เปิ ดตัวแคมเปญ ‘มาย แฟร์ โฮม’ เข้ าถึงนายจ้ างเพื่อปรั บปรุ งเงื่อนไขการทางานของลูกจ้ างทางานบ้ าน
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ข่ าว
ไอแอลโอ
(กรุ งเทพฯ)
–
องค์การแรงงานระหว่างประเทศและสหพันธ์แรงงานลูกจ้ างทางานบ้ านระหว่างประเทศจะเปิ ดตัวแคมเปญเพื่อปรับปรุงเงื่อนไ
ขการทางานของลูกจ้ างทางานบ้ านทัว่ ทังภู
้ มิภาคเอเชีย ในวันศุกร์ ที่ 25 กันยายน 2558 ที่กรุงเทพฯ
แคมเปญ มาย แฟร์ โฮม (My Fair Home) มุง่ เน้ นทีต่ วั นายจ้ างของลูกจ้ างทางานบ้ าน โดยสนับสนุนให้ นายจ้ างให้ คา
ปฎิญาณเพื่อส่งเสริ มสิทธิของลูกจ้ างทางานบ้ าน
แคมเปญ
มาย
แฟร์
โฮม
เป็ นความร่วมมือระหว่างองค์การแรงงานระหว่างประเทศ (ILO) และสหพันธ์แรงงานลูกจ้ างทางานบ้ านระหว่างประเทศ
(International Domestic Workers Federation - IDWF)
โดยแคมเปญ มาย แฟร์ โฮม เป็ นส่วนหนึง่ ของการรณรงค์ให้ ประเทศต่างๆ ทัว่ โลก ให้ สตั ยาบันรับรองอนุสญ
ั ญา ILO ฉบับที่
189
ที่วา่ ด้ วยเรื่ องงานที่มคี ณ
ุ ค่าสาหรับลูกจ้ างทางานบ้ าน
ซึง่ เป็ นอนุสญ
ั ญาฉบับแรกที่กาหนดมาตรฐานสากลสาหรับลูกจ้ างทางานบ้ าน
อนุสญ
ั ญา
ILO
ฉบับที่
189
ให้ ลกู จ้ างทางานบ้ านมีสทิ ธิขนพื
ั ้ ้นฐานเช่นเดียวกับแรงงานประเภทอื่นๆ เช่น ให้ มวี นั หยุด ชัว่ โมงทางาน รายได้ ขนต
ั ้ า่
ค่าล่วงเวลา ประกันสังคมและเงื่อนไขการจ้ างงานที่ชดั เจน
บทบัญญัติของอนุสญ
ั ญา ILO ฉบับที่ 189
มีผลบังคับใช้ ในประเทศที่ให้ สตั ยาบันเท่านัน้ ซึง่ เป็ นกระบวนการที่กินเวลายาวนาน แคมเปญ มาย แฟร์ โฮม
จึงสนับสนุนให้ แต่ละบุคคลยึดมัน่ ในมาตฐานและจริ ยธรรมโดยไม่ต้องรอการดาเนินงานของสถาบันต่างๆ ภายในประเทศ
นาง อลิซาเบธ แทงก์ เลขาธิการสหพันธ์แรงงานลูกจ้ างทางานบ้ านระหว่างประเทศ กล่าวว่า
โดยการสนับสนุนให้ นายจ้ างแต่ละคนมุง่ มัน่ ส่งเสริ มเงื่อนไขการทางานและสภาพการเป็ นอยูท่ ี่ดีสาหรับลูกจ้ างทางานบ้ าน
เราสามารถทีจ่ ะระดมการสนับสนุนในระดับประเทศเพื่อไปสูก่ ารให้ สตั ยาบันอนุสญ
ั ญา ILO ฉบับที่ 189 ภายในภูมิภาคได้
น.ส. อันนา ออลเซน เจ้ าหน้ าที่ขององค์การแรงงานระหว่างประเทศ (ILO) กล่าวว่า เราหวังว่า จากการให้ คาปฏิญาณ
นายจ้ างอาจจะมีโอกาสได้ พิจารณาความสัมพันธ์ที่ตนมีกบั ลูกจ้ างทางานบ้ านและอาจจะนาไปสูก่ ารลงนัง่ เพื่อปรึกษาเงื่อนไข
การจ้ างงานกับลูกจ้ างทางานบ้ าน
สาหรับภาคการจ้ างงานแบบไม่เป็ นทางการ
(informal
employment)
ลูกจ้ างทางานบ้ านคือองค์ประกอบสาคัญของแรงงานทังหมดของโลกและเป็
้
นแรงงานกลุม่ ทีม่ ีความเปราะบาง
โดยลูกจ้ างทางานบ้ านส่วนใหญ่เป็ นผู้หญิงและเด็ก และจานวนมากเป็ นแรงงานข้ ามชาติ ลูกจ้ างทางานบ้ านมีกว่า 50
ล้ านคนทัว่ โลก โดย 21.5 ล้ านคน (41 เปอร์ เซ็นต์ ของจานวนลูกจ้ างทางานบ้ านทัว่ โลกโดยประมาณ) ทางานอยูใ่ นทวีปเอเชีย
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องค์กรแรงงานลูกจ้ างทางานบ้ านทัว่ โลกซึง่ ตังอยู
้ ใ่ นประเทศเบลเยียม
เขตปกครองพิเศษฮ่องกง
ประเทศเม็กซิโก
ประเทศเนปาล ประเทศแอฟริกาใต้ ประเทศไทยและประเทศแทนซาเนีย ได้ เริ่ มใช้ แคมเปญ มาย แฟร์ โฮม
เป็ นเครื่ องมือสร้ างความตระหนัก และเป็ นแคมเปญทีไ่ ด้ รับการสนับสนุนจากรัฐมนตรี และผู้นาที่มีชื่อเสียงจานวนมาก เช่น
นาย Hanif Dhakiri รัฐมนตรี กระทรวง Manpower and Transmigration ของประเทศอินโดนีเซีย นาย Lee Cheuk Yan
เลขาธิการของสมาพันธ์สหภาพการค้ าของฮ่องกง (Hong Kong Confederation of Trade Unions) นาย Mikail Shipur
เลขาธิการ ของกระทรวงแรงงานและการจ้ างงานของประเทศบังคลาเทศ (Secretary of the Ministry of Labour and
Employment of Bangladesh)
ขอเรียนเชิญท่ านสื่อมวลชนร่ วมงานเปิ ดตัวแคมเปญ มาย แฟร์ โฮม ในวันศุกร์ ท่ ี 25 กันยายน 2558 เวลา 16:30 น.
สถานที่: the Palazzo 111 ซอยเนียมอุทิศ ถนน รัชฎาภิเษก ดินแดง กรุ งเทพฯ
ภายในงานมีลา่ มภาษาไทยและภาษาอังกฤษ
ท่านสามารถหาข้ อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับแคมเปญ มาย แฟร์ โฮม ได้ ท:ี่ idwfed.org/myfairhome
ข้ อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับงานเปิ ดตัวแคมเปญ กรุ ณาติดต่ อ
คุณ เอลิซา มาร์ คส์
ที่ปรึกษาโครงการแรงงานข้ ามชาติในภูมิภาค
marks@iloguest.org
โทร: 095 707 9038
จิราพร วงศ์ไพฑูรย์
เจ้ าหน้ าด้ านข้ อมูลข่าวสาร
jiraporn@ilo.org
โทร: 02 288 1664
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