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 هاوکارگرانخانگی:تعاونی

 کنند؟هاچگونهبهکارگرانخانگیکمکمیتعاونی

 مقدمه

المللی کار، در سراسر جهان  طبق اعالم سازمان بین
کنند، که  میلیون کارگر خانگی فعالیت می 76حداقل 

بیش از چهار پنجم آنها زن هستند. این چهره زنانه کار 
خانگی در جهان تا جایی 

زن  52غلبه دارد که از هر 
کارگر در جهان، یک نفر 
کارگر خانگی است. این 
جمعیت قابل توجه، پیرو 

ای  برخی دالیل منطقه
مانند افزایش درآمد 

های  کشورهایی چون دولت
عربی حاشیه خلیج فارس و 
تشدید پیری جمعیت در 
کشورهای توسعه یافته در قاره آمریکا و اروپا متمرکز 

اند. همچنین افزایش اشتغال زنان، ارتقاء امید به  شده
زندگی، کاهش باروری و تقاضای روزافزون خدمات 
مراقبتی در خانواده نیز به طور میانگین در تمام کشورها 

 موجب افزایش تعداد کارگران خانگی شده است. 
کار خانگی طیف وسیعی از خدمات شامل آشپزی، 

شو و اتو کردن  و نظافت و کارهای عمومی منزل، شست
البسه، مراقبت از کودکان، سالمندان و معلولین، باغبانی، 

گیرد.  می رانندگی و بسیاری از موارد دیگر را در بر

کارگران خانگی این وظایف متعدد را در منازل و برای 
 دهند.  ها انجام می اشخاص حقیقی و یا شرکت

اکثر این کارگران به کشورهای دیگر به ویژه 
کنند. به طور مثال در  های مجاور مهاجرت می همسایه

آمریکای التین از پرو به شیلی، از پاراگوئه به آرژانتین و 
از نیکاراگوئه به کاستاریکا؛ در آفریقا از لسوتو و زیمبابوه 
به آفریقای جنوبی و از سومالی و اوگاندا به کنیا؛ در اروپا 
از اوکراین تا لهستان، از مولداوی تا ایتالیا و از فدراسیون 
روسیه و کشورهای بالتیک تا فندالند در جستجوی 

 شوند. کاری مناسب میان مرزها جابجا می
انجام امور خانگی در مقابل دریافت دستمزد، ممکن  

است به ظاهر شغلی عادالنه محسوب شود، اما وقتی به 
کنیم، با چهره متفاوتی  شرایط کار این افراد رجوع می

روبرو خواهیم شد. آمارها حاکی از آن است که نزدیک 
به یک سوم کارگران خانگی در جهان به طور غیررسمی 

کنند.  و خارج از مقررات ملی و جهانی کار فعالیت می

آنها اغلب به خدمات اولیه بهداشتی، امنیت روانی، 
 جسمی و جنسی دسترسی ندارند. 

میلیون کارگر  11المللی کار،  طبق تخمین سازمان بین
کنند. اغلب این  خانگی در کشورهای خارجی زندگی می

افراد اقامت قانونی در کشور میزبان ندارند و به صورت 
تمام وقت یا پاره وقت در ساعات طوالنی در روز ملزم به 

 ارائه انواع خدمات هستند.
وقفه به همراه محدودیت در  فرسا و بی این کار طاقت

آمد در کشوری ناشناس و غریب، انزوا و محدودیت  و رفت
را برای کارگر به دنبال دارد. این انزوا عالوه بر 
محدودیت در روابط اجتماعی، زمینه انواع سوء استفاده از 
سوی کارفرما را فراهم نموده و در مقابل امکان هر گونه 

 کند. زنی را از کارگر سلب می چانه
المللی کارگران خانگی را  های اخیر، نهادهای بین در سال

اجتماعی مورد توجه قرار -به عنوان یک مساله فرهنگی

  5111( در سال 181اند. تصویب کنوانسیون )شماره  داه
( در همان سال نقطه عطفی 511نامه )شماره  و توصیه

در ایجاد حمایت قانونی از این کارگران است و انگیزه 
بزرگی در ارزیابی، شناخت و حمایت از حقوق آنها ایجاد 

 کند.  می

 متقاضیان اصلی کار خانگی زنان:
 درصد 52. جنوب شرقی آسیا و اقیانوس آرام: 1

 درصد 55.1. اروپای شمالی، جنوبی و شرقی: 5

 درصد 11. کشورهای عربی: 3

  درصد از کارگران خانگی در  11حقوق کار تنها برای
 شود. سراسر جهان اجرا می

  درصد از میانگین دستمزد  21کارگران خانگی تنها
 کنند. کشور محل کار خود را دریافت می

   ،اگر تمام کارگران خانگی جهان در یک کشور باشند
 کند. آنجا دهمین رتبه تامین فرصت شغلی را کسب می
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ها به کارگران خانگی  ، تعاونی181در کنوانسیون شماره 
دهی پیدا کنند. در این  کنند تا سازمان کمک می

کاری که در »کنوانسیون کار خانگی عبارت است از: 

همچنین در تعریف  «شود. خانه یا برای خانوار انجام می

هرکسی که در شغلی در یک »گوید:  کارگر خانگی می

این اسناد خواستار تدابیری برای  «خانه فعالیت کند.
حصول اطمینان از برخورداری کارگران خانگی و 
کارفرمایان آنها از آزادی اجتماعی و به رسمیت شناختن 

زنی گروهی است. و در نهایت حق  موثر حق چانه
ها،  کارگران خانگی را برای تاسیس و پیوستن به سازمان

های انتخابی خود به رسمیت  ها و کنفدراسیون فدراسیون
 شناسد.  می

توانند در انواع  های تعاونی می در این شرایط، شرکت
های رایج به ویژه نوع کارگری در کشورهای مبدا و  قالب

مقصد برای ارتقاء معیشت و بهبود شرایط کار راهگشا 
تواند هم  با ایجاد فرصت شغلی  باشند. یک تعاونی می

شرافتمندانه کارآفرینی کرده و در نقش کارفرما ظاهر 
توانند به عنوان نماینده کارگران با کارفرما  شود و هم می

و دولت رایزنی کرده و صدای آنها را تقویت کنند تا 
بتوانند حقوق خود را استیفاء نمایند. در این نوشتار برآنیم 

ها و اجرای مدل  المللی تعاونی تا با مرور تجربیات بین
کار  به نقش امر تعاون در  و های کسب در شرکت  تعاونی

 بهبود شرایط اشتغال بپردازیم. 

ها چه مزایا و امکاناتی را  انواع تعاونی

 توانند برای کارگران خانگی فراهم کنند؟ می

 توانند: های کارگری می تعاونی 

 زنی را  های صنفی راه چانه با تبدیل به اتحادیه
 برای بهبود شرایط کار کارگران باز کنند.

 کمک به دسترسی به گروهی از مشاغل در تعاونی 

  امکان مذاکره برای کارگران در مورد مفاد
قراردادها و سایر شرایط کار به ویژه ساعت و 

 دستمزد

 های جدید هایی برای کسب مهارت ایجاد فرصت 

   فراهم نمودن خدماتی چون: تسهیالت مالی و
 مشاوره حقوقی

  فضایی برای تجربه خودگردانی دموکراتیک و
 های مدیریتی کسب مهارت

 

 های اعتباری   ها و اتحادیه تعاونی

 توانند: می

هزینه را فراهم کنند.  دسترسی الزم به خدمات مالی کم
یک نمونه موفق آن در آسیا، اتحادیه اعتباری مهاجران 
در هنگ کنگ است که یک اتحادیه اعتبار برای 

کند. ساختار آن سازوکاری  مهاجرین آسیایی فعالیت می
های باالی انتقال پول فراهم  برای جلوگیری از هزینه

 کند.  می

با هدف ایجاد یک مکانیسم  5117این اتحادیه در سال 
های اعضاء  امن و قانونی برای نگهداری و انتقال دارایی

خود که شاغل در هنگ کنگ هستند، تشکیل شد. این 
افزایی و افزایش آگاهی  ساختار همچنین برای مهارت

مهاجران در مورد مدیریت صحیح مالی و دارایی و کم 
 به ادغام دارایی آنها در کشور مبدا کارایی الزم را دارد. 

 توانند: های مصرفی می تعاونی

ها در منزل و به  با ارائه خدمات مورد نیاز خانواده
کارگیری اعضاء خود به عنوان سودی دو جانبه را برای 

کنند. پیرو  اعضاء خود و جامعه مورد تعامل خود ایجاد می
های کاریابی نیز حذف  ها و آژانس این فعالیت، واسطه

ها یا به  های واسطه شوند. در اینجا ما به تفاوت هزینه می
گیرد و یا به عنوان ثروت جمعی در  خود کارگر تعلق می

 ماند. صندوق تعاونی باقی می

 

 توانیم! ما می

یک تعاونی نظافت زنان که توسط زنان مدیریت شده و تحت 
تاسیس  5117تملک آنها است، در بروکلین نیویورک در سال 
هزار دالر  711شد. این تعاونی اکنون با درآمدری ساالنه حدود 

مشتری به ارائه خدمات  1211ایاالت متحده آمریکا و بیش از 
 پردازد.  خانگی و نظافت می

شود، که  ای از پرداخت دستمزدها اجرا می در اینجا نظام عادالنه
درصد دستمزد را بدون هیچ واسطه و کسری به اعضاء  111

کند. در مقابل اعضاء نیز وظیفه دارند که در جلسات  پرداخت می
ساعت را برای بازاریابی  3منظم سازمانی شرکت کنند و ماهانه 

در فروشگاه تعاونی اختصاص دهند. این بازاریابی به اقتضاء 
های متعدد  تواند روش گیری هیُت مدیره می محصول و تصمیم

تبلیغات از قبیل اداره یک غرفه در نمایشگاه، مدیریت یک میز 
های تبلیغاتی خانه به خانه، توزیع  در کنار خیابان، پخش آگهی

ها و ... باشد. این تعاونی همچنین در جهت  کوپن در محله
های آموزشی به  مهارت افزایی کارکنان خود به برگزاری کالس

 پردازد. ویژه زبان انگلیسی نیز می

 مراقبت از مشتریان در منزل

تعاونی همکاران مراقبت در منزل بزرگترین تعاونی کارگران 
خانگی در ایاالت متحده آمریکا است. این تعاونی در واقع یک 
آژانس مراقبت در منزل برای سالمندان، معلولین و مبتالیان به 

تاسیس شد تا با  1182های مزمن است که در سال  بیماری
های شغلی مطمئن برای کارگران خدمات مراقبتی،  ارائه فرصت

 مراقبت در خانه را با کیفیت به مشتریان ارائه دهند. 

بهیار شروع به کار کرد. اما روند توسعه  15این ساختار با 
نفر  5111خدمات این تعاونی آن قدر گسترش یافته که امروز با 

کند. این تعاونی یک برنامه توسعه نیروی  پرسنل فعالیت می
زن  711انسانی برای کارفرمایان دارد که ساالنه برای بیش از 

دهد و به عنوان  درآمد و بیکار آموزش رایگان ارائه می کم
 شود.  محرک موثری در ایجاد اشتغال برای جامعه مطرح می

 نمونه: اسپانیا

، 5111پیرو اصالحات قانون تامین اجتممماعمی در سمال 
هایی برای زنان کارگر خانگی در منطقه والمنمسمیما  تعاونی

تاسیس شدند. بر اساس اصالحات قانونی، کلیمه کمارگمران 
کنند  خانگی حتی آنهایی که فقط چند ساعت در ماه کار می

 باید از طریق قرارداد کار مناسب استخدام شوند. 
اعضاء این تعاونی از خدمات تامین اجتماعی برخوردار بوده و 
از تسهیالتی چون مراقبت از کودک، حمایت مالی و آموزش 

ای برخوردارند. تعاونی کارگران خانگی لوانته والنسیا  حرفه
زن، نخستین تعاونی کارگران خانگی در منطقه  12توسط 
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