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บทนำ
โรคระบาด COVID-19 ยัง คงสร้างผลกระทบต่อผูค้ นทั่วโลกอย่ างต่อเนื่ อง เราจึง ต้องมีความ
สามัคคีเป็ นนา้ หนึ่งใจเดียวกันพร้อมทัง้ มีแผนรับมือที่ทรงประสิทธิภาพต่อวิกฤติครัง้ นี ้ ขบวนการเคลื่อนไหว
สหภาพแรงงานของออสเตรเลียเข้ามาทาหน้าที่เพื่อเข้าใจถึงความต้องการของสมาชิกและคนทางานใน
ช่วงเวลานี ้
ภูมิหลัง
สหภาพแรงงาน United Workers Union (UWU) จัดตัง้ ขึน้ เพื่อชนชั้นแรงงานและเพื่อสร้างการ
เปลี่ยนแปลงที่ย่งั ยืนสาหรับคนส่วนใหญ่ ในช่วงเวลาแห่งความยากลาบากต้องสร้างแรงผลักดันให้เกิดการ
เปลี่ยนแปลง เราต้องพลิกวิกฤติเป็ นโอกาส
ตอนนี ้ยังเร็วเกิ น ไปที่ จ ะคาดการณ์ล่วงหน้าว่าวิก ฤติครั้งนี ้จ ะจบลงอย่ างไร แต่เ ราเรีย นรู จ้ าก
ประวัติศาสตร์วา่ การเคลื่อนไหวต่อต้านนโยบายที่คานึงถึงสิทธิและสวัสดิการสาหรับ กลุ่มคนชั้นแรงงานก็
เกิดขึน้ เช่นกันในช่วงนี ้ เพื่อพยายามที่จะยึดระบบที่เน้นจ่ายค่าจ้างราคาถูกและเอารัดเอาเปรียบแรงงาน
แนวทำงกำรรับมือทีท่ ันต่อสถำนกำรณ์
ขัน้ ตอนแรกคือแผนรับมือทางเศรษฐกิจแบบฉุกเฉินเพื่อให้สมาชิกของสหภาพมีกาลังใจที่จะสูต้ ่อ
ซึ่งประกอบด้วยสิ่งสาคัญสามประการดังต่อไปนี ้ ได้แก่ รายได้ การลงทุนและการเป็ นเจ้าของ
1. รำยได้ รายได้ข ั้น ต่ า คื อ การจ่ า ยเงิ น เมื่ อ ถึ ง เวลาที่ ก าหนดเป็ น รายบุ ค คลโดยไม่ มี เ งื่ อ นไข

หมายความว่า ผูร้ บั เงิน ตรงนี ้ไม่จ าเป็ น ต้องทางานหรือ อยากที่จ ะทางาน สหภาพแรงงานยื่ น
ข้อเสนอให้ผทู้ ี่ได้รบั ผลกระทบทางการเงินจาก COVID-19 ได้รบั รายได้ขนั้ ต่า ไม่ว่าก่อนหน้าที่จะ

เกิดโรคระบาดจะเป็ นแรงงานที่ได้รบั เงินค่าจ้างหรือไม่ก็ตาม ไปจนถึงสิน้ ปี 2563 ซึ่งเป็ นช่วงเวลาที่
สามารถประเมิน สถานการณ์ของ Covid-19 ได้ โดยผูท้ ี่ไม่ได้รบั ผลกระทบด้านการเงิน เช่น ผูท้ ี่
สามารถทางานจากที่บา้ นได้หรือผูท้ ี่ได้รบั วัน ลาหยุดจากนายจ้างโดยที่ยังได้รบั เงิ นเดือนอยู่จ ะ
ไม่ได้รบั รายได้ขนั้ ต่านี ้
การเรียกร้องการรับประกันรายได้คือ แผนการรณรงค์โครงการ Jobs You Can Count On
(งานที่รบั ประกันว่าจะมีความมั่นคง) ซึ่งโครงการนี เ้ กี่ยวกับความปลอดภัยและศักดิ์ศรีของชนชั้น
แรงงาน ในช่วงเวลาที่เกิดวิกฤติและความไม่ม่นั คง ความมั่นคงขัน้ พืน้ ฐานถือเป็ นสินค้าสาธารณะ
หมายความว่า เมื่อผูอ้ ื่นได้รบั ความมั่นคงแล้วตัวเราเองก็ยงั คงได้รบั ความมั่นคงเช่ นกัน
ความมั่นคงทางเศรษฐกิจก่อให้เกิ ดความเป็ นปึ กแผ่นทางสังคมและการมีส่วนร่วมของ
พนักงานในระดับที่สงู ขึน้ ซึ่งเป็ นสภาพที่จะทาให้เกิดการจัดตัง้ สหภาพแรงงานและต่อสูเ้ พื่อชัยชนะ
ของแรงงาน รายได้ขนั้ ต่าช่วยพลิกผันต่อต้านความกลัวของคนงานที่จะรวมตัวกัน
แนวคิดของการได้รบั เงิน แม้ว่าจะไม่ได้ทางานเป็ นสิ่งที่ ใครหลายๆ คนอาจรูส้ ึกว่าแปลก
และไม่คนุ้ เคย แต่ภายใต้ระบบทุน นิ ยมรายได้ส่วนใหญ่ ไม่ได้มาจากค่าแรง แต่มาจากการเป็ น
เจ้าของทรัพย์สินไม่วา่ จะเป็ นทรัพย์สินที่จบั ต้องได้ สินทรัพย์ทางการเงินหรือทรัพย์สินทางปั ญญา
ความมั่งคั่งที่เกิดจากค่าแรงนัน้ น้อยมาก และเราจะเห็นว่าค่าแรงแทบจะไม่เพิ่มมาเกือบสี่สิบปี แล้ว
แนวคิดรำยได้ขั้นพืน้ ฐำนสำหรับทุกคน (Universal Basic Income - UBI)
ภายใต้จดุ ยืนของ UWU ในสภาวะวิกฤติที่เรากาลังเผชิญอยู่ขณะนี ้ เราไม่ได้เรียกร้องให้ไป
ถึงนโยบายที่ประชาชนทุกคนมีรายได้ขนั้ พืน้ ฐานที่ท่วั ถึงจากรัฐ เพียงแต่เรียกร้องให้คนงานทุกคน
ที่ได้รบั ผลกระทบจาก COVID-19 ต้องได้รบั เงินรายได้ขนั้ พืน้ ฐานในอัตราเดียวกันกับค่าจ้างขัน้ ต่า
โดยทั่วถึงกัน
ความท้าทายอย่างที่ สองที่ เกิ ดจากข้อเสนอนี ้คือถ้าเราจริง จังกับ การเปลี่ยนโครงสร้าง
อานาจที่พยายามอุม้ ระบบที่ลม้ เหลวไว้ เราจะต้องคิดแผนรับมือที่เป็ นผลประโยชน์โดยถ้วนหน้า
เพื่ อชนชั้น แรงงาน รายได้ขั้น ต่า นั้น ไม่ใ ช่ค่าจ้าง แต่เ ป็ น การปั น ผลเพื่ อ สัง คมจากความมั่งคั่ง
ส่วนรวม เราเป็ นชนชั้น แรงงาน เราทางานในบ้านและชุมชนของเราอยู่เสมอไม่ว่าจะมีใครจ้าง
หรือไม่ก็ตาม ดังนั้น ค่าแรงจึงไม่ควรเป็ นตัวกาหนดชีวิตของเราและในการใช้ชีวิตของเราไม่ควร
ขึน้ อยู่กบั ค่าแรง

2.กำรลงทุน
Fatih Birol หัวหน้าสานักงานพลังงานระหว่างประเทศ (IEA) กล่าวว่าเรามี “โอกาสครัง้
สาคัญ ทางประวัติ ศ าสตร์ที่ จ ะฟื ้ น ฟูเ ศรษฐกิ จ และลดการลงทุน ด้านพลัง งานที่ ส กปรกและ
ปรับเปลี่ยนรูปแบบการลงทุนใหม่” ไม่เพียงแต่ระดับการกระตุน้ เศรษฐกิจจะต้องสูงถึงระดับวิกฤต
COVID-19 เท่านั้น แต่ทิ ศทางของเงิน ทุน ควรรวมถึ งโครงสร้างพื ้นฐานของพลังงานใหม่ที่ โลก
ต้องการ เช่น การผลิตพลังงานทดแทนขนาดใหญ่ การเพิ่มขีดความสามารถการจัดเก็บพลังงานใน
แบตเตอรี่ เพิ่มอัต ราการกัก เก็ บ คาร์บอนของประเทศออสเตรเลีย และเพิ่ม ปริมาณการส่งออก
ไฮโดรเจนในระดับที่มีนยั ยะสาคัญ
การสร้างพลังงานทดแทนและโครงสร้างการส่งออกที่สามารถเริ่มต้นขึน้ อย่างรวดเร็ว จะ
ส่งผลให้ผคู้ นได้กลับเข้าทางานโดยเร็วที่สดุ อีกทัง้ คนงานยังได้รบั ความมั่นคงในหน้าที่การงานและ
ได้รบั สิทธิในสหภาพแรงงานตัง้ แต่วนั แรกที่เข้าทางาน สหภาพแรงงานเองต้องมีบทบาทร่วมใน
การป้องกันไม่ให้สถานประกอบการนัน้ ๆ กลายเป็ นแหล่งแพร่เชือ้ โควิด19 แห่งใหม่ดว้ ยเช่นกัน
3.กำรเป็ นเจ้ำของกิจกำร
ธุรกิ จ เอกชนใดๆ ที่ ได้รบั เงิ น สนับ สนุน จากกองทุน ของรัฐ หรือได้รับการช่วยเหลือจาก
ภาครัฐเพื่อให้ธรุ กิจนัน้ ดาเนินต่อไปได้ จะต้องมีหน้าที่รบั ผิดชอบที่ชดั เจนรวมทัง้ การบริหารจัดการ
ภายในต้องมีความเป็ น ประชาธิป ไตย ภาคธุรกิ จสาคัญที่ผลิตสินค้าหรือการบริการที่ ทุก คนใน
สังคมมีความจาเป็ นต้องใช้และบริโภค ควรเป็ นกิจการของภาครัฐซึ่งได้แก่ธรุ กิจดังต่อไปนี:้
●พลังงาน
●การบริการดูแลสุขภาพ
●การศึกษาปฐมวัย
●โทรคมนาคม
●การขนส่งและโลจิสติกส์
รูปแบบการเป็ นเจ้าของกิจการสาธารณะไม่ควรใช้ระบบเดิมๆ ที่เน้นการสั่งการจากบนลง
ล่าง แต่ตอ้ งเพิ่มบทบาทให้คนงานและลูกค้าได้มีสว่ นร่วมในการบริหารจัดการที่เป็ นประชาธิปไตย
มากขึน้
แม้วา่ บางธุรกิจอาจจะไม่เหมาะต่อรูปแบบการเป็ นเจ้าของโดยสาธารณะอย่างเต็มรูปแบบ
แต่ทว่าการใช้กองทุนของรัฐเข้าอุม้ ธุรกิจนั้นๆ จาเป็ นต้องมีภาระหน้าที่รบั ผิดชอบที่จะใช้รู ปแบบ
การตัดสินใจร่วม

ดังนัน้ สัดส่วนหนึ่งในสามของบอร์ดบริหารของธุรกิจที่ได้รบั เงินฟื ้ นฟูจากรัฐควรมีพนักงาน
ที่ไม่ใช่ฝ่ายบริหารรวมอยู่ดว้ ย เพื่อสร้างหลักประกันว่ากองทุนที่ใช้เงินจากประชาชนเข้าอุม้ นัน้ จะ
ไม่ถกู นาไปซือ้ หุน้ บริษัทคืนเพื่อปั่นราคา หรือใช้จ่ายเป็ นค่าตอบแทนผูบ้ ริหารระดับสูง หรือใช้ลด
ค่าจ้างและสวัสดิ ก ารคนงาน องค์ก รสหภาพแรงงาน UWU เชื่ อมั่นอย่ างแรงกล้าว่าคนงานมี
ความสามารถในการตัด สินใจที่ช าญฉลาด รวมทั้งท าหน้าที่ ตรวจสอบนายจ้างเพื่ อให้มีความ
โปร่งใสเชื่อถือได้เพื่อประโยชน์ต่อสาธารณะชน ตัวอย่างที่ชัดเจนของการใช้กองทุน ภาครัฐกว่า
เจ็ดร้อยล้านออสเตรเลียดอลลาร์เข้าอุม้ คือบริษัทแควนตัส ซึ่งเคยเป็ นสายการบินของรัฐมาก่อน
สาหรับ ภาคธุรกิ จ ที่ ถื อเป็ น เส้น เลือดหล่อ เลี ้ย งสังคม หากต้องเผชิ ญ กับ อุป สรรคเชิ ง
โครงสร้างและไม่สามารถดาเนินธุรกิจแบบผูกขาดได้อีกต่อไป จึงจาเป็ นที่จะต้องใช้กองทุนภาครัฐ
เข้าช่วยปรับโครงสร้างองค์ก รโดยลดสถานะความเป็ นเจ้าของกิจ การโดยเอกชนและใช้รูปแบบ
หุน้ ส่วนหรือสหกรณ์แทน
ธุรกิจ อย่างเช่น การเกษตร การแปรรูปอาหาร การบริการและการดูแลช่วยเหลือคนใน
สังคม ซึ่งใช้การบริหารแบบสหกรณ์ทงั้ ในระดับภูมิภาคและในชนบทของออสเตรเลีย มานาน เป็ น
รูปแบบธุรกิจที่ยืดหยุ่นสามารถปรับเข้ากับช่วงเวลาวิกฤต การปรับโครงสร้างที่จาเป็ นต้องทาบน
พืน้ ฐานของการมีส่วนร่วมของกลุ่ม คนที่เ กี่ ย วข้องซึ่งมีส่วนได้ส่วนเสีย โดยตรง เช่น เกษตรกร
คนงาน เจ้าของเดิมและผูบ้ ริโภค
ข้อเรียกร้อง
เรากาลังเรียกร้องให้รฐั บาลกลางเข้ามามีบทบาทในการรับรองและสร้างความมั่นคงทาง
สังคมและเศรษฐกิจ ในช่วงเวลานี ้ ปฏิเสธหลักการกาไรสูงสุดตามแนวคิดกลไกตลาดและการ
กระจายรายได้ที่ไม่เท่าเทียม ของโดยมีขอ้ เรียกร้องสามข้อดังนี:้
1. ควำมมั่นคงสำหรับพนักงำน
 รายได้ขนั้ พืน้ ฐานสาหรับทุกคน
รับประกันค่าแรงขัน้ ต่าต่อสัปดาห์ 740.80 ดอลลาร์ออสเตรเลีย (ราว 15,000 บาท ข้อมูล
ณ วันที่ 11 เม.ย. 62)โดยจ่ายให้พนักงานที่ได้รบั ผลกระทบด้านเศรษฐกิจเนื่องจาก COVID-19
ด้วยเหตุผล เช่น ไม่สามารถทางานจากที่บา้ นได้ ตกงาน เจ็บป่ วยหรือต้องกักตัวเองอยู่ที่บา้ นโดย
ไม่ได้รบั ค่าแรงตามปกติ ซึ่งรวมถึงคนงานทัง้ หมดและลูกจ้างชั่วคราว ลูกจ้างทั่วไป ผูร้ บั เหมาและ
คนรับงานอิสระ ทางานผ่านออนไลน์ ไม่ว่าจะมีสถานะความเป็ นพลเมืองหรือไม่ก็ตาม และไม่ว่า
จะมีวีซ่าหรือไม่มีวีซ่าก็ตาม แม้ว่าพวกเรารูส้ ึกยินดีที่ทางรัฐบาลกลางได้ประกาศเพิ่มเงินที่จ่าย

ให้กบั ผูล้ งทะเบียนเข้ารับประกันการว่างงานเป็ นอัตราสองเท่า เรายังคงรักษาจุดยืนให้รฐั จ่ายเงิน
อุดหนุนช่วงว่างงานในอัตราเทียบเท่าค่าจ้างขัน้ ต่า
 ระบบประกันสุขภาพถ้วนหน้า
ทุกคนที่ อยู่ในออสเตรเลีย ในปั จจุบันทั้งผูถ้ ือวีซ่าและคนงานนอกระบบจะต้องสามารถ
เข้าถึงระบบประกันสุขภาพของรัฐได้
 ความเท่าเทียมสาหรับผูร้ บั สวัสดิการ
เพิ่มเงินสวัสดิการ Newstart (สวัสดิการของรัฐบาลออสเตรเลียเพื่อช่วยเหลือผูท้ ี่กาลังตก
งาน) และสิท ธิ ป ระโยชน์จ ากหน่ว ยงาน Centrelink(หน่ ว ยงานของรัฐ บาลออสเตรเลี ย ที่ มี
จุดประสงค์เพื่อช่วยเหลือประชาชนให้พึ่งพาตัวเองได้มากขึน้ ) เพื่อให้ทกุ คนได้รบั ค่าแรงขัน้ ต่าเป็ น
อย่างน้อย
 แก้ไขเกณฑ์รายได้สาหรับการเก็บภาษี
แก้ไขเกณฑ์ขนั้ ต่าสาหรับการจัดเก็บภาษี ที่จากเดิมเริ่มต้นจากผูม้ ีรายได้ $18,200 (ราว
376,000 บาท ข้อมูล ณ วันที่ 11 เม.ย. 62) เป็ น $25,000 (ราว 517,000 บาท ข้อมูล ณ วันที่ 11
เม.ย. 62) เป็ นการชั่วคราวเพื่อช่วยเหลือผูม้ ีรายได้ระดับต่าสุด
 เลื่อนการชาระหนีใ้ นการเช่าและการชาระเงินจานอง
ประกาศพัก ช าระหนี ้ทัน ที ใ นส่ว นของค่า เช่ า และเงิ น จ านอง พวกเรายิ น ดี ที่ รัฐ บาล
ออสเตรเลียออกประกาศเมื่อวันที่ 20 มีนาคม 2563 ปกป้องผูเ้ ช่าไม่ให้โดนไล่ออกจากที่พักอาศัย
ในช่วงเวลานี ้
2. ควำมปลอดภัยสำหรับแรงงำนข้ำมชำติ
 การเว้นโทษเรื่องวีซ่า
เว้นโทษเต็มรูปแบบสาหรับแรงงานข้ามชาติที่ไม่มีเอกสารถูกต้องตามกฎหมาย ยกเลิก
การบังคับใช้กฎหมายเพื่อกักขังบุคคลในกรณีที่เกี่ยวกับวีซ่าโดยกระทรวงกิจการภายใน

➢การคุม้ ครองจากการเลือกปฏิบตั ิ
รัฐต้องให้คามั่นว่าจะดาเนินนโยบายที่เคร่งครัดเพื่อขจัดทัศนคติชาตินิยมที่เกลียดกลัวคน
ต่างชาติ และคุม้ ครองชุมชนคนข้ามชาติจากการถูกทาร้ายอันเป็ นผลสืบเนื่องจากวิกฤติครัง้ นี ้
3. ควำมมั่นคงทำงอุตสำหกรรม
 พลังงานทดแทน
รวมการสร้า งพลัง งานทดแทนรู ป แบบใหม่ๆ และโครงสร้างพื ้น ฐานการส่งออกเป็ น
องค์ประกอบสาคัญของการกระตุน้ เศรษฐกิจจากวิกฤต COVID-19
 สร้างหลักประกันด้านความมั่นคงในการจ้างงาน
นายจ้างทุกรายต้องสร้างหลักประกันว่าจะไม่ดาเนินการปลดพนักงานในช่วงเวลานีแ้ ม้ว่า
ระบบการทางานเป็ น กะจะโดนยกเลิก เพื่อที่ คนงานจะได้กลับมาทางานตามปกติ เมื่อเปิ ด การ
ทางานเป็ นระบบกะอีกครัง้
➢ กิจการของภาครัฐ
อย่าเพียงใช้เงินทุนภาครัฐ ช่วยเหลือธุรกิจ ที่มีความจาเป็ นต่อสังคม แต่รฐั ต้องซือ้ กิจการ
เหล่านัน้ กลับมา โดยให้รฐั เป็ นเจ้าของสินทรัพย์สาธารณะ
 เงื่อนไขการช่วยเหลือกิจการโดยใช้เงินทุนภาครัฐ
อุตสาหกรรมทั้งหมดที่ได้รบั เงิน ช่วยเหลือจากรัฐบาลจะต้องมีมาตรการที่เข้มงวดทั้งใน
ด้านจริยธรรมต่อแรงงานและมาตรฐานด้านสิ่งแวดล้อม
ก้ำวต่อไป
เรามีความจาเป็ นเร่งด่วนที่จะต้องพัฒนาทางเลือกที่สมเหตุสมผลภายใต้ระบอบทุนนิยมที่
นาไปสู่วิกฤติ หลายระลอกในปั จ จุบัน เราจ าเป็ น จะต้องพัฒนาแนวทางและตกลงร่วมกันเพื่ อ
นาไปสูก่ ารเปลี่ยนแปลงโครงสร้างอานาจต่าง ๆ อย่างเป็ นระบบ เช่น รายได้ขนั้ พืน้ ฐานสาหรับทุก
คน (UBI) ความเป็ นประชาธิปไตย การจัดสรรและการกระจายทรัพยากรที่ท่วั ถึงกันอย่างเท่าเทียม
เทคโนโลยีและการสอดส่องเฝ้าระวัง รวมถึงสิ่งสาคัญที่สดุ คือเรื่องของอนาคตต่อเรื่องวิกฤตโลก
ร้อน

สหภาพของเราโชคดีที่มีหลายคนทุ่มเทเวลาอย่างมากในการคิดแก้ปัญหาเหล่านีแ้ ละเรา
ควรสนับสนุนพวกเขา
มีตวั อย่างจากคุณ Godfrey ที่เขียนถึงการแก้ไขปรับปรุง สิทธิ ในด้านที่จะเป็ นการเตรียม
ความพร้อมพวกเราเมื่อต้องเผชิญวิกฤตครัง้ หน้า เช่น เรื่องสิทธิลาป่ วยสาหรับคนงานทุกคน
สาหรับรายละเอียดเพิ่มเติม ดูได้ตามเว็บไซต์นี ้ https://overland.org.au/2020/03/why-we-need-two-weeks-special-leave-in-the-fightagainst-coronavirus/

