PRESSINBJUDAN
Nordiskt initiativ för bättre arbetsvillkor inom livsmedelsindustrin i Thailand – Andy Hall gästar
Tid: Ons 10 maj 2017. Pressträff kl 12-13.
Plats: Svensk Handel, Regeringsgatan 60 i Stockholm
•
•
•

10.30 Presentation av projektet
11.15 Andy Hall om situationen i Thailand och sitt fall
12.00-13.00 Andy Hall, styrgruppen (Axfood, Coop, ICA, Axfoundation) och
QuizRR:s team tillgänglig för press

Ons den 10 maj samlas ledande nordiska företag och organisationer på Svensk Handel,
Regeringsgatan 60 i Stockholm, för att presentera och diskutera ett nytt samarbetsprojekt
för bättre arbetsvillkor inom den thailändska livsmedelsindustrin.
Människorättsförsvararen Andy Hall, villkorligt dömd till fängelse i
Thailand efter sin kritiska rapportering om migrantarbetare inom den
thailändska fruktindustrin, finns på plats. Hall har tvingats lämna
Thailand där han hotas av nya fängelsedomar pga sitt arbete. Hans fall
har engagerat en rad internationella organ, fackliga organisationer och
företag världen över. Hall är en stark röst i den internationella debatten
och för regelbunden dialog med nordiska företag och organisationer
som Axfoundation, Swedwatch och Finnwatch.
Thailand är en stor kycklingleverantör till Sverige. Mat- och fiskeindustrin har regelbundet
kritiserats för kränkningar av mänskliga rättigheter och missförhållanden. För att adressera
problemen på bred front har Axfoundation samlat aktörer till en rad möten sedan hösten 2016.
Företag, civil-samhällesorganisationer, fack och internationella experter har enats kring ett
fokus på förebyggande utbildning.
Resulatet är ett nordiskt utbildningsprojekt i samarbete med QuizRR, en svensk ed tech-lösning
som redan används på drygt 100 fabriker i Kina och Bangladesh av köpande företag som vill
gå ett steg längre i sitt leverantörsarbete genom utbildning i rättigheter och social dialog.
En version ska nu utvecklas för Thailand med särskilt fokus på etisk rekrytering och
migrantarbetare. De största aktörerna i svensk livsmedelsbransch delfinansierar och
stödjer initiativet. I styrgruppen sitter Axfood, Coop, ICA och Axfoundation.
För frågor och mer förhandsinfo, kontakta viveka.risberg@axfoundation.se tel 072-518 00 95.
Läs mer om Andy Halls fall här:
http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=83&artikel=6526193
https://www.theguardian.com/global-development-professionalshttp://www.omvarlden.se/Branschnytt/nyheter-2016/Andy-Hall-doms-till-fangelse/
http://www.bbc.com/news/world-asia-37415590

