ป้ องกันวิกฤติการณ์อาหารโลก ปกป้ องสิทธิ & วิถีชีวิตของแรงงานผู้ผลิตอาหารสู่โลก
ไอยูเอฟ/แปซิฟิก
วันอาหารโลก ปี 2563
ในเดื อ นมิ ถุน ายน ปี 2563 องค์ก ารสหประชาชาติ อ อกมาเตื อ นว่ า เราก าลัง เผชิ ญ กับ วิ ก ฤตอาหารโลกที่ ย่ า แย่ ท่ี สุด
ในรอบ 50 ปี
การระบาดของโควิด -19 ทาให้เกิดข้อจากัดในการเดินทาง การขนส่งและการกระจายสินค้าซึ่ง ส่งผลกระทบต่อห่วงโซ่
อุปทานอาหารในทุกประเทศ การปิ ดพรมแดนทาให้เกิดภาวะสินค้าขาดแคลนและทาให้สินค้าราคาสูงขึน้ ในขณะที่ราคา
อาหารเพิ่มสูงขึน้ ในเมืองต่างๆ การระบาดของโรคก็ทาให้ชมุ ชนชนบทที่เปราะบางยากจนและเป็ นหนีส้ ิน
การหยุดชะงักของการขนส่งและการกระจายสินค้าส่งผลกระทบต่อทัง้ ปั จจัยการผลิตในการเกษตรและการขายพืชผลทา
ให้เกิดภาวะสินค้าขาดแคลนในเมืองและผลผลิตกลายเป็ นส่วนเกินในฟาร์ม ผลผลิตปริมาณมหาศาลได้รบั การขจัดทิง้ ใน
ขณะที่ผคู้ นหลายล้านต้องหิวโหย พ่อค้าแม่คา้ ริมถนนนอกระบบและคนที่ขายอาหารจากบ้านหลายสิบล้านคนทั่วภูมิภาค
ต้องสูญเสียวิถีการดารงชีวิต แรงงานตามฤดูกาลและแรงงานข้ามชาติตอ้ งเผชิญกับข้อจากัดในการเดินทางทาให้เกิดการ
ขาดแคลนแรงงานในไร่นา ฟาร์มและพืน้ ที่เพาะปลูกต่างๆ การสูญเสียค่าจ้างและวิถีชีวิตสร้างความสั่นคลอนต่อคนงาน
และครอบครัว ยิ่งในการแพร่ระบาดที่ทวีความรุนแรงขึน้ ยิ่งทาให้เกิดความเสี่ยงต่อชีวิตมากขึน้
ในภาวะที่การแพร่ระบาดทวีความรุนแรงขึน้ นี ้ เป็ นที่รบั รูก้ นั ว่าคนงานในอุตสาหกรรมอาหาร อุตสาหกรรมแปรรูปเนือ้ สัตว์
และอุตสาหกรรมการผลิตเครื่องดื่มนัน้ เป็ นแรงงานที่สาคัญ – ผลิตอาหารเพื่อหล่อเลีย้ งประชาชน แรงงานที่อยูใ่ น
อุตสาหกรรมที่สาคัญแต่ไม่ได้รบั การยอมรับและเคารพว่าเป็ นแรงงานที่สาคัญอย่างแท้จริง เมื่อเกิดการแพร่ระบาดนายจ้าง
ส่วนใหญ่ดาเนินการอย่างรวดเร็วเพื่อควบคุมความเสี่ยงด้านชื่อเสียงและภาพลักษณ์ของแบรนด์ ในขณะที่การควบคุมการ
แพร่ระบาดของโควิด-19 และปกป้องคนงานกลับเป็ นไปอย่างเชื่องช้า
แม้ว่ า งานที่ ไม่ ม่ ัน คงท าให้ค วามคุ้ม ครองของคนงานบั่น ทอนและสร้า งความเสี่ ย งมากขึ น้ การจ้า งงานเอาท์ซ อร์ส
(outsourcing) จากภายนอกและการจ้างงานชั่วคราวกลับเพิ่มขึน้ ในขณะที่อุตสาหกรรมแปรรูปเนือ้ สัตว์แสดงให้โลกเห็น
แล้วว่าความเปราะบางของคนงานสร้างผลกาไรแต่ไม่ใช่กับความปลอดภัยของคนงาน แม้ว่าการระบาดในโรงงานอาหาร
และเครื่องดื่มจะเพิ่มขึน้ รัฐบาลและนายจ้างในหลายประเทศก็โจมตีสหภาพแรงงานและฉวยโอกาสในการลงโทษคนงานที่
เป็ นสมาชิกสหภาพแรงงาน สหภาพแรงงานต่อสูเ้ พื่อสิทธิในการทางานที่ปลอดภัยในขณะที่สมาชิก สหภาพผลิตอาหาร
ให้แก่โลก
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เพื่อตอบสนองต่อวิกฤตที่กาลังทวีความรุนแรงนี ้ บริษัทระดับโลกด้านเกษตรและอุตสาหกรรมอาหารที่มีอานาจเหนือระบบ
อาหารของโลกพยายามฟื ้ นฟูการค้าระหว่างประเทศและกอบกูผ้ ลกาไรกลับมา ระบบดังกล่าวที่ตอ้ งการฟื ้ นฟูเป็ นระบบที่
อิงจากแบรนด์ท่ีมีมูลค่าสูงและราคาสินค้าโภคภัณฑ์; รายได้อันน้อยนิดและความยากจนในชนบท ผลผลิตสูงและสาร
กาจัดศัตรูพืชที่เป็ นพิษ อุตสาหกรรมการเกษตรที่ไม่ย่ งั ยืนและทาลายสิ่งแวดล้อม เป็ นระบบที่ก่อให้เกิดพิษจากสารเคมี
กาจัดศัตรูพืชถึง 3 ล้านรายทุกปี ส่งผลให้มีผเู้ สียชีวิตมากกว่า 250,000 ราย ระบบที่ประชากร 820 ล้านคนต้องอยู่ในความ
อดอยากก่อนที่จะเกิดโรคระบาดซึ่งเผชิญกับสิ่งที่เรียกว่า “ความไม่ม่นั คงทางอาหารเรือ้ รัง” คนงานเกษตร ชาวนาชายขอบ
และชุมชนของพวกเขาอยู่ในกลุ่มคนที่ ผลิตอาหารให้แก่ชาวโลกแต่ ประสบปั ญหาเป็ นผูท้ ่ี ไม่ม่ ันคงทางอาหารเรือ้ รัง ไม่
สามารถเลีย้ งปากท้องตนเองได้
ตัง้ แต่ก่อนการระบาดของโควิด-19 ระบบอาหารของโลกก็ตกอยู่ในช่วงวิกฤตแล้ว เป็ นระบบที่แบรนด์ชาที่ใหญ่ท่สี ดุ ในโลก
สามารถมอบชาชัน้ เยี่ยมให้ได้แต่ปฏิเสธที่จะให้คนงานในไร่ชาได้เข้าถึงสิทธิขนั้ พืน้ ฐานอย่างนา้ สะอาดและสุขอนามัยที่ดี
ระบบที่ซูเปอร์มาร์เก็ตยังได้กาไรแม้ว่าลดราคากล้วยที่วางขายแล้วก็ตาม ในขณะที่คนงานในสวนกล้วยกลับได้รบั สารพิษ
จากยาฆ่าแมลงและถูกลงโทษอย่างรุนแรงเพื่อจัดตัง้ สหภาพแรงงาน ระบบที่การจัดหาอาหารทะเลของโลกขึน้ อยู่กับการ
จับปลามากเกินไปและการย่อยสลายของสิ่งมีชีวิตใด ๆ ก็ตามในมหาสมุทรที่ขวางทาง ในขณะที่อาศัยระบอบการปกครอง
ที่โหดร้ายของการค้ามนุษย์และการบังคับใช้แรงงานบนเรือประมง และการทางานที่ไม่ปลอดภัยและไม่ปลอดภัยในโรงงาน
แปรรูปอาหารทะเล
ระบบอาหารของโลกเป็ นระบบที่อาศัยความยากจนในชนบทเพื่อใช้ประโยชน์จากเด็ก ๆ 98 ล้านคนในทุ่งนา ฟาร์มและ
สวน ในขณะที่ระบบการจ่ายค่าจ้างตามชิน้ งานบังคับให้เด็กทางานเคียงข้างพ่อแม่เพื่อหารายได้ท่เี พียงพอต้องการอยู่รอด
ซึ่งถือเป็ นค่าจ้างที่เพียงพอต่อการยังชีพแต่ไม่ใช่ค่าครองชีพที่เหมาะสม ระบบที่สร้างขึน้ จากการปกครองแบบปิ ตาธิปไตย
และความเปราะบางในเชิงสถาบันของผู้หญิ งโดยการล่วงละเมิดทางเพศและความรุ นแรงที่แพร่หลายจึงถูกเรียกว่า
"วัฒนธรรม" มากกว่าอาชญากรรมอุกอาจที่เป็ นอยู่ ระบบที่เลือกปฏิบัติและกี ดกันผู้หญิ งชายขอบที่โดยส่วนใหญ่ ใช้
พลังงานของพวกเขาถึงสิบเท่าเพื่อ ผลิตอาหารสู่ประชากรโลก ระบบที่แตกร้าวอย่างชัดเจนตัง้ แต่ก่อนการแพร่ระบาด จึง
สมควรที่จะเปลี่ยนระบบทัง้ หมดแทนที่จะเยียวยาเพราะว่าระบบนีน้ นั้ มาไกลเกินกว่าจะแก้ไข
ในระหว่างความสับสนวุ่นวายทัง้ จากคาแนะนาด้านนโยบาย แผนปฏิบตั ิการต่อไปของรัฐบาล คาสัญญาว่าจะผลิตวัคซีน
โครงการสิ่งแวดล้อมแห่งสหประชาชาติ (UNEP) ได้ตีพิมพ์รายงานในเดือนเมษายนปี 2563 โดยอธิบายว่าการระบาดของ
โรคนีเ้ กิดจากมนุษย์เราเอง และหากเราไม่เปลี่ยนวิธีการทาฟาร์มและเลีย้ งสัตว์โลก เราก็จะสร้างการระบาดครัง้ ต่อไป
เช่นกัน
รายงานของ UNEP อธิบายถึงการกระทาของมนุษย์ท่ีผลักดันการเกิดและการแพร่กระจายของโรคเช่นไวรัสโคโรนาสาย
พันธุ์ใหม่ท่ีทาให้เกิด COVID-19 ตัวนีว้ ่า "ตัวขับเคลื่อนของโรค" เหล่านี ้ ได้แก่ การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ การ
ทาลายสิ่งแวดล้อม เกษตรแบบอุตสาหกรรม ความต้องการโปรตีนจากสัตว์แ ละห่วงโซ่อุปทานอาหาร กล่าวอีกนัยหนึ่ง
ระบบอาหารของโลกช่วยให้เกิดโรคระบาดนี ้

2

เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดครัง้ ต่อไปและป้องกันวิกฤตอาหารโลกเราต้องไม่สร้างระบบอาหารโลกขึน้ มาใหม่ แต่ตอ้ งสร้าง
ระบบอาหารที่ย่งั ยืนต่อสิ่งแวดล้อมและสังคมที่เราต้องการ
เราต้องการระบบที่ย่งั ยืน เสมอภาคและยืดหยุ่นพอที่จะขจัดความรุนแรง ความเปราะบางและการกีดกันที่ผหู้ ญิงต้องเผชิญ
อย่างกว้างขวาง
เราต้องการระบบอาหารที่ย่งั ยืนบนพืน้ ฐานของการคุม้ ครองทางสังคมและสิทธิท่คี รอบคลุมโดยเริม่ จากสิทธิสากลในด้าน
อาหารและโภชนาการ
เราต้องการระบบอาหารที่ย่งั ยืนและยั่งยืนอยู่ได้โดยระบบนิเวศธรรมชาติและสภาพภูมิอากาศที่เปราะบางซึง่ เราอาศัยอยู่
เราต้องเคารพสิทธิของพนักงานด้านอาหารและเครื่องดืม่ อย่างปลอดภัยโดย:
การปกป้องงานในที่ทางาน
มั่นใจในความปลอดภัยในการทางาน
การส่งเสริมความเสมอภาคระหว่างเพศในที่ทางาน
เคารพการต่อรองร่วมกันในที่ทางาน
จ่ายค่าจ้างที่ยตุ ิธรรมในที่ทางาน
เพื่อป้องกันวิกฤตอาหารโลก
เราต้องยุตกิ ารใช้แรงงานเด็กในฟาร์ม ทุ่งนาและพืน้ ที่เพาะปลูก
เราต้องยุตกิ ารบังคับใช้แรงงานในฟาร์ม ทุ่งนาและพืน้ ที่เพาะปลูก
เราต้องยุตคิ วามรุนแรงต่อผูห้ ญิงในฟาร์ม ทุ่งนาและพืน้ ที่เพาะปลูก
เราต้องยุตกิ ารใช้สารกาจัดศัตรูพืชที่เป็ นอันตรายในฟาร์มทุ่งนาและพืน้ ที่เพาะปลูก
เราต้องยุตกิ ารทาลายสิ่งแวดล้อมในฟาร์มทุ่งนาและพืน้ ที่เพาะปลูก
เพื่อป้องกันวิกฤตอาหารโลก
คนงานในฟาร์มทุ่งนาและพืน้ ที่เพาะปลูกต้องมีสิทธิในอาหารและโภชนาการ
คนงานในฟาร์มทุ่งนาและพืน้ ที่เพาะปลูกต้องมีสิทธิในที่ดินและที่อยู่อาศัย
คนงานในฟาร์มทุ่งนาและพืน้ ที่เพาะปลูกต้องมีสิทธิได้รบั ค่าจ้างที่ยตุ ิธรรม
คนงานในฟาร์มทุ่งนาและพืน้ ที่เพาะปลูกต้องมีสิทธิ์เข้าร่วมสหภาพแรงงาน
เพื่อป้องกันวิกฤตอาหารโลก
แรงงานประมงต้องมีสิทธิเข้าร่วมสหภาพแรงงาน
แรงงานประมงต้องมีสิทธิในการคุม้ ครองทางสังคม
แรงงานประมงต้องมีสิทธิในการทางานที่ปลอดภัย
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แรงงานประมงต้องมีสิทธิได้รบั ค่าจ้าง
แรงงานประมงต้องมีการประมงที่ย่งั ยืน
เพื่อป้องกันวิกฤตอาหารโลก
ชาวนาชายขอบและคนงานในฟาร์มต้องการความคุม้ ครองทางสังคม
ชาวนาชายขอบและคนงานในไร่ตอ้ งการความคุม้ ครองในการทามาหากิน
เกษตรกรชายขอบและคนงานในฟาร์มต้องการการปกป้องสิ่งแวดล้อม
เกษตรกรชายขอบและคนงานในฟาร์มต้องการการดาเนินการด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
เพื่อป้องกันวิกฤตอาหารโลกเราต้องดาเนินการร่วมกันเพื่อสร้างระบบอาหารโลกตามสิทธิและยั่งยืนที่เราต้องการ
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