ข้ อเรียกร้ องเนื่ องในวันกรรมกรสากล 2017
ด้วยวันที่ 1 พฤษภาคม ของทุกปี เป็ น “ วันกรรมกรสากล ” ซึ่ งเป็ นวันที่คนทางานทัว่ โลกได้ราลึกถึงการต่อสู ้
เพื่อความเป็ นธรรมในสังคมของคนทางาน เป็ นการยกย่องและชี้ให้เห็นถึงความสาคัญของคนทางานในทุกสาขา
อาชีพ สิ ทธิ อนั ชอบธรรมที่คนทางานสมควรได้รับในฐานะมนุษย์ที่มีศกั ดิ์ศรี เท่าเทียมกับประชาชนกลุ่มอื่น ๆใน
ฐานะที่คนทางานเป็ นส่ วนสาคัญหนึ่งในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจให้กา้ วไปข้างหน้าและทัดเทียมกับนานา
ประเทศ
ในโอกาสนี้ เครื อข่ายแรงงานภาคเหนื อ ซึ่ งประกอบด้วย องค์กรที่ทางานด้านส่ งเสริ มสิ ทธิ ดา้ นแรงงาน กว่า 15
องค์กร นักวิชาการจากสถาบันการศึกษาในจังหวัดเชียงใหม่ และตัวแทนคนทางานงานทุกสาขาอาชีพในพื้นที่
ได้ประเมินและพิจารณาถึงสถานการณ์ดา้ นแรงงานภายในพื้นที่ภาคเหนือ และพบว่า
แรงงานในโรงงานอุตสาหกรรมต่าง ๆ ของภาคเหนือยังคงมีปัญหาและอุปสรรคในการจัดตั้งสหภาพ
แรงงาน และไม่มีส่วนร่ วมในคณะกรรมการไตรภาคีชุดต่างๆ
คนงานทางานบ้านและคนทางานในภาคเกษตรกรรมไม่สามารถเข้าสู่ ระบบประกันสังคม และกองทุน
เงินทดแทน รวมถึงไม่ได้รับการคุม้ ครองตามกฎหมายคุม้ ครองแรงงาน เช่น เรื่ องค่าจ้างขั้นต่า วันหยุดที่ได้รับ
ค่าจ้าง วันหยุดพักผ่อนประจาปี เป็ นต้น
แรงงานข้ามชาติส่วนใหญ่ยงั ไม่ได้รับสิ ทธิ เฉกเช่นแรงงานทัว่ ไปตามที่กฎหมายคุม้ ครองแรงงาน
กาหนด เช่น ไม่ได้รับค่าจ้างตามอัตราค่าจ้างขั้นต่า ไม่มีวนั หยุดประจาสัปดาห์ ไม่ได้รับค่าจ้างในวันหยุดและวัน
ลาตามที่กฎหมายกาหนด ต้องทางานล่วงเวลาโดยไม่สมัครใจ และเข้าไม่ถึงระบบประกันสังคม เนื่องจากมี
ข้อจากัดเรื่ องอาชีพ และเอกสารที่ใช้ในการขึ้นทะเบียน นายจ้างบางรายไม่ได้นาลูกจ้างไปขึ้นทะเบียน
ประกันสังคม และคนงานส่ วนที่เข้าสู่ ระบบประกันสังคมก็ยงั มีปัญหาการเข้าถึงสิ ทธิ ประโยชน์ เช่น การใช้สิทธิ
เบิกเงินสงเคราะห์บุตร และกรณี การรับเงินบาเหน็จชราภาพ
-

แรงงานข้ามชาติถูกจากัดสิ ทธิ เสรี ภาพในการเดินทาง และยังถูกเรี ยกรับผลประโยชน์อย่างต่อเนื่ อง

-

มีการเลือกปฏิบตั ิในการจ่ายค่าจ้างระหว่างแรงงานหญิงและแรงงานชาย

แรงงานในภาคบริ การยังคงถูกเลือกปฏิบตั ิและตีตราจากสังคม ด้วยเหตุผลของความแตกต่างทางเพศ ยังไม่
สามารถเข้าถึงสิ ทธิ ดา้ นสุ ขภาพเฉกเช่นแรงงานทัว่ ไป
เพื่อเป็ นการแก้ไขปั ญหา และส่ งเสริ มให้เห็นถึงคุณค่าความสาคัญของคนทางาน เครื อข่ายแรงงานภาคเหนื อ
ร่ วมกับคนทางานทุกสาขาอาชีพจึงขอเรี ยกร้องให้หน่วยงานต่างๆ ดาเนินการดังต่อไปนี้
ข้ อเรียกร้ องต่ อรัฐบาลไทย
1. เพื่อเป็ นการลดอคติและสร้างทัศนคติที่ดีต่อแรงงานข้ามชาติในสังคมไทย ขอให้รัฐบาลแก้ไขคาว่า
“แรงงานต่างด้าว” ในกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ให้เป็ น “แรงงานข้ามชาติ”
2. ขอให้รัฐบาลปรับอัตราค่าจ้างขั้นต่า เป็ นค่าจ้างเพื่อชีวติ (living wage) ในอัตรา 450 บาทต่อวัน เพื่อให้
เกิดค่าจ้างที่เป็ นธรรม คุม้ ครองคนทางาน และสมาชิกครอบครัว
3. ขอให้รัฐบาลไทยรับรองอนุสัญญา ILO ฉบับที่ 87 ว่าด้วยเสรี ภาพในการสมาคมและการคุม้ ครองสิ ทธิ
ในการรวมตัว และเร่ งดาเนินการรับรองอนุสัญญา ILO ฉบับที่ 98 ว่าด้วยสิ ทธิ ในการรวมตัวและการ
เจรจาต่อรอง ภายในปี 2560
4. ขอให้รัฐบาลไทยเร่ งดาเนินการรับรองอนุสัญญา ILO ฉบับที่ 189 ว่าด้วยงานที่มีคุณค่าสาหรับลูกจ้าง
ทางานบ้าน ภายในปี 2560 เพื่อส่ งเสริ มสิ ทธิของคนงานทางานบ้าน
5. ขอให้รัฐบาลกาหนดให้แรงงานทุกคนทุกอาชีพเข้าสู่ ระบบประกันสังคมและกองทุนเงินทดแทนอย่าง
เท่าเทียม ไม่เลือกปฏิบตั ิ
6. ขอให้รัฐบาลกาหนดให้พนักงานบริ การ ผูท้ างานบ้าน แรงงานนอกระบบ แรงงานในภาคเกษตรที่ไม่มี
การจ้างงานกันตลอดทั้งปี เป็ นอาชีพที่อยูภ่ ายใต้การคุม้ ครองของกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับแรงงานทุก
ฉบับ
7. ขอให้รัฐบาลมีมติครม. ขยายพื้นที่การทางานของแรงงานข้ามชาติได้ทวั่ จังหวัด โดยไม่ตอ้ งขอเพิ่ม
สถานที่ทางาน
8. ขอให้รัฐบาลไทยแก้ไขพระราชบัญญัติการทางานของคนต่างด้าว พ.ศ. 2551 ให้แรงงานข้ามชาติทางาน
ได้ทุกอาชีพตามความสามารถของตน ขยายอายุของแรงงานข้ามชาติให้สามารถทางานได้ถึงอายุ 60 ปี

ข้ อเรียกร้ องต่ อกระทรวงมหาดไทย
1. ขอให้กระทรวงมหาดไทยแก้ไขกฎระเบียบในการเดินทางของแรงงานข้ามชาติ รวมถึงกลุ่มผูไ้ ม่มี
สถานะทางทะเบียน กลุ่มบุคคลบนพื้นที่สูง ให้มีเสรี ภาพในการเดินทาง
ข้ อเรียกร้ องต่ อกระทรวงแรงงาน
1. ให้กระทรวงแรงงานกาหนดให้มีหน่วยงานที่รับผิดชอบในการฝึ กอบรมและพัฒนาศักยภาพของ
คนทางาน ในประเด็นสิ ทธิ การรวมกลุ่มและการเจรจาต่อรอง โดยไม่เลือกปฏิบตั ิ
2. แรงงานข้ามชาติสามารถเข้าถึงสิ ทธิการพัฒนาฝี มือแรงงานของกรมพัฒนาฝี มือแรงงาน โดยมีสิทธิ
ได้รับประกาศนียบัตร และนาไปใช้ในการประกอบอาชี พได้อย่างแท้จริ ง
ข้ อเรียงร้ องต่ อผู้ว่าราชการจังหวัดเชี ยงใหม่
1. เพื่อความปลอดภัยของประชาชนในจังหวัดเชียงใหม่ ให้จงั หวัดเชียงใหม่ จัดระบบขนส่ งสาธารณะที่มี
ประสิ ทธิภาพ ครอบคลุมและราคาถูกสาหรับคนทางานทุกคน

ข้ อเรียกร้ องต่ อรัฐบาลสาธารณรัฐแห่ งสหภาพเมียนมา
1. ขอให้รั ฐบาลสาธารณรั ฐแห่ ง สหภาพเมี ยนมาดู แลให้แรงงานที่ ก ลับไปยัง ประเทศสาธารณรั ฐแห่ ง
สหภาพเมียนมาได้เข้าถึ งสิ ทธิ ในด้านต่างๆ เช่นทางทะเบียนราษฎร์ ทางการศึกษา สุ ขภาพและอาชี วอ
นามัย และสิ ทธิพลเมือง
2. ขอให้รัฐบาลสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาเปิ ดให้จดทะเบียนสมรสและทาบัตรประชาชนได้ในสถาน
ฑูตสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาประจาประเทศไทย
3. ขอให้รัฐบาลสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาดาเนินการให้มีระบบประกันสังคมโดยเร่ งด่วน

ข้ อเรียกร้ องต่ อรัฐบาลประเทศไทย และรัฐบาลสาธารณะรัฐแห่ งสหภาพเมียนมา

1. ขอให้รัฐบาลประเทศไทยและรัฐบาลสาธารณะรัฐแห่ งสหภาพเมียนมาปฏิบตั ิตามอนุสัญญา ILO 181
ว่าด้วยบริ ษทั จัดหางานเอกชน ตามมาตรา 7 บริ ษทั นายหน้าต้องไม่คิดค่าบริ การใดๆ จากคนงานไม่วา่ จะ
ทางตรงหรื อทางอ้อม

จึงเรี ยนมาเพื่อดาเนินการโดยเร่ งด่วน
ขอแสดงความนับถือ

เครื อข่ายแรงงานภาคเหนือ

มูลนิธิเพื่อสุขภาพและการเรี ยนรู ้ของแรงงานกลุ่มชาติพนั ธุ์
มูลนิธิเพื่อสิ ทธิมนุษยชนและการพัฒนา
มูลนิธิส่งเสริ มโอกาสผูห้ ญิง (EMPOWER)
มูลนิธิ MPLUS
เครื อข่ายปฏิบตั ิการผูห้ ญิงไทยใหญ่ (SWAN)
กลุ่มพลังเยาวชนไทใหญ่ (SYP)
สหพันธ์คนงานข้ามชาติ
กลุ่มแรงงานสามัคคี
สมาคมส่งเสริ มสิ ทธิแรงงาน
สหภาพแรงงานอุตสากรรมสิ่ งทอและตัดเย็บเสื้ อผ้าสัมพันธ์
สหภาพแรงงานอัญมณี และเครื่ องประดับสัมพันธ์

เครื อข่ายเพื่อสิ ทธิแรงงานข้ามชาติ
กลุ่มคนรับงานมาทาที่บา้ น
ละครชุมชน “กับ๊ ไฟ”
เครื อข่ายการย้ายถิ่นในอนุภูมิภาคลุ่มน้ าโขง
กลุ่มแรงงานนอกระบบสันกาแพง
มูลนิธิการศึกษาประกายแสง

