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ຍິງ  ແລະຊາຍທຸກ  ໄວອາຍຸ ຢູ່ທຸກ ສະຖານ ທີ່ ເປັນ ຜູ້ ຕ້ອງປະຕິບັດ ກິດຈະກຳ  ເພື່ອ ປັບປຸງພັດທະນາ 
ສຸຂະພາບ  ແມ່ຍິງ.  ເປັນ ສິ່ງ ທີ່ ມີ ຄວາມ ໝາຍ ຄວາມສຳຄັນຫຼາຍ ທີ່ ຈະ ຕ້ອງ ໄດ້ຮຽນຮູ້ບັນຫາສິ່ງ ທ້າ ທາຍຕ່າງໆ 
ທີ່ ປະຊາຊົນ ໄດ້ພົບ ເຫັນ  ແລະເປັນ ວິທີ ທາງ ທີ່ ຊຸມ ຊົນ ຈະ ໄດ້ ຮ່ວມເຮັດ  ເພື່ອປ່ຽນ ແປງ. ຢູ່ ໃນ ສອງ ຊຸມ ຊົນມີ ບັນ 
ຫາ ບໍ່ ຄື ກັນ ມີ ຫຼາຍ ສິ່ງ ທີ່ ພວກ ເຮົາ ຈະ ຮຽນ ຮູ້ຮ່ວມ ກັນ . ບົດຮຽນ  ແລະປະສົບ ປະການທີ່ ບັນຈຸ ໃນ ປື້ ມຫົວ ນີ້ 
ຈະສາມາດຊ່ວຍ ທ່ານໄດ້ຮູ້ຄິດ ຮູ້ ອ່ານ  ເບິ່ງບັນຫາສິ່ງທ້າ ທາຍຕ່າງໆ ທີ່ ແມ່ຍິງ ປະ ເຊີນໜ້າ ຢູ່  ໃນ  ເຂດຊຸມ ຊົນ 
ຂອງ ທ່ານ  ແລະບັນຫາ ເຫຼົ່ານີ້ຈະປຸກລະດົມ ໃຈ ຂອງ  ທ່ານ ຮຸ້ຊອກ ຫາ ວິທີ ການ ແກ້ ໄຂ  ເພື່ອ  ກອບ ກຸ້ ເອົາ ຊີວິດ,  
ປັບປຸງສຸຂະພາບ ແມ່ຍິງ  ແລະ ເດັກ ຍິງ ໃນ  ຕໍ່ໜ້າ  ແລະສາມາດພັດທະນາ ຊຸມ ຊົນ ຂອງ ທ່ານໃຫ້ ເປັນ  ເຂດທີ່ ເກີດມີ  
ຄວາມ ຍຸຕິ ທຳ  ແລະຄວາມສະ ເໝີ ພາບ  ທີ່ ຜ່ອງ ໃສ ຂຶ້ນ. 
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ທີ່	ເປ	ຣູ:   ນາງ  ແພດພະດຸ ງຄັນຄົນ ໜຶ່ງ  ເບິ່ງ ຄົນ ເຈັບທີ່ ເປັນ ຄົນຊົນ ເຜົ່າ ຢູ່ ບ້ານ 
 ຂອງ ລາວ ຜູ້ໜຶ່ງ ທີ່ ມີ ລູກ ຕາຍຄາ ທ້ ອງ. ລາວ ຄິດ ວ່າບໍ່ ຄວນ ຈະ ປະປ່ອຍ ໃຫ້ 
ເກີດ ມີ ບັນຫາ ແບບ ນີ້ ອີກ. ດັ່ງ ນັ້ນ  ແທນ ທີ່ ລາວ ຈະ ເມົາ ມົວ ໂສກ ເສົ້າ ເສຍ 
ໃຈ, ລາວ   ໄດ້   ປຶກສາ ຫາລື ບັນຫານີ້ກັບຄົນ ອື່ນໆ ທີ່ຢູ່ ໃນຊຸມຊົນ  ແລະ ແລ້ວ  
ພວກ ເຂົາ ເຈົ້າ ຈຶ່ງ ຮ່ວມ ມື ກັນ ຊອກ ຫາ ວິທີ ການ ປ້ອງ ກັນ  ເພື່ອ ບໍ່ ໃຫ້ບັນຫາ  
ແບບນີ້  ເກີດ ຂື້ນ ອີກ ໃນ ອະນາ ຄົດ.

ທີ່	ປະ	ເທດ	 ຊິ	ມບາ	ເວ.   ເດັກຍິງ   ຜູ້ ບໍ່ ຮູ້ ດຽງ ສາ ຊື່ ງ ແມ່ນ ພວກ ທີ່ ໄດ້ 
ລອດ ພົ້ນຈາກ ການ ຂົ່ມ ຂືນທາງ ເພດ  ໄດ້ ປືກສາ ສົນທະນາ ກັນ ຢູ່  
 ໃນ ສະ ໂມ ສອນ“ ຮ່ວມ ພະລັງຊຸມ ຊົນ”  ວ່າ ດ້ວຍ ການ ປ້ອງ ກັນ ຕົນ ເອງ,  
  ເຊື່ອ ໝັ້ນຕົນ ເອງ  ແລະການຊ່ວຍ ເຫຼືອ ກັນ  ຢູ່ ໃນ ໂຮງຮຽນ.  ໂດຍ 
ການ ແນະນຳ ຊ່ວຍ ເຫຼືອຂອງ ຜູ້ຄຸ້ມ ຄອງ ດູ ແລ ນັກຮຽນທີ່ ມີສະຕິ 
ສະຫຼາດ ວ່ອງ ໄວດີ, ພວກ ເຂົາ ໄດ້  ແລກປ່ຽນ ຄວາມ ຄິດ ເຫັນ ກ່ຽວ 
ກັບຄວາມມຸ່ງ ຫວັງ  ແລະຄວາມ ຝັນ ລວມທັງ ການ ປະສົບ ເຄາະ 
ຮ້າຍຜ່ານ ມາ.

ທີ່	ປະ	ເທດສີລັງກາ: ກຳມະກອນຍິງ ສາວ  ເຮັດ ວຽກ ໃນ  ໂຮງງານ 
ເຂດ ການ ຄ້າ ເສລີ  ໄດ້ ປະ ເຊີນ ໜ້າ ກັບ ບັນຫາ ປຸ້ນຈີ້  ແລະທຳລາຍ 
ຮ່າງກາຍ   ເມື່ອ ເວລາ ທີ່ ພວກ ເຂົາກັບບ້ານ ຈາກ ໂຮງງານ ໃນຍາມ 
ຄໍ່າຄືນ.   ໂດຍ ການປຶກສາ ຫາລືສະມາຄົມ ໂຮງງານພວກ ເຂົາ   ແລະໄດ້ 
ສະ ເໜີ ໃຫ້ ເຈົ້າ ຂອງ ໂຮງງານ  ບໍລິການ ລົດ  ຮັບ ສົ່ງລະຫວ່າງ ເສັ້ນທາງ 
ຈາກ   ໂຮງງານ ກັບ ເຮືອນ ພັກ. ດັ່ງ ນັ້ນ  ເຂົາ ເຈົ້າ ຈຶ່ງ ສາມາດ ກັບ ບ້ານ 
ດ້ວຍ ຄວາມ ປອດ ໄພ.

ທີ່		ອັຟກາ	ນິສະຖານ:  ຄູຝຶກອົບຮົມດ້ານ ສຸຂະພາບ  ໄດ້ ນຳ ໃຊ້ ຮູບ 
ພາບທີ່ມີສັນຍານ ເຕືອນ ເຖິງ ໄພ ອັນຕະລາຍ  ເພື່ອ ສອນ ພວກ ຜູ້ 
ຊາຍ ໃຫ້ ເຂົ້າ ໃຈ ຮັບ ຮູ້ ວ່າ ໃນ ເວລາ ໃດທີ່  ເມຍ ຫຼື ລູກ ສາວຂອງ ພວກ 
ເຂົາຕັ້ງ ຄັນ ຫຼື ປະສຸ ດລູກ. ພວກ ຜູ້ ຊາຍ ເຫຼົ່າ ນັ້ນ  ໄດ້ ອັດ ສຳ ເນົາ 
ເອົາຮູບ  ທີ່ ຄູ ຝຶກ ຄືນ ບ້ານ ເອົາ  ໃຫ້ເມຍ ຄອບຄົວ  ແລະ ຄົນ ໃກ້ ຄຽງ 
ສັງ ເກດເບິ່ງ.  ໂດຍ ການ  ໄດ້ ຮັບ ຂໍ້ ມູນ ຂ່າວສານ ໃໝ່ ຊີວິດການ ເປັນ 
ຢູ່ ຂອງຄອບຄົວຄ່ອຍ ດີ ຂຶ້ນ, ພວກ ເຂົາ ເຈົ້າ  ຮູ້ຈັກ ຄິດ ອ່ານ ກ່ຽວ ກັບ  
ການ ປະສູດລູກ ຮັບຮູ້ ວ່າ ເວລາ ໃດ ຈະ ເກີດ ກໍລະນີ ສຸກ ເສີນ  ແລະຮູ້ 
ຕັດ ສີນ ໃຈ  ການ ໄປ ໂຮງໝໍທີ່ ຕັ້ງ ຢູ່ ຫ່າງໄກ

ສ້າງກິດຈະກຳ ເພື່ອສຸຂະພາບແມ່ຍິງ
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ທີ່	ອາ	ຟຣິກກາ	ໃຕ້:  ແມ່ຍິງ ຜູ້ ທີ່ ໄດ້ ຮັບ ເງິນ ກູ້ຈາກ ການ ເງິນ ຈຸນ 
ລະພາກ  ຍັງ ສາມາດປຶກສາ ສົນທະນາ ເລື່ອງວຽກ ງານ ອື່ນໆ 
ອີກ ໃນ ກອງ ປະຊຸມ  ເຊັ່ນ; ວຽກ ງານ ການ ພົວພັນ ທີ່ ດີ ກັບ ເພື່ອ 
ຮ່ວມ ງານ  ແລະຄວາມ ໝາຍ ຄວາມສຳຄັນຂອງ ການ ມີ ເພດ ສຳ 
ພັນ ທີ່ ປອດ ໄພ. ການ ເຮັດ ວຽກເພື່ອ ຊິ ວີ ດ ແບບ ເອື້ອຍ ນ້ອງ ແບບ 
 ນີ້ ບໍ່  ແມ່ນພຽງ ແຕ່  ເຮັດໃຫ້ ທຸ ລະກິດຂອງ ພວກ ເຂົາດີ ຂື້ນ   ແຕ່ 
ຍັງ ສາ ມາດສົ່ງ ເງິນ ກູ້ ຄືນໄດ້ ດີ ນຳອີກ , ລວມທັງສາມາດສ້າງ 
ຄວາມ ເຂົ້າ ອົກ ເຂົ້າ ໃຈກ່ຽວ ກັບ ບົດບາດຍິງ ຊາຍ,  ໄລຍະ ໃດ ທີ່  
ເຫັນ ວ່າ ຄວນ ມີ ເພດ ສຳພັນ  ແລະມີ ການ ພົວພັນທີ່ ປື້ ມ ໃຈ ຕື່ມອີກ.
 

ການ	ພັດທະນາ	ສະຖານະ	ພາບ		ແມ່ຍິງ		ເພື່ອ	ປັບປຸງ	ສຸຂະພາບ

ໂດຍຜູ້ໄດ້ ອ່ານ ຜ່ານນິທານ  ແລະຍຸດ ທະ ສາດ ຕ່າງໆ ທີ່ ໄດ້ ຮິບ ໂຮມ ໃນ ປື້ ມຫົວ ນີ້, ທ່ານ ຈະ ເຫັນ ໄດ້ ວ່າ ມີ ຫຼາຍ 
ວິ ທິການ   ແລະມີ ຄວາມ ແຕກ ຕ່າງ ກັນທີ່ ຜູ້ຈັດ ຕັ້ງນຳພາ  ແລະສະມາຊິກ ຊຸມ ຊົນໄດ້ ປະຕິບັດ ກິດຈະກຳ  ເພື່ອ 
ສຸຂະພາບ  ແມ່ຍິງ. ພວກ ເຂົາ ເຈົ້າ ໄດ້ ເຂົ້າ ເຖິງ ຍຸດ ທະ ສາດ ເຫຼົ່າ ນີ້  ໂດຍ ວາງ ຄຳ ຖາມ ທີ່ ວ່າ  ແມ່ຍິງ ຄວນ ເຮັດ ແນວ 
ໃດ  ເພື່ອ ຈະເຂົ້າ ເຖິງສັງຄົມ ທັງ ໝົດ ໄດ້? ພວກ ເຂົາ ເຈົ້າ ຈະ ຝຶກ ອົບຮົມ ຫຍັງ ແດ່?  ເພື່ອ ໃຫ້  ຄວາມ ຮູ້ແກ່ ກຸ່ມ ຄົນຜູ້ 
ເປັນແມ່  ເປັນ ລູກ ສາວ  ແລະ ເພື່ອນ ໃກ້ ຄຽງ   ເພື່ອນ ຮ່ວມ ງານ  ແລະຜູ້ເປັນ ສະມາຊິກຊຸມ ຊົນ? ບົດຮຽນ  ແລະ 
ປະສົບ ປະການ ທີ່ ແຕກ ຕ່າງ  ແຕ່ລະ ເຜົ່າ ຊົນ  ແລະ ພື້ນຖານ ເສດຖະກິດ? ມີ ເງື່ອນ ໄຂ   ແລະ ສິ່ງ ກິດ ຂວາງ ຫຍັງ 
ແດ່ ກ່ຽວ ກັບສຸຂະພາບຂອງ ແມ່ຍິງ? 

 ໂດຍ ວາງ ຄຳ ຖາມຂ້າງ ບົນ ເຫຼົ່າ ນີ້  ໃຫ້ ຜູ້ ເຂົ້າ ຮ່ວມ ຝຶກ ອົບຮົມ  ແລະອົງການ ຈັດ ຕັ້ງທີ່ ກ່ຽວຂ້ອງ  ວ່າ ດ້ວຍ  
ສຸຂະພາບແມ່ຍິງ  ເພື່ອ ຊອກ ຫາ ເບິ່ງ ວ່າ ພວກ ເຂົາ ຕ້ອງການ ເຮັດ ກິດຈະກຳຫຍັງດ້ວຍ ວິທີ ແຕກ ຕ່າງ ກັນ ດັ່ງ 
ລຸ່ມ ນີ້

ສະ ເໜີ ໃຫ້ ເຫັນ ຄວາມ ບໍ່ ສະ ເມີ ພາບ ໃນ ບົດບາດ ຍິງ ຊາຍ,  ໂດຍ ສະ ເພາະ ແມ່ນ ການ ທຳຮ້າຍ ເພດຍິງ  •	
ເພື່ອ ໃຫ້  ເພດຍິງ ໄດ້ສະ ເໜີ ເພື່ອ ເຂົາ ເຈົ້າ ເອງ, ສາມາດ ໄດ້ ຍິນ ໄດ້ ຟັງ, ປະກອບສ່ວນໃນ ການ ຕັດສິນ 
ບັນຫາ  ແລະຄວາມ ເປັນ ຜູ້ນຳ.

ຫຼຸດຜ່ອນ ການຈຳ ແນ ກ ເຊື້ອ ຊາດ,  ເຜົ່າ ຊົນ. ສາດສະໜາ ຫຼື ຄວາມ ກີດ ກັ້ນ ທາງ ດ້ານ ພາສາ  ໃນ •	
ການ ຮັກສາ ສຸຂະພາບ  ເພື່ອ ບໍ່ ໃຫ້ ມີ ໃຜ ຜູ້ ໃດ ບໍ່ ໃຫ້ຕົກ ຄ້າງ ຢູ່ ນອກ ການ ຊ່ວຍ ເຫຼືອ  ທີ່ ພວກ ເຂົາ ເຈົ້າ 
ຕ້ອງການ .

ຈັດ ຕັ້ງ  ເພື່ອ ປັບປຸງ ສະພາບ ການ ເຮັດ ວຽກ  ແລະຈ່າຍ ເທົ່າ ທຽມ ກັນໃຫ້ ແກ່ ແມ່ຍິງ  ເພື່ອ ຫຼຸດຜ່ອນ •	
ຄວາມ ເສຍ ຫາຍຕ່າງໆ ທີ່ ເກີດ ມາ ຈາກ ການ  ເຮັດ ວຽກ ເກີນ ຂອບ ເຂດ  ແລະຄວາມທຸກ ຍາກ

ສ້າງ  ໂອກາດ ເພື່ອຄວາມ ປອດ ໄພ ໃຫ້ ແກ່ ເພດຍິງ  ແລະຊາຍ  ເພື່ອ ເບິ່ງ ວິທີ ທາງ ຕ່າງໆ  ເບິ່ງ ຄວາມ ຮູ້ •	
ສຶກ  ແລະສະ ເໜີ ໃຫ້ ເຫັນ ກ່ຽວ ກັບ ການ ຮ່ວມ ເພດ  ເພື່ອ ໃຫ້ ເຂົາ ເຈົ້າ ໄດ້ ມີ ການ ພົວພັນ ທີ່ ດີ ຂື້ນຮ່ວມ 
ກັນ, ມີປະສົບ ປະການ  ແຫ່ງຄວາມສຸກ ສັນທາ ງ ເພດ  ແລະ ການ ມີ ເພດ ສຳພັນ ທີ່ ປອດ ໄພ ກວ່າ .

 

ສ້າງກິດຈະກຳ ເພື່ອສຸຂະພາບແມ່ຍິງ
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ອຸດົມ	ການ	ທີ່	ໄດ້	ເກັບ	ກຳ

ປື້ ມຂອງ  ອົງການເຮ ດສະ ເປີຣຽນ ວ່າ ດ້ວຍ ສຸຂະພາບ  ແມ່ຍິງ (ສະຖານ ທີ່ ແມ່ຍິງ ທີ່ ບໍ່ ມີ ທ່ານໝໍ, ສຸຂະພາບ ປື້ ມ 
ຄູ່ ມື ສຳລັບ ແມ່ ຍິ່ງ ພິການ  ແລະ ອື່ນໆ) ການ ໃຫ້ ພະນັກງານທີ່ ເຮັດ ວຽກ ເພື່ອ ສຸຂະພາບ ຂອງ ຊຸມ ຊົນ  ແລະ 
ພະນັກງານ ສົ່ງ ເສີມ ສຸຂະ ພາບ.  ຄວາມ ຮູ້ ຕົວ ຈິງ  ແລະຄວາມ ຊຳ ນານ ງານໃນ ການ ປ້ອງ ກັນ  ແລະປິ່ນປົວ ສຸຂະ 
ພາບ ປົກກະຕິ, ບັນຫາ ກ່ຽວ ກັບ ການ ຂ້າມ ຜ່ານ ສິ່ງ ກິດ ຂວາງ  ແລະການ ກອບ ກູ້ ເອົາ ຊິ ວີ ດ ປະຊາຊົນ ໄດ້ ເຫັນ  
ແຫຼ່ງຂໍ້ ມູນ ເຫຼົາ ນີ້  ເປັນ ຜົນ ປະ ໂຫຍ ດທີ່ ເຫຼືອ ເຊື່ອ ຜ່ານ ມາ ຫຼາຍ ປີທີ່ ແມ່ຍິງ  ແລະ ພະນັກງານ ເພື່ອ ສຸຂະພາບ ໃນ 
ທົ່ວ ໂລກ  ໄດ້ ສົ່ງ ຈົດ ໝາຍ ເຖິງ ພວກ ເຮົາ  ແລະນິທານ ທີ່ ເວົ້າ ເຖິງ ອຸປະກອນ ຝຶກ ອົບຮົມ ເຫຼົ່າ ນີ້. ມີ ຄວາມ ແຕກ ຕ່າງ  
ໃນ ຊິວິດ  ແລະຊຸມ ຊົນ ພວກ ເຂົາ ເຈົ້າ ຍັງ ເວົ້າ ວ່າ ມັນ ມີ ຄວາມ ເລິກ ເຊິ່ງກວ່າ ເກົ່າ. ຄວາມ ແຕກ ຕ່າງ ທີ່ ຍາວ ນານ 
ໃນ ຊິ ວິດ  ແມ່ຍິງ ພວກ ເຂົາ ເຈົ້າ ຕ້ອງການ ອຸປະກອນ ຝຶກ ອົບຮົມ  ແລະຍຸດ ທະ ສາດ  ໃນ ການ ຍົກ ສູງສະຕິຄວາມ 
ຮູ້ ການຈັດ ຕັ້ງ  ແລະການ ປືກສາ ສົນທະນາ ສິດທິແມ່ຍິງ  ໂດຍ ສະ ເພາະ ສິດ ວ່າ ດ້ວຍ ສຸຂະພາບ ຈຸດປະສົງ ເປົ້າ 
ໝາຍ ຂອງ ປື້ ມຫົວ ນີ້  ແມ່ນ ເພື່ອ ຮັບຜິດຊອບ ຕໍ່ ຄວາມ ຮຽກຮ້ອງ ຕ້ອງການ  ຂອງ ເຂົາ ເຫຼົ່ານັ້ນ  ແລະສົ່ງ ເສີມ ໃຫ້ 
ແກ່ ກຸ່ມ ພື້ນຖານ ຊຸມ ຊົນ  ໄດ້ ເຮັດ ວຽກ ສຳຄັນ ເຫຼົ່າ ນີ້.

 ເພດ ຍິງ  ແລະ ເພດຊາຍ ຊາວ ໜຸ່ມ  ແລະ ຜູ້ ເຖົ້າ ຫຼາຍ ຮ້ອຍ ຄົນຈາກ ຫຼາຍປະ ເທດ  ໄດ້ ປະກອບສ່ວນ ເຂົ້າ 
ໃນ ປື້ ມຫົວ ນີ້;  ເປັນ ທັງ ສ່ວນ ບຸກຄົນ  ແລະການຈັດ ຕັ້ງ ພວກ ເຂົາ ເຈົ້າ ໄດ້ນຳ ເອົາ ບົດຮຽນປະສົບ ປະການ  ແລະ 
ຄວາມ ມຸ່ງ ຫວັງທີ່ ເຂົາ ເຈົ້າ ສ້າງ ມາ ໄດ້  ເພື່ອ ສົ່ງ ເສີມສຸຂະພາບ ແມ່ຍິງ ໃນ ຊຸມ ຊົນ. ມີ ທິມງານ ໜຶ່ງຂອງ ແມ່ຍິງ ຈາກ 
ທົ່ວ ຂົງ ເຂດ   ໃນ ໂລກ ໄດ້ ຮິບ ໂຮມ ເອົາ ເລື່ອງ ລາວນິທານຕ່າງໆ, ຍຸດ ທະ ສາດ  ແລະກິດຈະກຳ. ມີ ແມ່ຍິງ  ໄດ້ ຮ່ວມ 
ມື ກັນ  ເພື່ອ ສະ  ແດງ ໃຫ້ ເຫັນບາດກ້າວ ເດີນ ຕ່າງໆຂອງ ຊຸມ ຊົນ ກ້າວໄປ ສູ່ ເປົ້າ ໝາຍ ດຽວ.

ກຸ່ມ ແມ່ຍິງ  ແລະ ຜູ້ ທີ່ ຂັ້ນ ຮາກ ຖານ  ໃນ 23 ປະ ເທດ  ໄດ້ ຊ່ວຍ ເຫຼືອ ກັນ  ໂດຍ ອ່ານບົດຮຽນ ໃໝ່  ແລະ 
ທົດ ລອງ ເຮັດ ກິດຈະກຳເຫຼົ່າ ນີ້  ໃນ ຊຸມ ຊົນ ເຂົາ ເຈົ້າ. ຜົນ ໄດ້ ຮັບ  ແມ່ນ ສາມາດຊ່ວຍ ສ້າງແຫຼ່ງຄວາມ ຮູ້ທີ່ ພວກ 
ເຮົາ ຫວັງ ວ່າຈະດັດ ປັບ  ແລະນຳ ໃຊ້  ໃນ ວຽກ ງານ ໂຄງການ ຕ່າງໆ  ແລະຄວາມ ປ່ຽນ ແປງ ໃໝ່ ຕ່າງໆໄດ້.

ປື້	ມຫົວ	ນີ້	ສຳລັບ	ທ່ານ
 ແຕ່ລະຄົນ ສາມາດ ສະ ແດງ ບົດບາດ  ແລະສ້າງ ກິດຈະກຳ ເພື່ອ ສະໜັບ ສະ ໜູນ ສຸຂະພາບ ເພື່ອ ແມ່ຍິງ. 

ນາງ ແພດ ພະດຸ ງຄັນ ທີ່ ປະ ເທດ ເປຣູ ຜູ້ ທີ່ ຄົນ  ໄຂ້ຂອງ ນາງ ມີ ລູກ ຕາຍ ໃນ ທ້ອງ. ນາງ ເອງ ເປັນ ຜູ້  ຊ່ວຍຊູ  ແມ່ຍິງ 
ໃນ ຍາມ ຄອດລູກ  ແຕ່ ເມື່ອ ນາງ ເຫັນ ບັນຫາທີ່ ຄົນ ເຈັບ ຂອງ ນາງ ປະ ເຊີນໜ້າ ຢູ່, ນາງ ໄດ້ ກ້າວ ຂຶ້ນສູ່ການ ສ້າງ 
ພາລະ ໜ້າ ທີ່ ໃໝ່ -  ເພື່ອ ຈະ ຊ່ວຍ ເຫຼືອ ຄົນ ໄຂ້ ຂອງ ນາງ . ແຕ່ ໃນ ວິທີ ໃໝ່  ໂດຍ ທີ່ ນາງ ໄດ້ປຶກສາ ສົນທະນາ ເພື່ອນ 
ເພື່ອ  ໃຫ້ເຫັນ ວ່າ ຈະ ຕ້ອງ ປ່ຽນ ແປງ ຫຍັງ ໃໝ່ທີ່ ພວກ ເຂົາ ຈະ ເຮັດ ຮ່ວມ ກັນ.  ແລະ ແລ້ວ  ຈຳນວນ  ແມ່ຍິງ ທີ່ ມີລູກ  
ຕາຍຄາ ທອ້ງຈຶ່ງ ຄອ່ຍຫຼດຸ ລງົ. ພວກ ເຂົາ ຈດັ ຕັ້ງ ກອງ ປະຊມຸຊມຸ ຊນົປກຶສາ ສົນທະນາ ກຽ່ວ ກບັ ຄວາມ ຕອ້ງການ 
 ປ່ຽນ ແປງທີ່ ສູນ ຮັກສາ ສຸຂະພາບ ມີ ການ ຕິດ ຕໍ່ ພົວພັນກັບ ຜູ້ ຄົນທີ່ ມີ ອຳນາດ  ເບິ່ງບັນຫາ ສິ່ງ ທ້າ ທາຍ ກັບ ເດັກ 
ຍິງ ໜຸ່ມ  ແລະຮຽນ ຮູ້ ກົດໝາຍ ວ່າ ດ້ວຍ ການ ປິ່ນປົວ. ນາງ ບໍ່ ໄດ້ ເຮັດວຽກທັງ ໝົດລຳພັງ ແຕ່ ນາງ ພຽງ ຄົນ ດຽວ. 
ນາງ ບໍ່ ຕ້ອງການ ຈະ ເປັນ ຜູ້ ຊຳ ນານ ງານ ໃນ ການຈັດ ຕັ້ງ ຊຸມ ຊົນ  ແຕ່ ນາງ ຕ້ອງການທີ່ ຢາກ ຈະ ຮູ້ ບັນຫາ,  ເບິ່ງ 
ເຫັນ ຄວາມ ປ່ຽນ ແປງ  ແລະນາງ ໄດ້ເລີ່ມ ເຕົ້າ ໂຮມ ຜູ້ ຄົນ ທີ່ ສາມາດ ເຮັດ ວຽກ ຮ່ວມ ກັນ  ເພື່ອ ເບິ່ງ  ແນວຄວາມ ຄິດ 
ທີ່ ແຕກ ຕ່າງນັ້ນ, ນີ້ ແລ້ວ ເປັນ ສິ່ງ ທີ່ ເຮົາ  ໄດ້ ຕັ້ງ ຄວາມໝາຍ  ວ່າ ຕ້ອງ ໄດ້ ລົງມື ຈັດ ຕັ້ງ ປະຕິບັດ.
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ທ່ານ ເອງກໍ ຄື ກັນ  ຄວນ ເຕົ້າ ໂຮມຜູ້ ຄົນຮ່ວມ ກັນ ເພື່ອ ແກ້ ບັນຫາ ສ້າງ ວິທີ ທາງທີ່ ຈະ ເຮັດ ໃຫ້ ແມ່ຍິງ ມີ ຊິ ວີ ດ 
ທີ່ຢູ່ ດ້ວຍ ການ ມີ ສຸຂະພາບ ທີ່ ດີ. ປື້ ມຫົວ ນີ້ມີ ໄວ້ ເພື່ອ ໝົດ ທຸກ ຄົນ, ບໍ່  ແມ່ນ ຈະ ໃຫ້ ພຽງ ແຕ່ພະນັກງານ, ອົງການ 
ຈັດ ຕັ້ງການ ນຳພາ ຊຸມ ຊົນ ຫຼື  ຄູ ຝຶກ ດ້ານ ສຸຂະພາບນຳ ໃຊ້ ເທົ່າ ນັ້ນ .

ປື້	ມຫົວ	ນີ້ມີ	ໄວ້	ເພື່ອ	ແມ່ຍິງ	ທັງ	ມວນ: ຍ້ອນ ວ່າ ເມື່ອ ເວລາ 
ແມ່ຍິງ ເຮັດ ວຽກ ຮ່ວມ ກັນ  ເພື່ອ ທຳ ຄວາມ ເຂົ້າ ໃຈ  ແລະຊອກ ຫາ 
ວິທີ ການ ແກ້ ບັນຫາ ດ້ານ ສຸຂະພາບ ພວກ ເ ຂົາ ເຈົ້າ ຕ້ອງ ເຮັດ 
ວຽກຢ່າງ ມີ ປະສິດທິ ຜົນ  ເພື່ອ ສົ່ງ ເສີມ ສຸຂະພາບ ຂອງ ຊຸມ ຊົມ 
ເຂົາ ເຈົ້າ.

ປື້	ມຫົວ	ນີ້	 ມີ	ໄວ້	ເພື່ອ	ຄົນ	ໜຸ່ມ	: ຍ້ອນ ວ່າ ພວກ ເຂົາ ເຈົ້າ  ເປັນ ຜູ້ 
ອອກ ໜ້າ ພາ ທາງຂອງ ການ ປ່ຽນ ແປງ.  ໃນ ທົ່ວ ໂລກ  ພວກ ເຂົາ ເຈົ້າໄດ້  
ຜ່ານ ຜ່າ ການຕໍ່ສູ້ ກັບ ແນວ ຄິດພົ້ນ ສະ ໄໝ  ກ່ຽວ ກັບຄວາມ ບໍ່ ສະ ເໝີ 
ພາບ  ແລະພັດທະນາ ແນວທາງ ໃໝ່  ເພື່ອ  ເຮັດ ໃຫ້ເພດ ຍິງ  ແລະ ເພດ 
ຊາຍໄດ້ ເສີມ ສ້າງ ຄວາມ ໃຫ້ ກຽດ ນັບຖື ຊຶ່ງ ກັນ  ແລະກັນ, ມີ ຄວາມເຊື່ອ 
ໝັ້ນຕໍ່ ກັນ ແລະກັນ  ແລະພັດທະນາສົ່ງ ເສີມດ້າຍສຸຂະພາບ.

ປື້	ມຫົວ	ນີ້	ມີ	ໄວ້	ເພື່ອ	ຜູ້	ຊາຍ: ຍ້ອນ ວ່າ ຜູ້ ຊາຍ ເປັນ ຄູ່ ຮ່ວມ ຊີວິດ 
ທີ່ ສຳຄັນ  ໃນ ການ ຕໍ່ສູ້ ເພື່ອ ສົ່ງ ເສີມສຸຂະພາບ  ແລະສິດແມ່ຍິງ  ລວມ 
ທັງເດັກ ຍິງ. ພວກ ເຂົາ  ຍັງ ເສຍ ຜົນ ປະ ໂຫຍ ດບາງ ດ້ານ ຈາກ ຂໍ້ ຈຳກັດ 
ຂອງ ບົດ ບາດ ຍິງ ຊາຍ;  ການ ປັບປຸງສະຖານະພາບ ຂອງ  ແມ່ຍິງ  ແມ່ນ  
ການ ປັບປຸງສະພາບ ຄວາມ ເປັນ ຢູ່ ຂອງ ຊຸມ ຊົນ ທັງ ມວນ.

ປື້	ມຫົວ	ນີ້		ແມ່ນ	ເພື່ອ	ພະນັກງານ	ສາທາລະນະ	ສຸກ:  ເປັນຜູ້ ທີ່ ຈະ ແບ່ງ  
ຄວາມ ເຊື່ອ ໝັ້ນ ໃນ ວຽກ ງານ ນີ້ ບໍ່ ແມ່ນ ຜູ້ ທີ່ ປິ່ນປົວ ບັນຫາ ເລື່ອງ ສຸຂະພາບ 
ເທົ່າ ນັ້ນ,  ແຕ່ຫາກ ຍັງ ຕ້ອງ ໄດ້ ເຮັດ ວຽກ ຮ່ວມ ກັນ ໃນ ຊຸມ ຊົນ  ເພື່ອ   ປ້ອງກັນ 
ບັນຫາ ດ້ານ ສຸຂະພາບ  ແລະຕ້ອງ ສົ່ງ ເສີມ ໃຫ້ ດີຂຶ້ນ. ພະນັກງານ ສາທາລະ 
ນະ ສຸກ ເປັນ ຜູ້ ມີ ປະສິດທິພາບ  ເມື່ອ ເຂົາ ເຈົ້າມີ ການ ປະກອບສ່ວນດຳ ເນີນ 
ກິດຈະກຳ ນຳພາ ຊຸມ ຊົນ  ໃນ ການສະ ເໜີ ວິທີ ການ ແກ້ ໄຂ ສາ ເຫດ ຕົ້ນຕໍ 
ດ້ານ ບັນຫາສຸຂະພາບ.  ເຂົາ  ເຈົ້າຈະ ຊຸກຍູ້ຊຸມ ຊົນ ຮ່ວມ ກັນ ຈັດ ຕັ້ງ ,  ໂດຍ 
ການສຸມ ທຸກ   ເຫື່ອແຮງ   ແລະປັດ ໄຈທັງ ໝົດ  ເພື່ອ ສົ່ງ ເສິມສຸຂະພາບ ແມ່ຍິງ  
ລວມທັງສາມາດ  ແນະນຳ   ໃຫ້ ມີ ການປັບປຸງ ປ່ຽນ ແປງ ໃນ ອົງການ ຈັດ ຕັ້ງ ທີ່  
ມີ ອຳນາດ   ເພື່ອຊ່ວຍກະຕຸກ ຊຸກຍູ້ວຽກ ງານສາທາລະນະ ສຸກ  ແລະ ໃຫ້ການ 
ປ້ອງ ກັນ ແລະ ປິ່ນປົວ ດ້ານ ສຸຂະພາບ.
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ແມ່ຍິງ	ທຸກຄົນ	ມີ	ສິດ	ເພື່ອສຸຂະພາບ
ແມ່ຍິງ ທັງ ໝົດ ມິ ສິດ ເພື່ອ ສຸຂະພາບ.  ໃນ ໜ້າ ວຽກ ນີ້  ແມ່ນ ໝາຍ ເຖິງທັງ ໝົດທຸກ ຄົນ  ແມ່ນ ມີ ສິດ ເພື່ອ ປ້ອງ ກັນ 
 ແລະປິ່ນປົວ ໃຫ້ ມີສຸຂະພາບ ທີ່ ດີ. ການ ປ້ອງ ກັນ  ແລະປິ່ນປົວ ສຸຂະພາບ ທີ່ ດີ ນັ້ນ,  ຕ້ອງ ຖື ສຳຄັນ ໃນ ແຕ່ ລະ ໄລ 
ຍະ ຂອງ ຊີວິດຈາກ ແຕ່ ໄວ  ເຍົາ ເຖິງ ໄວ ຊະຣາ.  ນີ້ ແມ່ນ ໝາຍ ເຖິງ ການປ້ອງ ກັນ  ແລະປິ່ນປົວໃຫ້ ໄດ້ ດີ ໂດຍ ອີງ 
 ຕາມ ສິ່ງ ທີ່ ແມ່ຍິງ ຕ້ອງການ ທັງ ໝົດ.  ເຖິງ ແມ່ນ ວ່າ ນາງ ຄົນນັ້ນມີ ການຮ້ອງ ຂໍ  ຫຼື ບໍ່ ຕ້ອງການ  ໃນ ຄວາມ ຕ້ອງ 
ການດ້ານ ສາທາລະນະ ສຸກ ຫຼື ສ້າງ ແຜນ ກ່ຽວ ກັບ ການຕັ້ງ ຄັນ. ຫຼາຍ ປີຜ່ານມາ “  ການປ້ອງ ກັນ  ແລະປິ່ນປົວ 
ສຸຂະພາບ  ແມ່ຍິງ ” ນີ້ ແມ່ນ ໝາຍວ່າ  ແມ່ຍິງໄດ້ ຮັບ ການ ບໍລິການ ທາງ ດ້ານ ຄວາມ ເປັນ ແມ່ຂອງ ເດັກ ມີ ຈຳນວນ 
ໜ້ອຍ  ເຊັ່ນ ວ່າ; ການ ຮັກສາ ສຸຂະພາບ ໃນ ເວລາ ຕັ້ງ ຄັນ  ແລະປະສູດ ລູກ. ການ ບໍລິການ ເຫຼົ່ານື້ມີ ຄວາມ ຈຳ 
ເປັນ,  ແຕ່ຜ່ານ ມາ  ແມ່ ຍິງ  ໄດ້ ຮຽນ ຮູ້ ແຕ່ ຄວາມ ເປັນ ແມ່ ເທົ່າ ນັ້ນ, ອັນ ເປັນ ພຽງ ສ່ວນ ໜຶ່ງ ຂອງ ຄວາມ ຮັບຮູ້ກ່ຽວ 
ກັບ ສຸຂະພາບແມ່ຍິງ ເທົ່າ ນັ້ນ.

ສິດ ເພື່ອ ສຸຂະພາບ  ແມ່ນ ມີ ຄວາມ ໝາຍ ເໜຶອກວ່າ ນີ້ ການ ປ້ອງ ກັນ  ແລະຮັກສາ ສຸຂະພາບ ທີ່ ດີ  ເທົ່າ 
ນັ້ນ  ແຕ່ມັນ ຍັງກວມ ໄປ ເຖິງສະພາບການ ເປັນ ຢູ່  ແລະວຽກ ງານຂອງ ແມ່ຍິງ - ທີ່ຢູ່  ເຮືອນ  ແລະສະຖານ ທີ່ 
ອື່ນໆທີ່ ເຂົາ ເຈົ້າ ຮັບຜິດຊອບ - ຕ້ອງ ໄດ້ປ້ອງ ກັນ  ແລະປິ່ນປົວ ສຸຂະພາບ ແທນ ທີ່ ວ່າ ຈະ ປ່ອຍໃຫ້ ເຂົາ ເຈົ້າ ເກີດ 
ມີຄວາມ ນ້ອຍ  ໃຈ ຫຼື ຖຶກໄພ ອັນຕະລາຍ.  ຄລີນິກທີ່  ເຮັດ ວຽກ ກ່ຽວ ກັບກະດູກ ແຕກສາມາດ ຕັ້ງ ຂື້ນ ບໍ່ ພຽງ 
ພໍ ຖ້າຫາກ ມີ ໃຜ ຄົນ ໜຶ່ງທຸບ ຕີ ຕົວນາງ ໃນ ແຕ່ ລະ ວັນ. ການ ສຶກສາກ່ຽວ ກັບການຮ່ວມ ເພດ ສຳພັນ  ເປັນ ອົງ ປະ 
ກອບ ໜຶ່ງກ່ຽວ ກັບສຸຂະພາບ  ແມ່ ຍິງ  ແຕ່ ກໍ ຍັງ ບໍ່ ສາມາດຊ່ວຍ ເຫຼືອ ໄດ້ ຢ່າງ ທົ່ວ ເຖິງ ຖ້າ ຫາກ ແມ່ຍິງ ຄົນ ນັ້ນ ບໍ່ 
ໄດ້ ອະທິບາຍ ກ່ຽວ ກັບການ ຮ່ວມ ເພດ ສຳພັນ ຂອງ ຂອງ ນາງ. ການ ປິ່ນປົວສາມາດຊ່ວຍ ຊິວິດ ໄດ້  ແຕ່ ວ່າ ຍັງ ມີ  
ຫຼາຍ ຄົນສາມາດ ຫາຍ ໃຈ ໄດ້ ງ່າຍ   ແລະມີ ສຸຂະພາບ ດີ ຂຶ້ນ ຖ້າ ຫາກ ວ່າ  ໂຮງງານ ຈະ ບໍ່ ອະນຸຍາດ ປ່ອຍ ທາດ 
ເບື່ອໄປ ຍັງ ອາກາດ  ແລະ ແຫຼ່ງນ້ຳຂອງ ພວກ ເຮົາ.

ການມີ ຢຸກຢາ ປິ່ນ ປົວ ພະຍາດ  ແລະການ ປິ່ນປົວ ທີ່ ກ້າວໜ້າຫຼາຍ ຢ່າງໃນ ການ ປັບປຸງສຸຂະພາບ ແມ່ຍິງ   
ແຕ່ ບັນຫາຕ່າງໆ ກໍ ຍັງ ຄ້າງ ຄາ, ຍັງ ມີ ຫຼາຍ ລ້ານ ຄົນ ທີ່ ຍັງ ທໍລະມານ ຈາກ ການ ປ້ອງ ກັນ  ແລະປິ່ນປົວ ພະຍາດ. 
ນີ້ ແມ່ນ ບັນຫາ ສ່ວນ ໜຶ່ງ ຊຶ່ງມາ ຈາກ ບັນຫາ ດ້ານ ເສດຖະກິດ  ແລະການ ເມືອງທີ່ ຈະ ຕ້ອງ ໃຫ້ ບຸລິມະສິດຂອງ 
ຄວາມ ຕ້ອງການຂອງ ມະນຸດ ທີ່ ມີ ອຳນາດ  ແລະມີ ຖານະ ດີ. ຜູ້ ຄົນ ທີ່ ມີ ອຳນາດ ນ້ອຍ  ແລະມີ ເງິນ ໃຊ້ ຈ່າຍບໍ່ ເຖິງ 
ລາຄາ ການ ປິ່ນປົວ -  ແມ່ນ ມີ ບັນຫາ ດ້ານ ສຸຂະພາບ. ການຣ່ວມມື ກັນ ໃນຍຸກ ໂລກະ ພິວັດ  ໄດ້ ສ້າງຄວາມ ບໍ່ ສະ 
ເໝີ ພາບ ເກີດ ຂຶ້ນ  ແລະຍັງ ປະປ່ອຍ ໃຫ້ ຫຼາຍ ລ້ານ ຄົນທີ່ ຂາດ ແຫຼ່ງລາຍ ໄດ້ ຕາມທີ່ ເຂົາ ເຈົ້າ ຕ້ອງການ  ເພື່ອມີ 
ຊີວິດ ຢູ່ ຢ່າງ ມີ ສຸຂະພາບ ທີ່ ດີ.

     ເສດຖະກິດການ ເມືອງທີ່ບົງ ການ ໂດຍ ຄົນ ຮັ່ງມີ  ແລະອຳ 
    ນາດ ຂອງ ລັດຖະບານ ທີ່ ຫຼຸດຜ່ອນ ລາຍ ຈ່າຍງົບປະ ມານ ໃຫ້ ແກ່ ວຽກ  
      ສາທາລະນະ ສຸກ, ການ ສຶກສາ  ແລະການ ບໍລິການ ສັງຄົມ  ແຕ່ ວ່າຕ້ອງ  
            ເຫັນ ວ່າ ປະ ຊົນ ສ່ວນ ໃຫຍ່ - ຍັງ ຢູ່ ດ້ວຍ ຄວາມທຸກ ຍາກ, ຂາດ ການ 
                 ອານາ ໄມ ພື້ນຖານ , ຂາດ ອາຫານ   ແລະການ ບໍລິການ ສຸຂະພາບ-  
         ປະຊາຊົນຍັງ ຕ້ອງການງົບປະມານ ຕື່ມ ອີກ,  ແລະບໍ່ ຕ້ອງການ  
     ຫຼດຸລງົ ອກີ  ເລື່ອງ ງບົປະມານ.  ໂຄງການ ກຽ່ວ ກບັ ແມ່ຍິງ ສວ່ນ  
     ໃຫຍ່  ແມ່ນ ມີ ການ ປະຕິ ເສດ ຍ້ອນ ສັງຄົມ ຖື ວ່າເປັນ ແມ່ຍິງ,   
               ເປັນ ຄົນ ທຸກ ຍາກ ທີ່ສຸດ   ແລະວຽກ ງານ ສາທາລະນະ ສຸກ ທີ່   
      ມີ ແກ່ ພວກ ເຂົາ ກໍ ໄດ້ ຖືກບິ ບຮັດເພີ່ມ ເຕີມ ໂດຍແນວທາງນະ ໂຍ 
    ບາຍທາງ ດ້ານ ການ ເມືອງ ໃນ ທົ່ວ ໂລກທີ່ ມີ ຢູ່.

ສ້າງກິດຈະກຳ ເພື່ອສຸຂະພາບແມ່ຍິງ
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ການ ມີ ລະດັບ ສຸຂະພາບທີ່ ສຸງສຸດ ເທົ່າ ທີ່ ເປັນ ໄປ ໄດ້  ແລະ ຄວາມ ຜາ ສຸກ  ແມ່ນ ພື້ນຖານ 
 ທີ່ ຕັ້ງ ຂອງ ສິດທິ  ມະນຸ ດ  ໂດຍ ບໍ່ ແບ່ງ ແຍກ ຄົນ ຜິວ ສີ  ທີ່ ມາ ຂອງ ຊົນ ເຜົ່າ  ເພດ ໄວ ອາຍຸ ຄວາ ມສາມາດ  

ການ ແນະນຳ ກ່ຽວ ກັບ ເພດ ສຳພັນ  ສາສະໜາ ຊັ້ນ ຄົນ ຫຼື ຊັ້ນ ວັນນະ.

ຂໍ້ ມູນ ຂ່າວສານ  ແລະ ກິດຈະກຳ ໃນ ປື້ ມຫົວ ນີ້ ສາມາດ ຊ່ວຍ ທ່ານ, ຄອບຄົວ  ແລະຊຸມ ຊົນ ຂອງ ທ່ານ ໃນ 
ການ ປັບປຸງ ສຸຂະພາບ  ໃນ ຂັ້ນ ລະດັບ ທ້ອງ ຖີ່ ນ  ແລະສາມາດ ຕອບ ໂຕ້ກັບ ກຳລັງແຮງ ຂອງ ສັງຄົມທີ່ທຳລາຍ  
ຄວາມ ມີສິດຂອງແມ່ຍິງ ດ້ານ ສຸຂະພາບ. ທ່ານ ຄວນ ໃຊ້ ປື້ ມຫົວ ນີ້  ເພື່ອ ສ້າງ ຂະ ບວນການ  ແລະຍຸດ ທະ ສາດ  
ໃນ ຊຸມ ຊົນ ຂອງ ທ່ານ ເພື່ອ ຕອບ ໂຕ້  ແລະປ່ຽນ ແປງ ສະພາບ ການ ເຫຼົ່າ ນີ້  ທ່ານ ຕ້ອງ ເຂົ້າ ໃຈ ວ່າ ທ່ານ ບໍ່ ໄດ້ ຢູ່ ຄົນ 
ດຽວ. ທ່າ ນນັ້ນ ລະຄື ສະມາຊິກ ຜູ້ ໜຶ່ງ ທີ່ ສາມາດ ສ້າງ ຂະ ບວນການ ໃຫ້ ກວ້າງ ໃຫຍ່ ອອກ ໄປ ໃນ ທົ່ວ ໂລກ  ເພື່ອ 
ປິ່ນປົວ ຮັກສາ ສຸຂະພາບ ແມ່ຍິງ  ແລະສົ່ງ ເສີມສິດທິ ກ່ຽວ ກັບ ສຸຂະພາບ ເພື່ອ ໝົດ ທຸກ ຄົນ.

ແມ່ຍິງ ທຸກຄົນ ມີ ສິດ ເພື່ອສຸຂະພາບ
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ການ	ແກ້	ໄຂ	ສາ	ເຫດ	ຕົ້ນຕໍ
ສຸຂະພາບ ທີ່ ດີ ແມ່ນ ເໜຶອກວ່າການ ບໍ່ ມີ ພະຍາດ. ສຸຂະພາບ ທີ່ ດີ ໝາຍວ່າ  ຄວາມຜາສຸກຂອງ ສຸຂະພາບ ແມ່ຍິງ 
ທາງ ດ້ານຈິດ ໃຈ  ແລະຈິດ ວິນ ຍານ.  ສຸຂະພາບ ຂອງ ແມ່ຍິງ ແມ່ນ ບໍ່ ພຽງ ແຕ່ ຮູບ ຮ່າງ ເປັນ ແນວ ໃດ  ແຕ່ຫາກ 
ຍັງ ໝາຍ ເຖິງ, ດ້ານສັງຄົມ, ວັດທະນາ ທຳ  ແລະເງື່ອນ ໄຂ ທາງ ດ້ານ ເສດຖະກິດບ່ອນທີ່  ນາງ ຢູ່.

ການ ປັບປຸງ ສຸຂະພາບແມ່ຍິງ ແມ່ນໝາຍ ເຖິງ ການ ແກ້ ໄຂ “ສາ ເຫດ ຕົ້ນ ຕໍ” ຂອງ ສຸຂະພາບ ທີ່ ມີ ອາການ ເຈັບ 
ເປັນ- ລວມ ທັງຄວາມທຸກ ຍາກ,  ເພດ  ແລະເຊື້ອ ຊາດທີ່ ບໍ່ ເທົ່າ ທຽມ ກັນ  ແລະ  ແບບ ຟອມອື່ນໆ ໃນ ການ ຖືກ ກົດ 
ຂິ່.  ແຕ່ ວ່າ ເພດ ຊາຍກໍ ຍັງ ຖືກກະທົບ ຄື ກັນ ກັບປັດ ໄຈ ເຫຼົ່າ ນີ້,  ແມ່ຍິງ ເປັນ ກຸ່ມ ຄົນ ທີ່ ຖືກຂົ່ມ ເຫັງຫຼາຍ ແບບ ຊຶ່ງ ມີ 
ຄວາມ ແຕກ ຕ່າງ ຈາກ ຜູ້ ຊາຍ.  ໂດຍ ປົກກະຕິແມ່ຍິງ ມີ ອຳນາດ ໜ້ອຍ  ແລະ ມີ ສະຖານະພາບ ຕໍ່າ ກວ່າຜູ້ຊາຍ  
ໃນ ຄອບຄົວ  ແລະ ຊຸມ ຊົນ. ທັງ ໝົດ ນີ້  ແມ່ນຄວາມ ໝາຍພຶ້ນຖານ ໃນ ຄວາມ ບໍ່ ສະ ເໝີ ພາບ;

 ແມ່ຍິງ ໄດ້ ຮັບ ຄວາມ ທໍລະມານ ຫຼາຍ ກວ່າ ເພດ ຊາຍ ຍ້ອນ ການ ຂາດ ແຫຼ່ງລາຍ ໄດ້  ເຊັ່ນ ເງິນ, ອາຫານ, •	
ທີ່ ດິນ  ແລະການ ເຄື່ອນ ໄຫວ

 ແມ່ຍິງ ໄດ້ ຖືກ ປະຕິ ເສດຫຼາຍ ກວ່າ ຜູ້ ຊາຍ  ໃນ ການ ສຶກສາ  ແລະຄວາມ ຊ່ວຍ ເຫືຼອ  ແລະປ້ອງ ກັນ ຕົນ ເອງ•

 ແມ່ຍິງຍັງ ບໍ່ ສາມາດ ເຂົ້າ ຫາຂໍ້ ມູນ  ແລະການ ບໍລິການ ທາງ ດ້ານ ສຸຂະພາບ ທີ່ ສຳຄັນ ຄື ຜູ້ ຊາຍ•

 ແມ່ຍິງ ຍັງ ຂາດ ອຳນາດ  ແລະການ ຄວບ ຄຸມຊິວິດ  ແລະສຸຂະພາບ ພື້ນຖານຄື ກັບ ຜູ້ ຊາຍ  ໃນ ການຕັດ•
ສິນ ບັນຫາ

 ແມ່ຍິງ ທີ່ ທຸກ ຍາກ  ແມ່ຍິງ ຜີວ ສີດຳ   ແມ່ຍິງ ອົບ ພະຍົບ  ແລະ ແມ່ຍິງຈາກ ເຜົ່າ ຊົນ ສ່ວໜ້ອຍ ຍັງຂາດ ບົດ•
ຮຽນປະສົບ ປະການ  ແລະ ມີ ບັນຫາສີ່ ງທ້າ ທາຍ ຫຼາຍ ກວ່າ  ແມ່ ຍີ ງຄົນ ອື່ນ ໆ

ພາບ ທີ່ ເຫັນ ນີ້ ສາມາດ ຊ່ວຍ ທ່ານ ໃຫ້  ເຂົ້າ ໃຈ  ແລະຖື ສຳຄັນ ຂີດ ກ້ອງ ໄວ້ກ່ຽວ ກັບ “ສາຍ ເຫດ ຕົ້ນຕໍ ທີ່ 
ທຳ ໃຫ້ ສຸຂະພາບ ເພດ ຍິງ ບໍ່ ດີ ພໍ. ສາເຫດ ຕົ້ນຕໍ ມາ ຈາກ ຫຼາຍ ປັດ ໄຈທີ່ ຄຸກ ຄາມ  ແລະກະທົບ ຕໍ່ສຸຂະພາບ ເພດ 
ຍິງ, ສີ່ ງ ເຫຼົ່າ ນີ້ ບໍ່ ສາມາດມອງ ເຫັນ,  ແຕ່ ວ່າ ມັນ ຄ້າຍຄື ກັບ ຮາກ  ເຫງົ້າຂອງ ຕົ້ນ ໄມ້ ມີ ພາກສ່ວນ ທີ່ ສຳຄັນ  ເພື່ອ 
ສົ່ງ ເສີມ ຊີວິດ  ແລະ ຄວາມ ຜາ ສຸກ.”

ຄື ກັບ ຕົ້ນ ໄມ້ ທີ່ ປະຕິ ເສດ ຕໍ່ ນ້ຳ ຫຼື ດິນ ທີ່ ສົມບູນ  ເມື່ອ ເວລາ 
ແມ່ຍິງ  ແລະ ເດັກຍິງມີ ອຳນາດ ຕໍ່າ ກວ່າ  ແລະມີ ສະຖານະ 
ພາບ ຕໍ່າ ກວ່າ ຢູ່ໃນ ຄອບຄົວ  ແລະຊຸມ ຊົນ ພວກ ເຂົາ ຈະ ບໍ່ ມີ 
ສຸຂະພາບ ທີ່ ດີ  ແລະເຂັ້ມ ແຂງ.

ສ້າງກິດຈະກຳ ເພື່ອສຸຂະພາບແມ່ຍິງ
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ສຸຂະພາບ	ຂອງ	ແມ່ຍິງ		ແມ່ນ	ບັນຫາ	ຂອງ	ຊຸມ	ຊົນ

ດັ່ງ ທີ່ ທ່ານ ໄດ້ ຟັງ  ເລື່ອງ ແມ່ຍິງ  ແລກປ່ຽນ ນິທານ, ທ່ານ ອາດ ຈະ ເຫັນ ໄດ້ ວ່າ ແມ່ 
ຍິງ ມີ ບັນຫາ ດ້ານ ສຸຂະພາບ ຊຶ່ງ ມັນ ບໍ່ ແມ່ນ ບັນຫາ  ແຕ່ ແມ່ຍິງ ພຽງ ເທົ່າ ນັ້ນ, 
ກ່ຽວ ກັບ ສຸຂະພາບ  ແມ່ຍິງ  ແຕ່ ຫາກ ຍັງ  ແມ່ນ ບັນຫາ ຂອງ ຊຸມ ຊົນ.

 ເມື່ອ ທ່ານ ສະ ເໜີ ວິ ທີແກ້ ໄຂ ບັນຫາ ຕົ້ນ ຕໍກ່ຽວ ກັບ ສຸຂະພາບ ທີ່ ບໍ່ ດີ ກັບ ແມ່ຍິງ -  ແຕ່ລະຄົນ -  ແມ່ຍິງ, ຄອບຄົວ 
ຂອງ ນາງ  ແລະທົ່ວ ຊຸມ ຊົນ- ຜົນ ປະ ໂຫຍ ດ.  ແມ່ຍິງ ທີ່ ມີ ສຸຂະພາບ ດີ ມີ ໂອກາດ ມີ ຄວາມພຸມ ໃຈຢ່າງ ເຕັມ ໃຈ ຕໍ່ 
ຄວາມ ສາມາດ ຂອງ ຕົນ. ນາງ ສາ ມາດຕັດ ສິນ ໃຈ ໃນ ການ ພັດທະນາ ຊີວິດຕະຫຼອດ ອາຍຸ ຂອງ ນາງ  ແລະສາ 
ມາດ ເຮັດ ວຽກກ້າວ ໄປ ເຖິງ ເປົ້າ ໝາຍ ຂອງ ນາງ ເອງ. ນາງ ສາມາດ ປະກອບສ່ວນ ໃຫ້ ແກ່ ຊຸ ມຊົນ ຂອງ ນາງ  ໄປ 
ຕາມ ເສັ້ນທາງ ທີ່ ນາງ ເລືອກ ໄວ້  ແລະນາງ ສາມາດ ເຂົ້າ ເຖິງ ແຫຼ່ງຊັບພະຍາກອນທີ່ ນາງ ຕ້ອງການ  ທີ່ ຈະ ມີ ຄອບ 
ຄົວ ທີ່ ມີ ສຸຂະພາບ ດີ. ຖ້າ ຫາກ ນາງ ຕ້ອງການສິ່ງ ໃດ ໜຶ່ງ. ການ ເອົາ ຊະນະ ຕໍ່ ສິ່ງ ເຫຼົ່າ ນີ້ຂອງ ແມ່ຍິງ ຄົນ ໜຶ່ງ  ແມ່ນ 
ມີ ຄວາມ ສຳຄັນ  ມີ ຄວາມ ສຳຄັນ ໃນ ຕົນ ເອງ  ແຕ່ ອາດ
 ຍັງ ມີ ຜົນ ປະ ໂຫຍ ດຫຼາຍ ກວ່າ  ສຳລັບ ຜູ້ ຄົນ ທີ່
ຢູ່ ອ້ອມ ຂ້າງ ຂອງ ນາງ.  ເມື່ອໃດ ທີ່ ແມ່ຍິງ ໄດ້ 
ພັດທະນາ ເປັນປະຊາຊົນ ທີ່ ມີ ລະດັບ ທີ່ ດີ 
ແລ້ວ ທົ່ວ ສັງຄົມ ຈະ ໄດ້ ຮັບ ສິ່ງ ທີ່ ດີ ຈາກ 
ພວກ ເຂົາ-ຄວາມ ສະຫຼຽວ ສະຫຼາດ, 
ການ ປະດິດຄິດ ແຕ່ງ  ແລະການ ປະ
ກອບສ່ວນ ຂອງ ພວກ ເຂົາ  ເຈົ້າຈະ 
ໃຫ້ການ ຊ່ວຍ ເຫຼືອ ຊຸມ ຊົນ ໃຫ້ພັດ
ທະນາ ກ້າວໜ້າ ຕໍ່ ໄປ.

ປື້ ມຫົວ ນີ້ ຈະ ຊ່ວຍ ທ່ານ ເພື່ອ ເຫັນ 
ບັນຫາ ທີ່ ກວ້າງ ຂວາງອອກ ອີກ ຕື່ມ
ແລະ  ເປັນ ທິດ ທາງຕົວ ຈິງ  
ໃນ ການ ພັດທະນາປັບປຸງ 
ສຸຂະພາບ ແມ່ ຍິງ  ແລະ 
ສຸຂະພາບ ຂອງ ທົ່ວ ສັງຄົມ, 
ດັ່ງ ທີ່ ທ່ານ ໄດ້ ສະ ເໜີ  ແລະ  
ແກ້ ໄຂ ສະພາບ ທີ່ ໄດ້ ມາ ຈາກ
 ເພດ ຍິງ ທີ່ ມີ ສຸຂະ ພາບ ດີ ຄວາມ ພະຍາ
ຍາມ ຂອງ ທ່ານ  ຈະ ມາ ຊ່ວຍ  ແກ້ ໄຂ  
ຮາກ ເຫງົ້າ ຂອງ ບັນຫາທີ່ ເປັນ ຕົ້ນຕໍ, 
ຈະ ເປັນ ການ ຊ່ວຍ ໃຫ້ ແມ່ຍິງ ທັງ ມວນ 
ມີ ສຸຂະພາບ ທີ່ ດີ ຂຶ້ນ.

ເຂົ້າ	ເຖິງ	ການ	ມີ	ວຽກ	ເຮັດງານ		ແລະມີລາຍ	ໄດ້
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ມີ ລາຍ ໄດ້ ເພີ້ ມຂື້ນ ໃຫ້ ແກ່ ຄອບຄົວ

ຍິງ ໜຸ່ມຟັງຄວາມ  ແລະມີ ການ ນັບຖືກັນ

ພົ້ນ ຈາກ ການ ທຳຮ້າຍ

ສຸຂະພາບ

		ແມ່ຍິງ

ແມ່ຍິງ ທຸກຄົນ ມີ ສິດ ເພື່ອສຸຂະພາບ



10

ຊຸມຊົນສາມາດຈັດຕັ້ງການຊ່ວຍເຫຼືອ	ແລະສ້າງຄວາມສາມັກຄີ
ການ ເຮັດ ວຽກ ເພື່ອ ພັດທະນາປັບປຸງສຸຂະພາບ ສາມາດ ເຕົ້າ ໂຮມຜູ້ ຄົນ ເຂົ້າ ມາ ຮ່ວມ ກັນ  ໃນ ກຸ່ມ ຄົນທີ່ ມີ ການ  
ກ່ຽວຂ້ອງ ຄື ກັນ. ຄື ດຽວ ກັບເອກະລັກ ຂອງ ທ່ານ  ແລະຊຸມ ຊົນ ຂອງ ທ່ານ  ແລະທ່ານສາມາດທັບ ມ້າງສີ່ ງກີດ ກັ້ນ 
ຂັດ ຂວາງຕໍ່ສຸຂະພາບ ທີ່ ດີ ລົງ ໄດ້ເປັນອັນ ດັບ ທ່ານ ອາດ ຈະ ສ້າງອົງການ ຈັດ ຕັ້ງ  ແລະຂະ ບວນການທີ່ ສາມາດ   
ເຕົ້າໂຮມ ເອົາແມ່ຍິງມາ ຮ່ວມ ກັນ  ໃຫ້ ໂອກາດ ພວກ ເຂົາ ໂດ້ມີ ໂອກາດ ໄດ້ ແລກປ່ຽນ ເລົ່າ ນິທານ  ແລະບົດຮຽນ 
ປະສົບ ປະການ  ແລະ ເລີ່ມສ້າງ ແຜນ ກິດຈະກຳ.  ເມື່ອ ເວລາ ສຸມ ໃສ່ສຸຂະພາບ ແມ່ຍິງ ສ່ວນ ໃຫຍ່ ກິດຈະກຳ ທີ່  
ທ່ານ ຈະ ເຮັດ ແມ່ນ ສະ ເໜີວິທີ ການ ແກ້ ໄຂ ຄວາມ ບໍ່ ສະ ເໝີພາບ ບົດບາດ ຍິງ ຊາຍ  ແລະບັນຫາ ຕົ້ນຕໍ ກ່ຽວ ກັບ  
ສຸຂະພາບ ເພດ ຍິງ  ເມື່ອ ເວລາ ທ່ານ ຮ່ວມ ເຮັດ ວຽກກັບ ຄົນ ອື່ນ  ເພື່ອ ເຮັດ ການ ປ່ຽນ ແປງຜູ້ ຄົນຈະ ມີ ບົດຮຽນ 
ປະສົບ ການດ້ານ ອຳນາດ  ແລະຕື່ນ ເຕັ້ນ  ໃນ ຄວາມ ສາມັກຄີທີ່ ສາມາດ  ເຕົ້າ ໂຮມ  ເອົາ ຫຼາຍ ຄົນ ຕື່ມ ອີກ  ໃນ ການ 
ມີ ສ່ວນ ຮ່ວມ ມີ ການຈັດ ຕັ້ງ ຕື່ມ ອີກ  ແລະຄື ດຫາ ຍຸດ ທະ ສາດທີ່ ຕ້ອງການ  ເພື່ອ ເຮັດ ໃຫ້ ມີ ການ ປ່ຽນ ແປງ ໃໝ່.

ທ່ານອາດ ຈະໄດ້ຮັບຄວາມສຸກຈາກ ຜົນສຳ ເລັດ ໃນ ການ ເຮັດ ກິດຈະກຳ ,  ແຕ່ ບາງ ຄັ້ງທ່ານກໍ ອາດ ຈະ 
 ໝົດ ກຳລັງ ໃຈ ໃນ ການ ລົ້ມ ລະ ລາຍ  ໃນ ການ ເດີນ ບາດກ້າວ ນີ້   ເພື່ອ ປັບປຸງ ສຸຂະພາບ ຂອງ ເພດ ຍິງ  ເຖິງ ແມ່ນ ວ່າ ມັນ  
ເກີດ ມີ ການ  ລົ້ມ ລະ ລາຍ  ແລະໃຊ້ ເວລາ ແກ່ ຍາວ ກ່ອນຈະ ເຖິງ ຈຸດສຳ ເລັດ. ທັງ ສອງ ຢ່າງນີ້  ຄືບັນຫາສີ່ ງທ້າ ທາຍ  
ແລະການ ລົ້ມ ລະ ລາຍ. ຍັງສາມາດຊີ້ ໃຫ້ ເຫັນໂອກາດທີ່ສຳຄັນ  ເພື່ອຈະ ເຫັນ  ຜົນງານທີ່ ຈະ ໄດ້ ຮັບ ໃນ ການ ສ້າງ 
ແຕ່ ລະ ກິດ ຈະ ກຳ  ແລະຜົນສະທ້ອນ ອອກ ມາທ່ານ ຈະ ໄດ້ຮຽນ ຮູ້   ແລະ ເຂົ້າ ໃຈ ຕື່ມ ອີກວ່າ ບາດກ້າວຕໍ່ ໄປ ອາດ  
ຈະວາງ ແຜນ ເຮັດ ຫຍັງ  ແລະທ່ານ ກໍ ສາມາດນຳ ໃຊ້ກິດຈະກຳ ເຫຼົ່ານັ້ນ  ເຂົ້າ ໃສ່ປຶ້ມຫົວ ນີ້  ເພື່ອ ເອົາ ໃຫ້ ຜູ້ ອື່ນຮັບ  
ຮູ ້ເຫນັ ດ ີນຳ ວາ່ການ ປຽ່ນ ແປງ  ແມນ່ ມ ີຄວາມ ເປນັ ໄປ ໄດ.້ ເພາະສະ ນັ້ນ  ຈດຸປະສງົ ບໍ່ ຈຳ ເປນັວາງ ລງົ  ໃສກ່ດິຈະກຳ 
 ດຽວ, ພຽງ ແຕ່ ລົງມືປະຕິບັດ  ແຕ່ລະກິດຈະກຳ  ແລະຈາກນັ້ນ ຈຶ່ງ ຄ່ອຍລົງ ຄວາມ ເຫັນ ວ່າ ທ່ານ ຫາກ ຊະນະ ຫຼື  
ເສຍໄຊ. ຈຸດປະສົງທີ່ ຈະ ສ້າງ ຊຸມ ຊົນ  ເພື່ອ ເຮັດ ວຽກ ຮ່ວມ ກັນ ເປັນ ວິທີ  ເຮັດ ວຽກຢ່າງຕໍ່ ເນື່ອງ  ເປັນ ການ ກຳນົດ 
ບັນ ຫາຢ່າງ ປົກກະຕິສ້າງ ແຜນ ກິດຈະກຳ   ເບິ່ງ ຜົນສຳ ເລັດກ່ຽວ ກັບ ກິດຈະກຳ ເຫຼົ່ານັ້ນ  ແລະສືບ ຕໍ່ສ້າງ ກິດຈະ 
ກຳ ໃຫຍ່ ຂື້ນກວ່າ ເກົ່າ   ແລະມີ ພື້ນຖານ ກວ້າງ ຂຶ້ນ ຕື່ມ ຊຶ່ງ ເປັນ ກິດຈະກຳທີ່ ສາມາດ ຕໍ່ສູ້  ເພື່ອ ສຸຂະພາບທີ່ ດີ  ແລະ 
ມີ ຄວາມ ເປັນ ທຳ.

ກິດຈະກຳ	ຕ່າງໆ	ທີ່			ໄປ	ປະຕິບັດ

ສີ່ ງທີ່ ທ່ານ ຈະ ປະຕິບັດ ທ່ານຄວນ ຊອກ ເບິ່ງ ວິທີ ສ້າງກິດຈະກຳ ຕ່າງໆໃນ ປື້ ມຫົວ ນີ້   ເປັນ ກິດຈະກ ຳ ໄດ້ ຮັບ ການ 
ພັດທະນມາ ແລ້ວ,  ໄດ້ ແລກປ່ຽນທັງນຳ ໃຊ້  ແລະ ທົດ ລອງ   ໂດຍ ຜູ້ ນຳພາຈັດ ຕັ້ງ ສ້າງ ກິດຈະກຳ  ເພື່ອ ສຸຂະພາບ 
 ເກືອບ ໃນ ທົ່ວ ໂລກມາ ແລ້ວ  ແຕ່ວ່າ ມັນ ກໍ ຍັງອິງ ໃສ່ ທ່ານ
ທີ່ ຈະ ຕັດສິນ ໃຈລົງມື ເຮັດ ວ່າ ອັນ ໃດຄວນຈະ ເຮັດ ໄດ້ ດີ
 ໃນ ຊຸມ ຊົນ ຂອງ ທ່ານ.  ຕ້ອງທົດ ລອງ ເບິ່ງ. ຕ້ອງ ມີ ການ
ປະດິດ ຄິດ ສ້າງ, ດັດ ປັບ  ແລະປະສົມປະສານກັບກິດ
ຈະກຳຕ່າງໆ ເຫຼົ່າ ນັ້ນ  ໃຫ້ ແທດ ເໝາະ ກັບ ຈຸດປະສົງ 
ຂອງ ທ່ານ.
ທຸກ ປະ ເພດສິ່ງ ພິມສາມາດ ຊ່ວຍ  ເຫຼືອ ໃຫ້ກຸ່ມ ສາມາດ
 ສະ ແດງ ອອກ ຄວາມ ຄິດ ເຫັນຮ່ວມ ກັນ.  ເຖິງ ແມ່ນ ວ່າ   
ແຕ່ລະຄົນບໍ່ ສາມາດ ອ່ານ ອອກ ຂຽນໄດ້   ຖ້າ ຫາກ ວ່າ 
ແຕ່ລະຄົນ ມີ ຄວາມ ສົນ ໃຈ   ແລະ ຢາກເບິ່ງ ສິລະປະ. ທ່ານ 
ອາດ ນຳ ເອົາ ຂ່າວ ສານຈາກກະດານ ເກ ມຫຼີ້ນ ກ່ຽວ ກັບ
ເລື່ອງການ ໃຊ້ ເຂັມ ສັກ ຢາ ເພາະ ລູກ   ແທນ ການຮ່ວມ ເພດ 
ສຳພັນ ( ເບິ່ງ ຮູບ 124)  ແລະ ສ້າງ ຮູບແຜ່ນ ໃຫຍ່

ສ້າງກິດຈະກຳ ເພື່ອສຸຂະພາບແມ່ຍິງ
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ກິດຈະກຳ	ປະ	ເພດ	ຕ່າງໆ
ການ	ນຳພາ	ປຶກສາສົນທະນາ:  ເພື່ອ ແລກປ່ຽນ ຄວາມ ເຂົ້າ ໃຈ ກ່ຽວ ກັບສາເຫດຕົ້ນຕໍ ຂອງ ບັນຫາ  ແລະວິທີ ການ  
ແກ້ ໄຂ, ຜູ້ ເຂົ້າ ຮ່ວມປະຊຸມຕ້ອງນຳ ເອົາ ບັນຫາ ມາ  ເລົ່າ ສູ່ ກັນ ຟັງ.  ແມ່ນ ວິ ທີທີ່ ໃຫ້ ກຸ່ມ ຄົນ ເວົ້າ ນຳ ກັນ  ແລະມີ ການ 
ຕັ້ງ ຄຳ ຖາມ ແລະຕອບ  ໂດຍ ອິງ ໃສ່ ຄຳ ຖາມ   ໂດຍສະ ເພາະ  ເຈາະ ຈີ້ມຕ່າງໆ.

 ເກ	ມຫຼີ້ນ	 +  ແຜ່ນ ເກ ມ ການ ທວາຍ ເກ ມ  ແລະ ເກ ມການ ເຄື່ອນ ໄຫວ  ແມ່ນ ວິ ທີ   ທີ່ ສ້າງ ຄວາມ ເບີກບານ ມ່ວນ ຊື່ນ  
ໃຫ້ ແກ່  ກຸ່ມ ຄົນ ທຸກ ໄວ ອາຍຸ  ເພື່ອ ສອບ ຖາມ  ແລະສາມາດ ດຶງ ເອົາ ສິ່ງ ທີ່ ເຂົາ ເຈົ້າ ຮູ້ ມາ ແລ້ວ ມາ ສຶກສາ ເປັນຄວາມ 
ຮູ້ ໃໝ່  ແລະໄດ້ ຮຽນ ຕື່ມ.  ແລະຈັດ ໃຫ້ ມີ ການ  ປຶກສາ ຫາລື. ການ ຫຼີ້ນ ເກ ມເປັນ ການ ສ້າງ ບັນຍາກາດ ມ່ວນ ຊື່ນ 
 ແລະມີ ພະລັງ ສາມາດສ້າງ ບັນຍາກາດ ທີ່ ດີ ກ່ອນຈະ ດຳ ເນີ ນບົດຮຽນ ບົດ ໃໝ່ ຕໍ່ ໄປ  , ຫຼັງ ຈາກ ໄດ້ ມີ ການ ປຶກ 
ສາ ຫາລື ເປັນ ເວລາ ຍາ ວນານ ຫຼືວ່າກຸ່ມຄົ້ນຄວ້າ ໄດ້ ສຳ ເລັດ ການ ນຳ ສະ ເໜີ ບັນຫາ  ແລະ ສາມາດແກ້ ໄຂ ບັນຫາ 
ທີ່ ສຳຄັນມາ ແລ້ວ.

ການສະ	ແດງ	ບົດບາດ	 	 ການ	ເລົ່າ	ນິທານ	 	ແລະການ	ຫຼີ້ນລະຄອນ:  ການ ຫຼີ້ນລະຄອນ ແມ່ນ ການ ສຶກສາ ເພື່ອ  
ຊອກ ຫາ ບັນຫາ  ແລະສະ ເໜິວິທີ ການ ແກ້ ໄຂ  ແຕ່ ຕ້ອງ ສະ ແດງໃຫ້ ເກີດ ມີ ຄວາມ ມ່ວນ ຊື່ນ  ແລະສຽງ ຫົວ. ຜູ້ ເຂົ້າ 
 ຮ່ວມ ປະຊຸມສາມາດ ສະ ແດງ ອອກ ກ່ຽວ ກັບ ປະສົບ ຂອງ ເຂົາ ເຈົ້າ ເອງ  ແລະສາມາດ ເຫັນ ໄດ້ປະສົບ ການ ຂອງ  
ຄົນ ອື່ນ. ບາງ ບັນຫາ  ແລະຂໍ້ ຂັດ ແຍ້ ງສາມາດ ພິຈາລະນາ ໄດ້ ງ່າຍ  ຖ້າ ຫາກ ພວກ ເຂົາຈັດ ໃຫ້ ມີ ການສະ ແດງ 
 ຄວາມ ຄິດ ເຫັນ ໃນ ເວລາ  ແລະສະຖານ ທີ່ ອື່ນໆ ອີກ ດ້ວຍ  ໂດຍ ນຳ ໃຊ້  ການ ເລົ່າ ນິທານ  ແລະຫຼີ້ນລະຄອນ.

ການ	ສ້າງ	ແຜນການ	ຂອງ	ຊຸມ	ຊົນ:	 ການ ສ້າງ ແຜນການ ຊຸມ ຊົນ ແມ່ນ ກິດຈະກຳ ໜຶ່ງ  ໂດຍ ອິງ ໃສ່ ສິ່ງ ທີ່ ເຂົາ ເຫັນ  
ແລະຮູ້ຈັກກ່ຽວ ກັບຊຸມ ຊົນ ຂອງ ເຂົາ ເຈົ້າ ການ ສ້າງ ແຜນການ ສາມາດ ຊ່ວຍປະຊາຊົນ ຮູ້  ບັນຫາ ສຸຂະພາບ  ຫຼື  
ເຫັນ ວ່າ ສະຖານະ ພາບ ຊີວິດ ການ ເປັນ ຢູ່ໃນ ຊຸມ ຊົນ ທີ່ ມີ ການ ປ່ຽນ ແປງ ໃນ ໄລຍະ ຜ່ານ ມາ.  ແຜນການສາມາດ 
ຊ່ວຍ ປະຊາຊົນ  ຊີ້ ແຈງ ຄວາມ ສຳຄັນ ຂອງ ຊຸມ ຊົນ,  ແຫຼ່ງຂໍ້ ມູນ  ແລະຄວາມ ເຂັ້ມ ແຂງ  ທີ່ ພວກ ເຂົາ ບໍ່ ເຄີຍ ຄາດ ຝັນ 
ມາ ກ່ອນ.

ຮູບ	ແຕ້ມ	 	ແລະສິລະ	ປະ:  ການ ເບິ່ງ ຮູບ  ແຕ້ມ ຕ່າງໆ  ແລະສິລະ ປະ ໃຮຮູບສາມາດ ຊ່ວຍ ພວກ ເຮົາຄິດ ເຫັນ ວິທີ 
ແກ້ ໄຂ ບັນຫາ ທີ່ ພວກ ເຮົາ ບໍ່ ສາມາດ ເຫັນວິທີ ການໃຫ້ຄວາມ ຊ່ວຍ ເ ຫຼື ອຕ່າງໆ  ທີ່ ຄ້າຍຄື ກັນ ກັບຮູບ ແຕ້ມ. ສາ 
ມາດ ນຳ ໃຊ້  ໃນ ການ  ປຶກສາສົນທະນາ  ແລະ ສາມາດ ນຳ ໃຊ້ ກັບ ຄົນ ທີ່ ອ່ານ ບໍ່ ອອກ ຂຽນ ບໍ່ ໄດ້  ໃນ ການສະ ເໜີ 
ບັນຫາ ຂອງ ຕົນ ເອງ  ແລະ ເພື່ອ ຈະ ເຂົ້າ ຮ່ວມ. ການ ແຕ້ມ ຮູບ ໃຫຍ່ ເປັນ ປ້າຍ ໃຫຍ່ ຕິດ ຕັ້ງ ໃສ່ທີ່ ສາທາ ລະ ນະ ສາ 
ມາດດຶງ ດູດ ຄວາມ ສົນ ໃຈ ເບິ່ງ ບັນຫາ  ເພື່ອ ເຕືອນ ໃຫ້ ປະຊາຊົນ ຮູ້ຈັກ ຄວາມ ເຂັ້ມ ແຂງ  ແລະຜົນສຳ ເລັດຂອງ ຕົນ  
ແລະ ຍັງ ສາມາດ ໃຫ້ ແນວ ຄວາມ ຄິດ ເພື່ອ ສ້າງ ສຸຂະພາບ ທີ່ ດີ ຂື້ນ ໃນ ອະນາ ຄົດ

	ເຄື່ອງມື	ສື່ສານ	ອື່ນໆ:	ວິ ດີ ໂອ ສັ້ນ  ແລະຮູບ ພາບຕ່າງໆ ສາມາດນຳ ໃຊ້ ບັນທຶກ ແລະ ເປັນ  ຫຼັກ ຖານອ້າງ ອີງ  ເລື່ອງ  
ການ ທຳຮ້າຍ ເລື່ອງ ເພດ. ສີ່ ງທີ່ຕ້ອງການ ໃນ ການ ປະກອບ ອາຊີບ. ຄວາມ ອັນຕະລາຍມົນ ລະ ພິດ ຈາກ ໂຮງ 
ງານ ອຸດ ສາ ຫະກຳ  ແລະອື່ນໆ. ວິທະຍຸ ຊຸມ ຊົນ ຄວນ ເປີດ ຄື້ນປົກ ປະຕິ   ໂດຍ ໃຊ້ ລາຍການວ່າ ດ້ວຍ  ຊີວິດແມ່ຍິງ 
ຊົນນະບົດ  ແລະຕົວ ເມືອງ. ການສະ  ເໜີ ຂ່າວສານ ແບບ ນີ້ ສາມາດ ກະຈາຍຂ່າວ ໃຫ້ ກວ້າງ ອອກ ໄປ  ເພື່ອ ຊອກ 
ຊ່ອງ ທາງ ຫາ ຄວາມ ຊ່ວຍ ເຫຼືອ  ແລະ ສາມາດລະດົມປວງຊົນສ້າງກິດຈະກຳຮ່ວມ ກັນ.

ກຸ່ມ ແມ່ ຕຸ້ຂອງ ພວກ ເຮົາ ພົບ ປະກັນ ໃນ ແຕ່ ລະອາ ທິດ ທີ່ ຕະຫຼາດ ບົດຮຽນ ໃນ ປື້ ມ ໄດ້  
ສະ ເໜີ ໃຫ້ ພວກ ເພິ່ນ  ເວົ້າ ເລື່ອງ ເຍາະ ເຍີ້ ຍກ່ຽວ ກັບການ ທຳຮ້າຍ ຕໍ່ ແມ່ຍິງ    ເພື່ອ ປູ ກ 
ຈດິ ສຳນກຶ ໃຫ ້ພວກ ເຮົາ ຮູ້    ແຕ່ ວາ່ ພວກ ເພິ່ນ ພາກນັ ຮອ້ງ ເພງ ເລື່ອງພວົພນັ ລະຫວາ່ງ  
ເພດ ຍິງ ແລະ  ເພດ ຊາຍ   ແທນ  ໃຫ້ ພວກ ເຮົາ ຮູ້ .

ຊຸມຊົນສາມາດຈັດຕັ້ງການຊ່ວຍເຫຼືອ	ແລະສ້າງຄວາມສາມັກຄີ
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ການ	ສຶກສາທີ່		ມີຊື່ສຽງເພື່ອສ້າງ	ຂະ	ບວນການ
ຈົ່ງ ຈຳ ໄວ້ ສະ ເໝີ ວ່າ ຈຸດປະສົງ ຂອງ ກິດຈະກຳ ເຫຼົ່າ ນີ້  ແມ່ນ ເພື່ອ ຊ່ວຍປະຊາຊົນ ໃນ ຊຸມ ຊົນ ຂອງ ທ່ານ ເອງ  ໃນ 
ການ ຕັດ ສິນ ໃຈ ວ່າ  ຈະ ເຮັດ ຫຍັງ ກ່ຽວ ກັບ ສຸຂະພາບ ຂອງ ເພດ ຍິງ  ແລະ ຕ້ອງການ ເຮັດ ວິທີ ໃດ.   ແມ່ນ ວິທີ ໃດທີ່ 
ທ່ານ ເອງ ສາມາດ ນຳ ໃຊ້   ເພື່ອຮັບປະກັນ  ການ ເຕົ້າ ໂຮມ ຄວາມ ຄິດ ເຫັນ ແຕ່ລະຄົນ  ໃນ ການສ້າງ ກິດຈະກຳ  
ແລະ ພັດທະນາ  ໂດຍ ເປັນ ເຈົ້າ ການ ຂອງ ແຕ່ລະຄົນ.

ວິທີ ການ ສຶກສາ ທີ່ ມີ ຊື່ ສຽງ  ນີ້  ແມ່ນ ໄດ້ ມາ ຈາກ ແນວ ຄິດ ເຫັນຂອງ ປະຊາຊົນ ທີ່ ໄດ້ ຮັບ ຜົນ ກະທົບ ໂດຍ 
ກົງ ຈາກ ບັນຫາ.  ເປັນໜ້າ ທີ່  ທີ່ ດີ ທີ່ ສຸດໃນ ການ ກຳນົດ ສາ ເຫດ ຂອງ ບັນຫາ  ແລະ ຊອກ ຫາວິທີ ການ ແກ້ ໄຂ. ຜູ້ 
ເຂົ້າ ຮ່ວມ ທັງ ໝົດ ລວມທັງ ຜຸ້ ເປັນ ຄູ  ແລະລູກສິດ. ບໍ່ ວ່າ ເປັນ ແນວ ໃດ   ວ່າ ພວກ ເຂົາ ເຄີຍ ໄດ້ ມີ ໂອກາດເຂົ້າ ໂຮງ 
ຮຽນຫຼື ບໍ່ .  ແຕ່ ຕ້ອງ ທົດລອງ ເບິ່ງ ວ່າ ມັນ ງ່າຍ ປານ ໃດ  ໃນ ວຽກ ງານ ນີ້ ທີ່  ເປັນ ວຽກ ກ່ຽວ ກັບສຸຂະພາບ ເພດ 
ຍິງ. ຍົກ ຕົວຢ່າງ; ພິຈາລະນາ ເບິ່ງ ວ່າ  ແມ່ຍິງ ມີ ປະສົບ ການ ໂດຍ ກົງນັ້ນ ມີໜ້ອຍ ຫຼາຍ ປານ ໃດ ກ່ຽວ ກັບ ຄວາມ 
ແຄ້ນ ເຄືອງ ໃຈ   ໃນ ການ ເຮັດ ວຽກ ນອກ ບ້ານ ລວມທັງ ວຽກ ແຕ່ງ ຢູ່ ຄົວກິນ  ແລະທຳ ຄວາມ ສະອາດ  ເພື່ອ ຄອບ 
ຄົວ ພວກ ເຂົາ  ເຈົ້າ ເຫຼົ່າ ນີ້ ຖື ວ່າເປັນ ຊ່ຽວຊານ  ໃນ ການ ຄຸ້ມ ຄອງວຽກ ງານຫຼາຍ ຢ່າງ  ແລະພວກ ເຂົາ ກໍ ມີ ຂໍ້ ມູນ 
ຂ່າວສານ ກ່ຽວ ກັບ ຜູ້ຍິງ ຄົນ ໃດ ທີ່ ໄດ້ເຮັດ ວຽກ ເກີນກວ່າ ແຮງ ທີ່ ເກີດ ຜົນ ກະທົບ ໃສ່ ສຸຂະພາບ ຂອງ ເຂົາ ເຈົ້າ  
ແລະ ຖ້າ ຫາກ ວ່າ ພວກ ເຂົາ ມີ ໂອກາດແລກປ່ຽນ ປະສົບ ການ ພວກ ເຂົາ  ແມ່ນ ເປັນ ທັງ ຄູ ຝືກ  ແລະທັງໄດ້ ຮຽນ ຮູ້ 
ຢ່າງ ຫຼວງ ຫຼາຍຕໍ່ ສິ່ ງທີ່ ກະທົບ ທີ່ ທຳ ໃຫ້  ເຂົາ  ໂສກ ເສົ້າ ຫງ່ວມ ເຫງົາ ກ່ຽວ ກັບ ບັນຫາ ສຸຂະພາບ

 ເພື່ອ ເຮັດ ວຽກ ສຳ ຫຼວດ ສຶກສາ ຈະ ຕ້ອງຈັດ ໃຫ້ ເຕົ້າ ໂຮມກັນ ເພື່ອ ເກັບ ກຳ  ເອົາ ຄວາມ ຮູ້ຂອງ ຊຸມ ຊົນ ທີ່ ມີ  
ບັນຫາ  ແລະຊຸກຍູ້ ຊຸມ ຊົນ ສຶກສາຄົ້ນຄວ້າ ວ່າ ເປັນ ຫຍັງ ບັນຫາ ແບບ ນີ້ ຈຶ່ງ ເກີດ ຂື້ນ ໂດຍ ຕະຫຼອດ ຈົ່ງພະຍາຍາມ 
ຊອກ ຫາ ສາເຫດ ຕົ້ນຕໍຂອງບັນຫາ  ແລະກຳນົດກິດຈະກຳ  ໂດຍ ຈັດ ໃຫ້ ແມ່ຍິງ  ເປັນ ຜູ້ ສະ ເໜີ ວິທີ ການ ແກ້ ໄຂ 
ບັນຫາ

ມີ ຫຍັງ ທຸກ ໃຈ  ໃນ ຕົວ ເຈົ້າ

ຄວາມທຸກ ໃຈ    ເກີດ ມາ ຈາກເຈົ້າ ໃຊ້ ຄວາມ ຄິດ ຫຼາຍ ມັນ ເກິ ດມາ •	
 ຈາກ ສິ່ງ ແວດ ລ້ອມ ໜີບ ຮັດ
ຕົວ ໜິບຮັດ ມັນ ເຄື່ອນ ໄຫວແບບ  ອັດຕະ ໂນ ມັດ ຢ່າງ ເປັນ ລະບົບ ເປັນ •	
ພາກສ່ວນ ໜຶ່ງ ທີ່ ຕ້ອງ ຫາ ຄຳ ຕອບ ວ່າ ສົມຄວນ ຕອບ ໂຕ້ບໍ? ຫຼື  ປົບ ຫຼີກ 
ໜີ
ບັນຫາ ໂສກ ເສົ້າ  ເກິ ດມີ ຫົວ ໃຈ ເຕັ້ນ ໄວ  ເກິ ດມີ ຄວາມດັນ ຂອງ ເລືອດ ສ້າງ •	
ບັນຫາ ໃນ ລະບົບ ຫາຍ ໃຈ 
ຢາ ກອກ ຕີ ໂຊນ , ຢາ ອານ ໂດ ສ ຕີ ໂຣນ, ຢາ ອີ ປິນພຣີນ, ຢາ ນໍ ປິນພຣິນ  •	

ແລະ ຢາທາຍ ໂຣຊິນ  ໄດ້ ຜະລິດ ດ້ວຍ ວິທີ ການ ນີ້

ການ ຝຶກ ອົບຮົມ 
ແບບ ນີ້ ເປັນ ການ ເສຍ 
ເວລາ ດີ ແທ້ ເວລາ ນີ້ 

ຂ້ອຍ ຄວນ ເຮັດ ວຽກ ຊັກ 
ເຄື່ອງ ຢຸ່ ເຮືອ ນ

ພວກ ທ່ານ ຢູ່ ໃນ ຫ້ອງ ຮຽນ ນີ້ ຫຼັງ ຈາກ 
 ບັນຍາຍ ແລ້ວ ຂ້ອຍ ຈະ ຖາມ ພວກ ເຈົ້າ 
ກ່ຽວ ກັບອຸປະກອນ ຝຶກ ອົບຮົມ ທີ່ ເຈົ້າ 

ເຫັນ ວ່າ ພວກ ເຈົ້າ ເຂົ້າ ໃຈທຸກ ຂໍ້ ມູນ ຂ່າວ 
ສານ ກ່ຽວ ກັບ ຄວາມ ຄັບ ແຄ້ນ ໃຈ ທີ່ 

ກະທົບ ໃສ່ຕົວ ພວກ ເຈົ້ານັ້ນ

ນີ້ ເປັນ ການ ສຶກສາ ທີ່ ບໍ່ ນິຍົມ ໃຊ້ ແລ້ວ

ສ້າງກິດຈະກຳ ເພື່ອສຸຂະພາບແມ່ຍິງ
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ທ່ານ ອາດ ຈະ  ເຫັນໄດ້ ວ່າ  ວິທີ ການ ໃຫ້ການ ສຶກສາ ຂອງ ປວງ ຊົນ ໃນ ປື້ ມຫົວ ນີ້ ຈະ ສາມາດ  ເຕົ້າ ໂຮມ 
ປະຊາຊົນ  ແລະ ໃຫ້ ເຂົາ ເຈົ້າ ເວົ້າ ອອກ ມາກ່ຽວ ກັບວິທີ ການ ປັບປຸງ ຊີວິດ.  ໂດຍຕັ້ງ ເປັ້າໝາຍການ ຮຽນ ຮູ້ກ່ຽວ 
ກັບສຸຂະພາບ ຂອງ ແມ່ຍິງ ທີ່ ຖືກ ປະປ່ອຍ

 ໃນ ເມື່ອ ເວລາ ແບ່ງ ຈຸ   ເພື່ອຄົ້ນຄວ້າ ບັນຫາ ຕ່າງໆທີ່ ພວກ ເຂົາ ໄດ້ ພົບ  ແລະ ເຂົ້າ ໃຈ ວ່າ ເປັນ ຫຍັງ ຈຶ່ງ ປະ 
 ເຊິ ນໜ້າກັບ ບັນຫາ ເຫຼົ່າ ນີ້. ພວກ ເຂົາ ເຈົ້າ ຈະ ເລີ່ມ ເວົ້າ ກ່ຽວ ກັບ ວ່າ ຈະ ປັບປຸງຊິວິດ ພວກ ເຂົາ ຢ່າງ ໃດ.  ພວກ ເຂົາ  
ໄດ້ ເລີ່ມ ເຫັນ ຮູ້ ບັນຫາ ຂັດ ແຍ້ ງ ຕົວ ຈິງ  ແລະແລກປ່ຽນ ຄວາມ ຄິດ ເຫັນ ກັບ ຜູ້ ອື່ນ  ໃນ ຊຸມ ຊົນ ຂອງ ເຂົາ ເຈົ້າ. ພວກ  
ເຂົາ ຈະ ເຫັນ ບັນຫາ ສ່ວນ ຕົວ ຂອງ ເຂົາ ເຈົ້າວ່າ ບໍ່ ແມ່ນ ເປັນ ວຽກ ສ່ວນ ຕົວ ຂອງ ໃຜ ມັນແຕ່ລະ ຄົນ ເທົ່າ ນັ້ນ. ພວກ 
ເຂົາ ເລີ່ມ ພັດທະນາ ກິດຈະກຳ  ເພື່ອ ກ້າວ ໄປ ຫາ ບ່ອນ ແກ້ ໄຂ ບັນຫາ ທີ່ ເລີ່ມ ຈາກ ສາ ເຫດ ຕົ້ນຕໍ ທີ່ ເປັນ ຜົນ ປະ 
ໂຫຍ ດ ໃຫ້ ແກ່ ແຕ່ລະຄົນໃນ ຊຸມ ຊົນ! 

ແມ່ຍິງ  
ປະສົບ ກັບ 

ຄວາມທຸກ ໃຈ 
ຢ່າງ ໃດ?

ນັບ ແຕ່ ຂ້ອຍ ອາຍຸ 13 ປີ 
ຂ້ອຍ ໄດ້ ລຸກ ຕື່ນ ແຕ່ ເວລາ 
4  ໂມງ ເຊົ້າ ເພື່ອ ແຕ່ງ ຢູ່ ຄົວ 
ກິນ ໃຫ້ ແກ່ ຄອບຄົວ ກ່ອນ 
ຈະ ໄປ ເຮັດ ວຽກ.  ໃນ ຕອນ 

ກາງຄືນ ຂ້ອຍ ກິນ ຢາ 
ແກ້ປວດ ຫົວ ເທົ່າ ນັ້ນ  ແຕ່ ບໍ່ 

ຮູ້ ຈະ ເຮັດ ຫຍັງ?

ຂ້ອຍ ບໍ່ ເຄີ ນ ເຫັນ ແມ່ ຂ້ອຍ 
ຢຸດ ເຊົາ ໃນ ການ ໄປ ຫາ 

ທ່ານໝໍ ຫຼື  ນັ່ງ ພັກຜ່ອນ 
ເວລາ ລາວ ເມື່ອຍ ,  ເປັນ 

ຫຍັງ ແມ່ຍິງ ຈຶ່ງ ຈຳ ເປັນ ຮັບ 
ໃຊ້ ຄົນ ອື່ນ ໆ ໃນ ເວ ທີ່ ພວກ 
ເຂົາ   ເກີດ ມີ ຄວາມ ເຈັບ ເປັນ.

ເມື່ອ ເວລາ ແຂນ ຂ້ອຍ ຫັກ ຂ້ອຍ ບໍ່ 
ກ້າ ບອກ ກັບ ຫົວໜ້າ ຍ້ອນ ວ່າ  ເພິ່ນ 
ຈະ ປັບ ໃໝ ຂ້ອຍ. ມັນ ບໍ່ ສາມາດ ປີ່ ນ 
ປົວ  ໃຫ້ດີ  ໄດ້ໃນ ທັນທີ ທັນ ໃດ. ດັ່ງ 
ນັ້ນ ດຽວ ນີ້ ຂ້ອຍ ກໍ ບໍ່ ສາມາດ ໃຊ້ ມື 
ຂອງ ຂ້ອຍ ໄດ້ ດີ, ຂ້ອຍ ໄດ້ ຍິນ ຄົນ ທີ່ 
ເຮັດ ວຽກ  ໃນ ບໍລິສັດ ອື່ນ ຍັງມີ ເວລາ 

ພັກຜ່ອນ ໃນ ຍາມ ເຈັບ ເປັນ.

ພວກ ເຮົາ ລອງ   ເວົ້າ ສູ່  
ແມ່ຍິງ ໃນ ຊຸມ ຊົນ ວ່າ ເຂົາ 
ເຈົ້າລະງັບ ຄວາມ ໂສກ 

ເສົ້າຄື ແນວ ໃດ ໃຫ້ ເບິ່ງດູ!

 ໂດຍ ການ ໄດ້ ຮັບ ຂໍ້ ມູນ ຂ່າ ວສານ 
ຫຼາຍ ພວກ ເຮົາ ອາດ ຈະ ຊອກ 

ທາງ ອອກ ວ່າ ຈະ ເຮັດ ຫຍັງ ເພື່ອ 
ເຮັດ ໃຫ້ ມີ ການ ປ່ຽນ ແປງ ທີ່ ຈະ ມີ 

ຄວາມ ດີ ຂື້ນ.

ຊຸມຊົນສາມາດຈັດຕັ້ງການຊ່ວຍເຫຼືອ	ແລະສ້າງຄວາມສາມັກຄີ
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ການຮຽນຮູ້	ແລະສິ່ງດຶງດູດຈິດໃຈຮ່ວມກັນ
ການ ຮຽນ ຮູ້ ຈາກ ຄົນ ອື່ນ  ແລະສິ່ງກະ ຕຸ້ນ ຈິດ ໃຈ ພວກ ເຮົາ.  ເຮົາ ໄດ້ສົນທະນາ ເຖິງ ຜູ້ ຈັດ ຕັ້ງ ຈາກ ຫຼາຍ ປະ ເທດ 
ຢ່າງ ຫຼວງ ຫຼາຍ ໃນ ປື້ມຫົວ ນີ້  ໂດຍ ການ ອ່ານ ເບິ່ງ ພວກ ເຮົາ ລອງ ສ້າງ ກິດຈະກຳ  ແລະຄວາມ ຄິດ ເຫັນ   ແລະ 
ຄວາມ ຄິດເຖິງ ພວກ ເຮົາ.  ແຕ່ ຍັງ ມີ ຫຼາຍ ສິ່ງ ທີ່ ເກີດ ຂຶ້ນ ຫຼາຍ ກວ່າ ນັ້ນ ອີກ  ໃນ ການ ດຳ ເນິນ ງານ ໄປ ຄື ກັນ. ຜູ້ ຈັດ 
ຕັ້ງ ນຳພາ  ໄດ້ ນຳ ໃຊ້ ບົດຮຽນ  ແລະສິ່ງ ດືງດູດ ຈິດ ໃຈ ຈາກ ນິທານ  ແລະ ກິດຈະກຳ ຕ່າງໆນັ້ນ ຍົກ ຕົວຢ່າງ;

ທີ່	ປາ	ກິດ	ສະຖານ: ຜູ້ ຊາຍ ກຸ່ມ ໜຶ່ງ  ໄດ້ ທົບ ທວນ ບົດຮຽນ ພາກທີ 6 ວ່າ ດ້ວຍ ສຸຂະພາບ ແມ່ຍິງ ຕັ້ງ ຄັນ  ແລະ 
ການ ປະສູດລູກ ທີ່ ປອດ ໄພ  ລວມທັງວຽກ ຮັບຜິດຊອບ ເບິ່ງ ແຍງ  ແລະສິ່ງດຶງດູດ ຈິດ ໃຈ  ໂດຍ ນິທານ ຈາກ ປະ 
ເທດ ຕັນ ຊາ ນີ ວ່າ ດ້ວຍ; ຜູ້ ຊາຍ ເຮັດ ຫຍັງ ແດ່ ເພື່ອ ຈັດ ສົ່ງ ເມຍ ໄປຄອດ ລູກ ໃນ ກໍລະ ນິສຸກ ເສີນ. ຜູ້ ຊາຍ ຜູ້ ທີ່ ເຂົ້າ  
ຮ່ວມ ໃນ ບົດຮຽນ ນີ້ໄດ້ ສືບ ຕໍ່ ພົບ ພໍ້  ແລະຈັດການ ແບບ ຮີບ ດ່ວນ  ເພື່ອຕອບ ສະໜອງ ແກ່ ວຽກ ການ ເກີດ ຢ່າງ 
ທັນ ການ ໃນ ຊຸມ ຊົນ ຂອງ ເຂົາ ເຈົ້າ.

ທີ່	ປະ	ເທດ	ລິ	ເບ	ເຣັຍ: ກຸ່ມ ຄົນ ທີ່ ເຮັດ ວຽກ ໃນ ຕົວ ເມືອງ ທີ່ເຂດ ແອ ອັດ  ໄດ້ ທົດ ລອງ ຕາມ ພື້ນ ທີ່  ເປົ້າ ໝາຍ ບົດຮຽນ 
ພາກທີ 6 ການ ສີ້ ນສຸດການ ທຳຮ້າຍທາງ ເພດ  ແລະ ບົດຮຽນ ພາກ ທີ 7 ການ ປົກ ປ້ອງ ສຸຂະພາບ ເພດ ຍິງ ກັບ  
ແຜນການຄອດລູກ ຫ່າງ, ທີ່ ດຶງ ດູດ ຈິດ ໃຈ  ໂດຍ ນິທານ ຕ່າງໆ ຈາກ ປະ ເທດ ເນ ປານ  ແລະກາ ນາ. ພວກ ເຂົາ 
ໃຊ້ ທັງ ກິດຈະກຳ  ເພື່ອ ສົ່ງ ເສີມ ສຸຂະພາບ  ເດັກ ຍິງ ໃນ ຊຸມ ຊົນ ຂອງ ເຂົາ ເຈົ້າ ເອງ  ໂດຍ ການ ເຮັດ ວຽກຈັດ ຕັ້ງ ກອງ 
ປະຊຸມ  ເພື່ອ ເດັກ ນັກຮຽນ, ພໍ່ ແມ່  ແລະນາຍຄູ  ເພື່ອ ປຶກສາ ສົນທະນາ ວ່າ ດ້ວຍການ ມີ ເພດ ສຳພັນ  ແລະຄວາມ 
ສຳຄັນ ຂອງ ເດັກ ຍິງ ໃນ ການ ສຶກສາ.  ພວກ ເຂົາ ເຈົ້າ ຍັງ ໄດ້ ສ້າງ ຂະ ບວນການ  ໂດຍ ໄດ້ ຮັບ ຜົນສຳ ເລັດຕາມ ເປົ້າ  
ໝາຍ  ໃຫ້ ແກ່ ຊາວ ໜຸ່ມ ເພື່ອ ສົ່ງ ເສີມ  ການ ນຳ ໃຊ້ ວິ ທີການ ຄຸມ ກຳ ເນີ ດ  ເພື່ອ ປ້ອງ ກັນ ການ ຕັ້ງ ທ້ອງ ໂດຍ ບໍ່ ມີ 
ຄວາມຕ້ອງການ.

ທີ່	ອິນ	ເດຍ: ຜູ່ ຊາຍ   ແລະແມ່ຍິງກຸ່ມ ໜຶ່ງ  ໄດ້ ທວນຄືນບົດຮຽນ ພາກ ທີ 3 ວ່າ ດ້ວຍ ເລື່ອງ ເພດ  ແລະສຸຂະພາບ . 
ພວກ ເຂົາ ຊອກ ກິດຈະກຳ.  ວັນ ໜຶ່ງ ໃນ ຊີວິດ (ທີ່ ໜ້າ 48)  ແລະການ ປຶກສາ ຫາລື ກ່ຽວ ກັບ ແມ່ຍິງ ທີ່ ມີວຽກ 
ແບກ ຫາບ ເກີນ ກວ່າ ແຮງງານຕົນ ທີ່ ຈະ ໄດ້ ຮັບຜິດຊອບວຽກ ໂດຍ ພິ ເສດ. ຫລັງ ຈາກ ກອງ ປະຊຸມ ຝຶກ ອົບຮົມ 
ພວກ ເຂົາ ເຈົ້າ ໄດ້ ຍົກ ບັນຫາ ວ່າ ດ້ວຍ   ຄ່າ ແຮງ ງານ ທຽບ ໃສ່ ຄ່າ ແຮງ ງານເພດ ຊາຍ  ແລະ  ແມ່ຍິງ ກັບ ນັກ  ກົດ 
ໝາຍ ໃນ ທ້ອງ ຖິ່ນ.  ໂດຍ ສະ ເພາະ  ການ ວຽກງານດ້ານ ການ ກະສິກຳ.

ຜູ້ ຊາຍ ໄດ້ ຮັບ 150 ຣຸບບີ  
ແຕ່ ລະ ວັນ  ເປັນ ຫຍັງ  ແມ່ຍິງ 

ໄດ້ ຕໍ່າ ກວ່າ ເຄິ່ງໜຶ່ງ - 70  
ຣຸບບີ ຕໍ່ ວັນ  ໃນ ຕົວ ຈິງ ແມ່ຍິງ 
ໃຊ້ ແຮງ ງານ ໃສ່ ວຽກ ຫຼາຍ 

ກວ່າ ເພດ ຊາຍ!

 ພວກ ເຮົາ ຕ້ອງການ ຍົກ ບັນຫາ ນີ້ ມາລາ ຍງານ 
ຕໍ່ຄະນະ ກຳມະການ  ຕັນ ຕາ - ມຸກ ກີ (ຄະນະ 

ກຳມະການຕັດສິນ ບັນຫາ   ຂັ້ນ ບ້ານ) ແລະ ຕົວ 
ແທນ ຂອງ ກຣາມ ປັນ ຈາ ຍັດ (ອົງການ ປົກຄອງ 
ຕົນ ເອງ ປະຈຳ ທ້ອງ ຖີ່ ນ)ການ   ເພື່ອນຳ ເອົາ ບັນ 
ຫາ ມາ  ປຶກສາ ສົນທະນາ  ທີ່ ກອງ ປະຊຸມ ບ້ານ

ສ້າງກິດຈະກຳ ເພື່ອສຸຂະພາບແມ່ຍິງ
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ຄວາມ ຫວັງ  ພວກ ເຮົາ ກໍ ຄື ກັນກັບຄວາມ ຫວັງ ຊຸມ ຊົນຂອງ ທ່ານ, ຈະ ເປັ ນການ ນຳ ໃຊ້  ແນວຄວາມ ຄິດ   
ແລະຄວາມ ປາ ຖະນາທີ່ ໄດ້ ມາຈາກ ນິທານ  ແລະຍຸດ ທະ ສາດ ຕ່າງ ໆ  ໃນ ປື້ ມຫົວ ນີ້,  ໂດຍ ຮ່ວມປະສານ  ເຫື່ອ 
 ແຮງ  ແລະຄວາມ ພະຍາຍາມຈະ ນຳພາພວກ ເຮົາ ຫຍັບ ເຂົ້າ ໃກ້  ເຖິງວັນ ທີ່ ແມ່ຍິງ ໃນ ທຸກ ສະຖານ ທີ່ມີ ຄວາມຊື່ນ 
ຊົມ ພໍ ອົກ ພໍ ໃຈຕໍ່ ການ ເຂົ້າ ຫາ ການ ຮັກສາ ສຸຂະພາບ  ແລະມີ ສະພາບ ຊີວິດທີ່ ດີ  ເພື່ອ ຈະ ສົ່ງ ເສີມ ໃຫ້ ມີ ສຸຂະພາບ 
ທີ່ ດີ ຂຶ້ນ ໄປ.

ການປະຕິບັດ ກິດຈະກຳ ເພື່ອ ແມ່ຍິງ ຈະ ຕ້ອງ ໃຊ້ ເວລາ  ແລະມີຄວາມ ຂະຫຍັນ ພຽນ, ມັນ ອາດ ຈະ  ແກ່ 
ຍາວ, ມີ ການ ຕໍ່ ສູ້ຍ່າງ ແຂງ ແຮງ ກັບຜູ້ ຄົນ ທີ່ ມີ ປະສົບ ການ ແຕກ ຕ່າງ ກັນ  ແລະກ້າວ ເຂົ້າ ໄປ ເຖິງແນວ ຄວາມ ຄິດ 
ທີ່  ເປັນ ພື້ນຖານ ດຽວ ກັນ  ແລະການ ເຮັດ ວຽກຮ່ວມ ກັນ. ສິ່ງ ທ້າ ທາຍ ບາງ ຢ່າງ, ບາງ ເທື່ອກໍ ຍິ່ງ ສັບສົນ.  ແຕ່ ວ່າ 
 ເພດຍິງ  ແລະຊາຍ, ຊາວໜຸ່ມ  ແລະຜູ້ ເຖົ້າ  ຈາກ ທຸກ ຂັ້ນ ຊີວິດຕ້ອງ ຮັບ ຮູ້ວ່າສິ່ງ ທ້າ ທ້າຍ  ແລະກິດຈະກຳ ທີ່ ກຳລັງ 
ເຮັດ  ແມ່ນ ເພື່ອ ປັບປຸງສຸຂະພາບ  ແລະສິດທິ ແມ່ຍິງ  ແລະເດັກ ຍິງ, ພວກ ເຮົາ ຖືກ ບັນດານ ໃຈ  ໂດຍຕົວຢ່າງ ຂອງ 
ພວກ ເຂົາ  ແລະພວກ ເຮົາ ກໍ ຄິດ ວ່າ ທ່ານ ກໍ ຈະ ຖືກ ບັນດານ ໃຈ ຄື ກັນ. ແຕ່ ລະ ກອງ ປະຊຸມ ທີ່ ທ່ານ ເຂົ້າ ຮ່ວມ  ແຕ່ 
ລະ ກິດຈະກຳ ທີ່ ທ່ານ ໄດ້ ເຮັດ  ແມ່ນ ບາດກ້າວ ເດີນ ເພື່ອ ໄປ ເຖິງ ເສັ້ນ ໄຊ ທາງ ດ້ານ ສຸຂະພາບເພື່ອ ທຸ ກຄົນ.

ບາງ ເທື່ອ ເຮົາ ເຫັນແຕ່ ການ ຕໍ່ສູ້ ໃນ ທ້ອງ ຖິ່ນ  ແລະ ພວກ ເຮົາ ມີ ຄວາມ ຮູ້ສຶກ ວ່າການ ປ່ຽນ ແປງ   ຊັກ ຊ້າ 
ຫຼາຍ ຫຼື ໜ້ອຍ  ໂພດ  -  ແຕ່ ມັນ ກໍ ມີການພັດທະນາ ປ່ຽນ ແປງ ເກີດ ຂຶ້ນ.  ແຕ່ລະຄົນ ຂອງ ພວກ ເຮົາ ບໍ່ ມີ ຂອບ ເຂດ 
 ຈຳກັດ ຂອງກາ ນທີ່ ຈະ ສ້າງພາລະ ໜ້າຂອງ ຕົນ  ພວກ ເຮົາຕ້ອງ ຮູ້ສຶກ ວ່າສິ່ງຕ່າງໆ ຕ້ອງ ມີ ການ ພັດທະນາ 
ປ່ຽນ ແປງສະ ເໝີ.

ຄ້າຍຄື ກັບ ນິທານ ຫຼາຍ ເລື່ອງ  ໃນ ປື້ ມຫົວ ນີ້ ການ ປະຕິບັດ ຂອງ ພວກ ເຮົາ ຄື ແຕ່ລະຄົນ  ແລະກຸ່ມ ຄື ກັບ 
ເສັ້ນ ໄໝ.  ເມືອ ເວລາ ແມ່ຍິງໄດ້ ຮ່ວມ ຍ້ອມ ສີ ແຜ່ນ ຜ້າທີ່ ໝັ້ນ ໜຽວ ຂອງ ຂະ ບວນການ ໂລກ  ເພື່ອ ຮ່ວມພະລັງ ຊຸມ 
ຊົນເພື່ອ ສຸຂະ ພາບ. ນິທານ ເຫຼົ່າ ນີ້ ຂອງ ປະຊາຊົນ ທີ່ ເຮັດ ວຽກຮ່ວມ ກັນ  ເພື່ອ ສົ່ງ ເສີມ ສຸຂະພາບ ເພດ ຍິງ ໃນ ຊຸມ 
ຊົນຂອງ ເຂົາ ເຈົ້າ  ໄດ້ ສອນ ໃຫ້ ພວກ ເຮົາ  ແລະສາມາດ ຊ່ວຍ ທ່ານ ສິດສອນ ຜູ້ ອື່ນ. ດ່ັງ ນັ້ນ ໂດຍ ການ ຮ່ວມ ມື ກັນ  
ໃນ ການປ້ອງ ກັນ  ແລະປິ່ນປົວສຸຂະພາບ ເພດ ຍິງ ມັນ ຮຽກຮ້ອງ ພວກ ເຮົາ ຕ້ອງສ້າງຂະ ບວນການປ່ຽນ ແປງ 
ພັດທະນາ ໄປ ໃນ ທົ່ວໂລກ .

ການ ປິ່ນປົວ ສຸຂະພາບ

ຕ້ອງ ສຸມ ໄສ່ບຸກຄົນ ກຽດ ສັກ ສີ 

ຂອງ ມະນຸດ

ສຸຂະພາບ ເພື່ອ 
ໝົດ ທຸກ ຄົນ

ການ ປິ່ນປົວ ສຸຂະພາບ  ແມ່ນ ເພື່ອ ຄົນ  ແຕ່ບໍ່ 
ແມ່ນ ເປັນ ການ ຊອກ ຫາ ຜົນ ກຳ ໄລ

ຊຸມຊົນສາມາດຈັດຕັ້ງການຊ່ວຍເຫຼືອ	ແລະສ້າງຄວາມສາມັກຄີ




