เอกสารสรุป

การลดทอนความเปนอาชญากรรมของงานให้
บริการโดยสมบูรณ์แบบในประเทศออสเตรเลีย
การลดทอนความเปนอาชญากรรมของงานให้บริการโดย
สมบูรณ์แบบคืออะไร
การทําให้งานให้บริการไม่เปนความผิดทางอาญาอย่างสมบูรณ์แบบจะช่วยถอดถอนสิงที
กําหนดเจาะจงใช้เฉพาะแค่ในงานให้บริการ นันคือ:
กฎหมายอาญาและกฎหมายใบอนุญาต และ
อํานาจของเจ้าหน้าทีตํารวจ
เพือผูใ้ ห้บริการทุกคน รวมทังผูใ้ ห้บริการทีถูกกีดกันทางกฎหมายและสังคม
การไม่นําโทษทางอาญามาใช้กับงานให้บริการ
ทําให้ผู้ให้บริการสามารถเข้าถึงกฎหมายแพ่ง
ทีมีใช้อยูไ่ ด้
การลดทอนความเปนอาชญากรรมของงานให้
บริการโดยสมบูรณ์แบบคือการยกเลิกกฎหมาย
อาญาและกฎหมายใบอนุญาตทีจําเพาะเจาะจงใช้
กับงานให้บริการทุกประเภทซึงบังคับใช้แต่กับผู้
ให้บริการ สถานทีทํางาน ลูกค้าและบุคคลทีสาม
เท่านัน กฎหมายอาญาทีใช้กับคนทุกคนยังคง
บังคับใช้โดยเจ้าหน้าทีตํารวจ
กฎหมายแพ่งบังคับใช้โดยหน่วยงานของรัฐและ
หน่วยงานทีกํากับดูแล ไม่ใช่ตํารวจ กฎหมาย
แพ่งคุ้มครองสุขภาพของประชาชน ความ
ปลอดภัย ความเปนส่วนตัว ความเปนอิสระ
สิทธิมนุษยชนและสิทธิด้านอุ ตสาหกรรมและมี
ขึนเพือใช้กับทุก ๆ คน การลดทอนความเปน
อาชญากรรมของงานให้บริการโดยสมบูรณ์
แบบจะทําให้ผใู้ ห้บริการได้รบ
ั การคุ้มครองด้าน
สุขภาพและความปลอดภัยในสถานทีทํางานและ
มีสท
ิ ธิตามกฎหมายแพ่ง

การลดทอนความเปนอาชญากรรมของงานให้บริการโดย
สมบูรณ์แบบนีไม่ใช่การลดหย่อนกฎระเบียบแต่อย่างใด
กฎหมายด้านการวางผังเมือง ด้านภาษีอากรและด้าน
อุ ตสาหกรรมยังคงมีผลบังคับใช้ การลดทอนความเปน
อาชญากรรมของงานให้บริการโดยสมบูรณ์แบบคือแนวทาง
การทํางานของหน่วยงานภาครัฐทีมีต่องานให้บริการให้เปน
ไปในทิศทางเดียวกันทังหมด
การทําให้งานให้บริการเปนความผิดทางอาญา การเพ่ง
เล็ง การกักขัง การเนรเทศและการมุง
่ สอดส่องตรวจตรา
กลุ่มผู้ให้บริการทีถูกกีดกันทางกฎหมายและสังคมนันไม่
สอดคล้องกับการลดทอนความเปนอาชญากรรมของ
งานให้ บริการ
ผูใ้ ห้บริการทีย้ายถินฐาน ผูใ้ ห้บริการตามท้องถนน ผูใ้ ห้
บริการชาวอะบอริจน
ิ และชาวทอร์เรสสเตรทไอแลนด์เดอร์ ผู้
ให้บริการทีมีเชือเอชไอวีและผูใ้ ห้บริการแบบไพรเวท (อิสระ)
จะต้องถูกยกเลิกโทษทางอาญาด้วยเช่นกัน การลดทอน
ความเปนอาชญากรรมของงานให้บริการโดยสมบูรณ์แบบ
หมายถึงการยกเลิกโทษทางอาญาทีกําหนดเจาะจงใช้เฉพาะ
แต่กับงานให้บริการให้กับผูใ้ ห้บริการทุก ๆ คน

การลดทอนความเปนอาชญากรรมของงานให้บริการโดยสมบูรณ์แบบไม่นบ
ั รวม:
กฎหมายใบอนุญาต

การขึนทะเบียนผูใ้ ห้บริการ

การออกใบอนุญาตให้ประกอบธุรกิจให้บริการทําให้
ธุรกิจงานให้บริการเกิดการแบ่งออกเปนสองระดับชัน
คือพวกทีมีใบอนุญาตกับพวกทีไม่มใี บอนุญาต ผูใ้ ห้
บริการและธุรกิจส่วนใหญ่ถก
ู ตัดสิทธิหรือไม่สามารถ
ปฏิบต
ั ิตามข้อกําหนดของกฎหมายใบอนุญาตได้ ผูใ้ ห้
บริการและธุรกิจเหล่านีจึงจําใจต้องทํางานนอก
กฎหมายซึงพวกเขาจะถูกทําให้มค
ี วามผิดทางอาญาและ
ตกเปนเปาของตํารวจ กฎหมายทีบังคับให้ผใู้ ห้บริการ
ต้องมีใบอนุญาตนีบังคับใช้โดยเจ้าหน้าทีตํารวจและ
หน่วยงานของรัฐทีได้รบ
ั อํานาจพิเศษโดยเฉพาะ ซึง
หมายความว่าเจ้าหน้าทีตํารวจก็จะเพ่งเล็งผูใ้ ห้บริการ
และสถานทีทํางานให้บริการทีพยายามปฏิบต
ั ิตาม
กฎหมายใบอนุญาตไปด้วย ตํารวจมีการใช้มาตรการการ
สอดส่องตรวจตรา การแฝงตัวและการล่อให้กระทําผิด
เช่น การทําทีเปนลูกค้า การดําเนินการบังคับใช้กฎหมาย
ของเจ้าหน้าทีตํารวจคือหัวใจสําคัญของกฎหมายใบ
อนุญาต

การขึนทะเบียนก่อให้เกิดประวัติอย่างถาวรด้วยการเชือมโยง
ข้อมูลส่วนตัวและข้อมูลส่วนบุคคลทางกฎหมายของผูใ้ ห้
บริการเข้ากับงานให้บริการ การบังคับให้ผใู้ ห้บริการต้องจด
ทะเบียนกับหน่วยงานของรัฐหรือตํารวจถือเปนการคุกคาม
ความเปนส่วนตัว ความปลอดภัยและชีวต
ิ ความเปนอยู่ ผูใ้ ห้
บริการต้องเลือกระหว่างการไม่ปฏิบต
ั ิตามเพือปกปองความ
เปนส่วนตัวกับการจดทะเบียนแล้วต้องเสียงต่อการถูกตีตรา
และการเลือกปฏิบต
ั ิไปตลอดชีวต
ิ ส่วนการตัดสินใจเลือกทีจะ
ไม่จดทะเบียนหมายความว่าบุคคลนันต้องทํางานอย่างผิด
กฎหมาย

กฎหมายและกฎการออกใบอนุญาตนันเปนสิงทีมากเกิน
ควร ไม่มค
ี วามจําเปนและมีความสินเปลืองมากในการ
บริหารจัดการ มีการนําบทลงโทษทางอาญามาใช้กับ
กิจกรรมต่าง ๆ ทีเปนเรืองปกติและเปนสิงทีจําเปนต่อ
ธุรกิจงานให้บริการ เปนเรืองทียุง
่ ยากและสินเปลืองเงิน
ทองในการปฏิบต
ั ิตาม การปฏิบต
ั ิตามอาจนํามาซึงการ
เสียเปรียบทางด้านกฎหมายและเกิดการแบ่งแยกให้
แตกต่าง สูญเสียความเปนส่วนตัว ความปลอดภัยและ
รายได้ และตกเปนเปาเพ่งเล็งจากเจ้าหน้าทีตํารวจ
การออกใบอนุญาตไม่ได้ชว่ ยสนับสนุนสิทธิของผูใ้ ห้
บริการ ความเปนส่วนตัว หรือสุขภาพและความ
ปลอดภัยในทีทํางาน นีไม่ใช่การลดทอนความเปน
อาชญากรรม บางครังการออกใบอนุญาตก็เรียกอย่าง
ไม่ถก
ู ต้องว่า "การทําให้ถก
ู ต้องตามกฎหมาย "

การแยกผูใ้ ห้บริการและธุรกิจงานให้บริการไป
อยูใ่ นสถานทีทีกําหนด
กฎหมาย การออกใบอนุญาตหรือการแบ่งเขตทีบังคับให้งาน
ให้บริการไปอยูใ่ นบริเวณโรงงานอุ ตสาหกรรมนันไม่ดต
ี ่อความ
ปลอดภัยของผูใ้ ห้บริการ ผูใ้ ห้บริการทีประสบกับปญหาเหล่านี
กล่าวว่าปญหานีครอบคลุมถึงระบบขนส่งสาธารณะทีจํากัด
หรือไม่มเี ลย แสงไฟตามท้องถนนมืดสลัว ไม่มส
ี งอํ
ิ านวยความ
สะดวกและห่างไกลจากชุมชน ปญหาเหล่านีจะยิงแย่ขนไปอี
ึ
ก
สําหรับผูใ้ ห้บริการทีทํางานกลางคืน
ไม่มห
ี ลักฐานใดทีสนับสนุนให้มก
ี ารแยกธุรกิจงานให้บริการ
หรือผูใ้ ห้บริการไปอยูใ่ น "เขตพืนทีควบคุม 18+" ผูใ้ ห้บริการ
ตังใจเลือกสถานทีทํางานโดยพิจารณาจากความเปนส่วนตัว
การเข้าถึงบริการต่าง ๆ ทีจําเปน สิงอํานวยความสะดวก
สาธารณะรวมไปถึงระบบขนส่งสาธารณะ การเข้าถึงลูกค้า
ทัศนวิสย
ั แสงสว่างและความปลอดภัย การใช้เจ้าหน้าทีตํารวจ
การออกใบอนุญาตหรือการแบ่งเขตเพือบังคับให้ผใู้ ห้บริการไป
อยูใ่ นสถานทีทีกําหนดนันไม่ใช่การลดทอนความเปน
อาชญากรรมทีสมบูรณ์แบบ

กฎข้อบังคับด้านสุขภาพทางเพศ
กฎหมายทีกําหนดให้ผใู้ ห้บริการทีเปนโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ (STI) หรือไวรัสทีติดต่อทางเลือด (BBV) เปนอาชญากรรม
กฎหมายทีบังคับให้จาํ เปนต้องใช้สงปองกั
ิ
นโรคหรือบังคับให้ต้องตรวจสุขภาพทางเพศ ล้วนแล้วแต่ไม่สอดคล้องกับการลด
ทอนความเปนอาชญากรรมของงานให้บริการทีสมบูรณ์แบบ กฎหมายเหล่านีทําให้การตราหน้างานให้บริการคงมีอยูไ่ ม่
สูญหายไปไหนและอ้างอิงจากแหล่งข้อมูลเกียวกับทางเลือกในการมีเพศสัมพันธ์อย่างปลอดภัยทีล้าสมัย พวกเขาทึกทักเอา
เองว่าผูใ้ ห้บริการจะไม่สนใจร่วมปฏิบต
ั ิตามข้อปฏิบต
ั ิในการมีเพศสัมพันธ์อย่างปลอดภัยกว่าหรือตรวจสุขภาพด้วยความ
สมัครใจเว้นแต่กฎหมายจะบังคับให้ทําเท่านัน สิงนีไม่ถก
ู ต้อง นโยบายดังกล่าวสวนทางกับสิงทีปรากฏอยูใ่ นด้านสาธารณสุข
การปฏิบต
ั ิตามข้อปฏิบต
ั ิในการมีเพศสัมพันธ์อย่างปลอดภัยกว่าและการตรวจสุขภาพทางเพศด้วยความสมัครใจเปนแนวทาง
ปฏิบต
ั ิทีดีทีสุด มีหลักฐานแสดงให้เห็นว่าการกําหนดให้งานให้บริการเปนอาชญากรรมก่อให้เกิดอุ ปสรรคมากมายหลาย
ประการต่อสุขภาพของผูใ้ ห้บริการ

การกําหนดให้ผใู้ ห้
บริการทีย้ายถินฐาน
เปนสิงผิดกฎหมาย

การกําหนดให้ผใู้ ห้บริการทีถูก
กีดกันทางกฎหมายและสังคม
เปนสิงผิดกฎหมาย

การกําหนดให้ผใู้ ห้บริการ
ตามท้องถนนเปนสิงผิด
กฎหมาย

การลดทอนความเปน
อาชญากรรมหมายถึงการไม่มี
กฎหมายจําเพาะเจาะจงทีห้ามผู้
ทีย้ายถินฐานและผูท
้ ีถือวีซา่
ชัวคราวทํางานในธุรกิจงานให้
บริการ
ผูใ้ ห้บริการทีย้ายถินฐานควรมี
สิทธิและได้รบ
ั ความคุ้มครอง
ต่าง ๆ ทังหมดเหมือนกับทีมี
ให้กับคนทํางานในท้องทีนัน ๆ
การมุง
่ เพ่งเล็งและการสอด
ส่องตรวจตราเข้มเปนพิเศษ
กับผูใ้ ห้บริการทีย้ายถินฐานซึง
เข้ามาทํางานให้บริการไม่ใช่การ
ลดทอนความเปน
อาชญากรรมของงานให้
บริการทีสมบูรณ์แบบ

ประเทศนิวซีแลนด์ (NZ) และรัฐ
นิวเซาท์เวลส์ยง
ั ไม่มก
ี ารลดทอนความ
เปนอาชญากรรมในงานให้บริการที
สมบูรณ์แบบ ผูใ้ ห้บริการบางคนได้รบ
ั
ประโยชน์อย่างมากในขณะทีกลุ่มผูใ้ ห้
บริการทีสําคัญ ๆ ไม่ได้รบ
ั ประโยชน์อันใด
และยังคงถูกกําหนดให้ผด
ิ กฎหมาย การ
ลดทอนความเปนอาชญากรรมของงาน
ให้บริการโดยสมบูรณ์แบบหมายถึงการ
ถอดถอนบทลงโทษทางอาญาทีกําหนด
เจาะจงใช้แต่กับงานให้บริการทีมีต่อผูใ้ ห้
บริการทีย้ายถินฐานและผูใ้ ห้บริการตาม
ท้องถนน จึงเลียงไม่ได้ทีกฎหมายเกียว
กับงานให้บริการในประเทศนิวซีแลนด์
และรัฐนิวเซาท์เวลส์จะถูกพิจารณาว่ายัง
มีความบกพร่องและจําเปนต้องมีการ
ปฏิรป
ู เพิมเติม

ข้อห้ามหรือกฎหมายทีพยายาม
"ควบคุม" ผูใ้ ห้บริการตามท้อง
ถนนนันไร้ประสิทธิภาพและก่อให้
เกิดความเสียงและอุ ปสรรคเพิม
มากขึน ผูใ้ ห้บริการตามท้องถนน
เช่นเดียวกับผูใ้ ห้บริการทังหลาย
ใช้กลยุทธ์การบริหารจัดการด้าน
ความปลอดภัยซึงประกอบไปด้วย
การทํางานในสถานทีทีคุ้นเคย การ
สร้างเครือข่ายกับเพือนผูใ้ ห้บริการ
การคัดกรองลูกค้าและการเจรจา
ต่อรองการให้บริการก่อนรับงาน
เมือมีการทําให้งานประเภทนีผิด
กฎหมาย การหลีกเลียงการจับกุม
คือสิงแรก ๆ ทีต้องมาก่อน ความ
ปลอดภัยของผูใ้ ห้บริการตกอยูใ่ น
ความเสียง การเอาผิดทางอาญา
และการบังคับใช้กฎหมายของเจ้า
หน้าทีตํารวจทําให้เครือข่ายเพือนผู้
ให้บริการด้วยกันต้องแตกแยก
พร้อมทังเปนการไล่ผใู้ ห้บริการให้
ออกไปจากสถานทีทีตนทํางานอยู่
ตามปกติวส
ิ ย
ั ทําให้งานบริการ
เอ้าท์รช
ิ (Outreach) ทีตามหาผู้
ให้บริการตามท้องถนนเปนเรือง
ยากลําบากและขัดขวางความ
สามารถของผูใ้ ห้บริการในการจัด
ระบบระเบียบการทํางานของตน
ทังยังสร้างอุ ปสรรคอย่างมากต่อ
ผูใ้ ห้บริการตามท้องถนนในการ
แจ้งความกับตํารวจเพราะผูใ้ ห้
บริการกลัวว่าการแจ้งความจะจบ
ลงด้วยการถูกจับกุม

การเลือกปฏิบต
ั ิทางข้อจํากัดทีมีต่อผูใ้ ห้บริการแบบไพรเวท
(หรือแบบอิสระ)
ผูใ้ ห้บริการแบบไพรเวทไม่ควรถูกจํากัดการทํางานร่วมกับผูใ้ ห้บริการคนอืน
ทังนีเพือความปลอดภัย ช่วยกันออกค่าใช้จา่ ยร่วมกัน ลดความโดดเดียวให้นอ
้ ย
ลงและเพือช่วยเหลือซึงกันและกัน ผูใ้ ห้บริการแบบไพรเวททีไม่ได้ขอ
้ งเกียวกับ
การจัดแจงงานให้แก่กันหรือจ้างงานกันนันสามารถทํางานร่วมกันได้ในรัฐ
แทสเมเนีย นอร์เทิรน
์ เทร์รท
ิ อรี (พร้อมกับมีผช
ู้ ว่ ยงานเพิมได้อีก) และในหลาย ๆ
พืนทีของรัฐนิวเซาท์เวลส์ พยานหลักฐานจากสถานทีต่าง ๆ ตามรัฐดังกล่าว
แสดงให้เห็นว่าการทํางานไพรเวทร่วมกับผูใ้ ห้บริการอีกคนนีเปนไปโดยไม่ได้สง
่
ผลทําให้สถานทีนัน ๆ เกิดความไม่นา่ อยูอ
่ าศัยขึนเลย ผูใ้ ห้บริการแจ้งว่าการ
ทํางานสามารถยืดหยุน
่ ได้มากขึน มีสข
ุ ภาพและความปลอดภัยในสถานทีทํางาน
ทีดีขน
ึ มีค่าใช้จา่ ยทีลดลงและรูส
้ ก
ึ ปลอดภัยมากขึน ในทีซึงผูใ้ ห้บริการต้อง
ทํางานตามลําพังหรือผิดกฎหมายมักจะมีการล่อซือ การคุกคามและการจับกุม
จากเจ้าหน้าทีตํารวจอยูบ
่ อ
่ ยครัง

การเลือกปฏิบต
ั ิทางข้อจํากัดทีมีในการโฆษณา
ผูใ้ ห้บริการไม่ควรเผชิญกับกฎข้อบังคับทางอาญาทีกําหนดขึนโดยเฉพาะเกียวกับการโฆษณา ในประเทศออสเตรเลีย มี
มาตรฐานระดับประเทศทีใช้กับการโฆษณาในเชิงพาณิชย์ทังหมดทังมวลอยูแ
่ ล้ว ผูใ้ ห้บริการ เช่นเดียวกับคนทีทํางานด้านต่าง
ๆ ต้องสามารถลงโฆษณางานให้บริการทีชัดเจนได้และเจรจาโดยตรงกับลูกค้าได้ล่วงหน้าก่อนทีจะรับงานโดยไม่ต้องกลัวถูก
ปรับหรือการล่อซือจากเจ้าหน้าทีตํารวจ และค่าโฆษณาต้องไม่แพงกว่างานประเภทอืน ๆ ธุรกิจงานให้บริการต้องสามารถลง
โฆษณาจ้างงานทีโปร่งใสและชัดเจนได้

ผู้ให้บริการต้องการอะไรจาก
การปฏิรูปกฎหมายงานให้บริการ
มีกฎหมายเกียวกับงานให้บริการทีแตกต่างกันในแต่ละรัฐและเขตแดนรวมทังกฎหมาย
ของรัฐบาลกลางซึงส่งผลกระทบต่อผูใ้ ห้บริการรวมไปถึงผูใ้ ห้บริการทีย้ายถินฐานด้วย
การลดทอนความเปนอาชญากรรมทีสมบูรณ์แบบหมายถึงทุกรัฐและเขตแดนต้องเพิก
ถอนกฎหมายและข้อบังคับทีเจาะจงให้งานให้บริการเปนอาชญากรรมและเพิกถอนการที
ต้องมีใบอนุญาตในการทํางาน การลดทอนความเปนอาชญากรรมคือก้าวแรกทีสําคัญใน
การได้มาซึงสิทธิของผูใ้ ห้บริการรวมไปถึงสิทธิมนุษยชนและสิทธิของผูใ้ ช้แรงงาน
การลดทอนความเปนอาชญากรรมของงานให้
บริการโดยสมบูรณ์แบบจะต้องมาพร้อมกับการ
ยกเลิกข้อจํากัดในการย้ายเข้ามาทํางานให้บริการที
ประเทศออสเตรเลียและริเริมการต่อต้านการเลือก
ปฏิบต
ั ิและการปกปองการเหยียดหยามเพือให้ผใู้ ห้
บริการได้รบ
ั ประโยชน์จากการลดทอนความเปน
อาชญากรรมและใช้ชวี ต
ิ ทีอิสระและมีชวี ต
ิ ทีมีสท
ิ ธิใน
การกําหนดอนาคตตนเองได้ ทังยังได้รบ
ั ความ
คุ้มครองตามกฎหมายจากการถูกตีตราและการ
เลือกปฏิบต
ั ิ นอกจากนียังต้องรวมไปถึงการลบและ
การทําลายบันทึก ประวัติอาชญากรรม ความผิดที
หมดอายุความอย่างสินซากและถาวรจากประวัติใน
การขึนทะเบียนผูใ้ ห้บริการทีเจาะจงใช้แค่กับงานให้
บริการ ซึงจะมีรายละเอียดส่วนบุคคลและข้อมูล
ประจําตัวของผูใ้ ห้บริการ
จะต้องมีการเปลียนแปลงและเปนการเปลียนแปลง
อย่างมีความหมายต่อกฎหมายทีจํากัดสิทธิของผูใ้ ช้
แรงงานข้ามชาติ ชาวอะบอริจน
ิ และชาวทอร์เรสส
เตรทไอแลนด์เดอร์ ผูท
้ ีใช้ยาเสพติดและกลุ่มคนเพศ
ทางเลือก LGBTIQA + เพือให้ได้รบ
ั ประโยชน์จาก
การลดทอนความเปนอาชญากรรมและใช้ได้จริงกับ
ผูท
้ ีได้รบ
ั ผลกระทบมากทีสุดจากการกําหนดให้งานให้
บริการเปนอาชญากรรม การตีตราและการเลือก
ปฏิบต
ั ิ

การจัดแจงรวบรวมข้อมูลและความคิดเห็นพร้อมทัง
ความรับผิดชอบดูแลเรืองทีเกียวข้องกับงานให้
บริการของผูใ้ ห้บริการมีความสําคัญยิงต่อการปฏิรูป
กฎหมาย กฎหมายและนโยบายทีดียงขึ
ิ นนันจะสําเร็จ
ได้ก็ต่อเมือผูใ้ ห้บริการมีสว่ นร่วมในการปฏิรูป
กฎหมายในทุกขันตอนอย่างครบถ้วน ซึงสิงนีได้
พิสจ
ู น์ให้เห็นแล้วว่าจริงทีนอร์เทิรน
์ เทร์รท
ิ อรีเมือไม่
นานมานี หากต้องการอ่านเพิมเติมเกียวกับสิงที
เกียวข้องกับการลดทอนความเปนอาชญากรรมโดย
สมบูรณ์แบบและเหตุใดการลดทอนความเปน
อาชญากรรมทีสมบูรณ์แบบจึงเปนแนวทางปฏิบต
ั ิที
ดีทีสุดในการออกกฎหมายเกียวกับงานให้บริการ
โปรดดูที scarletalliance.org.au
สการ์เล็ท อะไลอันซและสมาชิกของเราจะยังคง
ดําเนินการเสนอความคิดเห็นให้กับรัฐบาลในฐานะผูท
้ ี
มีผลประโยชน์รว่ มทีสําคัญยิงต่อการปฏิรูปกฎหมาย
ในทุกรัฐและดินแดนอย่างต่อเนืองจนกว่าจะได้มาซึง
การลดทอนความเปนอาชญากรรมทีสมบูรณ์แบบ
และนํามาใช้ปฏิบต
ั ิได้จริงอย่างมีประสิทธิภาพ เราจะ
ยังคงสนับสนุนสิทธิของผูใ้ ห้บริการและปกปองผล
ประโยชน์ทีเราได้มาและทีจะได้จากการลดทอนความ
เปนอาชญากรรมของงานให้บริการโดยสมบูรณ์แบบ
งานให้บริการก็คืองาน!

สการ์เล็ท อะไลอันซ สมาคมคนทํางานธุรกิจให้บริการประเทศออสเตรเลีย เปนองค์กรเพือผูใ้ ห้บริการระดับชาติในประเทศออสเตรเลีย ก่อตังขึนในป 1989
องค์กรเราเปนตัวแทนให้กับสมาชิกทังทีเปนผูใ้ ห้บริการรายบุคคลและองค์กรเพือผูใ้ ห้บริการ โครงการต่าง ๆ เครือข่ายและกลุ่มคณะผูใ้ ห้บริการทัวประเทศ
ออสเตรเลีย จากวิธก
ี ารทํางานของเราและจากของสมาชิกของเรา เรามีการเข้าถึงผูใ้ ห้บริการและสถานทีทํางานในธุรกิจงานให้บริการในระดับสูงอย่างต่อ
เนืองตลอดมาทังในเมืองใหญ่ ๆ และในหลาย ๆ พืนทีในเขตภูมภ
ิ าคของประเทศออสเตรเลีย สการ์เล็ท อะไลอันซ ยังคงมีบทบาทสําคัญในการให้ขอ
้ มูลใน
การกําหนดนโยบายผ่านการทํางานร่วมกับรัฐบาลและภาคสาธารณสุขทังในประเทศออสเตรเลียและระหว่างประเทศ ในประเด็นทีส่งผลกระทบต่อผูใ้ ห้
บริการในธุรกิจงานให้บริการของประเทศออสเตรเลีย

