กลุ่มสิ ทธิ มนุษยชน สหภาพแรงงานและบริ ษทั ต่างๆ เรียกร้องสหภาพยุโรปให้กาหนดสิ ทธิ แรงงาน
เป็ นเงื่อนไขเบือ้ งต้นในการเจรจาการค้ากับประเทศไทยอีกครัง้
(กรุงเทพฯ 28 ตุ ลาคม 2563) - กลุ่ ม องค์กร 45 องค์กรซึ่งประกอบด้ว ยองค์กรพัฒ นาเอกชน สหภาพแรงงาน
บริษทั เอกชนและโครงการของผูม้ สี ่วนได้ส่วนเสียต่างๆ ร่วมกันส่งแถลงการณ์ร่วมถึงมิสเตอร์วลั ดิส โดมโบรฟสกิส
(Valdis Dombrovkis) รองประธานคณะกรรมาธิการยุโรป เรียกร้องให้สหภาพยุโรปกาหนดให้มกี ารปฏิรูปแรงงาน
ในประเทศไทยในฐานะเงือ่ นไขเบือ้ งต้นในการเริม่ ต้นเจรจาการค้ากับรัฐบาลไทยอีกครัง้
การเจรจาการค้าระหว่างสหภาพยุโรป - ประเทศไทยเริม่ ขึ้นในปี พ.ศ. 2556 แต่ถูกระงับไปจากการรัฐประหารใน
เดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2557 ซึ่งการเลือกตัง้ ในเดือนมีนาคม พ.ศ. 2562 และการขึน้ สู่ตาแหน่ งนายกรัฐมนตรีของ
อดีตผูน้ ารัฐประหาร พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชาหลังจากนัน้ สหภาพยุโรปพิจารณาว่า เป็ นการสิน้ สุดของรัฐบาล
ทหารและเป็ นโอกาสการเริม่ ต้นเจรจาการค้ากับรัฐบาลไทยอีกครัง้ ซึง่ ในปี พ.ศ. 2562 สหภาพยุโรปและรัฐบาลไทย
ได้เตรียมการสาหรับ โอกาสในการเจรจาการค้าเสรีระหว่างสหภาพยุโรป-ไทยครัง้ ใหม่ ทัง้ นี้ สหภาพยุโรปได้ให้
คามันที
่ ่จะให้การเคารพสิทธิมนุ ษยชนเป็ นหัวใจหลักของนโยบายการค้า หากเหตุการณ์ การปราบปรามผู้ชุมนุ ม
ประท้วงอย่างสันติในกรุงเทพ ในเดือนกันยายนและตุลาคม พ.ศ. 2563 ทีผ่ ่านมา นาไปสู่ความกังวลหลายประการ
ซึง่ สหภาพยุโรปจะต้องนาขึน้ มาพิจารณาอย่างจริงจัง
ผูล้ งนามในแถลงการณ์ร่วมฉบับนี้ได้ย้าเน้นว่า กฎหมายแรงงานทีอ่ ่อนแอของไทยขาดมาตรฐานสากลอย่างยิง่ อีก
ทัง้ ที่ผ่านมา รัฐบาลไทยยังมีขอ้ จากัดในการป้ องกันและต่อต้านการละเมิดสิทธิแรงงานอย่างมาก เช่น การบังคับ
แรงงาน การเลือกปฏิบตั ติ ่อแรงงานข้ามชาติและการละเมิดเสรีภาพในการสมาคม ความล้มเหลวดังกล่าวก่อให้เกิด
ความเสีย่ งร้ายแรงสาหรับผูซ้ ้อื สินค้าและผลิตภัณฑ์จากประเทศไทยซึ่ง ต้องการปฏิบตั ิตามความรับผิดชอบในการ
เคารพสิทธิมนุษยชนตลอดทัง้ ห่วงโซ่อุปทานของโลก
“บทบัญญัตขิ องกฎหมายทีเ่ ลือกปฏิบตั อิ ย่างโจ่งแจ้ง โดยห้ามไม่ให้แรงงานข้ามชาติรวมตัวกันเป็ นสหภาพแรงงาน
และเจรจาต่อรองร่วมเนื่องจากพวกเขาไม่มสี ญ
ั ชาติไทยนัน้ ถือเป็ นระบบศักดินา กฎหมายทีล่ ะเมิดสิทธิไม่ควรมีทอ่ี ยู่
ที่ยืน ในระบบเศรษฐกิจ สมัย ใหม่ เช่ น ประเทศไทย” ฟิ ล โรเบิร์ต สัน (Phil Robertson) รองผู้อานวยการเอเชีย
องค์การ Human Rights Watch กล่าว “ก่อนจะมีขอ้ ตกลงนัน้ สหภาพยุโรปจาเป็ น จะต้องช่วยประเทศไทยปฏิรูป
ภาคแรงงานเพื่อให้สอดคล้องกับมาตรฐานสิทธิแรงงานสากล”
แถลงการณ์ร่วมฉบับนี้เรียกร้องให้สหภาพยุโรปกาหนดแผนงานที่สามารถบังคับใช้ได้จริงและมีกรอบเวลาชัดเจน
เพื่อให้ประเทศไทยปฏิบตั ิตามก่อนเริ่มต้น เจรจาการค้า โดยเฉพาะอย่างยิ่ง การให้สตั ยาบันอนุ สญ
ั ญาองค์การ
แรงงานระหว่างประเทศ ฉบับที่ 87 ว่าด้วยเสรีภาพในการสมาคมและการคุม้ ครองสิทธิในการรวมตัว และ ฉบับที่
98 ว่าด้วยสิทธิในการรวมตัวและการร่วมเจรจาต่อรอง และต้องมีการดาเนินการให้กฎหมายในประเทศสอดคล้อง
กับอนุสญ
ั ญาทัง้ สองดังกล่าว

“เป็ นเวลากว่า 20 ปี แล้วที่องค์การแรงงานระหว่างประเทศและองค์กรด้านธุรกิจและสิทธิมนุ ษยชนให้ขอ้ เสนอแนะ
แก่รฐั บาลไทยจากการทีป่ ระเทศปฏิเสธสิทธิขนั ้ พืน้ ฐานต่อเสรีภาพในการสมาคม เจรจาต่อรองร่วมและเสรีภาพใน
การแสดงออกของแรงงาน ซึ่งรัฐบาลไทยได้ให้คามันสั
่ ญญาหลายต่อหลายครัง้ ที่จะให้สตั ยาบันอนุ สญ
ั ญาองค์การ
แรงงานระหว่างประเทศและดาเนินการปฏิรูปกฎหมายแรงงาน แต่รฐั บาลไทยยังไม่ได้ดาเนินการดังกล่าว ซึ่งหาก
ยังไม่มกี ารปฏิรูปในภาคแรงงานใดๆ การเจรจาการค้าก็ไม่ควรเกิดขึน้ ” เอสเมอรัลดา โลเปซ (Esmeralda Lopez)
ผู้ อ านวยการฝ่ ายกฎหมายและนโยบาย องค์ ก าร Global Labor Justice-International Labour Rights Forum
(GLJ-ILRF) กล่าว
“ในการด าเนิ น การตามหลักการชี้แ นะขององค์การสหประชาชาติในที่ต่างๆ ทัว่ โลกนั น้ สิง่ ส าคัญ ที่สุด คือ การ
เสริมสร้างสิทธิของแรงงานและมาตรฐานทีเ่ หมาะสมในการจ้างงานให้เป็ นส่วนสาคัญของข้อตกลงทางการค้า สิทธิ
มนุ ษ ยชนและความยัง่ ยื น จะต้ อ งถู ก ผนึ ก แน่ น ในข้ อ ตกลงการค้ า เหล่ า นี้ ” อีริก ฮอลล์ แ มน (Erik Hollman)
ผู้อานวยการด้านการควบคุม ความเสี่ย ง/การรับ ประกัน คุณ ภาพนานาชาติ บริษัท ALDI Nord หนึ่ งในผู้ลงนาม
แถลงการณ์ร่วมกล่าว
______

แถลงการณ์ร่วมนี้รเิ ริม่ โดย Seafood Working Group (SWG) โดยความร่วมมือกับ Finnwatch SWG คือ
เครือข่ายความร่วมมือระดับโลกระหว่างองค์กรแรงงาน สิทธิมนุษยชนและสิง่ แวดล้อมเพือ่ ยุตกิ ารบังคับแรงงานใน
อุตสาหกรรมอาหารทะเล ซึง่ ประสานงานหลักโดย Global Labor Justice – International Labor Rights Forum
(GLJ-ILRF)

สือ่ มวลชนทีต่ อ้ งการทราบข้อมูลเพิม่ เติม กรุณาติดต่อ Nazly Sobhi Damasio, Communications Director,
GLJ-ILRF at nazly@globallaborjustice.org /โทรศัพท์ +1 202-347-4100
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