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Strengthening Good Labour Practices in Thai
fishing and seafood
Dear all,
A reminder for those who are joining us on Wednesday morning for the EU-funded ILO Ship
to Shore Rights Project 2017 Thaifex event: 'Good Labour Practices: What’s next for the
Thai fishing and seafood industry?' begins at 9 a.m. on 31 May 2017 in Sapphire 203 (on
the 2nd floor at Impact Muang Thong Thani).
After an eventful year we will bring you up to date on changes to work in Thai fishing and
seafood industry with the latest from suppliers, buyers, government, and worker
organizations.
Speakers include Minister of Labour General Sirichai Distakul and EU Chargé d'Affaires Luisa
Ragher, followed by two panel discussions on 'View from the pier: How is work changing in
the Thai fishing industry?' and 'What comes next for the Thai seafood industry?'
The Ship to Shore Rights Project partners will be invited to make their commitments to a
new and more robust Good Labour Practices (GLP) programme for Thai fishing, aquaculture,
and processing.
If you have not replied, please kindly confirm that you will join us by email at
shiptoshorerights@ilo.org by 30 May 2017. Find a map (Sapphire Rm 203) here. Our agenda
and final GLP Report are available at the Ship to Shore Rights Project site here.
Yours,
Jason Judd
Ship to Shore Rights

เรียนทุกท่ำน
องค์กำรแรงงำนระหว่ำงประเทศ (ILO) ขอเรียนเชิญท่ำนหรือผู ้แทนเข ้ำร่วมงำนเรือ
่ งแนวปฏิบต
ั แ
ิ รงงำนที่
ดี (GLP): อนำคตของอุตสำหกรรมประมงและอำหำรทะเลไทยจะเป็ นอย่ำงไร ในวันพุธที่ 31 พฤษภำคม
้ ที่ 2
2560 เวลำ 9.00-12.00 ทีห
่ ้องประชุม อิมเพค เมืองทองธำนี ห ้องประชุม Sapphire 203 ชัน
หลังจำกกำรหำรือกันมำในรอบหนึง่ ปี ทำง ILO ขอนำเสนอกำรเปลีย
่ นแปลงในอุตสำหกรรมประมงและ
้ ภำครัฐบำลและองค์กรแรงงำน ต่ำง ๆ โดยงำนดังกล่ำวได ้
อำหำรทะเลไทยจำกผู ้ผลิตสินค ้ำ ผู ้ซือ
ั ดิษฐกุล รัฐมนตรีกระทรวงแรงงำน และนำงลุยซำ แร็กเฮอร์ อุปทูตของคณะ
เรียนเชินพลเอกศิรช
ิ ย
ผู ้แทนสหภำพยุโรปประจำประเทศไทยเป็ นเกียรติเปิ ดงำน ต่อด ้วยกำรเสวนำ 2 ช่วงในหัวข ้อ มุมมองจำก
ท่ำเรือ: งำนในอุตสำหกรรมประมงและอำหำรทะเลได ้มีกำรเปลีย
่ นแปลงเป็ นอย่ำงไร และกำรเสวนำ
ระดับสูง: อุตสำหกรรมประมงและอำหำรทะเลจะเป็ นอย่ำงไรต่อไป
่ ั่ งจะร่วมกับแสดงเจตนำรมณ์มงุ่ มัน
ในกำรนี้ พัมธมิตรของโครงกำรสิทธิจำกเรือสูฝ
่ ต่อโครงกำรแนวปฏิบต
ั ิ
แรงงำนทีด
่ ท
ี เี่ พือ
่ อุตสำหกรรมประมงและกำรแปรรูปอำหำรทะเลไทย
หากท่านย ังไม่ได้ตอบร ับเข้าร่วม กรุณายืนย ันการเข้าร่วมงานผ่านอีเมล์ท ี่
shiptoshorerights@ilo.org ภำยในวันอังคำรที่ 30 พฤษภำคม 2560 ร่วงกำหนดกำรของงำนและ
รำยละเอียดตำมสิง่ ทีส
่ ง่ มำด ้วยดังแนบ (Sapphire Rm 203 map).
ขอแสดงควำมนับถือ
เจสัน จั๊ดด์
เจ ้ำหน ้ำทีอ
่ ำวุโสประสำนงำนโครงกำร
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