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สการ์ เล็ท อะไลอันซ ข้ อสรุปเรื่องการค้ ามนุษย์ ตุลาคม พ.ศ. 2553

การค้ ามนุษย์ ส่วนใหญ่ เป็ นเรื่องทีป่ ้ องกันได้
การค้ามนุษย์ในธุรกิจการค้าบริ การในออสเตรเลียเป็ นสิ่ งที่ป้องกันไม่ให้เกิดขึ้นได้โดยอาศัยบริ การช่วยเหลือสนับสนุนและความสะดวกสบายใน
การรับข่าวสารข้อมูลของผูท้ าํ งานให้บริ การที่ได้รับผลกระทบจากการค้ามนุษย์แต่มิได้ถูกบังคับให้ทาํ งานบริ การ โดยพวกเขามักจะสับสนเกี่ยวกับ
เรื่ องสิ ทธิของตนเอง และด้วยเหตุน้ ีพวกเขาจึงอาจถูกหลอกในเรื่ องของวีซ่าและสภาพของการทํางาน สมาคมผูท้ าํ งานให้บริ การในประเทศที่กาํ ลัง
พัฒนา (เช่น มูลนิธิเอ็มพาวเวอร์ ประเทศไทย) และในประเทศที่พฒั นาแล้ว (เช่น สการ์เล็ท อะไลอันซ ออสเตรเลีย) ได้ทาํ งานร่ วมกันเพื่อให้แน่ใจ
ว่าผูท้ าํ งานให้บริ การเข้าใจถึงสิ ทธิมนุษยชนของตน ผ่านทางการให้ความรู ้และการส่งต่อข้อมูลของเพื่อนร่ วมอาชีพเดียวกัน

มูลนิธิเอ็มพาวเวอร์ นาํ ขบวนแห่ ในวันผู้ทาํ งานให้ บริ การแห่ งชาติ อ่ าวซิ ดนีย์ วันที่ 2 มิถนุ ายน พ.ศ. 2553
สการ์ เล็ท อะไลอันซ ออสเตรเลีย จัดตั้งขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2532 เป็ นหน่วยงานระดับสูง ปฏิบตั หิ น้าที่แทนผูท้ าํ งานให้บริ การและองค์กรของผูท้ าํ งาน
ให้บริ การ งานของเรารวมถึงการปกป้ องการตัดสิ นใจด้วยตนเองและสิ ทธิมนุษยชนของผูท้ าํ งานให้บริ การที่ยา้ ยถิ่นฐานเข้ามาอยูใ่ นออสเตรเลีย ใน
บรรดาเจ้าหน้าที่ อาสาสมัคร สมาชิกและผูน้ าํ ของเรานั้น มีท้ งั ผูท้ าํ งานให้บริ การไทย จีน และ เกาหลี รวมอยูด่ ว้ ย
มูลนิธิ เอ็มพาวเวอร์ ประเทศไทย จัดตั้งขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2531 ทํางานร่ วมกับผูท้ าํ งานให้บริ การไทย และขณะนี้มีศูนย์ภูมิภาคอยูแ่ ปดแห่ง มูลนิธิฯได้รับ
รางวัลชนะเลิศสิ ทธิมนุษยชนไทยแห่งชาติประจําปี พ.ศ. 2549 มีผทู ้ าํ งานให้บริ การไทยเป็ นจํานวนมากอยูใ่ นโครงการช่วยเหลือผูต้ กเป็ นเหยือ่ การค้า
มนุษย์ คนเหล่านี้ตกเป็ นที่หมายของอาชญากรรมการค้ามนุษย์ในออสเตรเลีย
ซี เท็ง ฮ่องกง เป็ นองค์กรที่เกี่ยวข้องกับผูท้ าํ งานให้บริ การ มีหน้าที่บริ หารความช่วยเหลือนอกสถานที่ พัฒนาทรัพยากรและนโยบายในฮ่องกงและ
มาเก๊า และทํางานร่ วมกับผูท้ าํ งานให้บริ การที่อพยพเข้าเมืองมาเป็ นระยะเวลามากกว่าสิ บปี

สการ์เล็ท อะไลอันซ (ออสเตรเลีย), มูลนิธิเอ็มพาวเวอร์ (ประเทศไทย) และ ซี เท็ง (ฮ่องกง) ได้ทาํ งานร่ วมกันอย่างใกล้ชิดในประเด็นของการย้าย
ถิ่นฐานในภูมิภาคนี้ – ด้วยการให้ความช่วยเหลือแก่ผทู ้ าํ งานให้บริ การ แบ่งปั นข้อมูล ฝึ กอบรมกันและกัน และหารื อเกี่ยวกับประสบการณ์ ขณะนี้
ทั้งสามองค์กรกําลังดําเนินงานร่ วมกันในการเตรี ยมการประชุมด้านผูอ้ พยพเข้าเมืองของสการ์เล็ท อะไลอันซ (จากปี พ.ศ. 2548 ถึงปั จจุบนั ) สการ์
เล็ท อะไลอันซได้วางตัวอาสาสมัคร AYAD ร่ วมกับมูลนิธิเอ็มพาวเวอร์ (จากปี พ.ศ. 2551 จนถึงปั จจุบนั ) และซี เท็ง เข้าร่ วมกับสการ์เล็ท
อะไลอันซในการสํารวจเรื่ องผูท้ าํ งานให้บริ การจีนในออสเตรเลีย (จากปี พ.ศ. 2548 จนถึงปั จจุบนั )

สการ์ เล็ท อะไลอันซและมูลนิธิเอ็มพาวเวอร์ พบกับกรรมาธิ การการกีดกันทางเพศ ลิซ บรอเดอริ ค มิถนุ ายน พ.ศ. 2553

องค์ กรผู้ให้ บริการให้ บริการเรื่องการป้ องกันการค้ ามนุษย์ และการส่ งมอบต่ อ – ระหว่างเดือนมกราคมถึงเดือนมิถุนายน พ.ศ. 2553 สการ์เล็ท อะไล
อันซได้จดั การประชุมนอกสถานที่ครอบคลุมถึง 40 ครั้ง และได้แลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นกับผูใ้ ห้บริ การกว่า 600 คน รวมแล้วเป็ นการติดต่อสื่ อสารที่
มากกว่า 20,000 คน ต่อปี สมาชิกภาพของเรา มูลนิธิเอ็มพาวเวอร์ซ่ ึงเป็ นองค์กรที่ร่วมงานกับเราได้สื่อสารกับผูใ้ ห้บริ การทางภาคเหนือของประเทศ
ไทย 842 คน ผ่านการติดต่อนอกสถานที่รายสัปดาห์เป็ นประจํา จัดรายการประจําวันทางวิทยุ และการประชุมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นปี ละสี่ ครั้ง
การติดต่อสื่ อสารเหล่านี้ติดต่อกับผูท้ าํ งานให้บริ การทั้งที่ยงั อยูใ่ นประเทศไทยและก่อนหน้าที่จะเดินทางมายังออสเตรเลีย รวมถึงผูใ้ ห้บริ การไทยใน
ออสเตรเลีย ให้การศึกษาเกี่ยวกับการป้ องกันการค้ามนุษย์ การส่งมอบต่อ และข้อมูลด้านสิ ทธิมนุษยชน
การป้ องกันทีม่ คี ุณภาพ งานส่ งมอบต่ อและการให้ ความรู้ แก่ เพือ่ นร่ วมอาชีพ เพิม่ คุณประโยชน์ ในการต่ อต้ านการค้ ามนุษย์ ทรี่ ัฐบาลออสเตรเลียกําลัง
ดําเนินงานอยู่ในขณะนี้ – โดยการแปลข้อมูลวีซ่าและกฎหมายการทํางานบริ การในออสเตรเลีย สมาคมผูท้ าํ งานให้บริ การกําลังทํางานเคียงคู่ไปกับ
กระทรวงการเข้าเมืองและการเป็ นพลเมือง กรมตํารวจสหพันธรัฐ และกระทรวงการยุติธรรม ระหว่างเดือนธันวาคม 2552 และเดือนมิถุนายน 2553
ทางสมาคมฯได้ประสานงานกับเครื อข่ายต่างๆ มากกว่า 20 สํานักงาน ซึ่งเป็ นตัวแทนที่มีส่วนเกี่ยวข้องต่อการค้ามนุษย์ของออสเตรเลีย
การสํารวจเพือ่ พัฒนาโดยอาศัยข้ อพิสูจน์ หลักฐาน – สําหรับโปรแกรมที่สะท้อนให้เห็นภาพจริ งของการค้ามนุษย์ สการ์เล็ท อะไลอันซกําลังนํา
โครงการสํารวจระดับประเทศออกดําเนินการร่ วมกับสถาบันอาชญาวิทยาออสเตรเลีย และจะเสนอประเด็นเรื่ องการค้ามนุษย์ในเดือนมิถุนายน พ.ศ.
2554 ถึงแนวโน้มที่ปรากฎขึ้น รวมถึงความจําเป็ นที่ตอ้ งให้ความรู ้เกี่ยวกับเรื่ องวีซ่า สิ ทธิมนุษยชนและสภาพของสถานที่ทาํ งานแก่ผใู ้ ห้บริ การอพยพ
เข้าเมืองในออสเตรเลียเป็ นภาษาไทย จีน และ เกาหลี สื บไป
_____________________

