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ພາກແນະນ�ຳ
ໃນທົ່ວໂລກລວມທັງ ສປປ ລາວ, ບັນຫາຄວາມຮຸນແຮງຕໍ່ແມ່ຍິງແມ່ນ
ເປັນທີ່ຮັບຮູ້ກັນຢ່າງກວ້າງຂວາງວ່າເປັນບັນຫາ ແລະ ສົ່ງຜົນກະທົບຫຼາຍຕໍ່
ວຽກງານສາທາລະນະສຸກ ແລະ ເປັນການລະເມີດສິດທິມະນຸດຂອງແມ່ຍງິ .
ແຕ່ໃນ ສປປ ລາວ ຖືວ່າ ຍັງຖືກອົດກັ້ນທາງດ້ານວັດທະນະທ�ຳ. ອີງຕາມບົດ
ລາຍການສ�ຳຫຼວດດັດສະນີໝາຍສັງຄົມລາວ (LSIS) ປີ 2011-2012
ຊີ້ໃຫ້ເຫັນວ່າ, ແມ່ຍິງ 58% ແລະ ຜູ້ຊາຍ 49% ບອກວ່າ ຄວາມຮຸນແຮງ
ຕໍ່ແ ມ່ຍິ ງ ຖື ວ່າ ເປັ ນ ທ�ຳຖ້າ ວ່າ ແມ່ຍິ ງ ບໍ່ປ ະຕິ ບັ ດ ຕາມບັ ນ ທັ ດ ຖານ (ກົ ດ ລະ
ບຽບ), ພາລະບົດບາດ ແລະ ການພົວພັນຕາມຮີດຄອງປະເພນີສ�ຳລັບຍິງຊາຍ. ຢ່າງໃດກໍ່ຕາມ, ຜົນຂອງບົດສ�ຳຫຼວດດັ່ງກ່າວນີ້ໄດ້ສ່ອງແສງໃຫ້ເຫັນ
ພຽງແສງເລັກນ້ອຍເທົ່ານັ້ນກ່ຽວກັບຂະໜາດຄວາມເປັນຈິງຂອງບັນຫາ.
ເຖິ ງ ວ່າ ການສຶ ກ ສາໄດ້ດໍາ ເນີ ນ ໃນກຸ່ມ ປະຊາກອນຂະໜາດນ້ອ ຍກ່ຽ ວກັ ບ
ການໃຊ້ຄ ວາມຮຸ ນ ແຮງຕໍ່ແ ມ່ຍິ ງ , ບໍ່ມີ ກ ານສຶ ກ ສາແບບຄົ ບ ຖ້ວ ນ ແລະ
ກວ້າ ງຂວາງໃນທົ່ ວ ປະເທດ. ຕໍ່ກັ ບ ເບື້ ອ ງຫຼັ ງ ຄວາມເປັ ນ ມາດັ່ ງ ກ່າ ວນັ້ ນ ,
ການສຶກສາໃນລະດັບຊາດກ່ຽວກັບສຸຂະພາບ ແລະ ປະສົບການຊີວິດຂອງ
ແມ່ຍິ ງ ໄດ້ຮັ ບ ການຈັ ດ ຕັ້ ງ ປະຕິ ບັ ດ ແລະ ດ�ຳເນີ ນ ການສ�ຳຫຼ ວ ດຂື້ ນ ໃນປີ
2014 ເພື່ອເກັບກ�ຳຂໍ້ມູນຫຼັກຖານໃຫ້ລະອຽດ ແລະ ເຈາະຈີ້ມເພື່ອເປັນຂໍ້
ມູນໃນການສ້າງນະໂຍບາຍທີ່ມີປະສິດທິພາບໃນການໂຕ້ຕອບບັນຫາການ
ໃຊ້ຄວາມຮຸນແຮງຕໍ່ແມ່ຍິງ. ການສຶກສາຄັ້ງນີ້ ເຊິ່ງໄດ້ປັບໃຊ້ວິທີວິທະຍາ
ຂອງອົງການອະນາໄມໂລກ WHO ທີ່ໃຊ້ໃນການສຶກສາໃນຫຼາຍປະເທດ
ກ່ຽວກັບສຸຂະພາບຂອງແມ່ຍິງ ແລະ ການໃຊ້ຄວາມຮຸນແຮງຕໍ່ແມ່ຍິງໃນ
ຄອບຄົ ວ ເຊິ່ ງ ນ�ຳໂດຍຄະນະກ�ຳມາທິ ກ ານເພື່ ອ ຄວາມກ້າ ວໜ້າ ຂອງແມ່
ຍິງແຫ່ງຊາດ (ຄກມຊ) ແລະ ສູນສະຖິຕິແຫ່ງຊາດ (ສຖຕ). (ຄກມຊ)
NCAW ໂຄສະນາຂົນຂວາຍເພື່ອປູກຈິດສ�ຳນຶກ ແລະ ສ້າງກົດໝາຍ ແລະ
ນະໂຍບາຍເພື່ອແກ້ໄຂບັນຫາການໃຊ້ຄວາມຮຸນແຮງຕໍ່ແມ່ຍິງເຊິ່ງສຸມໃສ່
ບັນດາຂົງເຂດລຸ່ມນີ້: (1) ແຜນດໍາເນີນງານແຫ່ງຊາດເພື່ອໂຕ້ຕອບ ແລະ
ປ້ອງກັນບັນຫາການໃຊ້ຄວາມຮຸນແຮງຕໍ່ແມ່ຍິງ, (2) ສ້າງກົດໝາຍເພື່ອ
ແກ້ໄຂບັນຫາການໃຊ້ຄວາມຮຸນແຮງຕໍ່ແມ່ຍິງ, (3) ສ້າງບົດລາຍງານໄລ
ຍະທີ 8 ແລະ 9 ໃນປີ 2014 ຂອງສົນທິສັນຍາວ່າດ້ວຍການລົບລ້າງທຸກ
ຮູບການຈ�ຳແນກຕໍ່ແມ່ຍິງ (CEDAW) ແລະ (4) ການໂຄສະນາຂົນ
ຂວາຍ ເພື່ອຢຸດຕິການໃຊ້ຄວາມຮຸນແຮງຕໍ່ແມ່ຍິງ.

ຈຸດປະສົງຂອງການສ�ຳຫຼວດລະດັບຊາດກ່ຽວກັບສຸຂະພາບ ແລະ ປະສົບ
ການຊີວິດຂອງແມ່ຍິງແມ່ນເພື່ອເກັບກ�ຳຂໍ້ມູນຢ່າງລະອຽດໃນທົ່ວປະເທດ
ກ່ຽວກັບ:
–– ຄາດຄະເນອັດຕາ, ຄວາມຖີ່, ປະເພດ ແລະ ຮູບແບບຕ່າງໆຂອງຄວາມ
ຮຸນແຮງຕໍ່ແມ່ຍິງ.
–– ເກັບກ�ຳຂໍ້ມູນການບອກເລົ່າກ່ຽວກັບປະເພດຕ່າງໆ ແລະ ຮູບແບບຂອງ
ການໃຊ້ຄວາມຮຸນແຮງຈາກຄູ່ຮັກ, ເຊິ່ງລວມທັງການໃຊ້ຄວາມຮຸນແຮງ
ຕໍ່ແມ່ຍິງໃນຄອບຄົວໃນແຕ່ລະເຂດທີ່ຖືກຄັດເລືອກໃນການສ�ຳຫຼວດ.
–– ຊອກຮູ້ບັນດາປັດໃຈທີ່ເຮັດໃຫ້ແມ່ຍິງມີຄວາມສ່ຽງ ຫຼື ປົກປ້ອງແມ່ຍິງ
ຈາກຄວາມຮຸ ນ ແຮງ(ເຊັ່ ນ ບັ ນ ທັ ດ ຖານຂອງສັ ງ ຄົ ມ ຕໍ່ເ ພດຍິ ງ -ຊາຍ,
ຄວາມບໍ່ເ ທົ່ າ ທຽມກັ ນ ດ້າ ນອ�ຳນາດ, ໂອກາດທາງດ້າ ນເສດຖະກິ ດ ,
ປະສົບການໃນໄວເດັກ ເປັນຕົ້ນ).
–– ຮັບຮູ້ບັນດາຍຸດທະສາດທີ່ແມ່ຍິງໃຊ້ໃນການແກ້ໄຂ ແລະ ບັນເທົາບັນ
ຫາຄວາມຮຸນແຮງທີ່ເຂົາເຈົ້າພົບພໍ້, ເຊິ່ງລວມທັງລະດັບ ແລະ ບຸກຄົນທີ່
ແມ່ຍິງເປີດເຜີຍບັນຫາຄວາມຮຸນແຮງ ລວມທັງການເຂົ້າຫາ ແລະ ຊົມ
ໃຊ້ການບໍລິການຊ່ວຍເຫຼືອຈາກສັງຄົມ.
–– ສ້າງເປັນເອກະສານກ່ຽວກັບຜົນກະທົບທີ່ແມ່ຍິງໄດ້ຮັບຈາກຄວາມຮຸນ
ແຮງທີ່ສົ່ງຜົນຕໍ່ສຸຂະພາບ, ວຽກງານ, ຄອບຄົວ ແລະ ການພົວພັນຂອງ
ເຂົາເຈົ້າ.
ຈຸດປະສົງອື່ນໆຂອງການສ�ຳຫຼວດເພື່ອ:
–– ສ້າງຄວາມສາມາດໃຫ້ທິມງານສ�ຳຫຼວດ ແລະ ການປະສານງານລະຫວ່າງ
ອົງການທີ່ເຮັດວຽກໃນການແກ້ໄຂບັນຫາຄວາມຮຸນແຮງຕໍ່ແມ່ຍິງ ເຊິ່ງ
ລວມທັງຄວາມສາມາດໃນການເກັບກ�ຳຂໍ້ມູນ, ວິເຄາະ ແລະ ນ�ຳໃຊ້ຂໍ້ມູນ
ຕົວເລກກ່ຽວຂ້ອງກັບຄວາມຮຸນແຮງຕໍ່ແມ່ຍິງ.
–– ປູກຈິດສ�ຳນຶກ ແລະ ໃຫ້ຜູ້ກ�ຳນົດນະໂຍບາຍ ແລະ ຜູ້ໃຫ້ບໍລິການມີຄວາມ
ຮັບຮູ້ເຖິງຄວາມຮຸນແຮງຕໍ່ແມ່ຍິງຈາກຄູ່ຮັກ ຫຼື ຄວາມຮຸນແຮງຕໍ່ແມ່ຍິງ.

ຖະແຫຼງການສະຫະປະຊາຊາດ

ທຸກການກະທ�ຳຮຸນແຮງບົນພື້ນຖານທາງເພດຍິງ-ຊາຍທີ່ເຮັດໃຫ້ມີຜົນກະທົບ ຫຼື ອາດສົ່ງຜົນ

ວ່າດ້ວຍການລຶບລ້າງທຸກຮູບ

ກະທົບຕໍ່ຮ່າງກາຍ, ເພດ ຫຼື ທາງດ້ານຈິດໃຈ ຫຼື ເຮັດໃຫ້ແມ່ຍິງທົນທຸກທໍລະມານ, ເຊິ່ງລວມ

ການຈ�ຳແນກແມ່ຍິງປີ 1993

ທັງການຂົ່ມຂູ່, ການບັງຄັບ ຫຼື ການຈ�ຳກັດສິດເສລີພາບ,ບໍ່ວ່າຈະຢູ່ໃນສະຖານທີ່ສາທາລະນະ

ໄດ້ນິຍາມວ່າ:

ຫຼື ສະຖານທີ່ສ່ວນຕົວ.” (ຖະແຫຼງການ ສປຊ ວ່າດ້ວຍຄວາມຮຸນແຮງຕໍ່ແມ່ຍິງ, ມາດຕາ 1)

ການສ�ຳຫຼວດລະດັບຊາດກ່ຽວກັບສຸຂະພາບ ແລະ ປະສົບການຊີວິດຂອງແມ່ຍິງ ປີ 2014
ແມ່ນອີງໃສ່ຫຼັກການວິທີວິທະຍາຂອງ ອົງການອະນາໄມໂລກທີ່ໃຊ້ສ�ຳລັບ ສຶກສາໃນຫຼາຍ
ປະເທດກ່ຽວກັບສຸຂະພາບຂອງແມ່ຍິງ ແລະ ຄວາມຮຸນແຮງຕໍ່ແມ່ຍິງໃນຄອບຄົວ ເຊິ່ງເຈາະ
ຈົງໃສ່ຄວາມຮຸນແຮງຈາກຄູ່ຮັກ (IPV) ທີ່ແມ່ຍິງເປັນຜູ້ປະສົບພົບພໍ້.

“"ພຶດຕິກ�ຳເກີດຈາກການພົວພັນລະຫວ່າງຄູ່ຮັກທີ່ເປັນສາຍເຫດໃຫ້ເກີດຜົນກະທົບທາງ
ດ້ານຮ່າງກາຍ,ທາງເພດ ແລະ ທາງຈິດໃຈ,ເຊິ່ງລວມທັງການກະທ�ຳທີ່ຂົ່ມຂູ່ທາງດ້ານ
ຮ່າງກາຍ, ການບັງຄັບທາງເພດ ແລະ ການລະເມີດທາງດ້ານຈິດໃຈ ແລະ ການຄຸມການ
ປະພຶດຕ່າງໆ"”
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(Heise & Garcia-Moreno,
2002; Jewkes, Sen &
Garcia-Moreno, 2002,
cited in WHO 2010)

ໂຄງຮ່າງ ແລະ ວິທວ
ີ ທ
ິ ະຍາຂອງການສ�ຳຫຼວດ
ບົດສະເໜີໂຄງການສ�ຳຫຼວດລະດັບຊາດກ່ຽວກັບສຸຂະພາບ ແລະ ປະສົບ
ການຊີວິດຂອງແມ່ຍິງປີ 2014 ໄດ້ຖືກຮັບຮອງ ແລະ ອະນຸມັດຈາກກະ
ຊວງແຜນການ ແລະ ການລົງທຶນໃນເດືອນ ສິງຫາ ປີ 2012. ເຊິ່ງແມ່ນ
ສູນສະຖິຕິແຫ່ງຊາດ ໂດຍສົມທົບກັບ ຄກມຊ ເປັນຜູ້ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ ແລະ
ດ�ຳເນີນການສ�ຳຫຼວດ. ຈາກນັ້ນບົດບາດດັ່ງກ່າວແມ່ນຊີ້ນ�ຳລວມ ແລະ ປະ
ສານງານ, ຮຽກປະຊຸມປຶກສາຫາລືນ�ຳບັນດາຄະນະໃນໂຄງຮ່າງຂອງການສ�ຳ
ຫຼວດກັບບັນດາພາກສ່ວນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ, ປະກອບຄ�ຳຄິດເຫັນ ແລະ ອື່ນໆ,
ກ�ຳນົດຄວາມຕ້ອງການ, ຈຸດປະສົງ ແລະ ຄາດຄະເນຜົນໄດ້ຮັບຂອງການສ�ຳ
ຫຼວດ ລວມທັງການລະການຊ່ວຍເຫຼືອດ້ານງົບປະມານ ແລະ ວິຊາການ.
ຄະນະຊີ້ນ�ຳການສ�ຳຫຼວດລະດັບຊາດໄດ້ຖືກສ້າງຕັ້ງຂື້ນເພື່ອໃຫ້ຄ�ຳແນະນ�ຳ
ແລະ ຊີ້ນ�ຳລວມ ເຊິ່ງຄະນະດັ່ງກ່າວປະກອບມີສະມາຊິກຈາກ ສູນສະຖິຕິ
ແຫ່ງຊາດ, ຄະນະກ�ຳມາທິການແຫ່ງຊາດເພື່ອຄວາມກ້າວໜ້າຂອງແມ່ຍິງ,
ສູນກາງສະຫະພັນແມ່ຍິງ, ກະຊວງສາທາລະນະສຸກ, ກະຊວງປ້ອງກັນ
ຄວາມສະຫງົບ ແລະ ກະຊວງຍຸຕິທ�ຳຄະນະວິຊາການປະກອບມີສະມາຊິກ
ຈາກ ສູນສະຖິຕິແຫ່ງຊາດ, ຄະນະກ�ຳມາທິການແຫ່ງຊາດເພື່ອຄວາມກ້າວ
ໜ້າຂອງແມ່ຍິງ, ສູນກາງສະຫະພັນແມ່ຍິງ ເຊິ່ງຄະນະວິຊາການນີ້ເຮັດບົດ
ບາດໃນການຊຸກຍູ້ໃຫ້ການສ�ຳຫຼວດດ�ຳເນີນໄປຕາມແຜນ, ໂດຍສະເພາະໃນ
ການວາງແຜນ, ການສ�ຳເລັດ ແລະ ການທົດສອບຄ�ຳຖາມສ�ຳຫຼວດກ່ອນ,
ການດ�ຳເນີນການສ�ຳຫຼວດພາກສະໜາມ, ການຈັດການອົບຮົມ ແລະ ວິ
ເຄາະຂໍ້ມູນຕົວເລກ.
ການສ�ຳຫຼວດທາງດ້ານຄຸນນະພາບເຊິ່ງແມ່ນສະຖາບັນເບີເນັດເປັນອົງການ
ດ�ຳເນີນການສ�ຳຫຼວດ, ອົງການຈັດຕັ້ງສາກົນຂອງປະເທດໂອດສະຕາລີ ເຊິ່ງ
ເປັນອົງການບໍ່ຫວັງຜົນກ�ຳໄລທີ່ມີຫ້ອງການພາກສະໜາມປະຈ�ຳນະຄອນ
ຫຼວງວຽງຈັນ ເຊິ່ງເຮັດການຄົ້ນຄວ້າກວ່າກັບສຸຂະພາບ ແລະ ການສຶກສາ,
ເຊິ່ງມີທິມງານວິຊາການເຊິ່ງນ�ຳພາໂດຍຄະນະກ�ຳມະທິການເພື່ອຄວາມກ້າວ
ໜ້າຂອງແມ່ຍິງແຫ່ງຊາດເປັນຜູ້ຊີ້ນ�ຳ. ກອງປະຊຸມ ແລະ ການປຶກສາຫາລື
ແມ່ນຖືກຈັດເປັນຫຼາຍໄລຍະໃນລະຫວ່າງການສ�ຳຫຼວດເພື່ອປຶກສາຫາລື
ກ່ຽວກັບວິທີວິທະຍາ, ການຄັດເລືອກຕົວຢ່າງ, ພື້ນທີ່ສ�ຳຫຼວດ, ການສ�ຳເລັດ
ຄ�ຳຖາມສ�ຳພາດ ລວມທັງການຈັດການເດີນທາງລົງພາກສະໜາມ, ການ
ເກັບກ�ຳຂໍ້ມູນ, ວິເຄາະຂຽນບົດລາຍງານ ແລະ ການນ�ຳສະເໜີຜົນໄດ້ຮັບ
ເບື້ອງຕົ້ນ.
ບົດບາດຂອງອົງການ UNFPA, UN Women ແລະ WHO ແມ່ນສະ
ໜອງການຊ່ວຍເຫຼືອດ້ານວິຊາການ ແລະ ງົບປະມານ ລວມທັງໃຫ້ຄ�ຳແນະ
ນ�ຳດ້ານວິຊາການໃນເວລາປຶກສາຫາລືເພື່ອຮັບປະກັນໃຫ້ການສ�ຳຫຼວດມີ
ຄຸນນະພາບດີ.
ການສ�ຳຫຼວດລະດັບຊາດກ່ຽວກັບສຸຂະພາບ ແລະ ປະສົບການຊີວິດຂອງ
ແມ່ຍິງປີ 2014 ໄດ້ນ�ຳໃຊ້ວິທີວິທະຍາຂອງອົງການອະນາໄມໂລກທີ່ເຮັດ
ການສ�ຳຫຼວດໃນຫຼາຍປະເທດກ່ຽວກັບສຸຂະພາບຂອງແມ່ຍິງ ແລະ ຄວາມ
ຮຸ ນ ແຮງໃນຄອບຄົ ວ ຕໍ່ແ ມ່ຍິ ງ (ເຊິ່ ງ ນະທີ່ ນີ້ ແ ມ່ນ ອ້າ ງອີ ງ ເຖິ ງ ‘ W HO
Multi-country Study’), ເຊິ່ງເປັນທີ່ຮັບຮູ້ເປັນວິທີການທີ່ມີມາດຕະ
ຖານລະດັບຄ�ຳດ້ານຄວາມສົມບູນ ແລະ ການສົມທຽບຂໍ້ມູນຕົວເລກກ່ຽວ
ກັບຄວາມຮຸນແຮງຕໍ່ແມ່ຍິງ (Garcia-Moreno et al., 2005). ເພື່ອ
ໃຫ້ສອດຄ່ອງກັນວິທີວິທະຍາຂອງການສ�ຳຫຼວດນີ້, ການສຶກສາໃນ ສປປ
ລາວ ໄດ້ດ�ຳເນີນການທັງສອງພາກ:

ການສ�ຳ ຫຼ ວ ດດ້າ ນປະລິ ມ ານ: ສ�ຳລັ ບ ດ້າ ນປະລິ ມ ານ, ແມ່ຍິ ງ ອາຍຸ
ລະຫວ່າງ 15 ຫາ 64 ປີ ຈ�ຳນວນ 3000 ຄົນເປັນຕົວເທນໃຫ້ປະຊາກອນ
ຍິງທົ່ວໄປເກນອາຍຸດັ່ງກ່າວໃນ ສປປ ລາວ ໄດ້ຖືກສ�ຳພາດໃນທົ່ວປະເທດ
ໃນລະຫວ່າງເດືອນ ທັນວາ ຫາເດືອນ ມີນາ 2014, ໂດຍນ�ຳໃຊ້ວິທີສ�ຳພາດ

ທີ່ກະກຽມແບບໜ້າເຊິ່ງໜ້າ ແລະ ສ�ຳພາດໃນບ່ອນທີ່ເປັນສ່ວນຕົວທີ່ສຸດ,
ເຊິ່ງນ�ຳໃຊ້ຄ�ຳຖາມທີ່ດັດປັບສະເພາະ ສປປ ລາວ ໂດຍນ�ຳໃຊ້ຄ�ຳຖາມຈາກ
ການສ�ຳຫຼ ວ ດຂອງອົ ງ ການອະນາໄມໂລກທີ່ ສ�ຳຫຼ ວ ດໃນຫຼ າ ຍປະເທດ
(Ver. 11.3, dated 2013).

ການສ�ຳຫຼວດດ້ານຄຸນນະພາບ: ການສຶກສາດ້ານຄຸນນະພາບນີ້ຊ່ວຍ
ໃຫ້ຮູ້ຄວາມໝາຍເລີກເຊິ່ງ ແລະ ສະໜອງຂໍ້ມູນລະອຽດທີ່ການສຶກສາດ້ານ
ປະລິມານບໍສ
່ າມາດເກັບກ�ຳໄດ້ລະອຽດ. ໂດຍສະເພາະການສຶກສາດ້ານຄຸນ
ນະພາບສາມາດເກັບກ�ຳປະໂຫຍກຂໍ້ຄວາມທີ່ສະທ້ອນສຽງຂອງແມ່ຍິງຜູ້
ຖືກຄວາມຮຸນແຮງ ພ້ອມທັງຮັບຮູ້ຄວາມຄິດເຫັນຂອງຜູ້ຊາຍ ແລະ ປະຊາ
ຊົນຈາກອົງການຕ່າງໆທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ. ການສຶກສາດ້ານຄຸນນະພາບນີ້ບໍ່ສາມາດ
ໃຊ້ເປັນຕົວແທນໃຫ້ແກ່ປະຊາຊົນໃນລະດັບກວ້າງໄດ້, ແຕ່ມັນສະເໜີໃຫ້
ເຂົ້າໃຈ ຢ່າງລະອຽດກ່ຽວກັບການໃຊ້ຄວາມຮຸນແຮງຕໍ່ແມ່ຍິງ ໃນ ສປປ
ລາວ ຜ່ານ ເລື່ອງລາວ ແລະ ການບອກເລົ່າຂອງແມ່ຍິງເອງກ່ຽວກັບປະສົບ
ການທີ່ແຕກຕ່າງກັນ, ສິ່ງທ້າທາຍ, ອຸປະສັກ ແລະ ຜົນສ�ຳເລັດຕ່າງໆ.
ການສຶກສາດ້ານຄຸນນະພາບແມ່ນໄດ້ດ�ຳເນີນໃນກາງປີ 2014 ໂດຍທີມເກັບ
ກ�ຳຂໍ້ມູນຈ�ຳນວນໜຶ່ງ, ເຊິ່ງອົງການເບີເນັດເປັນຜູນ
້ �ຳພາການສຶກສານີ້. ໃນ
ນັ້ນມີການທົບທວນເອກະສານ, ການສ�ຳພາດຢູ່ພາກສະໜາມ ເຊິ່ງລວມມີ
ການສ�ຳພາດເອົາຂໍ້ມູນແບບເຈາະຈີ້ມນ�ຳແມ່ຍິງທີ່ຖືກຄວາມຮຸນແຮງຈາກ
ຄົນຮັກ, ການສົນທະນາກຸ່ມນ�ຳກຸ່ມແມ່ຍິງ ແລະ ຜູ້ຊາຍ, ແລະ ການສໍາພາດ
ຜູ້ໃຫ້ຂໍ້ມູນຫຼັກ. ຄ�ຳຖາມແນະນ�ຳສ�ຳລັບການສ�ຳພາດ ຫຼື ສົນທະນາແມ່ນໄດ້
ພັດທະນາຂື້ນໃໝ່ໂດຍປັບໃຫ້ເໝາະສົມກັບ ສປປ ລາວ ໂດຍປັບຈາກຄ�ຳ
ຖາມແນະນ�ຳສ�ຳພາດຂອງອົງການອະນາໄມໂລກ.

ຂໍ້ຄວນພິຈາລະນາດ້ານຈັນຍາທ�ຳ ແລະ ຄວາມປອດໄພ
ຄວາມປອດໄພຂອງຜູ້ຕອບຄ�ຳຖາມ ແລະ ທີມງານສຶກສາເປັນສິ່ງສ�ຳຄັນສູງ
ສຸດໃນທຸກໆກິດຈະກ�ຳຂອງການສຶກສາ ແລະ ບັນລຸຕາມຂໍ້ແນະນ�ຳດ້ານຈັນ
ຍາທ�ຳ ແລະ ຄວາມປອດໄພຂອງອົງການອະນາໄມໂລກ (WHO, 2001),
ໂດຍສະເພາະການນ�ຳໃຊ້ວິທີການທີ່ຖືແມ່ຍິງເປັນຈຸດໃຈກາງ ແລະ 8 ຈຸດທີ່
ນອນໃນລາຍການຂອງຂໍ້ແນະນ�ຳອົງການ WHO ສ�ຳລັບຂໍ້ຄວນພິຈາລະ
ນາເຖິງຈັນຍາທໍາ ແລະ ຄວາມປອດໄພ (2001) ຂໍ້ສະເໜີແນະສ�ຳລັບການ
ສຶກສາຄົ້ນຄວ້າການໃຊ້ຄວາມຮຸນແຮງໃນຄອບຄົວ. ການອະນຸມັດດ້ານຈັນ
ຍາທ�ຳສ�ຳລັບການສຶກສາດ້ານປະລິມານແມ່ນໄດ້ຮັບຮອງໂດຍຄະນະຊີ້ນ�ຳ
ດ້ານຈັນຍາທ�ຳແຫ່ງຊາດເຊິ່ງຄະນະດັ່ງກ່າວປະກອບດ້ວຍກະຊວງທີ່ກ່ຽວ
ຂ້ອງລວມມີ ຄກມຊ, ສຍລ, ກຊສທ, ກຊຍທ, ກຊປງ. ສ�ຳລັບດ້ານຄຸນນະ
ພາບ, ໃບຢັ້ງຢືນອະນຸມັດດ້ານຈັນຍາທ�ຳແມ່ນໄດ້ຮັບການອະນຸມັດຈາກຄະ
ນະກ�ຳມະການດ້ານຈັນຍາທ�ຳເພື່ອການສຶກສາວິໃຈແຫ່ງຊາດ.

ອັດຕາການຕອບຄ�ຳຖາມ ແລະ ການວິເຄາະຂໍ້ມູນ
ໃນຈ�ຳນວນແມ່ຍິ ງ ຈ�ຳນວນ 3,000 ຄົ ນ ທີ່ ມີ ເ ງື່ ອ ນໄຂເຂົ້ າ ຮ່ວ ມການສໍາ
ຫຼວດຄັ້ງນີ້, ມີຈໍານວນ 2,997 ຄົນ ຫຼື (99.9%) ໄດ້ໃຫ້ສ�ຳພາດໃນການສຶກ
ສາດ້ານປະລິມານ. ມີແມ່ຍິງ 3 ຄົນບໍ່ສາມາດໃຫ້ສ�ຳພາດ ຄົນທີໜຶ່ງບໍ່ຢູ່ບ້ານ
ແລະ ອີກສອງຄົນປະຕິເສດບໍ່ໃຫ້ສ�ຳພາດ, ຢ່າງໃດກໍ່ຕາມໂດຍລວມແລ້ວ
ການສຶກສາຄັ້ງນີ້ຖືວ່າອັດຕາການເຂົ້າຮ່ວມຕອບຄ�ຳຖາມແມ່ນໄດ້ຮັບໝາກ
ຜົນດີ.
ການເຂົ້າຂໍ້ມູນຕົວເລກໃນພາກປະລິມານ ແມ່ນເລີ່ມທັນທີຄືເລີ່ມໃນກາງ
ເດືອນ ກຸມພາ 2014 ເຊິ່ງດ�ຳເນີນໄປຄຽງຄູ່ກັບການເກັບກ�ຳຂໍ້ມູນຢູ່ພາກສະ
ໜາມ. ລະບົບການປ້ອນຂໍ້ມູນແມ່ນສ້າງຄືລະບົບປ້ອນຂໍ້ມູນຂອງການສ�ຳ
ຫຼວດພົນລະເມືອງ (CSPRO 4.1), ເຊິ່ງມີໂປລແກຣມກວດຂໍ້ຜິດພາດ.
ການແລ່ນຕາຕະລາງ, ການຂຽນຂໍ້ມູນ ແລະ ລະບົບຊິນເທັກເພື່ອວິເຄາະຂໍ້
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ມູນຕົວເລກ ແລະ ລະບົບຊອບແວຄິດໄລ່ດ້ານສະຖິຕິ (STATA) ທີ່ຖືກ
ປັບ ແລະ ສ້າງຂື້ນສ�ຳລັບວິເຄາະຂໍ້ມູນຕົວເລກ. ຂັ້ນຕອນຕ່າງໆສູນສະຖິຕິ
ແຫ່ງຊາດເປັນຜູ່ດ�ຳເນີນ ເຊິ່ງມີທີ່ປຶກສາຕ່າງປະເທດໃຫ້ການຊ່ວຍເຫຼືອດ້ານ
ວິຊາການ.

ອັດຕາທີ່ມີຄວາມແຕກຕ່າງກັນຫຼາຍແມ່ນໃນກຸ່ມແມ່ຍິງອາຍຸ 30 ປີ ຫາ 40
ປີ, ເຊິ່ງຫຼາຍກວ່າກຸ່ມອາຍຸ 20 ປີ ເຊິ່ງອັດຕາຄວາມຮຸນແຮງໃນກຸ່ມອາຍຸດັ່ງ
ກ່າວແມ່ນສູງອັດຖືກຄວາມຮຸນແຮງໃນຊ່ວງຕະຫຼອດຊີວິດ ແລະ ໃນປັດຈຸ
ບັນ. ແມ່ຍິງທີ່ມີຄູ່ຮັກທີ່ບໍ່ມີການສຶກສາມີຄວາມສ່ຽງສູງທີ່ຈະຖືກຄວາມ
ຮຸນແຮງທາງດ້ານຮ່າງກາຍຈາກຄູ່ຮັກ ຫຼື ຜົວ ເຊິ່ງສູງກວ່າອັດຕາການຖືກ
ຄວາມຮຸນແຮງໃນຊ່ວງຊີວິດ ແລະ ໃນປັດຈຸບັນຂອງກຸມ
່ ແມ່ຍິງທີ່ມີການ
ສຶກສາ.

ການສຶກສາດ້ານຄຸນນະພາບແມ່ນນ�ຳໃຊ້ໝວດຄ�ຳເວົ້າທີ່ຜ່ານເຕັກນິກການ
ແປຄວາມໝາຍ. ພາຍຫຼັງການສ�ຳພາດຢູ່ພາກສະໜາມສ�ຳເລັດ, ຂໍ້ມູນໄດ້
ຖືກຂຽນອອກ ແລະ ໃສ່ລະຫັດເປັນໝວດຄ�ຳ ແລະ ໃສ່ເປັນໝວດຫຼືກຸ່ມ
ຫົວຂໍ້ທີ່ໄດ້ສ້າງຂື້ນເພື່ອວິເຄາະ, ເຊິ່ງໄດ້ນ�ຳໃຊ້ລະບົບຊອບແວເພື່ອວິເຄາະຄື
ລະບົບ NVivo ver.10 (QSR Int’l).

ອັດຕາສ່ວນແມ່ຍິງທີ່ເຄີຍຖືພາບອກວ່າເຂົາເຈົ້າຖືກຄວາມຮຸນແຮງດ້ານຮ່າງ
ກາຍໃນໄລຍະຖືພາຢ່າງໜ້ອຍຖືພາໜື່ງຄັ້ງແມ່ນ 1.8%.

ການໃຊ້ຄວາມຮຸນແຮງຕໍ່ແມ່ຍິງຈາກຜົວ ຫຼື
ຄູ່ຮັກ
ຄວາມຮຸນແຮງທາງດ້ານຮ່າງກາຍ
ອັດຕາການໃຊ້ຄວາມຮຸນແຮງທາງດ້ານຮ່າງກາຍໂດຍຄູ່ຮັກຫຼືຜົວໃນຊ່ວງ
ຊີວິດຂອງແມ່ຍິງທີ່ເຄີຍມີຄູ່ຮັກ ໃນ ສປປ ລາວ ແມ່ນ 11.6% (ຕົວເລກ
4.1), ເຊິ່ງເຫັນວ່າອັດຕາດັ່ງກ່າວບໍໍ່ມີຄວາມແຕກຕ່າງກັນລະຫວ່າງເຂດຕົວ
ເມືອງ ແລະ ຊົນນະບົດຄື (12.0% ຫາ 12.4%).

ແມ່ຍິງລອດຊີວິດ,

“ເວລາພວກເຮົາມາເຖິງບ້ານຂ້ອຍຍັງບໍ່ມີໂອກາດເວົ້າຫຍັງ, ແມ່ນກະທັ້ງຍັງບໍ່ທັນໄດ້ມອດລັດຈັກ

ຊົນນະບົດ

ຊໍ້າ ລາວເຂົ້າມາ ແລະ ເອົາໝວກກັນກະທົບຕີໃສ່ຂ້ອຍ. ຄັ້ງນັ້ນໜ້າຂ້ອຍຊໍ້າ ແລະ ຂ້ອຍບໍ່ສາມາດໄປ
ຂາຍເຄື່ອງໄດ້ໃນມື່ຕໍ່ມາ. ຂ້ອຍອາຍຫຼາຍ. ໜ້າຂ້ອຍຊໍ້າ, ຄໍຂ້ອຍຊໍ້າ ແລະ ໄຂ່ບວມ, ລາວເຮັດໃຫ້
ຂ້ອຍເສຍໃຈຫຼາຍ.”

ອັດຕາການໃຊ�ຄວາມຮຸນແຮງດ�ານຮ�າງກາຍຈາກຜົວ ຫຼື ຄູ�ຮັກ
ໃນກຸ�ມແມ�ຍິງທີ່ມີຄູ�ຮັກແບ�ງຕາມກຸ�ມອາຍຸ, ສປປ ລາວ, 2014
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ຄວາມຮຸນແຮງທາງເພດ

ດ້ານຈິດໃຈ ຫຼາຍກວ່າທາງຮ່າງກາຍ. ຜູ້ລອດຊີວິດຈາກຄວາມຮຸນແຮງທາງ
ດ້າ ນຮ່າ ງກາຍເປັ ນ ຄົ ນ ທີ່ ມີ ຄ ວາມຮູ້ສຶ ກ ກຽດຊັ ງ ຫຼື ຮູ້ສຶ ກ ຜິ ດ ໄດ້ ແລະ
ຄວາມຮຸນແຮງປະເພດນີ້ບໍ່ສາມາດປະເມີນໄດ້, ເຊິ່ງມັນບໍ່ສາມາດຮັບຮູ້ໄດ້
ເນື່ອງຈາກວ່າມັນ ເປັນທ�ຳມະຊາດທີ່ບໍ່ສາມາດເບິ່ງເຫັນໂດຍກົງໄດ້. ສະ
ນັ້ນ, ຄວາມຮຸນແຮງທາງດ້ານຈິດໃຈແມ່ນບໍສ
່ າມາດປະເມີນໄດ້ ເຊິ່ງຖຶກພິ
ຈາລະນາວ່າເປັນບັນຫາທີ່ບໍ່ສ�ຳຄັນຖ້າທຽບໃສ່ຄວາມຮຸນແຮງທາງດ້ານຮ່າງ
ກາຍ ແລະ ຄວາມຮຸນແຮງທາງເພດ.

ອັດຕາການໃຊ້ຄວາມຮຸນແຮງລວມໃນຊ່ວງຊີວິດຂອງແມ່ຍິງທີ່ເຄີຍມີຄູ່ຮັກ
ແມ່ນ 7.2%. ເຊິ່ງແຕກແຕ່ງ ຈາກການໃຊ້ຄ ວາມຮຸ ນ ແຮງທາງດ້າ ນຮ່າງ
ກາຍ, ແມ່ຍິງກຸ່ມອາຍຸນ້ອຍຖືກຄວາມຮຸນແຮງທາງເພດໃນຊ່ວງຊີວິດ ແລະ
ໃນປັດຈຸບັນຫຼາຍກວ່າກຸ່ມອື່ນ. ອັດຕາການໃຊ້ຄວາມຮຸນແຮງທາງເພດໃນ
ກຸ່ມແມ່ຍິງກຸ່ມໄວໜຸ່ມອາຍຸລະຫວ່າງ 15-19 ປີແມ່ນ 12.9% ເຊິ່ງປຽບ
ທຽບກັບກຸ່ມແມ່ຍິງອາຍຸ 50 ແລະ 60 ປີ ແມ່ນ (4.6% ຫາ 7.8%, ຕາມ
ລ�ຳດັບ).

ອັດຕາຄວາມຮຸນແຮງທາງດ້ານຈິດໃຈ ໃນຊ່ວງຊີວດ
ິ ທັງໝົດແມ່ນ 26.2%.
ຖ້າແຍກຕາມແຕ່ລະເຂດແລ້ວ, ແມ່ຍິງເຂດຊົນນະບົດທີ່ບໍ່ມີເສັ້ນທາງເຂົ້າ
ເຖິງຖືກຄວາມຮຸນແຮງທາງດ້ານຈິດໃຈເຖິງ (28.6%) ເຊິ່ງສູງກວ່າແມ່
ຍິງເຂດຕົວເມືອງ ແລະ ເຂດຊົນນະບົດ ຄື (24.6% ແລະ 26.7%, ຕາມ
ລ�ຳດັບ).

“ຄວາມຮຸນແຮງທາງດ້ານຈິດໃຈ
ຄວາມຮຸນແຮງທາງດ້ານຈິດໃຈ ຫຼື ຄວາມຮູ້ສຶກແມ່ນປະເພດຄວາມຮຸນ
ແຮງທີ່ແມ່ຍິງພົບພໍ້ເປັນປົກກະຕິ. ເປັນປະເພດຄວາມຮຸນແຮງທີ່ມີລັກສະ
ນະທີ່ຄອບຄຸມ ແລະ ບັງຄັບ, ແລະປະຮ່ອງຮອຍໃຫ້ມີຄວາມເຈັບປວດ

ຂ້ອຍເມື່ອຍຈາກການເຮັດວຽກ ແລະ ຂ້ອຍບໍ່ຢາກມີເພດສ�ຳພັນນ�ຳລາວ. ແຕ່ວ່າ, ລາວກໍ່ພະຍາ
ຍາມລູບຄ�ຳຕົນໂຕຂ້ອຍ, ເຊັ່ນ ກອດ, ຈູບ ແລະ ພະຍາຍາມຢາກມີເພດສ�ຳພັນນ�ຳຂ້ອຍ. ແຕ່ຖ້າ
ຂ້ອຍປະຕິເສດ ລາວກໍ່ຈະໃຈຮ້າຍ ແລະ ຈົ່ມວ່າໃຫ້ຂ້ອຍໝົດມື້ວ່າຂ້ອຍມີແຟນໃໝ່. ຍິ່ງກວ່ານັ້ນ,

ແມ່ຍິງ 28 ປີ,
ຢູ່ນະຄອນຫຼວງ
ວຽງຈັນ

ຂ້ອຍບໍ່ມັກທີ່ລາວໄປຟ້ອງພໍ່ແມ່ຂ້ອຍ. ເຫດຜົນທີ່ຂ້ອຍບໍ່ຢາກມີເພດສ�ຳພັນນ�ຳລາວ ຄືລາວບໍ່ພໍ
ໃຈຖ້າມີເພດສ�ຳພັນຄັ້ງດຽວ. ລາວຢາກມີເພດສ�ຳພັນນ�ຳຂ້ອຍມື້ໜື່ງ 2-3 ຄັ້ງ ມັນເປັນໄປບໍ່ໄດ້ທີ່ຈະ
ສະໜອງຄວາມຕ້ອງການລາວ, ເພາະວ່າບາງຄັ້ງຂ້ອຍຮູ້ສຶກເມື່ອຍຫຼາຍຫຼັງຈາກເລີກວຽກ. ແຕ່ວ່າ
ບາງຄັ້ງຂ້ອຍກໍ່ມີເພດສ�ຳພັນນ�ຳລາວໂດຍບໍ່ມີຄວາມຮູ້ສຶກຕ້ອງການ ເພາະຢາກເຮັດໃຫ້ລາວດີໃຈ
ຊື່ໆ ແລະ ບໍ່ຢາກໃຫ້ລາວຈົ່ມອີກ.”

ອັດຕາການໃຊ�ຄວາມຮຸນແຮງທາງເພດຈາກຜົວ ຫຼື ຄູ�ຮັກໃນກຸ�ມແມ�ຍິງ
ທີ່ມີຄູ�ຮັກແບ�ງຕາມກຸ�ມອາຍຸ, ສປປ ລາວ, 2014
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ລວມການໃຊ້ຄ ວາມຮຸ ນ ແຮງທາງດ້າ ນຮ່າ ງກາຍ, ທາງເພດ
ແລະ ທາງດ້ານຈິດໃຈ
ອີງໃສ່ປະເພດຄວາມຮຸນແຮງທີ່ທັບຊ້ອນກັນຈາກຄູ່ຮັກ, ຄວາມຮຸນແຮງ
ທາງຮ່າງກາຍ ຄວາມຮຸນແຮງທາງເພດເຊິ່ງລວມສອງປະເພດຄວາມຮຸນ
ແຮງ (ຮູບທີ 4.16). ໃນການສຶກສານີ້, ແມ່ຍິງ 15.3% ລາຍງານວ່າ ເຂົາ
ຖືກຄວາມຮຸນແຮງທາງຮ່າງກາຍ ຫຼື ຄວາມຮຸນແຮງທາງເພດ ຫຼື ທັງສອງ
ປະເພດ.

ແມ່ຍິງທີ່ເຄີຍມີຄຮ
ູ່ ັກ ເກືອບໜື່ງສ່ວນສາມ (30.3%) ລາຍງານວ່າຢ່າງ
ໜ້ອຍສຸດໜື່ງໃນສາມປະເພດຄວາມຮຸນແຮງ, ເຊິ່ງຄວາມຮຸນແຮງທາງດ້ານ
ຈິດໃຈແມ່ນຄວາມຮຸນແຮງທີ່ຫຼາຍທີ່ສຸດທີ່ຄູ່ຮັກກະທ�ຳຕໍ່ເຂົາເຈົ້າ.

ລວມຄວາມຮຸນແຮງທາງຮ�າງກາຍ ແລະ ຄວາມຮຸນແຮງທາງເພດ
ຫຼື ທັງສອງຢ�າງໃນຊ�ວງຊີວດ
ິ
ແມ�ຍງິ ບ�ປ
່ ະສົບ
ຄວາມຮຸນແຮງ
ທາງດ�ານຮ�າງກາຍ
ແລະ ທາງເພດ

ຄວາມຮຸນແຮງ

ຄວາມ

ຄວາມ

��ນວນ=2,377

ທາງຮ�າງກາຍ

ຮຸນແຮງ

ຮຸນແຮງ

ຢ�າງດຽວ

ທາງຮ�າງກາຍ

ທາງເພດ

(8.1%)

ແລະ ທາງເພດ

ຢ�າງດຽວ

(3.5%)

(3.7%)

(84.7%)

ຄວາມຮຸນແຮງທາງຮ�າງກາຍ ຫຼື ແລະ ທາງເພດ (��ນວນ=470)

ໝາຍເຫດ:

ທາງຮ�າງກາຍ ແລະ ທາງເພດ

ທາງຮ�າງກາຍ ແລະ/ຫຼື ທາງເພດ

ຄວາມຮຸນແຮງທາງຮ�າງກາຍ, ທາງເພດ ແລະ ທາງຈິດໃຈໂດຍຄູຮ
� ກ
ັ /ຜົວ
��ນວນແມ�ຍງິ ທັງໝົດທີເ່ ຄີຍມີຄ�ູ (��ນວນ=2,847 ຄົນ)
ກຸມ
� ບ�ຖ
່ ກ
ື ຄວາມຮຸນແຮງ

N=1,945

ທາງ

ທາງຮ�າງກາຍ

ຮ�າງກາຍ

ແລະທາງຈີດ
ິ ໃຈ

15.0%

2.2%

5.9% (N=188)

(N=434)

(N=71)

ທາງຮ�າງກາຍ
& ທາງເພດ
0.1% (N=2)
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ທາງຮ�າງກາຍ,
ທາງຈິດໃຈ
& ທາງເພດ
3.4%
(N=96)

ທາງຈິດໃຈ

ທາງຈິດໃຈ
ແລະ
ທາງເພດ
1.9%
(N=58)

ທາງເພດ 1.8%
(N=58)

ຄວາມຮຸນແຮງ
ທາງຮ�າງກາຍ,
ທາງເພດ
ແລະ/ຫຼື
ທາງຈິດໃຈ:
30.3%
(��ນວນ=904)

ຄວາມຮຸນແຮງຕໍ່ແມ່ຍິງ ເຊິ່ງຜູ້ກະທ�ຳຄວາມ
ຮຸນແຮງບໍ່ແມ່ນຜົວ

ທັດສະນະ ແລະ ຄວາມເຂົ້າໃຈຄືປັດໃຈພື້ນ
ຖານຂອງຮຸນແຮງຈາກຄູ່ຮັກ

ຄວາມຮຸນແຮງທາງຮ່າງກາຍ ໂດຍຄົນອື່ນທີ່ບໍ່ແມ່ນຄູ່ຮັກແຕ່ອາ
ຍຸ 15 ປີ

ຜູ້ຕອບຖາມປະມານ 35.6% ເຫັນດີກັບປະໂຫຍກທີ່ວ່າ“ "ເມຍທີ່ດີຕ້ອງ
ເຊື່ອຟັງຄວາມຜົວ, ເຖິງຈະບໍ່ເຫັນດີນ�ຳຜົວກໍ່ຕາມ”", ໃນນັ້ນ 22.9% ເຫັນ
ດີ ກັ ບ ປະໂຫຍກທີ່ ວ່າ "ຜູ້ຊ າຍຕ້ອ ງສະແດງໃຫ້ເ ຫັ ນ ວ່າ ລາວເປັ ນ ຫົ ວ ໜ້າ
ຄອບຄົວ”" ແລະ 29.4% ຍອມຮັບວ່າຜົວບັງຄັບເມຍໃຫ້ມີເພດສ�ຳພັນນ�ຳ
ໄດ້. ແມ່ຍິງຜູ່ມີປະສົບຖືກຄວາມຮຸນແຮງທາງດ້ານຮ່າງກາຍ ແລະ ທາງເພດ
ຫຼື ຄວາມຮຸນແຮງແບບໃດໜຶ່ງແມ່ນຈະເຫັນພ້ອມກັບປະໂຫຍກຄ�ຳເວົ້າທີ່
ກ່າວມາຂ້າງເທິງວ່າມັນເປັນປະເພນີທີ່ບໍ່ມີຄວາມສະເໝີພາບທາງດ້ານບົດ
ບາດຂອງຍິງ-ຊາຍ ເຊິ່ງມີຫຼາຍກວ່າກຸ່ມແມ່ຍິງທີ່ບໍ່ເຄີຍຖືກຄວາມຮຸນແຮງ.

ແມ່ຍິງປະມານ 5.1% ທີ່ຖືກສ�ຳພາດບອກວ່າເຂົາເຈົ້າຖືກຄວາມຮຸນແຮງ
ທາງຮ່າງກາຍໂດຍຄົນອື່ນທີ່ບໍ່ແມ່ນຄູ່ຮັກໃນຊ່ວງຊີວິດແຕ່ອາຍຸ 15 ປີ.
ຜູ້ກະທ�ຳຄວາມຮຸນແຮງທີ່ບໍ່ແມ່ນຄູ່ຮັກລວມມີສະມາຊິກໃນຄອບຄົວ ແລະ
ບໍ່ແມ່ນສະມາຊິກຄອບຄົວ. ແມ່ຍິງປະມານ 4.2% ຖືກຄວາມຮຸນແຮງ
ທາງຮ່າງກາຍຈາກຜູ້ກະທ�ຳໜື່ງຄົນທີ່ເປັນຄົນອື່ນທີ່ບໍ່ແມ່ຄູ່ຮັກ, 0.6% ຖືກ
ຄວາມຮຸນແຮງຈາກຄົນອື່ນທີ່ເປັນຜູ້ກະທ�ຳຫຼາຍກວ່າໜື່ງຄົນ. ຖ້າເບິ່ງແລ້ວ
ຜູ້ກະທ�ຳຄວາມຮຸນແຮງທາງຮ່າງກາຍ, ບໍ່ມີຄ່າຫຍັງທີ່ສະມາຊິກຄອບຄົວທີ່
ເປັ ນ ເພດຍິ ງ ເປັ ນ ຜູ້ກ ະທ�ຳຄວາມຮຸ ນ ແຮງຫຼ າ ຍກວ່າ ໝູ່ເ ຖິ ງ (34.9%),
ໂດຍສະເພາະແມ່ແທ້ ຫຼື ແມ່ນ້າ (26.8%) ຮອງລົງມາແມ່ນໝູ່ທີ່ເປັນເພດ
ຍິງ ແລະ ຜູ້ປົກຄອງ (19.6%).

ຄວາມຮຸນແຮງທາງເພດ ໂດຍຄົນອື່ນທີ່ບໍ່ແມ່ນຄູ່ຮັກແຕ່ອາຍຸ
15 ປີ
ປະສົບການໃຊ້ຄວາມຮຸນແຮງທາງເພດໂດຍຄົນອື່ນທີ່ບໍ່ແມ່ນຄູ່ຮັກແຕ່ອາຍຸ
15 ປີ ເຊິ່ງເບິ່ງໃນຮູບແບບການບັງຄັບໃຫ້ມີເພດສ�ຳພັນ, ການພະຍາຍາມ
ບັງຄັບໃຫ້ມີເພດສ�ຳພັນ ແລະ ການກະທ�ຳທາງເພດທີ່ບໍ່ຕ້ອງການ ຫຼື ທັງ
ສອງຢ່າງ. ອັດຕາການບັງຄັບໃຫ້ມີເພດສ�ຳພັນທັງໝົດແມ່ນ 1.1%, ໃນ
ນັ້ນ ການພະຍາຍາມບັງຄັບໃຫ້ມີເພດສ�ຳພັນ ຫຼື ການກະທ�ຳທາງເພດທີ່
ບໍ່ຕ້ອງການແມ່ນ 5%. ອັດຕາສ່ວນແມ່ຍິງທີ່ໄດ້ລາຍງານທີ່ຖືກຄວາມຮຸນ
ແຮງປະເພດໃດໜື່ງຂອງຄວາມຮຸນແຮງທາງເພດແມ່ນ 5.3%. ເຂດຊົນ
ນະບົດ ແລະ ຕົວເມືອງແມ່ນບໍ່ມີຄວາມແຕກຕ່າງກັນຫຼາຍເບິ່ງຕາມອັດຕາ
ສ່ວນ.

ເກືອບເຄິ່ງໜຶ່ງຂອງຜູ້ຖືກສ�ຳພາດ (45%) ເຫັນດີເຫັນພ້ອມທີ່ຜົວສາມາດຕີ
ເມຍໄດ້ຖ້າ ຮູ້ວ່າ ເມຍບໍ່ສື່ ສັ ດ ຕໍ່ຜົ ວ . ແມ່ຍິ ງ ທີ່ ປ ະສົ ບ ຄວາມຮຸ ນ ແຮງທາງ
ຮ່າງກາຍ ແລະ ທາງເພດ ຫຼື ຄວາມຮຸນແຮງໃດໜື່ງເຫັນວ່າຈະຍອມຮັບທີ່
ຜົ ວ ໃຊ້ຄ ວາມຮຸ ນ ແຮງຕໍ່ເ ມຍຖ້າ ສົ ງ ໃສວ່າ ມີ ເ ມຍນອກໃຈ ຫຼື ເມຍບໍ່ຟັ ງ
ຄວາມຜົວ ເຊິ່ງຫຼາຍກວ່າກຸ່ມແມ່ຍິງທີ່ບໍ່ເຄີຍຖືກຄວາມຮຸນແຮງ.
ສາຍເຫດຫຼັ ກ ຂອງຄວາມຮຸ ນ ແຮງຕໍ່ແ ມ່ຍິ ງ ແມ່ນ ລວມມີ ບັ ນ ທັ ດ ຖານ ຫຼື
ກົດລະບຽບຕໍ່ຍິງ-ຊາຍທີ່ອີງໃສ່ຈຸດພິເສດທາງດ້ານຮີດຄອງປະເພນີຂອງ
ລາວ, ຄວາມບໍ່ໄວ້ເນື້ອເຊື່ອໃຈ ແລະ ຄວາມອິດສາທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບການນອກ
ໃຈ, ການດື່ມສິ່ງມືນເມົາ, ການຫວ່າງງານ ແລະ ບັນຫາທາງການເງິນ.

ຜູ�ກະ��ຮຸນແຮງຕ�່ແມ�ຍິງທາງຮ�າງກາຍທີ່ເປັນຄົນອື່ນທີ່ບ�່ແມ�ນຄູ�ຮັກ ແຕ�ອາຍຸ 15 ປີ
ແບ�ງຕາມປະເພດຂອງຜູ�ກະ��ຜິດ, ສປປ ລາວ, 2014
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ຜົນສະທ້ອນຂອງການໃຊ້ຄວາມຮຸນແຮງຈາກ
ຄູ່ຮັກ ແລະ ຜົນສະທ້ອນທາງດ້ານຮ່າງກາຍ,
ຈິດໃຈ ແລະ ສຸຂະພາບຈະເລີນພັນ
ໃນການສຶກສາຄັ້ງນີ້, ແມ່ຍິງ 43.1% ທີ່ລາຍງານວ່າຖືກຄວາມຮຸນແຮງ
ທາງຮ່າງກາຍ ແລະ ທາງເພດ ຫຼື ຄວາມຮຸນແຮງໃດໜື່ງຍັງໄດ້ຮັບຄວາມ
ເຈັບປວດ ເຊິ່ງເປັນຜົນສະທ້ອນຕະຫຼອດຊີວິດເຂົາເຈົ້າ, ໃນນັ້ນ 20.2%
ໄດ້ຮັບບາດເຈັບຫຼາຍກວ່າ ຫ້າຄັ້ງ.

ແມ່ຍິງທີ່ຖືກຄວາມຮຸນແຮງທາງຮ່າງກາຍ ແລະ ທາງເພດ ຫຼື ທາງໃດໜື່ງມີ
ບັນຫາສຸຂະພາບ (22.1%), ບັນຫາການເດີນ (9.7%), ມີບັນຫານ�ຳກິດ
ຈະວັດປະຈ�ຳວັນ (7.8%), ເຈັບປວດ (6.2%) ແລະ ເສຍຄວາມຈື່ຈ�ຳ
ແລະ ຂາດສະມາທິ (10.9%) ຫຼາຍກວ່າກຸ່ມແມ່ຍິງທີ່ບໍ່ເຄີຍປະສົບຄວາມ
ຮຸນແຮງ(14.0%, 5.9%, 4.7%, 3.5% ແລະ 6.7%, ຕາມລ�ຳດັບ).
ແມ່ຍິງທີ່ປະສົບຄວາມຮຸນແຮງທາງຮ່າງກາຍ ແລະ ທາງເພດ ຫຼື ປະເພດໃດ
ໜື່ງມັກຄິດຂ້າໂຕຕາຍ (10.5%) ຫຼາຍກວ່າແມ່ຍິງທີ່ບໍ່ເຄີຍປະສົບຄວາມ
ຮຸນແຮງ (2%).

ຄວາມຖີ່ແບ�ງຕາມການບາດເຈັບທີ່ກ�ຽວກັບການຖືກ
ຄວາມຮຸນແຮງທາງຮ�າງກາຍ ແລະ ທາງເພດ ຫຼື ທາງໃດໜຶ່ງ,

ແມ່ຍິງທີ່ເຄີຍຖືພາ ແລະ ປະສົບຄວາມຮຸນແຮງທາງຮ່າງກາຍ ແລະ ທາງ
ເພດ ຫຼື ທາງໃດໜື່ງມີໂອກາດລຸລູກສູງກວ່າເຖິງ(30.6%) ແລະ ເອົາລູກ
ອອກ (18.5%) ຫຼາຍກວ່າແມ່ຍິງທີ່ບເໍ່ ຄີຍຖືກຄວາມຮຸນແຮງ (20.4%
ແລະ 8.7%, ຕາມລ�ຳດັບ).

ສປປ ລາວ 2014
20.2 %
20.9 %

1 ຄັ້ງ

58.9 %

2-5 ຄັ້ງ

ແມ່ຍິງທີ່ຖືກຄວາມຮຸນແຮງທາງຮ່າງກາຍ ແລະ ທາງເພດ ຫຼື ທາງໃດໜື່ງ
ໃຊ້ການຄຸມກ�ຳເນີດຫຼາຍ (12.3%, ສ່ວນໃຫຍ່ ແມ່ນຖົງຢາງອະນາໄມ)
ແລະ ບອກຄູ່ນອນຂອງເຂົາເຈົ້າໃຊ້ຖົງຢາງອະນາໄມ (11.6%) ເຊິ່ງຫຼາຍ
ກວ່າ ແມ່ຍິງທີ່ບໍ່ຖືກຄວາມຮຸນແຮງ (5.5% ແລະ 5.7%, ຕາມລ�ຳດັບ).

ຫຼາຍກວ�າ 5 ຄັ້ງ

ລາວໃຊ້ໄມ້ຕີຂ້ອຍ ຈົນຂ້ອຍນອນໂຮງໝໍ

ແມ່ຍິງລວດຊີວິດ,
ຕົວເມືອງ

ຜົນຕ�່ການຈະເລີນພັນໃນກຸ�ມແມ�ຍິງທີ່ເຄີຍຖືພາ ອີງໃສ�ປະສົບການທີຖືກຄວາມຮຸນແຮງ,
ສປປ ລາວ, 2014
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ຖືພາຈົນເກີດ
ບ�່ຖືກຄວາມຮຸນແຮງ

ເຄີຍເອົາລູກອອກ
ຖືກຮຸນແຮງດ�ານຮ�າງກາຍຫຼືທາງເພດ

ຍຸດທະສາດ ແລະ ການຕອບໂຕ້ທີ່ແມ່ຍິງໃຊ້ຕໍ່
ຄວາມຮຸນແຮງຈາກຄູ່ຮັກ
ແມ່ຍິງທີ່ຖືກຄວາມຮຸນແຮງທາງຮ່າງກາຍ ແລະ ທາງເພດ ຫຼື ທາງໃດໜື່ງ
ຈາກຄູ່ຮັກ, ແມ່ຍິງ 43.2% ບໍ່ເຄີຍບອກກ່ຽວກັບຄວາມຮຸນແຮງໃຫ້ໃຜຮູ້.
ໃນກຸ່ມແມ່ຍິງທັງໝົດທີ່ລາຍງານວ່າຖືກຄວາມຮຸນແຮງ, ຄົນທີ່ເຂົາເຈົ້າໄປ
ຫາຫຼາຍກວ່າໝູ່ແມ່ນສະມາຊິກຄອບຄົວ ເຊັ່ນບອກພໍ່ແມ່ (34.2%) ແລະ
ອ້າຍເອື້ອຍນ້ອງ (36.9%), ຫຼື ໝູ່ເພື່ອນ (19.5%).
ແມ່ຍິງພຽງ 28.6% ທີ່ຖືກຄວາມຮຸນແຮງທາງຮ່າງກາຍ ແລະ ທາງເພດ ຫຼື
ທາງໃດໜື່ ງ ຊອກຂໍຄ ວາມຊ່ວ ຍເຫຼື ອ ນ�ຳອ�ຳນາດການປົ ກ ຄອງທ້ອ ງຖິ່ ນ ,
18.9% ແມ່ນຊອກຂໍຄວາມຊ່ວຍເຫຼືອຈາກຜູ້ນ�ຳທ້ອງຖິ່ນ ແລະ 11.7%
ແມ່ນຂໍຄວາມຊ່ວຍເຫຼືອຈາກໜ່ວຍໄກ່ເກ່ຍຂັ້ນບ້ານ. ມີພຽງຈ�ຳນວນນ້ອຍ
ໜື່ ງ ເທົ່ າ ນັ້ ນ ທີ່ ຂໍກ ານຊ່ວ ຍເຫຼື ອ ຈາກອົ ງ ການຈັ ດ ຕັ້ ງ ແມ່ຍິ ງ , ຕ�ຳຫຼ ວ ດ ຫຼື
ແພດຢູ່ໂຮງໝໍ.

ເຫດຜົນຫຼັກທີ່ແມ່ຍິງຜູ້ລອດຊີວິດໄປຊອກຫາການຊ່ວຍເຫຼືອຍ້ອນວ່າເຂົາ
ເຈົ້າບໍ່ສາມາດທົນກັບບັນຫາຄວາມຮຸນແຮງໄດ້ອີກຕໍ່ໄປເຖິງ (64.2%)
ແລະ ຖືກສະມາຊິກຄອບຄົວ ຫຼື ໝູ່ຄູ່ຊຸກຍູ້ໃຫ້ໄປ (39.7%). ບາງຄົນຖືກ
ຜົວ ຫຼື ຄູ່ຮັກຂູ່ຂ້າ ຫຼື ຈະທ�ຳຮ້າຍຢ່າງໜັກ. ນອກນັ້ນ, ສາຍເຫດຫຼັກໆທີ່ແມ່
ຍິງບໍ່ຢາກໄປຂໍການຊ່ວຍເຫຼອ
ື ແມ່ນຍ້ອນອັບອາຍ ຫຼື ຢ້ານເສຍໜ້າ (36.6%)
ແລະ ຄິດວ່າສະຖານະການຍັງບໍ່ຈ�ຳເປັນ (ຄິດວ່າຍັງບໍ່ຮ້າຍແຮງ) (35.3%).
ແມ່ຍິ ງ ຈ�ຳນວນໜື່ ງ ຢ້າ ນຕ້ອ ງຢຸ ດ ຕິ ສ າຍສ�ຳພັ ນ ກັ ບ ຄູ່ຮັ ກ ຂອງຕົ ນ . ໂດຍ
ລວມແລ້ວແມ່ຍິງຈ�ຳນວນຫຼາຍ ໂດຍສະເພາະຢູ່ຊົນນະບົດ ຄອບຄົວ ຫຼື ຄະ
ນະນ�ຳຊຸມຊົນບອກໃຫ້ອົດທົນ ແລະ ໃຫ້ແກ້ໄຂບັນຫາຄວາມຮຸນແຮງພາຍ
ໃນເຮືອນ.

ອັດຕາທີ່ແມ�ຍິງບອກຄົນອື່ນກ�ຽວກັບປະສົບການຄວາມຮຸນແຮງ ແລະ ໄດ�ຮັບການຊ�ວຍເຫຼືອ
ໃນກຸ�ມແມ�ຍິງທີ່ຖືກຄວາມຮຸນແຮງທາງຮ�າງກາຍ ແລະ ທາງເພດ ຫຼື ທາງໃດໜື່ງ, ສປປ ລາວ 2014
ອື່ນໆ

2.1
3.2

ນາຍບ�ານ
ອົງການຈັດຕັ້ງ ຫຼື ສະຫະພັນແມ�ຍິງ
ທ�ານໝ�/ພະນັກງານແພດ
��ຫຼວດ
ເພື່ອນບ�ານ
ລູກ

10.6
11.9

2.8
3.2

0.9
1.3
1.3
2.0

9.8
9.6

0.6
0.9

16.2
17.8
16.4
17.9

ຄອບຄົວຜົວ ຫຼື ຄູ�ຮັກ
ນ�າບ�າວ, ລຸງ ຫຼື ປ�າ, ນ�າສາວ

34.5
35.9
34.3
34.2

ອ�າຍນ�ອງ/ເອື້ອຍນ�ອງ
ພ�່ແມ�

20.2
19.5

ໝູ�ເພື່ອນ

44.0
43.2

ບ�່ບອກໃຜ

% 0

10
ຮັບການຊ�ວຍເຫຼືອຈາກ

20

30

40
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ເລົ່າປະສົບການຖືກຄວາມຮຸນແຮງ:
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ສາຍເຫດຫຼັກ ທີ່ແມ່ຍິງໄປຂໍການຊ່ວຍເຫຼືອ ຫຼື ບໍ່ໄປຂໍການຊ່ວຍເຫຼືອຈາກອົງການທີ່ກ່ຽວຂ້ອງໃນກຸ່ມແມ່ຍິງທີ່ຖືກຄວາມຮຸນແຮງ
ທາງຮ່າງການ ແລະ ທາງເພດ ຫຼື ທາງໃດໜື່ງ, ສປປ ລາວ 2014 (ຈ�ຳນວນ=346)

ສາຍເຫດຫຼັກທີ່ໄປຂໍການຊ່ວຍເຫຼືອ (ຈຳນວນ=123)

ສາຍເຫດຫຼັກທີ່ບໍ່ໄປຂໍການຊ່ວຍເຫຼືອ

ໝູ່ຫຼືສະມາຊິກຄອບຄົວເຂົ້າຮ່ວມ

39.7%

ບໍ່ຮູ້ຫຼືບໍ່ຕອບ

2.6%

ທົນບໍ່ໄຫວຕໍ່ໄປອີກ

64.2%

ຢ້ານຂົ່ມຂູ່ຫຼືຢ້ານຜົນຕາມມາ

7.3%

ຖືກບາດເຈັບໜັກ

11.4%

ບໍ່ກັງວົນກັບສະພາບການ

35.3%

ຂົ່ມຂູ່ຂ້າ

14.6%

ອັບອາຍ/ຢ້ານເສຍໜ້າ

36.6%

ຂົ່ມຂູ່ທຳຮ້າຍລູກ

6.3%

ບໍ່ເຊື່ອວ່າຈະມີຄົນຊ່ວຍເຫຼືອໄດ້

3.4%

ເຫັນລູກທົນທຸກທໍລະມານ

6.4%

ຢ້ານຄວາມສຳພັນຈະຂາດສະບັ້ນ

16.3%

ຖືກໄລໜີຈາກເຮືອນ

2.4%

ຢ້ານເສຍລູກ

8.5%

ຢ້ານອົດບໍ່ໄຫວ ແລະ ຈະຂ້າຜົວ

3.7%

ຢ້ານນຳຊື່ສຽງບໍ່ດີມາສູ່ຄອບຄົວ

16.4%

ຢ້ານຜົວຂ້າ

11.7%

ບໍ່ມີທາງເລືອກ

2.6%

ອື່ນໆ

14.7%

ອື່ນໆ

20.1%

ໝາຍເຫດ: ສາມາດຕອບໄດ້ຫຼາຍຄ�ຳຕອບ.

“ເຮົາບອກຄົນອື່ນບໍ່ໄດ້ກ່ຽວກັບບັນຫາຄອບຄົວ. ພວກເຮົາຕ້ອງຮັກສາເປັນຄວາມລັບ, ເສຍໜ້າ

ແມ່ຍິງຜູ່ລອດຊີວິດ,

ເສຍຕາໝົດຖ້າບອກຄົນອື່ນຮູ້ໝົດບ້ານ.”

ຕົວເມືອງ

ແມ່ຍິງຈ�ຳນວນ 15.2% ທີ່ຖືກຄວາມຮຸນແຮງທາງທາງຮ່າງກາຍ ແລະ
ທາງເພດ ຫຼື ປະເພດໃດໜື່ງ ຢູ່ຊົນນະບົດ ແລະ ຢູ່ຕົວເມືອງປົກກະຕິເຂົາເຈົ້າ
ໜີຈາກເຮືອນໜື່ງຄັ້ງ, ຂະນະທີ່ແມ່ຍິງ 3.1% ຢູ່ຊົນນະບົດທີ່ບໍ່ມີເສັ້ນທາງ
ໜີຈາກເຮືອນໜື່ງຄັ້ງ. ສາຍເຫດຫຼັກທີ່ແມ່ຍິງໜີອອກຈາກເຮືອນຍ້ອນບໍ່ສາ
ມາດອົດທົນກັບບັນຫາໄດ້ອກ
ີ ຕໍ່ໄປ (74.5%) ແລະ ຢ້ານຖືກຂ້າ (17.9%).
ໃນກຸ່ມແມ່ຍິງທີ່ໜີຈາກເຮືອນນັ້ນ ເຫດຜົນຫຼັກທີ່ເຂົາເຈົ້າກັບຄືນມາເຮືອນ
ແມ່ນຍ້ອນຮູ້ສຶກທໍ້ຖອຍຢ້ານພັດພາກຈາກລູກ (66.1%) ແລະ ຫວັງວ່າຄູ່
ຮັກຂອງເຂົາເຈົ້າໄດ້ປ່ຽນແປງແລ້ວ (38.6%).
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ຂໍ້ສະເໜີແນະໃຫ້ແກ່ແຜນງານ ແລະ ບັນດາ
ນະໂຍບາຍຕ່າງໆ
yy ສ້າ ງຄວາມເຂັ້ ມ ແຂງຕໍ່ຂິ ດ ໝາຍຄ�ຳ ໝັ້ ນ ສັ ນ ຍາດ້າ ນການ
ເມືອງ ແລະ ສ້າງສະພາບແວດລ້ອມທີ່ເອື້ອອ�ຳນວຍເພື່ອລຶບ
ລ້າງການໃຊ້ຄວາມຮຸນແຮງຕໍ່ແມ່ຍິງ
¾¾ ບັງຄັບການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດກົດໝາຍຕໍ່ຕ້ານ ແລະ ປ້ອງກັນການ
ໃຊ້ຄວາມຮຸນແຮງຕໍ່ແມ່ຍິງ ແລະ ເດັກ, ນະໂຍບາຍຕ່າງໆ ແລະ
ແຜນດ�ຳເນີ ນ ງານແຫ່ງ ຊາດເພື່ ອ ຕອບໂຕ້ ແລະ ລຶ ບ ລ້າ ງຄວາມ
ຮຸນແຮງຕໍ່ແມ່ຍິງ ແລະ ເດັກນ້ອຍ ເຊິ່ງແນໃສ່ປົກປ້ອງ ແລະ ສະ
ໜັບສະໜູນແມ່ຍິງ ແລະ ເດັກນ້ອຍຈາກຄວາມຮຸນແຮງ ແລະ
ການລະເມີດຕ່າງໆ ພ້ອມທັງບັງຄັບໃຊ້ການລົງໂທດທາງກົດໝາຍ
ຢ່າ ງເຂັ້ ມ ງວດຕໍ່ຜູ່ລ ະເມີ ດ ໂດຍປະຕິ ບັ ດ ຕາມກົ ດ ໝາຍໃໝ່ວ່າ
ດ້ວ ຍການຕ້າ ນ ແລະ ປ້ອ ງກັ ນ ການໃຊ້ຄ ວາມຮຸ ນ ແຮງຕໍ່ແ ມ່ຍິ ງ
ແລະ ເດັກ. ປຸກລະດົມປູກຈິດສ�ຳນຶກທົ່ວປວງຊົນໃນຊາດໃຫ້ຮູ້
ກົດໝາຍໃໝ່ດັ່ງກ່າວ ແລະ ໃຫ້ປວງຊົນຮັບຮູ້ວ່າຄວາມຮຸນແຮງ
ແມ່ນການກະທ�ຳຜິດທາງອາຍາ ແລະ ເປັນການລະເມີດສິດທິມະ
ນຸດ.
¾¾ ເພີ່ມ ແລະ ອະນຸມັດງົບປະມານໃຫ້ຂະແໜງການສະເພາະ ຫຼື ຫຼາຍ
ຂະແໜງການຮ່ວມກັນໃນລະດັບຊາດ ແລະ ລະດັບທ້ອງຖິ່ນເພື່ອ
ແກ້ໄຂບັນຫາການໃຊ້ຄວາມຮຸນແຮງຕໍ່ແມ່ຍິງ.
¾¾ ສ້າ ງຖານຂໍ້ມູ ນ ລວມກ່ຽ ວກັ ບ ການໃຊ້ຄ ວາມຮຸ ນ ແຮງຕໍ່ແ ມ່ຍິ ງ
ແລະ ເດັກທີ່ໄດ້ເກັບກ�ຳຈາກຫຼາຍໜ່ວຍງານ ແລະ ຂະແໜງການ.
¾¾ ສ້າງຂໍ້ມູນຫຼັກຖານເພື່ອແກ້ໄຂການໃຊ້ຄວາມຮຸນແຮງຕໍ່ແມ່ຍິງ.
yy ສົ່ງເສີມວຽກງານປ້ອງກັນເປັນຕົ້ນຕໍ
¾¾ ສົ່ງເສີມຄວາມສະເໝີພາບຍິງ-ຊາຍ ແລະ ຕ້ານກົດລະບຽບທີ່ເປັນ
ຮີ ດ ເກົ່ າ ຄອງເດີ ມ ກ່ຽ ວກັ ບ ບົ ດ ບາດຍິ ງ -ຊາຍໃນແຕ່ລ ະອົ ງ ການ
ໃນຊຸມຊົນ, ໂຮງຮຽນ ແລະ ສະຖານທີ່ເຮັດວຽກເພື່ອຢຸດຕິຄວາມ
ຮຸນແຮງຕໍ່ເດັກ.

yy ຮັບປະກັນໃຫ້ມີການປົກປ້ອງ ແລະ ການໂຕ້ຕອບໃນທຸກສະ
ຖານະການ
¾¾ ເພີ່ ມ ຈ�ຳນວນ ແລະ ສະຖານທີ່ ໃ ຫ້ກ ານຊ່ວ ຍເຫຼື ອ ທີ່ ຮັ ບ ປະກັ ນ
ແລະ ປອດໄພເພື່ອສະໜອງບ່ອນພັກເຊົາໃຫ້ຜູ້ລອດຊີວິດທີ່ມີລູກ
ນ້ອຍ ເພື່ອໃຫ້ເຂົາເຈົ້າສາມາດສ້າງຊີວິດໄໝ່ ແລະ ພ້ອມກັບຄືນສູ່
ສັງຄົມໄດ້ຢ່າງເຂັ້ມແຂງ.
¾¾ ສ້າ ງທິ ມ ງານ ແກ້ໄ ຂກໍລ ະນີ ໃ ຫ້ແ ກ່ຜູ້ລ ອດຊີ ວິ ດ ໃນຂັ້ ນ ສູ ນ ກາງ
ແລະ ລະດັບແຂວງເຊິ່ງທິມງານຄວນປະກອບມີສາທາລະນະສຸກ,
ສະຫວັ ດ ດີ ກ ານສັ ງ ຄົ ມ , ການໃຫ້ຄ�ຳປຶ ກ ສາ ແລະ ບໍລິ ກ ານກົ ດ
ໝາຍ .
¾¾ ເພີ່ມ ແລະ ສ້າງຄວາມເຂັ້ມແຂງໃຫ້ແກ່ວຽກງານບໍລິການໃຫ້ຄ�ຳ
ປຶກສາໂດຍຝຶກອົບຮົມໃຫ້ພະນັກງານສັງຄົມສົງເຄາະທີ່ມີຄຸນນະ
ວຸດທິ ຫຼື ນັກຈິດຕະວິທະຍາເພື່ອໃຫ້ການຊ່ວຍເຫຼືອທາງດ້ານເສດ
ຖະກິດສັງຄົມ ແລະ ການຊ່ວຍເຫຼືອທາງຈິດໃຈແກ່ຜູ້ລອດຊີວິດ
ຈາກຄວາມຮຸນແຮງ ພ້ອມທັງມີລະບົບການສົ່ງຕໍ່ເພື່ອໃຫ້ດ�ຳເນີນ
ການທາງກົດໝາຍຕໍ່ໄປ.
¾¾ ສ້າງລະບົບທີ່ສາມາດສະໜອງການບໍລິການຮັກສາສຸຂະພາບທາງ
ຮ່າງກາຍ ແລະ ຈິດໃຈທີຄ
່ ບ
ົ ຊຸດເຊິງ່ ສຸມໃສ່ຜູ້ລອດຊີວດ
ິ ຈາກຄວາມ
ຮຸນແຮງ.
¾¾ ອົບຮົມ ແລະ ສ້າງຄວາມອາດສາມາດໃຫ້ແກ້ຜູ້ໃຫ້ບໍລິການຮັກສາ
ສຸຂະພາບ (ໜ່ວຍງານແພດສຸກເສີນ ແລະ ບໍລິການສຸຂະພາບຈະ
ເລີນພັນ, ແລະ ຄລີນິກສຸຂະພາບຈິດ) ເພື່ອໃຫ້ເຂົາເຈົ້າມີຄວາມຮູ້
ແລະ ທັກສະທີ່ພຽງພໍຖືກຕາມມາດຕະຖານສາກົນ (ເຊັ່ນ ປື້ມຄູ່ມື
ການຮັກສາຂອງ ອົງການWHO)
¾¾ ສ້າ ງລະບົ ບ ການສົ່ ງ ຕໍ່ໃ ຫ້ຜູ້ລ ອດຊີ ວິ ດ ຈາກຄວາມຮຸ ນ ແຮງເພື່ ອ
ສົ່ງຕໍໄ່ ປຫາແພດສະເພາະດ້ານ ຫຼື ລະບົບການສະໜັບສະໜູນຊ່ວຍ
ເຫຼືອດ້ານສັງຄົມ ແລະ ດ້ານຄວາມປອດໄພ.

¾¾ ຊຸກຍູ້ຊຸມຊົນນ�ຳໃຊ້ວິທີການແບບບໍ່ໃຫ້ອົດທົນຕໍ່ຄວາມຮຸນແຮງຕໍ່
ແມ່ຍິງອີກຕໍ່ໄປ ແລະ ລົງໂທດຜູ້ທີ່ໃຊ້ຄວາມຮຸນແຮງ ແລະ ຜູ້ເມີນ
ເສີຍຕໍ່ຄວາມຮຸນແຮງ.

¾¾ ຮັບປະກັນໃຫ້ເຈົ້າໜ້າທີ່ຕ�ຳຫຼວດ ແລະ ໄອຍະການຮັບຜິດຊອບ
ແລະ ສືບສວນສອບສວນກໍລະນີຄວາມຮຸນແຮງ ແລະ ການທາລຸນ
ຢ່າງມີປະສິດທິພາບ.

¾¾ ຈັດອົບຮົມໃຫ້ຊຸມຊົນກ່ຽວກັບຄວາມສະເໝີພາບຍິງຊາຍ ແລະ ວິ
ທີຕອບໂຕ້ຄວາມຮຸນແຮງບົນພື້ນຖານທາງເພດ, ໂດຍສະເພາະ
ອົບຮົມໃຫ້ຜູ້ນ�ຳຊຸມຊົນ, ຜູ້ຊາຍໃນທຸກກຸ່ມອາຍຸ ລວມທັງຜູ້ປົກ
ຄອງ ຫຼື ອ�ຳນາດການປົກຄອງ.

¾¾ ສະໜອງຂໍ້ມູນຂ່າວສານໃຫ້ແກ່ແມ່ຍິງໃຫ້ຮັບຮູ້ກ່ຽວກັບສິດທິທາງ
ກົດໝາຍພາຍໃຕ້ກົດໝາຍພາຍໃນ ແລະ ກົດໝາຍສາກົນຜ່ານຊ່ອງ
ທາງການເຜີຍແຜ່ຂໍ້ມູນແບບທາງການ ແລະ ບໍ່ເປັນທາງການ.

¾¾ ລະດົມໃຫ້ຜູ້ຊາຍ ແລະ ເດັກຊາຍມີສ່ວນຮ່ວມໃນການສົ່ງເສີມໃຫ້
ມີຄວາມສະເໝີພາບຍິງ-ຊາຍ ແລະ ບໍ່ມີຄວາມຮຸນແຮງ.
¾¾ ສົ່ງເສີມ ແລະ ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດກິດຈະກ�ຳທີ່ສົ່ງເສີມຄວາມສະເໝີ
ພາບຍິງ-ຊາຍ ແລະ ສິດທິມະນຸດໃນລະບົບການສຶກສາພາກບັງຄັບ
ໃນທຸກໂຮງຮຽນ, ເພື່ອແກ້ໄຂບັນຫາຄວາມຮຸນແຮງໃນໂຮງຮຽນ
ແລະ ຄວາມຮຸນແຮງບົນພື້ນຖານທາງເພດ ແລະ ເພີ່ມເປັນການ
ເພີ່ມຄວາມຮູ້ຂອງນັກຮຽນເພື່ອໃຫ້ເຂົາເຈົ້າໄດ້ເຂົ້າເຖິງລະບົບການ
ຊ່ວຍເຫຼືອເມື່ອພົບພໍ້ກັບຄວາມຮຸນແຮງ.

¾¾ ຈັດອົບຮົມໃຫ້ແກ່ເຈົ້າໜ້າທີ່ ແລະ ພະນັກງານປົກປ້ອງ ແລະ ປະຕິ
ບັດກົດໝາຍ ທີ່ເຮັດວຽກຢູ່ຂັ້ນເມືອງ ແລະ ບ້ານ. ການອົບຮົມສ້າງ
ຄວາມເຂັ້ມແຂງຕ້ອງສຸມໃສ່ເພິ່ມການຮັບຮູ້ ແລະ ມີຄວາມລະ
ອຽດອ່ອນດ້າ ນບັ ນຫາຍິ ງ-ຊາຍໃນລະບົ ບຍຸ ຕິທ�ຳເພື່ ອ ໃຫ້ຮັບ ປະ
ກັນດ້ານການບໍລິການທີ່ຄ�ຳນຶງຍິງ-ຊາຍສ�ຳລັບຜູ້ລອດຊີວິດ ແລະ ມີ
ມາດຕະການວັດແທກທີ່ເໝາະສົມເພື່ອເຂົ້າຫາ ແລະ ຮັບມືກັບ
ຜູ້ກະທ�ຳຜິດ.
¾¾ ອ�ຳນວຍຄວາມສະດວກ ໃຫ້ຜູ້ລອດຊີວິດໃຫ້ສາມາດເຂົ້າເຖິງລະ
ບົບຍຸດຕິທ�ຳໄດ້ຢ່າງສະດວກ ແລະ ງ່າຍດາຍ (ໄອຍະການ, ພະນັກ
ງານກົດໝາຍ, ທະນາຍຄວາມ), ໂດຍປາສະຈາກຄວາມກັງວົນນ�ຳ
ຄ່າໃຊ້ຈ່າຍຕ່າງໆ.
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"“ບໍ່ມີໃຜຮູ້ ວ່າຂ
 ້ອຍເຈັບປວດສ່ຳໃດ"”

ຄະນະ��ມາທິການ
ເພື່ອຄວາມກ�າວໜ�າຂອງແມ�ຍິງແຫ�ງຊາດ
��ນັກງານລັດຖະບານ, ຊັ້ນ 4
ຖະໜົນລ�ານຊ�າງ, ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ, ສປປ ລາວ
ໂທ/ແຟັກ: 856 21 243 470, 254 689
ອີເມວ: laoncaw@laotel.com
ເວັບໄຊທ�: www.laoncaw.gov.la

ສູນສະຖິຕິແຫ�ງຊາດ
ບ�ານສີຖານເໜືອ, ຖະໜົນສຸພານຸວົງ
ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ, ສປປ ລາວ
ໂທ: 856 21 214 740
ແຟັກ: 856 21 242 022
ອີເມວ: lsbadmin@etllao.com
ເວັບໄຊທ�: www. lsb.gov.la

ອົງການສະຫະປະຊາຊາດກອງທຶນ��ລັບປະຊາກອນ
(UNFPA) ປະ�� ສປປ ລາວ
ຕູ� ປ.ນ 345, ບ�ານໂພນສະຫວັນໃຕ�
ເມືອງສີສັດຕະນາກ, ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ, ສປປ ລາວ
ໂທ: 856 21 315 547, 353 048, 353 049
ແຟັກ: 856 21 353 051
ອີເມວ: laos.office@unfpa.org
ເວັບໄຊທ�: http://lao.unfpa.org/
http://facebook.com/unfpalaos

