تحـقيق
هروب اال�سرة من م�س�ؤولياتها
ومن جانبها قالت ق�س��يمة املو�سوي« :هناك عائالت كثرية تتكون من زوج
وزوج��ة فق��ط لديهما �أكرث من خادم��ة ،ف�ضال عن �أن بع���ض الأ�سر تقوم
بتعذي��ب اخلادم��ة فتقوم اخلادمة بع��د ذلك بالتنفي�س ع��ن طاقة العنف
املختزنة داخلها وامل�ستهدفون م��ن اخلدم غالبا هم الأ�سر الذين يهربون
م��ن م�س�ؤولياتهم ويرتكون البيت كله للخادمة ،و ُقدمت عدة مقرتحات يف
هذا ال�ش���أن �أهمها �ض��رورة التعاون بني �أفراد اال�سرة على خدمة �أنف�سهم
قدر الإمكان وتوزيع امل�س���ؤوليات ،وايدت املو�س��وي �إجراء الك�شف النف�سي
على اخلادمة قبل املوافقة لها على الإقامة.
اال�ستغناء عن اخلادمة
 يف ح�ين �أعرت�ض��ت �س��ليمة بوكنان عل��ى ماتفعله ربات البي��وت الالتيبدوره��ن يختلق��ن الأع��ذار واملربرات لوج��ود �أكرث من خادم��ة يف البيت
مت�سائل��ة :ملاذا ال يتم التعاون م��ن قبل �أفراد الأ�سرة ؟ واقت�صار ا�ستقدام
اخلادم��ة يف حالة ال�ضرورة الق�صوى للمري���ض �أو امل�سن او الر�ضيع ،كما

ان��ه البد من ت�شكيل جلان اجتماعية تق��رر مدى احلاجة لإ�ستقدام
اخلدم.
وتعجب��ت بوكنان مم��ا ذكرته منظم��ة حقوق الإن�سان ب���أن الكويت
ه��ي ثال��ث دولة يف �إ�س��اءة معاملة اخل��دم وتنا�س��ت املنظمة عنف
اخلادمات يف املنازل ،مما �أدى �إىل العديد من االحتجاجات يف هذه
الق�ضية التي مل يف�صل فيها حتى الآن .
الك�شف الطبي
 وعل��ى �صعي��د �آخر تق��ول د.خديج��ة املحمي��د :يف �أول ملتقى لنا(�أ�سرتي يف خطر عام  )2007الذي ركز على اجلرائم التي ارتكبت
م��ن قبل العمالة املنزلي��ة ،وت�ضمن ملفا و�ضعن��ا من خالله حقوق
العمالة وحقوق الأ�سر يف امليزان حتى ي�أخذ كل ذي حق حقه.
وت�ستكم��ل د.املحمي��د قائل��ة :فكرن��ا يف كل ما�سبق بع��د �أن ت�أكدنا
�أن كث�يرا من اخلادمات يعان�ين �أمرا�ضا نف�سي��ة ،فالبد من توقيع
الك�ش��ف النف�سي على اخل��دم �ضمن الك�شف الطب��ي ،وقمنا بو�ضع
قانون للعمالة املنزلية يوجب الإهتمام بالفح�ص النف�سي �إىل جانب
ال�صحي والت�أكد من �أن اخلادمة �سوية وعلى املخت�صني عدم اعطاء
ت�أ�ش�يرة دخول لتلك العمالة �إال بعد �إثبات لياقة العامل من الناحية
النف�سي��ة والأمني��ة ،ويجب ان يتم ا�ستقدام تل��ك العمالة من بلدها
ولي�س من بلد �آخر و�أال تكون جمرد عملية جتارية .ووجهت املحميد
ن�صيحته��ا للأمهات بع��دم الإعتماد على اخلادم��ات .الفته �إىل ان
اعتمادنا على اخلادمات يعر�ض �أبنائنا لل�ضياع.

العامـــل

هروب اخلادمات
وع��ن ا�سباب ه��روب اخلادمات �أكد �أبو �أحم��د �صاحب مكتب خدم
ان �سب��ب تزايد هروب اخلادمات من املن��ازل يف الكويت ان الكثري
منه��ن �أف��دن بالتعر���ض لتحدي��د االقام��ة يف البيوت الت��ي يعملن
به��ا ،وط��ول �ساعات العمل ب�لا توفري �أوقات راح��ة ،والعمل فرتات
طويل��ة دون تلقي �أجور ،والتعر���ض اىل اال�ساءات اللفظية والبدنية،
وتزاي��دت هذه الأي��ام امل�ضاربة يف �سوق اخل��دم لريتفع �سعر عقود
جل��ب اخلادم��ات الآ�سيوي��ات مقاب��ل تراج��ع ا�سع��ار الأفريقيات،
وتفاق��م ازمة اخلادمات بع��د تزايد الطلب االقليم��ي والعاملي على
عامالت املنازل.
وذك��ر ان الطل��ب عل��ى اخلادم��ات م��ن الفليب�ين تزايد م��ن دول
عدي��دة �أهمه��ا الوالي��ات املتح��دة و�أوروب��ا ودول عربي��ة كالعراق
ولبن��ان باال�ضاف��ة اىل دول اخلليج ،ما دفع بع���ض املكاتب الكويتية
اىل التفك�ير با�ستقطاب خادم��ات من فيتنام م��ع ا�ستثناء ال�صني
وتايلن��د .اال �أن هذه الفكرة غري مرجحة ح�سب �أبو �أحمد لأن �أغلب
اخلادم��ات الفيتناميات بوذي��ات وبالتايل غري حمبب��ات يف الأ�سر
الكويتية لعامل الديانة.
وب�ين �صاحب مكتب �آخر ان بع�ض الأفريقي��ات والآ�سيويات اللواتي
تهرب��ن من خدم��ة البي��وت لأ�سب��اب عدي��دة وحتت�ضنه��ن ال�سوق
ال�سوداء للعمالة املنزلية التي �أ�صبحت �أمرا يقلق ال�سلطات الكويتية
م��ا دعا الكثري منها اىل ت�شدي��د الرقابة وتكثيف التدخالت ل�ضبط
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