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ສ້າງໂອກາດໃຫ້ແກ່ແມ່ຍິງ ແລະ 
ຫຼຸດຜ່ອນຄວາມສ່ຽງຕ່າງໆ

ບົດສະຫຼຸບໂດຍສັງເຂບ

ບົດລາຍງານການ ປະ ເມີນ ຜົນ 
ຄວາມສະເໝີພາບ
ລະຫວ່າງ ຍິງ-ຊາຍ

ຂອງ ສປປ ລາວ
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ບົດສະຫຼຸບໂດຍສັງເຂບ
ນັບແຕ່ມີການປະຕິຮູບລະບົບເສດຖະກິດໃນຊຸມປີ 1980 ເປັນຕົ້ນ 
ມາ, ເສດຖະກິດໄດ້ມີການຂະຫຍາຍຕົວຢ່າງເຂັ້ມແຂງ ແລະ ການ 
ພັດທະນາໄດ້ເຮັດໃຫ້ປະຊາຊົນລາວທັງຍິງ ແລະ ຊາຍຫຼາຍພັນຄົນ 
ຫຼຸດພົ້ນອອກຈາກຄວາມທຸກຍາກ. ໃນນັ້ນວິຖີຊີວິດແບບດັ້ງເດີມກ ໍ
ໄດ້ມີການປ່ຽນແປງທີ່ດີຂຶ້ນຢູ່ໃນສປປ ລາວ. ໃນສະພາບການປ່ຽນ 
ແປງນີ້, ສາຍພົວພັນລະຫວ່າງຍິງ-ຊາຍພາຍໃນຄອບຄົວ, ພາຍໃນ 
ບ້ານ ແລະ ຢູ່ໃນສັງຄົມໂດຍລວມ ກໍໄດ້ມກີານປຽ່ນແປງເຊັ່ນດຽວກັນ. 

ຄວາມສະເໝີພາບລະຫວ່າງຍິງ-ຊາຍແມ່ນໜຶ່ງເປົ້າໝາຍຫັຼກຂອງ
ການພັດທະນາ ແລະ ເປັນພື້ນຖານຂອງການພັດທະນາເສດຖະກິດ
ທີ່ມີຫົວຄິດປະດິດສ້າງ. ການເພີ່ມຄວາມສະເໝີພາບລະຫວ່າງຍິງ-
ຊາຍສາມາດຊ່ວຍຍົກລະດັບສະມັດຕະພາບຂອງການຜະລິດ, ປັບ 
ປຸງໝາກຜົນຂອງການພັດທະນາເພື່ອຄົນລຸ້ນຕໍ່ໄປ ແລະ ເຮັດໃຫ ້
ເກີດມີຄວາມເທົ່າທຽມກັນລະຫວ່າງຍິງ-ຊາຍໃນບັນດາກົງຈັກ 
ການຈັດຕັ້ງຕ່າງໆຫຼາຍຂຶ້ນ. ໃນຂະນະທີ່ ສປປ ລາວ ພວມສືບຕໍ່ມ ີ
ການພັດທະນາ, ການສ້າງຄວາມເຂັ້ມແຂງໃຫ້ແກ່ແມ່ຍິງ ແລະ ເດັກ 
ຍິງຈະກາຍເປັນຂໍກຸນແຈທ່ີສໍາຄັນໃນການໝູນໃຊ້ການເຕີບໂຕ 
ທາງເສດຖະກິດຂອງປະເທດ ແລະ ກຳລັງແຮງສັງລວມຂອງຊາວ 
ໜຸ່ມ ເພື່ອປັບປຸງມາດຖານການດຳລົງຊີວິດໃຫ້ດີຂຶ້ນ. ໃນນັ້ນ ແມ່ຍິງ 
ແລະ ຜູ້ຊາຍກໍ່ຈະໄດ້ຮັບຜົນປະໂຫຍດໄປພ້ອມໆກັນ. 

ໃນທ່າມກາງທີ່ ສປປ ລາວ ຍັງສືບຕໍ່ມີການພັດທະນາຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງ, 
ຄວາມສະເໝີພາບລະຫວ່າງຍິງ-ຊາຍຈະສາມາດບັນລຸໄດ້ແນວ 
ໃດ? ບົດລາຍງານສະບັບນີ້ໄດ້ເນັ້ນໜັກ 2 ປະເດັນທີ່ສຳຄັນ. ປະ 
ເດັນທີໜຶ່ງແມ່ນມີຄວາມຈຳເປັນທີ່ຕ້ອງສຸມໃສ່ການຫຼຸດຜ່ອນຄວາມ 
ແຕກໂຕນ ແລະ ຄວາມບໍ່ສະເໝີພາບລະຫວ່າງຍິງ-ຊາຍຢູ່ເຂດຫ່າງ 
ໄກສອກຫຼີກ ໂດຍສະເພາະໃນເຂດຊົນເຜົ່າ. ບັນດາຊົນເຜົ່າສ່ວນ 
ນ້ອຍເຫຼົ່ານີ້ອາດມີຄວາມສ່ຽງທີ່ບໍ່ສາມາດເຂົ້າເຖິງ ແລະ ທ່ວງທັນກັບ 
ການພັດທະນາໃນໄລຍະທີ່ ສປປ ລາວ ພວມໄດ້ຮັບການພັດທະນາ 
ຢ່າງໄວວາ. ປະເດັນທີສອງ ແມ່ນຍັງມີຄວາມຈຳເປັນຕ້ອງສຸມໃສ ່
ການເພີ່ມຄວາມອາດສາມາດຂອງແມ່ຍິງໂດຍສະເພາະໃນເຂດຕົວ 
ເມືອງ ແລະ ເຂດທົ່ງພຽງໃຫ້ສາມາດໃຊ້ປະໂຫຍດຈາກການຂະ 
ຫຍາຍຕົວຂອງໂອກາດທາງເສດຖະກິດໃໝ່ໆຢ່າງເຕັມສ່ວນ ແລະ 
ເທົ່າທຽມກັນ.

ສິ່ງທ້າທາຍຕົ້ນຕໍສຳລັບລັດຖະບານແມ່ນການທີ່ຈະຈັດຕັ້ງຄຸ້ມຄອງ 
ວຽກງານການພັດທະນາ ແລະ ການຫລຸດຜ່ອນຄວາມທຸກຍາກໃຫ້ມ ີ
ລັກສະນະທີ່ທົ່ວເຖິງ, ເນັ້ນໜັກໃສ່ຜູ້ທຸກຍາກ ແລະ ສົ່ງເສີມຄວາມສະ 
ເໝີພາບລະຫວ່າງຍິງ-ຊາຍໃຫ້ປະສົບຜົນສຳເລັດ. ການປ່ຽນແປງ 
ທາງດ້ານເສດຖະກິດຍ່ອມພາໃຫ້ມີການປ່ຽນແປງຂອງສັງຄົມທັງ 
ຢູ່ໃນຄອບຄົວ ແລະ ຢູ່ໃນຊຸມຊົນ. ບັນດາບັນຫາທີ່ເກີດຂຶ້ນໃໝ່ ແລະ 
ຄວາມສ່ຽງໃໝ່ໆ ລ້ວນແຕມີຜົນກະທົບຕໍ່ຍິງ-ຊາຍທີ່ແຕກຕ່າງກັນ 
ແລະມີຄວາມຈຳເປັນທີ່ຕ້ອງໄດ້ຮັບການແກ້ໄຂດ້ວຍການສະໜອງ 
ການບໍລິການ ແລະ  ການພັດທະນາທັກສະທີ່ເໝາະສົມກັບຄວາມ 
ຕ້ອງການຂອງແຕ່ລະເພດ.

ບົດລາຍງານສະບັບນ້ີແມ່ນໄດ້ລວບລວມຂ້ໍມູນຈາກບັນດາເອກະສານ 
ແລະ ບົດຄົ້ນຄວ້າກ່ຽວກັບຄວາມສະເໝີພາບລະຫວ່າງຍິງ-ຊາຍໃນ 
ສປປ ລາວ ທີ່ທະນາຄານໂລກ ແລະ ທະນາຄານພັດທະນາອາຊີໄດ ້
ນຳໃຊ້ວາງແຜນຍຸດທະສາດຮ່ວມພັດທະນາເພື່ອຊ່ວຍເຫຼືອ ສປປ 
ລາວ. ບົດລາຍງານສະບັບນີ້ບໍ່ພຽງແຕ່ແນໃສ່ປະກອບສ່ວນເຂົ້າໃນ 
ວຽກງານຂອງທະນາຄານໂລກ ແລະ ທະນາຄານພັດທະນາອາຊີ, 
ແຕ່ຍັງປະກອບສ່ວນເຂົ້າໃນວຽກງານຂອງລັດຖະບານ ແລະ ຄູ່ຮ່ວມ 
ພັດທະນາອື່ນໆ ໂດຍການນຳສະເໜີຂໍ້ມູນຫຼ້າສຸດກ່ຽວກັບບັນຫາ 
ບົດບາດຍິງ-ຊາຍ ໃຫ້ທຸກຄົນຮັບຮູ້. 

ບັນຫາກ່ຽວກັບຄວາມສະເໝີພາບລະຫວ່າງຍິງ-ຊາຍທີ່ໄດ້ຖືກນໍາ 
ມາທົບທວນໃນບົດລາຍງານສະບັບນີ້ ແມ່ນບັນຫາທີ່ຕິດພັນກັບຊ ີ
ວິດການເປັນຢູ່ທາງເສດຖະກິດ ແລະ ສັງຄົມ. ບົດລາຍງານສະບັບນີ້ 
ສະຫຼຸບໄດ້ 3 ດ້ານຕົ້ນຕໍກ່ຽວກັບຄວາມສະເໝີພາບລະຫວ່າງຍິງ- 
ຊາຍຄື: ການເຂົ້າເຖິງການບໍລິການໃນການພັດທະນາຊັບພະຍາ 
ກອນມະນຸດ, ໂອກາດທາງດ້ານເສດຖະກິດ, ແລະ ການມີສ່ວນ 
ຮ່ວມຂອງແມ່ຍິງໃນການປະກອບຄວາມຄິດເຫັນ ແລະ ຢູ່ໃນຕຳ 
ແໜ່ງຕັດສິນບັນຫາ – ໂດຍອີງໃສ່ພື້ນຖານການວິໄຈຂອງບົດລາຍ 
ງານການພັດທະນາໂລກກ່ຽວກັບຄວາມສະເໝີພາບລະຫວ່າງຍິງ- 
ຊາຍຂອງທະນາຄານໂລກ. ນອກຈາກນີ້ແລ້ວ, ບົດລາຍງານຍັງວ ິ
ເຄາະກ່ຽວກັບບັນຫາຄວາມສະເໝີພາບລະຫວ່າງຍິງ-ຊາຍທີ່ຕິດ 
ພັນກັບ ຂົງເຂດ ແລະ ຄວາມສ່ຽງທີ່ປະກົດຕົວຂຶ້ນ.

ການເຂົ້າເຖິງການບໍລິການໃນການ
ພັດທະນາຊັບພະຍາກອນມະນຸດ
ສິ່ງທ້າທາຍໃນການພັດທະນາມີຄວາມແຕກຕ່າງກັນໃນຂອບເຂດ 
ທົ່ວປະເທດ ເຊິ່ງມີສາເຫດມາຈາກຫຼາຍປັດໃຈ ເຊິ່ງລວມທັງສະພາບ 
ດ້ານພູມສາດ, ສິ່ງກີດຂວາງດ້ານວັດທະນະທຳ-ສັງຄົມ ແລະ ພາສາ. 
ເຖິງວ່າລັດຖະບານໄດ້ມີຄວາມມຸ່ງໝັ້ນ ແລະ ສາມາດບັນລຸຄວາມ 
ສະເໝີພາບລະຫວ່າງຍິງ-ຊາຍ ໄດ້ໃນລະດັບໜຶ່ງ, ການເຂົ້າເຖິງ 
ການບໍລິການໃນການພັດທະນາຊັບພະຍາກອນມະນຸດ ຍັງບໍ່ທັນມ ີ
ຄວາມສົມດຸນທີ່ແນ່ນອນເຊັ່ນ: ດ້ານການສຶກສາ ແລະ ສາທາລະນະ 
ສຸກ. ພາກທີ 1 ຈະນຳສະເໜີຄວາມບໍ່ສົມດຸນດັ່ງກ່າວ.
 
ດ້ານສາທາລະນະສຸກ: ຂະແໜງສາທາລະນະສຸກໃນພາກທີ 1ຊີ້ໃຫ ້
ເຫັນວ່າ ໃນຂະນະທີ່ໄດ້ມີການປັບປຸງ ການບໍລິການປິ່ນປົວ ສຸຂະ 
ພາບແມ່ຍິງກ່ອນ ແລະ ຫຼັງເກີດລູກໃຫ້ດີຂຶ້ນ, ສິ່ງທ້າທາຍທີ່ຍັງເຫຼຶອ 
ຍັງກົດໜ່ວງໃຫ້ແມ່ຍິງພົບຄວາມສ່ຽງຕ່າງໆ. ການປັບປຸງໃນຂະ 
ແໜງສາທາລະນະສຸກໄດ້ກວມເອົາການຂະຫຍາຍຂອບເຂດການບໍ 
ລິການສຸຂະພາບແມ່ຍິງກ່ອນ ແລະ ຫຼັງເກີດລູກໄດ້ຢ່າງທົ່ວເຖິງ ແລະ 
ຈຳນວນຄັ້ງການເກີດລູກທ່ີມີພະນັກງານແພດໝໍຊໍານານຊ່ວຍເກີດ 
ໄດ້ເພີ່ມຂຶ້ນ. ແຕ່ບົດບາດທາງຊີວະພາບຂອງແມ່ຍິງກ່ຽວກັບສຸຂະ 
ພາບຈະເລີນພັນຍັງສືບຕໍ່ ເຮັດໃຫ້ແມ່ຍິງມີຄວາມສ່ຽງ ເຊິ່ງສະແດງ 
ອອກໃນອັດຕາການຕາຍຂອງແມ່ທີ່ຍັງສູງຢູ່ພາຍໃນປະເທດ ເຊິ່ງມີ 
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ປະມານ 405 ຄົນທີ່ຕາຍຕໍ່ 100,000 ຄັ້ງການເກີດລູກໃໝ່. ນອກ 
ຈາກນີ້ ອັດຕາການຂາດສານອາຫານກໍຍັງສູງ ສະເລ່ຍແລ້ວປະມານ 
37% ຂອງແມ່ຍິງໄວຈະເລີນພັນ ແມ່ນມີບັນຫາເລືອດຈາງ. ຍິ່ງໄປ 
ກວ່ານັ້ນ, ການແຕ່ງງານ ແລະ ການຖືພາກ່ອນໄວອັນເໝາະສົມ ຈະ 
ສືບຕໍ່ເຮັດໃຫ້ແມ່ຍິງໜຸ່ມມີຄວາມສ່ຽງຕໍ່ໂລກແຊກຊ້ອນ ທາງສຸຂະ 
ພາບຕ່າງໆ.

ດ້ານການສຶກສາ:  ໃນທົດສະວັດທີ່ຜ່ານມາ, ການຫຼຸດຜ່ອນຄວາມ 
ແຕກໂຕນລະຫວ່າງຍິງ-ຊາຍໃນດ້ານການສຶກສາໄດ້ມີຄວາມຄືບ 
ໜ້າດີ. ຕົວຢ່າງ: ອັດຕາການເຂົ້າຮຽນຂັ້ນປະຖົມສຶກສາ ແລະ ອັດຕາ 
ການຮູ້ໜັງສືຂອງແມ່ຍິງ ໄດ້ຮັບການປັບປຸງດີຂຶ້ນ.  ເຖິງວ່າດີຂຶ້ນຄ ື
ແນວນັ້ນ ອັດຕາການເຂົ້າຮຽນຂອງເດັກຍິງຍັງຕໍ່າກວ່າເດັກຊາຍໃນ 
ເກືອບທຸກຊັ້ນຮຽນ. ອັດຕາການເຂົ້າຮຽນຊັ້ນປະຖົມຂອງເດັກຍິງໄດ ້
ເພີ່ມຂຶ້ນຈາກ 77% ໃນປີ 1991 ມາເປັນ 88% (ຕໍ່ເດັກຊາຍ 100 
ຄົນ) ໃນປີ 2009. ເຊັ່ນດຽວກັນ, ອັດຕາການຮູ້ໜັງສືຂອງຜູ້ໃຫຍ່ສຳ 
ລັບແມ່ຍິງກໍໄດ້ເພີ່ມຂຶ້ນຈາກ 48% ໃນປີ 1995 ມາເປັນ 70% ໃນ 
ປັດຈຸບັນ, ແຕ່ແມ່ຍິງຍັງມີອັດຕາການຮູ້ໜັງສືທີ່ຕໍ່າກວ່າເມື່ອທຽບກັບຜູ ້
ຊາຍເຊິ່ງມີອັດຕາການຮູ້ໜັງສືເທົ່າກັບ 85%. ໃນທົ່ວປະເທດ ຄວາມ 
ແຕກໂຕນຂອງອັດຕາການເຂົ້າໂຮງຮຽນລະຫວ່າງຍິງ-ຊາຍ ແມ່ນ 
ໄດ້ຫຼຸດລົງ. ແຕ່ເຖິງແນວໃດກໍຕາມ ອັດຕາການເຂົ້າໂຮງຮຽນຂອງ 
ເດັກຍິງແມ່ນຍັງຕໍ່າກ່ວາເດັກຊາຍໃນທຸກຊັ້ນຮຽນ ແລະ ຄວາມແຕກ 
ໂຕນນີ້ຍິ່ງເພີ່ມຂຶ້ນໃນລະດັບຊັ້ນການສຶກສາທີ່ສູງກວ່າ. ຄຽງຄູ່ກັນນີ້, 
ເດັກຍິງຍັງກວມເອົາສ່ວນໃຫຍ່ຂອງປະຊາກອນ ທີ່ບໍ່ເຄີຍໄດ້ເຂົ້າ 
ໂຮງຮຽນ. ໂດຍທົ່ວໄປແລ້ວ ໂອກາດທີ່ຈະໄດ້ຮັບການຝຶກອົບຮົມ 
ແລະ ການສຶກສາດ້ານການຊ່າງເຕັກນິກ ແລະ ວິຊາຊີບຍັງມີຈຳກັດ 
ຫຼາຍ. ເຖິງວ່າເດັກຍິງແມ່ນກວມເອົາ 40% ຂອງນັກສຶກສາການຊ່າງ 
ເຕັກນິກ ແລະ ວິຊາຊີບ ແຕ່ກໍຍັງມີເດັກຍິງຈຳນວນບໍ່ຫຼາຍທີ່ໄດ້ເຮັດ 
ວຽກໃນຂະແໜງນີ້ ເຊັ່ນ ການຊ່າງເອເລັກໂຕຣນິກ ແລະ ການຊ່າງ 
ກົນຈັກເປັນຕົ້ນ.

ນໍ້າສະອາດ ແລະ ສຸຂະອະນາໄມ: ທັງຍິງ ແລະ ຊາຍແມ່ນລ້ວນແຕ ່
ໄດ້ຮັບຜົນປະໂຫຍດຈາກການມີນໍ້າສະອາດໃຊ້ ແລະ ການຮັກສາ
ສຸຂະອະນາໄມທີ່ສະດວກຫຼາຍຂຶ້ນ. ແຕ່ການມີນໍ້າສະອາດໃຊ້ ແລະ 
ການຮັກສາສຸຂະອະນາໄມແມ່ນມີຄວາມແຕກຕ່າງຢູ່ແຕ່ລະທ້ອງ
ຖິ່ນ, ໂດຍສະເພາະປະຊາຊົນຢູ່ເຂດຫ່າງໄກສອກຫຼີກ ແລະ ເຂດ 
ທຸກຍາກແມ່ນມີນໍ້າສະອາດໃຊ້ ແລະ ຮູ້ຮັກສາສຸຂະອະນາໄມໜ້ອຍ 
ກວ່າ. ເຖິງຢ່າງໃດກໍຕາມ, ສຳລັບທ້ອງຖິ່ນທີ່ນໍ້າສະອາດໃຊ້ ແລະ 
ສຸຂະອະນາໄມຍັງມີບໍ່ທັນພຽງພໍ, ແມ່ຍິງ ແລະ ເດັກຍິງແມ່ນມີພາລະ 
ແບກຫາບໜັກກວ່າໝູ່ໃນການເກັບນໍ້າໄວ້ໃຊ້ໃນຄອບຄົວ. ໂດຍທົ່ວ 
ໄປແລ້ວ ແມ່ຍິງແມ່ນມີຄວາມຮັບຜິດຊອບຕໍ່ບັນຫາສຸຂະພາບຂອງ 
ຄົນໃນຄອບຄົວ, ການຮັກສາຄວາມສະອາດ ແລະ ການຊອກສະ 
ບຽງອາຫານ. ສະນັ້ນ ແມ່ຍິງເປັນຜູ້ທີ່ໄດ້ຮັບຜົນກະທົບໂດຍກົງຈາກ
ການໃຫ້ບໍລິການສຸຂະອະນາໄມ ແລະ ການມີນໍ້າສະອາດໃຊ້ທີ່ຍັງບໍ່
ທັນມີພຽງພໍ.

ພາກທີ 1 ຍັງໄດ້ສຶກສາສາຍພົວພັນລະຫວ່າງການພິການ ແລະ 
ຄວາມບໍ່ສະເໝີພາບຂອງຍິງ-ຊາຍ ຄຽງຄູ່ກັບບັນດາວຽກງານຕ່າງໆ 

ຂອງ ລັດຖະບານ ສປປ ລາວ ເພື່ອສົ່ງເສີມຄວາມສະເໝີພາບຂອງ 
ແມ່ຍິງພິການ. ອັດຕາການພິການຂອງແມ່ຍິງ ແລະ ຜູ້ຊາຍມີປະມານ 
2% ຂອງພົນລະເມືອງ, ແຕ່ການພິການຂອງແມ່ຍິງ ແລະ ຜູ້ຊາຍ 
ແມ່ນມີສາເຫດ ແລະ ປະເພດຂອງການພິການທີ່ແຕກຕ່າງກັນ. 
ຕົວຢ່າງ: ຜູ້ຊາຍຈະມີຄວາມສ່ຽງສູງໃນການບາດເຈັບທີ່ເກີດຈາກ 
ລະເບີດບໍ່ທັນແຕກ (UXO); ສ່ວນການພິການຂອງແມ່ຍິງສ່ວນ 
ຫຼາຍແມ່ນເປັນມາແຕ່ກຳເນີດ ຫຼື ເປັນຜົນມາຈາກພະຍາດຕ່າງໆ.

ໂອກາດທາງດ້ານເສດຖະກິດ
ເສດຖະກິດທີ່ມີການຂະຫຍາຍຕົວຈະສາມາດຮັບປະກັນຄວາມສະ 
ເໝີພາບ ແລະ ການພັດທະນາທີ່ທົ່ວເຖິງຮອບດ້ານໄດ້ຄືແນວໃດ? 
ໃນພາກທີ 2 ໄດ້ຕັ້ງຄຳຖາມກ່ຽວກັບຜົນປະໂຫຍດ ແລະ ຄວາມສ່ຽງ 
ຕ່າງໆທີ່ເກີດຈາກການມີໂອກາດທາງເສດຖະກິດຕ່າງ  ໆ ເຊັ່ນ ພາກທຸ 
ລະກິດເອກະຊົນທີ່ມີການຂະຫຍາຍຕົວ, ການຜະລິດກະສິກຳເປັນສິນ 
ຄ້າ ແລະ ອື່ນໆ, ແຕ່ສິ່ງເຫຼົ່ານີ້ ລ້ວນແຕ່ຕ້ອງເພິ່ງພາພື້ນຖານໂຄງ 
ລ່າງຖະໜົນຫົນທາງ ແລະ ການມີໄຟຟ້າໃຊ້ທີ່ສາມາດນຳໃຊ້ໄດ້ຕະ 
ຫຼອດປີ. ໃນຕົວຈິງແລ້ວ ພາກທຸລະກິດເອກະຊົນກໍໄດ້ສ້າງໂອກາດ 
ໃຫ້ແກ່ຜູ້ປະກອບການໃນ ສປປ ລາວ ແລະ ໃນນັ້ນ 30-40% ຂອງ 
ຜູ້ປະກອບການໃໝ່ແມນ່ແມຍິ່ງ. ເຖງິແນວໃດກໍຕາມ, ໂອກາດຕາ່ງໆ 
ແລະ ຄວາມສ່ຽງໃໝ່ທີ່ເກີດຂຶ້ນແມ່ນມີຜົນກະທົບຕໍ່ແມ່ຍິງ ແລະ ຜູ ້
ຊາຍທີ່ແຕກຕ່າງກັນ. ດັ່ງນັ້ນ ຈຶ່ງຈຳເປັນຕ້ອງແກ້ໄຂຢ່າງລະອຽດ 
ອ່ອນ ແລະ ຄຳນຶງເຖິງຄວາມສະເໝີພາບລະຫວ່າງຍິງ-ຊາຍ.

ບົດບາດຍິງ-ຊາຍ ແລະ ການມີສ່ວນຮ່ວມທາງດ້ານເສດຖະກິດ: 
ແມ່ຍິງປະກອບສ່ວນຢ່າງຫ້າວຫັນໃນກຳລັງແຮງງານຂອງ ສປປ 
ລາວ; ແຕ່ວ່າແມ່ຍິງ ແລະ ຜູ້ຊາຍຍັງມີລະດັບຄ່າຈ້າງແຮງງານ ແລະ 
ສາຍວິຊາອາຊີບທີ່ບໍ່ສະເໝີກັນ. ເຖິງວ່າວຽກສ່ວນຫຼາຍຂອງແມ່ຍິງ 
ແມ່ນວຽກຢູ່ນອກລະບົບ, ແຕ່ 73% ຂອງແມ່ຍິງແມ່ນປະກອບສ່ວນ 
ເຂົ້າໃນກຳລງັແຮງງານທັງໝົດຂອງປະເທດ (ສົມທຽບໃສ່ຜູ້ຊາຍເຊິ່ງ 
ມີ 78%) ເຊິ່ງເປັນອັດຕາສ່ວນທີ່ສູງກວ່າໝູ່ໃນພາກພື້ນອາຊີປາຊ ີ
ຟິກ. ມີແມ່ຍິງ ແລະ ເດັກນ້ອຍຫຼາຍກວ່າ 70% ອອກແຮງງານພາຍ 
ໃນຄອບຄົວໂດຍບໍ່ໄດ້ຮັບຄ່າຈ້າງ, ເຊິ່ງໃນນັ້ນມີພຽງແຕ່ 32% ທີ່ລະ 
ບຸວ່າ ເຮັດທຸລະກິດກຸ້ມຕົນເອງໂດຍບໍ່ໄດ້ຈັດຈ້າງພະນັກງານຊ່ວຍ. 
ໝາຍຄວາມວ່າ ແມ່ຍິງແມ່ນມີສ່ວນຮ່ວມໜ້ອຍໃນການເຮັດວຽກທີ່ມ ີ
ປະສິດຕິຜົນ ພ້ອມດ້ວຍລາຍໄດ້ທີ່ພວກເຂົາສາມາດຄວບຄຸມເອງ. 
ແມ່ຍິງ ແລະ ຜູ້ຊາຍຍັງສືບຕໍ່ມີຄ່າຈ້າງແຮງງານທີ່ບໍ່ສະເໝີພາບກັນ. 
ແມ່ຍິງໃນ ສປປ ລາວ ແມ່ນເຮັດວຽກຫຼາຍຊົ່ວໂມງກວ່າຜູ້ຊາຍ ຍ້ອນ 
ວ່າພວກເຂົາໃຊ້ເວລາ 7 ຊົ່ວໂມງຕໍ່ມື້ເພື່ອເຮັດວຽກການຜະລິດ ແລະ 
ວຽກງານຈະເລີນພັນ ໃນຂະນະທີ່ຜູ້ຊາຍໃຊ້ເວລາພຽງແຕ່ 5.7 ຊົ່ວ 
ໂມງຕໍ່ມື້ເຮັດວຽກເຫຼົ່ານີ້. ແມ່ຍິງມີທຸລະກິດເປັນຂອງຕົນເອງຫຼາຍ 
ຂຶ້ນແຕ່ກໍຍັງມີໜ້ອຍກວ່າຜູ້ຊາຍ. ແມ່ຍິງລາຍງານວ່າພວກເຂົາພົບ 
ຄວາມຫຍຸ້ງຍາກຫຼາຍໃນການເຂົ້າເຖິງແຫຼ່ງເງິນທຶນ ແລະ ທັກສະ 
ເຕັກນິກດ້ານວິຊາການ.

ວຽກງານກະສິກຳ ແລະ ການພັດທະນາຊົນນະບົດ: ບົດບາດຂອງ 
ແມ່ຍິງໃນວຽກງານກະສິກຳແມ່ນມີຄວາມສຳຄັນ ແຕ່ບໍ່ໄດ້ຮັບການ 
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ຍົກສູງ. ເຂດຊົນນະບົດຕ່າງໆໃນ ສປປ ລາວ ພວມໄດ້ຜ່ານຊ່ວງໄລ 
ຍະເວລາຂອງການປ່ຽນແປງຢ່າງໄວວາ. ໃນນັ້ນ ການມີສະມັດຕະ 
ພາບຂອງການຜະລິດກະສິກຳທີ່ເພີ່ມຂຶ້ນ ແລະ ການມີໂອກາດໄດ ້
ມີວຽກເຮັດງານທຳໃນຂະແໜງການທີ່ບໍ່ແມ່ນກະສິກຳຊ່ວຍດຶງຄົວ 
ເຮືອນຈຳນວນໜຶ່ງ ແລະ ບາງພື້ນທີ່ຊົນນະບົດໃຫ້ຫຼຸດພົ້ນອອກຈາກ 
ຄວາມທຸກຍາກ. ສຳລັບແມ່ຍິງໃນຄອບຄົວ ແລະ ເຂດທີ່ຍັງທຸກຍາກ, 
ພອ້ມຜູ້ທີ່ບໍ່ມດິີນເພື່ອທຳມາຫາກນິ ແລະ ຍງັຂາດສີມືເຮດັວຽກໃນຂະ 
ແໜງການທີ່ບໍ່ແມ່ນກະສິກຳ, ການຜະລິດກະສິກຳເປັນສິນຄ້າອາດ 
ຈະເພີ່ມຄວາມສ່ຽງ ແລະ ຜົນກະທົບດ້ານລົບຕໍ່ພວກເຂົາເຈົ້າ. ການ 
ຫັນເສດຖະກິດທຳມະຊາດແບບກຸ້ມຕົນເອງ ໄປສູ່ເສດຖະກິດຕະ 
ຫຼາດ ອາດຈະສ້າງຄວາມຫຍຸ້ງຍາກໃຫ້ແກ່ແມ່ຍິງຊົນເຜົ່າທີ່ບໍ່ແມ່ນ 
ລາວລຸ່ມ, ເຊິ່ງພາລະບົດບາດທາງດ້ານວັດທະນະທຳ, ການຂາດສີມ ື
ດ້ານເຕັກນິກວິຊາການ ແລະ ຄວາມຈຳກັດທາງພາສາລາວ ອາດ 
ຈະເຮັດໃຫ້ພວກເຂົາບໍ່ມີຄວາມພ້ອມໃນການປັບຕົວ ແລະ ມີສ່ວນ 
ຮ່ວມໃນລະບົບເສດຖະກິດແບບຕະຫຼາດ. ສະເລ່ຍແລ້ວ, ຄົວເຮືອນ 
ທີ່ມີແມ່ຍິງເປັນຫົວໜ້າຈະມີແຮງງານ ແລະ ຊັບສິນເພື່ອທຳການຜະ 
ລິດໃນຄົວເຮືອນໜ້ອຍກວ່າຄົວເຮືອນທີ່ມີຜູ້ຊາຍເປັນຫົວໜ້າ.

ດ້ານພື້ນຖານໂຄງລ່າງ: ແມ່ຍິງ ແລະ ຜູ້ຊາຍລ້ວນແຕ່ໄດ້ຮັບຜົນປະ 
ໂຫຍດຈາກການປັບປຸງພື້ນຖານໂຄງລ່າງທີ່ສ້າງຄວາມສະດວກແກ່ 
ການພັດທະນາ ແລະ ການເຄື່ອນຍ້າຍ. ໃນນັ້ນ ການພັດທະນາ 
ໄຟຟ້າຊົນນະບົດ ແລະ ການມີຖະໜົນຫົນທາງໃນເຂດຊົນນະບົດ 
ໄດ້ຊ່ວຍປະກອບສ່ວນໃນການຫຼຸດຜ່ອນຊ່ອງຫວ່າງ ຄວາມແຕກ 
ຕ່າງລະຫວ່າງຍິງ-ຊາຍ ດ້ວຍການຫຼຸດເວລາທີ່ແມ່ຍິງໃຊ້ໃນການ 
ເຮັດວຽກໃນເຮືອນ. ອັດຕາການຂະຫຍາຍຕາໜ່າງໄຟຟ້າໃຊ້ໃນຄົວ 
ເຮືອນໄດ້ເພີ່ມຂຶ້ນຈາກ 18% ໃນປີ 1995 ມາເປັນ 72% ໃນປີ 2010, 
ແຕ່ຄົວເຮືອນທີ່ທຸກຍາກ ແລະ ມີຫົວໜ້າຄອບຄົວເປັນແມ່ຍິງຍັງເປັນ 
ພາກສ່ວນທີ່ຍັງບໍ່ທັນມີໄຟຟ້າໃຊ້.  ການຂະຫຍາຍຕາໜ່າງຖະໜົນ 
ຫົນທາງເປັນການສ້າງໂອກາດໃຫ້ແມ່ຍິງ ແລະ ຜູ້ຊາຍສາມາດເຂົ້າ 
ເຖິງການບໍລິການຕ່າງໆ ແລະ ມີໂອກາດໄດ້ມີວຽກເຮັດງານທຳ. ແຕ ່
ການຂະຫຍາຍຫົນທາງສູ່ເຂດຫ່າງໄກສອກຫຼີກ ກໍຍັງມີຄວາມສ່ຽງ 
ໃໝ່ສຳລັບແມ່ຍິງເຊັ່ນ: ການສຳພັດກັບພະຍາດຕິດຕໍ່ ແລະ ການຄ້າ 
ມະນຸດ. ການຂຸດຄົ້ນບໍ່ແຮ ່ແລະ ພະລັງງານໄຟຟາ້ນໍ້າຕກົໄດ້ປະກອບ 
ສ່ວນ 2.5% ຂອງອັດຕາການເຕີບໂຕທາງດ້ານເສດຖະກິດໂດຍ 
ລວມ 7% ຕໍ່ປີ ນັບແຕ່ປີ 2007 ຫາ 2010. ແຕ່ວ່າຄຽງຄູ່ກັບຜົນປະ 
ໂຫຍດຍາດມາໄດ້ເຊິ່ງສ່ວນໃຫ່ຍແມ່ນສາມາດເຫັນໄດ້ໃນຂັ້ນສູນກາງ 
ແລະ ທ້ອງຖິ່ນ, ມັນຍັງມີຄວາມສ່ຽງຊ້ອນທາງດ້ານເສດຖະກິດ-ສັງຄົມ 
ເຊັ່ນ: ບັນຫາດິນທຳມາຫາກິນບໍ່ພຽງພໍ, ການສູນເສຍຊັບພະຍາ 
ກອນ, ຄວາມບໍ່ໝັ້ນຄົງທາງດ້ານສະບຽງອາຫານ ແລະ  ການຖົດ 
ຖອຍຂອງຄຸນຄ່າທາງສັງຄົມ ຍັງເປັນບັນຫາຄຸກຄາມ ທີ່ມີຜົນກະ 
ທົບຕໍ່ຄວາມສະເໝີພາບລະຫວ່າງບົດບາດຍິງ-ຊາຍ. 

ການມີສ່ວນຮ່ວມຂອງແມ່ຍິງ
ໃນການປະກອບຄວາມຄິດເຫັນ
ແລະ ຢູ່ໃນຕຳແໜ່ງຕັດສິນບັນຫາ
ການມີສ່ວນຮ່ວມຂອງແມ່ຍິງໃນການປະກອບຄວາມຄິດເຫັນ ແລະ 

ຢູ່ໃນຕຳແໜ່ງຕັດສິນບັນຫາ ໃນ ສປປ ລາວ ແມ່ນນັບມື້ນັບໄດ້ຮັບ 
ການປັບປຸງດີຂຶ້ນ ເປັນຕົ ້ນແມ່ນລະບົບນິຕິກຳ ໄດ້ຮັບຮູ ້ເຖິງສິດ 
ທິຂອງແມ່ຍິງ ແລະ ຈຳນວນແມ່ຍິງທີ່ເປັນສະມາຊິກສະພາແຫ່ງ 
ຊາດໄດ້ເພີ່ມຂຶ້ນ, ກວມເອົາເກືອບ 20% ນັບແຕ່ປີ 1990 ເປັນ 
ຕົ້ນມາ. ປັດຈຸບັນ ສປປ ລາວ ເປັນປະເທດທີ່ມີແມ່ຍິງເປັນສະມາ 
ຊິກສະພາແຫ່ງຊາດຫຼາຍກວ່າໝູ່ໃນພາກພື້ນອາຊີປາຊີຟິກ. ເຖິງ 
ຢ່າງໃດກໍດີ,  ໃນພາກທີ 3 ຂອງບົດລາຍງານນີ້ສະເໜີວ່າ ການ 
ມີສ່ວນຮ່ວມຂອງແມ່ຍິງໃນກົງຈັກລັດຖະບານຂັ້ນສູນກາງ ແມ່ນໄດ ້
ເພີ່ມຂຶ້ນ ແຕ່ວ່າຈຳນວນແມ່ຍິງຢູ່ຂັ້ນແຂວງ ແລະ ຂັ້ນທ້ອງຖິ່ນຍັງ 
ມີຈຳນວນຈຳກັດ ເຊິ່ງເປັນບ່ອນທີ່ຍັງມີຄວາມແຕກໂຕນລະຫວ່າງ 
ຍິງ-ຊາຍ ເຖິງວ່າສະຫະພັນແມ່ຍິງລາວໄດ້ຂະຫຍາຍຕາໜ່າງຈາກ 
ຂັ້ນສູນກາງລົງໄປເຖິງແມ່ຍິງຢູ່ຂັ້ນບ້ານແລ້ວກໍຕາມ.

ກອບນິຕິກຳ: ລັດຖະທຳມະນູນ, ກົດໝາຍ ແລະ ນະໂຍບາຍ 
ແຫ່ງຊາດຕ່າງໆ ແລະ ສົນທິສັນຍາລະຫວ່າງປະເທດເຊັ່ນ: ສົນທ ິ
ສັນຍາວ່າດ້ວຍການລົບລ້າງການຈຳແນກຕໍ່ແມ່ຍິງ ໃນທຸກຮູບການ 
(CEDAW) ໄດຮ້ອງຮັບສດິສະເໝີພາບ ແລະ ການມີສວ່ນຮ່ວມຂອງ 
ແມ່ຍິງ ແລະ ຜູ້ຊາຍເຂົ້າໃນດ້ານເສດຖະກິດສັງຄົມ ແລະ ການເມືອງ, 
ແຕ່ວ່າກໍຍັງມີຄວາມຈຳເປັນທີ່ຈະຕ້ອງຍົກສູງ ແລະ ສົ່ງເສີມການ 
ມີສິດອອກສຽງ ແລະ ການມີສ່ວນຮ່ວມຂອງແມ່ຍິງໃນກົງຈັກລັດຖະ 
ບານ ໂດຍການເພີ່ມຄວາມຮັບຮູ້ກ່ຽວກັບນິຕິກຳຕ່າງໆ ແລະ ສະໜັບ 
ສະໜູນການມີສ່ວນຮ່ວມຂອງແມ່ຍິງໃນການຕັດສິນບັນຫາຢູ່ແຕ່ 
ລະຂັ້ນໃຫ້ຫຼາຍຂຶ້ນ.

ກອບການປົກຄອງ: ສະຫະພັນແມ່ຍິງລາວຖືກມອບໝາຍໃຫ້ເປັນ 
ຕົວແທນແມ່ຍິງລາວທຸກຊົນເຜົ່າ ແລະ ປົກປ້ອງສິດທິຜົນປະໂຫຍດ 
ຂອງແມ່ຍິງ. ຄຽງຄູ່ກັນນີ້ ຄະນະກຳມະການແຫ່ງຊາດເພື່ອຄວາມ 
ກ້າວໜ້າຂອງແມ່ຍິງໄດ້ຖືກສ້າງຕັ້ງຂຶ້ນໃນປີ 2003 ເພື່ອເປັນອົງ 
ການປະສານງານແຫ່ງຊາດ ໃນການໃຫ້ຄວາມສຳຄັນຕໍ່ຄວາມສະ 
ເໝີພາບຍິງ-ຊາຍໃນການວາງແຜນງານ ແລະ ນະໂຍບາຍການພັດ 
ທະນາຕ່າງໆ. ໃນລະຫວ່າງ ປີ 1990 ແລະ 2010, ອັດຕາສ່ວນ 
ຂອງສະມາຊິກແມ່ຍິງໃນສະພາແຫ່ງຊາດແມ່ນເພີ່ມຂຶ້ນຈາກ 6% 
ມາເປັນ 25%; ໃນປີ 2002 ຄະນະກຳມະທິການສຳລັບແມ່ຍິງໄດ ້
ຮັບການສ້າງຕັ້ງຂຶ້ນເພື່ອສົ່ງເສີມຄວາມກ້າວໜ້າຂອງແມ່ຍິງ. ແຕ່ວ່າ 
ແມ່ຍິງຍັງພົບຄວາມຫຍຸ້ງຍາກໃນການມີສ່ວນຮ່ວມຢ່າງສະເໝີ 
ພາບທາງດ້ານປະລິມານ ແລະ ຄຸນນະພາບ. 

ຄວາມຮຸນແຮງຕໍ່ແມ່ຍິງ: ການລາຍງານຢ່າງເປັນລະບົບກ່ຽວກັບ
ຄວາມຮຸນແຮງພາຍໃນຄອບຄົວແມ່ນຍັງຈຳກັດ, ແຕ່ກໍລະນີຄວາມ 
ຮຸນແຮງທີ່ໄດ້ຮັບລາຍງານແມ່ນເທົ່າກັບອັດຕາສະເລ່ຍຂອງພາກ
ພື້ນ. ສປປ ລາວ ຍັງບໍ່ທັນມີການບໍລິການທີ່ພຽງພໍ ເພື່ອໃຫ້ຄວາມ 
ຊ່ວຍເຫຼືອໃນການແກ້ໄຂບັນຫາຄວາມຮຸນແຮງຕໍ່ແມ່ຍິງ ແຕ່ກອບນິ
ຕິກຳແຫ່ງຊາດແມ່ນນັບມື້ນັບໄດ້ຮັບຮູ້ສິດທິຂອງແມ່ຍິງເພີ່ມຂຶ້ນ.

ຂົງເຂດ ແລະ ຄວາມສ່ຽງທີ່ປະກົດຕົວຂຶ້ນ 
ສະພາບເສດຖະກິດທີ່ພວມຂະຫຍາຍຕົວໃນ ສປປ ລາວ ເຮັດໃຫ ້
ມີທັງໂອກາດເກີດຂຶ້ນໃໝ່ຫຼາຍຂຶ້ນ ແລະ ໄພຄຸກຄາມທີ່ອາດຈະຕາມ 
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ມາ. ໃນນັ້ນ ບັນຫາຕົ້ນຕໍອາດຈະແມ່ນສິ່ງທ້າທາຍແອບແຝງໃນການ 
ເຊື່ອມໂຍງກັບພາກພື້ນ ແລະ ການຄ້າ; ບັນຫາການຍົກຍ້າຍຖິ່ນຖານ 
(ລວມທັງພາບສະທອ້ນຂອງການ ຄາ້ມະນດຸ) ແລະ ຄວາມສຽ່ງຕ່າງໆ 
ທີ່ນັບມື້ເພີ່ມຂຶ້ນຈາກສະພາບການປ່ຽນແປງຂອງດິນຟ້າອາກາດ. 

ການເຊື່ອມໂຍງກັບພາກພື້ນ: ການເຊື່ອມໂຍງທາງດ້ານເສດຖະ 
ກິດກັບບັນດາປະເທດເພື່ອນບ້ານທີ່ນັບມື້ນັບຫຼາຍຂຶ້ນ ເຮັດໃຫ້ມີທັງ 
ໂອກາດ ແລະ ຄວາມສ່ຽງທີ່ເພີ່ມຂຶ້ນ. ການເປີດເສລີທາງດ້ານການ 
ຄ້າ ແລະ ການເຊື່ອມໂຍງກັບພາກພື້ນ ຈະສ້າງໂອກາດທາງທຸລະກິດ 
ສຳລັບອຸດສະຫະກຳທີ່ມີແມ່ຍິງເປັນສ່ວນໃຫຍ່ ແຕ່ຄວາມເຂົ້າໃຈ 
ກ່ຽວກັບຜົນກະທົບໃນວົງກວ້າງຕໍ່ບົດບາດຍິງ-ຊາຍແມ່ນຍັງບໍ່ພຽງ 
ພໍ. ສະນັ້ນຄວນສ້າງໂອກາດຕ່າງໆເພື່ອເພີ່ມທະວີຄວາມຮ່ວມມືໃນ 
ພາກພື້ນໃນການແກ້ໄຂບັນຫາລະຫວ່າງຊາຍແດນ ລວມທັງບັນຫາ 
ການເຄື່ອນຍ້າຍຖິ່ນຖານວຽກງານ, ສາທາລະນະສຸກ ແລະ ການ 
ປ່ຽນແປງຂອງສະພາບດິນຟ້າອາກາດ.

ການເຄື່ອນຍ້າຍຖິ່ນຖານ ແລະ ການຄ້າມະນຸດ: ບັນຫາການ 
ເຄື່ອນຍ້າຍຖິ່ນຖານພາຍໃນປະເທດ ແລະ ຂ້າມປະເທດເປັນປະກົດ 
ການກ່ຽວກັບບົດບາດຍິງ-ຊາຍທີ່ມີມາດົນນານ. ຄົນສ່ວນໃຫຍ່ທີ່ໄປ
ເຮັດວຽກຢູ່ປະເທດໄທແມ່ນຊາວໜຸ່ມອາຍຸລະຫວ່າງ 15-25 ປີທີ່ຢູ ່
ລຽບຕາມຊາຍແດນ. ໃນນັ້ນ ແມ່ຍິງຊົນເຜົ່າຂະມຸ-ມອນ ແລະ ຕີເບດ 
-ພະມ້າກວມເອົາສັດສ່ວນບໍ່ໜ້ອຍ ແຕ່ມີຕົວເລກທີ່ບໍ່ຊັດເຈນຍ້ອນ 
ວ່າຄົນສ່ວນໃຫຍ່ຍົກຍ້າຍຖິ່ນຖານແບບຜິດກົດໝາຍ. ຕາມການ 
ລາຍງານຕ່າງໆ, ຍິງໜຸ່ມ ແລະ ເດັກຍິງທີ່ຕົກເປັນຜູ້ເຄາະຮ້າຍ 
ຂອງການຄ້າມະນຸດແມ່ນຖືກບັງຄັບໃຫ້ເປັນໂສເພນີ ແລະ ເຮັດວຽກ 
ຮັບໃຊ້ໃນບ້ານ. 

ການປ່ຽນແປງຂອງສະພາບດິນຟ້າອາກາດ: ມາຮອດປັດຈຸບັນ 
ບົດບາດຂອງແມ່ຍິງໃນການບັນເທົາຜົນກະທົບຂອງສະພາບອາ 
ກາດ ແລະ ການປັບຕົວເຂົ້າກັບການປ່ຽນແປງຂອງສະພາບອາກາດ 
ຍັງບໍ່ທັນໄດ້ຮັບການສະໜັບສະໜູນຢ່າງພຽງພໍ. ສະພາບໄພນໍ້າ 
ຖ້ວມ ແລະ ໄພແຫ້ງແລ້ງທີ່ບໍ່ສາມາດຄາດເດົາໄດ້ ແລະ ການມີແມ ່
ນໍ້າຂອງໄຫຼຜ່ານທິດຕາເວັນຕົກຂອງປະເທດເຮັດໃຫ້ ສປປ ລາວ 
ມີຄວາມສ່ຽງຕໍ່ການປ່ຽນແປງຂອງສະພາບອາກາດຫຼາຍຂຶ້ນ. ແຜນ 
ພັດທະນາເສດຖະກິດສັງຄົມແຫ່ງຊາດໄດ້ປະເມີນວ່າຜົນກະທົບ 
ທາງລົບຕໍ່ລວມຍອດຜະລິດຕະພັນພາຍໃນ (GDP) ທີ່ເກີດຈາກ 
ຄວາມສ່ຽງຕ່າງໆຂອງການປ່ຽນແປງຂອງສະພາບດິນຟ້າອາກາດ 
ແມ່ນປະມານ 1.1%. ຄວາມຮັບຜິດຊອບດັ້ງເດີມຂອງແມ່ຍິງໃນຄົວ 
ເຮືອນ ແລະ ຊຸມຊົນໃນຖານະເປັນຜູ້ປົກປັກຮັກສາຊັບພະຍາກອນ 
ທຳມະຊາດ ມີສ່ວນເຮັດໃຫ້ພວກເຂົາສາມາດປະກອບສ່ວນໃນການ 
ປະຕິບັດຍຸດທະສາດເພ່ືອປັບຕົວໃຫ້ເຂ້ົາກັບສະພາບແວດລ້ອມທ່ີມີ 
ການປ່ຽນແປງແຕ່ວ່າຍັງບໍ່ທັນມີໂອກາດໄດ້ປະກອບສ່ວນຢ່າງເຕັມ 
ສ່ວນ. ໃນນັ້ນ ອາດຈະມີການສະໜັບສະໜູນໃຫ້ແມ່ຍິງຫັນໄປອາ 
ໃສພະລັງງານສະອາດເພື່ອໃຊ້ໃນຄົວເຮືອນ ແລະ ຮັກສາບົດ 
ບາດໃນການປກົປອ້ງຊວີະນາໆພນັໄດ ້ໂດຍສະເພາະຢູເ່ຂດພູດອຍ 
ທີ່ມີຄວາມສ່ຽງ ແລະ ເຂດປ່າສະຫງວນແຫ່ງຊາດ.

ສະຫຼຸບ ແລະ ຂໍ້ສະເໜີ
ສປປ ລາວ ພວມຢູ່ໃນບາດກ້າວທີ່ສຳຄັນໃນການໝູນໃຊ້ທ່າແຮງສັງ
ລວມຂອງການຂະຫຍາຍຕົວທາງດ້ານເສດຖະກິດຂອງປະເທດ ເພື່ອ
ປັບປຸງການພັດທະນາຊັບພະຍາກອນມະນຸດ ແລະ ຮັບປະກັນໃຫ້ສັງ
ຄົມໄດ້ຮັບຜົນປະໂຫຍດສູງສຸດຈາກຊັບພະຍາກອນທຳມະຊາດຂອງ
ຕົນ. ເພື່ອໃຫ້ບັນລຸເປົ້າໝາຍເຫຼົ່ານີ້, ມັນມີຄວາມຈຳເປັນຕ້ອງຍົກສູງ 
ຄວາມສະເໝີພາບລະຫວ່າງ ຍິງ-ຊາຍ ແລະ ສ້າງຄວາມສາມາດ 
ຂອງແມ່ຍິງໃຫ້ເປັນຈຸດໃຈກາງຂອງແຜນພັດທະນາແຫ່ງຊາດ. 
ບົດລາຍງານສະບັບນີ້ໄດ້ສະເໜີວ່າ ພາກລັດມີບົດບາດທີ່ສຳຄັນໃນ 
ການວາງນະໂຍບາຍ ເພື່ອແນໃສ່ການຫຼຸດຜ່ອນຄວາມແຕກໂຕນ 
ລະຫວ່າງ ຍິງ-ຊາຍສຳຫຼັບພາກສ່ວນທີ່ບໍ່ສາມາດປັບຕົວໃຫ້ທັນກັບ
ການຂະຫຍາຍຕົວທາງດ້ານເສດຖະກິດ ແລະ ພາກສ່ວນທີ່ດ້ອຍໂອ 
ກາດທີ່ອາດໄດ້ຮັບຜົນກະທົບຫຼາຍກວ່າໝູ່.

ຕາຕະລາງຕໍ່ໄປນີ້ ສັງລວມບັນດາຂໍ້ສະເໜີທີ່ພົວພັນກັບບັນຫາຕົ້ນ 
ຕໍດັ່ງທີ່ກ່າວຂ້າງເທິງນັ້ນຄື: ການເຂົ້າເຖິງການບໍລິການໃນການພັດ 
ທະນາຊັບພະຍາກອນມະນຸດ, ໂອກາດທາງດ້ານເສດຖະກິດ, ການ 
ມີສ່ວນຮ່ວມຂອງແມ່ຍິງໃນການປະກອບຄວາມຄິດເຫັນ ແລະ ຢູ່ໃນ 
ຕຳແໜ່ງຕັດສິນບັນຫາ, ຂົງເຂດ ແລະ ຄວາມສ່ຽງທີ່ປະກົດຕົວຂຶ້ນ,  
ແລະ ການໃຫ້ຄວາມສຳຄັນຕໍ່ບົດບາດຍິງຊາຍໂດຍລວມ.
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ການເຂົ້າເຖິງການບໍລິການໃນການພັດທະນາຊັບພະຍາກອນມະນຸດ

ຂໍ້ສະເໜີ 1.1: ເພີ່ມພື້ນທີ່ການປົກຄຸມ ແລະ ຄຸນນະພາບການບໍລິການດ້ານສາທາລະນະສຸກ ໂດຍເນັ້ນໃສ່ເຂດຫ່າງໄກສອກຫຼີກ ໂດຍ 
ສະເພາະແລ້ວແມ່ນໃນຂົງເຂດສຸຂະພາບແມ່ມານ, ສຸຂະພາບດ້ານເພດສຳພັນ ແລະ ຈະເລີນພັນ  ແລະ ໂພຊະນາການ ໂດຍເອົາໃຈໃສ່
ຕໍ່ບັນຫາຜູ້ໃຊ້ບໍລິການ ແລະ ບົດບາດຂອງຜູ້ຊາຍ ໃນການເຂົ້າຫາການຮັກສາສຸຂະພາບຂອງແມ່ມານ.
ຂໍ້ສະເໜີ1.2: ປັບປຸງການເຂົ້າເຖິງການສຶກສາ ໂດຍລົງທຶນໃສ່ໂຮງຮຽນ ແລະ ການບໍລິການດ້ານການສຶກສາຢູ່ເຂດຊົນນະບົດເພື່ອຫຼຸດ 
ຜ່ອນຄວາມແຕກໂຕນລະຫວ່າງຍິງ-ຊາຍ, ຄວາມແຕກໂຕນພາຍໃນພາກພື້ນ ແລະ ທັດສະນະຄະຕິໂດຍລວມກ່ຽວກັບບົດບາດຍິງ-
ຊາຍໃນການສຶກສາຊັ້ນມັດທະຍົມ ແລະ ອຸດົມ, ການຝຶກອົບຮົມວິຊາຊີບ ແລະ ການຮູ້ໜັງສືຂອງແມ່ຍິງໄວກາງຄົນ. 
ຂໍ້ສະເໜີ 1.3:  ເພີ່ມການເຂົ້າເຖິງນໍ້າສະອາດ ແລະ ສຸຂະອະນາໄມ ໂດຍສະເພາະຢູ່ເຂດຊົນນະບົດ ພ້ອມດຽວກັນກໍຮັບປະກັນວ່າແມ ່
ຍິງໄດ້ປະກອບຄຳຄິດເຫັນໃນການອອກແບບ ແລະ ປົກປັກຮັກສາແຜນງານຕ່າງໆ.

ໂອກາດທາງດ້ານເສດຖະກິດ

ຂໍ້ສະເໜີ 2.1: ສົ່ງເສີມຍຸດທະສາດການເຕີບໂຕທາງດ້ານແຮງງານໃຫ້ຫຼາຍ ແລະ ເສີມຂະຫຍາຍໂອກາດການວ່າຈ້າງງານໃຫ້ທັງແມ່ຍິງ 
ແລະ ຜູ້ຊາຍຫຼາຍຂຶ້ນ ໂດຍສະເພາະແລ້ວ ໃນບັນດາອຸດສະຫະກຳທີ່ເກີດຂຶ້ນໃໝ່ ເຊັ່ນ: ທ່ອງທ່ຽວ, ຕັດຫຍິບ, ແລະ ປຸງແຕ່ງອາຫານ.
ຂໍ້ສະເໜີ 2.2: ຂະຫຍາຍການເຂົ້າເຖິງ ແລະ ການຄວບຄຸມປັດໄຈການຜະລິດສຳລັບກະສິກຳ ແລະ ວິສາຫະກິດທີ່ບໍ່ແມ່ນກະສິກຳ ສຳ 
ລັບແມ່ຍິງ ລວມທັງການເຂົ້າເຖິງການເງິນ, ທີ່ດິນ, ການຂະຫຍາຍກະສິກຳ ແລະ ການຝຶກອົບຮົມດ້ານທຸລະກິດ.
ຂໍ້ສະເໜີ 2.3:  ປັບປຸງການເຊື່ອມສານບົດບາດຍິງ-ຊາຍເຂົ້າໃນການລົງທຶນດ້ານພື້ນຖານໂຄງລ່າງ ໂດຍການຂະຫຍາຍການເຂົ້າ
ເຖິງໄຟຟ້າສຳລັບຄົວເຮືອນທີ່ມີແມ່ຍິງເປັນຫົວໜ້າ ແລະ ປັບປຸງການແບ່ງປັນຜົນປະໂຫຍດ ແລະ ການມີສ່ວນຮ່ວມຂອງແມ່ຍິງໃນການ 
ດຳເນີນການຂົນສົ່ງ, ການຂຸດຄົ້ນ ບໍ່ແຮ່ ແລະ ການສ້າງພະລັງງານໄຟຟ້າ.

ການມີສ່ວນຮ່ວມຂອງແມ່ຍິງໃນການປະກອບຄວາມຄິດເຫັນ ແລະ ຢູ່ໃນຕຳແໜ່ງຕັດສິນບັນຫາ

ຂໍ້ສະເໜີ 3.1: ປັບປຸງຄວາມອາດສາມາດ ແລະ ສະໜັບສະໜູນອົງກອນ ເພື່ອສ້າງກົນໄກ ເຊື່ອມສານ ບົດບາດຍິງຊາຍ.  
ຂໍ້ສະເໜີ 3.2: ສະໜັບສະໜູນຄວາມກ້າວໜ້າຂອງແມ່ຍິງ ໃນການເປັນຕົວແທນແມ່ຍິງເຂົ້າໃນຄະນະລັດຖະບານລະດັບຊາດ ແລະ  
ທ້ອງຖິ່ນ.
ຂໍ້ສະເໜີ 3.3: ຫລຸດຜ່ອນເຫດການຄວາມຮຸນແຮງຕໍ່ແມ່ຍິງ ໂດຍພະຍາຍາມປັບປຸງນິຕິກຳ ແລະ ເພີ່ມຄວາມພະຍາຍາມປູກຈິດສຳນຶກ
ແກ່ສາທາລະນະຊົນ ແລະ ປັບປຸງຄວາມອາດສາມາດຂອງການບໍລິການດ້ານສາທາລະນະສຸກ, ການບັງຄັບໃຊ້ກົດໝາຍ ແລະ ການບ ໍ
ລິການດ້ານການປົກປ້ອງຕ່າງໆ. 

ຂົງເຂດ ແລະ ຄວາມສ່ຽງທີ່ປະກົດຕົວຂຶ້ນ

ຂໍ້ສະເໜີ 4.1: ສະໜັບສະໜູນການປຶກສາຫາລືນະໂຍບາຍພາກພື້ນ ກ່ຽວກັບການເສີມສ້າງຖານການລົງທຶນໃສ່ບຸກຄະລາກອນເພດຍິງ 
ເພື່ອໃຫ້ໄດ້ຮັບໂອກາດ ແລະ ຫລຸດຜ່ອນຄວາມສ່ຽງຈາກການເຊື່ອມໂຍງກັບພາກພື້ນ, ເຊັ່ນ ຜ່ານການສະໜັບສະໜູນກຸ່ມປະຕິບັດງານ 
ຂອງ GMS ກ່ຽວກັບການພັດທະນາຊັບພະຍາກອນມະນຸດ ແລະ ແຜນງານລິເລີ່ມລັດຖະມົນຕີປະເທດລຸ່ມແມ່ນໍ້າຂອງ ເພື່ອຕໍ່ຕ້ານການ 
ຄ້າມະນຸດ. 
ຂໍ້ສະເໜີ 4.2: ປັບປຸງຜົນໄດ້ຮັບ ສຳລັບປະຊາຊົນທີ່ເຄື່ອນຍ້າຍຖິ່ນຖານທີ່ມີຄວາມສ່ຽງ ໂດຍການ ປັບປຸງນິຕິກຳ, ປັບປຸງການບໍລິການ 
ແລະ ສ້າງຄວາມເຂັ້ມແຂງດ້ານກົນໄກຕໍ່ຕ້ານການຄ້າມະນຸດ.  
ຂໍ້ສະເໜີ 4.3: ພິຈາລະນາການເຊື່ອມສານວຽກງານບົດບາດຍິງ-ຊາຍເຂົ້າກັບການຫຼຸດຜ່ອນການປ່ອຍອາຍພິດເຮືອນແກ້ວ, ມາດຕະ 
ການປັບໂຕເຂົ້າກັບການປ່ຽນແປງຂອງສະພາບອາກາດ ແລະ ການວາງແຜນການຕໍ່ຕ້ານກັບໄພພິບັດ,  ແລະ ຮັບປະກັນວ່າແມ່ຍິງມ ີ
ສ່ວນຮ່ວມໃນການປຶກສາຫາລືບັນຫາດັ່ງກ່າວ ແລະ ມີສ່ວນຮ່ວມໃນຂັ້ນຕອນຕັດສິນບັນຫາຢູ່ຂັ້ນສູນກາງ, ພາກພື້ນ ແລະ ທ້ອງຖິ່ນ. 

ການໃຫ້ຄວາມສຳຄັນຕໍ່ບົດບາດຍິງ-ຊາຍ

ຂໍ້ສະເໜີ 5.1: ໃຊ້ສະຖິຕິແຍກເພດໃນການກຳນົດຕົວຊີ້ວັດ  ແລະ ເປົ້າໝາຍຂອງການວາງແຜນ, ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ, ແລະ ການຕິດ 
ຕາມປະເມີນຜົນ. ພ້ອມກັນນັ້ນກໍຍົກສູງຄວາມອາດສາມາດຂອງອົງການຈັດຕັ້ງ ຂອງລັດ ຢູ່ໃນຂົງເຂດດັ່ງກ່າວ. 
ຂໍ້ສະເໜີ 5.2: ວິເຄາະ ທ່າອຽງຂອງຄວາມສະເໝີພາບລະຫວ່າງ ຍິງ-ຊາຍ ທີ່ຕິດພັນກັບຄວາມແຕກໂຕນທີ່ມີຢູ່ໃນປະເທດ ລະຫວ່າງ 
ຕົວເມືອງ ແລະ ຊົນນະບົດ, ລະຫວ່າງພາກພື້ນ ແລະ ລະຫວ່າງຊົນເຜົ່າຕ່າງໆ.

ຕາຕະລາງ 1: ຂໍ້ສະເໜີໂດຍສັງເຂບ


