رای ﻣﺜﺒﺖ اﺗﺤﺎدﯾﻪ اروﭘﺎ ﺑﻪ ﺣﻖ ﮐﺎرﮐﻨﺎن دورﮐﺎر
ﺑﺮای ﻗﻄﻊ اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ  -دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ
ﺗﯿﻨﺎ ﭘﻮرﺷﺎﻫﯿﺪ | ﭘﻨﺞ ﺷﻨﺒﻪ ۱۳ ،آذر ۱۳۹۹
دورﮐﺎری در ﺷﺮاﯾﻂ ﻫﻤﻪ ﮔﯿﺮی ﮐﺮوﻧﺎ ﺑﻪ ﻣﻌﻨﯽ ﻫﻤﯿﺸﻪ در دﺳﺘﺮس ﺑﻮدن ﻧﯿﺴﺖ .ﺑﻌﺪ از ﻫﻤﻪ ﮔﯿﺮی
ﮐﺮوﻧﺎ و ﻣﺸﮑﻼﺗﯽ ﮐﻪ ﺑﺮای ﺑﺴﯿﺎری از ﮐﺎرﻣﻨﺪان دورﮐﺎر ﭘﯿﺶ آﻣﺪه ،ﻗﺎﻧﻮن ﮔﺬاران اﺗﺤﺎدﯾﻪ اروﭘﺎ در
راﺳﺘﺎی ﺣﻤﺎﯾﺖ از ﺣﻘﻮق ﮐﺎرﻣﻨﺪی ﻃﺮحﻫﺎی ﺟﺪﯾﺪی را ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد دادهاﻧﺪ.
ﻫﻤﻪ ﮔﯿﺮی ﮐﺮوﻧﺎ ﺑﺎﻋﺚ ﺷﺪه ﮐﻪ ﮐﺎرﻣﻨﺪان ﺑﺴﯿﺎری از ﮐﺎرﻣﻨﺪان ﺑﻪ ﺻﻮرت دورﮐﺎر ﻓﻌﺎﻟﯿﺖﻫﺎی ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ
را ﺑﻪ اﻧﺠﺎم ﺑﺮﺳﺎﻧﻨﺪ .ﭼﻨﯿﻦ ﺷﺮاﯾﻄﯽ ﻧﯿﺎزﻣﻨﺪ وﺿﻊ ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﺟﺪﯾﺪی اﺳﺖ .ﻃﺮح ﻗﺎﻧﻮن ﺟﺪﯾﺪ در

ﺣﻤﺎﯾﺖ از ﮐﺎرﻣﻨﺪان دورﮐﺎر ﺗﻮاﻧﺴﺖ ﻣﻮرد ﺗﺎﺪ ﻗﺎﻧﻮن ﮔﺬاران اﺗﺤﺎدﯾﻪ اروﭘﺎ ﻗﺮار ﮔﯿﺮد.

ﺑﻪ ﻣﻮﺟﺐ اﯾﻦ ﻃﺮح ،ﮐﺎرﻣﻨﺪان دورﮐﺎر ﻧﯿﺎز ﻧﯿﺴﺖ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺗﻤﺎم وﻗﺖ در دﺳﺘﺮس ﮐﺎرﻓﺮﻣﺎ
ﺑﺎﺷﻨﺪ .اﯾﻦ ﻃﺮح ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﺗﺤﺖ ﻋﻨﻮان »ﺣﻖ ﻗﻄﻊ اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ« ﺑﻪ ﮐﺎرﻣﻨﺪان دورﮐﺎر اﺟﺎزه ﻣﯽدﻫﺪ در
ﺳﺎﻋﺖﻫﺎﯾﯽ اﺻﻼ ﺑﻪ اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ ﻣﺘﺼﻞ ﻧﺒﺎﺷﻨﺪ و ﻧﯿﺎزی ﻧﯿﺴﺖ اﯾﻤﯿﻞﻫﺎی ﺧﻮد را ﭼﮏ ﮐﻨﻨﺪ .اﻟﺒﺘﻪ ﺑﺮای
اﺟﺮاﯾﯽ ﺷﺪن ،ﻃﺮح ﺑﺎﯾﺪ در ﮐﻤﯿﺴﯿﻮن اروﭘﺎ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺑﺎزوی ﻗﺎﻧﻮن ﮔﺬار اﯾﻦ اﺗﺤﺎدﯾﻪ ﺗﺼﻮﯾﺐ ﺷﻮد.

در ﺣﺎﻟﯿﮑﻪ ﺣﺪود ﺣﺪاﻗﻞ ﯾﮏ ﺳﻮم ﻧﯿﺮوی ﮐﺎر در ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ اروﭘﺎﯾﯽ ﺑﻪ ﺻﻮرت دورﮐﺎر ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ
ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ؛ ﺑﺮﺧﯽ از اﯾﻦ ﮐﺎرﻣﻨﺪان در ﻃﯽ اﯾﻦ ﻣﺪت ﻣﺠﺒﻮر ﺑﻮدهاﻧﺪ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺗﻤﺎم وﻗﺖ و در ﺗﻤﺎﻣﯽ
ﺳﺎﻋﺎت در ﻣﻨﺰل در دﺳﺘﺮس ﮐﺎرﻓﺮﻣﺎ ﺑﺎﺷﻨﺪ.
ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﺎن ﻣﺠﻠﺲ ﻣﻌﺘﻘﺪ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﺣﻖ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﭘﺮﺳﻨﻞ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺣﺘﯽ در ﺷﺮاﯾﻂ دورﮐﺎری ،ﻃﺒﻖ ﺿﻮاﺑﻂ
ﮐﺎری ﺣﻖ ﻗﻄﻊ ﮐﺮدن اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ را داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ و در ﺳﺎﻋﺎت ﻣﺸﺨﺼﯽ ﭘﺎﺳﺨﮕﻮی اﯾﻤﯿﻞﻫﺎ و
درﺧﻮاﺳﺖﻫﺎی ﮐﺎرﻓﺮﻣﺎ ﻧﺒﺎﺷﻨﺪ.
ﻫﻤﻪ ﮔﯿﺮی ﮐﺮوﻧﺎ ﺗﻐﺮاﺗﯽ اﺳﺎﺳﯽ در ﺳﺒﮏ ﮐﺎر ﮐﺮدن ﺑﺮﺧﯽ ﻣﺸﺎﻏﻞ اﯾﺠﺎد ﮐﺮده اﺳﺖ .ﺳﺒﮏ ﺟﺪﯾﺪ
ﮐﺎری ﻧﯿﺎزﻣﻨﺪ ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﺟﺪﯾﺪی اﺳﺖ .از زﻣﺎن ﻫﻤﻪ ﮔﯿﺮی ﮐﺮوﻧﺎ و دورﮐﺎری ،ﺑﺴﯿﺎری از ﮐﺎرﻣﻨﺪان دﭼﺎر
ﻋﻮارض ﺟﺎﻧﺒﯽ از ﺟﻤﻠﻪ اﻧﺰوا ،ﺧﺴﺘﮕﯽ ،اﻓﺴﺮدﮔﯽ ،ﻓﺮﺳﻮدﮔﯽ ،ﺑﯿﻤﺎریﻫﺎی ﻋﻀﻼﻧﯽ ﯾﺎ ﭼﺸﻢ درد
ﺷﺪهاﻧﺪ .در ﮐﻨﺎر اﯾﻦ ﻣﻮارد ،ﻓﺸﺎر ﻫﻤﯿﺸﻪ در دﺳﺘﺮس ﺑﻮدن ﻧﯿﺰ ﺑﺎﻋﺚ ﺷﺪه ﻧﯿﺮوﻫﺎی دورﮐﺎر ﺑﻪ ﺻﻮرت
ﺗﻤﺎم وﻗﺖ ﺗﺤﺖ ﻓﺸﺎر ﺑﺎﺷﻨﺪ.
اﯾﻦ ﻃﺮح ﺑﺎ  31رای ﻣﻮاﻓﻖ 6 ،رای ﻣﺨﺎﻟﻒ و  18رای ﻣﻤﺘﻨﻊ در ﮐﻤﯿﺘﻪ اﺳﺘﺨﺪام دﭘﺎرﺗﻤﺎن اروﭘﺎ ﺗﺎﺪ
ﺷﺪ .ﺑﺮاﺳﺎس اﯾﻦ ﻃﺮح ،ﮐﺎرﻣﻨﺪان دورﮐﺎر ﻧﯿﺎز ﻧﯿﺴﺖ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺗﻤﺎم وﻗﺖ در دﺳﺘﺮس ﺑﺎﺷﻨﺪ و ﺑﺮای
ﺣﻔﻆ ﺗﻌﺎدل ﺑﯿﻦ زﻧﺪﮔﯽ و ﮐﺎر ﺧﻮد ،ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺳﺎﻋﺖﻫﺎﯾﯽ ﺑﻪ ﻫﯿﭻ وﺟﻪ آﻧﻼﯾﻦ ﻧﺒﺎﺷﻨﺪ و ﺑﻪ اﻣﻮر

ﺷﺨﺼﯽ ﺧﻮد ﺑﺮﺳﻨﺪ.
دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ

