สหภาพยุโรป: ต้ องกดดันประเทศไทยต่ อไปเพื:อให้ ยุตปิ ัญหาการค้ ามนุษย์
การปฏิบัติมิชอบต่ อแรงงานข้ ามชาติ การค้ ามนุษย์ และการลอยนวลพ้ นผิดยังคงเกิดขึน@ ต่ อไป
(กรุ งเทพฯ 24 กุมภาพันธ์ 2559) คณะกรรมาธิการยุโรป (European Commission)
ควรขยายระยะเวลาการให้ใบเหลืองกับประเทศไทยออกไปอีกหกเดือน
เพืFอประกันว่ารัฐบาลไทยจะดําเนินการอย่างเพียงพอ เพืFอแก้ปัญหาการปฏิบตั ิมิชอบด้านสิ ทธิมนุษยชน
และข้อกังวลอย่างอืFนในอุตสาหกรรมประมง ฟอร์ตS ีฟายไรต์และหน่วยงานด้านแรงงาน
สิF งแวดล้อมและสิ ทธิมนุษยชนอีกกว่า 20 แห่งกล่าวในวันนีS
ในเบืSองต้น คณะกรรมาธิการยุโรปได้มอบ “ใบเหลือง” ให้ไทยเมืFอเดือนเมษายน 2558 เนืFองจาก
“ไม่ได้ใช้มาตรการอย่างเพียงพอในการปราบปรามระดับสากลต่อการประมงทีFผดิ กฎหมาย”
ทัSงนีSเริF มจากมีการเจรจาอย่างเป็ นทางการระหว่างคณะกรรมาธิการฯ กับทางการไทย และต่อมาทางคณะกรรมาธิการฯ
ให้เวลากับประเทศไทยหกเดือนในการใช้มาตรการแก้ไขข้อบกพร่ อง
หรื อไม่เช่นนัSนอาจเสีF ยงต่อการถูกห้ามส่ งออกสิ นค้าทะเลไปยังสหภาพยุโรป ในเดือนตุลาคม 2558 คณะกรรมาธิการฯ
ได้ขยายระยะเวลาการให้ใบเหลืองออกไปอีกเป็ นเวลาหกเดือน
ฟอร์ตS ีฟายไรต์และหน่วยงานอีก 26 แห่งส่ งจดหมายถึงคณะกรรมาธิการยุโรป ในวันทีF 17 กุมภาพันธ์
เน้นให้เห็นว่าประเทศไทยยังคง “ไม่แสดงให้เห็นถึงผลลัพธ์” ในการควบคุมการทําประมงทีFผดิ กฎหมาย
การแก้ปัญหาการค้ามนุษย์ แรงงานขัดหนีS และแรงงานบังคับทีFเกิดขึSนอย่างแพร่ หลายทัวF อุตสาหกรรมอาหารทะเล
จดหมายระบุวา่ การให้ใบเหลืองของสหภาพยุโรปต่อประเทศไทยในช่วงทีFผา่ นมา
ส่ งผลให้เกิดการปฏิรูปด้านกฎหมายทีFสาํ คัญและในเชิงบวกต่ออุตสาหกรรมประมง แต่ยงั คงต้องมีการปฏิบตั ิเพิFมเติม
เพืFอประกันให้มีการบังคับใช้ตามมาตรการเหล่านีS และมีการคุม้ ครองอย่างยังF ยืนกับคนงานทุกคนในอุตสาหกรรมดังกล่าว
“เป็ นช่วงเวลาทีFประเทศไทยต้องดําเนินการเพืFอยุติการปฏิบตั ิมิชอบต่อแรงงานข้ามชาติ
และแก้ปัญหาการค้ามนุษย์ในอุตสาหกรรมประมง” เอมี สมิธ (Amy Smith) ผูอ้ าํ นวยการบริ หารฟอร์ตS ีฟายไรต์กล่าว
“ทางการไทยให้ความสําคัญกับบทบาทของสหภาพยุโรป
และสหภาพยุโรปควรใช้โอกาสดังกล่าวเพืFอนําไปสู่ การยุติการปฏิบตั ิมิชอบอย่างต่อเนืFอง
ไม่ใช่เป็ นการให้รางวัลก่อนทีFจะเกิดผลงานอย่างจริ งจัง เนืFองจากยังมีงานอีกมากทีFประเทศไทยต้องดําเนินการ”
ในช่วงปลายปี 2558 ประเทศไทยได้ออกพระราชกําหนดการประมง เพืFอแก้ปัญหาการประมงทีFผดิ กฎหมาย
และกําหนดกลไกติดตามและตรวจสอบแหล่งทีFมา
ตรวจสอบการเข้าออกของเรื อทีFเกีFยวข้องกับการประมงทีFผดิ กฎหมายและมีการตรวจสอบทีFมาของสัตว์นS าํ ทีFจบั ได้
อย่างไรก็ดี ยังคงมีขอ้ กังวลเกีFยวกับการนํานโยบายและระบบดังกล่าวไปใช้อย่างเป็ นผล
รวมทัSงการขาดความคุม้ ครองทีFเพียงพอต่อคนงานในอุตสาหกรรมประมง
ทางหน่วยงานเตือนให้เห็นถึงปั ญหาการค้ามนุษย์ดา้ นแรงงานซึFงยังเกิดขึSนต่อไปในอุตสาหกรรมประมง
ความเชืFอมโยงทีFชดั เจนมากขึSนระหว่างการทําประมงทีFผดิ กฎหมายกับปั ญหาแรงงานบังคับ
และความล้มเหลวของรัฐบาลไทยในการสอบสวนและดํานินคดีต่อเจ้าของเรื อและไต้ก๋งเรื อทีFขาดจริ ยธรรมทีFเกีFยวข้องกับก
ารทําประมงผิดกฎหมาย รวมทัSงเจ้าหน้าทีFของรัฐทีFมีส่วนร่ วมในการค้ามนุษย์
ในเดือนธันวาคม ฟอร์ตS ีฟายไรต์ได้เผยแพร่ แถลงการณ์
เรี ยกร้องให้ประเทศไทยรืS อฟืS นการสอบสวนคดีคา้ มนุษย์ต่อชาวโรฮิงญาในไทย และให้คุม้ ครองพนักงานสอบสวน พยาน

และผูเ้ สี ยหาย ภายหลังจากทีFพล.ต.ต.ปวีณ พงศ์สิรินทร์ หัวหน้าคณะพนักงานสอบสวนคดีนS ีหลบหนีไปออสเตรเลีย
เพราะถูกข่มขู่เอาชีวติ พล.ต.ต.ปวีณอธิบายกับฟอร์ตS ีฟายไรต์วา่
ทีFผา่ นมาเจ้าหน้าทีFระดับสู งของรัฐบาลได้ขดั ขวางและพยายามให้ยตุ ิการสอบสวนคดีนS ีอย่างต่อเนืFอง
ทัSงนีSเพืFอตัดตอนไม่ให้มีการเปิ ดโปงให้เห็นการกระทําผิดและการมีส่วนเกีFยวข้องของเจ้าหน้าทีFระดับสู งของรัฐบาล
นับจากนัSนมา ทางการไทยขู่จะฟ้องคดีหมิFนประมาทต่อพล.ต.ต.ปวีณ
ซึFงเป็ นยุทธวิธีทีFทางการมักนํามาใช้เพืFอปิ ดปากผูพ้ ิทกั ษ์สิทธิมนุษยชนและผูว้ จิ ารณ์รัฐบาล
ในแถลงการณ์ทีFเผยแพร่ เมืFอวันทีF 24 ธันวาคม
ฟอร์ตS ีฟายไรต์แสดงความกังวลเกีFยวกับการขาดความคุม้ ครองและการควบคุมตัวผูเ้ สี ยหายจากการค้ามนุษย์อย่างต่อเนืFองใน
ไทย
“การให้ความคุม้ ครองเป็ นหลักการสําคัญ เพืFอสนับสนุนการแก้ปัญหาการค้ามนุษย์
การทีFทางการไทยไม่ให้ความสําคัญกับการคุม้ ครองอาจเป็ นเหตุให้ผเู ้ สี ยหายต้องถูกแสวงประโยชน์เพิFมเติม
และเสีF ยงจะตกเป็ นเหยือF การค้ามนุษย์ซS าํ อีก” เอมี สมิธกล่าว “ประเทศไทยต้องยุติการควบคุมตัวผูเ้ สี ยหาย
และเริF มดําเนินการให้ความคุม้ ครองอย่างจริ งจัง”
ฟอร์ตS ีฟายไรต์แสดงความกังวลเป็ นอย่างยิงF ต่อการปฏิบตั ิของประเทศไทยต่อชาวโรฮิงญาไร้สญ
ั ชาติทีFตกเป็ นเหยืF
อการค้ามนุษย์และเดินทางเข้าสู่ ประเทศไทย
โดยพวกเขาหลบหนีมาจากการปฏิบตั ิมิชอบอย่างกว้างขวางและเป็ นระบบในพม่า
ในปั จจุบนั ยังคงมีการควบคุมตัวผูล้ S ีภยั ชาวโรฮิงญาประมาณ 400 คนในศูนย์กกั ตัวหรื อในศูนย์พกั พิงของรัฐบาลในไทย
พวกเขาไม่สามารถเดินทางกลับไปพม่า เป็ นเหตุให้ตอ้ งถูกควบคุมตัวในไทยอย่างต่อเนืFองไม่มีเวลาสิS นสุ ด
และเสีF ยงทีFจะตกเป็ นเหยือF การค้ามนุษย์ซS าํ อีก
ในช่วงสามเดือนทีFผา่ นมา ฟอร์ตS ีฟายไรต์ประเมินว่ามีชาวโรฮิงญา 22 คนซึFง “หลบหนี”
ออกจากศูนย์พกั พิงในภาคใต้ของไทย และเชืFอว่าพวกเขาตกเป็ นเหยือF การค้ามนุษย์และถูกส่ งตัวไปมาเลเซียแล้ว
นอกจากนัSน ทีFผา่ นมาประเทศไทยไม่สามารถสนับสนุนให้แรงงานข้ามชาติเข้าถึงสิ ทธิของตนเป็ นอย่างดี
ซึFงเป็ นปั จจัยขัดขวางการแก้ปัญหาการค้ามนุษย์และความพยายามทีFจะปรับปรุ งอุตสาหกรรมประมง
ขัSนตอนปฏิบตั ิเพืFอการขึSนทะเบียนแรงงานข้ามชาติในไทยยังคงเป็ นมาตรการชัวF คราว ซับซ้อนโดยไม่จาํ เป็ น
และตกอยูใ่ ต้การควบคุมของนายหน้าแรงงานทีFเอาเปรี ยบ ฟอร์ตS ีฟายไรต์กล่าว
ทางหน่วยงานระบุวา่ ประเทศไทยต้องดําเนินการตามแผนปฏิบตั ิงานในกรอบเวลาและตรวจวัดผลได้
ทัSงนีSโดยเน้นให้มีการบังคับใช้กฎหมายอย่างเป็ นผลเพืFอคุม้ ครองสิ ทธิมนุษยชน
และเพืFอประกันให้เกิดความก้าวหน้าของอุตสาหกรรมอาหารทะเลทีFชอบด้วยกฎหมาย ยังF ยืน
และสอดคล้องกับหลักจริ ยธรรม
หากประเทศไทยไม่สามารถพิสูจน์ให้เห็นถึงการปรับปรุ งให้ดีขS ึนอย่างมีนยั ยะสําคัญในช่วงหกเดือนข้างหน้า
ทางหน่วยงานเห็นว่าทางคณะกรรมาธิการยุโรปควรพิจารณาออก “ใบแดง” ให้กบั ประเทศไทย
ซึFงจะส่ งผลให้มีการห้ามการส่ งออกผลิตภัณฑ์อาหารทะเลจากไทยไปสหภาพยุโรปทัSงหมด
ในเดือนเมษายน 2558 และกุมภาพันธ์ 2559 ฟอร์ตS ีฟายไรต์มีโอกาสพบกับเจ้าหน้าทีFระดับสู งของรัฐบาลไทย
เพืFอเจรจาเกีFยวกับข้อกังวลอย่างต่อเนืFองทีFมีต่อปั ญหาการค้ามนุษย์ในไทย
เรายังได้เจรจาเกีFยวกับข้อกังวลเหล่านีSกบั เจ้าหน้าทีFของสหภาพยุโรปและสหรัฐฯ รวมทัSงตัวแทนการทูตอืFน ๆ เช่นกัน

“เรารู ้สึกยินดีทีFรัฐบาลไทยแสดงความพร้อมทีFจะเจรจาเกีFยวกับปั ญหาการค้ามนุษย์และความกังวลเกีFยวกับผูล้ S ีภยั แ
ละผูเ้ ข้าเมืองในไทย” เอมี สมิธกล่าว “อย่างไรก็ดี การเจรจาเหล่านีSตอ้ งเปลีFยนไปเป็ นการดําเนินงานอย่างเป็ นรู ปธรรมด้วย
ทัSงนีSเพืFอพิสูจน์วา่ รัฐบาลไทยปฏิบตั ิตามคํามันF สัญญาในการแก้ปัญหาอย่างจริ งจัง”
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