จดหมายเปิ ดผนึก: ข้ อเสนอเชิงนโยบายต่ อซูเปอร์ มาร์ เก็ตไทย
ในกรอบเวลา 1 ปี

ถึง…ซูเปอร์ มาร์ เก็ตที่เรารัก

ทุกวันนี ้ซูเปอร์ มาร์ เก็ตเข้ ามาเป็ นส่วนหนึง่ ในชีวิตผู้คนอย่างปฏิเสธไม่ได้ ผู้บริ โภคอย่างเราเดินเข้ าซูเปอร์ มาร์ เก็ตไปจับจ่าย
ใช้ สอยกันเป็ นประจา หลายคนมีบตั รสมาชิกสะสมแต้ มและส่วนลดมากมาย
แต่ในช่วงไม่กี่ปีมานี ้ เราเห็นข่าวจานวนไม่น้อยเกี่ยวกับการละเมิดสิทธิและกดขี่ผ้ คู นที่เป็ นผู้ผลิตต้ นทางอาหารของเรา เช่น
การบังคับใช้ แรงงานในภาคประมง การซื ้อขายที่ไม่เป็ นธรรมกับเกษตรกร ผลกระทบด้ านสิง่ แวดล้ อม สารเคมีตกค้ าง และ
อื่นๆ จนผู้บริ โภคอย่างเราเริ่ มไม่มนั่ ใจแล้ วว่าสินค้ าทีเ่ ราซื ้อจากซูเปอร์ มาร์ เก็ตกันอยูท่ กุ วันนี ้ปนเปื อ้ นคราบน้ าตาของใคร
มาบ้ างหรื อเปล่า
นอกจากนี ้ งานวิจยั ระดับโลกยังพบด้ วยว่าธุรกิจซูเปอร์ มาร์ เก็ตเติบโตอย่างมากในช่วงหลายปี ที่ผา่ นมา แต่สว่ นแบ่งที่ ‘คน
ต้ นทาง’ อาหารอย่างเกษตกรรายย่อยและแรงงานได้ รับกลับลดลง ซูเปอร์ มาร์ เก็ตจึงมีความสาคัญอย่างมากต่อการ
ปรับปรุงและพัฒนาเส้ นทางอาหารให้ ดีทงต่
ั ้ อผู้บริ โภคและคนต้ นทางด้ วย
เราเชื่อว่าซูเปอร์ มาร์ เก็ตมีพลังมากพอที่จะช่วยให้ เส้ นทางอาหารมีความเป็ นธรรมและยัง่ ยื นมากขึ ้น แต่จากการประเมิน
ของเราพบว่าซูเปอร์ มาร์ เก็ตไทย ยังเปิ ดเผยนโยบายทางสังคมต่อสาธารณะอยูน่ ้ อยมาก โดยเฉพาะนโยบายส่งเสริ มสิทธิ
สตรี ที่แทบไม่พบข้ อมูลเลย ซึง่ การไม่มีหรื อไม่เปิ ดเผยนโยบาย อาจทาให้ ผ้ บู ริ โภคอย่างเราขาดความเชื่อมัน่ ในตัว
ซูเปอร์ มาร์ เก็ตได้
ในฐานะทีม ‘ซูเปอร์ มาร์ เก็ตที่รัก’ และในฐานะลูกค้ าขาประจาของซูเปอร์ มาร์ เก็ต เราจึงเขียนจดหมายฉบับนี ้ขึ ้นมาเพื่อ
บอกความห่วงใยและนาเสนอข้ อเสนอเชิงนโยบายเบื ้องต้ น 6 ข้ อ ต่อซูเปอร์ มาร์ เก็ตไทย ซึง่ เราเชื่อว่าหากทาได้ จริ ง
นอกจากเส้ นทางอาหารในประเทศไทยจะเป็ นธรรมและยัง่ ยืนมากขึ ้นแล้ ว ผู้บริ โภคเองก็จะเชื่อมัน่ ในตัวซูเปอร์ มาร์ เก็ตทีเ่ รา
รักมากขึ ้นตามไปด้ วย

ร่ วมจัดโดย

สนับสนุนโดย

ข้ อเสนอเชิงนโยบายเบื ้องต้ นต่อซูเปอร์ มาร์ เก็ตของเรามีดงั นี ้
1. เปิ ดเผยนโยบายด้ านสังคม รวมถึงแนวทางการทางานกับคูค่ ้ า ที่เป็ นธรรมต่อเกษตรกรรายย่อยและแรงงาน ให้ ผ้ บู ริ โภค
ได้ รับทราบผ่านช่องทางสาธารณะ
2. แต่งตังผู
้ ้ บริ หารระดับสูงที่ขอบเขตของงานครอบคลุมความรับผิดชอบด้ านการเคารพสิทธิมนุษยชน และมีโครงสร้ างการ
กากับดูแลที่เกี่ยวข้ อง
3. มีกลไกการร้ องทุกข์และเยียวยาที่สอดคล้ องกับหลักการแห่งสหประชาชาติด้านธุรกิจและสิทธิมนุษยชน (UNGP) โดย
ต้ องเป็ นช่องทางที่เกษตรกรรายย่อย แรงงาน และผู้บริ โภคสามารถเข้ าถึงได้ ตลอดจนมีสว่ นร่วมกับภาคประชาสังคมใน
การพัฒนากลไกดังกล่าว
4. จัดทาและเปิ ดเผย “นโยบายด้ านสิทธิแรงงานสาหรับคูค่ ้ า” ที่มปี ระสิทธิภาพ และสอดคล้ องกับมาตรฐานแรงงานของ
องค์การแรงงานระหว่างประเทศ
5. สนับสนุนคูค่ ้ าในการปรับปรุงมาตรฐานสิทธิแรงงาน และให้ สงิ่ จูงใจเชิงบวกแก่ผ้ ทู ี่สามารถปรับปรุงมาตรฐานด้ าน
แรงงานอย่างต่อเนื่อง (เช่น การให้ เงื่อนไขทางการค้ าทีด่ ีขึ ้น) และหากพบว่าแรงงานหรื อเกษตรกรรายย่อยถูกเอาเปรี ยบ
ซูเปอร์ มาร์ เก็ตจะลงไปช่วยคูค่ ้ าในการจัดการปั ญหาดังกล่าว ตลอดจนให้ เวลาทีเ่ หมาะสมแก่คคู่ ้ าในการปรับตัว
6. ลงนามสนับสนุนหลักการส่งเสริ มพลังสตรี ของสหประชาชาติ (UN Women’s Empowerment Principles) ซึง่ มุง่
ส่งเสริ มความเป็ นผู้นาของสตรี การปฏิบตั ิตอ่ ทุกคนอย่างเท่าเทียม การเคารพสิทธิมนุษยชนโดยไม่เลือกปฏิบตั ิ ตลอดจน
การส่งเสริ มการศึกษาและพัฒนาวิชาชีพสาหรับสตรี เป็ นต้ น

ทังนี
้ ้ ทีมซูเปอร์ มาร์ เก็ตที่รักยินดีร่วมหารื อและพร้ อมทางานกับซูเปอร์ มาร์ เก็ตทุกราย เพื่อทาให้ นโยบายพื ้นฐานดังกล่าว
สามารถบรรลุเป้าหมายร่วมกันได้ ภายในกรอบเวลา 1 ปี

ด้ วยความปรารถนาดี
ทีมซูเปอร์ มาร์ เก็ตที่รัก

ร่ วมจัดโดย

สนับสนุนโดย

