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ການຈັດ ຕັ້ງ  ເພື່ອ ເຮັດການ ຮັກສາ ສຸຂະພາບ  ເພື່ອ ອິງ ຕາມ  ແລະເໝາະ ສົມ ຈະ ເກີດ ຂື້ນ ໄດ້ ນັ້ນ  ແມ່ນ ເລີ່ມ ຈາກ  
ແມ່ຍິງ ໄດ້ ຮ່ວມ ກັນ ກໍານົດ ການ ປ່ຽນ ແປງ ທີ່ ພວກ ເຂົາ ເຈົ້າ ຕ້ອງການ ຢູ່ ໃນ ຊຸມ ຊົນ  ແລະ ການ ບໍລິການ ດ້ານ 
ສຸຂະພາບຂອງ ເຂົາ ເຈົ້າ.  ໃນ ຂັ້ນ ຕອນ ແຫ່ງຕໍ່ສູ້ ເພື່ອ ການ ປ່ຽນ ແປງ ນີ້  ແມ່ຍິງ ຕ້ອງ ຄຸ້ນ ເຄີຍ ກັນ  ແລະເປັນ ຜູ້ ມີ 
ຄວາມ ແຂງ ແຮງ ໃນ ເວລາ ແລກປ່ຽນ ຄວາມ ຄິດ ເຫັນ  ແລະຄວາມ ສາມາດ. ພວກ ເຂົາ ເຈົ້າຕ້ອງ ໄດ້ຮຽນ ວິທີ ການ 
 ຊອກ ຫາ ພັນທະ ມິດຜູ້ທີ່ ມີ ຈຸດ ປະສົງ  ເພື່ອຊ່ວຍ ເຫຼືອ  ເປົ້າ ໝາຍ ຂອງພວກ ເຂົາ ເຈົ້າ  ແລະ ເປັນ ຜູ້ ທີ່ມີ ເວລາ ຊ່ວຍ 
ເຫຼືອ ດ້ານວິຊາ ການ  ແລະຄວາມ ຊໍາ ນານ ງານ ທີ່ ແມ່ຍິງ ຍັງ ບໍ່ ທັນ ມີ. ຕະຫຼອດໄລຍະການ ສ້າງ ແຜນການ ຈົນ 
ເຖິງ ການ ປະຕິບັດ  ແລະປະ ເມີນ ຜົນຜົນງານ ຄວາມ ຄືບ ໜ້າ. ການ ຕໍ່ສູ້, ຜູ້ຍິງ ສາມາດ ຍາດ ໄດ້ ປະສົບ ການ  ໃນ  
ການວາງ ແຜນ ເປົ້າ ໝາຍ ຍຸດ ທະ ສາດ ໄລຍະ ສັ້ນ  ແລະໄລຍະ ຍາວ.  ແລະ ແມ່ຍິງຜູ້ ທີ່ ບໍ່ ເຄີຍ ເຂົ້າ ຮ່ວມ ກອງ ປະຊຸມ 
ໃນ ການ ຕັດ ສີນ ບັນຫາ ສ່ວນ ໃຫຍ່ແມ່ ນກາຍ ເປັນ ຜູ້ນໍາ ພາ ຊໍ້າ.

ບາງ ເທື່ອ ຜູ້ ຈັດ ຕັ້ງ ກໍ ເປັນ ເພື່ອນ ເຮືອນ ໃກ້ ຫຼື ສະມາຊິກ ກຸ່ມ ຊຸມ ຊົນ ພະນັກງານ ສາທາ ທີ່ມີ ນໍ້າ ໃຈ  ເວດທະນາ 
ອາດ ຈະ ເປັນ ຜູ້ນໍາ ໜ້າ ພາ ທາງ ລິ ເລີ່ມການ ປ່ຽນ ແປງ  ແລະ ເຊີນ ເອົາ ອົງການ ຈັດ ຕັ້ງ ຊຸມ ຊົນ ເຂົ້າ ມາ ປະກອບ 
ສ່ວນ. ບາງ ເທື່ອ ອົງການ ປົກຄອງ ທ້ອງ ຖີ່ ນ ກໍ ຊຸກຍູ້ບົດ ສະ ເໜີ ຂອງ ຊຸມ ຊົນ   ແລະບາງ ເທື່ອ ກໍ ມີ ການ ຄັດ ຄ້ານ.  
ເປົ້າ ໝາຍຈຸດ ສຸມແມ່ນ ແນ ໃສ່ ເຮັດ ການປ່ຽນ ແປງສະຖານະ ການ ໃນ ທ້ອງ ຖິ່ນ  ຫຼື  ຮິດຄອງ ປະ ເພນີ  ຫຼຶບໍ່  ກໍ ແມ່ນ 
ບັນຫາທາງ ດ້ານ ກົດໝາຍ ຫຼື  ແນວ ທາງນະ ໂຍບາຍ ຂອງ ລັດຖະບານ.  ແຕ່ ຢ່າງ ໃດກໍຕາມຈຸດປະສົງ  ແມ່ນ ເມື່ອ 
 ເວລາ ແມ່ຍິງ ເຮັດ ວຽກ ຮ່ວມ ກັນ  ເພື່ອ ໃຫ້ ມີ ການ ບໍລິການ ສຸຂະພາບທີ່ ດີ ຂື້ນ ໃນ ຊຸມ ຊົນ  ພວກ ເຂົາ ເຈົ້າ  ໄດ້ ສະໜັບ 
ສະໜູນ ຂະ ບວນການ ເຄື່ອນ ໄຫວ  ເພື່ອສຸຂະພາບ ແມ່ຍິງ.

ການສ້າງຂະບວນການ 
ເພື່ອສຸຂະພາບຂອງແມ່ຍິງ
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 ແມ່ຍິງ ຂົນ ຂວາຍ  ເພື່ອສິ່ງທີ່ພວກເຂົາເຈົ້າຕ້ອງການເພື່ອ ສຸຂະພາບ 
ນາງ ກໍາລາ, ອາ ຢິຊາ  ແລະລີລາເປັນ ຄົນ ເຮືອນ ໃກ້ກັນ  ແລະ ເປັນ ແມ່ທີ່ ເມືອງ ອາ ມີ ດາ ບັດ  ປະ ເທດ ອິນ 

ເດຍ ຜູ້ ທີ່ ອິງ ໃສ່  ແຕ່ເງິນ ທີ່ ເຂົາ ໄດ້ ຊອກ ຫາ ມາ ໄດ້ຈາກ ວຽກ ງານ ເລັກໆ ນ້ອຍໆ ບາງ ໂອກາດ  ເພື່ອ ຊ່ວຍ ເຫຼືອ 
ຄອບຄົວພວກ ເຂົາ ເຈົ້າ. ພວກ ເຂົາ ເຈົ້າ ເປັນ  ແມ່ ເຮືອນ   ແລະບໍ່ ມີ ວຽກ ປະຈໍາ   ແລະ ຫາ ເງິນ ຈ່າຍ  ເພື່ອ ສະໜອງ ຕົນ 
ເອງ. ພວກ ເຂົາ ເຈົ້າ ຄົວກິນ ຮ່ວມ ກັນ ໃນ ຕອນ ກາງຄືນ. ພວກ ເຂົາ ເຈົ້າ ຍອມຮັບ ຮູ້ ວ່າ ພວກ ເຂົາ ເບື່ອ ໜ່າຍ   ແລະ  
ເຈັບ ປວດ  ໃນ ວຽກປະຈໍາ ວັນ ຂອງ ພວກ ເຂົາ ເຈົ້າ. ນາງ ອາ ຢິຊາ   ເປັນ ກໍາມະກອນ ຕໍາ ແຜ່ນ  ເປັນ ຄົນ ທີ່   ປວດຫຼັງ 
ຕົນ ເອງສະ ເໝີ,  ແຕ່ ວ່ານາງ ກໍາລາ  ແລະລີລາ ມີ ບັນຫາ ກ່ຽວ ກັບ ການ ຫາຍ ໃຈ  ຫຼັງ ຈາກ ທໍາ ການຜະລິດ ທູບ  
ຕະຫຼອດ ວັນ  ພວກ ເຂົາ ເຈົ້າ ໄດ້ ຕັດສິນ ໃຈ ພ້ອມ ກັນວ່າຈະ ໄປ  ໂຮງໝໍ ພ້ອມ ກັນ.  ແຕ່ ວ່າ  ນາງພະຍາບານ  ແລະ 
ຜູ້ ອື່ນໆ ທີ່ ໂຮງໝໍບໍ່ ຍອມໃຫ້ການ ບໍລິການ ເພື່ອ ຊ່ວຍ ແກ້ ໄຂ ບັນຫາ.  ເຖິງ ແມ່ນ ວ່າ ພວກ ເຂົາ ໝົດ ກໍາລັງ ໃຈ,  
ແມ່ຍິງ ທັງ ສາມ ໄດ້ ສົນທະນາ ກັນກັບ ແມ່ ບ້ານ ຄົນ ອື່ນໆ  ແລະກໍ  ເຫັນ ໄດ້ ວ່າ ພວກ ເຂົາ ມີ ບັນຫາ ທີ່ ຄ້າຍຄື ກັນ ທັງ 
 ໝົດ.  ໂດຍ ຮັບ ຮູ້ ວ່າ ພວກ ເຂົາ ບໍ່ ແມ່ນ ຄົນ ໂດ ດດ່ຽວ,  ແມ່ຍິງ ເຫຼົ່າ ນີ້  ໄດ້ ຕົກລົງ ເຫັນ ດີ ເຮັດ ວຽກ ຮ່ວມ ກັນ  ເພື່ອ 
ປັບປຸງ ສະພາບ ການຮ່າງກາຍ ຂອງ ພວກ ເຮົາ  ແມ່ນ ສິ່ງທີ່ພວກ ເຮົາ ມີ. ພວກ ເຮົາ ຕ້ອງການທີ່ ຈະ ຢູ່ ຢ່າງ ມີ ສຸຂະ 
ພາບ ດີ,  ເພື່ອ ພວກ ເຮົາ ສາມາດ ເຮັດ ວຽກ  ເພື່ອລ້ຽງ ຄອບຄົວ.

ພວກ ແມ່ຍິງ ໄດ້ ສະ ເໜີ ຂໍ້ ກັງວົນ ຂອງ ພວກ ເຂົາ  ເຖິງ ຫ້ອງການ ແຮງ ງານ ຂອງ ລັດຖະບານ  ແຕ່ ບໍ່ ມີ ໃຜ ຮັບ 
ຟັງ. ພວກ ເຂົາ ຊອກ ຫາ ການ ຊ່ວຍ ເຫຼືອ ຈາກ ສະມາຄົມ ແມ່ຍິງ ໃນ ການ ເຮັດ ວຽກ ຊ່ວຍ ຕົນ ເອງ.  ເປັນ ສະມາຄົມ 
ທີ່ ນໍາພາໂດຍ ແມ່ຍິງ ຜູ້ ທຸກ ຍາກ   ເພື່ອ ຈັດ ຕັ້ງເພື່ອ ສິດທິຂອງ ຕົນ. ຜູ້ ຈັດ ຕັ້ງສະມາຄົມ ໃນ ການ ເຮັດ ວຽກ ຊ່ວຍ 
ເຫຼືອຕົນ ເອງ ໄດ້ ຊ່ວຍພວກ ເຂົາ ເຈົ້າ ສ້າງ ແຜນ  ແລະສ້າງຮ່າງ ບັນຊີ ຂອງ ບັນຫາ ທີ່ ພວກ ເຂົາ ຕ້ອງການ ແກ້ ໄຂ.  
ໂດຍ ຮ່ວມ ກັບກຸ່ມ ໃຫຍ່ ຂອງ ແມ່ຍິງ, ພວກ ເຂົາ ກັບ ມາ ດ້ວຍ ເຊື່ອ ໝັ້ນ  ເຖິງ ຫ້ອງການ ແຮງ ງານ ລັດຖະບານ.  ເມື່ອ 
 ເຫັນ ວ່າ  ແມ່ຍິງ ມີ ການຈັດ ຕັ້ງທີ່ ດີ ລວມທັງ ເອົາ ເຄື່ອງມື ເຮັດ ວຽກ ມາ ໃຫ້ ເບີ່ ງ, ທ່ານເລຂາທິການ ຫ້ອງການ ແຮງ 
ງານ ເກີດ ມີ ຄວາມ ຄິດ ຮີບ ຮ້ອນ  ເພື່ອ ສະ ໜັນ ສະ ໜູນ ພວກເຂົາ ເຈົ້າ ໃຫ້ ມີ ການ ຕໍ່ສູ້. ທ່ານ ໄດ້ຊ່ວຍ ກຸ່ມ ຈັດ ຕັ້ງ 
ກອງ ປະຊຸມ ວ່າ ດ້ວຍສຸຂະພາບ ກັບ ວຽກອາຊີບ  ໂດຍ ທີ່ ເຊິີນຊວນ ເອົາຜູ້ນໍາ ທາງ ດ້ານ ແຮງ ງານ  ແລະຂະ ແໜງ 
ສາທາລະນະ ສຸກ ຂອງ ລັດ. ພວກ ແມ່ຍິງນໍາພາ ການ ປຶກສາ ສົນທະນາ  ແລະກອງ ປະຊຸມ ໄດ້ ຊ່ວຍ ພວກ ເຂົາ 
ສ້າງສາຍ ພົວພັນ ທີ່ ມີຄຸນຄ່າກັບ ຊ່ຽວຊານ  ແລະນັກ ເຄື່ອນ ໄຫວ ຄົນ ອື່ນໆ, ພວກ ເຂົາ ສ່ວນ ໃຫຍ່  ເປັນ ຜູ້ ຊາຍ. 
ການ ເຮັດ ວຽກ ຮ່ວມ ກັນ, ພວກ ເຂົາ ໄດ້ ອອກ ແບບ ເຄື່ອງມື ເຮັດ ວຽກ ແບບ ໃໝ່  ແລະຮັບປະກັນ ຄວາມ ປອດ ໄພ 
ໃນ ວຽກ ງານ  ແລະວິທີ ການ ເພື່ອ ປັບປຸງສະພາບ ການ ເຮັດ ວຽກ.  

ພວກ ເຮົາ ຕ້ອງ ຈັດ ຕັ້ງ ໃຫ້ ມີ 
ເຄື່ອງມື ທີ່ ດີ ດ່ັງ ນັ້ນ ວຽກ ຂອງ 
ເຮົາ ຈຶ່ງບໍ່ ສ້າງ ຄວາມ ເຈັບ ເປັນ  

ແລະ ພວກ ເຮົາ ຕ້ອງການ 
ທ່ານໝໍ ທີ່ ເອົາ ໃຈ ໃສ່ປິ່ນປົວ 

ພວກ ເຮົາ ໃນ ເວລາ ຕ້ອງການ.

ຮ່າງກາຍຂອງພວກເຮົາ 
ແມ່ນສິ່ງທີ່ພວກເຮົາມີ, ພວກ 
ເຮົາຕ້ອງການຢາກມີສຸຂະ 

ພາບທີ່ດີ, ເພື່ອພວກເຮົາສາ 
ມາດເຮັດວຽກ ແລະດູແລ 
ຄອບຄົວຂອງພວກເຮົາ

ສ້າງ ຂະ ບວນການ ແມ່ຍິງ ເພື່ອ ສຸຂະພາບ
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 ໂດຍ ຖື ເອົາ ຂໍ້ ມູນ ໃໝ່  ແລະການ ສະໜັບສະໜູນ ຈາກ ພັນທະ ມິດ  ໃໝ່,  ແມ່ຍິງ ໄດ້ ກັບ ຄືນ ໄປ ໂຮງໝໍ ປະຈໍາ 
ທ້ອງ ຖີ່ ນຕົນ  ແລະຊັກ ຊວນ ໃຫ້ ພະນັກງານ ສາທາສະໜັບສະໜູນ ຊ່ວຍ ເຂົາ ເຈົ້າ. ນາງ ກໍາລາ, ອາ ຢິຊາ  ແລະ 
ລີລາ  ໄດ້ ນໍາພາ ພະນັກງານ ສາທາ  ໄປ ເບິ່ງ ແມ່ຍິງ ທີ່ ເຮັດ ວຽກ  ເສີມ  ເພື່ອ ຈະ ສະ ແດງ ໃຫ້ ເຫັນ ວ່າ ການ ເຮັດ ວຽກ  
ແບບ ນີ້ ມີ ອັນຕະລາຍ. ຫຼັງ ຈາກ ທີ່ ໄດ້ ເຫັນ ສະພາບ ການ ເຮັດ ວຽກ ຂອງ ແມ່ຍິງ ພະນັກງານ ສາທາລະນະ ສຸກ  
ໄດ້ ເຫັນ ດີ ຕົກລົງ ຊ່ວຍ ເຫຼືອ  ເພື່ອ ຈັດ ຕັ້ງ ໃຫ້ ມີ ແນວທາງ ນະ ໂຍບາຍກ່ຽວ ກັບສຸຂະພາບກັບ ວຽກ ອາຊີບ  ແລະ  
ເພື່ອ ການບໍລິ ການ ທີ່ ດີ  ໃນ ໂຮງໝໍ ຂອງ ພວກ ເຂົາ.

 ແມ່ຍິງ ຍັງ ໄດ້ ຮູ້ ເຫັນວ່າ ພວກ ເຂົາ ມີ ບັນຫາ ອື່ນ ໆ ອີກ.  ເຖິງ ແມ່ນ ວ່າ ພວກ ເຂົາ ຊະນະ  ໃນ ການ ປິ່ນປົວ ທີ່ ດີ  
ພວກ ເຂົາ ກໍ ຍັງ ບໍ່ ໄດ້ ຮັບ ຍຸກ ຢາ ທີ່ ພຽງພໍ ກັບ ຄວາມ ຕ້ອງການ  ເຖິງ ແມ່ນ ວ່າ ສະມາຄົມ  ແມ່ຍິງ ເຮັດ ວຽກ ກຸ້ມຕົນ 
ເອງ  ແລະການ ສ້າງ ກຸ່ມ ຕົວ ແບບ, ພວກ ເຂົາ ຍັງ ພົບ ເ ຫັນວ່າ ຖ້າ ຫາກ ແມ່ຍິງ ແຕ່ລະຄົນ ສາມາດ ປະຢັດ ລາຍ ໄດ້ 
ຈໍານວນ ໜ້ອຍ ໜຶ່ງ ພວກ ເຂົາ ຈະ ສາມາດ ສ້າງ ເປັນ ສະ ຫະກ ອນ  ເພື່ອ ຊື້ ຢາ ປິ່ນປົວ ດ້ວຍ ລາຄາ ຕໍ່າ  ໂດຍ ທົ່ວ ໄປ. 
ຫຼັງ ຈາກ ສ້າງ ແຜນການ ພວກ ແມ່ຍິງ ໄດ້ ນໍາ ເອົາ ບົດ ສະ ເໜີ ເຖິງ ອົງການ ສະ ຫາກ ອນຂອງ ລັດ  ແຕ່ ພະນັກງານ 
ທີ່ ນັ້ນ ພຽງ ແຕ່ ຕົວະ ໄລ່ ແຂກ ລົງ ເຮືອນ.

 ເຖິງ ແມ່ນ ວ່າ ພວກ ເຂົາ ບໍ່  ໄດ້ ຮັບ ສິດ ລົງທະບຽນ ເປັນ ສະ ຫະກ ອນ, ພວກ ແມ່ຍິງ ຍັງ ສືບ ຕໍ່ຂຽນ ຈົດໝາຍ  
ແລະ ເຜີຍ ຂ່າວທາງ ປາກ ສູ່ ປວງ ຊົນ  ແລະ ຈາກ ນັ້ນ ຈໍານວນ ແມ່ຍິງ ໄດ້ ເພີ່ມຂຶ້ນ ເລື້ອຍໆ  ເພື່ອເຂົ້າ ຮ່ວມ ຂະ ບວນ 
ການ. ສະຫາະພັນ ແມ່ຍິງ ເຮັດ ວຽກ ກຸ້ມຕົນ ເອງໄດ້ ເຮັດ ວຽກ ຮ່ວມ ກັນ  ໄດ້ ຮຽນ ຮູ້ ກ່ຽວ ກັບ ອາ ຫານກ ານກິນ 
ເພື່ອ ຟື້ນ ຟູ ສຸຂະພາບ,  ພະຍາດ ປອດ ແຫ້ງ  ແລະພະຍາດ ອື່ນໆ ທີ່ ກ່ຽວຂ້ອງ.  ໂດຍ ການ ເປັນ ເພື່ອນ ຂອງ 
ຊ່ຽວຊານ  ໄດ້ ຊຸກຍູ້ ພວກເຂົາ ເຈົ້າ ປູກຕົ້ນ ໄມ້ ເປັນ ຢາ ພື້ນ ເມືອງ ທີ່ ສາມາດ ມອບ ໃຫ້ ໄດ້.

ສອງ ປີ ຕໍ່ ມາອົງການ ທະບຽນ ສະ ຫະກ ອນ  ໄດ້ ອອກ ໃບ ອະນຸຍາດ ໃຫ້ ເຂົາ ສ້າງ ຕັ້ງ ສະ ຫະກ ອນ. ນັບ ແຕ່ 
ນັ້ນ ມາ ພວກ ເຂົາ ໄດ້ ຖືກ ຮັບ ຮູ້ ວ່າ ເປັນ ສະ ຫະກ ອນຕົວ ແບບ ທີ່ ດີ ເດັ່ນ  ໂດຍ ມີ ຮ້ານ ຂາຍ ຢາ ລາຄາ ຕໍ່າ ເພື່ອ ຊຸມ ຊົນ. 
ສະ ຫະກ ອນຍັງ  ເຮັດ ການ ປູກຝັງ ຢາ ພື້ນ  ເມືອງ  ແລະມີ ໜ່ວຍ ຕິດຕາມການ ບໍລິການ ສຸຂະພາບ   ເພື່ອ ຮັບປະກັນ 
ວ່າ ພວກ ເຂົາ ເຈົ້າ  ແລະຄອບຄົວ ໄດ້ພົບ ກັບ ສີ່ ງທີ່ ພວກ ເຂົາ ເຈົ້າຕ້ອງການ. ມາ ຮອດ ບັດ ນີ້ ປະມານ 1.400 ຄົນ  
ທີ່ ເປັນ ສະມາຊິກຂອງ ສະ ຫະກ ອນ ໄດ້ ຮັບ ໃຊ້ ເປັນພະນັກງານ ສາທາ ນັກ ສື ກສາ  ແລະ  ແມ່ລ້ຽງ ເດັກ. ສະ ຫະ 
ກ ອນໄດ້ ສ້າງ  ແລະດໍາ ເນີນ ໂດຍ ແມ່ຍິງ ຜູ້ ທຸກ ຍາກ   ໄດ້ ປັບປຸງ ສຸຂະພາບຫຼາຍ ຄອບຄົວ  ຈົນ ບໍ່ ສາມາດ ນັບ 
ຈໍານວນ ໄດ້ ໃນ ຊຸມ ຊົນ  ແລະສ້າງ ຄວາມ ເຂັ້ມ ແຂງ ທາງ ເສດຖະກິດ  ແລະອໍານາດ ທາງ ການ ເມືອງຂອງ ແມ່ຍິງ.

ອົງການ ສະຫາ ກອນ

ມັນ ແມ່ນ ອົງການ 
ສະຫະກອນ ແບບ ໃດ ແນວ 
ນີ້. ມີ ແຕ່ພວກ ແມ່ຍິງ ບໍ່ ຮູ້ 
ໜັງສື  ແລະ  ແມ່ລ້ຽງ ນາງ 

ນົມ ເທົ່າ ນັ້ນ

ພວກ ເຮົາ ຮູ້ ສິດ ທີ ພວກ 
ເຮົາ ດີ  ແລະພວກ ເຮົາ 

ກໍ ຈະ ບໍ່ ຍອມ.
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ຕັ້ງ ເປົ້າ ໝາຍ ເພື່ອ  ການຈັດ ຕັ້ງ
 ເມື່ອ ເວລາ ທ່ານ ເລີ່ມ ເຮັດ ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ. ສີ່ ງທີ່ ສໍາຄັນ  ຂອງກຸ່ມ ຂອງ ທ່ານຕ້ອງ ໄ ດ້ກໍານົດ ເປົ້າ ໝາຍ ຢ່າງ  
ຈະ ແຈ້ງ ທ່ານ ຄວນ  ແນະນໍາກຸ່ມ ຂອງ ທ່ານວ່າ ຕ້ອງການ ປ່ຽນ ແປງ ຫຍັ ງ  ແລະເປັນ ຫຍັງ ການ ປ່ຽນ ແປງ ນັ້ນ ຈຶ່ງ 
ສໍາຄັນ.  ທ່ານ ຄວນ ປັບປຸງ ເປົ້າ ໝາຍ ຂອງ ທ່ານ  ຫຼື ກໍານົດ ເປົ້າ ໝາຍ ໃໝ່   ໃຫ້ ຖືກຕ້ອງ ກັບ ສະຖານະ ການ ແຫ່ງ  
ການປ່ຽນ ແປງ  ແລະແມ່ນ ຫຍັງ ທີ່ ທ່ານ ຈະ ໄດ້ ຮັບຕາມ ທິດ ທາງ ນັ້ນ. ເປົ້າ ໝາຍອັນ ດັບ ໜຶ່ງ ຂອງ ອົງການ ແມ່ຍິງ  
ເພື່ອຖະ ແຫຼ ງ ໃຫ້ອົງການ ແຮງ ງານ ແຫ່ງ ລັດ  ເພື່ອ ຮັບ ຮູ້ ບັນຫາທີ່ ພວກ ເຂົາ ປະ ເຊີນທີ່ ເປັນ ບັນຫາ ຂອງ ແມ່ຍິງ.  
ເມື່ອປະຕິບັດ ສໍາ ເລັດເປົ້າ ໝາຍ ນີ້ ພວກ ເຂົາກໍ ກ້າວ ເຂົ້າ ສູ່ ເປົ້າ ໝາຍ ໃໝ່  ເພື່ອ ເຂົ້າ ຫາການ ຜະລິດ ຢາ  ແລະ 
ການ ປິ່ນປົວ ສຸຂະພາບໃຫ້ ໄດ້ ຫຼາຍ ກວ່າ ຜ່ານ ມາ. ຕະຫຼອດ ເວລາ ນີ້ ພວກ ເຂົາ ຍາດ ໄດ້ ປະສົບ ການ ຫຼາຍ ຢ່າງ  
ແລະ ທັງ ໄດ້ ອໍານາດ  ແລະພັດທະນາ ໄດ້ ຫຼາຍ ສາຍສໍາພັນກັບ ກຸ່ມ ຕ່າງໆ  ແລະພວກ ເຂົາກໍ ໄດ້ ວາງ ເປົ້າ ໝາຍ 
ກວ້າງ ອອກ

ສ້າງ ຂະ ບວນການ ແມ່ຍິງ ເພື່ອ ສຸຂະພາບ

ຄິດຫາວິທີ ການບໍລິການດ້ານສຸຂະພາບ ທີ່ ພວກ ເຮົາ ຕ້ອງການ.
 ເພື່ອ ສ້າງ ເປົ້າ ໝາຍໃຫ້ ສໍາ ເລັດ ພວກ ເຮົາຈໍາ ເປັນ ຕ້ອງ ໄດ້ ຄາດ ຄະ ເນການ ປ່ຽນ ແປງ ເພື່ອ ໃຫ້ ມັນ ເກີດ ຂື້ນ. ຢ່າງ  
ຈະ ແຈ້ງ ເທົ່າ ທີ່ ເປັນ ໄປ ໄດ້  ແຕ່ ວ່າ ມັນ ກໍ ເປັນ ວຽກ ໜັກ ສົມຄວນ ໃຫ້ ແກ່ ພະນັກງານ ແພດ  ແລະສະມາຊິກ ຊຸມ ຊົນ 
ແຕ່ລະຄົນຕ້ອງ ຄາດ ຄະ ເນ ເບິ່ງ ຄວາມ ແຕກ ຕ່າງຂອງການ ບໍລິການ ສຸຂະພາບ  ແລະ ເປັນ ຫຍັງ ຈຶ່ງ ເກີດ ມາ ແຕ່ 
ເວລາ ດົນ ນານ. ນີ້ແມ່ ນບາງ ຄວາມ ຄິດ ເຫັນ  ແລະກິດຈະກໍາທີ່ ສາມາດຊ່ວຍ ກຸ່ມ  ເພື່ອກໍານົດ ສ້າງບົດ ສະ ເໜີ 
ໂຄງການ ໂດຍ ສະ ເພາະ  ແມ່ນ ເພື່ອ ປ່ຽນ ແປງ ວິທີ ການ ບໍລິການ ສຸຂະພາບ.

ຂ້ອຍ ບໍ່ ພໍ ພຽງ ແຕ່ ຕ້ອງ 
ການຢາກ ໄດ້ ຮັບ ຢາ ປິ່ນປົວ 

ຫຼື  ໄດ້ ຮັບ ຄໍາ ແນະນໍາ ວ່າ ຄວນ 
 ເຮັດ ຫຍັງ - ຂ້ອຍ ຍັງຕ້ອງ 
ການ ຢາກ ຮຽນ ຮູ້ ວິທີ ການ  

ທີ່ ດີກ ວ່າ ນີ້ ອີກໃນ ການ 
ຮັກສາ ສຸຂະພາບ ຂອງ ຂ້ອຍ

ພວກ ເຮົາ ຕ້ອງການ 
ຢາກ ໄດ້ ໂຮງໝໍ ມີ 

ທ່ານໝໍປະຈໍາການ 
ຕະຫຼອດ 24 ຊົ່ວ ໂມງ.

ແມ່ຍິງ ໜຸ່ມ ຄວນ ໄດ້ 
ຮຽນ ຮູ້ ການ ຮ່ວມ 

ເພດ ສໍາພັນ   ໂດຍ ບໍ່ມີ 
ການຖຶກຕໍານິ ວິຈານ 

ໃດໆ!

ໂຮງໝໍ ຄວນ ເປັນ ສະຖານ 
ທີ່ ທີ່ ຜູ້ ຊາຍ ຮູ້ສຶກ 

ສະບາຍ ໃຈ   ແລະ  ເປັນ 
ສະຖານ ທີ່ ທີ່ ພວກ ເຂົາ 
ພົບ ປະ ສົນທະນາ  ແລະ  
ເຮັດ ວຽກ ຮ່ວມ ກັນ  ເພື່ອ 
ຍຸ ຕີ ການ ທໍາລາຍ ຊີວິດ
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 ກດິຈະກາໍ. ຄວາມຄິດຂອງແມ່ຍິງ ພວກຂົາເຈົ້າຢາກໄດ້ຮັບການບໍລິການສຸຂະພາບແນວ ໃດ?

1

2

3

4

ທ່ານ ຄວນ ນໍາ ໃຊ້ ກິດຈະກໍາ ນີ້ ເພື່ອ ລິເລີ່ມ ຈັດ ຕັ້ງ ເຮັດການ ປຶກສາ ຫາລື ຄາດ ຄະ ເນ ເບິ່ງ ແມ່ນ ຫຍັງເພື່ອ ປັບປຸງ 
ການບໍ ລິ ການ ເພື່ອສຸຂະພາບ ແມ່ຍິງ ຄວນ ເຮັດ ຄື ແນວ ໃດ? ທ່ານ ຄວນສ້າງ ກິດຈະກໍາ ນີ້ ກັບ ກຸ່ມ ອື່ນ ໆ ໃນ ຊຸມ ຊົນ  
ເຊັ່ນ ວ່າ;ອົງການ ຈັດ ຕັ້ງ ຊາວ ໜຸ່ມ,ກຸ່ມ ແມ່ຍິງ, ຜູ້ນໍາ ຊຸມ ຊົນ ຫຼື ພະນັກງານ ສາທາລະນະ ສຸກ  ແລະຈາກ ນັ້ນ ໃຫ້ 
ແລກປ່ຽນຄວາ ມຄິດ ເຫັນ ໃນ ກຸ່ມ ໃຫຍ່. 

ກໍານົດ ເປົ້າ ໝາຍ ເພື່ອ ຈັດ ຕັ້ງ ປະຕິບັດ

 ແນະນໍາ ກຸ່ມ ໃຫ້ ເຮັດ ບັນຊີ ລາຍ ການ ຕ່າງໆ ຂອງ ແມ່ຍິງ ໃນ ຊຸມ ຊົນ ຜູ້ ທີ່  ໄດ້ ເຂົ້າ ຫາ ການ ບໍລິການ ດ້ານ ສາ 
ທາລະນະ ສຸກໜ້ອຍ  ຫຼືຫຼາຍປານ ໃດ ຫຼື ຜູ້ ທີ່ ໄດ້ ຮັບ ການ ບໍລິການ ທີ່ບໍ່ ເໝາະສົມ, ບໍ່ ໄດ້ ຮັບ ຍົກ ຕົວຢ່າງ;  
ແມ່ ຍິງຊົນ ເຜົ່າຜູ້ ຍັງ ເປັນ ສາວ  ແມ່ຍິງ ພິການ  ແມ່ຍິງ ທີ່ ເວົ້າ ພາສາ ເຜົ່າຊົນ ຫຼື  ຜູ້ ບໍລິການ ທາງ ເພດ?

 ແນະນໍາ ກຸ່ມ ຄາດ ຄະ ເນວ່າການ ບໍ ການ ເພື່ອ ສຸຂະພາບ  ຄວນສະ ໜອງ ໃຫ້ ແມ່ຍິງ ທັງ ໝົດ ຫຼື ບໍ່? ລວມທັງ 
ຜູ້ ມີ ຄວາມ ຫຍຸ້ງຍາກ ທີ່ ສຸດ  ໃນ ປະຈຸ ບັນ ນີ້ ການບໍລິ ການ ເພື່ອ ສຸຂະພາບ, ມີ ການ ເຂົ້າ ເຖິງ ຢ່າງ ໃດ?  
ເໝາະ ສົມ ບໍ? ຫຼື ຍອມຮັບ ເອົາ ໄດ້ບໍ່?

ນີ້ ແມ່ນ ບາງ ຄໍາ ຖາມທີ່ ທ່ານ ຄວນ ແນະນໍາ ກຸ່ມ  ເພື່ອຄາດ ຄະ ເນ ເອົາ ວິທີ ການ ປັບປຸງ ພັດທະນາການ ບໍລິ 
ການດ້ານ  ສາທາລະນະ ສຸກ:

 ຈະ ຊ່ວຍ ເຫຼືອ ກຸ່ມ  ແບບ ໃດ  ຫຼື  ການຈັດຊຸດ ຝືກອົບຮົມ?•	

ຄວນ ປະພຶດ ແບບ ໃດ?  ແລະຄວນມີຂໍ້ ມູນ ຫຍັງ ແດ່ ທີ່ ຜູ້ ບໍລິການ ສຸຂະພາບ ຄວນ ມີ?•	

ຄວນ ທົດ ສອບ ແບບ ໃດ  ແລະກັ່ນ ກອງ ເອົາ ຫຍັງ  ແດ່?•	

 ໂຮງໝໍ ຄວນ ບໍລິການ ໃຫ້ ແກ່ ແມ່ຍິງ ຜູ້ ທີ່ຢູ່ ຫ່າງ ໄກ  ແລະຜູ້ ທີ່ ບໍ່ ມີ ພາຫາ ນະ ຂົນ ສົ່ງ ຄື ແນວ ໃດ?•	

ໂຮງໝໍ ຄວນ ປັບປຸງ ການ ປິ່ນປົວ ແມ່ຍິງຜູ້ ທີ່ ເຈັບ ເປັນ ດົນ ນານ ດ້ວຍ ວິທີ ແນວ ໃດ?•	

ແຕ່ລະຄົນ ຈົ່ງ  ຂຽນ ຂໍ້ ຄິດ ເຫັນ  ໃສ່ ເຈ້ຍ ແຜ່ນ ໃຫຍ່ ຫຼື ກະດານ ໃຫຍ່  ເພື່ອ ໃຫ້ ກຸ່ມ ໄດ້ ເຫັນ

ສືບ ຕໍ່ ປຶກສາ ຫາລື ໂດຍ  ຖາມ ແຕ່ລະຄົນ ວ່າ ແມ່ນ ໃຜ ຈະ ຖືກ ປັບປຸງ ໃນ ການ ບໍລິການ ເພື່ອ ສຸຂະພາບ ເຫຼົ່າ 
ນີ້ ຈົ່ງ ຖາມ ຄໍາຖາມ  ຕົວຢ່າງ;  ແມ່ຍິງ ທຸກ ເພດ ໄວ ມີ ສຽງ  ແລະ ທາງ ທີ່ ຈະ ເຂົ້າ ຮ່ວມ ໃນ ການ ພັດທະນາ 
ການ ບໍລິການ ເຫຼົ່າ ນີ້ ໄດ້ ຢ່າງ ໃດ? ຈະ ໃຫ້ ຜູ້ຊາຍ ມີ ສ່ວນ ປະກອບທາງ ດ້ານ ກໍາລັງ ແຮງ ງານຫຍັງ ແດ່  
ເພື່ອ ປັບປຸງ ການ ບໍລິການ ເພື່ອ ສຸຂະພາບ ແມ່ຍິງ?

 ເພື່ອ ສັງ ລວມ  ທວນຄືນ ທຸກຂໍ້ ຄິດ ເຫັນ ກ່ຽວ ກັບ ການ ບໍລິການທີ່ ເຂົ້າ  ເຖິງ ໄດ້ ງ່າຍ,  ເໝາະ ສົມ  ແລະເປັນ 
ທີ່ ຍອມຮັບ ໄດ້.

ຖ້າ ມີ ເວລາ ຕື່ມ, ທ່ານ ຄວນແນະ ນໍາ ໃຫ້ ກຸ່ມ ເຮັດ ວຽກ ເປັນ ຄູ່ ຫຼື ກຸ່ມ ນ້ອຍ  ເພື່ອ  ແຕ້ມ ຮູບ, ຮູບ  ແຜ່ນ ໃຫຍ່, 
ວາລະ ສານ ໂຮງຮຽນ  ແລະ ໜັງສື ພີ ມຮູບ ພາບ ຫຼື   ເພງ ຫຼື ບົດ ກະວີ ທີ່ ສະ ແດງ ໃຫ້ ເຫັນ ທັດສະນະ 
ຂອງ ການ ບໍລິການ ເພື່ອ ສຸຂະພາບ ຄວນ ເປັນ ຄື ແນວ ໃດ?  ສີ ລະ ປະ ແບບ ນີ້ ຄວນ ໄດ້ ແລກປ່ຽນຊຶ່ງ 
ກັນ  ແລະກັນ  ໃນ ຊຸມ ຊົນ ເພື່ອສົ່ງ ເສີມ ການ ປຶກສາ ຫາລື ກ່ຽວ ກັບ ການ ປັບປຸງ ສຸຂະພາບ ເພື່ອ ແມ່ຍິງ ທັງ 
ມວນ.
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ກິດຈະກໍາ ການ ລະດົມ ສະໝອງ  ດັ່ງ ຕົວຢ່າງ ໃນ ໜ້າ 279 ທີ່ ຜູ້ ເຂົ້າ ຝຶກ ອົບຮົມ ຄວນ ຄາດ ຄະ ເນ   ເອົາ ຂໍ້ 
ຄິດ ເຫັນວ່າ ດ້ວຍ ການ ບໍລິການ ດ້ານ ສາທາລະນະ ສຸກ ເພື່ອ ແມ່ຍິງ  ແມ່ນ ວິ ທີທີ່ ສໍາຄັນ ເພື່ອກະຕຸກ ຊຸ ກຍູ້ ຜູ້ ເຂົ້າ 
ຝຶກ ອົບຮົມ ໃຫ້  ເກີດ ມີ ແນວຄິດກວ້າງ ອອກ.  ຫຼັງ ຈາກ ທີ່ ໄດ້ ເຕົ້າ ໂຮມ ເອົາ ຂໍ້ ຄິດ ເຫັນ ຂອງ ຜູ້ ເຂົ້າ ຝຶກ ອົບຮົມ, ບາດ 
ກ້າວ ຕໍ່ ໄປ  ແມ່ນ ຄັດ ເລືອກ ເອົາຂໍ້ ຄິດ ເຫັນ ທີ່ ຈະ ເປັນ ໄປ ໄດ້ ກ່ອນ ອື່ນ ໝົດ. ວຽກອັນ ນີ້ ແມ່ນ ຈະ ກາຍ ເປັນ ເປົ້າໝາຍ.  
 ໂດຍ ເລີ່ມ ຕົ້ນດ້ວຍ ການຈັດ ເປັນ ກຸ່ມຮວມ ຂໍ້ ຄິດ ເຫັນທີ່ ຄ້າຍຄື ກັນ  ແຕ່ອະທິບາຍສິ່ງ ທີ່ ແຕກ ຕ່າງ ກັນ. ຍົກຕົວຢ່າງ;  
ພວກ ເຮົາຕ້ອງການ ນາງ ພະດຸ ງຄັນຜູ້ ທີ່ ສາມາດ ເວົ້າ ພາສາຂອງ ພວກ ເຮົາ!  ແລະພວກ ເຮົາ ຕ້ອງການນາຍ ພາ 
ສາ ມາຮ່ວມ ທາງ ພ້ອມ.  ເປັນຄວາມ ຕ້ອງການ ທີ່ ຄ້າຍຄື ກັນ. ທ່ານ ອາດ ຈະ ຈັດ ກຸ່ມ ຂໍ້ ຄິດ ເຫັນ ໂດຍອີງ ໃສ່  ແຜນ 
ໄລຍະ ສັ້ນ  ແລະໄລຍະ ຍາວ. ຈົ່ງ ເບິ່ງວິທີ ການສ້າງ ແຜນ ກິດຈະກໍາ ໃນ ໜ້າ 26.  ເມື່ອຂໍ້ ຄິດ ເຫັນທັງ ໝົດ  ໄດ້ ຈັດ 
ລຽງ ໃນ ເຈ້ຍ ແຜ່ນໃຫຍ່ ຫຼື  ກະດານ ໃຫຍ່ ແລ້ວ. ທ່ານ ຈົ່ງທົດ ລອງ ເບິ່ງ ກິດຈະກໍາ. ລົງ ຄະ ແນະ ສຽງແບບຂິດ  
ເສັ້ນດອດ (ໜ້າ 225)  ກິດຈະກໍານັ້ນ ສາມາດ ຊ່ວຍ ທ່ານເຫັນ ຄວາມ ຄິດ ເຫັນ  ເພື່ອ ຈະ ຊອກ  ໄດ້ ໃຜ ຄົນ ໜຶ່ງ ທີ່ 
ຕ້ອງການ ເຮັດ ວຽກ ນີ້ ຫຼາຍ ທີ່ ສຸດ.

ສ້າງ ຄວາມ ເປັນ ຜູ້ນໍາ  ແລະ ຄວາມ ເຂັ້ມ ແຂງ  ໄລຍະ ຍາວ .
ຈົ່ງ ຄິດວ່າທ່ານ ຈະ ໃຊ້ ວິທີ ການ ໃດ  ເພື່ອ ກ້າວ ໄປ ເຖິງ ເປົ້າ ໝາຍ   ເພາະ ເປັນ ວຽກ ທີ່ ສໍາຄັນຂອງ  ແນວຄວາມ ຄິດ 
ກ່ຽວ ກັບ  ເປົ້າ ໝາຍຂອງ ເຂົາ ເຈົ້າ. ທ່ານ ຄວນ ປະກົດ ອອກ ມາ ໃນ ຕອນ ທ້າຍຂອງ ການ ຕໍ່ສູ້?  ທ່ານຫວັງ ຈະ ຮຽນ 
ຫຍັງ  ເພື່ອ ໄປ ຕາມ ທາງ. ວິທີ ການ ໃດ ທີ່ ກຸ່ມ ຂອງ ທ່ານວາງ ເປົ້າ ໝາຍ  ເພື່ອ ສ້າງ ຄວາມ ເຂັ້ມ ແຂງ ເພີ່ມ ເຕີມ  ແລະ 
ມີ ອໍານາ ດ  ໃນ ຂະ ບວນການຕໍ່ສູ້ ເພື່ອ ກ້າວ ໄປ ເຖິງ ເປົ້າ ໝາຍ.

ຍົກ ຕົວຢ່າງ;   ເມື່ອ ແມ່ຍິງສາມ ຄົນທີ່ເມືອງອາ ມີ ດາ ບັດ  ເລີ່ມ ກໍານົດ  ເປົ້າ ໝາຍ ເຂົາ ເຈົ້າ  ແມ່ນ ຢາກ ໃຫ້   
ໂ ຮງໝໍໃຫ້ການ ປິ່ນປົວ  ໃນ ວຽກ ເຂົາ ເຈົ້າທີ່ ພົວພັນ ກັບ ບັນຫາ ສຸຂະພາບ.  ເພື່ອ ສໍາ ເລັດ ເປົ້າ ໝາຍນີ້ ພວກ ເຂົາ 
ເຈົ້າ ຊອກ ຫາຄວາມ ຕ້ອງການ ທີ່ ຈະ ພັດທະນາພັນທະ ມິດຮ່ວມ ກັບ ກຸ່ມ ຫຼື  ໄດ້ ຈັດ ຕັ້ງ ມາ ແລ້ວ, ພວກ ເຂົາ ເຈົ້າ 
ຕ້ອງການຢາກ ໄດ້ ຮັບຄວາມ ຊ່ວຍ ເຫຼືອ ຈາກ ຊ່ຽວຊານ  ແລະນັ ກເຄື່ອນ ໄຫວ. ພວກ ເຂົາ ຕ້ອງການຢາກມີ 
ຄວາມ ສາມາດ  ໂຕ້ ແຍ້ ງ ກັບ ຜູ້ ມີ ອໍານາດ  ແລະຕ້ອງການ ຂໍ້ ຄິດ ເຫັນ  ເພື່ອ ແກ້ ບັນຫາ ແບບ ປະດິດຄິດ ສ້າງ   ເພື່ອ 
ແກ້ ໄຂ ບັນຫາ ເກົ່າ ( ເຊັ່ນ ຕົວຢ່າ ງ ລາຄາ ຢາ ປົວ ພະຍາດ ສູງ ໂພດ).

ການ ສ້າງ ຂະ ບວນການ ແມ່ຍິງ ເພື່ອ ສຸຂະພາບ

ຂ້ອຍ ຄິດ ວ່າ ຫ້ອງການ 
 ແຮງ ງານ  ແລະທ່ານໝໍ  

ແມ່ນ ຢູ່ ຝ່າຍ ເບື້ອງ ເຮົາ  ແຕ່ 
ໃນ ຕອນ ທ້າຍ ພວກ ເຮົາກໍ 
ສາມາດໄດ້ ຮັບ ຢາປິ່ນປົວ  
ແຕ່ວ່າ ລາຄາ ມັນ ກໍ ຍັງ ສູງ ຢູ່

ພວກ ເຮົາ ມີ ທາງ ເລືອກ  
ອັນ ອື່ນ ອີກ. ບາງທີອາດ ມີ ໃຜ 
ຜູ້ ໜຶ່ງ ທີ່ ພວກ ເຮົາ ເຫັນທີ່ຫ້ອງ 

ປະຊຸມ ສາມາດ ຊ່ວຍ ພວກ 
 ເຮົາ ເພື່ອ ຊອກ ຫາ ວິທີ ການ 

 ແກ້ ໄຂ ບັນຫາ ນີ້. 
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ເຖິງ ແມ່ນ ວ່າ ພວກ ເຂົາ ບໍ່ ໄດ້ ຮັບ ຄວາມ ສົນ ໃຈ ຈາກ ໂຮງໝໍ. ພວກ ເຂົາ ກໍຍັງ ສາມາດ ໄດ້ ຮັບ ການ ຊ່ວຍ 
ເຫຼືອ ຈໍານວນ ໜຶ່ງ. ພວກ ເຂົາ ເຈົ້າ ໄດ້ ຮູ້ຈັກພະນັກງານ ສາທາລະນະ ສຸກຊ່ຽວຊານ ຜູ້ປອດ ໄພ   ແລະໄດ້ ຮຽນຮູ້ 
ວ່າ ສະຖານ ທີ່ ທໍາ ງານແມ່ນ ມີໜ້າ ທີ່ ພົວ ພັນກັບ ບັນຫາສຸຂະພາບ. ການ ຮັບ ຮູ້ ນີ້ໄດ້ ເຮັດ ໃຫ້ ພວກເຂົາ ສາມາດ 
ມີ ການ ປັບປຸງ ໃນ ສະຖານ ທີ່ ເຮັດ ວຽກ.  ໃນ ຂະ ບວນທີ່ ແມ່ຍິງ ໄດ້ ພັດທະນາ ຄວາມ ເປັນ ຜູ້ນໍາ  ແລະຮູ້ສຶກ ມີ ອໍາ 
ນາດ ເພື່ອ ສືບ ຕໍ່ ຕໍ່ສູ້  ເພື່ອ ມີ ການ ປິ່ນປົວ ສຸຂະພາບ ໃຫ້ ດີ ຂຶ້ນ.  ໃນ ທີ່ ສຸດພວກ ເຂົາ ເຈົ້າ ສາມາດ ເຫັນວ່າ ການ ເປັນ 
ສະມາຊິກຂອງ ຊຸມ ຊົນມີ ສິດ ສຽງ ໃນ ການ ຕັດ ສີນ ບັນຫາ ທີ່ ພົວພັນກັບ ຊີວິດ ພວກ ເຂົາ. ນີ້ ແມ່ນ ຜົນງານ ທີ່ ຍິ່ງ 
ໃຫຍ່.

 ແຕ່ ວ່າຖ້າ ຫາກ ແມ່ຍິງ ໄດ້ ຮັບ ຜົນສໍາ ເລັດໂດຍ ບໍ່ ມີ ການ ຕໍ່ສູ້ ຫຍັງ ? ຈົ່ງ ວາດ ພາບ ເບິ່ງ ເລື່ອງ ທີ່ ແມ່ຍິງ ສາມ ຄົນ 
ຍ່າງ ໄປໂຮງໝໍກັບ ຄໍາ ສະ ເໜີ  ແລະການ ມີ ບັນຫາ ຂອງ ເຂົາ ທີ່ ແກ້ ໃນ ທັນ ໃດ ນັ້ນ. ນັ້ນ ແມ່ນ ສິ່ງ ທີ່ ໄດ້ ຮັບ ທີ່ ຍິງ ໃຫຍ່  
ແລະພວກ ແມ່ຍິງ ກໍ ໄດ້ ຮັບ ຄວາມ ພໍ ໃຈ  ເພື່ອ ເຮັດ ສໍາ ເລັດ ແຜນການ ໄລຍະ ສັ້ນ.  ແຕ່ ພວກ ເຂົາ ຍັງ ຈະ ຕ້ອງບໍ່ໄດ້ 
ຖືກ ເຈັບ ປວດ  ແລະປະສົບ ການ ໃນ ການ ສ້າງ ປະສົບ ປະການ ທີ່ ມີ ຄຸນຄ່າ  ເປັນ ຊ່ຽວຊານ  ແລະມີ ອໍານາດ ເປັນ 
ກຸ່ມ   ແລະສີ່ ງປະກອບ ຕ່າງໆ ເຫຼົ່ານີ້ ເປັນ ຂໍ ກຸນ ແຈ ທີ່ ຈະ ນໍາ ໄປ ເຖິງ “ຄວາມ ປ່ຽນ ແປງ ໃນ ໄລຍະ ຍາວ ນານ,

ຖ້າ ຫາກ ວ່າ ທ່ານ ກຽມພ້ອມ ທີ່ ຈະ ເປີດ ບັ້ນ ປຸກລະດົມ ຂົນຂວາຍສ້າງ ແຜນໄລຍະ ສັ້ນກ່ຽວ ກັບ ການ 
ປັບປຸງ ການບໍລິ ການ ດ້ານ ສາທາລະນະ ສຸກ ໃນ ຊຸມ ຊົນ ຂອງ ທ່ານ . ທ່ານຕ້ອງ ໄດ້ ພິຈາລະນາກໍານົດ ເອົາ ເປົ້າ 
ໝາຍ ທີ່ ຈະ ສ້າງ ຄວາມ ເຂັ້ມ ແຂງ  ໃຫ້ ແກ່ ກຸ່ມ ການຈັດ ຕັ້ງ  ແລະຄວາມ ເປັນ ຜູ້ນໍາ. ຈາກ ນັ້ນ  ເມື່ອ ທ່ານ ຕີ ລາ ຄາ  
ປະ ເມີນ ຜົນແຜນຍຸດ ທະສາດ,  ຄຽງ ຄູ່ ກັນ ນັ້ນ  ເພື່ອ ຕັດ ສີນວ່າ ດີ ປານ ໃດ ທີ່ ທ່ານ ເຮັດ ສໍາ ເລັດ  ແຜນການ 
ໄລຍະ ຍາວ, ຈົ່ງ ເບິ່ງ ວິທີ ການທີ່ ທ່ານສ້າງ ຕັ້ງ ອົງການ ຈັດ ຕັ້ງ ຂອງ ທ່ານ  ແລະໄດ້ ຮັບ ອໍານາດ  ໃນ ຂະ ບວນການ.  
ມີ ບັນຫາ ຫຍັງທີ່ ຈະ ເສຍ ບັ້ນ ຮົບ  ແຕ່ຈະ ໄດ້ ຮັບ ຫຍັງ  ເມື່ອກ້າວ ໄປ ເຖິງ ໄຊຊະນະ.

ກໍານົດ ເປົ້າ ໝາຍ ເພື່ອ ຈັດ ຕັ້ງ ປະຕິບັດ

ມີ ຂັ້ນ ຕອນ ໃດ ແດ່ ທີ່ ພວກ ເຮົາ ຈະ 
ຊ່ວຍ ເຮົາ ເອງ  ເພື່ອ ເຮັດ ສໍາ ເລັດ  ເປົ້າ 

ໝາຍ ໄລຍະ ຍາວ?
ພັດທະນາ ການ ນໍາ ໃໝ່, ວິທະຍາກອນ  

•	

ແລະນັກ ປະ ຖະ ກະຖາ
ນໍາ ໃຊ້ພັນທະ ມິດ ພວກ ເຮົາກັບ ພະນັກງານ   

•	

ແລະອົງການ ຈັດ ຕັ້ງ  ເພື່ອບໍລິຫານສະ ຖາ ບັນ
ຮັບ ເອົາ ຜູ້ ເຂົ້າ ມາ ຊ່ວຍ ເຫຼືອ ເພີ່ມຂຶ້ນ

•	

 ໂຄສະນາ ເຜີຍ ແຜ່ ຂ່າວ ຂອງ ພວກ ເຮົາ
•	

ພວກ ເຮົາ ມີ ຜູ້ ໃຫ້ການ ຊ່ວຍ ເຫຼືອ  ແຕ່ 
ເຂົາກໍ ສາມາດເຮັດ ວຽກ ໄດ້ ເພີ່ມ ອາດ 

ຈະ ເວົ້າ ໄດ້ ວ່າ ພວກ ເຂົາ ເຈົ້າ ຈະ ສາມາດ 
ຊ່ວຍ ວຽກ ພວກ ເຮົາ  ເຖິງ ຈຸດ ສໍາ ເລັດ.

ເປົ້າ ໝາຍ ຍາວ ນານ
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ພັດທະນາແຜນ ຍຸດ ທະ ສາດ  ເພື່ອ ການ ປ່ຽນ ແປງ
 ເມື່ອ ທ່ານ ໄດ້ ກໍານົດ ເອົາ ເປົ້າ ໝາຍ ແຜນການ ຈັດ ຕັ້ງ ປະຕິບັດ ຂັ້ນ ຕອນ ຕໍ່ ໄປ ແມ່ນ ກໍານົດວ່າ ແມ່ນ ໃຜຈະໄດ້ ຮັບ 
 ຜົນປະ ໂຫຍ ດກັບ ສີ່ ງທີ່ ເກີດ ຂຶ້ນ (ບາງ ເທື່ອກໍ ເອີ້ນ ວ່າຜູ້ ມີ ການ ປະກອບສ່ວນ)  ແລະກໍານົດ ກິດຈະ ກໍາໜ້າວຽກ 
ທີ່ ທ່ານ ຕ້ອງການ  ເພື່ອຈະ ເຮັດ ສໍາ ເລັດ ໄດ້ ຕາມ ເປົ້າໝາ ຍ. 

ຮູ້ ຈັກຜູ້ຄັດຄານ, ຊອກ ຫາ ພັນທະ ມິດ .
ໃນ  ເລື່ອງ ຂອງນາງ ກໍາລາ, ອາ ເຢດຊາ  ແລະນາງ ລີລາ,  ແມ່ຍິງ ທັງ ສາມ ຄົນ ນີ້ທີ່ ມີ ຄວາມຫວັງຢາກ ໄດ້ ພະ 
ນັກງານ ສາທາລະນະ ສຸກ ເປັນ ພັນທະ ມິດ ຂອງ ພວກ ເຂົາ  ແຕ່ ກໍ ໝົດ ຫວັງເມື່ອ ພະນັກງານ ສາ ທາ ລະນະ ສຸກ  ບໍ່ 
ຮັບ ຮູ້ ບັນຫາ ຂອງ ເຂົາ.

ເຖິງ ແມ່ນ ວ່າ  ເປົ້າໝາຍ ຂອງ ທ່ານບໍ່ ມີ ຂໍ້ ຂັດ ແຍ້ ງ,  ແຕ່ປະຊາຊົນ ຍັງຂັດ ແຍ້ ງກັບ ແນວ ຄວາມຄິດຂອງ 
ທ່ານ. ຍົກ ຕົວຢ່າງ; ຖ້າ ຫາກ ວ່າມີ ຈໍານວນ ໃດ ໜຶ່ງ ໃນ ກຸ່ມ ຂອງ ທ່ານທີ່ ເຮັດ ວຽກ  ເພື່ອ ເປີດ ໂຮງໝໍ ຊາວ ໜຸ່ມທີ່ 
ໂຮງຮຽນ, ປະຊາຊົນ ຍັງ ບໍ່ ໃຫ້ການ ຮ່ວມ ມື ກັບ ທ່ານ ຍ້ອນ ວ່າບັນຫາ ຂອງເຂົາ ເຈົ້າ  ເຊັ່ນ ວ່າ;

ພວກ ເຂົາຮູ້ສຶກ ວ່າ ຕົນ ເອງຢູ່ ນອກ ວົງ ການ ຍົກ ຕົວຢ່າງ, ຍັງມີ ບາງ ພໍ່ ແມ່ນັກຮຽນ  ແລະນາຍຄູຈໍານວນ •	
ໜຶ່ງ ທີ່ຕ້ອງການ ເຂົ້າ ຮ່ວມ  ແຕ່ວ່າ ພວກ ເຂົາ ຮູ້ສຶກ ວ່າຄວາມ ຄິດ ເຫັນ ຂອງ ເຂົາ ເຈົ້າ ບໍ່ ມີ ໃຜ ຮັບ ຟັງ
ຍັງ ບໍ່ ແນ່ ວ່າການ ປ່ຽນ ແປງທີ່ ທ່ານ ຈະ ສະ ເໜີ ເຖິງ ຄວາມ ຕ້ອງການ. ຕົວຢ່າງ, ບາງ ທ່ານໝໍອາດ ຈະ ບໍ່ ເຊື່ອ  •	
ວ່າຊາວ ໜຸ່ມຕ້ອງການ  ການ ບໍລິການເພື່ອ ສຸຂະພາບ ແບບພິ ເສດ. ຈະ ບໍ່ ແມ່ນ ຍ້ອນ ວ່າ ເຂົາ ບໍ່ ມີ ຂໍ້ ມູນ ຄວາມ  
ຈິ ງ ຫຼື ບໍ່ ສົນ ໃຈ ຕໍ່ ທັດສະນະ ຂອງ ຜູ້ ໃດ.
ພວກ ເຂົາຮູ້ສຶກ ວ່າ  ເປົ້າໝາຍຂອງ ທ່ານແມ່ນ ຂັດ ກັບວັດທະນາ ທໍາ  ແລະຄວາມ ເຊື່ອ ຖື ຂອງ ຄົນທ້ອງ ຖິ່ນ •	
ຫຼື ສາສະໜາ  ແລະຈາລິ ຍະ ທໍາ. ຕົວຢ່າງ. ພໍ່ ແມ່ ນັກຮຽນ  ແລະນາຍຄູ ບາງ ຄົນອາດ ຮູ້ສຶກ ວ່າ  ເປັນ ການ 
ຕົງ ກັນ ຂ້າມ ກັບ ແນວ ຄວາມ ຄິດ ພວກ ເຂົາ  ແລະ ສົ່ງ ເສີມ ໃຫ້ ໜຸ່ມ ສາວ ມີ ຄວາມ ພໍ ໃຈ ຮ່ວມ ເພດ ສໍາພັນ  ແບບ 
ອຶ ກກະ ທຶກ ຂຶ້ນ
ພວກ ເຂົາຮູ້ສຶກ ວ່າເປົ້າ ໝາຍ ຂອງ ທ່ານຈະ ເປັນ ການ ບັງຄັບຊີວິດ ການ ເປັນ ຢູ່. ທໍາລາຍສັບ ສີນ ຫຼື ທັບ ມ້າງ •	
ຈຸດ ຢຶນທາງ ສັງຄົມ. ຍົກ ຕົວຢ່າງ  ເຈົ້າ ຂອງ ຮ້ານ ຂາຍ ຢາອາດ ຈະ ຕ້ານກັບການ ບໍລິການ ເພື່ອ ສຸຂະພາບ 
ຖ້າ ຫາກ ເຂົາ ເຈົ້າ ເຊື່ອວ່າ ພວກ ເຂົາ ຈະເສຍ ທຸລະ ກິດ ຖ້າ ຫາກ ຊາວ ໜຸ່ມໄດ້ ຮັບ ຢາ ໂດຍ ບໍ່ ໄດ້ ເສຍ ຄ່າ ຫຼື 
ວ່າສາມາດ ຊື້ ດ້ວຍ ລາຄາ ຕໍ່າ.

ການ ສ້າງ ຂະ ບວນການ ແມ່ຍິງ ເພື່ອ ສຸຂະພາບ

ຂ້ອຍບໍ່ຮູ້ວ່າເປັນຍ້ອນ
ຫຍັງພວກເຂົາຕ້ອງການ
ໂຮງໝໍໂດຍສະເພາະ
ເມື່ອມັນມີໂຮງໝໍແລ້ວຢູ່

ໃນເມືອງ

ເງິນບໍ່ເກີດຂື້ນຄືຕົ້ນ
ໄມ້ໃຜເດນໍເປັນຜູ້ຄິດທີ່
ຈະຈ່າຍໃນວຽກນີ້

ຂ້ອຍໄດ້ຍິນວ່າພວກ
ເຂົາຈະເຊົາການໃຫ້ຖົງ
ອະນາໄມລ້າໆ.ຂ້ອຍບໍ່
ຕ້ອງການຢາກໃຫ້ລູກ
ສາວຂ້ອຍມາທີ່ນີ້ເລີຍ!.
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ອີກ ວິທີ ໜຶ່ງ ຜູ້ ເຂົ້າ ຝຶກ ອົບຮົມ ຫຼາຍ ທ່ານສາມາດ ຊ່ວຍ ທ່ານ  ເພາະວ່າ ເຂົາ ເຈົ້າຮູ້ສຶກ ເຂັ້ມ ແຂງ  ແລະມີ 
ພະລັງ ໂດຍ ການ ຊ່ວຍ ເຫຼືອ ຂອງ ທ່ານ.  ການຈັດ ຕັ້ງ ນໍາພາ ຂອງ ທ່ານສາມາດ ເຕົ້າ ໂຮມ ເອົາ ພັນທະ ມິດ ມາ ເຂົ້າ 
ຮ່ວມ. ພັນທະ ມິດ ໃໝ່ ມາ ເຂົ້າ ຮ່ວມຜູ້ ທີ່ ເຫັນ ດີ ເຫັນ ພ້ອມ ນໍາເປົ້າ ໝາຍ ຂອງ ທ່ານລວມທັງ ຜູ້ ອື່ນໆ ຜູ້ ໄປ ຕາມ 
ໂຄງການ ເພື່ອເຫດ ຜົນ ພາກ ປະຕິບັດ ຕົວ ຈິງ.
ຜູ້ ເຂົ້າ ຝຶກ ອົບຮົມ ສາມາດ ຊ່ວຍ ທ່ານ ຍ້ອນ ວ່າ ພວກ ເຂົາ ເຈົ້າ:

 ໄດ້ ຮັບ ຜົນ ປະ ໂຫຍ ດ ໂດຍ ກົງ ຈາກ ເປົ້າໝາຍ ຂອງ ທ່ານ ຍົກ ຕົວຢ່າງ ນັກ ສຶກສາມີ ຄວາມ ກະຕືລຶລົ້ນ ກັບ •	
ແນວ ຄິດ ເຫັນ ເພື່ອ ສ້າງ ໂຮງໝໍ ຊາວ ໜຸ່ມ  ໂດຍ ການ ບໍລິການກັບ ສິ່ງ ທີ່ ພວກ ເຂົາ ຕ້ອງກາ ນ  ແລະເຊື່ອ ໝັ້ນ 
ຕໍ່ການ ປີ່ນປົວ  ແລະເຊື່ອ ໝັ້ນ ຕໍ່ ການ ປ່ຽນ ແປງ.
ຕ້ອງການ ຢາກມີ ສ່ວນ ຮ່ວມ ຂອງ ການ ປ່ຽນ ແປງວຽກ ງານ, ກິດຈະກໍາ ເພື່ອ ສຸຂະພາບລວມທັງຄວາມ •	
ພະຍາຍາມ  ເພື່ອ ປັບປຸງ ການເຂົ້າ ເຖິງ ການ ບໍລິການ ປິ່ນປົວ, ຈະ ຊ່ວຍ ໂຮງໝໍ ຊາວ ໜຸ່ມ  ແລະ ໂຮງໝໍ ອື່ນໆ  
ໃນ ຊຸມ ຊົນ ຜູ້ ທີ່ ເປັນ ຫ່ວງ ຕໍ່ ຊາວ ໜຸ່ມ ພວກ ເຂົາ ເຈົ້າ ຕ້ອງການ ຢາກ ໃຫ້ ຊຸມ ຊົນ  ແລະໂລກເປັນ ສະຖານ ທີ່ 
ທີ່ ດີ ຂື້ນ  ແລະສ້າງ ໂອກາດ ໃຫ້ ພວກ ເຂົາໄດ້ ຮັບ ການສະໜັບສະໜູນ.
ສາມາດ ເຫັນ ໄດ້ສາຍ ພົວພົນລະຫວ່າງ  ເປົ້າ ໝາຍຂອງ ທ່ານ  ແລະຂອງ ພວກ ເຂົາ- ເຖິງ ແມ່ນ ວ່າ ເປົ້າ ໝາຍ •	
ຈະ ແຕກ ຕ່າງ ຍົກ ຕົວຢ່າງ ນາງພະຍາບານມີ ວຽກ ເກີນ ແຮງທີ່ ໂຮງໝໍອາດ ຈະ ເຫັນ ໂຮງໝໍ ໂຮງຮຽນ  ເປັນ 
ວິທີ ການທີ່ ຈະ ຫຼຸດຜ່ອນການ ເຮັດວຽກ ເກີນ ແຮງ ເຂົາ ເຈົ້າ  ເພື່ອ ປັບປຸງສຸຂະພາບ ຂອງ ແຕ່ລະຄົນ . ການ 
ຊ່ວຍ ເຫຼືອ ການຈັດ ຕັ້ງ ສາ ມາດ ປູກ ຈິດ ສໍານຶກຊຸມ ຊົນ ເພີ່ມຂື້ນ ກ່ຽວ ກັບ ບັນຫາ ທີ່ ພວກ ເຂົາ ປະ ເຊີນ.
ຢາກ ເຫັນ ວ່າ ມັນ ເປັນ ວຽກ ທີ່ ອໍານວຍ ໃຫ້. ບາງ ເທື່ອ ຜູ້ ຊ່ວຍ ເຫຼືອອາດ ຈະ ບໍ່ ເຊື່ອ  ໃນ  ເປົ້າ ໝາຍ ຂອງ ທ່ານ  •	
ແຕ່ ເຫັນ ວ່າ ມັນ ມີ ການ ຕໍ່ສູ້ ໃນ ນາມ ທ່ານ ນັ້ນຈະ ນໍາ ຜົນ ປະ ໂຫຍ ດມາ ໃຫ້. ຍົກ ຕົວຢ່າງ ພະນັກງານ 
ກະຊວງ ສຶກສາອາດ ຈະ ບໍ່ ເຫັນ ດີ  ເຖິງ ຄວາມ ຈໍາ ເປັນໂຮງໝໍ  ໂຮງຮຽນ.  ແຕ່ ຫຼັງ ຈາກ ນັ້ນ  ໄດ້ ເຫັນວ່າວິຊາ 
ສະ ເພາະທາງ ດ້ານ ສຸຂະພາບ, ນາຍຄູ, ພໍ່ໍ ແມ່ ນັກຮຽນສະໜັບສະໜູນບົດ ສະ ເໜີ ໂຄງການ  ພວກ ເຂົາ 
ຈະ ຊ່ວຍ ເຫຼືອ ເພື່ອ ຫຼີກ ເວັ້ນຂໍ້ ຂັດ ແຍ້ງ  ແລະສາມາດ ຍາດ ໄດ້ຜົນ ງານໄປ ໃນ ທາງ ບວກ  ແລະມີ ກຽດ ສັກ ສີ 
ຊື່ ສຽງ  ໃນ ການ ແກ້ ໄຂ ບັນຫາ

ການ ພັດທະນາ ແຜນ ຍຸດ ທະ ສາດ ເພື່ອ ການ ປ່ຽນ ແປງ

ຂ້ອຍ ພາກພູມ ໃຈ 
ໃນຕົວ ເຂົາ  ເດັກນ້ອຍ 
ພວກ ເຮົາ ພວມ ກໍາລັງ 
ເຮັດ ວຽກໜັກ ເພື່ອ 
ເຮັດ ໃຫ້ ຊຸມ ຊົນ ມີ 
ສຸຂະພາບ ທີ່ ດີ ຂຶ້ນ

ຂ້ອຍ ຍັງ ກັງວົນ ນໍາ 
ເດັກນ້ອຍ ຂ້ອຍ-  ແຕ່ວ່າ 
ເດັກ ໄວ ສິບ ປີ  ກໍມີ ການ 
ຕັ້ງ ທ້ອງ ແລ້ວ ນັ້ນ ແມ່ນ 
ບັນຫາ ທີ່ ຈະ ຕາມ ມາ . 

ແຕ່ ວ່າ  ທາງ ໂຮງໝໍ ອາດ 
ຈະ ຊ່ວຍ ພວກ ເຂົາ ໄດ້.

ແຜນ ທີ່ ເລື່ອງ ອໍານາດ (ໜ້າ ຕໍ່ ໄປ) ສາມາດ ຊ່ວຍ ທ່ານ ວາງ ແຜນ ຍຸດ ທະ ສາດ  ໂດຍ ການ ກໍານົດ ພັນທະ 
ມິດ ຂອງ ທ່ານ  ແລະ ຜູ້ຂັດ ແຍ້ ງລວມທັງປະຊາຊົນຜູ້ທີ່ ເປັນກາງ  ແລະບໍ່ ອອກ ຄວາມ ຄິດ ເຫັນ.
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 ແຜນ ກໍາ ອໍານາດສາມາດນໍາ ໃຊ້ ເພື່ອສ້າງ ຍຸດ ທະ ສາດ ,  ເພື່ອ ກໍານົດພັນທະ ມິດ ທີ່ສໍາຄັນ  ແລະ ເພື່ອ ສ້າງ  
ແຜນປະຕິບັດ ງານ ເພື່ອ ກ້າວ ໄປ ຫາ ເປົ້າ ໝາຍ ສະ ເພາະ. ຕົວຢ່າງ ນີ້;  ແມ່ນ ສະ ແດງ ໃຫ້ເຫັນ ວິທີການ  ທີ່ 
ກຸ່ມ ຊາວ ໜຸ່ມ ເຮັດ ວຽກຮ່ວມ ກັນ ເພື່ອ ປັບປຸງ ການບໍລີ ການ ສຸຂະພາບສໍາລັບ ບາງ ກຸ່ມ ຊາວໜຸ່ມ ທີ່ ນໍາ ໃຊ້ 
ແຜນ ກໍາ ອໍານາດ.

ກິດຈະກໍາ ນີ້ ສາມາ ດນໍາ ໃຊ້ ໃນ ການ ເປີດ ຊຸດ ຝຶກ ອົບຮົມ ຕ່າງໆ  ເພື່ອ ໃຫ້ ກຸ່ມ ສາ ມາດເກັບ ກໍາ ຂໍ້ ມູນ ຂ່າວ 
ສານເຂົ້າ ມາ ໂຮມ ກັນ  ແລະ ເພີ່ມ ເຂົ້າ ໃນ ແຜນ ທີ່:

ຂຽນ ລາຍການ ປ່ຽນ ແປງທີ່ ເຈົ້າ ຊອກ ເຫັນ   ຢູ່ໃນ ເຄິ່ງ ກາງ ເຈ້ຍ ແຜ່ນ ໃຫຍ່ ຍົກ ຕົວຢ່າງ ສ້າງ ໂຮງໝໍ ປະຈໍາ 
  ໂຮງຮຽນ:  ແຕ້ມ ວົງ  ອ້ອມ ໄວ້.

ກໍານົດ ສະ ຖາ ບັນທີ່ ມີ ອໍານາດ ບໍລິຫານຄຸ້ມ ຄອງການ ປ່ຽນ ແປງ ນີ້  ແລະຂຽນສິ່ງ ເຫຼົ່າ ນີ້ອ້ອມ ວົງມົນ  ຍົກ 
ຕົວຢ່າງ ອໍານາດ ປົກຄອງ ໂຮງຮຽນ ”ສະມາຄົມ ພໍ່ ແມ່ ນັກຮຽນ” ຫຼື ”ກະຊວງ ສຶກສາ.”  ແຕ້ມ ວົງ ຮອບ ທີ 
ສອງ ອ້ອມ ພວກ ເຂົາ.

ຄິດ ວ່າ ມີ ຄົນ ຈໍານວນ ໜ້ອຍ ໜຶ່ງທີ່ ພົວພັນ ກັບ ສະ ຖາ ບັນ ເຫຼົ່າ ນີ້  ແລະຂຽນຊື່ ຫຼື ຕໍາ ແໜ່ ງ  ເຊັ່ນ ວ່າ ” ຫົວໜ້າ 
ໂຮງຮຽນ” ”ຜູ້ນໍາ ພໍ່ ແມ່” ຫຼື ກະຊວງ ສຶກສາຜູ້ແຕ່ງ ຕັ້ງຈາ ກະຊວງ ສຶກສາ - ຢູ່ ນອກ ວົງ ອ້ອມ. ນີ້ ແມ່ນ ເປົ້າ 
ໝາຍ ຕົ້ນຕໍ  ເພື່ອ ການຈັດ ຕັ້ງ ຂອງ ທ່ານ.

ປຶກສາ ສົນທະນາ ເບິ່ງ ວ່າ ຜູ້ ເຂົ້າ ຝຶກ ອບຮົມ  ເຫຼົ່ານີ້ ສາມາດ  ໃຫ້ການ ຊ່ວຍ ເຫຼືອ (+) ຫຼື ຕ້ານ (-) ກ່ຽວ ກັບ 
ການ ປ່ຽນ ແປງ ທີ່ ເຈົ້າ ຊອກ ມາ. ຈົ່ງ ຕື່ມ (+)ຫືຼ  (-)  ເປັນ ເຄື່ອງ ໝາຍ ໄວ້  ໃກ້ ກັບ ຊື່ ຫຼື ຕໍາ ແໜ່ ງ. ແຕ້ມ ເສັ້ນ 
ເປັນ ວົງມົນ ອ້ອມ ໄວ້

ຄິດ ວ່າ ຜູ້ ເຂົ້າ ຝຶກ ອົບຮົມ ທີ່ ມີ ອິດ ທິພົນ ຕໍ່ ແຕ່ລະຄົນທີ່ ຄັດ ຄ້ານ ຫຼື  ຜູ້ ບໍ່ ອອກ ຄວາມ ຄິດ ເຫັນ  ແລະຂຽນ ຊື່ 
ຫຼື ຕໍາ ແໜ່ ງໃນ ວົງ ລ້ອມ  ໃໝ່ ຕົວຢ່າງ ກຸ່ມ ຊາວ ໜຸ່ມອາດ ຂຽນ “ ແພດ ທ້ອງ ຖີ່ ນ”,  “ຜຸ້ນໍາ ສາສະໜາ” ຫຼື 
“ຜູ້ ຕາງ ໜ້າກະຊວງ ສາທາລະນະ ສຸກ” ນີ້ ແມ່ນ ເປົ້າ ໝາຍ ທີ ສອງ  ເພື່ອຈັດ ຕັ້ງ ປະຕິ ດ ແຜນການຂອງ ທ່ານ  
ແຕ້ມ ເສັ້ນ ຕິດ ຕໍ່ ກັບ ກຸ່ມ ບຸກຄົນ ເຫຼົ່ານີ້ກັບ ກຸ່ມ ອື່ນໆ ທີ່ ມີ ການ ພົວພັນ ກັນ.

ການ ສ້າງ ຂະ ບວນການ ແມ່ຍິງ ເພື່ອ ສຸຂະພາບ

ກດິຈະກາໍ. ສ້າງ ແຜນ ລວມພະລັງ.

1

2

3

ນາງ ພະຍາ ບານ ປະຈໍາ ໂຮງ ໝໍ ນີ້ ບໍ່ ມີ 
ເວລາ ພຽງພໍ ທີ່ ຈະ ຢ້ຽມ ແຕ່ ລະ ຄົນ ທີ່ 
ເຂົ້າ ມາ ແຕ່ ລະ ມື້ ພວກ ເຂົາ ອາດ ຊ່ວຍ 
ພວກ ເຮົາ ສະ ແດງ ໃຫ້ ກະຊວງ ສຶກສາ 
ເຫັນ ວ່າ ນັກ ສຶກສາ ຕ້ອງການຮັບ ການ 

ຊ່ວຍ ເຫຼືອ ຈາກຫຼາຍ ແຫຼ່ງ.

4

5
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ປຶກສາ ສົນທະນາ ກັນ ວ່າຜູ້ ຄົນ ເຫຼົ່າ ນີ້    ເປັນ ຜູ້ ສະໜັບສະໜູນ (+),  (-)   ຜູ້ ບໍ່ ອອກ ຄວາມ ຄິດ ເຫັນ (?) 
  ແລະ ຂຽນ ສັນຍານ ໝາຍຖັດຈາກ ສື່ ຂອງ ເຂົາ.

ທວນ ເບິ່ງ ແຜນ ທີ່ຄືນ ຢ່າງຮອບ ຄອບ   ແນະນໍາ ກຸ່ມ ໃຫ້ ພິຈາລະ ນາຄໍາ ຖາມ ຕ່າງ ໆ ເຫຼົ່າ ນີ້: ພັນທະ ມິດ ຢູ່ ໃສ? 
(ໝາຍ ເຖງິ ປະຊາຊນົ ໃຫກ້ານສະໜບັສະໜນູ)? ພວກ ເຂາົ ຢູ່ ໃກ້ ສໍານກັງານທີ່ ມີ ອໍານາດ ສິ່ງ ທີ່ ພວກ ເຂົາ 
ຕ້ອງການ ປ່ຽນ ແປງໄກ ໃກ້ ປານ ໃດ?  ໂອກາດ ທີ່ ດີ ສຸດ ເພື່ອ ຈະ ໄດ້ ໃກ້ ຊິດ ກັບ ບຸກຄົນ ສໍາຄັນ ທີ່ ເຮັດ ວຽກ 
 ໃນ ສະ ຖາ ບັນ ເຫຼົ່າ ນັ້ນ? ມັນ ຈະ ເປັນ ການ ຊ່ວຍ ທີ່ ດີ ບໍ ທີ່ ຈະ ພິຈາລະນາເລື່ອງ ຜົນ ປະ ໂຫຍ ດ  ແລະສ່ຽງ ໄພ 
ຂອງ ການ ຊ່ວຍ ເຫຼືອ ຂອງ ທ່ານ ເພື່ອ ບຸກຄົນ ຕ່າງໆ  ແລະສໍານັກງານ ສະ ຖາ ບັນຕາມ ແຜນ ທີ່ ອໍານາດ. 
ຕ້ອງ ເຂົ້າ ໃຈ ວ່າ ເປັນ ຫຍັງ ພວກ ເຂົາ ຈຶ່ງ ຄັດ ຄ້ານ ຕໍ່ ຄວາມ ພະຍາຍາມ ທີ່ ຈະ ຊ່ວຍ ທ່ານ ສ້າງ ແຜນ ຍຸດ ທະ 
ສາດ ທີ່ ເວົ້າ ເຖິງ ການ ແກ້ ໄຂ ສີ່ ງທ້າ ທາຍ ຕ່າງໆ ທີ່ ພວກ ເຈົ້າ ຈະ ປະ ເຊີນ

ໂດຍ ນໍາໃຊ້ ຂໍ້ ມູນ ຂ່າວສານ ທີ່ ທ່ານ ໄດ້ ເກັບ ກໍາມາ, ຈົ່ງ ນໍາ ໃຊ້ ສ້າງ ແຜນການ ເພື່ອ ຊ່ວຍ ພັນທະ ມິດ ຜູ້ ທີ່ ຈະ 
 ຊ່ວຍ ພວກ ເຈົ້າບັນດານ ສ່ວນ ບຸກຄົນ  ແລະສໍານັກງານທີ່ ພວກ ເຈົ້າ ຕ້ອງການ ໃຫ້ ຮ່ວມ ກັບ ຝ່າຍ ພວກ 
ເຈົ້າ  ເພື່ອ ຈະ ໄດ້ ເຮັດ ສໍາ ເລັດຕາມ ເປົ້າ ໝາຍ

ພັດທະນາ ແຜ ນຍຸດ ທະ ສາດ ເພື່ອ ເຮັດ ການ ປ່ຽນ ແປງ

ກດິຈະກາໍ. ແຕ້ມ ແຜ່ນ ທີ່ ອໍານາດ

6

7

8

ທວນຄນືກດິ ຈະ ກໍາ ການ ສາ້ງ ແຜນ ກໍາ ອໍານາດຢາ່ງໜອ້ຍສອງ ສາມ ເດອືນ ເທື່ອ ໜຶ່ງ.  ມນັ ຍງັແມນ່ ວທິ ີການ 
 ທີ່ ດີທີ່ ຈະ ສືບ ຕໍ່ ປະ ເມີນ ຜົນວ່າ ແຜນ ຍຸດ ທະ ສາດ ນັ້ນ ຖືກ ນໍາ ໄປໃຊ້ ໄດ້ ຫຼື ບໍ  ແລະປັບປຸງແຜນການ ຂອງ ທ່ານ ພ້ອມ 
ທັງແຜນ ຂອງ ພັນທະ ມິດ

ປ່ຽນ ແປງ 
ສິ່ງ ທີ່ ພວກ ເຮົາ

 ຕ້ອງການ
 ສ້າງ ໂຮງໝໍ ໃຫ້ ແກ່ 

ຊາວ ໜຸ່ມ
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ຜູເ້ຮດັວ

ຽກໃນອົງການຈັດຕັ ງຕ່າງໆ
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ຍຸດທະສາດຕ່າງໆ ເພື່ອການຈັດຕັ້ງ
ເມື່ອ ນາງ ຄໍາ ລາ, ນາງ ອາ ເຢດສາ  ແລະນາງ ລີລາ  ໄດ້ ເລີ່ມ ປຶກສາ ສົນທະນາ ຮ່ວມກັນກ່ຽວ ກັບ ບັນຫາ ສຸຂະ 
ພາບ. ພວກ ເຂົາ ໄດ້ ເວົ້າບາດກ້າວ ທໍາ ອິດ ແມ່ນ ບາດກ້າວ ເຮັດ ການຈັດ ຕັ້ງ ພວກ ເຂົາ ອອກ ຈາກຄວາມ ເປັນ  
ຢູ່ ແບບ ໂດດດ່ຽວ  ແລະເລີ່ມ ສ້າງ ຄວາມ ເຂົ້າ ໃຈເລື່ອງ ບັນຫາ ຄອບຄົວ ທີ່ ພວກ ເຂົາປະ ເຊີນ ໜ້າ ຢູ່. ຈາກ ນັ້ນ  ພວກ 
 ເຂົາ  ໄດ້ ພົບ ຂໍ້ ຂັດ ແຍ້ ງກັບ  ປວງ ຊົນ ທີ່ ໂຮງໝໍ  ແລະ ຫ້ອງການ ແຮງ ງານ  ປະຊາຊົນ ມີ ອໍານາດ ທີ່ ຈະ ຊ່ວຍ ພວກ 
ເຂົາ  ໃຫ້ມີ ການ ປ່ຽນ ແປງສະພາບ ການ ເຮັດ ວຽກ ຂອງ ພວກ ເຂົາ  ແລະສາມາດ ເຂົ້າ ຫາການບໍລິການ ເພື່ອ ສຸຂະ 
ພາບ.  ໃນ ເມື່ອ ເວລາ ທີ່ ພວກ ເຮົາ ເຮັດ ວຽກກັບອົງການ  ຊິ ວາ (SEWA) ພວກ ເຂົາໄດ້ ສ້າງ ແຜນ ຍຸດ ທະ ສາດ 
ຈໍານວນ ໜຶ່ງ  ແລະສາມາດ ນໍາ ໃຊ້ ສໍາ ເລັດ ຕາມ ເປົ້າ ໝາຍ.

ສ້າງ ຄວາມ ເປັນ ໜຶ່ງ ດຽວ  ຖ້າ ຫາກ ວ່າ  ນັກ ການ ເມືອງ  ແລະພະນັກງານ ການ ແພດ ຫາກ ຮ່ວມ ມື  ແລະຍອມຮັບ 
ຮູ້ ກັນ, ກຸ່ມ ສາມາດ ຕົກລົງ ເປັນ ໜຶ່ງ ດຽວ ກັນ ທີ່ ຈະ ສ້າງ ການ ປ່ຽນ ແປງ ທີ່ ແຕ່ລະຄົນ ຕົກລົງ ເຫັນ ດີ  ໂດຍ ບໍ່ ມີ ການ 
ຂັດ ແຍ້ ງ ໃດໆ.  ແນວທາງ ປະຕິບັດ ນີ້ ຈະ ສ້າງ ຄວາມ ງ່າຍດາຍກວ່າ ວິທີ ການປະຕິບັດ ອື່ນໆ  ແຕ່ ມັນ ສາມາດ 
 ເດີນ ໄດ້  ຖ້າ ຫາກ ແຕ່ລະຄົນ ຜູ້ ທີ່ ໄດ້ ຕົກລົງ ເຫັນ ດີ ຮ່ວ ມກັນ  ວ່າຕ້ອງການ ປ່ຽນ ແປງ  ເປັນ ສີ່ ງທີ່ ຈໍາ ເປັນ. ເມື່ອ ນາງ  
ຄໍາ ລາ, ນາງ ອາ ເຢດສາ  ແລະນາງ ລີລາ  ໄດ້ ພະຍາຍາມສ້າງ ຄວາມ ເປັນ ໜຶ່ງ ດຽວ ກັບ ພະນັກງານ ການ ແພດ 
ຢູ່ ທີ່ ໂຮງໝໍ  ແລະຫ້ອງການ ແຮງ ງານ ຂອງ ລັດຖະບານ,   ແຕ່ ກໍ ເຫັນ ວ່າ ພວກ ເຂົາ ບໍ່ ສາມາດ ເຮັດ ໄດ້. ດັ່ງ ນັ້ນ  
ພວກ ນາງ ໄດ້ ບັງ ຄັບ ໃຫ້ ພວກ ເຂົາ  ເຂົ້າ ຮ່ວມ ຟັງ -  ດັ່ງ ນັ້ນ ຈຶ່ງ ຮູ້ ວ່າ ນີ້ ແມ່ນ ”ການ ກໍາ ອໍານາດ”

ການ ກໍາ ອໍານາດ. ບາງ ເທື່ອກຸ່ມກໍ ຕ້ອງການນໍາ ເອົາ ອໍານາດ ອອກ ຈາກຄົນ ຜູ້ ທີ່ ຄວບ ຄຸມ  ການ ຕັດສິນ ບັນຫາ. 
ພວກ ເຂົາ ເຮັດ ວິທີ ການ ນີ້  ໂດຍ ໃຊ້ ກໍາລັງ ແຮງ ຂອງ ການ ລວມໝູ່  ແລະ ກໍາລັງ ປວງ ຊົນ  ເພື່ອ ບັງຄັບ ຜູ້ ມີ ອໍານາດ 
ປະຕິບັດ ຕາມ. ວຽກ ນີ້ ເດີນ ໄດ້ ຢ່າງ ໃດ?  ເປັນ ຫຍັງຜູ້ ມີ ອໍານາດ ຈຶ່ງ ຍອມ ເຮັດ ບາງ ຢ່າງ ຫຼື ທຸກ ຢ່າງ  ທີ່ ເຂົາ ຄອບ  
    ຄອງ ກວດກາວ່າ  ແມ່ນ ຫຍັງ ເກີດ ຂື້ນ? ສ່ວນ ຫຼາຍຜູ້ ທີ່ ມີ ອໍານາດມັກຈະ 
     ໄດ້ ຂຶ້ນ ໜ້າ ທີ່, ບໍ່ ແມ່ນ ຍ້ອນ ວ່າ ພວກ ເຂົາ ໄດ້ ຖືກ ຊັກ ຊວນ  ໂດຍ ການ  
    ໂຕ້ ຖຽງ ທາງ ດ້ານ ແນວ ຄິດ  ແຕ່ ກໍ ຍ້ອນ ວ່າການ ໜິບຮັດ ຂອງ ປວງ ຊົນ 
     ໜິບຮັດ ບໍ່ໃຫ້ ເຂົາ ອອກ ໂດຍ ບໍ່ ມີ ທາງເລືອກ. ພວກ ເຂົາ ຮັບ ຮູ້ ວ່າຄຸນຄ່າ  
     ຂອງ ພວກເຂົາບໍ່ ໃຫຍ່ ກວ່າຄຸນຄ່າ ທີ່ ເຂົາ ໄດ້.  ເມື່ອ ນາງ ຄໍາ ລາ,  
      ນາງ ອາ ເຢດສາ  ແລະນາງ ລີລາ  ໄດ້ ໄປ ຫ້ອງການ  
      ແຮງ ງານ ແຫ່ງ ລັດ ພະນັກງານ ປະຈໍາທີ່ ນັ້ນ ບໍ່ ໄດ້  
      ເສຍອໍານາດ ຫຍັງ  ພຽງ ແຕ່ ແນະນໍາ ໃຫ້ ພວກ ເຂົາ  
      ອອກ ໜ ີໄປ ກອ່ນ.     ແຕ ່ວາ່ເມື່ອ ແມຍ່ງິໄດ ້ສ້າງ ກຸມ່ ຈດັ  
      ຕັ້ງ ໃຫຍ່ ທີ່ ແໜ້ນໜາ ແລ້ວ  ພວກ ເຂົາ ໄດ້ ສະ ແດງ ໃຫ້  
      ເຫັນ  ແລະຈະ ແຈ້ງວ່າ ພວກ ເຂົາ ບໍ່ ພຽງ ໜີ ໄປ ລ້າໆ,  
      ທ່ານເລາະຂາ ຫ້ອງການ ແຮງ ງານ  ໄດ້ ຍອມຮັບ 
       ບາງ ອໍາ ນາດ.  ທ່ານ ໄດ້ ຍອມຮັບ ເອົາຂໍ້ ຮຽກຮ້ອງ  
      ຂອງ ພວກເຂົາ  ແລະ ກຸ່ມ ແມ່ຍິງ ກໍ ໄດ້ ກໍາ ອໍານາດ.

ເມື່ອ ໂຮງງານ ຜະລິດ ເກີບ ທີ່ ຮົນ ດູຣາດ ຖຶກປິດ ໃນ ປີ 2010, 

ລູກຈ້າງ ສ່ວນ ໃຫຍ່ ທີ່ ເປັນ ເພດ ຍິງ,  ໄດ້ ຖຶກວ່າ ຈ້າງ ຕໍ່ ໂດຍ ບໍ່ ໄດ້ ຈ່າຍ
 ເງິນ 2 ລ້ານ ໂດ ລາ ທີ່ ເປັນ ເງິນ ສ່ວນ ລວມຂອງ ພວກ ເຂົາ. ຫຼັງ ຈາກ ໜຶ່ງ ປີ ທີ່ ເກີດ ມີ ການ ປະ ທ້ວງ  ໂດຍ ກໍາມະ 
ກອນ  ແລະພັນທະ ມິດ ທີ່ ຕ່າງປະ ເທດ,  ເຈົ້າ ຂອງ ບໍລິສັດ ຈຶ່ງຈ່າຍ ເງິນ ທີ່ ເຂົາ ເກັບ ໄວ້   ແລະ ໃຫ້ການ ຮັບປະກັນ ໄພ 
ສຸຂະພາບ ເປັນ ເວລາໜຶ່ງ ປີ.

ການ ສ້າງ ຂະ ບວນການ ແມ່ຍິງ ເພື່ອ ສຸຂະພາບ
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ການ ສ້າງ ອໍານາດ:  ເມື່ອ ເວລາ ທີ່ ຜູ້ ຈັດການການຈັດ ຕັ້ງ ປະຕິບັດທີ່ ດີ  ໄດ້ ສ້າງ ຄວາມ ເປັນ ເອກະ ພາບ ຫຼື  ກໍາ 
ອໍານາດ ຍັງ ມີ ບາງ ສະຖານ ທີ່ ທີ່ ກຸ່ມ ຕ້ອງການ ທີ່ ຈະ ສ້າງ  ໂຄງ ປະກອບ ການຈັດ ຕັ້ງ ໃໝ່ ຢູ່ ນອກ ຫ້ອງການ ຂອງ 
 ພະນັກງານ ຊ່ອງ ຂອງການຈັດ ຕັ້ງ ພະນັກງານ  ເຖິງ ແມ່ນ ວ່າ ອົງການ ຊິ ວາ (SEWA)  ໄດ້ ບັງ ຄັບ  ເລຂາທິການ 
ຫ້ອງການ ແຮງ ງານ  ເພື່ອ ສະ ໜັນບສະ ໜູນຂະ ບວນການ ຕໍ່ສູ້ ຂອງ ເຂົາ ເຈົ້າ  ແລະ ແຕ່ ວ່າ ພະນັກງານ ການ ແພດ   
ໄດ້ ຕັ້ງ ໃຈ ເຂົ້າ ເຮັດ ວຽກ ກ່ຽວ ການ ບາດ ເຈັບ  ແລະບັນ ຫາສຸຂະພາບ,  ແມ່ຍິງ ທຸກ ຍາກ ຢູ່ອາ ເມ ດາ ບາດ (Ahme 
dabad) ກໍ ຍັງ ບໍ່ ທັນ ໄດ້ ຮັບ ຢາ ປິ່ນປົວ ເທົ່າ ທີ່ ຄວນ ຜູ້ ຈັດ ຕັ້ງພວກ ເຂົາ ຕ້ອງການ ແຜນ ຍຸດ ທະ ສາດ. ພວກ 
ເຂົາ ພະຍາຍາມ ສ້າງ ຄວາມ ເປັນ ໜຶ່ງ ດຽວກັບ ບໍລິສັດ ການ ຢາ  ໂດຍ ສະ ເໜີ ໃຫ້ ຫຼຸດຜ່ອນ ລາຄາ ຫຼື  ພວກ ເຂົາ 
ສ້າງ ອໍານາດ ໂດຍ ໂຄງ ປະກອບ ຕ່າງ ໆ ທັງ ມວນ -  ເປັນ ການ ຮ່ວມ ມື  ທີ່ ສາມາດ ຊື້ ຢາ ໃນ ລາຄາ ຖືກ  ໃນ ລາຄາ 
ຂາຍຍົກ  ແລະຂາຍຍ່ອຍ ຢ່າງ ຍຸດຕິ ທໍາ.

ການຈັດ ຕັ້ງ ເພື່ອ ສິ່ງ ທ້າ ທາຍ ຂອງ ແນວ ຄິດ ປວງ ຊົນ ກ່ຽວ ກັບ ການ ບໍລິການ ດ້ານ ສຸຂະພາບ ( ເພື່ອ 
ອັນ ອື່ນ ອີກ) ສາມາດ ເປັນ ສາ ເຫດ  ເບື້ອງ ຫຼັງຂອງ ຂະ ບວນການຈັດ ຕັ້ງ  ໂດຍ ຝ່າຍ ຕົງ ກັນ ຂ້າມ ເພື່ອ ທໍາລາຍ 
ກຸ່ມ   ແລະຈຸດປະສົງ ຂອງ ພວກ ເຂົາ.  ໂດຍ ການ ສ້າງ ຄວາມ ເປັນ ໜຶ່ງ ດຽວ ອີກ  ໂດຍ ການວາງ ເປົ້າ ຫາ ໝາຍ ທີ່ ຈະ  
ກໍາ ອໍານາດຈາກ ບຸກຄົນ  ແລະອົງ ການຈັດ ຕັ້ງ ຕ່າງໆ ຫຼື  ໂດຍ ແນະນໍາ ທິດ ທາງ ເພື່ອ ສ້າງ ອໍານາດ ໃໝ່, ທ່ານ  
ອາດ ຈະ ປະ ເຊິ ນກັບ ການ ຕ້ານ ຄືນ, ຄວາມນະ ອາຍ, ການ ສ່ຽງ ຂອງ ບຸກຄົນ ຫຼື ການ ຂົ່ມຂູ່ ທາງຮ່າງກາຍ. ນີ້ 
ແມ່ ນຄວາມ ອຶດ ອັດ  ແລະ ເບື່ອ ໜ່າຍ  ເພື່ອ ກຸ່ມ  ແລະແຕ່ລະຄົນ ທີ່ ປະກອບ ສ່ວນ. ຢ່າງ ໃດ ກໍ ຕາມ ປະຊາຊົນ ໄດ້ 
ມີຄວາ ມ ໄວ້ ວາງ ໃຈ ຫຼາຍ ມີ ການ ຮ່ວມ ມື ຫຼາຍ ຕື່ມ  ແລະມີ ການ ປະດິດ ຄິດ ສ້າງ ທີ່ ຈະ ຕອບ ຮັບ.

 ເຖິງ ແມ່ນ ວ່າການ ຕໍ່ສູ້ບໍ່ ຫຍຸ້ງຍາກ ປານ ໃດ  ປະຊາຊົນ ໄດ້ ປ່ຽນ ແປງ ທີ່ ໄດ້ ຮ່ວມ ເຂົ້າ ໃນ ການຈັດ ຕັ້ງ. 
ພວກ ເຂົາ ເຈົ້າ  ໄດ້ ສ້າງສາ ຍສໍາພັນ ແບບ ໃໝ່.  ເບິ່ງ ເຂົ້າ ເລິກ ໃໝ່  ໃນການ ມີ ອໍານາດ ຂອງ ເຂົາ ເຈົ້າ  ແລະຂໍ້ ຄິດ ເຫັນ 
ໃໝ່ ກ່ຽວ ກັບ ຄວາມ ເປັນ ໄປ ໄດ້.  ເມື່ອ ເວລາ ກຸ່ມ ໄດ້ ຮັບ ໄຊຊະນະ (ບາງ ເທື່ອ ກໍ ເສຍ ໄຊ)  ໃນ  ສະໜາມ  ແຫ່ງການ 
ຕໍ່ສູ້ ບາງ ແຫ່ງ, ການ ປ່ຽນ ແປງ ຂອງ ທ່ານແມ່ນ ມີ ສ່ວນ ປະກອບ. ທ່ານ ຄວນ ຊ່ວຍ ປະດິດ ຄິດສ້າງ ເງື່ອນ ໄຂ ການ 
ປ່ຽນ ແປງ ໃຫ້ ເລິກ ເຊິ່ງກວ່າ ເກົ່າ.

ການ ສ້າງ ແຜນ ຍຸດ ທະ ສາດ ເພື່ອການຕິດຕໍ່ພົວພັນ
ຕ້ອງ ພົວພັນກັບສະມາຊິກຊຸມ ຊົນ, ພັນທະ ມິດ  ແລະຜູ້ ມີ ສິດ ຕັດສິນກ່ຽວ ກັບ ຂໍ້ ຄິດ ເຫັນ ຂອງ ທ່ານຢ່າງ ຈະ ແຈ້ງ,  
ແຜນການ  ແລະເປົ້າ ໝາຍ ທີ່ ສໍາຄັນ  ເພື່ອ ສ້າງກໍາລັງ ແຮງ  ແລະຄວາມ ມີ ອິດ ທິພົນຕໍ່ ຂໍ້ ຄິດ ເຫັນ ຂອງ ປວງ ຊົນ.

ຮູ້ຈັກ ຜູ້ ຊົມ ຂອງ ທ່ານ
 ເພື່ອ ແຈ້ງ ຂ່າວ, ຊັກ ຊວນ ເອົາປວງ ຊົນ ເຂົ້າ ຮ່ວມ ທ່ານ , ກ່ອນ ອື່ນ ໝົດ ທ່ານຕ້ອງ ເຂົ້າ ໃຈ ວ່າ ປະຊາຊົນ ໄດ້ ຮູ້ ຫຍັງ 
ແດ່ ແລ້ວ, ຄວາມຄິດ ເຫັນ  ແລະຮູ້ສຶກກ່ຽວ ກັບບັນຫາ  ແລະຍ້ອນ ຫຍັງ. ຖ້າ ຫາກ ທ່ານ ມີ ຂໍ້ ມູນ ຫຼາຍ. ການ 
ກະກຽມ ຂອງ ທ່ານ ຍິ່ງ ດີ ຂື້ນ  ເພື່ອ ຈະ ຕອບ ຄໍາ ຖາມ  ແລະແກ້ ໄຂ ບັນຫາ ທີ່ ກ່ຽວຂ້ອງ.

ມັນ ຈະ ຊ່ວຍ ໃຫ້ ຄິດກ່ຽວ ກັບຜູ້ ຊົມຕ່າງໆ ຫຼື ກຸ່ມທີ່ ທ່ານກໍາລັງຂົນຂວາຍ. ມີ ໃຜ ແດ່ ສະ ໜັນ ສະ ໜູນ  
 ແນວ ຄິດ ຂອງ ທ່ານ ແລ້ວ?  ໃຜ ຍັງ ບໍ່ ຕົກລົງ ເຫັນ ດີ ຮ່ວມ?  ໃຜ ຄັດ ຄ້ານ? ຄໍາ ຕອບ ເຫຼົ່າ ນີ້ ສາມາດຊ່ວຍ ທ່ານ 
 ຄົ້ນຄີ ດຫາ ວຽກ ທີ່ ຈະ ເຮັດ  ເພື່ອ ກະກຽມການ ໂຕ້ ຄືນ  ເພື່ອຂົນຂວາຍ ຫາ ຜູ້ ສະໜັບສະໜູນ   ແລະປ່ຽນ ແປງຂໍ້  
ຄິດເຫັນຂອງ ຜູ້ ອື່ນ.

ສ້າງຍຸດ ທະ ສາດ   ເພື່ອຕິດ ຕໍ່ ພົວພັນ
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 ກດິຈະກາໍ. ການ ສ້າງ ແຜນແນວຄວາມ ຄິດ .
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ການ ສ້າງ ແຜນ ທີ່ ຄວາມ ຄິດ ເຫັນ  ແມ່ນ ເປັນ ການ ຊ່ວຍ ໃຫ້ ຄິດ ເບິ່ງ ຄວາມ ແຕກ ຕ່າງ ຂອງຊຸມ ຊົນ  ແລະ  
ເປັນ ວິທີການທີ່ທ່ານສາມາດ ຄວບຄຸມຜູ້ ເຂົ້າ ຮ່ວມ ກອງ ປະຊຸມ ຜູ້ ທີ່ ບໍ່ອອກ ຄວາມ ຄິດ, ຜູ້ ທີ່ຕໍ່ ຕ້ານ ກັບ ແນວ 
ຄິດ ຂອງ ທ່ານ  ແລະຜູ້ ທີ່ ເຫັນ ດີ ເຫັນ ພ້ອມ ນໍາຢ່າງ ກະຕືລື ລົ້ນ   ໃນ ການ ຊ່ວຍ ເຫຼື ອຂອງ ເຂົາ ເຈົ້າ. ກິດຈະກໍາ ນີ້ 
ສາມາດ ຊ່ວຍ ກຸ່ມພັດທະນາຈົດໝາຍ ຂ່າວແກ່ ຜູ້ ຊົມ ແຕ່ລະຄົນ ໄດ້   ແລະ ເປັນ ແຜນໃນ ບາດກ້າວ ຕໍ່ ໄປທີ່ ກຸ່ມ ຈະ 
ໄດ້ ຮຽນ ຮູ້.

ສ້າງ ຂະ ບວນການ ເພື່ອ ສຸຂະພາບ ແມ່ຍິງ

ການ ກະກຽມ:   ໃຫ້ ກຸ່ມທວນຄືນ ແຜນ ທີ່ກ່ຽວ ກັບ ອໍານາດ (ໜ້າ 284) ທີ່ ເຂົາ ເຈົ້າ ໄດ້ ເຮັດ ກ່ຽວ ກັບ ບັນ 
ຫາ. ກະກຽມ ເຈ້ຍ ແຜ່ນ ໃຫຍ່  ແລ້ວ ເຮັດ ເສົາ ຄໍ ລໍາຈາກ ຊ້າຍ ຫາ ຂວາ  ເພື່ອ ພັນທະ ມິດ ທີ່ ມີ ຄວາມ ກະຕືລື 
ລົ້ນ, ພັນທະ ມິດທໍາ ມະ ດາ, ຜູ້ ບໍ່ ອອກ ຄວາມ ຄິດ, ຜຸ້ຄັດ ຄ້ານ ທີ່ ຫ້າວຫັນ.

 ເບິ່ງສະ ຖາ ບັນ ຫຼື ກຸ່ມ ກ່ຽວ ກັບແຜນ ທີ່ ອໍານາດ  ແລະປຶກສາ ສົນທະນາແຕ່ ລະ ບັນຫາ ນີ້,  ແມ່ນ ໝາຍວ່າ   
ແຂງ ແຮງ ປານ ໃດທີ່ ເຂົາ ເຈົ້າຈະ ໄດ້ ຮັບ ການສະໜັບສະໜູນ  ແລະຖືກ ຄັດ ຄ້ານຕໍ່ ຈຸດປະສົງ ຂອງ ທ່ານ. 
ຈົ່ງ ຂຽນ ຊື່ ຂອງແຕ່ ລະ ກຸ່ມໃສ່ ແຖວຄໍລໍາທີ່ ຖືກຕ້ອງ ກັບຄວາມ ຄິດ ເຫັນ ຍົກ ຕົວຢ່າງ;  ພັນທະ ມິດ   ແລະ 
ຂໍ້ຄວາມ ທີ່ ທ່ານ ມີ ກ່ຽວຂ້ອງ ກັນ.

ແນະນໍາ ໃຫ້ກຸ່ມປຶກສາ ສົນທະນາກ່ຽວ ກັບ ໃບ ຂ່າວ ກ່ຽວ ກັບ ບັນຫາ ຂອງ ທ່ານຈະ ເຮັດ ໃຫ້ ມີ ປະສິດທິ 
ພາບ  ເພື່ອ ນໍາພາ ໄປວ່າ ກຸ່ມ ສະ ເພາະ  ແລະແມ່ນ ໃຜຈະ ຊ່ວຍ ທ່ານໃນ ການ ຕິດຕໍ່ ພົວພັນກັບ ບັນຫາ ນີ້

ສັງ ລວມ ຈົ່ງ ຖາມ ຜູ້ ເຂົ້າ ປະຊຸມ  ເພື່ອ ກໍານົດ ກິດຈະກໍາ  ໃນ ບາດກ້າວ ຕໍ່ ໄປ  ເພື່ອ ພັດທະນາ  ແຜນ ຍຸດ ທະ 
ສາດ ໃນ ການ ພົວພັນ  ເພື່ອ  ແຕ່ ລະ ກຸ່ມ ກັບ ແຜນ ທີ່ ແນວ ຄວາມ ຄິດ   ໂດຍ ອີງ ໃສ່ ຕົວຢ່າງ   ໂຮງໝໍ ປະຈໍາ 
ໂຮງຮຽນ ຈາກ  ແຜນ ທີ່ ອໍານາດ ທີ່ ອະທິບາຍ ໃນ ໜ້າ 284

ພັນທະມິດຜູ້ກະຕືລືລົ້ນ

ນັກສຶກສາ
ລັດຖະບານ

ຮັກຄຳຂັວນ:
ຮ່າງກາຍຂອງທ່ານ
ສຸຂະພາບຂອງທ່ານ
ໂຮງໝໍຂອງທ່ານ

ເພື່ອຈະເຮັດ:
ແຈກໃບຂ່າວກັບຄຳ
ຂວັນທັງໝົດໃຫ້ແກ່
ໂຮງຮຽນ ເພື່ອສ້າງ
ຄວມສະໜັບສະໜູນ
ໃນກຸ່ມນັກສຶກສາ

ພັນທະມິດທຳມະດາ

ຊຸມຊົນ
ໂຮງໝໍ

ຊ່ວຍເຫຼືອໂຮງຮຽນໂຮງ
ໝໍ ເພື່ອຫຼຸດຜ່ອນການ
ແບກຫາບວຽກ ແລະ
ປັບປຸງສຸຂະພາບ

ເພື່ອຈະເຮັດ:
ສ້າງບັນຊີນາງພະຍາ
ບານ ເພື່ອຮັບປະກັນ
ຜົນໄດ້ຮັບທາງດ້ານສຸ
ຂະພາບ ຂອງໂຮງໝໍ
ຂອງໂຮງຮຽນ.

ບໍ່ອອກຄວາມເຫັນ
ຫຼືບໍ່ຕົກລົງເຫັນດີ

ກະຊວງສຶກສາ

ພະຍາຍາມຫຼີກເວັ້ນຂໍ້
ຂັດແຍ້ງ

ຈະເຮັດຫຍັງ:
ແຕ່ງຕັ້ງນັກສຶກສາແລະ
ພະນັກງານສາທາລະ
ນະສຸກ ເພື່ອສ້າງໂອ
ກາດໃຫ້ແກ່ໂຮງໝໍປະ
ຈຳໂຮງຮຽນ

ຜູ້ຂັດຄ້ານທຳມະດາ

ໂຮງຮຽນ
ອຳນາດການປົກຄອງ

ຕ້ານໂຮງໝໍຍ້ອນເລື່ອງ
ຄ່າປິ່ນປົວ

ເພື່ອຈະເຮັດ:
ສ້າງຮ່າງງົບປະມານ
(ດ້ວຍການຊ່ວຍເຫຼືອ
ຂອງໂຮງໝໍທ້ອງຖີ່ນ)
ເພື່ອສະແດງໃຫ້ເຫັນວ່າ
ສາມາດຮັບເອົາໄດ້

ຜູ້ຂັດ
ຄ້ານທີ່ຫ້າວຫັນ

ພໍ່ແມ່

ຢ້ານທີ່ຈະເຂົ້າຫາການ
ຄຸມກຳເນີດ ທີ່ຈະເຮັດ
ໃຫ້ຊາວໜູ່ມ ມີເພດສຳ
ພັນຢ່າງຫ້າວຫັນ.

ເພື່ອຈະເຮັດ:
ຊອກຫາບົດຮຽນທີ່ສະ
ແດງເຖິງການຂັດແຍ້ງ
ແມ່ນຄວາມຈິງ.ຂຽນຈົດ
ໝາຍເຖິງບັນນາທິການ.
ພັດທະນາໃບຂ່າວ ເພື່ອ
ສົ່ງໃຫ້ສາທາລະນະ.
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ສ້າງຈົດໝາຍຂ່າວ ຂອງ ທ່ານ
ຈະ ແມ່ນ ເພື່ອ ທ່ານ ຈະ ເວົ້າ ໃນ ທີ່ ຊຸມ ນຸມ, ກະກຽມ ບົດສະ ເໜີ,  ເວົ້າ ກັບ ນັກ ຂ່າວ, ຂຽນ ໃບ ຂ່າວຕ່າງໆ ຫຼື  ສົ່ງ ຂ່າວ  
ທາງ ເວ ບ ໄຊ  ທ່ານ ຕ້ອງ ໄດ້ ກະກຽມ ບົດ  ຂອງ ທ່ານ ຢ່າງຮອບ ຄອບ. ທ່ານ ອາດ ເຮັດ ຈົດໝາຍ ທີ່ ແຕກ ຕ່າງ ກັນ 
ສໍາລັບ ມີ ຫຼາຍ ກຸ່ມ ຊຸມ ຊົນ.  ແຕ່ລະ ຈົດໝາຍທ່ານຈົ່ງ ພິຈາລະນາ ເຖິງສອງ ຢ່າງ.  ແມ່ນ ຫຍັງເປັນ ຄວາມ ຄິດ ທີໜຶ່ງ 
ຫຼື ສອງ  ທີ່ ທ່ານ ຕ້ອງການ ຜູ້ອ່ານຂອງ ທ່ານຈົດ ຈໍາ  ແລະ  ວິທີ ການ ໃດ ທີ່ ຂ່າວ ຂອງ ທ່ານ ຈະ ສ້າງຄວາມ ເຂັ້ມ ແຂງ 
ໃຫ້ ແກ້່ພາລະກິດ ຂອງ ທ່ານ?

ຂ່າວ ເຖິງ ພັນທະ ມິດ ຂອງ ທ່ານ  ເປັນ ຂ່າວ ທີ່ ຮຽກຮ້ອງ ໃຫ້ທໍາ ກິດຈະກໍາ  ຄວນ ກະທັດ ຮັດ ງ່າຍດາຍ ທັນ 
ທີ ທັນ ໃດ  ແລະວິທີ ສະ ເພາະທີ່ ປະກອບ ເຂົ້າຂ່າວ ທີ່ ດີ ທີ່ ສຸດ  ແມ່ນ ສະ ເໜີກິດຈະກໍາ ຮ່ວມ ຫຼາຍ ຝ່າຍ ເຊັ່ນວ່າ:  ສະ  
ແດງ ຄວາມ ອ້ອນວອນ  ແລກປ່ຽນ ຂ່າວ ໂດຍ ຜ່ານ ສື່ ຂ່າວຂອງ ສັງຄົມ  ຫຼື ຜູ້ ເຂົ້າ ຮ່ວມຂະ ບວນ.  ເພື່ອ ຮັກສາ ພັນ 
ທະ ມິດ ຂອງ ທ່ານ ຮັບ ຂ່າວ ຢ່າງ ທັນ ການ  ແລະປະກອບສ່ວນ ເລື່ອງ ກະຈາຍ ຂ່າວ!

ຂ່າວ ເຖິງພັກ ຝ່າຍ ກາງ  ເປັນ ຜູ້ ທີ່ ບໍ່ ທັນ ໄດ້ ຕັດສິນ ໃຈ  ແລະບໍ່ ມີ ຄວາມ ຮູ້ສຶກ ຢ່າງ ແຂງ ແຮງ ທີ່ ຮ້ອງ ຂໍ  ຂໍ້ 
ຄວາມ ທີ່ ອາດ ຈະ ເອົາ ພວກ ເຂົາ ເຂົ້າ ມາ ລົງ ບັນ ຊິ ເປັນ ພັນທະ ມິດ ຮ່ວມ ກັນ  ໃນ ຂະນະ ທີ່ ຜູ້ ນີ້ ອາດ ຈະ ຮູ້ກ່ຽວ ກັບ 
ບັນຫາ ໜ້າ ທີ່ ຂອງ ທ່ານ ແມ່ນ ຊ່ວຍ ພວກ ເຂົາ ເພື່ອ ຮັບ ເອົາ ແນວ ຄວາມ ຄິດ ໃໝ່  ແລະ ຕ້ອງ ລະວັງ ຕື່ມ.  ແມ່ນ ຫຍັງ  
ເປັນຄວາມ ຈິງ  ແລະຮູບ ພາບ ທີ່ ຈະ ຮຽກຮ້ອງ ເຖິງ ຄຸນຄ່າ?  ໂດຍ ນໍາ ໃຊ້  ເລື່ອງ ລາວ ຂອງ ບຸກຕົນ ຕ່າງໆ  ແລະ 
ພະຍານ ຫຼັກ ຖານ ຈຶ່ງ ຈະ ມີ ປະສິດທິ ຜົນ  ໂດຍ ພິ ເສດ.

 ເພື່ອ ຈະ ຊັກ ຊວນ ໃຫ້ ປະຊາຊົນ ໃນ ແມ ກຊິ ໂກ  ເຂົ້າ ໃຈ ບັນຫາ ຄົນ ຕາຍ ຈາກ ການ ທໍາ 
ແທ້ງ ທີ່ ບໍ່ ປອດ ໄພ ພວກ ເຮົາ ມີ ທ່ານ ໝໍ ເປັນ ຜູ້ ເວົ້າ  ເພາະວ່າ ຄົນ ເຫຼົ່າ ນັ້ນ ເປັນ
 ຜູ້ ຟັງ ແຕ່ ຄວາມ ທ່ານໝໍ. ທ່ານໝໍ ນໍາ ໃຊ້ ຂໍ້ ມູນ ສະ ຖີຕິ  ແລະເລົ່າ ເລື່ອງ ຕົວ ຈິງ 

ກ່ຽວ ກັບ ຍິງ ໜຸ່ມ ຜູ້ ຕາຍ. ປະຊາຊົນສາມາດ ຄາດ ຄຶດ  ວ່າ  ເອື້ອຍ ຫຼື ນ້ອງ ສາວ ເປັນ ຜູ້ 
ປະ ເຊີນ ບັນຫາ ໃນ ສະພາບ ດຽວ ກັນ ຄື ກັບ ຍິງ ໜຸ່ມ ຄົນ ນີ້.

ຈົດໝາຍ ເຖິງ ຝ່າຍ ກົງກັນຂ້າມ: ການ ຕອບ ໂຕ້ການ ຕໍາ ນິວິ ຈານ ຂອງ ພວກ ເຂົາ ຄາດ ຄະ ເນ ຄວາມ ຄິດ 
ຂັດ ແຍ້ ງ  ແລະ ແຜນການ ຕອບ ໂຕ້ ວິທີ ທີ່ ມີ ປະສິດທິ ຜົນ ແມ່ນ ຕອບ ຄໍາ ໂຕ້ ແຍ້ ງ ຫຼື ຕໍາ ນິວິຈານ ແມ່ນ ວິທີ ຕອກ 
ຢໍ້າຕື່ມຫຼື ຈຸດ ຂະ ນວນ ຕື່ມ ໃນ ການ ເວົ້າ ຈາກ ຕໍ່ ກັນ  ແລະ ກັນ

ຝ່າຍ ກົງ ກັນ ຂ້າມ ຂອງ ທ່ານ ອາດ ຈະ ປ່ອຍ ຂ່າວ  
ໂດຍ ການ ກ່າວ ປະນາມ ຫຼື  ສ້າງ ໃຫ້ ເກີດ ຄວາມ ນະ 
ອາຍ ໃນ ການ ບໍລິການ ສຸຂະພາບທີ່ ຕ້ອງການ

ຄ່າ ເຂົ້າ ມາ ໂຮງໝໍ ແພງ ໂພດ  ມີ ຄົນ 
ຫຼາຍ ເຂົ້າ ມານ ອນ ໃນ ຫ້ອງ ສຸກ

 ເສີນ  ແລະບໍ່ ມີຄ່າ ຄໍາ ປະກັນ ສຸຂະ 
ພາບ . ລັດຖະບານ ໄດ້ ງົດ ການ ຈ່າຍ 

ຄ່າ  ໃນໃບ ຮຽກ ເງິນ  ໃນກໍລະ ນິສຸກ ເສິນ

ຖ້າ ພວກ ເຮົາ ມີ 
ການ ປ້ອງ ກັນ ທີ່ດີ ພວກ 
ເຮົາຈະ ມີ ສຸຂະພາບ ດີຂື້ນ  

ແລະບໍ່ ຕ້ອງການ ການ ເບິ່ງ 
ແຍງ ແບບ ສຸກ ເສີນ

ທ່ານ ອາດ ຕອກ ຢໍ້າຂ່າວ ໂດຍ ສະ ແດງ ໃຫ້
 ເຫັນ ວິທີ ການ ປິ່ນປົວ  ແມ່ນ ເພື່ອ ໝົດ ທຸກ ຄົນ 
ຈະ ຊ່ວຍ  ແຕ່ລະຄົນ ໄດ້. 

ສ້າງ ຍຸດ ທະ ສາດ   ເພື່ອຕິດ ຕໍ່ ພົວພັນ
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 ກດິຈະກາໍ. ສ້າງຈົດໝາຍຂ່າວໃຫ້ການປຶກສາທີ່ນໍາໃຊ້ໄດ້

1

2

3

ຄວນນໍາ ໃຊ້ ກິດຈະກໍາ ນີ້  ເພື່ອ ພັດທະນາ ຫຼື ປັບປຸງ ຂ່າວ ກ່ຽວ ກັບການ ໃຫ້ ຄໍາ ປຶກສາ  ແດ່ ກຸ່ມ ຂອງ ທ່ານ  
ແລະກຽມ ພິມ  ແລະຂຽນ ເອກະສານ ຕ່າງໆ.

 ເພື່ອ ກະກຽມ:   ເລອືກ ເອາົ ຂາ່ວ ການ ປະກາດ ຂາ່ວ ຕາ່ງໆ ຫຼ ືຂາ່ວ ກຽ່ວ ກບັ ຂະ ບວນການ ເມອືງ ຈາກ ວາລະ  
ສານ, ໜັງສືພິມ ຫຼື ຂໍ້ ມູນ ຈາກ  ເວ ບ ໄຊ. ນໍາ ມາ ຕິດຢູ່ ໃນທີ່ ຕ່າງໆ  ໃນຫ້ອງ ຝຶກ ອົບຮົມ

ຈັດ ແບ່ງ ເປັນ ກຸ່ມ ນ້ອຍ  ແລະມອບ ໝາຍ ໃຫ້ ແຕ່ ລະ ກຸ່ມເລືອກ ເອົາ ຂ່າວ ໜຶ່ງ   ແລະຖາມ ກຸ່ມ ເພື່ອ ສຶກສາ ຄົ້ນ 
ຄວ້າ ເບິ່ງ ຢ່າງ ລະມັດລະວັງ  ເນື້ອ ໃນ ໃຈຄວາມ ຂອງ ຂ່າວ ນັ້ນ  ແລະຄວາມ ຄິດ ເຫັນ ກ່ຽວ ກັບວ່າ ຂ່າວ ນັ້ນ 
ເປັນ ຄື ແນວ ໃດ  ແລະຍ້ອນ ຫຍັງມັນ ຈຶ່ງ ເປັນຂ່າວ ດີ, ສາມາດ ຊວນ ເຊື່ອ, ເປັນຕາ ຢາກ ອ່ານສາມາດ ດຶງ ດູດ  
ແລະຈັບ ໃຈ.  

ໂດຍ ການ ຮ່ວມ ກັບ ແຕ່ລະຄົນຖາມ ແຕ່ ລະ ກຸ່ມ  ເພື່ອ ແລກປ່ຽນ ຂໍ້ ຄິດ ເຫັນກ່ຽວ ກັບລັກສະນະ ຕ່າງໆ  ທີ່ 
ເຮັດ ໃຫ້ ຂ່າວສາມາດ ເຮັດ ວຽກ ໄດ້  ແລະ ເປັນ ການ ພົວພັນທີ່ ມີ ປະສິດ ທີ ຜົນ. ທ່ານ ຄວນ ວາງ ຄໍາ ຖາມ 
ຕ່າງໆ ດັ່ງ ລຸ່ມ ນີ້

ຂ່າວ ນັ້ນ  ແມ່ນ ແນ ໃສ່ຜູ້ ຊົມ ອ່ານປະ ເພດ ໃດ ໂດຍ ສະ ເພາະ•	

ຄວາມ ເຊື່ອ ຖື ຫຼື ທັດສະນະປົກກະຕິຊ່ວຍ ວຽກ ງານ ຫຍັງ  ແລະວິທີ ໃດທີ່ ຂ່າວ ນັ້ນ ສະ ເໜີ ເຖິງ ຫຍັງ?•	

ຂ່າວ ນັ້ນ ຊວນ ເຊື່ອ ຫຍັງທາງ ດ້ານ ວັດ ຖຸ  ແລະຄວາມ ຮູ້ສຶກ  ເພື່ອ ໃຫ້ ໃຫ້ ປວງ ຊົນ ເຂົ້າ ໃຈ  ແລະ ສົນ ໃຈ •	
ປະຕິບັດ ຕາມ
ຂ່າວ ນັ້ນ ມັນ ຢາກ ໃຫ້ ຂໍ້ ມູນຂ່າວສານ ຫຍັງ  ເພື່ອ ປະຊາຊົນ ປະຕິບັດ ຕາມ..•	

ແນະນໍາ ໃຫ້ ກຸ່ມ ນ້ອຍ ແຕ່ ລະ ກຸ່ມ ປະດິດ ຄິດ ແຕ່າງ ຂ່າວ ທີ່ ພົວພັນ ເຖິງ ການ ໃຫ້ ຄໍາ ປຶກສາ ຂອງ ທ່ານ (ຈົ່ງ 
ເຕືອນ ພວກ ເຂົາ ໃຫ້ ຄິດ  ເຖິງ ຜູ້ ອ່ານວ່າ ເປັນ ຄົນ ກຸ່ມ ໃດ  ແລະຂ່າວ ນີ້ ຈະ ແຈ້ງ ຂ່າວຊວນ ເຊື່ອ  ແລະສົນ ໃຈ 
ປະຕິບັດ ຕາມ)

 ເມື່ອ ພວກ ເຂົາ ເຈົ້າ ຂຽນ ຂ່າວ ແລ້ວ ຈົ່ງ ແນະນໍາ ແຕ່ ລະ ກຸ່ມ ແລກປ່ຽນ ຂ່າວສານ ຮ່ວມ ກັນ  ແລະກັນ  ແລະ 
ຈາກ ນັ້ນ ກໍ ຮວມກັນ ເປັນ ກຸ່ມ ໃຫຍ່ເພື່ອ ປຶກສາ ຫາລື ແຕ່ລະ ຂ່າວ  ແລະ ໃຫ້ ແຕ່ ຄົນ ແລກປ່ຽນ ຄວາມ ຄິດ 
ເຫັນຕໍ່ ກັນ  ແລະກັນ.

ສ້າງ ຂະ ບວນການ ເພື່ອ ສຸຂະພາບ ແມ່ຍິງ

4

 ເຜີຍ ແຜ່ ຂ່າວ ຂອງ ທ່ານ
 ເມື່ອ ທ່ານ ໄດ້ ກໍານົດ ເອົາວ່າ ແມ່ນ ໃຜ ເປັນ ກຸ່ມ ເປົ້າ ໝາຍ  ຂອງ ການ ຂຽນ ຂ່າວ ຂອງ ທ່ານ  ຈົ່ງ ຕັດສິນ ໃຈວ່າ ສະ 
ຖານ ທີ່ ໃດ  ແລະວິທີ ການ ໃດທີ່ ທ່ານຈະກະຈາຍ ຂ່າວ ຂອງຕົນ.  ໂດຍ ຜ່ານສື່ ມວນ ຊົນ  ເຊັ່ນ ວ່າ: ຜ່ານ ອິນ ເຕີ ເນັ ດ 
ວິທະຍຸ ຫຼື ໜັງສືພິມ? ຫຼື  ໂດຍ ປົດ ສະ ເຕີ?  ໂດຍ ການສະ ແດງ, ການ ປຶກສາ ສົນທະນາ  ຫຼື ກ່າວ ຄໍາ ປາ ໄສ?

ການ ນໍາ ໃຊ້ ສື່ ມວນ ຊົນ  ແລະວິທີ ການປຶກສາ ຫາລືກັບ ປວງ ຊົນ  ເປັນ ວິທີທີ່ ມີ ປະສິດທິ ຜົນ ສາມາດ ໄປ    
ເຖິງ ຂັ້ນພະນັກງານ ລັດຖະບານ, ຜູ້ນໍາ ການ ເມືອງ  ແລະກຸ່ມ ຄົນ ສ່ວນ ໃຫຍ່  ແຕ່ ຖ້າ ຫາກ ເປັນ ການສະ ແດງ ແບບ 
ສິລະ ປະ ປວງ ຊົນ,  ໃບ ຂ່າວ ປົດ ເຕີ  ຫຼື ການສະ ແດງທີ່ ສາມາດ ສະ ແດງ ໄດ້ ດີ ສໍາລັບ ຜູ້ ຊົມຜູ້ ທີ່ ບໍ່ ໄດ້  ເຂົ້າ ຫາ ສື່ ສິ່ງ 
ພິມ, ຫຼື ຜູ້ ທີ່ ບໍ່ ເຄີຍ  ເຂົ້າ ຮ່ວມ ປຶກສາ ຫາລື ກ່ຽວ ກັບ  ແນວທາງ ນະ ໂຍບາຍ.
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ການ ກວມ ເອົາ ສື່ ມວນ ຊົນ, ຊອກ ຫາ ນັກ ຂ່າວ ໜັງສືພິມ ຜູ້ ທີ່ ມີ ປະສົບ ການກ່ຽວ ກັບ ບັນຫາ ຂອງ ທ່ານ. ພັດທະ 
ນາ ແນວ ຄວາມ ຄິດກ່ຽວ ກັບ ເລື່ອງ ຂອງ ທ່ານ ທີ່ ທ່ານ ຢາກ ໃຫ້ ພວກ ເຂົາປະດິດຄິດ ແຕ່ງ  ແລະວິທີ ການນໍາສະ 
ເໜີຂ່າວ ນັ້ນ. ຍ້ອນ ວ່າ ນັກ ຂ່າວ ໜັງສືພິມ ເປັນວຽກທີ່ ມີ ຊື່ສຽງ ຫຼື ຂ່າວ ທັນ ດ່ວນ, ອະທິບາຍ ກ່ຽວ ກັບ ເລື່ອງ 
ຂອງ ທ່ານພົວພັນ ກັບ ຂ່າວ ຕົ້ນ ຊົ່ວ ໂມງ. ພົວພັນ ເປັນ ປະຈໍາ ກັບພວກ ລາຍ ງານ ຂ່າວ  ແລະອະນຸຍາດ ໃຫ້ ພວກ 
ເຂົາ ຮູ້ ກ່ຽວ ກັບ ຂ່າວ ຂອງ ທ່ານເປັນ ຂ່າວ ທີ່ ພວມ ພັດທະນາ. ພວກລາຍ ງານ ຂ່າວ ອາດ ຈະ ບໍ່ ຕອບ ສະໜອງ ໄດ້ ດີ  
ໃນ ບາດກ້າວ ທໍາ ອິດ  ແຕ່ ຖ້າຫາກ ທ່ານ ສາມາດ ພັດທະນາ ສາຍ ພົວພັນ  ພວກ ເຂົາ ອາດ ຈະ ສາມາດ ຂຽນ ກ່ຽວ 
ກັບ ທ່ານ ໃນ ອະນາ ຄົດ. ສ່ວນ ຫຼາຍ ພວກ ລາຍ ງານ ຂ່າວ ອາດ ນໍາ ໃຊ້ ເນື້ອ ໃນ ບໍ່ ເຕັມ ສ່ວນ ກັບ ສິ່ງທີ່ ທ່ານ ເວົ້າ ສູ່ 
ເຂົາ ຟັງ ດັ່ງ ນັ້ນ  ຕ້ອງ ຂຽນ ໃຫ້ ຈະ ແຈ້ງ  ແລະໃຫ້ ເຂົ້າ ຈຸດ. ຖ້າ ຫາກ ມີ ການ ປຶກສາ ຫາລື ຜິດ ພາດ , ບໍ່ ໄປ ຖືກ ທິດ 
ທາງ ຂອງ ທ່ານ ທ່ານ ຈົ່ງ ແນະນໍາ  ໃຫ້ ເຂົາ ຂຽນ ຖືກ ກັບ ແນວ ຄວາມ ຄິດ ຕົ້ນຕໍ ຂອງ ທ່ານ. ບໍ່ຕ້ອງ ຢ້ານ ກົວ ເພື່ອ 
ຈະ ເລົ່າ ຄືນ ເລື່ອງ ເຫດການ ຂອງ ທ່ານ! ການສະ ແດງ ບົດບາດແມ່ນ ຮັກສາຢູ່ ໃນ ຂ່າວ ຂອງ ທ່ານ  ໂດຍ ວາງ ຄໍາ 
ຖາມ ຕ່າງໆກັບ ເພື່ອນຂອງ ທ່ານ ວ່າ ຂ່າວ ນີ້ ບໍ່ ແມ່ນ ຂ່າວ ຂອງ ທ່ານ.

ທ່ານ ເອງ ກໍ ຄວນ ຂຽນ ຂ່າວ ຂອງ ຕົນ ເອງ ທີ່ ທັນ ກັບ ສະພາບ ການ
 ກ່ຽວ ກັບກິດຈະກໍາຂອງ ອົງການ ຈັດ ຕັ້ງ ຂອງ ທ່ານ ທີ່ ກໍາລັງ ປະຕິບັດ 
 ແລະສົ່ງ ຂ່າວ ໄປ ໃຫ້ ສື່ ມວນ ຊົນ. ຍັງ ມີ ທາງ ເລືອກ ອື່ນ ອີກຄື ການ ຂຽນ
ຈົດໝາຍ  ຫາ ຫົວໜ້າ ບັນນາທິການ,  ຫຼື  ທ່ານ ສາມາດ ເຮັດ  ແລະ  ເຜີຍ 
ແຜ່ ຂ່າວ ບົດ ບັນທຶກ ຂອງ ທ່ານ ຊື່ ງ ເອີ້ນວ່າ ຂ່າວ ສ່ວນບຸກຄົນ (podcast)
ຊື່ ງ ເປັນ ວິທີການທີ່ ດີ  ເພື່ອ ສະ ເໜີ ຕົນ ເອງໃນ ການປະຕິບັດ ໜ້າ ທີ່ ຂອງ ຕົນ.

ນໍາ ໃຊ້ ສະຖານ ທີ່ສາທາລະນະ: ສ້າງ ແຜ່ນ ປົດ ສະ ເຕີ, ລະຄອນ ກາງ ແຈ້ງ
ແລະກ່າວ ປາ ໄສ  ເພື່ອ ແລກປ່ຽນ ກັບ ປວງ ຊົນ. ນີ້ ແມ່ນ ວິທີ ການທີ່ ຊື່ນ ຊົມ
ສາມາດ ດຶ ງດູດເອົາ ຜູ້ ເຂົ້າ ມາສະ ໜັບສະ ໜູນ  ແລະເປັນ ຂ່າວ ທີ່ ພູມ ໃຈ ນໍາ.

ປຸກລະດົມຂົນ ຂວາຍ  ໂດຍ ຜ່ານ ຊື່ ມວນ ຊົນ: ອົງການ ສື່ສານ ມວນ ຊົນ
 ເຊັ່ນ  ເຟດບຸກ (Facebook)  ແລະຕະວິດ ເຕີ (Twitter)  ສາມາດ 
ຕິດ ຕໍ່ ກັນ  ໄດ້ໄວ  ແລະ ເປັນ ການ ຕິດ ຕໍ່ ພົວພັນກັບ ພັນທະ ມິດ ຂອງ 
ທ່ານ ຖ້າ ຫາກ ທ່ານ ເປິ ດໜ້າສໍາລັບ ອົງການ ຈັດ ຕັ້ງ ຂອງ ທ່ານ
ທ່ານ ສາມາດ ຈັດ ສົ່ງ ຂ່າວ ທີ່ ໄດ້ ປັບປຸງ ໄດ້ ທັນ ສະພາບ ການ, ສົ່ງບັດ
 ເຊີນ, ບົດ ສະ ເໜີ ວິ ດິີໂອ  ແລະຮູບ ພາບກັບ ເພື່ອນ ຂອງ ທ່ານ. ການ ນໍາ
 ໃຊ້ ສື່ ມວນ ຊົນຂອງ ສັງຄົມ ທ່ານ ສາມາດ ສົ່ງ ຂ່າວ ຕິດ ຕໍ່ ພົວພັນກັບ
 ກຸ່ມ ຄົນ ທີ່ ຄ້າຍຄື ກັນ ທີ່ຢູ່ ຫ່າງ ໄກພື່ອ ແລກປ່ຽນ ຄວາມ ຄິດ ເຫັນ  ແລະ
ສ້າງ ພັນທະ ມິດ.  ເມື່ອ ເວລາປະຕິບັດໂຄງການທີ່ ໂຕ້ ແຍ້ ງຖົກ ຖຽງ ກັນ
 ໄດ້. ຄວນ ພິຈາລະນານໍາ ໃຊ້ ຂໍ້ ມູນທີ່ ບໍ່ ໃສ່ ຊື່ເພື່ອ ຄວາມ ປອດ ໄພ. ທ່ານ 
ສາມາດ ເຮັດ ສີ່ ງນີ້  ໂດຍ ສ້າງ ຂໍ້ ມູນ  ໃນ  ເຟດບຸກ ທີ່ ບໍ່ ມີ ເພື່ອນ ຫຼື ຮູບ 
ຂອງ ສະມາຊິກ  ແຕ່ ວ່າ ເຕັມ ໄປ ດ້ວຍ ຂໍ້ ມູນ ຂ່າວສານ ໃຫ້ ແຕ່ ຜູ້ເຂົ້າ ເບິ່ງ 
ຄວນ ເຮັດ ວິທີ ການ ໃດ ທີ່ ຈະ ເຂົ້າ ຮ່ວມ.

ການ ນໍາ ໃຊ້ ສື່ ມວນ ຊົນ ຂອງ ສັງຄົມ ທີ່ ເຂດ ປອດ ໄພສະ ເພາະ ສໍາລັບ ແມ່ຍິງ
ຈໍານວນ 8  ໃນ 10 ຂອງ ແມ່ຍິງ ຊາວ ອີ ຢິບ  ໄດ້ ລາຍ ງານ ວ່າ ພວກ  ເຂົາ ໄດ້ ຖື ທໍາຮ້າຍ ແຕ່ ລະ ວັນ  ໃນ ສະ 

ຖານ ທີ່ ຕ່າງໆ,  ເພື່ອ ຕອບ ໂຕ້  ແກ້ ໄຂ ບັນຫາ ນີ້ ກຸ່ມ ຂອງ ປະຊາຊົນ ກຸ່ມ ໜຶ່ງໄດ້ ສ້າງ ແຜນ ທີ່ ທີ່ ຖືກທໍາຮ້າຍນັ້ນ,   ເປັນ 
ຜນ ທີ່ ເປນັ ຈດຸ ທີ່ ຕອບ ໂຕ ້ຄນື ໂດຍ ແມຍ່ງິ ຕອ້ງ ລາຍ ງານ ວາ່ ເປນັ ສະຖານ ທີ່  ແລະວທິ ີການ ທີ່ ພວກ ເຂາົ ຖກື ສະກດັ 
 ທໍາຮ້າຍ ນັ້ນ, ກຸ່ມ ໄດ້ ນໍາ ໃຊ້ວິທີ ການ ສື່ ສານ ແບບທະວິດ ເຕີ (Twitter)  ແລະ  ເຟດບຸກ (Facebook)  ເພື່ອ ເກັບ 
 ກໍາ ບົດ ລາຍ ງານ  ແລະຕິດ ຕໍ່ ພົວພັນກັບອາສາ ສະໝັກ ທີ່ ເຮັດ ວຽກ ກ່ຽວ ກັບ ການ ສຶກສາ ຊຸມ ຊົນ  ໃນ ບ່ອນ ທີ່ ມີ 
ການ ທໍາຮ້າຍ ສູງໃຫ້ ແກ່ ຜູ້ ຄົນ ທີ່ຢູ່ ໃກ້ ຄຽງ. ຜົນ ໄດ້ ຮັບ ນີ້ແມ່ນ ພວກ ເຂົາ ຮູ້ສຶກ ວ່າ ຍັງ ບໍ່ ປອດ ໄພ. ກຸ່ມຍັງ ໄດ້ປິດ 
ການ ເດີນທາງ ໃນ ສະຖານ ທີ່ ທີ່ ແຈ້ງ ຂ່າວ ວ່າ ເຂດ ທີ່ ມີ ຄົນ ຮ້ອງຂໍຫາ ຄວາມຊ່ວຍ ເຫຼືອ, ລວມທັງ ຫ້ອງ ຮຽນ  ເພື່ອ 
ປ້ອງ ກັນ ຕົນ ເອງ.

ສ້າງຍຸດ ທະ ສາດ   ເພື່ອຕິດ ຕໍ່ ພົວພັນ

ທີ່ ເຂດ ຊາວ ເຄີ ດທີ່ ປະ ເທດ ອິຣານ, ສານ ໄດ້  
ລົງ ໂທດຜູ້ສົງ ໄສ ວ່າ  ເປັນ ຜູ້ ກະທໍາ ຜິດ  ໂດຍ 
 ໃຫ້ ເຂົາ ເຈົ້າ ນຸ່ງ ເຄື່ອງ ໃຫ້ ຊຸ ມຊົນ ເບິ່ງ ວ່າ 
ພວກ ເຂົາ ເປັນ ຄົນ ຕໍ່າ ຕ້ອຍ.  ເພື່ອ ການ ຕອບ   
ໂຕ້ຄືນ  ແມ່ຍິງ  ແລະຜູ້ ຊາຍ ໄດ້ ເດີນ ປະ ທ້ວງ  
ທີ່ ທ້ອງ ຖະໜົນ  ແລະມີ ກຸ່ມ ໜຶ່ງ ທີ່ ເອີ້ນ ຕົນ 
ເອງ ວ່າ “ຜູ້ ຊາຍ ຊາວ ເຄີ ດ  ເພື່ອ ຄວາມ ສະ ເໝີ  
ພາບ”  ໄດ້ ເລີ່ມ ສ້າງ ຂະ ບວນການ ຊື່ ມວນ ຊົນ  
 ຊຶ່ງ ເຂົາ ເຈົ້າ ໄດ້ ນໍາ ໃຊ້  ແຜ່ນປົດ ສະ ເຕີ ຮູບ 
 ພາບຂອງ ພວກ ເຂົາ ເອງ  ໃນ ຊຸດ ຂອງ ເຄື່ອງ  
ແຕ່ງ ກາຍ ຂອງ ແມ່ຍິງ  ເພື່ອ ສະ ແດງ ໃຫ້ ເຫັນ 
ແນວ ຄິດ ທີ່ ວ່າ ການ ທີ່ ເປັນ ຜູ້ຍິງ ມັນ ມີ ຄວາມ 
ຕໍ່າ ຕ້ອຍ ຢູ່ ບ່ອນ ໃດ!
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ສາ້ງ ຂະ ບວນການ   ເພື່ອ ສຸຂະພາບ
 ເນື້ອ ໃນ ຕ່າງໆ ໃນ ປື້ ມຫົວ ນີ້   ໄດ້ ສະ ເໜີ ຕົວຢ່າງ ຕ່າງໆ ໃຫ້ ແກ່ ປະຊາຊົນ ໃນ ການຈັດ ຕັ້ງ  ເພື່ອ ປັບປຸງ ສຸຂະພາບ  
ແລຊີວິດ ຂອງ ແມ່ຍິງ  ແລະ ເດັກ ຍິງ, ຄວາມ ພະຍາຍາມ ເຫຼົ່າ ນີ້   ແມ່ນ ໄດ້ ຖືກ ຈັດ ຕັ້ງ ປະຕິບັດ ມາ ແລ້ວ  ໃນ ທົ່ວ ໂລກ  
ແລະລະດັບ ທ້ອງ ຖິ່ນ ກໍ ໄດ້ສ້າງ ຂະ ບວນ ໃຫ້ ເຕີບ ໂຕ ຂື້ນ   ໂດຍ ມີ ຂະ ບວນການຕ່າງໆ  ເພື່ອ ຕໍ່ສູ້  ເພື່ອ ສຸຂະພາບ 
ຂອງ ໝົດ ທຸກ ຄົນ, ຂໍ ຂອບ ໃຈທີ່ ໄດ້ ເຮັດ ການຈັດ ຕັ້ງ ມາ ຫຼາຍ ປີ  ແລະມີ ຫຼາຍສັນ ຍາສາກົນ ມາ ຮອດ ປະຈຸ ບັນ ນີ້  
ທີ່ ໄດ້ ປະກາດ ອອກວ່າ ສິດທິ ແມ່ຍິງ  ແລະ ເດັກ ຍິງມີ ເງື່ອນ ໄຂ ຫຼາຍ ຢ່າງທີ່ ຕ້ອງການ  ເພື່ອ ພາ ສຸຂະພາບ ຊີວິດ 
(ລະອຽດ ເບິ່ງ ໜ້າ 300 ຫາ 304). ນອກຈາກ ນີ້ ສໍາລັບຂໍ້ ຕົກລົງ ນາໆ ຊາດ ເຫຼົ່າ ນີ້ ມີ ຫຼາຍ ປະ ເທດໄດ້ ມີ ກົດ 
ໝາຍພຽງ ຢູ່ ແຕ່ ເຈ້ຍ, ວ່າ ຮັບປະກັນສິດທິແມ່ຍິງ  ແລະເດັກ ຍິງ (ແລະ ຜູ້ ຊາຍ  ແລະ ເດັກຊາຍ ອີກ ດ້ວຍ) ສິດທິ 
ໃນ ການ ຮັກສາ ສຸຂະພາບ  ແລະເປັນ ເງື່ອນ ໄຂ ພື້ນຖານ  ເພື່ອ ສຸຂະພາບ ທີ່ ດີ.

ທີ່ ບົດຮຽນໜ້າ ຕໍ່ ໄປ   ຈະ ມີ ການ ແລກປ່ຽນ ຕົວຢ່າງ ກ່ຽວ ກັບ ຍຸດ ທະ ສາດຂອງ ຄົນ ເຮົາຈາກທົ່ວ ໂລກ ທີ່ 
ນໍາ ໃຊ້ ໃນ ການ ປ້ອງ ກັນ ສິດ ທີ ເພື່ອ ໝົດ ທຸກ ຄົນ.

ກໍາໄດ້ບັນຊີການເງິນຂອງ ລັດຖະບານ
ລັດຖະບານເປັນ ຜູ້ ຮັບຜິດຊອບ ຮັບປະກັນສິດທິ ຂອງ ພົນລະ ເມືອງ ຂອງ ຕົນທີ່ ນັບຖື. ມີ ຫຼາຍ ປະ ເທດ ລັດຖະ 
ບານ ຍັງ ຮັບຜິດຊອບ ທ້ອງ ຖິ່ນ  ເພື່ອ ສະໜອງ ການ ຮັກສາ ສຸຂະພາບ  ແລະບໍລິການ ພື້ນຖານ ອື່ນໆ  ເຊັ່ນຕົວຢ່າງ 
ນໍ້າ ດື່ມ  ນໍ້າ ໃຊ້  ແລະສຸຂະນາ ໄມ.  ການ ຮັກສາຄວາມ ສາມາດ ໃນ ການ ບໍລິຫານ ຂອງ ລັດຖະບານ  ເພື່ອປ້ອງ 
ກັນ ສິດທິ ຂອງ ປະຊາຊົນ  ແລະສະໜອງການ ຮັກສາ ສຸຂະພາບ  ແລະບໍລິການ ພື້ນຖານ ອື່ນໆ  ໂດຍ ສຸມ ໃສ່ ລະ 
ບົບ ການຈັດ ຕັ້ງ ປະຕິບັດ.
ຄະນະ ກໍາມາ ທິການ  ເພື່ອສຸຂະພາບ ຊຸມ ຊົນ
ຢູ່ ໃນ ຫຼາຍ ປະ ເທດ, ຜູ້ ຈັດ ຕັ້ງ ນໍາພາໄດ້ ຕໍ່ສູ້  ແລະໄດ້ ຮັບ ໄຊຊະນະ ເພື່ອ ຮັບ ສິດເພື່ອສ້າງຄະນະ ກໍາມາ ທິການ 
ສິດທິເພື່ອ ຊຸມ ຊົນ. ຄະນະ ກໍາມາ ການ ເຫຼົ່າ ນີ້ ສ່ວນ ໃຫຍ່ ແມ່ນ ເຮັດ ວຽກ ຮ່ວມ ກັບ ລັດຖະບານ  ແລະຢູ່ ໂຮງໝໍ 
ເພື່ອຕົກລົງ  ເຫັນດີວ່າ ໂຄງການ ເພື່ອ ສຸຂະພາບ ແບບ ໃດຄວນ ຈະ ລົງທຶນ. ພວກ ເຂົາ ອາດສະ ເໜີ ເລື່ອງ ເພີ່ມທຶນ  
ເພື່ອ ໂຄງການ ພິ ເສດ  ໂດຍ ສະ ເພາະ ໂຄງການ ຝຶກ ອົບຮົມ ເພື່ອ ສົ່ງ ເສີມ ສຸຂະພາບ. ຄະນະ ກໍາມາ ທິການ ສຸຂະ 
ພາບ ຊຸມ ຊົນສາມາດ ຕີ ລາຄາ   ແລະປະ ເມີນ ຜົນ ການ ບໍລິການ ຂອງ ໂຮງໝໍ ຕ່າງ  ໃນ ການ ຈັດ ຕັ້ງປະຕິບັດ  ແຜນ 
ງານຂອງ ຕົນ  ແລະຮັບບົດ ສະຫຼຸບ ລາຍ ງານຈາກ ຊຸມ ຊົນ
ຄະນະກໍາມະການດ້ານສາທາລະນະສຸກຂອງຊຸມຊົນ.
ໃນຫຼາຍປະເທດ, ບັນດາຄະນະຈັດຕັ້ງໄດ້ຕໍ່ສູ້ ແລະກໍໄດ້ຮັບໃຊຊະນະ ເພື່ອສິດທິໃນການສ້າງຕັ້ງຄະນະກໍາ 
ມາທິການດ້ານສາທາລະນະສຸກຂອງຊຸມຊົນ. ຄະນະກໍາມາທິການຊຸດນີ້ຈະໄດ້ທໍາງານຮ່ວມກັບລັດຖະບານ 
ແລະສູນຮັກສາສຸຂະພາບຕະຫຼອດໄປ ເພື່ອຕົກລົງຮັບເອົາໂຄງການໃດທາງດ້ານສາທາລະນະສຸກຄວນໄດ້ 
ຮັບທຶນ ພວກເຂົາເຈົ້າສາມາດຊ່ວຍບັນດາໂຄງການສະເພາະເຊັ່ນ: ການຝຶກອົບຮົມດ້ານການສົ່ງເສີມສຸຂະ 
ພາບ. ຄະນະກໍາມະທິການດ້ານສຸຂະພາບສາມາດປະເມີນການໃຫ້ການບໍລິການຂອງສູນສຸຂະພາບ ແລະ 
ການຕອບກັບຈາກຊຸມຊົນ. ຕົວຢ່າງ: ຄະນະກໍາມະະທິການດ້ານສາທາລະນະສຸກມີອໍານາດປະເມີນຜົນໃນ 
ເມື່ອມີການເສຍຊີວິດ ຄວນໄດ້ຮັບການປ້ອງກັນໄດ້, ກ່າວຕອບໃຫ້ຊຸມຊົນຕໍ່ວ່າກ່າວສູນສຸຂະພາບໃນເມື່ອມີ 
ຄວາມຈໍາເປັນຕ້ອງຮັບຜິດຊອບ.
ຄະນກໍາມະທິການດ້ານສາທາລະນະສຸກຄວນລວມຢູ່ໃນສະມາຊິກຊຸມຊົນທີ່ຈະສະເໜີປະສົບການຕ່າງໆ 
ແລະເຫດຜົນ,  ໂດຍສະເພາະບຸກຄົນຜູ້ທີ່ຢາກຈະອອກສຽງ ແຕ່ຫາກບໍ່ໄດ້ມີສ່ວນຮ່ວມໃນການສົນທະນາກ່ຽວ
ກັບທິດທາງຂອງເລື່ອງ ຊຶ່ງກະທົບທຸກໆຄົນຢູ່ໃນຊຸມຊົນ-ມັນເປັນສິ່ງສໍາຄັນທີ່ຕ້ອງຈັດຕັ້ງແນວທາງ ເພື່ອຮ່ວມ
ກັນໃນການຕັດສິນໃຈໃນໝູ່ສະມາຊິກຊຸມຊົນ, ພະນັກງານສູນສຸຂະພາບ ແລະບຸກຄົນທີ່ມີສ່ວນໄດ້ສ່ວນເສຍ 
ເພື່ອຫຼີກລ່ຽງການສູ້ຢັນກັນເໜືອຜູ້ມີອໍານາດທີ່ໃຫ້ໂອວາດຕໍ່ວ່າ ກ່ຽວກັບການໃຫ້ການບໍລິການດ້ານສຸຂະ 
ພາບ ແລະການຕັດສິນໃຈໜຶ່ງທິດທາງ ເພທໍື່ອບຸກຄົນເຂົ້າຮ່ວມສ້າງແນວທາງ ເພື່ອສະມາຊິກທິຊໍານິຊໍານານ
ຂອງຄະນະກໍາມະທິການຕໍ່ຜູ້ຊີ້ນໍາທີ່ຊໍານິຊໍານານ

ສ້າງ ຂະ ບວນການ ເພື່ອ ສຸຂະພາບ ແມ່ຍິງ
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-ປາ້ຍເຕອືນສຳລບັຄນົພິການ

-ທາງຕງົທາງຂືນ້ລງົແລະທາງໂຄງ້

-ທາງຢາ່ງຂາ້ງທາງ

ນັກ ເຄື່ອນ ໄຫວ ຄົນ ພິການ  ໄດ້ ອອກ ແບບ ເພື່ອ ເສັ້ນທາງ ເຂົ້າ ຫາ ຕົວ ເມືອງ

 ໃນ ລັດອີ ກາ ເຕຣິງ ເບີກ, ປະ ເທດຣັດ ເຊຍ, ພະນັກງານ ເມືອງ ໄດ້ ອອກ ແບບສ້າງ ແຜນ ພັດທະນາ ຕົວ ເມືອງ 
 ໃຫ້ ແກ່ ຄົນ ພິການ  ເພື່ອ ສ້າງ ສິ່ງທີ່ ເຂົ້າ ຫາ ຕົວ ເມືອງ.  ແຕ່ ວ່າ ພວກ ກຸ່ມ ຄົນ ທີ່ ພິການ ໄດ້ ເຫັນ ວ່າ  ເຖິງ ແມ່ນ ວ່າ  
ລັດຖະບານ ພະຍາຍາມ ຊ່ວຍ ເຫຼືອ, ສ້າງ ຫຼາຍ ສະຖານ ທີ່ທີ່ ມີ ການ ປ່ຽນ  ແປງ  ແຕ່ ກໍ ຍັງ ມີ ຄວາມຫຍຸ້ງຍາກ  
ສໍາລັບ ພວກ ຄົນ ພິການ ທີ່ ຈະ ນໍາ ໃຊ້ ດັ່ງ ນັ້ນ  ພວກ ເຂົາ ໄດ້ ຈັດ ກຸ່ມ ເສ ລິ ພາບຂອງ ຂະ ບວນການ ສັງຄົມ  ແລະ 
ພົບປະ ກັບ ເຈົ້າ ໜ້າ ທີ່ ປະຈໍາ ເມືອງ  ເພື່ອ ສົ່ງ ບັນຊີ ເສັ້ນທາງ ທີ່ ຈະ ເຂົ້າ ຫາ ຕົວ ເມືອງ. ພະນັກງານ ເມືອງ 
ອະນຸຍາດ  ໃຫ້ ສະມາຊິກ ຂອງ ກຸ່ມຄົນ ພິການ ນີ້  ເຂົ້າ ຮ່ວມ ໃນ ຄະນະ ກໍາມະ ການ ອອກ ແບບ ແຜນຜັງ ຂອງ 
ເມືອງ  ແລະ ຮ່ວມ ກັນ ອອກ ແບບ ເບື້ອງ ຕົ້ນ ທີ່ ນັກ ວິສະວະກອນ ສາມາດ ນໍາ ໃຊ້  ເພື່ອ ສ້າງ ສີ່ ງປຸກ ສ້າງ 
 ຕ່າງ ໆ ເພື່ອ ເຂົ້າ ຕົວ ເມືອງ.

ສ້າງ ຂະ ບວນການ ເພື່ອ ສິດທິ ເພື່ອ ສຸຂະພາບ

ອົງການ ກວດ ສອບ ສັງຄົມ
ອົງການ ກວດ ສອບ ສັງຄົມ   ແມ່ນ ອົງການ ຕິດຕາມປະ ເມີນ ຜົນ ຂອງ ລັດຖະບານ  ເພື່ອ ຕິດຕາມ ເບິ່ງ   ຜົນງານ 
ໄດ້ດີ ໜ້ອຍ ຫຼາຍ ປານ ໃດ  ເຊັ່ນ ວຽກ ງານ ສາທາລະນະ ສຸກ ຫຼື  ຂະ ແໜງ ການ ສຶກສາພາກັນ ຮ່ວມ ປະຊຸມ  ເພື່ອ 
ຊອກ ຫາຄວາມ ຕ້ອງການ ຂອງ ປະຊາຊົນທີ່ ພວກ ເຂົາ ຮັບ ໃຊ້. ອົງການ ກວດ ສອບ ສັງຄົມ ເປັນ ວິທີ ທາງ ທີ່ ດີ  ເພື່ອ  
ຈ ະ ເຮັດ ໃຫ້ ບັນຫາຕ່າງໆ ໄດ້ ຖືກ ເປີດ ເຜີຍ,  ໂດຍ ໄດ້ ເຜີຍ ແຜ່ທາງ ດ້ານ ສື່ ມວນ ຊົນ  ແລະພັດທະນາ ຄວາມ ຕ້ອງ 
ການ ປັບປຸງ. ໜ້າ ທີ່ ປົກກະຕິຂອງອົງການ ກວດ ສອບ ສັງຄົມ   ແມ່ນ ຕ້ອງ  ໄດ້ ຮີບ ໂຮມ ຂໍ້ ມູນ ຂ່າວສານ ຕາມ ການ 
ສໍາພາດ  ແລະການ ລົງສໍາ ຫຼວດ  ແລະ ແລກປ່ຽນ ຜົນຂອງ ການສໍາ ຫຼວດ ໃຫ້ ແກ່ ປວງ ຊົນ. ຄໍາ ຖາມ ສໍາພາດ 
ລວມມີ ປະຊາຊົນ ແຕ່ລະຄົນ ໄດ້ ຮັບ ການ ຮັກສາ ສຸຂະພາບ ເທົ່າ ທຽມ ກັນ ບໍ? ການ ບໍລິການ ໄດ້ ເຖິງ ປະຊາຊົນ 
ຕາມ ຄວາມ ຕ້ອງການ ຂອງ ປະຊາຊົນ ບໍ? ວິທີ ການ ນໍາ ໃຊ້ ເຮັດ ຄື ແນວ ໃດ? ການ ນໍາ ໃຊ້ ຢາ  ແລະ  ແລະ ເຄື່ອງຮັບ 
ໃຊ້ ມີ ພຽງພໍ ບໍ?

ຖ້າ ເຂົາ ເຈົ້າ ມີ ຄວາມ ປະສົງ ຢາກ ມີ ສ່ວນ ຮ່ວມ, ມີ ຜູ້ຕາງໜ້າໂຮງໝໍ  ແລະອໍານາດ ການ ປົກຄອງ ທ້ອງ ຖີ່ ນ 
ສາມາດເຂົ້າຮ່ວມອົງການ ຈັດ ຕັ້ງ ຊຸມ ຊົນ  ເພື່ອ ຮ່ວມ ກັບອົງການ ກວດ ສອບ ທາງ ສັງຄົ ມ.
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ຕົວຢ່າງ ດັ່ງ ລຸ ມນີ້  ແມ່ນ ຂະ ບວນທີ່ ນໍາ ໃຊ້ ອົງການ ກວດ ສອບ ສັງຄົມ ຊຶ່ງ ເປັນ ອົງການ ປະ ເພດ ໜຶ່ງ ໃນ ປະ 
ເທດ ອິນ ເດຍ

ສ້າງ ຂະ ບວນການ  ເພື່ອ ສຸຂະພາບ ແມ່ຍິງ

ສານສູງ ສຸດ ວ່າ ດ້ວຍ ສຸຂະພາບ ປະຊາຊົນ  ໄດ້ ປັບປຸງການ ບໍລິການ ເພື່ອ ສຸຂະພາບທີ່ປະ ເທດ ອິນ ເດຍ
ກຸ່ມ ແມ່ຍິງ ”ຊັ້ນ ຕໍ່າ”  ໃນ ເມືອງ ບັງ ກາ ລໍທີ່ ປະ ເທດ ອິນ ເດຍ ມີ ຄວາມ ໂກດ ເຄືອງທີ່ ສຸດ ເມື່ອ ພວກ ເຂົາ 

 ໄດ້ຮູ້ວ່າ  ໂຮງໝໍ ທ້ອງ ຖິ່ນ ໄດ້ ຮັບ ເງິນ ຈາກ ລັດຖະບານ  ເພື່ອ  ໃຊ້ ຈ່າຍ ໃນ ການບໍລິການ ສຸຂະພາບ ຂັ້ນ ພື້ນຖານ 
 ນັ້ນ  ບໍ່ ໄດ້ ນໍາ ເອົາ ມາ ໃຊ້ ຈ່າຍ. ພວກ ເຂົາ ໄດ້ ຮ່ວມ ກັບ ນັກ ເຄື່ອນ ໄຫວ  ແລະນໍາ ໃຊ້ ເອກະສານ ບັນ ຊີກ ວດກາ 
ການ ບໍລິການ  ແລະການ ສະໜອງ ຢາ ປົວ ພະ ຍາດ ເວລາ ທີ່ ສູນ ເປີດ ບໍລິການ  ແລະ ແມ່ນ ອຸປະກອນ ຫຍັງ ທີ່  
ໄດ້ ນໍາໃຊ້. 

ຂະ ບວການ ຂອງ ແມ່ຍິງ ທີ່  ໄດ້ກັບອົງການ ອຽນຊະ ວອດ ເຕຍ ອັບ ບີ ຢັນ (Ian Swasthya Abhiyan: 
ISA)  ແລະ ຈາກ ນັ້ນ  ກໍ ໄດ້ ສ້າງ ຕັ້ງ ສານເພື່ອ ສຸຂະພາບ ປະຊາຊົນ. ຄະນະຊ່ຽວຊານຜູ້ ທີ່ ມີ ນໍາ ໃຈ ເມດ ຕາ 
ອາລີ  ແລະພັນທະ ມິດໄດ້ ເຮັດ ໜ້າ ທີ່ເປັນ ຜູ້ ພິພາກສາ  ແລະຮັບ ຟັງ ພະຍານ ຫຼັກ ຖານກ່ຽວ ກັບ ການລະ ເມີດ 
 ສິດທິ ຂອງ ປະຊາຊົນ ໃນ ການ ຮັກສາ ສຸຂະພາບ. ພວກ ແມ່ຍິງມີ ຄວາມ ຊື່ນ ຊົມ  ແລະຕື່ນ ເຕັ້ນ ທີ່ ໄດ້ ຖືກ  ເຊີນ 
ເຂົ້າ ໄປ ເປັນ ພະຍານທີ່ ສານ  ແລະໄດ້ ເວົ້ຢູ່ ຕໍ່ໜ້າ ຄົນ 
ເກືອບຈໍາ ນວນ 1.000 ຄົນ  ກ່ຽວກັບ ສິ່ງ ທີ່ ພົບ ເຫັນ
  ໃນ ຂະ ບວນການ ລົງ ການສອບການ ຮັກສາ ສຸຂະ
ພາບ  ທີ່ ສູນ ຮັກສາ ສຸຂະ ພາບ ແລະວິທີ ການພິ ເສດ ຕໍ່ 
ການ ປິ່ນປົວ. ການ ແລກປ່ຽນ ປະສົບ ປະການ  ແລະ
ການ ໄດ້ ຮັບ ຟັງ ພະຍານ ຫຼັກ ຖານຂອງນັກ ເຄື່ອນ 
ໄຫວ ໄດ້ ເຮັດ ໃຫ້ ເຂົາ ເຈົ້າ ມີ ຄວາມ ເຂັ້ມ ແຂງ ຂື້ນ ແລະ
ສາມາດ ສືບ ຕໍ່ ຮຽກຮ້ອງ ເພື່ອ ໃຫ້ ມີ ການ ປັບປຸງພັດ
ທະນາ ສູນ ຮັກສາ ສຸຂະພາບ ທ້ອງ ຖີ່ ນ.

ຕະຫຼ ອດ ໄລຍະສອງ ປີທີ່ ສານສູງ ສຸດ ຂອງ 
ປະຊາຊົນ  ໄດ້ ລົງມືປະຕິບັດ ງານ ໃນ ຫຼາຍເຂດ ແຄວ້ນ
ທີ່ ປະ ເທດ ທອິນ ເດຍ ຈາກ ນັ້ນ ອົງການ  ອິສາ (ISA) 
 ໄດ້ ແລກປ່ຽນ ເອກະສາ ນ ທີ່ ພວກ ເຂົາ ໄດ້ ເກັບ ກໍາມາ
ກັບຄະນະ ກໍາມາ ທິການ ແຫ່ງ ຊາດວ່າ ດ້ວຍ ສິດທີ ມະນຸດ .  ຄະນະ ກໍາມາ ທິການ ແຫ່ງ ຊາດ  ໄດ້ ຢັ້ງຢືນ ວ່າ  ທຸກ  
ການ ປະຕິ ເສດໃນ ການ ປິ່ນປົວ ສຸຂະພາບ  ແມ່ນບັນຫາທີ່ ຮ້າຍ ແຮງ ຕໍ່ສິດທິ  ຄວາມ ເປັນ ມະນຸດ .  ໂດ ຍການ 
ຊ່ວຍ ເຫຼືອຂອງ ຄະນະ ກໍາມາ ທິການ ແຫ່ງ ຊາດ ຜູ້ ຕາງ ໜ້າອົງການອິສາ  ແລະ ຊຽວຊານ ໄດ້ ພິສູດ ຫຼັກ ຖານ 
 ທີ່ ປວງ ຊົນ ໄດ້ ຟັງ ກັບ ທ່ານ ລັດຖະມົນ ຕິກະຊວງ ສາທາລະນະ ສຸກ ແລະພະນັກງານ ຂັ້ນ ສູງ ຂອງ ລັດຖະບານ.  
ການ ໄດ້ ຍິນບົດ ຕໍາ ນິຕິ ຊົມ  ລວມມີຖະ ແຫຼ ງການທີ່ ຮັບ ຮູ້ສິດ ທີ ເພື່ອ ສຸຂະພາບຂອງ ປະຊາຊົນ ຊາວ ອິນ ເດຍ 
ທັງ ມວນ  ແລະຂໍ້ ຮຽກຮ້ອງເພື່ອ ເພີ່ມທະວີງົບປະມານ ຂອງ ລັດ  ເພື່ອ ຮັບປະກັນຄຸນ ນະພາ ບຂອງ ການ ປິ່ນ 
ປົວ ສຸຂະພາບ  ເພື່ອ ປວງ ຊົນ ຊາວ ອິ ເດຍທັງ ມວນ.

  ເຖິງ ແມ່ນ ວ່າການ ປ່ຽນ  ແປງຕົວ ຈິງ  ຍັງ ບໍ່ ທັນ ສາມາດ ປະຕິ ບັດ ໄດ້ ທັງ ໝົດ  ແຕ່ ວ່າ ການ ປະຕິບັດ ງານ 
 ຂອງ ແມ່ຍິງຊາວ ເມືອງ ບັງ ກາ ດໍ ກໍ ໄດ້ ຮັບ ກາ ປັບປຸງການ ປິ່ນປົວ ສຸຂະພາບແລ້ວ ໃນ ປະ ເທດ ອິນ ເດຍ  ແລະ  
ຍັງ ບັນດານ ໃຫ້ ປະ ເທດ ອື່ນໆ ອິກດ້ວຍ. ນັກ ເຄື່ອນ ໄຫວ ເພື່ອ ສຸຂະພາບໃນ ທົ່ວ ໂລກ   ໄດ້ ປະຊຸມ ກັບ ສານສູງ 
ສຸດ ເພື່ອ ສຸຂະພາບ ປະຊາຊົນ  ໄດ້ ສຶກສາ ສໍາ ຫຼວດ ການລະ ເມີດ ສິດ ທິຂອງ ປະຊາຊົນທີ່ ຂາດບໍລິການ  ເພື່ອ 
ສຸຂະພາບ,  ເບິ່ງ ບັນຫາ ສັບສົນ ໃນຂະ ແໜງ ການວຽກ ງານ ບໍ່ ແຮ່  ແລະອຸດ ສາຫະ ກໍາ  ແລະການ ໃຫ້ ຄ່າ ແຮງ 
ງານ ຕໍ່າ ໃຫ້ ແກ່ ແມ່ຍິງ ກໍາມະກອນ ຍິງ ທີ່ ໂຮງງານ ແຜ່ນ ແພ ຕ່າງໆ
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ຄວາ ມຮັບຜິດຊອບ ຕອບ ຄໍາ ຖາມບັນຊີ ງົບປະມານ
ການ ປະ ເມີນ ຜົນ  ງົບປະມານ ຂອງ ລັດເພື່ອ ສຸຂະພາບ ແມ່ນ ຈ່າຍ ຜ່ານ  ໂຮງໝໍທ້ອງ ຖິ່ນ ຂອງ ທ່ານ  ແມ່ນ ສ່ວນ 
ໜຶ່ງ ບັນ ຊີ ສັງຄົມ. ປວງ ຊົນ ປຶກສາ ຫາ ລຶ ກ່ຽວ ກັບ ທຶນ, ຊັບ ສົມບັດ ທີ່ ເຫັນ ດີ  ແລະ ຈາກ ລັດຖະບານ  ໄດ້ ຮັບ ແບ່ງ 
ງົບປະມານພຽງພໍ ສໍາລັບ ປະຊາຊົນ  ແລະ ຕິດຕາມ ເບິ່ງ ງົບ ໃຊ້ ຈ່າຍ ຂອງ ລັດຖະບານທີ່ ຊ່ວຍ ເຫຼືອ ແຕ່ລະຄົນ ມີ 
ສິດທິ ເຂົ້າ ຫາ ເລື່ອງ ສຸຂະພາບ.

ການ ຈັດການ ເຮັດ ວຽກຂອງ ຊຸມ ຊົນຢູ່ ໃນ ເມືອງ ວິນ ກາ ຊົວມານ ປະ ເທດ ເປຣູ ດັ່ງທີ່ ໄດ້ ສະ ເໜີ ໃນ ບົດ 
ຮຽນ ພາກ ທີ  2   ເປັນ ຕົວຢ່າງ ຂອງ ການຈັດ ຕັ້ງ ທີ່ ເຮັດ ສໍາ ເລັດ ວຽກ  ເພື່ອ ໃຫ້ ມີງົບປະມານ ຂອງ ລັດ ຖະບານແບບ 
ຖາວອນ  ທີ່ ໄດ້ ອະນຸມັດ ເພື່ອ ສຸຂະພາບ ແມ່ຍິງ. ຄວາມ ພະຍາຍາມ ຂອງ ການຈັດ ຕັ້ງ ປະຕິບັດໄດ້ ຊ່ວຍ  ໃຫ້ ປະ 
ເທດ ອື່ນໆ ໄດ້ ຮຽນ ຮູ້ວິທີ ການຄຸ້ມ ຄອງ ບັນຊີ  ງົບປະມານ ງົບປະມານ  ເພື່ອ ສຸຂະພາບ ຂອງ ປະຊາຊົນ ຊາວ ເປຣູ.

ສ້າງ ຂະ ບວນການ ເພື່ອ ສິດທິ ເພື່ອ ສຸຂະພາບ

ຮຽນຮູ້ກ່ຽວ ກັບ ງົບປະມານ ເພື່ອ ສຸຂະພາບ ສາມາດ ນໍາພາ ໃຫ້ ມີ ການ ປ່ຽນ ແປງ  ທີ່ ປະ ເທດ  ເປຣູ
ແມ່ຍິງ ໃນ ເຂດ ຊຸມ ຊົນ ຫ່າງ ໄກສອກ ຫຼີກທີ່ ອື່ນ ອີກ ໃນ ປະ ເທດ ເປຣູ ທີ່ ຕັ້ງ ຢູ່ ຫຼາຍ ຮ້ອຍ ໄມ ໄດ້ ຮຽນ ຮູ້  

ກ່ຽວ ກັບ ວຽກ ງານ ຂອງ ສຽງ ແມ່ຍິງ ວິນ ກາດ  ໂດຍ ຜ່ານ ທາງ ວິທະຍຸ  ແລະຕ່າ ໜ່າງ ຂ່າວສານ ຕ່າງໆ ພວກ 
 ເຂົາ  ໄດ້ ຮຽນ ຮູ້ວ່າ  ເຂົາ ເຈົ້າ ໄດ້ ຮັບ ຂ່າວ ຈາກ ອິນ ເຕີ   ເນັ ດກ່ຽວ ກັບ ງົບປະມານ ຂອງ ລັດຖະບານ ທີ່ ສົມຄວນ  
ຈ່າຍ. ພວກ ເຂົາ ເຈົ້າ ໄດ້ ຄົ້ນ ພົບ  ເຫັນ ວ່າ ເຖິງ ແມ່ນ ວ່າ ຊຸມ ຊົນ ເຂົາ ເຈົ້າ  ໄດ້ ຖຶກໍານົດ ໄດ້ ຮັບ ງົບປະມານ ເພື່ອ ບໍ ລິ 
ການ ໃຫ້ ແກ່ ສຸຂະພາບ ແມ່ຍິງ.  ແຕ່ ວ່າ ໂຮງໝໍ ທ້ອງ ຖິ່ນຍັງ ບໍ່ ໄດ້ ນໍາ ໃຊ້ ເຮັດ ການ ບໍລິການ ເຫຼົ່າ ນີ້ . ອົງການ ສຽງ 
 ແມ່ຍິງ ວິນ ກາດ ຍັງ ໄດ້ ຈັດການ ເດີນ ຂະ ບວນ ເຖິງ ຫ້ອງວ່າການ ເຈົ້າ ແຂວງ  ເພື່ອ ຮຽກຮ້ອງ ຂໍ ການ ຊ່ວຍ ເຫຼື ອ 
ເພື່ອ ສຸຂະພາບ ແມ່ຍິງ.

ພວກເຮົາຮູ້ວ່າພວກທ່ານເປັນຜູ້ຮັບ
ຜດິຊອບການໃຊ້ຈາ່ຍເພີ່ມຂຶ້ນໃຫ້ວຽກ
ເພື່ອສຸຂະພາບແມ່ຍິງໃນຕົວເມືອງນີ້
ພວກເຮົາຂໍຮຽກຮ້ອງເຖິງຄວາມສະ
ເໝີພາບແລະບັນຊິງົບປະມານ

ພວກເຈົ້າຮູ້ແນວໃດວ່າ
ພວກເຮົາມີງົບຈ່າຍເພື່ອ

ສຸຂະພາບແມ່ຍິງ

ລັດຖະບານໄດ້ພິມ
ເຜີຍແຜ່ຂໍ້ມູນນີ້ທາງ

ອິນເຕີເນດ.

ນັບ ແຕ່ ນັ້ນ ມາ ກຸ່ມ ແມ່ຍິງ ນີ້  ໄດ້ ເປັນ ຜູ້ກໍາ ບັນຊີ ຂອງ ການ ນໍາ ທ້ອງ ຖິ່ນ  ແລະສູນ ບໍລິການ ທາງ ແພດ 
ກໍ ໄດ້ ຕອບ ສະໜອງ ການ ບໍ ລິ ການ ເພື່ອ ສຸຂະພາບ ເພີ່ມຂຶ້ນ ອີກ.
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 ປົກ ປ້ອງ ການ ບໍລິການ ສຸຂະພາບຂອງລັດ
ການຈັດ ຕັ້ງ  ເພື່ອ ປັບປຸງ ສຸຂະພາບ ແມ່ຍິງ ລວມທັງ ການ ຕໍ່ ສູ້  ເລື່ອງການຈໍາ ແນ ກ ເຊື້ອ ຊາດ ເພດ ໄວ, ຄວາມທຸກ 
ຍາກ  ແລະແນວທາງ ນະ ໂຍບາຍ ຂອງ ລັດຖະບານ ທີ່ ບໍ່ ຈັດຄວາມ ຕ້ອງການຂອງ ແມ່ຍິງ  ແລະ ເດັກ ຍິງ  ເປັນ ວຽກ 
ບຸລິມະສິດ ; ມັກ ຈະ ເກີດ ຢູ່ ເລື້ອຍໆທີ່ ຍັງ ມີ ການ ຕໍ່ສູ້ແນວທາງ ນະ ໂຍບາຍ ຂອງ ລັດຖະບານ ທີ່ ອະນຸຍາດ ໃຫ້ ບໍລິ 
ສັດ ເອກະ ຊົນຄຸ້ມ ຄອງ ກວມ ເອົາ ໝົດ  ແລະຜົນ ປະ ໂຫຍ ດຈາກ ກາ ນບໍ ລິ ການຂັ້ນ ພື້ນຖາ ນ ທີ່ ແຕ່ລະຄົນ ຕ້ອງ 
ການທີ່ ມີ ຊີວິດ ຢູ່ມີ ສຸຂະພາບ ດີໃນ ຫຼາຍ ປະ ເທດ ລວມທັງ ຜູ້ ຮັ່ງ  ແລະຜູ້ ທຸກຍາກ  - ລັດຖະບານ ຍຸຕິ ທໍາ ການ ປິ່ນ 
ປົວ ສຸຂະພາບ, ບໍລິການ ນໍ້າ,  ໄຟຟ້າ  ແລະການ ບໍລິການ ອື່ນໆອັນ ເປັນ ເຫດ ໃຫ້ບໍລິສັດ  ເອກະ ຊົນ  ຄວບ ຄຸມ 
ເອົາ ໝົດຂອງ ການ ບໍລິການ  ເຫຼົ່ານີ້  ເຖິງ ແມ່ນ ວ່າ ສິ່ງ ທີ່ປຸກ ສ້າງ ທັງ ໝົດ ເຫຼົ່າ ນີ້ແມ່ນ ທຶນຮອນ ຂອງ ລັດຖະບານ, 
ນີ້ ເຂົາ ເອີ້ນ ວ່າ ການ ຫັນ ເປັນ ຂອງ ເອກະ ຊົນ

ສິ່ງ ທີ່ ບໍ່ ຄື ກັນກັບ ແນວທາງ ຂອງ ລັດຖະບານ, ບໍລິສັດ ເອກະ ຊົນບໍ່ ຖື ເປັນ ສໍາຄັນ ວ່າ ປະຊາຊົນຄວນ ໄດ້ 
ຮັບ ບໍລິການ ແບບ ໃດ  ແລະພວກ ເຂົາ ບໍ່ ໄດ້ ອະນຸຍາດໃຫ້ ແມ່ຍິງ  ແລະຜູ້ ຊາຍຢູ່ ໃນ ຊຸມ ຊົນ  ໄດ້ ມີ ຄວາມ ຄິດ ເຫັນ 
ກ່ຽວ ກັບ ວິທີການ ບໍລິການ ຄວນ ປະຕິບັດ ແບບ ໃດ  ແລະບໍລິສັດ ເອກະ ຊົນຍັງ ຄິດ ຄ່າລາຄາ ແພງ  ເທົ່າ ທີ່ ເຂົາ ເຈົ້າ 
ເວົ້າ ໄດ້ ເພື່ອ ເກັບ ຄ່າ ບໍລິການ  ແລະບໍ່ ສະ ໜອງ ການ ບໍລິການ ແບບ ບໍ່ ໄດ້ ກໍາ ໄລ. ພວກ ເຂົາບໍ່ ສົນ ໃຈ ວ່າ ອັນ ໃດຖື 
ສໍາຄັນ  ຫຼື  ຈໍາ ເປັນ.

ການ ຫັນ ເປັນ ເອກະ ຊົນ ເປັນ ການ ອະນຸຍາດໃຫ້ ແກ່ ຄົນ ຮັ່ງ ເທົ່າ ນັ້ນ   ໄດ້ ໂອກາດ ສ້າງ ຜົນ ກໍາ ໄລ ໃນ ຂະນະ  
ທີ່ ສຸຂະພາບ ຂອງ ແມ່ ຍິງ ຜູ້ ທຸກ ຍາກ  ແລະລູກຂອງ ພວກ ເຂົາທັງ ໝົດ ໄດ້ຖືກ ຢູ່ຢ່າງ ທໍລະມານ.

ການ ສ້າງ ຂະ ບວນການ ເພື່ອ ສຸຂະພາບ ແມ່ຍິງ

ທ່ານໝໍ ໃຫ້ ຄໍາ ປຶກສາ  ເພື່ອ ສຸຂະພາບ:
ການ ເດີນ ຂະ ບວນ ກຸ່ມສີຂາວ ທີ່ ປະ ເທດ  ເອນ ຊານ ວາ ດໍ

 ໃນ ປະ ເທດ ເອນຊານວາ ດໍ ພະນັກງານ ສາທາລະນະ ສຸກ  ໄດ້ ຕໍ່ ສູ້  ເພື່ອ ປັບປຸງ ການ ບໍລິການ ເພື່ອ 
 ໝົດ ທຸກ ຄົນ,ນັບ ແຕ່ ຫຼັງ ຈາກສົງຄາມ ກາງ ເມືອງ ສີ້ ນສຸດ  ໃນ ປີ 1992 ສະຫາະພັນ ພະນັກງານ ສາທາ 
ລະນະ ສຸກ  ແລະພັນທະ ມິດ  ໄດ້ທໍາ ການ ຕໍ່ ຕ້ານ ກັບການ ປິ່ນປົວສຸຂະພາບຂອງ ບໍລິສັດ  ເອກະ ຊົນ  ໃນ 
ຂະນະ ທີ່ ມີ ການ ຕໍ່ສູ້ ເພື່ອ ປະຕິ ຮູບ ວຽກ ສາທາລະນະ ສຸກ  ແລະປັບປຸງ ການ ເຂົ້າ ຫາ  ການ ຢາ;

 ໃນ ທ້າຍ ປີ 2002 ລະບົບສາທາລະນະ ສຸກ, ທ່ານໝໍ  ແລະນາງພະຍາບານທໍາ ການ ປະ ທ້ວງ  ເພື່ອ 
ຕໍ່ ຕ້ານລະບົບ ສາທາລະນະ ສຸກຂອງການ ເອກະ ຊົນ. ການຫັນ ເປັນ ເອກະ ຊົນ ໄດ້ ປະກົດ ຂື້ນ  ເມື່ ອເວລາ  
ລັດຖະບານ ໄດ້ ຈ່າຍ  ໃຫ້ ບໍລິສັດ ເອກະ ຊົນ  ເພື່ອ ສະ ໜອງ ການ ບໍລິການ ທີ່ລັດຖະບານ  ໄດ້ ຈ່າຍ ມາ ກ່ອນ 
ຫຼື  ເມື່ອ ເວລາ ລັດຖະບານ  ໄດ້ ຂາຍ ສັບ ສິນ ຂອງ ລັດ  ເຊັ່ນ ວ່າ  ໂຮງຮຽນ   ໂຮງໝໍ  ໃຫ້ ແກ່ ບໍລິສັດ ເອກະ ຊົນ.  
ໂຮງໝໍ ຫຼາຍ ແຫ່ງ ຍັງ ໄດ້ ກາຍ ເປັນສັບ ສົມບັດຂອງ ເອກະ ຊົນ  ແລະການ ເມືອງ ບັງຄັບຈາກຜູ້ ຮັ່ງ ທີ່ ກົດ ໜີບ  
ໃຫ້ ລັດຖະບານ  ເຮັດ ສັນຍາກັບ ບໍລິສັດ ເອກະ ຊົນ  ເພື່ອຄຸ້ມ ຄອງດໍາ ເນີນ ງານ ເກືອບ ໝົດ ລະບົບ ສາທາລະ 
ນະ ສຸກ.  ເຖິງ ແມ່ນ ວ່າການ ປິ່ນປົວ ຂອງ ເອກະ ຊົນທີ່ໃໝ່ ເກີດ ໃໝ່ ໃນ  ເອນ ຊານ ວາ ດໍ ພະນັກງານ ສາທາລະ 
ນະ ສຸກ  ແລະຄົນ ເຈັບກໍ ຍັງ ໄດ້ ຮູ້ ສີ່ ງທີ່ ຕ້ອງການ  ໃນ ໄລຍະ ທົດ ສະ ວັດ ຜ່ານ ມາ ລັດຖະບານ  ໄດ້ ໂອນ ວຽກ 
ພະລັງງານ  ແລະຄົມມະນາຄົມ  ເປັນ ຂອງ ເອກະ ຊົນ, ການ ບໍລິການ ແມ່ນ ເກີດ ມີ ລາຄາ ແພງ. ຍ້ອນ ວ່າ ເກີດ 
ຈາກ ປະສົບ ການ ນີ້ ນັກ  ເຄື່ອນ ໄຫວ ໄດ້ ເຫັນ ວ່າ ການ ຮັກສາ ສຸຂະພາບ ໂດຍ ເອກະ ຊົນ  ແມ່ນ ມີ ລາຄາ ສູງ 
ຫຼາຍກວ່າ ໄລຍະ ຜ່ານ ມາ  ແລະມີ ຈໍານວນ ປະຊາຊົນ ຜູ້ ທຸກ ຍາ ກຈໍານວນໜ້ອຍ ໜຶ່ງເທົ່າ ນັ້ນ  ເຂົ້າ ເຖິງການ 
ບໍລິການ ເມື່ອ ສົມ ທຽບກັບ ການ ບໍລິການ  ເພື່ອ ສຸຂະພາບ ທີ່ ລັດ ຄຸ້ມ ຄອງ
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ໂດຍ ຕອບ ສະໜອງ ກັບ ພະນັກງານ ການ  ແພດ  ໄດ້ ສ້າງ ຂະ ບວນການ ໃຫຍ່ “ຂະ ບວນຍ່າງ ຊຸດ  
ຂາວ”  (White marches) ທີ່ ປະກອບ ດ້ວຍ ພະນັກງານ ການ ແພດ- ສ່ວນ ໃຫຍ່ ແມ່ນ ແມ່ຍິງ ເຂົາ ເຈົ້າ ເດີນ 
 ປະ ທ້ວງ ດ້ວຍ ສວມ ເສື້ອ ຄຸມ ສີຂາວ  ແລະ ເຄື່ອງ ແບບ. ຂະ ບວນ ການ ປະ ທ້ວງ ແມ່ນ ມີ ຕົວ ແທນ ມາ ຈາກ ຊາວ 
ໄຮ່ນາ, ນັກຮຽນ ນັກ ສຶກສາ, ກໍາມະກອນ  ແລະອົງການ ຈັດ ຕັ້ງ ຂອງ ແມ່ຍິງ ທີ່ ເຂົ້າ ຮ່ວມ ໃນ ການ ເດີນ ປະ 
ທ້ວງ ທັງ ໝົດ ແມ່ນ ສວມ ເສື້ອ ສີຂາວ  ເພື່ອ ຄວາມ ສາມັກຄີ ມິດຕະພາບ. ກຸ່ມ ແມ່ຍິງ ແມ່ນ ກຸ່ມ ທີ່ ຫ້າວຫັນ ເປັນ 
ພິ ເສດ  ເພາະວ່າ  ພວກ ເຂົາ ເຈົ້າຮູ້ຈັກ ຄວາມ ໝາຍ ຄວາມ ສໍາຄັນຂອງ ຄຸນ ນະພາບ ໃນ ການ ປິ່ນປົວ ຮັກສາ 
ສຸຂະພາບ ເພື່ອ ເພດ ຍິງ  ແລະ ເປັນ ພະນັກງານ ການ ແພດທີ່ ສະໜັບສະໜູນ ການ ຕໍ່ສູ້ ເພື່ອ ສິດທິຂອງ ແມ່ 
ຍິງ. ການ ປະ ທ້ວງ ໄດ້ ດໍາ ເນີນ ໄປ ໃນ ເວລາ 9  ເດືອນ ດ້ວຍ ການ ຍ່າງ, ການ ປິດ ປະຕູ ສໍານັກງານ ອົງການ 
ສໍາຄັນ ຕ່າງໆ ການ ປິດ ຖະໜົນ ຫົນທາງ  ແລະ ນັ່ງ ປິດ ລ້ອມ ສະຖານ ທີ່ ຕ່າງໆ ໃນ ທົ່ວ ປະ ເທດ. ຫຼັງ ຈາກ ນັ້ນ  
ສະຫະພັນສຸຂະພາບ  ແລະລັດຖະບານ ໄດ້ ເຊັນສັນຍາ  ເພື່ອຍຸຕິ ບໍ່ ໃຫ້ ເອກະ ຊົນ ຄຸ້ມ ຄອງ ວຽກງານ ສາທາ 
ລະນະ ສຸກຕໍ່ ໄປ.

ຫ້າ ປີ ຕໍ່ ມາ ສຽງ ສ່ວນ ໃຫຍ່  ໄດ້ ເກີດ ຂື້ນ  ເມື່ອ ເວລາ ມີ ພັກ ການ ເມືອງ ໃໝ່ ເຂົ້າ ມາ ກໍາ ອໍານາດ.   ອົງການ  
ແນວ ໂຮມ ປົດ ປ່ອຍ ຊາດ  ຟາຣາບັນ ໂດ  ໃນ ປະ ເທດ ສະ ແປນ (The Farabundo Marti National 
Liberation)  ໄດ້ຖືກ ເລືອກ ຕັ້ງ ເປັນ ປະທານ ຍ້ອນ ວ່າ ພວກ ເຂົາ ເຈົ້າ ມີ ຊື່ ສຽງ ດ້ວຍ ການ ລຸກ ຂື້ນ ຕໍ່ສູ້ ຕ້ານ 
ການ ຫັນ ເປ ັນ ເອກະ ຊົນຂອງ ລັດຖະບານ ໃນ ໄລຍະ ຜ່ານ ມາ. ດ້ວຍ ການ ສະໜັບສະໜູນ ຂອງ ລັດຖະບານ 
ແນວ ໂຮມ ນີ້  ລັດຖະບານ ໄດ້ ປັບປຸງ ການ ປິ່ນປົວ ສຸຂະພາບ ຄືນ ໃໝ່  ໂດຍ ສຸມ ໃສ່ ການ ເຂົ້າ ຫາ ການ ປິ່ນປົວ  
ແລະ ປິ່ນປົວ ຢ່າງ ມີ ຄຸນ ນະພາ ບ ແກ່ ປະຊາຊົນ  ລັດຖະບານ ຍັງ ໄດ້ ຜ່ານ ກົດໝາຍ ທີ່ ເຮັດ ໃຫ້ ລາຄາຢາ 
ປິ່ນປົວ ພະຍາດ ຫຼຸດຄວາມ ມີ ລາຄາ ແພງ ລົງ  ໂດຍ ການບໍ່ ອະນຸຍາດ ໃຫ້ ບໍລິສັດ ເອກະ ຊົນ ຄຸ້ມຄອງ  ໃນ 
ການຈໍາໜ່າຍ  ແລະຂາຍ ຢາ. ວິທີ ການ ນີ້ ສາມາດ ເດີນ ໜ້າ ໄປ ໄດ້ ຍ້ອນ ວ່າ ມັນ ຍັງ ເປັນ ຊ່ວງ ປີ  ແຫ່ງ ການ 
ສຶກສາ, ການຈັດ ຕັ້ງ  ແລະການ ປະ ທ້ວງ  ໂດຍ ພະນັກງານ ການ ແພດ   ແລະ ພັນ ທະ ມິດ  ຜູ້ ທີ່ ເຮັດ ວຽກ 
ປ້ອງ ກັນ  ໃນ ການ ປິ່ນປົວ.

ສ້າງ ຂະ ບວນການ ເພື່ອ ສິດທິ ເພື່ອ ສຸຂະພາບ

 ຂະ ບວນແພດ ໝໍ ທັງ ໝົດລຸກ ຂື້ນ ສູ້ 

ເພື່ອຕ້ານ ຕໍ່ ການ ຫັນ ເປັນ ເອກະ ຊົນ
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 ຊ່ວຍ ເຫຼືອ ການ ຕໍ່ສູ້  ເພື່ອ ສຸຂະພາບ  ເພື່ອ ໝົດ ທຸກ ຄົນ.
ການ ເຂົ້າ ເຖິງ ອາຫານ, ນໍ້າ,  ເຮືອນ ຢູ່, ການ ສຶກສາ, ຄວາມ ປອດ ໄພ  ແລະການ ຈ່າຍ ຄ່າ ແຮງ ງານ ທີ່ ຍຸຕິທໍາ   ແລະ  
ເສ ລິ ພາບ ຈາກ ການຈໍາ ແນ ກຕ່າງໆ  ເປັນ ເງື່ອນ ໄຂ ທີ່ ພວກ ເຮົາ ທັງ ໝົດ ຕ້ອງການ  ເພື່ອ ຈະ ໃຫ້ ມີ ສຸຂະພາບ  
ທີ່ ດີ. ພວກ ເຂົາ ເປັນ ມະນຸດ ເປັນ ສິດທິ ຂອງ ມະນຸດ  ແລະພື້ນຖານຂອງ ສັງຄົມ ເທົ່າ ນັ້ນ. ຖະ ແຫຼ ງການ ສາກົນ  
ແລະກົດໝາຍ ໄດ້ ຮັບ ຮູ້ສິດທິ ກ່ຽວ ກັບ ສິ່ງ ເຫຼົ່າ ນີ້  ແມ່ນ ຂອງ ໝົດ ທຸກ ຄົນ.  ໂດ ຍບໍ່ ຖື ວ່າ ຄົນ ຜີວ ສີ ໃດ  ຫຼື ວ່າ ມາ 
ຈາກ ຄອບຄົວ ທຸກ ຍາກ ຫຼື ຄອບຄົວ ຮັ່ງມີ ຫຼື ຜູ້ ທີ່ມີ ຊິວິດ ຢູ່ ແບບ ທຸກ ຍາກ ຫຼື  ຮັ່ງມີ ຢູ່ໃນ ປະ ເທດ  ແມ່ຍິງ  ແລະ ເດັກ 
ຍິງ ທັງ ໝົດແມ່ນ ມີ ສິດ  ເພື່ອ ຈະ ມີ ຊີວິດ ຢູ່ແບບ ມີ ສຸຂະພາບ ດີ  ແລະມີ ຊີວິດທີ່ ດີ

ການ ເຂົ້າ ເຖິງ ການ ປິ່ນປົວ ທີ່ ເຂົ້າ ເຖິງ ຄວາມ ຕ້ອງການ ຂອງ ຄົນ
 ທັງ ໝົດ ຍິ່ງ ຈະ ຖືກ ຍອມຮັບ ວ່າ  ແມ່ນ ການ ມີ ສິດທິ ຂອງ ມະນຸດ.  ແມ່ຍິງ 
 ແລະ  ເດັກ ຍິງ ທັງ ໝົດ ມີ ສິດ ໄດ້ ຮັບ ານ ປິ່ນປົວ ສຸຂະພາບ  ເທົ່າ ທີ່ ມີ  ແລະ 
ຮັບ ເອົາ ໄດ້ ກຽດ ຂອງ ປະ ເພ ນິຮິດຄອງ  ແລະ ໄດ້ ຕາມ ທີ່ ເຂົາ ເຈົ້າ ຕ້ອງການ.

ຍັງ ມີ ຫຼາຍ ວິທີ ທາງ ທີ່ ຈະ ຈັດ ຕັ້ງ  ເພື່ອ ປັບປຸງ ສຸຂະພາບ ແມ່ຍິງ
ແລະການ ເຂົ້າ ເຖິງ ການ ປິ່ນ ປົວສຸຂະພາບ. ອົງການ ແມ່ຍິງວິນ
ຄາດ ສາມ ານ ທີ່ ເປຣູ (ພາກ 2) ຕ້ອງການ ຢາກ ຫຼຸດຜ່ອນ ການ
 ຕາຍ ຈໍານວນ ແມ່ ຍິງທີ່ ບໍ່ ຮູ້ ດຽງ ສາ ຜູ້ ທີ່ ຕາຍ ໃນ ການ ຄອດ ບຸດ.
ພວກ ເຂົາ ໄດ້ ສໍາ ເລັດ ວຽກ ນີ້ ຍ້ອນ ມີ ການ ຕັ້ງ ເປົ້າ ໝາຍ  ແລະ 
ຍຸດ ທະ ສາດຈັດ ຕັ້ງ ພັນທະ ມິດ ພັດທະນາ ແບບມີ ຄວາມ ຮັບຜິດ
ຊອບ  ແລະປະ ເມີນ ຜົນ ຢ່າງ ປົກກະຕິ  ແລະຮຽນ ຈາກ ການ ເຮັດ ວຽກ.  ແມ່ຍິງ ສາມ ຄົນຈາກ ອາ ເມດ ດາ ບາດ,  
ປະ ເທດ ອນິ ເດຍ (ບດົຮຽນ ພາກ ທ1ີ0)  ຕອ້ງການ ມ ີການ ປິ່ນປວົເພື່ອ ວຽກ ເຂາົ ເຈົ້າ ກຽ່ວ ກບັ ບນັຫາ ສຂຸະພາບ.  
ພວກ ເຂົາ ໄດ້ ຮັບ ຜົນສໍາ ເລັດ  ໂດຍ ການ ຮ່ວມ ມື ກັບ ອົງການ ປົກຄອງ ຂັ້ນ ພື້ນຖານ  ແລະຮ່ວມ ເຮັດ ວຽກ ກັບ ເຂົາ 
ເຈົ້າ ເພື່ອ ສ້າງສະຫາະພັນກັບ ພະນັກງານ ແຮງ ງານ ຂອງ ລັດຖະບານ, ຊ່ຽວຊານ ສາທາລະນະ ສຸກ ຜູ້ ນັບຖື ອາ 
 ຊິ ບ ພະນັກງານ ສາທາລະນະ ສຸກ  ແລະກຸ່ມ ເຮັດ ວຽກ ອື່ນ ໆ ຂອງ ແມ່ຍິງ

ມີ ຄວາມ ພະຍາຍາມຫຼາຍ ຮູບ ແບບ ທີ່ ໄດ້ ອະທິບາຍ ໃນ ປື້ ມຫົວ ນີ້ ລວມມີການ ສຶກສາ ທວນຄືນ ກ່ຽວ 
ກັບ ບົດ ບາ ດຍິງ ຊາຍ ໃນ ຊຸມ ຊົນ ການ ປູກ ຈິດ ສໍານຶກໃຫ້ ຊາວ ໜຸ່ມກ່ຽວ ກັບ ການ ຮ່ວມ  ເພດ ແບບ ປອດ ໄພ,  ສິລະ 
 ປິນ ໃຊ້ ຕຸກກະຕາ  ເພື່ອ ສຶກສາ  ແລະລະດົມປະຊາຊົນກ່ຽວ ກັບ ການ ປ້ອງ ກັນ ໂລກ ເອດ  ແລະເພື່ອນ ໃກ້ ຄຽງ  
ໄດ້ ເຫັນ ວ່າ ຈະ ເຮັດ ຢ່າງ ໃດ ທີ່ ເຮັດ ໃຫ້ ຊຸມຊົນ ມີ ຄວາມ ປອດ ໄພ ຕື່ມ ອີກ ຈາກ ການທໍາຮ້າຍ ທາງ ເພດ. ທັງ ໝົດ ນີ້  
ແມ່ນ ເປັນ ຕົວ ແທນຂອງ ກຸ່ມ ຄົນ ນ້ອຍໆປີກ ຍ່ອຍ ຂອງ ວຽກ ທີ່ ໄດ້ ພາກັນ ຈັດ ຕັ້ງ ປະຕິບັດ ທີ່ ດໍາ ເນິນ ຢູ່ ໃນ ໂລກ 
ໃນ ປະຈຸ ບັນ ນີ້.

 ແຕ່ລະ ຄວາມ ພະຍາຍາມ, ປະຊາຊົນ ໄດ້ຮ່ວມ ກັນ ເພື່ອ ສ້າງ ໃຫ້ ເກີດ ມີ ການ ປ່ຽນ ແປງ ພວກ ເຂົາ ໄດ້ ສ້າງ 
ການ ນໍາພາ ໃໝ່ ຈາກ ຕໍ່າ ຫາ ສູງ  ແລະພັດທະນາ  ໂດຍ ການ ຕິດ ພັນ ກັນ  ແລະຄວາມ ຮູ້ທີ່ ຈະສ້າງ ໃຫ້ ເຂົາ ມີ ຄວາມ 
  ແຂງ ແຮງ ກວ່າ ເກົ່ າໃນ ການຕໍ່ສູ້ ໃນ ຕໍ່ໜ້າ. ພວກ ເຂົາ ເຈົ້າ ປະ ເຊີນ ຫຼາຍ ບັນຫາ  ແລະລວມທັງ ການ ນາບ ຂູ່  ແຕ່ ວ່າ  
ໂດຍ ການມີ ຫຼັກ ໝັ້ນ  ແນ ໃສ່ ແຕ່ ເປົ້າ ໝາຍທີ່ ເຂົາ ເຈົ້າ ຈະ ຢູ່ ແບບ ມີ ຊີວິດ ປອດ ໄພ. ປັບປຸງສຸຂະພາບ ໃຫ້ ໄດ້ ຫຼາຍ  
ແລະສ້າງ ໃຫ້ ຊຸມ ຊົນ ຕ່າງໆ  ໄດ້ ຮັບ ການ ປິ່ນປົວ ແບບ ຍຸຕິ ທໍາ  ແລະສະ ເໝີ ພາບ.  

ການສ້າງ ຂະ ບວນການ ດ້ານສຸຂະພາບ ແມ່ຍິງ

ສຸຂະພາບ ແມ່ນ ເພື່ອ ໝົດ ທຸກ ຄົນ.
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ຍ້ອນ ມີ ການ ແລກປ່ຽນ ຄວາມ ຄິດ ເຫັນ  ແລະປະສົບ ປະການ   ລວມທັງເບິ່ງ ຜົນ ເສຍ  ແລະຜົນ ທີ່  ໄດ້ຮັບ 
ໃນ ຂະ ບວນຈັດ ຕັ້ງ ປະຕິບັດ ງານ ນີ້ ຍັງ ຈະ ສ້າງ ປະສິດທິພາບ ທີ່ ແຂງ ແຮງ ສົມບູນ,  ໂດຍ ການ ກະຈາຍ ຂໍ້ ມູນ ຂ່າວ 
ສານ,  ເພື່ອສ້າງ ແຮງ ບັນດານ ໃຈ ເພື່ອ ເປັນ ການ ເຂົ້າ ຮ່ວມ  ແລະຊ່ວຍ ເຫຼືອ ຄົນ ອື່ນໆ. ພວກ  ເຂົາເຈົ້າອາດ ຈະ  ເປັນ 
ຄົນ ທີ່ຢູ່ ໃກ້ ຄຽງ ໃນ ຊຸມ ຊົນ ດຽວ ກັນ ຫຼື  ຫ່າງ ໄກ ໃນ ໂລກ ໜ່ວຍນີ້ຄື ກັນ . ແມ່ຍິງ  ແລະຜູ້ ຊາຍ ທຸກໄວ ອາຍຸ  ເຖິງ ຈະ 
ແຕກ ຕ່າງ ກັນ  ແຕ່ ເມື່ອ ໄດ້ ຮ່ວມ ກັນ  ແລະຂະຫຍາຍ ຂະ ບວນການ ດ້ານ ສິດ ທີ ເພື່ອ ສຸຂະພາບ  ເພື່ອ ໝົດ ທຸກ ຄົນ - 
ແລະພວກ ເຮົາ - ກໍ ຂໍ ເຊີນ ທ່ານ ເຂົ້າຮ່ວມ ໃນຂະ ບວນການນີ້ ດ້ວຍ!

ສ້າງ ຂະ ບວນການດ້ານສິດທິ ເພື່ອ ສຸຂະພາບ




