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ຍິງ ແລະຊາຍທຸກໄວອາຍຸ ຢູ່ທຸກສະຖານທີ່ເປັນຜູ້ຕ້ອງປະຕິບັດກິດຈະກຳ ເພື່ອປ
 ັບປຸງພັດທະນາ
ສຸຂະພາບແມ່ຍິງ. ເປັນສິ່ງທ
 ີ່ມີຄວາມໝາຍຄວາມສຳຄັນຫຼາຍ ທີ່ຈະຕ້ອງໄດ້ຮຽນຮູ້ບັນຫາສິ່ງທ້າທາຍຕ່າງໆ
ທີ່ປະຊາຊົນໄດ້ພົບເຫັນ ແລະເປັນວິທທ
ີ າງທຊ
ີ່ ຸມຊົນ ຈະໄດ້ຮ່ວມເຮັດເພື່ອປ່ຽນແປງ. ຢູ່ໃນສອງຊຸມຊົນມີບັນ
ຫາ ບໍ່ຄືກັນ ມີຫຼາຍສິ່ງທີ່ພວກເຮົາຈະຮຽນຮູ້ຮ່ວມກັນ. ບົດຮຽນ ແລະປະສົບປະການທີ່ບັນຈຸໃນປື້ມຫົວນ
 ີ້
ຈະສາມາດຊ່ວຍທ່ານໄດ້ຮູ້ຄິດຮອ
ູ້ ່ານ ເບິ່ງບັນຫາສິ່ງທ້າທາຍຕ່າງໆ ທີ່ແມ່ຍິງປະເຊີນໜ້າຢູ່ ໃນເຂດຊຸມຊ
 ົນ
ຂອງທ່ານ ແລະບັນຫາເຫຼົ່ານີ້ຈະປຸກລະດົມໃຈຂອງທ່ານ ຮຸ້ຊອກຫາວິທກ
ີ ານແກ້ໄຂ ເພື່ອກອບ

ກຸ້ເອົາຊີວິດ,
ປັບປຸງສຸຂະພາບແມ່ຍິງ ແລະເດັກຍິງໃນຕໍ່ໜ້າ ແລະສາມາດພັດທະນາຊຸມຊົນຂອງທ່ານໃຫ້ເປັນເຂດທີ່ເກີດມີ
ຄວາມຍຸຕິທຳ ແລະຄວາມສະເໝີພາບ ທ
 ີ່ຜ່ອງໃສຂຶ້ນ.

2

ສ້າງກິດຈະກຳ ເພື່ອສຸຂະພາບແມ່ຍິງ

ທີ່ເປຣູ: ນາງແພດພະດຸງຄັນຄົນໜຶ່ງ ເບິ່ງຄ
 ົນເຈັບທີ່ເປັນຄົນຊົນເຜົ່າຢູ່ບ້ານ
ຂອງລາວຜູ້ໜຶ່ງທມ
ີ່ ີລູກຕາຍຄາທອ
້ ງ. ລາວຄິດວ່າບໍ່ຄວນຈະປະປ່ອຍໃຫ້
ເກີດມີບັນຫາແບບນີ້ອີກ. ດັ່ງນ
 ັ້ນ ແທນທລ
ີ່ າວຈະເມົາມົວໂສກເສົ້າເສຍ
ໃຈ, ລາວໄດ້ປຶກສາຫາລືບັນຫານີ້ກັບຄົນອື່ນໆທີ່ຢູ່ໃນຊຸມຊົນ ແລະແລ້ວ
ພວກເຂົາເຈົ້າຈຶ່ງຮ່ວມມືກັນຊອກຫາວິທກ
ີ ານປ້ອງກັນ ເພື່ອບ
 ໃໍ່ ຫ້ບັນຫາ
ແບບນີ້ເກີດຂື້ນອີກໃນອະນາຄົດ.

ທີ່ປະເທດ ຊິມ
 ບາເວ. ເດັກຍິງຜູ້ບໍ່ຮູ້ດຽງສາ ຊື່ງແມ່ນພວກທີ່ໄດ້
ລອດພົ້ນຈາກການຂົ່ມຂືນທາງເພດ ໄດ້ປືກສາສົນທະນາກັນຢູ່
ໃ ນສະໂມສອນ“ຮ່ວມພະລັງຊຸມຊ
ນ
ົ ”ວ
 າ່ ດ
ວ
້ ຍການປອ
້ ງກນ
ັ ຕ
ນ
ົ ເອງ,
ເຊື່ອໝັ້ນຕົນເອງ ແລະການຊ່ວຍເຫຼືອກັນຢູ່ໃນໂຮງຮຽນ. ໂດຍ
ການແນະນຳຊ່ວຍເຫຼືອຂອງຜູ້ຄຸ້ມຄອງດູແລນັກຮຽນທີ່ມີສະຕິ
ສະຫຼາດວ່ອງໄວດີ, ພວກເຂົາໄດ້ແລກປ່ຽນຄວາມຄິດເຫັນ ກ່ຽວ
ກັບຄວາມມຸ່ງຫວັງ ແລະຄວາມຝັນ ລວມທັງກ
 ານປະສົບເຄາະ
ຮ້າຍຜ່ານມາ.
ທີ່ປະເທດສີລັງກາ: ກຳມະກອນຍິງສ
 າວ ເຮັດວຽກໃນ ໂຮງງານ
ເຂດການຄ້າເສລີ ໄດ້ປະເຊີນໜ້າກັບບັນຫາປຸ້ນຈີ້ ແລະທຳລາຍ
ຮ່າງກາຍ ເມື່ອເວລາທີ່ພວກເຂົາກັບບ້ານ ຈາກໂຮງງານໃນຍາມ
ຄ່ຳຄືນ. ໂດຍການປຶກສາຫາລືສະມາຄົມໂຮງງານພວກເຂົາແລະໄດ້
ສະເໜີໃຫ້ເຈົ້າຂ
 ອງໂຮງງານ ບໍລິການລົດຮັບສົ່ງລະຫວ່າງເສັ້ນທາງ
ຈາກ ໂຮງງານກັບເຮືອນພັກ. ດັ່ງນ
 ັ້ນ ເຂົາເຈົ້າຈຶ່ງສາມາດກັບບ້ານ
ດ້ວຍຄວາມປອດໄພ.
ທີ່ອັຟການິສະຖານ: ຄູຝຶກອົບຮົມດ້ານສຸຂະພາບ ໄດ້ນຳໃຊ້ຮ
 ູບ
ພາບທີ່ມີສັນຍານເຕືອນເຖິງໄພອັນຕະລາຍ ເພື່ອສ
 ອນພວກຜູ້
ຊາຍໃຫ້ເຂົ້າໃຈ ຮັບຮ
 ູ້ວ່າໃນເວລາໃດທີ່ເມຍ

ຫຼືລ
 ູກສ
 າວຂອງພວກ
ເຂົາຕັ້ງຄ
 ັນ ຫຼື ປະສຸດລູກ. ພວກຜູ້ຊາຍເຫຼົ່ານັ້ນ ໄດ້ອັດສຳເນົາ
ເອົາຮູບທີ່ຄູຝຶກ ຄືນບ້ານເອົາໃຫ້ເມຍ ຄອບຄົວ ແລະຄົນໃກ້ຄ
 ຽງ
ສັງເກດເບິ່ງ. ໂດຍການໄດ້ຮັບຂໍ້ມູນຂ່າວສານໃໝ່ ຊີວິດການເປັນ
ຢູ່ຂອງຄອບຄົວຄ່ອຍດຂ
ີ ຶ້ນ, ພວກເຂົາເຈົ້າ ຮູ້ຈັກຄິດອ່ານກ່ຽວກັບ
ການປະສູດລູກ ຮັບຮູ້ວ່າເວລາໃດຈະເກີດກ
 ໍລະນີສຸກເສີນ ແລະຮູ້
ຕັດສີນໃຈການໄປໂຮງໝໍທີ່ຕັ້ງຢ
 ູ່ຫ່າງໄກ

ສ້າງກິດຈະກຳ ເພື່ອສຸຂະພາບແມ່ຍິງ

ທີ່ອາຟຣິກກາໃຕ້: ແມ່ຍິງຜູ້ທີ່ໄດ້ຮັບເງິນກູ້ຈາກການເງິນຈຸນ
ລະພາກ ຍັງສ
 າມາດປຶກສາສົນທະນາເລື່ອງວຽກງານອື່ນໆ
ອີກໃນກອງປະຊຸມ ເຊັ່ນ; ວຽກງານການພົວພັນທີ່ດີ ກັບເພື່ອ
ຮ່ວມງານ ແລະຄວາມໝາຍຄວາມສຳຄັນຂອງການມີເພດສຳ
ພັນທ
 ປ
ີ່ ອດໄພ. ການເຮັດວຽກເພື່ອຊວ
ິ ດ
ີ ແບບເອື້ອຍນອ
້ ງແບບ
ນີ້ ບໍ່ແມ່ນພຽງແຕ່ເຮັດໃຫ້ທຸລະກິດຂອງພວກເຂົາດີຂື້ນ ແຕ່
ຍັງສ
 າມາດສົ່ງເງິນກູ້ຄືນໄດ້ດນ
ີ ຳອີກ, ລວມທັງສາມາດສ້າງ
ຄວາມເຂົ້າອົກເຂົ້າໃຈກ່ຽວກັບບົດບາດຍິງຊາຍ, ໄລຍະໃດ ທີ່
ເຫັນວາ່ ຄ
 ວນມເີ ພດສຳພັນ ແລະມີການພວ
ົ ພັນທີ່ປ
 ມ
ື້ ໃຈຕມ
ື່ ອີກ.

ການພັດທະນາສະຖານະພາບແມ່ຍິງ ເພື່ອປ
 ັບປຸງສຸຂະພາບ
ໂດຍຜູ້ໄດ້ອ່ານຜ່ານນິທານ ແລະຍຸດທະສາດຕ່າງໆ ທີ່ໄດ້ຮິບໂຮມໃນປື້ມຫົວນ
 ີ້, ທ່ານຈະເຫັນໄດ້ວ່າມີຫຼາຍ
ວິທິການ ແລະມີຄວາມແຕກຕ່າງກັນທີ່ຜູ້ຈັດຕ
 ັ້ງນຳພາ ແລະສະມາຊິກຊຸມຊົນໄດ້ປະຕິບັດກິດຈະກຳ ເພື່ອ
ສຸຂະພາບແມ່ຍິງ. ພວກເຂົາເຈົ້າໄດ້ເຂົ້າເຖິງຍຸດທະສາດເຫຼົ່ານີ້ ໂດຍວາງຄຳຖາມທີ່ວ່າ ແມ່ຍິງຄວນເຮັດແນວ
ໃດ ເພື່ອຈ
 ະເຂົ້າເຖິງສັງຄົມທັງໝ
 ົດໄດ້? ພວກເຂົາເຈົ້າຈະຝຶກອົບຮົມຫຍ
 ັງແ
 ດ່? ເພື່ອໃ ຫ້ຄວາມຮູ້ແກ່ກຸ່ມຄົນຜູ້
ເປັນແມ່ ເປັນລູກສາວ ແລະເພື່ອນໃກ້ຄຽງ ເພື່ອນຮ່ວມງານ ແລະຜູ້ເປັນສະມາຊິກຊຸມຊົນ? ບົດຮຽນ ແລະ
ປະສົບປະການທີ່ແຕກຕ່າງ ແຕ່ລະເຜົ່າຊົນ ແລະ ພື້ນຖານເສດຖະກິດ? ມີເງື່ອນໄຂ ແລະ ສິ່ງກ
 ິດຂວາງຫຍັງ
ແດ່ ກ່ຽວກັບສຸຂະພາບຂອງແມ່ຍິງ?
ໂ ດຍວາງຄຳຖາມຂ້າງບົນເຫຼົ່ານີ້ ໃຫ້ຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມຝຶກອົບຮົມ ແລະອົງການຈັດຕ
 ັ້ງທີ່ກ
 ່ຽວຂ້ອງ ວ່າດ້ວຍ
ສຸຂະພາບແມ່ຍິງ ເພື່ອຊ
 ອກຫາເບິ່ງວ່າ ພວກເຂົາຕ້ອງການເຮັດກິດຈະກຳຫຍັງດ້ວຍວິທແ
ີ ຕກຕ່າງກັນ ດັ່ງ
ລຸ່ມນ
 ີ້



•

ສະເໜີໃຫ້ເຫັນຄວາມບໍ່ສະເມີພາບໃນບົດບາດຍິງຊາຍ, ໂດຍສະເພາະແມ່ນການທຳຮ້າຍເພດຍິງ
ເພື່ອໃ ຫ້ເພດຍິງໄດ້ສະເໜີເພື່ອເຂົາເຈົ້າເອງ, ສາມາດໄດ້ຍິນໄດ້ຟັງ, ປະກອບສ່ວນໃນການຕັດສິນ
ບັນຫາ ແລະຄວາມເປັນຜູ້ນຳ.

•

ຫຼຸດຜ່ອນການຈຳແນກເຊື້ອຊ
 າດ, ເຜົ່າຊ
 ົນ. ສາດສະໜາ ຫຼື ຄວາມກີດກັ້ນທາງດ້ານພາສາ ໃນ
ການຮັກສາສຸຂະພາບ ເພື່ອບ
 ໃໍ່ ຫ້ມີໃຜຜູ້ໃດ ບໍ່ໃຫ້ຕົກຄ້າງຢູ່ນອກການຊ່ວຍເຫຼືອ ທີ່ພວກເຂົາເຈົ້າ
ຕ້ອງການ.

•

ຈັດຕັ້ງ ເພື່ອປ
 ັບປຸງສະພາບການເຮັດວຽກ ແລະຈ່າຍເທົ່າທຽມກັນໃຫ້ແກ່ແມ່ຍິງ ເພື່ອຫຼ
 ຸດຜ່ອນ
ຄວາມເສຍຫາຍຕ່າງໆ ທີ່ເກີດມາຈາກ ການເຮັດວ
 ຽກເກີນຂອບເຂດ ແລະຄວາມທຸກຍາກ

•

ສ້າງໂອກາດເພື່ອຄວາມປອດໄພໃຫ້ແກ່ເພດຍິງ ແລະຊາຍ ເພື່ອເບິ່ງວິທທ
ີ າງຕ່າງໆ ເບິ່ງຄວາມຮູ້
ສຶກ ແລະສະເໜີໃຫ້ເຫັນກ່ຽວກັບກ
 ານຮ່ວມເພດ ເພື່ອໃ ຫ້ເຂົາເຈົ້າໄດ້ມກ
ີ ານພົວພັນ ທີ່ດ
ຂ
ີ ື້ນຮ່ວມ
ກັນ, ມີປະສົບປະການແຫ່ງຄວາມສຸກສັນທາງເພດ ແ
 ລະ ການມເີພດສຳພັນ ທີ່ປອດໄພກວ່າ.
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ອຸດົມການ ທີ່ໄດ້ເກັບກ
 ຳ
ປື້ມຂອງອົງການເຮດສະເປີຣຽນ ວ່າດ້ວຍ ສຸຂະພາບແມ່ຍິງ (ສະຖານທີ່ແມ່ຍິງທີ່ບໍ່ມີທ່ານໝໍ, ສຸຂະພາບ ປື້ມ
ຄູ່ມືສຳລັບແ
 ມ່ຍິ່ງພ
 ິການ ແລະ ອື່ນໆ) ການໃຫ້ພ
 ະນັກງານທີ່ເຮັດວຽກເພື່ອສ
 ຸຂະພາບຂອງຊຸມຊົນ ແລະ
ພະນັກງານສົ່ງເສີມສຸຂະພາບ. ຄວາມຮຕ
ູ້ ົວຈ
 ິງ ແລະຄວາມຊຳນານງານໃນການປ້ອງກັນ ແລະປິ່ນປົວສຸຂະ
ພາບປົກກະຕິ, ບັນຫາກ່ຽວກັບການຂ້າມຜ່ານສິ່ງກ
 ິດຂວາງ ແລະການກອບກເູ້ອົາຊິວີດ ປະຊາຊົນໄດ້ເຫັນ
ແຫຼ່ງຂໍ້ມ
 ູນເຫຼົານີ້ ເປັນຜົນປະໂຫຍດທີ່ເຫຼືອເຊື່ອຜ
 ່ານມາຫຼາຍປີທີ່ແມ່ຍິງ ແລະ ພະນັກງານເພື່ອສ
 ຸຂະພາບໃນ
ທົ່ວໂ ລກ ໄດ້ສົ່ງຈົດໝາຍເຖິງພວກເຮົາ ແລະນິທານທີ່ເວົ້າເຖິງອຸປະກອນຝຶກອ
 ົບຮົມເຫຼົ່ານີ້. ມີຄວາມແຕກຕ່າງ
ໃນຊິວິດ ແລະຊຸມຊົນ ພວກເຂົາເຈົ້າຍັງເວົ້າວ່າ ມັນມີຄວາມເລິກເຊິ່ງກວ່າເກົ່າ. ຄວາມແຕກຕ່າງທີ່ຍາວນານ
ໃນຊິວິດແມ່ຍິງພ
 ວກເຂົາເຈົ້າຕ້ອງການອຸປະກອນຝຶກອ
 ົບຮົມ ແລະຍຸດທະສາດ ໃນການຍົກສູງສະຕິຄວາມ
ຮູ້ ການຈັດຕັ້ງ ແລະການປືກສາສົນທະນາສິດທິແມ່ຍິງ ໂດຍສະເພາະສິດວ່າດ້ວຍສຸຂະພາບ ຈຸດປະສົງເປົ້າ
ໝາຍຂອງປື້ມຫົວນ
 ີ້ ແມ່ນເພື່ອຮ
 ັບຜິດຊອບ ຕໍ່ຄ
 ວາມ ຮຽກຮ້ອງຕ້ອງການ ຂອງເຂົາເຫຼົ່ານັ້ນ ແລະສົ່ງເສີມໃຫ້
ແກ່ກ
 ຸ່ມພື້ນຖານຊຸມຊົນ ໄດ້ເຮັດວຽກ ສຳຄັນເຫຼົ່ານີ້.
ເພດຍິງ ແລະເພດຊາຍ ຊາວໜຸ່ມ ແ
 ລະ ຜູ້ເຖົ້າ ຫຼາຍຮ້ອຍຄົນຈາກຫຼາຍປະເທດ ໄດ້ປະກອບສ່ວນເຂົ້າ
ໃນປື້ມຫົວນ
 ີ້; ເປັນທັງສ
 ່ວນບຸກຄົນ ແລະການຈັດຕັ້ງ ພວກເຂົາເຈົ້າໄດ້ນຳເອົາບົດຮຽນປະສົບປະການ ແລະ
ຄວາມມຸ່ງຫວັງທີ່ເຂົາເຈົ້າສ້າງມາໄດ້ ເພື່ອສ
 ົ່ງເສີມສຸຂະພາບແມ່ຍິງໃນຊຸມຊົນ. ມີທິມງານໜຶ່ງຂອງແມ່ຍິງ ຈາກ
ທົ່ວຂ
 ົງເຂດໃນໂລກໄດ້ຮິບໂຮມເອົາເລື່ອງລາວນິທານຕ່າງໆ, ຍຸດທະສາດ ແລະກິດຈະກຳ. ມີແມ່ຍິງໄດ້ຮ່ວມ
ມືກັນ ເພື່ອສ
 ະແດງໃຫ້ເຫັນບາດກ້າວເດີນຕ່າງໆຂອງຊຸມຊົນ ກ້າວໄປສູ່ເປົ້າໝາຍດຽວ.
ກຸ່ມແມ່ຍິງ ແລະ ຜູທ
້ ຂ
ີ່ ັ້ນຮາກຖານ ໃນ 23 ປະເທດ ໄດ້ຊ່ວຍເຫຼືອກັນ ໂດຍອ່ານບົດຮຽນໃໝ່ ແລະ
ທົດລອງເຮັດກິດຈະກຳເຫຼົ່ານີ້ ໃນຊຸມຊົນເຂົາເຈົ້າ. ຜົນໄດ້ຮັບ ແມ່ນສາມາດຊ່ວຍສ້າງແຫຼ່ງຄວາມຮູ້ທີ່ພວກ
ເຮົາຫວັງວ່າຈະດັດປັບ ແລະນຳໃຊ້ ໃ ນວຽກງານໂຄງການຕ່າງໆ ແລະຄວາມປ່ຽນແປງໃໝ່ຕ່າງໆໄດ້.

ປື້ມຫົວນີ້ສຳລັບທ່ານ
 ຕ່ລະຄົນສ
ແ
 າມາດສະແດງບົດບາດ ແລະສ້າງກິດຈະກຳເພື່ອສ
 ະໜັບສະໜູນ ສຸຂະພາບເພື່ອແ
 ມ່ຍິງ.
ນາງແພດພະດຸງ ຄັນທປ
ີ່ ະເທດເປຣູ ຜູ້ທຄ
ີ່ ົນໄຂ້ຂອງນາງມີລູກຕາຍໃນທ້ອງ. ນາງເອງເປັນຜູ້ ຊ່ວຍຊູ ແມ່ຍິງ
ໃນຍາມຄອດລູກ ແຕ່ເມື່ອ ນາງເຫັນບ
 ັນຫາທີ່ຄົນເຈັບຂອງນາງປະເຊີນໜ້າຢູ່, ນາງໄດ້ກ້າວຂຶ້ນສູ່ການສ້າງ
ພາລະໜ້າທີ່ໃໝ່ - ເພື່ອຈ
 ະຊ່ວຍເຫຼືອຄົນໄຂ້ຂອງນາງ. ແຕ່ໃນວິທໃີ ໝ່ ໂດຍທີ່ນາງໄດ້ປຶກສາສົນທະນາເພື່ອນ
ເພື່ອໃຫ້
 ເຫັນວ່າ ຈະຕ້ອງປ່ຽນແປງຫຍັງໃ ໝ່ທພ
ີ່ ວກເຂົາຈະເຮັດຮ່ວມກັນ. ແລະແລ້ວ ຈຳນວນແມ່ຍິງທີ່ມີລູກ
ຕາຍຄາທອ
້ ງຈຶ່ງຄ
ອ
່ ຍຫຼຸດລ
 ງົ . ພວກເຂົາຈ
ດ
ັ ຕ
 ງັ້ ກ
 ອງປະຊຸມຊຸມຊ
ນ
ົ ປຶກສາສນ
ົ ທະນາກຽ
່ ວກບ
ັ ຄວາມຕອ
້ ງການ
ປ່ຽນແປງທີ່ສູນຮັກສາສຸຂະພາບ ມີການຕິດຕໍ່ພົວພັນກັບຜູ້ຄົນທີ່ມອ
ີ ຳນາດ ເບິ່ງບັນຫາສິ່ງທ
 ້າທາຍກັບເດັກ
ຍິງໜຸ່ມ ແລະຮຽນຮູ້ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍການປິ່ນປົວ. ນາງບໍ່ໄດ້ເຮັດວຽກທັງໝົດລຳພັງແຕ່ນາງພຽງຄົນດຽວ.
ນາງບໍ່ຕ້ອງການຈະເປັນຜຊ
ູ້ ຳນານງານໃນການຈັດຕັ້ງຊ
 ຸມຊົນ ແຕ່ນາງຕ້ອງການທີ່ຢ
 າກຈະຮູ້ບັນຫາ, ເບິ່ງ
ເຫັນຄວາມປ່ຽນແປງ ແລະນາງໄດ້ເລີ່ມເຕົ້າໂຮມຜູ້ຄົນທີ່ສາມາດເຮັດວຽກຮ່ວມກັນ ເພື່ອເບິ່ງແນວຄວາມຄິດ
ທີ່ແຕກຕ່າງນັ້ນ, ນີ້ແ
 ລ້ວເປັນສິ່ງທ
 ີ່ເຮົາໄດ້
 ຕັ້ງຄ
 ວາມໝາຍວ່າ ຕ້ອງໄດ້ລົງມືຈ
 ັດຕັ້ງປ
 ະຕິບັດ.
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ທ່ານເອງກໍຄ
 ກ
ື ນ
ັ  ຄວນເຕົ້າໂຮມຜູຄ
້ ນ
ົ ຮ່ວມກນ
ັ ເພື່ອແ
 ກ້ບນ
ັ ຫາ ສ້າງວທ
ິ ທ
ີ າງທີ່ຈ
 ະເຮັດໃຫ້ແ
 ມ່ຍງິ ມຊ
ີ ວ
ິ ດ
ີ
ທີ່ຢູ່ດ້ວຍການມີສຸຂະພາບທດ
ີ່ ີ. ປື້ມຫົວນີ້ມີໄວ້ເພື່ອໝ
 ົດທຸກຄົນ, ບໍ່ແມ່ນຈະໃຫ້ພຽງແຕ່ພະນັກງານ, ອົງການ
ຈັດຕັ້ງການນຳພາຊຸມຊົນ ຫຼື ຄູຝ
 ຶກດ້ານສຸຂະພາບນຳໃຊ້ເທົ່ານັ້ນ.
ປື້ມຫົວນ
 ີ້ມີໄວ້ເພື່ອແ
 ມ່ຍິງທັງມ
 ວນ: ຍ້ອນວ່າເມື່ອເວລາ
ແມ່ຍິງເຮັດວຽກຮ່ວມກັນ ເພື່ອທ
 ຳຄວາມເຂົ້າໃຈ ແລະຊອກຫາ
ວິທກ
ີ ານແກ້ບັນຫາດ້ານສຸຂະພາບ ພວກເຂົາເຈົ້າ ຕ້ອງເຮັດ
ວຽກຢ່າງມີປະສິດທິຜົນ ເພື່ອສ
 ົ່ງເສີມສຸຂະພາບ ຂອງຊຸມຊົມ
ເຂົາເຈົ້າ.

ປື້ມຫົວນ
 ີ້ ມີໄວ້ເພື່ອຄ
 ົນໜຸ່ມ: ຍ້ອນວ່າ ພວກເຂົາເຈົ້າເປັນຜູ້
ອອກໜ້າພາທາງຂອງການປ່ຽນແປງ. ໃນທົ່ວໂ ລກ ພວກເຂົາເຈົ້າໄດ້
ຜ່ານຜ່າການຕໍ່ສູ້ກັບແນວຄິດພົ້ນສະໄໝ ກ່ຽວກັບຄວາມບໍ່ສະເໝີ
ພາບ ແລະພັດທະນາແນວທາງໃໝ່ ເພື່ອເຮັ
 ດໃຫ້ເພດຍິງ ແລະເພດ
ຊາຍໄດ້ເສີມສ້າງຄວາມໃຫ້ກຽດນັບຖືຊຶ່ງກັນແລະກັນ, ມີຄວາມເຊື່ອ
ໝັ້ນຕໍ່ກ
 ັນແລະກັນ ແລະພັດທະນາສົ່ງເສີມດ້າຍສຸຂະພາບ.

ປື້ມຫົວນ
 ີ້ ມີໄວ້ເພື່ອຜ
 ູ້ຊາຍ: ຍ້ອນວ່າຜູ້ຊາຍເປັນຄູ່ຮ່ວມຊີວິດ
ທີ່ສຳຄັນ ໃນການຕໍ່ສູ້ເພື່ອສ
 ົ່ງເສີມສຸຂະພາບ ແລະສິດແມ່ຍິງ ລວມ
ທັງເດັກຍິງ. ພວກເຂົາຍັງເສຍຜົນປະໂຫຍດບາງດ້ານ ຈາກຂໍ້ຈຳກັດ
ຂອງບົດບາດຍິງຊາຍ; ການປັບປຸງສະຖານະພາບຂອງແມ່ຍິງ ແມ່ນ
ການປັບປຸງສະພາບຄວາມເປັນຢູ່ ຂອງ ຊຸມຊົນທັງມ
 ວນ.

ປື້ມຫົວນ
 ີ້ ແມ່ນເພື່ອພ
 ະນັກງານສາທາລະນະສຸກ: ເປັນຜູ້ທີ່ຈະແບ່ງ
ຄວາມເຊື່ອໝັ້ນໃນວຽກງານນີ້ ບໍ່ແມ່ນຜູ້ທີ່ປິ່ນປົວບັນຫາເລື່ອງສຸຂະພາບ
ເທົ່ານັ້ນ, ແຕ່ຫາກຍັງຕ
 ້ອງໄດ້ເຮັດວຽກຮ່ວມກັນໃນຊຸມຊົນ ເພື່ອປ້
 ອງກັນ
ບັນຫາດ້ານສຸຂະພາບ ແລະຕ້ອງສົ່ງເສີມໃຫ້ດີຂຶ້ນ. ພະນັກງານສາທາລະ
ນະສຸກເປັນຜມ
ູ້ ີປະສິດທິພາບ ເມື່ອເຂົາເຈົ້າມີການປະກອບສ່ວນດຳເນີນ
ກິດຈະກຳນຳພາຊຸມຊົນໃນການສະເໜີວິທີການແກ້ໄຂ ສາເຫດຕົ້ນຕໍ
ດ້ານບັນຫາສຸຂະພາບ. ເຂົາເຈົ້າຈະຊຸກຍູ້ຊຸມຊົນຮ່ວມກັນຈັດຕັ້ງ, ໂດຍ
ການສຸມທຸກເຫື່ອແຮງ ແລະປັດໄຈທັງໝົດ ເພື່ອສ
 ົ່ງເສິມສຸຂະພາບແມ່ຍິງ
ລວມທັງສາມາດແນະນຳ ໃຫ້ມ
 ີການປັບປຸງປ່ຽນແປງໃນອົງການຈັດຕ
 ັ້ງທ
 ີ່
ມີອຳນາດ ເພື່ອຊ່ວຍກະຕຸກຊ
 ຸກຍູ້ວຽກງານສາທາລະນະສຸກ ແລະໃຫ້ການ
ປ້ອງກັນແລະປິ່ນປົວດ້ານສຸຂະພາບ.
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ສ້າງກິດຈະກຳ ເພື່ອສຸຂະພາບແມ່ຍິງ

ແມ່ຍິງທຸກຄົນ ມີສິດເພື່ອສຸຂະພາບ
ແມ່ຍິງທ
 ັງໝ
 ົດມິສິດເພື່ອສ
 ຸຂະພາບ. ໃນໜ້າວຽກນີ້ ແມ່ນໝາຍເຖິງທັງໝ
 ົດທຸກຄົນ ແມ່ນມີສິດເພື່ອປ
 ້ອງກັນ
ແລະປິ່ນປົວໃຫ້ມີສຸຂະພາບທດ
ີ່ ີ. ການປ້ອງກັນ ແລະປິ່ນປົວສຸຂະພາບທີ່ດນ
ີ ັ້ນ, ຕ້ອງຖືສຳຄັນໃນແຕ່ລະໄລ
ຍະຂອງຊີວິດຈາກແຕ່ໄ ວເຍົາເຖິງໄວຊະຣາ. ນີ້ແມ່ນໝາຍເຖິງກ
 ານປ້ອງກັນ ແລະປິ່ນປົວໃຫ້ໄດ້ດີ ໂດຍອີງ
ຕາມສິ່ງທີ່ແມ່ຍິງຕ້ອງການທັງໝ
 ົດ. ເຖິງແມ່ນວ່າ ນາງຄົນນັ້ນມີການຮ້ອງຂໍ ຫຼືບ
 ໍ່ຕ້ອງການ ໃນຄວາມຕ້ອງ
ການດ້ານສາທາລະນະສຸກ ຫຼື ສ້າງແຜນກ່ຽວກັບການຕັ້ງຄັນ. ຫຼາຍປີຜ່ານມາ “ ການປ້ອງກັນ ແລະປິ່ນປົວ
ສຸຂະພາບແມ່ຍິງ” ນີ້ແ
 ມ່ນໝາຍວ່າ ແມ່ຍິງໄດ້ຮັບກ
 ານບໍລິການທາງດ້ານຄວາມເປັນແມ່ຂອງເດັກມີຈຳນວນ
ໜ້ອຍ ເຊັ່ນວ່າ; ການຮັກສາສຸຂະພາບໃນເວລາຕັ້ງຄ
 ັນ ແລະປະສູດລູກ. ການບໍລິການເຫຼົ່ານື້ມີຄວາມຈຳ
ເປັນ, ແຕ່ຜ່ານມາ ແມ່ຍິງໄດ້ຮຽນຮູ້ແຕ່ຄວາມເປັນແມ່ເທົ່ານັ້ນ, ອັນເປັນພຽງສ່ວນໜຶ່ງຂອງຄວາມຮັບຮູ້ກ່ຽວ
ກັບ ສຸຂະພາບແມ່ຍິງເທົ່ານັ້ນ.
ສິດເພື່ອສ
 ຸຂະພາບ ແມ່ນມີຄວາມໝາຍເໜຶອກວ່ານີ້ ການປ້ອງກັນ ແລະຮັກສາສຸຂະພາບທີ່ດີ ເທົ່າ
ນັ້ນ ແຕ່ມັນຍັງກວມໄປເຖິງສະພາບການເປັນຢູ່ ແລະວຽກງານຂອງແມ່ຍິງ - ທີ່ຢູ່ເຮືອນ ແລະສະຖານທີ່
ອື່ນໆທີ່ເຂົາເຈົ້າຮັບຜິດຊອບ - ຕ້ອງໄດ້ປ້ອງກັນ ແລະປິ່ນປົວສຸຂະພາບແທນທີ່ວ່າຈະປ່ອຍໃຫ້ເຂົາເຈົ້າເກີດ
ມີຄວາມນ້ອຍໃຈ ຫຼື ຖຶກໄພອັນຕະລາຍ. ຄລີນິກທີ່ເຮັດວຽກກ່ຽວກັບກະດູກແຕກສາມາດຕັ້ງຂ
 ື້ນ ບໍ່ພຽງ
ພໍ ຖ້າຫາກມີໃຜຄົນໜຶ່ງທຸບຕຕ
ີ ົວນາງໃນແຕ່ລະວັນ. ການສຶກສາກ່ຽວກັບການຮ່ວມເພດສຳພັນ ເປັນອົງປ
ະ
ກອບໜຶ່ງກ່ຽວກັບສຸຂະພາບແມ່ຍິງ ແຕ່ກ
 ໍຍັງບ
ສ
ໍ່ າມາດຊ່ວຍເຫຼືອໄ ດ້ຢ່າງທົ່ວເຖິງ ຖ້າຫາກແມ່ຍິງຄົນນັ້ນ ບໍ່
ໄດ້ອະທິບາຍກ່ຽວກັບການຮ່ວມເພດສຳພັນຂອງຂອງນາງ. ການປິ່ນປົວສາມາດຊ່ວຍຊິວິດໄດ້ ແຕ່ວ່າຍັງມີ
ຫຼາຍຄົນສາມາດຫາຍໃຈໄດ້ງ່າຍ ແລະມີສຸຂະພາບດີຂຶ້ນ ຖ້າຫາກວ່າ ໂຮງງານຈະບອ
ໍ່ ະນຸຍາດປ່ອຍທາດ
ເບື່ອໄປຍັງອາກາດ ແລະແຫຼ່ງນ້ຳຂອງພວກເຮົາ.
ການມີຢຸກຢາປິ່ນປົວພະຍາດ ແລະການປິ່ນປົວທີ່ກ້າວໜ້າຫຼາຍຢ່າງໃນການປັບປຸງສຸຂະພາບແມ່ຍິງ
ແຕ່ບ
 ັນຫາຕ່າງໆກຍ
ໍ ັງຄ້າງຄາ, ຍັງມີຫຼາຍລ້ານຄົນ ທີ່ຍັງທ
 ໍລະມານຈາກການ ປ້ອງກັນ ແລະປິ່ນປົວພະຍາດ.
ນີ້ແມ່ນບັນຫາສ່ວນໜຶ່ງ ຊຶ່ງມາຈາກບັນຫາດ້ານເສດຖະກິດ ແລະການເມືອງທີ່ຈ
 ະຕ້ອງໃຫ້ບ
 ຸລິມະສິດຂອງ
ຄວາມຕ້ອງການຂອງມະນຸດທີ່ມີອຳນາດ ແລະມີຖານະດີ. ຜູ້ຄົນທີ່ມີອຳນາດນ້ອຍ ແລະມີເງິນໃຊ້ຈ່າຍບໍ່ເຖິງ
ລາຄາການປິ່ນປົວ - ແມ່ນມີບັນຫາດ້ານສຸຂະພາບ. ການຣ່ວມມືກັນໃນຍຸກໂລກະພິວັດ ໄດ້ສ້າງຄວາມບສ
ໍ່ ະ
ເໝີພາບເກີດຂຶ້ນ ແລະຍັງປະປ່ອຍໃຫ້ຫຼາຍລ້ານຄົນທີ່ຂາດແຫຼ່ງລາຍໄດ້ ຕາມທີ່ເຂົາເຈົ້າຕ້ອງການ ເພື່ອມີ
ຊີວິດຢູ່ຢ່າງມີສຸຂະພາບທີ່ດີ.
					
ເສດຖະກິດການເມືອງທີ່ບົງກ
 ານໂດຍ ຄົນຮັ່ງມີ ແລະອຳ
				
ນາດຂອງລັດຖະບານ ທີ່ຫຼຸດຜ່ອນລາຍຈ່າຍງົບປະມານໃຫ້ແ
 ກ່ວຽກ
				
ສາທາລະນະສຸກ, ການສຶກສາ ແລະການບໍລິການສັງຄົມ ແຕ່ວ່າຕ້ອງ
				
ເຫັນວ່າ ປະຊົນສ່ວນໃຫຍ່ - ຍັງຢ
 ູ່ດ້ວຍຄວາມທຸກຍາກ, ຂາດການ
				
 ອານາໄມພື້ນຖານ, ຂາດອາຫານແລະການບໍລິການສຸຂະພາບ				
ປະຊາຊົນຍັງຕ້ອງການງົບປະມານຕື່ມອີກ, ແລະບໍ່ຕ
 ້ອງການ
					
ຫຼຸດລົງອ
ກ
ີ ເລື່ອງງບ
ົ ປະມານ. ໂ ຄງການກຽ
່ ວກບ
ັ ແ
 ມ່ຍງິ ສ່ວນ
					
ໃຫຍ່ ແມ່ນມີການປະຕິເສດ ຍ້ອນສັງຄົມຖືວ່າເປັນແມ່ຍິງ,
				
ເປັນຄົນທຸກຍາກທີ່ສຸດ ແລະວຽກງານສາທາລະນະສຸກ ທີ່	
				
ມີແກ່ພວກເຂົາ ກໍໄ ດ້ຖືກບິບຮັດເພີ່ມເຕີມໂດຍແນວທາງນະໂຍ
				
ບາຍທາງດ້ານການເມືອງໃນທົ່ວໂ ລກທີ່ມີຢູ່.

ແມ່ຍິງທຸກຄົນ ມີສິດເພື່ອສຸຂະພາບ

ການມີລະດັບສຸຂະພາບທີ່ສ
 ຸງສຸດເທົ່າທີ່ເປັນໄປໄດ້ ແລະ ຄວາມຜາສຸກ ແມ່ນພື້ນຖານ
ທີ່ຕັ້ງຂ
 ອງສິດທິມະນຸ

ດ
 ໂດຍບໍ່ແບ່ງແຍກ ຄົນຜິວສີ ທີ່ມາຂອງຊົນເຜົ່າ ເພດໄວ ອາຍຸ ຄວາມສາມາດ
ການແນະນຳ ກ່ຽວກັບເພດສຳພັນ ສາສະໜາ ຊັ້ນຄົນ ຫຼື ຊັ້ນວັນນະ.
ຂໍ້ມູນຂ່າວສານ ແລະ ກິດຈະກຳໃນປື້ມຫົວນ
 ີ້ ສາມາດຊ່ວຍທ່ານ, ຄອບຄົວ ແລະຊຸມຊົນຂອງທ່ານໃນ
ການປັບປຸງສຸຂະພາບ ໃນຂັ້ນລະດັບທ້ອງຖີ່ນ ແລະສາມາດຕອບໂຕ້ກັບກຳລັງແຮງຂອງສັງຄົມທີ່ທຳລາຍ
ຄວາມມີສິດຂອງແມ່ຍິງດ້ານສຸຂະພາບ. ທ່ານຄວນໃຊ້ປມ
ື້ ຫົວນ
 ີ້ ເພື່ອສ
 ້າງຂະບວນການ ແລະຍຸດທະສາດ
ໃນຊຸມຊົນຂອງທ່ານເພື່ອຕ
 ອບໂຕ້ ແລະປ່ຽນແປງສະພາບການເຫຼົ່ານີ້ ທ່ານຕ້ອງເຂົ້າໃຈວ່າທ່ານບໍ່ໄດ້ຢູ່ຄົນ
ດຽວ. ທ່ານ
 ນັ້ນລະຄືສະມາຊິກຜູ້ໜຶ່ງ ທີ່ສາມາດສ້າງຂະບວນການໃຫ້ກວ້າງໃຫຍ່ອອກໄປໃນທົ່ວໂ ລກ ເພື່ອ
ປິ່ນປົວຮັກສາສຸຂະພາບແມ່ຍິງ ແລະສົ່ງເສີມສິດທິກ
 ່ຽວກັບສຸຂະພາບເພື່ອໝ
 ົດທຸກຄ
 ົນ.
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ສ້າງກິດຈະກຳ ເພື່ອສຸຂະພາບແມ່ຍິງ

ການແກ້ໄຂສາເຫດຕົ້ນຕໍ
ສຸຂະພາບທີ່ດີແມ່ນເໜຶອກວ່າການບມ
ໍ່ ີພະຍາດ. ສຸຂະພາບທີ່ດໝ
ີ າຍວ່າຄວາມຜາສຸກຂອງສຸຂະພາບແມ່ຍິງ
ທາງດ້ານຈິດໃຈ ແລະຈິດວິນຍ
 ານ. ສຸຂະພາບຂອງແມ່ຍິງແມ່ນບໍ່ພຽງແຕ່ ຮູບຮ່າງເປັນແນວໃດ ແຕ່ຫາກ
ຍັງໝາຍເຖິງ, ດ້ານສັງຄົມ, ວັດທະນາທຳ ແ
 ລະເງື່ອນໄຂທາງດ້ານເສດຖະກິດບ່ອນທີ່ນາງຢູ່.
ການປັບປຸງສ
 ຸຂະພາບແມ່ຍິງແມ່ນໝາຍເຖິງ ການແກ້ໄຂ “ສາເຫດຕົ້ນຕໍ” ຂອງສຸຂະພາບທີ່ມອ
ີ າການເຈັບ
ເປັນ- ລວມທັງຄວາມທຸກຍາກ, ເພດ ແລະເຊື້ອຊ
 າດທີ່ບໍ່ເທົ່າທຽມກັນ ແລະ ແບບຟອມອື່ນໆໃນການຖືກກົດ
ຂິ່. ແຕ່ວ
 ່າເພດຊາຍກໍຍັງຖືກກະທົບຄືກັນກັບປັດໄ ຈເຫຼົ່ານີ້, ແມ່ຍິງເປັນກຸ່ມຄົນທີ່ຖືກຂົ່ມເຫັງຫຼາຍແບບ ຊຶ່ງມີ
ຄວາມແຕກຕ່າງຈາກຜູ້ຊາຍ. ໂດຍປົກກະຕິແມ່ຍິງມອ
ີ ຳນາດໜ້ອຍ ແລະ ມີສ
 ະຖານະພາບຕ່ຳກວ່າຜູ້ຊາຍ
ໃນຄອບຄົວ ແລະ ຊຸມຊົນ. ທັງໝ
 ົດນີ້ ແມ່ນຄວາມໝາຍພຶ້ນຖານໃນຄວາມບໍ່ສະເໝີພາບ;
•

 ມ່ຍິງໄດ້ຮັບຄວາມທໍລະມານຫຼາຍກວ່າເພດຊາຍ ຍ້ອນການຂາດແຫຼ່ງລາຍໄດ້ ເຊັ່ນເງິນ, ອາຫານ,
ແ
ທີ່ດິນ ແລະການເຄື່ອນໄຫວ

•

ແມ່ຍງິ ໄດ້ຖກ
ື ປະຕິເສດຫຼາຍກວ່າຜຊ
ູ້ າຍ ໃນການສກ
ຶ ສາ ແລະຄວາມຊວ
່ ຍເຫຼືອ ແ
 ລະປ້ອງກນ
ັ ຕນ
ົ ເອງ

•

ແມ່ຍິງຍັງບສ
ໍ່ າມາດເຂົ້າຫາຂໍ້ມູນ ແ
 ລະການບໍລິການທາງດ້ານສຸຂະພາບທີ່ສຳຄັນ ຄືຜູ້ຊາຍ

•

 ມ່ຍິງຍັງຂາດອຳນາດ ແລະການຄວບຄຸມຊິວິດ ແລະສຸຂະພາບພື້ນຖານຄືກັບຜຊ
ແ
ູ້ າຍ ໃນການຕັດ
ສິນບັນຫາ

•

 ມ່ຍິງທີ່ທຸກຍ
ແ
 າກ ແມ່ຍິງຜີວສີດຳແມ່ຍິງອົບພະຍົບ ແລະແມ່ຍິງຈາກເຜົ່າຊົນສ່ວໜ້ອຍ ຍັງຂາດບົດ
ຮຽນປະສົບປະການ ແລະມີບັນຫາສີ່ງທ້າທ
 າຍຫຼາຍກວ່າແມ່ຍີງຄົນອື່ນໆ

ພາບທີ່ເຫັນນີ້ ສາມາດຊ່ວຍທ່ານໃຫ້ເຂົ້າໃຈ ແລະຖືສຳຄັນຂີດກ້ອງໄວ້ກ່ຽວກັບ “ສາຍເຫດຕົ້ນຕໍ ທີ່
ທຳໃຫ້ສຸຂະພາບເພດຍິງບໍ່ດີພໍ. ສາເຫດຕົ້ນຕໍມ
 າຈາກຫຼາຍປັດໄຈທີ່ຄຸກຄາມ ແລະກະທົບຕໍ່ສຸຂະພາບເພດ
ຍິງ, ສີ່ງເຫຼົ່ານ
 ີ້ ບໍ່ສາມາດມອງເຫັນ, ແຕ່ວ
 ່າ ມັນຄ້າຍຄືກັບຮາກເຫງົ້າຂອງຕົ້ນໄມ້ ມີພາກສ່ວນທີ່ສຳຄັນ ເພື່ອ
ສົ່ງເສີມຊ
 ີວິດ ແລະ ຄວາມຜາສຸກ.”

ຄືກັບຕົ້ນໄ ມ້ ທີ່ປະຕິເສດຕໍ່ນ້ຳ ຫຼື ດິນທສ
ີ່ ົມບູນ ເມື່ອເວລາ
ແມ່ຍິງ ແລະເດັກຍິງມີອຳນາດຕ່ຳກວ່າ ແລະມີສະຖານະ
ພາບຕ່ຳກວ່າຢູ່ໃນຄອບຄົວ ແລະຊຸມຊົນ ພວກເຂົາຈະບໍ່ມີ
ສຸຂະພາບທີ່ດີ ແລະເຂັ້ມແຂງ.

ແມ່ຍິງທຸກຄົນ ມີສິດເພື່ອສຸຂະພາບ

ສຸຂະພາບຂອງແມ່ຍິງ ແມ່ນບັນຫາຂອງຊຸມຊົນ
ດັ່ງທີ່ທ່ານໄດ້ຟັງເລື່ອງແມ່ຍິງ ແລກປ່ຽນນິທານ, ທ່ານອາດຈະເຫັນໄດ້ວ່າແມ່
ຍິງມີບັນຫາດ້ານສຸຂະພາບ
ຊຶ່ງມັນບໍ່ແມ່ນບັນຫາແຕ່ແມ່ຍິງພຽງເທົ່ານັ້ນ,
ກ່ຽວກັບສຸຂະພາບ ແມ່ຍິງ ແຕ່ຫາກຍັງ ແມ່ນບັນຫາ ຂອງຊຸມຊົນ.

ແມ
ໂຄ ່ຍິງປ
ງກ  ະກ
ານ ອບ
ຊຸມ
ກ
ຊົນ ານ
ໃນ



ເມື່ອທ
 ່ານ ສະເໜີ ວິທີແກ້ໄ ຂ ບັນຫາຕົ້ນຕ
 ໍກ່ຽວກັບສຸຂະພາບທີ່ບໍ່ດີກັບແມ່ຍິງ - ແຕ່ລະຄົນ - ແມ່ຍິງ, ຄອບຄົວ
ຂອງນາງ ແລະທົ່ວຊຸມຊົນ- ຜົນປະໂຫຍດ. ແມ່ຍິງທີ່ມີສຸຂະພາບດີ ມີໂອກາດ ມີຄວາມພຸມໃຈຢ່າງເຕັມໃຈ ຕໍ່
ຄວາມສາມາດຂອງຕົນ. ນາງສາມາດຕັດສິນໃ ຈໃນການພັດທະນາຊີວິດຕະຫຼອດອາຍຸຂ
 ອງນາງ ແລະສາ
ມາດເຮັດວຽກກ້າວໄປເຖິງເປົ້າໝາຍຂອງນາງເອງ. ນາງສາມາດປະກອບສ່ວນໃຫ້ແກ່ຊຸມຊົນຂອງນາງ ໄປ
ຕາມເສັ້ນທາງທີ່ນາງເລືອກໄວ້ ແລະນາງສາມາດເຂົ້າເຖິງແຫຼ່ງຊັບພະຍາກອນທີ່ນາງຕ້ອງການ ທີ່ຈະມີຄອບ
ຄົວທີ່ມີສຸຂະພາບດີ. ຖ້າຫາກນາງຕ້ອງການສິ່ງໃ ດໜຶ່ງ. ການເອົາຊະນະຕໍ່ສິ່ງເຫຼົ່ານີ້ຂອງແມ່ຍິງຄົນໜຶ່ງແມ່ນ
ມີຄວາມສຳຄັນ ມີຄວາມສຳຄັນໃນຕົນເອງແຕ່ອ
 າດ
ຍັງມຜ
ີ ົນປະໂຫຍດຫຼາຍກວ່າສຳລັບຜູ້ຄົນທີ່
ຢູ່ອ້ອມຂ້າງຂອງນາງ. ເມື່ອໃດທີ່ແມ່ຍິງໄດ້
ພັດທະນາເປັນປະຊາຊົນທມ
ີ່ ີລະດັບທີ່ດີ
ແລ້ວ ທົ່ວສັງຄົມຈະໄດ້ຮັບສ
 ິ່ງທ
 ດ
ີ່ ີຈາກ
ງ
ແຮ
ຂງ
ພວກເຂົາ-ຄວາມສະຫຼຽວສະຫຼາດ,
ະແ
ລ
ແ
ີ
ບດ
ການປະດິດຄິດແຕ່ງ ແລະການປະ
ພາ
ຸຂະ
ສ

ີ
ີ່ມ
ກອບສ່ວນ ຂອງພວກເຂົາເຈົ້າຈະ
ຸ່ມທ

ໜ
ຍິງ
ນ
ັ
ເປ
ໃຫ້ການຊ່ວຍເຫຼືອຊຸມຊົນໃຫ້ພັດ
ຄົວ
່ຄອບ
ກ

້
ແ
ໃຫ
ທະນາກ້າວໜ້າຕໍ່ໄປ.
ີ້ມຂື້ນ
ພ

້ເ
ຍໄ ດ

ມີລາ

ສຸຂະພາບ

ແມ່ຍິງ
ປື້ມຫົວນ
 ີ້ ຈະຊ່ວຍທ່ານເພື່ອເຫັນ
ບັນຫາທີ່ກວ້າງຂວາງອອກອີກຕື່ມ
ແລະ ເປັນທິດທາງຕົວຈ
 ິງ 
ເຂົ້າເຖິງການມີວຽກເຮັດງານ ແລະມີລາຍໄດ້
າ
ໃນການພັດທະນາປັບປຸງ
ຶກສ
ກັນ
ຽມ
ນສ
າ
ທ

ົ່າ
ກ
ເທ
ຖິງ
ສຸຂະພາບແມ່ຍິງ ແລະ
ົ້າເ
ປົວ
ເຂ
ປິ່ນ
ນ
ກາ
ສຸຂະພາບຂອງທົ່ວສ
 ັງຄົມ,
້ຮັບ
ໄດ
ດັ່ງທີ່ທ່ານໄດ້ສະເໜີ ແລະ 
ແກ້ໄຂສະພາບທີ່ໄດ້ມາຈາກ
ເພດຍິງທີ່ມສ
ີ ຸຂະພາບດີ ຄວາມພະຍາ
ຍາມຂອງທ່ານຈະມາຊ່ວຍແກ້ໄຂ 
ຮາກເຫງົ້າຂອງບັນຫາທີ່ເປັນຕົ້ນຕໍ,
ຈະເປັນການຊ່ວຍໃຫ້ແມ່ຍິງທັງມ
 ວນ
ມີສຸຂະພາບທີ່ດີຂຶ້ນ.

ພົ້ນຈາ

ກການ

ຍິງ
ໜ


ຸ່ມຟ

ັງຄ

ທຳຮ້າ

ວາ

ມ

ແລ

ຍ

ະມ

ີກາ

ນນ

ັບຖ

ືກັນ

9
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ສ້າງກິດຈະກຳ ເພື່ອສຸຂະພາບແມ່ຍິງ

ຊຸມຊົນສາມາດຈັດຕັ້ງການຊ່ວຍເຫຼືອ ແລະສ້າງຄວາມສາມັກຄີ
ການເຮັດວຽກເພື່ອພ
 ັດທະນາປັບປຸງສຸຂະພາບ ສາມາດເຕົ້າໂຮມຜູ້ຄົນເຂົ້າມາຮ່ວມກັນ ໃນກຸ່ມຄົນທີ່ມກ
ີ ານ
ກ່ຽວຂ້ອງຄືກັນ. ຄືດ
 ຽວກັບເອກະລັກຂອງທ່ານ ແລະຊຸມຊົນຂອງທ່ານ ແລະທ່ານສາມາດທັບມ້າງສີ່ງ ກີດກັ້ນ
ຂັດຂວາງຕໍ່ສຸຂະພາບທີ່ດີລົງໄດ້ເປັນອັນດັບ ທ່ານອາດຈະສ້າງອົງການຈັດຕັ້ງ ແລະຂະບວນການທີ່ສາມາດ
ເຕົ້າໂຮມເອົາແມ່ຍິງມາຮ່ວມກັນ ໃຫ້ໂ ອກາດພວກເຂົາໂດ້ມີໂອກາດໄດ້ແລກປ່ຽນເລົ່ານິທານ ແລະບົດຮຽນ
ປະສົບປະການ ແລະເລີ່ມສ້າງແຜນກິດຈະກຳ. ເມື່ອເວລາສຸມໃສ່ສຸຂະພາບແມ່ຍິງ ສ່ວນໃຫຍ່ກິດຈະກຳທີ່
ທ່ານຈະເຮັດແມ່ນສະເໜີວິທີການແກ້ໄ ຂ ຄວາມບໍ່ສະເໝີພາບບົດບາດຍິງຊ
 າຍ ແລະບັນຫາຕົ້ນຕໍກ່ຽວກັບ
ສຸຂະພາບເພດຍິງ ເມື່ອເວລາທ່ານຮ່ວມເຮັດວຽກກັບຄົນອື່ນ ເພື່ອເຮັດກ
 ານປ່ຽນແປງຜູ້ຄົນຈະມີບົດຮຽນ
ປະສົບການດ້ານອຳນາດ ແລະຕື່ນເຕັ້ນ ໃນຄວາມສາມັກຄີທີ່ສາມາດ ເຕົ້າໂຮມ ເອົາຫຼາຍຄົນຕື່ມອີກ ໃນການ
ມີສ່ວນຮ່ວມ ມີການຈັດຕັ້ງຕ
 ື່ມອີກ ແລະຄືດຫາຍຸດທະສາດທີ່ຕ້ອງການ ເພື່ອເຮັດໃຫ້ມ
 ີການປ່ຽນແປງໃໝ່.
ທ່ານອາດຈະໄດ້ຮັບຄວາມສຸກຈາກຜົນສຳເລັດໃ ນການເຮັດກ
 ິດຈະກຳ, ແຕ່ບາງຄັ້ງທ່ານກໍອາດຈະ
 ດ
ໝ
ົ ກຳລັງໃຈໃນການລມ
ົ້ ລະລາຍ ໃນການເດີນບາດກ້າວນີ້ ເພື່ອປ
ບ
ັ ປຸງສຂ
ຸ ະພາບຂອງເພດຍງິ ເຖິງແມ່ນວາ
່ ມັນ
ເກີດມີການລົ້ມລ
 ະລາຍ ແລະໃຊ້ເວລາແກ່ຍ
 າວກ່ອນຈະເຖິງຈຸດສຳເລັດ. ທັງສ
 ອງຢ່າງນີ້ ຄືບັນຫາສີ່ງທ້າທ
 າຍ
ແລະການລົ້ມລະລາຍ. ຍັງສາມາດຊີ້ໃ ຫ້ເຫັນໂອກາດທີ່ສຳຄັນ ເພື່ອຈະເຫັນຜົນງານທີ່ຈະໄດ້ຮັບໃນການສ້າງ
ແຕ່ລະກິດຈະກຳ ແລະຜົນສະທ້ອນອອກມາທ່ານຈະໄດ້ຮຽນຮູ້ ແລະເຂົ້າໃຈຕື່ມອີກວ່າບາດກ້າວຕໍ່ໄປອາດ
ຈະວາງແຜນເຮັດຫຍ
 ັງ ແລະທ່ານກໍສາມາດນຳໃຊ້ກິດຈະກຳເຫຼົ່ານັ້ນເຂົ້າໃສ່ປຶ້ມຫົວນີ້ ເພື່ອເອົາໃຫ້ຜ
 ູ້ອື່ນຮັບ
ຮູເ້ ຫັນດ
ນ
ີ ຳ ວ່າການປຽ
່ ນແປງ ແ
 ມ່ນມ
ຄ
ີ ວາມເປັນໄ ປໄດ້. ເພາະສະນນ
ັ້ ຈຸດປະສົງບ
ຈ
ໍ່ ຳເປັນວາງລງົ ໃ ສ່ກດ
ິ ຈະກຳ
ດຽວ, ພຽງແຕ່ລ
 ົງມືປະຕິບັດແຕ່ລະກິດຈະກຳ ແລະຈາກນັ້ນຈຶ່ງຄ່ອຍລົງຄວາມເຫັນ ວ່າທ່ານຫາກຊະນະ ຫຼື
ເສຍໄຊ. ຈຸດປະສົງທີ່ຈະສ້າງຊຸມຊົນ ເພື່ອເຮັດວຽກຮ່ວມກັນເປັນວິທເຮັ
ີ ດວ
 ຽກຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງ ເປັນການກຳນົດ
ບັນຫາຢ່າງປົກກະຕິສ້າງແຜນກິດຈະກຳ ເບິ່ງຜົນສຳເລັດກ່ຽວກັບ ກິດຈະກຳເຫຼົ່ານັ້ນ ແລະສືບຕໍ່ສ້າງກິດຈະ
ກຳໃຫຍ່ຂ
 ື້ນກວ່າເກົ່າແລະມີພື້ນຖານກວ້າງຂຶ້ນຕື່ມ ຊຶ່ງເປັນກິດຈະກຳທີ່ສາມາດຕໍ່ສູ້ ເພື່ອສ
 ຸຂະພາບທີ່ດ
 ີ ແລະ
ມີຄວາມເປັນທຳ.

ກິດຈະກຳຕ່າງໆ ທີ່ໄປປະຕິບັດ
ສີ່ງທີ່ທ
 ່ານຈະປະຕິບັດ ທ່ານຄວນຊອກເບິ່ງວິທສ
ີ ້າງກິດຈະກຳຕ່າງໆໃນປື້ມຫົວນ
 ີ້ ເປັນກິດຈະກ ຳໄດ້ຮັບການ
ພັດທະນມາແລ້ວ, ໄດ້ແລກປ່ຽນທັງນຳໃຊ້ ແລະ ທົດລອງໂດຍຜູ້ນຳພາຈັດຕັ້ງສ
 ້າງກິດຈະກຳ ເພື່ອສ
 ຸຂະພາບ
ເກືອບໃນທົ່ວໂ ລກມາແລ້ວ ແຕ່ວ່າມັນກໍຍັງອິງໃສ່ທ່ານ
ທີ່ຈະຕັດສິນໃຈລົງມືເຮັດ ວ່າອັນໃດຄວນຈະເຮັດໄດ້ດີ
ໃນຊຸມຊົນຂອງທ່ານ. ຕ້ອງທົດລ
 ອງເບິ່ງ. ຕ້ອງມີການ
ປະດິດຄິດສ້າງ, ດັດປັບ ແລະປະສົມປະສານກັບກິດ
ຈະກຳຕ່າງໆເຫຼົ່ານັ້ນ ໃຫ້ແທດເໝາະ ກັບຈຸດປະສົງ
ຂອງທ່ານ.
ທຸກປະເພດສິ່ງພິມສາມາດຊ່ວຍເຫຼືອໃຫ້ກຸ່ມ ສາມາດ
ສະແດງອອກຄວາມຄິດເຫັນຮ່ວມກັນ. ເຖິງແມ່ນວ່າ
ແຕ່ລະຄົນບໍ່ສ
 າມາດອ່ານອອກຂຽນໄດ້ ຖ້າຫາກວ່າ
ແຕ່ລະຄົນມຄ
ີ ວາມສົນໃຈ ແລະ

ຢາກເບິ່ງສິລະປະ. ທ່ານ
ອາດນຳເອົາຂ່າວສານຈາກກະດານເກມຫຼີ້ນ ກ່ຽວກັບ
ເລື່ອງການໃຊ້ເຂັມສັກຢາເພາະລູກ ແທນການຮ່ວມເພດ
ສຳພັນ (ເບິ່ງຮູບ 124) ແ
 ລະ ສ້າງຮູບແຜ່ນໃຫຍ່

ຊຸມຊົນສາມາດຈັດຕັ້ງການຊ່ວຍເຫຼືອ ແລະສ້າງຄວາມສາມັກຄີ

ກຸ່ມແມ່ຕຸ້ຂອງພວກເຮົາພ
 ົບປະກັນໃນແຕ່ລະອາທິດທີ່ຕະຫຼາດ ບົດຮຽນໃນປື້ມໄດ້
ສະເໜີໃຫ້ ພວກເພິ່ນ ເວົ້າເລື່ອງເຍາະເຍີ້ຍ
 ກ່ຽວກັບການທຳຮ້າຍຕໍ່ແມ່ຍິງ ເພື່ອປ
 ູກ
ຈິດສ
 ຳນຶກໃ ຫ້ພ
 ວກເຮົາຮ
 ູ້ ແຕ່ວ
າ
່ ພ
 ວກເພິ່ນພ
 າກັນຮ
ອ
້ ງເພງເລື່ອງພົວພັນ ລະຫວ່າງ
ເພດຍິງ ແລະ ເພດຊາຍແທນໃຫ້ພວກເຮົາຮ.ູ້

ກິດຈະກຳປະເພດຕ່າງໆ
ການນຳພາປກ
ຶ ສາສົນທະນາ: ເພື່ອແ
 ລກປ່ຽນຄວາມເຂົ້າໃຈ ກ່ຽວກບ
ັ ສາເຫດຕົ້ນຕໍຂ
 ອງບນ
ັ ຫາ ແລະວິທກ
ີ ານ
ແກ້ໄ ຂ, ຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມປະຊຸມຕ້ອງນຳເອົາບ
 ັນຫາມາເລົ່າສູ່ກັນຟັງ. ແມ່ນວິທີທໃີ່ ຫ້ກຸ່ມຄົນເວົ້ານຳກັນ ແລະມີການ
ຕັ້ງຄ
 ຳຖາມ ແລະຕອບ ໂ ດຍອິງໃ ສ່ຄຳຖາມໂດຍສະເພາະເຈາະຈີ້ມຕ່າງໆ.
ເກມຫຼີ້ນ+ ແຜ່ນເກມ ການທວາຍເກມ ແລະເກມການເຄື່ອນໄຫວ ແມ່ນວິທີ ທີ່ສ້າງຄວາມເບີກບານມ່ວນຊື່ນ
ໃຫ້ແກ່ ກຸ່ມຄົນທຸກໄວອາຍຸ ເພື່ອສ
 ອບຖາມ ແລະສາມາດດຶງເອົາສິ່ງທີ່ເຂົາເຈົ້າຮູ້ມາແລ້ວ ມາສຶກສາເປັນຄວາມ
ຮູ້ໃໝ່ ແລະໄດ້ຮຽນຕື່ມ. ແລະຈັດໃຫ້ມີການປຶກສາຫາລື. ການຫຼີ້ນເກມເປັນການສ້າງບັນຍາກາດມ່ວນຊື່ນ
ແລະມີພະລັງສ
 າມາດສ້າງບັນຍາກາດທີ່ດີ ກ່ອນຈະດຳເນີນບົດຮຽນບົດໃໝ່ຕ
 ໍ່ໄປ, ຫຼັງຈ
 າກໄດ້ມກ
ີ ານປຶກ
ສາຫາລືເປັນເວລາຍາວນານ ຫຼືວ່າກຸ່ມຄົ້ນຄວ້າໄດ້ສຳເລັດກ
 ານນຳສະເໜີບັນຫາ ແລະ ສາມາດແກ້ໄຂບັນຫາ
ທີ່ສຳຄັນມາແລ້ວ.
ການສະແດງບົດບາດ   ການເລົ່ານິທານ ແລະການຫຼີ້ນລະຄອນ: ການຫຼີ້ນລະຄອນແມ່ນການສຶກສາເພື່ອ
ຊອກຫາບັນຫາ ແລະສະເໜິວິທີການແກ້ໄຂ ແຕ່ຕ້ອງສະແດງໃຫ້ເກີດມີຄວາມມ່ວນຊື່ນ ແລະສຽງຫົວ. ຜູເ້ຂົ້າ
ຮ່ວມປະຊຸມສາມາດສະແດງອອກກ່ຽວກັບປ
 ະສົບຂອງເຂົາເຈົ້າເອງ ແລະສາມາດເຫັນໄດ້ປະສົບການຂອງ
ຄົນອື່ນ. ບາງບັນຫາ ແລະຂໍ້ຂັດແຍ້ງສາມາດພິຈາລະນາໄດ້ງ່າຍ ຖ້າຫາກພວກເຂົາຈັດໃຫ້ມີການສະແດງ
ຄວາມຄິດເຫັນໃນເວລາ ແລະສະຖານທີ່ອື່ນໆອີກດ້ວຍ ໂດຍນຳໃຊ້ການ

ເລົ່ານິທານ ແລະຫຼີ້ນລະຄອນ.
ການສ້າງແຜນການຂອງຊຸມຊົນ: ການສ້າງແຜນການຊຸມຊົນແມ່ນກິດຈະກຳໜຶ່ງ ໂດຍອິງໃ ສ່ສິ່ງທີ່ເຂົາເຫັນ
ແລະຮູ້ຈັກກ່ຽວກັບຊຸມຊົນຂອງເຂົາເຈົ້າ ການສ້າງແຜນການສາມາດຊ່ວຍປະຊາຊົນຮູ້ບັນຫາສຸຂະພາບ ຫຼື
ເຫັນວ່າສະຖານະພາບຊີວິດການເປັນຢູ່ໃນຊຸມຊົນທີ່ມີການປ່ຽນແປງໃນໄລຍະຜ່ານມາ. ແຜນການສາມາດ
ຊ່ວຍປະຊາຊົນຊີ້ແ
 ຈງຄວາມສຳຄັນຂອງຊຸມຊົນ, ແຫຼ່ງຂໍ້ມູນ ແລະຄວາມເຂັ້ມແຂງທີ່ພ
 ວກເຂົາບໍ່ເຄີຍຄ
 າດຝັນ
ມາກ່ອນ.
ຮູບແຕ້ມ ແລະສິລະປະ: ການເບິ່ງຮ
 ູບແຕ້ມຕ
 ່າງໆ ແລະສິລະປະໃຮຮູບສາມາດຊ່ວຍພວກເຮົາຄິດເຫັນວິທີ
ແກ້ໄຂບັນຫາທີ່ພວກເຮົາບໍ່ສາມາດເຫັນວິທກ
ີ ານໃຫ້ຄວາມຊ່ວຍເຫຼ
 ືອຕ່າງໆ ທີ່ຄ້າຍຄືກັນກັບຮູບແຕ້ມ. ສາ
ມາດນຳໃຊ້ ໃນການປຶກສາສົນທະນາ ແລະສາມາດນຳໃຊ້ກ
 ັບຄົນທີ່ອ່ານບໍ່ອອກຂຽນບໍ່ໄດ້ ໃນການສະເໜີ
ບັນຫາຂອງຕົນເອງ ແລະເພື່ອຈ
 ະເຂົ້າຮ່ວມ. ການແຕ້ມຮູບໃຫຍ່ເປັນປ້າຍໃຫຍ່ຕ
 ິດຕັ້ງໃ ສ່ທີ່ສາທາລະນະ ສາ
ມາດດຶງດູດຄວາມສົນໃຈເບິ່ງບັນຫາ ເພື່ອເຕືອນໃຫ້ປະຊາຊົນຮູ້ຈັກຄວາມເຂັ້ມແຂງ ແລະຜົນສຳເລັດຂອງຕົນ
ແລະຍັງສາມາດໃຫ້ແນວຄວາມຄິດເພື່ອສ
 ້າງສຸຂະພາບທີ່ດຂ
ີ ື້ນໃນອະນາຄົດ
ເຄື່ອງມືສ
 ື່ສານອື່ນໆ: ວິດີໂອສັ້ນ ແລະຮູບພ
 າບຕ່າງໆ ສາມາດນຳໃຊ້ບັນທຶກແ
 ລະເປັນຫຼັກຖານອ້າງອີງເລື່
 ອງ
ການທຳຮ້າຍເລື່ອງເພດ. ສີ່ງທີ່ຕ້ອງການໃນການປະກອບອາຊີບ. ຄວາມອັນຕະລາຍມົນລະພິດຈາກໂຮງ
ງານອຸດສາຫະກຳ ແລະອື່ນໆ. ວິທະຍຸຊຸມຊົນຄວນເປີດຄື້ນປົກປະຕິ ໂດຍໃຊ້ລາຍການວ່າດ້ວຍ ຊີວິດແມ່ຍິງ
ຊົນນະບົດ ແລະຕົວເມືອງ. ການສະເໜີຂ່າວສານແບບນີ້ ສາມາດກະຈາຍຂ່າວໃຫ້ກວ້າງອອກໄປ ເພື່ອຊ
 ອກ
ຊ່ອງທາງ ຫາຄວາມຊ່ວຍເຫຼືອແລະສາມາດລະດົມປວງຊົນສ້າງກິດຈະກຳຮ່ວມກັນ.
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ສ້າງກິດຈະກຳ ເພື່ອສຸຂະພາບແມ່ຍິງ

ການສຶກສາທີ່ມີ
 ຊື່ສຽງເພື່ອສ້າງຂະບວນການ
ຈົ່ງຈຳໄວ້ສະເໝີວ່າ ຈຸດປະສົງຂອງກິດຈະກຳເຫຼົ່ານີ້ ແມ່ນເພື່ອຊ
 ່ວຍປະຊາຊົນໃນຊຸມຊົນຂອງທ່ານເອງ ໃນ
ການຕັດສິນໃຈ ວ່າຈະເຮັດຫຍັງ ກ່ຽວກັບສ
 ຸຂະພາບຂອງເພດຍິງ ແລະຕ້ອງການເຮັດວ
 ິທໃີ ດ. ແມ່ນວິທໃີ ດທີ່
ທ່ານເອງ ສາມາດນຳໃຊ້ ເພື່ອຮັບປະກັນ ການເຕົ້າໂຮມ ຄວາມຄິດເຫັນແຕ່ລະຄົນ ໃນການສ້າງກິດຈະກຳ
ແລະ ພັດທະນາ ໂດຍເປັນເຈົ້າການຂອງແຕ່ລະຄົນ.
ວິທກ
ີ ານສຶກສາທີ່ມີຊື່ສຽງນີ້ ແມ່ນໄດ້ມາຈາກແນວຄິດເຫັນຂອງປະຊາຊົນ ທີ່ໄດ້ຮັບຜົນກະທົບໂດຍ
ກົງຈາກບັນຫາ. ເປັນໜ້າທີ່ ທີ່ດ
 ີທີ່ສຸດໃນການກຳນົດສາເຫດຂອງບັນຫາ ແລະ ຊອກຫາວິທີການແກ້ໄຂ. ຜູ້
ເຂົ້າຮ່ວມທັງໝ
 ົດ ລວມທັງຜຸ້ເປັນຄູ ແລະລູກສິດ. ບໍ່ວ
 ່າເປັນແນວໃດ  ວ່າພວກເຂົາເຄີຍໄ ດ້ມີໂອກາດເຂົ້າໂຮງ
ຮຽນຫຼືບໍ່. ແຕ່ຕ້ອງທົດລອງເບິ່ງວ
 ່າມັນງ່າຍປານໃດ ໃນວຽກງານນີ້ ທີ່ເປັນວຽກກ່ຽວກັບສຸຂະພາບເພດ
ຍິງ. ຍົກຕົວຢ່າງ; ພິຈາລະນາເບິ່ງວ່າ ແມ່ຍິງມີປະສົບການໂດຍກົງນັ້ນມີໜ້ອຍຫຼາຍປານໃດ ກ່ຽວກັບຄວາມ
ແຄ້ນເຄືອງໃຈ ໃນການເຮັດວ
 ຽກນອກບ້ານ ລວມທັງວຽກແຕ່ງຢ
 ູ່ຄົວກິນ ແລະທຳຄວາມສະອາດ ເພື່ອຄ
 ອບ
ຄົວ ພວກເຂົາເຈົ້າເຫຼົ່ານີ້ຖືວ່າເປັນຊ່ຽວຊານ ໃນການຄຸ້ມຄອງວຽກງານຫຼາຍຢ່າງ ແລະພວກເຂົາກໍມີຂໍ້ມູນ
ຂ່າວສານກ່ຽວກັບ ຜູ້ຍິງຄ
 ົນໃດທີ່ໄດ້ເຮັດວຽກເກີນກວ່າແຮງ ທີ່ເກີດຜົນກະທົບໃສ່ສຸຂະພາບຂອງເຂົາເຈົ້າ
ແລະ ຖ້າຫາກວ່າພວກເຂົາມີໂອກາດແລກປ່ຽນປະສົບການ ພວກເຂົາແມ່ນເປັນທັງຄ
 ູຝືກ ແລະທັງໄດ້ຮຽນຮູ້
ຢ່າງຫຼວງຫຼາຍຕໍ່ສ
 ິ່ງທີ່ກ
 ະທົບ ທີ່ທ
 ຳໃຫ້ເຂົາໂສກເສົ້າຫງ່ວມເຫງົາ ກ່ຽວກັບ ບັນຫາສຸຂະພາບ
ເພື່ອເຮັດວຽກສຳຫຼວດສຶກສາ ຈະຕ້ອງຈັດໃ ຫ້ເຕົ້າໂຮມກັນເພື່ອເກັບກຳ ເອົາຄວາມຮູ້ຂອງຊຸມຊົນ ທີ່ມ
 ີ
ບັນຫາ ແລະຊຸກຍູ້ ຊຸມຊົນສຶກສາຄົ້ນຄວ້າ ວ່າເປັນຫຍັງບ
 ັນຫາແບບນີ້ ຈຶ່ງເກີດຂື້ນໂດຍຕະຫຼອດ ຈົ່ງພະຍາຍາມ
ຊອກຫາສາເຫດຕົ້ນຕໍຂອງບັນຫາ ແລະກຳນົດກິດຈະກຳ ໂດຍຈັດໃຫ້ແມ່ຍິງເປັນຜູ້ສະເໜີ ວິທີການແກ້ໄຂ
ບັນຫາ
ມີຫຍັງທ
 ຸກໃ ຈ ໃນຕົວເຈົ້າ

ການຝຶກອ
 ົບຮົມ
ແບບນີ້ເປັນການເສຍ
ເວລາ ດີແທ້ເວລານີ້
ຂ້ອຍຄວນເຮັດວຽກຊັກ
ເຄື່ອງຢຸ່ເຮືອນ


ພວກທ່ານຢູ່ໃນຫ້ອງຮຽນນີ້ ຫຼັງຈາກ
 ັນຍາຍແລ້ວ ຂ້ອຍຈະຖາມພວກເຈົ້າ
ບ
ກ່ຽວກັບອຸປະກອນຝຶກອົບຮົມ ທີ່ເຈົ້າ
ເຫັນ ວ່າພວກເຈົ້າເຂົ້າໃຈທຸກຂໍ້ມູນຂ່າວ
ສານ ກ່ຽວກັບ ຄວາມຄັບແຄ້ນໃຈທີ່
ກະທົບໃສ່ຕົວພວກເຈົ້ານັ້ນ

• ຄວາມທຸກໃ ຈ ເກີດມາຈາກເຈົ້າໃ ຊ້ຄວາມຄິດຫຼ
 າຍມັນເກິດມາ
ຈາກສິ່ງແ
 ວດລ້ອມໜີບຮັດ
• ຕົວໜ
 ິບຮັດມັນເຄື່ອນໄຫວແບບອັດຕະໂນມັດ ຢ່າງເປັນລະບົບເປັນ
ພາກສ່ວນໜຶ່ງ ທີ່ຕ້ອງຫາຄຳຕອບ ວ່າສົມຄວນຕອບໂຕ້ບໍ? ຫຼື ປົບຫຼີກ
ໜີ
• ບັນຫາໂສກເສົ້າ ເກິດມີຫົວໃ ຈເຕັ້ນໄວ ເກິດມີຄວາມດັນຂອງເລືອດ ສ້າງ
ບັນຫາໃນລະບົບຫາຍໃຈ
• ຢາ ກອກຕີໂຊນ, ຢາ ອານໂດສຕີໂຣນ, ຢາ ອີປິນພຣີນ, ຢາ ນໍປິນພຣິນ 
ແລະ ຢາທາຍໂຣຊິນ ໄດ້ຜະລິດ ດ້ວຍວິທກ
ີ ານນີ້

ນີ້ເປັນການສຶກສາທີ່ບນ
ໍ່ ິຍົມໃຊ້ແລ້ວ

ຊຸມຊົນສາມາດຈັດຕັ້ງການຊ່ວຍເຫຼືອ ແລະສ້າງຄວາມສາມັກຄີ

ແມ່ຍິງ
ປະສົບກັບ
ຄວາມທຸກໃຈ
ຢ່າງໃດ?

ນັບແຕ່ຂ້ອຍອາຍຸ 13 ປີ
ຂ້ອຍໄດ້ລຸກຕື່ນແຕ່ເວລາ
4 ໂ ມງເຊົ້າເພື່ອແ
 ຕ່ງຢ
 ູ່ຄົວ
ກິນໃຫ້ແກ່ຄອບຄົວ ກ່ອນ
ຈະໄປເຮັດວຽກ. ໃນຕອນ
ກາງຄືນ ຂ້ອຍກິນຢາ
ແກ້ປວດຫົວເທົ່ານັ້ນ ແຕ່ບ
 ໍ່
ຮູ້ຈະເຮັດຫຍ
 ັງ?

ຂ້ອຍບໍ່ເຄີນເຫັນແມ່ຂ້ອຍ
ຢຸດເຊົາໃນການໄປຫາ
ທ່ານໝໍ ຫຼື ນັ່ງພັກຜ່ອນ
ເວລາລາວເມື່ອຍ , ເປັນ
ຫຍັງແ
 ມ່ຍິງ ຈຶ່ງຈຳເປັນຮັບ
ໃຊ້ຄ
 ົນອື່ນ ໆ ໃນເວທີ່ພວກ
ເຂົາເກີດມີຄວາມເຈັບເປັນ.

ເມື່ອເວລາແຂນຂ້ອຍຫັກ ຂ້ອຍບໍ່
ກ້າ ບອກກັບຫ
 ົວໜ້າຍ້ອນວ່າ ເພິ່ນ
ຈະປັບໃໝຂ້ອຍ. ມັນບໍ່ສາມາດປນ
ີ່
ປົວໃຫ້
 ດີໄດ້ໃນທັນທີທັນໃ ດ. ດັ່ງ
ນັ້ນດຽວນີ້ ຂ້ອຍກໍບໍ່ສາມາດໃຊ້ມື
ຂອງຂ້ອຍໄດ້ດີ, ຂ້ອຍໄດ້ຍິນຄົນທີ່
ເຮັດວຽກ ໃນບໍລິສັດອື່ນ ຍັງມີເວລາ
ພັກຜ່ອນໃນຍາມເຈັບເປັນ.
ພວກເຮົາ ລອງເວົ້າສູ່ 
ແມ່ຍິງໃ ນຊຸມຊົນ ວ່າເຂົາ
ເຈົ້າລະງັບຄວາມໂສກ
ເສົ້າຄືແນວໃດໃຫ້ເບິ່ງດູ!

ໂດຍການໄດ້ຮັບຂໍ້ມູນຂ່າວສານ
ຫຼາຍ ພວກເຮົາອາດຈະຊອກ
ທາງອອກ ວ່າຈະເຮັດຫຍ
 ັງເພື່ອ
ເຮັດໃ ຫ້ມກ
ີ ານປ່ຽນແປງ ທີ່ຈະມີ
ຄວາມດີຂື້ນ.

ທ່ານອາດຈະເຫັນໄດ້ວ່າ ວິທກ
ີ ານໃຫ້ການສຶກສາຂອງປວງຊົນໃນປື້ມຫົວນີ້ ຈະສາມາດເຕົ້າໂຮມ
ປະຊາຊົນ ແລະໃຫ້ເຂົາເຈົ້າເວົ້າອອກມາກ່ຽວກັບວິທີການປັບປຸງຊີວິດ. ໂດຍຕັ້ງເປັ້າໝາຍການຮຽນຮູ້ກ່ຽວ
ກັບສຸຂະພາບຂອງແມ່ຍິງ ທີ່ຖືກປະປ່ອຍ
ໃ ນເມື່ອເວລາແບ່ງຈຸ ເພື່ອຄົ້ນຄວ້າບ
 ັນຫາຕ່າງໆທີ່ພ
 ວກເຂົາໄດ້ພົບ ແລະເຂົ້າໃຈວ່າເປັນຫຍັງຈ
 ຶ່ງປະ
ເຊິນໜ້າກັບບັນຫາເຫຼົ່ານີ້. ພວກເຂົາເຈົ້າຈະເລີ່ມເວົ້າກ່ຽວກັບ ວ່າຈະປັບປຸງຊິວິດພວກເຂົາຢ່າງໃດ. ພວກເຂົາ
ໄດ້ເລີ່ມເຫັນຮູ້ບັນຫາຂັດແຍ້ງຕົວຈ
 ິງ ແລະແລກປ່ຽນຄວາມຄິດເຫັນກັບຜູ້ອື່ນ ໃນຊຸມຊົນຂອງເຂົາເຈົ້າ. ພວກ
ເຂົາຈະເຫັນບັນຫາສ່ວນຕົວຂ
 ອງເຂົາເຈົ້າວ່າ ບໍ່ແມ່ນເປັນວຽກສ່ວນຕົວຂ
 ອງໃຜມັນແຕ່ລະຄົນເທົ່ານັ້ນ. ພວກ
ເຂົາເລີ່ມ ພັດທະນາກິດຈະກຳ ເພື່ອກ
 ້າວໄປຫາ ບ່ອນແກ້ໄຂບັນຫາ ທີ່ເລີ່ມຈ
 າກສາເຫດຕົ້ນຕໍ ທີ່ເປັນຜົນປະ
ໂຫຍດໃຫ້ແກ່ແຕ່ລະຄົນໃນຊຸມຊົນ!
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ສ້າງກິດຈະກຳ ເພື່ອສຸຂະພາບແມ່ຍິງ

ການຮຽນຮູ້ ແລະສິ່ງດຶງດູດຈິດໃຈຮ່ວມກັນ
ການຮຽນຮູ້ຈາກຄົນອື່ນ ແລະສິ່ງກະຕຸ້ນຈິດໃ ຈພວກເຮົາ. ເຮົາໄດ້ສົນທະນາເຖິງຜູ້ຈັດຕ
 ັ້ງຈ
 າກຫຼາຍປະເທດ
ຢ່າງຫຼວງຫຼາຍໃນປື້ມຫົວນີ້ ໂດຍການອ່ານເບິ່ງ ພວກເຮົາລອງສ້າງກິດຈະກຳ ແລະຄວາມຄິດເຫັນ ແລະ
ຄວາມຄິດເຖິງພວກເຮົາ. ແຕ່ຍ
 ັງມີຫຼາຍສິ່ງທ
 ີ່ເກີດຂຶ້ນຫຼາຍກວ່ານັ້ນອີກ ໃນການດຳເນິນງານໄປຄືກັນ. ຜູ້ຈັດ
ຕັ້ງນ
 ຳພາ ໄດ້ນຳໃຊ້ບົດຮຽນ ແລະສິ່ງດືງດູດຈິດໃ ຈ ຈາກນິທານ ແລະ ກິດຈະກຳຕ່າງໆນັ້ນ ຍົກຕົວຢ່າງ;
ທີ່ປາກິດສະຖານ: ຜູ້ຊາຍກຸ່ມໜຶ່ງ ໄດ້ທົບທວນ ບົດຮຽນພາກທີ 6 ວ່າດ້ວຍ ສຸຂະພາບແມ່ຍິງຕັ້ງຄ
 ັນ ແລະ
ການປະສູດລູກທປ
ີ່ ອດໄພ ລວມທັງວຽກຮັບຜິດຊອບເບິ່ງແຍງ ແລະສິ່ງດຶງດູດຈິດໃຈ ໂດຍນິທານຈາກປະ
ເທດຕັນຊານີ ວ່າດ້ວຍ; ຜູ້ຊາຍເຮັດຫຍັງແ
 ດ່ເພື່ອຈ
 ັດສ
 ົ່ງເມຍໄປຄອດລູກໃນກໍລະນິສຸກເສີນ. ຜູ້ຊາຍຜູ້ທີ່ເຂົ້າ
ຮ່ວມໃນບົດຮຽນນີ້ໄດ້ສືບຕໍ່ພົບພໍ້ ແລະຈັດການແບບຮີບດ່ວນ ເພື່ອຕອບສະໜອງແກ່ວຽກການເກີດ ຢ່າງ
ທັນການໃນຊຸມຊົນຂອງເຂົາເຈົ້າ.
ທີ່ປະເທດລເິບເຣັຍ: ກຸ່ມຄົນ ທີ່ເຮັດວຽກໃນຕົວເມືອງທີ່ເຂດແອອັດ ໄດ້ທົດລອງຕາມພື້ນທີ່ເປົ້າໝາຍ ບົດຮຽນ
ພາກທີ 6 ການສີ້ນສຸດການທຳຮ້າຍທາງເພດ ແລະບົດຮຽນພາກທີ 7 ການປົກປ້ອງສຸຂະພາບເພດຍິງ ກັບ
ແຜນການຄອດລູກຫ່າງ, ທີ່ດ
 ຶງດູດຈິດໃ ຈ ໂດຍນິທານຕ່າງໆ ຈາກປະເທດເນປານ ແລະການາ. ພວກເຂົາ
ໃຊ້ທັງກ
 ິດຈະກຳ ເພື່ອສ
 ົ່ງເສີມສຸຂະພາບເດັກຍ
 ິງໃ ນຊຸມຊົນຂອງເຂົາເຈົ້າເອງ ໂດຍການເຮັດວຽກຈັດຕັ້ງກ
 ອງ
ປະຊຸມ ເພື່ອເດັກນ
 ັກຮຽນ, ພໍ່ແມ່ ແລະນາຍຄູ ເພື່ອປ
 ຶກສາສົນທະນາ ວ່າດ້ວຍການມີເພດສຳພັນ ແລະຄວາມ
ສຳຄັນຂອງເດັກຍິງໃ ນການສຶກສາ. ພວກເຂົາເຈົ້າຍັງໄດ້ສ້າງຂະບວນການ ໂດຍໄດ້ຮັບຜົນສຳເລັດຕາມເປົ້າ
ໝາຍ ໃຫ້ແ
 ກ່ຊາວໜຸ່ມເພື່ອສ
 ົ່ງເສີມ ການນຳໃຊ້ວິທີການຄຸມກຳເນີດ ເພື່ອປ
 ້ອງກັນການຕັ້ງທ
 ້ອງໂດຍບໍ່ມີ
ຄວາມຕ້ອງການ.
ທີ່ອິນເດຍ: ຜູ່ຊາຍ ແລະແມ່ຍິງກຸ່ມໜຶ່ງ ໄດ້ທວນຄືນບົດຮຽນພາກທີ 3 ວ່າດ
 ້ວຍເລື່ອງເພດ ແລະສຸຂະພາບ.
ພວກເຂົາຊອກກິດຈະກຳ. ວັນໜຶ່ງໃນຊີວິດ (ທີ່ໜ້າ 48) ແລະການປຶກສາຫາລືກ່ຽວກັບແມ່ຍິງທີ່ມີວຽກ
ແບກຫາບເກີນກວ່າແຮງງານຕົນທ
 ຈ
ີ່ ະໄດ້ ຮັບຜິດຊອບວຽກໂດຍພິເສດ. ຫລັງຈາກກອງປະຊຸມຝຶກອ
 ົບຮົມ
ພວກເຂົາເຈົ້າໄ ດ້ຍົກບັນຫາ ວ່າດ້ວຍ ຄ່າແຮງງານທຽບໃສ່ຄ່າແຮງງານເພດຊາຍ ແລະ ແມ່ຍິງກັບນັກກົດ
ໝາຍໃນທ້ອງຖິ່ນ. ໂດຍສະເພາະ ກ
 ານວຽກງານດ້ານການກະສິກຳ.
ຜູ້ຊາຍໄດ້ຮັບ 150 ຣຸບບີ 
ແຕ່ລະວັນ ເປັນຫຍັງ ແມ່ຍິງ
ໄດ້ຕ່ຳກວ່າເຄິ່ງໜຶ່ງ - 70
ຣຸບບີຕ
ວ
ໍ່ ັນໃນຕົວຈ
 ິງແມ່ຍິງ
ໃຊ້ແຮງງານໃສ່ວຽກຫຼາຍ
ກວ່າເພດຊາຍ!

ພວກເຮົາຕ້ອງການຍົກບັນຫານີ້ ມາລາຍງານ
ຕໍ່ຄະນະກຳມະການຕັນຕາ - ມຸກກີ (ຄະນະ
ກຳມະການຕັດສິນບັນຫາຂ
 ັ້ນບ້ານ) ແລະ ຕົວ
ແທນ ຂອງກຣາມ ປັນຈາຍັດ (ອົງການປົກຄອງ
ຕົນເອງປະຈຳທ້ອງຖີ່ນ)ການເພື່ອນຳເອົາບັນ
ຫາມາ ປຶກສາສົນທະນາທີ່ກອງປະຊຸມບ້ານ

ຊຸມຊົນສາມາດຈັດຕັ້ງການຊ່ວຍເຫຼືອ ແລະສ້າງຄວາມສາມັກຄີ

ຄວາມຫວັງພວກເຮົາ ກໍຄືກັນກັບຄວາມຫວັງຊຸມຊົນຂອງທ່ານ, ຈະເປັນການນຳໃຊ້ແນວຄວາມ

ຄິດ
ແລະຄວາມປາຖະນາທີ່ໄດ້ມາຈາກນິທານ ແລະຍຸດທະສາດຕ່າງໆໃນປື້ມຫົວນ
 ີ້, ໂດຍຮ່ວມປະສານເຫື່ອ
ແຮງ ແລະຄວາມພະຍາຍາມຈະນຳພາພວກເຮົາຫຍ
 ັບເຂົ້າໃກ້ ເຖິງວັນທີ່ແມ່ຍິງໃນທຸກສະຖານທີ່ມີຄວາມຊື່ນ
ຊົມ ພໍອ
 ົກພໍໃຈຕໍ່ການເຂົ້າຫາການຮັກສາສຸຂະພາບ ແລະມີສະພາບຊີວິດທີ່ດ
 ີ ເພື່ອຈ
 ະສົ່ງເສີມໃ ຫ້ມີສຸຂະພາບ
ທີ່ດີຂຶ້ນໄປ.
ການປະຕິບັດກິດຈະກຳເພື່ອແ
 ມ່ຍິງ ຈະຕ້ອງໃຊ້ເວລາ ແລະມີຄວາມຂະຫຍັນພຽນ, ມັນອາດຈະແກ່
ຍາວ, ມີການຕໍ່ສູ້ຍ່າງແຂງແຮງກັບຜູ້ຄົນ ທີ່ມີປະສົບການແຕກຕ່າງກັນ ແລະກ້າວເຂົ້າໄປເຖິງແນວຄວາມຄິດ
ທີ່ເປັນພື້ນຖານດຽວກັນ ແລະການເຮັດວຽກຮ່ວມກັນ. ສິ່ງທ້າທາຍບາງຢ່າງ, ບາງເທື່ອກໍຍ
 ິ່ງສ
 ັບສົນ. ແຕ່ວ່າ
ເພດຍິງແລະຊາຍ, ຊາວໜຸ່ມ ແລະຜູ້ເຖົ້າ ຈາກທຸກຂັ້ນຊີວິດຕ້ອງຮັບຮູ້ວ່າສິ່ງທ້າທ້າຍ ແລະກິດຈະກຳທີ່ກຳລັງ
ເຮັດ ແມ່ນເພື່ອປ
 ັບປຸງສຸຂະພາບ ແລະສິດທິແມ່ຍິງ ແລະເດັກຍິງ, ພວກເຮົາຖືກບັນດານໃຈ ໂດຍຕົວຢ່າງ ຂອງ
ພວກເຂົາ ແລະພວກເຮົາກໍຄິດວ່າ ທ່ານກໍຈະຖືກບັນດານໃຈຄກ
ື ັນ. ແຕ່ລະກອງປະຊຸມທີ່ທ່ານເຂົ້າຮ່ວມ ແຕ່
ລະກິດຈະກຳທີ່ທ່ານໄດ້ເຮັດ ແມ່ນບາດກ້າວເດີນເພື່ອໄ ປເຖິງເສັ້ນໄຊທາງດ້ານສຸຂະພາບເພື່ອທຸກຄົນ.
ບາງເທື່ອເຮົາເຫັນແຕ່ການຕໍ່ສູ້ໃນທ້ອງຖິ່ນ ແລະພວກເຮົາມີຄວາມຮູ້ສຶກວ່າການປ່ຽນແປງ ຊັກຊ້າ
ຫຼາຍ ຫຼື ໜ້ອຍໂພດ - ແຕ່ມັນກໍມີການພັດທະນາປ່ຽນແປງເກີດຂ
 ຶ້ນ. ແຕ່ລະຄົນຂອງພວກເຮົາ ບໍ່ມີຂອບເຂດ
ຈຳກັດຂອງການທີ່ຈ
 ະສ້າງພາລະໜ້າຂອງຕົນ ພວກເຮົາຕ້ອງຮູ້ສຶກວ່າສິ່ງຕ່າງໆ ຕ້ອງມີການພັດທະນາ
ປ່ຽນແປງສະເໝີ.
ຄ້າຍຄືກັບນິທານຫຼາຍເລື່ອງ ໃນປື້ມຫົວນ
 ີ້ ການປະຕິບັດຂອງພວກເຮົາ ຄືແຕ່ລະຄົນ ແລະກຸ່ມຄືກັບ
ເສັ້ນໄໝ. ເມືອເວລາແມ່ຍິງໄດ້ຮ່ວມຍ້ອມສີແຜ່ນຜ້າທີ່ໝັ້ນໜຽວ ຂອງຂະບວນການໂລກ ເພື່ອຮ
 ່ວມພະລັງຊຸມ
ຊົນເພື່ອສ
 ຸຂະພາບ. ນິທານເຫຼົ່ານີ້ ຂອງປະຊາຊົນທີ່ເຮັດວຽກຮ່ວມກັນ ເພື່ອສ
 ົ່ງເສີມສຸຂະພາບເພດຍິງໃນຊຸມ
ຊົນຂອງເຂົາເຈົ້າ ໄດ້ສອນໃຫ້ພວກເຮົາ ແລະສາມາດຊ່ວຍທ່ານສິດສອນຜູ້ອື່ນ. ດ່ັງນັ້ນໂດຍການຮ່ວມມກ
ື ັນ
ໃນການປ້ອງກັນ ແລະປິ່ນປົວສຸຂະພາບເພດຍິງ ມັນຮຽກຮ້ອງພວກເຮົາຕ້ອງສ້າງຂະບວນການປ່ຽນແປງ
ພັດທະນາໄປໃນທົ່ວໂລກ.

ບ
ການປິ່ນປົວສຸຂະພາ
ຕ້ອງສຸມໄສ່ບຸກຄົນ

ີ
ັກສ
ດສ
ຸດ
ກຽ ມະນ
ງ
ຂອ

ສຸຂະພາບເພື່ອ
ໝົດທຸກຄົນ

ການປິ່ນປົວສຸຂະພາບແມ່ນເພື່ອຄ
 ົນ ແຕ່ບໍ່
ແມ່ນເປັນການຊອກຫາຜົນກຳໄລ
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