ເມືອ
່ ທ�ານເຫັນວ�າ ແມ�ຍງິ ແລະ ໄວໜຸມ
� ຍິງໄດ�ຮບ
ັ ຜົນກະທົບ
ຈາກພະຍາດ COVID-19, ທ�ານຢາກຮ�ວມມືກນ
ັ ແກ�ໄຂບັນຫາດັງ່ ກ�າວ ຫຼື ບ�່ ?

ເມືອ
່ ທ�ານເຫັນວ�າ ແມ�ຍງິ ແລະ ໄວໜຸມ
� ຍິງໄດ�ຮບ
ັ ຜົນກະທົບ
ຈາກພະຍາດ COVID-19, ທ�ານຢາກຮ�ວມມືກນ
ັ ແກ�ໄຂບັນຫາດັງ່ ກ�າວ ຫຼື ບ�່ ?

ພະຍາດ COVID-19 ໄດ�ສງ່ົ ຜົນກະທົບຕ�ແ
່ ມ�ຍງິ ແລະ ໄວໜຸມ
� ຍິງ ຫຼາຍກວ�າໝູ� ໃນທົວ
່ ໂລກ. ຢູໃ� ນ ສປປ ລາວ, ເລີມ
່ ຕັງ້ ແຕ�ມກ
ີ ານແຜ�ລະບາດເປັນຕົນ
້ ມາ:

1. ໄດ�ສງ່ົ ຜົນກະທົບທາງລົບ ຕ�ສ່ ຂຸ ະພາບຂອງແມ�ຍງິ
●

ຊັບພະຍາກອນຕ�າງໆ ໄດ�ຖກ
ື ຕັດແບ�ງອອກຈາກການດູແລສຸຂະພາບທີ່ຈ�າເປັນຕ�າງໆ ເຊັ່ນ: ການດູແລກ�ອນ ແລະ ຫຼັງເກີດ, ສຸຂະພາບທາງເພດ ແລະ ສຸຂະພາບ
ຈະເລີນພັນແລະ ການດູແລດ�ານການແພດເພື່ອຮັກສາຊີວິດຂອງຜູ�ລອດຊີວິດຈາກຄວາມຮຸນແຮງທາງເພດ.
ການຖືພາ

●

ສົ່ງຜົນໃຫ� ການເຂົາ້ ຫາການບ�ລກ
ິ ານສຸຂະພາບຫ�ດລົງ
- ຈ�ານວນຜູ�ຊົມໃຊ�ການຄຸມກ�າເນີດໃໝ� ຫ�ດລົງ 15%.1
- ອິງຕາມອັດຕາການເກີດ, ອັດຕາສ�ວນຂອງແມ�ຍິງຖືພາທີ່ເຂົ້າເຖິງການບ�ລິການກວດທ�ອງຫ�ດລົງ.
- ການດູແລຫຼັງຫ�ລູກ ��ລັບອາການສົນທີ່ເກີດຈາກການຫ�ດລູກທີ່ບ�່ປອດໄພ ເພີ່ມຂຶ້ນ.
- ເພີ່ມຄວາມສ�ຽງການຕາຍໃນທ�ອງ ແລະ ການເອົາລູກອອກ ຊີ້ໃຫ�ເຫັນເຖິງການເຂົ້າເຖິງການບ�ລິການກວດທ�ອງ
ທີ່ຫດ
� ລົງ.

●

●

ເນື່ອງຈາກແມ�ຍິງຢູ�ເຮືອນ, ການເຂົ້າເຖິງອາຫານທີ່ມີຄວາມສົມດຸນ ແລະ ມີໂພຊະນາການກ�່ຫ�ດລົງ, ເຮັດໃຫ�ຄວາມ
ສ�ຽງຂອງພະຍາດເລືອດຈາງ ແລະ ອາການແຊກຊ�ອນສ�າລັບແມ�ຍິງຖືພາ ແລະ ແມ�ຍິງໃຫ�ນົມລູກ ເພີ່ມທະວີຄວາມ
ຮ�າຍແຮງຂຶ້ນ.
ແມ�ຍິງກວມເອົາ 67% ຂອງແພດສຸກສາລາ ແລະ 93% ຂອງຜະດຸງຄັນໃນ ສປປ ລາວ - ພະນັກງານດ�ານໜ�າ
່ ີຄວາມສ�ຽງສູງຕ�ກ
່ ານຕິດເຊືອ
້ .3
ເພດຍິງເພື່ອຕອບໂຕ�ພະຍາດ COVID-19 ກ�ມ
1

ການເຂົາ້ ເຖິງການວາງ
ແຜນຄອບຄົວຫ�ດລົງ

700

ຊີວິດການເປັນຢູ�
ແບບ��ກັດ

●

●

ແມ�ຍິງໄດ�ຮັບຜົນກະທົບດ�ານລາຍຮັບ ແລະ ການສູນເສຍວຽກເຮັດງານ��ຫຼາຍກວ�າ - ກ�ອນມີພະຍາດ
COVID-19, 63% ຂອງແຮງງານຈ�ານວນ 2.8 ລ�ານຄົນທີ່ອອກຈາກວຽກແມ�ນແມ�ຍິງ. ເສດຖະກິດນອກລະບົບ,
ການທ�ອງທ�ຽວ, ກະສິ��, ແລະ ໂຮງງານຕັດຫຍິບແມ�ນໄດ�ຮັບຜົນກະທົບ ແລະ ແຮງງານສ�ວນຫຼາຍແມ�ນແມ�ຍິງ,
ເຮັດໃຫ�ແມ�ຍງິ ຕ�ອງ ອອກຈາກວຽກ ເພີມ
່ ຂຶນ
້ ຫຼາຍກ�ວາເກົາ່ .
ແມ�ນຍິງທີ່ເປັນແຮງງານເຄື່ອນຍ�າຍ, ແມ�ຍິງໃນເຂດຊົນນະບົດ ແລະ ແມ�ຍິງພິການ ຫຼາຍຄົນແມ�ນມີລາຍຮັບທີ່ຕ�່າຢູ�
ແລ�ວແມ�ນ ມິຄວາມອ�ອນແອທາງດ�ານເສດຖະກິດ-ສັງຄົມເພີມ
່ ຂຶນ
້ ແລະ ມີຂ້ຈ
� �າກັດໃນການເຂົ້າເຖິງການ
ປົກປ�ອງທາງສັງຄົມ.

● ຮັບປະກັນໃຫ�ການບ�ລິການ ແລະ ການເບິ່ງແຍງດູແລທີ່ຕິດພັນກັບພະຍາດ

COVID-19 ໃຫ�ມີພ�ອມ, ມີສ�ວນຮ�ວມ, ບ�່ມີການຈ�າແນກ ແລະ ກວມເອົາຄວາມ
ຕ�ອງການດ�ານສຸຂະພາບທາງຮ�າງກາຍ ແລະຈິດໃຈ.
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● ແຈ�ງໃຫ�ຜູ�ມີສ�ວນຮ�ວມໄດ�ຮັບຮູ�ຢ�າງເປັນປົກກະຕິ ກ�ຽວກັບຄວາມສ�ຽງທີ່ເພີ່ມຂຶ້ນຂອງ

ຄວາມຮຸນແຮງທາງເພດ, ຄວາມຕ�ອງການດ�ານສຸຂະພາບທາງເພດ ແລະ ສຸຂະພາບຈະ
ເລີນພັນ, ແລະ ການປົກປ�ອງຊີວິດການເປັນຢູ�ຂອງແມ�ຍິງ ແລະ ເດັກຍິງ, ຮັບປະກັນ
ໃຫ�ອຸປະກອນກ�ຽວກັບການໂຄສະນາສື່ສານມີຫຼາຍພາສາ ແລະ ມີໃນຮູບແບບທີ່
ຄົນພິການສາມາດເຂົ້າເຖິງໄດ�.
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ດ�ານສຸຂະພາບ
ລວມໄປເຖິງ ສຸຂະພາບທາງ
ເພດ ແລະ ສຸຂະພາບຈະເລີນພັນ

ຈ�ານວນການໂທຫາສາຍດ�ວນການປົກປ�ອງ ແລະ ທີພ
່ ກ
ັ ອາໄສຊົວ
່ ຄາວ
ຂອງສະຫະພັນແມ�ຍງິ ເດືອນສິງຫາ 2019 - ຕຸລາ 2021

●
��ນວນສາຍດ�ວນ

ຊ�ວງລ�ອກດາວເຂັມ
້ ງວດ

ເສດຖະກິດຕົກຕ�່າ
ເຮັດໃຫ�ການຂູດຮີດ

ຂ�້ຈ�າກັດກ�ຽວກັບ
ການເຄື່ອນໄຫວ

ອັດຕາສ�ວນການລົງທະບຽນລວມ - ມັດທະຍົມຕົນ
້
85.1

82.9

80.5

84.9

84.3

83.1

82.8

81.2

81.2

2018-19

2019-20

ຍິງ (%)

ຊາຍ (%)

ລວມ (%)

ໃນຫຼັກສູດການຮຽນ ແລະ ນອກໂຮງຮຽນ ແລະ ຜ�ານ
ອອນລາຍໃຫ�ແກ�ໄວໜຸ�ມທຸກຄົນ
● ກ�ານົດມາດຕະການພິເສດສ�າລັບໄວໜຸ�ມຍິງໃນການລົງທະບຽນ

ເຂົ້າໂຮງຮຽນ ແລະ ສືບຕ�່ເຂົ້າໂຮງຮຽນ ໂດຍສະເພາະໃນລະດັບ
ມັດທະຍົມ (ເຊັ່ນ: ທຶນການສຶກສາ, ໃຫ�ເງິນສົດ (cash transfer)

● ພາກລັດ ແລະ ເອກະຊົນໃຫ�ການສະໜັບສະໜູນດ�ານການເງິນ,

ແຮງຈູງໃຈທາງດ�ານເສດຖະກິດ, ຕາໜ�າງປົກປ�ອງທາງສັງຄົມ ແລະ
ໂອກາດທີ່ເທົ່າທຽມກັນໃຫ�ແກ�ແມ�ຍິງ ແລະ ໄວໜຸ�ມຍິງ, ເຊັ່ນ
ແມ�ຍິງໃນລະບົບກະເສດອາຫານ.

ງານ��ລັບວຽກງານບົດບາດຍິງ-ຊາຍ/ຄວາມຮຸນແຮງທາງເພດ, ເພື່ອເພີ່ມທະວີ
ຄວາມສາມັກຄີ ແລະ ເພື່ອສະໜອງການບ�ລິການໃຫ�ດີທີ່ສຸດໃຫ�ຜູ�ມາຮັບການບ�ລິການ

83.3
81.6
80.4

2017-18

● ສືບຕ�່ເຊື່ອມສານວິຊາເພດສຶກສາແບບຄົບຖ�ວນ ເຂົ້າ

● ມີສ�ວນຮ�ວມໃນການປະສານງານລະຫວ�າງຫຼາຍຂະແໜງການ ແລະ ຫຼາຍໜ�ວຍ

79.3

2016-17

ດ�ານການສຶກສາ,
ການຝຶກອົບຮົມ ແລະ
ການປົກປ�ອງຊີວດ
ິ ການເປັນຢູ:�

ວຽກດູແລທີ່ບ�່ໄດ�ຮັບຄ�າຈ�າງ ແລະ ວຽກເຮືອນ ແລະ
ພ�ອມກັນຮ�ວມມືແກ�ໄຂບັນຫາດັ່ງກ�າວ

ຂ�ສ
້ ະເໜີແນະ

84.6

81.9

● ຮັບຮູ�ວ�າແມ�ຍິງ ແລະ ເດັກຍິງກ�າລັງແບກຫາບພາລະໜັກໜ�ວງ

ສືບຕ�່ໃຫ�ການບ�ລິການດ�ານສຸຂະພາບແມ�, ສຸຂະພາບຈະເລີນພັນ
ແລະ ສຸຂະພາບທາງເພດ ແລະ ການວາງແຜນຄອບຄົວໃຫ� ແມ�ຍິງ
ແລະ ເດັກຍິງລວມທັງ ແມ�ຍິງ ແລະ ເດັກຍິງໃນເຂດຊົນນະບົດ,
ພາຍໃຕ�ການຊີ້ນ�າຂອງລັດຖະບານ ແຫ�ງ
ຈາກບັນດາຊົນເຜົ່າ, ຜູ�ອົບພະຍົບກັບຄືນປະເທດ, ແມ�ຍິງຖືພາ ແລະ
ສປປ ລາວ ແລະ ການປະກາດນ�າໃຊ�ແຜນດ�າເນີນ
ແມ�ຍິງກ�າລັງໃຫ�ນົມລູກ.
ງານແຫ�ງຊາດເພື່ອປ�ອງກັນ ແລະ ລຶບລ�າງຄວາມຮຸນ
● ຂະຫຍາຍການໃຫ�ບລ
� ກ
ິ ານທາງໂທລະສັບ (telehealth) ແລະ ເສີມ
ສ�າງການຊ�ວຍເຫຼືອສາຍດ�ວນເພື່ອໃຫ�ຄ�າປຶກສາ.
ແຮງຕ�່ແມ�ຍິງ ແລະ ເດັກ, ແຜນດ�າເນີນງານແຫ�ງຊາດເພື່ອ
ຄວາມສະເໝີພາບຍິງ-ຊາຍ ເມືອ
່ ບ�ດ
່ ນ
ົ ມານີ,້ ແລະນະໂຍບາຍ
ເພີ່ມຖານໃຫ�ບ�ລິການ ແລະ ຄຸນນະພາບຂອງ ການໃຫ�ຄ�າປຶກສາດ�ານ
ສຸຂະພາບທາງເພດ, ສຸຂະພາບຈະເລີນພັນ ແລະ ສຸຂະພາບຈິດທີ່ເປັນມິດ
ແຫ�ງຊາດອື່ນໆ ເຊັ່ນ ແຜນຍຸດທະສາດ ສຸຂະພາບຈະເລີນ
ກັບໄວໜຸ�ມ.
ພັນ, ສຸຂະພາບຂອງແມ�, ເດັກນ�ອຍແລະເດັກນ�ອຍເກີດ
● ບຸກຄະລາກອນແນວໜ�າດ�ານສາທາລະນະສຸກສ�ວນໃຫຍ�ແມ�ນແມ�ຍິງ,
ໃໝ� ແລະ ໄວໜຸ�ມ, ຍຸດທະສາດການພັດທະນາໄວໜຸ�ມ
ສະນັ້ນຕ�ອງຮັບປະກັນວ�າເຂົາເຈົ້າໄດ�ຮັບການສະໜັບສະໜູນ,
ແລະ ເຍົາວະຊົນ, ລັດຖະບານ, ບັນດາຄູ�ຮ�ວມພັດທະ
ການປົກປ�ອງ ແລະ ການເບິ່ງແຍງເພື່ອສືບຕ�່ໃຫ�ບ�ລິການໄດ�.
ນາສາມາດຮ�ວມມືກັນປົກປ�ອງສິດ ແລະ ຄວາມ
● ສົ່ງເສີມໂຄງການວາງແຜນຄອບຄົວ, ລົງທຶນໃສ�ການວາງແຜນຄອບ
ປອດໄພຂອງແມ�ຍິງ ແລະ ເດັກຍິງ ໂດຍພິ
ຄົວ 1 ໂດລາ ສາມາດ ຄືນ��ໄລ 6 ໂດລາ ໃຫ�ກັບການລົງທຶນ!
ຈາລະນາ ຂ�້ສະເໜີແນະລຸ�ມນີ້:
ການຄຸມ��ເນີດເພີ່ມອີດສະຫຼະພາບທາງຮ�າງກາຍໃຫ�ແມ�ຍິງ
ແລະ ໄວໜຸ�ມຍິງ ແລະ ໃຫ�ຜົນຕອບແທນຄືນຕ�່ການ
ພັດທະນາ ພາຍໃຕ�ຊຸດການບ�ລິການສຸຂະພາບ
ຈະເລີນພັນ, ສຸຂະພາບຂອງແມ�, ເດັກ
ນ�ອຍ ແລະ ເດັກນ�ອຍເກີດໃໝ�
ດ�ານການປົກປ�ອງ ແລະ
ແລະ ໄວໜຸ�ມ
ການສະໜອງທີພ
່ ກ
ັ ຫຼບ
ົ ໄພ:
●

2020-21

●

71% ຂອງວິສາຫະກິດຂະໜາດນ�ອຍ ແລະ ກາງ ຕ�ອງໄດ�ຢຸດ��ເນີນການ, ແລະ ສ�ວນໃຫຍ� (82%) ແມ�ນມີແມ�ຍິງເປັນ ເຈົ້າຂອງ8.

●

ແຮງງານເຄືອ
່ ນຍ�າຍຫຼາຍກວ�າ 200.000 ຄົນ (65% ເປັນເພດຍິງ) ໄດ�ກັບຄືນມາ ສປປ ລາວ ໃນໄລຍະການແຜ�ລະບາດຂອງພະຍາດ COVID-19,
ເຮັດໃຫ�ການສົ່ງເງິນກັບຄືນປະເທດ ຫ�ດລົງ ແລະ ສ�າງຄວາມເຄັ່ງຕຶງດ�ານການເງິນຕ�່ຄອບຄົວຂອງເຂົາເຈົ້າ9.

●

ປີ 2020, ອັດຕາການຫວ�າງງານຂອງແມ�ຍິງເນື່ອງຈາກ COVID-19 ແມ�ນ 32.6%, ທຽບໃສ�ກັບຜູ�ຊາຍແມ�ນ 19.2%10.

●

ກ�ອນການລະບາດ ພະຍາດ COVID-19, ແມ�ຍງິ ໄດ�ຮບ
ັ ຜິດຊອບວຽກເບິງ່ ແຍງດູແລຫຼາຍກວ�າຜູຊ
� າຍ ເຖິງ 4 ເທົາ່ . ໃນລະຫວ�າງການລະບາດ ພະຍາດ COVID-19 ແມ�ຍງິ ແລະ ໄວໜຸມ
� ຍິງຕ�ອງ
ແບກຮັບພາລະວຽກເບິງ່ ແຍງດູແລທີບ
່ ໄ່� ດ�ຮບ
ັ ຄ�າຈ�າງ. ເນື່ອງຈາກ ເດັກນ�ອຍຕ�ອງພັກໂຮງຮຽນ, ສົ່ງຜົນໃຫ�ຂ�້ຈ�າກັດດ�ານເສດຖະກິດສູງຂຶ້ນ ແລະ ການດູແລຄົນເຈັບ ແລະ ຜູ�ເຖົ້າກ�່ເພີ່ມຂຶ້ນ.

DHIS2 ໂດຍ ກະຊວງ ສາທາລະນະສຸກ
2. ຜະດຸງຄັນ ຊັ້ນກາງ ແລະ ຊັ້ນສູງ.
3. ກົມອະນາໄມ, ກະຊວງສາທາລະນະສຸກ, ປີ 2020.
ຂ�້ມູນສາຍດ�ວນ ໂດຍສະຫະພັນແມ�ຍິງລາວ, ທີ່ປຶກສາ ແລະ ສູນປົກປ�ອງແມ�ຍິງ ແລະເດັກນ�ອຍ.
5. ແຫຼ່ງຂ�້ມູນການເສຍຊີວິດຂອງແມ�: ກອງເລຂາກວດກາການຕາຍຂອງແມ�, DHIS2
ການ��ຫຼວດໂຮງຮຽນພາກລັດ ແລະ ເອກະຊົນ ປະ��ປີ 2020-21, ກະຊວງສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາ, ສປປ ລາວ http://www.moes.edu.la/moes/index.php/2021-01-13-09-40-39/77-2020-08-05-09-14-58
ລັດຖະບານລາວ ແລະ ຄູ�ຮ�ວມພັດທະນາ, ຄຸ�ມຄອງການປ�ຽນແປງ ແລະ ເພີ່ມທະວີການກຽມພ�ອມດ�ານນະໂຍບາຍຕ�່ວຽກງານທີ່ເໝາະສົມ: ການຟື້ນຟູມະນຸດເປັນຈຸດສຸມຈາກວິກິດການ ໂຄວິດ-19 ທີ່ຄອບຄຸມ, ຍືນຍົງ, ແລະ ຢືດຢຸ�ນຢູ� ສປປ ລາວ,
ເອກະສານປະຫວັດຄວາມເປັນມາຂອງຄະນະສະເພາະກິດ ເພື່ອສຶກສາຜົນກະທົບຂອງ COVID-19, 2020.
8. ອົງການສະຫະປະຊາຊາດ ປະ�� ສປປ ລາວ (2020) ການປະເມີນຜົນກະທົບທາງດ�ານເສດຖະກິດ-ສັງຄົມຂອງ COVID-19 ຕ�່ ສປປ ລາວ. ວຽງຈັນ. ການສ�າຫຼວດໂດຍ ສປຊ ປະຈ�າ ສປປ ລາວ ໃນຈ�ານວນ 350 SMEs
(ສ�ວນໃຫຍ�ແມ�ນຢູ�ໃນຂະແໜງການຂາຍຍ�ອຍ) ໃນຫົກແຂວງໃນເດືອນມິຖຸນາ 2020.
9. ບົດລາຍງານສຸດທ�າຍ: ການປະເມີນພະຍາດໂຄວິດ-19 ຂອງ USAID/ສປປ ລາວ, ເດືອນສິງຫາ 2021. (IOM. 2020. ການສ�າຫຼວດຄົນອົບພະຍົບກັບຄືນ ສປປ ລາວ. ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ)
10. ບົດລາຍງານສຸດທ�າຍ: ການປະເມີນພະຍາດໂຄວິດ-19 ຂອງ USAID/ສປປ ລາວ, ເດືອນສິງຫາ 2021. (ການທ�ອງທ�ຽວໂລກ ແລະ ສະພາການທ�ອງທ�ຽວ (WTTC):
ຜົນກະທົບດ�ານເສດຖະກິດ. 2020: https://wttc.org/Research/Economic-Impact)
1.
4.
6.
7.

● ເກັບ�� ແລະ ວິເຄາະຂ�້ມູນແຍກເພດ, ຄວາມພິການ, ຊົນເຜົ່າ,
ພູມ��ເນົາ ແລະ ອື່ນໆ ເພື່ອ��ນົດຊ�ອງຫວ�າງ, ປະເມີນຄວາມຕ�ອງ
ການໃນການບ�ລິການ ແລະ ເສີມສ�າງການຕອບສະໜອງ ແລະ ການຕິດ
ຕາມແຜນງານ.

478

463

500

ການໂດດດ�ຽວ
ກັບຜູ�ລ�ວງລະເມີດ

ອັດຕາສ�ວນການເຂົ້າຮຽນຂອງໄວໜຸ�ມຍິງລວມຊັ້ນມັດທະຍົມຕອນຕົ້ນ ແລະ ຕອນປາຍ ຫ�ດລົງ ອັດຕາການເຂົາ້
ຮຽນລວມຂອງໄວໜຸມ
� ຍິງຫ�ດລົງ ຫຼາຍກວ�າໄວໜຸ�ມຊາຍ ເມື່ອທຽບກັບປີ 2019-20. ເຊິ່ງມັນໄດ�ເພີ່ມຄວາມ
ສ�ຽງຂອງໄວໝຸ�ມຍິງ ຕ�່ກັບການແຕ�ງງານແຕ�ຍງັ ນ�ອຍ, ການມີລກ
ູ ແຕ�ຍງັ ນ�ອຍ, ການຂູດຮີດທາງເພດ
ແລະ ການໃຊ�ແຮງງານເດັກ.

ການວິເຄາະ ແລະ ຕອບໂຕ�ພະຍາດ COVID-19.

585

3. ເດັກຍິງຫຼາຍຄົນອອກໂຮງຮຽນ, ແມ�ຍງິ ຫຼາຍຄົນສູນເສຍວຽກເຮັດງານທ�າ, ແຕ�ວຽກທີບ່ ໄ່� ດ�ຮບັ ຄ�າແຮງຊ�າ້ ພັດເພີມ
່ ຂຶນ
້ .
●

● ເຊື່ອມສານວຽກງານບົດບາດຍິງຊາຍ ເຂົ້າໃນ

ການເກີດລູກ
ເພີມ
່ ຂຶນ
້

600

ເປັນຫຍັງຄວາມສ�ຽງຂອງ GBV ຈຶງ່ ເພີມ
່ ຂຶນ
້ ?
ສຸຂະພາບ,
ວຽກງານ ແລະ
ເປັນຫ�ວງການເງິນ
ເພີ່ມຄວາມເຄັ່ງຕຶງ

ຂ�ສ
້ ະເໜີແນະລວມ

��ນວນສາຍໂທເຂົາ້

ຄວາມຮຸນແຮງຕ�່ແມ�ຍິງ ແລະ ເດັກຍິງ ເພີ່ມຄວາມຮຸນແຮງຂຶ້ນ, ໂດຍສະເພາະຄວາມຮຸນແຮງໃນຄອບຄົວ ແລະ
ການຂູດຮີດທາງເພດ, ເຊິ່ງເຫັນໄດ�ຈາກການຂ�ຄ�າປຶກສາກ�ຽວກັບບັນຫາເຫຼົ່ານີ້ເພີ່ມຂຶ້ນ.4
● ຂ�ມ
້ ນ
ູ ຈາກສາຍດ�ວນສະແດງໃຫ�ເຫັນວ�າ ການໂທຫາສາຍດ�ວນເພືອ
່ ຂ�ຄາ� ປຶກສາຂອງສະຫະພັນແມ�ຍງິ ລາວ ເພີມ
່ ຂຶນ
້
1
ັ ມາດຕະການປິດເມືອງຢ�າງເຂັມ
້ ງວດ .
3-5 ເທົ່າ ໃນຊ�ວງການຈັດຕັງ້ ປະຕິບດ
● ສຸຂະພາບຈິດຂອງແມ�ຍງິ ແລະ ເດັກຍິງໄດ�ຮບ
ັ ຜົນກະທົບຢ�າງໜັກໜ�ວງ, ພວກເຂົາຫຼາຍຄົນລາຍງານວ�າມີຄວາມຕຶງ
ຄຽດ ແລະ ຄວາມວິຕກ
ົ ກັງວົນເພີມ
່ ຂຶນ
້ ຜ�ານສາຍດ�ວນທີໃ່ ຫ�ບລ
� ກ
ິ ານຂອງສະຫະພັນແມ�ຍງິ ລາວ, ສູນກາງຊາວໜຸມ
�
ລາວ ແລະ ສູນໄວໜຸ�ມນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ.
● ການເຂົາ
້ ເຖິງການບ�ລກ
ິ ານກ�ຽວກັບຄວາມຮຸນແຮງທາງເພດ ເປັນສິງ່ ທ�າທາຍ ເນືອ
່ ງຈາກຂ�ຈ
້ າ� ກັດການເດີນທາງ
ໄປມາ, ພະນັກງານພາກສະຫນາມທີມ
່ ປ
ີ ະສົບການກ�ຫ
່ ດ
� ລົງ ລວມໄປເຖິງຂ�ຈ
້ າ� ກັດຂອງການບ�ລກ
ິ ານທີມ
່ ມ
ີ າກ�ອນແລ�ວ.
●

ທີບ
່ ໄ່� ດ�ວາງແຜນ
ເພີມ
່ ຂຶນ
້

ການເກີດລູກ 2019-2021 (ມັງກອນ-ກັນຍາ)

2. ເພີມ
່ ຄວາມສ�ຽງຕ�ຄ
່ ວາມຮຸນແຮງ, ການຂູດຮີດທາງເພດ

ແລະ ບັນຫາທາງດ�ານສຸຂະພາບຈິດ/ສະພາບຈິດໃຈສັງຄົມ

ການດູແລຫຼງັ
ຫ�ລກ
ູ ເພີມ
່ ຂຶນ
້

��ລັບໄວໜຸ�ມຍິງ
ແລະ ເດັກຍິງ ທີ່ມີບັນຫາ
ກ�ຽວກັບຄວາມເຄັ່ງຄຽດ,
ຄວາມກະວົນກະວາຍ,
ບັນຫາຊີວິດ, ຄວາມຮັກ
ແລະ ສາຍ��ພັນ

● ລົງທຶນໃນທີ່ພັກຫຼົບໄພ ແລະ ການບ�ລິການສ�າລັບແມ�ຍິງ ແລະ ເດັກຍິງ ທີ່ຫຼົບໜີຈາກ

ໂທ #1362

ການຖືກລ�ວງລະເມີດ ແລະ ການຂູດຮີດພາຍໃນເຮືອນ.

ສ�າລັບບັນຫາກ�ຽວກັບ
ຄວາມຮຸນແຮງ, ການຖືກ
ເອົາລັດເອົາປຽບທາງເພດ
ແລະ ການຄ�າມະນຸດ

● ໃຫ�ຜູ�ຊາຍ ແລະ ໄວໜຸ�ມຊາຍ, ນາຍບ�ານ ແລະ ຜູ�ນ�າເພດຊາຍ ໄດ�ມີສ�ວນຮ�ວມໃນ

ການເປັນແບບຢ�າງທີ່ດີຂອງການປ�ຽນແປງ ເພື່ອທັບມ�າງກັບການປະຕິບັດທີ່ເປັນ
ອັນຕະລາຍຕ�່ແມ�ຍິງ ແລະ ໄວໜຸ�ມຍິງ.

ໂທ #1554

ໄວໜຸ�ມ
ສາມາດດາວໂຫຼດ

��ລັບຂ�ມ
້ ນ
ູ ແລະ
��ແນະ�� ກ�ຽວກັບສຸຂະພາບ
ທາງເພດ ແລະ ສຸຂະພາບ
ຈະເລີນພັນ ��ລັບໄວໜຸມ
� ,
ແມ�ຍງິ ສາມາດໂທຫາເບີ #1361
� າຍ
ແລະ #137 ��ລັບຜູຊ

NoiYakhoo app

ສາຍດ�ວນ
��ລັບ��ແນະ��ເພີ່ມເຕີມ

ເພື່ອເຂົ້າເຖິງຂ�້ມູນ
ສຸຂະພາບຈະເລີນພັນ,
ສຸຂະພາບທາງເພດ,
STIs ແລະ ອື່ນໆ

ເຂົ້າອ�ານ ຄູ�ມື ແນະ��ການປົກປ�ອງສິດທິຂອງແມ�ຍິງ ແລະ ເດັກຍິງ ຢູ� ສປປ ລາວ ໃນສະພາບການແຜ�ລະບາດ ຂອງພະຍາດ ໂຄວິດ 19 ທີ່ https://bit.ly/3CwGBgg

