ประสานร ัฐบาลอินโดช่วยเหยือ
่ ลูกเรือประมงไทย
“อดุลย์”ระดมทีม-ให ้ดีเอสไอร่วมทำคดี
่ ว่ น
เผยมีเด็กอำยุตำ่ กว่ำ 15 ปี -วอนขอปั จจัยสีด
19/3/2558
----------------------เมือ
่ วันที่ 19 มีนำคม 2558 ทีก
่ ระทรวงพัฒนำสังคมและควำมมั่นคงของมนุษย์(พม.)พล.ต.อ.อดุลย์ แสง
สิงแก ้ว รัฐมนตรีพม. ให ้สัมภำษณ์ถงึ กรณีมล
ี ก
ู เรือประมงไทยจำนวนมำกตกทุกข์ได ้ยำกอยู่ทเี่ กำะอัมบน
ในหมู่เกำะโมลุกกะ ประเทศอินโดนีเซีย เนื่องจำกถูกหลอกและถูกบังคับไปทำงำนในเรือประมง ว่ำตนได ้
ั ถึงจำนวนแรงงำนทีต
กำชับหน่วยงำนทีเ่ กีย
่ วข ้องให ้ติดตำมตรวจสอบข ้อมูลเพิม
่ เติมให ้แน่ชด
่ กเป็ นเหยือ
่
และติดค ้ำงอยู่ทเี่ กำะอัมบน โดยขณะนี้ได ้มอบหมำยให ้ปลัดพม. ดำเนินกำรประสำนกระทรวงกำร
ต่ำงประเทศ กระทรวงแรงงำน และกรมสอบสวนคดีพเิ ศษหรือดีเอสไอ เพือ
่ หำรือถึงแนวทำงกำร
ช่วยเหลือเยียวยำและดำเนินคดีเอำผิดต่อนำยจ ้ำง
รัฐมนตรีพม.กล่ำวว่ำในเบือ
้ งต ้นทีไ่ ด ้รับรำยงำนจำกเจ ้ำหน ้ำทีม
่ ูลนิธเิ ครือข่ำยส่งเสริมคุณภำพชีวต
ิ แรงงำน
หรือ LPN ทีไ่ ด ้ลงพืน
้ ทีช
่ ว่ ยเหลือแรงงำนไทยในอินโดนีเซีย พบว่ำมีแรงงำนทีต
่ กค ้ำงอยู่ถงึ 500-600 คน
ซึง่ ทำงรัฐบำลไทยจะเร่งประสำนทำงกำรอินโดเพือ
่ ช่วยดำเนินกำรตรวจสอบข ้อมูลจำนวนคนไทยตกค ้ำง
ั และช่วยเหลือส่งกลับประเทศไทยอย่ำงเร่งด่วน ส่วนเหยือ
ให ้แน่ชด
่ ทีเ่ ป็ นชำวต่ำงชำติ พม่ำ ลำว กัมพูชำ
นัน
้ จะช่วยประสำนไปยังสถำนทูตของแต่ละประจำประเทศในประเทศไทยให ้ดำเนินกำรช่วยเหลือต่อไป
“หำก LPN หรือทำงกำรอินโดฯ ต ้องกำรให ้รัฐบำลไทยส่งทีมเข ้ำไปสำรวจและช่วยเหลือแรงงำน เรำก็
พร ้อมทีจ
่ ะส่งทีมเฉพำะกิจไปช่วยตรวจสอบ พร ้อมทัง้ ส่งทีมแพทย์ทจ
ี่ ะไปช่วยดูแลสุขภำพของแรงงำนที่
ป่ วยอยู่ทน
ี่ ั่น ปั ญหำกำรค ้ำมนุษย์ถอ
ื เป็ นเรือ
่ งสำคัญทีร่ ัฐบำลให ้ควำมสนใจ หลังจำกรัฐบำลได ้เข ้ำมำ
ดำเนินกำรจัดระเบียบแรงงำนทำให ้ปั ญหำนี้เบำบำงลง”พล.ต.อ.อดุลย์ กล่ำว
รัฐมนตรีพม.กล่ำวว่ำในปี ทีแ
่ ล ้ว ได ้มีกำรจับกุมนำยจ ้ำงหรือเจ ้ำของเรือ 5 ครัง้ ช่วยเหลือลูกเรือทีถ
่ ูก
หลอกไปทำงำนและตกค ้ำงได ้ถึง 40 คน แต่เป็ นกรณีเหยือ
่ ทีต
่ กค ้ำงมำนำน ไม่ใช่กรณีทเี่ กิดขึน
้ ใหม่
โดยในขณะนี้รฐ
ั บำลกำลังเร่งผลักดันให ้เกิดกำรแก ้กฎหมำยคุ ้มครองแรงงำนให ้ดีขน
ึ้ ซึง่ กำลังพิจำรณำ
ในสภำ วำระ 2 เพือ
่ ให ้มีมำตรกำรป้ องกันกำรค ้ำมนุษย์ทม
ี่ ป
ี ระสิทธิภำพ และคุ ้มครองผู ้แจ ้งเบำะแส
รวมถึงเจ ้ำหน ้ำทีด
่ ำเนินกำรช่วยเหลือ ซึง่ จะช่วยป้ องกันปั ญหำ และดำเนินคดีถงึ ต ้นตอได ้มำกขึน
้
ขณะเดียวกันทีป
่ ระเทศอินโดนีเซียในช่วยบ่ำยวันเดียวกัน น.ส.ปฏิมำ ตัง้ ปรัชญำกูล ผู ้จัดกำรLPN ได ้
ประสำนกับสำนักงำนตำรวจตรวจคนเข ้ำเมือง แผนกสิทธิมนุษยชน เกำะอัมบน เพือ
่ ขอนำแรงงำนไทย
13 คน เข ้ำพักทีต
่ ำรวจตรวจคนเข ้ำเมือง(ตม.)เพิม
่ หลังทรำบว่ำ มีกำรส่งแรงงำนพม่ำกลับไปแล ้วทำให ้มี
ห ้องว่ำงซึง่ จนถึงขณะนี้มค
ี นไทยอยู่ในกำรดูแลของตม.แล ้ว 23 คน ส่วนแรงงำนกัมพูชำมี 5 คน พม่ำ 5
คน และ ลำว 2 คน ซึง่ มีเด็กไทยและลำว ทีถ
่ ูกหลอกมำทำงำนตัง้ แต่อำยุ 13 จำนวน 2 คน รวมแรงงำน
เพือ
่ นบ ้ำน 12 คน ยังอยู่ในทีพ
่ ักชัว่ ครำวทีช
่ ำวอินโดนีเซียให ้กำรช่วยเหลือ รวม 45 คน
น.ส.ปฏิมำ กล่ำวว่ำ กำรช่วยเหลือแรงงำนไทยทีเ่ กำะอัมบน ทำงมูลนิธฯิ ได ้ลงพืน
้ ทีต
่ งั ้ แต่ เดือนสิงหำคม
2557 สำมำรถช่วยเหลือแรงงำนไทยกลับบ ้ำนได ้แล ้ว 6 ชุด รวม 61 คน เป็ นแรงงำนเด็กอำยุไม่ถงึ 15 ปี
2 คน แต่ยังมีแรงงำนต ้องกำรกลับบ ้ำนจำนวนมำก ทำให ้มูลนิธฯิ ต ้องลงพืน
้ ทีอ
่ ย่ำงต่อเนื่อง เนื่องจำก
ขัน
้ ตอนของรัฐจะดำเนินกำรหลัง ทำงมูลนิธน
ิ ำตัวแรงงำนทีข
่ อควำมช่วยเหลือ มำบันทึกประวัตเิ พือ
่ ส่ง
่ สำนักงำนตำรวจตรวจคนเข ้ำเมือง อินโดนีเซีย แผนกสิทธิมนุษยชน เกำะอัมบน ทำง ตม.
รำยชือ
่ ให ้
อินโดนีเซีย จะตรวจสถำนะบุคคล บันทึกประวัตเิ ป็ นผู ้ประสบปั ญหำจำกเรือประมง ก่อนจะส่งรำยชือ
สถำนทูตไทยประจำอินโดนีเซีย ดำเนินกำรส่งกลับไทย ซึง่ ทีผ
่ ่ำนมำทำงสถำนทูตไทย ณ กรุงจำกำร์ตำ
ได ้ช่วยเหลือเรือ
่ งเอกสำรและกำรเดินทำงกลับ เมือ
่ ถึงไทย ขณะทีพ
่ ม.ต ้องรอรับตัวไปคัดแยก หำกเป็ น
เหยือ
่ จำกกำรค ้ำมนุษย์ ก็จะนำเงินกองทุนกำรค ้ำมนุษย์มำจ่ำยค่ำตัว๋ เครือ
่ งบินให ้ ถ ้ำไม่ใช่เหยือ
่ ก็ต ้องใช ้
หนี้คน
ื รัฐ

"โชคดีวำ่ ตม.อินโดนีเซีย มีแผนกสิทธิมนุษยชน Human Rights ทีท
่ ำงำนด ้วยหลักมนุษยธรรม และเขำ
่ ปลอมเอกสำร seaman book หนังสือคนประจำเรือ เมือ
รู ้ปั ญหำนี้ด ี ว่ำแรงงำนเหล่ำนี้ถูกปลอมชือ
่ ตกเรือ
ก็จะไม่มเี อกสำรอะไร เขำจึงช่วยเหลือ แต่ปัญหำคือ ตม.อินโดฯจะรับได ้ครัง้ ละ 10 คน เพรำะห ้องมี
จำกัด และงบประมำณน ้อย ทำให ้เรำต ้องช่วยค่ำอำหำร ต ้องใช ้เงินค่ำอำหำรคนละ 45,000 rp.id. หรือ
150 บำท ต่อวัน : คน และต ้องอยู่ทน
ี่ ี่ประมำณ 2 อำทิตย์ จึงอยำกให ้รัฐช่วยดำเนินกำรอย่ำงเร่งด่วน
้ ผ ้ำ ปั จจัย 4 เพรำะพวกเขำไม่มเี งิน และบำงคนเมือ
โดยเฉพำะค่ำอำหำร เสือ
่ หนีจำกเรือ มำอยู่บนฝั่ ง ก็
กลำยเป็ นคนผี ต ้องเร่ร่อน บำงคนก็บำดเจ็บ พิกำร และบำงรำยถูกฝั งเป็ นศพไร ้ญำติ จึงอยำกให ้รั ฐจัดชุด
เฉพำะกิจมำช่วยเหลือด่วน”น.ส.ปฎิมำ กล่ำว
-----------------ขอบคุณภำพจำกLPN

