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การท้ าทายต่ ออุตสาหกรรมอิเลคทรอนิกส์
การท้ าทายต่ออุตสาหกรรมอิเลคทรอนิกส์
ทัว่ โลกให้ ยอมรับด้ านความปลอดภัยมากขึ ้น
การผลิตสินค้ าที่มีความยัง่ ยืนและการดําเนินการกําจัดสารเคมีที่เป็ นอันตรายและผล
กระทบและการกําจัดสารพิษ
การท้ าทาย
The International Campaign for Responsible Technology (ICRT), Good
Electronics Network และพันธมิตรท้ าทายให้ ยี่ห้อสินค้ าอิเลคทรอนิกส์

โรงงานผลิตสินค้ า และผู้สง่ มอบวัตถุดิบ
เกิดการตื่นตัวในการลดใช้ สารเคมีและกําจัดสารเคมีที่เป็ นอันตรายโดยผ่านการคิดค้
นพัฒนาและปรับใช้ วิธีการอื่นๆ ที่ปลอดภัยมากยิ่งขึ ้น
พวกเราได้ เสนอต่ออุตสาหกรรมอิเลคทรอนิกส์ หน่วยงานรัฐบาลต่างๆ
และองค์กรอื่นๆ ที่มีสว่ นร่วมในวงจรของผลิตภัณฑ์อิเลคทรอนิกส์
เริ่มต้ นตั ้งแต่การขุดแร่และกรรมวิธีผลิตแร่ไปจนถึงการผลิตออกมาเป็ นสินค้ า
การจัดจําหน่ายสินค้ า การขายปลีก
การนําสินค้ าไปใช้ การรี ไซเคิลหลังการใช้ งานและการกําจัดขยะอิเลคทรอนิกส์ โดย
ICRTและGood
Electronicsได้ ยืนยันในหลักการของการนําค่าใช้ จ่ายที่เกิดขึ ้นนอกกระบวนการการ

ผลิตที่ผ้ ผู ลิตทั ้งหลายต้ องรับผิดชอบค่าใช้ จ่ายที่เกิดขึ ้นทั ้งหมดเช่น
ผู้ผลิตต้ องรับผิดชอบการผลิตสินค้ านั ้นๆ
ที่สง่ ผลให้ เกิดมลพิษทางอากาศหรื อเกิดนํ ้าเสียหรื อการที่มีพนักงานได้ รับการเจ็บป่ วย
เป็ นโรคที่เกิดจากการทํางานจากการผลิตสินค้ านั ้นๆ เป็ นต้ น

ทางด้ านสิทธิมนุษยชน ด้ านสิทธิแรงงานและการคุ้มครองด้ านสิง่ แวดล้ อม
เป้าหมายหลัก คือ การผลิตที่ยงั่ ยืน ซึง่ ได้ แก่ความปลอดภัย การมีสขุ ภาพแข็งแรง
ความเป็ นมิตรต่อสิง่ แวดล้ อมและความเป็ นธรรม
การที่จะบรรลุเป้าหมายดังกล่าวได้ นั ้นอุตสาหกรรมอิเลคทรอนิกส์ต้องยอมรับและให้
การรับรองทางด้ านสิทธิมนุษยชน และสิทธิแรงงาน ดังต่อไปนี ้
•

สิทธิในด้ านสุขภาพและความปลอดภัยในที่ทํางานซึง่ เป็ นความรับผิดชอบของภาคอุต
สาหกรรมที่จะต้ องมีการป้องกันอย่างมีประสิทธิภาพ
เพื่อไม่ให้ พนักงานเจ็บป่ วยหรื อประสบอันตรายจากการทํางาน
•

สิทธิในด้ านสุขภาพของชุมชนและสิง่ แวดล้ อมที่ปลอดภัยปราศจากภัยอันตรายอันเนื่
องมาจากสารเคมีที่ใช้ แล้ วหรือการปล่อยทิ ้งสารเคมีอนั ตรายในทุกช่วงของวงจรการผ
ลิต
•

สิทธิในการรับรู้ข้อมูลเกี่ยวกับสารเคมีที่นํามาใช้ ทั ้งหมดและความเสีย่ งอันตรายในสถ
านประกอบการ และการปล่อยทิ ้งของเสียออกไปสูส่ งิ่ แวดล้ อม

• สิทธิได้ รับการเยียวยาที่มีประสิทธิภาพเมื่อมีความเสียหายเกิดขึ ้น

รวมไปถึงการจ่ายค่าชดเชยแก่พนักงานที่เจ็บป่ วยหรื อได้ รับบาดเจ็บจากการทํางาน
และต้ องรับผิดชอบเมื่อเกิดความเสียหายแก่ชมุ ชนและสิง่ แวดล้ อม
•

สิทธิของคนงานในการจัดตั ้งสหภาพแรงงานโดยปราศจากการแทรกแซงและสิทธิการ
ยื่นข้ อเรี ยกร้ องเจราร่วม

การกระทําและการเปลีย่ นแปลงที่จําเป็ นโดยเฉพาะ พวกเราพบว่ามี 6
ประเด็นสําคัญที่ยี่ห้อสินค้ าอิเลคทรอนิกส์ โรงงานผลิตสินค้ า
และผู้สง่ มอบวัตถุดิบต้ องเปลี่ยนแปลงและนําไปปฏิบตั ิได้ แก่
1. มีความโปร่งใส
โดยเปิ ดเผยรายการวัตถุดิบทั ้งหมดที่ใช้ ในการผลิตสินค้ าให้ แก่พนักงาน
ชุมชนและสาธารณะได้ รับทราบถึงสารเคมีที่ใช้ แล้ วและนําไปปล่อยทิ ้งนั ้นว่ามีอนั ตรา
ยรต่อมนุษย์และสิง่ แวดล้ อมอย่างไร (รวมไปถึงอันตรายต่อการเจริญพันธุ์)
ซึง่ เป็ นที่ทราบกันดีว่ามีสว่ นเกี่ยวข้ องกับการใช้ สารเคมีนั ้น
2. การใช้ สารเคมีที่มีความปลอดภัยยิ่งขึ ้น
โดยการประเมินวัตถุดบิ อันตรายที่นํามาใช้ ทกุ ช่วงของวงจรการผลิตและทดแทนการใ
ช้ สารเคมีเหล่านั ้นด้ วยสารอื่นที่ปลอดภัยมากกว่า
หากยังไม่ทราบว่าสารเคมีที่ใช้ นั ้นจะส่งผลกระทบต่อสุขภาพและสิง่ แวดล้ อมอย่างไร
ให้ หลีกเลีย่ งการใช้ สารเคมีนั ้น หากพบความไม่สมบูรณ์ในลักษณะตัวสารเคมี

ควรนําหลักการเฝ้าระวังที่คาดการณ์ได้ มาใช้ ก่อนจนกว่าจะได้ มีการนําสารเคมีนั ้นมา
ทดสอบถึงภัยอันตรายที่มีอยู่ทั ้งหมด
3. การปกป้องพนักงาน โดยให้ ความร่วมมือกับพนักงานที่ได้ รับผลกระทบ
พนักงานที่มีสว่ นเกี่ยวข้ อง
และองค์กรของพวกเขาในการคิดค้ นและนําไปสูก่ ารปฏิบตั ิในเรื่ องการเฝ้าระวังภัยอัน
ตรายที่จะเกิดขึ ้นในทุกพื ้นที่ของที่ทํางานและต่อตัวพนักงานในทุกช่วงของวงจรสายก
ารผลิตรวมไปถึงให้ มีการจัดฝึ กอบรม
การเสริมสร้ างศักยภาพและติดตามดูแลทางด้ านสายการผลิตรวมทั ้งตรวจวัดระดับป
นเปื อ้ นสารพิษที่พนักงานได้ รับและการเฝ้าระวังสุขภาพของพวกเขาเพื่อการตรวจหาแ
ละป้องกันมลพิษ
พนักงานต้ องมีสทิ ธิในการเจราจากําหนดเงื่อนไขการทํางานที่อนั ตรายและมีสทิ ธิปฏิเ
สธการทํางานที่เสี่ยงอันตรายโดยไม่ถกู ตอบโต้ ด้วยการลงโทษ
4. การยอมรับการมีสว่ นร่วม
โดยเคารพในความร่วมมือร่วมใจของพนักงานและชุมชนในการบริหารจัดการเกี่ยวกับ
สารเคมีและการปล่อยทิ ้งของเสียที่มีประสิทธิภาพทั ้งในที่ทํางานและชุมชนรวมไปถึง
การพัฒนาเพื่อเพิ่มศักยภาพให้ กบั คณะกรรมการสุขภาพและความปลอดภัยของพนัก
งานและจัดหลักสูตรการฝึ กอบรม
5. การปกป้องชุมชนและสิง่ แวดล้ อม โดยการป้องกันภัยร้ ายในทุกช่วงของวงจร
การผลิต การเฝ้าระวังการปล่อยทิ ้งของเสียที่มีประสิทธิภาพและโปร่งใส
ขจัดการปล่อยทิ ้งของเสียออกไปทางอากาศ ทางแม่นํ ้าและทางบก

6. การจ่ายค่าชดเชยและการเยียวยาให้ กบั ผู้ที่ได้ รับผลกระทบและฟื น้ ฟูสงิ่ แวดล้ อม
โดยการจัดตั ้งกองทุนเพื่อเป็ นกลไกในการสร้ างความมัน่ ใจว่าพนักงาน
(ในปั จจุบนั และอดีตและครอบครัวของเขา)
หรื อชุมชนที่ได้ รับความเสียหายจากผลกระทบ
จากมลพิษของสารเคมีให้ ได้ รับการเยียวยาโดยเร่งด่วนและได้ รับค่าชดเชยที่เป็ นธรรม
และจัดให้ มีการระดมทุนเพื่อฟื น้ ฟูสงิ่ แวดล้ อมและที่ทํางานนานเท่าที่จําเป็ นเพื่อแสดง
ความรับผิดชอบในการแก้ ปัญหา ตอบสนองต่อความเสียหายที่เกิดขึ ้น

