แถลงการณ์ ในวันแรงงานข้ ามชาติสากล
สมาพันธ์แรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ์ (สรส.)
และเครือข่ายเพือ่ สิทธิแรงงานข้ามชาติ (MWRN)
สอบถามข้ อมูลเพิม่ เติม ติดต่ อ: นายสาวิทย์ แก้วหวาน (ทีป่ รึกษา สรส.): +66 863 361110
ด้วยวันที่
18
ธันวาคม
ของทุกปี
องค์การสหประชาชาติ
(United Nations)
ได้ประกาศรับรองให้เป็นวันแรงงานข้ามชาติสากล ด้วยหลักการทีจ่ ะให้ทุกประเทศ ทุกฝา่ ย ตระหนักถึงสิทธิ
ของแรงงานข้ามชาติ ทีอ่ พยพจากประเทศต้นทางไปทางานยังประเทศปลายทาง ให้ได้การปฏิบตั ทิ ด่ี จี าก
รัฐบาลและภาคส่วนทีเ่ กีย่ วข้อง โดยไม่มกี ารเลือกปฏิบตั ิ ด้วยความแตกต่างเรือ่ งเชือ้ ชาติ ภาษา ลัทธิความเชื่อ
สีผวิ
และเพศสภาพ รวมทัง้ การรณรงค์ให้เห็นถึงถึงความสาคัญของการคุ้มครองแรงงานข้ามชาติเหล่านี้
ด้วยการเผยแพร่ข่าวสารเกีย่ วกับสิทธิมนุษยชน
เสรีภาพขัน้ พืน้ ฐานของแรงงานข้ามชาติ
และแบ่งปนั
ประสบการณ์และภาระหน้าทีท่ จ่ี ะต้องทาให้มนใจในความคุ
ั่
ม้ ครองแรงงานข้ามชาติต้องเกิดขึน้ อย่างเป็นรูปธรร
มและเสมอภาคกับแรงงงานท้องถิน่ ของประเทศนัน้ ๆ เนื่องจากในปจั จุบนั นี้ พบการอพยพเคลื่อนย้ายแรงงาน
ข้ามพรมแดนเกิดขึน้ ในอัตราทีเ่ พิม่ ขึน้ เป็นจานวนมากมายในประเทศต่างๆ ทัวโลก
่
สาหรับในประเทศไทย การเคลื่อนย้ายแรงงานข้ามชาติเข้ามาในประเทศไทย เริม่ ขึน้ เมือ่ ประมาณปี พ.ศ.
2520 เมือ่ ประเทศไทยเปิดตัวเองเข้าสู่การเป็ นประเทศอุตสาหกรรม ในช่วงเวลานัน้ มีการเคลื่อนย้าย
ประชากรจากชนบทสู่เมือง แรงงานในภาคเกษตรกรรมและภาคการผลิตอื่นๆ เริม่ ขาดแคลนแรงงาน เนื่องจาก
ต้องสูญเสียแรงงานให้กบั ภาคอุตสาหกรรม ในขณะเดียวกัน สภาพปญั หาทางด้านเศรษฐกิจและการเมืองของ
ประเทศเพื่อนบ้าน
รวมทัง้
ลักษณะภูมศิ าสตร์ของประเทศไทยทีม่ ชี ายแดนติดกับประเทศเพื่อนบ้าน
ทีเ่ อือ้ อานวยต่อการข้ามแดน จึงทาให้มกี ารเคลื่อนย้ายแรงงานจากประเทศเพื่อนบ้าน เข้ามาทางานในประเทศ

ไทยเป็ นจานวนมากอย่างต่อเนื่อง จนกระทังในป
่ จั จุบนั นี้ มีแรงงานข้ามชาติทเ่ี ข้ามาทางานในประเทศไทย
จากประเทศต่างๆ เช่น พม่า ลาว กัมพูชา เวียดนาม และอื่นๆ รวมประมาณกว่า 4 ล้านคน
เป็นผูท้ ไ่ี ด้รบั อนุญาตทางาน 1, 972, 504 คน ซึง่ แบ่งเป็นผูเ้ ข้าประเทศอย่างถูกกฎหมาย 698, 777 คน
และเข้าประเทศผิดกฎหมาย 1, 273, 727 คน และคาดว่า ยังมีผเู้ ข้าประเทศอย่างผิดกฎหมาย
และยังไม่ได้ขน้ึ ทะเบียนอีกกว่า 2-3 ล้านคน
แรงงานข้ามชาติเหล่านี้ มีส่วนสาคัญอย่างมากในการสร้างพลังการผลิตและความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ
ของประเทศไทย
แต่อย่างไรก็ตาม การปฏิบตั ติ ่อแรงงานข้ามชาติเหล่านี้ ทัง้ จากเจ้าหน้าทีภ่ าครัฐและผู้
ประกอบการกลับยังคงพบการเอารัดเอาเปรียบแรงงาน โดยมิคานึงถึงเรือ่ งสิทธิมนุษยชน สิทธิของแรงงาน
ข้ามชาติและการจ้างงานทีเ่ ป็นธรรม (Decent work) เช่น การกดราคาค่าจ้าง การทางานในสภาวะที่
เสีย่ งต่ออันตรายและไม่ถูกสุขอนามัย การกักขังหน่วงเหนี่ยวเยีย่ งทาสและการค้ามนุษย์ การสร้างกระบวน
การในการพิสูจน์สญ
ั ชาติทม่ี คี วามล่าช้าและมีความซับซ้อน สร้างความยากลาบากให้แก่ตวั แรงงาน แต่เอือ้ ต่อ
การเข้ามาแสวงหากาไรของกลุ่มนายหน้าต่างๆ เมือ่ แรงงานต้องเข้าสู่เรือ่ งราวทีต่ อ้ งดาเนินการตามกฎหมาย
พบว่าแม้ตวั แรงงานเป็นผูเ้ สียหาย แต่ดว้ ยยังอยูใ่ นฐานะของผูห้ ลบหนีเข้าเมืองโดยผิดกฎหมาย ทาให้ตอ้ งมี
การดาเนินคดีในเรือ่ งผูห้ ลบหนีเข้าเมืองกับแรงงานด้วย เป็นต้น ปญั หาของแรงงานข้ามชาติเหล่านี้ จึงยังคง
เป็นเรือ่ งทีต่ อ้ งติดตามและแก้ไขปญั หาร่วมกันทัง้ ฝา่ ยรัฐบาล นายจ้าง ขบวนการสหภาพแรงงานไทย และ
แรงงานข้ามชาติเองเพื่อสิทธิของแรงงานข้ามชาติและเป็นการเสริมสร้างภาพลักษณ์ทด่ี ขี องประเทศในสายตาน
านาชาติซง่ึ มีความละเอียดอ่อน
สมาพันธ์แรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ์

(สรส.)

และเครือข่ายเพื่อสิทธิแรงงานข้ามชาติ

(MWRN:

Migrant Workers Right Network) ได้ตระหนักถึงความสาคัญของแรงงานข้ามชาติสากล
จึงตกลงร่วมกันทีจ่ ะจัดกิจกรรมรณรงค์การคุม้ ครองสิทธิแรงงานข้ามชาติเพื่อนาไปสู่การพัฒนาคุณภาพชีวติ แรง
งานข้ามชาติให้เกิดความทัดเทียมกับแรงงานคนไทย ด้วยข้อเรียกร้องต่อรัฐบาล ดังนี้
1.
ให้ปฏิบตั ติ ่อแรงงานข้ามชาติให้เสมอกันตามกฎหมายและมีสทิ ธิทจ่ี ะได้รบั ความคุม้ ครองของกฎหม
ายเท่าเทียมกัน โดยปราศจากการเลือกปฏิบตั ใิ ดๆ ด้วยความแตกต่างเรือ่ งเชือ้ ชาติ ภาษา ลัทธิความเชื่อ สีผวิ
และเพศสภาพ อันเป็นหลักการทีก่ าหนดไว้ในปฏิญญาสากลด้วยสิทธิมนุษยชน ดังเช่น แรงงานข้ามชาติ
ต้องได้รบั การคุม้ ครองตามกฎหมายทีเ่ กีย่ วข้อง เช่น กฎหมายคุม้ ครองแรงงาน
กฎหมายประกันสังคม
หลักประกันสุขภาพ และกองทุนเงินทดแทน เป็ นต้น
2.
ส่งเสริมความเข้าใจเรือ่ งสิทธิการรวมตัวและการเจรจาต่อรองร่ว มตามอนุสญ
ั ญาไอแอลโอ ฉบับที่
87 และ 98 ให้กบั แรงงานข้ามชาติ เพื่อให้เกิดความรวมตัว เป็ นสมาชิกของสหภาพแรงงาน

และมีเวทีเจรจาพูดคุยกับนายจ้างในประเด็นของค่าจ้างและสวัสดิการ อันเป็นเครือ่ งมือหนึ่งทีแ่ รงงานข้ามชาติ
สามารถใช้ในการยกระดับคุณภาพชีวติ ความเป็ นอยูจ่ ากการจ้างงาน
3.
กาหนดความชัดเจนในนโยบายและแนวทางปฏิบตั ทิ ช่ี ดั เจนต่อการบริหารจัดการแรงงานข้ามชาติใน
ระยะยาว โดยเฉพาะ การจดทะเบียนใบอนุญาตทางาน กระบวนการพิสูจน์สญ
ั ชาติ รวมทัง้ การบูรณาการ
ร่วมกันของหน่วยงานภาครัฐให้ทางานทีส่ อดคล้องกันเพื่อประโยชน์ของแรงงานข้ามชาติ
4.
ลดขัน้ ตอนในการนาเข้าแรงงานข้ามชาติทงั ้ ระบบ พร้อมอานวยความสะดวกในการขอใช้แรงงาน
ข้ามชาติของนายจ้าง โดยไม่ตอ้ งผ่านระบบนายหน้าเพื่อเป็นการส่งเสริมการลงทุน ลดค่าใช้จ่ายของแรงงาน
และป้องกันมิให้แรงงานข้ามชาติถูกเอารัดเอาเปรียบ
5. แรงงานข้ามชาติตอ้ งมีสทิ ธิและเสรีภาพในการเปลีย่ นนายจ้างได้
6. รัฐบาลควรกาหนดให้สถานประกอบของแรงงานข้ามชาติจดั ให้มศี ูนย์เลีย้ งเด็กในสถานประกอบการ
ด้วยความสมานฉันท์
สมาพันธ์แรงงานรัฐวิ สาหกิ จสัมพันธ์ (สรส.)
เครือข่ายเพื่อสิ ทธิ แรงงานข้ามชาติ (MWRN)
18 ธันวาคม 2556

