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ການທີ່ພວກເຮົາຮຽນຮູ້ບົດບາດຍິງຊາຍ ກໍຍ້ອນວ່າມັນເປັນພາກສ່ວນພື້ນຖານໜຶ່ງ ຂອງປະສົບການ
ຊີວດ
ິ ໃນຊີວດ
ິ . ຄວາມເປັນເດັກນ້ອຍກໍຮຈ
ູ້ ກ
ັ ແຕ່ຫວ
ົ ທີໂລດ ວ່າຄວາມແຕກຕ່າງ ລະຫວ່າງ ຄວາມໝາຍຂອງຮ່າງ
ກາຍ ວ່ານີ້ ແມ່ນເດັກຍິງ ແລະນີ້ໝາຍວ່າເດັກຊາຍທີ່ກຳນົດໄວ້ໃຫ້ເບິ່ງ, ຄວາມຮູ້ສຶກນຶກຄິດ, ແລະການປະ
ພຶດປະຕິບັດ ທີ່ມີຄວາມແຕກຕ່າງກັນ ໃນຕະຫຼອດຊີວິດຂອງພວກເຂົາ.
ບົດບາດຍິງຊາຍ ແລະຄວາມປະສົງຂອງຄົນເຮົາທີ່ມີຄວາມແຕກຕ່າງນັ້ນ ຍ້ອນມັນຂຶ້ນກັບຮີດຄອງ
ປະເພນີ, ວັດທະນະທຳ, ກົດໝາຍ ແລະສາສະໜາຂອງແຕ່ລະຊຸມຊົນ. ເກືອບວ່າໝົດທຸກແຫ່ງ, ເດັກຊາຍ
ແລະຜູ້ຊາຍແມ່ນຖືຕົນເອງມີສະຖານະພາບສູງກວ່າສະເໝີ. ພວກເຂົາມີສິດ ແລະສິດພິເສດທີ່ເດັກຍິງ ແລະ
ແມ່ຍິງທີ່ບໍ່ມີສິດເລີຍ ເມື່ອເວລາສະຖານະພາບຂອງແມ່ຍິງຕໍ່າຕ້ອຍຫຼາຍກວ່າຜູ້ຊາຍຫຼາຍ, ພວກເຂົາກໍຍິ່ງ
ຖືກທຳຮ້າຍເພີ່ມຂຶ້ນ, ການເຂົ້າເຖິງການປິ່ນປົວສຸຂະພາບກໍຍິ່ງໜ້ອຍລົງ ແລະສິດຕັດສີນບັນຫາຕ່າງໆກໍມີ
ໜ້ອຍ ຊຶ່ງເກີດເປັນຜົນກະທົບຕໍ່ສຸຂະພາບຂອງພວກແມ່ຍິງ. ຍ້ອນບັນຫານີ້ລະ ຈຶ່ງຈັດມີການສຳຫຼວດເບິ່ງຜູ້
ຄົນທີ່ບໍ່ກ້າເວົ້າ ແລະລະບຽບການແນວທາງຕ່າງໆ ວ່າຈະເອົາໃຈໃສ່ບົດບາດຍິງຊາຍຢູ່ໃນຊຸມຊົນຂອງທ່ານ
ຢູ່ຄືແນວໃດ ແລະເພື່ອຈະສ້າງຄວາມສະເໝີພາບໃຫ້ແກ່ຍິງຊາຍ, ຊື່ງເປັນວຽກໜຶ່ງທີ່ສໍາຄັນທີ່ຈະຕ້ອງໃຫ້
ການສະໜັບສະໜູນເບິ່ງແຍງສຸຂະພາບຍິງໜຸ່ມ ແລະແມ່ຍິງທັງມວນ.
ການຈະເຮັດໃຫ້ການປ່ຽນແປງເຫຼົ່ານີ້ ບໍ່ແມ່ນເລື່ອງງ່າຍດາຍ! ບາງຄົນກໍຍງັ ສະໜັບສະໜູນໃຫ້ມຄ
ີ ວາມບໍ່
ສະເໝີພາບບົດບາດຍິງຊາຍ-ພວກເຂົາເຄີຍຊິນແບບຮີດເກົ່າຄອງເດີມມາແລ້ວ. ມີຫຼາຍຄົນບໍ່ມັກຄວາມບໍ່ສະ
ເໝີພາບ, ຍ້ອນພວກເຂົາຄິດວ່າມັນຄ້າຍຄືກັນກັບອາກາດທ່ານບໍ່ບັງອາດປ່ຽນແປງມັນໄດ້. ບໍ່ຕ້ອງໃຫ້ພວກ
ເຂົາໝົດສັດທານຳຕົວທ່ານ. ທ່ານກໍາລັງເຂົ້າຮ່ວມກະແສຟອງຂອງຜູ້ຈັດຕັ້ງ, ຜູ້ຝຶກອົບຮົມດ້ານສຸຂະພາບ
ແລະແຕ່ລະວັນມີຜູ້ຄົນທີ່ໃຊ້ອຳນາດ ແລະມີແນວຄິດປະດິດສ້າງທີ່ຈະສ້າງຄວາມປ່ຽນແປງ ເພື່ອສ້າງຄວາມ
ຮັບປະກັນທີ່ແນ່ນອນ ໃຫ້ແກ່ການປັບປຸງວຽກງານຕ່າງໆ ເພື່ອສຸຂະພາບຂອງແມ່ຍິງ.

42

ບົດບາດຍິງຊາຍ ແລະສຸຂະພາບ

ເພດບໍ່ແມ່ນຊີວະວິທະຍາ
ເມື່ອເດັກນ້ອຍເກີດ, ຄົນເຮົາຖາມກັນວ່າ “ເດັກຊາຍ ຫຼື ເດັກຍິງ” ທ່ານສາມມາດແນມເບິ່ງເພດຂອງ
ເດັກສໍາລັບຄໍາຕອບ. ເພດຂອງເດັກທີ່ເປັນເພດຍິງຖ້າຫາກນາງມີປາກຊ່ອງສັງວາດຂອງໂຍນີ, ແລະເດັກທີ່
ເປັນເພດຊາຍຖ້າຫາກວ່າເຂົາມີລິງໂຄ. ອະໄວຍະວະເພດເຫຼົ່ານີ້ ແມ່ນສ່ວນໜຶ່ງຂອງຊີວະວິທະຍາ. ແຕ່ວ່າເພດ
ຍິງຊາຍໃນທີ່ນີ້ ແມ່ນແຕກຕ່າງກັນ. ສຳລັບວັດທະນະທຳ, ປະເພນີ ແລະກົດໝາຍຂອງພວກເຮົາໄດ້ກໍານົດ
ເພດຊາຍ ແລະເພດຍິງແມ່ນມີໜ້າທີ່ບົດບາດຍິງຊາຍ. ພວກເຂົາກ່າວວ່າແມ່ຍິງເຮັດວຽກເຮືອນ ແລະຜູ້ຊາຍ
ເປັນຜູ້ຕັດສິນບັນຫາສຳຄັນໃນຊຸມຊົນ. ປະຊາຊົນມີຄວາມສັບສົນກັບບົດບາດຍິງຊາຍກັບບົດບາດການຮ່ວມ
ເພດ ແລະກໍຖືເປັນເລື່ອງ “ທໍາມະຊາດ” ຫຼືວ່າ “ເປັນສີ່ງທີ່ປ່ຽນແປງບໍ່ໄດ້-ມັນເປັນໄປຕາມວິຖີທາງຂອງມັນ”
ເພື່ອໃຫ້ເຂົ້າໃຈ ການເຊື່ອມຕໍ່ກັນລະຫວ່າງເພດ ແລະສຸຂະພາບ, ພວກເຮົາຕ້ອງເຂົ້າໃຈວ່າສ່ວນໃດທີ່ເປັນ
ຊາຍ ແລະ ສ່ວນໃດທີ່ເປັນຍິງ ຊຶ່ງເປັນສ່ວນໜຶ່ງແຫ່ງຊີວະວິທະຍາ ຊຶ່ງໄດ້ເຫັນພ້ອມໂດຍຄົນເຮົາ. ການທີ່ຮູ້ຈັກ
ຄວາມແຕກຕ່າງແມ່ນສາມາດຊ່ວຍໃຫ້ພວກເຮົາຮູ້ເພື່ອຈະຕັດສີນໃຈວ່າ
ພວກເຮົາສາມາດປ່ຽນແປງຫຍັງ
ແລະພວກເຮົາຈະໃຊ້ຄວາມພະຍາຍາມຂອງເຮົາສຸມໃສ່ໃສ ເພື່ອປົວແປງຄວາມທີ່ບໍ່ສະໝີພາບ ຍິງຊາຍຢູ່ໃນ
ຊຸມຊົນຂອງພວກເຮົາ.

ກິດຈະກາ.
ໍ
1

ການມີເພດສຳພັນ ແລະບົດບາດຂອງເພດ: ມີຫຍັງແຕກຕ່າງກັນ?

ເອົາຮູບຂອງຜູ້ຊາຍຜູ້ໜຶ່ງ ແລະຮູບຂອງແມ່ຍິງຜູ້ໜຶ່ງວາງຢູ່ເທິງເຈ້ຍຕ່າງກັນ. ແລ້ວຖາມຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມຝຶກ
ອົບຮົມ ເພື່ອໃຫ້ເຂົາສະແດງຄວາມຄິດເຫັນຕໍ່ສີ່ງທີ່ພວກເຂົາຄິດ ທີ່ພວກເຂົາໄດ້ຍິນຄໍາເວົ້າວ່າ “ຜູ້ຊາຍ”
ແລະ“ແມ່ຍິງ” ແລະຂຽນຄວາມຄິດເຫັນຂອງພວກເຂົາລົງເທິງເຈ້ຍແຕ່ລະແຜ່ນ. ຖາມຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມຝຶກອົບ
ຮົມເຫຼົ່ານັ້ນ ເພື່ອໃຫ້ຄດ
ິ ເຖິງຄຸນນະພາບແຫ່ງກາຍະພາບ, ຄຸນລັກສະນະສ່ວນຕົວ, ຄວາມອາດສາມາດ,
ພາລະໜ້າທີ່ຢູ່ໃນຄອບຄົວ ແລະຊຸມຊົນ ແລະພວກຜູ້ຊາຍ ຫຼື ແມ່ຍິງ ທີ່ໄດ້ສົມມຸດວ່າເປັນຄວາມຮູ້ສຶກ
ແລະການກະທໍາ. ຈາກນັ້ນ ອ່ານລາຍການທີ່ຂຽນລົງໃນເຈັ້ຍດັງໆສູ່ກຸ່ມຟັງ.

ແຂງແຮງ ສອນຍາກ
ມັກເອົາຊະນະ ມີລງິ ໂຄ
ບໍ່ຂີ້ໄຫ້ບໍ່ຮ້ອງຂໍຄວາມ
ຊ່ວຍເຫຼືອຈາກໃຜ ມັກໂຫດ ກ້າມ
ໃຫຍ່ ຕຳຫຼວດ ເປັນພໍ່ ຊອບເລື່ອງ
ເພດສຳພັນເມື່ອຕ້ອງການ
ມັກ
ຄວບຄຸມ ທ່ານໝໍ ນັກກິລາແລ່ນ
ລານ ກ້າຫານກ້າຕັດສິນ ມີໜວດ
ເປັນການນຳ ຫຼີ້ນກິລາ
ມີອັນທະໜ່ວຍ
		
ດຽວ

ມັກງຽບ ຈົບງາມ ມີ
ນົມ ເປັນປະຈຳເດືອນ
ຖືພາ ເປັນແມ່ ເບິ່ງ
ຄວາມເປັນລະບຽບຮຽບຮ້ອຍ ມີ
ອາລົມອ່ອນໄຫວ ມັກປະຕິບັດ
ຕາມຜູ້ຊາຍສັ່ງ ນັບຖືຮັກແພງພໍ່
ມັ ກ ສະແດງຄວາມສົ ນ ໃຈນຳຄົ ນ
ອື່ນ ເປັນແມ່ບ້ານ ສາມາດຮ່ວມ
ເພດໄດ້ຕະຫຼອດ ນາງພະຍາບານ
ນາຍຄູ ມັກເບິ່ງແຍງເດັກ
ມັກແຕ່ງໂຕ ບໍສະແດງ
ອາລົມ ແຕ່ງກິນ ອະນາ
ໄມ ຟັງຄວາມພໍ່

ບົດບາດຍິງຊາຍບໍ່ແມ່ນວິຊາຊີວະວິທະຍາ

ກິດຈະກາ.
ໍ

ການຮ່ວມເພດ ແລະບົດບາດຍິງຊາຍ: ມີຫຍັງແຕກຕ່າງກັນແນວໃດ? (ຕໍ່)

2

ຈົ່ງວາງແຜ່ນຮູບນີ້ ແລະໃຫ້ຜູ້ຍິງເບິ່ງລາຍການບັນຊີຄຳອະທິບາຍຄວາມຄິດທີ່ເບື້ອງ “ຜູ້ຊາຍ” ແລະໃຫ້
ຊາຍເບິ່ງບັນຊີແນວຄວາມຄິດສໍາລັບ “ແມ່ຍິງ” ໃຫ້ກຸ່ມເບິ່ງວ່າແມ່ນຄໍາເວົ້າຄໍາໃດຢູ່ໃນວົງເລັບ “ຊາຍ” ທີ່
ແມ່ຍິງເປັນໄປບໍ່ໄດ້ຢ່າງເດັດຂາດ, ເຊັ່ນຄໍາວ່າ “ພໍ່” ຫຼື “ໜ່ວຍອັນທະ” ໝາຍກາກະບາດໃສ່ຄໍາເວົ້າຄໍາ
ເຫຼົ່ານັ້ນ. ແລະອະທິບາຍທຸກຄໍາເວົ້າທີ່ຖືກໝາຍກາກະບາດໃສ່ທີ່ຈະຕ້ອງໃຊ້ກັບເພດຊາຍ. ບັນດາຄໍາ
ເວົ້າທີ່ຍັງເຫຼືອ ແມ່ນສັບພາສາ ແມ່ນອະທິບາຍເຖິງບົດບາດຂອງຍິງຊາຍທີ່ສັງຄົມຢາກໃຫ້ຜູ້ຊາຍປະຕິ
ບັດຕາມ.

3

ຈົ່ງສະເໜີແບບດຽວກັນ ກັບບັນດາຄໍາເວົ້າທີ່ຄິດວ່າແມ່ນ “ແມ່ຍິງ” ຈົ່ງໝາຍກາກະບາດໃສ່ຄໍາເວົ້າເຫຼົ່າ
ນັ້ນ ທີ່ເປັນຂອງຜູ້ຊາຍບໍ່ໄດ້ເດັດຂາດເຊັ່ນວ່າ “ປະຈໍາເດືອນ” ແລະ “ຕັ້ງທ້ອງ” ບັນດາຄໍາເວົ້າທີ່ໝາຍຂີດ
ກາກະບາດໃສ່ ແມ່ນກ່ຽວພັນກັບຮ່າງກາຍຂອງພວກແມ່ຍິງ ແລະ ກ່ຽວກັບການຮ່ວມເພດ ບັນດາຄໍາ
ເວົ້າທີ່ເຫຼືອອະທິບາຍເຖິງບົດບາດຍິງຊາຍ.

4

ປຶກສາສົນທະນາເບິ່ງຄວາມແຕກຕ່າງລະຫວ່າງການຮ່ວມເພດ (ເປັນເລື່ອງທາງກາຍຍະພາບລະຫວ່າງ
ຜູ້ຊາຍຫຼືຜູ້ຍິງ) ແລະບົດບາດຍິງຊາຍ-ລັກສະນະທ່າທີແບບໃດທີ່ເບິ່ງວ່າ ເປັນແມ່ຍິງ ແລະຜູ້ຊາຍ ,
ຄວາມຮູ້ສຶກ, ຄວາມນຶກຄິດ ແລະການສະແດງອອກ. ນີ້ຄືບັນດາຄໍາຖາມທີ່ເປັນໄປໄດ້:
• ທ່ານຈະອະທິບາຍຄວາມແຕກຕ່າງ ລະຫວ່າງການຮ່ວມເພດ ແລະບົດບາດຍິງຊາຍໄດ້ຢ່າງໃດ?
• ພວກທ່ານເຫັນດີເຫັນພ້ອມ ຕໍ່ຄຳເວົ້າທັງໝົດທີ່ອະທິບາຍຄວາມໝາຍທີ່ໝາຍເຖິງແມ່ຍິງ ແລະຜູ້
ຊາຍໄດ້ຢ່າງໃດ? ຖ້າຫາກຄຳໃດທີ່ບໍ່ເຫັນດີເຫັນພ້ອມນຳຄຳເວົ້າໃດ ຈົ່ງອະທິບາຍເຫດຜົນ?
• ບົດບາດຍິງຊາຍຫຍັງແດ່ ທີ່ຍິງຊາຍມັກແບ່ງໃຊ້ຮ່ວມກັນ
• ຈະໃຫ້ເດັກຊາຍ ແລະເດັກຍິງຮຽນຮູ້ບົດບາດຍິງຊາຍຢ່າງໃດ?

5

ໃຫ້ຖາມກຸ່ມວ່າແມ່ນສິ່ງໃດທີ່ອາດຈະກະທົບກັບບົດບາດທາງເພດ, ເຊັ່ນວ່າ ອາຍຸ, ການສຶກສາ, ສີຜິວ,
ຫຼື ວ່າບຸກຄົນໆໜຶ່ງເປັນເຈົ້າຂອງຊັບສິນ ຫຼື ຕະກຸນ ຫຼື ຊັ້ນວັນນະ ມີຄວາມຄາດຫວັງແນວໃດກັບຄວາມ
ແຕກຕ່າງຂອງແມ່ຍິງ ແລະຜູ້ຊາຍ ດ້ານສະຖານະທາງເພດ ສູງ ຫຼື ຕໍ່າ ? ແມ່ນໃຜມີອໍານາດໃນການຕັດ
ສີນບັນຫາສໍາລັບພວກເຂົາເອງ ແລະຜູ້ອື່ນ? ແມ່ນໃຜມີຄວາມເປັນອິດສະລະກວ່າກັນ ທີ່ເວົ້າກັບສິ່ງພວກ
ເຂົາຄິດ ແລະພວກເຂົາມີຄວາມຕົກລົງຢ່າງໃດທີ່ຈະດີທີ່ສຸດ?

6

ສຸດທ້າຍ, ປຶກສາສົນທະນາຄວາມແຕກຕ່າງກັນໃນການຄາດຫວັງຕໍ່ສຸຂະພາບຂອງພວກແມ່ຍິງ ແລະ
ສຸຂະພາບຂອງຜູ້ຊາຍ. ດ້ວຍມີບົດບາດ ແລະຄວາມຄາດຫວັງຫຍັງທີ່ຈະເຮັດໃຫ້ມັນງ່າຍຂຶ້ນ ສໍາຫຼັບ
ແມ່ຍິງ ຫຼື ຜູ້ຊາຍ ເພື່ອໃຫ້ມີສຸຂະພາບທີ່ດີ? ມີຄວາມຄາດຫວັງສິ່ງໃດອາດຈະມີຜົນກະທົບຕື່ມ ຕໍ່ບັນຫາ
ສຸຂະພາບໃນພວກແມ່ຍິງ ຫຼື ຜູ້ຊາຍ?

ບາງເທື່ອ, ການເຮັດວຽກກັບພວກແມ່ຍິງ ແລະຜູ້ຊາຍແຍກອອກຈາກກັນຈະເປັນ
ການດີ ເຮັດໃຫ້ຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມປະຊຸມມີໂອກາດ ເວົ້າກັນຢ່າງເປີດເຜີຍ ແລະສຸພາບໄດ້.
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ບົດບາດຍິງຊາຍ ແລະສຸຂະພາບ

ການເບິ່ງເພດຊາຍ ແລະເພດຍິງ
ບົດບາດຍິງຊາຍ ແມ່ນຫຍັງບອກໃຫ້ຮູ້ໃນຄວາມຄິດວ່າ (ຄວາມເປັນເພດຊາຍ) ຜູ້ຊາຍ ແລະ (ຄວາມ
ເປັນເພດຍິງ) ແມ່ຍິງ. ເມື່ອຄວາມຄາດຫວັງຂອງບົດບາດຍິງຊາຍໃນຊຸມຊົນທີ່ມີການໃຫ້ຄວາມນັບຖື ແລະ
ຄວາມເພິ່ງພໍໃຈຊຶ່ງກັນ ແລະກັນ ແລະຊື່ນຊົມ, ຂຶ້ນກັບກັນ ແລະກັນ ແລະເຮັດວຽກສຳເລັດຮ່ວມກັນ. ແຕ່ວ່າ
ບົດບາດຂອງແມ່ຍິງ ຜັດຍັງມີສະຖານະພາບຕ່ຳຕ້ອຍ ບົດບາດຂອງຜູ້ຊາຍ. ການທີ່ບໍ່ມີສະຖານະພາບເທົ້າ
ທຽມກັນລະຫວ່າງຍິງຊາຍ ໂດຍສະເພາະແລ້ວ ມັນເປັນໄພອັນຕະລາຍ ແລະກໍໝາຍຄວາມວ່າ ຜູ້ຊາຍ
ມີອຳນາດຄວບຄຸມເໜືອຜູ້ຍິງ ຫຼື ບຸກຄົນປະເພດອື່ນ ຫຼື ຜູ້ທີ່ມີຄວາມຮູ້ສຶກວ່າຕົນເປັນຜູ້ຍິງອື່ນ.
ມີວິທີທາງດຽວ ທີ່ຈະເຫັນຄວາມແຕກຕ່າງຂອງສະຖານະໃນຕົວພວກຜູ້ຊາຍ ແລະແມ່ຍິງ ແມ່ນຄຸນ
ນະພາບຂອງຄວາມເປັນຜູ້ຍິງ ແລະຜູ້ຊາຍທີ່ຄົນສ່ວນຫຼວງຫຼາຍໃຫ້ຄວາມນັບຖື. ອັນນີ້ມັນສາມາດເຮັດໃຫ້
ຄົນໄດ້ຄົ້ນຄິດເຖິງຄຸນນະພາບທີ່ຍອມຮັບໂດຍຊຸມຊົນ ແລະຍ້ອນຫຍັງ. ການປະກົດຕົວທາງດ້ານຄຸນນະພາບ
ນີ້ ສາມາດຊ່ວຍໃຫ້ກຸ່ມເຂົ້າໃຈວ່າມີແມ່ຍິງ ແລະຜູ້ຊາຍຈໍານວນເທົ່າໃດທີ່ຢາກເສີມສ້າງພະລັງລື່ນກັນ ແລະ
ມັນຈະມີຫຍັງເກີດຂຶ້ນ ຖ້າຫາກຝ່າຍໃດຝ່າຍໜື່ງໃຊ້ທ່າທີໃນສິ່ງທີ່ແຕກຕ່າງກັນນັ້ນ

ກິດຈະກາ.
ໍ

ກ່ອງຈຳແນກເພດ

1

ຈົ່ງແບ່ງກຸ່ມເຮັດກິດຈະກໍາ ໃຫ້ເປັນກຸ່ມພວກແແມ່ຍິງ ແລະຜູ້ຊາຍເປັນກຸ່ມນ້ອຍໆ. ເອົາເຈ້ຍແຜ່ນໃຫຍ່
ຢາຍໃຫ້ແຕ່ລະກຸ່ມນ້ອຍນັ້ນ.

2

ບອກໃຫ້ແຕ່ລະກຸ່ມໃຫ້ແຕ້ມຮູບຜູ້ຍິງ ແລະຜູ້ຊາຍ ໂດຍບໍ່ກ່ຽວວ່າສະມາຊິກໃນກຸ່ມຈະເປັນເພດຊາຍ
ຫຼືຍິງໃຫ້ຖືວ່າ ພວກເຂົາໄດ້ສວມເຄື່ອງນຸ່ງຕາມວ່າຕົນເປັນເພດນັ້ນແນວນັ້ນ ແລະບອກພວກເຂົາຂີດ
ຂອບໃສ່ ໃຫ້ເປັນຄືກ່ອງໃຫຍ່ ໂດຍທີ່ຮູບຂອງຄົນແມ່ນຢູ່ພາບໃນຂອບ.

3

ແລະຕໍ່ໄປ, ຈົ່ງ ບອກໃຫ້ກຸ່ມທັງຫຼາຍໃຫ້ຂຽນ ຫຼື ແຕ້ມອ້ອມຮອບຕົວຄົນທ່ີ່ຢູ່ຂອບໃນວ່າ ຜູ້ຊາຍ
ຫຼືແມ່ຍິງນັ້ນໃຜມີຄຸນນະພາບຫຍັງ. ແລະຈາກນັ້ນ ຈົ່ງແນະນຳໃຫ້ຜູ້ເຂົ້າຝຶກອົບຮົມຄິດວ່າ ແມ່ຍິງ ແລະ
ຜູ້ຊາຍມີຄວາມປະສົງຫຍັງ ແລະປະຕິບັດຢູ່ໃນຊຸມຊົນຢູ່ໃນໜ້າວຽກທີ່ພວກເຂົາເຮັດ, ຢູ່ໃນຄອບຄົວ,
ແລະການພົວພັນທາງເພດສໍາພັນ.

4

ບອກໃຫ້ກຸ່ມ ຄິດເຖິງຄຸນນະພາບທີ່ແມ່ຍິງທັງຫຼາຍ ຫຼື ຜູ້ຊາຍມີແນວຄວາມຄິດ ທີ່ບໍ່ໄດ້ຖືກພິຈາລະ
ນາ. ຂຽນ ແລະແຕ້ມ ຄຸນນະພາບເຫຼົ່ານັ້ນໃສ່ໃນເຈ້ຍທີ່ຢູ່ນອກກ່ອງ. ທ່ານສາມາດຖາມໄດ້ວ່າ: ຄວາມ
ຮູ້ສຶກແນວໃດທີ່ຜູຊາຍເຊື່ອງຊ້ອນໄວ້? ແລະພວກແມ່ຍິງເດ? (ເບິ່ງຮູບ 1/45)

ບົດບາດຍິງຊາຍ ບໍ່ແມ່ນວິຊາຊີວະວິດທະຍາ

ກິດຈະກາ.
ໍ

ກ່ອງຈຳແນກເພດ (ຕໍ່)
ໂວຍວາຍ
ເມື່ອເສຍໃຈ

ມັກນ້ອຍ

ໃຈອ່ອນໄວ

ບໍ່ມີວຽກ

ເຈົ້າຊູ້

ມີເງິນເດືອນດີ

ແຂງແຮງ

ເປັນຜູ້ໃຫ້ດີ

ເປັນຄົນ
ໜ້າເຊື່ອຖື

ບໍ່ມັນແຂ່ງຂັນ

ບໍ່ມີເງີນ

ຕູ້ຍໂພດ
ໜ້າຮັກ

ກິລາ

ມັກງຽບ
ມັກ
ຊ່ວຍເຫຼືອ

ຮູ້ເກີນ

ຊອບ
ໂຮງຮຽນ

ມັກງາມ

ມີນ້ຳໃຈ

ອ່ານໜັງ
ສືຫຼາຍ

ຕົວ

ອາດອ້າງ ແຂງແຮງ

ມັກຢືນດ້ວຍ
ລຳແຂ່ງຕົນເອງ

ເປື້ອນເປິະ

ມັກ
ໄປຫຼີ້ນ

ມັກ
ເຮັດກິນ

ໃຊ້ສຽງດັງ

ມັກລະອຽດ
ໃນການງານ

ເຊື່ອໝັ້ນຕົນເອງ

ມັກສະ
ລົມ
ແດງອາ

ຂີ້ຢ້ານ

ຕ້ອງການແຕ່ຂໍ

ມັກປະຈົນໄພ

ເຫັນແກ່ໂຕ

ມັກກໍ່ກວນ

5

ນໍາພາກຸ່ມຕ່າງໆ ແລະໃຫ້ພວກເຂົາສະເໜີຮູບແຕ້ມຂອງພວກເຂົາ.

6

ປຶກສາສົນທະນາຮູບແຕ້ມຕ່າງໆ ແລະເບິ່ງການສະແດງອອກຂອງພວກເຂົາ. ຍົກຕົວຢ່າງ ຖາມເຖິງແນວ
ຄວາມຄິດກ່ຽວກັບຜູ້ຊາຍ ຫຼື ແມ່ຍິງກ່ຽວກັບຄຸນລັກສະນະ ຫຼື ບັນດາບົດບາດທີ່ຢູ່ໃນກ່ອງ. ຄຸນລັກ
ສະນະ ຫຼື ບົດບາດໄດ້ຖືກເລືອກທີ່ມີຈຸດອ່ອນ ຫຼື ທີ່ມີຄວາມສຳຄັນໜ້ອຍ? ເປັນຫຍັງ?

7

ຖາມກຸ່ມ ຖ້າຫາກວ່າພວກເຂົາວ່າມີຄວາມຫຍຸ້ງຍາກຫຼາຍສຳລັບພວກແມ່ຍິງ ຫຼື ຜູ້ຊາຍ ເພື່ອເຮັດໃຫ້
ສໍາເລັດແນວຄວາມຄິດເຫຼົ່ານີ້? ເປັນຫຍັງ? ມີຫຍັງເກີດຂຶ້ນກັບບຸກຄົນທີ່ບໍ່ເໝາະສົມຢູ່ໃນ “ແນວຄວາມ
ຄິດ” ພາຍໃນກ່ອງຈຳແນກເພດ ຫຼື ຕໍ່ບຸກຄົນທີ່ພະຍາຍາມທີ່ຢູ່ຂ້າງນອກກອບ “ແນວຄວາມຄິດ” ຂອງ
ກ່ອງຈໍາແນກເພດ? ທັງສອງຢ່າງນັ້ນໄດ້ຮັບຜົນປະໂຫຍດ ແລະໄດ້ຮັບຄວາມເສຍຫາຍ ເມື່ອມີຄວາມ
ແຕກຕ່າງກັນ? ໃນວິທີທາງໃດ? (ທ່ານອາດບັນທຶກໄວ້ວ່າ ໃນໂຕຈິງຂອງຄົນເຮົາມີສ່ວນເປັນໄປໄດ້
ນ້ອຍໜຶ່ງ ຂອງສອງກ່ອງຈໍາແນກເພດ) ຈົ່ງຖາມກຸ່ມ: ມັນອາດຈະມີຜົນກະທົບຕໍ່ພວກຜູ້ຊາຍ ແລະສຸ
ຂະພາບຂອງແມ່ຍິງໃນກ່ອງຈໍາແນກເພດເທົ່າໃດ?

8

ຈາກນັ້ນໃຫ້ຖາມ: ກ່ອງຈໍາແນກເພດມາຈາກໃສ? ຜູ້ຄົນໄດ້ຮຽນຮູ້ “ກົດເກນ” ກ່ຽວກັບຄວາມເປັນ
ເດັກຍິງ, ເດັກຊາຍ, ພວກແມ່ຍິງ ຫຼື ຜູ້ຊາຍທັງຫຼາຍ? ແມ່ນໃຜສອນ “ກົດເກນ” ນັ້ນ? ມີຫຼາຍປານໃດທີ່
ໄດ້ຮັບມາຈາກພໍ່ແມ່? ມີຫຼາຍປານໃດທີ່ໄດ້ຮັບມາຈາກເຈົ້າໜ້າທີ່ເຊັ່ນວ່າພວກນາຍຄູ, ຄູຝຶກ, ຫຼື ຜູ້ນໍາ
ທາງສາສະໜາ? ມີຫຼາຍປານໃດທີ່ຮັບມາຈາກສື່ມວນຊົນເຊັ່ນ: ໂທລະພາບ, ການໂຄສະນາ, ຮູບເງົາ,
ເພງ ແລະວີດິໂອຕ່າງໆ?
ເພື່ອສືບຕໍ່ການສໍາຫຼວດບົດບາດຂອງເພດ ຮ່ວມກັບກຸ່ມໜຶ່ງຂອງພວກແມ່ຍິງເທົ່ານັ້ນ, ທ່ານສາ
ມາດປະຕິບັດກິດຈະກໍາ, ຖ້າຫາກວ່າມັນບໍ່ມີກ່ອງຈຳແນກເພດ? (ໜ້າ 46).

45

46

ບົດບາດຍິງຊາຍ ແລະສຸຂະພາບ

ວາດຈິນຕະນາການເບິ່ງໂລກໜ່ວຍໜຶ່ງ ທີ່ປາສະຈາກກ່ອງຈໍາແນກເພດ
ພວກຜູ້ຍິງເວົ້າແບບສ່ວນຕົວຂອງແຕ່ລະຄົນເລື້ອຍໆກ່ຽວກັບຄວາມເຄີຍຊິນ ແລະຄວາມຮູ້ສຶກຂອງ
ພວກເຂົາ, ລົມກັນເລື່ອງຄວາມຫຍຸ້ງຍາກໃນຊີວິດຂອງພວກເຂົາ-ໂດຍສະເພາະກ່ຽວກັບຄວາມຫຍຸ້ງຍາກ
ໃນການມີເພດສໍາພັນກັນກັບພວກຜູ້ຊາຍ-ທີ່ເຮັດໃຫ້ແມ່ຍິງມີຄວາມຮູ້ສຶກດຽວດາຍ.
ແຕ່ວ່າຮູບການຂອງ
ການລົມກັນນັ້ນບໍ່ໄດ້ເຮັດໃຫ້ມີຄໍາຖາມເຖິງສາເຫດຂອງຄວາມຫຍຸ້ງຍາກ
ຫຼືວ່າມີສິ່ງໃດເຮັດໃຫ້ມີຄວາມ
ແຕກຕ່າງ. ຜົນສະທ້ອນ ແລະໃນການແບ່ງປັນກິດຈະກໍາທີ່ສາມາດສະໜອງຄວາມສະດວກສະບາຍ ແລະ
ສະຖານທີ່ໆປອດໄພໃຫ້ແກ່ພວກແມ່ຍິງ ເພື່ອປຶກສາຫາລືເຖິງບັນດາປະສົບການ ແລະສົມທຽບບົດບາດ
ຂອງພວກນາງ ກັບພວກຜູ້ຊາຍ.
ກິດຈະກໍານີ້ ສາມາດປະຕິບັດໄດ້ໂດຍ ສືບຕໍ່ຕາມກ່ອງຈໍາແນກເພດ ເພື່ອຊ່ວຍໃຫ້ກຸ່ມ,ພິຈາລະນາເຖິງ
ບົດບາດຂອງເພດເປັນແນວໃດ ແລະ ຄວາມຄາດຫວັງທັງຫຼາຍ. ຄວນຈະໄດ້ປ່ຽນແປງໄປຕາມແນວທາງທີ່
ເຮັດໃຫ້ພວກແມ່ຍິງໃຫ້ມີການຄຸ້ມຄອງກ່ຽວກັບສຸຂະພາບຂອງພວກນາງຫຼາຍຂຶ້ນ.

ກິດຈະກາ.
ໍ

ຈະເກີດຫຍັງຂຶ້ນ ຖ້າບໍ່ມີກ່ອງຈຳແນກເພດ?

ຈົ່ງປະຕິບັດກິດຈະກໍານີ້ ຮ່ວມກັບກຸ່ມພວກແມ່ຍິງ ແລະເດັກຍິງກຸ່ມໜຶ່ງ ໂດຍບໍ່ມີພວກຜູ້ຊາຍ ແລະ
ເດັກຜູ້ຊາຍເຂົ້າຮ່ວມນໍາ. (ທ່ານສາມາດດັດແປງໃຫ້ເໝາະສົມກັບພວກຜູ້ຊາຍ ແລະເດັກຊາຍໄດ້).
ສະແດງໃຫ້ກຸ່ມເຫັນ ກ່ອງຈໍາແນກເພດທີ່ໄດ້ແຕ້ມຂຶ້ນໃນການນໍາໃຊ້ ກິດຈະກໍາ ຢູ່ໃນໜ້າ 44 ຫາ 45.
ອະທິບາຍກິດຈະກໍານີ້ ສາມາດຊ່ວຍພວກເຮົາເພື່ອໄຕ່ຕອງ ກ່ຽວກັບສິ່ງທີ່ອາດມີຄວາມແຕກຕ່າງກັນ
ໄດ້ - ຈະເປັນແນວໃດຖ້າຫາກວ່າບໍ່ມີກ່ອງຈໍາແນກເພດຫຍັງໝົດ?
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ແນະນໍາຜົນສະທ້ອນ. ເພື່ອເຮັດໃຫ້ມີການຄວາມຮູ້ສຶກຄຸ້ນເຄີຍກັນຂຶ້ນຕື່ມ ແລະເຮັດໃຫ້ຮູ້ສຶກຄືບໍ່ແມ່ນ
ການເຂົ້າຮ່ວມກອງປະຊຸມ, ບອກໃຫ້ພວກແມ່ຍິງຈັດວາງຕົນເປັນແຖວວົງມົນ. ທ່ານອາດຕ້ອງການເຮັດ
ໃຫ້ຫ້ອງມືດ ຫຼື ຫຼິ້ນດົນຕີເບົາໆ ແລະບອກພວກແມ່ຍິງຫຼັບຕາຂອງພວກເຂົາ, ຫາຍໃຈເລິກໆ ແລະສົມ
ມຸດວ່າ ພວກຕົນເອງເປັນພວກເດັກຍິງ. ອະທິບາຍວ່າ ທ່ານອາດເປັນຜູ້ຖາມເຖິງຄວາມຊົງຈໍາທໍາອິດ
ແລະຈາກນັ້ນ ກໍນຶກເຖິງສິ່ງຕ່າງໆ. ພວກແມ່ຍິງອາດຈະຄິດເຖິງພຽງແຕ່ຕົນເອງ, ບໍ່ມີການຕອບສຽງ
ດັງໆອອກມາ - ອັນນີ້ແມ່ນບົດຝຶກຫັດງຽບ.
ເວົ້າຄ່ອຍໆ ແລະຊ້າໆ ແລະຖາມຄໍາຖາມເຊັ່ນວ່າ:
• ເມື່ອໃດທີ່ເຈົ້າໄດ້ຕະໜັກແກ່ໃຈວ່າຕົນເອງໄດ້ເປັນເດັກຜູ້ຍິງ ໄດ້ມີຄວາມແຕກຕ່າງຈາກການເປັນ
		 ເດັກຜູ້ຊາຍ? ເຈົ້າຕະໜັກແກ່ໃຈໃນສິ່ງນີ້ ແລະເຈົ້າມີຄວາມຮູ້ສຶກແນວໃດ?
• ມັນຈະເປັນແນວໃດເມື່ອເດັກຍິງຄົນໜຶ່ງ ຖ້າມີຄວາມແຕກຕ່າງໄປຈາກພວກເດັກຜູ້ຊາຍ ແລະເດັກ
		 ຜູຍ
້ ິງໄດ້ສະແດງອອກທ່າທາງຄືກັນຫຼາຍ? ຖ້າຫາກພວກເຂົາມີເສລີພາບ ແລະຄວາມຮັບຜິດຊອບ
		 ເໝືອນກັນ.
• ແມ່ນເສລີພາບແນວໃດທີ່ເບິ່ງຄືວ່າ ຜູ້ຊາຍມີຫຼາຍກວ່າ? ມີຄວາມແຕກຕ່າງກັນແນວໃດການທີ່
		 ຄວາມເປັນຢູ່ຂອງພວກຜູ້ຊາຍໄດ້ມີຄວາມແຕກຕ່າງໄປ ຖ້າຫາກບົດບາດ ແລະຄວາມຮັບຜິດຊອບ
		 ຂອງພວກເຂົາ ໄດ້ຖືກແບ່ງປັນຄວາມສະເໝີພາບກັນກັບພວກແມ່ຍິງ?
• ແມ່ນເສລີພາບແນວໃດທີ່ເບິ່ງຄືວ່າ ແມ່ຍິງມີຫຼາຍກວ່າ? ມີຄວາມແຕກຕ່າງກັນແນວໃດການທີ່
		 ຄວາມເປັນຢູຂ
່ ອງພວກແມ່ຍງິ ໄດ້ມຄ
ີ ວາມແຕກຕ່າງໄປ ຖ້າຫາກບົດບາດ ແລະ ຄວາມຮັບຜິດຊອບ
		 ຂອງພວກນາງ ໄດ້ຖືກແບ່ງປັນຄວາມສະເໝີພາບກັນກັບພວກຜູ້ຊາຍ?
ລໍຖ້າຈັກຄາວໜຶ່ງ ຫຼື ສອງນາທີ ຫຼັງຈາກແຕ່ລະຄໍາຖາມ ເພື່ອໃຫ້ແມ່ຍິງແຕ່ລະຄົນມີເວລາໄດ້ຄິດ.

ບົດບາດຍິງຊາຍ ບໍ່ແມ່ນວິຊາຊີວະວິດທະຍາ

ກິດຈະກາ.
ໍ

ຈະເປັນແນວໃດ ຖ້າຫາກວ່າບໍ່ມີກ່ອງຈໍາແນກເພດ? (ຕໍ່)
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ແບ່ງປັນກັນເປັນກຸ່ມຍ່ອຍ, ບອກໃຫ້ພວກແມ່ຍິງມືນຕາ ແລະເຊີນພວກເຂົາຈັດຕັ້ງເປັນກຸ່ມຍ່ອຍ ເພື່ອ
ແລກປ່ຽນສິ່ງທີ່ພວກເຂົາຄິດຈາກການແນະນໍາຜົນສະທ້ອນ. ແມ່ຍງິ ແຕ່ລະຄົນຄວນມີເວລາພຽງພໍ ເພື່ອ
ເວົ້າໃນຂະນະທີ່ພວກແມ່ຍິງອື່ນໆຟັງງຽບໆ.
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ຈິນຕະານການເບິ່ງໂລກໜຶ່ງທີ່ບມ
ໍ່ ກ
ີ ອ
່ ງຈໍາແນກເພດ. ອີກເທື່ອໜຶ່ງໃຫ້ທກ
ຸ ໆຄົນມີສວ
່ ນຮ່ວມ, ຖາມພວກ
ແມ່ຍິງໃຫ້ຢູ່ໃນກຸ່ມຂອງພວກນາງ ແລະສົນທະນາກັນເຖິງຄໍາຖາມດັ່ງຕໍ່ໄປນີ້:
- ຖ້າຫາກວ່າເດັກຜູ້ຍິງ ແລະຜູ້ຊາຍ ກະທໍາກິດຄ້າຍໆຄືກັນຫຼາຍຂຶ້ນ, ພວກເດັກຍິງກະທໍາໃນສິ່ງທີ່
ແຕກຕ່າງກັນຫຼາຍກວ່າໃນເວລານີ້? ພວກເຂົາຈະມີຄວາມຮູ້ສຶກແນວໃດ?
- ຖ້າຫາກພວກແມ່ຍິງມີເສລີພາບ, ອໍານາດ, ແລະຄວາມຮັບຜິດຊອບຄືກັນກັບພວກຜູ້ຊາຍ, ພວກ
ແມ່ຍິງຈະສະແດງບົດບາດແນວໃດ? ພວກເຂົາຈະມີຄວາມຮູ້ສຶກແນວໃດ?
- ພວກເດັກຊາຍ ແລະ ພວກຜູ້ຊາຍສະແດງບົດບາດ ແລະ ຮູ້ສຶກແນວໃດ?
- ຊີວດ
ິ ຂອງທ່ານເອງຈະມີຄວາມແຕກຕ່າງກັນບໍ່? ຊີວດ
ິ ມີຄວາມແຕກຕ່າງຈາກພວກແມ່ຍງິ ອື່ນແນວ
ໃດ ທ່ານຮູ້ບໍ່? ສໍາລັບລູກສາວຂອງທ່ານ? ສໍາລັບແມ່ຂອງທ່ານ?
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ແຕ້ມຮູບໂດຍບໍ່ມີກ່ອງຈໍາແນກເພດ. ທ່ານຈະຕ້ອງການຖາມກຸ່ມເຫຼົ່ານັ້ນ ເພື່ອສ້າງພາບໃໝ່ຂຶ້ນ ເພື່ອສະ
ແດງໃຫ້ເຫັນວ່າຊີວິດຈະເປັນແນວໃດ ຖ້າປາສະຈາກກ່ອງຈໍາແນກເພດ. ເອົາເຈ້ຍແຜ່ນໃຫຍ່ໃຫ້ ແລະ
ບອກໃຫ້ພວກເຂົາແຕ້ມຮູບແນວຄວາມຄິດຂອງພວກແມ່ຍິງໃນໂລກໜຶ່ງຕ່າງຫາກ ທີ່ພວກແມ່ຍິງມີເສລີ
ພາບດັ່ງດຽວກັນ, ອໍານາດ, ຄວາມຄາດໝາຍຕ່າງໆ ແລະຄວາມຮັບຜິດຊອບຕ່າງໆ ເຊັ່ນຜູ້ຊາຍ. ທ່ານ
ສາມາດຖາມພວກເຂົາ ເພື່ອແຕ້ມແນວຄວາມຄິດຂອງຜູ້ຊາຍຄືກັນ.
ມີຄວາມຮູ້

ສະຫຼາດ

ຫົວລ້ານ

ໃຈດີ

ໃຊ້ກຳລັງ

ຄົວກິນດີ

ມີໃຈໂອບເອື້ອ
ອາລີ

ແຂງແຮງ

ຮຽນໜັກ

ແກ້ບັນຫາ

ຊຳນານງານ

ມີວຽກດີ

ເປັນແມ່

ບໍ່ໄດ້ບໍ່ຍອມ
ເຊື່ອໝັ້ນ
ແນວຄິດແມ່ຍິງ
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ເປັນຜູ້
ຕັດສິນ

ສະແດງຄວາມຮູ້ສຶກ

ອົດທົນ
ແບ່ງວຽກເຮືອນ

ເບິ່ງແຍງເດັກ
ທີ່ເຈັບເປັນ

ມີຄວາມສາມາດ

ມີວິຊາ
ສະເພາະ

ແບ່ງເງິນ

ກ້າຫານ

ມັກຊ່ວຍ

ຈົງຮັກພັກດີ

ເຮັດວຽກໜັກ
ບໍ່ມັກເມົາເຫຼົ້າ

ເຂົ້າໃຈໄວ
ແນວຄິດຜູ້ຊາຍ

ຕອນສຸດທ້າຍ, ບອກໃຫ້ກຸ່ມຕ່າງໆໃຫ້ແລກປ່ຽນວິໄສທັດ ແລະຮູບແຕ້ມຕ່າງໆນັ້ນ. ທ່ານສາມາດ
ຖາມທຸກໆຄົນໃຫ້ເວົ້າວ່າຈະມີຫຍັງແຕກຕ່າງກັນສໍາລັບສຸຂະພາບຂອງພວກແມ່ຍິງ ແລະເດັກຍິງ ແລະ
ສໍາລັບສຸຂະພາບຂອງພວກຜູ້ຊາຍ ແລະເດັກຊາຍ. ຕ້ອງແນ່ໃຈວ່າຕ້ອງປ່ອຍເວລາໃຫ້ຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມທັງ
ຫຼາຍໄດ້ແບ່ງປັນຄວາມຮູ້ສຶກຂອງພວກເຂົາ ໃນຂະນະທີ່ທໍາກິດຈະກໍາ ແລະແມ່ນຫຍັງທີ່ພວກເຂົາຄິດ
ເຖິງໃນເວລານີ້ ພາຍຫຼັງການສົນທະນາ ແລະແຕ້ມຮູບແລ້ວ.

47
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ບົດບາດຍິງຊາຍ ແລະສຸຂະພາບ

ບົດບາດຍິງຊາຍ ແລະໜ້າວຽກ
ຢູ່ໃນທຸກໆຊຸມຊົນ, ມີວຽກຈຳນວນໜຶ່ງທີ່ຖືວ່າເປັນ “ໜ້າວຽກຂອງພວກຜູ້ຊາຍ” ແລະ ໜ້າວຽກອື່ນໆ
ແມ່ນມອບໝາຍໃຫ້ເປັນ “ໜ້າວຽກຂອງພວກແມ່ຍິງ” ຄວາມແຕກຕ່າງ ໃນຄວາມປະສົງເຫຼົ່ານີ້ ແມ່ນເປັນວຽກ
ພາກສ່ວນໜຶ່ງ ທີ່ຊັກພາໃຫ້ເກີດມີບົດບາດຍິງຊາຍ.
ໜ້າວຽກທີ່ແມ່ຍິງຫຼາຍຄົນເຮັດ-ການເບິ່ງແຍງດູແລເດັກ ແລະວຽກທີ່ຈະເປັນຂອງຄອບຄົວ ໃນແຕ່ລະ
ວັນ-ບໍ່ໄດ້ຖືວ່າເປັນວຽກທີ່ມີຄຸນຄ່າສູງ ຫຼື ບໍ່ໄດ້ຄິດວ່າ ເປັນໜ້າວຽກ. ນີ້ກໍແມ່ນສາເຫດໜຶ່ງທີ່ເຮັດໃຫ້ສະຖາ
ນະພາບຂອງແມ່ຍິງມີຄວາມຕໍ່າຕ້ອຍ ແລະບໍ່ມີຄວາມຍຸຕິທຳໃນການແບກຫາບວຽກຈົນເກີນໄປ. ການເຮັດ
ການປຶກສາສົນທະນາເລື່ອງບົດບາດຍິງຊາຍ ແລະໜ້າວຽກສາມາດຊ່ວຍໃຫ້ຜູ້ເຂົ້າຝຶກອົບຮົມຄິດ ກ່ຽວກັບ
ການປ່ຽນແປງຊີວິດການເປັນຢູ່ຂອງພວກແມ່ຍິງ ຊຶ່ງໝາຍເຖິງການປັບປຸງສຸຂະພາບຂອງພວກແມ່ຍິງໃຫ້
ເຂັ້ມແຂງຂຶ້ນໄດ້.
ຢ່າລົບກວນພໍ່ຂອງ
ເຈົ້າເພິ່ນເຮັດວຽກ
ໜັກ ແລະ ຕ້ອງການ
ມີເວລາພັກຜ່ອນ”

ກິດຈະກາ.
ໍ

ການດໍາລົງຊີວິດປະຈໍາວັນ

ເຮັດບັນຊີລາຍການເຄື່ອນໄຫວປະຈໍາວັນທີ່ພວກຜູ້ຊາຍ ແລະແມ່ຍິງເຮັດໃນແຕ່ລະມື້ ທີ່ຈະນຳໃຊ້ເປັນ
ເຄື່ອງມືທີ່ດີ ສໍາລັບການອະທິບາຍເຖິງໜ້າວຽກ ແລະເພດ. ບາງຄັ້ງຄາວພວກຜູ້ຊາຍ ຫຼື ແມ່ຍິງອາດ
ຈະບໍ່ມີຄວາມຄິດເຫັນທີ່ດີ ກັບເພດອື່ນໄດ້ເຮັດວຽກຫຍັງໝົດມື້! ທ່ານສາມາດດັດແກ້ ກິດຈະກໍານີ້ໄດ້
ກັບແມ່ຍງິ ຜູໜ
້ ງຶ່ -ມີແຕ່ກມ
ຸ່ ເທົ່ານັ້ນທີ່ຈະສາມາດປູກຝັງຈິດສໍານຶກກ່ຽວກັບຄວາມຮັບຜິດຊອບຂອງພວກ
ເຂົາກັບຄົນຢູ່ໃນເຮືອນ ຊຶ່ງຈະເປັນໜ້າວຽກທີ່ມີຄຸນຄ່າໄດ້.
1

ແບ່ງກຸມ
່ ຂອງທ່ານອອກເປັນກຸມ
່ ນ້ອຍໆ ບໍ່ວາ
່ ພວກຜູຊ
້ າຍ ຫຼື ແມ່ຍງິ . ຖາມກຸມ
່ ຂອງພວກຜູຊ
້ າຍ ໃຫ້ເຮັດ
ບັນຊີລາຍຊື່ຂອງກິດຈະກໍາທັງໝົດ ເອກະລັກຂອງຜູ້ຊາຍຜູ້ໜຶ່ງ ທີ່ໄດ້ສໍາເລັດວຽກງານຂອງຕົນຢູ່ໃນ
ວັນທໍາມະດາ, ເລີ່ມຕົ້ນຕັ້ງແຕ່ເວລາເຂົາຕື່ນນອນ ແລະສິ້ນສຸດລົງເມື່ອເຂົາໄປນອນ. ຖາມພວກແມ່ຍິງ
ໃຫ້ເຮັດໃນສິ່ງດຽວກັນສໍາລັບພວກແມ່ຍິງເອງ.
ທ່ານອາດຈະຖາມຄົນເພື່ອຄິດກ່ຽວກັບໃຊ້ເວລາດົນ
ປານໃດໃນການເຮັດກິດຈະກໍາ, ມັນເກີດຂຶ້ນຢູ່ໃສ, ແລະແມ່ນໃຜຊ່ວຍພວກເຂົາເຮັດກິດຈະກໍາ.

2

ເມື່ອສໍາເລັດບັນຊີລາຍຊື່ລາຍຊື່ກດ
ິ ຈະກໍາທໍາອິດສໍາເລັດລົງ, ບອກໃຫ້ກມ
ຸ່ ພວກຜູຊ
້ າຍໃຫ້ເຮັດບັນຊີລາຍ
ຊື່ຂອງກິດຈະກໍາຄັ້ງທີສອງທັງໝົດ ທີ່ຄດ
ິ ວ່າແມ່ຍງິ ເຮັດໄດ້ໃນເວລາດຽວກັນ, ແລະບອກກຸມ
່ ພວກແມ່ຍງິ
ເຮັດບັນຊີລາຍຊື່ກິດຈະກໍາຂອງພວກຜູ້ຊາຍ.

3

ເມື່ອໃດບັນຊີລາຍຊື່ໄດ້ສໍາເລັດລົງ, ຈົ່ງໃຫ້ເຂົາແລກປ່ຽນຄວາມຄິດເຫັນຢູ່ໃນກຸ່ມໃຫຍ່.

ບົດບາດຍິງຊາຍ ບໍ່ແມ່ນວິຊາ ຊີວະວິທະຍາ

ກິດຈະກາ.
ໍ

ການດໍາລົງຊີວິດປະຈຳວັນ (ຕໍ່)

4

ປຶກສາສົນທະນາບັນຊີລາຍຊື່ກິດຈະກໍາ. ຖາມຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມຝຶກອົບຮົມ ຖ້າຫາກວ່າພວກເຂົາມີຄວາມປະ
ຫຼາດໃຈກັບບັນຊີລາຍຊື່ກດ
ິ ຈະກໍາ ຫຼື ວຽກອັນໃດ ທີ່ນອນຢູໃ່ ນບັນຊີກດ
ິ ຈະກຳ. ຖາມແມ່ຍງິ ວ່າພວກເຂົາ
ເຮັດໜ້າວຽກຕາມຊີລາຍຊື່ກິດຈະກໍາຂອງວຽກຜູ້ຊາຍໄດ້ດີຢ່າງໃດ? ແລະ ຖາມ ກຸ່ມຜູ້ຊາຍວ່າພວກເຂົາ
ສາມາດເຮັດວຽກຂອງພວກແມ່ຍິງໄດ້ດີຢ່າງໃດ?

5

ປຶກສາສົນທະນາ ເລື່ອງຢູ່ໃນບັນຊີໜ້າວຽກ, ມີກິດຈະກຳຫຍັງແດ່ທີ່ແຕກຕ່າງກັນ ທີ່ແມ່ຍິງສາມາດເຮັດ
ແລະວຽກຫຍັງທີ່ຜູ້ຊາຍເຮັດໄດ້? ເປັນຫຍັງໜ້າວຽກຂອງພວກແມ່ຍິງ ແລະພວກຜູ້ຊາຍຈຶ່ງມີວຽກແຕກ
ຕ່າງກັນ? ແມ່ນບັນຊີລາຍຊື່ກິດຈະກໍາຫຍັງທີ່ເປັນໜ້າວຽກພວກຜູ້ຊາຍ ທີ່ພວກແມ່ຍິງປະຕິບັດໄດ້ດີ?
ແມ່ນບັນຊີລາຍຊື່ກດ
ິ ຈະກໍາຫຍັງຂອງໜ້າວຽກພວກແມ່ຍງິ ທີ່ພວກຜູຊ
້ າຍປະຕິບດ
ັ ໄດ້ດ?ີ ເປັນຫຍັງພວກ
ເຂົາຈຶ່ງເຮັດໄດ້ ແລະເຮັດບໍ່ໄດ້?

3

ປຶກສາສົນທະນາເບິ່ງຄວາມແຕກຕ່າງອື່ນໆ ລະຫວ່າງພວກແມ່ຍິງ ແລະພວກຜູ້ຊາຍທີ່ໄດ້ພົວພັນກັບ
ແຕ່ລະຝ່າຍ. ຕົວຢ່າງ, ຖາມວ່າກຸ່ມໃດ ທີ່ມີເວລາຫວ່າງເພື່ອພັກຜ່ອນຕາມອັດທະຍາໄສ? ຖາມວ່າແມ່ນ
ກຸ່ມໃດທີ່ແບກຮັບພາລະຫຼາຍກວ່າກັນ?
ຜູ້ເຂົ້າຝຶກອົບຮົມມີຄວາມຄິດເຫັນກ່ຽວກັບຄວາມແຕກຕ່າງ
ເຫຼົ່ານັ້ນ ແມ່ນຖືກຕ້ອງເໝາະສົມບໍ? ຍ້ອນເຫດຜົນອັນໃດ ຫຼື ບໍ່ມີເຫດຜົນ?

7

ກ່ອນສີ້ນສຸດບົດຮຽນ, ຈົ່ງຖາມກຸ່ມຖ້າຫາກວ່າເຂົາຕ້ອງການປ່ຽນແປງໜ້າວຽກປະຈຳວັນ ແລະໜ້າທີ່
ວຽກເກີນແຮງ? ຈົ່ງຖາມໃຫ້ເຂົາອະທິບາຍວ່າ ການປ່ຽນແປງນັ້ນສາມາດສ້າງຜົນປະໂຫຍດໃຫ້ແກ່ແມ່
ຍິງ ແລະຜູຊ
້ າຍບໍ? ມີບນ
ັ ຫາຄ້າງຄາຫຍັງແດ່?. ຈົ່ງປຶກສາສົນທະນານຳແຕ່ລະຄົນໃຫ້ເຮັດບັນຊິລາຍການ
ໜ້າວຽກ ທີ່ອາດມີການປ່ຽນແປງເກີດຂື້ນ. ມີວຽກຫຍັງອີກທີ່ຄວນປ່ຽນແປງ ແລະຈະຊ່ວຍໃຫ້ກຸ່ມສາ
ມາດຊ່ວຍໃຫ້ມີການປ່ຽນແປງໃນທົ່ວຊຸມຊົນ.

ຂ້ອຍບໍ່ເຄີຍຄິດວ່າ
ວຽກທີ່ພວກແມ່ຍິງເຮັດ
ຖືວ່າເປັນໜ້າວຽກງານ.

ຂ້ອຍຄິດສະເໝີວ່າພວກຜູ້ຊາຍ
ມີຄວາມຕ້ອງການອາຫານຕື່ມ ແລະ
ພັກຜ່ອນຕື່ມ ຍ້ອນວ່າພວກເຂົາ
ເຮັດວຽກໜັກກວ່າ. ແຕ່ປະຈຸບັນນີ້
ຂ້ອຍເຫັນວ່າແມ່ຍິງກໍເຮັດວຽກໜັກ
ແຕ່ຊໍ້າຜັດກິນນ້ອຍ ແລະ ເວລາ
ພັກຜ່ອນກໍມີໜ້ອຍ.

ເຖິງແມ່ນວ່າຂ້ອຍເຮັດວຽກ
ໝົດມື້ຢູ່ໃນເມືອງ, ຂ້ອຍ
ກໍຍັງຍັງເຮັດວຽກຢູ່ໃນເຮືອນ
ແລະບໍ່ເຄີຍໄດ້ຮັບການ
ພັກຜ່ອນ.

ເບິ່ງຄືວ່າພວກແມ່ຍິງເຮັດ
ວຽກເພີ່ມຫຼາຍຊົ່ວໂມງ
ແລະ ພັກຜ່ອນໜ້ອຍ. ເລື່ອງ
ນີ້ລະ ເປັນເລື່ອງທີ່ບໍ່ມີ
ຄວາມຍຸຕິທຳເລີຍ!
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ບົດບາດຍິງຊາຍ ແລະສຸຂະພາບ

ອົງການສາຍດ້າຍແດງ (Read Thread) ໄດ້ເຕົ້າໂຮມພວກແມ່ຍິງ ເພື່ອສຸຂະພາບ ແລະ
ສິດທິ ຢູ່ໃນປະເທດ ກູຢານາ
ປະຊາຊົນຢູ່ ກູຢານາ, ອາເມຣິກາໃຕ້ ຊຶ່ງປະກອບມີຊົນເຜົ່າສ່ວນໜ້ອຍຫຼາຍກຸ່ມ ດ້ວຍປະເພນີ
ແລະຮີດຄອງຕ່າງກັນ. ກຸ່ມໜຶ່ງເກືອບວ່າທັງໝົດໄດ້ຍົກຍ້າຍມາຈາກ ຊາວອາຟຣີກາ ລົງມານໍາພວກເຂົາ
ມາເພື່ອມາເປັນພວກທາດ, ພວກໜຶ່ງອີກແມ່ນເປັນຊາວອິນເດັຽອົບພະຍົບ ແລະກຸ່ມທີສາມແມ່ນພວກ
ຕົ້ນກໍາເນີດຂອງຊາວກູຢານາຫຼາຍໆປີຜາ
່ ນມາ ກຸມ
່ ຊົນກຸມ
່ ນອ້ຍທີ່ແຕກຕ່າງກັນເຫຼົ່ານີ້ ໄດ້ເກີດມີສະພາບ
ທີ່ບໍ່ລົງຮອຍກັນຢ່າງຮຸນແຮງ, ແລະພວກແມ່ຍິງເອງກໍບໍ່ຮູ້ສຶກວ່າ
ຕົນເອງຢູ່ໃນຖານະຕໍ່າຫຼາຍ. ອົງການຈັດຕັ້ງໜຶ່ງ
ທີ່ມີຊື່ວ່າ ອົງການ ເຣດ ທະເລດ ຫຼື “ສາຍ
ດ້າຍສີແດງ” ຕ້ອງການຊອກຫາທາງ
ອອກ ເພື່ອເຕົ້າໂຮມພວກແມ່ຍິງ ແລະ
ເຮັດວຽກກັບພວກເຂົາ ເພື່ອຍົກສະ
ຖານະພາບຂອງພວກແມ່ຍິງກູຢານາ
ໝົດທຸກຄົນ. ອົງການ ສາຍດ້າຍແດງ
ໄດ້ສ້າງຕັ້ງວຽກງານການສໍາຫຼວດອັນ
ໜຶ່ງຂຶ້ນ ເພື່ອສຶກສາວ່າ ພວກແມ່ຍິງທັງ
ຫຼາຍໄດ້ນຳໃຊ້ເວລາຂອງພວກເຂົາເຈົ້າແນວໃດ. ສະມາຊິກຂອງ ອົງການ ສາຍດ້າຍແດງ ໄດ້ໄປພົບປະ
ກັບພວກແມ່ຍິງ ທັງໝົດທົ່ວປະເທດ ເພື່ອຖາມພວກເຂົາວ່າພວກເຂົາໄດ້ເຮັດຫຍັງຕະຫຼອດມື້. ພວກສະ
ມາຊິກຂອງອົງການໄດ້ຄົ້ນພົບວ່າ
ເວລາຂອງພວກແມ່ຍິງເກືອບທັງໝົດແມ່ນໄດ້ຄ້າຍຄືກັນ:
ພວກ
ນາງຕຶ່ນແຕ່ເຊົ້າ, ຊອກເອົານໍ້າ ຫຼື ນໍ້າມັນ, ຄົວກິນ, ແຕ່ງພາເຂົ້າໃຫ້ຄອບຄົວ, ທໍາຄວາມສະອາດ, ດູແລ
ສວນຄົວນ້ອຍໆແລະເຮັດວຽກອື່ນໆທີ່ໄດ້ຮັບຄ່າແຮງງານ, ຊັກເຄື່ອງ, ເບິ່ງແຍງພວກເດັກນ້ອຍ, ແລະກໍ
ເຮັດວຽກອື່ນໆຫຼາຍຢ່າງ. ສາມາດເວົ້າໄດ້ວ່າແມ່ຍິງເກືອບທັງໝົດແມ່ນຕ້ອງໄດ້ເຮັດວຽກ 15 ຫາ 16
ຊົ່ວໂມງໃນແຕ່ລະມື້. ອົງການສາຍດ້າຍີແດງ ໄດ້ສະແດງຜົນສະຫຼຸບຂອງການສໍາຫຼວດຕໍ່ພວກແມ່ຍິງ
ແລະໄດ້ຖາມພວກແມ່ຍິງວ່າ “ເປັນຫຍັງພວກເຮົາຈຶ່ງແບ່ງພັກຝ່າຍເຮົາເອງ? ພວກເຮົາຕ່າງກໍເຮັດວຽກ
ແນວດຽວກັນ” ໂຄງການນີ້ ໄດ້ກາຍເປັນການເຕົ້າໂຮມອັນໃຫຍ່ຫຼວງ. ອົງການ ສາຍດ້າຍແດງ ໄດ້ເຕີບ
ໃຫຍ່ຂນ
ຶ້ ໃນທ່າທີ່ເຂັ້ມແຂງ, ລວມທັງການຫາເງິນ ແລະສາມາດຍຸຕຄ
ິ ວາມຮຸນແຮງທາງເພດໂດຍພື້ນຖານ.

ບົດບາດຍິງຊາຍ ມີການປ່ຽນແປງຕາມການເວລາ.
ບົດບາດຍິງຊາຍ ໄດ້ກໍານົດສະຖານະພາບທາງເພດຂອງແມ່ຍງິ ຕໍ່າ, ຊຶ່ງໝາຍຄວາມວ່າ ມີໂອກາດ
ເຂົ້າເຖິງການເບິ່ງແຍງສຸຂະພາບໜ້ອຍ, ມີເວລາໜ້ອຍທີ່ຈະຮັບຜິດຊອບຕໍ່ຮ່າງກາຍຂອງຕົນເອງ, ເຮັດ
ວຽກຫຼາຍຊົ່ວໂມງໂພດ ແລະໂອກາດຕັດສິນບັນຫາກໍໜອ
້ ຍ. ເພື່ອຍົກລະດັບສຸຂະພາບຂອງແມ່ຍງິ ໃນຊຸມ
ຊົນ, ພວກເຂົາຕ້ອງການປ່ຽນແປງບົດບາດຍິງຊາຍ, ໂດຍສະເພາະເລື່ອງຄວາມເຈັບປວດຈາກຜູ້ຊາຍ.
ສິ່ງນີ້ອາດເບິ່ງຄືວ່າແກ້ໄຂໄດ້ຍາກ ແຕ່ກຳສາມາດແກ້ໄຂໄດ້ ຖ້າເຮົາຮູ້ບົດບາດຍິງຊາຍບໍ່ແມ່ນເລື່ອງ ຊີວະ
ວິທະຍາ-ຊຶ່ງເປັນໄປຕາມທີ່ພວກເຮົາຄິດ ກ່ຽວກັບການເປັນເພດຊາຍ ຫຼື ເພດຍິງ ມາຈາແນວຄິດຂອງ
ພວກເຮົາ ກ່ຽວກັບ ພວກຜູ້ຊາຍ ຫຼື ແມ່ຍິງ, ບໍ່ແມ່ນມາຈາກທໍາມະຊາດ. ມັນຍັງຊ່ວຍໃຫ້ພວກເຮົາຈົດຈໍາ
ໄດ້ວ່າ ບົດບາດຍິງຊາຍ ໄດ້ຖືກປ່ຽນແປງຕາມການເວລາ ຢູ່ໃນທຸກໆສ່ວນຂອງໂລກ. ຖ້າຫາກພວກເຮົາ
ມີການປຶກສາສົນທະນາ ອະດີດທີ່ຜ່ານມາ ກັບປັດຈຸບັນ ຈະສາມາດຊ່ວຍຜູ້ເຂົ້າຝຶກອົບຮົມ ເຫັນບົດບາດ
ຍິງຊາຍມີການປ່ຽນແປງ ແລະການປ່ຽນແປງສິ່ງຕ່າງໆຜ່ານມາສາມາດປັບປຸງສຸຂະພາບໃຫ້ແກ່ເພດຍິງ..

ບົດບາດຍິງຊາຍ ບໍ່ແມ່ນວິຊາຊິວະວິທະຍາ

ກິດຈະກາ.
ໍ

ວິທີທາງການເປັນຢູ່ຂອງພວກເຮົາ

ຢູ່ໃນກິດຈະກໍາ ໂອປາ ພວກແມ່ຍິງອາວຸໂສ ນັ່ງຢູໃນວົງມົນ ແລະສົນທະນາກັນ ວ່າຄວາມເປັນແມ່ໃນອະ
ດີດຜ່ານມາເປັນຄືແນວໃດ. ພວກແມ່ຍິງໜຸ່ມນັ່ງຢູທາງນອກວົງມົນ ແລະຟັງ, ແລະ ຈາກນັ້ນກໍຖາມ
ຄໍາຖາມຕ່າງໆ. ພາຍຫຼັງທີ່ໄດ້ຮັບຄຳຕອບຂອງຄຳຖາມຂອງພວກເຂົາ, ກຸ່ມຈຶ່ງປ່ຽນບ່ອນກັນ-ຊຶ່ງພວກ
ແມ່ຍິງໜຸ່ມສາມາດແລກປ່ຽນຄໍາຄິດເຫັນຂອງພວກເຂົາທີ່ກ່ຽວກັບສິ່ງຕ່າງໆທີ່ໄດ້ຖືກປ່ຽນແປງແລ້ວ,
ໃນຂະນະທີ່ພວກແມ່ຍິງອາວຸໂສພາກັນນັ່ງຟັງ.
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ກຽມໃຫ້ພວກແມ່ຍິງອາວຸໂສ, ແລ້ວບອກໃຫ້ພວກເພິ່ນເລົ່າບົດຮຽນຄວາມເປັນແມ່ ກ່ຽວກັບການເປັນ
ເພດຍິງ ແລະການເປັນແມ່ຍິງ ແລະຖາມເພີ່ນວ່າຊີວິດພວກເພິ່ນຕ່າງຈາກຊີວິດແມ່ຂອງເພິ່ນຄືແນວໃດ?
ແມ່ນຫຍັງໄດ້ປ່ຽນແປງຊີວິດຂອງເພິ່ນ ມີຄວາມແຕກຕ່າງກັນ ມັນເກິດຂຶ້ນໄດ້ຢ່າງໃດ?
ຖາມວ່າ ຖ້າຫາກມີວິທີ ຂອງພວກເພິ່ນ, ເພື່ອນ ຫຼືແມ່ຂອງພວກເພິ່ນ ທຳການ ຕໍ່ຕ້ານ ຄວາມປະສົງຂອງຊຸມ
ທີ່ມີຕໍ່ເພດຍິງ ພວກເຂົາເຈົ້າ ຄວນລະເມີດ ບົດບາດຍິງຊາຍ ທີ່ເປັນຮິດຄອງປະເພນີມາແລ້ວ ຄືແນວໃດ?
ແລະ ຈະມີຫຍັງເກີດຂື້ນກັບພວກເຂົາ.
ທ່ານອາດສະເໜີໃຫ້ກຸ່ມແມ່ຍິງອາວຸໂສນັ້ນ ແນະນຳພວກແມ່ຍິງໜຸ່ມກ່ຽວກັບການປ່ຽນແປງຮິດຄອງ
ປະເພນີ ແລະວິທີການຕ່າງໆ ເພື່ອສ້າງຄວາມເປັນຄູ່ຮັກທີ່ດີ ແລະຄວາມສຸກສັນແບບຖືກໃຈ ລະຫວ່າງ
ພວກເດັກຊາຍ ແລະຍິງສາວ. ເຮັດແນວໃດເຮັດໃຫ້ວິທີການຕ່າງໆປ່ຽນແປງວິທີການຮ່ວມເພດ, ການມີ
ເພດສຳພັນ ແລະການສ້າງຄອບຄົວ. ໃນໄລຍະຜ່ານມາ ພວກຜູ້ຍິງເຮັດແນວໃດ ເພື່ອເບິ່ງແຍງສຸຂະພາບ
ຂອງພວກເຂົາ?
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ເມື່ອເຖິງຜຽນຂອງພວກແມ່ຍິງໜຸ່ມເຂົ້າໄປຢູ່ໃນ ໂອປາ, ບອກພວກເຂົາໃຫ້ເລີ່ມຕົ້ນບອກກ່າວແກ່ກຸ່ມວ່າ
ພວກເຂົາຢາກເປັນຄືແນວໃດທີ່ເປັນຜູ້ຍິງ ແລະແມ່ນຫຍັງທີ່ບໍ່ຍຸຕິທຳຕໍ່ແມ່ຍິງຄົນໜຶ່ງ ມີແນວຄວາມ
ຄິດຫຍັງທີ່ເປັນຜູ້ຍິງຄົນໜຶ່ງແມ່ນແຕກຕ່າງແນວຄິດຂອງສະໄໝແມ່ເຖົ້າ ແລະຕ່າງຈາກຜູ້ອື່ນ ທີ່ຢູ່ໃນຊຸມ
ຊົນຂອງພວກເຂົາເດ?
ຖາມພວກເຂົາໃຫ້ເວົ້າເຖິງເປົ້າໝາຍສໍາລັບອະນາຄົດ. ພວກແມ່ຍິງແບບໃດ ທີ່ພວກເຂົາຊື່ນຊົມນໍາ? ເປັນ
ຫຍັງ? ພວກເຂົາຫວັງຫຍັງ ກັບຄູ່ເສກສົມ ຫຼື ສາມີ? ພວກເຂົາວາດພາບເຖິງພາບຊີວິດໃນອະນາຄົດທີ່ມີ
ສຸກຂະພາບດີ ຢາກໄດ້ຄືແນວໃດ?

3

ສຸດທ້າຍ, ໃຫ້ຖາມໝົດທຸກຄົນຢູ່ໃນກຸ່ມວ່າ ແມ່ນກິດຈະກໍາຫຍັງແນ່ທີ່ສະແດງໃຫ້ເຫັນວ່າເປັນບົດບາດ
ຍິງຊາຍ ແລະມັນໄດ້ປ່ຽນແປງແນວໃນເວລາທີ່ຜ່ານມາ, ແລະພວກເຮົາສາມາດຊ່ວຍຫຍັງແດ່ ເພື່ອໃຫ້
ມີການປ່ຽນແປງ ໃນໄລຍະຊີວິດຂອງພວກເຮົາ.
ຂ້ອຍເຮັດວຽກກັບກຸ່ມແມ່ຍິງ ທີ່ບໍ່ຕ້ອງການພົບກັບກຸ່ມແມ່ຍິງອາວຸໂສ, ແທນທີ່ວ່າ, ເດັກຍິງ
ແຕ່ລະຄົນຈະສໍາພາດແມ່ເຖົ້າຂອງເຂົາ ຫຼື ແມ່ຍິງຜູ້ສູງອາຍຸ ທີ່ນາງຮູ້. ພວກຍິງໜຸ່ມສາມາດ
ແບ່ງປັນຄວາມຮູ້ທີ່ພວກເຂົາຮຽນມາ ໂດຍວິທີທາງໃດກໍໄດ້ຕາມທີ່ຕ້ອງການ.
ບາງຄົນກໍຂຽນບົດກະວີ, ຊຸມອື່ນກໍຂຽນສໍາພາດ ຄືກັນກັບບົດສະເໜີ ທີ່ວາລະສານ
ແລະຈໍານວນໜຶ່ງໃຊ້ບົດລະຄອນ ແລະສະແດງບົດບາດແບບແມ່ເຖົ້າຂອງພວກເຂົາ.
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ບົດບາດຍິງຊາຍ ແລະສຸຂະພາບ

ເພດຍິງຊາຍ, ພະລັງ ແລະສຸຂະພາບ
ປະເພນີນຍ
ິ ມ
ົ ອັນໜຶ່ງກໍຄຄ
ື ວາມເປັນເພດຊາຍ ແມ່ນມັກມີອໍານາດ ແລະພວກຜູຊ
້ າຍທັງຫຼາຍນໍາໃຊ້ອໍາ
ນາດໃນຖານະຕໍາແໜ່ງຢູ່ໃນຊຸມຊົນໜຶ່ງຢູ່ສະເໝີ. ຍົກຕົວຢ່າງ, ຜູ້ນໍາຊຸມຊົນ ແລະພະນັກງານລັດຖະບານ
ສ່ວນຫຼາຍກໍແມ່ນຜູ້ຊາຍແມ່ນມີຈຳນວນຫຼາຍກວ່າແມ່ຍິງ. ພວກຜູ້ຊາຍຄອຍຖ້າແຕ່ເຮັດໜ້າທີ່ເປັນຜູ້ຕັດສີນ
ໃຈວຽກງານ ໂດຍປາສະຈາກການປຶກສາຫາລືກບ
ັ ພວກແມ່ຍງິ ຫຼື ພິຈາລະນາວ່າມັນຈະສົ່ງຜົນກະທົບແນວ
ໃດຕໍ່ແມ່ຍິງ. ຢູ່ໃນຄອບຄົວໜຶ່ງ, ແມ່ນຜູ້ຊາຍ ຕ້ອງເປັນຜູ້ນໍາຢູ່ໃນຄອບຄົວສະເໝີ ແລະຕັດສີນວ່າຈະຫາເງິນ
ແລະໃຊ້ຈ່າຍແນວໃດ. ໃນຄູ່ຜົວເມຍໜຶ່ງ, ຜູ້ຊາຍຫວັງເປັນຜູ້ຄວບຄຸມເວລາທັງໝົດ ເມື່ອໃດ ແລະແນວໃດເວລາ
ໃດທີ່ຈະມີເພດສຳພັນ ຫຼື ການວາງແຜນຄອບຄົວ. ຄວາມມີອໍານາດທີ່ບໍ່ມີຄວາມຍຸຕິທຳເຫຼົ່ານີ້ ແມ່ນເປັນບັນ
ຫາຕົ້ນຕໍ ຂອງບັນຫາກ່ຽວກັບສຸຂະພາບ ແກ່ແມ່ຍິງສະເໝີ.
ເກືອບວ່າທຸກຄົນມີອໍານາດຈໍານວນໜຶ່ງ. ບັນຫາກໍມຢ
ີ ວ
ູ່ າ
່ ເຮັດແນວໃດອໍານາດນັ້ນຈະຖືກແບ່ງຂັ້ນຄຸມ
້
ຄອງ ແລະຖືກນໍາໃຊ້. ປຶກສາສົນທະນາອຳນາດແບບໃດສາມາດຊ່ວຍ ຜູເ້ ຂົ້າຝຶກອົບຮົມ ທີ່ເຫັນວ່າເປັນອໍານາດ
ທີ່ສາມາດຊ່ວຍຄົນສາມາດນຳໃຊ້ເພື່ອ ຫຼື ອຳນາດແບບໃດທີ່ເປັນອັນຕະລາຍຕໍ່ຄອບຄົວ.
ການມີອຳນາດເໜຶອກັນ ແລະກັນ ເປັນອຳນາດທີ່ອນ
ັ ຕະລາຍທີ່ສດ
ຸ . ປະຊາຊົນທັງຫຼາຍຄິດວ່າອຳນາດ
ປະເພດນີ້ ແມ່ນອຳນາດແຫ່ງການນາບຂູ່ຄົນອື່ນ, ເປັນການນຳພາທີ່ບໍ່ຖືກຕ້ອງ, ສ້າງຄວາມຮຸນແຮງ ຫຼື ຖືວ່າ
ເປັນການລົງໂທດ ເພື່ອບັງຄັບໃຫ້ຄົນໃດຄົນໜຶ່ງ ຫຼື ກຸ່ມຄົນໃດຄົນໜຶ່ງໃຫ້ເຮັດໃນສິ່ງໃດໜຶ່ງ ທີ່ພວກເຂົາບໍ່ມີ
ທາງເລືອກ.
ບຸກຄົນທີ່ມີອໍານາດຫຼາຍ ໃຊ້ລະບຽບການຕ່າງໆ, ຮີດຄອງ, ແລະ
ກົດໝາຍ ເພື່ອຮັກສາອໍານາດຂອງພວກເຂົາ ແລະຄວບຄຸມຄົນອື່ນໆ
ແລະການກະທໍາຂອງພວກເຂົາ. ພວກຄົນທີ່ມີອໍານາດນ້ອຍກວ່າ,
ເຊັ່ນ; ພວກແມ່ຍິງ, ແມ່ນຖືກກີດກັ້ນຈາກການຕັດສິນບັນຫາ ຫຼື
ບັງຄັບໃຫ້ ປະຕິບັດຕາມລະບຽບ, ຮີດຄອງ ແລະກົດໝາຍທີ່
ທີ່ພວກເຂົາປົກຄອງເພື່ອຊີວິດຂອງພວກເຂົາ, ລວມທັງການເຂົ້າ
ເຖິງການຮັກສາສຸຂະພາບຂອງເຂົາເອງ. ການນໍາໃຊ້ອໍານາດ
ດ້ວຍວິທີເຫຼົ່ານີ້ ສ່ວນໃຫຍ່ແມ່ນຖືວ່າເປັນ “ການກົດຂີ່ຂູດຮິດ”.
“ອໍານາດປະເພດນີ້ ແມ່ນຄວາມເຂັ້ມແຂງຫຼາຍ, ແລະ
ສາມາດສືບຕໍ່ໄປຍາວນານ, ທີ່ຄົນເຮົາ ຫຼື ກຸ່ມຄົນທີ່ມີອໍານາດ
ໜ້ອຍກວ່າ ຕ້ອງໄດ້ຍອມຮັບເອົາ
ມັນບໍ່ຍຸຕິທຳເລີຍ.
ຄວາມບໍ່ສະເໝີພາບ “ເປັນເລື່ອງທີ່
ພວກເຂົາທັງໝົດໄດ້ໄປເຂົ້າ
ໂຮງຮຽນ ແລະຂ້ອຍຕ້ອງຢູ່
ເຄີຍຊິນມາແລ້ວ”. ເມື່ອມີບັນຫານີ້
ເຮືອນ ແລະເຮັດວຽກ.
ເກີດຂຶ້ນ, ພວກເຂົາອາດບໍ່ເຊື່ອ ພວກ
ເຂົາບໍ່ມີທາງເລືອກ ຫຼື ມີຄວາມອາດສາ
ມາດເຮັດໃຫ້ມີການປ່ຽນແປງໄດ້ ແລະ
ອາດຈະຖີ້ມທັດສະນະນີ້ ໃຫ້ແກ່ຄົນອື່ນຕໍ່ໄປ.

ກັບເຂົ້າໄປເຮັດວຽກ
ກັນເຖີດ. ເວລາອາ
ຫານທ່ຽງໝົດແລ້ວ!

ບົດບາດຍິງຊາຍ, ອານາດ ແລະສຸຂະພາບ

ອໍານາດທີ່ມາຈາກພາຍໃນຄອບຄົວ ແມ່ນພຶດຕິກຳ ເພື່ອ
ສາມາດສະແດງອອກໃຫ້ເຫັນເຖິງຄວາມຮູ້ສຶກ ແລະແນວຄິດ
ຈິດໃຈ. ອໍານາດປະເພດນີ້ ເຮັດໃຫ້ຄົນສາມາດມອງເຫັນເປົ້າ
ໝາຍໃດໜຶ່ງຂອງຕົນ ແລະເຊື່ອໝັ້ນວ່າຕົນຕ້ອງສາມາດໄປເຖິງ
ເປົ້າໝາຍນັ້ນໄດ້. ຍິງໜຸ່ມ ແລະແມ່ຍິງທັງຫຼາຍຢູ່ໃນໂລກນີ້
ຢາກໄດ້ ອ ຳນາດປະເພດນີ້ ໃ ນເວລາໄປຮັ ບ ການສຶ ກ ສາແທນ
ທີ່ຈະມີການຂັດແຍ້ງກັນ, ຢາກຮັກສາຄອບຄົວໃນເວລາທີ່ຕົກຢູ່
ໃນສະພາວະຫຍຸ້ງຍາກແລະ ແລະຢາກຊອກຫາວິທີທາງເພື່ອ
ປົກປ້ອງສຸຂະພາບຂອງຕົນ ແລະສຸຂະພາບຂອງຄອບຄົວ ແລະ
ຊຸມຊົນຂອງພວກເຂົາເຈົ້າອີກດ້ວຍ.

ອໍານາດທີ່ມີຮ່ວມກັນ ຊຶ່ງໄດ້ຮັບມາຈາກການຮ່ວມກັນ
ເປັນໜຶ່ງດຽວກັບຄົນອື່ນຢູ່ໃນຊຸມຊົນ,
ເພື່ອຄວາມເປັນໜຶ່ງ
ດຽວ ແລະການຮ່ວມມືກັນ. ການມີອຳນາດແບບຮວມໝູ່ສາ
ມາດສ້າງຄວາມເຂັ້ມແຂງໃຫ້ແກ່ຄວາມອາດສາມາດ ເພື່ອເຮັດ
ກິດຈະກຳ ເພື່ອການປ່ຽນແປງທີ່ນໍາເອົາກຽດສັກສີ, ຄວາມ
ເປັນທຳ, ແລະ ມີສຸຂະພາບຂອງທຸກຄົນ ໃນທົ່ວຊຸມຊົນ.

ສຸຂະພາບເພື່ອໝົດທຸກຄົນ

ເພື່ອກວດກາຄືນຄວາມແຕກຕ່າງຂອງອໍານາດ,
ຈົ່ງເບິ່ງ ການມີອໍານາດສູງທຽບໃສ່ກັບຄວາມດ້ອຍ
ອໍານາດ (ໜ້າ 154).

ສໍາຫຼວດການເຊື່ອມຕໍ່: ບົດບາດຍິງຊາຍ, ອໍານາດ ແລະສຸຂະພາບ
ບັນດາກິດຈະກໍາ ໃນອີກ 4 ໜ້າຕໍ່ໄປ ສາມາດຊ່ວຍໃຫ້ກຸ່ມ້ສໍາຫຼວດຄວາມມຸ່ງຫວັງຂອງບົດບາດ
ຍິງຊາຍ, ຄວາມບໍ່ສະເໝີພາບທາງດ້ານອໍານາດ ແລະສອງຢ່າງນີ້ ສ້າງຜົນກະທົບຫຍັງເຖິງສຸຂະພາບ
ຂອງພວກແມ່ຍິງ. ພວກເຂົາສາມາດປະຕິບັດຮ່ວມກັນ ຫຼື ແຍກກັນປະຕິບັດໄດ້ ເພື່ອຊ່ວຍຄົ້ນຄວ້າພິຈາລະນາ
ການເຊື່ອມຕໍ່ລະຫວ່າງບັນດາບົດບາດຍິງຊາຍ, ອໍານາດ, ແລະສຸຂະພາບ. ທ່ານຍັງສາມາດດັດແກ້ກິດຈະ
ກໍາເຫຼົ່ານີ້ ເພື່ອຕິດຕາມເບິ່ງບັນຫາສະເພາະສຸຂະພາບຂອງພວກແມ່ຍິງ, ເຊັ່ນວ່າ ວິທີການອອກລູກແບບ
ປອດໄພ, ແລະຫຼັງຈາກນັ້ນ ປຶກສາສົນທະນາກັນວ່າບົດບາດຍິງຊາຍແບບໃດ ແລະອຳນາດແບບໃດທີ່ສ້າງ
ໃຫ້ເກີດມີບັນຫາ.
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ບົດບາດຍິງຊາຍ ແລະສຸຂະພາບ

ກິດຈະກາ.
ໍ

ຄວາມດຸນດ່ຽງຂອງໜ້າທີ່

“ກິດຈະກໍານີ້ ສາມາດຊ່ວຍໃຫ້ກຸ່ມສໍາຫຼວດຄືນ
ເບິ່ງຄວາມແຕກຕ່າງທາງດ້ານອຳນາດ ແລະຄວາມ
ຫວັງ ທີ່ແຕກຕ່າງກັນລະຫວ່າແມ່ຍິງ ແລະຜູ້ຊາຍ
ແມ່ນຫຍັງ ທີ່ບໍ່ສະເໝີພາບກັນ ທີ່ເປັນຜົນກະທົບທີ່
ບໍ່ດີໃສ່ສຸຂະພາບເພດຍິງ. ທ່ານອາດນຳພາສ້າງກິດ
ຈະກຳນີ້ ກັບ ກຸ່ມແມ່ຍິງ ແລະເດັກຍິງພຽງເທົ່ານັ້ນ
ຫຼື ອາດໃຫ້ມີຜູ້ຊາຍເຂົ້າມາຊ່ວຍ.
ເພື່ອກະກຽມ: ຈັດຕັ້ງໃຫ້ມີຄວາມດຸນດ່ຽງດ້ວຍນໍາ
ໃຊ້ກະປ໋ອງ 2 ໜ່ວຍ, ພ້ອມດ້ວຍເຊືອກ ແລະໄມ້ອັນ
ໜຶ່ງ. ກະປ໋ອງໜ່ວຍໜຶ່ງສໍາລັບບັນຈຸພາລະໜ້າທີ່
ຂອງພວກແມ່ຍິງ ແລະອີກໜ່ວຍໜຶ່ງບັນຈຸພາລະ
ໜ້າທີ່ສໍາລັບພວກຜູ້ຊາຍ. ເອົາເມັດໝາກຖົ່ວ ຫຼື
ກ້ອນຫີນທີ່ມີຂະໜາດດຽວກັນເອົາມາໃສ່ກະປ໋ອງ
ຈໍານວນເທົ່າໆກັນ. ນໍາເອົາບັດຕ່າງໆ ຫຼື ເຈ້ຍເປັນ
ຊິ້ນໆ (ເຈ້ຍທໍາມະດາຕັດອອກເປັນສອງສ່ວນສະເໝີກັນ)
1

ໃຫ້ເລົ່າເລື່ອງຂອງ ວັນນາ ທີ່ຕັ້ງທ້ອງທີ່ບໍ່ມີຄວາມປອດໄພ (ໜ້າ 220) ຫຼື ເລື່ອງລາວການມີເພດສໍາພັນ
ຂອງ ເອມມາ ແລະຄວາມເປັນເຈົ້າສາວທີ່ໂສກເສົ້າ (ໜ້າ 95) ເພື່ອຊ່ວຍໃຫ້ຜູ້ເຂົ້າຝຶກອົບຮົມໃຫ້ເຂົາເຈົ້າ
ຄິດເບິ່ງ ຄວາມບໍ່ສະເໝີພາບຂອງບົດບາດຍິງຊາຍ ທີ່ກະທົບຕໍ່ສຸຂະພາບຂອງແມ່ຍິງ.

2

ຖາມກຸ່ມກິດຈະກໍາ ໃຫ້ຄິດກ່ຽວກັບເລື່ອງຂອງສອງນາງນີ້ ແລະເລື່ອງຂອງຊີວິດຂອງພວກເຂົາເອງ ແລະ
ປະສົບການຕ່າງໆຂອງພວກເຂົານໍາອີກ. ຖາມພວກເຂົາເພື່ອໃຫ້ຄິດເບິ່ງຄວາມຫວັງຂອງບົດບາດຍິງ
ຊາຍ, ໃນບາງຢ່າງທີ່ບໍ່ອະນຸຍາດໃຫ້ແມ່ຍິງ ຫຼືຜູ້ຊາຍ ໃນການທີ່ຈະປົກປ້ອງສຸຂະພາຍແມ່ຍິງ. ຂໍ້ຈໍາກັດ
ສໍາລັບພວກຜູ້ຊາຍ ແລະແມ່ຍິງເຫຼົ່ານີ້ ສາມາດເຫັນໄດ້ວຽກເກິນທີ່ຈະແບກຫາບ ທີ່ຈະລະບຸອອກໃນ
ຄວາມຫວັງຂອງບົດບາດຍິງຊາຍ.

3

ຖາມສະມາຊິກອື່ນໆພາຍໃນກຸ່ມ ເພື່ອໃຫ້ເຂົາເຈົ້າ ສະເໜີ ຄວາມແບກຫາບຂອງວຽກ - ບົດບາດຍິງຊາຍ
ຫຼືຄວາມມຸ່ງຫວັງ ທີ່ຈະກະທົບຕໍ່ສຸຂະພາບຂອງແມ່ຍິງ. ອາດຈະສະເໜີໃຫ້ແຕ່ລະຄົນ ສະເໜີ ວຽກແບກ
ຫາບໃດໜຶ່ງ, ບອກໃຫ້ລາວຕື່ມເມັດຖົ່ວໃສ່່ກະປ໋ອງຝ່າຍແມ່ຍິງ ແລະກະປ໋ອງຝ່າຍຜູ້ຊາຍ, ອີງຕາມວ່າ
ໃຜແບກຫາບຫຼາຍກວ່າ. ຈົ່ງເພີ່ມເມັດຖົ່ວໃສ່ອີກຖ້າເຫັນວ່າ ສິ່ງນັ້ນມັນກະທົບໃສ່ແມ່ຍິງຫຼາຍທີ່ສຸດ. ຖ້າ
ຫາກວ່າມັນກະທົບໃສ່ຍິງໜຸ່ມຫຼາຍ ຜູ້ອື່ນໃນກອງປະຊຸມ, ຫຼື ກຸ່ມທີ່ເປັນເຜົ່າສ່ວນໜ້ອຍ ຍັງອະນຸຍາດ
ໃຫ້ຕື່ມເມັດຖົ່ວໃສ່ກະປ໋ອງນັ້ນຕື່ມອີກ.
ຈົ່ງຂຽນຊື່ວຽກທີ່ເກີນແບກຫາບ ໃສ່ເຈ້ຍແຂງ ຫຼື ເຈ້ຍແຜ່ນໜຶ່ງ ແລະ ຕິດໃສ່ເທິງຝາ, ທີ່ເປັນເບື້ອງຂອງ
ຂອງພວກແມ່ຍິງໃສ່ເບື້ອງໜຶ່ງ ແລະຂອງພວກຜູ້ຊາຍໃສ່ອີກເບື້ອງໜຶ່ງ. ບັນທຶກທີ່ໜ້າວຽກເກີນແບກ
ຫາບທີ່ແມ່ຍິງຕ້ອງເຮັດ ຍ້ອນຂາດອຳນາດ ຫຼື ຂາດເງິນຈະເຂົ້າຫາແຫຼ່ງວັດຖຸນັ້ນ.

ບົດບາດຍິງຊາຍ, ອານາດ ແລະສຸຂະພາບ

ກິດຈະກາ.
ໍ

ຄວາມດຸນດ່ຽງຂອງໜ້າທີ່ (ຕໍ່)
ພວກຜູ້ຊາຍ

ຕ້ອງການມີເພດ
ສໍາພັນເພື່ອສະ
ແດງຕົນວ່າເປັນ
ຜູ້ຊາຍ

ຮຸນແຮງເກິນ
ກວ່າຈະຄວບ
ຄຸມໄດ້
1

ດື່ມເພື່ອສ້າງ
ອາລົມ

ບໍ່ສາມາດ
ຮ້ອງຂໍຄວາມ
ຊ່ວຍເຫຼືອ

ພວກແແມ່ຍິງ
ບໍ່ໄດ້
ຮຽນສູງ

ມີອຳນາດຕ່ຳ
ທີ່ຈະຕັດສີນ

ຂາດອາ
ຫານ
ບໍ່ສາມາດ
ອອກຈາກ
ເຮືອນ

ບໍ່ມີເງິນເປັນ
ຂອງຕົນເອງ
ເຮັດວຽກ
ຫຼາຍຊົ່ວ
ໂມງໂພດ.

ບອກໃຫ້ກຸ່ມກິດຈະກໍາໃຫ້ເບິ່ງເຄື່ອງຊັ່ງນໍ້າໜັກ ແລະແມ່ນເບື້ອງໃດທີ່ມີຄວາມແບກຫາບໜັກກວ່າ. ອະ
ທິບາຍໂດຍການປຶກສາສົນທະນາ ເຖິງຄວາມບໍ່ສະເໝີພາບເຫຼົ່ານີ້, ທ່ານບໍ່ຄວນຕຳນິວິຈານຜູ້ຊາຍ ແຕ່
ຢາກໃຫ້ເຂົ້າໃຈເຖິງຄວາມປະສົງ ເຖິງບົດບາດຍິງຊາຍ ວ່າອັນໃດທີ່ມັນເປັນອັນຕະລາຍ ຕໍ່ສຸຂະພາບ
ຂອງເພດຍິງ ແລະເພດຊາຍ. ເມື່ອຄົນເຮົາບໍ່ກຳຈັດວຽກທີ່ເກີນແບກຫາບໃດໜຶ່ງ ແຕ່ລະຄົນ ແລະສຸຂະ
ພາບ ຂອງແຕ່ລະຄົນກໍຈະບໍ່ດີຂຶ້ນກວ່າເກົ່າ.
ທ່ານອາດລົງຄວາມເຫັນກັບຜົນສະທ້ອນອັນໜຶ່ງ ກ່ຽວກັບວ່າເຮັດແນວໃດເພື່ອສ້າງຄວາມສົມ
ດຸນໃຫ້ດີຂຶ້ນລະຫວ່າງພວກຜູ້ຊາຍ ແລະແມ່ຍິງ. ເກມ ໂດມີໂນ ທີ່ໄດ້ປະຕິບັດແມ່ນວິທີທາງທີ່ດີ ເພື່ອສຶບ
ຕໍ່ສໍາຫຼວດຄືນການເຊື່ອມຕໍ່ຕ່າງໆ ລະຫວ່າງບົດບາດຍິງຊາຍ, ຮູ້ຈັກສະຖານະພາບ ແລະສຸຂະພາບ
ຂອງພວກແມ່ຍິງ.

ເກມໂດມີໂນອັນໜຶ່ງ  ເພື່ອສໍາຫຼວດຄວາມສະເໝີພາບບົດບາດຍິງຊາຍ ແລະສຸຂະພາບຂອງພວກແມ່ຍງິ
ກິດຈະກໍາ “ຄວາມສົມດຸນຂອງການແບກຫາບພາລະໜ້າທີ່” ທັງຫຼາຍຊ່ວຍໃຫ້ກຸ່ມກິດຈະກໍາສາມາດ
ກວດກາ ສາເຫດຕ່າງຂອງພວກແມ່ຍິງ ໃນການເຂົ້າເຖິງຄວາມສະເໝີພາບທາງດ້ານອຳນາດ ແລະສຸຂະ
ພາບ, ເຊັ່ນການໄດ້ຮຽນໜ້ອຍ ແລະມີຫຼາຍວຽກທີ່ໃຫ້ເຮັດໂພດ. ໃນກິດຈະກໍາຕໍ່ໄປ, ທ່ານຈະສາມາດເຫັນໄດ້
ບັນຫາການແບກຫາບວຽກ ແລະສຸຂະພາບຂອງພວກແມ່ຍິງ. ກິດຈະກໍານີ້ ປະຕິບັດຕາມກະຕິກາຂອງເກມ
“ໂດມີໂນ”, ຍົກເວັ້ນ ແທນທີ່ຈະຂີດເສັ້ນດອດ, ແຕ່ຂ້າງຂອງ ໂດມີໂນ ໄດ້ມີສາເຫດ ຫຼື ຜົນກະທົບພົວພັນເຖິງ
ສຸຂະພາບຂອງແມ່ຍິງ. ສາເຫດທີ່ມາຈາກສະຖານະພາບຂອງພວກແມ່ຍິງຕໍ່າ ຫຼື ຄວາມປະສົງຂອງບົດບາດ
ຍິງຊາຍ. ຜົນກະທົບເຫຼົ່ານັ້ນ ແມ່ນເງື່ອນໄຂເຖິງບັນຫາດ້ານສຸຂະພາບ. ຜູ້ນຳພາຊຸດຝຶກອົບຮົມ ຕ້ອງນຳພາ
ເຮັດກິດຈະກໍານີ້ໃຫ້ມີຄວາມມ່ວນຊື່ນ ແລະມີສຽງຫົວເໝືອນດຽວກັນກັບການຫຼີ້ນເກມໂດມີໂນ ເພື່ອບໍ່ໃຫ້ຜູ້
ເຂົ້າຝຶກອົບຮົມສົນທະນາກ່ຽວກັບຄວາມດ້ອຍໂອກາດ ທາງດ້ານສະຖານະພາບຂອງເພດຍິງຢ່າງເຄັ່ງຂຶມ
ຊຶ່ງມັນຈະແຕະຕ້ອງເຖິງຊີວິດຈິດໃຈຕໍ່ສຸຂະພາບຢ່າງຮ້າຍແຮງ, ບາງເທື່ອອາດຈະກະທົບເຖິງຂັ້ນເສຍຊີວິດ.
ຈຸດປະສົງຂອງການສ້າງກິດຈະກຳນີ້ ແມ່ນເພື່ອປຶກສາສົນທະນາຊອກຫາວິທີແກ້ໄຂບັນຫາ ໂດຍບໍ່ໃຫ້ຖືວ່າ
ເປັນການສອບເສັງໃດໆ
ຂ້ອຍນໍາພາກຸ່ມກິດຈະກໍາຂອງພວກແມ່ຍິງ. ຢູ່ໃນກອງປະຊຸມໜຶ່ງ, ພວກເຮົາເວົ້າເຖິງປະສົບການຂອງ
ພວກແມ່ຍິງ ທີ່ມີສະຖານະພາບຕໍ່າຕ້ອຍຢູ່ໃນຊຸມຊົນ. ຈາກນັ້ນ ໄດ້ນໍາໃຊ້ທຸກໆແນວຄິດຂອງພວກແມ່ຍິງ
ເໝືອນດັ່ງຄືສາຍເຫດຢູ່ໃນ ເກມໂດມີໂນຂອງຂ້ອຍ. ຈາກນັ້ນ, ພວກແມ່ຍິງໄດ້ເຊີນສາມີຂອງ
ພວກນາງມາກອງປະຊຸມ ແລະພວກເຮົາກໍຫຼິ້ນເກມຮ່ວມກັນ!
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ບົດບາດຍິງຊາຍ ແລະສຸຂະພາບ

ກິດຈະກາ.
ໍ

ເກມໂດມີໂນ

ການສ້າງເກມການຫຼີ້ນໂດມີໂນ:
ຕັດເຈ້ຍສີ 15 ຫາ 20 ແຜ່ນເປັນຮູບສີ່ຫຼ່ຽມຍາວ ຫຼື ເຈ້ຍແຂງຕິດກະດານຂະໜາດ (8 ½” x 14”)
ຢ່າງລະອຽດຈະແຈ້ງ ເຈ້ຍເຫຼົ່ານີ້ຈະເປັນ ເກມໂດມີໂນ ທັງຫຼາຍຂອງທ່ານ.
ແຕ່ລະຄົນເຮັດໃຫ້ສິ້ນສຸດ ໂຕໂດມີໂນ ແຕ່ລະໂຕ ແລະຈະມີສາເຫດໜຶ່ງເກີດຂຶ້ນ. ຖ້າຫາກວ່າເຈົ້າໄດ້ເຮັດ
“ການສົມດຸນຂອງໜ້າທີ່” ຕາມກິດຈະກໍາໃນໜ້າ 54 ຫາ 55, ເຈົ້າອາດໄດ້ເຮັດບັດຕ່າງໆນັ້ນສໍາເລັດແລ້ວ
ຫຼື ເຈ້ຍຕ່າງໆສໍາລັບສາເຫດທີ່ສິ້ນສຸດ ບັນດາໂຕໂດມີໂນ. ໃຊ້ເທັບ ຫຼື ກາວຕິດເຈ້ຍທີ່ເປັນສາເຫດນັ້ນ
ໃສ່ກັບອີກໂຕໜຶ່ງ ເພື່ອຍຸຕິແຕ່ລະໂຕໂດມີໂນຂອງເຈົ້າ. ເຮັດສໍາເນົາຂອງບັນດາສາເຫດ ຖ້າຫາກວ່າເຈົ້າ
ຍັງບໍ່ພຽງພໍ ເພື່ອເອົາໃສ່ ຂໍ້ແຕກຕ່າງອັນໜຶ່ງຂອງແຕ່ລະຢ່າງຂອງບັນດາໂຕໂດມີໂນ.
ອີກກຸ່ມໜຶ່ງຍຸຕິໂຕໂດມີໂນແຕ່ລະໂຕ ຄວນຈະມີບັນຫາເລື່ອງສຸຂະພາບຂອງແມ່ຍິງ ຫຼື ຜົນກະທົບ ຊຶ່ງເຈົ້າ
ສາມາດຕໍ່ເວລາຕໍ່ໄປໄດ້ ຫຼື ສ້າງໃຫ້ເປັນບາດກ້າວທໍາອິດຢູ່ໃນກິດຈະກໍາ. ນໍາໃຊ້ນໍ້າມຶກ ຫຼື ເຈ້ຍສີແຕກ
ຕ່າງກັນ ເພື່ອຍຸຕິ ໂດມີໂນ ເລື່ອງບັນຫາສຸຂະພາບ.
ເຈົ້າສາມາດເລີ່ມຄືນບັນດາສາເຫດ ແລະຜົນກະທົບໃນເກມໂດມີໂນທັງຫຼາຍ. ຈໍາໄວ້ວ່າ, ສາເຫດຢູ່ອີກ
ດ້ານໜຶ່ງຍຸຕິລົງ ຊຶ່ງບໍ່ມີຄວາມຕ້ອງການ ເພື່ອໃຫ້ເຂົ້າກັນກັບບັນຫາສຸຂະພາບ ຕາມການຍຸຕິອີກດ້ານ
ໜຶ່ງ ຍຸຕິລົງຂອງໂຕໂດມີໂນດຽວກັນ. ຈົ່ງປະສົມບັນຫາເຂົ້າກັນ!
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ບໍ່ໄດ້ຮັບ
ກຽດສູງ
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ແນະນໍາກິດຈະກໍາ: ຮຽກຮ້ອງໃຫ້ກຸ່ມລະດົມສະໝອງ ເພື່ອສຸມໃສ່ບັນຫາສຸຂະພາບທີ່ພວກແມ່ຍິງປະ
ເຊີນໜ້າ. ເມື່ອຄົນເຫຼົ່ານັ້ນລະບຸຊື່ຕ່າງໆ ກ່ຽວກັບບັນຫາສຸຂະພາບທີ່ກະທົບຕໍ່ພວກແມ່ຍິງ, ຈົ່ງຂຽນລົງ
ໃສ່ເຈ້ຍແຂງ ຫຼື ເຈ້ຍທຳມະດາ ທີ່ສອດຄ່ອງກັບການຫຼີ້ນສຳເລັດຂອງເກມໂດມີໂນ. ຕິດແຜ່ນເຈັ້ຍທີ່ຂຽນ
ກ່ຽວກັບບັນຫາສຸຂະພາບດ້ວຍ ເມື່ອກຽມຫຼິ້ນເກມ.

ບົດບາດຍິງຊາຍ, ອຳນາດ ແລະສຸຂະພາບ

ກິດຈະກາ.
ໍ

ເກມໂດມີໂນ (ຕໍ່)

2

ຈັດຜູ້ເຂົ້າຝຶກອົບຮົມເປັນຈຸ, ຈຸໜຶ່ງປະກອບມີ 4 ຫຼື 5 ຄົນ. ມອບ ໃບໂດມິໂນ
ຈຳນວນເທົ່າກັນໃຫ້ແຕ່ລະຈຸ. ເລີ່ມວາງ ໃບໂດມີໂນ ແຜ່ນໜຶ່ງເພື່ອ
ເລີ່ມຫຼີ້ນເກມ ອາດຈະວາງໃສ່ພື້ນ ຫຼື ຕິດໃສ່ຝາ

3

ແຕ່ລະຈຸມີຜຽນດຽວ ຫຼັງຈາກ ຈຸທີໜຶ່ງໄດ້ວາງແຜ່ນເຈ້ຍແລ້ວ, ຈຸຕໍ່ໄປ
ຕ້ອງເບິ່ງແຜ່ນໂດມີໂນ ແລະຕົກລົງວ່າ ຖ້າຫາກມັນມີສາເຫດ
ຫຼື ບັນຫາສຸຂະພາບ ທີ່ພວກພັນກັບໃບໂດມິໂນ ທີ່ໄດ້ວາງລົງ
ແລ້ວ. ຈົ່ງຈົດຈໍາໄວ້ວ່າ, ສໍາລັບສາເຫດຕ່າງໆທີ່ເຫັນ ຈະມີ
ເພີ່ມເຕີມຂຶ້ນ ເປັນໄປໄດ້ວ່າຈະຫຼາຍກວ່າໜຶ່ງບັນຫາດ້ານ
ສຸຂະພາບ ແລະບັນຫາກ່ຽວກັບສຸຂະພາບຈໍານວນໜຶ່ງ
ອາດກ່ຽວຂ້ອງກັບບັນຫາສຸຂະພາບອື່ນ.
ແຕ່ລະຈຸ ນັບແຕ່ຈຸທໍາອິດວາງໃບໂດມີໂນລົງ
ກັບພື້ນ. ຈຸຕ້ອງອະທິບາຍການເຊື່ອມຕໍ່ບັນ
ຫາຕາມທີ່ເຂົ້າໃຈ. ຖ້າຫາກວ່າທຸກໆຄົນເຫັນ
ດີກັບ ໃບໂດມີໂນນັ້ນຈະສືບຕໍ່ຍັງຢູ່. ຖ້າຫາກ
ວ່າຈໍານວນໜຶ່ງບໍ່ເຫັນດີ, ປ່ອຍໃຫ້ພວກເຂົາ
ອະທິບາຍເຫດຜົນຂອງມັນ ແລະຖ້າຫາກວ່າ
ຍັງມີການຢືນຢັນວ່າບໍ່ມີການເຫັນດີຢູ່, ກຸ່ມນັ້ນ
ໄດ້ເສຍສິດຜຽນການຫຼິ້ນຂອງຕົນ.

ຄິດກ່ຽວກັບເລື່ອງ!
“ການທີ່ບມ
ໍ່ ອ
ີ ໍານາດ
ໃນການຕັດສີນບັນຫາ”
ແມ່ນສາຍເກດຕົ້ນຕໍ ກັບ
ທຸກບັນຫາທີ່ຮາ້ ຍແຮງ.

ຖ້າຫາກວ່າ ຈຸໃດໜຶ່ງບໍ່ມີ ໃບໂດມີໂນ ທີ່ບໍ່ມີ
ການກ່ຽວພັນເຖິງສາເຫດໃດໜຶ່ງ ແລະ
ກະທົບເຖິງກັບໂຕໂດມີໂນທີ່ໄດວາງລົງກັບພື້ນ,
ຈາກນັ້ນ ໝາຍຄວາມວ່າພວກເຂົາເສັຍຜ້ຽນໄປ.
ຈຸໃດ ໄດ້ນຳໃຊ້ ໃບໂຕໂດມີໂນ ຂອງພວກເຂົາ
ທັງໝົດວາງລົງແລ້ວ ແມ່ນເປັນຜູ້ຊະນະ
4

ເພື່ອທຳການສະຫຼຸບ ຈົ່ງຖາມໝົດຫ້ອງປຶກສາຫາລື ເຖິງວິທີທາງຕ່າງໆ ວ່າດ້ວຍບົດບາດຍິງຊາຍ ແລະ
ແມ່ນຍິງຜູ້ທີ່ຂາດອຳນາດ ມີສ່ວນກ່ຽວພັນກັບບັນຫາດ້ານສຸຂະພາບທີ່ຕົນເອງປະເຊີນຢູ່.
ທ່ານສາມາດນໍາໃຊ້ ບັນຫາ ຕົ້ນໄມ້ ເພື່ອເບິ່ງວ່າ ບັນຫາທີ່ຮ້າຍແຮງ
ກ່ຽວກັບບົດບາດຍິງຊາຍທີ່ສ້າງໃຫ້ມີບັນຫາດ້ານສຸຂະພາບ ຂ້ອຍຍອມຮັບ
ເອົາ ບົດຮຽນໜຶ່ງໃນພາກທີ 7: ການປົກປ້ອງສຸຂະພາບຂອງແມ່ຍິງ
ແມ່ນເຮັດກັບການວາງແຜນຄອບຄົວ.
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ບົດບາດຍິງຊາຍ ແລະສຸຂະພາບ

ການຕິດຕໍ່ພົວພັນ ແມ່ນການສ້າງພະລັງ.

ລັກສະນະລວມຂອງເພດຍິງ ແມ່ນເປັນຄົນບໍ່ສະແດງ
ອາລົມ ແລະເປັນຄົນຟັງຄວາມ. ແມ່ຍິງ ແລະເດັກ
ຍິງ ບໍ່ມີຄວາມປະສົງສ້າງບັນຫາ ແລະ ຫຼື ຕອບໂຕ້
ກັບ ຄວາມຄິດທີ່ຜູ້ຊາຍເວົ້າອອກມາ. ແນວຄວາມ
ຄິດຂອງພວກເຂົາແມ່ນເມີນເສີຍ ແລະພວກແມ່ຍິງ
ອາດຖືກຕຳນິວິຈານ ໄດ້ຖືກປ່ຽວພອຍ, ຫຼື ຖືກລົງ
ໂທດສໍາລັບສິ່ງທີ່ເຂົາເວົ້າ ຫຼືພຽງແຕ່ບາງຄຳເວົ້າ
ທີ່ເຂົາຕ້ອງການ ຫຼື ມີຄວາມປາຖະໜາ. ການ
ປ່ຽນແປງນີ້ ຕ້ອງໄດ້ໃຊ້ຄວາມກ້າຫານຫຼາຍຄັ້ງ
ແຕ່ຕ້ອງມີຄະແນນສຽງ ແລະຕ້ອງແມ່ນສຽງທີ່ຈະເຮັດໃຫ້ຕົນຈະມີອຳນາດ.

ຂ້ອຍໄດ້ໄປຫ້ອງນໍ້າ
ເພາະວ່າຂ້ອຍຈຳເປັນ
ຕ້ອງໄປ. ທ່ານ ກໍຮູ້ດີວ່າ
ຂ້ອຍເຮັດວຽກຕາມສັນ
ຍາສະເໝີ, ດັ່ງນັ້ນ ຂ້ອຍ
ບໍ່ເຄີຍຄິດດອກວ່າ ທ່ານມີ
ສິດທີ່ຈະຕັດເງິນເດືອນ
ຂອງຂ້ອຍ ເພາະວ່າຂ້ອຍ
ໄດ້ໄປຫ້ອງນໍ້າແທ້ໆ.

ສຶກສາວິທີການຕິດຕໍ່ພົວພັນລະຫວ່າງຜົວເມຍ 3 ໂຕຢ່າງ ແລະປຶກສາຫາລື ເລື່ອງຈຸດກ້າວໜ້າ ແລະ
ບໍ່ກ້າວໜ້າຕ່າງໆ.
ຊາຍຜູ້ໜຶ່ງບໍ່ອະນຸຍາດໃຫ້ເມຍຂອງເຂົາ ໄປຮ່ວມປະຊຸມຂອງຊຸມຊົນ.
ແຕ່ ນາງຖືກເຊື້ອເຊີນນາງໄປຮ່ວມກັບເພື່ອນແມ່ຍິງທັງຫຼາຍ, ແຕ່ວ່ານາງບໍ່
ກ້າບອກສາມີຂອງນາງວ່າ ນາງມີຄວາມຕ້ອງການຢາກໄປ

ຄວາມອ່ອນແອ ຫຼື ຄວາມບໍ່ກາ້ ສະແດງໃນການພົວພັນ: ແມ່ຍງິ ຜູໜ
້ ງຶ່ ເອົາໃນສິ່ງທີ່ບກ
ຸ ຄົນອື່ນ
ຕ້ອງການ, ຈັດວາງໃຫ້ພວກອື່ນໃນທໍານອງທີ່ກະທົບກັບນາງ, ເຮັດໃຫ້ນາງງຽບຢູ່ ເມື່ອບາງສິ່ງ
ບາງຢ່າງລົບກວນນາງ, ນາງສະແດງການຂໍໂທດ, ຮ້ອງໄຫ້ຫຼາຍ, ເຊື່ອງຊ້ອນຄວາມຮູ້ສຶກຂອງ
ນາງ, ເບິ່ງຄືກັບວ່າບໍ່ຕ້ອງການບໍ່ສະແດງອອກເຖິງການປົກປ້ອງສິດທິຂອງນາງ. ນາງບອກກັບ
ພວກແມ່ຍິງອື່ນໆວ່ານາງບໍ່ສົນໃຈ ແລະນາງໃຊ້ເວລາພັກຜ່ອນກາງຄືນ ໂດຍປ່ອຍອາລົມເມີນເສີຍ
ຕໍ່ສາມີຂອງຕົນ.
ການຕໍ່ສູ້ ຫຼື ຄຸກຄາມການຕິດຕໍ່ສື່ສານ: ຍິງຜູ້ໜຶ່ງເຮັດໃນສິ່ງທີ່ນາງຕ້ອງການບາງເລັກ
ນ້ອຍ, ຫຼື ບໍ່ຄິດເຖິງພວກຄົນອື່ນ, ກະທໍາການຂູ່ເຂັນ ຫຼື ຂໍຮ້ອງ, ຫຼີກລ່ຽງການຮັບຟັງຄົນອື່ນ, ສະ
ແດງອາລົມຮ້າຍໄວເມື່ອມີຄົນບໍ່ເຫັນພ້ອມກັບນາງ, ນາງສົ່ງສຽງດັງ, ສ້າງຄວາມນະອາຍ ຫຼື ຕັດ
ສີນຄົນອື່ນ. ນາງໃຈຮ້າຍໃສ່ພວກແມ່ຍິງອື່ນ ແລະຕໍານິວິຈານພວກເຂົາ ສໍາລັບການມີສ່ວນຮ່ວມ
ໃນສິ່ງທີ່ບໍ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບພວກເຂົາ ແລະນາງກໍໃຈຮ້າຍໃຫ້ສາມີ, ເພາະວ່າ ສາມີຂອງນາງໄປປະຊຸມ
ໃນຂະນະທີ່ນາງຢູ່ເຮືອນ.
ວາງທ່າ ຫຼື ເຊື່ອໝັ້ນຕົນເອງໃນການພົວພັນ: ຍິງຜູ້ໜຶ່ງນັບຖືແຕ່ຕົນເອງ ແລະຄົນອື່ນໆ,
ຢືນຢັນດ້ານສິດທິຂອງນາງ, ຮັບຟັງ ແລະເວົ້າຄ່ອຍໆ, ບອກກ່າວຜູ້ອື່ນເຖິງຄວາມຄິດຂອງນາງ,
ຕ້ອງການ ແລະສະແດງຄວາມຮູ້ສຶກອອກມາຢ່າງຈະແຈ້ງ, ເວົ້າຄໍາວ່າ “ບໍ່” ອອກມາໂດຍປາ
ສະຈາກຄວາມຜິດພາດ, ຂໍຄວາມຊ່ວຍເຫຼືອເມື່ອນາງຕ້ອງການມັນ, ສະແດງຄວາມເຊື່ອໝັ້ນໃນ
ລັກສະນະທີ່ນາງເບິ່ງ ແລະເວົ້າ. ນາງອະທິບາຍຕໍ່ສາມີຂອງນາງ ເປັນຫຍັງນາງສົນໃຈໃນກອງປະ
ຊຸມ ແລະບອກກ່າວເຂົາວ່າ, “ກຸ່ມປະຊຸມກັນ 2 ອາທິດຕໍ່ຄັ້ງ ແລະຂ້ອຍຕ້ອງການໄປຮ່ວມກອງປະ
ຊຸມແທ້ໆ, ຂ້ອຍຍັງສາມາດຮັບຜິດຊອບວຽກເຮືອນທັງໝົດໄດ້ອີກ. ພວກເຮົາ ຈະລົມກັນແນວໃດ
ວ່າ ພວກເຮົາຈຶ່ງຈະສາມາດເຂົ້າຮ່ວມເຮັດວຽກນີ້?

ມີການພົວພັນ ຈຶ່ງມີອຳນາດ

ທ່ານສາມາດຝຶກວິທກ
ີ ານພົວພັນທາງເພດແບບເຊື່ອໝັ້ນຕົນເອງ ໂດຍຈັດໃຫ້ມກ
ີ ານສະແດງບົດບາດ
ກ່ຽວກັບວິທີການຈະເຈລະຈາ ເຖິງເລື່ອງການຮ່ວມເພດ ຈົ່ງເບິ່ງ ການພົວພັນເພື່ອທຳການຮ່ວມເພດສຳພັນ
ເພື່ອສຸຂະພາບທີ່ດີ. (ໜ້າ 97).

ຜູ້ຕິດຕໍ່ສື່ສານ ທີ່ຈະແຈ້ງດ້ວຍຄໍາກ່າວ “ຜູ້ຂ້າ”
ພວກເຮົາຈະພົວພັນຄວາມຮູ້ສຶກ, ແນວຄວາມຄິດ ແລະຄວາມປາຖະໜາຂອງພວກເຮົາຢ່າງແຮງ
ກ້າຮ່ວມກັນແບບໃດ, ແຕ່ວ່າ ຕ້ອງແມ່ນວິທີໜຶ່ງທີ່ສະແດງຄວາມນັບຖື ແລະພິຈາລະນາຮັບເອົາ ຈາກຝ່າຍອື່ນ
ໂດຍໃຊ້ຄຳເວົ້າ ທີ່ວ່າ “ຜູ້ຂ້າ I”.
ຄໍາເວົ້າທີ່ສະເໜີອອກມາວ່າ “ຜູຂ
້ າ
້ ” ແມ່ນວິທທ
ີ າງໜຶ່ງ ເພື່ອສະແດງຄໍາເວົ້າອອກມາ ກ່ຽວກັບທັດສະນະ
ຂອງທ່ານ ໂດຍປາສະຈາກການຕຳນິວິຈານ, ການຕັດສີນ, ຫຼື ການຂົ່ມຂູ່ບຸກຄົນອື່ນ. ທ່ານອາດກ່າວເຖິງ
ສະຖານະການອັນໜຶ່ງທີ່ກະທົບຕໍ່ທ່ານແນວໃດ, ທ່ານມີຄວາມຮູ້ສຶກແນວໃດກັບມັນ ແລະແມ່ນຫຍັງທີ່ທ່ານ
ຕ້ອງການໃຫ້ມັນເກີດຂຶ້ນ.
ການຮຽນຮູ້ ເພື່ອນໍາໃຊ້ຄໍາເວົ້າທີ່ວ່າ “ຜູ້ຂ້າ” ບາງທີໃນເບື້ອງຕົ້ນອາດຈະເປັນເລື່ອງໜ້າແປກ. ອັນນີ້
ເປັນວິທີທາງການເວົ້າທີ່ມີພະລັງ. ແຕ່ວ່າ ເມື່ອຄົນເຮົາໄດ້ໃຊ້ ໃນເວລາມີການພົວພັນທາງເພດ ແລະມັນກໍ
ກາຍມາເປັນເລື່ອງທີ່ສະດວກສະບາຍກັບມັນ, ພວກເຂົາຈະເຂົ້າໃຈມັນເປັນເລື່ອງທີ່ດີທີ່ເຮັດດັ່ງນັ້ນ.

ກິດຈະກາ.
ໍ

ເຮັດວິທີໃດເພື່ອສ້າງຄຳເວົ້າວ່າ “ຜູ້ຂ້າ”

2

ບາດກ້າວທຳອິດຕ້ອງເວົ້າອອກມາວ່າ ແມ່ນຫຍັງທີ່ເປັນສິ່ງລໍາຄານແກ່ທ່ານ ແລະມັນເຮັດໃຫ້ທ່ານມີ
ຄວາມຮູ້ສຶກແນວໃດ. ທ່ານສາມາດເວົ້າຕື່ມກ່ຽວກັບເລື່ອງລົບກວນ ແລະເປັນຍ້ອນຫຍັງ ແຕ່ຖ້າຈະເວົ້າ
ແມ່ນໃຫ້ເວົ້າ ຄຳທີ່ບໍ່ເປັນການຕິຕຽນ ຫຼື ດູຖູກຄົນອື່ນ.

3

ຈາກນັ້ນກ່າວວ່າ ທ່ານຕ້ອງການຫຍັງ. ມັນກໍບໍ່ສຳຄັນທີ່ເຮັດຕາມຄຳຮ້ອງຂໍ ຫຼືຄວາມຮຽກຮ້ອງຕ້ອງ
ການນີ້ດອກ. ຖ້າຫາກທ່ານເຮັດໄດ້ ຄຳຂໍຮ້ອງ ຍິ່ງມີຄວາມກະຕຸ້ນໃຈ.

4

ຈາກນັ້ນກໍຖາມເພື່ອຄົນອື່ນ ໄດ້ເກີດມີຄວາມຮູ້ສຶກ ກັບສິ່ງທີ່ທ່ານເວົ້າ ຫຼື ໄດ້ຮ້ອງຂໍ.
ເມື່ອເຈົ້າຈາກຮ້ານດື່ມ ກັບມາ
ເຮືອນຊ້າ, ຂ້ອຍເສົ້າໃຈ ເພາະວ່າ
ຂ້ອຍຕ້ອງການຢາກໃຊ້ເວລາຢູ່ກັບ
ເຈົ້າ ແລະຂ້ອຍກໍກັງວົນກ່ຽວກັບ
ເງິນ, ຂ້ອຍຕ້ອງການອາຫານສໍາລັບ
ພວກເດັກນ້ອຍ. ຂ້ອຍຕ້ອງການ
ປຶກສານໍາເຈົ້າ ວ່າຄວນເຮັດແນວໃດ
ເຈົ້າ ແລະຂ້ອຍທັງສອງຄົນເຮົາ
ມີໃນສິ່ງທີ່ພວກເຮົາຕ້ອງການ.
ເລື່ອງອັນນີ້ ເຈົ້າເຫັນດີນໍາບໍ?
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ບົດບາດຍິງຊາຍ ແລະສຸຂະພາບ

ການຊ່ວຍເຫຼືອຂອງຄູຝຶກ.
ສົ່ງເສີມໃຫ້ພວກແມ່ຍິງໃຫ້ເປັນຜູ້ຕິດຕໍ່ສື່ສານທີ່ດີ ໝາຍຄວາມວ່າໃຫ້ເປັນຜູ້ຕິດຕໍ່ສື່ສານທີ່ດີ (ແລະ
ເປັນຜູ້ຟັງ) ທ່ານເອງ. ທຸກໆເຮັດວຽກຕ້ອງການຄວາມຊ່ວຍເຫຼືອ. ຈົ່ງກະກຽມໃຫ້ດີກ່ອນໜ້າຈະເລີ່ມຕົ້ນກິ
ດຈະກໍາ. ຝຶກອົບຮົມ ຫຼື ເວົ້າບັນຫາກັນຜ່ານໃຜຜູ້ໜຶ່ງ ເຮັດແນວນີ້ເຈົ້າສາມາດພັກຜ່ອນໄດ້ເທົ່າທີ່ຈະ
ເຮັດໄດ້ ເມື່ອເຈົ້ານໍາພາເຮັດກິດຈະກໍາອັນໜຶ່ງ. ເຮັດໃຫ້ແນ່ໃຈວ່າ ທ່ານມີບຸກຄົນອື່ນທີ່ຟັງທ່ານສະທ້ອນເຖິງ
ກິດຈະກໍາ ເມື່ອຈົບກິດຈະກໍາ. ຈົ່ງຈໍາໄວ້ໃນໃຈສະເໝີວ່າ ມິດຕະພາບຂອງເຈົ້າເອງຕໍ່ກັບບົດບາດຂອງເພດ
ອາດຈະປະກົດຂຶ້ນຢູ່ໃນຫຼັກສູດຂອງການປະຕິບັດກິດຈະກໍາເຫຼົ່ານີ້.

ຂ້ອຍໄດ້ແຈ້ງບອກ ນາເດຍ
ບໍ່ໃຫ້ເວົ້າຫຼາຍເວລາ
ວາຣະການຝຶກຫັດ.
ເຈົ້າຄິດວ່າຂ້ອຍຄວນເຮັດຫຍັງ

ນາງຂີ້ອາຍ, ແຕ່ວ່ານາງ
ໄດ້ເຂົ້າຮ່ວມທຸກໆກອງປະຊຸມ,
ດັ່ງນັ້ນ ຂ້ອຍຈຶ່ງຮູ້ດີວ່າ ມັນມີ
ຄວາມສໍາຄັນສໍາລັບ
ນາງ. ບາງທີ ເຈົ້າຄວນຈະຈັດ
ໃຫ້ໃຜຜູ້ໜຶ່ງເປັນຄູ່ກັບນາງ
ນາງຮູ້ດີ ເທື່ອໜ້ານາງຈະ
ຮູ້ສຶກດີຂຶ້ນກວ່າເກົ່າ.

ຜູ້ຊາຍທີ່ເຮັດໜ້າທີ່ ສະເໝີພາບທາງເພດ
ພວກແມ່ຍງິ ໄດ້ເປັນ ແລະຈະເປັນຜູຂ
້ ບ
ັ ເຄື່ອນໄປທາງໜ້າກ່ຽວກັບຄວາມສະໝີພາບທາງເພດ. ມັນເປັນ
ການຍາກກັບພວກຜູ້ຊາຍຈໍານວນໜຶ່ງ ເພື່ອຮັບເອົາແນວຄວາມຄິດກັບການແບ່ງປັນອໍານາດ ແລະສິດທິພິ
ເສດ ຄວາມສະເໝີພາບກັບພວກແມ່ຍິງ. ພວກຜູ້ຊາຍຫຼາຍຄົນຕໍ່ຕ້ານການປ່ຽນແປງໃດໆ ໃນບົດບາດທາງ
ເພດ ທີ່ເອົາໃຫ້ພວກແມ່ຍິງຄຸ້ມຄອງເໜືອຊີວິດຂອງພວກເຂົາເອງ. ແຕ່ວ່າ ມີພວກຜູ້ຊາຍນັບມື້ນັບຫຼາຍຂຶ້ນທີ່
ຍອມຮັບ ແລະສົ່ງເສີມການປ່ຽນແປງ ຊຶ່ງຍົກສະຖານະພາບຂອງພວກແມ່ຍິງຂຶ້ນ, ເພາະວ່າ ພວກເຂົາເຂົ້າໃຈ
ຄວາມສະເໝີພາບທາງເພດ ໄດ້ຍົກລະດັບຄຸນນະພາບຂອງຊີວິດຂຶ້ນສໍາລັບໝົດທຸກຄົນ.
ພວກຜູ້ຊາຍໄດ້ກະຕຸ້ນ ເພື່ອເຮັດວຽກກ່ຽວກັບຄວາມສະເໝີພາບທາງເພດ, ເພາະວ່າ ພວກເຂົາເຂົ້າ
ໃຈມັນ ເປັນສິ່ງທີ່ສໍາຄັນສ່ວນໜຶ່ງ ຂອງການຕໍ່ສູ້ເພື່ອຄວາມເປັນທໍາ, ເໝືອນກັນກັບການຄຸ້ມຄອງທີ່ດິນ ແລະ
ເຄື່ອງຊ່ວຍການເຂົ້າເຖິງການສຶກສາ ແລະການຮັກສາສຸຂະພາບ ແລະອິດສະຣະພາບ ຈາກຄວາມຮຸນແຮງ.
ບັນດາກິດຈະກໍາທັງຫຼາຍ ເຊັ່ນວ່າ ມື້ໜຶ່ງໃນຊີວິດ (ໜ້າ 48 ຫາ 49) ແລະກ່ອງຈໍາແນກເພດ (ໜ້າ 44
ຫາ 45) ສາມາດຊ່ວຍພວກຜູ້ຊາຍໃຫ້ເຂົ້າໃຈ ແລະເຫັນໃຈກັບຄວາມລໍາບາກ ຄວາມເຈັບປວດຂອງພວກ
ແມ່ຍິງ ເພາະວ່າ ຄວາມສະເໝີພາບທາງເພດ. ພວກຜູ້ຊາຍອາດໄດ້ຄໍານຶງເຖິງວິທີທາງປ່ຽນແປງ ຄວາມມຸ່ງ
ຫວັງທາງເພດ ສາມາດເປັນຜົນປະໂຫຍດຂອງທັງສອງຝ່າຍ ທັງພວກຜູ້ຊາຍ ແລະແມ່ຍິງ.

ຜູ້ຊາຍເຮັດວຽກເພື່ອຄວາມສະເໝີພາບຂອງບົດບາດຍິງຊາຍ

ຊາຍໜຸ່ມຮ່ວມກັນຕໍ່ຕ້ານ ກຸ່ມມາຊິດສະໂມ (ຜູ້ຊາຍທີ່ມີອໍານາດ),  ຢູ່ໃນເອກົວດໍ
ຢູ່ເອກົວດໍ, ອາຟຣິກາໃຕ້, ຈັດຕັ້ງຂະບວນການຕໍ່ຕ້ານ
ມາໂຊ “macho” ຊຶ່ງມີອໍານາດເໜືອ ແລະການຄຸກຄາມ
ເພດສໍາພັນ-ຢູ່ເຮືອນ ແລະໃນສະຖານທີ່ສາທາລະນະ
ແມ່ນວິທີທາງທີ່ມຸ່ງຫວັງຂອງຜູ້ຊາຍ ເພື່ອສະແດງຄວາມ
ເປັນເພດຊາຍ. ແຕ່ທ່າທີຕ່າງໆທີ່ກ່ຽວກັບການເປັນເພດ
ຊາຍທີ່ມີອໍານາດເໜືອກວ່າ, ຊຶ່ງເອີ້ນວ່າ ມາຊິດສະໂມ
(ຜູ້ຊາຍທີ່ມີອໍານາດ), ເຮັດໃຫ້ມີການປ່ຽນແປງ, ຂອບໃຈ
ນໍາການເຕີບໃຫຍ່ຂອງຮຸ່ນຊາຍໜຸ່ມ, ຮວມທັງກຸ່ມກິດ
ຈະກໍາທີ່ໄດສ້າງຂຶ້ນ ເປັນກຸ່ມ “ກາດສກົດ ໂຣຊາ
(ໝວກກັນກະທົບສີຊົມພູ). ສວມໃສ່ເສື້ອຍືດສີຊົມພູ,
ພວກຊາຍໜຸ່ມເຫຼົ່ານີ້ເຮັດວຽກ ເພື່ອໂຄສະນາວິທີທາງໃໝ່
ຂອງພຶດຕິກໍາທີ່ຮຽກຮ້ອງການຍຸຕິການກະທໍາຄວາມຮຸນ
ແຮງຕໍ່ແມ່ຍິງ, ຄວາມສະເໝີພາບໃນການຮ່ວມເພດ ແລະ
ການທຳລາຍທາງເພດ.

ອົງການກາດສະກອດ ໂຣຊາ ໄດ້ເປັນເຈົ້າພາບ
ເຊິນຊາວໜຸ່ມຄົນໜຶ່ງມາສ້າງລາຍການວິທະຍຸ
ໂດຍຈັ ດ ໃຫ້ ມີ ກ ານທະນາເລື ອ ງເພດສຳພັ ນ ,
ການທຳລາຍກ່ຽວກັບເພດ ແລະຫົວຂໍ້ອື່ນໆ
ແບບເປີດເຜີຍ ແລະຢ່າງສ້າງສັນ

ກຸ່ມ ກາດສກົດ ໂຣຊາ ໄດ້ເລີ່ມຕົ້ນກິດຈະກໍາທໍາອິດ ໃນປີ 2010 ໂດຍກຸ່ມຂອງພວກຊາຍໜຸ່ມ
ນ້ອຍໆ ຜູ້ທີ່ໄດ້ຮັບຝຶກອົບຮົມການປູກຝັງຈິດສໍານຶກ ຈາກສາຂາອົງກອນ “ບົດບາດຂອງພົນລະເມືອງ
ຂອງ ເອກົວດໍ ເພື່ອການພັດທະນາປະຊາທິປະໄຕ”. ພວກເຂົາໄດ້ຮຽນຮູ້ກ່ຽວກັບອໍານາດຂອງພວກຜູ້
ຊາຍທີ່ມີເໜືອພວກແມ່ຍິງ ທີ່ກີດກັ້ນພວກແມ່ຍິງຈາກການໄດ້ຮັບຄວາມເພີດເພີນກັບສິດທິ ແລະເສລີ
ພາບທີ່ພວກເຂົາຄວນຈະໄດ້ຮັບສິດ ກ່ຽວກັບການຕໍ່ຕ້ານຄວາມຮຸນແຮງຕໍ່ພວກແມ່ຍິງ ແລະວິທີການ
ຕ່າງໆທີ່ສະແດງອອກແຫ່ງຄວາມເປັນເພດຊາຍ.
ຕັ້ງແຕ່ນັ້ນມາ, ກຸ່ມ ກາດສກົດ ໂຣຊາ ໄດ້ເຕີບໃຫຍ່ຂຶ້ນ ແລະປະຈຸບັນນີ້ກໍໄດ້ຮວມເອົາພວກຍິງ
ໜຸ່ມຮ່ວມນໍາ. ພວກເຂົາໄດ້ສົນທະນາ ແລະສະເໜີກິດຈະກໍາ ການປູກຈິດສໍານຶກຢູ່ໃນໂຮງຮຽນ, ໃນສູນ
ກາງຊຸມຊົນ ແລະບ່ອນຕ່າງໆທີ່ມີພວກຄົນໜຸ່ມມາຮວມກັນ, ເຊັ່ນ: ງານມະໂຫລານດົນຕີ ເປັນຕົ້ນ.
ພວກເຂົາເຂົ້າໃຈດີວ່າ ການປ່ຽນແປງນັ້ນບໍ່ເກີດຂຶ້ນໄດ້ໄວ. ພວກເຂົາຕ້ອງການເຮັດໃຫ້ຄົນໄດ້ຄິດເຖິງ
ການປ່ຽນແປງໃນຊີວິດສ່ວນຕົວຂອງພວກເຂົາເອງ ຊຶ່ງພວກເຂົາສາມາດເດີນໜ້າເຂົ້າສູ່ສັງຄົມອັນໜຶ່ງ
ໂດຍໄດ້ອີງໃສ່ຄວາມສະເໝີພາບ, ມີສິດທິມະນຸດ, ແລະຄວາມຍຸຕິທໍາ.
ດາມຽນ ວາລັນເຊຍ ສະມາຊິກຜູ້ກໍ່ຕັ້ງອົງການບັນລະຍາຍວ່າ ແມ່ນຫຍັງໄດ້ເກີດຂຶ້ນຢູ່ໃນ
ເຮືອນຂອງເຂົາເອງ ນັບຕັ້ງແຕ່ເຂົາໄດ້ມີສ່ວນຮ່ວມ. “ທຸກສິ່ງທຸກຢ່າງໄດ້ຖືກປ່ຽນແປງ” ເຂົາກ່າວ
“ໂດຍສະເພາະພໍ່ຂອງຂ້ອຍ ເພິ່ນບໍ່ເຄີຍໄດ້ເຮັດຫຍັງ, ແລະເວລານີ້ເພິ່ນລ້າງຈານ ແລະບາງເທື່ອກໍຮີດ
ເຄື່ອງ. ອັນນີ້ເຮັດໃຫ້ແມ່ຂອງຂ້ອຍດີໃຈທີ່ສຸດ ແລະກໍສະຫງົບສະຫງ່ຽມ ເພາະວ່າ ພາລະຂອງເພິ່ນ
ໄດ້ເບົາບາງລົງ”. ພວກຄົນໜຸ່ມທັງຫຼາຍ ເວົ້າວ່າ ຄອບຄົວຂອງພວກເຂົາໄດ້ມີຄວາມເຄີຍຊິນ ເໝືອນກັບ
ຄອບຄົວຂອງ ດາມຽນ. ສາຍສໍາພັນຂອງພໍ່ແມ່ຂອງພວກເຂົາ ໄດ້ຍົກລະດັບຂຶ້ນ ແລະຄວາມຮຸນແຮງຢູ່
ໃນເຮືອນຂອງພວກເຂົາກໍຖືກຫຼຸດຜ່ອນລົງ - ເພື່ອໝົດທຸກຄົນກໍໄດ້ຮັບປະໂຫຍດ.
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ບົດບາດຍິງຊາຍ ແລະສຸຂະພາບ

ຊຸດຝຶກອົບຮົມຮາສິກ: ການສໍາມະນາວ່າດ້ວຍບົດບາດຍິງຊາຍ ສໍາລັບພວກຜູ້ຊາຍ
ກຸມ
່ ຄົນກຸມ
່ ໜຶ່ງທີ່ປະເທດຟິລບ
ິ ປິນ ໄດ້ຈດ
ັ ຊຸດຝຶກອົບຮົມເອີ້ນວ່າ ຮາສິກ (ຄວາມຄິດລິເລີ່ມ ແລະຄວາມ
ຮູ້ໃນການເຊື່ອໝັ້ນຕົນເອງ ເພື່ອຕ້ານກັບໄພອັນຕະລາຍ. ການສໍາມະນາໄດ້ດຳເນີນໄປ 3 ວັນ ເພື່ອປູກຈິດ
ສຳນຶກຕໍ່ບົດບາດຍິງຊາຍໃຫ້ແກ່ພວກຜູ້ຊາຍ. ຢູ່ໃນໜ້າວຽກກິດຈະກໍາ ຮາສິກ ໄດ້ພົບຜູ້ຄົນ (ແລະອົງການ
ຈັດຕັ້ງ ແລະຊຸມຊົນຕ່າງໆ) ເບິ່ງຄືວ່າຕ້ອງໃຫ້ມີການປ່ຽນແປງ ເມື່ອພວກເຂົາໄດ້ເຂົ້າໃຈຢ່າງເລິກເຊິ່ງບັນຫາ
ຂອງພວກແມ່ຍິງ ທີ່ປະເຊີນໜ້າກັບຄວາມບໍ່ສະເໝີພາບຂອງ
ຖ້າເຈົ້າຕ້ອງການຜູ້ຊ່ວຍໃຫ້ມີພຶດ
ບົດບາດຍິງຊາຍໄດ້ພັດທະນາຄວາມຮູ້ສຶກຢ່າງແຂງແຮງ
ຕິກຳປ່ຽນແປງ ເຈົ້າຄວນຄຸ້ມຄອງ
ກ່ຽວກັບບັນຫາ ແລະເຫັນໄດ້ເຖິງວິທທ
ີ າງເພື່ອປ່ຽນແປງ.
ພວກເຂົາໂດຍຜ່ານທາງດ້ານແນວ

ຄວາມຄິດ, ຮ່າງກາຍ ແລະຈິດໃຈ
ພວກຜູ້ຊາຍບໍ່ເຂົ້າໃຈວ່າ ຄວາມສະເໝີພາບບົດບາດ
ຍິງຊາຍແນວໃດ ໄດ້ສ້າງຄວາມເປັນຕະລາຍແກ່ຄວາມບໍ່
ສະເໝີໃຫ້ແກ່ແຕ່ລະຄົນ ແລະໂດຍສະເພາະພວກແມ່ຍງິ ມີຄວາມເຈັບປວດຍ້ອນບັນຫານີ້. ຊຸດສຳມະນາ ຮາສິກ
ຮູ້ດີເຖິງຄວາມສໍາເລັດນັ້ນ ແມ່ນອີງໃສ່ການຊ່ວຍເຫຼືອໃຫ້ພວກຜູ້ຊາຍທີ່ເຂົ້າໃຈໃນຄວາມເຈັບປວດນີ້ ແລະບົດ
ບາດຂອງພວກຜູ້ຊາຍທີ່ຈະສ້າງບົດບາດກ່ຽວກັບເລື່ອງນີ້,
ໂດຍບໍ່ຕ້ອງມີຄວາມນະອາຍ
ຍ້ອນພວກ
ເຂົາຂາດຄວາມສຳນຶກໃນເລື່ອງນີ້.

ເພື່ອເຮັດໃຫ້ພວກຜູຊ
້ າຍຮູສ
້ ກ
ຶ ສະບາຍໃຈ
ໃນເບື້ອງຕົ້ນຜູນ
້ ຳພາກອງປະຊຸມຄວນອະນຸຍາດໃຫ້ພວກ
ເຂົາເວົ້າເລື່ອງຕະລົກ, ລົມກັນ ແລະແລກປ່ຽນແບ່ງຄວາມຄິດເຫັນກ່ຽວກັບແມ່ຍິງ ໂດຍປາສະຈາກການ
ແກ້ໄຂຄໍາເວົ້າ ຫຼື ຕັດບົດພວກເຂົາ. ພວກເຂົາຍັງຕ້ອງສົນທະນາເວົ້າເຖິງບົດບາດຂອງພວກຜູ້ຊາຍ ແລະແມ່
ຍິງ (ເບິ່ງໃນກ່ອງແຍກບົດບາດຍິງຊາຍ ໜ້າ 44) ເພາະວ່າ ພວກຜູ້ຊາຍຈະບໍ່ຮູ້ສຶກວ່າໄດ້ຖືກຕັກສິນ ຫຼື ໄດ້ຖືກ
ຕໍາໜິ, ພວກເຂົາມີຄວາມເປີດເຜີຍຢ່າງຍຸຕິທຳ ແລະຖືວ່າເປັນການຜ່ອນຄາຍ.
ຕໍ່ໄປ, ພວກຜູ້ຊາຍຊົມການສະເໜີບົດລະຄອນສົດ, ທີ່ໄດ້ອອກແຜນເພື່ອຊ່ວຍພວກເຂົາໃຫ້ເຫັນໃຈຕໍ່
ຄວາມລໍາບາກຂອງພວກແມ່ຍິງ. “ໄດ້ຍິນສຽງຂອງພວກແມ່ຍິງ, ຮູ້ສຶກຄວາມເຈັບປວດຂອງພວກແມ່ຍິງ”
ປະສານກັບສຽງເພງກ່ຽວກັບຊີວິດຂອງພວກແມ່ຍິງ ແລະການພົວພັນກັບບັນດາຮູບພາບ, ວີດິໂອ, ເລື່ອງ
ລາວສ່ວນບຸກຄົນ ແລະຄວາມເປັນຈິງຕ່າງໆ ເຊັ່ນວ່າ ພວກແມ່ຍິງຖືກຄຸກຄາມໂດຍບໍ່ຍຸຕິທໍາໃນສະຖານ
ທີ່ເຮັດວຽກ, ເຄີຍຊິນກັບຄວາມຮຸນແຮງ ແລະເຈັບປວດ ໂດຍວິທອ
ີ ນ
ື່ ດ້ວຍວ່າຕົນເອງມີສະຖານະພາບທີ່ຕໍ່າ
ຕ້ອຍ. ສ່ວນໜຶ່ງຂອງການສະເໜີໃຫ້ເຊີນພວກຜູຊ
້ າຍ ໃຫ້ພຈ
ິ າລະນາເຖິງການກະທຳ ແລະບົດບາດຂອງ
ເຂົົາທີ່ເປັນໂຕສ້າງບັນຫາຄືແນວໃດ. ຜູ້ທີ່ເຂົ້າຮ່ວມສຳມະນາທັງຫຼາຍ ມີຄວາມໂສກເສົ້າຢ່າງເລິກເຊີ່ງ ຫຼື
ເກີດອາການ ຊ໋ອກໄປເລີຍ ເມື່ອໄດ້ຟັງຂໍ້ມູນໃໝ່ ແລະຕັ້ງໃຈສົນທະນາກັນຢ່າງເອົາຈິງເອົາຈັງຂຶ້ນກວ່າເກົ່າ.
ຜູ້ນຳພາຊຸດສຳມະນາເລື່ອງ ຮາສິກ ໄດ້ແຈ້ງການວ່າມາເຖິງຈຸດນີ້ແລ້ວ ພວກຜູ້ຊາຍຫຼາຍຄົນໄດ້ເຫັນ
ບັນຫາຂອງພວກແມ່ຍິງຍິ່ງປະເຊີນໜ້າຫຼາຍຂຶ້ນຢ່າງເລິກເຊິ່ງ, ແຕ່ວ່າ ກໍບໍ່ເຂົ້າໃຈທັງໝົດ ຫຼື ສົນໃຈກ່ຽວ
ກັບການສະເໜີຕບ
ໍ່ ດ
ົ ບາດຍິງຊາຍ.
ເພື່ອຊຸກຍູໃ້ ຫ້ກມ
ຸ່ ກິດຈະກໍາໃຫ້ມກ
ີ ານເຂົ້າໃຈຕາມວິທທ
ີ າງແບບວິທກ
ີ ານ
ຕະລົກ, ຊຸດສຳມະນາ ຮາສິກ ໄດ້ສ້າງທິມງານແຂ່ງຂັນກິດຈະກໍາ. ແຕ່ລະທິມໃຫ້ອະທິບາຍໃຫ້ດີທີ່ສຸດ
ກ່ຽວກັບສາເຫດຂອງຄວາມບໍ່ສະເໝີພາບຂອງບົດບາດຍິງຊາຍ. ເພື່ອໃຫ້ຄະແນນ, ພວກຜູ້ຊາຍຕ້ອງໃຊ້
ຄຳໂຕ້ແຍ່ງ ແລະຊັກຊວນຊຶ່ງກັນ ແລະກັນ. ມາຮອດຂັ້ນຕອນນີ້ ພວກຜູ້ຊາຍຫຼາຍຄົນໄດ້ຮັບປາກຕາມທີ່
ສັນຍາ. ຢາກສ້າງກິດຈະກໍາທີ່ຄ້າຍຄືກັນນີ້, (ເບິ່ງຢູ່ໜ້າ 261).
ໂດຍມີການປູກຝັງຈິດສໍານຶກ, ຄວາມສົງສານ ແລະຄວາມເປັນຫ່ວງເພີ່ມຂື້ນກ່ຽວກັບພວກແມ່ຍງິ ໃນຊີ
ວິດຂອງພວກເຂົາ, ຈາກນັ້ນ ພວກຜູຊ
້ າຍຄວນພິຈາລະນາວ່າ ແມ່ນຫຍັງເຮັດໃຫ້ສງິ່ ນັ້ນມີຄວາມແຕກຕ່າງ.
ການນໍາໃຊ້ກິດຈະກໍາທີ່ໄດ້ເອີ້ນວ່າ ພາບການສະແດງລະຄອນ, ທີ່ພວກຜູ້ຊາຍເບິ່ງທຸກໆມື້ເຖິງຄວາມສໍາ
ຄັນຂອງຄວາມບໍ່ຍຸຕິທໍາ ຫຼື ຄວາມມຸ່ງຫວັງຂອງພວກແມ່ຍິງ ແລະສະຖານທີ່ເຮັດວຽກ ເພື່ອຈະຂ້າມຜ່ານ
ບັນຫານີ້ໄດ້. ການປູກຈິດສຳນຶກນີ້ ເປັນການຊ່ວຍໃຫ້ຜູ້ຊາຍປ່ຽນແປງທັດສະນະສ່ວນຕົວ; ສາຍພົວພັນ
ແລະໃນຊຸມຊົນຂອງພວກເຂົາ. ການແນະນໍາສໍາລັບການສະແດງລະຄອນແມ່ນອະທິບາຍໃຫ້ຮໃູ້ ນໜ້າຕໍ່ໄປ.

ຜູ້ຊາຍເຮັດວຽກເພື່ອຄວາມສະເໝີພາບຂອງບົດບາດຍິງຊາຍ

ການສໍາມະນາໄດ້ຈົບລົງດ້ວຍພິທີອັນໜຶ່ງ. ຢູ່ໃນບັນຍາກາດທີ່ສະຫງົບ, ພວກຜູ້ຊາຍໄດ້ໃຊ້ເວລາ 15
ນາທີ ຄິດກ່ຽວກັບການຝຶກອົບຮົມເລື່ອງບົດບາດຍິງຊາຍ ວ່າມັນມີຜນ
ົ ກະທົບຫຍັງຕໍ່ສວ
່ ນຕົວຂອງພວກເຂົາ
ແນວໃດ. ຈາກນັ້ນຜູ້ຊາຍແຕ່ລະຄົນ ເວົ້າເຖິງວີທີທາງທີ່ຈະຮັບປາກວ່າ ເປັນການນັບຖື ໃນການສ້າງສາຍພົວ
ພັນຂອງເຂົາກັບແມ່ຍິງ 1 ຫຼື 2 ຄົນຢູ່ໃນຄອບຄົວຂອງເຂົາ ຫຼື ຊຸມຊົນຂອງເຂົາ. ຫຼັງຈາກ 3 ວັນທີ່ໄດ້ຮັບ
ຟັງ, ການຖົກຖຽງກັນກ່ຽວກັບກິດຈະກໍາຕ່າງໆແບບສ້າງສັນຕ່າງໆ ແລະຈົ່ງຖາມພວກເຂົາເພື່ອໃຫ້ຄິດຊອກ
ຫາເຖິງວິທີທາງໃໝ່, ຜົນໄດ້ຮັບຈາການຊອກຫາວິທີການໃໝ່ນີ້ ສາມາດປ່ຽນແປງແນວຄິດສ່ວນບຸກຄົນ
ເຂົ້າສູ່ການສ້າງກິດຈະກຳໃໝ່ ໃນການຕໍ່ສູ້ເພື່ອປັບປຸງຊີວິດການເປັນຢູ່, ສຸຂະພາບ ແລະສິດທິຂອງພວກແມ່
ຍິງຢູ່ໃນຊຸມຊົນຂອງພວກເຂົາ.

ກິດຈະກາ.
ໍ

ຮູບການສະແດງລະຄອນ

ຢູ່ໃນກິດຈະກໍານີ້, ມີ 3 ກຸ່ມກິດຈະກໍາທີ່ແຕກຕ່າງກັນ: ຮູບປັ້ນ, ຊ່າງຄວັດ ແລະຜູ້ຟັງ. ຮູບປັ້ນຢູ່ໃນລັກສະ
ນະວາງທ່າທາງ, ສະແດງບົດບາດ ຫຼື ທ່າທີອອກມາຕາມທີ່ໄດ້ສນ
ົ ທະນາກັນ ໃນບົດບາດການສັງສັນກັນ.
ຮູບປັ້ນສະແດງຄວາມຮູ້ສຶກອອກມາ ໂດຍການສະແດງອອກມາຈາກຮ່າງກາຍ ແລະພາສາ. ຊ່າງຄວັດ
ອາດຄື່ອນຍ້າຍຮູບປັ້ນ, ແຕ່ວ່າ ບໍ່ສາມາດເວົ້າກັບຮູບປັ້ນເຫຼົ່ານັ້ນ. ຜູ້ຟັງວິໄຈແມ່ນມີຫຍັງເກີດຂຶ້ນ ແລະ
ແນະນໍາໃຫ້ຊ່າງຄວັດປ່ຽນສາກແນວໃດ. ດ້ວຍເຄື່ອງປະກອບການສະແດງຕ່າງໆ ເຊັ່ນ: ໂຕະ, ຕັ່ງ
ສາກລະຄອນ ແລະເຄື່ອງນຸ່ງຫົ່ມຕາງໆທີ່ເຫັນວ່າເປັນປະໂຫຍດ.
1

ຄັດເລືອກຄົນເອົາຫຼາຍຄົນມາເປັນຊ່າງແກະສະຫຼັກ ຫຼື
ຮູບຄວັດ ຊ່ວຍພວກເຂົາຈັດສາກອັນໜຶ່ງເພື່ອສະແດງ,
ດ້ວຍໃຫ້ຄົນຜູ້ໜຶ່ງສະແດງອອກເຖິງບົດບາດຍິງຊາຍ
ທີ່ທາງກຸ່ມກິດຈະກໍາໄດ້ປຶກສາສົນທະນາກັນມາແລ້ວ,
ເຊັ່ນວ່າ ພັນລະຍາຜູ້ໜຶ່ງແຕ່ງກິນ ແລະເບິ່ງແຍງເດັກ
ນ້ອຍ ໃນຂະນະທີ່ຜົວດື່ມເບຍ ຫຼື ມີຍິງໜຸ່ມສອງຄົນໄດ້ຖືກ
ລົບກວນ ໂດຍພວກຜູ້ຊາຍເຖົ້າຢູ່ໃນຖະໜົນ ຫຼື ຜູ້ຊາຍ
ຜູ້ໜຶ່ງແຜດສຽງໃສ່ແຟນສາວຂອງເຂົາໂດຍຍົກມືຂຶ້ນ
ເພື່ອຈະຟາດໂຕນາງ.

2

ຖາມຜູ້ຊົມວ່າພວກເຂົາເຫັນຫຍັງໃນສາກການສະ
ແດງ ແລະຈາກນັ້ນ ອະນຸຍາດໃຫ້ຊ່າງແກະສະ
ຫຼັກໃຫ້ປ່ຽນຮ່າງຄີງຂອງບຸກຄົນທີ່ມີຜົນສະທ້ອນ
ທີ່ມີຜົນຮັບຜົນບວກອັນໜຶ່ງ ຫຼື ປະຕິກິລິຍາທີ່ສະ
ແດງອອກ. ກະຕຸ້ນໃຫ້ຜູ້ຊົມໃຫ້ສະແດງຄວາມຄິດເຫັນໃຫ້ຫຼາຍ ໂດຍຖາມພວກເຂົາວ່າແມ່ນຫຍັງໄດ້ເຮັດ
ໃຫ້ມີການປ່ຽນແປງ ແລະແມ່ນຫັຍງຄວນຈະຖືກຍົກລະດັບຂຶ້ນໃນຂັ້ນຕໍ່ໄປ ແລະແມ່ນຫຍັງທີ່ມີຄວາມ
ຄ້າຍຄືກັນກັບກິດຈະກໍານີ້. ບັນດາພວກຜູ້ຊົມອາດກ້າວເຂົ້າມາມີສ່ວນຮ່ວມ ແລະຍົກລະດັບສາກ
ການສະແດງໃຫ້ດີຂຶ້ນຕື່ມ.

2

ໃນຕອນສຸດທ້າຍຂອງກິດຈະກໍາ 2 ຮອບນີ້, ແລກປ່ຽນຄວາມຄິດເຫັນກ່ຽວກັບລະຄອນ. ສາກການສະ
ແດງປ່ຽນແນວໃດ? ແມ່ນຫຍັງທີ່ໄດ້ສະແດງອອກທີ່ເຮັດໃຫ້ໄດ້ເຕືອນພວກເຂົາ ໃຫ້ຮັບຮູ້ຊີວິດຂອງ
ພວກເຂົາເອງ? ຖ້າຫາກວ່າມີ, ກິດຈະກໍາໄດ້ປ່ຽນໄປບໍ່ ພວກເຂົາຄິດແນວໃດກ່ຽວກັບປະສົບການຂອງ
ພວກເຂົາ? ຊາຍຜູ້ໜຶ່ງຄວນຈະເຮັດຫຍັງ ເພື່ອປ່ຽນແປງບົດບາດຂອງຕົນ ຖ້າຫາກວ່າເຂົາຕົກຢູ່ໃນສະ
ຖານະການທີ່ຄ້າຍຄືກັບຢູ່ໃນສາກລະຄອນ?

63

64

ບົດບາດຍິງຊາຍ ແລະສຸຂະພາບ

ປູກຝັງເດັກຊາຍ-ຍິງ ມີຄວາມສະເໝີພາບທາງເພດ
ພວກເດັກນ້ອຍ ເລິ່ມຕົ້ນຮຽນຮູເ້ ລື່ອງຄວາມມຸງ່ ຫວັງບົດບາດຍິງຊາຍ ເມື່ອເວລາທີ່ພແ
ໍ່ ມ່ພແ
ໍ່ ມ່ຂອງພວກ
ເຂົາ ແລະຜູ້ໃຫຍ່ຮູ້ຈັກວ່າ ເຂົາເປັນເດັກນ້ອຍຊາຍ ຫຼື ຍິງ. ການຮັບຮູ້ບົດບາດຍິງຊາຍແບບນີ້ ສ່ວນຫຼາຍນໍາ
ໄປຫາຄວາມບໍ່ສະເໝີພາບໃນການເຂົ້າເຖິງສິ່ງທີ່ຈະໄດ້ຮັບຕ່າງໆ ແລະການໃຊ້ອຳນາດເພື່ອຕັດສິນບັນຫາ
ທີ່ເປັນອັນຕະລາຍຕໍ່ສຸຂະພາບຂອງພວກແມ່ຍິງ. ມີທາງດຽວ ເພື່ອເຮັດໃຫ້ແນ່ໃຈວ່າເດັກຍິງ ແລະຊາຍທີ່ຈະມີ
ຄຸນຄ່າເທົ່າທຽມກັນ ແມ່ນປູກຈິດສຳນຶກ ວ່າດ້ວຍຄວາມມຸ່ງຫວັງໃຫ້ເທົ່າທຽມກັນ, ມີສິດ ແລະຄວາມ
ຮັບຜິດຊອບຕ່າງໆເທົ່າທຽມກັນ.

ການປ່ຽນແປງທີ່ພວກເຮົາສົ່ງຕໍ່ແນວຄິດກ່ຽວກັບເພດ
ມັນມີຫຼາຍວິທີທາງ ກຸ່ມພໍ່ແມ່, ນາຍຄູ ແລະຜູ້ໃຫຍ່ທັງຫຼາຍສາມາດເຮັດວຽກກັບພວກເດັກນ້ອຍ
ເພື່ອຊ່ວຍພວກເຂົາທັງໝົດພັດທະນາ ຄວາມສາມາດຂອງພວກເຂົາທັງໝົດຢ່າງສະເໝີພາບ, ບໍ່ທໍາອັນຕະ
ລາຍຕໍ່ຄວາມມຸ່ງຫວັງຕໍ່ບົດບາດຍິງຊາຍສາມາດຊ່ວຍເຫຼືອຊຶ່ງກັນ ແລະກັນ ໂດຍການປະຊຸມຢ່າງເປັນປົກ
ກະຕິ ເພື່ອເວົ້າເຖິງການກະທົບເຖິງຄວາມມຸ່ງຫວັງເຖິງບົດບາດຍິງຊາຍຄວນໃຫ້ເປັນແນວໃດ ວິທີທີ່ພວກເຂົາ
ລ້ຽງລູກຂອງພວກເຂົາແນວໃດ.
ພວກຜູ້ໃຫຍ່ສ່ວນຫຼາຍຍ ສາມາດສອນພວກເດັກຍິງ ແລະເດັກຊາຍ ໃຫ້ຮູ້ເຄົາຣົບນັບຖືຊຶ່ງກັນ ແລະກັນ
ແບ່ງປັນສິ່ງຂອງຕ່າງໆຢ່າງຍຸຕິທຳ ຮ່ວມມືເຮັດໜ້າທີ່ວຽກງານຮ່ວມກັນ. ພວກເດັກຊາຍບໍ່ຄວນລະອາຍ
ສໍາລັບການສະແດງອາລົມອອກ, ໂດຍສະເພາະຄວາມຮູ້ສຶກຢ້ານກົວ ຫຼື ຄວາມໂສກເສົ້າ. ພວກຜູ້ໃຫຍ່ສາ
ມາດຊ່ວຍເຫຼືອພວກເດັກຊາຍ ຕັ້ງຊື່ ແລະສະແດງຄວາມຮູ້ສຶກ ແລະກໍຍັງຊ່ວຍເດັກຍິງສາມາດເວົ້າ ສິ່ງທີ່
ພວກເຂົາຄິດ ແລະຮູ້ສຶກບໍ່ຂີ້ຢ້ານ ເຖິງແມ່ນວ່າຈະຖືກປະຕິເສດ ຫຼື ຖືກເຢາະເຢີ້ຍ.
ນັບທັງພວກເດັກຊາຍ ແລະເດັກຍິງ ສາມາດຮຽນຮູ້ທຸກປະເພດວຽກງານເປັນປະຈຳ ແລະມີຄວາມ
ຮັບຜິດຊອບຄືກັນ ເຊັ່ນ ການແຕ່ງກິນ, ທໍາຄວາມສະອາດ, ເບິ່ງແຍງນ້ອງຊາຍ ແລະນ້ອງຍິງ, ເບິ່ງແຍງ
ເຄື່ອງປູກຝັງ ແລະສັດລ້ຽງ ແລະນໍາໃຊ້ເຄື່ອງມື ແລະ ກົນຈັກໄດ້ຄືກັນ.
ກຸ່ມກິດຈະກໍາພໍ່ແມ່ສາມາດຈັດຕັ້ງຂຶ້ນ ເພື່ອເຮັດໃຫ້ແນ່ໃຈວ່າ
ພວກເດັກຍິງ ແລະເດັກຊາຍມີໂອກາດຄືກັນຢູ່ໂຮງຮຽນ, ເຊັ່ນ:
ການຫຼິ້ນກິລາ ຫຼືຮຽນວິຊາສະເພາະຕ່າງໆ. ພວກຜູ້ໃຫຍ່ກໍສາ
ມາດຊ່ວຍເຫຼືອພວກເດັກນ້ອຍ ສ້າງການສະແດງລະຄອນຕຸກ
ກະຕາ ທີ່ນໍາໃຊ້ບັນດານິທານໃໝ່ໆ ຫຼື ປ່ຽນປະເພນີ ອັນໃດ
ອັນໜຶ່ງທີ່ບໍ່ບັງຄັບໃຫ້ສະແດງບົດບາດຍິງຊາຍ. (ຕົວຢ່າງອັນ
ໜຶ່ງ ອາດເປັນນິທານອັນໜຶ່ງ ທີ່ເດັກຍິງຜູ້ໜຶ່ງຊ່ວຍເຫຼືອເດັກ
ຊາຍຜູ້ໜຶ່ງຈາກສັດປະຫຼາດ ແທນທີ່ຈະເປັນເດັກຊາຍເປັນຜູ້
ຊ່ວຍເດັກຍິງ)
ມັນມີຄວາມສໍາຄັນເຊັ່ນດຽວກັນ ເພື່ອເວົ້າກັບພວກເດັກນ້ອຍເລື່ອງນິທານ ແລະ ເນື້ອຄວາມໃນ
ວາລະະສານຕ່າງໆທີ່ພວກເຂົາອ່ານ, ເພງຕ່າງໆທີ່ພວກເຂົາຟັງ ແລະ ລາຍການໂທລະພາບທີ່ພວກເຂົາເບິ່ງ
ແລະ ຊ່ວຍໃຫ້ພວກເຂົາຕັ້ງຄຳຖາມວ່າເລື່ອງໃດທີ່ເປັນອັນຕະລາຍຕໍ່ບົດບາດຍິງ ເມື່ອເວລາທີ່ພວກເຂົາສົ່ງ
ເສີມຢູ່ໃນສື່ໂຄສະນາເຫຼົ່ານີ້.

ຍົກບົດບາດເດັກນ້ອຍຊາຍຍິງໃຫ້ສະເໝີພາບກັນ

ກິດຈະກາ.
ໍ

ປ່ຽນແປງກົດລະຽບ

1

ແນະນຳໃຫ້ຜູ້ເຂົ້າຝຶກອົບຮົມຕັ້ງຊື່ເຫດການທີ່ສໍາຄັນຕ່າງໆ ທີ່ເປັນ
ປະສົບການຂອງເດັກຊາຍ ແລະເດັກຍິງ ເມື່ອພວກເຂົາໃຫຍ່ຂຶ້ນມາ.
ຈົ່ງເຮັດບັນຊີລາຍຊື່ຂອງທຸກໆຄວາມຄິດ.

2

ຖາມພວກເຂົາ ຜົນກະທົບຕໍ່ຄວາມມຸ່ງຫວັງ ເພື່ອບົດບາດຍິງ
ຊາຍ ມີຜົນກະທົບແນວໃດຕໍ່ບຸນປະເພນີ ຮີດຄອງ
ຄືແນວໃດ, ຕົວຢ່າງ
• ວັນເກີດຂອງພວກເດັກຜູ້ຊາຍ ໄດ້ຮັບສິ່ງທີ່
ແຕກຕ່າງໄປຈາກວັນເກີດຂອງພວກເດັກຍິງ
ແນວໃດ?

ເຫດການຕ່າງໆ:
ການເກີດ,
ວັນເກີດຄົບອາຍຸ,
ພິທີການແຕ່ງງານ,
ການຮັບມໍລະດົກ.

• ຄວາມຄາດຫວັງກັບການແຕ່ງງານ
ສຳລັບຊາຍໜຸ່ມ ແລະຍິງສາວແຕກຕ່າງ
ກັນແນວໃດ?
• ຄວາມແຕກຕ່າງເຫຼົ່ານີ້ ມີຄວາມຈໍາເປັນ ຫຼື
ສໍາຄັນແນວໃດ? ຍ້ອນຫຍັງ? ຜົນປະໂຫຍດ
ທີ່ພວກເຂົາຈະໄດ້ຮັບ ສິ່ງທີ່ແຕກຕ່າງຈາກ
ປະເພນີ ສໍາລັບເດັກຍິງ ແລະເດັກຊາຍ
ແນວໃດ? ແມ່ນຜົນປະໂຫຍດອັນໃດ ທີ່ອາດ
ເຮັດໃຫ້ຮີດຄອງປະເພນີ ມີຄວາມທີ່ຄ້າຍຄືກັນຂື້ນຕຶ່ມ?
• ເມື່ອເຕີບໃຫຍ່ຂຶ້ນມາ (ຫຼືລ້ຽງດູ ລູກຂອງເຈົ້າ) ເຈົ້າຮູ້ສຶກ
ເຫັນຄວາມແຕກຕ່າງຫຍັງໃນຄວາມຮູ້ສຶກຂອງເຈົ້າ?
3

ແບ່ງອອກເປັນກຸ່ມນ້ອຍ ເພື່ອສ້າງກິດຈະກໍາ ແລະແນະນຳໃຫ້ແຕ່ລະກຸ່ມ ຍົກເອົາເຫດການທີ່ເປັນຮີດ
ຄອງປະເພນີອັນໜຶ່ງຂຶ້ນມາ. ສໍາລັບແຕ່ລະເຫດການ, ຈົ່ງຖາມແຕ່ລະກຸ່ມ ໃຫ້ຄິດຫາວິທີທາງໃດທີ່ຄວນ
ເຮັດເພື່ອສະແດງໃຫ້ເຫັນວ່າພວກເດັກຍິງ ແລະເດັກຊາຍມີຄຸນຄ່າເທົ່າທຽມກັນ.

4

ເອີ້ນຜູ້ຝຶກອົບຮົມກັບເຂົ້າມາຮ່ວມກັນທີ່ຫ້ອງປະຊຸມໃຫຍ່
ເຫັນຂອງພວກເຂົາ.

5

ຕອນທ້າຍຂອງກິດຈະກໍາ, ວາງແຜນເຮັດວິທີໃດເພື່ອນໍາເອົາຄວາມຄິດເຫັນເຫຼົ່ານັ້ນ ໄປເຖິງຊຸມຊົນ.

ແລະສະເໜີໃຫ້ພວກເຂົາສະເໜີຄວາມຄິດ

ພວກເຮົາໄດ້ສ້າງບົດລະຄອນບົດໜຶ່ງ ສໍາລັບກອງປະຊຸມຂອງ
ບ້ານພວກເຮົາ ກ່ຽວກັບການອວຍພອນວັນເກີດຂອງລູກສາວຂອງ
ພວກເຮົາ ໃຫ້ຄ້າຍຄືການເຮັດວັນເກີດໃຫ້ລູກຊາຍຂອງ
ພວກເຮົາ. ພວກເຮົາໄດ້ຈ່າຍຄ່າແຮງງານໃຫ້ແກ່ນາງພະດຸງຄັນ
ຖ້າຫາກລູກເຮົາເປັນເດັກຊາຍ, ຕ້ອງມີການຈັດງານປະເພນີ
ແລະມີງານກິນລ້ຽງໃຫຍ່ເທົ່າທຽມກັນ!
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ບົດບາດຍິງຊາຍ ແລະສຸຂະພາບ

ການມີການປຶກສາເພື່ອຊ່ວຍເຫຼືອກັນ ເປັນພາລະໜ້າທີ່ທີ່ສຳຄັນໃນການກໍ່ສ້າງບຸກຄົນຜູ້ໜຶ່ງໃຫ້ເປັນ
ຄົນທີ່ໜ້ານັບຖື. ການເບິ່ງແຍງຢ່າງຮອບຄອບຂອງຜູ້ສູງອາຍຸ ສາມາດຊ່ວຍໃຫ້ພວກແມ່ຍິງໜຸ່ມປ່ຽນແປງ
ຄວາມຄາດຫວັງຂອງພວກເຂົາວ່າ ພວກເຂົາເປັນໃຜ ແລະມີຄວາມຮູ້ຄວາມສາມາດຫຍັງແດ່. ເຊັ່ນດຽວ
ກັນກັບພວກຊາຍໜຸ່ມ ສາມາດໄດ້ຮັບຜົນປະໂຫຍດຈາການປືກສາຫາລື ເພື່ອຮຽນເອົາຄວາມຮູ້ສຶກ ແລະ
ຄວາມເປັນໄປໄດ້ເພື່ອໃຫ້ຍິງໜຸ່ມໂດຍແທ້ຈິງ. ພວກຜູ້ຊາຍອາວຸໂສ ອາດເປັນຄູ ຜູ້ທີ່ເຂົ້າໃຈຈຸດແຂງໃດໜຶ່ງຂອງ
ແມ່ຍິງ ແລະດືງດູດຈິດໃຈພວກນາງເພື່ອພັດທະນາຕົນເອງ. ຫຼືວ່າ ບຸກຄົນທີ່ອາດເປັນແມ່ປ້າຜູ້ໜຶ່ງທີ່ເຫັນ
ກວ້າງມອງໄກ ເພື່ອຊ່ວຍເຫຼືອພວກເຂົາເພື່ອໃຫ້ເຫັນຄວາມມີວິຊາສະເພາະຂອງພວກເຂົາ ແລະສາມາດເຮັດ
ວຽກເພື່ອກ້າວໄປເຖິງເປົ້າໝາຍ.

ພວກແມ່ຍິງກາຍມາເປັນຜູ້ນໍາຕ່າງໆ
ອົງການເຄືອຄ່າຍເດັກຍິງ ໄດ້ເລີ່ມຕົ້ນຂຶ້ນໂດຍ ນາຍຄູຜູ້ໜຶ່ງ ຢູ່ປະເທດ ຊິມບັບເວ ໂດຍນາງເອງ
ແມ່ນຜູ້ລອດພົ້ນຈາກການຂົ່ມຂືນໃນເວລາເຍົາໄວ. ນາງ ແລະເພື່ອນພວກສະມາຊິກຜູ້ກໍ່ຕັ້ງອົງການ ຈໍາ
ນວນໜຶ່ງກໍແມ່ນພວກທີ່ຖືກທາລຸນໃນໄວເດັກ ຜູ້ຊຶ່ງປະຈຸບັນນີ້ ແມ່ນເປັນພະນັກງານ ແລະສະມາຊິກ
ຂອງອົງການນີ້ຢ່າງສົມບູນ, ໄດ້ພັດທະນາການເຂົ້າເຖິງການຢຽວຢາ ແລະສົ່ງເສີມຍິງໜຸ່ມທີ່ວາງເປົ້າ
ໝາຍໃສ່ເພື່ອສ້າງຄວາມຄວາມໜ້ານັບຖືໃຫ້ແກ່ຕົນເອງ ແລະເປັນຜູ້ນໍາພາ. ຜົນສະຫຼຸບການສ້າງການ
ເຂົ້າເຖິງບັນຫາ ແມ່ນການເວົ້າຢ່າງຄ່ອງແຄ້ວ ແລະຄວາມສາມາດຂອງພວກແມ່ຍິງໜຸ່ມເອງ ຜູ້ທີ່ຮູ້ຈັກ
ສິດທິຂອງຕົນ ແລະສາມາດເວົ້າສໍາລັບສິດທິຂອງຍິງໜຸ່ມໄດ້. ພວກເຂົາມີເປົ້າໝາຍຢ່າງຈະແຈ້ງ ສໍາລັບ
ພວກເຂົາເອງ ແລະວາງແຜນເຮັດແນວໃດຈະໃຫ້ພວກເຂົາສໍາເລັດໜ້າທີ່. ພວກເຂົາຍັງຮູ້ວ່າຈະເຮັດແນວ
ໃດເພື່ອປ້ອງກັນພວກເຂົາເອງ ເມື່ອມີໃຜຜູ້ໜຶ່ງກຽມທຳຊຳເລົາພວກເຂົາ ແລະພວກເຂົາກໍກຽມພ້ອມ
ແລະມີຄວາມສາມາດໃຫ້ການສະໜັບສະໜູນແກ່ພວກເດັກຍິງ ຜູ້ຮູ້ສຶກເຄີຍຜິດຫວັງ ຫຼື ຂາດການຊ່ວຍ
ເຫຼືອ.
ກິດຈະກໍາທີ່ສໍາຄັນອັນໜຶ່ງຂອງອົງການເຄືອຄ່າຍເດັກຍິງ ແມ່ນການຕອບບັນຫາສ່ວນຕົວກັບກໍ
ລະນີຖືກຂົ່ມຂືນ, ນໍາພາພວກເດັກຍິງອອກຈາກສະຖານະການທີ່ເປັນອັນຕະລາຍ, ເຮັດວຽກຮ່ວມກັບ
ຕໍາຫຼວດ ແລະອົງການຈັດຕັ້ງຊ່ວຍເຫຼືອສັງຄົມ ແລະປູກຈິດສໍານຶກຢູ່ໃນຄອບຄົວ ແລະຊຸມຊົນກ່ຽວກັບ
ສິດທິຂອງພວກເດັກຍິງ.
ຂໍກຸນແຈ ເພື່ອຊ່ວຍເຫຼືອພວກເດັກຍິງໃຫ້ກາຍມາເປັນພວກຜູ້ນໍາ ຂ້ອນຂ້າງຍາກກວ່າ ຜູ້ທີ່ຖືກເຄາະ
ຮ້າຍ ໂດຍຜ່ານ “ສະໂມສອນຮ່ວມພະລັງຂອງພວກເດັກໂດຍທົ່ວໄປແລ້ວ, ແມ່ນຕັ້ງຢູ່ໃນໂຮງຮຽນຕ່າງໆ.
ພວກເດັກຍິງເຮັດວຽກຮ່ວມກັນ, ໂດຍການສະໜັບສະໜູນຂອງທີ່ປຶກສາທີ່ມີຄວາມຄິດຕື່ນຕົວໄວ ຫຼື
ສ້າງກິດຈະກຳ ທີ່ເຮັດເປັນວິຊາສະເພາະ ແລະເກີດມີຄວາມເຊື່ອໝັ້ນຕົນເອງ.ໃຫ້ພວກເຂົາໄດ້ແລະປ່ຽນ
ສົນທະນາກ່ຽວກັບຄວາມມຸ່ງຫວັງ ແລະຄວາມຝັນຂອງພວກ
ເຂົາ, ລວມທັງເລື່ອງທີ່ພວກເຂົາໄດ້ຖືກທາລຸນ ແລະການບໍ່ມີ
ອໍານາດຂອງພວກເຂົາ. ໃຫ້ພວກເຂົາສຶກສາ ແລະໂຕ້ວາທີ
ກັນ ໃນຫົວຂໍ້ວ່າດ້ວຍຄວາມສະເໝີພາບຂອງບົດບາດ
ຍິງຊາຍ ແລະສິດທິມະນຸດ ແລະຮຽນທຸກສິ່ງທຸກຢ່າງ
ກ່ຽວກັບການສືບພັນ ແລະວິຊາສະເພາະຕາມໂອ
ກາດຕ່າງໆ. ໃຫ້ພວກເຂົາຈັດຕັ້ງ “ອົງການຊ່ວຍ
ເຫຼືອຕົນເອງ” ເຮັດສັນຍາຜູກພັນການນໍາໃຊ້ສິລະປະ
ເຄື່ອນທີ່, ເພງ, ຟ້ອນ ແລະສະແດງລະຄອນ, ຮຽນຮູ້
ການຕັ້ງຊື່ ແລະ ຄວາມໜ້າລະອາຍກ່ຽວກັບຄວາມຮຸນ
ແຮງທາງເພດ ແທນທີ່ຈະຮູ້ສຶກນະອາຍຕໍ່ຊີວິດຕົນເອງ.

ຍົກບົດບາດເດັກນ້ອຍຊາຍຍິງໃຫ້ສະເໝີພາບກັນ

ກິດຈະກາ.
ໍ

ໄປຮອດຄວາມຝັນຂອງທ່ານ.

ກິດຈະກໍານີ້ ສາມາດຊ່ວຍກຸ່ມແມ່ຍິງທີ່ບໍ່ຮູ້ດຽງສາ ສາມາດເຫັນຜົນສະທ້ອນຄືນກ່ຽວກັບເປົ້າໝາຍ
ຂອງພວກເຂົາເອງ ແລະຄວາມສາມາດຕາມຊີວິດທີ່ພວກເຂົາຈະຕ້ອງການ. ການສະທ້ອນເຖິງຄວາມ
ຝັນ ແລະເປົ້າໝາຍສ່ວນບຸກຄົນເປັນສາເຫດຂອງພວກຍິງໜຸ່ມ ແລະນໍາເອົາທິດທາງໃຫ້ພວກເຂົາ.
ເມື່ອບັນດາຄອບຄົວ, ນາຍຄູ, ແລະຊຸມຊົນຊຸກຍູ້ພວກເດັກຍິງ ເພື່ອສ້າງເປົ້າໝາຍສ່ວນບຸກຄົນ ແລະນໍາ
ເອົາຄວາມຊ່ວຍເຫຼືອສິ່ງທີ່ພວກເຂົາຕ້ອງການ, ການປ່ຽນແປງກໍສາມາດເປັນໄປໄດ້. ຖ້າຫາກວ່າເດັກ
ຍິງຜູ້ໜຶ່ງໄດ້ເຂົ້າໂຮງຮຽນ, ຍົກຕົວຢ່າງ, ໂອກາດຂອງນາງທີ່ຈະໄດ້ເຮັດວຽກ ແລະຕິດຕາມວຽກງານ
ອັນໜຶ່ງແມ່ນໄດ້ມີໂອກາດອັນໃຫຍ່ຫຼວງ. ນາງຍັງຈະໄດ້ກຽມໂຕທີ່ດີ ເພື່ອຕັດສີນບັນຫາກ່ຽວກັບການ
ປ້ອງກັນສຸຂະພາບຂອງນາງເໝືອນແມ່ຍິງຜູ້ໜຶ່ງ.
1

ແນະນຳໃຫ້ແຕ່ລະຄົນທີ່ເຂົ້າປະຊຸມໃຫ້ໃຊ້ເວລາ 2-3 ນາທີ ເພື່ອເບິ່ງສະທ້ອນຄືນ ຈາກເປົ້າໝາຍຂອງ
ພວກເຂົາເອງ. ທ່ານຄວນແຈກຢາຍເຈ້ຍໜຶ່ງແຜ່ນ ແລະປາກກາ ຫຼື ສໍດໍາ ໃຫ້ຍິງແຕ່ລະຄົນ ເພື່ອຂຽນ
ລົງໃນເປົ້າໝາຍສ່ວນບຸກຄົນ ຫຼື ແຕ້ມຮູບເພື່ອໃຫ້ເບິ່ງກໍໄດ້.

2

ຢູ່ເທິງເຈ້ຍແຜ່ນໃຫຍ່ ຫຼືແຜ່ນກະດານ, ຂຽນບັນດາຄໍາຖາມທີ່ຊ່ວຍໃຫ້ພວກຍິງໜຸ່ມ ຄຶດຄົ້ນເປົ້າໝາຍ
ຂອງພວກເຂົາ. ນີ້ແມ່ນຕົວຢ່າງຄໍາຖາມຈໍານວນໜຶ່ງທີ່ທ່ານຄວນນຳໃຊ້.
• ເຈົ້າຮູ້ໂຕເອງກ່ຽວກັບຫຍັງແດ? ພິຈະລະນາຮັບຮູ້ຄຸນຄ່າ, ວິຊາສະເພາະຄວາມສົນໃຈ, ຄວາມຮັບ
ຜິດຊອບ, ຈຸດແຂງ ແລະ ຈຸດອ່ອນ ຂອງຕົວທ່ານເອງ.
• ເປົ້າໝາຍຂອງທ່ານໃນປັດຈຸບັນນີ້ແມ່ນຫຍັງ? ເປົ້າໝາຍໄລຍະຍາວໃນຊີວິດແມ່ນຫຍັງ? ຍົກຕົວ
ຢ່າງ: ການສຶກສາ ແລະການຝຶກອົບຮົມ, ການມີອາຊີບ ແລະວຽກງານ, ການເດີນທາງພັກຜ່ອນ,
ເປົ້າໝາຍສ່ວນຕົວ ແລະ ຂອງຄອບຄົວ.
• ແມ່ນໃຜສາມາດຊ່ວຍທ່ານໄປເຖິງເປົ້າໝາຍຂອງທ່ານ? ມີຈັກຂັ້ນຕອນທີ່ທ່ານຕ້ອງການ? ແມ່ນ
ຫຍັງທີ່ຖກ
ື ກັບທິດທາງຂອງທ່ານ? ທ່ານຈະຂ້າມຜ່ານສີ່ງທີ່ຕຖ
ີ ອຍ ແລະຄວາມຄິດສົງໄສໄດ້ແນວໃດ?

3

ຈັດຕັ້ງກຸມ
່ ນ້ອຍ ແລະ ເຮັດໃຫ້ຜເູ້ ຂົ້າຝຶກອົບຮົມທຸກຄົນຄົນເຂົ້າໃຈເນື້ອໃນຂອງຄໍາຖາມ. ແນະນຳກຸມ
່ ສ້າງ
ກິດຈະກໍາ ໂດຍໃຫ້ໃຊ້ເວລາປະມານ 10 ນາທີ ເພື່ອປຶກສາຫາລືແຕ່ລະຄໍາຖາມ, ເຮັດໃຫ້ແນ່ໃຈວ່າສະ
ມາຊິກຢູ່ໃນແຕ່ລະກຸ່ມ ຕ້ອງມີໂອກາດທີ່ຈະເວົ້າ.

4

ເມື່ອກຸ່ມເຮັດກິດຈະກຳສຳເລັດ, ຈົ່ງໂຮມກຸ່ມເຂົ້າກັນ. ຖາມແຕ່ລະກຸ່ມ ເພື່ອແລກປ່ຽນທັດສະນະໃດໜື່ງ
ຫຼື ສອງທັດສະນະທີ່ພວກເຂົາໄດ້ປຶກສາສົນທະນາ ຕາມແຕ່ລະຄໍາຖາມ. ຈາກນັ້ນ ຊຸກຍູ້ໃຫ້ເດັກຍິງແຕ່
ລະຄົນໃຫ້ກຳນົດເອົາຈຸດປະສົງໃດໜຶ່ງທີ່ນອນຢູ່ໃນເປົ້າໝາຍ
ແລະວິຊາສະເພາະຕ່າງໆຂອງນາງທີ່
ນາງຕ້ອງການຈະເຮັດໃຫ້ສໍາເລັດ.
ຂ້ອຍບໍ່ມັກຮຽນ, ແຕ່ວ່າຂ້ອຍ
ຢູ່ທ່າມກາງກັບຜູ້ຄົນດີຫຼາຍ.

ຂ້ອຍຕ້ອງການເປັນສ່ວນໜຶ່ງ
ຂອງການຮ່ວມມືທຸລະກິດ

ທີ່ເຮັດແລະຂາຍເຄື່ອງນຸ່ງຖື.

ຂ້ອຍມັກວິທະຍາສາດ,
ຂ້ອຍຕ້ອງການຮຽນວິຊາ ອຸ
ທົກວິທະຍາ ຫຼືທໍລະນີວິທະ
ຍາ-ວິທະຍາສາດກ່ຽວກັບ
ນໍ້າ ແລະດິນ - ຊຶ່ງ ຂ້ອຍສາ
ມາດຮັກສາແຫຼ່ງທໍາມະຊາດ
ຂອງພວກເຮົາໄດ້.
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ບົດບາດຍິງຊາຍ ແລະສຸຂະພາບ

ວ່າດ້ວຍເພດໃນສື່ສານມວນຊົນ.
ການສະແດງໃນໂທລະພາບ, ຮູບເງົາ, ດົນຕີ ວີດິໂອ, ແລະການໂຄສະນາຕ່າງໆ ລ້ວນແຕ່ນໍາໃຊ້ບາດ
ຍິງຊາຍທັງໝົດຢູ່ໃນບົດເລື່ອງເຫຼົ່ານັ້ນ ແລະຂາຍສິ່ງຂອງຕ່າງໆ. ໂດຍການເບິ່ງສິ່ງທີ່ປິດບັງ- ຫຼື -ບໍ່ປິດບັງເທົ່າ
ທີ່ຄວນ-ເປັນຂ່າວເລື່ອງໂຄສະນາທັງຫຼາຍ, ພວກເຮົາສາມາດເຂົ້າໃຈໄດ້ໂລດວ່າພວກເຂົາສົ່ງເສີມແນວຄວາມ
ຄິດກ່ຽວກັບເພດຍິງຊາຍ, ມີຫຼາຍຂ່າວກໍບໍ່ແມ່ນກ່ຽວກັບສຸຂະພາບທີ່ດີ ສໍາລັບພວກຜູ້ຊາຍ ແລະແມ່ຍິງ.

ກິດຈະກາ.
ໍ

ໂລກແຫ່ງການໂຄສະນາ. - ແມ່ຍິງພິດສະຫວາດ ແລະຜູ້ຊາຍທີ່ເປັນເພດຊາຍແທ້.

ກິດຈະກໍານີ້ ປ່ອຍໃຫ້ຜູ້ຄົນມີຄວາມສະໜຸກສະໜານ ແລະຄວາມເປັນສິລະປະ. ເພື່ອກະກຽມສ້າງບົດ
ຮຽນນີ້, ທ່ານຄວນໃຊ້ວາລະສານ ຫຼື ວ່າໜັງສືພິມຫຼາຍສະບັບທີ່ມີຮູບແມ່ຍິງ ແລະຜູ້ຊາຍ. ເປັນວາລະ
ສານທີ່ມີສະເໜ ຫຼື ໂຄສະນາເຄື່ອງແຕ່ງກາຍ, ຫຼື ວາລະສານສຳລັບຜູ້ຊາຍ ຫຼື ວາລະສານທີ່ມີໜ້າເຈ້ຍ
ສຳລັບການໂຄສະນາ. ນອກຈາກນີ້ ທ່ານຍັງຕ້ອງການ ນຳໃຊ້ມີດຕັດ ຢາງກາວ ຫຼື ເທັບຕິດ ແລະສໍດໍາ
ຫຼື ບິກສີ.
1

ໃຫ້ເວລາແກ່ຜູ້ເຂົ້າຝຶກອົບຮົມເບິ່ງວາລະສານ
ແລະແນະນຳເຂົາເບິ່ງຢ່າງຕັ້ງໃຈວ່າມີການໂຄສະນາ
ເລື່ອງແມ່ຍິງ ແລະໃຫ້ຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມກອງປະຊຸມແລກປ່ຽນທັດສະນະຊຶ່ງກັນ ແລະກັນ.

2

ປຶກສາສົນທະນາການໂຄສະນາເພື່ອຂາຍຜະລິຕະພັນຕ່າງໆ. ເຮັດບັນຊີຂອງແນວຄວາມຄິດທັງຫຼາຍ.
ເພື່ອຊ່ວຍເຫຼືອຜູ້ຄົນໃຫ້ພິຈາລະນາຂ່າວສານຕ່າງໆ ໃນການໂຄສະນາອັນໜຶ່ງ, ຖາມວ່າການໂຄສະນາ
ຕ້ອງໃຫ້ຄົນຄິດຫຍັງກັບພວກແມ່ຍິງ ຫຼື ຜູ້ຊາຍ. ກັບບັນດາແນວຄວາມຄິດເຫຼົ່ານັ້ນກ່ຽວກັບພວກແມ່
ຍິງ ຫຼື ຜູ້ຊາຍຄວນຈະປະພຶດແນວໃດ ຫຼື ຄິດທີ່ການໂຄສະນາກະທໍາຢ່າງກ້າຫານແນວໃດ ຫຼື ເຮັດ
ໃຫ້ມີຄວານໜ້າສົນໃຈແນວໃດ? ແມ່ນແນວຄວາມຄິດອັນໃດທີ່ເຮັດໃຫ້ເບິ່ງຄືວ່າບໍ່ເປັນສີ່ງທີ່ຄວນສົນໃຈ
ຫຼື ດ້ອຍຄຸນຄ່າ? ການໂຄສະນາທີ່ອາດເຮັດໃຫ້ພວກແມ່ຍິງ ຫຼື ຜູ້ຊາຍ ຮູ້ສຶກບໍ່ດີກ່ຽວກັບພວກເຂົາເອງ?
ທ່ານອາດພິຈະລະນາຂ່າວສານອື່ນໆອີກ ທີ່ໃຊ້ອິດທິພົນຕໍ່ບັນດາແນວຄິດກ່ຽວຄຸນຄ່າ ຫຼື ສະຖະ
ນະພາບຂອງຄົນ. ຍົກຕົວຢ່າງ, ການໂຄສະນາບອກເຮົາຫຍັງແນ່ກ່ຽວກັບຄົນທຸກຍາກ, ຄົນຮັ່ງມີບຸກ
ຄົນທີ່ແຕກຕ່າງກັນຂອງກຸ່ມທາງສັງຄົມ ແລະປະເພດຮ່າງກາຍຂອງຄົນ?
ຖາມຜູ້ຄົນ ຖ້າຫາກວ່າພວກເຂົາຄິດວ່າ ການໂຄສະນາໃດ
ໜຶ່ງແມ່ນຫຼອກລວງ. ໂຄສະນາອັນໃດ? ເປັນຫຍັງ?
ສຸດທ້າຍ, ຈົ່ງຖາມຜູ້ເຂົ້າຝຶກອົບຮົມກ່ຽວກັບການ
ໂຄສະນາ ທີ່ມີອິດທິພົນຕໍ່ແນວຄິດເຫັນກ່ຽວກັບ
ສຸຂະພາບ. ການໂຄສະນາແບບນີ້ເຮັດຄົນເຮົາ
ຢາກຊື້ ຫຼື ເຮັດໃນສິ່ງຕ່າງໆ
ເປັນຫຍັງນາງແບບທັງໝົດ
ທີ່ບໍ່ເປັນຜົນດີຕໍ່ສຸຂະພາບ?

ຢູ່ໃນໂຄສນະນາ ຈຶ່ງມີຜິວສີຂາວ
ແລະຜົມລຽບງາມ? ແມ່ນໃຜໃນຊຸມຊົນ
ຂອງຂ້ອຍເບິ່ງຄ້າຍຄືພວກເຂົາ.

ຍົກບົດບາດເດັກນ້ອຍຊາຍຍິງໃຫ້ສະເໝີພາບກັນ

ກິດຈະກາ.
ໍ

ໂລກແຫ່ງການໂຄສະນາ-ແມ່ຍິງພິດສະຫວາດ ແລະຜູ້ຊາຍທີ່ເປັນເພດຊາຍແທ້. (ຕໍ່)

ຖ້າຫາກວ່າເປົ້າໝາຍຂອງທ່ານແມ່ນເພື່ອຊ່ວຍເຫຼືອພວກແມ່ຍິງ ຫຼື ຄົນໜຸ່ມໃຫ້ເຂົ້າໃຈວ່າບັນດາຂ່າວ
ສານທີ່ກ່ຽວກັບຄວາມຍົວະຍວນ, ມາດຖານຄວາມງາມ, ຫຼື ບັນດານັກອຸດົມຄະຕິຍິງ ອາດບໍ່ເປັນສິ່ງທີ່
ສົງເສີມສຸຂະພາບທີ່ດີ ສໍາລັບພວກເຂົາ, ທ່ານອາດຕ້ອງການເລັງໃສ່ຮູບຮ່າງໃບໜ້າ ແລະເບິ່ງວ່າຢູ່ໃນ
ການໂຄສະນາແນະນໍາຫຍັງແນ່ກ່ຽວກັບສຸຂະພາບ ແລະ “ແນວຄວາມຄິດກັບຮູບຮ່າງ”- ການກວດເບິ່ງ
ນໍ້າໜັກ, ຄວາມສູງ ອາຍຸ, ສີຜີວ ແລະລັກສະນະໜ້າຕາ.
3

ດຽວນີ້ ເຖິງເວລາຕ້ອງເຮັດໃນສິ່ງສ້າງສັນ. ມີຫຼາຍໂຄງການທີ່ແຕກຕ່າງກັນທີ່ກຸ່ມກິດຈະກໍາໜຶ່ງສາມາດ
ເຮັດການໂຄສະນາ. ຍົກໂຕຢ່າງ, ປັບປ່ຽນການໂຄສະນາ ໂດຍເຮັດໃຫ້ “ຂ່າວສານທີ່ເຊື່ອງຊ້ອນ”
ສາມາດມອງເຫັນໄດ້. ຫຼື ອັດສໍາເນົາ ການໂຄສະນາບົດໜຶ່ງ ທີ່ເຮັດໄປໃນທາງລົບຢ່າງຈະແຈ້ງ ກ່ຽວກັບ
ແມ່ຍິງ ແລະ ການປ່ຽນແປງໃຫ້ມັນໄປຕາມທິດທາງ ທີ່ເຮັດໃຫ້ການໂຄສະນາມີຄວາມສະໜຸກສະໜານ
ໃນໂຕມັນເອງ. ອັນນີ້ເອີ້ນວ່າ “ຫຸ່ນປັ້ນ”. ທ່ານສາມາດເຮັດການແຂ່ງຂັນ ໂດຍການເຮັດປ້າຍໂຄສະນາ
ທີ່ສ້າງສັນ (ທາງບວກ) ຫຼື ການໂຄສະນາເພື່ອຂາຍຄວາມເຂັ້ມແຂງ ແລະຄວາມສາມາດຂອງພວກ
ແມ່ຍິງ ຫຼື ສະແດງໃຫ້ເຫັນວິທີທາງໃໝ່ຂອງພວກຜູ້ຊາຍ ແລະແມ່ຍິງທີ່ສາມາດປະຕິບັດໄດ້.

ການສ້າງຫຸ່ນປັ້ນ ແບບນໍາໃຊ້ສິລະປະ ຫຼື ບົດຂຽນ ເພື່ອປ່ຽນແປງສິ່ງທີ່ຕ້ອງການໂຄສະນາ. ທ່ານອາດ
ເຮັດຢ່າງໃດຢ່າງໜຶ່ງ ເພື່ອເປີດເຜີຍຄວາມຄວາມສົກກະປົກທີ່ແທ້ຈງິ ຂອງຂ່າວສານ ຫຼື ຜະລິດຕະພັນ ຫຼື ປ່ຽນ
ແທນຂ່າວສານດ້ວຍແນວຄິດໃໝ່ອນ
ັ ໜຶ່ງ. ມີຢເູ່ ປັນປະຈໍາ, ສິລະປະ ທີ່ຫຼາຍຄົນເຂົ້າໃຈ ແມ່ນເປັນການໂຄສະນາ
ຢູ່ໃນໃບຂ່າວປົດສະເຕີ, ປ້າຍໂຄສະນາ ແລະວາລະສານຕ່າງໆ. ຂ່າວໂຄສະນາການຂາຍສີ່ງຂອງອອກໄປ
ແບບຜິດພາດ ຫຼື ໃຊ້ແນວຄິດທີ່ອັນຕະລາຍ, ໃນຂະນະພວກເຮົາຕໍ່ສູ້ເພື່ອໃຫ້ສຽງຂອງເຮົາ. ແນວທາງທີ່ນິຍົມ
ເພື່ອຕໍ່ຕ້ານກັບຮູບພາບທີ່ເປັນອັນຕະລາຍຈະຕ້ອງຖືກປ່ຽນແປງ.
ອັນນີ້ສາມາດດຶງດູດຄວາມສົນໃຈຢ່າງ
ຫຼວງຫຼາຍ ແລະເຮັດໃຫ້ຄົນນຳມາຄິດ.
ການສ້າງຫຸ່ນປັ້ນ ສາມາດເຮັດ
ໃຫ້ມີຄວາມເພີດເພີນ ກັບຜະລິດ
ຖ້າຫາກລາວບໍ່ດື່ມຫຼາຍ,
ຕະພັນ ຫຼື ລົບກວນຄົນຜູ້ທີ່ເຫັນ
ພວກເຮົາກໍສາມສາດຊື້
ໂດຍ ສ້າງບັນຫາເພີ່ມເຕີມ. ເມື່ອ
ລົດຄັນນັ້ນໄດ້.
ການໂຄສະນາບົດໜຶ່ງພະຍາຍາມ
ເພື່ອເຮັດໃຫ້ຜູ້ເຫັນ ມີຄວາມຮູ້ສຶກ
ດີທີ່ສຸດ !“
ໄປທາງໃດໜຶ່ງສະເພາະ, ຜູ້ສ້າງຫຸ່ນ
ຈົ່ງດື່ມເບຍ ສະມິດ
ປັ້ນສາມາດປ່ຽນແປງໄດ້ ຊຶ່ງເຮັດ
ໃຫ້ຜູ້ທີ່ເຫັນຮູ້ສຶກໃນທາງກົງກັນຂ້າມ.
ມັນເປັນເລື່ອງກະທັດຮັດ ພຽງແຕ່ຕິດ
“ແນວຄິດທີ່ເພີ້ຝັນ” ບົດໂຄສະນາຢູ່ໃນ
ວາລະສານ, ຈາກນັ້ນ ກໍຖ່າຍຮູບເອົາໄວ້
ແລ້ວກໍສົ່ງຕໍ່ທາງອອນລາຍເພື່ອແລກປ່ຽນ
ຂ່າວກັບຄົນອື່ນ.
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ເພດຍິງຊາຍ ແລະສຸຂະພາບ

ການນໍາໃຊ້ກົດໝາຍ ເພື່ອສ້າງຄວາມຍຸຕິທຳຂອງບົດບາດຍິງຊາຍ.
ອໍານາດທີ່ບໍ່ສົມດຸນກັນ ທີ່ພວກຜູ້ແມ່ຍິງເຄີຍຊິນຢູ່ໃນຄອບຄົວ ແລະຊຸມຊົນຂອງພວກເຂົາ ບໍ່ແມ່ນເລື່ອງ
ສ່ວນບຸກຄົນ ຫຼື ວັດທະນະທຳ. ນະໂຍບາຍ ແລະກົດໝາຍຕ່າງໆຂອງລັດຖະບານສົ່ງເສີມ ແລະບັງຄັບໃຊ້
ກັບຄວາມສະເໝີພາບຂອງບົດບາດຍິງຊາຍ. ຍົກຕົວຢ່າງ, ຫຼາຍຊຸມຊົນກໍມີກົດໝາຍທີ່ປະຕິເສດສິດທິຂອງ
ພວກແມ່ຍິງ ເພື່ອເລືອກຄົນແຕ່ງງານ, ສິດທິການຢ່າຮ້າງ, ສິດທິໃນການເປັນເຈົ້າຂອງ ຫຼື ຮັບມໍລະດົກ, ຫຼື
ສິດທິໃນການເຮັດສັນຍາ ຫຼື ສິດໃນການພົວພັນ ຫຼື ກະກຽມເພື່ອສ້າງທຸລະກິດ. ພວກແມ່ຍິງຈໍານວນໜຶ່ງ
ແມ່ນກະທັ້ງບໍ່ມີສິດໃນການຕັດສີນໃຈ ເພື່ອຮັບເອົາ ຫຼື ປະຕິເສດ ຕໍ່ການປິ່ນປົວ (ເບິ່ງລະບົບວຽກງານຍຸຕິທຳ
ເພື່ອຍຸຕິການລະເມີດສິດ (ໜ້າ 171 ແລະເອກະສານຊ້ອນທ້າຍ ກ ເປັນທີ່ປຶກສາສຳລັບສິດທິຂອງແມ່ຍິງ
ໂດຍການ ນໍາໃຊ້ກົດໝາຍສາກົນ (ໜ້າ 300).
ພວກເຮົາສາມາດປຶກສາສົນທະນາເລື່ອງການນຳໃຊ້ກົດໝາຍ ເພື່ອ ຄວາມຍຸຕິທຳຂອງ
ບົດບາດຍິງຊາຍ ໂດຍຄິດ ວ່າກົດໝາຍໃນປະຈຸບັນ ບໍ່ສາມາດສົ່ງເສີມ ຄວາມ

ສະເໝີພາບໄດ້. ຍົກຕົວຢ່າງ ແມ່ຍິງບໍ່ໄດ້ຮັບຄ່າແຮງງານເທົ່າທຽມກັບຜູ້ຊາຍ ໜ້າ

ວຽກອັນດຽວກັນ? ມີຢູ່ບໍ ກົດໝາຍທີ່ປົກປ້ອງແມ່ຍິງໜຸ່ມຈາກການຊອກຫາຢາມາປິ່ນປົວ?

ບັນຫາຕ່າງໆກ່ຽວກັບກົດໝາຍເຫຼົ່ານັ້ນ, ແນະນໍານິຕິບັນຍັດໃໝ່, ແລະປູກຝັງຈິດສໍານຶກວ່າຄວນປະ
ຕິບັດແນວໃດໃຫ້ ກົດໝາຍ ແລະນະໂຍບາຍຕ່າງໆທີ່ສາມາດປະຕິບັດໄດ້ ແທນທີ່ຈະເຮັດພຽງການໂຄສະນ
າຄວາມສະເໝີພາບຢ່າງອຶກກະທຶກຄຶກໂຄມ ຊຶ່ງໃນບາງເທື່ອກໍຍັງໄດ້ເອີ້ນການປະຕິບັດນີ້ວ່າ ແມ່ນຄວາມຍຸຕິ
ທຳຂອງບົດບາດຍິງຊາຍ. ມີຫຼາຍຄວາມພະຍາຍາມທີ່ໄດ້ສ້າງຂຶ້ນດັ່ງທີ່ກ່າວມາຂ້າເທິງນັ້ນ ເປັນອະນຸກົມໜຶ່ງ
ເປັນຂໍ້ສັນຍາສາກົນຮັບຮູ້ສິດສະເໝີພາບຂອງພວກແມ່ຍິງ.

ບັນດາຂໍ້ສັນຍາສາກົນກ່ຽວກັບສິດສະເໝີພາບຂອງແມ່ຍິງ ແລະຜູ້ຊາຍ
ເມື່ອສະຫະປະຊາຊາດໄດ້ເລີ່ມຕົ້ນຂຶ້ນ ໃນ ປີ 1945, ໄດ້ສ້າງລະບຽບການໜຶ່ງເອີ້ນວ່າ “ສິດທິສະເໝີ
ພາບເພື່ອຜູ້ຊາຍ ແລະແມ່ຍິງ”. ໃນເວລານັ້ນ ລະບຽບການໄດ້ຂຽນຂຶ້້ນໂດຍມີ ປະເທດສະມາຊິກ 30 ປະເທດ
ຂອງປະເທດສະມາຊິກ 51 ປະເທດ ໄດ້ມີກົດໝາຍທີ່ອະນຸຍາດໃຫ້ພວກແມ່ຍິງໃຫ້ມີສິດລົງຄະແນນສຽງຄື
ກັບພວກຜູຊ
້ າຍ. ເຖິງແມ່ນວ່າ ລະບຽບການຂອງ ສ.ປ.ຊ ໄດ້ຮຽກຮ້ອງໃຫ້ມສ
ີ ດ
ິ ສະເໝີພາບບົດບາດຍິງຊາຍ,
ມັນກໍຍັງໄດ້ໃຊ້ເວລາຫຼາຍທົດສະວັດ ໃນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດເພື່ອບັນລຸເປົ້າໝາຍນີ້. ໃນທີ່ສຸດ, ໃນປີ 1975
ພວກແມ່ຍິງເກືອບໝົດທຸກປະເທດໃນທົ່ວໂລກ ໄດ້ມາປະຊຸມກັນຢູ່ ເມືອງແມກຊິໂກ ເພື່ອອະທິບາຍເຖິງສິດທິ
ຂອງພວກແມ່ຍິງ ແລະສະເໜີໃຫ້ມີການປ່ຽນແປງ ກົດໝາຍ ແລະປະເພນີທີ່ບໍ່ຍຸຕິທຳ ໂດຍໄດ້ອີງໃສ່ ບັນດາ
ຄວາມຄາດຫວັງຕໍ່ບົດບາດຍິງຊາຍ. ກອງປະຊຸມຄັ້ງທໍາອິດນີ້ ໄດ້ຮຽກຮ້ອງໃຫ້ມີການຈໍາກັດ ບົດບາດຍິງຊາຍ
ແລະການກະທໍາທີ່ແຕກຕ່າງ ຊຶ່ງລວມທັງແຜນການພັດທະນາສໍາລັບພວກແມ່ຍິງລວມຢູ່ດ້ວຍ. ຈາກນັ້ນກອງ
ປະຊຸມໄດ້ສາ
້ ງບັນດາມາດຕະຖານສາກົນສະເພາະ, ເຊັ່ນວ່າ ການສ້າງໂອກາດໃຫ້ມກ
ີ ານວາງແຜນຄອບຄົວ,
ຄວາມສະເໝີພາບໃນການເບິ່ງແຍງຮັກສາເດັກຍິງ ແລະໃຫ້ເພີ່ມການມີສ່ວນຮ່ວມຂອງພວກແມ່ຍິງ ໃນວົງ
ການລັດຖະບານຢ່າງກວ້າງຂວາງໃນທົ່ວໂລກ.
ລັດຖະບານຂອງເກືອບທຸກປະເທດ ໄດ້ເຫັນດີຕາມຫຼັກການ ຕໍ່ກັບຂໍ້ສະເໜີຂອງພວກແມ່ຍິງ, ແຕ່ວ່າ
ກຸ່ມພວກແມ່ຍິງທ້ອງຖິ່ນ, ການສົ່ງເສີມຂະພາບ ແລະຜູ້ຮ່ວມງານຍັງຈໍາເປັນຕ້ອງຈັດຕັ້ງ ແລະຕໍ່ສູ້ເພື່ອເອົາ
ກົດໝາຍທີ່ອັນຕະລາຍນັ້ນອອກໄປ, ພຽງແຕ່ເອົາກົດໝາຍທີ່ເປັນປະໂຫຍດຂອງສັງຄົມໃສ່ແທນ ແລະປ່ຽນ
ແນວຄິດຂອງຄົນໃຫ້ເຂົ້າໃຈກ່ຽວກັບບົດບາດຍິງຊາຍ ແລະສິດທິມະນຸດ. ຍັງມີວຽກທີ່ຈະຕ້ອງເຮັດຢ່າງຫຼວງ
ຫຼາຍອີກ!
ນິທານ 2 ເລື່ອງຕໍ່ໄປ ສະແດງເຖິງ ກຸ່ມກິດຈະກໍາໄດ້ຈັດຕັ້ງແນວໃດ ສໍາລັບ ວຽກກົດໝາຍຢູ່ໃນ 2 ປະເທດ
ອາຟຣິກກາ.

ການນຳໃຊ້ກົດໝາຍເພື່ອຄວາມຍຸຕິທຳຂອງເພດຍິງຊາຍ

ການປົກປ້ອງສິດທິຂອງພວກນາງໝ້າຍ ເພື່ອຮັບມໍລະດົກ
ຢູປ
່ ະເທດເຄນຢາ, ທະວີບອາຟຣິກກາ ເມື່ອສາມີຂອງນາງໜຶ່ງເສຍຊີວດ
ິ ລົງ ຄອບຄົວຂອງສາມີຈະຮຽກ
ຮ້ອງສິດໃນການຄອບຄອງດິນ ແລະເຮືອນ ຈາກນາງໝ້າຍສະເໝີວ່າ ເປັນຊັບສົມບັດເຫຼົ່ານັ້ນເປັນຂອງພວກ
ເຂົາ, ເຖິງແມ່ນວ່າ ສາມີຈະປະຊັບສົມບັດນັ້ນໄວ້ໃຫ້ພັນລະຍາຂອງເຂົາກໍຕາມ. ອົງການ ກະຣຸດ (ອົງການ
ປະຕິບດ
ັ ການຮ່ວມມືແບບເອື້ອຍນ້ອງ) ປະຕິບດ
ັ ໜ້າທີ່ ເພື່ອສອນໃຫ້ຊມ
ຸ ຊົນຕ່າງໆກ່ຽວກັບສິດທິໃນການຮັບ
ມໍລະດົກຂອງພວກແມ່ຍິງ. ອົງການ ກະຣຸດ ຍັງໄດ້ຈັດຕັ້ງຄະນະຕິດຕາມກວດກາຂຶ້ນ ທີ່ໄດ້ສະມາຊິກທີ່ມາ
ຈາກຊຸມຊົນ ເປັນຜູ້ຕິດຕາມກວດກາການຍາດຊິງມໍລະດົກຈາກພວກນາງໝ້າຍ ແລະລູກໆຂອງພວກເຂົາ.
ອົງການ ກະຣຸດ ໄດ້ເລີ້ມຕົ້ນເຮັດວຽກຄັ້ງທໍາອິດ ໂດຍອີງໃສ່ການຈັດຕັ້ງພື້ນຖານຂອງຊຸມຊົນ ຈັດຕັ້ງ
ເປັນກຸ່ມກັນມາຮ່ວມຟັງ. ຊຶ່ງພວກທີ່ເຂົ້າຮ່ວມຮັບຟັງໄດ້ມີການບັນທຶກສິ່ງທີ່ໄດ້ຍິນ ຈາກການບອກເລົ່າຂອງ
ພວກແມ່ຍິງວ່າ ພວກເຂົາໄດ້ຊັບສົມບັດທັງໝົດ ພາຍຫຼັງທີ່ສາມີຂອງພວກນາງເສຍຊີວິດແລ້ວ ແລະພວກເຂົາ
ໄດ້ຮັບຄວາມເສຍຫາຍເທົ່າໃດ. ກຸ່ມທີ່ຮັບຟັງບັນຫາໄດ້ເຕີບໃຫຍ່ຂຶ້ນ ແລະໄດ້ກາຍມາເປັນກຸ່ມໂຕ້ຖຽງບັນຫາ
ຊຶ່ງເຂົ້າຮ່ວມໂດຍຫົວໜ້າຊຸມຊົນ ແລະຜູອ
້ າວຸໂສ. ໂດຍການແລກປ່ຽນບັນຫານໍາກັນ ແລະຂໍ້ມນ
ູ ທາງກົດໝາຍ,
ທຸກໆຄົນໄດ້ຮຽນຮູ້ກ່ຽວກັບສິດທິທາງດ້ານກົດໝາຍຂອງພວກແມ່ຍິງ ເພື່ອຮັບມໍລະດົກ ແລະຊັບສົມບັດ,
ເປັນຫຍັງຈຶ່ງເກີດມີການແຍ່ງຊິງຊັບສົມບັດ ແລະມັນໄດ້ບັງຄັບໃຫ້ພວກແມ່ຍິງ ແລະເດັກນ້ອຍກັບບັນຫາຊັບ
ສົມບັດ. ການສົນທະນາກັບຫົວໜ້າຄົນທ້ອງຖິ່ນ ແລະຜູ້ນໍາທາງດ້ານປະເພນີໄດ້ຊ່ວຍໃຫ້ພວກເຂົາເຂົ້າໃຈວ່າ
ແມ່ນມີທາງທີ່ຈະຊ່ວຍເຫຼືອພວກນາງໝ້າຍເຫຼົ່ານັ້ນ ແລະພວກກຳມະການຕິດຕາມກວດກາ ເພື່ອຫຼີກເວັ້ນ
ຈາກບັນຫາເຫຼົ່ານີ້ບໃໍ່ ຫ້ມກ
ີ ານເກີດຂຶ້ນອີກ. ສະມາຊິກຂອງຊຸມຊົນຈໍານວນໜຶ່ງ ໄດ້ຮບ
ັ ການຝຶກອົບຮົມໃຫ້ເປັນ
“ທີ່ປຶກສາກັນຊົນທາງດ້ານກົດໝາຍ” ຜູ້ທີ່ສາມາດແຈ້ງໃຫ້ຜູ້ຍິງແຕ່ລະຄົນຮູ້ສິດທິທາງດ້ານກົດໝາຍ.
ຈຳນວນຊຸມຊົນ, ຕໍາຫຼວດ, ຜູ້ນໍາທາງດ້ານປະເພນີ ແລະຜູ້ນຳຊຸມຊົນໄດ້ເພີ່ມຈຳນວນໃນການຕົກລົງ
ເຫັນດີຮ່ວມເຮັດວຽກ ເພື່ອຕິດຕາມກວດກາເບິ່ງຄວາມມີສິດຄວາມເປັນແມ່ຍິງຂອງພວກນາງໝ້າຍ.
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ບົດບາດຍິງຊາຍ ແລະສຸຂະພາບ

ສ້າງຂະບວນການ ເພື່ອຍຸຕິບໍ່ໃຫ້ເດັກນ້ອຍແຕ່ງງານຢູ່ປະເທດມາລາວີ
ຢູ່ປະເທດມາລາວີ, ກົດໝາຍໄດ້ເວົ້າວ່າ ແມ່ຍິງຜູ້ໜຶ່ງສາມາດແຕ່ງງານໄດ້ ໂດຍການອະນຸຍາດຈາກພໍ່
ແມ່ ໃນເມື່ອມີອາຍຸລະຫວ່າງ 15 ຫາ 18 ປີ, ແຕ່ວ່າບໍ່ມີກົດໝາຍໃດຫ້າມການແຕ່ງງານຂອງພວກທີ່ອາຍຸຍັງ
ໜຸ່ມ. ເກືອບວ່າເຄິ່ງໜຶ່ງຂອງພວກແມ່ຍິງ ຢູ່ປະເທດມາລາວີ ແຕ່ງງານກ່ອນອາຍຸ 18 ປີ. ຢູ່ໃນເຂດຊົນນະບົດ,
ບາງເທື່ອ ພວກເດັກຍິງໜຸ່ມທີ່ມີອາຍຸ 12 ປີ ກໍແຕ່ງງານແລ້ວ. ແລະໂດຍທົ່ວໄປແລ້ວ ການແຕ່ງງານມີຂຶ້ນ
ເມື່ອອາຍຸ 15 ປີ. ພວກແມ່ຍິງໜຸ່ມເກືອບທັງໝົດຢຸດບໍ່ໄປໂຮງຮຽນ ແລະບໍ່ດົນກໍຕັ້ງທ້ອງ. ແຕ່ວ່າການກໍາເນີດ
ເດັກໃນເວລາອາຍຸຍັງນ້ອຍແມ່ນອັນຕະລາຍທັງລູກ ແລະຍິງໜຸ່ມ. ມີຈໍານວນຫຼາຍກວ່າເຄິ່ງໜຶ່ງຂອງແອນ້ອຍ
ທີ່ເກີດຈາກເຈົ້າສາວເດັກ ເໝືອນກັບວ່າມອບຄວາມຕາຍໃຫ້ ແລະຈຳນວນແມ່ຍິງຢ່າງຫຼວງຫຼາຍຕ້ອງພົບພໍ້
ກັບຄວາມເຈັບປວດ ດ້ານບັນຫາສຸຂະພາບ ເຊັ່ນວ່າ ການຄຸມກໍາເນີດດ້ວຍ ສຸຕິສາດ (ການຄຸມກໍາເນີດດ້ວຍ
ບ້ວງ ເບິ່ງໜ້າ 231). ສະຖານະການເຮັດຮ້າຍແຮງດ້ວຍການຂາດການສຶກສາ ແລະບ່ອນເຮັດວຽກ ຫຼື ວຽກ
ອາຊີບປະຈຳເຮືອນ. ພາຍຫຼັງທີ່ໄດ້ກາຍມາເປັນແມ່, ພວກເຂົາກໍໄດ້ຢ່າຮ້າງກັນໃນເວລາອັນໄວ ແລະຍັງມີແມ່
ຍິງຈໍານວນຫຼາຍຄົນໄດ້ສີ້ນສຸດເລື່ອງພາລະກິດທາງເພດ ເພື່ອສະໜັບສະໜູນພວກເຂົາເອງ.
ໃນປີ 2010, ອົງການເຄືອຂ່າຍລວມພະລັງຂອງເດັກຍິງ (ເຈເນດ) ໄດ້ເລີ່ມຕົ້ນການສ້າງຂະບວນການໜຶ່ງ
ເພື່ອປ່ຽນແປງກົດໝາຍ ແລະເຮັດໃຫ້ການແຕ່ງງານຖືກກົດໝາຍເມື່ອອາຍຸ 18 ປີ. ນັບຕັ້ງແຕ່ມີຂໍ້ມູນກ່ຽວ
ກັບຜົນສະທ້ອນເຖິງການແຕ່ງງານຂອງເດັກ ເປັນຜົນຕໍ່ສຂ
ຸ ະພາບຂອງພວກແມ່ຍງິ ບໍ່ໄດ້ເຮັດໃຫ້ນກ
ັ ກົດໝາຍ
ມີຄວາມແນ່ໃຈ, ອົງການ ເຈເນດ ໄດ້ຕັດສີນໃຈປ່ອຍຂ່າວໃຫ້ນັກກົດໝາຍ-ແລະປະຊາຊົນມາລາວີທຸກຄົນໄດ້ຍິນວ່າ ພວກແມ່ຍິງໜຸ່ມເອງຕ້ອງໄດ້ເວົ້າກ່ຽວກັບບັນຫານີ້. ເຈເນດໄດ້ຈັດຕັ້ງການແຂ່ງຂັນເລື່ອງກ່ຽວກັບ
ພວກເດັກຍິງ. ພວກເຂົາໄດ້ຮັບ 1.750 ຫົວຂໍ້ເລື່ອງ ຈາກພວກຍິງໜຸ່ມນັບຕັ້ງແຕ່ອາຍຸ 9 ປີ ແລະເຖິງອາຍຸ 17
ປີ. ພວກເຂົາໄດ້ຄັດເລືອກເອົາ 72 ຄົນ ຈາກພວກເດັກຍິງທີ່ໄດ້ເຂົ້າຮ່ວມການແຂ່ງຂັນ ໃນກຸ່ມເປົ້າໝາຍການ
ອະທິບາຍຕ່າງໆ ໂດຍການນໍາໃຊ້ຄໍາຖາມຕ່າງໆເຫຼົ່ານີ້:
“ເຈົ້າຮູ້ສຶກແນວໃດກ່ຽວກັບການແຕ່ງງານຂອງເດັກ?”
“ເຈົ້າຄິດແນວໃດ ມັນແມ່ນເກນອາຍຸຂອງເດັກຍິງຜູ້ໜຶ່ງ ເມື່ອແຕ່ງງານ?”
“ເຈົ້າມີຄວາມຄິດເຫັນ ຫຼື ຄວາມຝັນທີ່ຈະເອົາຜົວຂອງເຈົ້າເພື່ອຫຍັງ?”
“ພວກເດັກຍິງທີ່ໄດ້ຮັບການສຶກສາດີ ເປັນພັນລະຍາທີ່ບໍ່ດີບໍ?”
“ເຈົ້າຕ້ອງການຢາກມີພິທີແຕ່ງງານຄືກັນກັບພໍ່ແມ່ຂອງເຈົ້າບໍ່?”
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ຂ້ອຍຈະແຕ່ງງານ ເມື່ອ

ມັນຍັງເປັນເລື່ອງຂອງ
ອະນາຄົດ

ຂ້ອຍຕ້ອງການ
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ຂ້ອຍຈະແຕ່ງງາ

ະ
ເມື່ອຮຽນຈົບ ແລ

ຂ້ອຍຈະສ້າງຄອບ
ຄົວເມື່ອຂ້ອຍມີ
ອາຍຸ 24 ປີ

ຈົ່ງຍຸດຕິການແຕ່ງ
ງານໃຫ້ເດັກນ້ອຍ

ໄດ້ເຮັດວຽກ.

ຂ້ອຍມີຄວາມ
ຝັນໃຫຍ່ທີ່ຈະ

ປະຕິບັດຕາມ

ການນຳໃຊ້ກົດໝາຍເພື່ອຄວາມຍຸຕິທຳຂອງເພດຍິງຊາຍ

ຫຼັງຈາກນັ້ນ, ພວກເດັກຍິງ 36 ຄົນທີ່ໄດ້ເຂົ້າຝຶກອົບຮົມເລື່ອງການຖ່າຍຮູບ. ພວກເຂົາໄດ້ຮຽນຖ່າຍ
ຮູບຊຶ່ງກັນ ແລະກັນ ແລະໄດ້ຂຽນບົດເພື່ອຕອບຄຳຖາມທີ່ເຂົາເຈົ້າໄດ້ປຶກສາສົນທະນາຢູ່ໃນກຸ່ມເປົ້າໝາຍ.
ບົດຂຽນ ແລະຮູບພາບຂອງພວກເຂົາໄດ້ພິມເປັນປຶ້ມ, ທີ່ມີຊື່ວ່າ ຂ້ອຍຈະແຕ່ງງານເມື່ອຂ້ອຍຕ້ອງການ!
ອົງການ ເຈເນດ ໄດ້ແຈກຢາຍປຶ້ມນັ້ນ ເພື່ອໃຫ້ພວກນັກກົດໝາຍ ແລະຫົວໜ້າຊຸມຊົນໃຫ້ຮັບຊາບວ່າ
ເດັກຍິງຊາວມາລາວີ ໄດ້ຮັບການສະໜັບສະໜູນການປ່ຽນແປງໃຫ້ມີການແຕ່ງງານໄດ້ ເມື່ອເວລາມີອາຍຸ
ເຖິງ 18 ປີ ແລະ ພ້ອມບັງຄັບໃຊ້ໃນຊີວິດຂອງພວກເຂົາ.

ຍັງມີ ຫຼາຍຄວາມຄິດເຫັນກ່ຽວກັບຊີວິດ, ຄວາມຮັກ ແລະ
ການວິວາ ຍ້ອນວ່າ ມີເພດຍິງ ແຕ່ວ່າ ພວກເຮົາບໍ່ສາມາດທຳ
ການໂຕ້ຕອບໃດໆເພື່ອຈະສະໜັບສະໜູນວ່າເປັນການແຕ່ງງານ
ທີ່ຖືກກົດໝາຍໄດ້ ຖ້າຫາກວ່າອາຍຸຍັງບໍ່ຮອດ 18 ປີ.

ການປ່ຽນແປງຕ້ອງໃຊ້ຄວາມກ້າຫານ ແລະເວລາ
ເມື່ອຜູ້ຄົນທັງຫຼາຍໄດ້ຄິດເຖິງທິດທາງ ແລະບົດບາດທາງເພດຈໍານວນໜຶ່ງມີຄວາມບໍ່ຍຸຕິທໍາ ແລະເປັນ
ຕະລາຍໃຫ້ແກ່ທັງຝ່າຍຍິງ ແລະຝ່າຍຊາຍ, ພວກເຂົາສາມາດເລິ່ມຕົ້ນຄິດເຖິງຄວາມປ່ຽນແປງ ທີ່ພວກເຂົາ
ອາດເລືອກປະຕິບັດສໍາລັບກິດຈະກໍານີ້. ເກືອບວ່າໝົດບຸກຄົນ, ມີໜ້າທີ່ເຮັດວຽກເພື່ອປ່ຽນແປງ, ບັນດາຄຸນ
ລັກສະນະ ແລະຄວາມຄາດຫວັງຕ່າງໆພ້ອມທັງການເຮັດວຽກ ເພື່ອປ່ຽນແປງບັນດາປະເພນີ, ເງື່ອນໄຂ
ແລະກົດໝາຍຢູ່ໃນຊຸມຊົນຂອງພວກເຂົາ.
ຄວາມບໍ່ສະເໝີພາບທາງເພດ ແມ່ນບັນຫາຕົ້ນຕໍເລື່ອງສຸຂະພາບທັງໝົດ ໄດ້ແນະນໍາໄວ້ໃນພາກສຸດ
ທ້າຍ. ກິດຈະກໍາ ແລະເລື່ອງນິທານຕ່າງໆທີ່ຢູ່ໃນແຕ່ລະພາກ ສະແດງໃຫ້ເຫັນວ່າ ມີຫຼາຍວິທີທາງຂອງການ
ເຮັດວຽກເພື່ອສ້າງຄວາມສະເໝີພາບທາງເພດ ແລະສຸຂະພາບຂອງພວກແມ່ຍິງ.
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