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ประเทศไทยแซงหน้ าชาติเอเชียในการให้ สัตยาบันอนุสัญญาไอแอลโอที>สาํ คัญ
และมุ่งสู่มาตราฐานสากลเรื> องงานที>มีคุณค่ าในอุตสาหกรรมประมง
รัฐบาลไทยยังคงแน่วแน่ในการให้ สตั ยาบันรับรองอนุสญ
ั ญาองค์การแรงงานระหว่างประเทศ ฉบับทีA BCC ว่าด้ วยการทํางานภาคประมง พ.ศ.
2550 (CBCC) ซึงA คือการกําหนดมาตรฐานขันพื
T TนฐานเรืA องงานทีAมีคณ
ุ ค่าในอุตสาหกรรมประมง แม้ ว่าจะมีการใช้ กลยุทธ์ ขดั ขวางและมีความ
พยายามจะทําให้ กระบวนการดังกล่าวต้ องหยุดชะงักโดยบางภาคส่วนในอุตสาหกรรมประมง แต่อย่างไรก็ดีสภานิติบญ
ั ญัติแห่งชาติของ
ประเทศได้ มีมติวนั นี Tรับหลักการการให้ สตั ยาบันอนุสญ
ั ญาฉบับดังกล่าว การให้ สตั ยาบันนี Tจะเกิดขึ Tนภายในเดือนมกราคาหากไม่มีการต่อต้ าน
เกิดขึ Tนในอนาคต มูลนิธิความยุติธรรมเชิงสิAงแวดล้ อม (Environmental Justice Foundation: EJF)) ซึงA ได้ ให้ คําแนะนํารัฐบาลไทยต่อประเด็น
ดังกล่าวมาตังแต่
T พ.ศ. 2556 ขอแสดงความยกย่องนับถือแก่พฒ
ั นาการทีAสําคัญนี Tและขอผลักดันให้ ประเทศไทยยังคงรักษาทิศทางความมุง่ มันA
ทีAจะปฏิรูปและคุ้มครองแรงงานประมงและชืAอเสียงของประเทศไทยในเวทีระหว่างประเทศ
ในช่วงหลายทศวรรษทีAผา่ นมากองเรื อประมงของไทยได้ กลายเป็ นฉากของแรงงานทาส, การละเมิดทางกายภาพทีAโหดร้ าย, การค้ ามนุษย์ หรื อ
แม้ แต่การฆาตกรรมแรงงานข้ ามชาติทีAเปราะบาง ความล้ มเหลวทีAจะต่อกรกับผู้ประกอบอาชญากรรมเหล่านันทํ
T าให้ อตุ สาหกรรมประมงของ
ประเทศไทยต้ องตกเป็ นธุรกิจทีAมีชืAอเสียงในทางไม่ดีแก่สายตาชาวโลก ในฐานะหนึงA ในอุตสาหกรรมทีAสมุ่ เสีAยงต่อการล่วงละเมิดและทําลายล้ าง
อุตสาหกรรมหนึงA ของโลก
ด้ วยการกําหนดมาตรฐานสากลเรืA องงานทีAมีคณ
ุ ค่าในอุตสาหกรรมประมง อนุสญ
ั ญาองค์การแรงงานระหว่างประเทศ ฉบับทีA BCC ว่าด้ วยการ
ทํางานภาคประมง พ.ศ.effg (CBCC) ถูกออกแบบขึ TนเพืAอขจัดการละเมิดประเภทเหล่านันโดยเฉพาะ
T
เมืAอต้ นปี นี TเองทีAรัฐบาลไทยมีพฒ
ั นาการทีA
เข้ มข้ นและท่าทีทีAชดั เจน ประกาศเจตนารมณ์ทีAจะให้ สตั ยาบันอนุสญ
ั ญาดังกล่าวภายในสิ Tนปี นี T
อย่างไรก็ดี ตัวแทนภาคอุตสาหกรรมอย่างเช่นสมาคมการประมงแห่งประเทศไทยได้ ใช้ กลยุทธ์ ขัดขวางทีAเข้ มข้ นเพืAอทีAจะทําให้ การปฏิรูป
กฎหมายต้ องหยุดชะงัก อันเป็ นการหลบเลีAยงมาตรการคุ้มครองแรงงานในอุตสาหกรรมประมงอย่างกว้ างขวาง สมาคมการประมงแห่งประเทศ
ไทยได้ เผยแพร่ ข้อมูลทีAไม่สอดคล้ อง แพร่ กระจายข้ อมูลทีAไม่ถกู ต้ อง และขัดขวางความพยายามในการปฏิรูปทีAจําเป็ นนี T สมาคมการประมงแห่ง
ประเทศไทยยังได้ ผิดสัญญาทีAได้ ให้ ไว้ ก่อนหน้ านี Tว่าจะร่ วมมือกับรัฐบาลในการขจัดการละเมิดสิทธิแรงงานและสิทธิมนุษยชนในอุตสาหกรรม
ประมงไทย
“สภานิติบญ
ั ญัติแห่งชาติได้ ดําเนินขันตอนที
T
Aเข้ มข้ น มีความก้ าวหน้ าทีAสําคัญวันนี Tในการมุ่งคุ้มครองแรงงานในอุตสาหกรรมอาหารทะเลจาก
ความรุ นแรงและการละเมิดแรงงาน การกระทําดังกล่าวเป็ นเรืA องทีAน่ายกย่องในการเป็ นชาติแรกในอาเซียนทีAให้ สตั ยาบันอนุสญ
ั ญาฉบับนี T ซึงA
แสดงให้ เห็นถึงความเป็ นผู้นําของรัฐบาลไทยทังในระดั
T
บภูมิภาคและระดับโลก” สตีฟ เทรนท์ (Steve Trent) ผู้อํานวยการบริ หารมูลนิธิกล่าว
ในปี พ.ศ. 2562 ประเทศไทยจะเป็ นประธานสมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉี ยงใต้ (Association of South East Asian Nations)
หรื อ อาเซียน (ASEAN) ซึAงนับเป็ นโอกาสอันดีทีAจะแสดงบทบาทผู้นําต่อไปในระดับภูมิภาคในการสนับสนุนให้ ประเทศเพืAอนบ้ านดําเนิน
แบบอย่างตาม
ขณะทีAการลงมติของสภานิติบญ
ั ญัติแห่งชาติหมายถึงการให้ สตั ยาบันจะเกิดขึ Tนค่อนข้ างทีAจะแน่นอนแล้ ว สมาคมการประมงแห่งประเทศไทย
อาจจะก้ าวขึ Tนมาขัดขวางกระบวนการดังกล่าว ขณะนี Tเป็ นโอกาสทีAรัฐบาลไทยจะปกป้องท่าทีทีAมีหลักการดังกล่าว และประชาคมนานาชาติก็
ควรสนับสนุนการกระทําเหล่านี Tดังกล่าวเช่นเดียวกัน
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