UFCW เรียกร้องให้กระทรวงเกษตรและทำเนียบขำวคุม้ ครองคนงำนผลิตและแปรรูปเนือ้ สัตว์
รวมทัง้ ห่วงโซ่อปุ ทำนสินค้ำอำหำรของอเมริกำ
30 เมษำยน 2020
เมื่อสัปดำห์ที่ผ่ำนมำ สหพันธ์แรงงำนอำหำรและพำณิชยกรรมแห่งประเทศสหรัฐอเมริกำ (UFCW) ได้
ทำหนังสือถึงกระทรวงเกษตรของสหรัฐฯ (USDA) เรียกร้องให้นำยซอนนี เพอร์ดรู ฐั มนตรีว่ำกำรฯ ดำเนิน
มำตรกำรเร่งด่วนเพื่อคุม้ ครองคนงำนผลิตเนือ้ และคนงำนแปรรูปอำหำรรวมทัง้ ระบบห่วงโซ่อปุ ทำนสินค้ำ
อำหำรในช่วงกำรแพร่ระบำดของโรคโควิด-19 และเรียกร้องให้มีกำรตรวจหำเชือ้ และจัดหำอุปกรณ์ป้องกันส่วน
บุคคลหรือPPE นอกจำกนี้ ทำงสหพันธ์ฯ ได้ทำหนังสือถึงรองประธำนำธิบดีไมค์ เพนซ์ ซึ่งเป็ นหัวหน้ำ
คณะทำงำนเฉพำะกิจสูว้ ิกฤตโควิด-19ของทำเนียบขำว เรียกร้องให้ยกระดับควำมสำคัญของมำตรกำรด้ำน
ควำมปลอดภัยในมำตรฐำนเดียวกันสำหรับคนงำนอุตสำหกรรมแปรรูปเนือ้ และอำหำร สหพันธ์แรงงำนอำหำร
และพำณิชยกรรม (UFCW) ถือเป็ นองค์กรตัวแทนคนงำนแปรรูปและแพคสินค้ำเนือ้ สัตว์และแปรรูปอำหำรกว่ำ
สองแสนห้ำหมื่นคนทั่วสหรัฐอเมริกำ
ในหนังสือถึงกระทรวงเกษตรและรองประธำนำธิบดี สหพันธ์ฯ ได้นำเสนอขัน้ ตอนเร่งด่วน ๕ ประกำร
ด้วยกันเพื่อคุม้ ครองคนงำนเนือ้ และแปรรูปอำหำร ดังนี้
• ให้ควำมสำคัญกับกำรตรวจหำเชือ้ ไวรัสให้กบั แรงงำนที่จำเป็ นต่อสังคม เพื่อสร้ำงหลักประกันด้ำน
สุขภำพควำมปลอดภัยของคนงำนและรักษำปริมำณกำรผลิตสินค้ำอำหำร คนงำนที่ถือเป็ นกระดูกสัน
หลังเหล่ำนี้ เช่น ผูท้ ที่ ำงำนในโรงงำนแปรรูปเนือ้ และอำหำร ต้องได้รบั กำรตรวจหำเชือ้ เป็ นลำดับแรก
• เร่งจัดหำอุปกรณ์ป้องกัน(PPE)ให้แรงงำน แม้ว่ำกำรรักษำระยะห่ำงทำงกำยภำพและสังคมมี
ควำมสำคัญอย่ำงยิ่งต่อกำรป้องกำรกำรแพร่เชือ้ โรคโควิด-19 คนงำนยังจำเป็ นต้องใช้อปุ กรณ์ป้องกัน
เช่น หน้ำกำกอนำมัยและถุงมือ แต่ในควำมเป็ นจริง สมำชิกสหพันธ์แรงงำนส่วนมำกยังขำดอุปกรณ์
ป้องกันทีจ่ ำเป็ นต่อกำรทำงำนและลดควำมเสี่ยงจำกกำรสัมผัสเชือ้ โรค ดังนัน้ จึงเป็ นควำมจำเป็ น
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อย่ำงยิ่งยวดทีก่ ระทรวงเกษตรโดยควำมร่วมมือกับคณะทำงำนเฉพำะกิจของทำเนียบขำว ให้
ควำมสำคัญกับกำรจัดหำอุปกรณ์ป้องกันให้กบั คนงำนแปรรูปเนือ้ และอำหำร ทัง้ นีเ้ พื่อดูแลป้องกัน
สุขภำพควำมปลอดภัยให้กบั คนงำน และเพื่อรักษำปริมำณกำรผลิตอำหำรให้มพี อต่อกำรบริโภค
• ระงับข้อยกเว้นเกีย่ วกับควำมเร็วสำยพำนกำรผลิตโดยทันที ในช่วงสองสัปดำห์แรกของเดือนเมษำยน
ทำงหน่วยงำนตรวจสอบมำตรฐำนควำมปลอดภัยอำหำรภำยใต้ควำมรับผิดชอบของกระทรวงเกษตร
มีมติเห็นชอบให้ยกเว้นระเบียบเดิม ๑๑ ข้อเกีย่ วกับโรงงำนเนือ้ ไก่ โดยอนุญำตให้โรงงำนสำมำรถเพิ่ม
ควำมเร็วสำยพำนกำรผลิตได้ แทนทีจ่ ะคุม้ ครองระบบกำรผลิตอำหำรและคนงำน ข้อยกเว้นเหล่ำนี้
กลับส่งผลให้คนงำนต้องทำงำนชิดกันเกินไป และยิง่ เพิ่มควำมเสี่ยงมำกกว่ำเดิมในกำรสัมผัสหรือ
แพร่กระจำยเชือ้ ไวรัส จึงมีควำมจำเป็นอย่ำงยิ่งยวดที่ทำงกระทรวงเกษตรจะต้องระงับข้อยกเว้นฉบับ
ดังกล่ำวโดยทันที และระงับข้อยกเว้นทัง้ หมดที่อนุญำตให้โรงงำนเพิ่มควำมเร็วสำยพำนกำรผลิต
• ออกคำสั่งภำยใต้ขอบเขตรับผิดชอบเพื่อบังคับใช้กำรรักษำระยะห่ำงทำงสังคม เพื่อทีจ่ ะคุม้ ครอง
คนงำนตำมหน้ำที่รบั ผิดชอบและป้องกันกำรแพร่กระจำยเชือ้ บริษัทต่ำงๆจะต้องบังคับใช้และ
ออกเป็ นมำตรกำรบังคับให้รกั ษำระยะห่ำงทำงกำยภำพในระยะหกฟุตให้ได้มำกที่สดุ แม้ว่ำจะทำให้
ควำมเร็วผลิตลดลงกว่ำเดิมก็ตำม หำกกำรรักษำระยะห่ำงไม่สำมำรถทำได้ บริษัทต่ำงๆจะต้องใช้แผง
กัน้ ทีท่ ำจำกอครีลิคใสเพื่อคุม้ ครองคนงำน และ/หรือคนงำนทุกคนต้องได้รบั หน้ำกำกอนำมัยที่สำมำรถ
ใช้ใส่ทำงำนภำยใต้สภำพกำรทำงำนที่หนักหน่วง
• คัดแยกและกักกันคนงำนที่แสดงอำกำรป่ วยหรือผลตรวจเชือ้ เป็ นบวก ภำยใต้สถำนกำรณ์กำรแพร่
ระบำดครัง้ ใหญ่สดุ ขณะนีท้ ี่เกิดขึน้ ในโรงงำนสมิทฟิ ลด์ฟู้ดส์ในเมืองซูฟอลล์ รัฐเซำท์ดำโกต้ำ จึงมีควำม
จำเป็นอย่ำงยิ่งยวดทีจ่ ะต้องตรวจหำและคัดแยกคนงำนทีผ่ ลตรวจเป็นบวกหรือผูท้ ี่แสดงอำกำรป่ วย
ของโรคโควิด-19 คนงำนเหล่ำนีค้ วรได้รบั อนุญำตให้หยุดงำนกักตัวที่บำ้ นโดยได้รบั ค่ำจ้ำง ซึง่ เป็นไป
ตำมคำแนะนำของศูนย์ควบคุมและป้องกันโรคติดต่อ
ในงำนแถลงข่ำวเมื่อสัปดำห์ที่ผ่ำนมำ สหพันธ์ฯได้แถลงควำมคืบหน้ำเกี่ยวกับควำมรุนแรงและ
ผลกระทบต่อชีวิตจำกไวรัสโควิด-19 จำกกำรประเมินภำยในล่ำสุด พบว่ำมีคนงำนแปรรูปเนือ้ และอำหำรยี่สิบ
คนทีเ่ สียชีวติ นอกจำกนี้ มีคนงำนแปรรูปเนือ้ ไม่ต่ำกว่ำห้ำพันคนและคนงำนแปรรูปอำหำรไม่ต่ำกว่ำพันห้ำร้อย
คนที่ได้รบั ผลกระทบโดยตรงจำกไวรัส ตัวเลขประมำณกำรณ์นคี้ ือคนงำนแปรรูปเนือ้ และอำหำรที่ได้รบั

2

ผลกระทบโดยตรงรวมถึงคนที่มีผลตรวจเชือ้ เป็นบวก ไปทำงำนไม่ได้เนื่องจำกต้องกักตัว อยู่ระหว่ำงรอผลกำร
ตรวจ หรือกำลังรักษำตัวอยูใ่ นโรงพยำบำลและหรือมีอำกำรป่ วยเพียงเล็กน้อย
จำกตัวเลขประมำณกำรณ์ใหม่แสดงให้เห็นว่ำโรงงำน 22 แห่ง ทัง้ ที่มีและไม่มีสหภำพแรงงำนใน
โรงงำนได้ปิดทำกำรเป็ นระยะๆในช่วงสองเดือนที่ผ่ำนมำ ซึ่งกำรปิ ดทำกำรชั่วครำวดังกล่ำวส่งผลกระทบต่อ
คนงำนกว่ำสำมหมื่นห้ำพันชีวิต และปริมำณกำรผลิตเนือ้ หมูลดลงร้อยละ 25 ส่วนปริมำณกำรผลิตเนือ้ วัว
ลดลงร้อยละ 10
ในระหว่ำงกำรแถลงข่ำว ภัยคุกคำมต่อแรงงำนผลิตและแปรรูปสินค้ำประเภทเนือ้ สัตว์ของอเมริกำยิ่ง
โดดเด่นด้วยถ้อยเรื่องเล่ำจำกคนงำนห้ำคนที่พดู ถึงควำมเสี่ยงเป็นอย่ำงมำกทีท่ งั้ ตนเองและเพื่อนร่วมงำนต้อง
เผชิญในทุกๆวันในโรงงำนแปรรูปสินค้ำเนือ้ สัตว์ที่มีขนำดใหญ่เป็ นลำดับต้นๆ ของประเทศ ควำมเสีย่ งที่โดด
เด่นที่คนงำนเหล่ำนีก้ ล่ำวเน้นเป็ นพิเศษคือเรื่องของกำรขำดอุปกรณ์ป้องกันหรือPPE ควำมเร็วสำยพำนที่
เพิ่มขึน้ ที่ทำให้ควำมระมัดระวังเรื่องระยะห่ำงขณะทำงำนแทบจะเป็ นไปไม่ได้
คนงำนผลิตเนือ้ และแปรรูปอำหำรตกอยู๋ในสภำวะอันตรำยขัน้ ร้ำยแรง และระบบกำรผลิตอำหำรเพื่อ
ป้อนคนในประเทศตกอยู่ในสภำวะสั่นคลอนเช่นกันจำกกำรแพร่ระบำดของไวรัสโคโรนำสำยพันธุใ์ หม่ ถ้ำหำก
คนงำนในโรงงำนผลิตอำหำรเหล่ำนีค้ ือกระดูกสันหลังของชำติดงั ที่ท่ำนผูน้ ำประเทศที่มำจำกกำรเลือกตัง้ ได้
กล่ำวไว้แล้ว ดังนัน้ ถึงเวลำแล้วที่ผนู้ ำที่มำจำกกำรเลือกตัง้ ของพวกเรำจะต้องจัดหำอุปกรณ์ป้องกันทีจ่ ำเป็ น
อย่ำงยิ่งให้กบั คนงำนเหล่ำนี้ “ผมแน่ใจเลยว่ำหำกปรำศจำกมำตรฐำนควำมปลอดภัยในระดับชำติเพื่อ
คุม้ ครองคนงำนเหล่ำนีจ้ ำกไวรัสโคโรนำ นั่นแปลว่ำอีกหลำยชีวิตที่ตอ้ งสูญเสีย คนงำนอีกมำกที่ตอ้ งติดเชือ้
และระบบกำรผลิตอำหำรของประเทศจะสั่นคลอน” จำกคำกล่ำวของนำยมำร์ค แพร์โรน ประธำนสหภำพ
แรงงำน
“ทั่วสหรัฐฯขณะนี้ เรำได้เห็นผลกระทบจำกกำรที่รฐั บำลล้มเหลวด้ำนกำรช่วยเหลือคุม้ ครองคนงำนที่
เป็ นกระดูกสันหลังของชำติ รัฐบำลจำเป็ นต้องจัดให้มกี ำรตรวจหำเชือ้ จัดหำอุปกรณ์ป้องกัน และออกระเบียบ
ปฏิบตั ิดำ้ นควำมปลอดภัยที่ตรงจัดชัดเจนเพื่อให้บริษัทต่ำงๆ นำไปบังคับใช้และปฏิบตั ติ ำม ไม่ใช่แค่คดิ ว่ำเรำ
จะมีเนือ้ วัว เนือ้ ไก่ เนือ้ หมูพอทำนในครอบครัวหรือไม่ สำหรับคนงำนเหล่ำนีม้ นั คือควำมเป็นควำมตำย”
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สำหรับหนังสือฉบับภำษำอังกฤษที่ส่งถึงกระทรวงเกษตรของสหรัฐอเมริกำ สำมำรถคลิกอ่ำนได้ที่
www.ufcw.org/wp-content/blogs.dir/61/files/2020/04/Letter-to-USDA-.pdf
และหนังสือถึงรองประธำนำธิบดีไมค์ เพนซ์ สำมำรถคลิกอ่ำนได้ที่ http://www.ufcw.org/wpcontent/blogs.dir/61/files/2020/04/Letter-to-Vice-President-Pence.pdf
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