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ข่าว ไอแอลโอ (กรุงเทพฯ) –  
องค์การแรงงานระหวา่งประเทศและสหพนัธ์แรงงานลกูจ้างท างานบ้านระหวา่งประเทศจะเปิดตวัแคมเปญเพื่อปรับปรุงเง่ือนไ
ขการท างานของลกูจ้างท างานบ้านทัว่ทัง้ภมูิภาคเอเชีย ในวนัศกุร์ที่ 25 กนัยายน 2558 ที่กรุงเทพฯ 
 
แคมเปญ มาย แฟร์ โฮม (My Fair Home) มุง่เน้นท่ีตวันายจ้างของลกูจ้างท างานบ้าน โดยสนบัสนนุให้นายจ้างให้ค า 
ปฎิญาณเพื่อสง่เสริมสทิธิของลกูจ้างท างานบ้าน แคมเปญ มาย แฟร์ โฮม 

เป็นความร่วมมือระหวา่งองค์การแรงงานระหวา่งประเทศ (ILO) และสหพนัธ์แรงงานลกูจ้างท างานบ้านระหวา่งประเทศ 
(International Domestic Workers Federation - IDWF) 
 
โดยแคมเปญ มาย แฟร์ โฮม เป็นสว่นหนึง่ของการรณรงค์ให้ประเทศตา่งๆ ทัว่โลก ให้สตัยาบนัรับรองอนสุญัญา ILO ฉบบัท่ี 
189 ที่วา่ด้วยเร่ืองงานท่ีมคีณุคา่ส าหรับลกูจ้างท างานบ้าน 
ซึง่เป็นอนสุญัญาฉบบัแรกที่ก าหนดมาตรฐานสากลส าหรับลกูจ้างท างานบ้าน อนสุญัญา ILO ฉบบัท่ี 189 
ให้ลกูจ้างท างานบ้านมีสทิธิขัน้พืน้ฐานเช่นเดยีวกบัแรงงานประเภทอื่นๆ เช่น ให้มวีนัหยดุ ชัว่โมงท างาน รายได้ขัน้ต า่ 
คา่ลว่งเวลา ประกนัสงัคมและเง่ือนไขการจ้างงานท่ีชดัเจน บทบญัญตัิของอนสุญัญา ILO ฉบบัท่ี 189 
มีผลบงัคบัใช้ในประเทศที่ให้สตัยาบนัเทา่นัน้ ซึง่เป็นกระบวนการท่ีกินเวลายาวนาน แคมเปญ มาย แฟร์ โฮม 

จึงสนบัสนนุให้แตล่ะบคุคลยดึมัน่ในมาตฐานและจริยธรรมโดยไมต้่องรอการด าเนินงานของสถาบนัตา่งๆ  ภายในประเทศ 
 
นาง อลซิาเบธ แทงก์ เลขาธิการสหพนัธ์แรงงานลกูจ้างท างานบ้านระหวา่งประเทศ กลา่ววา่ 
โดยการสนบัสนนุให้นายจ้างแตล่ะคนมุง่มัน่สง่เสริมเง่ือนไขการท างานและสภาพการเป็นอยูท่ี่ดีส าหรับลกูจ้างท างานบ้าน 
เราสามารถทีจ่ะระดมการสนบัสนนุในระดบัประเทศเพื่อไปสูก่ารให้สตัยาบนัอนสุญัญา ILO ฉบบัที่ 189 ภายในภมูิภาคได้  
 
น.ส. อนันา ออลเซน เจ้าหน้าที่ขององค์การแรงงานระหวา่งประเทศ (ILO) กลา่ววา่ เราหวงัวา่ จากการให้ค าปฏิญาณ 
นายจ้างอาจจะมีโอกาสได้พิจารณาความสมัพนัธ์ที่ตนมีกบัลกูจ้างท างานบ้านและอาจจะน าไปสูก่ารลงนัง่เพื่อปรึกษาเง่ือนไข
การจ้างงานกบัลกูจ้างท างานบ้าน    
 
ส าหรับภาคการจ้างงานแบบไมเ่ป็นทางการ (informal employment) 
ลกูจ้างท างานบ้านคือองค์ประกอบส าคญัของแรงงานทัง้หมดของโลกและเป็นแรงงานกลุม่ทีม่ีความเปราะบาง 
โดยลกูจ้างท างานบ้านสว่นใหญ่เป็นผู้หญิงและเด็ก และจ านวนมากเป็นแรงงานข้ามชาติ ลกูจ้างท างานบ้านมีกวา่ 50 

ล้านคนทัว่โลก โดย 21.5 ล้านคน (41 เปอร์เซ็นต์ ของจ านวนลกูจ้างท างานบ้านทัว่โลกโดยประมาณ) ท างานอยูใ่นทวีปเอเชีย  
 

       เปิดตัวแคมเปญ ‘มาย แฟร์ โฮม’ เข้าถงึนายจ้างเพ่ือปรับปรุงเง่ือนไขการท างานของลูกจ้างท างานบ้าน 
 

                                                                                                                              วนัองัคารท่ี  22 กนัยายน  2558  
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องค์กรแรงงานลกูจ้างท างานบ้านทัว่โลกซึง่ตัง้อยูใ่นประเทศเบลเยียม เขตปกครองพิเศษฮอ่งกง ประเทศเมก็ซิโก 
ประเทศเนปาล ประเทศแอฟริกาใต้ ประเทศไทยและประเทศแทนซาเนีย ได้เร่ิมใช้แคมเปญ มาย แฟร์ โฮม 

เป็นเคร่ืองมือสร้างความตระหนกั และเป็นแคมเปญทีไ่ด้รับการสนบัสนนุจากรัฐมนตรีและผู้น าที่มีช่ือเสยีงจ านวนมาก เช่น 
นาย Hanif Dhakiri  รัฐมนตรีกระทรวง Manpower and Transmigration ของประเทศอินโดนีเซีย นาย Lee Cheuk Yan 
เลขาธิการของสมาพนัธ์สหภาพการค้าของฮ่องกง (Hong Kong Confederation of Trade Unions) นาย Mikail Shipur 
เลขาธิการ ของกระทรวงแรงงานและการจ้างงานของประเทศบงัคลาเทศ  (Secretary of the Ministry of Labour and 
Employment of Bangladesh) 
  
ขอเรียนเชิญท่านสื่อมวลชนร่วมงานเปิดตัวแคมเปญ มาย แฟร์ โฮม ในวันศุกร์ที่ 25 กันยายน 2558 เวลา 16:30 น. 
สถานที่: the Palazzo 111 ซอยเนียมอุทิศ ถนน รัชฎาภเิษก ดินแดง กรุงเทพฯ  
 
ภายในงานมีลา่มภาษาไทยและภาษาองักฤษ  
 
ทา่นสามารถหาข้อมลูเพิ่มเติมเก่ียวกบัแคมเปญ มาย แฟร์ โฮม ได้ที:่ idwfed.org/myfairhome 
 
ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับงานเปิดตวัแคมเปญ กรุณาติดต่อ  
คณุ เอลซิา มาร์คส์  
ที่ปรึกษาโครงการแรงงานข้ามชาติในภมูิภาค 
marks@iloguest.org 
โทร: 095 707 9038 
 
จิราพร วงศ์ไพฑรูย์  
เจ้าหน้าด้านข้อมลูขา่วสาร  
jiraporn@ilo.org 
โทร: 02 288 1664 
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