ບອກທຸກຄ�ນວາ ຄວາມຮຸນແ�ງຕກ�ບແ�ຍິງ
ແ�ະ ເ�ັກຍິງແ�ນບເ�ີຍເ�ັນທຍອມຮ�ບ.

ແມ່ຍິງທ

ຸ ກຄົ ນ ມ ີ ສ ິ ດ ເ ພ ື ່ ອ ເ ຮ

ັ ດ ໃ ຫ ້ ຊ ີ ວ ິ ດ ຂ ອ ງ ພ ວ ກ ເຂ ົ າ ປ າ ສ ະ ຈ າ ກ ຄ ວ າ ມ ຮ ຸ ນ ແ ຮ ງ

16 ມື້ ຂອງການເຄື່ອນໄຫວຣົນນະລົງຕ້ານຕໍ່ຄວາມຮຸນແຮງ ທາງດ້ານ
ບົດບາດ ຍິງ-ຊາຍ ແມ່ນການຣົນນະລົງທາງສາກົນນັ້ນ ໄດ້ເລີ່ມມາແຕ່
ປີ 1991. ແຕ່ວັນທີ 25 ພະຈິກ, ແມ່ນວັນຣົນນະລົງທາງສາກົນເພື່ອກຳຈັດ
ທຸກຮູບແບບຂອງຄວາມຮຸນແຮງຕໍ່ກັບແມ່ຍິງ, ຈົນມາຮອດວັນທີ 10 ທັນວາ
ຊຶ່ງເປັນວັນສິດທິມະນຸດສາກົນ, ການຣົນນະລົງຮຽກຮ້ອງໃຫ້ບຸກຄົນ ແລະ
ກຸ່ມຄົນໃນທົ່ວໂລກ ເພື່ອພ້ອມກັນສິ້ນສຸດຄວາມຮຸນແຮງທຸກຮູບແບບຕໍ່ກັບ
ແມ່ຍິງ ແລະ ເດັກຍິງ.

ຖາທານສ�ງໄ�ວາແ�ຍິງທຢູໄ�ຕ�ວທານແ�ນກ�ລ�ງຖືກ
ລວງລະເ�ີດ, ໃ�ຟ�ງ ແ�ະ ສະໜ�ບສະໜູນລາວ.
ບອກລາວວາມີ�າຍຄ�ນຕອງການຊວຍເ�ືອລາວ.

ສຶກສາເ�ງວາຄວາມ
ຮຸນແ�ງຕກ�ບແ�ຍິງ
ແ�ະ ແ�ນ��ງ
ຄືສາເ�ດຂອງມ�ນ.
ການສຶກສາຂອງ
ທານແ�ນເ�ອງມື
ໜງເ�ອສນສຸດມ�ນ.

ເ�າໃ�ວາແ�ຍິງເ�ອພວກເ�ົາບອກທານກຽວກ�ບພວກເ�ົາຖືກຂ�ມຂືນ �ື
ຖືກລວງລະເ�ີດ. ບຕອງຖາມກຽວກ�ບການປະພຶດຂອງພວກເ�ົາ ແ�ະ
ແ�ນ��ງທພວກເ�ົາເ�ານຸງຖື. ຮ�ບຟ�ງແ�ນ��ງທພວກເ�ົາເ�າໂ�ຍ
ບຕອງຕ�ດສິນພວກເ�ົາ. ແ�ຍິງບເ�ີຍຖາມຫາ ແ�ະ ກໍບສ�ມຄວນທ
ຈະຖືກຂ�ມຂືນ �ືຖືກລວງລະມີດ.

ສະໝ�ກໃ�ເ�ອເ�ັດວຽກໃ�ໂ�ງການ
ເ�ອປອງກ�ນຄວາມຮຸນແ�ງຕກ�ບແ�ຍິງ ແ�ະ
ເ�ັກຍິງຢູຊ�ມຊ�ນຂອງທານເ�ງ.

ສາງການຕ�ດສິນໃ� ຮວມກ�ນກ�ບ
ແ�ຍິງໃ�ຊີວິດຕ�ວຈິງຂອງທານ.
ປຶກສາຫາລືໃ�ສງຕາງໆກ�ບເ�ັຍ
ຂອງທານ ແ�ະ ເ�ົາລ�ບຄ�ຄິດເ�ັນ
ຂອງລາວ.

ສອນເ�ັກຊາຍ ແ�ະ
ຊາຍໜຸມ ກຽວກ�ບ
ຄວາມເ�ັນຊາຍ
ໃ�ທາງທບ�ຸງກຽວກ�ບ
ຄວາມເ�ັນອ�ນຕະລາຍ
�ື ລວງລະເ�ີດ
ຕເ�ັກຍິງ ແ�ະ ແ�ຍິງ.
ດວຍການເ�ັນແ�ບ
ເ�ັນຢາງທດີ.
ຖາທານຮູສຶກວາໃ�ຮາຍ,
ໃ�ນ�ບ ແ� 1 ຮອດ 10
ກອນນ�ໄ�ສູບາງສງບາງຢາງ
ທທານໄ�ຍິນ �ື ເ�ັນ.

ລ�ມກ�ບສະມາຊິກໃ�ຄອບຄ�ວ ແ�ະ ຊ�ມຊ�ນ ກຽວກ�ບວາຄວາມຮຸນແ�ງ
ແ�ະ ຄວາມຢານກ�ວອ�ນໃ� ຕກ�ບຄວາມຮຸນແ�ງທ ກະທ�ບຕກ�ບ
ຊີວິດປະຈ�ວ�ນຂອງແ�ຍິງ ແ�ະ ເ�ັກຍິງ. ລ�ມກຽວ ກ�ບວາພວກທານ
ສາມາດສະໜ�ບສະໜູນກ�ນແ�ວໃ� ເ�ອຊວຍ ສນສຸດຄວາມຮຸນແ�ງ.

ເ�ັດໃ�ຄອບຄ�ວຂອງ
ທານເ�ງບມີຄວາມ
ຮຸນແ�ງ. ເ�ັກຜູທ
ເ�ັນພະຍານ �ື
ໄ�ຮ�ບຄວາມເ�ັບປວດ
ຈາກ ຄວາມຮຸນແ�ງທ
ອີງໃ�ເ�ອງເ�ດເ�ັນ
ພນຖານ, ມ�ກທຈະ
ກາຍເ�ັນຜູເ�າະຮາຍ
ແ�ະ ຜູຖືກລວງລະ
ເ�ີດຕມາໃ�ຊີວິດ
ຂອງພວກເ�ົາ.

ກະຕຸກຊ�ກຍູ ແ�ະ
ສະໜ�ບສະໜູນຄ�ນທ
ຢູໃ�ຊ�ມຊ�ນຂອງທານ
ເ�ັດວຽກເ�ອສນ
ສຸດທຸກຮູບແ�ບຂອງ
ຄວາມຮຸນແ�ງຕກ�ບ
ແ�ຍິງ ແ�ະ ເ�ັກຍິງ.

ຍ�ກສູງຄວາມສະເ�ີພາບ
ລະ�າງລູກຊາຍ ແ�ະ ລູກສາວ
ຂອງທານ ແ�ະ ສອນ
ພວກເ�ົາວາບມີສງໃ�ທຜູຊາຍ
ສາມາດເ�ັດແ�ວແ�ຍິງບ
ສາມາດເ�ັດໄ�.

ຖານອງຊາຍ �ື ອາຍ, ເ�ອນ, ເ�ອໃ�ຫອງຮຽນ �ື ທີມງານ
ເ�ັດວຽກ ຫາກມີພຶດຕິກ�ບເ�ັນທໜານ�ບຖື �ື ກ�ລ�ງລວງລະ
ເ�ີດຕກ�ບແ�ຍິງ �ືເ�ັກຍິງ ຜູໃ�ໜງ, ບຕອງໄ�ເ�ງອນໃ�
ໃ�ຊອກຫາວິທີທາງເ�ອລ�ມກຽວກ�ບສງເ�ານ�ນກ�ບພວກ
ເ�ົາແ�ນ. ຈໄ�ວາການມິດງຽບແ�ນກ�ລ�ງຢືນຢ�ນ
ເ�ອໃ�ຫາກເ�ົາເ�ືອກທຈະບເ�າອອກມາກຽວກ�ບຄວາມ
ຮຸນແ�ງຕກ�ບແ�ຍິງ, ພວກເ�ົາແ�ນກ�ລ�ງສະໜ�ບສະໜູນມ�ນ.

ຄ�ເ�າແ�ນມີອິດທິພ�ນ�າຍ,
ໂ�ຍສະເ�າະເ�ອຖືກເ�າໂ�ຍຄ�ນທມີອ�ນາດ.
ກາວເ�ີງວາແ�ຍິງມີຄວາມສະເ�ີພາບ ແ�ະ
ຢາໃ�ຄ�ເ�າທບເ�ົາລ�ບຕກ�ບແ�ຍິງ.

ມາຮວມກ�ນເ�ອນໄ�ຣ�ນນະລ�ງ 16 ມ ສ�ລ�ບ
ແ�ຍິງ, ເ�ັກຍິງ, ຜູຊາຍ ແ�ະ ເ�ັກຊາຍ
ຜູທຕອງການມີປາກມີສຽງເ�ອຕານຄວາມ
ຮຸນແ�ງຕກ�ບແ�ຍິງ ແ�ະ ເ�ັກຍິງ.

ປະຕິເ�ດ-UNiTE ເ�ອສນສຸດຄວາມຮຸນແ�ງ

ຕກ�ບແ�ຍິງແ�ນພນຖານສາກ�ນເ�ອການສະໜ�ບ
ສະໜູນ ແ�ະ ການກະທ�ທແ�ງແ�ງ ແ�ະ ການ
ບ�ນທຶກຕາງໆ ແ�ນ��ງທບຸກຄ�ນຕາງໆ, ອ�ງການ
ຈ�ດຕ�ງຕາງໆ ແ�ະ ລ�ດຕາງໆທ�ວໂ�ກ ແ�ນກ�ລ�ງ
ດ�ເ�ີນການ ເ�ອສນສຸດຄວາມຮຸນແ�ງຕກ�ບ
ແ�ຍິງ. �ື ທານຈ�ດກອງປະຊ�ມປຶກສາຫາລືຕາງໆ,
ຂະ�າຍໄ�ສູນຶກສຶກສາ, ສະໜ�ບສະໜູນທ
ແ�ງແ�ງ ເ�ອອອກນະໂ�ບາຍທດີ, �ື ຈ�ດຕ�ງ
ປະຕິບ�ດ ກ�ດໝາຍໃ�, ແ�ງການກະທ�ຂອງທານ
ໄ�ຍ�ງ ເ�ບໄ�: saynotoviolence.org
ທານເ�ຂາທິການໃ�ຍແ�ງສະຫະປະຊາຊາດ
ບ�ນ ກິ ມູນ UNiTE ເ�ອສນສຸດຄວາມຮຸນແ�ງ
ຕກ�ບແ�ຍິງ ການຣ�ນນະລ�ງມີເ�າໝາຍເ�ອ
ປອງກ�ນ ແ�ະ ກ�ຈ�ດ ທຸກຮູບແ�ບຂອງຄວາມ
ຮຸນແ�ງທມີຕແ�ຍິງ ແ�ະ ເ�ັກຍິງ ທ�ວທຸກ
ພາກສວນຂອງໃ�ປີ 2015.
ໂ�ຍຜານ UNiTE ລະບ�ບຂອງຢູເ�ັນທ�ງໝ�ດ ແ�ນ
ກ�ລ�ງຮວມກ�ນຜ�ກດ�ນກ�ບລ�ດຖະບານຕາງໆ, ພາກ
ສ�ງຄ�ມພ�ນລະເ�ືຶອນ, ອ�ງການຈ�ດຕ�ງຂອງ ແ�ຍິງ,
ຄ�ນໜຸມ-ສາວ, ສມວນຊ�ນ ແ�ະ ພາກສວນເ�ກະ
ຊ�ນ ເ�ອຍ�ກສູງສະຕິຄວາມຕນຕ�ວທາງ ສາທາລະ
ນະ, ເ�ມເ�ດຕະນາທາງການເ�ືອງ ແ�ະ ຊ�ບພະ
ຍາກອນ, ການເ�ັນຄູຮວມງານທເ�າແ�ງ ເ�ອ
ສນສຸດຄວາມຮຸນແ�ງຕກ�ບແ�ຍິງ ແ�ະ ເ�ັກຍິງ.
ຂມູນເ�ມຕມ ທານສາມາດເ�າໄ�ເ�ງທ:
unitetoendviolence.org

ບອກພວກເ�ົາໃ�ຮູວາແ�ນ��ງທ
ທານໄ�ເ�ັດແ�ວ ເ�ອຢຸດຄວາມ
ຮຸນແ�ງຕກ�ບແ�ຍິງ ແ�ະ ເ�ັກຍິງ.
ພວກເ�ົາຢາກຮຽນຮູຈາກຕ�ວຢາງ
ຂອງທານ!

