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  ໂຄງການ ສະເກວລິ້ງ 'ການປ>ຽນແປງແບບຍືນຍົງໂດຍຜ່ານການເຊື່ອມສານວຽກງານດ້ານໂພຊະນາການ ກັບວຽກງານການ
ບໍລິຫານຄຸGມຄອງລັດ( ໄລຍະຂອງການດໍາເນີນງານ 3 ປີ 'ເລີ່ມຕົ້ນເດືອນທັນວາ 1/06 ຫາ ເດືອນມິຖຸນາ 1/11( ເປັນໂຄງການ
ກ່ຽວກັບໂພຊະນາການທີ່ໄດGຮັບທືນຈາກ ສະຫະພາບເອີຣົບ 'EU(- ໂຄງການເຫຼົ່ານີ້ມີຈຸດປະສົງໃນການປັບປຸງສະພາບໂພຊະນາການ
ຂອງແມ>ຍິງຖືພາ ແລະ ແມ>ລູກອ່ອນ+ ເດັກຍິງໄວຈະເລີນພັນ ແລະ ເດັກນ້ອຍອາຍຸຕໍ່າກວ່າ 4 ປີ ໃນ 03 ເມືອງ+ 3 ແຂວງ ພາກເໜືອ
ຂອງ ສປປ ລາວ ຄື9 ຫຼວງພະບາງ 'LPB(+ ຫຼວງນໍ້າທາ 'LNT(+ ຜົ້ງສາລີ 'PSL(+ ແລະ ຫົວພັນ 'HUA(- ເຊິ່ງ ໄດGຈັດຕ້ັງປະຕິບັດ
ໂດຍ ອົງການສາກົນທີ່ບໍ່ຂື້ນກັບລັດຖະບານ 'iNGOs( 3 ອົງການ+ ແຕ>ລະອົງການດໍາເນີນກິດຈະກໍາຂອງໂຄງການພາຍໃນແຂວງເປ້ົາ
ໝາຍຂອງຕົນ ຄື9 ອົງການຊ່ອຍເຫຼືອເດັກສາກົນ 'SCI(+ ອົງການແຄຣ໌ ນານາຊາດ ປະຈໍາ ສປປ ລາວ+ ອົງການຮ່ວມມືກັບປະເທດ
ລາວ 'CCL(+ ແລະ ອົງການຊາຍຟັນ ລາວ 'CFL(-

ບ້ານເປ້ົາໝາຍ ຂອງໂຄງການ ສະເກວລິ້ງ ໄດGກໍາໜົດເອົາຊຸມຊົນຊົນນະບົດ ທີ່ມີການດໍາລົງຊີວິດຕິດພັນກັບການກະສິກໍາເປັນ
ຫຼັກ+ ລວມໄປເຖິງບັນດາບ້ານທີ່ຢູ>ນອກຕົວເມືອງ ທີ່ມີການປະສົມປະສານກະສິກໍາ ແລະ ເສດຖະກິດການຕະຫຼາດເປັນຫຼັກ- ຊຸມຊົນ
ເປົ້າໝາຍມີຄວາມຫຼາກຫຼາຍທາງດ້ານຊົນເຜົ່າ ລວມໄປເຖິງຕ້ອງປະເຊີນກັບອຸປະສັກຫຼາຍຢ>າງ ໃນການເຮັດໃຫGສຸຂະພາບ ແລະ ໂພຊະ
ນາການ ຂອງຜູGເປັນແມ> ແລະ ເດັກ ມີຄຸນນະພາບທີ່ດີ- ເຊີ່ງໄດGລວມເອົາການຂາດ ການເຂົ້າເຖິງຂໍ້ມູນຂ່າວສານດ້ານສຸຂະພາບ+ ຄຸນ
ນະພາບການບໍລິການສຸຂະພາບບໍ່ພຽງພໍ+ ບັນທັດຖານ ແລະ ປະເພນີທາງສັງຄົມ ທີ່ສ້າງຂໍ້ຈໍາກັດຕໍ່ແມ>ຍິງດ້ານສິດທິ+ ເສລີພາບ+
ໂອກາດ ແລະ ຄວາມສາມາດໃນການເບິ່ງແຍງດູແລສຸຂະພາບຂອງຕົນ+ ນອກນັ້ນ ຍັງມີການເຂົ້າເຖິງນໍາສະອາດ ແລະ ພື້ນຖານໂຄງ
ລ່າງທ່ີບ່ໍພຽງພໍ+ ແລະ ຄວາມຈໍາເປັນໃນການເສີມສ້າງການບໍລິຫານຄຸ້ມຄອງດ້ານໂພຊະນາການໃນຫຼາຍຂະແໜງການໃຫGເຂ້ັມແຂງຂ້ືນ-

ການສ້າງຄວາມເຂັ້ມແຂງໃຫGແມ>ຍິງໃນການເບິ່ງແຍງສຸຂະພາບ ແລະ ໂພຊະນາການ ຂອງຕົນເອງ ແລະ ຄອບຄົວ ໃຫGເທ່ົາ
ທຽມກັບຜູGຊາຍ+ ພວກເຂົາຈໍາເປັນຕ້ອງມີຄຸນສົມບັດ ແລະ ຄວາມສາມາດຕ່າງໆ+ ຄວາມຮູG+ ຄວາມໝັ້ນໃຈ+ ສິດໃນການຕັດສິນໃຈ+
ການເຂົ້າເຖິງແຫຼ່ງທຶນ ແລະ ໂພຊະນາການທີ່ດີ+ ແລະ ການເຂົ້າເຖິງສະຖານທີ່ສາທາລະນະທົ່ວໄປ- ຊຸມຊົນເປົ້າໝາຍຂອງໂຄງການສະ
ເກ>ວລິ້ງ ເປັນຈໍານວນຫຼາຍໄດGມີອຸປະສັກຕ່າງໆທີໄດGສ້າງຄວາມຫຍຸGງ ຍາກຕໍ່ການບັນລຸເປົ້າໝາຍ ເຊັ່ນ9 ແມ>ຍິງມີລະດັບການຮູGໜັງສືຕໍ່າ
ແລະ ແມ>ຍິງຊົນເຜົ່າຮູGພາສາລາວນ້ອຍຫຼາຍ+ ແມ>ຍິງມີຂໍ້ຈໍາກັດໃນການເດີນທາງ+ ການແຕ>ງງານກ່ອນໄວອັນຄວນ+ ອັດຕາການໃຊGສ່ິງ
ເສບຕິດ ແລະ ທາດເຫ້ົຼາສູງ ແລະ ມີການໃຊGຄວາມຮຸນແຮງຕ່ໍແມ> ຍິງ- ດ່ັງນ້ັນ+ ຊຸດການຝຶກອົບຮົມຄວາມສະເໝີພາບທາງເພດ ໄດGຊຸມ
ໃສ> 1 ຊ່ອງຫວ່າງທ່ີສໍາຄັນ+ ລຸ>ມນ້ີ9

ການຝຶກອົບຮົມຄວາມສະເໝີພາບທາງເພດ
ໄດ7ແກ7ໄຂສ່ິງທ້າທາຍໃນການສ້າງຄວາມເຂ້ັມແຂງໃຫ7ກັບແມBຍິງດ້ານໃດແດB9

 
 
 
 
 
 
 
 

ສະພາບທ່ົວໄປ
 

ສ່ິງທ້າທາຍ
 

ວຽກງານອັນໜັກໜ່ວງຂອງແມBຍິງ – ມັນເປັນປະເພນີຂອງແມ>ຍິງຊົນນະບົດທ່ີຕ້ອງຮັບຜິດຊອບວຽກ ດ້ານເສດຖະກິດ
ແລະ ວຽກລະອຽດອ່ອນ+ ລວມໄປເຖິງວຽກພາຍໃນເຮືອນ+ ການລ້ຽງລູກ+ ໄປຕັກນ້ໍາ+ ແລະ ເຮັດການກະສິກໍາ- ວຽກປະຈໍາວັນ
ໄດGກາຍມາເປັນພາລະອັນໝັກໜ່ວງຂອງແມ>ຍິງເພາະບ່ໍໄດGແບ>ງປັນກັບຜູGຊາຍໃຫGເທ່ົາທຽມ+ ເຮັດໃຫGແມ>ຍິງມີເວລາໜ້ອຍ ໃນການ
ພັກຜ່ອນ ຫືຼ ເບ່ິງແຍງຕົນເອງ ຫືຼ ລູກນ້ອຍ- ສ່ິງເຫ່ົຼານ້ີເປັນອັນຕະລາຍຕ່ໍຄວາມເປັນຢູ>ທ່ີດີຂອງແມ>ຍິງໃນລະຫວ່າງການຖືພາ ແລະ
ຫັຼງເກີດລູກ+ ເພາະມັນມີຜົນກະທົບຕ່ໍຄວາມສາມາດຂອງແມ>ຍິງໃນການເບ່ິງແຍງສຸຂະພາບ+ ການພັກຜ່ອນຢ>າງພຽງພໍ+ ແລະ ການ  
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ກ່ອນໂຄງການ ສະເກວລິ້ງຈະເລີ່ມຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ+ ອົງການແຄຣ໌ ໄດGດໍາເນີນການຝຶກອົບຮົມກ່ຽວກັບບົດບາດທາງເພດໃນ

ຂອບເຂດເປົ້າຫມາຍຂອງຕົນ+ ລວມໄປເຖິງຫົວຂໍ້ການຫYດຜ່ອນພາລະວຽກງານອັນຫນັກຫນ່ວງຂອງແມ>ຍິງ 'WWR( ແລະ ການ
ເຈລະຈາບົດບາດທາງເພດ+ ເຊິ່ງກ່ອນຫນ້ານີ້ໄດGຈັດຕັ້ງປະຕິບັດຈົນສໍາເລັດຜົນ ໃນການປ>ຽນແປງບັນທັດຖານທາງສັງຄົມກ່ຽວກັບ
ພາລະທ່ີຫນັກຂອງແມ>ຍິງ ແລະ ການຂາດອໍານາດຂອງແມ>ຍິງໄດGຮັບການປັບປຸງໃຫGດີຂ້ືນຕາມລໍາດັບ-

ການຝຶກອົບຮົມການຫYດຜ່ອນວຽກງານອັນຫນັກຫນ່ວງຂອງແມ>ຍິງ 'WWR( ແມ>ນດໍາເນີນໃນ 1 ຊວງໄລຍະຄື9 ກອງ
ປະຊຸມເບື້ອງຕົ້ນກັບແມ>ຍິງຈັດເປັນກຸ>ມໃຫຍ່ ແລະ ຈະມີການຕິດຕາມກວດກາເປັນຮອບວຽນ 1 ຄັ້ງ- ການຕິດຕາມຄັ້ງທໍາອິດເປັນ
ການຢGຽມຢາມຕິດຕາມສິ່ງທີ່ເກີດຂຶ້ນກັບຄູ>ຜົວເມຍ 'ຈັດຢູ>ກອງປະຊຸມເປັນກຸ>ມໃຫຍ່ເໜືອນກອງປະຊຸມເບື້ອງຕົ້ນ(+ ຄັ້ງທີ 1 ຈະມີ
ການນັດພົບ ແລະ ສົນທະນາກັບຄູ>ຜົວເມຍແຕ>ລະຄູ> ໃນສະຖານທີ່ບໍ່ເປັນທາງການ 'ຢູ>ເຮືອນ ຫຼື ສະຖານທີ່ທີ່ເຂົາເຈົ້າສະດວກ(- ໃນ
ການກອງປະຊຸມເບື້ອງຕົ້ນ+ ແມ>ຍິງຕ້ອງກໍານົດປະເພດວຽກທີ່ຫນັກຫນ່ວງທີ່ສຸດສໍາລັບພວກເຂົາອອກມາ ໃສ>ເສັ້ນຊື່ສະແດງເວລາ 13
ຊົ່ວໂມງ ເພື່ອໃຫGເຫັນເຖິງພາລະປະຈໍາວັນຂອງເຂົາເຈົ້າ- ຫຼັງຈາກນັ້ນ+ ແມ>ຍິງຕ້ອງສ້າງແຜນ ໃນການຫYດຜ່ອນພາລະວຽກງານຂອງ
ເຂົາເຈົ້າ ແລະ ບອກວ່າຄົນໃດໃນຄອບຄົວທີ່ສາມາດຊ່ວຍເຫຼືອເຂົາເຈົ້າໄດG- ໃນລະຫວ່າງການຕິດຕາມກວດກາ+ ຄູ>ຜົວ,ເມຍ ເວ້ົາ
ສະທ້ອນເຖິງ ຜົນໄດGຮັບທີ່ເປັນປະໂຫຍດຕໍ່ຄອບຄົວຂອງເຂົາເຈົ້າ ແລະ ສິ່ງທ້າທາຍ ຫຼື ຈຸດທີ່ຕ້ອງໄດGປັບປຸງ ຂອງການປະຕິບັດ
ແຜນການຫYດຜ່ອນວຽກຂອງແມ>ຍິງ+

ການຝຶກອົບຮົມການເຈລະຈາບົດບາດທາງເພດ+ ໄດGສຸ>ມໃສ>ຄວາມສໍາພັນລະຫວ່າງຜົວ ແລະ ເມຍ ກິດຈະກໍານ້ີໄດGດໍາເນີນເປັນ
1 ໄລຍະຄືກັນຄື9 ໄລຍະທໍາອິດແມ>ນສຸມໃສ>ສ້າງຄວາມເຂ້ົາໃຈກ່ຽວກັບເພດສະພາບ ແລະ ບົດບາດທາງເພດ+ ຈາກນ້ັນຈະເປັນການ
ວິເຄາະບັນຫາບົດບາດທາງເພດໃນຊຸມຊົນ ແລະ ສ້າງແຜນປະຕິບັດງານເພ່ືອແກGໄຂບັນຫາດ່ັງກ່າວ- ໄລຍະທີ 1 ໄດGກວມເອົາການ
ປ>ຽນແປງບັນທັດຖານທາງເພດ+ ຄວາມສໍາພັນທ່ີດີ+ ແລະ ການຕັດສິນໃຈຮ່ວມກັນ- ແຕ>ລະໄລຍະຕ້ອງໄດGໄປຢGຽມຢາມຕິດຕາມຜູGເຂ້ົາຮ່ວມ-

ອີງຕາມຮູບແບບຕົ້ນສະບັບ+ ການຝຶກອົບຮົມຫYດຜ່ອນວຽກງານອັນຫນັກຫນ່ວງຂອງແມ>ຍິງ WWR ຈະເລີ່ມກ່ອນເພື່ອໃຫG
ຄູ>ຜົວເມຍເລີ່ມການສົນທະນາກ່ຽວກັບບົດບາດທາງເພດ+ ແລະ ຕໍ່ມາ ຈະນໍາໃຊGຫຼັກສູດການເຈລະຈາບົດບາດທາງເພດເພື່ອເຮັດ
ໃຫGການສົນທະນາກ່ຽວກັບບົດບາດທາງເພດມີຄວາມເລີກເຊິງ ແລະ ເນັ້ນຄວາມເຂົ້າໃຈ ແລະ ການແກGໄຂບັນຫາບົດບາດທາງເພດໃນ
ຄອບຄົວ ແລະ ຊຸມຊົນ- ທີ່ປຶກສາດ້ານວິຊາການກ່ຽວກັບບົດບາດທາງເພດ ຈາກອົງການແຄຣ໌ ໄດGນໍາພາ ເປີດຊຸດຝຶກອົບຮົມຄູຝຶກ
'ToT( ຫYດຜ່ອນວຽກງານອັນຫນັກຫນ່ວງຂອງແມ>ຍິງ WWR ໃຫGແກ>ທີມງານໂຄງການ ສະເກວລິ້ງ ແລະ ຄູ>ຮ່ວມງານຈາກ
ສະຫະພັນແມ>ຍິງລາວ ໃນເດືອນພະຈິກ 1/07-

ແນວຄວາມຄິດເບ້ືອງຕ້ົນ ແລະ ວິທີທາງການແກ=ໄຂບັນຫາ
 

ຄວາມສໍາພັນໃນຄອບຄົວທີ່ບໍ່ສະເໝີພາບ ແລະ ອໍານາດໃນການຕັດສິນໃຈ – ຕາມຮີດຄອງປະເພນີຜູGຊາຍຈະເປັນ
ຫົວໜ້າຄອບຄົວ” ສ່ິງນ້ີໄດGກໍໃ່ຫGເກີດອໍານາດທ່ີບ່ໍມຄີວາມເທ່ົາທຽມກັນພາຍໃນເຮືອນ ເຮັດໃຫGເກີດພະລັງທ່ີບ່ໍສະເໝີພາບກັນໃນ
ຄອບຄົວ- ສິດທິໃນການຕັດສິນໃຈຂອງຄົວເຮືອນແມ>ນຂ້ືນຜູGຊາຍ+ ຜູGຍິງໄດGຮັບອະນຸຍາດພຽງແຕ>ໃຫGແນວຄວາມຄິດ ຫືຼ ຄໍາເຫັນ
ເລັກນ້ອຍ ແຕ>ບ່ໍມສິີດໃນການຕັດສິນໃຈ- ການສ່ືສານເພ່ືອແກGໄຂບັນຫາຂອງຜົວ,ເມຍ ກ່ຽວກັບບັນຫາຄອບຄົວສ່ວນຫລາຍ 
ແມ>ນຈະບ່ໍພຽງພໍ- ຂ້ໍຂັດແຍGງ ແລະ ຄວາມບ່ໍເຂ້ົາໃຈ ເປັນສາເຫດເຮັດໃຫGເກີດຄວາມບ່ໍສະຫງZບພາຍໃນຄອບຄົວ-

ໃຫGນົມລູກ- ພາລະອັນໜັກໜ່ວງດ່ັງກ່າວນ້ັນຍັງຂັດຂວາງຕ່ໍແມ>ຍິງ+ ເດັກຍິງບ່ໍໃຫGເຂ້ົາເຖິງການບໍລິການສາທາລະນະທ່ົວໄປ
'ສາທາລະນະສຸກ+ ການສຶກສາ+ ການປົກຄອງ( ເທ່ົາທຽມກັບຜູGຊາຍ ແລະ ເປັນສ່ິງຈໍາກັດຄວາມສາມາດໃນການມີສ່ວນຮ່ວມໃນ
ການຕັດສິນໃຈຂອງປະຊາຊົນ- 
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ໃນລະຫວ່າງການເລ່ີມຝຶກອົບຮົມຫYດຜ່ອນວຽກງານອັນຫນັກຫນ່ວງຂອງແມ>ຍິງ ມີຂ້ໍຄວນລະວັງ 1 ຢ>າງຄື9 0( ເຫັນໄດG
ວ່າການຈັດຝຶກອົບຮົມບົດບາດທາງເພດອອກເປັນ 1 ຫັຼກສູດ ຕ່ໍບ້ານເປ້ົາໝາຍເປັນວຽກທ່ີໜັກ ເພາະແຕ>ລະຄ້ັງຫັຼງຈາກຝຶກແລGວຕ້ອງ
ລົງຕິດຕາມກວດກາຫຼາຍຄ້ັງ ໂດຍທ່ີໂຄງການສະເກວລ້ິງ ມີບ້ານເປ້ົາໜາຍທັງໝົດ 311 ບ້ານ ປຽບທຽບກັບຕົວຈິງແລGວຄົງຈະເປັນໄປ
ບ່ໍໄດGສໍາລັບທີມງານໂຄງການ ທັງດ້ານເວລາ ແລະ ໜ້າວຽກທ່ີມີຢູ>- 1(+ ເລ່ີມເກີດມີບັນຫາໃນບາງພ້ືນທ່ີຂອງໂຄງການ+ ໂດຍສະເພາະ
ບ້ານອະນຸລັກນິຍົມ ໃນແຂວງຫຼວງນ້ໍາທາ ແລະ ຜ້ົງສາລີ + ເມື່ອຈັດກອງປະຊຸມ ທ່ີເອົາສະເພາະແຕ>ແມ>ຍິງເຂ້ົາຮ່ວມໂດຍບ່ໍມີຜູGຊາຍ- ໄດG
ມີການລາຍງານ ຫຼາຍກໍລະນີວ່າ ເມື່ອແມ>ຍິງນໍາເອົາແຜນການເພ່ືອຫYດຜ່ອນວຽກຂອງເຂົາ ເອົາໄປບອກໃຫGຜົວຟັງ ຈະເກີດການໂຕGຖຽງ
ກັນໃນຄອບຄົວ- ຜູGເປັນຜົວ ສ່ວນຫຼາຍ ຈະບ່ໍເຂ້ົາໃຈກ່ຽວກັບຄວາມສະເໝີພາບທາງເພດ ຫືຼ ຍ້ອນຫຍັງຜົວຄວນເຮັດວຽກທ່ີໃນອະດິດ
ລາວບ່ໍເຄີຍເຮັດ- ໃນບາງກໍ່ລະນີ+ ມັນເປັນເລ່ືອງຍາກຫຼາຍທ່ີຜູGຊາຍຈະມີສ່ວນຮ່ວມ ໂດຍສະເພາະເມື່ອເຫັນຜູGອໍານວຍຄວາມສະດວກ
ມີແຕ>ແມ>ຍິງ 'ໂດຍຜູGອໍານວຍຄວາມສະດວກຈະມາຈາກສະຫະພັນແມ>ຍິງເປັນສ່ວນຫຼາຍ(- ດ່ັງນ້ັນ+ ຜູGຊາຍຫຼາຍຄົນບ່ໍຮູGສຶກວ່າກິດຈະ
ກໍາດ່ັງກ່າວກ່ຽວຂ້ອງກັບພວກເຂົາ- ທີມງານຂອງໂຄງການບາງກຸ>ມຈ່ືງໄດGປ>ຽນຄໍາສັບຈາກ !ຝຶກອົບຮົມບົດບາດຍິງຊາຍ! ເປັນ !ການ
ຊ່ວຍເຫືຼອເຊ່ິງກັນ ແລະ ກັນພາຍໃນຄອບຄົວ! ເພ່ືອອໍານວຍຄວາມສະດວກການມີສ່ວນຮ່ວມຂອງຜູGຊາຍ-

ການຄໍານຶງເຖິງສ່ິງທ້າທາຍ 1 ຢ>າງເຫ່ົຼານ້ີຄືພາລະຂອງການບັດຕີບັດ ແລະ ຂາດການມີສ່ວນຮ່ວມຂອງຜູGຊາຍ+ ເພ່ີມຕ່ືມຈາກຄໍາ
ແນະນໍາຈາກບົດຜົນການວິເຄາະອໍານາດ ແລະ ບົດບາດທາງເພດ ທ່ີຖຶກປະຕິບັດໃນປີ 1/08 ໃນ ແຂວງຫຼວງນ້ໍາທາ ທ່ີກ່ຽວກັບຄວາມ
ຈໍາເປັນໃນການເພ່ີມການມີສ່ວນຮ່ວມຂອງຜູGຊາຍໃນກິດຈະກໍາບົດບາດທາງເພດ- ທັງ 1 ຢ>າງນ້ັນໄດGເປັນເຫດໃນການປັບປຸງຫັຼກສູດ
ການຝຶກອົບຮົມບົດບາດທາງເພດທ່ີມີຢູ> ໃຫGເປັນຮູບແບບໃໝ>ຄື9 ຄວາມສະເໝີພາບໃນຄວາມສໍາພັນ 'GER( ເຊ່ີງໄດGຖືກພັດທະນາ
ສ້າງມາໃນປີ 1/1/ ແລະ ຍັງໄດGລວມເອົາເນ້ືອໃນຈາກ 1 ການຝຶກອົບຮົມແບບຕ້ົນສະບັບ 'ການຫYດຜ່ອນວຽກງານອັນຫນັກຫນ່ວງ
ຂອງແມ>ຍິງ WWR ແລະ ການເຈລະຈາບົດບາດທາງເພດ( ເຂ້ົາໄປໃນການຝຶກອົບຮົມດຽວກັນເຊ່ີງໃຊGເວລາເຄ່ິງມື້ສໍາລັບຄູ>ຜົວເມຍຜູG
ເຂ້ົາຮ່ວມ- ຫັຼກສູດ ຄວາມສະເໝີພາບໃນຄວາມສໍາພັນ GER ລວມມີ 4 ບົດຮຽນໃຫGຄູ>ຜົວເມຍຮຽນຮູGຮ່ວມກັນກ່ຽວກັບ9 ເພດ ແລະ
ບົດທາງທາງເພດ+ ການປ>ຽນແປງບັນທັດຖານທາງສັງຄົມ+ ການຫYດຜ່ອນວຽກຂອງແມ>ຍິງ+ ຄວາມສໍາພັນທ່ີດີ ແລະ ການຕັດສິນໃຈ
ຮ່ວມກັນ- ສໍາລັບຫັຼກສູດໃຫມ່ນ້ີມີຄວາມຈໍາເປັນຕ້ອງຫYດຈໍານວນຜູGເຂ້ົາຮ່ວມລົງ ເມື່ອທຽບກັບການຝືກຂອງ WWR ເນ່ືອງຈາກ
WWR ໄດGມີຮູບແບບການຈັດກອງປະຊຸມເຊ້ີງປະຕິບັດຕົວຈິງ ທ່ີສາມາດຮອງຮັບຜູGເຂ້ົາຮ່ວມທ່ີເປັນແມ>ຍິງ 2/ ຄົນຈ້ືນໄປຕ່ໍບ້ານ ແລະ
ຍັງຕ້ອງໄດGເຂ້ົາຫາຜົວຂອງແມ>ຍິງເຫ່ົຼານ້ັນອີກດ້ວຍ- ໃນທາງກົງກັນຂ້າມ+ GER ໄດGຖືກພັດທະນາໃຫGເປັນການຝຶກອົບຮົມກິດຈະກໍາ
ແບບເຮັດວຽກຮ່ວມກັນຂອງຄູ>ຜົວ,ເມຍ ເຊ່ິງມັນຍາກຫຼາຍທ່ີຈະເຮັດໃຫGໄດGຮັບຄຸນນະພາບຖ້າເປັນກຸ>ມໃຫຍ່ທ່ີມີຜູGເຂ້ົາຮ່ວມຫຼາຍກວ່າ
1/ ຄົນ+ ຈ່ືງໄດGຈໍາກັດຈໍານວນຜູGເຂ້ົາຮ່ວມພຽງແຕ>ສິບຄູ>ຕ່ໍບ້ານ- ເຖິງວ່າເປັນເລ່ືອງທ່ີໜ້າເສຍທ່ີຕ້ອງໄດGຫYດລົງຈໍານວນຜູGເຂ້ົາຮ່ວມ
ກິດຈະກໍາ ແຕ>ເປັນສ່ິງທ່ີຈໍາເປັນເພ່ືອຫີຼກລ້ຽງຄວາມສ່ຽງທ່ີອາດຈະເກີດຂ້ືນຖ້າຫາກວ່າບ່ໍມີສ່ວນຮວມຂອງຜູGຊາຍ ແລະ ເພ່ືອຮັບປະກັນ
ວ່າ ເມື່ອພະນັກງານມີເວລາຈໍາກັດ ບ້ານເປ້ົາຫມາຍທັງຫມົດກໍ່ສາມາດໄດGຮັບການຝືກອົບຮົມຢ>າງຄົບຖ້ວນ ເປັນຕ້ົນແມ>ນ ການ
ຫYດຜ່ອນວຽກ ແລະ ຄວາມສໍາພັນທ່ີດີໃນຄອບຄົວ ເຊ່ີງບ່ໍແມ>ນການຝຶກຫົວຂ້ໍໃດຫົວຂ້ໍໜ່ຶງພຽງຢ>າງດຽວ- ຫັຼງຈາກຫັຼກສູດໄດG
ພັດທະນາສໍາເລັດແລGວ+ ເດືອນສິງຫາ 1/1/ ທີມງານໂຄງການ ແລະ ຄູ>ຮ່ວມງານຈາກສະຫະພັນແມ>ຍິງ ຈາກທັງ 3 ແຂວງ ໄດGເຂ້ົາ
ຮ່ວມຝືກອົບຮົມການເປັນຄູ>ຝືກ ໃນການນໍາໃຊGຫັຼກສູດນ້ີ-

ການເຜີຍແຜ>ຫັຼກສູດຄວາມສະເໝີພາບໃນຄວາມສໍາພັນ GER ບ່ໍໄດGຖືກນໍາໃຊGແບບດຽວກັນໃນທຸກແຂວງເປ້ົາໝາຍ+ ເນ່ືອງ
ຈາກຄວາມຕ້ອງການ ແລະ ຊັບພະຍາກອນທ່ີແຕກຕ່າງກັນ- ຢູ>ແຂວງຫົວພັນ+ ເປັນແຂວງທ່ີສາມາດໃຊG ການຫYດຜ່ອນວຽກຂອງແມ>ຍິງ
WWR ຢ>າງມີປະສິດຕິພາບສູງ ແລະ ບ່ໍປະສົບກັບບັນຫາຄືກັບແຂວງອ່ືນໆ ດ່ັງນ້ັນ ຫັຼກສູດ GER ບ່ໍໄດGຖືກນໍາໃຊGທ່ົວແຂວງ- ໃນແຂວງ
ຜ້ົງສາລີ ແລະ ຫຼວງນ້ໍາທາ+ ຝຶກອົບຮົມຄວາມສະເໝີພາບໃນຄວາມສໍາພັນ ໄດGຖືກເຜີຍແຜ>ເປັນຄ້ັງທໍາອິດໃນບ້ານທ່ີຍັງບ່ໍທັນໄດG
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ຈັດການຝືກອົບຮົມການຫYດຜ່ອນວຽກຂອງແມ>ຍິງ+ ແລະ ຕ່ໍມາກໍ່ໄດGຖືກເຜີຍແຜ>ຢູ>ໃນບ້ານທ່ີໄດGຮັບຝຶກອົບຮົມ ການຫYດຜ່ອນວຽກ
ຂອງແມ>ຍິງມາແລGວ - ໃນແຂວງຫຼວງພະບາງ+ ຫັຼກສູດການຫYດຜ່ອນວຽກຂອງແມ>ຍິງ+ ລວມທັງການລົງຕິດຕາມກວດກາທັງໝົດ+ ໄດG
ຖືກເຜີຍແຜ>ຢ>າງຄົບຖ້ວນໃນທຸກບ້ານເປ້ົາໝາຍ+ ແລະ ຫັຼກສູດຄວາມສະເໝີພາບໃນຄວາມສໍາພັນ ໃໝ>ກໍ່ໄດGຖືກເຜີຍແຜ>ໃນທ່ົວທຸກ
ບ້ານ+ ໂດຍຫົວຂ້ໍການຝືກອົບຮົມຂອງການຫYດຜ່ອນປະລິມານວຽກໄດGຖືກນໍາໃຊGເປັນ ການທົບທວນຄືນ-

ເວ້ົາໂດຍລວມ+ GER ແລະ.ຫືຼ WWR ໄດGຈັດຕ້ັງປະຕິບັດພາຍໃນ 308 ເກືອບທັງໝົດຂອງບ້ານເປ້ົາໝາຍທ່ີມີ 311 ບ້ານ+
03 ເມືອງ- ເຖິງຈັງໃດກໍ່ຕາມ 2 ບ້ານທ່ີຍັງບ່ໍໄດGຈັດການຝຶກອົບຮົມເນ່ືອງຈາກມີອຸປະສັກ ທ່ີເຮັດໃຫGການຈັດຕ້ັງປະຕິບັດເປັນໄປໄດG
ຍາກຫຼາຍ- ການປະເມີນການປ>ຽນແປງບົດບາດທາງເພດ ໃນປີ 1/10 ໄດGສະແດງໃຫGເຫັນ ຜົນໄດGຮັບທ່ີດີຈາກ ບັນດາຝຶກອົບຮົມ
ຄວາມສະເໝີພາບໃນບົດບາດທາງເພດ+ ໂດຍສະເພາະວຽກຂອງແມ>ຍິງທ່ີຫYດລົງ ແລະ ຄວາມສໍາພັນໃນຄອບຄົວໄດGຮັບການປັບປຸງ-
ຜົນໄດGຮັບໃນທາງບວກເຫ່ົຼານ້ີໄດGຮັບການເສີມສ້າງເພ່ີມຕ່ືມອີກດ້ວຍການຕິດຕາມສັງເກດແບບບ່ໍເປັນທາງການຈາກພະນັກງານໂຄງ
ການ ແລະ ຄູ>ຮ່ວມງານສະຫະພັນແມ>ຍິງ ພາຍໃນທັງ 3 ແຂວງ- ເຖິງວ່າການປ>ຽນແປງຂອງຄອບຄົວທ່ີເຂ້ົາຮ່ວມແມ>ນເກືອບທ່ົວເຖິງກໍ່
ຕາມ+ ແຕ>ຄູ>ຜົວເມຍຄົນອ່ຶນພາຍໃນບ້ານຜູGທ່ີບ່ໍໄດGເຂ້ົາຮ່ວມອາດຈະບ່ໍໄດGຮັບການປ>ຽນແປງ- ນອກຈາກນ້ັນ+ ດ່ັງທ່ີໄດGກ່າວກ່ອນຫນ້ານ້ີ+
GER ມີການເຂ້ົາເຖິງແຄບກວ່າWWR+ໝາຍເຖິງວ່າຈໍານວນຜູGເຂ້ົາຮ່ວມຕ່ໍບ້ານຈະນ້ອຍກວ່າ- ຢູ>ໃນບ້ານນ້ອຍ+ ບົດຮຽນທ່ີຖອດຖອນ
ໄດGຈາກການຝຶກອົບຮົມ GER ອາດຈະຖືກຖ່າຍທອດຜ່ານປາກຕ່ໍປາກ+ ແຕ>ໃນບ້ານໃຫຍ່+ ຈໍານວນຄົນທ່ີຖຶກຝຶກອົບຮົມບ່ໍພໍທ່ີຈະ
ສ່ົງເສີມການປ>ຽນແປງໃນທ່ົວບ້ານໄດG- ຂ້ໍບົກຜ່ອງສຸດທ້າຍຂອງລະບົບ GER ແມ>ນວ່າກົງກັນຂ້າມກັບ WWR ແລະຮູບແບບການ
ເຈລະຈາບົດບາດທາງເພດ+ ຂະບວນການ GER ຍັງຂາດການຢGຽມຢາມຕິດຕາມຢ>າງເປັນທາງການ- ສໍາລັບການແຊກແຊງໃນອະນາຄົດ+
ແນະນໍາໃຫGວາງແຜນການໄປຢGຽມຢາມຕິດຕາມຢ>າງເປັນທາງການກັບຄູ>ທ່ີເຄີຍເຂ້ົາຮ່ວມຝຶກອົບຮົມ GER-
 
 
 
 
 
 

ການຫJດປະລິມານວຽກ9 ກິດຈະກໍາຫYດຜ່ອນວຽກຂອງແມ>ຍິງໄດGຮັບຜົນສໍາເລັດສູງໃນທຸກພ້ືນທ່ີເປ້ົາຫມາຍ ໂດຍທ່ົວໄປ
ແລGວ ມີການຕ່ໍຕ້ານໜ້ອຍກວ່າທ່ີຄາດໄວGໃນການປ>ຽນແປງບົດບາດພາຍໃນຄົວເຮືອນ- ໃນຫຼາຍໆກໍລະນີ ທັງແມ>ຍິງ ແລະ ຜູGຊາຍ ຍັງບ່ໍ
ທັນຮັບຮູG ຄວາມບ່ໍສົມດຸນຂອງວຽກ ແຕ>ຫັຼງຈາກເຂ້ົາຮ່ວມກິດຈະກໍາ ແລະ ປຽບທຽບວຽກງານປະຈໍາວັນຂອງຜົວ,ເມຍ ໂດຍປົກກະຕິ
ເມື່ອເຫັນຄວາມບ່ໍສົມດຸນ ຜູGຊາຍມີຄວາມຍິນດີທ່ີຈະໃຫGການສະຫນັບສະຫນູນຊ່ວຍຮັບວຽກທ່ີຜ່ານມາມີແຕ>ເມຍເຮັດ ແລະ ບາງຄົນ
ກໍ່ຮູGສຶກອັບອາຍທ່ີຜ່ານມາບ່ໍໄດGຊ່ວຍພາລະຂອງຄອບຄົວ ແລະ ວຽກງານພາຍໃນເຮືອນເທ່ົາທ່ີຄວນ- ຈົນໄປເຖິງບ້ານທີເປັນບ້ານ
ອະນຸລັກນິຍົມ ຜູGຊາຍອາດຈະບ່ໍຍິນດີທ່ີຈະຮັບວຽກທ່ີເຂົາເຈ້ົາເຂ້ົາໃຈວ່າເປັນວຽກຂອງແມ>ຍິງ+ ແຕ>ກໍ່ ຍັງພົບຫັຼກຖານທ່ີສະແດງໃຫG
ເຫັນວ່າຜູGຊາຍໄດGສະຫນັບສະຫນູນວຽກອ່ຶນໆ ເຊ່ັນວຽກການກະສິກໍາທ່ີໃນເມື່ອກ່ອນແມ>ຍິງເປັນຜູGເຮັດ ເພ່ືອແບ>ງເບົາພາລະຂອງ
ເຂົາເຈ້ົາ+ ແລະ ຜູGຊາຍຫຼາຍຄົນຍັງໄດGລາຍງານກ່ຽວກັບວຽກງານຕ່າງໆທ່ີໄດGເຮັດແທນແມ>ຍິງໃນຊ່ວງທ່ີເມຍຂຂອງເຂົາຖືພາ ແລະ ເກີດ
ລູກໃໝ> ທ່ີປົກກະຕິແລGວຈະບ່ໍແມ>ນຄວາມຮັບຜິດຊອບຂອງຜູGຊາຍ ເຊ່ັນ9 ການແຕ>ງກິນ+ ຊັກເຄ່ືອງນຸ>ງຫ່ົມ- ເນ່ືອງຈາກການປ>ຽນແປງ
ເຫ່ົຼານ້ີ+ ແມ>ຍິງໄດGລາຍງານວ່າພວກເຂົາມີເວລາພັກຜ່ອນ+ ພົບປະສ້າງສັນໃນສັງຄົມ+ ດູແລຕົນເອງ ແລະ ຍັງມີເວລາຫຼາຍຂ້ຶນເພ່ືອເຂ້ົາ

ຜົນໄດ=ຮັບ
 
“ກ່ອນໂຄງການບ່ໍທັນເຂ້ົາມາ9 ບ່ໍເຄີຍໄດGເຂ້ົາຮ່ວມກິດຈະກໍາ+ມີແນວຄິດຈ່ົງຈຽມ+ ບ່ໍກ້າເວ້ົາກ້າວ່າ+ ຢGານເວ້ົາໄປລະຜິດຄົນອ່ືນ+ ຍັງ
ອາຍ + ຜົວບ່ໍຢາກຊ່ວຍວຽກເປັນຕ້ົນແມ>ນວຽກເຮືອນ9 ເກືອໝູ+ ເກືອໄກ> ໄປໄຮ>ໄປສວນຍ້ອນຜູGຊາຍບ່ໍທັນເຂ້ົາໃຈ ຜູGຊາຍຄິດວ່າ
ຜູGຍິງຕ້ອງເຮັດວຽກຮ່ວມກັບຜູGຊາຍທຸກໆວຽກ+ ການປຶກສາວຽກຮ່ວມມກັນມີໜ້ອຍ-ຫັຼງມີໂຄງການເຂ້ົາມາ9 ມີການປ>ຽນແປງດີ
ຂ້ືນມີການປຶກສາຫາລືວຽກນໍາຄອບຄົວ+ ຜູGຊາຍມີຄວາມເຂ້ົາໃຈຊ່ວຍວຽກແມ>ຍິງຫຼາຍຂ້ືນ+ ມີເວລາຫາເງິນ+ ເສດຖະກິດຄອບຄົວ
ດີຂ້ືນ+ ຫYດຜ່ອນການເຮັດວຽກຂອງແມ>ຍິງ+ ເວລາມີປະຊຸມກ້າອອກຄໍາຄິດຄໍາເຫັນ-”

ນາງ ລໍາໄຟ+ ອາຍຸ 2/ ປີ+ ແຂວງຫົວພັນ
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ຮ່ວມກິດຈະກໍາອ່ືນໆ ເຊ່ັນ9 ກອງປະຊຸມ VSLA- ໂດຍສະເພາະຜູGຊາຍທ່ີໄດGເຂ້ົາຮ່ວມກິດຈະກໍາ SBCC ມີຄວາມເຊ່ືອຫມັ້ນຢ>າງຍ່ິງ
ກ່ຽວກັບຄວາມສໍາຄັນຂອງການສະຫນັບສະຫນູນເມຍຂອງເຂົາເຈ້ົາ ແລະ ການຊ່ວຍວຽກງານຄົວເຮືອນອ່ືນໆ ໃນຂະນະທ່ີຜຸGເປັນເມຍ
ຖືພາ ແລະ ເກີດລູກໃໝ>-

ຜົນໄດ7ຮັບຕ່ໍຄອບຄົວ9 ຫັຼງຈາກການຝຶກອົບຮົມກ່ຽວກັບຄວາມສະເໝີພາບທາງເພດ+ ຊາຍ ແລະ ຍິງໄດGລາຍງານວ່າມີ
ຄວາມສະຫງZບ ແລະ ຄວາມສຸກພາຍໃນຄອບຄົວເພ່ີມຂ້ຶນ+ ພ້ອມທັງໄດGເຫັນດີຮ່ວມກັນ ແລະ ມີຄວາມເຂ້ົາໃຈລະຫວ່າງຜົວ,ເມຍ
ເພ່ີມຂ້ຶນ- ສ່ວນຫນ່ຶງທ່ີເປັນຜົນມາຈາກກິດຈະກໍາຄວາມສໍາພັນໃນຄອບຄົວ+ ແຕ>ກໍ່ຍັງເປັນຜົນຈາກກິດຈະກໍາການຫYດຜ່ອນປະລິມານ
ວຽກຂອງແມ>ຍິງ+ ເຊ່ິງເຮັດໃຫGການໂອລົມກັນເພ່ີມຂ້ຶນ ແລະ ມີການສະຫນັບສະຫນູນເຊ່ິງກັນ ແລະ ກັນພາຍໃນຄອບຄົວ+ ຫລຸດຜ່ອນ
ຄວາມກົດດັນ- ແມ>ຍິງ ແລະ ຜູGຊາຍຫຼາຍຄົນໄດGເວ້ົາວ່າມີການຕົກລົງເຫັນດີນໍາກັນຫຼາຍຂ້ືນລະຫວ່າງຜົວ ແລະ ເມຍ+ ເຊ່ັນດຽວກັນກັບ
ແມ>ຍິງກ້າຍົກເອົາປະເດັນທ່ີເປັນບັນຫາຕ່າງໆຂອງຜົວຫຼາຍຂ້ືນ ແລະ ຜົວກໍ່ເຕັມໃຈທ່ີຈະຟັງຄວາມຄິດເຫັນຂອງເມຍເພ່ີມຂ້ືນ- ການ
ປ>ຽນແປງດ້ານການຕັດສິນໃຈຂອງແມ>ຍິງທ່ີເພ່ີມຂ້ຶນ ບ່ໍໄດGຖືກລາຍງານເທ່ົາກັບການປ>ຽນແປງຂອງການຫYດຜ່ອນປະລິມານວຽກຂອງ
ແມ>ຍິງ. ແຕ>ແນວໃດກໍ່ຕາມ ແມ>ຍິງສ່ວນໃຫຍ່ກໍ່ເວ້ົາວ່າພວກເຂົາໄດGມີສ່ວນຮ່ວມ ຫືຼ ມີການປຶກສາຫາລືໃນລະຫວ່າງຂະບວນການຕັດ
ສິນໃຈຂອງຄົວເຮືອນ+ ແລະ ຫຼາຍຄົນກ່ໍເວ້ົາວ່າການມີສ່ວນຮ່ວມໃນການຕັດສິນໃຈຂອງເຂົາເຈ້ົາເພ່ີມຂ້ຶນນັບຕ້ັງແຕ>ໂຄງການໄດGເລ່ີມຕ້ົນ-

ຜົນໄດ7ຮັບຕ່ໍດ້ານເສດຖະກິດ9 ນອກຈາກການປ>ຽນແປງບົດບາດທາງເພດ ແລະ ບັນທັດຖານທາງສັງຄົມແລGວ+ ຊຸດຝຶກ
ອົບຮົມຄວາມສະເໝີພາບໃນບົດບາດທາງເພດ ໄດGສ້າງຜົນທ່ີດີຕ່ໍກັບດ້ານເສດຖະກິດ- ຜູGເຂ້ົາຮ່ວມຈາກທ່ົວເຂດເປ້ົາໝາຍຕ່າງກໍ່ສັງເກດ
ວ່າ ພາຍຫັຼງການຝຶກອົບຮົມ+ ຜົວ,ເມຍ ໄດGເລ່ີມຊ່ວຍເຫືຼອເຊ່ິງກັນ ແລະ ກັນຫຼາຍກວ່າໄລຍະຜ່ານມາ ເຊ່ິງມັນເຮັດໃຫGການຜະລິດ ແລະ
ຜົນຜະລິດເພ່ີມຂ້ຶນ- ສ່ິງເຫ່ົຼານ້ີ ໄດGຖືກລາຍງານວ່າເປັນຜົນມາຈາກການເພ່ີມການສະຫນັບສະຫນູນຂອງຜູGຊາຍລວມເຖິງວຽກພາກໄຮ່
ວຽກສວນ ແລະ ການເຮັດວຽກເຮືອນ. ເຊ່ິງໄດGຖືກເວ້ົາວ່າ ໄດGເພ່ີມປະລິມານວຽກທ່ີຄອບຄົວໜ່ຶງສາມາດເຮັດໄດGພາຍໃນມື້ໜ່ຶງ- ນອກ
ນ້ີ+ ການຫYດຜ່ອນວຽກງານຂອງແມ>ຍິງຍັງເຮັດໃຫGແມ>ຍິງມເີວລາຫຼາຍຂ້ຶນເພ່ືອເຮັດວຽກງານເສດຖະກິດເສີມ ເຊ່ັນ9 ການຕໍາຫູບ ຫືຼ
ຫຍິບປັກຖັກແສ>ວ-

ການມີສ່ວນຮ່ວມຂອງແມBຍິງ9 ປະຊາຊົນທ່ີຖືກສໍາພາດຢູ>ຫຼາຍຊຸມຊົນໄດGລາຍງານວ່າ ແມ>ຍິງໄດGເພ່ີມບົດບາດຂອງຕົນເອງ
ໃນຂອບເຂດສາທາລະນະ ເພາະພວກເຂົາໄດGເຂ້ົາຮ່ວມກິດຈະກໍາຂອງໂຄງການສະເກວລ້ິງ+ ເປັນຕ້ົນແມ>ນການມີສ່ວນຮ່ວມເພ່ີມຂ້ຶນ
ໃນກອງປະຊຸມບ້ານ ແລະ ຂະບວນການຕັດສິນໃຈຂອງຊຸມຊົນ- ທັງຊາຍ ແລະ ຍິງ ໄດGເວ້ົາວ່າ9 ພາຍຫັຼງທ່ີໄດGເຂ້ົາຮ່ວມກິດຈະກໍາຂອງ
ໂຄງການ ແມ>ຍິງນັບມື້ນັບມີຄວາມກ້າຫານ+ ກ້າເວ້ົາ+ ມຄີວາມຄິດເປັນຂອງຕົນເອງ+ ສະແດງຄວາມຄິດເຫັນ+ ກ້າຕັດສິນໃຈ+ ຮຽກຮ້ອງ
ສິດຂອງເຂົາເຈ້ົາທັງພາຍໃນຄອບຄົວ ແລະ ຊຸມຊົນຢ>າງກ້ວາງຂວາງ ເຊ່ັນ9 ໃນກອງປະຊຸມບ້ານ- ແມ>ຍິງໄດGຖືກເວ້ົາເຖິງວ່າມີຄວາມໝ້ັນໃຈ+
ຫ້າວຫັນ+ ຄວາມຮັບຜິດຊອບຫຼາຍກວ່າໃນອະດີດ ແລະ ໄດGຮັບຄວາມຮູG ແລະ ທັກສະໃໝ>ໆ ທ່ີຊ່ວຍໃຫGພວກເຂົາເພ່ີມຂີດຄວາມ
ສາມາດ ທາງດ້ານເສດຖະກິດ ແລະ ບົດບາດຂອງຕົນໃນຊຸມຊົນ- ມພີຽງແຂວງເປ້ົາໝາຍແຂວງດຽວຄື9 ຜ້ົງສາລີ ທ່ີປັດໃຈທາງສັງຄົມ+
ພູມສັນຖານ+ ພ້ືນຖານໂຄງລ່າງ ແລະ ປັດໃຈອ່ືນໆ ໄດGສ່ົງຜົນໃຫGມີອຸປະສັກຕ່ໍການມີສ່ວນຮ່ວມຂອງແມ>ຍິງຢ>າງຕ່ໍເນ່ືອງ ເປັນຕ້ົນ
ການຂາດການສະໜັບສະໜູນຂອງເພດຊາຍ+ ມີພາລະວຽກງານສູງຕ່ໍເນ່ືອງ ແລະ ຂາດຄວາມເຊ່ືອໝ້ັນ+ ຄວາມຮູG ແລະ ທັກສະ-

“ກ່ອນໂຄງການບ່ໍທັນເຂ້ົາມາ9 ບ່ໍເຄີຍໄດGເຂ້ົາຮ່ວມກິດຈະກໍາ+ມີແນວຄິດຈ່ົງຈຽມ+ ບ່ໍກ້າເວ້ົາກ້າວ່າ+ ຢGານເວ້ົາໄປລະຜິດຄົນອ່ືນ+ ຍັງ
ອາຍ + ຜົວບ່ໍຢາກຊ່ວຍວຽກເປັນຕ້ົນແມ>ນວຽກເຮືອນ9 ເກືອໝູ+ ເກືອໄກ> ໄປໄຮ>ໄປສວນຍ້ອນຜູGຊາຍບ່ໍທັນເຂ້ົາໃຈ ຜູGຊາຍຄິດວ່າ
ຜູGຍິງຕ້ອງເຮັດວຽກຮ່ວມກັບຜູGຊາຍທຸກໆວຽກ+ ການປຶກສາວຽກຮ່ວມມກັນມີໜ້ອຍ-ຫັຼງມີໂຄງການເຂ້ົາມາ9 ມີການປ>ຽນແປງດີ
ຂ້ືນມີການປຶກສາຫາລືວຽກນໍາຄອບຄົວ+ ຜູGຊາຍມີຄວາມເຂ້ົາໃຈຊ່ວຍວຽກແມ>ຍິງຫຼາຍຂ້ືນ+ ມີເວລາຫາເງິນ+ ເສດຖະກິດຄອບຄົວ
ດີຂ້ືນ+ ຫYດຜ່ອນການເຮັດວຽກຂອງແມ>ຍິງ+ ເວລາມີປະຊຸມກ້າອອກຄໍາຄິດຄໍາເຫັນ-”

ນາງ ລໍາໄຟ+ ອາຍຸ 2/ ປີ+ ແຂວງຫົວພັນ
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• ສືບຕ່ໍເຜີຍແຜBຂ້ໍຄວາມກ່ຽວກັບບົດບາດທາງເພດ – ເຖິງແມ>ນວ່າ ກິດຈະກໍາຝຶກອົບຮົມບົດບາດທາງເພດຈະບ່ໍສາມາດ
ສືບຕ່ໍໄດGຫັຼງຈາກສ້ິນສຸດໂຄງການ+ ບັນດາຂ້ໍຄວາມທ່ີສໍາຄັນກ່ຽວກັບຄວາມສະເໝີພາບຂອງບົດບາດທາງເພດຈາກຊຸດຝຶກອົບຮົມ
ໄດGຮັບການກະກຽມໄວG ເພ່ືອເຊ່ືອມສານເຂ້ົາທຸກຂະແໜງການວຽກງານຂອງໂຄງການສະເກວລ້ິງໃນໄລຍະການຈັດຕ້ັງປະຕິບັດ
ທ່ີຍັງເຫືຼອ ແລະ ເພ່ືອແບ>ງປັນກັບຄູ>ຮ່ວມງານທ່ີເປັນລັດຖະບານເພ່ືອເຊ່ືອມສານ ເຂ້ົາກັບວຽກງານໃນອະນາຄົດ ແລະ
ສືບຕ່ໍເຜີຍແຜ>ໃຫGຊຸມຊົນ- ຂ້ໍຄວາມເຫ່ົຼານ້ີສາມາດເບ່ິງໄດGທ່ີເອກະສານຊ້ອນທ້າຍຂອງ ກໍລະນີສຶກສານ້ີ-

• ເສີມສ້າງ ຂະບວນການຕິດຕາມກວດກາ ແລະ ປະເມີນຜົນ ຂອງ GER ສໍາລັບການແຊກແຊງໃນອະນາຄົດ
, ມຄີວາມຈໍາເປັນຫລາຍໃນອະນາຄົດທ່ີຈະເສີມສ້າງຄວາມເຂ້ັມແຂງໃນຂະບວນການຕິດຕາມກວດກາ ແລະ ປະເມີນຜົນ
ດ້ານການປ>ຽນແປງບົດບາດທາງເພດ ທ່ີເປັນຜົນມາຈາກການຝຶກອົບຮົມຄວາມສະເໝີພາບທາງເພດ + ເຊ່ິງບ່ໍຄືກັບ ຫັຼກສູດ
ການຫYດຜ່ອນວຽກອັນໜັກໜ່ວງຂອງແມ>ຍິງ ແລະ ການເຈລະຈາບົດບາດທາງເພດ ຕ້ົນສະບັບ- ຫັຼກສູດຄວາມສະເໝີພາບ
ທາງເພດ ຍັງບ່ໍທັນມີລະບົບການຕິດຕາມ ຫືຼ ການກວດກາແບບເຊ່ືອມປະສານ+ ແລະ ການປະເມີນການປ>ຽນແປງໄດGຮັບ
ຜົນສໍາເລັດພຽງແຕ>ຄ້ັງດຽວໃນລະຫວ່າງໄລຍະເວລາໂຄງການ-

• ສືບຕ່ໍເຜີຍແຜB ການຝືກອົບຮົມຄວາມສະເໝີພາບທາງເພດຂອງວຽກງານໃນອະນາຄົດ , ຜົນໄດGຮັບເບ້ືອງຕ້ົນ
ກ່ຽວກັບການປ>ຽນແປງບັນທັດຖານທາງສັງຄົມທ່ີກ່ຽວຂ້ອງກັບບັດທັດຖານບົດບາດທາງເພດ+ ໂດຍສະເພາະແມ>ນພາລະ
ວຽກງານຂອງແມ>ຍິງ ແລະ ຄວາມສໍາພັນໃນຄອບຄົວ ລ້ວນແຕ>ມີແນວໂນມທາງທ່ີດີສົມຄວນ+ ແລະ ໄດGສະແດງໃຫGເຫັນເຖິງ
ຄວາມສໍາຄັນຂອງການສືບຕ່ໍເຊ່ືອມສານຄວາມສະເຫມີພາບທາງເພດເຂ້ົາໃນໂຄງການໃນອະນາຄົດ-

ປະສົບການຈາກໂຄງການສະເກວລ້ິງ ໄດGຢ້ໍາເຕືອນເຖິງສໍາຄັນຂອງການເຊ່ືອມສານຄວາມສະເໝີພາບດດ້ານບົດບາດທາງເພດ
ມີຜົນຕ່ໍຄວາມສໍາເລັດຂອງກິດຈະກໍາການພັດທະນາໃນລະດັບຊຸມຊົນ+ ພິເສດຢ>າງຍ່ິງຄືກ່ຽວກັບສຸຂະພາບ ແລະ ໂພຊະນາການຂອງ
ແມ>ແລະ ເດັກ- ກິດຈະກໍາຂອງບົດບາດທາງເພດໄດGເສີມສ້າງຄວາມໝ້ັນໃຈຂອງແມ>ຍິງ ແລະ ຍົກສູງຄໍາເວ້ົາຂອງພວກເຂົາທັງໃນ
ຄອບຄົວ ແລະ ຊຸມຊົນ- ພ້ອມທັງຍັງຫYດຜ່ອນພາລະອັນໜັກໜ່ວງທ່ີເຮັດໃຫGຮ່າງກາຍຊຸດໂຊມຊ່ືງກ່ອນໜ້ານ້ີໄດGຈໍາກັດການມີສ່ວນ
ຮ່ວມນທາງ ດ້ານເສດຖະກິດ+ ການປົກຄອງ ແລະ ການເບ່ິງແຍງຕົນເອງຂອງພວກເຂົາ- ການປ>ຽນແປງໃນການເສ່ີມສ້າງຄວາມ
ເຂ້ັມແຂງໃຫGແມ>ຍິງໄດGເຮັດໃຫGແມ>ຍິງສາມາດຮຽກຮ້ອງສິດທິ ແລະ ໄດGຮັບການສະຫນັບສະຫນູນທ່ີຈໍາເປັນຈາກຜົວຂອງພວກເຂົາ
ການກະທໍາດ່ັງກ່າວເປັນເຫດເຮັດໃຫGພວກເຂົາສາມາດເບ່ິງແຍງຕົນເອງ ແລະ ລູກຂອງພວກເຂົາໄດGດີຂ້ຶນ- ເວ້ົາໂດຍລວມ+ ສ່ິງສໍາຄັນຄື
ຕ້ອງສັງເກດວ່າ ການເພ່ີມຂີດຄວາມສາມາດຂອງແມ>ຍິງທ່ີເຮັດໄດGຜ່ານໂຄງການສະເກວລ້ິງ ບ່ໍໄດGເປັນຜົນມາຈາກກິດຈະກໍາດຽວ+ ແຕ>
ເປັນຜົນມາຈາກແນວທາງທ່ີຫຼາກຫຼາຍ ຊ່ືງບ່ໍພຽງແຕ>ກ່ຽວຂ້ອງກັບການຫYດຜ່ອນພາລະວຽກງານ ແລະ ການຝຶກອົບຮົມຄວາມ
ສະເຫມີພາບທາງເພດເທ່ົານ້ັນ+ ແຕ>ຍັງລວມໄປເຖິງ ກຸ>ມທ້ອນເງິນ ແລະ ກູGຢືມເງິນຂ້ັນບ້ານສໍາລັບແມ>ຍິງ+ ກິດຈະກໍາ SBCC+ ການຝຶກ
ອົບຮົມພາວະການເປັນຜູGນໍາຂອງແມ>ຍິງ+ ແລະ ຈົນໄປເຖິງການປັບປຸງລະບົບສາທາລະນະສຸກ ແລະ ການກໍ່ສ້າງລະບົບນໍາ ທັງຫມົດ
ນ້ີອໍານວຍຄວາມ ສະດວກໄດGດ້ວຍການປ>ຽນແປງບັນທັດຖານທາງດ້ານບົດບາດທາງເພດໃນທ່ົວສັງຄົມລາວຢ>າງຕ່ໍເນ່ືອງ-

ວິທີທາງໃນຕ່ໍໜ້າ 

ຄໍາແນະນໍາ 
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ລາຍລະອຽດຄຄວາມຄຸGມຄ່າດ້ານຕ້ົນທືນ9 ການຝຶກອົບຮົມການສ້າງຄວາມເຂ້ັມແຂງຂອງແມ>ຍິງ ລວມທັງ ຫYດຜ່ອນວຽກຂອງ
ແມ>ຍິງ 'WWR(+ ຄວາມສະເໝີພາບໃນຄວາມສໍາພັນ 'GER(+ ແລະ ພາວະການເປັນຜຸGນໍາຂອງແມ>ຍິງ ມີຄ່າໃຊGຈ່າຍໂດຍສະເລ>ຍ
ຂອງ 41/ EUR '472 USD( ຕ່ໍບ້ານ-

ນອກເຫນືອຈາກການເຊ່ືອມສານທ່ີໄດGກ່າວມາຂ້າງເທິງ+ ໂຄງການສະເກວລ້ິງ ຍັງຕອບໂຈດຕ່ໍສ່ິງທ້າທາຍຂອງຄວາມຕ່ໍຕ້ານ
ພາຍໃນຊຸມຊົນໃນການປ>ຽນແປງບັນທັດຖານ ທາງເພດແບບດ້ັງເດີມ ໃນບາງພ່ືນທ່ີຂອງໂຄງການ ໄດGທໍາກິດຈະກໍາການທົດລອງເພ່ືອ
ໃຫGເກີດການມີສ່ວນຮ່ວມຂອງປະຊາຊົນ ຜູGອາຍຸສູງທ່ີມີລັກສະນະອະນຸລັກນິຍົມ ແລະ ຜູGທ່ີມີອໍານາດທາງສັງຄົມສູງໃນຂະບວນການ
ປ>ຽນບັນທັດຖານທາງເພດ+ ການທົດລອງນ້ີ+ ເອ້ີນວ່າ ກອງປະຊຸມບັດທັດຖານທາງສັງຄົມຂອງຜູGສູງອາຍຸ+ ກອງປະຊຸມດ່ັງກ່າວໄດGເຮັດ
ການທົດລອງຢູ>ໃນບ້ານເປ້ົາໝາຍຈໍານວນໜ່ຶງ ພາຍໃນແຂວງທ່ີມີອະນຸລັກນິຍົມຄືແຂວງ ຫຼວງນ້ໍາທາ ແລະ ຜ້ົງສາລີ-

ຜົນໄດGຮັບຂອງການປັດຕິບັດກິດຈະກໍາເບ້ືອງຕ້ົນແມ>ນໄປໃນທາງທ່ີດີ ເຖິງແມ>ນວ່າຕາມທ່ີຄາດເດົາໄວGເປັນການຍາກທ່ີຈະ
ເຮັດວຽກກັບຜູGສູງອາຍຸທ່ີມີແນວໂນGມທ່ີຈະອະນຸລັກນະຍົມ ແລະ ເປີດຮັບການປ>ຽນແປງໄດGນ້ອຍກວ່າໄວຫນຸ>ມ ແຕ>ເຫັນໄດGວ່າ
ປະຊາຊົນຜູGສູງອາຍຸສາມາດສະທ້ອນໃຫGເຫັນບັນທັດຖານທາງເພດ ແລະ ບັນທັດຖານ ທາງສັງຄົມ ໂດຍຜ່ານກິດຈະກໍາໄດG- ຜູGເຂ້ົາ
ຮ່ວມໄດGປະຕິບັດສໍາເລັດຜົນເຖິງການສະທ້ອນໃຫGເຫັນຄວາມຄາດຫວັງຂອງສັງຄົມທ່ີມີຕ່ໍ ຜູGຊາຍ ແລະ ແມ>ຍິງທ່ີມີຄວາມແຕກຕ່າງ
ກັນ- 'ຊ່ືງບັນທັດຖານສາມາດຈໍາກັດສິດທິ ແລະ ໂອກາດຂອງແມ>ຍິງ ຫືຼ ເປັນອັນຕະລາຍຕ່ໍ ຄວາມເປັນຢູ>ທ່ີດີຂອງເຂົາເຈ້ົາ(+ ການ
ປ>ຽນແປງບົດບາດທາງເພດທ່ີພວກເຂົາໄດGເຫັນໃນຊ່ວງຊີວິດຂອງພວກເຂົາ+ ແລະ ຜົນກະທົບ ທາງບວກຂອງການປ>ຽນແປງເຫ່ົຼານ້ັນ
ແລະ ກໍານົດດ້ານທ່ີພວກເຂົາຄິດວ່າສາມາດສ້າງການປ>ຽນແປງເພ່ີມເຕີມໃນບັນທັດຖານທາງ ເພດທ່ີເປັນອັນຕະລາຍໃນຊຸມຊົນຂອງ
ພວກເຂົາ ເພ່ືອອໍານວຍຄວາມສະດວກໃນການສ້າງແນວຄວາມຄິດສັງຄົມແບບເສລີນິຍົມ ແລະ ການປ>ຽນແປງທັດສະນະຄະຕິຫຼາຍ
ຂ້ືນ ດ່ັງນ້ັນ+ ການຝຶກອົບຮົມຈ່ືງໄດGຮັບການປັບປຸງໃຫGກວມເອົາທັງຜູGສູງອາຍຸ ຍິງ,ຊາຍ ແລະ ຍິງ,ຊາຍທ່ີຍັງໝຸ>ມນ້ອຍ-

ເຖິງວ່າ ຜູGສູງອາຍຸຈະບ່ໍແມ>ນຕົວຂັບເຄ່ືອນໃຫGເກີດການປ>ຽນແປງພາຍໃນຊຸມຊົນກໍ່ຕາມ+ ແຕ>ການຈັດຝືກອົບຮົມແບບ
ປະຕິບັດ+ ກອງປະຊຸມ ແລະ ໂອລົມສົນທະນາກັບປະຊາຊົນຜູGສູງອາຍຸ ຫືຼ ຜູGທ່ີຊຸມຊົນເຄົາລົບອາດເປັນການເຊືອມສສານທ່ີມີແນວໂນGນ
ທ່ີດີໃນການຫYດຜ່ອນການຕ່ໍຕ້ານໃນຊຸມຊົນທ່ີປະຊາຊົນຜູGສູງອາຍຸກີດກັ້ນ ໄວໝຸ>ມຈາກການປ>ຽນແປງພຶດຕິກໍາຂອງພວກເຂົາ-

ຈຸດປະສົງ 09 ຄູBຜົວເມຍ ແລະ ຄອບຄົວ ຊ່ວຍກັນເຮັດວຽກເຮືອນ 'All sectors(
• ແມ>ຍິງສ່ວນຫຼາຍແມ>ນມີວຽກປະຈໍາຫຼາຍກວ່າຜູGເປັນຜົວ+ ຜູGເປັນເມຍຮັບຜິດຊອບທັງວຽກການສ້າງລາຍຮັບສູ>ຄອບຄົວ ແລະ

ວຽກເຮືອນ
• ພາລະວຽກງານອັນໜັກຂອງແມ>ຍິງເຮັດໃຫGພວກເຂົາເມື່ອຍ+ ອ່ອນເພຍ ແລະ ບ່ໍມີເວລາເບ່ິງແຍ>ງສຸຂະພາບຂອງຕົນເອງ
• ມັນເປັນສິ່ງສໍາຄັນຫຼາຍທີ່ ຜູGເປັນຜົວຕ້ອງຊ່ວຍເຮັດວຽກເຮືອນໃນຄອບຄົວ ໂດຍສະເພາະໃນຊ່ວງທີ່ເມຍຖືພາ ແລະ ຫຼັງເກີດ

ລູກໃໝ>- ແມ>ຍິງຄວນຫຼີກລ້ຽງການເຮັດວຽກໜັກໃນຊ່ວງຖືພາ 'ການເຮັດວຽກໜັກບໍ່ຊ່ວຍໃຫGແມ>ຍິງເກີດລູກງ່າຍ,ແຕ>ມັນ
ເພ່ີມຄວາມສ່ຽງຕ່ໍສຸຂະພາບທັງແມ> ແລະ ລູກ(

• ຖ້າມີ 1 ຄົນເຮັດວຽກຊ່ວຍກັນ+ ພວກເຂົາສາມາດເຮັດວຽກສໍາເລັດໄດGໄວ ແລະ ຫຼາຍກວ່າຖ້າມີແຕ>ຜູ Gດຽວເຮັດ- ຖ້າ
ສອງຜົວເມຍຊ່ວຍກັນ ພວກເຂົາສາມາດພັດທະນາເສດຖະກິດຄອບຄົວຫຼາຍເພ່ີມ

ຂ້ໍມູນອ່ືນໆທ່ີໜ້າສົນໃຈ 

ເອກະສານຊ້ອນທ້າຍ9 ຂ້ໍຄວາມສໍາຄັນຂອງຄວາມສະເໝີພາບທາງເພດ 
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• ການແບ່ງປັນວຽກເຮືອນພາຍໃນຄອບຄົວສາມາດຫYດຄວາມຄຽດ+ ຫYດຜ່ອນການຜິດຖ່ຽງກັນພາຍໃນຄອບຄົວ+ ແລະ ຍັງ
ຊ່ວຍປັບປຸງຄວາມສໍາພັນລະຫວ່າງຄູ>ຜົວເມຍໃຫGດີຂ້ືນກວ່າເກົ່າ-

ຈຸດປະສົງ 19 ຜູ7ເປັນຜົວມີສວນຮ່ວມໃນວຽກງານສຸຂະພາບແມB ແລະ ເດັກ ແລະ ໂພຊະນາການ 'SBCC, Health+
Nutrition(

• ໃນຊ່ວງທີ່ເມຍຖືພາ ແລະ ເກີດລູກໃໝ> ມັນເປັນໜ້າທີ່ຂອງຜູGເປັນຜົວທີ່ຈະດູແລເມຍເພື່ອຮັບປະກັນເຖິ່ງຄວາມປອດໄພ
ແລະ ສຸຂະພາບທ່ີດີຂອງ ຜູGເປັນເມຍ ແລະ ລູກ:

• ມັນມີຄວາມຈໍາເປັນທ່ີສຸດ ສໍາລັບຜູGເປັນຜົວຈະຕ້ອງໄດGສະໜັບສະໜູນເມຍໃນຊ່ວງຖືພາ ແລະ ຫັຼງເກີດ ໂດຍພາລາວໄປຝາກ
ທ້ອງທຸກຄ້ັງກ່ອນເກີດ ແລະ ພາເມຍພ້ອມລູກໄປກວດສຸຂະພາບ ແລະ ສັກວັກຊີກທຸກຄ້ັງຕາມທ່ານໝໍນັດຫັຼງເກີດ:

• ຜົວຄວນຮຽນຮູGກ່ຽວກັບຫົວຂ້ໍ ສຸຂະພາບແມ> ແລະ ເດັກ ພ້ອມເມຍເວລາທ່ານໝໍ ແລະ ອາສາສະໝັກແພດບ້ານໃຫGຄໍາ
ແນະນໍາ ເພື່ອຈະຮັບຮູGຂໍ້ມູນທີ່ຖືກຕ້ອງ ແລະ ສາມາດສະໜັບສະໜູນເມຍ ແລະ ລູກໃນຊ່ວງຖືພາ ແລະ ຫຼັງເກີດ ເພື່ອໝ້ັນ
ໃຈວ່າເມຍ ແລະ ລູກມຄີວາມປອດໄພ ແລະ ມສຸີຂະພາບແຂງແຮງ:

• ຜົວຄວນເຂົ້າຮ່ວມກິດຈະກໍາໂພຊະນາການເພື່ອຮັບຮູGວິທີເລືອກອາຫານ ແລະ ແຕ>ງອາຫານທີ່ມີໂພຊະນາການດີ ເພ່ືອ
ສຸຂະພາບຂອງທຸກຄົນໃນຄອບຄົວໂດຍສະເພາະ ສຸຂະພາບທ່ີດີຂອງແມ> ແລະ ລູກ:

• ຄວນມີການປຶກສາຫາລືລະຫວ່າງຄູ>ຜົວເມຍເພື່ອວ່າງແຜນໃນການຊື້.ຫາ ອາຫານ+ ປຸງແຕ>ງ ແລະ ບໍລິໂພກອາຫານທີ່ມີ
ທາດບໍາລຸງ-

ຈຸດປະສົງ 29 ຄູBຜົວເມຍ ຮ່ວມກັນຕັດສິນໃຈວຽກງານພາຍໃນຄອບຄົວ 'All sectors(
• ທຸກໆການຕັດສີນໃຈ ແມ>ນມີຜົນກະທົບຕ່ໍຄອບຄົວ ເຖິ່ງແມGວ່າການຕັດສີນໃຈນັ້ນຈະໃຫຍ່ ຫືຼ ນ້ອຍ+ ດັ່ງນັ້ນການຕັດສິນໃຈ

ເລ່ືອງຄອບຄົວທຸກຄ້ັງຕ້ອງມີການປຶກສາຫາລຶ ແລະ ຕົກລົງເຫັນດີຈາກ ຄູ>ຜົວເມຍ:
• ເມື່ອມີການຕັດສິນໃຈຮ່ວມກັນລະຫວ່າງຄູ>ຜົວເມຍ ພວກເຂົາຈະມີຂໍ້ມູນຫຼາຍກວ່າການຕັດສິນໃຈຝ>າຍດຽວ ເພາະຜູGເປັນ

ເມຍ ແລະ ຜູGເປັນຜົວອາດຈະເຂົ້າເຖິງແຫຼ່ງຂໍ້ມູນທີ່ແຕກຕ່າງກັນ ດັ່ງນັ້ນສິ່ງນີ້ອາດຈະເຮັດໃຫGການຕັດສິນໃຈຂອງສອງຄົນມີ
ຜົນດີກວ່າການຕັດສິນໃຈຝາຍດຽວ:

• ເມື່ອມີການຕັດສິນໃຈຮ່ວມກັນລະຫວ່າງຄູ>ຜົວເມຍ ມັນຈະສາມາດຊ່ວຍເພີ້ມຄວາມສາມັກຄີ+ ຫYດຜ່ອນການຜິດຖ່ຽງກັນ
ແລະ ປັບປຸງຄວາມສໍາພັນຂອງຄູ>ຜົວເມຍ ພາຍໃນຄອບຄົວໄດG-

ຈຸດປະສົງ 39 ແມBຍິງສາມາດເປັນຜູ7ນໍາໃນຊຸມຊົນໄດ7 'WASH+ Nutrition(
• ແມ>ຍິງສາມາດມສ່ີວນຮ່ວມ ແລະ ເປັນຜູGນໍາ ໃນບັນຫາທ່ີມຜົີນກະທົບຕ່ໍຊີວິດຂອງເຂົາເຈ້ົາເຊ່ັນ9 ຄະນະອົງການຈັດຕ້ັງບ້ານ+

ຄະນະກໍາມະການຄຸGມຄອງນ້ໍາ+ ຄະນະໂພຊະນາການຂ້ັນບ້ານ+ ຄະນະກໍາມະການການສຶກສາ ແລະ ອ່ືນໆ ໃນບົດບາດປະທ່ານ
+ ຮອງປະທ່ານ ແລະ.ຫຶຼ ຕໍາແໜງອ່ຶນໆ

• ແມ>ຍິງທຸກຄົນສາມາດເປັນຜູGນໍາໄດG ລວມແມ>ຍິງຜູGທ່ີບ່ໍໄດGຮັບການສຶກສາ+ ຜູGທ່ີບ່ໍຮູGໜັງສື ແລະ ຜູGທ່ີບ່ໍຮູGພາສາລາວ:
• ການໃຫGໂອກາດແກ>ແມ>ຍິງແມ>ນສ່ິງທ່ີສໍາຄັນຫຼາຍ ເພ່ືອຮັບປະກັນວ່າທຸກໆຄົນສາມາດມີສວນຮ່ວມ ແລະ ເຮັດວຽກຮ່ວມກັນ

ຢ>າງມຄີວາມສາມັກຄີ:
• ແມ>ຍິງບາງຄົນອາດຈະອາຍທ່ີຈະເວ້ົາອອກມາ+ ດ່ັງນ້ັນມັນເປັນສ່ິງສໍາຄັນທ່ີຈະຖາມເຂົາເຈ້ົາກ່ຽວກັບຄວາມຄິດເຫັນຂອງ

ເຂົາເຈ້ົາ ແລະ ໃຫGພ້ືນທ່ີເຂົາເຈ້ົາໃນການເວ້ົາອອກມາພ້ອມຮັບຟັງ ແລະ ຮັບເອົາແນວຄວາມຄິດ+ ຂ້ໍສະເໜີຂອງເຂົາເຈ້ົາ:
• ມັນເປັນສ່ິງສໍາຄັນທ່ີຜົວຕ້ອງສະໜັບສະໜູນ ເມຍ ແລະ ຊຸກຍູGສ່ົງເສີມໃຫGເຂົາເຈ້ົາມີສ່ວນຮ່ວມໃນກິດຈະກໍາ ແລະການເປັນຜູG

ນໍາຂອງບ້ານ 'ລວມທັງການໃຫGກໍາລັງໃຈ ແລະ ຊ່ວຍເຫືຼອວຽກພາຍໃນເຮືອນ(-


