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ข้อเรียกร้องจาก IUF สืบเนื่องจากวิกฤติ COVID-19 ด้านความเท่าเทียมระหว่างเพศ
โรคระบาด COVID-19 ก่อให้เกิดวิกฤตด้านสุขภาพ
และวิกฤตเศรษฐกิจทั่วโลกซึ่งส่งผลกระทบต่อเรา
ทุกคน IUF อยากที่จะสร้างความมั่นใจว่าจากวิกฤต
COVID-19 นายจ้างและหน่วยงานด้านสาธารณสุข
รวมทั้งภาครัฐได้ใช้แนวทางดำ�เนินงานที่คำ�นึงถึง
เพศสภาพ เพราะในสถานการณ์วิกฤต COVID-19
แนวทางที่ตอบสนองต่อมิติทางเพศและบทบาทหญิง
ชายเป็นสิ่งจำ�เป็นต่อสังคมเพื่อที่จะไม่ก่อให้เกิดการ
ผลิตซ้ำ�ความไม่เท่าเทียมระหว่างเพศ หรือยิ่งเพิ่ม
ความรุนแรงมากขึ้นในช่วงที่มีโรคระบาดนี้ ซึ่งรวมถึง
ในสถานที่ทำ�งาน สถานบริการด้านสุขภาพ การทำ�
วิจัยและการป้องกันความรุนแรงต่อผู้หญิงและเด็กผู้
หญิง

นายจ้าง
1. เคารพและปฏิบัติตามสิทธิของพนักงานที่พึงมีที่ทำ�งาน
ที่ปลอดภัย มีสุขภาพแข็งแรงไม่มีการติดเชื้อและไม่มี
อันตรายร้ายแรง
2. เจรจาต่อรองร่วมกับสหภาพแรงงานและดำ�เนิน
นโยบายการไม่ยอมรับต่อการตีตรา และการคุกคาม
รวมถึงการล่วงละเมิดทางเพศในโลกของการทำ�งาน
3. ปรึกษาหารือกับพนักงานทั้งหญิงและชายรวมถึง
สหภาพแรงงานที่ทำ�หน้าที่เป็นตัวแทนของพนักงาน
เกี่ยวกับการใช้มาตรการป้องกันทั่วไปสำ�หรับแรงงาน
ทุกคน และให้ข้อมูลด้านสุขภาพและความปลอดภัย ให้
คำ�แนะนำ�และการฝึกอบรมที่เกี่ยวข้องรวมถึงที่เกี่ยวกับ
COVID-19 ด้วย
4. ดำ�เนินการให้มีผู้หญิงได้เข้าไปอยู่ในทีมหรือคณะ
ทำ�งานที่มีอำ�นาจตัดสินใจเกี่ยวกับเรื่องสุขภาพและ
ความปลอดภัย รวมถึงในคณะกรรมการด้านความ
ปลอดภัยและอาชีวอนามัยด้วย
5. ในกรณีที่จำ�เป็น จัดเตรียมให้พนักงานหญิง (และชาย)
มีอุปกรณ์ป้องกันส่วนบุคคลที่เหมาะสมซึ่งปรับให้เข้า
กับร่างกาย (เช่น ถุงมือ อุปกรณ์ป้องกันระบบทางเดิน
หายใจ แว่นตานิรภัย ชุดทำ�งานและชุดป้องกัน)

ใช้ค�ำ แนะนำ�ของ IUF ทีเ่ ผย
แพร่เมือ่ เร็ว ๆ นีเ้ กีย่ วกับ
แนวทางทีค่ �ำ นึงถึงเพศสภาพ
ในเรือ่ งอาชีวอนามัยและ
ความปลอดภัยในการทำ�งาน
เพือ่ การเจรจาต่อรองร่วมและ
เปลีย่ นแปลงในเรือ่ งสำ�คัญ
ในสถานทีท่ �ำ งานโดยเฉพาะ
อย่างยิง่ ในช่วงวิกฤตนี้

6. จัดให้มีห้องสุขาที่ปลอดภัย เป็นส่วนตัว สะอาด มี
สิ่งอำ�นวยความสะดวกในการซักล้างและเข้าถึงน้ำ�ที่
สะอาด ดื่มได้ พนักงานได้ใช้สิ่งอำ�นวยความสะดวกที่
จำ�เป็นในระหว่างวันทำ�งานโดยไม่ต้องกลัวว่าจะมีความ
ผิดหรือโดนตำ�หนิ
7. จัดให้มีสถานที่สำ�หรับล้างมือที่เหมาะสมและจัดเตรียม
น้ำ�ยาฆ่าเชื้อทั่วทั้งสถานที่ทำ�งาน
8. แนะนำ�มาตรการคุ้มครองเพิ่มเติมสำ�หรับพนักงานหญิง
ที่ตั้งครรภ์และพนักงานหญิงที่เข้าสู่วัยหมดประจำ�เดือน
โดยเฉพาะผู้หญิงที่มีอาการปวดร่วมด้วย
9. เคารพสิทธิแรงงานของคนงานทุกคนที่มีความจำ�เป็น
ต้องได้รับการอำ�นวยความสะดวกจากที่ทำ�งานในการ
ดูแลครอบครัวในช่วงวิกฤต

ข้อเรียกร้องจาก IUF สืบเนื่องจากวิกฤติ COVID-19 ด้านความเท่าเทียมระหว่างเพศ
ภาครัฐ
1. ออกกฎหมายเพื่อสิทธิในการลาป่วยและการเข้าถึงการ
รักษาพยาบาลซึ่งควรเป็นสิทธิของพนักงานทุกคนไม่ว่า
จะมีรูปแบบการจ้างงานแบบใดก็ตาม ทั้งการจ้างงาน
ภายใต้เศรษฐกิจในระบบและนอกระบบ
2. คุ้มครองค่าจ้างและรายได้ จัดทำ�แผนจำ�นอง การให้เช่า
และแผนชะลอสินเชื่อ
3. แรงงานข้ามชาติที่ไม่มีเอกสารทำ�งาน ภาครัฐต้องปรับ
ให้เข้าสู่กระบวนการจ้างงานที่ถูกต้อง
4. จัดหากองทุนฉุกเฉินเพื่อช่วยเหลือแรงงานที่ตกงานทั้ง
แบบชั่วคราวและถาวรรวมถึงแรงงานข้ามชาติทุกคน
แรงงานหญิงนั้นมีความเปราะบางด้วยเหตุดังกล่าวข้าง
ต้น แรงงานหญิงข้ามชาติยิ่งมีความเปราะบางมากกว่า
ดังนั้นจึงต้องได้รับการคุ้มครองเช่นกัน
5. จัดตั้งกระบวนการเจรจาต่อรองร่วมภายใต้ระบบ
ไตรภาคีเพื่อจัดเตรียมศูนย์เลี้ยงเด็กในกรณีฉุกเฉิน และ
หาวิธีที่จะให้แรงงานหญิงที่ยังต้องทำ�งานในโรงงาน
ฟาร์มหรือพื้นที่เพาะปลูกได้เดินทางไปทำ�งานอย่าง
ปลอดภัย

ในส่วนของอุตสาหกรรมต่างๆ ที่อยู่ภายใต้ความรับผิดชอบของ IUF ผลก
ระทบของวิกฤตครั้งนี้ต่อผู้หญิงมีความสำ�คัญอย่างยิ่ง อุตสาหกรรม
การเกษตรและการแปรรูปอาหารอยู่ภายใต้แรงกดดันอย่างหนักจากการ
ระบาดของ COVID-19 ภาคส่วนต่างๆ ทั้งธุรกิจโรงแรม ร้านอาหารและ
การจัดเลี้ยงและการท่องเที่ยว (HRCT) ต่างเข้าสู่ภาวะวิกฤต
• แรงงานภาคเกษตรในประเทศที่มีรายได้ต่ำ�เป็นผู้หญิงถึง 66.5%
• ในอุตสาหกรรมสัตว์ปีกและอุตสาหกรรมแปรรูปอาหารมีแรงงานผู้หญิง
ในสัดส่วนที่มากกว่าผู้ชาย
• ในอุตสาหกรรมโรงแรม ร้านอาหาร จัดเลี้ยงและการท่องเที่ยว (HRCT)
ผู้หญิงเป็นตัวแทนส่วนใหญ่ของพนักงานทำ�ความสะอาดโรงแรม
พนักงานร้านกาแฟและพนักงานในร้านอาหาร
• ผู้หญิงที่ทำ�งานไม่มั่นคง เป็นลูกจ้างชั่วคราวและมีรายได้น้อยจะเป็นก
ลุ่มแรกที่ได้รับผลกระทบจากวิกฤตเศรษฐกิจและสังคมขนาดใหญ่
• จนถึงปัจจุบันมีเด็กหลายร้อยล้านคนต้องอยู่บ้านแทนการไปโรงเรียน
ซึ่งมีผลกระทบต่อผู้หญิงในฐานะผู้ดูแลหลักในครอบครัว หมายความ
ว่าผู้หญิงบางคนจะต้องลาออกจากงานเมื่อไม่ได้รับการคุ้มครองทาง
สังคมอย่างเพียงพอ ซึ่งก่อให้เกิดการจำ�กัดอิสรภาพทางการเงิน
• ผู้หญิงที่ยังต้องทำ�งานในช่วงวิกฤตจะต้องดูแลการเรียนการสอนที่บ้าน
การศึกษาทางไกลสำ�หรับลูก ในขณะเดียวกันก็ต้องรับผิดชอบหน้าที่
การงาน เพื่อให้มีเสบียงเพียงพอสำ�หรับครอบครัวและดูแลผู้สูงอายุใน
บ้าน
• ทั้งผู้ชายและผู้หญิงต่างก็ต้องรับมือทางด้านจิตใจและอารมณ์จาก
วิกฤตครั้งนี้
• •ข้อจำ�กัดในการเดินทางระหว่างประเทศส่งผลกระทบต่อแรงงานหญิง
เช่น ลูกจ้างทำ�งานบ้าน
• แรงงานที่ทำ�งานบ้านในประเทศต่างๆ ที่ได้รับผลกระทบมีงานเพิ่มขึ้น
แต่กลับไม่ได้รับค่าจ้างล่วงเวลา หรือบางคนถูกไล่ออกโดยไม่มีเงิน
ชดเชยและส่วนใหญ่ไม่ได้รับการคุ้มครองจากโครงการทางสังคมใดๆ
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7. ปรับเพิ่มทรัพยากรเพื่อดูแลสุขอนามัยด้านการเจริญ
พันธุ์ และไม่นำ�ทรัพยากรส่วนนี้ไปใช้เพื่อจุดประสงค์อื่น

จนถึงขณะนี้สัดส่วนหญิงชายกับการติดเชื้อไวรัสอยู่ในระดับที่เท่ากัน แต่
มีความแตกต่างในการเสียชีวิตและความอ่อนแอต่อโรค หลักฐานแสดง
ให้เห็นว่ามีผู้ชายเสียชีวิตมากกว่าผู้หญิง อย่างไรก็ตามผู้หญิงและผู้ชาย
ได้รับผลกระทบในด้านที่แตกต่างกันจากวิกฤต COVID-19 ผู้หญิงอยู่
ในแนวหน้าของการระบาดใหญ่เนื่องจากมีผู้หญิงทำ�งานในภาคบริการ
สุขภาพและสังคมสูงถึง 70% อีกทั้งพนักงานเก็บเงินในซูเปอร์มาร์เก็ต
และโรงอาหารส่วนใหญ่ก็เป็นผู้หญิงเช่นกัน

8. ดำ�เนินการให้มีสัดส่วนผู้หญิงมากขึ้นในคณะทำ�งาน
ต่างๆ ที่มีอำ�นาจตัดสินใจโดยเฉพาะอย่างยิ่งในเรื่องที่
เกี่ยวข้องกับสาธารณสุข (รวมถึง COVID-19) และอาชีว
อนามัยและความปลอดภัย
9. วิจัยผลกระทบจาก COVID-19 (รวมถึงผลกระทบทาง
เศรษฐกิจและสังคม) และการวิจัยดังกล่าวต้องคำ�นึงถึง
มิติทางเพศ และผลการวิจัยต้องเน้นประเด็นผู้หญิงเป็น
หลัก
10. งานวิจัยทางการแพทย์ในการพัฒนายาและ / หรือวัคซีน
ต้องคำ�นึงถึงความแตกต่างระหว่างเพศกำ�เนิดและเพศ
สภาวะเพื่อมีการป้องกันที่เหมาะสม

เรียนรู้จากการเผชิญกับโรคระบาดที่เกิดขึ้น
เมื่อไม่นานมานี้
บทเรียนหนึ่งที่เรียนรู้จากการระบาดของโรคอีโบลา ที่ประเทศแอฟริกา
ในปี พ.ศ.2557-2559 นั้นคือ เพราะบทบาททางเพศในสาธารณรัฐ
ประชาธิปไตยคองโกที่มีผู้ติดเชื้อสองในสามเป็นผู้หญิง แต่ในขณะ
เดียวกันกลับไม่มีผู้หญิงอยู่ในคณะทำ�งานต่างๆ ที่มีอำ�นาจตัดสินใจเพื่อ
แก้ไขปัญหาการแพร่ระบาดของโรค ในภูมิภาคที่ติดเชื้ออีโบลา ผู้หญิง
ไม่มีสิทธิมีเสียงเรียกร้องเมื่อทรัพยากรที่จัดสรรให้กับการดูแลด้านอนามัย
เจริญพันธุ์ถูกนำ�ไปใช้แก้ไขปัญหาโรคระบาด เป็นผลให้อัตราการตาย
ของมารดาจากการคลอดเพิ่มขึ้นถึง 75%
มีโอกาสอันริบหรี่ที่สิ่งต่าง ๆ จะเปลี่ยนแปลงในเร็ววัน ตัวอย่างเช่น

เข้าร่วมในการรณรงค์สนับสนุนให้รัฐบาลให้สัตยาบัน
อนุสัญญา C190 ของILO ซึ่งเป็นเรื่องการขจัดความ
รุนแรงและการคุกคามในโลกแห่งการทำ�งาน
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6. จัดตั้งกระบวนการเจรจาต่อรองร่วมภายใต้ระบบ
ไตรภาคีโดยเร่งด่วน เพื่อจัดหาสถานพักพิงเพิ่มเติม
สำ�หรับผู้ที่ตกเป็นเหยื่อของความรุนแรงในครอบครัว
(รวมถึงการขอใช้ห้องพักของโรงแรมที่ไม่มีผู้เข้าพัก) เพื่อ
ให้สามารถหลบหนีจากสภาพแวดล้อมที่อันตรายถึงชีวิต
ได้โดยเร็วที่สุด และรัฐต้องกำ�หนดให้การทำ�งานของผู้
เชี่ยวชาญและองค์กรต่างๆ ที่ดูแลเรื่องความรุนแรงใน
ครอบครัวเป็นบริการพื้นฐานที่จำ�เป็นช่วงวิกฤต

ผลกระทบของวิกฤตต่อผู้หญิง

กว่า 72% ของผู้ดำ�รงตำ�แหน่งบริหารงานด้านสุขภาพของรัฐบาลทั่ว
โลกเป็นผู้ชาย คณะทำ�งานเฉพาะกิจ COVID-19 ที่เพิ่งก่อตั้งขึ้นใน
สหรัฐอเมริกาประกอบด้วยผู้ชาย 12 คนโดย 11 คนเป็นชาวคอเคเซียน
ผิวขาว
การกักกันบริเวณและการกักตนเองอยู่ที่บ้าน ส่งผลให้ผู้หญิงต้องเผชิญ
กับความรุนแรงและการทารุณกรรมในครอบครัวมากขึ้น ทั้งนี้อาจจะเป็น
เพราะมีคู่ครองที่ใช้ความรุนแรงอยู่ก่อนแล้วหรือคู่ครองที่หันมาใช้ความ
รุนแรงมากขึ้นเนื่องจากความเครียดที่ก่อตัวสะสมจากปัญหาทางการเงิน
อีกทั้งความเสี่ยงของการล่วงละเมิดทางเพศการมีเพศสัมพันธ์ระหว่าง
สมาชิกในครอบครัวเดียวกัน และการตั้งครรภ์ในหมู่วัยรุ่นก็เพิ่มขึ้นเป็น
อย่างมาก

