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เรียน Mr. Dombrovskis:
ในฐานะกลุ่มผูแ้ ทนของบริษทั และองค์กรต่างๆ ซึง่ ลงนามในแถลงการณ์ร่วมฉบับนี้
ตระหนักว่า สหภาพยุโรปกาลังเริม่ เจรจาการค้ากับประเทศไทยอีกครัง้ พวกเราขอ
เรียกร้องให้สหภาพยุโรปกาหนดให้ประเทศไทยปฏิบตั ติ ามเงือ่ นไขด้านสิทธิมนุษยชน
อย่างจริงจังเพื่อเริม่ การเจรจาใหม่ สหภาพยุโรปได้ให้คามั ่นทีจ่ ะให้การเคารพสิทธิ
มนุษยชนเป็ นหัวใจหลักของนโยบายการค้า ทัง้ นี้ การสร้างความเชื่อมั ่นว่า ผลประโยชน์
ของการค้าโลกจะต้องไม่เกิดขึน้ จากค่าใช้จ่ายหรือต้นทุนของแรงงานหรือมาจากการทีไ่ ม่
ต้องรับประกันสิทธิพน้ื ฐานของแรงงานนัน้ มีความสาคัญอย่างยิง่
ประเทศไทยเป็ นพันธมิตรทางการค้าของสหภาพยุโรป (EU) ทีส่ าคัญยิง่ อีกทัง้ ยังเป็ น
พันธมิตรการค้าของบริษทั และองค์กรต่างๆ ทีล่ งนามในแถลงการณ์ร่วมฉบับนี้ บริษทั
ทัง้ หลายมีความกังวลด้านการดาเนินธุรกิจหรือการจัดซื้อสินค้าจากประเทศทีม่ ขี อ้ จากัด
ด้านกฎหมายแรงงานเนื่องจากเป็ นการเพิม่ ความเสีย่ งให้เกิดการละเมิดสิทธิมนุษยชนใน
ห่วงโซ่อุปทาน ซึง่ ข้อตกลงการค้าใดๆ กับประเทศไทยจะต้องเน้นย้าถึงความอ่อนแอของ
กฎหมายแรงงานเพื่อเสริมสร้างความพยายามในการตรวจสอบสถานะด้านสิทธิมนุษยชน
ของบริษทั ต่างๆ
ในช่วงทีผ่ ่านมานี้ ประเทศไทยได้ดาเนินการอย่างมีนัยสาคัญตามหลักการและข้อบังคับ
การคุม้ ครองสิทธิมนุษยชนในบริบทการดาเนินธุรกิจ ตัวอย่างเช่น ในปี ค.ศ. 2018
ประเทศไทยได้ให้สตั ยาบันในพิธสี าร ปี ค.ศ. 2014 ส่วนเสริมอนุสญ
ั ญาองค์การแรงงาน
ระหว่างประเทศ ฉบับที่ 29 ว่าด้วยแรงงานบังคับ ค.ศ. 1930 และเป็ นประเทศแรกใน
เอเชียทีใ่ ห้สตั ยาบันอนุสญ
ั ญาฯ ฉบับที่ 188 ว่าด้วยการทางานในภาคประมง ค.ศ. 2007
และในปี ค.ศ. 2019 ประเทศไทยเป็ นประเทศแรกในเอเชียอีกเช่นกันทีเ่ ห็นชอบและรับ
ข้อเสนอแผนปฏิบตั กิ ารแห่งชาติว่าด้วยธุรกิจกับสิทธิมนุษยชน ซึง่ การมีส่วนร่วมของ
สหภาพยุโรปมีประสิทธิผลอย่างยิง่ ในการผลักดันการปฏิรปู ด้านกฎหมายและข้อบังคับ
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โดยเฉพาะอย่างยิง่ คาเตือน“ ใบเหลือง” ซึง่ ส่งผลต่อการปฏิรปู เพื่อต่อต้านการทาประมง
ผิดกฎหมาย ขาดการรายงานและไม่มกี ารควบคุมในประเทศไทย1
อย่างไรก็ตาม ประเทศไทยจะต้องดาเนินการอีกหลายประการเพื่อรับประกันถึงการ
คุม้ ครองสิทธิมนุษยชนตามมาตรฐานสากล ซึง่ รวมถึง การคุม้ ครองเสรีภาพในการสมาคม
และการเจรจาต่อรองร่วมและเสรีภาพในการแสดงออกอย่างสมบูรณ์ในประเทศ ทัง้ นี้
ประเทศไทยให้คามั ่นสัญญาหลายวาระทีจ่ ะให้สตั ยาบันอนุสญ
ั ญาองค์การแรงงานระหว่าง
ประเทศ ฉบับที่ 87 (เสรีภาพในการสมาคม) และฉบับที่ 98 (สิทธิในการเจรจาต่อรอง
ร่วม) และจัดทากฎหมายภายในประเทศให้สอดคล้องกับอนุสญ
ั ญาทัง้ สองฉบับดังกล่าว
อย่างไรก็ตาม แม้ว่าจะมีการให้พนั ธะสัญญา หากแต่ประเทศไทยยังคงเป็ นหนึ่งในสาม
ของประเทศไทยในภูมภิ าคตะวันออกเฉียงใต้ทย่ี งั ไม่ได้ให้สตั ยาบันอนุสญ
ั ญาทัง้ สองฉบับ
ดังกล่าว2
กฎหมายไทยห้ามประชาชนทีไ่ ม่ใช่พลเมืองไทยตัง้ สหภาพแรงงาน และห้ามไม่ให้
พนักงานรัฐวิสาหกิจทัง้ หมดนัดหยุดงาน ซึง่ เป็ นตัวอย่างส่วนหนึ่งของข้อห้ามและ
ข้อจากัดอื่นๆ การเลือกปฏิบตั ดิ า้ นกฎหมายเป็ นปั ญหาสาคัญ โดยเฉพาะอย่างยิง่ ในภาค
ส่วนทีใ่ ช้แรงงานข้ามชาติเป็ นหลัก เช่น อุตสาหกรรมการแปรรูปอาหารทะเลและการ
ประมง เนื่องจากอุตสาหกรรมดังกล่าวถูกกีดกันด้านกฎหมายในการก่อตัง้ สหภาพ
แรงงาน นอกจากนี้ ยังแสดงให้เห็นด้วยว่า ประเทศไทยขาดเจตจานงทางการเมืองในการ
ปกป้ องสิทธิของแรงงานอย่างแท้จริง ยิง่ ไปกว่านัน้ แรงงานและนักสิทธิมนุษยชนจานวน
หนึ่งยังถูกตัง้ ข้อหาความผิดทางอาญาและทางแพ่ง เช่น การหมิน่ ประมาทเพื่อข่มขูแ่ ละ
ฟ้ องปิ ดปากผูท้ ร่ี ายงานหรือเผยแพร่การละเมิดสิทธิแรงงาน
ตลอดช่วง 20 ปี ทผ่ี ่านมานี้ คณะกรรมการว่าด้วยเสรีภาพการสมาคมขององค์การ
แรงงานระหว่างประเทศ (ILO Committee on Freedom of Association (CFA) ได้
1

กรุณาดู “Thailand’s fisheries reform: Progress and way forward in the fight against

IUU fishing and forced labor,” Royal Thai Government, March 2016,
https://thaiembdc.org/2016/03/07/thailands-fisheries-reform/
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สามารถดูรายนามประเทศที่ให้สตั ยาบันได้ท่ี

https://www.ilo.org/dyn/normlex/en/f?p=NORMLEXPUB:11001:0::NO:::

2

ผู้ลงนำม:

แถลงการณ์ร่วม: ข้อตกลงการค้าสหภาพยุโรป-ไทย

Akava - Confederation of Unions for
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Finland
Anti-Slavery International
Asian Forum for Human Rights and
Development (FORUM-ASIA)
Be Slavery Free
Business & Human Rights Resource
Centre (BHRRC)
Central Organisation of Finnish Trade
Unions (SAK)
Ethical Trading Initiative (ETI)
Finnish Confederation of Professionals
(STTK)
Finnish Industrial Union
Finnwatch, Finland
FishWise
Foundation for Education and
Development (FED), Thailand
Freedom Fund
Freedom United
Global Labor Justice – International
Labor Rights Forum (GLJ-ILRF)
Human Rights and Development
Foundation (HRDF), Thailand

ตรวจสอบคดีและการร้องเรียนจานวนมากเกีย่ วกับประเทศไทยและได้ให้คาแนะนาในการ
ปฏิรปู กฎหมายแรงงานซ้าหลายครัง้ 3 ซึง่ ประเทศไทยได้พฒ
ั นาร่างกฎหมายเพื่อแทนที่
หรือปฏิรปู กฎหมายแรงงานหลักสองฉบับด้วยกัน อย่างไรก็ตาม กฎหมายทัง้ สองฉบับ
ไม่ได้ใช้ขอ้ เสนอแนะจาก CFA หรือตัวแทนสหภาพแรงงานในประเทศเพียงพอ ด้วยเหตุ
นี้ รัฐบาลไทยจึงได้รบั การกล่าวเตือนในการให้สตั ยาบันอนุสญ
ั ญาองค์การแรงงานระหว่าง
ประเทศและดาเนินการปฏิรปู กฎหมายแรงงานทีจ่ าเป็ นมานานกว่าสองทศวรรษ
ประเด็นข้างต้นเหล่านี้สะท้อนถึงความเสีย่ งร้ายแรงต่อผูซ้ ้อื สินค้าและผลิตภัณฑ์จาก
ประเทศไทยในปัจจุบนั และในอนาคตซึง่ ต้องการปฏิบตั ติ ามความรับผิดชอบในการเคารพ
สิทธิมนุษยชน เนื่องจาก บริษทั ต่างๆ เหล่านี้ได้รบั การคาดหวังมากขึน้ ทีต่ อ้ งดาเนินการ
ตรวจสอบสถานะด้านสิทธิมนุษยชนในห่วงโซ่อุปทานทัวโลก
่
โดยเฉพาะอย่างยิง่ ใน
ประเทศสมาชิกสหภาพยุโรปและในระดับสหภาพยุโรป ทัง้ นี้ กรอบกฎหมาย
ระดับประเทศทีล่ ะเมิดมาตรฐานด้านแรงงานขององค์การแรงงานระหว่างประเทศและสิทธิ
มนุษยชนขัน้ พืน้ ฐานอื่นๆ จึงเป็ นปั ญหาสาคัญ กฎหมายแรงงานทีอ่ ่อนแอและเลือก
ปฏิบตั หิ มายความว่า บริษทั จะต้องลงทุนด้านเวลาและทรัพยากรมากขึน้ เพื่อบรรเทา
ความเสีย่ งและชดเชยแก้ไขการละเมิดสิทธิเหล่านัน้

Human Rights Watch
Humanity United Action
Lawyers’ Rights Watch Canada
MAP Foundation, Thailand
Migrant Working Group (MWG),
Thailand
Migrant Worker Rights Network
(MWRN), Thailand
Oxfam
Pro Ethical Trade Finland
Serve the People Association (SPA),
Taiwan

การแพร่ระบาดของโควิด-19 ยิง่ ย้าเน้นถึงความจาเป็ นในการเสริมสร้างศักยภาพของห่วง
โซ่อุปทานซึง่ จะต้องมีความโปร่งใส ยืดหยุ่นและยั ่งยืนมากขึน้ ซึง่ การเปลีย่ นแปลงด้าน
ความต้องการของโลกอันเป็ นผลมาจากการแพร่ระบาดได้สร้างแรงกดดันใหม่ๆ ให้กบั ผู้
จัดหาสินค้าและส่งผลกระทบต่อสภาพการทางาน ในบริบทนี้ องค์กรและตัวแทนแรงงาน
เป็ นผูม้ สี ่วนได้ส่วนเสียหลักในการตรวจสอบสถานะทางธุรกิจของบริษทั ทีเ่ ป็ นผูจ้ ดั ซื้อ
จัดหาในห่วงโซ่อุปทานในประเทศไทยและในประเทศอื่นๆ ดังนัน้ การเคารพสิทธิของ
แรงงานในการสมาคมและการเจรจาต่อรองร่วมจึงมีความสาคัญอย่างยิง่ เพื่อสร้างความ
เชื่อมั ่นว่าถึงช่องทางทีช่ ดั เจนตามกฎหมายในการสื่อสารและต่อรองระหว่างลูกจ้างและ
นายจ้างระหว่างช่วงเวลาแห่งความท้าทายนี้

State Enterprise Workers’ Relations
Confederation (SERC), Thailand

สามารถดูขอ้ ร้องเรียนเกีย่ วกับประเทศไทยทัง้ หมดได้ท่ี

Thai Labour Solidarity Committee (TLSC)
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Trade Union Pro, Finland

https://www.ilo.org/dyn/normlex/en/f?p=1000:20030::FIND:NO:::

Trade Union for the Public and Welfare
Sectors JHL, Finland
Verité
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เมื่อพิจารณาการดาเนินการของประเทศไทยทีผ่ ่านมานัน้ ในฐานะทีเ่ ป็ นส่วนหนึ่งของ
ขัน้ ตอนก่อนการเจรจาการค้า สหภาพยุโรปจะต้องเรียกร้องถึงแผนงานทีส่ ามารถบังคับ
ใช้ได้จริงและมีกรอบเวลาชัดเจนเพื่อประเทศไทยจะดาเนินการปฏิรปู กฎหมายดังต่อไปนี้
ก่อนเริม่ ต้นเจรจาการค้า:
1. ให้สตั ยาบันอนุสญ
ั ญาองค์การแรงงานระหว่างประเทศ ฉบับที่ 87 ว่าด้วย
เสรีภาพในการสมาคมและการคุม้ ครองสิทธิในการรวมตัว และ ฉบับที่ 98 ว่า
ด้วยสิทธิในการรวมตัวและการร่วมเจรจาต่อรอง และต้องมีการดาเนินการให้
กฎหมายในประเทศสอดคล้องกับอนุสญ
ั ญาทัง้ สองดังกล่าว
2. ปฏิรปู พระราชบัญญัตแิ รงงานสัมพันธ์และพระราชบัญญัตแิ รงงานรัฐวิสาหกิจ
เพื่อให้แรงงานมีสทิ ธิในการรวมตัว เจรจาต่อรองร่วม และในการนัดหยุดงานโดย
ได้รบั ความคุม้ ครองตามกฎหมายโดยไม่เลือกปฏิบตั ิ
3. นิรโทษกรรมความผิดฐานหมิน่ ประมาทภายใต้ประมวลกฎหมายอาญา
พระราชบัญญัตวิ ่าด้วยการกระทาความผิดเกีย่ วกับคอมพิวเตอร์และออก
กฎหมายหรือข้อบังคับว่าด้วยการดาเนินคดีเชิงยุทธศาสตร์เพื่อปิ ดกัน้ การมีส่วน
สาธารณะ (SLAPP) เพื่อรับประกันว่า แรงงานและนักสิทธิมนุษยชนจะไม่ตอ้ ง
รับผิดทางอาญาหรือทางแพ่งในการใช้สทิ ธิเพื่อเสรีภาพในการแสดงความเห็น
และการส่งเสียงเกีย่ วกับการละเมิดสิทธิแรงงาน
4. รับประกันว่า สหภาพแรงงานและองค์กรแรงงานจะมีบทบาทสาคัญในการ
ติดตามและประเมินการดาเนินการของกฎหมายใหม่

ขอแสดงความนับถือ
องค์กรผูล้ งนามดังต่อไปนี้:
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แถลงการณ์ร่วม: ข้อตกลงการค้าสหภาพยุโรป-ไทย
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แถลงการณ์ร่วม: ข้อตกลงการค้าสหภาพยุโรป-ไทย
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แถลงการณ์ร่วม: ข้อตกลงการค้าสหภาพยุโรป-ไทย

แถลงการณ์ร่วมนี้รเิ ริม่ โดย Seafood Working Group (SWG) โดยความร่วมกับ Finnwatch SWG คือเครือข่ายความร่วมมือระดับโลกระหว่างองค์กรด้านแรงงาน
7
สิทธิมนุษยชนและสิง่ แวดล้อมเพือ่ ยุตกิ ารบังคับแรงงานในอุตสาหกรรมอาหารทะเล ซึง่ ประสานงานหลักโดย Global Labor Justice – International Labor Rights
Forum (GLJ-ILRF)

