ົ ບາດຍງິ ຊາຍໃນການເຕບ
ີ ໂຕສຂ
ີ ຽວຂອງ
ບດ
ສປປ ລາວ
ໍ້
ຂສະເໜີ
ແນະເພື່ ອໃຫ ໍ້ມີການເຕີບໂຕເສດຖະກິດສູງສຸ ດໄປຄຽງຄູື່ ກັບຄວາມສະເໝີພາບຍິງ-ຊາຍ

ພາກສັງລວມ
ໍ້ ວມຂອງແມື່ ຍິງໃນຂົງເຂດເສດຖະກິດສາມາດ ພັກດັນການເຕີບໂຕເສດຖະກິດໄດໍ້. ໃນທົື່ວໂລກສາ
ັ ປຸ ງຄວາມສະເໝີພາບລະຫວື່ າງຍິງຊາຍ ແລະ ການເຂົາຮື່
ການປບ
ໍ້ ງ 12 ພັນຕໂດລາສະຫະລັ
ໍ້
ມາດມີລາຍຮັບມວນລວມ (GDP) ປະຈາປເີ ພີື່ມຂນເຖິ
ດໃນປີ 2025 ຖໍ້າຫາກວື່ າມີຄວາມສະເໝີພາບລະຫວື່ າງຍິງຊາຍ (Jonathan

ໍ້ ື່ ງກື່ າວແມື່ ນສາມາດ ໄດໍ້ມາຈາກບັນດາປະເທດໃນພາກພນອາຊີ
ໍ້
ິ ເຊິື່ງມີທື່າແຮງທີື່ຈະເພີື່ມ
Woetzel 2015). ຫລາຍກວື່ າ 1/3 ຂອງການເຕີບໂຕທີື່ເພີື່ມຂນດັ
-ປາຊີຟກ
ໍ້
ລາຍຮັບມວນລວມປະຈາປີ (GDP) ໄດໍ້ເຖິງ 4,5 ພັນຕໂດລາ
ຮອດປີ 2025 ໂດຍການສໍ້າງຄວາມເທົື່າທຽມກັນໃຫໍ້ແກື່ ແມື່ ຍິງຢູື່ ໃນສະຖານທີື່ເຮັດວຽກ ແລະ ຢູື່ ໃນ
ໍ້
ົ ກະຕິຢື່ ູ ໃນພາກ
ສັງຄົມ (A. M.-Y. Jonathan Woetzel 2018). ນີກວມເອົ
າການເພີື່ມຂນໍ້ 12% ໂດຍສົມທຽບໃສື່ ການເຕີບໂຕທາງເສດຖະກິດໃນລັກສະນະປກ
ໍ້ ໍ້ (A. M.-Y. Jonathan Woetzel 2018).
ພນນີ

ັ ທີື່ຮູ ຈ
ີ ື່ ວນຮື່ ວມທາງສັງຄົມ. ເຖິງວື່ າມັນຈະເປນ
ໍ້ ກ
ັ
ການເຕີບໂຕສີຂຽວຖກການົດຈາກ ການເຕີບໂຕທາງເສດຖະກິດທີື່ມີຄວາມຍນຍົງທາງດໍ້ານສິື່ງແວດລໍ້ອມ ແລະ ມີສ
ື່
ື່
ໍ້
ໍ້ ສາຄັນ ອັນໜງຂອງການເຕີບໂຕສີຂຽວ, ແຕື່ ວື່ າຄວາມພະຍາຍາມຕື່ າງໆຈົນເຖິງປດ
ັ ຈຸບນ
ັ ນີ ແມື່ ນຍັງສຸ ມໃສື່ ແຕື່ ທາງດໍ້ານ
ກັນດີວື່າການມີສື່ວນຂອງສັງຄົມແມື່ ນເສົາຄາທີ

ັ ທີື່ຈະຕໍ້ອງ
ເສດຖະກິດ ແລະ ທາງດໍ້ານສິື່ງແວດລໍ້ອມ (Steve Bass 2016). ການເຕີບໂຕສີຂຽວຍັງບື່ ທັນແມື່ ນການມີສື່ວນຮື່ ວມຢື່າງແທໍ້ຈິງ. ມັນຍັງມີຄວາມຈາເປນ
ໍ້
ັ ສາເຫດໃຫໍ້ເກີດມີຄວາມບື່ ສະເໝີພາບ ແລະ ຄວາມທຸກຍາກເພື່ ອກະ
ີ ານດາເນີນການດໍ້ວຍຄວາມຕັງໃຈ
ໄດໍ້ມກ
ເພື່ ອເອົາໃຈໃສື່ ແກໍ້ໄຂບັນຫາທາງດໍ້ານໂຄງສໍ້າງທີື່ຍັງເປນ
ໍ້ ການເຕີບໂຕແບບມີສື່ວນຮື່ ວມ ແລະ ການເຕີບໂຕທາງເສດຖະກິດໃນທິດສີຂຽວ.
ຕຸ ນ
ັ ລຸ ການເຕີບໂຕທາງເສດຖະກິດຢື່າງສະໝື່ າສະເໝີໃນໄລຍະທົດສະວັດທີື່ຜື່ານມາ ແລະ ໄດໍ້ມ ີ
ສາທາລະນະລັດ ປະຊາທິປະໄຕ ປະຊາຊົນລາວ (ສປປ ລາວ) ໄດໍ້ບນ
ັ ພະຍາກອນ ທາມະ
ຄວາມຄບໜໍ້າຢື່າງ ຫລວງຫລາຍໃນການຫລຸ ດຜື່ອນຄວາມທຸກຍາກ. ຢື່າງໃດກຕາມ, ການເຕີບໂຕສື່ ວນຫລາຍແມື່ ນໄດໍ້ມາຈາກ ການນາໃຊໍ້ຊບ
ຊາດຂອງປະເທດໃນລັກສະນະບື່ ຍນຍົງ ເຊິື່ງຍັງບື່ ທັນນາໄປສູື່ ການຫລຸ ດຜື່ອນດໍ້ານຄວາມທຸກຍາກ ແລະ ຄວາມບື່ ສະເໝີພາບລະຫວື່ າງຍິງຊາຍໄປພໍ້ອມໆກັນ. ໂດຍ

ັ ພະຍາກອນທາມະຊາດຢື່າງຫລວງຫລາຍ ລັດຖະບານ ສປປ ລາວ ຈື່ ງ
ການຄານງເຖິງຄວາມສື່ ຽງໄລຍະຍາວທີື່ກື່ ຽວຂໍ້ອງກັບຮູ ບແບບການເຕີບໂຕທີື່ຍັງມີການນາໃຊໍ້ຊບ
ັ ຈະບັນນີ ໍ້ ລັດຖະບານ ສປປ ລາວ ແມື່ ນກາລັງຮື່ າງຍຸ ດທະສາດແຫື່ ງ
ັ ປື່ຽນກົນໄກການພັດທະນາມາສູື່ ຮູ ບແບບການພັດທະນາຕາມທິດການເຕີບໂຕສີຂຽວເຊິື່ງປດ
ໄດໍ້ຫນ
ຊາດສາລັບການເຕີບໂຕແບບສີຂຽວ (NGGS).
ໍ້ ສກສາກື່ ຽວກັບປະສົບການທີື່ກື່ ຽວຂໍ້ອງກັບການເຊື່ ອມສານບົດບາດຍິງຊາຍ ແລະ ສະພາບການຂອງຜູ ຊ
ໍ້
ໍ້ າຍ,
ເອກະສານສັງລວມຫຍທາງດໍ້
ານນະໂຍບາຍສະບັບນີໄດໍ້
ື່
ື່
ື່
ແມື່ ຍິງ, ເດັກຊາຍ ແລະ ເດັກຍິງ ໃນສປປ ລາວ ເພອຊອກຫາບາງອຸ ປະສັກ ທີມີຕການເຕີບໂຕເສດຖະກິດແບບມີສື່ວນຮື່ ວມ, ມີຄວາມສະເໝີພາບລະຫວື່ າງຍິງຊາຍ

ແລະ ການຫລຸ ດຜື່ອນຄວາມທຸກຍາກ. ຈຸດປະສົງກເພື່ ອໃຫໍ້ຄາສະເໜີແນະເພື່ ອຊື່ ວຍສົື່ງເສີມຄວາມສະເໝີພາບລະຫວື່ າງຍິງຊາຍ ຢູື່ ໃນຍຸ ດທະສາດແຫື່ ງຊາດສາລັບການ
ໍ້
ເຕີບໂຕສີຂຽວ (NGGS) ແລະ ການເຊື່ ອມສານການເຕີບໂຕສີຂຽວເຂົາໃນການວາງແຜນ
ແລະ ວາງນະໂຍບາຍລະດັບຊາດ. ຄວາມສະເໝີພາບລະຫວື່ າງຍິງຊາຍບື່

ັ ສິື່ງໄດໍ້ຮັບການກະຕຸ ກຊຸກຍູ ໍ້ ຍໍ້ອນວື່ າ ມັນມີຄຸນຄື່ າທີື່ແທໍ້ຈິງ ແລະ ສິດທິໃນການເຂົາົ ໍ້ ຮື່ ວມ ແລະ ສິດທິທື່ ມີ
ັ ເຄື່ ອງມໃນ
ີ ໃນຕົວມັນເອງ, ແຕື່ ວື່ າມັນຍັງເປນ
ພຽງແຕື່ ຈະເປນ
ການບັນລຸ ການເຕີບໂຕທາງເສດຖະກິດ (ອົງການແຮງງານສາກົນ, 2015).
ໍ້
ໍ້
ເອກະສັງລວມນະໂຍບາຍນີປະກອບດໍ້ວຍຂ
ສະເໜີ
ແນະສອງຊຸດ, ຊຸດທາອິດແມື່ ນການການົດໃຫໍ້ເຫັນບັນດາປະເດັນທາງຍຸ ດທະສາດກື່ ຽວກັບບົດບາດຍິງຊາຍ ທີື່ຄວນ
ໍ້
ໍ້ ື່ ອຊື່ ວຍສົື່ງເສີມການເຊື່ ອມສານບົດບາດຍິງຊາຍຢື່າງ
ັ ການແກໍ້ໄຂເພື່ ອໃຫໍ້ມກ
ີ ານເຕີບໂຕສີຂຽວແບບມີສື່ວນຮື່ ວມ. ຊຸດທີື່ສອງ ປະກອບມີຂສະເໜີ
ໄດໍ້ຮບ
ແນະສາມຂເພ
ໍ້
ໍ້
ົ ເຂົາໃນຂະບວນ
ມີປະສິດທິຜນ
ການຮື່ າງແຜນຍຸ ດທະສາດແຫື່ ງຊາດ ສາລັບການເຕີບໂຕສີຂຽວ (NGGS). ການອະທິບາຍເພີື່ມເຕີມກື່ ຽວກັບບັນດາຂສະເໜີ
ແນະ
ດັື່ງກື່ າວແມື່ ນມີຢື່ ູ ໃນບົດລາຍງານສະບັບນີ.ໍ້

ໍ້
ປະເດັນ ດໍ້າ ນຍຸ ດທະສາດສາລັບ ການເສື່ ອມສານບົດ ບາດຍິງ -ຊາຍເຂົາໃນວຽກງານເຕີ
ບ ໂຕສີຂ ຽວປະກອບມີ:
1.

ໍ້
ັ ຜົນປະໂຫຍດຈາກການເຕີບໂຕສີຂຽວ ແລະ ແກໍ້ໄຂຊື່ ອງຫວື່ າງດໍ້ານບົດບາດຍິງ-ຊາຍໃນ
ການສໍ້າງຄວາມເຂັມແຂງໃຫໍ້ແມື່
ຍິງ ແລະ ຜູດໍ້ ໍ້ອຍໂອກາດເພື່ ອໃຫໍ້ໄດໍ້ຮບ
ື່
ື່
ັ
ິ ະສິດທີມີການເຕີບໂຕສີຂຽວຂອງ ສປປ ລາວ.
ບັນດາຂະແໜງການທີເປນບຸ ລມ
ການຫັນໄປສູື່ ການເຕີບໂຕສີຂຽວ ຮຽກຮໍ້ອງໃຫໍ້ມີການປື່ຽນແປງຫລາຍດໍ້ານຢູື່ ທຸກຂະແໜງການ. ການຮັບປະກັນເຮັດໃຫໍ້ແມື່ ຍິງ ແລະ ບັນດາຊຸມຊົນທີື່ດໍ້ອຍ
ໍ້
ໍ້
ັ ບຸ ລມ
ິ ະສິດທີື່ມີຢື່ ູ ໃນ NGGS ສິື່ງສາຄັນ
ໂອກາດບື່ ໄດໍ້ຖກປະປື່ອຍຢູື່ ເບອງຫລັ
ງນັນແມື່
ນສິື່ງສາຄັນໃນການຫັນປື່ຽນດັື່ງກື່ າວນີ.ໍ້ ສາລັບແຕື່ ລະຂະແໜງການທີື່ເປນ

ໍ້
ໍ້ ງ
ແມື່ ນຕໍ້ອງເຂົາໃຈບົ
ດບາດຍິງຊາຍ ຢູື່ ໃນບັນດາຕື່ ອງໂສໍ້ມນ
ູ ຄື່ າສະເພາະຕື່ າງໆ ແລະ ການົດ ພໍ້ອມທັງແກໍ້ໄຂບັນດາອຸ ປະສັກຕື່ າງໆ ເຊິື່ງ ກື່ ຽວຂໍ້ອງກັບການເຂົາເຖິ
ື່
ື່
ື່
ື່
ື່
ື່
ໍ້ ນຂື່ າວສານ, ເຕັກໂນໂລຢີ, ສິນເຊອ, ທີດິນ ແລະ ປດ
ັ ໄຈການຜະລິດອນໆທີມີຄວາມຈາເປນ
ັ ເພອຫັນປື່ຽນຂະແໜງການຂອງຕົນເພອກໍ້າວໄປສູື່ ຕົວແບບ
ຂມູ
ໍ້
ການເຕີບໂຕແບບຍນຍົງກວື່ າເກົື່າ. ນອກຈາກນັນໍ້ ບັນດາຄວາມພະຍາຍາມໃນການສະໜັບສະໜູນການສໍ້າງຄວາມເຂັມແຂງທາງດໍ້
ານເສດຖະກິດໃຫໍ້ແກື່ ແມື່ ຍິງ
ື່
ໍ້ ວມຢື່າງເທົື່າທຽມກັນ
ິ າ ແລະ ທາງດໍ້ານໂຄງສໍ້າງເພອໃຫໍ້ແມື່ ຍິງໄດໍ້ເຂົາຮື່
ໂດຍຜື່ານການມີສື່ວນຮື່ ວມທາງດໍ້ານການເງ ິນ ແລະ ການແກໍ້ໄຂອຸ ປະສັກທາງດໍ້ານນິຕກ
ັ ຜູ ປ
ໍ້ ະກອບການທຸລະກິດ ເຊິື່ງຈະຊື່ ວຍໃນການແກໍ້ໄຂບັນຫາໃຫໍ້ແມື່ ຍິງໄດໍ້ຊມ
ົ ໃຊໍ້ທື່ າແຮງທາງດໍ້ານເສດຖະກິດ ແລະ
ຢູື່ ໃນຕະຫລາດແຮງງານ ແລະ ການເປນ
ໍ້
ປະກອບເຂົາໃນການເຕີ
ບໂຕສີຂຽວ.

ໍ້ ວມຢື່າງກວໍ້າງຂວາງ.
ົ ປະໂຫຍດຮື່ ວມກັນດໍ້ວຍການຈັດບຸ ລມ
ິ ະສິດໃຫໍ້ແກື່ ບັນດາໂອກາດ ໃນການເຂົາຮື່
2. ເພີື່ມທື່ າແຮງສູງສຸ ດຂອງການມີຜນ
ໍ້ ວມ ແລະ ໄດໍ້ຮັບຜົນປະ
ິ ະສິດຄວນພິຈາລະນາການສໍ້າງໃຫໍ້ມຫ
ີ ລາຍໂອກາດທີື່ກວໍ້າງຂວາງໃຫໍ້ແກື່ ແມື່ ຍິງ ແລະ ຜູຊໍ້ າຍ ໃຫໍ້ໄດໍ້ເຂົາຮື່
ໃນເວລາຄັດເລອກບູລມ
ໂຫຍດແບບສີຂຽວ. ຕົວຢື່າງ ຢູື່ ໃນຂະແໜງການພະລັງງານແມື່ ນການສົື່ງເສີມໃຫໍ້ແມື່ ຍິງ ສາມາດແກໍ້ໄຂຄວາມຕໍ້ອງການທາງດໍ້ານພະລັງງານ ແລະ ໃນການນາໃຊໍ້
ໍ້
ັ ມົນລະພິດທາງອາກາດຢູື່ ໃນ
ແຫລື່ ງພະລັງງານທີື່ສະອາດ ກຄວນໃຫໍ້ແມື່ ຍິງໄດໍ້ເຂົາເຖິ
ງຜົນປະໂຫຍດຫລາຍດໍ້ານ ເຊັື່ນ ການຫລຸ ດຜື່ອນບັນຫາທີື່ແມື່ ຍິງໄດໍ້ຮບ
ໍ້
ັ ພະຍາກອນຈາກປື່າໄມ ໍ້, ການຫລຸ ດຜື່ອນເວລາທີື່ນາໃຊໍ້ເຂົາໃນການໄປຊອກຫາຟ
ເຮອນຄົວ, ການຫລຸ ດຜື່ອນຄວາມກົດດັນໃນການຊົມໃຊໍ້ຊບ
ນ, ແລະ ການສໍ້າງ
ໂອກາດໃໝື່ ສາລັບການສໍ້າງລາຍຮັບ.
3. ແກໍ້ໄຂອຸ ປະສັກທາງສັງຄົມທີື່ມີຄວາມແຕກຕື່ າງທາງດໍ້ານບົດບາດຍິງຊາຍ ໃນການເຮັດວຽກ ເພື່ ອຊຸກຍູ ໃໍ້ ຫໍ້ມີການເຕີບໂຕທາງເສດຖະກິດຕື່ ມອີກ.
ແມື່ ຍິງໃນ ສປປ ລາວ ກາລັງປະເຊີນໜໍ້າກັບຫລາຍອຸ ປະສັກໃນການມີສື່ວນຮື່ ວມຢື່າງເຕັມສື່ ວນຢູື່ ໃນຕະຫລາດແຮງງານ, ໂດຍສະເພາະແມື່ ນການມີວຽກເຮັດ
ໍ້ ງຊັບພະຍາກອນ ສາລັບການຜະລິດ
ງານທາທີື່ມີຄຸນນະພາບດີ, ການປະກອບອາຊີບ ທີື່ຢູື່ ນອກເໜອຄວາມແຕກຕື່ າງລະຫວື່ າງບົດບາດຍິງຊາຍ ໃນການເຂົາເຖິ
ັ ຄື່ າແຮງງານ ແລະ ຄວາມຄາດຫວັງຈາກສັງຄົມ ທີື່ຈາກັດໂອກາດຕື່ າງໆຂອງແມື່ ຍິງຍັງຄົງແມື່ ນບັນດາ
(ເບິື່ງຂ ໍ້ 1 ຂໍ້າງເທິງ). ພັນທະຂອງການເຮັດວຽກທີື່ບື່ ໄດໍ້ຮບ
ໍ້
ີ ື່ ວນຮື່ ວມເຂົາໃນວຽກງານເສດຖະກິ
ອຸ ປະສັກທີື່ສາຄັນຢູື່ . ເພື່ ອແກໍ້ໄຂບັນດາອຸ ປະສັກເຫລົື່ານີ ໍ້ ແລະ ເພື່ ອສົື່ງເສີມໃຫໍ້ແມື່ ຍິງໄດໍ້ມສ
ດແບບສີຂຽວ ບັນດາປະເດັນ
ໍ້
ໍ້ ື່ ໃນ NGGS ເຊັື່ນ:
ັ ການແກໍ້ໄຂໃນໄລຍະຍາວ ໄປຄຽງຄູື່ ກັນກັບບັນຫາຄວາມສະເໝີພາບຍິງຊາຍ ໃນການສກສາ ເຊິື່ງໄດໍ້ເອົາເຂົາຢູ
ດັື່ງຕື່ ໄປນີຄວນໄດໍ້
ຮບ

•

ໍ້ ງ ແລະ ຕອບສະໜອງກັບຄວາມຕໍ້ອງການຂອງແມື່ ຍິງ.
ົ ປອງທາງສັ
ໍ້
ສະໜອງໃຫໍ້ມີການບລິການທີື່ສາຄັນ ແລະ ມີການປກ
ງຄົມ ທີື່ທຸກຄົນສາມາດເຂົາເຖິ

ໍ້ ງການປກ
ັ ປຸ ງການເຂົາເຖິ
ົ ປອ
ໍ້ ງທາງສັງຄົມ ໂດຍບື່ ຈາກັດສະຖານະພາບທາງດໍ້ານການປະກອບອາຊີບ ແລະ ທາງດໍ້ານເສດຖະກິດສັງຄົມ,
ລົງທນໃສື່ ແລະ ປບ
ແກໍ້ໄຂຊື່ ອງຫວື່ າງທາງດໍ້ານບົດບາດຍິງຊາຍ ຢູື່ ໃນການສກສາ ແລະ ເຮັດໃຫໍ້ວຽກງານການຮັກສາສຸ ຂະພາບ ໃນລັກສະນະທີື່ສາມາດຕອບສະໜອງກັບຄວາມ
ຕໍ້ອງການຂອງແມື່ ຍິງກື່ ຽວກັບສຸ ຂະພາບຈະເລີນພັນ.

•

ປະຕິບດັ ບາດກໍ້າວຕື່ າງໆເພື່ ອເຮັດໃຫໍ້ຄຸ ນຄື່ າເພີື່ມຂນໍ້ ແລະ ລົງທນໃສື່ ການດູແລເດັກນໍ້ອຍ ແລະ ຜູ ເໍ້ ຖົາ.ໍ້

ໍ້ ວມຢື່າງເຕັມສື່ ວນໃນຂົງ
ັ ສິື່ງທີື່ບື່ ສົມສື່ ວນ ແລະ ເຮັດໃຫໍ້ແມື່ ຍິງບື່ ສາມາດເຂົາຮື່
ັ ຄື່ າແຮງງານ ໄດໍ້ກາຍເປນ
ພັນທະຂອງແມື່ ຍິງໃນການເຮັດວຽກ ໂດຍບື່ ໄດໍ້ຮບ
ໍ້ ສາມາດຈັດເຂົາເປ
ໍ້ ນ
ັ ວຽກຫລັກ ຂອງຂະແໜງການໃດໜື່ ງຢູື່ໃນເສດຖະກິດທີື່ເປນ
ັ ຮູ ບການ
ເຂດເສດຖະກິດ. ວຽກການດູແລຄົນ, ເດັກ ແລະ ຜູ ເໍ້ ຖົາ,
ື່
ໍ້
ື່
ື່
ັ ຢື່າງດີ. ສິງນີຈະບເປນ
ັ ພຽງການສະໜອງໃຫໍ້ມກ
ັ ການຈັດບຸ ລມ
ິ ະສິດ ແລະ ໄດໍ້ຮັບການພັດທະນາເປນ
ີ ານບລິການທີແມື່ ຍິງສາມາດໄປເຮັດ
ຖໍ້າຫາກໄດໍ້ຮບ
ື່
ື່
ື່
ັ ການຫັນການເຮັດວຽກທີບເປນ
ັ ທາງການຂອງແມື່ ຍິງ ໃຫໍ້ກາຍເປນ
ັ ການເຮັດວຽກທີເປນ
ັ ທາງການຢູື່ ໃນຂົງເຂດເສດຖະກິດ ເຊິື່ງແມື່ ຍິງຈະ
ວຽກໄດໍ້ແຕື່ ຍັງເປນ
ົ ປອ
ໍ້ ງທາງສັງຄົມ ແລະ ໂອກາດທາງເສດຖະກິດ ທີື່ເກີດມາຈາກການມີສື່ວນຮື່ ວມຢູື່ ໃນຂົງເຂດເສດຖະກິດ ທີື່ເປນ
ັ ທາງ
ັ ຜົນປະໂຫຍດທາງດໍ້ານການປກ
ໄດໍ້ຮບ
ການ.

•

ໍ້
ັ ຄວາມເຄີຍຊິນແບບເກົື່າ ເຊິື່ງກື່ ຽວຂໍ້ອງກັບບົດບາດ
ອີງໃສື່ ປະເດັນທີື່ຢູື່ ໃນທາງຕັງໜໍ້າຂອງວັ
ດທະນະທາ ແລະ ກໍ້າປະເຊີນໜໍ້າກັບການແກໍ້ໄຂບັນຫາ ທີື່ເປນ
ົ ດີ.
ຍິງຊາຍ ທີື່ບື່ ມີຜນ

ການເຕີບໂຕແບບສີຂຽວບື່ ພຽງແຕື່ ຈະຢູື່ ໃນລະດັບການວາງນະໂຍບາຍເທົື່ານັນໍ້ ແຕື່ ມັນຍັງຮຽກຮໍ້ອງການມີສື່ວນຮື່ ວມຂອງທຸກພາກສື່ ວນໃນສັງຄົມ. ແນວ
ີ ວ
ີ ດ
ິ ແລະ ການບລິໂພກໃນລັກສະນະທີື່ດີ ຄວນຖກຜັນຂະຫຍາຍໃຫໍ້ກວໍ້າງອອກເພື່ ອໃຫໍ້ກວມເອົາການພົວພັນດໍ້ານຕື່ າງໆ
ຄວາມຄິດກື່ ຽວກັບສີຂຽວ, ວິທຊ
ໍ້ າຍຊື່ ວຍແມື່ ຍິງໃນການເຮັດວຽກເຮອນ ແລະ ການດູແລເດັກນໍ້ອຍ ແລະ ຜູ ເໍ້ ຖົາໍ້
ກື່ ຽວກັບບົດບາດຍິງຊາຍຢື່າງມີຄວາມສະເໝີພາບ. ບັນດາຕົວຢື່າງ ທີື່ມີຜູຊ
ໍ້ ສື່ວນຮື່ ວມ ໃນບົດບາດການນາພາ ຫລ ການເຂົາເຮັ
ໍ້ ດວຽກໃນຕາແໜື່ ງງານຕື່ າງໆເຊິື່ງເປນ
ໍ້
ັ ຕາແໜື່ ງວຽກງານທີື່ຜູ ຊ
ໍ້ າຍມັກເຮັດນັນຈະ
ແລະ ໃຫໍ້ແມື່ ຍິງເຂົາມີ
ໍ້ າລັບເພດຊາຍ ແລະ ເພດຍິງ.
ຊື່ ວຍສໍ້າງໃຫໍ້ມີເງື່ ອນໄຂທາງສັງຄົມທີື່ມີສື່ວນຮື່ ວມຫລາຍຂນສ

ໍ້
ໍ້
ຂ ສະເໜີ
ແ ນະເພື່ ອການເຊື່ ອມສານບົດ ບາດຍິງ -ຊາຍເຂົາໃນຍຸ
ດທະສາດແຫື່ ງຊາດສາລັບ ການເຕີບ ໂຕສີຂ ຽວ
(NGGS) ປະກອບມີ:
1.

ໍ້
ໍ້
ັ ແລະ ການປະເມີນຜົນ ການເຕີບໂຕແບບສີຂຽວ ໂດຍການສໍ້າງແຜນດາເນີນງານກື່ ຽວກັບ
ເຊື່ ອມສານບົດບາດຍິງຊາຍ ເຂົາໃນການອອກແບບ,
ການຈັດຕັງປະຕິ
ບດ
ໍ້
ັ .
ບົດບາດຍິງຊາຍ ສາລັບ NGGS ແລະ ຕິດຕາມຄວາມຄບໜໍ້າຂອງການຈັດຕັງປະຕິ
ບດ

ການເຊື່ ອມສານບົດບາດຍິງຊາຍ ສາມາດຊື່ ວຍການົດບົດບາດຍິງຊາຍ ຢູື່ ໃນບັນດາຂະແໜງການສະເພາະ ແລະ ຕື່ ອງໂສໍ້ມນ
ູ ຄື່ າ ແລະ ສາມາດການົດ ແລະ ແກໍ້ໄຂ
ື່
ື່
ື່
ໍ້ ງຂມູ
ໍ້ ນຂື່ າວສານ, ເຕັກໂນໂລຢີ, ສິນເຊອ, ທີດິນ ແລະ ປດ
ັ ໄຈການຜະລິດຕື່ າງໆ ທີມີຄວາມຈາເປນ
ັ ຕື່ ການຫັນປື່ຽນບັນດາຂະແໜງ
ອຸ ປະສັກຕື່ າງໆໃນການເຂົາເຖິ
ື່
ໍ້
ໍ້
ັ ບູລມ
ັ ປຸ ງຄວາມສະເໜີພາບລະຫວື່ າງຍິງຊາຍ,
ິ ະສິດ ໃຫໍ້ກໍ້າວໄປສູື່ ຕົວແບບການເຕີບໂຕແບບມີຄວາມຍນຍົງຫລາຍຂນ, ປະກອບສື່ ວນເຂົາໃນການປ
ການທີເປນ
ບ
ື່
ື່
ໍ້
ົ ໍ້
ັ ງານບົດບາດຍິງຊາຍ ເຂົາໃນ
ແລະ ເພີມໂອກາດສູງສຸ ດໃຫໍ້ແກື່ ການເຕີບໂຕ ຂອງເສດຖະກິດ. ເຊອມສານເອົາແຜນປະຕິບດ
NGGS ທີື່ມີການການົດເປາໝາຍ
ໍ້
ກື່ ຽວກັບຄວາມຄບໜໍ້າຂອງການເຊື່ ອມສານບົດບາດຍິງຊາຍ ຢູື່ໃນການເຕີບໂຕສີຂຽວເພື່ ອຕິດຕາມຄວາມຄບໜໍ້າ ແລະ ການົດສິື່ງທໍ້າທາຍຕື່ າງໆ ທີື່ອາດເກີດຂນ.

ັ ຄູື່ ຮື່ ວມງານກັບສະຫະພັນແມື່ ຍິງລາວ ເພື່ ອນາໃຊໍ້ຄວາມຮູ ໍ້ ແລະ ປະສົບການຂອງສະຫະພັນແມື່ ຍິງດັື່ງກື່ າວ ເພື່ ອຊື່ ວຍໃນການເຊື່ ອມສານບົດບາດຍິງ
ັ ເປນ
2. ປະຕິບດ
ໍ້
ັ ປຸ ງຄວາມສະເໝີພາບບົດບາດຍິງຊາຍ, ສົື່ງເສີມການເຕີບໂຕສີຂຽວ
ຊາຍ ເຂົາໃນວາລະວຽກງານການເຕີ
ບໂຕສີຂຽວ. ໃນຂະນະດຽວກັນກສໍ້າງຄວາມສາມາດເພື່ ອປບ
ແບບມີສື່ວນຮື່ ວມຫລາຍກວື່ າເກົື່າ, ເພີື່ມໂອກາດສູ ງສຸ ດໃຫໍ້ແກື່ ການເຕີບໂຕທາງເສດຖະກິດ.

ໍ້
ັ ຄູື່ ຸ ຮື່ ວມງານກັບສະຫະພັນແມື່ ຍິງເປນ
ັ ໂອກາດທີື່ດີອນ
ັ ການລົງທນເຂົາໃນການສໍ້
ັ ໜື່ ງ ແລະ ເປນ
ການເຮັດວຽກເປນ
າງຄວາມສະເໝີພາບລະຫວື່ າງຍິງຊາຍ ແລະ ສໍ້າງ
ື່
ື່
ໍ້
ີ
ຄວາມເຂັມແຂງໃຫໍ້ແກື່ ແມື່ ຍິງເຊິງສອດຄື່ ອງກັບວິໄສທັດ ຮອດປ 2030 ເພອຮັບປະກັນໃຫໍ້ມີການເຕີບໂຕແບບສີຂຽວທີື່ມີສື່ວນຮື່ ວມ (Youn 2018) ການ

ໍ້
ັ ຜົນປະໂຫຍດໃຫໍ້ແກື່ ສອງຝື່າຍ-ເປນ
ັ ການສະໜອງໂອກາດ
ເຮັດວຽກກັບສະຫະພັນແມື່ ຍິງໃນການເຊື່ ອມສານ ບົດບາດຍິງຊາຍເຂົາໃນການເຕີ
ບໂຕສີຂຽວ ຈະເປນ
ໃຫໍ້ແກື່ ສະຫະພັນແມື່ ຍິງລາວເພື່ ອໃຫໍ້ການສະໜັບສະໜູນທາງດໍ້ານວິຊາການ ກື່ ຽວກັບການວິເຄາະບົດບາດຍິງຊາຍ ການວາງແຜນ ແລະ ການວາງນະໂຍບາຍທີື່
ໍ້
ສອດຄື່ ອງກັບບົດບາດຍິງຊາຍ, ແລະ ການການົດນະໂຍບາຍ ແລະ ຂແນະນ
າຕື່ າງໆກື່ ຽວກັບການຕິດຕາມ ແລະ ການປະເມີນຜົນດໍ້ານບົດບາດຍິງຊາຍ ໃນປະເດັນ
ື່ທີຫລື່ ແຫລມຕື່ າງໆ ທີື່ສາມາດນາໃຊໍ້ໃນທຸກພາກ ສື່ ວນຂອງລັດຖະບານ ເຊິື່ງໃນຂະນະດຽວກັນຈະເປນ
ັ ການເຮັດໃຫໍ້ວາລະການເຕີບໂຕສີຂຽວ ມີສື່ວນຮື່ ວມ
ໍ້
ຫລາຍຂນໍ້ ແລະ ຕອບສະໜອງກັບຄວາມຕໍ້ອງການຂອງແມື່ ຍິງໃນການປະກອບສື່ ວນເຂົາໃນການເຕີ
ບໂຕສີຂຽວ.
ໍ້ ດວຽກຂອງແມື່ ຍິງໃນບັນດາວຽກທີື່ມີຄຸນນະພາບ ແລະ ແບບສີຂຽວ.
3. ຕິດຕາມການເຂົາເຮັ

ໍ້ ດວຽກທີື່ໄດໍ້ຮບ
ັ
ໃນສປປ ລາວ ຍັງມີຄວາມແຕກໂຕນກັນຫລາຍທາງດໍ້ານບົດບາດຍິງຊາຍ ໃນການປະກອບອາຊີບ. ການເພີື່ມສັດສື່ ວນຂອງແມື່ ຍິງໃນການເຂົາເຮັ
ັ ຄື່ າແຮງງານ, ແລະ ການຫັນເອົາແມື່ ຍິງໃຫໍ້ເຮັດວຽກຢູື່ ໃນ
ຄື່ າແຮງງານ, ການແກໍ້ໄຂບັນຫາຄວາມບື່ ສົມສື່ ວນ ຂອງແມື່ ຍິງທີື່ເຮັດວຽກ ໃນຄົວເຮອນ ເຊິື່ງບື່ ໄດໍ້ຮບ
ໍ້ ດທີື່ສາຄັນ ຂອງຜົນສາເລັດ ຂອງການເຕີບໂຕສີຂຽວແບບມີສື່ວນຮື່ ວມ. ສິື່ງສາຄັນ
ັ ຕົວຊີວັ
ຖານະ ແລະ ຕາແໜື່ ງ ງານທີື່ສູງຂນໍ້ ຢູື່ ໃນຕະຫລາດແຮງງານຈະເປນ
ໍ້
ໍ້
ໍ້
ໍ້ ື່ ໃນ NGGS ໄປຄຽງຄູື່ ກັບການປບ
ົ
ັ ປຸ ງບັນຫາຄວາມແຕກຕື່ າງລະຫວື່ າງຍິງຊາຍ ໃນ
ົ ຊີວັດ ແລະ ເປາໝາຍ
ຕໍ້ອງມີຕວ
ແລະ ມີການຕິດຕາມຕົວຊີວັດເຫລົື່ານັນຢູ
ໍ້ ງການສກສາ.
ການເຂົາເຖິ

ພາກສະເໜີ
ັ ທິດທາງໃຫໍ້ແກື່ ວາລະການ
ັ ສາທາລະນະລັດ ປະຊາທິປະໄຕ ປະຊາຊົນລາວ (ສປປ ລາວ) ກາລັງຮື່ າງຍຸ ດທະສາດການເຕີບໂຕສີຂຽວແຫື່ ງຊາດຂນໍ້ ເພື່ ອເປນ
ປະຈຸບນ
ື່
ື່
ື່
ພັດທະນາໄລຍະຍາວ. ສປປ ລາວ ໄດໍ້ຢື່ ູ ໃນທື່ ວງທື່ າທີດີ ທີມີການເຕີບໂຕທາງເສດຖະກິດລະດັບສູ ງ ໂດຍມີ GDP ທີເຕີບໂຕສະເລື່ ຍ 7,8% ຕື່ ປີ ໃນໄລຍະທົດສະ
ັ 23,2% ຂອງປະຊາກອນຜູ ທ
ໍ້ ື່ ດ
ີ າລົງຊີວດ
ິ ຢູື່ ຕື່ າກວື່ າ
ວັດທີື່ຜື່ານມາ (ທະນາຄານໂລກ 2018), ແລະ ໄດໍ້ຫລຸ ດຜື່ອນຄວາມທຸກຍາກລົງມາຈາກ 33,5% ມາເປນ
ໍ້ ນໄດໍ້ມາຈາກການນາໃຊໍ້ຊບ
ັ ພະຍາກອນທາມະຊາດຂອງປະ
ມາດຕະຖານຄວາມທຸກຍາກແຫື່ ງຊາດ (ທະນາຄານໂລກ 2015). ຢື່າງໃດກຕາມ ການເຕີບໂຕດັື່ງກື່ າວນີແມື່
ື່
ື່
ື່
ັ ການໃຫໍ້ຜົນປະໂຫຍດແກື່ ປະຊາກອນ ຜູ ທ
ໍ້ ື່ ບ
ີ ື່ ທຸກຍາກ
ເທດໃນແບບບຍນຍົງ ເຊິງບໄດໍ້ນາໄປການຫລຸ ດຜື່ອນ ຄວາມທຸກຍາກຢື່າງຫລວງຫລາຍ, ເພາະວື່ າມັນເປນ

ັ ຄະແນນ 0,468 ກື່ ຽວກັບດັດຊະນີ
(ທະນາຄານໂລກ 2015). ຄວາມບື່ ສະເໝີພາບລະຫວື່ າງຍິງຊາຍ ຍັງຄົງມີຢື່ ູ ຫລາຍໃນ ສປປ ລາວ. ໃນປີ 2016 ສປປ ລາວ ໄດໍ້ຮບ
ື່
ື່
ຄວາມບສະເໝີພາບລະຫວື່ າງຍິງຊາຍ (ຈັດຢູື່ ໃນອັນດັບ ທີ 106/159 ປະເທດ) (UNDP 2016). ເຖິງແມື່ ນວື່ າ ຈະມີການເຕີບໂຕທາງເສດຖະກິດຢື່າງສະໝື່ າສະເໜີ
ື່ ຫລາຍສາລັບປະຊາກອນທັງໝົດຂອງສປປ ລາວ ທີື່ຈະໄດໍ້ຮບ
ິ
ັ ຜົນປະໂຫຍດຈາກການພັດທະນາເສດຖະກິດຢື່າງຕື່ ເນື່ ອງ ແລະ ຍັງຂາດ
ກຕາມ ແຕື່ ຍັງມີສື່ ງທໍ້າທາຍຢູ
ັ ປຸ ງຄວາມສະເໝີພາບລະຫວື່ າງຍິງຊາຍ.
ີ ານເຕີບໂຕທາງເສດຖະກິດເພີື່ມຂນໍ້ ໂດຍຜື່ານການປບ
ການນາໃຊໍ້ໂອກາດທີື່ດີ ໃນການຜັກດັນໃຫໍ້ມກ

ໍ້ ລັດຖະບານ ສປປ
ັ ພະຍາກອນທາມະຊາດຢື່າງຫລວງຫລາຍນັນ,
ໂດຍການຮັບຮູ ໍ້ບັນດາຄວາມສື່ ຽງເຊິື່ງກື່ ຽວຂໍ້ອງກັບຕົວແບບຂອງການເຕີບໂຕທີື່ອີງໃສື່ ການນາໃຊໍ້ຊບ
ໍ້ ື່ ຈະຊຸກຍູສໍ້ ື່ ງເສີ
ົ ມການພັດທະນາແບບຍນຍົງ ໂດຍຜື່ານການເຕີບໂຕທາງເສດຖະກິດ ທີື່ມີການນາໃຊໍ້ຊບ
ັ ພະຍາກອນທາມະຊາດ ແລະ ຊັບພະຍາກອນ
ລາວ ໄດໍ້ມຸ ໍ້ງໝັນທີ

ໍ້ ການເຕີບໂຕແບບສີຂຽວໄດໍ້ຖກຮັບຮອງເອົາເປນ
ັ ວິທກ
ີ ານໃຫໍ້ແກື່ ການພັດທະນາເສດຖະກິດ ດັື່ງທີື່ໄດໍ້ການົດໄວໍ້ຢູື່ ໃນວິໄສທັດ
ມະນຸດຢື່າງມີປະສິດທິພາບຫລາຍຂນ.
ຮອດປີ 2030, ຍຸ ດທະສາດການພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມ ໄລຍະ 10 ປີ ຮອດປີ 2025, ແລະ ແຜນການພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມແຫື່ ງຊາດ 5 ປີ ຄັງໍ້ 8
ໍ້ ື່ ອເປນ
ັ ທິດຊີນໍ້ າໃນຕື່ ໜໍ້າ ໃນການກໍ້າວໄປສູື່ ບັນດາເປາໝາຍ
ົ ໍ້
ີ ານ
(NSEDP). ຍຸ ດທະສາດການເຕີບໂຕສີຂຽວແຫື່ ງຊາດ (NGGS) ກາລັງຖກສໍ້າງຂນເພ
ແລະ ໄດໍ້ມກ
ໍ້
ັ ໂດຍຜື່ານ NSEDP ສາລັບໄລຍະປະຈຸບນ
ັ ແລະ ໄລຍະຕື່ ໄປ.
ການົດວາລະການເຕີບໂຕສີຂຽວ ຂອງປະເທດ ທີື່ຈະຖກຈັດຕັງປະຕິ
ບດ

ັ ປະເດັນທາງດໍ້ານສັງຄົມອັນໜື່ ງກຕາມ, ແຕື່ ມັນກເປນ
ັ ປະເດັນຫລັກທາງດໍ້ານເສດຖະກິດອັນ
ໃນຂະນະທີື່ຄວາມສະເໝີພາບທາງດໍ້ານຍິງຊາຍທີື່ມັກຈະຖກການົດເປນ
ໍ້ ວມຂອງແມື່ ຍິງຢູື່ ໃນຂົງເຂດເສດຖະກິດ ແມື່ ນສາມາດຜັກດັນໃຫໍ້ມີການເຕີບໂຕທາງ
ັ ປຸ ງຄວາມສະເໝີພາບລະຫວື່ າງຍິງຊາຍ ແລະ ການເຂົາຮື່
ໜື່ ງເຊັື່ນກັນ. ການປບ
ໍ້ ຢູື່ ໃນພາກພນອາຊີ
ໍ້
ິ ຄວາມສະເໝີພາບລະຫວື່ າງຍິງຊາຍ ສາມາດພາໃຫໍ້ GDP ເພີື່ມຂນໍ້ 12% ຕື່ື່ ປີ ຈົນຮອດປີ 2025 ຖໍ້າສົມ
ເສດຖະກິດເພີື່ມຂນ.
ແລະ ປາຊີຟກ
ໍ້
ໍ້
ົ ກະຕິທື່ ວໄປ
ັ ການຂຸ ດ
ັ ວຽກງານໃນລັກສະນະປກ
ົ
ທຽບໃສື່ ການຈັດຕັງປະຕິ
ບດ
(A. M.-Y. Jonathan Woetzel 2018). ເອກະສານນະໂຍບາຍຫຍສະບັ
ບນີ ໍ້ ເປນ
ໍ້ ນດາໂອກາດສາລັບການເຊື່ ອມສານບົດບາດຍິງຊາຍ ເຂົາຢູ
ໍ້ ື່ ໃນຍຸ ດທະສາດການເຕີບໂຕສີຂຽວແຫື່ ງຊາດເພື່ ອເພີື່ມໂອກາດໃຫໍ້ໄດໍ້ສູງສຸ ດເພື່ ອບັນລຸ ບນ
ັ ດາຈຸດປະສົງ
ຄົນບັ
ໍ້
ັ ສະນະຍນຍົງທາງສິື່ງແວດລໍ້ອມ ແລະ ມີສື່ວນຮື່ ວມທາງສັງຄົມ. ສະຖາບັນການເຕີບໂຕສີຂຽວ
ແລະ ປະກອບສື່ ວນເຂົາໃນການເຕີ
ບໂຕທາງເສດຖະກິດ ເຊິື່ງມີລກ

ໍ້
ສາກົນ (GGGI) ໄດໍ້ໃຫໍ້ການສະໜັບສະໜູນແກື່ ລັດຖະບານ ສປປ ລາວ ໃນການເຊື່ ອມສານການເຕີບໂຕສີຂຽວເຂົາໃນການວາງແຜນ
ແລະ ການການົດນະໂຍບາຍ
ໍ້
ົ
ັ ດາເປາໝາຍການເຕີ
ຕື່ າງໆ ແລະ ການພັດທະນາໃຫໍ້ມີໂຄງການພໍ້ອມທັງມີການຄິດໄລື່ ງ ົບປະມານເພື່ ອຊື່ ວຍບັນລຸ ບນ
ບໂຕແບບສີຂຽວແຫື່ ງຊາດ. ການຮັບປະກັນເຮັດ
ັ ການປະກອບສື່ ວນໃຫໍ້ແກື່ ການຫລຸ ດຜື່ອນຄວາມທຸກຍາກ ແລະ ພາໃຫໍ້ມີຄວາມສະເໝີພາບທາງດໍ້ານຍິງ
ໃຫໍ້ການເຕີບໂຕສີຂຽວມີສື່ວນຮື່ ວມທາງສັງຄົມ ແລະ ເປນ
ໍ້ ຄານງເຖິງບັນດາສິື່ງທໍ້າ
ໍ້
ໍ້
ື່ ໃນລະດັບຜູ ກ
ໍ້ ານົດນະໂຍບາຍຕື່ າງໆ. ເອກະສານນະໂຍບາຍຫຍສະບັ
ຊາຍເພີື່ມຂນໍ້ ເຊິື່ງມັນຮຽກຮໍ້ອງໃຫໍ້ມີການເອົາໃຈໃສື່ ຢື່າງຕັງໜໍ້າຢູ
ບນີໄດໍ້
ທາຍທາງດໍ້ານໂຄງສໍ້າງ ເຊິື່ງຫລາຍປະເທດໄດໍ້ປະເຊີນໜໍ້າ, ໄດໍ້ຄານງເຖິງຄວາມບື່ ສະເໝີພາບທາງດໍ້ານຍິງຊາຍ, ແລະ ໄດໍ້ການົດໂອກາດຕື່ າງໆ ແລະ ວຽກງານດໍ້ານຕື່ າງໆ
ໍ້
ັ ເພື່ ອຮັບປະກັນວື່ າບື່ ພຽງແຕື່ ຜູ ໍ້ຊາຍ, ແມື່ ຍິງ, ເດັກຊາຍ, ແລະ ເດັກຍິງ ທີື່ຈະໄດໍ້ຮບ
ັ ຜົນປະໂຫຍດຈາກການເຕີບໂຕ
ທີື່ລັດຖະບານ ສປປ ລາວ ສາມາດຈັດຕັງປະຕິ
ບດ
ໍ້ ື່ ໄດໍ້ມາຈາກຄວາມສະ
ໍ້ ແຕື່ ວື່ າຍັງເປນ
ັ ການຮັບປະກັນໃຫໍ້ ສປປ ລາວ ສາມາດນາໃຊໍ້ບັນດາໂອກາດສາລັບການເຕີບໂຕທາງເສດຖະກິດທີື່ເພີື່ມຂນທີ
ແບບສີຂຽວເທົື່ານັນ,
ັ ປຸ ງ.
ເໝີພາບລະຫວື່ າງຍິງຊາຍທີື່ໄດໍ້ຮັບການປບ

ການເຕີບ ໂຕສີຂ ຽວ ແລະ ຄວາມສະເໝີພ າບລະຫວື່ າງຍິງ -ຊາຍ
ໍ້
ີ ື່ ອນເປນ
ັ ຕົນມາ,
ັ ດໍ້ານອຸ ດສາຫະກາເມື່ ອ 250 ປກ
ົ ກະທົບຕື່ ສະພາບແວດລໍ້ອມ.
ການຂະຫຍາຍໂຕທາງເສດຖະກິດ, ນັບແຕື່ ມີການປະຕິວດ
ສື່ ວນໃຫຍື່ ໄດໍ້ມາໂດຍມີຜນ
ໍ້
ໍ້ ື່ ວໂລກ
ັ ບັນຫາທີື່ຄົງຢູື່ ແລະ ຄວາມຕໍ້ອງການພນຖານຂອງຄົ
ົ ໄດໍ້ຫລາຍຢື່າງ, ຄວາມທຸກຍາກ ແລະ ຄວາມບື່ ເທົື່າທຽມກັນກຍັງຄົງເປນ
ໃນຂະນະທີື່ມີຜນ
ນຫລາຍຕໃນທົ
ັ ໄພຂົື່ມຂູື່ ບື່ ພຽງຕື່ ຄວາມຫວັງຂອງການຂະຫຍາຍໂຕທາງ
ັ ການແກໍ້ໄຂ. ໃນຂະນະທີື່ຄວາມເສຍຫາຍທາງສະພາບແວດລໍ້ອມໄດໍ້ບນ
ັ ລຸ ເຖິງຈຸດທີື່ເປນ
ກຍັງຄົງບື່ ທັນໄດໍ້ຮບ
ໍ້ ນນາອີກ.
ໍ້ ແຕື່ ຍັງເປນ
ັ ໄພຂົື່ມຂູື່ ຕື່ ຄວາມເປນ
ັ ຢູື່ ຂອງຄົນຫລາຍຕຄົ
ເສດຖະກິດໃນອະນາຄົດເທົື່ານັນ,

ໍ້ າຕົນທ
ໍ້ ື່ ເປນ
ໍ້ ນຂອງເລື່ ອງນີທີ
ັ ຮູ ບແບບປກ
ົ ກະຕິ ຂອງການພັດທະນາທາງເສດຖະກິດມີຄື່າຄວາມເສຍຫາຍທີື່ສູງເກີນໄປ ແລະ ພາກລັດ
ີ ານຮັບຮູ ກ
ໍ້ ນ
ັ ຫລາຍຂນວື່
ໄດໍ້ມກ
ໍ້ ື່ ກັບຄວາມຍນຍົງທາງສະພາບແວດລໍ້ອມ, ການດງດູດໃຫໍ້ສງັ ຄົມມີສື່ວນຮື່ ວມ ແລະ
ແລະ ເອກະຊົນກື່ ກາລັງຊອກຫາຮູ ບແບບຕື່ າງໆເພື່ ອໃຫໍ້ມີທາງເລອກຫລາຍຂນຕ

ັ ເປາໝາຍເສີ
ົ ໍ້
ການຂະຫຍາຍໂຕທາງເສດຖະກິດເປນ
ມຄວາມແຂງແຮງໃຫໍ້ກັນ ແລະ ກັນ. ເຖິງວື່ າຈະມີຫຼາຍຄານິຍາມສາລັບຄາວື່ າການເຕີບໂຕສີຂຽວທີື່ແຕກຕື່ າງກັນກ
ື່
ຕາມ, ຄານິຍາມທີໜື່ ວຍງານຕື່ າງໆດໍ້ານການພັດທະນາເຊັື່ນ: ອົງການເພື່ ອຄວາມຮື່ ວມມ ແລະ ການພັດທະນາທາງເສດຖະກິດ (OECD), ແຜນງານສິື່ງແວດລໍ້ອມ
ໍ້ ວນແຕື່ ເປນ
ັ ທີື່ຮັກກັນດີໃນນາມ ສາມເສົາ
ຂອງອົງການສະຫະປະຊາຊາດ (UNEP), ທະນາຄານໂລກ ແລະ ສະຖາບັນການເຕີບໂຕສີຂຽວສາກົນ (GGGI) ໃຊໍ້ນັນລໍ້
ໍ້
ຄາຂອງການເຕີ
ບໂຕສີຂຽວຄ: ການຂະຫຍາຍໂຕທາງເສດຖະກິດ, ຄວາມຍນຍົງທາງສະພາບແວດລໍ້ອມ, ການມີສື່ວນຮື່ ວມຂອງສັງຄົມ (ສະຖາບັນການຂະຫຍາຍໂຕ
ສີຂຽວສາກົນ 2017).
ໍ້ ວມຈະແມື່ ນເສົາຄາໜ
ໍ້ ື່ ງທີື່ສາຄັນຂອງການເຕີບໂຕສີຂຽວກຕາມ,
ໍ້ ື່ າການປຸ ກລະດົມເອົາພາກສັງຄົມໃຫໍ້ເຂົາຮື່
ເຖິງວື່ າຈະມີການຮັບຮູ ວ

ໍ້
ຂະນະນີຄວາມພະຍາຍາມຕື່
າງໆ
ື່
ກື່ ຽວກັບການເຕີບໂຕສີຂຽວ ສື່ ວນໃຫຍື່ ສຸ ມໃສື່ ເສດຖະກິດ ແລະ ສະພາບແວດລໍ້ອມ (Steve Bass 2016). ປະເດັນຕື່ າງໆ ເຊັນ ຄວາມສະເໝີພາບລະຫວື່ າງ
ໍ້ າເປນ
ັ ປະເດັນທາງສັງຄົມ, ແລະ ຄວາມສາມາດສາລັບການຂະຫຍາຍໂຕທາງເສດຖະກິດເພີື່ມຕື່ ມຈາກຄວາມສະເໝີພາບລະ
ຍິງ-ຊາຍ ເບິື່ງຄວື່ າຈະຖກເບິື່ງແຄບເຂົາວື່
ໍ້ ື່ ໄດໍ້ຮັບການຮັບຮູ ໍ້ຢື່າງສົມບູ ນ. ການເຕີບໂຕສີຂຽວບື່ ໄດໍ້ລວມໝົດທຸກຢື່າງມາແຕື່ ຕົນ.
ໍ້ ຄວາມພະຍາຍາມ ກື່ ຽວກັບການເຕີບໂຕສີຂຽວ ຈະຕໍ້ອງ
ຫວື່ າງຍິງ - ຊາຍທີື່ດີຂນບ
ໍ້
ໍ້
ຕັງໃຈດ
ງຄົນໃຫໍ້ເຂົາມາມີ
ສື່ວນຮື່ ວມໃນການແກໍ້ໄຂບັນຫາດໍ້ານໂຄງສໍ້າງ
ໍ້
ທີື່ຢູື່ ເບອງຫລັ
ງຄວາມບື່ ເທົື່າທຽມກັນ ແລະ ຄວາມທຸກຍາກເພື່ ອຫລຸ ດຜື່ອນ
ໍ້ ນທາງສະພາບແວດລໍ້ອມ ແລະ ສັງຄົມ ຂອງການຂະຫຍາຍໂຕທາງ
ຕົນທ

ເສດຖະກິດໃຫໍ້ໜໍ້ອຍທີື່ສຸ ດ ແລະ ເພີື່ມຜົນປະໂຫຍດທາງສັງຄົມ ແລະ
ສະພາບແວດລໍ້ອມໃຫໍ້ຫລາຍທີື່ສຸ ດ. ເມື່ ອຄານງເຖິງ ການກີດກັນ ແລະ
ຄວາມບື່ ສະເໝີພາບລະຫວື່ າງຍິງ-ຊາຍ ທີື່ແມື່ ຍິງ ແລະ ເດັກນໍ້ອຍຕໍ້ອງປະ
ເຊີນແລໍ້ວ,

ີ ານດາເນີນຄວາມສະເໝີພາບລະຫວື່ າງຍິງ
ຈະຕໍ້ອງໄດໍ້ມກ

-

ັ ຕາມສັນຍາເພື່ ອ
ຖໍ້າຈະຕໍ້ອງປະຕິບດ
ຊື່ ວຍໃຫໍ້ທຸກຄົນມີຄວາມກໍ້າວໜໍ້າຮັື່ງມີ ແລະ ເພີື່ມຄວາມສາມາດບົື່ມຊໍ້ອນ
ຊາຍໃນວາລະການເຕີບໂຕສີຂຽວ

ດໍ້ານການຂະຫຍາຍໂຕຂອງປະເທດໃຫໍ້ສູ ງສຸ ດ.
ຄວາມສະເໝີພາບລະຫວື່ າງຍິງ-ຊາຍທີື່ມີຄວາມກໍ້າວໜໍ້າອາດຈະຊື່ ວຍພັກ

ດັນການຂະຫຍາຍໂຕທາງເສດຖະກິດ. ຖໍ້າມີຄວາມສະເໝີພາບລະຫວື່ າງຊາຍ-ຍິງ, ລວມຍອດຜະລິດ ຕະພັນພາຍໃນ (GDP) ປະຈາປີ ໃນທົື່ວໂລກ ອາດເພີື່ມຂນໍ້ 12
ໍ້ ນອາດມາຈາກບັ
ໍ້
ລໍ້ານລໍ້ານ ໂດລາ ໃນປີ 2025 ກໄດໍ້ (Jonathan Woetzel 2015). ກວື່ າ 1/3 ຂອງການຂະຫຍາຍໂຕທີື່ເພີື່ມຂນນັ
ນດາປະເທດໃນຂົງເຂດອາຊີ -

ປາຊິຟກກໄດໍ້, ບື່ ອນທີື່ມີຄວາມສາມາດບົື່ມຊໍ້ອນເພື່ ອເພີື່ມ 4,5 ລໍ້ານລໍ້ານ ໂດລາ ໃຫໍ້ກັບລວມຍອດຜະລິດຕະພັນພາຍໃນ ປະຈາປີຂອງຕົນ ພາຍໃນປີ 2025 ໂດຍ
ັ
ການເຮັດໃຫໍ້ຄວາມສະເໝີພາບຂອງແມື່ ຍິງ ມີຄວາມກໍ້າວໜໍ້າ ໃນບື່ ອນເຮັດວຽກ ແລະ ໃນສັງຄົມ (A. M. - Y. Jonathan Woetzel 2018). ອັນນີ ໍ້ ກຈະເປນ
ົ ກະຕິ ຂອງການຂະຫຍາຍໂຕທາງເສດຖະກິດໃນຂົງເຂດ (A. M. - Y. Jonathan Woetzel 2018).
ການເພີື່ມຂນໍ້ 12% ຫລາຍກວື່ າ ທີື່ມີການຄາດຄະເນຕາມປກ
ການຂາດແມື່ ຍິງໃນລະດັບການນາ ແລະ ພາລະຂອງວຽກງານການດູແລຄົນແບບ ບື່ ໄດໍ້ຮັບເງ ິນຕອບແທນ ແມື່ ນຂຈໍ້ າກັດທີື່ສາຄັນ
ສາລັບແມື່ ຍິງໃນ ຂົງເຂດອາຊີ ໍ້
ໍ້ ວມ
ັ ປຸ ງການເຂົາຮື່
ປາຊິຟກ (A. M. - Y. Jonathan Woetzel 2018). ຈະຕໍ້ອງມີການປື່ຽນແປງຫລາຍອັນ ເພື່ ອຂຸດຄົນໂອກາດທາງ
ເສດຖະກິດນີ ໍ້ ຮວມທັງປບ
ັ ຕົວແທນຂອງແມື່ ຍິງ ໃນຕາແໜື່ ງການນາທາງທຸລະກິດ; ແລະ ການປື່ຽນທັດສະນະກື່ ຽວກັບບົດບາດ
ໃນອາຊີບຄຸ ນນະພາບຂອງກາລັງແຮງງານແມື່ ຍິງ, ເພີື່ມການເປນ
ຂອງແມື່ ຍິງໃນສັງຄົມ ແລະ ບື່ ອນເຮັດວຽກ (A. M. - Y. Jonathan Woetzel 2018).

ໍ້
ຈຸດ ປະສົງ ຂອງເອກະສານນະໂຍບາຍຫຍ ສະບັ
ບ ນີ ໍ້
ໍ້ າງຂນມາເພ
ໍ້
ື່ ອການົດວິທທ
ໍ້ ສໍ້
ໍ້ າແຮງບົື່ມຊໍ້ອນຂອງການ ຂະຫຍາຍໂຕທາງເສດຖະກິດຈາກຄວາມ ສະເໝີພາບລະຫວື່ າງ
ີ າງເພື່ ອຂຸດຄົນທື່
ບົດສະເໜີນະໂຍບາຍໂດຍຫຍນີ
ໍ້
ໍ້ ວມໃນຍຸ ດທະສາດແຫື່ ງ
ຍິງ-ຊາຍທີື່ດີຂນໍ້ ແລະ ໃຫໍ້ຂແນະນ
າເພື່ ອດາເນີນການສົື່ງເສີມຄວາມສະເໝີພາບລະຫວື່ າງຍິງ-ຊາຍ ແລະ ການດງດູດໃຫໍ້ສັງຄົມມີສື່ວນເຂົາຮື່

ັ ພຽງສື່ ວນໜື່ ງຂອງທິດສະດີການເຕີບໂຕສີຂຽວ, ແຕື່ ຍັງຖກລວມເຂົາໍ້
ຊາດການເຕີບໂຕສີຂຽວ. ອານາດໃນການສົື່ງເສີມຄວາມສະເໝີພາບລະຫວື່ າງຍິງ-ຊາຍບື່ ໄດໍ້ເປນ
1
ໍ້
ໄວໍ້ໃນນະໂຍບາຍຊີນາທັງໃນລະດັບສາກົນ ແລະ ລະດັບຊາດ , ແລະ ຄວາມສະເໝີພາບລະຫວື່ າງຍິງ-ຊາຍທີື່ດີຂນໍ້ ສາມາດປະກອບສື່ ວນໂດຍກົງໃຫໍ້ແກື່ ການຂະຫຍາຍ
ໍ້ ດມາຈາກການທົບທວນນະໂຍບາຍ ແລະ ປະສົບການຕື່ າງໆດໍ້ານບົດບາດຍິງ-ຊາຍ ໃນ ສ.ປ.ປ.ລາວ ເພື່ ອການົດ
ໍ້ ຄັ
ໂຕທາງເສດຖະກິດ. ບົດສະເໜີນະໂຍບາຍໂດຍຫຍນີ
ໍ້
ໂອກາດໃນການສົື່ງເສີມຄວາມສະເໝີພາບລະຫວື່ າງຍິງ-ຊາຍທີື່ດີຂນໍ້ ແລະ ເພື່ ອປະກອບສື່ ວນເຂົາໃນການຂະຫຍາຍໂຕທາງເສດຖະກິ
ດໃຫໍ້ຫລາຍທີື່ສຸ ດໂດຍຜື່ານການ

ັ ທີື່ຕອບສະໜອງດໍ້ານບົດບາດຍິງ-ຊາຍທີື່ສາມາດປະຕິບດ
ັ ໄດໍ້ພາຍໃນວາລະການເຕີບໂຕສີຂຽວ. ຂໃຫໍ້ສັງເກດວື່ າ
ເຊື່ ອມສານບົດບາດຍິງ-ຊາຍ ແລະ ການົດຜົນໄດໍ້ຮບ
ື່
ັ ປະເທດທີມີຄວາມຫລາກຫລາຍ ແລະ ເອກະລັກດໍ້ານບົດບາດຍິງ-ຊາຍຄວນຖກນາໄປພິຈາລະນາຮື່ ວມກັບຄຸ ນລັກສະນະອື່ ນໆທາງສັງຄົມ (ຊົນເຜົື່າ,
ສ.ປ.ປ. ລາວເປນ
ຄວາມສາມາດ, ສະຖານະທາງສັງຄົມ-ເສດຖະກິດ, ແລະ ອື່ ນໆ) ທີື່ກະທົບຕື່ ສະພາບແວດລໍ້ອມທາງໂອກາດທີື່ປະຊາຊົນຂອງ ສ.ປ.ປ. ລາວມີຄວາມສະເໝີພາບດໍ້ານ
ໍ້ ກລົງປາຣີ (ຄວາມປື່ຽນແປງດໍ້ານພູມອາກາດ) ແລະ ການສໍ້າງຄວາມເຂັມແຂງແກ
ໍ້
ົ ໍ້
ື່ ແມື່ ຍິງ
ການດາເນີນຄວາມສະເໝີພາບດໍ້ານບົດບາດຍິງ-ຊາຍ ແມື່ ນນອນຢູື່ໃນເປາໝາຍການພັ
ດທະນາແບບຍນຍົງ ແລະ ຂຕົ
ື່
ໍ້
ີ
ີ ານລະບຸ ໄວໍ້ໃນລັດຖະທາມະນູນ, ທິດທາງຂອງພັກ, ສະບັບ 2030, ແຜນພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມ ໄລຍະ 5 ປ ຄັງທີ 8, ແລະ ມະຕິ ສາມສໍ້າງ.
ແລະ ຄວາມສະເໝີພາບດໍ້ານບົດບາດຍິງ-ຊາຍ ກໄດໍ້ມກ
1

ັ ເຄື່ ອງມ ໃນການເຮັດໃຫໍ້ການ
ັ ບື່ ພຽງເພາະວື່ າມັນແມື່ ນມູນຄື່ າ ແລະ ສິດໃນໂຕຂອງມັນເອງ, ແຕື່ ຍັງຍໍ້ອນວື່ າມັນເປນ
ບົດບາດຍິງ-ຊາຍຄວນໄດໍ້ຮັບການປະຕິບດ
ັ ຈິງ (ອົງການແຮງງານສາກົນ 2015). ຜົນການສກສາຫລາຍອັນພົບຫລັກຖານເພື່ ອ
ຂະຫຍາຍໂຕທາງເສດຖະກິດ ແລະ ການຫລຸ ດຜື່ອນຄວາມທຸກຍາກປາກົດຜົນເປນ
ໍ້
ໍ້ ວມຂອງແມື່ ຍິງນາໄປສູື່ ການຂະຫຍາຍໂຕທາງເສດຖະກິດ.
ສະໜັບສະໜູນຂສະຫລຸ
ບທີື່ວື່ າຄວາມສະເໝີພາບດໍ້ານບົດບາດຍິງ-ຊາຍທີື່ດີຂນໍ້ ແລະ ການເຂົາຮື່

ພາລະກິດຄວາມສະເໝີພາບລະຫວື່ າງຍິງ-ຊາຍ ແລະ ຄວາມຄບໜໍ້າ ໃນ ສປປ ລາວ

ັ ສາ
ັ ການບັນທກໄວໍ້ໃນລັດຖະທາມະນູນ ຂອງ ສ.ປ.ປ. ລາວ (ດັດແກໍ້ໃນປີ 2003), ແລະ ຄວາມຈາເປນ
ສິດທີື່ເທົື່າທຽມກັນລະຫວື່ າງຊາຍ-ຍິງຕື່ ໜໍ້າກົດໝາຍ ໄດໍ້ຮບ
ັ ປຸ ງຊີວດ
ັ ຢູື່ຂອງປະຊາຊົນໂດຍສະເພາະຢື່າງຍິື່ງປະຊາຊົນໃນເຂດຫື່ າງໄກສອກຫລີກ, ຊົນເຜົື່າ, ແມື່ ຍິງ ແລະ
ິ ຄວາມເປນ
ລັບຄວາມພະຍາຍາມທີື່ມີຈດ
ຸ ສຸ ມເພື່ ອປບ
ົ ປື່ອຍແມື່ ຍິງ ແລະ ການ
ັ ການຮັບຮູ ຕ
ໍ້ ື່ ມ ໃນລັດຖະທາມະນູນ. ກອງປະຊຸມໃຫຍື່ ຂອງພັກເທື່ ອທາອິດ ໃນປີ 1955 ໄດໍ້ລະບຸ ການປດ
ເດັກນໍ້ອຍທີື່ດໍ້ອຍໂອກາດ ກໄດໍ້ຮບ

ັ ຈິງໃຫໍ້ເປນ
ັ ໜື່ ງ (1) ໃນ ສິບສອງ (12) ແຜນປະຕິບດ
ັ ຄວາມສະເໝີພາບລະຫວື່ າງຍິງ-ຊາຍໃຫໍ້ປາກົດເປນ
ັ ການຂອງພັກ ແລະ ນະໂຍບາຍຕື່ ແມື່ ຍິງ ໄດໍ້ຮັບ
ປະຕິບດ
ໍ້
ການເສີມຂະຫຍາຍຕື່ ມ ໃນໄລຍະກອງປະຊຸມໃຫຍື່ ຂອງພັກເທື່ ອທີື່ສອງ ໃນປີ 1972, ໂຮມທັງອານາດໃນ ການເຊື່ ອມສານບົດບາດຍິງ-ຊາຍ ເຂົາໃນທຸ
ກດໍ້ານ

ໍ້
ໍ້ ໃນບຸ ລມ
ັ ການບັນຈຸເຂົາໄວໍ້
ິ ະສິດການ
(Youn 2018). ນັບແຕື່ ນັນມາ
ປະເດັນດໍ້ານຄວາມສະເໝີພາບລະຫວື່ າງຍິງ-ຊາຍ ແລະ ການໃຫໍ້ອານາດແກື່ ແມື່ ຍິງໄດໍ້ຮບ
ື່
ພັດທະນາຂອງປະເທດ, ແລະ ສະຫະພັນແມື່ ຍິງລາວ ແລະ ຄະນະກາມະການແຫື່ ງຊາດເພອຄວາມກໍ້າວໜໍ້າຂອງແມື່ ຍິງ (NCAW) ໄດໍ້ຊື່ວຍພັດທະນາ ນະໂຍບາຍ
ໍ້ ວມຂອງແມື່ ຍິງ, ແລະ ຮວມບົດບາດຍິງ-ຊາຍ ເຂົາໃນການວາງແຜນ,
ໍ້
ແລະ ສະຖາບັນຕື່ າງໆ ໃຫໍ້ຕອບສະໜອງຕື່ ຄວາມຕໍ້ອງການຂອງແມື່ ຍິງ, ເພີື່ມການເຂົາຮື່
ວາງ
ງ ົບປະມານ ແລະ ຮອບວຽນ M&E ຂອງກະຊວງກື່ ຽວຂໍ້ອງ (Youn 2018).

ໍ້ ງໃນຫລາຍຂົງເຂດທີື່ກື່ ຽວກັບຄວາມສະເໝີພາບລະຫວື່ າງຍິງ-ຊາຍ ແລະ ການໃຫໍ້ອານາດແກື່ ແມື່ ຍິງ ແລະ ເລີື່ມພັດທະນາ
ສປປ ລາວ ມີຄວາມກໍ້າວໜໍ້າທີື່ໝັນຄົ
ໍ້
ັ ການເຊື່ ອມສານບົດບາດຍິງ-ຊາຍ. ຕົວຢື່າງ, ຊື່ ອງຫວື່ າງລະຫວື່ າງຍິງ-ຊາຍ ໃນການສະໝັກເຂົາໂຮງຮຽນທັ
ນະໂຍບາຍ ແລະ ຄວາມສາມາດເພື່ ອປະຕິບດ
ງໃນສາມ
ື່
ິ ຂອງແມື່ ແລະ ເດັກ ໄດໍ້ຫລຸ ດລົງຢື່າງຫລວງຫລາຍ; ສ.ປ.ປ. ລາວ ມີອດ
ັ ຕາສື່ ວນແມື່ ຍິງໃນສະພາແຫື່ ງຊາດທີສູງທີື່ສຸ ດ ລະດັບ ໄດໍ້ຫລຸ ດໜໍ້ອຍລົງ, ການເສຍຊີວດ

ັ ອັດຕາທີື່ສູ ງກວື່ າລະດັບສະເລື່ ຍຂອງໂລກ; ແລະ ຍຸ ດທະສາດຄວາມສະເໝີພາບດໍ້ານບົດບາດຍິງ-ຊາຍ ໄລຍະ 10 ປີ ຂອງຂະແໜງກະສິກາ, ປື່າໄມ ໍ້
27,5% ຊື່ ງເປນ
ໍ້ ນ
ັ ແບບຢື່າງຂອງຄວາມພະຍາຍາມເພື່ ອເຊື່ ອມສານບົດບາດຍິງ-ຊາຍ ໃນທົື່ວທຸກກະຊວງ. ເຖິງຈະມີ
ແລະ ພັດທະນາຊົນນະບົດ (2016-2025) ໄດໍ້ຮັບການສໍ້າງຂນເປ
ໍ້ ຕາມ, ຄວາມທໍ້າທາຍຫລາຍແນວກຍັງຄົງຢູື່ ໃນດໍ້ານການບັນລຸ ຄວາມສະເໝີພາບດໍ້ານບົດບາດຍິງ-ຊາຍ ແລະ ໃນການພັດທະນາຄວາມສາ
ຄວາມກໍ້າວໜໍ້າຄແນວນີກ
ັ ນະໂຍບາຍ ແລະ ການວາງແຜນພັດທະນາ.
ມາດຂອງລັດຖະບານລາວເພື່ ອເຊື່ ອມສານບົດບາດຍິງ-ຊາຍ ໃຫໍ້ເປນ

ໍ້
ການເຊື່ ອມສານບົດ ບາດຍີງ -ຊາຍເຂົາໃນວຽກງານຕົ
ວ ຈິງ ໃນ ສປປ ລາວ
ໍ້ ນ
ັ ໃນທົື່ວໂລກໃນປີ 1995
ການເຊື່ ອມສານບົດບາດຍິງ - ຊາຍ ແມື່ ນຍຸ ດທະສາດອັນໜື່ ງເພື່ ອການສົື່ງເສີມຄວາມສະເໝີພາບດໍ້ານບົດບາດຍິງ-ຊາຍ ທີື່ໄດໍ້ມີການຮັບຮູ ກ
ໍ້ ື່ ປກ
ໍ້ ື່ ສີື່ຂອງອົງການສະຫະປະຊາຊາດວື່ າດໍ້ວຍແມື່ ຍິງ ທີື່ຈັດຂນທີ
ັ ກິື່ງ. ການເຊື່ ອມສານບົດບາດຍິງ-ຊາຍ ແມື່ ນວິທກ
ີ ານໜື່ ງເພື່ ອປະເມີນເບິື່ງ
ໃນກອງປະຊຸມໂລກຄັງທີ
ໍ້ າຍ ຂອງການດາເນີນການ, ນະໂຍບາຍ, ແຜນງານ ຫຼ ໂຄງການທີື່ວາງແຜນໄວໍ້ ແລະ ພັດທະນາຍຸ ດທະສາດທີື່ຮອບຄອບເພື່ ອບື່ ໃຫໍ້ມີຊື່ອງ
ຄວາມໝາຍຕື່ ແມື່ ຍິງ ແລະ ຜູ ຊ

ໍ້ າຍ ແລະ ແມື່ ຍິງ ແລະ ການພົວພັນຊາຍ-ຍິງ ແລະ
ຫວື່ າງລະຫວື່ າງຊາຍ-ຍິງ (ອົງຊີດາ 2015). ການວິເຄາະບົດບາດຍິງ-ຊາຍ, ຫລ ການວິເຄາະສະຖານະການຂອງຜູ ຊ
ື່
ື່
ື່
ັ
ີ ກໍ້ໄຂບັນຫາທີເປນໄປໄດໍ້, ແມື່ ນໃຈກາງຂອງການປະຕິບດ
ັ ການເຊື່ ອມສານບົດບາດຍິງ-ຊາຍ. ການ
ຜົນກະທົບຂອງມັນຕສິງທໍ້າທາຍຂອງການພັດທະນາ ແລະ ວິທແ
ົ ໄດໍ້ຮບ
ັ ທີື່ຕໍ້ອງການຂອງນະໂຍບາຍ, ແຜນການ, ໂຄງການ ຫລ ແຜນງານໃດໜື່ ງ
ວິເຄາະບົດບາດຍິງ-ຊາຍຖກໃຊໍ້ເພື່ ອການົດສິື່ງທີື່ຕໍ້ອງເຮັດ ແລະ ວິທເີ ຮັດເພື່ ອບັນລຸ ຜນ

ົ ໍ້
(ອົງຊີດາ 2015). ການເຊື່ ອມສານບົດບາດຍິງ-ຊາຍ ສາມາດປະກອບດໍ້ວຍ ກິດຈະກາເປາໝາຍດໍ້
ານບົດບາດຍິງ-ຊາຍ ກຄການຮວມມຸ ມມອງບົດບາດຍິງ-ຊາຍໃນທຸກ
ໍ້ ວຍ (ອົງຊີດາ 2015).
ກິດຈະກາ ແລະ ອົງປະກອບຕື່ າງໆຂອງການເຂົາຊື່
ົ ບາດສາຄັນໃນການພັດທະນານະໂຍບາຍຕື່ າງໆເພື່ ອການພັດທະນາຂອງແມື່ ຍິງ ແລະ ຄວາມສະເໝີພາບດໍ້ານບົດບາດ
ຢູື່ ໃນ ສປປ ລາວ, ສະຫະພັນແມື່ ຍິງລາວມີບດ
ໍ້ ື່ ທຸກກະຊວງ ແລະ ທຸກລະດັບຕັງແຕື່
ໍ້ ຂັນສູ
ໍ້ ນກາງລົງຮອດຂັນບໍ້
ໍ້ ານ. ຄະນະກາ
ຍິງ-ຊາຍ ຂອງລັດຖະບານລາວ (Youn 2018). ສະຫະພັນແມື່ ຍິງ ລາວ ມີການຈັດຕັງຢູ

ໍ້
ມະການແຫື່ ງຊາດເພື່ ອຄວາມກໍ້າວໜໍ້າຂອງແມື່ ຍິງ (NCAW) ຮັບຜິດຊອບ, ກື່ ອນອື່ ນໝົດ, ໃນການສະໜັບສະໜູນການຮວມປະເດັນບົດບາດຍິງ-ຊາຍເຂົາໃນການ
ື່
ື່
ໍ້ ງມີບດ
ົ ບາດນາພາໃນການການເຊອມສານບົດບາດຍິງ-ຊາຍພາຍໃນລັດຖະບານລາວ
ວາງແຜນ, ວາງງ ົບປະມານ ແລະ ຮອບວຽນ M&E ຂອງກະຊວງກື່ ຽວຂໍ້ອງດັື່ງນັນຈ
(Youn 2018).
ີ ານນາ
ການທົບທວນຍຸ ດທະສາດແຫື່ ງຊາດ ແລະ ຍຸ ດທະສາດຂະແໜງການໃນ ສປປ ລາວ ເຜີຍໃຫໍ້ເຫັນວື່ າເພື່ ອບັນລຸ ຄວາມສະເໝີພາບດໍ້ານບົດບາດຍິງ-ຊາຍ ໄດໍ້ມກ
ໍ້
ື່
ື່
ໍ້
ໍ້
ັ ເປາໝາຍ
ົ
ີ ານທີເປນ
ີ ານຮວມເຂົາໃນລະດັບຕື່ າງໆ. ໄດໍ້ມກ
ີ ານສະເໜີພາບລວມຫຍກື່ ຽວກັບວິທກ
ີ ານເຊອມສານບົດບາດຍິງ-ຊາຍໃນໄລຍະ
ໃຊໍ້ທງັ ວິທກ
ແລະ ວິທກ
ື່
ໍ້ ື່ 8 ແລະ ຍຸ ດທະສາດການພັດທະນາ
ຕື່ າງໆຂອງຮອບວຽນການວາງແຜນ ຂອງສອງຍຸ ດທະສາດແຫື່ ງຊາດທີສາຄັນ-ແຜນພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມ ໄລຍະ 5 ປີ ຄັງທີ

ພະລັງງານທີື່ນາກັບມາໃຊໍ້ໃໝື່ ໄດໍ້, ໃນຕາຕະລາງລຸື່ ມນີ.ໍ້ ບົດວິເຄາະ ສະແດງໃຫໍ້ເຫັນວື່ າ ການເຊື່ ອມສານບົດບາດຍິງ-ຊາຍ ໃນ ສປປ ລາວ ເບິື່ງຄວື່ າຈະບື່ ສະໝື່ າສະເໝີ
ໍ້ ື່ 8 ໃນດໍ້ານໜື່ ງ, ແລະ ອີກດໍ້ານ
, ມີຄວາມພະຍາຍາມຢື່າງຫລວງຫລາຍໃນການເຊື່ ອມສານບົດບາດຍິງ - ຊາຍໃນແຜນພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມ ໄລຍະ 5 ປີ ຄັງທີ
ໜື່ ງ ກມີການພິຈາລະນາຢື່າງຈາກັດໃນຍຸ ດທະສາດການພັດທະນາພະລັງງານທົດແທນ.

ໍ້
ຕາຕະລາງ 1: ການວິເຄາະການເຊື່ ອມສານບົດບາດຍິງ-ຊາຍເຂົາໃນວຽກງານຕົ
ວຈິງໃນ ສປປ ລາວ
ໄລຍະໃນຮອບວຽນການວາງແຜນ/

ແຜນພັດທະນາເສດຖະກິດສັງຄົມຄັງໍ້

ຍຸ ດທະສາດການພັດທະນາພະລັງງານ

ນະໂຍບາຍ

ທີ 8

ທົດແທນ

ໄລຍະອອກແບບ:
-

•

ີ ານວິເຄາະບົດບາດຍິງຊາຍ
ໄດໍ້ມກ
ື່ບເພື່ ອວິເຄາະປະເດັນ ຫລ ບັນ
ົ ໍ້
ໄດໍ້ການົດເປາໝາຍ
ຫລ ຈຸດປະ
ສົງດໍ້ານຄວາມສະເໝີພາບລະ
ຫວື່ າງຍິງ - ຊາຍຢູື່ ໃນຍຸ ດທະສາດ
ບື່ ?

-

•

•

ໄດໍ້ລະບຸ ຈດ
ຸ ປະສົງສະເພາະອັນໜື່ ງ

ກະທົບ ຈາກແຫລື່ ງ ພະລັງງານຕື່ າງໆ
ິ ະລະນາ.
ແມື່ ນບື່ ໄດໍ້ພຈ
•

ດໍ້ານບົດບາດຍິງ - ຊາຍໃນຄາດໝາຍ
ຜົນໄດໍ້ຮັບ 2 - ໂດຍທີື່ທັງສອງ ເພດຍິງ

ໍ້ ວມ
ຊື່ ຽວຊານບົດບາດໄດໍ້ເຂົາຮື່
ຂະບວນການບື່ ?

ແລະ ຊາຍລໍ້ວນແຕື່ ມີ ຄວາມສະເໝີ
ໍ້ ງການສກສາ ແລະ
ພາບໃນການເຂົາເຖິ

ິ ກ
ີ ານເພື່ ອລວມເອົາຄາ
ໄດໍ້ໃຊໍ້ວທ

ການເພີື່ມຄວາມສະເໝີພາບດໍ້ານບົດ
ັ ໜື່ ງ
ບາດຍີງ - ຊາຍໄດໍ້ຖກການົດເປນ
ໃນຫລາຍຈຸດປະສົງຫລັກຂອງຍຸ ດທະ

•

ສາດ.
ໍ້ ວື່າຊື່ ຽວຊານດໍ້ານບົດ
ບື່ ສາມາດເວົາໄດໍ້

ໍ້ ວມ ຫລ ບື່
ບາດຍີງ - ຊາຍ ໄດໍ້ເຂົາຮື່
ໍ້ າຍ ແລະ ແມື່ ຍິງໄດໍ້ເຂົາໍ້
ແລະ ບື່ ຮູ ວໍ້ ື່ າຜູ ຊ

ການບລິການ ສາທາລະນະສຸ ກ ແລະ

ຄິດເຫັນ ແລະ ຄວາມຕໍ້ອງການ
ຂອງຜູ ໍ້ຊາຍ ແລະ ແມື່ ຍິງບື່ ?

ເອກະສານຍຸ ດທະສາດບື່ ໄດໍ້ສະແດງ
ໃຫໍ້ເຫັນການວິເຄາະບົດບາດຍິງ - ຊາຍ
ແລະ ບົດບາດຍີງ - ຊາຍທີື່ໄດໍ້ຮັບຜົນ

ເພາະແມື່ ນໃນຂົງເຂດການສກສາທີື່ມີ
ຄວາມສາຄັນຕື່ ແມື່ ຍິງ ແລະ ເດັກນໍ້ອຍ

ຫາ?
-

ິ ກ
ີ ານວິເຄາະບົດບາດຍິງ ໄດໍ້ໃຊໍ້ວທ
ໍ້ ນແກື່
ັ ບາງສື່ ວນເພື່ ອໃຫໍ້ຂມູ
ຊາຍເປນ
ໍ້ ື່ 8 ໂດຍສະ
ການສໍ້າງ NSEDP ຄັງທີ

ການບັນລຸ ຄວາມສະເໝີພາບບົດບາດ
ື່ ງ
ັ ເປາໝາຍໜ
ົ ໍ້
ຍິງ - ຊາຍໄດໍ້ການົດເປນ

ຮື່ ວມ ຫລ ບື່ .

ໃນການຫລຸ ດຜື່ອນຄວາມຊື່ ອງຫວື່ າງ
ທຸກຍາກໃນເຂດຕົວເມອງ.
•

ັ ສື່ ວນ
ສະຫະພັນແມື່ ຍິງລາວໄດໍ້ເປນ
ໜງ

ຂອງຂະບວນ ການສໍ້າງຍຸ ດທະ
ສາດນີ,ໍ້ ແຕື່ ກື່ ພົບຄວາມຫຍຸ ງໍ້ ຍາກທີື່
ຈະໃຫໍ້ມີຊື່ຽວຊານຈາກຝື່າຍອື່ ນເຂົາໍ້
ຮື່ ວມຂະບວນການນີ.ໍ້

ໍ້
ັ :
ໄລຍະການຈັດຕັງປະຕິ
ບດ
-

ໍ້
ັ ປະກອບມີ
ແຜນການຈັດຕັງປະຕິ
ບດ
ື່
ໍ້
ກິດຈະກາທີສໍ້າງຄວາມເຂັງແຂງດໍ້
ານ

•
•

•

ໍ້ ງການບລິການຕື່ າງໆ ແລະ ການ
ເຂົາເຖີ

ໍ້
ັ ໄດໍ້ຄານງເຖິງ
ແຜນການຈັດຕັງປະຕິ
ບດ
ື່
ບົດບາດຍິງ - ຊາຍທີມີຢື່ ູ ແລະ ຜົນປະ

•

ບ?

ສະເພາະສາລັບແມື່ ຍິງ ຫລ ຜູ ໍ້ຊາຍ.
ົ ໍ້
ບາງກິດຈະກາ ແລະ ເປາໝາຍແມື່
ນ
ວາງໄວໍ້ສູງເກີນກວື່ າຄວາມສາມາດທີື່

ຫລ ຊັບພະຍາກອນດໍ້ານການເງ ິນເພື່ ອ
ໍ້
ເຊື່ ອມສານບົດບາດຍິງ - ຊາຍເຂົາໃນ
ກິດຈະກາຕື່ າງໆທີື່ໄດໍ້ວາງແຜນ.

ຂອງທຸກຂະແໜງການ ” ໄດໍ້ຖກກາ
ັ ບຸ ລມ
ິ ະສິດ, ແຕື່ ວື່ າບື່ ມີລາຍ
ນົດເປນ
ລະອຽດ ຫລ ບື່ ໄດໍ້ການົດຊັບພະຍາ

ບ? ດໍ້ານຊັບພະຍາກອນມະນຸດ ແລະ
ໍ້
ັ ຢື່າງ
ດໍ້ານການເງ ິນເພື່ ອຈັດຕັງປະຕິ
ບດ

ໍ້
ັ .
ກອນສາລັບການຈັດຕັງປະຕິ
ບດ

ົ .
ມີປະສິດທິຜນ

ຊາຍບ?

•

ບົດບາດຍິງ - ຊາຍ.
ບື່ ໄດໍ້ກື່າວເຖິງຊັບພະຍາກອນມະນຸດ

ສານບົດບາດຍິງ - ຊາຍໃນວຽກງານ

ັ ໃຫໍ້ມຄ
ີ ວາມສາມາດພຽງພແລໍ້ວ
ໄດໍ້ຈດ

ການຕິດຕາມ ແລະ ການປະເມີນຜົນ
ໍ້ ນ ແບບແຍກເພດ ຍິງ- ໄດໍ້ເກັບກາຂມູ

•

ເຖິງ.
ິ ະລະນາລາຍລະອຽດກື່ ຽວກັບ
ບື່ ໄດໍ້ພຈ

ັ ໄດໍ້, ຕົວຢື່າງ “ ການເຊື່ ອມ
ຈະປະຕິບດ

ໂຫຍດຂອງຜູຊໍ້ າຍ ແລະ ແມື່ ຍິງ ຫລ
-

ນົດ.
ຢື່າງໃດກື່ ຕາມ, ຫລາຍກິດຈະກາໃນ
ໍ້
ັ ທີື່ໄດໍ້ຖກການົດ
ການຈັດຕັງປະຕິ
ບດ

ໍ້ ານົດ
ໃນຍຸ ດທະສາດບື່ ໄດໍ້ລວມເອົາຂກ

ຝກອົບຮົມ?
-

ປະກັນຄວາມສະເໝີພາບໃນການເຂົາໍ້

ຄວາມກໍ້າວໜໍ້າຂອງແມື່ ຍິງໄດໍ້ຖກກາ

ທັກສະສະເພາະຂອງແມື່ ຍິງ / ເດັກຍິງ
ໍ້ າຍ / ເດັກຊາຍ ບ
ບ? ຫລ ວື່ າ ຂອງຜູ ຊ
ີ ວາມສະເໝີພາບໃນການ
ເພື່ ອໃຫໍ້ມຄ

ົ ໍ້
ບາງກິດຈະກາ ແລະ ເປາໝາຍສ
າລັບ

ັ ເປາໝາຍສະເພາະ
ົ ໍ້
ິ ຈະກາທີື່ເປນ
ບື່ ມີກດ
ໍ້ າຍ ຫລ ແມື່ ຍິງ ຫລ ບື່ ໄດໍ້ຮບ
ັ
ສາລັບຜູ ຊ

•

ໍ້ ນບົດ
ປະກອບມີແຜນການເກັບກາຂມູ
ັ ແຕື່ ລະ
ບາດຍິງ - ຊາຍແບບແຍກເປນ
ປະເພດທີື່ກວມເອົາຂະແໜງການສກ

•

ື່ ມີຢື່ ູ ໃນຍຸ ດທະສາດ
ົ ໍ້
ບັນດາເປາໝາຍທີ

ແມື່ ນສຸ ມໃສື່ ບລິມາດ ແລະ ແຫລື່ ງທີື່
ໍ້ . ກື່ ຽວ
ັ ຕົນຕ
ມາຂອງພະລັງງານ ເປນ

-

ິ ຕາມ ແລະ ເມີນຜົນກື່ ຽວກັບ
ໄດໍ້ຕດ

ໍ້ ງັ ສ: ການຈ ໍ້າງງານ, ໂພ
ສາ, ການຮູ ໜ

ຜົນກະທົບຈາກບົດບາດຍິງຊາຍບ?

ຊະນາການ, ການຕາຍຂອງເດັກ, ການ
ໍ້ ງ ການບລິການ ປກ
ົ ປອ
ໍ້ ງທາງສັງ
ເຂົາເຖິ

- ກອບການຕິດຕາມ ແລະ ປະເມີນຜົນ

ໄດໍ້ສະໜອງຄາຄິດເຫັນທີື່ດີບກື່ ຽວກັບ
ໍ້ ນສາ
ັ ຂມູ
ບົດບາດຍີງ - ຊາຍເພື່ ອເປນ
ລັບການວາງແຜນຕາມພາຍຫລັງ ແລະ
ຂະບວນການການົດນະໂຍບາຍ?

•

ໍ້ ງການຊົມ
ັ ປຸ ງການເຂົາເຖິ
ກັບການປບ
ໃຊໍ້ໄຟຟາໍ້ ຂອງຄົວເຮອນ ຍັງບື່ ທັນແຍກ

ໍ້ ນເຫັນແຈ ໍ້ງ ຫລ ບື່ ມີການຕິດ
ໃຫໍ້ຂມູ
ຕາມສະພາບຂອງແມື່ ຍິງ ຫລ ແມື່ ຍິງທີື່

ຄົມ, ແລະ ອື່ ນໆ.
ໍ້ ດ
ໍ້ ງໄດໍ້ ການົດຕົວຊີວັ
ນອກຈາກນັນຍັ

ໜື່ ງຊຸດເພື່ ອປະເມີນຄວາມຄບໜໍ້າໃນ

•

ັ ຫົວໜໍ້າຄອບຄົວ.
ເປນ
ໍ້
ໂດຍອີງຕາມເນອໃນຂອງເອກະສານ

ການສໍ້າງຄວາມສະເໝີພາບດໍ້ານບົດ

ັ ການຍາກທີື່ຈະ
ຍຸ ດທະສາດແມື່ ນເປນ

ບາດຍິງ - ຊາຍ ແລະ ການສໍ້າງຄວາມ
ໍ້
ເຂັມແຂງໃຫໍ້ແມື່
ຍິງ.

ເຫັນຄວາມ ທໍ້າທາຍ ໃນການຊົມໃຊໍ້
ບລິການດໍ້ານພະລັງງານ.

ໍ້ ນທີື່ສາຄັນ, ເຫັນວື່ າຄວາມພະຍາຍາມໃນການເຊື່ ອມສານບົດບາດຍິງ-ຊາຍນັນໍ້
ອິງໃສື່ ການທົບທວນບັນດາເອກະສານນະໂຍບາຍ ແລະ ການສາພາດບັນດາຜູ ໃໍ້ ຫໍ້ຂມູ
ໍ້ ງ, ຊື່ ງສະຫະພັນແມື່ ຍິງລາວ ແລະ ຄະນະກາມະການແຫື່ ງຊາດເພື່ ອຄວາມກໍ້າວໜໍ້າຂອງແມື່ ຍິງມີພາລະກິດ
ປະສົບຄວາມສາເລັດຢື່າງສູ ງໃນບັນດາຍຸ ດທະສາດຂັນສູ
ໍ້
ັ ດໍ້ານບົດບາດຍິງ-ຊາຍ. ຮອດປະຈຸ
ສະເພາະໃນໄລຍະຜື່ານມາເມື່ ອມີການຈັດສັນຊັບພະຍາກອນໂຄງການສະເພາະໃນການສໍ້າງຍຸ ດທະສາດ ແລະ ແຜນຈັດຕັງປະຕິ
ບດ
ໍ້
ບັນຍັງບື່ ທັນມີຄູື່ມແນະນາ ຫລ ເຄື່ ອງມສະເພາະກື່ ຽວກັບວິທເີ ຊື່ ອມສານບົດບາດຍິງ-ຊາຍເຂົາໃນວຽກງານພັ
ດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມສາລັບກະຊວງກື່ ຽວຂໍ້ອງ ແລະ
ື່
ໍ້
ື່
ື່
ໍ້ ອງ
ໍ້ າງແຜນການພັດທະນາ. ຍິງໄປກວື່ ານັນ, ຄາແນະນາທົວໄປສາລັບການວາງແຜນ, ເຊັນ ແນວທາງສາລັບການວາງແຜນພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມຂັນເມ
ບັນດາຜູ ວ

ໍ້
ໍ້ ວມໃນການສໍ້າງແຜນພັດທະນາຂັນເມ
ໍ້ ອງ2.
ີ ານເຊື່ ອມສານບົດບາດຍິງ-ຊາຍ ແລະ ບື່ ໄດໍ້ກວມເອົາຜູ ຊ
ໍ້ າຍ ແລະ ແມື່ ຍິງເຂົາຮື່
ບື່ ໄດໍ້ລວມເອົາຂສະເໜີ
ແນະກື່ ຽວກັບວິທກ
ໍ້ າກັດດໍ້ານຊັບພະຍາກອນທີື່ຈາກັດຂອງສະຫະພັນແມື່ ຍິງລາວ ແລະ ຄະນະກາມະການແຫື່ ງຊາດເພື່ ອຄວາມກໍ້າວໜໍ້າຂອງແມື່ ຍິງ ແລະ ການຂາດຄາແນະ
ເນື່ ອງຈາກຂຈ
ັ ແບບແຜນ ກື່ ຽວກັບການເຊື່ ອມສານບົດບາດຍິງ-ຊາຍ ສາລັບພະນັກງານຂອງລັດໄດໍ້ເຮັດໃຫໍ້ການປະຕິບດ
ັ ການເຊື່ ອມສານບົດບາດຍິງ-ຊາຍ ດາເນີນໄປແບບ
ນາທີື່ເປນ
ັ ປຸ ງຄວາມສະເໝີພາບດໍ້ານບົດບາດຍິງ-ຊາຍ ແລະ ສົື່ງເສີມການຂະຫຍາຍໂຕທາງເສດຖະກິດໃນ
ບື່ ສະໝື່ າສະເໝີ, ເຊິື່ງອາດຂັດຂວາງຄວາມພະຍາຍາມຕື່ າງໆທີື່ຈະປບ
ສປປ ລາວ.
ໍ້
ໍ້
ໍ້
ັ ຍຸ ດທະສາດແຫື່ ງຊາດເພື່ ອ
ເວັນເສຍແຕື່
ຈະມີການດາເນີນມາດຕະການເພີື່ມເຕີມເພື່ ອເຊື່ ອມສານບົດບາດຍິງ-ຊາຍ ເຂົາໃນຂະບວນການຮື່
າງ ແລະ ການຈັດຕັງປະຕິ
ບດ
ໍ້ າອື່ ຽງຂອງການເຊື່ ອມສານບົດບາດຍິງ-ຊາຍທີື່ບື່ ສະໝື່ າສະເໝີເຊິື່ງພົບເຫັນໃນການທົບທວນຍຸ ດທະສາດແຫື່ ງຊາດ
ັ ລະບົບ, ຖໍ້າບື່ ດັື່ງນັນທື່
ການເຕີບໂຕສີຂຽວຢື່າງເປນ

ໍ້ ກ ແລະ ຈະໄດໍ້ສົື່ງຜົນກະທົບໃນແງື່ ລບ
ີ
ົ ທັງຕື່ ການຂະຫຍາຍໂຕທາງເສດຖະກິດ ແລະ ຄວາມກໍ້າວໜໍ້າດໍ້ານຄວາມສະເໝີພາບລະ
ຕື່ າງໆ ກຈະມີທື່າທີທື່ ຈະເກີ
ດຂນອີ
ຫວື່ າງບົດບາດຍິງ-ຊາຍ.

ໍ້
ໍ້ ນ ແຍກເພດ,
ແນວທາງການຂນແຜນພັ
ດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມເມອງ, ທີື່ສໍ້າງໂດຍ ກະຊວງແຜນການ ແລະການລົງທນ ໃນເດອນ ພະຈິກ 2013 ບື່ ໄດໍ້ປະກອບມີ ຄາແນະນາກື່ຽວກັບວິທເີ ກັບຂມູ
ື່
ໍ້
ໍ້
ວິເຄາະ ປະເດັນຕື່າງໆ ຈາກແງື່ ມຸມດໍ້ານບົດບາດຍິງ-ຊາຍ ແລະ ທັງບຮັບປະກັນ ການເຂົາຮື່ວມ ຂອງທັງຊາຍ ແລະຍິງ ໃນຂະບວນການນັນ.
2

ການວິເຄາະບົດບາດຍິງ-ຊາຍແບບໄວສາລັບການເຕີບໂຕສີຂຽວໃນ ສປປ ລາວ
ໍ້ ມກ
ໍ້ ໄດໍ້
ໍ້ ນໃຫໍ້ແກື່ ການຮື່ າງຍຸ ດ
ັ ຂມູ
ີ ານດາເນີນການວິເຄາະບົດບາດຍິງ-ຊາຍ ເພື່ ອເປນ
ເພື່ ອເພີື່ມໂອກາດການຂະຫຍາຍໂຕທາງເສດຖະກິດໃຫໍ້ຫລາຍທີື່ສຸ ດການສກສາຄັງນີ
ໍ້ ນທີື່ມີ ແລະ ສະແດງໃຫໍ້ເຫັນທື່ າອື່ ຽງກື່ ຽວກັບບົດບາດຍິງ-ຊາຍໃນຂົງເຂດ
ທະສາດແຫື່ ງຊາດເພື່ ອການເຕີບໂຕສີຂຽວ. ການວິເຄາະບົດບາດຍິງ-ຊາຍນີ ໍ້ ອີງໃສື່ ຂມູ

ໍ້ ຄອງສະພາບແວດລໍ້ອມ, ການນາພາ ແລະ ການຕັດສິນໃຈ. ຍໍ້ອນວື່ າຍຸ ດທະສາດແຫື່ ງຊາດເພື່ ອການເຕີບ
ເສດຖະກິດ, ສາທາລະນະສຸ ກ, ແລະ ການສກສາ, ການຄຸ ມ
ໍ້ ນເພີື່ມຕື່ ມຈາກບັນດາ
ັ ຍຸ ດທະສາດຂະແໜງການ ແລະ ແຜນດາເນີນງານຕື່ າງໆ, ຈື່ ງມີຄວາມຈາເປນ
ັ ຕໍ້ອງມີການວິເຄາະຕື່ ມ ແລະ ຂມູ
ໂຕສີຂຽວຈະແຍກອອກເປນ
ຊື່ ຽວຊານບົດບາດຍິງ-ຊາຍ ເພື່ ອເພີື່ມໂອກາດໃນການບັນລຸ ການເຕີບໂຕສີຂຽວຈາກບົດບາດຍິງ-ຊາຍໃຫໍ້ຫລາຍທີື່ສຸ ດ ແລະ ສວຍໃຊໍ້ໂອກາດເພື່ ອບັນລຸ ຄວາມສະເໝີ
ໍ້ ື່ ອປະກອບສື່ ວນແກື່ ການຂະຫຍາຍໂຕທາງເສດຖະກິດ. ຄວນມີການສໍ້າງແຜນດາເນີນງານບົດບາດຍິງ-ຊາຍອັນໜື່ ງຂນມາເພ
ໍ້
ື່ ອ
ພາບ ດໍ້ານບົດບາດຍິງ-ຊາຍທີື່ດີຂນເພ
ໍ້
ັ ຍຸ ດທະສາດແຫື່ ງຊາດເພື່ ອການເຕີບໂຕສີຂຽວ.
ຊື່ ວຍຮັບປະກັນການເຊື່ ອມສານບົດບາດຍິງ-ຊາຍໃນລະຫວື່ າງຂັນຕອນການປະຕິ
ບດ

ບົດ ບາດຍິງ -ຊາຍ ແລະ ການຈ າໍ້ ງງານ & ໂອກາດທາງດໍ້າ ນເສດຖະກິດ
ໍ້ າຍ.
ມີຄວາມແຕກຕື່ າງທາງຄວາມຄິດທີື່ສາຄັນ ກື່ ຽວກັບບົດບາດຍິງ-ຊາຍ ໃນການຈ ໍ້າງງານ ຢູື່ ສ.ປ.ປ. ລາວ ທີື່ກະທົບຕື່ ໂອກາດທາງເສດຖະກິດ ຂອງແມື່ ຍິງ ແລະ ຜູ ຊ
ໍ້
ຄວາມແຕກຕື່ າງໃນດໍ້ານໂອກາດທາງເສດຖະກິດ ລະຫວື່ າງຍິງ-ຊາຍຈະເຮັດໃຫໍ້ຄວາມແຕກຕື່ າງລະຫວື່ າງຍິງ-ຊາຍມີຫລາຍຂນ ໃນດໍ້ານການໃຊໍ້ເວລາ ແລະ ການເຂົາໍ້
ໍ້
ັ ໄປແບບຖາວອນ (ກຸື່ ມທະນາຄານໂລກ 2012). ຜູ ຊ
ໍ້ າຍ ແລະ
ເຖິງຊັບພະຍາກອນການຜະລິດ ແລະ ຈະເຮັດໃຫໍ້ຄວາມລົມເຫລວທາງຕະຫລາດ
ແລະ ສະຖາບັນເປນ
ື່
ໍ້
ໍ້
ແມື່ ຍິງຈະພົບໂອກາດ ແລະ ຂຈາກັດທີແຕກຕື່ າງກັນ ໃນດໍ້ານຄວາມສາມາດ ໃນການເຂົາຫາ ແລະ ໄດໍ້ປະໂຫຍດຈາກໂອກາດໃນການເຕີບໂຕສີຂຽວ ແລະ ການແຍກ
ການຈ ໍ້າງງານຕາມເພດຈະບື່ ສູ ນຫາຍໄປຢື່າງອັດຕະໂນມັດຍໍ້ອນການພັດທະນາທາງເສດຖະກິດ (ກຸື່ ມທະນາຄານໂລກ 2012). ເພື່ ອສໍ້າງໂອກາດທາງເສດຖະກິດທີື່ເທົື່າ
ໍ້ ຈາເປນ
ັ ຈະຕໍ້ອງໄດໍ້ມກ
ີ ານລະບຸ ນະໂຍບາຍສະເພາະເພື່ ອແກໍ້ໄຂສາເຫດທາງໂຄງສໍ້າງຂອງຄວາມແຕກຕື່ າງລະຫວື່ າງ ຍິງ-ຊາຍໃນການຈ ໍ້າງງານ.
ທຽມກັນຫລາຍຂນ,

ໍ້ ື່ ຕື່ າກວື່ າ ຂອງຕະຫລາດ
ຢູື່ ສປປ ລາວ, ປະຊາກອນທີື່ເຮັດວຽກ ປະກອບດໍ້ວຍ ຜູ ໍ້ຊາຍ ແລະ ແມື່ ຍິງໃນອັດຕາສື່ ວນທີື່ເທົື່າກັນ, ແຕື່ ໂດຍທົື່ວໄປແມື່ ຍິງຈະນອນຢູື່ ໃນຊັນທີ
ິ ື່ ສ
ີ າຄັນ ປະກອບດໍ້ວຍ:
ແຮງງານ (UNDP n.d). ສະຖິຕທ
•

ັ ຄື່ າແຮງງານແມື່ ນ
ສື່ ວນແບື່ ງໃນດໍ້ານຄື່ າຈ ໍ້າງແຮງງານຂອງແມື່ ຍິງ ແມື່ ນຕື່ າ ໃນທຸກຂະແໜງການຄ 35%, ແລະ 65% ຂອງກາມະກອນຄອບຄົວທີື່ບື່ ໄດໍ້ຮບ

•

ແມື່ ຍິງ.
ໍ້
ໍ້ ື່ ຕື່ າກວື່ າຂອງຕະຫລາດການຈ ໍ້າງງານທີື່ກວມ 64% ຂອງກາມະກອນໃນອາຊີບຂັນພ
ໍ້ ນຖານ
ໂດຍທົື່ວໄປ, ແມື່ ຍິງກວມຂັນທີ
ແລະ 63% ຂອງກາມະກອນ
ື່
ໃນຂະແໜງບລິການ, ຮໍ້ານຄໍ້າ ແລະ ຂາຍເຄອງ.

•

ໍ້ ງການປກ
ົ ປອ
ໍ້ ງທາງສັງຄົມທີື່ໃຫໍ້ແກື່ ກາມະກອນໃນຂະ
ໍ້ າຍແມື່ ນກາມະກອນສື່ ວນໃຫຍື່ ໃນຂະແໜງການຕາມຮູ ບແບບ ແລະ ດັື່ງນັນໍ້ ຈື່ ງສາມາດເຂົາເຖິ
ຜູ ຊ
ແໜງການຕາມຮູ ບແບບ.

•
•
•
•
•
•

ັ ຜູ ໍ້ຊາຍມີຈານວນ 2,5 ເທົື່າ ຫລາຍກວື່ າພະນັກງານທີື່ເປນ
ັ ຜູ ໍ້ຍິງຕາມການສາຫລວດທີື່ຢູື່ ອາໄສຂອງລາວໃນປີ 2015.
ຈານວນຂອງພະນັກງານຂອງລັດທີື່ເປນ
ແມື່ ຍິງກວມກວື່ າ 90% ຂອງຊາວຄໍ້າຂາຍໃນຕະຫລາດອາຫານສົດໃນທົື່ວປະເທດ (UNWomen 2017).
ໍ້ າຍ ທີື່ມີຮອດ 85% (ຫໍ້ອງການສະຖິຕລ
ິ າວ 2015).
ໃນກິດຈະກາຕື່ າງໆດໍ້ານການກື່ ສໍ້າງ ແລະ ໂຍທາການຈ ໍ້າງງານສື່ ວນໃຫຍື່ ແມື່ ນຜູ ຊ
ໍ້
ື່
ື່
ື່
ື່
ໍ້ າຍໃຊໍ້ (0,6 ຊົວໂມງ) (UNDP n.d).
ແມື່ ຍິງ ໃຊໍ້ເວລາ 4 ເທົາ ເຮັດວຽກເຮອນໃນແຕື່ ລະມ (2,6 ຊົວໂມງ) ທີຜູ ຊ

ັ ແມື່ ຍິງ ໂດຍສະເລື່ ຍ ໄດໍ້ຮັບຄື່ າຈ ໍ້າງ ພຽງສອງສື່ ວນສາມ ຂອງກາມະກອນຜູ ຊ
ໍ້ າຍ ໄດໍ້ຮບ
ັ (ທະນາຄານໂລກ 2017).
ກາມະກອນທີື່ເປນ
ື່
ື່
ໍ້
ໍ້ ກຢູື່ ໃນພາວະ
ນອກຈາກນັນ, ພວກແມື່ ຍິງ ຍັງມີທື່າອື່ ຽງທີຈະອົບພະຍົບໄປຊອກວຽກໃນໄວທີນໍ້ອຍກວື່ າພວກຜູ ໍ້ຊາຍຫລາຍ, ອັນເຮັດໃຫໍ້ພວກເຂົາເຈົາຕົ
ສື່ ຽງ. ອາຍຸ ສະເລື່ ຍຂອງແຮງງານແມື່ ຍິງຍໍ້າຍຖິື່ນແມື່ ນ 16,5 ປີ ແລະ ສາລັບແຮງງານຊາຍ ແມື່ ນ 21 ປີ. 63% ຂອງແຮງງານແມື່ ຍິງຍໍ້າຍຖິື່ນມີອາຍຸ ຕື່ າກວື່ າ
16 ປີ, ແລະ ມີພຽງ 14% ຂອງແຮງງານຊາຍທີື່ມີອາຍຸ ຕື່ າກວື່ າ 16 ປີ (UNDP n.d).

•

•

ໍ້ າຍທີື່ມີສະຖານະການແຕື່ ງງານຄກັນໃນ 6 ຈາກ 21
ອີງຕາມການສກສາຂອງທະນາຄານໂລກ, ມີຄວາມແຕກຕື່ າງດໍ້ານກົດໝາຍສາລັບແມື່ ຍິງ ແລະ ຜູ ຊ
ັ ຜູ ໍ້ປະກອບການໃນ ສ.ປ.ປ. ລາວ (ທະນາຄານສາກົນເພື່ ອການກື່ ສໍ້າງຄນໃໝື່
ິ ສາລັບການຈ ໍ້າງງານທີື່ເທົື່າທຽມກັນຂອງແມື່ ຍິງ ແລະ ການເປນ
ຂົງເຂດທີື່ວິກດ
ແລະ ການພັດທະນາ / ທະນາຄານໂລກ 2015).
ໍ້ ງການເງ ິນ ແລະ ສິນເຊື່ ອເປນ
ັ ອຸ ປະສັກທີື່ສາຄັນຕື່ ຄວາມສາເລັດທາງເສດຖະກິດຂອງຕົນ
ແມື່ ຄໍ້າຂາຍເຄື່ ອງຢູື່ຕະຫລາດໃນວຽງຈັນລາຍງານວື່ າການເຂົາເຖິ
(UNWomen 2017).

ຄວາມແຕກຕື່ າງບົດບາດຍິງ-ຊາຍໃນຂົງເຂດການສກສາ ແນື່ ນອນມີສື່ວນເຮັດໃຫໍ້ ເກີດຄວາມແຕກຕື່ າງທາງບົດບາດຍິງ-ຊາຍ ດໍ້ານການຈ ໍ້າງງານໃນ ສ.ປ.ປ. ລາວ ແລະ
ໍ້ ຮບ
ັ ໄຈປະກອບສື່ ວນອື່ ນອີກທີື່ຈະ
ັ ການບັນຈຸໄວໍ້ໃນຮື່ າງຍຸ ດທະສາດແຫື່ ງຊາດເພື່ ອການເຕີບໂຕສີຂຽວ. ເຖິງແນວໃດກຕາມ, ຍັງມີປດ
ການແກໍ້ໄຂບັນຫາຊື່ ອງຫວື່ າງນີໄດໍ້
ໍ້ ງ ຖໍ້າແມື່ ຍິງ ແລະ ຜູ ຊ
ໍ້ າຍ ຈະສາມາດບັນລຸ ຄວາມສາມາດບົື່ມຊໍ້ອນເຕັມທີື່ຂອງຕົນທີື່ປະກອບດໍ້ວຍ:
ຕໍ້ອງເວົາເຖິ
1.

ໍ້ ງທີື່ບື່ ເທົື່າທຽມກັນ ແລະ ການຄວບຄຸ ມຊັບພະຍາກອນ ແລະ ເຄື່ ອງມ ການຜະລິດ ຈາກັດ ໂອກາດທາງເສດຖະກິດ ຂອງ
ບົດບາດຍິງ-ຊາຍ ແລະ ການເຂົາເຖິ
ໍ້ ງເຄື່ ອງມການກະສິກາ ແລະ ສິນເຊື່ ອທີື່ໜໍ້ອຍກວື່ າ, ຊື່ ງສົື່ງຜົນກະທົບຕື່ ຜະລິດຕະພາບຂອງເຂົາເຈົາເຖິ
ໍ້ ງວື່ າ ຈະມີ
ແມື່ ຍິງ. ຕົວຢື່າງ, ແມື່ ຍິງມີທາງເຂົາເຖິ
ິ ຊື່ ອງຫວື່ າງລະຫວື່ າງກົດໝາຍຈາຮີດປະເພນີກບ
ັ ກົດໝາຍສະໄໝໃໝື່ ໃນການນາໃຊໍ້ທື່ ດິ
ີ ນ ແລະ ການ
ບົດບາດສາຄັນໃນການກະສິກາກຕາມ. ການປດ
ໍ້
ັ ເຈົາຂອງຊັ
ຫລຸ ດຜື່ອນຊື່ ອງຫວື່ າງດໍ້ານບົດບາດຍິງ-ຊາຍ/ຊົນເຜົື່າ/ພູ ມສາດຕື່ ຄວາມເປນ
ບສິນຈະຊື່ ວຍໃຫໍ້ຊຸມຊົນຊົນນະບົດທີື່ທຸກຍາກ, ຊົນເຜົື່າ, ແລະ ແມື່ ຍິງ
ໍ້ ງໂອກາດທາງເສດຖະກິດໄດໍ້ຫລາຍຂນໍ້ (Youn 2018). ນອກຈາກນັນມັ
ໍ້ ນຍັງແມື່ ນເລື່ ອງສາຄັນທີື່ການຝກອົບຮົມ ແລະ ການຂະຫຍາຍ
ໃຫໍ້ສາມາດເຂົາເຖິ

ໍ້ ງໄດໍ້ສາລັບທັງຜູ ຊ
ໍ້
ໍ້ າຍ ແລະ ແມື່ ຍິງໂດຍຄານງເຖິງບົດບາດໃນຕື່ ອງໂສໍ້ມູນຄື່ າທາງກະສິກາ, ປື່າໄມ,ໍ້ ແລະ ການລໍ້ຽງສັດນາ.
ການຝກອົບຮົມຕໍ້ອງສາມາດເຂົາເຖິ
2. ອັດຕາສື່ ວນທີື່ສາຄັນຂອງຜົນງານຂອງແມື່ ຍິງມັກຖກຕີລາຄາຕື່ າ ແລະ ບື່ ຄື່ ອຍສັງເກດເຫັນ. ໃນ ສປປ ລາວ 65% ຂອງກາມະກອນຄອບຄົວທີື່ບື່ ໄດໍ້ຄື່າຈ ໍ້າງ
ໍ້ າຍ. ວຽກງານດູແລຄົນ ມີບດ
ົ ບາດໃຈກາງ ໃນການຍູ ແໍ້ ຮງການ
ແມື່ ນ ແມື່ ຍິງ ແລະ ແມື່ ຍິງ ໃຊໍ້ເວລາ 4 ເທົື່າ ເຮັດວຽກເຮອນໃນແຕື່ ລະມ ໍ້ ຫລາຍກວື່ າຜູ ຊ

ຂະຫຍາຍໂຕທາງເສດຖະກິດ, ບື່ ວື່ າມັນຈະສະໜອງໂດຍຄົນໃນຄອບຄົວ ຫລ ກາມະກອນເຮັດວຽກເຮອນກຕາມ, ແຕື່ ມູນຄື່ າ ຂອງມັນ ກບື່ ຄື່ ອຍໄດໍ້ຮັບ
ໍ້ ກາມະກອນເຮັດວຽກເຮອນ ແລະ ຄົນໃນເຮອນ ທີື່ບື່ ໄດໍ້ຮບ
ໍ້ ງການປກ
ົ ປອ
ໍ້ ງທາງສັງຄົມທີື່ກາ
ັ ຄື່ າຈ ໍ້າງ ບື່ ສາມາດເຂົາເຖິ
ການຮັບຮູ ໍ້ ຫລ ທົດແທນຕາມນັນ.
ມະກອນໃນຂະແໜງການຕາມຮູ ບແບບໄດໍ້ຮັບ, ເຮັດໃຫໍ້ເຂົາເຈົາໍ້ ຢູື່ ໃນຄວາມສື່ ຽງຂອງຄວາມທຸກຍາກ. ການລົງທນໃນການດູແລ ແລະ ໂຄງລື່ າງ ທີື່ສະໜັບ

ສະໜູນ ແລະ ການຕິດຕາມມູນຄື່ າທາງເສດຖະກິດຂອງວຽກງານການດູແລ3 ສາມາດຊື່ ວຍສົື່ງເສີມການຂະຫຍາຍໂຕທາງເສດຖະກິດ ແລະ ຄວາມສະເໝີ
ພາບດໍ້ານບົດບາດຍິງ-ຊາຍ (Slaughter 2016).
ໍ້ ງການສກສາໄປຈົນຮອດ
ັ ໂຕຈາກັດຕື່ ແມື່ ຍິງ ແລະ ຜູ ໍ້ຊາຍ. ຈາກການເຂົາເຖິ
ົ
3. ທັດສະນະຄະຕິທື່ ວໄປ
ດໍ້ານບົດບາດຍິງ-ຊາຍ, ມົນທິນ ແລະ ຄວາມຮຸນແຮງເປນ
ໍ້ ງ ແລະ ດາເນີນການແບື່ ງວຽກໃນເຮອນ, ທັດສະນະທາງສັງຄົມ, ແລະ ຄວາມຄາດ
ໂອກາດການຈ ໍ້າງງານປະເພດຕື່ າງໆ ຜູ ໍ້ຊາຍ ແລະ ແມື່ ຍິງ ສາມາດເຂົາເຖິ
ໍ້ າຍ ແລະ ແມື່ ຍິງ ແລະ ວິທກ
ີ ານໃຊໍ້ເວລາ. ແນວໃດກຕາມ, ບົດບາດຍິງ-ຊາຍບື່ ໄດໍ້ຄົງທີື່ ມັນປື່ຽນແປງ
ຫວັງຕື່ າງໆໄດໍ້ສາໍ້ ງສັນໂອກາດທາງເສດຖະກິດຂອງຜູ ຊ
ັ ໄປຕະຫລອດເວລາ. ເຖິງຈະມີການຕື່ ຕໍ້ານຕື່ ຄວາມປື່ຽນແປງທາງສັງຄົມ ແລະ ວັດທະນະທາ ຈານວນໜື່ ງ, ວັດທະນະທາຕື່ າງໆກວິວດ
ັ ຢູື່ຢື່າງຕື່
ແລະ ວິວດ

ໍ້ ນຈື່ ງມີໂອກາດສາລັບຜູ ກ
ໍ້ ານົດນະໂຍບາຍ ແລະ ປະຊາຊົນທີື່ຈະປະເຊີນໜໍ້າກັບທັດສະນະຄະຕິ ທີື່ບື່ ດີ ແລະ ສໍ້າງເສດຖະກິດທີື່ມີສື່ວນຮື່ ວມ
ເນື່ ອງ, ດັື່ງນັນມັ
ື່
ື່
ແລະ ສັງຄົມທີມີການຊື່ ວຍເຫລອຊງກັນ ແລະ ກັນ.

ບົດ ບາດຍິງ -ຊາຍ ແລະ ການສ ກສາ & ສາທາລະນະສຸ ກ
ໍ້ ງການບລິການທາງດໍ້ານ ສາທາລະນະສຸ ກ ແລະ ການສກສາ ສາລັບແມື່ ຍິງ ແລະ ເດັກຍິງ ໃນ ສປປ ລາວ ແມື່ ນມີຊື່ອງຫວື່ າງທີື່ຫລວງຫລາຍ ເຊີື່ງສົື່ງຜົນ
ການເຂົາເຖີ
ົ ປື່ອຍຕົນເອງອອກຈາກຄວາມທຸກຍາກ. ຊື່ ອງຫວື່ າງຂອງ
ິ ທີື່ດີ ແລະ ໂອກາດໃນການປດ
ກະທົບໄລຍະຍາວທາງດໍ້ານການຈາກັດໂອກາດ, ການມີຄຸນນະພາບຊີວດ
ໍ້ ງການສກສາ ໃນ ສປປ ລາວ ແມື່ ນມີຢື່ ູ 3 ລະດັບການສກສາ. ເຖີງແນວໃດກື່ ຕາມ, ບັນດາສິື່ງທໍ້າທາຍໃນຂະແຫນງການສກສາຍັງແມື່ ນ
ບົດບາດຍິງ-ຊາຍໃນການເຂົາເຖີ

ື່ ງບູລມ
ໍ້
ໍ້ ດທະຍົມຕອນປາຍ ແລະ ການສກສາ
ິ ະສິດສື່ ວນໃຫື່ ຍຍັງແມື່ ນການສກສາຂອງຜູ ໍ້ຊາຍ, ໂດຍສະເພາະໃນຂັນມັ
ການຄັດເລອກຄົນໃນຄອບຄົວເພື່ ອເຂົາຮຽນເຊີ
ໍ້ ງ (UNDP). ຄວາມທຸກຍາກ ແລະ ຄວາມສາມາດໃນການເຂົາເຖີ
ໍ້ ງ ແມື່ ນປດ
ັ ໄຈສາຄັນຫລັກ. ການແຕື່ ງງານກື່ ອນໄວຍັງສົື່ງຜົນສະທໍ້ອນທາງລົບຕື່ ໂອກາດທາງດໍ້ານ
ຂັນສູ
ໍ້ ື່ ງສື່ ວນສີບແມື່ ນແຕື່ ງງານກື່ ອນ ອາຍຸ 15 ປີ (UNDP).
ການສກສາ ແລະ ເສດຖະກິດ ຂອງ ແມື່ ຍິງ. ໜື່ ງສື່ ວນສາມ ຂອງແມື່ ຍິງແຕື່ ງງານກື່ ອນອາຍຸ 18 ປີ ແລະ ໃນນັນໜ
ີ ານເກີດລູກກື່ ອນອາຍຸ 18 ປີ
ການແຕື່ ງງານກື່ ອນໄວຍັງພາໃຫໍ້ເກີດມີການຖພາກື່ ອນໄວ, ເຊີື່ງອີງຕາມຜົນສາຫລວດເຫັນວື່ າ 19.4% ຂອງແມື່ ຍິງໃນໄວຈະເລີນພັນໄດໍ້ມກ
(UNDP n.d.).
ໍ້ ຍັງມີຊື່ອງຫວື່ າງທາງດໍ້ານການພັດທະນາສີມອາຊີບ, ການຝກອົບຮົມ ແລະ ການສໍ້າງຄວາມສາມາດ. ການຝກອົບຮົມຫລາຍຫລັກສູດ ແມື່ ນເປີດຮັບ ທັງ
ນອກຈາກນັນ,
ໍ້
ັ ຈິງແມື່ ຍິງແມື່ ນບື່ ສາມາດເຂົາຮຽນໄດໍ້
ັ ແມື່ ຍິງ. ຕົວຢື່າງ,
ໍ້ ນວື່ າ ມີຄວາມຈາກັດດໍ້ານບົດບາດ ແລະ ການຄາດຫວັງຂອງການເປນ
ເພດຍິງ ແລະ ຊາຍ, ແຕື່ ໃນຄວາມເປນ
ຍອ
ໍ້
ໍ້
ໍ້ າຍ.
ພະນັກງານລັດທັງຫມົດທີື່ຮຽນໃນຂັນປະລິ
ນຍາໂທໃນ ສປປ ລາວ ແມື່ ນ 88% ແລະ 86% ຂອງພະນັກງານທີື່ຮຽນໃນຂັນປະລິ
ນຍາໂທຢູື່ ຕື່ າງປະເທດ ແມື່ ນຜູ ຊ
ັ ແມື່ , ເປນ
ັ ພັນລະຍາ ແລະ ເປນ
ັ ພະນັກງານທີື່ດີໃນເວລາດຽວກັນ, ເຊີື່ງມັນເຮັດໃຫໍ້ມີເວລາຈາກັດ ທີື່ຈະໄປເຂົາໍ້
ແມື່ ຍິງຕໍ້ອງໄດໍ້ເຮັດຫນໍ້າທີື່ຫລາຍດໍ້ານ ເຊັື່ນ: ເປນ
ັ ໄຈຫລັກເພື່ ອເຮັດໃຫໍ້ແມື່ ຍິງໃນ ສປປ ລາວ ສາມາດມີສື່ວນຮື່ ວມ
ຮຽນຝກອົບຮົມໃນຫລັກສູ ດຕື່ າງໆ (Youn 2018). ການສະຫນັບສະຫນູນຈາກຄອບຄົວ ແມື່ ນປດ
ໍ້
ແລະ ເຂົາຮຽນຝ
ກອົບຮົມໃນຫລັກສູ ດຕື່ າງໆຈົນຈົບໄດໍ້, ເຖີງຢື່າງໃດກື່ ຕາມ, ແມື່ ຍິງທີື່ຢູື່ ເຂດຊົນນະບົດ, ແມື່ ນບື່ ສາມາດຊອກຫາການສະຫນັບສະຫນູນດັື່ງກື່ າວໄດໍ້ເພື່ ອ
ເຮັດໃຫໍ້ສາມາດໄດໍ້ຮັບຜົນປະໂຫຍດຈາກບັນດາໂອກາດໃນການຝກອົບຮົມ (Youn 2018).
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ັ ຄື່າຈ ໍ້າງ ຢູື່ທີື່ປະມານ 10 ໂກດ ໂດລາ ໃນທົື່ື່ ວໂລກ.
ບົດລາຍງານ ປ ີ 2015 ໂດຍ McKinsey ທີື່ຮຽກວື່າ ພະລັງຂອງຄວາມສະເໝີພາບ, ຄາດຄະເນມູນຄື່າ ຂອງການດູແລຄົນ ທີື່ບື່ ໄດໍ້ຮບ

ັ ການແກໍ້ໄຂ, ໂດຍສະເພາະ
ໃນຂະແຫນງສາທາລະນະສຸ ກ, ຍັງມີຫລາຍບັນຫາກື່ ຽວຂໍ້ອງກັບສາທາລະນະສຸ ກທີື່ສົື່ງຜົນກະທົບ ຕື່ ແມື່ ຍິງ ໃນ ສປປ ລາວ ເຊີື່ງຕໍ້ອງໄດໍ້ຮບ
ື່
ື່
ີ ວ
ົ ເລກຄວາມຄບຫນໍ້າທີດີກື່ຽວກັບການຫລຸ ດລົງ ຂອງ ອັດຕາ
ແມື່ ນບັນດາບັນຫາທີກື່ ຽວຂໍ້ອງກັບ ໂພຊະນາການ ແລະ ສຸ ຂະພາບໄວຈະເລີນພັນ. ເຖີງແມື່ ນວື່ າ, ໄດໍ້ມຕ
ການຕາຍຂອງ ແມື່ ແລະ ເດັກ, ແຕື່ ວື່ າອັດຕາດັື່ງກື່ າວ ຍັງຢູື່ ໃນລະດັບສູ ງ ເຊີື່ງແມື່ ນ 220 ຕື່ 100,000 ຂອງເດັກເກີດໃຫມື່ (World Bank 2017). ການແຕື່ ງງານ
ກື່ ອນໄວ ແລະ ການຖພາກື່ ອນໄວ ຍັງສໍ້າງຄວາມສື່ ຽງຕື່ ກັບສຸ ຂະພາບ ຂອງ ແມື່ ແລະ ເດັກ (Asian Development Bank and The International Bank for
ໍ້
ັ ວົງຈອນ ທີື່ມີການຫມູນວຽນແບບບື່
Reconstruction and Development/The World Bank 2012). ມີຫລັກຖານທີື່ຊີໃຫໍ້ເຫັ
ນວື່ າ ວົງຈອນດັື່ງກື່ າວແມື່ ນເປນ
ັ ໄຈພາໃຫໍ້ມີການແຕື່ ງການ
ສາມາດທັບມ ໍ້າງອອກມາໄດໍ້, ໂດຍສະເພາະ ແມື່ ນຢູື່ ບື່ ອນທີື່ມີການສກສາຕື່ າ, ຄວາມເຊື່ ອທາງສັງຄົມ ແລະ ຄວາມທຸກຍາກ ແມື່ ນບັນດາ ປດ
ື່
ື່
ື່
ື່
ັ ເຫດຜົນ ແລະ ສົງຜົນໃຫໍ້ໄດໍ້ຮບ
ັ ການສກສາໃນລະດັບຕາ ແລະ ຢູື່ ໃນວົງຈອນຄວາມທຸກຍາກທີື່ສາມາດສບຕື່ ໄປ
ກື່ ອນໄວ ແລະ ບມີການວາງແຜນຄອບຄົວ, ເຊີງເປນ
ໍ້ ໜື່ ງສູື່ ລຸ ນ
ໍ້ ຕື່ ໄປ (Asian Development Bank and The International Bank for Reconstruction and Development/The World Bank 2012).
ຈາກລຸ ນ

ບັນຫາໂພຊະນາການ ຍັງແມື່ ນສິື່ງທໍ້າທາຍທີື່ສາຄັນ ໃຫໍ້ແກື່ ສປປ ລາວ, 1/5 ຂອງປະຊາກອນແມື່ ນ ຢູື່ ໃນເກນຂາດໂພຊະນາການ (UNDP, 2015). ເດັກທີື່ມີຄວາມ
ົ ເລກຢູື່ ໃນລະດັບສູງ ສາລັບເດັກ ທີື່ມີອາຍຸ 5 ປີ ລົງມາ ໃນສປປ ລາວ, ແລະ ເດັກທີື່ບື່ ສູ ງຕາມມາດຕະຖານຈາກແມື່ ທີື່ບື່ ໄດໍ້ຮບ
ັ
ສູ ງຕື່ າກວື່ າມາດຕະຖານແມື່ ນຍັງມີຕວ
ື່
ື່
ື່
ໍ້
ໍ້
ັ ການສກສາຂັນມັດທະຍົມສກສາ ຫລ ການສກສາຂັນສູງ (Youn 2018). ຄວາມທຸກຍາກ
ການສກສາແມື່ ນ ມີຫລາຍກວື່ າ 4 ເທົາ ຂອງ ເດັກທີມາຈາກແມື່ ທີໄດໍ້ຮບ

ົ ກະທົບຕື່ ກັບໂພຊະນາການຂອງ ແມື່ ແລະ ສຸ ຂະພາບຈະເລີນພັນ ແລະ ສົື່ງຜົນກະທົບຕື່ ສຸ ຂະພາບຂອງເດັກ ແລະ ໂອກາດເພື່ ອຫລຸ ດພົນໍ້
ແລະ ຂາດແຄນອາຫານມີຜນ
ໍ້
ອອກຈາກຄວາມທຸກຍາກ ໃນລຸ ໍ້ນຕື່ ໄປ. ໃນການພັດທະນາໃນຮູ ບແບບເສດຖະກິດສີຂຽວ, ຕໍ້ອງມີການເຫນັນຫນັ
ກການໃຫໍ້ບລິການທາງດໍ້ານສາທາລະນາສຸ ກ ແລະ
ັ ປດ
ັ ໄຈສາຄັນຫລັກ ໃນການທາລາຍໂຄງສໍ້າງຄວາມບື່ ສະເໝີພາບທາງດໍ້ານຍິງ - ຊາຍໃນສັງຄົມ.
ການສກສາ ໃຫໍ້ແກື່ ປະຊາຊົນຢື່າງສະເໝີພາບກັນ ເຊີື່ງມັນເປນ

ບົດ ບາດຍິງ -ຊາຍ ແລະ ສິື່ງແວດລໍ້ອ ມ
ໍ້ າຍຕື່ າງກື່ ມີບາດກໍ້າວທີື່ຕື່ າງກັນໃນການປະຕິບດ
ັ ກັບສິື່ງແວດລໍ້ອມ ແລະ ພວກເຂົາກື່ ໄດໍ້ຮັບຜົນກະທົບທີື່ແຕກຕື່ າງກັນຈາກມົນລະພິດ ແລະ ການ
ແມື່ ຍິງ ແລະ ຜູ ຊ
ບລິຫານ ຊັບພະຍາກອນທາມະຊາດ ທີື່ບື່ ມີຄວາມຍນຍົງ (ເຊີື່ງອາດມີຄວາມແຕກຕື່ າງກັນ ອີງຕາມສະພາບເສດຖະກິດ- ສັງຄົມ). ທັງແມື່ ຍິງ ແລະ ຜູ ໍ້ຊາຍ ຕື່ າງກື່ ນາໃຊໍ້
ັ ສິື່ງສາຄັນທີື່ການພັດທະນາແບບ
ຊັບພະຍາກອນທາມະຊາດ ແລະ ອາໄສສິື່ງແວດລໍ້ອມໃນລັກສະນະທີື່ຕື່ າງກັນ ອີງຕາມບົດບາດຍິງ-ຊາຍຂອງພວກເຂົາ, ເຊີື່ງວື່ າ ມັນເປນ
ໍ້ ວຍ. ໃນປະເດັນດັື່ງກື່ າວແມື່ ນມີທງັ ບັນດາສີື່ງທໍ້າທາຍ ແລະ ໂອກາດ ຄດັື່ງນີ:ໍ້
ັ ໄຈເຫລົື່ານີດໍ້
ີ ານພິຈາລະນາ ປດ
ສີຂຽວ ຕໍ້ອງໄດໍ້ມກ
•

•

•

•

•

ໍ້ າຍ ຖໍ້າທຽບໃສື່ ບົດບາດໃນຄົວ
ການເຈັບປື່ວຍ ແລະ ພະຍາດ ເຊີື່ງແມື່ ນຜົນຈາກ ຄວັນທີື່ມາຈາກການແຕື່ ງກິນ, ເຊີື່ງສົື່ງຜົນກະທົບຕື່ ແມື່ ຍິງ ຫລາຍກວື່ າຜູ ຊ
ື່
ື່
ເຮອນ (World Bank 2017). ມົນລະພິດພາຍໃນຕກອາຄານ ສົງຜົນກະທົບຢື່າງສູ ງ ຕສຸ ຂະພາບແມື່ ຍິງ ແລະ ເດັກ ໃນ ສປປ ລາວ. ອີງຕາມຄວາມ
ັ ປື່ຽນສະພາບແວດລໍ້ອມໂດຍລວມໄດໍ້ເປນ
ັ ຢື່າງດີ.
ິ ທິພນ
ົ ຫລັກໃນຍຸ ດທະສາດການປບ
ຮັບຜິດຊອບ ໃນຄົວເຮອນ ແລະ ຊຸມຊົມ, ແມື່ ຍິງແມື່ ນຜູ ໍ້ທີື່ມີອດ
ໍ້ ນເພື່ ອການອົບອຸື່ ນເຮອນ ແລະ ການແຕື່ ງກິນສາລັບ ຄົວເຮອນ, ເຊີື່ງຈະສົື່ງຜົນດີຕື່ ກັບທັງ ຄອບຄົວ
ັ ປື່ຽນການນາໃຊໍ້ປະເພດນາມັ
ຕົວຢື່າງ, ແມື່ ຍິງສາມາດ ປບ
ັ ພະຍາກອນທາມະຊາດ ແລະ ຫລຸ ດຜື່ອນການທາລາຍແກັດເຮອນແກໍ້ວ (ADB 2012).
ແລະ ສະພາບແວດລໍ້ອມໂດຍການຫລຸ ດຜື່ອນການນາໃຊໍ້ຊບ
ໍ້ ື່ ແຮື່ ແລະ ເຂື່ ອນໄຟຟາໍ້ ແມື່ ນໄດໍ້ປະກອບສື່ ວນສາຄັນ ເຂົາໃນການພັ
ໍ້
ທຸລະກິດກື່ ຽວກັບການນາໃຊໍ້ ຊັບພະຍາກອນທາມະຊາດ ເຊັື່ນ ການຂຸ ດຄົນບ
ດທະນາ

ໍ້ ື່ ດິນ, ສູ ນເສຍຊັບພະຍາກອນ, ບື່ ສາມາດຄາປະກັ
ໍ້
ທາງດໍ້ານເສດຖະກິດ, ແຕື່ ໃນເວລາດຽວກັນກື່ ສໍ້າງໃຫໍ້ມີຄວາມສື່ ຽງດໍ້ານການສູ ນເສຍເນອທີ
ນດໍ້ານສະບຽງ
ື່
ໍ້
ື່
ື່
ັ ໄຈ
ອາຫານ ແລະ ພາໃຫໍ້ເກີດຄວາມປຽນແປງດໍ້ານທນທາງເສດຖະກິດສັງຄົມ (World Bank Group 2012). ເຊີງທັງຫມົດນີແມື່ ນຕື່ າງກແມື່ ນບັນດາ ປດ
ສາຄັນ ຂອງ ບົດບາດຍິງ-ຊາຍ.
ໍ້
ັ ຜົນມາຈາກການປື່ຽນແປງດິນຟາໍ້ ອາກາດ (UN Environment
ໄພນາຖວໍ້
ມໄດໍ້ສົື່ງຜົນກະທົບຢື່າງຮຸ ນແຮງໃຫໍ້ແກື່ ສປປ ລາວ ໃນຫລາຍປີຜື່ານມາເຊີື່ງເປນ
ໍ້
ໍ້ າຍ ແລະ ແມື່ ຍິງ ໄດໍ້ຮບ
ັ ຜົນກະທົບຈາກໄພນາຖວໍ້ມໃນລັ
2017). ຜູ ຊ
ກສະນະທີື່ແຕກຕື່ າງກັນ. ອີງຕາມບົດບາດ ຂອງແມື່ ຍິງໃນຄົວເຮອນ ແລະ ຫນໍ້າທີື່ໃນ

ໍ້
ັ ຜົນກະທົບຫລາຍກວື່ າຫມູື່ ໃນເວລາມີໄຟນາຖວໍ້
ການເບີື່ງແຍງສະມາຊິກຄອບຄົວ ແລະ ຫນໍ້າທີື່ໃນຫນໍ້າວຽກທີື່ບື່ ອນເຮັດວຽກ, ເຫັນວື່ າແມື່ ຍິງອາດໄດໍ້ຮບ
ມ.
ັ ເຂດໃນເມອງ ຫລ ຊົນນະບົດ, ຄົວເຮອນທີື່ມີລາຍຮັບຕື່ າມັກຈະເປນ
ັ ຜູ ທ
ໍ້ ື່ ໄດໍ້
ີ ຮບ
ັ ຜົນກະທົບຫລາຍກວື່ າໃນເວລາມີໄພທາມະຊາດ (DCED
ບື່ ວື່ າຈະເປນ

ົ ລະຜິດ ແລະ ມີສະພາບສຸ ຂາພິບານທີື່ບື່ ໄດໍ້ມາດຖານ ແລະ ເຮັດວຽກໃນໂຮງງານ ທີື່ບື່ ມີ
2012). ພວກເຂົາສື່ ວນໃຫື່ ຍມັກຈະອາໄສ ຢູື່ ໃນສະຖານທີື່ມີມນ
ໍ້ ື່ ແຮື່ ສື່ ວນໃຫື່ ຍມີຄວາມຮູ ໍ້ຈາກັດກື່ ຽວກັບສຸ ຂະພາບ, ຄວາມ
ົ ປອ
ໍ້ ງຢື່າງປອດໄພຈາກສານເຄມີອນ
ັ ຕະລາຍ. ຕົວຢື່າງໃນ ສປປ ລາວ, ແຮງງານຂຸດຄົນບ
ການປກ
ື່
ັ ຜູ ໍ້ໄດໍ້ ສາພັດກັບສານເຄມີໂດຍບື່ ມີ
ປອດໄພ ແລະ ຄວາມສື່ ຽງທາງດໍ້ານສະພາບແວດລໍ້ອມໃນສະຖານທີເຮັດວຽກ ແລະ ແມື່ ຍິງສື່ ວນໃຫື່ ຍມັກຈະເປນ
ໍ້ ງກັນຍໍ້ອນ ການປະສົມທາດເຄມີ ແລະ ຖກອາຍລະເຫີຍຄວາມຮໍ້ອນ ໃນເວລາແຕື່ ງກິນຢູື່ບໍ້ານ (Youn 2018).
ເຄື່ ອງມປອ
ື່
ໍ້ າຍ ມີແນວໂນໍ້ມ ໃນການນາໃຊໍ້ ຊັບພະຍາກອນຫລາຍກວື່ າ ແລະ ດາລົງຊີວດ
ິ ຢູື່ ແບບບື່ ຍນຍົງ ກວື່ າແມື່ ຍິງ, ບື່ ວື່ າພວກເຂົາຈະຮັື່ງມີ ຫລ
ໃນທົວໂລກ, ຜູ ຊ
ໍ້ ື່ ອງອຸ ປະໂພກ ຫລາຍກວື່ າ 80 ເປເີ ຊັນ, ແຕື່ ຜູ ໍ້ຊາຍ
ັ ຜູ ຕ
ໍ້ ດ
ັ ສິນໃຈໃນການຊເຄ
ທຸກຍາກ (DCED 2012). ໃນການສາຫລວດໜື່ ງໄດໍ້ຄາດຄະເນວື່ າ ແມື່ ຍິງ ເປນ

ັ ຜູ ໍ້ຕັດສິນໃຈ ໃນການຊ ໍ້
ໃຊໍ້ຈື່າຍຫລາຍກວື່ າ 80 ເປເີ ຊັນ ຂອງລາຍຮັບຄົວເຮອນ (DCED 2012). ໃນບັນດາປະເທດທີື່ຮັື່ງມີ, ແມື່ ຍິງ ມີແນວໂນໍ້ມທີື່ຈະເປນ
ົ ມາຈາກ ລະດັບຂອງລາຍຮັບ ແລະ ສະພາບສັງຄົມ, ແລະ
ເຄື່ ອງອຸ ປະໂພກ ຢື່າງມີເຫດຜົນຫລາຍກວື່ າ, ເຊີື່ງວື່ າ ການຕັດສິນໃຈເຫລົື່ານີ ໍ້ ແມື່ ນໄດໍ້ຮັບອິດທິພນ
ໍ້
ັ ໄຈໜື່ ງທີື່ສາຄັນ (DCED 2012). ໃນ ສປປ ລາວ, ການສໍ້າງຄວາມເຂົາໃຈກື່
ົ ໃນ
ເພດ ກື່ ແມື່ ນປດ
ຽວກັບ ພດຕິກາ ຂອງ ຜູ ໍ້ຊາຍ ແລະ ແມື່ ຍິງ ແລະ ອິດທິພນ

ັ ປດ
ັ ໄຈສາຄັນ ໃນແກື່ ການພັດທະນາສີຂຽວ, ເຊັື່ນ: ການສົື່ງເສີມໃຫໍ້ນາໃຊໍ້ ພະລັງງານສະອາດ, ການເລອກ
ການຕັດສິນໃຈໃຊໍ້ຈື່າຍເງ ິນຂອງພວກເຂົາ ຈະເປນ
ື່
ື່
ໃຊໍ້ພາຫະນະທີຍນຍົງ ແລະ ການຫລຸ ດຜື່ອນສິງເສດເຫລອ.

ໍ້ າ & ການຕັດ ສິນ ໃຈ
ບົດ ບາດຍິງ -ຊາຍ ແລະ ການເປັ ນ ຜູ ນ
ໍ້ ລິຫານ ແລະ ໃນຕາແຫນື່ ງທີື່ສາມາດຕັດສິນໃຈຕື່ ກັບອົງກອນທັງໃນພາກລັດ
ົ ເລກຈາກັດທີື່ມີສື່ວນຮື່ ວມໃນລະດັບຂັນບ
ຢູື່ ໃນທົື່ວໂລກ, ແມື່ ຍິງແມື່ ນກຸື່ ມຄົນທີື່ມີຕວ
ໍ້
ີ ດ
ິ ຢູື່ ໃນຕາແຫນື່ ງຜູ ໍ້ນາມັນຈະສາມາດສໍ້າງຜົນປະໂຫຍດ ແລະ
ແລະ ພາກເອກະຊົນ, ເຖີງແມື່ ນວື່ າຈະມີການສາຫລວດຢື່າງຫລວງຫລາຍຊີໃຫໍ້ເຫັ
ນວື່ າຖໍ້າແມື່ ຍິງໄດໍ້ມສ
ໍ້ ໍ້ນາໂດຍມີ
ີ ວາມຄບຫນໍ້າທີື່ສາຄັນຫລາຍດໍ້ານໃນການເປີດໂອກາດໃຫໍ້ແມື່ ຍິງສາມາດມີສດ
ິ ອານາດໃນຂັນຜູ
ຄວາມກໍ້າວຫນໍ້າ ຕື່ ກັບອົງກອນກື່ ຕາມ. ສປປ ລາວ ໄດໍ້ມຄ
ໍ້
ໍ້ ງຂອງລັດຖະບານແມື່ ຍິງແມື່ ນກວມເອົາຕື່ າກວື່ າ
ັ ຕົວແທນໃນສະພາແຫື່ ງຊາດ ແມື່ ນ 27.5% (UNDP n.d.). ຢື່າງໃດກື່ ຕາມ, ໃນຂັນການນ
ຕົວເລກແມື່ ຍິງທີື່ເປນ
າຂັນສູ
ໍ້
ັ ຜູ ໍ້ຊາຍ (Youn 2018). ໃນພາກເອກະຊົນ, 30% ຂອງທຸລະກິດ SMEs ໃນ ສປປ ລາວ ແມື່ ນມີເຈົາຂອງ
ັ ແມື່ ຍິງ ແລະ
5% ແລະ 89% ຂອງ ນາຍບໍ້ານ ແມື່ ນເປນ
ເປນ
ໍ້
ັ ເຈົາຂອງທຸ
ິ ື່ ໄດໍ້
ີ ມກ
ີ ານສາຫລວດຜື່ານມາ ກື່ ຽວກັບ
31% ຂອງວິສາຫະກິດທາງການທີື່ມີພະນັກງານຫລາຍກວື່ າ 5 ຄົນ ແມື່ ນແມື່ ຍິງເປນ
ລະກິດ (Youn 2018). ສະຖິຕທ
ໍ້ ລິຫານທຸລະກິດ ແມື່ ນບື່ ໄດໍ້ມກ
ີ ານລະບຸ ໄວໍ້ຈະແຈ ໍ້ງ, ແຕື່ ມີການຄາດຄະເນວື່ າ ຈະຢູື່ ໃນຕົວເລກປະມານ 24% ໃນປີ 20064.
ຕາແຫນື່ ງຂອງແມື່ ຍິງ ໃນຂັນບ

ໍ້
ັ ປຸ ງຊື່ ອງຫວື່ າງທາງດໍ້ານບົດບາດຍິງ-ຊາຍ ໃນຂັນການເປ
ັ ຜູ ໍ້ນາໃນ ສປປ ລາວ ຈະສາມາດຊື່ ວຍໃຫໍ້ມີຜນ
ົ ດີເພື່ ອການເຕີບໂຕແບບສີຂຽວ. ໃນບົດການສາ
ການປບ
ນ
ໍ້
ັ ຜູ ໍ້ນາໃນຫລາຍຮູ ບແບບໃຫໍ້ແກື່
ີ ານຊີໃຫໍ້ເຫັ
ິ ະສິດແກື່ ແມື່ ຍິງໃນຫລາຍຮູ ບແບບ ແລະ ການສົື່ງເສີມໂອກາດການເປນ
ຫລວດ ຂອງ OECD ໄດໍ້ມກ
ນວື່ າ ການໃຫໍ້ບູ ລມ

ໍ້
ັ ໄຈສາຄັນເພື່ ອການພັດທະນາການການປກ
ົ ຄອງ, ຫລຸ ດຜື່ອນການສລາດບັ
ັ ປຸ ງສະພາບແວດລໍ້ອມ
ແມື່ ຍິງແມື່ ນປດ
ງຫລວງ, ເພີື່ມຜົນງານ ແລະ ເພີື່ມຜົນກາໄລ ແລະ ປບ
ໍ້
ໍ້ ວມໃນຂັນການຕັ
ໍ້
ັ ຈານວນຫລາຍຂນກວື່
ແລະ ນະໂຍບາຍ ທາງດໍ້ານສັງຄົມ ຖໍ້າຫາກວື່ າແມື່ ຍິງສາມາດເຂົາຮື່
ດສິນໃຈໄດໍ້ເປນ
າເກົື່າ (OECD 2008).
ີ ໍ້
ີ ານພິຈາລະນາເພື່ ອສບຕື່ ເດີນຫນໍ້າການພັດທະນາ
ໃນການວິເຄາະ ທາງດໍ້ານເພດຍິງ - ຊາຍ ຕາມຂໍ້າງເທີງແມື່ ນໄດໍ້ຊໃຫໍ້ເຫັ
ນຫລາຍປະເດັນ ທີື່ ສປປ ລາວ ຕໍ້ອງໄດໍ້ມກ
ື່
ໍ້ ື່ ໄປ, ໂດຍສະເພາະແມື່ ນ ການເດີນເຂົາສູື່
ໍ້ ເສດຖະກິດສີຂຽວ. ການແກໍ້ໄຂບັນຫາທີກື່ ຽວຂໍ້ອງກັບ ໂຄງສໍ້າງສິື່ງທໍ້າທາຍທີື່ພາໃຫໍ້ ມີຄວາມຈາກັດຂອງຄວາມ
ໃນຂັນຕ
ັ ປຸ ງສິດສະເໝີພາບທາງດໍ້ານ ຍິງ - ຊາຍ, ແຕື່ ຈະຊື່ ວຍຜັກດັນໃຫໍ້ມີການເຕີບໂຕສີຂຽວ ແລະ ບັນລຸ ເປາໝາຍຂອງການປ
ົ ໍ້
ົ ປື່ອຍຕົນ
ສາມາດແມື່ ຍິງຈະບື່ ພຽງແຕື່ ຊື່ ວຍປບ
ດ
ັ ປະເທດດໍ້ອຍພັດທະນາ ແລະ ກາຍເປນ
ັ ປະເທດທີື່ມີລາຍຮັບປານກາງລະດັບສູ ງ.
ເອງອອກຈາກສະຖານະ ການເປນ

ໍ້ ນດໍ້ານບົດບາດຍິງ-ຊາຍ ແຫື່ ງຊາດ, ພົບເຫັນວື່າ 186/761 ທຸລະກິດທີື່ມີຜູຈ
ໍ້ ດ
ັ ການແມື່ ຍິງ. ເຊັື່ນດຽວກັນກັບ
ບົດລາຍງານ ປະຈາປີ 2006 ໂດຍ ອົງການ JICA, ປະຈາ ສປປ ລາວ: ຂມູ
ໍ້ ື່ ມີ
ີ ຕື່ າແຫນື່ ງໃນການຕັດສິນໃນພາກລັດ ໂດຍອີງຕາມບົດລາຍງານ ຂອງ ອົງການ JICA ໃນປີ 2006.
ອັດຕາສື່ວນ ກັບຜູ ທ
4

ໍ້
ຂແນະນ
າສາລັບການມີສື່ວນຮື່ ວມຂອງບົດບາດຍິງ-ຊາຍໃນຮູ ບແບບຂອງການເຕີບໂຕສີຂຽວ
ັ ປຸ ງຄວາມສະເໝີພາບທາງດໍ້ານບົດບາດຍິງ-ຊາຍ ແລະ ການຮັບປະກັນວື່ າຜູ ຊ
ໍ້ າຍ ແລະ
ເພື່ ອສໍ້າງໂອກາດໃຫໍ້ແກື່ ການເຕີບໂຕທາງດໍ້ານເສດຖະກິດໂດຍຜື່ານການປບ
ໍ້
ັ ຜົນປະໂຫຍດຈາກການເຕີບໂຕສີຂຽວແມື່ ນຕໍ້ອງໄດໍ້ມກ
ີ ານລະບຸ ແຜນການຈັດຕັງປະຕິບດ
ັ ໃນຍຸ ດທະສາດ
ແມື່ ຍິງ, ເດັກຊາຍ ແລະ ເດັກຍິງທຸກຄົນຈະສາມາດໄດໍ້ຮບ
ແຫື່ ງຊາດວື່ າດໍ້ວຍການເຕີບໂຕສີຂຽວ. ແຜນພັດທະນາທີື່ມີຈດ
ຸ ປະສົງຫັນທິດທາງການພັດທະນາ ສປປ ລາວ ໃຫໍ້ມີການເຕີບໂຕສີຂຽວຈະສໍ້າງບັນດາໂອກາດ ແລະ
ື່
ການບລິການໃໝື່ ທີຈະສາມາດຫລຸ ດຜື່ອນຄວາມທຸກຍາກ ແລະ ຄວາມບື່ ສະເໝີພາບ ແລະ ທັງປະກອບສື່ ວນສໍ້າງປະຊາກອນທີື່ມີຄຸນນະພາບໃນອານາຄົດໃຫໍ້ແກື່

ໍ້
ໍ້
ໍ້
ື່ ສາມາດເກີດຂນໄດໍ້ຢ
ື່ າງອັດຕະໂນມັດ. ອີງຕາມສະພາບຂອງແມື່ ຍິງ ແລະ ເດັກຍິງ ໃນ ສປປ ລາວ ແມື່ ນຊີໃຫໍ້ເຫັ
ັ ດັື່ງກື່ າວນັນຈະບ
ສປປ ລາວ. ແຕື່ ຜົນໄດໍ້ຮບ
ນວື່ າ ແມື່ ຍິງ
ື່
ື່
ັ
ັ ຜົນປະໂຫຍດຈາກການເຕີບໂຕສີຂຽວ (Youn 2018). ຖໍ້າ
ແລະ ຊຸມຊົມໃນຊົນນະບົດ ແມື່ ນຍັງປະເຊີນຫນໍ້າກັບບັນດາສິງທໍ້າທາຍທີເປນອຸ ປະສັກໃຫໍ້ພວກເຂົາໄດໍ້ຮບ
ໍ້
ັ ລະບົບຕື່ ກັບ
ຈຸດປະສົງໃນການບັນລຸ ການເຕີບໂຕສີຂຽວ ແມື່ ນການສໍ້າງເສັນທາງພັດທະນາແບບມີສື່ວນຮື່ ວມ ແລະ ຍນຍົງ, ສປປ ລາວ ຕໍ້ອງໄດໍ້ມີການແກໍ້ໄຂຢື່າງເປນ

ໍ້ ໍ້ຊາຍ, ແມື່ ຍິງ, ເດັກຊາຍ, ເດັກຍິງ ໃຫໍ້ໄດໍ້ຮັບຜົນປະໂຫຍດດັື່ງກື່ າວຢື່າງເຕັມສື່ ວນ. ໃນຄວາມເປນ
ັ ອຸ ປະສັກກີດກັນຜູ
ັ ຈິງ, ມີຫລາຍຫລັກຖານທີື່
ບັນດາສິື່ງທໍ້າທາຍທີື່ເປນ
ໍ້
ັ ປຸ ງຄວາມສະເໝີພາບດໍ້ານຍິງ - ຊາຍສາມາດເປນ
ັ ແຮງພັກດັນປະກອບສື່ ວນເຂົາໃນການພັ
ບົື່ງບອກໃຫໍ້ເຫັນວື່ າການປບ
ດທະນາເສດຖະກິດ.

ຍຸ ດທະສາດຂອງ ບົດ ບາດຍິງ -ຊາຍ ສາລັບ ການເຕີບ ໂຕສີຂ ຽວໃນ ສປປ ລາວ
1.

ໍ້
ໍ້ ງຜົນປະໂຫຍດຂອງການເຕີບໂຕສີຂຽວ ແລະ ແກໍ້ໄຂບັນຫາຊື່ ອງຫວື່ າງ ຂອງ
ສໍ້າງຄວາມເຂັມແຂງໃຫໍ້ແກື່
ແມື່ ຍິງ ແລະ ກຸື່ ມຄົນດໍ້ອຍໂອກາດ ເພື່ ອໃຫໍ້ສາມາດເຂົາເຖີ
ິ ະສິດ ຂອງ ການເຕີບໂຕສີຂຽວ ໃນ ສປປ ລາວ.
ບົດບາດຍິງ - ຊາຍ ໃນຂະແໜງບູລມ

ການປະຕິຮູບການພັດທະນາໃຫໍ້ ກົງກັບຮູ ບແບບຂອງການເຕີບໂຕສີຂຽວ ແມື່ ນຮຽກຮໍ້ອງໃຫໍ້ມີການປື່ຽນແປງໃນທຸກໆຂະແໜງການ. ການຮັບປະກັນວື່ າແມື່ ຍິງ
ັ ໄຈສາຄັນໃນການຂັບເຄື່ ອນການພັດທະນາ. ໃນແຕື່ ລະຂະແໜງບູ ລມ
ິ ະສິດຂອງການເຕີບໂຕສີຂຽວແຫື່ ງ
ແລະ ກຸື່ ມຄົນດໍ້ອຍໂອກາດຈະບື່ ຖກເມີນເສີຍແມື່ ນປດ

ໍ້
ັ ທີື່ຕໍ້ອງມີຄວາມເຂົາໃຈກື່
ຊາດ, ມັນມີຄວາມຈາເປນ
ຽວກັບບົດບາດຍິງ-ຊາຍ ໃນແຕື່ ລະຕື່ ອງໂສໍ້ມນ
ູ ຄື່ າສະເພາະ, ເຊີື່ງວື່ າການການົດ ແລະ ແກໍ້ໄຂບັນດາອຸ ປະສັກ
ໍ້ ງ ຂມູ
ໍ້ ນ, ເຕັກໂນໂລຢ,ີ ທນ, ທີື່ດິນ ແລະ ປດ
ັ ໄຈການຜະລິດອື່ ນໆ ແມື່ ນຕໍ້ອງໄດໍ້ມກ
ີ ານປະຕິຮູບໄປໃນຮູ ບແບບການເຕີບໂຕແບບຍນຍົງ. ການ
ໃນການເຂົາເຖີ
ໍ້
ື່
ໍ້
ໍ້ ງໂອກາດດໍ້ານການສກສາ ແລະ ການຝກອົບຮົມທີື່
ົ
ັ
ັ ແມື່ ນມີຄວາມຈາເປນເພອຮັບປະກັນວື່ າແມື່ ຍິງຈະສາມາດເຂົາເຖີ
ການົດເປາໝາຍໃນການຈັດຕັງປະຕິບດ
ັ ຜົນປະໂຫຍດ ຈາກໂອກາດໃນການມີວຽກເຮັດງານທາໃນສັງຄົມສີຂຽວໃນອານາຄົດ. ການປະຕິບດ
ັ ວຽກງານ ໂດຍມີພນ
ັ ທະ
ສາມາດຊື່ ວຍໃຫໍ້ພວກເຂົາໄດໍ້ຮບ
ື່
ື່
ື່
ັ
ແບບຕເນອງຕາມຮູ ບແບບຂອງກົດໝາຍແຮງງານທີເປນທາ ແລະ ມີຄຸນນະທາ ແລະ ການເຮັດວຽກຮື່ ວມກັນກັບພາກສື່ ວນເອກະຊົນຈະຊື່ ວຍຮັບປະກັນສໍ້າງ
ັ ປດ
ັ ໄຈສາຄັນໃນການພັດທະນາ. ໃນຂະນະດຽວກັນ, ຕໍ້ອງໄດໍ້ມກ
ີ ານຮັບປະກັນວື່ າບັນດາແຮງງານທີື່ບື່ ໄດໍ້ນອນ
ສະພາບແວດລໍ້ອມການເຮັດວຽກທີື່ດີເຊີື່ງມັນເປນ
ັ ທາງການນັນໍ້ ກື່ ຍັງໄດໍ້ຮັບການປບ
ັ ປຸ ງສະພາບແວດລໍ້ອມການເຮັດວຽກ ຕາມແຕື່ ລະຂົງເຂດສະເພາະ ເຊັື່ນດຽວກັນກັບແຮງງານທີື່ຢູື່ ໃນ
ໃນຫົວໜື່ ວຍເຮັດວຽກເປນ
ໍ້ ອທາດແຂງ,
ໍ້
ັ ທາງການ (ຕົວຢື່າງ: ຂີເຫຍ
ຫົວໜື່ ວຍທີື່ເປນ
ຕະຫລາດ, ການຂົນສົື່ງ, ແລະ ອື່ ນໆ) ເຊີື່ງມັນແມື່ ນປະເດັນສາຄັນສາລັບການເຕີບໂຕແບບມີສື່ວນຮື່ ວມ.
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ັ ໂອກາດໃຫໍ້ແກື່ ບັນດາພາກສື່ ວນທີື່ມີສື່ວນຮື່ ວມ.
ິ ະສິດທີື່ເປນ
ສໍ້າງຜົນໄດໍ້ຮັບສູງສຸ ດຮື່ ວມກັນໂດຍການການົດບູລມ
ັ ໄຈ. ບັນດາຜົນໄດໍ້
ັ ທາງທຸລະກິດ ຫລາຍປດ
ການເຕີບໂຕສີຂຽວໄດໍ້ຮຽກຮໍ້ອງຄວາມສົນໃຈໃຫໍ້ສັງຄົມເອົາໃຈໃສື່ ດໍ້ານຄຸ ນຄື່ າ ຂອງ ສິື່ງແວດລໍ້ອມ ແລະ ຜົນໄດໍ້ຮບ
ໍ້ ນຫລັກການດຽວກັນກັບທົື່ວໄປຂອງຄຸ ນຄື່ າການລົງທນໃນແງື່ ເສດຖະກິດ ແລະ ຜົນໄດໍ້ຮັບທາງດໍ້ານສັງຄົມ. ຈຸດສາຄັນຫລັກ
ຮັບ ແລະ ການປື່ຽນແປງເຫລົື່ານີແມື່
ໍ້ າໃນແຜນພັ
ໍ້
ັ ໄຈພາຍນອກທີື່ຈາເປນ
ັ ແລະ ການການົດບັນດາປດ
ັ ໄຈເຫລົື່ານັນເຂົ
ຂອງການເຕີບໂຕສີຂຽວແມື່ ນການຮັບຮູ ເໍ້ ຖີງບັນດາປດ
ດທະນາ ເຊີື່ງຕໍ້ອງໄດໍ້ມ ີ
ັ ໄຈທາງດໍ້ານສິື່ງແວດລໍ້ອມ ແລະ ສັງຄົມ. ບັນດາສິື່ງທໍ້າທາຍ ແລະ ໂອກາດຂອງການເຕີບໂຕ ສີຂຽວຈະພາໃຫໍ້ມີຜນ
ົ ກະທົບ ທີື່ແຕກຕື່ າງກັນ
ການຄານື່ ງເອົາທັງປດ
ື່
ິ ະສິດທີສາຄັນ, ຕໍ້ອງໄດໍ້ມກ
ີ ານພິຈາລະນາ ສໍ້າງໂອກາດ ໃຫໍ້ ບັນດາພາກສື່ ວນ ທີື່ກື່ ຽວຂໍ້ອງ ໄດໍ້ຮັບຜົນ
ໃຫໍ້ແຕື່ ລະພາກສື່ ວນໃນສັງຄົມ. ໃນເວລາຄັດເລອກບູ ລມ
ປະໂຫຍດຈາກການເຕີບໂຕສີຂຽວຮື່ ວມກັນທັງເພດຍິງ-ຊາຍ. ຕົວຢື່າງ, ໃນຂົງເຂດພະລັງງານ, ການພິຈາລະນາບົດບາດຂອງ ແມື່ ຍິງໃນການແກໍ້ໄຂບັນຫາທີື່
ັ ຜົນປະໂຫຍດຫລາຍດໍ້ານ ເຊັື່ນ: ການຫລຸ ດຜື່ອນປະລິມານມົນລະພິດໃນຕກອາຄານໃຫໍ້ແກື່
ກື່ ຽວຂໍ້ອງກັບການໃຊໍ້ພະລັງງານທີື່ສະອາດ ແມື່ ນຈະຊື່ ວຍໃຫໍ້ໄດໍ້ຮບ

ັ ພະຍາກອນໄມ,ໍ້ ຫລຸ ດຜື່ອນເວລາທີື່ໃຊໍ້ໃນການຊອກຫາໄມ ໍ້ດັງໄຟ, ແລະ ສໍ້າງໂອກາດໃນການຫາລາຍໄດໍ້
ພວກເຂົາ, ຫລຸ ດຜື່ອນຄວາມກົດດັນໃນການນາໃຊໍ້ຊບ
ໍ້ ອີງຕາມສະພາບບົດບາດຍິງ-ຊາຍ ໃນຕະຫລາດແຮງງານປະຈຸບນ
ັ ທີື່ຕໍ້ອງໄດໍ້ມກ
ັ ເຫັນວື່ າ ມັນມີຄວາມຈາເປນ
ີ ານສົື່ງເສີມ ການ
ໃຫໍ້ແກື່ ຄົນຍຸ ກຕື່ ໄປ. ນອກຈາກນັນ,
ັ ຂະແຫນງການທີື່ ຂັບເຄື່ ອນ ການເຕີບໂຕທາງດໍ້ານເສດຖະກິດ ໃນ ສປປ ລາວ
ມີສື່ວນຮື່ ວມ ຂອງ ແມື່ ຍິງໃນຂະແຫນງຊັບພະຍາກອນ ສິື່ງແວດລໍ້ອມ ເຊີື່ງເປນ
ໍ້ ື່ ແຮື່ , ແລະ ໃນເວລາດຽວກັນກື່ ຕໍ້ອງມີການຮັບປະກັນວື່ າ ແມື່ ຍິງຈະສາມາດມີສື່ວນຮື່ ວມ
ເຊັື່ນ: ຂະແຫນງພະລັງງານໄຟຟາໍ້ ພະລັງນາໍ້ ແລະ ຂະແຫນງການຂຸ ດຄົນບ
ິ ະສິດການເຕີບໂຕສີຂຽວ ຂອງ ສປປ ລາວ.
ໃນບູ ລມ
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ໍ້ ື່ ມ.
ັ ອຸ ປະສັກໃນການສົື່ງເສີມຄວາມສະເໝີພາບລະຫວື່ າງຍິງ - ຊາຍໃນບື່ ອນເຮັດວຽກເຊີື່ງເປນ
ັ ແຮງຂັບເຄື່ ອນໃຫໍ້ເສດຖະກິດເຕີບໂຕຂນຕ
ແກໍ້ໄຂບັນຫາທີື່ເປນ
ບົດບາດຍິງ - ຊາຍ ໃນການວື່ າຈ ໍ້າງງານ ໃນ ສປປ ລາວ ແມື່ ນມີຊື່ອງຫວື່ າງຫລາຍ. ບັນຫາການບື່ ໄດໍ້ຮັບຄື່ າທົດແທນດໍ້ານ ສະຫວັດດີການຈາກບື່ ອນເຮັດວຽກ
ໍ້ ງວຽກທີື່ມີຄຸນນະພາບສູ ງໄດໍ້.
ຄວາມຄາດຫວັງຂອງສັງຄົມກື່ ຽວກັບບົດບາດແມື່ ຍິງແມື່ ນສໍ້າງຄວາມຈາກັດໃຫໍ້ແກື່ ແມື່ ຍິງໃຫໍ້ສາມາດເຂົາເຖີ
ສາຄັນທີື່ບັນດາອຸ ປະສັກເຫລົື່ານີ ໍ້ ຕໍ້ອງໄດໍ້ຮັບການແກໍ້ໄຂໃຫໍ້ສາມາດຍນຍົງໄດໍ້ໃນໄລຍະຍາວ:
ແລະ

ມັນມີຄວາມ

•

ໍ້ ງໄດໍ້ທຸກຄົນ ແລະ ຕອບສະຫນອງຄວາມຕໍ້ອງການຂອງແມື່ ຍິງ.
ົ ປອງທາງສັ
ໍ້
ສໍ້າງຊື່ ອງທາງໃຫໍ້ ການບລິການ ແລະ ການປກ
ງຄົມ ສາມາດເຂົາເຖີ

ັ ປຸ ງ ຂະແຫນງການປກ
ົ ປອ
ໍ້ ງທາງສັງຄົມໂດຍບື່ ຈາແນກສະຖານະທາງດໍ້ານ ເສດຖະກິດ-ສັງຄົມ ແລະ ວຽກເຮັດງານທາ ຂອງບຸ ກຄົນ,
ການລົງທນ ແລະ ປບ
ິ ຊື່ ອງຫວື່ າງດໍ້ານບົດບາດຍິງ-ຊາຍ ໃນຂະແຫນງການສກສາ ແລະ ເຮັດໃຫໍ້ການບລິການດໍ້ານສາທາລະນາສຸ ກ ສາມາດຕອບສະຫນອງຄວາມ
ຈະສາມາດປດ
ຕໍ້ອງການ ຂອງ ແມື່ ຍິງ. ຍໍ້ອນວື່ າ ສປປ ລາວ ແມື່ ນແຫລື່ ງທນຫລັກ ຈາກຊັບພະຍາກອນທາມະຊາດ, ຊັບພະຍາກອນເຫລົື່ານີ ໍ້ ບື່ ພຽງຮຽກຮໍ້ອງໃຫໍ້ມີ ການ
ໍ້ ຕໍ້ອງໄດໍ້ມກ
ໍ້
ົ ປອ
ໍ້ ງທາງສັງຄົມດໍ້ວຍ. ຖໍ້າມີວາງແຜນ
ໍ້ ຄອງ ທີື່ດີເທົື່ານັນ,
ີ ານຈັດສັນບັນດາ ລາຍຮັບ ແລະ ຄື່ າພາກຫລວງທີື່ໄດໍ້ມາ ເຂົາໃນຂະແຫນງການປ
ຄຸ ມ
ກ
ື່
ການລົງທນໃນຂະແຫນງ ດັງກື່ າວໃຫໍ້ສອດຄື່ ອງແລໍ້ວ, ຈະສາມາດຊື່ ວຍແກໍ້ໄຂບັນຫາດໍ້ານຄວາມແຕກໂຕນ ກັນທາງດໍ້ານໂອກາດດໍ້ານ ເສດຖະກິດຂອງ

ໍ້
ິ ທີື່ມີຄວາມສື່ ຽງ ໃຫໍ້
ຍິງ-ຊາຍ ແລະ ຫລຸ ດຜື່ອນລາຍຈື່ າຍຈານວນຫລາຍຂອງແມື່ ຍິງ ຍໍ້ອນການສະຫນອງການຄາປະກັ
ນສຸ ຂະພາບທີື່ດີໃຫໍ້ແກື່ ວົງຈອນຊີວດ
ໍ້ ວມໃນຫລາຍກິດຈະກາ ທາງດໍ້ານເສດຖະກິດໄດໍ້.
ແກື່ ພວກເຂົາໃນການດູແລເດັກ ແລະ ເບີື່ງແຍງຜູ ໍ້ອາວຸ ໂສ ເຊີື່ງຈະຊື່ ວຍເຮັດໃຫໍ້ບັນດາແມື່ ຍິງສາມາດເຂົາຮື່
ໍ້ ຸ ມຊົນ, ການ
ົ ປອ
ໍ້ ງທາງສັງຄົມແມື່ ນ: ສິດໃນການລາພັກເກີດລູກ, ການດູແລເດັກໃນຂັນຊ
ີ ານປະຕິບດ
ັ ດໍ້ານ ການປກ
ບາງຕົວຢື່າງທີື່ຫລາຍປະເທດໄດໍ້ມກ

ບລິການຝາກເງ ິນຈຸລະພາກ ແລະ ການບລິການການເງ ິນຈຸລະພາກ (ລວມທັງເບໍ້ຍບານານຈຸລະພາກ) ປະກັນໄພສຸ ຂະພາບ ແລະ ປະກັນໄພການຕົກງານ.
ໍ້ ຍັງຕໍ້ອງມີການປບ
ັ ປຸ ງການບລິຫານດໍ້ານການເງ ິນຂອງລັດ ແລະ ສໍ້າງຄວາມເໝີພາບ ແລະ ຄວາມໂປື່ງໃສໃນຂະແຫນງການລົງທນຂອງ
ນອກຈາກນັນ,
ໍ້
ົ ປອ
ໍ້ ງທາງສັງຄົມ ແລະ ບູ ລມ
ິ ະສິດ
ເອກະຊົນ ເພື່ ອຮັບປະກັນວື່ າຈະສາມາດເກັບເອົາມູນຄື່ າອາກອນ ແລະ ຄື່ າພາກຫລວງ ນາເຂົາໃນການລົ
ງທນດໍ້ານ ການປກ
ື່
ື່
ົ
ໍ້
ົ ປອ
ໍ້ ງ
ໃນການພັດທະນາໃນດໍ້ານອນໆ ທີກື່ ຽວຂໍ້ອງກັບການສໍ້າງ ເສດຖະກິດ ແບບມີສື່ວນຮື່ ວມສີຂຽວ. ຮັບປະກັນວື່ າການປກປອງທາງສັງຄົມຍັງສາມາດປກ
ັ ທາງການ ແລະ ທຸລະກິດຄອບຄົວ, ເຊີື່ງວື່ າ 65% ຂອງ ຜູ ອ
ໍ້ ອກແຮງງານໃນຂະແໜງການທີື່ບື່ ເປນ
ໍ້ ອກແຮງງານແມື່ ນແມື່ ຍິງ, ແລະ ໃນ
ບັນດາຜູ ອ
ື່
ໍ້
ື່
ື່
ົ ປື່ອຍແມື່ ຍິງອອກຈາກ
ຂະແຫນງການບລິການທີສາມາດຕອບສະຫນອງຄວາມຕໍ້ອງການຂອງແມື່ ຍິງໄດໍ້. ການແກໍ້ໄຂບັນຫາເຫລົານີບພຽງແຕື່ ຊື່ ວຍໃຫໍ້ປດ
ວົງຈອນຄວາມທຸກຍາກ, ແຕື່ ຍັງຊື່ ວຍຂະຫຍາຍໂອກາດທຸລະກິດໃຫໍ້ແກ ພວກເຂົາອີກດໍ້ວຍ.

•

ັ ປຸ ງມຸ ນຄື່ າ ແລະ ການລົງທນໃນຂະແຫນງວຽກງານການເບີື່ງແຍງ-ດູແລໃນບໍ້ານ.
ປບ

ົ ປກ
ັ ຮັກສາ ຊັບສິນ
ການຄາດຄະເນ ມູນຄື່ າຂອງຊັບສິນ ແລະ ການບລິການທາງດໍ້ານສິື່ງແວດລໍ້ອມ ແລະ ການພັດທະນາແຮງຈູງໃຈດໍ້ານການເງ ິນ ເພື່ ອມາປກ
ແລະ ການບລິການດັື່ງກື່ າວ ແມື່ ນມີຄວາມສາຄັນຕື່ ກັບການພັດທະນາເສດຖະກິດ ແລະ ການພັດທະນາຊັບພະຍາກອນມະນຸດ ເຊີື່ງແມື່ ນແນວທາງ ການ

ັ ທີື່ໄດໍ້ມກ
ີ ານຍອມຮັບ ຢື່າງກວໍ້າງຂວາງ ເພື່ ອເຮັດໃຫໍ້ສິື່ງແວດລໍ້ອມມີຄວາມຍນຍົງ. ເຊັື່ນດຽວກັນກັບໃນຮູ ບແບບຂອງ ວຽກງານການເບີື່ງແຍງ-ດູ
ປະຕິບດ
ແລໃນບໍ້ານ ແລະ ວຽກງານການຜະລິດໃນຄົວເຮອນ. ອີງຕາມການຄາດຄະແນ ມູນຄື່ າ ຂອງ ຕະຫລາດຂອງວຽກງານເບີື່ງແຍງ- ດູແລໃນບໍ້ານ ແລະ ວຽກ

ັ ຄື່ າຈ ໍ້າງ ແມື່ ນໄດໍ້ສາໍ້ ງຄວາມສົນໃຈ ຕື່ ກັບຂົງເຂດວຽກທີື່ສາຄັນດັື່ງກື່ າວ ແລະ ຮັບປະກັນວື່ າ ຈະມີການສົນທະນາ ເຖີງຫົວຂ ໍ້
ງານໃນຄົວເຮອນ ທີື່ບື່ ໄດໍ້ຮບ
ີ ານຕີ
ດັື່ງກື່ າວ ໃນເວລາມີການວາງນະໂຍບາຍເສດຖະກິດ (United Nations Development Program, 2016). ຜື່ານມາເຄີຍມີຫລາຍປະເທດ ໄດໍ້ມກ
ໍ້
ື່ ນ
ັ ຄື່ າຈ ໍ້າງ, ເຊີື່ງວື່ າ ສປປ ລາວ ກື່ ສາມາດຮຽນຮູ ໍ້ເອົາ ບັນດາວິທເີິ ຫລົື່ານີໄດໍ້ເຊັ
ມູນຄື່ າທາງດໍ້ານເສດຖະກິດ ຂອງ ວຽກການເບີື່ງແຍງ - ດູແລໃນບໍ້ານທີື່ບື່ ໄດໍ້ຮບ
ດຽວກັນ.
ໍ້ ເພື່ ອເຮັດໃຫໍ້ວຽກເບີື່ງແຍງ-ດູແລ ໃນບໍ້ານ ສາມາດເຫັນໄດໍ້ຈະແຈ ໍ້ງຂນໍ້ ຕໍ້ອງໄດໍ້ເຮັດໃຫໍ້ວຽກງານດັື່ງກື່ າວເປນ
ັ ໜື່ ງໃນຂະແໜງວຽກແບບທາງ
ນອກຈາກນັນ,
ການໃນລະບົບເສດຖະກິດ. ໃນບັນດາປະເທດທີື່ພັດທະນາແລໍ້ວ, ເຊັື່ນ ສະຫະລັດອາເມລິກາ, ວຽກເບີື່ງແຍງ-ດູແລ ໃນບໍ້ານ ແມື່ ນໜື່ ງໃນຂະແໜງການທີື່
ັ ດັື່ງກື່ າວ ບື່ ແມື່ ນນາໃຊໍ້ໄດໍ້ແຕື່ ກັບປະເທດທີື່ຮັື່ງມີເທົື່າ
ກາລັງເຕີບໂຕໄວກວື່ າຫມູື່ ຂອງເສດຖະກິດ (Slaughter, 2016). ຢື່າງໃດກື່ ຕາມ, ແນວທາງປະຕິບດ
ໍ້ ນ
ໍ້ ໃນປະເທດເອກົວດ, ມີການພັດທະນາລະບົບການບລິການດູແລສູ ຂະພາບເດັກຂັນຊ
ໍ້ ຸ ມຊົນ ແລະ ເຮັດໃຫໍ້ຂະແໜງການນີເປ
ັ ຂະແຫນງ ທີື່ເປນ
ັ ທາງ
ນັນ.
ົ ກະຕິ ພໍ້ອມດໍ້ວຍການບລິການສຸ ຂະພາບ ແລະ ເບໍ້ຍບານານ. ກິດຈະກາເຫລົື່າ
ການ - ພັດທະນາຫລັກສູ ດການສກສາທີື່ກື່ ຽວຂໍ້ອງ ແລະ ຈື່ າຍຄື່ າແຮງງານປກ
ັ ປື່ຽນຊື່ ອງທາງການເຮັດວຽກ ຈາກຮູ ບແບບ ບື່ ເປນ
ັ ທາງ
ນີ ໍ້ ບື່ ພຽງແຕື່ ສະຫນອງວຽກເຮັດໃຫໍ້ບັນດາແມື່ ຍິງໃຫໍ້ສາມາດເຮັດວຽກຫາລາຍຮັບໄດໍ້, ແຕື່ ຍັງປບ

ັ ຮູ ບແບບເສດຖະກິດທີື່ເປນ
ັ ທາງການ ເຊີື່ງເຮັດໃຫໍ້ພວກເຂົາໄດໍ້ຮບ
ົ ປອ
ໍ້ ງທາງສັງຄົມ ແລະ ໂອກາດດໍ້ານເສດຖະກິດຈາກການມີສື່ວນ
ັ ການປກ
ການ ມາເປນ
ື່
ັ
ຮື່ ວມໃນລະບົບເສດຖະກິດທີເປນທາງການ.

•

ັ ໄຈໃນດໍ້ານບວກຕື່ ກັບວັດທະນາທາ ແລະ ສິື່ງທໍ້າທາຍ ຕື່ ກັບຄວາມເຊື່ ອໃນລັກສະນະສົື່ງຜົນຮໍ້າຍ ຕື່ ກັບທັດສະນະ ບົດບາດຍິງ-ຊາຍ.
ສໍ້າງປດ

ົ ພັນ
ການເຕີບໂຕສີຂຽວບື່ ແມື່ ນໜໍ້າທີື່ພຽງແຕື່ ກຸື່ ມຄົນທີື່ສໍ້າງນະໂຍບາຍ, ແຕື່ ມັນແມື່ ນການຮື່ ວມມ ຂອງ ທຸກພາກສື່ ວນໃນສັງຄົມ. ໜື່ ງໃນບັນຫາທີື່ມີພວ
ີ ານພິຈາລະນາ ດໍ້ານວິທກ
ີ ານດາລົງຊີວດ
ິ ແລະ ບລິໂພກ ຂອງ ສັງຄົມ.
ກັບຫລາຍພາກສື່ ວນ ໃນຍຸ ດທະສາດການເຕີບໂຕສີຂຽວແຫື່ ງຊາດ ແມື່ ນຈະໄດໍ້ມກ
ໍ້
ື່
ິ ແລະ ການບລິໂພກ ຢາງມີຄຸນນະພາບ ຕໍ້ອງໄດໍ້ມກ
ີ ານພົວພັນເຖີງຄວາມສະເໝີດາໍ້ ນບົດບາດຍິງ - ຊາຍ
ໃນແນວຄວາມຄິດແບບສີຂຽວນີ, ການດາລົງຊີວດ
ັ ຜູ ນ
ໍ້ າຍຊື່ ວຍແມື່ ຍິງເຮັດວຽກເຮອນ ແລະ ວຽກເບີື່ງແຍງຄອບຄົວ, ຈະພາໃຫໍ້ແມື່ ຍິງມີໂອກາດໃນການເປນ
ໍ້ າ ຫລາຍຂນໍ້ ຫລ ສາມາດ
ດໍ້ວຍ. ຕົວຢື່າງເຊັື່ນ: ຜູ ຊ
ໍ້
ໍ້ າຍ, ເຊີື່ງໃນລັກສະນະນັນຈະຊື່
ເຮັດວຽກໃນຂະແຫນງວຽກທີື່ ສະຫງວນໄວໍ້ໃຫໍ້ແຕື່ ຜູ ຊ
ວຍສໍ້າງ ສະພາບແວດລໍ້ອມສັງຄົມ ທີື່ມີສື່ວນຮື່ ວມຂອງບົດບາດ
ໍ້
ຍິງ-ຊາຍ ຫລາຍຂນ.

ໍ້
ໍ້
ຂ ສະເໜີ
ສ າລັບ ການເຊື່ ອມສານບົດ ບາດຍິງ -ຊາຍເຂົາໃນວຽກງານການເຕີ
ບ ໂຕສີຂ ຽວ
ໍ້
ການເຊື່ ອມສານວຽກງານບົດບາດຍິງ-ຊາຍເຂົາໃນແຜນພັ
ດທະນາຈະສາມາດການົດຊື່ ອງຫວື່ າງຂອງບົດບາດຍິງ-ຊາຍໃນມູນຄື່ າຕື່ ອງໂສໍ້ງສະເພາະໃດໜື່ ງ ແລະ ສາມາດ
ໍ້ ງຂມູ
ໍ້ ນ, ເທັກໂນໂລຢ,ີ ສິນເຊື່ ອ, ການນາໃຊໍ້ທື່ ດິ
ັ ໄຈການຜະລິດອື່ ນໆ ທີື່ຈາເປນ
ັ ໃນການປະຕິຮູບບັນດາຂະແ
ີ ນ ແລະ ປດ
ລະບຸ ຫາ ແລະ ແກໍ້ໄຂອຸ ປະສັກໃນການເຂົາເຖີ
ັ ບູລມ
ິ ະສິດເພື່ ອພັດທະນາໃນຮູ ບແບບຂອງການເຕີບໂຕແບບຍນຍົງ ແລະ ປະກອບສື່ ວນຄວາມເທົື່າທຽມຂອງບົດບາດຍິງ-ຊາຍ. ມີຫລາຍເຄື່ ອງມ ແລະ
ໜງການທີື່ເປນ
ໍ້ ນ
ໍ້
ັ ເຄື່ ອງມຊື່ ວຍໃນການວາງແຜນການເຊື່ ອມສານວຽກງານບົດບາດຍິງ-ຊາຍເຂົາໃນ
ປະສົບການຈາກຫລາຍຂະແຫນງການ ແລະ ຫລາຍສະຖາບັນທີື່ສາມາດນາເຂົາເປ
ແຜນພັດທະນາການເຕີບໂຕສີຂຽວຂອງ ສປປ ລາວ.
1.

ື່ ອມສານວຽກງານບົດບາດຍິງ-ຊາຍເຂົາໃນການວາງແຜນ,
ໍ້
ໍ້
ໍ້
ັ , ການຕິດຕາມ ແລະ ປະເມີນຜົນການເຕີບໂຕສີຂຽວ
ຄວາມຫມຸື່ ງຫມັນໃນການເຊ
ການຈັດຕັງປະຕິ
ບດ
ັ
ໂດຍການພັດທະນາແຜນ ປະຕິບດງານດໍ້ານບົດບາດຍິງ-ຊາຍ ສາລັບຍຸ ດທະສາດແຫື່ ງຊາດການເຕີບໂຕສີຂຽວ ແລະ ຕິດຕາມຄວາມຄບຫນໍ້າຂອງການຈັດຕັງໍ້
ັ .
ປະຕິບດ
•

ໍ້
ົ ໍ້
ການົດເປາໝາຍກື່
ຽວກັບຂະບວນການເຊື່ ອມສານວຽກງານບົດບາດຍິງ-ຊາຍ ເຂົາໃນວຽກງານການເຕີ
ບໂຕສີຂຽວ ເພື່ ອຕິດຕາມຄວາມຄບໜໍ້າ ແລະ ລະບຸ
ໍ້ ວຽກງານດັື່ງກື່ າວອາດເປນ
ັ ສື່ ວນໜື່ ງຂອງແຜນປະຕິບດ
ັ ງານສາລັບການເຕີບໂຕສີຂຽວ. ຕົວຢື່າງດັື່ງຕື່ ໄປນີ:ໍ້
ຫາບັນດາສິື່ງທໍ້າທາຍທີື່ອາດເກີດຂນ.
o

o

ິ ະສິດຂອງບົດບາດຍິງ-ຊາຍ ແລະ ການົດ ແລະ ຕື່ ອງໂສໍ້ມູນຄື່ າ, ແລະ
ດາເນີນການວິເຄາະບົດບາດຍິງ-ຊາຍເພື່ ອຊອກຫາຂະແຫນງການບູ ລມ
ັ ອຸ ປະສັກທີື່ຕໍ້ອງໄດໍ້ຮັບການແກໍ້ໄຂສະເພາະ ແລະ / ຫລ ຈັດການຝກອົບຮົມກຸື່ ມເປາໝາຍ
ົ ໍ້
ລະບຸ ຫາສິື່ງທີື່ເປນ
ຫລ ສະຫນັບສະຫນູນໃຫໍ້ແມື່ ຍິງ
ສາມາດມີສື່ວນຮື່ ວມໄດໍ້ຢື່າງແທໍ້ຈິງ.
ົ ໍ້
ການົດເປາໝາຍສ
າລັບການມີສື່ວນຮື່ ວມຂອງແມື່ ຍິງ ແລະ ການມີສື່ວນຮື່ ວມຂອງຜູ ໍ້ຊື່ ຽວຊານດໍ້ານບົດບາດຍິງ - ຊາຍໃນການວາງນະໂຍບາຍ
ແລະ ການຕັດສິນໃຈບັນຫາທີື່ກື່ ຽວຂໍ້ອງກັບການເຕີບໂຕສີຂຽວ.

ົ ໍ້
ການົດເປີເຊັນເປາໝາຍໃນ
ຫລ ລົງທນໃນຂະແໜງການເຕີບໂຕສີຂຽວ (ການລົງທນຂອງລັດ) ທີື່ສາມາດກວມເອົາກິດຈະກາຂອງບົດບາດ
ຍິງ-ຊາຍ ສາລັບປີ 2025 ແລະ 2030.
ື່
ໍ້
ັ ໂຄງການການເຕີບໂຕສີຂຽວ, ແລະ ຄັດເລອກເຄື່ ອງມອື່ ນໆ
ນາໃຊໍ້ເຄອງມ ແລະ ຄູື່ ມ ທີື່ກື່ ຽວຂໍ້ອງກັບການວິເຄາະ ບົດບາດຍິງ-ຊາຍ ແລະ ຈັດຕັງປະຕິ
ບດ
o

•

ໍ້ ື່ ). ບາງ
ໍ້
ັ ວຽກງານການເຕີບໂຕສີຂຽວ ເຊີື່ງກວມເອົາການວິເຄາະດໍ້ານສັງຄົມ ແລະ ບົດບາດຍິງ-ຊາຍ (ຕົວຢື່າງ: ວິທກ
ີ ານສາຫລວດພນທີ
ເພື່ ອ ຈັດຕັງປະຕິ
ບດ
ຕົວຢື່າງທີື່ສາມາດພົບເຫັນໄດໍ້ແມື່ ນມີຄດັື່ງນີ:ໍ້
ໍ້
o ຄູື່ ມ UNIDO ກື່ ຽວກັບການເຊື່ ອມສານວຽກງານ ບົດບາດຍິງ-ຊາຍ ເຂົາໃນໂຄງການ
ພະລັງງານ ແລະ ການປື່ຽນແປງທາງດໍ້ານສະພາບດິນຟາໍ້
ອາກາດ ແລະ / ຫລ ໂຄງການຄຸ ໍ້ມຄອງ ສິື່ງແວດລໍ້ອມ5.

o

ົ ປະໂຫຍດຮື່ ວມກັນລະຫວື່ າງ ຄວາມສະເໝີພາບຍິງ-ຊາຍ ແລະ ແຜນງານ
ແຜນງານການສໍ້າງຄວາມແຂໍ້ມແຂງໃຫໍ້ແກື່ ແມື່ ຍິງ UN ເພື່ ອໃຫໍ້ໄດໍ້ຜນ
ື່
ໍ້
ໍ້
ດໍ້ານດິນຟາອາກາດເພອການພັດທະນາແບບຍນຍົງ: ການພິຈາລະນາເຊື່ ອມສານວຽກງານ ບົດບາດຍິງ-ຊາຍ ເຂົາໃນໂຄງການ
ການປື່ຽນແປງຂອງ
ສະພາບດິນຟາໍ້ ອາກາດ6.

ໍ້ ຄອງໃນພາກສື່ ວນສາທາລະນະ7.
ຄູື່ ມ ບົດບາດຍິງ - ຊາຍ ADB: ການຄຸ ມ
ໍ້
ໍ້
ໍ້
ັ ວຽກງານ ການເຕີບໂຕ
ເຊື່ ອມສານວຽກງານ ບົດບາດຍິງ-ຊາຍ ເຂົາໃນການວາງນະໂຍບາຍ
ແລະ ບັນດາເຄື່ ອງມທີື່ເຊື່ ອມໂຍງເຂົາໃນການຈັ
ດຕັງປະຕິ
ບດ
8
ື່
ື່
ື່
ັ
ສີຂຽວ. ຕົວຢາງ: ຮັບປະກັນວື່ າເງອນໄຂຂອງ PIP ກວມເອົາເງອນໄຂຂອງບົດບາດຍິງ-ຊາຍ ແລະ ປບປຸ ງແຜນພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມໃຫໍ້ສາມາດ
ໍ້ ບວຽກງານ ບົດບາດຍິງ-ຊາຍໄດໍ້. ເຄື່ ອງມອື່ ນໆທີື່ໃຊໍ້ເຂົາໃນການປະຕິ
ໍ້
ັ ວຽກງານສີຂຽວ ຕໍ້ອງໄດໍ້ມກ
ີ ານຄານື່ ງເຖີງວຽກງານບົດບາດຍິງເຊື່ ອມສານເຂົາກັ
ບດ
o

•

ຊາຍດໍ້ວຍ.
•

5
6

ໍ້ ດທີື່ສາມາດຊື່ ວຍໃນການຕິດຕາມຄວາມກໍ້າວຫນໍ້າ ຂອງ ການເຕີບ
ຮັບປະກັນວື່ າທຸກໆແຜນວຽກການຕິດຕາມ ແລະ ການປະເມີນຜົນແມື່ ນກວມເອົາຕົວຊີວັ
9
ັ ຢື່າງດີ .
ໂຕສີຂຽວ ໃຫໍ້ກົງກັບການຕອບຫນອງບັນຫາດໍ້ານບົດບາດຍິງ-ຊາຍໄດໍ້ເປນ

ໍ້ ື່ ງໄດໍ້ທື່ :ີ https://www.unido.org/sites/default/files/2015-02/Gender_Environmental_Management_Projects_0.pdf
ສາມາດເຂົາເບີ
ໍ້ ື່ ງໄດໍ້ທື່ :ີ https://unfccc.int/files/gender_and_climate_change/application/pdf/leveraging_cobenefits.pdf
ສາມາດເຂົາເບີ

7

ໍ້ ື່ ງໄດໍ້ທື່ :ີ https://www.adb.org/sites/default/files/institutional-document/33643/files/gender-tool-kit.pdf
ສາມາດເຂົາເບີ

8

ເງື່ ອນໄຂສາລັບການສາຫລວດ ການຕອບສະຫນອງທາງດໍ້ານບົດບາດຍິງ-ຊາຍ ທີື່ຕໍ້ອງມີ (PIPs) ລວມມີ: 1) ການວາງແຜນສາລັບການສໍ້າງສະພາບການວາງຈ ໍ້າງງານທີື່ປອດໄພ ແລະ ຍນຍົງ ເຊີື່ງສາມາດເຂົາໍ້

ໍ້ ງຂມູ
ໍ້ ນ ກື່ຽວກັບ ບັນຫາຕື່າງ /ໂຄງການ; 3)
ເຖີງໄດໍ້ທງັ ຍິງ ແລະ ຊາຍ; 2) ງ ົບປະມານແມື່ ນລວມເອົາ ບັນດາກິດຈະກາ ສາລັບການຍົກສູງຄວາມສາມາດ ຂອງ ແມື່ ຍິງ ແລະ ປະຊາຊົນເຂດຊົນນະບົດ ໃຫໍ້ເຂົາເຖີ
ື່
ໍ້
ໍ້
ັ
ັ
ໍ້ ເປ
ີ ນຕົວແທນແມື່ ຍິງ ແມື່ ນໄດໍ້ເຂົາຮື່ວມເປນສະມາຊິກໃນຂັນຄຸ ມ
ໍ້ ຄອງ ໂຄງການ; 4) ຫລັກຖານຂອງການວິເຄາະທາງດໍ້ານບົດບາດຍິງ-ຊາຍ; ແລະ 5)
LWU ຫລ ຜູ ໍ້ຊື່ຽວຊານດໍ້ານບົດບາດຍິງ-ຊາຍ ຫລ ຜູທ
ໍ້ າ (Youn 2018).
ການວິເຄາະ ພາກສື່ວນກື່ຽວຂໍ້ອງແມື່ ນໄດໍ້ກວມເອົາບັນຫາຂອງ ແມື່ ຍິງ ແລະ ຄົນກຸື່ ມຊົນເຜົື່າເຂົານ
ໍ້ ດ SDG ແລະ ILO ທີື່ສາມາດນາໃຊໍ້ໄດໍ້ແມື່ ນລວມມີ (ແຕື່ບື່ ການົດຕາຍຕົວ) ດັື່ງນີ:ໍ້ 1) ອັດຕາສື່ວນປະຊາກອນຕື່ າກວື່າມາດຖານຄວາມທຸກຍາກ ໂດຍແຍກຕາມເພດ, ອາຍຸ , ສະພາບການ
ຕົວຢື່າງຂອງ ບົດຊີວັ
ື່
ໍ້
ວື່າງຈ ໍ້າງງານ ແລະ ທີຕັງທາງພູ
ມສາດ; 2) ອັດຕາສື່ວນປະຊາກອນຊາຍ, ຍິງ ແລະ ເດັກ ໃນທຸກໄວອາຍຸ ທີື່ອາໃສຢູື່ໃນຄວາມທຸກຍາກ ໃນທຸກໆເງື່ ອນໄຂໂດຍອີງໃສື່ ນິຍາມແຫື່ງຊາດ; 3) ອັດຕາສື່ວນຂອງ
ັ ການຄຸ ມ
ໍ້ ຄອງ ໂດຍແຍກຕາມເພດ, ເດັກ, ຜູຫ
ໍ້ ວື່າງງານ, ຜູ ໍ້ອາວຸ ໂສ, ຄົນພິການ, ແມື່ ຍິງຖພາ, ເດັກເກີດໃຫມື່ , ຜູບ
ໍ້ າດເຈັບຈາກບື່ອນເຮັດວຽກ ແລະ ຄົນທຸກຍາກ ແລະ ດໍ້ອຍໂອກາດ; ແລະ
ປະຊາຊົນທີື່ໄດໍ້ຮບ
9

ິ ຄອບຄອງທີື່ດິນ, ພໍ້ອມດໍ້ວຍເອກະສານທີື່ຖກຕໍ້ອງຕາມກົດໝາຍ ແລະ ໄດໍ້ຮບ
ັ ສິດໃນການຄຸ ມ
ໍ້ ຄອງຖກຕໍ້ອງ ໂດຍແຍກຕາມເພດ ແລະ ປະເພດການຄອບ
4) ອັດຕາສື່ວນປະຊາກອນ ຜູ ໍ້ໃຫື່ຍທັງຫມົດທີື່ມີສດ
ໍ້
ື່
ື່
ິ ະສິດ ຂອງ ຍຸ ດທະສາດແຫື່ງຊາດ ດໍ້ານ ການເຕີບໂຕສີຂຽວ ທີື່ໄດໍ້ການົດໄວໍ້.
ຄອງ. ຢາງໃດກຕາມ, ຄວນມີການການົດ ຕົວຊີວັດ ໃນແຕື່ລະຂະແໜງການສະເພາະ ໃຫໍ້ສອດຄື່ອງກັບບູລມ

•
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ປູ ກຈິດສານກກື່ ຽວກັບວຽກງານບົດບາຍິງ - ຊາຍ ໃນແນວຄວາມຄິດຂອງການເຕີບໂຕສີຂຽວ. ການເຕີບໂຕສີຂຽວ ຍັງແມື່ ນແນວຄວາມຄິດ ທີື່ພົວພັນກັບ
ີ ານ
ສິື່ງແວດລໍ້ອມ. ໃນກິດຈະກາການສື່ ສານ ແລະ ການສໍ້າງຄວາມສາມາດ ຂອງ ລັດຖະບານລາວ ເພື່ ອເຮັດໃຫໍ້ການເຕີບໂຕສີຂຽວສາລັບ, ຕໍ້ອງໄດໍ້ມກ
ື່
ເຊອມສານເອົາວຽກງານ ບົດບາດຍິງ-ຊາຍ ແລະ ການມີສື່ວນຮື່ ວມຂອງສັງຄົມ ແລະ ການພົວພັນກັບບັນດາພາກສື່ ວນກື່ ຽວຂໍ້ອງ ກັບການເຕີບໂຕສີຂຽວ.

ໍ້ ວຍໃນການເຊື່ ອມສານບົດບາດຍິງ-ຊາຍເຂົາໃນວາລະການເຕີ
ໍ້
ຮື່ ວມມກັບ ສະຫະພັນ ແມື່ ຍິງລາວ ເພື່ ອນາໃຊໍ້ຄວາມຮູ ໍ້ຄວາມຊານານຂອງເຂົາເຈົາຊື່
ບໂຕສີຂຽວ. ສໍ້າງ
ື່
ື່
ໍ້
ື່
ື່
ຂີດຄວາມສາມາດຢື່າງຕເນອງເພອຍົກສູ ງຄວາມສະເໝີພາບຍິງ-ຊາຍ, ສົງເສີມການເຕີບໂຕສີຂຽວແບບມີສື່ວນຮື່ ວມຫລາຍຂນ, ແລະ ສໍ້າງຜົນປະໂຫຍດສູງສຸ ດຈາກ
ການຂະຫຍາຍຕົວຂອງເສດຖະກິດ.

ການຮື່ ວມມກັບສະຫະພັນ ແມື່ ຍິງລາວ (LWU) ແມື່ ນໂອກາດທີື່ດີ ແລະ ການລົງທນຂອງພວກເຂົາໃນຄວາມສະເຫມີພາບດໍ້ານບົດບາດຍິງ - ຊາຍ ແລະ ການສໍ້າງ
ຄວາມສາມາດໃຫໍ້ແກື່ ແມື່ ຍິງແມື່ ນສອດຄື່ ອງກັບວິໄສທັດຮອດ ປີ 2030 ເພື່ ອຮັບປະກັນການມີສື່ວນຮື່ ວມໃນການເຕີບໂຕສີຂຽວ (Youn 2018) ແລະ ເພື່ ອສໍ້າງ
ໂອກາດໃນການເຕີບໂຕສີຂຽວ ພໍ້ອມທັງການຍົກສູງຄວາມສະເໝີພາບ ຂອງ ບົດບາດຍິງ-ຊາຍ. ການຮື່ ວມມກັບສະຫະພັນແມື່ ຍິງລາວໃນວຽກງານເຊື່ ອມສານ
ໍ້
ບົດບາດຍິງ-ຊາຍເຂົາໃນການເຕີ
ບໂຕສີຂຽວ ຈະສໍ້າງຜົນປະໂຫຍດໃຫໍ້ທັງ 2 ຝື່າຍ-ສໍ້າງໂອກາດໃຫໍ້ສະຫະພັນແມື່ ຍິງລາວໄດໍ້ສະຫນອງການຊື່ ວຍເຫລອດໍ້ານວິຊາ
ການ ໃຫໍ້ແກື່ ການວິເຄາະບົດບາດຍິງ - ຊາຍ, ສາມາດມີການວາງແຜນ ແລະ ນະໂຍບາຍ ທີື່ສາມາດຕອບສະຫນອງ ບັນຫາດໍ້ານບົດບາດຍິງ-ຊາຍ, ແລະ ການ
ຕິດຕາມ ແລະ ປະເມີນຜົນດໍ້ານຄວາມລະອຽດອື່ ອນ ຂອງ ບັນຫາບົດບາດຍິງ-ຊາຍ ແລະ ສໍ້າງຄູື່ ມທີື່ສາມາດນາໃຊໍ້ໄດໍ້ ໃນທົື່ວພາກລັດ, ໃນຂະນະທີື່ມີການສບຕື່
ໍ້
ໍ້
ັ ື່ ໄປນີ ໍ້ ຈະຊື່ ວຍຊີແຈງວິ
ສໍ້າງ ແຜນການເຕີບໂຕສີຂຽວ ໂດຍມີການຄານື່ ງເຖີງການມີສື່ວນຮື່ ວມ ແລະ ຄວາມຕໍ້ອງການຂອງແມື່ ຍິງ. ບັນດາຂສະເໜີ
ດື່ ງຕ
ທ ີ ເກັບກາ
ເອົາຜົນໄດໍ້ຮັບຈາກໂອກາດດັື່ງກື່ າວຄດັື່ງນີ:ໍ້
•
•
•
•
•
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ັ ປຸ ງກົດໝາຍແຫື່ ງຊາດ ແລະ ຄາດວື່ າຈະມີການນາສະເໝີຕື່ ສະພາແຫື່ ງຊາດ ໃນປີ 2019. ກື່ ອນທີື່ນະໂຍບາຍດໍ້ານບົດບາດ
ສະຫະພັນແມື່ ຍິງລາວ ກາລັງປບ
ໍ້
ໍ້
ຍິງ-ຊາຍ ຈະຖກຮັບຮອງ, ສາມາດເຊື່ ອມແນວຄວາມຄິດຂອງການເຕີບໂຕສີຂຽວເຂົາໃນນະໂຍບາຍສະບັ
ບໃໝື່ ໃຫໍ້ສົມບູ ນຂນ.

ໍ້ ນໃຫໍ້ແກື່ ສະຫະພັນແມື່ ຍິງລາວເພື່ ອໃຫໍ້ພວກເຂົາເຂົາໃຈກື່
ໍ້
ັ ຂມູ
ຈັດກິດຈະກາການແບື່ ງປນ
ຽວກັບການເຕີບໂຕສີຂຽວ ແລະ ຊຸກຍູ ໃໍ້ ຫໍ້ພວກເຂົາ ປະກອບສື່ ວນ
ໍ້
ແນວຄວາມຄິດ ແລະ ປະສົບການຂອງພວກເຂົາ ເຂົາໃນການສໍ້
າງຍຸ ດທະສາດ ການເຕີບໂຕສີຂຽວ.
ັ ສື່ ວນໜື່ ງຂອງ ຄະນະກອງເລຂາ ການເຕີບໂຕສີຂຽວແຫື່ ງຊາດ ແລະ ສູ ນສະຫນັບສະຫນູນການເຕີບໂຕສີຂຽວ, ເພື່ ອໃຫໍ້ພວກເຂົາ
ການົດໃຫໍ້ LWU ເປນ
ໍ້
ສາມາດ ສະຫນອງຄາແນະນາກື່ ຽວກັບວິທ ີ ເຊື່ ອມສານວຽກງານ ບົດບາດຍິງ-ຊາຍ ເຂົາໃນຍຸ
ດທະສາດການເຕີບໂຕສີຂຽວ.

ຊອກຫາການຊື່ ວຍເຫລອທາງດໍ້ານວິຊາການ ເພື່ ອຮັບປະກັນບັນດາເຄື່ ອງມທີື່ນາໃຊໍ້ ໃນວຽກງານການເຕີບໂຕສີຂຽວ, ເຊັື່ນ: ຄູື່ ມການລົງທນຂອງພາກລັດ,
ເງື່ ອນໄຂໃນການເຊື່ ອມສານວຽກງານບົດບາດຍິງ-ຊາຍ.
ນອກຈາກງ ົບປະມານຈາກລັດຖະບານແລໍ້ວ, ຄວນມີການພິຈາລະນາລະດົມທນຈາກ ທະນາຄານໂລກ DPO ແລະ ແຫລື່ ງອື່ ນໆ ທີື່ມີທນສະຫນັບສະຫນູນ
ັ ວຽກງານບົດບາດຍິງ-ຊາຍ ສາລັບ UNFCCC, ຫລ ຜູ ໃໍ້ ຫໍ້ທນດໍ້ານການພັດທະນາ ໃນຂົງເຂດອື່ ນໆທີື່ກື່ ຽວຂໍ້ອງ.
ວຽກງານການກະກຽມ ແຜນປະຕິບດ

ໍ້ ວມຢື່າງສະເໝີພາບຂອງແຮງງານແມື່ ຍິງໃນວຽກງານສີຂຽວ.
ຕິດຕາມການເຂົາຮື່

ໃນ ສປປ ລາວ, ບົດບາດຍິງ-ຊາຍໃນບື່ ອນເຮັດວຽກແມື່ ນມີຄວາມແຕກຕື່ າງກັນຫລາຍ. ການເພີື່ມສື່ ວນແບື່ ງຂອງຄື່ າແຮງງານ, ການແກໍ້ໄຂບັນຂອງບົດບາດ
ໍ້
ໍ້ ດຫລັກ ຂອງ
ັ ບັນດາຕົວຊີວັ
ແມື່ ຍິງໃນການເຮັດວຽກຄອບຄົວໂດຍບື່ ໄດໍ້ຮັບຄື່ າແຮງງານ, ແລະ ການຊຸກຍູ ແໍ້ ມື່ ຍິງໃຫໍ້ມີຕື່ າແຫນື່ ງວຽກສູງຂນໃນຕະຫລາດ;
ຈະເປນ
ໍ້ ດເພື່ ອການົດ ແລະ ຕິດຕາມການຈັດຕັງໍ້
ົ ໍ້
ຄວາມສາເລັດໃນການເຕີບໂຕສີຂຽວແບບມີສື່ວນຮື່ ວມ. ມັນມີຄວາມສາຄັນທີື່ຕໍ້ອງມີການການົດເປາໝາຍ
ແລະ ຕົວຊີວັ

ໍ້ ງການສກສາ ແລະ ຂມູ
ໍ້ ນດັື່ງກື່ າວກື່
ັ ຍຸ ດທະສາດການເຕີບໂຕສີຂຽວແຫື່ ງຊາດເຊີື່ງມັນມີຄວາມກື່ ຽວຂໍ້ອງກັບການຍົກສູງຄວາມສະເໝີພາບໃນການເຂົາເຖີ
ປະຕິບດ
ີ ານເກັບກາຜື່ານການເກັບກາສະຖິຕແ
ິ ຫື່ ງຊາດ ຄດັື່ງນີ:ໍ້
ໄດໍ້ມກ
•
•
•
•

ເພີື່ມສື່ ວນແບື່ ງຂອງຄື່ າແຮງງານໃຫໍ້ແກື່ ແມື່ ຍິງ ຈາກ 35% ໃນປີ 2015.
ຫລຸ ດຜື່ອນຫນໍ້າວຽກ ຂອງແມື່ ຍິງໃນວຽກຄອບຄົວທີື່ບື່ ໄດໍ້ຮັບຄື່ າຈ ໍ້າງ ຈາກ 65%.

ັ ທາງການ.
ຍົກສູ ງຄວາມສະເໝີພາບທາງດໍ້ານບົດບາດຍິງ - ຊາຍ ໃນຂະແຫນງວຽກທີື່ເປນ
ື່
ໍ້
ັ ແມື່ ຍິງ ໃຊໍ້ເວລາເຂົາໃນການເຮັ
ຍົກສູ ງຄວາມສະເໝີພາບທາງດໍ້ານບົດບາດຍິງ - ຊາຍ ໃນຈານວນເວລາທີໃຊໍ້ໃນການເຮັດວຽກເຮອນ - ປະຈຸບນ
ດວຽກ
ເຮອນ ຫລາຍກວື່ າ ຜູ ໍ້ຊາຍ 4 ເທົື່າ ໃນແຕື່ ລະວັນ.

ຫົນ ທາງສູື່ ການເຕີບ ໂຕສີຂ ຽວແບບມີສື່ ວນຮື່ ວມດໍ້າ ນບົດ ບາດຍິງ -ຊາຍໃນ ສປປ ລາວ
ັ ໄດໍ້ຢື່າງເຕັມສື່ ວນ ແລະ ຊື່ ວຍໃຫໍ້ ສປປ ລາວ ຮັບປະກັນວື່ າຈະບື່ ມີປະຊາຊົນຜູ ໃໍ້ ດຖກເມີນເສີຍໃນລະບົບ
ຖໍ້າຈະໃຫໍ້ຮູ ບແບບຂອງການເຕີບໂຕສີຂຽວ ສາມາດປະຕິບດ
ັ ແຕື່ ການ ນາໃຊໍ້ຊບ
ົ ປອ
ໍ້ ງຮັກສາ
ີ ານສຸ ມຄວາມເອົາໃຈໃສື່ ບື່ ເປນ
ັ ພະຍາກອນທາມະຊາດຢື່າງ ມີປະສິດຕິພາບ ແລະ ການປກ
ເສດຖະກິດທີື່ເຕີບໂຕ, ຕໍ້ອງໄດໍ້ມກ
ໍ້
ໍ້ າຍຕື່ າງກື່ ມີບດ
ົ ບາດໃນການ
ສິື່ງແວດລໍ້ອມເທົື່ານັນ,
ແຕື່ ຍັງຕໍ້ອງມີການແກໍ້ໄຂບັນຫາເຊັື່ນຄວາມບື່ ສະເໝີພາບຂອງບົດບາດຍິງ-ຊາຍໃນສັງຄົມ. ແມື່ ຍິງ ແລະ ຜູ ຊ
ໍ້
ັ ເຄື່ ອງຈັກຂັບເຄື່ ອນເສດຖະກິດ ຂອງ ສປປ ລາວ. ການເຂົາໃຈເຖີ
ປະກອບສື່ ວນດໍ້ານຄວາມຮູ ໍ້ ແລະ ແຮງງານ ເຊີື່ງເປນ
ງບົດບາດ ຂອງ ຜູ ໍ້ຊາຍ ແລະ ແມື່ ຍິງ ໃນລະບົບ

ໍ້
ັ ຂະແຫນງການບູລມ
ົ ໍ້
ິ ະສິດໃນຍຸ ດທະສາດການເຕີບໂຕສີຂຽວຈະຊື່ ວຍສໍ້າງຊັບພະຍາກອນມະນຸດ ແລະ ພັດທະນາການຈັດຕັງປະຕິ
ັ ຢື່າງມີເປາໝາຍ
ຕະຫລາດທີື່ເປນ
ບດ
ໍ້
ໍ້ າຍຕື່ າງຝື່າຍຕື່ າງໄດໍ້ຮັບຜົນປະໂຫຍດຈາກການປະກອບສື່ ວນຂອງພວກເຂົາເຂົາໃນແຜນພັ
ແລະ ເຮັດໃຫໍ້ແມື່ ຍິງ ແລະ ຜູ ຊ
ດທະນາການເຕີບໂຕສີຂຽວຂອງປະເທດ.
ື່
ົ ໍ້
ໂດຍອີງໃສື່ ບັນດາສິງທໍ້າທາຍຕື່ ກັບແມື່ ຍິງ ແລະ ເດັກຍິງ ໃນ ສປປ ລາວ, ຍຸ ດທະສາດການເຕີບໂຕສີຂຽວຕໍ້ອງມີການການົດເປາໝາຍ
ແລະ ການົດວິທເີ ຊື່ ອມສານ

ຄວາມສະເໝີພາບຂອງແມື່ ຍິງເພື່ ອໃຫໍ້ບັນລຸ ຈດ
ຸ ປະສົງຂອງການເຕີບໂຕສີຂຽວ. ພັນທະຂອງ ສປປ ລາວ ເພື່ ອເດີນຫນໍ້າພັດທະນາໃນຮູ ບແບບການເຕີບໂຕສີຂຽວເຊີື່ງ
ໍ້ ື່ ມເພື່ ອອານາຄົດຕື່ ຫນໍ້າ ແລະ ຕໍ້ອງມີການຈັດຕັງປະຕິ
ໍ້
ໍ້
ໍ້
ໍ້ ເອົາບັນຫາ
ັ ການພັດທະນາແບບຍນຍົງນັນແມື່
ັ ໂດຍຍດຫມັນຖ
ເປນ
ນຈະຕໍ້ອງມີການສໍ້າງຄວາມເຂັມແຂງຂ
ນຕ
ບດ
ໍ້
ຄວາມສະເໝີພາບດໍ້ານບົດບາດຍິງ-ຊາຍ ແລະ ການມີສື່ວນຮື່ ວມຂອງສັງຄົມເຂົາໃນແຜນພັ
ດທະນາສີຂຽວພໍ້ອມເພື່ ອໃຫໍ້ແຜນພັດທະນາດັື່ງກື່ າວປະສົບຜົນສາເລັດຢື່າງ
ແທໍ້ຈິງ.
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ັ ດໍ້ານຄວາມຄິດ ຫລ ຄວາມໝາຍທີື່ສະແດງອອກ ຫລ ບື່ ມີຄວາມຮັບຜິດຊອບທາງກົດໝາຍ ຫລ ຄວາມ
ສະຖາບັນການເຕີບໂຕສີຂຽວສາກົນບື່ ຮັບປະກັນ, ບື່ ວື່ າຈະເປນ
ໍ້ ນຂອງຝື່າຍທີື່ສາມໃນຮູ ບແບບໃດໆກື່ ຕາມ ຫລ ຜົນຂອງການນາໃຊໍ້ຂມູ
ໍ້ ນ, ເຄື່ ອງມ, ຜະລິດຕະພັນ,
ຮັບຜິດຊອບຕື່ ຄວາມຊັດເຈນ, ຄວາມຄົບຖໍ້ວນ ຫລ ການໃຊໍ້ຂມູ

ໍ້ ື່ ເປນ
ໍ້ ນທີື່ມີຢື່ ູ ໃນບົດລາຍງານສະບັບນີ ໍ້ ຫລ ການນາໃຊໍ້ຂມູ
ໍ້ ນຂອງບົດລາຍງານສະບັບນີຈະບ
ັ ການລະເມີດສິດສື່ ວນຕົວ. ຄາຄິດ
ຫລ ຂະບວນການຂອງການເຜີຍແຜື່ຂມູ
ໍ້
ື່
ື່
ໍ້ ຽນໃນບົດລາຍງານສະບັບນີບໄດໍ້ສະແດງ ຫລ ບໄດໍ້ໝາຍເຖິງຄາເຫັນ ແລະ ທັດສະນະຂອງສະຖາບັນການເຕີບໂຕສີ
ເຫັນ ແລະການສະແດງທັດສະນະຂອງບັນດາຜູ ຂ
ຂຽວສາກົນ ສະເໝີໄປ.

ໍ້ ຖກສໍ້າງຂນເພ
ໍ້ ື່ ອຈຸດປະສົງການເຜີຍແຜື່ໃນສາກົນເທົື່ານັນ.
ໍ້ ມັນເປນ
ັ ເອະສານທີື່ໃຫໍ້ຄາແນະນາດໍ້ານການລົງທນ.
ເອກະສານສະບັບນີໄດໍ້

