ขอเชิญร่ วมงานเปิ ดตัว
เอกสารข้ อค้ นพบจากการศึกษาโครงการ RegularRights เรื่ อง การมีสถานภาพถูกกฎหมายของแรงงานข้ ามชาติ
แต่ ยงั ไม่ ได้ รับการคุ้มครองสิ ทธิตามกฎหมายอย่างรอบด้ านอย่างไรบ้ าง
และ
เว็บไซต์ เรื่อง การจับ, การกักขัง และการส่ งกลับ
18 ธันวาคม 2555 วันแรงงานข้ามชาติสากล ณ โรงแรมฮอลิเดย์การ์ เด้นท์ ถนนห้วยแก้ว จังหวัดเชียงใหม่
เวลา 9.30 – 12.00 น. ดาเนินรายการเป็ นภาษาไทยและอังกฤษตลอดงาน

แรงงานข้ามชาติในประเทศไทยได้รับแจ้งว่าภายในวันที่ 14 ธันวาคม 2555 นี้ จะต้องดาเนิ นการขึ้น
ทะเบียนพิสูจน์สัญชาติเพื่อสถานภาพการอยู่ทางานอย่างถูกกฎหมายให้เสร็ จเรี ยบร้อย ไม่เช่ นนั้นก็จะต้อง
กลับไปยืน่ ขอหนังสื อเดินทางและใบอนุญาตทางานจากประเทศต้นทางเพื่อโอกาสกลับมาทางานในประเทศ
ไทยอี กครั้ ง หนึ่ ง แต่ อะไรคื อแรงจูง ใจสาหรั บแรงงานข้า มชาติ ที่ จะอยากเป็ นแรงงานขึ้ นทะเบี ยนอย่า ง
ถูกกฎหมาย? มีกระบวนการขึ้นทะเบียนรู ปแบบอื่นก่อนหน้านี้ ที่ให้ประโยชน์หรื อการคุ ม้ ครองอย่างเพียง
พอที่ จ ะโน้ ม น้ า วแรงงานข้ า มชาติ ใ ห้ ล งทุ น จ่ า ยเงิ น ไม่ น้ อ ยส าหรั บ การพิ สู จ น์ สั ญ ชาติ น้ ี หรื อไม่ ?
หรื อแม้กระทัง่ ประสบการณ์การจดทะเบียนหรื อพิสูจน์สัญชาติ ที่ที่ผ่านมานั้น ทาให้แรงงานข้ามชาติ รู้สึก
หมดหวังต่อการแสวงหาการคุ ม้ ครองจากกระบวนการขึ้ นทะเบี ยนทุ กรู ปแบบแล้วพลอยทาให้ลดความ
สนใจต่อการมีสถานภาพที่ถูกกฎหมายหรื อไม่? ผลกระทบจากการถูกข่มขู่เรื่ องการส่ งกลับประเทศต้นทาง
มีต่อการดาเนิ นชี วิตและสุ ขภาพจิตของแรงงานข้ามชาติอย่างไรบ้าง? อี กทั้งผลกระทบที่แท้จริ งของการ
ส่ งกลับนั้น จะมีต่อแรงงานข้ามชาติ ระบบเศรษฐกิ จไทยและเสถียรภาพของช่ วงเวลาแห่ งการเปลี่ ยนผ่าน
ของพม่าอย่างไรบ้าง? คาถามเหล่านี้เป็ นเพียงส่ วนหนึ่งที่เราจะอภิปรายในงานเปิ ดตัวครั้งนี้

กาหนดการ
9.30น. เริ่มงาน
 นาเสนอข้ อค้ นพบจากงานศึกษา RegularRights โดย มูลนิธิเพือ่ สุ ขภาพและการเรียนรู้ ของแรงงาน
กลุ่มชาติพนั ธุ์
บทความ REGULARRIGHTS เป็ นการเปรี ยบเที ย บและวิ เ คราะห์ ถึ ง ประโยชน์ ที่ ไ ด้ รั บและ
ข้ อ เสี ย เปรี ยบของสถานภาพของแรงงานข้ า มชาติ ทั้ งสามกลุ่ม คื อ แรงงานข้ า มชาติ ที่ ไ ม่ ได้ จ ด
ทะเบียน, แรงงานข้ ามชาติที่ขึน้ ทะเบียนทร.38/1 และถือใบอนุญาตทางาน และแรงงานข้ ามชาติ ที่
ถือหนังสื อเดิ นทางชั่ วคราวที่ ได้ จากกระบวนการพิ สูจน์ สัญชาติ โดยได้ รับข้ อมูลจากการแบ่ งปั น
ประสบการณ์ ของแรงงานข้ ามชาติกว่ า 500 คน
 เปิ ดตั ว เว็บ ไซต์ ใ หม่ เรื่ อ ง การจั บ , การกัก ขัง และการส่ งกลับ (ADD) ในเว็บ ไซต์ ของเครื อข่ า ย
การย้ ายถิ่นในอนุภูมิภาคลุ่มนา้ โขง (www.mekongmigration.org)
เว็บ ไซต์ นาเสนอข้ อเท็จจริ งและตัวเลขสถิ ติที่เกี่ ย วข้ องสั มพั นธ์ กั บการส่ งกลับผู้ย้ ายถิ่ นใน
ภูมิภาค ตลอดจนข้ อค้ นพบจากงานวิ จัย , ข่ าวสาร และแหล่ งข้ อมูลต่ างๆในประเด็นการจับ , การ
กักขัง และการส่ งกลับ (ADD)
11.00น. ถาม-ตอบ
แลกเปลี่ยนความคิดเห็นโดยวิทยากรและผูเ้ ข้าร่ วม แล้วรับประทานอาหารกลางวันร่ วมกัน
ข้ อมูลเพิม่ เติม กรุ ณาติดต่ อ:
แจ็กกี้ พอลล็อค, มูลนิธิ MAP, Jackie_pollock@yahoo.com โทร: 086 090 4118
ออมสิ น บุญเลิศ (ไทย),MMN plaii@mekongmigration.org โทร: 086 923 8313
เจสสิ กา้ มาร์ ช (อังกฤษ),MMN: jessica@mekongmigration.org โทร: 086 416 8280

