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ການສ້າງຂະບວນການ
ເພື່ອສຸຂະພາບຂອງແມ່ຍິງ

ການຈັດຕັ້ງ ເພື່ອເຮັດການຮັກສາສຸຂະພາບ ເພື່ອອ
 ິງຕ
 າມ ແລະເໝາະສົມ ຈະເກີດຂື້ນໄດ້ນັ້ນ ແມ່ນເລີ່ມຈ
 າກ
ແມ່ຍິງໄ ດ້ຮ່ວມກັນກຳນົດການປ່ຽນແປງ ທີ່ພ
 ວກເຂົາເຈົ້າຕ້ອງການຢູ່ໃນຊຸມຊົນ ແລະການບໍລິການດ້ານ
ສຸຂະພາບຂອງເຂົາເຈົ້າ. ໃນຂັ້ນຕອນແຫ່ງຕໍ່ສູ້ເພື່ອກ
 ານປ່ຽນແປງນີ້ ແມ່ຍິງຕ້ອງຄຸ້ນເຄີຍກ
 ັນ ແລະເປັນຜູ້ມີ
ຄວາມແຂງແຮງໃນເວລາແລກປ່ຽນຄວາມຄິດເຫັນແລະຄວາມສາມາດ. ພວກເຂົາເຈົ້າຕ້ອງໄດ້ຮຽນວິທີການ
ຊອກຫາພັນທະມິດຜູ້ທີ່ມີຈຸດ ປະສົງເພື່ອຊ່ວຍເຫຼືອ ເປົ້າໝາຍຂອງພວກເຂົາເຈົ້າ ແລະເປັນຜູ້ທີ່ມີເວລາຊ່ວຍ
ເຫຼືອ ດ້ານວິຊາການ ແລະຄວາມຊຳນານງານທີ່ແມ່ຍິງຍັງບ
ທ
ໍ່ ັນມີ. ຕະຫຼອດໄລຍະການສ້າງແຜນການ ຈົນ
ເຖິງການປະຕິບັດ ແລະປະເມີນຜົນຜົນງານຄວາມຄືບໜ້າ. ການຕໍ່ສູ້, ຜູ້ຍິງສາມາດຍາດໄດ້ປະສົບການ ໃນ
ການວາງແຜນເປົ້າໝາຍຍຸດທະສາດໄລຍະສັ້ນ ແລະໄລຍະຍາວ. ແລະແມ່ຍິງຜູ້ທີ່ບໍ່ເຄີຍເຂົ້າຮ່ວມກອງປະຊຸມ
ໃນການຕັດສີນບັນຫາ ສ່ວນໃຫຍ່ແມ່ນກາຍເປັນຜູ້ນຳພາຊ້ຳ.
ບາງເທື່ອຜ
 ູ້ຈັດຕ
 ັ້ງ ກໍເປັນເພື່ອນເຮືອນໃກ້ ຫຼື ສະມາຊິກກຸ່ມຊຸມຊົນ ພະນັກງານສາທາທີ່ມີນ້ຳໃຈເວດທະນາ
ອາດຈະເປັນຜູ້ນຳໜ້າພາທາງລິເລີ່ມການປ່ຽນແປງ
ແລະເຊີນເອົາອົງການຈັດຕັ້ງຊ
 ຸມຊົນເຂົ້າມາປະກອບ
ສ່ວນ. ບາງເທື່ອ ອົງການປົກຄອງທ້ອງຖີ່ນ ກໍຊຸກຍູ້ບົດສ
 ະເໜີຂອງຊຸມຊົນ ແລະບາງເທື່ອກ
 ໍມກ
ີ ານຄັດຄ້ານ.
ເປົ້າໝ
 າຍຈຸດສ
 ຸມແມ່ນແນໃສ່ເຮັດການປ່ຽນແປງສະຖານະການໃນທ້ອງຖິ່ນ ຫຼືຮິດຄອງປະເພນີ ຫຼຶບໍ່ກໍແມ່ນ
ບັນຫາທາງດ້ານກົດໝາຍ ຫຼື ແນວທາງນະໂຍບາຍຂອງລັດຖະບານ. ແຕ່ຢ່າງໃດກໍຕາມຈຸດປະສົງ ແມ່ນເມື່ອ
ເວລາແມ່ຍິງເຮັດວຽກຮ່ວມກັນ ເພື່ອໃ ຫ້ມີການບໍລິການສຸຂະພາບທີ່ດ
ຂ
ີ ື້ນໃນຊຸມຊົນ ພວກເຂົາເຈົ້າ ໄດ້ສະໜັບ
ສະໜູນຂະບວນການເຄື່ອນໄຫວເພື່ອສຸຂະພາບແມ່ຍິງ.
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ສ້າງຂະບວນການແມ່ຍິງເພື່ອສ
 ຸຂະພາບ

ແມ່ຍິງຂົນຂວາຍ ເພື່ອສິ່ງທີ່ພວກເຂົາເຈົ້າຕ້ອງການເພື່ອສ
 ຸຂະພາບ
ນາງ ກຳລາ, ອາຢິຊາ ແລະລີລາເປັນຄົນເຮືອນໃກ້ກັນ ແລະເປັນແມ່ທີ່ເມືອງ ອາມີດາບັດປະເທດອິນ
ເດຍ ຜູ້ທີ່ອິງໃ ສ່ແຕ່ເງິນທ
 ີ່ເຂົາໄດ້ຊອກຫາມາໄດ້ຈາກວຽກງານເລັກໆນ້ອຍໆ ບາງໂອກາດ ເພື່ອຊ
 ່ວຍເຫຼືອ
ຄອບຄົວພວກເຂົາເຈົ້າ. ພວກເຂົາເຈົ້າເປັນແມ່ເຮືອນແລະບໍ່ມວ
ີ ຽກປະຈຳແລະຫາເງິນຈ່າຍ ເພື່ອສ
 ະໜອງຕົນ
ເອງ. ພວກເຂົາເຈົ້າຄົວກິນຮ່ວມກັນໃນຕອນກາງຄືນ. ພວກເຂົາເຈົ້າຍອມຮັບຮູ້ວ່າ ພວກເຂົາເບື່ອໜ່າຍ ແລະ
ເຈັບປວດ ໃນວຽກປະຈຳວັນຂອງພວກເຂົາເຈົ້າ. ນາງ ອາຢິຊາ ເປັນກຳມະກອນຕຳແຜ່ນ ເປັນຄົນທີ່ປວດຫຼັງ
ຕົນເອງສະເໝີ, ແຕ່ວ່ານາງ ກຳລາ ແລະລີລາ ມີບັນຫາກ່ຽວກັບການຫາຍໃຈ ຫຼັງຈ
 າກ ທຳການຜະລິດທູບ
ຕະຫຼອດວັນ ພວກເຂົາເຈົ້າໄດ້ຕັດສິນໃຈພ້ອມກັນວ່າຈະໄປໂຮງໝໍພ້ອມກັນ. ແຕ່ວ່າ ນາງພະຍາບານ ແລະ
ຜູ້ອື່ນໆ ທີ່ໂຮງໝໍບຍ
ໍ່ ອມໃຫ້ການບໍລິການເພື່ອຊ
 ່ວຍແກ້ໄຂບັນຫາ. ເຖິງແມ່ນວ່າພວກເຂົາໝົດ ກຳລັງໃຈ,
ແມ່ຍິງທ
 ັງສ
 າມໄດ້ສົນທະນາກັນກັບແມ່ບ້ານຄົນອື່ນໆ ແລະກໍເຫັ
 ນໄດ້ວ່າພວກເຂົາມີບັນຫາທີ່ຄ້າຍຄືກັນທັງ
ໝົດ. ໂດຍຮັບຮູ້ວ່າພວກເຂົາບໍ່ແມ່ນຄົນໂດດດ່ຽວ, ແມ່ຍິງເຫຼົ່ານີ້ ໄດ້ຕົກລົງເຫັນດເີຮັດວຽກຮ່ວມກັນ ເພື່ອ
ປັບປຸງສ
 ະພາບການຮ່າງກາຍຂອງພວກເຮົາ ແມ່ນສິ່ງທີ່ພວກເຮົາມີ. ພວກເຮົາຕ້ອງການທີ່ຈ
 ະຢູ່ຢ່າງມີສຸຂະ
ພາບດີ, ເພື່ອພ
 ວກເຮົາສາມາດເຮັດວຽກ ເພື່ອລ້ຽງຄອບຄົວ.
ຮ່າງກາຍຂອງພວກເຮົາ
ແມ່ນສິ່ງທີ່ພວກເຮົາມີ, ພວກ
ເຮົາຕ້ອງການຢາກມີສຸຂະ
ພາບທີ່ດີ, ເພື່ອພວກເຮົາສາ
ມາດເຮັດວຽກ ແລະດູແລ
ຄອບຄົວຂອງພວກເຮົາ

ພວກເຮົາຕ້ອງຈັດຕັ້ງໃ ຫ້ມ
 ີ
ເຄື່ອງມືທີ່ດີ ດ່ັງນັ້ນ ວຽກຂອງ
ເຮົາ ຈຶ່ງບໍ່ສ້າງຄວາມເຈັບເປັນ 
ແລະ ພວກເຮົາຕ້ອງການ
ທ່ານໝໍ ທີ່ເອົາໃຈໃສ່ປິ່ນປົວ
ພວກເຮົາໃນເວລາຕ້ອງການ.

ພວກແມ່ຍິງໄດ້ສະເໜີຂໍ້ກັງວົນຂ
 ອງພວກເຂົາ ເຖິງຫ
 ້ອງການແຮງງານຂອງລັດຖະບານ ແຕ່ບໍ່ມີໃຜຮັບ
ຟັງ. ພວກເຂົາ ຊອກຫາການຊ່ວຍເຫຼືອ ຈາກສະມາຄົມແມ່ຍິງໃນການເຮັດວ
 ຽກຊ່ວຍຕົນເອງ. ເປັນສະມາຄົມ
ທີ່ນຳພາໂດຍແມ່ຍິງຜູ້ທຸກຍາກ ເພື່ອຈ
 ັດຕ
 ັ້ງເພື່ອສ
 ິດທິຂອງຕົນ. ຜູ້ຈັດຕ
 ັ້ງສະມາຄົມໃນການເຮັດວຽກຊ່ວຍ
ເຫຼືອຕົນເອງໄດ້ຊ່ວຍພວກເຂົາເຈົ້າສ້າງແຜນ ແລະສ້າງຮ່າງບັນຊີຂອງບັນຫາທີ່ພວກເຂົາຕ້ອງການແກ້ໄຂ.
ໂດຍຮ່ວມກັບກຸ່ມໃຫຍ່ຂອງແມ່ຍິງ, ພວກເຂົາກັບມ
 າດ້ວຍເຊື່ອໝັ້ນ ເຖິງຫ້ອງການແຮງງານລັດຖະບານ.ເມື່ອ
ເຫັນວ່າ ແມ່ຍິງມີການຈັດຕັ້ງທີ່ດ
 ີ ລວມທັງເອົາເຄື່ອງມືເຮັດວ
 ຽກມາໃຫ້ເບີ່ງ, ທ່ານເລຂາທິການຫ້ອງການແຮງ
ງານ ເກີດມຄ
ີ ວາມຄິດຮີບຮ້ອນ ເພື່ອສ
 ະໜັນສະໜູນພວກເຂົາເຈົ້າໃຫ້ມີການຕໍ່ສູ້. ທ່ານໄດ້ຊ່ວຍກຸ່ມຈັດຕ
 ັ້ງ
ກອງປະຊຸມວ່າດ້ວຍສຸຂະພາບກັບວຽກອາຊີບ ໂດຍທີ່ເຊິີນຊວນເອົາຜູ້ນຳທາງດ້ານແຮງງານ ແລະຂະແໜງ
ສາທາລະນະສຸກຂອງລັດ. ພວກແມ່ຍິງນຳພາການປຶກສາສົນທະນາ ແລະກອງປະຊຸມໄດ້ຊ່ວຍພວກເຂົາ
ສ້າງສາຍພົວພັນທ
 ີ່ມີຄຸນຄ່າກັບຊ່ຽວຊານ ແລະນັກເຄື່ອນໄຫວຄົນອື່ນໆ, ພວກເຂົາສ່ວນໃຫຍ່ເປັ
 ນຜູ້ຊາຍ.
ການເຮັດວຽກຮ່ວມກັນ, ພວກເຂົາໄດ້ອອກແບບເຄື່ອງມືເຮັດວຽກແບບໃໝ່ ແລະຮັບປະກັນຄວາມປອດໄພ
ໃນວຽກງານ ແລະວິທີການເພື່ອປ
 ັບປຸງສະພາບການເຮັດວຽກ.
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ໂ ດຍຖືເອົາຂໍ້ມູນໃໝ່ ແລະການສະໜັບສະໜູນຈາກພັນທະມິດໃໝ່, ແມ່ຍິງໄດ້ກັບຄືນໄປໂຮງໝໍປະຈຳ
ທ້ອງຖີ່ນຕົນ ແລະຊັກຊວນໃຫ້ພະນັກງານສາທາສະໜັບສະໜູນຊ່ວຍເຂົາເຈົ້າ. ນາງກຳລາ, ອາຢິຊາ ແລະ
ລີລາ ໄດ້ນຳພາພະນັກງານສາທາ ໄປເບິ່ງແມ່ຍິງທີ່ເຮັດວຽກເສີມ ເພື່ອຈ
 ະສະແດງໃຫ້ເຫັນວ່າ ການເຮັດວຽກ
ແບບນີ້ມີອັນຕະລາຍ. ຫຼັງຈາກທໄີ່ ດ້ເຫັນສະພາບການເຮັດວຽກຂອງແມ່ຍິງ ພະນັກງານສາທາລະນະສຸກ
ໄດ້ເຫັນດີຕົກລົງຊ່ວຍເຫຼືອ ເພື່ອຈ
 ັດຕັ້ງໃ ຫ້ມີແນວທາງນະໂຍບາຍກ່ຽວກັບສຸຂະພາບກັບວຽກອາຊີບ ແລະ
ເພື່ອກ
 ານບໍລິການທີ່ດີ ໃນໂຮງໝໍຂ
 ອງພວກເຂົາ.
ແມ່ຍິງຍັງໄ ດ້ຮູ້ເຫັນວ່າພວກເຂົາມີບັນຫາອື່ນໆອີກ. ເຖິງແ
 ມ່ນວ່າພວກເຂົາຊະນະ ໃນການປິ່ນປົວທີ່ດີ
ພວກເຂົາກໍຍັງບ
 ໍ່ໄດ້ຮັບຍ
 ຸກຢາທີ່ພຽງພໍກັບຄວາມຕ້ອງການ ເຖິງແ
 ມ່ນວ່າສະມາຄົມແມ່ຍິງເຮັດວຽກກຸ້ມຕົນ
ເອງ ແລະການສ້າງກຸ່ມຕົວແ
 ບບ, ພວກເຂົາຍັງພົບເຫັນວ່າຖ້າຫາກແມ່ຍິງແຕ່ລະຄົນສາມາດປະຢັດລາຍໄດ້
ຈຳນວນໜ້ອຍໜຶ່ງ ພວກເຂົາຈະສາມາດສ້າງເປັນສະຫະກອນ ເພື່ອຊ
 ື້ຢາປິ່ນປົວດ້ວຍລາຄາຕ່ຳ ໂດຍທົ່ວໄ ປ.
ຫຼັງຈ
 າກສ້າງແຜນການ ພວກແມ່ຍິງໄດ້ນຳເອົາບົດສະເໜີເຖິງອົງການສະຫາກອນຂອງລັດ ແຕ່ພະນັກງານ
ທີ່ນັ້ນພຽງແຕ່ຕົວະໄລ່ແຂກລົງເຮືອນ.
ອົງການສະຫາກອນ
ມັນແມ່ນອົງການ
ສະຫະກອນແບບໃດແນວ
ນີ້. ມີແຕ່ພວກແມ່ຍິງບໍ່ຮູ້
ໜັງສື ແ
 ລະ ແມ່ລ້ຽງນາງ
ນົມເທົ່ານັ້ນ

ພວກເຮົາຮູ້ສິດທີພວກ
ເຮົາດີ ແລະພວກເຮົາ
ກໍຈ
 ະບໍ່ຍອມ.

ເຖິງແມ່ນວ່າພວກເຂົາ ບໍ່ໄດ້
 ຮັບສິດລົງທະບຽນເປັນສະຫະກອນ, ພວກແມ່ຍິງຍັງສືບຕໍ່ຂຽນຈົດໝາຍ
ແລະເຜີຍຂ່າວທາງປາກສູ່ປວງຊົນ ແລະຈາກນັ້ນ ຈຳນວນແມ່ຍິງໄດ້ເພີ່ມຂຶ້ນເລື້ອຍໆເພື່ອເຂົ້າຮ່ວມຂະບວນ
ການ. ສະຫາະພັນແມ່ຍິງເຮັດວ
 ຽກກຸ້ມຕົນເອງໄດ້ເຮັດວຽກຮ່ວມກັນ ໄດ້ຮຽນຮູ້ກ່ຽວກັບອາຫານການກິນ
ເພື່ອຟ
 ື້ນຟູສຸຂະພາບ, ພະຍາດປອດແຫ້ງ ແລະພະຍາດອື່ນໆທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ. ໂດຍການເປັນເພື່ອນຂອງ
ຊ່ຽວຊານ ໄດ້ຊຸກຍູ້ພວກເຂົາເຈົ້າປູກຕົ້ນໄມ້ເປັນຢາພື້ນເມືອງທີ່ສາມາດມອບໃຫ້ໄດ້.
ສອງປີຕໍ່ມາອົງການທະບຽນສະຫະກອນ ໄດ້ອອກໃບອະນຸຍາດໃຫ້ເຂົາສ້າງຕັ້ງສ
 ະຫະກອນ. ນັບແຕ່
ນັ້ນມາ ພວກເຂົາໄດ້ຖືກຮັບຮ
 ູ້ວ່າເປັນສະຫະກອນຕົວແບບທີ່ດເີດັ່ນ ໂດຍມີຮ້ານຂາຍຢາລາຄາຕ່ຳເພື່ອຊ
 ຸມຊົນ.
ສະຫະກອນຍັງເຮັ
 ດການປູກຝັງຢາພື້ນເມືອງ ແລະມີໜ່ວຍຕິດຕາມການບໍລິການສຸຂະພາບ ເພື່ອຮ
 ັບປະກັນ
ວ່າພ
 ວກເຂົາເຈົ້າ ແລະຄອບຄົວໄດ້ພົບກັບສີ່ງທີ່ພ
 ວກເຂົາເຈົ້າຕ້ອງການ. ມາຮອດບັດນ
 ີ້ ປະມານ 1.400 ຄົນ
ທີ່ເປັນສະມາຊິກຂອງສະຫະກອນໄດ້ຮັບໃ ຊ້ເປັນພະນັກງານສາທາ ນັກສືກສາ ແລະ ແມ່ລ້ຽງເດັກ. ສະຫະ
ກອນໄດ້ສ້າງ ແລະດຳເນີນໂດຍແມ່ຍິງຜູ້ທຸກຍາກ ໄດ້ປັບປຸງສຸຂະພາບຫຼາຍຄອບຄົວ ຈົນບໍ່ສາມາດນັບ
ຈຳນວນໄດ້ໃນຊຸມຊົນ ແ
 ລະສ້າງຄວາມເຂັ້ມແຂງທາງເສດຖະກິດ ແລະອຳນາດທາງການເມືອງຂອງແມ່ຍິງ.
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ສ້າງຂະບວນການແມ່ຍິງເພື່ອສ
 ຸຂະພາບ

ຕັ້ງເປົ້າໝ
 າຍເພື່ອການຈັ

ດຕັ້ງ
ເມື່ອເວລາທ່ານເລີ່ມເຮັດການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ. ສີ່ງທີ່ສ
 ຳຄັນຂອງກຸ່ມຂອງທ່ານຕ້ອງໄດ້ກຳນົດເປົ້າໝາຍຢ່າງ
ຈະແຈ້ງ ທ່ານຄວນແນະນຳກຸ່ມຂອງທ່ານວ່າຕ້ອງການປ່ຽນແປງຫຍັງ ແລະເປັນຫຍັງກ
 ານປ່ຽນແປງນັ້ນຈຶ່ງ
ສຳຄັນ. ທ່ານຄວນປັບປຸງເປົ້າໝາຍຂອງທ່ານ ຫຼື ກຳນົດເປົ້າໝາຍໃໝ່ ໃຫ້ຖືກຕ້ອງກັບສະຖານະການແຫ່ງ
ການປ່ຽນແປງ ແລະແມ່ນຫຍັງທ
 ີ່ທ່ານຈະໄດ້ຮັບຕາມທິດທາງນັ້ນ. ເປົ້າໝາຍອັນດັບໜຶ່ງ ຂອງອົງການແມ່ຍິງ
ເພື່ອຖະແຫຼງໃຫ້ອົງການແຮງງານແຫ່ງລັດ ເພື່ອຮ
 ັບຮູ້ ບັນຫາທີ່ພ
 ວກເຂົາປະເຊີນທີ່ເປັນບັນຫາຂອງແມ່ຍິງ.
ເມື່ອປະຕິບັດສຳເລັດເປົ້າໝາຍນີ້ ພວກເຂົາກໍກ
 ້າວເຂົ້າສູ່ເປົ້າໝາຍໃໝ່ ເພື່ອເຂົ້າຫາການຜະລິດຢາ ແລະ
ການປິ່ນປົວສຸຂະພາບໃຫ້ໄດ້ຫຼາຍກວ່າຜ່ານມາ. ຕະຫຼອດເວລານີ້ ພວກເຂົາຍາດໄດ້ປະສົບການຫຼາຍຢ່າງ
ແລະ ທັງໄ ດ້ອຳນາດ ແລະພັດທະນາໄດ້ຫຼາຍສາຍສຳພັນກັບກຸ່ມຕ່າງໆ ແລະພວກເຂົາກໍໄດ້ວາງເປົ້າໝາຍ
ກວ້າງອອກ
ຂ້ອຍບໍ່ພໍພຽງແຕ່ຕ
 ້ອງ
ການຢາກໄດ້ຮັບຢາປິ່ນປົວ
ຫຼື ໄດ້ຮັບຄຳແນະນຳວ່າຄວນ
ເຮັດຫຍັງ - ຂ້ອຍຍັງຕ້ອງ
ການຢາກຮຽນຮູ້ ວິທີການ
ທີ່ດີກວ່ານີ້ອີກໃນການ
ຮັກສາສຸຂະພາບຂອງຂ້ອຍ

ພວກເຮົາຕ້ອງການ
ຢາກໄດ້ໂຮງໝໍ ມີ
ທ່ານໝໍປະຈຳການ
ຕະຫຼອດ 24 ຊົ່ວໂ ມງ.

ແມ່ຍິງໜຸ່ມ ຄວນໄດ້
ຮຽນຮູ້ການຮ່ວມ
ເພດສຳພັນ ໂດຍບໍ່ມີ
ການຖຶກຕຳນິວິຈານ
ໃດໆ!

ໂຮງໝໍຄວນເປັນສະຖານ
ທີ່ ທີ່ຜຊ
ູ້ າຍ ຮູ້ສຶກ
ສະບາຍໃຈ ແລະ ເປັນ
ສະຖານທີ່ ທີ່ພວກເຂົາ
ພົບປະສົນທະນາ ແລະ 
ເຮັດວຽກຮ່ວມກັນ ເພື່ອ
ຍຸຕີການທຳລາຍຊີວິດ

ຄິດຫາວິທີການບໍລິການດ້ານສຸຂະພາບທີ່ພວກເຮົາຕ້ອງການ.
ເພື່ອສ
 ້າງເປົ້າໝ
 າຍໃຫ້ສຳເລັດ ພວກເຮົາຈຳເປັນຕ້ອງໄດ້ຄາດຄະເນການປ່ຽນແປງ ເພື່ອໃ ຫ້ມັນເກີດຂ
 ື້ນ. ຢ່າງ
ຈະແຈ້ງເທົ່າທ
 ີ່ເປັນໄປໄດ້ແຕ່ວ່າ ມັນກໍເປັນວຽກໜັກສົມຄວນໃຫ້ແກ່ພະນັກງານແພດ ແລະສະມາຊິກຊຸມຊົນ
ແຕ່ລະຄົນຕ້ອງຄາດຄະເນເບິ່ງຄວາມແຕກຕ່າງຂອງການບໍລິການສຸຂະພາບ ແລະ ເປັນຫຍັງຈ
 ຶ່ງເກີດມາແຕ່
ເວລາດົນນານ. ນີ້ແມ່ນບາງຄວາມຄິດເຫັນ ແລະກິດຈະກຳທີ່ສາມາດຊ່ວຍກຸ່ມ ເພື່ອກຳນົດສ້າງບົດສະເໜີ
ໂຄງການໂດຍສະເພາະ ແ
 ມ່ນເພື່ອປ
 ່ຽນແປງ ວິທີການບໍລິການສຸຂະພາບ.

ກຳນົດເປົ້າໝາຍເພື່ອຈ
 ັດຕັ້ງປ
 ະຕິບັດ
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ທ່ານຄວນນຳໃຊ້ກິດຈະກຳນີ້ເພື່ອລ
 ິເລີ່ມຈັດຕັ້ງເຮັດການປຶກສາຫາລື ຄາດຄະເນເບິ່ງແມ່ນຫຍັງເພື່ອປ
 ັບປຸງ
ການບໍລິການເພື່ອສຸຂະພາບແມ່ຍິງຄວນເຮັດຄ
 ືແນວໃດ? ທ່ານຄວນສ້າງກິດຈະກຳນີ້ກັບກຸ່ມອື່ນໆໃນຊຸມຊົນ
ເຊັ່ນວ່າ;ອົງການຈັດຕັ້ງຊ
 າວໜຸ່ມ,ກຸ່ມແມ່ຍິງ, ຜູ້ນຳຊຸມຊົນ ຫຼືພ
 ະນັກງານສາທາລະນະສຸກ ແລະຈາກນັ້ນໃຫ້
ແລກປ່ຽນຄວາມຄິດເຫັນໃນກຸ່ມໃຫຍ່.

ກິດຈະກາ.
ໍ

ຄວາມຄິດຂອງແມ່ຍິງ ພວກຂົາເຈົ້າຢາກໄດ້ຮັບການບໍລິການສຸຂະພາບແນວໃດ?

1

 ນະນຳກຸ່ມໃຫ້ເຮັດບັນຊີລາຍການຕ່າງໆຂອງແມ່ຍິງໃນຊຸມຊົນ ຜູ້ທີ່ໄດ້ເຂົ້າຫາການບໍລິການດ້ານສາ
ແ
ທາລະນະສຸກໜ້ອຍຫຼືຫຼາຍປານໃດ ຫຼື ຜູ້ທໄີ່ ດ້ຮັບການບໍລິການທີ່ບໍ່ເໝາະສົມ, ບໍ່ໄດ້ຮັບ ຍົກຕົວຢ່າງ;
ແມ່ຍ
 ິງຊົນເຜົ່າຜູຍ
້ ັງເປັນສາວ ແມ່ຍິງພິການ ແມ່ຍິງທີ່ເວົ້າພາສາເຜົ່າຊົນ ຫຼືຜູບ
້ ໍລິການທາງເພດ?

2

 ນະນຳກຸ່ມຄາດຄະເນວ່າການບໍການເພື່ອສ
ແ
 ຸຂະພາບ ຄວນສະໜອງໃຫ້ແມ່ຍິງທັງໝ
 ົດ ຫຼືບ
 ໍ່? ລວມທັງ
ຜູ້ມີຄວາມຫຍຸ້ງຍາກທສ
ີ່ ຸດ ໃນປະຈຸບັນນີ້ ການບໍລິການເພື່ອສ
 ຸຂະພາບ, ມີການເຂົ້າເຖິງຢ່າງໃດ?
ເໝາະສົມບ
 ໍ? ຫຼື ຍອມຮັບເອົາໄດ້ບໍ່?
ນີ້ແມ່ນບາງຄຳຖາມທີ່ທ່ານຄວນແນະນຳກຸ່ມ ເພື່ອຄາດຄະເນເອົາວິທກ
ີ ານປັບປຸງພັດທະນາການບໍລິ
ການດ້ານ ສາທາລະນະສຸກ:

3

•

ຈະຊ່ວຍເຫຼືອກຸ່ມແບບໃດຫຼືການຈັດຊຸດຝືກອົບຮົມ?

•

ຄວນປະພຶດແບບໃດ? ແລະຄວນມີຂໍ້ມູນຫຍັງແ
 ດ່ ທີ່ຜູ້ບໍລິການສຸຂະພາບຄວນມີ?

•

ຄວນທົດສອບແບບໃດ ແລະກັ່ນກອງເອົາຫຍັງແດ່
 ?

•

ໂຮງໝໍຄວນບໍລິການໃຫ້ແກ່ແມ່ຍິງຜູ້ທີ່ຢູ່ຫ່າງໄກ ແລະຜູ້ທີ່ບໍ່ມີພາຫານະຂົນສົ່ງຄ
 ືແນວໃດ?

•

ໂຮງໝໍຄ
 ວນປັບປຸງການປິ່ນປົວແມ່ຍິງຜູ້ທີ່ເຈັບເປັນດົນນານດ້ວຍວິທແ
ີ ນວໃດ?

ແຕ່ລະຄົນຈົ່ງຂຽນຂໍ້ຄິດເຫັນ ໃສ່ເຈ້ຍແຜ່ນໃຫຍ່ ຫຼື ກະດານໃຫຍ່ ເພື່ອໃ ຫ້ກຸ່ມໄດ້ເຫັນ
ສືບຕໍ່ປຶກສາຫາລືໂດຍ ຖາມແຕ່ລະຄົນ ວ່າແມ່ນໃຜຈະຖືກປັບປຸງໃນ ການບໍລິການເພື່ອສ
 ຸຂະພາບເຫຼົ່າ
ນີ້ ຈົ່ງຖາມຄຳຖາມ ຕົວຢ່າງ; ແມ່ຍິງທຸກເພດໄວ ມີສຽງ ແລະ ທາງທີ່ຈະເຂົ້າ ຮ່ວມໃນການພັດທະນາ
ການບໍລິການເຫຼົ່ານີ້ໄດ້ຢ່າງໃດ?
ຈະໃຫ້ຜູ້ຊາຍມີສ່ວນປະກອບທາງດ້ານກຳລັງແ
 ຮງງານຫຍັງແດ່
ເພື່ອປ
 ັບປຸງການບໍລິການເພື່ອສ
 ຸຂະພາບແມ່ຍິງ?
ເພື່ອສ
 ັງລວມ ທວນຄືນທຸກຂໍ້ຄ
 ິດເຫັນ ກ່ຽວກັບກ
 ານບໍລິການທີ່ເຂົ້າເຖິງໄດ້ງ່າຍ, ເໝາະສົມ ແລະເປັນ
ທີ່ຍອມຮັບໄດ້.

4

ຖ້າມີເວລາຕື່ມ, ທ່ານຄວນແນະນຳໃຫ້ກຸ່ມເຮັດວຽກເປັນຄູ່ ຫຼື ກຸ່ມນ້ອຍ ເພື່ອແຕ້
 ມຮູບ, ຮູບແຜ່ນໃຫຍ່,
ວາລະສານໂຮງຮຽນ ແລະ ໜັງສືພີມຮູບພາບ ຫຼື ເພງ ຫຼື ບົດກ
 ະວີ ທີ່ສະແດງໃຫ້ເຫັນ ທັດສະນະ
ຂອງການບໍລິການເພື່ອສ
 ຸຂະພາບ ຄວນເປັນຄືແນວໃດ?
ສີລະປະແບບນີ້ ຄວນໄດ້ແລກປ່ຽນຊຶ່ງ
ກັນ ແລະກັນ ໃນຊຸມຊົນເພື່ອສົ່ງເສີມການປຶກສາຫາລື ກ່ຽວກັບການປັບປຸງສຸຂະພາບເພື່ອແ
 ມ່ຍິງທັງ
ມວນ.
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ການສ້າງຂະບວນການແມ່ຍິງເພື່ອສ
 ຸຂະພາບ

ກິດຈະກຳການລະດົມສະໝອງ ດັ່ງຕົວຢ່າງໃນໜ້າ 279 ທີ່ຜູ້ເຂົ້າຝຶກອົບຮົມຄວນຄາດຄະເນ ເອົາຂໍ້
ຄິດເຫັນວ່າດ
 ້ວຍການບໍລິການດ້ານສາທາລະນະສຸກເພື່ອແ
 ມ່ຍິງ ແມ່ນວິທີທສ
ີ່ ຳຄັນເພື່ອກະຕຸກຊຸກຍູ້ ຜູ້ເຂົ້າ
ຝຶກອ
 ົບຮົມໃຫ້ເກີ
 ດມີແນວຄິດກວ້າງອອກ. ຫຼັງຈ
 າກທີ່ໄດ້ເຕົ້າໂຮມເອົາຂໍ້ຄິດເຫັນຂອງຜູ້ເຂົ້າຝຶກອົບຮົມ, ບາດ
ກ້າວຕໄໍ່ ປ ແມ່ນຄດ
ັ ເລືອກເອົາຂໍ້ຄດ
ິ ເຫັນທຈ
ີ່ ະເປັນໄປໄດ້ກອ
່ ນອນ
ື່ ໝດ
ົ . ວຽກອັນນແ
ີ້ ມ່ນຈະກາຍເປັນເປົ້າໝາຍ.
ໂດຍເລີ່ມຕນ
ົ້ ດ້ວຍການຈັດເປັນກມ
ຸ່ ຮວມຂຄ
ໍ້ ດ
ິ ເຫັນທີ່ຄາ
້ ຍຄືກນ
ັ ແຕ່ອະທິບາຍສິ່ງທແ
ີ່ ຕກຕາ
່ ງກນ
ັ . ຍົກຕົວຢ່າງ;
ພວກເຮົາຕ້ອງການນາງພະດຸງຄັນຜູທ
້ ີ່ສາມາດເວົ້າພາສາຂອງພວກເຮົາ! ແລະພວກເຮົາຕ້ອງການນາຍພາ
ສາມາຮ່ວມທາງພ້ອມ. ເປັນຄວາມຕ້ອງການທີ່ຄ້າຍຄືກັນ. ທ່ານອາດຈະຈັດກ
 ຸ່ມຂໍ້ຄິດເຫັນໂດຍອີງໃສ່ ແຜນ
ໄລຍະສັ້ນ ແລະໄລຍະຍາວ. ຈົ່ງເບິ່ງວິທກ
ີ ານສ້າງແຜນກິດຈະກຳໃນໜ້າ 26. ເມື່ອຂໍ້ຄ
 ິດເຫັນທັງໝົດ ໄດ້ຈັດ
ລຽງໃນເຈ້ຍແຜ່ນໃຫຍ່ ຫຼື ກະດານໃຫຍ່ແລ້ວ. ທ່ານຈົ່ງທົດລອງເບິ່ງກິດຈະກຳ. ລົງຄະແນະສຽງແບບຂິດ
ເສັ້ນດອດ (ໜ້າ 225) ກິດຈະກຳນັ້ນ ສາມາດຊ່ວຍທ່ານເຫັນຄວາມຄິດເຫັນ ເພື່ອຈ
 ະຊອກໄດ້ໃຜຄົນໜຶ່ງ ທີ່
ຕ້ອງການເຮັດວຽກນຫຼ
ີ້ າຍທສ
ີ່ ຸດ.

ສ້າງຄວາມເປັນຜູ້ນຳ ແລະ ຄວາມເຂັ້ມແຂງໄລຍະຍາວ.
ຈົ່ງຄິດວ່າທ່ານຈະໃຊ້ວິທກ
ີ ານໃດ ເພື່ອກ
 ້າວໄປເຖິງເປົ້າໝາຍ ເພາະເປັນວຽກທີ່ສຳຄັນຂອງແນວຄວາມຄິດ
ກ່ຽວກັບເປົ້
 າໝາຍຂອງເຂົາເຈົ້າ. ທ່ານຄວນປະກົດອອກມາໃນຕອນທ້າຍຂອງການຕໍ່ສູ້? ທ່ານຫວັງຈະຮຽນ
ຫຍັງ ເພື່ອໄ ປຕາມທາງ. ວິທກ
ີ ານໃດ ທີ່ກຸ່ມຂອງທ່ານວາງເປົ້າໝາຍ ເພື່ອສ
 ້າງຄວາມເຂັ້ມແຂງເພີ່ມເຕີມ ແລະ
ມີອຳນາດ ໃນຂະບວນການຕໍ່ສູ້ເພື່ອກ
 ້າວໄປເຖິງເປົ້າໝາຍ.
ຍົກຕ
 ົວຢ່າງ; ເມື່ອແມ່ຍິງສາມຄົນທີ່ເມືອງອາມີດາບັດ ເລີ່ມກ
 ຳນົດ ເປົ້າໝາຍເຂົາເຈົ້າ ແມ່ນຢາກໃຫ້
ໂຮງໝໍໃຫ້ການປິ່ນປົວ ໃນວຽກເຂົາເຈົ້າທີ່ພ
 ົວພັນກັບບັນຫາສຸຂະພາບ. ເພື່ອສ
 ຳເລັດເປົ້າໝາຍນີ້ ພວກເຂົາ
ເຈົ້າຊ
 ອກຫາຄວາມຕ້ອງການທຈ
ີ່ ະພັດທະນາພັນທະມິດຮ່ວມກັບກ
 ຸ່ມ ຫຼື ໄດ້ຈັດຕັ້ງມ
 າແລ້ວ, ພວກເຂົາເຈົ້າ
ຕ້ອງການຢາກໄດ້ຮັບຄວາມຊ່ວຍເຫຼືອຈາກຊ່ຽວຊານ ແລະນັກເຄື່ອນໄຫວ. ພວກເຂົາຕ້ອງການຢາກມີ
ຄວາມສາມາດ ໂຕ້ແ
 ຍ້ງ ກັບຜູ້ມີອຳນາດ ແລະຕ້ອງການຂໍ້ຄິດເຫັນ ເພື່ອແ
 ກ້ບັນຫາແບບປະດິດຄິດສ້າງ ເພື່ອ
ແກ້ໄຂບັນຫາເກົ່າ (ເຊັ່ນຕົວຢ່າງ ລາຄາຢາປົວພະຍາດສູງໂພດ).
ຂ້ອຍຄິດວ່າ ຫ້ອງການ
ແຮງງານ ແລະທ່ານໝໍ 
ແມ່ນຢູ່ຝ່າຍເບື້ອງເຮົາ ແຕ່
ໃນຕອນທ້າຍ ພວກເຮົາກໍ
ສາມາດໄດ້ຮັບຢາປິ່ນປົວ 
ແຕ່ວ່າລ
 າຄາມັນກໍຍັງສ
 ູງຢ
 ູ່

ພວກເຮົາມີທາງເລືອກ
ອັນອື່ນອີກ. ບາງທີອາດມີໃຜ
ຜູ້ໜຶ່ງ ທີ່ພວກເຮົາເຫັນທີ່ຫ້ອງ
ປະຊຸມສາມາດຊ່ວຍພວກ
ເຮົາເພື່ອຊ
 ອກຫາວິທກ
ີ ານ
ແກ້ໄ ຂບັນຫານີ້.

ກຳນົດເປົ້າໝາຍເພື່ອຈ
 ັດຕັ້ງປ
 ະຕິບັດ
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ເຖິງແມ່ນວ່າ ພວກເຂົາບໍ່ໄດ້ຮັບຄ
 ວາມສົນໃຈຈາກໂຮງໝໍ. ພວກເຂົາກໍຍັງສ
 າມາດໄດ້ຮັບການຊ່ວຍ
ເຫຼືອຈຳນວນໜຶ່ງ. ພວກເຂົາເຈົ້າໄດ້ຮູ້ຈັກພະນັກງານສາທາລະນະສຸກຊ່ຽວຊານຜູ້ປອດໄພ ແລະໄດ້ຮຽນຮູ້
ວ່າສະຖານທີ່ທຳງານແມ່ນມີໜ້າທີ່ພົວພັນກັບບັນຫາສຸຂະພາບ. ການຮັບຮູ້ນີ້ໄດ້ເຮັດໃ ຫ້ພວກເຂົາສາມາດ
ມີກ
 ານປັບປຸງໃນສະຖານທີ່ເຮັດວຽກ. ໃນຂະບວນທີ່ແມ່ຍິງໄດ້ພັດທະນາຄວາມເປັນຜູ້ນຳ ແລະຮູ້ສຶກມີອຳ
ນາດເພື່ອສ
 ືບຕໍ່ ຕໍ່ສູ້ ເພື່ອມ
 ີການປິ່ນປົວສຸຂະພາບໃຫ້ດ
 ີຂຶ້ນ. ໃນທີ່ສຸດພວກເຂົາເຈົ້າສາມາດເຫັນວ່າ ການເປັນ
ສະມາຊິກຂອງຊຸມຊົນມີສິດສຽງໃນການຕັດສີນ ບັນຫາທີ່ພົວພັນກັບຊ
 ີວິດພວກເຂົາ. ນີ້ແມ່ນຜົນງານທີ່ຍິ່ງ
ໃຫຍ່.
 ຕ່ວ່າຖ້າຫາກແມ່ຍິງໄດ້ຮັບຜ
ແ
 ົນສຳເລັດໂດຍບໍ່ມີການຕໍ່ສຫຍ
ູ້ ັງ?

ຈົ່ງວ
 າດພາບເບິ່ງເລື່ອງທີ່ແມ່ຍິງສາມຄົນ
ຍ່າງໄປໂຮງໝໍກັບຄຳສະເໜີ ແລະການມີບັນຫາຂອງເຂົາທີ່ແກ້ໃນທັນໃດນັ້ນ. ນັ້ນແມ່ນສິ່ງທ
 ີ່ໄດ້ຮັບທີ່ຍິງໃ ຫຍ່
ແລະພວກແມ່ຍິງກໍໄດ້ຮັບຄ
 ວາມພໍໃຈ ເພື່ອເຮັດສຳເລັດແ
 ຜນການໄລຍະສັ້ນ. ແຕ່ພວກເຂົາຍັງຈ
 ະຕ້ອງບໍ່ໄດ້
ຖືກເຈັບປວດ ແລະປະສົບການໃນການສ້າງປະສົບປະການທີ່ມີຄຸນຄ່າເປັນຊ່ຽວຊານ ແລະມີອຳນາດເປັນ
ກຸ່ມແລະສີ່ງປະກອບຕ່າງໆເຫຼົ່ານີ້ເປັນຂໍກຸນແຈ ທີ່ຈະນຳໄປເຖິງ“ຄວາມປ່ຽນແປງໃນໄລຍະຍາວນານ,
ຖ້າຫາກວ່າທ່ານ ກຽມພ້ອມທຈ
ີ່ ະເປີດບັ້ນປຸກລະດົມຂົນຂວາຍສ້າງແຜນໄລຍະສັ້ນກ່ຽວກັບ ການ
ປັບປຸງ ການບໍລິການດ້ານສາທາລະນະສຸກໃນຊຸມຊົນຂອງທ່ານ. ທ່ານຕ້ອງໄດ້ພິຈາລະນາກຳນົດເອົາເປົ້າ
ໝາຍ ທີ່ຈະສ້າງຄວາມເຂັ້ມແຂງ ໃຫ້ແກ່ກຸ່ມການຈັດຕັ້ງ ແລະຄວາມເປັນຜູ້ນຳ. ຈາກນັ້ນ ເມື່ອທ
 ່ານຕີລາຄາ
ປະເມີນຜົນແຜນຍຸດທະສາດ, ຄຽງຄກ
ູ່ ັນນັ້ນ ເພື່ອຕ
 ັດສີນວ່າດີປານໃດ ທີ່ທ່ານເຮັດສຳເລັດ ແຜນການ
ໄລຍະຍາວ, ຈົ່ງເບິ່ງວິທກ
ີ ານທີ່ທ
 ່ານສ້າງຕັ້ງອ
 ົງການຈັດຕັ້ງຂ
 ອງທ່ານ ແລະໄດ້ຮັບອຳນາດ ໃນຂະບວນການ.
ມີບ
 ັນຫາຫຍັງທີ່ຈ
 ະເສຍບັ້ນຮົບ ແ
 ຕ່ຈະໄດ້ຮັບຫຍັງເມື່ອກ້າວໄປເຖິງໄ ຊຊະນະ.
ມີຂັ້ນຕອນໃດແດ່ ທີ່ພ
 ວກເຮົາຈະ
ຊ່ວຍເຮົາເອງ ເພື່ອເຮັດສຳເລັດເປົ້າ
ໝາຍໄລຍະຍາວ?

ພວກເຮົາມຜ
ີ ູ້ໃຫ້ການຊ່ວຍເຫຼືອແຕ່
ເຂົາກໍສາມາດເຮັດວຽກໄດ້ເພີ່ມ ອາດ
ຈະເວົ້າໄດ້ວ່າ ພວກເຂົາເຈົ້າຈະສາມາດ
ຊ່ວຍວຽກພວກເຮົາເຖິງຈ
 ຸດສຳເລັດ.

ເປົ້າໝາຍ ຍາວນານ

• ພດ
ັ ທະນາການນຳໃໝ
່, ວິທະຍາກອນ

ແລະນັກປະຖະກະຖ
າ
• ນຳໃຊພ
້ ນ
ັ ທະມດ
ິ ພວກເຮົາກັບພະນ
ກ
ັ ງານ
ແລະອົງການຈັດຕ
ັ້ງ ເພື່ອບໍລິຫານສະ
ຖາ
ບັນ
• ຮັບເອົາຜູ້ເຂົ້າມ
 າຊ່ວຍເຫຼືອເພີ່ມ
ຂຶ້ນ
• ໂຄສະນາເຜີຍແ
 ຜ່ຂ່າວຂອງພ
 ວກເຮົາ
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ການສ້າງຂະບວນການແມ່ຍິງເພື່ອສ
 ຸຂະພາບ

ພັດທະນາແຜນຍຸດທ
 ະສາດ ເພື່ອກ
 ານປ່ຽນແປງ
ເມື່ອທ
 ່ານໄດ້ກຳນົດເອົາເປົ້າໝາຍແຜນການຈັດຕັ້ງປ
 ະຕິບັດ ຂັ້ນຕອນຕໍ່ໄປແມ່ນກຳນົດວ່າແມ່ນໃຜຈະໄດ້ຮັບ
ຜົນປະໂຫຍດກັບສີ່ງທີ່ເກີດຂຶ້ນ (ບາງເທື່ອກໍເອີ້ນວ່າຜູ້ມີການປະກອບສ່ວນ) ແລະກຳນົດກິດຈະກຳໜ້າວຽກ
ທີ່ທ່ານຕ້ອງການ ເພື່ອຈະເຮັດສຳເລັດໄດ້ຕາມເປົ້າໝາຍ.

ຮູ້ຈັກຜູ້ຄັດຄານ, ຊອກຫາພັນທະມິດ.
ໃນເລື່ອງຂອງນາງ ກຳລາ, ອາເຢດຊາ ແລະນາງ ລີລາ, ແມ່ຍິງທັງສ
 າມຄົນນີ້ທີ່ມີຄວາມຫວັງຢາກໄດ້ພະ
ນັກງານສາທາລະນະສຸກເປັນພັນທະມິດຂອງພວກເຂົາ ແຕ່ກໍໝົດຫວັງເມື່ອພະນັກງານສາທາລະນະສຸກ ບໍ່
ຮັບຮ
 ູ້ບັນຫາຂອງເຂົາ.
ເຖິງແມ່ນວ່າ ເປົ້າໝາຍຂອງທ່ານບໍ່ມີ ຂໍ້ຂັດແຍ້ງ, ແຕ່ປະຊາຊົນຍັງຂັດແຍ້ງກັບແນວຄວາມຄິດຂອງ
ທ່ານ. ຍົກຕົວຢ່າງ; ຖ້າຫາກວ່າມີຈຳນວນໃດໜຶ່ງໃ ນກຸ່ມຂອງທ່ານທີ່ເຮັດວ
 ຽກ ເພື່ອເປີດໂຮງໝໍຊາວໜຸ່ມທີ່
ໂຮງຮຽນ, ປະຊາຊົນຍັງບ
 ໍ່ໃຫ້ການຮ່ວມມືກັບທ່ານຍ້ອນວ່າບັນຫາຂອງເຂົາເຈົ້າ ເຊັ່ນວ່າ;
• ພວກເຂົາຮູ້ສຶກວ
 ່າຕົນເອງຢູນ
່ ອກວົງການ ຍົກຕົວຢ່າງ, ຍັງມີບາງພໍ່ແມ່ນັກຮຽນ ແລະນາຍຄູຈຳນວນ
ໜຶ່ງ ທີ່ຕ້ອງການເຂົ້າຮ່ວມ ແຕ່ວ່າພວກເຂົາຮູ້ສຶກວ່າຄວາມຄິດເຫັນຂອງເຂົາເຈົ້າ ບໍ່ມີໃຜຮັບຟ
 ັງ
• ຍັງບໍ່ແນ່ວ່າການປ່ຽນແປງທີ່ທ່ານຈະສະເໜີເຖິງຄວາມຕ້ອງການ. ຕົວຢ່າງ, ບາງທ່ານໝໍອາດຈະບໍ່ເຊື່ອ
ວ່າຊາວໜຸ່ມຕ້ອງການການບໍລິການເພື່ອສຸຂະພາບແບບພິເສດ. ຈະບໍ່ແມ່ນຍ້ອນວ່າເຂົາບ
 ໍ່ມີຂໍ້ມູນຄວາມ
ຈິງ ຫຼື ບໍ່ສົນໃຈຕໍ່ທັດສະນະຂອງຜູ້ໃດ.
• ພວກເຂົາຮູ້ສຶກວ
 ່າ ເປົ້າໝາຍຂອງທ່ານແມ່ນຂັດກັບວັດທະນາທຳ ແລະຄວາມເຊື່ອຖ
 ືຂອງຄົນທ້ອງຖິ່ນ
ຫຼື ສາສະໜາ ແລະຈາລິຍະທຳ. ຕົວຢ່າງ. ພໍ່ແ
 ມ່ນັກຮຽນ ແລະນາຍຄູບາງຄົນອາດຮູ້ສຶກວ່າ ເປັນການ
ຕົງກ
 ັນຂ້າມກັບແນວຄວາມຄິດພວກເຂົາ ແລະສົ່ງເສີມໃຫ້ໜຸ່ມສາວ ມີຄວາມພໍໃຈຮ່ວມເພດສຳພັນແບບ
ອຶກກະທຶກຂຶ້ນ
• ພວກເຂົາຮູ້ສຶກວ
 ່າເປົ້າໝາຍຂອງທ່ານຈະເປັນການບັງຄັບຊີວິດການເປັນຢູ່. ທຳລາຍສັບສີນ ຫຼື ທັບມ
 ້າງ
ຈຸດຢຶນທາງສັງຄົມ. ຍົກຕົວຢ່າງ ເຈົ້າຂອງຮ້ານຂາຍຢາອາດຈະຕ້ານກັບການບໍລິການເພື່ອສ
 ຸຂະພາບ
ຖ້າຫາກເຂົາເຈົ້າເຊື່ອວ່າ ພວກເຂົາຈະເສຍທຸລະກິດ ຖ້າຫາກຊາວໜຸ່ມໄດ້ຮັບຢາໂດຍບໍ່ໄດ້ເສຍຄ່າ ຫຼື
ວ່າສາມາດຊດ
ື້ ້ວຍລາຄາຕ່ຳ.
ຂ້ອຍບໍ່ຮູ້ວ່າ ເປັນຍ້ອນ
ຫຍັງພວກເຂົາຕ້ອງການ
ໂຮງໝໍໂດຍສະເພາະ 
ເມື່ອມັນມີໂຮງໝໍແລ້ວຢູ່
ໃນເມືອງ

ເງິນ ບໍ່ເກີດຂື້ນຄືຕົ້ນ
ໄມ້ໃຜເດນໍເປັນຜູ້ຄິດທີ່
ຈະຈ່າຍໃນວຽກນີ້

ຂ້ອຍໄດ້ຍິນວ່າ ພວກ
ເຂົາຈະເຊົາການໃຫ້ຖົງ
ອະນາໄມລ້າໆ. ຂ້ອຍບໍ່
ຕ້ອງການຢາກໃຫ້ລູກ
ສາວຂ້ອຍມາທີ່ນີ້ເລີຍ!.

ການພັດທະນາແຜນຍຸດທະສາດເພື່ອກ
 ານປ່ຽນແປງ
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ອີກວິທໜ
ີ ຶ່ງຜູ້ເຂົ້າຝຶກອົບຮົມຫຼາຍທ່ານສາມາດຊ່ວຍທ່ານ ເພາະວ່າເຂົາເຈົ້າຮູ້ສຶກເຂັ້ມແຂງ ແລະມີ
ພະລັງໂ ດຍການຊ່ວຍເຫຼືອຂອງທ່ານ. ການຈັດຕັ້ງນ
 ຳພາຂອງທ່ານສາມາດເຕົ້າໂຮມເອົາພັນທະມິດມາເຂົ້າ
ຮ່ວມ. ພັນທະມິດໃໝ່ມາເຂົ້າຮ່ວມຜູທ
້ ີ່ເຫັນດ
 ີເຫັນພ້ອມນຳເປົ້າໝາຍຂອງທ່ານລວມທັງຜູ້ອື່ນໆ ຜູ້ໄປຕາມ
ໂຄງການເພື່ອເຫດຜົນພາກປະຕິບັດຕົວຈ
 ິງ.
ຜູ້ເຂົ້າຝຶກອົບຮົມສ
 າມາດຊ່ວຍທ່ານຍ້ອນວ່າພວກເຂົາເຈົ້າ:
• ໄ ດ້ຮັບຜົນປະໂຫຍດໂດຍກົງຈ
 າກເປົ້າໝາຍຂອງທ່ານ ຍົກຕົວຢ່າງ ນັກສຶກສາມີຄວາມກະຕືລຶລົ້ນ ກັບ
ແນວຄິດເຫັນເພື່ອສ
 ້າງໂຮງໝໍຊາວໜຸ່ມ ໂດຍການບໍລິການກັບສິ່ງທ
 ີ່ພວກເຂົາຕ້ອງການ ແລະເຊື່ອໝັ້ນ
ຕໍ່ການປີ່ນປົວ ແລະເຊື່ອໝັ້ນຕໍ່ການປ່ຽນແປງ.
• ຕ້ອງການຢາກມີສ່ວນຮ່ວມຂອງການປ່ຽນແປງວຽກງານ, ກິດຈະກຳເພື່ອສ
 ຸຂະພາບລວມທັງຄວາມ
ພະຍາຍາມ ເພື່ອປ
 ັບປຸງການເຂົ້າເຖິງການບໍລິການປິ່ນປົວ, ຈະຊ່ວຍໂຮງໝໍຊາວໜຸ່ມ ແລະໂຮງໝໍອື່ນໆ
ໃນຊຸມຊົນຜູ້ທີ່ເປັນຫ່ວງຕໍ່ຊາວໜຸ່ມ ພວກເຂົາເຈົ້າຕ້ອງການຢາກໃຫ້ຊຸມຊົນ ແລະໂລກເປັນສະຖານທີ່
ທີ່ດີຂື້ນ ແລະສ້າງໂອກາດໃຫ້ພວກເຂົາໄດ້ຮັບການສະໜັບສະໜູນ.
• ສາມາດເຫັນໄ ດ້ສາຍພົວພົນລະຫວ່າງເປົ້າໝາຍຂອງທ່ານ ແລະຂອງພວກເຂົາ-ເຖິງແມ່ນວ່າເປົ້າໝາຍ
ຈະແຕກຕ່າງ ຍົກຕົວຢ່າງ ນາງພະຍາບານມີວຽກເກີນແຮງທີ່ໂ ຮງໝໍອາດຈະເຫັນໂຮງໝໍໂຮງຮຽນ ເປັນ
ວິທກ
ີ ານທີ່ຈ
 ະຫຼຸດຜ່ອນການເຮັດວຽກເກີນແຮງເຂົາເຈົ້າ ເພື່ອປ
 ັບປຸງສຸຂະພາບຂອງແຕ່ລະຄົນ. ການ
ຊ່ວຍເຫຼືອການຈັດຕັ້ງສ
 າມາດປູກຈິດສ
 ຳນຶກຊຸມຊົນເພີ່ມຂື້ນ ກ່ຽວກັບບັນຫາທີ່ພວກເຂົາປະເຊີນ.
• ຢາກເຫັນວ
 ່າມັນເປັນວຽກທີ່ອຳນວຍໃຫ້. ບາງເທື່ອຜ
 ູ້ຊ່ວຍເຫຼືອອາດຈະບໍ່ເຊື່ອ ໃນເປົ້າໝາຍຂອງທ່ານ
ແຕ່ເຫັນວ່າ ມັນມີການຕໍ່ສູ້ໃນນາມທ່ານນັ້ນຈະນຳຜົນປະໂຫຍດມາໃຫ້. ຍົກຕ
 ົວຢ່າງ ພະນັກງານ
ກະຊວງສຶກສາອາດຈະບໍ່ເຫັນດີ ເຖິງຄວາມຈຳເປັນໂຮງໝໍ ໂຮງຮຽນ. ແຕ່ຫຼັງຈ
 າກນັ້ນ ໄດ້ເຫັນວ່າວິຊາ
ສະເພາະທາງດ້ານສຸຂະພາບ, ນາຍຄູ, ພໍ່ໍແມ່ນັກຮຽນສະໜັບສະໜູນບົດສະເໜີໂຄງການ ພວກເຂົາ
ຈະຊ່ວຍເຫຼືອເພື່ອຫຼ
 ີກເວັ້ນຂໍ້ຂັດແຍ້ງ ແລະສາມາດຍາດໄດ້ຜົນງານໄປໃນທາງບວກ ແລະມີກຽດສັກສີ
ຊື່ສຽງໃນການແກ້ໄຂບັນຫາ
ຂ້ອຍພາກພູມໃຈ
ໃນຕົວເຂົາ ເດັກນ້ອຍ
ພວກເຮົາພວມກຳລັງ
ເຮັດວຽກໜັກເພື່ອ
ເຮັດໃຫ້ຊ
 ຸມຊົນມີ
ສຸຂະພາບທີ່ດີຂຶ້ນ

ຂ້ອຍຍັງກັງວົນນຳ
ເດັກນ້ອຍຂ້ອຍ- ແຕ່ວ່າ
ເດັກໄວສິບປີກໍມີການ
ຕັ້ງທ
 ້ອງແລ້ວ ນັ້ນແມ່ນ
ບັນຫາທີ່ຈະຕາມມາ .
ແຕ່ວ່າທາງໂຮງໝໍອາດ
ຈະຊ່ວຍພວກເຂົາໄ ດ້.

ແຜນທີ່ເລື່ອງອຳນາດ (ໜ້າຕໍ່ໄປ) ສາມາດຊ່ວຍທ່ານວາງແຜນຍຸດທະສາດ ໂດຍການກຳນົດ ພັນທະ
ມິດຂອງທ່ານ ແລະຜູ້ຂັດແຍ້ງລວມທັງປະຊາຊົນຜູ້ທີ່ເປັນກາງ ແລະບໍ່ອ
 ອກຄວາມຄິດເຫັນ.
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ການສ້າງຂະບວນການແມ່ຍິງເພື່ອສ
 ຸຂະພາບ

ກິດຈະກາ.
ໍ

ສ້າງແຜນລວມພະລັງ.

 ຜນກຳອຳນາດສາມາດນຳໃຊ້ເພື່ອສ້າງຍຸດທ
ແ
 ະສາດ, ເພື່ອກ
 ຳນົດພັນທະມິດທີ່ສຳຄັນ ແລະເພື່ອສ
 ້າງ
ແຜນປະຕິບັດງານເພື່ອກ
 ້າວໄປຫາເປົ້າໝາຍສະເພາະ. ຕົວຢ່າງນີ້; ແມ່ນສະແດງໃຫ້ເຫັນວິທີການ ທີ່
ກຸ່ມຊາວໜຸ່ມເຮັດວຽກຮ່ວມກັນເພື່ອປ
 ັບປຸງ ການບໍລີການສຸຂະພາບສຳລັບບາງກຸ່ມຊາວໜຸ່ມ ທີ່ນຳໃຊ້
ແຜນກຳອຳນາດ.
ກິດຈະກຳນີ້ ສາມາດນຳໃຊ້ໃນການເປີດຊຸດຝ
 ຶກອົບຮົມຕ່າງໆ ເພື່ອໃ ຫ້ກຸ່ມສາມາດເກັບກຳຂໍ້ມູນຂ່າວ
ສານເຂົ້າມາໂຮມກັນ ແລະເພີ່ມເຂົ້າໃນແຜນທີ່:

1 ຂຽນລາຍການປ່ຽນແປງທີ່ເຈົ້າຊອກເຫັນ ຢູ່ໃນເຄິ່ງກາງເຈ້ຍແຜ່ນໃຫຍ່ ຍົກຕ
 ົວຢ່າງ ສ້າງໂຮງໝໍປະຈຳ
ໂຮງຮຽນ: ແຕ້ມວົງອ້ອມໄວ້.
 ີອຳນາດ ບໍລິຫານຄຸ້ມຄອງການປ່ຽນແປງນີ້ ແລະຂຽນສິ່ງເຫຼົ່ານີ້ອ້ອມວົງມົນ ຍົກ
2 ກຳນົດສະຖາບັນທີ່ມ
ຕົວຢ່າງ ອຳນາດປົກຄອງໂຮງຮຽນ ”ສະມາຄົມພໍ່ແມ່ນັກຮຽນ” ຫຼື ”ກະຊວງສຶກສາ.” ແຕ້ມວົງຮອບທີ
ສອງອ້ອມພວກເຂົາ.

3 ຄິດວ່າມ
 ີຄົນຈຳນວນໜ້ອຍໜຶ່ງທີ່ພົວພັນກັບສ
 ະຖາບັນເຫຼົ່ານີ້ ແລະຂຽນຊື່ ຫຼື ຕຳແໜ່ງ ເຊັ່ນວ່າ ” ຫົວໜ້າ
ໂຮງຮຽນ” ”ຜູ້ນຳພໍ່ແມ່” ຫຼື ກະຊວງສຶກສາຜູ້ແຕ່ງຕັ້ງຈາກະຊວງສຶກສາ - ຢູ່ນອກວົງອ້ອມ. ນີ້ແ
 ມ່ນເປົ້າ
ໝາຍຕົ້ນຕໍ ເພື່ອກ
 ານຈັດຕັ້ງຂ
 ອງທ່ານ.
4 ປຶກສາສົນທະນາເບິ່ງວ
 ່າຜເູ້ຂົ້າຝຶກອບຮົມເຫຼົ່ານີ້ ສາມາດໃຫ້ການຊ່ວຍເຫຼືອ (+) ຫຼືຕ
 ້ານ (-) ກ່ຽວກັບ
ການປ່ຽນແປງທີ່ເຈົ້າຊອກມາ. ຈົ່ງຕ
 ື່ມ (+)ຫຼື (-) ເປັນເຄື່ອງໝາຍໄວ້ ໃກ້ກ
 ັບຊື່ ຫຼືຕ
 ຳແໜ່ງ.ແຕ້ມເສັ້ນ
ເປັນວົງມົນອ້ອມໄວ້
5 ຄິດວ່າຜູ້ເຂົ້າຝຶກອົບຮົມທມ
ີ່ ີອິດທິພົນ ຕໍ່ແ
 ຕ່ລະຄົນທີ່ຄັດຄ
 ້ານ ຫຼື ຜູບ
້ ໍ່ອອກຄວາມຄິດເຫັນ ແລະຂຽນຊື່
ຫຼື ຕຳແໜ່ງໃນວົງລ້ອມໃໝ່ ຕົວຢ່າງ ກຸ່ມຊາວໜຸ່ມອາດຂຽນ “ແພດທ້ອງຖີ່ນ”, “ຜຸ້ນຳສາສະໜາ” ຫຼື
“ຜູ້ຕາງໜ້າກະຊວງ ສາທາລະນະສຸກ” ນີ້ແມ່ນເປົ້າໝາຍທີສອງ ເພື່ອຈັດຕ
 ັ້ງປ
 ະຕິດແຜນການຂອງທ່ານ
ແຕ້ມເສັ້ນ ຕິດຕໍ່ກັບກຸ່ມບຸກຄົນເຫຼົ່ານີ້ກັບກຸ່ມອື່ນໆ ທີ່ມີການພົວພັນກັນ.

ນາງພະຍາບານປະຈຳໂຮງໝໍນີ້ ບໍ່ມີ
ເວລາພຽງພໍ ທີ່ຈ
 ະຢ້ຽມແຕ່ລະຄົນ ທີ່
ເຂົ້າມາແຕ່ລະມື້ ພວກເຂົາອາດຊ່ວຍ
ພວກເຮົາ ສະແດງໃຫ້ ກະຊວງສຶກສາ
ເຫັນວ່າ ນັກສຶກສາຕ້ອງການຮັບການ
ຊ່ວຍເຫຼືອຈາກຫຼາຍແຫຼ່ງ.

ພັດທະນາແຜນຍຸດທະສາດເພື່ອເຮັດການປ່ຽນແປງ

ກິດຈະກາ.
ໍ

ປຶກສາສົນທະນາກັນວ່າຜູ້ຄົນເຫຼົ່ານີ້ ເປັນຜູ້ສະໜັບສະໜູນ (+), (-) ຜບ
ູ້ ໍ່ອອກຄວາມຄິດເຫັນ (?)
ແລະຂຽນສັນຍານໝາຍຖັດຈາກສື່ຂອງເຂົາ.
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ແຕ້ມແຜ່ນທີ່ອຳນາດ
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ທວນເບິ່ງແຜນທຄ
ີ່ ນ
ື ຢາ່ ງຮອບຄອບ ແນະນຳກຸມ
່ ໃຫ້ພຈ
ິ າລະນາຄຳຖາມຕາ່ ງໆເຫຼົ່ານ:ີ້ ພັນທະມດ
ິ ຢໃູ່ ສ?
(ໝາຍເຖິງປ
 ະຊາຊົນໃຫ້ການສະໜັບສະໜູນ)? ພວກເຂົາຢ
 ໃູ່ ກ້ສ
 ຳນັກງານທີ່ມ
ອ
ີ ຳນາດ ສິ່ງທ
 ພ
ີ່ ວກເຂົາ
ຕ້ອງການປ່ຽນແປງໄກໃກ້ປານໃດ? ໂອກາດທີ່ດສ
ີ ຸດເພື່ອຈ
 ະໄດ້ໃກ້ຊ
 ິດກັບບຸກຄົນສຳຄັນ ທີ່ເຮັດວຽກ
ໃນສະຖາບັນເຫຼົ່ານັ້ນ? ມັນຈະເປັນການຊ່ວຍທີ່ດບ
ີ ໍທີ່ຈະພິຈາລະນາເລື່ອງຜົນປະໂຫຍດ ແລະສ່ຽງໄພ
ຂອງການຊ່ວຍເຫຼືອຂອງທ່ານເພື່ອບ
 ຸກຄົນຕ່າງໆ ແລະສຳນັກງານສະຖາບັນຕາມແຜນທີ່ອຳນາດ.
ຕ້ອງເຂົ້າໃຈວ່າເປັນຫຍັງ ພວກເຂົາຈຶ່ງຄັດຄ້ານຕໍ່ຄວາມພະຍາຍາມ ທີ່ຈ
 ະຊ່ວຍທ່ານສ້າງແຜນຍຸດທະ
ສາດ ທີ່ເວົ້າເຖິງການແກ້ໄ ຂສີ່ງທ້າທ
 າຍຕ່າງໆ ທີ່ພວກເຈົ້າຈະປະເຊີນ

8

ໂດຍນຳໃຊ້ຂໍ້ມູນຂ່າວສານທີ່ທ່ານໄດ້ເກັບກ
 ຳມາ, ຈົ່ງນ
 ຳໃຊ້ສ
 ້າງແຜນການເພື່ອຊ
 ່ວຍພັນທະມິດ ຜູທ
້ ີ່ຈະ
 ່ວຍພວກເຈົ້າບັນດານ ສ່ວນບຸກຄົນ ແລະສຳນັກງານທີ່ພວກເຈົ້າຕ້ອງການໃຫ້ຮ
ຊ
 ່ວມກັບຝ່າຍພວກ
ເຈົ້າ ເພື່ອຈ
 ະໄດ້ເຮັດສຳເລັດຕາມເປົ້າໝາຍ

ທວນຄືນກິດຈ
 ະກຳ ການສາ
້ ງແຜນກຳອຳນາດຢ່າງໜ້ອຍສອງສາມເດືອນເທື່ອໜ
 ງຶ່ . ມ
ນ
ັ ຍ
 ງັ ແມ່ນວ
ທ
ິ ກ
ີ ານ
 ີ່ດີທີ່ຈະສືບຕ
ທ
 ໍ່ປະເມີນຜົນວ່າແຜນຍຸດທະສາດນັ້ນຖືກນຳໄປໃຊ້ໄດ້ຫຼືບໍ ແລະປັບປຸງແຜນການຂອງທ່ານ ພ້ອມ
ທັງແຜນຂອງພັນທະມິດ

285

286

ການສ້າງຂະບວນການແມ່ຍິງເພື່ອສ
 ຸຂະພາບ

ຍຸດທະສາດຕ່າງໆ ເພື່ອການຈັດຕັ້ງ
ເມື່ອນ
 າງຄຳລາ, ນາງ ອາເຢດສາ ແລະນາງ ລີລາ ໄດ້ເລີ່ມປ
 ຶກສາສົນທະນາຮ່ວມກັນກ່ຽວກັບບັນຫາສຸຂະ
ພາບ. ພວກເຂົາໄດ້ເວົ້າບາດກ້າວທຳອິດແມ່ນບາດກ້າວເຮັດກ
 ານຈັດຕັ້ງ ພວກເຂົາອອກຈາກຄວາມເປັນ
ຢູ່ແບບໂດດດ່ຽວ ແລະເລີ່ມສ້າງຄວາມເຂົ້າໃຈເລື່ອງບັນຫາຄອບຄົວທີ່ພວກເຂົາປະເຊີນໜ້າຢູ່. ຈາກນັ້ນ ພວກ
ເຂົາ ໄດ້ພົບຂຂ
ໍ້ ັດແຍ້ງກັບ ປວງຊົນ ທີ່ໂ ຮງໝໍ ແລະ ຫ້ອງການແຮງງານປະຊາຊົນມີອຳນາດ ທີ່ຈ
 ະຊ່ວຍພວກ
ເຂົາໃຫ້ມີການປ່ຽນແປງສະພາບການເຮັດວຽກຂອງພວກເຂົາ ແລະສາມາດເຂົ້າຫາການບໍລິການເພື່ອສ
 ຸຂະ
ພາບ. ໃນເມື່ອເວລາທີ່ພວກເຮົາເຮັດວ
 ຽກກັບອົງການ ຊິວາ (SEWA) ພວກເຂົາໄດ້ສ້າງແຜນຍຸດທະສາດ
ຈຳນວນໜຶ່ງ ແ
 ລະສາມາດນຳໃຊ້ສ
 ຳເລັດຕາມເປົ້າໝາຍ.
ສ້າງຄວາມເປັນໜຶ່ງດຽວ ຖ້າຫາກວ່ານັກການເມືອງ ແລະພະນັກງານການແພດ ຫາກຮ່ວມມື ແລະຍອມຮັບ
ຮູ້ກັນ, ກຸ່ມສາມາດຕົກລົງເປັນໜຶ່ງດຽວກັນທຈ
ີ່ ະສ້າງການປ່ຽນແປງ ທີ່ແຕ່ລະຄົນຕົກລົງເຫັນດີ ໂດຍບມ
ໍ່ ີການ
ຂັດແຍ້ງໃດໆ. ແນວທາງປະຕິບັດນີ້ ຈະສ້າງຄວາມງ່າຍດາຍກວ່າວິທກ
ີ ານປະຕິບັດອື່ນໆ ແຕ່ມັນສາມາດ
ເດີນໄດ້ ຖ້າຫາກແຕ່ລະຄົນຜ
 ູ້ທີ່ໄດ້ຕົກລົງເຫັນດ
 ີຮ່ວມກັນວ່າຕ້ອງການປ່ຽນແປງ ເປັນສີ່ງທີ່ຈ
 ຳເປັນ. ເມື່ອນາງ
ຄຳລາ, ນາງ ອາເຢດສາ ແລະນາງ ລີລາ ໄດ້ພະຍາຍາມສ້າງຄວາມເປັນໜຶ່ງດຽວ ກັບພະນັກງານການແພດ
ຢູ່ທີ່ໂຮງໝໍ ແລະຫ້ອງການແຮງງານຂອງລັດຖະບານ, ແຕ່ກໍເຫັນວ່າ ພວກເຂົາບໍ່ສາມາດເຮັດໄດ້. ດັ່ງນັ້ນ
ພວກນາງໄດ້ບັງຄັບໃຫ້ພວກເຂົາ ເຂົ້າຮ່ວມຟັງ - ດັ່ງນ
 ັ້ນຈຶ່ງຮູ້ວ່າ ນີ້ແມ່ນ ”ການ ກຳອຳນາດ”
ການກຳອຳນາດ. ບາງເທື່ອກຸ່ມກໍຕ
 ້ອງການນຳເອົາອຳນາດອອກຈາກຄົນຜູ້ທີ່ຄວບຄຸມ ການຕັດສິນບັນຫາ.
ພວກເຂົາເຮັດວິທກ
ີ ານນີ້ ໂດຍໃຊ້ ກຳລັງແຮງຂອງການລວມໝູ່ ແລະກຳລັງປ
 ວງຊົນ ເພື່ອບ
 ັງຄັບຜູ້ມີອຳນາດ
ປະຕິບັດຕາມ. ວຽກນເີ້ດີນໄດ້ຢ່າງໃດ? ເປັນຫຍັງຜູ້ມີອຳນາດຈຶ່ງຍ
 ອມເຮັດບ
 າງຢ່າງ ຫຼື ທຸກຢ
 ່າງທີ່ເຂົາຄອບ
				
ຄອງກວດກາວ່າແມ່ນຫຍັງເກີດຂື້ນ? ສ່ວນຫຼາຍຜູ້ທີ່ມີອຳນາດມັກຈະ
				
ໄດ້ຂຶ້ນໜ້າທີ່, ບໍ່ແ
 ມ່ນຍ້ອນວ່າ ພວກເຂົາໄດ້ຖືກຊັກຊ
 ວນ ໂດຍການ
				
ໂຕ້ຖຽງທາງດ້ານແນວຄິດ ແຕ່ກໍຍ້ອນວ່າການໜິບຮັດຂອງປວງຊົນ
			
ໜິບຮັດບໍ່ໃຫ້ເຂົາອອກໂດຍບໍ່ມີທາງເລືອກ. ພວກເຂົາຮັບຮູ້ວ່າຄຸນຄ່າ
					
ຂອງພວກເຂົາບໍ່ໃຫຍ່ກ
 ວ່າຄຸນຄ່າທີ່ເຂົາໄດ້.ເມື່ອນາງຄຳລາ,
						
ນາງ ອາເຢດສາ ແລະນາງ ລີລາ ໄດ້ໄປຫ້ອງການ
						
ແຮງງານແຫ່ງລັດ ພະນັກງານປະຈຳທີ່ນັ້ນ ບໍ່ໄດ້
						
ເສຍອຳນາດຫຍັງ ພຽງແຕ່ແນະນຳໃຫ້ພ
 ວກເຂົາ
						
ອອກໜໄີ ປກອ
່ ນ. ແ
 ຕ່ວ
າ
່ ເມື່ອແ
 ມ່ຍງິ ໄດ້ສ
າ
້ ງກມ
ຸ່ ຈ
ດ
ັ 
						
ຕັ້ງໃ ຫຍ່ທ
 ີ່ແໜ້ນໜາແລ້ວ ພວກເຂົາໄດ້ສະແດງໃຫ້
						
ເຫັນ ແລະຈະແຈ້ງວ່າພວກເຂົາບໍ່ພຽງໜີໄປລ້າໆ,
						
ທ່ານເລາະຂາຫ້ອງການແຮງງານ ໄດ້ຍອມຮັບ
						ບາງອຳນາດ. ທ່ານໄດ້ຍອມຮັບເອົາຂໍ້ຮ
 ຽກຮ້ອງ
						
ຂອງພວກເຂົາ ແລະ ກຸ່ມແມ່ຍິງກໍໄດ້ກຳອຳນາດ.
ເມື່ອໂ ຮງງານຜະລິດເກີບທີ່ ຮົນດ
 ູຣາດ ຖຶກປິດໃນປີ 2010,
ລູກຈ້າງ ສ່ວນໃຫຍ່ທີ່ເປັນເພດຍິງ, ໄດ້ຖຶກວ່າຈ້າງຕໍ່ໂດຍບໄໍ່ ດ້ຈ່າຍ
ເງິນ 2 ລ້ານໂດລາ ທີ່ເປັນເງິນສ
 ່ວນລວມຂອງພວກເຂົາ. ຫຼັງຈ
 າກ ໜຶ່ງປ
 ີທີ່ເກີດມ
 ີການປະທ້ວງ ໂດຍກຳມະ
ກອນ ແລະພັນທະມິດທຕ
ີ່ ່າງປະເທດ, ເຈົ້າຂອງບໍລິສັດຈຶ່ງຈ່າຍເງິນທີ່ເຂົາເກັບໄວ້ແລະໃຫ້ການຮັບປະກັນໄພ
ສຸຂະພາບເປັນເວລາໜຶ່ງປີ.

ສ້າງຍຸດທ
 ະສາດເພື່ອຕິດຕ
 ໍ່ພົວພັນ
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ີ່ ູ້ຈັດການການຈັດຕັ້ງປ
 ະຕິບັດທີ່ດີ ໄດ້ສ້າງຄວາມເປັນເອກະພາບ ຫຼື ກຳ
ອຳນາດ ຍັງມີບາງສະຖານທີ່ ທີ່ກ
 ຸ່ມຕ້ອງການທີ່ຈະສ້າງ ໂຄງປະກອບການຈັດຕັ້ງໃ ໝ່ ຢູ່ນອກ ຫ້ອງການຂອງ
ພະນັກງານ ຊ່ອງຂອງການຈັດຕັ້ງພ
 ະນັກງານ ເຖິງແມ່ນວ່າ ອົງການ ຊິວາ (SEWA) ໄດ້ບັງຄັບ ເລຂາທິການ
ຫ້ອງການແຮງງານ ເພື່ອສ
 ະໜັນບສະໜູນຂະບວນການຕໍ່ສູ້ຂອງເຂົາເຈົ້າ ແລະແຕ່ວ່າ ພະນັກງານການແພດ
ໄດ້ຕັ້ງໃ ຈເຂົ້າເຮັດວຽກກ່ຽວການບາດເຈັບ ແລະບັນຫາສຸຂະພາບ, ແມ່ຍິງທຸກຍາກຢູ່ອາເມດາບາດ (Ahme
dabad) ກໍຍ
 ັງບ
ທ
ໍ່ ັນໄດ້ຮັບຢາປິ່ນປົວເທົ່າທຄ
ີ່ ວນ ຜູ້ຈັດຕ
 ັ້ງພວກເຂົາຕ້ອງການແຜນຍຸດທ
 ະສາດ. ພວກ
ເຂົາພະຍາຍາມສ້າງຄວາມເປັນໜຶ່ງດ
 ຽວກັບບໍລິສັດການຢາ ໂດຍສະເໜີໃຫ້ຫຼ
 ຸດຜ່ອນລາຄາ ຫຼື ພວກເຂົາ
ສ້າງອຳນາດໂດຍໂຄງປະກອບຕ່າງໆທັງມ
 ວນ - ເປັນການຮ່ວມມື ທີ່ສາມາດຊື້ຢາໃນລາຄາຖືກ ໃນລາຄາ
ຂາຍຍົກ ແ
 ລະຂາຍຍ່ອຍຢ່າງຍຸດຕິທ
 ຳ.
ການຈັດຕັ້ງເພື່ອສ
 ິ່ງທ້າທາຍຂອງແນວຄິດປວງຊົນ ກ່ຽວກັບການບໍລິການດ້ານສຸຂະພາບ (ເພື່ອ
ອັນອື່ນອີກ) ສາມາດເປັນສາເຫດເບື້ອງຫຼັງຂອງ ຂະບວນການຈັດຕັ້ງ ໂດຍຝ່າຍຕົງກ
 ັນຂ້າມເພື່ອທ
 ຳລາຍ
ກຸ່ມແລະຈຸດປະສົງຂອງພວກເຂົາ. ໂດຍການສ້າງຄວາມເປັນໜຶ່ງດຽວອີກ ໂດຍການວາງເປົ້າຫາໝາຍ ທີ່ຈ
 ະ
ກຳອຳນາດຈາກບຸກຄົນ ແລະອົງການຈັດຕັ້ງຕ
 ່າງໆ ຫຼື ໂດຍແນະນຳທິດທາງເພື່ອສ
 ້າງອຳນາດໃໝ່, ທ່ານ
ອາດຈະປະເຊິນກັບການຕ້ານຄືນ, ຄວາມນະອາຍ, ການສ່ຽງຂອງບຸກຄົນ ຫຼື ການຂົ່ມຂູ່ທາງຮ່າງກາຍ. ນີ້
ແມ່ນຄວາມອຶດອັດ ແລະເບື່ອໜ
 ່າຍ ເພື່ອກ
 ຸ່ມ ແລະແຕ່ລະຄົນທີ່ປະກອບສ່ວນ. ຢ່າງໃດກໍຕາມປະຊາຊົນໄດ້
ມີຄວາມໄວ້ວ
 າງໃຈຫຼາຍ ມີການຮ່ວມມືຫຼາຍຕື່ມ ແລະມີການປະດິດຄິດສ້າງທີ່ຈະຕອບຮັບ.
ເຖິງແ
 ມ່ນວ່າການຕໍ່ສູ້ບໍ່ຫຍຸ້ງຍາກປານໃດ
ປະຊາຊົນໄດ້ປ່ຽນແປງທີ່ໄດ້ຮ່ວມເຂົ້າໃນການຈັດຕັ້ງ.
ພວກເຂົາເຈົ້າໄດ້
 ສ້າງສາຍສຳພັນແບບໃໝ່. ເບິ່ງເຂົ້າເລິກໃໝ່ ໃນການມີອຳນາດຂອງເຂົາເຈົ້າ ແລະຂໍ້ຄິດເຫັນ
ໃໝ່ ກ່ຽວກັບຄວາມເປັນໄປໄດ້.ເມື່ອເວລາກຸ່ມໄດ້ຮັບໄຊຊະນະ (ບາງເທື່ອກ
 ໍເສຍໄຊ) ໃນສະໜາມແຫ່ງການ
ຕໍ່ສູ້ບາງແຫ່ງ, ການປ່ຽນແປງຂອງທ່ານແມ່ນມີສ່ວນປະກອບ. ທ່ານຄວນຊ່ວຍປະດິດຄິດສ້າງເງື່ອນໄຂ ການ
ປ່ຽນແປງໃຫ້ເລິກເຊິ່ງກວ່າເກົ່າ.

ການສ້າງແຜນຍຸດທະສາດ ເພື່ອການຕິດຕໍ່ພົວພັນ
ຕ້ອງພົວພັນກັບສະມາຊິກຊຸມຊົນ, ພັນທະມິດ ແລະຜູ້ມສ
ີ ິດຕັດສິນກ່ຽວກັບຂໍ້ຄິດເຫັນຂອງທ່ານຢ່າງຈະແຈ້ງ,
ແຜນການ ແລະເປົ້າໝາຍທີ່ສຳຄັນ ເພື່ອສ
 ້າງກຳລັງແ
 ຮງ ແລະຄວາມມີອິດທ
 ິພົນຕໍ່ຂ
 ໍ້ຄິດເຫັນຂອງປວງຊົນ.

ຮູ້ຈັກຜູ້ຊົມຂອງທ່ານ
ເພື່ອແ
 ຈ້ງຂ
 ່າວ, ຊັກຊ
 ວນເອົາປວງຊົນເຂົ້າຮ່ວມທ່ານ, ກ່ອນອື່ນໝົດທ່ານຕ້ອງເຂົ້າໃຈວ່າ ປະຊາຊົນໄດ້ຮຫຍ
ູ້ ັງ
ແດ່ແລ້ວ, ຄວາມຄິດເຫັນ ແລະຮູ້ສຶກກ່ຽວກັບບັນຫາ ແລະຍ້ອນຫຍັງ. ຖ້າຫາກທ່ານມີຂໍ້ມູນຫຼາຍ. ການ
ກະກຽມຂອງທ່ານຍິ່ງດີຂື້ນ ເພື່ອຈ
 ະຕອບຄຳຖາມ ແລະແກ້ໄຂບັນຫາທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ.
ມັນຈະຊ່ວຍໃຫ້ຄິດກ່ຽວກັບຜູ້ຊົມຕ່າງໆ ຫຼື ກຸ່ມທີ່ທ່ານກຳລັງຂົນຂວາຍ. ມີໃຜແດ່ສະໜັນສະໜູນ
ແນວຄິດຂອງທ່ານແລ້ວ? ໃຜຍັງບຕ
ໍ່ ົກລົງເຫັນດຮ
ີ ່ວມ? ໃຜຄັດຄ້ານ? ຄຳຕອບເຫຼົ່ານສ
ີ້ າມາດຊ່ວຍທ່ານ
ຄົ້ນຄີດຫາວຽກທີ່ຈະເຮັດ ເພື່ອກ
 ະກຽມການໂຕ້ຄືນ ເພື່ອຂົນຂວາຍຫາຜູ້ສະໜັບສະໜູນ ແລະປ່ຽນແປງຂໍ້
ຄິດເຫັນຂອງຜູ້ອື່ນ.
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ສ້າງຂະບວນການເພື່ອສ
 ຸຂະພາບແມ່ຍິງ

ການສ້າງແຜນທີ່ຄວາມຄິດເຫັນ ແມ່ນເປັນການຊ່ວຍໃຫ້ຄິດເບິ່ງ ຄວາມແຕກຕ່າງຂອງຊຸມຊົນ ແລະ
ເປັນວິທີການທີ່ທ່ານສາມາດຄວບຄຸມຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມກອງປະຊຸມ ຜູ້ທີ່ບໍ່ອອກຄວາມຄິດ, ຜູ້ທີ່ຕຕ
ໍ່ ້ານກັບແນວ
ຄິດຂອງທ່ານ ແລະຜູທ
້ ີ່ເຫັນດເີຫັນພ້ອມນຳຢ່າງກະຕືລືລົ້ນ ໃນການຊ່ວຍເຫຼືອຂອງເຂົາເຈົ້າ. ກິດຈະກຳນີ້
ສາມາດຊ່ວຍກຸ່ມພັດທະນາຈົດໝາຍຂ່າວແກ່ຜຊ
ູ້ ົມແຕ່ລະຄົນໄດ້ ແລະເປັນແຜນໃນບາດກ້າວຕໍ່ໄປທີ່ກຸ່ມຈະ
ໄດ້ຮຽນຮູ້.

ກິດຈະກາ.
ໍ

ການສ້າງແຜນແນວຄວາມຄິດ.

ການກະກຽມ: ໃຫ້ກ
 ຸ່ມທວນຄືນແຜນທີ່ກ່ຽວກັບອຳນາດ (ໜ້າ 284) ທີ່ເຂົາເຈົ້າໄດ້ເຮັດກ່ຽວກັບບັນ
ຫາ. ກະກຽມເຈ້ຍແຜ່ນໃຫຍ່ ແລ້ວເຮັດເສົາຄໍລຳຈາກຊ້າຍຫາຂວາ ເພື່ອພ
 ັນທະມິດທີ່ມີຄວາມກະຕືລື
ລົ້ນ, ພັນທະມິດທຳມະດາ, ຜູບ
້ ໍ່ອອກຄວາມຄິດ, ຜຸ້ຄັດຄ້ານທີ່ຫ້າວຫັນ.
 ຸ່ມ ກ່ຽວກັບແຜນທອ
ີ່ ຳນາດ ແລະປຶກສາສົນທະນາແຕ່ລະບັນຫານີ້, ແມ່ນໝາຍວ່າ
1 ເບິ່ງສະຖາບັນ ຫຼືກ
ແຂງແຮງປານໃດທີ່ເຂົາເຈົ້າຈະໄດ້ຮັບການສະໜັບສະໜູນ ແລະຖືກຄັດຄ້ານຕໍ່ ຈຸດປະສົງຂອງທ່ານ.
ຈົ່ງຂ
 ຽນ ຊື່ຂອງແຕ່ລ
 ະກຸ່ມໃສ່ແຖວຄໍລຳທີ່ຖືກຕ້ອງກັບຄວາມຄິດເຫັນ ຍົກຕົວຢ່າງ; ພັນທະມິດ ແລະ
ຂໍ້ຄວາມທີ່ທ່ານມີ ກ່ຽວຂ້ອງກັນ.
ກ່ຽວກັບບັນຫາຂອງທ່ານຈະເຮັດໃຫ້ມ
 ີປະສິດທິ
2 ແນະນຳໃຫ້ກຸ່ມປຶກສາສົນທະນາກ່ຽວກັບໃ ບຂ່າວ
ພາບ ເພື່ອນ
 ຳພາໄປວ່າກຸ່ມສະເພາະ ແ
 ລະແມ່ນໃຜຈະຊ່ວຍທ່ານໃນການຕິດຕໍ່ພົວພັນກັບບັນຫານີ້
 ັດທະນາ ແຜນຍຸດທະ
3 ສັງລວມ ຈົ່ງຖາມ ຜູ້ເຂົ້າປະຊຸມ ເພື່ອ ກຳນົດ ກິດຈະກຳໃນບາດກ້າວຕໍ່ໄປ ເພື່ອພ
ສາດໃນການພົວພັນ ເພື່ອ ແຕ່ລະກຸ່ມ ກັບແຜນທີ່ແນວຄວາມຄິດ ໂດຍອີງໃ ສ່ ຕົວຢ່າງ ໂຮງໝໍປະຈຳ
ໂຮງຮຽນ ຈາກ ແຜນທີ່ອຳນາດ ທີ່ອະທິບາຍໃນ ໜ້າ 284

ພັນທະມິດຜູ້ກະຕືລືລົ້ນ

ພັນທະມິດທຳມະດາ

ບໍ່ອອກ ຄວາມເຫັນ
ຫຼື ບໍ່ຕົກລົງເຫັນດີ

ຜູ້ຂັດຄ້ານທຳມະດາ

ຜູ້ຂັດ
ຄ້ານທີ່ຫ້າວຫັນ

ນັກສຶກສາ
ລັດຖະບານ

ຊຸມຊົນ
ໂຮງໝໍ

ກະຊວງສຶກສາ

ໂຮງຮຽນ
ອຳນາດການປົກຄອງ

ພໍ່ແມ່

ຮັກຄຳຂັວນ:
ຮ່າງກາຍຂອງທ່ານ
ສຸຂະພາບຂອງທ່ານ
ໂຮງໝໍຂອງທ່ານ

ຊ່ວຍເຫຼືອໂຮງຮຽນ ໂຮງ
ໝໍ ເພື່ອຫຼຸດຜ່ອນການ
ແບກຫາບວຽກ ແລະ
ປັບປຸງສຸຂະພາບ

ພະຍາຍາມຫຼີກເວັ້ນ ຂໍ້
ຂັດແຍ້ງ

ຕ້ານໂຮງໝໍຍ້ອນເລື່ອງ
ຄ່າປິ່ນປົວ

ຢ້ານທີ່ຈະເຂົ້າຫາການ
ຄຸມກຳເນີດ ທີ່ຈະເຮັດ
ໃຫ້ຊາວໜູ່ມ ມີເພດສຳ
ພັນຢ່າງຫ້າວຫັນ.

ເພື່ອຈ
 ະເຮັດ:
ແ ຈກໃ ບຂ່ າ ວກັ ບ ຄ ຳ
ຂວັ ນ ທັ ງ ໝົ ດ ໃ ຫ້ ແ ກ່ 
ໂຮງຮຽນ
ເພື່ອສ
 ້າງ
ຄວມສະໜັ ບ ສະໜູ ນ
ໃນກຸ່ມນັກສຶກສາ

ເພື່ອຈ
 ະເຮັດ:
ສ້ າ ງບັ ນ ຊີ ນ າງພະຍາ
ບານ ເພື່ອຮັບປະກັນ
ຜົ ນ ໄ ດ້ ຮັ ບ ທ າງດ້ າ ນສຸ 
ຂະພາບ ຂອງໂຮງໝໍ
ຂອງໂຮງຮຽນ.

ຈະເຮັດຫຍັງ:
ແຕ່ງຕງັ້ ນກ
ັ ສກ
ຶ ສາ ແລະ
ພະນັກງານສາທາລະ
ນະສຸກ ເພື່ອສ
 ້າງໂອ
ກາດ ໃຫ້ແກ່ໂຮງໝໍປະ
ຈຳໂຮງຮຽນ

ເພື່ອຈ
 ະເຮັດ:
ສ້ າ ງຮ່ າ ງງົ ບ ປ ະມານ
(ດ້ ວ ຍກ ານຊ່ ວ ຍເ ຫຼື ອ
ຂອງໂ ຮງໝໍ ທ້ ອ ງຖີ່ ນ )
ເພື່ອສະແດງໃຫ້ເຫັນວ່າ
ສາມາດຮັບເອົາໄດ້

ເພື່ອຈ
 ະເຮັດ:
ຊອກຫາບົດຮຽນທີ່ສະ
ແດງເ ຖິ ງ ການຂັ ດ ແ ຍ້ ງ
ແມ່ນຄວາມຈງິ . ຂຽນຈດ
ົ 
ໝາຍ ເຖິງບນ
ັ ນາທິການ.
ພັດທະນາໃບຂາ່ ວ ເພື່ອ
ສົ່ງໃ ຫ້ສາທາລະນະ.

ສ້າງ ຍຸດທະສາດເພື່ອຕິດຕ
 ໍ່ພົວພັນ
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ສ້າງຈົດໝາຍຂ່າວຂອງທ່ານ
ຈະແມ່ນເພື່ອ ທ່ານຈະເວົ້າໃນທີ່ຊຸມນຸມ, ກະກຽມບົດສະເໜີ, ເວົ້າກັບນັກຂ່າວ, ຂຽນໃບຂ່າວຕ່າງໆ ຫຼື ສົ່ງຂ່າວ
ທາງເວບໄຊ ທ່ານຕ້ອງໄດ້ກະກຽມບົດຂອງທ່ານຢ່າງຮອບຄອບ. ທ່ານອາດເຮັດຈົດໝາຍທີ່ແຕກຕ່າງກັນ
ສໍາລັບມຫຼ
ີ າຍກຸ່ມຊຸມຊົນ. ແຕ່ລະຈົດໝາຍທ່ານຈົ່ງພິຈາລະນາເຖິງສອງຢ່າງ. ແມ່ນຫຍັງເປັນຄວາມຄິດທີໜຶ່ງ
ຫຼື ສອງ ທີ່ທ່ານຕ້ອງການຜູ້ອ່ານຂອງທ່ານຈົດຈ
 ຳ ແລະວິທກ
ີ ານໃດທີ່ຂ່າວຂອງທ່ານຈະສ້າງຄວາມເຂັ້ມແຂງ
ໃຫ້ແ
 ກ້່ພາລະກິດຂອງທ່ານ?
ຂ່າວເຖິງພັນທະມິດຂອງທ່ານ ເປັນຂ່າວທີ່ຮຽກຮ້ອງໃຫ້ທຳກິດຈະກຳ ຄວນກະທັດຮັດງ່າຍດາຍ ທັນ
ທີທັນໃດ ແລະວິທີສະເພາະທີ່ປະກອບເຂົ້າຂ່າວທີ່ດທ
ີ ີ່ສຸດ ແມ່ນສະເໜີກິດຈະກຳຮ່ວມຫຼາຍຝ່າຍເຊັ່ນວ່າ: ສະ
ແດງຄວາມອ້ອນວອນ ແລກປ່ຽນຂ່າວໂດຍຜ່ານສື່ຂ່າວຂອງສັງຄົມ ຫຼື ຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມຂະບວນ. ເພື່ອຮ
 ັກສາພັນ
ທະມິດຂອງທ່ານຮັບຂ່າວຢ່າງທັນກ
 ານ ແລະປະກອບສ່ວນເລື່ອງກະຈາຍຂ່າວ!
ຂ່າວເຖິງພັກຝ່າຍກາງ ເປັນຜູ້ທີ່ບທ
ໍ່ ັນໄດ້ຕັດສິນໃຈ ແລະບໍ່ມີຄວາມຮູ້ສຶກຢ່າງແຂງແຮງທີ່ຮ້ອງຂໍ ຂໍ້
ຄວາມທີ່ອາດຈະເອົາພວກເຂົາເຂົ້າມາລົງບ
 ັນຊເິປັນພັນທະມິດຮ່ວມກັນ ໃນຂະນະທີ່ຜູ້ນີ້ອາດຈະຮູ້ກ່ຽວກັບ
ບັນຫາ ໜ້າທີ່ຂອງທ່ານແມ່ນຊ່ວຍພວກເຂົາເພື່ອຮ
 ັບເອົາແນວຄວາມຄິດໃໝ່ ແລະຕ້ອງລະວັງຕ
 ື່ມ. ແມ່ນຫຍັງ
ເປັນຄວາມຈິງ ແລະຮູບພາບທີ່ຈະຮຽກຮ້ອງເຖິງຄຸນຄ່າ? ໂດຍນຳໃຊ້ເລື່
 ອງລາວຂອງບຸກຕົນຕ່າງໆ ແລະ
ພະຍານຫຼັກຖ
 ານ ຈຶ່ງຈະມີປະສິດທິຜົນ ໂດຍພິເສດ.
ເພື່ອຈ
 ະຊັກຊວນໃຫ້ປະຊາຊົນໃນແມກຊິໂກ ເຂົ້າໃຈບັນຫາຄົນຕາຍ ຈາກການທຳ
ແທ້ງທ
 ບ
ີ່ ໍ່ປອດໄພ ພວກເຮົາມີທ່ານໝໍເປັນຜູ້ເວົ້າ ເພາະວ່າ ຄົນເຫຼົ່ານັ້ນເປັນ
ຜູ້ຟັງແ
 ຕ່ຄວາມທ່ານໝໍ. ທ່ານໝໍນຳໃຊ້ ຂໍ້ມູນສະຖີຕິ ແລະເລົ່າເລື່ອງຕົວຈ
 ິງ
ກ່ຽວກັບ ຍິງໜຸ່ມຜຕ
ູ້ າຍ. ປະຊາຊົນສາມາດຄາດຄຶດ ວ່າເອື້ອຍ ຫຼືນ
 ້ອງສາວເປັນຜູ້
ປະເຊີນບັນຫາໃນສະພາບດຽວກັນຄືກັບ ຍິງໜຸ່ມຄົນນີ້.

ຈົດໝາຍເຖິງຝ່າຍກົງກັນຂ້າມ: ການຕອບໂຕ້ການຕຳນິວິຈານຂອງພວກເຂົາ ຄາດຄະເນ ຄວາມຄິດ
ຂັດແຍ້ງ  ແລະແຜນການຕອບໂຕ້ ວິທທ
ີ ີ່ມີປະສິດທິຜົນແມ່ນຕອບຄຳໂຕ້ແຍ້ງ ຫຼື ຕຳນິວິຈານແມ່ນວິທຕ
ີ ອກ
ຢ້ຳຕື່ມຫຼືຈຸດຂະນວນຕື່ມໃນການເວົ້າຈາກຕໍ່ກັນແລະກັນ
ຄ່າເຂົ້າມາໂຮງໝໍແພງໂພດມີຄົນ
ຫຼາຍເຂົ້າມານອນໃນຫ້ອງສຸກ
ເສີນ ແລະບໍ່ມ
 ີຄ່າຄຳປະກັນສຸຂະ
ພາບ. ລັດຖະບານໄດ້ງົດກ
 ານຈ່າຍ
ຄ່າໃນໃບຮຽກເງິນໃນກໍລະນິສຸກເສິນ

ຝ່າຍກົງກັນຂ້າມຂອງທ່ານ
ອາດຈະປ່ອຍຂ່າວ
ໂດຍການກ່າວປະນາມ ຫຼື ສ້າງໃຫ້ເກີດຄວາມນະ
ອາຍໃນການບໍລິການສຸຂະພາບທີ່ຕ້ອງການ

ຖ້າພວກເຮົາມີ
ການປ້ອງກັນທີ່ດີ ພວກ
ເຮົາຈະມີສຸຂະພາບດີຂື້ນ 
ແລະບໍ່ຕ້ອງການ ການເບິ່ງ
ແຍງແບບສຸກເສີນ

ທ່ານອາດຕອກຢ້ຳຂ່າວໂດຍ ສະແດງໃຫ້
ເຫັນ ວິທີການປິ່ນປົວແມ່ນເພື່ອໝ
 ົດທຸກຄົນ
ຈະຊ່ວຍ ແຕ່ລະຄົນໄດ້.
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ສ້າງຂະບວນການເພື່ອສ
 ຸຂະພາບແມ່ຍິງ

ກິດຈະກາ.
ໍ

ສ້າງຈົດໝາຍຂ່າວໃຫ້ການປຶກສາທີ່ນຳໃຊ້ໄດ້

ຄວນນຳໃຊ້ກິດຈະກຳນີ້ ເພື່ອພ
 ັດທະນາ ຫຼື ປັບປຸງ ຂ່າວກ່ຽວກັບການໃຫ້ຄຳປຶກສາ ແດ່ກ
 ຸ່ມຂອງທ່ານ
ແລະກຽມພິມ ແລະຂຽນເອກະສານຕ່າງໆ.
ເພື່ອກ
 ະກຽມ: ເລືອກເອົາຂ
າ
່ ວການປະກາດຂາ
່ ວຕາ
່ ງໆ ຫຼື ຂ່າວກຽ
່ ວກບ
ັ ຂ
 ະບວນການເມືອງ ຈາກ ວາລະ
ສານ, ໜັງສືພິມ ຫຼືຂມ
ໍ້ ູນຈາກ ເວບໄຊ. ນຳມາຕິດຢູ່ໃນທີ່ຕ່າງໆ ໃນຫ້ອງຝຶກອ
 ົບຮົມ

1 ຈັດແບ່ງເປັນກຸ່ມນ້ອຍ ແລະມອບໝາຍໃຫ້ແຕ່ລະກຸ່ມເລືອກເອົາຂ່າວໜຶ່ງ ແລະຖາມກຸ່ມ ເພື່ອສ
 ຶກສາຄົ້ນ
ຄວ້າເບິ່ງຢ
 ່າງລະມັດລະວັງ ເນື້ອໃນໃຈຄວາມຂອງຂ່າວນັ້ນ ແລະຄວາມຄິດເຫັນກ່ຽວກັບວ່າຂ່າວນັ້ນ
ເປັນຄືແນວໃດ ແລະຍ້ອນຫຍັງມັນຈຶ່ງເປັນຂ່າວດີ, ສາມາດຊວນເຊື່ອ, ເປັນຕາຢາກອ່ານສາມາດດຶງດ
 ູດ
ແລະຈັບໃ ຈ.
 ລກປ່ຽນຂຄ
ໍ້ ິດເຫັນກ່ຽວກັບລັກສະນະຕ່າງໆ ທີ່
2 ໂດຍການຮ່ວມກັບແຕ່ລະຄົນຖາມແຕ່ລະກຸ່ມ ເພື່ອແ
ເຮັດໃຫ້ຂ່າວສາມາດເຮັດວຽກໄດ້ ແລະເປັນການພົວພັນທີ່ມີປະສິດທີຜົນ. ທ່ານຄວນວາງຄຳຖາມ
ຕ່າງໆດັ່ງລຸ່ມນີ້
• ຂ່າວນັ້ນ ແມ່ນແນໃສ່ຜູ້ຊົມອ່ານປະເພດໃດໂດຍສະເພາະ
• ຄວາມເຊື່ອຖື ຫຼື ທັດສະນະປົກກະຕິຊ່ວຍວຽກງານຫຍັງ ແ
 ລະວິທີໃດທີ່ຂ
 ່າວນັ້ນ ສະເໜີເຖິງຫຍັງ?
• ຂ່າວນັ້ນ ຊວນເຊື່ອຫຍັງທາງດ້ານວັດຖຸ ແລະຄວາມຮູ້ສຶກ ເພື່ອໃ ຫ້ໃຫ້ປ
 ວງຊົນເຂົ້າໃຈ ແລະ ສົນໃຈ
ປະຕິບັດຕາມ
• ຂ່າວນັ້ນ ມັນຢາກໃຫ້ຂໍ້ມູນຂ່າວສານຫຍັງ ເພື່ອປ
 ະຊາຊົນປະຕິບັດຕາມ..
 ະກຸ່ມ ປະດິດຄິດແຕ່າງຂ່າວທີ່ພົວພັນເຖິງການໃຫ້ຄຳປຶກສາຂອງທ່ານ (ຈົ່ງ
3 ແນະນຳໃຫ້ກຸ່ມນ້ອຍແຕ່ລ
ເຕືອນພວກເຂົາໃຫ້ຄິດເຖິ
 ງຜູ້ອ່ານວ່າເປັນຄົນກຸ່ມໃດ ແລະຂ່າວນີ້ ຈະແຈ້ງຂ່າວຊວນເຊື່ອ ແລະສົນໃຈ
ປະຕິບັດຕາມ)
 ວກເຂົາເຈົ້າຂຽນຂ່າວແລ້ວ ຈົ່ງແ
 ນະນຳແຕ່ລະກຸ່ມແລກປ່ຽນຂ່າວສານຮ່ວມກັນ ແລະກັນ ແລະ
4 ເມື່ອພ
ຈາກນັ້ນ ກໍຮວມກັນເປັນກຸ່ມໃຫຍ່ເພື່ອປ
 ຶກສາຫາລືແຕ່ລະຂ່າວ ແລະໃຫ້ແຕ່ຄົນແລກປ່ຽນຄວາມຄິດ
ເຫັນຕໍ່ກັນ ແລະກັນ.

ເຜີຍແຜ່ ຂ່າວຂອງທ່ານ
ເມື່ອທ
 ່ານໄດ້ກຳນົດເອົາວ່າແມ່ນໃຜເປັນກຸ່ມເປົ້າໝາຍ ຂອງການຂຽນຂ່າວຂອງທ່ານ ຈົ່ງຕັດສິນໃຈວ່າ ສະ
ຖານທີ່ໃດ ແລະວິທີການໃດທີ່ທ
 ່ານຈະກະຈາຍຂ່າວຂອງຕົນ. ໂດຍຜ່ານສື່ມວນຊົນ ເຊັ່ນວ່າ: ຜ່ານອິນເຕີເນັດ
ວິທະຍຸ ຫຼື ໜັງສືພິມ? ຫຼື ໂ ດຍປົດສະເຕີ? ໂ ດຍການສະແດງ, ການປຶກສາສົນທະນາ ຫຼື ກ່າວຄຳປາໄສ?
ການນຳໃຊ້ ສື່ມ
 ວນຊົນ ແລະວິທີການປຶກສາຫາລືກັບປວງຊົນ ເປັນວິທີທມ
ີ່ ີປະສິດທິຜົນ ສາມາດໄປ
ເຖິງຂັ້ນພະນັກງານລັດຖະບານ, ຜູ້ນຳການເມືອງ ແລະກຸ່ມຄົນສ່ວນໃຫຍ່ ແຕ່ຖ້າຫາກເປັນການສະແດງແບບ
ສິລະປະປວງຊົນ, ໃບຂ່າວປົດເຕີ ຫຼືການສະແດງທີ່ສາມາດສະແດງໄດ້ດີ ສຳລັບຜູ້ຊົມຜູທ
້ ີ່ບໄໍ່ ດ້ ເຂົ້າຫາສື່ສິ່ງ
ພິມ, ຫຼື ຜູ້ທີ່ບໍ່ເຄີຍ ເຂົ້າຮ່ວມ ປຶກສາຫາລືກ່ຽວກັບ ແນວທາງນະໂຍບາຍ.

ສ້າງຍຸດທ
 ະສາດເພື່ອຕິດຕ
 ໍ່ພົວພັນ
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ການກວມເອົາສື່ມວນຊົນ, ຊອກຫານັກຂ່າວໜັງສືພິມ ຜູ້ທີ່ມີປະສົບການກ່ຽວກັບບັນຫາຂອງທ່ານ. ພັດທະ
ນາແນວຄວາມຄິດກ່ຽວກັບເລື່ອງຂອງທ່ານ ທີ່ທ
 ່ານຢາກໃຫ້ພວກເຂົາປະດິດຄິດແຕ່ງ ແລະວິທີການນຳສະ
ເໜີຂ່າວນັ້ນ. ຍ້ອນວ່ານັກຂ່າວໜັງສືພິມເປັນວຽກທີ່ມີຊື່ສຽງ ຫຼື ຂ່າວທັນດ່ວນ, ອະທິບາຍກ່ຽວກັບເລື່ອງ
ຂອງທ່ານພົວພັນ ກັບຂ່າວຕົ້ນຊົ່ວໂມງ. ພົວພັນເປັນປະຈຳກັບພວກລາຍງານຂ່າວ ແລະອະນຸຍາດໃຫ້ພວກ
ເຂົາຮູ້ກ່ຽວກັບຂ
 ່າວຂອງທ່ານເປັນຂ່າວທພ
ີ່ ວມພັດທະນາ. ພວກລາຍງານຂ່າວອາດຈະບໍ່ຕອບສະໜອງໄດ້ດີ
ໃນບາດກ້າວທຳອິດ ແຕ່ຖ້າຫາກທ່ານສາມາດພັດທະນາສາຍພົວພັນ ພວກເຂົາອາດຈະສາມາດຂຽນກ່ຽວ
ກັບທ່ານໃນອະນາຄົດ. ສ່ວນຫຼາຍພວກລາຍງານຂ່າວ ອາດນຳໃຊ້ເນື້ອໃນບໍ່ເຕັມສ່ວນກັບສິ່ງທີ່ທ
 ່ານເວົ້າສູ່
ເຂົາຟັງ ດັ່ງນັ້ນ ຕ້ອງຂຽນໃຫ້ຈະແຈ້ງ ແລະໃຫ້ເຂົ້າຈຸດ. ຖ້າຫາກມີການປຶກສາຫາລື ຜິດພາດ, ບໍ່ໄ ປຖືກທິດ
ທາງຂອງທ່ານ ທ່ານຈົ່ງແນະນຳ ໃຫ້ເຂົາຂຽນຖືກກັບແນວຄວາມຄິດຕົ້ນຕໍຂອງທ່ານ. ບໍ່ຕ້ອງຢ້ານກົວເພື່ອ
ຈະເລົ່າຄ
 ືນເລື່ອງເຫດການຂອງທ່ານ! ການສະແດງບົດບາດແມ່ນຮັກສາຢູ່ໃນຂ່າວຂອງທ່ານ ໂດຍວາງຄຳ
ຖາມຕ່າງໆກັບເພື່ອນຂອງທ່ານ ວ່າຂ່າວນີ້ ບໍ່ແມ່ນຂ່າວຂອງທ່ານ.
ທ່ານເອງກໍຄວນຂຽນຂ່າວຂອງຕົນເອງ ທີ່ທ
 ັນກັບສະພາບການ
ກ່ຽວກັບກິດຈະກຳຂອງອົງການຈັດຕັ້ງຂ
 ອງທ່ານ ທີ່ກຳລັງປະຕິບັດ
ແລະສົ່ງຂ່າວໄປໃຫ້ສື່ມວນຊົນ. ຍັງມ
 ີທາງເລືອກອື່ນອີກຄືການຂຽນ
ຈົດໝາຍ ຫາຫົວໜ້າບັນນາທິການ, ຫຼື ທ່ານສາມາດເຮັດ ແ
 ລະ ເຜີຍ
ແຜ່ຂ່າວບົດບັນທຶກຂ
 ອງທ່ານຊື່ງເອີ້ນວ່າ ຂ່າວສ່ວນບຸກຄົນ (podcast)
ຊື່ງ ເປັນວິທີການທີ່ດ
 ີ ເພື່ອສ
 ະເໜີຕົນເອງໃນການປະຕິບັດໜ້າທີ່ຂອງຕົນ.
ນຳໃຊ້ສະຖານທີ່ສາທາລະນະ: ສ້າງແຜ່ນປົດສະເຕີ, ລະຄອນກາງແຈ້ງ
ແລະກ່າວປາໄສ ເພື່ອແ
 ລກປ່ຽນກັບປ
 ວງຊົນ. ນີ້ແ
 ມ່ນວິທກ
ີ ານທີ່ຊື່ນຊົມ
ສາມາດດຶງດູດເອົາຜູ້ເຂົ້າມາສະໜັບສະໜູນ ແລະເປັນຂ່າວທີ່ພູມໃຈນຳ.
ປຸກລະດົມຂົນຂວາຍ ໂດຍຜ່ານຊື່ມວນຊົນ: ອົງການສື່ສານມວນຊົນ
ເຊັ່ນ ເຟດບຸກ (Facebook) ແລະຕະວິດເຕີ (Twitter) ສ
 າມາດ
ຕິດຕໍ່ກັນໄດ້ໄວ ແລະເປັນການຕິດຕໍ່ພົວພັນກັບພັນທະມິດຂອງ
ທ່ານ ຖ້າຫາກທ່ານເປິດໜ້າສຳລັບອົງການຈັດຕັ້ງຂ
 ອງທ່ານ
ທ່ານສາມາດຈັດສົ່ງຂ່າວທີ່ໄດ້ປັບປຸງໄດ້ທັນສະພາບການ, ສົ່ງບັດ
ເຊີນ, ບົດສະເໜີ ວິດິີໂອ ແລະຮູບພ
 າບກັບເພື່ອນຂອງທ່ານ. ການນຳ
ໃຊ້ສມ
ື່ ວນຊົນຂອງສັງຄົມ ທ່ານສາມາດສົ່ງຂ່າວຕິດຕໍ່ພົວພັນກັບ
ກຸ່ມຄົນທີ່ຄ້າຍຄືກັນ ທີ່ຢູ່ຫ່າງໄກພື່ອແລກປ່ຽນຄວາມຄິດເຫັນ ແລະ
ສ້າງພັນທະມິດ. ເມື່ອເວລາປະຕິບັດໂຄງການທີ່ໂຕ້ແຍ້ງຖົກຖຽງກັນ
ໄດ້. ຄວນພິຈາລະນານຳໃຊ້ ຂໍ້ມູນທີ່ບ
 ໍ່ໃສ່ຊື່ເພື່ອຄ
 ວາມປອດໄພ. ທ່ານ
ສາມາດເຮັດສີ່ງນີ້ ໂ ດຍ ສ້າງຂໍ້ມູນ ໃ ນ ເຟດບຸກ ທີ່ບໍ່ມີເພື່ອນ ຫຼື ຮູບ
ຂອງສະມາຊິກ ແຕ່ວ່າເຕັມໄປດ້ວຍຂໍ້ມູນຂ່າວສານໃຫ້ແຕ່ຜູ້ເຂົ້າເບິ່ງ
ຄວນເຮັດວິທກ
ີ ານໃດທີ່ຈະເຂົ້າຮ່ວມ.

ທີ່ເຂດຊາວເຄີດທີ່ປະເທດ ອິຣານ, ສານໄດ້
ລົງໂທດຜູ້ສົງໄສວ່າ ເປັນຜູ້ກະທຳຜິດ ໂດຍ
ໃ ຫ້ ເ ຂົ າ ເ ຈົ້ າ ນຸ່ ງ ເ ຄື່ ອ ງໃ ຫ້ ຊຸ ມ ຊົ ນ ເ ບິ່ ງ ວ່ າ
ພວກເຂົາເປັນຄົນຕ່ຳຕ້ອຍ. ເພື່ອກ
 ານຕອບ
ໂຕ້ຄືນ ແມ່ຍິງ ແລະຜູຊ
້ າຍໄດ້ເດີນປະທ້ວງ
ທີ່ທ້ອງຖະໜົນ

ແລະມີກຸ່ມໜຶ່ງທີ່ເອີ້ນຕົນ

ເອງວ່າ “ຜູ້ຊາຍຊາວເຄີດ ເພື່ອຄ
 ວາມສະເໝີ
ພາບ” ໄດ້ເລີ່ມສ້າງຂະບວນການຊື່ມວນຊົນ
ຊຶ່ງເຂົາເຈົ້າໄດ້ນຳໃຊ້ ແຜ່ນປົດສະເຕີ ຮູບ
ພາບຂອງພວກເຂົາເອງ ໃນຊຸດຂອງເຄື່ອງ
ແຕ່ງກ
 າຍຂອງແມ່ຍິງ ເພື່ອສ
 ະແດງໃຫ້ເຫັນ
ແນວຄິດທ
 ີ່ວ່າ ການທີ່ເປັນຜູ້ຍິງມ
 ັນມີຄວາມ
ຕ່ຳຕ້ອຍຢູ່ບ່ອນໃດ!

ການນຳໃຊ້ ສື່ມ
 ວນຊົນຂອງສັງຄົມ ທີ່ເຂດປອດໄພສະເພາະ ສຳລັບແ
 ມ່ຍິງ
ຈຳນວນ 8 ໃນ 10 ຂອງແມ່ຍິງຊາວ ອີຢິບ ໄດ້ລາຍງານວ່າ ພວກເຂົາໄດ້ຖືທຳຮ້າຍແຕ່ລະວັນ ໃນສະ
ຖານທຕ
ີ່ ່າງໆ, ເພື່ອຕອບໂຕ້ແກ້
 ໄ ຂບັນຫານີ້ ກຸ່ມຂ
 ອງປະຊາຊົນກຸ່ມໜ
 ຶ່ງໄດ້ສ
 ້າງແຜນທທ
ີ່ ຖ
ີ່ ືກທຳຮ້າຍນັ້ນ, ເປັ
 ນ
ຜນທເີ່ ປັນຈ
ດ
ຸ ທ
 ຕ
ີ່ ອບໂຕ້ຄ
ນ
ື ໂດຍແມ່ຍງິ ຕ
ອ
້ ງລາຍງານວາ
່ ເປັນສ
 ະຖານທີ່ ແ
 ລະວິທກ
ີ ານ ທີ່ພ
 ວກເຂົາຖ
ກ
ື ສ
 ະກັດ
ທຳຮ້າຍນັ້ນ, ກຸ່ມໄດ້ນຳໃຊ້ວິທີການສື່ສານແບບທະວິດເຕີ (Twitter) ແລະ ເຟດບຸກ (Facebook) ເພື່ອເກັບ
ກຳບົດລາຍງານ ແລະຕິດຕພ
ໍ່ ົວພັນກັບອາສາສະໝັກ ທີ່ເຮັດວ
 ຽກກ່ຽວກັບກ
 ານສຶກສາຊຸມຊົນ ໃນບ່ອນທີ່ມີ
ການທຳຮ້າຍສູງໃຫ້ແ
 ກ່ຜູ້ຄົນທີ່ຢໃູ່ ກ້ຄຽງ. ຜົນໄດ້ຮັບນີ້ແມ່ນພວກເຂົາຮູ້ສຶກວ່າຍັງບປ
ໍ່ ອດໄພ. ກຸ່ມຍັງໄດ້ປິດ
ການເດີນທາງໃນສະຖານທີ່ ທີ່ແ
 ຈ້ງຂ່າວ ວ່າເຂດທີ່ມຄ
ີ ົນຮ້ອງຂໍຫາຄວາມຊ່ວຍເຫຼືອ, ລວມທັງຫ້ອງຮຽນ ເພື່ອ
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ສ້າງຂະບວນການເພື່ອສ
 ຸຂະພາບແມ່ຍິງ

ສ້າງຂະບວນການເພື່ອສ
 ຸຂະພາບ
ເນື້ອໃນຕ່າງໆໃນປື້ມຫົວນ
 ີ້ ໄດ້ສະເໜີ ຕົວຢ່າງຕ່າງໆໃຫ້ແກ່ປະຊາຊົນໃນການຈັດຕັ້ງ ເພື່ອປ
 ັບປຸງ ສຸຂະພາບ
ແລຊີວິດຂ
 ອງແມ່ຍິງ ແລະເດັກຍິງ, ຄວາມພະຍາຍາມເຫຼົ່ານີ້ ແມ່ນໄດ້ຖືກຈັດຕັ້ງປ
 ະຕິບັດມາແລ້ວ ໃນທົ່ວໂ ລກ
ແລະລະດັບທ້ອງຖິ່ນ ກໍໄດ້ສ້າງຂະບວນໃຫ້ເຕີບໂ ຕຂື້ນ ໂດຍມີຂະບວນການຕ່າງໆ ເພື່ອຕ
 ໍ່ສູ້ ເພື່ອສ
 ຸຂະພາບ
ຂອງໝົດທຸກຄ
 ົນ, ຂໍຂອບໃຈທີ່ໄດ້ເຮັດການຈັດຕັ້ງມ
 າຫຼາຍປີ ແລະມີຫຼາຍສັນຍາສາກົນ ມາຮອດປະຈຸບັນນີ້
ທີ່ໄດ້ປະກາດອອກວ່າສິດທິແມ່ຍິງ ແລະເດັກຍິງມີເງື່ອນໄຂຫຼາຍຢ່າງທີ່ຕ້ອງການ ເພື່ອພ
 າສຸຂະພາບຊີວິດ
(ລະອຽດເບິ່ງໜ
 ້າ 300 ຫາ 304). ນອກຈາກນີ້ ສຳລັບຂໍ້ຕົກລົງນາໆຊາດເຫຼົ່ານີ້ ມີຫຼາຍປະເທດໄດ້ມີກົດ
ໝາຍພຽງຢູ່ແຕ່ເຈ້ຍ, ວ່າຮັບປະກັນສິດທິແມ່ຍິງ ແລະເດັກຍ
 ິງ (ແລະຜູ້ຊາຍ ແລະເດັກຊາຍອີກດ້ວຍ) ສິດທິ
ໃນການຮັກສາສຸຂະພາບ ແລະເປັນເງື່ອນໄຂພື້ນຖານ ເພື່ອສ
 ຸຂະພາບທີ່ດີ.

ທີ່ບົດຮຽນໜ້າຕໍ່ໄປ ຈະມີການແລກປ່ຽນຕົວຢ່າງ ກ່ຽວກັບຍ
 ຸດທະສາດຂອງຄົນເຮົາຈາກທົ່ວໂລກ ທີ່
ນຳໃຊ້ໃນການປ້ອງກັນ ສິດທີເພື່ອໝ
 ົດທຸກຄົນ.

ກຳໄດ້ບັນຊີການເງິນຂອງລັດຖະບານ

ລັດຖະບານເປັນຜູ້ຮັບຜິດຊອບຮັບປະກັນສິດທິ ຂອງພົນລະເມືອງຂອງຕົນທີ່ນັບຖື. ມີຫຼາຍປະເທດ ລັດຖະ
ບານ ຍັງຮັບຜິດຊອບທ້ອງຖິ່ນ ເພື່ອສ
 ະໜອງການຮັກສາສຸຂະພາບ ແລະບໍລິການພື້ນຖານອື່ນໆ ເຊັ່ນຕົວຢ່າງ
ນ້ຳດື່ມ ນ້ຳໃຊ້ ແລະສຸຂະນາໄມ. ການຮັກສາຄວາມສາມາດໃນການບໍລິຫານຂອງລັດຖະບານ ເພື່ອປ້ອງ
ກັນສິດທິຂອງປະຊາຊົນ ແລະສະໜອງການຮັກສາສຸຂະພາບ ແລະບໍລິການພື້ນຖານອື່ນໆ ໂດຍສຸມໃສ່ລະ
ບົບການຈັດຕັ້ງປ
 ະຕິບັດ.

ຄະນະກຳມາທິການ ເພື່ອສຸຂະພາບຊຸມຊົນ

ຢູ່ໃນຫຼາຍປະເທດ, ຜູຈ
້ ັດຕັ້ງນ
 ຳພາໄດ້ຕໍ່ສູ້ ແລະໄດ້ຮັບໄຊຊະນະເພື່ອຮ
 ັບສິດເພື່ອສ້າງຄະນະກຳມາທິການ
ສິດທິເພື່ອຊຸມຊົນ. ຄະນະກຳມາການເຫຼົ່ານ
 ີ້ ສ່ວນໃຫຍ່ແ
 ມ່ນເຮັດວຽກຮ່ວມກັບລັດຖະບານ ແລະຢູ່ໂຮງໝໍ
ເພື່ອຕົກລົງເຫັ
 ນດີວ່າໂຄງການເພື່ອສ
 ຸຂະພາບແບບໃດຄວນຈະລົງທຶນ. ພວກເຂົາອາດສະເໜີເລື່ອງເພີ່ມທຶນ
ເພື່ອໂ ຄງການພິເສດ ໂດຍສະເພາະໂຄງການຝຶກອ
 ົບຮົມເພື່ອສ
 ົ່ງເສີມສຸຂະພາບ. ຄະນະກຳມາທິການສຸຂະ
ພາບຊຸມຊົນສາມາດຕີລາຄາ ແລະປະເມີນຜົນການບໍລິການຂອງໂຮງໝໍຕ່າງ ໃນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດແຜນ

ງານຂອງຕົນ ແ
 ລະຮັບບົດສະຫຼຸບລາຍງານຈາກຊຸມຊົນ

ຄະນະກຳມະການດ້ານສາທາລະນະສຸກຂອງຊຸມຊົນ.

ໃນຫຼາຍປະເທດ, ບັນດາຄະນະຈັດຕັ້ງໄດ້ຕໍ່ສູ້ ແລະກໍໄດ້ຮັບໃຊຊະນະ ເພື່ອສິດທິໃນການສ້າງຕັ້ງຄະນະກຳ
ມາທິການດ້ານສາທາລະນະສຸກຂອງຊຸມຊົນ. ຄະນະກຳມາທິການຊຸດນີ້ຈະໄດ້ທຳງານຮ່ວມກັບລັດຖະບານ
ແລະສູນຮັກສາສຸຂະພາບຕະຫຼອດໄປ ເພື່ອຕົກລົງຮັບເອົາໂຄງການໃດທາງດ້ານສາທາລະນະສຸກຄວນໄດ້
ຮັບທຶນ ພວກເຂົາເຈົ້າສາມາດຊ່ວຍບັນດາໂຄງການສະເພາະເຊັ່ນ: ການຝຶກອົບຮົມດ້ານການສົ່ງເສີມສຸຂະ
ພາບ. ຄະນະກຳມະທິການດ້ານສຸຂະພາບສາມາດປະເມີນການໃຫ້ການບໍລິການຂອງສູນສຸຂະພາບ ແລະ
ການຕອບກັບຈາກຊຸມຊົນ. ຕົວຢ່າງ: ຄະນະກຳມະະທິການດ້ານສາທາລະນະສຸກມີອຳນາດປະເມີນຜົນໃນ
ເມື່ອມີການເສຍຊີວິດ ຄວນໄດ້ຮັບການປ້ອງກັນໄດ້, ກ່າວຕອບໃຫ້ຊຸມຊົນຕໍ່ວ່າກ່າວສູນສຸຂະພາບໃນເມື່ອມີ
ຄວາມຈຳເປັນຕ້ອງຮັບຜິດຊອບ.
ຄະນກຳມະທິການດ້ານສາທາລະນະສຸກຄວນລວມຢູ່ໃນສະມາຊິກຊຸມຊົນທີ່ຈະສະເໜີປະສົບການຕ່າງໆ
ແລະເຫດຜົນ, ໂດຍສະເພາະບຸກຄົນຜູທ
້ ຢ
ີ່ າກຈະອອກສຽງ ແຕ່ຫາກບໍ່ໄດ້ມສ
ີ ວ
່ ນຮ່ວມໃນການສົນທະນາກ່ຽວ
ກັບທິດທາງຂອງເລື່ອງ ຊຶ່ງກະທົບທຸກໆຄົນຢູ່ໃນຊຸມຊົນ-ມັນເປັນສິ່ງສຳຄັນທີ່ຕ້ອງຈັດຕັ້ງແນວທາງ ເພື່ອຮ່ວມ
ກັນໃນການຕັດສິນໃຈໃນໝູ່ສະມາຊິກຊຸມຊົນ, ພະນັກງານສູນສຸຂະພາບ ແລະບຸກຄົນທີ່ມີສ່ວນໄດ້ສ່ວນເສຍ
ເພື່ອຫຼີກລ່ຽງການສູ້ຢັນກັນເໜືອຜູ້ມີອຳນາດທີ່ໃຫ້ໂອວາດຕໍ່ວ່າ ກ່ຽວກັບການໃຫ້ການບໍລິການດ້ານສຸຂະ
ພາບ ແລະການຕັດສິນໃຈໜຶ່ງທິດທາງ ເພທໍື່ອບຸກຄົນເຂົ້າຮ່ວມສ້າງແນວທາງ ເພື່ອສະມາຊິກທິຊຳນິຊຳນານ
ຂອງຄະນະກຳມະທິການຕໍ່ຜູ້ຊີ້ນຳທີ່ຊຳນິຊຳນານ

ສ້າງຂະບວນການເພື່ອສ
 ິດທິເພື່ອສ
 ຸຂະພາບ
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ນັກເຄື່ອນໄຫວຄົນພິການໄດ້ອອກແບບເພື່ອເສັ້ນທາງເຂົ້າຫາຕົວເມືອງ
ໃ ນລັດອີກາເຕຣິງເບີກ, ປະເທດຣັດເຊຍ, ພະນັກງານເມືອງໄດ້ອອກແບບສ້າງແຜນພັດທະນາຕົວເມືອງ
ໃຫ້ແກ່ຄົນພິການ ເພື່ອສ
 ້າງສິ່ງທີ່ເຂົ້າຫ
 າຕົວເມືອງ.ແຕ່ວ
 ່າພວກກຸ່ມຄົນທີ່ພິການໄດ້ເຫັນວ່າ ເຖິງແມ່ນວ່າ
ລັດຖະບານພະຍາຍາມຊ່ວຍເຫຼືອ, ສ້າງຫຼາຍສະຖານທີ່ທມ
ີ່ ີການປ່ຽນແປງ ແຕ່ກຍ
ໍ ັງມີຄວາມຫຍຸ້ງຍາກ
ສຳລັບພວກຄົນພິການທີ່ຈະນຳໃຊ້ ດັ່ງນ
 ັ້ນ ພວກເຂົາໄດ້ຈັດກຸ່ມເສລພ
ິ າບຂອງຂະບວນການສັງຄົມ ແລະ
ພົບປະກັບເຈົ້າໜ້າທປ
ີ່ ະຈຳເມືອງ ເພື່ອສ
 ົ່ງບັນຊີເສັ້ນທາງທີ່ຈະເຂົ້າຫາຕົວເມືອງ. ພະນັກງານເມືອງ
ອະນຸຍາດ ໃຫ້ສະມາຊິກຂອງກຸ່ມຄົນພິການນີ້ ເຂົ້າຮ່ວມໃນຄະນະກຳມະການອອກແບບແຜນຜັງຂອງ
ເມືອງ ແລະ ຮ່ວມກັນອອກແບບເບື້ອງຕົ້ນ ທີ່ນ
 ັກວິສະວະກອນສາມາດນຳໃຊ້ ເພື່ອສ
 ້າງສີ່ງປຸກສ
 ້າງ
ຕ່າງໆເພື່ອເຂົ້າຕົວເມືອງ.

- ປາ້ ຍເຕືອນ ສຳລ ັບຄ ົນພິການ

 ຄງ້
້ື ລ ົງແລະທາງໂ
ນ
- ທາງຕ ົງທາງຂ
- ທາງຢາ່ ງຂາ້ ງທາງ

ອົງການກວດສອບສັງຄົມ
ອົງການກວດສອບສັງຄົມ ແມ່ນອົງການຕິດຕາມປະເມີນຜົນຂອງລັດຖະບານ ເພື່ອຕ
 ິດຕາມເບິ່ງ ຜົນງານ
ໄດ້ດີໜ້ອຍຫຼາຍປານໃດ ເຊັ່ນ ວຽກງານສາທາລະນະສຸກ ຫຼື ຂະແໜງການສຶກສາພາກັນຮ່ວມປະຊຸມ ເພື່ອ
ຊອກຫາຄວາມຕ້ອງການຂອງປະຊາຊົນທີ່ພ
 ວກເຂົາຮັບໃຊ້. ອົງການກວດສອບສັງຄົມເປັນວິທທ
ີ າງທີ່ດີ ເພື່ອ
ຈະເຮັດໃຫ້ບັນຫາຕ່າງໆໄດ້ຖືກເປີດເຜີຍ, ໂດຍໄດ້ເຜີຍແຜ່ທາງດ້ານສື່ມວນຊົນ ແລະພັດທະນາຄວາມຕ້ອງ
ການປັບປຸງ. ໜ້າທີ່ປົກກະຕິຂອງອົງການກວດສອບສັງຄົມ ແມ່ນຕ້ອງ ໄດ້ຮີບໂຮມຂມ
ໍ້ ູນຂ່າວສານ ຕາມການ
ສຳພາດ ແລະການລົງສຳຫຼວດ ແລະແລກປ່ຽນຜົນຂອງການສຳຫຼວດໃຫ້ແກ່ປວງຊົນ. ຄຳຖາມສຳພາດ
ລວມມີປະຊາຊົນແຕ່ລະຄົນໄ ດ້ຮັບກ
 ານຮັກສາ ສຸຂະພາບເທົ່າທຽມກັນບໍ? ການບໍລິການໄດ້ເຖິງປະຊາຊົນ
ຕາມຄວາມຕ້ອງການຂອງປະຊາຊົນບໍ? ວິທີການນຳໃຊ້ເຮັດຄືແນວໃດ? ການນຳໃຊ້ ຢາ ແລະ ແລະເຄື່ອງຮັບ
ໃຊ້ ມີພຽງພໍບໍ?
ຖ້າເຂົາເຈົ້າມີຄວາມປະສົງຢາກມີສ່ວນຮ່ວມ, ມີຜູ້ຕາງໜ້າໂຮງໝໍ ແລະອຳນາດການປົກຄອງທ້ອງຖີ່ນ
ສາມາດເຂົ້າຮ່ວມອົງການຈັດຕັ້ງຊ
 ຸມຊົນ ເພື່ອຮ
 ່ວມກັບອົງການກວດສອບທາງສັງຄົມ.
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ສ້າງຂະບວນການເພື່ອສ
 ຸຂະພາບແມ່ຍິງ

ຕົວຢ່າງດັ່ງລຸມນີ້ ແມ່ນຂະບວນທີ່ນ
 ຳໃຊ້ອົງການກວດສອບສັງຄົມ ຊຶ່ງເປັນອົງການປະເພດໜຶ່ງໃນປະ
ເທດອິນເດຍ

ສານສູງສຸດວ່າດ້ວຍສຸຂະພາບປະຊາຊົນ ໄດ້ປັບປຸງການບໍລິການເພື່ອສ
 ຸຂະພາບທີ່ປະເທດ ອິນເດຍ
ກຸ່ມແມ່ຍິງ ”ຊັ້ນຕ່ຳ” ໃນເມືອງບັງກາລໍທີ່ປະເທດອິນເດຍ ມີຄ
 ວາມໂກດເຄືອງທີ່ສ
 ຸດເມື່ອພ
 ວກເຂົາ
ໄ ດ້ຮູ້ວ່າໂຮງໝໍທ້ອງຖິ່ນໄດ້ຮັບເງິນຈາກລັດຖະບານ ເພື່ອໃຊ້
 ຈ່າຍໃນການບໍລິການສຸຂະພາບຂັ້ນພື້ນຖານ
ນັ້ນ ບໍ່ໄ ດ້ນຳເອົາມາໃຊ້ຈ່າຍ. ພວກເຂົາໄດ້ຮ່ວມກັບນ
 ັກເຄື່ອນໄຫວ ແລະນຳໃຊ້ເອກະສານບັນຊີກວ
 ດກາ
ການບໍລິການ ແລະການສະໜອງຢາປົວພະຍາດເວລາທີ່ສູນເປີດບໍລິການ ແລະແມ່ນອຸປະກອນຫຍັງທ
 ີ່
ໄດ້ນຳໃຊ້.
ຂະບວການຂອງແມ່ຍິງທີ່ໄດ້ກັບອົງການ ອຽນຊະວອດເຕຍ ອັບບ
 ີຢັນ (Ian Swasthya Abhiyan:
ISA) ແລະຈາກນັ້ນ ກໄໍ ດ້ສ້າງຕັ້ງສ
 ານເພື່ອສຸຂະພາບປະຊາຊົນ. ຄະນະຊ່ຽວຊານຜູ້ທີ່ມີນຳໃຈເມດຕາ
ອາລີ ແລະພັນທະມິດໄດ້ເຮັດໜ້າທີ່ເປັນຜູ້ພິພາກສາ ແລະຮັບຟັງພະຍານຫຼັກຖ
 ານກ່ຽວກັບ ການລະເມີດ
ສິດທິຂອງປະຊາຊົນໃນການຮັກສາສຸຂະພາບ. ພວກແມ່ຍິງມີຄວາມຊື່ນຊົມ ແລະຕື່ນເຕັ້ນທີ່ໄດ້ຖືກເຊີນ
ເຂົ້າໄປເປັນພະຍານທີ່ສານ ແລະໄດ້ເວົ້ຢູ່ຕໍ່ໜ້າຄົນ
ເກືອບຈຳນວນ 1.000 ຄົນກ່ຽວກັບສິ່ງທ
 ພ
ີ່ ົບເຫັນ
ໃນຂະບວນການລົງການສອບການຮັກສາສຸຂະ
ພາບ ທີ່ສູນຮັກສາສຸຂະພາບ ແລະວິທີການພິເສດຕໍ່
ການປິ່ນປົວ. ການແລກປ່ຽນປະສົບປະການ ແລະ
ການໄດ້ຮັບຟັງພະຍານຫຼັກຖານຂອງນັກເຄື່ອນ
ໄຫວໄດ້ເຮັດໃຫ້ເຂົາເຈົ້າມີຄວາມເຂັ້ມແຂງຂື້ນ ແລະ
ສາມາດສືບຕໍ່ຮຽກຮ້ອງເພື່ອໃ ຫ້ມີການປັບປຸງພັດ
ທະນາ ສູນຮັກສາສຸຂະພາບທ້ອງຖີ່ນ.
ຕະຫຼອດໄລຍະສອງປີທີ່ສານສູງສຸດຂອງ
ປະຊາຊົນໄດ້ລົງມືປະຕິບັດງານໃນຫຼາຍເຂດແຄວ້ນ
ທີ່ປະເທດທອິນເດຍ ຈາກນັ້ນ ອົງການ ອິສາ (ISA)
ໄດ້ແລກປ່ຽນເອກະສານ ທີ່ພ
 ວກເຂົາໄດ້ເກັບກ
 ຳມາ
ກັບຄະນະກຳມາທິການແຫ່ງຊ
 າດວ່າດ້ວຍສິດທີມ
 ະນຸດ. ຄະນະກຳມາທິການແຫ່ງຊາດ ໄດ້ຢັ້ງຢືນວ່າ ທຸກ
ການປະຕິເສດໃນການປິ່ນປົວສຸຂະພາບ ແມ່ນບັນຫາທີ່ຮ
 ້າຍແຮງຕໍ່ສິດທິຄວາມເປັນມະນຸດ. ໂດຍການ
ຊ່ວຍເຫຼືອຂອງຄະນະກຳມາທິການແຫ່ງຊາດ ຜູ້ຕາງໜ້າອົງການອິສາ ແລະຊຽວຊານໄດ້ພິສູດຫຼັກຖານ
ທປ
ີ່ ວງຊນ
ົ ໄດ້ຟງັ ກບ
ັ ທ່ານລດ
ັ ຖະມົນຕກ
ິ ະຊວງສາທາລະນະສກ
ຸ ແລະພະນັກງານຂນ
ັ້ ສງູ ຂອງລດ
ັ ຖະບານ.
ການໄດ້ຍິນບົດຕຳນິຕຊ
ິ ົມ ລວມມີຖະແຫຼງການທີ່ຮັບຮູ້ສິດທີເພື່ອສ
 ຸຂະພາບຂອງປະຊາຊົນຊາວອິນເດຍ
ທັງມ
 ວນ ແລະຂໍ້ຮຽກຮ້ອງເພື່ອເພີ່ມທະວີງົບປະມານຂອງລັດ ເພື່ອຮ
 ັບປະກັນຄຸນນະພາບຂອງການປິ່ນ
ປົວສ
 ຸຂະພາບ ເພື່ອປ
 ວງຊົນຊາວອິເດຍທັງມວນ.
 ງແມ່ນວ່າການປ່ຽນແປງຕົວຈິງຍັງບ
ເຖິ
 ໍ່ທັນສາມາດປະຕິບັດໄດ້ທັງໝ
 ົດ ແຕ່ວ່າ ການປະຕິບັດງານ
ຂອງແມ່ຍິງຊາວເມືອງ ບັງກ
 າດໍ ກໍໄດ້ຮັບກາປັບປຸງການປິ່ນປົວສຸຂະພາບແລ້ວໃ ນປະເທດອິນເດຍ ແລະ
ຍັງບັນດານໃຫ້ປ
 ະເທດອື່ນໆອິກດ້ວຍ. ນັກເຄື່ອນໄຫວເພື່ອສ
 ຸຂະພາບໃນທົ່ວໂ ລກ ໄດ້ປະຊຸມກັບ ສານສູງ
ສຸດເພື່ອສ
 ຸຂະພາບປະຊາຊົນ ໄດ້ສຶກສາສຳຫຼວດ ການລະເມີດສິດທິຂອງປະຊາຊົນທີ່ຂາດບໍລິການ ເພື່ອ
ສຸຂະພາບ, ເບິ່ງບ
 ັນຫາສັບສົນໃນຂະແໜງການວຽກງານບໍ່ແຮ່ ແລະອຸດສ
 າຫະກຳ ແລະການໃຫ້ຄ່າແຮງ
ງານຕ່ຳໃຫ້ແກ່ແມ່ຍິງກຳມະກອນຍິງ ທີ່ໂຮງງານແຜ່ນແພຕ່າງໆ

ສ້າງຂະບວນການເພື່ອສ
 ິດທິເພື່ອສ
 ຸຂະພາບ

295

ຄວາມຮັບຜິດຊອບຕອບຄຳຖາມບັນຊີງົບປະມານ
ການປະເມີນຜົນ ງົບປະມານຂອງລັດເພື່ອສຸຂະພາບແມ່ນຈ່າຍຜ່ານໂຮງໝໍທ້ອງຖິ່ນຂອງທ່ານ ແມ່ນສ່ວນ
ໜຶ່ງບ
 ັນຊີສັງຄົມ. ປວງຊົນປຶກສາຫາລຶ ກ່ຽວກັບ ທຶນ, ຊັບສົມບັດ ທີ່ເຫັນດີແລະ ຈາກລັດຖະບານ ໄດ້ຮັບແບ່ງ
ງົບປະມານພຽງພໍສ
 ຳລັບປະຊາຊົນ ແລະຕິດຕາມເບິ່ງງົບໃ ຊ້ຈ່າຍຂອງລັດຖະບານທີ່ຊ່ວຍເຫຼືອແຕ່ລະຄົນມີ
ສິດທິເຂົ້າຫາເລື່ອງສຸຂະພາບ.
ການຈັດການເຮັດວຽກຂອງຊຸມຊົນຢູ່ໃນເມືອງ ວິນກາຊົວມານ ປະເທດເປຣູ ດັ່ງທີ່ໄດ້ສະເໜີໃ ນບົດ
ຮຽນພາກທີ 2 ເປັນຕົວຢ່າງຂອງການຈັດຕັ້ງທ
 ເີ່ຮັດສຳເລັດວ
 ຽກ ເພື່ອໃ ຫ້ມີງົບປະມານຂອງລັດຖ
 ະບານແບບ
ຖາວອນ ທີ່ໄດ້ອະນຸມັດເພື່ອສ
 ຸຂະພາບແມ່ຍິງ. ຄວາມພະຍາຍາມຂອງການຈັດຕັ້ງປ
 ະຕິບັດໄດ້ຊ່ວຍ ໃຫ້ປ
 ະ
ເທດອນ
ື່ ໆໄດ້ຮຽນຮວ
ູ້ ທ
ິ ກ
ີ ານຄຸມ
້ ຄອງບນ
ັ ຊີງົບປະມານງບ
ົ ປະມານ ເພື່ອສ
ຂ
ຸ ະພາບ ຂອງປະຊາຊົນຊາວເປຣູ.

ຮຽນຮູກ
້ ຽ
່ ວກບ
ັ ງບ
ົ ປະມານເພື່ອສ
ຂ
ຸ ະພາບສາມາດນຳພາໃຫ້ມ
 ກ
ີ ານປຽ
່ ນແປງ ທປ
ີ່ ະເທດ ເປຣູ
ແມ່ຍິງໃນເຂດຊຸມຊົນຫ່າງໄກສອກຫຼີກທີ່ອື່ນອີກໃ ນປະເທດເປຣູ ທີ່ຕັ້ງຢ
 ູ່ ຫຼາຍຮ້ອຍໄມໄດ້ຮຽນຮູ້
ກ່ຽວກັບວຽກງານຂອງສຽງແມ່ຍິງ ວິນກາດ ໂດຍຜ່ານທາງວິທະຍຸ ແລະຕ່າໜ່າງຂ່າວສານຕ່າງໆ ພວກ
ເຂົາ ໄດ້ຮຽນຮູ້ວ່າ ເຂົາເຈົ້າໄດ້ຮັບຂ
 ່າວຈາກອິນເຕີເນັ
 ດ
 ກ່ຽວກັບງົບປະມານຂອງລັດຖະບານທີ່ສົມຄວນ
ຈ່າຍ. ພວກເຂົາເຈົ້າໄດ້ຄົ້ນພົບເຫັນວ
 ່າເຖິງແມ່ນວ່າຊຸມຊົນເຂົາເຈົ້າ ໄດ້ຖຶກຳນົດໄດ້ຮັບງົບປະມານເພື່ອບ
 ໍລິ
ການໃຫ້ແ
 ກ່ສຸຂະພາບແມ່ຍິງ. ແຕ່ວ
 ່າໂຮງໝໍທ້ອງຖິ່ນຍັງບໍ່ໄດ້ນຳໃຊ້ເຮັດກ
 ານບໍລິການເຫຼົ່ານີ້. ອົງການສຽງ
ແມ່ຍິງ ວິນກ
 າດ ຍັງໄດ້ຈັດການເດີນຂະບວນເຖິງຫ້ອງວ່າການເຈົ້າແຂວງ ເພື່ອຮ
 ຽກຮ້ອງຂກ
ໍ ານຊ່ວຍເຫຼືອ
ເພື່ອສ
 ຸຂະພາບແມ່ຍິງ.
ພວກເຮົາຮູ້ວ່າພວກທ່ານເປັນຜູ້ຮັບ
ຜິດຊອບການໃຊ້ຈ
າ
່ ຍເພີ່ມຂຶ້ນໃ ຫ້ວ
 ຽກ
ເພື່ອສຸຂະພາບແມ່ຍິງໃນຕົວເມືອງນີ້
ພວກເຮົາຂໍຮຽກຮ້ອງ ເຖິງຄວາມສະ
ເໝີພາບ ແລະບັນຊິງົບປະມານ

ພວກເຈົ້າຮູ້ແນວໃດວ່າ
ພວກເຮົາມີງົບຈ່າຍເພື່ອ
ສຸຂະພາບແມ່ຍິງ

ລັດຖະບານ ໄດ້ພິມ
ເຜີຍແຜ່ຂໍ້ມູນນີ້ ທາງ
ອິນເຕີເນດ.

ນັບແຕ່ນັ້ນມາ ກຸ່ມແມ່ຍິງນີ້ໄດ້ເປັນຜູ້ກຳບັນຊີຂອງການນຳທ້ອງຖິ່ນ ແລະສູນບໍລິການທາງແພດ
ກໍໄດ້ຕອບສະໜອງ ການບໍລິການເພື່ອສ
 ຸຂະພາບເພີ່ມຂຶ້ນອີກ.

296

ການສ້າງຂະບວນການເພື່ອສ
 ຸຂະພາບແມ່ຍິງ

ປົກປ້ອງການບໍລິການສຸຂະພາບຂອງລັດ
ການຈັດຕັ້ງ ເພື່ອປ
 ັບປຸງສຸຂະພາບແມ່ຍິງ ລວມທັງການຕໍ່ສູ້ ເລື່ອງການຈຳແນກເຊື້ອຊາດເພດໄວ, ຄວາມທຸກ
ຍາກ ແລະແນວທາງນະໂຍບາຍຂອງລັດຖະບານ ທີ່ບໍ່ຈັດຄວາມຕ້ອງການຂອງແມ່ຍິງ ແລະເດັກຍິງ ເປັນວຽກ
ບຸລິມະສິດ; ມັກຈະເກີດຢູ່ເລື້ອຍໆທີ່ຍ
 ັງມ
 ີການຕໍ່ສູ້ແນວທາງນະໂຍບາຍຂອງລັດຖະບານ ທີ່ອະນຸຍາດໃຫ້ບໍລິ
ສັດເອກະຊົນຄຸ້ມຄອງກວມເອົາໝົດ ແລະຜົນປະໂຫຍດຈາກການບໍລິການຂັ້ນພື້ນຖານ ທີ່ແຕ່ລະຄົນຕ້ອງ
ການທີ່ມຊ
ີ ີວິດຢ
 ູ່ມີສຸຂະພາບດີໃນຫຼາຍປະເທດ ລວມທັງຜ
 ູ້ຮັ່ງ ແລະຜູ້ທຸກຍາກ - ລັດຖະບານ ຍຸຕິທຳ ການ ປິ່ນ
ປົວສ
 ຸຂະພາບ, ບໍລິການນ້ຳ, ໄຟຟ້າ ແລະການບໍລິການອື່ນໆອັນເປັນເຫດໃຫ້ບໍລິສັດ ເອກະຊົນ ຄວບຄຸມ
ເອົາໝ
 ົດຂອງການບໍລິການເຫຼົ່ານີ້ ເຖິງແມ່ນວ່າ ສິ່ງທີ່ປຸກສ້າງທັງໝ
 ົດເຫຼົ່ານີ້ແມ່ນທຶນຮອນຂອງລັດຖະບານ,
ນີ້ເຂົາເອີ້ນວ່າ ການຫັນເປັນຂອງເອກະຊົນ
ສິ່ງທ
 ີ່ບໍ່ຄືກັນກັບແນວທາງຂອງລັດຖະບານ, ບໍລິສັດເອກະຊົນບໍ່ຖືເປັນສຳຄັນ ວ່າປະຊາຊົນຄວນໄດ້
ຮັບບໍລິການແບບໃດ ແລະພວກເຂົາບໍ່ໄດ້ອະນຸຍາດໃຫ້ແມ່ຍິງ ແລະຜູ້ຊາຍຢູ່ໃນຊຸມຊົນ ໄດ້ມີຄວາມຄິດເຫັນ
ກ່ຽວກັບວິທີການບໍລິການຄວນປະຕິບັດແບບໃດ ແລະບໍລິສັດເອກະຊົນຍັງຄິດຄ່າລາຄາແພງ ເທົ່າທີ່ເຂົາເຈົ້າ
ເວົ້າໄ ດ້ເພື່ອເກັບຄ່າບໍລິການ ແລະບໍ່ສະໜອງການບໍລິການແບບບໍ່ໄດ້ກຳໄລ. ພວກເຂົາບໍ່ສົນໃຈວ່າອັນໃດຖື
ສຳຄັນ ຫຼືຈຳເປັນ.
ການຫນ
ັ ເປັນເອກະຊນ
ົ ເປັນການອະນຸຍາດໃຫ້ແກ່ຄນ
ົ ຮງັ່ ເທົ່ານນ
ັ້ ໄດ້ໂອກາດສາ
້ ງຜນ
ົ ກຳໄລໃນຂະນະ
ທີ່ສຸຂະພາບຂອງແມ່ຍິງ ຜູ້ທຸກຍ
 າກ ແລະລູກຂອງພວກເຂົາທັງໝ
 ົດໄດ້ຖືກຢູ່ຢ່າງທໍລະມານ.

ທ່ານໝໍໃຫ້ຄ
 ຳປຶກສາ ເພື່ອສ
 ຸຂະພາບ:
ການເດີນຂະບວນ ກຸ່ມສີຂາວ ທີ່ປະເທດ ເອນຊານວາດໍ
ໃນປະເທດເອນຊານວາດໍ ພະນັກງານສາທາລະນະສຸກ ໄດ້ຕໍ່ສູ້ ເພື່ອປ
 ັບປຸງການບໍລິການເພື່ອ
 ົດທຸກຄົນ,ນັບແ
ໝ
 ຕ່ຫຼ
 ັງຈ
 າກສົງຄາມກາງເມືອງສີ້ນສຸດ ໃນປີ 1992 ສະຫາະພັນ ພະນັກງານສາທາ
ລະນະສຸກ ແລະພັນທະມິດ ໄດ້ທຳການຕໍ່ຕ້ານກັບການປິ່ນປົວສຸຂະພາບຂອງບໍລິສັດ ເອກະຊົນ ໃນ
ຂະນະທີ່ມກ
ີ ານຕໍ່ສູ້ເພື່ອປ
 ະຕິຮ
 ູບ ວຽກສາທາລະນະສຸກ ແລະປັບປຸງ ການເຂົ້າຫາການຢາ;
ໃ ນທ້າຍປີ 2002 ລະບົບສາທາລະນະສຸກ, ທ່ານໝໍ ແລະນາງພະຍາບານທຳການປະທ້ວງ ເພື່ອ
ຕໍ່ຕ້ານລະບົບສາທາລະນະສຸກຂອງການເອກະຊົນ. ການຫັນເປັນເອກະຊົນໄດ້ປະກົດຂື້ນ ເມື່ອເວລາ
ລັດຖະບານໄດ້ຈ່າຍ ໃຫ້ ບໍລິສັດເອກະຊົນ ເພື່ອສ
 ະໜອງການບໍລິການທີ່ລັດຖະບານ ໄດ້ຈ່າຍມາກ່ອນ
ຫຼື ເມື່ອເວລາລັດຖະບານ ໄດ້ຂາຍສັບສ
 ິນຂອງລັດ ເຊັ່ນວ່າ ໂຮງຮຽນ ໂຮງໝໍ ໃຫ້ແກ່ ບໍລິສັດເອກະຊົນ.
ໂຮງໝໍຫຼາຍແຫ່ງຍັງໄດ້ກາຍເປັນສັບສົມບັດຂອງເອກະຊົນ ແລະການເມືອງບັງຄັບຈາກຜູ້ຮັ່ງທີ່ກົດໜີບ
ໃຫ້ລ
 ັດຖະບານ ເຮັດສັນຍາກັບບໍລິສັດເອກະຊົນ ເພື່ອຄຸ້ມຄອງດຳເນີນງານເກືອບໝົດລະບົບ ສາທາລະ
ນະສຸກ. ເຖິງແມ່ນວ່າການປິ່ນປົວຂອງເອກະຊົນທີ່ໃໝ່ເກີດໃ ໝ່ໃນ ເອນຊານວາດໍ ພະນັກງານສາທາລະ
ນະສຸກ ແລະຄົນເຈັບກໍຍ
 ັງໄ ດ້ຮູ້ ສີ່ງທີ່ຕ
 ້ອງການ ໃນໄລຍະທົດສະວັດຜ່ານມາ ລັດຖະບານ ໄດ້ໂອນ ວຽກ
ພະລັງງານ ແລະຄົມມະນາຄົມ ເປັນຂອງເອກະຊົນ, ການບໍລິການແມ່ນເກີດມີລາຄາແພງ. ຍ້ອນວ່າເກີດ
ຈາກປະສົບການນີ້ ນັກເຄື່ອນໄຫວໄດ້ເຫັນວ
 ່າ ການຮັກສາສຸຂະພາບໂດຍເອກະຊົນ ແມ່ນມີລາຄາສູງ
ຫຼາຍກວ່າໄ ລຍະຜ່ານມາ ແລະມີຈຳນວນປະຊາຊົນຜທ
ູ້ ຸກຍາກຈຳນວນໜ້ອຍໜຶ່ງເທົ່ານັ້ນ ເຂົ້າເຖິງການ
ບໍລິການເມື່ອສົມທຽບກັບການບໍລິການເພື່ອສ
 ຸຂະພາບທີ່ລັດຄຸ້ມຄອງ

ສ້າງຂະບວນການເພື່ອສ
 ິດທິເພື່ອສ
 ຸຂະພາບ

ໂດຍຕອບສະໜອງກັບ ພະນັກງານການແພດ ໄດ້ສ້າງຂະບວນການໃຫຍ່ “ຂະບວນຍ່າງຊຸດ
ຂາວ” (White marches) ທີ່ປ
 ະກອບດ້ວຍພະນັກງານການແພດ- ສ່ວນໃຫຍ່ແ
 ມ່ນແມ່ຍິງເຂົາເຈົ້າເດີນ
ປະທ້ວງດ້ວຍສວມເສື້ອຄ
 ຸມສີຂາວ ແລະເຄື່ອງແບບ. ຂະບວນການປະທ້ວງແມ່ນມີຕົວແ
 ທນມາຈາກຊາວ
ໄຮ່ນາ, ນັກຮຽນນັກສຶກສາ, ກຳມະກອນ ແລະອົງການຈັດຕ
 ັ້ງຂ
 ອງແມ່ຍິງທີ່ເຂົ້າຮ່ວມໃນການເດີນປະ
ທ້ວງທັງໝ
 ົດແມ່ນສວມເສື້ອສ
 ີຂາວ ເພື່ອຄ
 ວາມສາມັກຄີມ
 ິດຕະພາບ. ກຸ່ມແ
 ມ່ຍິງແມ່ນກຸ່ມທີ່ຫ້າວຫັນເປັນ
ພິເສດ ເພາະວ່າ ພວກເຂົາເຈົ້າຮູ້ຈັກຄ
 ວາມໝາຍຄວາມສຳຄັນຂອງຄຸນນະພາບ ໃນການປິ່ນປົວຮັກສາ
ສຸຂະພາບເພື່ອເພດຍິງ ແລະເປັນພະນັກງານການແພດທີ່ສະໜັບສະໜູນ ການຕໍ່ສເູ້ພື່ອສ
 ິດທິຂອງແມ່
ຍິງ. ການປະທ້ວງໄດ້ດຳເນີນໄປໃນເວລາ 9 ເດືອນ ດ້ວຍການຍ່າງ, ການປິດປະຕູສຳນັກງານອົງການ
ສຳຄັນຕ່າງໆ ການປິດຖະໜົນຫົນທາງ ແລະນັ່ງປິດລ້ອມສະຖານທີ່ຕ່າງໆໃນທົ່ວປ
 ະເທດ. ຫຼັງຈ
 າກນັ້ນ
ສະຫະພັນສຸຂະພາບ ແລະລັດຖະບານໄດ້ເຊັນສັນຍາ ເພື່ອຍຸຕບ
ິ ໍ່ໃຫ້ເອກະຊົນຄຸ້ມຄອງວຽກງານສາທາ
ລະນະສຸກຕໍ່ໄປ.

 ົດລຸກຂື້ນສູ້
ຂະບວນແພດໝໍທັງໝ
ເພື່ອຕ້ານຕໍ່ການຫັນເປັນເອກະຊົນ

ຫ້າປ
 ີຕໍ່ມາ ສຽງສ່ວນໃຫຍ່ ໄດ້ເກີດຂື້ນ ເມື່ອເວລາມີ ພັກກ
 ານເມືອງໃໝ່ເຂົ້າມາກຳອຳນາດ.  ອົງການ
ແນວໂຮມປົດປ່ອຍຊາດ ຟາຣາບັນໂດ ໃນປະເທດ ສະແປນ (The Farabundo Marti National
Liberation) ໄດ້ຖືກເລືອກຕັ້ງເປັນປະທານ ຍ້ອນວ່າພວກເຂົາເຈົ້າມີຊື່ສຽງ ດ້ວຍການລຸກຂ
 ື້ນຕໍ່ສູ້ ຕ້ານ
ການຫັນເປັນເອກະຊົນຂອງລັດຖະບານໃນໄລຍະຜ່ານມາ. ດ້ວຍການສະໜັບສະໜູນ ຂອງລັດຖະບານ
ແນວໂຮມນີ້ ລັດຖະບານໄດ້ ປັບປຸງການປິ່ນປົວສຸຂະພາບຄືນໃໝ່ ໂດຍສຸມໃສ່ການເຂົ້າຫາການປິ່ນປົວ
ແລະ ປິ່ນປົວຢ່າງມີຄຸນນະພາບແກ່ປ
 ະຊາຊົນ ລັດຖະບານຍັງໄ ດ້ຜ່ານກົດໝາຍ ທີ່ເຮັດໃຫ້ລາຄາຢາ
ປິ່ນປົວພະຍາດ ຫຼຸດຄວາມມີລາຄາແພງລົງ ໂດຍການບໍ່ອະນຸຍາດໃຫ້ບໍລິສັດເອກະຊົນ ຄຸ້ມຄອງ ໃນ
ການຈຳໜ່າຍ ແລະຂາຍຢາ. ວິທີການນີ້ ສາມາດເດີນໜ້າໄປໄດ້ ຍ້ອນວ່າມັນຍັງເປັນຊ່ວງປີ ແຫ່ງການ
ສຶກສາ, ການຈັດຕັ້ງ ແລະການປະທ້ວງ ໂດຍພະນັກງານການແພດ ແລະ ພັນທະມິດ ຜູ້ທີ່ເຮັດວ
 ຽກ
ປ້ອງກັນ ໃນການປິ່ນປົວ.
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ການສ້າງຂະບວນການດ້ານສຸຂະພາບແມ່ຍິງ

ຊ່ວຍເຫຼືອການຕໍ່ສູ້ ເພື່ອສ
 ຸຂະພາບ ເພື່ອໝ
 ົດທຸກຄົນ.
ການເຂົ້າເຖິງອາຫານ, ນ້ຳ, ເຮືອນຢູ່, ການສຶກສາ, ຄວາມປອດໄພ ແລະການຈ່າຍຄ່າແຮງງານທີ່ຍຸຕິທຳແລະ
ເສລພ
ິ າບ ຈາກການຈຳແນກຕ່າງໆ ເປັນເງື່ອນໄຂ ທີ່ພວກເຮົາທັງໝ
 ົດຕ້ອງການ ເພື່ອຈ
 ະໃຫ້ມ
 ີສຸຂະພາບ
ທີ່ດີ. ພວກເຂົາເປັນມະນຸດເປັນສິດທິຂ
 ອງມະນຸດ ແລະພື້ນຖານຂອງສັງຄົມເທົ່ານັ້ນ. ຖະແຫຼງການສາກົນ
ແລະກົດໝາຍໄດ້ຮັບຮ
 ູ້ສິດທິກ່ຽວກັບສ
 ິ່ງເຫຼົ່ານ
 ີ້ ແມ່ນຂອງໝົດທຸກຄົນ. ໂດຍບໍ່ຖືວ່າຄົນຜີວສ
 ີໃດ ຫຼືວ
 ່າມາ
ຈາກຄອບຄົວທຸກຍາກ ຫຼືຄ
 ອບຄົວຮັ່ງມີ ຫຼື ຜູທ
້ ີ່ມີຊິວິດຢ
 ູ່ແບບທຸກຍາກ ຫຼືຮັ່ງມີຢູ່ໃນປະເທດ ແມ່ຍິງ ແລະເດັກ
ຍິງທັງໝ
 ົດແມ່ນມີສິດ ເພື່ອຈ
 ະມີຊີວິດຢູ່ແບບມີສຸຂະພາບດີ ແລະມີຊີວິດທີ່ດີ
ການເຂົ້າເຖິງການປິ່ນປົວ ທີ່ເຂົ້າເຖິງຄວາມຕ້ອງການຂອງຄົນ
ທັງໝ
 ົດ ຍິ່ງຈະຖືກຍອມຮັບ ວ່າ ແມ່ນການມີສິດທິຂອງມະນຸດ. ແມ່ຍິງ
ແລະ ເດັກຍິງທັງໝ
 ົດມີສິດໄດ້ຮັບາ
 ນປິ່ນປົວສຸຂະພາບ ເທົ່າທີ່ມີແລະ
ຮັບເອົາໄດ້ ກຽດຂອງປະເພນິຮິດຄອງ ແລະໄດ້ຕາມທີ່ເຂົາເຈົ້າຕ້ອງການ.

ສຸຂະພາບແມ່ນເພື່ອໝ
 ົດທຸກຄົນ.

ຍັງມ
 ີຫຼາຍວິທທ
ີ າງທີ່ຈະຈັດຕັ້ງ ເພື່ອປ
 ັບປຸງ ສຸຂະພາບແມ່ຍິງ
ແລະການເຂົ້າເຖິງການປິ່ນປົວສຸຂະພາບ. ອົງການແມ່ຍິງວິນ
ຄາດສາມານ ທີ່ເປຣູ (ພາກ 2) ຕ້ອງການຢາກຫຼຸດຜ່ອນການ
ຕາຍ ຈຳນວນແມ່ຍິງທີ່ບຮ
ໍ່ ູ້ດຽງສາ ຜູ້ທຕ
ີ່ າຍໃນການຄອດບຸດ.
ພວກເຂົາໄດ້ສຳເລັດວຽກນີ້ ຍ້ອນມີການຕັ້ງເປົ້າໝາຍ ແລະ
ຍຸດທະສາດຈັດຕັ້ງພ
 ັນທະມິດ ພັດທະນາແບບມີຄວາມຮັບຜິດ
ຊອບ ແລະປະເມີນຜົນຢ່າງປົກກະຕິ ແລະຮຽນຈາກການເຮັດວ
 ຽກ. ແມ່ຍິງສາມຄົນຈາກ ອາເມດດາບາດ,
ປະເທດອນ
ິ ເດຍ (ບົດຮຽນພາກທ1
ີ 0) ຕ້ອງການມກ
ີ ານປນ
ິ່ ປົວເພື່ອວ
 ຽກເຂົາເຈົ້າ ກ່ຽວກບ
ັ ບ
ນ
ັ ຫາສຂ
ຸ ະພາບ.
ພວກເຂົາໄດ້ຮັບຜົນສຳເລັດ ໂດຍການຮ່ວມມືກັບ ອົງການປົກຄອງຂັ້ນພື້ນຖານ ແລະຮ່ວມເຮັດວຽກກັບເຂົາ
ເຈົ້າເພື່ອສ
 ້າງສະຫາະພັນກັບພະນັກງານແຮງງານຂອງລັດຖະບານ, ຊ່ຽວຊານສາທາລະນະສຸກ ຜູ້ນັບຖືອາ
ຊບ
ິ ພະນັກງານສາທາລະນະສຸກ ແລະກຸ່ມເຮັດວ
 ຽກອື່ນໆຂອງແມ່ຍິງ
ມີຄວາມພະຍາຍາມຫຼາຍຮູບແບບ ທີ່ໄ ດ້ອະທິບາຍໃນປື້ມຫົວນ
 ີ້ ລວມມີການສຶກສາທວນຄືນກ່ຽວ
ກັບບ
 ົດບາດຍິງຊາຍໃນຊຸມຊົນ ການປູກຈິດສ
 ຳນຶກໃຫ້ຊາວໜຸ່ມກ່ຽວກັບການຮ່ວມເພດແບບປອດໄພ, ສິລະ
ປິນໃຊ້ຕຸກກະຕາ ເພື່ອສ
 ຶກສາ ແລະລະດົມປະຊາຊົນກ່ຽວກັບການປ້ອງກັນໂລກເອດ ແລະເພື່ອນໃກ້ຄ
 ຽງ
ໄດ້ເຫັນວ່າ ຈະເຮັດຢ່າງໃດທເີ່ຮັດໃຫ້ຊຸມຊົນມີຄວາມປອດໄພຕື່ມອີກ ຈາກການທຳຮ້າຍທາງເພດ. ທັງໝ
 ົດນີ້ 
ແມ່ນເປັນຕົວແ
 ທນຂອງກຸ່ມຄົນນ້ອຍໆປີກຍ່ອຍຂອງວຽກ ທີ່ໄດ້ພາກັນຈັດຕັ້ງປ
 ະຕິບັດ ທີ່ດຳເນິນຢໃູ່ ນໂລກ
ໃນປະຈຸບັນນີ້.
ແຕ່ລະຄວາມພະຍາຍາມ, ປະຊາຊົນໄດ້ຮ່ວມກັນເພື່ອສ
 ້າງໃຫ້ເກີດມ
 ີການປ່ຽນແປງ ພວກເຂົາໄດ້ສ້າງ
ການນຳພາໃໝ່ ຈາກຕ່ຳຫາສູງ ແລະພັດທະນາ ໂດຍການຕິດພັນກັນ ແລະຄວາມຮູ້ທີ່ຈະສ້າງໃຫ້ເຂົາມີຄວາມ
ແຂງແຮງກວ່າເກົ່າໃນການຕໍ່ສູ້ໃນຕໍ່ໜ້າ. ພວກເຂົາເຈົ້າປະເຊີນຫຼາຍບັນຫາ ແລະລວມທັງການນາບຂູ່ ແຕ່ວ່າ
ໂດຍການມີຫຼັກໝັ້ນ ແນໃສ່ແຕ່ເປົ້າໝາຍທີ່ເຂົາເຈົ້າຈະຢູ່ແບບມີຊີວິດປອດໄພ. ປັບປຸງສຸຂະພາບໃຫ້ໄດ້ຫຼາຍ
ແລະສ້າງໃຫ້ຊຸມຊົນຕ່າງໆ ໄ ດ້ຮັບກ
 ານປິ່ນປົວແບບຍຸຕິທຳ ແລະສະເໝີພາບ. 

ສ້າງຂະບວນການດ້ານສິດທິເພື່ອສ
 ຸຂະພາບ
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ຍ້ອນມີການແລກປ່ຽນຄວາມຄິດເຫັນ ແລະປະສົບປະການ ລວມທັງເບິ່ງຜ
 ົນເສຍ ແລະຜົນທີ່ໄດ້ຮັບ
ໃນຂະບວນຈັດຕັ້ງປ
 ະຕິບັດງານນີ້ ຍັງຈ
 ະສ້າງປະສິດທິພາບທີ່ແຂງແຮງສົມບູນ, ໂດຍການກະຈາຍຂໍ້ມູນຂ່າວ
ສານ, ເພື່ອສ້າງແຮງບັນດານໃຈເພື່ອເປັນການເຂົ້າຮ່ວມ ແລະຊ່ວຍເຫຼືອຄົນອື່ນໆ. ພວກເຂົາເຈົ້າອາດຈະເປັນ
ຄົນທີ່ຢູ່ໃກ້ຄຽງໃນຊຸມຊົນດຽວກັນ ຫຼືຫ່າງໄກໃນໂລກໜ່ວຍນີ້ຄືກັນ. ແມ່ຍິງແລະຜູ້ຊາຍທຸກໄວອາຍຸ ເຖິງຈະ
ແຕກຕ່າງກັນ ແຕ່ເມື່ອໄດ້ຮ່ວມກັນ ແລະຂະຫຍາຍຂະບວນການດ້ານສິດທີເພື່ອສ
 ຸຂະພາບ ເພື່ອໝ
 ົດທຸກຄົນ ແລະພວກເຮົາ - ກໍຂ
 ໍເຊີນທ່ານເຂົ້າຮ່ວມໃນຂະບວນການນີ້ດ້ວຍ!

