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ความคิดเห็นที่ปรากฏในหนังสือเล่มนี ้ ไม่ถือว่าเป็ นความคิดเห็นของมูลนิธิฟรี ดริ ค เอแบร์ ท

คำ�นำ�

สหภาพแรงงานทัว่ โลกก�ำลังเผชิญกับสถานการณ์ ความท้ าทายที่คล้ ายคลึงกัน
อันเป็ นผลมาจากปั จจัยหลายประการ ได้ แก่ การขยายตัวของระบอบการปกครอง
ทีเ่ น้ นการควบคุมและกลไกแบบอนุรักษ์ นยิ ม การเปลีย่ นแปลงเทคโนโลยีทคี่ กุ คาม
รูปแบบการจ้ างงานที่เอื ้อต่อการรวมกลุม่ ของแรงงาน การจ้ างงานนอกระบบและ
การจ้ างงานระยะสันที
้ ่มีมากจนกลายเป็ นเรื่ องธรรมดา อย่างไรก็ตาม สหภาพแรงงานก็ไม่ได้ อยู่ในสภาพที่หมดหวังหรื อตังรั
้ บอย่างเดียว สหภาพแรงงานยังมี
อ� ำนาจหลากหลายรู ปแบบ ดังนัน้ สหภาพแรงงานจึงมี ทางเลือกในการที่ จะ
ประยุกต์ใช้ พัฒนา หรื อปฏิเสธทรัพยากรอ�ำนาจของตน ในสถานการณ์ที่วิถีการ
ผลิตแบบทุนนิยมมีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ วและสร้ างแรงกดดันต่อก�ำลัง
แรงงาน จ�ำเป็ นที่สหภาพแรงงานต้ องปรับตัว หรื อไม่เช่นนันก็
้ จะสูญเสียบทบาท
ของตน
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“สหภาพแรงงานในการเปลี่ยนแปลง” โดยการรวบรวมและน�ำเสนอเรื่ องราวของ
สหภาพแรงงานจากประเทศต่างๆ ทัว่ โลก ที่ประสบความส�ำเร็ จ โครงการนีม้ ี
วัตถุประสงค์เพื่อปรับเปลี่ยนการน�ำเสนอเรื่ องเล่าของสหภาพแรงงาน จากเดิมที่
มักถูกน� ำเสนอว่าเป็ นเหยื่ อของโลกาภิ วัตน์ เป็ นการน� ำเสนอเรื่ องเล่าใหม่ว่า
สหภาพแรงงานเป็ นองค์กรตัวแทนที่มีอ�ำนาจ ตัวอย่างจากกรณีศึกษาสหภาพแรงงานที่ประสบความส�ำเร็จได้ แสดงให้ เห็นว่าสหภาพแรงงานสามารถมีสว่ นร่วม
ก�ำหนดรูปร่างของโลกาภิวตั น์ได้

มูลนิธิฟรี ดริ ค เอแบร์ ท ส�ำนักงานประเทศไทย เห็นว่า บทเรี ยนจากตัวอย่างที่ดี
เหล่านี ้น่าจะเป็ นประโยชน์สำ� หรับการศึกษาและแสวงหาแนวทางส�ำหรับสังคมไทย
จึงได้ ดำ� เนินการแปลกรณีตวั อย่าง 6 กรณี เป็ นภาษาไทย และจัดพิมพ์เป็ นหนังสือ
เล่มนี ้ขึ ้น
ทางมูลนิธิฯ ขอขอบคุณผู้แปล คือ คุณรังสินี ไชยคุณ และบรรณาธิการด้ านศัพท์
วิชาการแรงงาน คือ คุณศักดินา ฉัตรกุล ณ อยุธยา และหวังว่าหนังสือเล่มนี ้จะเป็ น
ประโยชน์ส�ำหรับทุกท่านที่สนใจเรื่ องแนวทางการพัฒนาของขบวนการแรงงาน
มูลนิธิฟรี ดริ ค เอแบร์ ท ส�ำนักงานประเทศไทย
พฤษภาคม 2562

สารบัญ
การเปลี่ยนผ่านของสหภาพแรงงาน
มหกรรมการแข่งขันกีฬาขนาดใหญ่ในบราซิล
และยุทธศาสตร์ ใหม่ๆ ของสหภาพแรงงาน
ในอุตสาหกรรมก่อสร้ าง
10
การเปลี่ยนผ่านของสหภาพแรงงาน
การสร้ างอ�ำนาจของผู้ใช้ แรงงานในเกาหลีใต้ ขึ ้นมาใหม่
นอกขอบเขตของบริ ษัท
60
การเปลี่ยนผ่านของสหภาพแรงงาน
การเปลี่ยนแปลงสหภาพแรงงานภาคการขนส่ง
ผ่านการรวมกลุม่ องค์กรขนาดใหญ่ของแรงงานนอกระบบในยูกนั ดา
110

การเปลี่ยนผ่านของสหภาพแรงงาน
ขบวนการสหภาพแรงงานและประชาธิปไตย
ในอินโดนีเซีย 2553, 2556 และหลังจากนัน้
164
การเปลี่ยนผ่านของสหภาพแรงงาน
ประสบการณ์ของศูนย์กลางแรงงาน
เพื่อความเป็ นเอกภาพแห่งบราซิล (CUT)
ในช่วงการบริ หารประเทศของรัฐบาลจากพรรคแรงงาน
ในประเทศบราซิล (2546-2559)
220
การเปลี่ยนผ่านของสหภาพแรงงาน
การประเมินความพยายามของนัมซ่า
ในการพัฒนาความเป็ นอิสระทางการเมืองและการท�ำงาน
278
แนวทางการศึกษาวิเคราะห์ทรัพยากรอ�ำนาจ
ของสหภาพแรงงาน
332

การเปลี่ยนผ่านของสหภาพแรงงาน

มหกรรมการแข่งขันกีฬาขนาดใหญ่ในบราซิล
และยุทธศาสตร์ ใหม่ๆ ของสหภาพแรงงาน
ในอุตสาหกรรมก่อสร้าง

เมาริคิโอ้ รอมบัลดี
มกราคม 2561

• การทีป่ ระเทศบราซิลได้ เป็ นเจ้ าภาพการแข่งขันฟุตบอลโลกของสมาพันธ์ฟตุ บอล
นานาชาติหรื อฟี ฟาในปี 2557 และงานโอลิมปิ กฤดูร้อนในปี 2558 นัน้ เป็ นการ
บังคับให้ สหภาพแรงงานต่างๆ ในประเทศเสาะหาวิธีการใหม่ๆ ในการจัดการและ
สร้ างความร่วมมือกัน การรณรงค์เรื่ อง “การสร้ างงานที่มีคณ
ุ ค่า” (decent work)
ซึง่ เริ่มต้ นโดยสหพันธ์แรงงานก่อสร้ างและคนงานไม้ ระหว่างประเทศหรื อ Building
and Wood Workers’ International (BWI) คือความส�ำเร็จทีพ่ สิ จู น์ ได้ และสามารถ
ท�ำให้ ผ้ ใู ช้ แรงงานจ�ำนวนเรื อนหมื่นใช้ ชีวิตได้ งา่ ยและปลอดภัยขึ ้น
• โดยทัว่ ไปแล้ ว สหภาพแรงงานต่างๆ ในประเทศบราซิลมักจะปฏิบตั ิการด�ำเนิน
กิจกรรมแบบเป็ นเอกเทศต่างคนต่างท�ำ เนื่องจากภูมิหลังทางประวัติศาสตร์ และ
ความคิดทางการเมืองที่แตกต่างหลากหลายขององค์กรแรงงานต่างๆ และเพราะ
องค์กรเหล่านี ้ไม่ค้ นุ ชินกับการร่ วมมือกันในการเจรจาต่อรอง ข้ อท้ าทายส�ำคัญ
ในการรณรงค์การสร้ างงานที่มีคณ
ุ ค่า คือ การสร้ างเอกภาพในการท�ำงานให้ กบั
สหภาพแรงงานต่างๆ ซึง่ ถูกแบ่งแยกด้ วยพื ้นที่ทางภูมิศาสตร์ และอุตสาหกรรม
• การเปลีย่ นผ่านของสหภาพแรงงานคือโครงการของมูลนิธิฟรีดริค เอแบร์ ท (FES)
ซึง่ มุง่ ทีจ่ ะชี ้ให้ เห็นทรัพยากรอ�ำนาจและศักยภาพของสหภาพแรงงานทีม่ สี ว่ นท�ำให้
การเคลื่อนไหวของสหภาพแรงงานประสบความส�ำเร็ จ รายงานฉบับนี ้จะเสนอ
กรณีศกึ ษาจ�ำนวน 6 กรณีจากทัว่ โลกที่จะแสดงให้ เห็นว่าสหภาพแรงงานมีการ
เปลี่ยนผ่านจนท�ำให้ องค์กรแข็งแกร่งขึ ้นได้ อย่างไร
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รายงานฉบับนีว้ ิเคราะห์ถึงการรณรงค์เรื่ องการสร้ างงานที่มีคุณค่าในช่วงก่อน
และหลังปี 2557 (ฟุตบอลโลก) และปี 2559 (โอลิมปิ ก) โดยการรณรงค์ดงั กล่าว
เป็ น ขัน้ ตอนการสร้ างกิ จ กรรมความร่ ว มมื อ ระหว่ า งสหภาพแรงงานในภาค
อุตสาหกรรมการก่อสร้ างในและนอกประเทศบราซิลซึง่ ริ เริ่ มโดยสหพันธ์ แรงงาน
ก่อสร้ างและคนงานไม้ ระหว่างประเทศ มีการวิเคราะห์ข้อมูลทีเ่ ก็บได้ โดยใช้ ระเบียบ
วิจยั ด้ านทรัพยากรอ�ำนาจ ผลลัพธ์ทไี่ ด้ แสดงให้ เห็นถึงความส�ำเร็จและความยัง่ ยืน
ของการรณรงค์ทงสองครั
ั้
ง้ กล่าวคือ การรณรงค์ครัง้ ที่หนึ่งระหว่างช่วงฟุตบอล
โลกที่สามารถรวมตัวสหภาพแรงงานส่วนใหญ่ของบราซิลให้ ท�ำงานร่ วมกันได้
ปั จจัยหนึง่ ที่กระตุ้นให้ สหภาพฯ เข้ าร่วมการรณรงค์ในครัง้ นันคื
้ อการที่ตวั สหพันธ์แรงงานก่อสร้ างและคนงานไม้ ระหว่างประเทศเองมีประสบการณ์ ในการใช้ การ
รณรงค์เชิงยุทธศาสตร์ มาแล้ วทังช่
้ วงก่อนและหลังมหกรรมการแข่งขันกีฬาครัง้ ใหญ่
นอกจากนี ้ ยังเห็นได้ ชดั ขึ ้นเรื่ อยๆ ว่ามีความจ�ำเป็ นอย่างมากในการจัดการเจรจา
กับผู้จดั การแข่งขันฟุตบอลโลก อีกปั จจัยหนึ่งคือการขาดการประสานงานเรื่ อง
ดังกล่าวในภูมิภาค ผลลัพธ์หลักๆ จากการรณรงค์ระหว่างการแข่งขันฟุตบอลโลก
ในปี 2557 คือ การลงนามในวาระร่วมแห่งชาติ ที่เป็ นผลมาจากการนัดหยุดงาน
ของคนงานหลายต่อหลายครังที
้ ส่ นามฟุตบอลซึง่ ยังสร้ างไม่เสร็จ การกระท�ำดังกล่าว
มีอิทธิพลโดยตรงต่อการเจรจาในระดับภูมิภาค การรณรงค์ครัง้ ที่สอง ซึง่ คือการ
รณรงค์กอ่ นและหลังการแข่งขันโอลิมปิ กในปี 2559 นันประสบความส�
้
ำเร็ จในการ
เพิม่ ค่าจ้ างของแรงงานและมีผลลัพธ์ด้านบวกอืน่ ๆ อีก เช่น เกิดข้ อตกลงด้ านอาชีวอนามัยและความปลอดภัยในการท�ำงาน ซึ่งน�ำไปสู่การออกกฎเกณฑ์ในการ
15

ท�ำงานก่อสร้ างอย่างปลอดภัยและความมัน่ คง รวมถึงข้ อตกลงในการใช้ ผลิตภัณฑ์
ไม้ ที่ได้ รับการรับรองในงานก่อสร้ าง อย่างไรก็ตาม ระหว่างการรณรงค์ในปี 2559
นันพบว่
้
ามีความยากล�ำบากในการพัฒนาประเด็นในการเจรจาต่อรองระดับชาติ
โดยข้ อมูลที่เก็บได้ ระบุว่าบทเรี ยนที่ได้ รับจากการรณรงค์ ในปี 2557 เรื่ องการ
ประสานงานก�ำหนดประเด็นวาระในระดับประเทศกับระดับนานาชาติ และระดับ
ชาติกับระดับท้ องถิ่ นนัน้ ไม่ได้ น� ำมาใช้ ในการรณรงค์ ปี 2559 อย่างต่อเนื่ อง
เนื่องจากมีความพยายามของสหภาพแรงงานท้ องถิ่นที่ยงั คงให้ ความส�ำคัญกับ
ความต้ องการของท้ องถิ่นมากกว่า
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ในปี 2550 และ 2552 ประเทศบราซิลได้ รับการเสนอชื่อเป็ นเจ้ าภาพการแข่งขัน
ฟุตบอลโลกในปี 2557 และกีฬาโอลิมปิ กในปี 2559 ซึง่ ท�ำให้ ภาคอุตสาหกรรม
การก่อสร้ างก้ าวเข้ ามามีส่วนร่ วม1 มีการคาดคะเนเอาไว้ ว่าต้ องมีการใช้ เม็ดเงิน
หลายพันล้ านรี ลเพื่อก่อสร้ างท่าเรื อ สนามบิน และการคมนาคมในรูปแบบต่างๆ
รวมถึงการปรั บปรุ งสนามกีฬาเพื่อเตรี ยมรองรั บงานครั ง้ ใหญ่ทงั ้ สองงาน ทัง้ นี ้
ยังหมายความว่าผู้ใช้ แรงงานเรื อนหมื่นต้ องเข้ ามาเกี่ยวข้ องกับโครงการก่อสร้ าง
ดังกล่าวด้ วย ความขัดแย้ งซึง่ เกิดขึ ้นจากทังการลงทุ
้
นของภาครัฐ ผลก�ำไรของภาค
เอกชนและสภาพการท�ำงานของผู้ใช้ แรงงานนัน้ คล้ ายคลึงกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ ้น
ในมหกรรมการแข่งขันกีฬาอื่นๆ เช่น ระหว่างการแข่งขันฟุตบอลโลกในปี 2553
ณ ประเทศแอฟริกาใต้ และกีฬาโอลิมปิ ก ณ กรุงลอนดอนในปี 2555 ในแอฟริกาใต้
ได้ มีการริ เริ่ มยุทธศาสตร์ การเจรจาต่อรองที่เชื่อมโยงการท�ำงานร่ วมกันระหว่าง
สหภาพแรงงานต่างๆ ในประเทศเข้ ากับองค์กรสหภาพแรงงานระดับสากล โดยมี
การประยุกต์ใช้ ในการเตรี ยมจัดมหกรรมกีฬาขนาดใหญ่ในบราซิลครัง้ นี ้
____________________

ค�ำว่า “อุตสาหกรรมการก่อสร้ าง” นี ้ถูกใช้ อย่างกว้ างๆ และครอบคลุมถึงผู้ใช้ แรงงานใน 2 แขนง
คือการก่อสร้ างขนาดใหญ่และงานโยธา ผู้เขียนขอไม่จ�ำแนกแขนงดังกล่าวและจะกล่าวถึง
สหภาพแรงงานของทัง้ 2 แขนงรวมกัน เนื่องจากการเป็ นตัวแทนของผู้ใช้ แรงงานของสหภาพฯ
เองก็ไม่ได้ แยกออกจากกันอย่างชัดเจน ซึ่งเป็ นสาเหตุให้ บางกรณี สหภาพแรงงานจากภาค
การโยธาเป็ นตัวแทนของผู้ใช้ แรงงานที่ท�ำโครงการก่อสร้ างโครงสร้ างพื ้นฐาน
1
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ประเด็น หลัก ของรายงานฉบับ นี ค้ ื อ เรื่ อ งการท�ำ กิ จ กรรมและการรณรงค์ ข อง
สหภาพแรงงานภายใต้ บริ บทของกระแสโลกาภิวตั น์ทางเศรษฐกิจ โดยจะมุง่ เน้ น
ที่การรณรงค์ในระดับสากลของสหภาพแรงงานในภาคอุตสาหกรรมการก่อสร้ าง
ซึ่งใช้ ยุทธศาสตร์ เพื่อการปรับปรุ งสภาพการท�ำงานของผู้ใช้ แรงงานในช่วงการ
เตรี ยมจัดมหกรรมการแข่งขันกีฬาขนาดใหญ่ในบราซิลเป็ นหลัก จุดประสงค์ของ
รายงานฉบับนี ้คือการท�ำความเข้ าใจว่าการรณรงค์การสร้ างงานที่มีคณ
ุ ค่าก่อน
และหลังปี 2557 โดยสหพันธ์ แรงงานก่อสร้ างและคนงานไม้ ระหว่างประเทศนัน้
ได้ ริเริ่ มน�ำการใช้ กระบวนการต่อสู้ทางสากลมาสูส่ หภาพแรงงานในภาคอุตสาหกรรมการก่อสร้ างในบราซิลโดยผ่านการประสานงานเรื่ องวาระและยุทธศาสตร์
ระดับชาติและระดับสากล และการเชือ่ มองค์กรทีแ่ ตกต่างกันเข้ าด้ วยกัน นอกจากนี ้
รายงานฉบับนี ้ยังต้ องการปรับปรุงข้ อมูลล่าสุดเกี่ยวกับผลลัพธ์ที่เกิดขึ ้นจากความ
ส�ำเร็ จของการรณรงค์ปี 2557 และการใช้ ผลลัพธ์ ดงั กล่าวเพื่อการรณรงค์ในปี
2559
กล่าวโดยทัว่ ไปแล้ ว สหภาพแรงงานในบราซิลส่วนใหญ่ได้ เคยเข้ าร่วมการรณรงค์
ของสหพันธ์แรงงานก่อสร้ างและคนงานไม้ ระหว่างประเทศในปี 2557 เนื่องจาก
องค์กรดังกล่าวเคยมีประสบการณ์ในการท�ำการรณรงค์เชิงยุทธศาสตร์ โดยตรง
กับงานมหกรรมกีฬาขนาดใหญ่มาก่อน ซึง่ ได้ พิสจู น์ให้ เห็นแล้ วว่ามีความจ�ำเป็ น
ที่จะต้ องท�ำการเจรจาต่อรองกับบรรดาผู้จดั ฟุตบอลโลก ซึง่ ไม่ใช่ค่เู จรจาต่อรอง
แบบเดิมๆ ที่สหภาพแรงงานในบราซิลเคยมีประสบการณ์ และเพราะว่ายังไม่มี
แนวทางในการประสานงานของสหภาพแรงงานในระดับชาติมาก่ อน การที่
สหภาพแรงงานเข้ าร่วมการรณรงค์สากลครัง้ นันได้
้ ทำ� ให้ พวกเขาสามารถเปิ ดวาระ
เรื่องปัญหาแรงงานทีเ่ กี่ยวพันกับการเตรียมงานมหกรรมกีฬาขนาดใหญ่ในประเทศ
บราซิลซึง่ นานาชาติเห็นพ้ องด้ วย โดยอาศัยการเป็ นคนกลางขององค์กรระหว่าง
ประเทศ ท�ำให้ สหภาพแรงงานในบราซิลสามารถก�ำหนดวาระในการเจรจาต่อรอง
ระดับชาติในประเด็นที่อาจไม่เคยเกิดขึน้ มาก่อน ซึ่งส่งผลต่อผลลัพธ์ ของการ
เจรจาต่อรองในระดับท้ องถิน่ อย่างไรก็ตาม มีเรื่องท้ าทาย กล่าวคือผลลัพธ์ดงั กล่าว
อาจได้ รับการพิสจู น์วา่ ไม่ยงั่ ยืน
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ผู้เขียนใช้ แนวความคิดเรื่ อง “ทรั พยากรอ� ำนาจ” (Power resource)2 มาเป็ น
เครื่ องมือในการวิเคราะห์ความสามารถของสหภาพแรงงานต่างๆ ในการปฏิบตั ิการเชิงยุทธศาสตร์ ผา่ นการรณรงค์การเคลื่อนไหวร่วมกัน ซึง่ รวมถึงการวิเคราะห์
ว่าสหภาพแรงงานเหล่านัน้ ทราบหรื อไม่ว่าองค์กรของพวกเขาได้ ใช้ ทรั พยากร
อ�ำนาจหลักสี่ด้านของขบวนการแรงงาน (อ�ำนาจเชิงโครงสร้ าง อ�ำนาจเชิงองค์กร
อ�ำนาจเชิงสถาบัน และอ�ำนาจทางสังคม) หรือไม่และอย่างไร ข้ อมูลในการวิเคราะห์
มาจากสองแหล่ง หนึง่ คือ จากการสัมภาษณ์ผ้ นู ำ� สหภาพแรงงานจากเมือง 10 เมือง
ที่เป็ นเจ้ าภาพฟุตบอลโลกปี 2557 ซึง่ เป็ นส่วนหนึ่งของโครงการวิจยั หลังส�ำเร็ จ
การศึกษาระดับปริ ญญาเอก สอง คือ การสัมภาษณ์ผ้ นู �ำสหภาพแรงงานในเมือง
ริ โอ เดอ จาเนโร่ และสมาชิกของสหพันธ์แรงงานก่อสร้ างและคนงานไม้ ระหว่าง
ประเทศซึง่ จัดท�ำขึ ้นเป็ นพิเศษเพื่อเขียนรายงานฉบับนี ้ นอกจากนัน้ ยังมีการใช้
ข้ อมูลจากเอกสารการรณรงค์ วาระการเจรจาต่อรองต่างๆ ข้ อตกลงในระดับ
ภูมิภาคและข้ อมูลทุติยภูมิจากหนังสือพิมพ์ ดิจิทัลของบราซิลที่ เกี่ ยวเนื่ องกับ
ผลกระทบจากยุทธศาสตร์ ของสหภาพแรงงานที่มีตอ่ การแข่งขันฟุตบอลโลกและ
กีฬาโอลิมปิ ก

____________________
2

กรุณาดู Schmaiz & Dorre, 2560
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การยกระดับการทำ�งานสู่สากล
ของสหภาพแรงงานในบราซิลและมหกรรมกีฬา

การวิเคราะห์ เชิ งสังคมวิทยาของการเปลี่ยนแปลงที่ ส่งผลกระทบต่อแรงงาน
สัมพันธ์แสดงให้ เห็นว่าสหภาพแรงงานแห่งชาติทงหลายก�
ั้
ำลังเผชิญหน้ ากับความ
ท้ าทายใหม่ๆ ในแง่หนึง่ แรงงานสัมพันธ์และลักษณะเฉพาะบางอย่างของชนชัน้
แรงงาน รวมไปถึงความรู้สกึ ของผู้ใช้ แรงงานเกี่ยวกับปฏิบตั ิการต่างๆ นันเกิ
้ ดการ
เปลี่ยนแปลงตามกาลเวลา ความท้ าทายในอีกด้ านหนึง่ คือ การปรับให้ สหภาพแรงงานกลายเป็ นสถาบันนันเพิ
้ ง่ เกิดขึ ้นไม่นานมานี ้และสามารถดูได้ จากลักษณะ
พิเศษ กล่าวคือ การมีผ้ ูใช้ แรงงานจ� ำนวนมากกระจายไปในบริ ษัทในชาติที่มี
โครงสร้ างซึง่ ท�ำให้ สหภาพฯ มีศกั ยภาพในการจัดตังและการระดมพลได้
้
เฉพาะ
ในสาขาอาชีพเท่านัน้ ในบริ บทดังกล่าว ยุทธศาสตร์ ในการประสานงานด้ านวาระ
และกิจกรรมต่างๆ ในที่เวทีสากลนันจะเอาชนะภาวะชะงั
้
กงันขององค์กรได้
อ�ำนาจเชิงโครงสร้ างของภาคอุตสาหกรรมการก่อสร้ างบราซิลนัน้ แข็งแกร่ งขึ ้น
ในช่วงที่ลอู สิ อินคั คิโอ, ลูลา่ ดา ซิลวา และ ดิลม่า รูสเซฟ ด�ำรงต�ำแหน่งประธานาธิบดี ซึง่ เป็ นช่วงที่มีการจ้ างงานในภาคอุตสาหกรรมนี ้เป็ นจ�ำนวนมาก มีการเริ่ ม
โครงการการก่อสร้ างอันเป็ นส่วนหนึ่งของโปรแกรมการเร่ งรัดการเจริ ญเติบโต
ทางเศรษฐกิจ (Growth Acceleration Program – PAC)3 และการเตรี ยมรองรับ
____________________

โปรแกรมการเร่ งความเติบโตทางเศรษฐกิจหรื อ PAC ประกอบไปด้ วยชุดมาตรการต่างๆ
ที่ด�ำเนินการเพื่อกระตุ้นการเติบโตของเศรษฐกิจในบราซิล โดยริ เริ่ มในปี 2550 ในรัฐบาลของ
ลูลา่ โปรแกรมเพื่อการพัฒนาดังกล่าวเน้ นการท�ำโครงการด้ านโครงสร้ างพื ้นฐานเป็ นหลัก
3
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การแข่งขันฟุตบอลโลกมากมาย พร้ อมกันนัน้ ก็เกิดความขัดแย้ งด้ านแรงงาน
หลายเรื่ องเช่นกัน รายงานที่จัดท�ำโดยหน่วยงาน DIEESE4 ระบุว่าในปี 2555
ซึง่ เป็ นเวลาเพียงปี เดียวหลังจากการริ เริ่ มการสร้ างสนามกีฬาเพื่อใช้ ในการแข่งขัน
ฟุตบอลโลกนัน้ 19 เปอร์เซ็นต์ของการนัดหยุดงานในภาคเอกชน คือการนัดหยุดงาน
ที่เกิดขึ ้นในอุตสาหกรรมการก่อสร้ างนี่เอง การส�ำรวจซึง่ จัดท�ำโดยสหพันธ์แรงงาน
ก่ อสร้ างขนาดใหญ่ แห่งชาติ 5 ได้ ประมาณการไว้ ว่า มี ผ้ ูใช้ แรงงานจ� ำนวนถึง
501,100 คนจากงานการก่อสร้ างขนาดใหญ่และภาคอุตสาหกรรมก่อสร้ างเข้ า
ร่ วมการนัดหยุดงานในปี 2555 ดังกล่าว ข้ อมูลนี ้พิสจู น์ให้ เห็นว่าสหภาพแรงงาน
สามารถระดมพลผู้ใช้ แรงงานซึง่ กระจายตัวอยูใ่ นพื ้นที่ก่อสร้ างทัว่ ประเทศได้ การ
เคลือ่ นไหวที่ประสบผลส�ำเร็ จนี ้ยังเป็ นเพราะว่าในเวลานัน้ สหภาพแรงงานก�ำลัง
มีอ�ำนาจการต่อรองสูงอันเป็ นผลมาจากเส้ นตายที่โครงการการก่อสร้ างต่างๆ จะ
ต้ องเสร็ จตามก�ำหนดเวลา อีกทังอั
้ ตราการว่างงานของประเทศที่อยูใ่ นระดับต�่ำ6
อย่า งไรก็ ต าม ความขัด แย้ ง ที่ เ กิ ด ขึน้ นัน้ เกี่ ย วเนื่ อ งกับ ความยากล� ำ บากของ
สหภาพแรงงานต่างๆ ในบราซิล การเผชิญหน้ าในประเด็นอ�ำนาจที่เกิดจากการ
รวมตัว (associational power) ปั ญหาเกี่ยวกับการนัดหยุดงาน เช่น การนัดหยุด
งานที่เกิดขึ ้นในสถานีพลังงานไฟฟ้าพลังน� ้ำในเมืองซานโตแอนโตนิโอ และจิเรา
ในรั ฐรอนโดญ่ าในปี 2554 คือตัวอย่างที่ดีที่แสดงให้ เห็นถึงความยากล�ำบาก
ดังกล่าว ในด้ านหนึ่ง ผู้ใช้ แรงงานจ�ำนวน 38,000 คนได้ ร่วมในการนัดหยุดงาน
____________________

รายงานของ DIEESE เรื่ อง “การประท้ วงในปี 2555” พฤษภาคม 2556 www.dieese.org.br/
balancodasgreves/2012/estPesq66balancogreves2012.pdf [เข้ าถึงเมื่อ 16/7/2558]
5
รายงานของสหพันธรัฐฯ เรื่ อง “การประเมินผลจากการประท้ วงในอุตสาหกรรมการก่อสร้ าง
ในปี 2555” www.fenatracop.com.br/index.php/informativo-aos-filiados/17-avaliacao-das-greves-de-2012/download [เข้ าถึงเมื่อ 16/7/2558]
6
ในปี 2555 อัตราการว่างงานอยูท่ ี่ 5.5 เปอร์ เซ็นต์ ซึง่ นับว่าอยูใ่ นระดับต�่ำมากเมื่อเปรี ยบเทียบ
กับอัตรา 12.6 เปอร์ เซ็นต์ในปี 2545 ในรัฐบาลของเฟอร์ นานโด เฮนริ เก้ คาร์ โดโซ่ หรื อช่วงเดือน
มกราคม 2560 ที่มิเชล เทอเมอร์ เป็ นประธานาธิบดี (ดู IBGE/อัตราการว่างงานโดยเฉลีย่ ประจ�ำ
ปี )
4
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ครัง้ นัน้ แต่ในอีกด้ านหนึง่ ก็มีปัญหาเกี่ยวกับสถานะความเป็ นผู้น�ำของสหภาพแรงงานที่ดแู ยกตัวเองออกไปจากผู้ใช้ แรงงานที่เขาเป็ นตัวแทน และเป็ นประเด็น
ที่ทางสหภาพฯ ประหลาดใจ (เวรัส 2557)
มี ก ารนัด หยุด งานจ� ำ นวนหนึ่ ง ที่ ผ้ ูใ ช้ แ รงงานด� ำ เนิ น งานกัน เองโดยสหภาพแรงงานไม่ได้ เข้ ามาเกี่ยวข้ อง เรี ยกว่า wildcat strikes ในพื ้นที่ก่อสร้ างสนามกีฬา
บางแห่งเช่นที่สนามมารากาญ่าในช่วงเดือนสิงหาคมถึงกันยายน 2554 และที่
สนามอารี นา ดา อมาซอนญ่าในเดือนมีนาคม 2555 การนัดหยุดงานดังกล่าว
มีลกั ษณะที่เหมือนกัน กล่าวคือ การประสานงานระหว่างผู้ใช้ แรงงานกับเจ้ าหน้ าที่
ของสหภาพแรงงานจะเกิดขึ ้นภายหลังจากการนัดหยุดงานได้ เริ่ มต้ นขึ ้นไปแล้ ว
โดยที่คนงานท�ำกันเอง การนัดหยุดงานครัง้ แรกที่สนามมารากาญ่าในเมืองริ โอ
เดอ จาเนโร่ นันเกิ
้ ดขึ ้นเนื่องจากเกิดอุบตั เิ หตุในพื ้นที่กอ่ สร้ าง ส่วนการนัดหยุดงาน
ครัง้ ที่สองเกิดขึ ้นจากการที่กลุม่ บริ ษัทก่อสร้ างต่างๆ น�ำโดยบริ ษัทสัญชาติบราซิล
ชื่อโอเดเบรชทน�ำอาหารบูดเสียมาให้ ผ้ ูใช้ แรงงานกิน ในเมืองมานาวส์นนั ้ การ
นัด หยุด งานเริ่ ม ขึน้ หลัง จากนายจ้ า งซึ่ง มี ค วามเกี่ ย วโยงกับ บริ ษั ท อัน ดราเดกุเตรี ยเรสของบราซิลถูกด�ำเนินคดีเพราะคุกคามลูกจ้ าง อย่างไรก็ตาม อ�ำนาจเชิง
สถาบันของสหภาพแรงงานขึ ้นอยู่กบั หลายปั จจัย เช่น สิทธิในการท�ำการเจรจา
ต่อรองร่วมประจ�ำปี ซึง่ จะท�ำให้ ความชอบธรรมของสหภาพฯ มีความแข็งแกร่งขึ ้น7
ถึงแม้ เกิดกรณีที่สหภาพฯ เข้ าร่วมการประท้ วงที่ไม่ได้ คาดคิดว่าจะเกิดขึ ้นมาก่อน
พวกเขาก็แสดงตนในฐานะองค์กรและท�ำการเคลือ่ นไหว สหภาพฯ ยังท�ำให้ ขอบเขต
ของการเจรจากว้ างขึ ้นและน�ำความต้ องการรู ปแบบใหม่ๆ ของผู้ใช้ แรงงานเข้ าสู่
____________________
สหภาพแรงงานในเมืองริ โอ เดอ จาเนโร่ คือสหภาพของผู้ใช้ แรงงานอุตสาหกรรมการก่อสร้ าง
ขนาดใหญ่ (SITRAICP/RJ) ส่วนสหภาพแรงงานในเมืองมานาอุสคือสหภาพของผู้ใช้ แรงงาน
อุตสาหกรรมการก่อสร้ างขนาดใหญ่ของอมาซอนญ่า (SITRAICP/AM) อย่างไรก็ตาม การแบ่ง
ภาคส่วนการก่อสร้ างตามความถนัดทางวิชาชีพเป็ น 2 แขนง (โยธาและการก่อสร้ างขนาดใหญ่)
โดยภาครัฐท�ำให้ เกิดข้ อพิพาทระหว่างสหภาพฯที่แตกต่างกัน เกิดปั ญหาเรื่ องการเป็ นตัวแทน
ของผู้ใช้ แรงงานทัง้ 2 แขนงนี ้กล่าวคือใครกันแน่ที่มีสทิ ธิเป็ นตัวแทนของผู้ใช้ แรงงานทัง้ 2 แขนง
ในสนามกีฬา เช่น สนามเรซิฟี และสนามเบโลโฮริ ซอนเต้ เป็ นต้ น
7
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โต๊ ะเจรจา รวมทังท�
้ ำให้ การเจรจาส่งให้ เกิดผลลัพธ์ทางบวกด้ วย
อย่างไรก็ ตาม การเริ่ มต้ นเตรี ยมการจัดฟุตบอลโลกในปี 2557 นัน้ ท�ำให้ เกิ ด
นวัตกรรมในรู ปแบบของอุปสงค์และยุทธศาสตร์ ในภาคการก่อสร้ างของบราซิล
โดยเฉพาะอย่างยิ่ งการรณรงค์ การสร้ างงานที่ มีคุณค่าซึ่งจัดท� ำโดยสหพันธ์ แรงงานก่อสร้ างและคนงานไม้ ระหว่างประเทศ ร่ วมกับองค์กรต่างๆ ของบราซิล
ท�ำให้ เกิดการบูรณาการประเด็นและแนวความคิดใหม่ๆ เข้ าไปในวาระการเจรจา
ต่อรองของสหภาพแรงงานในท้ องถิ่น การรณรงค์ อื่นๆ ในช่วงการเตรี ยมงาน
มหกรรมการแข่งขันกีฬาขนาดใหญ่ของบราซิลนัน้ นับเป็ นจุดเริ่ มต้ นของขันตอน
้
ในการท�ำให้ สหภาพแรงงานท�ำงานเชื่อมโยงสู่สากลซึ่งถือว่าเป็ นเรื่ องใหม่ สิ่งที่
รายงานฉบับนี ้ต้ องการคือการหาค�ำตอบต่อค�ำถามที่ว่า เมื่อต้ องเผชิญกับความ
ท้ าทายของระบบทุนนิยมที่เปลี่ยนแปลงไป ยุทธศาสตร์ การท�ำงานที่เชื่อมโยง
สูส่ ากลของสหภาพแรงงานจะเป็ นทางเลือกใหม่ที่ทดแทนการท�ำงานแบบดังเดิ
้ ม
ของสหภาพฯ ได้ มากน้ อยเพียงใด สหภาพฯ พบอุปสรรคใดบ้ างในขันตอนการ
้
เข้ าสูก่ ารท�ำงานแบบเชื่อมโยงสูส่ ากล และการริ เริ่ มโครงการใหม่ๆ ขององค์การ
ระหว่างประเทศ เช่น การรณรงค์เรื่องการสร้ างงานทีม่ คี ณ
ุ ค่าได้ สร้ างแรงบันดาลใจ
ให้ เกิดกิจกรรมของสหภาพแรงงานท้ องถิ่นของบราซิลในภาคส่วนการก่อสร้ าง
มากน้ อยแค่ไหน
กิจกรรมขององค์กรสหภาพแรงงานระหว่างประเทศนันหมายถึ
้
งกิจกรรมที่เกิดขึ ้น
จากความร่ วมมื อโดยตรงและความร่ วมมื อแบบทวิภาคี ระหว่างสหภาพจาก
ประเทศต่างๆ รวมถึงกิจกรรมที่ด�ำเนินการโดยสหพันธ์ แรงงานโลกหรื อ GUF
ร่ วมกับองค์ กรสมาชิก โดยทั่วไปแล้ ว กิ จกรรมดังกล่าวเป็ นความร่ วมมือของ
บรรษัทข้ ามชาติและองค์กรทีใ่ ห้ ความร่วมมือแบบพหุภาคีหรือเป็ นกิจกรรมทีจ่ ดั ขึ ้น
ในหัวข้ อต่างๆ เช่น ความเท่าเทียมทางเพศ ผู้อพยพ และการสร้ างงานที่มีคณ
ุ ค่า
โดยมหกรรมการแข่งขันกีฬาขนาดใหญ่ได้ กลายเป็ นหนึ่งในกิจกรรมดังกล่าวใน
ไม่กี่ปีที่ผา่ นมานี ้
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การเข้ าสู่การท�ำงานแบบเชื่อมโยงกับสากลของสหภาพแรงงานที่ก�ำลังเกิดขึน้
เห็นได้ จากความจริ งที่ว่าพวกเขาได้ เข้ าร่ วมกิจกรรมที่ได้ รับการสนับสนุนโดย
องค์การแรงงานระหว่างประเทศ (ILO)8 เพื่อเจรจาต่อรองเรื่ องกลไกของธรรมาภิบาลโลก เช่น หัวข้ อเกี่ยวกับกลุ่มความร่ วมมือทางเศรษฐกิจของประเทศใน
ภูมภิ าคอเมริกาใต้ หรือ Mercosur9 และได้ จดั ตังสถาบั
้
นความร่วมมือนานาชาติขึ ้น10
อย่างไรก็ตาม พัฒนาการเช่นนีไ้ ม่ได้ เกิดขึ ้นเหมือนกันทัว่ ทังประเทศ
้
รอมบัลดี
(2555) ได้ ให้ ตวั อย่างของขันตอนการเข้
้
าสูค่ วามเป็ นสากลของภาคส่วนงานเหล็ก
และการโทรคมนาคม ซึง่ เป็ นภาคอุตสาหกรรมที่มีลกั ษณะพิเศษ กล่าวคือ เป็ น
ภาคส่วนที่มีศนู ย์กลางของสหภาพแรงงานที่แตกต่างกันแต่ด�ำเนินงานร่ วมกันได้
และยังมีการแลกเปลีย่ นระหว่างประเทศเกิดขึ ้นด้ วย ปั จจัยต่างๆ เหล่านี ้มีบทบาท
ส�ำคัญส�ำหรับสหภาพแรงงานในการตัดสินใจเลือกใช้ ยทุ ธศาสตร์ ใหม่ๆ ในการ
ด�ำเนินงาน ข้ อพิสจู น์ความส�ำเร็ จที่จ�ำเป็ นของโครงการ ซึง่ มุง่ ที่จะท�ำให้ สหภาพฯ
ในภาคอุตสาหกรรมดังที่กล่าวถึงสามารถเข้ าสูค่ วามเป็ นสากลได้ นนั ้ คือการได้ รับ
โอกาสที่จะได้ รับความเชื่อมัน่ จากนานาชาติ11
____________________

เช่น การประชุมหัวข้ อการสร้ างงานที่ดีในปี 2555 การเปิ ดการประชุมต่างๆ การตังคณะ
้
กรรมการท�ำงานสามฝ่ ายเพื่อด�ำเนินงานด้ านแรงงานสัมพันธ์ร่วมกับสหภาพแรงงานส่วนกลาง
บางแห่งในบราซิล
9
ส�ำหรับการร่ วมการโต้ วาทีของสหภาพแรงงานเรื่ องความร่ วมมือทางเศรษฐกิจของประเทศ
ในภูมิภาคอเมริ กาใต้ หรื อ Mercosur นัน้ ให้ ดู งานของกลุ่มคณะท�ำงาน 10 และข้ อแนะน�ำ
แก่คณะกรรมการสหภาพแรงงานในภาคส่วนงานเหล็ก เรื่ องการค้ าและการผลิต เช่น ข้ อแนะน�ำ
เรื่ องพิกดั ภาษี ศลุ กากรร่วมตังแต่
้ ปี 2537
10
เช่น สถาบันเพื่อความร่ วมมือระหว่างประเทศของศูนย์กลางแรงงานเพื่อความเป็ นเอกภาพ
แห่งบราซิล (CUT) ซึง่ ก่อตังขึ
้ ้นในปี 2555 หนึง่ ในจุดประสงค์การก่อตังสถาบั
้
นคือเพือ่ ย้ อนตรรกะ
ที่วา่ ความร่วมมือระหว่างประเทศและความเป็ นปึ กแผ่นของสหภาพแรงงานจะเกิดขึ ้นด้ านเดียว
เมื่อสหภาพฯ จากบราซิลเป็ นผู้ได้ ผลประโยชน์ ข้ อมูลเพิม่ เติมเกี่ยวกับการก่อตังสถาบั
้
นดูได้ จาก
www.cut.org.br/destaques/22842/cut-cria-seu-instituto-de-cooperacao [เข้ าถึงเมื่อ
09/09/2556]
8
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ในช่วงทศวรรษที่ผ่านมา การรณรงค์ของสหภาพแรงงานระหว่างประเทศซึ่งมี
จุดประสงค์ในการปรับปรุงสภาพการท�ำงานของผู้ใช้ แรงงาน สร้ างความเข้ มแข็ง
ให้ กบั ขบวนการสหภาพฯ และท�ำให้ การท�ำข้ อตกลงกับบรรษัทข้ ามชาติได้ รับการ
พิจารณามากขึ ้น12 ประเทศบราซิลเริ่มมีบทบาทส�ำคัญมากขึ ้นเรื่อยๆ ในการด�ำเนิน
ยุทธศาสตร์ เหล่านี ้ ไม่ใช่เพียงเพราะว่าบราซิลเป็ นที่ตงของบริ
ั้
ษัทขนาดใหญ่ เช่น
13
วอลมาร์ ต โพรเซกัว อาเราโก ซึง่ เป็ นจุดที่สหภาพแรงงานระหว่างประเทศท�ำการ
รณรงค์อยูแ่ ล้ วเท่านัน้ แต่เป็ นเพราะบราซิลก�ำลังจะเป็ นเจ้ าภาพการแข่งขันฟุตบอล
โลกและกีฬาโอลิมปิ กอีกด้ วย
มหกรรมกีฬาดังกล่าวนับเป็ นโอกาสทีจ่ ะได้ แนะน�ำยุทธศาสตร์ ใหม่ๆ ในการด�ำเนิน
งานแก่สหภาพแรงงานรับทราบ ในขณะที่พวกเขาน�ำแรงงานจ�ำนวนมากเข้ ามามี
ส่ว นเกี่ ย วข้ อ งในช่ว งการเตรี ย มการ นอกจากนัน้ เมื่ อ พิ จ ารณาถึง อ�ำ นาจเชิ ง
โครงสร้ างแล้ ว การเพิ่มความแข็งแกร่ งให้ แก่ความสามารถในการเจรจาต่อรอง
ของสหภาพฯ นันนั
้ บเป็ นเรื่ องที่มีความส�ำคัญมากขึ ้นเรื่ อยๆ เมื่อสหภาพฯ ต้ อง
เจรจาต่อรองกับคูเ่ จรจาใหม่ๆ เช่น คณะกรรมการจัดงานระดับชาติและนานาชาติ
และยังเป็ นเรื่ องจ�ำเป็ นเมื่อสหภาพฯ ต้ องสะสมความเชี่ยวชาญที่จะถูกน�ำไปใช้
ในการสนับสนุนจากองค์กรทางสังคมต่างๆ ในประเทศเจ้ าภาพ สหภาพฯ ยังจ�ำเป็ น
ต้ องประสานประเด็นการเจรจาต่อรองระดับประเทศและระดับนานาชาติเพือ่ ท�ำให้
____________________

การร่ วมโครงการทางการเมืองระหว่างประเทศและการสร้ างเครื อข่ายของผู้น�ำบางคนจาก
CUT ท�ำให้ หน่วยงานได้ รบั ความเชือ่ มัน่ จากนานาชาติและเหมาะทีจ่ ะเป็ นตัวแทนสหภาพแรงงาน
ของบราซิล ผู้ซงึ่ มีศกั ยภาพในการแทรกแซงเข้ าไปในองค์การระดับนานาชาติได้ (รอมบัลดี 2555)
12
ตังแต่
้ เริ่ มสหัสวรรษใหม่ ข้ อตกลงเรื่ องแรงงานที่ครอบคลุมระดับโลกเกือบทังหมดลงนามโดย
้
สหพันธ์ แรงงานโลกกับบรรษัทข้ ามชาติ มีเพียงบางกรณีเท่านัน้ ที่สหภาพแรงงานลงนามใน
ข้ อตกลงกับบริษัทต่างๆ ก่อนสหพันธ์ฯ เช่น บริษัทจากประเทศเยอรมนี เนื่องจากพวกเขามีความ
สัมพันธ์ที่เฉพาะเจาะจงกับบริ ษัทดังกล่าวอยูแ่ ล้ ว
13
วอลมาร์ ต โพรเซกัว อาเราโก คือบริษทั ในภาคส่วนการขายส่ง ความปลอดภัย และการท�ำป่ าไม้
ตามล�ำดับ สหภาพแรงงานโลกยูเอ็นไอ (UNI Global Union) ได้ ท�ำรณรงค์กบั สองบริ ษัทแรก
ในขณะที่องค์กรผู้ใช้ แรงงานด้ านการก่อสร้ างและงานไม้ นานาชาติท�ำรณรงค์กบั บริ ษัทอาเราโก
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ความเชื่อมโยงระหว่างโครงสร้ างของสหภาพแรงงานระดับต่างๆ ให้ มีความเข้ ม
แข็งมากขึ ้น
การแข่งขันฟุตบอลโลกของฟี ฟ่ าได้ กลายเป็ นช่องทางให้ แก่นักลงทุนและการ
แทรกแซงของนายทุนเข้ าสูร่ ะบบเศรษฐกิจของชาติ ทังนี
้ ้เนือ่ งจากตลาดจ�ำเป็ นต้ อง
ถูกเปิ ดให้ กบั ผู้สนับสนุนต่างๆ แม้ กระทัง่ ฟี ฟ่ าเองก็ยงั เริ่ มส่งเสริ มกิจกรรมต่างๆ
ที่เปรี ยบเทียบแล้ วก็เหมือนที่บรรษัทข้ ามชาติท�ำ14 อิทธิพลของฟี ฟ่ ามีมากกว่าการ
เป็ นผู้จดั ฟุตบอลโลก โดยได้ เรี ยกร้ องให้ ประเทศเจ้ าภาพต้ องกระท�ำการหลายเรื่ อง
เช่น การลงทุนด้ านโครงสร้ างพื ้นฐานอย่างหนัก และการคุ้มครองทางกฎหมาย
เพื่อปกป้องผู้สนับสนุนต่างๆ ไม่ว่าจะเป็ นการตังโซนการค้
้
าและการยกเว้ นภาษี
เป็ นต้ น แต่ไม่มกี ารกล่าวถึงการคุ้มครองทางสังคมแก่ผ้ ใู ช้ แรงงานซึง่ มีสว่ นเกีย่ วข้ อง
กับการเตรี ยมการแข่งขันกีฬาดังกล่าว (แม็คคินลี่ 2554)
มหกรรมการแข่งขันกีฬาขนาดใหญ่ท�ำให้ เกิดยุทธศาสตร์ ใหม่ๆ ของนายทุนที่เป็ น
ตัวแสดงทังหลายและส่
้
งผลให้ สหภาพแรงงานระดับโลกต้ องด�ำเนินงานโดยใช้
ทางเลือกอื่นๆ สหพันธ์ แรงงานโลกบางแห่งได้ ริเริ่ มด�ำเนินโครงการบางโครงการ
ที่เกี่ยวข้ องกับมหกรรมกีฬา เช่น การรณรงค์เรื่ องการไม่โกงในเกมกีฬา (Play Fair
Campaign) ซึ่งท�ำให้ อ�ำนาจทางสังคม (societal power) ขององค์กรแรงงาน
เพิ่มขึน้ ได้ มีการประสานงานระดับนานาชาติระหว่างสหภาพแรงงานระหว่าง
ประเทศและองค์กรพัฒนาเอกชนเพื่อเป็ นหุ้นส่วนในการท�ำกิจกรรมร่วมกันในช่วง
การเตรี ยมการจัดมหกรรมกีฬา เช่น การแข่งขันฟุตบอลโลกหรื อกีฬาโอลิมปิ ก โดย
สมาพันธ์สหภาพแรงงานระหว่างประเทศ (ITUC) และสหพันธ์แรงงานอุตสาหกรรม
____________________

ข้ อโต้ เถียงข้ อหนึง่ ของแม็คคินลี่ (2554) ที่สนับสนุนค�ำยืนยันที่วา่ ฟี ฟ่ านันมี
้ ฐานะเทียบเท่ากับ
บรรษัทข้ ามชาติ คือความจริ งที่วา่ หน่วยงานการกีฬาและสันทนาการสากล (ISL) คือบริ ษัทด้ าน
การตลาดซึง่ เป็ นเครื อข่ายที่เหนียวแน่นหนาของฟี ฟ่ า และเป็ นกุญแจสูก่ ารสร้ างความสัมพันธ์
กับผู้สนับสนุนรายใหญ่และบริ ษัทโทรคมนาคม ISL ซึ่งได้ สิทธิ ในการตังชื
้ ่องานฟุตบอลโลก
ในบราซิลและเป็ นผู้เล่นหลักในการร่างสัญญาต่างๆ เกี่ยวกับงานฟุตบอลโลกด้ วย
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ระหว่างประเทศหรือ IndustriALL ซึง่ เป็ นตัวแทนผู้ใช้ แรงงานจากภาคอุตสาหกรรม
สิ่งทอ รวมถึงสหพันธ์ แรงงานก่อสร้ างและคนงานไม้ ระหว่างประเทศและองค์กร
พัฒนาเอกชนได้ เป็ นส่วนหนึ่งของการรณรงค์ที่ใช้ ชื่อว่า การรณรงค์เรื่ องเสื ้อผ้ า
สะอาด (Clean Cloth Campaign) ซึง่ มีจดุ มุง่ หมายในการปรับปรุงสภาพการท�ำงาน
ในอุตสาหกรรมสิ่งทอโดยการก�ำหนดมาตรฐานขันต�
้ ่ำทางสังคมให้ ผ้ ใู ช้ แรงงาน
ซึง่ มีสว่ นเกี่ยวข้ องกับการเตรี ยมงานการแข่งขันกีฬา การรณรงค์นี ้ด�ำเนินงานช่วง
งานโอลิมปิ กในกรุงลอนดอนในปี 2555 และได้ รับผลลัพท์ทางบวกพอสมควร เช่น
มีการลงนามข้ อตกลงระหว่างสหภาพแรงงานของอังกฤษกับคณะกรรมการการ
จัดงาน ซึง่ ท�ำให้ ทกุ ฝ่ ายรับรู้ ความจริ งได้ ว่าสหภาพฯ สามารถโน้ มน้ าวให้ บริ ษัท
ผู้รับเหมาต่างๆ พิจารณาถึงสภาพการท�ำงานของผู้ใช้ แรงงานและตกลงท�ำข้ อตกลง
เกี่ยวกับจรรยาบรรณในการจ้ างงานแบบรับช่วง (code of subcontracting) ซึง่
ร่างขึ ้นมาเพื่อคุ้มครองสิทธิมนุษยชนซึง่ เป็ นเรื่ องที่นานาชาติให้ การยอมรับ และยัง
สามารถประณามสภาพทางสังคมของผู้ใช้ แรงงานชาวจีนซึง่ เป็ นผู้ผลิตตัวมาสคอต
ของงานกีฬาต่างๆ รวมทังประณามเรื
้
่ องการตรวจสอบความรับผิดชอบต่อสังคม
15
ที่ไม่ซื่อสัตย์และไม่มีประสิทธิภาพ
มีการรณรงค์อกี เรื่ องหนึง่ ระหว่างการแข่งขันฟุตบอลโลกที่ประเทศแอฟริกาใต้ ในปี
2553 ซึ่งเป็ นครัง้ แรกที่สหพันธ์ แรงงานก่อสร้ างและคนงานไม้ ระหว่างประเทศ
จัดการรณรงค์เพื่อปรับปรุ งสภาพการท�ำงานของผู้ใช้ แรงงานที่ต้องเตรี ยมงาน
ฟุตบอลโลกโดยใช้ ชื่อว่า การสร้ างงานที่มีคณ
ุ ค่าก่อนและหลังปี 2553 และมุง่ ที่จะ
ช่วยประสานงานให้ เกิดกิจกรรมต่างๆ ทีเ่ ป็ นการท�ำงานร่วมกันของสหภาพแรงงาน
ในประเทศที่มีความเชื่อทางการเมืองที่แตกต่างกัน การสนับสนุนงานวิจยั การ
____________________

ข้ อมูลที่เก็บได้ จากการลงนามในข้ อตกลงระหว่างคณะกรรมการการจัดงานโอลิมปิ กและ
พาราลิมปิ กในลอนดอนกับ สภาสหภาพแรงงาน/การไม่โกงในเกมกีฬา (Trade Union Congress/
Play Fair) ในเดือนกุมภาพันธ์ 2555 และจากรายงานของสมาพันธ์สหภาพแรงงานนานาชาติ
เรื่ อง เล่นกับสิ ทธิ ของผูใ้ ช้แรงงานและริ โอ 2559: สมรรถภาพทางสังคมของผูจ้ ดั งานและบริ ษัท
หลักๆ
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เจรจาต่อรองและการท�ำกิจกรรมล็อบบี ้ฟี ฟ่ า ตัวอย่างกิจกรรมเช่น การประชุม
ที่เมืองซูริคที่สหพันธ์แรงงานก่อสร้ างและคนงานไม้ ระหว่างประเทศจัดขึ ้นซึง่ เป็ น
เวทีทสี่ หภาพแรงงานจากแอฟริกาใต้ และสมาพันธ์แรงงานระหว่างประเทศ (ITUC)
พบปะกับตัวแทนของฟี ฟ่ า เช่น โจเซฟ บลัทเตอร์ ประธาน และ เจอโรม วาล์ค
เลขาธิ การของฟี ฟ่ าในขณะนัน้ ในที่ประชุมดังกล่าว ตัวแทนผู้ใช้ แรงงานได้ ยก
ปัญหาต่างๆ ขึ ้นเสนอแก่รัฐบาลแอฟริกาใต้ และคณะกรรมการผู้จดั งานท้ องถิน่ และ
ได้ มีการตกลงแก้ ไขปั ญหานันๆ
้ ฟี ฟ่ ายอมตกลงที่จะเชิญให้ สหภาพแรงงานต่างๆ
ได้ เข้ าร่ วมการตรวจสอบสถานที่ก่อสร้ าง นอกจากได้ เข้ าร่ วมการตรวจสอบแล้ ว
การรณรงค์ยงั ให้ ผลลัพธ์ ทางบวกด้ านอื่นอีก เช่น การที่สหภาพฯ มีสมาชิกเพิ่ม
ขึน้ มา 39 เปอร์ เ ซ็น ต์ ใ นระหว่างปี 2549 ถึง 2552 และค่า จ้ า งยัง เพิ่ มขึน้ อี ก
12 เปอร์ เซ็นต์หลังจากผู้ใช้ แรงงานท�ำการนัดหยุดงานใหญ่ทวั่ ประเทศในเดือน
กรกฎาคม 255216 การรณรงค์ในกรุ งลอนดอนและในประเทศอัฟริ กาใต้ ท�ำให้
วาระของสหภาพแรงงานขยายกว้ างขึ ้นซึง่ ต้ องขอบคุณการเข้ าเชื่อมร้ อยท�ำงาน
ระดับสากลของสหภาพฯ

____________________

ข้ อมูลจากรายงานประเมินผลการรณรงค์ขององค์กรผู้ใช้ แรงงานด้ านการก่อสร้ างและงานไม้
นานาชาติ 2553
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การรณรงค์การสร้างงานที่มีคุณค่าก่อนและหลังปี 2557

การเตรี ยมงานการแข่งขันฟุตบอลโลกปี 2557 ในประเทศบราซิลและต�ำแหน่งงาน
ใหม่ๆ ที่คาดหวังว่าจะเกิดขึ ้นจากการเตรี ยมงานดังกล่าวนันขึ
้ ้นอยู่กบั การลงทุน
ขนาดใหญ่เรื่ องโครงสร้ างพื ้นฐานเป็ นส�ำคัญ จากรายงานของกระทรวงการกีฬา
ที่เขียนขึ ้นในปี 255317 นัน้ มีการคาดคะเนว่าจะมีการสร้ างงานประจ�ำประมาณ
330,000 ต�ำแหน่งขึ ้นระหว่างปี 2552 และ 2557 นอกเหนือไปจากต�ำแหน่งงาน
ชัว่ คราวจ�ำนวน 380,000 ต�ำแหน่งในปี 2557 โดยหลักแล้ ว งานในภาคส่วนการ
ก่อสร้ างเพิ่มขึ ้นเพราะมีงานในสนามบิน 12 แห่ง ท่าเรื อ 6 แห่ง และโครงการด้ าน
การคมนาคมอืน่ ๆ อีก 44 โครงการ18 นอกจากนัน้ ยังต้ องมีการก่อสร้ างและปรับปรุง
สนามกีฬาอีกจ�ำนวน 12 แห่ง19 ซึง่ ทังหมดนั
้
นใช้
้ เงินลงทุนทังสิ
้ ้น 8.3 พันล้ านรี ล20
อย่างไรก็ตาม ในเดือนพฤษภาคมปี 2555 สื่อได้ คาดคะเนว่ามีผ้ ปู ระมูลเพียง 25
เปอร์ เซ็นต์เท่านันที
้ ่ท�ำโครงการด้ านคมนาคมจนส�ำเร็จ21 และโครงการการก่อสร้ าง
____________________

ข้ อมูลของกระทรวงการกีฬาจากรายงานเรื่ องผลกระทบทางเศรษฐกิจจากการแข่งขันฟุตบอล
โลกที่บราซิลในปี 2557 ตังแต่
้ เดือนมีนาคม 2553
18
ข้ อมูลของกระทรวงการกีฬาจากรายงานการประเมินครัง้ สุดท้ ายเรื่ องฟุตบอลโลกของฟี ฟ่ า
ในบราซิล ตังแต่
้ เดือนธันวาคม 2557
19
ความจริ งแล้ ว ในช่วงนี ้มีการสร้ างหรื อปรับปรุงสนามกีฬา 14 แห่ง มีการเตรี ยมสนามส่วนตัว
อีก 2 แห่งขึ ้นพร้ อมกับสนาม 12 แห่งทีใ่ ช้ ในการแข่งขันฟุตบอลโลกในปี 2557 คือสนามเกรเมียว
ในเมืองปอร์ โต้ อัลเลเกอร์ และสนามปาลเมราสในเมืองซานเปาโล
20
ข้ อมูลของกระทรวงการกีฬาจากรายงานการประเมินครัง้ สุดท้ ายเรื่ องฟุตบอลโลกของฟี ฟ่าใน
บราซิล
17
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เพือ่ เตรียมการแข่งขันฟุตบอลโลกจ�ำนวน 41 เปอร์ เซ็นต์ยงั ไม่เริ่มต้ นด้ วยซ� ้ำ22 ความ
ล่าช้ าของโครงการการก่อสร้ างและแรงกดดันจากฟี ฟ่ าที่ต้องด�ำเนินโครงการให้
ส�ำเร็ จภายในเวลาที่ก�ำหนดนัน้ ส่งผลกระทบด้ านลบแก่สภาพการท�ำงานของ
แรงงานในภาคส่วนดังกล่าว แต่ขณะเดียวกันก็ส่งผลทางบวกให้ กบั อ�ำนาจการ
ต่อรองของสหภาพแรงงานด้ วย
ในช่วงการเตรี ยมการแข่งขันฟุตบอลโลกที่แอฟริ กาใต้ ในปี 2553 เกิดปั ญหาจาก
การลงทุนของภาครัฐ การแสวงหาผลก�ำไรของภาคเอกชนและผลกระทบด้ านลบ
เกี่ยวกับสภาพการท�ำงานของผู้ใช้ แรงงาน ซึ่งเกิดขึ ้นในประเทศบราซิลเช่นกัน
(รอมบัลดีและค็อตเทิล 2556) จากข้ อมูลดังกล่าว และจากประสบการณ์ การ
รณรงค์ที่ผ่านมา เช่น การรณรงค์ในกรุ งลอนดอนและการรณรงค์ระหว่างการ
แข่งขันฟุตบอลโลกในแอฟริ กาใต้ สหพันธ์แรงงานก่อสร้ างและคนงานไม้ ระหว่าง
ประเทศได้ ริเริ่ มการรณรงค์เรื่ องการสร้ างงานที่มีคณ
ุ ค่าก่อนและหลังปี 2557 ขึ ้น
ในเมืองริ โอ เดอ จาเนโร่ ระหว่างวันที่ 31 มีนาคมถึง 1 เมษายน 2554 ความจริ ง
ที่ว่าผู้จดั งานฟุตบอลโลกเป็ นคู่เจรจาที่ไม่เหมือนเดิม ประสบการณ์ของสหพันธ์
แรงงานก่อสร้ างและคนงานไม้ ระหว่างประเทศในการท�ำงานทีเ่ กีย่ วข้ องกับมหกรรม
กี ฬาและการที่การแข่งขันฟุตบอลโลกอยู่ในสายตาคนในระดับนานาชาตินัน้
สามารถอธิบายได้ วา่ ท�ำไมการรณรงค์ระดับนานาชาติถงึ เป็ นเรื่องน่าดึงดูดส�ำหรับ
สหภาพแรงงานในภาคส่วนงานก่อสร้ างของบราซิล การรณรงค์ดงั กล่าวน� ำไปสู่
____________________

ดิมมี่ อาโมร่ า กล่าวไว้ ว่า “เพียง 25 เปอร์ เซ็นต์ของผู้ประมูลโครงการการคมนาคมในเมือง
ของงานฟุตบอลโลกท� ำงานเสร็ จ” จากหนังสือพิมพ์ โฟลฮา เดอ ซ.เปาโล วันที่ 2/5/2555
www1.folha.uol.com.br/esporte/1084662-copa-tem-so-25-de-obras-de-mobilidadeurbana-licitadas-diz-tcu.shtml [เข้ าถึงเมื่อ 24/9/2556]
22
“40.6 เปอร์ เซ็นต์ของโครงการการก่อสร้ างส�ำหรับงานฟุตบอลโลกปี 2557 ยังไม่เริ่ มต้ นขึ ้น”
เจ้ าหน้ าที่ภาครัฐคนหนึง่ กล่าวเอาไว้ ในยูโอแอลโคป้า ในวันที่ 23/5/2555 http://copadomundo.uol.com.br/noticias/redacao/2012/05/23/41-das-obrasda-copa-do-mundo-de-2014-ainda-nao-comecaram-segundo-governofederal.htm [เข้ า ถึ ง เมื่ อ
24/9/2556]
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การเพิม่ จ�ำนวนสมาชิกของสหพันธ์แรงงานก่อสร้ างและคนงานไม้ ระหว่างประเทศ
และในขณะทีม่ สี หภาพแรงงานเพียง 5 แห่งทีเ่ ข้ าร่วมกับสหพันธ์แรงงานในปี 2553
นัน้ จ�ำนวนสมาชิกได้ เพิ่มขึ ้นเป็ น 25 แห่งในปี 2555
ในประเทศบราซิล สหพันธ์แรงงานก่อสร้ างและคนงานไม้ ระหว่างประเทศคือพลัง
ขับเคลื่อนและผู้ประสานงานหลักในการจัดกิจกรรมต่างๆ ของสหภาพแรงงาน
17 แห่ง สหพันธ์ แรงงานในระดับรัฐ 6 แห่ง รวมถึงองค์กรสมาพันธ์ ในระดับชาติ
อีก 2 แห่ง23 ได้ มีการประสานงานรวมเอาองค์ กรแรงงานต่างๆ ที่มีความเห็น
ทางการเมืองแตกต่างกันเข้ ามาท�ำงานร่วมกัน รวบรวมข้ อมูลและกระจายข่าวสาร
เกี่ยวกับการนัดหยุดงานและข้ อตกลงที่ได้ รับการลงนามในท้ องถิ่น ทัง้ ยังผลิต
เครื่ องมือในการรณรงค์จดั งานต่างๆ ในระดับชาติและระดับนานาชาติ ที่สหภาพแรงงาน ผู้จดั ฟุตบอลโลก ตัวแทนจากภาครัฐและองค์กรแรงงานระหว่างประเทศ
ต่างๆ ได้ เข้ าร่ วม นอกจากนันยั
้ งหาทางเจรจากับฟี ฟ่ าในประเทศสวิตเซอร์ แลนด์
อีกด้ วย สหพันธ์ แรงงานก่อสร้ างและคนงานไม้ ระหว่างประเทศยังพยายามเพิ่ม
อิทธิพลทางสังคมของตนโดยการร่ วมมือกับหุ้นส่วนต่างๆ เช่น สมาพันธ์แรงงาน
ระหว่างประเทศ (ITUC) และองค์กรสตรี ตเน็ต24 โดยท�ำข้ อตกลงเชิงยุทธศาสตร์
และมีจดุ ประสงค์เพื่อพัฒนาโปรแกรมการปฏิบตั ิและเครื่ องมือการท�ำงานระดับ
ชาติ อย่างไรก็ตาม องค์กรไม่ได้ ริเริ่ มโครงการร่วมกับภาคส่วนทางเศรษฐกิจอื่นๆ
มากนัก
____________________

สหภาพแรงงานที่เข้ าร่วมการรณรงค์ได้ แก่ STICC-POA, SINTRACON-CTBA, SINTRAPAV
-PR, SINDECREP-SP, Trade Union Solidarity – Sao Caetano/SP, SINDPRESP-SP,
SINTRAPAV-SP, SINDECREP-RJ, SITRAICP-RJ, SINTRACONST-ES, SITRAMONTI-MG,
STICMB-DF, SINTRAICCCM-MT, SINTEPAV-BA, SINTEPAV-CE, STICONTEST-AM,
SINTRACOM-SBC สหพั น ธ์ ส หภาพผู้ ใช้ แรงงานในระดั บ รั ฐ ที่ ร่ ว มการรณรงค์ ไ ด้ แก่
FETICOM-SP, FETICOM RS, FETRACONSPAR, FETRACONMAG-ES, FETIEMT, FSCMCUT สหพันธ์ในระดับชาติที่ร่วมการรณรงค์ได้ แก่ FENATRACOP, CONTICOM/CUT
24
สตรี ตเน็ตคือพันธมิตรระดับนานาชาติของผู้ใช้ แรงงานบนท้ องถนน และก่อตังขึ
้ ้นในปี 2545
ในแอฟริ กาใต้ เพื่อส่งเสริ มสิทธิของผู้ใช้ แรงงานบนท้ องถนน
23
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การรณรงค์ ดังกล่าวเกี่ ยวข้ องกับสหภาพแรงงานในบราซิลที่ มีความเห็นทาง
การเมืองแตกต่างกัน ซึง่ ท�ำให้ เกิดความซับซ้ อนในโครงสร้ างการท�ำงานและท�ำให้
ยากในการขยายอ�ำนาจเชิงโครงสร้ าง สหภาพฯ ที่เข้ าร่วมการรณรงค์สว่ นใหญ่คือ
สหภาพฯ ในท้ องถิ่นซึง่ เป็ นตัวแทนผู้ใช้ แรงงานในพื ้นที่ก่อสร้ างในเมืองเจ้ าภาพ
ต่างๆ25 สหภาพฯ เหล่านันเป็
้ นสมาชิกขององค์กรระดับสภาแรงงาน 4 แห่งคือ
Unified Workers’ Central (CUT), the Union Force (FS), the General Workers’
Union (UGT) และthe New Workers’ Union Central นอกจากความตึงเครี ยด
ระหว่างสหภาพแรงงานที่มาจากหลากหลายสภาแล้ ว ยังเห็นได้ ชดั ว่าสหภาพแรงงานและองค์กรแรงงานระดับสภาต่างๆ ขาดการแลกเปลี่ยนและการประสาน
งานซึง่ กันและกันด้ วย ก่อนปี 2554 แทบไม่มีการจัดการเจรจาระดับชาติในหัวข้ อ
เช่น ข้ อตกลงเรื่ องค่าจ้ างที่ครอบคลุมรัฐทุกรัฐของบราซิล ซึง่ เป็ นความต้ องการ
ทีไ่ ด้ ยนิ บ่อยครัง้ จากผู้นำ� แรงงานทีไ่ ด้ รับการสัมภาษณ์ นอกจากนี ้ภายในระยะเวลา
3 ปี ของการรณรงค์ระดับนานาชาติ ยังไม่ปรากฏว่ามีการรณรงค์ในประเด็นระดับ
ชาติอื่นๆ ที่จัดขึน้ เป็ นประจ�ำโดยองค์ กรแรงงานระดับสภาใดๆ เมื่อเป็ นเช่นนี ้
สหพันธ์ แรงงานโลกจึงท�ำหน้ าที่เป็ นตัวเชื่อมหรื อจุดศูนย์กลางระหว่างสหภาพแรงงานทังหลายในบราซิ
้
ล ดังที่ผ้ นู �ำแรงงานท่านหนึง่ ได้ กล่าวว่า การรณรงค์ระดับ
นานาชาติได้ กลายเป็ นเวทีที่ปรึ กษาหารื อกันใน “เรื่ องที่เป็ นไปได้ เพื่อหาจุดที่
ทุกฝ่ ายต่างพอใจ (...) โดยไม่มีการกล่าวถึงความแตกต่างที่ไม่สามารถต่อรองได้
แต่อย่างใด”
ก่ อ นที่ ก ารรณรงค์ ใ นเมื อ งริ โ อ เดอ จาเนโร่ ซึ่ง เป็ น งานที่ นัก สหภาพแรงงาน
นานาชาติตา่ งๆ เข้ าร่วมจะเริ่มต้ นขึ ้นนัน้ แทบไม่มกี ารประสานงานหรือความร่วมมือ
รู ปแบบใดๆ ระหว่างสหภาพแรงงานของบราซิลที่เข้ าร่ วมการรณรงค์และเป็ น
____________________

ยุทธศาสตร์ ขององค์กรผู้ใช้ แรงงานด้ านการก่อสร้ างและงานไม้ นานาชาติ โดยเบื ้องต้ นแล้ ว
มีพื ้นฐานอยูบ่ นการสร้ างช่องทางการติดต่อและเครื อข่ายระหว่างสหภาพแรงงานที่แตกต่างกัน
และกับเมืองเจ้ าภาพ อย่างไรก็ตาม ระหว่างการรณรงค์ สหภาพแรงงานจากภูมิภาคอื่นๆ ก็
เข้ าร่วมการเคลื่อนไหวเช่นกัน
25
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สมาชิกของสหพันธ์ แรงงานก่อสร้ างและคนงานไม้ ระหว่างประเทศเลย โดยในปี
2554 มีสหภาพฯ เพียง 5 แห่งเท่านันที
้ ่เป็ นสมาชิกองค์กร ในขณะที่ปี 2557 มี
สหภาพแรงงานในบราซิลเข้ าเป็ นสมาชิกเพิ่มเป็ น 25 แห่ง26 เมื่อมีสหภาพแรงงาน
เข้ าร่ วมการรณรงค์ ที่นับเป็ นโครงการบุกเบิกนี เ้ พิ่มมากขึน้ จึงมี การตัดสินใจ
แต่งตังคณะกรรมการการรณรงค์
้
ขึน้ ซึ่งเดิมทีประกอบด้ วยสมาชิกจากองค์กร
27
8 แห่ง ตัวเลขนี ้ได้ เพิ่มขึ ้นเมื่อมีสหภาพฯ ให้ ความสนใจและเข้ าร่วมเป็ นสมาชิก
เพือ่ เป็ นตัวแทนสหภาพในเวลาต่อมา โดยคณะกรรมการดังกล่าวท�ำหน้ าทีร่ บั ผิดชอบ
งานพัฒนาและทบทวนแผนงานเชิงยุทธศาสตร์ ตา่ งๆ ที่ใช้ ในการรณรงค์
ดังเช่นการรณรงค์ในแอฟริ กาใต้ สหพันธ์ แรงงานก่อสร้ างและคนงานไม้ ระหว่าง
ประเทศและสหภาพแรงงานในบราซิลได้ พฒ
ั นาเวทีการท�ำกิจกรรม ซึง่ ส่งผลให้
เกิดการท�ำแถลงการณ์ร่วมขึ ้น นับเป็ นครัง้ แรกที่มีการร่ างเอกสารอันมีเนื ้อหาซึง่
ภาคส่วนการก่อสร้ างในบราซิลมีความเห็นชอบร่วมกัน แถลงการณ์ร่วมฉบับนี ้เป็ น
พื ้นฐานการพัฒนาวาระร่ วมแห่งชาติ ซึ่งเป็ นเอกสารรวบรวมความต้ องการที่มี
ร่วมกันของสหภาพแรงงานในลักษณะทีส่ หภาพฯ ในภาคส่วนดังกล่าวไม่เคยท�ำได้
มาก่อน สหภาพฯ ได้ แสดงความต้ องการที่ครอบคลุมในการต่อรองให้ เกิดข้ อตกลง
ในระดับชาติเพื่อปรับค่าจ้ างขันต�
้ ่ำของผู้ใช้ แรงงานในแต่ละสาขา ผลประโยชน์
ทางสังคม และสิทธิในการจัดการของผู้ใช้ แรงงานให้ เท่าเทียมกัน28
อย่างไรก็ตาม รู ปแบบการด�ำเนินงานที่เป็ นนวัตกรรมใหม่ของสหภาพแรงงานนี ้
ไม่ได้ หยุดแค่การสร้ างความต้ องการทีต่ รงกัน เบื ้องหลังกิจกรรมการรณรงค์ทงหมด
ั้
ในเมืองเจ้ าภาพซึง่ น�ำโดยสหพันธ์แรงงานก่อสร้ างและคนงานไม้ ระหว่างประเทศ
____________________

กล่าวคือสหภาพแรงงาน CONTICOM, FETICOM-SP, FETICOM-RS, SINDPRESP และ
Sao Caetano/SP.
27
กล่าวคือสหภาพแรงงาน CONTICOM, FENATRACOP, SITRAICP-RJ, SINTRAPAV-PR,
FETRACONMAG-ES, SINTEPAV-BA, FETICOM และ Sao Caetano/SP.
28
ข้ อมูลจากวาระร่ วมแห่งชาติ
26
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เป็ นตรรกะที่เป็ นสิ่งใหม่สำ� หรับขบวนการแรงงานที่มีความแตกแยกและแตกต่าง
จากการสังกัดในองค์กรระดับชาติที่แตกต่างกัน โดยทัว่ ไปแล้ ว สหภาพแรงงาน
เจ้ าภาพจะจัดกิจกรรมต่างๆ ขึ ้นและหน่วยงานทังหมดจะได้
้
รับการเชิญให้ เข้ าร่วม
กิจกรรม เจ้ าภาพจะเข้ าเยี่ยมชมสนามกีฬา จัดการประชุมกับตัวแทนจากภาครัฐ
ผู้จดั งานฟุตบอลโลกในท้ องถิน่ นักข่าว เป็ นต้ น ข่าวสารของกิจกรรมเหล่านี ้จะได้ รับ
การตีพิมพ์บนเว็บไซต์ของสหพันธ์แรงงานก่อสร้ างและคนงานไม้ ระหว่างประเทศ
มีการเขียนบล็อกเพื่อส่งต่อข้ อมูลเกี่ยวกับกิจกรรม นอกจากนี ้ สหพันธ์ แรงงาน
ก่อสร้ างและคนงานไม้ ระหว่างประเทศยังชักชวนให้ สหภาพแรงงานส�ำคัญๆ จาก
ต่างประเทศ ส่วนใหญ่มาจากทวีปยุโรปให้ การสนับสนุนกิจกรรมในบราซิลด้ วย
อีกจุดหนึ่งที่สมควรได้ รับการกล่าวถึงคือเรื่ องวาระร่ วมแห่งชาติ โดยในวันที่ 18
พฤศจิกายน 2554 ในขณะที่สหภาพแรงงานต่างๆ ของบราซิลเข้ าร่วมการรณรงค์
นัน้ พวกเขาได้ พบกันในเมืองเซาเปาโลเพื่อร่างเอกสารวาระร่วมแห่งชาติขึ ้น และ
ในขณะเดียวกัน ตัวแทนของสหพันธ์แรงงานก่อสร้ างและคนงานไม้ ระหว่างประเทศ
ก็ เ ข้ า พบตัว แทนของฟี ฟ่ าที่ เ มื อ งซูริ ค ในประเทศสวิ ส เซอร์ แ ลนด์ เ พื่ อ เสนอให้
พิจารณาวาระร่วมเกี่ยวกับสภาพการท�ำงานในพื ้นที่ก่อสร้ างและการนัดหยุดงาน
ในบราซิล หลังจากที่การประชุมกับฟี ฟ่ าจบลง เลขาธิ การของสหพันธ์ แรงงาน
ก่อสร้ างและคนงานไม้ ระหว่างประเทศได้ ร่วมการหารื อในเมืองเซาเปาโลด้ วย
โดยการโทรศัพท์เข้ าไปเพื่อแลกเปลี่ยนข้ อมูลของการประชุมทัง้ 2 แห่ง
ในวันที่ 6 มีนาคม 2555 มีการเสนอวาระร่ วมแห่งชาติต่อสภาอุตสาหกรรมของ
บราซิลที่เมืองบราซิเลีย ซึง่ เป็ นวาระที่ตงอยู
ั ้ บ่ นตรรกะที่วา่ “ผู้ใช้ แรงงานควรได้ เป็ น
ส่วนหนึง่ ของจัดการแข่งขันฟุตบอลในปี 2557” และได้ ระบุถงึ กรอบการแก้ ปัญหา
ที่ชัดเจน รวมถึงความต้ องการพืน้ ฐานของผู้ใช้ แรงงานในภาคอุตสาหกรรมนี ้
ถึงแม้ จะไม่ประสบความส�ำเร็ จในการท�ำข้ อตกลงที่ครอบคลุมทังหมดของภาค
้
อุตสาหกรรมนี ้ แต่ผ้ นู �ำสหภาพแรงงานที่ถกู สัมภาษณ์ได้ ระบุว่านี่เป็ นการริ เริ่ มที่
มีอิทธิพลต่อการให้ ค�ำนิยามแก่วาระของการเจรจาในภูมิภาคต่างๆ ของประเทศ
ซึง่ แสดงให้ เห็นว่าการรณรงค์ท�ำให้ พลังทางสังคมของสหภาพแรงงานแผ่กว้ างขึ ้น
38

วาระร่ วมดังกล่าวเป็ นมากกว่าบัญชีข้อเรี ยกร้ อง แต่มันได้ ถูกใช้ เพื่อสนับสนุน
ข้ อเรี ยกร้ องอื่นๆ ของสหภาพต่างๆ ในการเจรจาในระดับท้ องถิ่นต่างๆ นั่นคือ
ข้ อเรี ยกร้ องระดับชาติได้ ชว่ ยสนับสนุนข้ อเรี ยกร้ องต่างๆ ในระดับท้ องถิ่นด้ วย
การเจรจาระหว่างปี 2554 ถึง 2557 นันเกิ
้ ดข้ อพิพาทที่สนามกีฬาซึง่ ก�ำลังก่อสร้ าง
หรื อปรับปรุงและลามไปถึงอุตสาหกรรมก่อสร้ างในวงกว้ าง29 ในช่วงนี ้ มีบนั ทึกว่า
เกิดการนัดหยุดงานขึ ้น 28 ครัง้ ส่วนใหญ่ในช่วง 2 ปี แรก (ตาราง 1) ซึง่ หลักๆ แล้ ว
เกิดขึ ้นเพราะช่วง 2 ปี หลังนันมี
้ ลกู จ้ างจ�ำนวนน้ อยเนื่องจากสนามกีฬาบางแห่ง
ได้ กอ่ สร้ างหรื อปรับปรุงเสร็จแล้ วตังแต่
้ เดือนมิถนุ ายน 255630 และมีความต้ องการ
ผู้ใช้ แรงงานจ�ำนวนน้ อยลงในระยะที่การก่อสร้ างก�ำลังเสร็ จสิ ้น

____________________

สนามเกรเมียวในเมืองปอร์ โต้ อัลเลเกอร์ และสนามปาลเมราสในเมืองซานเปาโลไม่ได้ รับการ
ใช้ ในงานฟุตบอลโลก แต่ได้ รวมเข้ าไปในการวิเคราะห์ด้วยเนื่องจากสนามทังสองแห่
้
งได้ สร้ างขึ ้น
ในเวลาเดียวกันกับสนามอื่นๆ งบประมาณที่ใช้ สร้ างก็มาจากเงินจากการลงทุนในโครงการ
การก่อสร้ างเพื่อเตรี ยมเป็ นเจ้ าภาพงานฟุตบอลโลกเช่นกัน
30
นอกจากสนามเกรเมียวจะเปิ ดเป็ นทางการในปลายปี 2555 แล้ ว ยังมีสนามอีก 6 แห่งที่สร้ าง
เสร็ จภายในเดือนมิถนุ ายน 2556 กล่าวคือสนามมารากาญ่า สนามฟอนเต้ โนว่า สนามเพอนัมบูโค สนามคาสเตลโล สนามมิเนเรา และสนามมาเน่การิ นจา
29

39

ตาราง 1 การนัดหยุดงานที่สนามกีฬาปี 2554-2557
ปี

จ�ำนวน
การนัดหยุดงาน

2554

12

2555

11

2556

3

2557

2

รวม

28

ที่มา รวบรวมโดยผู้เขียน

40

สนามกีฬา
คาสเตลโล (1)
อารี นา เพอนัมบูโค (3)
ฟอนเต้ โนว่า (1)
มารากาญ่า (2)
มิเนเรา (2)
อารี นา่ เกรเมียว (2)
มาเน่การิ นจา (1)
อารี นา่ อมาซอนญ่า (1)
คาสเตลโล (2)
อารี นา่ ดูนสั (3)
อารี นา่ เพอนัมบูโค (2)
ฟอนเต้ โนว่า (2)
อารี นา่ เกรเมียว (1)
อารี นา่ อมาซอนญ่า (1)
มารากาญ่า (1)
อารี นา่ ดา ไบซาด้ า (1)
อารี นา่ ดา ไบซาด้ า (1)
ไบร่าริ โอ (1)

จากรายงานของกรมสถิ ติและการศึกษาด้ านสังคมและเศรษฐกิ จของบราซิล
(DIEESE)31 พบว่ามากกว่าครึ่ งของการนัดหยุดงานเกี่ยวข้ องกับเรื่ องสภาพการ
ท�ำงานหรื อการละเมิดสิทธิซงึ่ ถูกก�ำหนดให้ ปกป้องผู้ใช้ แรงงานตามข้ อตกลงหรื อ
ตามกฎหมาย ถึงแม้ จะมีแนวปฏิบัติที่อยู่ในรู ปของวาระร่ วมดังกล่าว แต่การ
นัดหยุดงานที่แตกต่างกันในสนามกีฬาต่างๆ ไม่ได้ เกิดขึ ้นจากการประสานงาน
ร่ วมกัน การขาดการประสานงานสามารถอธิบายได้ โดยความจริ งที่วา่ การเจรจา
ซึง่ จัดขึ ้นปี ละครัง้ ระหว่างสหภาพแรงงานกับนายจ้ างไม่ได้ เกิดขึ ้นในเวลาเดียวกัน
ทังหมด
้
ซึง่ หมายความว่าการรณรงค์เคลื่อนไหวในท้ องถิ่นในหนึง่ ปี นนเกิ
ั ้ ดขึ ้นใน
ช่วงเวลาที่แตกต่างกัน เหตุผลอีกประการหนึ่งคือในบางกรณี การนัดหยุดงาน
ที่เกิดขึ ้นบางครัง้ สหภาพแรงงานไม่มีส่วนเกี่ยวข้ องเลย ดังเช่นการนัดหยุดงาน
ที่เริ่ มขึ ้นเพราะสภาพการท�ำงานที่ย�่ำแย่ เช่น อาหารของลูกจ้ างที่เน่าเสีย (สนาม
มารากาญ่า) การเกิดอุบตั เิ หตุ (สนามมารากาญ่า และอารี นา่ อมาซอนญ่า) สภาพ
ห้ องเปลี่ยนเสื ้อผ้ าที่ไม่มีสขุ อนามัยและปั ญหาการจ่ายค่าจ้ างล่วงเวลา (สนาม
มิเนเรา) หรื อการขาดแคลนเสื ้อผ้ าส�ำหรับใส่ท�ำงาน (สนามอารี นา่ เกรเมียว) ต้ อง
เน้ นย� ้ำในที่นี ้ว่าเกิดอุบตั เิ หตุร้ายแรงขึ ้นถึง 9 ครัง้ ในพื ้นที่กอ่ สร้ างสนามกีฬาในช่วง
เวลาดังกล่าว ซึง่ บอกได้ ถึงปั ญหาของสภาพการท�ำงานของผู้ใช้ แรงงานระหว่าง
การเตรี ยมการแข่งขันฟุตบอลโลก โดยสนามที่เกิดอุบตั ิเหตุร้ายแรงได้ แก่สนาม
พันทานัล โคริ นเทียน เกรเมียว อมาซอนญ่า มิเนเรา และมาเน่การิ นจา
จากรายงานของกรมสถิ ติและการศึกษาด้ านสังคมและเศรษฐกิ จของบราซิล
พบว่าการนัดหยุดงานเพื่อต่อสู้ให้ นายจ้ างยอมรั บข้ อเรี ยกร้ องใหม่ๆ หรื อเพื่อ
พัฒนาการเรื่ องสิทธิที่มีอยูน่ นโดยหลั
ั้
กจะเน้ นที่การเสนอให้ นายจ้ างจ่ายหรื อเพิ่ม
เบี ้ยเลี ้ยงส่วนของค่าอาหาร ค่ารักษาพยาบาลของผู้ใช้ แรงงานและการเพิม่ ค่าจ้ าง
การรณรงค์นี ้มีสว่ นสร้ างความรู้ สกึ เป็ นหนึง่ เดียวกันเกี่ยวกับข้ อเรี ยกร้ องดังกล่าว
ผู้ใช้ แรงงานในภูมิภาคต่างๆ ของประเทศต้ องการให้ คา่ จ้ างและสิทธิของพวกเขา
____________________

ข้ อมูลจากรายงานของ DIEESE เรื่ อง “ทบทวนการรณรงค์เรื่ องการสร้ างงานที่ดีก่อนและหลัง
ปี 2557” ปี 2557
31
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เท่าเทียมกัน นอกจากนัน้ ในเดือนมีนาคม ปี 2555 ก่อนที่จะมีการเสนอวาระร่วม
แห่งชาติแก่สภาอุตสาหกรรมแห่งชาติของบราซิล สือ่ ของบราซิลลงข่าวกันมากมาย
ว่าอาจจะมีการนัดหยุดงานทัว่ ไปเกิดขึ ้นในอุตสาหกรรมการก่อสร้ าง
ถึงแม้ จะไม่มีการท�ำข้ อตกลงร่ วมที่ครอบคลุมทังอุ
้ ตสาหกรรมในระดับชาติ การ
เจรจาของสหภาพแรงงานในเมืองเจ้ าภาพ 12 เมืองซึ่งมีการสร้ างหรื อปรับปรุ ง
สนามกีฬานันนั
้ บว่าประสบความส�ำเร็จ ดังข้ อมูลของกรมสถิตแิ ละการศึกษาด้ าน
สังคมและเศรษฐกิจของบราซิล32 เกี่ยวกับเรื่ องพัฒนาการของค่าจ้ าง (ตาราง 2)
จะเห็นได้ ว่าในข้ อตกลงทุกฉบับระบุว่าค่าจ้ างขันต�
้ ่ำของผู้ใช้ แรงงานอาชีพต่างๆ
นันเพิ
้ ม่ ขึ ้นมากกว่าอัตราเงินเฟ้อและเพิม่ มากกว่าอัตราการเพิม่ ค่าจ้ างขันต�
้ ำ่ อย่าง
เป็ นทางการ
ค่าจ้ างของงานทุกประเภทที่มากกว่าค่าจ้ างขัน้ ต�่ำในแต่ละภาคส่วนงานก็เพิ่ม
มากกว่าอัตราเงินเฟ้อเช่นกัน โดยเพิ่มสูงกว่าระดับเฉลี่ยที่กรมสถิตแิ ละการศึกษา
ด้ านสังคมและเศรษฐกิจของบราซิลได้ บนั ทึกไว้ ซึง่ รวมถึงค่าจ้ างในอุตสาหกรรม
การก่อสร้ างและการผลิตเฟอร์ นิเจอร์ ด้วย อย่างไรก็ตาม เกิดความแตกต่างของ
การเพิ่มค่าจ้ างในสนามกีฬาแต่ละแห่ง ถึงกระนัน้ ก็มีผลส�ำเร็ จเรื่ องอื่นๆ เกิดขึ ้น
เช่นกัน เช่น เบี ้ยเลี ้ยงค่าอาหารที่เพิ่มขึ ้น ค่าจ้ างการท�ำงานล่วงเวลา การใช้ ตวั๋ เพื่อ
ขึ ้นรถสาธารณะ การประกันสุขภาพ โบนัสประจ�ำเดือนและแผนการการแบ่งปั น
ก�ำไรแก่ผ้ ใู ช้ แรงงาน ทังหมดนี
้
้เป็ นข้ อยืนยันว่าโดยทัว่ ไปแล้ ว การประท้ วงประสบ
ความส�ำเร็ จ เพราะไม่เพียงแต่จะน�ำไปสูก่ ารเพิ่มค้ าจ้ างแต่ยงั น�ำไปสูก่ ารปรับปรุง
สภาพการท�ำงานของผู้ใช้ แรงงานอีกด้ วย

____________________
32

Ibid.
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ตาราง 2 การขึ ้นค่าจ้ างเฉลีย่ ทีเ่ กิดขึ ้นจริงในพื ้นทีก่ ารก่อสร้ างสนามแข่งขันฟุตบอล
โลกและการขึ ้นค่าจ้ างขันต�
้ ่ำโดยเฉลี่ยอย่างเป็ นทางการ โดยเปรี ยบเทียบกับดัชนี
เงินเฟ้อระหว่างปี 2552 – 2556

ค่าจ้ างใน
พื ้นที่ก่อสร้ าง
ค่าแรงขันต�
้ ่ำ

2553

2554

2555

2556

5,95%

6,70%

7,41%

6,53%

6,02%

0,37%

7,59%

2,64%

ดังทีไ่ ด้ กล่าวข้ างต้ น การเจรจาต่อรองได้ พสิ จู น์แล้ วว่าสหภาพแรงงานมีพนั ธสัญญา
ทีจ่ ะสร้ างความก้ าวหน้ าให้ สำ� เร็จและสร้ างความเป็ นหนึง่ เดียวอย่างมีนยั ยะส�ำคัญ
แม้ ว่าการนัดหยุดงานบางครัง้ จะท�ำให้ สหภาพแรงงานบางแห่งแปลกใจ แต่ถึง
จะเกิดความขัดแย้ งเรื่ องการรณรงค์ช่วงการแข่งขันฟุตบอลโลกในบราซิล แต่ก็
เห็นได้ อย่างชัดเจนว่าการเจรจาต่อรองร่ วมและการนัดหยุดงานในพื น้ ที่ งาน
ก่อสร้ างของฟุตบอลโลกท�ำให้ เกิดผลลัพธ์ ทางบวก ในระดับนานาชาตินนั ้ การ
เจรจาและความพยายามในการเข้ าพบกับฟี ฟ่ าไม่ได้ น�ำไปสูก่ ารท�ำข้ อตกลงใดๆ
กระทัง่ การรณรงค์สิ ้นสุดลงในเดือนเมษายน 2557 ซึง่ ไม่สามารถเทียบได้ กบั ข้ อ
ตกลงทีม่ กี ารลงนามกันในระหว่างการรณรงค์ในแอฟริกาใต้ ทที่ �ำให้ สหภาพแรงงาน
ได้ เข้ าตรวจสอบสนามกีฬาต่างๆ นอกจากนี ้ หลายปี หลังจากงานฟุตบอลโลกจบ
ลง ไม่มีการเจรจาใดๆ ที่ประสบความส�ำเร็จอีกเลย ซึง่ อาจเป็ นเพราะเกิดข้ อตกลง
ที่ครอบคลุมทุกภาคส่วนเรื่ องกฎเกณฑ์การจ่ายค่าจ้ างขันต�
้ ่ำแก่ผ้ ใู ช้ แรงงานทุก
แขนงงานและข้ อเรี ยกร้ องอื่นๆ ที่ระบุในวาระร่ วม นับได้ ว่าวาระร่ วมแห่งชาติคือ
เสาหลักของการรณรงค์ แต่กระนัน้ ก็ไม่มีสญ
ั ญาณบอกว่าความเป็ นหนึง่ เดียวกัน
ของสหภาพแรงงานที่สร้ างขึ ้นโดยวาระร่วมดังกล่าวนันยั
้ งคงอยู่
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ความ (ไม่) ต่อเนื่องของการรณรงค์เรื่องการสร้างงานที่มีคุณค่า
ก่อนและหลังปี 2559

มีการคาดคะเนว่ามีความจ�ำเป็ นต้ องใช้ เงินจ�ำนวนประมาณ 37.5 พันล้ านรี ล33
เพื่อท�ำให้ เมืองริ โอ เดอ จาเนโร่ พร้ อมจัดงานโอลิมปิ ก ซึ่งรวมทัง้ การก่อสร้ าง
สิง่ อ�ำนวยความสะดวกทางการกีฬาและระบบคมนาคมในเมืองทีจ่ ะยังคงอยูค่ เู่ มือง
ต่อไป กระทรวงการจ้ างงานได้ ประมาณการเอาไว้ วา่ ผู้ใช้ แรงงานจ�ำนวน 50,000 คน
จะได้ รับการจ้ างงานในภาคการก่อสร้ างเพือ่ เตรียมการจัดโอลิมปิ ก พวกเขาจะต้ อง
สร้ างระบบรถไฟรางเบา รถไฟใต้ ดนิ ถนนทางคู่ ระบบการขนส่งด่วน “ทรานส์บราซิล”
การปรับปรุงสนามกีฬาเอ็นเจนนาวและการสร้ างพิพิธภัณฑ์วนั พรุ่ง (Museum of
Tomorrow) เช่นเดียวกับการเตรี ยมการจัดงานฟุตบอลโลก สหภาพแรงงานต้ อง
เผชิญกับเหตุการณ์ เดิมๆ เมื่อแรงกดดันจากนานาชาติกลายเป็ นผู้เล่นที่ส�ำคัญ
เพราะผู้ใช้ แรงงานต้ องท�ำงานให้ เสร็ จก่อนเส้ นตายให้ ได้
การรณรงค์การสร้ างงานที่มีคณ
ุ ค่าก่อนและหลังปี 2559 เริ่ มต้ นขึ ้นในปี 2557
เพื่อท�ำให้ การรณรงค์ในช่วงการแข่งขันฟุตบอลโลกก่อนหน้ านีม้ ีความต่อเนื่อง
ในการรณรงค์ปี 2559 นี ้ ได้ มีการสร้ างเครื่ องมือเพื่อเพิ่มความตระหนักเรื่ องความ
ปลอดภัยในการท�ำงานในพืน้ ที่ก่อสร้ างขึน้ และมีการเจรจากับคณะกรรมการ
ผู้จดั งานให้ ใช้ ไม้ ทไี่ ด้ รับการรับรองในการก่อสร้ าง34 มีการจัดให้ นานาชาติเข้ าเยีย่ ม
____________________

ข้ อมูลจากรายงานของศาลผู้ตรวจสอบบัญชีประเทศบราซิล พิมพ์ครัง้ ที่ 4 ในปี 2559 หัวข้ อ
ศาลผู้ตรวจสอบบัญชีและการแข่งขันโอลิมปิ ก 2559 ระบุวา่ มีการใช้ เงินประมาณ 24 พันล้ านรีล
ไปกับโครงสร้ างพื ้นฐานในเมือง การคมนาคมสาธารณะ การเคลือ่ นย้ าย การสุขาภิบาล เป็ นต้ น
33

45

ชมพื ้นที่ก่อสร้ างเพื่อเพิ่มแรงกดดันแก่เจ้ าหน้ าที่ท้องถิ่นในการจัดการเจรจากับ
สหภาพแรงงานท้ องถิ่น และมีการแจ้ งให้ สาธารณชนได้ รับรู้ ถึงอุบตั ิเหตุและข้ อ
พิพาทที่เกิดขึ ้นในพื ้นที่ก่อสร้ างอันเป็ นวิธีหนึง่ ในการโน้ มน้ าวมติมหาชน
สหภาพแรงงานที่เป็ นตัวแทนผู้ใช้ แรงงานภาคการก่อสร้ างในเมืองริ โอ เดอ จาเนโร่
มี 2 แห่ง คือสหภาพของผู้ใช้ แรงงานอุตสาหกรรมการก่อสร้ างขนาดใหญ่ ซึง่ เป็ น
สมาชิกของสหพันธ์แรงงานก่อสร้ างและคนงานไม้ ระหว่างประเทศตังแต่
้ พวกเขา
ร่ วมการรณรงค์ช่วงงานฟุตบอลโลกที่จดั ขึ ้นข้ างหน้ าสนามกีฬามารากาญ่าในปี
2554 สหภาพฯ ดังกล่าวเป็ นตัวแทนผู้ใช้ แรงงานในเมืองริ โอ เดอ จาเนโร่ประมาณ
15,000 คน ซึง่ เป็ นแรงงานในอุตสาหกรรมการก่อสร้ างขนาดใหญ่ รวมถึงโครงการ
การก่อสร้ างโครงสร้ างพื ้นฐานและการขนส่งในเมือง สหภาพแรงงานแห่งที่ 2 คือ
สหภาพของผู้ใช้ แรงงานในอุตสาหกรรมการโยธา ซึง่ ไม่ได้ เป็ นสมาชิกองค์กรระดับ
นานาชาติใดๆ โดยทัว่ ไป การรณรงค์ทกี่ �ำลังกล่าวถึงด�ำเนินการโดยสหพันธ์แรงงาน
ก่อสร้ างและคนงานไม้ ระหว่างประเทศและสหภาพของผู้ใช้ แรงงานอุตสาหกรรม
การก่อสร้ างขนาดใหญ่ โดยสหภาพของผู้ใช้ แรงงานในอุตสาหกรรมการโยธา
เข้ าร่ วมกิจกรรมเพียงบางส่วนเท่านัน้ ซึ่งตรงกันข้ ามกับการรณรงค์ในปี 2557
ครัง้ นี ้สหพันธ์ แรงงานก่อสร้ างและคนงานไม้ ระหว่างประเทศไม่สามารถท�ำลาย
เครื่ องกีดขวางที่กนั ้ สหภาพแรงงานต่างๆ ออกจากกัน และไม่สามารถส่งเสริ ม
กิจกรรมที่สหภาพฯ ทัง้ 2 แห่งเห็นพ้ องกันได้
จากบทเรี ยนของการรณรงค์เรื่ องการเล่นอย่างยุติธรรม (Play Fair Campaign)
ทีก่ รุงลอนดอนนัน้ สหพันธ์แรงงานก่อสร้ างและคนงานไม้ ระหว่างประเทศคาดหวัง
เอาไว้ แล้ วว่าต้ องเกิดความซับซ้ อนเรื่ องความปลอดภัยในการท�ำงานในภาคส่วน
การก่อสร้ าง ดังนันทางองค์
้
กรจึงได้ เตรี ยมร่างระเบียบการเพื่อใช้ ในพื ้นที่ก่อสร้ าง
____________________

นอกจากนัน้ องค์กรผู้ใช้ แรงงานด้ านการก่อสร้ างและงานไม้ นานาชาติยงั ผลักดันโครงการ
ใหม่ๆ ที่สนับสนุนให้ เกิดการพบปะสามฝ่ ายระหว่างผู้ใช้ แรงงาน ภาครัฐ และบริ ษัท นโยบาย
นิเวศวิทยาเชิงสังคมเรื่ องการรับรองไม้ ขององค์กรฯ ก็เกิดขึ ้นจากการพบปะสามฝ่ ายดังกล่าว
34
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ในเมืองริ โอ เดอ จาเนโร่ โดยอ้ างอิงข้ อมูลการเกิดอุบตั ิเหตุในพื ้นที่การก่อสร้ าง
สนามฟุตบอลโลกปี 2557 ยังมีการใช้ ระเบียบการดังกล่าวในการพบปะกันอย่าง
เป็ นประจ�ำระหว่างสหพันธ์ แรงงานโลกและสหภาพแรงงานฝ่ ายหนึ่ง กับคณะ
กรรมการจัดงานท้ องถิ่นอีกฝ่ ายหนึง่ การพบเพื่อพูดคุยกันนี ้ได้ น�ำไปสูก่ ารลงนาม
ของคณะกรรมการซึง่ ต่อมาได้ บรู ณาการเนื ้อหาไปสู่กการท�ำนโยบายเรื่ องความ
ปลอดภัยของตนด้ วย35
อย่างไรก็ตาม ยังมีอบุ ตั ิเหตุเกิดขึ ้นในพื ้นที่การก่อสร้ างสนามที่ใช้ ในงานโอลิมปิ ก
ดังที่เห็นจากข้ อมูลที่กระทรวงการจ้ างงานเปิ ดเผย36 ระหว่างการเตรี ยมงานนัน้ มี
ผู้เสียชีวติ 11 ราย ในขณะทีอ่ กี 3 รายบาดเจ็บสาหัส มีรายงานการละเมิดกฎหมาย
1,600 ครัง้ และงานในพื ้นที่กอ่ สร้ างจ�ำนวน 44 แห่งต้ องหยุดหรื อถูกยกเลิก จ�ำนวน
ดังกล่าวไม่ได้ สงู ไปกว่าจ�ำนวนที่ได้ รับการรับรองแล้ ว เหตุการณ์ท�ำนองนี ้เกิดขึ ้น
ค่อนข้ างบ่อยครัง้ และตรงกันข้ ามกับจิตวิญญาณของการแข่งขันโอลิมปิ กและ ”การ
เล่นที่ยตุ ธิ รรม” ซึง่ เป็ นค�ำโฆษณาชวนเชื่อของผู้จดั มหกรรมการแข่งขันกีฬาขนาด
ใหญ่ ระหว่างการเตรี ยมงานโอลิมปิ กฤดูหนาวที่เมือโซชิ ประเทศรัสเซียในปี 2555
นัน้ มีผ้ ใู ช้ แรงงานเสียชีวติ ในพื ้นทีก่ อ่ สร้ าง 70 ราย37 ส่วนในการเตรียมงานโอลิมปิ ก
ฤดูหนาวในปี 2561 ที่ประเทศเกาหลีใต้ มีผ้ เู สียชีวิตแล้ ว 2 รายด้ วยกัน38 ภาพของ
____________________

การรวมระเบียบการเข้ าไปในนโยบายด้ านความปลอดภัย ซึง่ น�ำไปใช้ กบั งานก่อสร้ างทังหมด
้
ที่เกี่ยวข้ องกับการแข่งขันกีฬาในปี 2559 นัน้ เห็นได้ เพราะมีการใช้ ข้อมูลที่คล้ ายคลึงกันใน
เอกสารสองฉบับ คณะกรรมการการจัดงานโอลิมปิ กยังยืนยันถึงอิทธิพลของเครื่ องมือดังกล่าว
ขององค์กรผู้ใช้ แรงงานด้ านการก่อสร้ างและงานไม้ นานาชาติด้วย ส�ำหรับข้ อมูลเพิม่ เติม สามารถ
ดูได้ จาก www.bwint.org/default.asp?index=6843&Language=EN
36
ข้ อมูลจากการรายงานของอีเลน คาสติลโฮ ผู้ตรวจสอบด้ านแรงงานซึง่ ท�ำขึ ้นระหว่างพิธีปิด
การรณรงค์ก่อนและหลังงานกีฬาปี 2559 ขององค์กรผู้ใช้ แรงงานด้ านการก่อสร้ างและงานไม้
นานาชาติ ในเดือนมิถนุ ายน 2559
37
ข้ อมูลจากรายงานเรื่ อง “การสร้ างงานที่ดี และการไม่โกงในเกมกีฬาของทุกฝ่ ายองค์กรผู้ใช้
แรงงานด้ านการก่อสร้ างและงานไม้ นานาชาติ ปี 2557
38
www.bwint.org/default.asp?index=7261[เข้ าถึงเมื่อ 12/9/2559]
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งานโอลิมปิ กที่ประเทศกาตาร์ ในปี 2565 นันก็
้ ไม่ให้ ก�ำลังใจมากนัก การรณรงค์
ระดับนานาชาติเรื่ องการไม่โกงในเกมกีฬาท�ำให้ ร้ ู ว่าจนกระทัง่ สิ ้นปี 2558 มีผ้ ใู ช้
แรงงานในประเทศกาตาร์ มากกว่า 1,000 คนเสียชีวิตจากอุบตั ิเหตุในการท�ำงาน
มีการคาดคะเนว่าน่าจะมีเหตุการณ์รุนแรงเกิดขึ ้นอีกนับพันกว่าการแข่งขันจะเริ่มขึ ้น39
ตัวแทนของกระทรวงการจ้ างงานระบุว่าปั ญหาส่วนใหญ่ ที่ต้องเผชิญในพืน้ ที่
ก่อสร้ างในเมืองริ โอ เดอ จาเนโร่ คือการขาดแคลนกฎเกณฑ์เรื่ องอาชีวอนามัย
และความปลอดภัยในการท�ำงานในพื ้นที่ก่อสร้ าง ภาครัฐสามารถน�ำกฎเกณฑ์นี ้
ไปใช้ เป็ นคู่มือในขันตอนการร่
้
างสัญญาการท�ำงานกับบริ ษัทต่างๆ ที่รับผิดชอบ
โครงการการก่อสร้ างที่เกี่ยวข้ องกับงานโอลิมปิ กอีกด้ วย แต่ปราศจากกฎเกณฑ์
ดังกล่าว การควบคุมงานจึงเป็ นไปได้ อย่างยากล�ำบาก ความท้ าทายนันรุ
้ นแรงขึ ้น
เมื่อผู้รับเหมาบางเจ้ าถูกเปลีย่ นตัวระหว่างการท�ำงาน ปั ญหาบางส่วนที่เกิดขึ ้นใน
พื ้นทีก่ อ่ สร้ างเกี่ยวกับมาตรฐานความสะอาดในห้ องเปลีย่ นเสื ้อผ้ าและห้ องน� ้ำทีอ่ ยู่
ในระดับต�่ำ และปั ญหาเรื่ องน� ้ำและอาหารไม่สะอาด
ขบวนการแรงงานในเมืองริ โอ เดอ จาเนโร่ มีลกั ษณะพิเศษที่ทำ� ให้ ไม่สามารถใช้
วิธีการเดียวกันกับการรณรงค์ในปี 2557 ได้ นีลสัน ดัวเต้ คอสต้ า ประธานของ
สหภาพของผู้ใช้ แรงงานอุตสาหกรรมการก่อสร้ างขนาดใหญ่ระบุว่าระหว่างการ
เตรี ยมงานฟุตบอลโลกปี 2557 นัน้ มีการท�ำข้ อตกลงระหว่างบริ ษัทและสหภาพแรงงานต่างๆ ทีอ่ นุญาตให้ ผ้ นู ำ� ของสหภาพแรงงานปรากฏตัวในพื ้นทีก่ อ่ สร้ างสนาม
กีฬาและในโครงการขนาดใหญ่อื่นๆ ได้ แต่ระหว่างการเตรี ยมงานที่เมืองริ โอ เดอ
จาเนโร่ มีการล้ มเลิกข้ อตกลงดังกล่าวโดยบริ ษัทบางแห่งในพื ้นที่ก่อสร้ างบางส่วน
บริ ษัทเหล่านันส่
้ วนมากเป็ นผู้รับเหมาช่วงหรื อ subcontract40 เหตุการณ์เช่นนัน้
____________________

www.playfairqatar.org.uk/category/uncategorized/ [เข้ าถึงเมื่อ 8/9/2559]
ข้ อมูลจากเอกสารที่รวบรวมไว้ โดยกลุม่ ผู้ใช้ แรงงานกลางเรื่ อง “ผู้รับเหมานอกข้ อตกลงและ
งานพัฒนา แผนการทีไ่ ม่สำ� เร็จ” ในปี 2558 ซึง่ ร่วมผลิตโดย DIEESE ระบุวา่ ผู้ใช้ แรงงานทีท่ �ำงาน
ตามสัญญามักต้ องท�ำงานเป็ นเวลานาน ได้ คา่ จ้ างน้ อยกว่าและเป็ นเหยื่อของอุบตั เิ หตุ
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เป็ นต้ นเหตุของความขัดแย้ ง ช่วงเวลา 3 ปี ก่อนการแข่งฟุตบอลโลกเกิดการนัด
หยุดงานในประเทศครัง้ แล้ วครัง้ เล่า โดยเฉพาะในปี 2555 ซึง่ การประท้ วงเหล่านี ้
เกิดขึ ้นในสนามกีฬา และในระหว่างปี 2557-2559 มีรายงานการนัดหยุดงานใน
รัฐริ โอ 15 ครัง้ มี 2 ครัง้ ที่เป็ นการนัดหยุดงานระดับรัฐ41 ที่มีผ้ ใู ช้ แรงงานเข้ าร่ วม
การเคลื่อนไหวประมาณ 37,000 คน42 และน�ำไปสู่การขึ ้นค่าจ้ างประมาณ 23
เปอร์ เซ็นต์43 ในช่วงเวลานัน้
ส่วนในระดับสากล ยุทธศาสตร์ ที่ครอบคลุมทัว่ ทังโลกของสหพั
้
นธ์แรงงานก่อสร้ าง
และคนงานไม้ ระหว่างประเทศในการเจรจาต่อรองระหว่างการจัดมหกรรมกีฬา
ได้ ท�ำให้ เกิดผลลัพธ์ ด้านบวกผ่านการท�ำกิจกรรมที่หลากหลาย หนึ่งในกิจกรรม
ดังกล่าวคือการลงนามในข้ อตกลง44 ระหว่างสหภาพแรงงานของสวีเดนซึ่งเป็ น
สมาชิกของสหพันธ์ แรงงานก่อสร้ างและคนงานไม้ ระหว่างประเทศกับสมาคม
ฟุตบอลของสวีเดน และคณะกรรมการโอลิมปิ กของสวีเดนในปี 2559 ข้ อตกลงนี ้
เป็ นเครื่ องยื นยันว่าผู้ใช้ แรงงานทุกคนที่ เกี่ ยวข้ องกับงานกี ฬาจะได้ ท� ำงานใน
สภาพแวดล้ อมที่ดี ทังผู
้ ้ ที่ท�ำงานในและนอกประเทศสวีเดน โดยจะจัดการเรื่ อง
ดังกล่าวผ่านองค์กรระหว่างที่ประเทศสวีเดนเป็ นสมาชิกอยู่ ส่วนในประเทศรัสเซีย
สหพันธ์ แรงงานก่ อสร้ างและคนงานไม้ ระหว่างประเทศ สหภาพแรงงานของ
ผู้ใช้ แรงงานในอุตสาหกรรมการก่อสร้ างและคณะกรรมการผู้จดั งานท้ องถิ่นของ
ฟี ฟ่าได้ ร่วมกันลงนามในข้ อตกลงความร่วมมือ45 ทีร่ ับรองว่าผู้ใช้ แรงงานจะมีสภาพ
การท�ำงานทีด่ แี ละปลอดภัยในระหว่างการก่อสร้ างและการปรับปรุงสนามกีฬาต่างๆ
____________________
การประท้ วงระดับรั ฐเกิดขึน้ เมื่อต้ นปี 2557 และ 2558 ในขณะที่ก�ำลังอยู่ในระหว่างการ
ต่อรองร่วมกันและกินเวลานานถึงหกวันและสามวันตามล�ำดับ
42
ข้ อมูลจากองค์กรผู้ใช้ แรงงานด้ านการก่อสร้ างและงานไม้ นานาชาติเรื่ องการระดมพลระหว่าง
การรณรงค์
43
ข้ อมูลจากการชุมนุมเป็ นหมูค่ ณะของสหภาพของผู้ใช้ แรงงานอุตสาหกรรมการก่อสร้ างขนาด
ใหญ่ในปี 2557 2558 และ 2559
44
www.bwint.org/default.asp?Index=7211&Language=EN [เข้ าถึงเมื่อ 10/7/2559]
45
www.bwint.org/default.asp?index=7298&Language=EN [เข้ าถึงเมื่อ 28/8/2559]
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เพื่อใช้ ในการแข่งฟุตบอลโลกปี 2561 ถึงแม้ ยทุ ธศาสตร์ ที่ใช้ ในงานฟุตบอลโลก
ปี 2557 จะประสบความส�ำเร็จและมีบทเรี ยนที่ได้ รับจากการเคลือ่ นไหวครัง้ ที่แล้ ว
แต่ยงั เป็ นเรื่ องยากในการประสานงานในช่วงเวลาระหว่างการเตรี ยมงานโอลิมปิ ก
เพือ่ ร่างวาระการเจรจาทีค่ รอบคลุมปั ญหาทังในระดั
้
บนานาชาติ ระดับท้ องถิ่นและ
ปั ญหาของสหภาพแรงงานในบราซิลจากรัฐต่างๆ หรื อสหภาพฯ ที่มีความเชื่อทาง
การเมืองทีแ่ ตกต่างกัน ทังนี
้ ้สหพันธ์แรงงานก่อสร้ างและคนงานไม้ ระหว่างประเทศ
ประสบความยากล�ำบากเมื่อพยายามรวบรวมยุทธศาสตร์ ระดับนานาชาติมาใช้
ในการเคลื่อนไหวระดับท้ องถิ่นในเมืองริ โอ เดอ จาเนโร่ หนึง่ ในค�ำอธิบายที่นา่ จะ
เป็ นไปได้ เป็ นของเฮอร์ เมส คอสต้ า (2548) ซึ่งกล่าวว่าปั ญหาประจ�ำวันต่างๆ
ที่สหภาพแรงงานท้ องถิ่นเหล่านัน้ ให้ ความส�ำคัญอาจท�ำให้ การเข้ าสู่ความเป็ น
สากลของหน่วยงานหยุดชะงัก ในกรณีของเมืองริ โอ เดอ จาเนโร่ นนั ้ มีกฎเกณฑ์
ก�ำกับเรื่ องที่เกี่ยวข้ องกับแรงงานอยู่แล้ ว มีกฎหมายบังคับให้ มีการเจรจารายปี
เรื่ องค่าจ้ างและอื่นๆ ด้ วยเหตุนี ้และเนื่องจากเหตุผลที่วา่ พื ้นที่ก่อสร้ างเพิ่มมากขึ ้น
ซึง่ เป็ นผลให้ มจี �ำนวนผู้ใช้ แรงงานเพิม่ มากขึ ้นอย่างรวดเร็ว สหภาพแรงงานจึงเลือก
ที่จะท�ำการเคลื่อนไหวแบบเดิมๆ ท�ำให้ แนวโน้ มในการเข้ าร่ วมกิจกรรมระดับ
นานาชาติลดลง ความขัดแย้ งนี ้เห็นได้ จากการที่สหภาพแรงงานเริ่ มมีอำ� นาจเชิง
โครงสร้ างในระดับท้ องถิ่ นและเห็นได้ จากบทเรี ยนจากการรณรงค์ ในปี 2557
นอกจากนี ้ ความต้ องการระดับท้ องถิ่นจะมีความส�ำคัญกว่าเสมอ ซึง่ ท�ำให้ ยาก
ในการสร้ างกรอบการประชุม ที่ สามารถเชื่ อ มต่อ การรณรงค์ ระดับนานาชาติ
ที่ประสบความส�ำเร็ จกับความพยายามของสหภาพแรงงานในระดับท้ องถิ่นได้
ไม่เพียงเท่านัน้ ยังเป็ นการยากที่จะระดมแรงสนับสนุนจากสหภาพแรงงานใน
ภาคส่วนอุตสาหกรรมจากภูมิภาคอื่นๆ หรื อจากส่วนกลาง ซึ่งตรงกันข้ ามกับ
ประสบการณ์ ที่เกิดขึ ้นระหว่างการเตรี ยมงานฟุตบอลโลกในปี 2557 นอกจาก
งานสัมมนาที่จดั ขึ ้นโดยสหพันธ์ แรงงานก่อสร้ างและคนงานไม้ ระหว่างประเทศ
ในเมืองที่เป็ นเจ้ าภาพ ที่มีผ้ รู ่วมงานจากสหภาพแรงงานที่มีความเชื่อทางการเมือง
ที่แตกต่างกันและมาจากหลากหลายภูมิภาคแล้ ว ก็ไม่มีการร่ วมงานหรื อการ
รณรงค์ร่วมกันอย่างมีนยั ยะส�ำคัญระหว่างสหภาพแรงงานใดๆ จากรัฐอื่นๆ อีก
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ส่วนเรื่ องความยัง่ ยืนของบทเรี ยนทีไ่ ด้ รับจากการรณรงค์ในปี 2557 นัน้ จะเห็นจาก
ข้ อมูลข้ างต้ นว่ามีอปุ สรรคในการท�ำงานอย่างต่อเนื่อง มีความยากล�ำบากในการ
คงความเป็ นเอกภาพและความเห็นพ้ องในเรื่ องเดียวกันให้ อยูใ่ นระดับสูง ซึง่ ล้ วน
เป็ นเรื่ องที่ท�ำได้ อย่างประสบความส�ำเร็ จในการรณรงค์ที่ผ่านมาซึ่งน�ำไปสู่การ
ลงนามในวาระร่วมแห่งชาติ
ความจริ งที่ส�ำคัญอีกประการหนึ่งคือ ในช่วงเวลาหนึ่ง ดูเหมือนกับว่าสหภาพ
ของผู้ใช้ แรงงานอุตสาหกรรมการก่อสร้ างขนาดใหญ่จะไม่ได้ เข้ าร่ วมการรณรงค์
ทีส่ นับสนุนโดยสหพันธ์แรงงานก่อสร้ างและคนงานไม้ ระหว่างประเทศและสหภาพแรงงานท้ องถิ่นอย่างเต็มที่ ถึงแม้ สหภาพของผู้ใช้ แรงงานอุตสาหกรรมการก่อสร้ าง
ขนาดใหญ่จะด�ำเนินกิจกรรมร่วมกับองค์กรและเข้ าร่วมงานและการประชุมต่างๆ
กับคณะกรรมการและเจ้ าหน้ าที่ท้องถิ่น รวมทังมี
้ ส่วนในการวางแผนส่งผู้แทน
เข้ าเยี่ยมพื ้นที่กอ่ สร้ าง แต่กิจกรรมทังหลายที
้
่เกิดขึ ้นระหว่างการรณรงค์นนคื
ั ้ อการ
เจรจาและการเคลื่อนไหวในรู ปแบบเก่าๆ ไม่มีการเปลี่ยนแปลงที่ส�ำคัญของการ
รณรงค์ซึ่งน�ำไปสู่การเจรจาและการประชุมกับนางจ้ าง ไม่มีการจัดการกับการ
นัดหยุดงาน สหภาพแรงงานไม่คดิ ว่ากิจกรรมเหล่านี ้เป็ นส่วนหนึง่ ของยุทธศาสตร์
ระดับ สากลแต่เ ป็ น ผลจากการด� ำ เนิ น งานเรื่ อ งแรงงานในระดับ ท้ อ งถิ่ น และ
โครงสร้ างของการด�ำเนินงานเหล่านัน้
เมือ่ ดูจากผลลัพธ์ของการรณรงค์สากลในปี 2557 และ 2559 จะเห็นได้ อย่างชัดเจน
ว่าโครงสร้ างที่มีลกั ษณะพิเศษของสหภาพแรงงานระดับชาติ/ท้ องถิ่นมีบทบาท
ที่จะตัดสินว่ายุทธศาสตร์ ของสหภาพฯ ในระดับสากลนันจะประสบความส�
้
ำเร็ จ
หรื อไม่ ผู้ประสานงานการรณรงค์ ระดับโลกของสหพันธ์ แรงงานก่อสร้ างและ
คนงานไม้ ระหว่างประเทศ คาร์ ลอส แอนโตนิโอ คิว อันโญนูโว กล่าวถึงผลลัพธ์
ที่ได้ ว่า “การรณรงค์ระดับสากลต้ องได้ รับการออกแบบให้ ตรงกับศักยภาพการ
ต่อรองและการเคลือ่ นไหวของคนท้ องถิ่น ซึง่ ส่งผลโดยตรงให้ มกี ารระบุจดุ ประสงค์
และผลลัพธ์ของกิจกรรมแต่ละกิจกรรม” ตัวอย่างที่ยืนยันค�ำพูดของเขาได้ คือการ
รณรงค์ที่จดั ขึ ้นระหว่างการเตรี ยมการจัดฟุตบอลโลกที่ประเทศการ์ ต้าในปี 2565
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สหพันธ์แรงงานโลกหวังที่จะขับเคลื่อนการพัฒนาองค์กรที่มีศกั ยภาพในการเป็ น
ตัวแทนของผู้ใช้ แรงงานท้ องถิ่น หากผู้ใช้ แรงงานส่วนใหญ่เป็ นผู้อพยพ ทางเลือก
หนึง่ คือการใช้ ยทุ ธศาสตร์ ในการจัดการแรงงานในชุมชนที่มีผ้ อู พยพเข้ ามาอาศัย
อยู่เป็ นจ�ำนวนมาก เมื่อพิจารณาถึงความจริ งข้ อนี ้ จึงมีความเป็ นไปได้ วา่ โอกาส
การประสบความส�ำเร็จของการรณรงค์หนึง่ ๆ ในบริบทดังกล่าวมีความแตกต่างกัน
เช่นเดียวกับการวัดความส�ำเร็ จของการรณรงค์แต่ละเรื่ อง ในกรณีของประเทศ
การ์ ต้า การรณรงค์ระดับนานาชาติมีบทบาทส�ำคัญเพราะพวกเขาไม่มีสหภาพแรงงานภายในประเทศ ส่วนบราซิลนัน้ ความจริ งที่ว่าสหภาพแรงงานท้ องถิ่น
สามารถจัดการเจรจาต่อรองพร้ อมกันและคงสภาพโครงสร้ างของสหภาพฯ ท�ำให้
พวกเขาระบุปัญหาที่เกี่ยวข้ องกับอาชีวอนามัยและความปลอดภัยในการท�ำงาน
และปั ญหาต่างๆ ที่เฉพาะเจาะจงกว่าซึง่ เกิดขึ ้นในพื ้นที่ท�ำงานของท้ องถิ่นได้
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บทสรุป

ระหว่างการเตรี ยมงานโอลิมปิ กที่ กรุ งลอนดอนและการแข่งขันฟุตบอลโลกที่
ประเทศแอฟริกาใต้ ในปี 2553 สหภาพแรงงานในประเทศได้ บรู ณาการยุทธศาสตร์
และหัวข้ อใหม่ๆ เข้ าไปในวาระการประชุมโดยอาศัยความร่ วมมือจากสหภาพแรงงานระหว่างประเทศต่างๆ ในบราซิลก็เช่นเดียวกัน สหภาพแรงงานในประเทศ
เริ่มเป็ นส่วนหนึง่ ของสากลผ่านการเข้ าร่วมการรณรงค์เรื่องการสร้ างงานทีม่ คี ณ
ุ ค่า
ก่อนและหลังปี 2557 ซึง่ เป็ นยุทธศาสตร์ ที่มาจากนอกประเทศบราซิลและมุง่ หวัง
ให้ เกิดการปรับปรุงสภาพการท�ำงานในมหกรรมกีฬา ส่วนในระดับท้ องถิ่นนัน้ การ
รณรงค์มีจดุ มุง่ หมายในการสร้ างเครื่ องมือเพื่อการเข้ าร่วมการเคลือ่ นไหวที่จะช่วย
ทลายความแตกต่างทางความคิดเรื่ องการเมืองของสหภาพฯ ต่างๆ ในบราซิล
และก�ำหนดวาระร่ วมแห่งชาติที่มีมาตรฐานตามที่สหภาพแรงงานในภาคส่วน
อุตสาหกรรมการก่อสร้ างระบุไว้ ในระดับสากล มีการรณรงค์สง่ เสริ มให้ เกิดการ
เจรจากับคูเ่ จรจาใหม่ๆ เช่น ฟี ฟ่ าและคณะกรรมการจัดงาน นอกจากนัน้ ยังท�ำให้
ความเชื่อมโยงระหว่างสหภาพแรงงานต่างๆ และสหพันธ์ แรงงานก่อสร้ างและ
คนงานไม้ ระหว่างประเทศแน่นแฟ้นขึน้ โดยจ�ำนวนองค์กรแรงงานในบราซิลที่
เข้ าเป็ นสมาชิกของสหพันธ์ ระหว่างประเทศได้ เพิ่มขึ ้นอย่างมาก บทเรี ยนที่ได้ รับ
จากการรณรงค์ระดับนานาชาติที่ด�ำเนินงานในมหกรรมกีฬาก็เพิ่มขึ ้นเช่นกัน
การรณรงค์ในการแข่งขันกีฬาโอลิมปิ กปี 2559 ได้ ประโยชน์ จากความยัง่ ยืนที่
เกิดขึ ้นจากการรณรงค์ทงี่ านฟุตบอลโลก ความช�ำนาญในการจัดงานท�ำให้ สามารถ
ระบุจุดประสงค์และผลลัพธ์ ที่คาดว่าจะได้ รับตามลักษณะพิเศษของเมืองริ โอ
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เดอ จาเนโร่ได้ ถึงแม้ การรณรงค์ทงั ้ 2 ครัง้ มุง่ หวังที่จะสร้ างแรงกดดันแก่เจ้ าหน้ าที่
รัฐ แต่กม็ คี วามแตกต่างกันเรื่องวิธีการน�ำการเจรจาของสหภาพแรงงาน การรณรงค์
ช่วงฟุตบอลโลก สหภาพฯ ต้ องการสร้ างอิทธิพลกับมติสาธารณะโดยการเสนอวาระ
ร่วมขึ ้นมาและเจรจาปั ญหาในวาระดังกล่าว ซึง่ ต่อมาได้ เสนอแก่สภาอุตสาหกรรม
แห่ ง ชาติ ข องบราซิ ล และส่ง ผลให้ มี ค วามพยายามในการลงนามข้ อ ตกลงที่
ครอบคลุมทุกภาคส่วนกับบริ ษัทในอุตสาหกรรมการก่อสร้ างระดับชาติ ส่วนการ
รณรงค์ในปี 2559 นัน้ เน้ นที่การปรับปรุ งมาตรฐานความปลอดภัยส�ำหรับผู้ใช้
แรงงานในการก่อสร้ างโดยการพัฒนากฎระเบียบเพือ่ ความปลอดภัยและสวัสดิการ
ของผู้ใช้ แรงงาน เพื่อเจรจาให้ มีการใช้ ไม้ ที่ได้ รับการรับรองในการก่อสร้ าง และเพื่อ
สนับสนุนสหภาพแรงงานท้ องถิ่นให้ ได้ พบกับคณะกรรมการการจัดงาน
การรณรงค์ในเมืองริ โอ เดอ จาเนโร่ แตกต่างจากการรณรงค์ในช่วงฟุตบอลโลก
ตรงที่การปลุกระดมจากสหภาพแรงงานของรัฐอื่นๆ ให้ ร่วมสนับสนุนวาระการ
เจรจาของเมืองนันมี
้ ความยากล�ำบากมากกว่า หนึง่ ในสาเหตุคอื ความจริงทีว่ า่ การ
แข่งขันกีฬาโอลิมปิ กกระจุกตัวอยู่ในเมืองเมืองเดียวและความเห็นที่แตกต่างกัน
ทางการเมืองยังไม่สามารถท�ำให้ หายไปได้ เพียงเพราะมีการลงนามในวาระร่ วม
แห่งชาติ จึงท�ำให้ เป็ นการยากทีจ่ ะขยายขอบเขตการท�ำงานไปยังสหภาพแรงงาน
อื ่นๆ ในอุตสาหกรรมการก่อสร้ าง นอกจากนี ้ บทเรี ยนที่ได้ รับจากการรณรงค์ใน
ปี 2557 ยังไม่ได้ รับการน�ำมาใช้ อย่างต่อเนื่องเพราะเกิดปัญหาทีอ่ �ำนาจเชิงสถาบัน
เดิมได้ สร้ างเอาไว้ ด้ วยเหตุผลเหล่านี ้ท�ำให้ ตวั แทนผู้ใช้ แรงงานต่างๆ จึงยังคงให้
ความส�ำคัญกับล�ำดับความต้ องการท้ องถิ่นเป็ นหลัก โดยปกติแล้ ว เมื่อเป็ นดังนัน้
จึง เป็ น การยากที่ จ ะเตรี ย มพื น้ ที่ ส�ำหรั บเชื่ อ มโยงการรณรงค์ ร ะดับนานาชาติ
ที่ประสบความส�ำเร็ จเข้ ากับความพยายามเคลื่อนไหวในระดับท้ องถิ่น
เมื่อพิจารณาถึงสาเหตุข้างต้ น และเปรี ยบเทียบการรณรงค์ในปี 2557 และ 2559
แล้ วนัน้ จะเห็นได้ ว่าลักษณะเฉพาะของการเคลื่อนไหวของสหภาพแรงงานใน
บราซิลมีอิทธิพลกับการวางยุทธศาสตร์ การท�ำงานระดับสากล รวมทังส่
้ งผลกับ
ผลลัพธ์ที่จะเกิดขึ ้นด้ วย ฉะนัน้ เมื่อวางแผนการรณรงค์ระดับนานาชาติ ไม่วา่ จะ
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เป็ นเรื่ องศักยภาพในการระดมพล การประสานงานกับสหภาพฯ อื่นๆ และการ
เจรจา จึงควรพิจารณาลักษณะเฉพาะของความสัมพันธ์ระหว่างสหภาพแรงงาน
ท้ องถิ่นด้ วย ปั จจัยเหล่านี ้จะก�ำหนดว่าวัตถุประสงค์ของการรณรงค์ควรเป็ นเช่นไร
และการท�ำกิจกรรมแต่ละชิ ้นควรจะได้ ผลลัพธ์ แบบไหน และยังสามารถท�ำคู่มือ
การท�ำกิจกรรมระหว่างการเตรี ยมงานมหกรรมการแข่งขันกีฬาขนาดใหญ่ เช่น
งานฟุตบอลโลกปี 2561 ในรัสเซียและปี 2565 ในการ์ ต้า ขึ ้นมาได้ ด้วย
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เกี่ยวกับผู้เขียน

เมาริคโิ อ้ รอมบัลดี ได้ รับปริญญาเอกทางสังคมศาสตร์ (มหาวิทยาลัยซานเปาโล)
และด�ำรงต�ำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ที่มหาวิทยาลัยปาไรบาของรัฐ หัวข้ อวิจยั
หลักๆ ของเขาคือโลกาภิวตั น์ แรงงานสัมพันธ์และสหภาพแรงงาน เขาได้ เขียนงาน
วิจยั เกี่ยวกับการเข้ าสูก่ ารเป็ นสากลผ่านการเคลื่อนไหวของสหภาพแรงงานและ
กฎระเบียบด้ านแรงงานในระดับชาติและนานาชาติ
รายงานฉบับนี ้เป็ นโครงการต่อเนื่องจากงานวิจยั ก่อนหน้ านี ้เกี่ยวกับยุทธศาสตร์
การเข้ าสูก่ ารเป็ นสากลของสหภาพแรงงานในการจัดฟุตบอลโลกปี 2557 โดยได้
วิเคราะห์ยทุ ธศาสตร์ ของสหภาพฯ ในการจัดงานโอลิมปิ กในเมืองริ โอ เดอ จาเนโร่
ที่จดั ขึ ้นในปี 2559 ซึง่ เป็ นงานที่แทนความหมายของค�ำว่า “ความยัง่ ยืน” ได้ เป็ น
อย่างดี

59

การเปลี่ยนผ่านของสหภาพแรงงาน

การสร้างอำ�นาจของผู้ใช้เแรงงานในเกาหลีใต้ขึ้นมาใหม่
นอกขอบเขตของบริษัท

เอลิม ยุน
สิงหาคม 2560

• ถึง แม้ การรวมตัวของผู้ใ ช้ แรงงานจะมี ค วามหนาแน่นอยู่ใ นระดับต�่ำและมี
อุปสรรคทางกฎหมายหลากหลายที่ท�ำให้ ไม่สามารถรวมตัวลูกจ้ างชัว่ คราวและ
ท�ำการต่อรองเป็ นกลุม่ กับสถานประกอบการได้ แต่สหภาพแรงงานของเกาหลีใต้
ก็ มี ความก้ าวหน้ าในการเป็ นตัวแทนของลูกจ้ างชั่วคราวและเพิ่มบทบาทของ
สหภาพแรงงานในห่วงโซ่การผลิต (value chain) ของประเทศได้ มากขึ ้นตังแต่
้
ทศวรรษ 2000 (พ.ศ. 2543-2552) เป็ นต้ นมา
• กรณีศกึ ษาเรื่ องลูกจ้ างซับคอนแทร็ กต์ (subcontract) ของบริ ษัทซัมซุงอิเล็กโทรนิกส์เซอร์ วิสและผู้รับจ้ างท�ำความสะอาดในบริ เวณมหาวิทยาลัย ท�ำให้ เห็น
อย่างเด่นชัดว่าเพื่อพัฒนาทรัพยากรอ�ำนาจของสหภาพแรงงาน สหภาพแรงงาน
ต้ องด�ำเนินการเรื่ องต่อไปนี ้ก่อนเป็ นล�ำดับแรกๆ กล่าวคือ การเรี ยกร้ องให้ ลดการ
แข่งขันระหว่างผู้ใช้ แรงงาน มอบความมั่นคงระดับสากลให้ ผ้ ูใช้ แรงงานไม่ว่า
พวกเขาจะมีสถานะของการจ้ างงานแบบไหน และการสร้ างความร่ วมมืออย่างมี
ยุทธศาสตร์ เพื่อแก้ ไขการกระจายอ�ำนาจอย่างไม่สมดุลระหว่างทุนและแรงงาน
• การเปลี่ยนผ่านของสหภาพแรงงานคือโครงการของ FES ซึ่งมุ่งที่จะชี ้ให้ เห็น
ทรัพยากรอ�ำนาจและศักยภาพของสหภาพแรงงานที่มีสว่ นท�ำให้ การเคลื่อนไหว
ของสหภาพฯประสบผลส�ำเร็ จ รายงานฉบับนี ้จะเสนอกรณีศกึ ษาจ�ำนวน 6 กรณี
จากทัว่ โลกที่จะแสดงให้ เห็นว่าสหภาพแรงงานมีการเปลี่ยนผ่านจนท�ำให้ องค์กร
แข็งแกร่งขึ ้นได้ อย่างไร

61

บทคัดย่ อ

64

บทน�ำ

66

ทฤษฎีในการวิเคราะห์

72

การจัดตัง้ และการต่ อสู้ของผู้ใช้ แรงงาน
ในความสัมพันธ์ สามฝ่ ายในการจ้ างงาน

78

ลูกจ้ างซับคอนแทร็กต์ ในบ.ซัมซุงอิเล็กโทรนิกส์ เซอร์ วสิ
- การจ้ างงานและสภาพการจ้ าง
- การจัดตังผู
้ ้ ใช้ แรงงาน

82
83
84

ลูกจ้ างที่ทำ� ความสะอาดพืน้ ที่ของมหาวิทยาลัย
- การจ้ างงานและสภาพการจ้ าง
- การจัดตังผู
้ ้ ใช้ แรงงาน

90
91
93

การวิเคราะห์ เชิงเปรี ยบเทียบและปั จจัยความส�ำเร็จ
- ความเหมือน
- ความแตกต่าง

98
99
101

บทสรุ ป

104

63

บทคัดย่อ

ถึงแม้ ความหนาแน่นของสมาชิกสหภาพแรงงาน (union density) จะอยูใ่ นระดับ
ต�่ำและมีอปุ สรรคทางกฎหมายมากมายที่ท�ำให้ ไม่สามารถจัดตังลู
้ กจ้ างชัว่ คราว
และท�ำการเจรจาต่อรองร่ วมกับสถานประกอบการได้ แต่สหภาพแรงงานของ
เกาหลีใต้ ก็มีความก้ าวหน้ าในการเป็ นตัวแทนของลูกจ้ างชัว่ คราวและเพิม่ บทบาท
ของสหภาพแรงงานในห่วงโซ่การผลิต (value chain) ของประเทศได้ มากขึ ้นตังแต่
้
ทศวรรษ 2000 (พ.ศ. 2543-2552) เป็ นต้ นมา ประเทศที่มีการบังคับใช้ กฎหมาย
หลายระบบอย่างเกาหลีใต้ ท�ำให้ การเข้ าไปแทรกแซงขอบเขตการท�ำงานของผู้อื่น
เป็ นไปได้ อย่างจ�ำกัด ซึง่ ท�ำให้ บริ ษัทใหญ่ๆ สามารถโอนถ่ายความรับผิดชอบลงสู่
หน่วยงานระดับล่างของห่วงโซ่การผลิตได้ อย่างไรก็ตาม ผู้ใช้ แรงงานได้ พยายาม
เผชิญหน้ ากับหน่วยงานซึง่ มีอ�ำนาจผูกขาดในการควบคุมสภาพการท�ำงานของ
พวกเขา ดังที่แสดงให้ เห็นจากกรณี ศึกษาในเกาหลีใต้ ตอนล่าง รายงานฉบับนี ้
จะยกตัวอย่างกรณีศกึ ษาสองกรณีที่มีความเกี่ยวข้ องกับความสัมพันธ์ สามฝ่ าย
ในการจ้ างงาน กล่าวคือ กรณีของลูกจ้ างซับคอนแทร็กต์ในบริษทั ซัมซุงอิเล็กโทรนิกส์
เซอร์ วิสและผู้รับจ้ างท�ำความสะอาดในบริ เวณมหาวิทยาลัย และแสดงให้ เห็นว่า
เพื่อพัฒนาทรัพยากรอ�ำนาจของสหภาพแรงงาน การเรี ยกร้ องให้ ลดการแข่งขัน
ระหว่างผู้ใช้ แรงงาน การมอบเวทีให้ ผ้ ใู ช้ แรงงานเพื่อปกป้องสิทธิของตนโดยไม่
ค�ำนึงถึงสถานะของการจ้ างงาน และการสร้ างความร่วมมือเพื่อแก้ ไขการกระจาย
อ�ำนาจระหว่างทุนและแรงงานที่ไม่สมดุลนัน้ ควรเป็ นข้ อควรค�ำนึงถึงอันดับต้ นๆ
ในการสร้ างกลยุทธ์การท�ำงานของสหภาพแรงงาน
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หลังจากการประท้ วงครัง้ ใหญ่ของผู้ใช้ แรงงานในปี 2530 (Koo 2543) ขบวนการ
แรงงานที่เป็ นอิสระและเป็ นประชาธิปไตยซึง่ มีเจ้ าหน้ าที่ระดับปฏิบตั กิ ารที่ทำ� งาน
อย่างแข่งขันได้ ปรากฏขึ ้นในเกาหลีใต้ เพื่อท้ าทายระบบแรงงานสัมพันธ์ ที่มีการ
ควบคุมโดยรัฐบาลและลัทธิสหภาพแรงงานในบริ ษัท ซึ่งเป็ นสหภาพฯ รู ปแบบ
ดังเดิ
้ มและมีอิทธิพลในประเทศตังแต่
้ ชว่ งสงครามเกาหลีปี 2493
ผู้ใช้ แรงงานในบริ ษัทขนาดใหญ่ในกลุม่ บริ ษัทที่ประกอบธุรกิจหลายประเภทหรื อ
แชบาลส์ (Chaebols) และในภาคการบริ การสาธารณะซึ่งมีอ�ำนาจการต่อรอง
ในที่ท�ำงานสูงได้ รับต�ำแหน่งเป็ นผู้น�ำในลัทธิ สหภาพแรงงานแบบใหม่ที่มีการ
ท�ำงานอย่างเป็ นประชาธิปไตย จึงน�ำไปสู่การปรับปรุ งสภาพการจ้ างและท�ำให้
สหภาพแรงงานได้ รับการยอมรับจากสังคม เพือ่ ตอบโต้ การปรากฏตัวของสหภาพแรงงานที่เป็ นอิสระดังกล่าว รัฐบาลเกาหลีได้ เริ่ มน�ำยุทธศาสตร์ การจัดการใหม่
มาปรับใช้ ในช่วงต้ นของทศวรรษ 1990 (พ.ศ. 2533-2542) ในขณะที่นายจ้ าง
เห็นพ้ องที่จะขึ ้นค่าจ้ างแก่ลกู จ้ างประจ�ำ บริ ษัทขนาดใหญ่เป็ นผู้น�ำในการปฏิรูป
ระบบค่าจ้ างเพือ่ เพิม่ การแข่งขันระหว่างผู้ใช้ แรงงาน กล่าวคือ ในบริษัทขนาดใหญ่
หลายบริ ษัทและในภาครัฐ ระบบค่าจ้ างที่เคยตังอยู
้ ่บนพื ้นฐานของจ�ำนวนปี ที่
ท�ำงานเปลีย่ นเป็ นระบบที่ขึ ้นกับความสามารถในการท�ำงานของผู้ใช้ แรงงานแทน
ในขณะเดียวกัน บริ ษัทต่างๆ ก็เพิ่มระดับของการใช้ เครื่ องจักรเข้ ามาท�ำงานแทน
คนและจ้ างลูกจ้ างชั่วคราวมาแทนที่ลูกจ้ างประจ� ำ ในช่วงต้ นทศวรรษ 1990
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(พ.ศ. 2533-2542) ลูกจ้ างชัว่ คราวเริ่ มเข้ ามาท�ำงานที่ลกู จ้ างประจ�ำไม่ชอบหรื อ
ที่พวกเขาคิดว่าเป็ นงานชายขอบเพิ่มมากขึ ้น เมื่อมีการจ้ างลูกจ้ างประจ�ำลดลง
และงานหนักมากขึ ้น ในระยะเวลานันลู
้ กจ้ างประจ�ำจึงไม่ตอ่ ต้ านการใช้ งานลูกจ้ าง
ชัว่ คราว (Yun 2550)
ในทางกลับกัน แชบาลส์ (Chaebols) ได้ ปรับเครื อข่ายการผลิตใหม่ทงในและนอก
ั้
ประเทศ และจัดตังเครื
้ อข่ายการผลิตที่มีการบูรณาการในแนวตังร่้ วมกับคูส่ ญ
ั ญา
ในเกาหลีใต้ ในหลายระดับ แชบาลส์ (Chaebols) เช่น บริ ษัทซัมซุงอิเล็กโทรนิกส์
ได้ ขยายบริ ษัทอย่างแข็งขันไปยังตลาดต่างประเทศและรวมเอาประเทศก�ำลัง
พัฒนาเข้ ามาเป็ นเครือข่ายการผลิตระดับโลกของบริษทั ในช่วงครึ่งแรกของทศวรรษ
1990 (พ.ศ. 2533-2542) บริ ษัทขนาดกลางและขนาดเล็กในประเทศจ�ำนวนมาก
ต้ องถูกทิง้ เนื่ องจากแนวโน้ มดังกล่าวและจ� ำต้ องกลายเป็ นบริ ษัทคู่สัญญาใน
ห่วงโซ่การผลิตโลก (global value chain) ของซัมซุง เป็ นผลให้ สหภาพแรงงาน
ภายในบริ ษัทลดลงด้ วย สหภาพแรงงานที่ก่อตังขึ
้ ้นภายในบริ ษัทขนาดใหญ่ โดย
เฉพาะในบริ ษัทแบบ แชบาลส์ (Chaebols) ต้ องสูญเสียอ�ำนาจของพวกเขาถึงแม้
จะยังคงความเป็ นสมาชิกสหภาพแรงงานเอาไว้ ได้ ในระดับสูง
วิกฤติเศรษฐกิจในปี 2540 กลายเป็ นจุดหักเหซึง่ รัฐบาลเกาหลีกลับมามีอ�ำนาจ
เหนือภาคแรงงานอีกครัง้ ลูกจ้ างประจ�ำถูกแทนที่โดยลูกจ้ างชัว่ คราวอย่างรวดเร็ ว
จากการปลดพนักงาน การจัดโครงสร้ างพนักงานใหม่และการจ้ างพนักงานจาก
ภายนอก (outsource) และอื่นๆ ตัวอย่างที่เห็นได้ คือค�ำว่าความสัมพันธ์สามฝ่ าย
ในการจ้ างงานที่เกิดขึ ้นเพราะมี “พนักงานซึง่ มาจากตัวแทนจัดหางาน” นันเริ
้ ่ม
ใช้ กนั อย่างแพร่ หลายในอุตสาหกรรมทุกภาคส่วน ซึ่งความสัมพันธ์ ดงั กล่าวคือ
ข้ อตกลงที่จะส่งพนักงานซึง่ ลงนามท�ำงานกับบริ ษัทคูส่ ญ
ั ญา (ตัวแทนจัดหางาน)
แต่เข้ ามาท�ำงานในบริ ษัทผู้จ้างบ.คูส่ ญ
ั ญาแห่งนันอี
้ กทีหนึง่ ดังนัน้ ต�ำแหน่งงาน
ใหม่ๆ จึงเกิดขึ ้นในความสัมพันธ์ ระหว่างบริ ษัทกับลูกจ้ างชัว่ คราวเท่านัน้ และ
ลูกจ้ างชัว่ คราวจึงกลายเป็ นแรงงานหลัก
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เพื่อด�ำเนินโปรแกรมปรับโครงสร้ างของไอเอ็มเอฟและเพื่อค� ้ำจุนแชบาลส์ (Chaebols) รัฐบาลเกาหลีจงึ ผลักดันนโยบายเสรีนยิ มใหม่และจ�ำกัดสิทธิของผู้ใช้ แรงงาน
นโยบายและกฎเกณฑ์ของรัฐบาลในการเอื ้อให้ เกิดความยืดหยุ่นที่เพิ่มมากขึ ้น
ในเรื่องแรงงานมีสว่ นให้ การจ้ างลูกจ้ างชัว่ คราวเพิม่ ขึ ้น กฎหมายมาตรฐานแรงงาน
ที่ได้ รับการปรับปรุ งใหม่ (2540) เพิ่มหัวข้ อ “เวลาการท�ำงานที่ยืดหยุ่น” เข้ ามา
อีกครัง้ ซึง่ จริงๆ แล้ วหัวข้ อนี ้ถูกลบออกไปหลังจากการประท้ วงครัง้ ใหญ่ในปี 2530
รัฐบาลท�ำให้ การปลดคนออกจากงานและการใช้ บริษัทตัวแทน (เอเจนซี)่ เป็ นเรื่ อง
ถูกกฎหมายในปี 2541 ซึง่ การกระท�ำดังกล่าวเคยถูกห้ ามเอาไว้ ภายใต้ กฎหมาย
แรงงานและโดยอ�ำนาจของสหภาพแรงงาน
นอกจากนี ้รัฐยังจ�ำกัดสิทธิของผู้ใช้ แรงงานทังหมดโดยท�
้
ำลายอ�ำนาจของสหภาพแรงงาน เช่น การนัดหยุดงาน เพื่อให้ การคัดค้ านการปรับโครงสร้ างหรื อนโยบาย
ของรัฐบาลกลายเป็ นสิ่งต้ องห้ าม ผู้ใช้ แรงงานที่ร่วมกิจกรรมการรวมตัวต่างๆ ที่
“ผิดกฎหมาย” ต้ องถูกลงโทษตามกฎหมายอาชญากรรมและมีการเรียกค่าเสียหาย
จ�ำนวนมากกับพวกเขาในข้ อหา “ขัดขวางการท�ำธุรกิจ” มาตรการการรวมตัวต่างๆ
ของผู้ใช้ แรงงานที่กระท�ำต่อบริ ษัทที่จ้างพนักงานจากตัวแทนจัดหางานหรื อบริ ษัท
ชันน�
้ ำนันถู
้ กสัง่ ห้ ามโดยสิ ้นเชิง
การจ�ำกัดสิทธิ ของผู้ใช้ แรงงานดังกล่าวส่งผลให้ ศกั ยภาพของสหภาพแรงงาน
ลดลงทังในด้
้ านปริ มาณและคุณภาพ สมาชิกภาพของสหภาพฯ ลดลงจากจ�ำนวน
สูงสุด 19.8 เปอร์ เซ็นต์ในปี 2532 จนถึงระดับต�่ำสุดคือ 11.1 เปอร์ เซ็นต์ในปี 2540
เท่าทีผ่ า่ นมา สมาชิกภาพของสหภาพฯ อยูใ่ นระดับคงทีค่ อื ประมาณ 12 เปอร์ เซ็นต์
(Kim 2559) นอกจากนี ้ ปั ญหาการคงอยู่ของสหภาพแรงงานยังขึ ้นอยู่กบั ขนาด
ของบริ ษัทและรู ปแบบการจ้ างงานเป็ นหลักด้ วย ในขณะที่สมาชิกภาพในบริ ษัท
ที่มีพนักงาน 300 คนหรื อมากกว่านันอยู
้ ท่ ี่ 47.4 เปอร์ เซ็นต์ สมาชิกภาพในบริ ษัท
ทีม่ พี นักงาน 100 คนหรือน้ อยกว่านัน้ ซึง่ เป็ นบริษทั ทีจ่ ้ างผู้ใช้ แรงงาน 79 เปอร์ เซ็นต์
จากแรงงานทังหมด
้
จะอยูท่ ี่ 1.2 เปอร์ เซ็นต์เท่านันในปี
้
2556 (Park et al 2557)
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เช่นเดียวกัน สมาชิกภาพของลูกจ้ างชัว่ คราวซึง่ นับเป็ น 44 เปอร์ เซ็นต์ของแรงงาน
ทังหมด
้
อยูท่ ี่ 2 เปอร์ เซ็นต์ ส่วนสมาชิกภาพของลูกจ้ างประจ�ำอยูท่ ี่ 20.2 เปอร์ เซ็นต์
ในปี 2559 (Kim 2559)
รายงานฉบับนี จ้ ะน� ำเสนอว่าสหภาพแรงงานในประเทศเกาหลีใต้ ตอบโต้ การ
ท้ า ทายดัง กล่ า วอย่ า งไร เพื่ อ แสดงให้ เ ห็ น ว่ า สหภาพแรงงานของเกาหลี ใ ต้
ได้ พยายามสร้ างอ�ำนาจของตนขึ ้นมาใหม่ รายงานจึงจะเน้ นเรื่ องการรวมตัวของ
ผู้ใช้ แรงงานในความสัมพันธ์ สามฝ่ ายของการจ้ างงานในสถานประกอบการ
ประเภทแชบาลส์ (Chaebols) และในภาคการบริ การสาธารณะ โดยกรณีแรกจะ
ศึ ก ษาเกี่ ย วกับ ลูก จ้ า งชั่ว คราวที่ ใ ห้ บ ริ ก ารหลัง การขายของบ. ซัม ซุ ง อิ เ ล็ ก โทรนิกส์ ส่วนกรณีที่สองจะศึกษาการรวมตัวของลูกจ้ างซับคอนแทร็ กต์ในพื ้นที่
ของมหาวิทยาลัย
การเลื อ กศึ ก ษากรณี ทัง้ สองนี ม้ ี เ หตุผ ลดัง ต่ อ ไปนี ้ ประการที่ ห นึ่ ง แชบาลส์
(Chaebols) และรัฐบาลเป็ นแรงขับเคลื่อนการแพร่ ขยายความสัมพันธ์สามฝ่ าย
ในการจ้ างงาน โดยเฉพาะอย่างยิ่ง “การจ้ างพนักงานผ่านตัวแทนเข้ าท� ำงาน
ในบริ ษัท” ซึ่งทัง้ สองกรณี แสดงให้ เห็นการริ เริ่ มโครงการของสหภาพแรงงาน
ที่พยายามพัฒนาความสัมพันธ์ในภาคอุตสาหกรรมกับบริ ษัทที่จ้างตัวแทนจัดหา
งาน ประการที่สอง ทังสองกรณี
้
แสดงให้ เห็นระดับการเปลี่ยนแปลงของการเมือง
ภายในสหภาพแรงงานที่ซึ่งจ�ำเป็ นต้ องอาศัยความสามารถในการใช้ และขยาย
ทรัพยากรอ�ำนาจ ถึงกระนัน้ เรายังพบกรอบการใช้ ความสามารถทีแ่ ตกต่างออกไป
ในสองกรณีดงั กล่าว
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ทฤษฎีในการวิเคราะห์

กรอบทฤษฎีที่มีประโยชน์ซงึ่ ใช้ ในการอธิบายทิศทางที่ผนั แปรของสหภาพแรงงาน
ในเกาหลีใต้ นนปรากฏอยู
ั้
ใ่ นงานของเบเวอรี่ ซิลเวอร์ (Silver 2546) เธอได้ บรรยาย
ความจริ งที่วา่ การเคลื่อนที่ของเงินทุนและการหมุนเวียนการผลิตท�ำให้ เกิดวิกฤติ
การของขบวนการแรงงานในประเทศที่พฒ
ั นาแล้ ว และในเวลาเดียวกันก็น�ำไปสู่
การลุกฮือของแรงงานในประเทศอื่นๆ เช่น เกาหลีใต้ เป็ นต้ น
ซิลเวอร์ เชื่อมัน่ ในอ�ำนาจของผู้ใช้ แรงงานประเภทต่างๆ กัน ซึง่ ไรท์ได้ จำ� แนกเอาไว้
ระหว่างอ�ำนาจเชิงองค์กรและอ�ำนาจเชิงโครงสร้ าง (2543: 962) อ�ำนาจเชิงองค์กร
ประกอบไปด้ วย “อ�ำนาจรู ปแบบต่างๆ กัน ที่มาจากการก่อตัง้ องค์ กรร่ วมของ
ผู้ใช้ แรงงาน” ซึง่ องค์กรที่สำ� คัญที่สดุ คือสหภาพแรงงานและพรรคการเมือง ในทาง
กลับกัน อ�ำนาจเชิงโครงสร้ างประกอบไปด้ วยอ�ำนาจทีเ่ พิม่ พูนขึ ้นได้ โดยผู้ใช้ แรงงาน
ซึง่ “เพียงแค่อยู่ในพื ้นที่ของพวกเขา (...) ในระบบเศรษฐกิจ” เท่านัน้ อ�ำนาจเชิง
โครงสร้ างสามารถแบ่งได้ เป็ นสองประเภท กล่าวคือ อ�ำนาจการต่อรองในตลาด
แรงงานและอ�ำนาจการต่อรองในที่ท�ำงาน
ซิลเวอร์ ได้ อธิบายต่อไปว่าอ�ำนาจของผู้ใช้ แรงงานถูกสร้ างขึ ้นมาในอดีตและถูก
สร้ างขึน้ มาใหม่อี ก ครั ง้ ได้ โ ดยเกี่ ย วข้ อ งกับ การหมุน เวี ย นการผลิต ได้ อ ย่า งไร
อุตสาหกรรมหลักของระบบทุนนิยมโลกในศตวรรษที่ 20 คืออุตสาหกรรมรถยนต์
ที่สง่ เสริ มให้ เกิดอ�ำนาจการต่อรองในที่ท�ำงานอันแข็งแกร่งขึ ้นแก่ผ้ ใู ช้ แรงงานภาค
การผลิตซึง่ มีถิ่นฐานอยูใ่ นพื ้นที่ยทุ ธศาสตร์ ถึงกระนัน้ อุตสาหกรรมชันน�
้ ำน้ องใหม่
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ของศตวรรษที่ 21 ท�ำให้ เห็นภาพที่หลากหลายขึ ้นเกี่ยวกับอ�ำนาจของผู้ใช้ แรงงาน
โดยนัยหนึง่ ผู้ใช้ แรงงานในภาคการขนส่งมีอ�ำนาจเชิงโครงสร้ างมากพอๆ กับผู้ใช้
แรงงานในภาคการผลิตรถยนต์ แต่อีกนัยหนึ่ง อ�ำนาจของผู้ที่มีรายได้ ต�่ำในภาค
การผลิตและการบริ การส่วนตัวในปั จจุบนั นีน้ ัน้ ใกล้ เคียงกับอ�ำนาจเชิงองค์กร
ของผู้ใช้ แรงงานในอุตสาหกรรมสิง่ ทอช่วงศตวรรษที่ 19
การวิเคราะห์นี ้สอดคล้ องกับรายงานการสังเกตการณ์อนื่ ๆ เกีย่ วกับการสร้ างอ�ำนาจ
เชิงองค์กรและอ�ำนาจเชิงโครงสร้ างของลูกจ้ างชัว่ คราว ลัทธิสหภาพแบบตลาด
แรงงาน (labour market unionism) และลัทธิ สหภาพชุมชน (community
unionism) คือแนวคิดสองเรื่ องที่นับเป็ นนวัตกรรมหลักของการต่อรองร่ วมกัน
ซึง่ เกิดขึ ้นเพื่อรองรับตลาดแรงงานในปั จจุบนั (Fine 2541) ลัทธิสหภาพแบบตลาด
แรงงานวางอยูบ่ นพื ้นฐานของการตระหนักได้ วา่ ภายในระบบเศรษฐกิจที่ไม่ได้ รับ
การจัดการอย่างดี การจัดระเบียบเรื่ องแรงงานในบริ ษัททีละบริ ษัทนันไม่
้ เพียงพอ
ส่วนลัทธิ สหภาพชุมชนคือผลลัพธ์ ทางการเมืองของลัทธิ สหภาพตลาดแรงงาน
ถ้ าชุมชนกลายเป็ นตัวหลักทางเศรษฐกิจที่เชื่อมต่อผู้คนได้ เมื่อมีการแข่งกันลด
ค่าจ้ างทัว่ ทังเมื
้ องหรือทัว่ ทังภาคอุ
้
ตสาหกรรม ชุมชนต้ องริเริ่มโครงการเปิ ดสนามรบ
กลางเพื่อต่อสู้เรื่ องนโยบายสาธารณะ
การรณรงค์ ครั ง้ ล่าสุดส่วนใหญ่ ที่ใช้ กลยุทธ์ นีใ้ นภาคอุตสาหกรรมการบริ การ
บางครัง้ ประสบความส�ำเร็ จมาก เช่น การรณรงค์ค่าจ้ างเพื่อการด�ำรงชีพ (the
Living Wage Campaign) และ การรณรงค์ความยุตธิ รรมส�ำหรับนักการภารโรง
(the Justice for Janitors Campaign) ในประเทศสหรัฐอเมริ กา ซึง่ ได้ ท�ำตาม
รู ปแบบของการจัดการภายในชุมชนที่ขึ ้นอยู่กบั อ�ำนาจซึ่งมาพร้ อมกับต�ำแหน่ง
ของผู้ใช้ แรงงานในจุดการผลิต (หรื อสถานที่ท�ำงาน) รู ปแบบการจัดการภายใน
ชุมชนนีส้ ามารถอธิ บายได้ ว่าเป็ นการท�ำงานขององค์กรในชุมชนที่มีขนาดเล็ก
ประกอบไปด้ วยผู้ใช้ แรงงานทีไ่ ด้ รับค่าจ้ างในระดับต�่ำและให้ ความสนใจกับปั ญหา
เรื่ องการมีงานท�ำและการด�ำรงชีวติ ถึงแม้ ลกู จ้ างชัว่ คราวจะมีอำ� นาจเชิงโครงสร้ าง
อยู่พอสมควร พวกเขายังสามารถเพิ่มอ�ำนาจเชิงองค์กรของตนได้ โดยตังค�
้ ำถาม
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เรื่องความอยุตธิ รรมและการเลือกปฏิบตั ใิ นตลาดแรงงานรวมทังในบริ
้
บททางสังคม
อย่างกว้ างๆ เช่นเดียวกัน นักวิจัยบางท่านกล่าวถึงทรั พยากรอ�ำนาจของผู้ใช้
แรงงานอีกประเภทหนึง่ ว่าคือ “อ�ำนาจเชิงศีลธรรม” (Fine 2548) หรื อ “อ�ำนาจเชิง
สัญลักษณ์”
สุดท้ ายแล้ ว วิธีการวิเคราะห์เหล่านี ้มอบมุมมองแก่พวกเราว่าตัวตนของผู้ใช้ แรงงาน
และขอบเขตของความสมานฉันท์ หรื ออีกนัยหนึ่งคืออ�ำนาจเชิงองค์กรนัน้ ได้ รับ
การสร้ างและสร้ างขึ ้นมาใหม่อยูต่ ลอดได้ อย่างไร ซิลเวอร์ กล่าวอีกแง่หนึง่ ว่า การ
ดิ ้นรนที่เกิดขึ ้นอย่างต่อเนื่องนี ้ไม่ใช่เพื่อความพอใจของชนชันแรงงานเรื
้
่ อง “สิทธิ”
ของพวกเขาเท่านัน้ แต่ยงั ดิ ้นรนเรื่ องประเภทและจ�ำนวนของผู้ใช้ แรงงานที่ได้ รับ
สิทธิตา่ งๆ เหล่านันด้
้ วย (Silver 2546: 21)
ในขณะที่แนวคิดเรื่ องทรัพยากรอ�ำนาจเกี่ยวข้ องกับอ�ำนาจของสหภาพแรงงาน
ในหลายมิติ สหภาพแรงงานจะใช้ ทรัพยากรเหล่านันบางส่
้
วนหรื อทังหมดได้
้
ใน
ระดับไหนขึน้ อยู่กับว่าหน่วยงานพัฒนาทรัพยากรได้ หรื อไม่ ซึ่งหมายความถึง
ศักยภาพของหน่วยงานในการตระหนักถึงและใช้ ทรั พยากรอ�ำนาจนัน้ อย่างมี
ยุทธศาสตร์ คริ สเตียน เลเวสค์ และเกรเกอ เมอเรย์ (2553) ได้ กล่าวไว้ วา่ ศักยภาพ
ทางยุทธศาสตร์ ในการวางกรอบการเป็ นตัวกลาง การแสดงออกและการเรี ยนรู้
เป็ นสิง่ ส�ำคัญส�ำหรับการระดมทรัพยากรอ�ำนาจของกลุม่ คน
การระเบิดขึน้ ของขบวนการแรงงานในเกาหลีใต้ ตงั ้ แต่ปลายทศวรรษที่ 1980
(พ.ศ. 2523-2532) นันได้
้ รับการจ�ำแนกว่าเป็ น “สหภาพแรงงานที่เป็ นขบวนการ
ทางสังคม” (social movement unionism) ซึง่ เป็ นค�ำที่วอเตอร์ แมนและเว็บสเตอร์
ให้ ค�ำจ�ำกัดความเอาไว้ วา่ เป็ นการรวมตัวของคนในโลกที่สาม (Waterman 2531;
Webster 2531) นักวิชาการสังเกตเห็นว่าสหภาพแรงงานในประเทศเช่นเกาหลีใต้
แอฟริกาใต้ และบราซิลมีการระดมพลสมาชิกในระดับสูง เข้ าไปเกี่ยวข้ องกับปัญหา
ทีก่ ว้ างกว่าเรื่องในสถานประกอบการ และมีการร่วมมืออย่างแน่นแฟ้นกับขบวนการ
ทางสังคมอื่นๆ (Scipes 2535; Seidman 2537; Moody 2542) แนวคิดเรื่ อง
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“สหภาพแรงงานทีเ่ ป็ นขบวนการทางสังคม” นี ้สมเหตุสมผลกับการวิเคราะห์ทกี่ ล่าว
ถึงข้ างต้ นเกี่ยวกับอ�ำนาจของผู้ใช้ แรงงาน อย่างไรก็ตาม รายงานเรื่องความท้ าทาย
ที่กลุม่ สหภาพแรงงานซึง่ ขบวนการทางสังคมต้ องเผชิญนันยั
้ งมีอยูน่ ้ อย เช่นเดียว
กับเรื่ องที่วา่ พวกเขาจะใช้ ศกั ยภาพทางยุทธศาสตร์ ในสถานการณ์ที่เฉพาะเจาะจง
นี ้ได้ อย่างไร
เพื่อท�ำการวิเคราะห์ทรัพยากรและศักยภาพใหม่ๆ ของสหภาพแรงงานตามทฤษฎี
ที่ใช้ วิเคราะห์ข้างต้ น เราจ�ำต้ องให้ ความสนใจกับค�ำถามต่อไปนี ้
• ฝ่ ายทุนใช้ ประโยชน์กบั การแบ่งงานกันท�ำในตลาดแรงงานและผู้ผลิตอย่างไร
ขอบเขตการท�ำงานของบริ ษัทและการแบ่งงานกันที่เปลี่ยนแปลงไปท�ำให้ บริ บท
ของทรัพยากรอ�ำนาจของสหภาพแรงงานแปรเปลี่ยนหรื อไม่
• ภาครัฐสร้ างสถาบันที่ท�ำให้ อ�ำนาจที่ไม่สมดุลระหว่างทุน แรงงาน และสังคมได้
อย่างไร สหภาพแรงงานจะพบปั ญหาและริ เริ่ มโครงการทางเลือกเพื่อปกป้องสิทธิ
ของผู้ใช้ แรงงานได้ อย่างไร

76

การจัดตั้งและการต่อสู้ของผู้ใช้แรงงาน
ในความสัมพันธ์สามฝ่ายในการจ้างงาน

เพื่อท�ำความเข้ าใจเรื่ องวัตถุดิบที่ใช้ ในการบรรยายและอ้ างอิงกรณีศกึ ษาต่อไปนี ้
จ�ำเป็ นต้ องทราบก่อนว่าสหภาพแรงงานของเกาหลีใต้ ได้ พฒ
ั นากลยุทธ์สองกลยุทธ์
เพือ่ กอบกู้และขยายอ�ำนาจของพวกเขานับตังแต่
้ ปลายทศวรรษ 1990 (พ.ศ. 25232532) เป็ นต้ นมา กลยุทธ์แรกคือ สหภาพแรงงานได้ พยายามแปลงระบบสหภาพฯ
ภายในสถานประกอบการให้ มีขนาดใหญ่ขึ ้น ความพยายามนี ้ส่งผลให้ เกิดการ
ก่อตังสหภาพแรงงานในภาคอุ
้
ตสาหกรรมและสหภาพชุมชนขึ ้นหลายแห่ง เช่น
สหพันธ์ สหภาพแรงงานโลหะเกาหลี ซึง่ เคยเป็ นองค์กรที่ดแู ลสหภาพฯ ในสถาน
ประกอบการและในปี 2544 ได้ กลายเป็ นสหภาพฯ ของภาคอุตสาหกรรมระดับชาติ
(สหพันธ์สหภาพแรงงานโลหะเกาหลี (KMWU)) เช่นเดียวกัน ในปี 2549 สหพันธ์สหภาพแรงงานสาธารณะเกาหลีได้ แปรเป็ นสหภาพในภาคอุตสาหกรรมและใช้
ชื่อว่าสหพันธ์ สหภาพแรงงานการบริ การสาธารณะเกาหลี ซึ่งต่อมาบูรณาการ
เป็ นการรวมตัวในภาคอุตสาหกรรมขนาดใหญ่ขึ ้นคือ สหพันธ์สหภาพแรงงานการ
บริ การสาธารณะและการคมนาคมเกาหลี
กลยุทธ์ที่สองคือการวางแผนการรณรงค์ขยายการจัดตัง้ ตังแต่
้ ต้นทศวรรษ 2000
เป็ นต้ นมา (พ.ศ. 2543-2552) เช่น สหพันธ์สหภาพแรงงานโลหะเกาหลี (KMWU)
ได้ วางแผนการจัดตังลู
้ กจ้ างชัว่ คราวในอุตสาหกรรมโลหะ ส่วนสหพันธ์ สหภาพแรงงานการบริการสาธารณะเกาหลีกไ็ ด้ ทำ� ให้ โครงการภายในของหน่วยงานง่ายต่อ
การขยายการจัดตังและก่
้
อตังสาขาในท้
้
องถิน่ เพือ่ เอื ้อในการขยายการจัดตังลู
้ กจ้ าง
ชัว่ คราวในภาคการบริ การสาธารณะ
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ในเวลาเดียวกัน ลูกจ้ างชัว่ คราวเองก็ดิ ้นรนเพื่อปกป้องสิทธิของพวกเขาเช่นกัน
ในเวลาหลายทศวรรษที่เพิ่งผ่านมานี ้ ผู้ใช้ แรงงานชาวเกาหลีใต้ ได้ พฒ
ั นาระดับ
ความเข้ าใจเรื่ องสิทธิพื ้นฐานของตนเองผ่านการต่อสู้และการรณรงค์ของสหภาพแรงงานที่เป็ นประชาธิปไตย การประท้ วงครัง้ หนึง่ ตามมาด้ วยการประท้ วงอีกครัง้
เพื่อปกป้องสิทธิของพวกเขา และการกระท�ำดังกล่าวนับมีบทบาทส�ำคัญในการ
สร้ างสหภาพของลูกจ้ างชัว่ คราว (Yun 2550)
การขยายการจัดตัง้ ผู้ใช้ แรงงานในความสัมพันธ์ สามฝ่ ายของการจ้ างงานนัน้
จ�ำแนกลักษณะได้ จากการต่อสู้และการสนับสนุนอย่างสมัครใจจากสหภาพแรงงานที่มีอยูซ่ งึ่ มีขนตอนที
ั้
่เชื่อมโยงกัน ซึง่ จะอธิบายให้ เห็นภาพโดยการกล่าวถึง
กรณีศกึ ษาสองกรณีที่แตกต่างกัน หนึง่ คือลูกจ้ างซับคอนแทร็กต์ในบ.ซัมซุงอิเล็กโทรนิกส์เซอร์ วิสและสองคือลูกจ้ างที่ท�ำความสะอาดในพื ้นที่ของมหาวิทยาลัย
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ลูกจ้างซับคอนแทร็กต์ในบ.ซัมซุงอิเล็กโทรนิกส์เซอร์วิส

1) การจ้ างงานและสภาพการจ้ าง
บ.ซัมซุงอิเล็กโทรนิกส์เซอร์ วิสคือบริ ษัทย่อยของบ.ซัมซุงอิเล็กโทรนิกส์ ซึง่ มีธุรกิจ
หลักคือให้ การบริ การซ่อมเครื่ องใช้ ไฟฟ้าแก่ลกู ค้ าของบ.ซัมซุงอิเล็กโทรนิกส์ โดย
บริ ษัทได้ จ้างพนักงานวิศวกรสองรู ปแบบคือ วิศวกรประจ�ำ 270 คน และวิศวกร
สัญญาจ้ าง (ลูกจ้ างชัว่ คราว) 8,406 คน
วิศวกรสัญญาจ้ างเข้ าท�ำงานโดยการเซ็นสัญญากับตัวแทนจัดหางานที่บริ ษัทจ้ าง
มาอีกที ในขณะที่ตวั แทนจัดหางานท�ำสัญญาจ�ำเพาะกับบ.ซัมซุงอิเล็กโทรนิกส์
เซอร์ วสิ แต่ในทางปฏิบตั แิ ล้ วถือว่าวิศวกรสัญญาจ้ างอยูใ่ ต้ บงั คับบัญชาของซัมซุง
ดังเห็นได้ จากตัวอย่างคือ ซัมซุงเป็ นผู้ให้ สถานที่ท�ำงาน อุปกรณ์ เครื่ องใช้ ไฟฟ้า
และเครื่ องแบบแก่พนักงานสัญญาจ้ างโดยไม่มีค่าใช้ จ่าย ตรวจการท�ำงานของ
พนักงานสัญญาจ้ างทุกปี และมอบพื ้นที่การบริ การให้ พวกเขาด้ วย
บ.ซัมซุงอิเล็กโทรนิกส์เซอร์ วสิ ได้ สร้ างการเป็ นหุ้นส่วนกับตัวแทนจัดหางาน โดยการ
จ้ างวิศวกรและฝึ กอบรมการท�ำงานแก่พวกเขาเป็ นเวลาสามเดือน เฉพาะผู้ที่ผา่ น
การฝึ กอบรมเท่านัน้ ที่จะเซ็นสัญญาการท�ำงานได้ และมีเพียงผู้ที่ผ่านการสอบ
ที่จดั ขึ ้นเป็ นประจ�ำโดยบ.ซัมซุงอิเล็กโทรนิกส์เซอร์ วิสเท่านันที
้ ่สามารถท�ำงานได้
ต่อไป
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ตัวแทนจัดหางานจะลงข้ อมูลส่วนตัว ประวัติการให้ บริ การ และระดับทักษะของ
พนักงานเข้ าไปใน “ระบบคอมพิวเตอร์ รวม” ของบ.ซัมซุงอิเล็กโทรนิกส์เซอร์ วิส
เมื่อลูกค้ าติดต่อเข้ ามาที่ศนู ย์บริ การลูกค้ า ระบบคอมพิวเตอร์ จะหาวิศวกรฝ่ าย
บริ การที่ไม่ติดภารกิจ และวิศวกรจะไปที่บ้านของลูกค้ าเพื่อซ่อมอุปกรณ์ ไฟฟ้า
และหลังจากให้ บริ การเสร็ จแล้ ว พวกเขาจะใส่รายละเอียดต่างๆ เข้ าไปในระบบ
บ.ซัมซุงอิเล็กโทรนิกส์เซอร์ วิสจะระบุราคางานตามสัญญาซึ่งโดยหลักประกอบ
ไปด้ วยค่าตอบแทนของวิศวกรผู้ให้ บริการ1 และผู้จดั การของเขาทีเ่ ป็ นตัวแทนจัดหา
งาน
นอกจากนี บ.ซั
้ มซุงอิเล็กโทรนิกส์เซอร์ วสิ จะเป็ นผู้ก�ำหนดรายละเอียดของมาตรฐาน
การประเมินราคาและมอบรางวัลหรือลงโทษวิศวกรผู้ให้ การบริการด้ วย ดังตัวอย่าง
คือ วิศวกรต้ องท�ำตามคูม่ อื ทีบ่ อกขันตอนอย่
้
างละเอียดตังแต่
้ เรื่องทีว่ า่ จะให้ บริการ
แก่ลกู ค้ าได้ อย่างไรกระทัง่ ลักษณะภายนอกที่วิศวกรพึงมี บ.ซัมซุงอิเล็กโทรนิกส์
เซอร์ วสิ ยังมีบทลงโทษวิศวกรผู้ให้ บริการและมีค�ำสัง่ ให้ พวกเขาส่งแผนการปรับปรุง
งานเมื่ อ พวกเขาไม่ ไ ด้ ค ะแนนความพึ ง พอใจจากลูก ค้ า หรื อ “ลูก ค้ า ปริ ศ นา
(mysterious shopper)”2 ในระดับดีเยี่ยม หากวิศวกรผู้ให้ บริ การได้ รับการลงโทษ
ในระดับหนึง่ พวกเขาจะต้ องถูกตัดค่าจ้ าง และบ.ซัมซุงอิเล็กโทรนิกส์เซอร์ วิสจะ
ยกเลิกสัญญากับตัวแทนจัดหางานของพวกเขา
2) การจัดตัง้ ผู้ใช้ แรงงาน
เมื่อความไม่พอใจของวิศวกรผู้ให้ บริการเรื่ องสภาพการจ้ างเพิม่ สูงขึ ้น ผู้ใช้ แรงงาน
____________________

เช่น ถ้ าวิศวกรผู้ให้ บริ การไปที่บ้านของลูกค้ าและซ่อมโทรทัศน์หนึ่งชุด จะสามารถค�ำนวณ
ค่าตอบแทนของเขาได้ โดยอิงกับเวลาการท�ำงาน (30 นาที) โดยคิดราคาต่อนาที (225 วอน)
เวลาการท�ำงานและอัตราค่าตอบแทนต่อนาทีคือมาตรฐานของบ.ซัมซุงอิเล็กโทรนิกส์เซอร์ วิส
ดังนันเวลาท�
้
ำงานจริ งๆ ที่รวมเวลาการขับรถไปบ้ านลูกค้ าและเวลาตอบค�ำถามของลูกค้ าจึง
ไม่ได้ นบั รวมเข้ าไปในการค�ำนวณด้ วย
1
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บางคนที่เป็ นสมาชิกของคณะกรรมการการจัดการแรงงานได้ พยายามผลักดัน
ตัวแทนจัดหางานในปี 2555 ให้ ท�ำการต่อรองเพื่อให้ พวกเขามีช่วงพักกลางวัน
มีเวลาท�ำงาน 8 ชัว่ โมงต่อวันและได้ รับค่าจ้ างเมื่อท�ำงานล่วงเวลา3 หลังจากนัน้
บ.ซัมซุงอิเล็กโทรนิกส์เซอร์ วิสยกเลิกสัญญากับตัวแทนจัดหางานซึง่ ผู้ใช้ แรงงาน
เรี ยกร้ องให้ ปรับปรุงสภาพการจ้ างดังกล่าว และตัวแทนจัดหางานเหล่านันก็
้ ต้อง
ปิ ดตัวไปหลังจากนันไม่
้ นาน บ.ซัมซุงอิเล็กโทรนิกส์เซอร์ วิสให้ ตวั แทนจัดหางาน
เจ้ าอื่นจ้ างวิศวกรผู้ให้ บริ การอีกครัง้ ยกเว้ นผู้ที่เป็ นสมาชิกของคณะกรรมการการ
จัดการแรงงาน
ผู้ใช้ แรงงานที่ถกู ปลดออกจากงานประกาศให้ สาธารณะรู้ ถึงข้ อเรี ยกร้ องของตน
และการปฏิบตั ติ อ่ ผู้ใช้ แรงงานอย่างไม่เป็ นธรรมของบ.ซัมซุงอิเล็กโทรนิกส์เซอร์ วสิ
ผ่านทางออนไลน์และทางโซเชียลเน็ตเวิร์กของกลุม่ วิศวกรผู้ให้ บริการ ผู้ใช้ แรงงาน
ยังปรึ กษาสหพันธ์ สหภาพแรงงานโลหะเกาหลีและขอแรงสนับสนุนจากสมาชิก
รัฐสภาแห่งชาติ ความพยายามนี ้เป็ นผลส�ำเร็จโดยพวกเขาได้ กอ่ ตังสหภาพแรงงาน
้
ของตนเองขึน้ คือสหภาพแรงงานของลูกจ้ างบ.ซัมซุงอิเล็กโทรนิกส์เซอร์ วิสใน
ปี 2556 ซึง่ เป็ นสาขาของสหพันธ์สหภาพแรงงานโลหะเกาหลี
____________________

ลูกค้ าปริ ศนาหรื อ “mysterious shopper” คือเครื่ องมือภายนอกที่ใช้ โดยบริ ษัทวิจัยทาง
การตลาด หรื อใช้ ภายในโดยบริ ษัทเอง เพื่อวัดคุณภาพของการบริ การ หรื อวัดว่าการบริ การเป็ น
ไปตามกฎเกณฑ์หรื อไม่ หรื อเพื่อรวบรวมข้ อมูลเฉพาะเกี่ยวกับสินค้ าและการบริ การ ลูกค้ า
ปริ ศนาท�ำงานอย่างเฉพาะเจาะจง เช่น การซื ้อสินค้ า ถามค�ำถาม ร้ องทุกข์ หรื อประพฤติตวั
ในรู ปแบบใดรู ปแบบหนึ่ง และส่งรายงานโดยละเอียดหรื อข้ อเสนอแนะเกี่ยวกับประสบการณ์
ที่ได้ รับแก่บริ ษัท
3
กฎหมายว่าด้ วยการส่งเสริ มการมีสว่ นร่วมและความร่วมมือของผู้ใช้ แรงงานระบุให้ ต้องจัดตัง้
คณะกรรมการการจัดการแรงงานขึ ้นในบริ ษัทหรื อที่ท�ำงานที่ปกติแล้ วจ้ างคนมากกว่า 30 คน
คณะกรรมการดังกล่าวต้ องประกอบด้ วยสมาชิกจ�ำนวนเท่ากันซึง่ เป็ นตัวแทนของผู้ใช้ แรงงาน
และลูกจ้ าง การแก้ ปัญหาความคับข้ องใจของลูกจ้ าง การจัดการแก้ ปัญหาเรื่องเวลาท�ำงาน เวลา
พักผ่อนและอื่นๆ จ�ำเป็ นต้ องได้ รับค�ำปรึกษาจากคณะกรรมการก่อน
2
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ตังแต่
้ ต้นทศวรรษ 2000 เป็ นต้ นมา ลูกจ้ างชัว่ คราวจากตัวแทนจัดหางานในโรงงาน
แบบแชบาลส์ (Chaebols) ได้ ก่อตังสหภาพแรงงานของตนเองขึ
้
้น และสหภาพฯ
เหล่านัน้ ได้ กลายเป็ นสาขาของสหพันธ์ สหภาพแรงงานโลหะเกาหลี ในปี 2556
ลูกจ้ างชัว่ คราวจากตัวแทนจัดหางานในบริ ษัทขนาดใหญ่ในภาคการผลิตรถยนต์
การสร้ างเรื อ และอุตสาหกรรมเหล็กกล้ า เป็ นต้ นได้ ก่อตัง้ สหภาพแรงงานที่มี
โครงสร้ าง และสหภาพฯ เหล่านี ้มีอำ� นาจการต่อรองในสถานที่ทำ� งานในระดับหนึง่
(Yun 2555) จากประสบการณ์ ที่ผ่านมา สหพันธ์ สหภาพแรงงานโลหะเกาหลี
ได้ สร้ างศักยภาพการเรี ยนรู้ แก่สหภาพแรงงานของลูกจ้ างบ.ซัมซุงอิเล็กโทรนิกส์
เซอร์ วิสด้ วย
ตังแต่
้ เริ่ มก่อตัง้ สหภาพแรงงานบอกอย่างชัดเจนว่าบ.ซัมซุงอิเล็กโทรนิกส์เซอร์ วิส
จะมีอ�ำนาจที่แท้ จริ งในการตัดสินใจเรื่ องสภาพการท�ำงานของพวกเขา และได้
พยายามต่อรองกับบริ ษัทร่ วมกันกับตัวแทนจัดหางาน แต่ในขณะที่การต่อรอง
เป็ นกลุ่มกับบริ ษัทนายจ้ างเป็ นสิ่งจ�ำเป็ นในการปรับปรุ งสภาพการท�ำงาน แต่
กฎหมายแรงงานฉบับปั จจุบนั ไม่ได้ ระบุให้ ผ้ ใู ช้ แรงงานมีสิทธิในการเจรจาต่อรอง
ร่วมในระดับนี ้สหภาพแรงงานจึงเสริมอ�ำนาจเชิงสถาบันที่ออ่ นแอด้ วยอ�ำนาจทาง
สังคม โดยการพยายามสร้ างพันธมิตรกับกลุม่ นักเคลื่อนไหวทางสังคมต่างๆ
กลุม่ บริ ษัทซัมซุงได้ ยดึ มัน่ กับนโยบายการท�ำธุรกิจที่ “ปราศจากสหภาพแรงงาน”
มาหลายทศวรรษ และความพยายามหลายครัง้ ก่อนหน้ านี ้ในการก่อตังสหภาพ้
แรงงานได้ ถกู ปฏิเสธจากผู้บริ หาร เพื่อปกป้องสมาชิกของสหภาพแรงงานจากการ
ถูกกลุม่ บริ ษัทซัมซุงกดขี่ สหภาพแรงงานจ�ำต้ องแต่งตังคณะกรรมการสมานฉั
้
นท์
ที่ท�ำงานร่วมกับกลุม่ นักเคลื่อนไหวทางสังคมและการเมือง โดยกลุม่ ประชาสังคม
หลากหลาย รวมทังศู
้ นย์กลางแรงงาน กลุม่ ที่ท�ำงานด้ านสิทธิของผู้ใช้ แรงงาน และ
สมาชิกของพรรคการเมืองหัวก้ าวหน้ าได้ เข้ าร่ วมเป็ นคณะกรรมการสมานฉันท์
และท�ำการรณรงค์อย่างแข็งขันเพื่อปกป้องสิทธิของผู้ใช้ แรงงานจากกลุ่มบริ ษัท
ซัมซุง สหภาพแรงงานยังสนับสนุนผู้ใช้ แรงงานในข้ อพิพาทอื่นๆ เช่น การเรี ยกร้ อง
ให้ บ.ซัมซุงอิเล็กโทรนิกส์จ่ายเงินทดแทนแก่ลกู จ้ างที่ท�ำงานในสายการผลิตสาร
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กึ่งตัวน�ำที่เสี่ยงติดโรคจากการท�ำงาน งานหลักๆ ของสหภาพแรงงานคือการ
รับผิดชอบเรื่ องสิทธิของผู้ใช้ แรงงานและการเรี ยกร้ องให้ ซมั ซุงหยุดด�ำเนินนโยบาย
การท�ำธุรกิจโดย “ปราศจากสหภาพแรงงาน” อันโด่งดังของบริ ษัท
นอกจากนี ้ เพื่อเผยแพร่การกระท�ำของบริ ษัท สหภาพแรงงานและคณะกรรมการ
สมานฉันท์ได้ ร้องทุกข์เรื่ องที่ว่าบ.ซัมซุงอิเล็กโทรนิกส์เซอร์ วิสได้ จ้างงานชัว่ คราว
ซึง่ ผิดกฎหมาย4 แต่ในเดือนกันยายน 2556 กระทรวงการจ้ างงานและแรงงานได้
ตัดสินว่าสัญญาจ้ างงานระหว่างบ.ซัมซุงอิเล็กโทรนิกส์เซอร์ วิสกับตัวแทนจัดหา
งานไม่ใช่หวั ข้ อที่ผิดกฎหมายแต่อย่างใด เมื่อได้ รับค�ำตัดสินในทางบวกเช่นนัน้
บริ ษัทจึงปฏิเสธที่จะต่อรองกับสหภาพแรงงานอยู่ตลอดเวลา และกดขี่สมาชิก
สหภาพแรงงานโดยการยกเลิกสัญญาการท�ำงานกับตัวแทนจัดหางานของพวกเขา
กลุม่ ผู้ใช้ แรงงานหยุดท�ำงานและนัง่ อยูด่ ้ านหน้ าส�ำนักงานใหญ่ของบ.ซัมซุงอิเล็กโทรนิกส์ตงแต่
ั ้ เดือนมกราคม 2557 เพื่อประท้ วงการปฏิบตั ติ อ่ ผู้ใช้ แรงงานอย่างไม่
เป็ นธรรมนี ้ ท่ามกลางความอึดอัดเรื่ องปั ญหาแรงงานที่เพิ่มขึ ้น สมาชิกสหภาพฯ
สองคนฆ่าตัวตายเพือ่ ประท้ วงบ.ซัมซุงอิเล็กโทรนิกส์เซอร์ วสิ ในเดือนตุลาคม 2556
และเดือนพฤษภาคม 2557 ตามล�ำดับ ในที่สดุ ในเดือนมิถนุ ายน 2557 สหภาพแรงงานก็ประสบความส�ำเร็จในการเจรจาเบื ้องต้ นกับบ.ซัมซุงอิเล็กโทรนิกส์เซอร์ วสิ
ถึงแม้ เนื ้อหาของข้ อตกลงที่เป็ นทางการจะท�ำขึ ้นโดยตัวแทนจากบริ ษัทคู่สญ
ั ญา
____________________

ภายใต้ กฎหมายการคุ้มครองลูกจ้ างของบริ ษัทตัวแทน บริ ษัทนายจ้ างต้ องจ้ างลูกจ้ างชัว่ คราว
จากบริ ษั ท ตัว แทนโดยตรง (จ้ า งเป็ น พนัก งานประจ� ำ ) หลัง จากเขาท� ำ งานเกิ น สองปี แ ล้ ว
ไม่เช่นนันจะเป็
้
นการฝ่ าฝื นกฎหมายดังกล่าว (วรรค 6-2) หัวข้ อความสัมพันธ์ สามฝ่ ายในการ
จ้ างงานกลายเป็ นเรื่ องที่มีคนให้ ความสนใจ โดยปั ญหาคือ “การจ้ างลูกจ้ างชัว่ คราวผ่านบริ ษัท
ตัวแทนเพือ่ ท�ำงานในบริษทั ทีจ่ ้ างตัวแทนอีกทีหนึง่ ” นันนั
้ บเป็ นการจ้ างงานชัว่ คราวทีผ่ ดิ กฎหมาย
หรือไม่ โดยเฉพาะอย่างยิง่ ตังแต่
้ ต้นทศวรรษ 2000 (พ.ศ. 2543-2552) เป็ นต้ นมา สหภาพแรงงาน
ที่เป็ นตัวแทนลูกจ้ างชัว่ คราวในบริ ษัทที่จ้างตัวแทนจัดหางานของพวกเขาอีกทีนนได้
ั ้ ฟ้องศาล
หลายครัง้ เพือ่ เรียกร้ องให้ บริษัททีจ่ ้ างตัวแทนจัดหางานท�ำตามกฎหมายการคุ้มครองลูกจ้ างของ
บริ ษัทตัวแทน
4
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แต่กจ็ ะไม่เป็ นผลถ้ าไม่ได้ รับการยินยอมจากบ.ซัมซุงอิเล็กโทรนิกส์เซอร์ วสิ ตัวอย่าง
เนื ้อหาของข้ อตกลงเช่น การตกลงเพิ่มค่าจ้ างและจัดตังระบบพื
้
้นฐานค่าจ้ างซึง่ จะ
ท� ำ ได้ ก็ ต่อ เมื่ อ ซัม ซุง ปรั บ ราคางานตามสัญ ญา เป็ น ต้ น ข้ อ ตกลงดัง กล่า วยัง
ครอบคลุมเรื่ องมาตรการการปกป้องสิทธิในการท�ำกิจกรรมของสหภาพแรงงาน
เช่น การให้ สมาชิกสหภาพฯ หยุดงานไปท�ำกิจกรรมของสหภาพฯ และการจ้ างคน
ที่ถกู ปลดออกจากงานเข้ ามาท�ำงานอีกครัง้ นี่คือกรณีศกึ ษาแรกที่ผ้ ใู ช้ แรงงานใน
กลุม่ บริ ษัทซัมซุงสรุปข้ อตกลงของกลุม่ กับฝ่ ายบริ หารได้
ในกรณีนี ้ สหภาพแรงงานได้ พยายามสร้ างและขยายอ�ำนาจเชิงองค์กรของตน
ผ่านการวางกรอบข้ อเรี ยกร้ องและต่อสู้ในบริ บทที่ ว่าบริ ษัทประเภทแชบาลส์
(Chaebols) จ�ำต้ องมีความรับผิดชอบต่อลูกจ้ างของตน ถึงแม้ อ�ำนาจเชิงสถาบัน
ของสหภาพฯ จะอ่อนแอมาก แต่การใช้ ทรัพยากรอ�ำนาจทางสังคมและอ�ำนาจทาง
อ้ อมมีสว่ นให้ หน่วยงานประสบความส�ำเร็จในการท�ำข้ อตกลงกลุม่ ได้
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ลูกจ้างที่ทำ�ความสะอาดพื้นที่ของมหาวิทยาลัย

1) การจ้ างงานและสภาพการจ้ าง
ลูกจ้ างทีท่ ำ� ความสะอาดและภารโรงซึง่ มีจำ� นวนประมาณ 1.1 ล้ านคน นับเป็ นกลุม่
ผู้ใช้ แรงงานที่ได้ คา่ จ้ างซึง่ มีขนาดใหญ่เป็ นอันดับห้ าในปี 2552 (Kwon 2557) ใน
เชิงภูมิศาสตร์ นนั ้ โดยทัว่ ไปแล้ วลูกจ้ างที่ท�ำความสะอาดคือผู้หญิงวัยกลางคนถึง
วัยชราในเกาหลีใต้ ในปี 2556 การส�ำรวจสถิตกิ ารจ้ างงานระดับภูมิภาคซึง่ จัดท�ำ
โดยส�ำนักงานสถิตแิ ห่งชาติแสดงให้ เห็นว่าสัดส่วนของผู้หญิงทีเ่ ป็ นแม่บ้านท�ำความ
สะอาดอยู่ที่ 71.9 เปอร์ เซ็นต์ และอายุเฉลี่ยอยู่ที่ 60.3 ปี 5 การจ้ างคนท�ำความ
สะอาดและภารโรงในอาคารถูกแทนที่ด้วยการจ้ างบริ ษัทตัวแทนในช่วงแรกของ
ทศวรรษ 1990 (พ.ศ. 2533-2542) ท�ำให้ เกิดความไม่มนั่ คงในความสัมพันธ์การ
จ้ างงาน การส�ำรวจชิ ้นเดียวกันนี ้พบว่า 69.7 เปอร์ เซ็นต์ของคนท�ำความสะอาด
เป็ นลูกจ้ างชัว่ คราว และ61 เปอร์ เซ็นต์ของลูกจ้ างชัว่ คราวเหล่านันมาจากบริ
้
ษัท
จัดหางาน เวลาท�ำงานโดยเฉลี่ยของพวกเขาอยู่ที่ 35.5 ชัว่ โมงต่ออาทิตย์และ
รายได้ ต่อเดือนเฉลี่ยเท่ากับ 869,000 วอน ซึ่งใกล้ เคียงกับค่าจ้ างขัน้ ต�่ำตาม
กฎหมาย (1,015,740 วอน ต่อเวลาท�ำงาน 40 ชัว่ โมง/อาทิตย์) ในปี ทที่ ำ� การส�ำรวจ
ในเกาหลีใต้ ค่าจ้ างขันต�
้ ำ่ ตามกฎหมายบังคับใช้ ในปี 2531 ซึง่ เป็ นผลลัพธ์บางส่วน
____________________

ในการส�ำรวจนี ้ “ลูกจ้ างท�ำความสะอาดและภารโรง” หมายรวมถึงเจ้ าหน้ าที่กวาดถนนและ
ภารโรงที่ท�ำงานภายในอาคารของเจ้ าของสถานที่
5
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จากการประท้ วงขนาดใหญ่ของสหภาพแรงงานในปลายทศวรรษ 1980 (พ.ศ.
2523-2532) ค่าจ้ างขันต�
้ ่ำต่อปี ถกู ก�ำหนดโดยรัฐบาลหลังจากได้ รับข้ อเสนอจาก
คณะกรรมการค่าจ้ างขันต�
้ ่ำ ซึง่ มีสมาชิกเป็ นตัวแทนผู้ใช้ แรงงานและลูกจ้ างและ
ผู้เชีย่ วชาญซึง่ ดูแลผลประโยชน์สาธารณะเรื่องพื ้นฐานความเท่าเทียมกัน ในขณะที่
คณะกรรมการค่าจ้ างขันต�
้ ำ่ เป็ นคณะกรรมการสามฝ่ ายและเป็ นอิสระในทางทฤษฎี
แต่ในทางปฏิบตั ิแล้ วผู้เชี่ยวชาญเป็ นผู้น�ำในการแก้ อตั ราค่าจ้ างขันต�
้ ่ำและได้ รับ
อิทธิพลสูงจากนโยบายเศรษฐกิจของรัฐบาล
อัตราส่วนของค่าจ้ างรายชัว่ โมงในปี 2556 ตังแต่
้ ระดับต�่ำสุดถึงระดับเฉลี่ยคือ 35
เปอร์ เซ็นต์ เมื่อเปรี ยบเทียบกันแล้ ว ค่าจ้ างขันต�
้ ่ำในเกาหลีใต้ อยูใ่ นระดับค่อนข้ าง
ต�ำ่ เมื่อดูจากความจริงที่วา่ ประเทศส่วนใหญ่ก�ำหนดให้ คา่ จ้ างขันต�
้ ำ่ อยูท่ ี่ประมาณ
40 เปอร์ เซ็นต์โดยเฉลี่ย (ILO 2551: 47)
ลักษณะอีกประการของค่าจ้ างขันต�
้ ำ่ ตามกฎหมายของเกาหลีใต้ คอื อัตรานี ้ถือเป็ น
ค่าจ้ าง “มาตรฐาน” ของลูกจ้ างชัว่ คราวอย่างผู้รับจ้ างท�ำความสะอาด รายงาน
ฉบับหนึ่งระบุว่าในบรรดาลูกจ้ างที่ได้ รับค่าจ้ างเป็ นชัว่ โมงนัน้ มีผ้ ทู ี่ได้ รับค่าจ้ าง
เป็ นจ�ำนวนใกล้ เคียงกับค่าจ้ างขันต�
้ ่ำอยูท่ ี่ 32.7 เปอร์ เซ็นต์ ในขณะที่ผ้ ทู ี่ได้ คา่ จ้ าง
ขันต�
้ ่ำจริ งๆ และที่ได้ น้อยกว่านันอยู
้ ท่ ี่ 23.8 เปอร์ เซ็นต์ (Kim 2556: 22)
หลังจากสหพันธ์ สหภาพแรงงานเกาหลี (KTCU) เข้ ามามีส่วนในการท�ำงานกับ
คณะกรรมการค่าจ้ างขันต�
้ ่ำในปี 2543 สหพันธ์ฯ ได้ เรี ยกร้ องให้ เพิ่มค่าจ้ างขันต�
้ ่ำ
ขึ ้นเป็ นจ�ำนวนมากถึง 50 เปอร์ เซ็นต์จากรายได้ เฉลี่ยของผู้ใช้ แรงงานทังหมด
้
โดย
เริ่ มแรกได้ มีการรณรงค์เรื่ องค่าจ้ างขันต�
้ ่ำโดยสหพันธ์สหภาพแรงงานเกาหลีและมี
การยืนชุมนุมทีด่ ้ านหน้ าทีท่ ำ� การของคณะกรรมการค่าจ้ างขันต�
้ ำ่ และ/หรือทีท่ ำ� การ
ของสหพันธ์นายจ้ างเกาหลี หลังจากปี 2545 สหภาพแรงงานหลายแห่งหาหนทาง
ในการรวมกลุม่ ลูกจ้ างชัว่ คราวและพนักงานในสถานประกอบการขนาดกลางและ
ขนาดย่อม เช่น ศูนย์ของสหพันธ์สหภาพแรงงานเกาหลีในภูมิภาคและเครื อข่าย
สหภาพของวัยรุ่น และสหภาพแรงงานหญิงเกาหลีได้ ใช้ วาระค่าจ้ างขันต�
้ ่ำเพื่อรวม
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กลุ่มลูกจ้ างดังกล่าว สหภาพฯ เหล่านี ้ประกาศให้ สาธารณะทราบถึงสภาพการ
ท�ำงานของผู้ใช้ แรงงานที่ได้ คา่ จ้ างต�่ำเป็ นประจ�ำ และเรี ยกร้ องให้ ลกู จ้ างมีคา่ จ้ าง
ที่สงู ขึ ้น และ/หรื อ ได้ รับเบี ้ยเลี ้ยงตามที่ระบุในการส�ำรวจที่เน้ นไปที่กลุม่ ผู้ได้ คา่ จ้ าง
ต�่ำ บอกเล่าเรื่ องราวเกี่ยวกับค่าจ้ างขันต�
้ ่ำและสังเกตการณ์ในสถานประกอบการ
ว่าด�ำเนินงานตามระบบค่าจ้ างขันต�
้ ่ำหรื อไม่ หลังจากก�ำหนดระบบค่าจ้ างขันต�
้ ่ำ
เป็ นวาระเพื่อจัดการกับปั ญหาที่ลกู จ้ างชัว่ คราวส่วนใหญ่เคยประสบพบเจอใน
ตลาดแรงงานแล้ ว การรณรงค์เรื่ องนี ้จึงได้ รับแรงสนับสนุนทางสังคมและการเมือง
ทัว่ ไปในระดับกว้ าง
2) การจัดตัง้ ผู้ใช้ แรงงาน
ในปี 2552 กลุ่มโซลแอนด์จายองกี โลคัล (Seoul & Gyeonggi Local) ซึง่ สังกัด
สหภาพแรงงานการบริ การสาธารณะเกาหลีได้ จัดการรณรงค์ ขององค์ กรซึ่งมี
เป้าหมายที่ลกู จ้ างท�ำความสะอาดภายในมหาวิทยาลัยในกรุ งโซล โดยจัดงาน
ร่วมกับสหพันธ์สหภาพแรงงานเกาหลี (KTCU) และกลุม่ ประชาสังคมหลากหลาย
รวมทัง้ องค์ ก รของนัก ศึก ษาในมหาวิ ท ยาลัย ก่ อ นหน้ า นัน้ กลุ่ ม โซลแอนด์ จายองกี โลคัลมักจัดการรวมตัวของลูกจ้ างชัว่ คราวเมื่อพวกเขามีปัญหาที่สถาน
ประกอบการและพวกเขาจะมาที่หน่วยงานเพื่อขอค�ำปรึกษา ตังแต่
้ กลางทศวรรษ
2000 (พ.ศ. 2543-2552) ทางกลุม่ ได้ สะสมประสบการณ์จากการรวมตัวลูกจ้ าง
ท�ำความสะอาดในมหาวิทยาลัย ซึ่งเป็ นสถานที่มีเงื่อนไขซึ่งเอื ้อต่อการรวมตัว
กล่าวคือ การเข้ าถึงและการคุยกับผู้ใช้ แรงงานท�ำได้ ค่อนข้ างง่าย และได้ แรง
สนับสนุนจากกลุม่ นักศึกษาที่เป็ นนักเคลื่อนไหวด้ วย ขันตอนการรวมตั
้
วดังกล่าว
ประสบความส�ำเร็ จแต่คอ่ นข้ างเงียบ และเพราะประสบการณ์นี ้ สหภาพแรงงาน
จึงได้ พฒ
ั นากลยุทธ์ขึ ้นมาดังนี ้
คูม่ อื ทีไ่ ด้ รับการพัฒนาขึ ้นเพือ่ การรวมตัวแสดงให้ เห็นศักยภาพการเรียนรู้ทลี่ � ้ำหน้ า
ของสหภาพแรงงาน ในการท�ำรณรงค์ครัง้ นี ้ การเรี ยกร้ องค่าจ้ างขัน้ ต�่ำที่สงู ขึ ้น
กลายเป็ นวาระที่สำ� คัญที่สดุ เนื่องจากอัตราค่าจ้ างของผู้ใช้ แรงงานเหล่านันมั
้ กถูก
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ก�ำหนดให้ เกือบจะเท่ากับค่าจ้ างขันต�
้ ่ำ การขึ ้นค่าจ้ างขันต�
้ ่ำจึงกระทบกับพวกเขา
โดยตรง ส�ำหรับลูกจ้ างท�ำความสะอาด การเข้ าร่วมการรณรงค์นี ้เกี่ยวข้ องกับการ
รวมตัวเป็ นกลุ่มเพื่อต่อรองให้ มีการขึ ้นค่าจ้ างสูงขึ ้น ดังนันพวกเขาจึ
้
งกลายเป็ น
ฝ่ ายที่กระตือรื อร้ นมากที่สุดและเป็ นกลุ่มที่มีจ�ำนวนมากที่สุดที่ท�ำการรณรงค์
ค่าจ้ างขันต�
้ ่ำ
กลุ่มโซลแอนด์ จายองกี โลคัลก้ าวไปอีกขันมากกว่
้
าการเรี ยกร้ องขึ ้นค่าจ้ างขันต�
้ ่ำ
ในปี 2554 สหภาพแรงงานเรี ยกร้ องให้ ขึ ้นค่าจ้ างของลูกจ้ างท�ำความสะอาดเป็ น
50 เปอร์ เซ็นต์ของค่าจ้ างเฉลี่ยของชาติ ถึงแม้ สหพันธ์ สหภาพแรงงานเกาหลีจะ
ผลักดันข้ อเรี ยกร้ องเดิมนี ้ทุกปี มาตังแต่
้ ปี 2543 แต่ก็ไม่ได้ รับการพิจารณาในฐานะ
ปั ญหาในทางปฏิบตั ขิ องคณะกรรมการค่าจ้ างขันต�
้ ่ำ กลุ่มโซลแอนด์จายองกี โลคัล
พยายามท�ำให้ ข้อเรี ยกร้ องดังกล่าวเป็ นความจริ งโดยการรวมหัวข้ อนี ้เข้ าไปในการ
ต่อรองขององค์ กร ในวันที่ 8 มี นาคม 2554 ลูกจ้ างท� ำความสะอาดในพื น้ ที่
มหาวิทยาลัยซึง่ มีสหภาพแรงงานได้ เดินประท้ วงซึง่ ตรงกับวันผู้หญิงสากลพอดี
และพวกเขาได้ ยื่นข้ อเรี ยกร้ องร่ วมกันเรื่ องการขึ ้นค่าจ้ าง ซึง่ เหมือนกับที่สหพันธ์
สหภาพแรงงานเกาหลีเรี ยกร้ องให้ ขึ ้นค่าจ้ างขันต�
้ ่ำ นี่คือการต่อสู้ที่ขยายอ�ำนาจ
ทางสังคมของสหภาพแรงงานผ่านการวางกรอบข้ อเรียกร้ องทีด่ ำ� เนินไปพร้ อมๆ กับ
การต่อต้ านการเลือกปฏิบตั ทิ างเพศ
เพราะการต่อสู้เหล่านี ้ ผู้รับจ้ างท�ำความสะอาดจึงได้ คา่ จ้ างเพิ่มซึง่ มากกว่าระดับ
ค่าจ้ างขัน้ ต�่ำตามกฎหมายเป็ นครัง้ แรก และการขึน้ ค่าจ้ างครัง้ นีส้ ่งผลให้ คณะ
กรรมการค่าจ้ างขันต�
้ ำ่ ตัดสินใจขึ ้นค่าจ้ างขันต�
้ ำ่ จ�ำนวนหนึง่ แก่ผ้ ใู ช้ แรงงานโดยรวม
ในเดือนกรกฎาคม 2554
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ตาราง 1 คูม่ ือการรวมกลุม่ ผู้รับจ้ างท�ำความสะอาดในมหาวิทยาลัย
ขันตอนที
้
่
กิจกรรม
1
เลือกมหาวิทยาลัยเป้าหมาย
เยี่ยมชมห้ องสันทนาการของผู้รับจ้ างท�ำความสะอาด และ
2
สัมภาษณ์เพื่อส�ำรวจเรื่ องสภาพการท�ำงาน
3
เยี่ยมชมห้ องสันทนาการของผู้รับจ้ างท�ำความสะอาด (เมื่อจ�ำเป็ น)
ระบุตวั ผู้ที่นา่ จะเป็ นผู้น�ำได้ และสร้ างความมัน่ ใจในกลุม่ ผู้รับจ้ าง
4
ท�ำความสะอาด
5
จัดประชุมเป็ นประจ�ำกับผู้น�ำและท�ำให้ พวกเขาเป็ นกลุม่ ก่อน
จัดตังหน่
้ วยงาน (สหภาพแรงงาน) และรวบรวมใบสมัครเข้ า
6
สหภาพฯ ในที่สาธารณะ
ซักถามนายจ้ างที่เซ็นสัญญากับตัวแทนจัดหางาน (มหาวิทยาลัย)
7
และบริ ษัทตัวแทนเพื่อท�ำการเรี ยกร้ อง
สรุปข้ อตกลงและประกันสิทธิในการท�ำกิจกรรมของผู้รับจ้ าง
8
ท�ำความสะอาดในฐานะสมาชิกสหภาพแรงงาน
ขยายการรณรงค์แบบกลุม่ ไปยังผู้ใช้ แรงงานอื่นๆ ในมหาวิทยาลัย
9
ที่ยงั ไม่มีการรวมกลุม่
ที่มา สหภาพแรงงานการบริ การสาธารณะ (2556)
การรณรงค์ของกลุ่มโซลแอนด์ จายองกี โลคัลเป็ นตัวอย่างที่ดีซงึ่ แสดงให้ เห็นการ
เคารพในพลังและการขยายความเป็ นหนึง่ เดียวของสมาชิกสหภาพแรงงานออกไป
ในวงกว้ างได้ ดงั ต่อไปนี ้ ประการที่หนึ่ง ผู้รับจ้ างท�ำความสะอาดซึ่งเป็ นหญิงวัย
กลางคนและวัยชราและมีต�ำแหน่งที่ต�่ำที่สดุ ในสหภาพแรงงานรวมถึงในสังคม
สามารถเรี ยกร้ องสิ่งที่พวกเขาต้ องการได้ สหภาพแรงงานมอบการศึกษาเป็ น
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หลักสูตรแก่พวกเขาซึง่ เน้ นทีก่ ารสร้ างความเคารพในตนเองและความเป็ นผู้นำ� โดย
การประกาศว่า “พวกเราไม่ใช่วิญญาณ” ลูกจ้ างดังกล่าวได้ เปิ ดโปงประสบการณ์
การถูกกดขี่และแบ่งแยกชนชัน้ เพราะเพศสภาพ อายุ และสถานะการจ้ างงาน
ซึง่ เป็ นตัวตัดสินอัตราค่าจ้ างของพวกเขา ลูกจ้ างท�ำความสะอาดได้ ก้าวขึ ้นมาต่อสู้
เพื่อการมีการงานที่ดีซึ่งให้ ค่าจ้ างเพื่อด�ำรงชีวิตและศักดิ์ศรี และได้ กลายเป็ น
กลุม่ คนที่มีความศรัทธาอย่างแรงกล้ า ลูกจ้ างหญิงในวัยห้ าสิบหรื อหกสิบเหล่านี ้
ได้ เยี่ยมสถานที่ท�ำงานใกล้ ๆ และพบปะกับลูกจ้ างท�ำความสะอาดคนอื่นๆ และ
ชักชวนให้ พวกเขาเข้ าร่ วมสหภาพแรงงาน โดยเล่าประสบการณ์ ที่ได้ รับชัยชนะ
ในฐานะสมาชิกสหภาพแรงงาน
ประการที่สอง สหภาพแรงงานได้ เปิ ดประตูและกระตุ้นให้ องค์กรที่เคลื่อนไหวทาง
สังคมต่างๆ รวมทังกลุ
้ ม่ นักเรี ยนและนักสิทธิมนุษยชนให้ เข้ าร่วมการรณรงค์ตงแต่
ั้
แรกเริ่ ม สหภาพแรงงานการบริ การสาธารณะเกาหลีซงึ่ เป็ นหน่วยงานที่กลุ่มโซลแอนด์ จายองกี โลคัลสังกัดอยู่ได้ จดั การรณรงค์ที่ใช้ ชื่อว่า “สิทธิการเข้ าถึงอาหาร
อุน่ ๆ” เพื่อสนับสนุนการต่อสู้ของผู้รับจ้ างท�ำความสะอาด6 ซึง่ เป็ นความพยายาม
ส่วนหนึ่งในการเอาชนะการขาดแคลนทรัพยากรของสหภาพแรงงานรวมทังการ
้
7
สร้ างความสามัคคีในสังคมเพื่อปกป้องสิทธิของผู้ใช้ แรงงาน การท�ำงานของกลุม่
พันธมิตรนี ้ ท�ำให้ อ�ำนาจทางสังคมของกลุ่มโซลแอนด์จายองกี โลคัลเพิ่มขึ ้นหลาย
เท่าตัว
____________________

ผู้รับจ้ างท�ำความสะอาดต้ องน�ำอาหารกลางวัน (ปกติคือข้ าวเย็นๆ) ไปทานในห้ องน� ้ำหรื อ
ในเพิงเพราะไม่มีการจัดอาหารกลางวันหรื อมุมสันทนาการให้ พวกเขา การรณรงค์เรื่ อง “สิทธิ
การเข้ าถึงอาหารอุน่ ๆ” ได้ เปิ ดโปงเรื่ องสภาพการท�ำงานที่ป่าเถื่อนเหล่านี ้และเรี ยกร้ องว่าบริษัท
ผู้จ้างตัวแทนจัดหางาน (เจ้ าของอาคาร) ควรมอบมุมสันทนาการทีเ่ หมาะสมและสิง่ อ�ำนวยความ
สะดวกที่ปลอดภัยในสถานที่ท�ำงานแก่พวกเขาด้ วย การเรี ยกร้ องนี ้ส่งผลให้ เกิดการปรับปรุ ง
กฎหมายความปลอดภัยและสุขภาพในการท�ำงานในปี 2554 ซึง่ บังคับให้ บริ ษัท (ที่จ้างตัวแทน
จัดหางาน) มอบสิง่ อ�ำนวยความสะดวกที่ถกู สุขลักษณะแก่ลกู จ้ างของตัวแทนจัดหางาน
7
เมื่อการรณรงค์ด�ำเนินไปเรื่ อยๆ จ�ำนวนผู้จดั งานที่เป็ นเจ้ าหน้ าที่ประจ�ำเพิ่มขึ ้นจาก 3 คนในปี
2552 เป็ น 7 คนในปี 2556
6
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ประการที่สาม เป้าหมายของการรณรงค์คือการได้ มาซึ่งอ�ำนาจต่อรองร่ วมของ
กลุ่มคนในการเรี ยกร้ องต่อบริ ษัทที่จ้างตัวแทนจัดหางาน เช่น มหาวิทยาลัย ซึง่
เจ้ าหน้ าที่ของมหาวิทยาลัยต้ องตกลงกับตัวแทนจัดหางานให้ ได้ ก่อนที่ผ้ รู ับจ้ าง
ท�ำความสะอาดจะได้ ขึ ้นค่าจ้ าง ในตอนแรกนัน้ มหาวิทยาลัยปฏิเสธที่จะต่อรอง
กับพวกเขาเพราะพวกเขาไม่ใช่พนักงานในระบบที่ลงนามในสัญญาจ้ างงานกับ
มหาวิทยาลัย ผู้รับจ้ างท�ำความสะอาด ร่วมกับนักศึกษาและผู้เข้ าร่วมการรณรงค์
จึงประกาศให้ สาธารณะรับรู้ถงึ สภาพการท�ำงานที่ย�่ำแย่และความรับผิดชอบของ
เจ้ าหน้ าที่มหาวิทยาลัย และมักท�ำกิจกรรมโดยใช้ สถานที่ภายในมหาวิทยาลัยเป็ น
เวที จากการต่อสู้อย่างไม่ลดละนี ้พวกเขาได้ รับท�ำข้ อตกลงกับบริ ษัทผู้จ้างตัวแทน
จัดหางานมากขึ ้นเรื่ อยๆ ถึงแม้ ข้อตกลงทุกข้ อจะไม่ได้ รับการเขียนขึ ้นอย่างเป็ น
ทางการก็ตาม
จากเหตุผลข้ างต้ น สมาชิกของกลุ่มโซลแอนด์จายองกีโลคัลจึงเพิม่ ขึ ้นจาก 650 คน
ในปี 2549 เป็ นมากกว่า 2,700 คนในปี 2558 กรณีศกึ ษานี ้แสดงให้ เห็นว่าแม้ แต่
ผู้ใช้ แรงงานที่ออ่ นแอมากที่สดุ ก็มีความกระตือรื อร้ นและเข้ มแข็งขึ ้นได้ เพราะการ
แสวงหาสิทธิ ของพวกเขาผ่านการใช้ ศกั ยภาพการเรี ยนรู้ และวางกรอบการท�ำ
กิจกรรม และเป็ นอีกครัง้ ทีเ่ ราได้ เรียนรู้วา่ อ�ำนาจเชิงองค์กรสามารถสร้ างขึ ้นมาใหม่
ได้ และท�ำให้ เพิ่มขึ ้นได้ โดยวิธีการที่หลากหลาย ถึงองค์กรจะมีอ�ำนาจเชิงสถาบัน
ที่ออ่ นแอก็ตาม
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การวิเคราะห์เชิงเปรียบเทียบและปัจจัยความสำ�เร็จ

1) ความเหมือน
ดังที่ได้ กล่าวถึงแล้ ว การเปลี่ยนแปลงความสัมพันธ์ระหว่างภาคธุรกิจหรื อองค์กร
กับการจ้ างงานนันท�
้ ำให้ อ�ำนาจของสหภาพแรงงานอ่อนแอลง โดยเฉพาะอย่างยิ่ง
อ�ำนาจเชิงโครงสร้ าง อ�ำนาจของผู้ใช้ แรงงานที่รวมตัวกันเป็ นกลุ่มจึงถูกท้ าทาย
เป็ นสองเท่า ในทางตรง อ�ำนาจการต่อรองในที่ท�ำงานของพวกเขาอ่อนแอลง ซึง่
อีกนัยหนึ่งคืออ�ำนาจเชิงโครงสร้ างนัน่ เอง ในทางอ้ อม รากฐานการเป็ นตัวแทน
ชนชันของผู
้
้ ใช้ แรงงานนันถู
้ กกัดเซาะ (อ�ำนาจเชิงองค์กร/อ�ำนาจทางสังคม)
ยิง่ ไปกว่านัน้ นโยบายของรัฐบาล กฎหมาย และการท�ำงานของศาลยังมีสว่ นท�ำให้
อ�ำนาจเชิงสถาบันของสหภาพแรงงานอ่อนแอลงโดยการลงโทษผู้ใช้ แรงงาน
ที่ปกป้องสิทธิของพวกเขานอกสถานที่ท�ำงาน เช่น ลูกจ้ างภายในความสัมพันธ์
สามฝ่ ายในการจ้ างงานไม่สามารถท�ำกิจกรรมการเคลื่อนไหวใดๆ ในบริ ษัทที่จ้าง
ตัวแทนจัดหางานได้ ทัง้ ๆ ที่เป็ นสถานที่ท�ำงานของพวกเขา มีตวั อย่างเกิดขึน้
กล่าวคือ ศาลเคยตัดสินว่าการที่สมาชิกสหภาพแรงงานเรี ยกร้ องขอต่อรองกับ
บริ ษัทหรื อร่ วมกิจกรรมที่ต่อต้ านบริ ษัทเป็ นการกระท�ำที่ “ขัดขวางการท�ำธุรกิจ”
ตามกฎหมาย ในขณะที่บริ ษัทที่จ้างตัวแทนจัดหางานสามารถใช้ อ�ำนาจในการไม่
ต่อสัญญา ซึ่งส่งผลให้ เกิดการเลิกจ้ างลูกจ้ างคู่สญ
ั ญา แต่การรวมพลังต่อต้ าน
บริ ษัทดังกล่าวกลับไม่สามารถท�ำได้ ในเกาหลีใต้
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เมื่อต้ องเผชิญกับความท้ าทายเหล่านี ้ สหภาพแรงงานในเกาหลีใต้ จงึ ได้ พยายาม
เปลี่ยนโครงสร้ างขององค์กรเพื่อเพิ่มอ�ำนาจเชิงองค์กร จากกรณีศกึ ษาข้ างต้ น จะ
เห็นว่าการรวมกลุม่ ผู้ใช้ แรงงานจากสหภาพแรงงานในภาคอุตสาหกรรมที่เกิดขึ ้น
ใหม่ได้ ประโยชน์มากกว่า สหพันธ์ สหภาพแรงงานโลหะเกาหลี (KMWU) และ
สหพันธ์ สหภาพแรงงานการบริ การสาธารณะมอบวัตถุดิบและทรัพยากรมนุษย์
ในการรวมกลุม่ ลูกจ้ างชัว่ คราวและสนับสนุนการท�ำการต่อรองของพวกเขา โดย
เฉพาะอย่างยิ่ง กลุ่มโซลแอนด์ จายองกี โลคัลที่ได้ พฒ
ั นากลยุทธ์การรวมกลุม่ คน
ในชุมชน เนื่องจากมีเป้าหมายพัฒนางานและชีวิตของคนในชุมชนมากกว่าใน
สถานประกอบการแห่งใดแห่งหนึ่ง ถึงแม้ ลกู จ้ างชัว่ คราวจะถูกให้ ออกจากงาน
ในบริ ษัทหนึ่ง พวกเขาจะได้ งานท�ำในบริ ษัทซึง่ อยู่ในตลาดแรงงานเดียวกันและ
สภาพการท�ำงานจะคล้ ายคลึงกับบริ ษัทที่ผา่ นมาของเขา ดังนัน้ สหภาพแรงงาน
ในชุมชนซึง่ มุง่ ที่จะรวมตัวผู้ใช้ แรงงานในระดับท้ องถิ่นมากกว่าภายในบริ ษัทและ
หาทางปรับปรุ งมาตรฐานของสภาพการท�ำงานในชุมชนให้ มีความยืดหยุ่นด้ าน
การด�ำเนินงานมากขึ ้น
นอกจากนี ้ ยังควรกล่าวถึงความพยายามและประสบการณ์ของสหภาพแรงงาน
ซึง่ ด�ำเนินงานอยู่ในเกาหลีใต้ ในการรวมกลุ่มผู้จ้างชัว่ คราวเป็ นเวลาหลายปี ซงึ่ มี
ส่วนท�ำให้ ศกั ยภาพการเรียนรู้ทงภายในและภายนอกสหภาพฯ
ั้
เข้ มแข็งขึ ้น ขันตอน
้
การเข้ าร่ วมเป็ นสมาชิกสหภาพแรงงานมอบประสบการณ์ การท�ำกิจกรรมเพื่อ
ปกป้องสิทธิของตนเป็ นครัง้ แรกแก่ผ้ ใู ช้ แรงงานที่ไม่สงั กัดกลุ่มใดๆ ตัวอย่างเช่น
ผู้รบั จ้ างท�ำความสะอาด ซึง่ ปรกติแล้ วเป็ นหญิงวัยกลางคนถึงวัยชรา เพราะความคิด
ที่ว่าผู้หญิ งเป็ นผู้ดูแลเป็ นล�ำดับแรก และเป็ นเสาหลักของครอบครัวเป็ นล�ำดับ
ที่สอง งานของผู้หญิงส่วนใหญ่จึงมักไม่มนั่ คงและถูกลดคุณค่า จึงยุติธรรมแล้ ว
ที่พวกเขาจะได้ รับค่าจ้ างและมีสภาพการท�ำงานในระดับต�่ำ ไม่เพียงนายจ้ าง
เท่านัน้ แต่สมาชิกของสหภาพแรงงานทีม่ อี ยูส่ ว่ นใหญ่มกั มีความคิดแบ่งแยกชนชัน้
เช่นนี ก้ ับลูกจ้ างชั่วคราวเช่นกัน อย่างไรก็ ตาม ความสัมพันธ์ ที่ไม่ยุติธรรมใน
สถานที่ทำ� งานได้ เปลีย่ นไปทีละนิดผ่านการรวมตัวกัน ในเกาหลีใต้ ค�ำขวัญที่ได้ รับ
ความนิยมมากที่สดุ ของสมาชิกสหภาพแรงงานคือ “ผู้ใช้ แรงงานก็คือคน! เรา
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ต้ องการมีชีวิตอย่างคนทัว่ ไป!” สหภาพแรงงานคือเครื่ องยนต์ท่ีมอบความเชื่อมัน่
ในตนเองและการตระหนักถึงคุณค่าของตนเองในฐานะสิ่งที่ต้องออกแรงปกป้อง
แก่ผ้ ใู ช้ แรงงานที่ไม่มีปากเสียงซึง่ ได้ ผลมากที่สดุ การใช้ ประโยชน์จากศักยภาพ
การเรี ยนรู้เหล่านี ้ไปท�ำกิจกรรมของสหภาพฯ เช่น การให้ การศึกษาเรื่ องสหภาพแรงงานและการเสริมสร้ างพลังของผู้ใช้ แรงงานเป็ นเรื่องจ�ำเป็ นอย่างยิง่ ในการสร้ าง
และบริ หารอ�ำนาจเชิงองค์กร
นอกจากนี ้ การมอบเวทีแก่ผ้ ใู ช้ แรงงานเพื่อการท�ำกิจกรรมการปกป้องสิทธิของ
ตนเองต้ องกลายเป็ นวาระที่ส�ำคัญที่สดุ ดังเช่นที่กรณีศกึ ษาทังสองเรื
้
่ องได้ แสดง
ให้ เห็น การขึน้ ค่าจ้ างขัน้ ต�่ำและการสังเกตการณ์ เรื่ องกฎหมายแรงงานท� ำได้
ค่อนข้ างง่าย แต่สงิ่ ทีจ่ ำ� เป็ นคือการต่อรองทีม่ นี � ้ำหนักเพือ่ ปรับปรุงสภาพการท�ำงาน
ไม่วา่ ผู้ใช้ แรงงานจะมีสถานะการจ้ างงานแบบไหนและเป็ นสมาชิกสหภาพแรงงาน
ระดับใด ข้ อเรี ยกร้ องเหล่านี ้จะท�ำให้ ฐานของอ�ำนาจเชิงองค์กรของผู้ใช้ แรงงาน
แข็งแกร่ งขึ ้นและสามารถสร้ างรากฐานที่เข้ มแข็งในการรวมตัวกับผู้ใช้ แรงงานที่
ไม่สงั กัดกลุม่ ใด ซึง่ เป็ นผู้ใช้ แรงงานส่วนใหญ่ในห่วงโซ่การผลิตโลก ในกรณีของ
บ.ซัมซุงอิเล็กโทรนิกส์เซอร์ วิส สหภาพแรงงานได้ พยายามติดตังระบบฐานค่
้
าจ้ าง
และลดการใช้ ระบบค่าจ้ างทีข่ ึ ้นกับความสามารถในการท�ำงาน ซึง่ ท�ำให้ อำ� นาจเชิง
องค์กรเข้ มแข็งขึ ้น กรณีศึกษาของเกาหลีใต้ นี ้แสดงให้ เห็นว่าผลประโยชน์เรื่ อง
ตลาดแรงงาน เช่น การขึ ้นค่าจ้ างขันต�
้ ่ำและการจัดเวทีให้ ผ้ ใู ช้ แรงงานท�ำกิจกรรม
การเคลื่อนไหวโดยทัว่ ไปนันสามารถเพิ
้
่มอ�ำนาจการต่อรองและอ�ำนาจทางสังคม
ของสหภาพแรงงานได้ ดังนัน้ การวางกรอบความต้ องการก่อนการน�ำเสนอแก่ผ้ ใู ช้
แรงงานและสมาชิกของสหภาพแรงงานจึงเป็ นเรื่ องส�ำคัญในการสะสมทรัพยากร
ของสหภาพแรงงาน
2) ความแตกต่ าง
ความสัมพันธ์สามฝ่ ายในการจ้ างงานที่เพิ่งเกิดขึ ้นได้ ท้าทายทรัพยากรอ�ำนาจของ
สหภาพแรงงานในหลายๆ ด้ านอย่างแท้ จริง ในความสัมพันธ์ของภาคอุตสาหกรรม
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แบบดังเดิ
้ มนัน้ สถาบันจะได้ รับการจัดตังขึ
้ ้นโดยมีการท�ำงานเกี่ยวกับมาตรฐาน
ความสัมพันธ์ ของการจ้ างงานและบริ ษัทที่มีขอบเขตจ�ำกัด อ�ำนาจของบริ ษัทที่
จ้ างตัวแทนจัดหางานในการควบคุมสภาพการท�ำงานของลูกจ้ างมักไม่คอ่ ยได้ รับ
การท้ าทายจากกลุ่มลูกจ้ าง ยิ่งไปกว่านัน้ การแบ่งงานของลูกจ้ างภายในบริ ษัท
มักท�ำให้ ผ้ ใู ช้ แรงงานยอมรับสภาพการท�ำงานที่แบ่งชนชันเสี
้ ยเอง ซึง่ เป็ นอันตราย
ต่อทรัพยากรอ�ำนาจเชิงองค์กรและอ�ำนาจเชิงโครงสร้ างของสหภาพแรงงาน
การอ�ำนวยความสะดวกในการเจรจาต่อรองร่วมกับบริ ษัทผู้จ้างตัวแทนจัดหางาน
หรื อบริษัทชันน�
้ ำในห่วงโซ่การผลิตอาจเป็ นวิธีที่ได้ ผลที่สดุ ในการจัดการกับปั ญหา
เหล่านี ้ จากกรณีศกึ ษาทังสองกรณี
้
สหภาพแรงงานได้ พยายามต่อรองกับบริ ษัท
ผู้จ้างตัวแทนจัดหางาน โดยเน้ นเรื่ องที่ว่าบริ ษัทดังกล่าวเป็ นนายจ้ างตัวจริ งของ
ผู้ใช้ แรงงานซึง่ เป็ นผู้ตดั สินใจเรื่ องสภาพการจ้ างของพวกเขา อย่างไรก็ตาม พลัง
การต่อรองกลุม่ ของทังสองกรณี
้
นนมี
ั ้ ความแตกต่างกันเล็กน้ อย
ในกรณีของบ.ซัมซุงอิเล็กโทรนิกส์เซอร์ วสิ นัน้ สหภาพแรงงานเน้ นจัดการกับความ
โลภของกลุ่มบริ ษัทแชบาลส์ (Chaebols) ผลก�ำไรจ�ำนวนมหาศาลของซัมซุงมี
ความแตกต่างโดยสิ ้นเชิงกับสภาพการท�ำงานที่ย�่ำแย่ของวิศวกรผู้ให้ บริ การที่เป็ น
ลูกจ้ างชั่วคราว สหภาพแรงงานยังสนับสนุนให้ กลุ่มผู้ใช้ แรงงานดังกล่าวต่อสู้
เพื่อให้ ได้ คา่ ชดเชยส�ำหรับความเสีย่ งการติดเชื ้อโรคจากการท�ำงานด้ วย โดยมีการ
วางกรอบข้ อเรี ยกร้ องและด�ำเนินการตามหลักที่ว่าองค์กรย่อมต้ องรั บผิดชอบ
เรื่ องสิทธิของผู้ใช้ แรงงาน
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บทสรุป

ถึงแม้ ความหนาแน่นของสหภาพแรงงานจะอยูใ่ นระดับต�ำ่ และมีอปุ สรรคหลากหลาย
ในการจัดตังลู
้ กจ้ างชัว่ คราวเพื่อร่ วมกันต่อรองกับบริ ษัทผู้จ้างตัวแทนจัดหางาน
แต่สหภาพแรงงานในเกาหลีใต้ กม็ คี วามก้ าวหน้ าในการเป็ นตัวแทนลูกจ้ างชัว่ คราว
และเพิ่มบทบาทขององค์กรในห่วงโซ่การผลิต โดยเฉพาะอย่างยิ่ง เรื่ องที่ลกู จ้ าง
ชัว่ คราวรวมตัวกันสร้ างฐานเสียงของตนเพื่อแสดงความไม่พอใจที่คล้ ายคลึงกัน
ซึง่ มีตอ่ สภาพการท�ำงานของตนเอง การใช้ เครือข่ายทางสังคมทัว่ ทังระดั
้ บในบริษทั
การท�ำกิจกรรมด้ านอุตสาหกรรมโดยสมัครใจของสมาชิกสหภาพแรงงาน แรง
สนับ สนุน ที่ มี ป ระสิทธิ ผ ลจากสหภาพแรงงานที่ มี อ ยู่ และความร่ ว มมื ออย่า ง
แน่นแฟ้นกับองค์กรทีเ่ คลือ่ นไหวทางสังคม นอกจากนี ยั้ งพบว่ากลยุทธ์การรวมกลุม่
ที่ตงอยู
ั ้ ่บนพื ้นฐานของผลประโยชน์ในตลาดแรงงานและการต่อรองกับนายจ้ าง
หลายรายนอกขอบเขตบริ ษัทนันเกิ
้ ดขึ ้นในประเทศอื่นๆ ด้ วย (Heery et al. 2547,
Fine 2548)
กระนัน้ โครงการต่างๆ ของสหภาพแรงงานก็ยงั ไม่ยงั่ ยืน หลักๆ แล้ วเพราะอ�ำนาจ
เชิงสถาบันที่ออ่ นแอ นโยบายและกฎเกณฑ์ของรัฐบาลยังกระตุ้นให้ ความสัมพันธ์
เชิงอ�ำนาจระหว่างฝ่ ายทุนและแรงงานไม่สมดุลกัน โดยมีการลงโทษผู้ใช้ แรงงาน
ที่ปกป้องสิทธิ ของพวกเขานอกขอบเขตบริ ษัท จึงควรมีการตกลงเรื่ องการรั บ
ประกันว่าผู้ใช้ แรงงานจะมีสิทธิการรวมตัวซึง่ รวมถึงสิทธิในการนัดหยุดงานและ
สิทธิ ในการเจรจาต่อรองร่ วมกับบริ ษัทผู้จ้างตัวแทนจัดหางานหรื อบริ ษัทชันน�
้ ำ
ต่างๆ ได้ ซึง่ หมายความว่าการเข้ าไปข้ องเกี่ยวทางการเมืองและการสร้ างพันธมิตร
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ทีย่ งั่ ยืนเพือ่ แก้ ไขการกระจายอ�ำนาจระหว่างฝ่ ายทุนและแรงงานอย่างไม่สมดุลนัน้
เป็ นเรื่ องจ�ำเป็ นที่ต้องท�ำเพื่อการสร้ างอ�ำนาจของผู้ใช้ แรงงานขึ ้นมาใหม่อีกครัง้
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เกี่ยวกับผู้เขียน

เอลิม ยุน เป็ นนักวิจยั ของศูนย์การจ้ างงานและกฎหมายการประกันสังคมใน
มหาวิทยาลัยแห่งชาติโซล และหัวข้ อการวิจยั ของเธอเน้ นเรื่ องลูกจ้ างที่มีสถานะ
ไม่แน่นอนและการเคลือ่ นไหวทางสังคม งานเขียนชิ ้นล่าสุดของเธอคือ “Organizing across a fragmented labour force: Trade union responses to precarious
work in Koren auto companies” ในหนังสือ Neoliberal Capitalism and
Precarious Work: Ethnographies of Accommodation and Resistance โดย
เอ็ดเวิร์ด เอลก้ า 2556
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การเปลี่ยนผ่านของสหภาพแรงงาน

การเปลี่ยนแปลงสหภาพแรงงานภาคการขนส่ง
ผ่านการรวมกลุ่มองค์กรขนาดใหญ่
ของแรงงานนอกระบบในยูกันดา

เดฟ สปูนเนอร์ และ จอห์น มาร์ค มวานิก้า
สิงหาคม 2560

• สหภาพแรงงานขนส่งและลูกจ้ างทัว่ ไป (ATGWU) เป็ นผู้บกุ เบิกการใช้ ยทุ ธศาสตร์
การจัดตังโดยการเข้
้
าไปจัดตังสมาชิ
้
กจ�ำนวนมหาศาลของสมาคมของแรงงาน
นอกระบบ ทังคนขั
้ บรถมินิบสั แท็กซี่และจักรยานยนต์รับจ้ าง (โบดาโบด้ า)
• การใช้ อ�ำนาจเชิงองค์กร อ�ำนาจเชิงโครงสร้ าง และอ�ำนาจเชิงสังคมอย่างมี
ยุทธศาสตร์ ท�ำให้ สมาชิกของสหภาพฯ เพิ่มขึ ้นเป็ นจ�ำนวนมาก การคุกคามจาก
ต�ำรวจลดน้ อยลง ความขัดแย้ งภายในสมาคมถูกท�ำให้ ลดลง และสถานะของ
ลูกจ้ างหญิงในภาคการขนส่งได้ รับการปรับปรุงให้ ดีขึ ้น
• การเปลี่ยนผ่านของสหภาพแรงงานคือโครงการของ FES ซึ่งมุ่งที่จะชี ้ให้ เห็น
ทรัพยากรอ�ำนาจและศักยภาพของสหภาพแรงงานที่มีสว่ นท�ำให้ การเคลื่อนไหว
ของสหภาพฯ ประสบผลส�ำเร็จ รายงานฉบับนี ้จะเสนอกรณีศกึ ษาจ�ำนวน 6 กรณี
จากทัว่ โลกที่จะแสดงให้ เห็นว่าสหภาพแรงงานมีการเปลี่ยนผ่านจนท�ำให้ องค์กร
แข็งแกร่งขึ ้นได้ อย่างไร
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บทคัดย่ อ
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บทน�ำ
- พัฒนาการของนโยบายของขบวนการแรงงานสากล
ต่อประเด็นแรงงานนอกระบบ
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วิกฤติและการเริ่มต้ นใหม่ ในยูกันดา
- การล่มสลายของการจ้ างงานในระบบ
- ความคิดใหม่
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การสร้ างอ�ำนาจ
- กระบวนการท�ำงานกับกลุม่ แรงงานนอกระบบ
ของสหภาพแรงงานขนส่งและลูกจ้ างทัว่ ไป (ATGWU)
- สมาคมคนขับรถแท็กซี่เมืองกัมปาลา (ค็อตซ่า)
- สมาคมโบดาโบด้ าแห่งนครกัมปาลา (กัมบ้ า)
- คณะกรรมการแรงงานนอกระบบ
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ผลกระทบที่เกิดขึน้
- ทุกคนมีอ�ำนาจเพิ่มขึ ้น 100 เปอร์ เซนต์
- ผลกระทบของการเป็ นเครื อข่ายกับสหภาพแรงงาน
ที่มีตอ่ ลูกจ้ างหญิง

136
137

ผลที่ตามมาและความท้ าทาย
- สถานะที่เท่าเทียมกันของลูกจ้ าง
ในระบบและนอกระบบ
- การสมานฉันท์ระหว่างลูกจ้ างในระบบและนอกระบบ
- การเปลี่ยนผ่านสูก่ ารรวมสหภาพแรงงานอย่างเต็มตัว
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และเหตุการณ์ที่เกิดขึ ้น
- การรวมตัวผู้ใช้ แรงงานของยูกนั ดา
สามารถน�ำไปใช้ ที่อื่นได้ หรื อไม่
ทรั พยากรอ�ำนาจ
- สมาคมของแรงงานนอกระบบในภาคขนส่ง
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ของสหภาพแรงงานขนส่งและลูกจ้ างทัว่ ไป (ATGWU)
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รายงานฉบับนี ้วิเคราะห์เรื่ องทรัพยากรอ�ำนาจของแรงงานนอกระบบในประเทศ
ยูกนั ดาและขันตอนการเปลี
้
่ยนแปลงของสหภาพแรงงานขนส่งและลูกจ้ างทัว่ ไป
(ATGWU) และสมาคมของแรงงานนอกระบบต่างๆ ที่เข้ าเป็ นเครื อข่ายใหม่ของ
สหภาพฯ พวกเราตรวจสอบกระบวนการจัดตัง้ ดูว่าสหภาพฯ เลือกยุทธศาสตร์
การด�ำเนินงานอย่างไร พวกเขาตระหนักถึงทรัพยากรอ�ำนาจที่เพิ่มขึ ้นตามคาด
อย่างไร และผลลัพธ์ ของการรวมตัวออกมาเป็ นอย่างไร นอกจากนี ้ ยังวิเคราะห์
ปั จจัยที่สำ� คัญเบื ้องหลังความส�ำเร็จของยุทธศาสตร์ ดงั กล่าว เช่นเดียวกับบทเรี ยน
ที่ได้ รับและความท้ าทายที่เกี่ยวข้ องซึง่ ยังไม่สามารถเอาชนะได้ สหภาพแรงงาน
ขนส่งและลูกจ้ างทั่วไป(ATGWU) เคยเผชิญกับสถานการณ์ ที่สูญเสียสมาชิก
เกือบทังหมดไปอั
้
นเป็ นผลจากโครงการปรับโครงสร้ างในทศวรรษ 1980 และการ
เปลี่ยนไปสูก่ ารจ้ างงานภาคเศรษฐกิจนอกระบบในอุตสาหกรรมขนส่ง ในช่วงไม่
กี่ปีที่ผ่านมานี ้ สหภาพแรงงานขนส่งและลูกจ้ างทัว่ ไปได้ เป็ นผู้บุกเบิกในการใช้
ยุทธศาสตร์ การจัดตังกลุ
้ ม่ ผู้ใช้ แรงงานโดยการรวมเอาสมาชิกของสมาคมแรงงาน
นอกระบบที่มีสมาชิกจ�ำนวนมากเข้ ามาเป็ นเครื อข่ายของตน สมาคมที่โดดเด่นคือ
สมาคมคนขับรถแท็กซี่มินิบสั และจักรยานยนต์รับจ้ าง (โบดาโบด้ า) การจัดตัง้
แรงงานนอกระบบดังกล่าวได้ ท�ำให้ เกิดผลกระทบอย่างมากมาย กล่าวคือ การ
คุกคามของต�ำรวจต่อแรงงานนอกระบบลดลง ผลประโยชน์ที่มาจากการเจรจา
ร่ วมกันเพิ่มมากขึ ้น ความขัดแย้ งภายในสมาคมลดลงและแรงงานหญิงในภาค
เศรษฐกิจนอกระบบมีความส�ำคัญและมีสถานะดีขึ ้น การขยายขนาดของสหภาพแรงงานขนส่งและลูกจ้ างทัว่ ไปเองก็ท�ำให้ เกิดความท้ าทายใหม่ๆ โดยเฉพาะเรื่ อง
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การเปลีย่ นแปลงไปสูอ่ งค์กรขนาดใหญ่ที่มีสมาชิกเต็มรูปแบบ ความจ�ำเป็ นในการ
ปฏิรูปขันตอนการท�
้
ำงานที่เป็ นประชาธิปไตยและและตรวจสอบได้ และการรักษา
ความสมานฉันท์ระหว่างแรงงานทังในและนอกระบบ
้
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บทนำ�1

____________________

รายงานฉบับนี ้จัดท�ำขึ ้นโดยข้ อมูลจากรายงานของการประชุมปฏิบตั ิการและสัมมนาต่างๆ
ที่ด�ำเนินการในฐานะส่วนหนึ่งของโครงการ “ลูกจ้ างนอกระบบของภาคส่วนการคมนาคม”
(2556-2559) ของสหภาพแรงงานลูกจ้ างภาคส่วนการคมนาคมระหว่างประเทศ และจากการ
สัมภาษณ์ตวั แทนของสหภาพแรงงาน รายงานกิจกรรมของสหภาพแรงงาน รวมถึงการร่วมท�ำ
วิจยั ภาคสนามเพิ่มเติมที่ได้ รับการสนับสนุนจาก FES ในประเทศยูกนั ดา
1

พัฒนาการของนโยบายของขบวนการแรงงานสากลต่ อประเด็นแรงงาน
นอกระบบ
ไม่กี่ปีมานี ้เกิดการเปลีย่ นแปลงครัง้ ใหญ่ขึ ้นกับมุมมองของขบวนการแรงงานสากล
ที่มีตอ่ แรงงานในภาคเศรษฐกิจนอกระบบ ถ้ าให้ กล่าวอย่างตรงไปตรงมา ทัศนคติ
ของสหภาพแรงงานที่มีอิทธิพลระหว่างช่วงครึ่งหลังของศตวรรษที่ 20 ต่อแรงงาน
นอกระบบเป็ นไปในทางที่ว่าพวกเขาถูกมองว่าไม่ใช่ผ้ ใู ช้ แรงงานที่ควรจะมีสิทธิ
เหมือนผู้ใช้ แรงงานที่อยู่ในสหภาพแรงงาน “จริ งๆ” (เนื่องจากพวกเขาไม่ได้ รับ
การยอมรั บว่ามี ความสัมพันธ์ ในระดับที่ สามารถท�ำการเจรจาต่อรองร่ วมกับ
นายจ้ างได้ ) เพราะพวกเขาไม่สามารถรวมตัวจัดตังสหภาพแรงงานได้
้
เขาเชื่อว่า
เศรษฐกิจนอกระบบคือ “ปั ญหาของโลกที่สาม” ซึง่ จะหดตัวลงและหายไปในที่สดุ
เมือ่ การอุตสาหกรรมขยายไปทัว่ โลก หรือไม่กเ็ พราะพวกเขาคือภัยคุกคาม เนือ่ งจาก
พวกเขาท� ำลายสิ่งที่ กลุ่มผู้ใช้ แรงงานต่อสู้เพื่ อให้ ได้ มาอย่างยากล�ำบากตาม
มาตรฐานแรงงาน
ในหลายประเทศรวมทัง้ ยูกันดา ความคิดเหล่านีฝ้ ั งตัวอยู่ในกฎหมายแรงงาน
กล่าวคือ ผู้ใช้ แรงงานนอกระบบไม่ได้ รับการยอมรับว่ามีสทิ ธิแรงงานพื ้นฐาน ไม่ได้
รับการยอมรับให้ นบั รวมอยูใ่ นสถิติตลาดแรงงาน ไม่ได้ รับการคุ้มครองทางสังคม
โดยโครงการใดๆ และ/หรื อไม่มีใครเป็ นตัวแทนหรื อไม่มีใครถามความคิดเห็น
ในการการตัดสินครัง้ ส�ำคัญๆ ที่สง่ ผลกระทบกับชีวิตความเป็ นอยู่และสภาพการ
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ท�ำงานของพวกเขา ในขณะที่ความคิดเหล่านี ้ยังคงอยู่ โดยเฉพาะในกลุม่ ผู้น�ำของ
สหภาพแรงงานรุ่ น เก่ า แต่ก็ มี พัฒ นาการส�ำ คัญ หลายอย่ า งที่ เ กิ ด ขึน้ และได้
เปลี่ยนแปลงนโยบายพื ้นฐานของสหภาพแรงงานทังในระดั
้
บประเทศและระดับ
สากล
อันดับแรก เกิดความก้ าวหน้ าพอสมควรในการท�ำความเข้ าใจ การให้ ค�ำจ�ำกัด
ความและการบันทึกเรื่ องราวเกี่ยวกับเศรษฐกิจนอกระบบ โดยเฉพาะที่จดั ท�ำโดย
องค์กรเพือ่ การจัดตังและพั
้
ฒนาแรงงานสตรี ในกระแสโลกาภิวตั น์ของการจ้ างงาน
นอกระบบ (หรื อวีเอโก้ - WYEGO) และองค์กรพันธมิตรต่างๆ
อันดับที่สอง ปั จจุบนั นีม้ ีตวั อย่างจ�ำนวนมากจากทัว่ โลกที่พิสูจน์ ให้ เห็นว่าการ
จัดตังองค์
้ กรของแรงงานนอกระบบมีความเป็ นไปได้ โดยการจัดตังดั
้ งกล่าวเริ่มต้ น
หรื อน�ำโดยผู้หญิง ทังผู
้ ้ ที่ท�ำงานในครัวเรื อน ผู้ที่ท�ำงานที่บ้าน ผู้เก็บขยะรี ไซเคิล
และผู้ที่ขายของข้ างถนน ซึ่งส่วนมากได้ รับการสนับสนุนจากองค์กรวีเอโก้ ผู้ใช้
แรงงานบางกลุม่ ได้ ตงองค์
ั ้ กรระหว่างประเทศของตนเอง เช่น กลุม่ สตรี ตเน็ตสากล
(StreetNet International) ที่มีชื่อเสียง เครื อข่ายระหว่างประเทศของผู้ขายของ
ข้ างถนนและพ่อค้ าแม่ค้าในตลาด และสหพันธ์ คนท�ำงานบ้ านระหว่างประเทศ
ซึง่ ได้ กอ่ ตังขึ
้ ้นในปี 2556 หลังจากที่องค์กรแรงงานระหว่างประเทศ (ILO) ประกาศ
ใช้ ข้อตกลงฉบับใหม่ส�ำหรั บคนท�ำงานบ้ านอย่างประสบผลส�ำเร็ จในปี 2554
(อนุสญ
ั ญาฉบับที่189) ยังมีตวั อย่างของนวัตกรรมการจัดตังขององค์
้
กรสหพันธ์
แรงงานโลกต่าง ๆ เช่น สหพันธ์แรงงานระหว่างประเทศของผู้ใช้ แรงงานด้ านอาหาร
ซึ่งประกอบไปด้ วยสมาชิกจากภาคเกษตรกรรมและการประมง2 และสหพันธ์
แรงงานก่อสร้ างและคนงานไม้ ระหว่างประเทศซึ่งประกอบไปด้ วยสมาชิกที่เป็ น
แรงงานนอกระบบ โดยเฉพาะคนงานก่อสร้ างที่เป็ นแรงงานอพยพ3
____________________
2
3

กรุ ณาดูตวั อย่างจากสหภาพแรงงานนานาชาติของผู้ใช้ แรงงานด้ านอาหาร (IUG) 2551
กรุ ณาดูตวั อย่างจากกลุ่มผู้ท�ำงานก่อสร้ างและงานไม้ นานาชาติ (BWI) 2559
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นอกจากนี ้ ยังเห็นได้ ชดั ว่าเศรษฐกิจนอกระบบก�ำลังขยายตัว ดังที่องค์กรแรงงาน
ระหว่างประเทศกล่าวไว้ ในปี 2545 ว่า “ตรงกันข้ ามกับการพยากรณ์ก่อนหน้ านี ้
เศรษฐกิจนอกระบบได้ เติบโตขึ ้นอย่างรวดเร็วในแทบทุกมุมโลก รวมทังในประเทศ
้
อุตสาหกรรมด้ วย เราจึงมองว่ามันเป็ นปรากฏการณ์ชวั่ คราวหรื อผลข้ างเคียงไม่ได้
แล้ ว การจ้ างงานจ�ำนวนมากในปี ผา่ นๆ มาในระบบเศรษฐกิจ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง
ในประเทศก� ำ ลัง พัฒ นาและประเทศที่ ก�ำ ลัง เปลี่ ย นแปลงสู่ก ารเป็ น ผู้น�ำ ทาง
อุตสาหกรรมนัน้ ล้ วนเป็ นการจ้ างงานนอกระบบ” (ILO 2545) เห็นได้ ชดั ว่าใน
พื ้นที่ขนาดใหญ่ของโลก เช่นทวีปแอฟริ กาและเอเชีย การจ้ างงานในภาคขนส่ง
เป็ นการจ้ างงานนอกระบบเกือบจะทังหมด
้
สุดท้ าย สหภาพแรงงานส่วนใหญ่ทวั่ โลกยังคงประสบปั ญหาเรื่ องจ�ำนวนสมาชิก
ที่ลดลงและปั ญหาด้ านอ�ำนาจ ถึงแม้ มีการลงทุนเรื่ องการจัดตังอย่
้ างมหาศาล
ในปี ที่ผ่านมา ในหลายประเทศของทวีปแอฟริ กา (แถบทะเลทรายซาฮาร่ า) การ
จ้ างงานในระบบลดลง โดยเฉพาะในภาคเอกชน จนถึงจุดที่สหภาพแรงงานไม่
สามารถเป็ นตัวแทนของผู้ใช้ แรงงานได้ อย่างมีนยั ยะส�ำคัญเพื่อต่อรองกับนางจ้ าง
หรื อรัฐบาล บางแห่งถึงขนาดต้ องเผชิญกับปั ญหาการปิ ดตัวลง ส�ำหรับสหภาพแรงงานจ� ำนวนหนึ่ง การรวบรวมสมาชิกที่เป็ นผู้ใช้ แรงงานนอกระบบนัน้ เป็ น
สิ่งจ�ำเป็ นที่ท�ำให้ สหภาพฯ อยู่รอดได้ ถึงแม้ ต้องเผชิญกับความยากล�ำบากและ
ความท้ าทายที่เกิดขึน้ โดยเฉพาะเรื่ องการคงจ�ำนวนสมาชิกและประสิทธิ ภาพ
ในการเก็บค่าบ�ำรุงสมาชิกที่ส�ำคัญยิ่ง แต่ทางเลือกของสหภาพแรงงานนันมี
้ น้อย
เต็มที
สหพันธ์ แรงงานขนส่งระหว่างประเทศได้ เริ่ มอภิปรายเรื่ องเศรษฐกิจนอกระบบ
ในปลายทศวรรษ 1990 (พ.ศ. 2533-2542) และว่าจ้ างให้ มีการท�ำวิจัยเรื่ อง
ประสบการณ์การจัดตังคนงานในอุ
้
ตสาหกรรมขนส่งบนพื ้นฐานของกรณีศกึ ษา
ในประเทศแซมเบีย เบนิน และฟิ ลปิ ปิ นส์ (Bonner 2549) ต่อมาในปี 2553 ทีป่ ระชุม
ของสหพันธ์แรงงานขนส่งระหว่างประเทศได้ กล่าวไว้ วา่
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“...ในขณะที่ ผ้ ู ใช้ แรงงานบางคนได้ ร วมตัว จัด ตัง้ กั น เป็ น
สหภาพแรงงาน แต่กย็ งั ต้ องตระหนักถึงและท�ำงานร่วมกับกลุม่
ผู้ใช้ แรงงานในรูปแบบอื่นๆ ของแรงงานนอกระบบที่ได้ รวมตัว
กันเป็ นกลุ่ม ทังนี
้ ้เพื่อเชื่อมโยงองค์กรเหล่านันกั
้ บขบวนการ
สหภาพแรงงาน”
(สหพันธ์แรงงานขนส่งระหว่างประเทศ 2553)
ในปี 2556 สหพันธ์ ฯ ได้ จดั โครงการแรงงานนอกระบบในภาคขนส่งขึ ้นในทวีป
แอฟริ กา เอเชีย และอเมริ กาใต้ เพื่อพัฒนาศักยภาพของสหภาพแรงงานในการ
รวมกลุ่มจัดตังและเป็
้
นตัวแทนแรงงานนอกระบบ4 โครงการนี ้เน้ นที่การ “ให้ ค�ำ
ปรึกษา” แก่สหภาพแรงงานในแต่ละภูมภิ าคเรื่องทักษะพื ้นฐานต่างๆ ประสบการณ์
และนโยบายที่ใช้ ท�ำงานกับแรงงานนอกระบบ และความสามารถในการช่วยเหลือ
สหภาพแรงงานที่เป็ นเครื อข่ายของสหพันธ์ ฯ ในภูมิภาคนัน้ ๆ ในการฝึ กอบรม
และการสนับสนุนกิจกรรมต่างๆ สหภาพแรงงานที่เป็ นผู้ให้ ค�ำปรึ กษานันรวมถึ
้
ง
หน่วยงานอย่างสหภาพแรงงานขนส่งและลูกจ้ างทัว่ ไป (ATGWU) ด้ วย
โครงการดังกล่าวนี ้ได้ รับการสนับสนุนทางการเงินร่ วมกับสมาพันธ์ แรงงานของ
เนเธอร์ แลนด์ (FNV) และให้ การสนับสนุนสหภาพ ATGWU ในการพัฒนาศักยภาพ
ของตน และการท�ำโครงการต่างๆ ร่วมกับสหภาพแรงงานทีเ่ ข้ าร่วมโครงการแห่งอืน่
(โดยเฉพาะสหภาพฯ ในประเทศเคนย่าและแทนซาเนีย) เพือ่ ร่วมกันพัฒนานโยบาย
ใหม่ที่ครอบคลุมและท�ำข้ อตกลงระหว่างสหภาพแรงงานและองค์กรของแรงงาน
นอกระบบ เพื่อปรับปรุ งทักษะการร่ วมกลุ่มของนักเคลื่อนไหวในภาคเศรษฐกิจ
นอกระบบของกิจการขนส่งที่น�ำไปปฏิบตั ไิ ด้ และเพื่อเพิม่ ความส�ำคัญของแรงงาน
นอกระบบหญิงในภาคขนส่ง
____________________
4

กรุ ณาดู http://www.informalworkersblog.org/
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วิกฤติและการเริ่มต้นใหม่ในยูกันดา

การล่ มสลายของการจ้ างงานในระบบ
สหภาพ ATGWU คือสหภาพแรงงานแห่งแรกในยูกนั ดา ซึง่ มีความคล้ ายคลึงกับ
สหภาพแรงงานขนส่งแห่งอื่นๆ ในเขตทะเลทรายซาฮาร่า กล่าวคือจ�ำนวนสมาชิก
และอ�ำนาจของพวกเขาลดลงแทบจะต่อเนื่องภายในหลายทศวรรษที่ผา่ นมา โดย
เฉพาะเมื่อบริ การการขนส่งผู้โดยสารทางถนนที่เป็ นของรั ฐถูกยกเลิกและการ
เปลี่ยนไปสูก่ ารจ้ างงานนอกระบบ
เสียงคร�่ ำครวญดังขึน้ เป็ นผลมาจากโครงการปรับโครงสร้ างของรัฐในทศวรรษ
1980 (พ.ศ. 2523-2532) และนโยบายการลดค่าใช้ จ่ายครัง้ ใหญ่ในเวลาต่อมา
ก็ผลักดันให้ ผ้ ใู ช้ แรงงานและสหภาพแรงงานต้ องอยูใ่ นสภาพหลังชนก�ำแพง บริษัท
ขนส่งที่เก่าแก่ซึ่งให้ บริ การรถบัสขนาดใหญ่ต้องปิ ดตัวลง รถบัสขนาดเล็กหรื อ
มินบิ สั (“แท็กซี”่ ) และจักรยานยนต์รับจ้ าง (“โบดาโบด้ า”) กลายเป็ นกระดูกสันหลัง
ของการบริ การสาธารณะ พนักงานในบริ ษัทเก่าแก่ตา่ งๆ ดังกล่าวนันเป็
้ นสมาชิก
หลักของสหภาพ ATGWU ดังนันจ�
้ ำนวนสมาชิกของสหภาพฯ จึงลดลงมาก
อูเชอร์ โอแวร์ ประธานของสหภาพ ATGWU และประธานของสหภาพแรงงาน
แห่งชาติยกู นั ดากล่าวว่า จนกระทัง่ ปี 2549 สหภาพแรงงานมีสมาชิกรวมกันทังหมด
้
จ�ำนวนเพียง 2,000 คน ซึง่ ส่วนใหญ่ท�ำงานที่สนามบิน ผู้ใช้ แรงงานส่วนมาก หรื อ
กระทัง่ ผู้นำ� ของพวกเขา ไม่เข้ าใจเรื่องสิทธิของผู้ใช้ แรงงานหรือบทบาทของสหภาพ125

แรงงาน และไม่ทราบเลยว่าแรงงานนอกระบบมีสิทธิเหมือนกับลูกจ้ างในระบบ
ทุกประการ
“หลังการด�ำเนินโครงการปรับโครงสร้ างและการแปรรู ปรัฐวิสาหกิจไปเป็ นของ
เอกชนแล้ ว ยูกนั ดากลายเป็ นประเทศทุนนิยมรูปแบบใหม่ ที่ซงึ่ คุณจะยอมถูกถอด
อ�ำนาจหรือไม่กต็ ้ องสร้ างอ�ำนาจขึ ้นมาเอง” โอแวร์ อธิบาย5 สหภาพแรงงานแห่งชาติ
ยูกนั ดาก็ออ่ นแอเช่นกัน สหภาพแรงงานบางแห่งไม่มสี มาชิกเลย บางแห่งหดตัวลง
จนหายไปในที่สดุ
บาลิกาซิมา ยาซิดี เจ้ าหน้ าที่โครงของสหภาพแรงงานแห่งชาติยกู นั ดากล่าวว่ามี
ความพยายามหารื อเรื่ องการรวมกลุม่ ท�ำงานแต่ผ้ นู �ำของสหภาพแรงงานบางคน
ไม่เข้ าใจ หรืออาจแค่ไม่อยากเข้ าใจความจ�ำเป็ นของการรวมกลุม่ จัดตังผู
้ ้ ใช้ แรงงาน
6
นอกระบบ โดยยาซิดีกล่าวว่ายังมีผ้ ตู ่อต้ านการรวมกลุม่ แรงงานนอกระบบเพื่อ
การเคลื่อนไหวของสหภาพแรงงานในภาพกว้ าง โดยเฉพาะในกลุ่มลูกจ้ างของ
ภาคเอกชนและในสหภาพแรงงานที่มองว่าตนเองเป็ น “มืออาชีพ” เช่น กลุ่ม
พยาบาล และครู เป็ นต้ น
ความคิดใหม่
การเปลีย่ นผู้นำ� ของสหภาพ ATGWU ในปี 2549 ท�ำให้ เกิดแนวความคิดใหม่ภายใน
สหภาพแรงงาน หนึง่ ในเรื่ องส�ำคัญๆ ของผู้น�ำใหม่คือการท�ำให้ สหภาพ ATGWU
เป็ นที่ รู้จกั ของผู้ใช้ แรงงานทุกคน ท�ำให้ สหภาพฯ เชื่อมต่อกับลูกจ้ าง การฝึ กอบรม
ผู้น�ำสหภาพแรงงานทุกระดับ และการสร้ างสมาชิกใหม่ๆ จะประสบความส�ำเร็ จ
ได้ นนั ้ สหภาพฯ จ�ำต้ องท�ำให้ แน่ใจว่ามี “การบริ การ” ส่งต่อผลประโยชน์ที่ได้ มา
จากการเจรจา การส่งเสริ มสหภาพฯ ในฐานะหน่วยงานที่ผ้ ใู ช้ แรงงานเป็ นเจ้ าของ
____________________
5
6

ข้ อมูลจากการสัมภาณ์ 29 กรกฎาคม 2559
ข้ อมูลจากการสัมภาษณ์ 1 สิงหาคม 2559
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และสามารถปกป้องพวกเขาได้
การเปลีย่ นแนวความคิดและกลยุทธ์ของสหภาพ ATGWU ได้ รับการสนับสนุนจาก
มหาวิทยาลัยที่สง่ เสริ มการศึกษาแก่ผ้ นู �ำสหภาพแรงงานซึง่ ต้ องการท�ำให้ พวกเขา
เข้ าใจเรื่องเศรษฐกิจนอกระบบ ผู้นำ� เหล่านันยั
้ งร่วมงานสัมมนานานาชาติ เยีย่ มชม
สหภาพแรงงานของกันและกันและร่ วมการอภิปรายต่างๆ ที่จัดขึน้ โดยองค์กร
แรงงานระหว่างประเทศ สหภาพแรงงานแห่งชาติยกู นั ดา องค์กรสตรี ตเน็ตและ
สหพันธ์แรงงานขนส่งระหว่างประเทศ
ในปี 2555 อาซิซ คิอิลย่า ได้ รับเลือกตังให้
้ เป็ นเลขาธิ การคนใหม่ของสหภาพ
ATGWU และได้ ให้ พนั ธสัญญาในการสร้ างสหภาพฯ ขึ ้นมาใหม่ผ่านการท�ำงาน
และการเป็ นตัวแทนแรงงานนอกระบบ จริ งอยู่ ที่เลขาธิการคนเก่าของสหภาพฯ
เองตังใจเปลี
้
่ยนพันธกิจของสหภาพฯ เพื่อรองรับสมาชิกที่เป็ นแรงงานนอกระบบ
แต่เขาลังเลทีจ่ ะใช้ ทรัพยากรของสหภาพฯ ในการรวมกลุม่ จัดตังแรงงานนอกระบบ
้
ซึง่ อธิบายได้ ถึงการท�ำงานอย่างเชื่องช้ าของกลุม่ เครื อข่ายระหว่างปี 2549-2555
เมื่อมีกลุม่ แรงงานนอกระบบเพียงกลุม่ เดียวที่ลงทะเบียนกับสหภาพฯ คือกลุม่ คน
ขับรถแท็กซี่ในสนามบิน อย่างไรก็ตาม การเลือกคิอลิ ย่าเข้ ารับต�ำแหน่งเลขาธิการ
คนใหม่เป็ นสัญญาณบอกถึงทิศทางการท�ำงานใหม่ๆ ของสหภาพฯ ได้ เป็ นอย่างดี
เขาขอการสนับสนุนจากประธานสหภาพฯ ในระดับชาติเพื่อการใช้ ทรั พยากร
ของสหภาพฯ ทังด้
้ านก�ำลังคนและเงินทุน ในการรวมตัวจัดตังองค์
้ กรของแรงงาน
นอกระบบ
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การสร้างอำ�นาจ

กระบวนการท�ำงานกับกลุ่มแรงงานนอกระบบของสหภาพแรงงานขนส่ ง
และลูกจ้ างทั่วไป (ATGWU)
ยุทธศาสตร์ ของสหภาพ ATGWU ในการรวมกลุ่มแรงงานนอกระบบตังอยู
้ ่บน
พื ้นฐานทีว่ า่ ผู้ใช้ แรงงานเหล่านี ้มีการรวมกลุม่ กันอยูแ่ ล้ วในหลายกรณี ซึง่ ไม่ใช่การ
รวมตัวในรูปสหภาพแรงงานแต่เป็ นการรวมกลุม่ ผ่านสหกรณ์ที่ให้ เงินกู้และบริการ
ด้ านเงินฝาก กลุม่ ที่จดั ตังขึ
้ ้นเพื่อช่วยเหลือกันเอง กลุม่ ในชุมชน และที่ส�ำคัญที่สดุ
คือการรวมกลุ่มในรู ปแบบสมาคมต่างๆ สมาคมบางแห่งมีขนาดใหญ่ มีระบบ
จัดการที่ดีและมีทรัพยากรเพียบพร้ อม
แทนทีจ่ ะพยายามท�ำให้ แรงงานนอกระบบเข้ ามาเป็ นสมาชิกของสหภาพฯ ทีละราย
สหภาพ ATGWU ได้ จดั การประชุมและการให้ การศึกษากับสมาคมเหล่านี ้ และ
สุดท้ ายก็รวมพวกเขาเป็ นเครือข่ายของสหภาพฯ ไม่มกี ารวางแผนเรื่องรายละเอียด
ขันตอนการด�
้
ำเนินงานล่วงหน้ า แต่การท�ำงานร่ วมกับสมาคมเล่านันแต่
้ ละครัง้
น�ำไปสูค่ วามร่วมมือครัง้ หน้ าต่อไปเรื่ อยๆ
การร่ วมงานแต่ละครั ง้ หลังจากประชุมกันแล้ ว สหภาพ ATGWU จะ “จัดผัง”
ให้ สมาคมเหล่านัน้ โดยมีการสร้ างความเข้ าใจเรื่องการเป็ นสมาชิกสหภาพแรงงาน
ปัญหาทีพ่ วกเขาก�ำลังเผชิญ โครงสร้ างภายในของสมาคม เป็ นต้ น ต่อมา สหภาพฯ
และสมาคมจะเจรจาหาข้ อตกลงและเป็ นเครื อข่ายท�ำงานร่วมกัน
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สมาคมแห่งแรกที่เป็ นเครื อข่ายกับสหภาพ ATGWU ในปี 2551 คือสมาคมคนขับ
รถแท็กซี่ในสนามบิน โดยคนขับรถแท็กซี่ประสบปั ญหาหนักซึ่งรวมถึงการขาด
ที่จอดรถ ความสัมพันธ์ที่ไม่ดีนกั กับผู้โดยสาร การไม่มีบตั รประจ�ำตัว และการถูก
คุกคามจากต�ำรวจ สหภาพ ATGWU ได้ แรงบันดาลใจจากการหารื อกันในงาน
สัมมนาที่จดั โดยสหพันธ์ แรงงานขนส่งระหว่างประเทศเรื่ องการรวมกลุ่มจัดตัง้
ลูกจ้ างชัว่ คราวที่เมืองลูซาก้ าในปี 2551 ผู้น�ำของสหภาพฯ จึงส�ำรวจสภาพการ
ท�ำงานของคนขับรถแท็กซี่ ริ เริ่ มการประชุมและการฝึ กอบรม และรวมสมาคมเป็ น
หนึง่ ในเครื อข่ายของสหภาพฯ ในที่สดุ
สมาคมคนขับรถบรรทุกขนของหนักระยะไกล และสมาคมรถบรรทุกและรถขนส่ง
แห่งชาติยกู นั ดาเข้ าร่วมเป็ นเครื อข่ายของสหภาพฯ ในปี 2557 แต่ทงสองสมาคม
ั้
มี ป ระวัติ ค วามร่ ว มมื อ กับ สหภาพ ATGWU มาตัง้ แต่ปี 2542 แล้ ว โดยเป็ น
ประสบการณ์ ครัง้ แรกในการท�ำงานกับแรงงานนอกระบบของสหภาพฯ ซึ่งเป็ น
ผลลัพธ์ จากการท�ำงานอย่างยาวนานของสหพันธ์ แรงงานขนส่งระหว่างประเทศ
เรื่ อง เอชไอวี/เอดส์ในแอฟริ กาตะวันออก
สมาคมขนส่งสินค้ าเมืองเอ็นเท็บเบ้ และสมาคมแรงงานทัว่ ไปเอ็นเท็บเบ้ เห็นถึง
ประโยชน์ทคี่ นขับแท็กซีท่ สี่ นามบินได้ รับผ่านการเป็ นสมาชิกของสหภาพ ATGWU
จึงเข้ าเป็ นเครื อข่ายของสหภาพฯ ในเดือนมีนาคม 2557 ตามมาด้ วยกลุ่มต่อสู้
โรคเอชไอวี/เอดส์ กาลิมา่ ซึง่ เป็ นองค์กรระดับชุมชนทีส่ ง่ เสริมคุณภาพชีวติ ของผู้รอด
ชีวิตจากโรคเอดส์ และสมาคมคนขับรถบัสและพันธมิตรซึ่งได้ รับค�ำแนะน�ำให้
เข้ าร่วมกับสหภาพฯ จากสหภาพแรงงานแห่งชาติยกู นั ดา
ในเดือนมิถนุ ายน 2557 สมาคมขนส่งของผู้ขบั มอเตอร์ ไซค์และจักรยานนาโกจจี
ได้ เข้ าร่ วมเป็ นเครื อข่ายของสหภาพฯ โดยการแนะน�ำของสมาคมรถบรรทุกและ
รถขนส่ง แห่ง ชาติ ยูกัน ดา และเดื อ นต่อ มา สมาคมผู้ป ล่อ ยรถและผู้ต รวจตั๋ว
(ESCADA) ก็ได้ เข้ าเป็ นส่วนหนึ่งของสหภาพฯ และเป็ นตัวแทนให้ คนขับและ
คนตรวจตัว๋ รถแท็กซี่ (มินิบสั )
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ในเดือนมกราคม 2558 สมาคมงานประดิษฐ์ และงานพัฒนาตูโกเลเรวามุ ซึง่ เป็ น
กลุม่ ผู้ท�ำงานประดิษฐ์ ด้วยมือซึง่ ท�ำงานที่บ้านและมีสมาชิกส่วนใหญ่เป็ นผู้หญิง
ได้ เข้ าร่ วมเป็ นเครื อข่ายของสหภาพฯ สมาคมดังกล่าวเกี่ ยวข้ องกับกลุ่มต่อสู้
โรคเอชไอวี/เอดส์ กาลิม่าอย่างแน่นแฟ้นและจัดตลาดขายส่งสุดสัปดาห์ใกล้ กบั
จุดการจราจรหลักๆ ในเมืองกัมปาลาเพื่อขายสิง่ ประดิษฐ์ แก่นกั ท่องเที่ยว
สมาคมเหล่านี ้มีขนาดค่อนข้ างเล็ก และเป็ นตัวแทนของสมาชิกใหม่ซงึ่ มีจ�ำนวน
รวมกัน 4,473 คน7 ซึง่ จ�ำนวนดังกล่าวเปลี่ยนแปลงไปอย่างมากมายเมื่อสมาคม
ที่มีขนาดใหญ่และมีอ�ำนาจสองแห่งเข้ าร่ วมเป็ นเครื อข่ายของสหภาพ ATGWU
กล่าวคือสมาคมคนขับรถแท็กซี่เมืองกัมปาลา (ค็อตซ่า - KOTSA) และสมาคม
โบดาโบด้ าแห่งนครกัมปาลา (กัมบ้ า - KAMBA)
สมาคมคนขับรถแท็กซี่เมืองกัมปาลา (ค็อตซ่ า)
ค็อตซ่าคือสมาคมหลักแห่งแรกที่เข้ าร่ วมกับสหภาพ ATGWU ซึ่งพวกเขาเป็ น
ตัวแทนของคนขับรถแท็กซี่ (มินิบสั ) และคนตรวจตัว๋ จ�ำนวน 36,000 คนที่รวมตัว
กันในที่จอดรถหรื อ “ลานปล่อยรถ” สมาชิกของสมาคมผู้ปล่อยรถและผู้ตรวจตัว๋
(ESCADA) ซึง่ จัดการผู้ใช้ แรงงานในบริเวณจุดสิ ้นสุดทังสองฝั
้
่งของถนนเอ็นเท็บเบ้ กัมปาลานันคาบเกี
้
่ยวกับสมาชิกของค็อตซ่า และเอสคาด้ าเองก็มีบทบาทหลัก
ในการแนะน�ำให้ คอ็ ตซ่าเข้ าเป็ นสมาชิกของสหภาพ ATGWU
ค็อตซ่าเผชิญกับปั ญหามากมาย โดยเฉพาะปั ญหาเกี่ยวกับกฎหมายการห้ าม
____________________

เมื่อกล่าวถึงจ�ำนวนสมาชิกของสมาคมต่างๆ ในรายงานทังฉบั
้ บนี ้ หากไม่ได้ ระบุเป็ นอย่างอื่น
จะหมายถึงตัวเลขในข้ อตกลงทีท่ ำ� ขึ ้นระหว่างสมาคมแต่ละแห่งกับสหภาพแรงงานลูกจ้ างภาคส่วน
การคมนาคมโดยรวมและลูกจ้ างทัว่ ไปในขณะที่สมาคมลงนามเป็ นเครื อข่ายของสหภาพฯ
เท่านัน้ ทังนี
้ ้ เพื่อหลีกเลี่ยงความสับสนที่เกิดขึ ้นจากการประมาณการจ�ำนวนสมาชิกที่แตกต่าง
กันไปโดยขึ ้นกับเกณฑ์ที่ใช้ (เช่น จ�ำนวนสมาชิกที่จ่ายค่าสมาชิก จ�ำนวนสมาชิกที่ลงทะเบียน
จ�ำนวนผู้ใช้ แรงงานในสถานประกอบการที่ดแู ลโดยสมาคม เป็ นต้ น)
7
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รวมตัวกันมากกว่า 10 คนโดยไม่ได้ รับอนุญาตยกเว้น ในกรณี ที่พวกเขาเป็ น
สหภาพแรงงาน พระราชบัญญัติการจัดระเบียบสาธารณะที่ออกมาในปี 2556
มอบอ�ำนาจให้ ผ้ ูบญ
ั ชาการต�ำรวจ “ควบคุมการรวมตัวกันในที่สาธารณะตาม
กฎหมาย” แต่สหภาพแรงงานได้ รับการยกเว้ นอย่างชัดเจน
ขันตอนการเป็
้
นพันธมิตรกับค็อตซ่านันน�
้ ำไปสูก่ ารต่อสู้อย่างต่อเนื่องของสหภาพ
ATGWU กับต�ำรวจ ครัง้ หนึ่งต�ำรวจได้ เข้ ายึดที่ท�ำการของสหภาพฯ และไล่ผ้ ใู ช้
แรงงานออกไป การกระท�ำดังกล่าวได้ รับการต่อต้ านอย่างแข็งขันจากผู้น�ำของ
สหภาพฯ โดยพวกเขาประกาศว่าการรวมกลุม่ คนขับรถแท็กซีเ่ ป็ นกิจกรรมทีด่ ำ� เนิน
การอย่างถูกต้ องของสหภาพฯ เพราะได้ รับอนุญาตจากกฎหมายแล้ ว สหภาพฯ
แจ้ งเรื่ องที่เกิดขึ ้นกับสื่อโดยทันทีว่าพวกเขาจะเรี ยกร้ องให้ มีการประท้ วงต�ำรวจ
ทีป่ ิ ดทีท่ ำ� การของสหภาพฯ โดยขูท่ จี่ ะปิ ดสนามบินและท�ำให้ เมืองกัมปาลาหยุดนิง่
ด้ วยความร่วมมือของสมาชิกจากค็อตซ่าบนท้ องถนน
ผู้บญ
ั ชาการต�ำรวจตอบโต้ โดยการเรี ยกประชุมกับผู้น�ำของสหภาพ ATGWU ใน
ขณะเดียวกัน สหพันธ์แรงงานขนส่งระหว่างประเทศก็ได้ สง่ สารถึงประธานาธิบดี
มุเสเวนี เพื่ อประท้ วงการกระท� ำของต�ำรวจ เมื่ อถูกกระตุ้นจากประธานาธิ บดี
มุเสเวนีและความเกรงกลัวการลุกฮือขึ ้นตอบโต้ ของสหภาพฯ และค็อตซ่า รวมทัง้
การสนับสนุนจากสหพันธ์แรงงานขนส่งระหว่างประเทศ ผู้บญ
ั ชาการต�ำรวจจึงยอม
ถอย เขาขอโทษในที่สาธารณะ สหภาพฯ จึงตกลงยกเลิกการประท้ วงและค็อตซ่า
จึงได้ เข้ าเป็ นเครื อข่ายของสหภาพฯ
การเผชิญหน้ ากับต�ำรวจและชัยชนะที่ได้ รับในเวลาต่อมาเป็ นช่วงเวลาส�ำคัญ
ของการรวมกลุม่ ผู้ใช้ แรงงานนอกระบบของสหภาพ ATGWU เหตุการณ์ทงหมด
ั้
ที่เกิดขึ ้นถูกน�ำเสนอสูส่ าธารณะอย่างกว้ างขวางโดยสื่อและส่งผลอย่างมหาศาล
ต่อก�ำลังใจและความมัน่ ใจของสมาชิกในสมาคมค็อตซ่า ชัยชนะครัง้ นันไม่
้ ได้ เป็ น
เพียงชัยชนะเหนือต�ำรวจทีเ่ ข้ ามาแทรกแซงสมาคม แต่เป็ นชัยชนะเหนือการคุกคาม
และการข่มขูจ่ ากต�ำรวจที่ผ้ ใู ช้ แรงงานนอกระบบต้ องประสบอยูท่ กุ วัน
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ยังมีความเชื่ออย่างกว้ างขวางว่าชัยชนะครัง้ นันเป็
้ นชัยชนะเหนือการแทรกแซง
ทางการเมืองด้ วย โดยผู้น�ำของสหภาพฯ และสมาคมเชื่อว่าการกระท�ำของต�ำรวจ
ไม่ได้ ถกู กระตุ้นเพราะความไม่เข้ าใจกฎหมายอย่างถ่องแท้ แต่เป็ นการกระท�ำใน
นามของสมาคมฝ่ ายตรงข้ าม ซึง่ เป็ นเครื อข่ายของสหภาพแรงงานเสรี กลาง
สมาคมโบดาโบด้ าแห่ งนครกัมปาลา (กัมบ้ า)
กัมบ้า ซึง่ เป็ นตัวแทนของผู้ขบั ขีโ่ บดาโบด้ า (จักรยานยนต์รบั จ้ าง) จ�ำนวน 38,000 คน
เข้ าร่วมเป็ นเครื อข่ายของสหภาพ ATGWU ในเดือนกันยายน 2558 โดยพวกเขา
ถูกข่มขู่และแทรกแซงการท�ำงานจากต�ำรวจเช่นกัน ชัยชนะของสหภาพฯ ท�ำให้
สมาชิกของค็อตซ่ารวมตัวกันเพื่อท�ำการเลือกตังได้
้ โดยปราศจากการแทรกแซง
ของต�ำรวจ ซึง่ ท�ำให้ ความสนใจเข้ าร่วมเป็ นพันธมิตรกับสหภาพฯ ของกัมบ้ านันมี
้
มากขึ ้น
กัมบ้ าก่อตังขึ
้ ้นในเดือนมกราคม 2557 และกลายเป็ นองค์กรที่มีความส�ำคัญซึง่
ให้ บริ การหลากหลายเรื่ องแก่สมาชิก กัมบ้ าเริ่ มหารื อกับสหภาพ ATGWU เป็ น
ครัง้ แรกในปี 2557 ในที่ประชุมซึง่ อภิปรายเรื่ องการประท้ วงของผู้ขบั ขี่โบดาโบด้ า
ที่ถกู ข่มขู8่ เลขาธิการของสหภาพฯ ได้ เข้ าร่วมการประชุมและเสนอประโยชน์ของ
การร่ วมเป็ นเครื อข่ายของสหภาพฯ เพื่อปกป้องสิทธิของสมาชิกในสมาคม เขา
อธิบายว่าการวางแผนประท้ วงเป็ นเรื่ องผิดกฎหมายหากไม่ได้ รับการจัดการโดย
สหภาพแรงงานที่จดทะเบียนอย่างถูกต้ อง หลังจากการประชุมมีการแถลงข่าว
ที่ส�ำนักงานของสหภาพฯ ซึ่งได้ ประกาศยกเลิกการประท้ วง การแถลงข่าวและ
การลงข่าวของสื่อในเวลาต่อมาท� ำให้ เกิ ดแรงสนับสนุนและกระตุ้นให้ กัมบ้ า
มีสมาชิกมากขึ ้นและท�ำให้ เครื อข่ายของสหภาพฯ แข็งแกร่งขึ ้น
____________________
8
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คณะกรรมการแรงงานนอกระบบ
ในเดือนกุมภาพันธ์ 2558 สหภาพ ATGWU ได้ ก่อตังคณะกรรมการแรงงานนอก
้
9
ระบบ ขึ ้น โดยประกอบด้ วยกลุม่ ประธานและเลขาธิการจากองค์กรเครื อข่ายของ
สหภาพฯ ทุกแห่ง คณะกรรมการจะจัดประชุมเดือนละหนึง่ ครัง้ และแต่ละองค์กร
จะหมุนเวียนกันเป็ นเจ้ าภาพ ซึง่ เป็ นการด�ำเนินงานที่มีประสิทธิผล ท�ำให้ องค์กร
ที่เป็ นสมาชิกของสหภาพฯ ได้ ร้ ู จกั กัน เป็ นการท�ำให้ สมาชิกมีสว่ นในการท�ำงาน
ไม่ใช่ผ้ นู �ำเพียงฝ่ ายเดียวที่จดั การเรื่ องต่างๆ

____________________

หลังจากการประชุมกับองค์กรแรงงานระหว่างประเทศในปี 2545 แล้ ว ค�ำว่า “ภาคส่วนนอก
ระบบ” ได้ ถกู แทนที่โดยทัว่ ไปโดยค�ำว่า “เศรษฐกิจนอกระบบ” เพื่อสะท้ อนให้ เห็นว่าการจ้ างงาน
นอกระบบไม่ใช่ภาคส่วน แต่เศรษฐกิจนอกระบบนันพบได้
้
ในภาคส่วนทุกๆ ภาคส่วนที่มีการจ้ าง
งาน
9
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ผลกระทบที่เกิดขึ้น

ทุกคนมีอำ� นาจเพิ่มขึน้ 100 เปอร์ เซ็นต์
คณะกรรมการแรงงานนอกระบบทังหมดต่
้
างเชื่อมัน่ ว่า “ทุกคนมีอ�ำนาจเพิ่มขึ ้น
100 เปอร์ เซ็นต์” อันเป็ นผลจากการเป็ นเครื อข่ายของสหภาพ ATGWU10
ผลลัพธ์ที่ส�ำคัญที่สดุ คือการข่มขู่จากต�ำรวจลดลง โดยเฉพาะหลังจากการเผชิญ
หน้ ากับเหตุการณ์ในการเลือกตังของค็
้
อตซ่า สมาคมขนส่งสินค้ าเมืองเอ็นเทบเบ้
อธิ บายว่าพวกเขาไม่เกรงกลัวต�ำรวจอีกต่อไปแล้ ว และการข่มขู่ก็ยุติลงเพราะ
“ผลของการใส่เสื ้อของสหภาพ ATGWU ” กัมบ้ ายังสังเกตเห็นว่าการข่มขู่ผ้ ขู บั
โบดาโบด้ าก็ลดลงอย่างมากด้ วยตังแต่
้ แถลงการณ์ของผู้บญ
ั ชาการต�ำรวจ
กัมบ้ ายังได้ ประโยชน์ทีส่ �ำคัญจากการร่ วมการเจรจาต่อรองร่ วมโดยความร่วมมือ
จากสหภาพ ATGWU คนขับรถแท็กซี่ในสนามบินได้ เข้ าร่ วมการเจรจาต่อรอง
ร่วมกับผู้บริหารสนามบิน (ส�ำนักงานการบินพลเรื อน) ซึง่ น�ำไปสูก่ ารวางมาตรฐาน
แก่รถแท็กซี่ การมีส�ำนักงานและเคานเตอร์ ให้ บริ การของสมาคมที่โถงขาเข้ าของ
สนามบิน ที่จอดรถและบริ เวณพักผ่อนที่เหมาะสม เครื่ องแบบและบัตรประจ�ำตัว
คนขับ และจ�ำนวนของเหตุการณ์ที่คนขับถูกต�ำรวจคุกคามและข่มขูก่ ็ลดลงอย่าง
มาก
____________________
10
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ผู้ค้าในตลาดตูโกเลเรวามุร้ ูสกึ สิ ้นหวังเมือ่ ตลาดถูกท�ำลายโดยเจ้ าหน้ าทีร่ ัฐ สหภาพ
ATGWU ได้ เข้ าแทรกแซงและเจรจากับส�ำนักงานบริ หารจังหวัดกัมปาลา น�ำไปสู่
การเพิกถอนค�ำสัง่ และตลาดได้ รับการสร้ างขึ ้นมาใหม่อีกครัง้
การฝึ กอบรมของสหภาพ ATGWU มีประสิทธิผลมากในการกระตุ้นให้ เกิดความ
เชื่อมัน่ โดยเฉพาะในการจัดการสมาคมเรื่ องบทบาทของผู้น�ำและการหมุนเวียน
ต�ำแหน่งผู้น�ำ รวมทังการจั
้
ดการประชุม คณะกรรมการแรงงานนอกระบบระบุวา่
สามารถเห็นความแตกต่างอย่างชัดเจนระหว่างผู้ที่เคยและผู้ที่ไม่เคยเข้ ารับการ
ฝึ กอบรม
สมาชิกของคณะกรรมการแรงงานนอกระบบเชื่อว่าเจ้ าหน้ าที่และผู้น�ำที่นา่ เชื่อถือ
และมากประสบการณ์ของสหภาพ ATGWU จะสามารถมอบค�ำแนะน�ำและแรง
สนับสนุนที่มีค่าเพื่อส่งเสริ มขันตอนและกฎเกณฑ์
้
การด�ำเนินงานภายในที่เป็ น
ประชาธิปไตย ซึง่ ท�ำให้ ลดความขัดแย้งภายในสมาคมและช่วยก�ำจัดการโกงการ
เลือกตังและการท�
้
ำผิดกฎการเลือกตังอื
้ ่นๆ
บัตรสมาชิ กของสหภาพฯ และโดยเฉพาะบัตรประจ� ำตัวของสหพันธ์ แรงงานขนส่ง
ระหว่างประเทศ มีคณ
ุ ค่ามาก สมาชิกของทังสมาคมคนขั
้
บรถบรรทุกขนของหนัก
ระยะไกลและสมาคมคนขับรถแท็กซี่ในสนามบินได้ ประโยชน์มากมายจากการ
ถื อบัตรประจ� ำตัวดังกล่าว และได้ รับการช่วยเหลือของสหภาพแรงงานที่เป็ น
เครื อข่ายของสหพันธ์ แรงงานขนส่งระหว่างประเทศเมื่อพวกเขาต้ องการความ
ช่วยเหลือขณะอยูต่ า่ งประเทศ ส่วนรถแท็กซี่นนมั
ั ้ กได้ รับการว่าจ้ างจากสนามบิน
เอ็นเทบเบ้ ให้ เดินทางข้ ามชายแดนไปยังประเทศเพื่อนบ้ านด้ วย
เดวิด มูโซเก้ ประธานคณะกรรมการแรงงานนอกระบบกล่าวว่า ประโยชน์โดยรวม
ของการเป็ นเครื อข่ายกับสหภาพ ATGWU นันคื
้ อการสนับสนุนที่ได้ รับจากผู้น�ำ
สหภาพฯ ที่มีเครื อข่ายที แ่ ข็งแกร่ งและมีชื่อเสียง การได้ เป็ นส่วนหนึง่ ของสหภาพ
ATGWU คือการเป็ นส่วนหนึง่ ของ “ผู้มีเกียรติ” ในปี 2557 สมาคมของเขามีปัญหา
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ร้ ายแรงกับผู้อำ� นวยการของส�ำนักงานบริหารจังหวัดกัมปาลาซึง่ ท�ำตัว “วางอ�ำนาจ
บาตรใหญ่” กับคนขับแท็กซี่และปฏิเสธที่จะเจรจากับเขา สหภาพ ATGWU เป็ น
ผู้เปิ ดประตูการเจรจาต่างๆ ท�ำให้ เกิด “ความเคารพและการเข้ าถึงช่องทางการ
เจรจา” ขึ ้น
สมาคมขนส่งสินค้ าเมืองเอ็นเท็บเบ้ ตระหนักว่าสหภาพ ATGWU ได้ มอบ “เสียง
ที่ ดัง กว่า ในการคุย กับ ภาครั ฐ และเจ้ า หน้ า ที่ ” แก่ พ วกเขา ค็ อ ตซ่า อธิ บ ายว่า
ประธานาธิ บดีมเุ สเวนีได้ พยายามชักชวนให้ พวกเขาออกจากสหภาพฯ เพราะ
การเป็ นสมาชิกของสหภาพฯ ของค็อตซ่าท�ำให้ เขา “ท�ำงานไม่สะดวก” โดยก่อน
หน้ านี ้ ประธานาธิบดีปฏิเสธที่จะยอมรับพวกเขา
ผลกระทบของการเป็ นเครื อข่ ายกับสหภาพแรงงานที่มีต่อลูกจ้ างหญิง
ขณะที่สหพันธ์แรงงานขนส่งระหว่างประเทศด�ำเนินโครงการในระยะแรก สหภาพ
ATGWU ได้ สนับสนุนให้ มีการจัดตังคณะกรรมการที
้
่เป็ นผู้หญิงในสมาคมต่างๆ
ที่เข้ าเป็ นเครื อข่ายของสหภาพฯ และก่อตังคณะกรรมการแรงงานนอกระบบเพื
้
่อ
สนับสนุนการวางแผนงานและรวมกลุม่ จัดตัง้ รวมทังจั
้ ดกิจกรรมที่สง่ เสริ มความ
ส�ำคัญของผู้หญิงที่เป็ นแรงงานนอกระบบในกิจการขนส่ง คณะกรรมการเหล่านี ้
ได้ กลายเป็ นช่องทางส�ำคัญที่ท�ำให้ คนเห็นความส�ำคัญของผู้หญิงและสนับสนุน
ให้ พวกเธอมีสว่ นร่วมในการท�ำงานของสมาคม
จ� ำนวนผู้หญิ งที่ ท�ำงาน “เป็ นแกนกลาง” เกี่ ยวกับการคมนาคมขนส่งในภาค
อุตสาหกรรมนันยั
้ งคงมีจ�ำนวนน้ อยแต่กเ็ พิม่ มากขึ ้น ในค็อตซ่า มีพนักงานตรวจตัว๋
หญิง 45 คน พนักงานขับรถ 13 คน “พนักงานเรียกผู้โดยสาร”11 60 คนและพนักงาน
____________________

“พนักงานเรี ยกผู้โดยสาร” ทังหญิ
้ งและชายคือลูกจ้ างนอกระบบที่ท�ำงานในรถแท็กซี่ (มินิบสั )
และสถานีรถบัสในฐานะผู้จ่ายงาน โดยพนักงานขับรถจะจ่ายค่าจ้ างให้ แก่พวกเขาเพื่อเชิญ
ผู้โดยสารให้ ขึ ้นรถให้ เต็มโดยเร็ วที่สดุ
11
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ช่วยเหลืออื่นๆ อีก 20 คนจากจ�ำนวนสมาชิกทังหมดประมาณ
้
36,000 คน สมาคม
คนขับรถแท็กซี่ในสนามบินเอ็นเท็บเบ้ มีผ้ ูหญิ งเพียง 2 คนจากจ�ำนวนสมาชิก
ทังหมด
้
250 คน โดยเป็ นเลขาธิการ 1 คนและคนขับรถ 1 คน ส่วนกัมบ้ านัน้ มี
ลูกจ้ างที่เป็ นผู้หญิง 20-30 คนเท่านัน้ จากจ�ำนวนสมาชิกทังหมด
้
38,000 คน
อย่างไรก็ตาม มีผ้ ูหญิงจ�ำนวนมากกว่านี ้ที่ท�ำงานภายในและรอบๆ ศูนย์กลาง
การขนส่งหลักๆ ซึ่งสหภาพ ATGWU ก�ำลังรวมกลุ่มพวกเธออยู่ ปั ญหาใหญ่ๆ
ที่ลกู จ้ างหญิงทัว่ โลกประสบอยู่เหมือนกับปั ญหาของลูกจ้ างทัว่ ไป กล่าวคือ การ
ได้ รับค่าจ้ างต�่ำ ท�ำงานระยะเวลานาน มีสภาพการท�ำงานที่อนั ตรายและไม่ดีตอ่
สุขภาพและปราศจากการคุ้มครองทางสังคม แต่ปัญหาทีส่ ำ� คัญทีส่ ดุ ทีล่ กู จ้ างหญิง
ทุกประเทศที่สหภาพฯ เคยท�ำงานวางแผนงานด้ วยระบุอย่างพร้ อมเพรี ยงกันคือ
ปั ญหาความรุนแรง การคุกคามทางเพศและการถูกกดขี่โดยผู้ชาย
เจ้ าของพาหนะและผู้น�ำของสมาคมบางคนคืออุปสรรคส�ำคัญในการระบุและ
การแก้ ปัญหาความรุ นแรงและการกดขี่ดงั กล่าว แต่สมาชิกของคณะกรรมการ
เชือ่ มัน่ ว่าอุปสรรคทีใ่ หญ่ทสี่ ดุ คือการทีผ่ ้ หู ญิงขาดความรู้ โดยเฉพาะการไม่ตระหนัก
ถึงสิทธิของพวกเธอและความเกรงกลัวต�ำรวจ ซึ่งเป็ นงานที่ส�ำคัญที่สดุ ส�ำหรับ
คณะกรรมการหญิงของภาคนอกระบบ
สหภาพ ATGWU จัดให้ ผ้ หู ญิงได้ เข้ าร่วมการประชุมเชิงปฏิบตั กิ ารและการให้ ความ
รู้อย่างไม่เป็ นทางการบนท้ องถนน ในศูนย์กลางการขนส่งหลักๆ และในที่ท�ำงาน
ของสหภาพฯ เองด้ วย ซึ่งผู้หญิงเหล่านันกล่
้ าวว่าเป็ นกิจกรรมที่มีประสิทธิภาพ
ในการเปลีย่ นทัศนคติของพวกผู้ชาย และมอบความมัน่ ใจให้ ผ้ หู ญิงในการ “เปลีย่ น
ความคิดของตน” ลูกจ้ างหญิงมีความมัน่ ใจมากขึ ้นในการเล่าเรื่ องที่พวกเธอเคย
ประสบ และผู้ชายก็ให้ การสนับสนุนมากขึ ้น
ในวันที่ 29 มีนาคม 2559 คณะกรรมการหญิงของภาคส่วนนอกระบบได้ จดั ให้
รถแท็กซี่ (มินิบสั ) 12 คันวิ่งไปกลับระหว่างเมืองกัมปาลาและเอ็นเท็บเบ้ โดยใช้
เส้ นทางหลักๆ และมีระยะทาง 45 กิโลเมตร จุดประสงค์ของกิจกรรมครัง้ นี ้คือ
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เพื่อแสดงให้ เห็นว่าผู้หญิงสามารถท�ำงานในกิจการแท็กซีไ่ ด้ และส่งเสริ มให้ ผ้ หู ญิง
คนอื่นๆ ท�ำงานเดียวกันนี ้ รวมทัง้ แสดงให้ เห็นว่าพวกเธอสามารถขับรถแท็กซี่
(มินิบสั ) ได้ ในระดับเดียวกับผู้ชาย และเรี ยกร้ องสิทธิที่เท่าเทียมกับพวกเขา
ถึง กระนัน้ กิ จ การขนส่งที่ จ้างแรงงานนอกระบบในยูกันดามี ข นาดใหญ่ มาก
ประมาณการว่ามีคนขับรถโบดาโบด้ าในเมืองกัมปาลาเพียงแห่งเดียวมากถึง
250,000 คน มีรถแท็กซี่ (มินิบสั ) มากกว่า 50,000 คัน แต่ละคันสร้ างงานในระบบ
เศรษฐกิจจุลภาคทังหมดแก่
้
คนขับ คนตรวจตัว๋ คนเรี ยกผู้โดยสาร ช่างยนต์ คน
เปลี่ยนยาง คนท�ำความสะอาด คนขายตัว๋ รถ ช่างเสียง ยาม และอื่นๆ ในบริ บทนี ้
ผลลัพธ์ จากการท�ำงานของคณะกรรมการหญิ งของภาคส่วนนอกระบบเท่าที่
ผ่านมา เพียงแก้ ปัญหาแค่นิดเดียวเท่านัน้
แต่คณะกรรมการแรงงานนอกระบบของสหภาพ ATGWU (ที่ประกอบด้ วยทังชาย
้
และหญิง) ระบุวา่ เลขาธิการของกัมบ้ าคนปัจจุบนั เป็ นผู้หญิง และส�ำนักงาน 1 ใน 5
ของกัมบ้ าได้ รับการจัดการดูแลโดยผู้หญิ ง และมีจ� ำนวนผู้หญิ งท�ำงานป็ นคน
ตรวจตัว๋ มากขึ ้น ผู้น�ำทีเ่ ป็ นผู้หญิงซึง่ ปรากฏตัวขึ ้นภายในสามปี ทผี่ า่ นมากลายเป็ น
แบบอย่างที่ส�ำคัญมากส�ำหรับผู้หญิงด้ วยเช่นกัน
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ผลที่ตามมาและความท้าทาย

การขยายตัวอย่างรวดเร็วอย่างน่าแปลกใจของจ�ำนวนสมาชิกและการก�ำเนิดใหม่
ของสหภาพ ATGWU ในฐานะสหภาพฯ ที่พฒ
ั นาอ�ำนาจที่ส�ำคัญของตนภายใน
อุตสาหกรรมการคมนาคมในยูกนั ดานันเป็
้ นเรื่องโดดเด่นมาก แต่กเ็ กิดความท้ าทาย
ใหม่ๆ ที่จดั การได้ ยากแก่สหภาพฯ เช่นกัน
สถานะที่เท่ าเทียมกันของลูกจ้ างในระบบและนอกระบบ
มีข้อตกลงทัว่ ไประหว่างผู้น�ำของสหภาพ ATGWU และสมาคมที่เป็ นเครื อข่าย
ใหม่ๆ ของสหภาพฯ ว่ามีความจ�ำเป็ นต้ องปฏิรูปหลักการท�ำงาน ธรรมาภิบาลและ
การบริ หารงานเกี่ยวกับเรื่ องแรงงานนอกระบบในปั จจุบนั แรงงานนอกระบบควร
ต้ องได้ รับสิทธิและมีความรับผิดชอบเท่าเทียมกับลูกจ้ างในระบบเพื่อที่พวกเขาจะ
สามารถเข้ าร่วมการเคลื่อนไหวของสหภาพแรงงานได้
เมือ่ เป็ นเช่นนัน้ สหภาพ ATGWU จึงตกลงในหลักการว่าควรให้ สมาชิกของสหภาพฯ
จากสมาคมที่เป็ นเครื อข่ายมี การเปลี่ยนผ่านเข้ ามาเป็ นสมาชิกของสหภาพฯ
อย่างเต็มตัว ซึง่ จะท�ำให้ พวกเขามีสิทธิออกเสียงแบบประชาธิปไตยและมีความ
รับผิดชอบอย่างเท่าเทียมกับลูกจ้ างในระบบ12 รวมถึงการตกลงจ่ายค่าสมาชิกเป็ น
____________________

ข้ อมูลจากการสัมภาษณ์เลขาธิการของสหภาพแรงงานลูกจ้ างภาคส่วนการคมนาคมโดยรวม
และลูกจ้ างทัว่ ไป 29 กุมภาพันธ์ 2559
12
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รายบุคคลของแรงงานนอกระบบหลังจากการหารื อเพื่อตกลงเรื่ องค่าสมาชิกและ
วิธีการช�ำระเงินแล้ ว
หากมีการตกลงเรื่ องการจ่ายค่าสมาชิกจนปฏิบตั ิได้ ตามนันแล้
้ ว สมาชิกทังหมด
้
ประมาณ 57,523 คนของสมาคมที่เป็ นเครื อข่ายกับสหภาพฯ ในปั จจุบนั จะจ่าย
ค่าสมาชิกผ่านทางสมาคมซึง่ โดยทฤษฎีแล้ วคิดเป็ นรายได้ ของสหภาพฯ ทังสิ
้ ้น 690
ล้ านชิลลิงยูกนั ดา เทียบเท่ากับประมาณ 205,000 ดอลลาร์ สหรัฐ เมื่อเปรี ยบเทียบ
กับค่าสมาชิกโดยประมาณที่จา่ ยโดยสมาคม (เป็ นรายสมาคม ไม่ใช่รายสมาชิก)
ที่เป็ นเครื อข่ายในปี 2558 ประมาณ 7,650,000 ชิลลิงยูกนั ดา (2,250 ดอลลาร์
สหรัฐ)13 แล้ ว นับเป็ นการเพิ่มรายได้ เป็ นจ�ำนวนมากของสหภาพฯ
ในอีกแง่หนึ่ง ดังที่ประธานของสหภาพ ATGWU ได้ กล่าวไว้ 14 การเพิ่มจ�ำนวน
เครื อข่ายและจ�ำนวนสมาชิกท�ำให้ มีความต้ องการ “การบริการ”ส่งต่อผลประโยชน์
แก่สมาชิ ก ซึ่งต้ องอาศัยการเปลี่ยนแปลงครั ง้ ใหญ่ เรื่ องจ�ำนวนพนักงานและ
เจ้ าหน้ าที่ที่ได้ รับการเลือกตังและหน้
้
าที่ของพวกเขาเหล่านัน้
ในปั จจุบันนี ้ สมาคมของแรงงานนอกระบบมี ตัวแทนเพี ยงหนึ่งเดียวในคณะ
กรรมการบริหารระดับชาติ ซึง่ เป็ นข้ อตกลงหลังจากมีสมาคมเข้ าเป็ นเครื อข่ายของ
สหภาพ ATGWU เป็ นแห่งแรก แต่เรื่ องนีไ้ ม่ได้ รับการบรรจุเข้ าไปในหลักการ
การท�ำงานและสมาคมที่เป็ นเครื อข่ายเองก็ไม่ได้ จดั การเลือกตังอย่
้ างเป็ นทางการ
เพื่อเลือกตัวแทนของพวกเขาตังแต่
้ ท�ำข้ อตกลงครัง้ แรกเริ่ มดังกล่าว
____________________

จากข้ อมูลที่รายงานต่อคณะกรรมการภาคส่วนนอกระบบในที่ประชุม “สันทนาการ” เดือน
ธันวาคม 2558 ตัวเลขนี ้ได้ รับการเห็นชอบจากสมาคมต่างๆ แต่อาจไม่ใช่จ�ำนวนเงินที่สมาชิก
จ่ายจริ ง
14
ข้ อมูลจากการสัมภาษณ์ประธานของสหภาพแรงงานลูกจ้ างภาคส่วนการคมนาคมโดยรวม
และลูกจ้ างทัว่ ไป 29 กรกฎาคม 2558
13
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ตามข้ อก�ำหนด สมาชิกเต็มตัวของสหภาพฯ ต้ องจ่ายค่าสมาชิกเท่ากับร้ อยละ 2
ของรายได้ ตอ่ เดือนของพวกเขา ซึง่ กลายเป็ นเรื่ องซับซ้ อนมากส�ำหรับแรงงานนอก
ระบบ ซึ่งพวกเขาส่วนใหญ่มีรายได้ แตกต่างกันทังรายได้
้
รายวันถึงรายได้ รายปี
และพวกเขาจ�ำนวนมากท�ำงานเพียงชัว่ คราวเท่านันทั
้ งในเชิ
้
งสถานที่ท�ำงานและ
ที่อยู่ นอกจากนี ้ มีจ�ำนวนน้ อยที่มีบญ
ั ชีธนาคาร แต่การขยายตัวอย่างรวดเร็ ว
ของการโอนเงินผ่านโทรศัพท์เคลือ่ นที่ในยูกนั ดาอาจเป็ นทางออกทางใหม่ของการ
เก็บค่าสมาชิก
การสมานฉันท์ ระหว่ างลูกจ้ างในระบบและนอกระบบ
ตังแต่
้ การก่อตังคณะกรรมการแรงงานนอกระบบ
้
เกิดความสามัคคีอย่างเห็นได้ ชดั
ระหว่างสมาคมต่างๆ แต่สหภาพ ATGWU ก็รับทราบว่ามีความต้ องการให้ จดั การ
พบปะกันระหว่างสมาชิกของสหภาพฯ ที่เป็ นแรงงานในระบบและนอกระบบที่ถกู
แบ่งแยกเพื่อสร้ างความสมานฉันท์ที่แท้ จริ งให้ เกิดขึ ้น15
เจ้ าหน้ าทีข่ องสหภาพ ATGWU และฝ่ ายเลขาธิการทีไ่ ด้ รับการเลือกตังมาตระหนั
้
ก
ได้ ว่ามีผ้ ูน�ำแรงงานจ�ำนวนน้ อยในสถานประกอบการในระบบที่รับรู้ หรื อเข้ าใจ
ยุทธศาสตร์ ที่ใช้ เพื่อรวมกลุ่มแรงงานนอกระบบในกิจการขนส่ง16 ผู้น�ำสหภาพแรงงาน “ในระบบ” บางคนดูจะต่อต้ านเนื่องจากกลัวว่าสมาชิกใหม่จ�ำนวนมาก
จากภาคนอกระบบจะเป็ นภัยคุกคามใหญ่กับต�ำแหน่งที่ได้ มาจากการเลือกตัง้
ของพวกเขา บางคน รวมทังสมาชิ
้
กคณะกรรมการบริ หารระดับชาติ เชื่อว่ามีการ
เน้ นความส�ำคัญของภาคนอกระบบมากเกินไปและสถานประกอบการในระบบ
หลักๆ ถูกละเลยแม้ จะเป็ นแหล่งรายได้ หลักของสหภาพฯ ตัวแทนของลูกจ้ าง
“ในระบบ” ได้ รับโอกาสการฝึ กอบรมน้ อยมาก ดังนันพวกเขาจึ
้
งมีความเข้ าใจเรื่ อง
ระบบการท�ำงานของสหภาพแรงงานในระดับต�่ำ
____________________
15
16

ข้ อมูลจากการสนทนากลุม่ กับคณะกรรมการภาคส่วนนอกระบบ 30 กรกฎาคม 2559
ข้ อมูลจากการสนทนากลุม่ 1 สิงหาคม 2559
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สหภาพ ATGWU มีคณะกรรมการหญิงระดับชาติที่ท�ำงานมาเป็ นเวลานานแล้ ว
ซึ่งได้ รับการเลือกตัง้ เข้ าที่ ประชุมของสหภาพฯ ทุกๆ ห้ าปี ผู้หญิ งที่ ได้ รับการ
เลือกตังเหล่
้ านี ้ล้ วนเป็ นลูกจ้ าง “ในระบบ” ของกิจการขนส่ง หลักๆ มาจากกิจการ
การบิน มีการติดต่อระหว่างคณะกรรมการหญิ งของภาคส่วน “ในระบบ” และ
“นอกระบบ” ค่อนข้ างน้ อย แต่กลุ่มผู้หญิงซึง่ เป็ นลูกจ้ างในระบบระบุว่ามีความ
เป็ นไปได้ ทจี่ ะเกิดความเป็ นหนึง่ เดียวและการสนับสนุนซึง่ กันและกัน รวมทังความ
้
ต้ องการสร้ างความเข้ าใจระหว่างทังสองฝ่
้
าย
ปั ญหานีเ้ ลวร้ ายลงเมื่อปราศจากการประชุมที่เกิดขึน้ ระหว่างกลุ่มท�ำงานของ
สหภาพ ATGWU ที่ซงึ่ ตัวแทนของลูกจ้ างในระบบจะหารื อเรื่ องนโยบายและยุทธศาสตร์ การท�ำงานได้ เป็ นประจ�ำ จึงหมายความว่ามีโอกาสน้ อยเต็มทีท่ีพวกเขา
จะพัฒนาความร่ วมมือและส่งเสริ มให้ เกิดความเคารพซึง่ กันและกันหรื อพัฒนา
ความสามัคคีระหว่างคณะกรรมการที่มาจากภาคส่วนในระบบและนอกระบบ
เจ้ าหน้ าที่ของสหภาพฯ ตระหนักถึงปั ญหานี ้ รวมทัง้ ความต้ องการเชื่อมคณะ
กรรมการของทังสองฝั
้
่งเข้ าด้ วยกันเพื่อพัฒนาโครงการการให้ ความรู้ร่วมกัน
สหภาพฯ ยังตระหนักอีกด้ วยว่าผู้นำ� และนักเคลือ่ นไหวอายุน้อยหลายคนในสมาคม
ของแรงงานนอกระบบเป็ นผู้มีความรู้สงู และอาจเรี ยกร้ องให้ การจัดการสหภาพฯ
เป็ นไปอย่างโปร่งใสและตรวจสอบได้ มากขึ ้นกว่านี ้
จากค�ำกล่าวของสมาชิกคณะกรรมกรภาคส่วนนอกระบบหลายท่าน การสร้ าง
สหภาพแรงงานขนาดใหญ่จะดึงดูดความสนใจได้ มากจากพรรคการเมือง รวมทัง้
อาจถูกแทรกแซงด้ วย โดยเฉพาะจากพรรค NRM ที่ปกครองประเทศอยูแ่ ละจาก
พรรคการเมืองฝ่ ายตรงข้ ามคือพรรค FDC ซึง่ อาจกระตุ้นให้ เกิดการแตกแยกภายใน
สหภาพฯ ได้
ผู้นำ� หลายคนของสหภาพ ATGWU ในปัจจุบนั สนับสนุนพรรคการเมืองทีต่ า่ งกันไป
ไม่ว่าจะเป็ นพรรค NRM, FDC และกลุ่มการเมืองขนาดเล็กอื่นๆ จึงเป็ นที่ร้ ู กนั ว่า
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จะไม่มีใครพยายามใช้ สหภาพฯ เป็ นเวทีทางการเมืองเพื่อสนับสนุนพรรคใดๆ แต่
มีปัญหาหนึ่งเกิดขึ ้นจากความจริ งที่ว่าแรงงานนอกระบบของกิจการขนส่งและ
สมาคมของพวกเขามีบทบาทส�ำคัญในการรณรงค์ทางการเมืองในยูกนั ดามาโดย
ตลอด โดยเฉพาะผู้ขบั โบดาโบด้ า (แม้ บอ่ ยครัง้ จะเป็ นการรณรงค์ทไี่ ด้ รับแรงจูงใจ
ทางการเงิน)
บาลิกาซิมา ยาซิดี จากสหภาพแรงงานแห่งชาติยกู นั ดากล่าวว่ารัฐบาลไม่พอใจ
ที่ค็อตซ่าและกัมบ้ าเข้ าร่ วมเป็ นเครื อข่ายของสหภาพ ATGWU และได้ รับการ
ยกเว้ นจากพระราชบัญญัตกิ ารจัดระเบียบสาธารณะที่ออกมาในปี 2556 ที่จ�ำกัด
สิทธิในการรวมตัวกัน จากมุมมองของสหภาพแรงงานแห่งชาติยกู นั ดานัน้ รัฐบาล
มักพยายามแบ่งแยกและควบคุมสหภาพแรงงาน โดยยกตัวอย่างประสบการณ์
หลังจากปี 2546 เมื่อรัฐบาลสนับสนุนการก่อตังสหภาพแรงงานฝ่
้
ายตรงข้ ามคือ
สหภาพแรงงานเสรี กลางขึน้ รวมทัง้ สหภาพแรงงานที่ “ถอดแบบ” ออกมาจาก
สหภาพฯ ดังกล่าวอีก 15 แห่ง เขาเชื่อว่ามีความเป็ นไปได้ อย่างมากที่รัฐบาลอาจ
พยายามท�ำให้ สหภาพ ATGWU เกิดความแตกแยก ยัว่ ยุและใช้ ประโยชน์จาก
การแบ่งพรรคแบ่งพวกภายในสหภาพฯ17
การเปลี่ยนผ่ านสู่การรวมสหภาพแรงงานอย่ างเต็มตัว
ในเดือนพฤศจิกายน 2559 ประธานและเลขาธิการของสหภาพ ATGWU เสนอให้
ผู้น�ำของสหภาพฯ และสมาคมที่เป็ นเครื อข่ายพบกันในที่ประชุมเพื่อหารื อเรื่ อง
อนาคตของสหภาพฯ และเพื่อสร้ างความเชื่อมัน่ และความเข้ าใจซึ่งกันและกัน
ภายในกลุม่ ซึง่ ส่วนหนึง่ เป็ นการประชุมเพื่อหาข้ อมูลที่ใช้ เขียนรายงานฉบับนี ้งาน
ประชุมดังกล่าวจัดขึ ้นเป็ นพิเศษเพื่อพิจารณาแนวคิดเรื่ องขันตอนการเปลี
้
่ยนผ่าน
จากการเป็ นเครือข่ายในปัจจุบนั ไปเป็ นการรวมแรงงานนอกระบบเป็ นส่วนหนึง่ ของ
สหภาพฯ ในฐานะสมาชิกอย่างเต็มตัว โดยจะได้ รับสิทธิและมีหน้ าที่เท่าเทียมกับ
____________________
17

ข้ อมูลจากการสัมภาษณ์บาลิกาซิมา ยาซิดี 1 สิงหาคม 2559
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ลูกจ้ างในระบบ การหารื อนีจ้ ดั ขึน้ ในบริ บทของการประชุมผู้แทนของสหภาพฯ
ที่จัดขึน้ ทุกๆ ห้ าปี ที่ซึ่งผู้แทนจะได้ รับโอกาสในการพิจารณาค� ำขอการปฏิรูป
หลักการและแผนการท�ำงานทางยุทธศาสตร์ ระหว่างปี 2560-2565
งานประชุมซึ่งมีสามวันนีม้ ีผ้ ูเข้ าร่ วมงานทัง้ หมด 39 คน ซึ่งเป็ นเจ้ าหน้ าที่จาก
สหภาพ ATGWU ผู้น�ำสมาคมที่เป็ นเครื อข่าย รวมทังสมาชิ
้
กของคณะกรรมการ
บริ หารระดับชาติและคณะกรรมการแรงงานนอกระบบของสหภาพฯ
งานประชุมนีไ้ ม่ได้ มอบอ�ำนาจการตัดสินใจอย่างเป็ นทางการใดๆ แต่ให้ พืน้ ที่
ในการหารื ออย่างเปิ ดเผยและเป็ นประชาธิปไตย18 ค�ำแนะน�ำและบทสรุปที่เกิดขึ ้น
จากประชุมเป็ นของผู้เข้ าร่ วมงานเท่านัน้ ซึ่งจะน�ำไปเสนอต่อกลุ่มบริ หารและ
คณะกรรมการที่เกี่ยวข้ องของสหภาพฯ และสมาคมที่เป็ นเครื อข่ายเพื่อพิจารณา
และตัดสินใจต่อไป
ในการสรุปงานประชุม ผู้เข้ าร่วมงานได้ ให้ คำ� แนะน�ำหลายประเด็น รวมถึงทางเลือก
ในการท�ำค�ำขอเพือ่ แก้ หลักการท�ำงานของสหภาพ ATGWU และการเสนอแผนการ
ท�ำงานทางยุทธศาสตร์ ของปี 2560-2565 รวมถึงค�ำแนะน�ำเรื่ องมาตรการการรวม
กลุม่ แรงงานนอกระบบเข้ าเป็ นส่วนหนึง่ ของสหภาพฯ อย่างเต็มรูปแบบ การส่งเสริม
การบริ หารแบบประชาธิ ปไตยโดยเฉพาะเรื่ องความน่าเชื่อถือทางการเงิน การ
ทบทวนหลักการท�ำงานของสหภาพฯ การปรับปรุ งการสื่อสาร การขยายการเข้ า
ร่ วมกิจกรรมของผู้หญิ ง และการท�ำให้ การมอบการศึกษาเรื่ องสหภาพแรงงาน
แก่สมาชิกมีความส�ำคัญเป็ นล�ำดับแรกๆ (Spooner 2559b)
ส่วนส�ำคัญที่สดุ คือ การประชุมนี ้ประสบความส�ำเร็ จอย่างโดดเด่นในการสร้ าง
ความสามัคคีและความเชื่อใจระหว่างผู้เข้ าร่วมงาน และทุกคนยังรู้สกึ ว่าเป็ นช่วง
____________________

การประชุมจัดโดยเดฟ สปูนเนอร์ จากสถาบันโกลบอลลิฟวิงสตัน จากค�ำร้ องขอของสหภาพแรงงานลูกจ้ างภาคส่วนการคมนาคมโดยรวมและลูกจ้ างทัว่ ไป
18
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เวลาแห่งประวัติศาสตร์ ในการสร้ างสหภาพแรงงานรู ปแบบใหม่และมีอ�ำนาจ
ซึง่ รวมลูกจ้ างทุกรูปแบบเข้ าไว้ ด้วยกัน
บทบาทของสหพันธ์ แรงงานขนส่ งระหว่ างประเทศ (ITF) และเหตุการณ์
ที่เกิดขึน้
แนวความคิดกว้ างๆ ของการสร้ างพันธมิตรและท�ำงานกับสมาคมของแรงงาน
นอกระบบได้ วนเวียนอยูภ่ ายในสหพันธ์แรงงานขนส่งระหว่างประเทศมาเป็ นเวลา
หนึง่ แล้ ว โดยเอกสารการประชุมปี 2553 ได้ ระบุไว้ วา่
“...ในขณะที่ลกู จ้ างบางคนได้ รวมตัวกันเป็ นสหภาพแรงงาน
แต่พ วกเขายังต้ อ งยอมรั บและท� ำงานกับกลุ่มผู้ใ ช้ แ รงงาน
รูปแบบอื่นๆ ซึง่ ลูกจ้ างชัว่ คราวได้ ตงขึ
ั ้ ้นเอง และเชื่อมต่อพวก
เขากับสหภาพแรงงานด้ วย”
(ITF 2553)
อย่างไรก็ตาม ยังไม่สามารถกล่าวได้ วา่ การเปลีย่ นแปลงของสหภาพ ATGWU นัน้
เกิดขึ ้นจากยุทธศาสตร์ ของสหพันธ์แรงงานขนส่งระหว่างประเทศ อาจเป็ นไปได้ วา่
ประสบการณ์ของสหภาพฯ และของ “สหภาพพี่เลี ้ยง” อื่นๆ ในโครงการต่างหาก
ทีส่ ง่ ผลกระทบส�ำคัญกับความคิดเชิงยุทธศาสตร์ ของสหพันธ์แรงงานขนส่งระหว่าง
ประเทศ การเปลี่ยนแปลงทางยุทธศาสตร์ ในปี 2555 เป็ นผลจากอิทธิพลต่างๆ ที่
ผสมปนเปกัน กล่าวคือ การเข้ าเรี ยนในมหาวิทยาลัยของเจ้ าหน้ าทีอ่ าวุโสหลายคน
การเข้ าร่ วมการอภิปรายและการหารื อเรื่ องเศรษฐกิจนอกระบบที่จดั โดยองค์กร
แรงงานระหว่างประเทศ สมาพันธ์แรงงานยุโรป และการประชุม การสัมมนาของ
สหภาพแรงงานนานาชาติอื่นๆ อิทธิพลจากนโยบายการพัฒนาขององค์กรผู้ให้
ความช่วยเหลือ การติดต่องานกับกลุ่มลูกจ้ างหญิ งนอกระบบ องค์ กรวี เอโก้
องค์กรสตรี ตเน็ตสากล สหพันธ์แรงงานระหว่างประเทศต่างๆ และองค์กรพัฒนา
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เอกชนอื่นๆ ที่ท�ำงานด้ านเศรษฐกิจนอกระบบ รวมทังอิ
้ ทธิพลจากการหารื ออย่าง
ไม่เป็ นทางการกับหน่วยงานอื่นๆ ของสหพันธ์ แรงงานขนส่งระหว่างประเทศใน
ภูมิภาคแอฟริ กา ซึง่ ให้ ความส�ำคัญกับความท้ าทายเรื่ องการจ้ างงานนอกระบบ
ในระดับสูง
โครงการแรงงานนอกระบบริ เริ่ มโดยแผนกการศึกษาของสหพันธ์ แรงงานขนส่ง
ระหว่างประเทศ โดยค่าใช้ จ่ายส่วนใหญ่ได้ รับการสนับสนุนจากเงินให้ เปล่าของ
เอฟเอ็นวี มอนไดอัล (ส่วนหนึง่ ของสมาพันธ์แรงงานของเนเธอร์ แลนด์) ถึงจะด�ำเนิน
งานภายใต้ การบริหารของคณะกรรมการบริหารโครงการของสหพันธ์แรงงานขนส่ง
ระหว่างประเทศ พร้ อมทังมี
้ ตวั แทนจากกรมขนส่งทางบน กรมสตรี และส�ำนักงาน
เลขาธิการ แต่โครงการดังกล่าวก็ไม่ได้ เป็ นการรณรงค์เชิงยุทธศาสตร์ ที่มีความ
ส�ำคัญในล�ำดับต้ นๆ นอกจากเป็ นที่ร้ ูจกั ของสหพันธ์แรงงานขนส่งระหว่างประเทศ
ในภูมภิ าคแอฟริกาแล้ ว โครงการนี ้โดยรวมและโดยเฉพาะความส�ำเร็จของสหภาพ
ATGWU นันนั
้ บว่า “ไม่ได้ รับความสนใจ” นัก
การเปลี่ยนแปลงที่ส�ำคัญในเดือนธันวาคม 2559 เกิดขึ ้นเมื่อตัวแทนของสหภาพ
ATGWU พร้ อมทังสหภาพฯ
้
พีเ่ ลี ้ยงและสถาบันโกลบอลลิฟวิงสตันแถลงถึงผลลัพธ์
ของโครงการในที่ประชุมระดับโลกของแผนกถนนและรางรถไฟในสังกัดสหพันธ์
แรงงานขนส่งระหว่างประเทศซึง่ จัดขึ ้นในเมืองบรัสเซลส์ นีเ่ ป็ นโอกาสแรกทีต่ วั แทน
อาวุโสที่ได้ รับการเลือกตังเข้
้ ามาท�ำงานและเจ้ าหน้ าที่ของสหพันธ์ แรงงานขนส่ง
ระหว่างประเทศ ได้ ยนิ ค�ำแถลงโดยตรงจากสหภาพแรงงานทีเ่ กี่ยวข้ องกับโครงการ
และได้ ชื่นชมความส�ำเร็จของโมเดลการรวมกลุม่ ลูกจ้ างนี ้ส�ำหรับสหภาพแรงงาน
จาก “ประเทศพัฒนาแล้ ว” ซึง่ ประสบปั ญหาการเพิ่มขึ ้นของการจ้ างงานชัว่ คราว
และ “งานอิสระแบบใหม่”(gig economy) ในภาคส่วนการคมนาคมนัน้ ได้ ยอมรับ
ว่ากลยุทธ์ ดงั กล่าวมีความส�ำคัญและเป็ นไปได้ ที่สหพันธ์ แรงงานขนส่งระหว่าง
ประเทศ ทุกแห่งโดยรวมจะน�ำไปใช้ ได้
ประสบการณ์ ของสหภาพ ATGWU ยังมีความส�ำคัญในการตัง้ ค�ำถามเรื่ องที่
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สหพันธ์ แรงงานขนส่งระหว่างประเทศ กังวลเกี่ยวกับความยัง่ ยืนในอนาคตของ
สหภาพฯ ในประเทศก�ำลังพัฒนา โดยเฉพาะประเทศในเขตทะเลทรายซาฮาร่าและ
เอเชียใต้
การรวมกลุ่มขนาดใหญ่ของลูกจ้ างในภาคส่วนการคมนาคมขึ ้นมาอีกครัง้ ผ่าน
การเป็ นเครื อข่ายของสมาคมแรงงานนอกระบบต่างๆ ท�ำให้ สหภาพ ATGWU
สามารถมีสถานะทางการเงินที่ยงั่ ยืน สมาคมมีระบบการเก็บค่าสมาชิกซึง่ ยัง่ ยืน
อย่างเห็นได้ ชดั อยูแ่ ล้ วและไม่ต้องอาศัยการสนับสนุนจากภายนอกในการท�ำงาน19
หากโมเดลนี ้สามารถน�ำไปใช้ ที่อื่นได้ จะเป็ นผลลัพธ์ทางบวกของสหพันธ์แรงงาน
ขนส่งระหว่างประเทศเช่นกัน
แม็ค อูราตา เลขาธิ การของแผนกการขนส่งทางบกของสหพันธ์ แรงงานขนส่ง
ระหว่างประเทศในระหว่างการท�ำโครงการ คิดว่าการมีจ�ำนวนสมาชิกจ�ำนวนมาก
อาจส่งผลลัพธ์สงู ในอนาคตอันใกล้
“อาจเร็วไปที่จะบอกว่าสหภาพ ATGWU คือโมเดลการรวมตัว
ลูกจ้ างที่ดีที่สดุ ที่ท�ำให้ เห็นการที่สหภาพแรงงานมีสมาชิกเป็ น
แรงงานนอกระบบจ�ำนวนมหาศาลเช่นนี เห็
้ นได้ ชดั กว่าสหภาพฯ
จ�ำต้ องทบทวนโครงการ กิจกรรมและบริ การของตน แต่ถ้ามี
รายได้ ก็มโี อกาสดีในการสร้ างสหภาพแรงงานของแรงงานนอก
ระบบที่ท�ำงานจริ งและยัง่ ยืน สหภาพฯ มีประวัติอนั ยาวนาน
และเป็ นที่เคารพนับถือทังระดั
้ บภูมิภาคและระดับสากล ไม่มี
20
อะไรดีไปกว่านี ้แล้ ว”
____________________

เมื่อเห็นผลการท�ำงานของสหภาพแรงงานลูกจ้ างภาคส่วนการคมนาคมโดยรวมและลูกจ้ าง
ทัว่ ไป ไม่นานมานี ้ สหพันธ์ฯ จึงประเมินความเป็ นไปได้ ในการพัฒนาแอปพลิเคชันในโทรศัพท์
มือถือเพื่อใช้ ในประเทศเช่นยูกนั ดาและเคนย่า ซึง่ ท�ำให้ ท�ำงานได้ งา่ ยขึ ้น
20
ข้ อมูลจากการสัมภาษณ์แม็ค อูราตา 1 กันยายน 2559
19
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การรวมตัวผู้ใช้ แรงงานของยูกันดาสามารถน�ำไปใช้ ท่ อี ่ ืนได้ หรื อไม่
เจ้ าหน้ าที่ในสหพันธ์ สหภาพแรงงานลูกจ้ างภาคส่วนการคมนาคมนานาชาติที่
เกี่ยวข้ องโดยตรงกับโครงการนี ้หรือมีประสบการณ์ลงพื ้นทีท่ �ำงานกับสหภาพฯ และ
สมาคมของแรงงานนอกระบบเชื่อมัน่ ว่าท�ำเช่นนันได้
้ อย่างน้ อยก็มีความเป็ นไปได้
ซึง่ เป็ นความเห็นที่ผ้ เู ข้ าประชุมของแผนกถนนและรางรถไฟในสังกัดของสหพันธ์
แรงงานขนส่งระหว่างประเทศเห็นด้ วย
เช่นเดียวกับสหพันธ์ แรงงานระหว่างประเทศอื่นๆ สหพันธ์ แรงงานขนส่งระหว่าง
ประเทศประสบกับสภาวะยากล�ำบากอย่างต่อเนื่องในการด�ำเนินการกับเครื อข่าย
ต่างๆ อย่างเป็ นประชาธิปไตย ไม่วา่ เครือข่ายนันจะมี
้ ขนาดหรือทรัพยากรมากน้ อย
เพียงไร แต่สหพันธ์แรงงานขนส่งระหว่างประเทศก็ยงั หลีกเลี่ยงไม่ใช้ งบประมาณ
กับการให้ บริ การแก่สหภาพแรงงานที่มีขนาดเล็ก ไม่แข็งแกร่ ง และไม่สามารถ
สนับสนุนการเงินจ�ำนวนหนึง่ แก่สหพันธ์แรงงานขนส่งระหว่างประเทศได้ โครงสร้ าง
การท�ำงานแบบประชาธิปไตยซึง่ มีหลายระดับนี ้ ผนวกกับโครงสร้ างการท�ำงาน
ในระดับภูมิภาค ระดับภาคส่วน และการท� ำงานของกลุ่มเยาวชนและผู้หญิ ง
ประกอบกันเป็ นคณะกรรมการระดับนานาชาติหลายชุด เป็ นองค์ประชุมในทีป่ ระชุม
ต่างๆ และการประชุมครัง้ ใหญ่ที่เกิดขึ ้นห้ าปี ครัง้ ด้ วย ค่าใช้ จา่ ยแก่สหภาพแรงงาน
ที่มีทรัพยากรน้ อยเพื่อให้ พวกเขาเข้ าร่วมกิจกรรมนันมากกว่
้
าจ�ำนวนเงินที่พวกเขา
สนับสนุนสหพันธ์มาก และผลลัพธ์ของการประชุมต่างๆ เช่น โครงการการรวมกลุม่
ที่น�ำไปปฏิบตั ิได้ และการประสานงานเพื่อท�ำกิจกรรมนันมั
้ กไม่แน่นอน แต่หาก
เครือข่ายและสมาคมทีม่ แี รงงานนอกระบบจ�ำนวนมากเข้ าเป็ นสมาชิกของสหพันธ์
แรงงานขนส่งระหว่างประเทศได้ ตอ่ ไปอีกเรื่อยๆ จะเป็ นก้ าวย่างครัง้ ใหญ่ไปสูค่ วาม
ยัง่ ยืนของสหพันธ์แรงงานขนส่งระหว่างประเทศในประเทศก�ำลังพัฒนาได้
แต่ปัญหาทีย่ งั คงอยูค่ อื เครือข่ายของสมาคมขนาดใหญ่ได้ รับอิทธิพลจากกฎหมาย
ทีแ่ ปลกประหลาดของยูกนั ดามากน้ อยเพียงใด สหภาพ ATGWU สามารถคุ้มครอง
สมาคมจากการแทรกแซงและการคุกคามของต�ำรวจจากการบังคับใช้ พระราช152

บัญญัติการจัดระเบียบสาธารณะที่ออกมาในปี 2556 ได้
อย่างไรก็ตาม “โมเดลการท�ำงานของสหภาพฯ” นันนั
้ บว่าประสบผลส�ำเร็ จและ
ได้ รับการปรับใช้ โดยสหภาพแรงงานอื่นๆ ซึ่งเกี่ยวข้ องกับโครงการของสหพันธ์
แรงงานขนส่งระหว่างประเทศ โดยเฉพาะในทวีปแอฟริ กาตะวันออกและตะวันตก
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ทรัพยากรอำ�นาจ

ทรัพยากรอ�ำนาจมีบทบาทอย่างไรในการท�ำให้ สหภาพ ATGWU เปลี่ยนผ่านไป
เป็ นสหภาพแรงงานที่มีสมาชิกจ� ำนวนมากเป็ นแรงงานนอกระบบ เหตุการณ์
ดังกล่าวมีส่วนท�ำให้ เกิดการอภิปรายในวงกว้ างเรื่ องกลยุทธ์ การใช้ ทรั พยากร
เพื่อเปลี่ยนแปลงสหภาพแรงงานอย่างไร (Schmalz/Dorre 2559) และสหภาพฯ
กับสมาคมที่เป็ นเครื อข่ายมีศกั ยภาพในการรับรู้ และใช้ ทรัพยากรอ�ำนาจอย่างมี
กลยุทธ์ได้ มากน้ อยแค่ไหน (FES 2559)
สมาคมของแรงงานนอกระบบในภาคขนส่ ง
เห็นได้ ชดั ว่าแรงงานนอกระบบในกิจการขนส่ง โดยเฉพาะการขนส่งในเมือง มี
อ�ำนาจเชิ งโครงสร้างระดับหนึง่ ที่ตงอยู
ั ้ บ่ นพื ้นฐานของความสามารถในการท�ำให้
เกิดความโกลาหลในเมืองและจังหวัดต่างๆ ซึง่ มีสาเหตุจากการใช้ อ�ำนาจการต่อรอง
ในที ท่ � ำงาน ในที่นี ้คือที่จอดรถแท็กซี่ ลานปล่อยรถโบดาโบด้ า และบนท้ องถนน
ทีร่ ถแล่น พวกเขาสามารถประท้ วงได้ และหยุดการท�ำงาน แต่การกระท�ำนี ้โดยปกติ
แล้ วไม่ใช่การต่อต้ านนายจ้ าง แต่เป็ นการต่อต้ านรัฐบาลและองค์กรอืน่ ๆ ในภาครัฐ
ที่มีอิทธิพลหรื อควบคุมสภาพการใช้ ชีวิตในแต่ละวันและการท�ำงานของพวกเขา
เห็นได้ ชดั ว่าแรงงานนอกระบบเหล่านี ้มีอ�ำนาจการเคลือ่ นที ่ หรื อความสามารถใน
การก่อให้ เกิดความโกลาหลครัง้ ใหญ่ในเมืองเพียงเพราะท�ำให้ การจราจรหยุดนิ่ง
(ซึง่ ไม่ยากเลยในเมืองกัมปาลา) ผ่านการระดมมวลชนผู้ขบั รถแท็กซีแ่ ละรถโบดาโบด้ าบนท้ องถนน การกระท�ำเช่นนีย้ งั เป็ นรู ปแบบหนึ่งของการใช้ อ�ำนาจแบบ
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ทวีคณ
ู กล่าวคือเป็ นการ “ขัดขวางความสามารถของลูกจ้ างคนอื่นๆ ในการท�ำงาน
เพื่อค่าจ้ างและส่งผลไปสูภ่ าคส่วนอื่นๆ ในระบบเศรษฐกิจด้ วยในเวลาเดียวกัน”
(Cepok 2556)
รู ปแบบที่สองของอ�ำนาจเชิงโครงสร้ างคืออ�ำนาจการต่อรองในตลาดแรงงานซึง่
แรงงานนอกระบบในกิจการขนส่งเพียงจ�ำนวนน้ อยเท่านันที
้ ่จะมีได้ ซึง่ ส่วนใหญ่
จะเป็ นลูกจ้ างผู้ชาย เศรษฐกิจของยูกนั ดายังอยู่ห่างจากการเป็ นตลาดแรงงาน
ที่หนาแน่นเพราะมีลกู จ้ างจ�ำนวนน้ อยที่มี “คุณสมบัติและทักษะที่หาได้ ยากและ
เป็ นที่ต้องการของนายจ้ าง” (Silver 2546) และประชาชนในท้ องถิ่นยังไม่มีงานท�ำ
ด้ วย ซึง่ ในที่นี ้หมายถึงการขาดต�ำแหน่งงานในเศรษฐกิจในระบบ
อย่างไรก็ตาม ยังคงมีการแบ่งล�ำดับชันกั
้ นระหว่างลูกจ้ างนอกและในระบบ (และ
สมาชิกของสหภาพแรงงาน) ซึง่ ชมัลส์และโดเรได้ กล่าวเอาไว้ วา่ “....มีความเสี่ยง
ที่จะมีการปลดลูกจ้ างและความรู้สกึ เป็ นหนึง่ เดียวกันของแต่ละคน การแบ่งแยกนี ้
เห็นได้ ชดั โดยเฉพาะในภาคส่วนนอกระบบของประเทศก�ำลังพัฒนา” เรื่ องนี ้เป็ น
ค�ำถามส�ำคัญที่ถกู ตังขึ
้ ้นในการประชุมในเดือนพฤศจิกายน 2559 เป็ นเรื่ องจริ ง
อย่างไม่ต้องสงสัยว่าก่อนหน้ าการประชุมดังกล่าว เกิดความตึงเครี ยดขึ ้นระหว่าง
ตัวแทนของลูกจ้ างในและนอกระบบ โดยเฉพาะภายในกลุ่มลูกจ้ างในระบบที่
ไม่เคยมีประสบการณ์โดยตรงในการท�ำงานกับผู้น�ำสมาคมของแรงงานนอกระบบ
แต่ความตึงเครี ยดดูเหมือนจะลดลงเมื่อผู้น�ำจากทัง้ สองฝ่ ายสามารถเข้ าใจถึง
อ�ำนาจและผลประโยชน์ ร่วมกันที่เกิดขึน้ ได้ จากความสามัคคีภายในสหภาพแรงงานขนาดใหญ่ แต่ความสามัคคีนี ้เกิดขึ ้นในกลุ่มสมาชิกระดับธรรมดาของ
สหภาพฯ หรื อไม่นนยั
ั ้ งไม่ปรากฏ
ยังคงพบการแบ่งล�ำดับชันภายในเศรษฐกิ
้
จนอกระบบอีกด้ วย จากการวิเคราะห์
ความสัมพันธ์ การจ้ างงานระหว่างอาชีพที่แตกต่างกันพบว่ามีการจัดล�ำดับขัน้
อย่างชัดเจนของแรงงานนอกระบบภายในกิจการขนส่ง ผู้ที่มีทกั ษะ (เช่น พนักงาน
ขับรถ) หรื อเจ้ าของพาหนะจะมีอ�ำนาจการต่อรองในตลาดแรงงานในระดับหนึ่ง
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ซึง่ สามารถใช้ อ�ำนาจนันในการคงต�
้
ำแหน่งของตนเหนือคนอืน่ (เช่น พนักงานตรวจ
ตัว๋ ) ซึง่ ต้ องการยกระดับตนเองเป็ นพนักงานขับรถหรื อเจ้ าของพาหนะ พนักงาน
เรี ยกผู้โดยสารอาจต้ องการเป็ นพนักงานตรวจตัว๋ เป็ นต้ น ผู้ที่มีอ�ำนาจต่อรองใน
ตลาดแรงงานมากกว่าส่วนใหญ่เป็ นผู้ชาย โดยผู้หญิงจะเผชิญกับการแบ่งชนชัน้
และการดูถกู ซึง่ จะพบมากขึ ้นในกลุม่ ลูกจ้ างทีไ่ ด้ รับค่าจ้ างต�ำ่ งานทีท่ ำ� มีสถานะต�ำ่
และไม่มนั่ คง
แรงงานนอกระบบในภาคส่วนการคมนาคมขนส่งชาวยูกนั ดาบางคนได้ พฒ
ั นา
อ� ำนาจเชิ งองค์ กรของพวกเขาได้ ในระดับหนึ่ง ที่โดดเด่นคือผู้ที่ขบั แท็กซี่/มินิบสั
(ค็อตซ่า) และผู้ที่ขบั รถโบดาโบด้ า (กัมบ้ า) ซึ่งรวมเป็ นสมาชิกทังสิ
้ ้นประมาณ
70,000 คน เป็ นจ�ำนวนทีอ่ าจจะมากกว่าสมาชิกของสหภาพแรงงานแห่งชาติยกู นั ดา
เลยด้ วยซ� ้ำ ในสถานีขนส่งซึง่ ควบคุมโดยค็อตซ่านัน้ อ�ำนาจการต่อรองในที่ท�ำงาน
ของพวกเขามีมากจนปฏิเสธไม่ได้ เลย
หากเปรี ยบเทียบกับสหภาพแรงงานต่างๆ สมาคมเหล่านี ้มีทรัพยากรโครงสร้ าง
ทีส่ ำ� คัญอยูแ่ ล้ ว ทังเงิ
้ นทุนและทรัพยากรมนุษย์ ลูกจ้ างหลายคนโดยเฉพาะสมาชิก
ของกัมบ้ ามีการศึกษาสูง บางคนเรี ยนจบมหาวิทยาลัย มีทกั ษะด้ านการจัดการ
และการท�ำธุรกิจและสามารถท�ำให้ องค์กรยัง่ ยืนได้ อย่างมีประสิทธิภาพ ซึง่ ตรงกัน
ข้ ามกับภาพพจน์ที่คนทัว่ ไปคาดคิดเอาไว้ ดูเหมือนสมาชิกของกัมบ้ าจะแข็งแกร่ง
และมีสว่ นร่วมกับงานของสมาคมและมีการท�ำงานร่วมกันภายในหน่วยงาน
อย่างไรก็ตาม ก่อนที่จะเข้ าเป็ นเครื อข่ายของสหภาพ ATGWU นัน้ สมาคมต่างๆ
ของแรงงานนอกระบบมีอ�ำนาจเชิ งสถาบันทีอ่ อ่ นแอมากและแทบไม่ปรากฏให้ เห็น
พวกเขามักไม่ได้ รับการยอมรับอย่างเป็ นทางการจากรัฐบาลระดับท้ องถิ่นและ
ระดับชาติ และไม่ได่รับการรวมเข้ าไปในโครงสร้ างหรือขันตอนการท�
้
ำงานสามฝ่ าย
ใดๆ
นอกจากนี ้ตัวบ่งชี ้บอกระดับของอ�ำนาจทางสังคมยังคงมีน้อย คนขับรถแท็กซีแ่ ละ
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โบดาโบด้ าโดยทัว่ ไปจะไม่ได้ รับความนิยมจากสื่อมวลชนและความเห็นใจจาก
สาธารณะมากนัก บางครัง้ พวกเขาถูกมองว่าป่ าเถื่อน อันตราย หยาบคาย และ
เป็ นสาเหตุให้ การขนส่งในเมืองมีสภาพเลวร้ าย เป็ นต้ น สมาคมค็อตซ่าและกัมบ้ า
มีภาพพจน์ที่ผสมผสานกัน บางคนคิดว่าการตังสมาคมทั
้
งสองเป็
้
นการริ เริ่ มที่ดี
แต่ก็ไม่มีความร่วมมือที่จริงจังกับกลุม่ ที่เคลือ่ นไหวทางสังคมด้ านอื่นๆ ที่กว้ างกว่า
เช่น องค์กรพัฒนาเอกชน เป็ นต้ น อ�ำนาจหรื อศักยภาพทางอ้ อมของสมาคมในการ
แทรกแซงการอภิปรายสาธารณะให้ เกิดประสิทธิผลจึงมีจ�ำกัด
ศักยภาพของแรงงานนอกระบบในกิจการขนส่งในการ “ตระหนักถึงและการใช้
ทรั พยากรอ� ำนาจอย่างมี ยุทธศาสตร์ ” (Levesque/Murrt 2553) นัน้ มี จ� ำกัด
ศักยภาพเรื่ องการเป็ นตัวกลาง การวางกรอบการท�ำงานและการโน้ มน้ าวคนยัง
ไม่ได้ รับการพัฒนาอย่างดี ส่วนหนึ่งเพราะสมาคมหลักๆ ยังมีประวัติการท�ำงาน
ค่อนข้ างสัน้ (โดยเฉพาะกัมบ้ าและค็อตซ่า) ถึงแม้ พวกเขาจะแสดงออกว่ามี
ศักยภาพในการเรี ยนรู้และการท�ำงานที่ยืดหยุน่ ก็ตาม
สหภาพแรงงานขนส่ งและลูกจ้ างทั่วไป (ATGWU)
ก่อนการรั บสมาคมของแรงงานนอกระบบเข้ าเป็ นเครื อข่าย สหภาพ ATGWU
มี อ� ำ นาจเชิ ง โครงสร้ างในระดับ หนึ่ง แต่อ� ำ นาจดัง กล่า วก็ จ� ำ กัด อยู่ใ นสถาน
ประกอบการไม่กี่แห่งเท่านัน้ เท่าที่ผ่านมานัน้ แหล่งทรัพยากรอ�ำนาจการต่อรอง
ในที่ท�ำงาน อ�ำนาจการเคลื่อนที่และอ�ำนาจแบบทวีคณ
ู คือสนามบินเอ็นเท็บเบ้
และส�ำนักงานการบินพลเรื อน ซึง่ มีการจัดการที่ดีและมีการรวมตัวของพนักงาน
ที่หนาแน่น ทังสมาคมรถแท็
้
กซี่สนามบิน สมาคมการขนส่งทางอากาศเอ็นเท็บเบ้
และสมาคมแรงงานทัว่ ไปเอ็นเท็บเบ้ นี่คอื ฐานอ�ำนาจลูกจ้ างในระบบของสหภาพฯ
และดังที่กล่าวไว้ ข้างต้ น ยังคงมีความส�ำคัญในการใช้ เจรจาต่อรองกับรัฐบาลเพื่อ
ปกป้องสิทธิของแรงงานนอกระบบ
หากจะนับจ�ำนวนนัน้ นอกจากกิจการการบินและความปลอดภัย สหภาพ ATGWU
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แทบจะไม่มอี �ำนาจเชิ งองค์กรเลย สหภาพฯ มีทรัพยากรโครงสร้ างพื ้นฐานบางส่วน
มีรายได้ ที่คอ่ นข้ างมัน่ คงจากการจ่ายค่าสมาชิกของลูกจ้ างในระบบและมีทีมงาน
เล็กๆ ซึ่งประกอบไปด้ วยนักกิจกรรมและผู้ช่วยที่มีประสบการณ์ และการศึกษา
ประสิทธิภาพการท�ำงาน การเข้ าร่วมกิจกรรมของสมาชิกและความสามัคคีภายใน
หน่วยงานยังเปราะบาง โครงสร้ างการท�ำงานแบบประชาธิปไตยและการท�ำงาน
ตามหลักการ รวมทังขั
้ นตอนการท�
้
ำงานต้ องการการปฏิรูปอย่างเร่งด่วน
อย่างไรก็ตาม สหภาพ ATGWU ยังคงมีอ�ำนาจเชิ งสถาบันอยูพ่ อสมควร สหภาพฯ
ได้ รับการยอมรับอย่างเป็ นทางการและจัดการเจรจาต่อรองกับรัฐบาลและลูกจ้ าง
ผู้น�ำของสหภาพฯ สามารถแทรกแซงระบบการเมืองของยูกันดาได้ สงู ถึงระดับ
รัฐสภา ซึง่ นับเป็ นเรื่องส�ำคัญในการเอาชนะการคุกคามของต�ำรวจระหว่างขันตอน
้
การน�ำสมาคมต่างๆ เข้ าสูก่ ารเป็ นเครื อข่ายของสหภาพฯ
สหภาพฯ มีอ�ำนาจทางสังคมทีจ่ ำ� กัด พวกเขาได้ รบั ความเคารพนับถือจากสาธารณะ
ในระดับหนึง่ และมีชอ่ งทางเข้ าถึงความเห็นใจจากสือ่ ถึงแม้ โดยรวมแล้ ว สาธารณะ
ไม่ได้ เห็นว่าสหภาพแรงงานคือพลังทางสังคมทีส่ ำ� คัญ สหภาพ ATGWU ได้ พฒ
ั นา
ความสัมพันธ์กบั พันธมิตรส�ำคัญๆ บางแห่งและสร้ างความร่ วมมือผ่านโครงการ
เอชไอวี/เอดส์ และได้ รับความเคารพในงานของพวกเขาจากกลุม่ คนท�ำงานหลากหลายด้ านทีเ่ กีย่ วข้ อง สหภาพฯ ยังมีชอ่ื เสียงเพิม่ ขึ ้นจากการท�ำงานด้ านสิง่ แวดล้ อม
และการเปลี่ยนแปลงของสภาวะอากาศ โดยเฉพาะ การเคลื่อนไหวเรื่ องแรงงาน
ของชาวยูกนั ดาในหัวข้ อกว้ างๆ
สหภาพฯ มีศกั ยภาพในการเป็ นตัวกลาง การวางกรอบการท�ำงานและการโน้ มน้ าว
สูง ผู้น�ำและเจ้ าหน้ าที่มีทกั ษะและประสบการณ์ในการสร้ างผลประโยชน์จากการ
เรี ยกร้ อง การวางกรอบการอภิปรายและการวางกลยุทธ์ ต่างๆ และการริ เริ่ มการ
วิเคราะห์และวางแผนงานในระดับท้ องถิ่น ระดับชาติและระดับนานาชาติ
สหภาพ ATGWU ได้ แสดงให้ เห็นความสามารถของพวกเขาในการเรี ยนรู้ จาก
159

บทเรี ยน ทังจากประวั
้
ติการท�ำงานของตนและจากการมีปฏิสมั พันธ์ กบั สหภาพแรงงาน สถาบันทางวิชาการและองค์กรที่สนับสนุนต่างๆ ในระดับชาติ ภูมิภาค
และนานาชาติ
สหภาพฯ แสดงศักยภาพการเป็ นตัวกลางให้ เห็นอย่างชัดเจนในการประชุมในเดือน
พฤศจิกายน 2559 ซึง่ ก่อให้ เกิดผลลัพธ์ ส�ำคัญต่อการพัฒนาความรู้ สกึ เป็ นหนึ่ง
เดียวกันของลูกจ้ างในและนอกระบบและการมีจุดมุ่งหมายเดียวกัน กล่าวคือ
การที่สหภาพแรงงานขนาดใหญ่ซงึ่ ประกอบด้ วยสมาชิกเต็มรู ปแบบจะมีอ�ำนาจ
มากในสังคม เศรษฐกิจและการเมืองในยูกนั ดา ศักยภาพเหล่านี ้จะเป็ นที่ต้องการ
อย่างมากในเดือนต่อๆ ไปเพื่อท�ำให้ สหภาพฯ เป็ นหนึง่ เดียวในช่วงการขยายและ
การเปลี่ยนผ่านไปสูก่ ารปฏิรูปหลักการและโครงสร้ างของหน่วยงาน
ทรั พยากรอ�ำนาจที่ใช้ ในการเปลี่ยนแปลงของสหภาพแรงงานขนส่ งและ
ลูกจ้ างทั่วไป (ATGWU)
ขันตอนการเปลี
้
ย่ นแปลงของสหภาพฯ ผ่านการรับแรงงานนอกระบบเข้ าเป็ นสมาชิก
ในเครื อข่ายของตนอาจสรุ ปได้ ว่าเป็ นกระท�ำของสหภาพแรงงานที่มีอ�ำนาจเชิง
องค์กรลดลง แต่ยงั มีอ�ำนาจเชิงโครงสร้ างและอ�ำนาจเชิงสถาบันเหลืออยู่ บวกกับ
สมาคมเครื อข่ายต่างๆ ทีม่ อี ำ� นาจเชิงองค์กรและอ�ำนาจเชิงโครงสร้ างในระดับหนึง่
แต่ไม่มีชอ่ งทางการได้ มาซึง่ อ�ำนาจเชิงสถาบัน ทังสหภาพฯ
้
และสมาคมเครื อข่าย
ต่างได้ รับผลประโยชน์ และผลลัพธ์ จากการรวมตัวกัน กล่าวคื อสหภาพฯ ได้
เปลี่ยนแปลงไปสู่การเป็ นองค์กรขนาดใหญ่ที่มีอ�ำนาจมากซึง่ รวมพลังลูกจ้ างใน
และนอกระบบเข้ าไว้ ด้วยกัน
ก่อนหน้ านี ้ ทังสหภาพฯ
้
และสมาคมเครื อข่ายมีอ�ำนาจทางสังคมที่จ�ำกัด แต่เมื่อ
รวมศักยภาพของทัง้ สองฝ่ ายแล้ ว อ�ำนาจทางสังคมอาจเกิ ดขึน้ ได้ ในปั จจุบัน
หากขัน้ ตอนที่จ�ำเป็ นซึ่งท�ำให้ เกิ ดการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวด�ำเนินไปได้ อย่าง
ประสบผลส�ำเร็ จ
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เกี่ยวกับผู้เขียน

เดฟ สปูนเนอร์ คือผู้อำ� นวยการร่วมของสถาบันแรงงานโลกในเมืองแมนเชสเตอร์
ซึง่ เป็ นองค์กรอิสระที่ให้ บริ การด้ านการวิจยั และการศึกษาแก่สหภาพแรงงานใน
สหราชอาณาจักรและสหภาพแรงงานนานาชาติ สถาบันแรงงานโลกมีความถนัด
เรื่ องการรวมกลุม่ ผู้ใช้ แรงงานนอกระบบและการจัดโปรแกรมการศึกษาเรื่ องการ
รวมตัวของผู้ใช้ แรงงานเป็ นสหภาพแรงงาน โดยท�ำงานกับสหพันธ์แรงงานโลกและ
พันธมิตร สหภาพแรงงานโลกเป็ นผู้ประสานงานโครงการแรงงานนอกระบบของ
ภาคส่วนการคมนาคมที่จัดโดยสหภาพแรงงานลูกจ้ างภาคส่วนการคมนาคม
ระหว่างประเทศ
จอห์ น มาร์ ค มวานิก้า คือผู้ประสานงานโครงการ/เลขาธิการของสหภาพ ATGWU
ได้ รับปริ ญญาโทด้ านการพัฒนาและรับผิดชอบการออกแบบกลยุทธ์ การท�ำงาน
ที่ส่งผลให้ จ�ำนวนสมาชิกของสมาคมเพิ่มขึ ้นจากการเข้ าร่ วมเป็ นเครื อข่ายของ
สมาคมแรงงานนอกระบบต่างๆ เขาเป็ นหนึง่ ในคณะท�ำงานเรื่ องนโยบายจ�ำนวน
หนึง่ และยังเป็ นประธานในคณะท�ำงานรวมพลังองค์กรภาคประชาสังคมด้ านการ
คมนาคมในยูกนั ดา (CISCOT) ด้ วย

163

การเปลี่ยนผ่านของสหภาพแรงงาน

ขบวนการสหภาพแรงงานและประชาธิปไตย
ในอินโดนีเซีย 2553, 2556 และหลังจากนั้น

เซอญ่า จันดรา
สิงหาคม 2560

• ความพยายามของสหภาพแรงงานในอินโดนีเซียเพื่อการเป็ นผู้มีอิทธิพลทาง
การเมืองผ่านการรณรงค์สองเรื่ อง คือการรณรงค์เรื่ องการประกันสังคมในปี 2553
และการเข้ าร่ วมกิจกรรมการเลือกตังสมาชิ
้
กสภานิติบญ
ั ญัติและประธานาธิบดี
ในปี 2557 นันประสบความส�
้
ำเร็จในระดับที่แตกต่างกัน
• การรณรงค์ทงสองครั
ั้
ง้ มอบบทเรี ยนที่สำ� คัญแก่สหภาพแรงงานว่าจะสร้ างความ
ร่วมมือ สร้ างบทบาทการเป็ นผู้น�ำและประชาธิปไตยภายในองค์กรได้ อย่างไร ทังนี
้ ้
เพื่อที่สหภาพแรงงานจะสามารถแสดงตัวตนในฐานะผู้มีอิทธิพลทางการเมืองอีก
กลุม่ หนึง่ ในอินโดนีเซียได้
• การเปลี่ยนผ่านของสหภาพแรงงานคือโครงการของ FES ซึ่งมุ่งที่จะชี ้ให้ เห็น
ทรัพยากรอ�ำนาจและศักยภาพของสหภาพแรงงานที่มีสว่ นท�ำให้ การเคลื่อนไหว
ของสหภาพฯ ประสบผลส�ำเร็จ รายงานฉบับนี ้จะเสนอกรณีศกึ ษาจ�ำนวน 6 กรณี
จากทัว่ โลกที่จะแสดงให้ เห็นว่าสหภาพแรงงานมีการเปลี่ยนผ่านจนท�ำให้ องค์กร
แข็งแกร่งขึ ้นได้ อย่างไร
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การรณรงค์ เรื่ องการประกันสังคม
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รายงานฉบับนี ้ประเมินขบวนการสหภาพแรงงานอินโดนีเซียซึง่ เข้ าร่ วมกิจกรรม
สองครัง้ ในระหว่างปี 2553 และ 2557 ซึง่ ถึงแม้ กจิ กรรมทังสองจะมี
้
เนื ้อหาเกี่ยวข้ อง
กันแต่ก็มีความแตกต่างกัน กิจกรรมครัง้ แรกคือการรณรงค์ที่จดั ขึ ้นเพื่อเรี ยกร้ อง
ให้ มีการประกันสังคมซึ่งเกิดขึน้ ในปี 2553 โดยน�ำไปสู่การเกิดการเคลื่อนไหว
รู ปแบบใหม่ที่ท�ำให้ มีการก่อตัง้ คณะปฏิบตั ิการงานประกันสังคม (KAJS) ขึน้
ซึ่ง เป็ น การรวมตัว ระดับ ชาติ ข องพัน ธมิ ต รที่ อุทิ ศ ตนเพื่ อ การปฏิ รู ป ระบบการ
ประกันสังคมแบบถ้ วนหน้ า กิจกรรมครัง้ ที่สองเกี่ยวข้ องกับการเลือกตังสมาชิ
้
ก
สภานิติบญ
ั ญัติและประธานาธิ บดีในปี 2557 นอกจากนัน้ รายงานฉบับนีย้ ังมี
จุดประสงค์ในการประเมินโอกาสและความท้ าทายที่มาพร้ อมกับการร่วมกิจกรรม
ดังกล่าว การรณรงค์ทงสองครั
ั้
ง้ นี ้นับเป็ นความพยายามของสหภาพแรงงานใน
อินโดนีเซียเพื่อให้ กลายเป็ นองค์กรที่มีอิทธิพลทางการเมืองที่มีประสิทธิภาพนัน้
ประสบความส�ำเร็ จในระดับที่แตกต่างกัน การประเมินว่าองค์กรมีความแข็งแกร่ง
เกินจริ งหลังจากประสบความส�ำเร็ จในการรณรงค์เรื่ องการประกันสังคม บวกกับ
การที่ผ้ นู �ำของสหภาพแรงงานเข้ ามาควบคุมทุกอย่างมากเกินไป ท�ำให้ สหภาพฯ
ล้ มเหลวในการท�ำกิจกรรมครัง้ ทีส่ อง คือการเลือกตังทางการเมื
้
อง แต่อย่างไรก็ตาม
เหตุการณ์ทงสองครั
ั้
ง้ ท�ำให้ เห็นความส�ำคัญของอ�ำนาจทางสังคมและศักยภาพของ
ขบวนการสหภาพแรงงานในการเคลือ่ นไหวทีท่ �ำให้ ก้าวสูก่ ารเป็ นชนชันที
้ ม่ อี ทิ ธิพล
อีกกลุม่ หนึง่ ที่นา่ จับตามองในอินโดนีเซีย
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“ทันทีที่ใครก็ตามคิดว่างานของรัฐ “ไม่เห็นเกี่ยวกับฉัน” แล้ ว
ล่ะก็ เมื่อนันรั
้ ฐก็ล้มเหลวตังแต่
้ ยงั ไม่เริ่ มท�ำอะไร”
ฌ็อง-ฌากส์ รุสโซ่
“สัญญาประชาคม”

170

บทนำ�

การปฏิรูป การสร้ างประชาธิปไตย และการพัฒนามีขอบเขตการท�ำงานด้ วยกัน
อย่างไม่สมดุลและขัดแย้ งในหลายด้ าน ชนชันน�
้ ำและอ�ำนาจคณาธิปไตยซึง่ มีอยู่
ในสังคมอินโดนีเซียมานานแล้ วได้ ลดลงอยู่ช่วงหนึ่งเนื่องจากกระบวนการสร้ าง
ประชาธิปไตยและการปฏิรูป แต่พวกเขาก็กลับมามีอำ� นาจได้ อกี ครัง้ อย่างง่ายดาย
โดยใช้ ทรัพยากรทางเศรษฐกิจและการเมืองที่สะสมไว้ โดยการใช้ ประโยชน์จาก
ประชาธิปไตย (ถ้ าจ�ำเป็ น) ซึ่งเดิมทีเป็ นแนวคิดที่กีดกันพวกเขาออกจากการใช้
อิทธิพล (Robison และ Hadiz 2547)
เมื่ออินโดนีเซียถูกบังคับให้ ก้ เู งินจากกองทุนการเงินระหว่างประเทศ (IMF) และ
ธนาคารโลกเพือ่ จัดการกับวิกฤติเศรษฐกิจซึง่ น�ำไปสูก่ ารปฏิรูปประเทศในด้ านต่างๆ
ในปี 2540-2541 นัน้ ได้ มีการก�ำหนดเงื่อนไขบางประการเอาไว้ ว่ารัฐบาลต้ องมี
“ธรรมาภิบาล” และ “หลักนิติธรรม” โดยหวังว่าจะท�ำให้ เกิดความโปร่ งใส ความ
ร่ ว มมื อ จากสาธารณะ มี ก ารท� ำ งานที่ ส ามารถตรวจสอบและคาดการณ์ ไ ด้
(ธนาคารโลก 2540) แต่ โ ชคไม่ เ ข้ า ข้ า งเพราะความพยายามในการท� ำ ให้
คุณลักษณะดังกล่าวเป็ นรู ปเป็ นร่ างขึ ้นมามักน�ำไปสู่สิ่งที่ตรงกันข้ าม เช่น การ
คอร์ รัปชัน การใช้ ความรุนแรงที่ผา่ นการเตรี ยมการ อาทิเช่น การทรมานหรื อการ
ก่อการร้ าย และการใช้ ประโยชน์ในทางที่ผิดจากผู้อื่นหลายรู ปแบบดังเช่นการที่
ชนชันน�
้ ำซึง่ มีต�ำแหน่งในสังคมใช้ ความร�่ ำรวยและอ�ำนาจอย่างไม่สมควร เราจะ
ท�ำความเข้ าใจปรากฏการณ์ที่เกิดขึ ้นนี ้ได้ อย่างไร
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คุณภาพของประชาธิปไตย (การท�ำดี) และการพัฒนา (การอยูด่ ี) ต่างต้ องพึง่ พา
กันและกัน ทังประชาธิ
้
ปไตยและการพัฒนามีมมุ มองที่เกี่ยวข้ องกันมาเป็ นระยะ
เวลานานและมีความซับซ้ อน เช่นเดียวกับทางเลือกทางการเมืองของกลุ่มที่มี
ผลประโยชน์ ร่วมกันที่ แข่งขันกัน (Brietzke 2547) ทางเลือกทางการเมื องที่
เกี่ยวข้ องส่วนใหญ่ซึ่งถูกผลักดันโดยพลเมืองนัน้ เป็ นเรื่ องส่วนตัว แต่ทางเลือก
จ�ำนวนมากได้ รับการวางแผนและจัดการให้ เป็ นเรื่ องทางการเมือง ฉะนัน้ ความ
พยายามที่ จ ะสร้ างและใช้ อ� ำ นาจทางเลื อ กเพื่ อ สมาชิ ก ส่ว นใหญ่ ใ นสัง คมจะ
ประสบความส�ำเร็ จได้ ต้องด�ำเนินงานผ่านการจัดการอ�ำนาจทางการเมืองของ
ภาคประชาสังคม
รายงานฉบับนี ้เน้ นวิเคราะห์การมีสว่ นร่ วมของขบวนการแรงงานของอินโดนีเซีย
ในการท�ำกิจกรรมสองครัง้ ระหว่างปี 2553 และ 2557 ที่แตกต่างกันแต่เกี่ยวเนื่อง
กันอย่างใกล้ ชิด กิจกรรมครั ง้ แรกคือการรณรงค์ที่จัดขึน้ เพื่อเรี ยกร้ องเรื่ องการ
ประกันสังคมในปี 2553 โดยน�ำไปสู่การเกิดการเคลื่อนไหวรู ปแบบใหม่ที่ท�ำให้
มีการก่อตังคณะปฏิ
้
บตั กิ ารงานประกันสังคม (KAJS) ขึ ้น ซึง่ เป็ นการรวมตัวระดับ
ชาติของพันธมิตรที่อทุ ิศตนเพื่อการปฏิรูประบบการประกันสังคมแบบถ้ วนหน้ า
กิจกรรมครัง้ ที่สองคือการมีส่วนร่ วมของสหภาพแรงงานในการเลือกตังสมาชิ
้
ก
สภานิติบญ
ั ญัติและประธานาธิ บดีในปี 2557 นอกจากนัน้ รายงานฉบับนีย้ ังมี
จุดประสงค์ในการประเมินโอกาสและความท้ าทายที่มาพร้ อมกับการร่วมกิจกรรม
ดังกล่าว
รายงานฉบับนี ้จะวิเคราะห์และเปรี ยบเทียบเหตุการณ์ ทงสอง
ั้
มองความส�ำเร็ จ
ที่เกิดขึ ้นในระดับที่แตกต่างกัน รวมทังความพยายามของสหภาพในการเป็
้
นผู้มี
อิทธิ พลทางการเมือง การประเมินว่าองค์กรมีความแข็งแกร่ งเกินจริ งหลังจาก
ประสบความส�ำเร็จในการรณรงค์เรื่องการประกันสังคม ผนวกกับการทีผ่ ้ นู �ำแรงงาน
เข้ ามาควบคุมทุกอย่างมากเกินไป ท�ำให้ ขบวนการแรงงานล้ มเหลวในการสร้ าง
อ�ำนาจทางการเมืองของชนชันแรงงานขึ
้
้นมาเพื่อเป็ นทางเลือกอีกกลุ่มหนึ่งที่มี
อิทธิพลทางการเมืองในอินโดนีเซีย
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เพื่อท�ำการวิเคราะห์ดงั กล่าว จึงเป็ นเรื่ องน่าสนใจที่จะอ้ างถึงความเห็นเกี่ยวกับ
อ�ำนาจเชิงสังคม (Gunbrell-McCormick และ Hyman 2556) หรื อศักยภาพของ
สหภาพแรงงานในการท�ำให้ เกิ ดการเปลี่ยนแปลงทางสังคมอย่างชัดเจนและ
คล้ อยตามได้ ดงั นี ้ “สหภาพแรงงานทังหลายจ�
้
ำต้ องแสดงให้ เห็นว่าการมีสงั คม
ทีด่ กี ว่าคือภารกิจและตัวตนของพวกเขา และจ�ำต้ องท�ำให้ ผ้ อู นื่ เชื่อมัน่ ว่าเป้าหมาย
นี ้เป็ นจริ งได้ และเป็ นที่ต้องการ”1 นอกจากนี ้ สหภาพแรงงานยังจะต้ องแสดงให้
สาธารณะเห็นว่าพวกเขาเป็ นองค์กรที่เป็ นประชาธิปไตยและสนับสนุนประชาธิปไตย อ�ำนาจเชิงสังคมยังรวมถึงอ�ำนาจที่เกิดจากการประสานงานและความ
ร่ วมมือ กล่าวคือ ความแข็งแกร่ งที่เกิดขึ ้นจากความสัมพันธ์ ของการร่ วมมือกัน
ระหว่างสหภาพแรงงานต่างๆ และกลุ่มอื่นๆ ขบวนการต่างๆ และองค์ กรที่มี
เป้าหมายและความสนใจเหมือนกัน ในขณะที่การรณรงค์เรื่ องการประกันสังคม
ของคณะปฏิ บัติ ก ารงานประกั น สัง คมนั น้ นั บ เป็ น ตัว อย่ า งที่ เ ห็ น ได้ ชั ด ของ
ขบวนการแรงงานในอินโดนีเซียที่เคลื่อนไหวเพื่อบริ หารอ�ำนาจเชิงสังคม แต่การ
เข้ าไปข้ องเกี่ยวกับการเลือกตังทางการเมื
้
องแสดงให้ เห็นว่าขบวนการแรงงาน
ยังขาดทรัพยากรด้ านอ�ำนาจเชิงสังคม ถึงกระนัน้ เหตุการณ์ทงสองก็
ั้
แสดงให้ เห็น
ศักยภาพของขบวนการแรงงานในการเคลื่อนไหวเพื่อสร้ างชนชันที
้ ่มีอ�ำนาจทาง
การเมืองชนชันใหม่
้ ซงึ่ เป็ นที่นา่ จับตามองในอินโดนีเซีย

____________________

Gumbrell-McCormick, Rebecca and Richard Hyman (2556): »Trade Unions in Western
Europe: Hard Times, Hard Choices« หน้ า 1; http://www. global-labour-university.org/
fileadmin/GLU_Column/papers/no_148_Hyman_Gumbrell.pdf (เข้ าถึงเมื่อ 22 มีนาคม
2560)
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การรณรงค์เรื่องการประกันสังคม2

____________________
2

หัวข้ อนี ้อ้ างอิงจาก จันดรา 2557

เพื่อจัดการกับวิกฤติเศรษฐกิจที่กดั กร่ อนรัฐบาลเผด็จการใหม่ภายใต้ การน�ำของ
ซูฮาโต้ (2509-2541) และเพื่อสนองความต้ องการการพัฒนาแหล่งเงินทุนใน
ประเทศ รวมทังความปรารถนาที
้
่จะพิสจู น์ตวั เองว่าแตกต่างจากรัฐบาลยุคก่อนๆ
รัฐบาลที่ได้ รับการปฏิรูปหลังปี 2541 ของอินโดนีเซียจึงมีความคิดส�ำคัญเรื่ องหนึง่
คือ พวกเขาคิดว่าถึงเวลาแล้ วทีอ่ นิ โดนีเซียจะต้ องมีระบบประกันสังคมทีค่ รอบคลุม
แก่ประชาชนทุกคนในประเทศ หลังจากคณะที่ปรึกษาสูงสุดของรัฐบาลมีข้อเสนอ
แนะให้ ด�ำเนินการเรื่ องดังกล่าว (Dewan Pertimbangan Agung) ในปี 2545 ที่
ประชุมทัว่ ไปของสภาประชาชนอินโดนีเซียก็ได้ เห็นพ้ องกันที่จะให้ มีการแก้ รัฐธรรมนูญปี 2488 เพื่อเพิ่มหัวข้ อเรื่ องสิทธิของประชาชนในการเข้ าถึงการประกัน
สังคมและพันธะของรัฐในการตระหนักถึงเรื่ องดังกล่าวโดยการออกกฎหมายฉบับ
ใหม่ที่อทุ ิศให้ การด�ำเนินงานเรื่ องนี ้โดยเฉพาะ
อย่างน้ อยประธานาธิ บดีของอินโดนี เซียสามคน ได้ แก่ ประธานาธิ บดีฮาบิบี
ประธานาธิบดีอบั ดุลรามัน วาฮิด และประธานาธิบดีเมกาวาตี ได้ มีบทบาทในการ
ออกกฎหมายหมายเลข 40/2004 ที่ว่าด้ วยเรื่ องระบบประกันสังคมแห่งชาติหรื อ
ที่ร้ ูจกั กันว่ากฎหมาย SISN โดยประธานาธิบดีเมกาวาตีได้ ลงนามรับรองกฎหมาย
นี ้เมือ่ วันที่ 19 ตุลาคม 2547 เพียงหนึง่ วันก่อนทีซ่ ซู โิ ล บัมบัง ยูโดโยโน่ ประธานาธิบดี
คนใหม่ท่ีเพิ่งได้ รับการเลือกตังจะเข้
้
ามาเป็ นหัวหน้ ารัฐบาลในวันที่ 20 ตุลาคม
3
2547 นับว่าต้ องใช้ ความพยายามพอสมควรเพื่อให้ กฎหมายได้ รับการบังคับใช้
เนื่องจากมีการคัดค้ านจากกลุม่ ที่มีผลประโยชน์เฉพาะกลุม่ โดยเฉพาะกลุม่ บริษัท
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จัมซอสเทก จ�ำกัด ซึ่งเป็ นบริ ษัทของรัฐที่รับผิดชอบเรื่ องการประกันสังคมของ
แรงงานในระบบ และบริษทั ทัสเปน จ�ำกัด ซึง่ เป็ นบริษัทของรัฐทีจ่ ดั การเรื่องกองทุน
เงินบ�ำนาญของพนักงานภาครัฐ บริ ษัททังสองแห่
้
งคิดว่ากฎหมายฉบับนี ้ปิ ดกัน้
ไม่ให้ มีการก่อตังบริ
้ ษัทใหม่ๆ ขึ ้น
กฎหมาย SISN นับเป็ นการพัฒนาครัง้ ยิ่งใหญ่ เพราะเป็ นกฎหมายฉบับแรกที่
ก�ำหนดให้ ประชาชนชาวอินโดนีเซียทุกคนมีสิทธิตามกฎหมายเรื่ องการประกัน
สังคม สิทธิประโยชน์สากล 5 หัวข้ อได้ แก่ การได้ รับผลประโยชน์จากการประกัน
สุขภาพ การเกิดอุบตั เิ หตุระหว่างการท�ำงาน ความเสีย่ งทีเ่ กิดขึ ้นในวัยชรา การได้ รับ
เงินบ�ำนาญ และเงินชดเชยเมื่อเสียชีวิต กฎหมายก�ำหนดเป็ นพิเศษให้ แก้ ระบบ
ประกันสังคมที่มีอยู่ซงึ่ ยังมีการเลือกปฏิบตั ิและประโยชน์ทดแทนที่จ�ำกัด ปั ญหา
ของระบบทีม่ อี ยูอ่ าจระบุให้ เห็นภาพได้ จากความจริงสองประการคือ ประการทีห่ นึง่
ในปี 2553 มีชาวอินโดนีเซีย 139 ล้ านคนจากจ�ำนวนทังสิ
้ ้น 230 ล้ านคนที่ไม่
สามารถเข้ าถึงแผนการประกันสุขภาพต่างๆ ได้ และประการที่สองคือ มีเพียง
เจ้ าหน้ าที่ในภาครัฐและทหาร/ต�ำรวจเท่านันที
้ ่ได้ ใช้ สทิ ธิรับเงินบ�ำนาญ
เพื่อแก้ ไขปั ญหาข้ างต้ น กฎหมาย SJSN จึงออกข้ อบังคับและกฎเกณฑ์ตา่ งๆ มา
และถึงแม้ กฎหมายจะบังคับใช้ และระบุหลักการพื ้นฐานของการพัฒนาระบบการ
ประกันสังคมแบบใหม่ แต่ไม่ได้ ระบุถึงวิธีการด�ำเนินงานและการจัดการอย่าง
เฉพาะเจาะจง ไม่มีข้อมูลว่าควรจัดตังสถาบั
้
นรัฐแบบไหนเพื่อสนับสนุนระบบใหม่
ดังกล่าวหรื อว่าระบบนัน้ ควรมีการด�ำเนินการอย่างไร ซึ่งจุดที่เกี่ยวข้ องกับการ
น�ำไปปฏิบตั ินี ้ได้ รับการแก้ ไขโดยพระราชบัญญัติผ้ ใู ห้ การประกันสังคม (BPJS)
จึงเห็นได้ วา่ การออกพระราชบัญญัตเิ พือ่ แก้ ตา่ งให้ กฎหมายฉบับก่อนๆ นันมี
้ ความ
จ�ำเป็ น
____________________

รวมแล้ ว ใช้ เวลาทังสิ
้ ้นห้ าปี (2543-2547) ในการร่ างพระราชบัญญัติจนกระทัง่ กลายเป็ น
กฎหมาย ทังนี
้ ้ รวมเวลาการแก้ พระราชบัญญัตจิ �ำนวน 56 ครัง้ ตังแต่
้ การร่างครัง้ แรกจนถึงครัง้
สุดท้ าย
3
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กฎหมายการประกันสังคมแห่งชาติ (SJSN) มีลกั ษณะส�ำคัญสามประการซึ่ง
เปลี่ยนโครงสร้ างและการจัดการระบบประกันสังคมของประเทศโดยพืน้ ฐาน
กล่าวคือ หนึ่ง บริ ษัทที่รัฐเป็ นเจ้ าของสี่แห่งได้ แปลงเป็ นองค์การมหาชน ได้ แก่
บ.จัมซอสเทก จ�ำกัด ซึง่ รับผิดชอบการประกันสังคมแก่ลกู จ้ างในระบบของภาค
เอกชน บ.ทัสเปน จ�ำกัด ซึง่ จัดการเรื่ องเงินบ�ำนาญของเจ้ าหน้ าที่รัฐ บ. อาซาบริ
จ�ำกัด ซึ่งจัดการเรื่ องเงินบ�ำนาญและการประกันสุขภาพแก่ทหาร ต�ำรวจและ
ครอบครัวของพวกเขา และบ.อาร์ กส์ จ�ำกัดซึง่ รับผิดชอบเรื่ องการประกันสุขภาพ
ของเจ้ าหน้ าที่รัฐและครอบครัว สอง การให้ สวัสดิการเรื่ องสุขภาพแก่ประชาชน
ชาวอินโดนีเซียทุกคนเป็ นปฏิบตั ิการอันดับแรก และสาม มีการสร้ างแผนการให้
เงินบ�ำนาญแก่ลูกจ้ างในระบบของภาคเอกชนเพื่อท� ำให้ แผนเงินบ�ำนาญของ
เจ้ าหน้ าทีภ่ าครัฐทีม่ อี ยูแ่ ล้ วสมบูรณ์ขึ ้น ระบบเงินบ�ำนาญดังกล่าวมีการจัดการโดย
ใช้ เครื่องมือในการจัดการระบบสวัสดิการสังคม ซึง่ ก็คอื การบังคับสะสมเงินจ�ำนวน
หนึ่งจากสมาชิกเพื่อใช้ เป็ นเครื่ องป้องกันความเสี่ยงทางสังคมและเศรษฐกิจที่
เกิดขึ ้นได้ กบั สมาชิกในระบบและครอบครัว ในขณะทีร่ ัฐจะรับผิดชอบจ่ายเงินสะสม
ให้ กลุม่ คนจน
กฎหมายฉบับนี ้ถือเป็ นความก้ าวหน้ าครัง้ ใหญ่ แต่การด�ำเนินงานประสบกับความ
ท้ าทายจากรัฐบาลของประธานาธิบดีซูซิโล บัมบัง ยูโดโยโน่ ซึง่ มีความกังวลใจ
เรื่ องต่างๆ เช่น ผลกระทบทางการเงินที่อาจเกิดขึ ้นได้ และศักยภาพของโครงสร้ าง
พื ้นฐานที่จะสนับสนุนระบบใหม่นี ้ อย่างไรก็ตาม มีรายงานหลายฉบับระบุว่าที่
รัฐบาลลังเลเรื่ องกฎหมายดังกล่าวอาจเป็ นเพราะต้ องสูญเสียหนทางที่จะเข้ าถึง
เงินทุนการประกันสังคมได้ โดยตรง เพราะเงินดังกล่าวจัดการโดยบริ ษัทของรัฐ
ซึง่ ดูแลเรื่ องการประกันสังคมสี่แห่ง และเพราะแรงกดดันจากบริ ษัทประกันของ
เอกชนที่กงั วลว่าจะสูญเสียตลาดของตนเองไป ระหว่างการเป็ นประธานาธิบดี
สมัยแรกของยูโดโยโน่ (2547-2552) คณะรัฐมนตรี ของเขาเตรี ยมทางเลือกหลาย
แนวทางและวางโรดแมปเพื่อบังคับใช้ กฎหมายซึง่ ระบุเอาไว้ ให้ ด�ำเนินงานอย่าง
ช้ าที่สดุ ในวันที่ 19 ตุลาคม 2552 แต่ในสมัยที่สองของประธานาธิบดียโู ดโยโน่
(2552-2557) แผนงานดังกล่าวกลับล่าช้ าและยังมีการด�ำเนินกลยุทธ์ ในทาง
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ตรงกันข้ าม กระทัง่ ก่อนเส้ นตายในเดือนตุลาคม 2552 รั ฐบาลก็ยังไม่ส่งมอบ
แผนการใดๆ แก่รัฐสภา
สภาจึงได้ ริเริ่ มร่างพระราชบัญญัติผ้ ใู ห้ การประกันสังคม (BPJS) เพื่ออภิปรายใน
การประชุมของฝ่ ายนิตบิ ญ
ั ญัตใิ นปี 25534 ระหว่างการอภิปรายครัง้ หลังๆ ในสภา
รัฐบาลยังคงกีดกันกฎหมายฉบับนี ้โดยหลีกเลี่ยงการเจรจากับรัฐสภา ใช้ กลยุทธ์
เพื่อดึงเกมให้ ลา่ ช้ าออกไป สหภาพแรงงานระดับชาติหลายสิบแห่ง องค์กรพัฒนา
เอกชน ชาวนา ชาวประมง องค์ กรนักศึกษาและบุคคลทั่วไปได้ รวมตัวกันตัง้
คณะปฏิบตั ิการงานประกันสังคม (KAJS) ขึ ้นในฐานะองค์กรภาคประชาสังคม
ที่ผลักดันการด�ำเนินงานเพื่อการปฏิรูประบบประกันสังคม
มีการเห็นพ้ องอย่างเป็ นทางการให้ ก่อตัง้ คณะปฏิบตั ิการงานประกันสังคมใน
ที่ประชุมซึ่งจัดโดยสหพันธ์ แรงงานของลูกจ้ างงานเหล็กของอินโดนีเซียระหว่าง
วันที่ 6-8 มีนาคม 2553 ซึ่งเป็ นการประชุมที่ส�ำคัญเพราะผู้น�ำสหภาพฯ ต่างๆ
เห็นพ้ องกันที่จะรวมกลุ่มคนและบุคคลที่สนับสนุนการปฏิรูปงานประกันสังคม
เข้ าด้ วยกันเป็ นคณะท�ำงาน “เพื่อท�ำให้ ข้อเรี ยกร้ องของผู้ใช้ แรงงานแข็งแกร่งขึ ้น”
ประธานและเลขาธิการของสมาพันธ์ แรงงานและสหพันธ์ แรงงานต่าง ๆ จะเป็ น
ผู้สนับสนุนหลักของคณะปฏิบตั กิ ารงานประกันสังคมและเป็ นผู้น�ำร่วมกัน
มีการตกลงให้ สภาเปสิเดียมเป็ นผู้ประสานงานภายในคณะปฏิบตั กิ ารงานประกัน
สังคม โดยสภาเปสิเดียมประกอบไปด้ วยผู้น�ำของแรงงานและผู้น�ำองค์กรพัฒนา
____________________

ในประเด็นนี ้ บทบาทของ ปราการ์ ซ่า (Prakarsa) ซึง่ เป็ นองค์กรไม่แสวงหาผลก�ำไรในเมือง
จาการ์ ต้านันส�
้ ำคัญมาก เพราะเป็ นองค์กรที่เสนอร่างพระราชบัญญัตฉิ บับดังเดิ
้ ม และโน้ มน้ าว
ให้ พรรคพีดีไอ เปอฮวนกันในสภาผู้แทนราษฎรเสนอร่างฯ ดังกล่าวในปี 2552 เพื่อการพิจารณา
อย่างเป็ นทางการในปี 2553 เพื่อที่จะท�ำให้ ร่างฯ ได้ รับการยอมรับในฐานะพระราชบัญญัติ
ที่ริเริ่ มโดยสภาผู้แทนราษฎร ก่อนอื่น ต้ องใช้ แรงสนับสนุนร่ างฯ จากพรรคการเมืองทุกพรรค
ในการประชุมสภาผู้แทนราษฎร ซึ่งจัดขึ ้นในวันที่ 5 เมษายน 2553 ซึ่งที่สดุ แล้ วก็ได้ รับการ
สนับสนุนเป็ นอย่างดี
4
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เอกชนหลายคน และรวมถึงซาอิด อิคบัล (จากสหพันธ์แรงงานของลูกจ้ างงานเหล็ก
ของอินโดนีเซีย) ที่ท�ำหน้ าที่เลขาธิการ5 และเซอญ่า จันดรา (จากศูนย์กลางสิทธิ
สหภาพแรงงาน) เป็ นตัวแทนขององค์ กรพัฒนาเอกชน6 นอกจากนี ้ ยังมี การ
เห็นชอบให้ มกี ารจัดตังพั
้ นธมิตรของสหภาพแรงงานในภูมภิ าคต่างๆ เพือ่ สนับสนุน
ผู้น�ำของคณะปฏิบตั กิ ารฯ และเพื่อท�ำกิจกรรมเช่นการจัดงานรวมพล การโน้ มน้ าว
และเตรียมแนวทางการเคลือ่ นไหวตามมุมมองของสหภาพแรงงาน การจัดสัมมนา
การประชุมเชิงปฏิบตั กิ าร และการประชุมสาธารณะเกี่ยวกับการปฏิรูปการประกัน
สังคม การขยายเครื อข่ายของคณะปฏิบตั ิการฯ ไปยังสหภาพแรงงานและองค์กร
ของผู้ใช้ แรงงานอื่นๆ การสนับสนุนทังการด�
้
ำเนินงานตามกฎหมายว่าด้ วยเรื่ อง
ระบบประกันสังคม (SJSN) และการบังคับใช้ พระราชบัญญัตผิ ้ ใู ห้ การประกันสังคม
(BPJS)
____________________

องค์กรดังกล่าวคือ FSP, KEP, KSPSI, SPN, FSP-PP-ASPSI, โคบาร์ FSP-PPMI-KSPI,
OPSI, ASBSI, สหพันธ์ สหภาพแรงงานของลูกจ้ างงานเหล็ก (FSPMI), และศูนย์กลางสิทธิ
สหภาพแรงงาน (TURC) ซาอิด อิคบัล คือตัวละครที่ส�ำคัญที่สดุ ในการเข้ าไปผลักดันการปฏิรูป
การประกันสังคมของคณะปฏิบัติการงานประกันสังคมจนกระทั่งประสบความส�ำเร็ จเมื่ อ
พระราชบัญญัตผิ ้ ใู ห้ การประกันสังคมกลายเป็ นกฎหมายในปี 2554 เขาเป็ นผู้นำ� ที่มีอ�ำนาจและ
มีทกั ษะการพูดในที่สาธารณะสูง ทังยั
้ งสามารถโน้ มน้ าวผู้คนผ่านการชุมนุมสาธารณะที่จดั ขึ ้น
โดยหน่วยงานของเขาคือสหพันธ์สหภาพแรงงานของลูกจ้ างงานเหล็กในฐานะตัวแทนของคณะ
ปฏิบตั กิ ารงานประกันสังคม และมีความเข้ าใจในกรอบปั ญหาเป็ นอย่างดี
6
เซอญ่า จันดรา ผู้เขียนรายงานฉบับนี ้ สังกัดศูนย์กลางสิทธิสหภาพแรงงาน (TURC) ซึง่ เป็ น
ตัวแทนขององค์กรไม่แสวงหาผลก�ำไรเพียงหนึง่ เดียวในบรรดาคณะประธานของคณะปฏิบตั กิ าร
งานประกันสังคม การเข้ าร่ วมท�ำงานของศูนย์กลางสิทธิสหภาพแรงงานที่เน้ นการท�ำกิจกรรม
เพื่อเสริ มสร้ างความแข็งแกร่ งแก่สหภาพแรงงานและจัดการปั ญหาทางกฎหมายนัน้ ท�ำให้
คณะปฏิบตั กิ ารงานประกันสังคมมีความมัน่ ใจมากขึ ้น โดยเฉพาะเมื่อต้ องด�ำเนินการในชันศาล
้
ในฐานะองค์กรไม่แสวงหาผลก�ำไร ศูนย์กลางสิทธิสหภาพแรงงานยังสามารถเสนอมุมมองที่
แตกต่างจากสหภาพแรงงานและสามารถท�ำงานด้ วยความยืดหยุ่นและใช้ ความคิดสร้ างสรรค์
ได้ โดยไม่ต้องกังวลว่าจะเกิดการแข่งขันกันดังเช่นที่เกิดขึ ้นบ่อยๆ ระหว่างสหภาพแรงงานต่างๆ
ที่ท�ำงานด้ วยกัน
5
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มีการจัดการประท้ วงหลายครัง้ ของผู้ใช้ แรงงานหลายหมืน่ คนในภูมภิ าคทีแ่ ตกต่าง
กัน พร้ อมๆ กับการรณรงค์สาธารณะซึง่ เจาะกลุม่ ผู้ใช้ แรงงานในแขนงต่างๆ ของ
ภาคอุตสาหกรรมและการลงข่าวของสื่อมวลชนขนาดใหญ่ การประท้ วงและ
การรณรงค์สาธารณะจัดขึ ้นเพื่อกดดันสภาทังในระดั
้
บชาติและระดับภูมิภาคให้
ออกข้ อแนะน�ำเพื่อสนับสนุนการปฏิรูปการประกันสังคมในอินโดนีเซีย การเดิน
ขบวนระดับชาติจดั ขึ ้นในวันที่ 5 เมษายน 2553 พร้ อมๆ กับการเปิ ดประชุมใหญ่
ของสภาผู้แทนราษฎร ต่อมามีการเดินขบวนที่คล้ ายคลึงกันอีกทัว่ ภูมิภาคต่างๆ
ภายในเดือนเมษายน 2553 ซึง่ การเดินขบวนถึงจุดที่เข้ มข้ นที่สดุ ณ คฤหาสน์ของ
ประธานาธิบดีในเมืองจาการ์ ต้าเมื่อวันที่ 1 พฤษภาคม 2553 ซึง่ เป็ นวันกรรมกร
สากล ผู้ใช้ แรงงานประมาณ 150,000 คนเข้ าร่วมการเดินขบวนจากโรงแรมอินโดนีเซียสแควร์ ถงึ ท�ำเนียบของประธานาธิบดีซงึ่ เป็ นที่ท�ำงานของผู้น�ำประเทศ
ผู้คนจ�ำนวนมากเดินขบวนและประท้ วงเพื่อเรี ยกร้ องให้ มีการปฏิรูประบบการ
ประกันสังคมระดับชาติโดยบังคับใช้ กฎหมายว่าด้ วยระบบประกันสังคมแห่งชาติ
และพระราชบัญญัติผ้ ใู ห้ การประกันสังคม และท�ำให้ ข้อปฏิบตั ิหลักสามประการ
กล่าวคือ สวัสดิการด้ านสุขภาพ เงินบ�ำนาญของคนอินโดนีเซีย รวมทังการก่
้
อตัง้
หน่วยงานผู้ให้ การประกันสังคมกลายเป็ นเรื่ องถูกกฎหมายซึ่งตังอยู
้ ่บนพื ้นฐาน
ของระบบ “การจัดการทรัพย์สิน” (trustee system) และข้ อปฏิบตั ิเหล่านี ้จะถูก
ระบุในพระราชบัญญัติผ้ ใู ห้ การประกันสังคมซึง่ ก�ำลังได้ รับการพิจารณาโดยสภา
ผู้แทนราษฎร
ถึงแม้ จะมีการประท้ วง รัฐบาลยังคงนิ่งเฉย ในวันที่ 10 มิถนุ ายน 2553 ณ ศาล
กลางของเมืองจาการ์ต้า คณะปฏิบตั กิ ารงานประกันสังคมจึงฟ้องร้ องประธานาธิบดี
รองประธานาธิบดี โฆษก และรัฐมนตรี ที่เกี่ยวข้ องอีกแปดคน ในข้ อหาเพิกเฉย
และล้ มเหลวในการท� ำตามพันธะสัญญาที่จะมอบสิทธิ ด้านการประกันสังคม
แก่ประชาชนตามทีร่ ะบุไว้ ในรัฐธรรมนูญ7 ถึงแม้ “การฟ้องร้ องรัฐบาลโดยประชาชน”
(ประชาชนมีสิทธิฟ้องร้ องรัฐบาลถ้ าพวกเขาล้ มเหลวในการท�ำตามพันธะสัญญา
ที่ให้ กบั ประชาชนเอาไว้ ) จะไม่ถกู กฎหมายของอินโดนีเซียอย่างเป็ นทางการ แต่
182

ศาลก็มกั รับค�ำฟ้องร้ องเอาไว้ การด�ำเนินการทางกฎหมายของคณะปฏิบตั กิ ารงาน
ประกันสังคมท�ำให้ การท�ำงานของรั ฐบาลหยุดชะงักและเป็ นเรื่ องท้ าทายของ
ประธานาธิบดียโู ดโยโน่อย่างเห็นได้ ชดั มีการว่าความในศาลอาทิตย์ละครัง้ และ
สามารถท�ำให้ สอื่ มวลชนหันมาสนใจเรื่ องการปฏิรูปการประกันสังคมได้ พอสมควร
มักมีผ้ ใู ช้ แรงงานจ�ำนวนหลักสิบหรื อแม้ แต่หลักร้ อยเข้ าฟั งการว่าความ ซึง่ บางครัง้
มีการประท้ วงทังภายในและภายนอกศาลด้
้
วย
ค�ำตัดสินของศาลที่มีขึ ้นในวันที่ 13 กรกฎาคม 2554 นันระบุ
้ วา่ ศาลเห็นว่าจ�ำเลย
(ประธานาธิ บดี รองประธานาธิ บดี โฆษก และรัฐมนตรี ที่เกี่ยวข้ องแปดคน) มี
ความผิดและละทิง้ หน้ าที่ในการด�ำเนินการตามกฎหมายหมายเลข 40/2004
ว่าด้ วยระบบการประกันสังคม และประกาศให้ จ�ำเลยด�ำเนินการดังกล่าวทันที
โดยให้ ท�ำตามพระราชบัญญัติผ้ ใู ห้ การประกันสังคม กล่าวคือ ให้ ออกกฎหมาย
เพื่อปรับเปลี่ยนหน่วยงานที่จดั การเรื่ องระบบการประกันสังคม ร่างกฎเกณฑ์และ
กฤษฎีกาประธานาธิบดีตามที่ระบุเอาไว้ ในรัฐธรรมนูญหัวข้ อกฎหมายว่าด้ วยเรื่ อง
ระบบประกันสังคมแห่งชาติ ปรับการด�ำเนินงานของบริ ษัทที่จดั การเรื่ องระบบ
ประกันสังคมที่มีอยู่ให้ ตรงกับกฎหมายว่าด้ วยเรื่ องระบบประกันสังคมแห่งชาติ
ที่ออกมาในปี 2557 ชัยชนะที่เกิดขึ ้นในที่สดุ ของฝ่ ายโจทก์ท�ำให้ เกิดความมัน่ ใจ
ภายในสหภาพแรงงานและผู้ใช้ แรงงานโดยทัว่ ไป และเป็ นการตังบรรทั
้
ดฐานทาง
กฎหมายที่แข็งแกร่ งและก่อให้ เกิดอ�ำนาจเชิงสถาบันที่ท�ำให้ การเรี ยกร้ องของ
พวกเขานันชอบด้
้
วยกฎหมาย
หลังจากค�ำตัดสินของศาล คณะกรรมการชุดพิเศษที่ประกอบด้ วยสมาชิกสภาฯ
____________________

คณะปฏิบตั ิการงานประกันสังคมฟ้องศาลแทนคน 120 คนจากองค์กรภาคประชาสังคมและ
ผู้มีวชิ าชีพแขนงต่างๆ รวมทังสหภาพแรงงาน
้
องค์กรไม่แสวงหาผลก�ำไร องค์กรของผู้ใช้ แรงงาน
ในประเทศ ผู้ใช้ แรงงานที่เป็ นผู้อพยพ นักกฎหมาย ผู้ใช้ แรงงานนอกระบบ นักข่าว ผู้เชี่ยวชาญ
และนักศึกษา ศูนย์กลางสิทธิสหภาพแรงงานเป็ นสถาบันผู้น�ำซึง่ ดูแลการจัดกิจกรรมต่างๆ ที่
เกี่ยวข้ องกับการฟ้องร้ อง รวมถึงการร่างค�ำฟ้องร้ อง การเข้ าศาลเพือ่ ฟั งการว่าความ และประสาน
งานกับตัวแทนฝ่ ายกฎหมาย 20 คนจากฝ่ ายสนับสนุนของสหภาพแรงงาน
7
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ได้ ถูก จัด ตัง้ ขึน้ และเริ่ ม พิ จ ารณาพระราชบัญ ญัติ ผ้ ูใ ห้ ก ารประกัน สัง คมอย่า ง
เคร่ งเครี ยด คณะปฏิบตั ิการงานประกันสังคมคอยสังเกตการณ์ การท�ำงานของ
คณะกรรมการชุดพิเศษอย่างใกล้ ชดิ โดยให้ เจ้ าหน้ าทีห่ ลายคนประจ�ำการทีร่ ะเบียง
ของห้ อ งประชุม ในสภาฯ ทุก วัน เพื่ อ สัง เกตการณ์ ก ารอภิ ป รายที่ เ กิ ด ขึน้ การ
สังเกตการณ์ยงั รวมไปถึงการสือ่ สารโดยตรงกับสมาชิกสภานิตบิ ญ
ั ญัติ โดยเฉพาะ
เพื่อตอบโต้ ในกรณีที่พวกเขาให้ ข้อมูลผิดหรื อพยายามหยุดการอภิปราย กลยุทธ์นี ้
ได้ รับการพิสจู น์ว่าได้ ผล สมาชิกสภานิติบญ
ั ญัติตระหนักได้ ว่าพวกเขาก�ำลังถูก
เฝ้ามอง และคณะปฏิบตั ิการงานประกันสังคมก็สามารถมีอิทธิ พลโดยตรงกับ
สมาชิกแต่ละคนในคณะกรรมการชุดพิเศษโดยเฉพาะเมื่อมีการยกหัวข้ อหนึง่ ๆ ขึ ้น
อภิปรายในที่ประชุม
เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการส่งข้ อความถึงสมาชิกสภานิติบญ
ั ญัติ จึงมักมีการส่ง
ข้ อความเป็ นร้ อยๆ ข้ อความแก่พวกเขาในเวลาเดียวกัน โดยคณะปฏิบตั ิการงาน
ประกันสังคมจะให้ ค�ำแนะน�ำผู้สงั เกตการณ์วา่ ควรจะส่งข้ อความอย่างไรให้ ได้ ผล
ที่สดุ รวมทังแนะน�
้
ำการใช้ ค�ำในข้ อความ การส่งข้ อความผ่านบัญชีโซเชียลมีเดีย
ซึง่ ตังขึ
้ ้นเพื่อสนับสนุนกิจกรรมของคณะปฏิบตั ิการฯ บัญชีโซเชียลมีเดียดังกล่าว
ยังใช้ เพื่อรวบรวมและปรับปรุงข้ อมูลให้ ใหม่อยูเ่ สมอเพื่อที่ผ้ สู นับสนุนคณะปฏิบตั ิ
การฯ ในภูมิภาคต่างๆ จะได้ ตดิ ตามเหตุการณ์ที่เกิดขึ ้นในสภาฯ ได้ อย่างทันท่วงที
ข้ อมูลนันประกอบไปด้
้
วยบันทึกการประชุมในรัฐสภา ขันตอนการเตรี
้
ยมการตอบโต้
และการเคลือ่ นไหว บัญชีโซเชียลมีเดียนี ้ได้ รับการจัดการร่วมกันโดยสมาชิกหลักๆ
ของคณะปฏิบตั กิ ารฯ ประมาณ 20 คน ในช่วงกลางปี 2554 สมาชิกของคณะปฏิบตั ิ
การฯ มีมากกว่า 6,000 คนและเว็บไซต์ของพวกเขายังเป็ นสื่อกลางที่ได้ ผลในการ
อภิปรายและการแบ่งปั นความรู้และประสบการณ์ที่เกี่ยวข้ องกับการประกันสังคม
และปั ญหาแรงงานที่กว้ างกว่า และเมื่อผู้ใช้ แรงงานจ�ำนวนมากสามารถเข้ าถึง
อินเทอร์ เน็ตได้ อย่างสม�่ำเสมอทางโทรศัพท์มือถือ เฟซบุ๊กได้ กลายเป็ นเครื่ องมือ
ที่ได้ ผลสูงในการรวมพลผู้ใช้ แรงงานและในที่สดุ ก็มีสว่ นท�ำให้ คณะปฏิบตั กิ ารงาน
ประกันสังคมได้ รับชัยชนะอย่างชัดเจนเมือ่ สภาฯ และรัฐบาลเห็นพ้ องกันและอนุมตั ิ
ให้ พระราชบัญญัติผ้ ใู ห้ การประกันสังคมกลายเป็ นกฎหมายในวันที่ 28 ตุลาคม
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2554 ซึง่ ทังหมดนี
้
้ท�ำให้ เห็นศักยภาพของคณะปฏิบตั ิการฯ ในการออกเสียงและ
เป็ นตัวกลางได้ เป็ นอย่างดี
อย่างไรก็ตาม แม้ ศาลจะมีคำ� ตัดสินออกมาแล้ วแต่รัฐบาลก็ยงั แสดงความไม่เต็มใจ
ในการท�ำตามค�ำสัง่ ของศาล รัฐบาลอุทธรณ์ ต่อศาลสูงสุดซึ่งท�ำให้ ขนตอนการ
ั้
ฟ้องร้ องขยายเวลาต่อไปอีก ยิ่งไปกว่านัน้ ในการประชุมรัฐสภา ตัวแทนรัฐบาล
ไม่ได้ แสดงให้ เห็นถึงความเชื่อมัน่ ที่จะสานต่อเรื่ องพระราชบัญญัตผิ ้ ใู ห้ การประกัน
สังคม ปฏิเสธทีจ่ ะท�ำตามประเด็นหลักๆ หลายประเด็นตามทีร่ ะบุเอาไว้ ในกฎหมาย
ว่าด้ วยระบบประกันสังคมแห่งชาติ และเรียกร้ องให้ ทบทวนกฎหมายก่อนจะด�ำเนิน
งานตามพระราชบัญญัติผ้ ใู ห้ การประกันสังคม ประเด็นหนึง่ ที่รัฐบาลคัดค้ านเป็ น
พิเศษคือการปรับโครงสร้ างบริ ษัทของรัฐซึ่งรับผิดชอบเรื่ องการประกันสังคมทัง้
สีแ่ ห่ง รัฐบาลแย้ งว่าการกระท�ำเช่นนันจะท�
้ ำร้ ายเศรษฐกิจของชาติ (Media Indonesia 20 กันยายน 2553)
การใช้ กลยุทธ์ถว่ งเวลาของรัฐบาลท�ำให้ คณะปฏิบตั กิ ารงานประกันสังคมต้ องเพิม่
ความพยายามของตนให้ มากขึ ้น ซึง่ รวมถึงการวางแผนการประท้ วงครัง้ ใหญ่ที่สดุ
ของผู้ใช้ แรงงานตังแต่
้ เกิดการปฏิรูป โดยจะจัดในเดือนตุลาคม 2554 และส่งผลให้
ต้ องปิ ดพื ้นที่อตุ สาหกรรมหลายแห่ง เส้ นตายของสภาฯ ในการปิ ดประชุมคือวันที่
28 ตุลาคม 2554 และเมื่อถึงตอนนัน้ ถ้ าสภาฯ ยังไม่ลงมติ พระราชบัญญัติจะ
ถึงทางตันและการพิจารณาพระราชบัญญัติต้องเลื่อนออกไปจนกระทัง่ หลังการ
เลือกตังครั
้ ง้ หน้ า ดังนัน้ คณะปฏิบตั ิการฯ จึงถึงจุดที่ถอยไม่ได้ แล้ ว หนึ่งอาทิตย์
ก่อนเส้ นตายซึง่ ตรงกับวันที่ 21 ตุลาคม 2554 การประชุมระหว่างรัฐบาลกับคณะ
กรรมการชุดพิเศษถูกยกเลิกเนื่องจากมีการสลับต�ำแหน่งของสมาชิกในคณะ
รัฐมนตรีซงึ่ วางแผนเอาไว้ แล้ ว โดยเหตุการณ์เกิดขึ ้นในช่วงทีป่ ระธานาธิบดียโู ดโยโน่
สัง่ ห้ ามไม่ให้ รัฐมนตรี ทกุ คน “ตัดสินใจเรื่ องส�ำคัญทางยุทธศาสตร์ ” (Republika
12 ตุลาคม 2554) คณะปฏิบตั กิ ารงานประกันสังคมสงสัยว่ารัฐบาลก�ำลังใช้ กลยุทธ์
ถ่วงเวลาจึงตัดสินใจใช้ ทรัพยากรทังหมดที
้
่มีเพื่อเพิ่มแรงผลักดันให้ เกิดการปฏิรูป
ขึ ้น ณ จุดนี ้ รัฐสภาตระหนักว่ามีการวางแผนการประท้ วงขึ ้น จึงตกลงว่าวันที่ 28
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ตุลาคม 2554 คือวันที่พวกเขาต้ องตัดสินใจว่าจะอนุมตั พิ ระราชบัญญัตหิ รื อไม่
ในวันที่ 28 ตุลาคม 2554 หลังจากโน้ มน้ าวผู้น�ำในสภาฯ ผู้น�ำพรรคการเมืองและ
ตัวแทนของรัฐบาล ผนวกกับการประท้ วงของผู้ใช้ แรงงานเรื อนหมื่นที่ค้างคืนด้ าน
นอกรัฐสภาในเมืองจาการ์ ต้าในเวลาเดียวกัน รัฐสภาและรัฐบาลอินโดนีเซียจึง
เห็นพ้ องให้ ผา่ นพระราชบัญญัตผิ ้ ใู ห้ การประกันสังคมในที่สดุ
ถึงแม้ จะเกิดความขัดแย้ งขึ ้น แต่ช่วงนี ้ก็เป็ นช่วงเวลาแห่งประวัติศาสตร์ ที่ท�ำให้
ชาวอินโดนีเซียทุกคนเข้ าถึงการประกันสังคมอย่างทัว่ ถึง กฎหมายฉบับใหม่ระบุ
ให้ มีผ้ ใู ห้ การประกันสังคมสองชุด ชุดที่ 1 จะรับผิดชอบเรื่ องการดูแลสุขภาพของ
คนอินโดนีเซียแบบถ้ วนหน้ าคือครอบคลุมคนอินโดนีเซียทุกคน ทังยั
้ งมีการแปลง
สินทรัพย์ สภาพสมาชิกและปรับเปลีย่ นโครงสร้ างของ บ.อาร์ กส์ จ�ำกัด และโอนถ่าย
โครงการต่างๆ ออกจาก บ. จัมซอสเทก จ�ำกัด และ บ. อาซาบริ จ�ำกัด ซึง่ ทังหมดนี
้
้
จะเริ่ มด�ำเนินการในวันที่ 1 มกราคม 2557 ผู้ให้ การประกันสังคมชุดที่ 2 จะจัดการ
เรื่องก�ำลังคนทีด่ แู ลเรื่องอุบตั เิ หตุจากการท�ำงาน การเสียชีวติ ผู้ใช้ แรงงานในวัยชรา
และสวัสดิการบ�ำนาญของผู้ใช้ แรงงานในระบบ หรื อการโอนถ่ายโครงการจาก
บ.จัมซอสเทก จ�ำกัดในวันที่ 1 มกราคม 2557 ซึง่ จะเริ่ มด�ำเนินงานต่อไปอีกครัง้ ใน
เดือนกรกฎาคม 2558 เป็ นอย่างช้ า (Kompas 28 ตุลาคม 2554 และ Jakarta Post
28 ตุลาคม 2554) ทังหมดนี
้
้นับเป็ นความส�ำเร็จในระดับหนึง่ ของอินโดนีเซียที่เดิน
ก้ าวแรกไปสูก่ ารมีระบบการประกันสังคมแบบถ้ วนหน้ าเพื่อประชาชนทุกคน
คณะปฏิบตั ิการงานประกันสังคม ซึง่ มีสหพันธ์ แรงงานของลูกจ้ างงานเหล็กของ
อินโดนีเซียเป็ นเสมือนกระดูกสันหลังอาจเป็ นตัวอย่างที่ดีที่สดุ ในอินโดนีเซีย ซึง่
ท�ำให้ เห็นว่าสหภาพแรงงานต่าง ๆ สามารถใช้ ความพยายามอย่างแรงกล้ าเพื่อท�ำ
หน้ าทีส่ ำ� คัญและท�ำประโยชน์ให้ สงั คมอินโดนีเซียได้ มากเพียงใด คณะปฏิบตั กิ ารฯ
ระดมทรัพยากรจากสหภาพแรงงานต่าง ๆ และองค์กรพัฒนาเอกชนที่ทำ� งานด้ าน
แรงงานจากที่ต่างๆ จากนักวิชาการ บุคคลที่เกี่ยวข้ อง รวมถึงนักการเมืองและ
สมาชิกในรั ฐสภาที่เห็นชอบกับการปฏิรูป สิ่งที่คณะปฏิบัติการฯ ท�ำคือความ
186

พยายามในการสร้ างพันธมิตรของกลุม่ ที่แตกต่างกันในระดับกว้ างโดยการน�ำของ
สหภาพฯ ที่ ประสบความส�ำเร็ จเป็ นครั ง้ แรก และก่อให้ เกิ ดผลลัพธ์ ที่ยิ่งใหญ่
กล่าวคือประชาชนทุกคนในประเทศสามารถเข้ าถึงการประกันสังคมได้ โดยผ่าน
การท�ำกิจกรรมของมวลชน การโน้ มน้ าวและการเข้ าไปรับฟั งการอภิปรายในสภาฯ
เป็ นต้ น ซึง่ การกระท�ำดังกล่าวเป็ นวิธีหนึง่ ที่ท�ำให้ ขบวนการสหภาพแรงงานที่เพิ่ง
ก่อตังได้
้ ไม่นานในอินโดนีเซียมีอำ� นาจเชิงสถาบัน ยิง่ ไปกว่านัน้ การท�ำงานทีผ่ า่ นมา
ของคณะปฏิบตั ิการงานประกันสังคมและสหพันธ์ แรงงานของลูกจ้ างงานเหล็ก
ของอินโดนี เซียยังส่งสัญญาณบอกว่าจะมี การเปลี่ยนแปลงกรอบความคิดที่
ส�ำคัญเกี่ยวกับสหภาพแรงงานในอินโดนีเซียจากทีเ่ คยเป็ นสหภาพทีส่ นใจประเด็น
ปากท้ อง ประเด็นทางเศรษฐกิจ มาสนใจในประเด็นทางสังคม และนั่นท�ำให้
สหภาพแรงงานมีแรงบันดาลใจและความมัน่ ใจในศักยภาพและความสามารถของ
ตนในการโน้ มน้ าวให้ เกิดความก้ าวหน้ าในอนาคต
หลังจากคณะปฏิบตั ิการงานประกันสังคมประสบความส�ำเร็ จในการผลักดันให้
พระราชบัญญัติผ้ ูให้ การประกันสังคมกลายเป็ นแนวทางของผู้ด�ำเนินงานตาม
กฎหมายว่าด้ วยเรื่ องระบบประกันสังคมแห่งชาติแล้ ว สหพันธ์แรงงานของลูกจ้ าง
งานเหล็กของอินโดนีเซียได้ สร้ างความเชื่อมัน่ มากขึ ้นในฐานะกลุ่มนักการเมือง
รุ่นใหม่ และยังคงข้ องเกี่ยวกับการเมืองในระดับปฏิบตั กิ ารอย่างการเลือกตังทั
้ ว่ ไป
(การเลือกตังสมาชิ
้
กสภาผู้แทนราษฎรและประธานาธิบดี) ในปี 2557 โดยมีจดุ
มุ่งหมายเพื่อใช้ แรงกระตุ้นที่ก�ำลังเกิดขึน้ ในการเพิ่มอ�ำนาจการต่อรองให้ ผ้ ูใช้
แรงงานและสหภาพแรงงาน โดยเฉพาะอย่างยิง่ ในระดับท้ องถิน่ และเพือ่ แสดงออก
ว่าผู้ใช้ แรงงานไม่ได้ ตอ่ สู้เพือ่ ปกป้องผลประโยชน์ของตนเท่านัน้ แต่ยงั ท�ำเพือ่ สังคม
ด้ วย อันเป็ นแนวคิดที่เกิดขึ ้นจากค�ำกล่าวอย่างไม่เป็ นทางการระหว่างการเลือกตัง้
ที่วา่ “ดาริ พาบริ ก เค พาบลิก (dari pabrik ke publik)” ที่แปลได้ วา่ “จากโรงงาน
ถึงสังคม” (Koran Perdjoeangan [สื่ออย่างเป็ นทางการของสหพันธ์ สหภาพแรงงานของลูกจ้ างเหล็ก] 9 เมษายน 2557)
ความพยายามเหล่านีย้ งั รวมไปถึงการส่งนักสหภาพแรงงาน ซึ่งส่วนใหญ่เป็ น
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เจ้ าหน้ าทีใ่ นองค์กร ให้ เข้ าท�ำงานในฐานะสมาชิกสภาฯ ในระดับภูมภิ าคและให้ การ
สนับสนุนผู้สมัครเข้ ารับการเลือกตังประธานาธิ
้
บดีบางคนเป็ นพิเศษ กลยุทธ์ของ
สหภาพแรงงานที่ใช้ เพื่อให้ ได้ คะแนนเสียงจากสมาชิกยังเป็ นโอกาสให้ ความรู้แก่
ผู้ใช้ แรงงานเรื่ องสิทธิทางการเมืองและโอกาสของพวกเขาในการมีส่วนร่ วมทาง
บวกในการพัฒนาประเทศ สหภาพแรงงานและสมาชิกเชือ่ ว่าการเข้ าร่วมกับรัฐสภา
จะท�ำให้ พวกเขาเข้ าไปเกี่ยวข้ องกับการเปลี่ยนแปลงนโยบายและกฎเกณฑ์ตา่ งๆ
ของประเทศได้ อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ ้น เพือ่ ท�ำให้ มนั่ ใจว่านโยบายและกฎเกณฑ์
เหล่านันยุ
้ ตธิ รรมกับผู้ใช้ แรงงานและประชาชนชาวอินโดนีเซียโดยทัว่ ไปหรือไม่ และ
ยังเป็ นก้ าวกระโดดเพื่อการเพิ่มอ�ำนาจเชิงสถาบันในประเทศด้ วย ซึง่ เรื่ องนี ้จะมี
การวิเคราะห์ในส่วนต่อไป
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เมื่อแรงงานเข้าสู่การเลือกตั้งทางการเมือง 2557

ยุทธศาสตร์ ทางการเมืองของขบวนการแรงงานส่วนใหญ่แล้ วคือการด�ำเนินงาน
ของผู้น�ำแรงงานที่เริ่ มตระหนักได้ ว่าวิธีการเรี ยกร้ อง “โดยตรง” เช่นการเรี ยกร้ อง
ให้ ขึ ้นค่าแรงนันไม่
้ ได้ ผลทุกครัง้ เพราะต้ องใช้ พลังงานและความอดทนอย่างมาก
ในการระดมพลเพื่อเคลื่อนไหวซึง่ ยากที่จะบรรลุผล ในขณะที่ฐานทางการเมือง
ของพวกเขาเองยัง อ่อ นแออยู่ ฉะนัน้ สหภาพแรงงานส่ว นใหญ่ จึง เริ่ ม แสดง
บทบาททางการเมืองในระดับปฏิบัติการโดยการส่งผู้ปฏิบัติงานของตนเข้ าสู่
พรรคการเมืองหลากหลายพรรคเพื่อเป็ นผู้สมัครรับการเลือกตังเป็
้ นสมาชิกสภา
นิติบญ
ั ญัติทงในระดั
ั้
บชาติและระดับท้ องถิ่น
การกระท�ำดังกล่าวไม่ใช่ยทุ ธศาสตร์ ใหม่ของฝ่ ายแรงงาน เพราะในการเลือกตัง้
ปี 2552 ผู้ปฏิบตั ิงานจากสหภาพแรงงานหลายแห่งเข้ าสมัครรับเลือกตังสมาชิ
้
ก
สภานิติบญ
ั ญัติในนามพรรคการเมืองหลายพรรค ซึ่งปกติแล้ วการลงสมัครรับ
เลือกตังจะเป็
้
นเรื่ องส่วนตัวของแต่ละคน สหภาพมีสว่ นเข้ าไปข้ องเกี่ยวทางอ้ อม
เท่านัน้ สิง่ ที่นบั เป็ นเรื่ องใหม่ในการเลือกตังปี
้ 2557 คือการที่สหภาพแรงงานเข้ า
สนับสนุนให้ ผ้ ปู ฏิบตั ิการของตนลงรับสมัครเป็ นสมาชิกสภานิติบญ
ั ญัติอย่างเป็ น
ทางการและเปิ ดเผย รวมทังใช้
้ โครงสร้ างการท�ำงานของตนโดยเฉพาะในภูมิภาค
เพื่อจัดการรณรงค์และการระดมสมาชิกในการสนับสนุนผู้สมัครที่พวกเขาชื่นชอบ
ในบรรดาสหภาพแรงงานที่ทดลองใช้ ยทุ ธศาสตร์ ทางการเมืองนี ้ หน่วยงานที่ใช้
ยุทธศาสตร์ ดงั กล่าวอย่างสังเกตเห็นได้ ชดั คือสหพันธ์แรงงานของลูกจ้ างงานเหล็ก
ของอินโดนีเซีย ซึง่ สนับสนุนให้ ชนชันแรงงานพยายามเข้
้
าไป “เล่นการเมือง” ให้ ได้
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และยุทธศาสตร์ นี ้ได้ กลายเป็ นงานหลักของสหพันธ์ฯ ทีด่ �ำเนินงานในปี 2557 ความ
ส�ำเร็ จของสหพันธ์ ฯ ในการสร้ างอ�ำนาจเชิงโครงสร้ างและศักยภาพในการระดม
สมาชิกยังเสริ มสร้ างความมัน่ ใจให้ หน่วยงานลงเล่นการเมืองด้ วย
ในการลงเล่นการเมือง สหภาพแรงงานได้ รับแรงสนับสนุนจากหน่วยงานภายนอก
หลายแห่งซึง่ เป็ นเรื่ องส�ำคัญที่ควรกล่าวถึง โดยเฉพาะอย่างยิ่งการสนับสนุนจาก
องค์กรพัฒนาเอกชนในเมืองจาการ์ ต้าที่ท�ำงานด้ านแรงงานที่ใช้ ชื่อว่าศูนย์กลาง
สิทธิ สหภาพแรงงาน (TURC) ซึ่งท�ำงานอย่างแข็งขันมาตลอดเพื่อสร้ างความ
เข้ มแข็งแก่กลุม่ ผู้ใช้ แรงงานทีร่ วมตัวกันในอินโดนีเซียโดยเน้ นไปทีก่ ลุม่ ผู้ใช้ แรงงาน
ในเขตเบกาซี ซึง่ อยู่ห่างจากเมืองหลวงจาการ์ ต้าไปทางตะวันออกเป็ นระยะทาง
40 กิโลเมตร8 กลุม่ ดังกล่าวมีชื่อว่าโอมาฮ์ทานิ ซึง่ แปลตรงตัวได้ วา่ “สภาชาวบ้าน”
และเดิมทีท�ำงานเพื่อสนับสนุนกลุ่มชาวบ้ านในเขตเบกาซีในจังหวัดจาวากลาง
เท่านัน้ แต่ตอ่ มาพวกเขาขยายการท�ำงานเรื่ องแรงงานด้ วย โดยต้ องขอบคุณการ
ริ เริ่ มของศูนย์กลางสิทธิสหภาพแรงงาน9 และคณะสังคมศาสตร์ และรัฐศาสตร์
ของมหาวิทยาลัยกาดจามาดา ซึ่งบังเอิญก� ำลังท�ำวิจยั เรื่ องประชาธิ ปไตยและ
____________________
ในเขตเบกาซี มีนกั เคลือ่ นไหวของสหพันธ์สหภาพแรงงานของลูกจ้ างงานเหล็กของอินโดนีเซีย
จ�ำนวนเก้ าคนที่เป็ นผู้สมัครเข้ าเป็ นสมาชิกสภานิติบญ
ั ญัติ โดยสี่คนเป็ นผู้สมัครในระดับเขต
เบกาซี หนึง่ คนในระดับจังหวัดจาวา หนึง่ คนในสภาผู้แทนราษฎรของส่วนกลาง และหนึง่ คนเป็ น
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรในระดับภูมิภาค เดิมทีพวกเขาใช้ ความพยายามของตนเองจนได้ รับ
การเสนอชื่อ แต่ตอ่ มาองค์กรก็สนับสนุนพวกเขา แผนการเริ่มแรกในการคัดเลือกบุคคล “ภายใน
องค์กร” เพือ่ เสนอชื่อผู้ทสี่ มาชิกในกลุม่ สนับสนุนมากทีส่ ดุ ถูกยกเลิกไปเพราะผู้น�ำระดับชาติของ
สหพันธ์ สหภาพแรงงานของลูกจ้ างงานเหล็กปฏิเสธการคัดเลือกดังกล่าว เนื่องจากพวกเขามี
ผู้สมัครที่ชื่นชอบอยูแ่ ล้ ว และถ้ าต้ องใช้ วิธี “เลือกตัง”้ ภายใน คนเหล่านันอาจไม่
้
ได้ รับการเลือก
เพราะสมาชิกไม่มีความรู้ เกี่ ยวกับผู้สมัครที่สหพันธ์ ฯ สนับสนุน (ข้ อมูลจากการสัมภาษณ์
นักเคลื่อนไหวของสหพันธ์สหภาพแรงงานขอลูกจ้ างงานเหล็ก) งานส�ำคัญๆ ได้ รับการจัดการ
โดยโอบง ทาโบรนิ ผู้ประสานงานของสหพันธ์ฯ ที่สาขาของสหพันธ์ฯ ในเขตเบกาซี ซึง่ ดูแลไม่ให้
เกิดความขัดแย้ งระหว่างผู้สมัครทีเ่ ข้ ารับการเลือกตังในพื
้ ้นทีห่ นึง่ ๆ ซึง่ เป็ นเรื่องทีส่ หพันธ์ล้มเหลว
ในการด�ำเนินงานทางการเมืองในภูมิภาคอื่นๆ อย่าง บาตาน เป็ นต้ น (ข้ อมูลจากการสนทนา
เป็ นการส่วนตัวกับฮอนโดโก วิโบโว ผู้ประสานงานของกลุม่ โอมาฮ์ทานิในเขตบาตัง จังหวัดจาวา)
8
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การพัฒนาในเวลานันพอดี
้
โดยมีเรื่ องการเคลื่อนไหวของชนชันแรงงานเป็
้
นหัวข้ อ
การวิจยั ข้ อหนึง่ ศูนย์กลางสิทธิสหภาพแรงงานมีบทบาทส�ำคัญในฐานะตัวเชื่อม
หน่วยงานทังสามที
้
่สนับสนุนให้ สหภาพแรงงาน “เล่นการเมือง”
ศูนย์กลางสิทธิสหภาพแรงงานจัดการฝึ กอบรมหลายหัวข้ อ ตังแต่
้ การให้ ข้อมูลและ
มุมมองเรื่ องความส�ำคัญของการเข้ าไปเล่นการเมืองของชนชันแรงงานแก่
้
สมาชิก
ของสหพันธ์แรงงานของลูกจ้ างงานเหล็ก ไปจนถึงการอบรมผู้ลงคะแนนเสียงและ
สังเกตการณ์การเลือกตังโดยร่
้
วมมือกับหน่วยงานตรวจสอบการเลือกตัง้ พวกเขา
ด�ำเนินการดังกล่าวอย่างเป็ นเอกเทศและไม่เก็บค่าใช้ จ่าย และยังน� ำผู้บรรยาย
ซึ่งเป็ นสมาชิกรั ฐสภาและนักเคลื่อนไหวเรื่ องการเลือกตัง้ มาที่เขตเบกาซีด้วย
ศูนย์กลางสิทธิสหภาพแรงงานอธิบายว่าถึงแม้ สหพันธ์แรงงานของลูกจ้ างงานเหล็ก
จะก�ำลังทดลองลงเล่นการเมืองในหลายภูมิภาคที่สมาชิกของหน่วยงานอาศัยอยู่
แต่ศนู ย์กลางสิทธิสหภาพแรงงานก็เลือกสนับสนุนกลุ่มคนในเขตเบกาซีเท่านัน้
เพราะมีทรัพยากรจ�ำกัด และถ้ าต้ องการให้ การรณรงค์ประสบความส�ำเร็ จ “พวก
เราต้ องยึดมัน่ ในคติของการเคลือ่ นไหวคือการไม่หยุดแม้ ล้มเหลว” (ข้ อมูลจากการ
สนทนาเป็ นการส่วนตัวกับอันดริโก โอตัง จากศูนย์กลางสิทธิสหภาพแรงงาน เดือน
สิงหาคม 2558)

____________________

กลุ่มโอฮ์มาทานิเป็ นที่ร้ ู จกั กันดีในฐานะกลุ่มที่สนับสนุนสิทธิของชาวนาในเขตบาตังที่มีเรื่ อง
ขัดแย้ งกับบริ ษัทปลูกใบชาเรื่ องการใช้ พื ้นที่ ซึง่ ชาวนาเป็ นฝ่ ายชนะเมื่อสามารถเอาที่ดินมาใช้
ท�ำอาชีพได้ ในทีส่ ดุ ผู้นำ� ของพวกเขา ฮอนโดโก วิโบโว ได้ รับรางวัลสิทธิมนุษยชนยัพเทียมเฮียน
(Yap Thiam Hien Human Rights Award) ที่มีเกียรติในปี 2558 จากการท�ำงานเพื่อชาวนาของ
กลุ่มโอมาฮ์ทานิ (Jakarta Post 20 มกราคม 2559) การมีส่วนร่ วมของเขาในการท�ำให้ ผ้ ใู ช้
แรงงาน “เล่นการเมือง” มีความส�ำคัญเพราะเขามีประสบการณ์ในระดับปฏิบตั ิจากการเข้ าไป
เกี่ยวข้ องกับพรรคประชาธิปไตยเพื่อการต่อสู้ของอินโดนีเซีย (PDIP) และการเลือกตังในเขต
้
บาตังเมื่อหนึง่ ปี ก่อนหน้ านี ้
9
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การทดลองลงเล่นการเมืองของสหภาพแรงงานในการเลือกตังปี
้ 2557 แบ่งได้ เป็ น
สองช่วง ช่วงแรกคือการเข้ าร่ วมการเลือกตัง้ สมาชิกสภานิติบญ
ั ญัติในวันที่ 9
เมษายน 2557 และช่วงที่สองคือการเลือกตังประธานาธิ
้
บดีในวันที่ 9 กรกฎาคม
2557 ในการเลือกตังสมาชิ
้
กสภานิติบญ
ั ญัตินนั ้ การลงเล่นการเมืองภาคปฏิบตั ิ
ของสหภาพแรงงานส่งผลในทางบวก แต่ก็เกิดการวิพากษ์ วิจารณ์บ้าง สหภาพแรงงานไม่เพียงแต่สร้ างความตระหนักเรื่ องการเมืองแก่ผ้ ูใช้ แรงงานในระบบ
โดยเฉพาะในเขตเบกาซีซงึ่ เป็ นพื ้นที่หลักในการเคลือ่ นไหวเรื่ องแรงงานในปั จจุบนั
ได้ เป็ นผลส�ำเร็ จเท่านัน้ แต่ยงั ส่งนักเคลื่อนไหวสองคนเข้ าสูส่ ภาผู้แทนราษฎรของ
ภูมภิ าคเบกาซีได้ ด้วย (Antaranews.com 5 สิงหาคม 2557) อย่างไรก็ตาม ส�ำหรับ
การเลือกตัง้ ประธานาธิ บดีและรองประธานาธิ บดีนัน้ เนื่องจากมีผ้ ูเข้ ารั บการ
เลือกตังจากพรรคการเมื
้
องเพียงสองฟาก บวกกับยุทธวิธีการหาเสียงที่สกปรก
ซึง่ มุง่ ท�ำร้ ายชือ่ เสียงของโจโค วิโดโด้ ผู้สมัครเป็ นประธานาธิบดีคนหนึง่ ท�ำให้ สงั คม
และสหภาพแรงงานแตกแยกเป็ นสองฝ่ ายอย่างเด่นชัดขึ ้น โดยความแตกแยกถึง
จุด สูง สุด เมื่ อ มี ก ารประกาศจัด ตัง้ คณะกรรมการการเลื อ กตัง้ ขึน้ ในวัน ที่ 22
กรกฎาคม 2557 ซึง่ จะขยายความต่อไป
การเลือกตัง้ สมาชิกสภานิตบิ ญ
ั ญัติ
ถึงแม้ ผ้ สู มัครส่วนใหญ่จะไม่สามารถเข้ าเป็ นส่วนหนึ่งในรัฐสภาในส่วนกลางได้
แต่มผี ้ สู มัครเข้ ารับการเลือกตังเป็
้ นสมาชิกสภานิตบิ ญ
ั ญัตจิ ากสหพันธ์แรงงานของ
ลูกจ้ างงานเหล็กของอินโดนีเซียได้ รับการเลือกเข้ าไปท�ำงานในรัฐสภาของภูมภิ าค
เบกาซี คนแรกคือเนอร์ ดิน มูฮิดนิ จากพรรคอาณัตแิ ห่งชาติ (National Mandate
Party) ซึง่ เป็ นผู้น�ำของผู้ใช้ แรงงานในบริ ษัทเครื่ องใช้ ไฟฟ้าแห่งหนึง่ ในเขตเบกาซี
และคนที่สองคือนยูมาโน่ จากพรรคประชาธิปไตยเพื่อการต่อสู้ของอินโดนีเซีย
(Indonesian Democratic Party of Struggle หรื อพรรค PDIP) ซึง่ เป็ นผู้ใช้ แรงงาน
ที่ถูกให้ ออกจากงานและเข้ าไปท�ำงานด้ านกฎหมายเพื่อสนับสนุนสมาชิกของ
สหพันธ์แรงงานของลูกจ้ างงานเหล็ก
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เมือ่ ดูจากสถิตแิ ล้ ว ทังผู
้ ้ ทไี่ ด้ รับการเลือกตังให้
้ เข้ าไปท�ำงานในรัฐสภาระดับภูมภิ าค
และตัวสหพันธ์แรงงานของลูกจ้ างงานเหล็กเองต่างได้ รับการคาดหวังให้ มีอทิ ธิพล
ทางการเมืองในท้ องถิ่น ในพิธีเข้ ารับต�ำแหน่ง ณ ที่วา่ การเขตเบกาซี มีการเฉลิม
ฉลองโดยให้ พวกเขานัง่ บน “รถจี๊ปของทหาร” ซึง่ ติดตังล�
้ ำโพงซึง่ เคยใช้ ในการน�ำ
การประท้ วงมาก่อน และมีการเดินแห่พวกเขาไปที่เขตซึ่งดึงดูดความสนใจของ
สาธารณะและมีสื่อมวลชนสนใจท�ำข่าวเกี่ยวกับการเข้ ารับต�ำแหน่งด้ วย
อย่างไรก็ตาม สิง่ ที่หลุดรอดไปจากความสนใจของสาธารณะและการท�ำข่าวของ
สื่อมวลชน รวมทังสิ
้ ่งที่สมาชิกของสหพันธ์แรงงานของลูกจ้ างงานเหล็กหลายคน
ไม่เข้ าใจคือทีพ่ วกเขาประสบความส�ำเร็จได้ สว่ นหนึง่ เป็ นเพราะโชคช่วย ไม่ใช่เพราะ
พวกเขาสามารถโน้ มน้ าวให้ สมาชิกในเขตเบกาซีลงคะแนนเสียงให้ ผ้ สู มัครจาก
สหพันธ์ ฯ ได้ ทงหมดเสี
ั้
ยทีเดียว ในรายงานระบุว่าเขตการเลือกตังของเนอร์
้
ดิ น
เป็ นท้ องที่ที่มีสมาชิกของสหพันธ์ฯ อาศัยอยูม่ ากกว่าเขตอื่นๆ ในฐานะของผู้สมัคร
จากพรรคอาณัตแิ ห่งชาติ เขาได้ คะแนนประมาณ 10,000 เสียงในเขตของเขาและ
เป็ นคะแนนทีม่ ากทีส่ ดุ ในบรรดาคะแนนของผู้สมัครเข้ าเป็ นสมาชิกสภานิตบิ ญ
ั ญัติ
ทังหมดจากพรรคนี
้
้ ในขณะที่พรรคอาณัติแห่งชาติได้ คะแนนเสียงรวมทังหมด
้
ประมาณ 22,000 เสียง ซึง่ ไม่มีใครได้ รับการคัดเลือกเข้ าสภาฯ เนื่องจากผู้ชนะต้ อง
มีคะแนนเสียงมากถึง 30,000 เสียงก่อน แต่เนอร์ ดนิ ได้ เก้ าอี ้ในสภาฯ หลังจากการ
นับคะแนนครัง้ ทีส่ องซึง่ เขาได้ เสียงจากพรรคการเมืองพรรคอืน่ ๆ ทีไ่ ม่ประสบความ
ส�ำเร็ จเพราะระบบดังกล่าว ฉะนันพวกเขาจึ
้
งไม่มีผ้ แู ทนในสภาฯ
ในขณะเดียวกัน นยูมาร์ โน่ ซึง่ เป็ นผู้สมัครจากพรรคประชาธิปไตยเพือ่ การต่อสู้ของ
อินโดนีเซียได้ คะแนน 6,000 เสียง ซึง่ เป็ นคะแนนที่มากเป็ นอันดับสองในบรรดา
ผู้สมัครทังหมดของพรรคนี
้
้ในเขตของเขา นยูมาร์ โน่ได้ รับประโยชน์จากความจริ ง
ที่ว่าพรรคประชาธิปไตยเพื่อการต่อสู้ของอินโดนีเซียเป็ นพรรคที่ชนะการเลือกตัง้
ปี 2557 และถึงแม้ พรรคจะชนะในการนับคะแนนรอบที่สอง แต่ก็สามารถชิงเก้ าอี ้
ทีส่ องในสภาฯ ท้ องถิ่นมาได้ จริงๆ แล้ ว นยูมาร์ โน่อ้างว่าถึงเขาจะตังที
้ มอาสาสมัคร
ผู้ใช้ แรงงานขึ ้นมาได้ แต่คะแนนเสียงส่วนใหญ่มาจากสมาชิกครอบครัวของภรรยา
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ที่สนับสนุนเขาซึง่ เป็ นผู้น�ำในชุมชนในท้ องถิ่น และไม่ได้ เป็ นผู้ใช้ แรงงาน10
นี่ แสดงให้ เห็นว่า โดยทั่วไปแล้ ว เสียงของผู้ใช้ แรงงานทางการเมื องนัน้ ยังไม่
แข็งแกร่ง และบอกไม่ได้ อย่างแน่นอนนักว่าสหภาพแรงงาน เช่น สหพันธ์แรงงาน
ของลูกจ้ างงานเหล็กเป็ นหน่วยงานที่จดั การเรื่ องศักยภาพการเคลือ่ นไหวได้ ดที ี่สดุ
เห็นได้ ชดั ว่าความเชื่อมัน่ ของสมาชิกสหภาพแรงงานที่มีตอ่ พรรคการเมืองนันยั
้ ง
คงมีมากกว่าองค์กรของพวกเขา แม้ ผ้ นู �ำสหภาพฯ ให้ ค�ำแนะน�ำแล้ ว นอกจากนี ้
ยังคงมีเพียงผู้ใช้ แรงงานในระดับผู้น�ำระดับชาติที่มีความตืน่ ตัวทางการเมือง ไม่ใช่
สมาชิกในสาขาหรื อในท้ องถิ่น พวกเขาจึงล้ มเหลวในการมองว่าสมาชิกทัว่ ไป
ในระดับที่ต�่ำกว่าเป็ นกลุม่ คนที่เป็ นประชาธิปไตยในระดับรากหญ้ า ซึง่ อธิบายถึง
ความล้ มเหลวของผู้สมัครเข้ าเป็ นสมาชิกสภานิติบญ
ั ญัติอีกแปดคนจากสหพันธ์
แรงงานของลูกจ้ างงานเหล็กของอินโดนีเซีย
ถึงกระนัน้ เนอร์ ดนิ และนยูมาร์ โน่และสหพันธ์แรงงานของลูกจ้ างงานเหล็กประสบ
ความส�ำเร็ จในการทดลองท�ำงานทางการเมืองโดยสามารถเข้ าเป็ นสมาชิกสภาฯ
ในระดับภูมภิ าคได้ แรงสนับสนุนจากหน่วยงานอย่างเป็ นทางการจะท�ำให้ พวกเขา
สร้ างอิทธิพลได้ อย่างแน่นอน แต่ก็เป็ นเรื่ องส�ำคัญที่ควรรับทราบไว้ วา่ ความส�ำเร็ จ
ดังกล่าวไม่ใช่ผลงานของสหพันธ์แรงงานของลูกจ้ างงานเหล็กเพียงล�ำพังเท่านัน้
แต่ร วมถึง องค์ ก รและบุค คลหลากหลายระดับ ที่ ส นับ สนุน การทดลองลงเล่น
การเมืองนี11้ ในบางบริ บท ความส�ำเร็ จของพวกเขาอาจสร้ างแรงบันดาลใจให้
____________________

นยูมาร์ โน่ยงั อ้ างอีกว่าเดิมที เขาไม่ได้ รับ “ค�ำอวยพร” จากผู้น�ำของสหพันธ์สหภาพแรงงาน
ของลูกจ้ างงานเหล็กของอินโดนีเซียที่เข้ ารับการเลือกตัง้ ซึง่ ส่งผลกระทบกับกลยุทธ์และโอกาส
ของหน่วยงาน เขาอ้ างว่าอาศัยอยูใ่ นภูมภิ าคทีก่ ารเลือกตัง้ “ดุเดือดทีส่ ดุ ” เพราะไม่ใช่เขตเลือกตัง้
ของผู้ใช้ แรงงานและไม่มีสมาชิกของสหพันธ์ สหภาพแรงงานของลูกจ้ างงานเหล็กอาศัยอยู่ใน
ภูมิภาคนัน้ มากนัก นอกจากปั จจัยเรื่ องที่เขามีครอบครั วให้ การสนับสนุนแล้ ว เขายังได้ รับ
ผลประโยชน์เรื่ องหนึง่ จากการอยู่ในพื ้นที่ใกล้ ๆ กับริ เกอร์ ไดอาฮ์ ปิ ตาโลก้ า สมาชิกของพรรค
ประชาธิปไตยเพื่อการต่อสู้ของอินโดนีเซีย (PDIP) ผู้เคยจ้ างเขาท�ำงานเป็ นเจ้ าหน้ าที่ในสภา
ผู้แทนราษฎรมาก่อน (ข้ อมูลจากการสัมภาษณ์นยูมาร์ โน่ กุมภาพันธ์ 2559)
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นักกิจกรรมแรงงานและสหภาพอื่น ๆ ของพวกเขาในพื ้นที่อื่นของประเทศได้ อย่าง
มากมาย
อย่างไรก็ตาม สถานการณ์ท่ีแตกต่างออกไปเกิดขึ ้นในการเลือกตังประธานาธิ
้
บดี
และรองประธานาธิบดีซงึ่ ท�ำให้ เห็นลางร้ ายว่าสหภาพแรงงานก�ำลังจะแตกแยก
จากเหตุการณ์ที่เกิดขึ ้นก่อนและหลังการเลือกตังในวั
้ นที่ 9 กรกฎาคม 2557 ซึง่
เกี่ยวข้ องกับผลการนับคะแนนการเลือกตังโดยคณะกรรมการการเลื
้
อกตังของ
้
อินโดนีเซียในวันที่ 22 กรกฎาคม 2557 และด�ำเนินไปจนกระทัง่ ก่อนที่ศาลรัฐธรรมนูญจะจัดการข้ อพิพาทของผลการนับคะแนนดังกล่าวในวันที่ 21 สิงหาคม
2557
การเลือกตัง้ ประธานาธิบดี
ตรงกันข้ ามกับขันตอนการทดลองท�
้
ำงานทางการเมืองโดยลงรับการเลือกตังเป็
้ น
สมาชิกในสภา ในการเลือกตังประธานาธิ
้
บดีและรองประธานาธิบดีนนั ้ ผู้น�ำของ
สหพันธ์ แรงงานของลูกจ้ างงานเหล็กใช้ ยทุ ธศาสตร์ “บนลงล่าง” โดยผู้ตดั สินใจ
สนับสนุนปราโบโว ซุเบียนโต้ เป็ นผู้สมัครเป็ นประธานาธิบดี ซึง่ ต่อมาเป็ นนโยบาย
ของ องค์กร KPSI ซึง่ เป็ นองค์กรแรงงานระดับชาติที่สหพันธ์ แรงงานของลูกจ้ าง
เหล็กเป็ นสมาชิกได้ ให้ สตั ยาบันที่สนามกีฬาบังกาโน่ในวันที่ 1 พฤษภาคม 2557
ต่อหน้ าสมาชิกขององค์กรเกือบ 100,000 คน แต่ในทางปฏิบตั คิ อื การตัดสินใจของ
ซาอิด อิคบัลซึง่ เป็ นประธานกับผู้นำ� เพียงไม่กคี่ น การตัดสินใจนี ้สร้ างความแปลกใจ
____________________
นักเคลื่อนไหวเรื่ องแรงงานได้ ถามเป็ นเชิงวิจารณ์ว่าหลังจากสาบานตนเข้ ารับต�ำแหน่งแล้ ว
พวกเขาจะสนับสนุนการเคลือ่ นไหวเรื่องแรงงานในเขตเบกาซีโดยทัว่ ไปจริงหรือไม่ หรือสนับสนุน
เพียงกิจกรรมของสหพันธ์ สหภาพแรงงานของลูกจ้ างงานเหล็กเท่านัน้ สถานการณ์ มีความ
น่าสนใจขึ ้นเมื่อเนอร์ ดิน มูฮิดิน ได้ รับการคัดเลือกให้ เป็ นผู้ประสานงานสาขาของสหพันธ์ฯ ใน
เขตเบกาซี ซึ่งหมายความว่าเขาต้ องท�ำหน้ าที่สมาชิกสภาฯ และเป็ นผู้น�ำสาขาขององค์กรที่
ท�ำงานเรื่ องแรงงานด้ วย โดยนักเคลื่อนไหวได้ ตงค�
ั ้ ำถามว่า “เขาจะแยกแยะหน้ าที่ในภาครัฐใน
ฐานะสมาชิกของรัฐสภาออกจากหน้ าที่ในสหภาพแรงงานของเขาได้ อย่างไร” (ข้ อมูลจากการ
สนทนาเป็ นการส่วนตัวกับนักเคลื่อนไหวเรื่ องแรงงานจากเมืองจาการ์ ต้า กุมภาพันธ์ 2559)
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ภายในหมู่ผ้ ูน�ำแรงงานของสหพันธ์ ฯ บางคนตัง้ ข้ อกังขากับกระบวนการการตัดสินใจดังกล่าวที่นบั ว่าเป็ นการกระท�ำที่มีสว่ นร่วมไม่มากเพียงพอ12 และยังชี ้ให้
เห็นถึงความล้ มเหลวขององค์กรในการแสดงบทบาทในฐานะเป็ นตัวกลาง ซึง่ เป็ น
ศักยภาพทีเ่ คยปรากฏให้ เห็นในช่วงการเคลือ่ นไหวของคณะปฏิบตั กิ ารงานประกัน
สังคมในปี 2553
ถึงแม้ ในตอนแรกจะมีการโต้ เถียงอย่างรุ นแรงภายในองค์กร แต่ผ้ นู �ำของสหพันธ์
แรงงานของลูกจ้ างงานเหล็ก/องค์กร KSPSI ในส่วนกลางก็สามารถจัดการให้ มี
การสนับสนุนอย่างเต็มที่จากองค์ กรในประกาศหนุนปราโบโว อย่างไรก็ตาม
การสนับสนุนก็มาพร้ อมความกดดันที่เกือบจะถึงระดับคุกคามจากองค์กรทังใน
้
ระดับชาติและระดับท้ องถิ่นต่อผู้ที่ถกู พิจารณาว่าไม่เห็นด้ วยกับนโยบายดังกล่าว
เจ้ าหน้ าที่ฝ่ายธุรการคนหนึ่งในสาขาของสหพันธ์ แรงงานของลูกจ้ างงานเหล็ก
ในเมืองสุราบาย่าซึง่ ความจริงแล้ วมีความใกล้ ชดิ กับพรรค APIP ซึง่ สนับสนุนผู้สมัคร
เป็ นประธานาธิ บดีฝ่ายตรงข้ ามคือ โจโค วิโดโด้ ต้ องสูญเสียต�ำแหน่งของเขา
หลังจากถูกปลดออกจากงานโดยผู้น�ำสหภาพฯ ส่วนกลาง13 หลังจากนัน้ สหพันธ์แรงงานของลูกจ้ างานเหล็กในส่วนกลางยังส่งหนังสือเวียนเป็ นการภายในเพื่อ
ห้ ามไม่ให้ สมาชิกเข้ าร่วมการประชุมใดๆ ก็ตามที่สนับสนุนวิโดโด้ และสมาชิกของ
สหพันธ์ในส่วนภูมภิ าคบางคนถูกหน่วยงานเรี ยกซักถามเพราะเข้ าร่วมการประชุม
ที่ต้องสงสัยว่าเป็ นส่วนหนึ่งของการสร้ างพันธมิตรกับวิโดโด้ มีรายงานว่าเกิด
เรื่ องราวที่คล้ ายคลึงกันในเหตุการณ์อื่นๆ ด้ วยเช่นกัน14
____________________
เช่นริ ดวัน โมเนาฟา รองประธานของสหพันธ์ สหภาพแรงงานของลูกจ้ างงานเหล็ก ซึง่ เป็ น
สมาชิกของคณะกรรมการผู้ดแู ลทรัพย์สินของผู้ให้ การประกันสังคม (หน่วยงานที่ด�ำเนินงาน
เรื่ องการประกันสังคม) ที่รับผิดชอบเรื่ องการประกันสุขภาพ ได้ แสดงความประหลาดใจกับการ
ตัดสินใจของสหพันธ์ฯ และได้ ปฏิเสธค�ำกล่าวอ้ างทีว่ า่ ปราโบโว ซุเบียนโต้ ได้ รับแรงสนับสนุนจาก
สหพันธ์ ฯ อย่างเต็มที่ (ข้ อมูลจากการสนทนาเป็ นการส่วนตัวกับริ ดวัน โมเนาฟา กุมภาพันธ์
2559)
13
ข้ อมูลจากการสนทนาเป็ นการส่วนตัวกับผู้น�ำสหพันธ์ สหภาพแรงงานของลูกจ้ างงานเหล็ก
ในเมืองสุราบาย่า กุมภาพันธ์ 2559
12
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สถานการณ์ดงั กล่าวแย่ลงไปอีกเพราะมีผ้ สู มัครเป็ นประธานาธิบดีเพียงสองคน
เท่านัน้ และพวกเขาทังคู
้ ม่ ภี มู หิ ลังและลักษณะนิสยั ทีแ่ ตกต่างกัน ปราโบโว ซุเบียนโต้
ผู้ที่สหพันธ์ แรงงานของลูกจ้ างงานเหล็กสนับสนุนอยู่นนั ้ เป็ นตัวแทนจากทหาร
ซึง่ มาจากตระกูลทีท่ ำ� งานทางการเมืองและใกล้ ชดิ กับครอบครัวของประธานาธิบดี
ซูฮาโต้ และรัฐบาลเผด็จการชุดก่อน แม้ จะถูกกล่าวหาว่ามีความเกี่ยวข้ องกับการ
ละเมิดสิทธิมนุษยชนในขณะที่ด�ำรงต�ำแหน่งผู้บงั คับบัญชาของกองปฏิบตั ิการ
พิเศษ แต่พรรคการเมืองพรรคใหญ่ที่สดุ ในรัฐสภาก็ยงั สนับสนุนเขา ส่วนผู้สมัคร
อีกคนคือโจโค วิโดโด้ นันเป็
้ นตัวแทนของนักการเมืองที่มาจากคนธรรมดาๆ และ
เป็ นคนรุ่ นใหม่กว่า โจโค วิโดโด้ มาจากภูมิภาคที่ไม่มีส่วนเกี่ยวข้ องกับตระกูล
นักการเมืองและได้ รับการสนับสนุนจากพรรคการเมืองฝ่ ายตรงข้ ามกับปราโบโว
และพรรคการเมืองขนาดเล็กบางพรรคเท่านัน้ แต่เขาได้ รับแรงสนับสนุนอย่าง
แข็งแกร่งจากกลุม่ คนชนชันกลางที
้
่เรี ยกว่ากลุม่ “อาสาสมัครโจโควี” ซึง่ กลายเป็ น
ปรากฏการณ์ที่นา่ สนใจของการเมืองอินโดนีเซียในเวลานัน้ (กรุณาดู Samah and
Susanti 2557 และ Nugroho and Setis 2557)15
____________________

ข้ อมูลจากการสนทนาเป็ นการส่วนตัวกับผู้นำ� ของสหพันธ์สหภาพแรงงานของลูกจ้ างงานเหล็ก
ในเมืองจาการ์ ต้า มิถนุ ายน 2557
15
ซามาฮ์ และ ซูซานติ (2557) ได้ ระบุว่าในการเลือกตังประธานาธิ
้
บดีอินโดนีเซียในปี 2557
ได้ เกิดปรากฏการณ์ที่แตกต่างไปจากประวัติศาสตร์ การเมืองของประเทศ กล่าวคือประชาชน
ที่ร่วมการสนับสนุนโจโค วิโดโด้ และยูเซฟ คัลลา เป็ นประธานาธิบดีและรองประธานาธิบดี
ก่อนการเลือกตังนั
้ นมี
้ จ�ำนวนมหาศาล ผู้สนับสนุนเรี ยกตัวเองว่า “อาสาสมัคร” ซึง่ ประกอบด้ วย
บุคคลและชุมชนที่เกี่ยวข้ องกับการเลือกตังในปี
้
2557 ที่ต้องการเห็น “อินโดนีเซียเป็ นประเทศ
ที่ดีขึ ้น” จริ งอยูท่ ี่กลุม่ อาสาสมัครหลายกลุม่ ถูกผลักดันจากพรรคการเมืองหลายพรรค แต่กลุม่
ใหม่ๆ ก็เกิดขึ ้นมากมายเพราะความกลัวว่ารัฐบาลเผด็จการจะกลับมามีอ�ำนาจอีกครัง้ โดยมี
ปราโบโว ซุเบียนโต้ และฮัตตา ราจาซา ผู้สมัครประธานาธิบดีและรองประธานาธิบดีจากอีกฟาก
เป็ นตัวแทน (กรุ ณาดู Aspinall and Mietzner 2557) นูโกรโฮและเซเทีย (2557) ถึงกับเรี ยก
ปรากฏการณ์ครัง้ นี ้ว่า “พลังมวลชน” เพื่ออธิบายการเคลื่อนไหวของกลุ่มต่างๆ ในสังคมและ
ความกระตือรื อร้ นทางการเมืองที่ไม่เคยเกิดขึน้ มาก่อน แต่ปรากฏขึน้ เมื่อความเชื่อมัน่ ของ
สาธารณชนที่มีตอ่ การท�ำงานของพรรคการเมืองต่างๆ เกือบจะมลายหายไปหมด
14
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ในเมื่อมีผ้ ูสมัครเป็ นประธานาธิ บดีและรองประธานาธิ บดีเพียงสองคู่ จึงมีการ
แข่งขันกันอย่างดุเดือดและถึงขันใช้
้ ความรุนแรง ท�ำให้ สงั คมแบ่งแยกเป็ นสองฝ่ าย
จนผู้สงั เกตการณ์บางคนระบุวา่ ประชาธิปไตยทีย่ งั เยาว์วยั อยูข่ องอินโดนีเซียก�ำลัง
ตกอยูใ่ นอันตรายอย่างมาก (Aspinall and Mietzner 2557) สถานการณ์ดงั กล่าว
เลวร้ ายขึ ้นเมื่อมีการใช้ กลยุทธ์เพื่อการรณรงค์ในด้ านลบ ซึง่ รวมถึงการใช้ ข้อความ
ที่แบ่งพรรคแบ่งพวกและเต็มไปด้ วยความเกลียดชังโดยเฉพาะอย่างยิ่งจากฟาก
ของปราโบโว ซุเบียนโต้ ที่โจมตีโจโค วิโดโด้ (Supriatma 2557) การแบ่งฝ่ ายเป็ น
สองฝั่งนี ้ยังเกิดขึ ้นภายในสหภาพแรงงานด้ วย
ผู้สงั เกตการณ์ การเลือกตัง้ ประธานาธิ บดีในปี 2557 โต้ แย้ งว่าการรณรงค์ ใน
ด้ านลบดูเหมือนจะส่งเสริ มให้ เกิด “การคิดแบบกลุม่ (groupthink) ในสังคมขึ ้น
(Poerwandari 2557) ซึ่งเป็ นปรากฏการณ์ ที่เกิดขึ ้นเมื่อผู้ที่มีความคิดเห็นและ
ค่านิยมที่แปลกแยกจากคนอื่นๆ อาจต้ องประสบกับความกดดันทางจิตวิทยาและ
ทางสังคมในระดับสูงถึงขันเลื
้ อกที่จะไม่ออกเสียงหรื อกระทัง่ ไม่เชื่อในค่านิยมของ
ตนเอง แต่เลือกที่จะแสดงความเห็นแบบเดียวกับกลุ่มเพราะพวกเขาคิดว่าเป็ น
เรื่ องยากที่จะทนรับความกดดัน
มีรายงานว่าปรากฏการณ์ นี ้เกิดขึ ้นภายในสหพันธ์ แรงงานของลูกจ้ างงานเหล็ก
ระหว่างการรณรงค์เรื่ องการเลือกตังเช่
้ นกัน โดยมีสมาชิกสหพันธ์ฯ หลายคนที่มี
ความเห็นทางการเมืองแตกต่างออกไป ถูกกดดันจากกลุม่ ของพวกเขาและเลือก
ที่จะเงียบเพื่อหลีกเลี่ยงการถูกกดดันมากขึ ้นไปอีก ผู้น�ำของสหพันธ์ ฯ อนุญาต
ให้ ท�ำการรณรงค์ในด้ านลบได้ อย่างกว้ างขว้ างซึง่ รวมถึงการใช้ ข้อความที่แบ่งฝ่ าย
และเต็มไปด้ วยความเกลียดชังในการณรงค์และเพื่อกดดันสมาชิกที่ไม่เห็นด้ วย
ได้ โดยตรง (กรุณาดู Solidaritas.net 31 ธันวาคม 2557)
นักกิจกรรมของสหพันธ์ผ้ ใู ช้ แรงงานของลูกจ้ างงานเหล็กบางคนรู้ สกึ เสียใจ แต่ก็
ไม่กล้ ายอมรับอย่างเปิ ดเผย ที่สหพันธ์ ฯ มีแนวโน้ มท�ำเรื่ องข้ างต้ นซึ่งกลายเป็ น
สิง่ ที่กระท�ำอย่างไม่ผอ่ นปรนและท�ำให้ ผ้ ทู ี่มีความเห็นที่ตา่ งออกไปถูกมองว่าเป็ น
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ปฏิปักษ์ ที่หน่วยงานต้ องจัดการ16 นอกจากนัน้ องค์กรภาคประชาสังคมหลายแห่ง
และนักเคลื่อนไหวเรื่ องสิทธิมนุษยชนหลายคนยังแสดงความห่วงใยในแนวโน้ ม
ที่เกิดขึ ้นนี ้กับสหพันธ์ ฯ/องค์กร KSPSI ซึง่ พวกเขาเคยมีสว่ นในการต่อต้ านพระราชบัญญัติการจัดการชุมชนที่ไม่สง่ เสริ มประชาธิปไตยร่ วมกับสหพันธ์ ฯ/องค์กร
KSPSI เมื่อหนึง่ ปี ก่อนหน้ านี17้
ดังทีก่ ล่าวข้ างต้ น ดูเหมือนว่าผู้น�ำแรงงานจะไม่เข้ าใจปัญหา เช่น ปัญหาการละเมิด
สิทธิมนุษยชนและประชาธิปไตยโดยทัว่ ไปอย่างดีพอ หรื อถ้ าเข้ าใจ ก็ยงั คิดว่าเป็ น
____________________

ในบริ บทนี ้ การให้ ความสนใจกับการอภิปรายในอินเทอร์ เน็ตระหว่างการรณรงค์การเลือกตัง้
ประธานาธิบดีปี 2557 นันน่
้ าสนใจมาก โดยเฉพาะการอภิปรายในเฟซบุ๊กซึง่ นักเคลือ่ นไหวเรื่ อง
แรงงานและนักเคลือ่ นไหวของสหพันธ์สหภาพแรงงานของลูกจ้ างงานเหล็กใช้ กนั อยูเ่ ป็ นประจ�ำ
มีการโพสต์ข้อความว่า “โบโด อามัด (ใครจะไปสน)” และ “พูดต่อหน้ าสิ” กันอยูบ่ อ่ ยครัง้ ข้ อความ
แรกคือค�ำตอบที่แสดงความเฉยเมยต่อค�ำวิพากษ์ วิจารณ์ ต่อสหพันธ์ ฯ ที่สนับสนุนปราโบโว
ซึ่งเป็ นผู้ท�ำให้ เกิดความขัดแย้ ง ส่วนข้ อความที่สองคือค�ำตอบที่มีต่อการวิพากษ์ วิจารณ์ ซึ่ง
“คุกคามหน่วยงาน” และสมาชิกของสหพันธ์ฯ ต้ องเตรี ยมเผชิญหน้ ากับผู้ที่วจิ ารณ์เหล่านัน้ การ
ตอบโต้ ด้วยวิธีการนี ้เป็ นการบอกว่าสมาชิกมีทางเลือกเพียงสองทางเท่านัน้ คือจะอยู่หรื อออก
จากสหพันธ์ฯ
17
องค์กรภาคประชาสังคมดังกล่าวคือ KontraS YLBHI Imparsial Yippika กลุม่ เฝ้าระวังการ
คอร์ รัปชันในอินโดนีเซีย และอื่นๆ เป็ นต้ น การแนะน�ำสหพันธ์สหภาพผู้ใช้ แรงงานของลูกจ้ าง
งานเหล็ก/องค์กร KSPI และซาอิด อิคบัล ประธานของพวกเขาแก่องค์กรภาคประชาสังคมที่
ส�ำคัญๆ นันได้
้ รับการริเริ่มโดยศูนย์กลางสิทธิสหภาพแรงงาน โดยผ่านทางผู้อำ� นวยการศูนย์ เซอ
ญ่า จันดรา ผู้เขียนรายงานฉบับนี ้มีการจัดให้ ไปเยี่ยมเยียนองค์กรภาคประชาสังคมต่างๆ ซึง่ ต่อ
มาท�ำให้ เกิดการก่อตังคณะปฏิ
้
บตั กิ ารสิทธิของพลเมืองและผู้ใช้ แรงงานขึ ้น และกลายเป็ นหน่วย
งานที่ดแู ลการเคลือ่ นไหวของผู้ใช้ แรงงาน ชาวนา องค์กรภาคประชาสังคมและอื่นๆ เพื่อต่อต้ าน
พระราชบัญญัตกิ ารจัดการชุมชนทีไ่ ม่สง่ เสริมประชาธิปไตย (Berita9.com 12 กุมภาพันธ์ 2556)
องค์กรภาคประชาสังคมมีความคาดหวังสูงในเวลานันว่
้ าสหพันธ์สหภาพผู้ใช้ แรงงานของลูกจ้ าง
งานเหล็ก/องค์กร KSPI จะกลายเป็ นเครื่ องยนต์ที่ผลักดันการเคลื่อนไหวทางสังคมในประเทศ
ซึง่ เป็ นความคาดหวังที่ดบั วูบลงเพราะตัวเลือกผู้สมัครชิงเก้ าอี ้ประธานาธิบดีในปี 2557 ของ
สหพันธ์ฯ (ข้ อมูลจากการสัมภาษณ์เป็ นการส่วนตัวกับฮาริส อัซฮาร์ จากองค์กรภาคประชาสังคม
KontraS เดือนกุมภาพันธ์ 2559)
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เรื่ องทีม่ คี วามส�ำคัญล�ำดับสอง รองจากปั ญหาแรงงานแบบดังเดิ
้ ม เช่น ปั ญหาการ
ได้ คา่ จ้ างที่เหมาะสมหรื อปั ญหาที่เกิดขึ ้นจากการจ้ างงานนอกระบบ18 อาจกล่าว
ได้ อีกอย่างหนึ่งคือ ผู้น�ำแรงงานและนักเคลื่อนไหวส่วนใหญ่ ยังมีชุดความคิด
ที่จ�ำกัดอยูแ่ ต่เรื่ องปั ญหาแรงงานที่เกี่ยวพันโดยตรงกับชะตากรรมของผู้ใช้ แรงงาน
เท่านัน้ ซึง่ เป็ นเรื่องทีค่ วรตังข้้ อสงสัยโดยเฉพาะอย่างยิง่ เมือ่ มีความคาดหวังเพิม่ ขึ ้น
ว่าการเคลือ่ นไหวเรื่ องแรงงานจะท�ำให้ เกิดการเคลือ่ นไหวทางสังคมและการเมือง
ทางเลือกในประเทศด้ วย
สถานการณ์ดงั กล่าวมีความสลับซับซ้ อนขึ ้นเมือ่ หลังจากการเลือกตังประธานาธิ
้
บดี
จบลงในวันที่ 9 กรกฎาคม 2557 นัน้ มีการนับคะแนนอย่างรวดเร็ วโดยโพลส�ำนัก
ต่างๆ ซึ่งผลที่ออกมานันแตกต่
้
างและไม่เป็ นเอกฉันท์ สหพันธ์ ผ้ ูใช้ แรงงานของ
ลูกจ้ างงานเหล็ก/องค์กร KSPI เลือกที่จะเข้ าไปข้ องเกี่ยวกับกิจกรรมบางกิจกรรม
ที่สนับสนุนปราโบโวหลังจากการเลือกตัง้ ซึ่งจุดสูงสุดของการเข้ าร่ วมกิจกรรม
คือการระดมผู้ใช้ แรงงานของสหพันธ์ฯ 10,000 คนเข้ าปิ ดล้ อมสถานที่ท�ำงานของ
คณะกรรมการการเลือกตังของอิ
้
นโดนีเซียในวันที่ 22 กรกฎาคม 2557 การกระท�ำ
ดังกล่าวท�ำให้ นกั เคลื่อนไหวกลุ่มหนึ่งตอบโต้ โดยการเข้ าร่ วมกับคณะกรรมการ
ทางการเมืองของผู้ใช้ แรงงานอินโดนีเซีย (KPBI) ซึง่ ต่อต้ านสหพันธ์ ผ้ ใู ช้ แรงงาน
ของลูกจ้ างงานเหล็ก/องค์กร KSPI อย่างเปิ ดเผย และเรี ยกการปิ ดล้ อมดังกล่าวว่า
“การคุกคามประชาธิปไตย” (Kompas 18 กรกฎาคม 2557)19
ส�ำหรับนักเคลื่อนไหวบางคน การกระท�ำที่คกุ คามคณะกรรมการการเลือกตังโดย
้
สหภาพแรงงานซึง่ สนับสนุนผู้สมัครเป็ นประธานาธิบดีคนหนึง่ นันเป็
้ นการกระท�ำ
____________________

ในระหว่างการรณรงค์ช่วงการเลือกตังประธานาธิ
้
บดี ซาอิด อิคบัล ประธานของสหพันธ์
สหภาพแรงงานของลูกจ้ างงานเหล็กได้ ถกู กล่าวถึงในสือ่ เมื่อเขาระบุวา่ ผู้ใช้ แรงงานไม่ควรกังวล
กับปั ญหาเรื่ องสิทธิมนุษยชนดังต่อไปนี ้ “มีผ้ กู ล่าวว่าปราโบโวนันมี
้ ความน่าคลางแคลงใจเรื่ อง
(การละเมิด) สิทธิมนุษยชน แต่ผ้ ใู ช้ แรงงานไม่ได้ ประสบกับเรื่ องดังกล่าว จึงยากที่พวกเขาจะ
เข้ าไปข้ องเกี่ยวด้ วย” (Tribunenews.com มีนาคม 2557) ซึ่งเป็ นค�ำกล่าวที่เขาปฏิเสธใน
ภายหลังว่าไม่เคยได้ กล่าวไว้
18
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ที่เกินความจ�ำเป็ นและไม่เป็ นไปตามอุดมคติของการต่อสู้ทางการเมืองของผู้ใช้
แรงงาน ท�ำให้ เกิดความกังวลและค�ำถามเกี่ยวกับอนาคตของขบวนการแรงงาน
เอง เช่น นักกิจกรรมแรงงานคนหนึ่งจากจังหวัดจาวาตะวันออกโต้ แย้ งว่าการ
แบ่งแยกเรื่ อง “การเล่นการเมืองเพื่อผู้ใช้ แรงงาน” กับ “การเล่นการเมืองของผู้ใช้
แรงงาน” นันมี
้ ความส�ำคัญยิง่ (ข้ อมูลจากการสนทนาเป็ นการส่วนตัวกับโซนี มาร์ เดียนโต้ นักเคลื่อนไหวขององค์กร KSPSI ในจังหวัดจาวาตะวันออก สิงหาคม
2558) การเล่นการเมืองเพื่อผู้ใช้ แรงงานนัน้ สหภาพแรงงานจ�ำเป็ นต้ องมีความ
เข้ มแข็งและเป็ นหนึ่งเดียวกัน แต่การเล่นการเมืองของผู้ใช้ แรงงานนัน้ เนื่องจาก
สถานการณ์ยงั ไม่เอื ้อให้ ดำ� เนินการเช่นนันได้
้ สหภาพแรงงานจึงจ�ำเป็ นต้ องกระจาย
โอกาสให้ มากทีส่ ดุ เท่าทีจ่ ะเป็ นไปได้ ในการเปิ ดพื ้นทีท่ างการเมืองเพือ่ ผลประโยชน์
ของผู้ใช้ แรงงาน การจัดการให้ การเคลือ่ นไหวเพือ่ ผู้ใช้ แรงงานเกิดขึ ้นเพือ่ สนับสนุน
งานทางการเมืองเพียงทิศทางเดียวไม่ได้ ผลทางยุทธศาสตร์ และอาจไร้ ประโยชน์
เพราะเป็ นการปิ ดช่องทางการเจรจากับผู้มีอ�ำนาจในตอนนัน้
บางคนตังข้
้ อสงสัยในยุทธศาสตร์ ของสหพันธ์ ผ้ ใู ช้ แรงงานของลูกจ้ างงานเหล็ก/
องค์กร KSPSI เรื่ องอนาคตการต่อสู้เพื่อปกป้องสิทธิของผู้ใช้ แรงงานว่าจะยังคงมี
อิทธิพลอยู่หรื อไม่ เมื่อหน่วยงานกลายเป็ นผู้สนับสนุนเจ้ าใหญ่ของปราโบโวผู้ที่
ไม่ยอมรับความพ่ายแพ้ ของเขาอย่างเต็มปากนัก และยังท�ำให้ วิโดโด้ กลายเป็ น
เป้าหมายของการด�ำเนินการทางการเมือง โดยใช้ ถ้อยค�ำโน้ มน้ าวผู้ใช้ แรงงานและ
ระดมผู้คนจ�ำนวนมากเพื่อต่อต้ านเขา อย่างไรก็ตาม ผู้น�ำบางคนของสหพันธ์____________________

คณะกรรมการทางการเมืองของผู้ใช้ แรงงานอินโดนีเซีย (KPBI) คือฟากการเมืองของผู้ใช้
แรงงานซึง่ ก่อตังขึ
้ ้นในวันที่ 30 พฤษภาคม 2557 โดยนักเคลือ่ นไหวบางคนเช่น อินดรา มุนสั วาร์
เซอญ่า จันดรา ทิมโบล เซอร์ การ์ บายู เมอเนียนโต้ และ เยอมัน อังเจนท์ (ข้ อมูลจากการแถลง
ข่าวของ KPBI 30 พฤษภาคม 2557) พวกเขาเคยเป็ นทีร่ ้ ูจกั ในนามกลุม่ ผู้ทำ� งานหลักและสมาชิก
ของคณะปฏิบตั กิ ารงานประกันสังคม แต่ยกเว้ น ซาอิด อิคบัล โดยในแถลงการณ์ของคณะปฏิบตั ิ
การฯ ระบุวา่ หน่วยงานจะสนับสนุนโจโค วิโดโด้ ผู้สมัครเป็ นประธานาธิบดีอย่างเต็มที่ โดยเฉพาะ
โปรแกรม 3ดี (three decents) (งานดี ค่าจ้ างดี ชีวิตความเป็ นอยู่ดี ) ที่โจโค วิโดโด้ ประกาศ
เอาไว้ วา่ เป็ นวิสยั ทัศน์และภารกิจของเขา (Sebelanews.com 29 พฤษภาคม 2557)
19

203

แรงงานของลูกจ้ างงานเหล็ก/องค์กร KSPSI ระบุวา่ ในอนาคตพวกเขามุง่ ใช้ ยทุ ธศาสตร์ ทจี่ ะก่อตังพรรคการเมื
้
องแนวประชานิยม ซึง่ มีผ้ ใู ช้ แรงงานเป็ นฐานสนับสนุน
(ข้ อมูลจากการสนทนาเป็ นการส่วนตัวกับผู้น�ำสหพันธ์ แรงงานของลูกจ้ างงาน
เหล็ก/องค์กร KSPSI ในเขตเบกาซี สิงหาคม 2558) เมื่อดูความสามารถของ
สหพันธ์ฯ เปรี ยบเทียบกับองค์กรของผู้ใช้ แรงงานอื่นๆ เช่นการเก็บค่าสมาชิกอย่าง
ค่อนข้ างมีประสิทธิภาพและการมีสมาชิกทีร่ ่วมกิจกรรมอย่างแข็งขันพอสมควรแล้ ว
พวกเขาอาจเป็ นหน่วยงานที่มีศกั ยภาพที่สดุ ที่จะตังพรรคการเมื
้
องได้ จริ งๆ
ถึงกระนัน้ ดังที่เห็นจากตัวอย่างที่เกิดขึ ้นในหลายประเทศ เช่น บราซิล แม้ แต่พรรค
แรงงานเพียงพรรคเดียวยังไม่สามารถมีอ�ำนาจได้ ผู้ใช้ แรงงานควรรวมพลังกับ
หน่วยงานที่ท�ำงานเพื่อสังคมอื่นๆ ถ้ าพวกเขาต้ องการเป็ นกลุม่ การเมืองทางเลือก
ที่ประชาชนต้ องการ และนี่คือความท้ าทายที่สหพันธ์ ฯ ต้ องเผชิญหลังจากเลือก
สนับสนุนปราโบโวในการเลือกตังประธานาธิ
้
บดี ทางเลือกนี ้ท�ำให้ ความเชื่อมัน่
ขององค์กรภาคประชาสังคมทีค่ าดหวังว่าองค์กรจะน�ำการเคลือ่ นไหวทางการเมือง
ที่แตกสาขามาจากขบวนการทางสังคมในอนาคตนันลดลง
้
สิ่งที่เกิดขึ ้นระหว่าง
การเลือกตังประธานาธิ
้
บดีและรองประธานาธิบดีได้ ท�ำให้ เห็นถึงปั ญหาประชาธิปไตยภายในองค์กรและปั ญหาการพัฒนาประชาธิปไตยขององค์กรส�ำคัญแห่งนี ้
ซึง่ เป็ นเรื่ องที่จะต้ องใช้ เวลานานทีเดียวกว่าที่จะเยียวยาได้
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ผลกระทบจากคณะปฏิบัติการงานประกันสังคม
และการทำ�งานการเมืองของสหภาพแรงงาน

เมื่อองค์กรหนึ่งๆ พยายามรวมอ�ำนาจของสหภาพแรงงานต่างๆ เพื่อด�ำเนินงาน
ใหญ่อย่างการมอบการประกันสังคมแบบถ้ วนหน้ าให้ แก่คนอินโดนีเซีย จึงเป็ น
เรื่ องธรรมดาที่คณะปฏิบตั ิการงานประกันสังคมต้ องเผชิญกับคนและองค์กรที่มี
ผลประโยชน์และต่อต้ านการกระท�ำดังกล่าว ผู้ตอ่ ต้ านที่ส�ำคัญที่สดุ คือรัฐบาลซึง่
สามารถเข้ าถึงกองทุนการประกันสังคมได้ โดยตรงผ่านบริ ษัทที่รัฐบาลเป็ นเจ้ าของ
ในช่วงทศวรรษทีผ่ า่ นมา บริษทั ดังกล่าวคือ บ. จัมซอสเทก จ�ำกัด ซึง่ สะสมสินทรัพย์
จากเบี ้ยประกันของผู้ใช้ แรงงานจ�ำนวนกว่า 109 ล้ านล้ านรู เปี ยอินโดนีเซียใน
ปี 2554 นับเป็ นรายได้ ที่อดุ มสมบูรณ์ของรัฐบาล ในปี 2554 นัน้ มีการคาดคะเน
ว่าสินทรัพย์ทงหมดของบริ
ั้
ษัทมีจ�ำนวนประมาณ 648 ล้ านล้ านรู เปี ยอินโดนีเซีย
(Detikfinance 12 สิงหาคม 2554)
กลุ่มผู้ต่อต้ านคณะปฏิบตั ิการงานประกันสังคมกลุ่มอื่นๆ คือสหพันธ์ สหภาพแรงงานและสมาพันธ์ แรงงานระดับชาติจ�ำนวนหนึ่งซึ่งได้ รับการสนับสนุนทาง
การเงินจาก บ. จัมซอสเทก จ�ำกัด ผ่าน “ความร่ วมมือในการด�ำเนินงาน (kerja
sama operasional)” สมาชิกของกลุม่ นี ้ที่เห็นได้ ชดั คือสหภาพแรงงานหลายแห่ง
ที่ผ้ นู �ำของพวกเขาได้ รับการแต่งตังจากรั
้
ฐบาลให้ เป็ น “ตัวแทน” ผู้ใช้ แรงงานใน
คณะกรรมการการท�ำงานของ บ. จัมซอสเทก จ�ำกัด ซึ่งสหภาพแรงงานเหล่านี ้
ต่อต้ านพระราชบัญญัติผ้ ใู ห้ การประกันสังคมอย่างแข็งขัน เพราะความร่ วมมือ
กับรั ฐบาลข้ างต้ นอาจไม่เป็ นที่ ยอมรั บในระบบประกันสังคมแบบใหม่ซึ่งเน้ น
การท�ำงานอย่างโปร่ งใสและตรวจสอบได้ ผู้ให้ การประกันสังคมรวมถึงบริ ษัทที่
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บ. จัมซอสเทกต้ องเข้ าไปรวมอยูด่ ้ วยในเวลาต่อมาต้ องถูกตรวจสอบโดยสาธารณะ
เนื่องจากต้ องถูกควบคุมดูแลโดยกองทุนเงินลงทุนสาธารณะ
แต่ถึงแม้ จะมีทงผลดี
ั ้ และผลเสียและปั ญหาการเมืองในสหภาพแรงงานที่อธิบาย
ไว้ ข้างต้ น แต่คณะปฏิบตั กิ ารงานประกันสังคมก็ได้ พิสจู น์แล้ วว่าสามารถรวมพลัง
การเคลื่อนไหวเรื่ องแรงงานเพื่อผลักดันให้ เกิดการปฏิรูปการประกันสังคม การ
ประสบความส�ำเร็ จในการรวบรวมผู้ใช้ แรงงานหลายหมื่นคนเพื่อท�ำการประท้ วง
ในวันกรรมกรสากลซึง่ ตรงกับวันที่ 1 พฤษภาคม 2553 และอีกครัง้ ในวันกรรมกร
สากลของปี 2554 ซึง่ การประท้ วงทังสองครั
้
ง้ นันได้
้ ลงข่าวในสื่ออย่างแพร่ หลาย
ท�ำให้ ปัญหาที่มีผ้ เู ข้ าใจผิดในวงกว้ างและขาดการสนับสนุนจากบรรดาผู้น�ำของ
สหภาพแรงงานรวมถึงประชาชนทัว่ ไป กลายเป็ นหัวข้ อหลักในการอภิปรายของ
สาธารณะ ในประเทศทีไ่ ม่มพี รรคการเมืองทีส่ นับสนุนวาระทางสังคมและการเมือง
เช่น เรื่ องการประกันสังคมนัน้ การปรากฏตัวของคณะปฏิบตั กิ ารงานประกันสังคม
มีความส�ำคัญยิ่งในพื ้นที่ทางการเมือง โดยเฉพาะในรัฐบาลที่ซงึ่ คณะปฏิบตั กิ ารฯ
ท�ำหน้ าที่ควบคุมดูแลอยู่
เมื่อสมาชิกบางคนในคณะรัฐบาลแสดงออกถึงความหงุดหงิดร� ำคาญใจที่รัฐบาล
ไม่เต็มใจที่จะอภิปรายเกี่ยวกับพระราชบัญญัตผิ ้ ใู ห้ การประกันสังคม คณะปฏิบตั ิ
การงานประกันสังคมได้ จดั “การประชุมของประชาชนเรื่ องการประกันสังคม”
ขึ ้นเป็ นระยะเวลาสองสัปดาห์ ซึง่ ได้ กลายเป็ นวิธีการรวบรวมและประสานงานความ
พยายามในการปฏิรูปก่อนถึงวันกรรมกรสากล การต่อต้ านในระดับนี ้คงไม่สามารถ
เกิดขึ ้นได้ โดยสหภาพแรงงานทัว่ ๆ ไปที่ก่อตังขึ
้ ้นเมื่อหลายปี ก่อน แต่อย่างไรก็ตาม
ต่อมาพวกเขาก็ได้ กลายเป็ นผู้สนับสนุนหลักของคณะปฏิบตั กิ ารฯ เช่นกัน
คณะปฏิบตั กิ ารงานประกันสังคมยังมีพฒ
ั นาการทีส่ ำ� คัญจากการท�ำให้ ผ้ ใู ช้ แรงงาน
ชาวอินโดนีเซียมีความตระหนักในปั ญหาแรงงานมากขึ ้น ไม่ใช่เน้ นเพียงเรื่ องใน
วงแคบๆ อย่างที่เกิดขึ ้นในอดีตที่มองที่ผลประโยชน์แบบดังเดิ
้ ม เช่น ปั ญหาเรื่ อง
ค่าจ้ างและสภาพการจ้ างงานที่ไม่แน่นอน แต่บอกเล่าปั ญหาทางสังคมที่กว้ าง
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กว่าเดิม คณะปฏิบตั ิการงานประกันสังคมยังคงสามารถท�ำงานได้ ในระยะยาว
และยังคงให้ ความสนใจจัดการกับเรื่ องเดิมอย่างกระตือรื อร้ นและคงเส้ นคงวา
ไม่เหมือนกับคณะปฏิบตั ิการฯ ชุดก่อนหน้ านี ้ของอินโดนีเซีย เมื่อไม่มีกลุม่ อื่นมุ่ง
ความสนใจไปที่ปัญหาเดียวกับคณะปฏิบัติการฯ หรื อไม่มีกลุ่มไหนใช้ วิธีการ
เดียวกันในการจัดการกับปั ญหา ความส�ำเร็ จของคณะปฏิบตั ิการฯ จึงสร้ างแรง
บันดาลใจแก่สหภาพแรงงานหัวก้ าวหน้ าอื่น ๆ ที่นำ� การต่อสู้ของคณะปฏิบตั กิ ารฯ
ไปปรับใช้ เป็ นของตนเอง ไม่ใช่เพราะผู้มีอ�ำนาจสูงกว่าชี ้แนะ แต่เพราะพวกเขา
เลือกที่จะท�ำเช่นนันเอง
้
นอกจากนี ้คณะปฏิบตั กิ ารงานประกันสังคมยังส่งเสริมการร่วมมือโดยตรงระหว่าง
นักเคลื่อนไหวเรื่ องแรงงานในองค์กรส่วนกลางกับองค์กรในระดับรากหญ้ า และ
ส่งเสริ มให้ สหภาพแรงงานท�ำงานเพื่อผลประโยชน์ ของสังคมโดยรวมมากกว่า
ผลประโยชน์สว่ นตนและผลประโยชน์ขององค์กร ดังเช่นที่ผ้ นู �ำคนหนึ่งของคณะ
ปฏิบตั กิ ารฯ ในเขตเบกาซีได้ กล่าวไว้ วา่ หลังจากองค์กรประสบความส�ำเร็จในการ
โน้ มน้ าวให้ สภาผู้แทนราษฎรและรัฐบาลผ่านพระราชบัญญัตผิ ้ ใู ห้ การประกันสังคม
แล้ ว สหภาพในระดับรากหญ้ าหลายแห่งได้ เข้ าพบคณะปฏิบตั กิ ารฯ เพือ่ “ประสาน
แนวคิดเรื่องปัญหาแรงงานหลายประเด็นให้ ตรงกัน” เช่นเรื่องการประกันสังคมและ
ค่าจ้ าง โดยเขาได้ ระบุวา่ “หลายคนเอาความหวังของพวกเขามาให้ เรา และเราหวัง
ว่าเราจะสามารถท�ำให้ มนั เป็ นจริ งได้ ” นี่คือพัฒนาการที่ส�ำคัญเป็ นพิเศษของการ
เคลื่อนไหวเรื่ องแรงงานในอินโดนีเซียและแสดงให้ เห็นอย่างชัดเจนถึงอ�ำนาจทาง
สังคมของสหภาพแรงงานในอินโดนีเซียด้ วย
ภายในระยะเวลาค่อนข้ างสัน้ คณะปฏิบตั ิการงานประกันสังคมได้ สร้ างอิทธิพล
ในฐานะพลังทางสังคมและการเมือง ความส�ำเร็จในการโน้ มน้ าวให้ เกิดการประชุม
สภาเพื่อเห็นชอบพระราชบัญญัติผ้ ูให้ การประกันสังคมโดยสภาผู้แทนราษฎร
เป็ นผู้น�ำ และศักยภาพในการรวมสหภาพแรงงานในระดับชาติถึงระดับท้ องถิ่น
ท�ำให้ พวกเขาแสดงบทบาทในฐานะตัวเร่ งที่หยุดการท�ำงานอย่างเชื่องช้ าภายใน
สภาฯ ระหว่างการพิจารณาพระราชบัญญัตผิ ้ ใู ห้ การประกันสังคม เมื่ออิทธิพลของ
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คณะปฏิบตั กิ ารฯ มีมากขึ ้น อิทธิพลของสหภาพแรงงานของอินโดนีเซียก็มีมากขึ ้น
เช่นกัน ก่อนที่สภาฯ จะพิจารณาผ่านพระราชบัญญัติดงั กล่าว ถึงความพยายาม
ของคณะปฏิบตั ิการฯ จะเพียงพอที่จะท�ำให้ แผนการของรัฐบาลปั่ นป่ วน แต่ก็ไม่
เพียงพอที่จะกระตุ้นรัฐบาลให้ ดำ� เนินงานตามวาระการปฏิรูปเรื่ องประกันสังคมได้
ความท้ าทายที่ยิ่งใหญ่ที่สดุ ของคณะปฏิบตั ิการงานประกันสังคมในอนาคตและ
สหภาพแรงงานของอินโดนีเซียโดยทัว่ ไปนัน้ ยังคงเป็ นค�ำถามทีว่ า่ จะปฏิรูปขบวนการ
ของพวกเขาให้ กลายเป็ นพลังทางการเมืองที่เข้ มแข็งได้ อย่างไร จะท�ำเช่นนีไ้ ด้
จ�ำเป็ นต้ องมีผ้ นู �ำทีแ่ ข็งแกร่ง ความเชือ่ มัน่ ของสมาชิกทีเ่ ป็ นกลุม่ คนและบุคคล และ
พลังงานที่เพียงพอในการต่อสู้เรื่ องแรงงานต่อไปในระยะยาว นี่ไม่ใช่งานง่ายๆ
โดยเฉพาะส�ำหรับหน่วยงานที่ค่อนข้ างไม่เป็ นทางการและยืดหยุ่นได้ อย่างคณะ
ปฏิบตั ิการฯ ในความเป็ นจริ งแล้ ว การต่อสู้เรื่ องแรงงานนันน่
้ าจะด�ำเนินการโดย
พรรคการเมืองมากกว่า แต่ไม่มีพรรคการเมืองใดในอินโดนีเซียที่สนับสนุนแนวคิด
ทางสังคมที่ก้าวหน้ าดังเช่นเรื่ องการประกันสังคม
ขบวนการแรงงาน ในความหมายกว้ างๆ คือการที่คนท�ำงานในหลายๆ หน่วยงาน
ท�ำการรณรงค์ เพื่อปกป้องผลประโยชน์ ของตนและโดยเฉพาะอย่างยิ่งเพื่อให้
นายจ้ างและรัฐบาลปฏิบตั ิต่อตนดีขึ ้นโดยการด�ำเนินงานตามกฎหมายแรงงาน
ที่เกี่ยวข้ องนัน้ ไม่ใช่วา่ ไม่เคยเกิดขึ ้นมาก่อน เพียงแต่หลังจาก “ปฏิรูป” ครัง้ นี ้แล้ ว
ซึ่งคือระยะเวลาการเปลี่ยนผ่านหลังจากที่ซูฮาโต้ สิ ้นอ�ำนาจ สหภาพแรงงานจึง
สามารถท�ำกิจกรรมทีเ่ กี่ยวกับเรื่องสิทธิอย่างเข้ มข้ นได้ โดยเฉพาะอย่างยิง่ กิจกรรม
ที่ท�ำโดยคณะปฏิบตั ิการงานประกันสังคม โดยกิจกรรมดังกล่าวเกี่ยวข้ องกับผู้ใช้
แรงงานที่รวมตัวกันเป็ นกลุ่มและผู้สนับสนุน รวมถึงองค์กรไม่แสวงหาผลก�ำไร
และภาคส่วนหลายภาคส่วนของรัฐ ทังนี
้ ้เพื่อเป็ นตัวแทนปกป้องผลประโยชน์ของ
ชนชันแรงงานและสั
้
งคมโดยรวม
เมื่อสหภาพแรงงานในอินโดนีเซียได้ รับการยอมรับมากขึ ้น พวกเขาก็เริ่ มเผชิญกับ
ทางเลือกและความคาดหวังทางการเมือง ซึง่ เป็ นพัฒนาการที่สมเหตุสมผลและ
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จริงๆ แล้ วมีความส�ำคัญเพือ่ ทีก่ ระบวนการการเติบโตของสหภาพแรงงานจะเริ่มต้ น
และด�ำเนินต่อไปได้ แต่ปัญหาที่เกิดขึ ้นคือบทบาทของผู้น�ำเริ่ มมีความส�ำคัญเมื่อ
ต้ องเผชิญกับทางเลือกทางการเมืองต่างๆ บางครัง้ ส�ำคัญมากจนกระทัง่ ต้ องลบ
บทบาทของสมาชิกอันเป็ นพื ้นฐานประชาธิปไตยขององค์กรที่ควรจะเป็ นรากฐาน
ที่มนั่ คงของการทดลองท�ำงานทางการเมืองของสหภาพแรงงานทังหมด
้
แต่ผิด
ความหมาย สหภาพแรงงานไม่ได้ พิจารณาฟั งความเห็นจากมิตรสหายรวมทัง้
นักวิจารณ์ สิง่ ที่ปรากฏคือได้ เกิดมีคณาธิปไตยกลุม่ เล็กๆ ใหม่เกิดขึ ้นในขบวนการ
แรงงาน แสดงให้ เห็นว่าผู้น�ำของพวกเขาสร้ างปั ญหาที่เกิดขึ ้นแล้ วในระดับชาติ
อีกครัง้ ซึง่ เดิมทีเป็ นปั ญหาที่สหภาพแรงงานต้ องการขจัดออกไปให้ หมด เห็นได้
ชัดว่าความส�ำเร็ จที่ขบวนการแรงงานของอินโดนีเซียได้ รับในเวลาที่ผ่านมานัน้
ไม่แข็งแกร่งอย่างที่คาด เพราะองค์กรยังต้ องขึ ้นอยูก่ บั ผู้น�ำที่ท�ำหน้ าที่ตดั สินใจท�ำ
เรื่ องต่างๆ และตัดสินใจแทนผู้ใช้ แรงงานทังหมด
้
ซึง่ เป็ นเรื่ องที่เสี่ยงเป็ นพิเศษเมื่อ
การตัดสินใจและทางเลือกทางการเมืองของผู้น�ำไม่ทำ� ให้ เกิดโอกาสในการประเมิน
และเห็นภาพสะท้ อนของความส�ำเร็จและความล้ มเหลวของหน่วยงาน หรือไม่แก้ ไข
วิธีการท�ำงานและหยุดการเลือกตัวเลือกทางการเมืองที่ไม่ถกู ต้ อง
อย่างไรก็ตาม สิ่งที่เห็นได้ ชดั คือถ้ าขบวนการสหภาพแรงงานอินโดนีเซียต้ องการ
เป็ นกลุม่ พลังทางการเมืองทางเลือกที่ได้ รับการยอมรับในอนาคต สหภาพแรงงาน
ต้ องสร้ างความร่วมมือกับกลุม่ องค์กร และนักเคลื่อนไหวกลุม่ อื่นๆ ที่มีเป้าหมาย
และคามสนใจเหมือนกัน และควรร่วมมือกันต่อไปหลังจากสิ ้นสุดวันกรรมกรสากล
และหลังจากการเลือกตังประธานาธิ
้
บดีด้วย ขบวนการแรงงานควรก่อตังพั
้ นธมิตร
ในวงกว้ างและขยายขนาดการเคลื่อนไหวร่ วมกับกลุ่มพลังทางสังคมอื่นๆ เช่น
ชาวนาและคนจนในเมืองใหญ่ รวมถึงร่วมมือกับกลุม่ นักวิชาการและนักเคลือ่ นไหว
จากองค์กรที่ไม่สงั กัดภาครัฐและปั จเจกชนที่เข้ าใจการท�ำงานของสหภาพแรงงาน
ต่อไป
เหตุการณ์ที่เกิดขึ ้นในการเลือกตังปี
้ 2557และการเข้ าไปข้ องเกี่ยวกับการเลือกตัง้
ดังกล่าวของสหภาพแรงงานนันได้
้ แสดงให้ เห็นว่าสหภาพแรงงานมีแนวโน้ มใน
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ระดับสูงทีจ่ ะเน้ นเพียงการท�ำงานเพือ่ ผลประโยชน์ของผู้ใช้ แรงงานในมุมมองแคบๆ
ถึงแม้ ผลประโยชน์นี ้อาจไม่ตรงกับผลประโยชน์โดยรวมของคนในสังคม แทนที่จะ
เป็ นผู้สนับสนุนประชาธิปไตย สหภาพแรงงานกลับคุกคามประชาธิปไตยเสียเอง
สถานการณ์ นีอ้ าจเป็ นตัวอย่างของสิ่งที่โรเบิร์ต มิเชลส์ เรี ยกว่า “กฎเหล็กแห่ง
คณาธิปไตย” (Michels 2505) ซึง่ ใช้ อธิบายสภาพและขันตอนจ�
้
ำนวนหนึง่ ทีก่ ระตุ้น
ให้ แม้ แต่องค์กรที่เป็ นประชาธิปไตยมากที่สดุ ต้ องถูกแบ่งแยกเป็ นกลุม่ อภิชนหรื อ
กลุม่ ผู้ปกครองไปอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้
การสังเกตการณ์ ข้างต้ นสามารถให้ บทเรี ยนหลายเรื่ อง และเป็ นบทเรี ยนที่มีค่า
อย่างยิ่งแก่ประเทศอย่างอินโดนีเซียซึง่ เพิ่งเป็ นประเทศประชาธิปไตยไม่นานมานี ้
โดยพวกเขามีมมุ มองว่าการปลดแอกประเทศออกจากรัฐบาลเผด็จการจะน�ำไปสู่
มาตรฐานการด�ำเนินชีวติ ทีด่ กี ว่าและชอบธรรมกว่า (Bhakti 2547) การท�ำให้ ความ
ทะเยอทะยานดังกล่าวเป็ นจริงนันยั
้ งคงเป็ นเรื่องทีท่ ้ าทายส�ำหรับรัฐบาลอินโดนีเซีย
และผู้สนับสนุนประชาธิปไตยทุกคนทีต่ ้ องการโน้ มน้ าวผู้มสี ทิ ธิเลือกตังว่
้ าการเมือง
ระบอบประชาธิปไตยของรัฐบาลดีกว่าการมีชีวิตภายใต้ การปกครองของระบอบ
เผด็จการ (Ghoshal 2547)
สหพันธ์ แรงงานของลูกจ้ างงานเหล็ก/องค์กร KSPSI อาจเป็ นสหภาพแรงงาน
ที่ก้าวหน้ าที่สดุ ในอินโดนีเซียเรื่ องความสามารถในการระดมสมาชิก ซึ่งเป็ นสิ่ง
จ�ำเป็ นที่ต้องมีก่อนที่จะกลายเป็ นองค์กรที่มีอ�ำนาจทางการเมืองทรงอิทธิพลได้
ความจริ งแล้ ว องค์กรนี ้คือกระดูกสันหลังของการเคลื่อนไหวที่จดั โดยคณะปฏิบตั ิ
การงานประกันสังคม และขับเคลื่อนให้ เกิดกฎหมายผู้ให้ การประกันสังคมขึ ้นใน
ที่สดุ ซึ่งเป็ นกฎหมายที่มอบผลประโยชน์แก่สงั คมโดยรวม การเคลื่อนไหวของ
คณะปฏิบตั ิการงานประกันสังคมเป็ นกิจกรรมที่ประสบความส�ำเร็ จงานแรกที่มี
การจัดการอย่างมีระบบของสหภาพแรงงานในอินโดนีเซีย ซึ่งต้ องการพัฒนา
นโยบายทางเลือก และหลุดจากกรอบที่สร้ างขึน้ และด�ำเนินการอยู่โดยพรรค
การเมืองและชนชันน�
้ ำ นอกจากนี ้ ความส�ำเร็ จในการส่งสมาชิกสหภาพแรงงาน
เข้ าไปนัง่ ในสภาฯ นับเป็ นหลักฐานที่แสดงให้ เห็นศักยภาพของหน่วยงาน ถึงแม้ จะ
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ต้ องใช้ ความพยายามร่วมจากกลุม่ ต่างๆ นอกสหพันธ์แรงงานของลูกจ้ างงานเหล็ก/
องค์กร KSPSI ก็ตาม
เพราะแรงสนับสนุนจากสหภาพแรงงาน เช่น สหพันธ์แรงงานของลูกจ้ างงานเหล็ก/
องค์กร KSPSI และจากภาคอุตสาหกรรมที่ทนั สมัยและค่อนข้ างแข็งแกร่ง จึงเป็ น
โอกาสดีที่คณะปฏิบตั ิการงานประกันสังคม (และสหพันธ์แรงงานของลูกจ้ างงาน
เหล็ก) จะกลายเป็ นกลุม่ พลังการเมืองทางเลือกและพัฒนานโยบายที่เปลีย่ นแปลง
ได้ เพื่อปรับปรุ งศักยภาพของคนธรรมดาและฝ่ ายก้ าวหน้ าอื่น ๆ รวมถึงสหภาพแรงงานและองค์กรที่ท�ำงานเพื่อผู้อื่น และเพื่อท�ำให้ ประชาธิปไตยเข้ มแข็งและการ
พัฒนาที่ก้าวไกล (กรุณาดู Stokke and Tornquist 2556) อย่างไรก็ตาม ถึงจะมี
ศักยภาพดังทีก่ ล่าวถึงข้ างต้ น แต่ยงั มีเงือ่ นไขหลายข้ อทีส่ หพันธ์แรงงานของลูกจ้ าง
งานเหล็ก/องค์กร KSPSI ต้ องท�ำให้ สำ� เร็จก่อนที่จะสามารถเป็ นกลุม่ พลังการเมือง
ทางเลือกที่คนอินโดนีเซียจ�ำนวนมากรอคอยอย่างจดจ่อได้ โดยเฉพาะปั จจัยที่
ส�ำคัญคือความเต็มใจในการเปิ ดกว้ างรับความเห็นจากภาคส่วนอื่นๆ ในสังคม
ดังเช่นที่พวกเขาเคยปฏิบตั ิระหว่างการรณรงค์เรื่ องการประกันสังคมของคณะ
ปฏิบตั ิการงานประกันสังคมในปี 2553 และพันธสัญญาในการท�ำให้ หน่วยงาน
ภายในมีประชาธิปไตยซึง่ มีความแข็งแกร่ งระหว่างการเลือกตังสมาชิ
้
กสภานิติบัญญัติ แต่ออ่ นแอลงอย่างมากระหว่างการเลือกตังประธานาธิ
้
บดีในปี 2557 การ
ปฏิบตั ิเรื่ องดังกล่าวให้ ได้ นนั ้ จะส่งผลให้ อ�ำนาจทางสังคมของหน่วยงานเข้ มแข็ง
ขึน้ ซึ่งจะส่งให้ สหภาพแรงงานอยู่ในต�ำแหน่งผู้เล่นคนส�ำคัญในสังคมที่ท�ำงาน
เพื่อท�ำให้ สงั คมอินโดนีเซียดีขึ ้น
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บทเรียนที่ได้รับ

ค�ำถามทีย่ งั คงอยูค่ อื เราเรียนรู้เรื่องใดได้ บ้างจากเรื่องราวเกีย่ วกับขบวนการแรงงาน
และการพัฒนาในประเทศอินโดนีเซีย
อันดับแรก การเคลื่อนไหวของคณะปฏิบตั ิการงานประกันสังคมเป็ นการร่ วมกัน
เคลื่อนไหวของผู้ใช้ แรงงานอินโดนีเซียเพื่อพัฒนานโยบายทางเลือกและหลุดจาก
กรอบที่สร้ างขึ ้นและด�ำเนินการอยู่โดยพรรคการเมืองและชนชันน�
้ ำ ซึ่งเป็ นการ
เคลื่อนไหวอย่างเป็ นระบบและประสบความส�ำเร็ จเป็ นครัง้ แรก ท�ำให้ ขบวนการ
แรงงานมีความมัน่ ใจมากขึ ้นและองค์กรภาคประชาสังคมรวมทังนั
้ กเคลื่อนไหว
มีความหวังสูงขึ ้นว่าความส�ำเร็จดังกล่าวจะท�ำให้ เกิดพันธมิตรเพื่อการเคลือ่ นไหว
ทางสังคมที่ขยายวงกว้ างขึ ้น
บทเรี ยนอีกเรื่ องหนึ่งคือความเป็ นผู้น�ำของสหภาพแรงงานเป็ นเรื่ องส�ำคัญ และ
บางครัง้ ความเป็ นผู้นำ� ก็เปลีย่ นทิศทางไปยังด้ านทีไ่ ม่ได้ คาดการณ์ไว้ เมือ่ ต้ องเผชิญ
กับทางเลือกทางการเมืองในขณะที่ความส�ำคัญของบทบาทของผู้น�ำที่เพิ่มขึ ้น
เริ่ มมีความจ�ำเป็ น ซึง่ บางครัง้ จ�ำเป็ นมากเสียจนต้ องลบบทบาทของสมาชิกของ
สหภาพในฐานะเจ้ าของเสียงที่ควรเป็ นรากฐานของการทดลองลงเล่นการเมือง
ของสหภาพแรงงาน
ความเชื่อมัน่ ที่มากเกินไปและการสนใจเพียงปั ญหาในวงแคบที่มีผลกระทบกับ
ชะตาของผู้ใช้ แรงงานนันยั
้ งคงมีน� ้ำหนักมากในความนึกคิดของผู้น�ำและขบวนการ
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แรงงานส่วนใหญ่ ซึง่ เป็ นเรื่องทีเ่ ริ่มมีความส�ำคัญเมือ่ ความคาดหวังทีม่ ตี อ่ สหภาพแรงงานในความสามารถที่จะน�ำขบวนการทางสังคมและการเมืองในประเทศนัน้
เพิ่มสูงขึ ้น
เหตุการณ์ที่เกิดขึ ้นระหว่างการเลือกตังประธานาธิ
้
บดีในปี 2557 และการเข้ าไป
เกี่ยวข้ องกับการเลือกตังดั
้ งกล่าวของสหภาพแรงงานแสดงให้ เห็นว่าแม้ สหภาพแรงงานที่เชี่ยวชาญอย่างสหพันธ์แรงงานของลูกจ้ างงานเหล็ก/องค์กร KSPSI ก็ยงั
ต้ องดิ ้นรนเพือ่ หาสมดุลทีถ่ กู ต้ องระหว่างความต้ องการท�ำงานอย่างมีประสิทธิภาพ
และประชาธิปไตยภายในองค์กร เห็นได้ ชดั ว่าเรื่ องนี ้เป็ นปั ญหาที่เกิดขึ ้นกับองค์กร
ทีท่ ำ� งานด้ านแรงงานและนักเคลือ่ นไหวในอินโดนีเซีย เพราะส�ำหรับพวกเขาจ�ำนวน
มากแล้ ว เรื่ องประชาธิปไตยและสิทธิมนุษยชนยังเป็ น “นามธรรม” มากเกินกว่า
ที่จะเข้ าใจได้ จึงไม่มีความส�ำคัญกับพวกเขานัก ประชาธิปไตยและหลักนิติธรรม
สมัยใหม่มีพื ้นฐานบนเสรี ภาพของปั จเจกชนและการเคารพความแตกต่าง แต่สงิ่ ที่
เกิดขึ ้นระหว่างการข้ องเกี่ยวเรื่ องทางการเมืองในทางปฏิบตั ใิ นปี 2557 นัน้ แสดง
ให้ เห็นแนวโน้ มที่วา่ สหภาพแรงงานอาจบังคับสมาชิกให้ สญ
ู เสียความเป็ นตัวของ
ตัวเองและเปลีย่ นพวกเขาจากประชาชนที่มีความรู้เป็ นเพียง “คนหมูม่ าก” เท่านัน้
ไม่วา่ พวกเขาจะรู้ หรื อไม่ก็ตาม ซึง่ ท�ำให้ พวกเขาถึงจุดที่เริ่ มสงสัย ประณาม และ
กระทัง่ กระท�ำการรุนแรงกับผู้ทมี่ คี วามเห็นแตกต่างจากตน เรื่องนี ้เป็ นความท้ าทาย
ที่แท้ จริงส�ำหรับการหาพันธมิตรในวงกว้ างกับขบวนการทางสังคมกลุม่ อื่นๆ ความ
ล้ มเหลวของสหพันธ์แรงงานของลูกจ้ างงานเหล็กในการบริ หารศักยภาพการเป็ น
ตัวกลางและวางกรอบการด�ำเนินงาน ซึง่ เป็ นศักยภาพทีเ่ คยมีและเคยใช้ ประโยชน์
ในการท�ำงานผ่านคณะปฏิบตั ิการงานประกันสังคมในปี 2553 นันอาจส่
้
งผลให้
หน่วยงานล้ มเหลวในการเลือกตังประธานาธิ
้
บดีและรองประธานาธิบดีในปี 2557
เหตุการณ์ทงสองเหตุ
ั้
การณ์ที่เกิดขึ ้นระหว่างการรณรงค์เรื่ องการประกันสังคมใน
ปี 2553 และการเข้ าร่วมกิจกรรมการเลือกตังในปี
้ 2557 แสดงให้ เห็นความส�ำคัญ
ของอ�ำนาจเชิงสังคมและความสามารถของสหภาพแรงงานในการท�ำให้ เกิดกลุม่
พลังการเมืองชนชันทางเลื
้
อกซึง่ เป็ นทีร่ อคอยในอินโดนีเซีย สหภาพแรงงานสามารถ
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ท�ำให้ เกิดการเปลี่ยนแปลงทางสังคมได้ อย่างชัดเจนและน่าคล้ อยตาม อันท�ำให้
เห็นว่าสหพันธ์ ฯ เองเป็ นองค์กรที่เป็ นประชาธิปไตยและสนับสนุนประชาธิปไตย
และท�ำเช่นนันผ่
้ านการสะสมและใช้ อ�ำนาจในการร่ วมมือกันและตังคณะท�
้
ำงาน
ซึง่ เป็ นการสร้ างสัมพันธ์ของการพึง่ พิงกันกับกลุม่ คน นักเคลือ่ นไหว และองค์กรต่างๆ
ที่มีเป้าหมายและความสนใจหลายๆ อย่างเหมือนกัน
สุดท้ ายแล้ ว ดังค�ำสอนของฌ็อง-ฌากส์ รุสโซ่ในสัญญาประชาคมที่วา่ “ทันทีที่ใคร
ก็ตามคิดว่างานของภาครัฐ “ไม่เห็นเกี่ยวกับฉัน” แล้ วล่ะก็ เมือ่ นันภาครั
้
ฐก็ล้มเหลว
ตังแต่
้ ยงั ไม่เริ่ มท�ำอะไร” เราไม่ควรสิ ้นหวังกับสหภาพแรงงานแม้ ว่าพวกเขาต้ อง
เผชิญกับความท้ าทายในปั จจุบนั และอนาคต เพราะสหภาพแรงงานในอินโดนีเซีย
ได้ แสดงให้ เห็นศักยภาพของตนในการเป็ นผู้มีอิทธิพลทางการเมืองทางเลือกที่มี
ความจ�ำเป็ นต่อการพัฒนารัฐสวัสดิการที่พวกเราหวังจะฝากชีวิตเอาไว้ อย่างมี
เกียรติและมีความมัง่ คัง่ ทังในฐานะปั
้
จเจกชนและประชาชนของรัฐ
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เกี่ยวกับผู้เขียน

เซอญ่ า จั น ดรา เป็ นนักเคลื่อนไหวและนักวิชาการเรื่ องแรงงาน และเป็ นผู้
อ�ำนวยการของศูนย์กลางสิทธิสหภาพแรงงาน ซึง่ เป็ นองค์กรไม่แสวงหาผลก�ำไร
ที่สนับสนุนการเคลื่อนไหวอย่างอิสระของสหภาพแรงงานในอินโดนีเซีย เขาสอน
วิชากฎหมายแรงงานในมหาวิทยาลัยคริสเตียนอัตมาจาญ่า (Atma Jaya Catholic
University) ในเมืองจาการ์ ต้า งานวิจยั ของเขาเน้ นเรื่องการพัฒนากฎหมายแรงงาน
ในอินโดนีเซียระหว่างช่วงเวลาการ “ปฏิรูป” หลังจากรัฐบาลเผด็จการของซูฮาโต้
สิ ้นอ�ำนาจ
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การเปลี่ยนผ่านของสหภาพแรงงาน

ประสบการณ์ของศูนย์กลางแรงงานเพื่อความเป็น
เอกภาพแห่งบราซิล (CUT)1
ในช่วงการบริหารประเทศของรัฐบาลจากพรรคแรงงาน
ในประเทศบราซิล (2546-2559)

โฮเซ่ ดาริ เครน และ ฮิวโก้ ดิแอส
ตุลาคม 2560

____________________

ในบทความนี ้จะใช้ อกั ษรย่อ CUT แทนการเรี ยกชื่อเต็มของ ศูนย์กลางแรงงานเพื่อความเป็ น
เอกภาพแห่งบราซิล
1

• ศูนย์กลางแรงงานเพื่อความเป็ นเอกภาพแห่งบราซิล (CUT) คือองค์กรแรงงาน
ระดับชาติของประเทศบราซิลและในทวีปอเมริกาใต้ ซงึ่ เป็ นองค์กรแรงงานทีม่ ขี นาด
ใหญ่เป็ นอันดับห้ าของโลก โดยเป็ นตัวแทนผู้ใช้ แรงงานที่รวมตัวกันได้ 7.8 ล้ านคน
CUT คือหัวใจที่ท�ำให้ เกิดนโยบายทางเศรษฐกิจและสังคมที่ก้าวหน้ าภายใต้ การ
ปกครองของรัฐบาลฝ่ ายซ้ าย โดยการน�ำของประธานาธิบดีลลู า่ และดิลม่า รูสเซฟ
เนื่องจาก CUT เป็ นพันธมิตรที่แนบแน่นกับพรรคแรงงาน พวกเขาจึงสามารถ
โน้ มน้ าวให้ เกิดนโยบายเพื่อผู้ใช้ แรงงาน และเสริ มความแข็งแกร่งในการใช้ อ�ำนาจ
เชิงโครงสร้ าง อ�ำนาจเชิงสังคมและอ�ำนาจเชิงสถาบันให้ กบั ฝ่ ายแรงงาน
• อย่างไรก็ตาม ในเวลาหลายปี ทผี่ า่ นมา ความก้ าวหน้ าทางสังคมได้ กระตุ้นให้ เกิด
ปฏิกิริยาตอบโต้ อย่างรุ นแรงจากฝ่ ายขวา เป็ นผลให้ ประธานาธิบดีดิลม่า รู สเซฟ
ต้ องถูกปลดออกจากต�ำแหน่งอย่างไม่ชอบด้ วยกฎหมาย ไม่นานมานี เกิ
้ ดการปฏิรูป
ทีถ่ อยหลังในหลายด้ าน เช่น ด้ านประกันสังคม และรัฐบาลยังผลักดันเรื่องสิทธิของ
ผู้ใช้ แรงงานซึง่ เป็ นบททดสอบ CUT ได้ เป็ นอย่างดี ศักยภาพที่ได้ รับการพิสจู น์แล้ ว
ของ CUT ในการปลุกระดม การสร้ างพันธมิตร และความสามารถในการวางกรอบ
การด�ำเนินงานนัน้ เป็ นสิ่งส�ำคัญที่จะสร้ างความแข็งแกร่ งให้ อ�ำนาจเชิงองค์กร
หรื ออ�ำนาจที่เกิดจากการรวมตัวของ CUT และท�ำให้ พวกเขาได้ อ�ำนาจทางสังคม
กลับคืนมา นอกจากนันยั
้ งสามารถคงความเป็ นประชาธิปไตยในบราซิลเอาไว้
ได้ ด้วย
• การเปลี่ยนผ่านของสหภาพแรงงานคือโครงการของ FES ซึ่งมุ่งที่จะชี ้ให้ เห็น
ทรัพยากรอ�ำนาจและศักยภาพของสหภาพแรงงานที่มีสว่ นท�ำให้ การเคลื่อนไหว
ของสหภาพฯ ประสบผลส�ำเร็จ รายงานฉบับนี ้จะเสนอกรณีศกึ ษาจ�ำนวน 6 กรณี
จากทัว่ โลกที่จะแสดงให้ เห็นว่าสหภาพแรงงานมีการเปลี่ยนผ่านจนท�ำให้ องค์กร
แข็งแกร่งขึ ้นได้ อย่างไร
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รายงานฉบับนี ้ศึกษาพัฒนาการของศูนย์กลางแรงงานเพื่อความเป็ นเอกภาพแห่ง
บราซิล (CUT) ในช่วงเวลาที่ประเทศบราซิลอยูภ่ ายใต้ การบริ หารของรัฐบาลที่มา
จากพรรคแรงงานติดต่อกันสี่สมัย ช่วงที่หนึง่ คือ สมัยของลูอิส อินคั คิโอ ลูลา่ ดา
ซิลวา และต่อมาคือสมัยของดิลม่า รูสเซฟ (2546-2559) โดยผู้เขียนคิดเสมอว่า
ช่วงเวลาดังกล่าวเป็ นระยะที่สอดคล้ องกับเวลาสิบห้ าปี แรกของสหัสวรรษนี ้ ซึ่ง
แตกต่างจากช่วงอื่นเพราะมีสว่ นประกอบพื ้นฐานหลายอย่างที่ขดั แย้ งกัน ในด้ าน
หนึ่ง ปั จจัยต่างๆ เช่น นโยบายทางสังคมและเศรษฐกิจที่ด�ำเนินการแล้ ว ความ
สัมพันธ์ที่แน่นแฟ้นของ CUT กับพรรคแรงงาน รวมถึงความก้ าวหน้ า ความส�ำเร็ จ
ของการเจรจาต่อรองร่วมและการสร้ างความแข็งแกร่งให้ กบั อ�ำนาจเชิงโครงสร้ าง
อ�ำนาจเชิงองค์กรและอ�ำนาจเชิงสถาบันของ CUT แข็งแกร่งขึ ้น แต่ในอีกด้ านหนึง่
CUT จ�ำต้ องหาวิธีจดั การกับหน้ าที่ทงสองส่
ั้
วนของกลุม่ กล่าวคือการเป็ นตัวแทน
ปกป้องผลประโยชน์ของผู้ใช้ แรงงานและการมีสว่ นร่วมในงานของภาครัฐและงาน
ในระดับรากหญ้ า ในขณะเดียวกันยังต้ องเผชิญกับการวิพากษ์ วิจารณ์จากสังคม
ส่วนหนึ่งที่มีความคิดแบบอนุรักษ์ นิยม อ�ำนาจทางสังคมของ CUT เริ่ มลดลง
นับตังแต่
้ ปี 2556 แม้ ว่าจะมีความพยายามอยู่ตลอดเวลาในการสร้ างพันธมิตร
และอ�ำนาจนัน้ ยังคงลดลงอีกเพราะวิกฤติทางเศรษฐกิจและการเมืองที่เกิดขึ ้น
ในปี 2558 ซึง่ ท้ ายทีส่ ดุ แล้ วท�ำให้ ประธานาธิบดีดลิ ม่า รูสเซฟต้ องออกจากต�ำแหน่ง
อย่างไม่ชอบธรรม เมื่อมิเชล เทอเมอร์ เข้ าควบคุมรัฐบาล การปฏิรูปที่ล้าสมัยใน
หลายๆ ภาคส่วน เช่น ระบบประกันสังคมและเรื่ องสิทธิของผู้ใช้ แรงงานได้ ปรากฏ
ขึ ้นในวาระการท�ำงานของเขา รัฐบาลได้ ทำ� การทดสอบ CUT และศักยภาพในการ
225

ระดมพล การสร้ างพันธมิตรและการเสริ มสร้ างศักยภาพในการวางกรอบการ
ท�ำงานของ CUT จะเป็ นสิง่ ส�ำคัญในการคงระดับของอ�ำนาจเชิงองค์กรและอ�ำนาจ
ทางสังคมของตนไว้
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บทนำ�

รายงานฉบับนี ้มองไปที่พฒ
ั นาการของ CUT ในช่วงการบริ หารของรัฐบาลจาก
พรรคแรงงานเป็ นเวลาติดต่อกันสี่สมัย หนึ่งคือสมัยของลูอิส อินคั คิโอ ลูล่า ดา
ซิลวาสองสมัย (2546-2549 และ 2550-2553) และต่อมาคือสมัยของดิลม่า รูสเซฟ
อีกสองสมัย (2554-2557 และ 2558-2559)2 ปั จจุบนั นี ้ CUT คือองค์กรระดับสภา
แรงงานหลักของประเทศบราซิลและทวีปอเมริกาใต้ และเป็ นองค์กรแรงงานทีใ่ หญ่
เป็ นอันดับห้ าของโลก โดยมีองค์กรสมาชิกทังหมด
้
3,800 องค์กร โดยมีคนงานเป็ น
สมาชิกขององค์กรรวมทังสิ
้ ้น 7.8 ล้ านคน เป็ นตัวแทนของผู้ใช้ แรงงานจ�ำนวน 24
ล้ านคนในภาคอุตสาหกรรมและภูมิภาคที่ CUT ท�ำงานอยู่ ในระดับสากล CUT
มีบทบาทส�ำคัญในองค์กรแรงงานระดับภูมิภาคเช่น สมาพันธ์แรงงานของภูมิภาค
อเมริกา (TUCA) ในระดับโลก CUT ท�ำงานผ่านองค์กรแรงงานระดับโลกต่างๆ รวม
ทังมี
้ บทบาทในสมาพันธ์ แรงงานระหว่างประเทศ (ITUC) ซึ่งปั จจุบนั มีประธาน
องค์กรซึง่ อดีตเคยเป็ นประธานของ CUT มาก่อน
แม้ จะมีกฎหมายห้ ามเอาไว้ แต่CUTก็ได้ รับการก่อตังขึ
้ ้นในปี 2526 ท่ามกลางการ
ต่อสู้เพื่อประชาธิปไตยในประเทศที่ขณะนันยั
้ งปกครองโดยทหาร (2507-2528)
CUT ถือเป็ นตัวแทนของ “ลัทธิสหภาพแรงงานแนวใหม่ (New Trade Unionism)”
____________________

การด�ำรงต�ำแหน่งหัวหน้ ารัฐบาลของดิลม่า รู สเซฟ ในสมัยที่สองต้ องหยุดลงเพราะเกิดการ
ปฏิวตั ิขึ ้นในเดือนพฤษภาคม 2559 ซึง่ ได้ รับการสนับสนุนโดยกลุม่ พลังอนุรักษ์ นิยมที่มีบริ ษัท
สื่อมวลชนขนาดใหญ่หนุนหลังอยู่
2
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ซึง่ ได้ รับการพูดถึงกันมากจนถึงปั จจุบนั กับโครงสร้ างสหภาพแรงงานที่สหภาพแรงงานที่ถกู ควบคุมโดยภาครัฐ และเป็ นผลจากยุทธศาสตร์ การฟื น้ ฟูขบวนการ
แรงงานเมื่อปลายทศวรรษ 1970 (2513-2522) ขบวนการแรงงานชนิดนี ้มีรากฐาน
มาจากชนชันแรงงานสมั
้
ยใหม่ซงึ่ เชื่อมัน่ ในแนวความคิดเกี่ยวกับสหภาพแรงงาน
แบบใหม่โดยอิงจากหลักการของอนุสญ
ั ญาขององค์กรแรงงานระหว่างประเทศ
เช่น หลักการเสรี ภาพในการสมาคม รวมถึงการท�ำกิจกรรมบนพื ้นฐานความรู้เรื่ อง
ชนชันและการต่
้
อสู้ทางชนชัน้
นับตังแต่
้ ทศวรรษ 1930 (2473-2482) และ 1940 (2483-2492) สหภาพแรงงาน
ของประเทศบราซิ ล ถูก ควบคุม โดยรั ฐ ด้ ว ยกรอบคิ ด ที่ เ น้ น เรื่ อ งความร่ ว มมื อ
(corporatist) โดยมีสว่ นประกอบที่ส�ำคัญคือ (ก) หลักการว่าด้ วยความเป็ นหนึง่
เดียว ซึง่ ท�ำให้ ในเทศบาลหนึ่งๆ มีสหภาพแรงงานในพื ้นที่ได้ เพียงแห่งเดียวและ
ห้ ามไม่ให้ มีการก่อตังสหภาพแรงงานในโรงงาน
้
(ข) ระบบโครงสร้ างองค์กรแนวดิง่
(มีสภาแรงงานระดับชาติ สหพันธ์แรงงานระดับรัฐ และสหภาพแรงงานในระดับ
อุตสาหกรรมและสาขาวิชาชีพ) ซึ่งห้ ามไม่ให้ มีระบบโครงสร้ างองค์กรแนวนอน
และ/หรื อการรวมตัวกันในรู ปแบบต่างๆ จนกระทัง่ ปี 2529 และเพิ่งมีกฎหมาย
อนุญาตให้ องค์กรมีโครงสร้ างแบบแนวนอนและมีการรวมตัวกันได้ ในปี 2551 นี ้เอง
(ค) การเจรจาเพื่อท�ำข้ อตกลงร่วมกันระหว่างสหภาพแรงงานและสมาคมนายจ้ าง
ที่รับผิดชอบ (ง) สหภาพแรงงานต้ องการได้ รับการยอมรับทางกฎหมายเพื่อใช้ สทิ ธิ
ของตน (จ) การมอบเงินแก่รัฐโดยการประกันเงินอุดหนุนจากรัฐบาลด้ วยการบังคับ
ได้ แก่ ค่าใช้ จ่ายที่จ�ำเป็ น กล่าวคือ การจ่ายภาษี สหภาพแรงงานและการจ่ายเงิน
บ�ำรุงให้ แก่องค์กรระดับสภาแรงงาน3 รวมทังต้
้ องท�ำหน้ าที่อื่นๆ ที่เกี่ยวข้ องกับการ
เจรจาต่อรองร่ วมและการจ่ายค่าสมาชิก และ (ฉ) อ�ำนาจการตัดสินใจขึ ้นอยู่กบั
สหภาพแรงงานท้ องถิ่น
____________________

ผู้ใช้ แรงงานต้ องเป็ นผู้เสียภาษีสหภาพแรงงานซึง่ เทียบเท่ากับวันท�ำงานหนึง่ วันในหนึง่ ปี จ�ำนวน
ของภาษี ที่ ต้ อ งจ่ า ยให้ แ ก่ ส มาพัน ธ์ ส หภาพแรงงานถูก ก� ำ หนดโดยสมัช ชาใหญ่ ข องแต่ล ะ
สมาพันธ์ฯ
3
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โครงสร้ างเช่นนีม้ ีความไม่แน่นอนและยืดหยุ่นได้ ในระดับสูง ในแง่หนึ่ง รัฐเป็ น
ผู้ปกป้องและควบคุมระบบของสหภาพแรงงาน ซึง่ ท�ำให้ มีการก่อตังสหภาพฯ
้
ขึ ้น
เป็ นจ�ำนวนมาก โดยในปี 2559 มีสหภาพฯ จ�ำนวนมากกว่า 22,000 แห่ง ซึ่ง
ส่วนใหญ่แล้ วตัวสหภาพฯ เองไม่ได้ เป็ นตัวแทนของใคร การก่อตังสหภาพแรงงาน
้
ขึน้ มาเพื่ อให้ เป็ นไปตามกฎหมายไม่ใช่เพื่ อตอบสนองความต้ องการของผู้ใช้
แรงงานซึ่งสหภาพเป็ นตัวแทนแต่อย่างใด ในอี กแง่หนึ่งกฎหมายของบราซิล
อนุญาตให้ สหภาพแรงงานมีสทิ ธิและอ�ำนาจพิเศษชุดหนึง่ ซึง่ ท�ำให้ พวกเขาท�ำงาน
ได้ เช่น สิทธิ ที่ผ้ ูน�ำสหภาพแรงงานจะต้ องได้ รับการคุ้มครอง มีหลักประกันว่า
สหภาพฯ จะได้ รับเงินอุดหนุนจากรัฐ สิทธินดั หยุดงาน (ที่จ�ำกัด) และสิทธิในการ
รวมตัวและเจรจาต่อรองร่วมเพื่อก�ำหนดมาตรฐานในเรื่ องต่างๆ
สหภาพแรงงานมีแนวทางและการด�ำเนินกิจกรรมที่แตกต่างกันไปขึ ้นอยูก่ บั จุดยืน
ทางการเมืองของผู้น�ำแรงงานซึง่ เป็ นระบบที่ท�ำให้ การเปลีย่ นแปลงอ�ำนาจภายใน
องค์กรเกิดขึ ้นได้ ยาก เนื่องจากตัวสหภาพฯ เองเป็ นผู้ก�ำหนดกฎเกณฑ์ขององค์กร
และอาจจ�ำกัดกฎเกณฑ์เพื่อท�ำให้ กลุม่ ที่มีความคิดตรงกันข้ ามไม่สามารถเข้ าร่วม
กิจกรรมของตนได้ กฎหมายของบราซิลยังอนุญาตให้ สหพันธ์แรงงานที่แตกต่าง
กันอยู่ร่วมกันได้ ซึ่งท�ำให้ แต่ละองค์กรต้ องแข่งขันกันเพื่อดึงให้ สหภาพแรงงาน
ท้ องถิ่นเข้ ามาเป็ นสมาชิกของตน จึงกล่าวได้ วา่ ระบบการเป็ นตัวแทนผู้ใช้ แรงงาน
มี ลักษณะพิ เศษคื อมี ความเป็ นหนึ่งเดี ยวกันในระดับล่างแต่มีความแตกต่าง
หลากหลายในระดับสูง
เมื่อมองกลับไปยังประวัตศิ าสตร์ แล้ ว สามารถมองเห็นตัวอย่างของการที่สหภาพแรงงานต่างๆ น�ำกฎหมายข้ อเดียวกันไปใช้ ในทางที่แตกต่างกัน ขึ ้นอยูก่ บั ว่าผู้ใดมี
อ�ำนาจทางเมืองอยูใ่ นตอนนัน้ ช่วงระหว่างปี 2473 และ 2523 คือช่วงเวลาทีป่ ระเทศ
บราซิลเข้ าสูก่ ารเป็ นประเทศอุตสาหกรรม และต้ องตกอยูภ่ ายใต้ การปกครองของ
รัฐบาลอ�ำนาจนิยมเป็ นเวลา 35 ปี และมีการปกครองแบบประชาธิปไตยอีก 15 ปี
ซึง่ นับเป็ นช่วงที่ประเทศไม่มีเสถียรภาพในระดับสูง รัฐบาลอ�ำนาจนิยมพยายาม
แทรกแซงและขัดขวางสหภาพแรงงานในการใช้ สิทธิ ของตนในการเป็ นตัวแทน
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ปกป้องผลประโยชน์ของผู้ใช้ แรงงาน ส่วนในช่วงทีบ่ ราซิลเป็ นประเทศประชาธิปไตย
นัน้ องค์กรภาครัฐบางส่วนมีบทบาทส�ำคัญในการประสานงานและวางแผนการ
ท�ำกิจกรรมต่างๆ และดิ ้นรนเพื่อรักษาผลประโยชน์ของคนท�ำงานในวิชาชีพบาง
แขนงและเพื่อผู้ใช้ แรงงานทัว่ ไปในสังคม ในระหว่างปี 2493 และ 2507 ซึง่ เป็ นช่วง
ของรัฐบาลทหารและช่วงก่อนการหมดยุคของรัฐบาลเผด็จการในปี 2528 ซึง่ เป็ น
ช่วงที่การรวมตัวเป็ นสหภาพแรงงานในรูปแบบใหม่ก�ำลังเริ่ มต้ นขึ ้นนัน้ การก่อตัง้
สหภาพแรงงานอันเป็ นตัวแทนของผู้ใช้ แรงงานให้ มีโครงสร้ างแบบแนวนอน ซึง่
ต่างจากโครงสร้ างแนวตังตามที
้
่กฎหมายก�ำหนดนันเป็
้ นเรื่ องที่ท�ำกันโดยทัว่ ไป
โดย CUT คือองค์กรในลักษณะดังกล่าวที่มีขนาดใหญ่ที่สดุ และก่อตังขึ
้ ้นทังๆ
้ ที่
กฎหมายของบราซิลห้ ามไม่ให้ มีการก่อตังองค์
้ กรที่มีโครงสร้ างเช่นนี ้
CUT ได้ พื ้นที่ในสังคมโดยบูรณาการกิจกรรมเพื่อการปรับปรุ งสภาพเศรษฐกิจ
ประเด็นหลักคือการเรี ยกร้ องให้ ขึ ้นค่าจ้ าง หลังจากมีการตัดค่าจ้ างก่อนหน้ านัน้
และปรับปรุ งสภาพการจ้ างพร้ อมๆ กับการต่อสู้ทางการเมืองเพื่อต่อต้ านรัฐบาล
อ�ำนาจนิยมและเรี ยกร้ องเกิดความหลากหลายในทางการเมืองและความเป็ น
ประชาธิปไตยในบราซิล ส่วนการรณรงค์ให้ เกิดประชาธิปไตยในบราซิลนัน้ มีการ
นัดหยุดงานอย่างจริ งจังซึ่งได้ รับการพิสจู น์แล้ วว่าเป็ นเครื่ องมือที่ส�ำคัญในการ
(ก) จัดองค์การสหภาพแรงงานใหม่โดยการเลือกตังผู
้ ้ น�ำที่กระตือรื อร้ นที่ต้องการ
จะส่งเสริ มให้ สหภาพแรงงานมีความเป็ นประชาธิปไตยมากขึ ้น (ข) ก่อตังองค์
้ กร
ที่มีโครงสร้ างแนวดิ่งแบบใหม่ กล่าวคือมีสหพันธ์และสมาพันธ์แรงงานของแต่ละ
อุตสาหกรรม (ค) สร้ างเอกภาพในการเจรจาต่อรองร่ วม (ง) มอบเวทีแก่ผ้ ูน�ำ
สหภาพแรงงานแต่ละแห่งเพื่อสร้ างชื่อเสียงระดับชาติ ทังนี
้ ้ ลูอิส อินคั คิโอ ลูล่า
ซิลวา ผู้ด�ำรงต�ำแหน่งประธานาธิบดีในเวลาต่อมาคือหนึง่ ในผู้น�ำแรงงานดังกล่าว
(จ) การสร้ างความชอบธรรมให้ กบั สหภาพแรงงาน ซึง่ ท�ำให้ สหภาพฯ มีช่ือเสียง
ในฐานะองค์กรที่น่าเชื่อถือในสังคมบราซิลในช่วงทศวรรษ 1980 (2523-2532)
อย่างไรก็ตาม มีการก่อตังองค์
้ กรแรงงานระดับสภาขึ ้นอีกสองแห่งในช่วงนัน้ ได้ แก่
กลุม่ สมาพันธ์ผ้ ใู ช้ แรงงานทัว่ ไป (CGT)4 ในปี 2529 และกลุม่ พลังสหภาพแรงงาน
(FS) ในปี 25345
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จุดมุ่งหมายของรายงานฉบับนี ้คือการวิเคราะห์เรื่ องความสัมพันธ์ ระหว่าง CUT
กับรัฐบาลจากพรรคแรงงานของลูล่า ดา ซิลวา และดิลม่า รู สเซฟ โดยใช้ กรอบ
ความคิดเรื่องทรัพยากรอ�ำนาจและศักยภาพขององค์กรในการวิเคราะห์ (Schmalz/
Dorre 2557) ผู้เขียนยังคงยืนยันว่าเกิดความขัดแย้ งในความสัมพันธ์ดงั กล่าวขึ ้น
ระหว่างปี 2546 และ 2559 กล่าวคือ ในด้ านหนึ่ง CUT สามารถท�ำให้ บทบาท
ส�ำคัญของตนในฐานะหุ้นส่วนที่ปรึกษาของรัฐบาลจากพรรคแรงงานนันแข็
้ งแกร่ง
ขึ ้น โดยการเข้ าร่ วมในการก�ำหนดนโยบายต่างๆ ซึง่ มีความจ�ำเป็ นในการพัฒนา
สภาพความเป็ นอยูข่ องคนงานบราซิลส่วนใหญ่ แต่ในอีกด้ านหนึง่ นัน้ CUT ก็ต้อง
สูญเสียการยอมรับและการสนับสนุนจากสหภาพแรงงานและสังคม เนื่องมาจาก
การมีมติสนับสนุนนโยบายทางการเมืองของพรรคที่คอ่ นข้ างจะไปทางสายกลาง
เนื่องจากบทบาทในการเมืองบราซิลขณะนันที
้ ่รัฐบาลบราซิลที่ต้องรับผิดชอบอยู่
(Boito Jr., Galvao และ Marcelino 2558) แต่ถงึ กระนัน้ CUT ยังคงเป็ นองค์กร
แรงงานหลักอันเป็ นศูนย์กลางของประเทศ
ทศวรรษ 1990 (2533-2542) เป็ นช่วงที่ผ้ ใู ช้ แรงงานได้ รับผลกระทบเชิงลบจาก
นโยบายของรัฐบาล อันเป็ นผลจากแนวคิดเสรี นิยมใหม่ที่ต้องการให้ เกิดเสรี นิยม
ทางเศรษฐกิจ สร้ างเสถียรภาพของค่าเงินและการปรับโครงสร้ างของภาคการผลิต
เป็ นสาเหตุให้ เกิดการเพิ่มขึ ้นของการว่างงานและการจ้ างงานนอกระบบ ในช่วงนี ้
CUT ได้ ถกู ท�ำให้ อ่อนแอลงและได้ เริ่ มใช้ กลยุทธ์ การรณรงค์แบบใหม่ที่เน้ นเรื่ อง
ต่อไปนี ม้ ากขึน้ (ก) การเจรจาต่อรองร่ วมกันของภาคเศรษฐกิ จที่แตกต่างกัน
(ข) การท�ำกิจกรรมในระดับสถาบันโดยก�ำหนดนโยบายสาธารณะขึ ้นและสร้ าง
____________________
กลุม่ สมาพันธ์ ผ้ ใู ช้ แรงงานทัว่ ไปก่อตังขึ
้ ้นเพื่อให้ เป็ นองค์กรที่ท�ำงานร่ วมกับกลุม่ ผู้ใช้ แรงงาน
กลาง และมีจุดมุ่งหมายหลักในการปกป้องโครงสร้ างอย่างเป็ นทางการของสหภาพแรงงาน
มีองค์กรในเครื อตังแต่
้ สหภาพแรงงานรูปแบบดังเดิ
้ มที่ไม่มีสว่ นเกี่ยวข้ องกับพรรคการเมืองใดๆ
จนถึงสหภาพแรงงานของพรรคคอมมิวนิสต์
5
แรกเริ่ มนัน้ กลุม่ พลังสหภาพแรงงานปกป้องแนวคิดที่ดจู ะคล้ ายคลึงกับแนวคิดเสรี นิยมใหม่
(neoliberal) แต่ตอ่ มาทางกลุม่ ฯ เน้ นการปฏิบตั มิ ากขึ ้นและด�ำเนินงานโดยอาศัยกลยุทธ์ที่เน้ น
ผลลัพธ์ โดยมีฐานที่กระจุกตัวอยูภ่ ายในภาคเอกชน
4
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กฎเกณฑ์เรื่ องแรงงานสัมพันธ์ (ค) การขยายวาระการท�ำงานโดยระบุปัญหาใหม่ๆ
เพือ่ ดึงดูดคนกลุม่ ใหม่ๆ ในสังคม (ง) เชือ่ มโยงเป็ นเครือข่ายกับขบวนการทางสังคม
อื่นๆ ในการต่อต้ านเสรี นิยมใหม่ (จ) ส่งเสริ มการเปลี่ยนแปลงทางการเมืองใน
แง่บวก ซึ่งต่อมาเกิดขึน้ จากการเลือกตังที
้ ่ท�ำให้ ลลู ่าได้ เป็ นประธานาธิ บดีของ
บราซิล
ยุทธศาสตร์ ที่ CUT ใช้ เพื่อสร้ างการเปลีย่ นแปลงทางการเมืองนันมี
้ พื ้นฐานมาจาก
การที่องค์กรเองเป็ นส่วนหนึง่ ของกลุม่ การเมืองที่มีขนาดใหญ่อยูแ่ ล้ ว ถึงแม้ CUT
จะสูญเสียอ�ำนาจเชิงโครงสร้ างและอ�ำนาจเชิงองค์กรบางส่วนจากวิกฤติเศรษฐกิจ
แต่ยทุ ธศาสตร์ นี ้ก็น�ำไปสูก่ ารสร้ างความเข้ มแข็งให้ อ�ำนาจเชิงองค์กรและอ�ำนาจ
เชิงสังคม โดยอาศัยความสัมพันธ์ กบั พรรคแรงงานและการขยายความร่ วมมือ
กับขบวนการทางสังคมต่างๆ
ทังๆ
้ ที่ CUT จะเป็ นองค์กรที่มีความอิสระในการด�ำเนินงาน และในข้ อเท็จจริ งแล้ ว
CUT เชื่อมโยงกับพรรคการเมืองฝ่ ายซ้ ายหลายพรรค แต่ CUT และพรรคแรงงาน
มีลกั ษณะที่เหมือนกันหลายประการ อันดับแรกคือจุดก�ำเนิดพรรคแรงงานนัน้
ก่อตังขึ
้ ้นในปี 2522 ระหว่างที่ประเทศอยูภ่ ายใต้ การปกครองของรัฐบาลทหารและ
หลังจากที่มีการออกกฎหมายนิรโทษกรรมทางการเมือง พรรคแรงงานและ CUT
ต่างมีฐานสนับสนุนทีม่ าจากคนกลุม่ ใกล้ เคียงกัน คือ การน�ำเอากลุม่ จัดตังฝ่้ ายซ้ าย
ต่างๆ มารวมเข้ าด้ วยกัน กลุ่มคริ สเตียนฝ่ ายซ้ ายที่ เป็ นขบวนการเคลื่อนไหว
ปลดแอกจากลัทธิเทววิทยา นักวิชาการ และนักสหภาพแรงงานทังหลาย
้
พรรค
แรงงานและ CUT มีความสัมพันธ์ ที่ใกล้ ชิดกันทางประวัติศาสตร์ มีการท�ำงาน
ร่วมกันทีค่ ล้ ายคลึงกับกลุม่ แรงงานต่างๆ ในทวีปยุโรป ประธานาธิบดีลลู า่ ดา ซิลวา
เป็ นผู้น�ำแรงงานที่มีชื่อเสียงและเป็ นประธานคนแรกของพรรคแรงงาน
การทีล่ ลู า่ ได้ รับการเลือกตังให้
้ เป็ นประธานาธิบดีในปี 2545 เป็ นการเพิม่ ความหวัง
แก่สหภาพแรงงานต่างๆ ว่ารัฐบาลจะเริ่ มให้ ความส�ำคัญกับการสร้ างงานและการ
ส่งเสริมนโยบายทางสังคมทีค่ รอบคลุมคนทุกชนชัน้ (social inclusion) โดยด�ำเนิน
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งานตามแผนการพัฒนาชาติแบบใหม่ รัฐบาลของลูลา่ ท�ำการปฏิรูปทางการเมือง
และสังคม ในขณะเดียวกัน ความสัมพันธ์ระหว่าง CUT กับพรรคแรงงานได้ เสริ ม
ให้ อำ� นาจเชิงโครงสร้ าง อ�ำนาจเชิงองค์กร และอ�ำนาจเชิงสถาบันของ CUT แข็งแกร่ง
มากขึ ้น ส่วนอ�ำนาจทางสังคมนัน้ CUT พยายามท�ำงานทังสองรู
้
ปแบบของตนอย่าง
เต็มที่ ทังการปกป้
้
องผลประโยชน์ของผู้ใช้ แรงงานและการร่วมท�ำงานในโครงการ
ทางการเมืองใหม่ๆ แต่ก็ไม่สามารถหลีกเลี่ยงความกดดันได้ เพราะ CUT ได้ รับ
ค�ำวิจารณ์จากกลุม่ อนุรักษ์ นิยมในสังคม ตังแต่
้ ปี 2556 เป็ นต้ นมา จะเห็นได้ ว่า
อ�ำนาจเชิงสังคมของ CUT ลดน้ อยลง ซึ่งน�ำไปสู่การสูญเสียพื ้นที่ภายในสังคม
บราซิลในที่สดุ และปี 2558 คือปี ที่รัฐบาลบราซิลปฏิรูปการเมืองแบบถอยหลัง
อีกครัง้ เนื่องจากเกิดวิกฤติทางเศรษฐกิจและวิกฤติทางการเมืองที่เลวร้ ายอันเป็ น
ผลให้ เกิดการขับไล่ประธานาธิบดีดิลม่า รู สเซฟ ให้ ออกจากต�ำแหน่งและมิเชล
เทอเมอร์ เข้ าด�ำรงต�ำแหน่งประธานาธิบดี ซึง่ เหตุการณ์ดงั กล่าวท�ำให้ อ�ำนาจเชิง
โครงสร้ าง อ�ำนาจเชิงองค์กร และอ�ำนาจเชิงสถาบันของ CUT อ่อนแอลงไปอีก
รายงานฉบับนี ้จะวิเคราะห์เหตุการณ์ในช่วงเวลาสี่ชว่ งด้ วยกันคือ (ก) ช่วงระหว่าง
การขึ ้นด�ำรงต�ำแหน่งประธานาธิบดีของลูลา่ ในปี 2546 จนกระทัง่ วิกฤติเศรษฐกิจ
ในปี 2548 (ข) การกลับมาด�ำรงต�ำแหน่งเดิมอีกครัง้ ของลูล่าระหว่างปี 2549 ถึง
ปี 2553 (ค) การด�ำรงต�ำแหน่งประธานาธิบดีครัง้ แรกของดิลม่า รู สเซฟ (25542557) และ (ง) ช่วงการเกิดวิกฤติทางการเมืองซึง่ น�ำไปสูก่ ารถอดถอนดิลม่า รูสเซฟ
ออกจากต�ำแหน่งในปี 2559
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ช่วงระหว่างการแต่งตั้งลูล่าเป็นประธานาธิบดีในปี 2546
จนกระทั่งวิกฤติเศรษฐกิจในปี 2548

การชนะการเลือกตังของลู
้
ลา่ ท�ำให้ สหภาพแรงงานโดยส่วนใหญ่มีความหวังเพิ่ม
มากขึ ้นว่ารัฐบาลจะแก้ ไขนโยบายเสรี นิยมใหม่ที่เริ่ มถูกน�ำมาใช้ ในทศวรรษ 1990
อย่างไรก็ตามช่วงแรกนันนโยบายในหลายๆ
้
ด้ านของรัฐบาลเป็ นแบบอนุรักษ์ นิยม
เป็ นส่วนใหญ่เนื่องจากประเทศยังอยู่ในสภาวะวิกฤติ วาระการประชุมในรัฐสภา
เน้ นเรื่องนโยบายและหัวข้ อทางเศรษฐกิจเป็ นหลัก เช่น การปฏิรูประบบการประกัน
สังคมของลูกจ้ างในภาครัฐ ในขณะเดียวกันมีการด�ำเนินนโยบายหลายระดับที่
เกี่ ยวข้ องกับความยากจนด้ วย เช่น โครงการซีโร่ ฮังเกอร์ (ความหิวเป็ นศูนย์ )
โครงการดังกล่าวท�ำให้ เกิดโครงสร้ างการประสานงานและการมีสว่ นร่วมในระดับ
สถาบันซึง่ เปิ ดให้ เกิดการจัดตังขบวนการเคลื
้
อ่ นไหวทางสังคม ตัวอย่างขององค์กร
ที่มีโครงสร้ างเชิงสถาบันซึ่งถื อก� ำเนิดขึน้ ในช่วงเวลานัน้ และที่ยังคงเห็นได้ ใน
ปั จจุบนั คือคณะกรรมการการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของบราซิล (CDES) ซึง่
มีภารกิจในการร่างแผนพัฒนาชาติและฟอรัมแรงงานแห่งชาติ (FNT) ซึง่ เป็ นเวที
การประชุมไตรภาคีระหว่างนายจ้ าง สหภาพแรงงาน และรัฐบาลเพื่อปรึกษาหารื อ
เรื่ องการปฏิรูประบบของสหภาพแรงงานและกฎหมายแรงงาน คณะกรรมการการ
พัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของบราซิลประสบความส�ำเร็ จในการท� ำให้ รัฐบาล
ใกล้ ชิดกับองค์กรจากภาคประชาสังคมที่แตกต่างกัน แต่ฟอรัมแรงงานแห่งชาติ
ไม่สามารถท�ำให้ เกิดฉันทามติในประเด็นเพื่อการปฏิรูปได้
ในช่วงนี ้ CUT ประสบกับความขัดแย้ ง กล่าวคือ ในด้ านหนึง่ เนื่องจากทาง CUT
มีความสัมพันธ์เชือ่ มโยงทางประวัตศิ าสตร์กบั ภาคการเมืองทีส่ นับสนุนประธานาธิบดี
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ลูลา่ มาแต่อดีต จึงปกป้องรัฐบาลจากการโจมตีของพลังอนุรักษ์นยิ มและค�ำวิจารณ์
จากฝ่ ายซ้ าย ถึงแม้ ทาง CUT เองก็ไม่ได้ สนับสนุนการปฏิรูปและนโยบายทาง
เศรษฐกิจของพรรคแรงงานในขณะนัน้ เสียทัง้ หมดก็ตาม การปราศจากจุดยืน
ที่ชดั เจนในเรื่ องดังกล่าวท�ำให้ กลุม่ การเมืองฝ่ ายซ้ ายอีกสองกลุม่ ออกจาก CUT6
และเรี ยกร้ องให้ ทาง CUT หันมาวิพากษ์ วิจารณ์รัฐบาลให้ มากกว่านี ้ ในอีกด้ าน
หนึง่ CUT สามารถเพิม่ ความร่วมมือกับรัฐใช้ อ�ำนาจเชิงสถาบันผ่านการเป็ นสมาชิก
ของสภา ทีป่ ระชุม และหน่วยงานต่างๆ ในการอภิปราย ก�ำหนดและด�ำเนินนโยบาย
สาธารณะในบราซิล (Araujo และ Veras de Oliveira 2554 หน้ า 36)
นโยบายสาธารณะทีเ่ อื ้อประโยชน์ตอ่ กลุม่ คนซึง่ เคยถูกเลือกปฏิบตั ใิ นสังคมบราซิล
เช่น ผู้หญิ ง วัยรุ่ น กลุ่มรั กร่ วมเพศและกลุ่มคนสีผิวได้ ถูกยกขึน้ เป็ นวาระทาง
การเมือง กระทรวงที่ท�ำงานด้ านผู้หญิงโดยเฉพาะได้ ถกู ก่อตังขึ
้ ้นเพื่อสร้ างความ
แข็งแกร่ งแก่ผ้ หู ญิงและท�ำให้ ผ้ หู ญิงมีกิจกรรมทางเศรษฐกิจอย่างมีอิสระรวมถึง
ส่งเสริมเรื่องความเสมอภาคทางเพศและสิทธิมนุษยชนด้ วย ผู้นำ� ของ CUT บางคน
มีความเกี่ยวข้ องโดยตรงกับการด�ำเนินนโยบายเหล่านี ้ ซึ่งส่งผลให้ อ�ำนาจเชิง
สถาบันของ CUT เข้ มแข็งมากขึ ้น นักสหภาพแรงงานหลายคนได้ รับการเลือกตัง้
เข้ าสูร่ ัฐสภามากขึ ้น โดยในระหว่างปี 2546-2550 สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจ�ำนวน
69 คนจากทังหมด
้
513 คนมาจากผู้น�ำแรงงานจากองค์กรแรงงานต่างๆ7 การสร้ าง
____________________

กลุม่ ดังกล่าวคือกลุม่ สหภาพกลางของประชาชน/ผู้ประสานงานการเคลือ่ นไหวแห่งชาติ (CSP/
CONLUTAS) และกลุม่ สหภาพแรงงานร่วม (Intersindical) ซึง่ ต่อมาแยกเป็ น หนึง่ กลุม่ สหภาพ
กลางชนชันแรงงานและ
้
สอง กลุ่มเพื่อการต่อสู้และเป็ นหนึ่งเดียวของชนชันแรงงาน
้
ทังหมด
้
เท่ากับเครื อข่าย 10 เปอร์ เซ็นต์ของกลุม่ ผู้ใช้ แรงงานกลาง อย่างไรก็ตาม องค์กรเหล่านี ้ไม่ผา่ น
บรรทัดฐานทางกฎหมายจึงไม่ได้ รับการยอมรับในฐานะสหภาพแรงงานกลาง
7
มีพรรคการเมืองมากกว่า 20 พรรคในสภาฯ ซึง่ ส่วนใหญ่ไม่มอี ทิ ธิพลมากนัก ดังนัน้ ความส�ำเร็จ
ในการด�ำเนินนโยบายตามวาระของรัฐบาลขึ ้นอยูเ่ สียงส่วนมากเป็ นใหญ่และความสามารถใน
การสร้ างพันธมิตรกับพรรคอื่นๆ ซึ่งเหตุการณ์ จะยิ่งเป็ นเช่นนีต้ ่อไป เนื่องจากมีสมาชิกจาก
พรรคการเมืองฝ่ ายซ้ าย รวมทัง้ พรรคของผู้ใช้ แรงงานเอง ไม่ถึง 20 เปอร์ เซ็นต์ ที่มีอ�ำนาจ
ออกเสียงในสภาฯ
6
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เครื อข่ายกับขบวนการเคลื่อนไหวทางสังคมกลุม่ อื่นๆ และการร่วมมือกับสหพันธ์
แรงงานหลากหลายแห่งคือกิจกรรมส�ำคัญที่ท�ำให้ CUT มีอ�ำนาจทางสังคม CUT
ยังเป็ นส่วนหนึง่ ของสมาพันธ์ขบวนการทางสังคม (CMS) ซึง่ ก่อตังขึ
้ ้นในปี 2549
และมีสมาชิกคือสหภาพแรงงานหลักๆ ของประเทศ CUT สมาพันธ์สหภาพแรงงาน
ของลูกจ้ างชาวบราซิล (CTB) สมาคมนักเรี ยน สหภาพนักศึกษาแห่งชาติ (UNE)
สหภาพนักเรียนมัธยมปลายบราซิล (UBES) สมาคมผู้เรียนสูงกว่าระดับอุดมศึกษา
แห่งชาติ (ANPG) สมาคมสตรี ตา่ งๆ กลุม่ เวิร์ลมาร์ ชออฟวูเมน (WMW) สหภาพแรงงานหญิงของบราซิล (UBM) องค์กรปกป้องสิทธิของคนผิวสีต่างๆ และส่วน
ประสานงานชาวผิวสีแห่งชาติ (CONEN) สหภาพเพื่อความเท่าเทียมของคนผิวสี
(UNEGRO) และกลุ่มคนที่เคลื่อนไหวเรื่ องการปฏิรูปที่ดิน กล่าวคือ ขบวนการ
แรงงานคนไร้ ที่ท�ำกิน (MST) กลุม่ นักเคลื่อนไหวกลางเพื่อประชาชน (CMP) กลุม่
นักเคลือ่ นไหวเพื่อแรงงานไร้ บ้าน (MTST) สมาคมเพื่อพันธมิตรเพือ่ นบ้ านแห่งชาติ
(CONAM) และอื่นๆ
การฟื น้ ตัวทางเศรษฐกิจในปี 2547 เป็ นต้ นมา ซึง่ เริ่ มต้ นจากการเพิ่มขึ ้นของสินค้ า
โภคภัณฑ์และท�ำให้ ตลาดในประเทศเข้ มแข็งขึ ้นในเวลาต่อมา ซึง่ เกิดขึ ้นพร้ อมๆ
กับวิกฤติทางการเมืองในปี 2548 มีความพยายามหลายครัง้ จากฝ่ ายขวาเพื่อ
โค่นล้ มรัฐบาลของลูลา่ รัฐบาลจึงขอแรงสนับสนุนจากสหภาพแรงงานและขบวนการ
ทางสังคมต่างๆ หลังจากเจรจากับสหพันธ์แรงงานต่างๆ แล้ ว ได้ มีการน�ำนโยบาย
ซึ่งช่วยปูทางให้ เศรษฐกิจเติบโตขึ ้นอย่างครอบคลุมเพื่อคนในสังคมทุกระดับมา
ปรับใช้ เช่นการเพิ่มค่าจ้ างขันต�
้ ่ำ การเพิ่มผลประโยชน์ทางสังคมและโปรแกรม
บอลซ่า ฟามิ เลียเพือ่ ช่วยขจัดความหิว รวมทังการท�
้
ำแผนการการกู้เงิน8 เพือ่ อ�ำนวย
ความสะดวกให้ ผ้ ใู ช้ แรงงานได้ รับสินเชื่อ (Baltar และ Leone 2559)
ถึงแม้ เวทีประชุมไตรภาคีของฟอรัมแรงงานแห่งชาติ (FNT) จะไม่ประสบความ
ส�ำเร็ จในการหาข้ อตกลงเพื่อท�ำการปฏิรูปโครงสร้ างของสหภาพแรงงานและ
____________________
8

แผนการกู้เงินดังกล่าวคือการปล่อยกู้โดยตัดยอดเงินจากรายได้ ของผู้ใช้ แรงงาน
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กฎหมายแรงงานได้ แต่การประชุมก็น�ำไปสู่ผลลัพธ์ ทางบวกหลายข้ อ เช่น การ
เจรจาร่ วมท�ำให้ ค่าจ้ างจริ งของผู้ใช้ แรงงานในสาขาวิชาชีพส่วนใหญ่ถกู ปรับให้
เพิ่มขึ ้นตังแต่
้ ปี 2547 เป็ นต้ นมา (กรุ ณาดูตาราง 2) ค่าจ้ างขันต�
้ ่ำยังเพิ่มขึ ้นด้ วย
ซึ่งส่งผลให้ ช่องว่างของรายได้ ลดลงและเป็ นการเพิ่มอ�ำนาจการใช้ จ่ายแก่ผ้ ูใช้
แรงงาน นอกจากนี ้การขยายการจ้ างงานในระบบยังท�ำให้ จ�ำนวนคนว่างงานและ
แรงงานนอกระบบลดลงด้ วย ในขณะเดียวกัน คนจ�ำนวนมากก็ได้ เข้ ามาเป็ นสมาชิก
ของสหภาพแรงงาน (กรุณาดูตาราง 4)
ดังนัน้ จึงนับได้ ว่าระยะเวลานี เ้ ริ่ มต้ นด้ วยความตึงเครี ยดและองค์ กรสมาชิ ก
บางส่วนได้ ออกจาก CUT แต่ทาง CUT ก็ได้ อาศัยอ�ำนาจที่มีในตอนนันเพื
้ ่อขยาย
การท�ำงานตามนโยบายซึ่งได้ ผลลัพธ์ ในทางบวกแก่ผ้ ูใช้ แรงงานและขบวนการ
แรงงาน ช่วงเวลานี ้อ�ำนาจเชิงโครงสร้ าง อ�ำนาจเชิงองค์กร อ�ำนาจเชิงสังคม และ
อ�ำนาจเชิงสถาบันของสหพันธ์เข้ มแข็งขึ ้นมาก เนื่องจากมีการสร้ างโครงสร้ างใหม่
ขึ ้นในการร่วมมือกับรัฐบาล อย่างไรก็ตาม มีจดุ ที่ควรให้ ความส�ำคัญกล่าวคือ ใน
ภูมิภาคที่มงั่ คัง่ กว่าของบราซิลคือทางใต้ และตะวันออกเฉียงใต้ ของประเทศนัน้
เริ่ มมีสญ
ั ญาณที่บ่งบอกถึงความเบื่อหน่ายของกลุ่มชนชันกลางซึ
้
่งอาศัยอยู่ใน
9
ภูมิภาคดังกล่าว

____________________
9

รวมถึงลูกจ้ างภาครัฐและลูกจ้ างที่มีรายได้ ระดับสูง เช่น แพทย์ วิศวกร นายธนาคาร เป็ นต้ น
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ระหว่างปี 2549 และ 2553
ยุครุ่งเรืองสูงสุดของลัทธิลูล่า10

____________________

ลัทธิลลู า่ คือแนวความคิดของอังเดร ซิงเงอร์ (2555) เพือ่ แสดงถึงการทีล่ ลู า่ ได้ รับการสนับสนุน
จากภาคส่วนที่กระจัดกระจายในสังคมเนื่องจากชื่นชมนโยบายทางสังคมของเขา
10

ระหว่างปี 2549 ถึง 2553 นัน้ รัฐบาลพรรคแรงงานเปลี่ยนแนวความคิดในการ
พัฒนาประเทศและรัฐเข้ ามาแสดงบทบาทที่สำ� คัญในระบบเศรษฐกิจโดยการปรับ
โครงสร้ างในภาคบริ การสาธารณะใหม่ทงหมด
ั้
โดยการเปิ ดประมูลโครงการและ
ท�ำให้ การจ้ างงานในภาครัฐน่าดึงดูดใจมากขึ ้น การท�ำให้ บรรษัทที่รัฐเป็ นเจ้ าของ
เข้ มแข็งขึ ้น และการส่งเสริ มให้ เศรษฐกิจเติบโตอย่างครอบคลุมแก่คนทุกระดับ
ในสังคม
เมื่อต้ องเผชิญกับวิกฤติเศรษฐกิจโลกในปี 2551 รัฐบาลบราซิลได้ หนั มาปรับใช้
นโยบายเพื่อกระตุ้นอุปสงค์ภายในประเทศ (domestic demand) ผ่านการเจรจา
กับสหพันธ์ แรงงานต่าง ๆ ซึง่ เป็ นนโยบายน�ำไปสู่การขยายการเจริ ญเติบโตทาง
เศรษฐกิจ และเมื่อด�ำเนินงานเรื่ องดังกล่าวพร้ อมกับนโยบายที่เอื ้อประโยชน์แก่
ทุกคนในสังคมอย่างครอบคลุมโดยกระตุ้นการบริ โภคของภาคเอกชนด้ วยแล้ วนัน้
ยิ่งท�ำให้ เกิดผลลัพธ์ในทางบวกเป็ นอย่างมาก กล่าวคือ การว่างงานและการจ้ าง
งานนอกระบบลดลง ค่าจ้ างของผู้ใช้ แรงงานเพิ่มขึน้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้ที่มี
คุณสมบัติด้อยกว่าคนอื่น ความแตกต่างของค่าจ้ างลดน้ อยลงและผู้ใช้ แรงงาน
อายุน้อยเริ่ มท�ำงานในวัยที่สงู ขึ ้น (Krein และ Manzano 2557) ทังหมดทั
้
งมวล
้
เกิดขึ ้นเพราะขันตอนการเปลี
้
่ยนโครงสร้ างตลาดแรงงานและการท� ำให้ เกิดการ
จ้ างงานในระบบในวงกว้ างขึ ้น อย่างไรก็ตาม โมเดลในการพัฒนาประเทศหาได้ มี
การเปลี่ยนแปลงในหลักการส�ำคัญ การเปิ ดเสรี ทางเศรษฐกิจและมาตรการต่างๆ
ที่ท�ำให้ สกุลเงินของบราซิลแข็งค่าขึ ้น (แม้ จะสามารถเพิ่มก�ำลังซื ้อของชาวบราซิล
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ได้ ก็ตาม) ส่งผลให้ ประเทศเข้ าสูภ่ าวะภาคอุตสาหกรรมถดถอย
ในขณะเดียวกัน สหภาพแรงงานสามารถท�ำให้ อำ� นาจเชิงโครงสร้ างของตนเข้ มแข็ง
ขึ ้น โดยจะเห็นได้ จากการที่ลกู จ้ างในสายอาชีพที่แตกต่างกันต่างได้ รับค่าจ้ างที่
เพิ่มขึ ้นจริ ง ซึง่ เป็ นผลจากการเจรจาต่อรองร่วมอย่างได้ ผลต่อเนื่องเป็ นเวลา 10 ปี
จากปี 2549 เป็ นต้ นมา ยุทธศาสตร์ การด�ำเนินงานของ CUT ตังอยู
้ ่บนเสาหลัก
สองต้ น ได้ แก่ การสนับสนุนประชาธิปไตยและการสร้ างมูลค่าของแรงงาน นับตังแต่
้
ปลายปี 2547 CUT ได้ จดั การเดินขบวนของชนชันแรงงานเป็
้
นประจ�ำทุกปี โดย
ร่วมมือกับสหพันธ์แรงงานอื่นๆ ในขณะที่การเดินขบวนสามครัง้ แรกมีจดุ ประสงค์
เพื่อเพิ่มค่าจ้ างขันต�
้ ่ำ การเดินขบวนในปี 2551 นันเป็
้ นการเรี ยกร้ องให้ รัฐบาลน�ำ
วาระซึง่ ได้ รับการก�ำหนดโดยสหพันธ์แรงงานต่าง ๆ ไปออกเป็ นกฎหมาย ระหว่างนี ้
CUT ได้ การร่างเอกสารทีส่ ำ� คัญขึ ้นมาสองฉบับร่วมกับสหพันธ์สหภาพแรงงานอืน่ ๆ
กล่าวคือ ข้ อเสนอเรื่ องการพัฒนาเพื ่อการกระจายรายได้และการสร้ างมู ลค่า
แก่งาน (2550) และโครงการการพัฒนาประเทศเพือ่ อธิ ปไตย ประชาธิ ปไตยและ
เพิ่ มมูลค่าของงาน (2553) เอกสารทังสองฉบั
้
บเรี ยกร้ องให้ รัฐบาลมีบทบาทที่
แข็งขันกว่านี ้ในการส่งเสริ มงานพัฒนาและให้ ความส�ำคัญเรื่ องการเพิ่มค่าจ้ าง
ขันต�
้ ่ำและการสร้ างงานเพื่อการเจริ ญเติบโตและพัฒนาเศรษฐกิจ
ช่วงเวลานี ้เองทีส่ หพันธ์แรงงานหลักๆ ในบราซิล (ยกเว้ นกลุม่ ฝ่ ายซ้ ายจ�ำนวนหนึง่ )
ได้ เข้ าร่ วมสนับสนุน CUT ซึง่ อีกด้ านหนึ่งก็เป็ นการค� ้ำจุนรัฐบาลด้ วย การที่ทาง
CUT ตังใจเสนอนโยบายและน�
้
ำเรื่ องเศรษฐกิจเข้ าไปรวมในวาระได้ นนแสดงให้
ั้
เห็นว่าอ�ำนาจเชิงโครงสร้ างของ CUT มีความแข็งแกร่งขึ ้น ระหว่างวิกฤติเศรษฐกิจ
ในปี 2551 CUT ยังคงใช้ ยุทธศาสตร์ เดิมและสนับสนุนนโยบายที่ยับยัง้ วงจร
เศรษฐกิจที่เสนอโดยรัฐบาล เช่น การงดการจัดเก็บภาษีเพื่อส่งเสริมการลงทุนและ
การใช้ จา่ ยเพื่อการบริ โภค รวมทังการป้
้
องกันไม่ให้ เกิดการเลิกจ้ างงานครัง้ ใหญ่
ผลลัพธ์ทางบวกเรื่ องแรงงานท�ำให้ ยทุ ธศาสตร์ การด�ำเนินนโยบายของรัฐบาลใน
การกระชับความสัมพันธ์กบั สหพันธ์แรงงานต่างๆ นันกระท�
้
ำได้ งา่ ยขึ ้น และรัฐบาล
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เองก็น�ำทัศนคติเรื่ องการร่ วมมือมาปรับใช้ เช่นกัน โครงสร้ างของสถาบันยังคงอยู่
และทังสองฝ่
้
ายได้ เจรจากันเพื่อก�ำหนดนโยบายที่จะใช้ จดั การกับผลกระทบจาก
วิกฤติเศรษฐกิจ การที่ผ้ นู �ำของสหภาพแรงงานเข้ าพบปะหารื อและร่วมท�ำงานเพื่อ
แก้ ปัญหาสังคมกับภาคส่วนรัฐนับเป็ นการกระชับความสัมพันธ์ โดยตรงระหว่าง
รัฐบาลและสหภาพแรงงานที่ท�ำการเคลื่อนไหว ตัวอย่างเช่น รัฐบาลได้ มอบให้
สภาแรงงานทีม่ คี วามส�ำคัญเป็ นอันดับสองของประเทศเป็ นผู้ดแู ลงานของกระทรวง
แรงงานและการจ้ างงาน เป็ นต้ น
ในระหว่างนี CUT
้ เป็ นสมาชิกทีท่ ำ� งานอย่างแข็งขันในคณะกรรมการแรงงานสัมพันธ์
(CRT) และคณะที่ปรึกษากองทุนการช่วยเหลือผู้ใช้ แรงงาน (CODEFAT) โดยได้
เข้ าร่ วมการอภิปรายเรื่ องนโยบายแรงงานและออกแบบ รวมทังด�
้ ำเนินงานตาม
นโยบายการจ้ างงานของรัฐบาล CUT ยังมีส่วนเกี่ยวข้ องโดยเฉพาะกับนโยบาย
ที่ก�ำหนดขึ ้นส�ำหรับกลุม่ อ่อนไหวในสังคม เช่น ผู้หญิง คนหนุ่มสาว ชุมชนคนรัก
ร่วมเพศและกลุม่ คนผิวสี
ในการด�ำรงต�ำแหน่งประธานาธิบดีเป็ นวาระที่สองของลูลา่ ระหว่างปี 2550 ถึง
2553 นัน้ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรที่มาจากสหภาพแรงงานมีจ�ำนวนลดลงจาก
69 เป็ น 55 คน แต่สหภาพแรงงานยังคงเป็ นเสียงส�ำคัญในรัฐสภาและได้ ด�ำรง
ต�ำแหน่งสูงสุดในภาคส่วนรัฐ (D’Araujo 2552) ซึ่งแสดงให้ เห็นว่าอ�ำนาจเชิง
สถาบันของสหภาพแรงงานยังคงอยู่
ส่วนเรื่ องกฎหมายแรงงานนัน้ มีตวั อย่างให้ เห็นว่า CUT สามารถผลักดันเรื่ อง
แรงงานและการจ้ างงาน (ค่าจ้ างขันต�
้ ่ำ การได้ รับเงินกู้ โปรแกรมการโอนค่าจ้ าง)
ให้ เป็ นวาระของรัฐบาลได้ โดยผ่านการรณรงค์ตา่ งๆ อย่างไรก็ตาม รัฐบาลเองก็มี
มาตรการในการจ�ำกัดสิทธิของผู้ใช้ แรงงานหลายเรื่ อง เช่น การปฏิรูปการประกัน
สังคม สิ่งที่ CUT ด�ำเนินการเพื่อเปลี่ยนแปลงกฎหมายแรงงานซึง่ เห็นเด่นชัดคือ
การออกเสียงให้ มีการผ่อนปรนกฎหมายแรงงานและลดการปกป้องทางสังคม
ซึ่งเป็ นข้ อเรี ยกร้ องจากภาคเอกชนในทศวรรษ 1990 ซึ่งรวมถึงการอนุญาตให้
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ผู้ใช้ แรงงานซับคอนแทร็กต์ ท�ำงานและท�ำการเจรจาท�ำข้ อตกลงตามกรอบกฎหมาย
ได้ เมื่อพิจารณานโยบายของรัฐบาลแล้ ว สามารถกล่าวได้ ว่านโยบายเหล่านัน้
มีสว่ นประกอบที่ขดั แย้ งกัน บางมาตรการเพิ่มความคุ้มครองแก่ผ้ ใู ช้ แรงงาน แต่
บางมาตรการกลับเพิ่มความยืดหยุน่ แก่นายจ้ าง
ส่วนประกอบของนโยบายดังต่อไปนี ้ส่งผลให้ อำ� นาจเชิงองค์กรของสหภาพแรงงาน
แข็งแกร่ งขึน้ (ก) กิ จกรรมที่ สร้ างเครื อข่ายและกิ จกรรมที่ ระดมความร่ วมมื อ
จากสหพันธ์แรงงานต่างๆ เช่น การเดินขบวนของชนชันแรงงานและกิ
้
จกรรมอื่นๆ
นับตังแต่
้ วิกฤติปี 2551 (ข) สมาชิกของสหภาพแรงงานเพิ่มขึ ้นแต่สดั ส่วนระหว่าง
สมาชิกสหภาพกับจ�ำนวนคนงานทังหมดลดลง
้
เนื่องจากมีการสร้ างงานมากขึ ้น
แต่ผ้ ใู ช้ แรงงานรวมตัวกันน้ อยลง และ (ค) การจัดท�ำร่างกฎหมายที่ให้ การรับรอง
สหพันธ์ แรงงานอย่างเป็ นทางการในปี 2551 ซึ่งเป็ นร่ างกฎหมายที่รัฐบาลและ
สหพันธ์แรงงานต่างๆ เห็นชอบร่วมกัน ระหว่างการเจรจานัน้ CUT ผ่อนปรนระหว่าง
การเจรจาในฐานะสหภาพแรงงาน ในประเด็นการบริ จาคภาคบังคับและการท�ำ
หน้ าทีป่ กป้องหลักการในฐานะตัวแทนของผู้ใช้ แรงงาน11 การรับรองสหพันธ์แรงงาน
อย่างเป็ นทางการท�ำให้ 10 เปอร์ เซ็นต์ของภาษีสหภาพแรงงานตกเป็ นของสหพันธ์
แรงงาน (เทียบเท่ากับ 3.3 เปอร์ เซ็นต์ของค่าจ้ างรายเดือนต่อปี ) ซึ่งในปี 2551
คิดเป็ นเงินจ�ำนวนประมาณ 38 ล้ านดอลล่าร์ สหรัฐ และในปี 2557 คิดเป็ นเงินเกือบ
80 ล้ านดอลล่าร์ สหรัฐซึง่ CUT ได้ รับมาทังสิ
้ ้นหนึง่ ในสามส่วน
การที่สหพันธ์ แรงงานต่างๆ ได้ รับการยอมรับตามกฎหมายยังท�ำให้ อ�ำนาจเชิง
องค์กรและอ�ำนาจเชิงสถาบันแข็งแกร่ งขึ ้นด้ วย แม้ ว่าจะส่งผลที่ไม่ต้องการสาม
ประการ กล่าวคือ หนึง่ กิจกรรมการรณรงค์ในทุกระดับของสหภาพแรงงานเกิดขึ ้น
____________________

ตามกฎหมายแล้ ว สหพันธ์สหภาพแรงงานจ�ำต้ องผ่านเกณฑ์บางข้ อเพื่อให้ การท�ำหน้ าที่เป็ น
ตัวแทนผู้ใช้ แรงงานได้ รับการยอมรับอย่างเป็ นทางการ เช่น การกระจายการท�ำงานในส่วน
ภูมภิ าคและการท�ำงานในภาคส่วนเศรษฐกิจ รวมทังต้
้ องเป็ นตัวแทนของสมาชิกสหภาพแรงงาน
อย่างน้ อย 7 เปอร์ เซ็นต์จากจ�ำนวนสมาชิกทังหมด
้
11
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อย่างกระจัดกระจายเนื่องจากมีการก่อตังองค์
้ กรที่รวมตัวผู้ใช้ แรงงานขึ ้นมาใหม่
สหพันธ์ แรงงานมีจ�ำนวนเพิ่มขึน้ เป็ น 12 แห่ง ซึ่ง 6 แห่งได้ รับการรั บรองทาง
กฎหมาย12 สหภาพที่มีแนวความคิดเชื่อเรื่ องชนชันได้
้ ถอนตัวจาก CUT ในปี 2550
และไปก่อตังสมาพั
้
นธ์แรงงานของลูกจ้ างชาวบราซิล (CTB) ขึ ้นมา อย่างไรก็ตาม
CUT ก็ยงั คงถือว่าเป็ นองค์กรแรงงานหลักของประเทศอยู่ ส่วนผลลัพธ์ ซงึ่ ไม่เป็ น
ที่ต้องการประการที่สอง คือ สหภาพแรงงานต่างๆ เริ่ มไม่เห็นพ้ องกับการปฏิรูป
โครงสร้ างของสหภาพแรงงาน ซึง่ ท�ำให้ ระบบสหภาพแรงงานของบราซิลไม่เป็ น
หนึง่ เดียวกัน ท�ำให้ มกี ลุม่ ผู้ใช้ แรงงานหลายกลุม่ ทีไ่ ม่มตี วั แทนปกป้องผลประโยชน์
ของตน ผลลัพธ์ทไี่ ม่เป็ นทีต่ ้ องการประการทีส่ าม คือ การเกิด “ตลาดสหภาพแรงงาน”
ซึ่งเป็ นพื ้นที่ซึ่งสหพันธ์ แรงงานต่างๆ แข่งขันกันเพื่อหาสมาชิกใหม่ เพราะการมี
สมาชิกใหม่ๆ ท�ำให้ มีรายได้ เพิ่มขึ ้น กลายเป็ นอุปสรรคต่อการปฏิรูปองค์กร พูดอีก
แง่หนึ่งคือมีการวิ่งเต้ นให้ เกิดโครงสร้ างใหม่ ซึ่งเป็ นการเน้ นย� ้ำให้ เห็นถึงความ
ขัดแย้ งของโครงสร้ างสหภาพแรงงานในบราซิล กล่าวคือเป็ นองค์กรที่มีเอกภาพ
ในระดับฐานรากแต่มคี วามแตกต่างหลากหลายในระดับทีส่ งู ขึ ้น อีกหนึง่ เรื่องทีค่ วร
กล่าวถึงคือในช่วงหลายปี ผา่ นมาไม่มคี วามก้ าวหน้ าในการควบรวมสหภาพแรงงาน
ต่างๆ เข้ าด้ วยกัน และการเข้ าไปท�ำหน้ าที่เป็ นตัวแทนให้ กับผู้ใช้ แรงงานซับคอนแทร็ กต์ และกลุม่ ที่ได้ รับผลกระทบจากการว่างงาน
ส่วนอ�ำนาจเชิงสังคมนัน้ ความร่วมมือกับสหพันธ์แรงงานและขบวนการทางสังคม
อืน่ ๆ มีความแน่นแฟ้นขึ ้น กิจกรรมของสมาพันธ์ขบวนการทางสังคม (CMS) มุง่ เน้ น
ที่การส่งเสริ มอธิ ปไตยของชาติ การพัฒนาเศรษฐกิจและมูลค่าของงาน CMS
____________________

สหภาพแรงงานกลางที่ได้ รับการยอมรับตามกฎหมายคือ CUT กลุม่ พลังสหภาพแรงงาน (FS)
สหภาพผู้ใช้ แรงงานทั่วไป (UGT) สมาพันธ์ สหภาพแรงงานของลูกจ้ างชาวบราซิล (CTB)
กลุม่ ผู้ใช้ แรงงานกลางใหม่ (NCST) และสหภาพบราซิลเลี่ยนกลาง (CSB) ส่วนสหภาพแรงงาน
ที่ไม่ได้ รับการยอมรั บอย่างเป็ นทางการคือ CSP/CONLUTAS กลุ่มผู้ใช้ แรงงานกลางเพื่อ
ประชาธิปไตยในบราซิล (CBDT) กลุม่ เจ้ าหน้ าทีร่ ัฐแห่งบราซิล (CSPB) สมาคมชนชันผู
้ ้ ใช้ แรงงาน
กลาง และ สมาคมเพื่อการต่อสู้ของชนชันแรงงาน
้
12
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อ้ างว่ากิจกรรมของตนเป็ นเวทีให้ กลุ่มที่โดยปกติแล้ วจะถูกกีดกันให้ อยู่ข้างนอก
ได้ เข้ าร่ วมกิจกรรมและเพื่อให้ กลุ่มนักคิดที่เสนอหาทางออกที่เป็ นทางเลือกอื่นๆ
แก่ประเทศได้ มีพื ้นที่ ข้ อเรี ยกร้ องของการรณรงค์ซึ่ง CUT เข้ าร่ วมนันส่
้ วนใหญ่
ให้ ความส�ำคัญกับการปกป้องผลประโยชน์จากรัฐบาลพรรคแรงงานที่เกิดขึ ้นจาก
การด�ำเนินงานพัฒนาตามรูปแบบทางเลือกซึง่ ส่งเสริ มประชาธิปไตย การกระจาย
รายได้ และการสร้ างมูลค่าให้ งาน รวมทังการต่
้
อสู้เรื่ องการเป็ นประชาธิปไตยของ
สื่อด้ วย
ดัชนีความน่าเชื่อมัน่ ทางสังคมของสหภาพแรงงาน (ICS) ในช่วงเวลานี ้ไม่มีอะไร
เคลือ่ นไหวเปลีย่ นแปลง ในปี 2553 ชาวบราซิล 46 เปอร์ เซ็นต์เห็นว่าสหภาพแรงงาน
มีความน่าเชื่อถือ (กรุ ณาดูภาพ 1) ซึ่งนับว่าต�่ำกว่าความเชื่อมัน่ ที่พวกเขามีต่อ
สถาบันทางการเงินและศาสนา แต่สงู กว่าสถาบันทางการเมืองอื่นๆ
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รัฐบาลของดิลม่า รูสเซฟ (2554-2557)
ยุคแห่งความแปลกแยกที่เพิ่มมากขึ้นของขบวนการแรงงาน

ช่วงเวลาที่ผ่านมามีความก้ าวหน้ าในการจัดโครงสร้ างใหม่ของตลาดแรงงาน
ดังนันผู
้ ้ สมัครรับเลือกตังจากพรรคเดี
้
ยวกันกับลูลา่ จึงได้ รับเลือกให้ เป็ นประธานาธิบดี แม้ มีเสียงวิพากษ์ วิจารณ์ดิลม่า รูสเซฟ อย่างรุนแรงในกลุม่ ชนชันกลางและ
้
ชนชันสู
้ งก็ตาม โดยกลุม่ คนดังกล่าวไม่เห็นด้ วยกับนโยบายทางสังคมที่ครอบคลุม
ถึงทุกคนในสังคม ขจัดการคอร์ รัปชัน และท�ำให้ พวกเขาต้ องการสูญเสียสถานะ
ทางสังคมของตนเองไป และไม่พอใจที่งานบริการสาธารณะไม่สามารถตอบสนอง
การบริโภค การท่องเที่ยวและการใช้ บริการของคนจ�ำนวนมากที่เพิม่ ขึ ้นได้ อย่างไร
ก็ตาม การสร้ างประเทศเพื่อคนหลายล้ านคนนันยากล�
้
ำบากกว่าการท�ำเพื่อคน
กลุม่ เล็กๆ ในสังคม
ในช่วงนี ้ เศรษฐกิจเริ่ มเติบโตช้ าลง ในขณะที่เศรษฐกิจเติบโตขึ ้น 7.6 เปอร์ เซ็นต์
ในปี 2553 แต่ในปี 2557 นันอั
้ ตราการเติบโตอยู่ที่ศนู ย์ ปั จจัยที่ท�ำให้ เศรษฐกิจ
ถดถอยคือ (ก) เกิดวิกฤติการณ์ระดับนานาชาติ (ข) การขยายการบริโภคในประเทศ
เกือบถึงจุดสูงสุดแล้ ว (ค) รัฐบาลไร้ ความสามารถในการท�ำโครงการเพื่อพัฒนา
ประเทศ โครงการส�ำคัญๆ ที่เพิ่งริ เริ่ มหลายโครงการไม่ประสบผลส�ำเร็ จเพราะ
เกิดความผิดพลาดระหว่างการท�ำงาน หรื อไม่ก็ถกู ต่อต้ านอย่างรุ นแรงจากกลุ่ม
อภิสิทธิ์ชนในประเทศที่มีอ�ำนาจทางเศรษฐกิจ (ง) การวิเคราะห์สถานการณ์ไม่
ถูกต้ องและความผิดพลาดในการด�ำเนินนโยบายทางเศรษฐกิจ โดยเฉพาะอย่างยิง่
นโยบายเกี่ยวกับการแลกเปลี่ยนเงินตราระหว่างประเทศ บรรษัทสื่อสารมวลชน
ขนาดใหญ่หลายแห่งและกลุ่มต่างๆ ที่ต่อต้ านประธานาธิบดีรูสเซฟได้ ใช้ ปัญหา
251

ทางเศรษฐกิจที่เกิดขึ ้นโจมตีรัฐบาล
ถึงแม้ เศรษฐกิจจะถดถอยแต่ดชั นีตลาดแรงงานดีดตัวขึ ้น อัตราการว่างงานลดลง
ถึงระดับต�ำ่ ทีส่ ดุ ในปลายปี 2557 (4.8 เปอร์ เซ็นต์) ซึง่ ต�ำ่ กว่าระดับต�ำ่ ทีส่ ดุ เมือ่ พรรค
แรงงานเป็ นรัฐบาลในปี 2549 ค่าจ้ างยังคงเพิ่มขึ ้นเหนืออัตราเงินเฟ้อโดยเฉพาะ
อย่างยิ่งค่าจ้ างขันต�
้ ่ำ เนื่องมาจากนโยบายการขึ ้นค่าจ้ างขันต�
้ ่ำและความส�ำเร็ จ
ของการเจรจาต่อรองร่วม แม้ กระทัง่ การเพิม่ ค่าจ้ างผันแปร เช่นโครงการการแบ่งปัน
ผลก� ำไรก็ ยังประสบความส�ำเร็ จ ทัง้ หมดนี ท้ �ำให้ เห็นว่าสหภาพแรงงานต่างๆ
สามารถเพิ่มก�ำลังการซื ้อของผู้ใช้ แรงงานได้ อย่างมีประสิทธิผล โดยเฉพาะกลุม่
ลูกจ้ างในสังคมทีม่ รี ายได้ ตำ�่ การจ้ างงานในระบบก็เติบโตขึ ้นเช่นกัน การเคลือ่ นไหว
ทางเศรษฐกิจไม่ใช่เหตุผลเดียวที่ท�ำให้ ดชั นีดีดตัวสูงขึ ้น แต่ยงั มีปัจจัยอื่นๆ อีก
เช่น การเปลีย่ นแปลงทางประชากรศาสตร์ รายได้ ทเี่ พิม่ ขึ ้นของสมาชิกในครอบครัว
และรัฐบาลเองก็สนับสนุนนโยบายทางสังคมที่ครอบคลุมและต่อสู้กับเรื่ องผิด
กฎหมายอย่างจริ งจัง
ในช่วงนี ้ ความสัมพันธ์ระหว่างรัฐบาลของดิลม่า รูสเซฟและสหภาพแรงงานเริ่ มมี
สัญญาณของความแตกแยก จ�ำนวนสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรที่มาจากสหภาพแรงงานเพิม่ ขึ ้นเป็ น 64 คน ซึง่ ส่วนใหญ่เป็ นสมาชิกของ CUT และนักสหภาพแรงงาน
หลายคนยังได้ ดำ� รงต�ำแหน่งสูงๆในรัฐบาลนี ้สหภาพแรงงานยังคงรักษาโครงสร้ าง
ทางสถาบัน ยังคงมีการเจรจาและการร่วมมือกับรัฐบาลถึงแม้ จะมีความถี่น้อยลง
เมื่อเทียบกับช่วงเวลาที่ผ่านมา อย่างไรก็ตาม ปฏิสมั พันธ์ ระหว่างตัวแสดงทาง
สังคมและรัฐบาลเริ่ มซับซ้ อนมากขึ ้น ซึง่ ส่งผลให้ เกิดฉันทามติเกี่ยวกับวาระต่างๆ
ได้ ยากขึ ้น ในขณะเดียวกัน ความยากล�ำบากทีเ่ กิดขึ ้นท�ำให้ มองเห็นได้ อย่างชัดเจน
ว่าตัวแสดงต่างๆ มีความเข้ าใจที่แตกต่างกันเกี่ยวกับปั ญหาทางเศรษฐกิจและ
นโยบายทางสังคมที่ครอบคลุมว่าควรแก้ ไขและด�ำเนินการอย่างไร
รัฐบาลออกมาตรการเพื่อแก้ ปัญหาเศรษฐกิจที่ทะเยอทะยานหลายข้ อโดยเฉพาะ
ในปี 2555 กล่าวคือมีการการลดอัตราดอกเบี ้ย เพิม่ ความแข็งแกร่งให้ ธนาคารของ
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รัฐและการลดค่าสกุลเงิน ทังนี
้ ้เพื่อลดการเก็งก�ำไรและกระตุ้นการลงทุนด้ านการ
ผลิต แต่กลับเกิดกระแสความไม่พอใจเพิ่มขึ ้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งในภาคการเงิน
และในกลุม่ บรรษัทสื่อสารมวลชนขนาดใหญ่ ยิ่งไปกว่านัน้ งานบริ การสาธารณะ
คุณภาพต�ำ่ อัตราเงินเฟ้อที่เพิ่มขึ ้น (แม้ ในระยะเวลาสัน)
้ การสืบสวนคดีคอร์ รัปชัน
ต่างๆ ที่สว่ นใหญ่เกิดขึ ้นในภูมิภาคที่พฒ
ั นามากกว่าของประเทศ ยิ่งท�ำให้ กระแส
ความไม่พอใจเพิ่มมากขึ ้น
ในช่วงเวลานี ้ถึงแม้ จะยังไม่ย้ายฟากการเมือง แต่ CUT เริ่ มวิพากษ์ วจิ ารณ์รัฐบาล
ที่ไม่มีการเจรจาหรื อด�ำเนินนโยบายทางเศรษฐกิจหรื อออกมาตรการการจูงใจทาง
ภาษีใดๆ แก่บริษทั ซึง่ ท�ำให้ ระบบการประกันสังคมอ่อนแอลง ถึงแม้ รัฐบาลสามารถ
ด�ำเนินการตามข้ อเรี ยงร้ องได้ บางส่วน กล่าวคือ ยังคงมีการด�ำเนินนโยบายทาง
สังคมที่ครอบคลุมอย่างต่อเนื่อง แต่การพูดคุยระหว่าง CUT และรัฐบาลมีความ
ยากล�ำบากขึ ้น ส่งผลให้ ทาง CUT วิจารณ์รัฐบาลอย่างเปิ ดเผยมากขึ ้นด้ วยตาม
ล�ำดับ ไม่เพียงแต่รฐั บาลเท่านัน้ แต่ CUT ยังวิจารณ์กลุม่ คนต่างๆ ทีป่ กป้องนโยบาย
ด้ านการพัฒนาและนโยบายทางสังคมของรัฐบาลด้ วย
ในเวทีการอภิปรายระดับชาติเรื่องกฎหมายการจ้ างงานนัน้ เรื่องทีม่ กี ารพูดถึงอย่าง
เห็นได้ ชดั คือการผ่อนปรนกฎหมายแรงงาน โดย CUT มีบทบาทส�ำคัญในการ
ป้องกันไม่ให้ ข้อเรี ยกร้ องของภาคเอกชนบางข้ อผ่านเป็ นกฎหมายและท�ำให้
พวกเขามีอ�ำนาจเหนือการต่อต้ านของทาง CUT ที่ไม่ต้องการให้ การการจ้ างงาน
แบบซับคอนแทร็ กต์กลายเป็ นเรื่ องที่ชอบด้ วยกฎหมาย เมื่อพิจารณาถึงกฎหมาย
การจ้ างงานทังหมดโดยคร่
้
าวๆ แล้ วจะเห็นว่ามีความขัดแย้ งอยู่ในตัว กฎหมาย
บางข้ อเป็ นประโยชน์กบั ผู้ใช้ แรงงาน กล่าวคือ การเพิ่มค่าจ้ างขันต�
้ ำ่ การท�ำให้ ผ้ ใู ช้
แรงงานในประเทศมีสทิ ธิมเี สียงมากขึ ้น และการส่งเสริมความเท่าเทียมกันทางเพศ
อย่างไรก็ตาม ข้ อเรี ยกร้ องบางประการจากสหพันธ์ แรงงานต่างๆ ไม่ได้ รับการ
พิจารณา เช่น การลดเวลาท�ำงานเป็ น 40 ชัว่ โมงต่อสัปดาห์ การสร้ างกลไกเพื่อ
ป้องกันการถูกปลดออกจากงานอย่างไม่เป็ นธรรม และระบบประกันสังคมที่
ครอบคลุมมากขึ ้น กล่าวโดยสรุ ปคือ ข้ อเรี ยกร้ องจากทังทางฝั
้
่ งนายจ้ างและผู้ใช้
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แรงงานไม่ได้ รับการพิจารณาจากรัฐบาล
ถึงแม้ จ�ำนวนสมาชิกของสหภาพแรงงานจะเพิ่มขึ ้นเป็ น 4.5 ล้ านคน จ�ำนวนงาน
ใหม่ๆ ก็เพิม่ ขึ ้นเป็ น 21 ล้านต�ำแหน่งในระหว่างปี 2544 ถึงปี 2558 (กรุณาดูตาราง 4)
เช่นกัน ความหนาแน่นของสหภาพแรงงานเมื่อเทียบกับจ�ำนวนลูกจ้ างนันอยู
้ ่ใ น
ระดับที่มนั่ คงดี แต่ความหนาแน่นของแรงงานในระบบลดลงจาก 29 เปอร์ เซ็นต์
เหลื อ 27 เปอร์ เ ซ็ น ต์ ผลลัพ ธ์ ที่ ต ามมาจากการเลื อ กอดี ต ผู้น� ำ แรงงานเป็ น
ประธานาธิ บดีคืออัตราความหนาแน่นของสหภาพแรงงานเพิ่มมากขึ ้นเป็ น 29
เปอร์ เซ็นต์ระหว่างปี 2544 และ 2548 ในขณะทีจ่ ำ� นวนลูกจ้ างเพิม่ ขึ ้น 21 เปอร์ เซ็นต์
ในระยะเวลาเดียวกัน
ระหว่างปี 2548 ถึง 2555 อัตราการจ้ างงานโตขึ ้นอย่างรวดเร็วกว่าจ�ำนวนสหภาพแรงงาน อย่างไรก็ตามปี 2556 เป็ นปี เดียวที่จ�ำนวนสมาชิกของสหภาพแรงงาน
ลดลงจริ งๆ ส่วนระหว่างปี 2557 และ 2558 นัน้ สมาชิกสหภาพแรงงานเพิ่มขึ ้น
อีกครัง้ ทังในแง่
้
ของจ�ำนวนสมาชิก (มีสมาชิกใหม่ 2.2 ล้ านคน) และอัตราส่วน
(เพิ่มจาก 22 เป็ น 27 เปอร์ เซ็นต์)
โดยทัว่ ไปแล้ ว สมาชิกสหภาพแรงงานทีเ่ พิม่ ขึ ้นคือกลุม่ ผู้หญิงและเกิดขึ ้นในภูมภิ าค
ทีพ่ ฒ
ั นาน้ อยกว่าในประเทศบราซิลคือภาคเหนือและตะวันออกเฉียงเหนือ ระหว่าง
วิกฤตการณ์ทางการเมืองทีผ่ า่ นมาและการโจมตีเรื่องสิทธิของผู้ใช้ แรงงานทีเ่ กิดขึ ้น
ตลอดเวลาเป็ นผลให้ อตั ราการรวมตัวกันเพิ่มขึ ้นอีก อย่างไรก็ตาม การเคลื่อนไหว
ของสหภาพแรงงานในประเทศบราซิลเริ่มเกิดความแตกแยกในระดับสูง ในปี 2558
มีสหภาพแรงงานทีจ่ ดทะเบียนทังสิ
้ ้น 22,000 แห่ง ในขณะที่ CUT ยังคงเป็ นองค์กร
แรงงานหลักของประเทศ โดยเป็ นตัวแทนของผู้ใช้ แรงงาน 36 เปอร์ เซ็นต์
หลังจากปี 2551 เป็ นต้ นมาเกิดการนัดหยุดงานมากขึ ้นและผู้คนที่เข้ าร่ วมการ
นัดหยุดงานก็เพิ่มจ�ำนวนขึ ้นเช่นกัน (กรุณาดูตาราง 5) ในปี 2546 นัน้ มีบนั ทึกว่า
เกิดการนัดหยุดงานทังหมด
้
340 ครัง้ โดยมี 156 ครัง้ ที่ส่งผลกระทบกับภาครัฐ
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20 ครัง้ ส่งผลกระทบกับบริษัททีร่ ัฐเป็ นเจ้ าของและ 160 ครัง้ ส่งผลกระทบกับบริษัท
เอกชน อย่างไรก็ตาม ในปี 2556 เจ้ าหน้ าทีร่ ัฐเองได้ ทำ� การนัดหยุดงานถึง 795 ครัง้
ในขณะทีล่ กู จ้ างในบริษทั ทีร่ ฐั เป็ นเจ้ าของนัดหยุดงาน 137 ครัง้ ลูกจ้ างบริษทั เอกชน
ประท้ วง 1,106 ครัง้ และลูกจ้ างรัฐวิสาหกิจนัดหยุดงาน 11 ครัง้ รวมทังสิ
้ ้น 2,050
ครั ง้ (DIEESE 2558a) ถึงจะไม่มีสถิติเรื่ องการนัดหยุดงานอย่างเป็ นทางการ
ในระยะต่อมา แต่คาดว่าถึงจ�ำนวนครัง้ จะลดลงเล็กน้ อยแต่ยงั คงอยู่ในระดับสูง
ต่อไป
ส่วนโครงสร้ างภายในของ CUT นัน้ มีความก้ าวหน้ าในการดึงดูดกลุม่ คนในสังคม
ที่ทาง CUT แทบไม่เคยเป็ นตัวแทนมาก่อนและมีการขยายวาระไปสูป่ ั ญหาทาง
สังคมใหม่ๆ ที่มีความเกี่ยวเนื่องกัน ซึ่งการอภิปรายหัวข้ อเหล่านีภ้ ายในกลุ่มฯ
เริ่มขึ ้นมาตังแต่
้ ทศวรรษ 1990 แล้ ว แต่เพิง่ ได้ เป็ นส่วนหนึง่ ของโครงสร้ างการท�ำงาน
ภายในสถาบันในช่วง 10 ปี แรกของสหัสวรรษใหม่นี ้เอง พร้ อมกันนี ้ยังมีการก่อตัง้
กองเลขาธิการแรงงานสตรี (2546) กองเลขาธิการการต่อสู้เพือ่ ต่อต้ านการแบ่งแยก
เชื ้อชาติ (2552) กองเลขาธิการงานสิ่งแวดล้ อม (2552) และกองเลขาธิการคน
เยาวชน (2552) ส่วนเรื่ องความเท่าเทียมกันทางเพศนัน้ ที่ประชุม CUT ครัง้ ที่ 11
ในปี 2555 มีมติให้ CUT เป็ นตัวแทนทังผู
้ ้ ใช้ แรงงานชายและหญิงอย่างเท่าเทียมกัน
ไม่วา่ ผู้นนจะอยู
ั้
ร่ ะดับใดภายในสหพันธ์แรงงาน
เรื่องทีค่ วรกล่าวถึงอีกเรื่องหนึง่ คือการก่อตังองค์
้ กรเพือ่ การพัฒนาอย่างสมานฉันท์
(2542) ซึง่ ส่งเสริ มให้ ผ้ ใู ช้ แรงงานในการบริ หารจัดการบริ ษัทด้ วยตนเองและมีการ
กระจายงานและรายได้ ในรูปแบบทางเลือก ในปี 2555 CUT ได้ กอ่ ตังสถาบั
้
นความ
ร่วมมือขึ ้น จากการเริ่ มต้ น CUT เพื่อให้ สหภาพแรงงานท�ำงานในระดับนานาชาติ
ได้ อย่างเป็ นหนึ่งเดียว ต่อมา CUT มีการเติบโตขึ ้นโดยได้ เริ่ มคิดค้ นแนวทางที่มี
ระบบมากขึ ้นในการร่วมมือกับนานาชาติ
ตังแต่
้ ปี 2556 เป็ นต้ นมา การเปลี่ยนแปลงที่ส�ำคัญหลายประการส่งผลกระทบกับ
สังคมและการเมือง มีการเดินขบวนประท้ วงในเดือนมิถนุ ายน 2556 ของคนกลุม่
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ใหญ่เพือ่ เรียกร้ องให้ ลดอัตราค่าบริการรถสาธารณะและต่อต้ านการใช้ จา่ ยเงินของ
รัฐเพื่อจัดการแข่งขันฟุตบอลโลกในปี 2557 เมื่อเวลาผ่านไป คนจ�ำนวนมากขึ ้น
เรื่ อยๆ ได้ เข้ าร่วมการเดินขบวนโดยเฉพาะอย่างยิ่งคนหนุม่ สาวที่ไม่ได้ เป็ นสมาชิก
ของสหภาพแรงงานหรื อพรรคการเมืองใดๆ สมาชิกจากภาคการเมืองฝ่ ายซ้ ายเอง
ก็เข้ าร่วมการประท้ วงอย่างจริ งจังด้ วย โดยเริ่ มต้ นด้ วยการเรี ยกร้ องอย่างต่อเนื่อง
แต่ต่อมากลุ่มอนุรักษ์ นิยมได้ ท� ำหน้ าที่ แทน ซึ่งท� ำให้ ภาคการเมื องฝ่ ายขวามี
ศักยภาพในการท�ำงานมากขึ ้น
พลวัตรทีซ่ บั ซ้ อนนี ้ต้ องได้ รับการตรวจสอบเพิม่ เติม ในแง่หนึง่ กลุม่ หัวก้ าวหน้ าต่างๆ
ได้ ชีใ้ ห้ เห็นถึงข้ อจ�ำกัดของการด�ำเนินนโยบายทางสังคมที่ครอบคลุมโดยการ
ส่งเสริมการบริโภคของภาคเอกชนแทนทีจ่ ะปกป้องสิทธิของประชาชน โดยพวกเขา
เถียงว่าการบริ การสาธารณะในพื ้นที่ทรุ กันดารกว่านันมี
้ ไม่เพียงพอและการเข้ าถึง
การคมนาคมในเมืองเป็ นไปได้ อย่างจ�ำกัด ในอีกแง่หนึง่ กลุม่ อนุรักษ์นยิ มก็ต้องการ
รักษาสถานะเดิ ม (status quo) ของคนที่มีรายได้ ระดับกลางและสูงเอาไว้ เพราะ
พวกเขาได้ รับผลประโยชน์จากความไม่เท่าเทียมกันในสังคม พวกเขาประท้ วง
นโยบายทางสังคมที่ครอบคลุม เช่น โปรแกรมบอลซ่า ฟามิเลีย การขึน้ ค่าจ้ าง
ขันต�
้ ่ำ กฎหมายเพื่อช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาสผ่านการให้ โควตาในมหาวิทยาลัยตาม
เชื ้อชาติ จึงส่งผลให้ สถานะของรัฐบาลเริ่ มสัน่ คลอน ในขณะที่การเมืองฝ่ ายขวา
ทีไ่ ด้ รับการหนุนจากบรรษัทสือ่ สารมวลชนขนาดใหญ่ยงั คงขยายพื ้นทีก่ ารประท้ วง
ออกไปเรื่ อยๆ อย่างไรก็ตาม พวกเขาไม่สามารถเอาชนะดิลม่า รู สเซฟ ในการ
เลือกตังประธานาธิ
้
บดีในปี 2557 ได้ การประท้ วงด�ำเนินต่อไปอย่างแข็งขันในปี
2558 และ 2559 และในที่สดุ ก็น�ำไปสูก่ ารปลดรูสเซฟออกจากต�ำแหน่ง
ขบวนการแรงงานไม่ได้ รับการต้ อนรับในการประท้ วงดังกล่าว มีรายงานจ� ำนวน
นับครั ง้ ไม่ถ้วนเกี่ ยวกับพฤติกรรมก้ าวร้ าวของผู้ประท้ วงที่มีต่อพรรคการเมือง
ฝ่ ายซ้ ายซึง่ ใช้ สญ
ั ลักษณ์ธงสีแดงและ CUT ในเดือนกรกฎาคมซึง่ เป็ นช่วงที่รุนแรง
ที่สดุ ของการประท้ วงนัน้ สหพันธ์ แรงงานหลายแห่งได้ จดั การเดินขบวนเพื่อน�ำ
ข้ อเรียกร้ องของตนเข้ าสูว่ าระของชาติ แม้ เป็ นการประท้ วงทีม่ ขี นาดเล็กกว่าอีกฝ่ าย
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หนึง่ แต่กส็ ามารถดึงความสนใจของผู้คนให้ เห็นปัญหาของผู้ใช้ แรงงานได้ การขาด
ความเป็ นผู้น�ำของ CUT ในการประท้ วงปี 2556 ดูเหมือนจะปรากฏให้ เห็นในดัชนี
ความเชื่อมัน่ ด้ วย โดยดัชนีลดลงจนถึงระดับต�ำ่ สุดในปี นนถึ
ั ้ งแม้ จะเป็ นปี ที่เกิดการ
ประท้ วงทังปี
้ อย่างไรก็ตาม ดัชนีความเชื่อมัน่ ได้ เพิ่มขึ ้นอีกครัง้ ในปี 2557 และ
2558
ในช่วงนี ้ขบวนการทางสังคมบางกลุม่ มีความแข็งแกร่งมากขึ ้น เช่น ขบวนการเพื่อ
ผู้ใช้ แรงงานไร้ บ้าน แต่มีเพียงกลุม่ การเมืองฝ่ ายขวาเป็ นหลักที่ได้ รับผลประโยชน์
และได้ ค้นพบศัตรู/แพะรับบาปปั ญหาทางสังคม นัน่ ก็คือกลุม่ คน “ธงสีแดง” CUT
ยังคงมีอำ� นาจเชิงองค์กรและอ�ำนาจเชิงสถาบัน แต่สถานการณ์ใหม่ๆ ข้ างต้ นท�ำให้
เกิดแรงกดดันกับอ�ำนาจเชิงโครงสร้ างและอ�ำนาจเชิงสังคม เมื่อต้ องเผชิญหน้ ากับ
ฝ่ ายขวาที่แข็งแกร่ งซึ่งได้ รับการสนับสนุนจากบรรษัทสื่อสารมวลชนขนาดใหญ่
ต่างๆ และปั ญหาเศรษฐกิจที่เกิดขึน้ อย่างไม่หยุดหย่อน รัฐบาลจ� ำต้ องด�ำเนิน
นโยบายทางเศรษฐกิจแบบดังเดิ
้ มคือการประหยัด การผ่อนผันกฎหมายแรงงาน
การจ�ำกัดสิทธิ การตัดทอนสิทธิประโยชน์ประกันสังคมและลดผลประโยชน์ทาง
สังคม
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ช่วงการเกิดวิกฤติปี 2558 และการปลดดิลม่า รูสเซฟ
ออกจากตำ�แหน่งประธานาธิบดีในปี 2559

แม้ การเมืองจะแบ่งเป็ นสองฝั่ งอย่างชัดเจนขึ ้นเรื่ อยๆ และสิทธิของผู้ใช้ แรงงาน
ได้ รับการรับรองมากขึ ้น แต่องค์กรจากภาคประชาสังคมก็ยงั รวมตัวกันเป็ นจ�ำนวน
มากเพื่อท�ำการรณรงค์ซงึ่ CUT ได้ เข้ าร่วมกิจกรรมดังกล่าวด้ วย เพื่อความมัน่ ใจ
ว่ารูสเซฟจะได้ รับการเลือกตังให้
้ เป็ นประธานาธิบดีอกี ครัง้ ในปี 2557 การแตกแยก
ทางการเมืองที่เพิม่ ขึ ้นเรื่ อยๆ ยังเห็นได้ ชดั จากระบบการท�ำงานภายในตัวสหภาพแรงงานเอง ซึง่ มีการแบ่งแยกฝักฝ่ ายเพิ่มขึ ้น ในปี 2553 นัน้ สหพันธ์แรงงานต่างๆ
ทีไ่ ด้ รับการรับรองทางกฎหมายให้ การสนับสนุนรูสเซฟในการเลือกตัง้ แต่ในปี 2557
มีเพียง CUT เท่านันที
้ ่ยงั คงสนับสนุนเขา สหพันธ์ฯ อืน่ ๆ ไม่สามารถตกลงเลือกใคร
คนใดคนหนึ่งเป็ นผู้สมัครรับการเลือกตังได้
้ เนื่องจากหน่วยงานภายในต่างๆ มี
ความคิดเห็นไม่ตรงกัน ส่วนกลุม่ พลังสหภาพแรงงาน (FS) นันเลื
้ อกสนับสนุนฝ่ าย
ตรงข้ ามไปก่อนแล้ ว
ในช่วงการถอดถอนรู สเซฟออกจากต�ำแหน่งนัน้ สหภาพแรงงานหลายแห่งได้
เข้ าร่ วมการต่อสู้เพื่อประชาธิปไตย แต่สหภาพฯ ต่างๆ ล้ วนต้ องเผชิญกับปั ญหา
การแตกแยกภายใน ยกเว้ น CUT และสมาพันธ์ แรงงานของลูกจ้ างชาวบราซิล
(CTB) เท่านัน้ องค์กรทางสังคมและสหภาพแรงงานฝ่ ายซ้ ายอื่นๆ ก็เข้ าร่ วมการ
รณรงค์เช่นกันแต่ไม่สนับสนุนพรรคแรงงาน ดังนัน้ การต่อสู้เพือ่ ประชาธิปไตยท�ำให้
CUT และขบวนการทางสังคมได้ ใกล้ ชดิ กันอีกครัง้ ท�ำให้ อำ� นาจทางสังคมของ CUT
แข็งแกร่ งขึ ้นชัว่ คราว ในขณะเดียวกัน CUT สูญเสียแรงสนับสนุนจากเครื อข่าย
โดยเฉพาะอย่างยิ่งจากกลุม่ ผู้ใช้ แรงงานที่มีคณ
ุ ภาพและได้ คา่ จ้ างในระดับสูงกว่า
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กลุ่มอื่น เพราะพวกเขามีแนวโน้ มที่จะสนับสนุนการรัฐประหารและหวังว่าการ
เปลี่ยนแปลงทางการเมืองจะท�ำให้ วิกฤติเศรษฐกิจที่ส่งผลกระทบกับประเทศ
บราซิลตังแต่
้ ปลายปี 2557 จบลง ซึง่ เป็ นความหวังที่ถกู สื่อมวลชนโหมให้ ลกุ โชน
แต่ก็ไม่เกิดขึ ้นจริ ง
ในช่วงนี ้เองที่ดชั นีเศรษฐกิจเริ่มถดถอย และมีสภาพแย่ลงอีกเมื่อรัฐบาลเปลีย่ นไป
ด�ำเนินนโยบายทางเศรษฐกิจแบบดังเดิ
้ มคือการลดการใช้ เงิน ซึง่ มาตรการดังกล่าว
รวมถึงการลิดรอนสิทธิและจ�ำกัดการเข้ าถึงผลประโยชน์ของผู้ทไี่ ม่มงี านท�ำ กระทัง่
นโยบายเรื่ องเงินพิเศษของกลุ่มผู้มีรายได้ ขนต�
ั ้ ่ำ เช่น การจ่ายค่าจ้ างเดือนที่ 14
โดยรัฐให้ แก่ผ้ ทู ี่มีรายได้ เป็ นจ�ำนวนเงินต�่ำกว่า 2 เท่าของขันต�
้ ่ำเป็ นต้ น ยังมีการขึ ้น
ราคาสินค้ าด้ วย โดยเฉพาะอย่างยิ่งน� ้ำมันและพลังงาน ยิ่งไปกว่านัน้ ผลจากการ
แบ่งฟากทางการเมืองเป็ นสองฝั่ งท�ำให้ กลุม่ อนุรักษ์ นิยมชนะการเลือกตังในสภา
้
13
ผู้แทนราษฎรในปี 2557 และท�ำให้ เอดุวาโด้ กุนญ่า ซึง่ เป็ นนักการเมืองฉ้ อฉล
ได้ รับต�ำแหน่งประธานของกลุม่ รัฐมนตรี ชว่ ยฯ คนใหม่ เริ่ มมีการถกวาระเกี่ยวกับ
เสรีนยิ มทางการค้ ามากขึ ้นในสภาฯ ความพยายามของรัฐบาลในการผ่านกฎหมาย
ก็ไม่เป็ นผล นอกจากนี ้กุนญ่ายังเป็ นตัวละครส�ำคัญในขันตอนการถอดถอนรู
้
สเซฟ
ออกจากต�ำแหน่งด้ วย การว่างงานที่เพิ่มมากขึ ้น เงินเฟ้อ มาตรการการประหยัด
ฐานเสียงของคนรากหญ้ าที่อ่อนแอลง กลวิธีที่ท�ำให้ รัฐหยุดด�ำเนินนโยบายและ
การที่ฝ่ายขวาแข็งแกร่งมากขึ ้น คือสาเหตุที่วกิ ฤติเศรษฐกิจ การเมืองและสังคมใน
บราซิลถดถอยมากขึ ้นกว่าเดิม และเป็ นส่วนส�ำคัญทีท่ ำ� ให้ เกิดการถอดถอนรูสเซฟ
ออกจากต�ำแหน่งประธานาธิ บดี ฝ่ ายขวาเองนัน้ ยังเป็ นตัวแทนของสถาบันใน
ภาครัฐของประเทศ โดยเฉพาะสถาบันศาล และภาพรวมของการสื่อสารมวลชน
ในประเทศยังถูกชักน�ำโดยบรรษัทขนาดใหญ่ ห้าแห่งซึ่งล้ วนสนับสนุนการรั ฐประหาร
____________________

หลังจากรูสเซฟถูกถอดถอนออกจากต�ำแหน่งประธานาธิบดี กุนญ่าถูกปลดออกจากต�ำแหน่ง
และสูญเสียสถานะการเป็ นรัฐมนตรี ปั จจุบนั นี ้เขาถูกคุมขังและต้ องโทษคอร์ รัปชันและร�่ ำรวย
ผิดปกติ
13
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CUT ได้ เข้ าร่วมในขบวนการแนวร่วมชาวบราซิล (The Brazilian Popular Front
Movement) ในปี 2558 ซึ่งเป็ นการรวมตัวขององค์ กรจากภาคประชาสังคม
สหภาพแรงงาน และกลุม่ ทีส่ นับสนุนพรรคการเมืองฝ่ ายซ้ ายต่างๆ จุดประสงค์ของ
การรณรงค์คอื การรวมพลังไม่ใช่เพียงเพือ่ ปกป้องรัฐบาลของรูสเซฟ แต่เพือ่ ตอบโต้
การโจมตีของฝ่ ายอนุรักษ์ นยิ มเป็ นเสียงเดียว ในช่วงทีว่ กิ ฤติในปี 2558 รุนแรงทีส่ ดุ
มีการเริ่ มการรณรงค์อีกหัวข้ อหนึง่ คือการรณรงค์ของผูไ้ ม่เกรงกลัว (The People
without Fear Movement) ซึง่ กลุม่ ผู้ใช้ แรงงานได้ เข้ าร่วมกิจกรรมนี ้พร้ อมกับองค์กร
จากภาคประชาสังคมอืน่ ๆ เช่น กลุม่ นักเคลือ่ นไหวเพือ่ ผู้ใช้ แรงงานไร้ บ้าน พันธมิตร
คู่นี ้มีบทบาทส�ำคัญในการประท้ วงเพื่อปกป้องประชาธิปไตยและสิทธิทางสังคม
ในปี 2558 และ 2559
การประท้ วงเริ่มขึ ้นในปี 2558 โดยขบวนการแรงงานได้ ระดมพลเพือ่ ต่อต้ านกฎหมาย
ที่เสนอโดยเอดุวาโด้ กุนญ่า ในรัฐสภาซึง่ มีจดุ ประสงค์ในการเปิ ดเสรี ให้ มีการจ้ าง
งานลูกจ้ างซับคอนแทร็กต์ได้ ประชาชนมากมายสนับสนุนการเดินขบวนเพือ่ ต่อต้ าน
กฎหมายฉบับนี ้ ท�ำให้ CUT กลายเป็ นผู้เล่นหลักในการประท้ วง เมื่อถูกคัดค้ าน
อย่างรุนแรง กฎหมายซึง่ ได้ รับการสนับสนุนจากนักการเมือง 400 เสียงตังแต่
้ การ
เสนอครัง้ แรก จึงได้ รับเสียงสนับสนุนเพียง 230 เสียงในการออกเสียงครัง้ ที่สอง
และถูกพักเรื่ องเอาไว้ ในวุฒิสภาเป็ นเวลาเกือบหนึ่งปี ก่อนจะกลับเข้ าสูว่ าระทาง
การเมืองอีกครัง้ เมื่อไม่นานมานี ้โดยเป็ นส่วนหนึง่ ของการปฏิรูปกฎหมายแรงงาน
โดยรัฐบาลชุดปั จจุบนั อย่างไรก็ตาม ในเดือนมีนาคม 2560 รัฐบาลได้ ผ่านร่ าง
กฎหมายอีกฉบับหนึง่ ซึง่ อนุญาตให้ มกี ารจ้ างลูกจ้ างซับคอนแทร็กต์ในกิจกรรมทาง
เศรษฐกิจทุกชนิด ซึง่ เป็ นการท�ำลายสิทธิที่ผ้ ใู ช้ แรงงานพึงได้ รับอย่างชัดเจน
การประท้ วงเพื่อปกป้องประชาธิปไตยและสิทธิทางสังคมมีขนาดใหญ่ขึ ้นเรื่ อยๆ
ภายในระยะเวลาหลายสัปดาห์จนกระทัง่ ผ่านไปหลายเดือนอย่างมีนยั ยะส�ำคัญ
กล่าวคือ มีการรวมตัวของขบวนการทางสังคมกลุม่ ใหญ่ในบราซิล แม้ วา่ การประท้ วง
และการเดินขบวนเพื่อประชาธิปไตยจะมีขนาดใหญ่ขึ ้น แต่ก็ยงั ไม่สามารถระดม
คนได้ มากเท่ากับการเดินขบวนที่น�ำโดนกลุ่มการเมืองฝ่ ายขวา CUT คือหนึ่งใน
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ผู้เล่นหลักในการประสานงานกับนักเคลื่อนไหวที่ต้อต้ านการรัฐประหารและท�ำ
หน้ าที่ส�ำคัญในการจัดการประท้ วง อย่างไรก็ตาม CUT ไม่ประสบความส�ำเร็ จ
เท่าที่ควรในการระดมคนจากผู้ใช้ แรงงานที่เป็ นสมาชิก
เมือ่ เห็นว่ามีผ้ สู นับสนุนการรัฐประหารมากขึ ้น รัฐบาลจึงด�ำเนินนโยบายเชิงอนุรักษ์
นิยมและเปิ ดการค้ าเสรี กล่าวคือ ปรับโครงสร้ างของบริ ษัทที่รัฐเป็ นเจ้ า แปรรู ป
รัฐวิสาหกิจให้ เอกชนเข้ าครอบครอง ท�ำให้ ธนาคารรัฐอ่อนแอลง ตัดผลประโยชน์
ทางสังคมและหยุดการใช้ จ่ายของภาครัฐเป็ นเวลา 20 ปี จ�ำกัดสิทธิของแรงงาน
การอนุญาตให้ ขายทีด่ นิ แก่บรรษัทต่างชาติ การเพิม่ การเปิ ดตลาดให้ บรรษัทต่างชาติ
ในการผลิตน� ้ำมัน และมาตรการอื่นๆ
เมื่อรัฐบาลที่ไม่ชอบธรรมยึดอ�ำนาจของรู สเซฟ สหพันธ์ แรงงานต่าง ๆ แตกแยก
เป็ นสองฝั่ง สหภาพฯ ที่เป็ นสมาชิกของสหพันธ์ฯ สี่แห่ง (กลุม่ พลังสหภาพแรงงาน
CUT ใหม่ สหภาพบราซิลเลี่ยนกลาง และสหภาพผู้ใช้ แรงงานทัว่ ไป) ตัดสินใจ
เจรจากับรัฐบาล ในขณะทีส่ หภาพฯ อีกสองแห่ง (CUT และสมาพันธ์สหภาพแรงงาน
ของลูกจ้ างชาวบราซิล) และสหพันธ์ สหภาพแรงงานจากภาคการเมืองฝ่ ายซ้ าย
อีกสองแห่ง (ที่ไม่ได้ รับการรับรองตามกฎหมาย) ตัดสินใจไม่ยอมรับรัฐบาลใหม่
ในบริ บทนี ้ CUT จึงท�ำหน้ าที่ต่อต้ านแผนการของรัฐบาลในการปฏิรูปกฎหมาย
แรงงานและระบบประกันสังคมต่อไป ปั จจุบนั นี ้ สหพันธ์แรงงานก�ำลังร่วมมือกัน
เพื่อต่อต้ านและจัดการเดินขบวนร่วมกันในปี 2560

262

บทสรุป

ในทศวรรษทีผ่ า่ นมา CUT มีสว่ นในจัดรูปการเมืองทางเลือกของรัฐบาล การลงเสียง
ให้ ผ้ นู �ำแรงงานได้ ด�ำรงต�ำแหน่งประธานาธิบดีของประเทศบราซิลท�ำให้ เกิดทัง้
ผลดีและผลเสียแก่ทาง CUT ในแง่หนึง่ CUT กลายเป็ นผู้มีอ�ำนาจร่วมในทางอ้ อม
โดยผู้น� ำ แรงงานหลายคนได้ ด� ำรงต� ำแหน่งทางการเมื องและ CUT ก็ ใ ห้ การ
สนับสนุนพวกเขาอย่างเปิ ดเผย ความสัมพันธ์ที่แน่นแฟ้นกับรัฐบาล อย่างน้ อยก็
ในช่วงที่รัฐบาลได้ รับคะแนนนิยมซึ่งเป็ นระยะเวลาส่วนใหญ่ ที่รายงานฉบับนี ้
อภิปรายไว้ นนั ้ ส่งผลให้ CUT แข็งแกร่งมากขึ ้น ดังนันจึ
้ งหมายความว่าภาพลักษณ์
ของทาง CUT ได้ รับผลกระทบในช่วงการเกิดวิกฤติในปี 2558 และหลังจากการ
ประท้ วงในเดือนมิถนุ ายน 2556 ความสัมพันธ์ของรัฐบาลบราซิลกับนักเคลือ่ นไหว
ใกล้ ชิดกันมากขึ ้นโดยเฉพาะในช่วงที่เกิดวิกฤติทางการเมืองและเศรษฐกิจและได้
ปรับมาใช้ นโยบายที่ทนั สมัยขึ ้น การกระท�ำเช่นนี ้ส่งผลให้ รัฐบาลยังคงมีอ�ำนาจ
ต่อไปแต่กท็ ำ� ให้ ความตึงเครียดระหว่างสหภาพแรงงานกับบางส่วนในสังคม รวมทัง้
กับคนจากชนชันแรงงานบางส่
้
วนเพิ่มมากขึ ้น
ในอีกแง่หนึง่ CUT มักแสวงหาวิธีที่ท�ำให้ ตนท�ำงานได้ อย่างมีอิสระโดยการจัดการ
เดินขบวนและเรี ยกร้ องเรื่ องต่างๆ ซึง่ ส�ำคัญยิ่งส�ำหรับการปรับปรุ งคุณภาพชีวิต
ของผู้ใช้ แรงงาน CUT ได้ จดั การประท้ วงนับครัง้ ไม่ถ้วนในเวลาหนึง่ ทศวรรษและ
ระดมพลเพื่อต่อต้ านการปฏิรูปกฎหมายแรงงานในปี 2558 ได้ เป็ นผลส�ำเร็จ แม้ วา่
ภาพลักษณ์ของ CUT ได้ รับผลกระทบ แต่ CUT ก็ยงั เป็ นองค์กรแรงงานหลักใน
บราซิล ปั จจุบนั นี ้ CUT ก�ำลังพยายามรวบรวมพลัง (ซึง่ ท�ำได้ ไม่ยาก) เพื่อการเป็ น
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กระดูกสันหลังของการต่อต้ านรัฐบาลอนุรักษ์นยิ มชุดใหม่ทลี่ ดิ รอนสิทธิและท�ำลาย
การความมัน่ คงทางสังคมของผู้ใช้ แรงงาน
ความส�ำเร็ จของ CUT เรื่ องเศรษฐกิจนันนั
้ บว่าส�ำคัญยิ่งและส่งผลให้ อ�ำนาจเชิง
โครงสร้ างแข็งแกร่งขึ ้น กล่าวคือ มีการขึ ้นค่าจ้ างขันต�
้ ่ำ การแก้ ไขอัตราภาษี รายได้
การเริ่ มระบบเงินกู้ และการท�ำให้ ตลาดในประเทศเข้ มแข็ง มาตรการเหล่านี ้ส่งผล
ให้ เศรษฐกิจเติบโตอย่างครอบคลุมทัว่ ถึงคนทุกระดับชันในสั
้ งคม อย่างไรก็ตาม
ต�ำแหน่งงานจ�ำนวนมากในบราซิลมีคา่ จ้ างในระดับต�ำ่ อยู่แล้ ว และอุตสาหกรรม
เช่นงานเหล็ก อุตสาหกรรมน� ้ำมันและการก่อสร้ าง/งานโยธาได้ รับผลประโยชน์จาก
นโยบายที่ตอ่ ต้ านวงจรทางเศรษฐกิจ CUT สนับสนุนแนวทางดังกล่าวในทุกๆ เวที
และช่วยก�ำหนดนโยบายเศรษฐกิจของประเทศ CUT ยังร่ วมกับสหพันธ์แรงงาน
อื่นๆ ในการเสนอ วาระโครงการเพือ่ การพัฒนาชาติ ซึง่ มีจดุ มุง่ หมายในการพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมของบราซิล แต่ไม่ประสบความส�ำเร็ จ
อ�ำนาจเชิงองค์กรของ CUT ก็เพิ่มขึ ้นด้ วยในช่วงรัฐบาลทังสี
้ ่สมัยนี ้โดยเห็นได้ จาก
(ก) การผ่านกฎหมายทีใ่ ห้ การรับรองสหภาพแรงงานและรับประกันเรื่องเงินทุนของ
สหภาพแรงงาน (ข) การที่จ�ำนวนสมาชิกสหภาพแรงงานเพิ่มมากขึ ้น 4.5 ล้ านคน
(ค) ศักยภาพในการนัดหยุดงานซึง่ มีจ�ำนวนเพิ่มขึ ้นจนกระทัง่ ปี 2556 (ง) ค่าจ้ าง
จริงเพิม่ ขึ ้นอันเป็ นผลจากการเจรจาต่อรองร่วม และ (จ) มีการก่อตังกองเลขาธิ
้
การ
ที่ท�ำงานเรื่ องผู้หญิ ง เยาชนและคนต่างเชื ้อชาติซึ่งเป็ นหัวข้ อใหม่ๆ ที่ได้ รับการ
ยอมรับและพิจารณาว่าส�ำคัญในระดับต้ นๆ การตัดสินใจเป็ นตัวแทนให้ ผ้ หู ญิงและ
ผู้ชายในระดับทีเ่ ท่าเทียมกันท�ำให้ สหภาพฯ กลายเป็ นผู้นำ� ในเรื่องนี ้พร้ อมๆ กับการ
เสนอนโยบายที่เกี่ ยวข้ องกับการเป็ นตัวแทนคนในระดับอื่นๆ อย่างเหมาะสม
ซึง่ สมควรถูกบันทึกเอาไว้ ในประวัตศิ าสตร์ รวมทังการเลื
้
อกตังผู
้ ้ น�ำที่มาจากระดับ
รากหญ้ าโดยตรงนันพิ
้ สจู น์ได้ วา่ CUT มีความพยายามในการสร้ างประชาธิปไตย
ภายในหน่วยงานจนประสบผลส�ำเร็จ
CUT ยังคงเป็ นองค์กรแรงงานหลักในบราซิล ถึงแม้ มีสหพันธ์ แรงงานอื่นๆ เช่น
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สหภาพผู้ใช้ แรงงานทัว่ ไปและสมาพันธ์ แรงงานของลูกจ้ างชาวบราซิลที่มีความ
ส�ำคัญมากขึน้ เรื่ อยๆ ในระดับหนึ่ง และถึงแม้ ภายใน CUT จะเกิดปั ญหาจาก
ความคิดเห็นที่ไม่ตรงกันก็ตาม แสดงให้ เห็นว่า CUT สามารถด�ำรงอ�ำนาจเชิง
องค์กรของตนเอาไว้ ได้ นอกจากนี ้การรณรงค์ การเดินขบวนและการประท้ วงต่างๆ
ที่จดั โดยสหพันธ์แรงงานยังส่งผลให้ อ�ำนาจเชิงองค์กรของ CUT แข็งแกร่งขึ ้นด้ วย
ส่วนอ�ำนาจเชิงสถาบันนัน้ CUT สามารถร่ วมท�ำงานกับองค์กรที่เกี่ยวข้ องและ
สถาบันในภาครั ฐต่างๆ เพิ่มมากขึน้ และมีความสัมพันธ์ ที่แน่นแฟ้นขึน้ โดยได้
เข้ าร่วมในเวทีตา่ ง ๆ ทีร่ ัฐจัดขึ ้นมากกว่า 140 ครัง้ ซึง่ ล้ วนเป็ นทีเ่ วทีทมี่ กี ารอภิปราย
และร่ างนโยบายสาธารณะ ยิ่งไปกว่านัน้ แทบไม่มีการอภิปรายส�ำคัญๆ เรื่ อง
แรงงานและการจ้ างงานใดๆ ที่ CUT ไม่ได้ เข้ าร่วม แม้ จะเกิดความขัดแย้ งขึ ้นภายใน
ระยะเวลาที่กล่าวถึงในรายงานฉบับนี ้แต่ผลลัพธ์ที่สำ� คัญที่สดุ จากการท�ำงานของ
CUT คือไม่มีการลิดรอนสิทธิของผู้ใช้ แรงงานอย่างที่กลุ่มผู้ชื่นชอบลัทธิเสรี นิยม
ต้ องการ ส่วนปั ญหาของคนส่วนใหญ่บางประการ เช่น การปฏิรูประบบสหภาพแรงงานและการลดเวลาการท�ำงานต่อสัปดาห์ นัน้ ไม่ได้ รับการแก้ ไขอย่างเป็ น
รูปธรรม
การกระตุ้นอ�ำนาจเชิงสังคมของ CUT เป็ นปัจจัยส�ำคัญทีท่ ำ� ให้ โครงการทางการเมือง
ประสบความส�ำเร็จซึง่ โครงการดังกล่าวอยูใ่ นรูปแบบของการทีล่ ลู า่ ชนะการเลือกตัง้
ประธานาธิบดีในปี 2545 CUT ยังคงด�ำเนินยุทธศาสตร์ ด้านการสร้ างเครือข่ายเพือ่
บูรณาการปั ญหาและข้ อเรี ยกร้ องใหม่ๆ เข้ าไปในวาระของรัฐบาล อย่างไรก็ตาม
แม้ จะด�ำเนินการตามยุทธศาสตร์ แต่ CUT เองก็สญ
ู เสียพื ้นที่ในฐานะองค์กรที่
สามารถออกเสียงเรื่ องทางสังคมที่ส�ำคัญที่สดุ ไป ซึง่ เห็นได้ ที่ทาง CUT มีบทบาท
เพียงน้ อยนิดระหว่างการประท้ วงในเดือนมิถนุ ายน 2556 และการที่ดชั นีความ
เชื่อมั่นของสหภาพแรงงานลดลง ประสบการณ์ เรื่ องดังกล่าวของ CUT ท�ำให้
เห็นว่า ถึงแม้ จะมีความก้ าวหน้ าในแง่ของการเป็ นสถาบัน แต่การรักษาพันธมิตร
กับกลุ่มขบวนการทางสังคมยังคงมีความส�ำคัญ หากต้ องการผลักดันวาระที่
คุ้มครองผลประโยชน์ทวั่ ไปของคนจนในสังคม ท้ าทายความคิดดังเดิ
้ มและกลับมา
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มีอิทธิพลทางการเมืองในสังคมอีกครัง้
กล่าวโดยสรุปได้ วา่ ประสบการณ์ของ CUT ระหว่างปี 2546 ถึง 2559 มีความหมาย
อย่างมาก ทุกวันนี ้ศักยภาพของ CUT ซึง่ ยังคงเป็ นองค์กรแรงงานหลักของประเทศ
ก�ำลังจะได้ รับการทดสอบจากความขัดแย้ งเรื่ องการปฏิรูปแรงงานและการประกัน
สังคมซึง่ ก�ำลังเป็ นเรื่ องที่ถกเถียงกันในสภา ในส่วนของอ�ำนาจเชิงโครงสร้ างนัน้
วิกฤติที่เลวร้ ายเรื่ องการว่างงานและการนโยบายการประหยัดของภาครัฐจะท�ำให้
การเจรจาร่วมเดินหน้ าได้ อย่างยากล�ำบากขึ ้น แต่ในบริ บทกว้ างๆ แล้ ว ศักยภาพ
ของ CUT ในการระดมพลและการสร้ างพันธมิตร รวมทังศั
้ กยภาพในการวางกรอบ
การด�ำเนินงานจะเป็ นปั จจัยส�ำคัญในการท�ำให้ อ�ำนาจเชิงองค์กรเข้ มแข็งขึ ้นและ
สามารถกลับมามีอ�ำนาจเชิงสังคมได้ อีกครัง้
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ภาคผนวก

ตาราง 1 ลูกจ้ างอายุมากกว่า 15 ปี จ�ำแนกตามประเภทการจ้ างงาน
2546
2550
2554
2557
87,575,900 97,069,535 100,440,276 105,874,723
79,053,946 89,230,451 93,722,402 98,620,522

งานเอกชน
ลูกจ้ าง
ท�ำงานใน
31,145,232 38,087,580 45,584,355 48,132,438
ระบบ
ท�ำงานใน
ระบบ
26,598,214 28,599,233 25,066,901 25,631,256
และไม่ ได้ รับ
ค่ าจ้ าง
นายจ้ าง
3,384,078 3,402,725 3,221,750 3,728,845
ธุรกิจส่ วน
17,926,422 19,140,913 19,849,396 21,127,983
ตัว
ที่มา การส�ำรวจตัวอย่างในครัวเรื อนแห่งชาติ (PNAD)
ตารางที่ 2 การขึ ้นค่าจ้ าง
เปอร์ เซ็นต์ /ปี
มากกว่ าอัตราเงินเฟ้ อ
เท่ ากับอัตราเงินเฟ้ อ
ต�่ำกว่ าอัตราเงินเฟ้ อ
รวม

2553 2554 2555 2556 2557
18.8
23
58.2
100

86.3
10.7
3.1
100

87.8 94.6
7.7 4.1
4.5 1.3
100 100

91.5
6.1
2.4
100

ที่มา DIEESE 2558
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ตาราง 3 พัฒนาการของการท�ำหน้ าทีเ่ ป็ นตัวแทนผู้ใช้ แรงงานของสหพันธ์สหภาพแรงงานระหว่างปี 2551 ถึง 2558
กลุ่ม
2551
cut (CUT)
35.84
กลุ่มพลังสหภาพแรงงาน (FS)
12.33
สหภาพผู้ใช้ แรงงานทั่วไป (UGT)
6.29
cut ใหม่ (NCST)
6.27
สมาพันธ์ สหภาพแรงงานของ
5.09
ลูกจ้ างชาวบราซิล (CTB)
สหภาพบราซิลเลี่ยนกลาง
(CSB)*
* สหภาพบราซิลเลี่ยนกลางก่อตังในเดื
้
อนสิงหาคม 2551
ที่มา กระทรวงแรงงานและการจ้ างงาน
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2558*
31.73
10.82
10.3
7.65
10.36
7.15

ตาราง 4 พัฒนาการความหนาแน่นของสหภาพแรงงานระหว่างปี 2546 ถึง 2558

ปี
2546
2548
2554
2555
2556
2558

การรวมตัว การรวมตัวกัน
กันใน
ในรู ปแบบ
รู ปแบบอื่นๆ สหภาพแรงงาน
20,529,242
22,538,991
32,966,218
34,054,733
35,409,456
31,606,875

8,686,765
9,848,177
10,333,890
10,443,979
9,894,367
12,191,744

รวม

เปอร์ เซ็นต์
การ
รวมตัว

29,216,007
32,387,168
43,300,108
44,498,712
45,303,823
43,798,619

29,73%
30,41%
23,87%
23,47%
21,84%
27,84%

ที่มา การส�ำรวจตัวอย่างในครัวเรื อนแห่งชาติ (PNAD) ข้ อมูลรวบรวมโดย
เปโดร เฮนริ เก้ เดอ อัลคันทาร่า
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274

160

ภาค
เอกชน

114

27

135

25

137

299

2548

ที่มา DIEESE ข้ อมูลรวบรวมโดยผู้เขียน

20

156

ภาครั ฐ

บริษัทที่
รั ฐเป็ น
เจ้ าของ

302

340

รวม

158

2547

2546

151

20

145

320

2549

149

21

140

316

2550

ตาราง 5 พัฒนาการของการประท้ วงระหว่างปี 2546 ถึง 2556

224

29

155

411

2551

264

38

215

518

2552

176

35

233

445

2553

227

29

296

554

2554

464

29

381

877

2555

1106

137

796

2050

2556
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ภาพ 1 ดัชนีความน่าเชื่อถือทางสังคม

เกี่ยวกับผู้เขียน

โฮเซ่ ดาริ เครน เป็ นนักวิจยั ทีศ่ นู ย์การศึกษาสหภาพแรงงานและเศรษฐกิจแรงงาน
บราซิล (CESIT) และเป็ นศาสตราจารย์ของสถาบันเศรษฐศาสตร์ ในมหาวิทยาลัย
แคมปิ นาส
ฮิวโก้ ดิแอส เป็ นนักวิจยั ที่ศนู ย์การศึกษาสหภาพแรงงานและเศรษฐกิจแรงงาน
บราซิล (CESIT) และเป็ นศาสตราจารย์ของสถาบันเศรษฐศาสตร์ ในมหาวิทยาลัย
แคมปิ นาส
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การเปลี่ยนผ่านของสหภาพแรงงาน

การประเมินความพยายามของนัมซ่า
ในการพัฒนาความเป็นอิสระทางการเมืองและการทำ�งาน

มิเรียม ดิ พอลล่า
สิงหาคม 2560

• การเปลี่ยนแปลงของสหภาพแรงงานที่มีขนาดใหญ่ท่ีสดุ ของแอฟริ กาใต้ หรื อ
สหภาพแรงงานโลหะแห่งชาติแอฟริ กาใต้ (นัมซ่า) เกิดขึ ้นจากการตัดสินใจที่จะ
เป็ นอิสระจากการท�ำงานกับพรรคการเมืองที่ปกครองประเทศและเป็ นกระบอก
เสียงให้ กบั ผู้ใช้ แรงงานนอกรัว้ โรงงาน ซึง่ เป็ นการกลับไปท�ำงานการเมืองแบบทีเ่ คย
เป็ นในอดีต
• นัมซ่ามีสมาชิกเพิ่มขึ ้นอย่างต่อเนื่องจากการเปลี่ยนแปลงตัวเองจากการเป็ น
สหภาพอุตสาหกรรมไปสู่การเป็ นสหภาพแรงงานทัว่ ไป ในขณะเดียวกันนัมซ่าก็
ส่งเสริ มภาพพจน์สาธารณะของตนในฐานะผู้น�ำทางการเมืองของชนชันแรงงาน
้
ที่เป็ นอิสระ แต่ก็ยงั ไม่ประสบความส�ำเร็ จในการสร้ างความสัมพันธ์ ที่ยงั่ ยืนกับ
ชุมชนของชนชันแรงงานได้
้
• การเปลี่ยนผ่านของสหภาพแรงงานคือโครงการของ FES ซึ่งมุ่งที่จะชี ้ให้ เห็น
ทรัพยากรอ�ำนาจและศักยภาพของสหภาพแรงงานที่มีสว่ นท�ำให้ การเคลื่อนไหว
ของสหภาพฯ ประสบผลส�ำเร็จ รายงานฉบับนี ้จะเสนอกรณีศกึ ษาจ�ำนวน 6 กรณี
จากทัว่ โลกที่จะแสดงให้ เห็นว่าสหภาพแรงงานมีการเปลี่ยนผ่านจนท�ำให้ องค์กร
แข็งแกร่งขึ ้นได้ อย่างไร
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บทคัดย่ อ
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จากความเข้ มแข็งสู่วกิ ฤติ
- ความเข้ มแข็งเบื ้องต้ นของขบวนการแรงงาน
- รอยร้ าวที่เริ่ มปรากฏ
- การโดดเดี่ยวตัวเองทางการเมืองของนัมซ่า

288
289
293
297

การโต้ กลับของนัมซ่ า
- การประชุมสมัชชาแห่งชาติครัง้ พิเศษ ปี 2556

300
303

สิ่งส�ำคัญที่เกิดขึน้ ในช่ วงสามปี แรก
ในการด�ำเนินโครงการของนัมซ่ า
- การสูญเสียทรัพยากรอ�ำนาจและผลที่ได้ รับ
- การท�ำให้ อ�ำนาจเชิงองค์กรแข็งแกร่ง
- อ�ำนาจเชิงสังคม
- ยุทธศาสตร์ สื่อมวลชน
- จากทรัพยากรอ�ำนาจถึงศักยภาพ

306
308
310
317
319
322

บทสรุ ป
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บทคัดย่อ

รายงานฉบับนี ้ประเมินความก้ าวหน้ าทีเ่ กิดขึ ้นในช่วงสามปี ทผ่ี า่ นมาของการด�ำเนิน
งานตามมติของสหภาพแรงงานโลหะแห่งชาติแอฟริ กาใต้ (นัมซ่า หรื อ NUMSA)
จากที่ประชุมสมัชชาแห่งชาติครัง้ พิเศษของนัมซ่าในเดือนธันวาคม 2556 เมื่อ
นัมซ่าถอนการให้ การสนับสนุนพรรคคองเกรส ซึ่งเป็ นพรรคการเมืองที่ปกครอง
ประเทศในขณะนัน้ ช่วงเวลาดังกล่าวเป็ นที่ร้ ูจกั กันอย่างกว้ างขวางในฐานะ “เวลา
ของนัมซ่า” (NUMSA moment) ซึง่ เป็ นการส่งสัญญาณบอกถึงพันธสัญญาของ
นัมซ่าในการพัฒนาการต่อสู้ทางการเมืองของชนชันแรงงานอย่
้
างเป็ นอิสระ ทังใน
้
ภาคการผลิตและในสังคมวงกว้ าง นัมซ่าได้ เปลี่ยนแปลงตัวเองจากการเป็ น
สหภาพแรงงานอุตสาหกรรมที่มีสมาชิกเฉพาะในอุตสาหกรรมเดียวไปสูก่ ารเป็ น
สหภาพทัว่ ไปแบบสมัยใหม่ และแม้ จะเผชิญกับสภาพเศรษฐกิจทีย่ ำ�่ แย่ โดยเฉพาะ
ในภาคอุต สาหกรรมการผลิต แต่ยัง มี ส มาชิ ก เพิ่ ม ขึน้ เรื่ อ ยๆ อย่า งสม�่ ำ เสมอ
นอกจากนัน้ นัมซ่ายังมีจดุ มุง่ หมายที่จะเอาชนะความคิดของสาธารณะในมุมมอง
เรื่ องชนชันและสร้
้
างตัวตนในสังคม ผลลัพธ์ที่ได้ มีหลากหลาย กล่าวคือ ในขณะที่
สหภาพแรงงานประสบความส�ำเร็ จอย่างน่าชื่นชมในแง่จ�ำนวนสมาชิก การไม่ถกู
เพิกเฉยจากสื่อมวลชน ตลอดจนการสร้ างตัวตนในพื ้นที่สาธารณะ แต่สหภาพฯ
ยังจ�ำเป็ นต้ องท�ำงานในจุดที่เฉพาะเจาะจงมากกว่านี ้ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ต้ องมี
การสร้ างความเป็ นเอกภาพภายในองค์กรและยุติการแบ่งพรรคแบ่งพวกภายใน
องค์กรให้ ได้ ประการที่สอง นัมซ่าไม่ประสบผลส�ำเร็ จในเรื่ องการสัง่ สมอ�ำนาจ
เชิงสังคม โดยเฉพาะเกี่ยวกับการสร้ างความสัมพันธ์ อนั ยัง่ ยืนกับองค์กรชุมชน
อื่นๆ ของชนชันแรงงาน
้
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หลังจากทัว่ ทังโลกด�
้
ำเนินนโยบายเสรี นิยมใหม่เป็ นเวลาสามทศวรรษ และในช่วง
เวลาที่สหภาพแรงงานในแอฟริกาใต้ ต้องประสบกับวิกฤตินนั ้ สมาชิกของสหภาพแรงงานโลหะแห่งชาติแอฟริ กาใต้ หรื อนัมซ่าได้ เพิ่มขึ ้นอย่างสม�่ำเสมอจากจ�ำนวน
ประมาณ 220,000 คนในปี 2552 เป็ น 340,000 คนในปี 2559 (Monaisa 2560,
NUMSA 2558a) นัมซ่ายังได้ รับการสนับสนุนจากกลุ่มพลังทางการเมืองหัว
ก้ าวหน้ าในวงกว้ างซึง่ มองว่า “เวลาของนัมซ่า” เป็ นหน้ าต่างที่เปิ ดไปสูโ่ อกาสของ
การเปลีย่ นแปลง สัญญาณทีบ่ ง่ บอกว่าถึงเวลาของนัมซ่าแล้ วนันคื
้ อการทีส่ หภาพฯ
หยุดการสนับสนุนรัฐบาลที่เป็ นพันธมิตรเนื่องจากไร้ ความสามารถในการเสนอ
วาระที่เป็ นประโยชน์แก่ผ้ ูใช้ แรงงานและผู้ยากจน รวมถึงการที่สหภาพฯ ได้ ให้
พันธสัญญาในการพัฒนาการต่อสู้ทางการเมืองของชนชันแรงงานซึ
้
่งจะท� ำงาน
อย่างเป็ นอิสระทังในภาคการผลิ
้
ตและในสังคมในวงกว้ าง
รายงานฉบับนี ้ใช้ ทรัพยากรอ�ำนาจและศักยภาพการวางกรอบการท�ำงานในการ
วิเคราะห์ (Schmalz/Dorre 2557) โดยจะพิจารณาถึงอ�ำนาจสี่มิติของสหภาพแรงงาน กล่าวคือ อ�ำนาจเชิงโครงสร้ าง อ�ำนาจเชิงสถาบัน อ�ำนาจเชิงองค์กรและ
อ�ำนาจเชิงสังคม สหภาพแรงงานจะจัดการและใช้ ทรัพยากรอ�ำนาจที่มีอยูอ่ ย่างมี
ยุทธวิธีได้ นัน้ จ� ำเป็ นต้ องใช้ ศักยภาพที่ เฉพาะเจาะจง โดยเฉพาะศักยภาพที่
เกี่ ยวข้ องกับการเป็ นตัวกลาง การวางกรอบการท� ำงาน การน� ำไปใช้ และการ
เรี ยนรู้จากบทเรี ยน สุดท้ าย ความยืดหยุน่ ในการท�ำงานอาจท�ำให้ สหภาพแรงงาน
มีความสามารถในการตอบโต้ กบั ความท้ าทายได้ ดียิ่งขึ ้น
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งานวิจัยชิน้ นีใ้ ช้ ข้อมูลปฐมภูมิและทุติยภูมิ และข้ อมูลจากการวิจัยภาคสนาม
ที่ด�ำเนินการระหว่างเดือนสิงหาคม 2559 และกุมภาพันธ์ 2560 รวมทัง้ การ
สัมภาษณ์ผ้ เู กี่ยวข้ องหลักๆ 9 ท่านอย่างละเอียด การสังเกตการณ์การรวมตัวกัน
ของสหภาพแรงงานและการประชุมระดับภูมิภาคทัว่ ประเทศ รวมทังการประชุ
้
ม
นัมซ่าครัง้ ที่ 10 ซึง่ จัดขึ ้นในเดือนธันวาคม 2559
รายงานฉบับนี ้แบ่งเป็ นสามส่วน ส่วนที่หนึง่ เป็ นบทวิเคราะห์พฒ
ั นาการของนัมซ่า
ในการกลายเป็ นสหภาพแรงงานทีม่ ีขนาดใหญ่ที่สดุ ของแอฟริกาใต้ ความไม่พอใจ
ที่เพิม่ ขึ ้นเรื่ อยๆ ต่อพรรคการเมืองที่ควบคุมประเทศและการเป็ นผู้นำ� ของสมาพันธ์
แรงงานแอฟริ กาใต้ (COSATU) ส่วนที่สองจะเป็ นการอภิปรายขันตอนที
้
่น�ำไปสู่
การตัดสินใจที่จะเป็ นอิสระจากรัฐบาลของนัมซ่าและเป็ นกระบอกเสียงให้ ผ้ ูใช้
แรงงานในฐานะชนชันหนึ
้ ่งในสังคมที่เรี ยกร้ องให้ แก้ ปัญหาอื่นๆ มากกว่าปั ญหา
ทางเศรษฐกิจที่เกิดขึ ้นในสถานประกอบการ ซึง่ เป็ นการกลับไปสูก่ ารท�ำกิจกรรม
ทางการเมืองแบบในอดีตขององค์กร และส่วนทีส่ ามคือการประเมินความก้ าวหน้ า
ของนัมซ่าระหว่างปี 2557-2559 ในการท�ำโครงการที่เกิดข้ อโต้ แย้ งที่คดั เลือกมา
บางหัวข้ อ
เมื่ออ�ำนาจเชิงโครงสร้ างของนัมซ่าลดลงเนื่องจากการถดถอยของภาคอุตสาหกรรมและการลดทอนซึง่ เกิดขึ ้นพร้ อมกับการเปลีย่ นแปลงดังกล่าว นัมซ่าได้ ลงทุน
เรื่ องทรัพยากรอ�ำนาจเชิงสังคมและอ�ำนาจเชิงองค์กรเพื่อท�ำโครงการ ในขณะที่
นัมซ่าประสบความส�ำเร็จอย่างน่าประทับใจในบางเรื่ อง ซึง่ ท�ำให้ สหภาพฯ เปลีย่ น
สถานะจากสหภาพอุตสาหกรรมไปสู่การเป็ นสหภาพทัว่ ไป เช่น การท�ำให้ วาระ
เรื่ องแรงงานเป็ นเรื่ องสาธารณะ การท�ำให้ อ�ำนาจเชิงองค์กรขององค์กรแข็งแกร่ ง
ขึ ้น เป็ นต้ น แต่นมั ซ่าก็ไม่ประสบความส�ำเร็ จนักเรื่ องการกระตุ้นอ�ำนาจเชิงสังคม
โดยเฉพาะอย่างยิง่ การสร้ างความสัมพันธ์ที่ยงั่ ยืนกับองค์กรชุมชนอืน่ ๆ ของชนชัน้
แรงงาน
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จากความเข้มแข็งสู่วิกฤติ

ความเข้ มแข็งเบือ้ งต้ นของขบวนการแรงงาน
นัมซ่าก่อตังขึ
้ ้นในปี 2530 โดยการควบรวมสหภาพแรงงานสีแ่ ห่งจากภาควิศวกรรม
เครื่ องยนต์ เหล็กกล้ า พลังงาน และยานยนต์เข้ าด้ วยกัน ก่อนหน้ านี ้ กลุม่ สหภาพ
ผู้ก่อตังดั
้ งกล่าวมีสหภาพแรงงานของลูกจ้ างงานโลหะและพันธมิตร (MAWU)
อยูแ่ ล้ ว ซึง่ ก่อตังในปี
้
2516 หลังจากการนัดหยุดงานที่เกิดขึ ้นหลายครัง้ ติดต่อกัน
ในเมืองเดอบัน การนัดหยุดงานที่เดอบันในปี 2516 นัน้ มีความส�ำคัญเป็ นพิเศษ
เพราะท�ำให้ เกิดการลุกฮือขึ ้นของผู้ใช้ แรงงาน และการต่อสู้ที่โด่งดังซึง่ น�ำไปสูก่ าร
สิ ้นสุด “ยุคทอง” ของระบบการปกครองแบบแบ่งแยกสีผิวในแอฟริ กา (Marais
2554) การลุกฮือดังกล่าวท�ำให้ รัฐบาลแก้ กฎหมายแรงงานสัมพันธ์ เพื่อก่อตัง้
สหภาพแรงงานทางเลือกอันเป็ นการจัดการร่ วมกันของกรรมการที่มาจากทังฝั
้ ่ง
นายจ้ างและผู้ใช้ แรงงาน ความพยายามเพื่อป้องกันไม่ให้ เกิดสหภาพแรงงานของ
คนผิวด�ำที่เป็ นอิสระดังกล่าวถูกผู้ใช้ แรงงานปฏิเสธในวงกว้ าง ในขณะที่รายงาน
ของคณะกรรมการวีฮาน (Wiehahn Commission 2522) มุง่ ให้ มกี ารน�ำผู้ใช้ แรงงาน
ผิวด�ำเข้ าไปสูร่ ะบบแรงงานสัมพันธ์ของคนผิวขาว คณะกรรมการรี เคิร์ท (RieKert
Commission) ที่ก่อตังขึ
้ น้ ในเวลาใกล้ เคียงกันแบ่งแยกพวกเขาออกไปอีกครัง้
โดยมีการจัดการเรื่ องสิทธิการอยูอ่ าศัยในเมือง เมื่อระบุความเกี่ยวโยงกันระหว่าง
การควบคุมภายในโรงงานและการควบคุมลูกจ้ างอพยพได้ แล้ ว สหภาพแรงงาน
ของคนผิวด�ำได้ ลกุ ขึ ้นต่อต้ านโดยการรวมกลุม่ ผู้ใช้ แรงงานซึง่ เป็ นแรงงานอพยพ
และท้ าทายการควบคุมการเคลื่อนย้ ายของแรงงาน หรื อการจ�ำกัดการเคลื่อนที่
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ของคนผิวด�ำเข้ ามาในตัวเมือง ในช่วงระบบการเหยียดสีผิว สหภาพแรงงานใหม่ๆ
ได้ เกิดขึ ้นจากหลักการของระบบการเลือกผู้น�ำของคนงาน การมีตวั ตนที่ชดั เจน
ในที่ท�ำงานและพันธสัญญาเรื่ องการควบคุมผู้ใช้ แรงงาน ระบบหลังสุดนีไ้ ด้ รับ
การออกแบบขึ ้นมาเพื่อป้องกันการเกิดช่องว่างระหว่างเจ้ าหน้ าที่และสมาชิกของ
สหภาพแรงงาน และเพือ่ สร้ างรากฐานการเป็ นอิสระทางการเมืองระหว่างการต่อสู้
ที่โดงดังในวงกว้ างครั ง้ นี ้ เป็ นครั ง้ แรกในประวัติศาสตร์ ของแอฟริ กาใต้ ที่มีการ
ก่อตังสหภาพแรงงานที
้
่มีสมาชิกจ�ำนวนมากและไม่จ�ำกัดสีผิว ท�ำให้ เกิดชนชัน้
ทางการเมืองซึ่งมีข้อเรี ยกร้ องที่มากกว่าปั ญหาในสถานประกอบการอันรวมถึง
ปั ญหาเช่น การผลิตซ� ้ำ (Webster 2528)
ความคิดทางการเมืองที่หลากหลาย ตังแต่
้ ลทั ธิทรอตสกี ้ (Trotskyism) กระทัง่
ลัทธิแอฟริ กนั (Africanism) มีส่วนสร้ างนัมซ่าขึ ้นมาทังนั
้ น้ แต่โดยกว้ างๆ แล้ ว
สหภาพฯ ท�ำงานบนพื ้นฐานลิทธิกรรมกรนิยม (Workerism) ซึง่ เน้ นการรวมตัว
และเป็ นหนึ่งเดียวในการต่อสู้เพื่อการปลดปล่อยและให้ ความสนใจที่ความเป็ น
ผู้น�ำในโรงงาน ขณะที่อีกฟากหนึ่งของกรอบคิดนี ้คือแนวทาง “ประชานิยม” ที่
สหภาพแรงงานมองว่าการต่อสู้ของพวกเขาคือการต่อต้ านการปกครองของชนชัน้
ปกครองส่วนน้ อยผิวขาว การกดขี่ทางเชื ้อชาติและชนชันฝั
้ งลึกอยูใ่ นระบบสังคมที่
เหยียดสีผวิ ในชีวติ ประจ�ำวัน และเป็ นเรื่องถกเถียงทางการเมืองทีส่ ำ� คัญ ถึงกระนัน้
องค์กรต่างๆ ให้ ความส�ำคัญแก่สว่ นประกอบหนึ่งๆ หรื อทังหมดของการต่
้
อต้ าน
การกดขี่ดงั กล่าวในระดับที่แตกต่างกันไป ส่งผลให้ เกิดความตึงเครี ยดระหว่าง
ชนชันและคนในชาติ
้
เองก็รับรู้ได้ ถงึ ปั ญหานี ้ในทศวรรษ 1980 (พ.ศ. 2523-2532)
สภาแห่งชาติแอฟริ กันมักเห็นว่าการต่อสู้เพื่อการเป็ นเอกราชของประเทศ ซึ่ง
เรี ยกได้ ว่าเป็ นปั ญหาของชาตินนเป็
ั ้ นเรื่ องเร่ งด่วนกว่าปั ญหาการเอาเปรี ยบทาง
เศรษฐกิจและได้ สนับสนุนการต่อสู้ของ “ประชาชนทัว่ ไป” ในฐานะขบวนการต่อสู้
เพื่ออิสรภาพของชาติ ต่อมาการต่อสู้ของ “ประชานิยม” เป็ นฝ่ ายชนะในสนาม
อุด มการณ์ นี ใ้ นที่ สุด โดยในเดื อ นมิ ถุน ายน 2533 สภาแรงงานแอฟริ ก าใต้
(COSATU) ซึง่ เป็ นองค์กรแรงงานระดับชาติที่นมั ซ่าสังกัดอยู่ ได้ เข้ าเป็ นพันธมิตร
ของสภาแห่งชาติแอฟริ กนั และพรรคคอมมิวนิสต์แอฟริ กาใต้ (SACP) เพื่อปฏิรูป
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การเมืองและเศรษฐกิจบนพื ้นฐานของหลักการในกฎบัตรเสรี ภาพ (Freedom
Charter)1 ซึง่ รู้จกั กันอีกชื่อว่าการท�ำงานของ พันธมิ ตรสามฝ่ าย (Forrest 2554)
เธอรอนเคยกล่าวเอาไว้ วา่ สิง่ ทีท่ ำ� ให้ แอฟริกาใต้ แตกต่างจากประเทศอืน่ ๆ คือความ
ส�ำคัญเชิงตัวเลขและประวัติศาสตร์ ของชนชันแรงงาน
้
และความส�ำคัญของผู้มี
รายได้ ในฐานะผู้สร้ างสังคมกลุ่มใหญ่ สิ่งที่เกี่ยวเนื่องกับการเป็ นศูนย์กลางของ
ชนชันแรงงานอี
้
กเรื่ องคือ “สหภาพแรงงานที่ในอดีตคือองค์กรที่ต้องสมัครสมาชิก
ภายในชุมชนที่ยากจนและชนชันแรงงาน
้
(...) ซึง่ สหภาพแรงงานมีบทบาทหลัก
ในการสร้ างและก�ำหนดรูปแบบของความสามัคคีในชุมชนของผู้ใช้ แรงงานทีย่ ากจน
ในช่วงระบบการปกครองแบบแบ่งแยกสีผิว (Theron 2553: 88)”
ในทศวรรษ 1990 (พ.ศ. 2533-2542) ในขณะที่สหภาพแรงงานต่างๆ ในทวีปยุโรป
และสหรัฐอเมริ กาพากันเสื่อมถอย แต่ในแอฟริ กาใต้ นนสหภาพแรงงานก�
ั้
ำลังก้ าว
เข้ าสูท่ ศวรรษแห่งการเปลี่ยนผ่านสูค่ วามเป็ นประชาธิปไตยและการเป็ นตัวแทน
ของการเปลีย่ นแปลงที่แข็งแกร่ง ต้ องขอบคุณในความส�ำเร็จของการท�ำลายระบบ
การเหยียดสีผิวในสถานที่ท�ำงานและการสร้ างพันธมิตรกับองค์กรชุมชนต่างๆ
อ�ำนาจเชิงสังคมของสหภาพแรงงานโดยเฉพาะอย่างยิ่งกับองค์กรสมาชิกต่างๆ
ของสภาแรงงานแอฟริกาใต้ COSATU จึงอยูใ่ นจุดสูงสุดในขณะนัน้ สหภาพแรงงาน
หลายแห่งถูกก�ำหนดจากลักษณะของงานที่สมาชิกท�ำในโรงงานและกิจกรรมของ
พวกเขา นอกจากนี ้การขยายสมาชิกสหภาพส่วนใหญ่มาจากภาคการผลิตและ
เหมืองแร่ ตงแต่
ั ้ ทศวรรษ 1980 (พ.ศ. 2523-2532) และภาคบริ การสาธารณะ ซึง่
แน่นอนท�ำให้ มีอ�ำนาจเชิงองค์กรและอ�ำนาจในการต่อรองในสถานที่ท�ำงาน
สภาแรงงานแอฟริ กาใต้ เริ่ มเก็บเกี่ยวผลจากการเข้ าร่ วมกลุ่มพันธมิตรสามฝ่ าย
____________________

กฎบัตรเสรี ภาพเริ่ มใช้ ในเดือนมิถนุ ายน 2498 โดยสภาประชาชนซึ่งรวมกลุ่มพลังเสรี นิยม
ในขณะนัน้ เข้ าไว้ ด้วยกัน รวมทัง้ สภาแห่งชาติแอฟริ กันด้ วย ข้ อเรี ยกร้ องในการเปิ ดตัวของ
กฎบัตรฯ นี ้คือ “ประชาชนต้ องเป็ นผู้ปกครอง”
1
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ภายในเวลาไม่นานหลังจากการเลือกตังภายใต้
้
ระบอบประชาธิ ปไตยครั ง้ แรก
ภายในประเทศในปี 2537 รัฐบาลชุดใหม่ได้ พจิ ารณาว่าต้ องให้ ความส�ำคัญกับการ
ท�ำให้ การเคลือ่ นไหวของผู้ใช้ แรงงานเป็ นไปตามรัฐธรรมนูญฉบับชัว่ คราว ซึง่ รวมถึง
เรื่ องสิทธิพื ้นฐานของผู้ใช้ แรงงานและพันธสัญญาที่จะท�ำตามมาตรฐานแรงงาน
สากล (Macun 2557) มีการบังคับใช้ กฎหมายแรงงานสัมพันธ์ในปี 2538 ในฐานะ
ส่วนหนึ่งของกฎหมายการปฏิรูปแรงงานชุดหนึ่ง ซึ่งสร้ างความเข้ มแข็งอย่างมี
นัยยะส�ำคัญแก่สถานะของผู้ใช้ แรงงานและมอบสิทธิแรงงานสากลในการรวมตัว
จัดตังเป็
้ นสหภาพแรงงาน สิทธิในการต่อสู้กบั การถูกไล่ออกจากงานอย่างไม่เป็ น
ธรรมและการเจรจาเรื่ องค่าจ้ างและการลดค่าใช้ จ่าย ทังนี
้ ้ สามารถกล่าวได้ ว่า
ประเทศแอฟริกาใต้ ได้ ประสบกับ “การเปลีย่ นผ่านสองครัง้ ” ครัง้ แรกคือการเปลีย่ น
ผ่านจากประเทศที่ปกครองโดยคนกลุม่ น้ อยเป็ นประเทศในระบอบประชาธิปไตย
ซึง่ เกิดขึ ้นพร้ อมๆ กับการเปิ ดเสรี ทางเศรษฐกิจและท�ำให้ แอฟริ กาใต้ เป็ นส่วนหนึง่
ของวงจรเศรษฐกิจระดับโลก ผลลัพธ์ ที่ได้ คือการประนีประนอมระหว่างชนชัน้
(Adler/Webster 2542) และตัวแบบแนวคิดบรรษัทนิยม (ที่เน้ นเรื่ องความร่วมมือ)
เป็ นกรอบของระบบแรงงานสัมพันธ์ ดังที่เดไซและฮาบิบได้ กล่าวไว้ ดงั นี ้
“แนวคิ ดบรรษัทนิ ยม (Corporatism) ในแอฟริ กาใต้ อาจระบุ
ได้ว่าคื อระบบการเป็ นตัวแทนผลประโยชน์ ขององค์ กรทาง
สังคมและเศรษฐกิ จที ่มีอิทธิ พล และความเป็ นไปได้ว่ากลุ่ม
เหล่านัน้ จะช่วยก่อร่ างนโยบายต่างๆ ที ส่ ถาบันของรัฐอนุมตั ิ
เพื ่อ แลกเปลี ่ย นการถู ก จ� ำ กัด การเรี ย กร้ อ งและการท� ำ งาน
ภายในข้อแม้ทีต่ กลงกันแล้วกับการสนับสนุนแนวความคิดเรื ่อง
การเป็ นเอกภาพของชาติ ”
(Desai/Habib 2540: 495)
ทัง้ นี ้ หมายความได้ ว่าอ�ำนาจเชิงสถาบันที่ผ้ ูใช้ แรงงานได้ มานัน้ อาจเป็ นดาบ
สองคม กล่าวคือ พวกเขาได้ สทิ ธิแต่ก็ถกู จ�ำกัดการแสดงออก (Webster 2558)
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ตัวแบบนี ้ได้ ท�ำให้ เกิดสถาบันต่างๆ เช่น คณะกรรมการการพัฒนาเศรษฐกิจและ
แรงงานแห่งชาติ (NEDLAC) ซึ่งน�ำตัวแทนจากภาคธุรกิจ แรงงานและรั ฐบาล
มาถกปั ญหาสังคมและเศรษฐกิ จที่ส�ำคัญ2 กฎเกณฑ์ เรื่ องแรงงานแบบใหม่นี ้
เกิดขึ ้นจากเสียงส่วนใหญ่อย่างแท้ จริงและนักวิจารณ์บางคนกล่าวว่าเป็ นกฎเกณฑ์
ที่ไม่เหมาะสมกับองค์ กรชายขอบในระบบเศรษฐกิจ สิทธิ ในการรวมตัวที่ผ้ ูใช้
แรงงานในภาครัฐเพิ่งได้ รับและธรรมชาติของกฎเกณฑ์ของเสียงข้ างมากท�ำให้
สมาชิกของสภาแรงงานแอฟริกาใต้ COSATU เพิม่ ขึ ้น และบทบาทในกลุม่ พันธมิตร
สามฝ่ ายขององค์กรก็เข้ มแข็งขึ ้นอย่างรวดเร็ว อันเป็ นผลให้ อ�ำนาจเชิ งสถาบันมัน่ คง
ขึ ้นอย่างชัดเจน
รอยร้ าวที่เริ่มปรากฏ
แม้ ภาคแรงงานจะได้ อ�ำนาจเชิงสถาบันและอ�ำนาจทางกฎหมายเพิ่มขึ ้น แต่ก็เกิด
ความท้ าทายใหม่ๆ ขึ ้นในทศวรรษ 1990 (พ.ศ. 2533-2542) ซึง่ เรื่ องท้ าทายเหนือ
สิง่ อืน่ ใดคือโครงสร้ างค่าจ้ างในระบบการปกครองแบบแบ่งแยกสีผวิ ทีเ่ ปลีย่ นแปลง
ไปเพียงเล็กน้ อย (Coleman 2556) ช่องว่างที่กว้ างขึ ้นเรื่ อยๆ ระหว่างผู้ใช้ แรงงาน
และผู้น�ำของพวกเขา และการแผ่ขยายของการจ้ างงานชัว่ คราวและความไม่เท่า
เทียมกัน (Webster 2556 Webster/Von Holdt 2548 Buhlunga/Bezuidenhout
2551 Pons-Vignon/Di Paola 2557) โดยทัว่ ไปแล้ ว สหภาพแรงงานล้ มเหลวใน
การจัดการกับความท้ าทายดังกล่าวอย่างมีประสิทธิภาพ เป็ นผลให้ ความหนาแน่น
ของสหภาพแรงงานในภาคส่วนบางภาคส่วนลดลง (Macun 2557) และท้ ายที่สดุ
ก็เกิดวิกฤติการเป็ นตัวแทนผู้ใช้ แรงงาน
โครงสร้ างค่ า จ้ า งในระบบการปกครองแบบแบ่ ง แยกสี ผิ ว ส่ว นใหญ่ ยัง คงไม่
เปลีย่ นแปลง โดยผู้ใช้ แรงงานผิวด�ำจ�ำนวนมากได้ รับค่าจ้ างต�ำ่ กว่าระดับทีจ่ ะยังชีพ
____________________

เป็ นหน่วยที่แสวงหาฉันทามติเรื่ องนโยบายทางเศรษฐกิจ การค้ า และอุตสาหกรรม กฎหมาย
แรงงาน การฝึ กอบรมและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
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ได้ ที่ 4125 แรน (ประมาณ 290 ยูโร) ซึง่ ผู้ทไี่ ด้ รับค่าจ้ างอัตรานี ้รวมถึงลูกจ้ างประจ�ำ
ด้ วย (Finn 2538) สมาชิกของสหภาพแรงงานก็ไม่ได้ รับการยกเว้ น ดังที่โคลแมน
กล่าวไว้ วา่ สมาชิกของสภาแรงงานแอฟริ กาใต้ COSATU ประมาณ 20 เปอร์ เซ็นต์
ได้ คา่ จ้ างน้ อยกว่า 2500 แรน (ประมาณ 180 ยูโร) ต่อสัปดาห์ด้วยซ� ้ำ (Coleman
2538) และประมาณ 40 เปอร์ เซ็นต์ได้ รับค่าจ้ างต�ำ่ กว่าระดับทีจ่ ะยังชีพได้ การต่อสู้
เพื่อท�ำให้ ค่าจ้ างเท่าเทียมกันนันทั
้ บซ้ อนกับเรื่ องความแตกต่างทางสีผิวอยู่มาก
ซึง่ เป็ นเหตุผลหลักว่าท�ำไมผู้ใช้ แรงงานรู้สกึ ว่าสภาแห่งชาติแอฟริ กนั และพันธมิตร
ไม่ได้ เป็ นตัวแทนปกป้องผลประโยชน์ของพวกเขา
การเปลี่ยนผ่านไปสูก่ ารเป็ นประเทศประชาธิปไตยของแอฟริ กาใต้ เกิดขึ ้นพร้ อมๆ
กับการที่ประเทศเข้ าสูว่ งจรของเศรษฐกิจโลก เมื่อการเปิ ดเสรี ทางการค้ าและการ
เปลี่ยนแปรรูปรัฐวิสาหกิจนันเริ
้ ่ มส่งผลกระทบในที่สดุ (Mohamed 2553) ระบบ
ทุนนิยมโลกท�ำให้ ชอ่ งว่างเรื่ องความไม่เท่าเทียมกันกว้ างขึ ้นอย่างชัดเจน จากการ
เพิ่มขึ ้นอัตราการว่างงานซึ่งเกิดขึ ้นในเวลาเดียวกับการเติบโตของภาคการผลิต
ทีแ่ ท้ จริง ซึง่ เป็ นผลจากการเพิม่ ผลิตภาพแรงงาน (labour productivity หรือผลผลิต
ต่อแรงงาน 1 คน) (Strauss/Isaacs 2559) การได้ รับค่าจ้ างเพื่อเพียงพอต่อการ
ยังชีพได้ กลายเป็ นความหวังทีเ่ กินเอื ้อมส�ำหรับผู้ใช้ แรงงานจ�ำนวนมากและปั ญหา
ค่าจ้ า งยัง ถูก ลดความส�ำคัญลงเป็ นเป็ นผลหนึ่งของการเปลี่ ยนผ่า นดัง กล่า ว
(Theron 2553)
การเข้ าสูว่ งจรเศรษฐกิจโลกอีกครัง้ ของแอฟริ กาใต้ พร้ อม ๆ กับการแปรทรัพย์สนิ
ของรัฐไปอยูใ่ นก�ำมือของเอกชน ท�ำให้ เกิดพลวัตรของการแตกแยกทางชนชันขึ
้ ้น
อย่างรวดเร็ ว (Alexander และอื่นๆ 2556) ช่องว่างระหว่างผู้น�ำสหภาพแรงงาน
และสมาชิกทัว่ ไปของสหภาพฯ เริ่ มขยายกว้ างและซับซ้ อนขึ ้นเรื่ อยๆ และมีปัจจัย
บางอย่างซึง่ ท�ำให้ ปัญหานี ้แย่ลงอีก กล่าวคือ การจัดชนชันเป็
้ นล�ำดับขันที
้ ่เกิดขึ ้น
อย่างรวดเร็ว ความสัมพันธ์ทแี่ น่นแฟ้นของผู้น�ำแรงงานกับพรรคการเมืองทีป่ กครอง
ประเทศ และมีการท�ำให้ ระบบแรงงานสัมพันธ์ มีความเป็ นระบบราชการมากขึ ้น
(Masondo และอื่นๆ 2558) บูลงุ กู (2553) ได้ อธิ บายผลลัพธ์ จากการต่อสู้ของ
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ผู้ใช้ แรงงานที่นา่ อับอายนี ้ว่าเป็ น ความย้อนแย้งของชัยชนะ (paradox of victory)
ทังนี
้ ้เพราะสหภาพแรงงานได้ รับการปกป้องทางกฎหมายดังที่ไม่เคยปรากฏขึ ้นมา
ก่อน ได้ รับอ�ำนาจเชิงสถาบันและมีตวั ตนทางการเมือง แต่ในขณะเดียวกันกลับ
ท�ำให้ ผ้ ูใช้ แรงงานสูญเสียต�ำแหน่งงานและเกิดความคับข้ องใจ ถึงแม้ ช่องว่าง
ดังกล่าวจะส่งผลกระทบกับสหภาพแรงงานแตกต่างกันไป แต่ก็เป็ นสัญญาณ
บอกถึงความอ่อนแอขององค์กรที่ระบุได้ จากแรงสนับสนุนทางการเมืองที่ลดลง
โดยเฉพาะจากกลุม่ คนหนุม่ สาว ดังเห็นได้ จากจ�ำนวนผู้ออกเสียงทีม่ นี ้ อยลงในการ
เลือกตังทั
้ ว่ ไปและการเลือกตังท้
้ องถิ่นปี 2557 และ 2559 ตามล�ำดับ (McKinley
2557 Tracey 2559) นัมซ่าเองก็ไม่ได้ หลุดจากวิกฤติในสังคมนี ้ และถึงแม้ องค์กร
จะควบคุมปั ญหาของผู้ใช้ แรงงานได้ อย่างดีเยี่ยมในอดีต และสมาชิกขององค์กร
บางคนก็ประสบกับปั ญหาการถูกปลดออกจากต�ำแหน่งด้ วยเหตุผลทางการเมือง
และการเชื่อมัน่ ในตัวผู้น�ำที่ “มากเกิ นไป”
อีกด้ านหนึง่ ของความย้อนแย้งของชัยชนะ (Paradox of Victory) คือการแพร่ขยาย
ของการจ้ างงานชัว่ คราวและต�ำแหน่งงานที่ไม่เพียงพอ ซึง่ อาจเป็ นลักษณะส�ำคัญ
ทีส่ ดุ ของตลาดแรงงานแอฟริกนั ในปัจจุบนั อันเป็ นผลมาจากนโยบายเศรษฐศาสตร์
มหภาคซึง่ กลุม่ ผู้ใช้ แรงงานล้มเหลวในการด�ำเนินนโยบายเพือ่ ให้ ได้ มาซึง่ ผลประโยชน์
ของผู้สนับสนุนสหภาพฯ โดยเฉพาะยุทธศาสตร์ ของรัฐบาลว่าด้ วยการเติบโตของ
การจ้ างและกระจายงานหรื อเกียร์ (GEAR) ที่ท�ำให้ เกิดเสรี ทางการค้ าและการเงิน
การเปลี่ยนการบริ การขันพื
้ ้นฐานต่างๆ จากเดิมที่เป็ นของรัฐมาเป็ นของเอกชน
หรื อเป็ นบริ ษัท และการอนุญาตให้ มีการจัดจ้ างคนภายนอกที่ไม่ใช่องค์กรหลัก
เข้ าท�ำงาน (outsourcing) (Weeks 2542 Mohamed 2543) เธอรอน (2553)
ให้ คำ� จ�ำกัดความขันตอนเหล่
้
านี ้ว่า “งานชัว่ คราวที่เบื ้องบนจัดสรรให้ ” การจ้ างงาน
ชัว่ คราวยังแพร่ ขยายไปยังภาคงานเหมือง (Bezuidenhout 2551) งานของภาค
การผลิตและภาครัฐด้ วย เช่น พยาบาลและเจ้ าหน้ าที่ธรุ การในที่ท�ำการไปรษณีย์
เป็ นต้ น (Dickinson 2558) นอกจากนี ้ นโยบายเกียร์ ยงั ช่วยเปลี่ยนเศรษฐกิจที่
น�ำโดยภาคอุตสาหกรรมไปสู่ภาคการเงิน (Ashman และคนอื่นๆ 2553) ท�ำให้
ฐานเสียงของผู้สนับสนุนของนัมซ่าอ่อนแอลงอีก
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นโยบายด้ านเศรษฐกิจที่ด�ำเนินการโดยรัฐบาลประชาธิปไตยท�ำให้ ผลประโยชน์
ของชนชัน้ ที่แตกต่างกันปรากฏชัดขึ ้นภายในกลุ่มพันธมิตรสามฝ่ าย และสร้ าง
รอยร้ าวในกลุ่ม ซึ่งไม่ได้ เกิดขึน้ ระหว่างกลุ่มหนึ่งกับอีกกลุ่มหนึ่งเท่านัน้ แต่ยัง
เกิดขึ ้นภายในกลุม่ ด้ วย ภาคเหมืองแร่ซงึ่ เป็ นเศรษฐกิจหลักของแอฟริ กาใต้ ตงแต่
ั้
เริ่ มระบบทุนนิยมคือตัวอย่างที่น่าสนใจซึง่ แสดงให้ เห็นว่าผลประโยชน์ของชนชัน้
ต่างๆ ท�ำให้ เกิดความขัดแย้ งในยุคหลังการปกครองแบบแบ่งแยกสีผิวอย่างไร
ความขัดแย้ งดังกล่าวเกิดขึ ้นกับกลุ่มคนหลากหลายรวมทังสหภาพแรงงานด้
้
วย
ในขณะที่รายงานฉบับนี ้ไม่ได้ ครอบคลุมการวิเคราะห์พลวัตรของแรงงานที่เฉพาะ
เจาะจงในภาคเหมืองแร่ แต่ควรมีการพิจารณาปัจจัยบางปัจจัยในฐานะตัวแทนของ
แนวโน้ มที่เกิดขึ ้นในวงกว้ าง ภาคเหมืองแร่ ซงึ่ ยังคงต้ องพึง่ พิงแรงงานจากลูกจ้ าง
ซึ่งเป็ นแรงงานอพยพได้ ประสบกับวิกฤติอย่างรุ นแรง โดยเฉพาะอย่างยิ่งตังแต่
้
วิกฤติทางการเงินในปี 2551 โดยลูกจ้ างในเหมืองได้ ท�ำการนัดหยุดงานกะทันหัน
หรือการนัดหยุดงานทีท่ ำ� กันเองโดยปราศจากการน�ำของสหภาพ (wildcat strikes)
ในต้ นปี 2555 เกิดข้ อพิพาทแรงงานที่เกิดจากการประท้ วงของแรงงานอพยพ
ซึง่ เป็ นผู้เจาะหินในเหมืองขึ ้นอีกครัง้ เพื่อคัดค้ านการขึ ้นค่าจ้ าง 18 เปอร์ เซ็นต์ของ
ลูกจ้ างเพียงสาขาหนึ่งเท่านัน้ ซึ่งเป็ นข้ อตกลงเพิ่มเติมที่เกิดขึน้ จากการเจรจา
ของสหภาพแรงงานคนงานเหมืองแห่งชาติที่ต่อรองให้ เพิ่มค่าจ้ างแรงงานทัว่ ไป
10 เปอร์ เซ็นต์ก่อนหน้ านี ้ การประท้ วงแผ่ขยายออกไปยังอุตสาหกรรมทองค�ำขาว
และเหมืองทองค�ำ ถ่านหินกระทัง่ ภาคคมนาคมและการขนส่ง ศูนย์กลางของ
ความวุน่ วายดังกล่าวคือการเรี ยกร้ องขอ “เบี ้ยเลี ้ยง” ลูกจ้ างที่รวมตัวเพื่อสนับสนุน
นักเจาะหินปฏิเสธที่จะให้ สหภาพแรงงานคนงานเหมืองแห่งชาติเป็ นตัวแทนและ
ท�ำการเคลื่อนไหวผ่านโครงสร้ างทางเลือกที่เรี ยกว่าคณะกรรมการลูกจ้ างอิสระ
ในเดือนสิงหาคม 2555 ลูกจ้ างเหมืองจ�ำนวน 34 คนที่ประท้ วงขอเบี ้ยเลี ้ยงถูก
ต�ำรวจในเมื องมาริ กาน่าปลิดชี วิต การสังหารหมู่นีเ้ ป็ นตัวแทนของผลลัพธ์ ที่
โศกเศร้ าที่สดุ ของวิกฤติการเป็ นตัวแทนลูกจ้ างของสหภาพแรงงาน การต่อสู้ของ
พวกเขากับนายจ้ างและกับผู้น�ำของสหภาพแรงงานที่อยากประนีประนอมปั ญหา
เป็ นเพียงวิกฤติส่วนเล็กๆ ส่วนหนึ่งของสหภาพแรงงานเท่านัน้ (Satgar และ
Southhall 2558 Craven 2559) ในช่วงสองทศวรรษที่แอฟริ กาใต้ เป็ นประเทศ
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ประชาธิปไตย วิกฤติสามเรื่ อง กล่าวคือ ความยากจน การว่างงานและความไม่
เท่าเทียมกันฝั งลึกลงเรื่ อยๆ ในสังคมและการประท้ วงทังประเภทที
้
่ผ่านสหภาพแรงงานและไม่ผ่านสหภาพแรงงาน รวมทังการประท้
้
วงในชุมชนก็เพิ่มขึ ้นมาก
เรื่ อยๆ อย่างชัดเจนในช่วงกลางทศวรรษ 2000 (พ.ศ. 2543-2552) ยิ่งกว่านัน้
สหภาพแรงงานยังประสบกับวิกฤติในองค์ กรเรื่ องฐานเสียงอันอ่อนไหวของผู้
สนับสนุนและการเป็ นตัวแทนประชาธิปไตย ผู้นำ� ของสหภาพแรงงานก็ถกู กล่าวหา
จากสมาชิกว่า “ขาย” ผลประโยชน์ทางการเมืองและเศรษฐกิจของตนเอง ส่วน
พรรคผู้ที่ปกครองประเทศก็ได้ กลายเป็ นเป้าหมายแห่งความวุ่นวายทางสังคม
โดยเฉพาะในระดับชุมชน
การโดดเดี่ยวตัวเองทางการเมืองของนัมซ่ า
นัมซ่าเองไม่ได้ รอดพ้ นจากความท้ าทายดังกล่าว ในทางตรงกันข้ าม ความหนาแน่น
ของสมาชิกสหภาพแรงงานในภาคการผลิตลดลงในทศวรรษ 2000 (พ.ศ. 25432552) เมื่อเกิดการจ้ างงานชัว่ คราวขึ ้น สัดส่วนงานอุตสาหกรรมลดลงและอัตรา
การว่างงานที่เพิ่มขึ ้นส่งผลกระทบกับฐานเสียงของนัมซ่า ในขณะที่คา่ ใช้ จา่ ยของ
การบริการพื ้นฐานเช่นการคมนาคมและไฟฟ้าที่เพิม่ ขึ ้นก็ท�ำให้ สมาชิกมีความยาก
ล�ำบากในการใช้ ชวี ติ มากขึ ้นด้ วย สหภาพแรงงานไม่เห็นด้ วยอย่างมากกับนโยบาย
หลายเรื่ องของรัฐบาล เช่น นโยบายเกียร์ การเก็บค่าทางด่วนโดยใช้ เครื่ อง เงินช่วย
เหลือคนหนุ่มสาวในสถานประกอบการและแผนพัฒนาประเทศ ซึง่ เป็ นนโยบาย
เศรษฐศาสตร์ มหภาคที่รัฐบาลน�ำมาใช้ ในปี 2555 นักวิจารณ์หลายคนกล่าวว่า
การทีน่ มั ซ่าวิจารณ์รัฐบาลทีน่ �ำโดยสภาแห่งชาติแอฟริกนั บ่อยขึ ้นและเรียกพวกเขา
ว่า “พวกฝ่ ายซ้ ายตกขอบ” นัน่ คือสาเหตุหลักที่นมั ซ่าเริ่ มออกห่างจากสหพันธ์
ก่อนจะเป็ นอิสระในที่สดุ ในปี 2557 (Craven 2559)
ก้ าวเดินทีส่ ำ� คัญนี ้เกิดขึ ้นในการประชุมสมัชชาแรงงานแอฟริกาใต้ ระดับชาติครังที
้ ่ 11
ในเดือนกันยายน 2555 เพียงหนึ่งเดือนหลังจากเหตุสงั หารหมู่ที่เมืองมาริ กาน่า
ระหว่างการประชุม กลุ่มคนที่ต่อสู้เพื่ออุดมการณ์ของสภาแรงงาน (COSATU)
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ได้ รวมตัวกันเป็ นกลุม่ ก้ อนที่สนับสนุนนัมซ่าและเลขาธิการของสหพันธ์ฯ คือนาย
สเวลินซิมา่ วาวี ในขณะที่อีกกลุม่ สนับสนุนผู้น�ำของพันธมิตรสหภาพแรงงานของ
ภาครัฐคือสหภาพแรงงานลูกจ้ างงานการศึกษา และสุขภาพ (นีฮาวู หรือ NEHWU)
และสหภาพแรงงานคนงานเหมืองแห่งชาติซงึ่ วิจารณ์รัฐบาลน้ อยกว่า นัมซ่าถูก
กล่าวหาว่าไม่สนับสนุนเสียงส่วนใหญ่และสนิทสนมกับองค์กรภาคประชาสังคมที่
ไม่เห็นพ้ องกับสภาแห่งชาติแอฟริ กันมากเกินไป (Craven 2559) ในที่ประชุม
เดียวกันนัน้ มีความพยายามขับไล่เลขาธิการออกจากต�ำแหน่ง แต่วาวีเองกล่าวว่า
เหตุการณ์ไม่เป็ นไปเช่นนันเพราะไปตามหลั
้
กการประชาธิปไตยและการควบคุม
ของผู้ใช้ แรงงาน (Vavi 2558) ซึง่ สามารถแปลความได้ อย่างไม่เป็ นทางการอีกแง่
หนึ่งว่านัมซ่ารู้ ดีว่าได้ รับแรงสนับสนุนจากองค์กรภาคประชาสังคมและสหภาพแรงงานที่เป็ นอิสระอื่นๆ จึงได้ พิจารณาใช้ อ�ำนาจเชิงสังคมนอกกลุม่ พันธมิตร
ในวันที่ 7 พฤศจิ กายน 2557 คณะกรรมการผู้บริ หารกลางของสภาแรงงาน
แอฟริ กาใต้ ตดั สินใจขับไล่นมั ซ่าซึง่ เป็ นเครื อข่ายที่ใหญ่ที่สดุ และยังคงเติบโตขึ ้น
เรื่ อยๆ ออกจากกลุ่ม ท�ำให้ การท�ำงานของสหพันธ์ หยุดนิ่ง การขับไล่และการ
แตกแยกของสมาชิกกลายเป็ นเรื่องทีเ่ กิดขึ ้นทัว่ ไป (Beresford 2559) การโดดเดีย่ ว
ตัวเองออกจากสหพันธ์ ของนัมซ่าซึ่งเป็ นสหพันธ์ ที่นมั ซ่าสร้ างขึ ้นมานันยั
้ งส่งผล
ให้ นมั ซ่าต้ องออกจากสถาบันต่างๆ เช่น คณะกรรมการการพัฒนาเศรษฐกิจและ
แรงงานแห่งชาติ ด้ วย ถึงแม้ สหภาพแรงงานจะไม่ได้ ความช่วยเหลือจากสถาบัน
เช่นนี ้ แต่ในบริ บทของแอฟริ กาใต้ สถาบันดังกล่าวยังคงมีความส�ำคัญอย่างมาก
ส�ำหรับสหภาพแรงงานในฐานะองค์กรที่มีอิทธิพลในการสนับสนุนการเจรจาและ
ต่อรองกับภาครัฐและการตัดสินใจเรื่ องต่างๆ เช่น การเคลือ่ นไหวเรื่ องค่าจ้ างขันต�
้ ำ่
ระดับชาติ การสูญเสียอ�ำนาจเชิงสถาบันนีส้ �ำคัญอย่างยิ่ง นัมซ่าได้ กลายเป็ น
สหภาพแรงงานที่ แยกตัวออกมาเพี ยงแห่งเดียวบนเวที ระดับชาติ นอกจากนี ้
ทรัพยากรอ�ำนาจเชิงสังคมและอ�ำนาจเชิงสถาบันทีพ่ วกเขาเคยใช้ ในฐานะส่วนหนึง่
ของกลุม่ พันธมิตรก็ไม่มีอีกต่อไปแล้ ว
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การโต้กลับของนัมซ่า

ตลอดทศวรรษ 1990 (พ.ศ. 2533-2542) และ 2000 (พ.ศ. 2543-2552) นัมซ่ายังคง
ซือ่ สัตย์ตอ่ กลุม่ พันธมิตร ถึงแม้ จะไม่เต็มใจบ้ างในบางเรื่ อง การตัดสินใจสนับสนุน
พันธมิตรซึ่งมักต้ องเกิดการขัดแย้ งภายใน ตังอยู
้ ่บนความหวังว่าสหภาพฯ จะ
สามารถสร้ างอิทธิพลกับนโยบายเศรษฐกิจที่เป็ นประโยชน์กบั ผู้ใช้ แรงงานจาก
จุดยืนที่มีอำ� นาจเชิงสถาบันและอ�ำนาจเชิงสังคมของกลุม่ พันธมิตร แต่ก็ไม่เป็ นผล
“ในปี 2537 พวกเราจัด ประเภทชัย ชนะของสภาแห่ ง ชาติ
แอฟริ กัน ว่ า เป็ นชัย ชนะทางการเมื อ งเพราะการออกเสี ย ง
สนับสนุนเป็ นครั้งแรกของคนผิ วด� ำส่วนใหญ่ ท�ำให้พวกเขา
ได้รบั ชัยชนะ แต่ก็เป็ นชัยชนะทีไ่ ม่มีแก่นสารเมือ่ รัฐบาลล้มเหลว
ในการปกป้องอ� ำนาจทางเศรษฐกิ จของชาวผิ วด� ำซึ่ งเป็ นคน
ออกเสียงส่วนใหญ่นนั้ ”
(Jim 2559)
ดังนันนั
้ มซ่าจึงเริ่ มตังค�
้ ำถามเรื่ องการสนับสนุนรัฐบาล และในท้ ายที่สดุ ก็เริ่ มคิดที่
จะเริ่มโครงการทางการเมืองเพือ่ จัดการปั ญหาชนชันขึ
้ ้นอีกครัง้ ระหว่างการประชุม
สมัชชาแห่งชาติครัง้ พิเศษปี 2556 การจัดการปั ญหาระหว่างชนชันแทนที
้
่จะหาวิธี
ประนีประนอมนันไม่
้ ใช่เรื่องใหม่ เพราะเป็ นการท�ำงานแขนงหนึง่ ของนัมซ่ามาตังแต่
้
ทศวรรษ 1990 (พ.ศ. 2533-2542)
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หลายทศวรรษหลัง จากแอฟริ ก าใต้ เปลี่ย นเป็ นประเทศประชาธิ ปไตย ความ
คาดหวังของคนส่วนใหญ่ไม่เป็ นความจริ ง (Vavi 2559) นัมซ่าเริ่ มตังค�
้ ำถามกับ
การประนีประนอมระหว่างทีเ่ มกิบริหารประเทศช่วงต้ นทศวรรษ 2000 (พ.ศ. 25432552) และตัดสินใจรณรงค์อย่างแข็งขันเพื่อสนับสนุนให้ เจคอป ซูมา่ เป็ นประธาน
ของสภาแห่งชาติแอฟริกนั ในปี 2550 ระยะเวลานี ้เป็ นช่วงทีน่ มั ซ่าหันไปท�ำกิจกรรม
ทางการเมืองทีเ่ ข้ มข้ นขึ ้น ในเดือนตุลาคม 2551 ระหว่างการประชุมระดับชาติครังที
้ ่8
ของนัมซ่า เจ้ าหน้ าที่ระดับชาติ 4 คนที่สนิทสนมกับกลุม่ บริ หารงานของเมกิถกู ลง
คะแนนเสียงให้ ออกจากองค์กรและผู้น�ำกลุม่ ใหม่เข้ ามาท�ำงานแทน เออร์ วิน จิม
เลขาธิ การของกลุ่มจากจังหวัดอีสเทิร์นเคปได้ รับการเลือกตังให้
้ เป็ นเลขาธิการ
ของนันซ่า ในขณะทีเ่ ซดดริก จีนา่ ได้ รับเลือกให้ เป็ นประธาน (Letsoalo 2551) กลุม่
ผู้น�ำใหม่เป็ นกลุม่ ก้ อนที่สนับสนุนซูมา่ ผู้ซงึ่ ได้ รับการสนับสนุนจากจูเลียส มาเลม่า
กลุม่ ผู้นำ� วัยรุ่นหัวก้ าวหน้ าของสภาแห่งชาติแอฟริกนั และเขายังได้ รับการกล่าวถึงว่า
เป็ นบุรุษที่จะน�ำการเปลี่ยนแปลงมาสูส่ งั คม เพราะเขาใส่ใจประชาชนและใกล้ ชิด
กับสหภาพแรงงาน (Wolmarans และ Burbidge 2550) กลุม่ ผู้น�ำของนัมซ่ายัง
วางใจให้ เขาท�ำหน้ าที่บริ หารประเทศแทนเมกิ ผู้นิยมแนวคิดเสรี นิยม และเพื่อให้
เขาเสนอวาระที่มีประโยชน์ตอ่ คนยากจนและผู้ใช้ แรงงาน
ไม่นานหลังจากได้ รับต�ำแหน่งประธานาธิบดี ซูมา่ เริ่ มแสดงตัวตนที่แท้ จริ งของเขา
โดยการเริ่ มสนับสนุนระบบทุนนิยมพวกพ้ อง (crony capitalism) และการแต่งตัง้
เจ้ าหน้ าที่ภาครัฐโดยอิงกับระบบอุปถัมภ์และประชานิยม รวมทังระบบชาติ
้
นิยม
ของ (เผ่า) ซูลดู ้ วย (Zulu Nationalism) การสนับสนุนรัฐบาลใหม่ของนัมซ่าเริ่ ม
ล้ มเหลวและการวิจารณ์รัฐบาล ซึง่ มักท�ำโดยสเวลินซิม่า วาวี ซึง่ เป็ นเลขาธิการ
ของสภาแรงงานแอฟริกาใต้ ในขณะนันก็
้ เข้ มข้ นขึ ้น ในปี 2553 ความสัมพันธ์ระหว่าง
นัมซ่าและผู้นำ� ทีใ่ กล้ ชดิ กับสภาแห่งชาติแอฟริกนั และพรรคคอมมิวนิสต์แอฟริกาใต้
ก็เลวร้ ายลง จากการที่นมั ซ่าถูกขับออกจากคณะกรรมการกลางของ COSATU
แต่จริ งๆ แล้ วการที่นมั ซ่าถูกขับออกก็เพราะการที่นมั ซ่าการตัดสินใจที่จะจัดตัง้
แรงงานตลอดห่วงโซ่การผลิต ซึง่ ตรงกันข้ ามกับหลักการท�ำงานของสภาแรงงาน
แอฟริ กาใต้ COSATU ที่ว่า “หนึ่งสหภาพต่อหนึ่งอุตสาหกรรม” แต่นกั วิจารณ์
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หลายคนมองว่าการแยกตัวออกมาเป็ นอิสระของนัมซ่าเป็ นการหวังผลทางการเมือง
ในเดือนเดียวกันนัน้ เซดดริ ก จีนา่ ประธานคนก่อนของนัมซ่าประกาศตังสหภาพ้
แรงงานของลูกจ้ างงานโลหะแห่งใหม่ที่มีชื่อว่า ลิมซู า่ (LIMUSA) ซึง่ ได้ ลงทะเบียน
กับกรมแรงงานเรี ยบร้ อยแล้ ว โดยสหภาพฯ ใหม่นี ้ได้ กลายเป็ นเครื อข่ายของสภา
แรงงานแอฟริ กาใต้ COSATU ในเดือนกุมภาพันธ์ 2558 แต่สว่ นใหญ่เท่าที่ผา่ นมา
ไม่ประสบความส�ำเร็จในการแข่งขันกับนัมซ่า
การประชุมสมัชชาแห่ งชาติครั ง้ พิเศษ ปี 2556
ในขณะที่เกิดรอยร้ าวขึ ้นในความสัมพันธ์ของกลุม่ พันธมิตรและในสหพันธ์แรงงาน
และก่อนทีก่ ารออกจากสภาแรงงานแอฟริกาใต้ ของนัมซ่าได้ รับการยืนยัน สหภาพแรงงานต้ องเผชิญกับแรงกดดันจากสมาชิกและจากภายนอก เพื่อให้ เห็นความ
ส�ำคัญของช่วงเวลานี ้ ควรชื่นชมนัมซ่าที่เผชิญหน้ ากับกลุ่มพันธมิตรและเป็ น
กระบอกเสียงให้ ผ้ ใู ช้ แรงงานทีค่ บั ข้ องใจบนเวทีสาธารณะเพือ่ ตอบสนองแรงกดดัน
จากคนระดับล่าง ในปี 2555 มีการจัดการประชุมต่างๆ เพื่อให้ สมาชิกทัว่ ไปของ
สหภาพแรงงานได้ ประกาศความไม่พอใจที่มีต่อกลุ่มพันธมิตร ในขณะเดียวกัน
เพื่อตอบแทนที่สหภาพแรงงานมีจดุ ยืนที่สนับสนุนผู้ใช้ แรงงาน ลูกจ้ างในภาคส่วน
อืน่ ๆ นอกจากภาคการผลิตได้ ร้องขอให้ นมั ซ่ารวมกลุม่ ให้ พวกเขา โดยเริ่มจากกลุม่
ลูกจ้ างในอุตสาหกรรมเหมืองเป็ นกรณีแรกๆ ที่เป็ นที่ร้ ู จกั กันเป็ นอย่างดี โมเทา
เจ้ าหน้ าทีซ่ งึ่ คร�่ำหวอดของนัมซ่าได้ อธิบายถึงความกดดันดังกล่าวเอาไว้ ดงั ต่อไปนี ้
“โครงสร้ างเริ่ มพูดว่าเราควรตรวจสอบปัญหาการมี ส่วนร่ วม
ทางการเมืองกับพันธมิ ตรของเราและวิ ธีการใดทีเ่ ราจัดการกับ
ปัญหาในระบบเศรษฐกิ จ นอกจากนีเ้ รายังประสบกับแรงกดดัน
จากสมาชิ กสหภาพแรงงานอืน่ ๆ ทีต่ อ้ งการเข้าร่วมกับ NUMSA
เพราะ สมาชิ กอื ่นๆ ของ COSATU ไม่ตอบสนองต่อความ
คับข้องใจของพวกเขาอย่างเหมาะสม”
(โมเทา 2016)
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เพราะแรงกดดันดังกล่าว นัมซ่าได้ ใช้ ศักยภาพในการเรี ยนรู้ และการจัดการที่
ยืดหยุ่นเพื่อตัดสินใจด�ำเนินการซึง่ เป็ นประชาธิปไตยจากระดับล่างขึ ้นบน อันน�ำ
ไปสู่การอภิปรายทางการเมืองเรื่ องทัศนคติของลูกจ้ างงานโลหะที่มีต่อรัฐบาล
การอภิปรายนี ้เกิดขึ ้นตังแต่
้ ในโรงงาน จากแห่งหนึง่ ไปอีกแห่งหนึง่ จนกระทัง่ ในการ
รวมตัวของตัวแทนของลูกจ้ าง และหน่วยงานระดับท้ องถิ่น จังหวัดและภูมิภาค
นอกจากนี ้เพื่อเป็ นการรับประกันว่าการอภิปรายจะเป็ นประชาธิปไตยในระดับ
สูงสุด นัมซ่าได้ จดั การประชุมเชิงปฏิบตั กิ ารเรื่ องนโยบายในระดับท้ องถิ่นและการ
ประชุมทัว่ ไปทีซ่ งึ่ สมาชิกทุกคนในสหภาพแรงงานระดับท้ องถิ่นรวมทังผู
้ ้ นำ� แรงงาน
และสมาชิกทัว่ ไปจะสามารถเข้ าร่ วมพร้ อมกันได้ การสังหารหมู่ที่เมืองมาริ กาน่า
กระทบจิตใจผู้ใช้ แรงงานเพราะนัน่ คือสัญญาณการเป็ นปฏิปักษ์ ของรัฐบาลต่อ
ชนชันแรงงาน
้
อ�ำนาจเชิ งสถาบันของนัมซ่าที่ได้ รับประโยชน์จากการเป็ นส่วนหนึง่
ของขบวนการแรงงานไม่เพียงพอที่จะท�ำให้ การเข้ าร่ วมกลุ่มพันธมิตรเป็ นเรื่ อง
ถูกต้ อง เพราะในมุมมองของผู้ใช้ แรงงาน กลุม่ พันธมิตรล้ มเหลวในการเป็ นตัวแทน
ปกป้องผลประโยชน์ของพวกเขา
วิวาทะทีเ่ กิดขึ ้นได้ นำ� ไปสูก่ ารร้ องขอให้ จดั การประชุมวาระพิเศษแห่งชาติ ซึง่ จัดขึ ้น
ในทีส่ ดุ ทีเ่ มืองโยฮันเนสเบิร์กในเดือนธันวาคม 2556 ระหว่างการประชุมนัน้ ตัวแทน
ลูกจ้ างของนัมซ่าประกาศอย่างชัดเจนว่ากลุม่ พันธมิตรทีท่ ำ� งานกับรัฐบาลทีน่ ำ� โดย
สภาแห่งชาติแอฟริ กันต้ องจบลงเพราะ “ไม่มีโอกาสอีกแล้ วที่กลุ่มพันธมิตรจะ
สามารถกลับมาท�ำงานเรื่ องเดิมที่กลุ่มฯ ได้ ก่อตังขึ
้ ้นมาเพื่อจัดการโดยเฉพาะได้
อีกครัง้ ซึง่ คือการผลักดันการปฏิวตั เิ พือ่ การปฏิรูปพื ้นฐานของประเทศ” (Jim 2559)
ดังนันจึ
้ งกล่าวได้ ว่านัมซ่าต่อต้ านการตัดสินใจที่เกิดขึ ้น 20 ปี ที่แล้ ว นอกจากนี ้
ที่ประชุมยังมีมติให้ ดำ� เนินการเรื่ องต่างๆ เกี่ยวกับอ�ำนาจอธิปไตยและการปกป้อง
ผลประโยชน์ของชนชันแรงงาน
้
ซึง่ ท�ำให้ นมั ซ่ามีพนั ธสัญญาต่อไปนี ้
ก. เรี ยกร้ องให้ สภาแรงงานแอฟริ กาใต้ COSATU ออกจากกลุม่ พันธมิตร
ข. น�ำการก่อตังกลุ
้ ม่ แนวร่วมผู้ใช้ แรงงานและองค์กรระดับรากหญ้ า
ค. ส�ำรวจความเป็ นไปได้ ที่จะจัดตังขบวนการเพื
้
่อสังคมนิยม
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ง. ให้ ก� ำ เนิ ด สหพัน ธ์ แ ห่ง ใหม่ ห ากวิ ก ฤติ ที่ เ กิ ด ขึน้ ในสภาแรงงานแอฟริ ก าใต้
COSATU ยังไม่สิ ้นสุด
จ. ขยายขอบเขตการจัดตังคนงานเข้
้
าสูส่ หภาพตลอดห่วงโซ่การผลิต
ฉ. ปรับใช้ กฎบัตรการบริการ (Service Charter) เพือ่ ปรับปรุงการบริการเพือ่ สมาชิก
ของสหภาพแรงงาน (นัมซ่า 2556)
มติเหล่านี ้ท�ำให้ นมั ซ่ากลับมาด�ำเนินโครงการทางการเมืองที่ตงอยู
ั ้ บ่ นพื ้นฐานเรื่ อง
ชนชันอี
้ กครัง้ เช่นเดียวกับพันธสัญญาทีจ่ ะท�ำให้ แน่ใจว่าสมาชิกจะได้ รับการบริการ
ระดับสูง นัมซ่าใช้ ศกั ยภาพการวางกรอบการท�ำงานเพื่อผลักดันวาระทางสังคม
เรื่ องที่เฉพาะเจาะจงซึง่ เปิ ดเผยขึ ้นเพราะแรงกดดันจากคนระดับล่างภายในนัมซ่า
ซึง่ เป็ นปัญหาโดยรวมของชนชันแรงงาน
้
องค์กรภาคประชาสังคมหลายแห่ง กลุม่ คน
ในชุมชนและนักวิชาการหัวก้ าวหน้ าเริ่ มมองนัมซ่าว่าเป็ นผู้น�ำความเปลี่ยนแปลง
และกระบอกเสียงของผู้เสียผลประโยชน์ (Ashman/Pons-Vignon 2557 Satgar/
Southall 2558) มติของนัมซ่ามุง่ เร่งให้ เกิดการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว พวกเขาเป็ น
เครื่องหมายบอกว่าถึงช่วงเวลาใหม่ของสหภาพแรงงานซึง่ ท�ำงานทางการเมืองเรื่อง
ชนชันแล้
้ วหลังจากทีป่ ระนีประนอมกับรัฐบาลมาเป็ นเวลานาน และประนีประนอม
กับภาคการลงทุนด้ วยในระดับหนึง่ วาระการปฏิรูปที่สหภาพแรงงานใช้ นนตั
ั ้ งอยู
้ ่
บนพื ้นฐานของการเป็ นอิสระจากรัฐบาลอีกครัง้ หนึง่ รวมทังการที
้
ผ่ ้ ใู ช้ แรงงานสร้ าง
ตัวตนในฐานะชนชัน้ ก้ าวข้ ามการเป็ นสหภาพแรงงานแนวเศรษฐกิจที่เน้ นแต่เรื่ อง
ปากท้ อง กลับไปสู่การเป็ นสหภาพแรงงานที่ท�ำงานทางการเมืองแบบที่เคยเป็ น
ในอดีตจะท�ำให้ เกิดการเปลี่ยนแปลงได้ นนต้
ั ้ องใช้ ความสามารถชันสู
้ งในการเป็ น
ตัวกลางและวางกรอบการท�ำงานในอันดับแรกเพือ่ ท�ำให้ ภายในองค์กรและสมาชิก
เป็ นหนึง่ เดียวกัน และอันดับสองคือเพือ่ เพิม่ เสียงของผู้ใช้ แรงงานในสังคมให้ ดงั ขึ ้น
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สิ่งสำ�คัญที่เกิดขึ้นในช่วงสามปีแรก
ในการดำ�เนินโครงการของนัมซ่า

ดังที่ได้ กล่าวถึงแล้ ว การออกจากสภาสหภาพแรงงานแอฟริ กนั COSATU ของ
นัมซ่าท�ำให้ ฝ่ายการเมืองหัวก้ าวหน้ าที่ให้ ความส�ำคัญเรื่ องชนชันฟื
้ น้ คืนชีพอีกครัง้
แต่นนั่ ก็หมายความถึงการที่พวกเขาต้ องสูญเสียอ�ำนาจเชิงสถาบันไปด้ วย สิ่งที่
เกี่ยวเนื่องกับต�ำแหน่งทางสถาบันที่ควรกล่าวถึงคือแม้ ว่าทรัพยากรอ�ำนาจจะ
อ่อนแอเพราะการออกมาจากสถาบันอย่างคณะกรรมการการพัฒนาเศรษฐกิจและ
แรงงานแห่งชาติและจากกลุ่มพันธมิตร แต่นมั ซ่ายังคงเข้ าร่ วมในที่ประชุมต่างๆ
ในภาคอุตสาหกรรมซึง่ จัดการเจรจาต่อรอง โดยนัมซ่ามุง่ ที่จะเพิ่มความแข่งแกร่ง
ให้ อ�ำนาจเชิงสถาบันของตนจากการเข้ าร่ วมการสร้ างสมาพันธ์ แห่งใหม่ เรื่ อง
ท้ าทายที่ส�ำคัญภายนอกนัมซ่าอีกเรื่ องหนึ่งคือการที่อ�ำนาจเชิงโครงสร้ างของ
พวกเขาลดลง
นอกจากนี ้การที่นโยบายเรื่ องเศรษฐกิจมหภาคและสังคมยังคงด�ำเนินการไม่ได้
เพราะหลักการควบคุมค่าใช้ จ่ายของระบบเสรี นิยมใหม่ อันส่งผลให้ ผ้ ใู ช้ แรงงาน
ได้ รับผลกระทบแบบทวีคณ
ู เพราะการไม่มีต�ำแหน่งงาน ความอ่อนแอในมาตรการ
การสนับสนุนการว่างงาน และเครื อข่ายการคุ้มครองทางสังคมที่ไม่เพียงพอ การ
แข่งขันระดับสากลเรื่ องตลาดสินค้ ายังก่อให้ เกิดความเสียหายทางเศรษฐกิจ ทัง้
การที่ราคาสินค้ าส่งออกลดลง โดยเฉพาะราคาเหล็กกล้ าของประเทศจีน ซึง่ เป็ น
อันตรายต่อมูลค่าของสินค้ าทีผ่ ลิตในท้ องถิน่ ส่งผลให้ เกิดวงจรการผลิตทีเ่ ชือ่ งช้ าลง
การสร้ างทรัพยากรใหม่ๆ และการใช้ ทรัพยากรนันในการท�
้
ำตามมาตรการที่ตงขึ
ั ้ ้น
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ในปี 2556 รวมทังวาระการปฏิ
้
รูปบนพื ้นฐานของการสร้ างสหพันธ์ แห่งใหม่และ
องค์กรแนวร่วมนันท�
้ ำได้ อย่างยากล�ำบากเพราะความท้ าทายภายนอกเช่นการลด
ค่าใช้ จ่ายและการไม่ได้ รับความสนใจจากสื่อ เช่นเดียวกับปั ญหาภายในได้ แก่
จุดอ่อนและการแตกแยกในองค์กร ถึงกระนัน้ นัมซ่าก็ด�ำเนินโครงการต่อไป
ส่วนนี ้ของรายงานจะเป็ นการวิเคราะห์โครงการปฏิรูปของนัมซ่าในช่วงสามปี แรก
โดยใช้ ทรัพยากรอ�ำนาจเป็ นกรอบการวิเคราะห์ซงึ่ ไม่เน้ นหนักไปที่กิจกรรมต่างๆ
ของนัมซ่า แต่จะเลือกวิเคราะห์ชยั ชนะและความพ่ายแพ้ บางส่วน นัมซ่าได้ ลงทุน
เพื่อเริ่ มขบวนการเพื่อสร้ างสังคมนิยมจากมุมมองขององค์กรที่ก�ำลังจะกลายเป็ น
พรรคการเมือง แม้ จะมีความส�ำคัญของเสียงทางการเมืองส�ำหรับคนงานและความ
คืบหน้ าในแง่ของการแลกเปลี่ยนระหว่างประเทศกับพรรคแรงงานจากละติน
อเมริ กา, แอฟริ กาและยุโรป ผู้เขียนไม่ได้ ตรวจสอบงานที่ด�ำเนินการโดยนัมซ่า
ในพื ้นที่เฉพาะนี ้ ในขันตอนนี
้
พ้ รรคยังไม่ได้ เปิ ดตัวและการวิจยั เพิ่มเติมจะต้ อง
ประเมินผลปั จจุบนั และแผนในอนาคต
การสูญเสียทรั พยากรอ�ำนาจและผลที่ได้ รับ
อ�ำนาจเชิงโครงสร้ างคือพื ้นฐานที่ท�ำให้ สหภาพแรงงานแข็งแกร่ง (Schmalz และ
Dorre 2557) การที่ภาคอุตสาหกรรมและการลงทุนภาคการผลิตลดน้ อยลงท�ำให้
จ�ำนวนสถานประกอบการลดลงเช่นเดียวกับที่อ�ำนาจการต่อรองของคนงานโลหะ
ลดลงทัง้ ในสถานที ่ท�ำงานและในตลาด การลดค่าใช้ จ่ายและการจ้ างลูกจ้ าง
ชั่วคราวเริ่ มแผ่ขยายระหว่างปี 2556 และ 2559 และหากรั ฐ บาลไม่เปลี่ยน
ยุทธศาสตร์ การพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม สถานการณ์ดงั กล่าวจะไม่ดีขึ ้นเป็ น
เวลาอีกหลายปี 3
สหภาพแรงงานยังต้ องดิ ้นรนให้ สอื่ มวลชนหันมาสนใจท�ำข่าวกิจกรรมของพวกเขา
ด้ วย ซึง่ เป็ นเหตุผลสืบเนื่องจากการสูญเสียอ�ำนาจเชิ งสถาบันของพวกเขา แต่การ
ที่ตวั ตนในสังคมของนัมซ่าจางหายไปอาจเป็ นเพราะอ�ำนาจเชิ งสังคมที่ลดลงของ
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พวกเขาด้ วยเช่นกัน ดังจะได้ กล่าวถึงต่อไปข้ างล่าง สหภาพแรงงานระบุวา่ ปัญหานี ้
ได้ รับความสนใจเป็ นพิเศษ จึงต้ องท�ำให้ สื่อมวลชนกลับมาสนใจพวกเขาอีกครัง้
งานวิจยั ที่เกี่ยวข้ องกับเรื่ องนี ้มักมองข้ ามการต่อสู้ของสหภาพแรงงานระหว่างปี
2555 ถึง 2557 เพื่อการได้ อยู่ภายใต้ สภาแรงงานแอฟริ กาใต้ COSATU ต่อไป
ซึง่ เป็ นขันตอนภายในสหพั
้
นธ์และขันตอนภายในศาลและต้
้
องใช้ ทรัพยากรมนุษย์
และเงินจ�ำนวนมาก (Motau 2559) นักวิจารณ์หลายท่านรวมทังแจนเซ่
้
น (2559)
และพิลเล่ (2560) ประเมินความส�ำคัญและจ�ำนวนค่าใช้ จ่ายในการด�ำเนินงาน
เรื่ องนี ้ต�่ำเกินไป ส�ำหรับสหภาพแล้ วนี่เป็ นตัวแทนอีกหนึง่ ก้ าวย่างในกระบวนการ
ทีล่ ะเอียดอ่อนของการก�ำหนดวาระทีก่ ้ าวหน้ า ซึง่ ชี ้ให้ เห็นถึงความพร้ อมทีจ่ ะแยกตัว
ออกจากสหพันธ์ที่มีความหมายทางประวัติศาสตร์ ของพวกเขา ในขณะเดียวกัน
ต้ องด�ำรงโครงสร้ างและผู้ใช้ แรงงานของตนเอาไว้ เพื่อท�ำตามขัน้ ตอนดังกล่าว
ในเวลานัน้ นัมซ่าได้ ทดสอบการน�ำไปใช้ งานของวาระการปฏิรูปโดยผ่านการ
อภิปรายระดับท้ องถิ่นและภูมิภาค และในแต่ละขันตอนนั
้
น้ ผู้น�ำของนัมซ่าจ�ำต้ อง
แน่ใจว่าจะได้ การสนับสนุนจากสมาชิกของพวกเขา การด�ำเนินการอย่างระมัดระวัง
นี ้ช่วยอธิบายได้ วา่ ท�ำไมสหภาพแรงงานจึงไม่สญ
ู เสียสมาชิกไปในระหว่างขันตอน
้
ทังหมด
้
โดยทัว่ ไป นัมซ่าได้ ตอบโต้ กบั การทีอ่ ำ� นาจเชิงสถาบันและอ�ำนาจเชิงโครงสร้ างของ
ตนอ่อนแอลงโดยหันมาให้ ความสนใจกับการสร้ างอ�ำนาจเชิงองค์กรและอ�ำนาจ
เชิงสังคมให้ แข็งแกร่งขึ ้นมาแทนที่
____________________

เมื่อดูผลลัพธ์จากปั ญหาเศรษฐกิจถดถอยในเขตเซดิเบงช่วง 3 ปี ที่ผา่ นมาแล้ ว องค์กรท้ องถิ่น
จ�ำนวน 1 แห่งจากทังหมด
้
27 แห่งที่นมั ซ่าจัดตังให้
้ อาจบอกได้ ดถี งึ สถานการณ์เรื่ องการจ้ างงาน
ของทัว่ ทังประเทศ
้
กล่าวคือ บริ ษัทจ�ำนวน 16 แห่งจ้ างพนักงานชัว่ คราวเป็ นระยะเวลานาน
อีก 12 แห่งลดค่าใช้ จา่ ยโดยลดผู้ใช้ แรงงานจ�ำนวนมาก และอีก 10 บริษทั ปิ ดตัวลง ท�ำให้ พนักงาน
ประมาณ 600 คนได้ รับผลกระทบ ซึง่ ทังหมดนี
้
้เกิดขึ ้นในเขตหนึง่ เท่านัน้
3
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การท�ำให้ อำ� นาจเชิงองค์ กรแข็งแกร่ ง
*การรณรงค์ และการต่ อรอง
ในเดือนมิถนุ ายน 2559 นัมซ่าได้ เริ่มการรณรงค์ตอ่ ต้ านความพยายามของสมาคม
นายจ้ างแห่งชาติแอฟริกาใต้ ทตี่ ้ องการล้ มคณะกรรมการการเจรจาในอุตสาหกรรม
โลหะและวิศวกรรม โดยสมาคมนายจ้ างฯ ถูกกล่าวหาว่าพยายามปรับเปลี่ยน
กระบวนการเจรจาต่อรองจากระดับอุตสาหกรรมไปสู่การเจรจาระดับโรงงาน
เพื่อท�ำให้ ผ้ ใู ช้ แรงงานเกิดความแตกแยก นัมซ่าเองก็ได้ กล่าวว่าสมาคมนายจ้ างฯ
ไม่ให้ ความร่วมมือและกระท�ำการด้ วยความเชื่อที่เลวร้ าย (นัมซ่า 2559b)
ในครึ่งปี หลังของปี 2559 นัมซ่าได้ เริ่ มการรณรงค์เรื่ องสิทธิในการนัดหยุดงานของ
คนงานที่จะมีขึ ้นในปี ตอ่ มา เพราะการนัดหยุดงานที่เกิดขึ ้นถี่มากและเชื่อมโยงกับ
ความรุ นแรงในแอฟริ กาใต้ รัฐบาลจึงพยายามตัดทอนสิทธิดงั กล่าว ในปี 2559
คณะกรรมการการพัฒนาเศรษฐกิจและแรงงานแห่งชาติมกี ารอภิปรายถึงข้ อเสนอ
ให้ มกี ารเอาระบบการลงคะแนนเสียงลับเพือ่ ขอมติในการนัดหยุดงานมาใช้ และให้
มีการบังคับใช้ กลไกอนุญาโตตุลาการมาแก้ ปัญหาในกรณีที่เกิดการนัดหยุดงาน
ที่รุนแรงและกินเวลานาน นัมซ่าคัดค้ านการเปลี่ยนแปลงกฎหมายแรงงานนี ้อย่าง
หนักเพราะถือเป็ นการโจมตีสทิ ธิตามรัฐธรรมนูญของลูกจ้ าง
ในปี 2559 นัมซ่าได้ เจรจากับภาคการผลิตรถยนต์และเครื่ องยนต์และจัดการ
ประชุมขึ ้นในเดือนมีนาคมเพือ่ รวบรวมข้ อเรียกร้ องจากผู้ใช้ แรงงานในภาคส่วนนันๆ
้
ขันตอนการรวบรวมข้
้
อเรี ยกร้ องนันท�
้ ำขึ ้นจากลูกจ้ างระดับล่างก่อนและได้ รับการ
ก�ำกับดูแลโดยผู้ใช้ แรงงานเอง ดังที่ฮโลกาซ่า โมเทา ได้ กล่าวเอาไว้ วา่
“ผูน้ �ำจากโรงงานต่างๆ ในภาคส่วนนัน้ จะพบปะกับสมาชิ กและ
ถามพวกเขาว่า “ปี นีอ้ ยากต่อรองเรื ่องอะไร” และสภาผูน้ ำ� โรงงาน
ในท้องถิ่นจะรับเอาข้อเรี ยกร้องเหล่านัน้ สภาผูน้ ำ� ประกอบไปด้วย
ผูน้ �ำจากโรงงานต่างๆ และพวกเขาจะตัดสิ นใจในแต่ละท้องที ่
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ว่าจะยืน่ ข้อเรี ยกร้องไหนในปี 2559 ข้อเรี ยกร้องพวกนัน้ จะถูก
ส่งต่ อไปยังระดับภู มิภาคและเข้าที ่ประชุมการเจรจาระดับ
ประเทศ หลังจากนัน้ ที ่ประชุมจะน� ำสิ่ งที ่เราเรี ยกว่ าความ
ต้องการระดับชาติไปเสนอนายจ้าง เราต่อรองเรื ่องอืน่ ทีแ่ ตกต่าง
ไปจากนัน้ ไม่ได้ เราต้องเจรจาเรื ่องทีส่ ่งไปเท่านัน้ ”
(โมเทา 2559)
ถึงแม้ จะสามารถผลักดันข้ อเรี ยกร้ องที่เฉพาะเจาะจงของแต่ละอุตสาหกรรมได้
แต่นัม ซ่า หวัง ที่ จ ะให้ ข้อ เรี ย กร้ องเหล่านัน้ เป็ นไปในทิ ศทางเดี ยวกัน แบบข้ า ม
อุตสาหกรรม ทังนี
้ ้เพื่อส่งเสริ มความเป็ นเอกภาพของผู้ใช้ แรงงาน ในขณะที่มีการ
ลงนามท�ำข้ อตกลงในทุกภาคอุตสาหกรรมเป็ นเวลาสามปี แต่ข้อเรี ยกร้ องของ
ลูกจ้ างก็ไม่ได้ รับการตอบสนองอย่างเท่าเทียมกัน สะท้ อนให้ เห็นความกดดันทาง
เศรษฐกิจบางเรื่ องในบางอุตสาหกรรม โดยเฉพาะ การเจรจาในปี 2559 ในบริ บท
เศรษฐกิจที่เติบโตช้ า ท�ำให้ มีความเป็ นไปได้ ที่ข้อเรี ยกร้ องจะถูกลดความส�ำคัญลง
ตลอดทังปี
้ นนั ้ (Gumede และ Yo 2559) ในอุตสาหกรรมการผลิตรถยนต์ นัมซ่า
สามารถเจรจาให้ มีการเพิม่ ค่าจ้ างและค่าที่พกั อาศัยขึ ้น 10 เปอร์ เซ็นต์ ส่วนในภาค
การผลิตเครื่ องยนต์ได้ ขึ ้นค่าจ้ าง 9 เปอร์ เซ็นต์แต่ไม่มีการเปลีย่ นแปลงเรื่ องค่าที่พกั
อาศัย มาตรการการจ่ายค่าที่พกั อาศัยนันเกี
้ ่ยวข้ องเป็ นพิเศษกับสภาพแวดล้ อม
ทางเศรษฐกิจและสังคมในขณะนัน้ ซึง่ ส่งผลให้ คา่ จ้ างอยูใ่ นระดับต�ำ่ มาก ค่าใช้ จา่ ย
ส่วนที่พกั อาศัยและการขนส่งจึงเป็ นหนึง่ ในภาคส่วนที่สงู ที่สดุ นัมซ่าจึงพิจารณา
ว่าจะน�ำเรื่ องค่าใช้ จ่ายส่วนนี ้ไปเจรจาต่อไปในภาคส่วนอื่นๆ ในปี ต่อๆ ไป (Jim
2560)
ไม่นานมานี ้ นัมซ่าได้ เริ่ มเจรจาในอุตสาหกรรมการขนส่งและหวังว่าจะบรรลุ
ข้ อตกลงในที่ประชุมการเจรจาภายในเดือนมีนาคม 2560 การประกาศขึ ้นค่าจ้ าง
4 เปอร์ เซ็นต์ของนายจ้ างนันนั
้ บเป็ นการดูถกู เพราะนัมซ่าเรี ยกร้ องให้ พวกเขาขึ ้น
ค่าจ้ าง 30 เปอร์ เซ็นต์ นัมซ่าจึงใช้ สื่อมวลชนเพื่อเสริ มศักยภาพในการประกาศว่า
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อุตสาหกรรมนี ้ต้ องการการปฏิรูปอย่างมาก ในประกาศนัน้ นัมซ่าแจ้ งว่าคนขับ
รถบัสอาจต้ องท�ำงานนานถึง 18 ชัว่ โมงโดยได้ รับค่าจ้ างที่ไม่เพียงพอ และเชิญให้
นายจ้ าง “ทิ ้งทัศนคติที่ไม่เป็ นมิตรและพัฒนาวัฒนธรรมการอยูร่ ่วมกันของทุกฝ่ าย
ในสถานประกอบการ” (นัมซ่า 2560)
*สหพันธ์ แห่ งใหม่
ล่าสุดนี ้ตามเอกสารแล้ ว สหพันธ์แห่งใหม่ประกอบไปด้ วยสหภาพแรงงาน 57 แห่ง
โดย 40 แห่งท�ำกิจกรรมของสหพันธ์อย่างสม�ำ่ เสมอ มี 21 แห่งทีร่ ับสมาชิกและจ่าย
ค่าสมาชิกให้ แก่สหพันธ์ จากการค�ำนวณครั ง้ ล่าสุด สหพันธ์ มีสมาชิกทัง้ หมด
640,000 คน สหภาพแรงงานในสหพันธ์จ�ำนวนมากเป็ นองค์กรอิสระหรื อสหภาพฯ
ที่ออกมาจากสภาแรงงานแอฟริ กาใต้ COSATU โดยเฉพาะสหภาพแรงงานด้ าน
อาหารและพันธมิตร (FAWU) สหภาพนักฟุตบอลแอฟริ กาใต้ (SAFPU) สหภาพแรงงานรัฐแอฟริกาใต้ และพันธมิตร และสหภาพลูกจ้ างพันธมิตรของรัฐ ทีอ่ อกจาก
สภาแรงงานแอฟริกาใต้ พร้อมๆ กัน ในขณะนัน้ สมาชิกของสหภาพแรงงานเทศบาล
แอฟริ กาใต้ สหภาพแรงงานการขนส่งและพันธมิตร และสมาคมลูกจ้ างธนาคาร
แห่งแอฟริ กาใต้ ก็ออกจากสภาแรงงานแอฟริ กาใต้ ในขณะที่ผ้ นู �ำจ�ำนวนมากของ
สหภาพฯ เหล่านันยั
้ งคงอยูใ่ นสหพันธ์ องค์กรอื่นๆในสหพันธ์แห่งใหม่คือสหภาพแรงงานน้ องใหม่ที่หวังจะรวมกลุม่ ลูกจ้ างชัว่ คราว มีหลายหน่วยงานประสบความ
ยากล�ำบากในการจัดกิจกรรมของสหภาพฯ ภายใต้ องค์กร/อยูฝ่ ั่งตรงข้ ามกับพรรค
ที่เป็ นรัฐบาลปกครองประเทศ ซึง่ เหตุผลอันดับแรกคือเพราะการสูญเสียอ�ำนาจ
เชิงสถาบัน แต่จริงๆ แล้ วลึกซึ ้งกว่านัน้ คนทีใ่ ห้ สมั ภาษณ์ทกุ คนระบุวา่ ความล�ำบาก
เกิดขึ ้นจากการท�ำงานในสภาพที่การเงินฝื ดเคือง ส่วนใหญ่บอกว่าเพราะอุปสรรค
ในการลงทะเบียนสหภาพแรงงานใหม่กบั กรมแรงงาน ซึง่ จะท�ำให้ นายจ้ างหักค่าจ้ าง
ของพนักงานเพื่อจ่ายค่าสมาชิกสหภาพแรงงานตามกฎหมายแรงงานสัมพันธ์ได้
สหภาพฯ ไม่จ�ำเป็ นต้ องลงทะเบียนแต่ก็เป็ นเรื่ องที่ต้องท�ำถ้ าจะเข้ าระบบแรงงานสัมพันธ์ เช่น การเจรจาต่อรองร่วมในที่ประชุมการเจรจา เป็ นต้ น การลงทะเบียน
มีขนตอนที
ั้
่ยงุ่ ยากมากส�ำหรับสหภาพแรงงานใหม่ ดังนี ้
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“สภาแรงงานแอฟริ กาใต้สงั่ ห้ามไม่ให้สหภาพแรงงานลงทะเบียน
กับกรมแรงงาน ต้องใช้เวลามากกว่าสองปี ในการลงทะเบี ยน
เพราะมี ขอ้ ก�ำหนดทีจ่ � ำเป็ นมากมายทีท่ �ำให้ขนั้ ตอนช้าลง และ
เราต้องติ ดต่อฝ่ ายการเงิ นเพื อ่ ขอค� ำสัง่ การหักค่าจ้างซึ่ งต้อง
ใช้เวลามากกว่าหนึ่งปี และคุณยังต้องเริ่ มต่อสู้เพื อ่ สิ ทธิ การ
ต่อรองของคุณ ในแอฟริ กาใต้มีสว่ นงานทีเ่ กีย่ วข้องกับเรื ่องการ
เจรจาที ใ่ ห้บริ การแก่สาธารณะจ� ำนวนเจ็ดแห่งและเราต้องขอ
ให้พวกเขาแต่ละแห่งยอมรับเรา ซึ่งเราก�ำลังอยู่ทีจ่ ดุ นี ้ นายจ้าง
(รัฐ) ปฏิเสธทีจ่ ะหักค่าสมาชิกให้สหภาพฯ ของเรา พวกเขาขัดขวาง
เส้นเลื อดไปหล่อเลี ้ยงชี วิตของสหภาพแรงงานและยังละเมิ ด
สิ ทธิ ตามรัฐธรรมนูญ และเพราะการขัดขวางนีท้ ีท่ �ำให้พวกเรา
ไม่ได้เป็ นส่วนหนึ่งของทีป่ ระชุมการเจรจาต่อรอง”
(นโตล่า 2559)
วาวี (2559) กล่าวไว้ วา่ ในขันตอนนี
้
้การปรากฏตัวในทีท่ ำ� งานและสร้ างพันธสัญญา
กับตัวแทนผู้ใช้ แรงงานส�ำคัญกว่าการสร้ างพันธมิตรกับผู้น�ำทางการเมือง เมื่อต้ อง
เข้ าไปเกี่ยวข้ องกับปั ญหาการสูญเสียอ�ำนาจเชิงสถาบัน สตีเฟน โฟลเนอร์ บุคคล
หลักของสหพันธ์แห่งใหม่อธิบายว่าพวกเขาต้ องระบุความสัมพันธ์ระหว่างความ
เข้ มแข็งของสหภาพแรงงานที่ลดลงเรื่ อยๆ กับพลังของสถาบันแรงงานบางแห่ง
สถาบันเช่นคณะกรรมการการพัฒนาเศรษฐกิ จและแรงงานแห่งชาติควบคุม
มากกว่าส่งเสริมผู้ใช้ แรงงาน พวกเขาเป็ นส่วนหนึง่ ทีท่ ำ� ให้ เกิดวิกฤติการของการเป็ น
ตัวแทนของผู้ใช้ แรงงานและสหพันธ์แห่งใหม่ก็ไม่ได้ ต้องการสร้ างสถาบันแบบนัน้
ขึ ้นมาใหม่ ในทางตรงกันข้ าม สหพันธ์เป็ นตัวแทนการร่วมมือของชนชันซึ
้ ง่ เกิดขึ ้น
ในสถาบันเหล่านัน้ สิ่งที่สหพันธ์สนใจคือการเป็ นส่วนหนึ่งในที่ประชุมการเจรจา
เพื่อต่อรองให้ สมาชิกและนัน่ ท�ำได้ ยากมาก (Faulkner 2559)
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ส่วนกลุม่ ที่สง่ เสริมสหพันธ์ใหม่นนคิ
ั ้ ดว่าการสนับสนุนของสภาแรงงานแอฟริกาใต้
ต่อพรรคการเมืองที่ปกครองประเทศที่ท�ำให้ สถาบันต่างๆ ที่ท�ำงานร่วมกับสหพันธ์
ต้ องปิ ดตัว การอภิปรายภายในสถาบัน เช่น ในคณะกรรมการการพัฒนาเศรษฐกิจ
และแรงงานแห่งชาติกลายเป็ นการแลกเปลี่ยนความรู้ ในขณะที่การตัดสินใจ
ทางการเมืองกระท�ำในที่ประชุมพรรคเท่านัน้ นัมซ่าวางแผนที่จะน�ำอ�ำนาจเชิง
สถาบันของตนคืนมา พร้ อมกับสหภาพแรงงานแห่งอื่นๆ โดยการสร้ างสหพันธ์ขึ ้น
มาใหม่ และยังให้ ความสนใจกับสภาวะการเป็ นอิสระของหน่วยงานด้ วย จากการ
ดึงศักยภาพการเรี ยนรู้ ของทุกฝ่ าย นัมซ่าและสหภาพแรงงานแห่งอื่นๆ มัน่ ใจว่า
เรี ยนรู้ ประสบการณ์ที่ผ่านมาแล้ วและสมาพันธ์แห่งใหม่นี ้จะเป็ นอิสระจากพรรค
การเมืองทุกพรรคแต่ยงั คงมีความส�ำคัญทางการเมือง (Vavi 2559) สหพันธ์ จะ
เข้ าไปเกี่ยวข้ องกับการต่อสู้ทางการเมืองและอาจสนับสนุนผู้สมัครอิสระหรื อการ
ตังหน่
้ วยการเมือง แต่จะยังคงความเป็ นอิสระเอาไว้
ความสามารถในการเรี ยนรู้ ยงั คงเป็ นศูนย์กลางการส่งเสริ มให้ อ�ำนาจเชิ งองค์ กร
ของเครื อข่ายต่างๆ แข็งแกร่งขึ ้นผ่านการเคลื่อนไหวและรวบรวมสมาชิกและภาค
ส่วนใหม่ๆ ผู้ที่ให้ สมั ภาษณ์ทกุ ท่านเน้ นว่าพวกเขาจะต้ องรวบรวมสมาชิกสหภาพแรงงานและนักเคลือ่ นไหวเพือ่ เข้ าถึงผู้ใช้ แรงงานจ�ำนวน 74 เปอร์ เซ็นต์ทไี่ ม่ได้ สงั กัด
สหภาพแรงงานใดๆ เลยให้ ได้
คณะกรรมการอ� ำ นวยการของสหพันธ์ แห่งใหม่พบกัน ทุกอาทิ ตย์ ตัง้ แต่เดื อน
สิงหาคม 2559 เป็ นต้ นมา (Faulkner 2560) มีการจัดประชุมทัว่ ไปของสภาผู้น�ำ
แรงงานทัว่ ประเทศและผู้จดั การประชุมกล่าวว่ามีผ้ เู ข้ าร่ วมประชุมสูงกว่าที่คาด
เสมอ หลักการหลักๆ ของหน่วยงานคือการเป็ นอิสระจากพรรคการเมือง การเป็ น
ประชาธิปไตย อยูภ่ ายใต้ การควบคุมของแรงงานและความร่วมมือ ไม่ใช่การแข่ง
กันหาสมาชิกระหว่างเครื อข่าย สหพันธ์แห่งใหม่จะเริ่ มด�ำเนินการโดยการประชุม
ยาวสามวันในเดือนเมษายน 2560 โดยมีจดุ ประสงค์เพื่อลงมติหลักการการก่อตัง้
สหพันธ์ การประกาศนโยบายเกี่ยวกับเศรษฐกิจโลกและวิกฤติเรื่ องแรงงาน การ
เลือกตังคนท�
้ ำงานตามโครงสร้ างของสหพันธ์ และการวางแผนเพื่องานในอนาคต
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*การจัดตัง้ แรงงานในภาคส่ วนใหม่ ๆ
เมือ่ ขยายขอบเขตการท�ำงานแล้ ว นัมซ่ายังเข้ าไปจัดตังคนงานในภาคอุ
้
ตสาหกรรม
ใหม่ๆ เข้ าเป็ นสมาชิกสหภาพ ตังแต่
้ ปี 2557 เป็ นต้ นมา ท�ำให้ นมั ซ่ากลายเป็ น
สหภาพแรงงานทัว่ ไปทีท่ ำ� งานกว้ างกว่าเดิม (Monaisa 2560) การได้ รับการยอมรับ
จากที่ประชุมการเจรจานันไม่
้ ได้ เกิดขึ ้นอย่างรวดเร็ว แต่ปัจจุบนั นี ้ นัมซ่าได้ รับการ
ยอมรับจากปิ โตรซ่า (PetroSA) ซึง่ เป็ นบริษทั น� ้ำมันธรรมชาติระดับชาติ ทรานสเน็ต
(Transnet) บริษทั ของรัฐทีร่ บั ผิดชอบเรื่องการขนส่ง สายการบินแห่งชาติแอฟริกาใต้
บริ ษัทขนส่งทางบกหลายบริ ษัท และที่ประชุมในการเจรจาหลายแห่ง ถึงแม้ นมั ซ่า
จะมีสมาชิกหน้ าใหม่ๆ แต่สหภาพฯ ก็ลงทุนกับทรัพยากรมนุษย์และทรัพยากรวัสดุ
อย่างมากโดยเฉพาะการสร้ างโครงสร้ างการท�ำงานใหม่ของผู้น�ำลูกจ้ างในโรงงาน
ทีเ่ ป็ นส่วนส่งเสริมวัฒนธรรมการท�ำงานทางการเมืองหัวก้ าวหน้ าของนัมซ่า ในบริษทั
ขนาดใหญ่เช่นทรานสเน็ตหรื อเอสคอม (Eskom) นันซ่าได้ จดั กลุม่ ให้ พนักงานโดย
ไม่ค�ำนึงถึงต�ำแหน่งของพวกเขา จากพนักงานท�ำความสะอาดจนกระทัง่ วิศวกร
การอัดฉีดทรัพยากรเพิม่ เติมอย่างหลีกเลีย่ งไม่ได้ ไปยังที่ท�ำงานของผู้ใช้ แรงงานซึง่
เป็ นที่ต้องการมากแต่ก็เป็ นสถานที่ซงึ่ สหภาพฯ มีสว่ นร่วมน้ อยที่สดุ
*นัมซ่ าและเยาวชนคนงาน
เพื่อพยายามเข้ าหาผู้ใช้ แรงงานหนุม่ สาวและนักเรี ยนนักศึกษา นัมซ่าได้ มอบงาน
และอาณัติใหม่ให้ คณะท�ำงาน ซึง่ เป็ นผลมาจากมติการประชุมในปี 2555 ที่ระบุ
ให้ นัมซ่าเปลี่ยนแผนกเยาวชนในองค์กรให้ เป็ นสภาเยาวชนเพื่อท� ำให้ เยาวชน
มีตำ� แหน่งแห่งทีท่ ชี่ ดั เจนเข้ มแข็งขึ ้น และเพือ่ ให้ แกนน�ำเยาวชน ซึง่ มีมมุ มองในการ
เป็ นตัวแทนที่ดีกว่าเป็ นที่ร้ ู จกั มากขึ ้น การเปลี่ยนแปลงนี ้ต้ องการเป้าหมายการ
ท�ำงานที่ชดั เจนของสมาชิกอายุน้อยและได้ รับการยืนยันจากมติที่ประชุมปี 2559
ซึง่ ได้ ชี ้ว่าสภาเยาวชนจะเป็ นหัวหอกของสหภาพแรงงานในการท�ำกิจกรรม สิ่งที่
จ� ำเป็ นในการท� ำงานอี กอย่างคื อการจ้ างผู้ประสานงานระดับชาติในรู ปแบบ
พนักงานประจ�ำ ส่วนเรื่ องการรับสมัครสมาชิกอายุน้อยนัน้ โปโกเมล่า เจ้ าหน้ าที่
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จัดกิจกรรมของนัมซ่าอธิบายว่า “สภาเยาวชนสร้ างผลกระทบเพราะโครงสร้ างการ
ท�ำงานของสภาคือการคัดสมาชิกและการท�ำกิจกรรมรณรงค์ และสมาชิกส่วนใหญ่
ของเราอายุต�่ำกว่า 35 ปี ” (Polomela 2559) อย่างไรก็ตามเพื่อเป็ นตัวแทนของ
เยาวชนได้ อย่างเต็มที่ มติเป็ นเอกฉันท์โดยทัว่ ไปของสภาคือนัมซ่าต้ องลงทุนเรื่ อง
ทรั พยากรมากกว่านีใ้ นการจัดการกับปั ญหาคับข้ องใจที่ผ้ ูใช้ แรงงานอายุน้อย
จ�ำนวนมากต้ องประสบเมื่อเข้ าสูต่ ลาดแรงงาน โดยทชาบาลาล่ากล่าวเอาไว้ วา่
“ผู้ใช้แรงงานที ่เป็ นเยาวชนจ� ำนวนมากในทุกภาคส่วนของ
เศรษฐกิ จเป็ นเหยือ่ ของการท�ำงานผ่านตัวแทน และปัญหามัก
เกิ ดขึ้นพร้อมกับการลดค่าใช้จ่ายตามหลักการ “เข้าทีหลัง ออก
ก่อน” (Last in First out <LIFU>) ซึ่งหมายความว่าเยาวชน
ต้องเป็ นกลุ่มแรกๆ ที ถ่ ูกให้ออกจากงาน กลุ่มผูใ้ ช้แรงงานใน
แอฟริ กาใต้ยงั คงถูกแบ่งให้ท�ำงานตามชนชัน้ แทนทีจ่ ะพยายาม
ดิ้ นรนลบเรื ่ องชนชัน้ ออกไปจากระบบ ส่งผลให้เยาวชนที ่จบ
การศึกษาลังลงทีจ่ ะเข้าร่ วมสหภาพแรงงาน”
(Tshabalala 2559)
ขณะนี ้สภาเยาวชนก�ำลังรณรงค์ให้ มีการระบุการท�ำงานของสภาเข้ าไปในญัตติ
ของสหภาพแรงงาน ซึง่ ตัวแทนของสภาเยาวชนกล่าวว่าการท�ำเช่นนันเป็
้ นเรื่ อง
จ�ำเป็ นเพื่อการได้ มาซึง่ หลายสิ่ง รวมถึงงบประมาณและการท�ำให้ โครงสร้ างการ
ท�ำงานเป็ นรูปธรรม “พร้ อมกับท�ำให้ สหภาพแรงงานเป็ นทีน่ ยิ มและเน้ นความส�ำคัญ
ของการรวมกลุ่มผู้ใช้ แรงงาน” สภาเยาวชนมีบทบาทส�ำคัญในการเข้ าถึงกลุ่ม
นักศึกษาที่เคลื่อนไหวทางสังคม ปั จจุบนั นี ้นัมซ่าให้ การสนับสนุนอย่างเปิ ดเผย
แก่นกั เรี ยนนักศึกษาที่ประท้ วงให้ รัฐจัดการศึกษาโดยที่ไม่มีคา่ ใช้ จ่าย มีคณ
ุ ภาพ
และเป็ นอิสระจากอิทธิพลของผู้รุกราน โดยคนผิวขาว (decolonized education)
โดยสเวลินซิมา่ วาวีได้ พบปะกับผู้ประท้ วงหลายครัง้ รวมทังในโอกาสพิ
้
เศษ เช่น
การประชุมสันติภาพที่จดั ขึ ้นโดยสหภาพแรงงานนักวิชาการมหาวิทยาลัยวิทส์
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(หรื ออาซาวู) ในวันที่ 19 ตุลาคม 2559 และในที่ประชุมซึง่ ไม่เป็ นทางการอีกหลาย
ครัง้ (Faulkner 2559) ผู้น�ำนักเรี ยนนักศึกษาได้ เข้ ามาเกี่ยวข้ องกับงานของนัมซ่า
ในหลายขันตอน
้
รวมทังการได้
้
รับเชิญไปที่โรงเรี ยนการเมืองของนัมซ่าในเดือน
ตุลาคม 2559 และสหภาพฯ ยังวางกรอบการต่อสู้ของพวกเขาเทียบเท่าการต่อสู้
ของผู้ใช้ แรงงาน ท�ำให้ มคี วามเป็ นหนึง่ เดียวและปูทางทีน่ า่ จะท�ำให้ ได้ มาซึง่ อ�ำนาจ
เชิงสังคม
อ�ำนาจเชิงสังคม
นอกจากอ�ำนาจเชิงองค์กรแล้ ว นัมซ่ายังเน้ นการส่งเสริมทรัพยากรอ�ำนาจเชิ งสังคม
ให้ แข็งแกร่ งขึน้ ด้ วย มีการริ เริ่ มโครงการจ�ำนวนหนึ่งในเวลาสามปี ที่ผ่านมาซึ่ง
สมควรได้ รับความสนใจเป็ นพิเศษ คือความพยายามของนัมซ่าในการก่อตัง้
ขบวนการแนวร่วม การปรากฏตัวในสื่อ และความสัมพันธ์ของสหภาพฯ กับกลุม่
นักวิชาการ
*ประสบการณ์ ท่ หี ลากหลายเรื่ องการสร้ างขบวนการแนวร่ วม
ขบวนการแนวร่ วมเดิมทีจะเป็ นเวทีให้ ผ้ ใู ช้ แรงงานและองค์กรชุมชนประสานงาน
ในการต่อสู้ในช่วงที่ความสัมพันธ์ ของสภาแรงงานแอฟริ กาใต้ และองค์กรภาค
ประชาสังคมไม่ราบรื่ นนัก (ขบวนการแนวร่วม 2557) สภาแรงงานแอฟริ กาใต้ เคย
สนับสนุนกลุม่ ต่างๆ เช่น กลุม่ เฝ้าระวังการคอร์ รัปชัน แต่เริ่มระบุวา่ พวกเขาเป็ นศัตรู
และเป็ นพวกต่อต้ านพัฒนาการหรื อเป็ นฝ่ ายซ้ ายสุดโต่ง ในขณะเดียวกัน นัมซ่า
ซึง่ ยังเป็ นสมาชิกของสภาแรงงานแอฟริ กาใต้ กลับระบุวา่ ความสัมพันธ์ของนัมซ่า
กับองค์กรภาคประชาสังคมเป็ นหนึ่งในยุทธศาสตร์ ของการท�ำงานเพื่อส่งเสริ ม
อ�ำนาจเชิงสังคมของตนให้ แข็งแกร่งขึ ้น โดยการสร้ างการเมืองของชนชันแรงงาน
้
ขึ ้น นัมซ่าพยายามสานต่อความสัมพันธ์กบั องค์กรบางแห่งบนพื ้นฐานของการมี
จุดมุง่ หมายเดียวกันกับขบวนการแนวร่วม โดยขบวนการแนวร่วมได้ รับการมองว่า
เป็ นกลุม่ คนท�ำงานหลักที่องค์กรหลากหลายรวมทังนั
้ มซ่าเข้ ามาร่ วมท�ำงานด้ วย
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ทังนี
้ ้ ในที่ประชุมเตรี ยมความพร้ อมในการท�ำงานซึง่ จัดขึ ้นในเมืองโยฮันเนสเบิร์ก
ในเดือนธันวาคม 2557 นัน้ มีการระบุถึงหลักการต่างๆ ที่ควรให้ ความส�ำคัญ
เช่น การต่อต้ านการเหยียดสีผิว แนวคิดสตรี นิยม การต่อต้ านความหวาดกลัว
คนเชื ้อชาติอื่น การต่อต้ านการเหยียดชนเผ่า การต่อต้ านกลุ่มรักร่ วมเพศ และ
แนวคิดการรวมชาติแอฟริ กัน เป็ นต้ น ยังมีเรื่ องส�ำคัญอีกหลายเรื่ องที่ยงั ไม่ได้
อภิปรายกันในที่ประชุมอีก เช่น การตังมั
้ น่ กับโครงการปฏิรูปสังคม คุณสมบัตขิ อง
สมาชิกขบวนการแนวร่ วม ว่าควรรับบุคคลทัว่ ไปเป็ นสมาชิกหรื อไม่ หรื อรับเพียง
องค์กร รวมทังเรื
้ ่องการเข้ าร่วมกิจกรรมการเลือกตังทางการเมื
้
อง และความสัมพันธ์
กับรัฐบาลท้ องถิ่น เป็ นต้ น หลังจากการประชุมเตรี ยมความพร้ อมแล้ ว ก็มีการตัง้
ขบวนการแนวร่ วมขึ ้นทัว่ ทังประเทศโดยไม่
้
ราบรื่ นนัก และมีจ�ำนวนไม่เพียงพอ
ไวลี่ (2560) กล่าวเอาไว้ วา่ ประสบการณ์เรื่ องการจัดตังขบวนการแนวร่
้
วมนี ้แสดง
ให้ เห็นถึงการสร้ างกรอบความคิดที่ไม่สมบูรณ์และใช้ ศกั ยภาพขององค์กรที่ยงั มี
ไม่มากพอ นอกจากนี ้ ความแตกแยกภายในยังเป็ นสาเหตุให้ การอภิปรายซึง่ จะ
น�ำไปสูก่ ารวางกรอบความคิดและวางยุทธศาสตร์ การท�ำงานอย่างเหมาะสมนัน้
ไม่สามารถด�ำเนินไปอย่างราบรื่ นได้ ดังตัวอย่างเช่น การตัดสินใจเรื่ องโครงสร้ าง
การท�ำงานเพื่อเข้ าร่วมการเลือกตังระดั
้ บท้ องถิ่นในปี 2558 ไม่ได้ รับการอภิปราย
ทีเ่ พียงพอและมีการแบ่งพรรคแบ่งพวกทีไ่ ม่เอื ้อต่อการลงมติ การตัดสินใจดังกล่าว
ส่งผลให้ นกั เคลื่อนไหวหลายท่านล้ มเลิกการท�ำงาน รวมถึงดิงก้ า ซิกิเวบู หนึ่งใน
ผู้ริเริ่ มกิจกรรม นักเคลื่อนไหวและเจ้ าหน้ าที่อีกหลายท่านตัดสินใจถอนตัวออก
จากกิจกรรมดังกล่าวเช่นกันเพราะเห็นว่ามีข้อจ�ำกัดที่ไม่สามารถท�ำให้ พวกเขา
ตัดสินใจได้ อย่างมีเสรี ภาพแบบประชาธิ ปไตยได้ การวิจัยเหตุการณ์ และการ
อภิปรายสาเหตุของผลลัพธ์ดงั กล่าวเพิ่มเติมจึงจ�ำเป็ นอย่างยิ่ง
ถึงสมาชิกของสหภาพแรงงานจะแสดงความกระตือรื อร้ นในการท�ำงานและได้ รับ
ความเห็นใจจากองค์กรภาคประชาสังคมและกลุม่ นักวิชาการ แต่การอภิปรายว่า
ขบวนการแนวร่ วมควรต้ องท�ำเรื่ องใดให้ ประสบความส�ำเร็ จก็ยงั ไม่ได้ รับค�ำตอบ
และท้ ายที่สดุ ก็ไม่ได้ ริเริ่ มโครงการใดๆ เป็ นชิ ้นเป็ นอัน ปั ญหาการเป็ นผู้น�ำและการ
เป็ นเจ้ าของโครงการร่ วมกันนันแก้
้ ไขได้ ยากล�ำบากเป็ นพิเศษ ในที่ประชุมเตรี ยม
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ความพร้ อม มีการเสนอชื่อคณะกรรมการการท�ำงานชัว่ คราวขึ ้น และปั ญหาหลัก
ที่เกิดขึ ้นคือสมาชิกคณะกรรมการดังกล่าวส่วนใหญ่ไม่ได้ เป็ นตัวแทนจากองค์กร
ชนชันแรงงานในชุ
้
มชน แต่เป็ นผู้อำ� นวยการหรื อพนักงานขององค์กรพัฒนาเอกชน
ผู้น�ำที่ได้ รับการเสนอชื่อจ�ำนวนมากไม่เคยเข้ าร่วมการอภิปรายของคณะกรรมการ
มาก่อน และไม่ได้ ร่วมการเคลื่อนไหวในท้ องถิ่นด้ วยซ� ้ำ แต่ถึงแม้ ผ้ รู ิ เริ่ มโครงการ
บางคนถอนตัวออกจากการท�ำงานตังแต่
้ ช่วงต้ นของปี 2559 ก็ไม่มีการติดต่อกับ
กลุม่ คนท�ำงานระดับปฏิบตั ิการอีก แม้ ในเวลาที่ก�ำลังเขียนรายงานฉบับนี ้อยู่นนั ้
กลุม่ คนท�ำงานก็ประชุมกันโดยไม่มีการประสานงานระดับชาติ นอกจากนี ้ นัมซ่า
ยังท�ำงานหลากหลายทิศทาง เรื่ องที่สำ� คัญที่สดุ คือการต่อสู้กบั นโยบายการลดค่า
ใช้ จ่ายและการพยายามอยู่ในสภาแรงงานแอฟริ กาใต้ ต่อไป จึงไม่ได้ ลงทุนด้ าน
ทรัพยากรอย่างเพียงพอในการสร้ างขบวนการแนวร่วมจากสมาชิกของตน ดังนัน้
นอกจากกิจกรรมในระดับท้ องถิ่นในภาคส่วนทีพ่ วกเขาเกี่ยวข้ องมาตังแต่
้ อดีตแล้ ว
ผู้น�ำลูกจ้ างในโรงงานจ�ำนวนมากของนัมซ่ายังคงไม่ข้องเกี่ยวกับโครงการการสร้ าง
ขบวนการแนวร่วมดังกล่าว ในขณะนี โครงการเหมื
้
อนจะหยุดนิง่ และถึงแม้ โครงสร้ าง
การท� ำงานมี ความเข้ มแข็งระดับสูงแต่ก็ต้องการผู้น�ำเพื่ อวางแผนการเดินไป
ข้ างหน้ า อย่างไรก็ตาม การสร้ างพันธมิตรเพือ่ ส่งเสริมความแข็งแกร่งให้ อ�ำนาจเชิ ง
สังคมจึงยังคงเป็ นงานหลักของนัมซ่า ดังที่กล่าวถึงในประกาศที่ประชุมในปี 2559
(นัมซ่า 2559a) เมื่อคณะกรรมการการท�ำงานของขบวนการแนวร่ วมไม่เป็ นรู ป
เป็ นร่ าง นัมซ่าจึงต้ องเป็ นผู้ให้ พืน้ ที่ส�ำหรับการอภิปรายและให้ ค�ำแนะน�ำเรื่ อง
การเมือง การพัฒนาศักยภาพในการเป็ นตัวกลางอาจช่วยนัมซ่าให้ เอาชนะความ
ท้ าทายที่เกิดขึ ้นจากการโต้ แย้ งภายในสหภาพฯ และก่อให้ เกิดความสมานฉันท์
ในโครงสร้ างการท�ำงานของขบวนการแนวร่วม
ยุทธศาสตร์ ส่ ือมวลชน
*สมาชิกใหม่ และแรงผลักดันที่ได้ รับอีกครั ง้
ถึงแม้ นัมซ่าจะไม่ได้ รับความสนใจจากสื่อเนื่ องจากออกมาจากสภาแรงงาน
319

แอฟริกาใต้ แล้ ว แต่สหภาพฯ ได้ กลับมามีตวั ตนส�ำหรับสือ่ อีกครัง้ ในฐานะกระบอก
เสียงของผู้ใช้ แรงงาน นัมซ่าได้ ลงทุนเรื่องการท�ำงานอย่างยืดหยุน่ โดยแต่งตังโฆษก
้
ของสหภาพฯ คนใหม่และประสานความสัมพันธ์ กับนักวิชาการบางคนเพื่อให้
พวกเขาสนับสนุนทีมสื่อของนัมซ่า สหภาพฯ ได้ เข้ าไปแทรกแซงปั ญหาเกี่ยวกับ
ผลประโยชน์สว่ นรวม มักพยายามทีจ่ ะรักษาผลประโยชน์ในแง่มมุ ของผู้ใช้ แรงงาน
โดยเฉพาะ เลขาธิการของนัมซ่าปรากฏตัวในสือ่ อยูเ่ สมอระหว่างและหลังจากการ
ประชุมคณะกรรมการของสหภาพฯ และได้ ออกรายการที่ได้ รับความนิยมต่างๆ
โดยทัว่ ไปแล้ ว สื่อลงข่าวการประชุมดังกล่าวในแง่บวก นักข่าวบางคนแสดงความ
กังวลเรื่ องที่สื่อมวลชนไม่ได้ รับเชิญให้ เข้ าฟั งการอภิปรายเกี่ยวกับงบประมาณ
แต่เนื่องจากพวกเขาไม่ได้ เข้ ารับฟั งเรื่ องงบประมาณเพียงบางเรื่ องเท่านัน้ นัมซ่า
จึงอาจพิจารณาด�ำเนินยุทธศาสตร์ บางข้ อเพื่อปรึกษาปั ญหาละเอียดอ่อนกับผู้น�ำ
ในโรงงานในที่ประชุมลับ เพื่อผู้เข้ าร่ วมประชุมทังหมดจะสามารถออกความเห็
้
น
และให้ ค�ำแนะน�ำได้ อย่างมีอิสระ
การพยายามสร้ างอิทธิพลกับสาธารณะจากมุมมองของชนชันแรงงานให้
้
ได้ นนั ้
นัมซ่าได้ เข้ าไปแทรกแซงปั ญหาหลายประเด็นที่อยู่ในความสนใจของสาธารณะ
ไม่นานมานี ้ พวกเขาออกประกาศเรื่ องผู้ป่วยจิตเวชจ�ำนวน 94 คนที่เสียชีวิตและ
โยงเรื่ องนี ้กับนโยบายเสรี นิยมใหม่ ที่สร้ างระบบการดูแลสุขภาพสองมาตรฐาน
ทีไ่ ม่เท่าเทียมกัน ในทีป่ ระชุมทัว่ ไปของสหพันธ์แห่งใหม่ เออร์ วนิ จิม เลขาธิการของ
นัมซ่าเน้ นความส�ำคัญการจัดตังแรงงานอพยพเข้
้
าเมืองอย่างผิดกฎหมายเพื่อ
ท�ำลายวงจรการถูกเอาเปรี ยบซึง่ ส่งผลกระทบกับผู้ใช้ แรงงานทุกคนไม่วา่ พวกเขา
จะเป็ นคนท้ องถิ่ นหรื อคนต่างชาติ เมื่อมีการกล่าวถึงการประชุมครั ง้ แรกของ
สหภาพแรงงานเจ้ าหน้ าที่เทศบาลและพันธมิตรแอฟริ กาใต้ ที่เพิ่งลงทะเบียนกับ
กระทรวงแรงงาน คาล โคลเต้ รองเลขาธิการของนัมซ่า ได้ เน้ นย� ้ำอีกครัง้ ถึงความ
ส�ำคัญในการสร้ างขบวนการแนวร่ วมและสหพันธ์ แห่งใหม่ที่เป็ นอิสระแต่ยังมี
อิทธิพลทางการเมือง เขายังได้ ร้องขอให้ สหภาพแรงงานเจ้ าหน้ าที่เทศบาลและ
พันธมิตรแอฟริ กาใต้ รวมกลุม่ ลูกจ้ างในเทศบาลทังหมดเพื
้
่อท�ำลายตรรกะของทุน
(Cloete 2660) สารที่นมั ซ่าสื่อออกไป รวมทังการออกสื
้
่อ คือการวิงวอนให้ ชนชัน้
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แรงงานรวมตัวกันต่อต้ านนโยบายเสรี นิยมใหม่ของรัฐบาลและการลงทุน (Farouk
2557) เพื่อต่อสู้ให้ เกิดกฎบัตรเสรี ภาพและด�ำเนินโครงการตามกฎบัตรเป็ นอย่าง
น้ อย เพื่อส่งเสริ มการท�ำอุตสาหกรรม และเพื่อเรี ยกร้ องให้ เสาะหาทรัพยากรทาง
เลือกของพลังงานทดแทน
*ความสัมพันธ์ กับนักวิชาการ
เออร์ วิน จิม เลขาธิ การของนัมซ่ากล่าวในปี 2557 ว่าชนชันกลางคื
้
อฐานเสียง
กลยุทธ์ และพืน้ ที่ซึ่งทัง้ กลุ่มผู้ใช้ แรงงานและกลุ่มทุนก� ำลังแย่งกันสร้ างอิทธิ พล
(Farouk 2557) โดยจิมกล่าวว่ากลุม่ นักวิชาการและกลุม่ ผู้มีความรู้โดยมากต้ อง
เข้ ามาร่ วมแก้ ปัญหาของผู้ใช้ แรงงานและผู้ใช้ แรงงานเองต้ องท�ำให้ แน่ใจว่าการ
เข้ าร่วมแก้ ปัญหาดังกล่าวจะช่วยปกป้องผลประโยชน์ของคนส่วนใหญ่และท�ำให้
สังคมก้ าวหน้ าขึ ้น สองปี หลังจากเขียนรายงานฉบับนี ้ความสัมพันธ์ระหว่างนัมซ่า
และชุมชนนักวิชาการไม่แน่นแฟ้นในระดับสูงสุด ในขณะที่นมั ซ่าประสานความ
สัมพันธ์ใหม่ๆ ทีน่ ำ� มาซึง่ ประโยชน์แก่สหภาพฯ กับนักวิชาการบางคน นัมซ่ายังฝาก
ความหวังเกือบจะทังหมดไว้
้
กบั บุคลากรภายในสหภาพฯ ในการวิเคราะห์เรื่ อง
ทางการเมืองและการให้ การศึกษากับผู้ใช้ แรงงาน เป็ นเรื่ องที่เข้ าใจได้ วา่ สหภาพฯ
อาจพิจารณาการประสานสัมพันธ์กบั หน่วยงานต่างๆ อีกครัง้ หลังจากปั ญหาการ
แตกแยกและพลวัตรภายในหน่วยงาน แต่การพิจารณาดังกล่าวเกิดขึ ้นพร้ อมกับ
ปฏิสมั พันธ์ ที่ลดลงระหว่างสองฝ่ าย และโดยเฉพาะอย่างยิ่งความสัมพันธ์ กับ
ภาคส่วนบางภาคส่วนที่ให้ ทนุ การศึกษาเรื่ องแรงงานและเศรษฐศาสตร์ การเมือง
การศึกษาเรื่ องแรงงานของคนแอฟริ กันมีข้อมูลมากและหลากหลาย และการ
ท�ำลายความสัมพันธ์กบั คนกลุม่ นี ้อาจเป็ นการท�ำลายประวัตศิ าสตร์ ของนัมซ่าด้ วย
นอกจากนี ้ ในขณะที่นมั ซ่าท�ำงานเรื่ องเศรษฐศาสตร์ การเมืองมาตังแต่
้ อดีตทัง้
ระดับประเทศและระดับสากล แต่ไม่กี่ปีที่ผ่านมา ความสัมพันธ์ ในการท�ำงาน
ดังกล่าวดูเหมือนจะหายไป
นักวิชาการหลายคนก็เมินเฉยกับโครงการของนัมซ่าหลังจากแสดงความกระตือ321

รื อร้ นในเบื ้องต้ น ในวารสารต่างๆ ของพวกเขาทีต่ พี มิ พ์ลา่ สุดแสดงความกังวลเรื่ อง
อัตราการเดินหน้ าท�ำโครงการตามมติที่ประชุมของนัมซ่า กล่าวคือ ความสมเหตุ
สมผลของแนวคิดมาร์ กซิสต์-เลนนินิสต์ที่ใช้ สนับสนุนโครงการ การขาดการมี
ส่วนร่วมเรื่องสิง่ แวดล้ อม และงบประมาณทีต่ รวจสอบได้ (Bell 2559 Jansen 2559
Van der Walt 2560) พิลลี่ (2560) กล่าวถึง “การโจมตีที่ไม่เคยเกิดขึ ้นมาก่อน”
ในที่ประชุมปี 2559 ต่อนักวิชาการผู้แสดงตัวอย่างเปิ ดเผยว่าความตึงเครี ยดจาก
ลัทธิ มาร์ กซิสต์แตกต่างจากหลักการที่ผ้ ูน�ำของนัมซ่าน�ำไปใช้ และแสดงความ
ไม่พอใจทีน่ มั ซ่าไม่เป็ นกระบอกเสียงให้ คนกลุม่ อืน่ ๆ การเข้ าไปข้ องเกี่ยวกับเนื ้อหา
ซึง่ เป็ นที่กงั วลอยูด่ งั กล่าวอยูน่ อกเหนือขอบเขตของรายงานฉบับนี ้ อย่างไรก็ตาม
เป็ นเรื่ องส�ำคัญที่จะเข้ าใจว่าในขณะนี ้มีพื ้นที่เพียงเล็กน้ อยส�ำหรับการร่ วมมือกัน
อย่างสร้ างสรรค์ของทังสองฝ่
้
าย อาจยกค�ำกล่าวของเลขาธิการของนัมซ่าในที่นี่
อีกครัง้ ว่า เป็ นหน้ าที่ของชนชันแรงงานและผู
้
้ นำ� ของพวกเขาที่ต้องเข้ าถึงหัวใจและ
จิตใจของนักวิชาการเพื่อให้ ได้ มาซึง่ แรงสนับสนุนโครงการและอิสรภาพของผู้ใช้
แรงงาน
จากทรั พยากรอ�ำนาจถึงความสามารถ
การวางกรอบความสามารถการท�ำงานของนัมซ่าท�ำให้ พวกเขาชนะการต่อสู้
หลายครัง้ และสามารถเพิ่มอ�ำนาจเชิงสังคมได้ นัมซ่ายังใช้ ศกั ยภาพในการวาง
กรอบการท�ำงานเพื่อโน้ มน้ าวให้ เกิดการอภิปรายสาธารณะเรื่ องที่เฉพาะเจาะจง
และน�ำเสนอบทบาทของสหภาพแรงงานในฐานะผู้แก้ ปัญหา ตัวอย่างเช่น ในภาค
อุตสาหกรรมเหล็กกล้ า นัมซ่าได้ กระตุ้นให้ มกี ารก่อตังความร่
้
วมมือกับนายจ้ างเพือ่
เรี ยกร้ องให้ ภาครั ฐเข้ าแทรกแซงในอุตสาหกรรมนี ้ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง เรื่ องที่
ประเทศจีนส่งออกเหล็กกล้ าในราคาถูก อันส่งผลให้ สหภาพฯ สามารถเรี ยกคืน
อ�ำนาจเชิงสถาบันกลับมาได้ ในระดับหนึง่ เพราะการสร้ างความสัมพันธ์ทสี่ ร้ างสรรค์
กับกรมการค้ าและอุตสาหกรรม ดังที่จิมได้ กล่าวเอาไว้ ดงั นี ้
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“ในแอฟริ กาใต้ พวกเราต่อสูจ้ ากโรงงานหนึ่งสู่อีกโรงงานหนึ่ง
เพือ่ ปกป้องต�ำแหน่งงาน การต่อสูน้ ีร้ วมไปถึงการบังคับรัฐบาล
ให้เพิ่ มก� ำแพงภาษี โดยเฉพาะกับสิ นค้าประมาณ 10 ชนิ ดใน
อุตสาหกรรมเหล็ กกล้า เราเข้าไปร่ วมการต่ อสู้ครั้งนัน้ โดย
พยายามรักษาต� ำแหน่งงานจ� ำนวน 50,000 ต�ำแหน่งซึ่ งอาจ
สูญเสียไป โดยเราได้เรี ยกร้องให้รฐั บาลยืนยันว่าบริ ษัทของรัฐ
ทัง้ หมดจะใช้สินค้าที ่ผลิ ตในประเทศและยื นยันว่าเราจะระบุ
เป้าหมายของสิ นค้าทุกชนิ ดที ่เรามี ศกั ยภาพในการผลิ ตด้วย
ตนเอง นัมซ่ าได้ท�ำงานร่ วมกับกรมการค้าและอุตสาหกรรม
เพือ่ ทบทวนการสนับสนุนทีม่ ีตอ่ ภาคการผลิตรถยนต์ในปัจจุบนั
ในรู ปแบบของการด�ำเนิ นโปรแกรมการสนับสนุนอุตสาหกรรม
การผลิ ตรถยนต์ดว้ ย”
(Jim 2560)
ส่วนอ�ำนาจเชิงองค์กรนัน้ นัมซ่าประสบความส�ำเร็ จส่วนหนึ่งในการท�ำให้ จดุ ยืน
เข้ มแข็งขึ ้น โดยในแง่หนึง่ นัมซ่าได้ สร้ างสหภาพฯ ขึ ้นมาในฐานะกระบอกเสียงของ
ผู้ใช้ แรงงานในการอภิปรายสาธารณะ แต่ในอีกแง่หนึ่ง สหภาพฯ ยังไม่สามารถ
สร้ างตัวตนในชุมชนผ่านขบวนการแนวร่ วมได้ ส�ำเร็ จ นัมซ่าควรลงทุนเรื่ องการ
พัฒนาความสามารถในการเป็ นตัวกลางและเรียนรู้จากบทเรียนเพือ่ เอาชนะความ
ท้ าทายภายในสหภาพฯ และส่งเสริ มความเข้ มแข็งของอ�ำนาจเชิงองค์กร
ปั ญหาการแตกแยกภายในเป็ นฝ่ ายต่างๆ ที่ตอ่ สู้เชิงอุดมการณ์นนได้
ั ้ ถกู อภิปราย
ไปแล้ วโดยพิลลี่ (2560) แจนเซ่น (2559) และบอนด์ (2560) สิง่ ส�ำคัญคือการส�ำรวจ
วิธีการต่อสู้เชิงอุดมการณ์และการแบ่งพรรคแบ่งพวกในฐานะกระบวนการพลวัตร
ซึง่ อาจเป็ นแหล่งของความแข็งแกร่ งได้ จากการที่ผ้ เู ขียนได้ เข้ าร่ วมในขบวนการ
แนวร่ วมและจากการสัมภาษณ์ พวกเขา พบว่ายังมีพื ้นที่ส�ำหรับปรับปรุ งความ
สัมพันธ์ที่แตกแยก ดังที่แนะน�ำโดยโบเซก (2552) ว่าการแบ่งพรรคแบ่งพวกเป็ น
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เครื่ องยนต์ส�ำหรับการอภิปรายที่สร้ างสรรค์ได้ โดยผ่านการร่ วมมือที่เรี ยกว่า การ
ร่ วมมื อหลายฝ่ าย แต่ในกรณี อื่นๆ ความร่ วมมืออาจกลายเป็ นการแข่งขันและ
น�ำไปสู่การผลักไสฝ่ ายที่พ่ายแพ้ ออกจากความร่ วมมือ หรื อลดบทบาทพวกเขา
การลดบทบาทดังกล่าวอาจน�ำไปสู่การแตกออกไปเป็ นองค์กรต่างๆ เพราะการ
ใส่ร้ายและกดขี่ฝั่งตรงข้ ามไม่ให้ ออกความเห็นที่แตกต่าง ในกรณีของขบวนการ
แนวร่ วม โอกาสที่จะรวมกลุ่มผู้มีความคิดแตกต่างกันในการอภิปรายเปิ ดนัน้
มีจ�ำกัด ท�ำให้ การเผชิญหน้ ากันยังคงเกิดขึ ้น “ใต้ ดนิ ” และบางครัง้ เป็ นเรื่ องส่วนตัว
นอกจากนี ้ผู้เข้ าร่วมการอภิปรายบางคนที่ได้ ถอนตัวออกจากโครงการ เพราะรู้สกึ
ว่าไม่มีโอกาสที่แท้ จริ งที่พวกเขาจะสามารถโน้ มน้ าวผู้ตดั สินใจเรื่ องนโยบายได้
ดังนัน้ บทบาทอีกรู ปแบบหนึ่งของขบวนการแนวร่ วมจึงไม่ได้ รับการอธิบายผ่าน
ช่องทางการอภิปรายทีเ่ หมาะสมแต่กลับถูกมองว่าเป็ นกลุม่ คนทีม่ คี วามคิดแตกแยก
และต้ องลดความส�ำคัญลง การแบ่งพรรคแบ่งพวกไม่สร้ างความร่ วมมือแต่สร้ าง
การแข่งขันระดับสูงมากกว่า
จุดอ่อนที่ ส�ำคัญคือ นัมซ่าไม่เพี ยงไม่สร้ างพื น้ ที่ ซึ่งกว้ างพอเพื่ อท�ำให้ เกิ ดการ
อภิปรายเรื่ องชะตาของขบวนการแนวร่ วม แต่คณะกรรมการการท� ำงานหรื อ
หน่วยงานอื่นๆ ยังไม่บนั ทึกหรื อกระจายผลจากการประชุมและการอภิปรายต่างๆ
ที่เกิดขึ ้น นี่เป็ นปั ญหาหลักที่ขดั ขวางการทบทวนว่าจะท�ำให้ ความสามารถในการ
เรี ยนรู้แข็งแกร่งขึ ้นและท�ำงานอย่างยืดหยุน่ ขึ ้นได้ อย่างไร ซึง่ เป็ นเรื่ องจ�ำเป็ นหาก
ต้ องการหลีกเลีย่ งความผิดพลาดที่คล้ ายคลึงกันไม่ให้ เกิดขึ ้นอีกในอนาคต การน�ำ
ขันตอนการตั
้
ดสินใจของนัมซ่าซึง่ ควบคุมโดยผู้ใช้ แรงงานและโอนถ่ายการท�ำงาน
ไปยังขบวนการแนวร่ วมอาจเป็ นเส้ นทางที่ท�ำให้ มีผ้ เู ข้ าร่ วมการอภิปรายในระดับ
สูงและมีความสร้ างสรรค์ขึ ้นได้
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บทสรุป

สามารถกล่าวได้ วา่ นัมซ่าประสบความส�ำเร็จอันเป็ นประวัตศิ าสตร์ในการเพิม่ จ�ำนวน
สมาชิกในขณะที่มีความแตกแยกเรื่ องแรงงานและการลงทุนที่ไม่มีคณ
ุ ภาพในการ
ท�ำกิจกรรมที่มีประโยชน์ รายงานฉบับนี ้แสดงให้ เห็นว่าที่เป็ นเช่นนันส่
้ วนใหญ่แล้ ว
เนื่ องจากสหภาพฯ ยึดมั่นในจุดยืนทางการเมืองฝ่ ายซ้ ายตัง้ แต่ปี 2551 และ
แสดงออกในรูปแบบของมติที่ประชุมวาระพิเศษในปี 2556
ท่ามกลางสภาพเศรษฐกิจและบริ บททางการเมืองที่โหดร้ ายซึง่ ท�ำให้ อ�ำนาจเชิง
โครงสร้ างของสหภาพแรงงานถูกลดลงไปแต่นัมซ่ายังลงทุนกับเรื่ องการสร้ าง
อ�ำนาจเชิงองค์กรและอ�ำนาจเชิงสังคม สามปี แรกของโครงการสร้ างแหล่งทรัพยากร
ใหม่ๆ เหมื อนจะด�ำเนิ นไปในทางบวก แต่ในบางภาคส่วน โดยเฉพาะเรื่ องที่
เกี่ยวข้ องกับอ�ำนาจเชิงสังคม ยังต้ องการความสนใจมากกว่านี ้นัมซ่าประสบความ
ส�ำเร็ จในการวางกรอบการท�ำงานของผู้ใช้ แรงงานและต่อสู้อย่างแข็งขันเพื่อให้ ได้
มาซึง่ ความสนใจจากสื่อสาธารณะ แต่ก็ยงั ประสบปั ญหาในการก่อตังขบวนการ
้
แนวร่ วมในแง่ความสัมพันธ์ กับนักวิชาการและการสูญเสียความร่ วมมื อจาก
นักเคลือ่ นไหว มีการใช้ ศกั ยภาพการวางกรอบการท�ำงานเพื่อต่อสู้กบั ลัทธิทนุ นิยม
แบบเสรีนยิ มใหม่จากมุมมองของชนชันแรงงาน
้
และปัญหาทีเ่ กิดขึ ้นนอกเหนือจาก
ปั ญหาด้ านการผลิตได้ รับการกล่าวถึง ซึ่งเป็ นไปในทิศทางการท�ำงานที่หวังผล
ทางการเมืองของนัมซ่าตังแต่
้ อดีตทีม่ งุ่ เกี่ยวข้ องกับการดิ ้นรนเรื่องต่างๆ ในวงกว้ าง
นีค่ อื จุดทีน่ มั ซ่าประสบความส�ำเร็จอย่างมาก ควรมีการวิจยั ต่อไปเพือ่ บันทึกกิจกรรม
ต่างๆ ที่สหภาพฯ ท�ำส�ำเร็ จแล้ วซึง่ ยังอยูใ่ นระยะตัวอ่อนเมื่อการวิจยั (ในรายงาน
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ฉบับนี ้) เพิ่งเริ่ มต้ น เช่น ความพยายามเริ่ มขบวนการเพื่อสร้ างสังคมนิยมขึ ้น
ยังคงมีความท้ าทายเรื่ องอื่นอีก โดยเฉพาะอย่างยิ่งการพัฒนาขบวนการแนวร่วม
ที่ประกอบไปด้ วยนักเคลื่อนไหวระดับรากหญ้ าและลูกจ้ างอย่างเต็มรูปแบบ การ
ท�ำให้ ผ้ มู ีความรู้ เข้ าร่ วมการท�ำงานและการเป็ นเอกภาพภายในสหภาพแรงงาน
การทบทวนเรื่ องความส�ำคัญของศักยภาพด้ านต่างๆ อาจเป็ นประโยชน์เช่นกัน
อันดับแรกคือศักยภาพการเป็ นตัวกลางที่ท�ำให้ สามารถช่วยให้ มีการแสดงความ
คิดเห็นในพืน้ ที่เปิ ดได้ การขยายความข้ อโต้ แย้ งต่างๆ ที่จะท�ำให้ การอภิปราย
เกิดประโยชน์มากขึ ้นและการท�ำให้ ได้ มาซึง่ การสนับสนุนโครงการอย่างเต็มก�ำลัง
และสม�่ำเสมอจากทุกฝักฝ่ ายภายในสหภาพแรงงาน อันดับสอง นัมซ่าอาจรื อ้ ฟื น้
ศักยภาพการเรี ยนรู้ของหน่วยงานขึ ้นมาอีกครัง้ โดยการน�ำบทเรี ยนในอดีตมาเพิ่ม
พลังการควบคุมของผู้ใช้ แรงงาน ความจริ งที่วา่ นักวิชาการเคยอยูข่ ้ างเดียวกับผู้ใช้
แรงงานในภาคส่วนอุตสาหกรรมโลหะมาก่อนอาจช่วยปิ ดช่องว่างระหว่างนัมซ่า
และนักวิชาการ และขยายการสนับสนุนโครงการปฏิรูปของสหภาพแรงงานได้
การเสวนาและการประชุมของผู้ใช้ แรงงานท�ำให้ มีการด�ำเนินโครงการตามมติที่
ประชุมวาระพิเศษแห่งชาติในปี 2556 ถึงแม้ จะเกิดความท้ าทายจากปัญหาภายใน
หน่วยงานและลูกจ้ างอุตสาหกรรมโลหะได้ ประสบกับการใช้ ก�ำลังรุนแรง แต่สิ่งที่
เกิดขึ ้นคือผู้ใช้ แรงงานไม่ตงค�
ั ้ ำถามเรื่ องพันธสัญญาของสหภาพแรงงานในการ
แก้ ปัญหาเรื่ องชนชัน้ ตรงกันข้ าม ผู้น�ำลูกจ้ างในโรงงานและสมาชิกของสหภาพฯ
คิดว่านัมซ่าคือบ้ านของพวกเขาและก�ำลังด�ำเนินกิจกรรมตามมติของทีป่ ระชุมเพือ่
ท�ำตามจุดมุง่ หมายในการปลดปล่อยชนชันแรงงานด้
้
วยความชัดเจนที่นา่ ชื่นชม
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เกี่ยวกับผู้เขียน

มิเรี ยม ดิ พอลล่ า เป็ นผู้สมัครเข้ าเรี ยนปริ ญญาเอกที่ศนู ย์เพื่อการศึกษาเชิงวิจยั
และแรงงาน มหาวิทยาลัยวิทส์ ประเทศแอฟริ กาใต้
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แนวทางการศึกษาวิเคราะห์ทรัพยากรอำ�นาจ
ของสหภาพแรงงาน

• แปลจากเอกสาร เรื่ อง The Power Resources Approach เขียนโดย Stefan
Schmalz และ Klaus Doerre เป็ นส่วนหนึง่ ของโครงการ “สหภาพแรงงานในการ
ปฏิรูปองค์กร” (trade unions in transformation) โดย มูลนิธิฟรี ดริ ค เอแบร์ ท
ประเทศเยอรมนี แปลเพือ่ ใช้ เป็ นเอกสารประกอบการประชุมวิชาการ เรื่อง “สหภาพแรงงานในการปฏิรูปองค์กร” วันที่ 21-22 มีนาคม 2561 จัดโดยมูลนิธิฟรี ดริ ค
เอแบร์ ท ประเทศสิงคโปร์
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จากงานวิจยั เกี่ยวกับสหภาพแรงงานสากลท�ำให้ เกิดฉันทามติว่าการท�ำงานของ
สหภาพแรงงานต่างๆ นันไม่
้ เพียงต้ องตามแนวโน้ มทางสังคมหลักๆ เพียงอย่าง
เดียว แต่ยงั สามารถเลื อกด�ำเนิ นงานอย่างมี ยทุ ธศาสตร์ ได้ ตลอดเวลา ทังนี
้ ้มีงาน
วิจยั สาขาใหม่ซึ่งถูกจัดให้ อยู่ภายใต้ หวั ข้ อการศึกษาการฟื น้ ฟูแรงงาน (Labour
Revitalisation Studies) โดยเน้ นไปที่ความสามารถของสหภาพแรงงานในการ
ด�ำเนินงานอย่างมียทุ ธศาสตร์ (ดูตวั อย่างได้ จาก Voss/Sherman 2543, Frege/
Kelly 2543, Turner 2549, Chun 2552, Levesque/Murray 2556) หัวใจของงาน
วิจยั สาขานี ้ คือ ค�ำถามที่วา่ การกระท�ำและวิธีการที่นา่ จะเป็ นไปได้ แบบไหน ที่จะ
ท�ำให้ สหภาพแรงงานแสดงอ�ำนาจที่มีอยู่ในบริ บทต่างๆ ซึ่งพวกเขาต้ องเผชิญ
เพื่อก�ำหนดจุดยืนใหม่ของตนในฐานะองค์กรได้
การอภิปรายหัวข้ อนี ้ได้ กำ� หนดรูปร่างของเส้ นทางทีน่ กั วิทยาศาสตร์ และนักวิชาการ
ได้ เข้ ามาข้ องเกี่ยวกับประเด็นการฟื น้ ฟูสหภาพแรงงานในประเทศเยอรมนีอย่างมี
นัยส�ำคัญเช่นกัน แนวทางการศึกษาวิเคราะห์เชิงทรัพยากรอ�ำนาจนี ้ได้ น�ำไปสูก่ าร
ก�ำเนิดระเบียบวิจยั แบบใหม่ขึ ้น (Brinkman at al. 2551, Gerst et al. 2554; WG
Strategic Unionism 2556, Lehndorff 2556, Schmalz/Dorre 2557, Schroeder
2557, Urban 2559) ซึ่งระเบียบวิจยั นีต้ งอยู
ั ้ ่บนสมมุติฐานพื ้นฐานที่ว่า ก�ำลัง
แรงงานสามารถปกป้องผลประโยชน์ของตนได้ โดยการระดมทรัพยากรอ�ำนาจ
มารวมกัน แม็กซ์ เวเบอร์ ได้ ให้ ค�ำจ�ำกัดความของค�ำว่าอ�ำนาจ (power) ไว้ ว่า
“โอกาสใดๆ ก็ตามในความสัมพันธ์ ทางสังคมซึง่ แสดงให้ เห็นความประสงค์ของ
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คนๆ หนึ่ง แม้ ขณะที่เขาก�ำลังเผชิญหน้ ากับการต่อต้ าน” (Weber 2511: 28)
ดังนัน้ จึงเป็ นที่เข้ าใจในอันดับแรกว่าอ�ำนาจในที่นี ้หมายถึงอ�ำนาจในการกระท�ำ
เรื่ องบางอย่าง (มีอำ� นาจกระท�ำ) ไม่ใช่อ�ำนาจในการก�ำหนดกฎระเบียบต่างๆ ของ
การกระท�ำดังกล่าว (มีอ�ำนาจควบคุม) การใช้ อำ� นาจมักฝังตัวอยูใ่ นความสัมพันธ์
ทางสังคมและความสัมพันธ์เชิงอ�ำนาจ ซึง่ จริงๆ แล้ วมีการใช้ อ�ำนาจท�ำนองนี ้อย่าง
เฉพาะเจาะจงในหลายช่วงของประวัตศิ าสตร์ เพือ่ เปลีย่ นแปลงโครงสร้ างทางสังคม
ขนาดใหญ่เป็ นส�ำคัญ อย่างไรก็ตาม เรื่องทีพ่ วกเราใส่ใจในขันต้
้ นนันไม่
้ ใช่โครงสร้ าง
ความสัมพันธ์เชิงอ�ำนาจในประเภทนี ้ แต่เป็ นเรื่ องความสามารถของผู้ใช้ แรงงาน
ในยืนยันถึงผลประโยชน์ของตนภายในบริ บทกว้ างๆ ที่เป็ นอยู่
ความคิดเรื่ องโครงสร้ างและความเกี่ยวพันกันทางอ�ำนาจนันได้
้ รับการพัฒนาขึ ้น
โดย อิริก โอลิน ไรท์ และ เบเวอรี่ ซิลเวอร์ (Wright 2543, Silver 2546) และได้
กลายเป็ นรากฐานของแนวทางการศึกษาวิเคราะห์ทรัพยากรอ�ำนาจ เป็ นผลให้
ผู้มีอ�ำนาจในระดับสถาบันและสังคมเข้ าร่วมการอภิปรายระหว่างนักวิชาการและ
เจ้ าหน้ าที่ระดับปฏิบตั ิงานของสหภาพแรงงานหลังจากนันมาโดยตลอด
้
(Brinkmann 2551, Dorre 2553, Gerst et al. 2556: 141f, WG SU 2556, cf. Fig. 1)
จนถึงปัจจุบนั นี แนวทางการศึ
้
กษาวิเคราะห์ ดังกล่าวได้ ถกู น�ำไปใช้ โดยอาศัยพื ้นฐาน
จากประสบการณ์ของกลุม่ ประเทศพัฒนาแล้ ว อย่างไรก็ตาม ในกลุม่ ประเทศก�ำลัง
พัฒนา/ด้ อยพัฒนาก็มกี ารประยุกต์ใช้ เครื่องมือการวิเคราะห์นี ้ในกระบวนการสังคม
บางกรณี (ดูตวั อย่างได้ จาก Melleiro/Steinhilber 2553, Butollo/Luthje 2556,
Webster/Ludwig 2558) เนื ้อหาการวิเคราะห์ต่อไปนี ้ได้ รับการออกแบบขึ ้นเพื่อ
แนะน�ำพื ้นฐานของแนวทางการศึกษาวิเคราะห์นี ้แก่ผ้ อู ่านนานาชาติ พวกเราจะ
วางเค้ าโครงของทรัพยากรอ�ำนาจต่างๆ ก่อน และจากนันจะแสดงความคิ
้
ดเห็นว่า
จะประยุกต์ใช้ แนวทางการศึกษาวิเคราะห์นี ้ในบริ บทโลกได้ อย่างไร
อ�ำนาจเชิงโครงสร้ าง (Structural Power)
อ�ำนาจเชิ งโครงสร้าง หมายถึง จุดยืนของผู้ใช้ แรงงานในระบบเศรษฐกิจ (Wright
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2543: 962, Silver 2546: 13ff) นี่คือทรัพยากรอ�ำนาจขันต้
้ น เพราะเหล่าผู้ใช้
แรงงานและลูกจ้ างมีทรัพยากรนี ้อยู่ ถึงแม้ จะไม่มีความเป็ นตัวแทนผลประโยชน์
ร่วมกันก็ตาม อ�ำนาจดังกล่าวเกิดขึ ้นจาก “รูปแบบหนึง่ ของการพึง่ พากันระหว่าง
ภาคส่วนทางสังคมต่างๆ ภายในสถานที่ทำ� งาน” (Jurgens 2527: 61) และยังพบ
อ�ำนาจประเภทนี ้ได้ ในตลาดแรงงานด้ วยเช่นกัน อ�ำนาจเชิงโครงสร้ างนี ้ต้ องอาศัย
พลังในการท�ำให้ เกิดความปั่ นป่ วน (อ�ำนาจในการปั่ นกระแสใหม่) และเหตุการณ์
ในท�ำนองเดียวกันที่ขดั ขวางหรื อจ�ำกัดมูลค่าของเงินทุน (Piven 2551: Ch.2)
อ�ำนาจการต่อรองภายในสถานทีท่ ำ� งานและตลาดแรงงาน คือ อ�ำนาจเชิงโครงสร้ าง
สองรูปแบบที่จะกล่าวถึงต่อไป
อ�ำนาจการต่อรองภายในทีท่ �ำงาน ขึ ้นอยูก่ บั สถานะของผู้ใช้ แรงงานและลูกจ้ างใน
กระบวนการผลิต ซึง่ ผู้ใช้ แรงงานสามารถน�ำมาใช้ ได้ โดยการปฏิเสธการท�ำงานต่อ
และนอกเหนือจากการประท้ วงและนัง่ ชุมนุมโดยไม่เคลื่อนไหวแล้ ว ยังมีความ
ขัดแย้ งในระบบอุตสาหกรรมซึ่งนับเป็ นรู ปแบบที่ซ่อนเร้ นของอ�ำนาจการต่อรอง
ภายในทีท่ �ำงาน เช่น การท�ำความเสียหายแก่เครื่ องมือในการท�ำงาน หรื อการจงใจ
ท�ำงานให้ ลา่ ช้ า เป็ นต้ น (Brinkmann at al 2551: 27) จึงหมายความได้ วา่ บางครัง้
การใช้ อำ� นาจรูปแบบนี ้จะเกิดขึ ้นอย่างกระจัดกระจายและฉับพลัน หากผู้ใช้ แรงงาน
หยุดงานจะท�ำให้ ผ้ ปู ระกอบการมีคา่ ใช้ จา่ ยจ�ำนวนมากและบังคับให้ พวกเขาต้ อง
มอบค่าตอบแทนหรื อสภาพการท�ำงานที่ดีขึ ้นให้ แก่ผ้ ใู ช้ แรงงาน ผู้ใช้ แรงงานใน
ภาคส่วนอุตสาหกรรมที่มีผลิตภาพแรงงานสูง และมีกระบวนการผลิตที่ต้องอาศัย
หลายขันตอนร่
้
วมกัน หรืองานในสาขาการส่งออกทีส่ ำ� คัญจะมีอำ� นาจในการต่อรอง
ในที่ท�ำงานสูงเป็ นพิเศษ เนื่องจากการหยุดการผลิตในท้ องถิ่นจะส่งผลกระทบ
รุ นแรงไม่เพียงแต่กับงานของผู้ประท้ วงนัดหยุดงานเท่านัน้ (Silver 2546: 13)
อ� ำนาจการต่อรองภายในที่ สถานท� ำงานนัน้ เป็ นเรื่ องที่ มีการแข่งขันกันอย่าง
ร้ อนแรง อย่างไรก็ตาม กลุ่มเงินทุนพยายามจ�ำกัดอ�ำนาจดังกล่าวโดยการย้ าย
สถานประกอบการไปที่อื่น เปลี่ยนวิธีจดั การการผลิตหรื อใช้ มาตรการการเปลี่ยน
โครงสร้ างในหน่วยงาน (Harvey 2533: 96) ในทางตรงกันข้ าม ผู้ใช้ แรงงานมัก
คงอ�ำนาจของตนเอาไว้ โดยการใช้ อำ� นาจโน้ มน้ าวในกระบวนการจัดระเบียบองค์กร
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ใหม่และการสร้ างนวัตกรรม
อ�ำนาจการต่อรองภายในที่ท�ำงานไม่เพียงถูกใช้ โดยตรงในกระบวนการผลิต แต่ยงั
ถูกใช้ ในช่วงเวลาอื่นๆในวงจรการลงทุนด้ วย ตัวอย่างที่เห็นได้ คือ ผู้ใช้ แรงงาน
(เช่น ในภาคส่วนการขนส่ง) จะมีอ�ำนาจคุมการหมุนเวียน ซึง่ จะท�ำให้ การหมุนเวียน
เงินทุนและแรงงานผ่านเส้ นทางการขนส่งหนึง่ ๆ หรื อการขนส่งสินค้ าผ่านช่องทาง
การกระจายสินค้ าช้ าลงได้ ลูกจ้ างที่ท�ำงานในสาขาที่เกี่ยวข้ องกับการดูแลผู้ป่วย
การศึกษา การเลี ้ยงเด็กอ่อน งานพยาบาลหรือการดูแลบ้ านจะสามารถเพิ่มอ�ำนาจ
ของตนเองโดยการสกัดกันผู
้ ้ ที่มีความสามารถในสาขาอื่นไม่ให้ ท�ำงานในสาขานี ้
และท�ำให้ พวกเขามีอิทธิพลเหนือภาคส่วนอื่นๆในระบบเศรษฐกิจเช่นกัน (Cepok
2556: 322)
อ�ำนาจในการต่อรองในตลาดแรงงาน คือรู ปแบบที่สองของอ�ำนาจเชิงโครงสร้ าง
ซึ่ง เป็ น ผลผลิ ต ของตลาดแรงงานที่ เ ข้ ม งวดและท� ำ ให้ ผ้ ูที่ มี อ� ำ นาจคื อ ผู้ที่ เ ป็ น
“เจ้ าของคุณสมบัติและทักษะที่หาได้ ยากซึง่ เป็ นที่ต้องการของนายจ้ าง และมีการ
ว่างงานต�ำ่ ” และมี “ความสามารถในการถอนตัวออกจากตลาดแรงงานโดยสิ ้นเชิง
และอาศัยรายได้ จากแหล่งอืน่ ๆ” (Silver 2546: 13f.) อ�ำนาจในการต่อรองในตลาด
แรงงานได้ รับการใช้ อย่างไม่เอิกเกริกและไม่ได้ ใช้ ทางตรง ลูกจ้ างสามารถท�ำให้ เกิด
ค่าใช้ จ่ายพิเศษด้ านการฝึ กอบรมโดยการเปลี่ยนงาน นายจ้ างสามารถป้องกันได้
โดยจ่ายค่าจ้ างเพิ่มขึน้ อ� ำนาจดังกล่าวมีลักษณะที่แตกต่างกันโดยขึน้ อยู่กับ
โครงสร้ างของตลาดแรงงาน หรื ออีกนัยหนึ่งคือการแบ่งก�ำลังแรงงานเป็ นส่วนๆ
ได้ แก่ กลุม่ แรงงานหลัก กลุม่ แรงงานในอาชีพที่ไม่มนั่ คง กลุม่ ที่วา่ งงานและกลุม่
อื่นๆ การแทรกแซงและกฏเกณฑ์ของภาครัฐยังก�ำหนดข้ อจ�ำกัดของตลาดแรงงาน
ด้ าย เช่น นโยบายการตรวจคนเข้ าเมือง ซึง่ มีอทิ ธิพลต่ออ�ำนาจการต่อรองในตลาด
แรงงานของผู้ใช้ แรงงาน (Carr 2511, Silver 2546: 20ff.) ข้ อจ�ำกัดดังกล่าวมัก
เคร่ งครัดมากขึ ้นโดยใช้ ข้อก�ำหนดเฉพาะ เช่น ชาติพนั ธุ์ และเพศสภาพของผู้ใช้
แรงงาน อีกนัยหนึ่งคือ ข้ อก�ำหนดนันท�
้ ำให้ มีต�ำแหน่งงานตังแต่
้ เริ่ มแรก ผลลัพธ์
ที่เกิดขึ ้นคือเกิดล�ำดับชันสู
้ งต�่ำระหว่างกลุ่มผู้ใช้ แรงงานด้ วยกันเอง ล�ำดับชันนี
้ ้
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เกิดขึ ้นเพราะทรัพยากรของผู้ใช้ แรงงานมีหลากหลายระดับ และเพราะข้ อจ�ำกัด
ของตลาดแรงงานมักช่วยรองรับความเสี่ยงที่จะเกิดจากการที่ความรู้สกึ เป็ นหนึง่
เดียวกันของผู้ใช้ แรงงานที่มีตอ่ เพื่อนร่ วมงานถูกเปิ ดออกมา การแบ่งแยกจะเห็น
ได้ ชดั โดยเฉพาะในภาคเศรษฐกิจนอกระบบในประเทศที่ก�ำลังพัฒนา กล่าวคือ
ผู้ใช้ แรงงานในพื ้นที่นี ้มีอ�ำนาจในการต่อรองภายในที่ท�ำงานและในตลาดแรงงาน
ที่จ�ำกัด ขณะที่ผ้ ใู ช้ แรงงานที่มีความมัน่ ใจและได้ รับค่าจ้ างที่ดีกว่าซึ่งท�ำงานใน
สถานประกอบการของอุตสาหกรรมหลักๆ มักอยูใ่ นต�ำแหน่งทีส่ ามารถเพลิดเพลิน
กับสิทธิพิเศษที่ตนได้ รับ
สิ่งที่จ�ำเป็ นในการใช้ อ�ำนาจเชิงโครงสร้ างให้ ประสบผลส�ำเร็ จ คือทักษะในการ
รวมอ�ำนาจดังกล่าวเข้ ากับความสามารถที่เกี่ยวข้ องของตนเองภายใต้ เงื่อนไขเชิง
สถาบันทัว่ ไป และการพัฒนายุทธศาสตร์ เรื่ องความขัดแย้ งและการนัดหยุดงาน
ที่มีประสิทธิผล ความขัดแย้ งที่เกิดขึ ้นนันสามารถจั
้
ดการได้ และสามารถน�ำไปใช้
อย่างมีทกั ษะ โดยไม่ควรใช้ การนัดหยุดงานเป็ นอาวุธแบบตามอ�ำเภอใจ แต่ควรมี
จุดหมายและใช้ อย่างมีประสิทธิผลเหมือนกับ “ดาบที่แขวนบนก�ำแพง” (MullerJentsch 2540: 212) ทีใ่ ช้ เพือ่ ปกป้องผลประโยชน์ของลูกจ้ าง ในทางประวัตศิ าสตร์
นัน้ การหยุดชะงักและความวุ่นวายที่เกิดขึ ้นระหว่างการสะสมทุนมักมีอิทธิพล
ต่ออ�ำนาจการต่อรองภายในที่ท�ำงานและในตลาดแรงงาน (Silver 2548: 13ff.,
Dorre 2553: 873f.) การเริ่ มการผลิตสินค้ าจ�ำนวนมากโดยใช้ ระบบสายพาน คือ
ตัวอย่างหนึ่งที่แสดงให้ เห็นว่าผู้ใช้ แรงงานแต่ละคนในภาคอุตสาหกรรมสามารถ
ท�ำให้ กระบวนการผลิตหยุดชะงักได้ โดยการกดปุ่ มเพียงอันเดียว ข้ อเท็จจริ งข้ อนี ้
หนุนให้ สหภาพแรงงานมีอ�ำนาจออกมากระท�ำการบางอย่าง สหภาพแรงงานใน
สหรั ฐอเมริ กาและประเทศในยุโรปเริ่ มลดลงตัง้ แต่ทศวรรษ 1970 เป็ นต้ นมา
เนื่องจากอ�ำนาจเชิงโครงสร้ างของผู้ใช้ แรงงานลดลงเป็ นส่วนใหญ่ ไม่เพียงการ
โยกย้ ายสถานประกอบการและการให้ ความส�ำคัญกับมูลค่าของผู้ถือหุ้นที่เป็ นตัว
ท�ำลายอ�ำนาจการต่อรองภายในที่ทำ� งาน แต่นโยบายเศรษฐกิจที่สง่ เสริมการผลิต
เพื่อเพิม่ ขนาดเศรษฐกิจของรัฐบาลต่างๆ เช่น รัฐบาลอังกฤษของแท็ตเชอร์ (2522)
รัฐบาลอเมริ กนั ของเรแกน (2524) และรัฐบาลเยอรมันของโคห์ล (2525) ที่ด�ำเนิน
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นโยบายตามระบอบเสรี นิยมใหม่นัน้ ยังท�ำให้ ผ้ ูคนไม่มีงานท�ำเป็ นจ�ำนวนมาก
ในยุคสมัยทุนนิยมแบบยืดหยุน่ นี ้การแบ่งตลาดแรงงานของหลายประเทศออกเป็ น
ก�ำลังแรงงานกลุม่ หลักและกลุม่ เปราะบางบนชายขอบนันมี
้ รอยแยกที่ลกึ กว่าเดิม
เมื่อบวกปั ญหานี ้เข้ ากับแนวคิดใหม่ๆ เรื่ อง “นโยบายการกระตุ้นตลาดแรงงาน
(สวัสดิ การทีส่ ่งเสริ มให้ท�ำงาน หรื อ workfare)” แล้ ว ท�ำให้ อ�ำนาจการต่อรองใน
ตลาดแรงงานของผู้ใช้ แรงงานลดลง อย่างไรก็ตาม แนวโน้ มการเกิดเหตุการณ์
ที่ตอบโต้ เรื่ องดังกล่าวได้ เกิดขึ ้นทัว่ โลกเช่นกัน การย้ ายสถานประกอบการจาก
ศูนย์กลางทุนนิยมโลกสร้ างประโยชน์แก่ประเทศก�ำลังพัฒนา (จีน ประเทศใน
ภูมภิ าคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ เม็กซิโก) หรือประเทศในเขตยุโรปตะวันออก ท�ำให้
มีผ้ ูใช้ แรงงานกลุ่มใหม่ที่มีอ�ำนาจการต่อรองภายในที่ท�ำงานในระดับสูง การ
เปลี่ยนแปลงด้ านประชากรศาสตร์ ในหลายประเทศ (เยอรมนี ประเทศในภูมิภาค
ยุโรปตะวันออก รัสเซีย หรื อจีน) ยังน�ำไปสูก่ ารขาดแคลนแรงงานมีฝีมือและส่งผล
ให้ ลกู จ้ างมีอ�ำนาจการต่อรองเพิ่มมากขึ ้น
อ�ำนาจเชิงองค์ กร (Associational Power)
อ�ำนาจเชิ งองค์กร เกิดขึ ้นเพราะ “ผู้ใช้ แรงงานรวมตัวกันเพื่อก่อตังสมาคมการเมื
้
อง
หรื อสหภาพแรงงาน” (Brinkmann/Nachtwey 2553: 25) นี่เป็ นการดึงอ�ำนาจ
พื ้นฐานของผู้ใช้ แรงงานและลูกจ้ างและสามารถชดเชยการขาดอ�ำนาจเชิงโครงสร้ าง
ได้ “แต่แทนที่ไม่ได้ ทงหมด”
ั้
อ�ำนาจรูปแบบนี ้ตรงกันข้ ามกับอ�ำนาจเชิงโครงสร้ าง
เพราะอ�ำนาจเชิงองค์กรจะเกิดขึ ้นได้ ตอ่ เมื่อมีกระบวนการสร้ างองค์กรและมีกลุม่
ตัวแสดงร่วมกันซึง่ มียทุ ธศาสตร์ ด้านการผลิตและการบริหารจัดการ (Silver 2548:
13ff.) อีริก โอลิน ไรท์ ได้ จ�ำแนกความแตกต่างของเวทีสามแห่งที่ผ้ เู ล่นเหล่านันจะ
้
มีบทบาทเอาไว้ (Wright 2543: 963f., cf Fig. 2) ได้ แก่ หนึ่ง ในสถานที่ท�ำงาน
ซึ่งผู้เล่นจะมีความข้ องเกี่ยวกับอ�ำนาจการต่อรองภายในที่ท�ำงาน โดยผู้เล่นใน
สถานที่ท�ำงาน คือกลุ่มแรงงานหรื อสภาแรงงานในสถานประกอบการ (work
council) สอง ในที่ประชุมเพื่อการปรึกษาหารื อนัน้ ผู้เล่นหลักคือสหภาพแรงงาน
ซึง่ มีความข้ องเกี่ยวอย่างใกล้ ชดิ กับอ�ำนาจการต่อรองในตลาดแรงงาน และสุดท้ าย
340

ในระบบการเมือง พรรคการเมืองของผู้ใช้ แรงงานจะเป็ นตัวแทนปกป้องผลประโยชน์
ของผู้ใช้ แรงงานโดยข้ องเกี่ยวกับอ�ำนาจทางสังคม ความสัมพันธ์ระหว่างคนแต่ละ
ระดับอาจเกิดการเปลีย่ นแปลงในประวัตศิ าสตร์ เช่น กลุม่ แรงงานทีก่ ระจัดกระจาย
อยู่ในท้ องถิ่นอาจมีอิทธิพลมากขึ ้นถ้ าองค์กรร่ มในระดับชาติอ่อนแอลง เป็ นต้ น
นอกจากผู้เล่นในระดับต่างๆดังกล่าวแล้ ว ยังมีสหภาพแรงงานที่อยูใ่ นระดับเหนือ
รัฐชาติ (เช่น องค์กรในรูปแบบ สหภาพสากล) ซึง่ ท�ำงานข้ ามรัฐและสนับสนุนผู้ใช้
แรงงานในทุกประเทศที่มีทรัพยากรด้ านองค์กรและสถาบันไม่เข้ มแข็ง
จ�ำนวนสมาชิกในองค์กรมักเป็ นตัวชี ้วัดที่เชื่อถือได้ ในการตัดสินอ�ำนาจเชิงองค์กร
คาร์ ล มาร์ กซ์ ทราบดีถึงข้ อเท็จจริ งที่ว่า “อ�ำนาจของผู้ใช้ แรงงาน” นันขึ
้ ้นอยู่กบั
“จ�ำนวนของผู้ใช้ แรงงาน” (MECW 16: 196) แม้ ว่าความส�ำคัญและความเกี่ยว
เนื่องของจ�ำนวนสมาชิกในสหภาพแรงงานในแต่ละประเทศจะแตกต่างกันไป
แนวโน้ มต่อไปนีย้ ังคงเป็ นผลลัพธ์ ที่เกิดขึน้ กล่าวคือ ยิ่งระดับการเข้ าร่ วมเป็ น
สมาชิกสหภาพแรงงานของภาคอุตสาหกรรมมีมากเท่าใด กลุม่ ผู้ใช้ แรงงานก็ยิ่ง
เข้ มแข็งขึ ้นเท่านัน้ และยิ่งมีจ�ำนวนสมาชิกในพรรคการเมืองของคนงานมากขึ ้น
เท่าใด ความเป็ นไปได้ ที่พวกเขาจะเป็ นตัวแทนของผู้ใช้ แรงงานได้ อย่างประสบ
ผลส�ำเร็ จจะสูงขึ ้นเท่านัน้ สหภาพแรงงานมีบทบาทพิเศษ มีเพียงพวกเขาเท่านัน้
ที่สามารถท�ำให้ เกิดความร่ วมมือที่ครอบคลุมมากกว่าความร่ วมมือในที่ท�ำงาน
และสามารถเป็ นตัวแทนผลประโยชน์ที่เป็ นอิสระซึง่ สามารถช่วยถ่วงดุลกับความ
อ่อนแอของผู้แทนในระบบการเมืองได้ (Deppe 2522: 192) อ�ำนาจเชิงองค์กร
ไม่ได้ มีพื ้นฐานจากจ�ำนวนสมาชิกเพียงเท่านัน้ ยังมีปัจจัยอื่นๆที่มีความส�ำคัญ
ไม่แพ้ กนั (Levesque/Murray 2553: 336ff.) กล่าวคือ
หนึ่ง ทรัพยากรโครงสร้ างพื ้นฐาน สหภาพแรงงานต้ องการเครื่ องมือและทรัพยากร
บุคคลในการด�ำเนินงาน เครื่ องมือนัน้ หมายถึงความมั่งคัง่ ของตัวสหภาพ ซึ่ง
ประกอบไปด้ วยอาคารส�ำหรับใช้ ประชุมและฝึ กอบรม ส�ำนักงาน และรายได้ ประจ�ำ
รวมถึงเงินกองทุนสะสมส�ำหรั บนัดหยุดงาน ทรั พยากรบุคคลก็ส�ำคัญเช่นกัน
สหภาพแรงงานไม่เพียงขึ ้นอยู่กบั การด�ำเนินงานของพนักงานที่ท�ำงานเต็มเวลา
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(และบุคลากรที่ไม่ต้องท�ำงานประจ�ำ เช่น สภาแรงงานในสถานประกอบการ หรื อ
นักสหภาพแรงงานในงานผลิตในโรงงาน) แต่ยงั ต้ องรวมเอาพนักงานที่มีทกั ษะ
เฉพาะตัวเข้ ามาท�ำงานเพื่อจะที่ประสบความส�ำเร็ จได้ นัน่ หมายรวมถึงเจ้ าหน้ าที่
ที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะด้ าน สถาบันวิจยั ทางวิชาการ สถาบันการศึกษาและ
เหนือสิง่ อื่นใดคืออาสาสมัครที่มากประสบการณ์และพนักงานประจ�ำ
สอง ประสิทธิภาพขององค์กรในการใช้ อ�ำนาจเชิงองค์กร การจัดโครงสร้ างองค์กร
อย่างมีประสิทธิภาพนันมี
้ ความจ�ำเป็ นเช่นกัน (Behrens at al. 2547) ถ้ าองค์กรมี
ประสิทธิภาพ สหภาพแรงงานจะสามารถใช้ ทรัพยากรโครงสร้ างพื ้นฐานของตน
ได้ อย่างมีประสิทธิผลและจัดการกับข้ อพิพาทด้ านแรงงานได้ โครงสร้ างองค์กร
ที่ มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพนัน้ จะแสดงให้ เ ห็ น ถึ ง การแบ่ ง งานกัน ท� ำ ในองค์ ก รอย่ า งมี
ประสิทธิภาพ ซึ่งท�ำให้ ขนตอนการท�
ั้
ำงานเดินหน้ าและมีการกระจายทรัพยากร
อย่างสมเหตุสมผล (ebd.: 125ff)
สาม สมาชิกองค์กร นอกจาก “ความเต็มใจจ่ายค่าสมาชิก” แล้ ว สมาชิกของ
สหภาพแรงงานต้ องมี “ความเต็มใจในการแสดงออก” และเป็ นผู้เล่นในการ
แสดงออกต่างๆ เช่น การนัดหยุดงาน การร่วมรณรงค์และเข้ าร่วมในกระบวนการ
อภิปรายภายในองค์กรด้ วย (Offe/Wiesenthal 2523: 80) ถ้ าพนักงานเต็มเวลา
ขององค์กรไม่ใช่ตวั แทนของคนรากหญ้ า อาจเกิดอุปสรรคได้ (Levesque et al.
2548) การมีสว่ นร่วมกับองค์กรจะเป็ นไปได้ เมื่อความสัมพันธ์ระหว่างนักสหภาพแรงงานที่ขยันขันแข็งและสมาชิก “สามัญ” ตังอยู
้ บ่ นพื ้นฐานของ “ระบบของความ
คาดหวังและความส�ำเร็ จ” ที่ได้ รับการจัดตังเป็
้ นอย่างดี (Beaud/Pialoux 2542:
259) ความสัมพันธ์ระหว่างการมีสว่ นร่วมของสมาชิกและประสิทธิภาพขององค์กร
ไม่ได้ เกิดขึ ้นง่ายดายนัก (Voss 2553: 377ff.) ถ้ าปราศจากการมีส่วนร่ วมอย่าง
แข็งขันแล้ ว สหภาพแรงงานจะกลายเป็ นองค์ กรแบบราชการที่ มีกฎระเบี ยบ
มากมาย ในขณะเดียวกัน การมีสว่ นร่วมระดับสูงนันก็
้ เป็ นเรื่ องยากที่จะรักษาให้
ยัง่ ยืนและอาจท�ำลายประสิทธิภาพในการด�ำเนินงาน
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สี่ ความสามัคคีภายในองค์กร สุดท้ ายแล้ วอ�ำนาจเชิงองค์กรนันสร้
้ างได้ จากความ
สมานฉันท์ของสมาชิกในสหภาพแรงงานเอง (Hyman 2539, Levesque/Murray
2553: 336f.) การด�ำรงอยู่ของอัตลักษณ์ร่วมคือบทบาทหลักของความสามัคคี
ซึง่ ก่อรู ปร่ างขึ ้นจากการรวมตัวกันผ่านเครื อข่ายทางสังคมที่เหนียวแน่น เพราะมี
ประสบการณ์ประจ�ำวันและอุดมการณ์พื ้นฐานร่วมกัน ความสามัคคีภายในองค์กร
มีความส�ำคัญยิง่ ในการท�ำให้ การจัดการข้ อพิพาทประสบผลส�ำเร็จ สามารถอยูร่ อด
จากสถานการณ์ วิกฤติและท�ำให้ โครงการด้ านการเมืองต่างๆ ลุล่วงไปได้ ด้วยดี
ตัว ตนของกลุ่ม ปั จ เจกชนดัง กล่ า วจะกลายสภาพเป็ น ตัว ตนทางสัง คม นั่น
หมายความว่าความสามัคคีในองค์กรไม่เพียงแต่เพิ่มมากขึ ้นโดยอัตโนมัติเพราะ
การปรากฏตัวของชนชันแรงงาน
้
“ที่เป็ นน� ้ำหนึง่ ใจเดียวกัน” กลุม่ ใหม่ แต่ควรมีการ
ด�ำเนินงานอยู่ตลอดเวลาผ่านการท�ำกิจกรรมและปฏิบตั ิการในฐานะการเป็ น
องค์กร (Hyman 2539: 8ff.)
การใช้ ประโยชน์จากอ�ำนาจเชิงองค์กรของตนเองให้ ได้ ผลนัน้ โครงสร้ างขององค์กร
ต้ องได้ รับการปรั บปรุ งเพื่อที่กิจกรรมขององค์ กรจะได้ เหมาะสมกับสภาพของ
โครงสร้ างที่แท้ จริ งและผลประโยชน์ ของสมาชิก ความยืดหยุ่นภายในองค์ กร
สามารถท�ำได้ โดยใช้ ยุทธศาสตร์ หลากหลาย เช่น การจัดตังกลุ
้ ่มสมาชิกใหม่ๆ
การพิจารณาและจัดสรรทรัพยากรอย่างมีจดุ หมาย การเปลีย่ นโครงสร้ างพนักงาน
เมื่อมีพนักงานรุ่นใหม่เข้ ามา มีรูปแบบการมีสว่ นร่วมใหม่ๆ ให้ สมาชิก หรื อการมี
“ความรู้ใหม่” (Ganz 2543: 1012) เช่น ความรู้และทักษะที่เกิดขึ ้นจากการอยูใ่ น
สถานที่หนึง่ ๆ หรื อการด�ำเนินชีวิตรูปแบบหนึง่ เป็ นต้ น
การเสื่อมถอยลงของสหภาพแรงงานในสหรัฐอเมริ กาและประเทศในทวีปยุโรป
หลายประเทศเกิดขึ ้นเพราะอ�ำนาจเชิงองค์กรของสหภาพแรงงานลดลงทีละน้ อย
และเห็นได้ ชดั จากจ�ำนวนสมาชิกที่ลดลงเรื่ อยๆ ซึง่ น�ำไปสูก่ ารหดตัวของทรัพยากร
โครงสร้ างพื ้นฐานของสหภาพแรงงาน เมื่อชนชันแรงงานกลุ
้
่มดังเดิ
้ มในประเทศ
อุตสาหกรรมจ�ำนวนมากหายไป ความสามัคคีเป็ นหนึง่ เดียวกันขององค์กรก็ออ่ นแอ
ลงด้ วย เป็ นผลให้ สมาชิกจ�ำนวนมากมีสว่ นร่ วมอย่างจ�ำกัด ช่องว่างของตัวแทน
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กลุม่ ผู้ใช้ แรงงานต่างๆ เช่น กลุม่ คนท�ำงานในอาชีพทีไ่ ม่มนั่ คง และกลุม่ แรงงานหญิง
ที่เกิดขึ ้นจากแนวโน้ มทางสังคมที่ส�ำคัญ ได้ แก่ การจ้ างงานที่ไม่มนั่ คงที่เพิ่มขึ ้น
การทีง่ านในภาคการบริการขยายตัว หรือการทีผ่ ้ หู ญิงเข้ ามาสูต่ ลาดแรงงานมากขึ ้น
ล้ วนส่งผลท�ำให้ เกิดปั ญหาดังกล่าวเช่นกัน สหภาพแรงงานต่างๆ ในประเทศ
อุตสาหกรรมเก่าสามารถท้ าทายแนวโน้ มดังกล่าวได้ โดยการเปลี่ยนโครงสร้ าง
องค์กรและการเปิ ดรับสมาชิกกลุม่ ใหม่ ในทางตรงกันข้ าม ได้ เกิดการเคลื่อนไหว
ใหม่ๆ ของสหภาพแรงงานในประเทศก� ำลังพัฒนาตัง้ แต่ทศวรรษ 1980 (ใน
ประเทศแอฟริ กาใต้ บราซิล เกาหลีใต้ ประเทศในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
เป็ นต้ น) ซึง่ ส่วนใหญ่เป็ นผลมาจากการเติบโตของภาคอุตสาหกรรมในประเทศ
เหล่านี ้ ท�ำให้ ผ้ ใู ช้ แรงงานที่มีอ�ำนาจการต่อรองภายในที่ท�ำงานในระดับสูงเข้ ามา
เป็ นสมาชิกของสหภาพแรงงาน ซึง่ คนเหล่านี ้จะเข้ าไปข้ องเกี่ยวกับการเคลือ่ นไหว
ทางประชาธิปไตยในเวลาต่อมา (เช่น ในบราซิลและแอฟริกาใต้ ) (Silver 2546: 58ff.)
อ�ำนาจเชิงสถาบัน (Institutional Power)
อ�ำนาจเชิงสถาบันมักเป็ นผลที่ได้ จากการต่อสู้และการเจรจาต่อรอง ซึ่งอยู่บน
พื ้นฐานของอ�ำนาจเชิงโครงสร้ างและอ�ำนาจเชิงองค์กร สถาบันประเภทนี ้ มีฐานะ
เป็ น “อ�ำนาจในรู ปแบบที่สอง” ประกอบขึน้ มาจาก “อ�ำนาจในรู ปแบบพืน้ ฐาน
ทังสองที
้
่รวมกันอย่างแข็งแกร่ง” และมักส่งผลให้ ฝ่ายทุนยอมอ่อนให้ หรื อมีความ
พยายามจากฝ่ ายทุนในการสร้ างความร่ วมมือกับก�ำลังแรงงาน สถาบันใหม่มกั
ก่อก�ำเนิดขึ ้นหลังจากวงจรการต่อสู้และเคลือ่ นไหวของผู้ใช้ แรงงานจบลง หรื อเมื่อ
เกิดการเปลี่ยนแปลงทางการเมือง-ทางประวัติศาสตร์ จากอดีต (การปลดปล่อย
ประเทศที่เคยถูกล่าอาณานิคม) หรื อถูกก่อตังขึ
้ ้นเมื่อนักลงทุนต้ องพึ่งพาความ
ร่วมมือของผู้ใช้ แรงงานในการเคลื่อนไหวอย่างเต็มใจ (Ramsay 2520, Schmalz/
Weinmann 2556: 77ff.) ธรรมชาติของอ�ำนาจเชิงสถาบันนันมี
้ สองด้ าน ในขณะที่
มันสามารถท�ำให้ สหภาพแรงงานได้ รับสิทธิที่ต้องการในหลายโอกาสแล้ ว ในขณะ
เดียวกันมันก็สกัดกัน้ อ�ำนาจของสหภาพแรงงานในการปฏิบตั ิการด้ วย ความ
สัมพันธ์ระหว่างการได้ รับสิทธิโดยชอบธรรมและการถูกปลดสิทธิประโยชน์ในที่นี ้
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มักเป็ นผลลัพธ์ทเี่ กิดจากความสมดุลย์ระหว่างเงินทุนและแรงงานอันเป็ นเอกลักษณ์
ซึง่ ความสัมพันธ์ดงั กล่าวถูกท�ำให้ มนั่ คงโดยสถาบันต่างๆ ที่มีการตัดสินใจร่วมกัน
(Poulantzas 2521: 154ff.) มีสถาบันหลากหลายที่ก่อตังขึ
้ ้นจากการต่อสู้และการ
ท�ำข้ อตกลงในเรื่ องที่เคยเกิดขึ ้นในระบบแรงงานสัมพันธ์ระดับชาติ และยังคงมีให้
เห็นในปั จจุบนั เช่น ตัวแทนรักษาผลประโยชน์ที่ควบคูก่ นั ในเยอรมนี (สภาแรงงาน
หรือคณะกรรมการลูกจ้ างในระดับสถานประกอบการ และสหภาพแรงงานทีท่ ำ� งาน
ในระดับภาคอุตสาหกรรม) ที่ก่อตังขึ
้ ้นจากการประนีประนอมระหว่างชนชันต่
้ างๆ
ในช่วงหลังสงคราม ขณะที่การนัดหยุดงานครัง้ ใหญ่ๆ ในฝรั่งเศสในปั จจุบนั ยังคง
ให้ ความรู้ สึกถึงกฎระเบียบของรั ฐซึ่งเป็ นจุดส�ำคัญในประวัติศาสตร์ (Artus/
Holland 2556: 135ff.) ธรรมชาติสองด้ านของอ�ำนาจเชิงสถาบันนีท้ �ำให้ การ
ปรองดองกันของ “สองโฉมหน้ าของลัทธิสหภาพ” เป็ นเรื่องท้ าทาย (Webster 2531)
โฉมหน้ าแรกของอ�ำนาจเชิงสถาบัน คือการมุ่งความส�ำคัญไปยังชนชันรากหญ้
้
า
และการเคลื่อนไหวเพื่อปกป้องผลประโยชน์ของพวกเขา และโฉมหน้ าที่สอง คือ
การเป็ นตัวแทนเพื่อปกป้องผลประโยชน์ของสถาบัน หรื อเป็ นตัวกลางไกล่เกลี่ย
ระหว่าง “เหตุผลของสมาชิก” กับ “เหตุผลที่มีอิทธิพล” (cf Schmitter/Streeck
2524) ท้ ายที่สดุ แล้ ว การใช้ อ�ำนาจดังกล่าวขึ ้นอยู่กบั ความสามารถของสถาบัน
ของแต่ละฝ่ ายในการโน้ มน้ าวและใช้ มาตรการทางกฎหมายที่มีอยู่ ขณะเดียวกันก็
คงความเป็ นอิสระทางการเมืองเอาไว้
ถ้ าไม่สามารถใช้ อ�ำนาจเชิงสถาบันให้ ประสบผลส�ำเร็จ จะเกิดความเสีย่ งได้ หลาย
กรณี เช่น การเกิดช่องว่างในการเป็ นตัวแทน หรือการสูญเสียอิทธิพลเหนือการเมือง
ขณะนัน้ การยังคงการต่อต้ านเรื่องชนชันน�
้ ำไปสู่ “การแยกตัวเชิงสถาบัน” (Dahrendorf 2502: 268) ของสหภาพแรงงาน ซึง่ หมายความว่าความขัดแย้ งต่างๆ ถูกแยก
ออกจากเรื่ องทางการเมือง ก�ำจัดออกจากพื ้นที่ทางเศรษฐกิจและได้ รับการจัดการ
เป็ นการภายในของสถาบันหนึง่ ๆ การกระท�ำเช่นนี ้ท�ำให้ เกิดกิจวัตรทีเ่ ฉพาะเจาะจง
ของผู้เล่นกลุม่ หนึง่ เช่น สหภาพแรงงาน สมาคมนายจ้ างและสภาแรงงานในสถาน
ประกอบการกลุ่มต่างๆ โดยอาศัยประเภทของกฏเกณฑ์ของสถาบันเป็ นส�ำคัญ
(Muller-Jentsch 2540) ความจริงแล้ว สถาบันคือผู้ค� ้ำประกันทีถ่ กู กฎหมายใช่หรือไม่
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(เช่น เสรีภาพในการสมาคม หรือสิทธิในการนัดหยุดงาน) หรือเป็ นกรอบการท�ำงาน
เชิงสถาบันที่ถกู กฎหมาย (เช่น ศาลแรงงาน) เป็ นสถาบันที่มีความสามารถในเรื่ อง
นโยบายใดๆ (เช่น นโยบายทางเศรษฐกิจ ตลาดแรงงาน) นโยบายการเจรจาต่อรอง
ร่วมหรื อการเป็ นตัวแทนสถานประกอบการ (เช่น การตัดสินใจร่วมกัน สุขภาพและ
ความปลอดภัย) แต่เรื่ องที่ชดั เจน คือ การจัดตังสถาบั
้
นที่เกิดขึ ้นจากความขัดแย้ ง
ของชนชันจะเกิ
้
ดขึ ้นพร้ อมๆ กับกฎหมาย (เช่น กฎหมายพื ้นฐานหรื อรัฐธรรมนูญ
ของเยอรมนี) และมีระดับต่างๆ กัน ซึ่งแต่ละระดับเป็ นศูนย์รวมทรัพยากรของ
อ� ำนาจเชิ งสถาบัน นี่ คือระดับที่ มีการใช้ อ�ำนาจเชิ งองค์ กรและท� ำให้ เกิ ดการ
ประนีประนอมทางชนชัน้ (Wright 2543: 963) ได้ แก่ (ก) ระบบการเมือง (ข) พื ้นที่
การเจรจาต่อรองร่วม และ (ค) สถานประกอบการ นอกจากนี ้ทรัพยากรอ�ำนาจเชิง
สถาบันได้ รับการพัฒนาในระดับเหนือรัฐชาติ ตัวอย่างเช่น มาตรฐานด้ านสังคม
และแรงงานทีอ่ งค์การแรงงานระหว่างประเทศ (ILO) ได้ กำ� หนดเอาไว้ ซึง่ มีบทบาท
ในการจัดการกรณี พิพาทในระดับชาติ ตัวแสดงที่เป็ นสหภาพแรงงานระหว่าง
ประเทศมักมุง่ ที่จะระดมและใช้ ประโยชน์จากทรัพยากรเชิงสถาบันในหลากหลาย
ระดับต่างๆ กัน
ลักษณะที่เป็ นเอกลักษณ์ ของอ�ำนาจเชิงสถาบัน คือความคงอยู่ไม่ว่าเวลาจะ
ผ่านไปแค่ไหน อ�ำนาจนีฝ้ ั งรากอยู่ในความจริ งที่ว่าสถาบันต่างๆ ได้ ปูพืน้ การ
ประนี ประนอมทางสังคมในระดับพื น้ ฐานเอาไว้ แล้ ว ซึ่งคงอยู่เหนื อวงจรทาง
เศรษฐกิจและการเปลีย่ นแปลงทางการเมืองระยะสัน้ สหภาพแรงงานยังคงสามารถ
ใช้ ทรัพยากรอ�ำนาจเชิงสถาบันได้ หากอ�ำนาจเชิงองค์กรและอ�ำนาจเชิงโครงสร้ าง
ของตนลดลง ค�ำถามส�ำคัญข้ อหนึ่ง คือ ทรัพยากรเชิงสถาบันมีเสถียรภาพมาก
ขนาดไหน ระยะเวลากว่าทีท่ รัพยากรจะหมดลงนันแตกต่
้
างกันไป กล่าวคือ บางครัง้
ทรัพยากรมีจ�ำนวนมากมหาศาล ตัวอย่างเช่น เสรี ภาพในการสมาคม เพราะได้ รับ
การพิจารณาว่าเป็ นสิทธิพิเศษที่แตะต้ องไม่ได้ ตามหลักการของกฎหมายสูงสุด
หรือ ได้ รับการบัญญัตไิ ว้ ในระบอบการปกครองเหนือรัฐชาติ (เช่น กฎหมายสหภาพ
ยุโรป) ทรั พยากรเชิงสถาบันอื่นๆ ก็มีความมั่นคงมากเช่นกัน ถ้ ามีการตราขึน้
เป็ นกฎหมาย และการเปลี่ยนแปลงจะเกิดขึ ้นได้ ต่อเมื่อผ่านความเห็นชอบของ
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รัฐสภาและขันตอนทางกฎหมายแล้
้
วเท่านัน้ อย่างไรก็ตาม มีข้อตกลงบางอย่างที่
เปราะบาง นัน่ คือ พันธมิตรเชิงธุรกิจหลายแห่งเกิดขึ ้นโดยมีพื ้นฐานจากขันตอน
้
การเจรจาทางสถาบัน (ไตรภาคี) ซึ่งพันธมิตรนัน้ สามารถสิ ้นสุดลงได้ โดยง่าย
(Haipeter 2555: 117f.) ดังนัน้ อ�ำนาจเชิงสถาบันจึงไม่คงอยู่ตลอดไป และมัน
อ่อนแอลงได้ จากเหตุผลสามประการ
(1) เงือ่ นไขทางเศรษฐกิจทีเ่ ป็ นพื ้นฐานอยู่ กล่าวคือ การเปลีย่ นแปลงทางเศรษฐกิจ
ส่งผลกระทบต่อทรัพยากรอ�ำนาจเชิงสถาบันเช่นกัน การให้ ความส�ำคัญไปทีม่ ลู ค่า
ผู้ถือหุ้นและการโยกย้ ายสถานประกอบเป็ นการท�ำลายอ�ำนาจการต่อรองภายใน
ที่ท�ำงานของผู้ใช้ แรงงานและมีสว่ นท�ำให้ สภาแรงงานในสถานประกอบการ ต้ อง
ไกล่เกลีย่ เรื่ องการลดค่าจ้ างและการลดต�ำแหน่งงานเมื่อเกิดสถานการณ์เช่นนี ้ขึ ้น
(Massa-Wirth 2550)
(2) พฤติกรรมของฝ่ ายทุน กล่าวคือ เพื่อด�ำเนิ นการตามขัน้ ตอนของสถาบัน
สหภาพแรงงานต้ องได้ รับการยอมรับจากสมาคมของฝ่ ายทุนและรัฐบาลว่ามีฐานะ
เป็ นตัวแทนผลประโยชน์ทแี่ ท้ จริงของลูกจ้ าง ซึง่ หมายความว่า ถ้ าอ�ำนาจเชิงองค์กร
ลดลง ทังสองฝ่
้
ายก็จะถอนตัวออกมาจากขันตอนการเจรจา
้
หรื อสถาบันอาจยัง
คงอยู่ แต่มีฐานะเป็ นพิธีกรรมอย่างหนึง่ เท่านัน้ (Ramsay 2520: 488)
(3) การโจมตีอ�ำนาจเชิงสถาบัน กล่าวคือ หากเกิดการโจมตีอำ� นาจเชิงสถาบัน จะ
เกิดการเปลี่ยนแปลงของพื ้นฐานอ�ำนาจของผู้ใช้ แรงงาน ตัวอย่างที่ร้ ู จกั กันดี คือ
แนวคิดของแทตเชอร์ ซึง่ กัดกร่อนกฏหมายแรงงานของประเทศอังกฤษจนถึงระดับ
ทีอ่ งค์การแรงงานระหว่างประเทศ (ILO) เรียกเหตุการณ์ตอนนันว่
้ า “การจ�ำกัดสิทธิ
นัดหยุดงานของผู้ใช้ แรงงาน”
อย่างไรก็ตาม อ�ำนาจเชิงสถาบันยังคงแข็งแกร่งในหลายประเทศ กรณีของประเทศ
เยอรมนีนนั ้ จากมุมมองอย่างเป็ นทางการ มีลกั ษณะตามข้ อเท็จจริ งว่าโครงสร้ าง
ทางสถาบันยังคงอยูเ่ ป็ นส่วนใหญ่ แต่นบั ตังแต่
้ ทศวรรษ 1980 เงือ่ นไขทางเศรษฐกิจ
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พื ้นฐานและพฤติกรรมของฝ่ ายทุนได้ เปลี่ยนแปลงไป อ�ำนาจการต่อรองภายใน
ที่ท�ำงานและอ�ำนาจเชิงองค์กรของผู้ใช้ แรงงานที่ลดลง มีส่วนต่อการกัดกร่ อน
โครงสร้ างเชิงสถาบันของการเป็ นตัวแทนปกป้องผลประโยชน์ทงสองด้
ั้
าน ส่งผลให้
กระบวนการเจรจาต่อรองระหว่างฝ่ ายทุนและแรงงานไม่สมดุลมากขึน้ เรื่ อยๆ
(Dorre 2553: 894ff.) ในทางตรงกันข้ าม เป็ นเรื่ องยากที่จะสร้ างทรัพยากรอ�ำนาจ
เชิงสถาบันใหม่ ดังเช่นในยุครัฐบาลฝ่ ายกลาง-ซ้ าย ของประธานาธิบดี “ลูลา่ ” เดอ
ซิลวา และประธานาธิบดีรูสเซฟ ประเทศบราซิล ทีเ่ กิดความไม่ราบรื่นในการปฏิรูป
กฏหมายแรงงานพืน้ ฐานซึ่งใช้ กันมาแล้ วประมาณ 70 ปี แต่ก็มีเหตุการณ์ เชิง
ประวัติศาสตร์ ที่แสดงให้ เห็นถึงการเปลี่ยนแปลงแบบรุ นแรง กล่าวคือ ในช่วง
วิกฤตการณ์ เงินยูโร มีการน�ำนโยบายการอดออมที่เข้ มงวดมาใช้ ทั่วทัง้ ระดับ
สหภาพยุโรป โดยเฉพาะอย่างยิ่งในยุโรปตอนใต้ ที่ใช้ นโยบายนี ้ควบคู่ไปกับการ
แทรกแซงความเป็ นอิสระในการเจรจาต่อรองร่ วม การปฏิรูปตลาดแรงงาน และ
การจ�ำกัดสิทธิของผู้ใช้ แรงงาน (Schulten/Muller 2556)
อ�ำนาจทางสังคม (Social Power)
ในมุมมองของสหภาพแรงงาน อ�ำนาจทางสังคมหมายถึงอิสระในการแสดงออก
ซึง่ เกิดขึ ้นจากความร่วมมือกับกลุม่ และองค์กรทางสังคมต่างๆ และหมายถึงการที่
สังคมสนับสนุนความต้ องการของสหภาพแรงงาน การใช้ อ�ำนาจทางสังคมนัน้
ส�ำคัญยิ่งต่อค�ำถามเรื่ องความสามารถในการแสดงอ�ำนาจน�ำ หรื อการท�ำให้
โครงการทางการเมืองของสหภาพแรงงานขยายสูส่ งั คมทัว่ ไป ในท่ามกลางโครงการ
ของกลุ่มอื่นๆที่มีอ�ำนาจเหนือกว่า เพื่อท�ำให้ สงั คมทังมวลยอมรั
้
บโครงการของ
สหภาพแรงงานว่าเป็ นของตน ซึง่ จะส่งผลให้ สหภาพแรงงานก้ าวออกจากระดับ
สถานประกอบการ และเปิ ดกว้ างออกสู่สงั คมแวดล้ อมอันเป็ นสนามรบ (Ganz
2543: 146f, Levesque/Murray 2556)
อ�ำนาจทางสังคมมาจากสองแหล่ง กล่าวคือ อ�ำนาจจากความร่วมมือและอ�ำนาจ
ทางอ้ อม แหล่งอ�ำนาจทัง้ สองจะส่งเสริ มกันและกัน อ� ำนาจจากความร่ วมมือ
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หมายถึง การมีเครื อข่ายกับผู้เล่นในสังคมกลุ่มอื่นๆ ที่น�ำมาใช้ งานได้ ทนั ทีและ
สามารถน�ำความร่ วมมือมาท�ำการเคลื่อนไหวและการรณรงค์เรื่ องต่างๆ (Frege
et al. 2547: 137ff., Turner 2549, Levesque/Murray 2553: 344) ซึง่ เป็ นความ
ร่ วมมือของกลุ่มที่มีจดุ มุ่งหมายเหมือนกันและมีพนั ธสัญญาร่ วมกัน พลังความ
ร่ ว มมื อ นัน้ จึ ง มี พื น้ ฐานจากการกระตุ้น อ� ำ นาจเชิ ง องค์ ก รของตนโดยการใช้
ประโยชน์จากทรัพยากรของผู้เล่นคนอื่นๆ หรื อเกิดจากที่สหภาพแรงงานได้ รับการ
สนับสนุนจากผู้เล่นเหล่านี ้ มีข้อมูลที่เกี่ยวข้ องซึ่งเป็ นลายลักษณ์ อกั ษรระบุว่า
ขบวนการเคลือ่ นไหวทางสังคม องค์กรทางสังคม องค์กรพัฒนาเอกชนหรือเอ็นจีโอ
นักศึกษาหรื อโบสถ์ คือพันธมิตรของสหภาพแรงงานที่เห็นได้ ทวั่ ไป (Frege et al.
2547: 151, Milkman et al. 2553) อย่างไรก็ตาม การเป็ นพันธมิตรกันนันจะเกิ
้
ด
ขึ ้นได้ ตอ่ เมื่อมี ผูส้ ร้างสะพานเชือ่ ม (Brecher/Costello 2534, Rose 2543: 167ff.)
ซึ่งหมายถึงคนที่มีรากฐานอยู่ทัง้ ในสหภาพแรงงานและบริ บทที่ไม่ใช่สหภาพแรงงานอย่างเท่าเทียมกัน และพันธมิตรจะต้ องไม่เลือกที่จะให้ ความร่ วมมือใน
เรื่ องใดเรื่ องหนึ่ง หรื อร่ วมมือกันเป็ นครัง้ คราวเท่านัน้ อ�ำนาจจากความร่ วมมือ
สามารถใช้ จดั การกับข้ อพิพาทในสถานประกอบการโดยท�ำให้ ได้ รับการสนับสนุน
จากผู้ใช้ แรงงานที่เกี่ยวข้ องกับข้ อพิพาทในระดับท้ องถิ่น การประท้ วงและการริเริ่ม
ท�ำอะไรบางอย่างร่ วมกันสามารถท�ำให้ สหภาพแรงงานสร้ างแรงกดดันในระบบ
การเมืองได้ ด้วย ความร่วมมือประเภทนี ้มีตงแต่
ั ้ การรวมตัวกันของพันธมิตรท้ องถิ่น
เพือ่ ต่อต้ านการแปรรูปกิจการน� ้ำประปาเป็ นของเอกชน จนกระทัง่ การประท้ วงข้ าม
ชาติของเครื อข่ายต่างๆ เพื่อต่อต้ านการค้ าเสรี และข้ อตกลงในการลงทุน
การใช้ อ�ำนาจทางสังคมที่ มีประสิทธิ ผลนัน้ ยังสามารถท� ำได้ โดย “การเข้ าไป
แทรกแซงในการอภิปรายสาธารณะเรื่ องโครงสร้ างอ�ำนาจน�ำที่ถกู ฝั งรากมาตังแต่
้
อดีต” (Urban 2556:22) และต้ องท�ำเช่นนันเพื
้ ่อยึดครองบทบาทของผู้น�ำทาง
ความคิดในประเด็นที่เกี่ยวข้ องกับสหภาพแรงงาน การมีอ�ำนาจทางอ้ อมในระดับ
สูงนัน้ ขึน้ อยู่กับเงื่อนไขหลายประการ อ�ำนาจดังกล่าวเกิดขึน้ จากประเด็นของ
สหภาพแรงงานที่สาธารณชนได้ รับรู้ และอ�ำนาจนี ้จะเกิดขึ ้นได้ “หากผู้ใช้ แรงงาน
รู้สกึ ว่าถูกปฏิบตั อิ ย่างไม่ยตุ ธิ รรมและคนส่วนใหญ่ในสังคมมีความคิดต่อการปฏิบตั ิ
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นันในท�
้ ำนองเดียวกัน” (Haug 2552: 890) ถ้ าความคิดเชิงคุณธรรม เรื่ อง ความ
ชอบธรรม หรื อ “เศรษฐกิจคุณธรรม (moral economy)” (Thompson 2514: 76)
เสื่อมถอยลง สหภาพแรงงานต่างๆก็สามารถสร้ างแรงกดดันสาธารณะได้ โดย
การประนามความอยุติธรรมในเรื่ องที่สหภาพแรงงานก�ำลังต่อสู้เพื่อระบุวา่ สภาพ
การจ้ างงานแบบไหนที่ไม่มีความยุตธิ รรม (Chun 2552: 13ff.) นี่จะท�ำให้ พวกเขา
มีอิทธิพลเหนือกว่าบรรทัดฐานน�ำในเวลานัน้
อย่างไรก็ตาม อ�ำนาจทางอ้ อมของสหภาพแรงงานจะมีประสิทธิผลก็ตอ่ เมื่อได้ รับ
การใช้ อย่างสอดคล้ องกับความเห็นน�ำเรื่ องคุณธรรม คุณธรรมดังกล่าวได้ รับการ
พัฒนามาจากประวัติศาสตร์ และฝั งตัวอยู่ในความคิดประจ�ำวันผ่านเรื่ องเล่า
ต�ำนานและความเชื่อต่างๆ สหภาพแรงงานจึงมีทรัพยากรเชิงเรื่ องเล่าที่เฉพาะ
เจาะจงซึ่งสามารถน�ำไปใช้ เป็ นอ�ำนาจทางอ้ อมได้ (Levesque/Murray 2553:
339f., 2556) คุณธรรมนัน้ มักเกี่ยวข้ องกับการต่อสู้และมาตรฐานที่ฝังรากลึก
ในจิตส�ำนึกของคนในสังคม ทรัพยากรเชิงเรื่ องเล่าอาจแตกต่างกันไปตามความ
ชัดเจนด้ านบริบทเชิงองค์กรและวัฒนธรรมในเรื่ องนันๆ
้ เห็นได้ จากการต่อต้ านการ
แบ่งแยกสีผวิ (Apartheid) ในแอฟริกาใต้ จนกระทัง่ การต่อต้ าน “ยุคทอง” ของ ลัทธิ
ฟอร์ ด (Fordism) ซึง่ ความสัมพันธ์และการกล่าวอ้ างถึงเรื่ องราวดังกล่าวสามารถ
สร้ างขึ ้นมาให้ เป็ นการเมืองเรื่ องความรู้สกึ เกี่ยวกับการปฏิบตั อิ ย่างไม่เป็ นธรรม
ยิง่ กว่านัน้ สหภาพแรงงานต่างๆ ยังจ�ำเป็ นต้ องมีรูปแบบการแปลความที่นา่ เชื่อถือ
หรือ “การจัดกรอบ” และมีทางออกของปัญหาและเสนอทางออกนันๆ
้ แก่สาธารณชน
ได้ การแปลความและทางออกมักย้ อนกลับไปที่ความส�ำเร็ จที่สหภาพแรงงาน
ได้ รับผ่านการท�ำงานของพวกเขา ความสามารถในการแก้ ปัญหาของสหภาพแรงงานนันมี
้ ความส�ำคัญเพื่อที่พวกเขาจะน�ำทรัพยากรเชิงเรื่ องเล่าของตนมาใช้
ประโยชน์ได้ ตงแต่
ั ้ แรก หากท�ำไม่ได้ องค์กรจะขาดความน่าเชื่อถือ ความสามารถ
ด้ านนี ้มีสว่ นฟื น้ ฟูทรัพยากรเชิงเรื่ องเล่าให้ มีมากขึ ้น ซึง่ หากไม่มีทรัพยากรนี ้แล้ ว
พวกเขาจะขาดอ�ำนาจการระดมก�ำลังและจะถูกมองว่าเป็ นองค์กร “เชยๆ” เท่านัน้
ท้ ายที่สดุ แล้ วจะท�ำให้ สหภาพแรงงานสูญเสียความน่าดึงดูดใจไป ความสามารถ
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ในการแก้ ปัญหาที่โดดเด่นจะมีสว่ นท�ำให้ ฝ่ายที่มีความคิดทางการเมืองในทางตรง
กันข้ ามยอมรับสหภาพแรงงานในฐานะหุ้นส่วนในการเจรจาต่อรอง หรื ออาจกลัว
เกรงพวกเขาในฐานะปรปั กษ์ ในเวทีการเมือง การรั บรู้ ของสาธารณชนที่มีต่อ
สหภาพแรงงานจึงเป็ นกุญแจส�ำคัญ หากผู้คนทัว่ ไปมองพวกเขาเป็ นผู้พทิ กั ษ์ ความ
ยุตธิ รรม อิทธิพลทางสังคมของสหภาพแรงงานจะเพิ่มขึ ้น ดังนัน้ อ�ำนาจทางอ้ อม
จึงเกิดขึ ้นจากรู ปแบบการแปลความหรื อการ “จัดกรอบ” ปั ญหาที่ก�ำลังเกิดขึ ้น
ความสามารถในการจัดกรอบปั ญหาต่างๆ คือการพัฒนาและใช้ อ�ำนาจทางสังคม
ขององค์กรอย่างมียุทธศาสตร์ และอย่างฉลาดหลักแหลม ซึ่งหมายถึงการริ เริ่ ม
กิจกรรมหนึง่ ๆ ให้ ถกู เวลาและเลือกประเด็นที่ถกู ต้ องเพื่ออภิปรายทางสังคมและ
เคลื่อนไหว (Snow et al. 2547: 384) หากสหภาพแรงงานล้ มเหลวในการตีความ
รู ปแบบใหม่ๆ และท�ำให้ เกิดผลทางการเมืองแล้ ว พื ้นฐานของอ�ำนาจจากความ
ร่วมมือและอ�ำนาจทางอ้ อมจะล่มสลายอย่างรวดเร็ว เช่นเดียวกับโอกาสในการใช้
ประโยชน์จากอ�ำนาจความร่วมมือและอ�ำนาจทางอ้ อมในการต่อสู้เพือ่ ชิงอ�ำนาจน�ำ
การเปลี่ยนแปลงเงื่ อนไขพื น้ ฐานท� ำให้ อ�ำนาจทางสังคมของสหภาพแรงงาน
เปลีย่ นแปลงไปด้ วยเช่นกัน การปฏิรูปโครงสร้ างทางเศรษฐกิจท�ำให้ สภาพแวดล้ อม
ทางสังคมของสหภาพแรงงานแตกแยกและกัดกร่อนพลังความร่วมมือของพวกเขา
อ�ำนาจทางอ้ อมก็เช่นกัน ถูกท�ำให้ ออ่ นแอลงเพราะ “ข้ อจ�ำกัดที่เกิดขึ ้นจริง” อ�ำนาจ
ทางอ้ อมของสหภาพแรงงานในหลายประเทศในยุโรปและสหรัฐอเมริ กาค่อนข้ าง
ลดลงอย่างต่อเนื่ องตัง้ แต่ปลายทศวรรษ 1970 โดยเฉพาะในทศวรรษ 1990
สหภาพแรงงานถูกมองว่าเป็ นตัวบ่อนท�ำลายและ “ขวางโลก” ในแบบที่ล้าสมัย ซึง่
ไม่มแี นวคิดทีแ่ ท้ จริงทีเ่ สนอแก่สงั คมในยุคโลกาภิวตั น์และยุคเฟื่ องฟูของเทคโนโลยี
การสือ่ สาร สหภาพแรงงานยังมีปัญหาในการหาหุ้นส่วนเพื่อความร่วมมือ ไม่เพียง
แต่สภาพแวดล้ อมทางสังคมของสหภาพแรงงานเท่านัน้ ที่ล่มสลาย ขบวนการ
เคลื่อนไหวทางสังคมเรื่ องใหม่ๆ เช่น เรื่ องสิง่ แวดล้ อม เรื่ องในท้ องถิ่น ผู้หญิงและ
สิทธิ มนุษยชน ก็ยังมีประเด็นร่ วมน้ อยมากกับงานสหภาพแรงงานแบบดังเดิ
้ ม
ที่จริ งแล้ วพวกเขายังพยายามรักษาระยะห่างจากสหภาพแรงงานด้ วย แต่ในทาง
ตรงกันข้ าม ขบวนการแรงงานที เ่ ป็ นการเคลื ่อนไหวทางสังคม ในหลายประเทศ
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ในกลุ่มประเทศก�ำลังพัฒนา (เช่นประเทศเกาหลีใต้ เป็ นต้ น) มีรากฐานมาจาก
ความร่ วมมืออันมีประสิทธิ ผลกับขบวนการเคลื่อนไหวทางสังคม และมีกรณี
ตัวอย่างทีด่ ขี องการเพิม่ อ�ำนาจทางอ้ อมด้ วย เช่น ในช่วงวิกฤติทางเศรษฐกิจระหว่าง
ปี 2551-2552 สหภาพแรงงานของเยอรมนีสามารถสร้ างอิทธิพลเหนือนโยบาย
การจัดการวิกฤติดงั กล่าวของรัฐบาลสหพันธรัฐเยอรมนีได้ จนเกิดประโยชน์แก่
ลูกจ้ างกลุม่ ใหญ่ และเป็ นผลให้ สาธารณชนมองสหภาพแรงงานว่าเป็ นผู้จดั การ
วิกฤติที่มีฝีมือ (cf text on IG Metall)
การน�ำเสนอเรื่ องแนวทางการศึกษาวิเคราะห์ทรัพยากรอ�ำนาจโดยย่อข้ างต้ นนัน้
สื่อให้ เห็นโดยนัยว่าสหภาพแรงงานต้ องมีทักษะที่เฉพาะเจาะจงในการระดม
ทรัพยากรแต่ละประเภทไปใช้ (cf. Figure 3) อ�ำนาจเชิงองค์กรจะเพิม่ ขึ ้นได้ ตอ่ เมื่อ
องค์กรมีความยืดหยุ่น การจัดกรอบปั ญหาที่ประสบผลจะมีส่วนท�ำให้ อ�ำนาจ
ทางอ้ อมเพิ่มขึน้ การล็อบบีท้ ี่เต็มไปด้ วยทักษะท�ำให้ ข้อเรี ยกร้ องของสหภาพแรงงานเข้ าไปอยูใ่ นระบบการเมืองได้ และความสามารถ (เฉพาะทาง) ในการเข้ าไป
ข้ องเกี่ยวและแก้ ปัญหาความขัดแย้ งเพื่อที่กลุ่มลูกจ้ างกลุ่มต่างๆ จะสามารถใช้
อ�ำนาจเชิงโครงสร้ างของตนในวิธีที่ได้ ผลกว่าเดิม สุดท้ าย ความเชี่ยวชาญระดับ
สูงในการเรี ยนรู้ มีความจ�ำเป็ นอยู่เสมอในการใช้ ทรัพยากรอ�ำนาจอย่างประสบ
ผลส�ำเร็ จ เพราะสหภาพแรงงานมักต้ องพัฒนาทรัพยากรอ�ำนาจเป็ นอันดับแรก
ก่อนที่พวกเขาจะน�ำอ�ำนาจดังกล่าวมาใช้ ได้ (Nachtwey/Wolf 2556: 181f.)
อ�ำนาจของประชากรผู้ใช้ แรงงานในบริบทโลก
ผู้ใช้ ประโยชน์จากแนวทางการศึกษาวิเคราะห์ทรัพยากรอ�ำนาจนี ้ไม่ได้ จ�ำกัดเพียง
กลุม่ ประเทศที่พฒ
ั นาแล้ วเท่านัน้ ความจริ งแล้ ว กรอบแนวคิดนี ้ยังสามารถปรับใช้
ในสังคมที่แตกต่างกันอย่างมากได้ อ�ำนาจเชิงโครงสร้ างของประชากรผู้ใช้ แรงงาน
เกิดขึ ้นจากการรวมตัวกันเป็ นการเฉพาะในประเทศหนึง่ ๆ แล้ วเข้ าสูก่ ารสะสมทุน
ระดับโลก เป็ นต้ น ซึง่ หมายความว่ากลุม่ ผู้ใช้ แรงงานกลุม่ หนึง่ ในประเทศชายขอบ
หรื อกึ่งชายขอบสามารถอ้ างได้ วา่ ตนเองมีต�ำแหน่งส�ำคัญในเศรษฐกิจ ในขณะที่
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มีกลุม่ ผู้ใช้ แรงงานนอกระบบกลุม่ ใหญ่ซงึ่ มีอำ� นาจเชิงโครงสร้ างที่จ�ำกัด สหภาพแรงงานที่เข้ มแข็งในภาคการขนส่ง (ท่าเรื อ เป็ นต้ น) สามารถสร้ างความเสียหาย
ขนาดใหญ่แก่เศรษฐกิจเฉพาะทางเรื่ องการส่งออกทรัพยากร จึงสามารถเรี ยกร้ อง
ความต้ องการของฝ่ ายตนได้ อย่างมีประสิทธิ ผล (Bergquist 2539) แสดงว่า
ทรัพยากรอ�ำนาจของผู้ใช้ แรงงานในระบบทุนนิยมโลกนี ้มีการกระจายตัวและมี
โครงสร้ างที่ไม่เท่าเทียมกัน โดยเฉพาะอ�ำนาจของสหภาพแรงงานนันยิ
้ ่งแตกแยก
เป็ นหลายสาขา อ�ำนาจเชิงสถาบันนัน้ ส่วนหนึง่ ก็มผี ลมาจากระบบเชิงสถาบันของ
ประเทศหนึง่ ๆ เป็ นส�ำคัญ กล่าวคือ ทรัพยากรอ�ำนาจเชิงสถาบันในรัฐที่แรงงานกับ
กลุม่ ทุนท�ำงานร่วมกัน (เช่น อาร์ เจนติน่า เยอรมนี ญี่ปน)
ุ่ จะมีให้ ใช้ ประโยชน์ได้
ในขณะที่ผ้ ใู ช้ แรงงานในประเทศที่รูปแบบของกฏหมายเอื ้อต่อหลักการตลาดเสรี
(เช่น ชิลี สหราชอาณาจักร สหรัฐอเมริ กา) มักมีทรัพยากรด้ านนี ้น้ อยกว่า การ
กระจายตัวที่แตกต่างกันนี ้เป็ นตัวก�ำหนดโครงสร้ างอ�ำนาจของสหภาพแรงงาน
ต่างๆ เพื่อการแสดงออก ท�ำนองเดียวกันกับอ�ำนาจทางสังคม ซึง่ มักเป็ นผลิตผล
ของตัวแสดงกลุ่มหนึ่ง ความคาดหวังตามบรรทัดฐาน และวาทกรรมสาธารณะ
ในสังคม ทังหมดนี
้
้หมายความว่า ในท้ ายทีส่ ดุ แล้ วเมือ่ ด�ำเนินการเรื่องหนึง่ ๆ อย่างมี
ยุทธศาสตร์ สหภาพแรงงานจะต้ องอาศัยการใช้ ทรัพยากรเชิงองค์กรในวิธีที่บริ บท
เฉพาะของประเทศหนึง่ ๆ รองรับให้ ได้ ผลสูงสุด เรื่ องส�ำคัญไม่ใช่การใช้ ทรัพยากร
ทังหมดอย่
้
างเท่าเทียมกัน แต่ต้องหาส่วนผสมที่ถกู ต้ องลงตัวเพื่อจัดการกับปั ญหา
อย่างเฉพาะเจาะจง และผู้เล่นอย่างสหภาพแรงงานสามารถเลือกด�ำเนินงานทาง
ยุทธศาสตร์ ได้ ตลอดเวลา
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