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ອາຫານ ແລະ ຄວາມປອດ
ໄພທາງດ້ານໂພຊະນາການ
ໃນ ສປປ ລາວ

ໜ້າ 2 ຕອບໂຕ້ຄວາມບໍ່ໝັ້ນຄົງ
ດ້ານສະບຽງອາຫານ ແລະ
ການຂາດໂພຊະນາການ
ໜ້າ 3 “ຖ້າບໍ່ມີນ້ຳ ພວກເຮົາກໍ
ບໍ່ສາມາດປູກເຂົ້າໄດ້”
ໜ້າ 5 ອາສາສະໝັກເພື່ອປັບ
ປຸງຄວາມໝັ້ນຄົງດ້ານສະບຽງ
ອາຫານໃນລາວ

ສປຊ ເຮັດວຽກເພື່ອ ສປປ ລາວ

ຕອບໂຕ້ຄວາມບໍ່ໝັ້ນຄົງດ້ານສະບຽງ            
ເນື່ອງຈາກ ປະຊາຄົມໂລກ ກຳລັງຄວາມເອົາໃຈໃສ່ ໃນການກຳ
ນົດຂອບເຂດໄລຍະເວລາຂອງການບັນລຸເປົ້າໝາຍສະຫັດສະ
ວັດ ດ້ານການພັດທະນາ (MDG) ແລະ ວາລະພາຍຫຼັງ ປີ
2015 ທີ່ກຳລັງຈະມາເຖິງນີ້, ເຊິ່ງຄຳຖາມຫຼັກກໍຄື “ຈະເຮັດແນວ
ໃດເພື່ອໃຫ້ປະຊາຊົນຜູ້ທຸກຍາກ ໄດ້ຮັບການປົກປ້ອງຈາກບັນ
ຫາຄວາມສ່ຽງຕ່າງໆ ທີ່ເນື່ອງມາຈາກຄວາມບໍ່ໝັ້ນຄົງດ້ານສະ
ບຽງອາຫານ ແລະ ການຂາດໂພຊະນາການ?”

ບ້ານໃນດ້ານຄວາມໝັ້ນຄົງທາງດ້ານສະບຽງອາຫານເພີ່ມຂຶ້ນ.
ກອງທຶນສາກົນເພື່ອການພັດທະນາກະສິກຳ (IFAD) ໃຫ້
ການສະໜັບສະໜູນໂຄງການຕ່າງໆ ເພື່ອຊ່ວຍບັນດາຜູ້ທຸກ
ຍາກໃນເຂດຊົນນະບົດໃຫ້ມີຄວາມໝັ້ນຄົງທາງດ້ານສະບຽງ
ອາຫານ ແລະ ໂພສະນາການ. ໂຄງການ “ຊຸມຊົນຊື່ນໃຈ”
ພັດທະນາວິທີການຕ່າງໆ ເພື່ອສ້າງລະບົບກະສິກຳແບບປະ
ສົມປະສານ ແລະ ເຊື່ອມຕໍ່ກັບຕະຫຼາດໃຫ້ແກ່ປະຊາຊົນໃນ
ຊຸມຊົນ. ແລະ ໂຄງການ “ປັບປຸງການດຳລົງຊີວິດໃນເຂດຊົນ
ນະບົດ”
ແມ່ນປະກອບດ້ວຍວຽກງານການສ້າງຄວາມເຂັ້ມ
ແຂງໃຫ້ບັນດາສະຖາບັນຂັ້ນບ້ານ,
ການພັດທະນາວິທີການ
ສ້າງລາຍຮັບ ແລະ ຍັງແນະນຳການວັດແທກລະດັບການຈັດ
ການຊັບພະຍາກອນທຳມະຊາດນຳອີກ.

ຄັງເກັບອາຫານຂອງໂລກທີ່ມີຈຳນວນຫຼຸດລົງ, ລາຄາຄອງຊີບກໍ່
ກຳລັງເພີ້ມສູງຂຶ້ນໃນທົ່ວໂລກ, ລາຄາຄ່ານ້ຳມັນເພີ່ມຂຶ້ນ ແລະ
ອັ ດ ຕາການເຊື່ ອ ມໂຊມຂອງສະພາບແວດລ້ ອ ມຢ່ າ ງໄວວາ
ລ້ ວ ນແລ້ ວ ແຕ່ ເ ປັ ນ ບັ ນ ຫາຕໍ່ ຄ ວາມສ່ ຽ ງທີ່ ກ ຳລັ ງ ເພີ່ ມ ຂຶ້ ນ ດັ່ ງ
ກ່ າ ວລາຄາອາຫານທີ່ ເ ພີ່ ມ ຂຶ້ ນ ຕະຫຼ ອ ດນັ້ ນ ເຮັ ດ ໃຫ້ ຄົ ວ ເຮື ອ ນ
ຕ່າງໆມີຄວາມກົດດັນທາງດ້ານຄ່າໃຊ້ຈ່າຍຫຼາຍຂຶ້ນ, ເຮັດໃຫ້
ກ້ອນເງິນສຳລັບ ການສຶກສາ ແລະ ປິ່ນປົວສຸຂະພາບຫຼຸດລົງ
ແລະ ນອກນັ້ນ ມັນຍັງຈຳກັດທາງເລືອກໃນການປັບປຸງຊີວິດ
ຂອງປະຊາຊົນຜູ້ທຸກຍາກອີກນຳ.

ຄວາມພະຍາຍາມເພື່ ອ ຕອບໂຕ້ ກັ ບ ບັ ນ ຫາຄວາມບໍ່ ໝັ້ ນ ຄົ ງ
ທາງດ້ານສະບຽງອາຫານ ແລະການຂາດໂພຊະນາການແມ່ນ
ຕ້ອງໄດ້ຮັບ
ການສະໜັບສະໜູນຈາກການປ່ຽນແປງນະໂຍ
ບາຍໃນຂັ້ນຕ່າງໆ. ສຳລັບລະດັບສາກົນ, ຄວາມໝັ້ນຄົງດ້ານ
ສະບຽງອາຫານ ແລະໂພຊະນາການ ແມ່ນຕ້ອງໄດ້ຖືກຍົກໃຫ້
ເປັນບູລິມະສິດໜຶ່ງ ໃນວາລະຂອງການພັດທະນາແບບຍືນຍົງ
ໃນອະນາຄົດ.

ໃນ    ສປປ   ລາວ, ຊຶ່ງປະມານ 80%ຂອງປະຊາກອນແມ່ນອາ
ໄສວຽກງານກະສິກຳ ແລະ ແຫຼ່ງຊັບພະຍາກອນທຳມະຊາດໃນ
ການດຳລົງຊີວິດ. ການເຂົ້າເຖິງແຫຼ່ງອາຫານທີ່ມີພຽງພໍ ແລະ ມີ
ໂພຊະນາການທີ່ເໝາະສົມ ແມ່ນບັນຫາທ້າທາຍອັນໜຶ່ງ, ການ
ຂາດສານອາຫານຊຳເຮື້ອໄດ້ສົ່ງຜົນກະທົບ ເຖິງ 40% ຕໍ່ເດັກ
ທີ່ມີອາຍຸຕໍ່າກວ່າ 5 ປີ.ການ
ຜະລິ ດ ເຂົ້ າ ທີ່ ຫຼຸ ດ ຄາດໝາຍ
ຂອງ
ລັດຖະບານໃນສົກປີ
2011-12, ແລະ ການຂຶ້ນ
ກັ ບ ບັ ນ ດ າ ປ ະ ເ ທ ດ ເ ພື່ ອ ນ

ໃນຂະນະຂອງການ ຂະຫຍາຍຕົວຢ່າງວ່ອງໄວຂອງການລົງທຶນ
ໂ ດ ຍ ກົ ງ ຂ ອ ງ ຕ່ າ ງ ປ ະ ເ ທ ດ
ແລະ ຄວາມຕ້ອງການນຳໃຊ້
ພື້ນທີ່ດິນໃນ ສປປ ລາວ ກໍ່ມີ
ຫຼ າ ຍເພື່ ມ ຂຶ້ ນ ,ສະນັ້ ນ ມັ ນ ຈຶ່ ງ
ຮີບດ່ວນທີ່ບັນດານະໂຍບາຍ

ປະມານ 80%
ຂອງປະຊາກອນແມ່ນອາໄສ
ວຽກງານກະສິກຳ ແລະ
ແຫຼ່ງຊັບພະຍາກອນທຳມະຊາດ
ໃນການດຳລົງຊີວິດ
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ຄົນຂາຍຜັກ ກຳລັງຂາຍຜັກໃນຕະຫຼາດທ້ອງຖິ່ນທີ່ແຂວງຫຼວງພະບາງ.
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            ອາຫານ ແລະ ການຂາດໂພຊະນາການ
ກ່ຽວກັບທີ່ດິນ ຕ້ອງໄດ້ມີຄວາມຈະແຈ້ງ ແລະ ການສົ່ງເສີມໃຫ້
ມີທີ່ດິນເພື່ອທຳການຜະລິດອາຫານໃຫ້ຫຼາຍຍິ່ງຂຶ້ນ. ນອກຈາກ
ນັ້ນແລ້ວ, ມັນຍັງຮຽກຮ້ອງເຖິງການຮ່ວມມືອັນໜັກແໜ້ນລະ
ຫວ່າງ ບັນດາກະຊວງ ແລະ ອົງການພັດທະນາຕ່າງໆເພື່ອເຮັດ
ໃຫ້ການເຊື່ອມໂຍງ ລະຫວ່າງ ຄວາມໝັ້ນຄົງດ້ານສະບຽງອາ
ຫານ ແລະ ໂພຊະນາການມີຄວາມແໜ້ນແຟ້ນຍິ່ງຂຶ້ນ,ແລະ

ຈະໄດ້ ຮັ ບ ການແກ້ ໄ ຂໃນຮູ ບ ແບບທີ່ ມີ ກ ານປະສານງານເປັ ນ
ຢ່າງດີ ແລະ ມີປະ ສິດທິພາບສູງສຸດ. ຄວາມພະຍາຍາມຮ່ວມ
ກັນທ
 ັງໃນລະດັບສາກົນ, ປະເທດ ແລະ ຊຸມຊົນ ແມ່ນມີຄວາມ
ສຳຄັ ນ ເປັ ນ ຢ່ າ ງຍິ່ ງ ເພື່ ອ ຮັ ບ ປະກັ ນ ຕາໜ່ າ ງຄວາມປອດໄພ
ສຳລັບກຸ່ມສ່ຽງ, ພ້ອມທັງເພື່ອປະກອບສ່ວນໃຫ້ການພັດທະນາ
ດ້ານຊັບພະຍາກອນມະນຸດ ແບບຍືນຍົງໃນ ສປປ ລາວ.

	 “ຖ້າບໍ່ມີນ້ຳພວກເຮົາກໍ່ບໍ່ສາມາດປູກເຂົ້າໄດ້”
        

ການພົ ບ ປະກັ ບ ນາງມໍ ເ ປັ ນ ປະສົ ບ ການໜື່ ງ ໃນການດຳລົ ງ ຊີ
ວີດແບບລຽບງ່າຍ. ນາງມີອາຍຸໄດ້ 30 ປີ ມີລູກທັງໝົດ 10
ຄົນແຕ່ຍັງມີຊີວິດຢູ່ໃນປະຈຸບັນ 8 ຄົນ ນາງກຳລັງໃຫ້ນົມລູກ
ນ້ອຍຢູ່ນອກເຮືອນຂອງລາວ ເຊີ່ງເປັນເຮືອນ ແບບທຳມະດາ
ຝາແອ້ມດ້ວຍໄມ້ໄຜ່ ຫຼັງຄາມຸງດ້ວຍຫຍ້າຄາ ນາງໄດ້ເວົ້າເຖິງ
ການດຳລົງຊີວິດ ຂອງ ນາງ ຢູ່ພາຍໃນບ້ານຂອງຕົນເອງທີ່ຢູ່
ເມືອງບໍລິຄັນ ແຂວງບໍລິຄຳໄຊ.

ໄພນ້ຳຖ້ວມທີ່ເກີດຂື້ນໃນຊ່ວງຊຸມປີທີ່ຜ່ານມາ.ຈາກຜົນກະທົບ
ດັ່ ງ ກ່ າ ວເຮັ ດ ໃຫ້ ຊ າວນາຈຳນວນຫຼ າ ຍຈຳເປັ ນ ຕ້ ອ ງໄດ້ ອ າໃສ
ພຽງແຕ່ນ້ຳຝົນເພື່ອປູກເຂົ້າແລະກໍ່ສາມາດປູກເຂົ້າໄດ້ພຽງລະດູ
ດຽວໃນແຕ່ລະປີ.

ທ່ານນາງ ອີ່ເວັດ ລີເຊ ຫົວໜ້າພະແນກສີ່ງແວດລ້ອມຂອງອົງ
ການສະຫະປະຊາຊາດເພື່ອການພັດທະນາປະຈຳ ສປປ ລາວ
ໄດ້ອະທິບາຍວ່າ “ຕາມປົກກະຕິແລ້ວການຂາດແຄນນ້ຳຈະພົວ
ພັນກັບຫຼາຍບັນຫາເຊັນ
່ : ການຂຸດຄົ້ນໄມ້ທີ່ຜິດກົດໝາຍ,ການ
ຄອບຄົວຂອງນາງສ່ວນໃຫ່ຍແມ່ນອາໃສການປູກເຂົາ
້ ເພື່ອການ
ຜະລິ
ດ
ກະສິ
ກ
ຳແບບເລື
່ອນລອຍທີ່ບຍ
ໍ່ ືນຍົງ, ການຍືດຄອງທີ່ດີນ
ດຳລົງຊີວີດຂອງຄອບຄົວ.ໃນຫຼາຍປີຜ່ານມາຄອບຄົວຂອງນາງ
ແລະ ການເກີດໄຟໄໝ້ລາມປ່າເປັນປະຈຳທີ່
ເຄີຍອາໄສຢູ່ເຂດພູດອຍເຊີ່ງເປັນບ່ອນ
ເກີດຂື້ນໃນເຂດໃດໜື່ງສະເພາະເປັນຜົນເຮັດ
ທີ່ມີການຜະລິດກະສິກຳດ້ວຍການຖາງ
ໃຫ້
ເກີດການເຊື່ອມໂຊມໃນເຂດອ່າງໂຕ່ງຢ່າງ
ປ່າເຮັດໄຮ່ແບບເລື່ອນລອຍ ນັບຕັ້ງແຕ່
ຮ້າຍແຮງທີ່ເປັນສາເຫດເຮັດໃຫ້ບໍລິມາດນ້ຳທີ່
ນາງຍົກຍ້າຍລົງມາຢູ່ເຂດທົ່ງພຽງພວກ
ມີຢູ່ນັ້ນມີການປ່ຽນແປງ”ການອາໃສການປູກ
ເຂົ າ ກໍ່ ໄ ດ້ ມີ ຄ ວາມພະຍາຍາມເພື່ ອ ປັ ບ
ເຂົ້າລະດູດຽວໃນແຕ່ລະປີເຊີ່ງນຳໄປສູ່ຄວາມ
ຕົ ວ ເຂົ້ າ ກັ ບ ວິ ທີ ກ ານຜະລິ ດ ເຂົ້ າ ທີ່ ມີ
ບໍ່ໝັ້ນຄົງທາງດ້ານສະບຽງອາຫານທີ່ີເປັນບັນ
ຄວາມແຕກຕ່າງກັບໃນເມື່ອກ່ອນ ແລະ
ຫາສຳຄັນຂອງ ສປປ ລາວ. ໄດ້ມີການຄາດ
ຍິ່ ງ ໄປກວ່ າ ນັ້ ນ ກໍ່ ປ ະສົ ບ ຄວາມຫຍຸ້ ງ
ຄ ະ ເ ນ ວ່ າ ໃ ນ ເ ງື ອ ນ ໄ ຂ ປົ ກ ກ ະ ຕິ ປ ະ ຊ າ
ຍາກເພາະວ່າຢູ່ເຂດດັ່ງກ່າວນ້ຳກໍ່ມີຈຳ
ກອນຂອງປະເທດລາວຈຳນວນ
1/3
ກັດ ແລະບໍ່ພຽງພໍໃນການຜະລິດ. ເພື່ອ
ຍັງຂາດເຂົ້າກິນແຕ່ 2 ຫາ 6 ເດືອນຕໍ່ປີ.
ເປັ ນ ການສ້ າ ງລາຍຮັ ບ ເພີ່ ມ ໃຫ້ ແ ກ່ ຄ ອ
 າບໂດຍ: ©UNDP /ເອວາ ນູໂຊນັນ
ປະຈຸບັນ
ອົງການສະຫະປະຊາຊາດເພື່ອ
ບຄົວນາງຍັງໄດ້ລ້ຽງສັດນຳພ້ອມແຕ່ມັນກໍ່  ຮູບພ
ການພັ
ດ
ທະນາໄດ້
ເ ລີ່ ມ ໂຄງການໃໝ່ ເ ພື່ ອ ແກ້
ຍັງບໍ່ພຽງພໍກັບຄວາມຕ້ອງການ
ແລະ
ໄຂບາງບັ
ນ
ຫເຫຼ
າ
່
ົ
ນີ
.
້
ໂຄງການທີ
່ມີຊື່ວ່າ“ສະໜັບສະໜູນກະສິ
ຕອບສະໜອງໄດ້ສຳລັບຄອບຄົວທີ່ມີຄົນຈຳນວນຫຼາຍນາງເວົ້າ
ກຳເຂດຊົ
ນ
ລະປະທານແບບປະສົ
ມ
ປະສານ”
ແລະໄດ້ຈັດ
ວ່າ “ພວກເຮົາພົບວ່າມັນມີຄວາມຫຍຸ້ງຍາກຫຼາຍ ແຕ່ວ່າພວກ
ຕັ
ງ
້
ປະຕິ
ບ
ດ
ັ
ຮ່
ວ
ມກັ
ບ
ພະແນກ
ກະສິ
ກ
ຳ
ແລະ
ປ່
າ
ໄມ້
ແຂວງບໍ
ເຮົາກໍ່ບໍ່ຮູ້ວ່າຈະເຮັດແນວໃດ”.
ລິຄຳໄຊເພື່ອແນ່ໃສ່ປັບປຸງຊີວີດການເປັນຢູ່ໂດຍລວມ
ແລະ
ຢູ່ພາຍໃນບ້ານຂອງນາງກໍ່ບໍ່ມີພຽງຄອບຄົວຂອງນາງເທົ່ານັ້ນ
ຄ້ຳປະກັນດ້ານສະບຽງອາຫານຂອງຊຸມຊົນດ້ວຍການສະໜັບ
ທີ່ອາໄສການປູກເຂົ້າແບບພໍກຸ້ມກິນເພື່ອການຢູ່ລອດ ແຕ່ຫາກ
ສະໜູນການພັດທະນາກະສິກຳໃນເຂດຊົນລະປະທານ ແລະ
ຍັ ງ ມີ ປ ະຊາກອນຈຳນວນບໍ່ ໜ້ ອ ຍຢູ່ ເ ຂດຊົ ນ ນະບົ ດ ໃນພາກ
ການຄຸ້ມຄອງແຫຼ່ງຊັບພະຍາກອນທຳມະຊາດເຊັ່ນ:
ປ່າໄມ້
ຕ່າງໆຂອງປະເທດທີ່ຕົກຢູ່ໃນສະພາບດຽວກັນກັບນາງ.
ແລະ ການປະມົງ ໃນເຂດອ່າງໂຕ່ງໂດຍການມີສ່ວນຮ່ວມຂອງ
ນາງມໍ ແລະ ສາມີຂອງນາງໄດ້ລົງທືນເຂົ້າໃນການປູກເຂົ້າ
ຊຸມຊົນ.
ໂດຍຈ້າງລົດເພື່ອໄຖ, ຄາດນາ ແລະ ຊື້ເມັດພັນເຂົ້າປູກແຕ່ກໍ່
ບ້ານທີ່ນາງ ມໍ ແລະ ຄອບຄົວຂອງນາງອາໃສຢູ່ນັ້ນກໍ່ເປັນໜື່ງ
ປະກົດວ່າຍັງບໍ່ທນ
ັ ພຽງພໍ “ພວກເຮົາໃຊ້ຈ່າຍເງີນລົງທືນເກືອບ
ໃນບັນດາບ້ານເປົ້າໝາຍຂອງໂຄງການທີ່ຢູ່ໃນສອງເມືອງທຸກ
3 ລ້ານກີບເຂົ້າໃນການຜະລິດ ແຕ່ວ່າດຽວນີ້ ມັນບໍ່ມີນ້ຳ, ຖ້າບໍ່
ຍາກຂອງ ແຂວງບໍລິຄຳໄຊ. ຊຸມຊົນຂອງນາງຈະໄດ້ຮັບຜົນປະ
ມີນ້ຳພວກເຮົາກໍ່ບໍ່ສາມາດເຮັດການຜະລິດ ແລະ ຊີວີດຂອງ
ໂຫຍດຈາກການປັບປຸງລະບົບຊົນລະປະທານໃນຊຸມປີໃກ້ໆຈະ
ເຮົາກໍ່ມີຄວາມຫຍຸ້ງຍາກ”.
ມາເຖີງນີ້. ພວກເຂົາຈະໄດ້ມີສ່ວນຮ່ວມຢ່າງເຕັມສ່ວນໃນການ
ບໍ່ມພ
ີ ຽງນາງຄົນດຽວທີ່ພົບພໍ້ບັນຫານີ້, ການຂາດແຄນນ້ຳເປັນ
ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໂຄງການ, ເປົ້າໝາຍໃນໄລຍະຍາວໃນການຄຸ້
ບັນຫາສຳຄັນອັນດັບໜື່ງຢູ່ໃນເຂດດັ່ງກ່າວ. ໃນປະຈຸບັນສີ່ງອຳ
ມຄອງບໍລິຫານພື້ນຖານໂຄງລ່າງຊົນລະປະທານໄປຄວບຄູ່ກັບ
ນວຍຄວາມສະດວກທາງດ້ າ ນຊົ ນ ລະປະທານກໍ່ ຍັ ງ ມີ ຈ ຳກັ ດ ,
ການຄຸ້ມຄອງເຂດອ່າງໂຕ່ງດ້ວຍຊຸມຊົນເຊິ່ງໄດ້ຮັບການສະໜັບ
ບ່ອນທີ່ມີຢູ່ແລ້ວກໍ່ຢູ່ໃນສະພາບທີ່ບໍ່ດີ ແລະ ຖືກທຳລາຍຈາກ
ສະໜູນຈາກອຳນາດການປົກຄອງຂັ້ນທ້ອງຖິ່ນ.
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ສປຊ ເຮັດວຽກເພື່ອ ສປປ ລາວ
ເອົາໃຈໃສ່ແມ່ ແລະ ເດັກກ່ອນ
ລັດຖະບານແຫ່ງ ສປປ ລາວ ໄດ້ ຮັບຮອງເອົາແຜນຍຸດທະ
ສາດໃນການຕອບສະໜອງການບໍລິການເກີດລູກແບບບໍ່ເສຍ
ຄ່າສຳລັບແມ່ຍິງຖືພາ ແລະ ການກວດ ແລະ ການປິ່ນປົວເດັກ
ອາຍຸຕ່ຳກວ່າ 5 ປີ ແບບບໍ່ເສຍຄ່າ .   ນີ້ແມ່ນບາດກ້າວສຳຄັນ
ອັນໜຶ່ງເພື່ອກ້າວໄປເຖິງການການບໍລິການສຸຂະພາບຢ່າງທົ່ວ
ເຖິງ, ໂດຍເລັງໃສ່ອັນດັບຫນຶ່ງ ແມ່ນ ກຸ່ມເປົ້າຫມາຍທີ່ຍັງບໍ່ທັນ
ໄດ້ຮັບການບໍລິການຢ່າງພຽງພໍ ແລະ ຕ້ອງການການດູແລສຸຂະ
ພາບຫຼາຍທີ່ສຸດ.

ທອງ ແຂວງສະຫວັນນະເຂດ, ການເກີດລູກໃນສະຖານທີ່ບໍລິ
ການມີການເພີ່ມຂຶ້ນເຖິງ 300% ສົມທຽບໃສ່ບັນດາເມືອງ
ຕ່າງໆທີ່ບໍ່ໄດ້ຖືກປົກຄຸມໂດຍແຜນງານນີ້ແມ່ນເພີ້ມຂຶ້ນ 40%
ໂດຍການແກ້ໄຂປັນຫາດ້ານການເງິນ, ແມ່ຍິງຈຳນວນຫລາຍ
ຈະໄດ້ຮັບການຊຸກຍູ້ໃຫ້ໄປເກີດລູກໃນສະຖານທີ່ບໍລິການ ຫລື
ເກີດລູກກັບຜູ້ທີ່ມີຄວາມຊຳນານໃນການຊ່ວຍເກີດ.
ໃນປະຈຸບັນນີ້,
ມີ່ບັນດາຄູ່ຮ່ວມພັດ
ທະນາຈຳນວນຫລາຍໃຫ້ ກ ານຊ່ ວ ຍ
ເຫລື ອ ແບບປະສົ ມ ປະສານສຳລັ ບ
ການບໍລິການສຸຂະພາບແມ່ບໍ່ເສຍຄ່າ
ໃນຫລາຍແຂວງແຕກຕ່າງກັນ.

ແມ່ຍິງຖືພາ, ແມ່ຍິງທີ່ເກີດລູກ, ແມ່ຍິງ
ຫລັງເກີດລູກ (42 ມື້ຫລັງເກີດລູກ ໂດຍການແກ້ໄຂປັນຫາດ້ານການເງິນ,
ແມ່ຍິງຈຳນວນຫລາຍ ຈະໄດ້ຮັບການ
ແລະ ເດັກຕ່ຳກວ່າ 5 ປີ ແມ່ນເປົ້າ
ໝາຍທີ່ ຄ າດຫວັ ງ ວ່ າ ການໄດ້ ຮັ ບ ການ
ຊຸກຍູ້ໃຫ້ໄປເກີດລູກໃນສະຖານທີ່ບໍລິ
ບໍລິການຫຼາຍຂື້ນຈະຊ່ວຍລຸດຜ່ອນອັດ
ການ ຫລື ເກີດລູກກັບຜູ້ທີ່ມີຄວາມຊຳ ແຜນງານ Joint UNສຳລັບສຸຂະ
ຕາການຕາຍຂອງເດັກ (MDG4) ແລະ
ພາບແມ່ , ເດັ ກ ເກີ ດ ໃໝ່ , ແລະເດັ ກ
ນານໃນການຊ່ວຍເກີດ.
ນ້ອຍເຊິ່ງໄດ້ຮັບການສະໜັບສະໜຸນ
ປັບປຸງສຸຂະພາບຂອງແມ່ (MDG5).
ການເຂົ້າເຖິງການປິ່ນປົວສຸກເສີນດ້ານ
ດ້ານງົບປະມານຈາກ
Grand
ປະສູດຢ່າງທັນເວລາ ແລະ ມີການຮຽກ
Duchy
of
Luxembourg
ຮ້ ອ ງຕ້ ອ ງການຢ່ າ ງຫລວງຫລາຍໃນ
ໄດ້ຮັບການສະໜັບສະໜຸນດ້ານວິຊາ
ດ້ານການບໍລິການປ້ອງກັນ ແລະ ປິ່ນ
ການຈາກ WHO, UNFPA, UNICEF ແລະ WFP.
ປົວສຳລັບເດັກແມ່ນການວັດແທກອັນໜຶ່ງເພືອເອົາຊະນະອຸປະ
ສັກດ້ານການເງິນທີ່ເຂົາເຈົ້າປະເຊີນຢູ່.
ໂດຍການປະສານງານຄວາມພະຍາຍາມຕ່າງໆເຫລົ່ານີ້ ແລະ
ການສ້າງມາດຕະຖານໃນການບໍລິການແບບບໍ່ເສຍຄ່າ, ການ
ແມ່ຍິງຈະໄດ້ຮັບສິດໃນການຮັບການບໍລິການທີ່ຈຳເປັນໂດຍ
ຊ້ຳຊ້ອນແມ່ນສາມາດຫລີກລ້ຽງໄດ້ ແລະ ການບໍລິການສາ
ບໍ່ເສຍຄ່າເຊັ່ນ: ການຝາກທ້ອງລວມເຖິງການແທກຄວາມດັນ
ມາດໄດ້ຮັບການຂະຫຍາຍໃຫ້ກວ້າງອອກເພື່ອໃຫ້ໄດ້ຮັບການ
ເລືອດ, ການແຈກຈາຍໂຟເລດ, ຢາຂ້າແມ່ທ້ອງ,ສັກຢາກັນ
ບໍລິການສຸຂະພາບຢ່າງທົ່ວເຖິງໃນໄລຍະຍາວ.
ພະຍາດເຕຕານົດ (TT), ການໃຫ້ຄຳປຶກສາແນະນຳກ່ຽວກັບກ
ານກຽມຄວາມພ້ອມໃນການເກີດລູກ ແລະ ດ້ານໂພຊະນາການ
ເອົາໃຈໃສ່ແມ່ ແລະ ເດັກກ່ອນແມ່ນບາດກ້າວສຳຄັນໃນການ
ໃນໄລຍະຖືພາ, ການຕິດຕາມການເພີ້ມຂຶ້ນຂອງນ້ຳໜັກ, ແລະ
ບັນລຸເປົ້າໝາຍສະຫະສະວັດແຫ່ງການພັດທະນາທີ 1, 4 ແລະ
ການແຈກຢາຍປຶ້ມຕິດຕາມສຸຂະພາບແມ່.
5 ໃນ ສປປ ລາວ.

   ອາສາສະໝັກເພື່ອປັບປຸງຄວາມໝັ້ນ

ການເກີດລູກ ລວມເຖິງຄ່າໃຊ້ຈ່າຍໃນການກວດວິເຄາະ ແລະ
ການໃຫ້ຄຳປຶກສາຈາກພະນັກງານແພດ, ການກວດຫລັງເກີດ
ລວມເຖິງຢາທາດເຫລັກ, ຢາຂ້າແມ່ທ້ອງ,ການວາງແຜນຄອບ
ຄົວ,ໂພຊະນາການ ແລະ ຄຳແນະນຳໃນການລ້ຽງລູກທັງໝົດ
ແມ່ນສ່ວນໜຶ່ງຂອງການບໍລິການແບບບໍ່ເສຍຄ່ານະໂຍບາຍນີ້
ເລັ່ງໃສ່ເຂດຊົນນະບົດໃນ 42 ເມືອງທີ່ເປັນເມືອງ ທຸກຍາກ
ແລະ 64 ເຂດຈຸດສຸມໃນການພັດທະນາຂອງລັດຖະບານ ແລະ
ຈະຖືກຜັນຂະຫຍາຍໄປສູ່ເຂດຕົວເມືອງ. ບັນດາເມືອງອື່ນໆຈະ
ໄດ້ຮັບການຊ່ວຍເຫລືອດ້ານງົບປະມານຈາກຄູ່ຮ່ວມພັດທະນາ
ເພື່ອຈັດຕັ້ງປະຕິບັດນະໂຍບາຍເກີດລູກບໍ່ເສຍຄ່າ.
ນອກຈາກງົ ບ ປະມານຂອງລັ ດ ຖະບານ,ມີ ກ ານຄາດຫວັ ງ ວ່ າ
ການສະໜັບສະໜຸນ ດ້ານງົບປະມານຈາກຄູ່ຮ່ວມພັດທະນາ
ຈະຕອບສະໜອງການການບໍ ລິ ກ ານຢ່ າ ງທົ່ ວ ເຖິ ງ ສຳລັ ບ ເດັ ກ
ຕຳກວ່າ 5 ປີ.
ໂຄງການທົດລອງການບໍລິການເກີດລູກບໍ່ເສຍຄ່າໄດ້ມີການລິ
ເລີ່ມຕັ້ງແຕ່ເດືອນ ພະຈິກ 2009 ທີ່ເມືອງນອງ ແລະ ທ່າປາງ

ອີຣາລີຢູ່ທີ່ເມືອງເຟືອງ ສຳລັບ
ການເຝິກອ
 ົບຮ
 ົມຟື້ນຟູປ່າໄ
 ມ້
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ທ້າວ ອີລາລີ ໂຊໂລ ຫາກໍສຳເລັດ
ການ ເປັນອາສາສະໜັກຂອງສະຫະ
ປະຊາຊາດເພື່ ອ ການພັ ດ ທະນາຫຼັ ງ
ຈາກໄດ້ເຮັດໜ້າທີ່ໄດ້ເປັນເວລາ 3 ປີ
ເຊີ່ງໜ້າທີ່ ຂອງ ລາວ ແມ່ນເປັນຜູ້ໃຫ້
ຄຳປຶ ກ ສາຄຸ້ ມ ຄ້ ອ ງດ້ າ ນແຫຼ່ ງ ຊັ ບ ພະ
ຍາກອນທຳມະຊາດປະຈຳ ຢູ່ອົງການ
ອາຫານ ແລະ ການກະເສດ. ຜ່ານ
ຈາກການເຮັດວຽກດ້ານກະສິກຳຊີວະ
ນາໆພັນ, ທຳມະຊາດແຫຼ່ງຊັບພະຍາ
ກອນ ແລະປ່າໄມ້ລາວໄດ້ປະກອບ
ສ່ ວ ນໃນການພັ ດ ທະນາສະຫັ ດ ສະ
ວັດ (MDG1) ທີ່1ເພື່ອຫຼຸດຜ່ອນ
ຄວາມອຶດຫິວໃຫ້ໄດ້ 50 ເປີເຊັນ.
ລາວໄດ້ອະທິບາຍວ່າລາວພ້ອມດ້ວຍ
ໝູ່ຄະນະໄດ້ເຮັດວຽກຢ່າງຈິງຈັງກ່ຽວ
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ການປັບປຸງສຸຂະພາບຂອງ
ແມ່ ແລະ ເດັກເກີດໃໝ່

ວິທີການໃໝ່ໆໃນການປຸກລະດົມຊຸມຊົນເພື່ອປັບປຸງສຸຂະພາບ
ຂອງແມ່,ເດັກເກີດໃໝ່ ແລະ ເດັກນ້ອຍທີ່ກຳລັງຖືກຈັດຕັ້ງປະຕິ
ບັດໂດຍ ກະຊວງສາທາລະນະສຸກກອບການປະຕິບັດວຽກທີ່ເອີ້ນ
ວ່າ ການເຮັດວຽກກັບບຸກຄົນ, ຄອບຄົວ ແລະ ຊຸມຊົນ (IFCເພື່ອ
ປັບປຸງສຸຂະພາບຂອງ ແມ່ ແລະ ເດັກເກີດໃໝ່ ຫຼື ເອີ້ນສັ້ນໆວ່າ
“ກອບວຽກ (IFC)” ທີ່ຖຶກພັດທະນາໂດຍ ອົງການອະນາໄມໂລກ
(WHO)ໃນປີ 2003 ເພື່ອສ້າງຄວາມເຂັ້ມແຂງໃຫ້ແກ່ແມ່ຍິງ,
ຄອບຄົວ ແລະ ຊຸມຊົນ ເພື່ອປັບປຸງ ແລະ ເພີ່ມຄວາມຮັບຜິດ
ຊອບຂອງເຂົ າ ເຈົ້ າ ໃນການເບິ່ ງ ແຍງດູ ແ ລສຸ ຂ ະພາບຂອງແມ່ ,
ເດັກເກີດໃໝ່ ແລະ ເດັກນ້ອຍ. ໃນວຽກງານນີ້ຍັງເລັ່ງໃສ່ ເພີ່ມ
ການເຂົ້າເຖິງ ແລະ ການຊົມໃຊ້ການບໍລິການສຸຂະພາບທີ່ມີຄຸນ
ນະພາບ ໂດຍສະເພາະແມ່ນການບໍລິການເກີດລູກນຳ
ແພດຜູ້ສຳນານໃນການຊ່ວຍເກີດ.
ອົງການສະຫະປະຊາຊາດ ກອງທຶນສຳລັບປະຊາກອນ (UNFPA) ໄດ້ລິເລີ່ມທົດລອງປະຕິບັດ ວຽກງານ IFC ຢູ່ໃນແຂວງ
ບໍລິຄຳໄຊ, ຄຳມ່ວນ ແລະ   ວຽງຈັນ. ຂະບວນການໃນການປະຕິ
ບັດວຽກງານນີ້ແມ່ນປະກອບມີ
ການປະເມີນຜົນແບບມີສ່ວນ
ຮ່ວມກັບຊຸມຊົນ (PCA) ເພື່ອສຶກສາເບິ່ງຄວາມຕ້ອງການອັນ
ແທ້ຈິງຂອງຊຸມຊົນ, ກຳນົດບຸລິມະສິດ ແລະແຜນການສຳລັບ
ວຽກງານການປຸກລະດົມບຸກຄົນ, ຄອບຄົວ ແລະ ຊຸມຊົນ ຂອງ
ເມືອງໂດຍອີງຕາມບຸລິມະສິດດັ່ງກ່າວ. ການປະເມີນຜົນແບບ
ມີ ສ່ ວ ນຮ່ ວ ມກັ ບ ຊຸ ມ ຊົ ນ ດັ່ ງ ກ່ າ ວນີ້ ຖື ກ ຈັ ດ ຕັ້ ງ ປະຕິ ບັ ດ ຢູ່ ໃ ນຂັ້ ນ
ແຂວງ ແລະ ເມືອງ ໂດຍການມີສ່ວນຮ່ວມກັບຫຼາຍພາກສ່ວນ.

ຜະດຸງຄັນຊຸມຊົນໃຫ້ສຸຂະສຶກສາດ້ານໂພນາການແກ່ແມ່ ແລະ
ແມ່ຍິງຖືພາຢູ່ຊຸມຊົນ

ນຄົງທາງສະບຽງອາຫານໃນລາວ

ທ່ານບຸນຮັກ ນາຍບ້ານໆ ເມືອງຈັນ ເມືອງ ເຊໂປນກ່າວວ່າ
“ຂ້ອຍດີໃຈທີ່ໄດ້ເຂົ້າຮ່ວມກອງປະຊຸມນີ້, ຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມກອງປະຊຸມ
ໄດ້ກຳນົດ ແລະ ຈັດບູລິມະສິດບັນຫາສຸຂະພາບຂອງແມ່, ເດັກ
ແລະຊາວໜຸ່ມໃນບ້ານຂອງພວກເຂົາເອງ ແລະ ພວກເຂົາກໍໄດ້
ໃຫ້ຄຳແນະນຳເຖິງວິທີການທີ່ຈະແກ້ໄຂບັນຫາດັ່ງກ່າວ”.ລາວໄດ້
ເວົ້າຕື່ມອີກວ່າ
“ຂໍ້ແນະນຳດັ່ງກ່າວນີ້ແມ່ນບົນພື້ນຖານຄວາມ
ເປັນຈິງ ແລະສາມາດຊ່ວຍປັບປຸງສຸຂະພາບ ແມ່, ເດັກເກີດໃໝ່
ແລະ ຊາວໜຸ່ມຢູ່ໃນບ້ານຂອງເຂົາເຈົ້າ”  
ບາງກິດຈະກຳທີ່ໄດ້ສະເໜີມາ ແລະ ຖືກຈັດຕັ້ງ ປະຕິບັດລວມ
ທັງການອົບຮົມ ຜູ້ປຸກລະດົມຊຸມຊົນ ແລະ ຄູສອນໃນໂຮງຮຽນ
ກ່ຽວກັບການຮັກສາສຸຂະພາບ ແມ່, ເດັກເກີດໃໝ່ ແລະ ເດັກ
ນ້ອຍ (MNCH), ການປຸກລະດົມຄະນະກຳມະການສຸຂະພາບ
ຂັ້ນບ້ານ ເພື່ອຈັດຕັ້ງກຸ່ມຊ່ວຍເຫຼືອກັນພາຍໃນບ້ານໃນການເດີນ
ທາງ ແລະ ການກູ້ຢືມເງິນ ເພື່ອໄປປິ່ນປົວທີ່ ສະຖານທີ່ບໍລິການ
ສາທາລະນະສຸກທີ່ເໝາະສົມໃນກໍລະນີສຸກເສີນໃນເວລາເກີດ
ລູກ.

ກັບ ກະສິກຳ ຊີວະນາໆພັນໃນປະເທດ   ແລະ ການຄຸ້ມຄ້ອງນະໂຍ
ບາຍ ແຜນການທີ່ດິນ. ພົວພັນເຖິງການການໂຄສະນາກ່ຽວກັບການ
ເກັບກ່ຽວເຄື່ອງປ່າຂອງດົງແບບຍືນຍົງ,   ຜົນຜະລິດກະສິກຳຫຼາຍໆ
ຢ່າງເປັນຕົ້ນແມ່ນສັດລ້ຽງຕ່າງໆ, ປາ ແລະ ສັດນ້ຳອື່ນໆແລະທຸກຢ່າງ
ທີ່ ປະຊາຊົນໄດ້ເກັບເອົາ ເພື່ອມາເປັນອາຫານລ້ຽງຊີບໃຫ້ເຂົາເອງ.
ຢູ່ໃນປະເທດລາວ ປະຈຸບັນນີ້   ອາສາສະໝັກ ມີທັງໜົດ 18 ຄົນ.ຫຼາຍ
ຄົນເຮັດວຽກໂດຍກົງ ແລະ ທາງອ້ອມກ່ຽວກັບການຄ້ຳປະກັນສະບຽງ
ອາຫານ ແລະ ໂພສະນາການອາຫານ. ອີລາລີເວົ້າວ່າ:“ມັນມີຄວາມ
ໝາຍຄວາມສຳຄັນຫຼາຍ ທີ່ທຸກອົງການ ສປຊ ໄດ້ເຮັດວຽກ ຮ່ວມກັນ
ເພາະພວກເຮົາມີເປົ້າໝາຍອັນດຽວກັນເພື່ອ
ໃຫ້ໄປເຖິງເປົ້າໝາຍ
ສະຫັດສະວັດ,ເພື່ອຫຼຸດຜ່ອນຄວາມອຶດຫິວ, ໃຫ້ສິ່ງແວດລ້ອມມີຄວາມ
ຍືນຍົງຄົງຕົວພວກເຮົາທຸກຄົນຕ້ອງມີສ່ວນຮ່ວມນຳກັນ.”
“ຕອນທີ່ຂ້ອຍເປັນ
ອາສາສະໝັກຂ້ອຍມ່ວນຊື່ນກັບຄວາມຫຼາກ
ຫຼາຍ, ໃນແຕ່ລະມືວ
້ ຽກແມ່ນຈະບໍຄ
່ ກ
ື ນ
ັ . ຂ້ອຍເຮັດວຽກຢູສ
່ ະໜາມເພື່ອ
ອອກແບບຈັດຕັງ້ ປະຕິບດ
ັ ແລະທັງ ພັດທະນາ ນະໂຍບາຍ ລະດັບຊາດ.”
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ສປຊ ເຮັດວຽກເພື່ອ ສປປ ລາວ
ການສ້າງວັດທະນະທຳກ່ຽວກັບການຫຼຸດຜ່ອນຄວາມສ່ຽງໄພພິບັດໃນ ສປປ ລາວ
ບັນດາກຸ່ມພາຍຸໄຊໂຄນເຊັ່ນ: ລົມພາຍຸ ເຂດຮ້ອນ ແລະ ລົມມໍລະສຸມ
ໄດ້ພັດຜ່ານອາຊີຕາເວັນອອກສ່ຽງໃຕ້ ໃນປີ 2011, ສົ່ງຜົນໃຫ້ເກີດ
ໄພນ້ຳຖ້ວມຄັ້ງຮ້າຍແຮງທີ່ສຸດໃນພາກພື້ນເປັນເວລາຫຼາຍກວ່າທົດ
ສະວັດມາແລ້ວ. ສປປ ລາວ ກໍ່ເປັນປະເທດໜຶ່ງທີ່ໄດ້ຮັບຜົນກະທົບ
ຈາກໄພນ້ຳຖ່ວມຢ່າງໜັກໜ່ວງເຊິ່ງສົ່ງຜົນເສຍຫາຍຕໍ່ກັບປະຊາຊົນ
ຈຳນວນ 340,000 ຄົນ ໃນ 12 ແຂວງ, ພື້ນທີ່ກະສິກຳ 64 ເຮັກຕາ,
ສູນເສຍທາງດ້ານເສດຖະກິດເປັນມູນຄ່າຫຼາຍລ້ານໂດລາສະຫະລັດ.
ເພື່ ອ ສົ່ ງ ເສີ ມ ວັ ດ ທະນະທຳການຮຽນຮູ້
ທາງດ້ານຄວາມປອດໄພ ແລະ ຄວາມ
ແຂງແກ່ນທົນທານ,
ອົງການອຸຍແນດ
ສະໂກ ໂດຍຮ່ວມມືກັບ ອົງການອຸຍນີ
ເຊບ ໄດ້ພັດທະນາປຶ້ມຄູ່ມືແນະນຳສຳ
ລັບການສອດແຊກຄວາມຮູ້ກ່ຽວກັບການ
ຫຼຸດຜ່ອນຄວາມສ່ຽງໄພພິບັດເຂົ້າໃນຫຼັກ
ສູດໂຮງຮຽນ. ຄູ່ມືສະບັບນີ້ຈະໄດ້ຖືກທົດ
ລອງນຳໃຊ້ໃນຫຼາຍໆປະເທດຢູ່ໃນໂລກ,
ລວມທັງ 3 ປະເທດທີ່ຢູ່ໃນເຂດ ອາຊີປາຊີຟິກ, ສປປ ລາວ ກໍ່ເປັນປະເ
ທ ດ ໜຶ່ ງ ທີ່ ໄ ດ້ ຖື ກ ຄັ ດ ເ ລື ອ ກ ໃ ຫ້ ທົ ດ
ລອງນຳໃຊ້ຄູ່ມືດັ່ງກ່າວ.

ຂອງພວກເຮົາເພື່ອບັນລຸເປົ້າໝາຍ”.

ເຄື່ອງມືດັ່ງກ່າວຈະແນະນຳວິທີການສອດແຊກຄວາມຮູ້ກ່ຽວກັບການ
ຫຼຸດຜ່ອນຄວາມສ່ຽງໄພພິບັດເຂົ້າໃນຫຼັກສູດຂອງໂຮງຮຽນ ແລະ ບັນ
ຈຸຂອບແນວຄວາມຄິດເຊັ່ນດຽວກັນກັບການວາງແຜນທີ່ພ້ອມຈະປະ
ຕິບັດ, ການພັດທະນາ, ການປຶກສາຫາລື,ເຄື່ອງມືໃນການຕິດຕາມ
ແລະ ປະເມີນຜົນ. ມັນຖືກອອກແບບຂຶ້ນມາເບື້ອງຕົ້ນແມ່ນເພື່ອໃຫ້ຜູ້
ກຳນົດນະໂຍບາຍ ແລະ ນັກພັດທະນາຫຼັກສູດຂອງສູນກາງ ແລະ ສຳ
ນັກງານຍ່ອຍອະນຸກຳມະການບໍລິຫານໃນຂະ
ແໜງຕ່
າງໆ, ອົງການທີ່ບໍ່ຂຶ້ນກັບລັດຖະບານ
ຈຸດປະສົງຂອງການລວມເອົາ
ແລະ ຕົວແທນຕ່າງໆຂອງອົງການສະຫະປະ
ອົງປະກອບໃນການຫຼຸດຜ່ອນ
ຊາຊາດໄດ້ນຳໃຊ້,
ແຕ່ກໍ່ສາມາດນຳໄປ
ຄວາມສ່ຽງໄພພິບັດເຂົ້າໃນຫຼັກສູດ
ໃຊ້ກັບຫຼາຍພາກສ່ວນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງໂດຍກົງເປັນ
ຕົ້ນແມ່ນຜູ້ອຳນວຍການໂຮງຮຽນ, ຄູ, ຄູຝຶກຄູ
ແມ່ນເພື່ອຍົກລະດັບຄວາມກຽມ
ແລະ ພະນັກ ງານການສຶກສາທ້ອງຖິ່ນກໍຄືສ
ພ້ອມຮັບມືກັບໄພພິບັດຂອງຊຸມຊົນ
ະມາຊິ ກ ໃນຊຸ ມ ຊົ ນ ທ້ ອ ງຖິ່ ນ ທີ່ ມີ ຄວາມຮັ ບຜິດ
ຊອບໃນການສົ່ງເສີມການຮຽນຮູ້ກ່ຽວກັບການ
ຫຼຸດຜ່ອນຄວາມສ່ຽງໄພພິບັດ.

“

“

ຜູ້ຕາງໜ້າຂອງສປປລາວຈະທົດລອງເຄື່ອງມືເປັນເວລາປະມານສາ
ມເດືອນ,
ຫຼັງຈາກນັ້ນເຂົາເຈົ້າຈະໄດ້ເຂົ້າຮ່ວມກອງປະຊຸມສະແດງ
ຄວາມຄິດຄວາມເຫັນ ທີ່ ບາງກອກ ປະເທດໄທ. ຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມກອງປະ
ຊຸມດັ່ງກ່າວແມ່ນນັກພັດທະນາຫຼັກ
ສູດທີ່ມີປະສົບການ,ນັກວາງແຜນການສຶກສາ ແລະ ນັກການສຶກສາ
ຄູຜູ້ທີ່ຕິດພັນກັບສະພາບຄວາມເປັນຈິງຂອງການສຶກສາໃນພາກພື້ນເ
ຊັ່ນດຽວກັນກັບຄວາມສາມາດສະເພາະ ແລະ ຄວາມຕ້ອງການຂອງ
ລະບົບການສຶກສາຂອງ ສປປ ລາວ.

ທ່ານ Danilo Padilla ຜູ້ປະສານງານແຜນງານການສຶກສາແລະ
ການພັດທະນາແບບຍືນຍົງ ຂອງ ອຸຍແນດສະໂກບາງກອກໄດ້ກ່າວ
ວ່າ: ເປັນທີ່ຮັບຮູ້ກັນແລ້ວວ່າຜົນກະທົບຕ່າງໆຈາກໄພພິບັດສາມາດ
ຫຼຸ ດ ລົ ງ ໄດ້ ຢ່ າ ງຫຼ ວ ງຫຼ າ ຍຖ້ າ ເຮົ າ ມີ ກ ານກຽມພ້ ອ ມທີ່ ດີ , ພ້ ອ ມທີ່
ຈະລົງມືປະຕິບັດ ແລະ ມີເຄື່ອງມືທີ່ຈະຊ່ວຍໃຫ້ຄວາມຮູ້ ແລະ
ຄວາມສາມາດໃນການຄຸ້ ມ ຄອງໄພພິ ບັ ດ ຢ່ າ ງມີ ປ ະສິ ດ ທິ ຜົ ນ .

ເຄື່ ອ ງມື ແ ນະນຳດ້ າ ນວິ ຊ າການມີ ຈຸ ດ ປະສົ ງ ເພື່ ອ ເຮັ ດ ໃຫ້ ມີ ຂ ອບ
ວຽກ ແລະ ເຄື່ອງມືເພື່ອຊຸກຍູ້ໃຫ້ບັນດາປະເທດ ແລະ ຂະແໜງ
ການຄຸ້ ມ ຄອງກົ ມ ໝາຍແຫ່ ງ ຊາດກຳນົ ດ ຫຼັ ກ ສູ ດ ການຫຼຸ ດ ຜ່ ອ ນ
ຄວາມສ່ ຽ ງໄພພິ ບັ ດ ເຂົ້ າ ໃນວາລະໃນຕໍ່ ໜ້ າ .ແນວຄວາມຄິ ດ ລິ
ເລີ່ ມ ແມ່ ນ ຢູ່ ພ າຍໃຕ້ ພັ ນ ທະສັ ນ ຍາຂອງທົ ດ ສະວັ ດ ແຫ່ ງການສຶກສາ
ເພື່ອການພັດທະນາແບບຍືນຍົງຂອງສະຫະປະຊາຊາດ
(20052014) ລວມໄປເຖິງການມີສ່ວນຮ່ວມຂອງ ສປປ ລາວ ໃນໂຄງການ
ການສຶກສາໃນກໍລະນີສຸກເສີນ.

“ຈຸ ດ ປະສົ ງ ຂອງການລວມເອົ າ ອົ ງ ປະກອບໃນການຫຼຸ ດ ຜ່ ອ ນຄວາມ
ສ່ຽງໄພພິບັດເຂົ້າໃນຫຼັກສູດ, ການສຶກສາຄູ, ການຮຽນຮູ້ຂອງຊຸມຊົນ,
ການບໍລິຫານຄຸ້ມຄອງໂຮງຮຽນແລະພື້ນຖານໂຄງລ່າງຂອງໂຮງຮຽນ
ແມ່ນເພື່ອຍົກລະດັບຄວາມກຽມພ້ອມ ແລະ ການປ້ອງກັນລະບົບ
ການສຶກສາ ພ້ອມທັງຍົກລະດັບຄວາມແຂງແກ່ນທົນທານ ແລະ
ການກຽມຄວາມພ້ອມຮັບມືກັບໄພພິບັດຂອງຊຸມຊົນ. ປື້ມຄູ່ມືວິຊາ
ການສະບັບນີ້ແມ່ນໄດ້ມາຈາກການຮ່ວມມືລະຫວ່າງ
ອົງການອຸຍ
ແນດສະໂກ ແລະ ອົງການອຸຍນີເຊບ ແມ່ນໜຶ່ງໃນການປະກອບສ່ວນ

ຮ່ວມກັນ, ພວກເຮົາສາມາດປ້ອງກັນແລະຕ້ານການຄ້າມະນຸດໄດ້
ການຄ້າມະນຸດ ເປັນບັນຫາທີ່ພົ້ນເດັ່ນ ເຊີ່ງບໍ່ພຽງແຕ່ສົ່ງຜົນກະທົບໃຫ້
ແກ່ ສປປ ລາວເທົ່ານັ້ນ, ແຕ່ຍັງສົ່ງຜົນກະທົບໃຫ້ທຸກປະເທດໃນອະນຸ
ພາກພື້ນແມ່ນ້ຳຂອງ ແລະ ໃນໂລກ. ອົງການສະຫະປະຊາຊາດຄາດ
ຄະເນວ່າໃນປະຈຸບັນມີຜູ້ຖືກເຄາະຮ້າຍຈາກການຄ້າມະນຸດໃນໂລກເຖິງ
2,500,000 ຄົນໂດຍພື້ນຖານແລ້ວປະເທດລາວເປັນປະເທດຕົ້ນທາງ
ສຳລັບການຄ້າມະນຸດ, ແລະ ຍັງເປັນ ທາງຜ່ານ, ປາຍທາງສຳລັບຜູ້ຖືກ
ເຄາະຮ້າຍທີ່ເປັນແມ່ຍິງ, ເດັກນ້ອຍ, ແລະຜູ້ຊາຍຈຳນວນໜື່ງເພື່ອຈຸດປະ
ສົງຂູດຮີດທາງເພດ ແລະ ບັງຄັບໃຊ້ແຮງງານ.

80% ຂອງຈຳນວນຜູ້ຖືກເຄາະຮ້າຍແມ່ນມາຈາກນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ,
ແຂວງວຽງຈັນ, ສາລະວັນ, ສະຫວັນນະເຂດ ແລະ ຈຳປາສັກ. ອີງຕາມ
ການບອກເລົ່າຂອງຜູ້ຖືກເຄາະຮ້າຍສ່ວນຫຼາຍເວົ້າວ່າ: ພວກເຂົາບໍ່ມີອິດ
ສະຫຼະພາບໃນການເຄື່ອນໄຫວໄປມາ, ຖືກຂູດຮີດ ແລະ ຖືກຂາຍເປັນ
ສິນຄ້າ, ຖືກລ່ວງລະເມີດອິດສະຫຼະພາບ ແລະ ສິດທິມະນຸດຢ່າງຮ້າຍ
ແຮງ. ທຸກຮູບແບບຂອງການຄ້າຂາຍມະນຸດແມ່ນບໍ່ສາມາດອະນຸຍາດໃຫ້
ເກີດຂື້ນໄດ້ ປະເທດລາວກໍ່ຄືປະເທດອື່ນໆໃນໂລກ.
ລັດທະບານກຳລັງດຳເນີນການສ້າງນິຕິບັນຍັດ ແລະ ມາດຕະການຕ່າງໆ
ທີ່ຕ້ານກັບການຄ້າຂາຍມະນຸດ. ນີ້ຄືຈຸດແຂງກໍ່ຄືຜົນສ
 ຳເລັດໜື່ງຂອງປະ
ເທດລາວ
ທີ່ຍາດມາໄດ້ໃນໄລຍະຊຸມປີຜ່ານມາ,ແຕ່ໃນປະຈຸບັນ,ເພື່ອ
ປ້ອງກັນ ແລະ ຕ້ານອາດສະຍາກຳການຄ້າມະນຸດພວກເຮົາຕ້ອງໄດ້ເປັນ
ເຈົ້າການຮ່ວມກັນ,ເຊີ່ງເລີ່ມຈາກໂຕເຮົາເອງ, ຄອບຄົວ, ຊຸມຊົນ, ກຸ່ມບ້ານ
ແລະ ໃນຂອບເຂດທົ່ວປະເທດ. ຜ່ານຂະບວນການດັ່ງກ່າວ ພວກເຮົາ
ຕ້ອງໄດ້ຮ່ວມມືກັນເຮັດວຽກກັບອົງການຈັດຕັ້ງຂອງລັດ, ອົງການຈັດຕັ້ງ
ສາກົນ,ອົງການຈັດຕັ້ງທາງສັງຄົມ, ພາກເອກະຊົນ ຄືດັ່ງຄຳຂວັນທີ່ວ່າ:
ຮ່ວມກັນ, ພວກເຮົາສາມາດປ້ອງກັນແລະຕ້ານການຄ້າມະນຸດໄດ້.

ອີງຕາມການລາຍງານຂອງ ກະຊວງແຮງງານ ແລະ ສະຫວັດດີການສັງ
ຄົມ, ນັບແຕ່ປີ 2001 ຫາ 2012 ມີຜູ້ຖືກເຄາະຮ້າຍຈາກການຄ້າມະນຸດ
ຈຳນວນ 1,981 ຄົນ ໄດ້ຮັບການຊ່ວຍເຫຼືອ ແລະ ສົ່ງກັບຢ່າງເປັນທາງ
ການຈາກປະເທດໄທ, ໃນນັ້ນ 95% ແມ່ນເພດຍິງ, 85%ແມ່ນເດັກນ້ອຍ
ອາຍຸຕ່ຳກວ່າ 18 ປີ. ພຽງແຕ່ໃນປີ 2012 ເທົ່ານັ້ນ ກໍ່ມີຜູ້ຖືກເຄາະຮ້າຍ
ຈາການຄ້າມະນຸດທີ່ສົ່ງກັບເປັນທາງການຈາກປະເທດໄທເຖິງ 195 ຄົນ,
ໃນນັ້ນ 87% ແມ່ນເພດຍິງ, ແລະ 69%ແມ່ນມີອາຍຸຕ່ຳກວ່າ 18 ປີ,
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ຂ່າວສັ້ນ ສປຊ ປະຈຳ ສປປ ລາວ

ອາເລັກຊານດຣາ ບຸນຊ່ວຍ ຖືກແຕ່ງຕັ້ງໃຫ້ເປັນ ທູດໄມຕີຈິດ ປະຈຳ UNDP
ອົງການ ສະຫະປະຊາຊາດ ເພື່ອການພັດທະນາ (UNDP) ໄດ້ແຕ່ງຕັ້ງໃຫ້ ນາງສາວ ອາເລັກຊານດຣາບຸນຊ່ວຍເປັນທູດໄມຕີຈິດແຫ່ງ
ຊາດໃນ ສປປ ລາວ. ອາເລັກຊານດຣາ ອາຍຸ 25 ປີ ສັນຊາດລາວ, ເຖິງແມ່ນວ່າອາຍຸຈະຍັງໜຸ່ມນ້ອຍ, ນາງໄດ້ສ້າງຜົນງານທີ່ໜ້າປະ
ທັບໃຈທາງດ້ານການສະແດງ ແລະ ຮ້ອງເພງ, ແລະ ທັງເປັນທີ່ຮູ້ຈັກເປັນຢ່າງດີທັງພາຍໃນ ແລະ ຕ່າງປະເທດນຳອີກ. ນາງໄດ້ສະແດງ
ໃຫ້ເຫັນເຖິງຄວາມມຸ່ງໝັ້ນຕັ້ງໃຈໃນການສ້າງຄວາມຕະໜັກທາງດ້ານບັນຫາສັງຄົມ, ອາເລັກຊານດຣາ ໄດ້ຖືກເລືອກໃຫ້ດຳລົງຕຳ
ແໜ່ງອັນຊົງກຽດເພື່ອສະໜັບສ
 ະໜູນຂໍ້ຄວາມການພັດທະນາຕ່າງໆຂອງ UNDP, ໃນນັ້ນລວມມີ ການຫຼຸດຜ່ອນຄວາມທຸກຍາກ, ສົ່ງ
ເສີມການຄຸ້ມຄອງທີ່ມີປະສິດທິພາບ,ສະໜັບສະໜູນການຈັດການສະພາບແວດລ້ອມແບບປັບປຸງ ແລະ ການຫຼຸດຜ່ອນຜົນກະທົບ
ຂອງລະເບີດທີ່ບໍ່ທັນແຕກ. ອາເລັກຊານດຣາ ຈະຊ່ວຍເຮັດໃຫ້ UNDP ເຂົ້າເຖິງໂດຍສະເພາະແມ່ນກຸ່ມໄວໜຸ່ມລາວ, ເຊິ່ງ ເປັນ
ສິ່ງທີ່ຄາດວ່າມີຄວາມສຳຄັນເປັນຢ່າງຍິ່ງ, ເນື່ອງຈາກ 50% ຂອງປະຊາກອນລາວໃນປັດຈຸບັນແມ່ນມີອາຍຸຕ່ຳກ່ວາ 24 ປີ.
 ູບພາບໂດຍ: ©UNDP /
ຮ
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WHO ແລະ UNICEF ໄດ້ຮັບຫຼຽນໄຊຈາກປະທານປະເທດໃນການປະສົບຄວາມສຳເລັດ
ໃນວຽກງານໝາກແດງ

WHO ແລະ UNICEF ໄດ້ຮັບຫຼຽນໄຊແຮງງານຈາກປະທານປະເທດ ເພື່ອສະແດງການຮູ້
ບຸນຄຸນໃນຄວາມພະຍາຍາມໃນການກຳຈັດໝາກແດງທີຍັງຄົງເຫຼືອໃນ ສ.ປ.ປ ລາວ.

ອົ ງ ການອະນາໄມໂລກຮູ້ ສຶ ກ ຍິ ນ ດີ ເ ປັ ນ ຢ່ າ ງຍິ່ ງ ໃນການຢັ້ ງ ຢື ນ ຈຳນວນຂອງຜູ້ ທີ່ເ ປັ ນໝາກ
ແດງຫຼຸດລົງຢ່າງຫຼວງຫຼາຍໃນປີທີ່ຜ່ານມາ ຈາກ 1 651 ຄົນໃນປີ2007 ເປັນ 32 ຄົນ ໃນປິ
2012 ຫຼັງຈາກທີພວກເຮົາໄດ້ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດຄັ້ງທຳອິດໃນການປຸກລະດົມການຕໍ່ສູ້ກັບໝາ
ກແດງ ແລະຍັງເປັນການນຳປະເທດໃຫ້ໃກ້ໄປສູ່ການກຳຈັດໝາກແດງໃຫ້ໝົດໄປ” Dr. Liu
Yunguo, ຜູ້ຕ່າງໜ້າອົງການອະນາໄມໂລກ ປະຈຳ ສ.ປ.ປ ລາວ ກ່າວ.
ທ່ານ Timothy Schaffter, ຜູ້ຕ່າງໜ້າອົງການ UNICEF ປະຈຳ ສ.ປ.ປ ລາວ ກ່າວ “ພວກ
ເຮົາມີຄວາມຍິນດີທີຈະເຫັນ ໂດຍສະເພາະແມ່ນການສະໜັບສະໜຸນຊ່ວຍເຫຼືອຈາກລັດຖະ
ບານເອງເພື່ອເຮັດໃຫ້ວຽກງານດັ່ງກ່າວປະສົບຄວາມສຳເລັດ. ໃນຄວາມເປັນຈິງການທີລັດ
ຖະບານໄດ້້ເລີ່ມຕົ້ນໃຫ້ການຊ່ວຍເຫຼືອທາງດ້ານການເງິນແກ່ວຽກງານສັກຢາກັນພະຍາດແມ່ນ
ເປັນສິ່ງທ່ີດີໃນການສະແດງໃຫ້ເຫັນເຖິງຄວາມມຸ້ງຫວັງທີ່ແທ້ຈິງ ແລະໃນການເປັນຜູ້ນຳ”.
ໃນເດືອນ ທັນວາ ປີ 2011 ໄດ້ມີການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດວຽກງານ ການປຸກລະດົມການຕໍ່ສູ້ກັບໝາກແດງນ້ອຍ ແລະ ໝາກແດງໃຫຍ່ ແຫ່ງຊາດເຊ່ິງ
ໄດ້ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດຮ່ວມກັບການຢອດຢາໂປລິໂອ, ໃຫ້ວິຕາມິນ A ແລະແຈກຢາຍ ຢາຂ້າແມ່ທ້ອງ ປະສົບຜົນສຳເລັດ 97% ໃນກຸ່ມເປົ້າໝາຍ 2.8
ລ້ານຄົນ ຂອງ ເດັກນ້ອຍ ແລະໄວໜຸ່ມໃນຊ່ວງອາຍຸ 9 ເດືອນ ຫາ 19 ປີ. ປະເທດຍັງໄດ້ກຳລັງວາງແຜນການ ການປະຕິບັດເພິ່ມເຕິ່ມກ່ຽວກັບວຽກ
ງານ ໝາກແດງນ້ອຍ ໝາກແດງໃຫຍ່ ຂອງໜ່ວຍງານສັກຢາກັນພະຍາດ ໃນປີ 2014 ຫຼື 2015 ທີມີຄວາມສຳຄັນຢ່າງຍ່ິງ ໃນການຊຸກຍູ້ ໃຫ້ປະສົບ
ຜົນສຳເລັດໃນການກຳຈັດໝາກແດງທົ່ວປະເທດ.

	  
      ສື່ມວນຊົນສຳຫຼວດບັນຫາຄວາມປອດໄພທາງດ້ານສະບຽງອາຫານ ແລະ ໂພຊະນາການໃນ 2 ແຂວງພາກໃຕ້
ຈັດຫາອາຫານຫວ່າງທີ່ມີຄຸນຄ່າທາງດ້ານໂພຊະນາການໃຫ້ກັບເດັກນ້ອຍ, ເຝິກອົບຮົມພະຍາບານພະດຸງຄັນໃຫ້ຄຳແນະນຳແກ່ຜູ້ເປັນແມ່ກ່ຽວກັບ
ການໂພຊະນາການທີ່ຖືກຕ້ອງ, ແລະ ກວດກາຫາເດັກນ້ອຍທີ່ມີສັນຍານບົ່ງບອກເຖິງການຂາດສານອາຫານ ແມ່ນ ແນວທາງຂອງ ສປຊໃນການ
ສະໜັບສະໜູນ ລັດຖະບານລາວໃຫ້ປັບປຸງຄວາມປອດໄພທາງດ້ານສະບຽງອາຫານ ແລະ ໂພຊະນາການພາຍໃນປະເທດ. ການເຄື່ອນໄຫວທີ່
ກ່າວມານີ້ແມ່ນກິດຈະກຳຕ່າງໆທີ່ບັນດານັກຂ່າວຈາກໜັງສືພິມ ວຽງຈັນ ທາມ, ວຽງຈັນໃໝ່ ແລະ ລາວ ສະຕາຣ໌ ໄດ້ໄປປະສົບພົບພໍ້ຈາກໂປແກ
ມສື່ມວນຊົນຢ້ຽມຊົມພາກສະໜາມ ທີ່ແຂວງເຊກອງ ແລະ ສາລະວັນ, ເຊິ່ງພວກເຂົາໄດ້ໄປຢ້ຽມຊົມຫຼາກຫຼາຍໂຄງການທີ່ອອກທຶນສະໜັບສະໜູນ
ໂດຍ ສປຊ. ໃນລະຫວ່າງ ສອງມື້ຂອງການເດີນທາງ, ຕົວແທນສື່ມວນຊົນໄດ້ມີໂອກາດໄດ້ພົບພໍ້ ບັນດາເຈົ້າໜ້າທີ່ປະຈຳແຂວງ,ພະນັກງານສາທາ
ລະນະສຸກ ແລະ ຊາວບ້ານ ແລະ ໄດ້ຮຽນຮູ້ກ່ຽວກັບການໂພຊະນາການ ແລະ ບັນຫາຕ່າງໆທີ່ກ່ຽວພັນກັບອາຫານມີຜົນກະທົບຕໍ່ປະຊາຊົນລາວ
ຢ່າງໃດ.   ພວກເຂົາຍັງໄດ້ຢ້ຽມຊົມສະຖານີວິທະຍຸຊຸມຊົນເພື່ອຮັບຮູ້ເຖິງແນວທາງທີ່ຈະກະຈາຍຂໍ້ມູນຢ່າງມີປະສິດຕິຜົນ ກ່ຽວກັບວຽກງານດ້ານກະ
ສິກຳ ແລະ ສາທາລະນະສຸກ ໃນຂອບເຂດຫ່າງໄກສອກຫຼີກອີກດ້ວຍ.
“ການຊ່ວຍເຫຼືອຈາກ ສປຊ ຈະຊ່ວຍໃຫ້ເດັກນ້ອຍລາວມີອະນາຄົດທີ່ສົດໃສ ແລະ ດີກ່ວາເນື່ອງຈາກການມີສຸຂະພາບທີ່ດີ ແລະ ເຂັ້ມແຂງ”,
ກ່າວໂດຍ ທ່ານ ຄຳພອນ ສີວົງໃສ, ໜຶ່ງໃນທີມງານສື່ມວນຊົນທີ່ເຂົ້າຮ່ວມໃນການເດີນທາງຢ້ຽມຊົມ. ເປົ້າໝາຍຂອງການຢ້ຽມຊົມ, ເຊິ່ງຈັດຂຶ້ນ
ໂດຍທີມງານສື່ສານມວນຊົນ ສປຊ, ແມ່ນເພື່ອເພີ່ມທະວີຄວາມສົນໃຈຂອງສື່ມວນຊົນຕໍ່ບັນຫາຄວາມປອດໄພດ້ານໂພຊະນາການ ແລະ ສະບຽງ
ອາຫານໃນລາວ.
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ອົງການ
ສະຫະປະຊາຊາດ

ເຮັດວຽກເພື່ອ ສປປ
 ລາວ

ຊາວໜຸ່ມສົນທະນາກ່ຽວກັບການຢຸດຕິການໃຊ້ຄວາມຮຸນແຮງຕໍ່ແມ່ຍິງ
“ຂ້ ອ ຍຮູ້ ສຶ ກ ຢ້ າ ນເວລາຂ້ ອ ຍເຫັ ນ ສິ່ ງ ທີ່ ເ ກີ ດ ຂື້ ນ ກັ ບ ເຮື ອ ນໃກ້ ບ້ າ ນ
ຂ້ອຍ. ຜົວຕີເມຍເວລາຜົວເມົາ ແລະບໍ່ມີໃຜພະຍາຍາມຫ້າມລາວ.
ຊາວບ້ານຄິດວ່ານີ້ແມ່ນເລື່ອງທຳມະດາ ພາຍໃນຄອບຄົວ ແລະ
ຂ້ອຍຮູ້ສຶກຢ້ານແທ້ໆເມື່ອເຫັນເຫດການດັ່ງກ່າວນີ້” ນີ້ແມ່ນຄວາມ
ຮູ້ສຶກຂອງນັກຮຽນຍິງ ທີ່ໂຮງຮຽນ ມັດທະຍົມໂພນງາມ, ແຂວງ
ຈຳປາສັກ, ທີ່ສະແດງອອກຕໍ່ການສົນທະນາກ່ຽວກັບການຢຸດການ
ຕ້ານການໃຊ້ຄວາມຮຸນແຮງຕໍ່ແມ່ຍິງ, ທັນວາ 2012.
ການໃຊ້ຄວາມຮຸນແຮງຕໍ່ແມ່ຍິງ
ແມ່ ນ ການລະເມີ ດ ສິ ດ ທິ ມ ະນຸ ດ
ຢ່າງເປັນລະບົບ ແລະ ແຜ່ລາມ
ໄປທົ່ວໂລກ   ແລະ ສປປ ລາວ
ເອງກໍ່ໄດ້ຮັບຜົນກະທົບເຊັ່ນດຽວ
ຄືກັບບັນດາປະເທດອື່ນໃນໂລກ.
ໃນຊຸມປີຜ່ານມາ, ຜູ້ນຳ,ນັກສ້າງ
ນະໂຍບາຍ  ແລະ ນັກໂຄສະນາ
ທັງຫຼາຍໄດ້ ມີການຈັດຕັ້ງເວທີ
ພົບປະເພື່ອ ແລກປ່ຽນ ແລະ
ປຶກສາຫາລື ກ່ຽວກັບບັນຫາດັ່ງ
ກ່າວນີ້ ແລະ ໄດ້ມີການປັບປຸງ

ເດືອນ ທັນວາ 2012, ອົງການ UN Womenໄດ້ສະໜັບສະໜູນໃຫ້ມີ
ການສົນທະນາ ບັນຫາດັ່ງກ່າວນີ້ຂື້ນຢູ່ຂັ້ນໂຮງ ຮຽນຂອງສາມແຂວງ ໃນ
ສປປ ລາວ. ນັກຮຽນໄດ້ສົນທະນາກ່ຽວກັບ ສິດທິມະນຸດ ແລະ ການໃຊ້
ຄວາມຮຸນແຮງຕໍ່ແມ່ຍິງເພື່ອຊອກຫາວິທີການກຳຈັດມັນໃນສັງຄົມລາວ.
ຫາລືໄທ ບົວຂຽວ ແລະ ສົມໝາຍ ສີບຸນເຮືອງ ແມ່ນເຮັດວຽກຢ່າງບໍ່ຮູ້
ອິດຮູ້ເໝື່ອຍໃນການປູກຈິດສຳນຶກ ແລະ ໃຫ້ຄວາມຮູ້ກ່ຽວກັບຕ້ານການ
ໃຊ້ຄວາມຮຸນແຮງຕໍ່ແມ່ຍິງ ແລະ ສົ່ງເສີມວິທີການປ້ອງກັນໃນການກຳ
ຈັດບັນຫານນີ້. ພວກເຂົາເຈົ້າໄດ້ລົງ
ໄປຈັດກິດຈະກຳສົນທະນາກັບຊາວ
ໜຸ່ມນັກນັກສຶກສາຢູ່ຂັ້ນໂຮງຮຽນ.
“ຂ້ ອ ຍດີ ໃ ຈຫຼ າ ຍທີ່ ໄ ດ້ ຮັ ບ ຟັ ງ ປະສົ ບ
ການຂອງນ້ອງໆນັກຮຽນ ແລະ ແລກ
ປ່ ຽ ນ ຄ ວ າ ມ ຄິ ດ ເ ຫັ ນ ນ ຳ ເ ຂົ າ ເ ຈົ້ າ .
ພວກເຂົາເຈົ້າເຂົ້າຮ່ວມກິດຈະກຳຢ່າງ
ຕັ້ງໜ້າ
ແລະເລົ່າສູ່ຟັງບັນຫາການ
ໃຊ້ຄວາມຮຸນແຮງຕໍ່ແມ່ຍິງທີ່ເກີດຂື້ນ
ໃນຊຸມຊົນຂອງເຂົາເຈົ້າ. ກ່ອນອື່ນໝົດ
ແມ່ນພວກເຂົາຕ້ອງການຢຸດຕິການ

ໂຮງຮຽນມັດທ
 ະຍົມໄ
 ຊເສດຖາ

©UNWomen /Jeff Williams

ນິຕິກຳ  ແລະ ການສຶກສາຄົ້ນຄວົ້າຕ່າງໆ.
ຄວາມງຽບແມ່ນເພື່ອນທີ່ດີທີ່ສຸດຂອງການໃຊ້ຄວາມຮຸນແຮງຕໍ່ແມ່
ຍິງ, ຄວາມຮຸນແຮງຈະເລີນເຕີບໂຕ ໄວເມື່ອພວກເຮົາບໍ່ເວົ້າເຖິງມັນ.
ການຊອກຫາ ແລະ ການສົນທະນາ ຢ່າງເປີດເຜີຍແມ່ນໜື່ງໃນເຄື່ອງ
ມືທີ່ມີພະລັງທີ່ສຸດໃນການປ້ອງກັນ
ແລະ
ການກຳຈັດບັນຫາ
ໃຫ້ໝົດໄປ. ດັ່ງນັ້ນ ອົງການ UN Womenໂດຍການຮ່ວມມືກັບກະ
ຊວງສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາ ຈື່ງໄດ້ຈັດກິດຈະກຳນີ້ເພື່ອໃຫ້ນອ້ງໆ
ນັກຮຽນໄດ້ເຂົ້າຮ່ວມ.  

ໃຊ້ຄວາມຮຸນແຮງຕໍ່ແມ່ຍິງໂດຍເລີ່ມ
ຈາກເຂົາເຈົ້າ ເອງແລະໝູ່ເພື່ອນ. ເມື່ອໄດ້ຟັງແລ້ວເຮັດໃຫ້ຂ້າພະເຈົ້າມີ
ຄວາມສຸກຫຼາຍ” ກ່າວໂດຍ ຫາລືໄທ.  
ຫວັ ງ ຢ່ າ ງຍິ່ ງ ວ່ າ ນີ້ ແ ມ່ ນ ບາດກ້ າ ວທຳອິ ດ ທີ່ ໃ ຫ້ ນ້ ອ ງໆນັ ກ ຮຽນຊື່ ງ
ເປັ ນ ຄົ ນ ລຸ້ ນ ໃໝ່ ຂ ອງລາວໄດ້ ເ ຂົ້ າ ຮ່ ວ ມກິ ດ ຈະກຳໃນການສົ ນ ທະ
ນາ ກ່ຽວກັບບັນຫາການໃຊ້ຄວາມຮຸນແຮງຕໍ່ແມ່ຍິງນີ້ ເຖີງແມ່ນວ່າ
ເປັນສິ່ງທີ່ຫຼີກລ້ຽງບໍ່ໄດ້ແຕ່ ມັນກໍ່ເປັນສິ່ງທີ່ຍອມຮັບບໍ່ໄດ້ເຊັ່ນດຽວກັນ.
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