
10 ສ່ິງທ່ີຄວນຮູ້ກ່ຽວກັບການໃຊ້ຄວາມຮຸນແຮງ ຕ່ໍແຮງງານເຄ່ືອນ
ຍ້າຍເພດຍິງ
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 ມີຫຍັງແດ່ທີ່ຂ້ອຍຈໍາເປັນຕ້ອງຮູ້ ກ່ຽວກັບແຮງງານເຄື່ອນ

ຍ້າຍເພດຍິງ? 
 ຂ້ອຍມີສິ່ງທີ່ຂ້ອຍຕ້ອງການແລ້ວບໍ?
 ຂ້ອຍຄວນເຮັດແນວໃດ ເພື່ອຮັກສາຄວາມປອດໄພດ້ານເຕັກ

ໂນໂລຢີ?
 ມີຫຍັງແດ່ທີ່ຕ້ອງເຮັດ ແລະ ບ່ໍຕ້ອງເຮັດ ເພື່ອໃຫ້ເປັນໄປຕາມ

ຫຼັກການເອົາຜູ້ລອດຊີວິດເປັນສູນກາງ?
 ຂ້ອຍຄວນເວົ້າແນວໃດກັບຜູ້ລອດຊີວິດ?



1. ກ່ຽວກັບຜູ້ລອດຊີວິດຈາກການ
ໃຊ້ຄວາມຮຸນແຮງ

 ຜູ້ລອດຊີວິດອາດໄດ້ຮັບຜົນກະທົບຈາກຫຼາຍ
ທາງ ຈາກການລ່ວງລະເມີດ ທີ ່ພວກເຂົາໄດ້
ປະສົບພົບພໍ້.

 ພວກເຂົາອາດກໍາລັງຮູ້ສຶກຢ້ານກົວ, ອັບອາຍ, 
ຖືກລັງກຽດ, ບໍ່ມີອໍານາດ ແລະ ແມ້ແຕ່ໂທດ
ພວກເຂົາເອງໃນສິ່ງທ່ີເກີດຂ້ຶນກັບພວກເຂົາ.

ສ່ິງທ້າທາຍ ແລະ ຄວາມກັງວົນເພ່ີມຕ່ືມຂອງແຮງງານ
ເຄ່ືອນຍ້າຍເພດຍິງ
 ການແຍກຕົວອອກຈາກການສະໜັບສະໜູນທ່ີບໍ່ເປັນທາງການ 

(ຕຢ. ຄອບຄົວ ແລະ ໝູ່ເພື່ອນ) 
 ການຂາດຄວາມຮູ້ດ້ານສິດທິຂອງເຂົາເຈົ້າ
 ຢ້ານກົວຕ່ໍການລາຍງານຕ່ໍຕໍາຫຼວດ ເນ່ືອງຈາກອາດຖືກ

ເນລະເທດກ່ໍໄດ້
 ອຸປະສັກດ້ານພາສາ
 ຢ້ານກົວຕ່ໍການເລືອກປະຕິບັດ ຈາກຜູ້ໃຫ້ບໍລິການ 
 ຢ້ານກົວຕ່ໍການສູນເສຍວຽກງານ ແລະ ລາຍຮັບ
 ຢ້ານກົວຕ່ໍການຖືກແຍກອອກຈາກ ແລະ/ຫຼືສູນເສຍການລ້ຽງດູ

ບຸດ 
 ຢ້ານກົວຕ່ໍການຖືກປະຕິເສດຈາກຊຸມຊນົບ້ານເກີດ ຖ້າພວກເຂົາ

ກັບຄືນບ້ານ.

ຫີຼກລ່ຽງການຕັດສິນ ແລະ ສ້າງ
ຄວາມໄວ້ວາງໃຈ

2. ກ່ຽວກັບແຮງງານເຄ່ືອນຍ້າຍເພດຍິງ (WMW)



3. ຂ້ອຍມີສ່ິງທ່ີຂ້ອຍຕ້ອງການແລ້ວບໍ?

ຄູ່ມືອ້າງອີງກ່ຽວກັບແຮງງານເຄື່ອນຍ້າຍເພດຍິງ ເພື່ອຊ່ວຍສ້າງຄວາມ
ເຂົ້າໃຈຕ່ໍສະຖານະການຂອງນາງ

ແມ່ແບບການວາງແຜນຄວາມປອດໄພ ສໍາລັບແຮງງານເຄື່ອນຍ້ານເພດຍິງ:  
ບ່ອນທີ່ພວກເຂົາສາມາດໄປລາຍງານຕ່ໍເຈົ້າໜ້າທີ່; ຖ້ານາງຢູ່ຄົນດຽວ/ຕິດໃນ

ເຮືອນ; ອ່ືນໆ.

ເອກະສານຂ້ໍມນູດ້ານສຸຂະພາບ ໄດ້ປັບໃຫ້ເໝາະສົມກັບແຮງງານເຄື່ອນຍ້າຍ
ເພດຍິງ (ການພິຈາລະນາພາສາ ແລະ ບໍ່ມີລາຍງານບັງຄັບ) ທີ່ສາມາດສ່ົງຕ່ໍ

ນາງ ເພື່ອຄວາມຕ້ອງການດ້ານການແພດ

ແຜ່ນງານທີ່ລາຍລະອຽດດ້ານກົດໝາຍແລະກົດລະບຽບ ກ່ຽວຂ້ອງກັບແຮງ
ງານເຄື່ອນຍ້າຍເພດຍິງ ຜູ້ຊຶ່ງເດີນທາງມາຮອດຜ່ານຊ່ອງທາງທີ່ເປັນທາງການ 

ແລະ ຜິດປົກກະຕິ.

ຄວາມຮູ້ ແລະ ຄວາມເຊື່ອມໂຍງກັບກຸ່ມສະໜັບສະໜູນທາງສັງຄມົ ແລະ
ອາລົມສໍາລັບແຮງງານເຄືອ່ນຍ້າຍເພດຍິງທ່ີລອດຊວີດິ ເຊັ່ນ: ເຄື່ອຂ່າຍເພື່ອນ

ເສ້ັນທາງ ແລະ ວິທີການສ່ົງຕ່ໍ ທີ່ໄດ້ຮັບການປັບປຸງດ້ວຍຂໍ້ມູນທີ່ມິດກັບແຮງ
ງານເຄື່ອນຍ້າຍ

ລາຍຊືຄູ່່ຮ່ວມງານເພ່ືອຈັດການກັບການໃຊຄ້ວາມຮູນແຮງຕ່ໍແຮງງານທ່ົວໄປ 
ເຊັ່ນ: ທູດແຮງງານ, ກໍາມະບານ, ສະຖານທູດ ຫຼື ສູນຂໍ້ມູນຂ່າວສານແຮງ

ງານເຄື່ອນຍ້າຍ

ລາຍຊືນ່າຍແປ ແລະ ຜູ້ໄກ່ເກ່ຍດ້ານວັດທະນະທໍາ ແລະ ຂໍ້ມູນຕິດຕ່ໍຂອງພວກ
ເຂົາ



4. ຂ້ອຍຄວນເຮັດແນວໃດເພ່ືອຮັກສາຄວາມປອດໄພດ້ານເຕັກໂນໂລຢີ?

ຈ້າງທາງເລືອກທີຫຼ່າກຫຼາຍ (ໂທລະສັບ, ຂ້ໍຄວາມ, ສົນທະນາເທິງເວັບໄຊທ໌, 
ແອັບພ໌) ສํາລັບຜູ້ລອດຊີວິດໃຫ້ເຂ້ົາເຖິງການສະໜັບສະໜູນການໃຊ້ພາສາເວ້ົາ
ໂດຍແຮງງານເຄ່ືອນຍ້າຍເພດຍິງ

ໃຊ້ອຸປະກອນ ທີ່ຈັດທໍາໂດຍອົງການ/ໜ່ວຍງານ  ແລະ ຮັບການຝຶກອົບຮົມການໃຊ້
ງານ. ບ່ໍໃຊ້ເຄ່ືອງມືສ່ວນຕົວ ແລະ ບ່ໍດາວໂຫຼດຂອງໃຊ້/ ຫືຼ ໂປຼແກຼມສ່ວນຕົວເທິງ
ອຸປະກອນທີ່ເຮັດວຽກ

ໃຊ້ວິທີການທ່ີໃຊ້ໂດຍແຮງງານເຄ່ືອນຍ້າຍເພດຍິງ ທີ່ບ່ໍມີຄ່າໃຊ້ຈ່າຍ ຫືຼ ສາມາດ
ຈ່າຍໄດ້, ເຂ້ົາເຖິງໄດ້ງ່າຍ ແລະ ທີ່ບ່ໍຕ້ອງມີຫຼາຍຂ້ັນຕອນ (ຕຢ. ການດາວໂຫຼດ
ແອັບພ໌ໂດຍມີຂ້ໍກໍານົດຂອງລະບົບ; ການສ້າງບັນຊີຜູ້ໃຊ້; ການລົງຊ່ືເຂ້ົາໃຊ້ງານ 
ຫືຼ ການກວດສອບສິດ)

ໃຫ້ແນ່ໃຈວ່າເຈົ້າ/ໜ່ວຍງານຂອງເຈົ້າມີການຄວບຄຸມເຕັກໂນໂລຢີທີ່ໃຊ້ຢູ່ ເພ່ືອ
ຮັກສາມາດຕະຖານຂອງຄວາມປອດໄພ ແລະ ຄວາມເປັນສ່ວນຕົວໃຫ້ສູງສຸດ ເພ່ືອ
ຫີຼກລ່ຽງການສະກັດກ້ັນ. ຝ່າຍທີ່ສາມ ບ່ໍຄວນເຂ້ົາເຖິງຂ້ໍມູນທີ່ສ່ົງ (ຕຢ. ຖານຂ້ໍມູນ
, ເອກະສານ, ການສົນທະນາຫືຼຮູບພາບທີ່ບັນທຶກ, ການບັນທຶກ, ອ່ືນໆ)

ບ່ໍໃຊ້ການແປອັດຕະໂນມັດ, ທີ່ອາດເປັນບັນຫາໄດ້

ສະໜອງຂ້ໍມູນໃຫ້ແກ່ຜູລ້ອດຊີວິດ ກ່ຽວກັບວິທີການລືບການສ່ືສານ, ເພ່ີມການຕ້ັງ
ຄ່າຄວາມເປັນສ່ວນຕົວ, ປັບປຸງຄວາມປອດໄພ ແລະ ວິທີການທີ່ດີທີ່ສຸດ ໃນການ
ຈັດການເອກະສານການລະເມີດຂອງພວກເຂົາ

ທົດສອບ, ກວດສອບ ແລະ ປັບວິທກີານ ທີ່ໃຊ້ເປັນປະຈໍາ ເພ່ືອໃຫ້ແນ່ໃຈວ່າ 
ເຈົ້າຕອບສະໜອງຄວາມຕ້ອງການຂອງຜູ້ລອດຊີວິດດ້ວຍມາດຕະຖານຄວາມ
ເປັນສ່ວນຕົວ ແລະ ຄວາມປອດໄພສູງສຸດ



5. ຫັຼກການເອົາຜູ້ລອດຊີວິດເປັນໃຈກາງ:
ສ່ິງທ່ີຄວນເຮັດ ແລະ ສ່ິງທ່ີບ່ໍຄວນເຮັດ

ສ່ິງທີບ່ໍຄ່ວນເຮັດສ່ິງທ່ີຄວນເຮັດ

X ແບ່ງປັນຂໍ້ມູນໃດກໍ່ຕາມ ທີ່ບໍ່ໄດ້ຮັບການຍິນຍອມຈາກຜູ້ລອດຊີວິດ
X ໂທລະສັບກັບໄປຫາ ຖ້າສາຍຖືກວາງ
X ເຮັດວຽກບ່ອນທີ່ຄົນອ່ືນສາມາດເຫັນ ຫຼື ໄດ້ຍິນການສ່ືສານຂອງເຈົ້າ
X ວາງເອກະສານການບັນທຶກໄວ້ບ່ອນທີ່ສາມາດເຫັນ ຫຼື ເຂົ້າເຖິງໄດ້
X ບອກຜູ້ລອດຊີວິດວ່າຕ້ອງເຮັດຫຍັງ ຫຼື ເກຍກ່ອມເຂົາເຈົ້າໃຫ້ຕັດສິນໃຈ

ສ່ິງໃດສ່ິງໜຶ່ງ
X ຮັບຮອງວ່າ ຕົນເອງຮູ້ປະຫວັດ ແລະ ສະຖານະກນຂອງເຂົາເຈົ້າ
X ລະເລີຍການເປັນຢູ່ທີ່ດີຂອງຕົວເຈົ້າເອງ

 ອະທິບາຍໃຫ້ນາງຟັງ ເຖິງວິທີການທີ່ເຈົ້າຈະຮັກສາຄວາມເປັນສ່ວນຕົວ 
ແລະ ຄວາມລັບ

 ອະທິບາຍໃຫ້ນາງຟັງ ເຖິງວິທີການຕິດຕ່ໍກັບ ຖ້າໂທລະສັບຖືກວາງສາຍ
 ຮັບປະກັນຄວາມເປັນສ່ວນຕົວ ເມື່ອມີການໂຕ້ຕອບກັບຜູ້ລອດຊີວິດ
 ເກັບຮັກສາການບັນທຶກໃນຕູ້ທີ່ມີການລ໋ອກໄວ້ ຫຼື ຢູ່ໃນຖານຂໍ້ມູນທີ່ບໍ່

ເປີດເຜີຍພ້ອມປ້ອງກັນດ້ວຍລະຫັດລັບ
 ເຄົາລົບໃນສະພາວະການຂອງເພດຍິງ ແລະ ສິດທິຂອງພວກເຂົາ ໃຫ້

ຕັດສິນໃຈດ້ວຍຕົວພວກເຂົາເອງ
 ສ່ອງແສງ/ສະທ້ອນອະຄະຕິຂອງເຈົ້າ ແລະ ຮຽນຈາກປະສົບການດ້ານ

ວັດທະນະທໍາ ແລະ ສັງຄົມຂອງຜູ້ລອດຊີວິດ
 ປະຕິບັດຕາມຂັ້ນຕອນໃນການເບິ່ງແຍງຕົນເອງ. ນ້ີເປັນສ່ິງທີ່ສໍາຄັນ

ສໍາລັບເຈົ້າ ແລະ ໃນການບໍລິການໃຫ້ແກ່ແມ່ຍິງຄົນອ່ືນໆ



6. ການຮັບຟັງຢ່າງຫ້າວຫ່ັນ

 ຖອດຄວາມ ແລະ ສະຫຸຼບ ວ່າຜູ້ລອດຊີວິດໄດ້ກ່າວໄວ້, ຕາມຄວາມ
ຈໍາເປັນ, ເພື່ອສະແດງວ່າ ເຈົ້າກໍາລັງຟັງ ແລະ ເຂ້ົາໃຈ

 ຊ້ີແຈງ ເມື່ອຈໍາເປັນ
 ສະທ້ອນ ເນ້ືອໃນ ແລະ/ຫຼືຄວາມຮູ້ສຶກ. ຊ່ວຍເຫຼືອຜູ້ລອດຊີວິດສຸມ

ໃສ່ ຖ້າພວກເຂົາເວ້ົາໄປຫົວຂໍ້ອ່ືນ
 ໃຊ້ເຕັກນິກການສ່ືສານທ່ີບ່ໍໃຊ້ຄໍາເວ້ົາ ແລະ ໃຫ້ເວລາກັບຄວາມງຽບ 

ແລະ ຄວາມຄິດ 
 ສຸມໃສ່ຢູກັ່ບສ່ິງທ່ີຄົນນ້ັນກໍາລັງເວ້ົາ, ແທນທ່ີຈະເດົາ ຫຼື ກຽມສິ່ງທ່ີເຈົ້າ

ຈະເວ້ົາຕ່ໍໄປ

ເຈ້ົາເວົ້າເມື່ອກ້ີນ້ີວ່າ ເຈ້ົາກໍາລັງຍ່າງກັບບ້ານ, 
ແລະ ຕ່ໍມາ... ລາວເຮັດໃຫ້ເຈ້ົາຕົກໃຈຢູ່

ເສ້ັນທາງຍ່າງ...

ເມື່ອເຈ້ົາເວົ້າວ່າ ລາວຂ່ົມຂູ່, ເຈ້ົາ
ຊ່ວຍບອກຂ້ອຍແດ່ໄດ້ບໍວ່າ ເຂົາ

ກໍາລັງເຮັດຫຍັງ?

ຂໍອະນຸຍາດໃຫ້ຂ້ອຍເບິ່ງ ຖ້າ
ຂ້ອຍມີສິດ….

ເບິ່ງຄືວ່າ ເຈ້ົາຈະຢ້ານກົວໃນຂະນະນ້ີ ເມືອ
ລາວຮ້ອງ ແລະ ຍົກກໍາປັ້ນຂ້ຶນ



ຍ້ອນຫຍັງເຈ້ົາຈ່ຶງເຮັດແນວນ້ັນ?  

7. ການຖາມທ່ີມີປະສິດທິພາບ

ສາມແບບຂອງຄໍາຖາມ:  
1. ຄໍາຖາມເປີດ: ສິ່ງຈູງໃຈເຫຼົ່ານ້ີ ຈະເຮັດໃຫ້ຜູ້ລອດຊີວິດເວ້ົາ ແລະ 

ຂະຫຍາຍສິ່ງນາງກໍາລັງເວ້ົາ. ໃຊ້ຄໍາຖາມເຫຼົ່ານ້ີເລ້ືອຍໆ.  
2. ຄໍາຖາມປິດ (ແມ່ນ/ບໍ່): ເຫຼົ່ານ້ີສາມາດຍັບຍ້ັງຜູ້ລອດຊີວິດຈາກ

ການເວ້ົາຈາ. ໃຊ້ຄໍາຖາມເຫຼົ່ານ້ີເມືອ່ຕ້ອງການຂ້ໍມູນສະເພາະເຈາະ
ຈົງເທ່ົານ້ັນ.

3. ຄໍາຖາມທ່ີເລ່ີມຕ້ົນດ້ວຍຄໍາວ່າ ‘ຍ້ອນຫຍັງ’: ເຫຼົ່ານ້ີປຽບເໝືອນກັບ
ການຕໍານິຜູ້ລອດຊີວິດ.  ຫຼີກລ່ຽງ ການໃຊ້ຄໍາຖາມເຫຼົ່ານ້ີ. 

ເຈ້ົາຢາກໄປພົບໝໍບໍ? 

ເຈົ້າສາມາດໄປເຖິງບ່ອນທ່ີ
ປອດໄພໄດ້ແນວໃດ?

ບອກຂ້ອຍເພ່ີມແດ່ວ່າ ສ່ິງນ້ັນເກີດຂ້ຶນ
ແນວໃດ.  

ຖ້າມີນາຍແປ, ໃຫ້ແນ່ໃຈວ່າພວກເຂົາປະຕິບັດຕາມຫົວຂ້ໍເຫ່ົຼານ້ີເຊັ່ນກັນ. ໃຫ້
ລະວັງປະໂຫຍກ ເຊັ່ນ: ຍ້ອນຫຍັງເຈ້ົາບໍ່ຊອກຫາການສະໜັບສະໜູນທີ່ປະເທດ
ປາຍທາງ? ຍ້ອນຫຍັງເຈ້ົາບໍ່ມີເອກະສານທາງການ? ປະໂຫຍກເຫ່ົຼານ້ີຈະເປັນ
ການຕໍານິນາງ.



8. ກວດສອບຄວາມຮູ້ສຶກ

ຊ່ວຍໃຫ້ຜູ້ລອດຊວີດິໄດ້ຮູ້ສຶກຕ່ໍສ່ິງທີເ່ຂົາເຈ້ົາກໍາລັງຮູ້ສຶກ – ແລະ ໃຫ້
ເຂົາເຈ້ົາຮູ້ວ່າ ມັນເປັນເລ່ືອທໍາມະດາ ແລະ ປົກກະຕິ. ສ່ິງນ້ີຊ່ວຍໃຫ້ຜູ້
ລອດຊີວິດຮູ້ສຶກປອດໄພກັບເຈ້ົາ.

“ມັນເປັນເລ່ືອງປົກກະຕິທີ່ເຈົາຈະ
ຮູ້ສຶກບໍ່ສະບາຍໃຈ ຫັຼງຈາກສ່ິງທີ່
ເຮົາໄດ້ຜ່ານພ້ົນ; ຍັງມີຫຼາຍຄົນທີ່
ພົບພ້ໍກັບປະສົບການຄ້າຍກັນນ້ີ ທີ່

ເຈ້ົາກ່ໍຮູ້ສຶກບໍ່ສະບາຍໃຈ.” 

ມັນເປັນເລ່ືອງປົກກະຕິ ທ່ີ
ຮ້ອງໄຫ້; ການຮ້ອງໄຫ້ ເປັນ
ການສະແດງອອກຂອງອາລົມ

ປະເພດໜຶ່ງຊື່ໆ

ແມ່ຍິງຫຼາຍຄົນໆທີ່ຕົກຢູ່ໃນສະຖານະການແບບ
ດຽວກັບເຈ້ົາກ່ໍຈະຮູ້ສຶກໂກດເຊັ່ນກັນ



9. ສ່ິງທ້າທາຍ/ບັນຫາໃນການຕໍານິຕົວເອງ

 ຕາມທ່ີພວກເຮົາໄດ້ຍິນມາ, ຜູ້ລອດຊີວິດມັກຈະຮູ້ສຶກຜິດ ແລະ ຕໍານິຕົວ
ເຂົາເຈົ້າເອງທ່ີມີການລ່ວງລະເມີດ

 ມັນບ່ໍແມ່ນຄວາມຜິດຂອງຜູ້ລອດຊີວິດ
 ຖ້າບາງຄົນກໍາລັງຮູ້ສຶກຜິດ ຫຼືຕໍານິເຂົາເຈົ້າເອງ, ໃຫ້ບອກວ່າ ສິ່ງນ້ີເປັນ

ປະຕິກິລິຍາປົກກະຕິ, ແຕ່ໃຫ້ຮັບຮອງເຂົາເຈົ້າວ່າ ນ້ັນບໍ່ແມ່ນຄວາມຜິດ
ຂອງຜູ້ລອດຊີວິດ

 ໃຫ້ເຄົາລົບຢູ່ສະເໝີຕ່ໍບັນຫາການຕໍານິຕົວເອງ ແລະ ຫຼີກລ່ຽງການໂຕ້
ຖຽງກັບຜູ້ລອດຊີວິດ

 ໃຫ້ຮັບປະກັນວ່າ ນາງຮູ້ສະຖານະທາງກົດໝາຍ ແລະ ການເຄ່ືອນຍ້າຍຂອງນາງ ບໍ່ແມ່ນສາມາດຂອງຄວາມຮຸນແຮງ. ມັນບໍ່ແມ່ນຄວາມຜິດ
ຂອງຜູ້ລອດຊີວິດ ບໍ່ວ່າສະຖານນະຖານຂອງນາງຈະເປັນແນວໃດ.

 ຮັບຊາບສ່ິງທ້າທາຍທີ່ກ່ຽວຂ້ອງຕ່ໍການຊອກຫາການສະໜັບສະໜູນໃນປະເທດປາຍທາງ (ສະຖານທີ່ໃໝ່).



10. ຖ້ອຍຄວາມທ່ີຈະຮັກສາ

ກວດສອບ ແລະ ໃຫ້ອໍານາດ

ສ້າງຄວາມໄວ້ວາງໃຈ

ເຈົ້າກ້າຫານຫຼາຍ ທີ່ເລ່ົາສູ່ໃຫ້ຟັງ.

ສະແດງຄວາມເຫັນອົກເຫັນໃຈ

ສ້າງຄວາມອຸ່ນໃຈ ແລະ ບ່ໍຕໍານິ

ສ້າງຄວາມສໍາພັນ ຂອບໃຈທີ່ເລ່ົາສູ່ຂອງຟັງ.

ຂ້ອຍເສຍໃຈສິ່ງທີ່ເກີດຂ້ຶນກັບເຈົ້າ. 

ຂ້ອຍເຊ່ືອເຈົ້າ.

ສິ່ງທີ່ເກີດຂ້ຶນບ່ໍແມ່ນຄວາມຜິດຂອງເຈົົ້າ.
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ໄດ້ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ ໂດຍການຮ່ວມມືກັນລະຫວ່າງ ອົງການແຮງງານສາກົນ (ILO) ແລະ ອົງການສະຫະປະຊາຊາດເພື່ອແມ່ຍິງ UN Women (ຮ່ວມມືກັບອົງການສະຫະ
ປະຊາຊາດຕ້ານອາດສະຍາກໍາ ແລະ ຢາເສບຕິດ UNODC), ແລະໄດ້ສົ່ງມອບລະດັບທ້ອງຖິ່ນ ແລະ ລະດັບຊາດຜ່ານລັດຖະບານ, ກํາມະບານ, ອົງການຜູ້ຈ້າງງານ, ອົງ
ການຈັດຕ້ັງທາງສັງຄົມ ແລະ ອົງການຈັດຕ້ັງແມ່ຍິງ, ແລະ ລະດັບພາກພ້ືນຜ່ານສະຖາບັນອາຊຽນ.

ແຜນງານສະປ໋ອດໄລ (Spotlight Initiative) ແມ່ນຄວາມພະຍາຍາມທີ່ມີເປົ້າໝາຍໃຫຍ່ທີ່ສຸດໃນໂລກ ເພື່ອການຢຸດຕິການໃຊ້ຄວາມຮຸນແຮງທຸກຮູບການຕໍ່ແມ່ຍິງແລະ
ເດັກຍິງ. ແຜນງານນ້ີມີງ ົບປະມານໃນເບ້ືອງຕ້ົນ 500 ລ້ານເອີໂຣ ຈາກສະຫະພາບເອີຣົບ,ຂໍ້ລິເລິ່ມສະປອດໄລ ສະແດງເຖີງຄວາມພະຍາຍາມຂອງສາກົນທີ່ບໍ່ເຄີຍມີມາກ່ອນໃນ
ການລົງທຶນໃສ່ຄວາມສະເໝີພາບຍິງ - ຊາຍ ເພື່ອເປັນເງ ື່ອນໄຂໃນເບື້ອງຕົ້ນ ແລະ  ເປັນການຂັບເຄື່ອນໃນການບັນລຸເປົ້າໝາຍການພັດທະນາແບບຍືນຍົງ. ໃນຖານະທີ່ເປັນ
ກອງທຶນສາທິດເພ່ືອປະຕິບັດເປ້ົາໝາຍການພັດທະນາແບບຍືນຍົງ, ຂ້ໍລິເລ່ິມສະປອດໄລ ໄດ້ສະແດງໃຫ້ເຫັນວ່າ ການລົງທືນທີ່ພົ້ນເດັ່ນ ແລະ ຮ່ວມມືກັນຢ່າງຮອບດ້ານຕໍ່ຄວາມ
ສະເໝີພາບຍິງ - ຊາຍ ແລະ ການລຶບລ້າງຄວາມຮຸນແຮງ ຈະສ້າງການປ່ຽນແປງໃນຊີວິດຂອງແມ່ຍິງແລະເດັກຍິງໄດ້.

ທ່ານສາມາດຕິດຕ່ໍຫາແຜນງານ ປອດໄພ ແລະ ຍຸຕິທໍາໄດ້ທີ່:
ວາເລັນຕີນາ ໂວປີ
ຊ່ຽວຊານຢຸດຕິການໃຊ້ຄວາມຮຸນແຮງຕ່ໍແມ່ຍິງ, ແຜນງານ 
ປອດໄພ ແລະ ຍຸຕິທໍາ UN ຫ້ອງການ UN Women 
ປະຈໍາພາກພ້ືນອາຊີປາຊີຟິກ 
ອີເມລ valentina.volpe@unwomen.org

ທ່ານ ດິປາ ບຼາລາຕີ
ທີ່ປຶກສາ ວິຊາການ 
ແຜນງານ ປອດໄພ ແລະ ຍຸຕິທໍາ 
ຫ້ອງການ ILO ປະຈໍາພາກພື້ນອາຊີແລະປາຊີຢິກ
ອີເມລ: bharathi@ilo.org

Twitter: @GlobalSpotlight
Instagram: @spotlightinitiative
Facebook: @TheSpotlightInitiative
Youtube: Spotlight Initiative
www.spotlightinitiative.org/safe-and-fair

mailto:valentina.volpe@unwomen.org
mailto:bharathi@ilo.org
http://www.spotlightinitiative.org/safe-and-fair

	Slide Number 1
	Slide Number 2
	Slide Number 3
	Slide Number 4
	Slide Number 5
	Slide Number 6
	Slide Number 7
	Slide Number 8
	Slide Number 9
	Slide Number 10
	Slide Number 11

