﺟﺮان اﺷﺎره ﻣﯽﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﭼﮕﻮﻧﻪ ﺧﻮد و ﺧﺎﻧﻮادهاش در اﯾﻦ ﻣﺮاﮐﺰ در ﺷﻬﺮ ﺑﺎﻧﮑﻮک و ﺑﻪ ﻣﺪت ﺷﺶ ﻣﺎه ﺑﺎزداﺷﺖ
ﺷﺪه ﺑﻮدﻧﺪ .اﯾﻦ ﮔﺰارش ﺣﻘﻮق ﺑﺸﺮی ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ اﺿﺎﻓﻪ ﻣﯽﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﺮ اﺳﺎس اﻇﻬﺎرات اﯾﻦ ﮐﻮدﮐﺎن ،ﺳﻠﻮلﻫﺎی ﻧﮕﻬﺪاری از آنﻫﺎ ﺑﻪ ﺣﺪی
ﮐﻮﭼﮏ و ﭘﺮﺟﻤﻌﯿﺖ ﺑﻮده ﮐﻪ آنﻫﺎ ﻣﺠﺒﻮر ﻣﯽﺷﺪﻧﺪ ﻧﺸﺴﺘﻪ ﺑﺨﻮاﺑﻨﺪ .ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻧﻘﻞ ﻗﻮلﻫﺎی ﮐﻮدﮐﺎن دﯾﮕﺮ آنﻫﺎ ﻧﯿﺰ روی زﻣﯿﻦ و ﯾﺎ ﺣﺘﯽ
ﭘﻠﻪﻫﺎ ﺑﺪون ﻫﯿﭻ اﻣﮑﺎﻧﺎﺗﯽ ﺑﺮای ﺧﻮاب ﻣﯽﺧﻮاﺑﯿﺪﻧﺪ.
ﺑﺮ اﺳﺎس ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﺗﺎﯾﻠﻨﺪ ﻫﺮ ﻣﻬﺎﺟﺮی ﮐﻪ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻏﯿﺮﻗﺎﻧﻮﻧﯽ وارد اﯾﻦ ﮐﺸﻮر ﺷﻮد ﺣﺘﯽ اﮔﺮ ﮐﻮدک ﻫﻢ ﺑﺎﺷﺪ دﺳﺘﮕﯿﺮ و زﻧﺪاﻧﯽ ﻣﯽﺷﻮد .ﻃﯽ
ﻣﺎهﻫﺎی اﺧﯿﺮ دهﻫﺎ ﻫﺰار ﮐﺎرﮔﺮ از ﻣﯿﺎن ﻫﺰاران ﮐﺎرﮔﺮ ﻣﻬﺎﺟﺮ ﺑﻪ ﺧﺼﻮص آن دﺳﺘﻪ ﮐﻪ از ﮐﺎﻣﺒﻮج ﺑﻪ اﯾﻦ ﮐﺸﻮر آﻣﺪهاﻧﺪ ﭘﺲ از اﻧﺘﺸﺎر ﺧﺒﺮ
دﺳﺘﮕﯿﺮی اﯾﻦ اﻓﺮاد ﺗﻮﺳﻂ ﻧﯿﺮوﻫﺎی ﻧﻈﺎﻣﯽ از ﺗﺎﯾﻠﻨﺪ ﻓﺮار ﮐﺮدهاﻧﺪ .ﺑﺮ اﺳﺎس آﻣﺎرﻫﺎی رﺳﻤﯽ ﺗﺎﯾﻠﻨﺪ ،ﻧﺮخ ﺑﯿﮑﺎری در اﯾﻦ ﮐﺸﻮر ﺑﺴﯿﺎر ﭘﺎﯾﯿﻦ و
ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﺎ  0.9درﺻﺪ اﺳﺖ.
ﺑﺴﯿﺎری از ﮐﺎرﮔﺮان ﺧﺎرﺟﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺗﺎﯾﻠﻨﺪ وارد ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ ﮐﺎرﻫﺎﯾﯽ ﺑﺎ ﺣﻘﻮق ﭘﺎﯾﯿﻦ را ﺑﻪ ﻋﻬﺪه ﻣﯽﮔﯿﺮﻧﺪ ﮐﻪ ﺧﻮد ﺗﺎﯾﻠﻨﺪیﻫﺎ ﺗﻤﺎﯾﻞ ﺑﻪ اﻧﺠﺎم آن
ﮐﺎرﻫﺎ ﻧﺪارﻧﺪ اﻣﺎ ﻫﻤﯿﺸﻪ اﻣﮑﺎن دﺧﺎﻟﺖ و آزار و اذﯾﺖ ﭘﻠﯿﺲ و ﯾﺎ ﻫﺮ ﮔﻮﻧﻪ اﺳﺘﺜﻤﺎر ﻧﯿﺰ وﺟﻮد دارد .در ﻋﯿﻦ ﺣﺎل ﭘﻠﯿﺲ ﺗﺎﯾﻠﻨﺪ ﻣﻌﺘﻘﺪ اﺳﺖ
ﺳﯿﺎﺳﺖ دﺳﺘﮕﯿﺮی اﯾﻦ اﻓﺮاد در ﺗﺎﯾﻠﻨﺪ ﺑﻪ آن ﺷﺪﺗﯽ ﮐﻪ ﮔﺰارش ﻣﯽﺷﻮد ﻧﯿﺴﺖ و ﻧﯿﺮوی ﻧﻈﺎﻣﯽ اﯾﻦ ﮐﺸﻮر ﮐﺎرﮔﺮان ﻏﯿﺮﻗﺎﻧﻮﻧﯽ را ﺑﻪ ﯾﺎﻓﺘﻦ ﺷﻐﻞ
از ﻃﺮﯾﻖ راهﻫﺎی ﺻﺤﯿﺢ ﺗﺸﻮﯾﻖ ﻣﯽﮐﻨﺪ.
ﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﺣﺪود  370ﺗﺎ  380ﻫﺰار ﮐﻮدک ﻣﻬﺎﺟﺮ در( ﺑﺮآورد ﻣﯽIOMاﻟﻤﻠﻠﯽ ﻣﻬﺎﺟﺮت )ان ،ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﯿﻦانﺑﻪ ﻧﻘﻞ از ﺳﯽ اﯾﺴﻨﺎ ﺑﻪ ﮔﺰارش
ﺗﺎﯾﻠﻨﺪ ﻫﺴﺘﻨﺪ و اﮐﺜﺮﯾﺖ آنﻫﺎ از ﻣﯿﺎﻧﻤﺎر ﮐﻪ ﮐﺸﻮری درﮔﯿﺮ ﺟﻨﮓﻫﺎی ﻓﺮﻗﻪای اﺳﺖ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻣﯽآﯾﻨﺪ .ﺑﻨﺎﺑﺮ ﮔﺰارش دﯾﺪهﺑﺎن ﺣﻘﻮق ﺑﺸﺮ،
ﺷﺮاﯾﻂ ﻧﮕﻬﺪاری اﯾﻦ ﮐﻮدﮐﺎن در زﻧﺪانﻫﺎی ﭘﺮﺟﻤﻌﯿﺖ و اﻣﮑﺎﻧﺎت ﻣﺤﺪود آنﻫﺎ در ﺣﺎل وﺧﯿﻢﺗﺮ ﺷﺪن اﺳﺖ ﭼﺮا ﮐﻪ آﻣﺎر ﻣﻬﺎﺟﺮان و
ﭘﻨﺎﻫﻨﺪﮔﺎن از ﻣﻨﺎﻃﻖ دﯾﮕﺮ در ﺣﺎل اﻓﺰاﯾﺶ اﺳﺖ ﺑﺮای ﻣﺜﺎل ﻣﻬﺎﺟﺮان ﺳﻮری ﺑﻪ دﻧﺒﺎل ﺟﻨﮓﻫﺎی داﺧﻠﯽ ﺑﻪ ﺗﺎﯾﻠﻨﺪ ﻣﻬﺎﺟﺮت ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ.

