การประชุมคณะกรรมการอนุวัติมาตราฐานแรงงาน ( 14 มิ.ย.2564)
การอภิปรายรายประเทศ
Case 14 ประเทศโรมาเนีย : อนุสญ
ั ญาฉบับที่ 98 ว่าด้วยสิทธิเสรีภาพในการรวมตัวและร่วมเจรจา
ต่อรอง ค.ศ. 1949
ผูอ้ ภิปราย
1. ตัวแทนรัฐบาลโรมาเนีย
2. รองประธานฝ่ ายลูกจ้าง
3. รองประธานฝายนายจ้าง
4. ผูแ้ ทนต่างๆ
ตัวแทนรัฐบาลโรมาเนีย : ชีแ้ จงเกี่ยวกับ
1. รัฐบาลมีกลไกในการช่วยเหลือสหภาพแรงงานกรณีถูกกระทาที่ไม่เป็ นธรรมและการเลือก
ปฏิบตั ิ โดยมีกฎหมายและบทลงโทษชัดเจน
2. รัฐบาลไม่สามารถรวบรวมสถิติของการเลือกปฏิบตั ิ และการถูกแทรกแซง โดยนายจ้าง
เนื่องจากเป็ นภารกิจของหลายหน่วยงาน
3. ปัจจุบนั รัฐสภาของโรมาเนียกาลังพิจารณาแก้ไขกฎหมายเกี่ยวกับการเจรจาทางสังคม
4. ผลกระทบจากการเกิดรูปแบบเศรษฐกิจ การทางาน การจ้างงานแบบใหม่ ทาให้การเจรจา
ต่อรองมีนอ้ ยลง

รองประธานฝ่ ายลูกจ้าง
ระบุถึงปัญหาของกฎหมายของโรมาเนียที่ไม่ได้คมุ้ ครองสหภาพแรงงาน, การเจรจาทางสังคมมีนอ้ ย และ
ระบบ Single negotiator ไม่เป็ นไปตามหลักการของอนุสญ
ั ญาฉบับที่ 98 จึงเรียกร้องให้รฐั บาล
สนับสนุนสิทธิในการรวมตัวและการร่วมเจรจาต่อรอง
รองประธานฝ่ ายนายจ้าง
ขอให้รฐั บาลปรับปรุงกฎหมายแรงงาน โดยมีการระบุโทษของการละเมิด และให้ดาเนินการเจรจาทาง
สังคม เพื่อเพิ่มศักยภาพและพัฒนาความร่วมมือของทุกภาคส่วนในสังคม
ผูแ้ ทนฝ่ ายต่างๆ เรียกร้องให้รฐั บาลโรมาเนีย ปฏิบตั ิตามหลักการของอนุสญ
ั ญา ฉบับที่ 98 อย่างเคร่งครัด
Case 15 : ประเทศอัลซาวาดอร์ : อนุสญ
ั ญาฉบับที่ 144 ว่าด้วยการปรึกษาหารือไตรภาคี (
มาตราฐานแรงงานระหว่างประเทศ ค.ศ.1976 )
ผูอ้ ภิปราย
1.

ผูแ้ ทนรัฐบาล

2.

รองประธานฝ่ ายนายจ้าง

3.

รองประธานฝ่ ายลูกจ้าง

4.

ผูแ้ ทนต่างๆ

ผูแ้ ทนรัฐบาลอัลซาวาดอร์ ให้ขอ้ มูลเกี่ยวกับการดาเนินการของรัฐบาล :
1. ยึดหลักการประชาธิปไตย โดยมีขบวนการปรึกษาหารือ แบบไตรภาคี
2. ให้ความร่วมมือกับผูแ้ ทนนายจ้างและลูกจ้าง ในสถานการณ์โควิด19 โดยช่วยสนับสนุนเงินทุนให้
แรงงานนอกระบบ และปฏิบตั ิตามอนุสญ
ั ญาที่ 144
3. สนับสนุนกิจกรรมของสหภาพแรงงาน ให้ความสาคัญต่อหลักการสิทธิมนุษยชน, สิทธิแรงงาน
และการเจรจาทางสังคม

รองประธานฝ่ ายนายจ้าง แย้งว่าหน่วยงานนายจ้างและลูกจ้างถูกแทรกแซงอย่างร้ายแรงในประเทศ และ
การเจรจาทางสังคม รัฐบาลจะเชิญเฉพาะหน่วยงานที่รฐั บาลควบคุมได้เท่านัน้ ขอให้รฐั บาลปฏิบตั ิตาม
หลักการของอนุสญ
ั ญาฉบับที่ 144 ทัง้ ทางกฎหมายและปฏิบตั ิ
ผูแ้ ทนฝ่ ายลูกจ้าง ยื่นข้อเรียกร้อง
1. ให้มีขบวนการปรึกษาหารือแบบไตรภาคี
2. รัฐบาลต้องไม่แทรกแซงการเลือกตัง้ ผูแ้ ทนไตรภาคี
3. ขอให้เร่งกระบวณการจดทะเบียนสหภาพแรงงานให้เร็วขึน้
4. ต้องไม่ลว่ งละเมิด ข่มขู่ คุกคามต่อผูน้ าสหภาพแรงงาน
ผูแ้ ทนต่างๆ จานวน 21 คน เรียกร้องให้รฐั บาลปฏิบตั ิตามหลักการของอนุสญ
ั ญาฉบับที่ 144, หลักการ
พืน้ ฐานในการร่วมเจรจาต่อรอง, เสรีภาพในการสมาคม และมีการปรึกษาหารือกันในระบบไตรภาคี

Summary
Labour standard Performance ( 14 June 2021)
Case by case Discussion
Case 14 : Romania : Right to Organize and Collective
Bargaining Convention 1949
Discussants :
1. Romania representative from the government side.
2. Vice –President of Employees’side
3. Vice – President of Employers’ side
4. Other representatives
The government representative : informed about :
1. The government’s devices to support Labour Union in case of unfaired
suffering and discrimination.
2. The government was not able to collect statistics of discrimination and
interfered by employers because of various organizations were involved
in responsibilities.
3. The house of Romania parliament is considering the law of social
negotiation.
4. Lessen negotiation was caused from the impacts of new economic form ,
working and employment models.
Vice – President of Employees’side mentioned about the local law
disadvantages which was unable to protect Labour Union , lessen the social
negotiation and single negotiation did not follow The Convention Issue’s 98
principles.

Accordingly, the government must support the right for mobilization and
negotiation.
The Vice-President of Employers’side asked the government to improve the
workforce law by appointing discrimination penalty and advance
cooperations in all parts of society .
Other representatives called Romania government for performance on the
Convention issue 98 principles seriously.
Case 15 El Salvador : Tripartite Consultation
(International Labour Standard) Convention , 1976
Discussants:
1. Government’s representative
2. Employers’ Vice –President
3. Employees’ Representative
4. Other representatives
The government informed that:
1.Democracy principle tripartite negotiation have been held to progress the
country.
2.Employer and Employee representatives’ cooperation , during COVID 19
crisis , to support budget to informal workforce, has been reinforced.
3.The government seriously followed the principles of the Convention ,
issue 144 to support Labour Union’s activities, give precedence to social
negotiation, the human right and workforce right principles.

Employees’ representative had asked for
1 ) Tripartite negotiation, as in the Convention, issue 144
2) not to intervene Tripatite representative’ s election
3) speed up the Labour Union registration
4) The leader of Labour Union must not be threaten and menaced.
Other representatives have called for the government to follow the
Convention, issue 144, including with cooperative negotiation, mobilization
freedom and tripartite negotiation.

