ขอเรียกร้องให้จดั ตัง้ กลไกเพื่อความเป็ นธรรมแก่แรงงานข้ามชาติ ที่ถกู ส่งกลับโดยเร่งด่วน
การระบาดของโรคโควิด-19 ส่งผลกระทบอย่างรุนแรงต่อแรงงานข้ามชาติหลายล้านคนในประเทศปลายทาง หลายคนต้องตกงานหรือไม่ได้รบั ค่าจ้าง
ถูกนายจ้างบังคับให้ตอ้ งหยุดงานโดยไม่ได้รบั ค่าตอบแทน หรือถูกลดค่าแรง ต้องอาศัยอยู่ในสภาพชีวติ ทีเ่ ลวร้าย โดยแทบไม่มที างเลือกด้านการทางานอื่นใด
แรงงานข้ามชาติจานวนมากยังประสบปั ญหาทีจ่ ะต้องตัดสินใจว่าจะใช้สทิ ธิเดินทางกลับประเทศในสภาวการณ์เช่นนี้
ในขณะทีห่ ลายคนยังคงตกค้างอยู่ในเมืองใหญ่โดยไม่สามารถเข้าถึงการบริการหรือการช่วยเหลือสนับสนุนใดๆ หรือต้องไปตกค้างอยู่แถวพรมแดน
หรือจะตัดสินใจอาศัยอยู่ในสภาพทีเ่ สีย่ งภัยในช่วงทีต่ อ้ งกักตัวต่อไป
ทัง้ ประเทศปลายทางและต้นทาง ได้เริม่ กระบวนการส่งกลับคนงานเหล่านี้ โดยไม่คานึงถึงสภาพการณ์ทเ่ี กิดขึน้ กับพวกเขา
และเป็ นการบังคับให้พวกเขาต้องเดินทางกลับ คนงานหลายล้านคนต้องเดินทางกลับในสภาพทีเ่ ป็ นแรงงานขัดหนี้
เนื่องจากพวกเขาจะถูกบังคับให้จ่ายเงินค่าจัดหางานและค่าใช้จ่ายอื่นๆ แม้จะต้องเดินทางกลับบ้านโดยไม่มรี ายได้กลับมาเลย
ภายใต้สภาพการณ์เช่นนี้ กระบวนการส่งกลับจึงสร้างปั ญหาท้าทายมากขึน้ หากไม่มกี ารควบคุมอย่างเหมาะสม
นายจ้างอาจฉวยโอกาสในช่วงทีม่ โี ครงการส่งกลับคนงานจานวนมาก ในการเลิกจ้างและส่งคนงานกลับทัง้ ทีย่ งั ค้างค่าจ้างค่าแรง และสิทธิประโยชน์อน่ื ๆ
กับคนงานอยู่ หากไม่มกี ารตรวจสอบอย่างเหมาะสมเพือ่ ให้แน่ใจว่า
มีการคุม้ ครองและปฏิบตั ติ ามสิทธิมนุษยชนและสิทธิดา้ นแรงงานของแรงงานข้ามชาติทถ่ี ูกส่งกลับเหล่านี้ ย่อมเท่ากับว่ารัฐต่างๆ ทีอ่ ยู่ในระเบียงการอพยพ
(migration corridor) มีส่วนรูเ้ ห็นเป็ นใจในกระบวนการส่งกลับคนงานหลายล้านคนโดยไม่ได้รบั ค้าจ้าง โดยไม่รบั พิจารณาข้อร้องทุกข์ของพวกเขา
ทัง้ ไม่ทาให้เกิดความยุตธิ รรมในสถานการณ์ดงั กล่าว
นับเป็ นการละเมิดต่อสิทธิแรงงานอย่างร้ายแรงทีค่ นงานไม่ได้รบั ค่าตอบแทนทีเ่ หมาะสมจากการทางานนัน้
การโกงค่าแรงนับรวมเป็ นมูลค่าหลายล้านบาททีส่ ร้างความทุกข์ยากให้กบั คนงาน
แต่กลับให้ประโยชน์กบั ธุรกิจและนายจ้างทีไ่ ด้รบั การยกเว้นไม่ให้ตอ้ งรับผิดแต่อย่างใด ยิง่ ไปกว่านัน้
ทัง้ รัฐและธนาคารก็จะให้ความช่วยเหลือกับภาคธุรกิจเพือ่ ฟื้ นฟูกจิ การของตน และปรับตัวเข้ากับวิถใี หม่อกี ด้วย
กระบวนการส่งกลับกาลังเกิดขึน้ อย่างเร่งรีบในประเทศต่าง ๆ ทัง้ ประเทศต้นทางและปลายทาง โดยไม่มกี ลไกเยียวยาอย่างเหมาะสม
เนื่องจากศาลและกลไกการร้องเรียนสาหรับแรงงานปิ ดทาการระหว่างทีม่ กี ารล็อคดาวน์ ด้วยเหตุดงั กล่าว การละเมิดเช่นนี้จะสะสมเพิม่ ขึน้ ไม่ได้รบั การแก้ไข
ทัง้ ยังจะกลายเป็ นภาระหนักหน่วงสาหรับกลไกไกล่เกลีย่ ข้อพิพาททีเ่ ป็ นอยู่

ด้วยเหตุดงั กล่าว Migrant Forum in Asia (MFA), Lawyers Beyond Borders (LBB) Network, Cross Regional Centre for
Migrants and Refugees (CCRM), South Asia Trade Union Council (SARTUC) และ Solidarity Center (SC)
จึงเรียกร้องทัง้ ประเทศต้นทางและปลายทาง ให้จดั ทากลไกยุติธรรมช่วงเปลีย่ นผ่านอย่างเร่งด่วน โดยมีวตั ถุประสงค์ดงั ต่อไปนี้
1. กลไกยุตธิ รรมช่วงเปลีย่ นผ่านจะรับพิจารณาข้อร้องทุกข์ ข้อเรียกร้อง และข้อพิพาทด้านแรงงานของคนงานทีถ่ กู ส่งกลับ
ซึง่ ต้องสูญเสียงานทีท่ าเนื่องจากการะบาดของโรค โดยกลไกนี้ควรจะดาเนินการอย่างรวดเร็ว เข้าถึงได้ ค่าใช้จ่ายน้อย และมีประสิทธิภาพ
2. ควรให้ความสาคัญเพือ่ รับประกันว่า คนงานทีถ่ ูกส่งกลับทุกคนทีม่ ขี อ้ เรียกร้องทีช่ อบธรรม
จะสามารถเข้าถึงความยุตธิ รรมและได้รบั การชดเชยในบางลักษณะ
3. ในขณะทีม่ คี วามสาคัญอย่างยิง่ ทีจ่ ะต้องประกันมีการคลีค่ ลายข้อพิพาทอย่างเร่งด่วนมากสุด โดยไม่ชกั ช้า โดยเฉพาะกรณีทเ่ี ป็ นข้อพิพาทด้านแรงงาน
แต่กต็ อ้ งกาหนดระเบียบเพือ่ ประกันว่า แรงงานข้ามชาติทเ่ี ดินทางกลับประเทศแล้ว จะสามารถติดตามการดาเนินคดีต่อไปได้
การเข้าถึงคาปรึกษาและความสนับสนุนด้านกฎหมาย การสนับสนุนกระบวนการมอบอานาจให้ทนายความ
และการผ่อนปรนหลักเกณฑ์ทก่ี าหนดให้ตอ้ งเข้าให้การด้วยตนเอง และกาหนดให้ตอ้ งมาศาลหรือเข้าร่วมการพิจารณาของกลไกร้องทุกข์ดว้ ยตนเอง
จึงมีความสาคัญอย่างยิง่
4. รัฐควรกาหนดให้นายจ้างและธุรกิจต่างๆ เก็บหลักฐานการจ้างงาน รวมถึงหลักฐานการจ่ายเงินเดือน รายชือ่ ลูกจ้าง และชัวโมงการท
่
างาน
และควรให้คนงานเก็บเอกสารสาเนาของหลักฐานเหล่านี้ไว้กบั ตัวด้วย

หากเราต้องการ ‘ฟื้ นฟูกลับมาเพือ่ สิง่ ทีด่ กี ว่า’ (Build Back Better) เราไม่สามารถแสร้งทาเป็ นมองไม่เห็นปั ญหาการโกงค่าแรง
ซึง่ เกิดขึน้ ตลอดทัวกระบวนการย้
่
ายถิน่ ฐานในช่วงหลายปี ทผ่ี ่านมาได้
และจะเกิดขึน้ อย่างแพร่หลายแบบทีไ่ ม่เคยเป็ นมาก่อนสาหรับแรงงานข้ามชาติทถ่ี ูกส่งกลับในภาวะการระบาดของโรคโควิด-19
แรงงานข้ามชาติจานวนมากได้ปรับตัวยอมรับสภาพทีถ่ ูกโกงค่าแรง
ทัง้ ทีเ่ กิดขึน้ ในรูปการจ่ายค่าแรงอย่างไม่เป็ นธรรมหรือการค้างค่าแรงเป็ นเวลาหลายเดือนและหลายปี ตัง้ แต่ก่อนจะเกิดการระบาดของโรคโควิด-19
พวกเขายอมรับชะตากรรม และได้งดเว้นจากการร้องเรียน เนื่องจากกลัวจะตกงาน หรือต้องมีชวี ติ อยู่ท่ามกลางความหวาดกลัว
เนื่องจากเข้าเมืองโดยไม่มเี อกสาร
ในแต่ละปี เงินจานวนหลายล้านบาทต้องสูญเสียไปในรูปของการโกงค่าแรง แม้ในขณะทีป่ ระเทศต้นทางจะพยายามแสวงหาตลาดใหม่ ๆ
เพือ่ จ้างงานแรงงานข้ามชาติ แต่ประเทศปลายทางก็ยงั คงพัฒนาต่อไปโดยใช้ประโยชน์จากแรงงานข้ามชาติราคาถูกและเป็ นแรงงานทีถ่ ูกแสวงหาประโยชน์ได้
การส่งกลับแรงงานข้ามชาติโดยทีร่ ฐั ไม่ทาการตรวจสอบอย่างเหมาะสม ในช่วงทีเ่ กิดการระบาดของโรคโควิด-19
จะยิง่ ทาให้เกิดความอยุตธิ รรมสาหรับแรงงานข้ามชาติ ทาให้นายจ้างได้รบั การยกเว้นจากความรับผิดชอบ
และเป็ นการล้างมลทินให้ผกู้ ่อความรุนแรงต่อแรงงานข้ามชาติ เป็ นการลบล้างข้อมูลใด ๆ ทีเ่ กีย่ วกับข้อเรียกร้องและข้อร้องทุกข์ทช่ี อบธรรมของแรงงาน
คนงานหลายล้านคนทีก่ าลังถูกส่งกลับและจะถูกส่งกลับ จะส่งผลกระทบต่อแนวทางการพัฒนาของครอบครัวทีต่ อ้ งพึง่ พารายได้จากแรงงานข้ามชาติ
และความหวังทีค่ นในรุ่นต่อไปจะมีอนาคตดีขน้ึ เราจะไม่ทาลายความฝั น ความเข้มแข็งของการเดินทางของแรงงานข้ามชาติ
ในขณะทีเ่ กิดการระบาดของโรคโควิด-19
หากไม่มกี ารแก้ไขปั ญหานี้อย่างทันท่วงที ย่อมมีความเสีย่ งทีจ่ ะทาให้มกี ารตัดความเชือ่ มโยงระหว่างกลไกการย้ายถิน่ กับการพัฒนาไปตลอดกาล
และเรือ่ งราวชีวติ ของแรงงานข้ามชาติจะเต็มไปด้วยความอยุตธิ รรมในวงกว้างหลายปี ขา้ งหน้าต่อไป
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