
ຢຸດຕຄິວາມຮນຸແຮງຕ ໍ່ແມໍ່ຍງິ – ຂ ຮຽກຮອ້ງຄວາມຮໍ່ວມມ ືຈາກຜ ຊ້າຍທກຸຄນົ 

ທໍ່ານ ຈອນ ວິນລຽມສ໌ ເອກອັກຄະລັດຖະທ ດ ອົດສະຕຣາລີ ປະຈ າ ສປປ ລາວ 

 

“ມັນແມໍ່ນການທີໍ່ ຜ ້ຊາຍ ນ າເອົາຂ ້ມ ນ ດ້ານຄວາມສະເໝີພາບຍິງຊາຍ ບອກຕ ໍ່ ໃຫ້ແກໍ່ຜ ້ຊາຍ

ຄົນອືໍ່ນໆ ຈ ໍ່ງຈະສາມາດ ປໍ່ຽນແປງ ແນວຄວາມຄິດ ດ້ານຄວາມສະເໝີພາບຍິງຊາຍ.” 

 

ມື້ນີ,້ ວັນທີ 25 ພະຈິກ, ຢ ໍ່ທົໍ່ວໂລກ ໄດ້ລະລ ກເຖິງ ວັນ ໂບສີຂາວ - ຊ ໍ່ງເປັນວັນສາກົນ ໃນການ ຢຸດຕິ 

ຄວາມຮຸນແຮງຕ ໍ່ແມໍ່ຍິງ. 

 

ມັນເປັນ ມືທ້ີໍ່ ຖະແຫງຼ 16 ວັນ ທີໍ່ທົໍ່ວໂລກໄດ້ພ້ອມກັນ ມີສໍ່ວນຮໍ່ວມ ໃນການຕ ໍ່ຕ້ານ ແລະ ຢຸດຕິ ການໃຊ້

ຄວາມຮຸນແຮງຕ ໍ່ແມໍ່ຍິງ ແລະ ເດັກນ້ອຍ - ເຊິໍ່ງ ເປັນໜ ໍ່ງ ໃນການທາລຸນ ທາງດ້ານສິດທິມະນຸດ ທີໍ່

ຍອມຮັບບ ໍ່ໄດ້ ແລະ ມແີຜໍ່ຫຼາຍໃນໂລກນ້ີ. 

 

ບ ໍ່ມີປະເທດໃດ, ບ ໍ່ມີຊຸມຊົນໃດ ທີໍ່ປາດສະຈາກ ບັນຫານ້ີ. ຜົນກະທົບຂອງບັນຫານ້ີ ຕ ໍ່ ການດ າລົງຊີວິດ 

ແລະ ການພັດທະນາ ຂອງ ຊຸມຊົນຂອງພວກເຮົາ ແມໍ່ນໜ້າເປັນຫໍ່ວງຫຼາຍ. 

 

ຢ ໍ່ທົໍ່ວໂລກ, ມີຜ ້ຍິງຫຼາຍກໍ່ວາ ໜ ໍ່ງໃນສາມ ໄດ້ຖືກ ທຸບຕີ, ບັງຄັບໃຫ້ມີເພດສ າພັນ, ຫຼື ຖືກ ທາລຸນໃນ

ດ້ານອືໍ່ນໆ. ສໍ່ວນໃຫຍໍ່ແລວ້ ແມໍ່ນໄດ້ຖືກກະທ າໂດຍຄົນທີໍ່ ນາງຮ ້ຈັກ, ເຊັໍ່ນ ສາມີຂອງນາງ ຫຼື ຜ ້ຊາຍ

ຄົນອືໍ່ນໆ ທີໍ່ເປັນສະມາຊິກໃນຄອບຄົວ. 

 

ຢ ໍ່ ປະເທດອົດສະຕຣາລີ, ຜ ້ຍິງໜ ໍ່ງຄົນ ຈະຖືກ ຂ້າ ທຸກໆ ອາທິດ ໂດຍ ຄົນຮັກ ຫຼ ືອະດີດຄົນຮັກ – 

ປະມານ 75 ກ ລະນີ ແຕໍ່ລະປີ. ຜ ້ຍິງ ໜ ໍ່ງໃນສາມຄົນ ທີໍ່ມີອາຍຸຫຼາຍກໍ່ວາ 15 ປີ ໄດ້ມີປະສົບການ ໃນ

ການຖືກທາລຸນ ທາງຮໍ່າງກາຍ ຫຼື ຄວາມຮຸນແຮງທາງເພດ ຢ ໍ່ໃນໄລຍະໃດໜ ໍ່ງຂອງຊີວິດເຂົາເຈ້ົາ.  

 

 ຜ ້ຍິງ ເກືອບ 1 ຕ້ືຄົນ, ໃນນ້ັນ 1.2 ລ້ານ ຄົນຢ ໍ່ ປະເທດ ອົດສະຕຣາລີ, ປະຈຸບັນ ອາດຈະ ກ າລັງ ດ າລົງ

ຊີວິດຢ ໍ່ແບບທີໍ່ມີລັກສະນະໃຊ້ຄວາມຮຸນແຮງ, ຫຼ ືຫາກ ໍ່ປະເຊີນໜ້າກັບ ການຖືກໃຊ້ຄວາມຮຸນແຮງ. 

 

ນ້ີໝາຍຄວາມວໍ່າ ປະຈຸບັນນ້ີ ມີຜ ້ຍິງ ອີກຈ ານວນຫຼາຍ ທີໍ່ ກ າລັງ ດ າລົງຊີວິດທີໍ່ກໍ່ຽວຂ້ອງແບບມີ 

ລັກສະນະຖືກໃຊ້ຄວາມຮຸນແຮງຫຼາຍກໍ່ວາ ຈ ານວນຄົນທີໍ່ ຂາດສານອາຫານ ຢ ໍ່ທົໍ່ວໂລກ. 

 

ໂດຍສະເລັໍ່ຍແລ້ວ ຜ ້ຍິງ ໜ ໍ່ງໃນຫ້າ ຄົນ ຢ ໍ່ ສປປ ລາວ ແມໍ່ນເຄີຍຖືກທາລຸນທາງດ້ານຮໍ່າງກາຍ ຢ ໍ່ພາຍໃນ

ບ້ານ, ໜ ໍ່ງ ໃນສາມ ຄົນ ແມໍ່ນເຄີຍຖືກທາລຸນທາງດ້ານຈິດໃຈ. 

 

ໂດຍລວມແລ້ວ, ຜ ້ຍິງຫຼາຍຄົນ, ທງັຢ ໍ່ ເຂດ ຊົນນະບົດ ແລະ ຕົວເມືອງ, ໄດ້ມີຄວາມຮັບຮ ້ໜ້ອຍກໍ່ຽວກັບ 

ສິດທິ ຂອງ ເຂົາເຈ້ົາ ໃນການຖືກປົກປ້ອງ ຈາກຄວາມຮຸນແຮງດັໍ່ງກໍ່າວ. 



 

ການຍອມຮັບຂອງສັງຄົມ ກ ໍ່ສາມາດ ນ າພາໄປສ ໍ່ຄວາມ ຮຸນແຮງ ໄດ້ – ເຊັໍ່ນ ບາງຄົນຖືວໍ່າຄວາມ ຮຸນ

ແຮງ ພາຍໃນຄອບຄົວ ແມໍ່ນເປັນເລືໍ່ອງທ າມະດາ. 

 

ການສ າຫຼວດໃນ ປະເທດອົດສະຕຣາລີ ສະແດງໃຫ້ເຫັນ ຄວາມບ ໍ່ເທົໍ່າທຽມກັນ ລະຫໍ່ວາງເພດ ແລະ 

ການຢ ດຖື ບົດບາດຍິງຊາຍຢໍ່າງເຂ້ັມງວດ  - ເຊັໍ່ນ ຄວາມເຊືໍ່ອທີໍ່ວໍ່າ ຜ ້ຊາຍ ຄວນຈະ ເປັນຝໍ່າຍທີໍ່ເໜືອກໍ່

ວາຢ ໍ່ໃນ ຄວາມສ າພັນ - ຊ ໍ່ງອັນນ້ີເປັນ ໜ ໍ່ງໃນສາຍເຫດຫຼັກ ໃນການ ເຮັດໃຫເ້ກີດຄວາມຮຸນແຮງ ຕ ໍ່ 

ແມໍ່ຍງິ. 

 

ເຊັໍ່ນດຽວກັນ ແລະ ໜ້າເປັນຫໍ່ວງແມໍ່ນ, ບົດລາຍງານຜົນຂອງການສ າຫຼວດ ດັດສະນ ີ     ໝາຍ ດ້ານ

ສັງຄົມລາວ ໃນປີ 2012 ໄດ້ພບົວໍ່າ 58 ເປີເຊັນ ຂອງຜ ້ຍິງ ເຊືໍ່ອວໍ່າ ມັນຖືກຕ້ອງແລ້ວ ທີໍ່ ສາມີຄົນໜ ໍ່ງ ຈະ

ທຸບຕີ ພັນລະຍາຂອງລາວ ຖ້າຫາກວໍ່າ ນາງ ບົກຜໍ່ອງ ໃນການດ ແລລ ກ, ມັກຖຽງຄວາມ, ປະຕິເສດ ທີໍ່ຈະ

ມີເພດສ າພັນນ າ, ຫຼ ືເຮັດອາຫານໄໝ້. 

 

ການປໍ່ຽນແປງ ຄວາມຄິດ ແລະ ພ ດຕິກ າ ເຫຼົໍ່ານ້ີ, ໃນບັນດາ ຜ ້ຊາຍ ແລະ ຜ ້ຍິງ, ເຊັໍ່ນ ການແກ້ຕົວ,  ການ

ຫາຂ ້ອ້າງ ແລະ ບ ໍ່ຕ ໍ່ຕ້ານກັບ ຄວາມຮຸນແຮງເຫຼົໍ່ານ້ີ, ເປັນສິໍ່ງທີໍ່ສ າຄັນທີໍ່ສຸດ ໃນການເປັນສໍ່ວນໜ ໍ່ງຂອງ

ການແກ້ໄຂບັນຫາດັໍ່ງກໍ່າວ. 

 

ໃນໝ ໍ່ໆມານ້ີ ປະເທດ ອົດສະຕຣາລີ ໄດ້ເປີດໂຕ ແຜນປະຕບັິດວຽກງານ: ກ້າວໄປທາງໜ້າ 2013-16 

ເຊິໍ່ງເປັນແຜນງານທີໍ່ສອງ ທີໍ່ ຄົນ ອົດສະຕຣາລີ ໄດ້ຮວມໂຕກັນເພືໍ່ອຫຼຸດຜໍ່ອນ ລະດບັຄວາມຮຸນແຮງ ທີໍ່ມີ

ຕ ໍ່ແມໍ່ຍິງ ແລະ ເດັກນ້ອຍ. 

 

ແຜນງານ ດັໍ່ງກໍ່າວ ມີຈຸດປະສົງ ສົໍ່ງເສີມ ການປໍ່ຽນແປງທາງ ດ້ານວັດທະນະທ າ, ເຊິໍ່ງຊຸກຍ ້ເຮັດໃຫ້ຜ ້ຍິງ 

ກ້າ ລາຍງານ ປະສົບການຂອງເຂົາເຈ້ົາ, ແລະ ຈະມ ີຄົນ ອົດສະຕຣາລີ ຈ ານວນຫຼາຍ ກໍ່ວາເກົໍ່າ ທີໍ່ບ ໍ່

ຍອມຮັບ ຄວາມຮຸນແຮງດັໍ່ງກໍ່າວນ້ີ. 

 

ການໃຊ້ຄວາມຮຸນແຮງ ຕ ໍ່ແມໍ່ຍິງ ເປັນບັນຫາ ທີໍ່ ມີຜົນກະທບົ ຕ ໍ່ຜ ້ຍິງ ແລະ ເດັກນ້ອຍ ຢ ໍ່ທົໍ່ວ ໂລກ, 

ປະເທດ ອົດສະຕຣາລີ ຍັງໄດຢື້ນຢັນເຈດຈ ານົງ ທີໍ່ຈະ ໃຫ້ການສະໜັບສະໜ ນ ແລະ ເຮັດວຽກຮໍ່ວມກັບ 

ບັນດາປະເທດ ອືໍ່ນໆ ເພືໍ່ອຢຸດຕິ ຄວາມຮຸນແຮງ ຕ ໍ່ແມໍ່ຍິງ. 

 

ໃນຕ້ົນປີນ້ີ, ອົດສະຕຣາລີ ໄດ້ເປີດໂຕ ແຜນງານ ສີໍ່ປີ ທີໍ່ມີມ ນຄໍ່າ 20 ລ້ານໂດລາອົດສະຕຣາລີ ເພືໍ່ອ  

ຊອກຫາສາເຫດ ແລະ ຜົນກະທົບ ຂອງການໃຊ້ຄວາມຮຸນແຮງ ຢ ໍ່ ປະເທດ ຕີມ  ເລດສເຕ ໂດຍ ການເຮັດ

ວຽກ ເພືໍ່ອປ້ອງກັນ ການໃຊ້ຄວາມຮຸນແຮງ ແລະ ໃຫ້ການບ ລິການຊໍ່ວຍເຫຼືອ. 

 

ພວກເຮົາຍັງໄດ້ ປະກອບສໍ່ວນຊໍ່ວຍເຫຼືອ ຫຼາຍກໍ່ວາ 30 ລ້ານໂດລາ ອົດສະຕຣາລີ ເພືໍ່ອຢຸດຕິ ການໃຊ້

ຄວາມຮແຸຮງ ຕ ໍ່ແມໍ່ຍິງ ແລະ ເດັກນ້ອຍ ຢ ໍ່ ປະເທດ ປາກິດສະຖານ ແລະ ອັຟການິດສະຖານ ຕ້ັງແຕໍ່ ປີ 



2013. ງົບປະມານຊໍ່ວຍເຫຼືອດັໍ່ງກໍ່າວນ້ີ ໄດ້ໃຫ້ການບ ລິການຊໍ່ວຍເຫຼືອ ແກໍ່ ບັນດາແມໍ່ຍງິ ແລະ ລ ກຂອງ

ເຂົາເຈ້ົາ, ແລະ ໄດ້ນ າໃຊ້ວິທີສ້າງສັນ ເພືໍ່ອເຮັດໃຫ ້ມີສໍ່ວນຮໍ່ວມຂອງຜ ້ຊາຍ, ຜ ້ຍິງ, ບັນດາຜ ນ້ າ ທາງ

ສາດສະໜາ ແລະ ຜ ້ ນ າຊຸມຊົນ ເພືໍ່ອ ທ້າທາຍແນວຄິດ ແລະ ພ ດຕິກ າ ທີໍ່ກ ໍ່ໃຫ້ເກີດ ຄວາມຮຸນແຮງ ຕ ໍ່

ແມໍ່ຍິງ. 

 

ບັນດາໂຄງການ ຂອງ ອົດສະຕຣາລີ ໄດ້ຊ້ີໃຫ້ເຫັນຜົນກະທບົຂອງບັນຫານ້ີ ດ້ານ ການພັດທະນາທາງ

ດ້ານເສດຖະກິດ. 

 

ຄວາມຮຸນແຮງ ມີຜົນກະທົບຕ ໍ່ ຜ ້ຍິງ ກໍ່ອນໝ ໍ່ໝົດ, ມັນຍັງມີຜນົກະທົບຕ ໍ່ ລ ກຂອງເຂົາເຈ້ົາ, ຕ ໍ່ຄອບຄົວ 

ແລະ ຊຸມຊົນຕໍ່າງໆ. ນອກນ້ັນ ມັນຍັງ ມີຜົນກະທົບຕ ໍ່ເສດຖະກິດລະດັບຊາດ, ແລະ ເປັນສິໍ່ງຄຸກຄາມຕ ໍ່ 

ການພັດທະນາ ແບບຢືນຍົງ ລະດັບຊາດ. 

 

ຄວາມຮຸນແຮງ ຕ ໍ່ແມໍ່ຍິງແລະ ເດັກນ້ອຍຜ ້ຍິງ ໄດ້ສົໍ່ງຜົນກະທບົອັນໃຫຍໍ່ຫຼວງໂດຍຕົງຕ ໍ່ເສດຖະກິດ, ເຊັໍ່ນ 

ການສ ນເສຍລາຍຮັບ, ຫຼຸດຜໍ່ອນຜົນຜະລິດ ແລະ ຄວາມຫ້າວຫັນ ຂອງ ບົດບາດຂອງແມໍ່ຍິງ ແລະ 

ເດັກນ້ອຍຜ ້ຍິງ ທີໍ່ຈະປະກອບສໍ່ວນ ເຂ້ົາໃນການພັດທະນາ ຊຸມຊົນ ຂອງ ເຂົາເຈ້ົາກ ໍ່ຫຼຸດລົງ. 

 

ບົດລາຍງານ ປີ 2009 ໄດ້ພົບວໍ່າ ການໃຊ້ຄວາມຮຸນແຮງ ຕ ໍ່ແມໍ່ຍງິ ແລະ ລ ກ ຂອງເຂົາເຈ້້ົາ ໄດ້ເຮັດໃຫ້ 

ສົໍ່ງຜົນກະທົບຕ ໍ່ ເສດຖະກິດ ຂອງ ອົດສະຕຣາລີ ປະມານ 13.6 ຕ້ື ໂດລາ ອົດສະຕຣາລີ. ຖ້າຫາກບ ໍ່ມີ 

ການຈັດການ ທີໍ່ເໝາະສົມ, ຜົນກະທົບ ເຫຼົໍ່ານ້ີ ຈະເພີໍ່ມຂ ້ນ ຮອດ 15.6 ຕ້ື ໂດລາ ອົດສະຕຣາລີ ພາຍໃນ

ປີ 2021-22. 

 

ບັນດາປະເທດ ທີໍ່ມີການພັດທະນາ ຢໍ່າງວໍ່ອງໄວ ແມໍ່ນປະເທດທີໍ່ ສາມາດແກ້ໄຂ ບັນຫາກໍ່ຽວກັບ ຄວາມ

ບ ໍ່ສະເໝພີາບລະຫໍ່ວາງຍິງ ຊາຍ ໄດ້ຢໍ່າງ ມີ ປະສິດທພິາບ. 

 

ຍ້ອນແນວນ້້ັນ ອົດສະຕຣາລີ ຈ ໍ່ງໄດ້ ເອົາແນວຄິດກໍ່ຽວກັບຄວາມສະເໝພີາບຍິງຊາຍ ມາປ ກສາຫາລື ຢ ໍ່

ກອງປະຊຸມ ຈັດຕ້ັງປະຕິບັດໂຕະມົນ ໃນວັນທ ີ14  ພະຈິກ ທີໍ່ຜໍ່ານມາ ຍ້ອນເຫັນວໍ່າ ຄວາມສະເໝີພາບ 

ລະຫໍ່ວາງ ຍິງຊາຍ ຄວນຈະຖືກລວມເຂ້ົາໃນ ບັນຫາ ໃຈກາງ ຂອງ ແຜນພັດທະນາເສດຖະກິດ ສັງຄົມ 

ຄ້ັງທີໍ່ 8 ຂອງ ສປປ ລາວ. 

 

ການສົໍ່ງເສີມ ຄວາມສະເໝພີາບ ລະຫໍ່ວາງ ຍິງຊາຍ, ເພືໍ່ອເຮດັໃຫ້ 50 ເປີເຊັນ ຂອງ ສະຖານທີໍ່ເຮັດວຽກ 

ສາມາດເຮັດວຽກໄດ້ເຕັມເມັດເຕັມໜໍ່ວຍ, ເຊິໍ່ງນອນຢ ໍ່ໃນໃຈກາງ ຂອງຄວາມສາມາດທີໍ່ຈະເຮັດໃຫ້ ສປປ 

ລາວ ສາມາດ ບັນລຸ ໄດ້ເປ້ົາໝາຍພັດທະນາ ສະຫະສະຫວັດ 2015, ແລະ ເປ້ົາໝາຍ ທີໍ່ຈະຫຼຸດພົນ້ອອກ

ຈາກ ປະເທດທີໍ່ດ້ອຍພັດທະນາ ໃນປີ 2020. 

 

ສິໍ່ງນີ ້ໄດ້ນ າຂ້າພະເຈ້ົາ ມາຂ ຮອ້ງຕ ໍ່ຜ ້ຊາຍລາວທັງຫຼາຍ. 

 



ຂ້າພະເຈ້ົາຍິນດີຕ ໍ່ ການນ າພາ ຂອງ ລັດຖະບານລາວ ທີໍ່ຮັບຮ ວ້ໍ່າບັນຫານ້້ີ ເປັນບັນຫາທີໍ່ ສ າຄັນອັນນືໍ່ງ. 

 

ນາຍົກ ລັດຖະມົນຕີ ຂອງ ປະເທດອົດສະຕຣາລີ, ທໍ່ານ ໂທນ້ີ ອາບອດທ໌, ໄດ້ເປັນແບບຢໍ່າງ ໂດຍການ

ເປັນທ ດຂອງ ໂບສີຂາວ, ເຊິໍ່ງໄດ້ສະແດງໃຫເ້ຫັນຢໍ່າງຈະແຈ້ງວໍ່າ ອົດສະຕຣາລີ ຈະບ ໍ່ປານີປານອມຕ ໍ່

ບັນຫາ ການໃຊ້ຄວາມຮຸນແຮງ ຕ ໍ່ແມໍ່ຍງິ. 

 

ການນ າພາທີໍ່ເຂ້ັມແຂງ , ຢ ໍ່ໃນລະດັບຂ້ັນສ ງສຸດ ຂອງ ລັດຖະບານ, ແມໍ່ນມຄີວາມສ າຄັນຫຼາຍໃນການ 

ຊໍ່ວຍປໍ່ຽນແປງ ຄວາມຄິດ. ການສ ກສາ ກ ໍ່ມີບົດບາດສ າຄັນຫຼາຍ ເຊັໍ່ນກັນ. 

 

ແຕໍ່ຖ້າຢ ໍ່ໃນລະດັບ ຊຸມຊົນ, ໃນເຄືອຄໍ່າຍ ຄອບຄົວ ແລະ ໝ ໍ່ເພືໍ່ອນ, ທີໍ່ ພວກເຮົາໝົດທຸກຄົນ, ເຊັໍ່ນ ຜ ້

ຊາຍ, ສາມີ, ອ້າຍ, ພ ໍ່, ລຸງ, ຫຼານຊາຍ, ແລະ ພີໍ່ນ້ອງ, ມີບົດບາດ ສ າຄັນ ໃນການເຂ້ົາມາມີສໍ່ວນຮໍ່ວມ ໃນ

ການປົກປ້ອງ ແມໍ່ຍງິ - ແລະ ຖ້າເວົ້າ ແບບຊັດເຈນ ແມໍ່ນ ການໃຊ້ຄວາມຮຸນແຮງ ຕ ໍ່ແມໍ່ຍງິ ບ ໍ່ເຄີຍ ເປັນ

ສິໍ່ງທີໍ່ຖືກຕ້ອງ. 

 

ແຕໍ່ລະຄົນ, ຊຸມຊົນ ແລະ ລັດຖະບານ ແມໍ່ນມີໜ້າທີໍ່ຮັບຜິດຊອບ ທີໍ່ຈະອອກມາ ມີສຽງ ເພືໍ່ອ ຢຸດຕິການ

ໃຊ້ຄວາມຮຸນແຮງ ຕ ໍ່ແມໍ່ຍງິ. ຢ ໍ່ສະຖານທີໍ່ເຮັດວຽກຂອງພວກເຮົາ, ຢ ໍ່ໂຮງຮຽນ ແລະ ມະຫາວທິະຍາໄລ, 

ຢ ໍ່ຊຸມຊົນ ແລະ ຢ ໍ່ບ້ານ ຂອງພວກເຮົາ, ພວກເຮົາໝົດທຸກຄົນຈະຕ້ອງເວົ້າ ວໍ່າ “ພ ແລ້ວ”. 

 

ວັນໂບສີຂາວ ມີຄວາມສ າຄັນຫຼາຍ ໃນການຊໍ່ວຍຂະຫຍາຍ ສຽງຂອງ ຜ ້ຍິງ, ເພືໍ່ອເລົໍ່າ ເລືໍ່ອງສໍ່ວນຕົວ

ຂອງເຂົາເຈ້ົາ, ເພືໍ່ອໃຫ ້ບັນດາຜ ້ຊາຍ ໃນໂລກ ໄດ້ເຂ້ົາໃຈ ບັນຫານ້ີິ ໃນແງໍ່ມ ມຂອງຄວາມເປັນມະນຸດ 

ໃຫ້ຫຼາຍຂ ື້ນ. ເພືໍ່ອເຮັດໃຫ້ຜ ້ຊາຍເຂ້ົາໃຈ ວໍ່າ ການເກີດເປັນຜ ້ຍິງ ທີໍ່ດ າລົງຊີວິດ ດ້ວຍຄວາມຢ້ານກົວ ຕ ໍ່ 

ການໃຊ້ຄວາມຮຸນແຮງ ຢ ໍ່ເຮືອນ, ແລະ ການສ ນເສຍ ກຽດສັກສີ ທີເຂົາເຈ້ົາ ກາຍເປັນຜ ້ທົນທຸກຈາກການ

ເປັນຜ ້ຮັບເຄາະຮ້າຍ ຕ ໍ່ ການໃຊ້ຄວາມຮຸນແຮງ ໂດຍມືຂອງ ສາມີ ຫຼ ືຄົນຮັກ ເປັນແນວໃດ. 

 

ແຕໍ່ຜ ້ຍິງກ ໍ່ ບ ໍ່ສາມາດ ເຮັດວຽກນ້ີໂດຍລ າພັງໄດ້. ນ້ີ ບ ໍ່ແມໍ່ນບັນຫາທີໍ່ ຜ ້ຍິງ ສ້າງຂ້ືນດ້ວຍຕົນເອງ. ສາເຫດ 

ແລະ ການແກ້ໄຂບັນຫານ້ີ ແມໍ່ນ ຂ້ືນກັບຜ ້ຊາຍ ເຊັໍ່ນກັນ. 

 

ທໍ່ານ ນາງ ອີລິດສ໌ເບດ ບຣອດຣິກ, ໃນຖານະເປັນ ຜ ້ກວດກາ ໃນເລືໍ່ອງການຈ າແນກທາງເພດຂອງ

ປະເທດ ອົດສະຕຣາລີ, ໄດ້ ເວົາ້ຢໍ່າງຈະແຈ້ງວໍ່າ ເລືໍ່ອງນີມ້ັນແມໍ່ນການທີໍ່ ຜ ້ຊາຍ ນ າເອົາຂ ້ມ ນ ດ້ານ

ຄວາມສະເໝີພາບຍິງຊາຍ ບອກຕ ໍ່ ໃຫ້ແກໍ່ຜ ້ຊາຍຄົນອືໍ່ນໆ ຈ ໍ່ງຈະສາມາດ ປໍ່ຽນແປງ ແນວຄວາມຄິດ 

ດ້ານຄວາມສະເໝີພາບຍິງຊາຍ ທັງ ຢ ໍ່ ອົດສະຕຣາລີ, ຢ ໍ່ ສປປ ລາວ ແລະ ຢ ໍ່ທົໍ່ວໂລກ. 

 

ໃນຖານະທີໍ່ເປັນພ ໍ່ ຂອງລ ກສາວ ສອງຄົນ, ຂ້າພະເຈ້ົາ ຂ ມີສໍ່ວນຮໍ່ວມ ແລະ ມີຄວາມມຸໍ່ງໝັນ້ ທີໍ່ຈະອອກ

ມາເວົ້າ ກໍ່ຽວກັບ ການຕ ໍ່ຕ້ານການໃຊ້ຄວາມຮຸນແຮງ ຢ ໍ່ບ້ານ, ແລະ ຂ ຮຽກຮ້ອງ ໃຫ້ບັນດາ ຜ ຊ້າຍໝົດທຸກ

ຄົນ ໃຫ້ເຮັດເຊັໍ່ນດຽວກັນ. 

 


