INDUSTRIALL LOGO; Resolution on Youth
ข้อมติ เรื่องเยาวชนที่การประชุมคองเกรสรับรอง

อนาคตเป็ นของเรา และอนาคตก็คือตอนนี้ !
โลกของการทางานกาลังเปลีย่ นแปลงไปอย่างรวดเร็วและวิกฤตระบาดโควิด19
ส่งผลกระทบทีเ่ ลวร้ายต่อคนรุ่นเยาว์ สาหรับคนรุ่นเยาว์ส่วนใหญ่ในปั จจุบนั
การไม่มงี านทา สัญญาจ้างทีไ่ ม่ม ั ่นคง
ค่าจ้างทีต่ ่าและไม่มหี ลักประกันสังคมได้กลายเป็ นบรรทัดฐานปกติในชีวติ พวกเขาไปแล้ว
ในส่วนสหภาพแรงงานเองนัน้ บทบาทและการมีส่วนร่วมของคนรุ่นเยาว์อยู่ในระดับทีต่ ่า
สหภาพต้องผลักดันเพื่อเปลีย่ นแปลงแนวโน้มดังกล่าวนี้เพื่อให้สมาชิกสหภาพรุ่นเยาว์มพี ้ื
นทีแ่ ละทรัพยากรทีจ่ ะมีส่วนร่วมขับเคลื่อนงานสหภาพอย่างแข็งขันในวิธที เ่ี ขาต้องการและ
อานวยประโยชน์ต่อการทากิจกรรม
และพัฒนาศักยภาพให้พวกเขาเติบใหญ่เป็ นผูน้ าในอนาคต
เพราะนี่คอื การสร้างหลักประกันสาหรับอนาคตของขบวนสหภาพแรงงานทัวโลกด้
่
วย
เพื่อให้คนงานรุ่นใหม่เห็นความสาคัญของสหภาพ เราจึงมีขอ้ เรียกร้องดังต่อไปนี้
1. เราเรียกร้องให้เยาวชนเป็ นส่วนหนึ่ งของกลไกที่มอี านาจตัดสิ นใจ
คนงานอายุน้อยส่วนใหญ่เห็นคุณค่าของสหภาพแรงงาน
และเสียงของคนงานรุ่นเยาว์มคี วามสาคัญต่อภารกิจการสร้างสหภาพแรงงานทีแ่ ข็ง
แกร่งทีส่ อดรับกับความต้องการของคนงานทุกคน
สมาชิกสหภาพรุ่นเยาว์ตอ้ งมีทน่ี งร่
ั ่ วมโต๊ะการหารือเพื่อให้ม ั ่นใจว่า
การตัดสินใจบนโต๊ะเหล่านี้ส่งเสริมบทบาทของพวกเขาและส่งเสริมการจัดตัง้ คนงา
นรุ่นใหม่
และเป็ นตัวแทนสาหรับประเด็นปั ญหาต่างๆทีค่ นงานรุ่นเยาว์ประสบในสถานทีท่ างา
นและในชุมชนของพวกเขา
2. อินดัสตริออลจะสร้างวิธกี ารอย่างเป็ นรูปธรรมในการเพิม่ การส่วนร่วมของเยาวชน
อินดัสตริออลจะส่งเสริมอย่างแข็งขันให้องค์กรสมาชิกทุกรายเพิม่ การมีส่วนร่วมขอ
งเยาวชนให้มากขึน้ ในกิจกรรมอินดัสตริออลทัง้ หมด,
ในคณะกรรมการติดตามการปฏิบตั ติ ามข้อตกลงจีเอฟเอ
และในโครงสร้างทีม่ อี านาจตัดสินใจ
3. เราเรียกร้องให้มีแคมเปญการจัดตัง้ เยาวชน

หากว่าสหภาพแรงงานจริงจังเกีย่ วกับการมีตวั แทนของเยาวชน
อินดัสตริออลระดับโลกและระดับผูน้ าในองค์กรสมาชิกควรสนับสนุนแคมเปญเฉพา
ะทางทีเ่ น้นเยาวชน
ควรจัดสรรทรัพยากรและงบประมาณอย่างเป็ นรูปธรรมทีท่ าได้จริง
พร้อมทัง้ เวลาทางานทีเ่ พียงพอในการจัดตัง้ คนงานเยาวชนคนรุ่นใหม่
โดยมุง่ เน้นในประเทศทีส่ หภาพแรงงานยังมีโครงสร้างทีไ่ ม่แข็งแกร่งหรือทรัพยากรไ
ม่เพียงพอ
4. เราเรียกร้องให้มีโครงการแลกเปลี่ยนและเสริมศักยภาพในระดับภูมิภาค
และในระดับโลก
เพื่อสร้างความแข็งแกร่งในระดับโลกและเพื่อทีจ่ ะประสบความสาเร็จในการดึงเอาค
นรุ่นใหม่ในสถานทีท่ างานทุกแห่งเข้ามามีส่วนร่วมในสหภาพแรงงานของเรานัน้
เราจาเป็ นต้องสร้างความสัมพันธ์กบั คนงานรุ่นเยาว์จากทีอ่ ่นื ๆทัวโลก
่
โครงการติดพลังให้กบั คนงานรุน่ ใหม่และโอกาสทีจ่ ะได้รบั ความรูแ้ ละโครงการแลกเ
ปลีย่ นจะเปิ ดโอกาสให้เราได้เรียนรูจ้ ากกันและกันและสร้างวิธใี หม่ๆทีไ่ ด้ผลในระดม
ให้เยาวชนเข้ามาร่วม
5. เราเรียกร้องให้มีหลักสูตรเรียนรู้สาหรับเยาวชนกับหลักสูตรสาหรับนักส
ตรีนิยมรุ่นเยาว์
เพื่อเตรียมนักกิจกรรมเยาวชนและนักเคลื่อนไหวเรื่องผูห้ ญิงเพื่อก้าวขึน้ มาเป็ นผู้
นา เราจาเป็ นต้องมีโครงสร้างและการเสริมสร้างศักยภาพทีเ่ อือ้ อานวย
โดยหลักสูตรดังกล่าวอาจจะจัดให้มขี น้ี ในระดับภูมภิ าคหรือระดับประเทศ
6. เราเรียกร้องให้เยาวชนมีส่วนร่วมในการเจรจาเรื่องใดก็ตามที่เกี่ยวข้อง
กับอนาคตของพวกเรา
งานสาหรับคนรุ่นใหม่มกั จะเป็ นงานทีไ่ ม่ม ั ่นคง
ไม่ว่าจะเป็ นด้วยเงือ่ นไขสัญญาจ้างหรือค่าจ้างทีไ่ ม่ม ั ่นคง
เราจึงเรียกร้องงานทีม่ คี ุณค่าและมีคุณภาพทีท่ าให้คนงานอายุน้อยสามารถมองเห็
นอนาคตตนเองทีม่ ั ่นคงและมีความมั ่นใจ
และวิธที จ่ี ะประกันว่าสิง่ นี้จะเกิดขึน้ ได้นนั ้ ก็ดว้ ยการทีค่ นงานอายุน้อยเข้าไปมีสว่ นร่ว
มเวลาเจรจาข้อตกลงสภาพการจ้างงานและในการเจรจานโยบายการจ้างงาน
7. เราเรียกร้องให้ยุติความรุนแรงด้วยเหตุแห่งเพศสภาพ
ความรุนแรงด้วยเหตุแห่งเพศสภาพยังคงเป็ นปั ญหาทีม่ อี ยู่จริง
ยังคงปรากฏว่ามีการคุกคามทางเพศในสถานทีท่ างานและในสหภาพแรงงานเรา
เราเยาวชนคนงานรุ่นใหม่แห่งอินดัสตริออลปฏิเสธความรุนแรงด้วย
เหตุแห่งเพศสภาพ! เราต้องการพืน้ ทีป่ ลอดภัยสาหรับผูห้ ญิง

เราต้องการให้มกี ารรณรงค์สร้างความตระหนักรูเ้ กีย่ วกับเพศสภาพในทุกๆสหภาพ
และสถานทีท่ างานของเรา
และเราเรียกร้องให้มกี ารให้สตั ยาบรรณอนุสญ
ั ญาไอแอลโอ 190
ในทุกประเทศทีม่ เี ราเป็ นตัวแทน
8. เราเรียกร้องงาน ค่าจ้างและสิ ทธิ ที่เท่าเทียม
เพราะความเหลื่อมล้า ผูห้ ญิงจึงได้รบั ผลกระทบซ้าเติมจากความไม่ม ั ่นคง
ตกงานและความยากจน
เราต้องตอกย้าให้เห็นถึงปัญหาของคนงานเยาวชนหญิงทีท่ างานในภาคการผลิตเดี
ยวกับเรา พร้อมทัง้ ส่งเสริมให้มกี ารจ้างงานผูห้ ญิง
โดยเฉพาะอย่างยิง่ ในงานทีผ่ หู้ ญิงถูกกีดกันไม่ให้ทาด้วยข้ออ้างด้านจารีตประเพณี
9. เราเรียกร้องให้สหภาพแรงงานเคารพเสียงของทุกคน
เราต้องการให้องค์กรสมาชิกอินดัสตริออลเป็ นสหภาพทีม่ คี วามเป็ นประชาธิปไตยที่
ซึง่ ทุกคนมีสทิ ธิมเี สียงอย่างทัวหน้
่ า
ให้เป็ นสหภาพทีซ่ ง่ึ ไม่มกี ารเลือกปฏิบตั ติ ่อคนงานด้วยเหตุแห่งอายุ เพศ
แหล่งกาเนิด วิถแี ห่งเพศ ชาติพนั ธุ์ สถานภาพทางสังคม ศาสนาหรือวัฒนธรรม
เราต้องการโลกทีไ่ ม่มกี ารเลือกปฏิบตั ิ
10. เราเรียกร้องการสร้างสมดุลให้กบั ชีวิตและการทางานที่ดีขนึ้ กว่าปัจจุบนั
วิกฤตสภาพภูมอิ ากาศ
การเปลีย่ นโฉมของโลกแห่งการทางานและการจ้างงานทีไ่ ม่ม ั ่นคงขึน้ เรื่อยๆ
การเติบใหญ่ของเศรษฐกิจฟรีแลนซ์และงานแพลตฟอร์มล้วนกระทบต่ออนาคตของ
เราทัง้ สิน้ โลกแห่งการทางานกาลังเปลีย่ นไป เทคโนโลยีใหม่ๆสร้างโอกาสใหม่ๆ
ซึง่ เอือ้ อานวยต่อการสร้างสมดุลให้กบั ชีวติ และการทางาน
เราต้องการเป็ นแรงขับเคลื่อนความเปลีย่ นแปลงดังกล่าวนี้
11. เราเรียกร้องให้มีฝึกอบรมอย่างต่อเนื่ องและในเชิ งลึกในประเด็นที่เกี่ยวโย
งกับโลกของการทางาน
เพื่อให้คนรุ่นใหม่ทท่ี างานในภาคอุตสาหรรมได้ยกระดับทักษะและติดพลังให้กา้ วขึ้
นไปสู่ความรับผิดชอบทีม่ อี านาจในการตัดสินใจ
12. เราเรียกร้องให้มีเครือข่ายติ ดต่อสื่อสารกันในหมู่เยาวชนเพื่อหนุนเสริม
แคมเปญจัดตัง้ คนรุ่นใหม่
เราเชื่อว่าเราต้องเข้าไปอยู่ในทีท่ ค่ี นงานอายุน้อยๆเขาอยู่กนั เพือ่ ดึงพวกเขาให้เข้าม
าร่วมกับสหภาพ
เครือข่ายติดต่อสื่อสารของเยาวชนจะเป็ นกลไกกระจายข่าวสารเชิงบวกเกีย่ วกับสห

ภาพ
และเล่าสู่กนั ฟั งในเรื่องวิธที างานทีจ่ ะดึงคนรุ่นใหม่เข้าร่วมและแสดงให้เห็นว่าสหภา
พฯสาคัญสาหรับคนงานรุ่นใหม่ทวโลก
ั่
13. เราเรียกร้องสัญญาจ้างงานมาตรฐานที่ประกันสิ ทธิ ของคนงานรุ่นเยาว์ทั ่
วโลก
เราปฏิเสธการปฏิรปู กฏหมายแบบถอยหลังเข้าคลองทีส่ ร้างอุปสรรคต่องานและควา
มมั ่นคงทางสังคม
อินดัสตริออลควรเป็ นแรงขับเคลือ่ นสาหรับองค์กรสมาชิกในการต่อสูเ้ พื่อให้ได้มาซึ่
งการปฏิรปู กฏหมายแรงงานทีก่ า้ วหน้า ทีส่ ร้างหลักประกันสาหรับงาน
รายได้และความมั ่นคงทางสังคม
14. เราเรียกร้องให้มกี ารถ่ายทอดประสบการณ์และความรูอ้ ย่างต่อเนื่อง
เราไม่ได้ปฏิเสธทุกสิง่ ทีค่ นรุ่นก่อนเราสั ่งสมมา ตรงกันข้าม เราเห็นคุณค่า
ดังนัน้ เราจึงต้องการโครงการพีเ่ ลีย้ งเพื่อเป็ นช่องทางแลกเปลีย่ นและพูดคุยกับผูน้ า
ของเรา
เพื่อบรรลุซง่ึ ทุกประการทีก่ ล่าวมา เราเรียกร้องให้องค์กรสมาชิกอินดัสตริออลสนับสนุน
เราเรียกร้องกับผูน้ าทัง้ ปวง
เราต้องการร่วมสร้างพลังคนงานและร่วมปกป้ องสิทธิแรงงานเคียงข้างไปกับพวกท่าน
ได้เวลาแล้วทีพ่ งึ แบ่งปั น เปิ ดพืน้ ทีใ่ ห้คนรุ่นใหม่เข้ามามีบทบาท มีส่วนร่วม
และมีตวั แทนอยู่ในโครงสร้างสหภาพแรงงานเรา
ในส่วนของพวกเรา คนงานทีเ่ ป็ นคนรุ่นใหม่จาเป็ นต้องส่งเสียงเรียกร้อง
พร้อมทัง้ ปรับปรุงแนวคิดและจุดยืนของเรา เพื่อการนี้เราจึงเรียกร้องให้มกี ารเปิ ดพืน้ ที่
มีเวทีสาหรับคนรุ่นใหม่เป็ นการเฉพาะ
พร้อมด้วยทรัพยากรและอานาจทีจ่ ะเอือ้ อานวยให้พน้ื ทีแ่ ละเวทีเหล่านี้สร้างประโยชน์ได้อย่
างแท้จริง เราต้องการแสดงตัวตนและจุดยืนทัง้ ในระดับภูมภิ าคและระดับนานาชาติ
เราต้องการให้อนิ ดัสตริออลและองค์กรสมาชิกอินดัสตริออลรับรองเวทีหรือพืน้ ทีเ่ หล่านี้อย่
างเป็ นทางการ
อินดัสตริออลกับองค์กรสมาชิกควรทีจ่ ะให้ความสาคัญกับการตรวจประเมินผลการทางาน
ของเยาวชนในระดับภูมภิ าคและระดับประเทศ
ซึง่ จะเป็ นข้อมูลสาคัญบ่งชีถ้ งึ ระดับของงานเยาวชนในภูมภิ าคและในระดับประเทศ
ขณะเดียวกันก็ควรเป็ นกาลังหลักในการวางรากฐานโครงสร้างคณะกรรมการเยาวชนในอ
งค์กรสมาชิก
สาหรับภูมภิ าคอัฟริกาใต้ทะเลทรายซาฮาร่า
อินดัสตริออลประกันว่าคณะกรรมการเยาวชนภูมภิ าคฯทีไ่ ด้รบั เลือกตัง้ มาจะผสานเข้าไปเ
ป็ นส่วนหนึ่งของโครงสร้างอินดัสตริออลและในโครงสร้างขององค์กรสมาชิก
เพื่อให้คณะกรรมการชุดดังกล่าวสามารถปฏิบตั หิ น้าทีไ่ ด้ทนั ที

และเพื่อให้ม ั ่นใจว่าโครงสร้างคณะกรรมการเยาวชนมีตวั ตนอย่างเป็ นทางการทัง้ ในระดับป
ระเทศ ภูมภิ าคและในระดับโลก
อินดัสทริออลกับองค์กรสมาชิกจะดาเนินความพยายามอย่างเต็มทีใ่ นการพัฒนาศักยภาพ
และสมรรถนะของคนงานเยาวชนเพื่อให้พวกเขามีส่วนร่วมอย่างเต็มทีแ่ ละแข็งขันในกิจกร
รมทัง้ หมดของสหภาพและในกระบวนการตัดสินใจของสหภาพ
คณะกรรมการบริหารในระดับภูมภิ าคควรพิจารณาทีจ่ ะเชิญผูแ้ ทนเยาวชนเข้ามาร่วมในเว
ลาทีเ่ หมาะสมเพื่อการเรียนรู้

