66 ປີ ໃນການຕໍ່ສູ,ຕ້ານກັບຄວາມຮຸນແຮງ9 ວິທີການ
ເຮັດວຽກຂອງສະຫະພັນແມAຍິງລາວໃນການຍຸດຕິການ
ໃຊ,ຄວາມຮຸນແຮງກັບແມAຍິງໃນ ສປປ ລາວ

ວັນທີ 18 ກໍລະກົດ ວັນຄົບຮອບສ້າງຕັ້ງສະຫະພັນແມ:ຍິງລາວ ຄົບຮອບ 66 ປີ ສະຫະພັນແມ:ຍິງລາວ (LWU) ໄດ?ສ້າງຕັ້ງຂື້ນໃນປີ
1955+ ເພື່ອປົກປ?ອງສິດທິຂອງແມ:ຍິງໃນ ສປປ ລາວ- ອົງການຈັດຕັ້ງມະຫາຊົນນີ້ ເປັນຕົວແທນໃຫ?ແກ:ແມ:ຍິງທຸກຄົນທີ່ສົນໃຈ ຜ່ານ
ເຄືອຂ່າຍທົ່ວປະເທດ ທີ່ມີສະມາຊິກຫຼາຍກວ່າ 1 ລ້ານຄົນຈາກຂັ້ນສູນກາງລົງຮອດຂັ້ນບ້ານ: ທີ່ສໍາຄັນອີກອັນໜຶ່ງຄືໃນປະເທດລາວມີ
ພົນລະເມືອງອາໃສຢູ:ເຂດຊົນນະບົດ 68%.
ສ່ວນສໍາຄັນອັນໜຶ່ງຂອງວຽກສະຫະພັນແມ:ຍິງລາວ ແມ:ນເພື່ອປົກປ?ອງສິດຂອງແມ:ຍິງພາຍໄຕ?ກົດໝາຍ+ ໂດຍສະເພາະແມ:ນສິດທິ
ການດໍາລົງຊີວິດ ປາສະຈາກຄວາມຮຸນແຮງ ແລະ ການລຶບລ້າງຄວາມຮຸນແຮງບົນພື້ນຖານທາງເພດຕໍ່ແມ:ຍິງໃນທຸກພາກສ່ວນຂອງ
ສັງຄົມໃນປີ 2004, ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍການພັດທະນາ ແລະ ປົກປ?ອງແມ:ຍິງໄດ?ຖືກຮັບຮອງເອົາ+ ນໍາໄປສູ:ການສ້າງບ່ອນພັກເຊົາ+ ການ
ບໍລິການຄໍາປຶກສາ ແລະ ແຜນງານຟື້ນຟູຜູ?ເຄາະຮ້າຍຈາກການໃຊ?ຄວາມຮຸນແຮງ- 10 ປີຕໍ່ມາ+ ໃນປີ 2014, ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍການ
ຕ້ານ ແລະ ສະກັດກັ້ນ ການໃຊ?ຄວາມຮຸນແຮງຂອງແມ:ຍິງ ແລະ ເດັກນ້ອຍໄດ?ຖຶກຮັບຮອງ- ກົດໝາຍສະບັບນີ້ ໄດ?ຜັນຂະຫຍາຍ

ການສະໜັບສະໜູນການໃຫ?ບໍລິການແກ:ຜູ?ເຄາະຮ້າຍຈາກການໃຊ?ຄວາມຮຸນແຮງ ແລະ ຮັບປະກັນການເຂົ້າເຖີງຂອງເຂົາເຈົ້າ+ ທີ່
ສອດຄ່ອງກັບຄໍາແນະນໍາຂອງສົນທິສັນຍາວ່າດ້ວຍ ການລຶບລ້າງທຸກຮູບແບບການຈໍາແນກຕໍ່ແມ:ຍິງສະຫະພັນແມ:ຍິງລາວໄດ?ຜັນຂະຫຍາຍອອກມາເປັນແຜນຈັດຕັ້ງປະຕິບັດແນວໃດ?
ໃນຂັ້ນສູນກາງ+ ສະຫະພັນແມ:ຍິງລາວໄດ?ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດວຽກງານການສົ່ງເສີມ ເພື່ອຮັບປະກັນການປົກປ?ອງແມ:ຍິງ ຈາກຄວາມຮຸນ
ແຮງ ໃນບ່ອນສາທາລະນະ ແລະ ບ່ອນສ່ວນບຸກຄົນ- ວຽກງານປ:ຽນແປງແນວຄິດ ກ່ຽວກັບບັນທັດຖານທາງເພດ ແລະ ຄວາມຮຸນ
ແຮງບົນພື້ນຖານທາງເພດແບບດັ່ງເດີມ ໂດຍຜ່ານການປຸກລະດົມໃນລະດັບຊາດ- ໄດ?ມີການກໍານົດຂົງເຂດໃນການປັບປຸງ ແລະ ສ້າງ
ຄວາມອາດສາມາດ ເພື່ອຮັບປະກັນໃຫ?ບັນດາກະຊວງ ແລະ ຄູ:ຮ່ວມງານ ປະຕິບັດຕາມພະລາບົດບາດຂອງເຂົາເຈົ້າ ໃນການຕໍ່ຕ້ານ
ກັບຄວາມຮຸນແຮງບົນພື້ນຖານທາງເພດ ໃນ ສປປ ລາວທ່ານ ນ- ສຸກພາພອນ ພານິດ+ ຫົວໜ້າກົມແຜນການ ແລະ ການຮ່ວມມືສາກົນ ສະຫະພັນແມ:ຍິງໄດ?ກ່າວວ່າ- “ການປົກປ?ອງແມ:ນ
ເລີ້ມຈາກຄວາມເຂົ້າໃຈ ຄວາມໝາຍຂອງຄວາມຮຸນແຮງ+ ແຕ:ຫຼາຍຄົນຄິດວ່າ ຄວາມຮຸນແຮງ ເປັນພຽງແຕ:ຄວາມຮຸນແຮງທີ່ເກີດຂື້ນ
ດ້ວຍການທໍໍາຮ້າຍທາງຮ່າງກາຍ”- ທ່ານ ນ- ສຸກພາພອນໄດ?ກ່າວຕື່ມວ່າ+ “ມັນເປັນໜຶ່ງໃນໜ້າວຽກຂອງສະຫະພັນແມ:ຍິງລາວ ເພື່ອ
ໃຫ?ແນ:ໃຈວ່າທຸກໆຄົນ+ ບໍ່ແມ:ນພຽງແຕ:ຜູ?ຍິງເທົ່ານັ້ນ+ ແຕ:ຍັງລວມທັງຜູ?ຊາຍ ແລະ ຜູ?ໃຫ?ບໍລິການທັງໝົດ ແມ:ນຕ້ອງ ຮັບຮູ?ເຖີງສິດທິ
ຂອງແມ:ຍິງທີ່ດໍາລົງຊີວິດຢູ: ໂດຍປາສະຈາກຄວາມຮຸນແຮງ”ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍການປ?ອງກັນ ແລະ ການຕໍ່ຕ້ານການໃຊ?ຄວາມຮຸນແຮງຕໍ່ແມ:ຍິງ ແລະ ເດັກນ້ອຍ ໄດ?ກໍານົດຄວາມຮຸນແຮງອອກ
ເປັນສີ່ຮູບແບບ9 ທາງຮ່າງກາຍ+ ທາງເພດ+ ທາງດ້ານຈິດໃຈ ແລະ ດ້ານເສດຖະກິດ: ໝາຍຄວາມວ່າພາຍໄຕ?ກົດໝາຍແລ?ວ+ ແມ:ຍິງ
ບໍ່ຈໍາເປັນຕ້ອງຍອມຮັບກັບຄວາມຮຸນແຮງທາງດ້ານຮ່າງກາຍ ຫຼື ການປະພຶດທີ່ກໍ່ໃຫ?ເກີດການເສື່ອມເສຍຕໍ່ຊື່ ສຽງ+ ກຽດສັກສີ ຫຼື
ຄວາມສັດທາຕໍ່ຕົນເອງ- ການລະເມີດສິດທິທາງເພດຂອງແມ:ຍິງ ຫຼື ຄວາມເປັນເອກະລາດທາງເສດຖະກິດ ຖືວ່າເປັນການກະທໍາທີ່
ກໍ່ໃຫ?ເກີດຄວາມຮຸນແຮງໂດຍພື້ນຖານແລ?ວ+ ສູນໃຫ?ຄໍາປຶກສາ ແລະ ປົກປ?ອງແມ:ຍິງ ແລະ ເດັກນ້ອຍ 'ສູນໃຫ?ຄໍາປືກສາ( ໃຫ?ການຊ່ວຍເຫຼືອ ແລະ ທີ່ພັກ
ອາໄສໃຫ?ແກ:ຜູ?ເຄາະຮ້າຍຈາກການໃຊ?ຄວາມຮຸນແຮງທັນທີ- ເມື່ອແມ:ຍິງໄດ?ຮ້ອງຂໍຄວາມຊ່ວຍເຫຼືອ+ ທາງສູນຈະໃຫ?ການຊ່ວຍເຫຼືອ
ທາງດ້ານກົດໝາຍ+ ເສດຖະກິດ ແລະ ສະໜັບສະໜູນທາງດ້ານຈິດໃຈ ນອກຈາກນັ້ນ ຍັງໃຫ?ການຊ່ວຍເຫຼືອໃຫ?ກັບສູ:ຄອບຄົວ ແລະ
ສັງຄົມຫຼັງຈາກປະສົບກັບການຖືກໃຊ?ຄວາມຮຸນແຮງ- ແມ:ຍິງບາງຄົນກໍ່ເຂົ້າໄປສູນໂດຍກົງ ເພື່ອຂໍຄວາມຊ່ວຍເຫຼືອ ແຕ:ແມ:ຍິງສ່ວນ
ຫຼາຍແລ?ວຈະບໍໄ່ ດ?ເຂົ້າໄປຂໍຄວາມຊ່ວຍເຫຼືອເອງ
ສ່ວນຫຼາຍຈະແມ:ນແພດໝໍເປັນຜູ?ແນະນໍາມາເພາະເພິ່ນ
ຮູ?ດີວ່າສີ່ງທີ່ຄົນເຈັບ
ຕ້ອງການແມ:ນຫຼາຍກວ່າຊ່ວຍເຫຼືອທາງການແພດສິ່ງທີ່ໜ້າເສົ້າໃຈ+ ມີຕົວເລກລາຍງານໃນປີ 2015 ມີພຽງແຕ: 2% ຂອງຜູ?ເຄາະຮ້າຍຈາກການໃຊ?ຄວາມຮຸນແຮງໄດ?ຂໍການຊ່ວຍເຫຼືອຄວາມຮຸນແຮງຕໍ່ແມ:ຍິງ ຍັງເປັນທີ່ຍອມຮັບຢູ:ໃນສັງຄົມລາວ ແລະ ຜູ?ຍິງສ່ວນຫຼາຍບໍ່ກ້າທີ່ຈະເວົ້າອອກມາ+ ຢ?ານກົວຕໍ່ການດູຖູ
ຢຽບຢໍາຕໍ່ບັນຫາທີ່ເກີດຂື້ນຈາກຊຸມຊົນທີ່ໂຕເອງຢູ-:
ໃນ ສປປ ລາວ ປະກອບມີ 50 ກຸ:ມຊົນເຜົ່າທີ່ມີພາສາ ແລະ ວັດທະນະທໍາທີ່ແຕກຕ່າງກັນ+ ການປ:ຽນແປງພຶດຕິກໍາ ແລະຄວາມຮັບ
ຮູ?ຕໍ່ກັບການໃຊ?ຄວາມຮຸນແຮງເປັນສີ່ງທີ່ທ້າທາຍໃນການລຶບລ້າງການໃຊ?ຄວາມຮຸນແຮງຕໍ່ແມ:ຍິງການສໍາຫຼວດດັດຊະນີໝາຍສັງຄົມລາວ ປີ 2018 ໄດ?ລາຍງານວ່າຜູ?ຊາຍ 16% ເຊື່ອວ່າຜົວມີຄວາມຖືກຕ້ອງໃນການຕີເມຍຂອງຕົນ
ເມື່ອລາວບໍ່ປະຕິບັດຕາມຄວາມຄາດຫວັງຂອງສັງຄົມ- ແມ:ຍິງຈໍານວນ 30% ເຫັນດີນໍາ- ໃນປີ 2012 ໄດ?ມີລາຍງານວ່າ ຜູ?ຊາຍ
ຈໍານວນ 49% ເຊື່ອວ່າເປັນເລື່ອງທີ່ຍອມຮັບໄດ?ໃນການໃຊ?ຄວາມຮຸນແຮງຕໍ່ເມຍ ແລະ ແມ:ຍິງຈໍານວນ 58% ກໍ່ຄິດວ່າເປັນເລື່ອງທີ່

ຮັບໄດ?- ເປັນທີ່ຊັດເຈນວ່າທີ່ຜ່ານມາໄດ?ມີຄວາມກ້າວໜ້າໃນການປະຕິບັດວຽກງານ+ ແຕ:ກະຍັງມີອີກຫຼາຍຢ:າງທີ່ຕ້ອງໄດ?ປະຕິບັດ
ເພື່ອຍຸຕິຄວາມຮຸນແຮງບົນພື້ນຖານທາງເພດຕໍ່ແມ:ຍິງໃນລະຫວ່າງໄລຍະທີສອງຂອງການລະບາດ COVID-19+ ສປປ ລາວໄດ?ປິດການເຂົ້າ,ອອກ 'Lockdown( ຢ:າງເຂັ້ມງວດ ໃນ
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ປຶກສາເລື່ອງອື່ນໆ ແລະ ເລື່ອງຄວາມປອດໄພໃນບ່ອນພັກອາໄສເພີ້ມຂື້ນທ່ານ ນ- ບຸນເຫຼືອ ຈັນທະພົມມາ+ ຜູ?ອໍານວຍການ ສູນໃຫ?ຄໍາປຶກສາປົກປ?ອງແມ:ຍິງ ແລະ ເດັກນ້ອຍໄດ?ກ່າວວ່າ “ນອກເໜືອຈາກ
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