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ູ້ ມນເປັ
ທັດສະນາທູ່ ສະແດງອອກໃນເອກະສານສະບ ັບນແ
ນຂອງຜູຂ
ູ່
ູ້ ຽນ ແລະບູ່ ຈາເປັນຕອ
ູ້ ງເປັນຕ ົວແທນຂອງອ ົງການສຸພາ
ນິມດ
ິ ຫືອ ົງການສະຫະປະຊາຊາດ. ລວມທັງອ ົງການສະຫະປະຊາຊາດເພືູ່ອການພ ັດທະນາ, ຫປ
ື ະເທດສະມາຊິກຂອງ
ອ ົງການສະຫະປະຊາຊາດ.
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ບ ົດນາ
ອ ົງການສຸພານິມດ
ິ (World Vision), ໂຄງການອ ົງການສະຫະປະຊາຊາດເພືູ່ອການຮວ
ູ່ ມມືຕາູ້ ນການຄາູ້ ມະນຸດ
(UN-ACT) ແລະສະຖານບ ັນ NEXUS ມຄວາມຍິນດ ທູ່ ໄດຮ
ູ້ ວ
ູ່ ມກ ັນສາູ້ ງປູ້ ມຄູມ
ູ່ ເື ຫັ ູ້ມນ ູ້ ສາລ ັບໜວ
ູ່ ຍງານເຮັດ
ວຽກ ກຽູ່ ວກ ັບການໃຫບ
າູ້ ງໃຫເູ້ ປັນເຄືູ່ ອງມື ທູ່
ັ ູ້
ູ້ ລິການ ດາູ້ ນການກ ັບຄືນສູສ
ູ່ ັງຄ ົມ. ປູ້ ມຄູມ
ູ່ ືູ້ ເຫັ ູ້ມນ ູ້ ແມນຕ
ູ່ ງໃຈສ
ູ້
ສາມາດນາໃຊໄູ້ ດ ູ້ ສາລ ັບໜວ
ຜູທ
ູ່ ຍງານເຮັດວຽກກຽູ່ ວກ ັບການໃຫບ
ູ້ ລິການຕາູ່ ງໆ ໃນພາກພືູ້ນລຸມ
ູ່ ແມນ
ູ່ າຂອງ
ູ້ ູ່
ເຮັດວຽກຕ ົວຈິງທຸກມືູ້ ກຽູ່ ວກ ັບການສະໜັບ ສະໜູນ ການກ ັບຄືນສູສ
ື ເຄາະຮາູ້ ຍຈາກການຄາູ້
ູ່ ັງຄ ົມ ຂອງຜູຖ
ູ້ ກ
ມະນຸດ.
ູ້
ປູ້ ມຄູມ
ໂດຍອງໃສ ູ່ ຜົນຂອງການສາຫວດ ໃນຫົວຂູ້ ພາຍຫງັ ຈາກການຄາູ້ ມະນຸດ:
ັ ທະນາຂນ
ູ່ ເື ຫັູ້ມນ ູ້ ໄດພ
ູ້ ດ
ູ້
ປະສ ົບການ ແລະສິູ່ ງທາູ້ ທາຍ ໃນການກ ັບຄືນສູສ
ເຊິູ່ ງ
ື ຄາູ້ ມະນຸດ ຢູູ່ ພາກພືູ້ນລຸມ
ູ່ ັງຄ ົມ ຂອງຜູຖ
ູ້ ກ
ູ່ ແມນ
ູ່ າຂອງ,
ູ້ ໂດຍ ສະຖາບ ັນ
ໄດຮ
ູ້ ັບການສະໜັບສະໜູນ ໂດຍ ບ ັນດາລ ັດຖະບານໃນປະເທດ COMMIT ແລະ ໄດຂ
ູ້ ຽນຂນ
NEXUS. ສາລ ັບການສາຫວດ ການກ ັບຄືນສູສ
ອ
ົ ສາຫວດ ຈາກການສາພາດ ຜູູ້
ູ່ ັງຄ ົມເຫັ ູ້ມນ ູ້ ແມນໄດ
ູ່
ູ້ ງໃສຜ
ູ່ ນ
ຖືກເຄາະຮາູ້ ຍຈາກການຄາູ້ ມະນຸດ ຫາຍກວາູ່ 250 ຄ ົນ ຢູທ
ົ ພາກພືູ້ນກຽູ່ ວກ ັບປະສ ົບການຊວິດຂອງເຂົາເຈົາູ້
ູ່ ູ່ ວ
ູ່ ັ ນນ,
ູ້ ະເນັນ
ູ້ ໃຫເູ້ ຫັ ນຈະແຈງູ້ ຕືູ່ ມ ກຽູ່ ວກ ັບປະສ ົບການຊວິດຂອງເຂົາເຈົາູ້
ພາຍຫງັ ຖືກຄາູ້ ມະນຸດ. ດງ
ັ ູ້ ປູ້ ມຄູມ
ູ່ ເື ຫັ ູ້ມນຈ
ແລະ ການ ົດໄດວ
ູ້ າູ່ ເຂົາເຈົາູ້ ຕອ
ູ້ ງການສິູ່ ງໃດແທ.ູ້
ການສາຫວດນ ູ້ ໄດຈ
ບ ັດ ຈາກຄວາມຄິດລິເລູ່ ມ ດາູ້ ນການກ ັບຄືນສູສ
ັ ູ້
ູ້ ັດຕງປະຕິ
ູ່ ັງຄ ົມ ໃນທົູ່ ວພາກພືູ້ນ ພາຍໃຕ ູ້
ໂຄງການ Project Proposal Concept 5 (PPC5) ທູ່ ນອນຢູໃູ່ ນ ແຜນງານພາກພືູ້ນຂອງຂະບວນການ
ຄອມມິດໄລຍະທ 2 (2nd COMMIT Sub-regional Plan of Action (2008-2010) ໄລຍະສອງ), ເພືູ່ ອ
ເຂົູ້າເຖິງຂະບວນການ ການກ ັບຄືນສູສ
ູ່ ັງຄ ົມແບບມປະສິດທິພາບ ແລະ ມແບບແຜນຢູໃູ່ ນພາກພືູ້ນ. ແຜນງານນ ູ້
rd
ໄດສ
ູ້ ືບຕູ່ ພາຍໃຕ ູ້ ແຜນງານພາກພືູ້ນໄລຍະ 3 (3 COMMIT Sub-regional Plan of Action (2011-

2013) ໄລຍະສາມ), ກຽູ່ ວກ ັບການປົກປູ້ອງ. ການສາຫວດແມນແນໃສ
ູ່
ູ່ ຜູອ
ູ້ ອກນະໂຍບາຍ ແລະ ຜູປ
ູ້ ະຕິບ ັດ
ຕ ົວຈິງ

ດາູ້ ນການຕາູ້ ນການຄາູ້ ມະນຸດ

ຢູໃູ່ ນບ ັນດາປະເທດໃນພາກພືູ້ນລຸມ
ູ່ ແມນ
ູ່ ູ້າຂອງ,

ເພືູ່ ອໃຫເູ້ ຫັ ນຄວາມ

ສາຄ ັນ ຂອງການຕອບສະໜອງກ ັບວຽກງານ ຕາູ້ ນການຄາູ້ ມະນຸດ ໃຫຂ
ູ້ ະຫຍາຍກວ
ູ້ າງອອກ, ແລະໄປພອ
ູ້ ມກ ັບ
ຄວາມຕອ
ູ້ ງການ ແລະ ປະສ ົບການຂອງຜູທ
ູ້ ູ່ ຖືກຄາູ້ ມະນຸດນາ.

ໂຄງການລິເລູ່ ມສູ່ ງົ ກ ັບຄືນສູສ
ບ ັດຢູໃູ່ ນ ຫົກປະເທດລຸມ
ັ ູ້
ູ່ ັງຄ ົມນ ູ້ ໄດຈ
ູ້ ັດຕງປະຕິ
ູ່ ແມນ
ູ່ ູ້າຂອງ (ກາປູເຈຍ,ຈນ, ສປປ
ລາວ, ມຽນມາ, ໄທ ແລະ ຫວຽດນາມ), ໂດຍການສະໜັບສະໜູນ ຈາກບ ັນດາລ ັດຖະບານປະເທດ COMMIT
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ປະກອບມ ສາມໄລຍະ ຄື: 1) ການທົບທວນເອກະສານຄືນ ກຽູ່ ວກ ັບການບລິການ ສູ່ ງົ ກ ັບຄືນສູສ
ູ່ ັງຄ ົມໃນພາກ
ູ້ ນ
ພືູ້ນ; 2) ກອງປະຊຸມຜູປ
ູ ດາູ້ ນການບລິການ ແລະຂະບວນການ
ູ້ ະຕິບ ັດງານ ລະດ ັບຊາດ, ການເກັບກາຂມ
ຕາູ່ ງໆ ຂອງການສູ່ ງົ ກ ັບຄືນສູສ
ື ວາມຄິດເຫັ ນຂອງຜູໃູ້ ຫບ
ູ່ ັງຄ ົມ ໃນພາກພືູ້ນແມນ
ູ່ ູ້າຂອງ ກູ່ ຄຄ
ູ້ ລິການ; ແລະ 3)
ການສາຫວດເບືູ້ອງຕນ
ົູ້ ກ ັບຜູຖ
ື ຄາູ້ ມະນຸດ ກຽູ່ ວກ ັບປະສ ົບການຂອງເຂົາເຈົາູ້ ຕູ່ ກ ັບການກ ັບຄືນສູສ
ູ້ ກ
ູ່ ັງຄ ົມ (ແລະ
ູ້
ການບລິການອືູ່ ນໆ ທູ່ ກຽູ່ ວຂອ
ູ້ ງ) ໃນພາກພືູ້ນແມນ
ູ່ າຂອງ.
ໃນຄວາມພະຍາຍາມ ສືບຕູ່ ຈ ັດຕງປະຕິ
ບ ັດຜົນຂອງການສາຫວດ, ອ ົງການສຸພານິມດ
ັ ູ້
ິ (World Vision) ໄດ ູ້
ໃຫກ
ູ້ ານສະໜັບສະໜູນ ແລະ ພັດທະນາປູ້ ມຄູມ
ູ່ ເື ຫັ ູ້ມນ ູ້ ສາລ ັບຜູສ
ູ້ ະໜອງການບລິການ ສູ່ ງົ ກ ັບຄືນສູສ
ູ່ ັງຄ ົມໃນ
ພາກພືູ້ນ, ສະມາຊິກທມງານຂອງສະຖາບ ັນ NEXUS ເປັນຜູຮ
ູ້ າູ່ ງປູ້ ມເຫັ ູ້ມນ.ູ້ ມ ັນບູ່ ເປັນພຽງແຕເູ່ ປັນການສະຫຸ ບ
ຜົນຂອງການສາຫວດ ແຕມ
ນທິ
ັ
ູ່ ນແມ
ູ່ ດໃນການກວດຄືນລາຍລະອຽດຕ ົວຈິງ ກຽູ່ ວກ ັບການບລິການທັງໝ ົດທູ່ ໄດ ູ້
ປະຕິບ ັດມາ ເຊິູ່ ງເປັນສວ
ື ູ່ ສາຄ ັນ ໃນວຽກ
ູ່ ນໜູ່ ງ ຂອງວຽກງານການສູ່ ງົ ກ ັບຄືນສູສ
ູ່ ັງຄ ົມ. ປູ້ ມຄູມ
ູ່ ເື ຫັ ູ້ມນ ູ້ ເປັນຄູມ
ູ່ ທ
ງານອອກແບບ ໂຄງການສູ່ ງົ ກ ັບຄືນສູສ
ູ່ ັງຄ ົມອືູ່ນໆ ແລະການອອກນະໂຍບາຍຕາູ່ ງໆດາູ້ ນນ,ູ້ ເພືູ່ ອໃຫແ
ູ້ ນໃູ່ ຈວາູ່
ສິູ່ ງທູ່ ປະຕິບ ັດຢູູ່

ແມນຕອບສະໜອງຄວາມຈ
າເປັນຂອງ
ູ່

ຜູຖ
ື ເຄາະຮາູ້ ຍຈາກການຄາູ້ ມະນຸດ.
ູ້ ກ

ແລະມ ັນຍ ັງມ

ຄວາມສາຄ ັນ ໃນການຈ ັດຕງປະຕິ
ບ ັດວຽກງານປະຈາວ ັນ ຂອງການບລິການກ ັບຄືນສູສ
ັ ູ້
ູ່ ັງຄ ົມ, ມການສະ

ເໜ

ທາງອອກ ທູ່ ເປັນຮູບປະທາ ແລະ ເປັນທິດນາ ເພືູ່ ອແກໄູ້ ຂສິູ່ ງທາູ້ ທາຍ ທູ່ ຜູໃູ້ ຫກ
ູ້ ານບລິການປະເຊນຢູໃູ່ ນໜາູ້
ວຽກຂອງເຂົາເຈົາູ້ .
ພວກຂາູ້ ພະເຈົາູ້ ຫວ ັງວາູ່ ປູ້ ມຄູມ
ູ່ ເື ຫັ ມນ ູ້ ຈະເປັນເຄືູ່ ອງມືທູ່ ມປະໂຫຍດ ສາລ ັບຜູໃູ້ ຫກ
ູ້ ານບລິການ ຍອ
ູ້ ນວຽກງານ
ຂອງເຂົາເຈົາູ້ ສືບຕູ່ ມຄວາມສາຄ ັນ,

ມນເປັ
ັ ນວຽກກຽູ່ ວກ ັບການຮ ັກສາຊວິດຂອງຄ ົນ,

ເປັນວຽກສະໜັບສະໜູນ

ການກ ັບຄືນສູສ
ູ່ ັງຄ ົມ ຂອງ ຜູທ
ູ້ ູ່ ຖືກຄາູ້ ມະນຸດ ຜູຊ
ູ້ າຍ, ແມຍິ
ູ່ ງ ແລະ ເດັ ກນອ
ູ້ ຍ ໃນພາກພືູ້ນລຸມ
ູ່ ແມນ
ູ່ ູ້າຂອງ.
ອ ົງການສຸພານິມ ິດ (World Vision), ໂຄງການອ ົງການສະຫະປະຊາຊາດເພືູ່ອການຮວ
ູ່ ມມືຕາູ້ ນການຄາູ້ ມະນຸດ
UN-ACT ແລະສະຖາບ ັນ NEXUS
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ສະແດງຄວາມຮູບ
ຸ ຄຸນ
ູ້ ນ
ປູ້ ມຄູມ
ຂ
ູ່ ເື ຫັູ້ມນ ູ້ ແມນໄດ
ູ່
ູ້ ຽນ ແລະ ອງໃສ ູ່ ຜົນໄດຮ
ູ້ ັບຈາກການສາຫວດໃນຫົວຂູ້ ຫງັ ຈາກຖືກຄາູ້ ມະນຸດ: ປະສ ົບ
ປະການ

ແລະຄວາມທາູ້ ທາຍໃນການສູ່ ງົ ກ ັບຄືນສູສ
ູ່ ັງຄ ົມ

ຂອງຜູຖ
ື ເຄາະຮາູ້ ຍຈາກການຄາູ້ ມະນຸດໃນພາກພືູ້ນ
ູ້ ກ

ລຸມ
ູ່ ແມນ
ູ່ ູ້າຂອງ (After trafficking: Experiences and challenges in the (re)integration of

trafficked persons in the Greater Mekong Sub-region), ທູ່ ຈ ັດໂດຍ ສະຖາບ ັນ NEXUS ໂດຍ
ການຮວ
ູ່ ມມືກ ັບໂຄງການ
COMMIT.

UNIAP

ເຊິູ່ ງລວມເອົ າໜວ
ູ່ ຍງານ

(ປະຈຸບ ັນແມນ
ູ່
ແລະ

UN-ACT)

ແລະ

ບຸກຄ ົນສາຄ ັນເຂົູ້າຮວ
ູ່ ມ

ລດ
ັ ຖະບານຈາກ

ໃນໂຄງການສາຫວດນ,ູ້
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ປະເທດ

ລາຍຊືູ່ ຂອງ

ູ້ ງຕນ.
ບຸກຄ ົນ ແລະ ໜວ
ົ ແມນຢູ
ົູ້
ູ່ ຍງານທັງໝດ
ູ່ ໃູ່ ນເອກະສານເບືອ
ສາຄ ັນທູ່ ສຸດແມນ
ື ຄາູ້ ມະນຸດຫາຍກວາູ່ 250 ຄ ົນ ໄດໃູ້ ຫໂ
ູ່ ມຜູຖ
ູ້ ກ
ູ້ ອກາດ ໃຫເູ້ ວລາ ມາແລກປູ່ຽນ ປະສ ົບການ
ຊວິດສວ
ູ່ ນຕ ົວ, ຄວາມຮູສ
ູ້ ກ ແລະ ຄວາມຄິດ ກຽູ່ ວກ ັບການກ ັບຄືນສູສ
ູ່ ັງຄ ົມ ແລະ ຊວິດພາຍຫງັ ຖືກຄາູ້ ມະນຸດ
ຂອງເຂົາເຈົາູ້ .

ການມສວ
ູ່ ນຮວ
ູ່ ມຂອງເຂົາເຈົາູ້ ແມນ
ູ່

ເປັນພືູ້ນຖານໃນຄວາມເຂົູ້າໃຈ

ແລະ

ຄວາມພໃຈ

ຕູ່

ຜົນສາເລັ ດ ຂອງໂຄງການສູ່ ງົ ກ ັບຄືນສູສ
ູ່ ັງຄ ົມ (ບາງກລະນກູ່ ບູ່ ພໃຈ). ປະສ ົບການຂອງເຂົາເຈົາູ້ ເປັນແວນ
ູ່ ແຍງ
ູ້ ນະນາພືູ້ນຖານສາລ ັບປູ້ ມເຫັູ້ມນ,ູ້ ທູ່ ມຈຸດປະສ ົງຢາກເຮັດໃຫນ
ແລະ ເປັນຂແ
ູ້ ະໂຍບາຍ ແລະ ໂຄງການສູ່ ງົ ກ ັບ
ູ້
ູ້ .
ຄືນສູສ
ໃຫດ
ູ່ ັງຄ ົມຕາູ່ ງໆ ໃນພາກພືູ້ນລຸມ
ູ່ ແມນ
ູ່ າຂອງ
ູ້ ຂນ
ູ້ ໂດຍ ສະຖາບ ັນ NEXUS, ໂດຍໄດຮ
ປູ້ ມຄູມ
ູ່ ເື ຫັູ້ມນ ູ້ ໄດຮ
ູ້ ັບການພັດທະນາຂນ
ູ້ ັບການສະໜັບ ສະ ໜູນຈາກ
ອ ົງການສຸພານິມ ິດ (World Vision) ແລະ ໂຄງການ UN-ACT ແລະ ໄດຮ
ູ້ ັບທນຈາກ ກະຊວງການ
ຕາູ່ ງປະເທດອ ົດສະຕຣາລ (DFAT). ຈຸດປະສ ົງຂອງປູ້ ມເຫັ ູ້ມນ ູ້ ແມນ
ັນຫາຫກ
ັ ຂອງ
ູ່ ເວົູ້າເຖິງການໃຈແຍກບ
ູ້
ການໃຫບ
ູ້ ລິການສູ່ ງົ ກ ັບຄືນສູສ
ູ່ ັງຄ ົມ ໃນພາກພືູ້ນລຸມ
ູ່ ແມນ
ູ່ ູ້າຂອງ ແລະ ຊອກທິດທາງ ວາູ່ ຈະແກໄູ້ ຂບ ັນຫາ ແລະ
ສິູ່ ງທາູ້ ທາຍຕາູ່ ງໆ ໄດແ
ູ້ ນວໃດ. ປູ້ ມເຫັ ູ້ມນ ູ້ ເປັນສວ
ູ່ ນໜູ່ ງຂອງ ແຜນການລິເລູ່ ມໃຫຍຂ
ູ່ ອງ ອ ົງການ World
Vision, UN-ACT ແລະ ສະຖາບ ັນ NEXUS ເພືູ່ ອຊອກຫາບ ົດຮຽນ ແລະ ແລກປູ່ຽນການຄນຄ
ົູ້ ວ
ູ້ າກຽູ່ ວກ ັບ
ໂຄງການສູ່ ງົ ກ ັບຄືນສູສ
ູ່ ັງຄ ົມ ຂອງປະເທດ COMMIT, ພາຍຫງັ ຖືກຄາູ້ ມະນຸດ. ຂາູ້ ພະເຈົາູ້ ຂສະແດງຄວາມ
ຂອບໃຈມາຍ ັງ ອ ົງການ World Vision ແລະ ໂຄງການ UN-ACT ສາລ ັບການສະໜັບສະໜູນ ສາູ້ ງປູ້ ມເຫັ ູ້ມ
ນ ູ້ ເຊິູ່ ງເປັນສວ
ູ່ ນໜູ່ ງຂອງ ຄວາມພະຍາຍາມອ ັນໃຫຍຫ
ູ່ ວງ ເພືູ່ ອເປັນການປັບປຸງໂຄງການສູ່ ງົ ກ ັບຄືນສູສ
ູ່ ັງຄ ົມ
ູ້
ເພືູ່ ອຕອບສະໜອງຄວາມຈາເປັນຂອງ ຜູຖ
ື ເຄາະຮາູ້ ຍໃນປະເທດລຸມ
ູ້ ກ
ູ່ ແມນ
ູ່ າຂອງ.
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ຂສະແດງຄວາມຂອບໃຈພິເສດ

ມາຍ ັງທາູ່ ນ

ChigusaIkeuchi

(ຫົວໜາູ້ ໜວ
ູ່ ຍງານປົກປູ້ອງຂອງໂຄງການ

ETIP ) ແລະ ທາູ່ ນ John Whan Yoon (ຫົວໜາູ້ ໂຄງການ ETIP ) ສາລ ັບແຜນການລິເລິູ່ ມຄນຄ
ົູ້ ວ
ູ້ າປູ້ ມ
ເຫັູ້ມນ ູ້ ແລະ ການມສວ
ູ່ ນຮວ
ູ່ ມຂອງເຂົາເຈົາູ້ ໃນດາູ້ ນໂຄງຮາູ່ ງຂອງປູ້ ມຫາຍລ ົບຫາຍຕາູ່ ວ. ໂດຍສະເພາະ ທາູ່ ນ
ChigusaIkeuchi ທູ່ ໃຫຄ
ຽູ່ ວກ ັບໂຄງຮາູ່ ງ ແລະ ຂະບວນການກວດກາ
ັ ູ້
ູ້ າແນະນາທູ່ ມປະໂຫຍດ ທຸກຂນຕອນກ
ຄືນ.

ປູ້ ມເຫັູ້ມນ ູ້ ໄດຮ
ູ້ ັບຜົນປະໂຫຍດຫາຍ

ຍອ
ູ້ ນການມສວ
ູ່ ນຮວ
ູ່ ມຂອງເພູ່ ນ.

ຂາູ້ ພະເຈົາູ້

ຂສະແດງຄວາມ

ຂອບໃຈ ມາຍ ັງ ທມຫອ
ູ້ ງການພາກພືູ້ນຂອງອ ົງການ World Vision ແລະ ຜູອ
ູ້ ານວຍການ ທູ່ ຢູປ
ູ່ ະເທດ
ກາປູເຈຍ, ຈນ, ສປປ ລາວ, ມຽນມາ, ໄທ, ຫວຽດນາມ ລວມທັງ ຫອ
ູ້ ງການ ພາກພືູ້ນ ແລະ ຜູບ
ູ້ ລິຫານ ຂອງ
ໂຄງການ UN-ACT’s ຢູບ
ູ່ າງກອກ ແລະ ກາປູເຈຍ, ຈນ, ສປປລາວ, ມຽນມາ, ໄທ ແລະ ຫວຽດນາມ. ປູ້ ມ
ເຫັູ້ມນ ູ້ ຍ ັງໄດຜ
ົ ປະໂຫຍດ ຈາກຄາແນະນາຂອງທາູ່ ນ Hagar (ຈາກ ຫວຽດນາມ) ແລະ ກອງທນສະຖາບ ັນ
ູ້ ນ
Issara (ຂອງ ມຽນມາ).
ຂສະແດງຄວາມຂອບໃຈມາຍ ັງທາູ່ ນ ນາງ Maria Antonia Di Maio, ທູ່ ປກສາອິດສະຫະ, ທູ່ ອາູ່ ນລືູ້ມຄືນ
ແລະ ຄາແນະນາທູ່ ມປະໂຫຍດຕູ່ ປູ້ ມເຫັູ້ມນ.ູ້ ຂຂອບໃຈ ມາຍ ັງ ທາູ່ ນ Laura S. Johnson, ຜູຮ
ູ້ ວ
ູ່ ມສາຫວດ
ຈາກ

NEXUS,

ສາລ ັບການຊວ
ູ່ ຍເຫືອໃນການກະກຽມປູ້ ມເຫັ ູ້ມນ.ູ້

ທາູ້ ຍສຸດນ ູ້

ຂຂອບໃຈ

ມາຍ ັງທາູ່ ນ

Stephen Warnath, ປະທານ ແລະຜູອ
ູ້ ານວຍການ ຈາກສະຖາບ ັນ NEXUS, ສາລ ັບການສະໜັບສະໜູນ
ສາລ ັບປູ້ ມທູ່ ຈາເປັນເຫັ ູ້ມນ.ູ້

Rebecca Surtees
ນ ັກຄນຄ
ົູ້ ວ
ູ້ າ ອາວຸໂສ
ສະຖາບ ັນ NEXUS
ເວັບໄຊ www.NEXUSinstitute.net
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ຄາສ ັບຫຍູ້ ແລະ ຄາອະທິບາຍ
AT

ຕາູ້ ນການຄາູ້ ມະນຸດ

COMMIT

ູ້
ການຮວ
ູ່ ມມືລະດ ັບລ ັດຖະມ ົນຕ ເພືູ່ ອຕາູ້ ນການຄາູ້ ມະນຸດ ໃນພາກພືູ້ນລຸມ
ູ່ ແມນ
ູ່ າຂອງ

CRC

ສ ົນທິສ ັນຍາວາູ່ ດວ
ູ້ ຍສິດທິເດັກ

DSW

ກ ົມສະຫວ ັດດການສ ັງຄ ົມ

DSDW

ກ ົມພ ັດທະນາສະຫວ ັດດການສ ັງຄ ົມ

GMS

ູ້
ພາກພືູ້ນລຸມ
ູ່ ແມນ
ູ່ າຂອງ

GO

ອ ົງການຈ ັດຕງລ
ັ ູ້ ັດ

HIV

ໄວຣດພູ
ັ ມຄຸມ
ູ້ ກ ັນຮາູ່ ງກາຍ

IO

ອ ົງການຈ ັດຕງສາກ
ັ ູ້
ົນ

IOM

ອ ົງການສາກ ົນເພືູ່ອຄ ົນຍາູ້ ຍຖິູ່ ນຖານ

MoSVY

ກະຊວງສະຫວ ັດດການສ ັງຄ ົມ, ສູນນ ັກຮ ົບເກົູ່າ ແລະຊາວໜຸມ
ູ່

MOU

ບ ົດບ ັນທກຄວາມເຂົູ້າໃຈ

NGO

ອ ົງການບູ່ ສ ັງກ ັດລ ັດ

NRM

ກ ົນໄກສູ່ງົ ຕູ່ ລະດ ັບຊາດ

OHCHR

ຫອ
ູ້ ງການໃຫຍສ
ູ່ ະຫະປະຊາຊາດດາູ້ ນສິດທິມະນຸດ

SOPs

ມາດຕະຖານຂອງຂະບວນການປະຕິບ ັດງານ

TRM
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TRP

ໃບອະນຸຍາດເຮັດວຽກຊູ່ວົ ຄາວ
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ອ ົງການສະຫະປະຊາຊາດ

UNCRC

ສ ົນທິສ ັນຍາສະຫະປະຊາຊາດວາູ່ ດວ
ູ້ ຍສິດທິເດັກ

UNIAP

ໂຄງການປະສານງານຂອງອ ົງການສະຫະປະຊາຊາດຕາູ້ ນການຄາູ້ ມະນຸດ

UNICEF

ກອງທນເພືູ່ ອເດັກສະຫະປະຊາຊາດ

USD

ເງິນສະກຸນໂດລາ ຂອງອາສະຫະລ ັດເມລິກາ

VoT

ຜູໄູ້ ດຮ
ູ້ ັບເຄາະຮາູ້ ຍ

VND

ເງິນສະກຸນດ ົງ ຂອງຫວຽດນາມ

WHO

ອ ົງການອະນາໄມໂລກ
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1. ພາກສະເໜ
ູ່ ຍາວນານ ແລະພ ົວພ ັນກ ັບຫາຍຂນຕອນ
ູ້ ຫ ັງຈາກຜູຖ
ການສູ່ງົ ກ ັບຄືນສູສ
ເກດຂນ
ັ ູ້
ື ເຄາະຮາູ້ ຍລ ົບ
ູ່ ັງຄ ົມ ແມນຂະບວນການທ
ູ່
ູ້ ກ
1
ໜອອກມາໄດຈ
ື ຄາູ້ ມະນຸດ ໄດຖ
ື ການ ົດຕ ົວ ຢາູ່ ງຈະແຈງູ້ ວາູ່ ເປັນຜູຖ
ື ເຄາະ
ູ້ າກການຄາູ້ ມະນຸດ. ຖາູ້ ຖືກແທ,ູ້ ແມນຜູ
ູ່ ຖ
ູ້ ກ
ູ້ ກ
ູ້ ກ

ູ້ ງຕນ
ຮາູ້ ຍຢູບ
ື ຮ ັບການຊວ
ົູ້ (ແບບສະໝ ັກໃຈ)
ູ່ ອ
ູ່ ນທູ່ ຖືກຂູດຮດ ຫື ໜອອກມາຈາກບອ
ູ່ ນທູ່ ຖືກຂູດຮດ, ແລວ
ູ້ ໄດຖ
ູ້ ກ
ູ່ ຍເຫືອເບືອ
ຢູຕ
ື ຊວ
ູ່ າູ່ ງປະເທດ ແລວ
ູ້ ຕູ່ ມາໄດຖ
ູ້ ກ
ູ່ ຍເຫືອ ໃຫກ
ູ້ ັບຄືນໄປຫາບາູ້ ນເກດເມືອງນອນ ຫື ສ ັງຄ ົມຂອງເຂົາເຈົາູ້ ເຊິູ່ ງເປັນບອ
ູ່ ນທູ່
ເຂົາເຈົາູ້

ໄດຮ
ູ້ ັບການບລິການຫາຍອ ັນ

ເພືູ່ ອເຮັດໃຫເູ້ ຂົາເຈົາູ້

ສາມາດໄດຮ
ູ້ ັບການຊຸກຍູ ູ້

ທາງດາູ້ ນເສດຖະກິດ

ແລະ

ສ ັງຄ ົມ. ອກຮູບແບບໜູ່ ງແມນ
ື ຄາູ້ ມະນຸດຖືກການ ົດຕ ົວຢາູ່ ງຈະແຈງູ້ ວາູ່ ເປັນຜູຖ
ື ເຄາະຮາູ້ ຍຈາກການຄາູ້ ມະນຸດ ຢູູ່
ູ່ ຜູຖ
ູ້ ກ
ູ້ ກ
ປະເທດປາຍທາງ ແລະ ໄດຮ
ູ້ ັບການຊວ
ູ່ ຍເຫືອຢູໃູ່ ນສ ັງຄ ົມທູ່ ຜູກ
ູ້ ຽູ່ ວຢູູ່ ຫື ໃນປະເທດທສາມ. ໃນກລະນແບບນ,ູ້ ຜູສ
ູ້ ະໜອງ
ການບລິການ ປະສານກ ັບຜູຖ
ື ເຄາະຮາູ້ ຍຈາກການຄາູ້ ມະນຸດ ໃນລ ັກສະນະທູ່ ສາມາດປົກປູ້ອງສິດຂອງເຂົາເຈົາູ້ ໄດ ູ້ ໂດຍ
ູ້ ກ
ພາຍໃຕກ
ູ້ ານຮ ັບປະກ ັນ ດາູ້ ນກ ົດໝາຍທຸກປະການ. ຈາກບ ົດຮຽນຂອງການສູ່ງົ ກ ັບຄືນສູສ
ູ່ ັງຄ ົມ, ໃນຫ ົວຂູ້ ຫ ັງຈາກຖືກຄາູ້
ມະນຸດ: ປະສ ົບປະການ ແລະຄວາມທາູ້ ທາຍໃນການສູ່ງົ ກ ັບຄືນສູສ
ື ເຄາະຮາູ້ ຍຈາກການຄາູ້ ມະນຸດໃນພາກ
ູ່ ັງຄ ົມຂອງຜູຖ
ູ້ ກ
ູ້
ພືູ້ນລຸມ
(After trafficking: Experiences and challenges in the (re)integration of trafficked
ູ່ ແມນ
ູ່ າຂອງ

persons in the Greater Mekong Sub-Region,2) ໄດພ
ູ້ ົບວາູ່

ຜູຖ
ື ຄາູ້ ມະນຸດຫາຍຄ ົນ ໄດຖ
ື ຊວ
ູ້ ກ
ູ້ ກ
ູ່ ຍເຫືອ ແລະ

ໄດຮ
ື ຄາູ້ ມະນຸດຫາຍຄ ົນ ໄດເູ້ ວົູ້າກຽູ່ ວກ ັບປະສ ົບການ
ູ້ ັບການສະໜ ັບສະໜູນໃນລ ັກສະນະນເູ້ ຊັູ່ ນກ ັນ. ຈາກການສາພາດຜູຖ
ູ້ ກ
ແລະການຟືູ້ ນຟູຂອງການກ ັບຄືນສູສ
ື ຄາູ້ ມະນຸດຫາຍຄ ົນ ໄດເູ້ ວົູ້າເຖິງບ ົດບາດ
ູ່ ັງຄ ົມ ທູ່ ເປັນຕ ົວຢາູ່ ງດາູ້ ນບວກຫາຍອ ັນ. ຜູຖ
ູ້ ກ
ສາຄ ັນ

ຂອງປະສ ົບການ

ແລະ

ການຟືູ້ ນຟູຂອງເຂົາເຈົາູ້

ໂດຍການມສວ
ູ່ ນຮວ
ູ່ ມຂອງຫາຍພາກສວ
ູ່ ນ

ທູ່ ໄດໃູ້ ຫກ
ູ້ ານ

ຊວ
ູ່ ຍເຫືອດາູ້ ນບລິການ ແລະການສະໜ ັບສະໜູນໃຫກ
ູ້ ັບຄືນສູສ
ູ່ ັງຄ ົມ ພາຍຫ ັງການຖືກຄາູ້ ມະນຸດແລວ
ູ້ . ເຖິງແນວໃດກູ່ ຕາມ
ູ້
, ຜູຖ
ຍ ັງບູ່ ສາມາດເຂົູ້າເຖິງການຊວ
ື ຄາູ້ ມະນຸດຫາຍຄ ົນ ໃນພາກພືູ້ນລຸມ
ູ້ ກ
ູ່ ແມນ
ູ່ າຂອງ
ູ່ ຍເຫືອ ແບບທູ່ “ຄວນຈະເປັນ” ນ,ູ້
ແຕເູ່ ສັ ູ້ນທາງ ແລະ ປະສ ົບການ ຂອງການຖືກຄາູ້ ມະນຸດຂອງເຂົາເຈົາູ້ ຍ ັງບູ່ ເປັນລະບ ົບ ແລະ ບູ່ ງາຍດາຍເລ
ຍ. ຜູຖ
ື ຄາູ້
ູ່
ູ້ ກ
ູ້
ມະນຸດຫາຍຄ ົນ ໃນພາກພືູ້ນລຸມ
ບູ່ ເຄຍຖືກການ ົດຕ ົວ ຢາູ່ ງຈະແຈງູ້ ວາູ່ ເປັນຜູຖ
ື ເຄາະຮາູ້ ຍ ຈາກການຄາູ້
ູ່ ແມນ
ູ່ າຂອງ
ູ້ ກ
1ການກ ັບຄືນສູສ ັງຄ ົມ

ູ່

ແມນຂະບວນການຂອງການພ
ກ
ັ ຟືູ້ ນ ແລະ ເສດຖະກິດ ແລະ ສ ັງຄ ົມ ລວມທ ັງປະສ ົບການຈາກການຄາູ້ ມະນຸດ. ຄາວາູ່ "ການ
ູ່

ູ້
ກ ັບຄືນສູສ
ື ເຄາະຮາູ້ ຍ, ເຊິູ່ ງບູ່ ແມນສິູ່
ູ່ ັງຄ ົມ" ໝາຍຄວາມວາູ່ ກ ັບຄືນສູສ
ູ່ ັງຄ ົມ/ສະພາບແວດລອ
ູ້ ມເດມ ຂອງຜູຖ
ູ້ ກ
ູ່ ງທູ່ ເກດຂນ

ສະເໝໄປ ແລະ ຍິູ່ ງ

ໄປກວາູ່ ນນ,
ັ ູ້ ອາດຈະບູ່ ໄດສ
ື ເຄາະຮາູ້ ຍຈາກການຄາູ້
ູ້ ະໜອງການແກໄູ້ ຂທູ່ ດທູ່ ສຸດ ແລະ ໄຊເູ້ ວລາອ ັນເໝາະສ ົມ ໃຫແ
ູ້ ກເູ່ ຂົາເຈົາູ້ . ໃນບາງກລະນ, ຜູຖ
ູ້ ກ
ມະນຸດ ໄດສ
ູ້ າູ້ ງຊວິດໃໝໃູ່ ນທອ
ູ້ ງຖິູ່ ນໃໝູ່ ຫື ຢູຕ
ູ່ າູ່ ງປະເທດ, ດງູ່ ັ ນນັ ູ້ ພວກເຮົາອາດຈະ ໃຊຄ
ູ້ ວາມໝາຍທູ່ ຖືກຕອ
ູ້ ງທູ່ ສຸດ ເຊິູ່ ງ ໝາຍເຖິງ "ການສູ່ງົ ກ ັບ
ຄືນ". ຍິູ່ ງໄປກວາູ່ ນນ,
ັ ູ້ ຜູຖ
ື ເຄາະຮາູ້ ຍຈາກການຄາູ້ ມະນຸດບາງຄ ົນ ບູ່ ໄດຖ
ື ສູ່ງົ ກ ັບ ກອ
ູ້ ກ
ູ້ ກ
ູ່ ນທູ່ ຕ ົນເອງຈະຖືກຄາູ້ ມະນຸດ, ຍອ
ູ້ ນຜ ົນກະທ ົບ ດາູ້ ນສ ັງຄ ົມ,
ເສດຖະກິດ, ແລະ/ຫື ວ ັດທະນະທາ, ໃນກລະນນ ູ້ ມຄວາມໝາຍທູ່ ຖືກຕອ
ູ້ ງວາູ່ "ການສູ່ງົ ກ ັບຄືນ". ພວກເຮົາໃຊຄ
ູ້ າວາູ່ "ການກ ັບຄືນສູສ
ູ່ ັງຄ ົມ" ໃນປູ້ ມ
ຄູມ
ື ເອົ າມານາໃຊເູ້ ປັນປະຈາ
ູ່ ເື ຫັ ູ້ມນ ູ້ ເພືູ່ ອສ ັງລວມມເອົ າ ທງັ ບ ັນຫາ ຂອງການສູ່ງົ ກ ັບຄືນ ແລະ ການກ ັບຄືນສູສ
ູ່ ັງຄ ົມ ແລະ ຍອ
ູ້ ນຄາສ ັບດງູ່ ັ ກາູ່ ວໄດຖ
ູ້ ກ
ໃນຂ ົງເຂດວຽກງານການຊວ
ັ ທະນາ ແລະການຊວ
ົ ໄປ. ສາລ ັບການ
ູ່ ຍເຫືອ ໃນການຕາູ້ ນການຄາູ້ ມະນຸດ ແລະ ໃນການພດ
ູ່ ຍເຫືອສ ັງຄ ົມໂດຍທູ່ ວ
ສ ົນທະນາລະອຽດ, ກະລຸນາເບິູ່ ງຢູໃູ່ ນພາກທ 4.
2ກະລຸນາເບິູ່ ງ:

Surtees, R. (2013) ຫງັ ຈາກຖືກຄາູ້ ມະນຸດ: ປະສ ົບປະການ ແລະຄວາມທາູ້ ທາຍໃນການສູ່ງົ ກ ັບຄືນສູສ
ື ເຄາະຮາູ້ ຍຈາກ
ູ່ ັງຄ ົມຂອງຜູຖ
ູ້ ກ

ູ້
ການຄາູ້ ມະນຸດໃນພາກພືູ້ນລຸມ
(After Trafficking: Experiences and Challenges in the (Re)integration of Trafficked Persons in the
ູ່ ແມນ
ູ່ າຂອງ
Greater Mekong Sub-region). Bangkok: UNIAP and NEXUS Institute. ທູ່ ມຢູໃູ່ ນເວັບໄຊດງູ່ ັ ຕູ່ ໄປນ:ູ້
http://www.nexusinstitute.net/publications/pdfs/After%20trafficking_Experiences%20and%20challenges%20in%20(Re)integration%2
0in%20the%20GMS.pdf
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ມະນຸດ, ໝາຍຄວາມວາູ່ ເຂົາເຈົາູ້ ບູ່ ໄດຮ
ູ້ ັບການບລິການ ໃນການເຂົູ້າເຖິງການຊວ
ູ່ ຍເຫືອ ໃນການຟືູ້ ນຟູ ແລະ ການສູ່ງົ ກ ັບ
ຄືນສູສ
ເງິນ
ູ່ ັງຄ ົມ. ຫາຍຄ ົນກຍ ັງບູ່ ຖືກການ ົດຕ ົວ ໃນປະເທດປາຍທາງ ແລະ ຖືກສູ່ງົ ກ ັບ ຫື ຫາທາງກ ັບບາູ້ ນ (ແລະຈາຍ)
ູ່
ຕ ົນເອງ, ທາູ້ ຍສຸດຕອ
າູ່ ກ ັບບາູ້ ນ ຂອງຕ ົນດວ
ູ້ ງເປັນໜູ້ ຍອ
ູ້ ນການຈາຍຄ
ູ່
ູ້ ຍເງິນຕ ົນເອງ. ບາງຄ ົນຖືກການ ົດຕ ົວ ວາູ່ ເປັນຜູູ້
ຖືກເຄາະຮາູ້ ຍຈາການຄາູ້ ມະນຸດ ແລະ ຖືກຊວ
ູ່ ຍເຫືອໃຫກ
ູ້ ັບບາູ້ ນ ແຕໄູ່ ດປ
ູ້ ະເຊນກ ັບບ ັນຫາຫາຍຢາູ່ ງ ຢູໃູ່ ນຄອບຄ ົວ ແລະ
ສ ັງຄ ົມຂອງເຂົາເຈົາູ້ ເຮັດໃຫກ
ູ້ ານກ ັບຄືນບາູ້ ນ ມຄວາມຫຍຸງູ້ ຍາກກວາູ່ ເກົູ່ າ ບາງເທືູ່ ອກູ່ ນາໄປສູູ່ ການໜອອກຈາກບາູ້ ນອກ
ຄງ.
ັ ູ້

ຜູທ
ູ້ ູ່ ຖືກຄາູ້ ມະນຸດບາງຄ ົນ

ໄດຮ
ູ້ ັບການຊວ
ູ່ ຍເຫືອບາງຮູບແບບ

ແຕບ
ູ່ ູ່ ຄ ົບທຸກຮູບແບບຂອງການຊວ
ູ່ ຍເຫືອ

ຕາມທູ່

ຕອ
ູ້ ງການ (ທູ່ ຈາເປັນຕອ
ູ້ ງໄດຮ
ູ້ ັບ) ເພືູ່ ອທູ່ ຈະສາມາດຍາູ້ ຍເຂົາເຈົາູ້ ອອກຈາກບອ
ູ່ ນທູ່ ເຂົາເຈົາູ້ ມປະສ ົບການຖືກຄາູ້ ມະນຸດ
ແລະ ປະສ ົບຜ ົນສາເລັ ດໃນການສູ່ງົ ກ ັບຄືນຫາສ ັງຄ ົມ. ແລະ ມຜູທ
ູ້ ູ່ ຖືກຄາູ້ ມະນຸດບາງຄ ົນ ປະຕິເສດການຊວ
ູ່ ຍເຫືອ ຍອ
ູ້ ນ
ຂອງການຊວ
ູ່ ຍເຫືອທູ່ ມນນັ ູ້ ຍ ັງບູ່ ແມນສິູ່
ູ່ ງທູ່ ຈາເປັນ ແລະ

ຍ ັງບູ່ ແມນຄວາມຕ
ອ
ູ່
ູ້ ງການຂອງເຂົາເຈົາູ້ . ມຄວາມເຂົູ້າໃຈຕູ່

ຄວາມຫາກຫາຍ ແລະ ຄວາມສະລ ັບສ ັບຊອ
ູ້ ນ ຂອງເສັ ູ້ນທາງພາຍຫ ັງຈາກຖືກຄາູ້ ມະນຸດ ທູ່ ກຽູ່ ວຂອ
ູ້ ງກ ັບບ ັນຫາຫາຍຢາູ່ ງ
ແລະ ມຄວາມຫຍຸງູ້ ຍາກສ ັບສ ົນ ມຄວາມສາຄ ັນ ແລະ ຈາເປັນທູ່ ສຸດ ໃນເວລາສູ່ງົ ຜູຖ
ື ເຄາະຮາູ້ ຍຈາກການຄາູ້ ມະນຸດກ ັບ
ູ້ ກ
ູ້
ຄືນສູສ
ູ່ ັງຄ ົມ ໃນບ ັນດາປະເທດລຸມ
ູ່ ແມນ
ູ່ າຂອງ.

ມ ັນຍ ັງສະແດງໃຫເູ້ ຫັ ນທັງ ຈຸດແຂງ ແລະ ຈຸດອອ
ູ່ ນ ຂອງກ ົນໄກ ແລະ

ຂະບວນການກ ັບຄືນສູສ
ູ່ ັງຄ ົມ ຊອກຫາຫ ົນທາງທູ່ ດ ແລະ ສາມາດປະຕິບ ັດໄດ ູ້ ຫື ມການເວົູ້າເຖິງບ ັນຫາຕາູ່ ງໆໄດ.ູ້
ູ້ ນ ູ້ ແມນໄດ
ປູ້ ມຄູມ
ອ
ູ່ ເື ຫັມ
ູ່
ູ້ ງໃສຜ
ູ່ ົນຂອງການສາຫວດຂອງ: ຫງັ ຈາກຖືກຄາູ້ ມະນຸດ: ປະສ ົບປະການ ແລະຄວາມທາ
ູ້

ູ້
ທາຍໃນການສູ່ງົ ກ ັບຄືນສູສ
ື ເຄາະຮາູ້ ຍຈາກການຄາູ້ ມະນຸດໃນພາກພືູ້ນລຸມ
ູ່ ັງຄ ົມຂອງຜູຖ
ູ້ ກ
ູ່ ແມນ
ູ່ າຂອງ

(After

trafficking: Experiences and challenges in the (re)integration of trafficked persons in the Greater
Mekong Sub-Region), ແລະດງເອົ າປະສ ົບການ ແລະ ຄວາມຄິດເຫັ ນຈາກ ຜູຖ
ື ເຄາະຮາູ້ ຍຈາກການຄາູ້ ມະນຸດ
ູ້ ກ
ຫາຍກວາູ່ 250 ຄ ົນ ໃນທົູ່ ວພາກພືູ້ນ. ປູ້ ມຄູມ
ື ູ້ ຍ ັງເວົູ້າເຖິງຕ ົວຢາູ່ ງດາູ້ ນບວກຫາຍຢາູ່ ງ ແລະຄວາມສາເລັ ດໃນການສູ່ງົ ຜູູ້
ູ່ ນ
ຖືກຄາູ້ ມະນຸດກ ັບຄືນສູສ
ູ່ ັງຄ ົມ ໃນຮູບແບບທູ່ ແຕກຕາູ່ ງກ ັນ ແລະ ໃນປະເທດທູ່ ແຕກຕາູ່ ງກ ັນທົູ່ວພາກພືູ້ນ. ປູ້ ມເຫັ ູ້ມນ ູ້ ຍ ັງ
ສະເໜສິູ່ ງທາູ້ ທາຍ ທູ່ ຜູຖ
ື ຄາູ້ ມະນຸດໄດປ
ູ້ ກ
ູ້ ະເຊນ ໃນເວລາທູ່ ເຂົາເຈົາູ້ ຍາູ້ ຍອອກຈາກບອ
ູ່ ນທູ່ ເຂົາເຈົາູ້ ຖືກຂູດຮດ, ລວມທັງສິູ່ ງ
ທູ່ ເຂົາເຈົາູ້ ສະເໜ ສິູ່ ງທູ່ ສາມາດເຮັດໄດໃູ້ ນອະນາຄ ົດ ເພືູ່ ອເຮັດໃຫກ
ູ້ ານສະໜ ັບສະໜູນການຟືູ້ ນຟູ ແລະ ການສູ່ງົ ກ ັບຄືນສູູ່
ູ້ ກວາູ່ ເກົູ່ າ. ຍອ
ສ ັງຄ ົມ ຂອງຜູຖ
ື ຄາູ້ ມະນຸດໃຫດ
ູ້ ກ
ູ້ ຂນ
ູ້ ນຄວາມສາຄ ັນດງູ່ ັ ກາູ່ ວ, ປູ້ ມຄູມ
ູ່ ເື ຫັ ູ້ມນ ູ້ ມລາຍລະອຽດຕາູ່ ງໆ ທູ່ ເປັນ
ຈຸດອາູ້ ງອງໃນການກວດສອບຄືນ ເພືູ່ ອປັບປຸງວຽກງານ ດາູ້ ນນະໂຍບາຍ ແຜນງານ ແລະ ໂຄງການກບຄື
ັ ນສູສ
ູ່ ັງຄ ົມຕ ົວ
ຈິງ.

ູ້ ນ
ູ້
ປູ້ ມຄູມ
ງູ່ ຂມ
ູ ຕ ົວຈິງສາລ ັບຜູໃູ້ ຫບ
(ແລະໜວ
ູ່ ເື ຫັ ູ້ມນ ູ້ ແມນແຫ
ູ່
ູ້ ລິການ ໃນພາກພືູ້ນລຸມ
ູ່ ແມນ
ູ່ າຂອງ
ູ່ ຍງານອືູ່ ນໆ), ເພືູ່ ອ

ຊວ
ື ເຄາະຮາູ້ ຍຈາກການຄາູ້ ມະນຸດ. ມ ັນຍ ັງ
ູ່ ຍໃຫມ
ູ້ ການປັບປຸງນະໂຍບາຍ ແລະ ໂຄງການການກ ັບຄືນສູສ
ູ່ ັງຄ ົມ ຂອງຜູຖ
ູ້ ກ
ມປະໂຫຍດສາລ ັບຜູໃູ້ ຫທ
ແລະ ໃຫທ
ູ້ ນ ແລະ ຜູອ
ູ້ ອກນະໂຍບາຍ ໃນການໃຈແຍກ
ູ້
ູ້ ນຊວ
ູ່ ຍເຫືອໂຄງການ ທູ່ ສາມາດຈ ັດ
ຕງປະຕິ
ບ ັດໄດ ູ້ ໃນຂ ົງເຂດວຽກງານການກ ັບຄືນສູສ
ັ ູ້
ື ເຄາະຮາູ້ ຍຈາກການຄາູ້ ມະນຸດ.
ູ່ ັງຄ ົມ ຂອງຜູຖ
ູ້ ກ
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2. ກຽູ່ ວກ ັບປູ້ ມຄູມ
ູ່ ເື ຫັູ້ມນ ູ້
2.1 ແມນຫຍ
ັງ?
ູ່
ູ້ ນ ູ້ ແມນໄດ
ປູ້ ມຄູມ
ອ
ູ່ ເື ຫັມ
ູ່
ູ້ ງໃສ ູ່ ຜ ົນຂອງການສາຫວດ ດາູ້ ນການກ ັບຄືນສູສ
ູ່ ັງຄ ົມຂອງພາກພືູ້ນ, ຫ ົວຂູ້ ຫ ັງຈາກຖືກຄາູ້
ມະນຸດ: ປະສ ົບປະການ ແລະຄວາມທາູ້ ທາຍໃນການສູ່ງົ ກ ັບຄືນສູສ
ື ເຄາະຮາູ້ ຍຈາກການຄາູ້ ມະນຸດໃນພາກ
ູ່ ັງຄ ົມຂອງຜູຖ
ູ້ ກ
ູ້
ພືູ້ນລຸມ
(After trafficking: Experiences and challenges in the (re)integration of trafficked
ູ່ ແມນ
ູ່ າຂອງ

persons in the GMS). ການສາຫວດໄດຊ
ູ້ ອກຫາປະສ ົບການຊວິດຕ ົວຈິງ ແລະ ຄວາມຕອ
ູ້ ງການຂອງ ຜູຊ
ູ້ າຍ,
ູ້
ແມຍິ
ຜູທ
ູ່ ງ ແລະ ເດັກນອ
ູ້ ຍ ຫາຍກວາູ່ 250 ຄ ົນ ຈາກຫ ົກປະເທດລຸມ
ູ່ ແມນ
ູ່ າຂອງ
ູ້ ູ່ ຖືກຂູດຮດດາູ້ ນເພດ, ດາູ້ ນແຮງງານ,
ບ ັງຄ ັບໃຫເູ້ ປັນຂທານ ແລະ ບ ັງຄ ັບໃຫແ
ູ້ ຕງູ່ ງານ ຍອ
ູ້ ນເຂົາເຈົາູ້ ພວມຟືູ້ ນຟູ ແລະພາຊວິດກາູ້ ວໄປທາງໜາູ້ ຫ ັງຈາກການ
ຖືກຄາູ້ ມະນຸດ. ຈຸດປະສ ົງຂອງການສາຫວດນ ູ້ ແມນເພືູ່
ອເຂົູ້າໃຈປະສ ົບການ ຂອງການກ ັບຄືນສູສ
ື ຄາູ້ ມະນຸດ
ູ່
ູ່ ັງຄ ົມຂອງຜູຖ
ູ້ ກ
ູ້
ຂອງແຕລ
– ອ ັນໃດເປັນດາູ້ ນບວກ, ອ ັນໃດບູ່ ປະສ ົບຜ ົນສາເລັ ດ ແລະ
ູ່ ະຄ ົນ ໃນແຕລ
ູ່ ະປະເທດໃນພາກພືູ້ນລຸມ
ູ່ ແມນ
ູ່ າຂອງ
ູ້ ອ ັນໃດທູ່ ເປັນບ ັນຫາ.3
ອ ັນໃດສາມາດເຮັດໄດ ູ້ ໃນອະນາຄ ົດ ເພືູ່ ອເຮັດຄືນສິູ່ ງທູ່ ດ ແລະ ຫກເວັນ
ູ້ ນ ູ້
ປູ້ ມຄູມ
ູ່ ເື ຫັມ

ໄດພ
ູ້ ັດທະນາມາເພືູ່ອແລກປຽູ່ ນ

ຜ ົນໄດຮ
ູ້ ັບຕາູ່ ງໆ

ກຽູ່ ວກ ັບການຊວ
ູ່ ຍເຫືອທູ່ ຈາເປັນ

ແລະແຕກຕາູ່ ງກ ັນ

ຂອງຜູຖ
ື ເຄາະຮາູ້ ຍຈາກການຄາູ້ ມະນຸດ ກ ັບຜູອ
ູ້ ກ
ູ້ ອກນະໂຍບາຍ ແລະ ຜູສ
ູ້ ະໜອງການບລິການ ຜູທ
ູ້ ູ່ ອາດຈະບູ່ ມເວລາ ຫື
ໂອກາດ ໄດອ
ົ . ຜ ົນສະຫຸ ບ ແລະ ຜ ົນໄດຮ
ົ – ລວມມ: ການຊວ
ູ້ າູ່ ນຜ ົນຂອງການສາຫວດທັງໝດ
ູ້ ັບທັງໝດ
ູ່ ຍເຫືອຈາເປັນທູ່
ການ ົດ ໂດຍຜູຖ
ື ເຄາະຮາູ້ ຍຈາກການຄາູ້ ມະນຸດ ແລະ ສິູ່ ງທາູ້ ທາຍຫ ັກ ທູ່ ເຂົາເຈົາູ້ ໄດປ
ູ້ ກ
ູ້ ະເຊນ ໃນເວລາໃຫກ
ູ້ ານບລິການ
ກ ັບຄືນສູສ
ູ່ ັງຄ ົມໃນແຕລ
ູ່ ະຮູບແບບ – ແລະ ສາູ້ ງຈຸດອາູ້ ງອງໃນການກວດສອບຄືນແຕລ
ູ່ ະຂ ົງເຂດຂອງການບລິການ ເພືູ່ ອ
ເປັນທິດທາງໃຫແ
ູ້ ກ ູ່ ຜູອ
ູ້ ອກນະໂຍບາຍ ແລະ

ຜູຂ
ູ້ ຽນໂຄງການວາູ່ ຈະໃຫກ
ູ້ ານບລິການທູ່ ມຄຸນນະພາບສູງໄດແ
ູ້ ນວໃດ

ລວມທັງ ການພິຈາລະນາສະເພາະ ໃນກລະນຂອງເດັກນອ
ື າຄ ັນນ ູ້ ຈະເປັນທິດນາທາງທູ່ ມປະໂຫຍດ ໃຫສ
ູ້ ຍ. ປູ້ ມຄູມ
ູ່ ສ
ູ້ ະ
ຖາບ ັນ ແລະ ອ ົງການ ຈ ັດຕງຕ
ບ ັດໂຄງການ ຫາວິທຊວ
ັ ູ້ າູ່ ງໆ ສາມາດອອກແບບ, ຈ ັດຕງປະຕິ
ັ ູ້
ູ່ ຍເຫືອເຂົາເຈົາູ້ ໄດ.ູ້
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ການສກສາດງູ່ ັ ກາູ່ ວໄດອ
ື ເຄາະຮາູ້ ຍຈາກການຄາູ້ ມະນຸດ ກຽູ່ ວຂອ
ູ້ ງໃສກ
ູ່ ານສາພາດກ ັບ 252 ຜູຖ
ູ້ ກ
ູ້ ງກ ັບປະສ ົບການກ ັບບາູ້ ນຄືນຂອງເຂົາເຈົູ້າ, ເຊິູ່ ງມ

ທ ັງ ຜ ົນສາເລັ ດ ແລະ ສິູ່ ງທາູ້ ທາຍ, ແລະແຜນການ ແລະ ຄວາມປາຖະໜາໃນອະນາຄ ົດ. ການສກສາທ ັງໝດ
ົ ແມນມ
ູ່ ຢູໃູ່ ນບ ົດສະຫຸ ບສ ັງລວມ, ເຊິູ່ ງ
ໄດພ
ູ້ ິມເປັນພາສາ ອ ັງກິດ, ມຽນມາ, ຈນ, ກາປູເຈຍ, ລາວ, ໄທ ແລະ ຫວຽດນາມ. ສາມາດເບິູ່ ງໄດ:ູ້ Surtees, R. (2013) ຫ ັງຈາກຖືກຄາູ້ ມະນຸດ:
ູ້
ປະສ ົບປະການ ແລະຄວາມທາູ້ ທາຍໃນການສູ່ງົ ກ ັບຄືນສູສ
(After
ື ເຄາະຮາູ້ ຍຈາກການຄາູ້ ມະນຸດໃນພາກພືູ້ນລຸມ
ູ່ ັງຄ ົມຂອງຜູຖ
ູ້ ກ
ູ່ ແມນ
ູ່ າຂອງ
Trafficking: Experiences and Challenges in the (Re)integration of Trafficked Persons in the Greater Mekong Sub-region, Executive
Summary). Bangkok: UNIAP and NEXUS Institute. ທູ່ ມຢູໃູ່ ນເວັບໄຊດງູ່ ັ ຕູ່ ໄປນ:ູ້ http://www.nexusinstitute.net/publications/.
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2.2 ເຮັດເພືູ່ອໃຜ?
ູ້ ນ ູ້ ແມນ
ປູ້ ມຄູມ
ູ່ ເື ຫັມ
ູ່ ສະເພາະສາລ ັບ ຜູສ
ູ້ ະໜອງການບລິການ
ບລິຫານໂຄງການກ ັບຄືນສູສ
ູ່ ັງຄ ົມ
ຊວ
ູ່ ຍເຫືອສ ັງຄ ົມ,

ູ້
ໃນປະເທດລຸມ
ູ່ ແມນ
ູ່ າຂອງ.

ຊຽູ່ ວຊານດາູ້ ນຈິດຕະວິທະຍາ

ແລະ

ເຊິູ່ ງເປັນຜູອ
ບ ັດວຽກງານ ແລະຜູູ້
ັ ູ້
ູ້ ອກແບບ, ຜູຈ
ູ້ ັດຕງປະຕິ
ູ້ ວມມ
ໃນນລ

ຜູໃູ້ ຫຄ
ູ້ າປກສາ,

ພະນ ັກງານເຮັດວຽກທາງສ ັງຄ ົມ
ພະນ ັກງານແພດ,

ນ ັກກ ົດໝາຍ

ແລະ
ແລະ

ພະນ ັກງານດາູ້ ນກ ົດໝາຍ, ຜູສ
ິ ສອນ ແລະ ຄູຝກອ ົບຮ ົມ, ພະນ ັກງານບລິຫານ, ຊຽູ່ ວຊານດາູ້ ນການສາູ້ ງລາຍໄດ,ູ້ ຜູູ້
ູ້ ດ
ບລິຫານ ແລະ ອືູ່ ນໆ.4
ູ້ ນ ູ້ ສາມາດ ເອົ າໄປນາໃຊໂູ້ ດຍ ຜູສ
ປູ້ ມຄູມ
ູ່ ເື ຫັມ
ູ້ ະໜອງການບລິການ ໃນບ ັນດາປະເທດ ແລະ ພາກພືູ້ນອືູ່ ນນາ ເພືູ່ ອເຮັດ
ູ້ ແຂງຂນ
ູ້ , ແລະເປັນໄປຕາມຄວາມສ ົນໃຈ ແລະ ປະສ ົບການຂອງຜູຖ
ໃຫກ
ື ຄາູ້ ມະນຸດ.
ູ້ ານກ ັບຄືນສູສ
ູ່ ັງຄ ົມເຂັມ
ູ້ ກ
ູ້ ນ ູ້ ຍ ັງມປະໂຫຍດຫາຍສາລ ັບ ຜູອ
ປູ້ ມຄູມ
ູ່ ເື ຫັມ
ູ້ ອກນະໂຍບາຍ ເພືູ່ ອອອກຮາູ່ ງນະໂຍບາຍການປະຕິບ ັດຕ ົວຈິງໄດ ູ້ ທູ່ ສາມາດ
ສາູ້ ງສະຖາບ ັນ ຂອງການກ ັບຄືນສູສ
ູ່ ັງຄ ົມທູ່ ປະສ ົບຜ ົນສາເລັ ດ, ມການພິຈາລະນາວາູ່ ມຄວາມຈາເປັນຕອ
ູ້ ງປຽູ່ ນແປງ ຫື
ປັບປຸງດາູ້ ນໃດ ເພືູ່ ອຕອບສະໜອງກ ັບບ ັນຫາການກ ັບຄືນສູສ
ູ່ ັງຄ ົມ ໃນປະເທດຂອງເຂົາເຈົາູ້ (ແລະໃນພາກພືູ້ນ) ໄດ ູ້ ແລະ
ູ້ ກວາູ່ ເກົູ່ າ ໂດຍສະເພາະແມນກ
ສາມາດເຮັດວິທໃດໃຫນ
ູ້ ະໂຍບາຍ ແລະຮາູ່ ງຫ ັກການດຂນ
ູ່ ຽູ່ ວຂອ
ູ້ ງກ ັບ ການກ ັບຄືນສູສ
ູ່ ັງຄ ົມ
ຂອງຜູຖ
ື ເຄາະຮາູ້ ຍ.
ູ້ ກ
ູ້ ປະໂຫຍດ ໃນການເຂົູ້າໃຈ ກຽູ່ ວກ ັບການກ ັບຄືນສູສ
ູ້ ນມ
ຜູສ
ູ້ ະໜອງທນ ອາດພ ົບວາູ່ ປູ້ ມຄູມ
ູ່ ເື ຫັມ
ູ່ ັງຄ ົມທູ່ ປະສ ົບຜ ົນສາເລັ ດ
ແລະ

ສາມາດເປັນທິດນາໄດຄ
ື ນວໃດ
ູ້ ແ

ເພືູ່ ອໃຫທ
ູ້ ນທູ່ ມປະສິດທິພາບ

ສາມາດຕິດຕາມກວດກາ

ທັງໂຄງການ

ແລະ

ນະໂຍບາຍ ຂອງການກ ັບຄືນສູສ
ູ່ ັງຄ ົມໄດ.ູ້

ູ້ ບບໃດ?
2.3 ນາໃຊຄ
ູູ່ ເື ຫັ ູ້ມນແ
ູ້ ມ
ູ້ ໃນຫຍູ້ ດງູ່ ັ ລາຍລະອຽດລຸມ
ູ້ ນ ູ້ ໄດແ
ປູ້ ມຄູມ
ູ່ ເື ຫັມ
ູ້ ຍກອອກເປັນ ເຈັດ (07) ພາກ, ເຊິູ່ ງມເນືອ
ູ່ ນ:ູ້


ພາກທ 1. ພາກສະເໜ
ພາກສະເໜ ແລະ ຈຸດປະສ ົງ ຂອງປູ້ ມຄູມ
ູ່ ເື ຫັ ູ້ມນ.ູ້



ູ້ ນ ູ້
ພາກທ 2. ກຽູ່ ວກ ັບປູ້ ມຄູມ
ູ່ ເື ຫັມ
ການອະທິບາຍວາູ່ ປູ້ ມຄູມ
ັງ, ເພືູ່ ອໃຜ ແລະ ຈະໃຊແ
ູ່ ເື ຫັ ູ້ມນ ູ້ ແມນຫຍ
ູ່
ູ້ ນວໃດ.

4ຜູສະໜອງການບລິການ

ູ້

ໝາຍເຖິງ ອ ົງການ ທູ່ ໃຫກ
ື ເຄາະຮາູ້ ຍຈາກ
ູ້ ານບລິການ ໜູ່ ງ ຫື ຫາຍ ແບບ ຂອງການບລິການ ທູ່ ຕອ
ູ້ ງການໂດຍ ຜູຖ
ູ້ ກ

ການຄາູ້ ມະນຸດ. ລວມມທ ັງ ທູ່ ພກ
ັ ອາໄສ, ການເບິູ່ ງແຍງທາງການແພດ, ການຊວ
ູ່ ຍເຫືອດາູ້ ນກ ົດຫມາຍ, ການຊວ
ູ່ ຍເຫືອທາງຈິດຕະ ວິທະຍາ, ການ
ຊວ
ູ່ ຍເຫືອກ ັບຄືນບາູ້ ນ, ການໄກເູ່ ກຍ
ູ່ ຄອບຄ ົວ, ການຝກອ ົບຮ ົມວິຊາຊບ, ການບ ັນຈຸເຂົູ້າເຮັດວຽກ/ໂຄງການເສດຖະກິດ, ໂອກາດດາູ້ ນການສກສາ
ແລະ ຕິດຕາມກວດກາ ກລະນ. ຜູໃູ້ ຫກ
ູ້ ານບລິການ ອາດຈະ ແມນ
ູ່ ອ ົງການ NGO, GOS ແລະ IOS ແລະ ອາດຈະເປັນຜູູ້ ອຸທິດຕ ົນເຮັດວຽກ
ເພືູ່ ອຕາູ້ ນການຄາູ້ ມະນຸດ ຫື ອາດຈະເຮັດວຽກ ກຽູ່ ວກ ັບການຊວ
ົ ໄປ.
ູ່ ຍເຫືອສ ັງຄ ົມ ໂດຍທູ່ ວ
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ພາກທ 3. ກຽູ່ ວກ ັບການສາຫວດ ກຽູ່ ວກ ັບການກ ັບຄືນສູສ
ື ຄາູ້ ມະນຸດ
ູ່ ັງຄ ົມ ຂອງຜູຖ
ູ້ ກ
ເວົູ້າກຽູ່ ວກ ັບພາບລວມ ຂອງ ຫ ັງຈາກຖືກຄາູ້ ມະນຸດ (After trafficking), ການສາຫວດການກ ັບຄືນສູສ
ູ່ ັງຄ ົມ, ທູ່
ໄດສ
ູ້ າພາດ

ູ້
ຜູຖ
ແລະ ເປັນເອກະສານ ທູ່ ປູ້ ມຄູູ່
ື ເຄາະຮາູ້ ຍ ຫາຍກວາູ່ 250 ຄ ົນ ໃນປະເທດລຸມ
ູ້ ກ
ູ່ ແມນ
ູ່ າຂອງ

ູ້ ນໄູ້ ດອ
ມືເຫັມ
ູ້ ງໃສ.ູ່


ພາກທ 4. ຂອບຂອງການສ ົນທະນາ. ຄານິຍາມ ແລະ ແນວຄວາມຄິດ
ກວດກາຄືນວາູ່ ສິູ່ ງທູ່ ປະສ ົບຜ ົນສາເລັ ດ ຂອງການກ ັບຄືນສູສ
ື ເຄາະຮາູ້ ຍໄດ ູ້
ູ່ ັງຄ ົມ ແລະ ວິທການຕາູ່ ງໆ ທູ່ ຜູຖ
ູ້ ກ
ປະຕິບ ັດມາ, ພອ
ູ້ ມທັງປະສ ົບການຂອງການການ ົດຕ ົວ ແລະ ການຊວ
ູ່ ຍເຫືອຕາູ່ ງໆ ທູ່ ເຂົາເຈົາູ້ ໄດຮ
ູ້ ັບຜາູ່ ນມາ.
ມ ັນຍ ັງໄດເູ້ ວົູ້າເຖິງລາຍລະອຽດ ຂອງຜ ົນໄດຮ
ູ້ ັບຈາກການກ ັບຄືນສູສ
ູ່ ັງຄ ົມ ທູ່ ອາດປະສ ົບຜ ົນສາເລັ ດ ກູ່ ຄື ຮູບແບບ
ຕາູ່ ງໆ ຂອງການຊວ
ູ່ ຍເຫືອ (“ຂ ົງເຂດຂອງການບລິການ”) ທູ່ ອາດຈາເປັນ ທູ່ ຈະໄດສ
ູ້ ະໜ ັບສະໜູນ ໃນຂະບວນ
ການນ.ູ້



ພາກທ 5. ການສະໜ ັບສະໜູນ ການກ ັບຄືນສູສ
ູ່ ັງຄ ົມ ທູ່ ມຜ ົນສາເລັ ດ ແລະ ແບບຍືນຍ ົງ
ເວົູ້າເຖິງວາູ່ ມສິູ່ ງໃດແດທ
ູ່ ູ່ ກຽູ່ ວຂອງໃນການຊຸກຍູ ູ້ ໃຫມ
ູ້ ຄວາມສາເລັ ດໃນການກ ັບຄືນສູສ
ູ່ ັງຄ ົມ ຂອງຜູເູ້ ຄາະຮາູ້ ຍ
ຈາກການຄາູ້ ມະນຸດ,

ເຊິູ່ ງລວມມທັງ

ລາຍການກວດສອບລະອຽດ

ທູ່ ສາຄ ັນໃນການດາເນນໂຄງການ,

ນະໂຍບາຍ/ແຜນງານ ແລະ ການເຮັດວຽກກ ັບເດັກນອ
ູ້ ຍ. ຍ ັງເວົູ້າໄປເຖິງ ຄວາມແຕກຕາູ່ ງຂອງແຕລ
ູ່ ະຮູບແບບ
ຂອງການບລິການ ການກ ັບຄືນສູສ
ື ຄາູ້
ູ່ ັງຄ ົມ ເຊິູ່ ງເປັນສວ
ູ່ ນໜູ່ ງ ຂອງການສະໜ ັບສະໜູນທູ່ ຄ ົບຊຸດ ໃຫແ
ູ້ ກຜ
ູ່ ຖ
ູູ້ ກ
ມະນຸດ

ແລະ

ນນອາດແມ
ນສິູ່
ັ ູ້
ູ່ ງທູ່ ຕອ
ູ້ ງການຂອງເຂົາເຈົາູ້

ເພາະເຂົາເຈົາູ້ ຮ ັບຮູວ
ູ້ າູ່ ການກ ັບຄືນສູສ
ູ່ ັງຄ ົມ

ປະສ ົບ

ຜ ົນສາເລັ ດເປັນແນວໃດ. ແຕລ
ົ ສິບ “ເຂດການບລິການ” (ດງູ່ ັ ລາຍລະອຽດຕູ່ ໄປ
ູ່ ະເຂດການຊວ
ູ່ ຍເຫືອ ໃນທັງໝດ
ນ)ູ້ ແມນໄດ
ມ
ູ່
ູ້ ການປກສາຫາລືປະສ ົມປະສານກ ັນແຕລ
ູ່ ະອ ັນ. ແຕລ
ູ່ ະການບລິການໄດນ
ູ້ າສະເໜ ເຊັູ່ ນ: 1) ເຂດ
ການບລິການສະເພາະ ແລະ ການຊວ
ື ຄາູ້ ມະນຸດ ເປັນສວ
ູ່ ຍເຫືອທູ່ ຈາເປັນ ແລະ ຕອ
ູ້ ງການໂດຍຜູຖ
ູ້ ກ
ູ່ ນໜູ່ ງ ຂອງ
ການກ ັບຄືນສູສ
ູ່ ັງຄ ົມ (ລວມມ: ບ ັນຫາສະເພາະ ທູ່ ກຽູ່ ວຂອ
ູ້ ງກ ັບການກ ັບຄືນສູສ
ູ່ ັງຄ ົມ ຂອງເດັກນອ
ູ້ ຍທູ່ ຖືກຄາູ້
ູ້
ມະນຸດ); 2) ສິູ່ ງໃດທູ່ ຜູຖ
ເູ້ ວົູ້າເຖິງສາລ ັບເຂົາເຈົາູ້ , ແມນບ
ື ຄາູ້ ມະນຸດໃນປະເທດລຸມ
ູ້ ກ
ູ່ ແມນ
ູ່ າຂອງໄດ
ູ່ ັນຫາ ແລະ
ູ້ ວມມທັງ ກລະນສກສາ ເພືູ່ ອສະແດງໃຫເູ້ ຫັ ນ ຮູບແບບຕາູ່ ງໆຂອງ
ສິູ່ ງທາູ້ ທາຍ ໃນການບລິການທັງໝດ
ົ , ໃນນລ
ສິູ່ ງທາູ້ ທາຍ ຂອງເຂົາເຈົາູ້ ; ແລະ 3) ລາຍການກວດສອບຄືນຂອງໂຄງການ, ນະໂຍບາຍ/ແຜນງານ ແລະ ການ
ເຮັດວຽກກ ັບເດັກນອ
ູ້ ຍ.
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ຂອບເຂດການຊວ
ູ່ ຍເຫືອທ #1. ການມບາູ້ ນ, ການເບິູ່ ງແຍງດູແລ ແລະ ມບອ
ູ່ ນພ ັກພາອາໄສ
ຂອບເຂດການຊວ
ູ່ ຍເຫືອທ #2. ການຊວ
ູ່ ຍເຫືອທາງດາູ້ ນການແພດ
ຂອບເຂດການຊວ
ູ່ ຍເຫືອທ #3. ຊຸກຍູ ູ້ ແລະໃຫຄ
ູ້ າປກສາ ທາງດາູ້ ນຈິດໃຈ (ຈິດຕະວິທະຍາ)
ຂອບເຂດການຊວ
ູ່ ຍເຫືອທ #4. ການສກສາ ແລະ ທັກສະຊວິດ
ຂອບເຂດການຊວ
ູ່ ຍເຫືອທ #5. ໂຄງການສາູ້ ງຄວາມເຂົູ້ມແຂງດາູ້ ນເສດຖະກິດ
ຂອບເຂດການຊວ
ູ່ ຍເຫືອທ #6. ຊຸກຍູກ
ູ້ ານບລິຫານ
ຂອບເຂດການຊວ
ູ່ ຍເຫືອທ #7. ການຊວ
ູ່ ຍເຫືອທາງດາູ້ ນກ ົດໝາຍ ແລະການ ຊຸກຍູ ູ້
ຂອບເຂດການຊວ
ູ່ ຍເຫືອທ #8. ການປະເມນຜ ົນຄວາມປອດໄພ ແລະ ຄວາມສະຫງ ົບ
ຂອບເຂດການຊວ
ູ່ ຍເຫືອທ #9. ການຊວ
ູ່ ຍເຫືອຄອບຄ ົວ, ການໄກເູ່ ກຍ
ູ່ ແລະ ໃຫຄ
ູ້ າປກສາ
ຂອບເຂດການຊວ
ູ່ ຍເຫືອທ #10. ການບລິຫານກລະນ


ພາກທ 6. ສະຫຸ ບ
ພາກນ ູ້ ເປັນພາກສະຫຸ ບຫຍູ້ ຂອງປູ້ ມຄູມ
ື ອງການກ ັບຄືນສູສ
ູ່ ຂ
ູ່ ັງຄ ົມ.



ູ້ ນ
ູ້ ນ
ພາກທ 7. ແຫງູ່ ຂມ
ູ , ການຄ ົນຄວາູ້ ສາຫວດ ແລະ ຂມ
ູ ເພູ່ ມເຕມ
ູ້ ະກອບມລາຍການຕາູ່ ງໆ (ແຕຍ
ູ້ ນ
ພາກນປ
ູ ໄດຈ
ູ່ ັງບູ່ ທັນຄ ົບຖວ
ູ້ ນ) ຂອງແຫງູ່ ຂມ
ູ້ າກຕ ົວຈິງ ແລະໄດຈ
ູ້ າກຜ ົນການ
ສາຫວດ ຂອງຫາຍບ ັນຫາ ທູ່ ກຽູ່ ວຂອ
ູ້ ງກ ັບການກ ັບຄືນສູສ
ູ່ ັງຄ ົມ. ລວມມທັງ ເຄືູ່ ອງມືທູ່ ໃຊໃູ້ ນການລ ົງປະຕິບ ັດຕ ົວ
ູ້ ນ
ຈິງ (ເຊັູ່ ນ: ປູ້ ມຄູມ
ູ
ູ່ ,ື ປູ້ ມແບບຢາູ່ ງ ແລະ ທິດທາງ) ມທັງ ຜ ົນຂອງການສາຫວດຕາູ່ ງໆ. ລາຍລະອຽດຂອງຂມ
ູ້ ນ
ທັງໝດ
ແ
ູ ຂອງການປົກປູ້ອງເດັກ, ຫ ັກການຈ ັນຍາ
ົ ນ ູ້ ແມນໄດ
ູ່
ູ້ ບງູ່ ອອກເປັນ ເຂດຂອງການບລິການ ແລະ ຂມ
ບ ັນ ແລະ ອືູ່ ນໆອກ ທູ່ ຄວນຈະພິຈາລະນາ ໃນການສະໜ ັບສະໜູນ ການກ ັບຄືນສູສ
ູ່ ັງຄ ົມ ທູ່ ປະສ ົບຜ ົນສາເລັ ດ
ແລະ ຍືນຍ ົງ.
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3.

ການຄນຄ
ົູ້ ວ
ູ້ າ

ກຽູ່ ວກ ັບການກ ັບຄືນສູສ
ູ່ ັງຄ ົມ

ຂອງຜູຖ
ື ຄາູ້ ມະນຸດ.
ູ້ ກ

5
ພວກເຮົາໄດລ
ູ້ ົມກ ັບໃຜ; ພວກເຮົາໄດເູ້ ວົູ້າກຽູ່ ວກ ັບຫຍ ັງ.

3.1 ພວກເຮົາໄດລ
ູ້ ົມກ ັບໃຜ
ການສາຫວດທູ່ ໄດອ
ູ້ ງໃສ ູ່ ແລະ ເປັນພືູ້ນຖານຂອງປູ້ ມຄູມ
ູ່ ເື ຫັ ູ້ມນ ູ້ ຫ ັງຈາກຖືກຄາູ້ ມະນຸດ: ປະສ ົບປະການ ແລະຄວາມທາູ້
ູ້
ທາຍໃນການສູ່ງົ ກ ັບຄືນສູສ
(After Trafficking:
ື ເຄາະຮາູ້ ຍຈາກການຄາູ້ ມະນຸດໃນພາກພືູ້ນລຸມ
ູ່ ັງຄ ົມຂອງຜູຖ
ູ້ ກ
ູ່ ແມນ
ູ່ າຂອງ

Experiences and Challenges in the (Re)integration of Trafficked Persons in the Greater Mekong
ູ້
Sub-region) ໄດມ
(ກາປູເຈຍ, ຈນ, ສປປ ລາວ, ມຽນມາ, ໄທ ແລະ
ູ້ ການສາຫວດໃນ ຫ ົກປະເທດ ລຸມ
ູ່ ແມນ
ູ່ າຂອງ
ຫວຽດນາມ). ມການສາພາດອາດດ
ິ ຜູຖ
ື ເຄາະຮາູ້ ຍ ຈາກການຄາູ້ ມະນຸດ ຈານວນ 252 ຄ ົນ (VoTs) ທູ່ ມຄວາມແຕກ
ູ້ ກ
ຕາູ່ ງກ ັນທາງດາູ້ ນ ອາຍຸ, ເພດ, ສ ັນຊາດ, ຊ ົນເຜົູ່ າ, ຮູບແບບຂອງການຖືກຄາູ້ ມະນຸດ, ປະເທດປາຍທາງ ແລະ ພວມຢູໃູ່ ນ
ຂນຕອນ
ຂອງການກ ັບຄືນສູສ
ັ ູ້
ູ່ ັງຄ ົມ ທູ່ ແຕກຕາູ່ ງກ ັນ, ຢູໃູ່ ນປະເທດຂອງເຂົາເຈົາູ້ ຫື ຢູປ
ູ່ ະເທດອືູ່ ນ. ຕ ົວຢາູ່ ງຂອງຜູຕ
ູ້ ອບ
ສາພາດ ມຄວາມຫາກຫາຍ (ຍອ
ູ້ ນມຄວາມຫາກຫາຍ ແລະ ມປະສ ົບການທູ່ ແຕກຕາູ່ ງກ ັນ ຂອງເຂົາເຈົາູ້ ພາຍຫ ັງຈາກຖືກ
ຄາູ້ ມະນຸດແລວ
ູ້ ) ເຮັດໃຫພ
ູ້ ວກເຮົາໄດຮ
ູ້ ັບຮູູ້ ກຽູ່ ວກ ັບປະສ ົບການ ແລະ ຄວາມຕອ
ູ້ ງການອ ັນໃຫຍຫ
ູ່ ວງ ຂອງການກ ັບຄືນສູູ່
ສ ັງຄ ົມ. ພວກເຮົາຍ ັງໄດແ
ູູ້ າຍລະອຽດ ແລະ ເຂົູ້າໃຈໃຫ ູ້
ູ້ ຍກຕ ົວຢາູ່ ງຈາກ ການສາພາດແບບລ ົງເລິກ, ເພືູ່ ອເບິູ່ ງໃຫຮ
ູ້ ລ
ເລິກເຊິູ່ ງລະອຽດ ກຽູ່ ວກ ັບປະສ ົບການທູ່ ແຕກຕາູ່ ງກ ັນ ຂອງເຂົາເຈົາູ້ .

ກຽູ່ ວກ ັບຜູຕ
ູ້ ອບສາພາດ
6
ພວກເຮົາໄດສ
ື ຄາູ້ ມະນຸດ ສູ່ (04) ກຸມ
ູ້ າພາດ ຜູຖ
ູ້ ກ
ູ່ , ເພືູ່ ອຮຽນຮູກ
ູ້ ຽູ່ ວກ ັບ ການການ ົດຕ ົວທູ່ ກວາູ້ ງຂວາງ ແລະປະສ ົບການ

ຂອງການຊວ
ື ເຄາະຮາູ້ ຍຈາກການຄາູ້ ມະນຸດ ຜູທ
ູ່ ຍເຫືອເຂົາເຈົາູ້ . ໝາຍຄວາມວາູ່ ການສາພາດຜູຖ
ູ້ ກ
ູ້ ູ່ : 1) ຖືກການ ົດຕ ົວ
ແລະຖືກຊວ
ື ຊວ
ູ່ ຍເຫືອ, 2) ຖືກການ ົດຕ ົວ ແລະ ຍ ັງບູ່ ໄດຖ
ູ້ ກ
ູ່ ຍເຫືອ, 3) ບູ່ ຖືກການ ົດຕ ົວ ແລະບູ່ ຖືກຊວ
ູ່ ຍເຫືອ, ແລະ 4)
ບູ່ ຖືກການ ົດຕ ົວ ແລະ ຖືກຊວ
ູ່ ຍເຫືອ. ແຕລ
ູ່ ະກຸມ
ູ່ ມ ລາຍລະອຽດດງູ່ ັ ຕູ່ ໄປນ.ູ້

5

ູ້ ນ
ສາລ ັບລາຍລະອຽດທ ັງໝ ົດ ກຽູ່ ວກ ັບວິທການສາຫວດ ແລະ ຂນຕອນການເກັ
ບຂມ
ູ , ກະລຸນາ ເບິູ່ ງໄດທ
ັ ູ້
ູ້ ູ່ : Surtees, R. (2013) ຫ ັງຈາກຖືກຄາູ້

ູ້
ມະນຸດ: ປະສ ົບປະການ ແລະຄວາມທາູ້ ທາຍໃນການສູ່ງົ ກ ັບຄືນສູສ
(After
ື ເຄາະຮາູ້ ຍຈາກການຄາູ້ ມະນຸດໃນພາກພືູ້ນລຸມ
ູ່ ັງຄ ົມຂອງຜູຖ
ູ້ ກ
ູ່ ແມນ
ູ່ າຂອງ

Trafficking: Experiences and Challenges in the (Re)integration of Trafficked Persons in the Greater Mekong Subregion). Bangkok: UNIAP and NEXUS Institute, pp. 28-38.
6

ການການ ົດຕ ົວ ແມນ
ທູ່ ຜູຖ
ັ ູ້
ື ເຄາະຮາູ້ ຍຈາກການຄາູ້ ມະນຸດ (VoT) ໄດຖ
ື ການ ົດຕ ົວວາູ່ ໄດເູ້ ປັນຜູຖ
ື "ຄາູ້ ມະນຸດ" ແທ.ູ້ ນເູ້ ປັນຂນັ ູ້
ູ່ ຂນຕອນ
ູ້ ກ
ູ້ ກ
ູ້ ກ

ຕອນ ການການ ົດຕ ົວແບບເປັນທາງການ ໂດຍ ຜູທ
ູ້ ູ່ ມສິດ/ອານາດ ໃນການການຕ ັດສິນໃຈ. ບາງປະເທດ ຍ ັງຮຽກຮອ
ູ້ ງ ໃຫມ
ູ້ ສິດອານາດຂອງ
ູ້ າຍຄວາມວາູ່ ຜູຖ
ລ ັດຖະບານ ໃນການສະໜອງ ສະຖານະພາບ ແບບເປັນທາງການ ໃຫຜ
ື ເຄາະຮາູ້ ຍ. ນໝ
ື ເຄາະຮາູ້ ຍ ອາດຈະຖືກການ ົດຕ ົວ
ູ້ ຖ
ູ້ ູ ກ
ູ້ ກ
ສະຖານະພາບຂອງຕ ົນ ແບບບູ່ ເປັນທາງການ ໂດຍ ອ ົງການ NGO ແຕ ູ່ ຖືກການ ົດຕ ົວ ສະຖານະພາບຂອງຕ ົນ ແບບເປັນທາງການ ໂດຍ
ລ ັດຖະບານ.
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7
ຕາະລາງທ #1. ພວກເຮົາໄດລ
ູ້ ົມກ ັບໃຜ. ມສູ່ ປະເພດ ຂອງ ຜູຕ
ູ້ ອບສາພາດ.

ບູ່ ຖືກການ ົດຕ ົວ

ຖືກການ ົດຕ ົວແລວ
ູ້
ຖືກຊວ
ູ່ ຍເຫືອ

ຜູໃູ້ ດ ທູ່ ຖືກການ ົດຕ ົວ ວາູ່ ເປັນຜູຖ
ື ເຄາະ ຜູໃູ້ ດ
ູ້ ກ

ທູ່ ຍ ັງບູ່ ທັນໄດຖ
ື ການ ົດຕ ົວ
ູ້ ກ

ວາູ່

ຮາູ້ ຍຈາກການຄາູ້ ມະນຸດ ໂດຍພາກສວ
ື ເຄາະຮາູ້ ຍຈາກການຄາູ້ ມະນຸດ
ູ່ ນທູ່ ເປັນຜູຖ
ູ້ ກ
ກຽູ່ ວຂອ
ູ້ ງ

ໃນການຕາູ້ ນການຄາູ້ ມະນຸດ ແຕໄູ່ ດຮ
ູ້ ັບການຊວ
ູ່ ຍເຫືອຢາູ່ ງເປັນທາງ

ແລະໄດຮ
ູ້ ັບການຊວ
ູ່ ຍເຫືອ

ໃນຂອບໂຄງ ການ,

ຮາູ່ ງການຕາູ້ ນການຄາູ້ ມະນຸດ
ໂດຍ

ຫາຍລະບ ົບ

(AT)

ບູ່ ວາູ່ ຈະເປັນການຊວ
ູ່ ຍເຫືອ

ຫື ການຕາູ້ ນການຄາູ້ ມະນຸດ

ຫື

ຈາກ

ພາຍໃນ

ທູ່ ໃຫກ
ູ້ ານຊວ
ູ່ ຍເຫືອ ໂຄງການຊວ
ູ່ ຍເຫືອສ ັງຄ ົມ.

ສ ັງຄ ົມທົູ່ວໄປ.
ບູ່ ຖືກຊວ
ູ່ ຍເຫືອ

ຜູຖ
ື ເຄາະຮາູ້ ຍຈາກການຄາູ້ ມະນຸດ ຜູທ
ູ້ ກ
ູ້ ູ່
ໄດຮ
ູ້ ັບການການ ົດຕ ົວທູ່ ຖືກຕອ
ູ້ ງ
ທັນໄດຮ
ູ້ ັບການຊວ
ູ່ ຍເຫືອ
ຮາູ່ ງວຽກງານ

ຜູຖ
ື ເຄາະຮາູ້ ຍຈາກການຄາູ້ ມະນຸດ ຜູທ
ູ້ ກ
ູ້ ູ່ ບູ່

ແຕຍ
ື ການ ົດຕ ົວ
ູ່ ັງບູ່ ໄດຖ
ູ້ ກ

ແລະ

ບູ່ ໄດຮ
ູ້ ັບການ

(ພາຍໃຕໂູ້ ຄງ ຊວ
ູ່ ຍເຫືອໃນຂ ົງເຂດວຽກງານການຕາູ້ ນ

ຂອງການຕາູ້ ນການຄາູ້ ການຄາູ້ ມະນຸດ ຫື ບູ່ ໄດຮ
ູ້ ັບການຊວ
ູ່ ຍເຫືອ

ມະນຸດ ຫື ວຽກງານຊວ
ູ່ ຍເຫືອທາງສ ັງຄ ົມ ໂດຍຜາູ່ ນ

ຜູໃູ້ ຫກ
ູ້ ານບລິການ

ທູ່ ບູ່ ແມນ
ູ່

ູ້ າດຈະປະກອບມ: 1) ຖືກກາ ການຄາູ້ ມະນຸດ.
ທົູ່ ວໄປ). ນອ
ນ ົດຕ ົວແລວ
ູ້

ແຕບ
ູ່ ູ່ ໄດຮ
ູ້ ັບການຊວ
ູ່ ຍເຫືອ

ຫື ຍ ັງບູ່ ທັນມການຊວ
ູ່ ຍເຫືອເທືູ່ ອ; 2) ຖືກ
ການ ົດຕ ົວແລວ
ູ້

ແຕບ
ູ່ ູ່ ຕອ
ູ້ ງການການ

ຊວ
ູ່ ຍເຫືອ; ແລະ 3) ຖືກການ ົດຕ ົວແລວ
ູ້
ແຕຕ
ູ່ ອບປະຕິເສດການຊວ
ູ່ ຍເຫືອ.
ເພດ, ອາຍຸ, ສ ັນຊາດ. ຜູຖ
ື ຄາູ້ ມະນຸດ ທູ່ ຖືກສາພາດໃນການສາຫວດຄງນ
ັ ູ້ ູ້ ມ: ແມຍິ
ູ້ ກ
ູ່ ງ, ຜູຊ
ູ້ າຍ, ຜູໃູ້ ຫຍ ູ່ ແລະ
ເດັກນອ
ູ້ ຍ. ເຂົາເຈົາູ້ ແມນ
ູ່ ຄ ົນໃນສ ັນຊາດໃດໜູ່ ງໃນຫ ົກປະເທດ ໃນພາກພືູ້ນນ ູ້ ລວມມ - ກາປູເຈຍ, ຈນ, ສປປ ລາວ,
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ໂຄງຮາູ່ ງວຽກງານຂາູ້ ງເທິງນນັ ູ້ ແມນຈຸ
ົູ້ ໃນການສາູ້ ງສ ັງເຂບແນວຄວາມຄິດ ເພືູ່ ອ ໃຫເູ້ ຂົູ້າເຖິງ ລະດ ັບກວາູ້ ງ ຂອງຜູຖ
ື ເຄາະຮາູ້ ຍຈາກ
ູ່ ດເລູ່ ມຕນ
ູ້ ກ

ູ້ ຂອງ ຊອ
ການຄາູ້ ມະນຸດ, ດງູ່ ັ ນນຈ
ັ ູ້ ູ່ ງເຮັດໃຫູ້ ສາມາດເຂົູ້າໃຈໄດກ
ູ້ ວ
ູ້ າງຂນ
ູ່ ງທາງໃນການສູ່ງົ ກ ັບຄືນສູສ
ູ່ ັງຄ ົມ ແລະ ຄວາມຕອ
ູ້ ງການ ການຊວ
ູ່ ຍເຫືອ
ເຂົາເຈົູ້າ. ຢາູ່ ງໃດກຕາມ, ປະເພດຂອງຜູຕ
ື ເຄາະຮາູ້ ຍຈາກການຄາູ້ ມະນຸດ ໄດຖ
ື ຈ ັດເຂົູ້າຢູໃູ່ ນຫາຍ
ູ້ ອບສາພາດ ບູ່ ໄດລ
ູ້ ວມຢູໃູ່ ນກຸມ
ູ່ ດຽວ ແລະຜູຖ
ູ້ ກ
ູ້ ກ
ປະເພດທູ່ ແຕກຕາູ່ ງກ ັນ ໃນຊວ
ູ່ ງໄລຍະດາລ ົງຊວິດຫ ັງຈາກຖືກຄາູ້ ມະນຸດ ຫື ກຽູ່ ວຂອ
ູ້ ງກ ັບຫາຍໆທາງເລືອກຂອງການຊວ
ູ່ ຍເຫືອ, ທູ່ ມຢູູ່ (ແລະ ບູ່ ທ ັນ
ມການຊວ
ື ເຄາະຮາູ້ ຍຈາກການຄາູ້ ມະນຸດຈານວນໜູ່ ງ ບູ່ ໄດຖ
ື ການ ົດຕ ົວ ແລະ ບູ່ ໄດຖ
ື ຊວ
ູ່ ຍເຫືອ). ຜູຖ
ູ້ ກ
ູ້ ກ
ູ້ ກ
ູ່ ຍເຫືອຢູປ
ູ່ ະເທດປາຍທາງ, ແຕເູ່ ຂົາເຈົູ້າຊາູ້
ພດ
ັ ໄດຖ
ື ການ ົດຕ ົວ ແລະ ໄດຮ
ື ເຄາະຮາູ້ ຍຈາກການຄາູ້ ມະນຸດຈານວນໜູ່ ງ ໄດຖ
ື
ູ້ ກ
ູ້ ັບການຊວ
ູ່ ຍເຫືອ ຈ ົນກວ
ູ່ າເວລາເຂົາເຈົາູ້ ກ ັບຄືນທອ
ູ້ ງຖິູ່ ນຕ ົນ. ຜູຖ
ູ້ ກ
ູ້ ກ
ການ ົດຕ ົວ ແລະ ໄດຖ
ື ຊວ
ື ເຄາະຮາູ້ ຍຈາກການຄາູ້
ູ້ ກ
ູ່ ຍເຫືອ ຢູຕ
ູ່ າູ່ ງປະເທດ, ແຕບ
ູ່ ູ່ ໄດຣ
ູ້ ັບການຊວ
ູ່ ຍເຫືອໃນເວລາເຂົາເຈົູ້າກ ັບຄືນທອ
ູ້ ງຖິູ່ ນຕ ົນ. ຜູຖ
ູ້ ກ
ມະນຸດ ອກຈານວນໜູ່ ງ ບູ່ ໄດຖ
ຸ ທາູ້ ຍເຂົາເຈົູ້າກູ່ ໄດຮ
ື ການ ົດຕ ົວ ແລະ/ຫື ໄດຮ
ູ້ ກ
ູ້ ັບການຊວ
ູ່ ຍເຫືອ ແຕສ
ູ່ ດ
ູ້ ັບການຊວ
ູ່ ຍເຫືອ.
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ມຽນມາ, ໄທ ແລະ ຫວຽດນາມ

– ເຖິງແນວໃດກູ່ ຕາມ, ຜູຖ
ື ສາພາດສວ
ູ້ ກ
ູ່ ນໃຫຍ ູ່ (82%) ມສ ັນຊາດ ມຽນມາ,

ຫວຽດນາມ ແລະ ກາປູເຈຍ.
ຕາະລາງທ #2: ສ ັງລວມການສາພາດ ຜູຖ
ື ເຄາະຮາູ້ ຍຈາກການຄາູ້ ມະນຸດ
ູ້ ກ
ຈານວນທັງໝດ
ົ ຂອງຜູຕ
ູ້ ອບສາພາດ

ມ 252 ຄ ົນ ທູ່ ເປັນຜູຖ
ື ເຄາະຮາູ້ ຍຈາກການຄາູ້ ມະນຸດ
ູ້ ກ

ເພດ

78 – ຜູຊ
ູ້ າຍ
174 – ແມຍິ
ູ່ ງ

ອາຍຸ (ໃນເວລາຖືກຄາູ້ ມະນຸດ)

145 – ຜູໃູ້ ຫຍ ູ່
107 – ເດັກນອ
ູ້ ຍ (ອາຍຸຕ ູ່າກວ
ູ່ າ 18 ປ ໃນເວລາຖືກຄາູ້
ມະນຸດ)8

ປະເທດຕນທາງ
ົູ້

62 – ກາປູເຈຍ
8 – ຈນ
28 – ສປປ ລາວ
79 – ມຽນມາ
9 – ໄທ
66 - ຫວຽດນາມ

ຊ ົນເຜົູ່ າ. ຜູຖ
ື ສາພາດ ມາຈາກຊ ົນເຜົູ່ າຂອງຄ ົນສວ
ູ້ ກ
ູ່ ນໃຫຍ ູ່ ແລະ ຄ ົນສວ
ູ່ ນໜອ
ູ້ ຍໃນແຕລ
ູ່ ະປະເທດ; ລາຍລະອຽດດາູ້ ນ
ຊ ົນເຜົູ່ າ ຂອງແຕລ
ູ່ ະປະເທດມລາຍລະອຽດຢູູ່ ຕາຕະລາງທ # 3, ດາູ້ ນລຸມ
ູ່ :
ຕາະລາງທ # 3 : ຊ ົນເຜົູ່ າ
ປະເທດຕນທາງ/ສ
ົູ້
ັນຊາດ

ຊ ົນເຜົູ່ າ ຂອງຜູຖ
ື ສາພາດ
ູ້ ກ

ກາປູເຈຍ

ຂະແມ (56), ຫວຽດນາມ (3), ຈາມ
(1), ບູ່ ຮູສ
ູ່
ູ້ ັນຊາດ (2)

ຈນ

ຮນ
ັ ູ້ (5), ຮຸຍ
ູ້ (1), ບູ່ ຮູສ
ູ້ ັນຊາດ (2)

ສປປ ລາວ

ລາວລຸມ
ູ່ (18), ລາວເທິງ (4), ລາວາດ/ລາວລຸມ
ູ່ (1), ຂມມຸ (1),
ໂຊຍ/ລາວເທິງ (1), ບູ່ ຮູສ
ູ້ ັນຊາດ (3)

ມຽນມາ

ພະມາູ້ (47), ຊານ (8), ກາຢິນ (6), ພະມາ/ຊານ
(4), ຊິນ (2),
ູ້
ປາລວງ (2), ກາຢາ (1), ມອນ (1), ປາໂອ (1), ລາຣູ/ຣາຄິນ
(1), ພະມາ/ຣາຄິ
ນ (1), ພະມາ/ອິ
ນ (1),
ູ້
ູ້ ນເດຍ (1), ພະມາກາຢິ
ູ້
ໄທ/ພະມາູ້ (1), ບູ່ ຮູສ
ູ້ ັນຊາດ (2)
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ອາຍຸ: ເດັກນອ
ູ້ ຍໃນເວລາຖືກຄາູ້ ມະນຸດ ໄດມ
ູ້ ອາຍຸທູ່ ແຕກຕາູ່ ງກ ັນ. ຕ ົວຢາ
ູ່ ງ: ນ ັບແຕເູ່ ປັນເດັກນອ
ູ້ ຍ ຈ ົນຮອດ ອາຍຸ 17 ປ. ໃນເວລາດາເນນການ

ສາພາດ ຂອງ ການສກສາຄງນ
ັ ູ້ ,ູ້ ບາງຄ ົນ ຍ ັງເປັນເດັກນອ
ື ເຄາະຮາູ້ ຍຈາກການ
ູ້ ຍຢູູ່ (n = 55). ໃນເວລາດາເດນການສາພາດ ກ ັບເດັກນອ
ູ້ ຍຜູຖ
ູ້ ກ
ຄາູ້ ມະນຸດ ມແຕເູ່ ດັກນອ
ັ ູ້ ສວ
ື ສາພາດ. ຢາ
ູ້ ຍອາຍຸ 13 ປ ແລະ ໃຫຍກ
ູ່ ວາູ່ ນນ.
ູ່ ນໃຫຍ ູ່ (n = 41) ມອາຍຸ ລະຫວາູ່ ງ 15 ແລະ 17 ປ ໄດຖ
ູ້ ກ
ູ່ ງໃດກ
ຕາມ, ກາຍນນໄດ
ກ
ັ ູ້
ູ້ າຍເປັນຜູໃູ້ ຫຍ ູ່ (n = 52) ແລະໄດໃູ້ ຫກ
ູ້ ານສາພາດ.
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ໄທ

ໄທ (9)

ຫວຽດນາມ

ຄິນ (50), ດາວ (5), ມງົູ້ (2), ຊານດິວ (2), ດາວ ຕູເຢັນ (1),
ຂມມຸ (2), ນ ັງ (1), ຊານຈິ (1), ໄຕ (1), ບູ່ ຮູສ
ູ້ ັນຊາດ (1)

ຮູບແບບ ຂອງການຖືກຄາູ້ ມະນຸດ. ຜູຖ
ື ສາພາດ ໄດຖ
ື ຂູດຮດຈາກການຄາູ້ ມະນຸດ ໃນຮູບແບບທູ່ ແຕກຕາູ່ ງກ ັນ – ການ
ູ້ ກ
ູ້ ກ
ຂູດຮດທາງເພດ, ດາູ້ ນແຮງງານ, ຖືກບ ັງຄ ັບໃຫແ
ູ້ ຕງູ່ ງານ, ຖືກບ ັງຄ ັບໃຫເູ້ ປັນຂທານ ແລະ ໃຫໄູ້ ປຂາຍເຄືູ່ ອງຕາມຫ ົນທາງ
ຫື ຖືກຂູດຮດ ທັງທາງເພດ ແລະ ທັງແຮງງານ.
ຮູບແບບຂອງການຖືກຄາູ້ ມະນຸດ ທູ່ ມຫາຍໃນກຸມ
ກບ ັງຄ ັບດາູ້ ນແຮງງານ
ື ສາພາດ ສາລ ັບການສາຫວດນ ູ້ ແມນການຖື
ູ່ ຜູຖ
ູ້ ກ
ູ່
– ຕ ົວຢາູ່ ງ: ເຮັດວຽກດາູ້ ນກະສິກາ/ການປູກຝ ັງ, ດາູ້ ນການກູ່ ສາູ້ ງ, ວຽກເຮືອນ (ແມບ
ູ່ າູ້ ນ), ວຽກໂຮງງານ, ວຽກປະມ ົງ ຫື
ສູນບລິການ, ເຊັູ່ ນ: ລາຍລະອຽດຢູຕ
ື ຄາູ້ ມະນຸດບາງຄ ົນ ຖືກຂູດຮດດາູ້ ນແຮງງານ ໃນ
ູ່ າຕະລາງທ # 4, ດາູ້ ນລຸມ
ູ່ . ຜູຖ
ູ້ ກ
ຫາຍຮູບແບບແຕກຕາູ່ ງກ ັນ ຕະຫອດໄລຍະເວລາຂອງການຄາູ້ ມະນຸດ – ເຊັູ່ ນ: ຜູຖ
ື ຄາູ້ ມະນຸດສາລ ັບການປະມ ົງ ແລະ
ູ້ ກ
ການປູກຝ ັງ, ທັງຢູໂ
ູ່ ຮງງານ ແລະ ການກູ່ ສາູ້ ງ, ຖືກຂູດຮດໃຫເູ້ ຮັດຢູວ
ູ່ ຽກເປັນແມບ
ູ່ າູ້ ນ ແລະ ເຮັດວຽກກູ່ ສາູ້ ງ ແລະອືູ່ ນໆ.
ຕາະລາງທ #4 : ຮູບແບບຂອງການຄາູ້ ມະນຸດ
ການຂູດຮດທາງເພດ

619

ດາູ້ ນແຮງງານ

12310
ວຽກງານດາູ້ ນກະສິກາ / ປູກຝ ັງ – 14
ວຽກງານດາູ້ ນການກູ່ ສາູ້ ງ – 13
ວຽກງານດາູ້ ນວຽກເຮືອນ / ແມບ
ູ່ າູ້ ນ) – 25
ວຽກງານດາູ້ ນໂຮງງານ – 35
ວຽກງານດາູ້ ນການປະໂມງ – 37
ຂະແໜງການບລິການ (ຮາູ້ ນຂາຍເຄືູ່ ອງ, ຮາູ້ ນອາຫານ) – 8

ບ ັງຄ ັບໃຫແ
ູ້ ຕງູ່ ງານ
ບ ັງຄ ັບໃຫເູ້ ປັນຂທານ

3511
ແລະ

ໄປ 20

ຂາຍເຄືູ່ ອງຕາມຫ ົນທາງ
ຖືກຂູດຮດ ທັງທາງເພດ ແລະ ທັງທາງ 3
ແຮງງານ
12
ໄດຫ
ູ້ ົບໜອອກຈາກການຖືກຂູດຮດ

9

7

ລວມມເກົາູ້ ຄ ົນ ທູ່ ສາມາດຫ ົບໜໄດ ູ້ ກອ
ູ່ ນການຖືກຂູດຮດທາງເພດ.

10

ລວມມຫາູ້ ຄ ົນ ທູ່ ສາມາດຫ ົບໜໄດ ູ້ ກອ
ູ່ ນການຖືກຂູດຮດແຮງງານ.

11

ລວມມສູ່ ຄ ົນ ທູ່ ສາມາດຫ ົບໜໄດ ູ້ ກອ
ູ່ ນການຖືກຂູ່ມົ ຂູໃູ່ ຫແ
ູ້ ຕງູ່ ງານ.

12

ູ້ ັດທງັ ໝ ົດ ໄດບ
ແມຍິ
ູ່ ງ/ຍິງສາວເຫູ່ ົ ານນັ ູ້ ສາມາດຫ ົບໜອອກໄດ ູ້ ກອ
ູ່ ນທູ່ ເຂົາເຈົາູ້ ຖືກຂູດຮດ, ແຕຕ
ູ່ ົວຊວ
ູ້ ອກວາູ່ ເຂົາເຈົາູ້ ຖືກຄາູ້ ມະນຸດ ໃຫູ້ ໄປເປັນ

ສາວບລິການ ຫື ຖືກບ ັງຄ ັບໃຫແ
ູ້ ຕງູ່ ງານ.

19

13
ບູ່ ຮູສ
ູ້ າເຫດ

3

ລວມທັງໝ ົດ

252

ູ້
ປະເທດປາຍທາງ. ຜູຖ
ປະເທດໃນພາກພືູ້ນລຸມ
ປະເທດໄທ,
ື ສາພາດສວ
ູ້ ກ
ູ່ ນໃຫຍ ູ່ ຖືກຄາູ້ ມະນຸດ ແມນມາຈາກ
ູ່
ູ່ ແມນ
ູ່ າຂອງ.
ຈນ ແລະ ມຽນມາ ແມນປະເທດປາຍທາງທ
າອິດ, ນ ັບລວມກ ັນຜູຖ
ື ສາພາດ ຖືກໄປຂູດຮດຢູໃູ່ ນສາມປະເທດປາຍທາງນ ູ້
ູ່
ູ້ ກ
ແມນສູ
ື ຄາູ້ ມະນຸດບາງຄ ົນ ໄດຖ
ື ຂູດຮດ ຢູປ
ູ່ ງເຖິງ (75.9%). ເຖິງແນວໃດກູ່ ຕາມ, ຜູຖ
ູ້ ກ
ູ້ ກ
ູ່ ະເທດອືູ່ ນ ແລະ ຜ ົນຂອງການ
ູ້
ສາຫວດ ໄດສ
າ.
ູ້ ະທອ
ູ້ ນໃຫເູ້ ຫັ ນບ ັນຫາຕາູ່ ງໆ ທັງບ ັນຫາຢູພ
ູ່ າຍໃນ ແລະ ຢູນ
ູ່ ອກປະເທດໃນພາກພືູ້ນລຸມ
ູ່ ແມນ
ູ່ າຂອງນ
ຜູຖ
ື ສາພາດບາງຄ ົນ ຖືກຄາູ້ ມະນຸດໃນປະເທດຂອງເຂົາເຈົາູ້ ເອງ – ມ 44 ຄ ົນໄດເູ້ ປັນຜູຖ
ື ຄາູ້ ມະນຸດ ໃນປະເທດຂອງ
ູ້ ກ
ູ້ ກ
ຕ ົນເອງ (17.5%), ໃນນ ູ້ ມເດັກນອ
ື ຄາູ້ ມະນຸດໃນປະເທດຕ ົນເອງ ຢູໃູ່ ນຕາຕະລາງ
ູ້ ຍ 37 ຄ ົນ. ລາຍລະອຽດ ຂອງຜູຖ
ູ້ ກ
ດາູ້ ນລຸມ
ູ່ .
ຈານວນຂອງປະເທດປາຍທາງ (n=266) ຫາຍກວາູ່ ຈານວນຂອງຜູຖ
ື ສາພາດ (n=252); ຍອ
ື ສາພາດບາງຄ ົນ
ູ້ ກ
ູ້ ນຜູຖ
ູ້ ກ
ຖືກຂູດຮດ ໃນຫາຍປະເທດປາຍທາງ.
ຕາຕະລາງ #5. ບ ັນດາປະເທດປາຍທາງຂອງ ຜູຖ
ື ເຄາະຮາູ້ ຍຈາກການຄາູ້ ມະນຸດ
ູ້ ກ
ກາປູເຈຍ

16 (10 ຄ ົນ ເປັນຄ ົນສ ັນຊາດກາປູເຈຍເອງ ເປັນຜູຖ
ື ຄາູ້ ມະນຸດ ພາຍ
ູ້ ກ
ໃນປະເທດ;

ຈນ

6 ຄ ົນ ເປັນຄ ົນຕາູ່ ງດາູ້ ວ)

59 (8 ຄ ົນ ເປັນຄ ົນສ ັນຊາດຈນເອງ ເປັນຜູຖ
ື ຄາູ້ ມມະນຸດພາຍໃນ
ູ້ ກ
ປະເທດ;

51 ຄ ົນ ເປັນຄ ົນຕາູ່ ງດາູ້ ວ)

ຮ ົງກ ົງ, ຈນ

ູ້
2 (ປະເທດລຸມ
ູ່ ແມນ
ູ່ າຂອງ)

ອິນໂດເນເຊຍ

ູ້
4 (ປະເທດລຸມ
ູ່ ແມນ
ູ່ າຂອງ)

ອິສຣະແອລ

ູ້
2 (ປະເທດລຸມ
ູ່ ແມນ
ູ່ າຂອງ)

ອຕາລ

ູ້
1 (ປະເທດລຸມ
ູ່ ແມນ
ູ່ າຂອງ)

ຍູ່ ປຸູ່ນ

ູ້
2 (ປະເທດລຸມ
ູ່ ແມນ
ູ່ າຂອງ)

ສປປ ລາວ

3 (3 ຄ ົນ ເປັນຄ ົນສ ັນຊາດລາວເອງ ເປັນຜູຖ
ື ຄາູ້ ມມະນຸດ ພາຍໃນ
ູ້ ກ
ປະເທດ)

ມາເລເຊຍ

ູ້
41 (ປະເທດລຸມ
ູ່ ແມນ
ູ່ າຂອງ)

ມຽນມາ

8 (8 ຄ ົນ ເປັນຄ ົນສ ັນຊາດມຽນມາເອງ ເປັນຜູຖ
ື ຄາູ້ ມມະນຸດ ພາຍໃນ
ູ້ ກ

13

ູ້ ໃສປ
ຈຸດສຸມຂອງການສາພາດ ແມນເນັ
ນ
ູ່
ູ່ ະສ ົບການຫ ັງຈາກຖືກຄາູ້ ມະນຸດ ຂອງຜູເູ້ ຄາະຮາູ້ ຍ (ຕ ົວຢາ
ູ່ ງ: ການອອກຈາກການຄາູ້ ມະນຸດ, ການອອກ

ບ ັດປະຈາຕ ົວ, ການກ ັບຄືນບາູ້ ນ, ການຊວ
ູ່ ຍເຫືອ, ການສູ່ງົ ກ ັບສູສ
ູ່ ັງຄ ົມ ແລະບ ັນດາຜູຕ
ູ້ ອບສາພາດເຫູ່ ົ ານນັ ູ້ ບູ່ ຢາກສ ົນທະນາກຽູ່ ວກ ັບ ປະສ ົບການ
ຂອງເຂົາເຈົູ້າ ຫ ັງຈາກຖືກຄາູ້ ມະນຸດ. ຢູໃູ່ ນຫ ັກການຂອງການສາຫວດ ແລະ ການແນະນາ ກໄດມ
ູ້ ໃຫເູ້ ລືອກ ທູ່ ບອກວາູ່ ບູ່ ຢາກເວົູ້າຄືນກຽູ່ ວກ ັບ
ປະສ ົບການຂອງເຂົາເຈົູ້າ ຫ ັງຈາກຖືກຄາູ້ ມະນຸດ. ດງູ່ ັ ນ ັນ, ໃນບາງກລະນ ກຍ ັງບູ່ ທ ັນມຮູບແບບທູ່ ລະອຽດ ແລະ ຈະແຈງູ້ ຂອງການຂູດຮດ ທູ່
ເຂົາເຈົູ້າໄດຖ
ື ຄາູ້ ມະນຸດ ແບບໃດ.
ູ້ ກ

20

ປະເທດ)
ສິງກະໂປ

ູ້
4 (ປະເທດລຸມ
ູ່ ແມນ
ູ່ າຂອງ)

ຈນໄຕຫ
ູ້ ວ ັນ

ູ້
2 (ປະເທດລຸມ
ູ່ ແມນ
ູ່ າຂອງ)

ໄທ

102 (2 ຄ ົນ ເປັນຄ ົນສ ັນຊາດໄທເອງ ເປັນຜູຖ
ື ຄາູ້ ມມະນຸດ; 100
ູ້ ກ
ຄ ົນເປັນຄ ົນຕາູ່ ງດາູ້ ວ)

ຫວຽດນາມ

17 (13 ຄ ົນ ເປັນຄ ົນສ ັນຊາດຫວຽດນາມເອງ ເປັນຜູຖ
ື ຄາູ້ ມມະນຸດ;
ູ້ ກ
4 ຄ ົນ ເປັນຄ ົນຕາູ່ ງດາູ້ ວ)

ອ ັງກິດ

ູ້
1 (ປະເທດລຸມ
ູ່ ແມນ
ູ່ າຂອງ)

ເຢແມນ

ູ້
2 (ປະເທດລຸມ
ູ່ ແມນ
ູ່ າຂອງ)

ລວມທັງໝດ
ົ

266 ຄ ົນ

3.2 ພວກເຮົາເວົູ້າກຽູ່ ວກ ັບຫຍ ັງ
ໄດເູ້ ຮັດການສາພາດແບບລ ົງເລິກ ກ ັບກຸມ
ູ່ ຄ ົນທູ່ ເປັນຜູເູ້ ຄາະຮາູ້ ຍຈາກການຄາູ້ ມະນຸດ, ເພືູ່ ອໃຫເູ້ ຂົູ້າໃຈ ເງືູ່ ອນໄຂກອ
ູ່ ນການ
ຖືກຄາູ້ ມະນຸດຂອງເຂົາເຈົາູ້ ; ການເຄືູ່ ອນຍາູ້ ຍ ແລະ ປະສ ົບການການຖືກຄາູ້ ມະນຸດ, ການອອກມາ/ການຫ ົບໜອອກຈາກ
ການຂູດຮດ, ຊວິດພາຍຫ ັງຈາກຖືກຄາູ້ ມະນຸດ ແລະ ຄວາມຕອ
ູ້ ງການການຊວ
ູ່ ຍເຫືອ ຫາຍຮູບແບບຂອງເຂົາເຈົາູ້ . ໃນ
ຂະນະທູ່ ຄວາມສ ົນໃຈ ສຸມໃສປ
ື ຄາູ້ ມະນຸດ, ພວກເຮົາຍ ັງສຸມໃສ ູ່ ຄວາມເຂົູ້າໃຈ ແລະ ການ
ູ່ ະສ ົບການສະເພາະຂອງຜູຖ
ູ້ ກ
ວິເຄາະຂະບວນການ ຂອງການກ ັບຄືນສູສ
ູ່ ັງຄ ົມ, ເອົ າໃຈໃສ ູ່ ທຸກປະສ ົບການຂອງແຕລ
ູ່ ະຄ ົນ ທູ່ ຖືກສາພາດ.
ູ້ ນ
ການເກັບຂມ
ູ ເຮັດຕາມ ຄາຖາມທູ່ ໄດມ
ູ້ າດຕະຖານ, ເຖິງວາູ່ ວິທການແມນ
ູ່ ແບບ semi-structured ເຊິູ່ ງນ ັກສາຫວດ
ໄດປ
ັ ຕ ົວ ໄປຕາມປະສ ົບການສະເພາະ ຂອງຜູຖ
ື ສາພາດແຕລ
ູ້ ບ
ູ້ ກ
ູ່ ະຄ ົນ. ການມມາດຕະຖານ ຊວ
ູ່ ຍເຮັດໃຫນ
ູ້ ັກສາຫວດ
ຮ ັກສາຄວາມສ ົນໃຈ ແລະ ຄວາມຕູ່ ເນືູ່ ອງ ໃນເວລາສາພາດ. ເພືູ່ ອເຂົູ້າໃຈຄວາມແຕກຕາູ່ ງ ຂອງເສັ ູ້ນທາງຂອງຜູທ
ູ້ ູ່ ຖືກຄາູ້
ູ້
ມະນຸດໃນປະເທດລຸມ
ແມນສິູ່
ູ່ ແມນ
ູ່ າຂອງ,
ູ່ ງສາຄ ັນ ແລະເປັນສູນກາງໃນການສາພາດ ຕາມຫ ົວຂູ້ ແລະ ໄລຍະຂອງຊວິດ,
ຕາມ ແຜນງານທ #1.
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ຮູບທ #1. ໂຄງຮາູ່ ງການສາຫວດ ຂອງ ການສາພາດ
ູ້ ນ
ຂມ
ູ / ປະຫວ ັດ ສວ
ູ່ ນຕ ົວ

↓
ປະສ ົບການຈາກການຖືກຄາູ້ ມະນຸດ

↓
ການຫ ົບໜຈາກການຖືກຄາູ້ ມະນຸດ

↓
ການການ ົດຕ ົວ (ຫື ຍ ັງບູ່ ທັນໄດກ
ື ເຄາະຮາູ້ ຍຈາກການຄາູ້ ມະນຸດ
ູ້ ານ ົດຕ ົວ) ວາູ່ ເປັນ ຜູຖ
ູ້ ກ

↓
ກ ັບຄືນຖິູ່ ນຖານຂອງຕ ົນ (ບອ
ູ່ ນທູ່ ເໝາະສ ົມ)

↓
ການຊວ
ູ່ ຍເຫືອ ແລະ ການຊຸກຍູ ູ້ ພາຍຫ ັງຖືກຄາູ້ ມະນຸດ (ຖາູ້ ມ)

↓
ສາຍພ ົວພ ັນ ແລະ ຄວາມໃກຊ
ິ ກ ັບຄອບຄ ົວ ແລະ ທອ
ູ້ ດ
ູ້ ງຖິູ່ ນ ຂອງຕ ົນ

↓
ຂະບວນການສູ່ງົ ກ ັບຄືນສູບ
ູ່ າູ້ ນເກດເມືອງນອນ, ພາຍຫ ັງຈາກ 12 ເດືອນ

↓
ການປະເມນການຊວ
ູ່ ຍເຫືອ ໂດຍລວມ ພາຍຫ ັງຈາກຖືກຄາູ້ ມະນຸດ, ຖາູ້ ຫາກມ

↓
ການວາງແຜນອະນາຄ ົດ, ແຮງບ ັນດານໃຈ ແລະ ຄວາມຕອ
ູ້ ງການ

↓
ູ້ ນ
ຂມ
ູ ເພູ້ມເຕມ ທູ່ ກຽູ່ ວຂອ
ູ້ ງກ ັບການກ ັບຄືນສູບ
ູ່ າູ້ ນເກດເມືອງນອນ
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4. ຂອບເຂດ ຂອງການສ ົນທະນາ ການໃຫຄ
ູ້ ານິຍາມ ແລະ ສາູ້ ງແນວ
ຄວາມຄິດ
4.1 ການກ ັບຄືນສູສ
ັງ?
ູ່ ັງຄ ົມ ທູ່ ປະສ ົບຜົນສາເລັ ດແມນຫຍ
ູ່
ູ້ ນຟູ ແລະ ການເຊືູ່ ອມໂຍງກ ັບເສດຖະກິດ ແລະສ ັງຄ ົມ ລວມທັງປະສ ົບການ
ການກ ັບຄືນສູສ
ູ່ ັງຄ ົມ ແມນຂະບວນການຟື
ູ່
ຂອງການຖືກຄາູ້ ມະນຸດ. ເຊິູ່ ງລວມມ:


ການຕງຖິູ່
ັ ູ້ ນຖານບອ
ູ່ ນຢູູ່ ທູ່ ປອດໄພ ແລະ ມສະພາບແວດລອ
ູ້ ມທູ່ ດ,



ເຂົູ້າເຖິງມາດຕະຖານການເປັນຢູທ
ູ່ ູ່ ເໝາະສ ົມ,



ມສຸຂະພາບຈິດທູ່ ດ ແລະສຸຂະພາບກາຍທູ່ ດ,



ມໂອກາດພ ັດທະນາດາູ້ ນສວ
ູ່ ນຕ ົວ, ສ ັງຄ ົມ ແລະ ເສດຖະກິດ, ແລະ



ສາມາດເຂົູ້າເຖິງ ການຊຸກຍູດ
ູ້ າູ້ ນສ ັງຄ ົມ ແລະ ຈິດໃຈ.

ແຜນວາດທ #1. ສວ
ູ່ ນປະກອບ ຂອງການກ ັບຄືນສູສ
ູ່ ັງຄ ົມ ທູ່ ປະສ ົບຜົນສາເລັ ດ

ການກ ັບຄືນສູສ
ູ່ ັງຄ ົມ ທູ່
ປະສ ົບຜ ົນສາເລັ ດ
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ຄວາມສາຄ ັນຂອງວິທການກ ັບຄືນສູສ
ື ເຄາະຮາູ້ ຍ
ູ່ ັງຄ ົມ ແມນກ
ູ່ ຽູ່ ວຂອ
ູ້ ງກ ັບ ການເຮັດວຽກ ແລະ ການສະໜ ັບສະໜູນ ຜູຖ
ູ້ ກ
ຈາກການຄາູ້ ມະນຸດ ເພືູ່ ອພ ັດທະນາທັກສະດາູ້ ນຕາູ່ ງໆ ເພືູ່ ອກາູ້ ວໄປເຖິງການມເອກະລາດ, ການເປັນເຈົາູ້ ຕ ົນເອງ ແລະ ມ
ຄວາມກາູ້ ວໜາູ້ .14
ູ້ ກ ັບຄວາມຈາເປັນ, ຄວາມສ ົນໃຈ ແລະສະພາບຂອງ
ຜູຖ
ື ຄາູ້ ມະນຸດອາດກ ັບຄືນສູສ
ູ້ ກ
ູ່ ັງຄ ົມ ໃນຮູບແບບທູ່ ແຕກຕາູ່ ງກ ັນ, ຂນ
ແຕລ
ູ່ ະຄ ົນ. ໃນບາງກລະນ ມ ັນກຽູ່ ວກ ັບການກ ັບຄືນໄປສູສ
ູ່ ະພາບແວດລອ
ູ້ ມ ຄາູ້ ຍຄືບາູ້ ນຫ ັງໜູ່ ງ; ແຕໃູ່ ນບາງກລະນ ມ ັນ
ກຽູ່ ວກ ັບການເຂົູ້າໄປໃນບອ
ູ່ ນຢູໃູ່ ໝ.ູ່ ຄວາມແຕກຕາູ່ ງເຫູ່ ົ ານ ລວມມ:


ການກ ັບຄືນໄປສູບ
ູ່ າູ້ ນເກດເມືອງນອນ. ແມນກ
ູ່ ລະນ ທູ່ ໄດກ
ູ້ ັບຄືນໄປຫາຄອບຄ ົວ ຂອງເຂົາເຈົາູ້ ແລະ/ຫື ບາູ້ ນ
ເກດເມືອງນອນ ໃນປະເທດທູ່ ເຂົາເຈົາູ້ ຈາກມາ.



ການກ ັບຄືນໄປສູທ
ູ່ ູ້ອງຖິູ່ ນໃໝູ່ ໃນປະເທດທູ່ ເຂົາເຈົາູ້ ຈາກມາ. ແມນກ
ູ່ ລະນ ທູ່ ໄດກ
ູ້ ັບຄືນໄປຫາ ທອ
ູ້ ງຖິູ່ ນໃໝູ່ ໃນ
ປະເທດທູ່ ເຂົາເຈົາູ້ ຈາກມາ.



ການກ ັບຄືນໄປສູປ
ູ່ ະເທດໃໝູ່. ແມນກ
ູ່ ລະນ ທູ່ ໄດກ
ູ້ ັບຄືນໄປຫາທອ
ູ້ ງຖິູ່ ນໃໝູ່ ແລະຢູໃູ່ ນປະເທດໃໝ.ູ່

ແຜນວາດທ

#2

ສະແດງໃຫເູ້ ຫັ ນເສັ ູ້ນທາງເດນຂອງຜູຖ
ື ຄາູ້ ມະນຸດ,
ູ້ ກ

ລວມທັງປະສ ົບການຕາູ່ ງໆ

ຕາມການບອກເລົູ່ າ

ແລະ ການຊວ
ູ່ ຍເຫືອ ໃນແຕລ
ູ່ ະໄລຍະຂອງຊວິດ ພາຍຫ ັງເຂົາເຈົາູ້ ຖືກຄາູ້ ມະນຸດ. ດງູ່ ັ ໄດກ
ູ້ າູ່ ວມາຂາູ້ ງເທິງ, ຕາມຄວາມ
ເປັນຈິງແມນ
ື ຄາູ້ ມະນຸດຈະຖືກການ ົດຕ ົວ ວາູ່ ເປັນຜູຖ
ື ເຄາະຮາູ້ ຍຈາກການຄາູ້ ມະນຸດ ຢູກ
ູ່ ຜູຖ
ູ້ ກ
ູ້ ກ
ູ່ ັບບອ
ູ່ ນທູ່ ຖືກຂູດຮດ ຫື
ພາຍຫ ັງການຫ ົບໜ, ໄດຮ
ູ້ ັບການຊວ
ູ່ ຍເຫືອ ຢູຕ
ູ່ າູ່ ງປະເທດ ແລະມການສະໜ ັບສະໜູນ ໃຫກ
ູ້ ັບຄືນໄປປະເທດຂອງເຂົາເຈົາູ້
ຫື

ທອ
ູ້ ງຖິູ່ ນບອ
ູ່ ນທູ່ ເຂົາເຈົາູ້ ຈະໄດຮ
ູ້ ັບການຊວ
ູ່ ຍເຫືອ

ເພືູ່ ອສະໜ ັບສະໜູນໃຫເູ້ ຂົາເຈົາູ້ ໄດ ູ້

ກ ັບຄືນສູສ
ູ່ ະພາບເສດຖະກິດ

ແລະ ສ ັງຄ ົມຂອງເຂົາເຈົາູ້ . ທາງອອກອກອ ັນໜູ່ ງ ແມນເຂົ
າເຈົາູ້ ອາດຈະຖືກການ ົດຕ ົວ ວາູ່ ເປັນຜູຖ
ື ເຄາະຮາູ້ ຍຈາກການ
ູ່
ູ້ ກ
ຄາູ້ ມະນຸດ ຢູປ
ູ່ ະເທດປາຍທາງ ແລະ ໄດຮ
ູ້ ັບການການຊວ
ູ່ ຍເຫືອ ໃຫກ
ູ້ ັບຄືນໄປສູສ
ູ່ ັງຄ ົມ ຫື ມບອ
ູ່ ນຢູໃູ່ ນປະເທດທສາມ.
ແຕເູ່ ຖິງແນວໃດກູ່ ຕາມ, ສວ
ູ່ ນຫາຍແລວ
ູ້ ສະພາບຕ ົວຈິງມ ັນບູ່ ເປັນແບບນ ູ້ ແລະ ແຜນວາດຕູ່ ລ ົງໄປນ ູ້ ມລາຍລະອຽດ ຂອງ
ເສັ ູ້ນທາງເດນ ທູ່ ຫາກຫາຍສາລ ັບການສູ່ງົ ກ ັບຄືນ ແລະ ການກ ັບຄືນສູສ
ື ເຄາະຮາູ້ ຍ ໃນການສາຫວດຄງນ
ັ ູ້ ູ້
ູ່ ັງຄ ົມຂອງ ຜູຖ
ູ້ ກ
ແມນໄດ
ຖ
ື ຕິດຕາມ.
ູ່
ູ້ ກ

14

ດ ັດແປງມາຈາກ Surtees, R. (2008) ການກ ັບຄືນສູສ
ື ເຄາະຮາູ້ ຍຈາກການຄາູ້ ມະນຸດ - ເພືູ່ ອເຮັດວິທໃດໃຫວ
ູ່ ັງຄ ົມຂອງຜູຖ
ູ້ ກ
ູ້ ຽກງານຂອງພວກເຮົາມ

ູ້ ກວ
ປະສິດທິພາບຂນ
ູ່ າເກົູ່ າ Re/integration of trafficked persons – how can our work be more effective. Brussels: KBF &
Vienna/Washington: NEXUS Institute.
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15
ແຜນວາດທ #2. ເສັ ູ້ນທາງຂອງຜູູ້ (ບູ່ ຖືກ) ການ ົດຕ ົວ ແລະ (ບູ່ ຖືກ) ຊວ
ູ່ ຍເຫືອ ຫງັ ຈາກຖືກຄາູ້ ມະນຸດ

ໃຫກ
ູ້ ານຊວ
ູ່ ຍເຫືອ

ຍອມຮ ັບ

ໄດຖ
ື ຊວ
ູ້ ກ
ູ່ ຍເຫືອ

ຢາູ່ ງເປັນທາງການ

ສູ່ງົ ກ ັບບາູ້ ນ

ຢູປ
ູ່ ະເທດປາຍທາງ

ຢາູ່ ງເປັນທາງການ

ຢາູ່ ງເປັນທາງການ
ຢູປ
ົູ້
ູ່ ະເທດຕນທາງ

ປະຕິເສດ

(repatriation)
ປະຕິເສດ

ຜູເູ້ ຄາະຮາູ້ ຍທູ່
ຖືກການ ົດຕ ົວ
ແລວ
ູ້

ຢາູ່ ງມຜ ົນສາເລັ ດ

ໃຫກ
ູ້ ານຊວ
ູ່ ຍເຫືອ

ແລະ ບູ່ ສາເລັ ດ)

(successful and
ໄດຖ
ື ຊວ
ູ້ ກ
ູ່ ຍເຫືອ
unsuccessful)

ຢູປ
ູ່ ະເທດປາຍທາງ

ສະພາບການ
ຖືກຄາູ້ ມະນຸດ

ຍອມຮ ັບ

Exits
trafficking
situation
ຜູເູ້ ຄາະຮາູ້ ຍທູ່
ຍ ັງບູ່ ຖືກກາ

ກ ັບບາູ້ ນດວ
ູ້ ຍຕ ົນເອງ
ຈາກປະເທດປາຍທາງ

ຢາູ່ ງເປັນທາງການ

ຫ ົບໜຈາກ

ຍອມຮ ັບ

ໃຫກ
ູ້ ານຊວ
ູ່ ຍເຫືອ

ນ ົດຕ ົວແລວ
ູ້

ແລະ ບູ່ ສາເລັ ດ)

ຢູປ
ູ່ ະເທດປາຍທາງ
(ຢາູ່ ງມຜນ
ົ ສາເລັ ດ

unsuccessful)

ຢູປ
ູ່ ະເທດປາຍທາງ

ສູ່ງົ ກ ັບບາູ້ ນ (ສູ່ງົ ກ ັບຄືນ,

ປະຕິເສດ

(ຢາູ່ ງມຜນ
ົ ສາເລັ ດ
sisteself-(re)integration

cessful and
ບູ່ ໄດຖ
ື ຊວ
ູ້ ກ
ູ່ ຍເຫືອ

ແບບບູ່ ເປັນທາງການ

ກ ັບບາູ້ ນດວ
ູ້ ຍຕ ົນເອງ

ສູ່ງົ ກ ັບຖິູ່ນຖານເດມ

ແລະ ບູ່ ສາເລັ ດ)

ໃຫກ
ູ້ ານຊວ
ູ່ ຍເຫືອ

ບູ່ ໄດຖ
ື ຊວ
ູ້ ກ
ູ່ ຍເຫືອ

ຖືກຊວ
ູ່ ຍເຫືອແບບບູ່ ເປັນ

ຖືກຊວ
ູ່ ຍເຫືອ ໃຫສ
ູ້ ູ່ງົ
ກ ັບບາູ້ ນ (ຢາູ່ ງມຜ ົນສາ
ເລັ ດ ແລະ ບູ່ ສາເລັ ດ)

(successful and
unsuccessful)
ໃຫກ
ູ້ ານຊວ
ູ່ ຍເຫືອແບບ
ບູ່ ເປັນທາງການ
ູ້ົ
ຢູປ
ູ່ ະເທດຕນທາງ

ທາງການ, ຖືກຊວ
ູ່ ຍເຫືອ
ຫື ກ ັບບາູ້ ນດວ
ູ້ ຍຕ ົນເອງ)

ເຮັດສິູ່ ງຜິດກ ົດຫມາຍ,
ຖືກສູ່ງົ ກ ັບ ແລະ/ຫື
ຖືກກ ັກຂ ັງໃນຄຸກ
15ແຜນວາດນ ູ້

ູ້ Criminalized,
ສະແດງໃຫເູ້ ຫັ ນເສັນ
ທາງເດນທົູ່ ວໄປ ສາລ ັບຜູຖ
ການການ ົດຕ ົວ ແລະ ການຊວ
ື ເຄາະຮາູ້ ຍຈາກການຄາູ້ ມະນຸດ ທູ່ ເປັນຜູໃ
ັູ້
ູ້ ກ
ູ້ ຫຍ.ູ່ ເຖິງຢາູ່ ງໃດກຕາມ, ຂະບວນການ ແລະຂນຕອນ
ູ່ ຍເຫືອ ຄວນມຢູໃູ່ ນຫາຍ

deported
ປະເພດທູ່ ແຕກຕາູ່ ງກ ັນ ສາລ ັບເດັ
ກນອ
ແລະ ອານາດການປົກຄອງຕາູ່ ງໆ ຄວນຊວ
ູ້ ຍ. ລ ັດ and/or
ູ່ ຍເຫືອ ແລະ ປົກປອ
ູ້ ງເດັກນອ
ູ້ ຍ ໃນເວລາທູ່ ມເຫດການທູ່ ຄວນປົກປອ
ູ້ ເຂົາເຈົາູ້ , ໂດຍສະເພາະແມນ
ູ່ ໃນເວລາທູ່ ເຂົາເຈົາູ້ ບູ່ ມ
jailed
ໂອກາດ ໄດຮ
ປ
ົ ຄອງຂອງຕ ົນ.
ູ້ ັບການເບິູ່ງແຍງດູແລ ຈາກຜູ
ູ້ ກ
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ການສູ່ງົ ກ ັບຄືນສູສ
ູ່ ັງຄ ົມ

ມຄວາມໝາຍ

ແມນມ
ູ່ ຄວາມສ ັບຊອ
ູ້ ນ

ແລະ

ມຄາູ່ ໃຊຈ
າຍ,
ູ້ າຍຫ
ູ່

ສວ
ູ່ ນຫາຍແມນ
ູ່

ຮຽກຮອ
ູ້ ງໃຫມ
ູ້ ການບລິການເຕັມຮູບແບບ ແລະຫາກຫາຍ ຕູ່ ຜູທ
ູ້ ູ່ ຖືກເຄາະຮາູ້ ຍຈາກການຄາູ້ ມະນຸດ (ແລະບາງເທືູ່ ອ
ຄອບຄ ົວຂອງເຂົາເຈົາູ້ ນາ). ຜູຖ
ື ເຄາະຮາູ້ ຍອາດມຄວາມຕອ
ັ ູ້ - ແລະແບບໄລຍະຍາວ ທູ່
ູ້ ກ
ູ້ ງການ ແບບໄລຍະສນ
ແຕກຕາູ່ ງກ ັນໄປ – ເຊັູ່ ນ: ດາູ້ ນຮາູ່ ງກາຍ, ຈິດໃຈ, ການສກສາ, ອາຊບ, ສ ັງຄ ົມ ແລະ ເສດຖະກິດ. ຜູຖ
ື ຄາູ້
ູ້ ກ
ມະນຸດແຕລ
ູ່ ະຄ ົນ ຖືກຄາູ້ ມະນຸດ ດວ
ູ້ ຍເຫດຜ ົນ ແລະຈຸດປະສ ົງທູ່ ແຕກຕາູ່ ງກ ັນ ລວມທັງ ລ ັກສະນະ ແລະ ຜ ົນ
ກະທົບຂອງການຂູດຮດ ທູ່ ສວ
ູ່ ນຫາຍແມນ
ູ່ ມຄວາມສະເພາະ ແລະ ຄວາມເປັນສວ
ູ່ ນຕ ົວສູງ ໃນແຕລ
ູ່ ະກລະນ.
ນອກຈາກນນັ ູ້ , ເຂົາເຈົາູ້ ຍ ັງມ ຄວາມອອ
ູ່ ນແອ ທາງສວ
ູ່ ນຕ ົວ, ສ ັງຄ ົມ ແລະ ເສດຖະກິດ ທູ່ ແຕກຕາູ່ ງກ ັນ ກອ
ູ່ ນ
ໜາູ້ ຈະຖືກຄາູ້ ມະນຸດນາອກ, ເຊິູ່ ງຈາເປັນຕອ
ູ້ ງໄດຮ
ູ້ ັບຮູູ້

ແລະ ເວົູ້າເຖິງ ເພືູ່ ອໃຫແ
ູ້ ນໃູ່ ຈວາູ່ ມສະພາບແວດລອ
ູ້ ມ

ທູ່ ເໝາະສ ົມເພືູ່ອນາໄປສູູ່ ການສູ່ງົ ກ ັບຄືນສູສ
ູ່ ັງຄ ົມ ແບບປະສ ົບຜ ົນສາເລັ ດ. ໝາຍຄວາມວາູ່ , ໃນການປະຕິບ ັດຕ ົວ
ຈິງແລວ
ູ້ ,

ູ້ ມນສິູ່
ນແ
ູ່ ງຈາເປັນໃນການຊວ
ູ່ ຍເຫືອ

ແລະການສູ່ງົ ກ ັບຄືນສູສ
ູ່ ັງຄ ົມ

ທູ່ ມຄວາມແຕກຕາູ່ ງຂອງແຕລ
ູ່ ະ

ກລະນ ແລະ ສວ
ູ່ ນຫາຍມຄວາມສ ັບສ ົນຫາຍ.
ຮູບແບບຂອງການສງກ
ູ່ ົ ັບຄືນສູສ
ູ່ ັງຄ ົມ

ແບບປະສ ົບຜ ົນສາເລັ ດ

ູ້ ກ ັບ
ສວ
ູ່ ນຫາຍຂນ

ຜູຖ
ື ຄາູ້ ມະນຸດໄດຜ
ູ້ ກ
ູ້ າູ່ ນຜາູ່

ຫາຍຂນຕອນຕ
າູ່ ງໆມາແລວ
ັ ູ້
ູ້ , ລວມທັງ ການຖືກການ ົດຕ ົວ ຢາູ່ ງຈະແຈງ,
ູ້ ຜາູ່ ນຂະບວນການກ ັບຄືນແບບປອດໄພ
, ແລະການເຂົູ້າເຖິງການບລິການທູ່ ເໝາະສ ົມຕາູ່ ງໆ. ໃນກລະນເດັກນອ
ົ ຄອງ
ູ້ ຍ, ລວມທັງການນ ັດໝາຍ ກ ັບຜູປ
ູ້ ກ
ທູ່ ເໝາະສ ົມ, ມການເບິູ່ ງແຍງທູ່ ເໝາະສ ົມ ໃນລະຫວາູ່ ງທາງ ແລະ ຂະບວນການ ທູ່ ມແບບແຜນຄ ັກແນ ູ່ ເພືູ່ ອ
ແນໃສ ູ່ ການແກໄູ້ ຂບ ັນຫາໄລຍະຍາວ ໃຫແ
ູ້ ທດເໝາະທູ່ ສຸດ ຕູ່ ກ ັບການພ ັດທະນາເດັກນອ
ູ້ ຍໃນອະນາຄ ົດ ລວມໄປ
ເຖິງເດັກນອ
ູ້ ຍຜູນ
ູ້ ນັ ູ້

ໄດຮ
ັ ູ້ ູ້ນຖານຂອງເຂົາເຈົາູ້ ນາອກ.
ູ້ ັບສິດຂນພື

ຖາູ້ ຂາດການເຂົູ້າເຖິງຂນຕອນຕ
າູ່ ງ
ັ ູ້

ເຫູ່ ົ ານນັ ູ້

ລວມທັງຂະບວນການທູ່ ສວ
ູ່ ນໃຫຍ ູ່ ນາໄປສູກ
ູ່ ານຂາດການຊວ
ູ່ ຍເຫືອ ຫື ມການຊວ
ູ່ ຍເຫືອ/ການປະຕິບ ັດການ ທູ່ ບູ່
ເໝາະສ ົມ ເຊັູ່ ນ ຕ ົວຢາູ່ ງ: ເດັກນອ
ູ້ ຍ ຖືກການ ົດຕ ົວວາູ່ ເປັນຜູໃູ້ ຫຍ.ູ່
ມການປະເມນເບິູ່ ງ ກລະນ ສູ່ງົ ກ ັບຄືນສູສ
ູ່ ັງຄ ົມແບບປະສ ົບຜ ົນສາເລັ ດ ຖືກວາູ່ ຍ ັງບູ່ ສາເລັ ດໜາູ້ ທູ່ ຍອ
ູ້ ນຄວາມ
ສ ັບສ ົນຂອງຂະບວນການ ແລະ ຊວິດຂອງຜູຖ
ື ເຄາະຮາູ້ ຍຈາກການຄາູ້ ມະນຸດ. ເຖິງແນວໃດກູ່ ຕາມ, ມຜ ົນໄດຮ
ູ້ ກ
ູ້ ັບ
ທູ່ ອາດຈະລວມເຂົູ້າກ ັນໄດ ູ້ ເພືູ່ ອຊວ
ົ ເຫູ່ ົ ານ ູ້ ມ
ູ່ ຍວ ັດແທກ ເຖິງ “ຜ ົນສາເລັ ດຂອງການສູ່ງົ ກ ັບຄືນສູສ
ູ່ ັງຄ ົມ”. ທັງໝດ
ລາຍລະອຽດ ຢູຕ
ື ຄາູ້ ມະນຸດບາງຄ ົນ ອາດຈະຮ ັບ
ູ່ າຕະລາງທ # 6, ດາູ້ ນລຸມ
ູ່ . ເວົູ້າກຽູ່ ວກ ັບຜ ົນໄດຮ
ູ້ ັບ ສາລ ັບຜູຖ
ູ້ ກ
ຮູບ
ູ້ າງສວ
ູ່ ນ ຫື ບູ່ ຮ ັບຮູ;ູ້ ບາງຄ ົນ ອາດຈະຮ ັບຮູໜ
ູ້ ອ
ູ້ ຍໜູ່ ງ ຫື ບາງຄ ົນບູ່ ຮ ັບຮູເູ້ ລຍ.
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ູ່ງົ ກ ັບຄືນສູສ
ູ້
Table # 6. ແມນຫຍ
ັງແມນການສ
ູ່
ູ່
ູ່ ັງຄ ົມທູ່ ມຜ ົນສາເລັ ດ ໃນປະເທດລຸມ
ູ່ ແມນ
ູ່ າຂອງ?

ຜ ົນໄດຮ
ູ້ ັບຂອງການສູ່ງົ ກ ັບຄືນສູສ
ູ່ ັງຄ ົມ

ລາຍລະອຽດ ຂອງ ຜ ົນໄດຮ
ູ້ ັບຂອງການສູ່ງົ ກ ັບຄືນສູສ
ູ່ ັງຄ ົມ

ມຄວາມປອດໄພ, ມຄວາມພໃຈ ແລະ

ສາມາດເຂົູ້າເຖິງຄວາມປອດໄພ,

ມບອ
ູ່ ນຢູທ
ູ່ ູ່ ເໝາະສ ົມ

ມບອ
ູ່ ນຢູທ
ູ່ ູ່ ເໝາະສ ົມ, ຫືຕອບສະໜອງໃຫໂູ້ ດຍອ ົງການ, ສະຖາ

16

ມຄວາມພໃຈ

ແລະ

ດ ັດແປງມາຈາກ Surtees, R. (2010) ແຜນງານຕິດຕາມການກ ັບຄືນສູສ
ື ເຄາະຮາູ້ ຍຈາກການຄາູ້ ມະນຸດ. ປູ້ ມຄູມ
ູ່ ັງຄ ົມຂອງຜູຖ
ູ້ ກ
ູ່ .ື

Monitoring anti-trafficking re/integration programmes. A manual. Brussels: KBF & Washington: NEXUS Institute.
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ບ ັນ ຫື ມການກະກຽມໄວແ
ູ້ ລວ
ູ້ .
ມສຸຂະພາບທາງຮາູ່ ງກາຍທູ່ ດ

ມສະພາບ ສຸຂະພາບຮາູ່ ງກາຍ ແລະ ມຄວາມຮູສ
ູ້ ກທາງດາູ້ ນ
ຮາູ່ ງກາຍ ທູ່ ແຂງແຮງດ.

ມສຸຂະພາບທາງຈິດທູ່ ດ

ມສຸຂະພາບທາງດາູ້ ນຈິດທູ່ ດ,

ລວມມ:

ຄວາມພູມໃຈ,

ຄວາມ

ູ່ ຕ ົນເອງ ແລະ ການຍອມຮ ັບຕ ົນເອງ.
ໝນໃຈຕ
ັ ູ້
ມສະຖານະພາບ ທູ່ ຖືກຕອ
ູ້ ງຕາມ

ມສະຖານະພາບ

ກ ົດໝາຍ, ມການປົກປອ
ູ້ ງ ແລະ ມ

(ເຊັູ່ ນ:

ໜາູ້ ຕາທາງສ ັງຄ ົມ

ເອກະສານ

ທູ່ ເປັນສ ັນຊາດ

ມການລ ົງທະບຽນການເກດ)
ຂອງການການ ົດຕ ົວ,

ມະນຸດທູ່ ເປັນຄ ົນຕາູ່ ງດາູ້ ວ,
ຖາວອນ.

ທູ່ ຖືກຕອ
ູ້ ງຕາມກ ົດເໝາຍ

ໃນກລະນ

ຫື

ເຊິູ່ ງ

ສາມາດເຂົູ້າເຖິງ

ແລະ

ໃນກລະນ

ທູ່ ຜູຖ
ື ຄາູ້
ູ້ ກ

ູ່ ົ ຄາວ
ໄດຮ
ູ້ ັບທູ່ ຢູຊ
ູ່ ວ

ທູ່ ເປັນເດັກນອ
ູ້ ຍ,

ູ້ ວມທັງ
ນລ

ຫື
ການ

ແຕງູ່ ຕງຜູ
ັ ູ້ ປ
ົ ຄອງ ທູ່ ຖືກຕອ
ູ້ ກ
ູ້ ງຕາມກ ົດໝາຍ ໃນເວລາທູ່ ຈາເປັນ.
ມຄວາມປອດໄພ ແລະ ຄວາມ

ມສຸຂະພາບຮາູ່ ງກາຍທູ່ ປອດໄພ

ສະຫງ ົບ

ູ່ ົ ຂູ ູ່ ຫື ຈາກຄວາມຮຸນແຮງ ຈາກຜູຄ
ຄວາມປອດໄພຈາກການຂມ
ູ້ າູ້

ແລະ

ແຂງແຮງ,

ລວມມ

ມະນຸດ, ຫື ຈາກຜູອ
ື
ົວ ຫື ທອ
ູ້ ູ່ ນໃນຄອບຄ
ູ້ ງຖິູ່ ນ/ປະເທດຂອງຕ ົນ
ູ້ ແຂງທາງເສດຖະກິດ
ມຄວາມເຂັມ

ມຖານະທາງດາູ້ ນເສດຖະກິດທູ່ ເປັນທູ່ ພໃຈ - ຕ ົວຢາູ່ ງ: ສາມາດ

ລວມທັງ ມໜາູ້ ທູ່ ໃນວຽກງານ ແລະມ

ຫາເງິນໄດ,ູ້ ເພືູ່ ອສູ່ງົ ເງິນໃຫສ
ູ້ ະມາຊິກຄອບຄ ົວ ແລະ ອືູ່ ນໆ -

ໂອກາດທາງດາູ້ ນເສດຖະກິດ

ຍ ັງສາມາດເຂົູ້າເຖິງ ໂອກາດທາງດາູ້ ນເສດຖະກິດ, ເຊິູ່ ງລວມມ
ທັງ ການມວຽກເຮັດງານທາ ຫື ມກິດຈະກາການສາູ້ ງລາຍຮ ັບ.

ມໂອກາດທາງດາູ້ ນການສກສາ ແລະ

ສາມາດເຂົູ້າເຖິງ

ຝກອ ົບຮ ົມ

ທາງດາູ້ ນການສກສາ ແລະ ການຝກອ ົບຮ ົມ ລວມທັງ ໃນລະບ ົບ
ແລະ

ການລ ົງທະບຽນເຂົູ້າສກສາຮາູ່ ຮຽນ,

ນອກລະບ ົບ,

ໂອກາດ

ການຝກອ ົບຮ ົມວິຊາສະເພາະ/ວິຊາຊບ,

ຄວາມຮູຄ
ົ
ູ້ ວາມສາມາດໃນການດາລ ົງຊວິດ ແລະ ອືູ່ ນໆ. ທັງໝດ
ນ ູ້ ເປັນສິູ່ ງທູ່ ຈາເປັນ ແລະ ສາຄ ັນ ຕູ່ ເດັກນອ
ູ້ ຍ, ໂດຍສະເພາະ
ແມນຜູ
ັ ູ້ ູ້ນຖານ.
ູ່ ທ
ູ້ ູ່ ຍ ັງບູ່ ທັນໄດຮ
ູ້ ັບການສກສາຂນພື
ສະພາບແວດລອ
ູ້ ມທາງສ ັງຄ ົມທູ່

ມສາຍພ ົວພ ັນທາງສ ັງຄ ົມ

ູ້ ແຂງ,
ທູ່ ເຂັມ

ລວມມທັງ

ໝູເູ່ ພືູ່ ອນ,

ູ້ ແຂງ ແລະ ສາຍພ ົວພ ັນລະຫວາູ່ ງ ຄອບຄ ົວ, ຜ ົວແລະເມຍ/ຄ ົນໃກຊ
ເຂັມ
ິ ແລະ ສ ັງຄ ົມທອ
ູ້ ດ
ູ້ ງຖິູ່ ນ. ໃນນ ູ້
ສະມາຊິກໃນຄອບຄ ົວ

ບູ່ ມການຈາແນກ, ບູ່ ມຂອບເຂດ ແລະ ອືູ່ ນໆ. ສິູ່ ງສາຄ ັນ, ໃນ
ກລະນ ຂອງເດັກນອ
ັ ູ້ ົງໃນຄອບຄ ົວ
ູ້ ຍ, ຜູທ
ູ້ ູ່ ມສາຍພ ົວພ ັນ ທູ່ ໝນຄ
(ແລະໂດຍສະເພາະ ການກ ັບຄືນຫາຄອບຄ ົວ) ຫື ໄດຮ
ູ້ ັບການດູ
ແລເບິູ່ ງແຍງທູ່ ເໝາະສ ົມ, ໂດຍສະເພາະ ການດູແລທູ່
ເໝາະສ ົມຈາກຄອບຄ ົວ.

ມສວ
ູ່ ນຮວ
ູ່ ມ ໃນຂະບວນການທາງກ ົດ ການມສວ
ູ່ ນຮວ
ູ່ ມ
ໝາຍຕາູ່ ງໆ

ກຽູ່ ວຂອ
ູ້ ງກ ັບ

ໃນຂະບວນການ

ທາງກ ົດໝາຍຕາູ່ ງໆ

ປະສ ົບການຖືກຄາູ້ ມະນຸດ
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ທູ່

ທູ່ ກຽູ່ ວຂອ
ູ້ ງກ ັບຜ ົນ

ປະໂຫຍດທູ່ ດທູ່ ສຸດ ແລະ ການເຫັ ນດ ຈາກເຂົາເຈົາູ້ .
ການດາລ ົງຊວິດທູ່ ດຂອງຄອບຄ ົວ

ໂດຍລວມແລວ
ູ້ ການດາລ ົງຊວິດທູ່ ດ ຂອງ ຜູທ
ູ້ ູ່ ກຽູ່ ວຂອ
ູ້ ງກ ັບຜູູ້

ແລະ ຜູທ
ື ຄາູ້ ມະນຸດ
ູ້ ູ່ ກຽູ່ ວຂອ
ູ້ ງກ ັບຜູຖ
ູ້ ກ

ຖືກຄາູ້ ມະນຸດ ແລະ ຍາດພູ່ ນອ
ິ , ລວມມທັງ ເດັກນອ
ູ້ ງໃກຊ
ູ້ ດ
ູ້ ຍ,
ູ້ ຍ, ນອ
ຜ ົວແລະເມຍ, ພູ່ ແລະແມ,ູ່ ອາູ້ ຍ, ເອືອ
ູ້ ງຄງໆ ແລະ
ຄ ົນອືູ່ນໆ.

ຜ ົນໄດຮ
ນ
ູ້ ັບຈາກຄວາມສາເລັ ດສວ
ູ່ ນຫາຍ ຂອງ ການສູ່ງົ ກ ັບຄືນສູສ
ູ່ ັງຄ ົມ, ແມນໄດ
ູ່
ູ້ າສະເໜຢູດ
ູ່ າູ້ ນເທິງ, ເຊິູ່ ງໄດມ
ູ້
ການຊວ
ູ່ ຍເຫືອທູ່ ເໝາະສ ົມ, ພຽງພ, ມຄວາມເຂົູ້າໃຈ ແລະ ຄວາມອອ
ູ່ ນໄຫວຂອງບ ັນຫາ ແລະ ມຄຸນນະພາບສູງ
ຕູ່ ຜູຖ
ມ
ື ຄາູ້ ມະນຸດ. ຮູບແບບຂອງການຊວ
ູ້ ກ
ູ່ ຍເຫືອດງູ່ ັ ກາູ່ ວນ ູ້ ແມນໄດ
ູ່
ູ້ ການສ ົນທະນາຢູດ
ູ່ າູ້ ນລຸມ
ູ່ .

4.2 ການຊວ
ັງ?
ູ່ ຍເຫືອ ແມນຫຍ
ູ່
ການຊວ
ື ຄາູ້ ມະນຸດ.
ູ່ ຍເຫືອ ແມນມ
ູ່ ບ ົດບາດສາຄ ັນ ໃນການຟືູ້ ນຟູ ແລະ ສູ່ງົ ກ ັບຄືນສູສ
ູ່ ັງຄ ົມຂອງຜູຖ
ູ້ ກ

“ການ

ຊວ
ື ” ແມນເວົ
ື ດາູ້ ນການຕາູ້ ນການຄາູ້ ມະນຸດ ຢາູ່ ງເປັນທາງການ, ເຊິູ່ ງໃຫກ
ູ່ ຍເຫອ
ູ່ ູ້າເຖິງ ການຊວ
ູ່ ຍເຫອ
ູ້ ານສະ
ໜອງໂດຍອ ົງການຈ ັດຕງລ
ັ ູ້ ັດລະດ ັບຊາດ, ອ ົງການຈ ັດຕງບ
ັ ູ້ ູ່ ສ ັງກ ັດລ ັດ, ອ ົງການຈ ັດຕງສາກ
ັ ູ້
ົນ ແລະ ຫອ
ູ້ ງການ
ບລິຫານລະດ ັບຊາດ, ລວມໄປເຖິງ ການຊວ
ູ່ ຍເຫືອແບບທົູ່ ວໄປ (ເຊັູ່ ນ: ການຊວ
ູ່ ຍເຫືອທູ່ ບູ່ ແມນ
ູ່ ຮູບແບບເພືູ່ ອຜູູ້
ຖືກຄາູ້ ມະນຸດສະເພາະ) ທູ່ ຖືກສະໜອງໂດຍ ຫ ົວໜວ
ູ່ ຍຂອງພາກລ ັດ (ເຊັູ່ ນ: ການບລິການທາງສ ັງຄ ົມ, ໜວ
ູ່ ຍ
ງານປົກປູ້ອງສິດທິເດັກ ແລະ ກ ົມກຽູ່ ວຂອ
ູ້ ງກ ັບສຸຂະພາບຕາູ່ ງໆ), ອ ົງການຈ ັດຕງັ ູ້ ບູ່ ສ ັງກ ັດລ ັດ ຫື ອ ົງການຈ ັດຕງັ ູ້
ສາກ ົນ.
ການຊວ
ອການຄາູ້ ມະນຸດສະເພາະ ຫື ທົູ່ ວໄປ, ທູ່ ອາດໃຫກ
ູ່ ຍເຫືອ ອາດແມນເພືູ່
ູ່
ູ້ ານສະໜອງໂດຍພາກລ ັດ, ອ ົງ
ການຈ ັດຕງບ
ັ ູ້ ູ່ ສ ັງກ ັດລ ັດ ຫື ອ ົງການຈ ັດຕງສາກ
ັ ູ້
ົນ. ການບລິການສູ່ງົ ກ ັບຄືນສູສ
ູ່ ັງຄ ົມ ບູ່ ຈາເປັນຕອ
ູ້ ງຖືກສະໜອງ
ໂດຍອ ົງການຈ ັດຕງັ ູ້ ທູ່ ເຮັດວຽກດາູ້ ນການຄາູ້ ມະນຸດສະເພາະກູ່ ໄດ.ູ້ ໃນບາງກລະນ, ການຊວ
ູ່ ຍເຫືອ ແລະ ການ
ສະໜ ັບສະໜູນ ມາໃນຮູບແບບເປັນສວ
ູ່ ນໜູ່ ງ ຂອງການ ໃຫບ
ູ້ ລິການຈາກພາກລ ັດທົູ່ວໄປ, ຈາກລະບ ົບການປົກ
ປອ
ູ້ ງເດັກ ຫື ຈາກໂຄງການເພືູ່ ອຜູດ
ູ້ ອ
ູ້ ຍໂອກາດ ໃນສ ັງຄ ົມແບບມປະສິດທິພາບ ທູ່ ຖືກກ ັບຄວາມຈາເປັນຂອງຜູູ້
ຖືກຄາູ້ ມະນຸດ.

ບ ົດຮຽນທູ່ ດ: ການຊວ
ູ່ ຍເຫືອ ທູ່ ຖືກສະໜອງໂດຍໜວ
ູ່ ຍງານ ແລະ ສະຖາບ ັນຕາູ່ ງໆ
ແມຍິ
ູ່ ງຫວຽດນາມຄ ົນໜູ່ ງ, ຖືກຄາູ້ ມະນຸດໄປປະເທດຈນ ຖືກບ ັງຄ ັບໃຫເູ້ ປັນເມຍ, ກາຍເປັນແມ ູ່ ລຽູ້ ງລູກ
ສາມຄ ົນ

ມຄວາມຈາເປັນຕອ
ູ້ ງການ

ການຊວ
ູ່ ຍເຫືອຫາຍດາູ້ ນ

ໃນເວລາທູ່ ລາວກ ັບຄືນບາູ້ ນ.

ລາວຖືກ

ຊວ
ູ່ ຍເຫືອ ທັງຈາກໜວ
ູ່ ຍງານດາູ້ ນຕາູ້ ນການຄາູ້ ມນຸດ ແລະ ການບລິການດາູ້ ນສ ັງຄ ົມ ຕູ່ ຜູທ
ູ້ ູ່ ດອ
ູ້ ຍໂອກາດ
ໃນສ ັງຄ ົມນາອກ. ໃນເວລາຕລາຄາຄືນການຊວ
ູ່ ຍເຫືອ ລາວໄດເູ້ ວົູ້າວາູ່ ລາວໄດຮ
ູ້ ັບການຊວ
ູ່ ຍເຫືອ ທູ່ ມ
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ູ້ ນວາູ່ ລາວ ມາຈາກ “ຄອບຄ ົວທຸກຍາກ” ເຊິູ່ ງໝາຍຄວາມວາູ່ ລາວ
ປະໂຫຍດທູ່ ສຸດ ແມນ
ູ່ ຍອ
ູ້ ນຖືກຢັງຢື
ໄດຮ
ູ້ ັບເງິນເພືູ່ ອລຽູ້ ງຊບປະຈາແຕລ
ູ່ ະເດືອນ (300,000 ດ ົງ ຕູ່ ເດືອນ [ປະມານ. 15 USD]) ແລະ ລູກ
ຂອງລາວ

ູ້ ຄາູ່ ຮຽນໜ ັງສື.
ກູ່ ຖກ
ື ຍ ົກເວັນ

ລາວຍ ັງໄດຮ
ູ້ ັບ

ການຊວ
ູ່ ຍເຫືອດາູ້ ນທູ່ ພ ັກອາໄສ

ໂດຍຜາູ່ ນ

ໂຄງການ ຊວ
ູ່ ຍເຫືອທົູ່ ວໄປ. ແລະກ ົງກ ັນຂາູ້ ມ, ສູນຝກອ ົບຮ ົມວິຊາຊບ ທູ່ ລາວໄດຮ
ູ້ ັບຈາກໂຄງການ ຕາູ້ ນ
ການຄາູ້ ມະນຸດ

ແມນບ
ູ່ ູ່ ໄດຊ
ູ້ ວ
ູ່ ຍເຫືອໃຫລ
ູ້ າວຊອກວຽກໄດ ູ້

ແລະ

ບູ່ ໄດປ
ັ ປຸງສະພາບດາູ້ ນເສດຖະກິດ
ູ້ ບ

ຂອງລາວເລຍ.

ເດັກນອ
ູ້ ຍຈນຄ ົນໜູ່ ງ, ຖືກຄາູ້ ມະນຸດດາູ້ ນແຮງງານພາຍໃນປະເທດ ຢູໃູ່ ນໂຮງງານດິນຈູ່ ແຫງູ່ ໜູ່ ງ, ເຂົູ້າຂ
ຄວາມຊວ
ູ່ ຍເຫືອຈາກຕາຫວດ
ແຫງູ່ ໜູ່ ງ.

ຫ ັງຈາກຫ ົບໜອອກມາຈາກ

ຈາກນນບ
ັ ູ້ ູ່ ດ ົນລາວກູ່ ຖກ
ື

ບອ
ູ່ ນເຜົ າດິນຈູ່ ໄດ ູ້

ສູ່ງົ ກ ັບບາູ້ ນໂດຍເຈົາູ້ ໜາູ້ ທູ່

ເພືູ່ ອສູ່ງົ ຕູ່ ເຖິງການບລິການຫາຍດາູ້ ນໃນເວລາກ ັບຮອດບາູ້ ນ.

ແລະຖືກສູ່ງົ ໄປຫາທູ່ ພ ັກ

ທູ່ ໄດຊ
ູ້ ວ
ູ່ ຍເຫືອລາວຈ ົນເຖິງມືນາຍບາູ້ ນ
ນາຍບາູ້ ນໄດນ
ູ້ າລາວໄປຫາອານາດການ

ປົກຄອງທອ
ູ້ ງຖິູ່ ນ ເພືູ່ ອຂຽນຄາຮອ
ູ້ ງ ຂຮ ັບເງິນລຽູ້ ງຊບ (140 ຢວນ ຫື ປະມານ 22 USD ຕູ່ ເດືອນ)
ແລະ

ຊວ
ູ່ ຍເຫືອໃຫລ
ູ້ າວໄດກ
ູ້ ັບຄືນ

ໄປຫາຄອບຄ ົວຂອງລາວ.

ລາວຍ ັງໄດຮ
ູ້ ັບອາຫານພືູ້ນຖານບາງອ ັນ

ແລະ ຍ ັງໄດຂ
ູ້ ຽນຄາຮອ
ູ້ ງເຮັດບ ັດປະຈາຕ ົວນາ.
ູ້ ກ ັບປັດໃຈທາງເສດຖະກິດ ສ ັງຄ ົມຂອງ ແຕລ
ການຊວ
ູ່ ຍເຫືອ ແມນມ
ູ່ ປະສິດທິພາບ ແລະເໝາະສ ົມທູ່ ສຸດ ຂນ
ູ່ ະຄ ົນ
ພອ
ູ້ ມທັງ ປະສ ົບການການຖືກຄາູ້ ມະນຸດ ແລະ

ປະສ ົບການຂອງ ການຖືກເຄາະຮາູ້ ຍຈາກການຖືກຄາູ້ ມະມຸດ.

ນອກຈາກນນ,
ັ ູ້ ການຊວ
ູ່ ຍເຫືອແຕລ
ູ່ ະປະເພດ ທູ່ ແຕກຕາູ່ ງກ ັນສວ
ູ່ ນຫາຍແມນ
ູ່ ມການປະສານ ແລະກຽູ່ ວຂອ
ູ້ ງກ ັນ.
ການເຂົູ້າເຖິງຄວາມແຕກຕາູ່ ງ (ແລະກຽູ່ ວຂອ
ູ້ ງກ ັນ) ຂອງການຊວ
ູ່ ຍເຫືອແຕລ
ູ່ ະປະເພດ ແມນມ
ູ່ ຄວາມສາຄ ັນ ຕູ່
ການສະໜ ັບສະໜູນ ການສູ່ງົ ກ ັບຄືນສູສ
ົ . ປະເພດຂອງການຊວ
ື ທູ່ ມຮູບແບບທາງການ ແມນ
ູ່ ັງຄ ົມ ທັງໝດ
ູ່ ຍເຫອ
ູ່
ມຄວາມຈາເປັນ ສາລ ັບການຟືູ້ ນຟູ ແລະ ການສູ່ງົ ກ ັບຄືນສູສ
ູ່ ັງຄ ົມ ຫ ັງຈາກຖືກຄາູ້ ມະນຸດ ແລະ ມຄວາມແຕກ
ູ້ ກ ັບ ໄລຍະເລູ່ ມຕນຂອງການສ
ູ່ງົ ກ ັບຄືນ ທູ່ ຖືວາູ່ ສາຄ ັນ ຫື ໄລຍະຕູ່ ມາ ໃນເວລາ
ຕາູ່ ງກ ັນຕາມແຕລ
ົູ້
ູ່ ະກລະນ ຂນ
ສູ່ງົ ຕູ່ ຫື ໄລຍະສູ່ງົ ກ ັບຄືນສູສ
ົ ນ ູ້ ອາດຈະລວມເອົ າ ລາຍລະອຽດລຸມ
ົ ຕາມ
ູ່ ັງຄ ົມ. ທັງໝດ
ູ່ ນ ູ້ ບາງອ ັນ ຫື ທັງໝດ
ຕາຕະລາງທ #7 (ດາູ້ ນລຸມ
ູ່ ).
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ຕາຕະລາງທ # 7. 10 ຂນຕອນການບ
ລິການສູ່ງົ ກ ັບຄືນສູສ
ັ ູ້
ູ່ ັງຄ ົມ
ຂອບເຂດການຊວ
ື ທ # 1
ູ່ ຍເຫອ

ການຊອກທູ່ ຢູອ
ູ່ າໄສ, ການເບິູ່ ງແຍງດູແລ ແລະ ຊອກຫາບອ
ູ່ ນພ ັກພາອາໄສ.
ການສະໜອງທູ່ ພ ັກອາໄສທູ່ ມຄວາມປອດໄພ, ພໃຈ ແລະ ເໝາະສ ົມ ແລະ ມ
ທາງເລືອກຂອງການເບິູ່ ງແຍງດູແລ.

ຂອບເຂດການຊວ
ູ່ ຍເຫືອທ # 2

ການຊວ
ູ່ ຍເຫືອທາງດາູ້ ນການແພດ. ສະໜອງການເບິູ່ ງແຍງດາູ້ ນການແພດ
ຢາູ່ ງເໝາະສ ົມ, ພຽງພ ແລະ ຈາເປັນ.

ຂອບເຂດການຊວ
ູ່ ຍເຫືອທ # 3

ການຊຸກຍູ ູ້

ແລະໃຫຄ
ູ້ າປກສາ

ທາງດາູ້ ນຈິດໃຈ.

ຊຸກຍູສ
ຸ ະພາບທາງດາູ້ ນ
ູ້ ຂ

ູ້ ແຂງ.
ຈິດໃຈໃຫເູ້ ຂັມ
ຂອບເຂດການຊວ
ື ທ # 4
ູ່ ຍເຫອ

ການສກສາ ແລະ ທັກສະເພືູ່ ອດາລ ົງຊວິດ. ສູ່ງົ ເສມໃຫສ
ູ້ າມາດເຂົູ້າເຖິງການ
ສກສາແບບໃນລະບ ົບ ແລະ ນອກລະບ ົບ.

ຂອບເຂດການຊວ
ູ່ ຍເຫືອທ # 5

ູ້ ແຂງທາງດາູ້ ນເສດຖະກິດ.
ໂຄງການສາູ້ ງຄວາມເຂັມ

ຊຸກຍູໂູ້ ອກາດເພືູ່ ອສາູ້ ງ

ູ້ ແຂງທາງດາູ້ ນເສດຖະກິດ.
ຄວາມເຂັມ
ຂອບເຂດການຊວ
ູ່ ຍເຫືອທ # 6

ການຊຸກຍູກ
ູ້ ານບລິຫານ.

ຊຸກຍູແ
ູ້ ລະໃຫກ
ູ້ ານບລິຫານ

ເຊັູ່ ນ:

ການເຂົູ້າເຖິງ

ເອກະສານ ແລະ ຫ ັກຖານທາງດາູ້ ນກ ົດໝາຍ ແລະ ການປົກປູ້ອງ ແລະ
ການນາສະເໜໃຫແ
ັ ູ້ ປ
ົ ຄອງ
ູ້ ກເູ່ ດັກນອ
ູ້ ຍ (ຕ ົວຢາູ່ ງ: ການແຕງູ່ ຕງຜູ
ູ້ ກ

ທູ່

ຖືກຕອ
ູ້ ງຕາມກ ົດໝາຍ).
ຂອບເຂດການຊວ
ູ່ ຍເຫືອທ # 7

ການຊວ
ື ເຄາະ
ູ່ ຍເຫືອ ແລະ ຊຸກຍູດ
ູ້ າູ້ ນກ ົດໝາຍ. ໃຫກ
ູ້ ານຊວ
ູ່ ຍເຫືອ ຜູຖ
ູ້ ກ
ຮາູ້ ຍຈາກການຄາູ້ ມະນຸດ/ບ ັນດາພະຍານໃນການດາເນນຄະດທາງກ ົດໝາຍ,
ລວມມ: ຄະດອາຍາ, ຄະດແພງູ່ ແລະ ຄະດແຮງງານ.

ຂອບເຂດການຊວ
ູ່ ຍເຫືອທ # 8

ການປະເມນຜ ົນຄວາມປອດໄພ ແລະ ຄວາມສະຫງ ົບ. ຮ ັບປະກ ັນໃຫຜ
ື
ູ້ ຖ
ູູ້ ກ
ເຄາະຮາູ້ ຍຈາກການຄາູ້ ມະນຸດ ມຄວມ
ູ່ ປອດໄພ ແລະ ສະຫງ ົບ.

ຂອບເຂດການຊວ
ູ່ ຍເຫືອທ # 9

ການຊວ
ູ່ ຍເຫືອຄອບຄ ົວ, ການໄກເູ່ ກຍ
ູ່ ແລະ ໃຫຄ
ູ້ າປກສາ. ສູ່ງົ ເສມ ແລະ
ູ້ ແຂງ
ສະໜ ັບສະໜູນ ໃຫສ
ູ້ ະພາບແວດລອ
ູ້ ມ ຂອງຄອບຄ ົວໃຫມ
ູ້ ຄວາມເຂັມ

ຂອບເຂດການຊວ
ູ່ ຍເຫືອທ
10

# ການບລິຫານກລະນ. ສະໜ ັບສະໜູນ ການສູ່ງົ ກ ັບຄືນສູສ
ູ່ ັງຄ ົມ
ໄລຍະຍາວ
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ໃນ

5. ສະໜັບສະໜູນ ການສູ່ງົ ກ ັບຄືນສູສ
ູ່ ັງຄ ົມ ແບບປະສ ົບຜ ົນສາເລັ ດ
ແລະ ຍືນຍ ົງ
ຜູຖ
ື ຄາູ້ ມະນຸດ ລວມທັງເດັກນອ
ູ້ ກ
ູ້ ຍ ແລະ ຊາວໜຸມ
ູ່ , ໄດປ
ູ້ ະເຊນກ ັບຫາຍບ ັນຫາ ຈາກປະສ ົບການຄາູ້ ມະນຸດ ຂອງ
ເຂົາເຈົາູ້ . ເຂົາເຈົາູ້ ໄດຕ
ູ້ ົກເຂົູ້າໄປໃນຄວາມທຸກຍາກ ມສະພາບຊວິດ ແລະ ເງືູ່ ອນໄຂການເຮັດວຽກທູ່ ລາບາກ,
ກິນອາຫານບູ່ ພຽງພ ຫື ບູ່ ໄດກ
ິ ຫຍ ັງເລຍ, ຕືູ່ ມຖືກທາລຸນ ແລະ ຖືກທາຮາູ້ ຍຮາູ່ ງກາຍ, ບູ່ ສາມາດເຂົູ້າເຖິງການ
ູ້ ນ
ປິູ່ ນປົວດາູ້ ນສຸຂະພາບ ຫື ການຊວ
ື ເຄາະຮາູ້ ຍຫາຍຄ ົນ ຖືກຂູດຮດຢາູ່ ງໜ ັກໜວ
ູ່ ຍເຫືອໃດໆ ແລະ ອືູ່ ນໆ. ຜູຖ
ູ້ ກ
ູ່ ງ
ເປັນເວລາດ ົນນານ, ສວ
ູ່ ນຫາຍເປັນເວລາຫາຍປ.
ູ້
ຍອ
ໄດລ
ື ຄາູ້ ມະນຸດ ໃນປະເທດລຸມ
ູ້ ນເຫດຜ ົນນ,ູ້ ຜູຖ
ູ້ ກ
ູ່ ແມນ
ູ່ າຂອງ
ູ້ າຍງານວາູ່ ຄວາມຕອ
ູ້ ງການການຊວ
ູ່ ຍເຫືອ
ທັງໃນໄລຍະສນ
ັ ູ້ ແລະ ໃນໄລຍະຍາວ ແມນກ
ູ່ ຽູ່ ວຂອ
ູ້ ງໂດຍກ ົງ ແລະ ມ
ສາຍເຫດມາຈາກ

ຂອງເຂົາເຈົາູ້ .

ປະສ ົບການການຄາູ້ ມະນຸດ

ສິູ່ ງທູ່

ຈາເປັນນອກຈາກນນັ ູ້ ແມນໄດ
ກ
ູ່
ູ້ ຽູ່ ວພ ັນກ ັບ ຄວາມດອ
ູ້ ຍໂອກາດ ແລະ
ຄວາມຈາເປັນ
ໃຫຍ ູ່

ຂອງເຂົາເຈົາູ້

ກອ
ູ່ ນໜາູ້ ຈະຖືກຄາູ້ ມະນຸດ,

ມສວ
ູ່ ນເຮັດໃຫເູ້ ຂົາເຈົາູ້ ຖືກຄາູ້ ມະນຸດ.

ບ ັນຫາສວ
ູ່ ນ

ຍ ັງມຄວາມຊວ
ູ່ ຍເຫືອຫາຍ

ຢາູ່ ງທູ່ ຈາເປັນ ແລະກຽູ່ ວຂອ
ູ້ ງກ ັບສະພາບຄອບຄ ົວຂອງເຂົາເຈົາູ້ , ລວມທັງ
ຄວາມຕອ
ູ້ ງງການການເຫືອຊວ
ູ່ ຍທູ່ ຈາເປັນ

ຈາກສະມາຊິກຄອບຄ ົວຂອງ

ເຂົາເຈົາູ້ . ເວົູ້າເຖິງ ຄວາມຈາເປັນທູ່ ຫາກຫາຍ ແລະສ ັບສ ົນນ ູ້ ສວ
ູ່ ນຫາຍ
ແມນ
ື ຄາູ້ ມະນຸດ ແມນໃນ
ູ່ ຈຸດສູນກາງ (ແລະຕູ່ ບ ັນຫາໃດກູ່ ຕາມ) ຕູ່ ຜູຖ
ູ້ ກ
ູ່
ເວລາທູ່ ເຂົາເຈົາູ້ ພວມພ ັກຟືູ້ ນ ຫ ັງຈາກໄດມ
ູ້ ປະສ ົບການຖືກຄາູ້ ມະນຸດແລວ
ູ້
ແລະ

ເຂົາເຈົາູ້ ຍ ັງສາມາດຖືກສູ່ງົ ກ ັບຄືນສູສ
ູ່ ັງຄ ົມ

ແລະ

ການກ ັບຄືນສູູ່

ຄອບຄ ົວຂອງເຂົາເຈົາູ້ ຢາູ່ ງມຜ ົນສາເລັ ດ.
ຜູຖ
ື ຄາູ້ ມະນຸດແຕລ
ູ້ ກ
ູ່ ະຄ ົນ

ຄວນຈະເຂົູ້າຮວ
ູ່ ມ

ຄວາມຕອ
ູ້ ງການ ການຊວ
ູ່ ຍເຫືອ ມ
ຫາຍຂນຕອນ
ແລະ ຄວາມດອ
ັ ູ້
ູ້ ຍ
ໂອກາດ
ຄວາມຕອ
ູ້ ງການການຊວ
ູ່ ຍເຫືອ ແມນມ
ູ່ ຜ ົນ
ກະທ ົບໂດຍກ ົງ ຂອງການຂູດຮດຈາກການ
ຄາູ້ ມະນຸດ ແລະ ໃນເວລາດຽວກ ັນຄວາມ
ູ້ ດ
ຕອ
ັ
ູ້ ງການ ການຊວ
ູ່ ຍເຫືອອືູ່ ນໆທູ່ ມ ຊາພ
ແມນຄວາມຕ
ອ
ູ່
ູ້ ງການ ກອນ
ູ່ ໜາູ້ ຈະຖືກຄາູ້
ມະນຸດ (ກອ
ື ເຄາະຮາູ້ ຍ)
ູ່ ນການເປັນຜູຖ
ູ້ ກ
ຫື ຕູ່ ສະພາບຄອບຄ ົວຂອງເຂົາເຈົູ້າ.

ໃນການຕລາຄາຄວາມ

ຈາເປັນຂອງແຕລ
ູ່ ະຄ ົນ ກ ັບພະນ ັກງານສ ັງຄ ົມສ ົງເຄາະ ເພືູ່ ອສາມາດເອົ າມາເປັນພືູ້ນຖານ ໃນການສາູ້ ງແບບແຜນ
ູ້ ະ
ຂອງການກ ັບຄືນສູສ
ູ່ ັງຄ ົມ. ການສູ່ງົ ກ ັບຄືນສູສ
ູ່ ັງຄ ົມ ເປັນຂະບວນການ ທູ່ ໃຊເູ້ ວລາຍາວນານ ກອ
ູ່ ນວຽກງານນຈ
ມຄວາມສາເລັ ດ

ແລະຍືນຍ ົງໄດ ູ້ ເຊິູ່ ງມ ັນຮຽກຮອ
ູ້ ງໃຫມ
ູ້ ການຕລາຄາ

ູ້
ວຽກງານການບລິການຊາແລ
ວ
ູ້

ູ້ ກ
ຊາອ

ຫາຍໆເທືູ່ ອ ໃນຫາຍໆໄລຍະເວລາ. ຜູຖ
ື ຄາູ້ ມະນຸດບາງຄ ົນ ໄດຮ
ູ້ ກ
ູ້ ຽກຮອ
ູ້ ງໃຫມ
ູ້ ການບລິການ ແລະ ການສະໜ ັບ
ສະໜູນຫາຍກວາູ່ ຄ ົນອືູ່ນ. ຜູຖ
ື ຄາູ້ ມະນຸດບາງຄ ົນ ຈະປະເຊນກ ັບບ ັນຫາ ເວລາກ ັບຄືນບາູ້ ນ ໃນເວລາກ ັບຄືນເຂົູ້າ
ູ້ ກ
ໄປເປັນສວ
ູ່ ນໜູ່ ງ ຂອງສ ັງຄ ົມເຂົາເຈົາູ້ ແລະ ຮຽກຮອ
ູ້ ງໃຫມ
ູ້ ການສະໜ ັບສະໜູນແບບຕູ່ ເນືູ່ ອງ ຫື ມການບລິການ
ລືູ້ມຄືນອກ ຈູ່ ງຈະສາມາດແກໄູ້ ຂບ ັນຫາຂອງເຂົາເຈົາູ້ ໄດ.ູ້ ໄລຍະເວລາສະເພາະ ທູ່ ຈາເປັນໃນການສະໜ ັບສະໜູນ
ການສູ່ງົ ກ ັບຄືນສູສ
ູ່ ັງຄ ົມນນັ ູ້ ແມນມ
ູ່ ຄວາມແຕກຕາູ່ ງກ ັນຂອງແຕລ
ູ່ ະກລະນ ແລະ ຜູສ
ູ້ ະໜອງການບລິການ ຄວນ
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ເຂົູ້າໃຈ ແລະ ກຽມພອ
ື ຄາູ້ ມະນຸດ ໃນເວລາທູ່ ເຂົາເຈົາູ້ ຕອ
ູ້ ມທູ່ ຈະໃຫກ
ູ້ ານຊວ
ູ່ ຍເຫືອ ຜູຖ
ູ້ ກ
ູ້ ງການ, ຈ ົນເຖິງວາູ່ ໃນ
ບາງກລະນທູ່ ມການຕລາຄາແລວ
ັ ູ້
ົບຜ ົນສາເລັ ດແລວ
ູ້ ວາູ່ ການສູ່ງົ ກ ັບຄືນສູສ
ູ່ ັງຄ ົມນນປະສ
ູ້ ກູ່ ຕາມ.
ພາຍໃຕຄ
ູ້ ວາມສາເລັ ດ ແລະການຍືນຍ ົງຂອງການສູ່ງົ ກ ັບຄືນສູສ
ູ່ ັງຄ ົມນນັ ູ້ ຈາເປັນຕອ
ູ້ ງມຊ ັບພະຍາກອນທູ່ ພຽງພ,
ທັງຊ ັບພະຍາກອນມະນຸດ ແລະທັງການເງິນ. ມ ັນມຄວາມສາຄ ັນຫາຍ ທູ່ ບ ັນດາລ ັດຖະບານ ໃນພາກພືູ້ນລຸມ
ູ່
ູ້
ແມນ
ມແຜນສາລ ັບການກະກຽມໄລຍະຍາວ ແລະການບລິການທູ່ ຫາກຫາຍໄວໃູ້ ຫ ູ້ ຫ ັງຈາກພ ົບຜູທ
ູ່ າຂອງ
ູ້ ູ່ ຖືກຄາູ້
ມະນຸດແລວ
ູ້ , ທັງທາງດາູ້ ນກະກຽມການເງິນ ແລະກະກຽມແຜນງານ ລວມໄປເຖິງການຝກອ ົບຮ ົມທູ່ ຈາເປັນໃຫແ
ູ້ ກ ູ່
ພະນ ັກງານເພືູ່ອກຽມພອ
ື ຄາູ້ ມະນຸດ ແລະ ໄລຍະຍາວໃນເວລາ
ູ້ ມໃຫບ
ູ້ ລິການຕູ່ ໃນໄລຍະເວລາທາອິດທູ່ ພ ົບຜູຖ
ູ້ ກ
ສູ່ງົ ກ ັບຄືນສູສ
ັ ູ້ ັນຍາ ດາູ້ ນຊ ັບພະຍາກອນລະດ ັບຊາດ ດາູ້ ນການຊວ
ູ່ ັງຄ ົມ. ຖາູ້ ບູ່ ມການເພູ່ ມທະວຄາໝນສ
ູ່ ຍເຫືອ
ແລະ ການບລິການແລວ
ູ້ , ຄວາມພະຍາຍາມຂອງໜວ
ູ່ ຍງານຕາູ້ ນການຄາູ້ ມະນຸດ ແລະ ການສູ່ງົ ກ ັບຄືນສູສ
ູ່ ັງຄ ົມ
ູ້
ຂອງຜູຖ
ມ ັນຕອ
ື ຄາູ້ ມະນຸດ ກູ່ ອາດຈະບູ່ ຍືນຍ ົງ ໃນກຸມ
ູ້ ກ
ູ່ ປະເທດລຸມ
ູ່ ແມນ
ູ່ າຂອງ.
ູ້ ງໃຊເູ້ ວລາ ໃນການສາູ້ ງຄວາມ
ູ້ າໃນປູ້ ມຄູມ
ູ້ ນ,ູ້ ດງູ່ ັ ນນ,
ອາດສາມາດ ແລະ ລະບ ົບທູ່ ຈາເປັນ ຕາມທູ່ ໄດມ
ັ ູ້ ການມແຜນກະກຽມໄວຫ
ູ້ ທິດຊນ
ູ່ ເື ຫັມ
ູ້ າຍ
ປລວ
ບ ັດ ຄວາມອາດສາມາດນ ູ້ ຄວນຈະລວມເຂົູ້າກ ັນ ກ ັບແຜນຍຸດທະສາດ ແລະແຜນ
ັ ູ້
ູ່ ງໜາູ້ ເພືູ່ ອຈ ັດຕງປະຕິ
ປະຕິບ ັດງານຕ ົວຈິງ ຂອງວຽກງານຕາູ້ ນການຄາູ້ ມະນຸດ.
ູ້ ະເພາະກຽູ່ ວກ ັບເດັກນອ
*ຫ ົວຂສ
ິ ໄລຕ
ູ້ ຍ. ເດັກນອ
ູ້ ຍທູ່ ຖືກຄາູ້ ມະນຸດ, ເຊິູ່ ງໄດຄ
ູ້ ດ
ູ່ າມເກນອາຍຸ, ຄວາມເປັນຜູໃູ້ ຫຍ ູ່
ແລະ ປະສ ົບການຂອງເຂົາເຈົາູ້ , ແມນມ
ູ່ ຄວາມຈາເປັນ ແລະ ມການຊວ
ູ່ ຍເຫືອສະເພາະ. ເດັກນອ
ູ້ ຍທູ່ ຖືກຄາູ້
ມະນຸດ ທູ່ ຖືກສາພາດໃນການສາຫວດນ ູ້ ມຄວາມຕອ
ູ້ ງການ ການຊວ
ູ່ ຍເຫືອຫາຍອ ັນ, ບາງອ ັນແມນສະເພາະເຈາະ
ູ່
ຈ ົງ ແລະ ຮຽກຮອ
ູ້ ງໃຫມ
ູ້ ການເບິູ່ ງແຍງສູງແບບສະເພາະ.
ໃນມາດຕາທ 39 ຂອງ ກ ົດໝາຍວາູ່ ດວຍ
ູ້ ສິດທິເດັກນອ
ູ້ ຍ ຂອງ ອ ົງການສະຫະປະຊາຊາດ (CRC) ກຽູ່ ວກ ັບ
ການສູ່ງົ ກ ັບຄືນສູສ
ູ່ ັງຄ ົມ ຂອງເດັກນອ
ູ້ ຍທູ່ ຖືກຄາູ້ ມະນຸດໄດກ
ູ້ ານ ົດວາູ່ , ມ ັນແມນພ
ູ່ ັນທະແລະໜາູ້ ທູ່ ຂອງພາກລ ັດ
ູ່ ົ ຂູ,ູ່
ທູ່ ຈະສູ່ງົ ເສມ ການກ ັບຄືນສູສ
ູ່ ັງຄ ົມ ຂອງເດັກທຸກຄ ົນຜູທ
ູ້ ູ່ ໄດຮ
ູ້ ັບເຄາະຮາູ້ ຍ ຈາກການໃຊກ
ູ້ າລ ັງ ແລະການຂມ
ູ້ ໃນໄດລ
ເຊິູ່ ງລວມທັງ ການຄາູ້ ມະນຸດ. ເນືອ
ູ້ ະບຸວາູ່ : “ທຸກພາກສວ
ູ່ ນຂອງລ ັດຖະບານ ຈະຕອ
ູ້ ງມມາດຕະການທູ່
ເໝາະສ ົມ

ເພືູ່ ອສູ່ງົ ເສມການຟືູ້ ນຟູ

ແລະການກ ັບຄືນສູສ
ູ່ ັງຄ ົມ

ຂອງເດັກນອ
ື ເຄາະຮາູ້ ຍ
ູ້ ຍຜູຖ
ູ້ ກ

ທັງທາງດາູ້ ນ

ຮາູ່ ງກາຍ ແລະ ຈິດໃຈ....ເຊິູ່ ງການຟືູ້ ນຟູ ແລະການກ ັບຄືນສູສ
ູ່ ັງຄ ົມ ຂອງເດັກນອ
ູ້ ຍນນັ ູ້ ຈະຕອ
ູ້ ງໄປຫາບອ
ູ່ ນ ທູ່ ມ
ສະພາບແວດລອ
ູ້ ມທູ່ ດຕູ່ ສຸຂະພາບຮາູ່ ງກາຍ,

ໄດຮ
ູ້ ັບການຍອມຮ ັບ

ແລະ

ມກຽດ.”17

“ສິູ່ ງທູ່ ເຮັດໃຫຖ
ື ໃຈ
ູ້ ກ

ູ້ ມນແທດ
ເດັກນອ
ູ້ ຍຫາຍທູ່ ສຸດ”, ດງູ່ ັ ທູ່ ໄດລ
ູ້ ະບຸໄວໃູ້ ນ ມາດຕາ 3.1 ຂອງກ ົດໝາຍວາູ່ ດວຍ
ູ້ ສິດທິເດັກນອ
ູ້ ຍ, ນແ
ູ່
18
ເໝາະກ ັບທຸກກິດຈະກາ ຂອງການປະຕິບ ັດຕ ົວຈິງ ທູ່ ກຽູ່ ວຂອ
ູ້ ງກ ັບເດັກນອ
ູ້ ຍທຸກຄ ົນ.

17

ມາດຕາ 39 ຂອງສ ົນທິສ ັນຍາກຽູ່ ວກ ັບສິດທິເດັກ/CRC.

18

ນນແມ
ນ:
ບ ັດໂດຍລ ັດ ຫືສະຖາບ ັນສ ັງຄ ົມສ ົງເຄາະຂອງເອກະຊ ົນ, ການ
ັ ູ້
ັ ູ້
ູ່ ”ທຸກໆການກະທາທູ່ ກຽູ່ ວຂອ
ູ້ ງກ ັບເດັກ, ບູ່ ວາູ່ ຈະຈ ັດຕງປະຕິ

ພິຈາລະນາຂອງສານ, ໜວ
ິ ັນຍ ັດ, ຜ ົນປະໂຫຍດສູງສຸດຂອງເດັກຄວນຈະໄດພ
ູ່ ຍງານບລິຫານ ຫືອ ົງການນິຕບ
ູ້ ິຈາລະນາເປັນອ ັນດ ັບທາອິດ”
ມາດຕາ 3 ຂອງສ ົນທິສ ັນຍາກຽູ່ ວກ ັບສິດທິເດັກ.

32

ໃນກລະນຂອງເດັກນອ
ູ້ ຍ, ການວາງແຜນສູ່ງົ ກ ັບຄືນສູສ
ູ່ ັງຄ ົມນນັ ູ້ ຄວນຈະໃຫວ
ູ້ າງກວ
ູ້ າງໆ, ມຂະບວນການທູ່ ຄ ົບ
19
ຊຸດ, ເປົູ້າໝາຍແນໃສກ
ູ່ ານ ົດທຸກຄວາມສ ົນໃຈຂອງເຂົາເຈົາູ້ .

ການຕລາຄາທູ່ ດທູ່ ສຸດ ແມນພື
ູ່ ູ້ນຖານຂອງການ

ບລິຫານລະກລະນ ແລະ ວຽກງານການປົກປອ
ູ້ ງເດັກນອ
ູ້ ຍທົູ່ ວໄປ, ຍອ
ູ້ ນວຽກງານນ ູ້ ໄດເູ້ ຮັດກ ັບເດັກນອ
ູ້ ຍເປັນແຕ ູ່
ລະກລະນທູ່ ມຄວາມສຽູ່ ງ (ລວມທັງເດັກນອ
ູ້ ຍທູ່ ຖືກຄາູ້ ມະນຸດ) ຈະຕອ
ູ້ ງໄດອ
ູ້ ງໃສກ
ູ່ ານຕລາຄາດາູ້ ນການປົກປອ
ູ້ ງທູ່
ຈາເປັນ ພອ
ອງມືເພືູ່ ອຕລາຄາ
ູ້ ມກ ັບ ຄາແນະນາສາລ ັບວິທການ ແລະການສູ່ງົ ຕູ່ . ການຕລາຄາທູ່ ດທູ່ ສຸດ ແມນເຄືູ່
ູ່
ູ້ ນ
ວາູ່ ມສິູ່ ງໃດແດທ
ູ ເຂົູ້າກ ັນ ເພືູ່ ອໃຫແ
ູ່ ູ່ ກຽູ່ ວຂອ
ູ້ ງໃນຂະບວນການ ຂອງການສາພາດ ແລະ ການທອ
ູ້ ນໂຮມຂມ
ູ້ ນ ູ່
ໃຈວາູ່ ທຸກປັດໃຈທູ່ ກຽູ່ ວຂອ
ຮ
ົ ທຸກດາູ້ ນສາລ ັບເດັກ.20
ູ້ ງ ຂອງແຕລ
ູ່ ະກລະນ ແມນໄດ
ູ່
ູ້ ັບການພິຈາລະນາໝດ
ຜູສ
ູ້ ະໜອງການບລິການທຸກອ ັນ ແມນມ
ູ່ ພ ັນທະ ເພືູ່ ອຕລາຄາຄວາມສ ົນໃຈຂອງເດັກນອ
ູ້ ຍ ແລະ ຄວນຈະເປັນການ
ຕລາຄາທູ່ ດທູ່ ສຸດ. ການຕລາຄາທູ່ ດທູ່ ສຸດ ຄວນຈະຈ ັດຕງປະຕິ
ບ ັດໄວເທົູ່ າທູ່ ຈະໄວໄດ ູ້ ໃນເວລາທູ່ ເດັກນອ
ັ ູ້
ູ້ ຍຖືກກາ
ູ່ ເນືູ່ ອງ ທູ່ ສາູ້ ງເງືູ່ ອນໄຂໃຫເູ້ ອົ າໃຈໃສຄ
ນ ົດຕ ົວວາູ່ ມຄວາມສຽູ່ ງ. ມ ັນແມນຂະບວນການຕ
ູ່
ູ່ ວາມສ ົນໃຈຂອງເດັກນອ
ູ້ ຍ
ູ້ ງຕນ
ູ້ົ ມຈຸດປະສ ົງເພືູ່ອວ ັດແທກຜ ົນ
ເປັນສູນກາງໃຫຫ
ູ້ າຍທູ່ ສຸດ ຕູ່ ທຸກການກະທາ ແລະຖືເປັນການພິຈາລະນາເບືອ
ໄດຮ
າູ່ ອ ັນໃດແມນ
ັ ູ້ ການໃຈແຍກວ
ູ້ ັບ ກ ັບເດັກນອ
ູ້ ຍຜູນ
ູ້ ນ.
ູ້
ູ່ “ຄວາມສ ົນໃຈດທູ່ ສຸດຂອງເດັກນອ
ູ້ ຍ” ຈະຕອ
ູ້ ງໄດຊ
ູ້ ງູ່ ັ
ຊາຈາກຫາຍບ ັນຫາ, ເບິູ່ ງລວມເຖິງ ບ ັນຫາທູ່ ກຽູ່ ວກ ັບການສູ່ງົ ກ ັບຄືນຫາສ ັງຄ ົມຫາຍອ ັນນາ (ນ ັບທັງເຫດການທູ່
ເດັກນອ
ູ້ ຍແຕລ
ູ່ ະຄ ົນ ໄດປ
ູ້ ະສ ົບ ແລະພ ົບພູ້ມາ) ລວມທັງ ທຸກເຫດການໃນການສາຫວດນ.ູ້ ການຕລາຄາທຸກ
ເຫດການ ແມນມ
ງູ້ ຍາກ ແລະ ສ ັບສ ົນຫາຍ. ການເຂົູ້າໃຈ
ູ່ ຄວາມແຕກຕາູ່ ງກ ັນ ແລະ ໃນຕ ົວຈິງແລວ
ູ້ ແມນຫຍຸ
ູ່
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ແລະສາມາດໃຈແຍກ
ເຫດການຕາູ່ ງໆນໄູ້ ດ ູ້ ແມນຮຽກຮ
ອ
ູ້
ູ່
ູ້ ງໃຫມ
ູ້ ການພິຈາລະນາຫາຍດາູ້ ນ. ໃນເວລາຕ ັດສິນໃຈ

ກຽູ່ ວກ ັບທາງອອກໃດໜູ່ ງ ຂອງເດັກນອ
ື ເຄາະຮາູ້ ຍຈາກການຄາູ້ ມະນຸດ ແມນ
ູ້ ຍຜູໜ
ູ້ ູ່ ງ ທູ່ ເປັນຜູຖ
ູ້ ກ
ູ່ ຮຽກຮອ
ູ້ ງໃຫ ູ້
ໃຈແຍກເລືອກເອົ າທາງອອກທູ່ ດທູ່ ສຸດ.
ຍ ັງມຫາຍບ ັນຫາທູ່ ຜູສ
ູ້ ະໜອງການບລິການ ຕອ
ູ້ ງໄດເູ້ ອົ າໃຈໃສ ູ່ ແລະ ພິຈາລະນາ ການບລິການທຸກຄງັ ູ້ ທູ່ ສະໜ ັບ
ສະໜູນການກ ັບຄືນສູສ
ື ຄາູ້ ມະນຸດທັງຜູໃູ້ ຫຍ ູ່ ແລະ ເດັກນອ
ູ່ ັງຄ ົມ ຂອງຜູຖ
ູ້ ກ
ູ້ ຍ. ລາຍລະອຽດມຢູດ
ູ່ າູ້ ນລຸມ
ູ່ ເຊິູ່ ງ

19

SCEP (2009) ຄາຖະແຫງແນວທາງປະຕິບ ັດທູ່ ດ, 4th ສະບ ັບແກໄູ້ ຂ, at D9.
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ູ້ ແຕ ູ່ ການ
ການປະເມນຜ ົນປະໂຫຍດທດທູ່ ສຸດ (BIA) ແມນສ
ັ ູ້ ເວັນ
ູ່ າຄ ັນກອ
ູ່ ນຈະດາເນນການໃດໆທູ່ ມຜ ົນຕູ່ ເດັກຈະໄດຮ
ູ້ ັບການຈ ັດຕງ,

ູ່ ເປັນທາງການຂອງການປູ້ອງກ ັນສະເພາະ ແລະຄວາມ
ການ ົດຜ ົນປະໂຫຍດສູງສຸດ (BID) ແມນຈ
ູ່ າເປັນຄືກ ັນ. BID ແມນຂະບວນການທ
ູ່
ຕອ
ູ້ ງການທາງດາູ້ ນເອກະສານ ເຊິູ່ ງຕອ
ູ້ ງປະຕິບ ັດກ ັບເດັກບາງຄ ົນ, ໃນຂະນະດຽວກ ັນຜູຕ
ູ້ ັດສິນໃຈຕອ
ູ້ ງໄດຊ
ູ້ ງູ່ ັ ນາໜ ັກ ແລະຄວາມເໝາະສ ົມ
ທ ັງໜ ົດທູ່ ກຽູ່ ວຂອ
ູ້ ງກ ັບປັດໃຈຂອງແຕລ
ູ່ ະກລະນ, ໂດຍສະເພາະຢາ
ູ່ ງຍິູ່ ງໃຫນ
ູ້ າໜ ັກທູ່ ເໝາະສ ົມກຽູ່ ວກ ັບສິດ ແລະຄວາມຮ ັບຜິດຊອບທູ່ ຮ ັບຮູູ້
ໃນສ ົນທິສ ັນຍາເດັກ ແລະເຄືູ່ ອງມືກຽູ່ ວກ ັບສິດທິມະນຸດອືູ່ ນໆ ເພືູ່ ອວາູ່ ການຕ ັດສິນໃຈທູ່ ຄ ົບຖວ
ູ້ ນສາມາດດາເນນໃນການປົກປູ້ອງສິດທິຂອງ
ເດັກ. UNHCR (2008) ຄູມ
ື ອງ UNHCR ກຽູ່ ວກ ັບການການ ົດຜ ົນປະໂຫຍດສູງສຸດຂອງເດັກ, ເຈນວາ: UNHCR, ໜາູ້ .32. Altes,
ູ່ ຂ
M.K. (2011) ປືູ້ ມຄູມ
ບ ັດຂອງ ຄູມ
ື າລ ັບການຈ ັດຕງປະຕິ
ັ ູ້
ູ່ ສ
ູ່ ື UNHCR BID, ເຈນວາ: ອ ົງການສະຫະປະຊາຊາດຂາູ້ ຫວງໃຫຍສ
ູ່ າລ ັບຜູູ້
ອ ົບພະຍ ົບ, ໜາູ້ 7. ເບິູ່ ງເອກະສານອ ົງການຊວ
ູ່ ຍເຫືອ (2010) ການການ ົດຜ ົນປະໂຫຍດສູງສຸດສາລ ັບເດັກກຽູ່ ວກ ັບການເຄືູ່ອນຍາູ້ ຍ: ຄູມ
ູ່ ື
ສາລ ັບການຕ ັດສິນໃຈ, ອາຟກາໃຕ:ູ້ ອ ົງການຊວ
ູ່ ຍເຫືອເດັກອ ັງກິດ ໂຄງການອາຟິ ກາໃຕ.ູ້ ສາມາດຊອກໄດອ
ູ້ ອນລາຍທ
http://resourcecentre.savethechildren.se/sites/default/files/documents/3829.pdf
21 Surtees, R. (2014) ການສູ່ງ
ົ ກ ັບຄືນສູສ
ື ເຄາະຮາູ້ ຍຈາກການຄາູ້ ມະນຸດ. ວຽກງານກຽູ່ ວກ ັບ ເດັກນອ
ູ່ ັງຄ ົມຂອງຜູຖ
ູ້ ກ
ູ້ ຍ ແລະ ຊາວໜຸມ
ູ່ ທູ່ ຖືກ
ຄາູ້ ມະນຸດ. Re/integration of trafficked persons. Working with trafficked children and youth. King Baudouin Foundation, GIZ
and NEXUS Institute.
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ແມນຄ
ຖ
ື ອອກແບບ ແລະ ມ
ູ່ າແນະນາ ເພືູ່ ອໃຫແ
ູ້ ນໃູ່ ຈການບລິການ ດາູ້ ນການສູ່ງົ ກ ັບຄືນສູສ
ູ່ ັງຄ ົມ ແມນໄດ
ູ່
ູ້ ກ
ການຈ ັດຕງປະຕິ
ບ ັດ
ັ ູ້

ຕາມຄວາມຈາເປັນທູ່ ດທູ່ ສຸດ

ຂອງຜູຖ
ື ຄາູ້ ມະນຸດ
ູ້ ກ

ແລະໃນກລະນຜູຖ
ື ຄາູ້ ມະນຸດເປັນ
ູ້ ກ

ເດັກນອ
ເປັນຕ ົວຢາູ່ ງ ຈາກປະເທດລຸມ
ູ້ ຍ ແມນຕ
ູ່ ອ
ູ້ ງໃຫດ
ູ້ ທູ່ ສຸດແກເູ່ ຂົາເຈົາູ້ . ບ ົດຮຽນທູ່ ດ (ດາູ້ ນລຸມ
ູ່ ) ແມນສະເໜ
ູ່
ູ່
ູ້
ແມນ
ບອ
ູ່ າຂອງ
ູ່ ນທູ່ ມຫາຍບ ັນຫາ ເພູ່ ມເຕມເຂົູ້າໃສຈ
ູ່ າກການຮ ັບມື ກ ັບການສູ່ງົ ກ ັບຄືນສູສ
ູ່ ັງຄ ົມ.

ບ ົດຮຽນທູ່ ດ: ການສະໜ ັບສະໜູນ ການກ ັບຄືນສູສ
ູ່ ັງຄ ົມ ທູ່ ປະສ ົບຜ ົນສາເລັ ດ
ຜູຊ
ື ຄາູ້ ມະນຸດໄປປະເທດໄທ ເພືູ່ ອໄປເຮັດວຽກຢູໂ
ື
ູ້ າຍຄ ົນກາປູເຈຍຄ ົນໜູ່ ງ ໄດຖ
ູ້ ກ
ູ່ ຮງງານແຫງູ່ ໜູ່ ງ ໄດຖ
ູ້ ກ
ຊວ
ັ ູ້ ຫ ັງຈາກຄ ັດເລືອກ
ູ່ ຍເຫືອຈາກ ຕາຫວດໄທ ແລະ ກາປູເຈຍ ຮວ
ູ່ ມກ ັນບຸກເຂົູ້າໄປໃນໂຮງງານແຫງູ່ ນນ.
ແລະການ ົດຕ ົວລະອຽດແລວ
ູ້

ວາູ່ ເປັນຜູຖ
ື ຮ ັບເຄາະຮາູ້ ຍຈາກການຄາູ້ ມະນຸດ,
ູ້ ກ

ລາວໄດຖ
ື ສູ່ງົ ຕ ົວໄປຫາ
ູ້ ກ

ບອ
ູ່ ນພ ັກ ແລະ ກລະນນໄູ້ ດເູ້ ປດເຜຍ ຜູທ
ູ້ ູ່ ຄາູ້ ມະນຸດ. ລາວອາໄສຢູບ
ູ່ ອ
ູ່ ນພ ັກຊູ່ວົ ຄາວເປັນເວລາ ສາມ
ເດືອນ ແລະສາມາດມາວຽກເຮັດ. ລາວເວົູ້າວາູ່ ລາວຖືກເອົາໃຈໃສດ
ູ່ , ໄດຮ
ູ້ ັບການນ ັບຖື ແລະ ໄດຮ
ູ້ ັບກຽດ
ຈາກພະນ ັກງານທູ່ ຊວ
ູ່ ຍເຫືອລາວ.

ູ້ ລວ
ຫ ັງຈາກອາໄສຢູນ
ູ່ ແ
ູ້

ລາວໄດຖ
ື ສູ່ງົ ກ ັບບາູ້ ນ.
ູ້ ກ

ມພະນ ັກງານຈາກ

ສະຖານທູດກາປູເຈຍ ໄປສູ່ງົ ລາວຮອດຊາຍແດນ ແລະ ຢູນ
ູ່ າລາວຕະຫອດເວລາກາງຄືນ ໃນເວລາຢູໃູ່ ນ
ສູນເພືູ່ ອສູ່ງົ ຕູ່ ແລະ ໄດຮ
ູ້ ັບເງິນຈານວນໜູ່ ງເພືູ່ ອຕິດຕ ົວກ ັບບາູ້ ນເກດ. ເມືູ່ ອຮອດບາູ້ ນເກດແລວ
ູ້ ລາວໄດ ູ້
ູ້ ງຕນ
ຮ ັບການສະໜ ັບສະໜູນ ດາູ້ ນສິດທິມະນຸດເບືອ
ົູ້ ແລະຕູ່ ມາໄດຮ
ູ້ ັບ ໝູມາລຽູ້ ງເພືູ່ ອສາູ້ ງລາຍຮ ັບ. ລາວ
ຍ ັງໄດເູ້ ຮັດວຽກກູ່ ສາູ້ ງເປັນ

ແລະໄດເູ້ ຮັດໃຫສ
ູ້ ະພາບ

ູ້ .
ດາູ້ ນເສດຖະກິດຂອງລາວດຂນ

ລາວອາໄສຢູກ
ູ່ ັບ

ຄອບຄ ົວ ແລະ ສ ັງຄ ົມຂອງລາວຕງແຕ
ນ
ັ ູ້
ັ ູ້
ູ່ ນມາ.

ມຜູຊ
ູ້ າຍໄທຄ ົນໜູ່ ງ, ຖືກຄາູ້ ມະນຸດໄປປະເທດ ອິດສະລະແອນ ເພືູ່ ອໄປໃຊແ
ູ້ ຮງງານເຮັດວຽກກະສິກາ, ຖືກ
ູ້ ງຕນ
ຊວ
ນຄາູ່ ແຮງງານ ຂອງລາວຈາກນາຍຈາງ.
ົູ້ ດວ
ູ່ ຍເຫືອຢູປ
ູ່ ະເທດອິດສະລະແອນ ໃນເບືອ
ູ້ ຍການຈາຍຄື
ູ່
ູ້
ລາວຍ ັງຖືກຊວ
ູ່ ຍເຫືອ

ໃຫໄູ້ ດເູ້ ຮັດວຽກທູ່ ເໝາະສ ົມ

ແລະໄດເູ້ ງິນ

ແລະມທູ່ ພ ັກອາໄສ

ພອ
ູ້ ມກ ັບການ

ບລິການອືູ່ ນໆ ໃນຂະນະທູ່ ກລະນຂອງລາວ ໄດຊ
ທ
ູ້ ະນະຄະດນາຍຈາງຜູ
ູ້
ູ້ ູ່ ຂູດຮດແຮງງານລາວ. ໃນເວລາທູ່
ລາວກ ັບມາປະເທດໄທ ລາວຖືກພະນ ັກງານສ ັງຄ ົມໄປຮ ັບຢູເູ່ ດູ່ ນບິນ ເຊິູ່ ງເປັນຜູໄູ້ ດມ
ື ເພືູ່ ອ
ູ້ ອບເງິນຊວ
ູ່ ຍເຫອ
ູ່ ດ ົນ ພະນ ັກງານສ ັງຄ ົມ ໄດໄູ້ ປຢຽູ້ ມຢາມບາູ້ ນລາວ ແລະ ໄດລ
ໃຫລ
ັ ູ້
ູ້ າວກ ັບບາູ້ ນເກດ. ຕູ່ ຈາກນນມາບ
ູ້ ົມກ ັບ
ລາວກຽູ່ ວກ ັບການຊວ
ູ່ ຍເຫືອທູ່ ຈາເປັນໃຫແ
ູ້ ກລ
ູ່ າວ,

ໄດມ
ູ້ ການຕລາຄາທູ່ ຈາເປັນຂອງລາວ.

ລາວມຄວາມ

ຕງໃຈ
ທູ່ ຈະເປັນຊາວນາ ລາວກູ່ ໄດຮ
ັ ູ້
ູ້ ັບການລ ົງທນໃຫ ູ້ ເພືູ່ ອເອົ າໄປຊືເູ້ ຄືູ່ ອງມື, ເມັດແກນ
ູ່ ພືດພ ັນ ແລະ
ອືູ່ ນໆ ເຂົູ້າໃນການເຮັດສວນ.
ແມຍິ
ູ່ ງຫວຽດນາມຜູໜ
ູ້ ູ່ ງ

ກ ັບຄືນບາູ້ ນ

ແລະ

ໄດລ
ູ້ າຍງານກລະນຂອງລາວ

ຕູ່ ອານາດການປົກຄອງ

ທອ
ັ ູ້ ູ່ ດ ົນລາວຖືກສາພາດ ຈາກພະນ ັກງານກ ົມສ ັງຄ ົມ. ລາວໄດຮ
ູ້ ງຖິູ່ ນ. ຕູ່ ຈາກນນບ
ູ້ ັບການຊວ
ູ່ ຍເຫືອຫາຍອ ັນ
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ຈາກການສູ່ງົ ຕູ່ ນ,ູ້

ລວມທັງການເຂົູ້າຮວ
ູ່ ມຝກອ ົບຮ ົມວິຊາຊບ,

ມບອ
ູ່ ນພ ັກອາໄສ,

ມເງິນກິນໃນເວລາ

ເຝິກອ ົບຮ ົມ, ໄດຮ
ູ້ ັບການສະໜ ັບສະໜູນ ດາູ້ ນການເງິນສາລ ັບຄອບຄ ົວລາວ ແລະ ຊວ
ູ່ ຍເຫືອລາວຊອກຫາ
ວຽກເຮັດງານທາ ຫ ັງຈາກລາວຮຽນຈ ົບວິຊາຊບ.
ແມຍິ
ູ່ ງຫວຽດນາມຄ ົນໜູ່ ງ ໄດຮ
ູ້ ັບການຊວ
ູ່ ຍເຫືອດາູ້ ນການເງິນ ຈາກກ ົມແຮງງານ ແລະ ກະສິກາ ແລະກ ົມ
ສະຫວ ັດດການສ ັງຄ ົມ. ລາວຍ ັງໄດຮ
ູ້ ັບການຝກອ ົບຮ ົມ ເຕັກນິກດາູ້ ນການປູກຜ ັກ ຈາກ ພະນ ັກງານ ດາູ້ ນ
ູ້ າວ ັກແຊງໄປສ ັກໃຫ ູ້ ໝູ ແລະ ໄກ.ູ່ ລາວຍ ັງຖືກສູ່ງົ ຕູ່
ກະສິກາຂອງພາກລ ັດ ແລະ ໄດຮ
ູ້ ັບທນເພືູ່ ອໄປຊືຢ
ຫາໂຄງການຕາູ້ ນການຄາູ້ ມະນຸດ, ທູ່ ໃຫຄ
ູ້ ວາມຊວ
ູ່ ຍເຫືອລາວຫາຍດາູ້ ນ ລວມທັງ ການຝກອ ົບຮ ົມວິຊາຊບ.

ລາຍລະອຽດ ຂອງການສູ່ງົ ກ ັບຄືນສູສ
ູ່ ັງຄ ົມ ທູ່ ປະສ ົບຜົນສາເລັ ດ ແລະ ຍືນຍ ົງ
ການປະຕິບ ັດໂຄງການ
 ການບລິການສູ່ງົ ກ ັບຄືນສູສ
ູ່ ັງຄ ົມ ຄວນຈະແທດເໝາະກ ັບແຕລ
ູ່ ະກລະນ. ການບລິການຄວນຈະໃຫ ູ້ ແທດ
ເໝາະກ ັບຄວາມຈາເປັນ ຂອງຄວາມພິເສດຂອງແຕລ
ື ຄາູ້ ມະນຸດ, ອງຕາມການຕລາຄາຂອງ
ູ່ ະກລະນ ຂອງຜູຖ
ູ້ ກ
ແຕລ
ູ່ ະກລະນແບບຕູ່ ເນືູ່ ອງ.

ູ້ ວມທັງການບລິການພິເສດ
ນລ

ສາລ ັບຜູຖ
ື ຄາູ້ ມະນຸດທູ່ ເປັນຊາວໜຸມ
ູ້ ກ
ູ່

ແລະ

ເດັກນອ
ູ້ ຍ.

 ໃຫແ
ູ້ ນໃູ່ ຈວາູ່ ມການບລິການ ສູ່ງົ ກ ັບຄືນສ ັງຄ ົມແບບຄ ົບຊຸດ. ການສະໜ ັບສະໜູນການກ ັບຄືນສູສ
ູ່ ັງຄ ົມ ຄວນ
ຈະຄ ົບຊຸດ; ມການບລິການທຸກດາູ້ ນ ຕູ່ ກ ັບຜູຖ
ື ຄາູ້ ມະນຸດ ໂດຍອງຕາມຄວາມຈາເປັນ ຂອງເຂົາເຈົາູ້ ແຕລ
ູ້ ກ
ູ່ ະຄ ົນ.
ູ້ າດລວມເຖິງການບລິການໂດຍກ ົງ ຫື ການສູ່ງົ ຕູ່ ໄປຫາຜູໃູ້ ຫບ
ນອ
ູ້ ລິການຄ ົນອືູ່ນ. ຄູຮ
ູ່ ວ
ູ່ ມງານຈາກອ ົງການຈ ັດຕງັ ູ້
ແລະ ສະຖາບ ັນໃໝູ່ ຄວນຈະໄດພ
ູ້ ັດທະນາ ເພືູ່ ອໃຫແ
ູ້ ນໃູ່ ຈວາູ່ ມການບລິການແບບເບິູ່ ງແຍງຄ ົບຊຸດ ແລະ ຕູ່
ເນືູ່ ອງ. ມການບລິການບາງອ ັນ ໄດອ
ື ເຄາະຮາູ້ ຍສະເພາະ ແລະ ບາງອ ັນອາດຈະມໂດຍຜາູ່ ນ
ູ້ ອກແບບສາລ ັບຜູຖ
ູ້ ກ
ໂຄງການຊວ
ູ່ ຍເຫືອອືູ່ ນສາລ ັບວຽກງານເຄືູ່ອນຍາູ້ ຍ, ສາລ ັບກຸມ
ູ່ ຄ ົນດອ
ູ້ ຍໂອກາດໃນສ ັງຄ ົມ ແລະ ກຸມ
ູ່ ຄ ົນອືູ່ນໆ.

 ການຊວ
ື ເຄາະຮາູ້ ຍຈາກການຄາູ້ ມະນຸດ. ການສະໜ ັບສະໜູນຄວນ
ູ່ ຍເຫືອຄວນຈະມໃຫກ
ູ້ ັບທຸກຄ ົນ ທູ່ ເປັນຜູຖ
ູ້ ກ
ຈະອອກແບບເພືູ່ ອໃຫຖ
ື ກ ັບຄວາມຈາເປັນ
ູ້ ກ

ຂອງຜູຖ
ື ເຄາະຮາູ້ ຍ
ູ້ ກ

ໃນທຸກຮູບແບບທູ່ ຖືກຂູດຮດ

ຈາກການຄາູ້

ມະນຸດ, ແລະຕະຫອດໄລຍະເວລາ ຂອງການສູ່ງົ ກ ັບຄືນສູສ
ູ່ ັງຄ ົມຂອງເຂົາເຈົາູ້ . ການບລິການທູ່ ມຄຸນະພາບສູງ
ຄວນຈະມໄວໃູ້ ຫທ
ຸ ຄ ົນ
ູ້ ກ

ທູ່ ຖືກເຄາະຮາູ້ ຍຈາກການຄາູ້ ມະນຸດ,

ບູ່ ວາູ່ ຈະແມນເພດໃດ,
ູ່

ອາຍຸເທົູ່ າໃດ,

ຊ ົນຊາດ

ແລະ ຊ ົນເຜົູ່ າໃດກູ່ ຕາມ.

 ຜູທ
ູ້ ູ່ ຖືກຄາູ້ ມະນຸດຄວນຈະຖືກແຈງູ້ ກຽູ່ ວກ ັບການບລິການມອ ັນໃດແດ ູ່ ແລະມຫຍ ັງທູ່ ເຂົາເຈົາູ້ ສາມາດເຂົູ້າເຖິງ
ໄດ.ູ້ ຜູທ
ູ້ ູ່ ຖືກຄາູ້ ມະນຸດ ຄວນຖືກແຈງວ
ູ້ າູ່ ມການບລິການ ອ ັນໃດແດໃູ່ ຫເູ້ ຂົາເຈົາູ້ ແລະ ມລະບຽບຫ ັກການແນວໃດ
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ທູ່ ຈາເປັນຕອ
ູ້ ງຮູໃູ້ ນເວລາໄດຮ
ູ້ ັບການຊວ
ູ່ ຍເຫືອຈາກໂຄງການ.

ໃນເວລາແຈງຂ
ູ້ າູ່ ວກ ັບເດັກນອ
ູ້ ຍ

ຕອ
ູ້ ງໄດຄ
ູ້ ານງ

ເຖິງປັດໃຈຕາູ່ ງໆກຽູ່ ວກ ັບ ອາຍຸ, ການສກສາ ແລະ ຄວາມເປັນຜູໃູ້ ຫຍ ູ່ ຂອງເຂົາເຈົາູ້ .

 ທຸກການຊວ
ູ່ ຍເຫືອ ແລະ ການບລິການ ຄວນຈະເປັນແບບສະໜ ັກໃຈ. ຜູທ
ູ້ ູ່ ຖືກຄາູ້ ມະນຸດມສິດ ທູ່ ຈະບູ່ ຮ ັບເອົ າ
ການບລິການບາງອ ັນ ຫື ເອົ າທັງໝດ
ົ ທູ່ ສະເໜໃຫ.ູ້ ເຂົາເຈົາູ້ ຍ ັງມສິດ ທູ່ ຈະເອົ າ ຫື ບູ່ ເອົາການບລິການ ຕອນໃດ
ກູ່ ໄດ.ູ້ ການປກສາຫາລືເຖິງຄວາມສະໜ ັກໃຈນ ູ້ ຄວນຈະຖືກຖາມ ແລະເບິູ່ ງຄືນຕະຫອດໄລຍະເວລາ.

 ການບລິການຄວນສະເໜໂດຍຜູຊ
ູ້ ຽູ່ ວຊານ. ການບລິການຄວນຈະຖືກສະເໜໂດຍຜູຊ
ູ້ ຽູ່ ວຊານ ທູ່ ຖືກຝກອ ົບຮ ົມ
ມາ ແລະ ຖືກມອບໝາຍໃຫສ
ົ ທູ່ ເຮັດວຽກກ ັບຜູທ
ູ້ ະໜອງການບລິການ. ພະນ ັກງານສະໜອງການບລິການທັງໝດ
ູ້ ູ່
ຖືກຄາູ້ ມະນຸດ

ຄວນຈະເຂົູ້າເຖິງການຝກອ ົບຮ ົມແບບຕູ່ ເນືູ່ ອງ

ແລະ

ຝກຄືນອກຫາຍໆເທືູ່ ອ,

ເພືູ່ ອສາູ້ ງຄວາມ

ູ້ ແຂງໃຫທ
ູ້ ວນລວມ
ເຂັມ
ັ ສະຊວິດ ແລະ ມຄວາມອາດສາມາດ ໃນການສະໜ ັບສະໜູນການກ ັບຄືນສູສ
ູ້ ກ
ູ່ ັງຄ ົມ. ນຄ
ໄປເຖິງການຝກອ ົບຮ ົມຊຽູ່ ວຊານ ທູ່ ເຮັດວຽກກ ັບຊາວໜຸມ
ູ່ ແລະ ເດັກນອ
ູ້ ຍ.

 ຜູສ
ູ້ ະໜອງການບລິການ ຄວນຈະເບິູ່ ງບ ັນຫາລະອຽດອອ
ູ່ ນ. ພະນ ັກງານສະໜອງການບລິການ ທູ່ ເຮັດວຽກກ ັບ
ຜູຖ
ື ຄາູ້ ມະນຸດ ໃນໄລຍະທູ່ ສູ່ງົ ຄືນກ ັບສູສ
ູ້ ກ
ູ່ ັງຄ ົມ ຄວນຈະເບິູ່ ງບ ັນຫາລະຢາູ່ ງອຽດອອ
ູ່ ນ ທູ່ ກຽູ່ ວຂອ
ູ້ ງກ ັບບ ັນຫາການ
ຄາູ້ ມະນຸດ ແລະ ຜ ົນກະທົບທາງດາູ້ ນຮາູ່ ງກາຍ, ຈິດໃຈ ແລະ ສ ັງຄ ົມ. ຜູສ
ູ້ ະໜອງການບລິການຄວນຈະມຄວາມ
ສາມາດດາູ້ ນທັກສະຊວິດ ແລະ ຄວາມຮູເູ້ ພືູ່ ອມຄວາມສາມາດ ທູ່ ເໝາະສ ົມກ ັບຜູຖ
ູ້ າູ້ ຄາູ້ ມະນຸດ, ລວມທັງປັດໃຈ
ລະອຽດອອ
ື ຄາູ້ ມະນຸດ ທູ່ ເປັນຊາວໜຸມ
ູ່ ນອືູ່ ນໆ ທູ່ ຈາເປັນສາລ ັບຜູຖ
ູ້ ກ
ູ່ ແລະ ເດັກນອ
ູ້ ຍ.

 ໃຫຄ
ູ້ ວາມສາຄ ັນ ດາູ້ ນຄວາມລະອຽດອອ
ູ່ ນດາູ້ ນວ ັດທະນະທາ. ໃຫຜ
ູ້ ທ
ູູ້ ູ່ ສະໜອງການບລິການທຸກຄ ົນ ມຄວາມ
ູ້ ນ
ູ້ ງຕນ,
ຮູແ
ູ ເບືອ
ປະສ ົບການ ແລະ ວ ັດທະນະທາ ຂອງແຕລ
ົູ້
ູ້ ຈງູ້ ກຽູ່ ວກ ັບຄວາມລະອຽດອອ
ູ່ ນ ກຽູ່ ວກ ັບຂມ
ູ່ ະ
ູ້ ູ້ ຮຽກຮອ
ກລະນ ທູ່ ເຂົາເຈົາູ້ ຊວ
ູ່ ຍເຫືອ. ຫ ົວຂນ
ູ້ ງໃຫເູ້ ອົ າໃຈໃສບ
ູ່ ັນຫາທູ່ ແຕກຕາູ່ ງກ ັນ, ລວມທັງ ບ ັນດາດາູ້ ນຄວາມ
ແຕກຕາູ່ ງດາູ້ ນສ ັນຊາດ, ຊ ົນເຜົູ່ າ ແລະ ສາດສະໜາ.

 ສະໜອງການບລິການ ແລະ ໂຄງການທູ່ ມຄຸນນະພາບສູງ. ການບລິການ ແລະ ການສະໜ ັບສະໜູນຕາູ່ ງໆ
ຄວນຈະມຄຸນນະພາບສູງທູ່ ສຸດ, ເພືeໃຫແ
ູ້ ນໃູ່ ຈວາູ່ ການສູ່ງົ ກ ັບຄືນສູສ
ູ່ ັງຄ ົມ ປະສ ົບຜ ົນສາເລັ ດ. ຢາູ່ ງໜອ
ູ້ ຍສຸດຕອ
ູ້ ງ
ມການພ ັດທະນາມາດຕະຖານ ຂອງການເບິູ່ ງແຍງ ເພືູ່ ອສາມາດຕິດຕາມ ການບລິການ ໃນເວລາສູ່ງົ ກ ັບຄືນສູູ່
ສ ັງຄ ົມ.



ເຮັດໃຫກ
ູ້ ານບລິການມຢູໃູ່ ນແຜນງານ

ຂອງອ ົງການທູ່ ເຮັດວຽກຕາູ້ ນການຄາູ້ ມະນຸດ

ແລະ

ສະຖາບ ັນທູ່

ໃຫກ
ູ້ ານບລິການດາູ້ ນສ ັງຄ ົມອືູ່ນໆ. ການຊວ
ູ່ ຍເຫືອຜູທ
ູ້ ູ່ ຖືກຄາູ້ ມະນຸດ ອາດຈະຖືກສະໜອງໂດຍໜວ
ູ່ ຍງານ ທູ່ ເຮັດ
ວຽກດາູ້ ນຕາູ້ ນການຄາູ້ ມະນຸດ ຫື

ກຸມ
ູ່ ທູ່ ເຮັດວຽກກ ັບຜູທ
ູ້ ູ່ ດອ
ູ້ ຍໂອກາດໃນສ ັງຄ ົມ

ລວມທັງການບລິການປົກປູ້ອງ

ເດັກນອ
ູ້ ຍ. ຕອ
ູ້ ງໃຫແ
ູ້ ນໃູ່ ຈວາູ່ ການບລິການແມນມ
ູ່ ຄຸນນະພາບສູງ, ພະນ ັກງານຜາູ່ ນການຝກອ ົບຮ ົມເປັນຊຽູ່ ວຊານ
ມາແລວ
ູ້ ແລະ ການບລິການຕອ
ູ້ ງເປັນໄປຕາມຄວາມຈາເປັນ ຂອງຜູທ
ູ້ ູ່ ຖືກຄາູ້ ມະນຸດ.
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ໃຫແ
ູ້ ນໃູ່ ຈວາູ່ ມການຕິດຕາມແຕລ
ູ່ ະກລະນຢາູ່ ງພຽງພ.

ປະໂຫຍດຂອງໂຄງການໃນເວລາປະຕິບ ັດຕ ົວຈິງ.

ທຸກໂຄງການຕອ
ູ້ ງມຂະບວນການຕິດຕາມ

ູ້ ນ
ມອບໝາຍຂມ
ູ ຜ ົນປະໂຫຍດຂອງແຕລ
ູ່ ະກລະນ

ຜ ົນ
ໃຫຜ
ູ້ ູູ້

ບລິຫານກລະນ ເພືູ່ ອໃຫແ
ັ ູ້
ົມ ແລະ ເປັນໄປຕາມຄວາມຈາເປັນ ຂອງການ
ູ້ ນໃູ່ ຈວາູ່ ການບລິການນນເໝາະສ
ເບິູ່ ງແຍງຕາມມາດຕະຖານຕາູ່ ສຸດທູ່ ມ.

 ກລະນສູ່ງົ ຕູ່ ເພືູ່ ອຂຄວາມຊວ
ື ເຄາະຮາູ້ ຍໄປຫາຜູສ
ູ່ ຍເຫືອ. ການສູ່ງົ ຕູ່ ຜູຖ
ູ້ ກ
ູ້ ະໜອງການບລິການ, ໃຫແ
ູ້ ນໃູ່ ຈວາູ່
ເຂົາເຈົາູ້ ໄດເູ້ ຂົູ້າເຖິງການບລິການມຄຸນນະພາບດສຸດ ແລະແບບຄ ົບຊຸດ. ບູ່ ແມນການບ
ລິການທຸກອ ັນ ຈະຕອ
ູ່
ູ້ ງ
ສະໜອງໂດຍອ ົງການຈ ັດຕງດຽວ
ັ ູ້

ແລະ

ຜູສ
ູ້ ະໜອງການບລິການ

ຄວນຈະສູ່ງົ ຕູ່ ຜ ົນປະໂຫຍດຕາູ່ ງໆ

ໄປຫາ

ອ ົງການ ຈ ັດຕງອືູ່
ັ ູ້ ນ/ໂຄງການອືູ່ ນນາ ຕາມຄວາມຈາເປັນ.

 ສະເໜການບລິການ ແລະການສະໜ ັບສະໜູນ ໃຫອ
ັ ູ້ ອ
ູ້ ງໃສທ
ູ່ ອ
ູ້ ງຖິູ່ ນ. ການເບິູ່ ງແຍງຢູຂ
ູ່ ນທ
ູ້ ງຖິູ່ ນ ຄວນຈະ
ູ່ ົ ຄາວ ແລະ ສາລ ັບບາງກລະນເທົູ່ ານນ.
ພິຈາລະນາທາງອອກແບບຊວ
ັ ູ້ ແຕກ
ູ່ ານຊວ
ູ່ ຍເຫືອ ແລະ ການສະໜ ັບສະ
ໜູນແບບຫາກຫາຍຮູບແບບ ຄວນຈະຕອ
ື ຄາູ້ ມະນຸດ ໃນເວລາທູ່ ເຂົາເຈົາູ້ ກ ັບຄືນ ໄປຢູູ່
ູ້ ງກຽມພອ
ູ້ ມສະໜອງໃຫຜ
ູ້ ຖ
ູູ້ ກ
ກ ັບຄອບຄ ົວ ແລະສ ັງຄ ົມຂອງເຂົາເຈົາູ້ . ຜູສ
ູ້ ະໜອງການບລິການຄວນຈະໃຫແ
ູ້ ນໃູ່ ຈວາູ່ ຜູທ
ູ້ ູ່ ຖືກຄາູ້ ມະນຸດ ເປັນຜູທ
ູ້ ູ່
ກ ັບຄືນຫາສ ັງຄ ົມ ຖືກກຽມພອ
ື ແບບຄ ົບຊຸດ ໃນເວລາທູ່ ກ ັບຄືນສູສ
ູ້ ມຈະໄດສ
ູ້ ະໜອງການຊວ
ູ່ ຍເຫອ
ູ່ ັງຄ ົມ.

 ການບລິການຕາູ່ ງໆ ຄວນຈະເປັນພາສາດຽວກ ັບພາສາ ຂອງຜູຖ
ື ເຄາະຮາູ້ ຍ. ການບລິການຄວນຈະຖືກສະ
ູ້ ກ
ໜອງໃຫເູ້ ປັນພາສາທູ່ ຜູຖ
ື ເຄາະຮາູ້ ຍເຂົູ້າໃຈ ແລະປາກເວົູ້າ. ຖາູ້ ເປັນໄປບູ່ ໄດ,ູ້ ຕອ
ູ້ ກ
ູ້ ງມຜູທ
ູ້ ູ່ ໄກເູ່ ກັູ່ ຍ ຫື ນາຍພາສາ
ທູ່ ຖືກຝກອ ົບຮ ົມມາ ແລະເຂົູ້າໃຈຄວາມລະອຽດອອ
ື
ູ່ ນ ຂອງວ ັດທະນະທາ ມາຊວ
ູ່ ຍລ ົມ ເພືູ່ ອໃຫແ
ູ້ ນໃູ່ ຈວາູ່ ຜູຖ
ູ້ ກ
ູ້ ນ
ເຄາະຮາູ້ ຍ ເຂົູ້າໃຈ ແລະ ສາມາດຍອມຮ ັບ ຕູ່ ການຊວ
ູ ທູ່ ແລກປູ່ຽນກ ັບ
ູ່ ຍເຫືອທູ່ ກຽູ່ ວຂອ
ູ້ ງໃນໂຄງການ. ທຸກຂມ
ເດັກນອ
ູ້ ຍຄວນຄານງເຖິງ ອາຍຸ, ການສກສາ ແລະ ຄວາມເປັນຜູໃູ້ ຫຍຂ
ູ່ ອງເຂົາເຈົາູ້ .

 ຄວາມຮ ັບຜິດຊອບ ຂອງຜູຖ
ື ຄາູ້ ມະນຸດ. ຜູສ
ື ຄາູ້ ມະນຸດ ຈະຕອ
ູ້ ກ
ູ້ ະໜອງການບລິການ ທູ່ ເຮັດວຽກກ ັບຜູຖ
ູ້ ກ
ູ້ ງມ
ູ້ ວມທັງຄວາມກຽມພອ
ຄວາມຮ ັບຜິດຊອບຕູ່ ວຽກຂອງເຂົາເຈົາູ້ . ນລ
ື ຄາູ້ ມະນຸດ
ູ້ ມ ແລະ ສາມາດຕອບຄາຖາມທູ່ ຜູຖ
ູ້ ກ
ຖາມ ກຽູ່ ວກ ັບການບລິການທູ່ ເຂົາເຈົາູ້ ຈະໄດຮ
ູ້ ັບ, ຄວາມຮ ັບຜິດຊອບຕູ່ ການຕ ັດສິນໃຈ ຕູ່ ການຝກອ ົບຮ ົມສາລ ັບຜູູ້
ູ້ ກ ັບຜູຖ
ໃຫກ
ົ ທູ່ ເກດຂນ
ື ຄາູ້ ມະນຸດ
ູ້ ານບລິການ ແລະ ສາມາດຮ ັບຜິດຊອບຕູ່ ຜ ົນກະທົບ ຂອງການບລິການທັງໝດ
ູ້ ກ
ທູ່ ໄດຮ
ູ້ ັບການຊວ
ູ່ ຍເຫືອ. ຜູທ
ູ້ ູ່ ຖືກຄາູ້ ມະນຸດຄວນຈະເຂົູ້າເຖິງທຸກກ ົນໄກ ຂອງການຊວ
ູ່ ຍເຫືອ ເພືູ່ ອໃຫແ
ູ້ ນໃູ່ ຈວາູ່ ທຸກ
ອ ັນມຄວາມຮ ັບຜິດຊອບ.

 ໄດຮູ້ ັບຜ ົນປະໂຫຍດໃນການເຂົູ້າຮວ
ູ່ ມ. ຜ ົນປະໂຫຍດຕາູ່ ງໆຂອງໂຄງການ, ຕູ່ ຜູໃູ້ ຫຍ ູ່ ແລະ ຕູ່ ເດັກນອ
ູ້ ຍ,
ຄວນຈະມສວ
ເູ່ ລູ່ ມຕນ
ບ ັດແຜນງານ ການສູ່ງົ ກ ັບຄືນ
ັ ູ້
ົູ້ ໃນຂະບວນການອອກແບບ ແລະ ການຈ ັດຕງປະຕິ
ັ ູ້
ູ່ ນຕງແຕ
ສູສ
ູ່ ັງຄ ົມຂອງເຂົາເຈົາູ້ ແລະ ຄວນຈະຖືກແຈງູ້ ດາູ້ ນສິດທິ, ທາງເລືອກ ແລະໂອກາດ ລວມທັງ ການຕ ັດສິນໃຈ
ທຸກອ ັນ ກຽູ່ ວກ ັບການບລິການ ທູ່ ພວກເຂົາຕອ
ູ້ ງການ (ແລະບູ່ ຕອ
ູ້ ງການ) ຈະໄດຮ
ູ້ ັບ.
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ູ້ ແຂງ ໃຫຜ
 ສະໜ ັບສະໜູນ ການສາູ້ ງຄວາມເຂັມ
ື ຄາູ້ ມະນຸດ. ວິທການ ແລະການປະສານງານກ ັນ ຄວນຈະ
ູ້ ຖ
ູູ້ ກ
ູ້ ແຂງ,
ຖືກອອກແບບ ແລະຈ ັດຕງປະຕິ
ບ ັດ ໃນໄປທາງທູ່ ສະໜ ັບສະໜູນຜ ົນປະໂຫຍດ ດາູ້ ນການສາູ້ ງຄວາມເຂັມ
ັ ູ້
ເປັນອິດສະຫະ ແລະສາມາດດ ັດປັບໄດ.ູ້ ຜູສ
ື ເຄາະຮາູ້ ຍ ເພືູ່ ອເສມ
ູ້ ະໜອງການບລິການ ຄວນຈະເຮັດວຽກກ ັບຜູຖ
ູ້ ກ
ູ້ ກ ັບຜູູ້
ສາູ້ ງຄວາມເປັນອິດສະຫະຂອງເຂົາເຈົາູ້ ແລະ ຫກລຽູ້ ງການເອືູ່ ອຍອງການບລິການກ ັບຄືນສູສ
ູ່ ັງຄ ົມ ຫື ຂນ
ສະໜອງການບລິການ.

 ສາູ້ ງທິດທາງຈ ັນຍາບ ັນ ແລະ ລະບຽບການທູ່ ຈິງຈ ັງ. ທຸກແຜນງານຂອງການບລິການ ແລະການສະໜ ັບສະ
ໜູນການກ ັບຄືນສູສ
ູ່ ັງຄ ົມ

ຄວນຈະມລະບຽບທູ່ ຈິງຈ ັງ

ສາູ້ ງໃຫມ
ູ້ ມາດຕະຖານ

ດາູ້ ນຈ ັນຍາບ ັນສູງສຸດ

ລວມມ:

ຫ ັກການຂອງການຮ ັກສາຄວາມລ ັບ, ບູ່ ໃຫມ
ູ້ ການຈາແນກ, ບູ່ ມການຕ ັດສິນແບບລາອຽງ ແລະ ຕອ
ູ້ ງນ ັບຖືຄວາມ
ູ້ ນ
ເປັນສວ
ູ ດາູ້ ນບລິການຕາູ່ ງໆ ຄວນຈະປະຕິບ ັດຕ ົວແບບຈິງຈ ັງ ດາູ້ ນທິດທາງຈ ັນຍາ
ູ່ ນຕ ົວ. ຊຽູ່ ວຊານທູ່ ເຂົູ້າເຖິງຂມ
ບ ັນ ແລະ ລະບຽບຫ ັກການຂອງທຸກໜາູ້ ວຽກທັງໝດ
ົ .

ການເອົ າໃຈໃສ ູ່ ແບບພິເສດຕູ່ ເດັກນອ
ູ້ ຍ
 ການແຕງູ່ ຕງຜູ
ັ ູ້ ປ
ົ ຄອງ ທູ່ ຖືກຕອ
ື ຄາູ້ ມະນຸດທູ່ ເປັນເດັກນອ
ັ ູ້ ູ້
ູ້ ກ
ູ້ ງຕາມກ ົດໝາຍ. ຜູຖ
ູ້ ກ
ູ້ ຍ ຄວນຈະຖືກແຕງູ່ ຕງຜູ
ປົກຄອງທູ່ ຖືກຕອ
ູ້ ງຕາມກ ົດໝາຍ ເພືູ່ ອໃຫຄ
ູ້ າແນະນາ ປົກປູ້ອງສິດ ແລະຄວາມສ ົນໃຈຂອງເຂົາເຈົາູ້ ໄດ,ູ້ ໃນເວລາ
ທູ່ ພູ່ ແລະແມແທ
ົ ຄອງທູ່ ຖືກຕອ
ູ່ ູ້ ຫື ພູ່ ແລະແມລ
ູ່ ຽູ້ ງ ບູ່ ສາມາດເຮັດໜາູ້ ທູ່ ນໄູ້ ດ,ູ້ ບູ່ ຍິນດ ຫື ບູ່ ເໝາະສ ົມ ຜູປ
ູ້ ກ
ູ້ ງຕາມ
ູ້ ມາ ຄວນຈະເປັນຜູໃູ້ ຫຄ
ກ ົດໝາຍນ ູ້ ຈະເຮັດໜາູ້ ທູ່ ນ ູ້ ໃຫເູ້ ຂົາເຈົາູ້ ໄດ.ູ້ ຜູປ
ົ ຄອງທູ່ ແຕງູ່ ຕງຂ
ັ ູ້ ນ
ູ້ ກ
ູ້ າປກສາ ແລະ ແຈງູ້
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ທຸກການກະທາ ທູ່ ກຽູ່ ວຂອ
ູ້ ງກ ັບເດັກນອ
ູ້ ຍ.

 ຊຽູ່ ວຊານ, ຜູໃູ້ ຫບ
ູ້ ລິການ ທູ່ ມລ ັກສະນະເປັນກ ັນເອງກ ັບເດັກນອ
ູ້ ຍ ເຮັດວຽກກ ັບເດັກນອ
ູ້ ຍທູ່ ຖືກຄາູ້ ມະນຸດ.
ການບລິການທູ່ ສະໜ ັບສະໜູນການກ ັບຄືນສູສ
ູ່ ັງຄ ົມ ຂອງເດັກນອ
ູ້ ຍທູ່ ຖືກຄາູ້ ມະນຸດ ຈະຕອ
ູ້ ງສາມາດປັບໃຫເູ້ ຂົູ້າກ ັບ
ຄວາມຕອ
ໄດຕ
ັ ູ້
ູ້ ງການ ແລະ ຄວາມຈາເປັນຂອງແຕລ
ູ່ ະຄ ົນ, ຕອ
ູ້ ງອອກແບບ ແລະ ຈ ັດຕງປະຕິ
ູ້ າມແບບ ທູ່ ເປັນ
ລ ັກສະນະກ ັນເອງກ ັບເດັກນອ
ອ
ູ້ ຍ. ຫ ັກການສິດທິເດັກ ແລະ ວິທການຂອງເດັກນອ
ູ້ ຍສະເພາະ ແມນຄວນຈະຕ
ູ່
ູ້ ງ
ໄດເູ້ ອົ າໃຈໃສສ
ູ່ ະເພາະໃນວຽກນ.ູ້

 ມືອາຊບຈະຖືກຝກອ ົບຮ ົມ ໃນການເຮັດວຽກກ ັບເດັກນອ
ູ້ ຍ. ການຊວ
ູ່ ຍເຫືອ ແລະ ການສະໜ ັບສະໜູນ ຄວນ
ຈະຖືກສະໜອງໂດຍຜູສ
ູ້ ະໜອງການບລິການ

ທູ່ ເປັນມືອາຊບ

ໂດຍໄດຜ
ູ້ າູ່ ນການຝກອ ົບຮ ົມມາກອ
ູ່ ນ

ແລະ

ຄວາມລະອຽດອອ
ື ຄາູ້ ມະນຸດ ແລະ/ຫື ຜູດ
ູ່ ນ ກ ັບເດັກນອ
ູ້ ຍຜູຖ
ູ້ ກ
ູ້ ອ
ູ້ ຍໂອກາດ.
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ກະລຸນາເບິູ່ ງຢູູ່ SCEP (2009), Statement of Good Practices,4th Revised Edition, section D3, ສາລ ັບລາຍລະອຽດເພູ້ມເຕມ ກຽູ່ ວ

ກ ັບພາລະບ ົດບາດ ຂອງຜູປ
ົ ຄອງ, ຄວາມຮ ັບຜິດຊອບ ແລະ ຄຸນສ ົມບ ັດ.
ູ້ ກ

38

ມ

 ອອກນະໂຍບາຍ ກຽູ່ ວກ ັບໂຄງການປົກປູ້ອງເດັກນອ
ູ້ ຍທູ່ ຈິງຈ ັງ. ທຸກອ ົງການຈ ັດຕງັ ູ້ ແລະ ສະຖາບ ັນຕາູ່ ງໆ ທູ່
ເຮັດວຽກກ ັບເດັກນອ
ບ ັດ ຕາມນະໂຍບາຍປົກປູ້ອງເດັກ. ພະນ ັກງານ
ັ ູ້
ູ້ ຍ ຄວນຈະອອກແບບ ແລະ ຈ ັດຕງປະຕິ
ແລະ ຜູໃູ້ ຫຄ
ູ້ າປກສາທຸກຄ ົນ ຄວນຈະໄດຜ
ູ້ າູ່ ນການຝກອ ົບຮ ົມມາກອ
ູ່ ນ ແລະ ເອົ າໃຈໃສກ
ູ່ ັບນະໂຍບາຍ ປົກປອ
ູ້ ງ
ເດັກແບບຈິງຈ ັງ, ລວມທັງ ພະນ ັກງານບລິຫານ ແລະ ພະນ ັກງານທູ່ ເຮັດວຽກກ ັບເດັກນອ
ູ້ ຍ.
 ການມສວ
ູ່ ນຮວ
ູ່ ມຂອງເດັກນອ
ູ້ ຍໃນຂະບວນການກ ັບຄືນສູສ
ູ່ ັງຄ ົມ. ເດັກນອ
ູ້ ຍຄວນຈະຖືກແຈງູ້ ແລະ ມສວ
ູ່ ນ
ຮວ
ົ
ູ່ ມທັງໝດ

ໃນການຕ ັດສິນໃຈ

ກຽູ່ ວກ ັບການກ ັບຄືນສູສ
ູ່ ັງຄ ົມຂອງແຕລ
ູ່ ະຄ ົນ,

ເຊັູ່ ນ:

ການປຽູ່ ນແປງ

ແລະ

ຄວາມຈາເປັນ ທູ່ ຕອ
ູ້ ງມການປຽູ່ ນແປງຕະຫອດເວລາ. ຜູສ
ູ້ ະໜອງການບລິການ ຄວນຈະໄດຮ
ູ້ ັບການຝກອ ົບຮ ົມ
ມາສະເພາະ ທັງທາງດາູ້ ນຫ ັກການ ແລະ ການປະຕິບ ັດຕ ົວຈິງ ຂອງການມສວ
ູ່ ນຮວ
ູ່ ມຂອງເດັກນອ
ູ້ ຍ.

ນະໂຍບາຍ/ການເຜຍແຜນ
ູ່ ະໂຍບາຍ
 ເພູ່ ມທະວການເປັນຄູຮ
ູ່ ວ
ູ່ ມງານ ແລະ ການສູ່ງົ ຕູ່ ລະຫວາູ່ ງຜູສ
ູ້ ະໜອງການບລິການນາກ ັນ. ສາູ້ ງຄວາມເຊືູ່ ອ
ໜນ
ັ ູ້ ແລະ ຮ ັກສາສາຍພ ົວພ ັນກ ັບຄູຮ
ູ່ ວ
ູ່ ມງານ ລະຫວາູ່ ງຜູສ
ູ້ ະໜອງການບລິການ ແລະ ໜວ
ູ່ ຍງານຕາູ່ ງໆ ທູ່ ເຮັດ
ວຽກດາູ້ ນສູ່ງົ ກ ັບຄືນຄູສ
ູ່ ັງຄ ົມ ຢູໃູ່ ນລະດ ັບທອ
ູ້ ງຖິູ່ ນ ແລະ ລະດ ັບຊາດ. ໜວ
ູ່ ຍງານພາກລ ັດ ແລະອ ົງການຈ ັດຕງັ ູ້
ທູ່ ເຮັດວຽກເປັນຄູຮ
ູ່ ວ
ູ່ ມງານ ສາມາດເປັນຜູນ
ູ້ າພາການສະໜ ັບສະໜູນ ແລະ ການເບິູ່ ງແຍງດາູ້ ນຕາູ່ ງໆ. ການເປັນ
ຄູຮ
ູ່ ວ
ູ່ ມງານກ ັນແມນມ
ູ່ ຄວາມຈາເປັນ

ສາລ ັບຜູສ
ູ້ ະໜອງການບລິການ

ຈາກຫ ົວໜວ
ູ່ ຍລ ັດຖະບານ

ແລະ

ອ ົງ

ການຈ ັດຕງທາງສ
ັ ູ້
ັງຄ ົມ.

 ສາູ້ ງຕງກ
ັ ູ້ ົນໄກການສູ່ງົ ຕູ່ ລະດ ັບຊາດ. ສະໜ ັບສະໜູນນະໂຍບາຍ ດາູ້ ນການສາູ້ ງຕງກ
ັ ູ້ ົນໄກການສູ່ງົ ຕູ່ ລະດ ັບ
ຊາດ (ຫືໜວ
ື ເຄາະຮາູ້ ຍ ສາມາດເຂົູ້າເຖິງການບລິການ ແລະ
ູ່ ຍງານສູ່ງົ ຕູ່ ທູ່ ຄາູ້ ຍຄືກ ັນ) ເພືູ່ ອໃຫແ
ູ້ ນໃູ່ ຈວາູ່ ຜູຖ
ູ້ ກ
ການສະໜ ັບສະໜູນໄດ ູ້ ແລະ ຍ ັງໄດຮ
ື ເຄາະ
ູ້ ັບການບລິການແບບມກຽດນາອກ. ໃນນ ູ້ ລວມທັງເດັກນອ
ູ້ ຍຜູຖ
ູ້ ກ
ຮາູ້ ຍ ສາມາດເຂົູ້າເຖິງການບລິການ ດາູ້ ນການປົກປູ້ອງເດັກ ໃນລະດ ັບທອ
ູ້ ງຖິູ່ ນ ແລະ ລະດ ັບຊາດນາ. ກ ົນໄກ
ສ ົງຕູ່ ລະດ ັບຊາດ ຄວນຈະສາມາດ ກຽູ່ ວຂອ
ູ້ ງກ ັນກ ັບການບລິການທູ່ ມຢູແ
ູ່ ລວ
ູ້ ສາລ ັບແຮງງານເຄືູ່ອນຍາູ້ ຍ, ແລະ
ໂຄງການຊວ
ົ .
ູ່ ຍເຫືອ ຜູດ
ູ້ ອ
ູ້ ຍໂອກາດ ຢູໃູ່ ນສ ັງຄ ົມທັງໝດ
 ນະໂຍບາຍກຽູ່ ວກ ັບລະບ ົບການເຄືູ່ອນຍາູ້ ຍສູ່ງົ ຕູ່ . ສະໜ ັບສະໜູນນະໂຍບາຍ ເພືູ່ ອໃຫຄ
ູູ່ ວ
ູ້ ຮ
ູ່ ມງານຈາກພາກລ ັດ
ມການປະສານງານໃນການເຄືູ່ ອນຍາູ້ ຍສູ່ງົ ຕູ່ ແລະ ໃຫແ
ື ເຄາະຮາູ້ ຍ ສາມາດເຂົູ້າເຖິງການບລິການ
ູ້ ນໃູ່ ຈວາູ່ ຜູຖ
ູ້ ກ
ແລະ ການສະໜ ັບສະໜູນ ການສູ່ງົ ກ ັບຄືນສູສ
ແລະ ປາຍທາງ
ົູ້
ູ່ ັງຄ ົມແບບມກຽດ. ລ ັດຖະບານໃນປະເທດຕນທາງ
ຈາເປັນຕອ
ູ້ ງປະສານງານກ ັນ ເພືູ່ ອໃຫແ
ູ້ ນໃູ່ ຈວາູ່ ມການບລິການ ແລະ ການເບິູ່ ງແຍງ ທູ່ ມຄຸນນະພາບດທົູ່ ວເຖິງ
ໃນແຕລ
ູ່ ະປະເທດ.
 ຮາູ່ ງເພືູ່ ອຈ ັດຕງປະຕິ
ບ ັດ ທິດທາງແລະ ລະບຽບວິໃນຕາູ່ ງໆ. ການບລິການ ແລະ ການສະໜ ັບສະໜູນການສູ່ງົ
ັ ູ້
ກ ັບຄືນສູສ
ູ່ ັງຄ ົມ ຄວນຈະມທິດທາງ ເຊັູ່ ນ: ຫ ັກການຂອງການຮ ັກສາຄວາມລ ັບ, ບູ່ ມການຈາແນກ, ບູ່ ມການ
ຕ ັດສິນແບບລາອຽງ ແລະຕອ
ູ້ ງມຄວາມເປັນສວ
ູ່ ນຕ ົວ. ການເຮັດວຽກແບບມືອາຊບ ຄວນຈະມລະບຽບວິໃນຢາູ່ ງຈິງ
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ຈ ັງ. ຮາູ່ ງນະໂຍບາຍ ແລະການຈ ັດຕງປະຕິ
ບ ັດທິດທາງ ແລະ ລະບຽບວິໃນ ຕອ
ັ ູ້
ູ້ ງໄດຂ
ູ້ ຽນໄວ ູ້ ຖາູ້ ຢູບ
ູ່ ອ
ູ່ ນເຮັດວຽກ
ຍ ັງບູ່ ມ.


 ການອອກແບບ ແລະ ຈ ັດຕງປະຕິ
ບ ັດໂຄງການ ແລະ ນະໂຍບາຍຕາູ່ ງໆ ເພືູ່ ອຫກລຽູ້ ງຄວາມອ ັບອາຍ ແລະ
ັ ູ້
ການຈາແນກ. ຕອ
ົ ໄດຖ
ື ອອກແບບມາ ເພືູ່ ອບູ່ ໃຫສ
ູ້ ງໃຫແ
ູ້ ນໃູ່ ຈວາູ່ ໂຄງການ ແລະ ນະໂຍບາຍທັງໝດ
ູ້ ກ
ູ້ າູ້ ງ
ຄວາມອ ັບອາຍ ແລະ ການຈາແນກ ຕູ່ ຜູຖ
ື ເຄາະຮາູ້ ຍ ໃນເວລາທູ່ ເຂົາເຈົາູ້ ພວມຢູໃູ່ ນການຟືູ້ ນຟູ ແລະ ຖືກສູ່ງົ ກ ັບ
ູ້ ກ
ຄືນສູສ
ື ຄາູ້ ມະນຸດຫາຍປະເພດ ແລະ ການຄາູ້
ູ່ ັງຄ ົມ. ສາຍເຫດ ຂອງຄວາມອ ັບອາຍ ແລະການຈາແນກ (ມຜູຖ
ູ້ ກ
ມະນຸດມຫາຍຮູບແບບ) ເຊິູ່ ງຄວນຈະຖືກການ ົດຕ ົວ ແລະ ແຈງໃຫ
ກ
ູ້
ູ້ ັນຊາບ ລະຫວາູ່ ງ ຜູອ
ູ້ ອກນະໂຍບາຍ ແລະ
ຜູສ
ູ້ ະໜອງການບລິການ.



ຮ ັບປະກ ັນການຈ ັດສ ັນງ ົບປະມານ

ໃນວຽກງານການກ ັບຄືນສູສ
ູ່ ັງຄ ົມ.

ໃນບ ັນດາໂຄງການຕາູ່ ງໆ

ແລະ

ນະໂຍບາຍກ ັບຄືນສູສ
ູ່ ັງຄ ົມ ຄວນຈະມການຈ ັດສ ັນງ ົບປະມານ ແລະ ຊ ັບພະຍາກອນມະນຸດໃຫພ
ູ້ ຽງພ. ສະໜ ັບສະ
ໜູນນະໂຍບາຍໃນການກຽມພອ
ູ້ ມ ຊ ັບພະຍາກອນມະນຸດໃຫພ
ູ້ ຽງພ ໃນການສະໜ ັບສະໜູນ ການບລິການກ ັບຄືນ
ສູສ
ູ່ ັງຄ ົມ ເຊິູ່ ງເປັນສິູ່ ງຈາເປັນຕອ
ູ້ ງປະຕິບ ັດ ຕະຫອດເວລາ ຂອງການກ ັບຄືນສູສ
ູ່ ັງຄ ົມ ແລະ ຕອ
ູ້ ງມການບລິຫານ
ການເບິູ່ ງແຍງໄປນາກ ັນ.

*************
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ພາກຕູ່ ໄປ (ເຂດການຊວ
ູ່ ຍເຫືອທ #1 ເຖິງ #10) ຈະໄດອ
ູ້ ະທິບາຍ ປະເພດຂອງການບລິການທູ່ ແຕກຕາູ່ ງງກ ັນ
ເຊິູ່ ງການບລິການເຫູ່ ົ ານນັ ູ້ ແມນເປັ
ນສວ
ູ່
ູ່ ນໜູ່ ງ ຂອງການບລິການທູ່ ຄ ົບຊຸດສ ົມບູນ ໃນການສູ່ງົ ເສມວຽກງານ ການ
ສູ່ງົ ກ ັບຄືນສູສ
ູ່ ັງຄ ົມ

ຂອງຜູຖ
ື ເຄາະຮາູ້ ຍຈາກການຄາູ້ ມະນຸດ.
ູ້ ກ

ແຕລ
ູ່ ະເຂດການບລິການຈະໄດເູ້ ວົູ້າເຖິງ:

1)

ຄວາມຕອ
ັ ູ້ ມທັງ ບ ັນຫາສະເພາະ ທູ່ ກຽູ່ ວຂອ
ູ້ ງການກຽູ່ ວກ ັບເຂດບລິການນນ,
ູ້ ງກ ັບການສູ່ງົ ກ ັບຄືນສູສ
ູ່ ັງຄ ົມ ຂອງ
ເດັກນອ
ື ເຄາະຮາູ້ ຍຈາກການຄາູ້ ມະນຸດ; 2) ບ ັນຫາ ແລະ ສິູ່ ງທາູ້ ທາຍຕາູ່ ງໆ ທູ່ ໄດພ
ູ້ ຍເປັນຜູຖ
ູ້ ກ
ູ້ ົບ ໃນເວລາ
ໃຫກ
ບ ັດ ການສູ່ງົ ກ ັບ
ັ ູ້
ູ້ ານບລິການ; ແລະ 3) ລາຍການກວດສອບ ເພືູ່ ອການອອກແບບ ແລະ ການຈ ັດຕງປະຕິ
ຄືນສູສ
ູ່ ັງຄ ົມ.

ຂອບເຂດການບລິການ ສາລ ັບການສູ່ງົ ກ ັບຄືນສູສ
ູ່ ັງຄ ົມ
ຂອບເຂດການບລິການ #1. ການມບາູ້ ນ, ການເບິູ່ ງແຍງດູແລ ແລະ ມບອ
ູ່ ນພັກພາອາໄສ.
ຂອບເຂດການບລິການ #2. ການຊວ
ູ່ ຍເຫືອທາງດາູ້ ນການແພດ.
ຂອບເຂດການບລິການ #3. ການຊຸກຍູູ້ ແລະໃຫຄ
ູ້ າປກສາ ທາງດາູ້ ນຈິດໃຈ.
ຂອບເຂດການບລິການ #4. ການສກສາ ແລະ ທັກສະຊວິດ.
ູ້ ແຂງ ທາງດາູ້ ນເສດຖະກິດ.
ຂອບເຂດການບລິການ #5. ໂຄງການສາູ້ ງຄວາມເຂັມ
ຂອບເຂດການບລິການ #6. ການຊຸກຍູກ
ູ້ ານບລິຫານ.
ຂອບເຂດການບລິການ #7. ການຊວ
ູ່ ຍເຫືອທາງດາູ້ ນກ ົດໝາຍ ແລະ ການຊຸກຍູ.ູ້
ຂອບເຂດການບລິການ #8. ການປະເມນຜົນຄວາມປອດໄພ ແລະ ຄວາມສະຫງ ົບ.
ຂອບເຂດການບລິການ #9. ການຊວ
ູ່ ຍເຫືອຄອບຄ ົວ, ການໄກເູ່ ກຍ
ູ່ ແລະ ໃຫຄ
ູ້ າປກສາ.
ຂອບເຂດການບລິການ #10. ການບລິຫານກລະນ.
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ຂອບເຂດການບລິການທ #1. ການມບາູ້ ນ, ມການເບິູ່ງແຍງດູແລ ແລະ ມ
ບອ
ູ່ ນພັກພາອາໄສ.
ການຊວ
ູ່ ຍເຫືອດາູ້ ນທູ່ ພັກອາໄສ ທູ່ ປອດໄພ, ສະອາດ ແລະ ສາມາດຈາູ່ ຍໄດ ູ້
ຄວາມຈາເປັນ ດາູ້ ນການມບາູ້ ນ ແລະ ມບອ
ູ່ ນພັກອາໄສ
ການມບາູ້ ນ, ມການເບິູ່ ງແຍງດູແລ ແລະ ມບອ
ັ ູ້ ົງອ ັນທາ
ູ່ ນພ ັກພາອາໄສ ແມນຖື
ູ່ ວາູ່ ມຄວາມສາຄ ັນ ຕູ່ ຄວາມໝນຄ
ອິດ ຂອງຜູຖ
ື ຄາູ້ ມະນຸດ - ໃນຄວາມຮູສ
ັ ູ້ ົງ ຫ ັງຈາກການຖືກຄາູ້ ມະນຸດ. ມບາູ້ ນທູ່
ູ້ ກ
ູ້ ກປອດໄພ ແລະ ຄວາມໝນຄ
ເໝາະສ ົມ ແລະ ມທາງເລືກໃນການເບິູ່ ງແຍງດູແລທູ່ ດ ແມນສິູ່
ູ່ ງທູ່ ສາຄ ັນທສຸດ ໃນໄລຍະຍາວ ແລະເປັນສວ
ູ່ ນ
ປະກອບໜູ່ ງທສາຄ ັນ ຂອງການຟືູ້ ນຟູ ແລະ ການສູ່ງົ ກ ັບຄືນສູສ
ູ່ ັງຄ ົມ. ກ ົດໝາຍວາູ່ ດວ
ູ້ ຍສິດທິມະນຸດສາກ ົນ ຮ ັບຮູູ້
23
ກຽູ່ ວກ ັບສິດທິມະນຸດ ເພືູ່ ອເປັນມາດຕະຖານທູ່ ພຽງພ ຂອງການດາລ ົງຊວິດ, ລວມທັງ ທູ່ ຢູອ
ູ່ າໄສທູ່ ພຽງພ. ການ

ມບາູ້ ນ, ມການເບິູ່ ງແຍງດູແລ ແລະ ມບອ
ູ່ ນພ ັກອາໄສ ທູ່ ມຄວາມປອດໄພ, ລາຄາບູ່ ແພງ ແລະ ມມາດຕະຖານ
ທູ່ ພໃຈ.24
ໃນໄລຍະສນ,
ັ ູ້ ຄວາມຕອ
ື ເຄາະຮາູ້ ຍບາງ
ູ້ ງການບອ
ູ່ ນພ ັກອາໄສ ແລະ ການເບິູ່ ງແຍງດູແລ ແມນມ
ູ່ ໄວສ
ູ້ າລ ັບຜູຖ
ູ້ ກ
ູ້ າດມຄວາມສາຄ ັນ ຕູ່ ຜູຖ
ຄ ົນ ໂດຍຜາູ່ ນບ ັນດາໂຄງການທູ່ ຢູອ
ື ເຄາະຮາູ້ ຍ
ູ່ າໄສ, ເຊັູ່ ນ: ສູນພ ັກອາໄສ. ສິູ່ ງເຫູ່ ົ ານອ
ູ້ ກ
ຜູທ
ູ້ ູ່ ຍ ັງບູ່ ທັນມສະພາບແວດລອ
ູ້ ມ ທູ່ ປອດໄພ ໃນເວລາທູ່ ເຂົາເຈົາູ້ ສາມາດກ ັບຄືນ ຫ ັງຈາກການຄາູ້ ມະນຸດ ຫື ຜູທ
ູ້ ູ່
ຕອ
ູ້ ງການ ການຊວ
ູ່ ຍເຫືອການສະໜ ັບສະໜູນຢາູ່ ງຮບດວ
ູ່ ນ ຫ ັງຈາກການຖືກການຄາູ້ ມະນຸດ. ມຄວາມສາມາດ ທູ່
ຈະຢູທ
ູ່ ູ່ ສູນພ ັກອາໄສ (ຊູ່ວົ ຄາວ) ແມນສ
ູ່ າຄ ັນທູ່ ສຸດ ໃນຂະນະ ທູ່ ມການປະເມນຜ ົນຄອບຄ ົວ ແລະ ຄວາມປອດ
ໄພ ໄດດ
ູ້ າເນນການປະເມນຄວາມເໝາະສ ົມ ຂອງການກ ັບຄືນສູສ
ູ່ ັງຄ ົມ.
ໃນໄລຍະຍາວ, ການມທາງເລືອກດາູ້ ນທູ່ ພ ັກອາໄສ ແລະ ມການເບິູ່ ງແຍງດູແລແບບຍືນຍ ົງ ໂດຍປົກກະຕິແລວ
ູ້
ແມນກ
ູ່ ຽູ່ ວຂອ
ູ້ ງການກ ັບຄືນບາູ້ ນ ເພືູ່ ອໄປດາລ ົງຊວິດຢູກ
ູ່ ັບສະມາຊິກຄອບຄ ົວ - ເຊັູ່ ນ: ອາໄສຢູກ
ູ່ ັບພູ່ ແມ,ູ່ ຜ ົວຫື
ູ້ ຍ-ນອ
ເມຍ, ລູກ, ອາູ້ ຍ-ເອືອ
ູ້ ງ ຫື ຍາດພູ່ ນອ
ູ້ ງ. ໃນຊວ
ູ່ ງເວລາດງູ່ ັ ກາູ່ ວນ ູ້ ຫາກບູ່ ມຄວາມປອດໄພ ຫື ບູ່ ໄດດ
ູ້ ງູ່ ັ
ປາຖະຫນາ, ຍ ັງມທາງເລືອກອືູ່ ນອກ ທູ່ ອາດຈະມເຊັູ່ ນ: ໂຄງການບາູ້ ນພ ັກຂອງລ ັດຖະບານ, ເງິນອຸດໜູນຈາຍຄ
າູ່
ູ່
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ທູ່ ພກ
ນສວ
ັ ອາໄສທູ່ ພຽງພ, ແມນເປັ
ູ່
ູ່ ນໜູ່ ງຂອງສິດໃນການດາລ ົງຊວິດທູ່ ມມາດຕະຖານພຽງພ, ເຊິູ່ ງໄດລ
ູ້ ະບຸໄວໃູ້ ນຄາຖະແຫງການກຽູ່ ວກ ັບ

ສິດທິມະນຸດ ປ 1948 (ໃນ ມາດຕາທ 25) Adequate housing, as part of the right to an adequate standard of living, is
enshrined in the 1948 Universal Declaration of Human Rights (Article 25) ໄດລ
ູ້ ະບຸໄວໃູ້ ນ ສ ົນທິສ ັນຍາ ວາູ່ ດວ
ູ້ ຍເສດຖະກິດ, ສ ັງຄ ົມ
ແລະ ສິດທິທາງວ ັດທະນະທາ ປ 1966 and in the 1966 International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights (Article
11). ເບິູ່ ງໄດທ
ັ ທູ່ ພຽງພ. The Right to Adequate Housing. Fact Sheet No. 21/Rev. 1, p. 1. ເຊິູ່ ງູ່ ເບິູ່ ງ
ູ້ ູ່ OHCHR (2009) ສິດທິໃນການມທູ່ ພກ
ຜາູ່ ນອອ
ູ່ ນລາຍ ໄດທ
ູ້ ູ່ http://www.ohchr.org/Documents/Publications/FS21_rev_1_Housing_en.pdf.
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This will differ from country to country within the GMS and should be adapted to each country context and local
ູ້ ະມຄວາມແຕກຕາູ່ ງກ ັນ ລະຫວາູ່ ງປະເທດກ ັບປະເທດ ໃນອະນຸພາກພືູ້ນ ແລະ ຄວນຈະໄດມ
conditions. ນຈ
ູ້ ການດ ັດປັບເພືູ່ ອໃຫເູ້ ຂົູ້າກ ັບ
ສະພາບການຂອງແຕລ
ູ່ ະປະເທດ ແລະ ເງືູ່ ອນໄຂທອ
ູ້ ງຖິູ່ ນ.
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ທູ່ ຢູອ
ື ເຄາະຮາູ້ ຍບາງຄ ົນ ອາດຈະຕອ
ູ່ າໄສ ສາລ ັບບຸກຄ ົນ ທູ່ ມຄວາມສຽູ່ ງ ແລະ ອືູ່ ນໆ. ຜູຖ
ູ້ ກ
ູ້ ງການ ທູ່ ພ ັກອາໄສ
ໄລຍະຍາວ ເພືູ່ ອການດາລ ົງຊວິດ ທູ່ ເປັນອິດສະລະ, ໃນເວລາທູ່ ເຂົາເຈົາູ້ ເລືອກ ທູ່ ຈະບູ່ ອາໄສຢູກ
ູ່ ັບ ຄອບຄ ົວຂອງ
ເຂົາເຈົາູ້ .

ສາລ ັບເດັກນອ
ູ້ ຍ, ທາງເລືອກຂອງເຂົາເຈົາູ້ ອາດຈະປະກອບມ: ການມຄອບຄ ົວ / ການເບິູ່ ງແຍງດູ

ແລຢາູ່ ງໃກຊ
ິ , ການອຸປະຖາເບິູ່ ງແຍງດູແລ, ກຸມ
ູ້ ດ
ູ່ ໝູບ
ູ່ າູ້ ນ ແລະ ອືູ່ ນໆ.
*ໝາຍເຫດພິເສດ ກຽູ່ ວກ ັບເດັກນອ
ູ້ ຍ. ການກ ັບຄືນສູຄ
ູ່ ອບຄ ົວແມນ
ູ່ ທາງເລືອກທາອິດທູ່ ເປັນບອ
ູ່ ນພ ັກຂອງເດັກ
ນອ
ູ້ ຍ.

ູ້ ວນເປັນທາງສະເໜ
ນຄ

ໃຫແ
ູ້ ກເູ່ ດັກນອ
ູ້ ຍໃນທຸກສະຖານະການ

ເຊິູ່ ງເປັນບອ
ູ່ ນທູ່ ປອດໄພ

ແລະ

ດຕູ່

ສຸຂະພາບຂອງເດັກນອ
ູ້ ຍ. ສາລ ັບສິດທິຂອງເດັກ ເພືູ່ ອຢູກ
ູ່ ັບຄອບຄ ົວຂອງເຂົາເຈົາູ້ ທູ່ ໄດລ
ູ້ ະບຸໄວຢ
ູ້ ໃູູ່ ນຫາຍພາກ
25
ຂອງ ກ ົດໝາຍວາູ່ ດວ
ູ້ ຍສິດທິເດັກ . ທຸກການຕລາຄາຄວາມສຽູ່ ງ ແລະ ດາູ້ ນຄອບຄ ົວສາລ ັບເດັກນອ
ູ້ ຍ ທູ່ ຖືກຄາູ້

ມະນຸດ ຄວນຈະຈ ັດຢູໃູ່ ນສວ
ູ່ ນໜູ່ ງຂອງ ຂະບວນການຕລາຄາທູ່ ດທູ່ ສຸດ ເພືູ່ ອຊອກຫາທາງອອກທູ່ ເໝາະສ ົມທູ່ ສຸດ
ໃຫເູ້ ດັກນອ
ູ້ ຍແຕລ
ູ່ ະຄ ົນໃນໄລຍະຍາວ.
ຖາູ້ ເປັນໄປບູ່ ໄດ,ູ້ ທາງອອກທູ່ ສາມາດທົດແທນກ ັນໄດ ູ້ ອາດຈະຮວມເອົ າການເບິູ່ ງແຍງຈາກຄອບຄ ົວ/ພູ່ ນອ
ູ້ ງແທນ,
ເພູ່ ມການເບິູ່ ງແຍງ, ກຸມ
ູ່ ໝູບ
ູ່ າູ້ ນນອ
ູ້ ຍ ແລະ ອືູ່ ນໆ. ຜູໃູ້ ຫບ
ູ້ ອ
ູ່ ນອາໄສ ແລະສະຖາບ ັນຕາູ່ ງໆ ຄວນຈະເອົ າໃຈໃສ ູ່
ຊອກຫາແຫງູ່ ຊວ
ູ່ ຍເຫືອສຸດທາູ້ ຍ
ເຖິງແນວໃດກູ່ ຕາມ,

ໃນກລະນເດັກຖືກຄາູ້ ມະນຸດ

ໃນພາກພືູ້ນນ,ູ້

ຖາູ້ ຈາເປັນ,

ມທາງອອກໃນການເບິູ່ ງແຍງໜອ
ູ້ ຍ

ຄວນຈະມທາງອອກແບບຊູ່ວົ ຄາວ.
ແລະ

ມທາງອອກໃຫເູ້ ລືອກສາລ ັບ

ເດັກນອ
ູ້ ຍໜອ
ູ້ ຍ (ເຊັູ່ ນ: ການເບິູ່ ງແຍງ, ກຸມ
ູ່ ບາູ້ ນນອ
ູ້ ຍ ຫື ການຢູແ
ູ່ ບບເປັນຕ ົວຂອງຕ ົວເອງໄດ)ູ້ ແລະມການສະ
ໜ ັບສະໜູນໜອ
ູ້ ຍສາລ ັບເດັກນອ
ູ້ ຍ ແລະ ຊາວໜຸມ
ູ່ ທູ່ ຖືກຄາູ້ ມະນຸດ ໃນເວລາເຄືູ່ ອນຍາູ້ ຍເພືູ່ ອມຊວິດອິດສະຫະ –
ເຊັູ່ ນ: ການຢູແ
ູ່ ບບເປັນຕ ົວຂອງຕ ົວເອງ.
ເດັກນອ
ູ້ ຍ ແລະ ຊາວໜຸມ
ູ່ ທູ່ ຖືກຄາູ້ ມະນຸດ ເປັນກຸມ
ູ່ ທູ່ ສ ັບຊອ
ູ້ ນ, ມອາຍຸທູ່ ແຕກຕາູ່ ງກ ັນ, ມຄວາມເປັນຜູໃູ້ ຫຍຕ
ູ່ າູ່ ງ
ກ ັນ,

ມການພ ັດທະນາບູ່ ຄືກ ັນ,

ມປະສ ົບເຫດການຈາກການຄາູ້ ມະນຸດຕາູ່ ງກ ັນ,

ມສະພາບສວ
ູ່ ນຕ ົວ

ແລະ

ຄອບຄ ົວແຕກຕາູ່ ງກ ັນ, ມຄວາມຈາເປັນໃນການຂຄວາມຊວ
ັ ູ້ ທາງເລືອກດາູ້ ນ
ູ່ ຍເຫືອຕາູ່ ງກ ັນ ແລະ ອືູ່ ນໆ. ດງູ່ ັ ນນ,
ບອ
ື ກ ັບຄວາມຈາເປັນຂອງ ເດັກນອ
ູ່ ນພ ັກທູ່ ຫາກຫາຍ ຈາເປັນຕອ
ູ້ ງມໃຫຖ
ູ້ ກ
ູ້ ຍ ແລະ ຊາວໜຸມ
ູ່ ແຕລ
ູ່ ະຄ ົນ, ລວມ
ູ້ ບບອືູ່ ນໆ ໃນແຕລ
ທັງ ຮູບແບບຂອງການຊວ
ື ດາູ້ ນນແ
ູ່ ຍເຫອ
ູ່ ະໄລຍະແມນຈ
ູ່ າເປັນ ໃນໄລຍະຟືູ້ ນຟູ ແລະ ສູ່ງົ ກ ັບ
ຄືນສູສ
ູ່ ັງຄ ົມ.
ກ ົດໝາຍສາກ ົນໄດລ
ູ້ ະບຸສະເພາະ ກຽູ່ ວກ ັບສິດທິຂອງເດັກນອ
ູ້ ຍດາູ້ ນຄວາມປອດໄພ, ຄວາມພໃຈ ແລະ ຄວາມມ ັກ
ໃນບອ
ູ່ ນພ ັກ, ຢູໃູ່ ນມາດຕາທ 27 ຂອງກ ົດໝາຍສິດທິເດັກ ໄດລ
ູ້ ະບຸວາູ່ ທຸກລ ັດຈະຕອ
ູ້ ງໃຫ ູ້ “ສິດທິຂອງເດັກທຸກ

25ມາດຕາທ

ູ້ ສິູ່ ງທູ່
9 ໄດສ
າເຈົູ້າ ທູ່ ຕູ່ ຕາູ້ ນ ກ ັບເຂົາເຈົາູ້ , ຍ ົກເວັນ
ື ແຍກໂຕອອກຈາກພູ່ ແມຂອງເຂົ
ູ້ ະແດງໃຫເູ້ ຫັ ນວາູ່ ເດັກນອ
ູ້ ຍຈະບູ່ ໄດຖ
ູ້ ກ
ູ່

ສອດຄອ
ູ່ ງກ ັບກ ົດໝາຍທູ່ ນາໃຊ ູ້ ໄດກ
ູ້ າູ່ ວວາູ່ ການແຍກໂຕອອກໃນເວລາມຄວາມຈາເປັນ ເພືູ່ ອຜ ົນປະໂຫຍດທູ່ ດທູ່ ສຸດຂອງເດັກ. ມາດຕາທ
7 ຂອງ ສ ົນທິສ ັນຍາວາູ່ ດວ
ິ ແກເູ່ ດັກນອ
ູ້ ຍສິດທິເດັກ CRC ໃຫສ
ູ້ ດ
ູ້ ຍ "ເທົູ່ າທູ່ ເປັນໄປ, ສິດທູ່ ຈະຮ ັບຮູູ້ ແລະໄດຮ
ູ້ ັບການດູແລຈາກພູ່ ແມຂອງ
ູ່
ເຂົາເຈົູ້າ”Article 9 provides that a child shall not be separated from his or her parents against his/her will, except in
accordance with applicable law when separation is necessary for the best interests of the child. Article 7 of the CRC gives
a child “as far as possible, the right to know and be cared for by his or her parents”.
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ຄ ົນຢູໃູ່ ນມາດຕະຖານຂອງການມທູ່ ຢູອ
ູ່ າໄສທູ່ ພຽງພ ດາູ້ ນຮາູ່ ງກາຍ, ຈິດໃຈ, ຈິດວິນຍານ, ຈິດສານກ ແລະ ການ
ພ ັດທະນາດາູ້ ນສ ັງຄ ົມ”. ນອກຈາກນນັ ູ້ ມາດຕາທ 25 ຂອງກ ົດໝາຍສະບ ັບນ ູ້ ຍ ັງໄດລ
ູ້ ະບຸວາູ່ ການເບິູ່ ງແຍງ
ເດັກນອ
ູ້ ຍທຸກຮູບແບບ

ຕອ
ູ້ ງມການທົບທວນຄືນເລືູ້ອຍໆ

ວາູ່ ມສິູ່ ງໃດເປັນບ ັນຫາຕູ່ ການຢູໃູ່ ນອາໄສຂອງເຂົາເຈົາູ້

ແດ.ູ່ ສາລ ັບເດັກນອ
ູ້ ຍທຸກຄ ົນ, ການຕລາຄາດາູ້ ນຄອບຄ ົວ ແລະ ຄວາມສຽູ່ ງຕາູ່ ງໆ ຄວນຈະເປັນສວ
ູ່ ນໜູ່ ງຂອງ
26
ການຕລາຄາທູ່ ດທູ່ ສຸດ ເພືູ່ ອຊອກທາງອອກທູ່ ດທູ່ ສຸດ ໃຫເູ້ ດັກແຕລ
ູ່ ະຄ ົນຢາູ່ ງເໝາະສ ົມສາລ ັບໄລຍະຍາວ.

ສິູ່ ງທາູ້ ທາຍຂອງການເຂົູ້າເຖິງການມບາູ້ ນ ແລະ ບອ
ູ່ ນພັກອາໄສ
ຜູຖ
ື ຄາູ້ ມະນຸດບາງຄ ົນ ໄດເູ້ ຂົູ້າເຖິງບາູ້ ນ ແລະ ບອ
ັ ູ້ ແລະ
ູ້ ກ
ູ່ ນພ ັກອາໄສ ຫ ັກຈາກຖືກຄາູ້ ມະນຸດ, ທັງໄລຍະສນ
ໄລຍະຍາວ, ເຊິູ່ ງຈະສາມາດເຮັດໃຫເູ້ ຂົາເຈົາູ້ ສາູ້ ງແຜນໄລຍະຍາວດາູ້ ນບອ
ູ່ ນພ ັກອາໄສໄດ.ູ້ ບາງຄ ົນກູ່ ສາມາດກ ັບ
ຄືນໄປຢູບ
ູ່ າູ້ ນເກດເມືອງນອນ ຂອງເຂົາເຈົາູ້ ຄືນໄດ.ູ້

ບ ົດຮຽນທູ່ ດ: ການເຂົູ້າເຖິງບາູ້ ນ ແລະ ບອ
ູ່ ນພັກອາໄສ
ຊາຍໜຸມ
ູ່ ຖືກຄາູ້ ມະນຸດ ຖືກຊວ
ູ່ ຍເຫືອໃນປະເທດໄທ ເຊິູ່ ງຄືກ ັບກລະນອືູ່ ນໆ, ໄດຮ
ູ້ ັບອະນຸຍາດໃຫເູ້ ຮັດວຽກໃນເວລາພ ັກອາໄສ
ຢູບ
ູ່ ອ
ູ່ ນພ ັກຊູ່ວົ ຄາວຂອງລ ັດຖະບານ.

ພະນ ັກງານທູ່ ໃຫກ
ູ້ ານຊວ
ູ່ ຍເຫືອເຂົາເຈົາູ້

ຊວ
ູ່ ຍເຫືອດາູ້ ນເອກະສານທູ່ ຖືກກ ົດໝາຍ

ໃນຖານະເປັນແຮງງານເຄືູ່ ອນຍາູ້ ຍ.

ໄດຊ
ູ້ ອກຫາວຽກເຮັດງານທາ

ແລະ

ໄດ ູ້

ຊາຍຄ ົນນນເບິູ່
ັ ູ້ ງຄືວາູ່ ອາໄສຢູບ
ູ່ ອ
ູ່ ນພ ັກອາໄສ

ເປັນປະຈາ ແລະ ລາວສາມາດໄປໃສມາໃສໄດແ
ູ້ ບບອິດສະຫະ. ໃນກລະນທູ່ ຜູຊ
ູ້ າຍຖືກຄາູ້ ມະນຸດ ໄດເູ້ ອກະສານດາູ້ ນກ ົດໝາຍ
ແລວ
ູ້ (ເຊັູ່ ນ: ໄດລ
ູ້ ົງທະບຽນວາູ່ ເປັນແຮງງານທູ່ ຖືກກ ົດໝາຍ), ລາວສາມາດອອກໄປຢູບ
ູ່ ອ
ູ່ ນອືູ່ ນໄດ,ູ້ ເຊັູ່ ນ: ຫພ ັກທູ່ ນາຍຈາງ
ູ້
ເຂົາເຈົາູ້ ຈ ັດໃຫ.ູ້ ມຜູຊ
ູ້ າຍຫາຍຄ ົນໄດເູ້ ວົູ້າກຽູ່ ວກ ັບຄວາມສາຄ ັນຂອງການທູ່ ເຂົາເຈົາູ້ ສາມາດເຮັດວຽກ ແລະ ມເງິນ ລວມໄປ
ເຖິງການມອິດສະຫະ

ໃນການເດນທາງ

ໃນເວລາທູ່ ຖືກຊວ
ູ່ ຍເຫືອຢູຕ
ູ່ າູ່ ງປະເທດ.

ສາລ ັບເຂົາເຈົາູ້ ,

ູ້ ມນສ
ນແ
ິ ູ່ ສາຄ ັນທູ່ ສຸດ
ູ່ ງ

ສາລ ັບການຊວ
ູ່ ຍເຫືອທູ່ ເຂົາເຈົາູ້ ໄດຮ
ູ້ ັບ.
ຊາຍຄ ົນໄທທູ່ ຖືກຄາູ້ ມະນຸດ ຢູປ
ື ຊວ
ູ່ ະເທດອິດສະລະແອນ ໄດຖ
ູ້ ກ
ູ່ ຍເຫືອໂດຍອ ົງການຊວ
ູ່ ຍເຫືອທອ
ູ້ ງຖິູ່ ນ ເພືູ່ ອລ ົງທະບຽນຖືກ
ກ ົດໝາຍໃຫລ
ູ້ າວວາູ່ ຖືກຄາູ້ ມະນຸດ. ໃນເວລາລຖາູ້ ຂະບວນການທາງກ ົດໝາຍ, ພວກເຂົາສາມາດເຮັດວຽກໄດ,ູ້ ເປັນວຽກທູ່ ມ
ລາຍໄດທ
ູ້ ູ່ ເໝາະສ ົມ.
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ພວກເຂົາອາໄສຢູບ
ູ່ ອ
ູ່ ນທູ່ ເປດເຜຍ,

ບອ
ູ່ ນທູ່ ຖືກສະໜອງໂດຍອ ົງການຈ ັດຕງັ ູ້

ທູ່ ສາມາດໄປມາເປັນ

ຄະນະກາມະກຽູ່ ວກ ັບສິດທິຂອງເດັກ, ຄວາມຄິດເຫັ ນທູ່ ວ
ົ ໄປ ສະບ ັບເລກທ 14 (2013) ກຽູ່ ວກ ັບສິດທິຂອງເດັກໃນການມຜ ົນປະໂຫຍດ

ທູ່ ດທູ່ ສຸດຂອງເຂົາເຈົູ້າ ຕອ
ູ້ ງໄດຮ
ູ້ ັບການພິຈາລະນາເປັນພິເສດ. Committee on the Rights of the Children, General Comment No.
14 (2013) on the right of the child to have his or her best interests taken into account as a primary consideration (art. 3,
para. 1), 52-84
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ອິດສະຫະ.
ເດັກນອ
ູ້ ຍຜູຊ
ູ້ າຍຈາກມຽນມາ ຖືກຄາູ້ ມະນຸດໄປມາເລເຊຍ ເພືູ່ ອຂາຍເຄືູ່ ອງຕາມຫ ົນທາງ. ລາວຖືກສູ່ງົ ກ ັບຄືນໄປຢູກ
ູ່ ັບຄອບຄ ົວ
ຂອງລາວພາຍຫ ັງຈາກຖືກຄາູ້ ມະນຸດ. ແຕຄ
ູ່ ອບຄ ົວຂອງລາວບູ່ ຢາກຮ ັບເອົ າ ເພາະເຂົາເຈົາູ້ ປະເຊນກ ັບຄວາມທຸກຍາກໃນການ
ຫາເຊົູ້ າກິນຄາູ່ . ສຸດທາູ້ ຍ, ເຂົາເຈົາູ້ ໄດຮ
ູ້ ັບເງິນຈານວນໜູ່ ງເພືູ່ ອປັບປຸງສອ
ູ້ ມແປງເຮືອນ, ເຊິູ່ ງເປັນທາງອອກໃນການລຸດຜອ
ູ່ ນ
ຄວາມກ ົດດ ັນໃນເວລາທູ່ ລາວກ ັບຄືນບາູ້ ນໂດຍບູ່ ມເງິນ ແລະ ໝາຍຄວາມວາູ່ ລາຍຮ ັບຂອງຄອບຄ ົວທູ່ ຫາໄດ ູ້ ສາມາດເອົ າໄປ
ຈາຍແນວອືູ່
ນ (ທູ່ ຈາເປັນ ແລະ ຮບດວ
ູ່
ູ່ ນ) ເຊັູ່ ນກ ັນ.

ູ້
ູ່ ສາມາດເຂົູ້າເຖິງ ບາູ້ ນທູ່ ມຄວາມປອດໄພ, ບາູ້ ນ
ດງູ່ ັ ທູ່ ໄດເູ້ ວົູ້າມາ, ຜູຖ
ື ຄາູ້ ມະນຸດຢູໃູ່ ນພາກພືູ້ນ ລຸມ
ູ້ ກ
ູ່ ແມນ
ູ່ າຂອງບ
ທູ່ ພໃຈ ແລະ ສາມາດຢູໄ
ູ່ ດ ູ້ ລວມໄປເຖິງ ບູ່ ສາມາດເຂົູ້າເຖິງການເບິູ່ ງແຍງ ແລະ ຫາບອ
ູ່ ນພ ັກອາໄສໄດ ູ້ ຫ ັງຈາກ
ມປະສ ົບການຖືກຄາູ້ ມະນຸດມາ. ມບາງຄ ົນສືບຕູ່ ປະເຊນໜາູ້ ກ ັບບ ັນຫາບາູ້ ນ ແລະບອ
ໃູ່ ນໄລຍະ
ູ່ ນຢູອ
ູ່ າໄສ ແມນແຕ
ູ່
ຕູ່ ມາກູ່ ຕາມ. ສິູ່ ງສາຄ ັນແມນ
ງທາູ້ ທາຍຕາູ່ ງໆເຊັູ່ ນ:
ື ຄາູ້ ມະນຸດໄດ ູ້ ໃຈແຍກສິູ່
ູ່ ຜູຖ
ູ້ ກ
ູ້
1. ບູ່ ມບອ
ື ຄາູ້ ມະນຸດບາງຄ ົນ
ູ່ ນພ ັກອາໄສ ສາລ ັບຜູຖ
ູ້ ກ
2. ບູ່ ມບອ
ູ່ ນຢູູ່
3. ເຮືອນບູ່ ມຄວາມປອດໄພ
4. ບູ່ ພໃຈກ ັບສະພາບບອ
ູ່ ນຢູອ
ູ່ າໄສ
5. ບູ່ ສາມາດຈາຍຄ
າູ່ ບາູ້ ນໄດ ູ້
ູ່
1.

ບູ່ ມບອ
ູ່ ນຢູອ
ູ່ າໄສ

ສາລ ັບຜູຖ
ື ຄາູ້ ມະນຸດບາງຄ ົນ.
ູ້ ກ

ບູ່ ແມນຜູ
ື ຄາູ້
ູ່ ຖ
ູ້ ກ

ມະນຸດທຸກຄ ົນ ຈະສາມາດເຂົູ້າເຖິງບາູ້ ນ (ແມນແຕ
ູ່
ູ່ ແບບຊູ່ວົ ຄາວ) ໃນ
ທັນທທັນໃດຫ ັງຈາກຖືກການ ົດຕ ົວ

ວາູ່ ເປັນຜູຖ
ື ຄາູ້ ມະນຸດ.
ູ້ ກ

ຜູຖ
ື ເຄາະ
ູ້ ກ

ຮາູ້ ຍບາງຄ ົນໄດຖ
ື ຈ ັບ, ເຂົູ້າຄຸກ ແລະສູນກ ັກຂ ັງ ແທນທູ່ ຈະຖືກສູ່ງົ ໄປຢູູ່
ູ້ ກ
ບອ
ູ່ ນພ ັກອາໄສ

ທູ່ ເໝາະສ ົມ

ຫື

ບອ
ູ່ ນພ ັກຊູ່ວົ ຄາວທູ່ ປອດໄພ.

ໂດຍ

ສະເພາະ ແມນຜູ
ື ຄາູ້ ມະນຸດທູ່ ເປັນຜູຊ
ູ່ ຖ
ູ້ ກ
ູ້ າຍ ແລະເດັກນອ
ູ້ ຍຊາຍ, ສວ
ູ່ ນ
ໃຫຍແ
ູ່ ລວ
ູ້

ແມນບ
ູູ່ າໄສ.
ູ່ ູ່ ມບອນ
ູ່ ໃຫຢ
ູ້ ອ

ູ້ ັງເປັນບ ັນຫາ
ນຍ

ສາລ ັບຫາຍ

ປະເທດປາຍທາງ ແລວ
ື ຄາູ້ ມະນຸດ ທັງແມຍິ
ູ້ ເອົ າຜູຖ
ູ້ ກ
ູ່ ງ ແລະ ເດັກນອ
ູ້ ຍໄປ

ບູ່ ມບອ
ູ່ ນຢູ.ູ່

ຜູຖ
ື ຄາູ້ ມະນຸດບາງຄ ົນບູ່ ມບາູ້ ນ.
ູ້ ກ

ສະພາບບອ
ັ ແລະຄວາມຈາເປັນ ຂອງຜູຖ
ື
ູ່ ນພກ
ູ້ ກ
ູ້ ຫື
ຄາູ້ ມະນຸດສາມາດປູ່ຽນແປງໄດ ູ້ – ເຊັູ່ ນ ດຂນ
ູ້ – ຕະຫອດໄລຍະເວລາ ຂອງການກ ັບຄືນ
ບູ່ ດຂນ
(ສູ່ງົ ) ກ ັບຄືນ.

ຜູຖ
ື ຄາູ້ ມະນຸດບາງຄ ົນ ສາມາດ
ູ້ ກ

ກ ັບຄືນບາູ້ ນເກດເມືອງນອນ ແຕປ
ູ່ ະເຊນກ ັບ
ສະພາບກ ົດດ ັນ ຢູບ
ູ່ າູ້ ນ, ຍອ
ູ້ ນເປັນໜູ້ ຫື ມບ ັນຫາ
ດາູ້ ນເສດຖະກິດ ຫື ມບ ັນຫາກ ັບຄອບຄ ົວ ບາງ
ກລະນ ຮຽກຮອ
ູ້ ງບອ
ູ່ ນຢູູ່ ແຕຕ
ູ່ ູ່ ມາ ຫາບາູ້ ນໄດ ູ້
ດວ
ູ້ ຍຕ ົນເອງ ຫື ກ ັບຄືນໄປຫາຄອບຄ ົວຕາມ
ຂະບວນການສູ່ງົ ກ ັບຄືນສູສ
ູ່ ັງຄ ົມ. ສາຄ ັນແມນການ
ູ່

ພ ັກໄວຢ
ູູ່ ກ
ຸ ຫື ສະຖານນຕາຫວດ.
ູ້ ຄ
2.

ການປຽູ່ ນແປງຕະຫອດເວລາ.

ຕລາຄາ ແລະ ຊອກຫາຄວາມຈາເປັ ນແຕລ
ູ່ ະ

ບາງຄ ົນສູນເສຍບາູ້ ນ

ຍອ
າູ່ ບາູ້ ນໄດ ູ້ ໃນເວລາຖືກຄາູ້ ມະນຸດ; ບາງຄ ົນ ເອົ າບາູ້ ນ
ູ້ ນບູ່ ສາມາດຈາຍຄ
ູ່
ູ່ ອນຍ
ເອົ າດິນໄປຈານາ ເພືູ່ ືອເປັນຄາູ່ ໃຊຈ
າູ້ ຍ ແຕບ
ື
ູ້ າຍໃນການເຄ
ູ່
ູ່ ູ່ ສາມາດໄປ
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ໄລຍະ, ເພືູ່ ອໃຫແ
ື ຄາູ້ ມະນຸດ
ູ້ ນໃູ່ ຈວາູ່ ຜູຖ
ູ້ ກ
ສາມາດເຂົູ້າເຖິງບາູ້ ນໄດຕ
ູ້ ະຫອດເວລາ.

ໄຖເູ່ ອົ າຄືນມາໄດເູ້ ປັນໜູ້ ຍອ
ູ້ ນຖືກຄາູ້ ມະນຸດ.

ຜູຖ
ື ຄາູ້ ມະນຸດບາງຄ ົນສາມາດພ ັກເຊົ າ ຢູກ
ູ້ ກ
ູ່ ັບຍາດພູ່ ນອ
ູ້ ງໄດໃູ້ ນ

ເວລາກ ັບຄືນບາູ້ ນ, ຫາຍກລະນ ແມນມ
ິ ສິນ. ເລືູ່ ອງແບບນ ູ້ ຈະ
ູ່ ຄວາມກ ັງວ ົນ ດາູ້ ນການເງິນ ແລະ ຕິດໜູ້ຕດ
ກາຍເປັນບ ັນຫາ ໃນກລະນຜູຖ
ື ຄາູ້ ມະນຸດມລູກຕິດມານາ ເຊິູ່ ງມຄວາມຈາເປັນຕອ
ູ້ ກ
ູ້ ງມເຮືອນຢູ.ູ່ ຜູເູ້ ຄຍຖືກເຄາະ
ຮາູ້ ຍ ບາງກລະນ (ລວມທັງພູ່ ແມທ
ູ່ ູ່ ມ ແລະ ບູ່ ມລູກຕິດ) ແມນບ
ູ່ ູ່ ມເຮືອນຢູູ່ (ໄດອ
ູ້ າໄສນອນນາຫ ົນທາງ ແລະ
ສວນສາທາລະນະ), ເຊິູ່ ງມ ັນໄດສ
ທ
ູ້ າູ້ ງບ ັນຫາ ບູ່ ແມນແຕ
ູ່
ູ່ າງດາູ້ ນຮາູ່ ງກາຍ ແຕຍ
ູ່ ັງມຜ ົນກະທົບດາູ້ ນຈິດໃຈ ແລະ
ຊວິດການເປັນຢູູ່ ຂອງເຂົາເຈົາູ້ ໂດຍລວມ.

3. ບອ
ື ຄາູ້ ມະນຸດບາງຄ ົນ ບູ່ ສາມາດກ ັບຄືນສູບ
ູ່ ນຢູບ
ູ່ ູ່ ປອດໄພ. ຜູຖ
ູ້ ກ
ູ່ າູ້ ນເກດເມືອງນອນ ຍອ
ູ້ ນເຫດຜ ົນດາູ້ ນຄວາມ
ປອດໄພ – ລວມທັງການຄຸກຄາມ ແລະການທາຮາູ້ ຍຮາູ່ ງກາຍໂດຍຜູຄ
ູ້ າູ້ ມະນຸດ, ຍອ
ູ້ ນຄວາມຢາູ້ ນກ ົວ ຕູ່ ຜູຄ
ູ້ າູ້
ມະນຸດ, ບ ັນຫາໃນຄອບຄ ົວ (ລວມທັງ ການທາຮາູ້ ຍຮາູ່ ງກາຍ ແລະ/ຫື ການຖືກປະຕິເສດ) ແລະຄວາມສຽູ່ ງກຽູ່ ວ
ກ ັບສະພາບແວດລອ
ູ້ ມ ຂອງສ ັງຄ ົມທົູ່ວໄປ (ລວມທັງ ຄວາມອ ັບອາຍ, ການຈາແນກ ແລະ ການຖືກທາຮາູ້ ຍ
ຮາູ່ ງກາຍ).
4. ບູ່ ພໃຈໃນເງືູ່ ອນໄຂການເປັນຢູ.ູ່ ຜູຖ
ື ຄາູ້ ມະນຸດບາງຄ ົນມ ບາູ້ ນທູ່ ບູ່ ໄດມ
ູ້ ກ
ູ້ າດຕະຖານ, ໝາຍຄວາມວາູ່ ຢູແ
ູ່ ບບ
ູ້ ວມທັງ ບູ່ ມສຸຂະອະນາໄມ, ບູ່ ມໄຟຟາູ້ ໃຊ ູ້ ຫື ບູ່ ມນາໃຊ
ູ້ ,ູ້ ບອ
ທຸກຍາກຫາຍ. ອ ັນນລ
ູ່ ນຢູຄ
ູ່ ັບແຄບ ແລະ ອືູ່ ນໆ.
5. ບູ່ ສາມາດມບາູ້ ນໄດ.ູ້ ການຈາຍຄ
າູ່ ເຊົູ່ າເຮືອນ ຫື ຫອ
າລ ັບຜູຖ
ື ເຄາະຮາູ້ ຍບາງຄ ົນ, ໂດຍ
ູ່
ູ້ ງ ແມນຍາກສ
ູ່
ູ້ ກ
ສະເພາະແມນ
ູ່ ທັນທທັນໄດພ
ູ້ າຍຫ ັງຖືກຄາູ້ ມະນຸດ ໃນເວລາທູ່ ມຄວາມຂາດເຂນໃນທຸກດາູ້ ນ (ຫື ບູ່ ມລາຍຮ ັບໃດໆ
ເລຍ).

ບາງຄ ົນອາໄສແຕກ
ູ່ ານຊວ
ູ່ ຍເຫືອ

ຂອງອ ົງການຈ ັດຕງຕ
ັ ູ້ າູ່ ງໆ

ທູ່ ໃຫກ
ັ ູ້ າູ່ ,
ູ້ ານຊວ
ູ່ ຍເຫືອຊູ່ວົ ຄາວແບບຂນຕ

ສາລ ັບການຈາຍຄ
າູ່ ເຊົູ່ າ. ເຖິງແມນວ
ູ່
ູ່ າູ່ ກ ັບຜູທ
ູ້ ູ່ ມລາຍໄດພ
ູ້ ສ ົມຄວນ ກູ່ ຍ ັງປະເຊນກ ັບບ ັນຫາຕາູ່ ງໆ ໃນການຊອກ
ຫາບອ
ູ່ ນຢູອ
ູ່ າໄສ.

ຄາູ່ ເຊົູ່ າບາູ້ ນ

ໂດຍສະເພາະຢູໃູ່ ນເມືອງໃຫຍຕ
ູ່ າູ່ ງໆ

ແມນແພງຫ
າຍ
ູ່

ຖາູ້ ທຽບໃສເູ່ ງິນເດືອນ

ຂອງຜູທ
ູ້ ູ່ ຖືກຄາູ້ ມະນຸດຫາມາໄດ ູ້ ແລະເຮັດໃຫບ
ູ້ ູ່ ສາມາດເຊົູ່ າເຮືອນໄດ.ູ້ ເຮັດໃຫໂູ້ ດຍທົູ່ ວໄປແລວ
ູ້ ຄາູ່ ເຊົູ່ າບາູ້ ນທູ່
ແພງໄດກ
ູ້ າຍມາເປັນສິູ່ ງກດຂວາງ

ເຮັດໃຫຜ
ູ້ ທ
ູູ້ ູ່ ຄາູ້ ມະນຸດບູ່ ສາມາດອາໄສ

ແລະ

ເຮັດວຽກໃນເມືອງອືູ່ ນທູ່ ເຂົາບູ່

ູ້ ກ ັບຄອບຄ ົວໄດ.ູ້
ຕອ
ູ້ ງຂນ
ກລະນສກສາ: ບ ັນຫາດາູ້ ນການເຂົູ້າເຖິງບາູ້ ນ ແລະ ບອ
ູ່ ນຢູອ
ູ່ າໄສ
ຊາຍມຽນມາຄ ົນໜູ່ ງ ປະສ ົບບ ັນຫາເສດຖະກິດຢູບ
ູ່ າູ້ ນເກດເມືອງນອນ ແລະ ໄດຕ
ູ້ ັດສິນໃຈອອກຈາກບາູ້ ນ.
ລາວເອົ າບາູ້ ນໄປຈານາ ໃນລາຄາ 30,000 ຢາດ [ປະມານ.

34 USD]

ເພືູ່ ອແກໄູ້ ຂບ ັນຫາດາູ້ ນ

ເສດຖະກິດ ແລະ ຈາເປັນຕອ
ູ້ ງອອກຈາກບາູ້ ນພອ
ູ້ ມກ ັບໜູ້. ລາວຖືກຄາູ້ ມະນຸດໄປຫາປາຢູໃູ່ ນເຮືອນປະມ ົງ
ຂອງປະເທດໄທ.

ຍອ
ູ້ ນລາວບູ່ ສາມາດສູ່ງົ ເງິນກ ັບຄືນບາູ້ ນ

ູ້ມ ັດຈາທັນເວລາ
ຄອບຄ ົວຂອງລາວກູ່ ບູ່ ສາມາດຈາຍໜ
ູ່

ເພືູ່ ອຈາຍຄ
າູ່ ມ ັດຈາໃນເວລາທູ່ ຖືກຄາູ້ ມະນຸດ,
ູ່

ເຮັດໃຫລ
ູ້ າວສູນເສຍບາູ້ ນ,

ລາວກູ່ ເປັນໜູ້ເຖິງ 60,000 ຢາດ [ປະມານ. 70 USD].
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ແລະໃນເວລາດຽວກ ັນ

ແມຍິ
ູ່ ງມຽນມາຄ ົນໜູ່ ງ ຖືກຄາູ້ ມະນຸດໄປປະເທດຈນ ຖືກບ ັງຄ ັບໃຫແ
ູ້ ຕງູ່ ງານ, ໃນເວລາກ ັບບາູ້ ນ ລາວບູ່ ມ
ູ້ ຍຂອງລາວ ແຕເູ່ ຮືອນເອືອ
ູ້ ຍຂອງລາວທຸກຍາກຫາຍ ແລະ ບູ່ ສາມາດ
ບອ
ູ່ ນຢູ.ູ່ ລາວຈືູ່ ງໄປອາໄສຢູກ
ູ່ ັບເອືອ
ໃຫລ
າູ່ ເຊົູ່ າຫອ
ູ້ າວ ແລະລູກຊາຍຂອງລາວຢູນ
ູ່ າດ ົນໄດ.ູ້ ລາວບູ່ ມເງິນຈະຈາຍຄ
ູ່
ູ້ ງ ເລຍຖືກບ ັງຄ ັບໃຫອ
ູ້ າໄສຢູູ່
ຕາມຫ ົນທາງ. ລາວບູ່ ເຄຍນອນຫ ັບຈ ັກຄືນ ຍອ
ູ້ ນຄິດຢາູ້ ນດາູ້ ນຄວາມປອດໄພສາລ ັບຕ ົວລາວ ແລະ ລູກ
ຊາຍ. ນອກນນັ ູ້ ຕາຫວດຍ ັງອອກກວດຕະຫອດເວລາ ແລະບ ັງຄ ັບໃຫໄູ້ ປນອນບອ
ູ່ ນອືູ່ ນ. ຍອ
ູ້ ນລາວມໜູ້
ສິນຫາຍ, ລາວຈູ່ ງບູ່ ສາມາດ ຫາບອ
ູ່ ນຢູອ
ູ່ າໄສຊູ່ວົ ຄາວໄດ ູ້ ຖາູ້ ບູ່ ໄດຮ
ູ້ ັບການຊວ
ູ່ ຍເຫືອ.
ແມຍິ
ູ່ ງຜູໜ
ູ້ ູ່ ງ ຖືກຄາູ້ ມະນຸດໄປປະເທດໄທ ເພືູ່ ອເປັນສາວບລິການ, ປະເຊນບ ັນຫາໃນເວລາກ ັບບາູ້ ນຢູູ່
ປະເທດມຽນມາເພືູ່ ອໄປຢູກ
ູ່ ັບຜ ົວ
ຕອ
ູ້ ງການໃຫລ
ູ້ າວຢູເູ່ ຮືອນນາ

ແລະພູ່ ແມຂອງຜ
ົວ.
ູ່
ຍອ
ູ້ ນຖືວາູ່ ລາວເປັນ

ສາຍພ ົວພ ັນໃນຄອບຄ ົວບູ່ ດ
“ແມຍິ
ູ່ ງທູ່ ມບ ັນຫາ”

ຍອ
ູ້ ນພູ່ ປູູ່ແມຍ
ູ່ າູ່

ບູ່

(ຍອ
ູ້ ນລາວຖືກບ ັງຄ ັບໃຫຂ
ູ້ າຍ

ບລິການ). ຜ ົວຂອງລາວຕລາວ, ຕານິລາວຍອ
ູ້ ນລາວຖືກບ ັງຄ ັບໃຫຂ
ູ້ າຍບລິການ, ແລະເລູ່ ມກິນຢາເສບຕິດ.
ລາວບູ່ ຕອ
ູ້ ງການຢູບ
ູ່ າູ້ ນ ແຕຍ
ູ່ ອ
ູ້ ນລູກຊາຍນອ
ູ້ ຍຂອງລາວ ແລະ ຍອ
ູ້ ນບູ່ ມໃຜໃຫລ
ູ້ າວຢູນ
ູ່ າ (ພູ່ ແມຂອງລາວ
ູ່
ູ້ ຍນອ
ຕາຍໝດ
ົ ແລວ
ູ້ ແລະ ລາວກູ່ ບູ່ ມອາູ້ ຍເອືອ
ູ້ ງ).
ແມຍິ
ູ່ ງຫວຽດນາມຄ ົນໜູ່ ງ

ຖືກຄາູ້ ມະນຸດໄປປະເທດໄທ

ຖືກບ ັງຄ ັບໃຫແ
ູ້ ຕງູ່ ງານ,

ຖືກຄຸກຄາມໂດຍຜູຄ
ູ້ າູ້

ູ້ ກ ັບລາວດ ົນພສ ົມຄວນ ຈ ົນໃນທູ່ ສຸດ
ມະນຸດໃນເວລາກ ັບຄືນບາູ້ ນເກດເມືອງນອກ. ສະພາບແບບນ ູ້ ເກດຂນ
ຄອບຄ ົວຂອງລາວສາມາດສາູ້ ງເງືູ່ ອນໄຂໃຫລ
ູ້ າວໄປຢູບ
ູ່ ອ
ູ່ ນອືູ່ ນ. ບູ່ ມໃຜຮູວ
ູ້ າູ່ ລາວຢູໃູ່ ສ ມແຕຄ
ູ່ ົນໃນຄອບຄ ົວ
ລາວຮູ.ູ້
ແມຍິ
ູ່ ງຄ ົນຫວຽດນາມ ຖືກຄາູ້ ມະນຸດໄປກາປະເທດປູເຈຍ ເພືູ່ ອຂາຍບລິການ, ລາວອະທິບາຍວາູ່ ສິູ່ ງທູ່
ຈາເປັນທູ່ ສຸດສາລ ັບລາວ ໃນເວລາກ ັບຄືນບາູ້ ນເກດເມືອງນອນ ແມນ
ູ່ ການສອ
ູ້ ມແປງເຮືອນໃຫຄ
ູ້ ອບຄ ົວ
ຂອງລາວ, ເຊິູ່ ງບາູ້ ນຂອງລາວຢູໃູ່ ນສະພາບທຸກຍາກຫາຍ ແລະ ບູ່ ມເງິນປົວແປງເລຍ.
ມແມຍິ
ູ່ ງຄ ົນຫວຽດນາມຄ ົນໜູ່ ງ ຖືກຄາູ້ ມະນຸດໄປປະເທດຈນ ບ ັງຄ ັບໃຫແ
ູ້ ຕງູ່ ງານ, ຖືກສູ່ງົ ກ ັບບາູ້ ນເພືູ່ ອກ ັບ
ຄືນໄປຢູກ
ລາວຖືກຊວ
ູ່ ັບ ພູ່ ແມຂອງລາວ.
ູ່
ູ່ ຍເຫືອໃຫມ
ູ້ ໂອກາດໄປຝກອ ົບຮ ົມຢູເູ່ ມືອງອືູ່ ນ ເຊິູ່ ງສາມາດເຮັດ
ໃຫລ
າູ່ ເຊົູ່ າເຮືອນໃຫລ
ູ້ າວມລາຍໄດພ
ູ້ ຽງພເພືູ່ ອຈາຍຄ
ູ່
ູ້ າວ ແລະ ລູກຊາຍຂອງລາວໄດ.ູ້
ແມຍິ
ູ່ ງຄ ົນໜູ່ ງຖືກຄາູ້ ມະນຸດຢູຫ
ູ່ ວຽດນາມ ຜາູ່ ນການສາຫວດລາວສາມາດຮ ັບການຊວ
ູ່ ຍເຫືອ ເພືູ່ ອສາູ້ ງບາູ້ ນ
ຫ ັງໜູ່ ງ ຜາູ່ ນໂຄງການຂອງພາກລ ັດສາລ ັບຄ ົນບູ່ ມບາູ້ ນ. ເຖິງແນວໃດກູ່ ຕາມ, ຄາູ່ ໃຊຈ
າລ ັບຄາູ່ ທານຽມ
ູ້ າຍສ
ູ່
ແລະ

ການໂອນຊືູ່ ທູ່ ດິນຈາກພູ່ ແມຂອງລາວ
ູ່

ມາເປັນຊືູ່ ລາວແມນຍ
ູ່ ັງສູງ

ເພືູ່ ອຈະສາມາດສາູ້ ງບາູ້ ນ

(60,000 ລາູ້ ນດ ົງ ຫື ປະມານ 3,000 USD) ເຮັດໃຫລ
ູ້ າວບູ່ ສາມາດໄດຮ
ູ້ ັບບາູ້ ນລາູ້ ໆໄດ.ູ້
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ລາຍການກວດລະອຽດ.

ສິູ່ ງສາຄ ັນທູ່ ຄວນພິຈາລະນາ

ໃນການສະໜອງທູ່ ຢູອ
ູ່ າໄສ

ທູ່

ປອດໄພ, ມຄວາມເພິູ່ ງພໃຈ ແລະ ສາມາດຈາູ່ ຍໄດ.ູ້
ການປະຕິບ ັດໂຄງການ
 ສາມາດເຂົູ້າເຖິງທູ່ ຢູອ
ູ່ າໄສ ແບບຊູ່ວົ ຄາວ ແລະ ສຸກເສນໄດ.ູ້

ຕອ
ື
ູ້ ງໃຫແ
ູ້ ນໃູ່ ຈວາູ່ ໃນເວລາທູ່ ຈາເປັນ ຜູຖ
ູ້ ກ

ຄາູ້ ມະນຸດທຸກຄ ົນ (ທຸກ ເພດ, ໄວ ຫື ສ ັນຊາດ) ຄວນມສິດເຂົູ້າເຖິງ ທູ່ ຢູອ
ູ່ າໄສ, ສາມາດມທູ່ ຢູອ
ູ່ າໄສແບບ
ຊູ່ວົ ຄາວ ໃນເວລາ ທູ່ ເຂົາເຈົາູ້ ເຮັດວຽກ ແລະ ໄດຮ
ັ ູ້ າູ່ ສຸດ ຂອງປະເທດທູ່ ເຂົາເຈົາູ້ ຢູ.ູ່
ູ້ ັບເງິນເດືອນມາດຕະຖານຂນຕ

 ສາມາດເຂົູ້າເຖິງທູ່ ຢູອ
ູ່ າໄສ ແບບຖາວອນໄດ.ູ້ ຕອ
ູ້ ງໃຫແ
ູ້ ນໃູ່ ຈວາູ່ ທູ່ ຢູອ
ູ່ າໄສມໄວ ູ້ ສາລ ັບໄລຍະຍາວ ໃຫແ
ູ້ ກຜ
ູ່ ູູ້
ຖືກຄາູ້ ມະນຸດທຸກຄ ົນ ຜູທ
າູ່ ເຊົູ່ າໄດ.ູ້ ທັງ
ູ້ ູ່ ບູ່ ມສະຖານທູ່ ພ ັກອາໄສ ທູ່ ປອດໄພ, ເໝາະສ ົມ ແລະ ສາມາດຈາຍຄ
ູ່
ໝດ
ົ ນ ູ້ ຄວນເໝາະສ ົມກ ັບ ເງິນເດືອນມາດຕະຖານຂນຕ
ັ ູ້ າູ່ ສຸດ ຂອງປະເທດທູ່ ເຂົາເຈົາູ້ ຢູ.ູ່

 ສາມາດໃຈແຍກທາງເລື
ອກໃໝສ
ູ້
ູ່ າລ ັບທູ່ ພ ັກ ໃນເວລາທູ່ ເຂົາເຈົາູ້ ບູ່ ສາມາດກ ັບບາູ້ ນໄດ.ູ້ ສາມາດໃຈແຍກທາງ
ູ້
ເລືອກໃໝສ
ູ່ າລ ັບທູ່ ພ ັກ ໃນເວລາທູ່ ພ ັກຢູກ
ູ່ ັບຄອບຄ ົວໃດໜູ່ ງ ທູ່ ຮູສ
ູ້ ກວາູ່ ບູ່ ມຄວາມປອດໄພ.

ທັງໝດ
ົ ນ,ູ້ ຄວນຈ ັດ

ຢູໃູ່ ນໂຄງການ ດາເນນວຽກງານຕາູ້ ນການຄາູ້ ມະນຸດ, ທູ່ ພ ັກອາໄສທູ່ ເປັນຂອງລ ັດຖະບານ ຄວນມ ແລະ ຈ ັດໄວ ູ້
ສາລ ັບໂຄງການສ ັງຄ ົມຜູດ
ູ້ ອ
ູ້ ຍໂອກາດ ແລະ ໂຄງການຊວ
ູ່ ຍເຫືອຕາູ່ ງໆ.

 ຕອ
ັ ໃຈ. ຜູໃູ້ ຫທ
ັ ໃຈ, ໂດຍອງ
ູ້ ງໃຫແ
ູ້ ນໃູ່ ຈວາູ່ ຜູໃູ້ ຫທ
ູ້ ູ່ ພ ັກອາໄສຕອ
ູ້ ງສະໝກ
ູ້ ູ່ ພ ັກອາໄສ ຄວນມຄວາມສະໝກ
ຕາມຄວາມຍິນຍອມ ແລະ ເຫັ ນດ ຂອງຜູຖ
ື ເຄາະຮາູ້ ຍໄດບ
ູ້ ກ
ູ້ ອກໄວ.ູ້ ການຍິນຍອມເຫັ ນດ ໃນການເຂົູ້າທູ່ ພ ັກ
ອາໄສ ຄວນຈະຕອ
ູ້ ງຮູແ
ູ້ ຕທ
ູ່ າອິດ ກອ
ູ່ ນເຂົູ້າພ ັກ ແລະ ຊວ
ູ່ ງໄລຍະທູ່ ພ ັກຢູຕ
ູ່ ະຫອດເວລາ.

 ການປະຕິບ ັດການປະເມນຜ ົນຄອບຄ ົວ. ການປະເມນຜ ົນຄອບຄ ົວ ຈາເປັນຕອ
ູ້ ງໄດມ
ູ້ ການດາເນນການປະເມນ
ູ້ ັງຈະຕອ
ຄວາມເໝາະສ ົມຂອງຜູຖ
ື ເຄາະຮາູ້ ຍ ກ ັບຄືນໄປຢູກ
ູ້ ກ
ູ່ ັບຄອບຄ ົວຂອງເຂົາເຈົາູ້ . ນຍ
ູ້ ງມ ການປະເມນຄວາມ
ສຽູ່ ງພາຍໃນຄອບຄ ົວ ແລະ ສະພາບແວດລອ
ູ້ ມຂອງສ ັງຄ ົມ ຂອງເຂົາເຈົາູ້ ໃຫກ
ູ້ ວ
ູ້ າງອອກໄປຕືູ່ ມ. ການປະເມນ
ຄວາມສຽູ່ ງ ຄວນເປັນສວ
ູ່ ນໜູ່ ງ ຂອງການບລິຫານກລະນ ແລະ ຄວນປະຕິບ ັດໃຫເູ້ ປັນປົກກະຕິ ແລະ ເພືູ່ ອຕອບ
ສະໜອງກ ັບສະພາບແວດລອ
ູ້ ມ ທູ່ ແຕກຕາູ່ ງກ ັນຂອງເຂົາເຈົາູ້ .

 ຄວນມການປະເມນສະພາບທູ່ ພ ັກອາໄສ ຂອງຜູຖ
ື ເຄາະຮາູ້ ຍເລືູ້ອຍໆ. ຍອ
ູ້ ກ
ູ້ ນການສູ່ງົ ຄືນສູສ
ູ່ ັງຄ ົມ ແມນ
ູ່
ຂະບວນການໄລຍະຍາວ, ການເລືອກເອົ າບອ
ູ່ ນພ ັກອາໄສ ມການປຽູ່ ນແປງຕະຫອດເວລາ (ມການປັບປຸງໃຫດ
ູ້ ຫື
ບູ່ ດກວ
ື ເຄາະຮາູ້ ຍ ແລະ ສະພາບການດາລ ົງຊວິດ ຂອງເຂົາເຈົາູ້ ຄວນ
ູ່ າເກົູ່ າ). ການປະເມນທູ່ ຢູອ
ູ່ າໄສ ຂອງຜູຖ
ູ້ ກ
ເປັນສວ
ູ່ ນໜູ່ ງ ຂອງການບລິຫານກລະນ.
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ການເອົ າໃຈໃສເູ່ ປັນພິເສດຕູ່ ກ ັບເດັກນອ
ູ້ ຍ
 ສະໜ ັບສະໜູນການກ ັບຄືນສູຄ
ູ່ ອບຄ ົວ ໃຫແ
ູ້ ກເູ່ ດັກນອ
ູ້ ຍ, ເບິູ່ ງຄວາມເປັນໄປໄດໃູ້ ນທຸກສະຖານະການ. ໂດຍ
ທົູ່ ວໄປແລວ
ູ້ ເດັກນອ
ູ້ ຍ

ຄວນຈະຢູກ
ູ່ ັບຄອບຄ ົວຂອງເຂົາເຈົາູ້ .

ສູນພ ັກອາໄສ

ແລະ

ສະຖານທູ່ ອານວຍຄວາມ

ສະດວກທູ່ ຢູອ
ູ່ າໄສ ຄວນຈະພິຈາລະນາເປັນທາງເລືອກສຸດທາູ້ ຍ ຂອງເດັກທູ່ ຖືກຄາູ້ ມະນຸດ, ໃນກລະນຈາເປັນເທົູ່ າ
ນນັ ູ້ ຄວນຈະເປັນທາງອອກຊູ່ວົ ຄາວ.
ເປັນການຕລາຄາຂະບວນການທູ່ ດທູ່ ສຸດ

ໃນກລະນເດັກນອ
ູ້ ຍ, ການຕລາຄາຄອບຄ ົວ ແລະ ຄວາມສຽູ່ ງ ຄວນຈະ
ເພືູ່ ອຊອກຫາທາງອອກທູ່ ເໝາະສ ົມ

ໃນໄລຍະຍາວ

ສາລ ັບເດັກນອ
ູ້ ຍ

ແຕລ
ູ່ ະຄ ົນ.



ໃຈແຍກທາງເລື
ອກໃນການເບິູ່ ງແຍງ
ູ້

ແລະບອ
ູ່ ນຢູອ
ູ່ າໄສສາລ ັບເດັກນອ
ູ້ ຍ.

ໃນເວລາກ ັບຄືນຫາຄອບຄ ົວ

(ຊູ່ວົ ຄາວ ຫື ຖາວອນ) ເຖິງວາູ່ ຈະບູ່ ແມນຄວາມຕ
ອ
ູ່
ູ້ ງການທູ່ ດສຸດ ຂອງເຂົາເຈົາູ້ ກູ່ ຕາມ. ທາງເລືອກອືູ່ ນໆ ກູ່ ຄວນ
ການ ົດໄວກ
ູ້ ອ
ູ່ ນໂລດ, ເຊັູ່ ນການເບິູ່ ງແຍງຂອງຄອບຄ ົວ ຫື ຈາກພູ່ ນອ
ູ້ ງ, ການເບິູ່ ງແຍງແບບພິເສດ ຈາກກຸມ
ູ່
ເບິູ່ ງແຍງສຸຂະພາບ ນອ
ູ້ ຍໆຈາກບາູ້ ນ ແລະ ອືູ່ ນໆ. ຍອ
ູ້ ນເດັກນອ
ູ້ ຍ ແລະ ຊາວໜຸມ
ູ່ ແມນກຸ
ູ່ ມ
ູ່ ທູ່ ມຄວາມຫາກຫາຍ
(ແຕກຕາູ່ ງດາູ້ ນອາຍຸ, ຄວາມເປັນຜູໃູ້ ຫຍ,ູ່ ລະດ ັບການພ ັດທະນາ, ປະສ ົບການຈາກຄາູ້ ມະນຸດ, ສະພາບສວ
ູ່ ນຕ ົວ
ແລະ ດາູ້ ນຄອບຄ ົວ ຂອງເຂົາເຈົາູ້ ແລະ ຄວາມຈາເປັນໃນການຊວ
ູ່ ຍເຫືອ), ການມທາງເລືອກຫາຍໆດາູ້ ນບອ
ູ່ ນຢູູ່
ອາໄສຄວນຈະມກະກຽມໄວ.ູ້ ການປູ່ຽນແປງ ໃນການກະກຽມການເບິູ່ ງແຍງ ແລະບອ
ູ່ ນຢູອ
ູ່ າໄສຕາູ່ ງໆ ຕອ
ູ້ ງໃຫມ
ູ້
ໜອ
ູ້ ຍທູ່ ສຸດ.

 ເດັກນອ
ູ້ ຍມສວ
ູ່ ນຮວ
ູ່ ມ ໃນການຕ ັດສິນໃຈກຽູ່ ວກ ັບບາູ້ ນ, ການເບິູ່ ງແຍງ ແລະ ບອ
ູ່ ນຢູອ
ູ່ າໄສ. ໃຫເູ້ ດັກນອ
ູ້ ຍມ
ສວ
ົ ຄອງຂອງເຂົາເຈົາູ້ ) ໃນການຕລາຄາທາງເລືອກເອົ າດາູ້ ນການເບງ
ິ ູ່ ແຍງ ແລະ
ູ່ ນຮວ
ູ່ ມ (ພູ່ ແມ ູ່ ແລະ ຜູປ
ູ້ ກ
ບອ
ູ່ ນຢູອ
ູ່ າໄສສາລ ັບເຂົາເຈົາູ້ , ເຊັູ່ ນ: ຂະບວນການຂອງການສູ່ງົ ກ ັບສູສ
ູ່ ັງຄ ົມ, ສະພາບ ແລະ ຄວາມຈາເປັນດາູ້ ນ
ທູ່ ຢູອ
ູ່ າໄສຂອງເຂົາເຈົາູ້ ເຊິູ່ ງມການປູ່ຽນແປງຕະຫອດເວລາ.

ນະໂຍບາຍ/ການເຜຍແຜນ
ູ່ ະໂຍບາຍ
 ບອ
ູ່ ນຢູອ
ູ່ າໄສແມນສ
ູ່ ວ
ູ່ ນໜູ່ ງຂອງ ການບລິການທູ່ ຄ ົບຊຸດ ຂອງການສູ່ງົ ກ ັບຄືນສ ັງຄ ົມ. ການມບາູ້ ນທູ່ ພຽງພ,
ເໝາະສ ົມ ແລະ ເພິູ່ ງພໃຈ ຄວນຈະຖືກພິຈາລະນາ ເຊິູ່ ງແມນໜ
ູ່ ູ່ ງໃນການບລິການ ໃນແຜນງານການສະໜ ັບສະ
ູ້ ມນໂຄງການທ
ູ່ ຈ ັດໄວຫ
ໜູນ ທູ່ ຄ ົບຊຸດຂອງການສູ່ງົ ກ ັບຄືນສູສ
ູ່ ັງຄ ົມ. ແຜນງານນແ
ູ່
ູ້ າຍກວາູ່ ການຊວ
ູ່ ຍເຫືອໄລຍະ
ສນ
ັ ູ້

ເຊິູ່ ງລວມມການສະໜ ັບສະໜູນເລືູ່ ອງບາູ້ ນ

ແລະ

ທາງເລືອກດາູ້ ນບອ
ູ່ ນຢູອ
ູ່ າໄສຮູບແບບໃໝໄ
ູ່ ລຍະຍາວ.

ເປັນນະໂຍບາຍເລືູ່ ອງບາູ້ ນທູ່ ເໝາະສ ົມ ສາລ ັບຜູຖ
ື ຄາູ້ ມະນຸດທຸກຄ ົນ.
ູ້ ກ
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ຂອບເຂດການບລິການທ #2. ໃຫກ
ູ້ ານຊວ
ູ່ ຍເຫືອເບິູ່ງແຍງທາງ ດາູ້ ນການ
ແພດ ໃຫກ
ູ້ ານຊວ
ູ່ ຍເຫືອດາູ້ ນການແພດ ທູ່ ເໝາະສ ົມ, ມຄວາມພຽງພ ແລະ
ລະອຽດອອ
ູ່ ນ.
ບ ັນຫາສຸຂະພາບ ແລະ ຄວາມຈາເປັນດາູ້ ນການແພດ
27
ສິດຂອງການມສຸຂະພາບດາູ້ ນຮາູ່ ງກາຍ ແລະຈິດໃຈທູ່ ດ ແມນພື
ູ່ ູ້ນຖານຂອງກ ົດໝາຍສາກ ົນ ດາູ້ ນສິດທິມະນຸດ.

ຜູຖ
ື ຄາູ້ ມະນຸດທຸກຄ ົນ ລວມທັງເດັກນອ
ື ດາູ້ ນສຸຂະພາບທູ່ ດ ແລະ ຖືເປັນສວ
ູ້ ກ
ູ້ ຍ ຄວນໄດຮ
ູ້ ັບການຊວ
ູ່ ຍເຫອ
ູ່ ນໜູ່ ງ
ຂອງການບລິການ ດາູ້ ນການສູ່ງົ ກ ັບຄືນສູສ
ູ່ ັງຄ ົມ.
ຜູຖ
ື ຄາູ້ ມະນຸດມບ ັນຫາ (ສວ
ູ້ ກ
ູ່ ນຫາຍແລວ
ູ້ ແມນບ
ູ່ ັນຫາທູ່ ຮາູ້ ຍແຮງທູ່ ສຸດ) ດາູ້ ນສຸຂະພາບ ແລະ ຄວາມຈາເປັນ
ູ້ ມນຫ
ດາູ້ ນການແພດທູ່ ແຕກຕາູ່ ງກ ັນ. ນແ
ື ເຄາະຮາູ້ ຍຈາກການຄາູ້
ູ່ າຍກລະນຂອງທັງຍິງ ແລະ ຊາຍ ທູ່ ເປັນຜູຖ
ູ້ ກ
ມະນຸດ ລວມທັງຊາວໜຸມ
ຸ ທລະມານ ກ ັບບ ັນຫາສຸຂະພາບທັງໝດ
ື ຄາູ້ ມະນຸດໄດທ
ົ ຍອ
ູ່ ແລະ ເດັກນອ
ູ້ ຍ. ຜູຖ
ູ້ ກ
ູ້ ກ
ູ້ ນ
ຈາກການຖືກຄາູ້ ມະນຸດ, ເພາະສວ
ູ່ ນໃຫຍມ
ູ່ ັນກຽູ່ ວຂອ
ູ້ ງກ ັບ ການຖືກຂູດຮດຈາກການຄາູ້ ມະນຸດໂດຍກ ົງ. ສາຍເຫດ
ຂອງບ ັນຫາສຸຂະພາບໃນຫາຍກລະນ ແມນກ
ູ່ ຽູ່ ວຂອ
ູ້ ງກ ັບ ປະສ ົບການຂອງການຄາູ້ ມະນຸດ ເຊັູ່ ນ: ຄວາມທລະມານ
27

First articulated in the 1946 Constitution of the World Health Organization (WHO), the right to health is also mentioned
in the 1948 Universal Declaration of Human Rights as part of the “right to an adequate standard of living” in Article 25
and in the 1966 International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights. OHCHR and WHO (2008) The Right to
Health. Fact Sheet No. 31. Geneva: Office of the United Nations High Commissioner for Human Rights and World Health
Organisation. Available online at: http://www.ohchr.org/Documents/Publications/Factsheet31.pdf. Furthermore, several
articles of the UN CRC enshrine children’s rights to health. Article 24 recognises every child’s right to “the highest
attainable standard of health and to facilities for the treatment of illness and rehabilitation of health”. States parties are
“to strive to ensure that no child is deprived of his or her right of access to such health care services” (Article 24) and to
“take all appropriate measures to promote physical and psychological recovery and social reintegration of a child victim”
(Article 39). Moreover, Article 23 recognises the right of children with disabilities to enjoy a full and decent life and to
receive special care, which is of critical importance given that some trafficking victims have disabilities that preceded or
were a consequence of their trafficking exploitation.
ລ ັດທະທາມະນູນຂອງອ ົງການອະນະໄມໂລກ (WHO) ສະບ ັບທາອິດ ປ 1946, ສິດທິຕູ່ ສຸຂະພາບທູ່ ໄດກ
ູ້ າູ່ ວໃນຖະແຫງການສິດທິມະນຸດ
ປ 1948 ເຊິູ່ ງເປັນສວ
ູ່ ນໜູ່ ງ ຂອງ “ ສິດທິໃນການມມາດຕະຖານພຽງພຂອງການດາລ ົງຊວິດ ” ໃນ ມາດຕາທ 25 ແລະ ໄດລ
ູ້ ະບຸໄວໃູ້ ນ
ສ ົນທິສ ັນຍາ ວາູ່ ດວ
ູ້ ຍເສດຖະກິດ, ສ ັງຄ ົມ ແລະ ສິດທິທາງວ ັດທະນະທາ. OHCHR and WHO (2008) ສິດທິຕູ່ ສຸຂະພາບ.ເອກະສານ
ສະບ ັບເລກທ 31. ທູ່ ເຈນວາ ທູ່ ມຫ ົວຂ:ູ້ ຫອ
ູ້ ງການກາມະການສູງສຸດຂອງການອ ົງການສະຫະປະຊາຊາດເພືູ່ອສິດທິມະນຸດ ແລະ
ອ ົງການອານະໄມໂລກ. ເຊິູ່ ງສາມາດອອນລາຍໄດທ
ູ້ ູ່ : http://www.ohchr.org/Documents/Publications/Factsheet31.pdf. ຍິູ່ ງໄປ
ກວາູ່ ນນ,
ັ ູ້ ມຫາຍບ ົດຄວາມ ຂອງ ອ ົງການ UN CRC ທູ່ ກາູ່ ວເຖິງ ສິດທິຕູ່ ສຸຂະພາບຂອງເດັກນອ
ູ້ ຍ. ມາດຕາທ 24 ກຽູ່ ວກ ັບການຮ ັບຮູູ້
ສິດທິຂອງເດັກນອ
ູ້ ຍ ກາູ່ ວວາູ່ “ມາດຕະຖານຍືນຍ ົງສູງສຸດ ກຽູ່ ວກ ັບສຸຂະພາບ ແລະ ຊວ
ູ່ ຍເຫືອໃນການປິູ່ ນປົວການເຈັບປູ່ວຍ ແລະ ຟືູ້ ນຟູ
ສຸຂະພາບ".ໜວ
ິ ທິຂອງເຂົາເຈົູ້າ
ູ່ ຍງານຈາກລ ັດຖະບານ ແມນ
ູ່ "ພະຍາຍາມຮ ັບປະກ ັນວາູ່ ບູ່ ໃຫມ
ູ້ ເດັກນອ
ູ້ ຍຜູດ
ູ້ ອ
ູ້ ຍໂອກາດໃນການໃຊສ
ູ້ ດ
ໃນການເຂົູ້າເຖິງການບລິການດາູ້ ນສຸຂະພາບ" (ມາດຕາ 24) ແລະ "ໃຊມ
ົ ເພືູ່ ອສູ່ງົ ເສມການຟືູ້ ນຟູທາງດາູ້ ນ
ູ້ າດຕະການທູ່ ເໝາະສ ົມທ ັງໝດ
ຮາູ່ ງກາຍແລະຈິດໃຈ ແລະ ການກ ັບຄືນສູສ
ັ ູ້ ມາດຕາທ 23 ຍ ັງຮ ັບຮູູ້
ູ່ ັງຄ ົມຂອງເດັກນອ
ູ້ ຍທູ່ ຖືກເຄາະຮາູ້ ຍ " (ມາດຕາ 39). ນອກຈານນ,
ສິດທິຂອງເດັກນອ
ູ້ ຍທູ່ ພ
ູ່ ິການ ສາມາດມຄວາມສຸກໃນຊວິດທູ່ ດຢາ
ູ່ ງເຕັມທູ່ ແລະໄດຮ
ູ້ ັບການດູແລເປັນພິເສດ, ເຊິູ່ ງເປັນສິູ່ ງທູ່ ສາຄ ັນທູ່ ເຂົາເຈົູ້າ
ູ້ ກອ
ຄວນໄດຮ
ື ເຄາະຮາູ້ ຍຈາກການຄາູ້ ມະນຸດ ທູ່ ໄດຮ
ູ້ ັບ ເຊິູ່ ງພວກເຂົາເຈົູ້າໄດກ
ູ້ າຍເປັນຜູຖ
ູ້ ກ
ູ້ ັບຄວາມພິການເຊິູ່ ງໄດເູ້ ກດຂນ
ູ່ ນ ຫືໄດຮ
ູ້ ັບຜ ົນ
ສະທອ
ູ້ ນ ທູ່ ເກດຈາກການຄາູ້ ມະນຸດຂອງເຂົາເຈົູ້າ.
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ຈາກການຖືກທາຮາູ້ ຍ ແລະ ຖືກຂູດຮດຈາການຄາູ້ ມະນຸດ; ຜ ົນກະທົບ ຍອ
ູ້ ນເງືູ່ ອນໄຂຂອງການເຮັດວຽກ ແລະ
ການເປັນຢູູ່ ໃນຂະນະຖືກຄາູ້ ມະນຸດ; ການເຂົູ້າເຖິງການເບິູ່ ງແຍງດາູ້ ນສຸຂະພາບທູ່ ຈາກ ັດ ໃນຂະນະທູ່ ຖືກຂູດຮດ.
ູ້
ໃນເວລາດຽວກ ັນ, ຜູຖ
ື ຄາູ້ ມະນຸດບາງຄ ົນ ມບ ັນຫາສຸຂະພາບ ກອ
ົ ນ ູ້ ແມນ
ູ້ ກ
ູ່ ນໜາູ້ ຖືກຄາູ້ ມະນຸດ, ທັງໝດ
ູ່ ເພູ່ ມຂນ
ຍອ
ູ້ ນເຂົາເຈົາູ້ ຖືກຄາູ້ ມະນຸດ ແລະ ຂາດການເຂົູ້າເຖິງການເບິູ່ ງແຍງດາູ້ ນສຸຂະພາບ.

ຄວາມຮຸນແຮງ ແລະ ການຂູດຮດ ທູ່ ທລະມານ ໃນເວລາຖືກຄູ້າມະນຸດ. ບ ັນຫາສຸຂະພາບຫາຍອ ັນ ກຽູ່ ວຂອ
ູ້ ງກ ັບ
ການຖືກທາຮາູ້ ຍ ແລະ ຖືກຂູດຮດ ຍອ
ຫ ົວ
ູ້ ນຖືກຄາູ້ ມະນຸດ ແລະກາຍເປັນຜູເູ້ ຄາະຮາູ້ ຍ – ໂດຍ “ນາຍຈາງ”,
ູ້
ໜາູ້ ຫື ຜູຄ
ຸູ້ ຄອງຂອງເຂົາເຈົາູ້ . ຜູຖ
ື ຄາູ້ ມະນຸດ ໄດຮ
ູ້ ມ
ູ້ ກ
ູ້ ັບຄວາມທຸກທລະມານ (ສວ
ູ່ ນຫາຍແມນຮ
ູ່ າູ້ ຍແຮງ) ຈາກ
ການທາຮາູ້ ຍ ແລະ ການຂູດຮດດາູ້ ນຮາູ່ ງກາຍ ແລະທາງເພດ, ກຽູ່ ວໄປເຖິງຄວາມທລະມານທາງດາູ້ ນຮາູ່ ງກາຍ,
ເຕັ ມໄປດວ
ູ້ ຍຄວາມທຸກທລະມານ

ແລະຄວາມພິການ.

ຍອ
ິ ພະຍາດຊມ
ູ້ ນເຫດການຕາູ່ ງໆເຫູ່ ົ ານ ູ້ ເປັນຜ ົນໃຫຕ
ູ້ ດ

ູ້ ຍາວນານຕູ່ ຊວິດ ເຊັູ່ ນ ການຕິດເຊືອ
ູ້ HIV/AIDS, ພະຍາດໄວຣ ັສຕ ັບເອກເສບ ແລະ ພະຍາດປອດແຫງູ້ .
ເຊືອ
ເດັກນອ
ູ້ ຍທູ່ ຖືກຄາູ້ ມະນຸດ ແມນຖື
ູ່ ກທາຮາູ້ ຍຮາູ່ ງກາຍ ແລະທາງເພດ ໃນເວລາຖືກຄາູ້ ມະນຸດ.

ເງືູ່ ອນໄຂການດາລົງຊວິດ ແລະເຮັດວຽກ ໃນເວລາຖືກຄາູ້ ມະນຸດ. ມບ ັນຫາສຸຂະພາບບາງອ ັນ ມສາຍເຫດມາຈາກ
ເງືູ່ ອນໄຂຂອງການດາລ ົງຊວິດ ແລະ ເຮັດວຽກ ໃນເວລາຖືກຄາູ້ ມະນຸດ. ມຜູຖ
ູ້ າູ້ ມະນຸດຫາຍຄ ົນ ມສະພາບທູ່ ຢູູ່
ອາໄສທູ່ ແອອ ັດ ແລະບູ່ ດ, ເຮັດໃຫເູ້ ຂົາເຈົາູ້ ບູ່ ສະບາຍ ແລະ ມພະຍາດ. ຜູຖ
ື ຄາູ້ ມະນຸດສວ
ູ້ ກ
ູ່ ນຫາຍແລວ
ູ້ ບູ່ ມ
ອາຫານພຽງພໃຫກ
ິ ຫື ມກິນ ກູ່ ແມນຖື
ິ ອາຫານ ບູ່ ດຕູ່ ສຸຂະພາບ, ອາຫານຄຸນນະພາບຕາູ່ . ບາງ
ູ້ ນ
ູ່ ກບ ັງຄ ັບໃຫກ
ູ້ ນ
ຄ ົນຖືກບ ັງຄ ັບໃຫກ
າູ້ ຍທູ່ ສຸດ, ເຮັດໃຫຜ
ິ ເຫົູ້ າ ແລະຢາເສບຕິດ. ເງືູ່ ອນໄຂ ຂອງການເຮັດວຽກແມນໂຫດຮ
ື
ູ້ ນ
ູ່
ູ້ ຖ
ູູ້ ກ
ເຄາະຮາູ້ ຍ

ໄດຮ
ູ້ ັບຄວາມທຸກທລະມານ

(ສວ
ູ່ ນຫາຍຮາູ້ ຍແຮງ).

ເງືູ່ ອນໄຂທັງໝດ
ົ ເຫູ່ ົ ານ ູ້

ູ້
ຈະຍງ
ິ ູ່ ເພູ່ ມທະວຂນ

ສາລ ັບກລະນເດັກນອ
ູ້ ຍຖືກຄາູ້ ມະນຸດ ສວ
ູ່ ນໃຫຍແ
ູ່ ມນ
ູ່ ເພູ່ ມຜ ົນກະທົບ ຂອງຄວາມອອ
ູ່ ນແອ ແລະ ພ ັດທະນາ
ແບບງຽບ ຂອງເງືູ່ ອນໄຂຂອງການຢູອ
ູ່ າໄສ ແລະ ການເຮັດວຽກແບບບູ່ ດ ທູ່ ເຂົາເຈົາູ້ ໄດປ
ູ້ ະເຊນ.

ການເຂົູ້າເຖິງການແພດທູ່ ຈາກ ັດ

ໃນເວລາຖືກຂູດຮດ.

ບ ັນຫາສຸຂະພາບສວ
ູ່ ນຫາຍແລວ
ູ້

ແມນບ
ູ່ ູ່ ມການປິູ່ ນປົວ

ເປັນອາທິດ, ເປັນເດືອນ ຫື ເປັນປ ໃນເວລາທູ່ ແຕລ
ູ່ ະຄ ົນຖືກຄາູ້ ມະນຸດ. ການເຂົູ້າເຖິງການເບິູ່ ງແຍງທາງແພດ
ສວ
ູ່ ນຫາຍແລວ
ູ້ ແມນມ
ູ່ ໄວໃູ້ ຫຜ
ູ້ ທ
ູູ້ ູ່ ຖືກຄາູ້ ມະນຸດ ທູ່ ຕອ
ູ້ ງການການເບິູ່ ງແຍງດາູ້ ນການແພດ ແບບຮບດວ
ູ່ ນເທົູ່ ານນັ ູ້
ເຊັູ່ ນ:

ຜູຕ
ູ້ ອ
ູ້ ງການປິູ່ ນປົວ

ກູເູ້ ອົ າຊວິດໃຫລ
ູ້ ອດຢາູ່ ງຮບດວ
ູ່ ນ.

ແຕບ
ື ຄາູ້ ມະນຸດ
ູ່ າງກລະນສາລ ັບຜູຖ
ູ້ ກ

ທູ່ ຍອ
ູ້ ນ

ູ້ ເຖິງຊວິດ (ເຊັູ່ ນ: ເຊືອ
ູ້ HIV/AIDS,
ເງືູ່ ອນໄຂການເຮັດວຽກ ເຮັດໃຫສ
ູ້ ູ່ງົ ຜ ົນຮາູ້ ຍເຖິງ ມການຕິດພະຍາດຊມເຊືອ
ພະຍາດໄວຣ ັສອ ັກເສບຕ ັບ ແລະ ປອດແຫງູ້ ), ພວກເຂົາບູ່ ໄດຮ
ູ້ ັບການປິູ່ ນປົວ ໃນເວລາຖືກຄາູ້ ມະນຸດ. ສາລ ັບຜູທ
ູ້ ູ່
ບູ່ ໄດຮ
ູ້ ັບການປິູ່ ນປົວດາູ້ ນການແພດ ໃນເວລາຖືກຄາູ້ ມະນຸດ ໄດອ
ູ້ ະທິບາຍ ແລະ ຖືວາູ່ ບູ່ ຄ ົບ ແລະ ບູ່ ພ ສາລ ັບ
ເຂົາເຈົາູ້ .

ບ ັນຫາສຸຂພ
ຸ າບທູ່ ມກອ
ື ຄາູ້ ມະນຸດບາງຄ ົນ ຕອ
ູ່ ນໜູ້າ. ຜູຖ
ູ້ ກ
ູ້ ງການການປິູ່ ນປົວ ກອ
ູ່ ນໜາູ້ ຖືກຄາູ້ ມະນຸດ ແລະ ບູ່ ໄດ ູ້
ຮ ັບການປິູ່ ນປົວ ຫື ບູ່ ໄດຮ
ກ ຂອງຜູເູ້ ຄາະຮາູ້ ຍ
ູ້ ັບການແກໄູ້ ຂເລຍໃນເວລາຖືກຂູດຮດ. ບາງກລະນ, ແມນສະມາຊິ
ູ່
ເປັນຜູມ
ູ້ ບ ັນຫາດາູ້ ນສຸຂະພາບ ກອ
ູ່ ນໜາູ້ ເຂົາເຈົາູ້ ຖືກຄາູ້ ມະນຸດ ເຊິູ່ ງເປັນສາເຫດ ເຮັດໃຫເູ້ ຂົາເຈົາູ້ ຍາູ້ ຍຖິູ່ ນຖານ/
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ຖືກຄາູ້ ມະນຸດ ແລະ ບ ັນຫາດາູ້ ນສຸຂະພາບເຫູ່ ົ ານນັ ູ້ ບູ່ ຖືກແກໄູ້ ຂ ວາູ່ ເປັນບ ັນຫາ.
*ຄາແນະນາພິເສດ ສາລ ັບເດັກນອ
ູ້ ຍ. ການເບິູ່ ງແຍງທາງດາູ້ ນການແພດ ແມນມ
ູ່ ຄວາມສາຄ ັນ ສາລ ັບເດັກນອ
ູ້ ຍ
ທູ່ ເປັນຜູຖ
ື ຄາູ້ ມະນຸດທຸກຄ ົນ
ູ້ ກ
ທລະມານ

ຍອ
ູ້ ນເງືູ່ ອນໄຂຂອງການເປັນຢູູ່

ໃນເວລາຖືກຄາູ້ ມະນຸດ

ແລະ

ແລະບອ
ູ່ ນເຮັດວຽກ

ມ ັນສູ່ງົ ຜ ົນກະທົບທາງລ ົບ

ທູ່ ເຕັມໄປດວ
ູ້ ຍຄວາມທຸກ

ໃຫຕ
ູ້ ູ່ ການພ ັດທະນາດາູ້ ນຮາູ່ ງກາຍຂອງ

ເຂົາເຈົາູ້ . ນອກຈາກນນ,
ັ ູ້ ເດັກນອ
ູ້ ຍທູ່ ຖືກຄາູ້ ມະນຸດຫາຍຄ ົນ ຍ ັງຖືກທາຮາູ້ ຍຮາູ່ ງກາຍ ແລະ ທາງເພດນາ ໃນ
ເວລາຖືກຄາູ້ ມະນຸດ.
ເດັກນອ
ູ້ ຍທູ່ ຖືກຄາູ້ ມະນຸດທຸກຄ ົນ ໄດຮ
ູ້ ັບຄວາມທຸກທລະມານ ຈາກການຖືກທາຮາູ້ ຍຮາູ່ ງກາຍ ໃນເວລາຖືກຄາູ້ ະ
ູ້ ວມທັງ ການທາຮາູ້ ຍດາູ້ ນຮາູ່ ງກາຍ, ທາງເພດ
ມຸດ, ບູ່ ວາູ່ ຈະແມນ
ູ່ ຈາກຮູບແບບການຂູດຮດໃດໆກູ່ ຕາມ. ໃນນລ
ແລະ ທາງຈິດໃຈ. ເດັກນອ
ູ້ ຍທູ່ ມາຈາກຄອບຄ ົວທູ່ ທຸກຍາກ ສວ
ູ່ ນຫາຍແລວ
ູ້ ມຄວາມຈາກ ັດ ໃນການເຂົູ້າເຖິງການ
ເບິູ່ ງແຍງດາູ້ ນການແພດ ກອ
ູ່ ນຖືກຄາູ້ ມະນຸດ ແລະ ກູ່ ຍ ັງມຄວາມຈາກ ັດ ຄືເກົູ່ າ ໃນເວລາເຂົາເຈົາູ້ ຖືກສູ່ງົ ກ ັບບາູ້ ນ
ເກດເມືອງນອນ. ເດັກນອ
ູ້ ຍຈາກທອ
ູ້ ງຖິູ່ ນ ທູ່ ມຄວາມຫຍຸງູ້ ຍາກໃນການເຂົູ້າເຖິງ ການບລິການດາູ້ ນການແພດ –
ຕ ົວຢາູ່ ງ: ຢູເູ່ ຂດຊ ົນນະບ ົດຫາູ່ ງໄກ – ຍິູ່ ງປະເຊນໜາູ້ ກ ັບຄວາມຫຍຸງູ້ ຍາກ ໃນການເຂົູ້າເຖິງການເບິູ່ ງແຍງດາູ້ ນ
ການແພດ.

ຄອບຄ ົວຂອງເດັກນອ
ູ້ ຍຫາຍຄ ົນ

ບູ່ ສາມາດເຂົູ້າເຖິງການປິູ່ ນປົວສຸຂະພາບ

ທູ່ ມຄາລາສູງ,

ໝາຍ

ຄວາມວາູ່ , ສາລ ັບເດັກນອ
ູ້ ຍທູ່ ຖືກຄາູ້ ມະນຸດຫາຍຄ ົນ ທູ່ ມຄວາມເຈັບປວ
ູ່ ຍ ຈາກການຖືກຄາູ້ ມະນຸດ ຈະບູ່ ໄດຮ
ູ້ ັບ
ການປິູ່ ນປົວເລຍ.
ພະນ ັກງານການແພດ ຄວນຈະຖືກຝກອ ົບຮ ົມ ແລະ ມທັກສະ ໃນການສະໜອງການບລິການ ທູ່ ລະອຽດອອ
ູ່ ນ
ແລະ ເໝາະສ ົມເຫູ່ ົ ານ ູ້ ໃຫແ
ູ້ ກເູ່ ດັກນອ
ູ້ ຍທູ່ ຖືກຄາູ້ ມະນຸດ. ສະຖາບ ັນ ແລະ ໜວ
ູ່ ຍງານຕາູ່ ງໆ ຄວນຈະມການ
ພ ັດທະນາມາດຕະຖານ ແລະການຈ ັດຕງປະຕິ
ບ ັດໂຄງການ ແບບເປັນມິດກ ັບເດັກນອ
ັ ູ້
ູ້ ຍທູ່ ສຸດ. ມຄວາມສາຄ ັນທູ່
ສຸດໃນກລະນ ທູ່ ຖືກທຸບຕຢາູ່ ງຮຸນແຮງ ແລະຖືກທາຮາູ້ ຍຮາູ່ ງກາຍຢາູ່ ງໜ ັກໜວ
ູ່ ງ.

ສິູ່ ງທາູ້ ທາຍໃນການແກໄູ້ ຂບ ັນຫາສຸຂະພາບ

ແລະ

ການໄດຮ
ູ້ ັບການປິູ່ນປົວດາູ້ ນການ

ແພດ.
ການປິູ່ ນປົວດາູ້ ນການແພດ ແມນປັ
ື
ູ່ ດໃຈສາຄ ັນຫ ັກອ ັນໜູ່ ງ ຂອງການຟືູ້ ນຟູ ແລະການສູ່ງົ ກ ັບຄືນສູສ
ູ່ ັງຄ ົມ. ຜູຖ
ູ້ ກ
ຄາູ້ ມະນຸດ

ຜູທ
ູ້ ູ່ ສາມາດເຂົູ້າເຖິງການປິູ່ ນປົວດາູ້ ນສຸຂະພາບ

ເວົູ້າເຖິງຄວາມສາຄ ັນ

ໄດ ູ້

ຂອງການໄດຮ
ູ້ ັບການຊວ
ູ່ ຍເຫືອດາູ້ ນ

ສຸຂະພາບ ພາຍຫ ັງຖືກຄາູ້ ມະນຸດ. ເດັກນອ
ູ້ ຍຍິງຄ ົນໜູ່ ງ ຈາກ
ປະເທດຫວຽດນາມ ຖືກຄາູ້ ມະນຸດໄປປະເທດຈນ ຖືກບ ັງຄ ັບໃຫ ູ້
ຂາຍບລິການ,

ລາວກ ັບຄືນບາູ້ ນເກດເມືອງນອນ

ູ້ ກ ັບລາວ.
ຕາຫວດກຽູ່ ວກ ັບສິູ່ງທູ່ ໄດເູ້ ກດຂນ

ແລວ
ູ້ ບອກ

ຕາຫວດໄດສ
ູ້ ູ່ງົ ລາວ

ໄປຫາໂຄງການ ສູນພ ັກອາໄສ ເຮັດໃຫລ
ູ້ າວໄດຮ
ູ້ ັບການບລິການ
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“ຄອບຄ ົວຂອງຂອ
ູ້ ຍທຸກຍາກເກນກວາູ່ ຈະເອົ າຂອ
ູ້ ຍ
ໄປໂຮງໝ… ໃນເວລາທູ່ ຂອ
ູ້ ຍໄດຮ
ູ້ ັບການຊວ
ູ່ ຍເຫືອ
ດາູ້ ນການແພດ ເຮັດໃຫຄ
ູ້ ອບຄ ົວຂອງຂອ
ູ້ ຍຮູສ
ູ້ ກໝ ົດ
ກ ັງວ ົນ

ຍອ
ູ້ ນຄອບຄ ົວຂອງຂອ
ູ້ ຍບູ່ ສາມາດຈາູ່ ຍຄາູ່

ປິູ່ ນປົວໄດ”ູ້ .

(ແມຍ
ູ່ ງິ ຄ ົນຫວຽດນາມ ຜູູ້ທູ່ ໄດຮ
ູ້ ັບການປິູ່ ນປົວດາູ້ ນ
ການແພດ ພາຍຫງັ ຖືກຄູ້າມະນຸດ)

ຫາຍອ ັນ

ລວມທັງການປິູ່ ນປົວດາູ້ ນການແພດ.

ລາວໄດອ
ູ້ ະທິບາຍວາູ່

ສິູ່ ງທູ່ ສາຄ ັນທູ່ ສຸດສາລ ັບລາວ

ແລະ

ຄອບຄ ົວຂອງລາວແມນ
ູ່ ການໄດຮ
ູ້ ັບການຊວ
ູ່ ຍເຫືອດາູ້ ນສຸຂະພາບ: … “ຄອບຄ ົວຂອງຂອ
ູ້ ຍທຸກຍາກເກນກວາູ່
ຈະເອົ າຂອ
ູ້ ຍໄປໂຮງໝ… ໃນເວລາທູ່ ຂອ
ູ້ ຍໄດຮ
ູ້ ັບການຊວ
ູ່ ຍເຫືອດາູ້ ນການແພດ ເຮັດໃຫຄ
ູ້ ອບຄ ົວຂອງຂອ
ູ້ ຍຮູສ
ູ້ ກ
ໝດ
າູ່ ປິູ່ ນປົວໄດ”ູ້ .
ົ ກ ັງວ ົນ ຍອ
ູ້ ນຄອບຄ ົວຂອງຂອ
ູ້ ຍ ບູ່ ສາມາດຈາຍຄ
ູ່

ູ້ ະຕິບ ັດທູ່ ດ: ການເຂົູ້າເຖິງການປິູ່ ນປົວດາູ້ ນການແພດ
ຂປ
ຊາຍຄ ົນໜູ່ ງຖືກຄາູ້ ມະນຸດ ບ ັງຄ ັບໃຫຂ
ູ້ າຍແຮງງານ ຢູປ
ູ່ ະເທດມາເລເຊຍ ມືຂອງລາວໄດຮ
ູ້ ັບບາດເຈັບຍອ
ູ້ ນເຮັດ
ວຽກຢູໂ
ູ່ ຮງງານບອ
ູ່ ນທູ່ ລາວຖືກຂູດຮດ. ຕອນກ ັບຄືນໄປມຽນມາ ລາວບູ່ ສາມາດເຮັດວຽກໄດ ູ້ ຍອ
ູ້ ນມບາດແຜຢູມ
ູ່ ື
ຍ ັງບູ່ ທັນດ. ເມຍຂອງລາວເປັນກາມະກອນຢູສ
ູ່ ວນຂອງຄ ົນອືູ່ນ ແຕບ
ູ່ ູ່ ສາມາດມລາຍຮ ັບພຽງພ ກ ັບລາຍຈາຍຂອງ
ູ່
ຄອບຄ ົວ. ລາວໄດຮ
ູ້ ັບການຊວ
ູ່ ຍເຫືອດາູ້ ນການແພດ, ເຊິູ່ ງລວມມ ການປິູ່ ນປົວຢູໂ
ູ່ ຮງໝສອງເດືອນ ແລະ ການ
ໄດຮ
ູ້ ັບການສືບຕູ່ ປິູ່ ນປົວໄລຍະຍາວ. ໃນເວລາທູ່ ລາວດແລວ
ູ້ , ລາວໄດຮ
ູ້ ັບການຊວ
ູ່ ຍເຫືອດາູ້ ນເສດຖະກິດ ລວມມ
ການຝກອ ົບຮ ົມຫາຍດາູ້ ນ ສາລ ັບການປູກຝ ັງ ແລະ ລຽູ້ ງສ ັດ ລາວຍ ັງໄດຮ
ູ້ ັບສ ັດລຽູ້ ງບາງຊະນິດ ເພືູ່ ອເອົ າໄປ
ລຽູ້ ງເພືູ່ ອເພູ່ ມລາຍຮ ັບ.

ແຕກ
ູ່ ົງກ ັນຂາູ້ ມ,

ການມສຸຂະພາບຮາູ່ ງກາຍບູ່ ແຂງແຮງ

ສູ່ງົ ຜ ົນກະທົບດາູ້ ນລ ົບຕູ່ ຊວິດ

ແລະ

ເປັນປັດໃຈສາູ້ ງ

ຄວາມຫຍຸງູ້ ຍາກ ຕູ່ ກ ັບຂະບວນການສູ່ງົ ກ ັບຄືນສູສ
ູ່ ັງຄ ົມ. ບ ັນຫາດາູ້ ນສຸຂະພາບ ແລະ ດາູ້ ນການແພດທູ່ ຂາດເຂນ
ສູ່ງົ ຜ ົນກະທົບກ ັບ ຜູຖ
ື ຄາູ້ ມະນຸດໃນຫາຍດາູ້ ນ, ມຜ ົນກະທົບຫາຍດາູ້ ນ ສາລ ັບຄວາມສາມາດ ໃນເວລາເຮັດວຽກ
ູ້ ກ
ແລະ ລາຍຮ ັບຂອງເຂົາເຈົາູ້ . ຍອ
ູ້ ນມ ັນມຄວາມສາຄ ັນແບບນ,ູ້ ການເຈັບເປັນ ແລະ ການໄດຮ
ູ້ ັບບາດເຈັບ ສູ່ງົ ຜ ົນ
ກະທົບດາູ້ ນລ ົບ ຕູ່ ເງືູ່ ອນໄຂດາູ້ ນລະບ ົບປະສາດ, ຄວາມຮູສ
ູ້ ກ ແລະ ການເປັນຢູຂ
ູ່ ອງຜູທ
ູ້ ູ່ ຖືກຄາູ້ ມະນຸດ, ແລະເປັນ
ປັດໃຈໜູ່ ງ ໃນຄວາມຫຍຸງູ້ ຍາກຂອງຂະບວນການຄາູ້ ມະນຸດ.
ຜ ົນສາຫວດຫ ັກ ແລະ ສິູ່ ງທາູ້ ທາຍໃນການບລິຫານ ບ ັນຫາສຸຂະພາບ ທູ່ ອະທິບາຍໂດຍຜູຖ
ື ເຄາະຮາູ້ ຍ ມ:
ູ້ ກ
1. ການເຂົູ້າເຖິງການບລິການດາູ້ ນການແພດ ບູ່ ພຽງພພາຍຫ ັງຖືກຄາູ້ ມະນຸດ
2. ຂາດການບລິການດາູ້ ນການແພດ ໄລຍະຍາວສາລ ັບຜູຖ
ື ຄາູ້ ມະນຸດ
ູ້ ກ
3. ການບລິການດາູ້ ນການແພດ ມໃຫແ
ື ຄາູ້ ມະນຸດທູ່ ມບ ັນຫາສຸຂະພາບເທົູ່ ານນັ ູ້
ູ້ ຕຜ
ູ່ ຖ
ູູ້ ກ
4. ຄາູ່ ປິູ່ ນປົວດາູ້ ນສຸຂະພາບແພງ ສູ່ງົ ຜນ
ົ ຕູ່ ບ ັນຫາດາູ້ ນເສດຖະກິດ ເຊັູ່ ນເປັນໜູ້
5. ບ ັນຫາສຸຂະພາບ ກດຂວາງຄວາມສາມາດໃນການເຮັດວຽກ
6. ບ ັນຫາສຸຂະພາບຮຸນແຮງ ສູ່ງົ ຜ ົນດາູ້ ນລ ົບຕູ່ ຊວິດການເປັນຢູູ່ ຂອງຜູຖ
ື ເຄາະຮາູ້ ຍ
ູ້ ກ
1. ການເຂົູ້າເຖິງ ການບລິການດາູ້ ນການແພດບູ່ ພຽງພ ພາຍຫ ັງຖືກຄາູ້ ມະນຸດ.

ຜູຖ
ື ຄາູ້ ມະນຸດຫາຍຄ ົນ ບູ່ ໄດຮ
ູ້ ກ
ູ້ ັບ

ູ້ ງຕນຂອງການຄ
ູ້ົ
ການປິູ່ ນປົວດາູ້ ນການແພດ ໃນເບືອ
າູ້ ມະນຸດ. ຜູຖ
ື ຄາູ້ ມະນຸດຫາຍຄ ົນ ທູ່ ກ ັບຄືນບາູ້ ນເກດເມືອງ
ູ້ ກ
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ນອນ ແລະ ທອ
ຫື ໄດ ູ້
ູ້ ງຖິູ່ ນຂອງຕ ົນ ບູ່ ສາມາດເຂົູ້າເຖິງການບລິການດາູ້ ນການແພດ ໂດຍບູ່ ເສຍຄາູ່ ໃຊຈ
ູ້ າຍ
ູ່
ູ່ ັ ຢາ ແລະບູ່ ສາມາດຈາຍຄ
ໃບສງ
າູ່ ບລິການດາູ້ ນການແພດໄດ.ູ້ ຢູບ
ູ່
ູ່ າງປະເທດ, ມການຊວ
ູ່ ຍເຫືອດາູ້ ນການແພດ,
ຂຽນໄວຢ
ື ຄາູ້ ມະນຸດແທ,ູ້ ແຕເູ່ ອກະສານທູ່ ຫຍຸງູ້ ຍາກ ແລະ ມຫາຍ
ູ້ າູ່ ງຈະແຈງ,
ູ້ ແລະ ມໄວບ
ູ້ ລິການໃຫແ
ູ້ ກຜ
ູ່ ຖ
ູູ້ ກ
ຂນຕອນ
ມ ັນໄດກ
ັ ູ້
ິ ູ່ ກດກນັ ູ້ ເຮັດໃຫຜ
ື ເຄາະຮາູ້ ຍບູ່ ສາມາດ ເຂົູ້າເຖິງການບລິການດາູ້ ນນໄູ້ ດ.ູ້
ູ້ າຍເປັນສງ
ູ້ ຖ
ູູ້ ກ
ການບລິການດາູ້ ນການແພດສວ
ູ່ ນໃຫຍ ູ່ ແມນມ
ູ່ ໃນແຜນຂອງໂຄງການຕາູ່ ງໆ. ແລະຜູທ
ູ້ ູ່ ຖືກຄາູ້ ມະນຸດທຸກຄ ົນ ແມນ
ູ່
ຍອມຮ ັບໂຄງການເຫູ່ ົ ານ ູ້ ຍອ
ເຖິງແນວໃດກູ່ ຕາມ,
ູ້ ນເຮັດໃຫເູ້ ຂົາເຈົາູ້ ເຂົູ້າເຖິງການປິູ່ ນປົວໂດຍບູ່ ເສຍຄາູ່ ໃຊຈ
ູ້ າຍ.
ູ່
ບາງເທືູ່ ອໂຄງການລ ັກສະນະນ ູ້

ກູ່ ມຄວາມຈາກ ັດ

ໃນການກວດສຸຂະພາບທົູ່ ວໄປ

ຫື

ມການກວດສຸຂະພາບ

ສະເພາະແຕເູ່ ວລາຢູສ
ູ ພ ັກອາໄສຂອງໂຄງການ ເທົູ່ ານນ.
ັ ູ້ ນອກຈາກນ,ູ້ ບູ່ ແມນວ
ື ຄາູ້ ມະນຸດທຸກຄ ົນ ທູ່ ຢູູ່
ູ່ ນ
ູ່ າູ່ ຜູຖ
ູ້ ກ
ບອ
ູ່ ນອາໄສຂອງໂຄງການຈະໄດຮ
ູ້ ັບການກວດສຸຂະພາບທົູ່ ວໄປ

ຫື

ໄດຮ
ູ້ ັບການບລິການກວດສຸຂະພາບ,

ເຖິງ

ແມນວ
ັ ູ້
ັນຕາູ່ ງໆ. ບ ັນຫານ ູ້ ແມນມ
ູ່ າູ່ ການບລິການນ ູ້ ມຢູໃູ່ ນນະໂຍບາຍ ຂອງອ ົງການຈ ັດຕງ/ສະຖາບ
ູ່ ຢູູ່ ທັງ
ປະເທດຕນທາງ
ແລະ ປະເທດປາຍທາງ.
ົູ້
2. ຂາດການປິູ່ ນປົວດາູ້ ນການແພດໄລຍະຍາວ ຂອງຜູຖ
ື ຄາູ້ ມະນຸດ. ມການປິູ່ ນປົວດາູ້ ນການແພດ ຈາເປັນຕອ
ູ້ ກ
ູ້ ງ
ມກຽມໄວກ
ັ ູ້ ໃນຫາຍກລະນ, ຄວາມເຈັບປວ
ູ້ ອ
ູ່ ນ ສາລ ັບກລະນສຸກເສນ ແລະ/ຫື ການປິູ່ ນປົວໄລຍະສນ.
ູ່ ຍ ແລະ
ການເຈັບເປັນ

ູ້
ບ ັນຫາສຸຂະພາບຊາເຮືອ

ຈະມຜ ົນສາລ ັບສຸຂະພາບໃນໄລຍະຍາວ,

ເຊິູ່ ງຈາເປັນຕອ
ູ້ ງໄດມ
ູ້ ການ

ປິູ່ ນປົວດາູ້ ນການແພດໄລຍະຍາວ, ເຊິູ່ ງສວ
ູ່ ນໃຫຍ ູ່ (ຫື ສວ
ູ່ ນໃຫຍແ
ູ່ ລວ
ູ້ ) ແມນຍ
ູ່ ັງບູ່ ທັນມ.

ຜູຖ
ື ຄາູ້ ມະນຸດບາງ
ູ້ ກ

ຄ ົນ ມຄວາມພິການ ຍອ
ູ້ ນຜ ົນຂອງການຖືກທາຮາູ້ ຍຮາູ່ ງກາຍ ໃນເວລາຖືກຄາູ້ ມະນຸດ ແລະ/ຫື ໄດຮ
ູ້ ັບບາດເຈັບ ຢູູ່
ບອ
ູ່ ນເຮັດວຽກ, ເຊິູ່ ງເຂົາເຈົາູ້ ມຄວາມຕອ
ູ້ ງການ ການປິູ່ ນປົວໄລຍະຍາວ.
3. ການປິູ່ ນປົວດາູ້ ນການແພດ ມໄວສ
ື ຄາູ້ ມະນຸດ ທູ່ ມບ ັນຫາ
ູ້ າລ ັບຜູຖ
ູ້ ກ
ສຸຂະພາບເທົູ່ ານນ.
ັ ູ້ ຜູຖ
ື ຄາູ້ ມະນຸດບາງຄ ົນມບ ັນຫາສຸຂະພາບ ກອ
ູ້ ກ
ູ່ ນການ
ຖືກຄາູ້ ມະນຸດ; ຫາຍຄ ົນກູ່ ມບ ັນຫາດາູ້ ນສຸຂະພາບ ພາຍຫ ັງຖືກຄາູ້ ມະນຸດ.
ບ ັນຫາສຸຂະພາບ

ອາດຈະບູ່ ແມນຜ
ູ່ ົນກະທົບໂດຍກ ົງ

ມະນຸດຂອງບາງຄ ົນ,

ຈາກການຖືກຄາູ້

ເຮັດໃຫກ
ູ້ ານປິູ່ ນປົວດາູ້ ນການແພດ,

ການປິູ່ ນປົວ

ດາູ້ ນການແພດສວ
ູ່ ນຫາຍແລວ
ູ້ ແມນມ
ູ່ ພຽງແຕໃູ່ ນກລະນຈາເປັນ ແລະ ມ
ຜ ົນກະທົບສາຄ ັນ

ຕູ່ ຂະບວນການ ຂອງການສູ່ງົ ກ ັບຄືນສູສ
ູ່ ັງຄ ົມ.

ເຖິງແນວໃດກູ່ ຕາມ, ບາງກລະນ ການຊວ
ູ່ ຍເຫືອດາູ້ ນການແພດ ຍ ັງບູ່
ທັນທົູ່ ວເຖິງ

ບູ່ ແມນຜ
ູ່ ົນກະທົບໂດຍກ ົງ

ຍອ
ູ້ ນບ ັນຫາສຸຂະພາບ

ຈາກ

ປະສ ົບການຂອງຜູຖ
ື ຄາູ້ ມະນຸດທຸກຄ ົນ.
ູ້ ກ
4.

ຄາູ່ ໃຊຈ
ນປົວດາູ້ ນການແພດ
ູ້ າຍການປິູ່
ູ່
ສາລ ັບຜູຖ
ື ຄາູ້ ມະນຸດ;
ູ້ ກ

ຜູຖ
ື ຄາູ້ ມະນຸດທຸກຄ ົນ ຄວນຈະເຂົູ້າເຖິງການປິູ່ ນປົວດາູ້ ນການ
ູ້ ກ
ແພດ ໃນເວລາອອກຈາກການຄາູ້ ມະນຸດ. ການສາຫວດດາູ້ ນ
ສຸຂະພາບທູ່ ດ ຂອງຜູູ້ຖກ
ື ຄາູ້ ມະນຸດ ແມນປັ
ູ່ ດໃຈສາຄ ັນຂອງ
ການຕລາຄາ ຂອງທຸກແຜນການສາຫວດທູ່ ຈາເປັນ ແລະ
ການພດ
ັ ທະນາແຜນການສູ່ງົ ກ ັບຄືນສ ັງຄ ົມ. ຜູູ້ຖກ
ື ຄາູ້ ມະນຸດ
ບາງຄ ົນ ຈາເປັນຕອ
ູ້ ງໄດຮ
ູ້ ັບການປິູ່ນປົວດາູ້ ນການແພດແບບ
ສຸກເສນ; ກລະນອືູ່ ນເຈັບປວດຈາກຄວາມພິການ ຫື
ູ້ ທູ່ ສາມາດລຸດຜູ່ອນ ແລະ ປິູ່ ນປົວໄດ ູ້
ຄວາມເຈັບປວດຊາເຮືອ
ໄລຍະຍາວ. ມນມ
ັ ຄວາມສາຄ ັນສາລ ັບການສາຫວດ ແລະ ກາ
ນ ົດຄວາມຈາເປັນດາູ້ ນການປິູ່ ນປົວ ໄລຍະຍາວຂອງຜູູ້ຖກ
ື ຄາູ້
ມະນຸດທຸກຄ ົນ, ເພືູ່ ອໃຫແ
ູ້ ນໃູ່ ຈວາູ່ ເຂົາເຈົາູ້ ຈະມສຸຂະພາບດ
ທັງຮາູ່ ງກາຍ ແລະ ຈິດໃຈ.

ການສາຫວດຄວາມຈາເປັນ ໃນ

ການປິູ່ ນປົວດາູ້ ນການແພດ ແລະ ການເຂົູ້າເຖິງການເບິູ່ ງແຍງ
ດາູ້ ນສຸຂະພາບ ຂອງແຕລ
ູ່ ະຄ ົນ ຄວນມໄວສ
ູ້ າລ ັບທຸກກລະນ

ນາໄປສູບ
ູ່ ັນຫາເສດຖະກິດ

ແລະໜູ້ສນ
ິ . ການເຂົູ້າເຖິງການປິູ່ ນປົວດາູ້ ນການແພດ ແມນຍ
ູ່ ັງມຄວາມ
ຈາກ ັດ

ມການປູ່ຽນແປງຕະຫອດເວລາ.

ສວ
ູ່ ນຫາຍແມນຄ
ູ່ າູ່ ໃຊຈ
ູ້ າຍ
ູ່
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ສາລ ັບ

ໃນການບລິຫານ.
ູ້ ມນຈຸ
ນແ
ູ່ ດສາຄ ັນທູ່ ສຸດ ຂອງບ ັນຫາດາູ້ ນສຸຂະພາບ ສາລ ັບ
ການຟືູ້ ນຟູ ແລະ ການສູ່ງົ ກ ັບຄືນສູສ
ູ່ ັງຄ ົມ.

ສຸຂະພາບຂອງຕ ົນເອງ. ຄາູ່ ໃຊຈ
າູ້ ນການແພດສວ
ິ , ໂດຍສະເພາະແມນ
ູ້ າຍດ
ູ່
ູ່ ນຫາຍແມນສູ
ູ່ ງ ແລະ ສາູ້ ງໜູ້ສນ
ູ່
ູ້ ຫື ບ ັນຫາສຸຂະພາບ ຕອ
ສະພາບເຈັບເປັນແບບຊາເຮືອ
ື ຄາູ້ ມະນຸດຫາຍ
ູ້ ງໄດຮ
ູ້ ັບການປິູ່ ນປົວແບບຕູ່ເນືູ່ ອງ. ຜູຖ
ູ້ ກ
ຄ ົນ ບູ່ ມເງິນຈາຍພຽງງພ
ໃນການຈາຍຄ
າູ່ ປິູ່ ນປົວໄດ;ູ້ ເຮັດໃຫບ
ິ . ປະຊາຊ ົນຢູຊ
ູ່
ູ່
ູ້ າງຄ ົນກາຍເປັນໜູ້ສນ
ູ່ ົນນະບ ົດ ປະ
ູ່ ມ ຈາກການເດນທາງ ແລະ ເສຍລາຍໄດ ູ້ ຈາກການເດນທາງ ເພືູ່ ອໄປປິູ່ ນປົວຢູເູ່ ມືອງ
ເຊນໜາູ້ ກ ັບຄາູ່ ໃຊຈ
ູ້ າຍເພ
ູ່
ອືູ່ ນ ຫື ຢູໃູ່ ນເມືອງໃຫຍ.ູ່
5. ບ ັນຫາສຸຂະພາບຈາກ ັດ ຄວາມສາມາດໃນການເຮັດວຽກ.

ຜູຖ
ື ຄາູ້ ມະນຸດບາງຄ ົນ ບູ່ ສາມາດຊອກວຽກ (ຫື
ູ້ ກ

ຮ ັກສາວຽກໄດ)ູ້ ໄດຍ
ູ້ ອ
ູ້ ນການເຈັບປູ່ວຍ ແລະ/ຫື ຍອ
ູ້ ນບ ັນຫາເຈັບເປັນ. ສາລ ັບຜູທ
ູ້ ູ່ ມບ ັນຫາສຸຂະພາບທູ່ ໜ ັກໜວ
ູ່ ງ
ກູ່ ຈະບູ່ ມໃຜຢາກຈາງໃຫ
ເູ້ ຮັດວຽກ. ຜູຖ
ື ຄາູ້ ມະນຸດຫາຍຄ ົນເສຍວຽກ ຖາູ້ ເຂົາເຈົາູ້ ບູ່ ສາມາດເຮັດວຽກໄດດ
ູ້
ູ້ ກ
ູ້ ຫື ຈາກ
ວຽກປະຈາ ຍອ
ູ້ ນບ ັນຫາສຸຂະພາບບູ່ ດ.

ສາລ ັບຜູທ
ູ້ ູ່ ເຮັດທຸລະກິດຂອງຕ ົນເອງ ກູ່ ບູ່ ສາມາດສາູ້ ງລາຍຮ ັບໄດພ
ູ້ ຽງພ

ຍອ
ູ້ ນບູ່ ມຄວາມສາມາດ ເຮັດວຽກໄດຢ
ູ້ າູ່ ງເຕັມເມັດເຕັມໜວ
ູ່ ຍ. ມບາງກລະນ, ຜູທ
ູ້ ູ່ ຖືກຄາູ້ ມະນຸດ ຖືກຊວ
ູ່ ຍເຫືອ
ດາູ້ ນການຝກອ ົບຮ ົມດາູ້ ນວິຊາຊບ ໃນເວລາທາອິດ ເພືູ່ ອເຂົາເຈົາູ້ ຈະສາມາດຊອກວຽກເຮັດງານທາ ຫື ເຮັດທຸລະ
ກິດນອ
ູ້ ຍໆ ຂອງຕ ົນເອງໄດ ູ້ ແຕເູ່ ຂົາເຈົາູ້ ບູ່ ສາມາດເຮັດໄດ ູ້ ຍອ
ູ້ ນບ ັນຫາດາູ້ ນສຸຂະພາບ ແລະ ຄວາມເຈັບປູ່ວຍ.
ບາງກລະນ ຂອງເດັກນອ
ູ້ ຍຖືກຄາູ້ ມະນຸດ ບູ່ ສາມາດເຂົູ້າຮຽນໄດ ູ້ ຍອ
ູ້ ນຄວາມເຈັບປູ່ວຍ ຫື ຍອ
ູ້ ນຄວາມພິການ.
6. ສຸຂະພາບບູ່ ດ ສູ່ງົ ຜ ົນລ ົບຕູ່ ຄວາມເປັນຢູູ່ ຂອງຜູຖ
ື ເຄາະຮາູ້ ຍ. ຍອ
ູ້ ກ
ູ້ ນບ ັນຫາສຸຂະພາບບູ່ ດ ນາໄປສູຄ
ູ່ ວາມຮູສ
ູ້ ກ
ທາງລ ົບຫາຍດາູ້ ນ ຂອງຜູຖ
ື ຄາູ້ ມະນຸດ ເຊນ:
ູ້ ກ
ູ່ ັ ຄວາມກ ົດດ ັນ, ຄວາມອອ
ູ່ ນເພຍ, ບູ່ ມຄວາມຫວ ັງ ແລະ ຄວາມ
ູ້ ໃນເວລາທູ່ ຜູຖ
ໂສກເສົູ້ າ. ບ ັນຫາເຫູ່ ົ ານ ູ້ ຈະເພູ່ ມທະວຂນ
ື ຄາູ້ ມະນຸດ ບູ່ ສາມາດເຮັດວຽກ ແລະ ບູ່ ມລາຍໄດ ູ້
ູ້ ກ
ຍອ
ູ້ ນບ ັນຫາດາູ້ ນສຸຂະພາບ ຂອງເຂົາເຈົາູ້ .
ກລະນສກສາ: ບ ັນຫາສຸຂະພາບ ແລະການປິູ່ ນປົວດາູ້ ນການແພດ
ຊາຍມຽນມາຄ ົນໜູ່ ງ

ຖືກຄາູ້ ມະນຸດໄປປະເທດໄທ

ໄດເູ້ ວົູ້າເຖິງການທາຮາູ້ ຍຮາູ່ ງກາຍທູ່ ໂຫດຫຽູ້ ມ

ແລະ

ຄວາມເຈັບປູ່ວຍຢາູ່ ງຮາູ້ ຍແຮງ ຈາກການຖືກຄາູ້ ມະນຸດ ໃນເວລາໄປເຮັດວຽກຢູເູ່ ຮືອຫາປາ: “ຂອ
ູ້ ຍເຫັ ນວາູ່
ູ່ ັ
ເຈົາູ້ ຂອງເຮືອ ບູ່ ໃຫກ
ູ້ າມະກອນພ ັກຜອ
ູ່ ນເລຍ ເຖິງແມນວ
ູ່ າູ່ ເຂົາເຈົາູ້ ບູ່ ສະບາຍກູ່ ຕາມ. ກາມະກອນຍ ັງຖືກສງ
ໃຫເູ້ ຮັດວຽກໜ ັກ

ແລະ

ຖາູ້ ມຄ ົນຂາດ,

ູ້ ອ
ຜູຄ
ຸ ຈະເອົ ານາຮ
ູ້ ມ
ູ້ ນສາດໃສກ
ູ່ າມະກອນ.

ບາງຄ ົນຕາຍຍອ
ູ້ ນ

ູ້ ອ
ຄວາມເຈັບປວ
ຸ ເອົ ານາກ
ຸ ະກອນຕາູ່ ງໆ. ມຄ ົນ
ູ່ ຍ. ຜູຄ
ູ້ ມ
ູ້ ນຖອກໃສກ
ູ່ າມະກອນ, ຕກາມະກອນດວ
ູ້ ຍວ ັດຖຸອປ
ໄທຄ ົນໜູ່ ງ ຕາຍຍອ
ູ້ ນຄວາມເຈັບປວ
ູ່ ຍຈາກການຖືກຕ. ຂອ
ູ້ ຍເຫັ ນ [ພູ່ ຄ ົວຄ ົນຕາູ່ ງປະເທດ] ຄ ົນໜູ່ ງ ຖືກຕ
ຈ ົນແຂວ
ຸ ບອກ. ຂອ
ູ້ ອອກ ຍອ
ູ້ ນບູ່ ສາມາດເຮັດວຽກໄດ ູ້ ແລະຍອ
ູ້ ນເວົູ້າບູ່ ເຂົູ້າໃຈພາສາ ໃນສິູ່ ງທູ່ ຜູຄ
ູ້ ມ
ູ້ ຍຍ ັງ
ເຫັ ນບາງຄ ົນຕາຍ ຍອ
ູ້ ນອຸປະຕິເຫດ [ຢູໃູ່ ນເຮືອ]. ຖາູ້ ມຄ ົນຕ ົກຈາກເຮືອ, ບູ່ ມໃຜສ ົນໃຈຊວ
ູ່ ຍເລຍ.”
ເດັກນອ
ູ້ ຍຊາຍຜູໜ
ູ້ ູ່ ງ ຖືກຄາູ້ ມະນຸດພາຍໃນປະເທດຈນ ບ ັງຄ ັບໃຫໄູ້ ປຂທານ ລາວໄດເູ້ ລົູ່ າວາູ່ : ລາວຖືກຕ
ຕະຫອດໂດຍຜູຄ
ູ້ າູ້ ມະນຸດ ເພືູ່ ອຄວບຄຸມລາວ. ລາວຖືກບອກວາູ່ ຖາູ້ ລາວຈະໜ ລາວຈະຖືກຕຈ ົນບາດເຈັບ
ຢາູ່ ງຮາູ້ ຍແຮງ.
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ແມຍິ
ູ່ ງຄ ົນກາປູເຈຍຄ ົນໜືງູ່ ຖືກຄາູ້ ມະນຸດໄປປະເທດມາເລເຊຍ ລາວຖືກບ ັງຄ ັບໃຫເູ້ ຮັດວຽກບາູ້ ນ ຫາຍຊວ
ູ່ ົ
ໂມງ ຕູ່ ມືູ້ (ສະເລັູ່ ຍ 14 ຫາ 18 ຊູ່ວົ ໂມງຕູ່ ມື)ູ້ ແລະບູ່ ໃຫກ
ິ ເຂົູ້າ (ລາວຖືກອະນຸຍາດໃຫກ
ິ ເຂົູ້າ ມືູ້
ູ້ ນ
ູ້ ນ
ູ້
ລະຄາບ). ລາວຖືກຕຕະຫອດ ໂດຍນາຍຈາງ
ແລະ ຖືກບ ັງຄ ັບໃຫກ
າູ້ ງຫອ
ິ ນາຢາລ
ູ້
ູ້ ນ
ູ້ ງນາູ້ ເພືູ່ ອເປັນການ
ລ ົງໂທດ ທູ່ ເຮັດໃຫນ
ູ້ າຍຈາງບ
ູ້ ູ່ ພໃຈ ໃນການເຮັດວຽກຂອງລາວ.
ເດັກນອ
ູ້ ຍຍິງຜູໜ
ູ້ ູ່ ງ ຈາກປະເທດມຽນມາ ຖືກຄາູ້ ມະນຸດໄປປະເທດໄທ ບ ັງຄ ັບໃຫຂ
ູ້ າຍບລິການ ລາວໄດ ູ້
ເລົູ່ າວາູ່ : ລາວຖືກບ ັງຄ ັບໃຫກ
ິ ເຫົູ້ າກ ັບລູກຄາູ້ . ລາວຍ ັງຕິດພະຍາດທາງເພດສາພ ັນ ແລະ ບູ່ ໄດຮ
ູ້ ນ
ູ້ ັບການ
ປິູ່ ນປົວ.

ນອກຈາກນນ,
ັ ູ້

ລາວຍ ັງຖືກບ ັງຄ ັບໃຫສ
ື ຕູ່ ໃຫບ
ູ້ ບ
ູ້ ລິການທາງເພດ

ແກລ
ູ ຄາູ້ ໃນເວລາລາວບູ່
ູ່ ກ

ສະບາຍນາ.
ແມຍິ
ູ່ ງຄ ົນຫວຽດນາມຄ ົນໜູ່ ງ ຖືກຄາູ້ ມະນຸດໄປປະເທດຈນ ລາວຖືກບ ັງຄ ັບໃຫຂ
ູ້ າຍບລິການ ໄດເູ້ ລົູ່ າເຖິງ
ູ້ ຮາູ້ ຍແຮງ
ການຕິດເຊືອ

ໃນລະບ ົບສືບພ ັນຂອງລາວ

ຍອ
ູ້ ນຖືກບ ັງຄ ັບໃຫຮ
ູ້ ວ
ູ່ ມເພດ

ກ ັບລູກຄາູ້ ຫາຍຄ ົນ.

ລາວຖືກສູ່ງົ ກວດຢູຄ
ື ປົວໃນລາຄາ
ູ່ ຣກນິກທອ
ູ້ ງຖິູ່ ນ ເພືູ່ ອການປິູ່ ນປົວ, ແຕໄູ່ ດລ
ູ້ າວເລົູ່ າຕືູ່ ມວາູ່ : ລາວໄດຖ
ູ້ ກ
ູ້ ຂອງລາວປົວບູ່ ດເລຍ. ລາວຖືກບ ັງຄ ັບໃຫຂ
ຖືກ ແລະ ແບບບູ່ ດສຸດ ສຸດທາູ້ ຍແຜຕິດເຊືອ
ູ້ າຍບລິການຕູ່ ໃນ
ູ້ ຢູ.ູ່
ເວລາທູ່ ລາວຍ ັງມແຜຕິດເຊືອ
ເດັກນອ
ື ຄາູ້ ມະນຸດໄປເຮັດວຽກຢູໂ
ູ້ ຍຜູຊ
ູ້ າຍຄ ົນໜູ່ ງ ໄດຖ
ູ້ ກ
ູ່ ຮງງານຢູປ
ູ່ ະເທດຈນ, ລາວເຮັດວຽກ 18 ຊວ
ູ່ ົ
ູ້າປຽກລາູ້ ໆ. ໃນເວລາທູ່ ກາມະກອນໃນໂຮງງານ ຜູໃູ້ ດເຈັບ ຫື ບູ່
ໂມງຕູ່ ມືູ້ ແລະອະນຸຍາດໃຫກ
ິ ຕມເຂົ
ົູ້
ູ້ ນ
ສະບາຍ, ບູ່ ມໃຜໄດຮ
ູ້ ັບການປິູ່ ນປົວເລຍ.
ແມຍິ
ູ່ ງຫວຽດນາມຄ ົນໜູ່ ງ

ຖືກຄາູ້ ມະນຸດໄປປະເທດຈນ

ຖືກບ ັງຄ ັບໃຫແ
ູ້ ຕງູ່ ງານ,

ໄດຮ
ູ້ ັບການຊວ
ູ່ ຍເຫືອຫຍ ັງແດທ
ູ່ ູ່ ຈາເປັນ ແຕລ
ູ່ າວບູ່ ໄດຮ
ູ້ ັບການຊວ
ູ່ ຍເຫືອຫຍ ັງເລຍ
ປິູ່ ນປົວດາູ້ ນການແພດ.

ໄດຖ
ູ້ າມວາູ່ ລາວວາູ່ :
ລາວຢາກໄດຮ
ູ້ ັບການ

ລາວຂຄວາມຊວ
ູ່ ຍເຫືອ ເພືູ່ ອຂກວດສຸຂະພາບທົູ່ ວໄປ ແຕບ
ູ່ ູ່ ໄດຮ
ູ້ ັບການສະໜອງ

ຈາກຜູສ
ູ້ ະໜອງການບລິການ.

ລາວຍ ັງໄດເູ້ ວົູ້າວາູ່ :

ອ ົງການຈ ັດຕງໄດ
ສ
ັ ູ້
ູ້ ັນຍາວາູ່ :

ຈະເຮັດບ ັດກວດ

ສຸຂະພາບໃຫລ
ູ້ າວ, ເຊິູ່ ງຈະເຮັດໃຫລ
ູ້ າວ ສາມາດເຂົູ້າເຖິງການກວດສຸຂະພາບໄດ,ູ້ ແຕລ
ູ່ າວບູ່ ໄດຮ
ູ້ ັບຕາມ
ຄາສ ັນຍາ ແລະ ບູ່ ຮູວ
ູ້ າູ່ ຈະຕິດຕາມກ ັບໃຜ.
ແມຍິ
ູ່ ງຄ ົນໄທຄ ົນໜູ່ ງ
ປັດຈຸບ ັນ

ຖືກຄາູ້ ມະນຸດໄປປະເທດຍູ່ ປຸູ່ນ

ລາວຖືກຂູດຮດໃຫຂ
ູ້ າຍບລິການຄືເດັກນອ
ູ້ ຍຍິງ.

ລາວໄດກ
ູ້ ັບຄືນຫາບາູ້ ນເກດເມືອງນອນຂອງລາວ,

ລາວໄດຮ
ູ້ ັບການປິູ່ ນປົວດາູ້ ນການແພດ

ແບບຕູ່ ເນືູ່ ອງ, ເຊິູ່ ງຕອ
ູ້ ງມການຕິດຕາມ ແລະ ການປິູ່ ນປົວ. ລາວໄດເູ້ ຂົູ້າເຖິງ ການບລິການດາູ້ ນການແພດ
ແລະ ການປິູ່ ນປົວເປັນປະຈາ. ເຖິງແນວໃດກູ່ ຕາມ, ລາວບູ່ ສາມາດໄດຮ
ູ້ ັບການປິູ່ ນປົວ ຫື ໄດຮ
ູ້ ັບຢາກິນ
ໃກບ
ູ້ າູ້ ນຂອງລາວໄດ,ູ້ ເຊິູ່ ງສາູ້ ງຄວາມຫຍຸງູ້ ຍາກ ແລະ ຄວາມທາູ້ ທາຍສາລ ັບລາວ ໃນດາູ້ ນຄວາມສາມາດ
ໃນການເຂົູ້າເຖິງຄວາມຈາເປັນຂອງລາວ.
ຊາຍມຽນມາຄ ົນໜືງູ່

ຖືກຄາູ້ ມະນຸດໄປປະເທດໄທ

ລາວຖືກບ ັງຄ ັບໃຫ ູ້
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ຂາຍແຮງງານ,

ລາວໄດຮ
ູ້ ອ
ູ້ ງຂ

ການປິູ່ ນປົວບ ັນ ພະຍາດກະເພາະຂອງລາວ ຍອ
ູ້ ນການຖືກຄາູ້ ມະນຸດ. ລາວໄດຮ
ູ້ ັບການຊວ
ູ່ ຍເຫືອເລັ ກນອ
ູ້ ຍ
– ເຊັູ່ ນ: ຂະບວນການ ຂອງການກ ັບຄືນສ ັງຄ ົມລະດ ັບຊາດ ລວມມ: ບ ັດລ ົງທະບຽນ ແລະ ສະໜອງ
ເຄືູ່ ອງນຸງູ່ – ແຕບ
ູ່ ູ່ ໄດຮ
ູ້ ັບການປິູ່ ນປົວດາູ້ ນການແພດ. ລາວຖືກບ ັງຄ ັບໃຫຢ
ູ້ ືມເງິນ ຈາກຜູໃູ້ ຫກ
ູ້ ເູູ້ ງິນ ແລະ
ູ້ ສູງ ສາລ ັບຄາູ່ ໃຊຈ
ຕອ
ຍ
າູ້ ນການແພດຂອງລາວ.
ູ້ ງຈາຍດອກເບັ
ູ່
ູ້ າຍດ
ູ່
ູ້
ແມຍິ
ິ ເຊືອ
ູ່ ງຫວຽດນາມຄ ົນໜູ່ ງ ຖືກຄາູ້ ມະນຸດໄປປະເທດຈນ ລາວຖືກບ ັງຄ ັບໃຫຂ
ູ້ າຍບລິການ ລາວໄດຕ
ູ້ ດ
ທາງລະບ ົບສືບພ ັນຢາູ່ ງຮາູ້ ຍແຮງ,

ແຕລ
ູ່ າວບູ່ ໄດຮ
ູ້ ັບການປິູ່ ນປົວພຽງພ

ແລະ

ຍ ັງສືບຕູ່ ມບ ັນຫາດາູ້ ນ

ສຸຂະພາບຫາຍປ ພາຍຫ ັງຖືກຄາູ້ ມະນຸດ. ລາວໄດຮ
ູ້ ັບການປິູ່ ນປົວ ໃນເວລາຖືກຄາູ້ ມະນຸດ ແລະ ເວລາ
ລາວກ ັບຄືນບາູ້ ນເກດເມືອງນອນ

ລາວໄດຮ ັບການກວດສຸຂະພາບທົູ່ ວໄປ,

ແຕບ
ູ່ ັນຫານ ູ້

ກູ່ ຍ ັງຢູນ
ູ່ າລາວ

ຕະຫອດ. ລາວໄດເູ້ ລົູ່ າວາູ່ : ລາວພະຍາຍາມເຮັດວຽກຢູຮ
ູ່ າູ້ ນອາຫານ ເພືູ່ ອສູ່ງົ ເງິນກ ັບບາູ້ ນຫາພູ່ ແມ ູ່ ແລະ
ູ້ ພທູ່ ລາວຈະສາມາດເຮັດວຽກຕູ່ ໄດ.ູ້
ລູກສາວຂອງລາວ. ແນວໃດກູ່ ຕາມ, ສຸຂະພາບຂອງລາວກູ່ ຍ ັງບູ່ ດຂນ
ລາວມຄວາມກ ັງວ ົນຫາຍ ຕູ່ ກ ັບສຸຂະພາບອອ
ູ່ ນເພຍຂອງລາວ ແລະ ສະພາບເສດຖະກິດທູ່ ທຸກຍາກຂອງ
ູ້ ກ ັບຜ ົວຂອງລາວ ດາູ້ ນການເງິນ ແມນສ
ລາວ. ລາວໄດເູ້ ລົູ່ າວາູ່ ການທູ່ ຕອ
ູ້ ງຂນ
ູ່ າູ້ ງຄວາມກ ົດດ ັນໃຫລ
ູ້ າວ,
ເຮັດໃຫລ
ູ້ າວບູ່ ສາມາດຕ ັດສິນບ ັນຫາຫຍ ັງໄດ.ູ້

ລາວຍ ັງກ ັງວ ົນ

ກຽູ່ ວກ ັບສະພາບຂອງລາວ

ຕູ່ ກ ັບບ ັນຫາ

ູ້ ເລຍ.
ສຸຂະພາບທູ່ ບູ່ ດຂນ

ລາຍການກວດລະອຽດ. ສິູ່ ງສາຄ ັນທູ່ ຄວນເອົ າໃຈໃສ ູ່ ໃນການສະໜອງການປິູ່ ນປົວດາູ້ ນ
ການແພດທູ່ ພຽງພ ແລະ ເໝາະສ ົມ.
ການປະຕິບ ັດໂຄງການ
 ຕອ
ື ຄາູ້ ມະນຸດ
ູ້ ງໃຫມ
ູ້ ການເຂົູ້າເຖິງ ການປິູ່ ນປົວດາູ້ ນການແພດ ແບບສຸກເສນ ແລະ ຕູ່ ເນືູ່ ອງ. ຕອ
ູ້ ງໃຫຜ
ູ້ ຖ
ູູ້ ກ
ທຸກຄ ົນ ມສິດໃນການປິູ່ ນປົວດາູ້ ນການແພດ ແລະ ສາມາດເຂົູ້າເຖິງການບລິການ ທັງໄລຍະສນ
ັ ູ້ ແລະ ໄລຍະ
ຍາວໄດ.ູ້ ຜູຖ
ື ຄາູ້ ມະນຸດທຸກຄ ົນ ຄວນຈະເຂົູ້າເຖິງການປິູ່ ນປົວດາູ້ ນການແພດ ແບບສຸກເສນ ທັນທທູ່ ການ ົດ ວາູ່
ູ້ ກ
ຈາເປັນຕອ
ູ້ ງໄດຮ
ູ້ ັບການປິູ່ ນປົວສຸກເສນ. ຜູສ
ູ້ ະໜອງການບລິການໄລຍະຍາວ ຄວນຈະຊອກຫາ ຫື ປະສານ ໃຫ ູ້
ເຂົູ້າເຖິງການປິູ່ ນປົວດາູ້ ນການແພດໄລຍະຍາວ

ສາລ ັບຜູຖ
ື ຄາູ້ ມະນຸດທຸກຄ ົນ
ູ້ ກ

ເວລາມຄວາມຈາເປັນໃນການ

ູ້ , ຄວາມພິການ ແລະ ອືູ່ ນໆ ແບບຊາເຮືອ
ູ້ .
ປິູ່ ນປົວໄລຍະຍາວ,ເຊັູ່ ນ: ບ ັນຫາສຸຂະພາບ, ພະຍາດ, ຊມເຊືອ

 ພິຈາລະນາຄວາມຈາເປັນດາູ້ ນການປິູ່ ວປົວ ແລະ ສະພາບສຸຂະພາບຄອບຄ ົວ ຂອງຜູເູ້ ຄາະຮາູ້ ຍ. ພະນ ັກງານ
ແພດຄວນຈະພິຈາລະນາວາູ່ ມຜ ົນກະທົບດາູ້ ນສຸຂະພາບ ຂອງຜູຖ
ື ເຄາະຮາູ້ ຍ ມຜ ົນຕູ່ ສຸຂະພາບຂອງຄອບຄ ົວ
ູ້ ກ
ເຂົາເຈົາູ້ ແນວໃດ, ລວມທັງພະຍາດຕິດຕູ່ ເຊັູ່ ນ: ປອດແຫງູ້ ແລະ HIV/AIDS. ນອກຈາກນນັ ູ້ ຄວາມຈາເປັນ
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ດາູ້ ນສຸຂະພາບ ຂອງຄອບຄ ົວຜູຖ
ື ເຄາະຮາູ້ ຍ ຈະຕອ
ູ້ ກ
ູ້ ງໄດກ
ູ້ ານ ົດ ແລະ ຂຽນຈະແຈງູ້ ໂດຍຜູໃູ້ ຫບ
ູ້ ລິການດາູ້ ນ
ສຸຂະພາບນາ.



ແຜນວຽກງານການບລິການດາູ້ ນການແພດ.

ໃຫກ
ູ້ ານ ົດວາູ່ ມການຊວ
ູ່ ຍເຫືອດາູ້ ນການແພດ

ຜາູ່ ນໂຄງການ

ຂອງລ ັດຖະບານ, NGO ແລະ ອ ົງການຈ ັດຕງສາກ
ັ ູ້
ົນ ລວມທັງ ໜວ
ື ຄາູ້
ູ່ ຍງານໃຫກ
ູ້ ານຊວ
ູ່ ຍເຫືອ ສູ່ງົ ຕູ່ ຜູຖ
ູ້ ກ
ູ້ ວມໄປເຖິງການບລິການ ດາູ້ ນການແພດພິເສດ ສາລ ັບຄວາມຈາເປັນດາູ້ ນການແພດ ທູ່ ແຕກ
ມະນຸດຕາູ່ ງໆ. ນລ
ຕາູ່ ງກ ັນ. ມການພ ັດທະນາຄູຮ
ູ່ ວ
ູ່ ມງານ ແລະ ການປະສານງານ ເພືູ່ ອເຮັດໃຫກ
ູ້ ານສູ່ງົ ຕູ່ ທູ່ ມປະສິດທິພາບ ໃນ
ດາູ້ ນການບລິການການແພດນ ູ້ ແບບຫາກຫາຍ.

 ສະໜອງການແພດທູ່ ພຽງພ ແລະເໝາະສ ົມ. ຕອ
ື ຄາູ້ ມະນຸດທຸກຄ ົນ ໄດຮ
ູ້ ງເຮັດໃຫຜ
ູ້ ຖ
ູູ້ ກ
ູ້ ັບການບລິການດາູ້ ນ
ການແພດທູ່ ຈາເປັນ, ບູ່ ວາູ່ ຈະແມນໃນລະບ
ົບຂອງລ ັດ ຫືຂອງເອກະຊ ົນ. ຕອ
ື ຄາູ້ ມະນຸດທຸກຄ ົນ ໄດຮ
ູ່
ູ້ ງໃຫຜ
ູ້ ຖ
ູູ້ ກ
ູ້ ັບ
ການປິູ່ ນປົວ, ບູ່ ວາູ່ ເຂົາເຈົາູ້ ຈະສາມາດຈາຍຄ
າູ່ ປິູ່ ນປົວໄດ ູ້ ຫື ບູ່ ກູ່ ຕາມ. ການປິູ່ ນປົວດາູ້ ນການແພດທູ່ ຈາເປັນ ຕອ
ູ່
ູ້ ງ
ໄດຮ
ູ້ ັບການປິູ່ ນປົວ, ບູ່ ວາູ່ ຈະຍອ
ູ້ ນຜ ົນກະທົບຈາກການຄາູ້ ມະນຸດ ຫື ບູ່ ກູ່ ຕາມ.
ູ້ ນ
 ສະໜອງຂມ
ູ ກຽູ່ ວກ ັບ ການບລິການດາູ້ ນການແພດ. ແຈງຜູ
ື ຄາູ້ ມະນຸດໃຫຊ
ູ້ ຖ
ູ້ ກ
ູ້ າບວາູ່ ເຂົາເຈົາູ້ ມສິດໄດຮ
ູ້ ັບ
ູ້ ນ
ການບລິການດາູ້ ນການແພດ ແລະ ບອກໃຫເູ້ ຂົາເຈົາູ້ ຮູຂ
ູ ຈະແຈງລາຍລະອຽດ
ກຽູ່ ວກ ັບການບລິການດາູ້ ນການ
ູ້ ມ
ູ້
ແພດ ທູ່ ມທັງໝດ
ົ ແລະຈະເຂົູ້າເຖິງໄດແ
ື ເຄາະຮາູ້ ຍຈາກການຄາູ້ ມະນຸດ ຄວນຈະຖືກ
ູ້ ນວໃດໃຫເູ້ ຂົາເຈົາູ້ ຮູ.ູ້ ຜູຖ
ູ້ ກ
ູ້ ນ
ແຈງຂ
ູ ທຸກດາູ້ ນກຽູ່ ວກ ັບເງືູ່ອນໄຂ ຂອງການບລິການດາູ້ ນການແພດ ແລະ ຄວາມສຽູ່ ງໃນການມພະຍາດຊມ
ູ້ ມ
ູ້ ຊາເຮືອ
ູ້ ຫື ພະຍາດຊມເຊືອ
ູ້ ທູ່ ມອ ັນຕະລາຍເຖິງຊວິດ ໃນເວລາຖືກຄາູ້ ມະນຸດ (ເຊັູ່ ນ HIV, ອ ັກເສບຕ ັບ,
ເຊືອ
ປອດແຫງູ້ ).

 ທຸກການປິູ່ ນປົວດາູ້ ນການແພດ ຕອ
ື ເຄາະ
ູ້ ງດວ
ູ້ ຍຄວາມສະໜ ັກໃຈ ແລະ ຕອ
ູ້ ງໄດຮ
ູ້ ັບການຍິນຍອມ ຈາກຜູຖ
ູ້ ກ
ຮາູ້ ຍ. ການບລິການດາູ້ ນການແພດ ແລະ ການປິູ່ ນປົວທັງໝດ
ົ ຄວນຈະເປັນໄປດວ
ູ້ ຍຄວາມສະໜ ັກໃຈ, ອງໃສ ູ່
ການຍິນຍອມຂອງຜູຖ
ື ເຄາະຮາູ້ ຍ. ຜູຖ
ື ເຄາະຮາູ້ ຍບູ່ ຄວນຖືບ ັງຄ ັບ ໃຫທ
ົ ລອງປິູ່ ນປົວພະຍາດ ຫື ທົດລອງ
ູ້ ກ
ູ້ ກ
ູ້ ດ
ປິູ່ ນປົວການອ ັກເສບໃດໝດ
ົ (ເຊັູ່ ນ: HIV/AIDS, ພະຍາດຕິດຕູ່ ທາງເພດສາພ ັນ ຕາູ່ ງໆ) ແຕຄ
ູ່ ວນຈະຖືກສະໜອງ
ູ້ ນ
ຂມ
ູ ທູ່ ຈະແຈງູ້ ແລະ ຄ ົບຖວ
ົ ເຮັດໃຫເູ້ ຂົາເຈົາູ້ ສາມາດຕ ັດສິນໃຈວາູ່ ຈະລອງປິູ່ ນປົວ
ູ້ ນກຽູ່ ວກ ັບຄວາມສຽູ່ ງທັງໝດ
ຫື ຖືກປິູ່ ນປົວບູ່ .
ູ້ ຍຸງູ້ ຍາກດາູ້ ນການບລິຫານການແພດ. ແຈງຂ
ູ້ ນ
 ຊວ
ູ ລະອຽດ ແລະ ຄ ົບຖວ
ື ເຄາະຮາູ້ ຍ
ູ່ ຍຕິດຕາມຂຫ
ູ້ ມ
ູ້ ນໃຫຜ
ູ້ ຖ
ູູ້ ກ
ູ້ ຽກຮອ
ວາູ່ ການເຂົູ້າເຖິງການປິູ່ ນປົວ ແລະ ມຂຮ
ູ້ ງດາູ້ ນຂະບວນການ ແລະບລິຫານອ ັນໃດແດ ູ່ ທູ່ ເຂົາເຈົາູ້ ອາດຈະ
ປະເຊນໜາູ້ ຢູູ່ ໃນການເຂົູ້າເຖິງການປິູ່ ນປົວດາູ້ ນການແພດ – ເຊັູ່ ນ: ເອກະສານທູ່ ຈາເປັນ, ຄາູ່ ທານຽມ (ຖາູ້ ມ),
ແລະອືູ່ ນໆ. ຊວ
ື ຄາູ້ ມະນຸດ ຕິດຕາມຂະບວນການດາູ້ ນບລິຫານ ໃນເວລາຈາເປັນ.
ູ່ ຍຜູຖ
ູ້ ກ

 ສກສາອ ົບຮ ົມພະນ ັກງານແພດ ກຽູ່ ວກ ັບຜ ົນກະທົບຈາກການຄາູ້ ມະນຸດ ແລະ ຈະເຮັດວຽກກ ັບຜູຖ
ື ເຄາະຮາູ້ ຍ
ູ້ ກ
ແນວໃດ. ຕອ
ູ້ ງໃຫແ
ູ້ ນໃູ່ ຈວາູ່ ພະນ ັກງານການແພດ ໄດຮ
ູ້ ັບການສກສາ ແລະ ຮູກ
ູ້ ຽູ່ ວກ ັບຜ ົນກະທົບ ຂອງການຖືກ
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ຄາູ້ ມະນຸດ ທາງດາູ້ ນຮາູ່ ງກາຍ ແລະ ຈິດໃຈ ລວມເຖິງຊວິດການເປັນຢູູ່ ແລະ ຈະເຮັດວຽກກ ັບກຸມ
ູ່ ຄ ົນເຫູ່ ົ ານ ູ້
ແນວໃດ ໃຫເູ້ ໝາະສ ົມ, ເປັນມືອາຊບ ແລະ ຊອກເຫັ ນຄວາມລະອຽດອອ
ົ ໄດແ
ູ່ ນທັງໝດ
ູ້ ນວໃດ. ພະນ ັກງານ
ແພດທຸກຄ ົນຄວນຈະມຄວາມລະອຽດອອ
ູ່ ນຕູ່ ບ ັນຫາ

ແລະ

ຖືກຝກອ ົບຮ ົມມາ

ເຮັດໃຫເູ້ ຂົາເຈົາູ້ ສາມາດເຮັດວຽກ

ູ້ ວນຈະລວມ
ແລະ ພ ົບກ ັບຜູຖ
ື ເຄາະຮາູ້ ຍ ແບບມຄວາມລະອຽດອອ
ູ້ ກ
ູ່ ນ, ມືອາຊບ ແລະ ດວ
ູ້ ຍວິທທູ່ ເໝາະສ ົມ. ນຄ
ເອົ າພະນ ັກງານແພດ ຮ ັບສາຍໂທລະສ ັບທາອິດ, ຢູຄ
ູ່ ຣນິກ ແລະ ພະນ ັກງານບລິຫານຢູໂ
ູ່ ຮງໝນາ ຜູເູ້ ຊິູ່ ງອາດຈະ
ໄດພ
ທ
ື ຄາູ້ ມະນຸດ ກອ
ັ ູ້
ູ້ ົບກ ັບຜູຖ
ູ້ ກ
ູ່ ນຄ ົນອືູ່ນຕງແຕ
ູ່ າອິດ ລວມທັງພະນ ັກງານຫອ
ູ້ ງການ

ຜູທ
ູ້ ູ່ ອາດຈະກຽູ່ ວຂອ
ູ້ ງກ ັບ

ຂະບວນການຂຽນຄາຮອ
ູ້ ງ ສາລ ັບການໃຫບ
ູ້ ລິການດາູ້ ນສຸຂະພາບ.

 ຈາຍຄ
າູ່ ເດນທາງ. ຜູປ
ື ຄາູ້ ມະນຸດທຸກຄ ົນ ທູ່ ຈະ
ູ່
ູ້ ະສານງານ ຫື ຜູອ
ູ້ ອກຄາູ່ ໃຊຈ
ູ້ າູ່ ຍດາູ້ ນການເດນທາງ ໃຫຜ
ູ້ ຖ
ູູ້ ກ
ຕອ
ູ້ ງເດນທາງ

ເພືູ່ ອໄດຮ
ູ້ ັບການບລິການດາູ້ ນການແພດ.

ດງູ່ ັ ນນ,
ັ ູ້

ຄາູ່ ໃຊຈ
ນທາງ
ູ້ າຍໃນການເດ
ູ່

ເພືູ່ ອໄປຮ ັບ

ບລິການດາູ້ ນການແພດ ຄວນຈະໄດຮ
ັດ.
ູ້ ັບການສະໜ ັບສະໜູນຄາູ່ ໃຊຈ
ູ້ າຍຈາກພາກລ
ູ່

 ສືບຕູ່ ການ ົດຜູຖ
ື ເຄາະຮາູ້ ຍທັງໝດ
ົ ໃຫກ
ູ້ ກ
ູ້ ັບຊຽູ່ ວຊານດາູ້ ນການແພດ. ແພດຊຽູ່ ວຊານທູ່ ຖືກຝກອ ົບຮ ົມ ດາູ້ ນ
ການຄາູ້ ມະນຸດ
ລະອຽດ

ແລະ

ໃຫສ
ູ້ ັນຍານ/ການເຕືອນ

ກ ັບແພດຊຽູ່ ວຊານ.

ູ້ ວນລວມທັງ
ນຄ

ຂອງການຄາູ້ ມະນຸດມາ,
ການການ ົດຜູຖ
ື ຄາູ້ ມະນຸດ
ູ້ ກ

ເພືູ່ ອການ ົດຕ ົວຜູຖ
ື ເຄາະຮາູ້ ຍຢາູ່ ງ
ູ້ ກ
ຜູທ
ູ້ ູ່ ຍ ັງຢູໃູ່ ນສະພາບຂອງການຄາູ້

ມະນຸດ ແລະ ຜູທ
ູ້ ູ່ ອອກຈາກການຄາູ້ ມະນຸດ ແຕບ
ູ່ ູ່ ຖືກການ ົດຕ ົວຢາູ່ ງເປັນທາງການ.
ູ້ ານ ົດ
 ສາູ້ ງຕງັູ້ ແລະເວົູ້າເຖິງຈ ັນຍາບ ັນກ ົດລະບຽບ. ນະໂຍບາຍດາູ້ ນການແພດທູ່ ຈາເປັນທຸກອ ັນ ຈະຕອ
ູ້ ງມຂກ
ດາູ້ ນກ ົດໝາຍ ແລະ ມມາດຕະຖານດາູ້ ນຈ ັນຍາບ ັນສູງສຸດ ລວມທັງ ມຫ ັກການດາູ້ ນຄວາມລ ັບ, ບູ່ ມການຈາແນກ,
ບູ່ ໃຫມ
ູ້ ການຕ ັດສິນແບບລາອຽງ ແລະ ນ ັບຖືຄວາມເປັນສວ
ູ່ ນຕ ົວ.

 ມຄວາມຮ ັບຜິດຊອບ. ມລະບ ົບການຈ ັດຕງປະຕິ
ບ ັດ ແລະ ພ ັດທະນາແບບມຄວາມຮ ັບຜິດຊອບ ດາູ້ ນການ
ັ ູ້
ແພດ,

ອານວຍຄວາມສະດວກໃຫແ
ູ້ ກຜ
ູ່ ທ
ູູ້ ູ່ ຖືກຄາູ້ ມະນຸດ

ແລະ

ຜູສ
ູ້ ະໜອງການບລິການ

ເພືູ່ ອລາຍງານການ

ຈາແນກ, ການປິູ່ ນປົວ ຫື ບູ່ ໄດຮ
ູ້ ັບການປິູ່ ນປົວ.

 ຕລາຄາຄວາມຈາເປັນ ດາູ້ ນການແພດຕະຫອດເວລາ. ຍອ
ູ້ ນຂະບວນການສູ່ງົ ກ ັບຄືນສູສ
ູ່ ັງຄ ົມ ແມນຂະບວນ
ູ່
ູ້ ຫື ບູ່ ດຂນ
ູ້ ) ຕະຫອດເວລາ. ພະນ ັກງານ
ການທູ່ ຍາວນານ, ຄວາມຈາເປັນດາູ້ ນການແພດ ແມນປ
ູ່ ຽູ່ ນແປງ (ດຂນ
ແພດ ຄວນຈະຕລາຄາຄວາມຈາເປັນ ດາູ້ ນການແພດຂອງແຕລ
ູ່ ະຄ ົນ ຕະຫອດເວລາ ແລະ ການເຂົູ້າເຖິງການ
ປິູ່ ນປົວດາູ້ ນການແພດ ຄວນຈະເປັນສວ
ູ່ ນໜູ່ ງຂອງ ການບລິຫານແບບຕູ່ ເນືູ່ ອງ.
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ູ້ ວນເອົ າໃຈໃສພ
ຂຄ
ູ່ ິເສດສາລ ັບເດັກນອ
ູ້ ຍ
 ເດັກນອ
ູ້ ຍຕອ
ູ້ ງເຂົູ້າເຖິງການປິູ່ ນປົວດາູ້ ນການແພດ. ເດັກນອ
ູ້ ຍທູ່ ຖືກຄາູ້ ມະນຸດ ຄວນຈະເຂົູ້າເຖິງການປອ
ູ້ ງກ ັນ
ດູແລ, ການເອົ າໃຈໃສ ູ່ ແລະ ຕອ
ູ້ ງເປັນແບບສຸກເສນ ຢູປ
ູ່ ະເທດບາູ້ ນເກດເມືອງນອນ ຫື ຕອ
ູ້ ງມຄວາມສະເໜ
ພາບ ກ ັບເດັກນອ
ູ້ ຍໃນຕາູ່ ງປະເທດ, ຖາູ້ ຢູຕ
ູ່ າູ່ ງປະເທດ.

 ພະນ ັກງານແພດຊຽູ່ ວຊານ ທູ່ ເຮັດວຽກກ ັບເດັກນອ
ູ້ ຍ. ພະນ ັກງານແພດຄວນຈະຖືກຝກອ ົບຮ ົມ ເພືູ່ ອສະ ໜອງ
ການບລິການທູ່ ລະອຽດອອ
ູ່ ນ ແລະ ເໝາະສ ົມສາລ ັບເດັກນອ
ູ້ ຍຖືກຄາູ້ ມະນຸດ.
ເວລາປິູ່ ນປົວກລະນ

ທູ່ ເດັກນອ
ູ້ ຍໄດຮ
ູ້ ັບການກະທົບທູ່ ຮຸນແຮງ

ແລະ

ູ້ ໃນ
ມ ັນຈະມຄວາມສາຄ ັນເພູ່ ມຂນ

ເດັກນອ
ູ້ ຍທູ່ ຖືກທາຮາູ້ ຍຮາູ່ ງກາຍຢາູ່ ງຮຸນ

ແຮງ.

 ພ ັດທະນາ ແລະ ປະຕິບ ັດວິທການບລິການ ດາູ້ ນການແພດແບບເຂົູ້າໃຈເດັກນອ
ູ້ ຍ. ພ ັດທະນາ ແລະປະຕິບ ັດ
ວິທການບລິການ ດາູ້ ນການແພດແບບເຂົູ້າໃຈເດັກນອ
ູ້ ຍ ແລະ ປະຕິບ ັດຕາມຄາແນະນາ ຂອງພະນ ັກງານແພດ
ກຽູ່ ວກ ັບ ການເຮັດວຽກກ ັບເດັກນອ
ູ້ ຍທູ່ ຖືກຄາູ້ ມະນຸດ ແລະ ຖືກຂູດຮດ.

 ແຈງຕ
ົ ຄອງ ກຽູ່ ວກ ັບສຸຂະພາບດາູ້ ນຮາູ່ ງກາຍ ແລະ ຄວາມຈາເປັນດາູ້ ນການ
ູ້ ູ່ ເດັກນອ
ູ້ ຍ, ພູ່ ແມ ູ່ ແລະ ຜູປ
ູ້ ກ
ແພດ.

ເດັກນອ
ູ້ ຍຄວນຈະຖືກແຈງູ້

ກຽູ່ ວກ ັບສະພາບດາູ້ ນສຸຂະພາບ

ແລະ

ຄວາມຈາເປັນໃນການປິູ່ ນປົວຂອງ

ເຂົາເຈົາູ້ ຢາູ່ ງຄ ົບຖວ
ູ້ ນ ແລະ ໃຫເູ້ ຂົາເຈົາູ້ ມສວ
ູ່ ນຮວ
ູ່ ມທຸກດາູ້ ນ ກຽູ່ ວຂອ
ູ້ ງກ ັບການຕ ັດສິນໃຈ ໃນການປິູ່ ນປົວດາູ້ ນ
ການແພດ ແລະ/ຫື ການທົດລອງໃນການປິູ່ ນປົວ.

 ຈ ັດຕງປະຕິ
ບ ັດ ນະໂຍບາຍການປົກປອ
ັ ູ້
ູ້ ງເດັກນອ
ູ້ ຍ. ໃຫພ
ູ້ ະນ ັກງານແພດ ແລະ ພະນ ັກງານຫອ
ູ້ ງການ ຜູທ
ູ້ ູ່
ໄດພ
ູ້ ົບກ ັບເດັກນອ
ູ້ ຍທູ່ ຖືກຄາູ້ ມະນຸດ ເຫັ ນດ ແລະ ປະຕິບ ັດ ຕາມນະໂຍບາຍການປົກປູ້ອງເດັກນອ
ູ້ ຍ. ຈ ັດຕງັ ູ້
ລະບ ົບ ຕິດຕາມກວດກາ ເພືູ່ ອເຮັດໃຫມ
ູ້ ການໂຈະ ແລະ ໃສລ
ູ່ ະບຽບ ຖາູ້ ພ ົບກລະນມການປະຕິບ ັດ ຜິດກ ົດ
ລະບຽບ.

ນະໂຍບາຍ/ການເຜຍແຜນ
ູ່ ະໂຍບາຍ
 ແຈງການປິູ່
ນປົວດາູ້ ນການແພດໄລຍະຍາວ. ຍອ
ື ເຄາະຮາູ້ ຍຫາຍຄ ົນ ມຄວາມຈາເປັນ ຕອ
ູ້
ູ້ ນຜູຖ
ູ້ ກ
ູ້ ງໄດຮ
ູ້ ັບການ
ູ້ , ຕິດພະຍາດ, ມຄວາມພິການ),
ປິູ່ ນປົວແບບຕູ່ ເນືູ່ ອງ ຍອ
ູ້ ນຜ ົນກະທົບຈາກການຖືກຄາູ້ ມະນຸດ (ເຊັູ່ ນ: ເຈັບຊາເຮືອ
ການປິູ່ ນປົວດາູ້ ນການແພດ ຄວນຈະມກະກຽມໄວໃູ້ ນໄລຍະຍາວ, ຕະຫອດໄລຍະເວລາ ຂອງການສູ່ງົ ກ ັບຄືນສູູ່
ູ້ າດຈາເປັນ ຕອ
ສ ັງຄ ົມ. ສິູ່ ງນອ
ູ້ ງມນະໂຍບາຍລະດ ັບຊາດ ແລະ ລະດ ັບແຂວງ ຂອງພະນ ັກງານແພດ ເພືອ
ູ່ ເວົູ້າ
ເຖິງຄວາມຈາເປັນທາງດານການແພດ.
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 ນະໂຍບາຍດາູ້ ນການແພດ ແບບບູ່ ເສຍຄາູ່ ໃຊຈູ້ າຍ.
ຢູບ
ື ເຄາະຮາູ້ ຍບູ່ ສາມາດເຂົູ້າເຖິງ ການປິູ່ ນປົວ
ູ່
ູ່ ອ
ູ່ ນທູ່ ຜູຖ
ູ້ ກ
ດາູ້ ນການແພດ, ນະໂຍບາຍດາູ້ ນສິດຂອງຜູຖ
ນປົວ. ໃຈແຍກ
ື ຄາູ້ ມະນຸດ ທູ່ ຕອ
ູ້ ກ
ູ້ ງບູ່ ເສຍຄາູ່ ໃຊຈ
ູ້ າຍໃດໆໃນການປິູ່
ູ່
ູ້
ອຸປະສ ັກຂອງຜູຖ
ື ເຄາະຮາູ້ ຍ ໃນການເຂົູ້າເຖິງການປິູ່ ນປົວ ແລະ ນະໂຍບາຍຕາູ່ ງໆ ສາລ ັບຜູອ
ູ້ ກ
ູ້ ອກນະໂຍບາຍ,
ຜູໃູ້ ຫບ
ູ້ ລິການ ຫື ພະນ ັກງານທົູ່ວໄປ.

 ເພູ່ ມທະວການຮວ
ວ
ັ ູ້
ູ່ ມມືດາູ້ ນການແພດ ໃນເວລາສູ່ງົ ຕູ່ ຂາູ້ ມປະເທດ. ຈ ັດຕງການຮ
ູ່ ມມື ແລະ ການສູ່ງົ ຕູ່ ດາູ້ ນ
ູ້ ນ
ການແພດ ໃນເວລາສູ່ງົ ຕູ່ ຂາູ້ ມປະເທດ, ລວມທັງ ການຈ ົດບ ັນທກຂມ
ູ ດາູ້ ນການແພດ ທູ່ ມຈ ັນຍາບ ັນ ແລະເໝາະ
ສ ົມ (ບ ົດບ ັນທກ ທັງດາູ້ ນຮາູ່ ງກາຍ ແລະ ຈິດໃຈ) ລະຫວາູ່ ງ ຜູສ
ູ້ ະໜອງການບລິການດາູ້ ນນ ູ້ ລະຫວາູ່ ງສອງ
ປະເທດ.
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ຂອບເຂດການບລິການທ

#3.

ການສະໜັບສະໜູນ

ດາູ້ ນຈິດຕະວິທະຍາ

ແລະ ການໃຫຄ
ູ້ າປກສາ.
ການສະໜັບສະໜູນ ດາູ້ ນຊວິດການເປັນຢູູ່ ແລະດາູ້ ນຈິດໃຈ.
ຄວາມຈາເປັນດາູ້ ນສຸຂະພາບຈິດ ແລະ ດາູ້ ນຈິດຕະວິທະຍາ
ກ ົດໝາຍສິດທິມະນຸດສາກ ົນ ໄດລ
ູ້ ະບຸໄວວ
ູ້ າູ່ ສິດທິດາູ້ ນສຸຂະພາບ ລວມທັງ ການມມາດຕະຖານສູງສຸດ ໃນການ
ມສຸຂະພາບຈິດທູ່ ດ.28

ຜູຖ
ື ຄາູ້ ມະນຸດຫາຍຄ ົນໄດເູ້ ລົູ່ າວາູ່
ູ້ ກ

ເຂົາເຈົາູ້ ຮູສ
ູ້ ກມ

“ສຸຂະພາບຈິດບູ່ ດ”

ເປັນໄລຍະ

ພາຍຫ ັງຖືກຄາູ້ ມະນຸດ. ເຂົາເຈົາູ້ ໄດອ
ູ້ ະທິບາຍ ຄວາມຮູສ
ູ້ ກຕາູ່ ງໆ ນາໆ, ລວມທັງ ຮູສ
ູ້ ກກ ົດດ ັນ, ລືມບູ່ ໄດ,ູ້ ໃຈ
ູ້ ຫວ ັງ. ການທູ່ ມຈິດຕະສາດ “ທູ່ ບູ່ ດ” ແມນມາຈາກມ
ຮາູ້ ຍ, ກ ັງວ ົນ, ໂສກເສົູ້ າ, ຄວາມເສົູ້ າຊມ ແລະ ຮູສ
ູ້ ກສນ
ູ່
ສອງແຫງູ່ ຫ ັກໆຄື: ຄວາມຫຍຸງູ້ ຍາກ ເກດຈາກການຖືກຄາູ້ ມະນຸດ ແລະ ຄວາມຫຍຸງູ້ ຍາກ ໃນເວລາທູ່ ພະຍາຍາມ
ຢາກຟືູ້ ນຟູ ແລະ ການໜອອກຈາກ ການຖືກຄາູ້ ມະນຸດ.

ຄວາມກ ົດດ ັນ, ຄວາມກ ັງວ ົນ, ຄວາມຊືມເສົູ້າ ແລະ ຄວາມເຈັບປວດ ທູ່ ມສາຍເຫດຈາກການຖືກຄູ້າມະນຸດ.
ຜູຖ
ື ຄາູ້ ມະນຸດ ໄດຮ
ູ້ ກ
ູ້ ັບປະສ ົບການທູ່ ໂຫດຮາູ້ ຍ ແລະ ສາມານຕາູ່ ງໆນາໆ ໃນເວລາຖືກຄາູ້ ມະນຸດ. ເຂົາເຈົາູ້ ໄດ ູ້
ຖືກທຸບຕ ແລະ ທາຮາູ້ ຍຮາູ່ ງກາຍ, ເຂົາເຈົາູ້ ເຄຍເຫັ ນການທາລຸນຄ ົນອືູ່ນ, ເຂົາເຈົາູ້ ຖືກທລະມານຈາກ ສະພາບ
ການດາລ ົງຊວິດ ແລະການເຮັດວຽກ ທູ່ ບູ່ ແມນສ
ູ່ າລ ັບມະນຸດ. ເຂົາເຈົາູ້ ບູ່ ມອິດສະຫະພາບ ຫື ບູ່ ມສິດ ແລະ
ເຂົາເຈົາູ້ ບູ່ ສາມາດເຂົູ້າເຖິງ ການປິູ່ ນປົວດາູ້ ນການແພດໄດ.ູ້ ເຂົາເຈົາູ້ ຢູຫ
ູ່ າູ່ ງໄກຈາກຄອບຄ ົວ ແລະ ທອ
ູ້ ງຖິູ່ ນຂອງ
ເຂົາເຈົາູ້ ເປັນໄລຍະຍາວນານ ແລະ ໂດຍທົູ່ ວໄປແລວ
ົ ໃນເວລາຖືກຄາູ້
ູ້ ບູ່ ໄດຮ
ູ້ ັບການສະໜ ັບສະໜູນໃດໆໝດ
ມະນຸດ.
ຍອ
ົ ,
ູ້ ນເຫດການທຸກອ ັນທັງໝດ

ຜູຖ
ື ເຄາະຮາູ້ ຍຈາກການຄາູ້ ມະນຸດ
ູ້ ກ

ໄດປ
ູ້ ະເຊນໜາູ້

ກ ັບບ ັນຫາທາງຈິດຕາູ່ ງໆ

ນາໆ ຈ ົນມບ ັນຫານທາງສຸຂະພາບຈິດ. ເຂົາເຈົາູ້ ໄດເູ້ ລົູ່ າເຖິງຄວາມກ ົດດ ັນ, ການຖືກລືມ, ຄວາມກ ັງວ ົນ, ຄວາມ
ູ້ ຫວ ັງ.
ໂສກເສົູ້ າ, ຢາູ້ ນກ ົວ ແລະ ຮູສ
ູ້ ກສນ

ຫາຍຄ ົນທລະມານຈາກບາດແຜ ຍອ
ູ້ ນຖືກຄາູ້ ມະນຸດ ລວມທັງ ຄວາມ

ກ ົດດ ັນພາຍຫ ັງການຄາູ້ ມະນຸດ ຫື ມສຸຂະພາບຈິດທູ່ ບູ່ ປົກກະຕິ. ນອກຈາກນນ,
ັ ູ້ ໃນບາງກລະນ, ຜູຖ
ື ຄາູ້ ມະນຸດ
ູ້ ກ
ທລະມານ ຈາກບ ັນຫາສຸຂະພາບຈິດ, ເຊິູ່ ງເປັນຍອ
ູ້ ນຜ ົນມາຈາກ ການຖືກຂູດຮດຈາກການຄາູ້ ມະນຸດ (ຫື ອາດຈະ
ເກດກອ
ັ ູ້
ູ່ ນໜາູ້ ນນ).

ຄວາມກ ົດດ ັນ, ຄວາມຢູ້ານກ ົວ, ຄວາມກ ັງວ ົນ ແລະ ທລະມານຈາກບາດແຜ ພາຍຫ ັງການຄາູ້ ມະນຸດ. ຜູຖ
ື ຄາູ້
ູ້ ກ
ມະນຸດ ໄດປ
ູ້ ະເຊນໜາູ້ ກ ັບຫາຍບ ັນຫາ ແລະ ຄວາມກ ົດດ ັນຕາູ່ ງໆນາໆ – ຕາມແຕລ
ູ່ ະໄລຍະ ພາຍຫ ັງຖືກຄາູ້

28

OHCHR and WHO (2008) ສິດທິຕູ່ ສຸຂະພາບ. The Right to Health. ເອກະສານ ເລກທ 31. ທູ່ ເຈເນວາ ໄດກ
ູ້ າູ່ ວໄວວ
ູ້ າູ່ : ຄະນະກາ

ມະການສູງສຸດ ຂອງອ ົງການສະຫະປະຊາຊາດ ເພືູ່ ອສິດທິມະນຸດ ແລະ ອ ົງການອະນາໄມໂລກ. Fact Sheet No. 31. Geneva: Office of
the United Nations High Commissioner for Human Rights and World Health Organisation. ສາມາອອນລາຍໄດທ
ູ້ ູ່ ູ່ Available
online at http://www.ohchr.org/Documents/Publications/Factsheet31.pdf.
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ມະນຸດ ແລະ ຕາມແຕລ
ູ່ ະສະພາບ. ການເປັນຄ ົນມຄວາມກ ົດດ ັນ, ຄວາມຢາູ້ ນກ ົວ, ຄວາມກ ັງວ ົນ, ແລະ ບາງ
ກລະນ, ມບາດແຜຢາູ່ ງໜ ັກໜວ
ື ຄາູ້ ມະນຸດ ແລະ ຕູ່ ກ ັບ
ູ່ ງ ມຜ ົນກະທົບຮາູ້ ຍແຮງ ຕູ່ ຊວິດປະຈາວ ັນ ຂອງຜູຖ
ູ້ ກ
ການສູ່ງົ ກ ັບຄືນສູສ
ື ຄາູ້ ມະນຸດ ມຄວາມກ ົດດ ັນ ແລະ ຄວາມກ ັງວ ົນ ໃນເວລາ
ູ່ ັງຄ ົມໄລຍະຍາວຂອງເຂົາເຈົາູ້ . ຜູຖ
ູ້ ກ
ທູ່ ເຂົາເຈົາູ້ ບູ່ ຖືກການ ົດຕ ົວວາູ່ ເປັນຜູຖ
ື ຄາູ້ ມະນຸດ ແລະ ບູ່ ໄດ ູ້
ູ້ ກ
ຮ ັບການຊວ
ູ່ ຍເຫືອ,
ເຂົາເຈົາູ້ ຕອບຄາຖາມ
ແລະ

ຖືກຄຸມຂ ັງ

ເຊິູ່ ງອ ັນນ ູ້

ສວ
ູ່ ນຫາຍແລວ
ູ້

ູ່
ແມນເວລາທ
ູ່

(ແທນທູ່ ຈະເປັນການສາພາດ),

ຖືກຈ ັບ

(ແທນທູ່ ຈະເປັນການສູ່ງົ ຕູ່ ເພືູ່ ອຊວ
ູ່ ຍເຫືອ),

ກາຍເປັນອາດຊະຍາກອນ ຫື ຖືກບ ັງຄ ັບໃຫກ
ູ້ ັບບາູ້ ນ (ແທນທູ່ ຈະ
ຖືກຊວ
ູ່ ຍເຫືອ

ໃຫກ
ູ້ ັບບາູ້ ນເກດເມືອງນອນ)

ແລະ/ຫື

ບູ່ ຖືກ

ຊວ
ູ່ ຍເຫືອ (ແທນທູ່ ຈະຖືກຊວ
ູ່ ຍເຫືອ) ເວລາຮອດບາູ້ ນ.

“ຜິດຫວ ັງທູ່ ສຸດ ຍອ
ູ້ ນພວກເຮົາຕອ
ູ້ ງການຢາກ
ກ ັບບາູ້ ນ ແລະ ພວກເຮົາບູ່ ຖືກອະນຸຍາດ ໃຫູ້
ໂທຫາບາູ້ ນ.

ຂອ
ູ້ ຍ ແລະໝູຂ
ູ່ ອງຂອ
ູ້ ຍ ຮອ
ູ້ ງ

ໃສອ
ູ່ າຈານວາູ່ ‘ເອົ າພວກເຮົາມາໄວຢ
ູ້ ນ
ູູ່ ູ້ ເຮັດ
ຫຍ ັງ? ເປັນຫຍ ັງບູ່ ສູ່ງົ ພວກເຮົາກ ັບບາູ້ ນ?’”
(ເດັກນອ
ູ້ ຍຍິງຄ ົນມຽນມາ ຖືກຄາູ້ ມະນຸດໄປໄທ
ບ ັງຄ ັບໃຫຂ
ູ້ າຍບລິການ, ບູ່ ພໃຈທູ່ ຖືກສູ່ງົ ໄປຢູູ່
ສູນດ ົນ)

ບາງຄງັ ູ້ ຄວາມກ ົດດ ັນ ແລະ ຄວາມກ ັງວ ົນ ກຽູ່ ວຂອ
ູ້ ງກ ັບຄວາມ
ູ້ ງຕນໃນໄລຍະທ
ຊວ
າອິດ, ໂດຍສະເພາະ ໃນໄລຍະອາໄສຢູສ
ູ (ໝາຍຄວາມວາູ່ ບູ່ ສາມາດກ ັບຄືນຫາ
ົູ້
ູ່ ຍເຫືອເບືອ
ູ່ ນ
ຄອບຄ ົວໄດ)ູ້ ແລະ ໃນເວລາທູ່ ຕອ
ື ເຄາະຮາູ້ ຍ/ຜູພ
ູ້ ງກຽູ່ ວຂອ
ູ້ ງກ ັບຂະບວນການດາູ້ ນກ ົດໝາຍ ວາູ່ ເປັນຜູຖ
ູ້ ກ
ູ້ ົບເຫັນ
(ສວ
ູ່ ນຫາຍແລວ
ູ້ ແມນໜ
ູ່ າູ້ ຢາູ້ ນກ ົວ).
ໃນເວລາຮອດບາູ້ ນເກດເມືອງນອນ, ຄວາມກ ົດດ ັນ, ຄວາມກ ັງວ ົນ ແລະຄວາມໂສກເສົູ້າ ແມນມ
ູ່ ສາຍເຫດ ຈາກ
ປັດໃຈຕາູ່ ງໆ ລວມທັງ ແຕບ
ົ , ທູ່ ກ ັບຄືນບາູ້ ນໂດຍບູ່ ມເງິນ; ສາູ້ ງໜູ້ສນ
ິ ໃນເວລາກ ັບບາູ້ ນ ແລະ/ຫື ບູ່
ູ່ ູ່ ແມນທັ
ູ່ ງໝດ
ສາມາດຫາເງິນໄດ;ູ້ ເປັນຄ ົນບູ່ ມວຽກເຮັດງານທາ ພາຍຫ ັງກ ັບຄືນບາູ້ ນ ແລະ/ຫື ບູ່ ສາມາດເຮັດວຽກໄດ;ູ້ ຄວາມ
ຕງຄຽດ ແລະ ບ ັນຫາພາຍໃນຄອບຄ ົວ; ຂາດການສະໜ ັບສະໜູນດາູ້ ນຄວາມຄິດ ຈາກຄອບຄ ົວ ຫື ໃນສ ັງຄ ົມ;
ມຄວາມອ ັບອາຍ ແລະ ມການຈາແນກ ຢູໃູ່ ນຄອບຄ ົວ ຫື ສ ັງຄ ົມ; ແລະ ຂາດການຊວ
ູ່ ຍເຫືອ ແລະ ການສະໜ ັບ
ສະໜູນ ເພືູ່ ອມຊວິດລອດ ພາຍຫ ັງຖືກຄາູ້ ມະນຸດ.
ຍ ົກຕ ົວຢາູ່ ງ, ມຜູຊ
ູ້ າຍມຽດມາຄ ົນໜູ່ ງ ຖືກຄາູ້ ມະນຸດໄປປະເທດໄທ ບ ັງຄ ັບໃຫເູ້ ຮັດວຽກຢູເູ່ ຮືອຫາປາ ໄດເູ້ ລົູ່ າວາູ່
ເປັນສິູ່ ງທູ່ ໜາູ້ ເສຍດາຍ ທູ່ ພາຍຫ ັງທູ່ ລາວກ ັບບາູ້ ນແລວ
ລາວບູ່ ມເງິນຕິດຕ ົວເລຍ. ໝູຂ
ູ້
ູ່ ອງລາວໄດເູ້ ຊນລາວໄປ
ູ້ ູ່ ງ ແຕລ
ຮວ
ູ່ ມງານສ ັງສ ັນໃນຕອນແລງມືໜ
ູ່ າວບູ່ ຢາກໄປ. ລາວໄດເູ້ ລົູ່ າວາູ່ “ຮູສ
ູ້ ກຕ ົວວາູ່ ລາວດອ
ູ້ ຍກວ
ູ່ າໝູ”ູ່ ຍອ
ູ້ ນ
ລາວບູ່ ມບາູ້ ນ, ມໜູ້ສນ
ິ ແລະ ພວມປະເຊນໜາູ້ ກ ັບບ ັນຫາຂອງຕ ົວເອງ ແລະ ເສດຖະກິດຫາຍຢາູ່ ງ. ຄືກ ັນກ ັບ, ມ
ແມຍິ
ູ່ ງຄ ົນຫວຽດນາມຄ ົນໜູ່ ງ ບ ັງຄ ັບໃຫ ູ້ ໄປເຮັດວຽກແມບ
ູ່ າູ້ ນ ຢູປ
ູ່ ະເທດຮ ົງກ ົງ, ຮູສ
ູ້ ກເສຍດາຍທູ່ ຖືກບ ັງຄ ັບ ໃຫ ູ້
ຕອ
ູ້ ງຍາູ້ ຍຖິູ່ ນຖານ ແລະ ຄດຕະຫອດວາູ່ ບູ່ ຢາກຈາກບາູ້ ນໄປເລຍ. ລາວເລົູ່ າໃຫຟ
ູ້ ງັ ວາູ່ ລາວຮອ
ູ້ ງໄຫ ູ້ ແລະ
ຮອ
ູ້ ງໄຫຢ
ູ້ າູ່ ງໜ ັກ ຕອນສອງສາມເດືອນທາອິດ ພາຍຫ ັງກ ັບບາູ້ ນ ແລະ ຄາເວົູ້າ ແລະ ການສະໜ ັບສະໜູນຈາກ
ຄອບຄ ົວຂອງລາວ, ເຊິູ່ ງເຮັດໃຫລ
ູ້ າວຮູສ
ູ້ ກເສຍໃຈ ແລະ ດອ
ູ້ ຍຄາູ່ . ຄວາມສ ັບສ ົນ ແລະ ບ ັນຫາທູ່ ກຽູ່ ວພ ັນກ ັບ ມ
ຄວາມໝາຍວາູ່ ຜູຖ
ື ເຄາະຮາູ້ ຍຫາຍຄ ົນ ມຄວາມເຈັບປວດ
ູ້ ກ

ຈາກຄວາມທລະມານຂອງເຂົາເຈົາູ້ ທູ່ ບູ່ ແມນຈາກ
ູ່

ເຫດການດຽວ (ເຊັູ່ ນ: ຈາກການຄາູ້ ມະນຸດ) ແຕບ
ບປວດ ຂອງເຫດການທູ່ ສ ັບສ ົນອ ັນດຽວ.
ູ່ ູ່ ແມນຈາກຄວາມເຈັ
ູ່
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ູ້ ວນເອົ າໃຈໃສຕ
*ຂຄ
ູ່ ູ່ ເດັກນອ
ູ້ ຍ. ໂດຍສະເພາະແມນ
ູ່ ຄວາມກ ັງວ ົນຈາກຜ ົນກະທົບດາູ້ ນຈິດໃຈ ຂອງເດັກນອ
ູ້ ຍ
ທູ່ ຖືກຄາູ້ ມະນຸດ ເດັກນອ
ູ້ ຍທູ່ ມການພ ັດທະນາທັກສະຕາມອາຍຸ, ຄວາມເປັນຜູໃູ້ ຫຍ ູ່ ແລະ ຄວາມສາມາດດາູ້ ນ
ການສກສາ.

ເດັກນອ
ູ້ ຍທູ່ ຖືກຄາູ້ ມະນຸດ

ອາດຈະມບາດແຜຈາກປະສ ົບການຈາກການຖືກຂູດຮດ;

ການຄາູ້

ມະນຸດຈະມຜ ົນກະທົບສະເພາະ ແລະ ສາຄ ັນສາລ ັບ ທາງການດາູ້ ນມ ັນສະໝອງ, ດາູ້ ນຄວາມຄິດ ແລະ ດາູ້ ນ
ການພ ັດທະນາຂອງເຂົາເຈົາູ້ . ສວ
ູ່ ນຫາຍເຂົາເຈົາູ້ ຍ ັງນອ
ູ້ ຍຫາຍ ໃນເວລາຖືກຄາູ້ ມະນຸດ (ບາງຄ ົນຫາກູ່ ອາຍຸ
ູ້ ູ່ ຄວນຖືກເບິູ່ ງ
ພຽງ 5 ປ ເທົູ່ ານນ),
ດາູ້ ນຈິດໃຈ (ແລະ ການພ ັດທະນາດາູ້ ນຈິດໃຈ) ຖືກຜ ົນກະທົບ ທັງໝດ
ັ ູ້
ົ ນບ
ຂາູ້ ມ.
ໃນເວລາເວົູ້າເຖິງອາຍຸ ແລະ ລະດ ັບຂອງການພ ັດທະນາ, ເດັກນອ
ູ້ ຍທູ່ ຖືກຄາູ້ ມະນຸດ ສວ
ູ່ ນຫາຍແລວ
ູ້ ມຄວາມ
ສາມາດໃນການເອົ າຕ ົວລອດໜອ
ູ້ ຍ, ດງູ່ ັ ນນັ ູ້ ມ ັນຈາເປັນ ທູ່ ຈະຕອ
ູ້ ງໃຫກ
ູ້ ານສະໜ ັບສະໜູນ ໃນຂະບວນການ
ຕາູ່ ງໆ ທູ່ ກຽູ່ ວຂອ
ູ້ ງກ ັບການຂູດຮດຢາູ່ ງຮບດວ
ູ່ ນ.

ູ້ າ
ເດັກນອ
ື ຄາູ້ ມະນຸດ ມຄວາມຕອ
ູ້ ຍຜູຖ
ູ້ ກ
ູ້ ງການດາູ້ ນທິດຊນ

ແລະ ການສະໜ ັບສະໜູນຊວ
ູ່ ຍເຂົາເຈົາູ້ ດາູ້ ນຈິດໃຈ ແລະ ສາຍພ ົວພ ັນຂອງເຂົາເຈົາູ້ , ທັກສະຊວິດ ທູ່ ເຂົາເຈົາູ້
ຫາຍຄ ົນຂາດແມນ
ັ ຄວາມຈາເປັນ ທູ່ ຕອ
ູ່ ຍອ
ູ້ ນສາຍເຫດຈາກການຄາູ້ ມະນຸດ. ມນມ
ູ້ ງມຜູໃູ້ ຫຄ
ູ້ າປກສາທູ່ ເຂົູ້າໃຈ
ວ ັດທະນະທາ ທູ່ ເໝາະສ ົມ ເຊັູ່ ນດຽວກ ັນກ ັບການສະໜ ັບສະໜູນ ເຄືູ່ ອງມືໃນການພ ັດທະນາທັກສະ ເຊັູ່ ນ: ຈະ
ຮ ັບມືກ ັບຄວາມກ ົດດ ັນ, ຄວາມໃຈຮາູ້ ຍ, ຄວາມຂ ັດແຍງູ່ ແລະ ອືູ່ ນໆ ໄດແ
ູ້ ນວໃດ.
ເດັກນອ
ູ້ ຍທູ່ ຖືກຄາູ້ ມະນຸດ ມສິດໄດຮ
ູ້ ັບການຊວ
ູ່ ຍເຫືອ ແລະ ໄດຮ
ູ້ ັບຄາປກສາດາູ້ ນຈິດໃຈ ທູ່ ເປັນສວ
ູ່ ນໜູ່ ງຂອງ
ການບລິການສູ່ງົ ກ ັບຄືນສູສ
ິ ໃນການໄດຮ
ູ່ ັງຄ ົມ, ບູ່ ພຽງແຕສ
ູ່ ດ
ູ້ ັບການຊວ
ູ່ ຍເຫືອດາູ້ ນການປິູ່ ວປົວທາງການແພດ,
ແຕຍ
ູ່ ັງອງໃສ ູ່ ມາດຕາ ທ 39 ຂອງ ກ ົດໝາຍວາູ່ ດວ
ູ້ ຍສິດທິເດັກນາ, ເຊິູ່ ງໄດລ
ູ້ ະບຸຈະແຈງວ
ູ້ າູ່ ໃຫມ
ູ້ ການ
ວ ັດແທກທູ່ ເໝາະສ ົມ ທຸກດາູ້ ນ ເພືູ່ ອສູ່ງົ ເສມການຟືູ້ ນຟູດາູ້ ນຮາູ່ ງກາຍ ແລະ ຈິດໃຈ ສາລ ັບເດັກນອ
ູ້ ຍທູ່ ຖືກ
ເຄາະຮາູ້ ຍ ຈາກ “ທຸກໆການເມຍເສຍ, ການຂູດຮດ ຫື ການທາຮາູ້ ຍ; ການທລະມານ ຫື ການທາຮາູ້ ຍທຸກ
ຮູບແບບ, ບູ່ ໄດຮ
ູ້ ັບປິູ່ ນປົວທູ່ ເໜາະສ ົມ ຫື ການລ ົງໂທດ; ຫື ມຄວາມຂ ັດແຍງູ່ ທູ່ ໃຊອ
ູ້ າວຸດ”. ເພືູ່ ອສູ່ງົ ເສມການ
ຟືູ້ ນຟູດາູ້ ນຈິດໃຈ, ເດັກນອ
ື ຄາູ້ ມະນຸດ ຄວນຈະຖືກສະໜອງ ການສະໜ ັບສະໜູນ ແລະ ໃຫຄ
ູ້ ຍຜູຖ
ູ້ ກ
ູ້ າປກສາ
ດາູ້ ນຈິດໃຈ.29

ສິູ່ ງທາູ້ ທາຍໃນການສະໜັບສະໜູນດາູ້ ນຈິດຕະສາດ ແລະ ໃຫຄ
ູ້ າປກສາ

29

Gallagher, Anne (2010) Commentary to the Recommended Principles and Guidelines on Human Rights and Human
ູ້ ານ ົດ ສິດທິມະນຸດແລະການຄາູ້ ມະນຸດ UNOHCR, p. 166.
Trafficking, ຄາຄິດເຫັ ນ ແລະ ຫ ັກການແນະນາ ແລະ ຂກ
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ຜູຖ
ື ຄາູ້ ມະນຸດຫາຍຄ ົນ
ູ້ ກ

ໄດເູ້ ວົູ້າກຽູ່ ວກ ັບຄວາມສາຄ ັນ

ຂອງການ

“ຂອ
ູ້ ຍບູ່ ຢາກເກັບປະສ ົບການ ທູ່ ບູ່ ດທັງໝ ົດໄວນ
ູ້ າຂອ
ູ້ ຍຄ ົນດຽວ.
ຂອ
ູ້ ຍຮູສ
ູ້ ກສະບາຍໃຈຫງັ ຈາກໄດລ
ູ້ ົມກ ັບຄ ົນອືູ່ນ ຜູທ
ູ້ ູ່ ເຂົູ້າໃຈ

ສາມາດໄດແ
ູ້ ບງູ່ ປັນ ປະສ ົບການຂອງເຂົາເຈົາູ້ ກ ັບຄ ົນອືູ່ນ ແລະ ໄດ ູ້

ສະຖານະການຂອງຂອ
ູ້ ຍ”

ຮ ັບກາລ ັງໃຈ ແລະ ການສະໜ ັບສະໜູນ. ຜູຖ
ື ຄາູ້ ມະນຸດບາງຄ ົນ
ູ້ ກ

(ແມຍິ
ູ່ ງຄ ົນໄທ, ຖືກຄາູ້ ມະນຸດ ບ ັງຄ ັບໃຫຂ
ູ້ າຍບລິການຢູູ່

ມ ັກເວົູ້າຈະແຈງເຖິ
ູ້ ງຄວາມຈາເປັນຂອງການໄດຮ
ູ້ ັບການບລິການ

ຕາູ່ ງປະເທດ)

ກຽູ່ ວກ ັບບ ັນຫາຂອງເຂົາເຈົາູ້

“ການເຂົູ້າຮວ
ົ ດຫາຍຢາູ່ ງຕູ່ ຂອ
ູ່ ມໂຄງການ ແມນມ
ູ່ ຜນ
ູ້ ຍຍອ
ູ້ ນຂອ
ູ້ ຍ

ແລະໃຈແຍກໃຫ
ຟ
ູ້
ູ້ ງັ ວາູ່

ຊອ
ູ່ ງຫວາູ່ ງ

ຂອງການຊວ
ັງ.
ູ່ ຍເຫືອແມນຫຍ
ູ່

ມຄ ົນມາແບງູ່ ປັນຄວາມຮູສ
ູ້ ກນາຂອ
ູ້ ຍ.…”
(ແມຍິ
ູ່ ງຄ ົນຫວຽດນາມ ຖືກຄາູ້ ມະນຸດບ ັງຄ ັບໃຫຂ
ູ້ າຍແຮງງານ)

ຜູຊ
ູ້ າຍຄ ົນມຽນມາ ຖືກຄາູ້ ມະນຸດໄປປະເທດມາເລເຊຍ ເພືູ່ ອຂາຍ
ູ້ ນ
ແຮງງານ, ເມືູ່ ອຖືກຖາມວາູ່ ແມນຂ
ູ ໃດ ທູ່ ລາວຢາກແນະນາເພືູ່ ອຈະຊວ
ື ຄາູ້
ູ່ ມ
ູ່ ຍປັບປຸງ ການຊວ
ູ່ ຍເຫືອ ຜູຖ
ູ້ ກ
ມະນຸດ, ໂດຍສຸມໃສ ູ່ ຄວາມຈາເປັນໃນການຊວ
ູ່ ຍເຫືອດາູ້ ນຈິດໃຈ ແລະ ໃຫກ
ູ້ າລ ັງໃຈ ພອ
ູ້ ມທັງການເຂົູ້າເຖິງ
ຊຽູ່ ວຊານ ຜູສ
ູ້ າມາດໃຫຄ
ູ້ າຄິດຄາເຫັ ນ. ສາລ ັບຜູສ
ູ້ າມາດເຂົູ້າເຖິງຜູໃູ້ ຫຄ
ູ້ າປກສາ ສວ
ູ່ ນໃຫຍເູ່ ຫັ ນວາູ່ ການໃຫຄ
ູ້ າ
ປກສາແມນໜ
ູ່ ູ່ ງ ໃນຄວາມສາຄ ັນໃນການຊວ
ູ່ ຍເຫືອ. ມແມຍິ
ູ່ ງໄທຄ ົນໜູ່ ງ ຖືກຄາູ້ ມະນຸດໄປຕາູ່ ງປະເທດ ບ ັງຄ ັບ
ໃຫຂ
ື ທູ່ ລາວເຄຍ
ູ້ າຍບລິການ ເວົູ້າເຖິງການໃຫຄ
ູ້ າປກສາ ວາູ່ ມຄວາມສາຄ ັນທູ່ ສຸດ ຂອງຮູບແບບການຊວ
ູ່ ຍເຫອ
ູ້ ຫ ັງຈາກໄດເູ້ ລົູ່ າ
ໄດຮ
ົ ໄວນ
ູ້ ັບ: “ຂອ
ູ້ ຍບູ່ ຢາກເກັບປະສ ົບການ ທູ່ ບູ່ ດທັງໝດ
ູ້ າຂອ
ູ້ ຍຜູດ
ູ້ ຽວ. ຂອ
ູ້ ຍຮູສ
ູ້ ກສະບາຍໃຈຂນ
ໃຫຄ
ູ້ ົນອືູ່ນຟັງ ຜູທ
ູ້ ູ່ ເຂົູ້າໃຈສະຖານະການຂອງຂອ
ູ້ ຍ”.
ຍອ
ູ້ ນປະສ ົບການຈາກການຖືກຄາູ້ ມະນຸດ ສວ
ູ່ ນຫາຍມຄວາມທຸກໂສກຫາຍ, ການບລິຫານຊວິດ ພາຍຫ ັງການຖືກ
ຄາູ້ ມະນຸດ ກາຍເປັນເລືູ່ ອງທູ່ ຫຍຸງູ້ ຍາກຫາຍ ແລະອາດຮຽກຮອ
ູ້ ງການສະໜ ັບສະໜູນດາູ້ ນຈິດໃຈ ຫື ຕອ
ູ້ ງການຄາ
ປກສາ. ຜູຖ
ື ເຄາະຮາູ້ ຍບາງຄ ົນ ພະຍາຍາມເອົ າຕ ົວລອດ ດວ
ູ້ ກ
ູ້ ຍຕ ົວຂອງເຂົາເຈົາູ້ ເອງ ໂດຍການຊອກຫາຫ ົນທາງ
ຕາູ່ ງໆເປັນໄລຍະໆ, ເຊິູ່ ງເຮັດໃຫເູ້ ຂົາເຈົາູ້ ຈາເປັນຕອ
ູ້ ງ ໄດຮ
ູ້ ັບການສະໜ ັບສະໜູນຈາກຜູຊ
ູ້ ຽູ່ ວຊານ. ນອກຈາກນນັ ູ້
ູ້ ກ ັບຊວິດຂອງຜູຖ
, ມສິູ່ ງທາູ້ ທາຍ ແລະ ສະພາບຕາູ່ ງໆອາດເກດຂນ
ື ເຄາະຮາູ້ ຍເປັນໄລຍະໆ ແລະນ ູ້ ອາດເປັນ
ູ້ ກ
ສາຍເຫດໃຫເູ້ ຂົາເຈົາູ້ ຕອ
ູ້ ງການຜູໃູ້ ຫຄ
ູ້ າປກສາ ແລະ ຕອ
ູ້ ງການການສະໜ ັບສະໜູນ ເພືູ່ ອຮບໂຮມບ ັນຫາຕາູ່ ງໆ
ເຂົູ້າກ ັນ. ໝາຍຄວາມວາູ່ ຜູເູ້ ຄາະຮາູ້ ຍຈາກການຄາູ້ ມະນຸດ ອາດຈາເປັນເຂົູ້າເຖິງຜູໃູ້ ຫຄ
ູ້ າປກສາ ເປັນຫາຍໆເດືອນ
ຫື ຫາຍໆປ ພາຍຫ ັງຖືກຄາູ້ ມະນຸດ.
ຕ ົວຢາູ່ ງທູ່ ດ: ການເຂົູ້າເຖິງ ການສະໜ ັບສະໜູນ ດາູ້ ນຈິດຕະວິທະຍາ ແລະ ການໃຫຄ
ູ້ າປກສາ
ແມຍິ
ູ່ ງຫວຽດນາມຄ ົນໜູ່ ງ, ຖືກຄາູ້ ມະນຸດໄປປະເທດຈນ ລາວຖືກບ ັງຄ ັບໃຫແ
ູ້ ຕງູ່ ງານ, ໄດເູ້ ລົູ່ າວາູ່ ລາວຮູສ
ູ້ ກດ
ູ້ ຫ ັງຈາກໄດເູ້ ຂົູ້າຮວ
ຂນ
ື ຕ ົນເອງ ແລະ ການມໂອກາດໄດເູ້ ວົູ້າ ກ ັບຄ ົນທູ່ ມປະສ ົບການໃກຄ
ູ່ ມ ກຸມ
ູ່ ຊວ
ູ່ ຍເຫອ
ູ້ ຽງກ ັນ:
ູ້ ແລະ ໜນໃຈຫ
ູ້ ຈາກການແລກປຽູ່ ນປະສ ົບການ ຂອງຂອ
“ຂອ
າຍຂນ
ັ ູ້
ູ້ ຍມຄວາມສຸກຫາຍຂນ
ູ້ ຍກ ັບຄ ົນອືູ່ນ.”
ມແມຍິ
ູ່ ງຫວຽດນາມຄ ົນໜູ່ ງ ຖືກຄາູ້ ມະນຸດໄປຮ ົງກ ົງ ເພືູ່ ອເຮັດວຽກເປັນແມບ
ູ່ າູ້ ນ ໄດເູ້ ລົູ່ າວາູ່ ການເຂົູ້າຮວ
ູ່ ມປະຊຸມ
ກຸມ
ູ່ ໜູ່ ງເທືູ່ ອຕູ່ ເດືອນ ແບບຜູເູ້ ຂົູ້າຮວ
ູ່ ມສາມາດເວົູ້າກຽູ່ ວກ ັບບ ັນຫາ, ວຽກງານ ແລະ ກິດຈະກາໃນເວລາຫວາູ່ ງ
ຂອງເຂົາເຈົາູ້ ເຊັູ່ ນ - ການຮອ
ູ້ ງເພັ ງ: “ການເຂົູ້າຮວ
ູ່ ມໂຄງການ ມ ັນໄດມ
ູ້ ປະໂຫຍດຫາຍຢາູ່ ງແກຂ
ູ່ ອ
ູ້ ຍ ຍອ
ູ້ ນວາູ່
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ຂອ
ູ້ ຍໄດແ
ູ້ ລກປຽູ່ ນຄວາມຮູສ
ູ້ ກ ຂອງຂອ
ູ້ ຍກ ັບຄ ົນອືູ່ນ ແລະ ຂອ
ູ້ ຍຮູວ
ູ້ າູ່ ຈະບອກຄ ົນອືູ່ນແນວໃດ ກຽູ່ ວກ ັບປະສ ົບ
ການທູ່ ບູ່ ດ ຂອງຂອ
ູ້ ຍທູ່ ເຄຍປະສ ົບ.”

ເຖິງຈະເວົູ້າແນວນ,ູ້ ແຕມ
ູ່ ຫາຍສິູ່ ງກດຂວາງທູ່ ສາຄ ັນ ໃນການສະໜ ັບສະໜູນດາູ້ ນຈິດຕະວິທະຍາ ແລະ ການໃຫ ູ້
ຄາປກສາ, ເຊັູ່ ນ:
ູ້ າກ ັດໃນການເຂົູ້າເຖິງ ການສະໜ ັບສະໜູນດາູ້ ນຈິດຕະວິທະຍາ ແລະ ການໃຫຄ
1. ຂຈ
ູ້ າປກສາ
2. ການສະໜອງຊຽູ່ ວຊານດາູ້ ນຈິດຕະວິທະຍາ ແລະ ການໃຫຄ
ູ້ າປກສາບູ່ ພຽງພ
3. ບູ່ ມຄວາມແຕກຕາູ່ ງ ລະຫວາູ່ ງ ການໃຫຄ
ູ້ າປກສາ ຂອງຊຽູ່ ວຊານ ແລະ ການສະໜ ັບສະໜູນແບບນອກ
ລະບ ົບ

4. ຂາດການສະໜ ັບສະໜູນຊຽູ່ ວຊານ ສະເພາະດາູ້ ນຈິດຕະວິທະຍາ ໃຫແ
ູ້ ກ ູ່ ເດັກນອ
ູ້ ຍທູ່ ຖືກຄາູ້ ມະນຸດ
5. ສິູ່ ງກດຂວາງດາູ້ ນພາສາ; ການໃຫຄ
ູ້ າປກສາເປັນພາສາຊ ົນເຜົູ່ າ.
1.

ູ້ າກ ັດໃນການເຂົູ້າເຖິງ
ມຂຈ

ການສະໜ ັບສະໜູນດາູ້ ນ
ມການປູ່ຽນແປງຕະຫອດເວລາ.

ຈິດຕະວິທະຍາ ແລະ ການໃຫຄ
ູ້ າປກສາ.
ການສະໜ ັບສະໜູນ

ແລະການຊວ
ູ່ ຍເຫືອດາູ້ ນຈິດຕະວິທະຍາ

ຫາຍໃນແຜນງານຂອງໂຄງການບອ
ູ່ ນພ ັກອາໄສ.

ມ

ບາງໂຄງການມ

ການພ ັດທະນາທູ່ ດ ແລະ ມການໃຫຄ
ູ້ າປກສາພິເສດ. ເຖິງແນວໃດ
ກູ່ ຕາມ,

ແມນແຕ
ຢ
ູ່
ູ່ ໃູູ່ ນໂຄງການບອ
ູ່ ນພ ັກອາໄສ

ກູ່ ບູ່ ແມນຈະມ
ູ່

ບອ
ູ່ ນຢູແ
ູ່ ບບອ ັດຕະໂນມ ັດໂລດ, ແລະ, ບອ
ູ່ ນພ ັກ/ສູນບາງບອ
ູ່ ນ ບູ່ ມ
ຄວາມເອົ າໃຈໃສ ູ່

ບູ່ ມຄວາມຫວ
ູ່ ງໃຍ

ຄວາມເປັນຢູດ
ູ່ າູ້ ນ

ຈິດຕະວິທະຍາ ຂອງຜູຖ
ການໃຫຄ
ື ເຄາະຮາູ້ ຍ. ນອກຈາກນນ,
ັ ູ້
ູ້ ກ
ູ້ າ
ປກສາ ຢູບ
ູ່ າງບອ
ູ່ ນແມນ
ູ່ ເຮັດແບບຈ ັບຈູດກະທັນຫ ັນໂລດ – ເຊັູ່ ນ:
ມໄວໃູ້ ຫໃູ້ ນເວລາຜູຖ
ື ຄາູ້ ມະນຸດ ຖືກຖາມວາູ່ ຢາກລ ົມກ ັບໃຜຜູໃູ້ ດຜູູ້
ູ້ ກ
ໜູ່ ງ,
ແລະ

ຫາຍກວາູ່ ຈະຖືກວາູ່ ການໃຫຄ
ູ້ າປກສາ

ລວມຢູໃູ່ ນໂຄງການ

ແຜນວຽກຂອງການສູ່ງົ ກ ັບຄືນສ ັງຄ ົມແບບຄ ົບຊຸດ.

ບາງ

ໂຄງການບອ
ູ່ ນພ ັກອາໄສ ກູ່ ບູ່ ໄດໃູ້ ຫຄ
ູ້ າປກສາ ຫື ບູ່ ມການບລິການ
ດາູ້ ນຈິດຕະວິທະຍາເລຍ.

ປະສ ົບການຖືກຄາູ້ ມະນຸດ ແມນສ
ູ່ າູ້ ງຄວາມເຈັບປວດ ທູ່ ຝງັ
ເລິກ ແລະເຮັດໃຫກ
ູ້ ານບລິການຊວິດ ພາຍຫ ງັ ຖືກຄາູ້ ມະນຸດ
ເປັນເລືູ່ ອງຫຍຸງູ້ ຍາກຫາຍ. ຜູູ້ຖກ
ື ຄາູ້ ມະນຸດບາງຄ ົນຮຽກຮອ
ູ້ ງ
ໃຫມ
ູ້ ການສະໜ ັບສະໜູນດາູ້ ນຈິດຕະວິທະຍາແບບຄ ົບຊຸດ
ທັນທທັນໃດ ພາຍຫງັ ຖືກຄາູ້ ມະນຸດ ແລະຕູ່ ໄປອກໄລຍະ
ໜູ່ ງ. ຄ ົນອືູ່ນອາດຈະບູ່ ຮຽກຮອ
ູ້ ງການຊວ
ູ່ ຍເຫືອ ໄລຍະຍາວ.
ເວົູ້າແບບນ ູ້ ໝາຍຄວາມວາູ່ ຄວາມຈາເປັນດາູ້ ນ
ຈິດຕະວິທະຍາ ກູ່ ມການປູ່ຽນແປງຕະຫອດເວລາ. ຜູຖ
ື ຄາູ້
ູ້ ກ
ມະນຸດ ອາດຈະປະເຊນໜາູ້ ກ ັບບ ັນຫາ ແລະຫຍຸງູ້ ຍາກ
ຕະຫອດເວລາ ຂອງການກ ັບຄືນສູສ
ູ່ ັງຄ ົມ ແລະ ຈາເປັນ
ຕອ
ູ້ ງໄດຮ
ູ້ ັບການສະໜ ັບສະໜູນ ແລະ ການໃຫຄ
ູ້ າປກສາ
ເພືູ່ ອພລິຫານບ ັນຫານ.ູ້ ບາງຄ ົນອາດຈະພະຍາຍາມເອົາຕ ົວ
ລອດ ດວ
ູ້ ຍຕ ົວຂອງເຂົາເຈົາູ້ ເອງ ແລະຕູ່ ມາຄິດໄດວ
ູ້ າູ່
ເຂົາເຈົາູ້ ຕອ
ູ້ ງການການສະໜ ັບສະໜູນດາູ້ ນຈິດຕະວິທະຍາ.
ການຊວ
ື ເຄາະຮາູ້ ຍ ດວ
ູ່ ຍເຫືອຜູຖ
ູ້ ກ
ູ້ ຍໂອກາດເຂົາູ້ ເຖິງການ
ໃຫຄ
ູ້ າປກສາໄລຍະຍາວ – ເປັນເດືອນ ຫື ເປັນປ – ມ
ຄວາມສາຄ ັນ ຍອ
ູ້ ນບາງຄ ົນເລູ່ ມຮ ັບຮູຕ
ູ້ ູ່ ມາວາູ່ ເຂົາເຈົາູ້ ບູ່
ສາມາດເອົາຕ ົວລອດ ໂດຍລາພງັ ໄດ.ູ້ ການສະໜ ັບສະໜູບ
ດາູ້ ນຈິດຕະວິທະຍາ ມຄວາມສາຄ ັນ ບູ່ ພຽງແຕເູ່ ປັນສວ
ູ່ ນໜູ່ ງ

ອ ົງການຈ ັດຕງທ
ັ ູ້ ູ່ ໃຫກ
ູ້ ານຊວ
ູ່ ຍເຫືອດາູ້ ນສ ັງຄ ົມ

ບູ່ ມການໃຫຄ
ູ້ າ

ປກສາ ເປັນສວ
ູ່ ນໜູ່ ງ ຂອງການໃຫກ
ູ້ ານບລິການສູ່ງົ ກ ັບຄືນສູສ
ູ່ ັງຄ ົມ
ໄດ.ູ້ ມທາງເລືອກສອງ-ສາມທາງ ເພືູ່ ອເຂົູ້າເຖິງການຊວ
ູ່ ຍເຫືອດາູ້ ນ
ຈິດຕະວິທະຍາ

ໃນເວລາຜູຖ
ື ຄາູ້ ມະນຸດກ ັບຄືນບາູ້ ນ
ູ້ ກ
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ແລະ

ູ້ ງຕນ
ຂອງຄວາມຈາເປັນໃນການຕລາຄາເບືອ
ົູ້ ໃນເວລາ
ກະກຽມສູ່ງົ ກ ັບຄືນສູສ
ູ່ ັງຄ ົມເທົູ່ານນັູ້ ແຕ ູ່ ຍ ັງມການປູ່ຽນແປງ
ຕະຫອດເວລາ, ເພືູ່ ອໃຫແ
ູ້ ນໃູ່ ຈວາູ່ ໄດເູ້ ອົາໃຈໃສດ
ູ່ າູ້ ນຈິດໃຈ
ນາ, ຍອ
ູ້ ນນເູ້ ປັນພືູ້ນຖານ ຂອງການສູ່ງົ ກ ັບຄືນສູສ
ູ່ ັງຄ ົມ
ແບບປະສ ົບຜນ
ົ ສາເລັ ດ ແລະ ຍືນຍ ົງ.

ທອ
ູ້ ງຖິູ່ ນຂອງເຂົາເຈົາູ້ . ການເຂົູ້າເຖິງການບລິການເຊັູ່ ນນ ູ້ ມຄວາມຈາກ ັດໃນເວລາຢູນ
ູ່ ອກບາູ້ ນ ຫື ນອກເມືອງ.
ໃນສວ
ູ່ ນ ທູ່ ຂາດການໃຫກ
ູ້ ານບລິການ ດາູ້ ນຈິດຕະວິທະຍາ ແລະ ການໃຫຄ
ູ້ າປກຫາ ອາດຈະຍອ
ູ້ ນບູ່ ເຮັດໃຫກ
ູ້ ານ
ສະໜ ັບສະໜູນດາູ້ ນນເູ້ ປັນບູລິມະສິດ, ຍອ
ື ເຄາະຮາູ້ ຍ ແລະທັງຜູໃູ້ ຫກ
ູ້ ນທັງຜູຖ
ູ້ ກ
ູ້ ານບລິການ, ທູ່ ພວມປະເຊນກ ັບ
ຄວາມຈາເປັນດາູ້ ນອືູ່ ນໆ ທູ່ ຮບດວ
ເູ້ ວລາ
ູ່ ນ. ອາດຈະຍອ
ູ້ ນ ການໃຫຄ
ູ້ າປກສາ/ການປິູ່ ນປົວ ສວ
ູ່ ນຫາຍ ແມນໃຊ
ູ່
ກວາູ່ ຈະເຫັ ນຜ ົນ, ຜູຖ
ື ເຄາະຮາູ້ ຍ ອາດຈະຮູສ
ູ້ ກ
ູ້ ກວາູ່ ເຂົາເຈົາູ້ ບູ່ ໄດຢ
ູ້ ໃູູ່ ຈຈຸດທູ່ ຕອ
ູ້ ງສຸມໃສ ູ່ ໃນເວລາຕອ
ູ້ ງການ.
2. ຂາດຊຽູ່ ວຊານຜູໃູ້ ຫຄ
ູ້ າປກສາ ແລະນ ັກຈິດຕະວິທະຍາ. ໂດຍທົູ່ ວໄປແລວ
ູ້ ມຄວາມຂາດເຂນຊຽູ່ ວຊານ ດາູ້ ນຈິດ
ຕະ ວິທະຍາ, ຜູໃູ້ ຫຄ
ູ້ າປກສາ ແລະ ພະນ ັກງານເຮັດວຽກດາູ້ ນສ ັງຄ ົມ. ຜູໃູ້ ຫບ
ູ້ ລິການສວ
ູ່ ນຫາຍ ແມນເຮັ
ູ່ ດວຽກ
ກ ັບຜູຖ
ື ຄາູ້ ມະນຸດ ໂດຍບູ່ ໄດຮ
ູ້ ກ
ູ້ ັບການສະໜ ັບສະໜູນໃຫໄູ້ ດພ
ູ້ ົບກ ັບ ຊຽູ່ ວຊານດາູ້ ນຈິດຕະວິທະຍາ ແລະ/ຫື ດາູ້ ນ
ໃຫຄ
ັ ູ້ ູ້ນຖານ ໃນການເຮັດວຽກກ ັບຜູທ
ູ້ າປກສາ. ພະນ ັກງານຫາຍຄ ົນ ບູ່ ເຄຍໄດຮ
ູ້ ັບການຝກອ ົບຮ ົມຂນພື
ູ້ ູ່ ໄດຮ
ູ້ ັບຜ ົນ
ູ້ ມນການຈ
ກະທົບ ແລະຜູດ
າກ ັດ ການເຂົູ້າເຖິງໂອກາດ ໃນການໄດຮ
ູ້ ອ
ູ້ ຍໂອກາດເລຍ. ນແ
ູ່
ູ້ ັບການສະໜ ັບສະ ໜູນ
ຊຽູ່ ວຊານດາູ້ ນຈິດຕະວິທະຍາ ແລະ ດາູ້ ນການໃຫຄ
ື ຄາູ້ ມະນຸດຫາຍຄ ົນ. ເຖິງແມນຊ
ູ້ າປກສາ ຂອງຜູຖ
ູ້ ກ
ູ່ ຽູ່ ວຊານຜູູ້
ທູ່ ໄດຮ
ູ້ ັບການຝກອ ົບຮ ົມມາ
ຕ ົວຢາູ່ ງ,

ກູ່ ບູ່ ຈາເປັນວາູ່ ຈະມທັກສະທັງໝດ
ົ

ບູ່ ແມນນ
ູ່ ັກຈິດຕະວິທະຍາທຸກຄ ົນ

ຕາມຄວາມຈາເປັນຂອງຜູຖ
ື ເຄາະຮາູ້ ຍ.
ູ້ ກ

ຈະຖືກຝກອ ົບຮ ົມດາູ້ ນເອົ າໃຈໃສຄ
ູ່ ົນ

ຍ ົກ

ທູ່ ໄດຮ
ູ້ ັບຄວາມເຈັບປວດມາ.

ແລະຍ ັງມຄວາມຂາດເຂນການຕິດຕາມ ເພືູ່ ອໃຫແ
ູ້ ນໃູ່ ຈວາູ່ ການບລິການແມນມ
ູ່ ຄຸນນະພາບ.
ສະຖານະການແບບນ ູ້ ອາດເປັນສາຍເຫດໃຫເູ້ ກດຜ ົນຮາູ້ ຍ ຕູ່ ຜູໄູ້ ດຮ
ູ້ ັບເຄາະຮາູ້ ຍ ຍອ
ູ້ ນວາູ່ ເຂົາເຈົາູ້ ຈະບູ່ ໄດຮ
ູ້ ັບ
ການປິູ່ ນປົວທູ່ ເໝາະສ ົມ. ຍ ົກຕ ົວຢາູ່ ງ, ພະນ ັກງານບລິການທູ່ ບູ່ ມທັກສະ ຫື ບູ່ ມຄວາມສາມາດພຽງພ ໃນການໃຈ ູ້
ແຍກບາດແຜຂອງຄວາມເຈັບປວດ ອາດຈະເຂົູ້າໃຈຜິດວາູ່ ບາດແຜນນມາຈາກ
ພດຕິກາ ຫື ການກະທາ ເຊັູ່ ນ
ັ ູ້
ູ້ າູ້ ນບູ່ ຈ ົນໄປເຖິງ ການ
ເບິູ່ ງຄືເມືູ່ ອຍ ເບິູ່ ງຄືຈດ
ິ ບູ່ ເຕັມ ຍອ
ັ ູ້ ູ່ ໃຫຄ
ູ້ ນຜູນ
ູ້ ນບ
ູ້ ວາມຮວ
ູ່ ມມືບູ່ ຫື ເປັນຄ ົນບູ່ ດບູ່ ຫື ຂຄ
ສະຫຸ ບຜ ົນທູ່ ຜິດພາດ. ແລະມນຍ
ັ ັງມຄວາມສຽູ່ ງ ທູ່ ບາດແຜ ຂອງຄວາມເຈັບປວດນນຈະກ
ັ ູ້
ັບຄືນ ຖາູ້ ຫາກວາູ່ ນ ັກ
ຈິດຕະ ວິທະຍາ, ຜູໃູ້ ຫຄ
ູ້ າປກສາ ຫື ພະນ ັກງານສ ັງຄ ົມສ ົງເຄາະ ບູ່ ໄດຮ
ູ້ ັບການຝກອ ົບຮ ົມມາ.
3. ບູ່ ມຄວາມແຕກຕາູ່ ງລະຫວາູ່ ງ ຜູຊ
ູ້ ຽູ່ ວຊານໃຫຄ
ູ້ າປກສາ ແລະການສະໜ ັບສະໜູນແບບນອກລະບ ົບ. ໃນເວລາ
ທູ່ ຂາດເຂນຊຽູ່ ວຊານ, ພະນ ັກງານສ ັງຄ ົມສ ົງເຄາະ ກູ່ ສະໜ ັບສະໜູນການບລິການ ດາູ້ ນຈິດໃຈແບບນອກລະບ ົບ
ຄື – “ຟັງເພືູ່ ອຊອກຫາບ ັນຫາ” ແລະ “ໃຫກ
ູ້ າລ ັງໃຈ”. ໃນຂະນະທູ່ ການສະໜ ັບສະໜູນ ແລະ ການໃຫກ
ູ້ າລ ັງໃຈ
ແບບນອກລະບ ົບ ມຄຸນຄາູ່ ນນ,
ັ ູ້ ມ ັນກູ່ ບູ່ ສາມາດມາແທນການເອົ າໃຈໃສ ູ່ ຂອງ ຊຽູ່ ວຊານດາູ້ ນການໃຫຄ
ູ້ າປກສາ,
ໂດຍສະເພາະ ໃນເວລາຜູຖ
ື ຄາູ້ ມະນຸດ ໄດຮ
ູ້ ກ
ູ້ ັບບາດແຜຂອງຄວາມເຈັບປວດ. ມ ັນຍ ັງມຄວາມສຽູ່ ງທູ່ ຜູຄ
ູ້ າູ້ ມະນຸດ
ຈະບູ່ ໄດຮ
ູ້ ັບຄາປກສາ ແລະ ການປິູ່ ນປົວ ແບບຊຽູ່ ວຊານ ແລະ ແບບມຄວາມລະອຽດອອ
ູ່ ນ ຕາມຄວາມເໝາະສ ົມ
ໄດ.ູ້ ແລະຍ ັງມຄວາມສາຄ ັນ ໃນການແຍກຊຽູ່ ວຊານໃຫຄ
ກ
ູ້ າປກສາ ທູ່ ຖືກວາູ່ ແມນການໃຫ
ູ່
ູ້ ານບລິການ ແບບໃນ
ລະບ ົບ ອອກຈາກ ຜູຊ
ູ້ ຽູ່ ວຊານທູ່ ຖືກຝກອ ົບຮ ົມມາ ເພືູ່ ອເຮັດວຽກນ ູ້ ແລະ ວິທນອກລະບ ົບ.
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4. ຂາດການສະໜ ັບສະໜູນຜູຊ
ູ້ ຽູ່ ວຊານສະເພາະ ສາລ ັບເດັກນອ
ູ້ ຍຖືກຄາູ້ ມະນຸດ. ເດັກນອ
ູ້ ຍທູ່ ຖືກຄາູ້ ມະນຸດ ສວ
ູ່ ນ
ຫາຍແລວ
ູ້ ບູ່ ໄດຮ
ູ້ ັບການສະໜ ັບສະໜູນດາູ້ ນການໃຫຄ
ູ້ າປກສາ ແລະ ດາູ້ ນຈິດຕະວິທະຍາທູ່ ເປັນລະບ ົບ. ສາລ ັບ
ຜູທ
ູ້ ູ່ ໄດຮ
ູ້ ັບ,

ກູ່ ຈະບູ່ ແມນຈາກຜູ
ຊ
ູ່
ູ້ ຽູ່ ວຊານທູ່ ໄດຮ
ູ້ ັບການຝກອ ົບຮ ົມມາ,

ແຕໃູ່ ຊວ
ິ ທູ່ ເປັນມິດ,
ູ້ ທ

ແລະເໝາະສ ົມກ ັບ

ເດັກນອ
ູ້ ຍ, ຍອ
ູ້ ນຂາດຜູຊ
ູ້ ຽູ່ ວຊານດາູ້ ນການໃຫຄ
ູ້ າປກສາ ສະເພາະສາລ ັບເດັກນອ
ູ້ ຍຖືກຄາູ້ ມະນຸດ ໃນພາກພືູ້ນ.
ເດັກນອ
ູ້ ຍທູ່ ຖືກຄາູ້ ມະນຸດ ກູ່ ບູ່ ໄດຮ
ູ້ ັບ ການສະໜ ັບສະໜູນ ແລະ ການແນະນາທູ່ ພຽງພ ເພືູ່ ອຊວ
ູ່ ຍໃຫເູ້ ຂົາເຈົາູ້
ສາມາດເອົ າຕ ົວລອດກ ັບຄວາມຮູສ
ູ້ ກ, ສາຍພ ົວພ ັນ, ທັກສະຕາູ່ ງໆ ທູ່ ຫາຍຄ ົນຂາດ ຍອ
ູ້ ນການຖືກຄາູ້ ມະນຸດ. ມ
ຄວາມຈາເປັນຕອ
ູ້ ງມ ຜູໃູ້ ຫຄ
ູ້ າປກສາທູ່ ເໝາະສ ົມ ດາູ້ ນວ ັດທະນະທາສາລ ັບເດັກນອ
ູ້ ຍ ແລະ ການສະໜ ັບສະໜູນ
ເຂົາເຈົາູ້ ດາູ້ ນການພ ັດທະນາວິທເອົ າຕ ົວລອດ ເຊັູ່ ນ: ການຈ ັດການກ ັບຄວາມກ ົດດ ັນ, ຄວາມໃຈຮາູ້ ຍ, ຄວາມຂ ັດ
ແຍງູ່ ແລະ ອືູ່ ນໆ
5. ສິູ່ ງກດຂວາງດາູ້ ນພາສາ; ໃນເວລາໃຫຄ
ູ້ າປກສາ ເປັນພາສາຕາູ່ ງປະເທດ. ການໃຊພ
ູ້ າສາ ຈະຢຸດສະງ ັກ ຫື
ພ ົບຄວາມຫຍຸງູ້ ຍາກ ໃນເວລາໃຫຄ
ູ້ າປກສາຢູຕ
ູ່ າູ່ ງປະເທດ ຫື ກ ັບຊ ົນເຜົູ່ າຕາູ່ ງໆ ໃນປະເທດຂອງເຂົາເຈົາູ້ . ການ
ໃຫຄ
ຢ
ື ເຄາະຮາູ້ ຍ ທູ່ ເວົູ້າພາສາທອ
ູ້ າປກສາ ບາງເທືູ່ ອບູ່ ມສາລ ັບຜູຖ
ູ້ ກ
ູ້ ງຖິູ່ ນ, ແມນແຕ
ູ່
ູ່ ໃູູ່ ນປະເທດຕ ົນເອງ ທູ່ ມຊ ົນ
ຊາດຊ ົນເຜົູ່ າຫາກຫາຍ. ການໃຫຄ
ູ້ າປກສາຜາູ່ ນນາຍພາສາ ແມນຫ
ູ່ າູ່ ງໄກຈາກແນວຄວາມຄິດ, ຜູທ
ູ້ ູ່ ຖືກຄາູ້ ມະນຸດ
ູ້ ູ່ ນໆ
ໄດເູ້ ລົູ່ າວາູ່ ບູ່ ສະດວກ ແລະ ບູ່ ມແບບແຜນ. ມ ັນຍ ັງເວົູ້າເຖິງຫ ົວຂອ
ທູ່ ກຽູ່ ວຂອ
ື
ູ້ ງ ເຊັູ່ ນ: ການເກັບຄວາມລ ັບ
ແລະ ຄວາມປອດໄພ (ຖາູ້ ບູ່ ມນາຍພາສາ ທູ່ ເໝາະສ ົມ/ບູ່ ມຈ ັນຍາບ ັນ).

ກລະນສກສາ: ການສະໜ ັບສະໜູນ ດາູ້ ນຈິດຕະວິທະຍາ ຍອ
ູ້ ນຄວາມຈາເປັນ ດາູ້ ນສຸຂະພາບຈິດ ແລະ
ບ ັນຫາຕາູ່ ງໆ
ຜູຊ
ື ຄາູ້ ມະນຸດໄປປະເທດໄທ ລາວຖືກບ ັງຄ ັບໃຫເູ້ ຮັດວຽກຢູເູ່ ຮືອຫາປາ ເລົູ່ າໃຫຟ
ູ້ າຍຄ ົນມຽນມາ ໄດຖ
ູ້ ກ
ູ້ ງັ ວາູ່
ລາວຮູສ
ູ້ ກອາຍ ຕອນກ ັບຄືນບາູ້ ນ ຍອ
ູ້ ນບູ່ ມເງິນຕິດຕ ົວເມືອເລຍ. ໝູຂ
ູ່ ອງລາວເຊນລາວໄປຮວ
ູ່ ມງານສ ັງຄ ົມ
ແຕລ
ູ່ າວບູ່ ຢາກໄປ. ລາວເລົູ່ າວາູ່ ລາວຮູສ
ູ້ ກ “ດອ
ູ້ ຍກວາູ່ ” ຍອ
ູ້ ນລາວເສຍເຮືອນ ແລະ ປະເຊນບ ັນຫາ
ເສດຖະກິດ ແລະ ບ ັນຫາສວ
ູ່ ນຕ ົວອືູ່ນໆ.
ແມຍິ
ູ່ ງຄ ົນກາປູເຈຍຖືກຄາູ້ ມະນຸດໄປປະເທດມາເລເຊຍ

ບ ັງຄ ັບໃຫເູ້ ຮັດວຽກບາູ້ ນ

ໄດເູ້ ລົູ່ າວາູ່

ລາວມ

ສຸຂະພາບຈິດບູ່ ດ ແລະ ບູ່ ດໃຈ ຕງແຕ
ກ
ັ ູ້
ູ່ ັບບາູ້ ນ ຍອ
ູ້ ນໄດຮ
ູ້ ັບຄວາມທລະມານຈາກ “ພະຍາດຄວາມຮູສ
ູ້ ກ
ູ້ ມນ
ຂອງວິນຍານ.” ມ ັນຍ ັງກ ັນບູ່ ໃຫລ
ູ້ າວສາມາດຫາວຽກໄດເູ້ ລຍ ພາຍຫ ັງຖືກຄາູ້ ມະນຸດມາແລວ
ູ້ ຫາູ້ ປ. ນແ
ູ່
ສວ
ູ່ ນໜູ່ ງຂອງຄວາມພິຈາລະນາເຖິງຄວາມກ ົດດ ັນ ໃນຊວິດຂອງລາວ; ລາວເວົູ້າເຖິງຄວາມຕອ
ູ້ ງການຢາກ
ມສຸຂະພາບດ ແລະ ຢາກມວຽກທູ່ ລາວມ ັກ.
ແມຍິ
ູ່ ງຫວຽດນາມຄ ົນໜູ່ ງ

ຖືກຄາູ້ ມະນຸດໄປປະເທດຈນ

ບ ັງຄ ັບໃຫແ
ູ້ ຕງູ່ ງານ

ຍອ
ັ ນບາູ້ ນ ພາຍຫ ັງຖືກຄາູ້ ມະນຸດ.
ູ້ ນຄວາມຮູສ
ູ້ ກເສົູ້ າໃຈ ແລະ ກ ົດດ ັນຕອນກບຄື
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ເຄຍຂາູ້ ຕ ົວຕາຍເທືູ່ອໜູ່ ງ

ເດັກຍິງຈາກ ສປປລາວ ຄ ົນໜູ່ ງ, ຖືກຄາູ້ ມະນຸດໄປປະເທດໄທ ຖືກບ ັງຄ ັບໃຫຂ
ູ້ າຍບລິການ, ຖືກຊວ
ູ່ ຍເຫືອ
ໄປຢູສ
ູ ພ ັກເຊົ າຢູໄ
ູ່ ນ
ູ່ ທ ໃນເວລາລຖາູ້ ເອກະສານ ດາູ້ ນອາດຊະຍາກາຕາູ້ ນການຄາູ້ ມະນຸດ. ລາວຮູສ
ູ້ ກວາູ່ ໄດ ູ້
ຮ ັບການສະໜ ັບສະໜູນທູ່ ດ ແລະ ພະນ ັກງານກູ່ ໃຫກ
ູ້ າລ ັງໃຈລາວດ ລາວສາມາດລ ົມກ ັບທຸກຄ ົນໄດ ູ້ ໃນ
ເວລາທູ່ ລາວຮູສ
ູ້ ກກ ົດດ ັນ ຫື ໂສກເສົູ້ າ. ລາວເລົູ່ າວາູ່ ລາວຮູສ
ູ້ ກຜອ
ູ່ ນຄາຍ ພາຍຫ ັງໄດເູ້ ວົູ້າກຽູ່ ວກ ັບປະສ ົບ
ການຂອງລາວ.
ເດັກນອ
ູ້ ຍຍິງຄ ົນມຽນມາ ຖືກຄາູ້ ມະນຸດໄປປະເທດໄທ ຢາກບອກຄອບຄ ົວຂອງລາວ ກຽູ່ ວກ ັບປະສ ົບການ
ທັງໝດ
ົ ຍອ
ູ້ ນລາວຮູສ
ູ້ ກອ ັບອາຍ ແລະ ຕອ
ູ້ ງການຢາກລືມມ ັນໃຫໄູ້ ດ.ູ້ ແຕລ
ູ່ າວກູ່ ຍ ັງຮູສ
ູ້ ກຢາູ້ ນວາູ່ ຄອບຄ ົວ
ແລະ ສ ັງຄ ົມຂອງຈະດູຖກ
ູ ລາວ ຖາູ້ ຮູເູ້ ລືູ່ ອງທັງໝດ
ົ ວາູ່ ລາວໄດພ
ູ້ ົບພູ້ຫຍ ັງມາແດ ູ່ ລວມທັງການຖືກຂູດຮດ
ດາູ້ ນເພດ. ລາວໄດບ
ູ້ ອກຄ ົນອືູ່ນວາູ່ ລາວຖືກຂູດຮດໃນເວລາເປັນແມບ
ູ່ າູ້ ນ. ລາວຍ ັງບູ່ ສາມາດເລົູ່ າເລືູ່ ອງ
ຂອງລາວໃຫໝ
ູ້ ລ
ູູ່ າວຟັງ ລາວເວົູ້າວາູ່ : “ພວກເຂົາບູ່ ຮູກ
ູ້ ຽູ່ ວກ ັບເລືູ່ອງປະສ ົບການທູ່ ບູ່ ດຂອງຂອ
ູ້ ຍ. ຖາູ້ ພວກ
ເຂົາຮູ,ູ້ ສາຍສາພ ັນຂອງພວກເຮົາຄືຊບ
ູ ຂອ
ິ ູ່ ດ ແລະ ພວກເຂົາຕອ
ູ້ ງບູ່ ຢາກເວົູ້ານາຂອ
ູ້ ຍ ເຂົາຕອ
ູ້ ງດູຖກ
ູ້ ຍ
ແລະ ຈາແນກຂອ
ູ້ ຍນາ.”
ແມຍິ
ູ່ ງຫວຽດນາມຜູໜ
ູ້ ູ່ ງ ຖືກຄາູ້ ມະນຸດໄປປະເທດຈນ ຖືກບ ັງຄ ັບໃຫແ
ູ້ ຕງູ່ ງານ
ປະຕິເສດ

ບູ່ ເຂົູ້າຮວ
ູ່ ມກອງປະຊຸມກຸມ
ູ່

ອ ັບອາຍ ແລະ ຢາູ້ ນກ ົວ.

ສາລ ັບຜູທ
ູ້ ູ່ ຖືກເຄາະຮາູ້ ຍ

ຕອນອາຍຸຍ ັງນອ
ູ້ ຍ ໄດ ູ້

ຈາກການຄາູ້ ມະນຸດ

ຍອ
ູ້ ນວາູ່

ລາວ

ຕູ່ ມາ ລາວເຂົູ້າຮວ
ູ່ ມກອງປະຊຸມ ແຕບ
ູ່ ູ່ ເຂົູ້າໃຈຈຸດປະສ ົງ ແລະ ກິດຈະກາຂອງ

ກິດຈະກາ. ລາວຮູສ
ນ
ັ ູ້
ັ ູ້
ູ້ ກຜິດຫວ ັງ ສ ັບສ ົນ ແລະ ບູ່ ກ ັບຄືນໄປອກ ຕງແຕ
ູ່ ນມາ.
ແມຍິ
ູ່ ງຫວຽດນາມຄ ົນໜູ່ ງ
ແມຍິ
ູ່ ງຄ ົນໜູ່ ງ

ຖືກຄາູ້ ມະນຸດ

ຢູໃູ່ ນທອ
ູ້ ງຖິູ່ ນຂອງລາວ

ຊວ
ູ່ ຍເຫືອຕ ົນເອງ.

ໄປປະເທດຈນ

ຖືກບ ັງຄ ັບໃຫແ
ູ້ ຕງູ່ ງານ,

(ທູ່ ເປັນຜູຖ
ື ເຄາະຮາູ້ ຍມາກອ
ູ້ ກ
ູ່ ນ)

ຖືກທາບທາມໂດຍ

ກຽູ່ ວກ ັບການເຂົູ້າຮວ
ູ່ ມກຸມ
ູ່

ເຖິງແນວໃດກູ່ ຕາມ, ຜ ົວຂອງລາວບູ່ ມກັ “ກິດຈະກາແບບນ”ູ້ ແລະບູ່ ໃຫກ
ູ້ າລ ັງໃຈລາວ

ຈາກການເຂົູ້າຮວ
ູ່ ມກິດຈະກາ. ລາວບູ່ ມເວລາຫວາູ່ ງ ເພືູ່ ອເຂົູ້າຮວ
ູ່ ມການສະໜ ັບສະໜູນ.
ແມຍິ
ູ່ ງຈນຄ ົນໜູ່ ງ ຖືກຄາູ້ ມະນຸດ ແລະ ຖືກບ ັງຄ ັບໃຫຂ
ູ້ າຍບລິການ,
ປກສາຜາູ່ ນນາຍພາສາ

ຍອ
ູ້ ນຜູໃູ້ ຫຄ
ູ້ າປກສາບູ່ ເວົູ້າພາສາຈນ.

ໄດເູ້ ລົູ່ າໃຫຟ
ູ້ ງັ ວາູ່ ລາວໄດຮ
ູ້ ັບຄາ

ລາວໄດອ
ູ້ ະທິບາຍວາູ່

ການໃຫຄ
ູ້ າປກສາ

ແມນບ
ູ່ ູ່ ເຂົູ້າໃຈ ແລະ ລາວຮູສ
ູ້ ກບູ່ ໄດຮ
ູ້ ັບຄວາມສະດວກ ທູ່ ຈະເວົູ້າເຖິງບ ັນຫາຕາູ່ ງໆ ຜາູ່ ນນາຍພາສາກ ັບຜູູ້
ທູ່ ລາວບູ່ ສາມາດສືູ່ ສານກ ັນໂດຍກ ົງໄດ.ູ້ ລາວໄດອ
ູ້ ະບາຍວາູ່ ການໃຫຄ
ູ້ າປກສາແມນບ
ູ່ ູ່ ໄດຜ
ູ້ ົນເລຍ.
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ູ້ ິຈາລະນາທູ່ ສາຄ ັນ ໃນການໃຫກ
ລາຍການກວດລະອຽດ. ຂພ
ູ້ ານສະໜັບສະໜູນ ດາູ້ ນ
ຈິດຕະວິທະຍາ ແລະ ການໃຫຄ
ູ້ າປກສາ
ການປະຕິບ ັດໂຄງການ
 ໃຫກ
ູ້ ານສະໜ ັບສະໜູນ ຊຽູ່ ວຊານດາູ້ ນຈິດຕະວິທະຍາ ແລະ ໃຫຄ
ູ້ າປກສາ.

ຕອ
ື ຄາູ້
ູ້ ງໃຫແ
ູ້ ນໃູ່ ຈວາູ່ ຜູຖ
ູ້ ກ

ມະນຸດ ສາມາດເຂົູ້າເຖິງ ການສະໜ ັບສະໜູນດາູ້ ນຈິດຕະວິທະຍາ ແລະ ໃຫຄ
ູ້ າປກສາ, ຕາມຄວາມຕອ
ູ້ ງການ
ຂອງເຂົາເຈົາູ້ . ການບລິການແບບນ ູ້ ອາດຈະສະໜອງໃຫແ
ູ້ ບບ “ໃນບາູ້ ນ” ໂດຍຜູໃູ້ ຫກ
ູ້ ານສະໜ ັບສະໜູນ ໂດຍ
ອ ົງການ ຫື ສະຖາບ ັນ ຫື ຜາູ່ ນພະນ ັກງານແບບສວ
ູ່ ນຕ ົວ ແລະ ແບບທົູ່ ວໄປ. ໃຫແ
ູ້ ນໃູ່ ຈວາູ່ ການຊວ
ູ່ ຍເຫືອດາູ້ ນ
ຈິດຕະ ວິທະຍາ ແລະ ໃຫຄ
ູ້ າປກສາ ໂດຍຊຽູ່ ວຊານຕາມຄວາມຕອ
ູ້ ງການ ແລະ ຕາມຄວາມລະອຽດອອ
ູ່ ນ ຂອງ
ໜາູ້ ວຽກ ລວມທັງ ການເບິູ່ ງແຍງຜູທ
ູ້ ູ່ ມຄວາມເຈັບປວດ ຈາກການຖືກຄາູ້ ມະນຸດ.

 ນະໂຍບາຍການຊວ
ູ່ ຍເຫືອ ດາູ້ ນຈິດຕະວິທະຍາ ແລະ ການໃຫຄ
ູ້ າປກສາ. ຕອ
ູ້ ງໃຫແ
ູ້ ນໃູ່ ຈວາູ່ ຊຽູ່ ວຊານດາູ້ ນ
ຈິດຕະວິທະຍາ ແລະ ການໃຫຄ
ູ້ າປກສາ ມຄວາມສາມາດເໝາະສ ົມໃນການເຮັດວຽກ. ພວກເຂົາຄວນຈະຖືກຝກ
ອ ົບຮ ົມມາ ວາູ່ ຈະເຮັດວຽກກ ັບຜູຖ
ື ເຄາະຮາູ້ ຍແນວໃດ (ທັງຜູໃູ້ ຫຍ ູ່ ແລະ ເດັກນອ
ູ້ ກ
ູ້ ຍ) ແລະ ມຄວາມຮູດ
ູ້ າູ້ ນ
ຈິດຕະວິທະຍາພິເສດ ດາູ້ ນການຄາູ້ ມະນຸດ ຂອງຜູຖ
ື ຄາູ້ ມະນຸດ. ຊຽູ່ ວຊານດາູ້ ນຈິດຕະວິທະຍາ ແລະ ການໃຫ ູ້
ູ້ ກ
ຄາປກສາ ຄວນຈະມໃບປະກາດ ແລະ ການເຮັດວຽກຂອງເຂົາເຈົາູ້ ຈະຕອ
ູ້ ງໄດມ
ູ້ ການຕິດຕາມ ແລະ ກວດກາ
ຈາກພາກລ ັດ. ວຽກງາມຕິດຕາມກລະນ ຄວນຈະເປັນສວ
ູ່ ນໜູ່ ງ ຂອງວຽກງານດາູ້ ນຈິດຕະວິທະຍາ ແລະ ການ
ໃຫຄ
ູ້ າປກສາ.

 ການພ ັດທະນາເຄືອຂາູ່ ຍ ຂອງວຽກງານດາູ້ ນຈິດຕະວິທະຍາ ແລະ ການໃຫຄ
ູ້ າປກສາ. ລະບ ົບເຄືອຂາູ່ ຍ
ລະຫວາູ່ ງ ຜູໃູ້ ຫບ
ວ
ື ທູ່ ມຜາູ່ ນ
ູ້ ລິການດາູ້ ນຈິດຕະວິທະຍາ ຄວນຈະໄດຮ
ູ້ ັບການຂະຫຍາຍ. ໄຈແຍກການຊ
ູ້
ູ່ ຍເຫອ
ຂອງໂຄງການລ ັດຖະບານ, ອ ົງການຈ ັດຕງສາກ
ັ ູ້
ົນ ແລະ ໂຄງການສາກ ົນ ແລະ ຕອ
ູ້ ງເຮັດໃຫກ
ູ້ ານຊວ
ູ່ ຍເຫືອນ ູ້
ເຂົູ້າເຖິງຜູຖ
ື ຄາູ້ ມະນຸດຢາູ່ ງກວາູ້ ງຂວາງ.
ູ້ ກ

ພ ັດທະນາການຮວ
ູ່ ມມື ແລະ

ຄູຮ
ູ່ ວ
ູ່ ມມື ເພືູ່ ອເຮັດໃຫວ
ູ້ ຽກງານການ

ບລິການ ທູ່ ມປະສິດທິພາບແລະ ຫາກຫາຍ.

 ການສະໜ ັບສະໜູນ ດາູ້ ນຈິດຕະວິທະຍາ ແລະ/ຫື ດາູ້ ນຈິດໃຈຮູບແບບອືູ່ ນໆ. ຜູຖ
ື ຄາູ້ ມະນຸດບາງຄ ົນ ອາດ
ູ້ ກ
ໄດຮ
ູ້ ັບ

ການຊວ
ູ່ ຍເຫືອດາູ້ ນຈິດຕະວິທະຍາ

ຫື

ດາູ້ ນຈິດໃຈຮູບແບບອືູ່ ນ

ເຊັູ່ ນ:

ການນງູ່ ັ ສະມາທິດາູ້ ນຈິດໃຈ,

ໂຍຄະ, ການເຕັ ູ້ນບາບ ັດ, ສິນລະປະບາບ ັດ ແລະອືູ່ ນໆ. ຕອ
ື
ູ້ ງໃຫແ
ູ້ ນໃູ່ ຈວາູ່ ທຸກການຊວ
ູ່ ຍເຫືອ ແມນຈ
ູ່ ັດໃຫຖ
ູ້ ກ
ຕາມຄວາມຈາເປັນ ແລະ ສະຖານະພາບຂອງແຕລ
ູ່ ະຄ ົນ ລວມທັງ ການເຮັດວຽກສະເພາະ ກ ັບເດັກນອ
ູ້ ຍຖືກຄາູ້
ມະນຸດ.
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 ຂະບວນການດາູ້ ນກ ົດໝາຍ ໃນການສະໜ ັບສະໜູນການໃຫຄ
ື ເຄາະຮາູ້ ຍ/ຜູປ
ູ້ າປກສາ ໃຫແ
ູ້ ກຜ
ູ່ ຖ
ູູ້ ກ
ູ້ ະສ ົບເຫດ
ເມືອເວົູ້າເຖິງຄວາມກ ົດດ ັນ, ຄວາມຢາູ້ ນກ ົວ ແລະຄວາມເມືູ່ ອຍ ທູ່ ຜູຖ
ື ເຄາະຮາູ້ ຍ/ຜູປ
ູ້ ກ
ູ້ ະສ ົບເຫດ ອາດຈະຮູສ
ູ້ ກວາູ່
ຖາູ້ ຈາເປັນ ຊຽູ່ ວຊານດາູ້ ນການໃຫຄ
ື ເຄາະຮາູ້ ຍຈາກ
ູ້ າປກສາ ຄວນຈະມໄວ ູ້ ໃນແຜນວຽກ ທູ່ ສະໜ ັບສະໜູນຜູຖ
ູ້ ກ
ການຄາູ້ ມະນຸດ ຜາູ່ ນຂະບວນການດາູ້ ນກ ົດໝາຍ ແລະ ການໃຫຄ
ູ້ າປກສາ. ຊຽູ່ ວຊານດາູ້ ນຈິດຕະວິທະຍາ ແລະ
ດາູ້ ນການໃຫຄ
ື ເຄາະຮາູ້ ຍ/ຜູປ
ູ້ າປກສາ ຄວນຈະຖືກຝກອ ົບຮ ົມ ມາວາູ່ ຈະໃຫກ
ູ້ ານສະໜ ັບສະໜູນ ຜູຖ
ູ້ ກ
ູ້ ະສ ົບເຫດ
ແນວໃດ.

 ການສະໜ ັບສະໜູນ ດາູ້ ນຈິດຕະວິທະຍາທູ່ ລະອຽດອອ
ູ່ ນ ແລະ ເໝາະສ ົມ. ຕອ
ູ້ ງໃຫແ
ູ້ ນໃູ່ ຈວາູ່ ການສະໜ ັບ
ສະໜ ັບດາູ້ ນຈິດຕະວິທະຍາ ແລະ ການໃຫຄ
ື ຄາູ້
ູ້ າປກສາ ມຄວາມລະອຽດອອ
ູ່ ນ ແລະ ເໝາະສ ົມ ສາລ ັບຜູຖ
ູ້ ກ
ມະນຸດ.

ສິູ່ ງນ ູ້

ຮຽກຮອ
ູ້ ງໃຫເູ້ ອົ າໃຈໃສ ູ່ ຕາມຄວາມຈາເປັນ

ທູ່ ແຕກຕາູ່ ງ

ຜູຖ
ື ເຄາະຮາູ້ ຍແຕລ
ູ້ ກ
ູ່ ະຄ ົນ

ດາູ້ ນ

ວ ັດທະນະທາ, ເພດ, ອາຍຸ ແລະ ປະສ ົບການຖືກຂູດຮດ.

 ເພູ່ ມຄວາມສາມາດ ຂອງການບລິການ ເພືູ່ ອການ ົດບາດແຜ ແລະ ບ ັນຫາດາູ້ ນຈິດຕະວິທະຍາ. ສາູ້ ງຄວາມ
ສາມາດໃຫພ
ູ້ ະນ ັກງານສ ັງຄ ົມສ ັງເຄາະ ແລະ ພະນ ັກງານຕອ
ູ້ ນຮ ັບ ເພືູ່ ອການ ົດບາດແຜ ແລະ ຮູບແບບອືູ່ ນຂອງ
ບ ັນຫາຈິດຕະວິທະຍາ ໃນເວລາເຮັດວຽກກ ັບຜູຖ
ງຕາູ່ ງໆ ທູ່
ື ເຄາະຮາູ້ ຍຈາກການຄາູ້ ມະນຸດ. ຕອ
ູ້ ກ
ູ້ ງໃຫໃູ້ ຈແຍກສິູ່
ູ້
ນາໄປສູກ
ູ່ ານ

ມການບລິການດາູ້ ນຈິດຕະວິທະຍາ

ແລະ

ການໃຫຄ
ູ້ າປກສາ,

ໃນເວລາຈາເປັນ

ແລະມການ

ຮຽກຮອ
ູ້ ງຕອ
ູ້ ງການ.

 ສາູ້ ງຄາສ ັບອາູ້ ງອງ ໃຫແ
ູ້ ກຜ
ູ່ ທ
ູູ້ ູ່ ບູ່ ແມນຊ
ູ່ ຽູ່ ວຊານ ເພືູ່ ອໃຫຄ
ູ້ າປກສາ ແລະ ການສະໜ ັບສະໜູນ. ການສາູ້ ງຄາ
ສ ັບອາູ້ ງອງ, ສາູ້ ງມາດຕະຖານ ແລະ ສາູ້ ງຫ ັກການ ໃຫແ
ູ້ ກຜ
ູ່ ສ
ູູ້ ະໜອງການບລິການ ໃນວຽກງານຂອງເຂົາເຈົາູ້
ເພືູ່ ອຊວ
ື ຄາູ້ ມະນຸດ. ຜູສ
ູ່ ຍເຫືອຜູຖ
ູ້ ກ
ູ້ ະໜອງການບລິການອາດຈະຂຽນຮາູ່ ງລາຍລະອຽດແຕລ
ູ່ ະອ ັນອອກ ເພືູ່ ອການ
ສະໜ ັບ ສະໜູນທູ່ ເໝາະສ ົມ ວາູ່ ອ ັນໃດແມນ
ູ່ (ແລະອ ັນໃດບູ່ ແມນ)
ູ່ ໃຫແ
ູ້ ກເູ່ ປັນພະນ ັກງານ ຜູທ
ູ້ ູ່ ບູ່ ໄດຮ
ູ້ ັບການຝກ
ອ ົບຮ ົມ ໃຫ ູ້ ເປັນນ ັກຈິດຕະວິທະຍາ ຫື ເປັນຜູໃູ້ ຫຄ
ູ້ າປກສາມາ.
ູ້ າກລະນທູ່ ເໝາະສ ົມ ໃນເວລາເຮັດວຽກກ ັບຜູຖ
ູ້ າກລະນ
 ຕອ
ື ເຄາະຮາູ້ ຍ. ການຊນ
ູ້ ງໃຫແ
ູ້ ນໃູ່ ຈວາູ່ ມການຊນ
ູ້ ກ
ແມນມ
ູ່ ຄວາມສາຄ ັນ ເພືູ່ ອໃຫແ
ູ້ ນໃູ່ ຈວາູ່ ການເບິູ່ ງແຍງ ແລະ ຄວາມຮ ັບຜິດຊອບ ຕອ
ູ້ ງມຄຸນນະພາບສູງ. ທຸກອ ົງ
ູ້ າ. ການແຕງູ່ ຕງຜູ
ການຈ ັດຕງັ ູ້ ແລະ ສະຖາບ ັນຕາູ່ ງໆ ຄວນຈະຈ ັດຕງປະຕິ
ບ ັດລະບ ົບ ເພືູ່ ອການຊນ
ັ ູ້
ັ ູ້ ໃູ້ ດຜູໜ
ູ້ ູ່ ງ
ູ້ າກລະນ ຈະເພູ່ ມຄວາມແນໃູ່ ຈ ວາູ່ ທຸກກລະນ ມການປະສານງານ, ມການຕິດຕາມ ແລະ ມການບລິການ
ເພືູ່ ອຊນ
ໃຫແ
ື ຄາູ້ ມະນຸດ ຢາູ່ ງໜອ
ັ ູ້ າູ່ ສຸດ. ລະບ ົບການສະໜ ັບສະໜູນ
ູ້ ກຜ
ູ່ ຖ
ູູ້ ກ
ູ້ ຍຈະໄດຮ
ູ້ ັບການບລິການ ທູ່ ມາດຕະຖານຂນຕ
ູ້ າ ຈະເພູ່ ມຄວາມສາມາດ ຂອງພະນ ັກງານທູ່ ເຮັດວຽກ ກ ັບຜູຖ
ແລະ ການຊນ
ື ເຄາະຮາູ້ ຍຈາກການຄາູ້ ມະນຸດ.
ູ້ ກ

 ຄາູ່ ໃຊຈູ້ າູ່ ຍ ໃນການເດນທາງ ຫື ການສືູ່ ສານ. ການຊວ
ູ່ ຍເຫືອດາູ້ ນການເດນທາງ ໃນເວລາທູ່ ບຸກຄ ົນ ທູ່ ບູ່
ູ້ ູ່
ສາມາດເຂົູ້າເຖິງການສະໜ ັບສະໜູນ ດາູ້ ນຈິດຕະວິທະຍາ ຢູທ
ູ່ ອ
ູ້ ງຖິູ່ ນໃນບາູ້ ນເກດເມືອງນອນຂອງເຂົາເຈົາູ້ , ນກ
ເພືູ່ ອໃຫແ
ູ້ ນໃູ່ ຈວາູ່ ເຂົາເຈົາູ້ ຈະສາມາດສືບຕູ່ ໄດຮ
ູ້ ັບການສະໜ ັບສະໜູນດາູ້ ນຈິດຕະວິທະຍາ ແລະ ໄດຮ
ູ້ ັບຄາ

71

ປກສາ, ຕາມຄວາມຈາເປັນ. ຊອກຄນຕືູ່
ົູ້ ມ ໃນເວລາທູ່ ໃຫກ
ູ້ ານສະໜ ັບສະໜູນ ຫື ໃຫຄ
ູ້ າປກສາ ສາມາດສະໜອງ
ູ້
ໃຫໄູ້ ດ ູ້ ແຕມ
ເຊັູ່ ນ:
ູ່ ບ ັນຫາດາູ້ ນການຂ ົນສູ່ງົ ເກດຂນ

ຄາູ່ ໃຊຈ
ນທາງ ຫື
ູ້ າຍໃນການເດ
ູ່

ໄລຍະເວລາຂອງການ

ເດນທາງ – ເຊັູ່ ນ ສາມາດເຮັດໃຫຜ
ູ້ າູ່ ນໂທລະສ ັບ ຫື ລ ົມກ ັນຜາູ່ ນໂທລະຊ ັບທາງອອນລາຍ (Skype).

 ການໃຫຄ
ື ເຄາະຮາູ້ ຍ. ການເຮັດວຽກບູ່ ພຽງແຕ ູ່ ກ ັບຜູຖ
ື
ູ້ າປກສາ ແລະ ສະໜ ັບສະໜູນຄອບຄ ົວ ຂອງຜູຖ
ູ້ ກ
ູ້ ກ
ເຄາະຮາູ້ ຍເທົູ່ ານນັ ູ້

ຂອງເຂົາເຈົາູ້ ນາ.

ຍ ັງເຮັດໃຫກ
ູ້ ັບສະມາຊິກຄອບຄ ົວ

ເຮັດໃຫສ
ູ້ ະມາຊິກໃນຄອບຄ ົວຂອງ

ເຂົາເຈົາູ້ ໄດຮ
ູ້ ັບການຮ ັບຄາປກສາ ແລະ ຖືກປະສານງານ, ໃນເວລາຈາເປັນ, ເພືູ່ ອໃຫແ
ູ້ ນໃູ່ ຈວາູ່ ມການສະໜ ັບ
ສະໜູນ ແລະ ມຄວາມເຂົູ້າໃຈ ຈາກຄອບຄ ົວຂອງເຂົາ ໃນເວລາຜູຖ
ື ເຄາະຮາູ້ ຍ ກ ັບບາູ້ ນເກດເມືອງນອນ ເພາະ
ູ້ ກ
ທັງຜູກ
ດໄດ ູ້ ກູ່
ູ້ ຽູ່ ວ ແລະ ຄອບຄ ົວພອ
ູ້ ມ ທູ່ ຈະກາູ້ ວເດນໄປທາງໜາູ້ ພາຍຫ ັງຖືກຄາູ້ ມະນຸດ. ສິູ່ ງເຫູ່ ົ ານ ູ້ ແມນຈະເຮັ
ູ່
ຕູ່ ເມືູ່ ອໄດຮ
ື ເຄາະຮາູ້ ຍ.
ູ້ ັບຄາຍິນຍອມ ຈາກຜູຖ
ູ້ ກ

 ສະເໜວິທການຮ ັບມືຕູ່ ຜ ົນກະທົບ ແລະ ການບລິຫານຄວາມກ ົດດ ັນ. ຜູສ
ູ້ ະໜອງການບລິການ ສະໜ ັບສະ
ຜູຖ
ື ເຄາະຮາູ້ ຍ ເພືູ່ ອເພູ່ ມທະວຄວາມສາມາດ ໃນການຮ ັບມືຕູ່ ຜ ົນກະທົບຈາກການມຄວາມເຈັບປວດ
ູ້ ກ

ໜູນ

ໃນເວລາຖືກຄາູ້ ມະນຸດ
ຂອງທັກສະ

ໃນຊວິດປະຈາວ ັນຂອງເຂົາເຈົາູ້ .

ູ້ າດຈະລວມເຖິງ
ນອ

ການພ ັດທະນາຄວາມແຕກຕາູ່ ງ

ການເອົ າຕ ົວລອດ ແລະ ວິທການຈ ັດການກ ັບຄວາມກ ົດດ ັນ.

 ປະຕິບ ັດຕາມ ບ ົດແນະນາດາູ້ ນຈ ັນຍາບ ັນ ແລະ ກ ົດລະບຽບ. ທຸກນະໂຍບາຍຂອງການສະໜ ັບສະໜູນ ດາູ້ ນ
ຈິດຕະວິທະຍາ

ແລະການໃຫຄ
ູ້ າປກສາ

ຄວນຈະປະຕິບ ັດຕາມ

ມາດຕະຖານຈ ັນຍາບ ັນທູ່ ສູງສຸດ

ລວມທັງ:

ລະບຽບຫ ັກການດາູ້ ນການຮ ັກສາຄວາມລ ັບ, ບູ່ ໃຫມ
ູ້ ການຈາແນກ, ບູ່ ໃຫມ
ູ້ ການຕ ັດສິນແບບລາອຽງ ແລະ ຕອ
ູ້ ງມ
ູ້ າແບບມືອາຊບ ທາງດາູ້ ນ
ຄວາມເປັນສວ
ູ່ ນຕ ົວ. ນ ັກຈິດຕະວິທະຍາ ແລະ ນ ັກໃຫຄ
ູ້ າປກສາ ຄວນຈະມທິດຊນ
ຫ ັກການ

ແລະ

ດາູ້ ນຈ ັນຍາບ ັນ

ຫ ັກການເປັນທິດນາແລວ
ູ້ ,

ເພືູ່ ອເປັນທິດນາ

ສິູ່ ງເຫູ່ ົ ານ ູ້

ໃນການເຮັດວຽກກ ັບຜູຖ
ື ເຄາະຮາູ້ ຍ.
ູ້ ກ

ຄວນຈະຖືກພ ັດທະນາ

ແລະ

ຖືກຈ ັດຕງປະຕິ
ບ ັດ
ັ ູ້

ຖາູ້ ບູ່ ມກ ົດລະບຽບ
ພາຍໃນທຸກອ ົງ

ການຈ ັດຕງັ ູ້ ແລະ ທຸກສະຖາບ ັນ.

 ພ ັດທະນາວິທການຕລາຄາ ສາລ ັບກລະນຖືກຄາູ້ ມະນຸດ. ຍອ
ູ້ ນມລ ັກສະນະສະເພາະຂອງການຄາູ້ ມະນຸດ ແລະ
ຜ ົນກະທົບຫາຍຢາູ່ ງ, ມ ັນຈາເປັນຕອ
ື ເຄາະຮາູ້ ຍ ຈາກການຄາູ້ ມະນຸດ.
ູ້ ງມ ວິທການຕລາຄາແບບສະເພາະ ຕູ່ ຜູຖ
ູ້ ກ
ມ ັນຈາເປັນຕອ
ື ເຄາະຮາູ້ ຍ.
ູ້ ງມການດ ັດປັບ ເພືູ່ ອໃຫເູ້ ຂົູ້າກ ັບຮູບແບບ ຂອງການຄາູ້ ມະນຸດ ແລະປະຫວ ັດຂອງຜູຖ
ູ້ ກ

 ສາມາດເຂົູ້າເຖິງ ຄວາມຈາເປັນ ດາູ້ ນຈິດຕະວິທະຍາເລືູ້ອຍໆ. ຍອ
ູ້ ນການສູ່ງົ ກ ັບຄືນສູສ
ູ່ ັງຄ ົມ ແມນຂະບວນ
ູ່
ູ້ ຫື ບູ່ ດຂນ
ູ້ ). ການເຂົູ້າ
ການຍາວນານ, ອາດມຄວາມຈາເປັນຕອ
ູ້ ງການມປູ່ຽນແປງດາູ້ ນຈິດຕະວິທະຍາ (ໃຫດ
ູ້ ຂນ
ເຖິງຄວາມຈາເປັນດາູ້ ນສຸຂະພາບຈິດຂອງແຕລ
ູ່ ະຄ ົນ ແລະ ການເຂົູ້າເຖິງການສະໜ ັບສະໜູນດາູ້ ນຈິດຕະວິທະຍາ
ແລະການໃຫຄ
ູ້ າປກສາ ຄວນເປັນສວ
ູ່ ນໜູ່ ງ ໃນການບລິຫານກລະນແບບຕູ່ ເນືູ່ ອງ.
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ການເອົ າໃຈໃສພ
ູ່ ິເສດສາລ ັບເດັກນອ
ູ້ ຍ

 ຊຽູ່ ວຊານພິເສດ

ດາູ້ ນຈິດຕະວິທະຍາເຮັດວຽກກ ັບ

ເດັກນອ
ູ້ ຍ.

ພະນ ັກງານທູ່ ໃຫກ
ູ້ ານສະໜອງ

ແລະ

ຊວ
ູ່ ຍເຫືອດາູ້ ນຈິດຕະວິທະຍາ ແລະ ໃຫຄ
ູ້ າປກສາ ແກເູ່ ດັກນອ
ູ້ ຍ ຄວນຈະໄດຮ
ູ້ ັບການຝກອ ົບຮ ົມມາ ເພືູ່ ອໃຫກ
ູ້ ານ
ບລິການແບບລະອຽດອອ
ູ່ ນ ແລະ ເໝາະສ ົມ ກ ັບເດັກນອ
ູ້ ຍ ຜູທ
ູ້ ູ່ ຖືກຄາູ້ ມະນຸດ. ມ ັນມຄວາມສາຄ ັນຫາຍ ໂດຍ
ສະເພາະໃນເວລາ ໃຫກ
ູ້ ານປິູ່ ນປົວບາດແຜ ຈາກຄວາມເຈັບປວດທູ່ ຮາູ້ ຍແຮງ ຂອງເດັກນອ
ູ້ ຍ ແລະ ຜູທ
ູ້ ູ່ ມປະສ ົບ
ການ ຈາກການຖືກທາຮາູ້ ຍທຸບຕ ຢາູ່ ງໂຫດຫຽູ້ ມ.

 ສະໜ ັບສະໜູນ ການພ ັດທະນາ ທັກສະໃນການເອົ າຕ ົວລອດ. ເດັກນອ
ູ້ ຍບາງຄ ົນ, ຍອ
ູ້ ນມຄວາມແຕກຕາູ່ ງ
ທາງດາູ້ ນອາຍຸ,

ຄວາມເປັນຜູໃູ້ ຫຍ ູ່

ແລະ

ການຖືກຂູດຮດຈາກການຄາູ້ ມະນຸດ,

ເຮັດໃຫເູ້ ຂົາເຈົາູ້

ບູ່ ສາມາດ

ພ ັດທະນາ ຍຸດທະສາດດາູ້ ນສຸຂະພາບໄດ.ູ້ ພະນ ັກງານຊວ
ື ຄາູ້
ູ່ ຍເຫືອຄວນຈະ ສະໜ ັບສະໜູນເດັກນອ
ູ້ ຍ ຜູຖ
ູ້ ກ
ມະນຸດ ດາູ້ ນການພ ັດທະນາ ວິທການເອົ າຕ ົວລອດ ເຊັູ່ ນ: ຈະຈ ັດການກ ັບຄວາມກ ົດດ ັນ, ຄວາມໃຈຮາູ້ ຍ, ຄວາມ
ຂ ັດແຍງູ້ ແລະ ອືູ່ ນໆໄດແ
ູ້ ນວໃດ.

 ພ ັດທະນາ ແລະນາໃຊ ູ້ ລະບຽບຫ ັກການ ແບບເປັນມິດກ ັບເດັກນອ
ບ ັດ
ັ ູ້
ູ້ ຍ. ພ ັດທະນາ ແລະຈ ັດຕງປະຕິ
ລະບຽບຫ ັກການ ແບບເປັນມິດກ ັບເດັກນອ
ູ້ ຍ ສາລ ັບພະນ ັກງານເຮັດວຽກດາູ້ ນຈິດຕະວິທະຍາ ກ ັບເດັກນອ
ູ້ ຍທູ່ ຖືກ
ູ້ ວນຈະເປັນໄປຕາມ ນະໂຍບາຍແລະມາດຕະຖານສາກ ົນ.
ຄາູ້ ມະນຸດ. ສິູ່ ງນຄ

 ແຈງໃຫ
ເູ້ ດັກນອ
ົ ຄອງຂອງເຂົາເຈົາູ້ ) ກຽູ່ ວກ ັບຄວາມຈາເປັນດາູ້ ນຈິດຕະວິທະຍາ
ູ້
ູ້ ຍ (ແລະພູ່ ແມ ູ່ ແລະ ຜູປ
ູ້ ກ
ແລະ ສຸຂະພາບຈິດຂອງເຂົາເຈົາູ້ . ເດັກນອ
ູ້ ຍຄວນຈະຖືກແຈງກ
ູ້ ຽູ່ ວກ ັບ ຄວາມຈາເປັນໃນການຊວ
ູ່ ຍເຫືອ ຫື ການ
ໃຫຄ
ູ້ າປກສາ ດາູ້ ນສຸຂະພາບຈິດຂອງເຂົາເຈົາູ້ . ເດັກນອ
ູ້ ຍຄວນຈະມສວ
ູ່ ນຮວ
ູ່ ມ ແລະ ຖືກແຈງທຸ
ູ້ ກການຕ ັດສິນໃຈ
ທຸກດາູ້ ນ ກຽູ່ ວກ ັບການປິູ່ ນປົວ ຫື ການນາໃຊວ
ິ ການຕາູ່ ງໆ.
ູ້ ທ

 ການປະຕິບ ັດນະໂຍບາຍປົກປູ້ອງເດັກນອ
ູ້ ຍ. ຕອ
ູ້ ງໃຫແ
ູ້ ນໃູ່ ຈວາູ່ ນ ັກຈິດຕະວິທະຍາ ແລະ ນ ັກໃຫຄ
ູ້ າປກສາ
ທັງໝດ
ົ ທູ່ ເຮັດວຽກກ ັບເດັກນອ
ູ້ ຍທູ່ ຖືກຄາູ້ ມະນຸດ ເຫັ ນດ ແລະ ເຂົູ້າໃຈນະໂຍບາຍປົກປູ້ອງເດັກນອ
ູ້ ຍ. ຕອ
ູ້ ງໃຫ ູ້
ແນໃູ່ ຈວາູ່ ການຈ ັດຕງປະຕິ
ບ ັດນະໂຍບາຍ ແລະ ການກາເນນງານ ຕອ
ັ ູ້
ູ້ ງມປະສິດທິພາບ, ມລະບ ົບໃນການ
ຕິດຕາມ ແລະ ມການລ ົງໂທດ ສະຖາບ ັນທູ່ ມໃຊຄ
ູ້ ວາມຮຸນແຮງ / ບູ່ ປະຕິບ ັດຕາມນະໂຍບາຍນ.ູ້

ນະໂຍບາຍ/ການເຜຍແຜນ
ູ່ ະໂຍບາຍ


ເຜຍແຜນ
ູ່ ະໂຍບາຍເພືູ່ ອເຂົູ້າເຖິງການເບິູ່ ງແຍງດາູ້ ນຈິດຕະວິທະຍາ.

ໃຈແຍກສິູ່
ງກດຂວາງຕາູ່ ງໆ
ູ້

ທູ່ ຜູຖ
ື
ູ້ ກ

ເຄາະຮາູ້ ຍປະເຊນຢູູ່ ເພືູ່ ອສາມາດເຂົູ້າເຖິງ ການສະໜ ັບສະໜູນດາູ້ ນຈິດຕະວິທະຍາ ແລະ ເຜຍແຜນ
ູ່ ະໂຍບາຍທູ່
ຈາເປັນດາູ້ ນການບລິຫານ ຫື ການປຽູ່ ນແປງດາູ້ ນກ ົດໝາຍ ລະຫວາູ່ ງ ພະນ ັກງານບລິຫານ, ຜູອ
ູ້ ອກນະໂຍບາຍ
ແລະ ຜູໃູ້ ຫກ
ູ້ ານບລິການ ເພືູ່ ອເພູ່ ມທະວການເຂົູ້າເຖິງຮູບແບບຂອງການຊວ
ູ່ ຍເຫືອ.
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 ເຜຍແຜນ
ູ່ ະໂຍບາຍ ດາູ້ ນການສະໜ ັບສະໜູນ ດາູ້ ນຈິດຕະວິທະຍາແບບຊຽູ່ ວຊານ. ເຜຍແຜເູ່ ພືູ່ ອເພູ່ ມທະວ
ການສກສາ ແລະ/ຫື ໂອກາດໃນການຝກອ ົບຮ ົມ ໃຫແ
ູ້ ກພ
ູ່ ະນ ັກງານດາູ້ ນຈິດຕະວິທະຍາ ແລະ ໃຫຄ
ູ້ າປກສາ ທູ່
ເຮັດວຽກກ ັບຜູຖ
ື ຄາູ້ ມະນຸດ ລວມທັງ ການສາູ້ ງຄວາມສາມາດ ແລະ ການຊວ
ູ້ ກ
ູ່ ຍເຫືອດາູ້ ນເຕັ ກນິກ ໃນການສູ່ງົ
ກ ັບຄືນສູສ
ື ເຄາະຮາູ້ ຍ.
ູ່ ັງຄ ົມ ຂອງຜູຖ
ູ້ ກ

 ເຜຍແຜນ
ື າູ້ ນຈ ັນຍາບ ັນ ແລະ ກ ົດລະບຽບ. ນ ັກຈິດຕະວິທະຍາ ແລະ ຜູໃູ້ ຫຄ
ູ່ ະໂຍບາຍຄູມ
ູ່ ດ
ູ້ າປກສາ ຄວນ
ຈະໄດຮ
ູ້ ັບການແນະນາ ໂດຍຜູຊ
ູ້ ຽູ່ ວຊານດາູ້ ນກ ົດລະບຽບ ແລະ ດາູ້ ນຈ ັນຍາບ ັນ ໃນການປະຕິບ ັດວຽກງານຂອງ
ູ້
ເຂົາເຈົາູ້ . ຖາູ້ ຍ ັງບູ່ ມ, ຕອ
ບ ັດ ກ ົດລະບຽບ ແລະ/ຫື ຄູມ
ັ ູ້
ູ້ ງໄດຮ
ູ້ າູ່ ງນະໂຍບາຍ ແລະ ແຜນການຈ ັດຕງປະຕິ
ູ່ ື ຂນ
ມາ.
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ຂອບເຂດການບລິການທ #4. ການສກສາ ແລະ ທັກສະຊວິດ.
ສະໜອງການເຂົູ້າເຖິງ ການສກສາ ໃນລະບ ົບ ແລະ ນອກລະບ ົບ.
ຄວາມຈາເປັນ ດາູ້ ນການສກສາ ແລະ ທັກສະຊວິດ
ຜູຖ
ື ຄາູ້ ມະນຸດຫາຍຄ ົນ ມການສກສາຕາູ່ ແລະ ຂາດທັກສະການອາູ່ ນອອກຂຽນເປັນ ແລະ ການນ ັບເລກ. ໂດຍ
ູ້ ກ
ສະເພາະແມນ
ູ່ ກລະນເດັກນອ
ູ້ ຍຖືກຄາູ້ ມະນຸດ, ບາງຄ ົນບູ່ ເຄຍເຂົູ້າໂຮງຮຽນເລຍ. ຫາຍຄ ົນອອກໂຮງຮຽນໃນເວລາ
ຍາູ້ ຍຖິູ່ ນຖານ ແລະ ຕູ່ ມາຖືກຄາູ້ ມະນຸດ. ເຖິງແນວໃດກູ່ ຕາມ, ການຂາດການສກສາ ກູ່ ຍ ັງແມນບ
ື
ູ່ ັນຫາ ຂອງຜູຖ
ູ້ ກ
ຄາູ້ ມະນຸດທູ່ ເປັນຜູໃູ້ ຫຍ,ູ່ ຫາຍຄ ົນບູ່ ໄດເູ້ ຂົູ້າໂຮງຮຽນ ຫື ຮຽນຈ ົບພຽງແຕຊ
ັ ູ້
ົມ. ຜູຖ
ື ຄາູ້ ມະນຸດບາງຄ ົນ ບູ່ ມ
ູ່ ນປະຖ
ູ້ ກ
ການສກສາ ພທູ່ ຈະໄດຮ
ື ຄາູ້
ູ້ ັບການຝກອ ົບຮ ົມ, ມວຽກເຮັດງານທາ ຫື ເຮັດທຸລະກິດນອ
ູ້ ຍໆ. ມຫາຍກລະນ, ຜູຖ
ູ້ ກ
ມະນຸດ ບູ່ ສາມາດເຂົູ້າຮ ັບການຝກອ ົບຮ ົມດາູ້ ນການຊາູ່ ງ ຍອ
ູ້ ນເຂົາເຈົາູ້ ບູ່ ສາມາດອາູ່ ນອອກຂຽນເປັນ ຫື ນ ັບເລກ
ໄດ.ູ້ ບາງກລະນ, ບ ັນຫາການອາູ່ ນອອກຂຽນເປັນ ບູ່ ໄດຖ
ື ເອົ າໃຈໃສ ູ່ ໃນໂຄງການເພືູ່ ອການຊວ
ູ້ ກ
ູ່ ຍເຫືອ, ລວມທັງ
ການໃຫໂູ້ ອກາດເຂົາເຈົາູ້ ດາູ້ ນເສດຖະກິດ.
ຜູຖ
ື ຄາູ້ ມະນຸດ ມຄວາມຈາເປັນໃນການເຂົູ້າເຖິງໂຄງການ ແລະ ແຜນງານດາູ້ ນການສກສາຫາຍອ ັນ. ເຊິູ່ ງລວມ
ູ້ ກ
ເຖິງການສກສາໃນລະບ ົບ, ນອກລະບ ົບ ແລະ ບູ່ ເປັນທາງການ. ການສກສາໃນລະບ ົບ ໝາຍເຖິງສະຖາບ ັນການ
ສກສາ ທູ່ ໂດຍທົູ່ ວໄປແລວ
ູ້ ສອນໂດຍອາຈານທູ່ ມໃບປະກາດ ຮ ັບຮອງໂດຍລ ັດຖະບານ ຫື ບລິຫານໂດຍພາກ
ລ ັດ,

ສອນຕາມປູ້ ມແບບຮຽນຕາູ່ ງໆ.

ການຈ ັດຕງໂຄງການຮຽນ
ັ ູ້

ການສກສານອກລະບ ົບ

ຫ ັງຊູ່ວົ ໂມງຮຽນຂອງພາກລ ັດ,

ໝາຍເຖິງ

ການສກສາທູ່ ເກດຈາກການ

ມການສອນຢູຕ
ູ່ າມສະໂມສອນຂອງຊຸມຊ ົນເປັນຫ ັກ.

ູ້ ນ ທູ່
ການສກສານອກລະບ ົບ ຕາມທາມະດາແມນ
ູ່ ບູ່ ມລະດ ັບຂອງການສກສາ; ບູ່ ມໃບປະກາດ ຫື ບູ່ ມໃບຢັງຢື
ກຽູ່ ວຂອ
ື າູ່ ມການຈ ັດຕງດ
ັ ູ້ ກວາູ່ ການສກສາແບບບູ່ ເປັນທາງການ. ການສກສາ
ູ້ ງກ ັບການສກສາໃນລະບ ົບ, ແຕຖ
ູ່ ວ
ແບບບູ່ ເປັນທາງການ ບາງເທືູ່ ອໝາຍເຖິງ “ການຮຽນໂດຍຜາູ່ ນປະສ ົບການ” ແລະບູ່ ມປູ້ ມແບບຮຽນແນນ
ູ່ ອນ. ຍ ົກ
ຕ ົວຢາູ່ ງ ການພ ົບກ ັບຜູຮ
ູ້ ູູ້ ຫື ການລ ົມກ ັບໝູຄ
ູ່ ູູ່ ຢູອ
ູ່ ົງການທອ
ູ້ ງຖິູ່ ນ.
ຜູຖ
ື ຄາູ້ ມະນຸດບາງຄ ົນ ຂາດທັກສະຊວິດພືູ້ນຖານ, ທູ່ ສາຄ ັນໃນການຊວ
ູ້ ກ
ູ່ ຍຊວິດເຂົາເຈົາູ້ ໄດ ູ້ ໃນເວລາອອກມາຈາກ
ການຖືກຄາູ້ ມະນຸດ, ປະສ ົບຜ ົນສາເລັ ດ, ແລະ ມຜ ົນເປັນບວກໃນເວລາກ ັບຄືນສູຄ
ູ່ ອບຄ ົວ ແລະ ສ ັງຄ ົມຕະຫອດ
ໄລຍະຫາຍປ. ສິູ່ ງເຫູ່ ົ ານ ູ້ ສາຄ ັນຫາຍໃນກຸມ
ູ່ ຄ ົນທູ່ ຖືກຄາູ້ ມະນຸດແຕຕ
ູ່ ອນອາຍຸຍ ັງນອ
ູ້ ຍ ແລະ ຍ ັງເປັນຊາວໜຸມ
ູ່ .
ຜູຖ
ື ຄາູ້ ມະນຸດເດັກນອ
ູ້ ກ
ູ້ ຍ ແລະ ຊາວໜຸມ
ູ່ ຫາຍຄ ົນທູ່ ໃຫສ
ູ້ າພາດ ໃນການສາຫວດນ ູ້ ມຄວາມທຸກທລະມານ ຈາກ
ການຂາດຄວາມໝນໃຈ
ແລະ ມຄວາມນ ັບຖືຕ ົວເອງຕາູ່ ; ການຮຽນທັກສະພືູ້ນຖານຊວິດ ແມນຂ
ັ ູ້
ູ່ ົງເຂດໜູ່ ງທູ່ ເໝ
າະສ ົມ, ບາງເທືູ່ ອກະທັນຫ ັນ, ຖາູ້ ໃນກລະນຈາເປັນ ຕອ
ູ້ ງມການຕອບໂຕບ
ູ້ ັນຫາແບບຮບດວ
ູ່ ນ. ການບລິການແບບ
ນ ູ້ ຈາເປັນຕອ
ື ຄາູ້ ມະນຸດ ແລະ ຜູທ
ູ້ ງມໄວໂູ້ ລດ ສາລ ັບຜູຖ
ູ້ ກ
ູ້ ູ່ ດອ
ູ້ ຍໂອກາດ ເພືູ່ ອເປັນການປອ
ູ້ ງກ ັນ (ແລະ ການ
ປກສາຫາລື ກ ັບເດັກນອ
ູ້ ຍທຸກຄ ົນ ຜາູ່ ນການສກສາໃນລະບ ົບ). ກ ົດໝາຍສາກ ົນດາູ້ ນສິດທິມະນຸດ ໄດລ
ູ້ ະບຸວາູ່
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ການສກສາແມນພື
ູ່ ູ້ນຖານດາູ້ ນສິດທິມະນຸດ ແລະ ແມນພື
ູ່ ູ້ນຖານສາລ ັບ ການປະຕິບ ັດຕ ົວຈິງດາູ້ ນສິດທິມະນຸດທຸກ
ດາູ້ ນ.30
ູ້ ນະນາພິເສດສາລ ັບເດັກນອ
*ຂແ
ູ້ ຍ. ການສກສາ ແລະ ທັກສະຊວິດ ແມນມ
ູ່ ຄວາມສາຄ ັນທູ່ ສຸດ ໃນການສູ່ງົ ກ ັບ
ຄືນສູສ
ູ່ ັງຄ ົມຂອງເດັກນອ
ູ້ ຍ

ແລະຊາວໜຸມ
ູ່ ທູ່ ຖືກຄາູ້ ມະນຸດ.

ການເຮັດວຽກເພືູ່ ອສູ່ງົ ເດັກນອ
ູ້ ຍຖືກຄາູ້ ມະນຸດກ ັບໄປ

ເຂົູ້າໂຮງຮຽນແມນສ
ການຄາູ້ ມະນຸດ ແຕ ູ່ ຍ ັງເພືູ່ອໃຫແ
ົູ້
ູ່ າຄ ັນ ບູ່ ພຽງແຕຊ
ູ່ ວ
ູ່ ຍເຫືອເຂົາເຈົາູ້ ໃຫຫ
ູ້ ຸ ດພນອອກຈາກ
ູ້ ນ ູ່
ໃຈວາູ່ ເຂົາເຈົາູ້ ມສິດໃນການສກສາ.

ສາລ ັບເດັກນອ
ູ້ ຍຜູທ
ູ້ ູ່ ໄດຮ
ູ້ ັບການຊວ
ູ່ ຍເຫືອຢູຕ
ູ່ າູ່ ງປະເທດແມນສ
ູ່ າຄ ັນ

ຍອ
ູ້ ນ

ການສກສາຢູຕ
ູ່ າູ່ ງປະເທດ ຖືກກ ັບແຜນງານການສູ່ງົ ກ ັບຄືນສູສ
ູ່ ັງຄ ົມ ໄລຍະຍາວຂອງເຂົາເຈົາູ້ – ບູ່ ວາູ່ ເຂົາເຈົາູ້ ຈະ
ຢູຕ
ູ່ າູ່ ງປະເທດ ຫື ກ ັບຄືນບາູ້ ນເກດເມືອງນອນກູ່ ຕາມ. ແຜນການຮຽນໜ ັງສືຂອງແຕລ
ູ່ ະຄ ົນ ຄວນຈະໄດກ
ູ້ ະກຽມ
ໄວ ູ້ ແລະ ເດັກນອ
ູ້ ຍຄວນຈະໄດຮ
ູ້ ັບ ທັງການສະໜ ັບສະໜູນ ດາູ້ ນການຮຽນເປັນພາສາທສອງ ແລະ ການເຂົູ້າ
ເຖິງການສກສາ ທູ່ ເປັນພາສາແມຂອງເຂົ
າເຈົາູ້ ເພືູ່ ອຮ ັກສາເອກະລ ັກ ດາູ້ ນວ ັດທະນະທາຂອງເຂົາເຈົາູ້ .31 ສາລ ັບຜູູ້
ູ່
ທູ່ ກ ັບຄືນບາູ້ ນເກດເມືອງນອນ,

ການສກສາຄວນຈະໄປຄຽງຄູກ
ູ່ ັບ

ແບບຮຽນຈາກບາູ້ ນເກດເມືອງນອນຂອງ

ເຂົາເຈົາູ້ .
ເວົູ້າແບບນ,ູ້ ແຕສ
ູ່ າລ ັບເດັກນອ
ູ້ ຍຖືກຄາູ້ ມະນຸດບາງຄ ົນ ການກ ັບໄປເຂົູ້າໂຮງຮຽນຄືນ ບູ່ ແມນສິູ່
ູ່ ງເຂົາເລືອກ ຫື ບູ່
ມໃຫເູ້ ລືອກ. ບາງຄ ົນອາດຮູສ
ູ້ ກວາູ່ ເຂົາເຈົາູ້ ອາຍຸຫາຍເກນໄປ ທູ່ ຈະໄປເຂົູ້າຮຽນໃນລະບ ົບ.

ແຕເູ່ ຂົາເຈົາູ້ ຈາເປັນ

ຕອ
ູ້ ງໄດຮ
ູ້ ັບການສກສາ – ຢາູ່ ງໜອ
ູ້ ຍແມນ
ູ່ ໃຫສ
ູ້ າມາດອາູ່ ນອອກຂຽນເປັນ ແລະ ນ ັບເລກໄດ.ູ້ ການສກສານອກ
ລະບ ົບ ເປັນທາງເລືອກທູ່ ຄວນມໄວ,ູ້ ໂດຍສະເພາະຢູໃູ່ ນຂນທ
ັ ູ້ ອ
ູ້ ງຖິູ່ ນ, ເພືູ່ ອໃຫແ
ູ້ ທດ

ເໝາະກ ັບຄວາມຈາເປັນ

ຂອງເຂົາເຈົາູ້ . ເພືູ່ ອເຫັ ນໄດກ
ັ າເປັນຕອ
ູ້ ານພ ັດທະນາ ໃຫເູ້ ຕັ ມຄວາມສາມາດຂອງເດັກນອ
ູ້ ຍ, ມນຈ
ູ້ ງໄດກ
ູ້ ະກຽມ
ໂອກາດດາູ້ ນການສກສາ ທູ່ ຫາກຫາຍ ທັງແບບໃນລະບ ົບ ແລະ ນອກລະບ ົບໄວ.ູ້ ໃນຂະນະທູ່ ການເຂົູ້າໂຮງຮຽນ
ຄືນ ຄວນຈະເປັນຈຸດປະສ ົງຫ ັກອ ັນໜູ່ ງ ສາລ ັບເດັກນອ
ູ້ ຍ ແລະ ຊາວໜຸມ
ູ່ ທູ່ ຖືກຄາູ້ ມະນຸດທຸກຄ ົນ, ມ ັນອາດຈະບູ່ ເ
ໝາະສ ົມກ ັບທຸກກລະນ. ຖາູ້ ເປັນເຊັູ່ ນນ,ູ້ ທາງເລືອກສາລ ັບການສກສາຄວນຈະມໄວ.ູ້ ທັກສະຊວິດ ກູ່ ແມນຄວາມ
ູ່
ສາຄ ັນອ ັນໜູ່ ງ ຂອງໂອກາດໃນດາູ້ ນການສກສາ ສາລ ັບເດັກນອ
ື ຄາູ້ ມະນຸດທຸກຄ ົນ.
ູ້ ຍຜູຖ
ູ້ ກ
ກ ົດໝາຍວາູ່ ດວ
ູ້ ຍສິດທິເດັກສາກ ົນ ໄດລ
ູ້ ະບຸກຽູ່ ວກ ັບ ສິດທິຂອງເດັກນອ
ູ້ ຍ ດາູ້ ນການສກສາ ຢູມ
ູ່ າດຕາທ 28. ກ ົດ
ໝາຍນ ູ້ ໄດລ
ູ້ ະບຸວາູ່ ລ ັດຖະບານຂອງທຸກປະເທດ ເດັກນອ
ູ້ ຍທຸກຄ ົນຈະຕອ
ູ້ ງໄດເູ້ ຂົູ້າຮຽນລະດ ັບປະຖ ົມ ໂດຍບູ່
ູ້ ນ
ເສຍຄາູ່ ຮຽນ ແລະ ຕອ
ູ ແລະ ຄາແນະນາດາູ້ ນການຮຽນວິຊາຊບ ມໄວສ
ູ້ ງເຮັດໃຫກ
ູ້ ານສກສາ ແລະ ຂມ
ູ້ າລ ັບ
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ສິດທິໃນການສກສາແມນໄດ
ລ
ູ່
ູ້ ະບຸໄວໃູ້ ນສ ົນທິສ ັນຍາສາກ ົນເປັນຈານວນຫາຍ ແລະ ໃນບ ົດຕາູ່ ງໆ ແລະໄດຮ
ູ້ ັບການຢືນຢັນທງັ ໃນການຜູກ

ມ ັດຕາມກ ົດໝາຍ ແລະ ທງັ ບູ່ ຜູກມ ັດທາງກ ົດໝາຍ. ຕ ົວຢາູ່ ງ, ເບິູ່ ງໃນມາດຕາທ 28 ຂອງຄະນະກາມະການສະຫະປະຊາຊາດກຽູ່ ວກ ັບ
ສິດທິທາງເສດຖະກິດ, ສ ັງຄ ົມ ແລະ ວ ັດທະນະທາ (CESCR) CRC ແລະ ໄດກ
ູ້ າູ່ ວວາູ່ ສິດທິໃນການສກສາແມນ
ູ່ "ມຄວາມສາຄ ັນໂດຍ
ບູ່ ສາມາດແຍກອອກຈາກກ ັນ ແລະ ມການເພິູ່ ງພາອາໄສກ ັນ ຂອງສິດທິມະນຸດທ ັງໝດ
ົ " ຂອງອ ົງການ UNESCO (2014) ສິດທິໃນການ
ສກສາ: ກ ົດໝາຍວາູ່ ດວ
ູ້ ຍຄາແນະນາໃນການທ ົບທວນຄືນນະໂຍບາຍ. ປະເທດຝຣງູ່ ັ : ອ ົງການສະຫະປະຊາຊາດເພືູ່ອການສກສາ,
ວິທະຍາສາດ ແລະ ວ ັດທະນະທາ. ສາມາດອອນລາຍໄດທ
ູ້ ູ່ http://unesdoc.unesco.org/images/0022/002284/228491e.pdf.
31SCEP

(2009) ບ ົດຄວາມກຽູ່ ວກ ັບຕ ົວຢາູ່ ງທູ່ ດ,4th Revised Edition, section D 8.3.
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ເດັກນອ
ູ້ ຍທຸກຄ ົນ. ມາດຕາທ 28 ຍ ັງໄດລ
ູ້ ະບຸວາູ່ ລ ັດຖະບານຂອງທຸກປະເທດ ຕອ
ູ້ ງເຮັດໃຫກ
ູ້ ານສກສາລະດ ັບ

ສູງ ມໄວສ
ູ້ າລ ັບທຸກຄ ົນ, ເປັນນະໂຍບາຍສາຄ ັນ ສາລ ັບຊາວໜຸມ
ູ່ ທູ່ ຖືກຄາູ້ ມະນຸດ ທູ່ ອາດຕອ
ູ້ ງການການສກສາລະ
ດ ັບສູງ ເພືູ່ ອຄວາມໜນຄ
ັ ູ້ ົງໃນອະນາຄ ົດຂອງເຂົາເຈົາູ້ ເພືູ່ ອການມວຽກເຮັດງານທາ ທູ່ ຖາວອນ ແລະ ພໃຈ.

ສິູ່ ງທາູ້ ທາຍໃນການສະໜອງການສກສາ ແລະທັກສະຊວິດໃຫຜ
ື ຄາູ້ ມະນຸດ
ູ້ ຖ
ູ້ ູ ກ
ຜູຖ
ື ຄາູ້ ມະນຸດຫາຍຄ ົນຖືກການ ົດວາູ່ ການສກສາແມນມ
ູ້ ກ
ູ່ ຄວາມຈາເປັນ
ດາູ້ ນການຊວ
ື , ທັງສາລ ັບເຂົາເຈົາູ້ ແລະ ຄອບຄ ົວຂອງເຂົາເຈົາູ້ .
ູ່ ຍເຫອ
ການເຂົູ້າເຖິງການສກສາ

ແມນມ
ູ່ ເຫດຜ ົນ

ສາລ ັບຜູຖ
ື ຄາູ້ ມະນຸດ
ູ້ ກ

ທັງກອນ
ູ່ ແລະ ພາຍຫ ັງຖືກຄາູ້ ມະນຸດ. ໃນຕ ົວຢາູ່ ງຫາຍອ ັນເຊັູ່ ນ, ຜູູ້
ຖືກຄາູ້ ມະນຸດ ຍາູ້ ຍຖິູ່ ນຖານເພືູ່ ອໄປຫາເງິນຄາູ່ ຮຽນ ສາລ ັບລູກ ຫານ
ຂອງເຂົາເຈົາູ້ .
ງ

ແລະຫາຍຄ ົນກູ່ ໄດເູ້ ວົູ້າຈະແຈງວ
ູ້ າູ່ ການສກສາແມນໜ
ູ່ ູ່

ໃນຄວາມຈາເປັນທາອິດ

ກາປູເຈຍຄ ົນໜູ່ ງ
ຍາູ້ ຍຖິູ່ ນຖານ

ຫ ັງຈາກກ ັບຄືນສູສ
ູ່ ັງຄ ົມ.

ຖືກຄາູ້ ມະນຸດ

“ຂອ
ູ ສາວກ ົກ ຂອງຂອ
ູ້ ຍຢາກໃຫລ
ູ້ ກ
ູ້ ຍໄດ ູ້
ຮຽນຕູ່ . ຂອ
ູ້ ຍຢາກໃຫອ
ູ້ ົງການຊວ
ູ່ ຍເຫືອ
ຊວ
ູ່ ຍໃຫລ
ູ້ າວໄດຮ
ູ້ ຽນຕູ່ ”

(ຊາຍກາປູເຈຍ, ຖືກຄູ້າມະນຸດລາວຖືກ
ບ ັງຄບ
ັ ໃຫູ້ຂາຍແຮງງານ)

ມຜູຊ
ູ້ າຍ

ລາວຖືກບ ັງຄ ັບໃຫຂ
ູ້ າຍແຮງງານ

ເພືູ່ ອໄປຫາເງິນຈາຍຄ
າູ່ ຮຽນໃຫລ
ູ ສາວ.
ູ່
ູ້ ກ

ໃນເວລາຖາມລາວວາູ່

ແມນການຊ
ວ
ູ່
ູ່ ຍເຫືອໃດ

ທູ່

ຈາເປັນສາລ ັບລາວ ພາຍຫ ັງຖືກຄາູ້ ມະນຸດ, ລາວຕອບວາູ່ ສິູ່ ງສາຄ ັນທູ່ ສຸດ ຂອງການຊວ
ກສາ
ູ່ ຍເຫືອ ແມນການສ
ູ່
ສາລ ັບລູກສາວຂອງລາວ: “ຂອ
ູ ສາວກ ົກໄດຮ
ູ້ ຍຢາກໃຫລ
ູ້ ກ
ູ້ ຽນຕູ່ . ຂອ
ູ້ ຍຢາກໃຫອ
ູ້ ົງການຊວ
ູ່ ຍເຫືອ ຊວ
ູ່ ຍໃຫລ
ູ້ າວໄດ ູ້
ຮຽນຕູ່ .”
ຕ ົວຢາູ່ ງທູ່ ດ: ໂອກາດທາງການສກສາ
ມເດັກນອ
ູ້ ຍຫວຽດນາມຄ ົນໜູ່ ງ

ຖືກຄາູ້ ມະນຸດ

ພາຍໃນປະເທດ

ລາວໄດຍ
ູ້ າູ້ ຍຖິູ່ ນຖານໄປຊອກຫາວຽກເຮັດ

ູ້ ຍຂອງ
ງານທາ ເພືູ່ ອແກໄູ້ ຂສະພາບເສດຖະກິດ ຂອງຄອບຄ ົວລາວ, ລວມທັງ ລາວຍ ັງຕອ
ູ້ ງໃຫແ
ູ້ ນໃູ່ ຈວາູ່ ເອືອ
ລາວ ສາມາດເຂົູ້າໂຮງຮຽນດໆໄດ.ູ້

ໃນເວລາໜອອກຈາກການຄາູ້ ມະນຸດແລວ
ູ້ , ອ ົງການຊວ
ູ່ ຍເຫືອ ໄດຊ
ູ້ ວ
ູ່ ຍໃຫ ູ້

ລາວໄດຮ
ໃຫມ
ູ້ ຽນຕູ່ ແລະ ໄດຊ
ູ້ ວ
ູ່ ຍພູ່ ແມລາວ
ູ່
ູ້ ກິດຈະກາທູ່ ສາມາດຫາເງິນໄດ ູ້ ເພືູ່ ອຊວ
ູ່ ຍເດັກຊາຍຄ ົນນນັ ູ້ ບູ່ ຕອ
ູ້ ງ
ຫາເງິນເຂົູ້າບາູ້ ນ. ອ ົງການຊວ
ູ່ ຍເຫືອ ຍ ັງໄດສ
ູ້ ະໜ ັບສະໜູນ ນອ
ູ້ ງສາວສອງຄ ົນຂອງລາວ ໃຫໄູ້ ດຮ
ູ້ ຽນໜ ັງສື ເພືູ່ ອ
ປອ
ູ້ ງກ ັນບູ່ ໃຫລ
ູ້ າວຕອ
ູ້ ງຫາເງິນ ເພືູ່ ອສູ່ງົ ນອ
ູ້ ງສາວສອງຄ ົນໄປໂຮງຮຽນ.
ແມຍິ
ື ກ ັກຂ ັງ
ູ່ ງມຽນມາຄ ົນໜູ່ ງ ຖືກຄາູ້ ມະນຸດໄປປະເທດຈນ ຖືກບ ັງຄ ັບໃຫແ
ູ້ ຕງູ່ ງານ ຕອນອາຍຸ 17 ປ ໄດຖ
ູ້ ກ
ເປັນເວລາ 7 ປ. ຕອນລາວກ ັບຄືນປະເທດມຽນມາ ລາວໄດຖ
ູ ພ ັກເຊົ າ ຍອ
ື ຊວ
ູ້ ກ
ູ່ ຍເຫືອ ໃຫໄູ້ ປຢູສ
ູ່ ນ
ູ້ ນພະນ ັກງານ
ສ ັງຄ ົມສ ົງເຄາະ

ບູ່ ສາມາດ ຊອກຫາພູ່ ແມ ູ່ ແລະ ພູ່ ນອ
ູ ພ ັກເຊົ າ ລາວໄດ ູ້
ູ້ ງຂອງລາວກູ່ ບູ່ ຍອມຮ ັບລາວ. ຢູສ
ູ່ ນ

ູ້ າກອ
ຮຽນທັກສະຊວິດ ເພືູ່ ອເປັນສວ
ູ່ ນສາຄ ັນ ໃນເວລາກ ັບຄືນສູສ
ູ່ ັງຄ ົມ, ເພາະລາວບູ່ ເຄຍຮຽນແບບນມ
ູ່ ນໃນຊວິດ.
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ມາດຕາ 28 (a) ແລະ ມາດຕາ 28(e) ຂອງ ສ ົນທິສ ັນຍາວາູ່ ດວ
ູ້ ຍສິດທິເດັກ CRC.
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ທັກສະສາຄ ັນມ: ການສະຫຸ ບບ ັນຊ, ການທອ
ູ້ ນເງິນ, ການເປດທະນາຄານ ແລະ ການຊອກວຽກເຮັດງານທາ
ແນວໃດ.
ເດັກນອ
ູ້ ຍຜູຊ
ູ້ າຍຄ ົນຫວຽດນາມຄ ົນໜູ່ ງ, ຖືກຄາູ້ ມະນຸດພາຍໃນປະເທດ ຖືກບ ັງຄ ັບໃຫຂ
ູ້ າຍແຮງງານ, ໄດຮ
ູ້ ັບການ
ຊວ
ັ ູ້
ົນ ທູ່ ເຮັດວຽກກ ັບເດັກນອ
ູ່ ຍເຫືອໃຫກ
ູ້ ັບໄປຮຽນຕູ່ ໃນທອ
ູ້ ງຖິູ່ ນຂອງລາວ ໂດຍອ ົງການຈ ັດຕງສາກ
ູ້ ຍທູ່ ຖືກຂູດ
ຮດ. ພະນ ັກງານຂອງອ ົງການດງູ່ ັ ກາູ່ ວ ໄດເູ້ ຮັດວຽກປະສານ ກ ັບພະນ ັກງານ ຂອງໂຮງຮຽນລວ
ູ່ ງໜາູ້ ເພືູ່ ອ
ກະກຽມນະໂຍບາຍ ກ ັບຄືນໄປຮຽນຕູ່ ຂອງລາວ. ອ ົງການດງູ່ ັ ກາູ່ ວ ຍ ັງໄດສ
ູ້ ະໜອງການສະໜ ັບສະໜູນ ຄາູ່ ໃຊ ູ້
ຈາຍອືູ່
ນໆ ທູ່ ກຽູ່ ວຂອ
ູ່
ູ້ ງກ ັບການເຂົູ້າໂຮງຮຽນຂອງລາວ ເຊັູ່ ນ: ຄາູ່ ຮຽນ, ອຸປະກອນການຮຽນ, ເຄືູ່ ອງໄປໂຮງຮຽນ,
ປູ້ ມ ແລະ ຊຸດນ ັກຮຽນ.
ບາງສິູ່ ງທາູ້ ທາຍ ຂອງການເຂົູ້າເຖິງໂອກາດ ທາງການສກສາ ແລະ ໂຄງການສາູ້ ງທັກສະຊວິດ:
1. ໂອກາດທູ່ ຈາກ ັດດາູ້ ນການສກສາຢູນ
ູ່ ອກໂຄງການສູນພ ັກອາໄສ
2. ສິູ່ ງກດຂວາງດາູ້ ນເອກະສານ ໃນການກ ັບໄປຮຽນຕູ່
3. ຂາດງ ົບປະມານ ທູ່ ກຽູ່ ວຂອ
ູ້ ງກ ັບການສກສາ
4. ສຸມໃສໂູ່ ຮງຮຽນວິຊາຊບ ຫາຍກວ
ູ່ າການຮຽນໜ ັງສື
5. ຄວາມຫຍຸງູ້ ຍາກ ໃນການປັບຕ ົວໃຫເູ້ ຂົູ້າກ ັບສະພາບແວດລອ
ູ້ ມ ຂອງການສກສາ ໃນລະບ ົບ
6. ຂາດຮູບແບບການສກສາ ນອກລະບ ົບ ຫື ການສກສາບູ່ ເປັນທາງການ ຫື ຮູບແບບການສກສາອືູ່ ນໆ
1. ໂອກາດທູ່ ຈາກ ັດດາູ້ ນການສກສາ ນອກໂຄງການສູນພ ັກ
ອາໄສ. ທາງເລືອກສາລ ັບໂອກາດ ຂອງການສກສາ ສວ
ູ່ ນ
ໃຫຍແ
ູ່ ລວ
ູ້ ແມນມ
ູ່ ຄວາມຈາກ ັດ ໃນໂຄງການສູນພ ັກອາໄສ
ເພືູ່ ອຊວ
ູ່ ຍເຫືອເດັກນອ
ູ້ ຍ.

ຈານວນເດັກນອ
ູ້ ຍຖືກຄາູ້ ມະນຸດ

ແລະ ຄອບຄ ົວຂອງເຂົາເຈົາູ້ ຍອມຮ ັບການຊວ
ູ່ ຍເຫືອດາູ້ ນ
ການສກສາແມນສູ
ູ່ ງ

ຍອ
ູ້ ນເຮັດໃຫເູ້ ຂົາເຈົາູ້ ສາມາດເຂົູ້າເຖິງ

ການສກສາໄດ,ູ້ ເຊິູ່ ງທົູ່ ວໄປແລວ
ູ້ ເຂົາເຈົາູ້ ບູ່ ມ. ມໂຄງການ
ຊວ
ູ່ ຍເຫືອ ຫາຍບອ
ູ່ ນ ແລະ ພະນ ັກງານສ ັງຄ ົມສ ົງເຄາະ ຫື
ອານາດການປົກຄອງທອ
ູ້ ງຖິູ່ ນ
ບູ່ ສະໜ ັບ

ທູ່ ກຽູ່ ວຂອ
ູ້ ງກ ັບການສກສາ

ສະໜູນເດັກນອ
ູ້ ຍທູ່ ຖືກຄາູ້ ມະນຸດ ກ ັບໄປຮຽນຕູ່

ໃນເວລາເຂົາເຈົາູ້ ກ ັບຄືນຫາບາູ້ ນເກດເມືອງນອນ

ແລະ

ມການປູ່ຽນແປງຕະຫອດເວລາ.
ຜູຖ
ື ຄາູ້ ມະນຸດຮຽກຮອ
ູ້ ກ
ູ້ ງຮູບແບບການສກສາ ແລະ
ໂອກາດທູ່ ແຕກຕາູ່ ງກ ັນ ລວມທ ັງເວລາທູ່ ແຕກຕາູ່ ງ
ກ ັນໃນແຕລ
ູ່ ະໄລຍະຊວິດ ພາຍຫ ັງເຂົາເຈົາູ້ ຖືກຄາູ້
ມະນຸດ. ຜູຖ
ື ຄາູ້ ມະນຸດອາດຈະເຂົູ້າເຖິງການຮຽນໃນ
ູ້ ກ
ຫອ
ັ ູ້
ູ້ ງຮຽນ, ແລວ
ູ້ ຮຽນຕູ່ ພາກຄາູ່ ເພືູ່ ອໃຫຮ
ູ້ ຽນຈ ົບຊນ
ໃດໜືູ່ ງ. ເດັກນອ
ູ້ ຍ ແລະ ຊາວໜຸມ
ູ່ ທູ່ ຖືກຄາູ້ ມະນຸດ
ອາດຮຽກຮອ
ູ້ ງໃຫມ
ູ້ “ການຮຽນເພູ່ ມ”, ເພືູ່ ອເຮັດໃຫູ້
ເຂົາສາມາດກ ັບໄປຮຽນຕູ່ ໃຫທ
ູ້ ັນການສກສາໃນ
ລະບ ົບ. ການສກສາມຄວາມສາຄ ັນ ຕູ່ ການບລິການ
ສູ່ງົ ກ ັບຄືນສູສ
ູ່ ັງຄ ົມ ການສກສາຈາເປັນຕອ
ູ້ ງມການຕ
ລາຄາ ແລະ ຕລາຄາຄືນຕະຫອດເວລາ.

ຄອບຄ ົວຂອງເຂົາເຈົາູ້ .

2. ສິູ່ ງກດຂວາງດາູ້ ນບລິຫານ ໃນການກ ັບໄປຮຽນຄືນ. ຍ ັງມສິູ່ ງກດຂວາງ ດາູ້ ນການບລິຫານໃນການກ ັບໄປຮຽນຕູ່
, ສວ
າູ່ ງໆ. ການກ ັບໄປໂຮງຮຽນຄືນ ສວ
ັ ູ້
ູ່ ນຫາຍແລວ
ູ້ ແມນກ
ູ່ ຽູ່ ວຂອ
ູ້ ງກ ັບ ລະບຽບກ ົດໝາຍ ແລະ ຂນຕອນຕ
ູ່ ນ
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ຫາຍແມນແຜນງານ
ຊວ
ຫື
ູ່
ູ່ ຍເຫືອຂອງອ ົງການຊວ
ູ່ ຍເຫືອຕາູ່ ງໆ ຫາຍກວ
ູ່ າ ຈະແມນນະໂຍບາຍຂອງໂຮງຮຽນ
ູ່
ຂອງກະຊວງສກສາ. ບາງກລະນ ແມນ
ູ່ ກຽູ່ ວຂອ
ູ້ ງກ ັບ ວຽກຫາຍໂພດ, ເສຍເວລາຫາຍ, ມການຕູ່ ລອງ ຂອງຜູູ້
ສະ

ໜອງການຊວ
ູ່ ຍເຫືອ ແລະ/ຫື ຄອບຄ ົວ ຂອງເດັກນອ
ູ້ ຍຖືກຄາູ້ ມະນຸດ ໃນການເຂົູ້າເຖິງການສກສາ ໃນ

ລະບ ົບ.
3. ຂາດງ ົບປະມານ ທູ່ ກຽູ່ ວຂອ
ູ້ ງກ ັບການສກ. ເຖິງແມນມ
ູ່ ຄວາມເປັນໄປໄດ ູ້ ທູ່ ຈະກ ັບໄປຮຽນຄືນ, ເດັກນອ
ູ້ ຍຖືກຄາູ້
ມະນຸດ

ສວ
ນຮອນ
ູ່ ນຫາຍແລວ
ູ້ ແມນຂາດທ
ູ່

ູ່ ກຽູ່ ວຂອ
ໃນຄາູ່ ໃຊຈ
ູ້ າຍທ
ູ່
ູ້ ງກ ັບການເຂົູ້າຮຽນ

ນ ັກຮຽນ, ປູ້ ມ, ຄາູ່ ເດນທາງ ແລະ ອືູ່ ນໆ.

–

ເຊັູ່ ນ:

ເຄືູ່ ອງນຸງູ່

ຍອ
ງໝດ
ົ ນ,ູ້ ເລຍກາຍມາເປັນສິູ່ ງກດຂວາງ ຂອງ
ູ້ ນຄາູ່ ໃຊຈ
ູ້ າຍທັ
ູ່

ເດັກນອ
ູ້ ຍທູ່ ຖືກຄາູ້ ມະນຸດຫາຍຄ ົນ.
4. ສຸມໃສໂູ່ ຮງຮຽນວິຊາຊບ ຫາຍກວ
ູ່ າ ການຮຽນໜ ັງສື. ບາງກລະນ, ເດັກນອ
ູ້ ຍຖືກຄາູ້ ມະນຸດ ຖືກສູ່ງົ ໄປຮຽນ
ວິຊາຊບ ຫາຍກວ
ູ່ າເຂົູ້າໂຮງຮຽນໃນລະບ ົບ, ຍອ
ູ້ ນບູ່ ມການຕລາຄາພຽງພ ຫື ພິຈາລະນາເບິູ່ ງວາູ່ ທາງເລືອກທູ່ ສະ
ໜອງໃຫເູ້ ຂົາເຈົາູ້ ນ ູ້ ແມນສິູ່
ູ່ ງທູ່ ເຂົາເຈົາູ້ ຕອ
ູ້ ງການແທບ
ູ້ ູ່ , ແມນຈ
ູ່ າເປັນແທບ
ູ້ ູ່ ແລະ ເຂົາມຄວາມສາມາດເຮັດໄດແ
ູ້ ທູ້
ບູ່ . ເດັກນອ
ົ ຄວນສາມາດເຂົູ້າເຖິງການສກສາໃນລະບ ົບ. ບາງກລະນ
ູ້ ຍ ແລະ ຊາວໜຸມ
ູ່ ທູ່ ຖືກຄາູ້ ມະນຸດທັງໝດ
ຂອງຜູໃູ້ ຫຍ ູ່ ຖືກສະໜອງການຝກອ ົບຮ ົມດາູ້ ນວິຊາຊບ ແລະ ໂອກາດອືູ່ ນໆ ດາູ້ ນການສກສາ (ເຊັູ່ ນ: ການຮຽນ
ໃຫອ
ູ້ າູ່ ນອອກຂຽນໄດ ູ້ ຫື ໄລເູ່ ລກເປັນ) ສວ
ູ່ ນຫາຍແລວ
ູ້ ແມນຍ
ູ່ ັງຂາດເຂນຢູໃູ່ ນພາກພືູ້ນນ.ູ້
5. ຄວາມຫຍຸງູ້ ຍາກ ໃນການປັບຕ ົວໃຫເູ້ ຂົູ້າກ ັບ ສະພາບແວດລອ
ູ້ ມ ຂອງການສກສາ ຫ ັກຈາກການຖືກຄາູ້ ມະນຸດ.
ເດັກນອ
ູ້ ຍບາງຄ ົນ

ປະເຊນໜາູ້ ກ ັບຄວາມຫຍຸງູ້ ຍາກ

ໃນການກ ັບຄືນໄປຮຽນຕູ່

–

ເຊັູ່ ນ:

ການໄປຮຽນກ ັບໝູູ່

ເດັກນອ
ູ້ ຍທູ່ ມອາຍຸນອ
ູ້ ຍໂພດ ຫື ມຄວາມຫຍຸງູ້ ຍາກໃນການປັບຕ ົວ (ກ ັບແບບແຜນ) ສະພາບແວດລອ
ູ້ ມ ຂອງ
ໂຮງຮຽນ. ຍ ັງມບ ັນຫາກຽູ່ ວກ ັບ ການປະຕິບ ັດຕູ່ ເດັກນອ
ູ້ ຍ ໃນເວລາທູ່ ເຂົາເຈົາູ້ ກ ັບໄປຮຽນຄືນ. ເດັກນອ
ູ້ ຍບາງຄ ົນ
ໄດເູ້ ລົູ່ າວາູ່ ເຂົາເຈົາູ້ ຮູສ
ຍອ
ູ້ ກບູ່ ມວນ
ູ່
ູ້ ນເດັກນອ
ູ້ ຍຄ ົນອືູ່ນ. ບາງເທືູ່ ອກູ່ ຍອ
ູ້ ນການຂາດໂຮງຮຽນ ແລະ/ຫື ປະສ ົບ
ການຖືກຄາູ້ ມະນຸດຂອງເຂົາເຈົາູ້ .

ບາງກລະນ,

ຍອ
ູ້ ນເຂົາເຈົາູ້ ຮຽນບູ່ ທັນຄ ົນອືູ່ນໃນຫອ
ູ້ ງ

ເຊິູ່ ງມອາຍຸນອ
ູ້ ຍກວ
ູ່ າ

ເຂົາເຈົາູ້ ຫາຍ.
6. ຂາດຮູບແບບການສກສານອກລະບ ົບ ຫື ການສກສາບູ່ ເປັນທາງການ ຫື ຮູບແບບການສກສາ ແລະ ອືູ່ ນໆ.
ສາລ ັບເດັກນອ
ູ້ ຍຖືກຄາູ້ ມະນຸດບາງຄ ົນ,

ການກ ັບຄືນໄປເຂົູ້າໂຮງຮຽນ

ບູ່ ແມນທາງເລື
ອກ
ູ່

ຫື

ເປັນທາງເລືອກ.

ບາງຄ ົນຮູສ
ູ້ ກວ
ູ່ າ ເຂົາເຈົາູ້ ອາຍຸຫາຍເກນໄປ ທູ່ ຈະກ ັບຄືນໄປຮຽນໃນລະບ ົບ ແລະ ບູ່ ຕອ
ູ້ ງການຢາກໄປຮຽນ ກ ັບ
ເດັກນອ
ູ້ ຍທູ່ ເຂົາເຈົາູ້ ອາຍຸລູ່ ືນຫາຍປ. ແຕກ
ູ່ ານສກສາຮາູ່ ຮຽນ ຍ ັງແມນສິູ່
ູ່ ງຈາເປັນສາລ ັບເຂົາເຈົາູ້ . – ຢາູ່ ງໜອ
ູ້ ຍ ກູ່
ແມນການອ
າູ່ ນອອກຂຽນເປັນ ແລະ ສາມາດນ ັບເລກໄດ.ູ້ ເຖິງຈງູ່ ັ ໃດກູ່ ຕາມ ທາງເລືອກການສກສາ ແບບບູ່ ເປັນ
ູ່
ທາງການ ບາງເທືູ່ ອກູ່ ບູ່ ມ, ໂດຍສະເພາະແມນ
ັ ູ້ ອ
ູ່ ຢູຂ
ູ່ ນທ
ູ້ ງຖິູ່ ນ. ມເດັກນອ
ູ້ ຍຖືກຄາູ້ ມະນຸດຫາຍກວ
ູ່ າ ໜູ່ ງຄ ົນ ໄດ ູ້
ເລົູ່ າວາູ່ : ເຂົາເຈົາູ້ “ມອາຍຸຫາຍໂພດ” ສາລ ັບກ ັບໄປຮຽນຄືນ ແຕ ູ່ ບູ່ ມການ “ສອນເພູ່ ມ” ຫື ທາງເລືອກດາູ້ ນການ
ສກສານອກລະບ ົບ ຫື ການຝກອ ົບຮ ົມດາູ້ ນວິຊາຊບອືູ່ ນໆ. ຂາດການສະໜ ັບສະໜູນດາູ້ ນການຮຽນ (ເຊັູ່ ນ: “ການ
ສອນເພູ່ ມໃຫ”ູ້ ແລະ ສະໜ ັບສະໜູນຫອ
ື ຄາູ້ ມະນຸດຜູໃູ້ ຫຍ ູ່ ສວ
ູ້ ງຮຽນ). ຜູຖ
ູ້ ກ
ູ່ ນຫາຍແລວ
ູ້ ບູ່ ສາມາດເຂົູ້າເຖິງ ຮູບ
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ແບບໃໝໆ
ັ ູ້ ູ້ນຖານໄດ.ູ້ ໂດຍທົູ່ ວໄປແມນ
ູ່ ຂອງການສກສາ ທູ່ ສາູ້ ງໃຫເູ້ ຂົາເຈົາູ້ ຮຽນຈ ົບການສກສາຂນພື
ູ່ ໂຄງການ
ສກສາສາລ ັບຜູໃູ້ ຫຍແ
ູ່ ມນຍ
ູ່ ັງຂາດເຂນ, ເຊັູ່ ນ: ການຮຽນເພູ້ມໃນເວລາກາງຄືນ ຫື ຫອ
ູ້ ງການຕາມຄວາມຕອ
ູ້ ງການ.

ກລະນສກສາ: ບ ັນຫາຄວາມຈາເປັນດາູ້ ນການສກສາ ແລະ ທັກສະຊວິດ
ແມຍິ
ູ່ ງມຽນມາຄ ົນໜູ່ ງ ຖືກຄາູ້ ມະນຸດ ລາວຖືກບ ັງຄ ັບໃຫແ
ູ້ ຕງູ່ ງານ ບູ່ ສາມາດເຂົູ້າຮ ັບການຝກອ ົບຮ ົມຫຍ ັງເລຍ ໃນ
ເວລາກ ັບຄືນປະເທດ ຍອ
ູ້ ນລາວບູ່ ສາມາດອາູ່ ນອອກຂຽນໄດ ູ້ ແລະໄລເູ່ ລກບູ່ ໄດ ູ້ ເຊິູ່ ງແມນທັ
ູ່ ກສະຈາເປັນໃນການ
ເຂົູ້າຝກອ ົບຮ ົມ.
ເດັກນອ
ູ້ ຍຊາຍຄ ົນໜູ່ ງ ຖືກຄາູ້ ມະນຸດ ບ ັງຄ ັບໃຫຂ
ູ້ າຍແຮງງານຢູປ
ູ່ ະເທດຈນ, ໄດເູ້ ລົູ່ າໃຫຟ
ູ້ ງັ ເຖິງຄວາມຮູສ
ູ້ ກ ໃນ
ເວລາລາວຖືກຫອກ ໃຫຕ
ັ ຫຍ ັງຜິດປົກກະຕິເກດ
ູ້ ົກຢູໃູ່ ນສະພາບຖືກຄາູ້ ມະນຸດ. ລາວໄດເູ້ ວົູ້າວາູ່ : ລາວຄິດວາູ່ ມນມ
ູ້ ກ ັບລາວ ຍອ
ຂນ
ູ ພ ັກ
ູ້ ນລາວມປະສ ົບການອ ັນບູ່ ດສະເໝ ແລະ ກູ່ ພວມຖືກ “ຫອກອກ.” ຕູ່ ມາ, ໃນເວລາຢູສ
ູ່ ນ
ອາໄສ, ລາວໄດມ
ັ ູ້ ອ
ູ້ ຄວາມຂ ັດແຍງູ່ ກ ັບເດັກນອ
ູ້ ຍຊາຍຜູໜ
ູ້ ູ່ ງ ທູ່ ຢູທ
ູ່ ູ່ ນນກ
ູ່ ນໜາູ້ ລາວ ແລະລາວຕ ັດສິນໃຈໜອອກ
ຈາກສູນ ຍອ
ູ້ ນບູ່ ຮູວ
ູ້ າູ່ ຈະແກບ
ູ້ ັນຫາໄດແ
ູ້ ນວໃດ.
ເດັກນອ
ູ້ ຍຊາຍຜູໜ
ູ້ ູ່ ງ ຖືກຄາູ້ ມະນຸດໄປປະເທດໄທ ຖືກບ ັງຄ ັບໃຫຂ
ູ້ ທານຢູຕ
ູ່ າມຫ ົນທາງ, ລາວຕອ
ູ້ ງການຢາກຮຽນຕູ່
ໃນເວລາກ ັບຄືນປະເທດມຽນມາ. ແນວໃດກູ່ ຕາມ, ນາຍຄູເວົູ້າວາູ່ ລາວອາຍຸຫາຍໂພດ ທູ່ ຈະເຂົູ້າໂຮງຮຽນ. ໃນ
ເວລາດຽວກ ັນ ລາວພ ັດນອ
ູ້ ຍໂພດ ທູ່ ຈະເຂົູ້າຮຽນໃນໂຮງຮຽນວິຊາຊບ, ເຊິູ່ ງສາມາດເລູ່ ມໄດຕ
ູ້ ອນອາຍຸ 15 ຫື 16
ປ. ໃນເວລາຖືກສາພາດ, ລາວຍ ັງມຄວາມຫວ ັງ ທູ່ ຈະໄດເູ້ ຂົູ້າໂຮງຮຽນ, ແລະຮ ັບຮູວ
ູ້ າູ່ ການຮຽນໜ ັງສືແມນສິູ່
ູ່ ງ
ສາຄ ັນ ແລະຈາເປັນທູ່ ສຸດສາລ ັບລາວ, ແຕກ
ູ່ ູ່ ບູ່ ໄດຮ
ູ້ ຽນ. ການສາເລັ ດການສກສາໃນລະບ ົບ ມຄວາມສາຄ ັນ ແລະ
ມຜ ົນປະໂຫຍດ ສາລ ັບການສາູ້ ງຄວາມສາມາດ ໃນການໄດຮ
ູ້ ັບການຝກອ ົບຮ ົມວິຊາຊບຂອງລາວ.
ແມຍິ
ູ່ ງຫວຽດນາມຄ ົນໜູ່ ງ ຖືກຄາູ້ ມະນຸດ ລາວຖືກບ ັງຄ ັບໃຫຂ
ູ້ າຍບລິການຢູປ
ູ່ ະເທດ, ໄດເູ້ ລົູ່ າວາູ່ ລາວຕອ
ູ້ ງການ
ູ້ ູ້ ມ ແລະ ເຄືູ່ ອງຮຽນ ກູ່ ເລຍບູ່ ໄດ ູ້
ຢາກຮຽນຕູ່ ຫ ັງຈາກໜອອກມາຈາກສະພາບຖືກຄາູ້ ມະນຸດ ແຕລ
ູ່ າວບູ່ ມເງິນ ຊືປ
ເຂົູ້າໂຮງຮຽນ.
ແມຍິ
ົູ້ ົບວາູ່ ມ ັນຍາກທູ່ ຈະ
ູ່ ງຫວຽດນາມຄ ົນໜູ່ ງ ຖືກຄາູ້ ມະນຸດ ບ ັງຄ ັບໃຫຂ
ູ້ າຍແຮງງານ ພາຍໃນປະເທດ ໄດຄ
ູ້ ນພ
ກ ັບໄປເຂົູ້າໂຮງຮຽນຄືນ ພາຍຫ ັງຖືກຄາູ້ ມະນຸດ. ລາວຖືກຊວ
ັ ູ້
ົນ ແຕ ູ່
ູ່ ຍເຫືອໃຫໄູ້ ດຮ
ູ້ ຽນຕູ່ ໂດຍອ ົງການຈ ັດຕງສາກ
ູ້ ງຕນ,
ລາວປະເຊນບາງບ ັນຫາ ໃນເວລາເບືອ
ລາວຮູສ
ກ ັບເດັກນອ
ົູ້
ູ້ ກ “ບູ່ ມວນ”
ູ່
ູ້ ຍຄ ົນອືູ່ນ. ລາວປັບຕ ົວເຂົູ້າກ ັບ
ສະພາບແວດລອ
ູ້ ມ ຂອງໂຮງຮຽນຍາກ ແລະ ຮູສ
ູ້ ກບູ່ ເປັນສວ
ູ່ ນໜູ່ ງ ຂອງໝູຢ
ູ່ ໃູູ່ ນຫອ
ູ້ ງ. ແນວໃດກູ່ ຕາມ, ຫ ັງຈາກ
ູ້ ເລືູ້ອຍໆ ລາວມຄວາມໜນໃຈຫ
ູ້ ໃນເວລາຢູໂ
ນນສອງສາມເດື
ອນ, ສະຖານະການກູ່ ດຂນ
າຍຂນ
ັ ູ້
ັ ູ້
ູ່ ຮງຮຽນ.
ເດັກນອ
ູ້ ຍລາວຄ ົນໜູ່ ງ, ຖືກຄາູ້ ມະນຸດ ລາວຖືກບ ັງຄ ັບໃຫເູ້ ຮັດວຽກເປັນແມບ
ູ່ າູ້ ນຢູປ
ູ່ ະເທດໄທ, ລາວໄດກ
ູ້ ັບຄືນບາູ້ ນ
ເກດເມືອງນອນ ແລະ ຖືກສະເໜການຊວ
ູ . ລາວຍອມຮ ັບ ແລະ ໄດຮ
ູ່ ຍເຫືອໃຫພ
ູ້ ັກຢູສ
ູ່ ນ
ູ້ ັບການຊວ
ູ່ ຍເຫືອດາູ້ ນ
ການຝກອ ົບຮ ົມຫາຍຮູບແບບ ລວມທັງ ການແຕງູ່ ກິນ, ການຕາູ່ ຫູກ ແລະ ເຮັດເສມສວຍ. ໃນເວລາຖາມວາູ່
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ລາວມຄວາມຈາເປັນຕອ
ູ້ ງການຫຍ ັງ ສູ່ ງທູ່ ລາວຍ ັງບູ່ ທັນໄດຮ
ູ້ ັບແດ,ູ່ ລາວໄດອ
ູ້ ະທິບາຍວາູ່ ລາວຢາກຮຽນຕູ່ ຍອ
ູ້ ນ
ລາວຮຽນຈ ົບແຕຫ
ູ່ ອ
ູ້ ງປໜູ່ ງ. ເຖິງແນວໃດກູ່ ຕາມ, ລາວບູ່ ໄດຮ
ູ້ ັບການສະເໜ ໂດຍຜູສ
ູ້ ະໜອງການບລິການ ໃນ
ເວລາພ ັກຢູສ
ູ ແລະ ລາວບູ່ ຄິດວາູ່ ລາວຈະໄດຮ
ູ່ ນ
ູ້ ັບໂອກາດ ໄດຮ
ູ້ ັບການຊວ
ູ່ ຍເຫືອ.

ູ້ ວນພິຈາລະນາທູ່ ສາຄ ັນ ໃນການສະໜອງໂອກາດ ດາູ້ ນ
ລາຍການກາກວດລະອຽດ. ຂຄ
ການສກສາ ແລະ ທັກສະຊວິດ
ການປະຕິບ ັດໂຄງການ
 ສະໜອງທາງເລືອກ ດາູ້ ນການສກສາ ໃຫຜ
ື ຄາູ້ ມະນຸດທຸກຄ ົນ. ໂອກາດໃນການສກສາທູ່ ກວາູ້ ງຂວາງ
ູ້ ຖ
ູູ້ ກ
ຄວນມ ເຊັູ່ ນ: ການສກສາໃນລະບ ົບ, ນອກລະບ ົບ ແລະ ແບບບູ່ ເປັນທາງການ.

ໂອກາດຕາູ່ ງໆເຫູ່ ົ ານ ູ້ ຄວນຈະ

ມທັງຢູໃູ່ ນ ແລະ ນອກສູນພ ັກອາໄສ, ເພືູ່ ອເຮັດໃຫຜ
ື ຄາູ້ ມະນຸດ ເຂົູ້າເຖິງໂອກາດທາງການສກສາ ແລະ ທັກ
ູ້ ຖ
ູູ້ ກ
ສະຊວິດ ໃນທອ
ກູ່ ຕາມໃນການສູ່ງົ ກ ັບຄືນສູສ
ູ້ ງຖິູ່ ນຂອງເຂົາເຈົາູ້ ບູ່ ວາູ່ ຈະແມນໃນໄລຍະໃດ
ູ່
ູ່ ັງຄ ົມ. ສາລ ັບບາງ
ກລະນ, ຜູໃູ້ ຫຍ ູ່ ແລະ ເດັກນອ
ູ້ ຍ ຄວນຈະຖືກສະໜ ັບສະໜູນ ແລະ ໄດຮ
ູ້ ັບການຊຸກຍູຮ
ູ້ ຽນໃຫຈ
ູ້ ົບການສກສາໃນ
ລະບ ົບ.

 ວຽກງານກຽູ່ ວກ ັບ ການເຂົູ້າໂຮງຮຽນຄືນໄດ ູ້ ໃນທຸກໂອກາດ. ຄວນຈະມຄວາມພະຍາຍາມ ທຸກດາູ້ ນເພືູ່ ອສະ
ໜ ັບສະໜູນ ການກ ັບຄືນສູກ
ູ່ ານຮຽນໃນລະບ ົບ, ແລະ ຄວນກຽມໂຄງການຮຽນນອກລະບ ົບ ໄວນ
ູ້ າ.
ການບລິການ

ຄວນຈະສະເໜໂຄງການຮຽນ

ໃນຮູບແບບຕາູ່ ງໆນາ

ເພືູ່ ອເຮັດໃຫທ
ູ້ ງັ ເດັກນອ
ູ້ ຍ

ຜູສ
ູ້ ະໜອງ
ແລະຜູໃູ້ ຫຍ ູ່

ສາມາດກ ັບຄືນໄປເຂົູ້າຮຽນໃນລະບ ົບໄດ ູ້ – ເຊັູ່ ນ: ການຮຽນພາກຄາູ່ , ການຮຽນເຄິູ່ ງມືູ້ ແລະ ການຮຽນ ຕາມ
ູ້ າດຈະລວມເຖິງ ການສະໜອງ ການຮຽນໃນລະບ ົບໃຫ ູ້ ເດັກນອ
ຄວາມຕອ
ູ້ ງການ. ນອ
ູ້ ຍ ແລະ ຊາວໜຸມ
ູ່ ທູ່ ຖືກ
ຄາູ້ ມະນຸດ, ເພືູ່ ອສະ ໜອງຄວາມຈາເປັນຂນພື
ັ ູ້ ູ້ນຖານ ໃຫແ
ູ້ ກເູ່ ຂົາເຈົາູ້ ແລະ ອືູ່ ນໆ.

 ຕອ
ື ຄາູ້ ມະນຸດ ມທັກສະ ທູ່ ສາມາດອາູ່ ນ-ອອກຂຽນໄດ ູ້ ແລະ ນ ັບເລກເປັນ ເພືູ່ ອສະໜ ັບສະ
ູ້ ງແນໃູ່ ຈວາູ່ ຜູຖ
ູ້ ກ
ໜູນການຝກອ ົບຮ ົມດາູ້ ນວິຊາຊບ. ໂອກາດໃນການເຝິກອ ົບຮ ົມວິຊາຊບ ແມນມ
ູ່ ຄຸນຄາູ່ ໃນຂະບວນການສູ່ງົ ກ ັບຄືນ
ສູສ
ູ່ ັງຄ ົມ, ແລະບູ່ ຄວນປູ່ຽນແທນໂອກາດທາງການສກສາຕາູ່ ງໆ. ວຽກຫາຍອ ັນ ຈາເປັນຕອ
ູ້ ງຮູອ
ູ້ າູ່ ນອອກຂຽນໄດ ູ້
ແລະ ນ ັບເລກເປັນ, ເຊິູ່ ງຄວນຈະຖືກສະເໜໃຫເູ້ ປັນສວ
ູ່ ນໜູ່ ງຂອງ ການຝກອ ົບຮ ົມວິຊາຊບ, ບູ່ ວາູ່ ຈະມອາຍຸ ແລະ
ປະຫວ ັດການສກສາ ລະດ ັບໃດກູ່ ຕາມ. ໂຄງການເຊັູ່ ນນ ູ້ ຄວນຈະຖືກ ສະໜອງໃຫທ
ູ
ູ້ ງັ ໃນທອ
ູ້ ງຖິນ ແລະ ຢູສ
ູ່ ນ
ພ ັກອາໄສ.

81

 ສະໜອງໂຄງການທັກສະຊວິດ. ໂຄງການທູ່ ເໝາະສ ົມກ ັບເວລາ ແນໃສກ
ູ່ ານພ ັດທະນາທັກສະຊວິດ ຄວນຈະ
ສະໜອງແກຜ
ື ຄາູ້ ມະນຸດທຸກຄ ົນ (ທັງຜູໃູ້ ຫຍ ູ່ ແລະເດັກນອ
ູ່ ຖ
ູູ້ ກ
ູ້ ຍ) ເພືູ່ ອເຮັດໃຫເູ້ ຂົາເຈົາູ້ ສາມາດປະສ ົບຜ ົນສາເລັ ດ
ແລະ ມອະນາຄ ົດທູ່ ດ ໃນຄອບຄ ົວ ແລະ ທອ
ູ້ ງຖິູ່ ນຂອງເຂົາເຈົາູ້ ໄດ ູ້ ໃນໄລຍະຍາວ.

 ການສະໜ ັບສະໜູນ ດາູ້ ນຄາູ່ ໃຊຈູ້ າຍສ
າລ ັບການສກສາໃນລະບ ົບ. ສະໜອງການເດນທາງແບບບູ່ ເສຍຄາູ່ ໃຊ ູ້
ູ່
ຈາຍ
ຫື ສາມາດຈາຍໄດ
ູ່
ູ່
ູ້ ໃຫເູ້ ດັກນອ
ູ້ ຍ ແລະ ຊາວໜຸມ
ູ່ ຖືກຄາູ້ ມະນຸດ ຜູທ
ູ້ ູ່ ຕອ
ູ້ ງເດນທາງໄປໂຮງຮຽນ. ສະໜ ັບ
ສະໜູນອຸປະກອນການຮຽນ ເຊັູ່ ນ: ປູ້ ມ, ເຄືູ່ ອງນຸງູ່ ຫູ່ມ
າູ່ ງໆເຫູ່ ົ ານ ູ້
ົ , ອຸປະກອນການຮຽນ ແລະ ອືູ່ ນໆ. ຄາູ່ ໃຊຈ
ູ້ າຍຕ
ູ່
ຄວນຈະໃຫພ
ູ້ າກລ ັດ ເປັນຜູຮ
ູ້ ັບຜິດຊອບໃນໄລຍະຍາວ.

ເອົ າໃຈໃສພ
ູ່ ິເສດຕູ່ ເດັກນອ
ູ້ ຍ


 ຕອ
ູ້ ງໃຫແ
ູ້ ນໃູ່ ຈວາູ່ ເດັກນອ
ູ້ ຍຖືກຄາູ້ ມະນຸດ ມໂອກາດທາງການສກສາ. ຕອ
ູ້ ງໃຫແ
ູ້ ນໃູ່ ຈວາູ່ ເດັກນອ
ູ້ ຍທູ່ ຖືກຄາູ້
ມະນຸດທຸກຄ ົນ ໄດຮ
ົບ ຫື ນອກລະບ ົບ.
ູ້ ັບການສກສາ ຕາມທູ່ ເຂົາເຈົາູ້ ຕອ
ູ້ ງການ, ບູ່ ວາູ່ ຈະແມນໃນລະບ
ູ່

 ເຮັດວຽກກ ັບຄອບຄ ົວ ຫື ຜູປ
ົ ຄອງ ໃນການສະໜ ັບສະໜູນ ໃຫເູ້ ຂົາເຈົາູ້ ສາເລັ ດການສກສາໃນລະບ ົບ.
ູ້ ກ
ປະສານງານ ກ ັບເດັກນອ
ູ້ ຍຖືກຄາູ້ ມະນຸດ ແລະ ຄອບຄ ົວຂອງເຂົາເຈົາູ້ ກຽູ່ ວກ ັບຄວາມສາຄ ັນດາູ້ ນການສກສາ.
ເປັນຄ ົນກາງລະຫວາູ່ ງຄອບຄ ົວ ແລະ ສະເໜຊວ
ູ່ ຍເຫືອຄອບຄ ົວ ໃນການສາູ້ ງເຄືອຂາູ່ ຍ ການສະໜ ັບສະໜູນ
ຄອບຄ ົວ ຂອງເດັກນອ
ື ຕູ່ ຮຽນໜ ັງສື. ໃຫພ
ູ້ ຍ ແລະ ຊາວໜຸມ
ູ່ ທູ່ ຖືກຄາູ້ ມະນຸດ ໃຫສ
ູ້ ບ
ູ້ ິຈາລະນາກິດຈະກາສາູ້ ງ
ລາຍໄດນ
ູ້ າ ສາລ ັບຄອບຄ ົວ ເພືູ່ ອປູ້ອງກ ັນບູ່ ໃຫເູ້ ຂົາເຈົາູ້ ອອກໂຮງຮຽນ ຍອ
ູ້ ນມຄວາມຈາເປັນ ຕອ
ູ້ ງໄດຊ
ູ້ ອກເງິນ
ເຂົູ້າຄອບຄ ົວ.

ນະໂຍບາຍ/ການເຜຍແຜນ
ູ່ ະໂຍບາຍ

 ເວົູ້າເຖິງສິູ່ ງກດຂວາງກຽູ່ ວກ ັບ ເອກະສານສາລ ັບການກ ັບຄືນໄປຮຽນ. ພະນ ັງການສ ັງຄ ົມສ ົງເຄາະຄວນຈະເຮັດ
ວຽກກ ັບພະນ ັກງານພາກລ ັດ

ແລະ

ຢູໂ
ູ່ ຮງຮຽນໃຫເູ້ ໝາະສ ົມ

ເພືູ່ ອແກໄູ້ ຂບ ັນຫາສິູ່ງກດຂວາງດາູ້ ນເອກະສານ

ແລະ ຂນຕອນຕ
າູ່ ງໆ ໃນການລ ົງທະບຽນ ແລະ ການກ ັບໄປຮຽນຄືນ. ຕອ
ັ ູ້
ູ້ ງໃຫແ
ູ້ ນໃູ່ ຈວາູ່ ເດັກນອ
ູ້ ຍ ແລະ ຊາວ
ໜຸມ
ື ຄາູ້ ມະນຸດ
ູ່ ຜູຖ
ູ້ ກ

ສາມາດລ ົງທະບຽນຮຽນໜ ັງສືໄດ ູ້ ໂດຍການສະໜອງເອກະສານຕາູ່ ງໆ

ທູ່ ເຮັດໃຫເູ້ ຂົາເຈົາູ້

ສາມາດເຂົູ້າໂຮງຮຽນໄດ.ູ້

 ສະໜອງການສະໜ ັບສະໜູນ ໃຫເູ້ ດັກນອ
ູ້ ຍຖືກຄາູ້ ມະນຸດ ສາມາດປັບຕ ົວເຂົູ້າກ ັບໂຮງຮຽນໄດ.ູ້ ພ ັດທະນາ
ໂຄງການໃນໂຮງຮຽນໃນລະບ ົບ ເພືູ່ ອຊວ
ູ່ ຍເດັກນອ
ູ້ ຍ ແລະ ຊາວໜຸມ
ູ່ ຖືກຄາູ້ ມະນຸດ ເພືູ່ ອສາມາດປັບຕ ົວໃຫເູ້ ຂົູ້າ
ກ ັບສະພາບແວດລອ
ູ້ ມ ຂອງໂຮງຮຽນໃຫໄູ້ ດ.ູ້ ເຮັດວຽກກ ັບພະນ ັກງານ ແລະ ຄູອາຈານ ເພືູ່ ອເວົູ້າເຖິງ ຄວາມ
ຈາເປັນພິເສດຂອງຜູຖ
ື ເຄາະຮາູ້ ຍ ທູ່ ກ ັບຄືນໄປໂຮງຮຽນ (ເຊັູ່ ນ: ຄວາມພິການທາງສະໝອງ, ບ ັນຫາພດຕິກາ
ູ້ ກ
ແລະ ຄວາມພິການ ໃນການຮຽນຮູຕ
ົ .
ູ້ າູ່ ງໆ) ທັງບ ັນຫາທູ່ ເປັນຄວາມລ ັບທັງໝດ
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ເຜຍແຜນ
ູ່ ະໂຍບາຍ

ສາລ ັບໂອກາດທາງການສກສາ

ຮູບແບບອືູ່ ນໆ.

ການເຜຍແຜນ
ູ່ ະໂຍບາຍກຽູ່ ວກ ັບ

ໂຄງການດາູ້ ນການສກສາຮູບແບບອືູ່ ນໆ ທູ່ ເຮັດໃຫເູ້ ດັກນອ
–
ື
ູ້ ຍ ແລະ ຊາວໜຸມ
ູ່ ໄດກ
ູ້ ັບຄືນໄປຮຽນໜ ັງສືຄນ
ເຊັູ່ ນ: ຮຽນເພູ່ ມກາງຄືນ, ຮຽນເຄິູ່ ງມືູ້ ແລະ ຮຽນຕາມຄວາມຕອ
ູ້ ງການ. ໂຄງການຮູບແບບນ ູ້ ຄວນຈະມໄວ ູ້ ເພືູ່ ອ
ສະໜອງໂດຍພາກລ ັດ ຫື ຍອມຮ ັບໄດໂູ້ ດຍພາກລ ັດ.

 ເວົູ້າເຖິງການຈາແນກ ແລະ ຄວາມອາຍ ໃນໂຮງຮຽນ. ເຮັດວຽກກ ັບຄູອາຈານ ແລະ ພະນ ັກງານໃນໂຮງຮຽນ
ເພືູ່ ອລ ົບລາູ້ ງທຸກຮູບແບບ ຂອງການຈາແນກ ແລະ ສາູ້ ງຄວາມອ ັບອາຍໃຫແ
ູ້ ກ ູ່ ເດັກນອ
ູ້ ຍ ແລະ ຊາວໜຸມ
ູ່ ທູ່ ຖືກ
ຄາູ້ ມະນຸດ. ພ ັດທະນາໂຄງການຢູໃູ່ ນໂຮງຮຽນ ເພືູ່ ອການລ ົບລາູ້ ງການຈາແນກ, ການໃຊຄ
ູ້ ວາມຮຸນແຮງ, ການ
ສາູ້ ງຄວາມອ ັບອາຍໃນໝູເູ່ ພືູ່ ອນ ທົູ່ ວໄປ ລວມທັງເດັກນອ
ັ ູ້ າູ້ ນ
ູ້ ຍ ແລະ ຊາວໜຸມ
ູ່ ທູ່ ຖືກຄາູ້ ມະນຸດ. ພະແນກຈ ັດຕງດ
ູ້ ູ້ ເພືູ່ ອບູ່ ໃຫມ
ການສກສາ ຄວນຈະຄິດເຖິງຫ ົວຂນ
ູ້ ການທາຮາູ້ ຍຮາູ່ ງກາຍ ແລະ ຮອ
ູ້ ງດາູ່ ໃສ ູ່ ເດັກນອ
ູ້ ຍທູ່ ຖືກເຄາະ
ູ້ ໃນໂຮງຮຽນ.
ຮາູ້ ຍຈາກການຄາູ້ ມະນຸດ ແລະ ມມາດຕະການ ປອ
ິ ູ່ ົ ານເູ້ ກດຂນ
ູ້ ງກ ັນ ເພືູ່ ອບູ່ ໃຫສ
ູ້ ູ່ ງເຫ

 ເຝິກອ ົບຮ ົມໃຫພ
ູ້ ະນ ັກງານ ແລະ ຄູອາຈານ ໃນຫ ົວຂູ້ ການຄາູ້ ມະນຸດ ແລະ ຄວາມດອ
ູ້ ຍໂອກາດໃນສ ັງຄ ົມ.
ມສວ
ູ່ ນຮວ
ູ່ ມກ ັບຄູອາຈານໃນໂຮງຮຽນ ເພືູ່ ອສະໜ ັບສະໜູນ ການສູ່ງົ ກ ັບຄືນສູສ
ູ່ ັງຄ ົມ ຂອງເດັກນອ
ູ້ ຍ ແລະຊາວ
ູ້ ະອຽດອອ
ໜຸມ
ູ່ ທູ່ ຖືກຄາູ້ ມະນຸດ ໃນສະພາບແວດລອ
ູ້ ມຂອງໂຮງຮຽນ. ຝກອ ົບຮ ົມ ຫ ົວຂລ
ູ່ ນ ກ ັບພະນ ັກງານ ໃນ
ການເຮັດວຽກກ ັບເດັກນອ
ູ້ ຍ ແລະຊາວໜຸມ
ູ່ ຖືກຄາູ້ ມະນຸດ ແລະ ເດັກນອ
ູ້ ຍທູ່ ດອ
ູ້ ຍໂອກາດ ແລະ ສະໜອງທນ
ເພືູ່ ອສະໜ ັບສະໜູນການເຂົູ້າເຖິງ ການສກສາເດັກນອ
ູ້ ຍ ແລະຊາວໜຸມ
ູ່ ເຫູ່ ົ ານ ູ້ ໃຫປ
ູ້ ະສ ົບຜ ົນສາເລັ ດ. ຝກອ ົບຮ ົມ
ໃຫຄ
ູ າຈານ ວາູ່ ຈະເຮັດວຽກກ ັບນ ັກຮຽນ ທູ່ ຖືກຂູດຮດ, ຖືກທາຮາູ້ ຍ, ມຄວາມເຈັບປວດ ທູ່ ຮາູ້ ຍແຮງ ລວມທັງ
ູ້ ອ
ຈະສູ່ງົ ຕູ່ ຫາບອ
ູ່ ນເບິູ່ ງແຍງທູ່ ເໝາະສ ົມ ໄດແ
ູ້ ນວໃດ.

83

ຂອບເຂດການບລິການທ

#5.

ູ້ ແຂງ
ໂຄງການສາູ້ ງຄວາມເຂັມ

ດາູ້ ນ

ເສດຖະກິດ.
ູ້ ແຂງ ທາງດາູ້ ນເສດຖະກິດ.
ການສະໜັບສະໜູນ ສາູ້ ງຄວາມເຂັມ
ຄວາມຈາເປັນ ທາງດາູ້ ນເສດຖະກິດ ແລະມວິຊາອາຊບ
ູ້ ແຂງທາງດາູ້ ນເສດຖະກິດ – ເຊັູ່ ນ: ເລູ່ ມເຮັດວຽກ ຫື ເລູ່ ມທຸລະກິດ ຂະໜາດນອ
ການສາູ້ ງຄວາມເຂັມ
ູ້ ຍໆ –
ສວ
ັບພືູ້ນຖານຖືກການ ົດວາູ່ ມຄວາມຈາເປັນຕູ່ ຜູຖ
ື ຄາູ້ ມະນຸດ ພາຍຫ ັງຖືກຄາູ້ ມະນຸດ. ຜູຖ
ື ຄາູ້
ູ່ ນຫາຍ ແມນລະດ
ູ່
ູ້ ກ
ູ້ ກ
ມະນຸດ ມຄວາມຈາເປັນ ຢາກໄດວ
ູ້ ຽກເຮັດງານທາດວ
ູ່ ນ ແລະ ຢາກໄດເູ້ ງິນ ເພືູ່ ອສະໜ ັບສະໜູນເຂົາເຈົາູ້ ແລະ
ຄອບຄ ົວ ເພືູ່ ອແກໄູ້ ຂບ ັນຫາຫຍຸງູ້ ຍາກດາູ້ ນເສດຖະກິດ ທູ່ ມາຈາກການຖືກຄາູ້ ມະນຸດ.
ູ້ ງຕນ
ຜູຖ
ອ
ື ຄາູ້ ມະນຸດສວ
ິ ູ່
ົູ້ ຍອ
ູ້ ກ
ູ່ ນຫາຍ ຍາູ້ ຍຖູ່ ນຖານໃນເບື
ູ້ ນບ ັນຫາເສດຖະກິດ ແລະ ຄວາມຈາເປັນທາງບາູ້ ນ.
ໂດຍທົູ່ ວໄປແລວ
ູ້ ສະພາບເສດຖະກິດຂອງເຂົາເຈົາູ້ ບູ່ ໄດຮ
ູ້ ັບການປັບປຸງພາຍຫ ັງຖືກຄາູ້ ມະນຸດ ແລະ, ສວ
ູ່ ນຫາຍ
ູ້ຄນ
ແລວ
ື ໄດຍ
ູ້ , ແມນບ
ູ່ ູ່ ດກອ
ູ່ ນເກົູ່ າ. ບາງຄ ົນສາູ້ ງໜູ້ ຍອ
ູ້ ນການຍາູ້ ຍຖິູ່ ນຖານ ແລະ ບູ່ ສາມາດຈາຍໜ
ູ່
ູ້ ອ
ູ້ ນ ໃນທູ່
ສຸດເຂົາເຈົາູ້ ຖືກຄາູ້ ມະນຸດ. ຫາຍຄ ົນ ສາູ້ ງໜູ້ເພືູ່ ອຈາຍເປັ
ນຄາູ່ ກ ັບບາູ້ ນເກດເມືອງນອນ ຫື ເພືູ່ ອປົດປູ່ອຍຕ ົນເອງ
ູ່
ອອກຈາກະພາບຂອງການຖືກຄາູ້ ມະນຸດ. ຜູຖ
ື ຄາູ້ ມະນຸດຫາຍຄ ົນ ບູ່ ສາມາດຊອກວຽກເຮັດງານທາໄດ ູ້ ພາຍຫ ັງ
ູ້ ກ
ຖືກຄາູ້ ມະນຸດ ຍອ
ູ້ ນຄວາມເຈັບປວ
ູ່ ຍ ຫື ໄດຮ
ູ້ ັບບາດເຈັບ ຫື ບູ່ ສາມາດຊອກວຽກໄດ,ູ້

ແລະໝາຍຄວາມວາູ່ ບູ່

ສາມາດມລາຍໄດ,ູ້ ແລະສວ
ການມໜູ້ ສວ
ື
ູ່ ນຫາຍແລວ
ູ້ ເພູ້ມການສາູ້ ງໜູ້ອກ (ມໜູ້ຕູ່ ມ).
ູ່ ນຫາຍແລວ
ູ້ ແມນບ
ູ່ ັນຫາ
ໃຫຍ ູ່ ທູ່ ເຮັດໃຫຜ
ື ເຄາະຮາູ້ ຍ (ແລະຄອບຄ ົວຂອງເຂົາເຈົາູ້ ) ມຄວາມກ ົດດ ັນ. ດງູ່ ັ ນນ,
ັ ູ້ ບູ່ ແປກໃຈເລຍວາູ່ ທັງຜູູ້
ູ້ ຖ
ູູ້ ກ
ຖືກຄາູ້ ມະນຸດ ແລະ ຄອບຄ ົວຂອງເຂົາເຈົາູ້ ເຫັ ນວາູ່ ບ ັນຫາດາູ້ ນເສດຖະກິດ ແມນສິູ່
ູ່ ງທູ່ ກ ັງວ ົນທູ່ ສຸດ ແລະ ເປັນ
ປັດໃຈໜູ່ ງໃນການສູ່ງົ ກ ັບຄືນຫາສ ັງຄ ົມ.
ສາມາດມເຮັດວຽກເຮັດງານທາໄດ ູ້
ເສດຖະກິດດ

ສວ
ູ່ ນໃຫຍແ
ູ່ ລວ
ູ້ ແມນສິູ່
ູ່ ງທາອິດ

ມຜ ົນກ ັບຄວາມເປັນຕ ົວຂອງຕ ົວເອງ,

ູ້ .
ທູ່ ເຮັດໃຫກ
ູ້ ານປູ່ວຍທາງຈິດດຂນ

ມຄວາມໜນໃຈ
ັ ູ້

ແລະ

ສ ັງຄ ົມຍອມຮ ັບ.

ການມ

ໂອກາດທາງ

ເສດຖະກິດ ຄວນຈະໄປຄຽງຄູກ
ູ່ ັບ ການໃຫກ
ູ້ າລ ັງໃຈຕ ົນເອງ, ເຫັ ນຄວາມສາມາດ ແລະ ຮ ັບຮູຄ
ູ້ ວາມສ ົນໃຈ ຂອງ
33
ຕ ົນເອງ. ກ ົດໝາຍສາກ ົນດາູ້ ນສິດທິມະນຸດ ໄດລ
ູ້ ະບຸ ກຽູ່ ວກ ັບສິດທິໃນການເຮັດວຽກ.
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ຖະແຫງການກຽູ່ ວກ ັບສິດທິມະນຸດກາູ່ ວວາູ່ "ທຸກຄ ົນມສິດທິໃນການເຮັດວຽກ, ມທາງເລືອກຂອງການຈາູ້ ງງານ, ມຄວາມພຽງພແລະ

ສາມາດເລືອກສະພາບທູ່ ເອືູ້ອອານວຍໃນການເຮັດວຽກ ແລະ ມການປົກປູ້ອງແລະຕູ່ ຕາູ້ ນການຫວາູ່ ງງານ". ສ ັນຍາສາກ ົນກຽູ່ ວກ ັບສິດທິທາງ
ເສດຖະກິດ, ສ ັງຄ ົມ ແລະ ວ ັດທະນະທາ ຮ ັບຮູສ
ິ ທິໃນການເຮັດວຽກ ແລະ ລະບຸວາູ່ ປະກອບມ "ສິດທິຂອງທຸກຄ ົນທູ່ ຈະມໂອກາດໃນ
ູ້ ດ
ການດາລ ົງຊວິດຂອງຕ ົນ ໂດຍການມວຽກເຮັດງານທາທູ່ ເຂົາເຈົາູ້ ສາມາດເລືອກໄດ ູ້ ຫື ຍອມຮ ັບໄດ"ູ້ ແລະ ຮຽກຮອ
ູ້ ງໃຫໜ
ູ້ ວ
ູ່ ຍງານຈາກ
ພາກລ ັດເປັນຜູນ
ກປັກຮ ັກສາສິດທິດງູ່ ັ ກາູ່ ວນ,ູ້ ລວມທ ັງ ມການສະເໜດາູ້ ນວິຊາການ ແລະ ການແນະນາດາູ້ ນວິຊາ
ັ ູ້
ູ້ າພາຂນຕອນໃນການປົ
ຊບ ແລະ ແຜນງານການຝກອ ົບຮ ົມ. IHRIP and Forum-Asia (2000) "ສິດທິໃນການເຮັດວຽກແລະສິດທິໃນບອ
ູ່ ນເຮັດວຽກ",
ວ ົງວຽນກຽູ່ ວກ ັບສິດທິ: ທາງເສດຖະກິດ, ສ ັງຄ ົມ ແລະ ວ ັດທະນະທາ. ສາມາດອອນລາຍໄດທ
ູ້ ູ່
http://www1.umn.edu/humanrts/edumat/IHRIP/circle/modules/module10.htm
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*ຈຸດພິເສດສາລ ັບເດັກນອ
ູ້ ຍ. ເດັກນອ
ູ້ ຍໄດຮ
ູ້ ັບຜ ົນກະທົບທາງດາູ້ ນເສດຖະກິດ ຈາກສະພາບເສດຖະກິດຂອງຄອບຄ ົວ
ູ້ າມາດເປັນປັດໃຈຊຸກຍູໃູ້ ຫເູ້ ຂົາເຈົາູ້ ໄປຫາຄວາມສຽູ່ ງຂອງການຄາູ້ ມະນຸດ (ແລະອາດຈະ
ເຂົາເຈົາູ້ ແລະ ເຫດຜ ົນນສ
ກ ັບໄປຖືກຄາູ້ ມະນຸດອກ). ການປະເຊນໜາູ້ ກ ັບສະຖານະການ ດາູ້ ນເສດຖະກິດທູ່ ຂາດເຂນ ໃນເວລາກ ັບຄືນບາູ້ ນເກດ
ເມືອງນອນ ເຊິູ່ ງມ ັນເຮັດໃຫກ
ູ້ າຍເປັນອຸປະສ ັກ ໃນການສູ່ງົ ກ ັບຄືນສູສ
ູ່ ັງຄ ົມທູ່ ປະສ ົບຜ ົນສາເລັ ດ ຂອງເດັກນອ
ູ້ ຍທູ່ ຖືກ
ຄາູ້ ມະນຸດ.
ການເຂົູ້າເຖິງທາງເລືອກດາູ້ ນເສດຖະກິດ ມຄວາມຈາເປັນ ຕອ
ູ້ ງມສວ
ູ່ ນຮວ
ູ່ ມຂອງເດັກນອ
ູ້ ຍ ໂດຍສະເພາະເວລາພວມ
ຕ ັດສິນໃຈ ວາູ່ ຈະເຮັດແນວໃດ ໃນເວລາທູ່ ຈະເຮັດວຽກໂດຍກ ົງ ດາູ້ ນການພ ັດທະນາ ທັກສະຊວິດ ແລະ ຄວາມ
ູ້ ແຂງດາູ້ ນເສດຖະກິດຂອງເດັກນອ
ເຂັມ
ົ ຄອງຂອງເຂົາເຈົາູ້ . ການ
ູ້ ຍ ພອ
ູ້ ມທັງເວລາທູ່ ຈະເຮັດວຽກກ ັບພູ່ ແມ ູ່ ແລະ ຜູປ
ູ້ ກ
ເຂົູ້າໃຈພາບລວມຮອບດາູ້ ນຂອງສະພາບເດັກນອ
ູ້ ຍ (ລວມທັງ ຄວາມແຕກຕາູ່ ງດາູ້ ນອານາດພາຍໃນຄອບຄ ົວ) ແມນມ
ູ່
ູ້ ກ ັບປັດໃຈຫາຍອ ັນ, ເຊັູ່ ນ: ອາຍຸ, ຄວາມເປັນຜູໃູ້ ຫຍ ູ່ ແລະ ການພ ັດທະນາດາູ້ ນການສກສາ
ຄວາມຈາເປັນ ແລະ ຂນ
ໃນແຕລ
ູ່ ະໄລຍະຂອງເຂົາເຈົາູ້ .
ູ້ ກ ັບອາຍຸ ແລະ ຄວາມຈາເປັນຂອງເດັກນອ
ມ ັນຂນ
ູ້ ຍຖືກຄາູ້ ມະນຸດ, ການຝກອ ົບຮ ົມດາູ້ ນວິຊາຊບ ອາດຈະເປັນຮູບ
ແບບທູ່ ເໝາະສ ົມກວ
ູ່ າ ສາລ ັບການຊວ
ູ່ ຍເຫືອ ຫາຍກວ
ູ່ າ ການສກສາໃນລະບ ົບ. ເດັກນອ
ູ້ ຍທູ່ ມອາຍຸຫາຍ ຄວນຈະມ
ການສະໜອງການຝກອ ົບຮ ົມວິຊາຊບ ຍອ
ູ້ ນມ ັນມໂອກາດຈະປຽູ່ ນແປງຊວິດຂອງເຂົາເຈົາູ້ ໄດ.ູ້ ໃນບາງປະເທດ ໄດມ
ູ້ ຂູ້
ູ້ ານ ົດເພືູ່ອຈາແນກ
ການ ົດຢາູ່ ງຈະແຈງວ
ູ້ າູ່ ເດັກນອ
ູ້ ຍສາມາດເຂົູ້າຝກອ ົບຮ ົມດາູ້ ນວິຊາຊບໄດ ູ້ ໃນເວລາອາຍຸຈ ັກປ. ຂກ
ວາູ່ ເດັກນອ
ູ້ ຍຄວນ (ແລະບູ່ ຄວນ) ເຂົູ້າໂຮງຮຽນວິຊາຊບໄດ ູ້ ແລະ ສາມາດຊອກເຮັດວຽກໄດ ູ້ ເພືູ່ ອເປັນທາງເລືອກ
ນນັ ູ້ ແມນຮຽກຮ
ອ
ັ ູ້ ຜອ
ູ່
ູ້ ງໃຫ ູ້ ຜູສ
ູ້ ະໜອງການບລິການ ໃຊມ
ູ້ າດຕະການຜອ
ູ່ ນສນ
ູ່ ນຍາວໄດ.ູ້
ມາດຕາທ 28 ຂອງກ ົດໝາຍສິດທິເດັກ ແມນ
ູ່ ພາກລ ັດຈະຕອ
ູ້ ງ “ຊຸກຍູໃູ້ ຫມ
ູ້ ການພ ັດທະນາ ຮູບແບບແຕກຕາູ່ ງດາູ້ ນ
ການສກສາ ລະດ ັບສອງ ເຊັູ່ ນ: ການສກສາດາູ້ ນວິຊາຊບ ແລະ ການຮຽນຮູທ
ົ ໄປ, ເຮັດໃຫກ
ູ້ ູ່ ວ
ູ້ ານສກສາຮູບແບບນ ູ້ ມ
ໄວສ
ູ້ າລ ັບເດັກນອ
ູ້ ຍ ແລະ ເຂົາເຈົາູ້ ທຸກຄ ົນສາມາດເຂົູ້າເຖິງໄດ,ູ້ ໃຫມ
ູ້ ມາດຕະການອືູ່ ນໆ ທູ່ ເໝາະສ ົມ ເຊັູ່ ນ: ການສະ
ເໜໃຫມ
ູ້ ການຮຽນບູ່ ເສຍຄາູ່ ,

ການຊວ
ູ່ ຍເຫືອດາູ້ ນການເງິນໃນກລະນຈາເປັນ”.

ໝາຍຄວາມວາູ່ :

ເດັກນອ
ູ້ ຍຖືກຄາູ້

ມະນຸດ ມສິດເຂົູ້າເຖິງໂອກາດໃນການຝກອ ົບຮ ົມ/ມວຽກເຮັດ ແລະມໂອກາດທາງດາູ້ ນເສດຖະກິດ ເຊິູ່ ງຖືເປັນສວ
ູ່ ນໜູ່ ງ
ູ້ ານ ົດດາູ້ ນອາຍຸ
ຂອງນະໂຍບາຍການສູ່ງົ ກ ັບຄືນສູສ
ູ່ ັງຄ ົມ. ການເຂົູ້າເຖິງຕະຫາດແຮງງານ ຄວນຈະເປັນໄປຕາມ ຂກ
ຂອງເດັກນອ
ນ
ູ້ ຍຢາູ່ ງເຄັູ່ ງຄ ັດສະເໝ ສາລ ັບການເຮັດວຽກ ແລະ ໂອກາດດາູ້ ນເສດຖະກິດ ກູ່ ຄວນຈະມການຈາຍເງິ
ູ່
ຄາູ່ ແຮງງານຕາມລະບຽບກ ົດໝາຍດາູ້ ນເງິນຄາູ່ ຈາງ
ູ້ ແລະ ມຄວາມປອດໄພດາູ້ ນສຸຂະພາບສະເໝ.
ເດັກນອ
ູ້ ຍ ແລະ ຊາວໜຸມ
ູ່ ຖືກຄາູ້ ມະນຸດບາງຄ ົນ ໄດຮ
ູ້ ັບການຊວ
ູ່ ຍເຫືອດາູ້ ນການເງິນໂດຍກ ົງ ແຕ ູ່ ການຊວ
ູ່ ຍເຫືອ
ສວ
ົ ຄອງຂອງເຂົາເຈົາູ້ (ຫື ມອບໃຫພ
ົວ ໂດຍເຂົາເຈົາູ້
ູ່ ນຫາຍແລວ
ູ້ ແມນສະໜອງໃຫ
ູ່
ູ້ ພູ່ ແມ ູ່ ແລະຜູປ
ູ້ ກ
ູ້ ູ່ ແມ/ຄອບຄ
ູ່
ເອງ).

ການສະໜ ັບສະໜູນຄອບຄ ົວຂອງເດັກນອ
ູ້ ຍ

ສວ
ູ່ ນຫາຍແລວ
ູ້

ແມນປະສ
ົບຜ ົນສາເລັ ດ
ູ່

ຫ ັງຈາກຊວ
ູ່ ຍເຫືອ

ູ້ ູ້ ມ, ຊືເູ້ ຄືູ່ ອງນຸງູ່ ຫູ່ມ
ເຂົາເຈົາູ້ ໄດສ
ົ ແລະ ການ
ູ້ ອງສາມອ ັນ ເພືູ່ ອໃຫກ
ູ້ ັບຄືນໄປໂຮງຮຽນ (ເຊັູ່ ນ: ຄາູ່ ຮຽນ, ເງິນຊືປ
ູ້ ກ ັບເດັກນອ
ເດນທາງ). ເຖິງແນວໃດກູ່ ຕາມ, ບາງຄອບຄ ົວ ແມນຂ
ູ່ ນ
ູ້ ຍ ວາູ່ ຈະເຮັດ ແລະ ຈະສະໜອງໂອກາດໃນ
ການເຮັດທຸລະກິດ ຂະໜາດນອ
ູ້ ຍໃຫຄ
ູ້ ອບຄ ົວ
(ບາງເທືູ່ ອກອ
ູ່ ນເຂົູ້າໂຮງຮຽນ).

ບາງກລະນ

ທູ່ ເຮັດໃຫເູ້ ດັກນອ
ູ້ ຍສາມາດເຮັດທຸລະກິດ ກ ັບຄອບຄ ົວຂອງເຂົາເຈົາູ້
ທູ່ ເດັກນອ
ູ້ ຍບູ່ ໄດເູ້ ຮັດວຽກກ ັບຄອບຄ ົວຂອງເຂົາເຈົາູ້ ,
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ເດັກນອ
ູ້ ຍກູ່ ຍ ັງ

ຈາເປັນຕອ
ູ້ ງໄດເູ້ ຮັດວຽກຢູບ
ູ່ ອ
ູ່ ນອືູ່ ນ ເພືູ່ ອຫາເງິນເຂົູ້າຄອບຄ ົວ.
ເດັກນອ
ູ້ ຍບາງຄ ົນ

ບູ່ ໄດເູ້ ວົູ້າວາູ່

ການຊວ
ູ່ ຍເຫືອດາູ້ ນເສດຖະກິດ

ທູ່ ໄດຮ
ັ ູ້ ນແນວໃດ.
ູ້ ັບນນເປັ

ໜວ
ູ່ ຍງານບາງບອ
ູ່ ນ

ສາູ້ ງແຜນການຊວ
ູ່ ຍເຫືອພິເສດ ເພືູ່ ອໃຫແ
ູ້ ນໃູ່ ນວາູ່ ເດັກນອ
ູ້ ຍຖືກຄາູ້ ມະນຸດ ຈະໄດຮ
ູ້ ັບຜ ົນປະໂຫຍດໂດຍກ ົງຈາກການ
ໃຫກ
ູ້ ານສະໜ ັບສະໜູນ.

ໜາູ້ ທູ່ ຮ ັບຜິດຊອບ ແລະ ພດຕິກາດາູ້ ນວ ັດທະນະທາອນ
ື ູ່ ໆ ຈາເປັນຕອ
ູ້ ງໄດເູ້ ວົູ້າເຖິງວາູ່ ເປັນ

ປັດໃຈ ທູ່ ເຮັດໃຫເູ້ ດັກນອ
ູ້ ຍຖືກຄາູ້ ມະນຸດ ຈະຖືກສະໜອງການຊວ
ູ່ ຍເຫືອອ ັນໃດແດ.ູ່ ປັດໃຈສາຄ ັນບາງອ ັນ ທູ່ ສາຄ ັນ
ຄວນຈະການ ົດໃຫລ
ື ກ ັບຄວາມສ ົນໃຈຂອງເດັກນອ
ູ້ ະອຽດ ເພືູ່ ອໃຫຖ
ູ້ ກ
ູ້ ຍທູ່ ສຸດ, ເຊິູ່ ງສາມາດຕລາຄາໄດ ູ້ ໂດຍການໃຫ ູ້
ເດັກນອ
ູ້ ຍມສວ
ູ່ ນຮວ
ູ່ ມ ໃນທຸກຂະບວນການຂອງການຕ ັດສິນໃຈ.

ສິູ່ ງທາູ້ ທາຍ

ູ້ ແຂງດາູ້ ນເສດຖະກິດໃຫຜ
ໃນການສະໜັບສະໜູນສາູ້ ງຄວາມເຂັມ
ື ຄາູ້
ູ້ ຖ
ູ້ ູ ກ

ມະນຸດ
ູ້ ແຂງດາູ້ ນເສດຖະກິດ ກຽູ່ ວຂອ
ູ້ ແຂງໃຫເູ້ ຂົາເຈົາູ້ ດວ
ການສາູ້ ງຄວາມເຂັມ
ື ຄາູ້ ມະນຸດ ຄືສາູ້ ງຄວາມເຂັມ
ູ້ ງກ ັບຜູຖ
ູ້ ກ
ູ້ ຍ
ທັກສະຊວິດ, ມແຫງູ່ ທນ ແລະ ມຄວາມໝນໃຈ
ສະໜ ັບສະໜູນດາູ້ ນເສດຖະກິດໃຫເູ້ ຂົາເຈົາູ້ ແລະຄອບຄ ົວ. ວິທ
ັ ູ້
ການສູ່ງົ ກ ັບຄືນສູສ
ູ່ ັງຄ ົມແບບຢືນຍ ົງ ຈາເປັນຕອ
ູ້ ງຕອບສະໜອງ ຄວາມຈາເປັນດາູ້ ນເສດຖະກິດ (ແລະ ເປັນແຮງ
ບ ັນດານໃຈ)

ໃຫຜ
ື ຄາູ້ ມະນຸດ.
ູ້ ຖ
ູູ້ ກ

ູ້ ແຂງ
ໂຄງການສູ່ງົ ກ ັບຄືນສູສ
ູ່ ັງຄ ົມແບບຄ ົບຊຸດ ລວມທັງການສາູ້ ງຄວາມເຂັມ

ດາູ້ ນເສດຖະກິດນາ — ທັງຜາູ່ ນທາງການຝກອ ົບຮ ົມດາູ້ ນວິຊາຊບ ແລະ ການຊອກວຽກເຮັດງານທາ ຫື ຜາູ່ ນ
ການຝກອ ົບຮ ົມດາູ້ ນເສດຖະກິດ, ການວາງແຜນ ແລະ ການເລູ້ມໃຫກ
ູ້ ານສະໜ ັບສະໜູນ.
ູ້ ແຂງດາູ້ ນເສດຖະກິດ
ບາງໂຄງການສາູ້ ງຄວາມເຂັມ

ທູ່ ອອກແບບມາດ

ແລະ

ມການຈ ັດຕງປະຕິ
ບ ັດໂດຍຜູູ້
ັ ູ້

ຊຽູ່ ວຊານ. ແຜນວຽກດາູ້ ນນ ູ້ ແມນອ
ູ່ ງຕາມຄວາມຮູູ້ ຂອງຕະຫາດແຮງງານທອ
ູ້ ງຖິູ່ ນ. ທູ່ ກຽູ່ ວຂອ
ູ້ ງ ກ ັບການເຂົູ້າ
ເຖິງ ການຝກອ ົບຮ ົມດາູ້ ນວິຊາຊບ (ມມາດຕະຖານສູງ) ແລະ ຜູສ
ື ຄາູ້
ູ້ ະໜອງການບລິການ ທູ່ ເຮັດວຽກກ ັບຜູຖ
ູ້ ກ
ມະນຸດ

ູ້ ແຂງ
ເພືູ່ ອສາູ້ ງຄວາມເຂັມ

(ແລະຄວາມໝນໃຈ)
ັ ູ້

ໃຫເູ້ ຂົາເຈົາູ້

ເພືູ່ ອເໝາະສ ົມກ ັບຄວາມຈາເປັນຂອງ

ຕະຫາດ. ໂຄງການເຫູ່ ົ ານ ູ້ ໄດຜ
ູ້ າູ່ ນຂະບວນການທູ່ ດມາແລວ
ູ້ , ເຊັູ່ ນ: ມການສອບເສັ ງໃນເວລາຮຽນວິຊາຊບຈ ົບ,
ໂຄງການເຂົູ້າຮວ
ູ່ ມການແຂງູ່ ຂ ັນ, ໂຄງການເສັ ງຄ ັດເລືອກເຂົູ້າວຽກ, ທັກສະທົດລອງກອ
ູ່ ນໃຫທ
ູ້ ນໄປດາເນນທຸລະ
ກິດ, ການບລິຫານທຸລະກິດ ແລະ ອືູ່ ນໆ. ບາງຄ ົນຖືກສະໜອງການສະໜ ັບສະໜູນດາູ້ ນການຮຽນໜ ັງສື, ການໃຫ ູ້
ຄາປກສາ ແລະ ທັກສະຊວິດ, ເປັນການສາູ້ ງຄວາມສາມາດດາູ້ ນທັກສະການເຮັດວຽກ. ໂຄງການຕາູ່ ງໆເຫູ່ ົ ານ ູ້
ຍ ັງມການຕິດຕາມເປັນໄລຍະເວລາຍາວນານ ແລະ ໃນເວລາຈາເປັນ. ນອກຈາກນນັ ູ້ ການສະໜ ັບສະໜູນ ແລະ
ໃຫຄ
ູ້ າປກສາສະໜອງໃຫເູ້ ພືູ່ ອປູ້ອງກ ັນການຖອຍຫ ັງ ແລະ ໂຄງການບູ່ ປະສ ົບຜ ົນສາເລັ ດ.
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ູ້ ແຂງທາງດາູ້ ນເສດຖະກິດ
ຕ ົວຢາູ່ ງທູ່ ດ: ຄວາມເຂັມ
ເດັກນອ
ູ້ ຍຍິງຫວຽດນາມຄ ົນໜູ່ ງ ຖືກຄາູ້ ມະນຸດ ບ ັງຄ ັບໃຫຂ
ູ້ າຍແຮງງານຢູແ
ູ່ ຮງງານພາຍໃນປະເທດ ຖືກຊວ
ູ່ ຍເຫືອ
ຈາກອ ົງການຈ ັດຕງສາກ
ກູ່ ຖກ
ັ ູ້
ົນແຫງູ່ ໜູ່ ງ ເພືູ່ ອຮຽນ ຕູ່ ຢູທ
ື
ູ່ ອ
ູ້ ງຖິູ່ ນຂອງລາວ ໃນເວລາດຽວກກ ັນ ພູ່ ແມຂອງລາວ
ູ່
ຊວ
ູ່ ຍເຫືອໃຫເູ້ ຮັດໜອງປາ.

ລາວເຂົູ້າຮຽນໜ ັງສືໄດສ
ູ້ າມປແລວ
ູ້

ແລະສືບຕູ່ ໄດຮ
ູ້ ັບການສະໜ ັບສະໜູນ.

ສະພາບ

ເສດຖະກິດ ຂອງຄອບຄ ົວຂອງລາວ ແມນມ
ູ່ ຄວາມກາູ້ ວໜາູ້ ຍອ
ູ້ ນການມລາຍໄດຈ
ູ້ າກ ໜອງປາ; ພູ່ ແມຂອງລາວ
ູ່
ູ້ . ສາລ ັບລາວ, ຄວາມຊວ
ມລາຍໄດເູ້ ພູ່ ມຂນ
ໃນການ
ູ່ ຍເຫືອທູ່ ດທູ່ ສຸດ ທູ່ ລາວໄດຮ
ູ້ ັບ ໄດຊ
ູ້ ວ
ູ່ ຍເຫືອພູ່ ແມຂອງລາວ
ູ່
ເຮັດໜອງປາ ແລະ ປັບປຸງຊວິດຂອງຄອບຄ ົວລາວທັງໝດ
ົ .
ຊາຍຄ ົນລາວຄ ົນໜູ່ ງ ຖືກຄາູ້ ມະນຸດ ໄປໄທ ບ ັງຄ ັບໃຫຂ
ື ຝກອ ົບຮ ົມດາູ້ ນຊາູ່ ງໄຟຟູ້າໃນເວລາຖືກ
ູ້ າຍແຮງງານ ໄດຖ
ູ້ ກ
ຊວ
ູ ພ ັກອາໄສ ໃນປະເທດໄທ ແລະ ຖືກຊວ
ູ່ ຍເຫືອຢູສ
ູ່ ນ
ູ່ ຍເຫືອດາູ້ ນກ ົດໝາຍໃຫຟ
ູ້ ອ
ູ້ ງຜູຄ
ູ້ າູ້ ມະນຸດ. ເມືູ່ ອຖືກຖາມວາູ່
ລາວຕລາຄາການຝກອ ົບຮ ົບເປັນແນວໃດ, ລາວຕອບວາູ່ ດຫາຍ ແລະ ກຽູ່ ວຂອ
ູ້ ງ ກ ັບທັກສະຊວິດ ທູ່ ລາວສາມາດ
ນາໄປໃຊໄູ້ ດ ູ້ ໃນເວລາກ ັບຄືນບາູ້ ນເກດເມືອງນອນ. ລາວເວົູ້າຕືູ່ ມວາູ່ ລາວຈະສາມາດຊອກວຽກເປັນຊາູ່ ງໄຟໄດ ູ້ ໃນ
ເວລາກ ັບບາູ້ ນ.
ຊາຍກາປູເຈຍຄ ົນໜູ່ ງ ຖືກຄາູ້ ມະນຸດ ບ ັງຄ ັບໃຫເູ້ ຮັດວຽກຢູເູ່ ຮືອຫາປາ, ຖືກຝກອ ົບຮ ົມ ເປັນຊາູ່ ງຕ ັດຜ ົນໃນເວລາກ ັບ
ຄືນບາູ້ ນເກດເມືອງນອນ.

ພາຍຫ ັງຈ ົບຈາກການຝກອ ົບຮ ົມ

ກາຍເປັນຊາູ່ ງຕ ັດຜ ົມຢູບ
ູ່ າູ້ ນເກດເມືອງນອນຂອງລາວ.

ທຸລະກິດດາເນນໄປດວ
ູ້ ຍດ; ລາວມທັງຄ ົນແກ ູ່ ຄ ົນໜຸມ
ູ່ ເປັນລູກຄາູ້ . ລາວມແຜນຈະຂະຫຍາຍທຸລະກິດ ດວ
ູ້ ຍການ
ເປດສາຂາຢູູ່ ບາູ້ ນໃກຄ
ູ້ ຽງ.
ແມຍິ
ູ່ ງຫວຽດນາມຄ ົນໜູ່ ງ ໄດຮ
ູ້ ັບການຝກອ ົບຮ ົມເປັນຊາູ່ ງເສມສວຍ ແລະ ຊາູ່ ງເສມຄວາມງາມ ພາຍຫ ັງຖືກຄາູ້
ມະນຸດ ໃນມາເລເຊຍ. ສາລ ັບລາວ ການຝກອ ົບຮ ົມ ນ ູ້ ແມນການຊ
ວ
ູ່
ູ່ ຍເຫືອທູ່ ສາຄ ັນທູ່ ສຸດ ທູ່ ລາວໄດຮ
ູ້ ັບ ຍອ
ູ້ ນໄດ ູ້
ມອບທັກສະຊວິດ ແລະ ສາູ້ ງວຽກເຮັດງານທາໃຫລ
ນ ແລະ ສາມາດສາູ້ ງລາຍຮ ັບໄດ.ູ້ ພູ່
ູ້ າວ. ເຮັດໃຫລ
ູ້ າວມວນຊືູ່
ູ່
ູ້ ມນໂອກາດ
ແມ ູ່ ແລະ ແຟນຂອງລາວ ກູ່ ເຫັ ນວາູ່ ນແ
ແລະການຊວ
ູ່
ູ່ ຍເຫືອທູ່ ສາຄ ັນ ທູ່ ລາວໄດຮ
ູ້ ັບໃນການຝກ
ອ ົບຮ ົມ. ຕງແຕ
ນ
ງູ່ ງານ ແລະ ເປດຮາູ້ ນເສມສວຍຢູບ
ນກ ັບການເຮັດວຽກ ແລະ ໄດ ູ້
ັ ູ້
ັ ູ້
ູ່ ນລາວແຕ
ູ່ າູ້ ນອືູ່ ນ . ລາວມວນຊືູ່
ູ່
ເລົູ່ າວາູ່ ສະພາບເສດຖະກິດຂອງລາວໜນຄ
ັ ູ້ ົງ.
ູ້ ຫ ັງຈາກທູ່ ລາວໄດກ
ແມຍິ
ັ ູ້ ລະກິດຂອງຕ ົນເອງຂນ
ູ່ ງຄ ົນໄທຄ ົນໜູ່ ງ ໄດຮ
ູ້ ັບການຊວ
ູ່ ຍເຫືອ ໃນການຕງທຸ
ູ້ ັບຄືນມາຈາກ
ຕາູ່ ງປະເທດ. ລາວໄດກ
ູ້ ະກຽມແຜນທຸລະກິດ ກຽູ່ ວກ ັບການເປດຮາູ້ ນ ເຮັດກອບປູ້ ເອກະສານ ຫ ັງຈາກທູ່ ລາວໄດກ
ູ້ ູູ້
ຢືມເງິນ 45,000 ບາດ [ປະມານ 1,500 USD]. ລາວຍ ັງຈາເປັນຕອ
ູ້ ງໄດຂ
ູ້ ກູຢ
ູ້ ືມເງິນ ຈາກທະນາຄານເພູ້ມອກ,
ູ່ງົ ຄືນໃຫກ
ເຊິູ່ ງລາວຕອ
ດ
ົ . ໃນເວລາສາພາດລາວ ລາວໄດ ູ້
ູ້ ງໄດຈ
ູ້ າຍສ
ູ່
ູ້ ັບທະນາຄານ ເປັນເວລາໜູ່ ງປຈູ່ ງໄດຈ
ູ້ າຍໝ
ູ່
ອະທິບາຍວາູ່

ທຸລະກິດຂອງລາວ

ມຄວາມຫມນຄ
ັ ູ້ ົງແລວ
ູ້ ,

ຂະຫຍາຍທຸລະກິດຂອງລາວອອກອກ.
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ລາວມລູກຄາູ້ ປະຈາແລວ
ູ້ .

ລາວຍ ັງມແຜນ

ທູ່ ຈະ

ູ້ ແຂງທາງດາູ້ ນເສດຖະກິດ ຍ ັງບູ່ ທັນໄດວ
ເຖິງແນວໃດກູ່ ຕາມ, ໃນບາງກລະນ ຄວາມພະຍາຍາມສາູ້ ງຄວາມເຂັມ
ູ້ າງ
ູ້ ແຂງດາູ້ ນເສດຖະກິດ ຍ ັງມ
ແຜນດ ແລະຜ ົນອອກມາກູ່ ຄ,ື ມປະສິດທິພາບບູ່ ຫາຍປານໄດ. ການສາູ້ ງຄວາມເຂັມ
ຄວາມສ ັບສ ົນ ແລະ ຍ ັງກຽູ່ ວຂອ
ູ້ ງກ ັບສິູ່ງທາູ້ ທາຍຫາຍອ ັນ, ເຊິູ່ ງສວ
ູ່ ນຫາຍແມນ
ູ່ ກຽູ່ ວຂອ
ູ້ ງທາງອອ
ູ້ ມ (ຍ ັງບູ່ ໄປ
ຕາມແຜນ) ກ ັບຜ ົນສາເລັ ດຂອງແຕລ
ູ່ ະກລະນ ເຊັູ່ ນ:
1. ການຝກອ ົບຮ ົມດາູ້ ນວິຊາຊບຍ ັງບູ່ ທັນມ ຫື ບູ່ ໄດຝ
ູ້ ກໃຫໄູ້ ດຕ
ູ້ າມລະດ ັບຄວາມສາມາດທູ່ ເພິູ່ ງພໃຈເທືູ່ ອ
2. ຂາດຄວາມສາມາດທາງດາູ້ ນວິຊາການ

ໃນວຽກງານສາູ້ ງຄວາມ

ູ້ ແຂງດາູ້ ນເສດຖະກິດ
ເຂັມ
3. ຍ ັງມຄວາມຈາກ ັດ ທາງດາູ້ ນການຝກອ ົບຮ ົມ ແລະທາງເລືອກວຽກ
ເຮັດງານທາ; ຍ ັງມຄວາມຈາກ ັດໃນການໃຫຄ
ູ້ ວາມສ ົນໃຈຂອງແຕ ູ່
ລະບຸກຄ ົນ

ຕະຫາດແຮງງານ ແລະ ເສດຖະກິດ ມການ
ປູ່ຽນແປງ, ເຮັດໃຫມ
ູ້ ຄວາມສາຄ ັນໃນການເຂົູ້າເຖິງ
ູ້ ແຂງດາູ້ ນເສດຖະກິດ
ໂຄງການສາູ້ ງຄວາມເຂັມ

4. ແຜນງານເສດຖະກິດ

ບູ່ ໄປຄຽງຄູກ
ູ່ ັບສະພາບ

ທາງເສດຖະກິດ

ຂອງທອ
ູ້ ງຖິູ່ ນ
5. ຍ ັງບູ່ ທັນມການຝກອ ົບຮ ົມດາູ້ ນເສດຖະກິດ,

ທັງດາູ້ ນການສະໜ ັບ

ູ້ ແຂງ
ສະໜູນ ຫື ມ ກູ່ ຍ ັງບູ່ ເຂັມ

ເໝາະສ ົມ ແລະ ຕອບຮ ັບເງືູ່ອນໄຂດາູ້ ນເສດຖະກິດ
ຂອງທອ
ັ ູ້ ສະພາບຊວິດ ຂອງຜູູ້
ູ້ ງຖິູ່ ນ. ນອກຈາກນນ,
ຖືກຄາູ້ ມະນຸດ ກູ່ ມການປູ່ຽນແປງ ຕະຫອດເວລາ –
ຜູຖ
ື ຄາູ້ ມະນຸດບາງຄ ົນ ປະເຊນໜາູ້ ກ ັບສະພາບ
ູ້ ກ

7. ທາງເລືອກສາລ ັບຜູຖ
ື ຄາູ້ ມະນຸດຍ ັງມບູ່ ຫາຍ
ູ້ ກ

ຕູ່ ຄວາມຈາເປັນ

ຂອງເຂົາເຈົາູ້
8. ຄວາມສ ົນໃຈຕູ່ ສິູ່ ງອືູ່ ນຍ ັງຂາດເຂນ, ລວມທັງ ຄວາມຈາເປັນຂອງ
ຄອບຄ ົວຂອງຜູຖ
ື ເຄາະຮາູ້ ຍ
ູ້ ກ

ຄວາມຫຍຸງູ້ ຍາກດາູ້ ນການເງິນເປັນໄລຍະໆ ພາຍຫ ັງ
ຖືກຄາູ້ ມະນຸດ – ເຊັູ່ ນ: ຍອ
ູ້ ນມຄ ົນເຈັບເປັນໃນ
ຄອບຄ ົວ, ຄາູ່ ຄອງຊບສູງ, ມຄາູ່ ຮຽນ – ເຊິູ່ ງທ ັງໝ ົດ
ເຫູ່ ົ ານ ູ້ ໄດທ
ູ້ າລາຍ ຄວາມຍືນຍ ົງ ຂອງຂະບວນການ
ູ້ ແຂງ
ເສດຖະກິດ ຂອງເຂົາເຈົູ້າ. ການສາູ້ ງຄວາມເຂັມ

9. ຂາດຄວາມໝນໃຈໃນຄວາມສາມາດຂອງຕ
ັ ູ້
ົນເອງ
10. ຍ ັງມສິູ່ ງກດຂວາງອືູ່ ນ ໃນການສາູ້ ງຄວາມສາມາດດາູ້ ນເສດຖະກິດ
ໃນການຕິດຕາມ

ຕະຫອດເວລາ, ເພືູ່ ອໃຫແ
ູ້ ນໃູ່ ຈວາູ່ ໂຄງການເຫູ່ ົ ານນັ ູ້

ູ້ ແລະ ບາງເທືູ່ ອກູ່ ຮາູ້ ຍກວາູ່ ເກົູ່ າ.
ແຕບ
ູ່ າງເທືູ່ ອກູ່ ດຂນ

6. ຍ ັງຂາດໂອກາດດາູ້ ນເສດຖະກິດ

11. ຍ ັງມຄວາມຈາກ ັດ

ມການປູ່ຽນແປງຕະຫອດເວລາ.

ແລະ

ການສະໜ ັບສະໜູ

ນວຽກງານ ດາູ້ ນການສາູ້ ງຄວາມສາມາດດາູ້ ນເສດຖະກິດ

ດາູ້ ນເສດຖະກິດ ສາລ ັບຜູຖ
ື ຄາູ້ ມະນຸດທຸກຄ ົນ ຈະ
ູ້ ກ
ຕອ
ູ້ ງມການຕິດຕາມ ເປັນໄລຍະຍາວ, ແລະຍາມ
ຈາເປັນ, ນອກຈາກນນັ ູ້ ຍ ັງມການສະໜ ັບສະໜູນ
ດາູ້ ນການສູ່ງົ ຕູ່ (ເຊັູ່ ນ: ການໃຫຄ
ູ້ າປກສາ, ການຝກ
ອ ົບຮ ົມ) ຄວນມໄວສ
ູ້ ະເໝ.

1. ການຝກອ ົບຮ ົມດາູ້ ນວິຊາຊບຍ ັງບູ່ ທັນມ ຫື ບູ່ ໄດເູ້ ຝິກໃຫໄູ້ ດຕ
ູ້ າມລະດ ັບຄວາມສາມາດທູ່ ເພິູ່ ງພໃຈເທືູ່ ອ.
ສວ
ື ຄາູ້ ມະນຸດຫາຍຄ ົນ ຖືກແນະນາວິທຫາລາຍໄດ ູ້ –
ູ່ ນຫາຍ ຍ ັງບູ່ ທັນມການຝກອ ົບຮ ົມດາູ້ ນວິຊາຊບ. ຍ ັງມຜູຖ
ູ້ ກ
ເຊັູ່ ນ: ການເຮັດນາ ຫື ການລຽູ້ ງສ ັດ – ແມນແຕ
ເູ່ ວລາທູ່ ເຂົາເຈົາູ້ ຍ ັງຂາດເຕັ ກນິກ/ທັກສະ ໃນການເຮັດວຽກ.
ູ່
ການຝກ ອ ົບຮ ົມດາູ້ ນວຊາຊບ ບາງເທືູ່ ອກູ່ ບູ່ ມໃຫ ູ້ ຜູຖ
ູ ເພືູ່ ອເປັນການຊວ
ື ຄາູ້ ມະນຸດ ທູ່ ພ ັກອາໄສຢູສ
ູ້ ກ
ູ່ ນ
ູ່ ຍເຫືອ
ໄລຍະຍາວ (ເຊັູ່ ນ: ໃນໄລຍະເວລາທູ່ ເຂົາເຈົາູ້ ພວມເຮັດເອກະສານຟອ
ູ້ ງຜູຄ
ູ້ າູ້ ມະນຸດ).
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ການຝກອ ົບຮ ົມດາູ້ ນວິຊາຊບ ມຫາຍລະດ ັບມາດຕະຖານ ແລະ ບາງເທືູ່ ອກູ່ ບູ່ ໄດສ
ູ້ ອນທັກສະຊວິດພຽງພ ແລະ ບູ່
ສາມາດເຮັດ ເຂົາເຈົາູ້ ສາມາດຊອກຫາວຽກເຮັດງານທາ ຫື ບູ່ ສາມາດສາູ້ ງລາຍຮ ັບຈາກທັກສະນນໄດ
.ູ້ ໂອກາດ
ັ ູ້
ໃນການຝກອ ົບຮ ົມແບບສວ
ມ
ູ່ ນຕ ົວ ສວ
ູ່ ນຫາຍແມນຢາກໃຫ
ູ່
ູ້ ຄວາມ ຢດຢຸນ
ູ່ ໄວ ູ້ ແລະ ສາມາດຕອບສະໜອງຄວາມ
ຕອ
ຄາູ່ ທານຽມ ແລະຄາູ່ ອືູ່ ນໆ
ື ຄາູ້ ມະນຸດໄດ ູ້ ແຕ ູ່ ບູ່ ແມນຜູ
ື ຄາູ້ ມະນຸດທຸກຄ ົນຈະສາມາດຈາຍ
ູ້ ງການ ຂອງຜູຖ
ູ້ ກ
ູ່ ຖ
ູ້ ກ
ູ່
ທູ່ ກຽູ່ ວຂອ
າວ ັນໄດ,ູ້ ໝາຍຄວາມວາູ່ ສາມາດເຂົູ້າເຖິງ ພຽງແຕ ູ່ ໂຄງການຈາກອ ົງການ ທູ່ ສະ
ູ້ ງກ ັບລາຍຈາຍປະຈ
ູ່
ໜ ັບສະໜູນຜູຖ
ື ຄາູ້ ມະນຸດ ໂດຍບູ່ ຄິດໄລເູ່ ອົ າຫຍ ັງທັງໝດ
ົ ຈາກເຂົາເຈົາູ້ .
ູ້ ກ
ູ້ ແຂງດາູ້ ນເສດຖະກິດ. ພະນ ັກງານ ທຸກຄ ົນ
2. ຂາດຄວາມສາມາດທາງດາູ້ ນວິຊາການ ໃນວຽກງານສາູ້ ງຄວາມເຂັມ
ູ້ ແຂງດາູ້ ນເສດຖະກິດ ບູ່ ແມນຈະຖື
ູ້ ະເພາະໝດ
ໃນໂຄງການສາູ້ ງຄວາມເຂັມ
ກຝກອ ົບຮ ົມມາ ເພືູ່ ອເຮັດວຽກດາູ້ ນນສ
ົ .
ູ່
ສວ
ບ ັດໂດຍພະນ ັກງານສ ັງຄ ົມສ ົງເຄາະ ແລະ ພະນ ັກງານຈາກໂຄງການ
ັ ູ້
ູ່ ນໃຫຍແ
ູ່ ລວ
ູ້ ວຽກດາູ້ ນນ ູ້ ແມນຈ
ູ່ ັດຕງປະຕິ
ອືູ່ ນ ຍອ
ູ້ ນເປັນວຽກກ ັບຄືນສູສ
ູ່ ັງຄ ົມລວມ ຂອງເຂົາເຈົາູ້ . ສວນ
ູ່ ຫາຍແລວ
ູ້ ແມນຍ
ູ່ ັງຂາດປະສ ົບການ ແລະ ຄວາມ
ູ້ ແຂງດາູ້ ນເສດຖະກິດ ແລະ ບູ່ ມພະນ ັກງານດາູ້ ນນໃູ້ ນອ ົງກອນ ຫື ບູ່
ເປັນຊຽູ່ ວຊານດາູ້ ນໂຄງການສາູ້ ງຄວາມເຂັມ
ມຜູໃູ້ ຫຄ
ູ້ າປກສາທູ່ ມທັກສະ ທູ່ ຈະສາມາດໃຫກ
ູ້ ານສະໜ ັບສະໜູນດາູ້ ນນໄູ້ ດ.ູ້ .
3. ຍ ັງມຄວາມຈາກ ັດ ທາງດາູ້ ນການຝກອ ົບຮ ົມ ແລະທາງເລືອກວຽກເຮັດງານທາ; ຍ ັງມຄວາມຈາກ ັດໃນການໃຫ ູ້
ູ້ ໃນຈາກ ັດ ແລະ ບູ່ ໄດອ
ຄວາມສ ົນໃຈຂອງແຕລ
ູ່ ະບຸກຄ ົນ. ໃນເວລາມການຝກອ ົບຮ ົມ, ສວ
ູ່ ນຫາຍແມນມ
ູ່ ເນືອ
ູ້ ອກ
ແບບ ໃຫສ
ູ້ ອດຄອ
ູ່ ງກ ັບການຕລາຄາ ຄວາມຈາເປັນ, ເປັນສິູ່ ງບ ັນດານໃຈ ຫື ຕາມຄວາມຕອ
ູ້ ງການວຽກ ຂອງ
ແຕລ
ື ຄາູ້ ມະນຸດສວ
ູ່ ະຄ ົນ. ຜູຖ
ູ້ ກ
ູ່ ນຫາຍແລວ
ູ້ ຖືກສະເໜໃຫກ
ູ້ ານຝກອ ົບຮ ົມເປັນທາງເລືອກ ທູ່ ມປະໂຫຍດໂດຍກ ົງ
ໂລດ – ຕ ົວຢາູ່ ງ ສາລ ັບແມຍິ
ເສມສວຍ, ຕ ູ່າຫູກ, ຕ ັດເຄືູ່ອງ, ແຕງູ່ ກິນ/ເຮັດຂະໜ ົມ ຫື ລຽູ້ ງສ ັດ;
ູ່ ງແມນຮຽນ:
ູ່
ສາລ ັບຜູຊ
ູ້ າຍຮຽນ: ຕ ັດຜ ົມ, ລຽູ້ ງສ ັດ, ແປງລ ົດ, ແປງວິທະຍຸ, ແປງໄຟ ຫື ແປງແອ. ການສະໜອງການຝກ
ອ ົບຮ ົມແບບຄ ົບຊຸດ (ທູ່ ສວ
ສາມາດນາໄປສູູ່ ການມທັກສະ ແລະ ຄວາມອາດ
ູ່ ນຫາຍ ແມນແຍກຕາມເພດ)
ູ່
ສາມາດ ໃນການຊອກວຽກເຮັດງານທາ ຢູພ
ູ່ າກອຸດສະຫະກາທົູ່ ວໄປໄດ ູ້ ແຕຍ
ູ່ າກທູ່ ຈະໄດວ
ູ້ ຽກດແທໆ
ູ້ . ການຝກ
ອ ົບຮ ົມສະເພາະຕາມເພດ

ອາດຈະເປັນການຈາແນກດາູ້ ນເພດ

ແລະ

ອາດຈະບູ່ ເໝາະສ ົມກ ັບແຮງບ ັນດານໃຈ

ແລະ ຄວາມປາດຖະໜາ ທູ່ ມປະໂຫຍດແທໆ
ູ້ , ໂດຍສະເພາະແມນສ
ູ່ າລ ັບຜູທ
ູ້ ູ່ ມປະສ ົບການ ຢູຕ
ູ່ າູ່ ງປະເທດ ທູ່
ຊວິດເຂົາເຈົາູ້ ໄດປ
ື ຄາູ້ ມະນຸດບາງຄ ົນ ຮູສ
ູ້ ຽູ່ ນໄປ ແລະ ມຄວາມຄາດຫວ ັງທາງດາູ້ ນວ ັດຖຸ. ຜູຖ
ູ້ ກ
ູ້ ກຜິດຫວ ັງ ໃນ
ເວລາໄດຍ
ິ ທາງເລືອກ ເພາະເຂົາເຈົາູ້ ບູ່ ມ ັກ ແລະ ບູ່ ມຄວາມສາມາດໃສວ
ັ ູ້ ຜູຖ
ື ຄາູ້ ມະນຸດ ຍ ັງບູ່ ທັນ
ູ້ ນ
ູ່ ຽກດາູ້ ນນນ.
ູ້ ກ
ໄດຮ
ູ້ ັບຄາແນະນາທູ່ ດ ແລະ ຍ ັງຕ ັດສິນໃຈບູ່ ຖືກ ວາູ່ ຈະເລືອກເອົ າການຝກອ ົບຮ ົມແບບໃດ.
4. ແຜນງານເສດຖະກິດ ບູ່ ໄປຄຽງຄູກ
ູ່ ັບສະພາບ ທາງເສດຖະກິດຂອງທອ
ູ້ ງຖິູ່ ນ. ມຫາຍສະພາບ ທູ່ ເບິູ່ ງແລວ
ູ້ ຄືມ
ການຕລາຄາ ຢູຕ
ື ຄາູ້ ມະນຸດສູ່ງົ ກ ັບຄືນສູສ
ູ່ າມທອ
ູ້ ງຖິູ່ ນດາູ້ ນການຕະຫາດບູ່ ພຽງພ ສາລ ັບຜູຖ
ູ້ ກ
ູ່ ັງຄ ົມ. ທາງເລືອກ
ດາູ້ ນການຝກອ ົບຮ ົມ ດາູ້ ນເສດຖະກິດຂອງເຂົາເຈົາູ້ ສວ
ູ່ ນຫາຍແລວ
ູ້ ແມນບ
ູ່ ູ່ ແທດເໝາະ ກ ັບສະພາບແວດລອ
ູ້ ມ
ູ້ ູ່ ບູ່ ສາມາດຊວ
ທອ
ື ຄາູ້ ມະນຸດຫາຍຄ ົນ ໄດຮ
ູ້ ງຖິູ່ ນຂອງເຂົາເຈົາູ້ . ຜູຖ
ູ້ ກ
ູ້ ັບການຝກອ ົບຮ ົມ ໃນຫ ົວຂທ
ູ່ ຍເຮັດໃຫເູ້ ຂົາເຈົາູ້
ຊອກຫາວຽກເຮັດງານທາ ຫື ສາູ້ ງເປັນທຸລະກິດຂອງຕ ົນເອງໄດ.ູ້ ຍອ
ູ້ ນເຫດຜ ົນດງູ່ ັ ກາູ່ ວ, ການສອນທັກສະຊວິດ
ບູ່ ໄດໝ
ູ້ າຍຄວາມວາູ່ ມ ັນຈະເປັນໂອກາດໃຫເູ້ ຂົາເຈົາູ້ ໄດວ
ູ້ ຽກ ຫື ສາູ້ ງທຸລະກິດໄດໂູ້ ລດ. ການຝກອ ົບຮ ົມວິຊາຊບ

89

ທູ່ ໄດສ
ື ຄາູ້ ມະນຸດ
ູ້ ະເໜໃນບາງປະເທດ ແມນບ
ູ່ ູ່ ເຂົູ້າກ ັບສະພາບຄວາມເປັນຈິງ ຂອງເສດຖະກິດທອ
ູ້ ງຖິູ່ ນ ທູ່ ຜູຖ
ູ້ ກ
ຕອ
ູ້ ງການ. ເບິູ່ ງຄືການປະສານງານກ ັນລະຫວາູ່ ງ ຜູໃູ້ ຫກ
ູ້ ານຝກອ ົບຮ ົມ ຜູປ
ູ້ ະສານ ຢູຕ
ູ່ າູ່ ງປະເທດ ແລະ ຜູສ
ູ້ ະໜ
ອງການບລິການ ຢູປ
ໜອ
ົູ້
ູ່ ະເທດຕນທາງມ
ູ້ ຍຫາຍ ດາູ້ ນເງືູ່ ອນໄຂການເຮັດວຽກ ແລະ ການເຮັດທຸລະກິດ.

ູ້ ແຂງ. ແນວຄວາມ
5. ຍ ັງບູ່ ທັນມການຝກອ ົບຮ ົມດາູ້ ນເສດຖະກິດ, ທັງດາູ້ ນການສະໜ ັບສະໜູນ ຫື ມ ກູ່ ຍ ັງບູ່ ເຂັມ
ຄິດ ແລະ ການຝກອ ົບຮ ົມ (ເຊັູ່ ນ: ທັກສະໃນການຮາູ່ ງແຜນວຽກ, ແຜນການຕະຫາດ ແລະ ແຜນການເງິນ)
ສວ
ື ຄາູ້ ມະນຸດບາງຄ ົນ ໄດສ
ັ ູ້ ລະກິດ ໂດຍບູ່ ໄດ ູ້
ູ່ ນຫາຍແລວ
ູ້ ແມນບ
ູ່ ູ່ ມ. ຜູຖ
ູ້ ກ
ູ້ ະແດງຄວາມເປັນຫວງູ່ ໃນການກູ່ ຕງທຸ
ຮ ັບການສະໜ ັບສະໜູນ, ໂດຍສະເພາະ ຖາູ້ ທຸລະກິດໄປບູ່ ລອດ ຈະນາພາໄປສູກ
ູ່ ານສາູ້ ງໜູ້ ແລະ ສາູ້ ງບ ັນຫາ
ທາງເສດຖະກິດ ອືູ່ ນໆນາອກ. ຍ ັງກູ່ ມຫາຍຄ ົນໄດເູ້ ລົູ່ າວາູ່ ການທູ່ ທຸລະກິດ (ໄປບູ່ ລອດ) ລມເຫ
ວ, ມສວ
ົູ້
ູ່ ນມາຈາກ
ຂາດການຝກອ ົບຮ ົມດາູ້ ນທຸລະກິດ ແລະ ປະສ ົບການດາູ້ ນນ.ູ້ ການແຂງູ່ ຂ ັນສູງ ເຊັູ່ ນ: ທຸລະກິດນນມ
ັ ູ້ ຫາຍແລວ
ູ້ ໃນ
ູ້ ແຂງ. ບາງກລະນ, ແນວຄວາມຄິດທາງດາູ້ ນທຸລະກິດນນບ
ທອ
ຸ ະກິດເຂົາເຈົາູ້ ບູ່ ເຂັມ
ັ ູ້ ູ່
ູ້ ງຕະຫາດ ສາມາດເຮັດໃຫທ
ູ້ ລ
ດ.
6. ຍ ັງຂາດໂອກາດດາູ້ ນເສດຖະກິດ. ຢູບ
ື
ູ່ າງທອ
ູ້ ງຖິູ່ ນ ໂອກາດໃນການເຮັດທຸລະກິດແມນຍ
ູ່ ັງມໜອ
ູ້ ຍ ສາລ ັບຜູຖ
ູ້ ກ
ຄາູ້ ມະນຸດ. ບາງກລະນ, ເຂົາເຈົາູ້ ກູ່ ປະເຊນໜາູ້ ກ ັບເງືູ່ອນໄຂຂອງການເຮັດວຽກ ຫື ໄດເູ້ ງິນຕາູ່ . ຜູຖ
ື ຄາູ້ ມະນຸດ
ູ້ ກ
ສວ
ູ່ ນຫາຍຂາດທາງເລືອກ

ທາງເສດຖະກິດໃນເວລາຖືກຊວ
ູ່ ຍເຫືອຢູຕ
ູ່ າູ່ ງປະເທດ,

ເຖິງແມນວ
ູ່ າູ່

ຈະຢູບ
ູ່ ອ
ູ່ ນນນັ ູ້

ຫາຍປກູ່ ຕາມ. ແມຍິ
ູ ພ ັກອາໄສ
ື ເຄາະຮາູ້ ຍ ຍ ັງມໂອກາດເຂົູ້າເຖິງວຽກເຮັດງານທາໜອ
ູ່ ງຜູຖ
ູ້ ກ
ູ້ ຍ ໃນເວລາພ ັກຢູສ
ູ່ ນ
ູ່ ັ ທູ່ ບູ່ ສາມາດຊອກວຽກໄດ ູ້ ໃນເວລາຢູໃູ່ ນ
ຂອງປະເທດປາຍທາງ. ຜູຖ
ື ຄາູ້ ມະນຸດ ໄດສ
ູ້ ກ
ູ້ ະແດງເຖິງ ຄວາມອຸກອງ
ສູນພ ັກອາໄສຕາູ່ ງປະເທດ.
7. ທາງເລືອກສາລ ັບຜູຖ
ື ຄາູ້ ມະນຸດຍ ັງມບູ່ ຫາຍ ຕູ່ ຄວາມຈາເປັນຂອງເຂົາເຈົາູ້ . ຜູຖ
ື ຄາູ້ ມະນຸດບາງຄ ົນ ມຄວາມ
ູ້ ກ
ູ້ ກ
ຈາເປັນພິເສດ

ເຊິູ່ ງຈາກ ັດຄວາມສາມາດຂອງເຂົາເຈົາູ້

ໃນການເຂົູ້າເຖິງຜ ົນປະໂຫຍດຈາກການຊວ
ູ່ ຍເຫືອດາູ້ ນ

ການເງິນ ຕາມຮູບແບບຕາມມາດຕະຖານຕາູ່ ງໆ. ຜູຖ
ື ຄາູ້ ມະນຸດບາງຄ ົນຂາດການສກສາ ໃນການໄດຮ
ູ້ ກ
ູ້ ັບການ
ຝກອ ົບຮ ົມ, ມວຽກເຮັດງານທາ ຫື ເຮັດທຸລະກິດ. ມຜູຖ
ື ຄາູ້ ມະນຸດຈານວນຫາຍ ຍ ັງບູ່ ສາມາດເຂົູ້າຮວ
ູ້ ກ
ູ່ ມການຝກ
ອ ົບຮ ົມໄດ ູ້ ຍອ
ື ຄາູ້ ມະນຸດບາງຄ ົນ ມຄວາມຈາເປັນພິເສດ, ຍິູ່ ງເຮັດໃຫມ
ູ້ ນຂາດການອາູ່ ນອອກຂຽນເປັນ. ຜູຖ
ູ້ ກ
ູ້
ຄວາມຫຍຸງູ້ ຍາກ

ໃນການຊອກວຽກເຮັດງານທາ

(ແລະຮ ັກສາວຽກທູ່ ມແລວ
ູ້ )

ຍອ
ູ້ ນທາງເລືອກດາູ້ ນເສດຖະກິດ

ສາລ ັບເຂົາເຈົາູ້ ມຈາກ ັດ – ເຊັູ່ ນ: ຜູມ
ູ້ ບ ັນຫາສຸຂະພາບຈິດ ຫື ມຄວາມພິການດາູ້ ນຮາູ່ ງກາຍ, ມບ ັນຫາໂລກຈິດ,
ູ້ ຫື ມບາດແຜ. ສວ
ບ ັນຫາສຸຂະພາບຊາເຮືອ
ູ່ ນຫາຍແລວ
ູ້ ເຂົາເຈົາູ້ ບູ່ ສາມາດຊອກວຽກໄດ ູ້ ຫື ບູ່ ສາມາດຮ ັກສາ
ທຸລະກິດ ໃຫຢ
ູ້ ືນຍ ົງໄດ.ູ້
8. ຂາດຄວາມເອົ າໃຈໃສຄ
ື ເຄາະຮາູ້ ຍ. ໃນສະພາບ
ູ່ ວາມຈາເປັນອືູ່ ນໆ ເຊັູ່ ນ ຄວາມຈາເປັນຂອງຄອບຄ ົວຂອງຜູຖ
ູ້ ກ
ຂອງການສູ່ງົ ກ ັບຄືນສູສ
ູ່ ັງຄ ົມ — ເຊັູ່ ນ: ສະພາບຄອບຄ ົວ ແລະ ສະພາບແວດລອ
ູ້ ມທາງເສດຖະກິດ — ມຄວາມ
ສາຄ ັນໃນການໃຈແຍກ
ທາງເລືອກທາງເສດຖະກິດ ແລະ ການມປະສິດທິຜ ົນ. ການພ ົບປະ ແລະ ລ ົມ ກ ັບຜູຖ
ື
ູ້
ູ້ ກ
ຄາູ້ ມະນຸດດາູ້ ນຄວາມຈາເປັນ

ທູ່ ບູ່ ກຽູ່ ວກ ັບດາູ້ ນເສດຖະກິດແມນສ
ູ່ າຄ ັນ
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ສາລ ັບຄວາມເປັນຢູທ
ູ່ ູ່ ດທົູ່ ວໄປຂອງ

ເຂົາເຈົາູ້ , ເຊິູ່ ງ, ທາູ້ ຍສຸດແລວ
ູ້ ມ ັນກູ່ ຈະມຜ ົນກະທົບເຖິງຜ ົນສາເລັ ດດາູ້ ນເສດຖະກິດ. ບາງກລະນ, ມ ັນກຽູ່ ວຂອ
ູ້ ງ
ກ ັບ ການເຮັດແນວໃດບູ່ ໃຫສ
ູ້ ະພາບແວດລອ
ູ້ ມຂອງຄອບຄ ົວ ມາເປັນສິູ່ ງກດຂວາງຜ ົນສາເລັ ດຂອງເຂົາເຈົາູ້ . ແລະ
ູ້ ແຂງດາູ້ ນເສດຖະກິດ (ຫື ສະມາຊິກ
ໃນຫາຍກລະນ, ມ ັນໝາຍເຖິງການສະໜ ັບສະໜູນ ໃນການສາູ້ ງຄວາມເຂັມ
ຄອບຄ ົວບາງຄ ົນ) ຂອງຄອບຄ ົວເຂົາເຈົາູ້ ນາ. ອ ັນນ ູ້ ສວ
ູ່ ນຫາຍແລວ
ູ້ ແມນ
ູ່ ກລະນຜູຄ
ູ້ າູ້ ມະນຸດທູ່ ເປັນເດັກນອ
ູ້ ຍ,
ແຕບ
ື ຄາູ້ ມະນຸດທູ່ ມຄວາມຈາເປັນພິເສດ. ຖາູ້ ຄວາມຈາເປັນນ ູ້ ບູ່ ຖືກເອົ າໃຈໃສ ູ່ (ຫື ບູ່ ຖືກຄນ
ົູ້
ູ່ າງເທືູ່ ອ ກູ່ ແມນຜູ
ູ່ ຖ
ູ້ ກ
ພ ົບຕາມເວລາທູ່ ຕອ
ູ້ ງການ), ຈະນາໄປສູກ
ູ່ ານສູ່ງົ ກ ັບຄືນສູສ
ູ່ ັງຄ ົມ ທູ່ ບູ່ ປະສ ົບຜ ົນສາເລັ ດ. ຄວາມຈາເປັນ ແລະ
ຄວາມອອ
ບ ັດ
ົ ນ ູ້ ຮຽກຮອ
ັ ູ້
ູ່ ນແອທັງໝດ
ູ້ ງໃຫ ູ້ ມການບລິການສູ່ງົ ກ ັບຄືນສູສ
ູ່ ັງຄ ົມ ແລະ ມລະບ ົບສູ່ງົ ຕູ່ ທູ່ ຈ ັດຕງປະຕິ
ໄດ ູ້ ເຊິູ່ ງກຽູ່ ວຂອ
ັ ູ້
ົນ ທູ່ ສະໜອງການບລິການດາູ້ ນນ.ູ້
ູ້ ງກ ັບພາກລ ັດ ແລະ ອ ົງການຈ ັດຕງສາກ
9. ຂາດຄວາມໝນໃຈ
ໃນຄວາມສາມາດຂອງຕ ົນເອງ. ຜູຖ
ັ ູ້
ື ຄາູ້ ມະນຸດຫາຍຄ ົນ ຂາດຄວາມໝນໃຈໃນຄວາມ
ັ ູ້
ູ້ ກ
ສາມາດຂອງຕ ົນເອງ – ບູ່ ວາູ່ ຈະແມນ
ສວ
ັ ູ້
ູ່ ການຮ ັກສາວຽກທູ່ ມໄວ ູ້ ຫື ເຮັດທຸລະກິດ. ການສາູ້ ງຄວາມໝນໃຈ
ູ່ ນ
ູ້ ແຂງດາູ້ ນທຸລະກິດ ຂອງຜູຖ
ຫາຍແມນສິູ່
ື ຄາູ້ ມະນຸດ. ໝາຍຄວາມວາູ່ ການ
ູ່ ງສາຄ ັນ ຂອງການສາູ້ ງຄວາມເຂັມ
ູ້ ກ
ຊວ
ແຍກທັ
ກສະ ແລະ ຊອກຫາຈຸດແຂງຂອງເຂົາເຈົາູ້ ໃນຮູບແບບມືອາຊບ ແລະ
ູ່ ຍເຂົາເຈົາູ້ ດາູ້ ນນ ູ້ ແມນການໃຈ
ູ່
ູ້
ເຮັດໃຫເູ້ ຂົາເຈົາູ້ ຮູສ
ົ ນ ູ້ ແມນກ
ູ້ ກປອດໄພ ໃນຄວາມສາມາດຂອງເຂົາເຈົາູ້ . ທັງໝດ
ູ່ ຽູ່ ວກ ັບຂອ
ູ້ ງ ກ ັບການເອົ າໃຈໃສ,ູ່
ການໃຫຄ
ູ້ າປກສາໃນໄລະຍຍາວ ແລະ ມການຕິດຕາມ ພອ
ູ້ ມທັງມການໃຫກ
ູ້ າລ ັງໃຈໃຫເູ້ ຂົາເຈົາູ້ ຕະຫອດເວລາ.
10. ຍ ັງມສິູ່ ງກດຂວາງອືູ່ ນ ໃນການສາູ້ ງຄວາມສາມາດດາູ້ ນເສດຖະກິດ. ຜູຖ
ື ຄາູ້ ມະນຸດບາງຄ ົນ ປະເຊນໜາູ້ ກ ັບ
ູ້ ກ
ສິງກດຂວາງຕາູ່ ງໆ ໃນການເຂົູ້າຮວ
ູ່ ມການຝກອ ົບຮ ົມ – ໂດຍສະເພາະ ເດັກນອ
ູ້ ຍໄດຮ
ູ້ ັບເຄາະຮາູ້ ຍ ໃນເວລາທູ່
ູ້ ກ ັບການສະໜ ັບສະໜູນຂອງສະມາຊິກຄອບຄ ົວ, ໂດຍ
ການຝກອ ົບຮ ົມທູ່ ຢູໄ
ື ຄາູ້ ມະນຸດບາງຄ ົນ ຂນ
ູ່ ກບາູ້ ນ. ຜູຖ
ູ້ ກ
ສະເພາະແມນ
ູ່ ປູ ຍາູ່ ຕາ ຍາຍ ຜູທ
ູ້ ູ່ ຕອ
ູ້ ງເບິູ່ ງລູກຫານໃຫ ູ້ ໃນເວລາເຂົາເຈົາູ້ ໄປຝກອ ົບຮ ົມຢູໄ
ູ່ ກຈາກບາູ້ ນ. ເຖິງ
ຢາູ່ ງໃດກູ່ ຕາມ, ໄລຍະເວລາຂອງການຝກອ ົບຮ ົມ (ເປັນເວລາຫາຍເດືອນ ເຖິງ ຫາຍປ) ສວ
ູ່ ນຫາຍ ແມນບ
ູ່ ູ່ ມໃຫ ູ້
ເລືອກ (ແລະບູ່ ຢາກເລືອກ). ຜູຖ
ູູ່ າ
ື ຄາູ້ ມະນຸດຫາຍຄ ົນ ບູ່ ຢາກໄປໄກຈາກຄອບຄ ົວ ໂດຍສະເພາະຜູທ
ູ້ ກ
ູ້ ູ່ ບູ່ ໄດຢ
ູ້ ນ
ຄອບຄ ົວດ ົນແລວ
ໜວ
າູ່ ໃຊຈ
ັ ູ້
ູ້ ໃນເວລາຖືກຄາູ້ ມະນຸດ. ນອກຈາກນນ,
ູ່ ຍງານທູ່ ຊວ
ູ່ ຍເຫືອ ໃນການຮ ັບຈາຍຄ
ູ່
ູ້ າຍ
ູ່
ຕາູ່ ງໆ ເຊັູ່ ນ: (ຄາູ່ ຝກອ ົບຮ ົມ, ຄາູ່ ຂ ົນສູ່ງົ ແລະ ຄາູ່ ກິນຢູູ່ ໃນເວລາຝກອ ົບຮ ົມ), ສວ
ູ່ ນຫາຍແມນຍ
ູ່ ັງບູ່ ທັນມ ການ
ສະໜ ັບສະໜູນໃຫແ
ູ້ ກຄ
ູ່ ອບຄ ົວຂອງເຂົາເຈົາູ້ ໃນເວລາຝກອ ົບຮ ົມ ເຊິູ່ ງນ ູ້ ແມນສິູ່
ູ່ ງກດຂວາງຕູ່ ຫາຍຄ ົນ.
ຜູທ
ູ້ ູ່ ໄດຮ
ູ້ ັບປະໂຫຍດດາູ້ ນນ ູ້ ກູ່ ປະເຊນໜາູ້ ກ ັບສິູ່ງກດຂວາງຕາູ່ ງໆ ທູ່ ຈະຮ ັບ ແລະ ສືບຕູ່ ຮ ັບວຽກ ຫື ໃນເວລາເປດ
ູ້ ກ ັບສະມາຊິກຄອບຄ ົວ – ໂດຍສະເພາະເດັກນອ
ທຸລະກິດນອ
ູ້ ຍໆອ ັນໜູ່ ງ. ຜູທ
ູ້ ູ່ ໄດຮ
ູ້ ັບປະໂຫຍດ ທູ່ ຂນ
ູ້ ຍ – ສວ
ູ່ ນ
ຫາຍປະເຊນໜາູ້ ກ ັບຄວາມຫຍຸງູ້ ຍາກ ໃນການດຸນ
ູ່ ດຽູ່ ງວຽກ ກ ັບຄວາມຮ ັບຜິດຊອບ ຂອງຄອບຄ ົວຫາຍອ ັນ. ໂດຍ
ສະເພາະ ບ ັນຫາຂາດການເຂົູ້າເຖິງສູນລຽູ້ ງເດັກ. ໃນເວລາເຮັດວຽກກຽູ່ ວກ ັບ ການສະໜ ັບສະໜູນເຄືອຂາູ່ ຍຂອງ
ຄອບຄ ົວ (ເຊັູ່ ນ: ໃນເມືອງ ທູ່ ມການເຂົູ້າເຖິງວຽກເຮັດງານທາຫາຍອ ັນ), ຄາູ່ ໃຊຈ
ວິດປະຈາວ ັນ ສວ
ູ້ າຍໃນຊ
ູ່
ູ່ ນຫາຍ
ແລວ
ຫື ຂາດ
ູ້ ບູ່ ມ ໂດຍສະເພາະກ ັບແມຮູ່ າູ້ ງ. ສາລ ັບກລະນອືູ່ ນ, ສິູ່ ງກດຂວາງຕາູ່ ງໆ ກຽູ່ ວຂອ
ູ້ ງກ ັບຄາູ່ ໃຊຈ
ູ້ າຍ
ູ່
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ການບລິການຂ ົນສູ່ງົ ລະຫວ
ູ່ າງບອ
ູ່ ນເຮັດວຽກກ ັບເຮືອນ. ການປູ່ຽນວຽກ ກຽູ່ ວຂອ
ູ້ ງກ ັບການເດນທາງ ຍອ
ູ້ ນເວລາ
ເຮັດວຽກ ເຮັດໃຫບ
ເູ່ ຊົູ້ າໆ).
ັ ູ້
ູ້ ູ່ ປອດໄພ (ເຊັູ່ ນ: ຍາມກາງເດິກ ຫື ຕງແຕ
ູ້ ແຂງ
11. ຍ ັງມຄວາມຈາກ ັດ ໃນການຕິດຕາມ ແລະ ການສະໜ ັບສະໜູນວຽກງານ ດາູ້ ນການສາູ້ ງຄວາມເຂັມ
ດາູ້ ນເສດຖະກິດ. ຜູຖ
ື ຄາູ້ ມະນຸດຫາຍຄ ົນ ໄດຮ
ູ້ ກ
ູ້ ັບການຊວ
ູ່ ຍເຫືອດາູ້ ນເສດຖະກິດ ແຕບ
ູ່ ູ່ ມການຕິດຕາມທູ່ ຕູ່ ເນືູ່ ອງ
ໃນເວລາຈ ັດຕງປະຕິ
ບ ັດຕ ົວຈິງ. ການຊວ
ັ ູ້
ູ່ ຍເຫືອແບບຕູ່ ເນືູ່ ອງ ແມນຈ
ູ່ າເປັນ ສາລ ັບຜູໄູ້ ດຮ
ູ້ ັບຜ ົນປະໂຫຍດເກືອບ
ູ້ ແຂງດາູ້ ນເສດຖະກິດໄລຍະຍາວ,
ໝດ
ົ ທຸກຄ ົນ – ຄວາມຈິງແລວ
ູ້ ຕອ
ູ້ ງມແຜນໄລຍະຍາວ ເພືູ່ ອພ ັດທະນາຄວາມເຂັມ
ໃນໄລຍະເວລາຂອງການຝກອ ົບຮ ົມທູ່ ຈາເປັນ, ໃນເວລາຊອກຫາວຽກງານທາ ຫື ເລິູ່ ມເຮັດທຸລະກິດ ແລະ ໃນ
ເວລາພວມເຮັດວຽກ ຫື ພວມດາເນນທຸລະກິດ. ຜູທ
ູ້ ູ່ ໄດຮ
ູ້ ັບຜ ົນປະໂຫຍດສວ
ູ່ ນຫາຍ ຍ ັງປະເຊນໜາູ້ ກ ັບບ ັນຫາຫາຍ
ອ ັນໃນເວລາເຮັດວຽກ ຫື ໃນເວລາເຮັດທຸລະກິດ, ຖາູ້ ບູ່ ມການສະໜ ັບສະໜູນ, ສາມາດເຮັດໃຫລ
ວໄດ.ູ້
ົູ້
ູ້ ມເຫ
ການຕິດຕາມ ແລະ ການສະໜ ັບສະໜູນ ຍ ັງຈາເປັນໃນການຮ ັກສາວຽກໄວໃູ້ ຫໄູ້ ດ ູ້ ໃນໄລຍະຍາວ. ຜູຖ
ື ຄາູ້
ູ້ ກ
ມະນຸດ ໄດພ
ູ້ ົບກ ັບຄວາມຫຍຸງູ້ ຍາກ ໃນເວລາປັບຕ ົວເຂົູ້າກ ັບສະພາບແວດລອ
ູ້ ມ ໃນບອ
ູ່ ນເຮັດວຽກຂອງເຂົາເຈົາູ້ ,
ເຊັູ່ ນ: ຈ ັດການກ ັບຄວາມກ ົດດ ັນ, ປະເຊນກ ັບບ ັນຫາການພ ົວພ ັນ ແລະການສືູ່ ສານ ກ ັບເພືູ່ອນຮວ
ູ່ ມງານ ຫື ນາຍ
ຈາງ.
ູ້

ຜູຖ
ື ຄາູ້ ມະນຸດຫາຍຄ ົນ ຮຽກຮອ
ູ້ ກ
ູ້ ງໃຫມ
ູ້ ຫາຍໜາູ້ ວຽກ ແລະ ສືບຕູ່ ໃຫຄ
ູ້ າປກສາ ເພືູ່ ອເຮັດໃຫມ
ູ້ ຄວາມ

ແນນ
ູ່ ອນ ໃນການມວຽກເຮັດງານທາຂອງເຂົາເຈົາູ້ . ການຮ ັກສາວຽກໄວໃູ້ ຫໄູ້ ດ ູ້ ແມນສ
ູ່ າຄ ັນຍອ
ູ້ ນເປັນການ ສືບຕູ່
ສືູ່ ສານກ ັນ ລະຫວາູ່ ງ ຜູຖ
ື ຄາູ້ ມະນຸດ ກ ັບຜູໃູ້ ຫຄ
ູ້ ກ
ູ້ າປກສາ ໃນການສືບຕູ່ ປກສາຫາລື ກຽູ່ ວກ ັບບ ັນຫາຂອງບອ
ູ່ ນ
ເຮັດວຽກ. ການຕິດຕາມ ແລະ ການຝກສອນ ແມນສ
ູ່ າຄ ັນຄືກ ັນ ໃນເວລາເຮັດທຸລະກິດນອ
ູ້ ຍສາເລັ ດຜ ົນ ແລະ
ແມນສິູ່
ົູ້ ດທຸລະກິດ ທັງໃນໄລຍະເວລາດາເນນທຸລະກິດ.
ູ່ ງຈາເປັນ ໃນເວລາເລິູ່ ມຕນເຮັ
ກລະນສກສາ:

ູ້ ແຂງ ທາງດາູ້ ນທຸລະກິດ
ສິູ່ ງທາູ້ ທາຍ ໃນການສາູ້ ງຄວາມເຂັມ

ຊາຍມຽນມາຄ ົນໜູ່ ງ ໄດເູ້ ລົູ່ າວາູ່ ລາວຢືມເງິນ 1,200,000 kyats [ປະມານ. 1,360 USD] ເພືູ່ ອຍາູ້ ນ
ຖິູ່ ນຖານໄປປະເທດມາເລເຊຍ ເພືູ່ ອໄປເຮັດວຽກ ແລະໄດຢ
ູ້ ືມເງິນ 200,000 kyats [ປະມານ 225
ູ້ ແມນ
ູ້ໄດ.ູ້
USD] ຕືູ່ ມ ສາລ ັບເມຍລາວເກດລູກ. ອ ັດຕາດອກເບັຍ
ູ່ 10 ສວ
ູ່ ນຮອ
ູ້ ຍ, ລາວບູ່ ສາມາດຈາຍໜ
ູ່
ູ້ .
ລາວຍ ັງຕິດໜູ້ອກ ປະມານ ໜູ່ ງລານ kyat [ປະມານ. 1135 USD], ລວມທັງດອກເບັຍ
ແມຍິ
ູ່ ງຫວຽດນາມຄ ົນໜູ່ ງ ຖືກຄາູ້ ມະນຸດໄປປະເທດຈນ ຖືກບ ັງຄ ັບໃຫຂ
ູ້ າຍບລິການ, ໄດເູ້ ລົູ່ າເຖິງ ຄອບຄ ົວ
ູ້ ຍຂອງລາວໜອອກຈາກການຂູດຮດ
ຂອງລາວ ກາຍເປັນໜູ້ໄດແ
ນໃຫລ
ູ້ ນວໃດ ຍອ
ູ້ ນຈາຍເງິ
ູ່
ູ້ າວ ແລະ ເອືອ
ຖືກຄາູ້ ມະນຸດ ແລະ ມ ັນສືບຕູ່ ສາູ້ ງຄວາມກ ົດດ ັນ ໃຫກ
ູ້ ັບຄອບຄ ົວຂອງລາວໄດແ
ູ້ ນວໃດ: “ບາງເທືູ່ ອ ພູ່ ແມ ູ່
ຂອງຂອ
ນຫາຍກວາູ່ 30 ລາູ້ ນດ ົງ
ູ້ ຍ ເວົູ້າໃສຂ
ູ່ ອ
ູ້ ຍວາູ່ ຂອ
ູ້ ຍຖືກຄາູ້ ມະນຸດ. ຄອບຄ ົວຂອງຂອ
ູ້ ຍໄດຈ
ູ້ າຍເງິ
ູ່
ູ້ ຍຂອງຂອ
[1500 USD]” ເພືູ່ ອຊວ
ູ່ ຍໃຫຂ
ູ້ ອ
ູ້ ຍ ແລະ ເອືອ
ູ້ ຍ ລອດອອກມາ.
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ຊາຍມຽນມາຄ ົນໜູ່ ງ ໄດເູ້ ລົູ່ າວາູ່ ຄອບຄ ົວຂອງລາວ ພ ົບກ ັບສະພາບເສດຖະກິດລມເຫ
ວໄດແ
ົູ້
ູ້ ນວໃດ ຫ ັງ
ຈາກຖືກຄາູ້ ມະນຸດໄປໄທ ບ ັງຄ ັບໃຫເູ້ ຮັດວຽກຢູເູ່ ທິງເຮືອຫາປາ. ນອກຈາກນ,ູ້ ລາວມເມຍ ແລະ ມລູກຄ ົນ
ໜູ່ ງ, ເມຍເຄຍເຮັດວຽກ ເບິູ່ ງເດັກນອ
ູ້ ຍຢູບ
ູ່ າູ້ ນ ແທນທູ່ ຈະເຮັດວຽກນອກບາູ້ ນ. ກອ
ູ່ ນໜາູ້ ລາວໄປໄທ, ລາວ
ູ້ .
ບູ່ ມໜິູ້ ແຕ ູ່ ຕູ່ ມາລາວມໜູ້ຫາຍກວາູ່ 300,000 kyat [ປະມານ. 340 USD] ບວກດອກເບັຍ
ຊາຍກາປູເຈຍຄ ົນໜູ່ ງ

ໄດຮ
ູ້ ັບທນເພືູ່ ອລຽູ້ ງຂາຍເປັດໃນບາູ້ ນຂອງລາວ

ພາຍຫ ັງກ ັບຄືນສູບ
ູ່ າູ້ ນເກດເມືອງ

ນອນ. ເຖິງແນວໃດກູ່ ຕາມ, ລາວຍ ັງຂາດທັກສະ ແລະ ທນຮອນໃນການລຽູ້ ງເປັດ, ຫ ັງຈາກນນັ ູ້ ສອງູ່ ເປັນໜູ້ ເພືູ່ ອຊືເູ້ ປັດໃໝມ
ສາມ ເດືອນເປັດຕາຍ. ຫ ັງຈາກນນລາວກ
ັ ູ້
ູ່ າຕືູ່ ມ, ເປັດຕາຍອກ. ອ ົງການຊວ
ູ່ ຍເຫືອ
ູ້ ” ໃນເວລາລາວປະເຊນບ ັນຫາ. ໃນເວລາຖືກ
ບູ່ ໄດຕ
ິ ຕາມກລະນຂອງລາວ ຫື ບູ່ ເບິູ່ ງ “ສິູ່ ງທູ່ ເກດຂນ
ູ້ ດ
ສາພາດ ລາວບູ່ ມວຽກເຮັດງານທາ ແລະ ຍ ັງມໜູ້ສນ
ິ .
ແມຍິ
ູ່ ງມຽນມາຄ ົນໜູ່ ງ

ຢູສ
ູ ພ ັກອາໄສ
ູ່ ນ

ເປັນເວລາສອງປ

ຢູປ
ູ່ ະເທດໄທ

ພາຍຫ ັງຖືກຂູດຮດແຮງງານ.

ລາວໄດຮ
ູ້ ັບການຝກອ ົບຮ ົມ ແຕບ
ູ່ ູ່ ໄດຕ
ູ້ າມຄວາມຈາເປັນ ແລະ ຄວາມສ ົນໃຈຂອງລາວ. ລາວໄດເູ້ ລົູ່ າວາູ່ :
“ເຂົາເຈົາູ້ ໄດຝ
ູ້ ກອ ົບຮ ົມໃຫພ
ູ້ ວກເຮົາ. ຂອ
ູ້ ຍຮຽນຫຍິບເຄືູ່ ອງ. ຂອ
ູ້ ຍເຮັດບູ່ ໄດດ
ູ້ ຍອ
ູ້ ນຂອ
ູ້ ຍບູ່ ມ ຄວາມກະຕືລື
ລ ົນ…”

ປະຈຸບ ັນລາວກ ັບຄືນໄປມຽນມາ ລາວໄດເູ້ ລົູ່ າວາູ່ ການຝກອ ົບຮ ົມ “ບູ່ ມປະໂຫຍດ” ແລະຮູສ
ູ້ ກບູ່ ມ

ຫວ ັງ ຍອ
ູ້ ນລາວບູ່ ມທັກສະຊວິດ ທູ່ ຊວ
ູ່ ຍໃຫລ
ູ້ າວຊອກເຮັດເຮັດງານທາ ຫື ເຮັດທຸລະກິດໄດ.ູ້
ແມຍິ
ູ່ ງມຽນມາຄ ົນໜູ່ ງ

ຖືກບ ັງຄ ັບໃຫຂ
ູ້ າຍບລິການ

ຢູປ
ູ່ ະເທດໄທ

ໄດກ
ູ້ ັບໄປມຽນມາ

ແລວ
ູ້ ເປດທຸລະ

ກິດນອ
ູ້ ຍໆ ຂາຍເຄືູ່ ອງແຫງູ້ ຢູບ
ູ່ າູ້ ນ. ເຖິູ່ ງຢາູ່ ງໃດກູ່ ຕາມ, ທຸລະກິດໄປບູ່ ລອດ ຍອ
ູ້ ນຄ ົນໃນໝູບ
ູ່ າູ້ ນເກືອບ
ໝດ
ນນາຫ ັງ, ທາູ້ ຍສຸດບູ່ ມໃຜມາຈາຍ
ົ ບູ່ ມລາຍໄດ ູ້ ບູ່ ມເງິນສ ົດ ເຂົາເຈົາູ້ ເອົ າເຄືູ່ ອງແຫງູ້ ໄປກອນ
ູ່ ຈາຍເງິ
ູ່
ູ່
ເງິນຄືນໃຫລ
ູ້ າວ.
ຊາຍມຽນມາຄ ົນໜືູ່ງ, ພ ັກຢູສ
ູ ພ ັກອາໄສ ຢູປ
ູ່ ນ
ູ່ ະເທດໄທ ພາຍຫ ັງຖືກຄາູ້ ມະນຸດ ລາວຖືກບ ັງຄ ັບຂູດຮດແຮງ
ງານຢູເູ່ ຮືອຫາປາ, ໄດເູ້ ວົູ້າເຖິງຄວາມສາຄ ັນ ຂອງການໄດເູ້ ຂົູ້າຝກອ ົບຮ ົມ ສາລ ັບຜູຖ
ື ຄາູ້ ມະນຸດ ເພືູ່ ອໃນ
ູ້ ກ
ເວລາກ ັບຄືນບາູ້ ນເກດເມືອງນອນ. ການກ ັບຄືນບາູ້ ນ ພອ
ູ້ ມທັກສະ ເຮັດໃຫລ
ູ້ າວຮູສ
ູ້ ກວາູ່ ເປັນການລຸດ
ຜອ
ູ່ ນຄວາມອ ັບອາຍວາູ່

ຜູຖ
ື ຄາູ້ ມະນຸດກ ັບຄືນບາູ້ ນໂດຍບູ່ ມເງິນຕິດຕ ົວ.
ູ້ ກ

ການຍອມຮ ັບດກວ
ູ່ າຈາກທອ
ູ້ ງຖິູ່ ນ
ຄວາມສາຄ ັນຫາຍ

ລາວຍ ັງຮູສ
ູ້ ກວາູ່

ຖາູ້ ລາວກ ັບຄືນບາູ້ ນໂດຍມທັກສະຕິດຕ ົວ.

ໂດຍສະເພາະເວລາລຖາູ້

ຂະບວນການດາູ້ ນເອກະສານ,

ລາວໄດຮ
ູ້ ັບ

ລາວຮູສ
ູ້ ກວາູ່ ທັກສະນ ູ້

ມ

ຖືວາູ່ ເປັນການໃຊເູ້ ວລາຢູູ່

ຕາູ່ ງປະເທດ ໃຫເູ້ ກດປະໂຫຍດ, ເຊິູ່ ງຈະສາມາດເຮັດໃຫລ
ູ້ າວເອົ າຕ ົວລອດ ແລະ ລຸດຄວາມກ ົດດ ັນໄດ.ູ້
ແມຍິ
ູ ພ ັກອາໄສ. ລາວໄດ ູ້
ູ່ ງຫວຽດນາມຄ ົນໜືູ່ງ ໄດຮ
ູ້ ັບການຝກອ ົບຮ ົມ ໂຄງການເຄືູ່ ອງຫ ັດຖະກາເວລາຢູສ
ູ່ ນ
ເຂົູ້າຝກອ ົບຮ ົມ ເລືູ້ອງເຮັດເຄືູ່ ອງຫ ັດຖະກາເປັນເວລາ ສາມປ ໃນເວລາລາວແຍກອອກຈາກລູກຂອງລາວ
(ພູ່ ແມຂອງລາວ
ເບິູ່ ງແຍງລູກຂອງລາວແທນລາວ). ລາວໄດຮ
ພາຍຫ ັງສາມປ,
ັ ູ້
ູ່
ູ້ ັບເງິນໜອ
ູ້ ຍໃນເວລານນ.
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ໂຄງການໄດປ
ູ້ ິ ດລ ົງ ຍອ
ູ້ ນຂາຍສິນຄາູ້ ຫ ັດຖະກາທູ່ ເຂົາເຈົາູ້ ຜະລິດບູ່ ໄດ.ູ້ ລາວກ ັບຄືນບາູ້ ນໄປຫາລູກ ໂດຍບູ່
ມທັກສະ ທູ່ ສາມາດເຮັດວຽກ ຫື ເປດທຸລະກິດໄດ.ູ້

ູ້ ແຂງດາູ້ ນ
ລາຍລະອຽດ. ຈຸດຄວນພິຈາລະນາ ໃນການສະໜອງໂອກາດ ດາູ້ ນຄວາມເຂັມ
ເສດຖະກິດ
ການປະຕິບ ັດໂຄງການ
 ສະໜອງການຝກອ ົບຮ ົມວິຊາຊ ທູ່ ມມາດຕະຖານສູງ ແລະ ເປັນສວ
ູ່ ນຕ ົວ. ສະໜອງການຝກອ ົບຮ ົມວິຊາຊບ
ທູ່ ມມາດຕະຖານສູງ ກຽູ່ ວກ ັບທັກສະຊວິດແບບສວ
ູ່ ນຕ ົວ ແລະ ສິູ່ ງທູ່ ໜາູ້ ສ ົນໃຈ. ການຝກອ ົບຮ ົມວິຊາຊບ ຄວນຈະ
ໄປຄຽງຄູກ
ູ່ ັບ ແຮງບ ັນດານໃຈສວ
ູ່ ນຕ ົວ, ຄວາມອາດສາມາດ ແລະ ສິູ່ ງທູ່ ໜາູ້ ສ ົນໃຈ ພອ
ູ້ ມທັງຄວາມຕອ
ູ້ ງການ
ຂອງຕະຫາດດາູ້ ນແຮງງານນາ.

 ການຝກອ ົບຮ ົມ ຄວນຈະເຮັດໃຫເູ້ ປັນແບບຝມືແຮງງານ ທູ່ ສາມາດໃຊໄູ້ ດແ
ູ້ ທ.ູ້ ການຝກອ ົບຮ ົມ ຄວນຈະໃຫມ
ູ້
ຄຸນນະພາບ ແລະ ໄລຍະເວລາພຽງພ ທູ່ ຈະເຮັດໃຫຜ
ູ້ ເູູ້ ຂົູ້າຝກອ ົບຮ ົມ ມທັກສະແບບມືອາຊບທູ່ ເໝາະສ ົມ, ທູ່
ສາມາດນາໄປເປັນທາງເລືອກ ໃນການຫາວຽກເຮັດງານທາ ຕາມຄວາມຕອ
ູ້ ງການຂອງຕະຫາດແຮງງານທອ
ູ້ ງຖິູ່ ນ
ແທ.ູ້

 ການຝກອ ົບຮ ົມ ດາູ້ ນວິຊາຊບ ແລະ ດາູ້ ນເຮັດທຸລະກິດ ຄວນຈະສະໜອງໃຫ ູ້ ໂດຍນ ັກຊຽູ່ ວຊານ. ການຝກ
ອ ົບຮ ົມ ດາູ້ ນວິຊາຊບ ແລະ ດາູ້ ນເຮັດທຸລະກິດ ຄວນຈະຖືກສະໜອງໃຫ ູ້ ໂດຍຄູຝກແບບມືອາຊບ ຫື ສະຖາບ ັນ
/ຫື ໜວ
ູ່ ຍງານຕາູ່ ງໆ ຕອ
ູ້ ງໃຫແ
ູ້ ນໃູ່ ຈວາູ່ ມຄຸນນະພາບສູງ, ມທາງເລືອກຫາກຫາຍ ແລະ ເໝາະສ ົມກ ັບຕະຫາດ
ແຮງງານ ແລະ/ຫື ແທດເໝາະກບສະພາບແວດລ
ອ
ັ
ູ້ ມ.

 ຈາງຊ
ຽູ່ ວຊານ ດາູ້ ນການບລິຫານທຸລະກິດຂະໜາດນອ
ິ ແມນມ
ູ້
ູ້ ຍ. ການຕິດຕາມ ແລະ ການສິດສອນ ທູ່ ໃກຊ
ູ້ ດ
ູ່
ຄວາມສາຄ ັນ ສາລ ັບການເຮັດທຸລະກິດຂະໜາດນອ
ູ້ ຍ ແລະ ມຄວາມຈາເປັນ ໃນການລິເລູ່ ມເຮັດທຸລະກິດ ໄລຍະ
ທາອິດ

ເພືູ່ ອກະກຽມໃຫທ
ຸ ະກິດສາມາດດາເນນຕູ່ ໄປໄດ.ູ້
ູ້ ລ

ຊຽູ່ ວຊານດາູ້ ນການບລິຫານທຸລະກິດຂະໜາດນອ
ູ້ ຍ

ສາມາດຊວ
ຸ ະກິດຂະໜາດນອ
ູ່ ຍ ໃຫສ
ູ້ າູ້ ງກາໄລໃຫທ
ູ້ ລ
ູ້ ຍ ແລະ ມຄວາມຍືນຍ ົງ ໃນໄລຍະຍາວໄດ.ູ້ ການຕິດຕາມ
ູ້ ມາໃນການເຮັດທຸລະກິດຂະໜາດ
ຕະຫອດເວລາ ເຮັດໃຫອ
ູ້ ົງກອນ ສາມາດການ ົດຄວາມຈາເປັນຕາູ່ ງໆ ທູ່ ເກດຂນ
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ນອ
ູ້ ຍ

ຫື

ການມວຽກງານທາ

ແລະ

ສາມາດສະໜອງຄວາມຊວ
ູ່ ຍເຫືອອືູ່ ນໆ

ເພືູ່ ອນາພາໃຫທ
ຸ ະກິດປະສ ົບ
ູ້ ລ

ຜ ົນສາເລັ ດໄດ.ູ້

 ຕລາຄາດາູ້ ນຕະຫາດແຮງງານ. ຕິດຕາມສະພາບເສດຖະກິດທອ
ູ້ ງຖິູ່ ນ ແລະ ປັບວຽກ ໃຫເູ້ ຂົູ້າກ ັນ ຫື ມແຜນ
ງານ ດາູ້ ນເສດຖະກິດຂະໜາດນອ
ູູ້ ນ
ັ
ູ້ ຍຕາມຄວາມເໝາະສ ົມ. ການຕລາຄາເຫູ່ ົ ານ ູ້ ຈະຕອ
ູ້ ງເຮັດຕະຫອດ, ໃຫຮ
ູ້ ທ
ກ ັບສະພາບ ທາງເສດຖະກິດ ແລະ ຕະຫາດແຮງງານ.

 ສະໜອງໂອກາດດາູ້ ນເສດຖະກິດຢູປ
ູ່ ະເທດປາຍທາງ. ສະໜອງທາງເລືອກດາູ້ ນວຽກເຮັດງານທາ ຢູປ
ູ່ ະເທດ
ປາຍທາງ ທູ່ ມຜູຖ
ື ຄາູ້ ມະນຸດຫາຍຄ ົນ ຢູໃູ່ ນສູນພ ັກອາໄສເປັນເວລາຫາຍປ, ໂດຍທົູ່ ວໄປແລວ
ູ້ ກ
ູ້ ຄວນຈະເປັນສວ
ູ່ ນ
ໜູ່ ງຂອງຂະບວນດາູ້ ນນິຕກ
ິ າ.

ູ້ ວມມ
ໃນນລ

ການຊວ
ູ່ ຍຊອກຫາວຽກເຮັດງານທາບອ
ູ່ ນໃໝໃູ່ ຫ ູ້

ແລະ

ຫາູ້ ງຫາ

ເອກະສານ ທູ່ ເໝາະສ ົມດາູ້ ນນິຕກ
ິ າ ໃນປະເທດປາຍທາງໃຫເູ້ ຂົາເຈົາູ້ .

 ການຝກອ ົບຮ ົມ ຄວນມການແທດເໝາະກ ັບ ສະພາບຄອບຄ ົວ. ສະໜອງແຜນງານການຝກອ ົບຮ ົມ ທູ່ ເຂົາເຈົາູ້
ສາມາດມາເຂົູ້າຮວ
ູ່ ມໄດ ູ້

ໂດຍບູ່ ໃຫຂ
ູ້ ັດກ ັບຕາຕະລາງວຽກບາູ້ ນ

ແລະຄອບຄ ົວຂອງເຂົາເຈົາູ້ .

ເວລາສວ
ູ່ ນໃຫຍ ູ່

ູ້ ກ ັບສະມາຊິກຄອບຄ ົວ ທູ່ ຈະໃຫກ
ຂອງຜູຖ
ື ເຄາະຮາູ້ ຍຈາກການຄາູ້ ມະນຸດ ແມນຂ
ູ້ ກ
ູ່ ນ
ູ້ ານສະໜ ັບສະໜູນເຂົາເຈົາູ້ ຫື
ບູ່ ໃຫກ
ູ້ ານສະໜ ັບສະໜູນເຂົາເຈົາູ້ ເພືູ່ ອເຂົູ້າຮວ
ູ່ ມໃນການຝກອ ົບຮ ົມບາງອ ັນ.

 ຕິດຕາມ ແລະ ຕລາຄາ ການຊວ
ື ທູ່ ຈາເປັນ. ຄວນເອົ າໃຈໃສ ູ່ ຊອກຫາການຊວ
ື ທູ່ ມຄວາມ
ູ່ ຍເຫອ
ູ່ ຍເຫອ
ຈາເປັນຕາູ່ ງໆ ເຊັູ່ ນ: ຄວາມຈາເປັນຂອງສະມາຊິກຄອບຄ ົວ ແລະ ຄວາມຈາເປັນເຫູ່ ົ ານ ູ້ ມຜ ົນກະທົບຕູ່ ຄວາມ
ສາເລັ ດ ດາູ້ ນເສດຖະກິດຂອງແຕລ
ູ່ ະຄ ົນແນວໃດ. ໂດຍທົູ່ ວໄປແລວ
ູ້ ບ ັນຫາຕາູ່ ງໆເຫູ່ ົ ານ ູ້ ຄວນຈະຖືກຕລາຄາທັງ
ໝດ
ົ ເຊັູ່ ນ: ມຄວາມກ ົດດ ັນ ແລະ ມຄວາມຂ ັດແຍງູ່ ໃນຄອບຄ ົວ, ບ ັນຫາສຸຂະພາບ, ຂາດແຮງບ ັນດານໃຈ, ຂາດ
ປະສ ົບການໃນໜາູ້ ວຽກ ແລະ ຂາດຄວາມໜນໃຈຂອງຕ
ັ ູ້
ົນເອງ.

 ໃຫລ
ູ້ ວມເອົ າວຽກງານການຊວ
ູ່ ຍເຫືອ ແຮງງານເຄືູ່ ອນຍາູ້ ຍແບບຖືກກ ົດໝາຍ / ແບບທາງການ ໂດຍຜາູ່ ນ
ບ ັນດາບລິສ ັດທູ່ ໜາູ້ ເຊືູ່ ອຖືໄດ ູ້ ແລະ ໂຄງການແລກປຽູ່ ນແຮງງານຕາູ່ ງໆ. ໃນເວລາບູ່ ມ (ຫືຂາດເຂນ)

ໂອກາດ

ດາູ້ ນເສດຖະກິດ ຢູໃູ່ ນປະເທດຂອງຜູຖ
ື ຄາູ້ ມະນຸດ, ໃນເວລາພວມຍາູ້ ຍໄປຫາສ ັງຄ ົມອືູ່ນ, ເມືອງອືູ່ ນ ຫື ປະເທດ
ູ້ ກ
ອືູ່ ນ ອາດຈະບູ່ ສາມາດ ສາູ້ ງທາງເລືອກທາງເສດຖະກິດໄດ.ູ້ ສາລ ັບຜູຖ
ື ຄາູ້ ມະນຸດ ຜູຕ
ູ້ ກ
ູ້ ອ
ູ້ ງການ ແລະ ຈາເປັນ
ູ້ ແຂງທາງດາູ້ ນເສດຖະກິດ ອາດຈະລວມເອົ າການ
ທູ່ ຕອ
ູ້ ງຍາູ້ ຍກ ັບຄືນ, ຄວາມພະຍາຍາມ ໃນການສາູ້ ງຄວາມເຂັມ
ຊວ
ູ່ ຍເຫືອການເຄືູ່ ອນຍາູ້ ຍແບບປອດໄພ.

ສິູ່ ງທູ່ ເອົ າໃຈໃສພ
ູ່ ິເສດ ສາລ ັບເດັກນອ
ູ້ ຍ

95

 ຕອ
ູ້ ງໃຫແ
ູ້ ນໃູ່ ຈວາູ່ ເດັກນອ
ູ້ ຍໄດຮ
ູ້ ັບຜ ົນປະໂຫຍດ ໃນການຊວ
ູ່ ຍເຫືອດາູ້ ນເສດຖະກິດ. ຕອ
ູ້ ງໃຫແ
ູ້ ນໃູ່ ຈວາູ່ ທຸກ
ຄວາມພະຍາຍາມ ໃນການຊວ
ູ່ ຍເຫືອດາູ້ ນເສດຖະກິດ, ບູ່ ວາູ່ ຈະແມນສ
ູ່ າລ ັບເດັກນອ
ູ້ ຍ ຫື ພູ່ ແມ ູ່ ເຂົາເຈົາູ້ , ຈະ
ໄດຮ
ູ້ ັບຜ ົນປະໂຫຍດ (ໂດຍ ບູ່ ມເຫດຮາູ້ ຍ) ຕູ່ ເດັກນອ
ູ້ ຍ. ຮຽກຮອ
ູ້ ງໃຫມ
ູ້ ຄວາມເຂົູ້າໃຈຈະແຈງູ້ ຕູ່ ສະພາບຂອງ
ຄອບຄ ົວ ແລະ ກຽູ່ ວຂອ
ູ້ ງກ ັບການຕລາຄາ ທູ່ ຈາເປັນຂອງເຂົາເຈົາູ້ .

ນະໂຍບາຍ/ການເຜຍແຜນ
ູ່ ະໂຍບາຍ
ູ້ ແຂງທາງດາູ້ ນເສດຖະກິດ ເພືູ່ ອໃຫແ
 ພ ັດທະນາຄວາມເຂັມ
ູ້ ນໃູ່ ຈວາູ່ ເສດຖະກິດຈະປະສ ົບຜ ົນສາເລັ ດ. ແຜນ
ງານດາູ້ ນເສດຖະກິດ ຄວນຈະຖືກອອກແບບ ແລະ ຖືກຈ ັດຕງປະຕິ
ບ ັດໂດຍຜູຊ
ັ ູ້
ູ້ ຽູ່ ວຊານ, ມພອ
ູ້ ມທັງທັກສະ ທູ່ ຈະ
ໃຫແ
ູ້ ນໃູ່ ຈວາູ່ ທຸລະກິດຈະປະສ ົບຜ ົນສາເລັ ດ. ຍ ົກຕ ົວຢາູ່ ງ ໂຄງການທູ່ ປະສ ົບຜ ົນສາເລັ ດ

ູ້ າ
ໃນຂະບວນການນມ

ກອ
ູ່ ນ ເປັນຕ ົວແບບໃນເວລາສະຫຸ ບການຝກອ ົບຮ ົມ, ມໂຄງການແຂງູ່ ຂ ັນກ ັນເອງໃນເວລາຝກອ ົບຮ ົມ, ມເຮັດວຽກ
ງານທາໃຫພ
ູ້ ອ
ູ້ ມ, ລອງເຮັດທຸລະກິດຕ ົວຢາູ່ ງ ໂດຍການໃຫທ
ູ້ ນ ເພືູ່ ອສາູ້ ງທຸລະກິດ, ສະໜອງການຝກອ ົບຮ ົມດາູ້ ນ
ບລິຫານທຸລະກິດ, ລວມທັງ ການບລິຫານດາູ້ ນການເງິນ ແລະ ອືູ່ ນໆ.
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ຂອບເຂດການບລິການທ # 6. ການສະໜັບສະໜູນດາູ້ ນບລິຫານ.
ເວົູ້າເຖິງບ ັນຫາດາູ້ ນບລິຫານ.
ຄວາມຈາເປັນດາູ້ ນວຽກງານບລິຫານ
ຜູຖ
ື ຄາູ້ ມະນຸດ ໄດປ
ູ້ ກ
ູ້ ະເຊນໜາູ້ ກ ັບ ບ ັນຫາດາູ້ ນວຽກງານບລິຫານ ຫື ເອກະສານຫາຍໆເລືູ່ ອງ ພາຍຫ ັງຖືກຄາູ້
ມະນຸດ, ທັງຢູພ
ູ່ າຍໃນປະເທດ ແລະ ຢູບ
ູ່ າູ້ ນເກດເມືອງນອນຂອງເຂົາເຈົາູ້ ເອງ. ບາງຄ ົນໄດພ
ູ້ ົບກ ັບບ ັນຫາໂດຍກ ົງ
ຍອ
ູ້ ນຖືກຄາູ້ ມະນຸດ

–

ຍ ົກຕ ົວຢາູ່ ງ,

ຈາເປັນຕອ
ູ້ ງປະກອບເອກະສານໃໝູ່

ຍອ
ົ
ູ້ ນເຮັດເສຍໝດ

ຫື

ຖືກຍດ

ເອກະສານທັງໝດ
ົ ຍອ
ູ້ ນຖືກຄາູ້ ມະນຸດ. ບ ັນຫາອືູ່ນໆ ບູ່ ກຽູ່ ວໂດຍກ ົງກ ັບຜ ົນຂອງການຄາູ້ ມະນຸດ ແຕອ
ູ່ າດຈະມຜ ົນ
ກະທົບພາຍຫ ັງກ ັບຄືນສູສ
ູ່ ັງຄ ົມ - ຍ ົກຕ ົວຢາູ່ ງ ບ ັນຫາໃນເວລາຢາູ່ ຮາູ້ ງ ແລະ ຖືກກ ັກຂ ັງ. ໃນບາງກລະນ,
ບ ັນຫາເອກະສານຕາູ່ ງໆ ແມນເປັ
ນບ ັນຫາ ຂອງແຕລ
ູ່
ູ່ ະຄ ົນບູ່ ຄືກ ັນ; ບາງກລະນ, ມຄວາມຈາເປັນຕອ
ູ້ ງກຽູ່ ວຂອ
ູ້ ງ
ູ້ ເພືູ່ ອໃຫ ູ້
ກ ັບສະມາຊິກຄອບຄ ົວ, ໂດຍສະເພາະກລະນເດັກນອ
ື ຂຽນຂນ
ູ້ ຍ. ກ ົດໝາຍສິດທິມະນຸດສາກ ົນ ໄດຖ
ູ້ ກ
34
ທຸກຄ ົນນາໃຊສ
ຸ ຫ ົນທຸກແຫງູ່ ໄດຮ
ິ ຢູທ
ູ້ ດ
ູ່ ກ
ູ້ ັບການຍອມຮ ັບໃນຄວາມເປັນຄ ົນຕາມ ໝາຍ. ມາດຕາ 8 ຂອງກ ົດ

ໝາຍປົກປອ
ູ້ ງສິດຂອງເດັກນອ
ູ້ ຍ ເພືູ່ ອຮ ັກສາຄວາມເປັນຕ ົວຕ ົນຂອງເຂົາເຈົາູ້ ລວມທັງ ສ ັນຊາດ, ຊືູ່ , ສາຍພ ົວພ ັນ
ຂອງຄອບຄ ົວເຂົາເຈົາູ້

ໂດຍບູ່ ມສິູ່ ງໃດລ ົບກວນໄດ.ູ້

ນອກຈາກນນ,
ັ ູ້

ຍ ັງຮຽກຮອ
ູ້ ງໃຫພ
ູ້ າກລ ັດ

ຈງູ່ ົ ເອົ າໃຈໃສ ູ່

ຊວ
ື ການ ົດຕ ົວ ຖາູ້ ເຂົາເຈົາູ້ ຖືກລ ັກພາຕ ົວ ໄປແບບຜິດກ ົດໝ
ູ່ ຍເຫືອເດັກນອ
ູ້ ຍ ໃນທຸກໆໂອກາດ ທູ່ ເຂົາເຈົາູ້ ໄດຖ
ູ້ ກ
າຍ.

ການ ົດເອກະສານ ແລະ ການລົງທະບຽນດາູ້ ນກ ົດໝາຍອືູ່ນໆ. ມການການ ົດເອກະສານ ແລະ ການລ ົງທະບຽນ
ດາູ້ ນກ ົດໝາຍອືູ່ນໆ (ເຊັູ່ ນ ການລ ົງທະບຽນຈານວນຫ ັງຄາເຮືອນ ແລະຄອບຄ ົວ) ມຄວາມຈາເປັນ ໃນການເຂົູ້າ
ເຖິງການບລິການພາຍຫ ັງຖືກຄາູ້ ມະນຸດ (ເຊັູ່ ນ: ດາູ້ ນການສກສາ, ສາທາລະນະສຸກ, ການຝກອ ົບຮ ົມ) ພອ
ູ້ ມທັງ
ກິດຈະກາເອກະສານປະຈາວ ັນຕາູ່ ງໆ (ເຊັູ່ ນ: ການເປດບ ັນຊທະນາຄານໃໝ,ູ່ ມວຽກເຮັດງານທາ, ເປັນເຈົາູ້ ຂອງ
ເຮືອນ ຫື ການກູຢ
ື ຄາູ້
ູ້ ືມເງິນ). ການຂາດການການ ົດເອກະສານ ຍ ັງກາຍເປັນສິູ່ ງທາູ້ ທາຍອ ັນສາຄ ັນ ສາລ ັບຜູຖ
ູ້ ກ
ູ້ ໃນເວລາທູ່ ໃຈແຍກຂ
ູ້
ມະນຸດໃນປະເທດປາຍທາງ ເພາະເຮັດໃຫໄູ້ ລຍະເວລາ ຂອງການພ ັກຢູສ
ູ ນນຍາວນານຂ
ນ
ັ ູ້
ູ່ ນ
ູ້
ມູນເອກະສານ.

ໃບລາຍເກດ ຂອງຜູູ້ຖກ
ື ເຄາະຮາູ້ ຍ ຈາກການຄາູ້ ມະນຸດ ແລະ ລູກຂອງເຂົາເຈົາູ້ . ຜູຖ
ື ຄາູ້ ມະນຸດບາງຄ ົນ ບູ່ ໄດ ູ້
ູ້ ກ
ລ ົງທະບຽນຫຍ ັງ ກອ
ູ່ ນຖືກຄາູ້ ມະນຸດ ແລະ ຍອ
ູ້ ນແນວນນັ ູ້ ມ ັນມຄວາມຈາເປັນທູ່ ຈະຕອ
ູ້ ງໄດ ູ້ ເຂົູ້າຫາຂະບວນການ
34

ຖະແຫງການກຽູ່ ວກ ັບສິດທິມະນຸດຂອງອ ົງການສະຫະປະຊາຊາດ (1948), ມາດຕາ 6. ຖະແຫງການກຽູ່ ວກ ັບສິດທິມະນຸດໄດກ
ູ້ າູ່ ວຕືູ່ ມ

ອກ ໃນມາດຕາ 7: ". ທຸກຄ ົນແມນມ
ູ່ ສິດເທົູ່ າທຽມກ ັນຕູ່ ໜາູ້ ກ ົດໝາຍ ແລະ ມສິດເທົູ່ າທຽມໂດຍບູ່ ມການຈາແນກໃນການປົກປູ້ອງກ ົດໝາຍ"
ນອກຈາກນນ,
ຸ ຄ ົນມສິດມສ ັນຊາດ ກາູ່ ວຢູໃູ່ ນມາດຕາ 15. United Nations (1948)
ັ ູ້ ຖະແຫງການກຽູ່ ວກ ັບສິດທິມະນຸດຍ ັງຮ ັບປະກ ັນໃຫທ
ູ້ ກ
Universal Declaration of Human Rights, Article 6. The Universal Declaration of Human Rights further states in Article 7: “all
are equal before the law and entitled without any discrimination to equal protection of the law.” Further, the Universal
Declaration of Human Rights guarantees every person the right to a nationality in Article 15.
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ຂອງການລ ົງທະບຽນໃບລາຍເກດສາລ ັບເຂົາເຈົາູ້ (ແລະ ບາງເທືູ່ ອ ລວມທັງ ສະມາຊິກຂອງເຂົາເຈົາູ້ ).
ກລະນ,

ຜູຖ
ື ຄາູ້ ມະນຸດ
ູ້ ກ

ຈາເປັນຕອ
ູ້ ງໄດລ
ູ້ ົງທະບຽບລູກຂອງເຂົາເຈົາູ້

ຫືບາງ

ຜູໄູ້ ດເູ້ ກດມາໃນເວລາເຂົາເຈົາູ້ ຖືກຄາູ້

ູ້ ມນມ
ມະນຸດ. ນແ
ື ຄາູ້ ມະນຸດແມຍິ
ູ່ ຄວາມສາຄ ັນ ໂດຍສະເພາະກ ັບຜູຖ
ູ້ ກ
ູ່ ງ ທູ່ ຖືກບ ັງຄ ັບໃຫແ
ູ້ ຕງູ່ ງານ ແລະ ບ ັງຄ ັບ
ໃຫຂ
ູ້ າຍບລິການ ແລວ
ູ້ ກ ັບບາູ້ ນພອ
ູ້ ມກ ັບລູກຂອງເຂົາເຈົາູ້ . ເດັກນອ
ູ້ ຍ ຜູທ
ູ້ ູ່ ບູ່ ໄດລ
ູ້ ົງທະບຽນດາູ້ ນກ ົດໝາຍ ຖືກ
ຈາກ ັດໃນການເຂົູ້າເຖິງການບລິການ ແລະ ການສະໜ ັບສະໜູນ, ເຊິູ່ ງມຜ ົນດາູ້ ນລ ົບ ຕູ່ ເຂົາເຈົາູ້ ແລະ ພູ່ ແມ ູ່
ຂອງເຂົາເຈົາູ້ ໃນເວລາກ ັບຄືນສູສ
ູ່ ັງຄ ົມ.

ການລົງທະບຽນສາມະໂນຄ ົວ. ໃນຫາຍປະເທດໃນພາກພືູ້ນ ຖືກຮຽກຮອ
ູ້ ງໄດພ
ູ້ ົນລະເມືອງລ ົງທະບຽນສາມະໂນຄ ົວ
ໃນບາູ້ ນທູ່ ຕ ົນເອງອາໃສຢູ,ູ່ ເອກະສານນ ູ້ ກຽູ່ ວຂອ
ກ
ູ້ ງກ ັບການລ ົງທະບຽນ. ໃນບາງປະເທດ, ແມນແຕ
ູ້
ູ່ ານຍາູ້ ຍ
ບອ
ູ່ ນ

ຍ ົກຕ ົວຢາູ່ ງ: ການມາອາໄສຢູສ
ູ ພ ັກອາໄສ – ຮຽກຮອ
ູ່ ນ
ູ້ ງໃຫມ
ູ້ ການລ ົງທະບຽນ. ບູ່ ໄດເູ້ ວົູ້າເຖິງການ

ລ ົງທະບຽນໃນບອ
ູ່ ນທູ່ ຜູກ
ູ້ ຽູ່ ວອາໄສຢູູ່ ແລະ ມສວ
ູ່ ນກຽູ່ ວຂອ
ູ້ ງກ ັບ ການເຂົູ້າເຖິງການໃຫກ
ູ້ ານບລິການຕາູ່ ງໆ. –
ເຊັູ່ ນ: ເອກະສານ ທູ່ ການ ົດວາູ່ ສາມາດເຂົູ້າໂຮງຮຽນ (ຫື ການເຂົູ້າໂຮງຮຽນຂອງລູກຜູຖ
ື ຄາູ້ ມະນຸດ) , ເຂົູ້າເຖິງ
ູ້ ກ
ການປິູ່ ນປົວສຸຂະພາບ ແລະ ອືູ່ ນໆ. ການລ ົງທະບຽນຢູທ
າູ່ ງໆ ແມນ
ັ ູ້
ູ່ ອ
ູ້ ງຖິູ່ ນອືູ່ ນ ແມນຂ
ູ່ ນຕອນຂອງເອກະສານຕ
ູ່
ມຄາູ່ ໃຊຈ
ງ ແລະ ໃຊເູ້ ວລາຫາຍ. ຍ ັງບູ່ ທັນມເອກະສານມາຮອງຮ ັບ ໃນກລະນ ທູ່ ຜູຖ
ື ຄາູ້ ມະນຸດ ຈາເປັນ
ູ້ າຍສູ
ູ່
ູ້ ກ
ຕອ
ູ້ ງໄດຍ
ູ້ າູ້ ຍບອ
ູ່ ນຢູອ
ູ່ າໄສ ໄປຢູທ
ູ່ ອ
ູ້ ງຖິູ່ ນອືູ່ ນ.

ມໃບອະນຸຍາດ ແລະ ມການລົງທະບຽນ ໃນເວລາອາໄສຢູູ່ຕາູ່ ງປະເທດ. ຜູຖ
ື ເຄາະຮາູ້ ຍຈາກການຄາູ້ ມະນຸດ ທູ່
ູ້ ກ
ໄດອ
ູ ພ ັກອາໄສຕາູ່ ງປະເທດ
ູ້ າໄສຢູສ
ູ່ ນ

ສວ
ູ່ ນຫາຍບູ່ ມເອກະສານ/ໜ ັງສືທາງການ

ທູ່ ອະນຸຍາດໃຫຢ
ູູ່ ບບຖືກກ ົດ
ູ້ ແ

ໝາຍ – ເຊັູ່ ນ: ໃບອະນຸຍາດໃຫພ
ູູ່ ູ່ວົ ຄາວ. ຍອ
ູ້ ັກເຊົ າຊູ່ວົ ຄາວ ຫື ໃບອະນຸຍາດໃຫຢ
ູ້ ຊ
ູ້ ນແນວນນັ ູ້ ເຂົາເຈົາູ້ ຖືກ
ຈາກ ັດ ການເດນທາງໄປ-ມາ ຂອງເຂົາເຈົາູ້ – ເຊັູ່ ນ ບູ່ ຖືກອະນຸຍາດໃຫອ
ັ ອາໄສ ເປັນເວລາຫາຍ
ູ້ ອກຈາກສູນພກ
ເດືອນ ແລະ ຫາຍປ – ແລະ ຄວາມສາມາດໃນການໄປຊອກວຽກເຮັດງານທາ.

ູ້ ນການເປັນຜູູ້ຖກ
ູ້
ໃບຢັງຢື
ຜູຖ
ື ເຄາະຮາູ້ ຍຈາກການຄາູ້ ມະນຸດ. ໃນບາງປະເທດລຸມ
ື ຄາູ້ ມະນຸດຕອ
ູ່ ແມນ
ູ່ າຂອງ,
ູ້ ກ
ູ້ ງໄດ ູ້
ູ້ ນ ວາູ່ ເປັນຖືກຜູຄ
ການ ົດຕ ົວຢາູ່ ງເປັນທາງການ ແລະ ຕອ
ູ້ ງມໃບຢັງຢື
ູ້ າູ້ ມະນຸດ ເພືູ່ ອໃຫເູ້ ຂົາເຈົາູ້ ທຸກຄ ົນ ສາມາດ
ເຂົູ້າເຖິງທຸກຂະບວນການ ຂອງການຊວ
ູ່ ຍເຫືອ ແລະ ການບລິການ ຂອງການຕາູ້ ນ ການຄາູ້ ມະນຸດທຸກອ ັນ. ຜູູ້
ຖືກຄາູ້ ມະນຸດບາງຄ ົນ

ໄດຖ
ື ແຈງກ
ູ້ ກ
ູ້ ຽູ່ ວກ ັບສິດຂອງເຂົາເຈົາູ້

ແລະ

ໄດຮ
ູ້ ັບການຊວ
ູ່ ຍເຫືອຈາກອານາດການ

ປົກຄອງທອ
ື ເຄາະຮາູ້ ຍ ຈາກການຄາູ້ ມະນຸດ. ເຖິງແນວໃດ
ູ້ ງຖິູ່ ນ ເພືູ່ ອເຮັດໃຫເູ້ ຂົາເຈົາູ້ ໄດຮ
ູ້ ັບສະຖານະເປັນຜູຖ
ູ້ ກ
ກູ່ ຕາມ, ຂະບວນການຕາູ່ ງໆ ບູ່ ແມນຈະເປັ
ນໄປຕາມແບບແຜນ ແລະ ຜູຖ
ື ຄາູ້ ມະນຸດໄດປ
ູ່
ູ້ ກ
ູ້ ະເຊນໜາູ້ ກ ັບຄວາມ
ຫຍຸງູ້ ຍາກຫາຍຢາູ່ ງ ໃນການເຂົູ້າໃຈສິດ ແລະໂອກາດຂອງເຂົາເຈົາູ້ ລວມໄປເຖິງຂນຕອນເອກະສານຕ
າູ່ ງໆ ທຸກ
ັ ູ້
ູ້ ນ
ອ ັນທູ່ ຈາເປັນ. ບ ັນຫາຄວາມຫຍຸງູ້ ຍາກຕາູ່ ງໆ ລວມທັງ ການບູ່ ໄດຖ
ູ ທັງໝ ົດ ກຽູ່ ວກ ັບຂະບວນການ
ື ບອກຂມ
ູ້ ກ
ແລະ ເລືູ້ອງທູ່ ກຽູ່ ວຂອ
ື ຄາູ້
ູ້ ງ ຈາກພະນ ັກງານ ຜູທ
ູ້ ູ່ ປະຕິເສດທູ່ ຈະອະທິບາຍ ແລະ ຊວ
ູ່ ຍເຫືອເຂົາເຈົາູ້ . ຜູຖ
ູ້ ກ
ມະນຸດຫາຍຄ ົນ ບູ່ ຮູວ
ູ້ າູ່ ຈະໄປໃສ ເພືູ່ ອຂຄວາມຊວ
ູ່ ຍເຫືອ ຫື ບູ່ ຮູວ
ູ້ າູ່ ຕ ົນເອງມສິດຫຍ ັງແດ ູ່ ແລະ ທາງເລືອກໃນ
ການຊວ
ື ຄາູ້ ມະນຸດ.
ູ່ ຍເຫືອມຫຍ ັງແດ ູ່ ສາລ ັບເຂົາເຈົາູ້ ໃນຖານະເປັນຜູຖ
ູ້ ກ
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ບ ັນຫາດາູ້ ນບລິຫານ ແລະ ນິຕກ
ິ າອືູ່ ນໆ – ເຊັູ່ ນ: ການຢູ່າງຮາູ້ ງ ແລະ ເບິູ່ ງແຍງເດັກນອ
ື ຄາູ້ ມະນຸດບາງ
ູ້ ຍ. ຜູຖ
ູ້ ກ
ຄ ົນ ຈາເປັນຕອ
າູ້ ນກ ົດໝາຍອືູ່ນ ເຊັູ່ ນ: ການຢາູ່
ົູ້
ູ້ ງໄດຮ
ູ້ ັບການສະໜ ັບສະໜູນ ໃນການຊອກຄນຫາເອກະສານດ
ຮາູ້ ງ, ການເບິູ່ ງແຍງເດັກນອ
ູ້ ຍ ແລະ ສິດ/ກາມະສິດ ໃນການເປັນເຈົາູ້ ຂອງດິນ. ບາງກລະນ, ເອກະສານເຫູ່ ົ ານ ູ້
ູ້ ໂດຍກ ົງກ ັບຜູຖ
ຂນ
ື ຄາູ້ ມະນຸດ – ຍ ົກຕ ົວຢາູ່ ງ, ການມເອກະສານດາູ້ ນການເບິູ່ ງແຍງເດັກນອ
ູ້ ກ
ູ້ ຍເກດໃໝູ່ ຂອງຜູູ້
ຖືກຄາູ້ ມະນຸດ ຫື ການຢາູ່ ຮາູ້ ງ ເມືູ່ ອມຜູຖ
ື ຄາູ້ ມະນຸດ ຖືກບ ັງຄ ັບໃຫແ
ູ້ ກ
ູ້ ຕງູ່ ງານ. ບາງກລະນ, ບ ັນຫາດາູ້ ນກ ົດໝາຍ
ເຮັດໃຫ ູ້ ແລະ

ມສວ
ື ຄາູ້ ມະນຸດ
ູ່ ນເຮັດໃຫຜ
ູ້ ຖ
ູູ້ ກ

ກາຍເປັນຜູຖ
ື ຄາູ້ ມະນຸດທູ່ ຄວາມດອ
ູ້ ກ
ູ້ ຍໂອກາດນາ.

ູ້ ວມທັງ
ນລ

ການຊວ
ື ໃຫໄູ້ ດຢ
ິ ໃນການເບິູ່ ງແຍງລູກ. ການປະລະ ບ ັນຫາ
ູ່ ຍເຫອ
ູ້ າູ່ ຮາູ້ ງກ ັບຜ ົວຜູທ
ູ້ ູ່ ທາຮາູ້ ຍເຂົາເຈົາູ້ ແລະ ໄດສ
ູ້ ດ
ູ້ ແລະ ເຮັດໃຫກ
ເຫູ່ ົ ານ ູ້ ບູ່ ໃຫໄູ້ ດຮ
ູ້ ັບການແກໄູ້ ຂ ຈະເປັນການເພູ້ມຄວາມດອ
ູ້ ຍໂອກາດໃຫສ
ູ້ ງູ ຂນ
ູ້ ານສູ່ງົ ກ ັບຄືນສູູ່
ສ ັງຄ ົມບູ່ ປະສ ົບຜ ົນສາເລັ ດ.
ູ້ ວນເອົ າໃຈໃສພ
*ຂຄ
ູ່ ິເສດ ສາລ ັບເດັກນອ
ູ້ ຍ. ການເຂົູ້າເຖິງສິດ ແລະໂອກາດ ຂອງເດັກນອ
ູ້ ຍ, ລວມທັງການ
ເຂົູ້າເຖິງການບລິການໃນເວລາສູ່ງົ ກ ັບຄືນສູສ
ູ່ ັງຄ ົມ ແມນ
ູ່ ກຽູ່ ວຂອ
ູ້ ງໂດຍກ ົງ ກ ັບສະຖານະພາບດາູ້ ນກ ົດໝາຍ
ຂອງເຂົາເຈົາູ້ , ການເຮັດໃຫເູ້ ຂົາເຈົາູ້ ມເອກະສານໃນການການ ົດຕ ົວ ແລະ ມການລ ົງທະບຽນແມນສ
ູ່ າຄ ັນ. ການ
ບລິການສາຄ ັນອ ັນໜູ່ ງ ແມນການຮຽກຮ
ອ
ູ່
ູ້ ງໃຫມ
ູ້ ເອກະສານ ກຽູ່ ວກ ັບການລ ົງທະບຽນດາູ້ ນກ ົດໝາຍ ທູ່ ເຮັດໃຫ ູ້
ເດັກນອ
ູ້ ຍສາມາດເຂົູ້າໂຮງຮຽນໄດ.ູ້ ເດັກນອ
ູ້ ຍຖືກຄາູ້ ມະນຸດຫາຍຄ ົນ ຍ ັງມລະດ ັບການສກສາຕາູ່ ແລະ ສວ
ູ່ ນ
ຫາຍແມນອ
ູ່ າູ່ ນບູ່ ໄດ-ູ້ ຂຽນບູ່ ເປັນ ແລະ ນ ັບເລກບູ່ ໄດ.ູ້ ບາງຄ ົນບູ່ ເຄຍເຂົູ້າໂຮງຮຽນ, ແລະອກຫາຍຄ ົນໄດອ
ູ້ ອກ
ໂຮງຮຽນກອ
ູ່ ນ ໃນເວລາຍາູ້ ຍຖິູ່ ນຖານ/ຖືກຄາູ້ ມະນຸດ. ສິດໃນການເຂົູ້າໂຮງຮຽນ ຂອງເຂົາເຈົາູ້ ແມນໜ
ູ່ ູ່ ງ ໃນ
ູ້ ກ ັບເອກະສານດາູ້ ນກ ົດໝາຍ ຂອງສະຖານະພາບໃນປະເທດຂອງເຂົາເຈົາູ້ .
ວຽກງານການກ ັບຄືນສູສ
ູ່ ັງຄ ົມ ທູ່ ຂນ
ການບລິການພາຍຫ ັງການຖືກຄາູ້ ມະນຸດ
ຕາູ່ ງໆ

ເຊັູ່ ນ

ູ້ ນ
ດາູ້ ນຂມ
ູ ຂາູ່ ວສານ,

ສາລ ັບເດັກນອ
ູ້ ຍຄວນຈະລວມເອົ າການສະໜ ັບສະໜູນດາູ້ ນບລິຫານ
ຫາູ້ ງຫາເອກະສານການການ ົດຕ ົວຂອງເດັກນອ
ູ້ ຍ,

ການລ ົງທະບຽນ

ພ ົນລະເມືອງ ແລະອືູ່ ນໆ. ການແຕງູ່ ຕງຜູ
ັ ູ້ ປ
ົ ຄອງອິດສະຫະ ແລະ ໄດມ
ູ້ ກ
ູ້ ມາດຕະຖານແມນສ
ູ່ າຄ ັນ ໃນການປົກ
ປອ
ູ້ ງສິດ ແລະ ຄວາມສ ົນໃຈຂອງເດັກນອ
ູ້ ຍທູ່ ຖືກຄາູ້ ມະນຸດ, ໂດຍສະເພາະໃນເວລາທູ່ ເດັກນອ
ູ້ ຍຕອ
ູ້ ງຢູໃູ່ ນການ
ເບິູ່ ງແຍງແບບຊູ່ວົ ຄາວ ຫື ຖາວອນ.35

35
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ົ ຄອງ ປະກອບມ ການຮ ັບປະກ ັນຜ ົນ
ູ້ ຍສິດທິເດັກ CRC ກາູ່ ວວາູ່ : “ວຽກງານຫ ັກຂອງຜູປ
ູ້ ກ

ປະໂຫຍດທູ່ ດທູ່ ສຸດໃຫແ
ົ ໂດຍມການນ ັບຖື
ູ້ ກເູ່ ດັກ ເຊິູ່ ງເປັນສິູ່ ງທູ່ ຕອ
ູ້ ງພິຈາລະນາທູ່ ສາຄ ັນທູ່ ສຸດໃນການປະຕິບ ັດ ຫື ການຕ ັດສິນໃຈທ ັງໝດ
ຕູ່ ເດັກ; ຮ ັບປະກ ັນການສະໜອງການຊວ
ັ ສະໜູນ ແລະປົກປັກຮ ັກສາ; ຢູນ
ູ່ ຍເຫືອທູ່ ຈາເປັນທ ັງໝ ົດ, ສະໜບ
ູ່ າເຂົາເຈົູ້າຕະຫອດໄລຍະທູ່ ມ
ການດາເນນຄະດ ທູ່ ຍ ັງກຽູ່ ວຂອ
ິ າງຄະດອາຍາ; ອານວຍຄວາມສະດວກໃຫແ
ູ້ ງກ ັບເຈົາູ້ ໜາູ້ ທູ່ ດາູ້ ນຄວາມຍຸຕທ
ູ້ ກກ
ູ່ ານນາສູ່ງົ ໃຫເູ້ ຖິງການ
ບລິການທູ່ ເໝາະສ ົມ; ແລະໃຫກ
ູ້ ານຊວ
ູ່ ຍເຫືອໃນການການ ົດຕ ົວ ແລະການປະຕິບ ັດຂອງການແກໄູ້ ຂບ ັນຫາທູ່ ໃຊເູ້ ວລາຍາວນານ”. Article
20 CRC. “Typical tasks for a guardian would include ensuring the child’s best interests remain the paramount
consideration in all actions or decisions taken in respect of the child; ensuring the provision of all necessary assistance,
support and protection; being present during any engagement with criminal justice authorities; facilitating referral to
appropriate services; and assisting in the identification and implementation of a durable solution.” Gallagher, Anne (2010)
ູ້ ານ ົດກຽູ່ ວກ ັບສິດທິມະນຸດແລະການຄູ້າມະນຸດ, UNOHCR, pp. 169-170. ສາລ ັບສິູ່ງເພູ່ ມເຕມກຽູ່ ວ
ຄາເຫັ ນເພືູ່ ອສາູ້ ງຫກ
ັ ການ ແລະ ຂກ
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ເດັກນອ
ູ້ ຍທູ່ ເກດ

ໃນເວລາຖືກຄາູ້ ມະນຸດ

ແມນປະເຊ
ນໜາູ້ ກ ັບຫາຍບ ັນຫາກຽູ່ ວກ ັບ
ູ່

ຂນຕອນການເຮັ
ດ
ັ ູ້

ເອກະສານ ແລະ ການລ ົງທະບຽນຕາູ່ ງໆ, ເຮັດໃຫກ
ູ້ ານກ ັບຄືນສູສ
ູ່ ັງຄ ົມ ມຄວາມຊ ັກຊາູ້ ແລະ ຈາກ ັດ. ຊຸກຍູ ູ້
ໃຫເູ້ ອົ າໃຈໃສເູ່ ດັກນອ
ູ້ ຍປະເພດນ ູ້ ເປັນພິເສດ. ເດັກນອ
ູ້ ຍທູ່ ເກດໃນເວລາຖືກຄາູ້ ມະນຸດ ອາດຈະບູ່ ມເອກະສານ
ູ້ ງຕນທ
ເບືອ
ົູ້ ູ່ ສະແດງສະຖານະພາບ ດາູ້ ນກ ົດໝາຍຈາກປະເທດຂອງແມເຂົ
ູ່ າເຈົາູ້ ແລະ ການເຂົູ້າເຖິງເອກະສານ
ດາູ້ ນນ ູ້ ແມນຫຍຸ
ງູ້ ຍາກ. ເດັກນອ
ູ່
ູ້ ຍທູ່ ເກດໃນເວລາຖືກຄາູ້ ມະນຸດ ຈາເປັນຕອ
ູ້ ງໄດມ
ູ້ ການລ ົງທະບຽນ

ໃນ

ປະເທດທູ່ ເຂົາເຈົາູ້ ກ ັບຄືນສູສ
ູ່ ັງຄ ົມ ເພືູ່ ອມສະຖານະພາບທູ່ ຖືກຕອ
ູ້ ງຕາມກ ົດໝາຍ, ແລະສາມາດເຂົູ້າເຖິງສິດທິ
ຂນພື
ັ ູ້ ູ້ນຖານໄດ ູ້ ເຊັູ່ ນ: ການສກສາ ແລະ ສາທາລະນະສຸກ.
ກ ົດໝາຍສາກ ົນດາູ້ ນສິດທະມະນຸດ ໄດກ
ູ້ ານ ົດວາູ່ ເດັກນອ
ູ້ ຍທຸກຄ ົນ ມສິດຖືກການ ົດຕ ົວ, ເຊິູ່ ງລວມທັງໄດຮ
ູ້ ັບ
ການຊວ
ູ່ ຍເຫືອດາູ້ ນກ ົດໝາຍ ໃຫເູ້ ຂົູ້າເຖິງການລ ົງທະບຽນຕາູ່ ງໆ ທູ່ ຂຽນໄວໃູ້ ນມາດຕາ 8 ຂອງກ ົດໝາຍສິດທິ
ເດັກ.36 ອກຫ ົນທາງໜູ່ ງໃນການລ ົງທະບຽນ ຄື ດາູ້ ນການການ ົດຕ ົວ ຂອງເດັກນອ
ົງທະບຽນ ໃນ
ູ້ ຍ ແມນການລ
ູ່
37
ປູ້ ມສາມະໂນຄ ົວ, ເຊິູ່ ງສາມາດເປັນເອກະສານດາູ້ ນການບລິຫານ ທູ່ ຈາເປັນສາລ ັບເດັກນອ
ູ້ ຍ ຖືກຄາູ້ ມະນຸດ.

ກ ັບຄຸນສ ົມບ ັດແລະໜາູ້ ທູ່ ຂອງຜູປ
ົ ຄອງ, ກາລຸນາເບິູ່ ງໄດທ
ູ້ ກ
ູ້ ູ່ Smith, Terry (Ed.) (2009) ບ ົດຖະແຫງກຽູ່ ວກ ັບຕ ົວຢາູ່ ງການປະຕິບ ັດທູ່
ດ,

ພິມຄືນຄງທ
4, ປະເທດເດັນມາກ: ເດັກທູ່ ຖືກແຍກອອກໃນໂຄງການຂອງເອຣ ົບ.ສາມາດອອນລາຍໄດທ
ັ ູ້
ູ້ ູ່

http://www.refworld.org/pdfid/415450694.pdf.
Gallagher, Anne (2010) Commentary to the Recommended Principles and Guidelines on Human Rights and Human
Trafficking, UNOHCR, pp. 169-170. For more on the qualifications and duties of a guardian, please see Available at Smith,
Terry (Ed.) (2009) Statement of Good Practice, 4th Revised Edition, Denmark: Separated Children in Europe Programme.
http://www.refworld.org/pdfid/415450694.pdf
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ິ ທິຂອງເດັກ
ູ້ ຍສິດທິເດັກ ຮຽກຮອ
ູ້ ງໃຫມ
ູ້ 1) ໜວ
ູ່ ຍງານຈາກພາກລ ັດຖະບານມຄວາມເຄົາລ ົບນ ັບຖືສດ
ໃນການປົກປູ້ອງແລະຮ ັກສາບ ັດປະຈາຕ ົວຂອງເຂົາເຈົາູ້ , ລວມທງັ ການມສ ັນຊາດ, ມຊືູ່ ູ່ ແລະມຄວາມສາພນ
ັ ໃນຄອບຄ ົວ ໃຫເູ້ ປັນການ
ຍອມຮ ັບທາງດາູ້ ນກ ົດໝາຍ ໂດຍປັດສະຈາກການແຊກແຊງທູ່ ເໜືອກ ົດໝາຍ ແລະ 2) ຖາູ້ ພບ
ົ ເຫັ ນເດັກນອ
ູ້ ຍຜູດ
ູ້ ອ
ູ້ ຍໂອກາດທູ່ ບູ່ ຖືກຕອ
ູ້ ງ
ຕາມກ ົດຫມາຍໃນບາງອ ົງປະກອບຫືທ ັງໝ ົດຂອງເອກະລ ັກປະຈາຕ ົວຂອງພວກເຂົາ, ໜວ
ູ່ ຍງານຈາກພາກລ ັດຈະຕອ
ູ້ ງໃຫກ
ູ້ ານຊວ
ູ່ ຍເຫືອ
ູ້ ມບ ັດປະຈາຕ ົວຢາ
ຢາູ່ ງເໝາະສ ົມແລະປົກປັກຮ ັກສາ, ພອ
ບ ັດເຮັດໃຫເູ້ ຂົາເຈົາ
ັ ູ້
ູ້ ມທ ັງຈ ັດຕງປະຕິ
ູ່ ງຮບດວ
ູ່ ນ. Article 8 of the CRC
requires 1) States Parties to undertake to respect the right of the child to preserve his or her identity, including
nationality, name and family relations as recognized by law without unlawful interference and 2) Where a child is illegally
deprived of some or all of the elements of his or her identity, States Parties shall provide appropriate assistance and
protection, with a view to re-establishing speedily his or her identity.
37 ອ ົງການ UNICEF ນິຍາມການຂນ
ູ້ ທະບຽນວາູ່ “ແມນການສ
ູ້ ນ
ູ ສວ
ັງລວມເອົ າຂມ
ູ່
ູ່ ນບຸກຄ ົນທູ່ ສາຄ ັນເຊັູ່ ນ: ຊືູ່ ແລະນາມສະກຸນ, ວ ັນເດືອນ
ູ້ ນ
ປເກດແລະສະຖານທູ່ ຂອງການເກດລູກ, ສ ັນຊາດ, ທູ່ ຢູຂ
ູ ເຫູ່ ົ ານໄູ້ ດຖ
ື
ູ່ ອງພູ່ ແລະຊືູ່ ຂອງແມ ູ່ ລວມທ ັງ ທູ່ ຢູໃູ່ ນອາດດ ແລະປັດຈຸບ ັນ. ຂມ
ູ້ ກ
ູ້ . ການເຮັດ
ເກັບກາໄວລ
ນ
ູ້ ະອຽດ ເພືູ່ ອເຮັດບ ັດປະຈາຕ ົວໃຫແ
ູ້ ກເູ່ ດັກ, ມຄວາມສະດວກໃນການປົກປັກຮ ັກສາ ແລະ ການຕິດຕາມໄດງູ້ າຍຂ
ູ່
ູ້ ນ
ເອກະສານແມນຂະບວນການຂອງການບ
ູ ເພູ່ ມເຕມ ເພືູ່ ອໃຫຕ
ັນທກຂມ
ູ່
ູ້ ອບສະໜອງກ ັບຄວາມຕອ
ູ້ ງການອ ັນສະເພາະຂອງເດັກ, ລວມທງັ
ູ້ ມນການສື
ູ້ ທະບຽນ ແລະບູ່ ໄດມ
ມການຕິດຕາມ, ແລະເພືູ່ ອສາູ້ ງແຜນອະນາຄ ົດຂອງພວກເຂົາ. ນແ
ບຕູ່ ຂະບວນການຂນ
ູ່
ູ້ ຂະບວນການທູ່ ແຍກ
ອອກຕາູ່ ງຫາກ". UNICEF (2006) ການແນະນາກຽູ່ ວກ ັບການປົກປູ້ອງເດັກຜູຖ
ື ເຄາະຮາູ້ ຍຈາກການຄາູ້ ມະນຸດ, NY:. UNICEF, p.
ູ້ ກ
18. UNICEF defines registration as “the compilation of key personal data: full name, date and place of birth, nationality,
father’s and mother’s name, former address and present location. This information is collected for the purpose of
establishing the identity of the child, for protection and to facilitate tracing. Documentation is the process of recording
further information in order to meet the specific needs of the child, including tracing, and to make plans for his or her
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ສິູ່ ງທາູ້ ທາຍໃນການຊວ
ູ່ ຍເຫືອດາູ້ ນວຽກງານບລິຫານ
ູ້ ແລະເປັນ
ຜູຖ
ື ຄາູ້ ມະນຸດບາງຄ ົນ ໄດຮ
ູ້ ກ
ູ້ ັບການສະໜ ັບສະໜູນ ໃນການແກໄູ້ ຂບ ັນຫາເອກະສານຕາູ່ ງໆ ທູ່ ເກດຂນ
ສວ
ູ່ ນໜູ່ ງຂອງການກ ັບຄືນສູສ
ູ່ ັງຄ ົມ. ລາຍລະອຽດບາງຕ ົວຢາູ່ ງທູ່ ດມດາູ້ ນລຸມ
ູ່ .
ຕ ົວຢາູ່ ງທູ່ ດ: ການຊວ
ູ່ ຍເຫືອດາູ້ ນເອກກະສານ
ແມຍິ
ູ່ ງມຽນມາຄ ົນໜູ່ ງ

ຖືກຄາູ້ ມະນຸດ

ບ ັງຄ ັບໃຫແ
ູ້ ຕງູ່ ງານຢູປ
ູ່ ະເທດຈນ

ຊວ
ູ່ ຍເຫືອຈາກພະນ ັກງານສ ັງຄ ົມສ ັງເຄາະແນວໃດ

ໄດເູ້ ລົູ່ າໃຫຟ
ູ້ ງັ ວາູ່ :

ໃນການປະກອບເອກະສານການ ົດຕ ົວ

ລາວໄດຮ
ູ້ ັບການ
ພາຍຫ ັງກ ັບຄືນສູູ່

ູ້ ນ ການການ ົດຕ ົວຂອງລາວໃຫລ
ປະເທດ ມຽນມາ ໂດຍການອອກໃບຢັງຢື
ັ ູ້ ອ ົງການຊວ
ູ້ າວ. ພອ
ູ້ ມກ ັນນນ,
ູ່ ຍເຫືອ
ໄດຈ
າູ່ ທານຽມຕາູ່ ງໆ ໃນການອອກເອກະສານທັງໝດ
ົ ໃຫລ
ູ້ າຍຄ
ູ່
ູ້ າວ.
ເດັກນອ
ື ຊວ
ູ້ ຍຍິງມຽນມາ ຖືກຄາູ້ ມະນຸດໄປປະເທດໄທ ບ ັງຄ ັບໃຫຂ
ູ້ າຍບລິການ, ໄດຖ
ູ້ ກ
ູ່ ຍເຫືອໂດຍຕາຫວດ ມຽນ
ມາ ໃນການອອກບ ັດການ ົດຕ ົວ. ຕາຫວດເຮັດເອກະສານບອ
ູ່ ນພ ັກອາໄສ ໃຫລ
ູ້ າວເພືູ່ ອເອົ າໄປແຈງອ
ູ້ ານາດການ
ູ້ ຄາູ່ ທານຽມ ທູ່ ກຽູ່ ວຂອ
ປົກຄອງທອ
ູ້ ງຖິູ່ ນ ຕາມຄວາມເໝາະສ ົມ. ລາວຖືກຍ ົກເວັນ
ູ້ ງກ ັບການອອກບ ັດການ ົດຕ ົວທັງ
ໝດ
ົ .
ຊາຍມຽນມາຄ ົນໜູ່ ງ ຖືກຄາູ້ ມະນຸດ ບ ັງຄ ັບໃຫຫ
ູ້ າປາຢູເູ່ ຮືອຫາປາຢູປ
ູ່ ະເທດໄທ ສາມາດໜອອກຈາກເຮືອໄດ ູ້ ແລະ
ຖືກຊວ
ຸ ແລະນາຍໜາູ້ ຊອກຫາລາວ. ແມຍິ
ູ່ ຍເຫືອ ລາວຖືກເອົ າເຊືູ່ ອງ ໂດຍແມຍິ
ູ່ ງຄ ົນໜູ່ ງໃນເວລາທູ່ ຜູຄ
ູ້ ມ
ູ່ ງຄ ົນນນັ ູ້
ໄດຊ
ູ້ ວ
ູ່ ຍລາວ ໃຫໄູ້ ດວ
ູ້ ຽກເຮັດຢູເູ່ ຮືອຫາປາລາອືູ່ ນ ທູ່ ລາວຮູວ
ູ້ າູ່ ດກວາູ່ (ລູກເຮືອເຊືູ່ ອງລາວຢູໃູ່ ນເຮືອ ຈ ົນກວາູ່ ເຮອ
ຫາປາອອກໄປທະເລ). ລາວເຮັດວຽກຢູເູ່ ຮືອຫາປາລານນັ ູ້ ປະມານ ສອງ-ສາມເດືອນ ແລະ ໄດເູ້ ງິນຄາູ່ ແຮງງານ
ູ້ ລ ົດເມ ເພືູ່ ອໄປເຮັດວຽກຢູບ
ແຕລ
ຸ ແລະ ນາຍໜາູ້ ຢູເູ່ ຮືອລາກອ
ູ່ າວຍ ັງຢາູ້ ນຜູຄ
ູ້ ມ
ູ່ ນຈະຊອກລາວພ ົບ. ລາວຂນ
ູ່ ອ
ູ່ ນ
ອືູ່ ນ ແລະ ໄດພ
ູ້ ົບກ ັບຊາຍຄ ົນໜູ່ ງ ຜູທ
ູ້ ູ່ ໄດຊ
ູ້ ວ
ູ່ ຍຊອກວຽກໃຫລ
ູ້ າວຢູໂ
ູ່ ຮງເລືູ່ ອຍ. ລາວເຮັດວຽກຢູບ
ູ່ ອ
ູ່ ນນ ູ້ ເປັນເວລາ
ໜູ່ ງປ ແລະ ຖືກຊວ
ແລະໄດຊ
ູ່ ຍເຫືອ ໂດຍນາຍຈາງຂອງລາວ
ູ້
ູ້ ວ
ູ່ ຍໃຫມ
ູ້ ເອກະສານ ລ ົງທະບຽນເປັນຄ ົນງານ
ເຄືູ່ ອນຍາູ້ ຍ. ຫ ັງຈາກນນໜ
ັ ູ້ ູ່ ງປ ລາວກູ່ ໄດວ
ູ້ ຽກໃໝເູ່ ປັນກາມະກອນກູ່ ສາູ້ ງ.
ຊາຍໄທຄ ົນໜູ່ ງ ຖືກຄາູ້ ມະນຸດໄປປະເທດອິດສະລາແອນ ບ ັງຄ ັບໃຫເູ້ ຮັດວຽກຢູພ
ູ່ າກກະສິກາ, ຖືກຊວ
ູ່ ຍເຫືອໂດຍ
ຕາຫວດ

ແລະສະເໜໂອກາດໃຫເູ້ ອກະສານ

ທູ່ ສາມາດຟູ້ອງຜູຄ
ູ້ າູ້ ມະນຸດ,

ລາວຟອ
ູ້ ງເອົ າຄາູ່ ເສຍຫາຍດາູ້ ນ

ເງິນເດືອນ. ລາວຍອມຮ ັບການຊວ
ູ່ ຍເຫືອນ ູ້ ແລະ ໃນເວລາຢູໃູ່ ນຂະບວນການ ດາູ້ ນເອກະສານນນັ ູ້ ລາວໄດມ
ູ້
ບອ
ູ່ ນພ ັກອາໄສຊູ່ວົ ຄາວໃນປະເທດນນັ ູ້ ແລະ ມວຽກເຮັດ (ທູ່ ໄດຄ
ູ້ າູ່ ແຮງງານ ທູ່ ເໝາະສ ົມ) .

future. This is a continuation of the registration process and not a separate undertaking.” UNICEF (2006) Guidelines on
the Protection of Child Victims of Trafficking, NY: UNICEF, p. 18
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ຊາຍມຽນມາຄ ົນໜູ່ ງ ຖືກຄາູ້ ມະນຸດ ບ ັງຄ ັບໃຫຫ
ູ້ າປາຢູເູ່ ຮືອຫາປາ ຢູປ
ູ່ ະເທດປະເທດໄທ, ລາວສາມາດໜອອກ
ູ້ ລ ົດເມ ແລະ ໄດໂູ້ ທຫາໝູຄ
ຈາກເຮອ ມາໄດໃູ້ ນເວລາເຮືອຈອດ. ລາວແລະໝູຂ
ູ່ ອງລາວ ໄດຂ
ູ້ ນ
ູ່ ົນໜູ່ ງເພືູ່ ອຂ
ຄວາມຊວ
ູ່ ຍເຫືອ. ໝູຄ
ູ່ ົນນນັ ູ້ ໄດຊ
ູ້ ວ
ູ່ ຍລາວໃຫໄູ້ ດວ
ູ້ ຽກຢູໂ
ູ່ ຮງເລືູ່ ອຍ ບອ
ູ່ ນທູ່ ລາວເຮັດວຽກເປັນປ. ນາຍຈາງຂອງ
ູ້
ລາວ ກູ່ ໄດຊ
ູ້ ວ
ູ່ ຍເຫືອລາວ ໃຫມ
ູ້ ເອກະສານທາງການເພືູ່ ອເຮັດວຽກ.
ຊາຍກາປູເຈຍຄ ົນໜູ່ ງ ຖືກຄາູ້ ມະນຸດ ຜາູ່ ນປະເທດໄທ ບ ັງຄ ັບໃຫໄູ້ ປຂາຍແຮງງານ ຢູປ
ູ່ ະເທດມາເລເຊຍ, ຖືກສະ
ເໜການຊວຍ
ູ່ ເຫືອດາູ້ ນການຝກອ ົບຮ ົມວິຊາຊບ ຜາູ່ ນອ ົງກອນເພືູ່ອການຊວ
ູ່ ຍເຫືອ. ລາວຂການຊວ
ູ່ ຍເຫືອ ແລະ
ໃບອະນຸຍາດຈາກບາູ້ ນຂອງລາວ

ເພືູ່ ອຂຽນຄາຮອ
ນໂດຍນາຍບາູ້ ນ
ູ້ ງ ໃນການເຂົູ້າຝກອ ົບຮ ົມ ເຊິູ່ ງຕອ
ູ້ ງແມນເຊັ
ູ່

ຂອງລາວ. ຕງແຕ
ນ
ຮ
ັ ູ້
ັ ູ້
ູ່ ນມາລາວໄດ
ູ້ ັບການຝກອ ົບຮ ົມ ແລະ ສາມາດເຮັດວຽກຢູໃູ່ ນບອ
ູ່ ນທູ່ ລາວໄດຮ
ູ້ ຽນຮູູ້ ແລະມ
ຄວາມເປັນຊຽູ່ ວຊານ.

ສິູ່ ງກາູ່ ວມາທັງໝດ
ົ ຂາູ້ ງເທິງນນັ ູ້ ສະແດງໃຫເູ້ ຫັ ນວາູ່ ຜູຖ
ື ຄາູ້ ມະນຸດຫາຍຄ ົນ ໄດປ
ູ້ ກ
ູ້ ະເຊນໜາູ້ ກ ັບ ສິູ່ ງກດຂວາງ
ຕາູ່ ງໆ

ໄດຮ
ູ້ ັບການແກໄູ້ ຂ

ຍອ
ູ້ ນມເອກະສານ.

ແລະຜູຖ
ື ເຄາະຮາູ້ ຍບາງຄ ົນໄດຮ
ູ້ ກ
ູ້ ັບຜ ົນກະທົບດາູ້ ນເອກະສານ

ແຕກຕາູ່ ງກ ັນ. ຍ ົກຕ ົວຢາູ່ ງ, ແມຍິ
ູ່ ງຖືກຄາູ້ ມະນຸດ ຖືກບ ັງຄ ັບໃຫແ
ູ້ ຕງູ່ ງານ, ສວ
ູ່ ນຫາຍແລວ
ູ້ ແມນຈ
ູ່ າເປັນຕອ
ູ້ ງມ
ເອກະສານການ ົດຕ ົວ,

ແລະຍ ັງຈາເປັນຕອ
ູ້ ງມເອກະສານລ ົງທະບຽນລູກຂອງເຂົາເຈົາູ້

ູ້ົ ຊອກຫາບ ັນຫາຕາູ່ ງໆ
ເມືອງນອນ, ໃນຂະນະທູ່ ມຄວາມກະຕືລືລນ
ດາູ້ ນການຢາູ່ ຮາູ້ ງ ແລະການເບິູ່ ງແຍງລູກຂອງເຂົາເຈົາູ້ . ສິູ່ ງທາູ້ ທາຍ

ມການປູ່ຽນແປງຕະຫອດ.
ບ ັນຫາເອກະສານຕາູ່ ງໆ ສວ
ູ່ ນຫາຍ ແມນມ
ູ່ ການ

ຕາູ່ ງໆລວມມ:

ປູ່ຽນແປງຕະຫອດເວລາ ແລະ ກຽູ່ ວຂອ
ູ້ ງກ ັບການ

1. ເກດຄວາມຫຍຸງູ້ ຍາກ, ສ ັບສ ົນ ແລະ ບາງເທືູ່ ອ ກຽູ່ ວຂອ
ູ້ ງ
ກ ັບຂນຕອນ
ການແຈກຢາຍເອກະສານ
ັ ູ້

ເວລາ. ການບລິຫານຈ ັດການດາູ້ ນເອກະສານ ແມນມ
ູ່
ປູ່ຽນແປງຕະຫອດເວລາ ແລະ ແຕລ
ູ່ ະຄ ົນກູ່ ມຄວາມ

3. ການປະພດ ຂອງອານາດການປົກຄອງ ຍ ັງເປັນອຸປະສ ັກ
(ແລະ ບາງເທືູ່ ອຍ ັງມການຈາແນກ)
ູ້ ຕາູ່ ງໆ ເຊັູ່ ນ: ຄາູ່ ໃຊຈ
4. ສິູ່ ງກດຂວາງຕ ົວຈິງທູ່ ເກດຂນ
ູ້ າຍໃນ
ູ່
ເສຍລາຍໄດ,ູ້

ເອົ າໃຈໃສ ູ່ ແລະ ການສະໜ ັບສະໜູນ ຕະຫອດ
ຄວາມຈາເປັນ ສາລ ັບຜູຖ
ື ຄາູ້ ມະນຸດ ເພາະມການ
ູ້ ກ

2. ມຄາູ່ ໃຊຈ
ງ (ຈ ົນບາງເທືູ່ອ ເຮັດບູ່ ໄດ)ູ້
ູ້ າຍສູ
ູ່

ການເດນທາງ,

ໃນເວລາກ ັບຄືນບາູ້ ນເກດ

ຂາດການເອົ າໃຈໃສຕ
ູ່ ູ່

ເດັກນອ
ູ້ ຍ

ຈາເປັນ ທູ່ ແຕກຕາູ່ ງກ ັນໃນການຮ ັບມືກ ັບການ
ປູ່ຽນແປງເຫູ່ ົ ານນັ ູ້ ໃນຂະບວນການກ ັບຄືນສູສ
ູ່ ັງຄ ົມ.
ຜູຖ
ື ຄາູ້ ມະນຸດ ອາດຈະຮຽກຮອ
ູ້ ກ
ູ້ ງການຊວ
ູ່ ຍເຫືອ ໃນ
ເບືູ້ອງຕນ
ົູ້ ເພືູ່ ອເຮັດເອກະສານການ ົດຕ ົວ ຫື ການ
ເຮັດໃບລາຍເກດ. ຕູ່ ມາເຂົາເຈົູ້າ ອາດຈະປະເຊນກ ັບ
ບ ັນຫາອືູ່ນ ພາຍໃນຄອບຄ ົວຂອງເຂົາເຈົູ້າ ທູ່ ນາໄປສູູ່
ຄວາມຈາເປັນ ຂອງການຊວ
ູ່ ຍເຫືອ ໃນບ ັນຫາຕາູ່ ງໆ,

1. ເກດຄວາມຫຍຸງູ້ ຍາກ, ສ ັບສ ົນ ແລະ ບາງເທືູ່ ອ ກຽູ່ ວຂອ
ູ້ ງກ ັບ
ຂນຕອນ
ການແຈກຢາຍເອກະສານ. ຜູຖ
ັ ູ້
ື ຄາູ້ ມະນຸດໄດເູ້ ລົູ່ າວາູ່ : ມ
ູ້ ກ
ຄວາມສ ັບສ ົນຂອງຂນຕອນດ
າູ້ ນເອກະສານຕາູ່ ງໆ. ບູ່ ພຽງແຕຄ
ັ ູ້
ູ່ ວາມ
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ເຊັູ່ ນການຢູ່າຮາູ້ ງ ແລະ ຂະບວນການເບິູ່ ງແຍງລູກ
ຂອງເຂົາເຈົູ້າ. ຜູຖ
ື ຄາູ້ ມະນຸດ ສາມາດຈະຮຽກຮອ
ູ້ ກ
ູ້ ງ
ການຊວ
ູ່ ຍເຫືອ ເພືູ່ ອສະໜ ັບສະໜູນເຂົາເຈົາູ້ ໃນ
ເວລາກ ັບຄືນສູສ
ູ່ ັງຄ ົມ ໃນໄລຍະໃດໜູ່ ງ, ຖາູ້ ບູ່ ແມນ
ູ່
ທ ັນທທ ັນໃດ.

ຍາກດາູ້ ນລະບຽບການ ແລະ ຂະບວນການຕາູ່ ງໆ ແຕຍ
ົ ຕືູ່ ມອກ ເຊິູ່ ງ
ູ່ ັງມ ດາູ້ ນລະບ ົບຫອ
ູ້ ງການບລິຫານທັງໝດ
ສວ
ູ່ ນຫາຍແມນບ
ູ່ ູ່ ແມນດ
ູ່ າູ້ ນອານວຍຄວາມສະດວກ ແຕເູ່ ປັນການເພູ້ມຄວາມສ ັບສ ົນ. ການພ ົວພ ັນກ ັບພະນ ັກງານທູ່
ກຽູ່ ວຂອ
ູ້ ງ ຍ ັງບູ່ ສະດວກ ແລະ ບູ່ ຖືກຍອມຮ ັບ ສາລ ັບຜູຄ
ູ້ າູ້ ມະນຸດບາງຄ ົນ.
ບາງຂນຕອນ
ມຄວາມຫຍຸງູ້ ຍາກເປັນພິເສດ– ເຊັູ່ ນ: ເດັກນອ
ັ ູ້
ູ້ ຍ ທູ່ ເກດໃນເວລາແມຖື
ູ່ ກຄາູ້ ມະນຸດຢູຕ
ູ່ າູ່ ງປະເທດ.
ບາງກລະນ, ອານາດການປົກຄອງທອ
ິ ຈະຈ ັດການ ກ ັບບ ັນຫາ
ູ້ ງຖິູ່ ນ ເບິູ່ ງຄືບູ່ ຮູູ້ ວິທແກໄູ້ ຂບ ັນຫາ ແລະ ບູ່ ຮູວ
ູ້ ທ
ູ້ ນສະຖານະພາບໃຫຄ
ຕາູ່ ງໆ ໃນເວລາ ແລະ ຄາູ່ ໃຊຈ
ທູ່ ເໝາະສ ົມໄດແ
ູ້ າຍ
ູ່
ູ້ ນວໃດ. ຄືກ ັນກ ັບ, ການຢັງຢື
ູ້ ົນໜູ່ ງວາູ່
ມຖານະເປັນຜູຖ
າູ່ ງໆ ແມນ
ື ຄາູ້ ມະນຸດ ກຽູ່ ວຂອ
ັ ູ້
ູ້ ກ
ູ້ ງກ ັບຂນຕອນຕ
ູ່ ມຄວາມສ ັບສ ົນ ແລະ ໃຊເູ້ ວລາຫາຍ ເພືູ່ ອ
ູ້
ູ້ ນໄດ.ູ້ ໃນບາງກລະນ,
ໃຫກ
ແລະ ໃບຢັງຢື
ົ ຈ ົນຮອດຂນຈ
ັ ູ້ າກາ
ູ້ ານສະໜ ັບສະໜູນ ດາູ້ ນເອກະສານຕາູ່ ງໆທັງໝດ
ຄວາມຈາເປັນດາູ້ ນວຽກງານບລິຫານ ເອກະສານຕາູ່ ງໆ ໄດກ
ື ເຄາະຮາູ້ ຍ ໄດຮ
ູ້ າຍເປັນ ການກ ັນບູ່ ໃຫຜ
ູ້ ຖ
ູູ້ ກ
ູ້ ັບການ
ສະໜ ັບສະໜູນ ໃຫເູ້ ຂົູ້າເຖິງການບລິການຫາຍດາູ້ ນ.
2. ມຄາູ່ ໃຊຈ
ງ (ຈ ົນບາງເທືູ່ອເຮັດບູ່ ໄດ)ູ້ . ຂນຕອນດ
າູ້ ນເອກະສານຕາູ່ ງໆ (ເຊັູ່ ນ: ການລ ົງທະບຽນ, ຂະບວນ
ັ ູ້
ູ້ າຍສູ
ູ່
ການຂອງເອກະສານການ ົດຕ ົວ) ສວ
ຜູຖ
ື ຄາູ້ ມະນຸດບາງຄ ົນ ບູ່ ຂ
ູ່ ນຫາຍແລວ
ູ້ ແມນກ
ູ່ ຽູ່ ວຂອ
ູ້ ງ ກ ັບຄາູ່ ໃຊຈ
ູ້ າຍ.
ູ່
ູ້ ກ
ເອກະສານໃໝູ່ ຍອ
າູ່ ທານຽມຕາູ່ ງໆ. ຄາູ່ ໃຊຈ
ນໆ ແມນກ
ູ້ ນບູ່ ສາມາດຈາຍຄ
ູ່
ູ້ າຍອືູ່
ູ່
ູ່ ຽູ່ ວຂອ
ູ້ ງກ ັບ ຄາູ່ ເດນທາງ ເມືູ່ ອ
ຕອ
ູ້ ງໄດກ
ູ້ ັບຄືນເມືອງ/ແຂວງຕາູ່ ງໆ ເສຍເງິນໃນເວລາທູ່ ພະຍາຍາມ ຢາກແກໄູ້ ຂບ ັນຫາດາູ້ ນເອກະສານ.

3. ການປະພດ ຂອງອານາດການປົກຄອງ ຍ ັງເປັນອຸປະສ ັກ (ແລະ ບາງເທືູ່ ອຍ ັງມການຈາແນກ). ໃນບາງ
ກລະນ, ອານາດການປົກຄອງ ຍ ັງບູ່ ເຮັດໃຫຂ
າູ້ ນເອກະສານສນ
ແ
ັ ູ້
ັ ູ້ ແລະ ງາຍໃຫ
ື ຄາູ້ ມະນຸດ. ສານ
ູ້ ນຕອນດ
ູ່
ູ້ ກຜ
ູ່ ຖ
ູູ້ ກ
ຕຸລາການ ກູ່ ມການປູ່ຽນແປງ ແລະ ບູ່ ຖືເອົ າປະສ ົບການ ຂອງຜູຄ
ູ້ າູ້ ມະນຸດເປັນເລືູ້ອງທູ່ ສາຄ ັນ ເຮັດໃຫເູ້ ຂົາເຈົາູ້ ບູ່
ສາມາດໄດຮ
ື ຄາູ້ ມະນຸດແມຍິ
ູ້ ັບຄາູ່ ຊ ົດເຊຍໄດ.ູ້ ຍ ົກຕ ົວຢາູ່ ງ: ຜູຖ
ູ້ ກ
ູ່ ງບາງຄ ົນ ຖືກບ ັງຄ ັບໃຫແ
ູ້ ຕງູ່ ງານ ບູ່ ສາມາດຢາູ່
ຮາູ້ ງ ກ ັບຜູເູ້ ປັນ “ຜ ົວ” ໄດ ູ້ ຍອ
ູ້ ນສານຈາເປັນຕອ
ູ້ ງໄດ ູ້ ຮ ັບການຍອມຮ ັບຈາກຜູເູ້ ປັນ “ຜ ົວ”, ເຊິູ່ ງນອກຈາກຈະ
ຫຍຸງູ້ ຍາກແລວ
ູ້ ມ ັນຍ ັງເປັນອ ັນຕະລາຍນາ. ພະນ ັກງານບາງຄ ົນ ນອກຈາກຈະບູ່ ຊວ
ູ່ ຍຫຍ ັງໄດແ
ູ້ ລວ
ູ້ ຍ ັງກາຍເປັນ
ຜູສ
ື ຄາູ້ ມະນຸດຕືູ່ ມອກ.
ູ້ າູ້ ງບ ັນຫາໃຫຜ
ູ້ ຖ
ູູ້ ກ
ແຕງູ່ ງານ

ແລະ

ແມຍິ
ື ຄາູ້ ມະນຸດຄ ົນໜູ່ ງ
ູ່ ງຜູຖ
ູ້ ກ

ກ ັບຄືນບາູ້ ນເກດເມືອງນອກພອ
ູ້ ມກ ັບລູກຄ ົນໜູ່ ງ,

ຖືກຂູດຮດຢູປ
ູ່ ະເທດຈນ

ຖືກບ ັງຄ ັບໃຫ ູ້

ຖືກອານາດການປົກຄອງທອ
ູ້ ງຖິູ່ ນບອກວາູ່ :

ເປັນໄປບູ່ ໄດ ູ້ ທູ່ ຈະເຮັດໃບລາຍເກດ ໃຫແ
ູ ຂອງລາວ ແລະ ຍ ັງບອກລາວວາູ່ “ລາວຄວນກ ັບຄືນໄປປະເທດ
ູ້ ກລ
ູ່ ກ
ຈນ”.
4. ສິູ່ ງກດຂວາງຕ ົວຈິງຕາູ່ ງໆ ເຊັູ່ ນ ຄາູ່ ໃຊຈ
ນທາງ, ເສຍລາຍໄດ,ູ້ ຂາດການເອົ າໃຈໃສເູ່ ດັກນອ
ູ້ າຍໃນການເດ
ູ່
ູ້ ຍ.
ຜູຖ
ື ຄາູ້ ມະນຸດ ປະເຊນກ ັບສິູ່ງທາູ້ ທາຍທຸກມືູ້ ທູ່ ກຽູ່ ວຂອ
ູ້ ກ
ູ້ ງກ ັບການແກໄູ້ ຂບ ັນຫາດາູ້ ນເອກະສານ. ຍອ
ູ້ ນສູນກາງ
ດາູ້ ນເອກະສານ

ສວ
ູ່ ນຫາຍແລວ
ູ້

ແມນຕ
ັ ູ້ ໃູ່ ນຕ ົວເມືອງໃຫຍຕ
ູ່ ງຢູ
ູ່ າູ່ ງໆ,

ເຊິູ່ ງອາດຈະເປັນໄລຍະທາງທູ່ ຍາວໄກ

ສາລ ັບຜູຖ
ື ຄາູ້ ມະນຸດ ທູ່ ອາໄສຢູຫ
ູ້ ກ
ູ່ າູ່ ງໄກ, ເຮັດໃຫກ
ູ້ ານເດນທາງ ກາຍເປັນອຸປະສ ັກ ແລະ ຫຍຸງູ້ ຍາກ, ທັງການ
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ເດນທາງຕ ົວຈິງ ແລະດາູ້ ນຄາູ່ ໃຊຈ
ເວລາທູ່ ຕອ
ເອກະສານຕາູ່ ງໆ
ັ ູ້
ູ້ າຍ.
ູ່
ູ້ ງເສຍໄປ ກ ັບຂນຕອນຂອງຂະບວນການ
ອາດຈະເປັນເຫດໃຫຜ
ື ຄາູ້ ມະນຸດ ຕອ
ັ ູ້ ການເສຍ
ູ້ ຖ
ູູ້ ກ
ູ້ ງໄດອ
ູ້ ອກຈາກວຽກ ເພືູ່ ອໄປແລນ
ູ່ ເອກະສານຕາູ່ ງໆ. ດງູ່ ັ ນນ,
ເວລາ ກາຍເປັນການເສຍເງິນ. ສາລ ັບຜູຖ
ື ຄາູ້ ມະນຸດທູ່ ມລູກ, ການຊອກຫາຜູມ
ູ້ ກ
ູ້ າເບິູ່ ງແຍງລູກຂອງເຂົາເຈົາູ້ ໃນ
ເລວາ ບູ່ ໄດຢ
ນັ ູ້ ກູ່ ແມນສິູ່
ັ ູ້
ູ້ ເູູ່ ພືູ່ ອໄປເຮັດເອກະສານຕາູ່ ງ ຕາມຂນຕອນນ
ູ່ ງທາູ້ ທາຍອກອ ັນໜູ່ ງ.
ກລະນສກສາ: ບ ັນຫາດາູ້ ນກ ົດໝາຍ ແລະດາູ້ ນເອກະສານຕາູ່ ງໆ
ແມຍິ
ູ່ ງມຽນມາຄ ົນໜູ່ ງ

ຖືກຄາູ້ ມະນຸດໄປປະເທດໄທ

ບ ັງຄ ັບໃຫເູ້ ຮັດວຽກຢູໂ
ູ່ ຮງງານແຫງູ່ ໜູ່ ງ.

ເວລາອອກບາູ້ ນ

ລາວເອົ າບ ັດປະຈາຕ ົວ ແລະ ປູ້ ມສາມະໂນຄ ົວຕິດຕ ົວໄປນາ; ນາຍຈາງຂອງລາວຍ
ດເອກະສານ ທັງສອງອ ັນໄວ ູ້
ູ້
ໝາຍຄວາມວາູ່ ໃນເວລາກ ັບບາູ້ ນລາວບູ່ ມໝດ
ົ ທັງສອງເອກະສານ. ໃນເວລາກ ັບຄືນປະເທດມຽນມາ ລາວໄດໄູ້ ປ
ຫາອານາດການປົກຄອງທອ
ູ້ ງຖິູ່ ນ

ເພືູ່ ອຂຽນຄາຮອ
ູ້ ງ

ຂບ ັດປະຈາໃໝຕ
ູ່ ົວ.

ເຖິງແນວໃດກູ່ ຕາມ,

ພະນ ັກງານ

ກຽູ່ ວຂອ
ັ ນໄປບູ່ ໄດ ູ້ ຍອ
ູ້ ງໄດບ
ູ້ ອກລາວວາູ່ ມນເປັ
ູ້ ນລາວບູ່ ມປູ້ ມສາມະໂນຄ ົວ. ໃນຂະນະທູ່ ມນະໂຍບາຍ ໃນການ
ລ ົງທະບຽນອອກບ ັດເປັນຜູເູ້ ຄາະຮາູ້ ຍ ຈາກການຄາູ້ ມະນຸດນນ,
ລາວບູ່ ສາມາດຖືກການ ົດຕ ົວເປັນທາງການ ວາູ່
ັ ູ້
ເປັນຜູຖ
ື ຄາູ້ ມະນຸດໄດ ູ້ ແລະ ດງູ່ ັ ນນັ ູ້ ເຮັດໃຫລ
ູ້ ກ
ູ້ າວປະເຊນໜາູ້ ກ ັບ ບ ັນຫາຫຍຸງູ້ ຍາກຫາຍດາູ້ ນ.
ແມຍິ
ູ່ ງຫວຽດນາມຄ ົນໜູ່ ງ ຖືກຄາູ້ ມະນຸດ ບ ັງຄ ັບໃຫແ
ູ້ ຕງູ່ ງານ ຕອ
ູ້ ງໃຊເູ້ ວລາຫາຍກວາູ່ ສິບປ ພາຍຫ ັງຖືກຄາູ້
ມະນຸດກ ັບຄືນບາູ້ ນເກດເມືອງນອນ ເພືູ່ ອລ ົງທະບຽນໃຫລ
ູ ຂອງລາວ, ຜູທ
ູ້ ກ
ູ້ ູ່ ໄດເູ້ ກດຢູຕ
ູ່ າູ່ ງປະເທດ. ກອ
ູ່ ນໜາູ້ ທູ່ ລູກ
ຂອງລາວ ແລະ ລາວຈະສາມາດລ ົງທະບຽນໄດນ
ູ້ ນັ ູ້ ລູກບູ່ ສາມາດເຂົູ້າໂຮງຮຽນໄດ ູ້ ແລະລາວເອງ ກູ່ ບູ່ ສາມາດໄດ ູ້
ຮ ັບ ການສະໜ ັບສະໜູນຈາກສ ັງຄ ົມໃນດາູ້ ນໃດໝດ
ົ ໃນນາມຂອງພວກເຂົາ. ລາວໄດເູ້ ລົູ່ າວາູ່ : ລາວຮູສ
ົ ຫວ ັງ
ູ້ ກໝດ
, ມຄວາມກ ົດດ ັນ ແລະ ສ ັບສ ົນ ທູ່ ບູ່ ສາມາດໄດຮ
ູ ຂອງລາວ
ູ້ ັບການສະໜ ັບສະໜູນດາູ້ ນຕາູ່ ງໆ ຢາູ່ ງພຽງພໃຫລ
ູ້ ກ
ຕະຫອດໄລຍະເວລາ ສິບປ.
ຊາຍຈນຄ ົນໜູ່ ງ ຖືກຄາູ້ ມະນຸດ ຕງແຕ
ຍ
ັ ູ້
ູ່ ັງເປັນເດັກນອ
ູ້ ຍ ພາຍໃນປະເທດ ຖືກບ ັງຄ ັບໃຫເູ້ ປັນຂທານ, ລາວບູ່ ຖືກ
ຮ ັບຮູຕ
ູ້ ົວຕ ົນເປັນທາງການ,

ຕາມກ ົດໝາຍ

ແລະ

ູ້ ນ
ບູ່ ຮູທ
ູ ຫຍ ັງ.
ູ້ າງຈະຊອກຫາຂມ

ລາວມຊວິດຢູູ່

ໂດຍບູ່ ມ

ເອກະສານຫຍ ັງໝດ
ົ , ໝາຍຄວາມວາູ່ ບູ່ ເຄຍເຂົູ້າໂຮງຮຽນ, ບູ່ ເຄຍເຂົູ້າເຖິງການບລິການໃດໆ, ບູ່ ເຄຍມວຽກເຮັດ
ງານທາທູ່ ຖືກຕອ
ູ້ ງ ຫື ບູ່ ເຄຍມບ ັນຊທະນາຄານ. ສາລ ັບລາວແລວ
ູ້ , ການຂາດການການ ົດຕ ົວ ເປັນສາຍເຫດເຮັດ
ໃຫເູ້ ກດຄວາມກ ັງວ ົນ ແລະ ຂາດຄວາມຊວ
ູ່ ຍເຫືອທູ່ ຈາເປັນທູ່ ສຸດ ຄືລາວເວົູ້າວາູ່ : “ຍອ
ູ້ ນບູ່ ໄດກ
ູ້ ານ ົດຕ ົວ, ຂອ
ູ້ ຍຄື
ຂາດຄວາມຫວ ັງ

ຂອງອະນາຄ ົດ.

ຂອ
ູ້ ຍບອກຕ ົວເອງວາູ່ :

ຖາູ້ ໃຜຊວ
ູ່ ຍໃຫຂ
ູ້ ອ
ູ້ ຍ

ສາມາດມບ ັດປະຈາຕ ົວ

ຫື

ສາມາດລ ົງທະບຽນໃນລະບ ົບສາມະໂນຄ ົວໄດ,ູ້ ຂອ
ອ
ູ້ ຍຈະປະຕິບ ັດນາຄ ົນຜູນ
ູ້ ນັ ູ້ ຄືພູ່ ແມຂອງຂ
ູ່
ູ້ ຍ, ຈະເອົ າໃຈໃສ ູ່
ເບງ
ິ ູ່ ແຍງລາວຕະຫອດ ຈ ົນເຖົາູ້ ຈ ົນແກ.ູ່ ”
ແມຍິ
ູ່ ງຫວຽດນາມຄ ົນໜູ່ ງ ຖືກຄາູ້ ມະນຸດໄປໃຕຫ
ູ້ ວ ັນ, ປະເທດຈນ ຖືກບ ັງຄ ັບໃຫແ
ູ້ ຕງູ່ ງານ, ໄດເູ້ ລົູ່ າວາູ່ ລາວໄດ ູ້
ປະເຊນໜາູ້ ກ ັບບ ັນຫາຫາຍດາູ້ ນ ໃນເວລາທູ່ ລາວພະຍາຍາມຈະຢາູ່ ຮາູ້ ງກ ັບຜູທ
ູ້ ູ່ ເປັນ “ຜ ົວ.” ໃນເວລາທູ່ ລາວຂຽນ
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ຄາຮອ
ູ້ ງເຖິງສານ, ລາວຖືກບອກວາູ່ : ບູ່ ໄດ ູ້ ຖາູ້ ບູ່ ມລາຍເຊັ ນຂອງຜ ົວ. ລາວຮູສ
ູ້ ກບູ່ ປອດໄພເລຍ ທູ່ ຈະຖາມຜ ົວ
ູ່ ົ ເຫັ ງຈາກຜູເູ້ ປັນຜ ົວ. ລາວຢາກແຕງູ່ ງານ
ເພາະລາວຖືກຜ ົວລາວຂູດຮດ ແລະ ຂມ

ແຕບ
ູ່ ູ່ ສາມາດເຮັດໄດ ູ້ ຍອ
ູ້ ນ

ລາວບູ່ ມທາງ ທູ່ ຈະຢາູ່ ຮາູ້ ງຈາກຜ ົວໄດ.ູ້
ແມຍິ
ູ່ ງຄ ົນລາວຄ ົນໜູ່ ງ ຂລາຍເຊັ ນຈາກອານາດການປົກຄອງທອ
ູ້ ງຖິູ່ ນ ເພືູ່ ອອະນຸມ ັດໃຫລ
ູ້ າວອອກຈາກບາູ້ ນ ເພືູ່ ອ
ອາໄສ ຢູອ
າູ່ ງໆບູ່ ຈະແຈງູ້ ລາວເລົູ່ າວາູ່ : ອ ົງກອນຊວ
ັ ູ້
ູ່ ົງກອນທູ່ ໃຫກ
ູ້ ານຊວ
ູ່ ຍເຫືອ. ສາລ ັບລາວ, ຂນຕອນຕ
ູ່ ຍເຫືອ
ຖາມຂອ
າູ້ ນເອກະສານຕາູ່ ງໆ ແລະ ຂອ
ັ ູ້
ູ້ ຍ ກຽູ່ ວກ ັບຂນຕອນດ
ູ້ ຍຕອ
ູ້ ງໄດໄູ້ ປຫານາຍບາູ້ ນ ແລະ ເຈົາູ້ ໜາູ້ ທູ່ ຂນັ ູ້
ເມືອງ ເພືູ່ ອເຊັ ນເອກະສານສາລ ັບຂອ
ູ້ ຍ. ມ ັນມຄວາມສ ັບສ ົນ ແລະຫຍຸງູ້ ຍາກໜອ
ູ້ ຍໜູ່ ງສາລ ັບຂອ
ູ້ ຍ”
ແມຍິ
ູ່ ງບາງຄ ົນ

ບູ່ ສາມາດກ ັບຄືນບາູ້ ນເກດເມືອງນອນຂອງຕ ົນເອງ

ໄລຍະເວລາແມຖື
ູ່ ກຄາູ້ ມະນຸດ.

ໃນກລະນລ ັກສະນະນ ູ້

ກ ັບລູກຂອງເຂົາເຈົາູ້ ໄດ ູ້

ຍອ
ູ້ ນລູກເກດໃນ

ແມຍິ
ູ່ ງຈາເປັນຕອ
ູ້ ງເຂົູ້າເຖິງການຊວ
ູ່ ຍເຫືອດາູ້ ນກ ົດໝາຍ

ແລະການເບິູ່ ງແຍງລູກຂອງເຂົາເຈົາູ້ .
ແມຍິ
ູ່ ງມຽນມາຄ ົນໜູ່ ງ ຖືກຄາູ້ ມະນຸດໄປປະເທດຈນ ຖືກບ ັງຄ ັບໃຫແ
ູ້ ຕງູ່ ງານ, ມລູກສອງຄ ົນກ ັບຜູທ
ູ້ ູ່ ເປັນ “ຜ ົວ”
ຄ ົນຈນ.

ໃນເວລາທູ່ ລາວຖືກການ ົດຕ ົວ

ຕອນລາວກ ັບຄືນບາູ້ ນເກດເມືອງນອນຢູປ
ູ່ ະເທດມຽນມາ

ໂດຍບູ່ ມລູກ

ຍອ
ູ້ ນລູກຂອງລາວບູ່ ຖືກການ ົດຕ ົວ ເພາະຖືວາູ່ ລູກຂອງລາວ ແລະ ລາວແຍກເປັນສອງເລືູ້ອງ. ມ ັນເປັນຄວາມ
ໂສກເສົູ້ າສາລ ັບລາວ ລາວເວົູ້າວາູ່ : “ຂອ
ູ້ ຍຄິດຮອດລູກຂອງຂອ
ູ້ ຍທັງເວັນທັງຄືນ”. ແລະມ ັນຍ ັງມສວ
ູ່ ນ ທູ່ ເຮັດໃຫ ູ້
ລູກຂອງລາວ ມໂອກາດໄດຮ
ູ້ ັບຜ ົນກະທົບດາູ້ ນລ ົບ.

ລາຍການລະອຽດ. ຈຸດສາຄ ັນໃນການສະໜັບສະໜູນດາູ້ ນວຽກງານບລິຫານ
ການປະຕິບ ັດໂຄງການ
 ສະໜອງເອກະສານ ທູ່ ຈາເປັນທຸກຢາູ່ ງ ໃຫແ
ື ຄາູ້ ມະນຸດ. ຕອ
ື ຄາູ້ ມະນຸດທຸກຄ ົນ
ູ້ ກຜ
ູ່ ຖ
ູູ້ ກ
ູ້ ງໃຫແ
ູ້ ນໃູ່ ຈວາູ່ ຜູຖ
ູ້ ກ
ສາມາດເຂົູ້າເຖິງ ເອກະສານການ ົດຕ ົວ/ບ ັດປະຈາຕ ົວ ແລະ ການລ ົງທະບຽນເປັນພ ົນລະເມືອງ. ຜູຖ
ື ເຄາະຮາູ້ ຍ
ູ້ ກ
ຈາກການຄາູ້ ມະນຸດ ຄວນຈະຖືກສະໜອງ ບ ັດປະຈາຕ ົວ ແລະ ທຸກຂນຕອນຂອງການລ
ັ ູ້
ົງທະບຽນ (ຕອ
ູ້ ງບູ່ ເສຍ
ຄາູ່ ໃຊຈ
ບູ່ ໃຫຜ
ື ເຄາະຮາູ້ ຍຈາກການຄາູ້ ມະນຸດ ເສຍຄາູ່ ທານຽນໃດໆ ຢູສ
ູ້ າຍ).
ູ່
ູ້ ຖ
ູູ້ ກ
ູ່ ານແລະ ຫອ
ູ້ ງການບລິຫານທັງ
ໝດ
ົ .

 ຝກອ ົບຮ ົມພະນ ັງການ ດາູ້ ນການບລິຫານ ຄວາມລະອຽດອອ
ູ່ ນ. ພະນ ັກງານທູ່ ມຄວາມລະອຽດອອ
ູ່ ນ ຢູໃູ່ ນ
ຫອ
ື ເຄາະຮາູ້ ຍ, ແລະ
ູ້ ງການພາກລ ັດ ມຄວາມຈາເປັນສາລ ັບການເຮັດວຽກກ ັບ ຜູດ
ູ້ ອ
ູ້ ຍໂອກາດ, ລວມທັງ ຜູຖ
ູ້ ກ
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ຕອ
ື
ູ້ ງໃຫແ
ູ້ ນໃູ່ ຈວາູ່ ເຂົາເຈົາູ້ ປະຕິບ ັດກ ັບກຸມ
ູ່ ຄ ົນເຫູ່ ົ ານ ູ້ ດວ
ູ້ ຍຄວາມລະອຽດອອ
ູ່ ນ ແລະ ນ ັບຖືເຂົາເຈົາູ້ . ແຈງຜູ
ູ້ ຖ
ູ້ ກ
ເຄາະຮາູ້ ຍກຽູ່ ວກ ັບ ກ ົນໄກການລາຍງານຖາູ້ ມພະນ ັກງານປະຕິບ ັດຕູ່ ເຂົາເຈົາູ້ ບູ່ ຖືກຕອ
ູ້ ງແລະບູ່ ເໝາະສ ົມ.

 ຮ ັບຮູບ
ູ້ ັນຫາສິູ່ງກດຂວາງຕ ົວຈິງ ແລະໃນຂະບວນການ. ພະນ ັກງານລ ັດຄວນຈະຮ ັບຮູບ
ູ້ ັນຫາສິູ່ງກດຂວາງຕ ົວ
ຈິງ ແລະ ຂະບວນການ ໃນການເຂົູ້າເຖິງສະຖານະພາບດາູ້ ນກ ົດໝາຍ, ເຊັູ່ ນ ດາູ້ ນການເດນທາງ ແລະ ຄາູ່ ໃຊ ູ້
ຈາຍຕ
າູ່ ງໆ. ພະນ ັກງານລ ັດຄວນຈະໃຫແ
ົ ຈະບູ່ ຈາກ ັດ ການເຂົູ້າເຖິງສິດທາງດາູ້ ນ
ູ່
ູ້ ນໃູ່ ຈວາູ່ ສິູ່ ງກດຂວາງທັງໝດ
ເອກະສານ ທູ່ ຖືກຕອ
ບ ັດກ ົນໄກຕາູ່ ງໆ
ັ ູ້
ູ້ ງຕາມກ ົດໝາຍ ແລະ ການຈ ັດຕງປະຕິ

- ເຊັູ່ ນ ການຂຽນຄາຮອ
ູ້ ງໂດຍ

ພະນ ັກງານ, ມຜູຮ
ູ້ ັບຜິດຊອບ ແລະເປັນຕ ົວແທນໃຫເູ້ ຂົາເຈົາູ້ ແລະ ອືູ່ ນໆ.
ູ້ ນ
ູ້ ນ
ູ້ ນ
 ສະໜອງຂມ
ູ ກຽູ່ ວກ ັບຂນຕອນດ
າູ້ ນເອກະສານຕາູ່ ງໆ. ສະໜອງຂມ
ູ ໃຫຄ
ູ
ັ ູ້
ູ້ ົບຊຸດ, ລະອຽດ ແລະ ເປັນຂມ
ູ້ ນ
ທູ່ ຄ ົບຖວ
ແລະ ຂມ
ູ ທູ່ ຈາເປັນ ທູ່ ກຽູ່ ວຂອ
າູ່ ງໆ, ເຊັູ່ ນ
ົ ກຽູ່ ວກ ັບຂນຕອນ
ັ ູ້
ັ ູ້
ູ້ ນທັງໝດ
ູ້ ງກ ັບ ຂນຕອນຂອງເອກະສານຕ
ູ້ ນ
ຂະບວນການດາູ້ ນເອກະສານ ການອອກໃບລາຍເກດ. ເພືູ່ ອໃຫແ
ູ ທັງໝດ
ົ ຂຽນເປັນພາສາທູ່ ທຸກຄ ົນ
ູ້ ນໃູ່ ຈວາູ່ ຂມ
ສາມາດອາູ່ ນອອກ ບູ່ ວາູ່ ເຂົາເຈົາູ້ ຈະມອາຍຸ ແລະ ການສກສາລະດ ັບໃດກູ່ ຕາມ.

 ການຊວ
າູ້ ນເອກະສານທູ່ ຈາເປັນ. ບາງກລະນ, ຜູສ
ື ເຄາະຮາູ້ ຍ ກ ັບຂນຕອນດ
ັ ູ້
ູ່ ຍເຫືອຜູຖ
ູ້ ກ
ູ້ ະໜອງການບລິການ
ູ້ ງຕນ.
ອາດຈະຈາເປັນຕອ
ລິຫານໃນເບືອ
ສວ
ື ຄາູ້ ມະນຸດຮູຂ
ັ ູ້
ົູ້
ັ ູ້
ູ້ ງໄດຊ
ູ້ ວ
ູ່ ຍເຫືອ ຜູຖ
ູ້ ກ
ູ້ ນຕອນການບ
ູ່ ນໜືູ່ ງຂອງຂນຕອນ
ຕາູ່ ງໆ ແມນ
ື ຄາູ້ ມະນຸດໃຫສ
ູ່ ການໃຫຄ
ູ້ ວາມຮູແ
ູ້ ກຜ
ູ່ ຖ
ູູ້ ກ
ູ້ າມາດເຮັດໄດດ
ູ້ ວ
ູ້ ຍຕ ົນເອງໄດຢ
ູ້ າູ່ ງອິດສະຫະໃນອະນາຄ ົດ.

ສິູ່ ງທູ່ ຄວນເອົ າໃຈໃສພ
ູ່ ິເສດໃນກລະນເດັກນອ
ູ້ ຍ
ູ້ ທະບຽນໃບລາຍເກດ ແລະ ຂນ
ູ້ ທະບຽນທາງກ ົດໝາຍ ໃຫແ
 ສູ່ງົ ເສມ ການຂນ
ູ້ ກເູ່ ດັກນອ
ູ້ ຍທູ່ ຖືກຄາູ້ ມະນຸດ. ຜູູ້
ສະໜອງການບລິການຕາູ່ ງໆ

ຄວນຈະຊວ
ູ່ ຍເດັກນອ
ູ້ ຍທູ່ ຖືກຄາູ້ ມະນຸດ

(ແລະ

ຄອບຄ ົວ

ຫື

ຜູປ
ົ ຄອງຂອງ
ູ້ ກ

ູ້ ທະບຽນໃບລາຍເກດ ແລະ ການຂນ
ູ້ ທະບຽນທາງກ ົດໝາຍທູ່ ຖືກຕອ
ເຂົາເຈົາູ້ ) ໃນຂະບວນການ ຂອງການຂນ
ູ້ ງ
ເພືູ່ ອເຂົູ້າເຖິງເອກະສານການການ ົດຕ ົວຕາູ່ ງໆ.

 ໃຫກ
ື ຄາູ້ ມະນຸດ. ຕອ
ູ້ ານສະໜ ັບສະໜູນ ທາງດາູ້ ນເອກະສານທູ່ ຈາເປັນ ໃຫແ
ູ້ ກເູ່ ດັກນອ
ູ້ ຍຜູຖ
ູ້ ກ
ູ້ ງໃຫແ
ູ້ ນໃູ່ ຈວາູ່
ູ້ ນ
ເດັກນອ
ູ
ູ້ ຍທູ່ ຖືກຄາູ້ ມະນຸດ ສາມາດເຂົູ້າເຖິງ ການສະໜ ັບສະໜູນທາງດາູ້ ນເອກະສານຕາູ່ ງໆ ເຊັູ່ ນ: ດາູ້ ນຂມ
ູ້ ທະບຽນພ ົນລະເມືອງ
ຂາູ່ ວສານ, ການແຕງູ່ ຕງຜູ
ັ ູ້ ປ
ົ ຄອງ, ການສະໜອງບ ັດປະຈາຕ ົວ ໃຫເູ້ ດັກຖືກຄາູ້ ມະນຸດ, ຂນ
ູ້ ກ
, ແລະອືູ່ ນໆ.

 ແຕງູ່ ຕງຜູ
ັ ູ້ ປ
ົ ຄອງ ທູ່ ຖືກກ ົດໝາຍ ໃນເວລາຈາເປັນ. ຕອ
ູ້ ກ
ູ້ ງໃຫແ
ູ້ ນໃູ່ ນວາູ່ ເດັກນອ
ູ້ ຍທູ່ ຖືກຄາູ້ ມະນຸດ ທູ່ ຖືກປິ ດ
ກນັ ູ້ ຈາກການເບິູ່ ງແຍງດູແລຂອງຜູປ
ົ ຄອງ ທັງໃນໄລຍະຊູ່ວົ ຄາວ ຫື ໄລຍະຖາວອນ, ເດັກນອ
ູ້ ກ
ູ້ ຍທູ່ ຖືກຄາູ້ ມະນຸດ
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ນນັ ູ້ ຕອ
ື ການ ົດຕ ົວຢາູ່ ງຮບດວ
ູ້ ງໄດຖ
ູ້ ກ
ູ່ ນ ແລະ ຖືກສູ່ງົ ຕູ່ ໃຫເູ້ ຈົາູ້ ໜາູ້ ທູ່ ທາງດາູ້ ນສະຫວ ັດດການຂອງເດັກນອ
ູ້ ຍ
ຢາູ່ ງເໝາະສ ົມ ແລະ ແຕງູ່ ຕງເອົ
ັ ູ້ າຜູປ
ົ ຄອງທູ່ ຖືກກ ົດໝາຍ ເພືູ່ ອໃຫເູ້ ປັນຜູທ
ູ້ ກ
ູ້ ູ່ ສາມາດໃຫຄ
ູ້ າແນະນາ ແລະ ທັງ
ສາມາດປົກປອ
ູ້ ງສິດ ແລະ ຜ ົນປະໂຫຍດໃຫແ
ູ້ ກເູ່ ຂົາເຈົາູ້ ໄດ.ູ້

ນະໂຍບາຍ/ການເຜຍແຜນ
ູ່ ະໂຍບາຍ
 ທົບທວນຄືນ ກຽູ່ ວກ ັບຂນຕອນຕ
າູ່ ງໆ ທາງດາູ້ ນເອກະສານ ໃຫແ
ັ ູ້
ື ຄາູ້ ມະນຸດ. ເຮັດໃຫຂ
ູ້ ກຜ
ູ່ ຖ
ູູ້ ກ
ູ້ ະບວນການ
ູ້ ແລະ ເປັນໄປຕາມທິດທາງດຽວກ ັນ, ພອ
ດາູ້ ນເອກະສານຕາູ່ ງໆ ງາຍຂ
ນ
ູ່
ູ້ ມທັງໃຫມ
ູ້ ການພິຈາລະນາ ແບບພິເສດ
ສາລ ັບຜູເູ້ ຄາະຮາູ້ ຍຈາກການຄາູ້ ມະນຸດ. ສາູ້ ງຕງຂ
ເສດ ແລະ/ຫື ມທິດນາພິເສດ ທູ່ ຈະເຮັດໃຫຜ
ັ ູ້ ນຕອນພິ
ັ ູ້
ື ຄາູ້
ູ້ ຖ
ູູ້ ກ
ມະນຸດ ສາມາດເຂົາເຖິງ (ແລະ ບູ່ ມຄາູ່ ໃຊຈ
ການສະໜ ັບສະໜູນດາູ້ ນເອກະສານ ແລະກ ົດໝາຍ ທູ່ ຈາເປັນ.
ູ້ າຍ)
ູ່

 ທາງເລືອກສາລ ັບການເປັນພ ົນລະເມືອງ ທູ່ ຖືກຕອ
ູ້ ງຕາມກ ົດໝາຍ ໃນປະເທດປາຍທາງ/ເຈົາູ້ ພາບ. ໃນກລະນ
ທູ່ ໄດແ
ູ້ ຍກເດັກນອ
ູ້ ຍທູ່ ຖືກເຄາະຮາູ້ ຍ ອອກຈາກຜູທ
ູ້ ູ່ ຖືກເຄາະຮາູ້ ຍ, ໃນລະຫວາູ່ ງຂະບວນການການ ົດຕ ົວ ຈ ົນກວາູ່
ການຈ ັດຕງປະຕິ
ບ ັດ ເພືູ່ ອຫາທາງອອກເປັນສອງແບບ, ແລະຄວນຈະຫາທຸກວິທທາງ ເພືູ່ ອໃຫເູ້ ດັກນອ
ັ ູ້
ູ້ ຍຄ ົນນນັ ູ້
ສາມາດອາໄສ ຢູໃູ່ ນປະເທດເຈົາູ້ ພາບໄດ ູ້ ແບບຖືກກ ົດໝາຍ.

ຂອບເຂດການບລິການທ # 7. ການສະໜັບສະໜູນ ແລະການຊວ
ູ່ ຍເຫືອ
ດາູ້ ນກ ົດໝາຍ.
ການຊວ
ື ເຄາະຮາູ້ ຍ/ພະຍານ ໃນຂະບວນການດາູ້ ນກ ົດໝາຍ.
ູ່ ຍເຫືອຜູຖ
ູ້ ກ
ຄວາມຈາເປັນ ຂອງຜູຖ
ື ເຄາະຮາູ້ ຍ/ພະຍານ ໃນຂະບວນການທາງດາູ້ ນກ ົດໝາຍ
ູ້ ກ
ຜູຖ
ື ຄາູ້ ມະນຸດຫາຍຄ ົນ ມສວ
ື ເຄາະຮາູ້ ຍ/ພະຍານ ໃນຂະບວນການທາງດາູ້ ນກ ົດໝາຍ ເພືູ່ ອຮອ
ູ້ ກ
ູ່ ນຮວ
ູ່ ມເປັນຜູຖ
ູ້ ກ
ູ້ ງ
ຟອ
ູ້ ງຕູ່ ຜູຄ
ູ້ າູ້ ມະນຸດ – ໃນຄະດອາຍາ ແລະ ການຮຽກຮອ
ູ້ ງເອົ າຄາູ່ ຊ ົດເຊຍ. ກ ົດໝາຍສາກ ົນວາູ່ ດວ
ູ້ ຍສິດທິ
ມະນຸດສາກ ົນ ໄດລ
ື ເຄາະຮາູ້ ຍທັງໝດ
ົ ມສິດຖືກ
ື ຕອ
ູ້ ະບຸວາູ່ ຜູຖ
ູ້ ກ
ູ້ ງທຸກດາູ້ ນ ທູ່ ຈະຮອ
ູ້ ງຟອ
ູ້ ງທາງຄະດອາຍາ ຫື
ຄະດແພງູ່ ເພືູ່ ອເອົ າຜິດຕູ່ ຜູຄ
ິ ສຽງຂອງເຂົາເຈົາູ້ ໃນເວລາຮອ
ູ້ າູ້ ມະນຸດ, ລວມເຖິງ ສິດທິໃນການໄດຍ
ູ້ ນ
ູ້ ງຟອ
ູ້ ງຄະດ
ູ້ ນ
ູ້ ນ
ຈະຕອ
ູ ຂາູ່ ວສານ; ແລະສິດທິໃນການເກັບຮ ັກສາຂມ
ູ ຂອງເຂົາເຈົາູ້ ໄວ.ູ້ 38 ຫ ັກການ
ິ ; ສິດທິໃນດາູ້ ນຂມ
ູ້ ງໄດຍ
ູ້ ນ
38

ໃນຖະແຫງການກຽູ່ ວກ ັບສິດທິມະນຸດ ໄດກ
ູ້ າູ່ ວວາູ່ : "ທຸກຄ ົນມສິດທູ່ ຈະໄດຮ
ູ້ ັບບການເບິູ່ງແຍງດູແລຢາ
ູ່ ງມປະສິດທິພາບໂດຍສານແຫງູ່ ຊາດ

ໃນການກະທາທູ່ ລະເມດຕູ່ ສິດທິພືູ້ນຖານ ເຊິູ່ ງຖືກອະນຸຍາດໃຫຖ
ື ຕອ
ູ້ ກ
ູ້ ງຕາມລ ັດຖະທາມະນູນ ຫືກ ົດຫມາຍໄດ"ູ້ ອ ົງການສະຫະປະຊາຊາດ
(1948) ຖະແຫງການກຽູ່ ວກ ັບສິດທິມະນຸດ, ມາດຕາ 8. ຖະແຫງການກຽູ່ ວກ ັບຫ ັກການພືູ້ນຖານຄວາມຍຸຕທ
ິ າ ສາລ ັບຜູຖ
ື ເຄາະຮາູ້ ຍຈາກ
ູ້ ກ
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ພືູ້ນຖານ

ແລະ

ູ້ ານ ົດສິດທິມະນຸດ ແລະການຄາູ້ ມະນຸດ
ຂກ

ຂອງ

ອ ົງການສະຫະປະຊາຊາດ

(The UN

Recommended Principles and Guidelines on Human Rights and Human Trafficking) ໄດ ູ້
ລະບຸວາູ່ :
ຜູຖ
ື ຄາູ້ ມະນຸດ ຖືວາູ່ ເປັນຜູຖ
ື ເຄາະຮາູ້ ຍ ຖືກລະເມດສິດທິມະນຸດ ຈາກການຄາູ້ ມະນຸດ, ເຂົາເຈົາູ້ ມ
ູ້ ກ
ູ້ ກ
ສິດທາງດາູ້ ນກ ົດໝາຍສາກ ົນ ແລະ ການແກໄູ້ ຂບ ັນຫາທາງກ ົດໝາຍທູ່ ພຽງພ ແລະເໝາະສ ົມ. ແຕສ
ິ
ູ່ ດ
ດງູ່ ັ ກາູ່ ວ

ຂອງເຂົາເຈົາູ້ ດາູ້ ນນ ູ້

ມ ັກຈະບູ່ ມປະສິດທິພາບ

ູ້ ນ
ເຂົາເຈົາູ້ ຂາດຂມ
ູ ຂາູ່ ວສານທູ່ ຈາເປັນ

ທູ່ ສາມາດໃຊໄູ້ ດກ
ື ຄາູ້ ມະນຸດຍອ
ູ້ ັບຜູຖ
ູ້ ກ
ູ້ ນວາູ່

ໃນຂະບວນການທາງກ ົດໝາຍ

ທູ່ ຈະໄດຮ
ູ້ ັບການແກໄູ້ ຂທາງກ ົດ

ໝາຍ ເຊັູ່ ນ: ການຊ ົດເຊຍຄາູ່ ຄວາມເສຍຫາຍ ຂອງການຖືກຄາູ້ ມະນຸດ ແລະການຊ ົດເຊຍທູ່ ເຂົາເຈົາູ້ ຖືກ
ຂູດຮດ. ເພືູ່ ອເປັນການແກໄູ້ ຂບ ັນຫາທາງດາູ້ ນກ ົດໝາຍ ແລະ ການຊວ
ູ່ ຍເຫືອສິູ່ ງອືູ່ ນໆ ຜູສ
ູ້ ະໜອງການ
ບລິການ ຄວນຈະຊວ
ຸ ດາູ້ ນ ແລະ
ື ຄາູ້ ມະນຸດ ສາມາດຮຽກຮອ
ູ່ ຍໃຫຜ
ູ້ ຖ
ູູ້ ກ
ູ້ ງສິດ ຂອງເຂົາເຈົາູ້ ໃຫໄູ້ ດທ
ູ້ ກ
39
ສາມາດແກໄູ້ ຂບ ັນຫາ ທູ່ ເໝາະສ ົມກ ັບເຂົາເຈົາູ້ ໃຫໄູ້ ດຫ
ູ້ າຍສຸດ.

ູ້
ໃນປະເທດລຸມ
ມຜູຖ
ື ຄາູ້ ມະນຸດຫາາຍຄ ົນ ບູ່ ໄດນ
ິ ຂອງຕ ົນ ເພືູ່ ອຮອ
ູ່ ແມນ
ູ່ າຂອງ
ູ້ ກ
ູ້ າໃຊສ
ູ້ ດ
ູ້ ງຟອ
ູ້ ງຕູ່ ຜູຄ
ູ້ າູ້ ມະນຸດເລຍ.

ການກູ່ ອາຊະຍາກາ ແລະ ການໃຊອ
ູ້ ານາດເກນ (ສະພາເພືູ່ ອການແກໃູ້ ຂບ ັນຫາຂອງອ ົງການສະຫະປະຊາຊາດ ຂູ້ 40/34) ລະບຸວາູ່ : ຜູູ້
ຖືກເຄາະຮາູ້ ຍຈາກການກູ່ ອາຊະຍາກາ "ຄວນຈະໄດຮ
ູ້ ັບການແຈງກ
ູ້ ຽູ່ ວກ ັບສິດທິຂອງພວກເຂົາເພືູ່ ອຊອກຫາວິທການແກໄູ້ ຂ, ຂອງພາລະ
ບ ົດບາດຂອງຕຸລາການແລະຂະບວນການການບລິຫານ, ທູ່ ໄປຕາມຂອບເຂດ, ໄລຍະເວລາ, ແລະຄວາມຄືບໜາູ້ ຂອງການດາເນນຄະດ
ແລະ ການຍາູ້ ຍບອ
ູ່ ນຂອງຄະດ ຂອງເຂົາເຈົາູ້ , ໂດຍສະເພາະແມນບ
ູ່ ອ
ູ່ ນທູ່ ອາຊະຍາກາທູ່ ຮາູ້ ຍແຮງໄດມ
ູ້ ສວ
ູ່ ນຮວ
ູ່ ມ ". UNODC (2008)
"ຄວາມຍຸຕິທາຕູ່ ຜູຖ
ື ເຄາະຮາູ້ ຍ", ເຄືູ່ ອງມືທູ່ ຈະຕູ່ ສູກ
ູ້ ກ
ູ້ ັບການຄາູ້ ມະນຸດ. New York: United Nations, pp 430-431.. ອອນລາຍໄດ ູ້
ທູ່ http://www.unodc.org/documents/human-trafficking/Toolkit-files/08-58296_tool_8-16.pdf. Gallagher, Anne
ູ້ ານ ົດສິດທິມະນຸດແລະການຄາູ້ ມະນຸດ, UNOHCR, p. 170.
(2010) ຄວາມຄິດເຫັ ນຕູ່ ກ ັບບ ັນດາຫ ັກການແລະຂກ
ູ້ ນະນາກຽູ່ ວກ ັບສິດທິມະນຸດແລະການຄາູ້ ມະນຸດ, ບ ົດເສມການລາຍງານຂອງກາມະການ
Robinson, Mary (2002) ຫ ັກການແລະຂແ
ສະຫະປະຊາຊາດເພືູ່ ອສິດທິມະນຸດ ກ ັບສະພາເສດຖະກິດແລະສ ັງຄ ົມ, ເອກະສານຂອງອ ົງການສະຫະປະຊາຊາດ E / 2002/68 /
Add1, 20 ພດສະພາ 2002, p. 11.
38The

Universal Declaration of Human Rights states: “Everyone has the right to an effective remedy by the competent
national tribunals for acts violating the fundamental rights granted him by the constitution or by law.” United Nations
(1948) Universal Declaration of Human Rights, Article 8. The Declaration of Basic Principles of Justice for Victims of Crime
and Abuse of Power (United Nations General Assembly resolution 40/34) states that victims of crime “should be
informed of their rights to seek redress, of the role of judicial and administrative processes, of the scope, timing, and
progress of the proceedings and of the disposition of their cases, especially where serious crimes are involved”. UNODC
(2008) "Justice for Victims", Toolkit to Combat Trafficking in Persons. New York: United Nations, pp. 430-431. Available
online at http://www.unodc.org/documents/human-trafficking/Toolkit-files/08-58296_tool_8-16.pdf. Gallagher, Anne
(2010) Commentary to the Recommended Principles and Guidelines on Human Rights and Human Trafficking, UNOHCR, p.
170.
39
ູ້ ນະນາກຽູ່ ວກ ັບສິດທິມະນຸດແລະການຄາູ້ ມະນຸດ, ບ ົດເສມການລາຍງານຂອງກາມະການ
Robinson, Mary (2002) ຫ ັກການແລະຂແ
ສະຫະປະຊາຊາດເພືູ່ ອສິດທິມະນຸດ ກ ັບສະພາເສດຖະກິດແລະສ ັງຄ ົມ, ເອກະສານຂອງອ ົງການສະຫະປະຊາຊາດ E / 2002/68 /
Add1, 20 ພດສະພາ 2002, p. 11.
40

ຄວາມຄິດເຫັ ນກຽູ່ ວກ ັບຫ ັກການ ແລະ ຄາແນະນາກຽູ່ ວກ ັບສິດທິມະນຸດ ແລະ ການຄາູ້ ມະນຸດ. UNOHCR, p. 170.

39Robinson,

Mary (2002) Recommended Principles and Guidelines on Human Rights and Human Trafficking, Addendum to
the Report of the United Nations High Commissioner for Human Rights to the Economic and Social Council, UN
document E/2002/68/Add.1, 20 May 2002, p. 11.
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ູ້ ຢູເູ່ ກືອບທຸກໆປະເທດປາຍທາງ ແລະ ຢູຫ
ເຫດການນ ູ້ ເກດຂນ
ຜູຖ
ົູ້
ື ຄາູ້ ມະນຸດ ຜູທ
ູ່ າຍປະເທດຕນທາງ.
ູ້ ກ
ູ້ ູ່ ເປັນຜູູ້
ຖືກເຄາະຮາູ້ ຍ/ພະຍານ ທູ່ ເຂົູ້າສູຂ
ູ່ ະບວນການທາງກ ົດໝາຍ ຈາເປັນຕອ
ູ້ ງໄດຮ
ູ້ ັບການສະໜ ັບສະໜູນ ໃນທຸກຂນັ ູ້
ູ້ ນ
ຕອນ, ລວມທັງ ການມຕ ົວແທນທາງດາູ້ ນກ ົດໝາຍ, ຖືກສະໜອງຂມ
ູ ແລະ ໄດຮ
ູ້ ັບການອະທິບາຍ ເພືູ່ ອໃຫ ູ້
ເຂົູ້າໃຈ ຂນຕອນຂອງກ
ັ ູ້
ົດໝາຍ ແລະ ໃນບາງກລະນ ໄດຮ
ູ້ ັບການປົກປອ
ູ້ ງເຂົາເຈົາູ້ ຈາກຜູຄ
ູ້ າູ້ ມະນຸດ ແລະ/ຫື
ສິູ່ ງຕາູ່ ງໆ ທູ່ ກຽູ່ ວຂອ
ົ . ການສະໜອງ
ູ້ ງ ກ ັບການເຂົູ້າຮວ
ູ່ ມຂະບວນການທາງດາູ້ ນກ ົດໝາຍ ຂອງເຂົາເຈົາູ້ ທັງໝດ
ຂະບວນການທາງດາູ້ ນກ ົດໝາຍ ໃຫແ
ື ຄາູ້ ມະນຸດ ເປັນໂອກາດເຮັດໃຫເູ້ ຂົາເຈົາູ້ ສາມາດເຂົູ້າເຖິງຂະບວນ
ູ້ ກຜ
ູ່ ຖ
ູູ້ ກ
ການຄວາມຍຸຕທ
ິ າ ແລະ ໄດຮ
ິ າ ຈາກຄວາມທລະມານທູ່ ພວກເຂົາໄດຮ
ູ້ ັບຄວາມຍຸຕທ
ູ້ ັບມາ ຢາູ່ ງທັນການ. ສິດທິ
ໃນການເຂົູ້າເຖິງຄວາມຍຸຕທ
ິ າ

ແມນການສື
ບຕູ່ ມຄວາມໝາຍ
ູ່

ຮ ັບປະກ ັນໃນກ ົດໝາຍສາກ ົນ.

ດງູ່ ັ ນນັ ູ້ ການບລິການພາຍຫ ັງການຖືກຄາູ້ ມະນຸດ ຄວນຈະລວມເອົ າການສະໜ ັບ

ໃນການປົກປອ
ູ້ ງ

ແລະນາໃຊສ
ິ ທູ່ ເຂົາເຈົາູ້ ມທູ່
ູ້ ດ

ສະໜູນ ແລະ ການຊວ
ູ່ ຍເຫືອທາງດາູ້ ນກ ົດໝາຍເຂົູ້ານາ.
ູ້ ວນເອົ າໃຈໃສພ
*ຂຄ
ູ່ ິເສດສາລ ັບເດັກນອ
ູ້ ຍ.

ເດັກນອ
ູ້ ຍຖືກຄາູ້ ມະນຸດຫາຍຄ ົນ

ທູ່ ກຽູ່ ວຂອ
ູ້ ງກ ັບການຖືກຄາູ້

ມະນຸດ ມຖານະເປັນຜູຖ
ື ເຄາະຮາູ້ ຍ/ພະຍານ ເຂົາເຈົາູ້ ມສິດ ທູ່ ຈະຮອ
ູ້ ກ
ູ້ ງຟອ
ູ້ ງຕູ່ ຜູຄ
ູ້ າູ້ ມະນຸດ, ຕອ
ູ້ ງມການຖາມ
ຄາຖາມຕືູ່ ມວາູ່ : ເດັກນອ
ິ ແລະ ຜ ົນປະໂຫຍດ ຂອງເຂົາເຈົາູ້ ໄດແ
ູ້ ຍພວກນນັ ູ້ ຈະນາໃຊສ
ູ້ ດ
ູ້ ນວໃດ (ແລະ ຈະ
ບູ່ )

ມການປິ ດກນເຂົ
ັ ູ້ າເຈົາູ້

ຈາກຂນຕອນທາງດ
າູ້ ນກ ົດໝາຍຕາູ່ ງໆ.
ັ ູ້

ໃນເວລາສາພາດເດັກນອ
ູ້ ຍທູ່ ຖືກຄາູ້

ມະນຸດ (ເຊັູ່ ນດຽວກ ັບຜູໃູ້ ຫຍ)ູ່ ຕອ
ູ້ ງມການ ສະເໜທາງເລືອກທູ່ ຈາເປັນ ແລະບູ່ ຫາຍເກນໄປ ເພືູ່ ອລຸດຜອ
ູ່ ນ
ຂນຕອນດ
າູ້ ນກ ົດໝາຍ, ເພູ່ ມຄວາມເປັນຫວ
ັ ູ້
ັ ູ້
ົດໝາຍ.
ູ່ ງ ກຽູ່ ວກ ັບບ ົດບາດ ຂອງເຂົາເຈົາູ້ ໃນຂນຕອນກ
ສິູ່ ງທູ່ ສາຄ ັນ ແມນການຮ
ັບຮູເູ້ ຖິງ “ຄວາມບູ່ ແນນ
ູ່
ູ່ ອນ ໃນການເປັນເດັກນອ
ູ້ ຍ ທູ່ ຖືກເຄາະຮາູ້ ຍໃນຂະບວນການ
ຍຸຕທ
ິ າ ໃນຄະດອາຍາ,” ໂດຍສະເພາະ “ໃນກລະນ ເດັກນອ
ູ້ ຍຖືກຖາມ, ຫືຮຽກຮອ
ູ້ ງ, ໃຫເູ້ ຂົູ້າຮວ
ູ່ ມໃນ
ຂະບວນການສບສວນ-ສອບສວນ

ໃນຂະບວນການດາເນນຄະດຕູ່ ຜູຂ
ູ ຮດເຂົາເຈົາູ້ .”40
ູ້ ດ

ເດັກນອ
ູ້ ຍຜູເູ້ ປັນ

ູ່ ົ ຂູ ູ່ ຈາກຜູຄ
ພະຍານ ອາດຈະມຄວາມສຽູ່ ງ ສູງ ທູ່ ຈະຖືກຄຸກຄາມ ແລະ ຂມ
ູ້ າູ້ ມະນຸດ ແລະ ກຽູ່ ວຂອ
ູ້ ງກ ັບ
ຂະບວນການທາງດາູ້ ນກ ົດໝາຍ ເຊິູ່ ງສາມາດເປັນບາດແຜໃນໃຈ ສາລ ັບເດັກຜູຖ
ື ເຄາະຮາູ້ ຍ, ຜູທ
ູ້ ກ
ູ້ ູ່ ອາດຈະບູ່
ເຂົູ້າໃຈຢາູ່ ງຄ ົບຖວ
ູ້ ນກຽູ່ ວກ ັບຂະບວນການທາງດາູ້ ນກ ົດໝາຍທັງໜ ົດ

ຫື

ຖືກຂໃຫສ
ູ້ ະແດງຄວາມຍິນຍອມ

ຂອງພວກເຂົາ.
ຄວາມເຂົູ້າໃຈ ແລະ ການຍິນຍອມ ແມນຍ
ູ່ ັງມຄວາມສ ັບສ ົນ ໂດຍສະເພາະ ແມນ
ູ່ ໃນກລະນເດັກນອ
ູ້ ຍຖືກ
ຄາູ້ ມະນຸດ ແລະ ຫາກຫາຍຕາມ ເກນອາຍຸ, ປະສ ົບການ ແລະ ຄວາມເປັນຜູໃູ້ ຫຍ ູ່ ຂອງເຂົາເຈົາູ້ . ມ ັນຍ ັງບູ່
ູ້ ນ
ທັນຈະແຈງວ
ູ ແລະ ການບລິການ ດາູ້ ນຂະບວນການ ທາງດາູ້ ນກ ົດໝາຍທາງໃດ
ູ້ າູ່ : ຈະຕອ
ູ້ ງສະໜອງຂມ
ແດ ູ່ ເພືູ່ ອໃຫແ
ູ້ ທດເໝາະກ ັບ ຄວາມແຕກຕາູ່ ງຂອງເຂົາເຈົາູ້ ດາູ້ ນອາຍຸ, ຄວາມເປັນຜູໃູ້ ຫຍ ູ່ ປະສ ົບການ ແລະ
ຄວາມເຂົູ້າໃຈໃນຄວາມສາມາດ ຂອງເຂົາເຈົາູ້ ແຕລ
ູ່ ະຄ ົນ. ຜາູ່ ນການສາພາດ ຈານວນເດັກນອ
ູ້ ຍຖືກຄາູ້ ມະນຸດ
ຫາຍຄ ົນ ໄດສ
ເູ້ ຂົູ້າໃຈທັງໝດ
ົ ກຽູ່ ວກ ັບຂະບວນການດາູ້ ນກ ົດ
ູ້ ະເໜວາູ່ ເຂົາເຈົາູ້ ບູ່ ຖືກແຈງລະອຽດແບບໃຫ
ູ້

40

Gallagher, Anne (2010) Commentary to the Recommended Principles and Guidelines on Human Rights and Human
Trafficking, UNOHCR, p. 170.
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ໝາຍ ລວມທັງ ຄວາມກ ົດດ ັນ ແລະ ຄວາມສຽູ່ ງໃນຂະບວນການຕາູ່ ງໆ, ເຮັດໃຫສ
ິ ທິ ຂອງເຂົາເຈົາູ້ ລຸດລ ົງ
ູ້ ດ
ູ້ ນ,
ໃນຖານະທູ່ ເປັນຜູຖ
ື ເຄາະຮາູ້ ຍ/ພະຍານ. ບາງກລະນ, ເດັກນອ
ູ້ ກ
ູ້ ຍຖືກ “ໃຫກ
ູ້ າລ ັງໃຈ” ເພືູ່ ອເປັນການຢັງຢື
ແຕເູ່ ຂົາເຈົາູ້ ຕ ົກຢູໃູ່ ນກ ົນໄກອານາດ ລະຫວາູ່ ງ ຜູໃູ້ ຫຍ ູ່ ແລະ ເດັກນອ
ູ້ ຍ (ໂດຍສະເພາະ ຜູໃູ້ ຫຍ ູ່ ທູ່ ມຕາ
ແໜງູ່ ໃນຫອ
ູ້ ງການ), ນເູ້ ບິູ່ ງຄືວາູ່ ການໃຫກ
ູ້ າລ ັງໃຈ ສວ
ູ່ ນໜູ່ ງເປັນການສາູ້ ງຄວາມເຂົູ້າໃຈ ດາູ້ ນຄວາມກ ົດດ ັນ
ຫື ອາດຈະເປັນການບ ັງຄ ັບເຂົາເຈົາູ້ .
ູ້ ສານຫາຍເທືູ່ ອ ເພືູ່ ອເປັນພະຍານ. ມ ັນຍ ັງເປັນການສະແດງພຽງເລັ ກໜອ
ເດັກນອ
ູ້ ຍ ຍ ັງຮຽກຮອ
ູ້ ງໃຫໄູ້ ປຂນ
ູ້ ຍ
ຂອງຂະບວນການທາງດາູ້ ນກ ົດໝາຍ ທູ່ ຈາເປັນຂອງເດັກນອ
ູ້ ຍ ແລະ ຊາວໜຸມ
ູ່ . ເດັກນອ
ູ້ ຍຖືກຄາູ້ ມະນຸດ
ໂດຍທົູ່ ວໄປແລວ
ເສດຕາູ່ ງໆ ທູ່ ເຂົາເຈົາູ້ ຈະຕອ
ື ອະທິບາຍກອ
ັ ູ້
ູ້ ບູ່ ໄດຖ
ູ້ ກ
ູ່ ນ ເຖິງຂນຕອນພິ
ູ້ ງກຽູ່ ວຂອ
ູ້ ງ ໃນແຕ ູ່
ູ້ ສານແບບປິ ດປະຕູ ຫື ການອ ັດວດໂອໄວເູ້ ປັນຫ ັກຖານ. ມ ັນຍ ັງບູ່ ຈະແຈງູ້ ວາູ່
ລະຄງັ ູ້ – ເຊັູ່ ນຕ ົວຢາູ່ ງ, ຂນ
ແມນການສະໜ
ັບສະໜູນແບບໃດ ທູ່ ຈະສະໜອງໃຫເູ້ ດັກນອ
ື ເຄາະຮາູ້ ຍ/ພະຍານ ໃນການສະ
ູ່
ູ້ ຍ ຜູທ
ູ້ ູ່ ເປັນຜູຖ
ູ້ ກ
ໜ ັບສະໜູນເຂົາເຈົາູ້ ຢູສ
ການສະໜ ັບສະໜູນ ໃນການກະກຽມເພືູ່ ອການ
ັ ູ້
ູ່ ະຖານຕາຫວດ ແລະ ຢູຂ
ູ່ ນສານ,
ເປັນພະຍານ,

ການສະໜ ັບສະໜູນຈາກຜູຖ
ື ເຄາະຮາູ້ ຍ/ການໂຄສະນາ
ູ້ ກ

ຫື

ການໃຫຄ
ູ້ າປກສາດາູ້ ນ

ຈິດຕະວິທະຍາ ພາຍຫາຍການເປັນພະຍານແລວ
ິ ຕາມ ແລະໃຫກ
ູ້ ຫື ໃນນາມຜູຕ
ູ້ ດ
ູ້ ານຊວ
ູ່ ຍເຫືອ ໂດຍຜູູ້
ປົກຄອງ.
ພາສາ

ຫື

ຄວາມຖືກຕອ
ູ້ ງຂອງພາສາ,

ອາດຈະເປັນບ ັນຫາກ ັບເດັກນອ
ູ້ ຍ

ຜູຖ
ື ເຄາະຮາູ້ ຍ/ພະຍານໄດ.ູ້
ູ້ ກ

ນອກຈາກນນ,
ັ ູ້ ຍອ
ູ້ ນຂາດການສກສາ, ຂາດຄວາມເປັນຜູໃູ້ ຫຍ ູ່ ຫື ຂາດການພ ັດທະນາດາູ້ ນຄວາມສະຫາດ,
ູ້ ນ ເພືູ່ ອເປັນຫ ັກຖານທາງດາູ້ ນ
ເດັກນອ
ູ້ ຍຖືກຄາູ້ ມະນຸດ ອາດຈະບູ່ ມຄວາມສາມາດ ທູ່ ຈະສະໜອງການຢັງຢື
ກ ົດໝາຍໄດ.ູ້ ນອກຈາກນນ,
ສະພາບຂອງເດັກນອ
ັ ູ້
ື ເຄາະຮາູ້ ຍ/ພະຍານ ຍ ັງມບ ັນຫາຫາຍ ໃນການ
ູ້ ຍຜູຖ
ູ້ ກ
ເຂົູ້າຮວ
ູ ຂອງປະເທດປາຍທາງ ເປັນເວລາຍາວ
ູ່ ມຂະບວນການເຫູ່ ົ ານ ູ້ ແລະເຮັດໃຫເູ້ ຂົາເຈົາູ້ ຕອ
ູ້ ງອາໄສຢູສ
ູ່ ນ
ນານຍອ
ູ້ ນ, ແລະມການຕິດຕູ່ ຫາຄອບຄ ົວໜອ
ູ້ ຍ ຫື ບູ່ ມເລຍ ຕະຫອດໄລຍະຂອງການດາເນນຄະດດງູ່ ັ ກາູ່ ວ.
ທຸກກລະນທູ່ ກຽູ່ ວຂອ
ູ້ ງກ ັບອານາດການປົກຄອງທອ
ູ້ ງຖິູ່ ນ ແລະ ບຸກຄ ົນຕາູ່ ງໆ ຕອ
ູ້ ງຄານງວາູ່ ມ ັນແມນຄວາມ
ູ່
ຕອ
ູ້ ງການຂອງເດັກນອ
ູ້ ຍແຕລ
ູ່ ະຄ ົນ

ເພືູ່ ອຈະການ ົດວາູ່

ເດັກນອ
ູ້ ຍທູ່ ຖືກເຄາະຮາູ້ ຍ

ຄວນຈະກຽູ່ ວຂອ
ູ້ ງກ ັບ

42
ູ້ ູ່ .41 ເດັກນອ
ຂະບວນການດາູ້ ນອາຍານບ
ູ້ ຍມສິດທູ່ ຈະຖືກປົກປູ້ອງ ໃນເວລາດາເນນຄະດອາຍາ ແລະ ໃນ

Gallagher, Anne (2010) ຄວາມຄິດເຫັ ນກຽູ່ ວກ ັບຫ ັກການ ແລະ ຄາແນະນາກຽູ່ ວກ ັບສິດທິມະນຸດ ແລະ ການຄາູ້ ມະນຸດ. UNOHCR, p.
170.
41

42

ມາດຕາ 40 ຂອງ ສ ົນທິສ ັນຍາວາູ່ ດວ
ູ້ ຍສິດທິເດັກ CRC. ເບິູ່ ງໄດອ
ູ້ ກທູ່ ອ ົງການສະຫະປະຊາຊາດ (2002) ອະນຸສ ັນຍາສ ົນທິສ ັນຍາ

ວາູ່ ດວ
ກ, ໄດ ູ້ A / RES / 54/263, ທູ່ ໄດ ູ້
ົ
ູ້ ຍສິດທິເດັກກຽູ່ ວກ ັບການຂາຍຂອງເດັກນອ
ູ້ ຍ, ໂສເພນເດັກແລະຮູບພາບລາມກອະນາຈານເດັ
ການ ົດໃນມາດຕະການທູ່ ເໝາະສ ົມ ເພືູ່ ອປົກປັກຮ ັກສາສິດທິ ແລະຜ ົນປະໂຫຍດຂອງເດັກ ແລະ ຜູຖ
ື ເຄາະຮາູ້ ຍ ໃນທຸກຂນຕອນຂອງ
ັ ູ້
ູ້ ກ
ຂະບວນການຍຸຕິທາໃນຄະດອາຍາ ລະບຸໄວໃູ້ ນມາດຕາ 8.
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ເວລາສະໜອງຕ ົວແທນທາງດາູ້ ນກ ົດໝາຍ ຄວນຈະມໄວ ູ້ ເພືູ່ ອໃຫແ
ູ້ ນໃູ່ ຈວາູ່ ຖືກຕອ
ູ້ ງກ ັບສິດຂອງເຂົາເຈົາູ້ .

ສາລ ັບກລະນ ແຍກເດັກນອ
ົ ຄອງທູ່ ມຄຸນນະພາບ ແລະ ມອິດສະຫະ ຄວນຈະ
ູ້ ຍຖືກເຄາະຮາູ້ ຍ, ຢູກ
ູ່ ັບຜູປ
ູ້ ກ
ຖືກແຕງູ່ ຕງທັ
ັ ູ້ ນທທັນໃດ – ໃນບ ັນຫາຫາຍອ ັນ – ຕອ
ູ້ ງໃຫແ
ູ້ ນໃູ່ ຈວາູ່ ເດັກນອ
ູ້ ຍຕອ
ູ້ ງຄວນມຕ ົວແທນທາງ
ດາູ້ ນກ ົດໝາຍທູ່ ເໝາະສ ົມ, ແລະຊວ
ິ ຕູ່ ກ ັບຄອບຄ ົວຂອງເຂົາເຈົາູ້ ໄດ ູ້ ໃນເວລາທູ່
ູ່ ຍເຫືອເດັກນອ
ູ້ ຍ ເພືູ່ ອໃຫຕ
ູ້ ດ
ເໝາະສ ົມ.44

ສິູ່ ງທາູ້ ທາຍໃນການເຂົູ້າຮວ
ູ່ ມ ຂະບວນການທາງດາູ້ ນກ ົດໝາຍ
ໃນບາງກລະນ, ຜູຖ
ື ຄາູ້ ມະນຸດ ມຄວາມສ ົນໃຈ ຢາກເຂົູ້າຮວ
ູ້ ກ
ູ່ ມຂະບວນການໃນສານ ເພືູ່ ອຮອ
ູ້ ງຟອ
ູ້ ງຜູຄ
ູ້ າູ້ ມະນຸດ
– ໂດຍທົູ່ ວໄປ ແມນເພືູ່
ອຟອ
ູ່
ູ້ ງເອົ າຄາູ່ ຊ ົດເຊຍ. ບາງຄ ົນກ ັງວ ົນວາູ່ ຂະບວນການຍຸດຕິທາ ຈະລ ົງໂທດ ຜູຄ
ູ້ າູ້
ມະນຸດຫບ
ື ູ່ ຕູ່ ກ ັບສິູ່ງທູ່ ເຂົາເຈົາູ້ ໄດກ
ື ຄາູ້ ມະນຸດ ໄດ ູ້
ູ້ ະທາ ຈາກການຄາູ້ ມະນຸດຂອງເຂົາເຈົາູ້ . ບາງກລະນ, ຜູຖ
ູ້ ກ
ອະທິບາຍເຖິງປະສ ົບການດາູ້ ນບວກ ໃນຖານະຜູຖ
ື ເຄາະຮາູ້ ຍ/ພະຍານ ທູ່ ມສິດໃນການຖືກປົກປູ້ອງ ໃນຂະບວນ
ູ້ ກ
ການທາງດາູ້ ນກ ົດໝາຍແລະ ເຂົາເຈົາູ້ ກູ່ ສາມາດເວົູ້າອອກມາເພືູ່ ອຮອ
ູ້ ງຟອ
ູ້ ງຕູ່ ຜູຄ
ູ້ າູ້ ມະນຸດ.
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ເດັກນອ
ູ້ ຍຄວນຈະໄດຮ
ູ້ ັບການຊວ
ູ່ ຍເຫືອທາງດາູ້ ນກ ົດໝາຍໂດຍຜູຕ
ູ້ າງຫນາູ້ ທາງດາູ້ ນກ ົດໝາຍທູ່ ໄດຜ
ູ້ າູ່ ນການຝກອ ົບຮ ົມທູ່ ເໝາະສ ົມໃນ

ການດາເນນຕາມກ ົດໝາຍທ ັງຫມດຜ
ົ ນ
ົ ທູ່ ກຽູ່ ວຂອ
ູ້ ງກ ັບເຂົາເຈົູ້າ, ເຊັູ່ ນ: ການຮຽກຮອ
ູ້ ງໃນການການປົກປັກຮ ັກສາລະດ ັບຊາດ ແລະ ວິທ
ການຕ ັດສິນໃຈກຽູ່ ວກ ັບຜ ົນປະໂຫຍດອ ັນສຸງສຸດ. ມາດຕາ 12 ແລະ 22, CRC.
44

SCEP (2009) ການຖະແຫງການກຽູ່ ວກ ັບບ ົດຕ ົວຢູ່າງທູ່ ດ: ເດັກທຖືກແຍກນອ
ູ້ ຍໃນໂຄງການຂອງເອຣ ົບໂຄງການ. STC, UNHCR

ແລະອ ົງການ UNICEF, ພາກ: D3.
41

Gallagher, Anne (2010) Commentary to the Recommended Principles and Guidelines on Human Rights and Human
Trafficking, UNOHCR, p. 170.
42 Article 40 CRC. See also United Nations (2002) Optional Protocol to the Convention on the Rights of the Child on the sale
of children, child prostitution and child pornography, A/RES/54/263, which outlines appropriate measures to protect the
rights and interests of child victims at all stages of the criminal justice process in Article 8.
43Children should be granted legal assistance by adequately trained legal representatives in all legal proceedings
affecting them, such as claims for international protection and best interests determination procedures. Article 12 & 22,
CRC.
44SCEP (2009) Statement of Good Practice: Separated Children in Europe Programme. STC, UNHCR & UNICEF, section:
D3.
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ຕ ົວຢາູ່ ງທູ່ ດ: ກຽູ່ ວຂອ
ື ເຄາະຮາູ້ ຍ/ພະຍານ
ູ້ ງກ ັບຜູຖ
ູ້ ກ
ຊາຍໄທຄ ົນໜູ່ ງ

ຖືກຄາູ້ ມະນຸດໄປປະເທດອິດສະລະແອນ

ຖືກຊວ
ູ່ ຍເຫືອໂດຍຕາຫວດ

ແລະ

ອ ົງກອນ

ູ້ ແລະມທາງເລືອກຫາຍທາງ
ທອ
ູ້ ງຖິູ່ ນ. ມນາຍພາສາແປ ເພືູ່ ອໃຫແ
ູ້ ນໃູ່ ຈວາູ່ ລາວເຂົູ້າໃຈ ວາູ່ ມຫຍ ັງເກດຂນ
ໃນການຮ ັບການຊວ
ູ່ ຍເຫືອ ແລະ ກຽູ່ ວຂອ
ູ້ ງກ ັບຂະບວນການທາງດາູ້ ນກ ົດໝາຍ. ຕາຫວດ ແລະອ ົງກອນ
ຊວ
ູູ່ ະເທດນ.ູ້ ລາວຍ ັງຖືກຖາມວາູ່ ລາວຢາກດາ
ູ່ ຍເຫືອ ຖາມລາວວາູ່ ລາວຢາກກ ັບບາູ້ ນ ຫືເຮັດວຽກໃໝຢ
ູ່ ປ
ເນນຄະດກ ັບນາຍຈາງ/ຜູ
ຂ
ູ ຮດລາວບູ່ ທູ່ ບູ່ ໄດເູ້ ງິນຄາູ່ ຈາງໃຫ
ລ
ູ້
ູ້ ດ
ູ້
ູ້ າວ. ຕາຫວດ ແລະ ພະນ ັກງານຈາກອ ົງ
ກອນ ໄດອ
ູ້ ະທິບາຍກຽູ່ ວກ ັບ ຂະບວນການທາງດາູ້ ນສານເປັນແນວໃດ ລວມທັງ ໄລຍະເວລາທູ່ ອາດຈະ
ແກຍ
ູ່ າວ ກວ
ູ່ າຈະສາເລັ ດ ແລະ ບູ່ ສາມາດຮູໄູ້ ດວ
ູ້ າູ່ ຜ ົນຈະອອກມາເປັນບວກຫືບູ່ . ເຖິງແນວໃດກູ່ ຕາມ,
ລາວຍ ັງຖືກອະທິບາຍວາູ່ ຖາູ້ ລາວຊະນະຄະດ, ລາວຈະໄດຮ
ູ້ ັບເງິນຊ ົດເຊຍ ທູ່ ລາວບູ່ ໄດຮ
ູ້ ັບຄາູ່ ແຮງງານ.
ຊາຍຄ ົນນນັ ູ້ ຕ ົກລ ົງທູ່ ຈະດາເນນຄະດຜາູ່ ນ ຂນສານ
(ຄືກ ັນກ ັບຜູຖ
ັ ູ້
ື ເຄາະຮາູ້ ຍອືູ່ ນໆ ອກ ສິບເອັ ດຄ ົນ ທູ່
ູ້ ກ
ຖືກການ ົດວາູ່ ຖືກຄາູ້ ມະນຸດ). ໃນຂະນະທູ່ ຂະບວນການຊນສານດ
າເນນໄປ, ອ ົງການຊວ
ັ ູ້
ູ່ ຍເຫືອ ໄດແ
ູ້ ຈງຂ
ູ້ ູ້
ມູນໃຫແ
ແລະ ເຮັດໃຫເູ້ ຂົາເຈົາູ້ ຮູວ
ັ ູ້
ັ ູ້ ູ່
ູ້ ກລ
ູ່ າວ ແລະ ໝູຂ
ູ່ ອງລາວໄດຮ
ູ້ ັບຮູນ
ູ້ າ ວາູ່ ຄະດໄປຮອດຂນໃດ
ູ້ າູ່ ຂນຕ
ໄປຈະເປັນແນວໃດ.

ບູ່ ແມນທຸ
ັ ໃຈ ແລະ ອງຕາມການຍິນຍອມ
ູ່ ກຄ ົນ ຈະກຽູ່ ວຂອ
ູ້ ງກ ັບຂະບວນການທາງດາູ້ ນກ ົດໝາຍ ແບບສະໝກ
ຂອງເຂົາເຈົາູ້ . ມຜູຖ
ື ຄາູ້ ມະນຸດຫາຍຄ ົນ ໄດເູ້ ລົູ່ າເຖິງຄວາມສ ັບສ ົນ, ຄວາມຮູສ
ູ້ ກ
ູ້ ກບູ່ ສະດວກ ແລະ ປະສ ົບການ
ດາູ້ ນລ ົບ ໃນເວລາຕອ
ື ເຄາະຮາູ້ ຍ/ພະຍານ. ຜູຖ
ື ເຄາະຮາູ້ ຍ ໄດຖ
ື ການ ົດຕ ົວ ແລະມ
ູ້ ງສະແດງຕ ົວ ເປັນຜູຖ
ູ້ ກ
ູ້ ກ
ູ້ ກ
ບ ັນຫາຫາຍອ ັນທູ່ ເຂົາເຈົາູ້ ຕອ
ູ້ ງໄດປ
ູ້ ະເຊນ

ໃນຖານະເປັນຜູຖ
ື ເຄາະຮາູ້ ຍ/ພະຍານ
ູ້ ກ

ໃນຂະບວນການທາງດາູ້ ນ

ກ ົດໝາຍ, ລວມທັງ:
ູ້ ນ
1. ຂາດຂມ
ູ ຄ ົບຖວ
ູ້ ນ ເພືູ່ ອມການຍິນຍອມ; ບູ່ ມທາງເລືອກທູ່ ຈະປະຕິເສດການມສວ
ູ່ ນຮວ
ູ່ ມ
2. ຕອ
ູູ່ ູ່ ສູນພ ັກອາໄສ ເປັນໄລຍະຍາວນານຢູຕ
ູ້ ງໄດຢ
ູ້ ທ
ູ່ າູ່ ງປະເທດ ໃນເວລາດາເນນຄະດ
3. ຂນຕອນທາງດ
າູ້ ນກ ົດໝາຍ ຊ ັກຊາູ້ ແລະຍາວນານ
ັ ູ້
4. ສາພາດຄືນ ແລະມຄາເຫັ ນຄືນ ຫາຍເທືູ່ ອ
ູ້ ນ
5. ບູ່ ມການແຈງຂ
ູ ເປັນໄລຍະ ແລະ ບູ່ ຖືກແຈງກ
າູ້ ນກ ົດໝາຍ
ັ ູ້
ູ້ ມ
ູ້ ຽູ່ ວກ ັບຂນຕອນທາງດ
6. ມຄວາມສຽູ່ ງ ຍອ
ື ເຄາະຮາູ້ ຍ/ພະຍານ
ູ້ ນເປັນຜູຖ
ູ້ ກ
7. ການຈາຍຄ
າູ່ ຊ ົດເຊຍຊ ັກຊາູ້ ແລະ ມຄວາມຫຍຸງູ້ ຍາກ
ູ່
8. ການປະຕິບ ັດຕ ົວ ຂອງເຈົາູ້ ໜາູ້ ທູ່ ຕາຫວດ ແລະພະນ ັກງານກ ົດໝາຍບູ່ ເໝາະສ ົມ
9. ບູ່ ມທນສາລ ັບເປັນຄາູ່ ໃຊຈ
ໃຫຜ
ື ເຄາະຮາູ້ ຍ/ພະຍານ
ູ້ າຍ
ູ່
ູ້ ຖ
ູູ້ ກ
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10. ຄວາມກ ົດດ ັນ, ຄວາມຢາູ້ ນກ ົວ, ຄວາມອິດເມືູ່ ອຍ ຂອງຜູຖ
ື ເຄາະ
ູ້ ກ
ຮາູ້ ຍ/ພະຍານ

ຈາເປັນ ແລະຄວາມຕອ
ູ້ ງການ ຂອງແຕລ
ູ່ ະຄ ົນ

ູ້ ນ
ການມສວ
ູ ແບບຄ ົບຖວ
ື ຄາູ້ ມະນຸດບາງຄ ົນ ຖືກສະໜອງຂມ
ູ່ ນຮວ
ູ່ ມ. ຜູຖ
ູ້ ກ
ູ້ ນ
ູ້ ນ
ແລະ ເປັນຂມ
ູ ທູ່ ເຊືູ່ ອຖືໄດທ
ັ ູ້
ົດ
ູ້ າງດາູ້ ນຂນຕອນກ

ໝາຍເພືູ່ ອຮອ
ູ້ ງຟູ້ອງຕູ່ ຜູູ້

ຫ ັງຈາກນນເຂົ
ັ ູ້ າເຈົາູ້ ໄດຕ
ູ້ ັດສິນກຽູ່ ວກ ັບການມສວ
ູ່ ນຮວ
ູ່ ມ

ໃນ

ຖານະຜູຖ
ື ເຄາະຮາູ້ ຍ/ພະຍານ. ເຖິງແນວໃດກູ່ ຕາມ, ສວ
ູ້ ກ
ູ່ ນຫາຍແລວ
ູ້ , ຜູູ້
ູ້ ນ
ຖືກຄາູ້ ມະນຸດ ບູ່ ມຂມ
ູ ຄ ົບຖວ
ູ້ ນ ວາູ່ ມຫຍ ັງແດທ
ູ່ ູ່ ກຽູ່ ວຂອ
ູ້ ງກ ັບການດາເນນ
ຄະດທາງດາູ້ ນກ ົດໝາຍເພືູ່ອຮອ
ູ້ ງຟູ້ອງຜູຄ
ູ້ າູ້ ມະນຸດ

–

ຂະບວນການທາງ

ດາູ້ ນກ ົດໝາຍເປັນແນວໃດ, ສິດຂອງເຂົາເຈົາູ້ ໃນຖານະຜູຖ
ື ກະທາມຫຍ ັງ
ູ້ ກ
ຄວາມຮ ັບຜິດຊອບຂອງເຂົາເຈົາູ້

ບູ່

ຄືກ ັນ ໃນຂະບວນການທາງດາູ້ ນກ ົດໝາຍ ແລະມ

ູ້ ນ
1. ຂາດຂມ
ູ ຄ ົບຖວ
ູ້ ນ ເພືູ່ ອການຍິນຍອມ; ບູ່ ມທາງເລືອກທູ່ ຈະປະຕິເສດ

ແດ,ູ່

ກລະນຮອ
ູ້ ງຟູ້ອງຄະດຕູ່ ຜູູ້ຄາູ້ ມະນຸດ ອາດຈະໃຊ ູ້
ເວລາດ ົນ ແລະເຫດຜນ
ົ ນ ູ້ ຈູ່ ງເຮັດໃຫ ູ້ ຄວາມ

11. ສິູ່ ງກດຂວາງທາງດາູ້ ນພາສາ

ຄາູ້ ມະນຸດ,

ມການປູ່ຽນແປງຕະຫອດເວລາ.

ໃນຖານະເປັນຜູຖ
ື ເຄາະຮາູ້ ຍ/
ູ້ ກ

ພະຍານ ມຫຍ ັງແດ,ູ່ ແລະຂະບວນການທັງໝດ
ົ ຈະເປັນແນວໃດ, ມໄລຍະ
ເວລາດ ົນປານໃດ, ມສິູ່ ງທາູ້ ທາຍຫຍ ັງແດ ູ່ ທູ່ ເຂົາເຈົາູ້ ຕອ
ູ້ ງປະເຊນ ກຽູ່ ວກ ັບ
ູ້ ສຸດ.
ກລະນ ຫື ທາງເລືອກ ວາູ່ ຈະກ ັບບາູ້ ນກອ
ູ່ ນ ກອ
ູ່ ນຄະດຈະສິນ

ການປູ່ຽນແປງຕະຫອດເວລາ. ມນສ
ັ າຄ ັນຫາຍ
ສາລ ັບການສະໜ ັບສະໜູນ ໃນຂະບວນການທາງ
ດາູ້ ນກ ົດໝາຍ ຕະຫອດເວລາ. ມນຍ
ັ ັງມຄວາມ
ູ້ ນ
ສາຄ ັນ ທູ່ ຈະສືບຕູ່ ສະໜອງຂມ
ູ ຢາູ່ ງຄ ົບຖວ
ູ້ ນ
ທາງດາູ້ ນກ ົດໝາຍ ແລະ ແຈງການຍິ
ນຍອມ ຂອງ
ູ້
ແຕລ
ັູ້
ູ່ ະກລະນຢາູ່ ງເປັນປະຈາ ສາລ ັບທຸກຂນຕອນ
ທາງດາູ້ ນກ ົດໝາຍ, ການສືບຕູ່ ໃຫຄ
ູ້ າແນະນາ ຕູ່ ຜູູ້
ຖືກຄາູ້ ມະນຸດ ດາູ້ ນສິດຂອງເຂົາເຈົາູ້ . ໃນກລະນ
ູ້ ງ
ຄະດ ທູ່ ໃຊເູ້ ວລາດ ົນ, ຜູູ້ຖກ
ື ຄາູ້ ມະນຸດ ທູ່ ໃນເບືອ
ຕນເຫັ
ນດ ທູ່ ຈະກຽູ່ ວຂອ
ົູ້
ື ເຄາະຮາູ້ ຍ/
ູ້ ງໃນຖານະຜູຖ
ູ້ ກ
ພະຍານ, ອາດຈະຕ ັດສິນໃຈວາູ່ ບູ່ ແມນສິູ່
ູ່ ງທູ່
ເຂົາເຈົາູ້ ຕອ
ູ້ ງການທູ່ ສຸດ ແລະ ຢາກຖອນຕ ົວ ອອກ
ຈາກການກຽູ່ ວຂອ
ັ ັງມຄວາມສາຄ ັນ ທູ່ ຈະ
ູ້ ງ. ມນຍ
ພິຈາລະນາວາູ່ ຂນຕອນຕ
າູ່ ງໆ ຈະໃຊເູ້ ວລາດ ົນ ຫື
ັູ້
ຊ ັກຊາູ້ ຫາຍປານໃດ ໃນຂະບວນການດງູ່ ັ ກາູ່ ວ ເຊິູ່ ງ
ອາດຈະມຜນ
ົ ກະທົບຕູ່ ສຸຂະພາບຈິດ ຂອງເຂົາເຈົາູ້ ,
ລວມເຖິງການຫາູ້ ມບູ່ ໃຫເູ້ ຂົາເຈົາູ້ ເດນທາງໄປໃສມາ
ໃສ ລວມໄປເຖິງການກ ັບຄືນສູສ
ູ່ ັງຄ ົມ ແລະ ກ ັບຄືນ

ຜູຖ
ື ຄາູ້ ມະນຸດ ບາງເທືູ່ ອໄດຮ
ູ້ ກ
ູ້ ັບການແນະນາ ທາງດາູ້ ນກ ົດໝາຍ ກຽູ່ ວກ ັບ

ໄປຫາຄອບຄ ົວ ທອ
ູ້ ງຖິູ່ ນຂອງເຂົາເຈົາູ້

ບ ົດບາດ ຂອງເຂົາເຈົາູ້ ໃນຖານະ ຜູຖ
ື ເຄາະຮາູ້ ຍ/ພະຍານ ແລະ ສິດ ຂອງ
ູ້ ກ
ເຂົາເຈົາູ້ ລວມເຖິງຄວາມຮ ັບຜິດຊອບ ໃນກອບຂອງຂນຕອນທາງດ
າູ້ ນກ ົດໝ
ັ ູ້
າຍ. ເຂົາເຈົາູ້ ມຕ ົວແທນ ທາງດາູ້ ນກ ົດ

ູ້ ກ ັບຂມ
ູ້ ນ
ໝາຍຈາກ ັດ, ເຊິູ່ ງໝາຍຄວາມວາູ່ ຂນ
ູ ທູ່ ພະນ ັກງານສ ັງຄ ົມສ ົງ

ເຄາະ ແລະ ພະນ ັກງານບລິຫານຜູທ
ພະນ ັກງານຢູສ
ູ ພ ັກອາໄສ
ັ ູ້
ູ້ ູ່ ບູ່ ແມນຊ
ູ່ ຽູ່ ວຊານທາງດາູ້ ນນ.ູ້ ນອກຈາກນນ,
ູ່ ນ
ູ້ ນ
ສວ
ູ ທາງດາູ້ ນກ ົດໝາຍ ແຕແ
ູ່ ນຫາຍ ບູ່ ໄດເູ້ ກັບກາຂມ
ູ່ ມນຕຸ
ູ່ ລາການ ແລະ ເຈົາູ້ ໜາູ້ ທູ່ ບ ັງຄ ັບໃຊກ
ູ້ ົດໝາຍ, ເປັນ
ູ້ ນ
ການຫາູ້ ມບູ່ ໃຫເູ້ ຂົາເຈົາູ້ ແຈງຂ
ູ ກຽູ່ ວກ ັບຂະບວນການທາງດາູ້ ນກ ົດໝາຍ ໃຫແ
ື ຄາູ້ ມະນຸດ ຢາູ່ ງທັນການ
ູ້ ມ
ູ້ ກຜ
ູ່ ຖ
ູູ້ ກ
ແລະ ບູ່ ສາມາດຕອບຄາຖາມ ແລະ ຄວາມເປັນຫວ
ູ່ ງ ທູ່ ເຂົາເຈົາູ້ ມໄດ ູ້ ຢາູ່ ງເພິູ່ ງພໃຈ.

ຜູຖ
ື ຄາູ້ ມະນຸດຫາຍຄ ົນກູ່ ບູ່ ໄດຖ
ື ແນະນາ
ູ້ ກ
ູ້ ກ

ທາງດາູ້ ນສິດທິຂອງເຂົາເຈົາູ້

ວາູ່

ສາມາດຫຸ ດການກຽູ່ ວຂອ
ູ້ ງກ ັບ

ຂະບວນການທາງດາູ້ ນກ ົດໝາຍໄດ ູ້ ຫື ສາມາດເລືອກທູ່ ຈະບູ່ ເຂົູ້າຮວ
ື ແຈງູ້
ູ່ ມເລຍກູ່ ໄດ.ູ້ ເກືອບທຸກກລະນ ໄດຖ
ູ້ ກ
ແລະ ມຄວາມຮູສ
ູ້ ກວາູ່ ເຂົາເຈົາູ້ ຈະຕອ
ູ້ ງໄດເູ້ ຂົູ້າຮວ
ູ່ ມຂະບວນ (ດາູ້ ນກ ົດໝາຍ) ນ ູ້ ເພືູ່ ອໃຫປ
ູ້ າກຄາ ແລະ ເພືູ່ ອ
ເປັນພະຍານ. ມຫາຍກລະນ, ຜູຖ
າູ້ ນ
ື ເຄາະຮາູ້ ຍ ຖືກແຈງູ້ ແຕ ູ່ ເຂົາເຈົາູ້ ບູ່ ເຂົູ້າໃຈຈະແຈງກ
ັ ູ້
ູ້ ກ
ູ້ ຽູ່ ວກ ັບຂນຕອນທາງດ
ກ ົດໝາຍ.

ູ້ ັງເປັນບ ັນຫາ
ນຍ

ທູ່ ຜູຖ
ື ເຄາະຮາູ້ ຍສວ
ູ້ ກ
ູ່ ນໃຫຍໄູ່ ດປ
ູ້ ະເຊນທັນທ

ພາຍຫ ັງເຂົາເຈົາູ້ ອອກຈາກການຄາູ້

ູ້ ມນ
ມະນຸດ. ໄລຍະນແ
ື ຄາູ້ ມະນຸດ ອາດຈະບູ່ ເຂົູ້າໃຈໝດ
ົ
ູ່ ໄລຍະ ຂອງຄວາມກ ົດດ ັນ ແລະ ມຄວາມສ ັບສ ົນ, ຜູຖ
ູ້ ກ
ູ້ າຄ ັນ ທູ່ ຈະຕອ
ຫື ບູ່ ຖືກແຈງູ້ ເພືູ່ ອຈະຕ ັດສິນໃຈໄດ ູ້ ໃນໄລຍະທາອິດນ.ູ້ ອ ັນນສ
ູ້ ງຖາມເບິູ່ ງ ການຕ ັດສິນໃຈ ຂອງ
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ູ້ ແດແ
ເຂົາເຈົາູ້ ຄືນອກ ໃນໄລຍະຕູ່ ມາ, ຕອນທູ່ ເຂົາເຈົາູ້ “ສະຫງບ”
ຂນ
ົ
ື ຄາູ້ ມະນຸດ
ູ່ ລວ
ູ້ , ເຊິູ່ ງອາດຈະເຮັດໃຫຜ
ູ້ ຖ
ູູ້ ກ
ຖອນຕ ົວອອກຈາກ ການເຂົູ້າຮວ
ູ່ ມຂະບວນການດາູ້ ນນ.ູ້
2. ຢູສ
ູ ພ ັກອາໄສ ເປັນໄລຍະຍາວນານຢູຕ
ື ຄາູ້ ມະນຸດ ໂດຍທົູ່ ວໄປແລວ
ູ່ ນ
ູ່ າູ່ ງປະເທດ ໃນເວລາດາເນນຄະດ. ຜູຖ
ູ້ ກ
ູ້
ຖືກຮຽກຮອ
ູ ພ ັກອາໄສ ໃນຖານະເປັນຜູຖ
ື ເຄາະຮາູ້ ຍ/ພະຍານ ໃນຂະບວນການທາງດາູ້ ນກ ົດໝ
ູ້ ງໃຫອ
ູ້ າໄສຢູສ
ູ່ ນ
ູ້ ກ
າຍຢູຕ
ູ່ າູ່ ງປະເທດ. ສູນພ ັກອາໄສປິ ດຕະຫອດ, ໝາຍຄວາມວາູ່ ເຂົາເຈົາູ້ ຖືກຫາູ້ ມ ບູ່ ໃຫມ
ູ້ ອິດສະຫະໃນການໄປມາ,
ບູ່ ສາມາດເຮັດວຽກ ຫື ມການຕິດຕູ່ ກ ັບຄອບຄ ົວໜອ
ູ້ ຍ ຫາບູ່ ມເລຍ. ການບູ່ ສາມາດຕິດຕູ່ ກ ັບຄອບຄ ົວ ເປັນປະຈາ
ໄດ ູ້ (ຫື

ມໂອກາດໜອ
ູ້ ຍ)

ເປັນສາເຫດທູ່ ກູ່ ໃຫເູ້ ກດຄວາມກ ັງວ ົນ

ຕູ່ ຜູຖ
ື ຄາູ້ ມະນຸດຫາຍຄ ົນ,
ູ້ ກ

ໂດຍສະເພາະ

ເດັກນອ
ູູ່ ະຖານຕາຫວດ ແລະບອ
ື ຄາູ້ ມະນຸດ ຖືກເອົ າໄປໄວຢ
ູ້ ຍ. ໃນບາງປະເທດ, ຜູຖ
ູ້ ກ
ູ້ ສ
ູ່ ນອານວຍຄວາມສະດວກ
ທາງດາູ້ ນຄວາມຍຸຕທ
ິ າທາງອາຍາອືູ່ ນໆ

ໃນຂະນະທການຂະບວນການທາງດາູ້ ນກ ົດໝາຍດາເນນໂດຍເຈົາູ້ ໜາູ້ ທ,

ເຊິູ່ ງບູ່ ເໝາະສ ົມ, ບູ່ ສະດວກ, ຍ ັງມຄວາມກ ົດດ ັນສູງ ແລະ ບູ່ ປອດໄພ ຕູ່ ຜູຖ
ື ຄາູ້ ມະນຸດ. ສິູ່ ງທູ່ ດ ແມນ
ື ຄາູ້
ູ້ ກ
ູ່ ຜູຖ
ູ້ ກ
ມະນຸດ ຖືກອະນຸຍາດໃຫພ
ູ້ ັກອາໄສ ແລະເຮັດວຽກຢູນ
ູ່ ອກສູນໄດ ູ້ ໃນເວລາລຖາູ້ ຂະບວນການຂອງ, ເຊິູ່ ງກູ່ ໝາຍ
ຄວາມວາູ່ ເຂົາເຈົາູ້ ສາມາດ ຫຸ ດຜອ
ູ່ ນຄວາມເຄັູ່ ງຕງ ແລະ ຄວາມກ ັງວ ົນ ກຽູ່ ວກ ັບການມສວ
ູ່ ນຮວ
ູ່ ມໃນຂະບວນ
ການທາງດາູ້ ນກ ົດໝາຍ ແລະບູ່ ສາມາດກ ັບຄືນບາູ້ ນເກດເມືອງນອນ ໃນທັນທໄດ.ູ້
ໃນກລະນເດັກນອ
ູ້ ຍ, ຂາດຕ ົວແທນ ແລະຜູຊ
ູ້ ວ
ູ່ ຍເຫືອທາງດາູ້ ນກ ົດໝາຍ. ໂດຍທົູ່ ວໄປແລວ
ູ້ ຍ ັງບູ່ ມການແຕງູ່ ຕງັ ູ້
ຜູປ
ົ ຄອງທູ່ ໄດມ
ູ້ ກ
ູ້ າດຕະຖານ ຫື ບູ່ ມຕ ົວແທນທາງດາູ້ ນກ ົດໝາຍທູ່ ເໝາະສ ົມ, ໝາຍຄວາມວາູ່ ເຂົາເຈົາູ້ ບູ່ ສາມາດ
ຖືກຊວ
ື ໃຫຕ
ິ ຕູ່ ກ ັບຄອບຄ ົວຂອງເຂົາເຈົາູ້ ຫື ບູ່ ໄດຮ
ູ່ ຍເຫອ
ູ້ ດ
ູ້ ັບຄາປກສາ ແລະຄາແນະນາ, ບູ່ ມທາງເລືອກ ວາູ່ ຈະ
ຕ ັດສິນໃຈແນວໃດ ແລະ ການຕ ັດສິນໃຈນນັ ູ້ ຜ ົນຈະອອກມາເປັນແນວໃດຕູ່ ເຂົາເຈົາູ້ .

ສວ
ູ່ ນຫາຍແລວ
ູ້ ແມນບ
ູ່ ູ່

ສາມາດ ເຂົູ້າເຖິງການສກສາໃນລະບ ົບ ໄດໃູ້ ນເວລານ.ູ້
3. ຂນຕອນຕ
າູ່ ງໆດ ົນ ແລະຊ ັກຊາູ້ . ທົູ່ ວໄປແລວ
ເູ້ ວລາດ ົນ ກອ
ັ ູ້
ື ຄາູ້ ມະນຸດຫາຍກລະນ ແມນໃຊ
ູ້ , ຜູຖ
ູ້ ກ
ູ່
ູ່ ນຈະແກໄູ້ ຂ
ບ ັນຫາຂອງເຂົາເຈົາູ້ ໄດ;ູ້

ຜູຖ
ື ຄາູ້ ມະນຸດໃຊເູ້ ວລາເປັນປ
ູ້ ກ

ເພືູ່ ອລຖາູ້ ໃຫກ
ູ້ ລະນຂອງເຂົາເຈົາູ້ ຖືກແກໄູ້ ຂ.

ມທາງ

ເລືອກໜອ
ັ ູ້
ູ້ ຍ ໃນການໃຫກ
ູ້ ານເປັນພະຍານລວ
ູ່ ງໜາູ້ ຫື ກ ັບໄປໃຫກ
ູ້ ານເປັນພະຍານອກເທືູ່ ອໜູ່ ງ ຂອງຂນຕອນ
ຕາູ່ ງໆຢູສ
ູ່ ານ. ທາງເລືອກດາູ້ ນເຕັ ກນິກຕາູ່ ງໆ – ເຊັູ່ ນ: ການອ ັດວດໂອເພືູ່ ອພະຍານ – ສວ
ູ່ ນຫາຍແລວ
ູ້ ແມນບ
ູ່ ູ່
ູ້ ມນໜ
ຄອ
ູູ່ າູ່ ງປະເທດເປັນເວລາດ ົນ ເພືູ່ ອຂຖາູ້
ູ່ ຍມ. ນແ
ູ່ ູ່ ງໃນສາຍເຫດເຮັດໃຫເູ້ ຂົາເຈົາູ້ ເປັນກ ັງວ ົນ ຍອ
ູ້ ນຕອ
ູ້ ງໄດຢ
ູ້ ຕ
ຜາູ່ ນຂະບວນການທາງສານ. ໃນກລະນເດັກນອ
ູູ່ າູ່ ງຈາກຄອບຄ ົວ ແລະ
ູ້ ຍ, ໝາຍຄວາມວາູ່ ເຂົາເຈົາູ້ ຕອ
ູ້ ງໄດຢ
ູ້ ຫ
ທອ
ູ້ ງຖິູ່ ນ,

ມຜ ົນກະທົບດາູ້ ນການພ ັດທະນາດາູ້ ນຈິດໃຈ,

ການເຂົູ້າສ ັງຄ ົມ

ແລະ

ຄວາມຮູສ
ູ້ ກຂອງເຂົາເຈົາູ້ .

ຂະບວນການທູ່ ຍາວນານ ຍ ັງກຽູ່ ວຂອ
ູ້ ງກ ັບການໄດຮ
ູ້ ັບເງິນຊ ົດເຊຍ, ພາຍຫ ັງກລະນປະສ ົບຜ ົນສາເລັ ດ. ໃນບາງ
ກລະນ, ການຈາຍເງິ
ນຊ ົດເຊຍ ແມນບ
ູ່
ູ່ ູ່ ໄດໄູ້ ວ ຕາມຄວາມຕອ
ູ້ ງການ, ເຊິູ່ ງເຮັດໃຫເູ້ ຂົາເຈົາູ້ ກ ັບຄືນບາູ້ ນຊາູ້ ຕືູ່ ມ.
ບາງຄງກ
ັ ູ້ ູ່ ເລືອກທູ່ ຈະກ ັບບາູ້ ນໃນຂະນະທູ່ ເງິນຊ ົດເຊຍພວມດາເນນຢູ,ູ່
ແລະ ຍອມຖາູ້ ຄາຕ ັດສິນສຸດທາູ້ ຍ ແລະ ໄດຮ
ູ້ ັບເງິນ.
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ຜູຖ
ື ຄາູ້ ມະນຸດ
ູ້ ກ

ບູ່ ເຊືູ່ ອໃນຂະບວນການນ ູ້

4.

ສາພາດຄືນ

ແລະມຄາເຫັ ນຄືນຫາຍເທືູ່ ອ.

ຜູຖ
ື ຄາູ້ ມະນຸດ
ູ້ ກ

ສວ
ູ່ ນຫາຍແລວ
ູ້

ຖືກສາພາດຫາຍເທືູ່ ອໂດຍ

ພະນ ັກງານທອ
າຍເທືູ່ ອໃນຂະບວນການ
ັ ູ້ ຖືກບອກໃຫໄູ້ ປເປັນພະຍານໃນ ຂນສານຫ
ັ ູ້
ູ້ ງຖິູ່ ນຫາຍຄ ົນ, ນອກຈາກນນ,
ູ້ ມນສາຍເຫດ
ດາູ້ ນກ ົດໝາຍ. ນແ
ຂອງການເພູ່ ມຄວາມກ ົດດ ັນ, ຄວາມກ ັງວ ົນ ແລະ ຄວາມຜິດຫວ ັງ ໃຫຜ
ື ຄາູ້
ູ່
ູ້ ຖ
ູູ້ ກ
ມະນຸດ. ໄດໂູ້ ດຍສະເພາະແມນ
ູ່ ມຜ ົນກະທົບຕູ່ ເດັກນອ
ູ້ ຍທູ່ ຖືກເຄາະຮາູ້ ຍ.
ູ້ ນ
5. ບູ່ ມການແຈງຂ
ູ ເປັນໄລຍະ ແລະ ບູ່ ຖືກແຈງກ
າູ້ ນກ ົດໝາຍ
ັ ູ້
ູ້ ມ
ູ້ ຽູ່ ວກ ັບຂນຕອນທາງດ
ູ້ ນ
ຜູຖ
ູ ຄະດ ຂອງເຂົາເຈົາູ້ . ບູ່ ມກ ົນໄກໃນການ
ື ເຄາະຮາູ້ ຍ/ພະຍານ ຫາຍຄ ົນ ບູ່ ໄດຖ
ື ແຈງກ
ູ້ ກ
ູ້ ກ
ູ້ ຽູ່ ວກ ັບສະພາບຂມ
ູ້ ນ
ແຈງຂ
ູ ໃຫຜ
ື ເຄາະຮາູ້ ຍ/ພະຍານ ເປັນປົກກະຕິ, ເຖິງແມນວ
ື ຊວ
ູ້ ມ
ູ້ ຖ
ູູ້ ກ
ູ່ າູ່ ເຂົາເຈົາູ້ ໄດຖ
ູ້ ກ
ູ່ ຍເຫືອ ຢູໃູ່ ນສູນພ ັກອາໄສ
ູ້ ນ
ູ່ ຕາມ. ຂມ
ູ້ ນ
ຢູບ
ູ ໃຫເູ້ ຂົາເຈົາູ້ ໄດງູ້ າຍກ
ູ ທູ່ ເຂົາເຈົາູ້ ໄດ ູ້
ູ່ ອ
ູ່ ນເຈົາູ້ ໜາູ້ ທູ່ ຫື ພະນ ັກງານຕຸລາການ ສາມາດສະໜອງຂມ
ູ່
ຮ ັບ ສວ
ັກງານຂອງສູນ ແລະ ພະນ ັກງານສ ັງຄ ົມສ ົງເຄາະ ເຊິູ່ ງສວ
ູ່ ນຫາຍແມນຈາກພະນ
ູ່
ູ່ ນຫາຍແລວ
ູ້ ບ ັນດາ
ູ້ າກ ັດໃນຂມ
ູ້ ນ
ູ້ ນ
ພະນ ັດງານເຫູ່ ົ ານນມ
ູ ທູ່ ຕ ົນເອງໄດຮ
ູ ທາງກ ົດໝາຍທູ່ ຫາູ້ ສຸດບູ່ . ໃນຫາຍກລະນ,
ັ ູ້ ຂຈ
ູ້ ັບວາູ່ ຈະແມນຂ
ູ່ ມ
ພະນ ັກງານຂອງສູນ ແລະ ພະນ ັກງານສ ັງຄ ົມສ ົງເຄາະກູ່ ມພາລະເຮັດວຽກ ກ ັບຫາຍກລະນໂພດແລວ
ູ້ ແລະ ບູ່ ມ
ເວລາ ຫື ບູ່ ມພະນ ັກງານພຽງພ ທູ່ ຈະເບິູ່ ງສະພາບ ຂອງຂະບວນການທາງດາູ້ ນກ ົດໝາຍ ທູ່ ເປັນປະໂຫຍດຂອງ
ແຕລ
ູ່ ະກລະນ.

ນອກຈາກນນ,
ັ ູ້

ພະນ ັກງານສູນ

(ໂດຍທົູ່ ວໄປແລວ
ູ້

ແມນພະນ
ັກງານສ ັງຄ ົມສ ົງເຄາະ
ູ່

ຫື

ູ້ ນ
ພະນ ັກງານການຫອ
ູ ທັງໝດ
ົ ໃຫຜ
ື
ູ້ ງການ) ແມນບ
ູ່ ູ່ ມຄວາມຮູທ
ູ້ າງດາູ້ ນກ ົດໝາຍພຽງພ ເພືູ່ ອຈະສະໜອງຂມ
ູ້ ຖ
ູູ້ ກ
ູ້ ນ
ຄາູ້ ມະນຸດໄດ.ູ້ ມໜອ
ູ ຈາກຕ ົວແທນທາງດາູ້ ນກ ົດ
ິ ຕູ່ ແລະໄດຂ
ູ້ ຍກລະນ ທູ່ ໄດລ
ູ້ າຍງານວາູ່ ເຂົາເຈົາູ້ ໄດຕ
ູ້ ດ
ູ້ ມ
ູ້ ນ
ໝາຍ, ຊຽູ່ ວຊານດາູ້ ນກ ົດໝາຍ ຈາກອ ົງການຈ ັດຕງສາກ
ູ ກູ່
ັ ູ້
ົນ ຫື ພະນ ັກງານຕຸລາການ. ການແລກປູ່ຽນຂມ
ແມນບ
ື ຄາູ້ ມະນຸດກ ັບຄືນບາູ້ ນເກດເມືອງນອນ ຈາກປະເທດປາຍທາງ ໃນເວລາທູ່ ກລະນ
ູ່ ັນຫາໜູ່ ງ ໃນເວລາທູ່ ຜູຖ
ູ້ ກ
ູ້ ນ
ຂອງເຂົາເຈົາູ້ ພວມດາເນນຄະດຢູ.ູ່ ບາງຄ ົນບູ່ ໄດຮ
ູ ໃໝໆ
ູ້ ັບຂມ
ູ່ ກຽູ່ ວກ ັບສະພາບຄະດຂອງເຂົາເຈົາູ້ ເຈົາູ້ ແລະບູ່ ຮູູ້
ູ້ ນ
ວາູ່ ຈະໄປຖາມຂມ
ູ ຫື ຖາມນາຜູໃູ້ ດເລຍ.
6. ມຄວາມສຽູ່ ງ ຍອ
ທາງດາູ້ ນກ ົດ
ື ເຄາະຮາູ້ ຍ/ພະຍານ. ຜູຖ
ື ຄາູ້ ມະນຸດ ທູ່ ກຽູ່ ວຂອ
ັ ູ້
ູ້ ນເປັນຜູຖ
ູ້ ກ
ູ້ ກ
ູ້ ງກ ັບຂນຕອນ
ໝາຍ ໃນຖານະ ຜູຖ
ື ເຄາະຮາູ້ ຍ/ພະຍານ ໄດປ
ູ້ ກ
ູ້ ະເຊນໜາູ້ ກ ັບຄວາມສຽູ່ ງ ແລະ ຄວາມປອດໄພ ຂອງເຂົາເຈົາູ້ –
ຈາກການປະເຊນໜາູ້ ກ ັບການຄຸກຄາມ ແລະ ການທາຮາູ້ ຍຮາູ່ ງກາຍ ຈາກຜູຄ
ູ້ າູ້ ມະນຸດ. ໂດຍສະເພາະແມນ
ູ່ ໃນ
ເວລາທູ່ ຜູຖ
ື ຄາູ້ ມະນຸດ ກ ັບຄືນສູບ
ູ້ ກ
ູ່ າູ້ ນເກດເມືອງນອນ ແລະ ທອ
ູ້ ງຖິູ່ ນຂອງຕ ົນ ບອ
ູ່ ນທູ່ ສວ
ູ່ ນຫາຍ ແມນຜູ
ູ່ ຄ
ູ້ າູ້
ມະນຸດກູ່ ຢບ
ູູ່ ອ
າູ້ ນກ ົດໝາຍຕາູ່ ງໆ ຍອ
ື ຄາູ້ ມະນຸດ ຫກລຽູ້ ງຂນຕອນທາງດ
ັ ູ້
ູ່ ນດຽກກ ັນ. ບາງກລະນ, ຜູຖ
ູ້ ກ
ູ້ ນເປັນການ
ປູ້ອງກ ັນ ການຖືກຄຸກຄາມ ຫື ປູ້ອງກ ັນການຖືກທາຮາູ້ ຍເຂົາເຈົາູ້ ຫື ຄອບຄ ົວຂອງເຂົາເຈົາູ້ ຈາກຜູຄ
ູ້ າູ້ ມະນຸດ.
ໂດຍທົູ່ ວໄປແລວ
ື ເຄາະຮາູ້ ຍ/ພະຍານ ໃນແຜນງານເຮັດວຽກພາຍໃນ
ູ້ ຂາດການປົກປູ້ອງທມປະສິດທິພາບໃຫ ູ້ ຜູຖ
ູ້ ກ
ປະເທດ.
7. ການຈາຍຄ
າູ່ ຊ ົດເຊຍຊ ັກຊາູ້ ແລະ ມຄວາມຫຍຸງູ້ ຍາກ. ມຜູຖ
າູ່ ຊ ົດ
ື ຄາູ້ ມະນຸດຫາຍຄ ົນ ຮ ັບຮູວ
ູ່
ູ້ ກ
ູ້ າູ່ ມຄາສງຈ
ູ່ ັ າຍຄ
ູ່
ູ່ ັ ສານ ຫື ໄດຮ
ເຊຍ ຈາກສານ ແຕບ
ື ເຄາະຮາູ້ ຍ ບູ່ ຮູູ້
ູ່ ູ່ ໄດຕ
ູ້ າມຄາສງ
ູ້ ັບພຽງສວ
ູ່ ນໜອ
ູ້ ຍ. ເກືອບທຸກກລະນ ຂອງຜູຖ
ູ້ ກ
ູ່ ັ ຂອງສານ ຫື ເປັນຫຍ ັງຈູ່ ງຈາຍຊ
ວາູ່ ເປັນຫຍ ັງຈູ່ ງບູ່ ໄດຮ
າູ້ . ຜູຖ
ື ຄາູ້ ມະນຸດ
ູ້ ັບຄາູ່ ຊ ົດເຊຍເຕັ ມອ ັດຕາ ຕາມຄາສງ
ູ່
ູ້ ກ

115

ບາງຄ ົນ ສືບຕູ່ ຢູປ
ູ່ ະເທດປາຍທາງ ຍອ
ູ້ ນລຖາູ້ ເອົ າເງິນຊ ົດເຊຍ. ຫາຍຄ ົນກ ັບບາູ້ ນເກດເມືອງນອນ ໂດຍມຄວາມ
ຫວ ັງວາູ່ ຈະໄດຮ
ູ້ ັບເງິນໂດຍຜາູ່ ນພາກລ ັດຫາລ ັດ.

8. ການກະທາຜິດ ຂອງເຈົາູ້ ໜາູ້ ທູ່ ບ ັງຄ ັບໃຊກ
ື ຄາູ້ ມະນຸດຫາຍຄ ົນ ໄດ ູ້
ູ້ ົດໝາຍ ແລະພະນ ັກງານກ ົດໝາຍ. ຜູຖ
ູ້ ກ
ລາຍງານວາູ່ ເຂົາເຈົາູ້ ຖືກຄຸກຄາມແບບສຸພາບ ແລະຖືກຕອ
ູ້ ງ ໃນເວລາຖືກການ ົດຕ ົວ ແລະ ຖືກສາພາດ ຫື
ເວລາເຂົາເຈົາູ້ ລາຍງານກຽູ່ ວກ ັບກລະນຂອງເຂົາເຈົາູ້ ຕູ່ ເຈົາູ້ ໜາູ້ ຕາຫວດ. ເຖິງແນວໃດກູ່ ຕາມ, ມບາງກລະນ ກູ່ ມ
ການປະຕິບ ັດ ທູ່ ບູ່ ຖືກຕອ
ູ້ ງ

ໃນຂນຕອນຂອງການລາຍງານ
ແລະ ການໃຫປ
ັ ູ້
ູ້ າກຄາ ໃນກລະນຂອງເຂົາເຈົາູ້ .

ນອກຈາກນ,ູ້ ໃນບາງກລະນ, ຜູຖ
ື ຄາູ້ ມະນຸດໄດມ
ູ້ ກ
ູ້ ໂອກາດເຂົູ້າເຖິງ ອານາດການປົກຄອງທອ
ູ້ ງຖິູ່ ນ ເພືູ່ ອລາຍງານ
ກລະນຂອງເຂົາເຈົາູ້

ກູ່ ຖກ
ື ປະຕິເສດ ຫື ຖືກສູ່ງົ ໜໄປຫາບອ
ື ຄາູ້
ູ່ ນອືູ່ ນ. ໂດຍສະເພາະ ກຽູ່ ວກ ັບກລະນ ຜູຖ
ູ້ ກ

ມະນຸດເດັກນອ
ູ້ ຍ ຜູທ
ູ້ ູ່ ຖືວາູ່ ມຄວາມກ ົດດ ັນ ແລະ ຖືກຄຸກຄາມ ສູງທູ່ ສຸດ.
9. ບູ່ ມທນສາລ ັບເປັນຄາູ່ ໃຊຈ
ໃຫຜ
ື ເຄາະຮາູ້ ຍ/ພະຍານ. ໃນບາງສະຖານະການ, ຜູຖ
ື ຄາູ້ ມະນຸດໄດຮ
ູ້ າຍ
ູ່
ູ້ ຖ
ູູ້ ກ
ູ້ ກ
ູ້ ັບ
ການສະໜ ັບສະໜູນ (ບາງອ ັນ ຫື ທັງໝດ
າູ້ ນກ ົດໝາຍ (ເຊັູ່ ນ: ຄາູ່ ເດນທາງ, ຄາູ່
ົ ) ທູ່ ກຽູ່ ວຂອ
ັ ູ້
ູ້ ງກ ັບຂນຕອນທາງດ
ແປພາສາ, ມຕ ົວແທນທາງດາູ້ ນກ ົດໝາຍ ໃນເວລາຕອ
ື ຄາູ້
ູ້ ງການ). ບູ່ ຜິດປົກກະຕິ, ເຖິງແນວໃດກູ່ ຕາມ, ຜູຖ
ູ້ ກ
ມະນຸດ ຈະເປັນຜູຮ
ູ້ ັບຜິດຊອບທາງດາູ້ ນການເງິນ ຂອງການມສວ
ູ່ ນຮວ
ູ່ ມໃນຄະດອາຍາ ແລະ ການຟູ້ອງເອົ າຄາູ່
ຊ ົດເຊຍຂອງເຂົາເຈົາູ້ . ເຂົາເຈົາູ້ ຕອ
າູ່ ຕາູ່ ງໆເອງ ແລະ ນອກຈາກນນັ ູ້ ຍ ັງໄດຮ
ູ້ ງໄດຈ
ູ້ າຍຄ
ູ່
ູ້ ັບຄວາມເດືອດຮອ
ູ້ ນ ໃນ
ູ້ ສານ ແລະ
ການຂາດລາຍໄດຂ
ື ຄາູ້ ມະນຸດຫາຍຄ ົນ ມພ ັນທະຕອ
ູ້ ອງຕ ົນໃນການຂາດວຽກ. ຍອ
ູ້ ນຜູຖ
ູ້ ກ
ູ້ ງໄດໄູ້ ປຂນ
ໃຫປ
ູ້ າກຄາ ຫາຍໆເທືູ່ ອ, ເຊິູ່ ງສວ
ູ່ ນໃຫຍແ
ູ່ ລວ
ູ້ ຖືວາູ່ ເປັນບ ັນຫາສາຄ ັນ. ແມຍິ
ູ່ ງມຽນມາຄ ົນໜູ່ ງ ຖືກຄາູ້ ມະນຸດພາຍ
ໃນໃຫຂ
ູ້ າຍບລິການ ຖືກຮຽກຮອ
ູ້ ງໃຫເູ້ ປັນພະຍານ ເພືູ່ ອຟອ
ູ້ ງຮອ
ູ້ ງຜູຄ
ູ້ າູ້ ມະນຸດ ເຖິງສາມເທືູ່ ອ. ເຖິງແນວໃດກູ່ ຕາມ
, ລາວຖືພາ ແລະ ບູ່ ສາມາດເຮັດວຽກໄດ ູ້ ຕອ
ູ້ ງອາໃສນອ
ູ້ ງສາວຂອງລາວ ເສຍຄາູ່ ເດນທາງ, ຄາູ່ ກິນ ແລະຄາູ່ ພ ັກ
ູ້ ຍນອ
ເຊົ າ. ສາຍເຫດນ ູ້ ເຮັດໃຫມ
ູ້ ຄວາມເຄັູ່ ງຕງລະຫວາູ່ ງສອງເອືອ
ູ້ ງ, ລາວໄດເູ້ ວົູ້າວາູ່ “[ນອ
ູ້ ງຂອງຂອ
ູ້ ຍ] ບູ່ ພໃຈ
ຂອ
າູ່
ິ ເຂົູ້າ. ຂອ
ູ້ ຍ ຍອ
ູ້ ນວາູ່ ຂອ
ູ້ ຍໃຊເູ້ ງິນຂອງລາວຫາຍ. ບາງເທືູ່ ອຂອ
ູ້ ຍບູ່ ໄດກ
ູ້ ນ
ູ້ ຍປາດຖະນາຢາກໃຫມ
ູ້ ຄ ົນຈາຍຄ
ູ່
ູ້ ສານ] ແລະ ຊວ
ຕາູ່ ງໆ [ເວລາໄປຂນ
ູ່ ຍຂອ
ູ້ ຍເວລາປະເຊນໜາູ້ ຢູສ
ູ່ ານ”.
10. ຄວາມກ ົດດ ັນ, ຄວາມຢາູ້ ນກ ົວ, ຄວາມອິດເມືູ່ ອຍ ຂອງການເປັນຜູຖ
ື ເຄາະຮາູ້ ຍ/ພະຍານ. ສາລ ັບຜູຖ
ື
ູ້ ກ
ູ້ ກ
ເຄາະຮາູ້ ຍຫາຍຄ ົນ ທູ່ ກຽູ່ ວຂອ
ຂອງກ ົດໝາຍ ແມນບ
ັ ູ້
ັ ູ້ າູ້ ນ.
ູ້ ງກ ັບຂນຕອນ
ູ່ ູ່ ພໃຈ, ມຄວາມກ ົດດ ັນ ແລະ ເຖິງຂນຢ
ຮູສ
ຮູສ
ັ ູ້
ູ້ ກບູ່ ສະດວກ ຍອ
ູ້ ນມຫາຍບ ັນຫາ, ລວມທັງ ການປະເຊນໜາູ້ ກ ັບຜູຄ
ູ້ າູ້ ມະນຸດຢູຊ
ູ່ ນສານ,
ູ້ ກຢາູ້ ນກ ົວ ແລະ
ຄວາມໜາູ້ ຢາູ້ ນກ ົວ ກ ັບສະພາບແວດລອ
ູ້ ມໃນສານ ລວມເຖິງຄວາມກ ົດດ ັນ ຕອ
ູ້ ງໄດເູ້ ວົູ້າເຖິງປະສ ົບການ ຂອງ
ການຖືກຄາູ້ ມະນຸດນາ.

ຜູຖ
ື ຄາູ້ ມະນຸດບາງຄ ົນ
ູ້ ກ

ນາໃຊເູ້ ຄືູ່ ອງມືທາງເລືອກ

ໃນຖານະຜູຖ
ື ເຄາະຮາູ້ ຍ/ພະຍານ,
ູ້ ກ

ເຊັູ່ ນ: ສູ່ງົ ຫ ັກຖານໂດຍການຂຽນຄາເວົູ້າ ຫື ອ ັດເປັນວດໂອ. ຄວາມກ ົດດ ັນ ແລະ ຄວາມເມືູ່ ອຍ ທູ່ ກຽູ່ ວຂອ
ູ້ ງກ ັບ
ຂະບວນການດາູ້ ນກ ົດ

ໝາຍ ທູ່ ກິນເວລາຍາວນານ ເຮັດໃຫຜ
ື ເຄາະະຮາູ້ ຍ/ພະຍານ ບູ່ ສາມາດ ອອກຈາກ
ູ້ ຖ
ູູ້ ກ

ສະພາບການຖືກຄາູ້ ມະນຸດ. ໂດຍສະເພາະໃນການກລະນ ທູ່ ເຮັດໃຫເູ້ ຂົາເຈົາູ້ ຕອ
ູູ່ ນ
ູ ພ ັກອາໄສ
ູ້ ງຖືກບ ັງຄ ັບ ໃຫຢ
ູ້ ສ
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ຢູຕ
ູ່ າູ່ ງປະເທດ ສາລ ັບຂະບວນການທາງດາູ້ ນກ ົດໝາຍ. ມແມຍິ
ູ່ ງຄ ົນໜູ່ ງ ຖືກບ ັງຄ ັບໃຫຂ
ູ້ າຍບລິການ ມຄວາມ
ເສຍໃຈ ແລະ ເປັນທຸກ ທູ່ ຕອ
ູ້ ງໄດປ
ູ້ ະກ ົດຕ ົວຢູສ
ູ່ ານ ຫາຍເທືູ່ ອ ເພືູ່ ອຕູ່ ສູູ້ ແລະ ສະແດງຫ ັກຖານຮອ
ູ້ ງຟູ້ອງຜູຄ
ູ້ າູ້
ມະນຸດ. ລາວດໃຈທູ່ ຜູຄ
ື ລ ົງໂທດ, ປະສ ົບການ ຢູສ
ູ້ າູ້ ມະນຸດໄດຖ
ູ້ ກ
ູ່ ານມຄວາມຫຍຸງູ້ ຍາກຫາຍຢາູ່ ງ. ແມຍິ
ູ່ ງມຽນມາ
ຄ ົນໜູ່ ງ, ຈາເປັນຕອ
ັ ູ້ ນ ຫ ັກຖານ ໃນການຮອ
ູ້ ງໄດຢ
ູ້ ງຢື
ູ້ ງຟອ
ູ້ ງຜູຄ
ູ້ າູ້ ມະນຸດ ຢູໃູ່ ນປະເທດໄທ, ໄດເູ້ ລົູ່ າວາູ່ ລາວເກດ
ູ້ ສານ ແລະ ບູ່ ຢາກກຽູ່ ວຂອ
ຄວາມຢາູ້ ນກ ົວຫາຍ ໃນເວລາຕອ
ູ້ ງໄດໄູ້ ປຂນ
ູ້ ງ ກ ັບຂະບວນການທາງດາູ້ ນກ ົດ

ໝາຍ

ເລຍ.

11. ສິູ່ ງກດຂວາງທາງດາູ້ ນພາສາ. ຍ ັງບູ່ ທັນຈະແຈງວ
ື ເຄາະຮາູ້ ຍ/ພະຍານ ໄດເູ້ ຂົູ້າເຖິງນາຍ
ູ້ າູ່ ໃນເວລາໃດ ຜູຖ
ູ້ ກ
ພາສາແປ ໃນຂະບວນການຂອງສານ. ມຫາຍບ ົດລາຍງານໄດລ
ູ້ າຍງານວາູ່ ມນາຍພາສາແປຢູໃູ່ ນເວລາການ ົດຕ ົວ
ູ້ າຍຄວາມວາູ່ ບູ່ ສາມາດເຂົູ້າໃຈ
ຫື ໃຫປ
ຂະບວນການທາງກ ົດໝາຍ. ນໝ
ັ ູ້
ູ້ າກຄາ ແຕບ
ູ່ ູ່ ແມນທັ
ູ່ ງໜ ົດຂນຕອນຂອງ
ຂນຕອນທາງດ
າູ້ ນຂອງກ ົດໝາຍ ໃນສິູ່ ງທູ່ ເຂົາເຈົາູ້ ໄດກ
ັ ູ້
ື ຄາູ້ ມະນຸດຫາຍຄ ົນ ໄດອ
ູ້ ຽູ່ ວຂອ
ູ້ ງ. ມຜູຖ
ູ້ ກ
ູ້ ະທິບາຍວາູ່ ມ
ຄວາມບູ່ ສະດວກ ແລະ ບູ່ ສາມາດເຂົູ້າໃຈລະອຽດ ໃນການຕິດຕາມກລະນຂອງເຂົາເຈົາູ້ . ພາສາ ຍ ັງແມນສິູ່
ູ່ ງ
ກດຂວາງ ສາລ ັບຜູຖ
ື ຄາູ້ ມະນຸດຢູຕ
ື ເຄາະຮາູ້ ຍທູ່ ມາ
ູ້ ກ
ູ່ າູ່ ງປະເທດ ແລະ ທັງພາຍໃນປະເທດ, ເຊັູ່ ນຕ ົວຢາູ່ ງ: ຜູຖ
ູ້ ກ
ຈາກຊ ົນເຜູ່ າົ ສວ
ູ່ ນນອ
ູ້ ຍ

ຜູທ
ຍອ
ັ ູ້
ູ້ ູ່ ບູ່ ເວົູ້າພາສາທູ່ ຄ ົນສວ
ູ່ ນຫາຍເວົູ້າ. ນອກຈາກນນ,
ູ້ ນຂາດການສກສາ, ຂາດ

ຄວາມເປັນຜູໃູ້ ຫຍ ູ່ ຫື ບູ່ ມການພ ັດທະນາ ດາູ້ ນຄວາມສະຫາດ, ເຮັດໃຫຜ
ື ຄາູ້ ມະນຸດ ທູ່ ເປັນເດັກນອ
ູ້ ຖ
ູູ້ ກ
ູ້ ຍ ບູ່
ສາມາດເວົູ້າພາສາໄດ ູ້ (ຫຄ
ື ວາມຮູ)ູ້ ເພືູ່ ອໃຫກ
ູ້ ານທູ່ ເປັນພະຍານຫ ັກຖານ ທາງດາູ້ ນກ ົດໝາຍ.

ກລະນສກສາ: ສິູ່ ງທາູ້ ທາຍ ໃນການເຂົູ້າຮວ
ູ່ ມ ຂະບວນການທາງດາູ້ ນກ ົດໝາຍ
ເດັກນອ
ູ້ ຍຍິງມຽນມາຄ ົນໜູ່ ງ, ຖືກຂູດຮດຢູປ
ູ່ ະເທດໄທ ໄດເູ້ ລົູ່ າວາູ່ : ມ ັນເຕັມໄປດວ
ູ້ ຍຄວາມກ ົດດ ັນ ໃນການດາ
ເນນຄະດກ ັບຜູຄ
ູ້ າູ້ ມະນຸດ. ລາວອະທິບາຍວາູ່ : ລາວຖືກຊຸກຍູໂູ້ ດຍຕາຫວດໃຫດ
ູ້ າເນນຄະດຮອ
ູ້ ງຟອ
ູ້ ງຜູຄ
ູ້ າູ້ ມະນຸດ,
ູ້ ສານ. ລາວໄດເູ້ ວົູ້າໃຫຕ
ແຕລ
ູ່ າວບູ່ ຕອ
ູ້ ງການ ຍອ
ູ້ ນລາວຢາູ້ ນຕູ່ ການໄປຂນ
ູ້ າຫວດຟັງວາູ່ ລາວບູ່ ຕອ
ູ້ ງການເຂົູ້າຮວ
ູ່ ມ
ູ້ ສານ. ບູ່ ມທາງເລືອກ
ຂະບວນການ ຂອງສານເລຍ ແຕຕ
ູ່ າຫວດກູ່ ສູ່ງົ ເລືູ່ ອງໄປເຖິງສານຢູດ
ູ່ : “ຂອ
ູ້ ຍຕອ
ູ້ ງໄດໄູ້ ປຂນ
ສາລ ັບຂອ
ູ້ ຍ.” ເມືູ່ ອຜ ົນອອກມາ ແລະ ຜູຄ
ູ້ າູ້ ມະນຸດຖືກເຂົູ້າຄຸກ, ລາວຢາກເລືອກທູ່ ຈະບູ່ ກຽູ່ ວຂອ
ູ້ ງ ກ ັບຂະບວນ
ການຂອງສານເລຍ.
ເດັກນອ
ູ້ ຍຍິງມຽນມາ ຖືກບ ັງຄ ັບໃຫຂ
ູ້ າຍຂະໜ ົມ ຢູຕ
ູ່ າມຫ ົນທາງ ຢູປ
ູ່ ະເທດໄທ, ຖືກຊວ
ູ່ ຍເຫືອໂດຍຕາຫວດ ໃຫ ູ້
ເປດຄະດຕູ່ ຜູຄ
ູ ພ ັກອາໄສ ສາລ ັບເດັກນອ
ລາວຖືກຂຮອ
ັ ູ້
ູ້ າູ້ ມະນຸດ. ລາວໄດອ
ູ້ າໄສຢູສ
ູ່ ນ
ູ້ ຍ, ໃນເວລານນ,
ູ້ ງໃຫໄູ້ ປ
ູ້ ສານຫາຍເທືູ່ ອຈ ົນບູ່ ຈືູ່ .” ລາວອາຍຸ
ເປັນພະຍານຫາຍເທືູ່ ອ – ໃນເວລາດາເນນນນັ ູ້ ລາວເວົູ້າວາູ່ , “ຂອ
ູ້ ຍໄປຂນ
ຫ ົກປ ໃນເວລາຖືກຄາູ້ ມະນຸດ ແລະລາວຖືກຂູດຮດປະມານ 4 ເດືອນ, ຈ ົນລາວອາຍຸປະມານ 6 ຫື 7 ປ ໃນ
ເວລາທູ່ ລາວຕອ
ູ້ ງໄປເປັນພະຍານຢູສ
ູ່ ານ.
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ເດັກຍິງຈາກມຽນມາຄ ົນໜູ່ ງ

ຖືກຄາູ້ ມະນຸດໄປປະເທດໄທ

ລາວຮູສ
ູ້ ກກ ົດດ ັນ

ແລະ

ຜິດຫວ ັງ

ຍອ
ູ້ ນຕອ
ູ້ ງໄປ

ກຽູ່ ວຂອ
ູ ພ ັກ
ູ້ ງ ກ ັບຂະບວນການດາູ້ ນກ ົດໝາຍ ຕູ່ ຜູຄ
ູ້ າູ້ ມະນຸດ ຍອ
ູ້ ນບູ່ ມໃຜບອກລາວວາູ່ ລາວຕອ
ູ້ ງຢູອ
ູ່ າໄສ ຢູສ
ູ່ ນ
ອາໄສດ ົນປານໃດ. ອກດາູ້ ນໜູ່ ງ ລາວບອກວາູ່ ຖາູ້ ລາວຮູວ
ູ້ າູ່ ລາວຈະຕອ
ູ້ ງໄດໄູ້ ປ ເປັນພະຍານ ຫາຍເທືູ່ ອປານ
ນນັ ູ້ ລາວຈະຍ ົກເລກຂະບວນການ.
ຊາຍມຽນມາຄ ົນໜູ່ ງ,

ຖືກຄາູ້ ມະນຸດ

ບ ັງຄ ັບໃຫໄູ້ ປເຮັດວຽກຢູເູ່ ຮືອຫາປາຢູໄ
ູ່ ທ,

ຟອ
ູ້ ງ ເປັນເວລາ ສອງປເພືູ່ ອແກໄູ້ ຂ ໃນເວລາທູ່ ລາວອາໄສຢູປ
ູ່ ະເທດໄທ
ແລະຕາຫວດ.

ລາວໄດກ
ູ້ ຽູ່ ວຂອ
ູ້ ງກ ັບການຮອ
ູ້ ງ

ແລະມເວລາໄປພ ົບຜູດ
ູ້ າເນນຄະດ

ລາວໄດອ
ື ຖາມ ກຽູ່ ວກ ັບກລະນຂອງລາວທຸກມື,ູ້ ບາງເທືູ່ ອລາວຖືກໂທຫາ
ູ້ ະທິບາຍວາູ່ ລາວໄດຖ
ູ້ ກ

ແລະ ຖາມຄາຖາມເກົູ່ າ ຫາຍໆເທືູ່ ອຕູ່ ມື.ູ້ ລາວໄດອ
ມໄປດວ
ູ້ ະທິບາຍວາູ່ ປະສ ົບການດງູ່ ັ ກາູ່ ວ ແມນເຕັ
ູ່
ູ້ ຍຄວາມ
ກ ັງວ ົນ ແລະ ຄວາມກ ົດດ ັນທູ່ ສຸດ.
ແມຍິ
ູ່ ງໄທຄ ົນໜູ່ ງ,

ຖືກບ ັງຄ ັບໃຫຂ
ູ້ າຍບລິການ

ຢູປ
ູ່ ະເທດຍູ່ ປຸູ່ນ,

ໄດອ
ູ້ ະທິບາຍວາູ່

ຕອນລາວມາຮອດສູນພ ັກ

ອາໄສຢູໃູ່ ນຍູ່ ປຸູ່ນນນັ ູ້ ລາວມບ ັນຫາສຸຂະພາບຫາຍອ ັນ ແລະ ສຸຂະພາບຈິດກູ່ ບູ່ ດ. ປານນນັ ູ້ ຕາຫວດກູ່ ມາສາພາດ
ລາວ, ລາວຮູສ
ູ້ ກວາູ່ ມ ັນເປັນສິູ່ ງລາຄານ ແລະ ເຮັດໃຫລ
ູ້ າວເສຍໃຈ, ຍອ
ູ້ ນລາວບູ່ ຢາກເວົູ້າເຖິງປະສ ົບການ ຂອງ
ູ້
ູ້ ກ ເຮັດໃຫລ
ລາວໃນເວລານນ.
ວ
ັ ູ້ ລາວຍ ັງເລົູ່ າຕືູ່ ມວາູ່ ການຖືກຖາມຄາຖານເກົູ່ າໆ ຊາແລ
ູ້ ຊາອ
ູ້ າວມຄວາມກ ົດດ ັນ
ແລະ ໃຈຮາູ້ ຍຫາຍ ຍອ
ູ້ ນເວລານນັ ູ້ ສະພາບຂອງລາວຍ ັງບູ່ ທຸນ
ູ່ ທຽູ່ ງເທືູ່ ອ.
ແມຍິ
ູ່ ງລາວຄ ົນໜູ່ ງ, ຖືກຄາູ້ ມະນຸດໃນປະເທດລາວ, ໄດເູ້ ລົູ່ າວາູ່ ລາວຢາກຮູຄ
ູ້ ວາມຄືບໜາູ້ ຂອງຂະບວນການ ທາງ
ດາູ້ ນກ ົດໝາຍ ແຕລ
ູ່ າວກູ່ ບູ່ ຮູສ
ູ້ າມາດຮູໄູ້ ດ ູ້ ຈາກພະນ ັກງານຜູຊ
ູ້ ວ
ູ່ ຍ. ລາວເວົູ້າວາູ່ ລາວໄດໂູ້ ທຫາເຂົາເຈົາູ້ ຫາຍເທືູ່ ອ
ແຕເູ່ ຂົາເຈົາູ້ ບອກວາູ່

ລາວຕອ
ູ້ ງຖາູ້ ກອ
ູ່ ນ

ອຸປະສ ັກ ການກ ັບຄືນສູສ
ູ່ ັງຄ ົມ

ຍອ
ູ້ ນວາູ່ ເຂົາເຈົາູ້ ຕອ
ູ້ ງໄດແ
ູ້ ກໄູ້ ຂ

ມຫາຍກລະນ.

ູ້ ມນ
ສາລ ັບລາວນແ
ູ່

ູ້ ງຫ ັງ ແລະເລມຕນຊ
ູ້ົ ວິດໃໝ,ູ່ ແຕ ູ່
ຍອ
ູ້ ນວາູ່ ລາວຢາກລືມເລືູ່ ອງດງູ່ ັ ກາູ່ ວໄວເູ້ ບືອ

ລາວກູ່ ບູ່ ສາມາດເຮັດໄດແ
ັ ູ້ ົນກວ
ູ້ ນວນນຈ
ູ່ າລາວຈະຊະນະຄະດ ແລະໄດເູ້ ງິນຊ ົດເຊຍເສຍກອ
ູ່ ນ.
ູ້ ງຕນ
ູ້ົ ໃນ
ຊາຍໄທຄ ົນໜູ່ ງຖືກຄາູ້ ມະນຸດ ບ ັງຄ ັບໃຫຂ
ື ຊວ
ູ້ າຍແຮງງານຢູູ່ ປະເທດອິດສະລະແອນ ໄດຖ
ູ້ ກ
ູ່ ຍເຫືອເບືອ
ອິດສະລະແອນ

ເພືູ່ ອຮອ
ູ້ ງຟອ
ູ້ ງຜູຄ
ູ້ າູ້ ມະນຸດ.

ລາວເຮັດວຽກຢູູ່

ອິດສະລະແອນໄດໄູ້ ລຍະໜູ່ ງ

ແຕສ
ຸ ທາູ້ ຍໄດ ູ້
ູ່ ດ

ູ້ ສຸດ. ເມືູ່ ອ
ຕ ັດສິນໃຈກ ັບ ປະເທດໄທ ກອ
ື ຖືກຖາມວາູ່ ແມນບ
ູ່ ນທູ່ ຄະດລາວຈະສນ
ູ່ ັນຫາຫຍ ັງທູ່ ລາວຢາກໃຫຊ
ູ້ ວ
ູ່ ຍ,
ລາວຕອບວາູ່ ລາວຢາກຮູວ
ິ ສະລະແອນເປັນແນວໃດແລວ
ູ້ າູ່ ສະພາບຄະດຮອ
ູ້ ງຟູ້ອງຄາູ່ ຊ ົດເຊຍ ຂອງລາວຢູອ
ູ່ ດ
ູ້ .
ລາວບູ່ ໄດຍ
ລ
ິ ຂາູ່ ວຫຍ ັງເລຍ ກຽູ່ ວກ ັບກລະນຂອງລາວ ຕງແຕ
ັ ູ້
ູ້ ນ
ູ່ າວກ ັບຄືນບາູ້ ນ ແລະ ລາວກູ່ ບູ່ ຮູວ
ູ້ າູ່ ຈະຕິດຕູ່ ກ ັບ
ໃຜ ເພືູ່ ອຕິດຕາມ. ລາວເຮັດລາຍຊືູ່ ຜູທ
ົ ໃນເວລາຖືກຄາູ້ ມະນຸດ ແລະ ບູ່ ສາມາດຕິດຕູ່ ກ ັບຜູໃູ້ ດ
ູ້ ູ່ ຈະຕິດຕູ່ ເສຍໝດ
ູ້ ນ
ໄດເູ້ ລຍ ແລະບູ່ ຮູວ
ູ ກ ັບໃຜໄດເູ້ ລຍ.
ູ້ າູ່ ຈະສາມາດຖາມຂມ
ເດັກນອ
ູ້ ຍຍິງຫວຽດນາມຄ ົນໜູ່ ງ, ຖືກຄາູ້ ມະນຸດໄປປະເທດກາປູເຈຍ ເພືູ່ ອຂາຍບລິການ, ຕາຫວດ ໄປຫາລາວ
ຮອດເຮືອນ ຫ ັງຈາກລາວກ ັບບາູ້ ນໄດທ
ູ້ ິດໜູ່ ງ. ລາວໄດອ
ູ້ ະທິບາຍວາູ່ ຕາຫວດປະຕິບ ັດກ ັບລາວ ແລະ ຄອບຄ ົວ
ູ່ ົ ຂູຂ
ຂອງລາວບູ່ ດເລຍ ລາວເວົູ້າວາູ່ : “ຕາຫວດຂມ
ູ່ ອ
ູ້ ຍ. ເຂົາເຈົາູ້ ຕ ົບໂຕະໃສຂ
ູ່ ອ
ູ້ ຍເວລາຮອ
ູ້ ງໃສຂ
ູ່ ອ
ູ້ ຍວາູ່ ຕອ
ູ້ ງເວົູ້າ
ຄວາມຈິງ. ຕາຫວດຂູຂ
ູ່ ອ
ູ້ ຍວາູ່ ຈະຈ ັບຂອ
ູ້ ຍ ຖາູ້ ຂອ
ູ້ ຍບູ່ ໃຫປ
ູ້ າກຄາ. ເຂົາເຈົາູ້ ອາູ້ ງວາູ່ ພວກຂອ
ູ້ ຍໃຫປ
ູ້ າກຄາຜິດ
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ແລວ
ູ້ ເຂົາເຈົາູ້ ໄດຂ
ູ້ ຽນໜ ັງສືເຊນ ໃຫພ
ູ້ ວກຂອ
ູ້ ຍໄປໃຫປ
ູ້ າກຄາ ໂດຍຂຽນຜາູ່ ນທາງຕາຫວດທອ
ູ້ ງຖິູ່ ນ.”
ແມຍິ
ູ່ ງມຽນມາຄ ົນໜູ່ ງ ຖືກຄາູ້ ມະນຸດຂາຍບລິການ ມຄວາມເສຍໃຈ ແລະກ ົດດ ັນ ທູ່ ຕອ
ູ້ ງໄດໄູ້ ປໃຫປ
ູ້ າກຄາຢູູ່
ສານ. ການທູ່ ຕອ
ູ້ ງໄດໄູ້ ປໃຫປ
ູ້ າກຄາຢູສ
ູ່ ານເວົູ້າຄວາມເກົູ່ າ ເວົູ້າແລວ
ູ້ ເວົູ້າອກ ແລະ ປະເຊນໜາູ້ ກ ັບຜູຄ
ູ້ າູ້ ມະນຸດ
ຍິູ່ ງເປັນການເພູ່ ມຄວາມກ ົດດ ັນ ແລະ ຄວາມກ ັງວ ົນໃຫລ
ູ້ າວ. ລາວເວົູ້າວາູ່ ລາວດໃຈທູ່ ຜູຄ
ູ້ າູ້ ມະນຸດຖືກລ ົງໂທດ,
ແຕລ
ູ່ າວເວົູ້າຈະແຈງວ
ູ້ າູ່ ປະສ ົບການຂອງລາວຢູສ
ູ່ ານນນັ ູ້ ແມນມ
ູ່ ຄວາມຫຍຸງູ້ ຍາກຫາຍ.

ລາຍການກວດລະອຽດ. ສິູ່ ງທູ່ ຕອ
ື ຄາູ້ ມະນຸດ ໃນ
ູ້ ງຄານງ ໃນການສະໜັບສະໜູນ ຜູຖ
ູ້ ກ
ຂະບວນການທາງດາູ້ ນກ ົດໝາຍ
ການປະຕິບ ັດໂຄງການ
ູ້ ນ
 ສະໜອງຂມ
ູ ທັງໝດ
ົ ກຽູ່ ວກ ັບຂະບວນການທາງດາູ້ ນກ ົດໝາຍ ແລະ ຖາມຄວາມຍິນຍອມ. ຜູຖ
ື ຄາູ້ ມະນຸດ
ູ້ ກ
ູ້ ນ
ທູ່ ໄດເູ້ ຂົູ້າຮວ
ູ ທັງໝດ
ື ຄາູ້ ມະນຸດ ຄວນຈະຖືກສະໜອງຂມ
ົ ແລະເຊືູ່ ອ
ູ່ ມຂະບວນການທາງດາູ້ ນກ ົດໝາຍ ກ ັບຜູຖ
ູ້ ກ
ຖືໄດ ູ້ ກຽູ່ ວກ ັບຂະບວນການກ ັບ ຜູຄ
– ຈາກການສືບສວນສອບສວນຈ ົນ
ັ ູ້
ູ້ າູ້ ມະນຸດຂອງເຂົາເຈົາູ້ ໃນທຸກຂນຕອນ
ູ້ ະຫຸ ບຂອງກລະນ; ລວມທັງທາງເລືອກທູ່ ເປັນໄປໄດໃູ້ ນຄະດອາຍາ, ເຊັູ່ ນ ການໄກເູ້ ກຍ
ເຖິງຂສ
ູ່ ແລະແຮງງານ
ູ້ ນ
ສານ ແລະອືູ່ ນໆ. ຫ ັງຈາກຂມ
ູ ດງູ່ ັ ກາູ່ ວໄດຕ
ື ເຄາະຮາູ້ ຍຕ ັດສິນໃຈກຽູ່ ວກ ັບການມສວ
ູ້ ອບສະໜອງຄວນໃຫຜ
ູ້ ຖ
ູູ້ ກ
ູ່ ນ
ູ້ ນ
ຮວ
ູ ກຽູ່ ວກ ັບການຍິນຍອມ. ການຍິນຍອມ ຍ ັງຕອ
ື ເຄາະຮາູ້ ຍ/ພະຍານ ແລະ ຖືກສະໜອງຂມ
ູ່ ມໃນຖານະຜູຖ
ູ້ ກ
ູ້ ງ
ໄດຖ
ູ້ າມແລວ
ູ້ ຖາມອກຕືູ່ ມ ວາູ່ ເຂົາເຈົາູ້ ຍ ັງຈະເຂົູ້າຮວ
ູ່ ມຂະບວນການທາງດາູ້ ນກ ົດໝາຍ.

 ພ ັດທະນາກ ົນໄກ ເພືູ່ ອໃຫແ
ື ເຄາະຮາູ້ ຍ ຖືກແຈງກ
ູ້ ນໃູ່ ຈວາູ່ ຜູຖ
ູ້ ກ
ູ້ ຽູ່ ວກ ັບກລະນ ຂອງເຂົາເຈົາູ້ ໃນຂະບວນທາງ
ດາູ້ ນກ ົດໝາຍ. ພ ັດທະນາກ ົນໄກ - ໃຫມ
ຂອງການ
ັ ູ້
ູ້ ການຂຽນໜາູ້ ວຽກ (ຫື ToRs) ຫື ມມາດຕະຖານຂນຕອນ
ູ້ ນ
ເຮັດວຽກ (ຫື SOPs) - ເພືູ່ ອໃຫແ
ູ ໃຫ ູ້
ູ້ ນໃູ່ ຈວາູ່ ເຈົາູ້ ໜາູ້ ທູ່ ບ ັງຄ ັບກ ົດໝາຍ ແລະ/ໄອຍະການ ຈະສະໜອງຂມ
ຜູຖ
ື ເຄາະຮາູ້ ຍ ແລະ ຜູສ
ູ້ ກ
ູ້ ະໜອງການບລິການ ແລະ
ຕອນທາງດາູ້ ນກ ົດໝາຍ.

ູ້າຫາຂມ
ູ້ ນ
ຮູຊ
ູ ກຽູ່ ວກ ັບຂນັ ູ້
ູ້ ອ
ູ່ ງທາງຈະແຈງໃນການເຂົ
ູ້

ູ້ ນ
ຂມ
ູ ຄວນຈະຖືກສະໜອງ ໃຫຜ
ື ຄາູ້ ມະນຸດເດັກນອ
ູ້ ຖ
ູູ້ ກ
ູ້ ຍແບບເໝາະສ ົມ ກ ັບອາຍຸ

ແລະວຸດທິພາວະຂອງເຂົາເຈົາູ້ ໂດຍພະນ ັກງານທູ່ ມຄວາມຮູູ້ ແລະ ຖືກເຝິກອ ົບຮ ົມມາ.

 ສະໜອງຕ ົວແທນ ໃຫຜ
ື ເຄາະຮາູ້ ຍ/ພະຍານ. ຕ ົວແທນທາງດາູ້ ນກ ົດໝາຍ ຄວນຈະຖືກສະໜອງໃຫແ
ູ້ ຖ
ູູ້ ກ
ູ້ ກຜ
ູ່ ູູ້
ູ້ ນ
ຖືກເຄາະຮາູ້ ຍ ທຸກໄລຍະຂອງຂນຕອນທາງດ
າູ້ ນກ ົດໝາຍ, ລວມທັງ ຂມ
ູ ກຽູ່ ວກ ັບການສູ່ງົ ຕູ່ ດາູ້ ນບລິການ; ກາ
ັ ູ້
ູ້ ນ
ນ ົດກອບງານດາູ້ ນເວລາ ແລະໄລຍະເວລາ; ແຈງຜູ
ູ ທັງໝດ
ື ເຄາະຮາູ້ ຍ/ພະຍານ ກຽູ່ ວກ ັບຂມ
ົ ທູ່ ກຽູ່ ວຂອ
ູ້ ຖ
ູ້ ກ
ູ້ ງກ ັບ
ຄະດຂອງເຂົາເຈົາູ້ ; ຕິດຕາມໃຫກ
ດາູ້ ນຜ ົນປະໂຫຍດຂອງເຂົາເຈົາູ້ ຕະຫອດໄລຍະເວລາການດາ
ື
ູ້ ານຊວ
ູ່ ຍເຫອ
ເນນຄະດອາຍາ ຫືກລະນອືູ່ ນໆ ເຊັູ່ ນ: ສານແຮງງານ; ການຕິດຕູ່ ກ ັບອານາດການປົກຄອງ ທຸກຂນທ
ັ ູ້ ູ່ ກຽູ່ ວຂອ
ູ້ ງ
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ກ ັບແຕລ
ໂດຍຕາງໜາູ້ ໃຫ ູ້ ຜູຖ
ັ ູ້
ື ເຄາະຮາູ້ ຍ/ພະຍານ; ໃຫຄ
ື ເຄາະຮາູ້ ຍ ໃນໄລຍະຂອງ
ູ່ ະຂນຕອນ
ູ້ ກ
ູ້ າປກສາແກຜ
ູ່ ຖ
ູູ້ ກ
ຂະບວນການທາງດາູ້ ນກ ົດໝາຍ; ແຈງໃຫ
ຜ
ື ເຄາະຮາູ້ ຍ/ພະຍານ ຊາບກຽູ່ ວກ ັບ ຜ ົນຂອງຄະດ ແລະ ບ ັນທກຂູ້
ູ້
ູ້ ຖ
ູູ້ ກ
ູ້ ສຸດແລວ
ມູນທຸກອ ັນຂອງຜູຖ
ື ເຄາະຮາູ້ ຍ/ພະຍານ ທູ່ ກຽູ່ ວຂອ
ູ້ ກ
ູ້ ງກ ັບກລະນ ພາຍຫ ັງຄະດສນ
ູ້ .
ູ້ ນ
 ສະໜອງຂມ
ູ ໃຫຜ
ື ເຄາະຮາູ້ ຍ/ພະຍານ ທຸກຂນັ ູ້
ູ້ ບ
ູູ້ ລິການ ຫື ສະໜ ັບສະໜູນຜູເູ້ ຄາະຮາູ້ ຍເພືູ່ ອຕິດຕາມຜູຖ
ູ້ ກ
ຕອນ ຂອງຂະບວນການທາງດາູ້ ນກ ົດໝາຍ. ພະນ ັກງານບລິການ (ເຊັູ່ ນ: ພະນ ັກງານສ ັງຄ ົມສ ົງເຄາະ ຫື ຈິດຕະ
ແພດ) ໃຫແ
ື ເຄາະຮາູ້ ຍ ຫື ຜູປ
ົ ຄອງ ທູ່ ມມາດຕະຖານ ໃນກລະນເດັກນອ
ູ້ ກຜ
ູ່ ຖ
ູູ້ ກ
ູ້ ກ
ູ້ ຍ ຄວນຈະມຄວາມພອ
ູ້ ມ ທູ່ ຈະ
ສະໜ ັບສະໜູນ

ຜາູ່ ນຂນຕ
ັ ູ້ ອ
ົ .
ູ້ ນທາງດາູ້ ນກ ົດໝາຍທັງໝດ

ຜູຖ
ື ເຄາະຮາູ້ ຍ/ພະຍານ
ູ້ ກ

ຂະບວນການຂອງສານ

ອາດເຮັດໃຫຜ
ື ເຄາະຮາູ້ ຍ/ພະຍານຂອ
ູ້ ຖ
ູູ້ ກ
ູ້ ງກ ັບຄາຖາມສວ
ູ່ ນຕ ົວທູ່ ບູ່ ເປັນມິດກຽູ່ ວກ ັບປະສ ົບການທູ່ ເຈັບປອດຂອງ
ເຂົາເຈົາູ້ .

ການສະໜ ັບສະໜູນຂອງ

ພະນ ັກງານສ ັງຄ ົມສ ົງເຄາະ

ຫື

ຈິດຕະແພດ

(ຫື

ຜູປ
ົ ຄອງທູ່ ມ
ູ້ ກ

ມາດຕະຖານ ໃນກລະນເດັກນອ
ື ເຄາະຮາູ້ ຍ/ພະຍານ.
ູ້ ຍ) ຈະຊວ
ູ່ ຍປົກປອ
ູ້ ງສິດ ແລະຜ ົນປະໂຫຍດ ຂອງຜູຖ
ູ້ ກ



ໃຫແ
ູ້ ນໃູ່ ຈວາູ່ ການມເຂົູ້າຮວ
ູ່ ມ

ອາໄສ.

ພ ັດທະນາທາງເລືອກ

ໃນຂະບວນການທາງດາູ້ ນກ ົດໝາຍ
ສາລ ັບຜູຖ
ື ຄາູ້ ມະນຸດ
ູ້ ກ

ຈະບູ່ ຈາເປັນຕອ
ູ ບອ
ູ້ ງອາໄສຢູສ
ູ່ ນ
ູ່ ນພ ັກ

ໃຫເູ້ ຂົູ້າຮວ
ູ່ ມຂະບວນການທາງດາູ້ ນກ ົດໝາຍ

ໂດຍບູ່

ູ້ າດຈະລວມເຖິງ ການໄປເປັນພະຍານກອ
ຈາເປັນຕອ
ື ຄາູ້ ມະນຸດ ກ ັບໄປພະຍານ
ູ້ ງພ ັກຢູໃູ່ ນສູນ. ນອ
ູ່ ນ ຫື ຜູຖ
ູ້ ກ
ໃນຂະບວນການຂອງສານ. ທາງເລືອກດາູ້ ນເຕັ ກໂນໂລຊ ເຊັູ່ ນ: ເປັນພະຍານຜາູ່ ນທາງວດໂອ

ສາມາດຊວ
ູ່ ຍໃຫ ູ້

ູ້ ນ
ຜູຖ
ູ ໃຫຜ
ື ເຄາະຮາູ້ ຍ ທູ່ ບູ່ ໄດຢ
ູ້ ກ
ູ້ ໃູູ່ ນສູນ ສາມາດເຂົູ້າຮວ
ູ່ ມຂະບວນການ ທາງດາູ້ ນກ ົດໝາຍໄດ.ູ້ ສະໜອງຂມ
ູ້ ູູ້
ເຄາະຮາູ້ ຍໄດຮ
ູ້ ັບສະຖານະທາງກ ົດໝາຍໃນການດາລ ົງຊວິດ ແລະ ເຮັດວຽກຢູປ
ູ່ ະເທດປາຍທາງ, ໃນເວລາລຖາູ້
ຂະບວນການທາງດາູ້ ນກ ົດ ໝາຍ.

 ຕອບສະໜອງອິດສະຫະພາບໃນການເຄືູ່ ອນໄຫວ ແລະ ໂອກາດໃນຫານເຮັດວຽກໃນ ເວລາທູ່ ຜູຖ
ື ເຄາະ
ູ້ ກ
ຮາູ້ ຍ/ພະຍານ

ຢູຕ
ູ່ າູ່ ງປະເທດ.

ອະນຸຍາດ

ແລະ

ສະໜ ັບສະໜູນຜູຖ
ື ຄາູ້ ມະນຸດ
ູ້ ກ

ໃຫໄູ້ ດເູ້ ຮັດວຽກໃນເວລາ

ກຽູ່ ວຂອ
ູ້ ງ ໃນຂະບວນການທາງດາູ້ ນກ ົດໝາຍ. ນ ູ້ ຈະສາມາດຊວ
ູ່ ຍໃຫເູ້ ຂົາເຈົາູ້ ສາມາດ ຢູູ່ ແລະ ເຂົູ້າຮວ
ູ່ ມຂນັ ູ້
ຕອນດາູ້ ນທາງກ ົດໝາຍ ແລະເຮັດໃຫເູ້ ຂົາເຈົາູ້ ມລາຍຮ ັບ, ເຊິູ່ ງເປັນການສະໜ ັບສະໜູນໃຫເູ້ ຂົາເຈົາູ້ ໄດກ
ູ້ ັບຄືນບາູ້ ນ
ເກດເມືອງນອນ ແລະ ກ ັບຄືນສູສ
ູ່ ັງຄ ົມໄດໃູ້ ນພາຍຫ ັງ.

 ໃຫແ
ື ຄາູ້ ມະນຸດ ຈະບູ່ ຖືກກ ັກຂ ັງ ຫື ຖືກຈາຄຸກ ໃນເວລາເຂົູ້າຮວ
ູ້ ນໃູ່ ຈວາູ່ ຜູຖ
ູ້ ກ
ູ່ ມ ຂະບວນການທາງດາູ້ ນກ ົດ
ໝາຍ. ຜູຖ
ື ຄາູ້ ມະນຸດ ບູ່ ຄວນຈະຖືກກ ັກຂ ັງ ຫື ຖືກຈາຄຸກ, ໃນເວລາທູ່ ຢູູ່ ໃນຖານະທູ່ ເປັນຜູຖ
ື ເຄາະຮາູ້ ຍ/
ູ້ ກ
ູ້ ກ
ພະຍານ ໃນການດາເນນຄະດຕູ່ ຜູຄ
ື ເຄາະຮາູ້ ຍ/ພະຍານທັງໝ ົ
ູ້ າູ້ ມະນຸດ. ເຮືອນພ ັກທູ່ ເໝາະສ ົມ ຄວນມໄວໃູ້ ຫຜ
ູ້ ຖ
ູູ້ ກ
ດ, ແລະ ມລະດ ັບຄວາມປອດໄພທູ່ ເໝາະສ ົມນາ.

 ພດ
ັ ທະນາຄູມ
ື າລ ັບວິທການເຮັດວຽກກ ັບ ຜູຖ
ື ເຄາະຮາູ້ ຍ/ພະຍານ ແນວໃດ. ເພືູ່ ອເປັນການປູ້ອງກ ັນ ບູ່ ໃຫຜ
ູ່ ສ
ູ້ ກ
ູ້ ູູ້
ູ້
ູ້ ກ ແລະ ໃຫປ
ຖືກເຄາະຮາູ້ ຍ ຖືກສາພາດຫາຍເທືູ່ ອ ຊາແລ
ວ
ັ ູ້ ຕອ
ື ຽູ່ ວ
ູ້ ຊາອ
ູ້ າກຄາຫາຍເທືູ່ ອນນ,
ູ້ ງມການສາູ້ ງຄູມ
ູ່ ກ
ກ ັບ ການເຮັດວຽກ ແລະ ກຽູ່ ວຂອ
ື ເຄາະຮາູ້ ຍ/ພະຍານ ແນວໃດ ໃນຂະບວນການທາງດາູ້ ນກ ົດໝາຍ.
ູ້ ງກ ັບ ຜູຖ
ູ້ ກ
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ູ້ ນ
ພະນ ັກງານສະເພາະ ຄວນຈະຖືກແຕງູ່ ຕງເພືູ່
ູ ຜູຖ
ັ ູ້ ອບລິຫານ ແລະ ໂຄສະນາໃຫຂ
ື ເຄາະຮາູ້ ຍ/ພະຍານ ເພືູ່ ອ
ູ້ ມ
ູ້ ກ
ູ້ ກ ັບພວກເຂົາເຈົາ.
ໃຫແ
ູ້ ນໃູ່ ຈວາູ່ ຈະບູ່ ມການສາພາດທູ່ ບູ່ ຈາເປັນ ເກດຂນ
ູ້ ນ
ູ້ ນ
 ຕອ
ູ ໃຫ ູ້ ຜູຖ
ູ ຢາູ່ ງ
ື ເຄາະຮາູ້ ຍ/ພະຍານ. ຜູຖ
ື ຄາູ້ ມະນຸດຜູທ
ູ້ ງແຈງຂ
ູ້ ມ
ູ້ ກ
ູ້ ກ
ູ້ ູ່ ເປັນເຄາະຮາູ້ ຍ/ພະຍານຄວນຮ ັບຂມ
ຄ ົບຖວ
ູ້ ນ ແລະຖືກຕອ
ູ້ ງກຽູ່ ວກ ັບສະຖານະ ແລະຄວາມຄືບໜາູ້ ຂອງຄະດ ຕູ່ ກ ັບຜູຄ
ູ້ າູ້ ມະນຸດ ຕະຫອດໄລຍະເວລາ
ູ້ ສຸດ.
– ຈາກການສືບສວນສອບສວນ ຈ ົນເຖິງຄະດສິນ

 ພ ັດທະນາ ລະບ ົບປອ
ູ້ ງກ ັນພະຍານ ແລະ ເຮັດໃຫພ
ູ້ ະຍານ ມຄວາມປອດໄພ. ບ ັນຫາຄວາມປອດໄພ ແລະ
ການຮ ັກສາຄວາມປອດໄພທູ່ ກຽູ່ ວຂອ
ື ເຄາະຮາູ້ ຍ/ພະຍານທູ່ ມສວ
ູ້ ງ ກ ັບ ຜູຖ
ູ້ ກ
ູ່ ນຮວ
ູ່ ມໃນຂະບວນການທາງດາູ້ ນກ ົດ
ໝາຍ. ສະເໜໂຄງການປົກປອ
ື ຄາູ້ ມະນຸດ ຜູທ
ູ້ ງພະຍານ ຫື ມາດຕະຖານດາູ້ ນຄວາມປອດໄພອືູ່ ນໆ ແກຜ
ູ່ ຖ
ູູ້ ກ
ູ້ ູ່ ປະ
ເຊນໜາູ້ ກ ັບຄວາມສຽູ່ ງດາູ້ ນຄວາມປອດໄພ ຍອ
ູ້ ນການເຂົູ້າຮວ
ູ່ ມຂະບວນການທາງດາູ້ ນກ ົດໝາຍ ໃນຖານະ ຜູູ້
ຖືກເຄາະຮາູ້ ຍ/ພະຍານ. ຄາດຄະເນຄວາມສຽູ່ ງ ເວລາຍາວ ແລະ ສນໃຫ
ກ
ັ ູ້
ື ເຄາະຮາູ້ ຍ/ພະຍານ.
ູ້ ັບຜູຖ
ູ້ ກ

 ບ ັນຫາຄວາມຊ ັກຊາູ້ ໃນການສະໜອງຄາູ່ ຊ ົດເຊຍ. ພ ັດທະນາລະບ ົບ ເພືູ່ ອຮ ັບປະກ ັນການຈາຍຄ
າູ່ ຊ ົດເຊຍ
ູ່
ໃຫໄູ້ ດຕ
ື ເຄາະຮາູ້ ຍ, , ລວມທັງເວລາທູ່ ເຂົາເຈົາູ້ ກ ັບຄືນປະເທດຂອງເຂົາ.
ູ້ າມເວລາ ເພືູ່ ອໃຫຜ
ູ້ ຖ
ູູ້ ກ

 ພ ັດທະນາກອງທນ ເພືູ່ ອໃຫກ
ື ເຄາະຮາູ້ ຍ/ພະຍານໃນທາງດາູ້ ນກ ົດໝາຍ. ສະໜອງ
ູ້ ານສະໜ ັບສະໜູນ ຜູຖ
ູ້ ກ
ກອງທນເພືູ່ ອໃນການສະໜ ັບສະໜູນ

ຜູຖ
ື ເຄາະຮາູ້ ຍ
ູ້ ກ

ໃນການເຂົູ້າຮວ
ູ່ ມຂະບວນການທາງດາູ້ ນກ ົດໝາຍຕາູ່ ງໆ

(ເຊັູ່ ນ: ສະໜອງບອ
ູ່ ນຢູ,ູ່ ອາຫານ, ເບິູ່ ງແຍງລູກ ແລະ ການເສຍໂອກາດໃນການຫາລາຍໄດ)ູ້ , ເພືູ່ ອຊວ
ູ່ ຍສະໜ ັບ
ສະໜູນເຂົາເຈົາູ້ (ໃຫສ
ູ້ ະໜ ັກໃຈ) ເຂົູ້າຮວ
ູ່ ມທຸກຂະບວນການ.

 ບ ັນຫາສິູ່ງກດຂວາງ ທາງດາູ້ ນພາສາ. ສະໜອງນາຍພາສາແປ ແລະ ໃຫກ
ູ້ ານບລິການ ການແປພາສາ ໃນ
ທຸກກອງປະຊຸມ ທູ່ ມຜູຖ
ື ເຄາະຮາູ້ ຍເຂົູ້າ ຮວ
ື ເຄາະຮາູ້ ຍ/ພະຍານ ລວມເຖິງ ໃນເວລາເຂົູ້າ
ູ້ ກ
ູ່ ມໃນຖານະເປັນຜູຖ
ູ້ ກ
ູ້ ນ
ຮວ
ູ ທັງໝ ົດ ທູ່ ສະໜອງໃຫກ
ື ຄາູ້ ມະນຸດ ເຂົູ້າໃຈຂມ
ູ່ ມຂະບວນການທາງດາູ້ ນກ ົດໝາຍ. ໃຫແ
ູ້ ນໃູ່ ຈວາູ່ ຜູຖ
ູ້ ກ
ູ້ ຽູ່ ວກ ັບ
ທາງດາູ້ ນກ ົດໝາຍ ໃນການຮອ
ູ້ ງຟອ
ູ້ ງຜູຄ
ູ້ າູ້ ມະນຸດ ແລະສິດທທູ່ ຈະຖອນຕ ົວ ອອກຈາກການເຂົູ້າຮວ
ູ່ ມ. ຕອ
ູ້ ງໃຫ ູ້
ແນໃູ່ ຈວາູ່ ຜູແ
ູ້ ປພາສາຖືກຝກອ ົບຮ ົມມາ, ເຂົູ້າໃຈຄວາມອອ
ູ່ ນໄຫວຂອງ ຜູເູ້ ຄາະຮາູ້ ຍ, ເຂົູ້າໃຈທາມະຊາດ ຂອງ
ູ້ ກ ັບຜູຖ
ຜູຖ
ື ຄາູ້ ມະນຸດ ແລະ ບູ່ ໃຫສ
ື ເຄາະຮາູ້ ຍ (ເຊັູ່ ນ ບູ່ ເຂົູ້າຂາູ້ ງ ຫື ບູ່ ໃຫລ
ູ້ ກ
ູ້ າູ້ ງຄວາມສຽູ່ ງ ໃຫເູ້ ກດຂນ
ູ້ ກ
ູ້ າອຽງ).

ເອົ າໃຈໃສພ
ູ່ ິເສດໃນກລະນເດັກນອ
ູ້ ຍ


ໃຫແ
ູ້ ນໃູ່ ຈວາູ່ ຜ ົນປະໂຫຍດທູ່ ສຸດຂອງເດັກນອ
ູ້ ຍ

ໄດຖ
ື ເອົ າໃຈໃສ ູ່
ູ້ ກ

ໃນຂະບວນການທາງດາູ້ ນກ ົດໝາຍ.

ອານາດການປົກຄອງທູ່ ກຽູ່ ວຂອ
ົ ຕອ
ູ້ ງ ແລະ ພະນ ັກງານທູ່ ກຽູ່ ວຂອ
ູ້ ງທັງໝດ
ູ້ ງຖືເອົ າຜ ົນປະໂຫຍດ ຂອງເດັກນອ
ູ້ ຍ
ແຕລ
ູ່ ະຄ ົນ

ໃນການການ ົດວາູ່

ເດັກນອ
ື ເຄາະຮາູ້ ຍຄ ົນໜູ່ ງ
ູ້ ຍຜູຖ
ູ້ ກ

ຄວນຈະກຽູ່ ວຂອ
ູ້ ງ

ເດັກນອ
ູ້ ຍມສິດຖືກປົກປອ
ູ້ ງໃນຊວ
ູ່ ງໄລຍະຂອງການດາເນນຄະດອາຍາ.
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ໃນຄະດອາຍາທຸກຂນ.
ັ ູ້

ໃນກລະນທູ່ ເດັກນອ
ູ້ ຍຢູຄ
ູ່ ົນດຽວ,

ຜູູ້

ປົກຄອງ ທູ່ ມຄຸນນະພາບ ຄວນຈະຖືກແຕງູ່ ຕງັ ູ້ ເພືູ່ ອໃຫແ
ູ້ ນໃູ່ ຈວາູ່ ທຸກການຕ ັດສິນໃຈ (ເຊັູ່ ນ: ການກຽູ່ ວຂອ
ູ້ ງກ ັບ
ຂະບວນການ ທາງດາູ້ ນກ ົດໝາຍ) ຕອ
ຜ
ູ້ ງແມນພາຍໃຕ
ູ່
ູ້ ົນປະໂຫຍດສູງສຸດຂອງເດັກນອ
ູ້ ຍແມນ
ູ່ ໃຫຖ
ູ້ ເື ປັນສິູ່ ງທາ
ອິດ ທູ່ ຕອ
ື ພິຈາລະນາ, ເຊິູ່ ງ ລວມເອົ າທັງຄວາມຄິດເຫັ ນ ແລະ ທາງເລືອກຕາູ່ ງໆ ທູ່ ເຂົາເຈົາູ້ ຕອ
ູ້ ງໄດຖ
ູ້ ກ
ູ້ ງການ
ໄດຖ
ື ພິຈາລະນາໃນການຕ ັດສິນໃຈທັງໝດ
ົ ແລະ ຕອ
ູ້ ກ
ູ້ ງໄດໃູ້ ຫຄ
ູ້ າປກສາ ແລະ ຄາແນະນາ ກ ັບເດັກນອ
ູ້ ຍ.

 ສະໜອງການເປັນຕ ົວແທນ ໃຫແ
ູ້ ກເູ່ ດັກນອ
ູ້ ຍທູ່ ຖືກເຄາະຮາູ້ ຍ/ພະຍານ ໃນຂະບວນການທາງດາູ້ ນກ ົດໝາຍ.
ໃຫແ
ູ້ ນໃູ່ ຈວາູ່ ເດັກນອ
ູ້ ຍທູ່ ຖືກເຄາະຮາູ້ ຍ/ພະຍານ ທຸກຄ ົນ ສາມາດ ເຂົູ້າເຖິງຕ ົວແທນ ໃນຂະບວນການ ທາງ
ດາູ້ ນກ ົດ ໝາຍ ເພືູ່ ອຮ ັບປະກ ັນສິດ ແລະຜ ົນປະໂຫຍດສູງສຸດ ຖືກປົກປູ້ອງ. ຕ ົວແທນທາງດາູ້ ນກ ົດໝາຍນ ູ້ ຄວນ
ຈະມຄວາມສາມາດໃນການເປັນຕ ົວແທນ ໃຫແ
ູ້ ກເູ່ ດັກນອ
ູ້ ຍ, ມຄວາມລະອຽດອອ
ູ່ ນ ດາູ້ ນບ ົດບາດຍິງຊາຍ ແລະ
ມຄວາມເຂົູ້າໃຈ ແລະ ຮ ັບຮູສ
ູ້ ະພາບ ແລະ ຮູບແບບຂອງການຖືກຂູດຮດ ຂອງເດັກແຕລ
ູ່ ະຄ ົນ.
ູ່ ເປັນມິດກ ັບເດັກ ໃນທຸກໄລຍະຂອງຂະບວນການທາງດາູ້ ນກ ົດໝາຍ. ຈ ັດຕງຂະບວນການ
 ດາເນນຂນຕອນທ
ັ ູ້
ັ ູ້
ພິເສດສາລ ັບເດັກນອ
ູ້ ຍທູ່ ຖືກເຄາະຮາູ້ ຍ/ພະຍານ ໃນສະຖານຕາຫວດ ແລະ ຢູໃູ່ ນສານ – ເຊັູ່ ນ: ສະໜອງການ
ສະໜ ັບສະໜູນ ເພືູ່ ອກະກຽມໃຫປ
ູ້ າກຄາຢູໃູ່ ນສານ,

ສະໜ ັບສະໜູນ ຜູຖ
ື ເຄາະຮາູ້ ຍ/ພະຍານ, ມການໃຫຄ
ູ້ ກ
ູ້ າ

ປກສາທາງດາູ້ ນຈິດຕະວິທະຍາ ພາຍຫ ັງເຂົູ້າໃຫປ
ູ້ າກຄາ ແລະ ມການກະກຽມພິເສດ (ຕ ົວຢາູ່ ງ: ສານປິ ດ ຫື
ູ້ ນຫ ັກຖານ).
ການອ ັດວດໂອເພືູ່ ອຢັງຢື

 ພິຈາລະນາ ແລະ ແກໄູ້ ຂສະພາບທູ່ ຫູ່ ແຫມ ຂອງເດັກນອ
ູ້ ຍທູ່ ຖືກເຄາະຮາູ້ ຍ/ພະຍານ. ເດັກນອ
ູ້ ຍທູ່ ເປັນ
ູ່ ົ ຂູ ູ່ ຈາກຜູຄ
ພະຍານ ອາດຈະປະສ ົບກ ັບ ຄວາມສຽູ່ ງທູ່ ຮາູ້ ຍແຮງ ຈາກການຖືກຄຸກຄາມ ແລະຖືກຂມ
ູ້ າູ້ ມະນຸດ ໃນ
ການມສວ
ູ່ ນຮວ
ູ່ ມໃນການດາເນນຄະດ ທາງດາູ້ ນກ ົດໝາຍ ສາມາດສາູ້ ງຄວາມເຈັບປວດ ໃຫແ
ູ້ ກເູ່ ດັກນອ
ູ້ ຍທູ່ ເປັນຜູູ້
ຖືກເຄາະຮາູ້ ຍ, ເຊິູ່ ງອາດຈະບູ່ ເຂົູ້າໃຈຂະບວນການດາູ້ ນກ ົດໝາຍ ຫື ຈະຖືກຖາມເພືູ່ ອໃຫກ
ູ້ ານຍິນຍອມ.

 ຕອ
ູ້ ງໃຫແ
ູ້ ນໃູ່ ຈວາູ່ ເດັກນອ
ູ້ ຍສາມາດເຂົູ້າເຖິງ ແລະສືູ່ ສານ ກ ັບຄອບຄ ົວຂອງເຂົາເຈົາູ້ ໄດ.ູ້ ຕອ
ູ້ ງໃຫແ
ູ້ ນໃູ່ ຈວາູ່
ເດັກນອ
ູ້ ຍສາມາດຕິດຕູ່ ສືູ່ ສານ ກ ັບຄອບຄ ົວຂອງເຂົາເຈົາູ້ ໃນເວລາທູ່ ເໝາະສ ົມ, ຖາູ້ ມການຕ ັດສິນໃຈວາູ່ ເປັນສິູ່ ງ
ທູ່ ດທູ່ ສຸດ ສາລ ັບເຂົາເຈົາູ້ ແລວ
ູ້ ໃນການມສວ
ູ່ ນຮວ
ູ່ ມໃນຂະບວນການດາເນນຄະດ. ຄວນຊອກທາງເລືອກຮວ
ູ່ ມກ ັນ
ຂອງສະມາຊິກຄອບຄ ົວໃນລະຫວາູ່ ງການດາເນນຕາມຂນຕອນການດ
າເນນຄະດ.
ັ ູ້


 ຕອ
ູ້ ງໃຫແ
ູ້ ນໃູ່ ຈວາູ່ ມການເບິູ່ ງແຍງ ແລະ ພ ັດປຽູ່ ນກ ັນທູ່ ເໝາະສ ົມ ໃນຂະບວນການທາງດາູ້ ນກ ົດໝາຍ. ໃຫ ູ້
ແນໃູ່ ຈວາູ່ ເດັກນອ
ູ້ ຍທູ່ ຖືກຄາູ້ ມະນຸດ ໄດຮ
ູ້ ັບການເບິູ່ງແຍງດູແລທູ່ ເໝາະສ ົມ ແລະ ມການພ ັດປູ່ຽນກ ັນ ໃນເວລາທູ່
ເຂົາເຈົາູ້ ມສວ
ູ່ ນຮວ
ູ່ ມໃນຂະບວນການດາເນນຄະດທາງກ ົດໝາຍ

ລວມທັງຜູຖ
ື ເຄາະຮາູ້ ຍ/ພະຍານ
ູ້ ກ

ການດາເນນຄະດທາງອາຍາ ແລະ ບູ່ ໃຫມ
ູ້ ການກ ັກຂ ັງ ໃນທຸກເງືູ່ ອນໄຂ.

ນະໂຍບາຍ/ການເຜຍແຜນ
ູ່ ະໂຍບາຍ
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ໃນຂະບວນ



ເພູ່ ມຄວາມພະຍາຍາມໃຫໄູ້ ດເູ້ ງິນຄາູ່ ຊ ົດເຊຍ.

ການໄດກ
ູ້ ັບຄືນບາູ້ ນເກດເມືອງນອນ

ສະໜ ັບສະໜູນ

ພອ
ູ້ ມເງິນຄາູ່ ຊ ົດເຊຍ

ເພືູ່ ອເຮັດໃຫມ
າູ່ ຊ ົດເຊຍທັນທ.
ູ້ ການຈາຍຄ
ູ່

ແມນບຸ
ູ່ ລິມະສິດທາອິດ

ທູ່ ຜູຄ
ູ້ າູ້ ມະນຸດຫາຍຄ ົນ

ຕອ
ອ ຫກ (ຫື ຫຸ ດຜອ
ື ການ ົດວາູ່ ແມນເພືູ່
ູ້ ງການ, ແລະໃນບາງກລະນ, ໄດຖ
ູ້ ກ
ູ່
ູ່ ນ) ການຈາແນກ ແລະ ລຸດຜອ
ູ່ ນ
ຄວາມອ ັບອາຍ ຈາກການຖືກຄາູ້ ມະນຸດ/ການເຄືູ່ ອນຍາູ້ ຍ ທູ່ ບູ່ ປະສ ົບຜ ົນສາເລັ ດ.
ູ້ ຕູ່ ກລະນຖືກຄາູ້ ມະນຸດ. ສາູ້ ງທຸກເງືູ່ ອນໄຂໃຫໄູ້ ດຫ
 ເຮັດໃຫຂ
ູ້ ະບວນການທາງກ ົດໝາຍໄວຂນ
ູ້ າຍທູ່ ສຸດ ສາລ ັບ
ກລະນ ດາເນນຄະດຕູ່ ຜູຄ
ູ້ າູ້ ມະນຸດ ຄວນເຮັດໃຫໄູ້ ວ ແລະຫກລຽູ້ ງຄວາມລາູ້ ຊາູ້ ທູ່ ບູ່ ຈາເປັນ ເພືູ່ ອບ ັນເທົ າຄວາມ
ູ້ ກ ັບຜູຖ
ູ້
ລາບາກທູ່ ເກດຂນ
ື ເຄາະຮາູ້ ຍ/ພະຍານ ຜູທ
ູ້ ກ
ູ້ ູ່ ບູ່ ສາມາດ ກາູ້ ວເດນໄປໄດເູ້ ພືູ່ ອໃຊຊ
ູ້ ວິດ ຈ ົນກວາູ່ ຄະດສນ
ສຸດ. ຜູພ
ູ້ ິພາກສາ ແລະ ພະນ ັກງານ ຄວນຈະພິຈາລະນາ ເຖິງຜ ົນກະທົບ ຂອງໄລຍະເວລາຂອງຂະບວນການ
ທາງດາູ້ ນກ ົດໝາຍ ຂອງຜູຄ
ູ້ າູ້ ມະນຸດ ແລະ ຄວນຈະໄດຮ
ູ້ ັບການພິຈາລະນາຕາມຄວາມເໝາະສ ົມ.

 ຝກອ ົບຮ ົມ ດາູ້ ນຄວາມລະອຽດອອ
ູ່ ນ ໃຫແ
ູ້ ກພ
ູ່ ະນ ັກງານສານ ແລະ ເຈົາູ້ ໜາູ້ ທູ່ ບ ັງຄ ັບກ ົດໝາຍ ໃນການເຮັດ
ວຽກກ ັບຜູຖ
ື ຄາູ້ ມະນຸດ. ຝກອ ົບຮ ົມ ໃຫພ
ູ້ ກ
ູ້ ະນ ັກງານບ ັງຄ ັບໃຊກ
ູ້ ົດໝາຍ ແລະ ເຈົາູ້ ໜາູ້ ທູ່ ຜູທ
ູ້ ູ່ ຈະໄດພ
ູ້ ົວພ ັນກ ັບຜູູ້
ຖືກຄາູ້ ມະນຸດ

ໃນເວລາດາເນນຂະບວນການທາງດາູ້ ນກ ົດໝາຍ

ກຽູ່ ວກ ັບຜ ົນກະທົບໃນການໃຊຄ
ູ້ ວາມຮຸນແຮງ

ແລະ ການບາດເຈັບ ເພືູ່ ອໃຫແ
ື ຄາູ້ ມະນຸດ ແລະ ລຸດຜອ
ູ້ ນໃູ່ ຈວາູ່ ເຂົາເຈົາູ້ ຈະບູ່ ທາລຸນຜູຖ
ູ້ ກ
ູ່ ນຄວາມກ ົດດ ັນ ແລະ
ຄວາມອິດເມືູ່ ອຍ

ຂອງຜູຖ
ື ເຄາະຮາູ້ ຍ ໃນການເຂົູ້າຮວ
ູ້ ກ
ູ່ ມກ ັບຂະບວນການທາງດາູ້ ນກ ົດໝາຍ. ວິທການສະເພາະ

ຈະຕອ
ູ້ ງໄດຮ
ູ້ ັບການພ ັດທະນາ ສາລ ັບເດັກນອ
ູ້ ຍທູ່ ຖືກເຄາະຮາູ້ ຍ/ພະຍານ ແລະ ລວມທັງ ເຈົາູ້ ໜາູ້ ທູ່ ບ ັງຄ ັບໃຊກ
ູ້ ົດ
ໝາຍ ແລະ ພະນ ັກງານ ຈະຕອ
ູ້ ງໄດຮ
ູ້ ັບການຝກອ ົບຮ ົມ ແລະ ມຄວາມລະອຽດອອ
ູ່ ນ ໃນການເຮັດວຽກກ ັບ
ເດັກນອ
ູ້ ຍ.
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ຂອບເຂດການບລິການທ

#

8.

ການປະເມນຄວາມປອດໄພ

ແລະການ

ຮ ັກສາຄວາມປອດໄພ.
ູ້
ສອ
ວ
ື ເຄາະຮາູ້ ຍກຽູ່ ວກ ັບຄວາມປອດໄພ ແລະການ
ູ້ ງຄວາມໜັນໃຈໃຫ
ູ້ າູ່ ຜູຖ
ູ້ ກ
ຮ ັກສາຄວາມປອດໄພ.
ຄວາມຈາເປັນ ທາງດາູ້ ນຄວາມປອດໄພ ແລະການຮ ັກສາຄວາມປອດໄພ
ການມສະພາບແວດລອ
ູ້ ມທູ່ ປອດໄພ ແລະການຮ ັກສາຄວາມປອດໄພ ແມນສ
ູ່ າຄ ັນສາລ ັບການຟືູ້ ນຟູ ແລະ ເປັນ
ການກ ັບຄືນສູສ
ື ຄາູ້ ມະນຸດ. ສິດທິດາູ້ ນຄວາມປອດໄພ ແມນຮ
ູ່ ັງຄ ົມ ຂອງຜູຖ
ູ້ ກ
ູ່ ັບປະກ ັນ ໃນກ ົດໝາຍສິດທິມະນຸດ
ສາກ ົນ.45 ຜູຖ
ື ຄາູ້ ມະນຸດ ປະເຊນໜາູ້ ກ ັບບ ັນຫາຕ ົວຈິງທາງດາູ້ ນຄວາມປອດໄພ ແລະການຮ ັກສາຄວາມປອດໄພ
ູ້ ກ
ພາຍຫ ັງ ມປະສ ົບການດາູ້ ນການຖືກຄາູ້ ມະນຸດຂອງພວກເຂົາ. ໃນຫາຍກລະນ, ຜູຖ
ື ຄາູ້ ມະນຸດປະເຊນໜາູ້ ກ ັບ
ູ້ ກ
ຄວາມສຽູ່ ງ ດາູ້ ນຄວາມປອດໄພ ກຽູ່ ວກ ັບຮາູ່ ງກາຍ ແລະ ຄວາມເປັນຢູຂ
ູ່ ອງເຂົາເຈົາູ້ , ລວມທັງການກຽູ່ ວພ ັວ
ູ່ ົ ຂູ ູ່
ການຖືກຄຸກຄາມຂມ

ຫື

ຄວາມຮຸນແຮງໂດຍບຸກຄ ົນ

ທູ່ ກຽູ່ ວຂອ
ູ້ ງກ ັບການຖືກຄາູ້ ມະນຸດ

ຂອງເຂົາເຈົາູ້

ຫື

ຄອບຄ ົວຂອງເຂ ົາເຈົາູ້ ຫື ຜູທ
ື ຄາູ້ ມະນຸດປະເຊນໜາູ້ ກ ັບ ບ ັນຫາ
ູ້ ູ່ ໃຫກ
ູ້ ານຮວ
ູ່ ມມືກ ັບເຂົາເຈົາູ້ . ມຫາຍກລະນ, ຜູຖ
ູ້ ກ
ດາູ້ ນຄວາມປອດໄພ ແລະການຮ ັກສາຄວາມປອດໄພ ໃນສະພາບແວດລອ
ູ້ ມ ຂອງເຂົາເຈົາູ້ ເອງ –
ຄອບຄ ົວ ແລະ ໃນທອ
ູ້ ງຖິູ່ ນຂອງເຂົາເຈົາູ້ .

ພາຍໃນ

ູ່ ົ ຂູ ູ່ ຫື
ຍ ັງມອກຫາຍກລະນ, ຜູຖ
ື ຄາູ້ ມະນຸດ ບູ່ ຖືກຄວາມຮຸນແຮງຂມ
ູ້ ກ

ູ້ ຄືກ ັນ, ເຊິູ່ ງເປັນສາຍເຫດເຮັດໃຫເູ້ ຂົາເຈົາູ້ ມຄວາມກ ັງວ ົນ
ທາຮາູ້ ຍຮາູ່ ງກາຍ ແຕ ູ່ ຮູສ
ູ້ ກຢາູ້ ນວາູ່ ມ ັນຈະເກດຂນ
ແລະ ຢາູ້ ນກ ົວຕູ່ ຜູຄ
ູ້ າູ້ ມະນຸດ ແລະ ຄອບຄ ົວຂອງຜູຄ
ູ້ າູ້ ມະນຸດ.
ູ່ ົ ຂູກ
ມບາງກລະນ, ລະດ ັບບ ັນຫາຕ ົວຈິງ ແລະຄວາມເປັນໄປໄດຂ
ູ້ ອງຄວາມປອດໄພ ແລະການຂມ
ູ່ ານຮ ັກສາຄວາມ
ູ້ (ບາງເທືູ່ ອອາດຫາຍ) ຂອງບ ັນຫາດາູ້ ນຄວາມປອດໄພ ແລະ
ປອດໄພ ບູ່ ຈະແຈງ.
ູ້ ໃນຂະນະທູ່ ມຫາຍອ ັນເກດຂນ
ູ້ ກ ັບທຸກກລະນ. ຜູຖ
ການຮ ັກສາຄວາມປອດໄພ ສາລ ັບຜູຖ
ື ຄາູ້ ມະນຸດ, ແຕກ
ື ຄາູ້ ມະນຸດຫາຍຄ ົນ ກ ັບ
ູ້ ກ
ູ່ ູ່ ບູ່ ເກດຂນ
ູ້ ກ
ຄືນບາູ້ ນເກດເມືອງນອນ ເພືູ່ ອໄປຫາຄອບຄ ົວ ແລະ ທອ
ູ້ ງຖິູ່ ນ ກູ່ ໄດລ
ູ້ າຍງານວາູ່ ເຂົາເຈົາູ້ ບູ່ ມບ ັນຫາດາູ້ ນນເູ້ ລຍ.
ບ ັນຫາຂາູ້ ງເຖິງ

ຈາເປັນຕອ
ູ້ ງໄດປ
ູ້ ະເມນຄວາມສຽູ່ ງ

ເຊິູ່ ງເປັນສວ
ູ່ ນໜູ່ ງ

ຂອງຂະບວນການກ ັບບາູ້ ນເກດເມືອງ

ນອນ ແລະ ການກ ັບຄືນສູສ
ື ເຄາະຮາູ້ ຍຈະປະເຊນໜາູ້ ກ ັບຄວາມສຽູ່ ງ
ູ່ ັງຄ ົມ. ບູ່ ວາູ່ ຜູຖ
ູ້ ກ

(ໂດຍຜູຄ
ູ້ າູ້ ມະນຸດ ຢູໃູ່ ນ

ທອ
ົ ທຸກບ ັນຫາ ຂອງຄວາມສຽູ່ ງທັງໝ ົ
ູ້ ງຖິູ່ ນ ຫື ຈາກສະມາຊິກຄອບຄ ົວ ຂອງເຂົາເຈົາູ້ ກູ່ ຕາມ) ຄວນຈະນ ັບເອົ າໝດ
ດເຫູ່ ົ ານ ູ້ ເຂົູ້າໃສກ
ູ່ ານອອກແບບແຜນວຽກ ຂອງການກ ັບຄືນສູສ
ູ່ ັງຄ ົມ. ສິູ່ ງສາຄ ັນອກອ ັນໜູ່ ງທູ່ ເທົ າທຽບກ ັນ ແມນ
ູ່
ບູ່ ໃຫຄ
ູ້ າດເດົາວາູ່ ບ ັນຫາຄວາມສຽູ່ ງເຫູ່ ົ ານ ູ້ ອາດຈະນາໄປສູຄ
ູ່ ວາມອິດເມືູ່ ອຍ, ຄວາມຢາູ້ ນກ ົວ ແລະ ຄວາມກ ົດດ ັນ
ູ່ງົ ຜ ົນກະທົບທາງລ ົບຕູ່ ຜ ົນໄດຮ
ຂອງຜູຖ
ື ຄາູ້ ມະນຸດ, ເພາະມນຈະສ
ັ
ູ້ ກ
ູ້ ັບຂອງການກ ັບຄືນສູສ
ູ່ ັງຄ ົມ. ຄວາມສຽູ່ ງຂອງ

45

“ທຸກຄ ົນມສິດໃນການມຊວິດ, ເສລພາບ ແລະຄວາມປອດໄພຂອງບຸກຄ ົນ”. ອ ົງການສະຫະປະຊາຊາດ (1948) ຖະແຫງການສາກ ົນ

ກຽູ່ ວກ ັບສິດທິມະນຸດ, ມາດຕາ 3.
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ຜູຖ
ື ຄາູ້ ມະນຸດ ຄວນຈະຖືກປະເມນເປັນໄລຍະໆ ຕະຫອດ ເພືູ່ ອໃຫແ
ື ຄາູ້ ມະນຸດໄດຮ
ູ້ ກ
ູ້ ນໃູ່ ຈວາູ່ ຜູຖ
ູ້ ກ
ູ້ ັບຄວາມປອດ
ູ່ ົ ຂູຈ
ໄພ ກ ັບສະພາບແວດລອ
ົ ໃນເວລາເຂົາເຈົາູ້ ກ ັບຄືນສູສ
ູ້ ມທັງໝດ
ູ່ ັງຄ ົມ, ບູ່ ຖືກຂມ
ູ່ າກຜູຄ
ູ້ າູ້ ມະນຸດ ຫື ຄ ົນອືູ່ນໆ
ທູ່ ຢູໃູ່ ນທອ
ູ້ ງຖິູ່ ນ ແລະ ຮູສ
ູ້ ກປອດໄພ ໃນການດາເນນຊວິດໃນອະນາຄ ົດຂອງເຂົາເຈົາູ້ .
ູ້ ວນເອົ າໃຈໃສສ
*ຂຄ
ູ່ າລ ັບກລະນເດັກນອ
ູ້ ຍ.

ການສະໜອງຄວາມປອດໄພ

ແລະ

ການຮ ັກສາຄວາມປອດໄພ

ສາລ ັບເດັກນອ
ອ
ູ້ ຍ ແລະ ຊາວໜຸມ
ູ່ ທູ່ ຖືກຄາູ້ ມະນຸດ ແມນຮຽກຮ
ູ່
ູ້ ງໃຫມ
ູ້ ການເອົ າໃຈໃສເູ່ ປັນພິເສດ ແລະ ຈະຕອ
ູ້ ງ
ເປັນໜູ່ ງໃນອ ົງປະກອບທູ່ ສາຄ ັນໃນການປະເມນ ໃນມາດຖານ BID ເພືູ່ ອການ ົດໄລຍະຂອງການແກໄູ້ ຂບ ັນຫາ
ູ້ ວມທັງການຂາດເຂນ)
ສາລ ັບເດັກນອ
ູ້ ຍທູ່ ກຽູ່ ວຂອ
ູ້ ງ. ຍອ
ູ້ ນອາຍຸ (ໃນນລ

ສະຖານະທາງດາູ້ ນກ ົດໝາຍ, ຜູຖ
ື ຄາູ້
ູ້ ກ

ມະນຸດທູ່ ເປັນເດັກນອ
ູ້ ຍ ແມນຜູ
ູ່ ທ
ູ້ ູ່ ມຄວາມອອ
ູ່ ນແອພິເສດ ແລະ ຈະຕອ
ູ້ ງໄດຮ
ູ້ ັບການພິຈາລະນາພິເສດ, ລວມທັງ
ມຜູໃູ້ ຫຍທ
ູ່ ູ່ ສາມາດຮ ັບຜິດຊອບເຂົາເຈົາູ້ ໄດ ູ້
ຂອງເຂົາເຈົາູ້ .

ໃນບາງກລະນ,

(ເຊັູ່ ນ:

ສະມາຊິກຄອບຄ ົວ)

ການສູ່ງົ ເດັກນອ
ູ້ ຍກ ັບຄືນຫາຄອບຄ ົວ

ໃນຄວາມຊ ັບຊອ
ູ້ ນໃນການຄາູ້ ມະນຸດ
ຂອງເຂົາເຈົາູ້

ອາດຈະເປັນການເພູ່ ມ

ຄວາມສຽູ່ ງດາູ້ ນຄວາມປອດໄພຂອງເຂົາເຈົາ. ເດັກນອ
ູ້ ຍທູ່ ຖືກຄາູ້ ມະນຸດ ອາດຈະປະເຊນໜາູ້ ກ ັບຄວາມສຽູ່ ງ ບູ່
ພຽງແຕ ູ່ ຈາກຜູຄ
ູ້ າູ້ ມະນຸດ, ແຕຈ
ູ່ າກຄອບຄ ົວ, ຈາກທອ
ູ້ ງຖິູ່ ນຂອງເຂົາເຈົາູ້ ເອງ, ຈາກເຈົາູ້ ໜາູ້ ທູ່ ຕາຫວດ ແລະ
ແມນແຕ
ັ ູ້ ຖາູ້ ບ ັນຫາຕາູ່ ງໆເຫູ່ ົ ານ ູ້ ບູ່ ໄດເູ້ ກດຈາກສະມາຊິກຄອບຄ ົວ
ູ່
ູ່ ຈາກ ຜູສ
ູ້ ະໜອງການບລິການໃນເວລານນ.
ຂອງເຂົາເຈົາູ້ , ທາງເລືອກໃນການກ ັບຄືນຫາຄອບຄ ົວ ຄວນຈະຖືກພິຈາລະນາ ແລະ ດາເນນການພາຍໃຕແ
ູ້ ຜນ
ງານ ສູ່ງົ ກ ັບຄືນຫາຄອບຄ ົວ. ກ ົດໝາຍສິດທິມະນຸດສາກ ົນ ຮຽກຮອ
ູ້ ງໃຫມ
ູ້ ຄວາມແນໃູ່ ຈວາູ່ ສະຖານະ ແລະສິດ
ຂອງເດັກນອ
ູ້ ຍທຸກຄ ົນ ຈະຖືກປົກປູ້ອງ ເພືູ່ ອຕາູ້ ນຕູ່ ທຸກການກະທາ ທູ່ ຖືກປະລະ, ຖືກລະເມນ, ຖືກຄວາມຮຸນ
ແຮງ ແລະ ຖືກຂູດຮດ.46
ໃນກລະນທູ່ ເດັກນອ
ູ້ ຍຖືກຄາູ້ ມະນຸດແຍກ,
ຊວ
ູ່ ຍເຫືອ

ແບບພິເສດ

ຈາເປັນຕອ
ູ້ ງໄດສ
ູ້ ະໜອງ

ເພືູ່ ອໃຫເູ້ ດັກນອ
ູ້ ຍມຄວາມປອດໄພ

ເດັກນອ
ູ້ ຍຍິງກາປູເຈຍຄ ົນໜູ່ ງ,
ອາໄສໃນໂຄງການຢູໃູ່ ນກາປູເຈຍ
ໂຄງການ

ພາກລ ັດ

ໃນການກ ັບຄືນໄປຫາຄອບຄ ົວ

ຖືກຄາູ້ ມະນຸດໃຫຂ
ູ້ ທານຢູປ
ູ່ ະເທດໄທ,
ແລະ

ແລະ

ການ

ຂອງເຂົາເຈົາູ້ .47

ລາວໄດຖ
ື ຊວ
ູ້ ກ
ູ່ ຍເຫືອ

ພາຍຫ ັງກ ັບຄືນບາູ້ ນເກດເມືອງນອນ.

ຍອ
ູ້ ນລາວຈະໄດຮ
ູ້ ຽນໜ ັງສ

ການປົກປູ້ອງ

ໃຫມ
ູ້ ບອ
ູ່ ນພ ັກ

ລາວດໃຈທູ່ ໄດຖ
ື ຊວ
ູ້ ກ
ູ່ ຍເຫືອໂດຍ

ຖືກປະຕິບ ັດເປັນຢາູ່ ງດຈາກພະນ ັກງານໂຄງການ

.

ລາວໄດ ູ້

ອະທິບາຍວາູ່ ການພ ັກອາໄສຢູໃູ່ ນສູນ ມຄວາມສາຄ ັນຕູ່ ລາວ ຍອ
ູ້ ນມ ັນ “ເປັນການປົກປູ້ອງຂອ
ູ້ ຍ ຈາກການຖືກຕ
ຈາກ ພູ່ ແມ ູ່ ຂອງຂອ
ູ້ ຍ.” ຕອ
ູ້ ງມແຜນດາູ້ ນຄວາມປອດໄພ ແລະການຮ ັກສາຄວາມປອດໄພ ຫາຍແບບ ເພືູ່ ອ
ໃຫມ
ູ້ ຄວາມຫາກຫາຍ ສາລ ັບຄວາມຕອ
ູ້ ງການ ຂອງເດັກນອ
ູ້ ຍ ແລະຊາວໜຸມ
ູ່ ແຕລ
ູ່ ະຄ ົນ.
ເດັກນອ
ູ້ ຍທຸກຄ ົນ ຈະຕອ
ູ້ ງຖືກປົກປອ
ູ້ ງຕາມການຮຽກຮອ
ູ້ ງ ຂອງເຂົາເຈົາູ້ ໂດຍສະຖານະທູ່ ເຂົາເຈົາູ້ ເປັນເດັກນອ
ູ້ ຍ

46

Articles 19, 32, 34, 35, 36 UN Convention on the Rights of the Child (CRC). Other CRC articles relevant to children’s right
to protection are: 9,10, 11, 16, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 37, 39, 39 and 40.
47 Article 20 CRC.
46
ມາດຕາ 19,32,34,35 ຂອງ ສ ົນທິສ ັນຍາວາູ່ ດວ
ູ້ ຍສິດທິເດັກ (CRC). ຍ ັງມຫາຍມາດຕາ ຂອງ (CRC) ກຽ່ ວຂອ
້ ງກ ັບການປົກປູ້ອງ
ສິດຂອງເດັກ ເຊັູ່ ນ: 9,10,11,16,20,21,22,23,24,25,37,39 ແລະ 40.
47

ມາດຕາ 20 ຂອງ ສ ົນທິສ ັນຍາວາູ່ ດວ
ູ້ ຍສິດທິເດັກ CRC
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ູ້ ຊາດ, ເພດ, ພາສາ, ສາດສະໜາ, ຊ ົນເຜົູ່ າ, ຊາດກາເນດ ຫື ສະຖານະ
ໂດຍບູ່ ມການຈາແນກ ດາູ້ ນເຊືອ
ພາບອືູ່ ນໆ, ລວມທັງສະຖານະການອ ົບພະຍ ົກ.48 ສິູ່ ງສາຄ ັນສວ
ົ ປະໂຫຍດທດທູ່ ສຸດ
ູ່ ນໜູ່ ງ ຂອງການການ ົດຜນ
”Bests Interests Determination” (BID) ແມນ
ູ່ ກິດຈະການປະເມນຄວາມສຽູ່ ງ, ຕອ
ູ້ ງເຮັດຄຽງຄູໄູ່ ປກ ັບ
ການບ ັງຄ ັບໃຊກ
ົ ຄອງຂອງເດັກ ແລະ ພະນ ັກງານສ ັງຄ ົມສ ົງເຄາະ, ເພືູ່ ອໃຫແ
ູ້ ົດໝາຍ, ໄອຍະການ, ຜູປ
ູ້ ກ
ູ້ ນໃູ່ ຈ
ວາູ່ ແຜນການສູ່ງົ ກ ັບຄືນສູສ
ູ່ ັງຄ ົມ ຈະມຄວາມປອດໄພ ແລະ ຮ ັກສາຄວາມປອດໄພໃຫເູ້ ດັກນອ
ູ້ ຍ ແລະ ຊາວໜຸູ່
ມທຸກຄ ົນ.

ູ້
ສິູ່ ງທາູ້ ທາຍໃນສາູ້ ງຄວາມໜັນໃຈຄວາມປອດໄພ
ແລະການຮ ັກສາຄວາມປອດໄພຄວາມຮຸນ
ແຮງທູ່ ໄດຮ
ື ຄາູ້ ມະນຸດ ມຜ ົນກະທົບໂດຍກ ົງ ແລະເປັນຮູບປະທາ ຕູ່ ສະພາບຮາູ່ ງກາຍທູ່ ດ ຂອງ
ູ້ ັບ ໂດຍຜູຖ
ູ້ ກ
ເຂົາເຈົາູ້ .
ແລະ

ນອກຈາກນນັ ູ້

ຍ ັງມຜ ົນກະທົບ

ດາູ້ ນຈິດໃຈຂອງຄວາມຮຸນແຮງນ ູ້

ຄວາມຢາູ້ ນກ ົວຕູ່ ການຖືກລ ົງໂທດອກຄງ.
ັ ູ້

(ແລະຂ ົມຂູຂ
ູ່ ອງຄວາມຮຸນແຮງ)

ຄວາມພະຍາຍາມໃນການຄາດການ

ໃນການແກໄູ້ ຂບ ັນຫາ

ຄວາມປອດໄພ ແລະການຮ ັກສາຄວາມປອດໄພ ແມນສ
ື ຄາູ້ ມະນຸດ ສາມາດ
ູ່ າຄ ັນຫາຍ ໃນເງືູ່ ອນໄຂທູ່ ເຮັດໃຫຜ
ູ້ ຖ
ູູ້ ກ
ດາເນນຊວິດຕູ່ ພາຍຫ ັງການຖືກຄາູ້ ມະນຸດ.
ຄວາມກ ັງວ ົນ ດາູ້ ນຄວາມປອດໄພ ແລະ ການຮ ັກສາຄວາມປອດໄພຫ ັກ ທູ່ ຜູຖ
ື ຄາູ້ ມະນຸດເຊນໜາູ້ ໃນການກ ັບ
ູ້ ກ
ຄືນສູສ
ູ່ ັງຄ ົມ ມດງູ່ ັ ລາຍລະອຽດດງູ່ ັ ລຸມ
ູ່ ນ ູ້ ເພືູ່ ອປກສາຫາລື.
1. ຄວາມສຽູ່ ງ ທູ່ ເກດຈາກ “ຜູຄ
ູ້ າູ້ ມະນຸດ”
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2. ຄວາມສຽູ່ ງ ແລະຄວາມກ ັງວ ົນ ດາູ້ ນຄວາມປອດໄພ ພາຍໃນທອ
ູ້ ງຖິູ່ ນ ແລະສະພາບແວດລອ
ູ້ ມ
3. ບ ັນຫາຄວາມປອດໄພ ພາຍໃນສະພາບຄອບຄ ົວ
4. ຄວາມຮູສ
ູ້ ກບູ່ ປອດໄພ

48

ມາດຕາ 2 ຂອງ ສ ົນທິສ ັນຍາວາູ່ ດວ
ູ້ ຍສິດທິເດັກ CRC; ອ ົງການ UNICEF (2006) ການແນະນາກຽູ່ ວກ ັບການປົກປູ້ອງສິດທິມະນຸດ

ແລະ ການຄາູ້ ມະນຸດ, ນິວຢອກ: UNICEF, p.10.
49

ູ້ າດຈະເປັນນາຍໜາູ້ , ວາູ່ ຈາງ,
“ຜູຄ
ູ້ າູ້ ມະນຸດ” ໃນກລະນນ ູ້ ໝາຍຄວາມວາູ່ ບຸກຄ ົນໄດ ຫາກກຽູ່ ວຂອ
ູ້ ງກ ັບປະສ ົບການການຄາູ້ ມະນຸດ. ນອ
ູ້

ຜູຂ
ູ ຮດ ແລະອືູ່ ນໆ.
ູ້ ົນສູ່ງົ , ນາຍຈາູ້ ງ, ຜູຂ
ູ້ ດ
48Article

2 CRC; UNICEF (2006) Guidelines on the Protection of Child Victims of Trafficking, NY: UNICEF, p. 10.
“Trafficker”, in this context, refers to anyone complicit in the individual’s trafficking experience. This might be a
broker, a recruiter, a transporter, an employer, an exploiter and so on.
49
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1. ຄວາມສຽູ່ ງທູ່ ເກດຈາກ “ຜູຄ
ື ຄາູ້ ມະນຸດຫາຍຄ ົນ ປະເຊນໜາູ້ ກ ັບ
ູ້ າູ້ ມະນຸດ”. ຜູຖ
ູ້ ກ
ູ່ ົ ຂູ ູ່ ແລະ ຄວາມຮຸນແຮງ ໂດຍຜູຄ
ູ້ ມນບ
ການຂມ
ູ້ າູ້ ມະນຸດ. ນແ
ູ່ ັນຫາອ ັນຮາູ້ ຍແຮງ
ໃນເວລາທູ່ ເຂົາເຈົາູ້ ກ ັບຄືນບາູ້ ນເກດເມືອງນອນ. ນາຍໜາູ້ ແລະ ຜູຄ
ູ້ າູ້ ມະນຸດ ສວ
ູ່ ນ
ຫາຍແມນຢູ
ື ຄາູ້
ູ່ ໝ
ູ່ ບ
ູູ່ າູ້ ນດຽວກ ັນ ຫື ຢູໝ
ູ່ ບ
ູູ່ າູ້ ນໃກກ
ູ້ ັນກ ັບບາູ້ ນຂອງເຂົາເຈົາູ້ ເຊິູ່ ງຜູຖ
ູ້ ກ
ມະນຸດແມນຖື
ູ່ ກທາຮາູ້ ຍ ຫື ຖືກຂ ົມຂູ ູ່ ຈາກບຸກຄ ົນເຫູ່ ົ ານ.ູ້ ເຖິງແມນວ
ູ່ າູ່ , ຜູຄ
ູ້ າູ້
ມະນຸດ ຈະຖືກຈ ັບ ແລະ ເຂົູ້າຄຸກ ກູ່ ຕາມ ແຕຜ
ື ຄາູ້ ມະນຸດກູ່ ຍ ັງຢາູ້ ນ ຍອ
ູ່ ຖ
ູູ້ ກ
ູ້ ນ
ພູ່ ນອ
ູ້ ງ ແລະ ໝູຂ
ູ່ ອງເຂົາເຈົາູ້ ຍ ັງຢູທ
ູ່ ອ
ູ້ ງຖິູ່ ນດຽວກ ັນ ແລະ ຍ ັງຂ ົມຂູ ູ່ ພວກເຂົາ.
ຜູຖ
ື ຄາູ້ ມະນຸດບາງຄ ົນ ຖືກຄອບຄ ົວຂອງຜູຄ
ື ຄາູ້
ູ້ ກ
ູ້ າູ້ ມະນຸດຂ ົມຂູ.ູ່ ບາງກລະນ, ຜູຖ
ູ້ ກ
ມະນຸດ ບູ່ ຖືກຂ ົມຂູ ູ່ ໂດຍກ ົງ ຫື ຖືກທາຮາູ້ ຍໂດຍກ ົງ ຈາກ “ຜູຄ
ູ້ າູ້ ມະນຸດ” ແຕ ູ່
ສະແດງຄວາມກ ັງວ ົນວາູ່ ມຄວາມເປັນໄປໄດ ູ້ ທູ່ ຈະເປັນເຊັູ່ ນນນ.
ັ ູ້
ຜູຖ
ື ສາພາດ
ູ້ ກ

ເກືອບໝດ
ົ ທຸກຄ ົນ

ຖືກຄາູ້ ມະນຸດ

ຫື

ມການປູ່ຽນແປງຕະຫອດເວລາ.
ຄວາມປອດໄພ ແລະ ຄວາມໝນຄ
ັ ູ້ ົງ
ູ້
ຈາເປັນຕອ
ວ
ູ້ ງມການຕລາຄາ ຊາແລ
ູ້ ຊາູ້
ອກເປັນໄລຍະໆ. ສາລ ັບຜູຖ
ື ເຄາະຮາູ້ ຍ,
ູ້ ກ
ຂນຕອນທ
າອິດ ພາຍຫ ັງຖືກຄາູ້ ມະນຸດ
ັ ູ້
ແມນ
ູ່ ບູ່ ແນນ
ູ່ ອນ, ຍອ
ູ້ ນຜູຄ
ູ້ າູ້ ມະນຸດ ຍ ັງມ
ຈານວນຫວງຫາຍ ໃນປະເທດປາຍທາງ,
ແຕຄ
ູ່ ວາມສຽູ່ ງຫຸ ດລ ົງ ເປັນໄລຍະ ແລະ
ຕາມສະຖານະພາບ ຂອງການຖືກຄາູ້
ມະນຸດຂອງເຂົາເຈົູ້າ, ລວມທ ັງ ການ
ຕິດຕາມ ໃນເວລາກ ັບຄືນບາູ້ ນເກດເມືອງ

ຖືກຮ ັບສະໝກ
ັ

ໂດຍຜູທ
ູ້ ູ່

ເຂົາເຈົາູ້ ຮູຈ
ູ້ ັກ, ສວ
ູ່ ນຫາຍແມນ
ູ່ ຈາກຄອບຄ ົວ ຫື ຈາກທອ
ູ້ ງຖິູ່ ນຂອງເຂົາເຈົາູ້ , ໝ
າຍຄວາມວາູ່ : ພວກຄາູ້ ມະນຸດ ແລະ ພ ັກພວກເຂົາ ສາມາດຊອກຫາ ຜູຖ
ື ຄາູ້
ູ້ ກ
ມະນຸດ ຖາູ້ ເຂົາຢາກຊອກຫາ. ຍອ
ູ້ ນແນວນ ູ້ ມ ັນຈາເປັນຕອ
ູ້ ງໄດ ູ້ ມການຕິດຕາມ

ນອນ. ຜູຖ
ື ຄາູ້ ມະນຸດບາງຄ ົນ ໄດປ
ູ້ ກ
ູ້ ະເຊນ
ກ ັບຄວາມສຽູ່ ງທ ັນທ ໃນເວລາທູ່ ເຂົາເຈົາູ້
ກ ັບຄືນບາູ້ ນເກດເມືອງນອນ, ຍອ
ູ້ ນຜູຄ
ູ້ າູ້
ມະນຸດ ຢູໃູ່ ນທອ
ູ້ ງຖິູ່ ນດຽວກ ັນ. ມບາງ
ກລະນ, ບ ັນຫາຄວາມສຽູ່ ງ ແລະ ຄວາມ

ດາູ້ ນຄວາມປອດໄພ ແລະ ການຮ ັກສາຄວາມປອດໄພ ໃຫເູ້ ປັນສວ
ູ່ ນໜູ່ ງ ຂອງ

ູ້ ຫງັ ຈາກນນັ ູ້ – ເຊັູ່ ນ :
ປອດໄພ ເກດຂນ

ຂະບວນການກ ັບຄືນສູສ
ູ່ ັງຄ ົມ

ກຽູ່ ວຂອ
ື ເຄາະຮາູ້ ຍ/ພະຍານ
ູ້ ງກ ັບ ຜູຖ
ູ້ ກ

ແລະ

ຕອ
ູ້ ງຕິດຕາມເປັນແຕລ
ູ່ ະໄລຍະ.

ມ ັນຍ ັງ

ຈາເປັນຈະຕອ
ູ້ ງກຽມຮ ັບມືກ ັບກລະນສຸກເສນ ແລະ ມທາງເລືອກຕາູ່ ງໆ ໃນເວລທູ່ ຜູູ້
ຖືກຄາູ້ ມະນຸດ ປະເຊນໜາູ້ ກ ັບການຖືກຂ ົມຂູ ູ່ ດາູ້ ນຄວາມປອດໄພ ແລະການຮ ັກສາ
ຄວາມປອດໄພ ໃນໄລຍະເວລາ ຂອງການຟືູ້ ນຟູ ແລະ ການກ ັບຄືນສູສ
ູ່ ັງຄ ົມ.
2. ຄວາມສຽູ່ ງ ແລະຄວາມກ ັງວ ົນ ດາູ້ ນຄວາມປອດໄພ ພາຍໃນທອ
ູ້ ງຖິູ່ ນ ແລະ
ສະພາບແວດລອ
ູ້ ມ.

ູ້
ຄວາມສຽູ່ ງເກດຂນ

ໂດຍບຸກຄ ົນໃດໜູ່ ງໃນທອ
ູ້ ງຖິູ່ ນເປັນຜູກ
ູ້ ູ່ .

ແມຍິ
ູ່ ງມຽນມາຄ ົນໜູ່ ງ ກ ັບຜ ົວ ແລະລູກຂອງລາວ ຖືກຄາູ້ ມະນຸດໄປປະເທດມາເລ
ເຊຍ

ຖືກບ ັງຄ ັບໃຫຂ
ູ້ າຍແຮງງານ.

ແລະ

ໃນເວລາກ ັບບາູ້ ນເກດເມືອງນອນ

ຊວ
ູ່ ຍເຫືອຂອງອ ົງການຊວ
ູ່ ຍເຫືອ.

ຜ ົວຂອງລາວຕາຍ

ໃນເວລາຖືກຄາູ້ ມະນຸດ

ລາວໄດຮ
ູ້ ັບເຮືອນຫ ັງໜູ່ ງ

ໂດຍການ

ຄ ົນຢູໃູ່ ນທອ
ູ້ ງຖິູ່ ນຂອງລາວ ເວົູ້າຂ ັວນລາວວາູ່ :

ູ້
ລາວເປັນແມຍິ
ູ່ ງຫາເງິນ ຢູປ
ູ່ ະເທດມາເລເຊຍ. ມຜູຊ
ູ້ າຍບາງຄ ົນກູ່ ກວນລາວ, ເອນ
ູ້ ລາວ
ລາວວາູ່ ສາວຫາເງິນ ແລະ ຄ ົນຂາູ້ ງບາູ້ ນລາວກູ່ ກວນ ດາູ້ ນເພດກ ັບລາວ, ເອນ
ເປັນຜູຍ
ຸ ຄາມທາງເພດກ ັບລາວ,
ິ ຫາເງິນ ແລະເພືູ່ ອນບາູ້ ນຂອງລາວກູ່ ຄກ
ູ້ ງ

ໃນຂະບວນການດາເນນຄະດອາຍາ, ໃນ
ເວລາທູ່ ກລະນຂອງເຂົາເຈົູ້າເປັນທູ່ ຮ ັບຮູູ້
ໃນທອ
ັ ຄວາມ
ູ້ ງຖິູ່ ນ ແລະອືູ່ ນໆ. ມນມ
ສາຄ ັນ ຈະຕອ
ູ້ ງໄດຕ
ູ້ ລາຄາ ແລະ ເວົູ້າ
ເຖິງຄວາມຈາເປັນ ດາູ້ ນຄວາມປອດໄພ
ແລະຄວາມໝນຄ
ັ ູ້ ົງ ເປັນໄລຍະ ແລະ
ວາງແຜນການຈ ັດຕງປະຕິ
ບ ັດໄວ ູ້ ພອ
ັ ູ້
ູ້ ມທ ັງ
ກຽມແຜນຕອບຮ ັບໄວ ູ້ ຕາມແຕລ
ູ່ ະບ ັນຫາ.
ມນຍ
ັ ັງສາຄ ັນ ທູ່ ຄວາມສຽູ່ ງທ ັງໝ ົດ ຍ ັງ
ຕອ
ື ຕລາຄາ ບູ່ ພຽງແຕຕ
ູ້ ງໄດຖ
ູ້ ກ
ູ່ ູ່ ຜູຄ
ູ້ າູ້
ມະນຸດ ແຕຕ
ູ່ ອ
ູ້ ງຕລາຄາໝ ົດທຸກຄ ົນ ທ ັງ
ຄອບຄ ົວ ແລະ ທອ
ູ້ ງຖິູ່ ນຂອງເຂົາເຈົູ້ານາ
ຢູໃູ່ ນບອ
ື ຄາູ້ ມະນຸດ ກ ັບຄືນສູູ່
ູ່ ນທູ່ ຜູຖ
ູ້ ກ
ສ ັງຄ ົມ.

ທາູ້ ວນນຂູ
ັ ູ້ ວ
ູ່ າູ່ “ຈະມານອນນາລາວ”.

3. ບ ັນຫາດາູ້ ນຄວາມປອດໄພພາຍໃນສະພາບແວດລອ
ື ຄາູ້ ມະນຸດ ບູ່ ມ
ູ້ ມຂອງຄອບຄ ົວ. ໃນບາງກລະນ, ຜູຖ
ູ້ ກ
ຄວາມປອດໄພ

ພາຍໃນສະພາບແວດລອ
ູ້ ມຂອງຄອບຄ ົວ

ໃນເວລາທູ່ ເຂົາເຈົາູ້ ກ ັບຄືນບາູ້ ນເກດເມືອງນອນ.

ຕ ົວຢາູ່ ງເຊັູ່ ນນ,ູ້ ແມນສື
ູ່ ບຕູ່ ມາຈາກບ ັນຫາຫຍຸງູ້ ຍາກ ແລະ ການທາຮາູ້ ຍຮາູ່ ງກາຍ ທູ່ ມມາກອ
ູ່ ນໃນຄອບຄ ົວ. ມ
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ູ້ ັດແຍງູ່ ຫື ການຂມ
ູ່ ົ ຂູກ
ຕ ົວຢາູ່ ງຫາຍອ ັນ ທູ່ ສະແດງໃຫເູ້ ຫັ ນເຖິງຜູຖ
ື ຄາູ້ ມະນຸດ ໄດປ
ູ້ ກ
ູ້ ະເຊນໜາູ້ ກ ັບຂຂ
ູ່ ອ
ູ່ ນຖືກຄາູ້
ມະນຸດ, ເຊິູ່ ງມສວ
ູ່ ນເຮັດໃຫເູ້ ຂົາເຈົາູ້ ຕ ັດສິນໃຈ ຢາກຍາູ້ ຍຖິູ່ ນຖານ. ການກ ັບບາູ້ ນເກດເມືອງນອນ ເພືູ່ ອໄປປະເຊນ
ູ່ ົ
ໜາູ້ ກ ັບບ ັນຫາເຊັູ່ ນນ ູ້ ສວ
ນທາງເລືອກບູ່ ປອດໄພ ແລະ ຜູຖ
ື ເຄາະຮາູ້ ຍສວ
ູ່ ນຫາຍແມນເປັ
ູ່
ູ້ ກ
ູ່ ນຫາຍແມນ
ູ່ ຖືກຂມ
ເຫັ ງໂດຍ ຜ ົວ ຫື ສະມາຊິກຄອບຄ ົວ ຂອງເຂົາເຈົາູ້ ເອງ ພາຍຫ ັງກ ັບຄືນບາູ້ ນເກດເມືອງນອນ ແລະພາຍຫ ັງທູ່ ຖືກ
ຄາູ້ ມະນຸດມາແລວ
ູ້ .
ໃນບາງກລະນ, ການຖືກຄາູ້ ມະນຸດ ນາໄປສູບ
ູ່ ັນຫາດາູ້ ນຄວາມປອດໄພ, ພ ົວພ ັນກ ັບຄວາມເຕັ ງຄຽດ ແລະຄວາມ
ູ້ ແມນ
ຮຸນແຮງໃນສະພາບແວດລອ
ື ສາພາດປະເຊນ
ູ້ ມໃນຄອບຄ ົວ. ຮູບແບບທູ່ ສວ
ູ່ ນຫາຍເກດຂນ
ູ່ ຕາມແບບທູ່ ຜູຖ
ູ້ ກ
ມາ ແມນຄວາມຮຸ
ນແຮງພາຍໃນຄອບຄ ົວ, ສວ
ູ່
ູ່ ນຫາຍຕູ່ ກ ັບແມຍິ
ູ່ ງທູ່ ກ ັບຄືນໄປບາູ້ ນເກດເມືອງນອນ ເພືູ່ ອໄປຢູກ
ູ່ ັບ
ູ້ ມນມ
ູ້ ກ ັບຜູທ
ຜ ົວຂອງເຂົາເຈົາູ້ . ນແ
ູ່ ຫາຍກລະນ ເກດຂນ
ູ້ ູ່ ກ ັບຄືນບາູ້ ນເກດເມືອງນອນ ພາຍຫ ັງຖືກຄາູ້ ມະນຸດ ທູ່ ຖືກ
ບ ັງຄ ັບໃຫຂ
ູ້ າຍບລິການ

ຫືຖກ
ື ບ ັງຄ ັບໃຫແ
ູ້ ຕງູ່ ງານ,

ໂດຍສະເພາະແມນ
ູ່

ກ ັບຄືນບາູ້ ນເກດເມືອງນອນພອ
ູ້ ມກ ັບ

ລູກນອ
ູ້ ຍ ຍອ
ູ້ ນຖືກຄາູ້ ມະນຸດ. ສາລ ັບເດັກນອ
ູ້ ຍບາງຄ ົນ, ການກ ັບຄືນສູຄ
ູ່ ອບຄ ົວ ບູ່ ແມນສິູ່
ູ່ ງທູ່ ເປັນປະໂຫຍດໃຫ ູ້
ເຂົາເຈົາູ້ . ຍອ
ູ້ ນ ພູ່ ແມ ູ່ ຂອງເຂົາເຈົາູ້ ແມນບ
ູ່ ູ່ ສ ົມຄວນເປັນພູ່ ແມ ູ່ ຫື ບູ່ ເອົ າໃຈໃສເູ່ ບິູ່ ງແຍງເຂົາເຈົາູ້ ຕາມຄວາມ
ເໝາະສ ົມ.
4. ຮູສ
ູ້ ກບູ່ ປອດໄພ ແລະ ບູ່ ປອດໄພ. ໃນບາງກລະນ, ບ ັນຫາຄວາມປອດໄພ ແລະ ການຮ ັກສາຄວາມປອດໄພ
ູ່ ົ ຂູ ູ່ ແລະ ການຖືກທຸບຕ ລວມທັງ ຄວາມຮູສ
ແມນໜ
ື ເຄາະບາງຄ ົນ ໄດ ູ້
ູ່ ອ
ູ້ ຍກວາູ່ ການຖືກຂມ
ູ້ ກບູ່ ປອດໄພ. ຜູຖ
ູ້ ກ
ອະທິບາຍວາູ່ ເຂົາເຈົາູ້ ຮູສ
ອ
ັ ູ້
ູ້ ກບູ່ ປອດໄພ ຕງແຕ
ູ່ ອກມາຈາກການຖືກຄາູ້ ມະນຸດ ແລະ/ຫື ພາຍຫ ັງກ ັບຄືນບາູ້ ນ.
ການດາລ ົງຊວິດກ ັບຄວາມຢາູ້ ນກ ົວ ມຜ ົນດາູ້ ນລ ົບ ສາລ ັບການຟືູ້ ນຟູ ແລະ, ຜູຖ
ື ສາພາດບາງຄ ົນ, ຍອ
ູ້ ກ
ູ້ ນຄວາມ
ກ ັງວ ົນທູ່ ຕູ່ ເນືູ່ ອງ ມອິດທິພ ົນຕູ່ ທາງເລືອກຫ ັງຖືກຄາູ້ ມະນຸດ ແລະການຕ ັດສິນໃຈ.
ໃນບາງກລະນ, ບູ່ ແມນພຽງແຕ
ຜ
ື ເຄາະຮາູ້ ຍເທົູ່ ານນັ ູ້ ທູ່ ຢາູ້ ນກ ົວ ແຕ ູ່ ສະມາຊິກຄອບຄ ົວ ຂອງເຂົາເຈົາູ້ ກູ່ ເຊັູ່ ນ
ູ່
ູ່ ຖ
ູູ້ ກ
ກ ັນ.

ຜູຖ
ື ເຄາະຮາູ້ ຍບາງຄ ົນ ໄດອ
ູ້ ກ
ູ້ ະທິບາຍວາູ່ : ຄອບຄ ົວຂອງເຂົາເຈົາູ້ ຢາູ້ ນກ ົວໄດແ
ູ້ ນວໃດ ພາຍຫ ັງເຂົາເຈົາູ້ ມ

ປະສ ົບການຖືກຄາູ້ ມະນຸດ, ເຖິງແມນວ
ູ່ າູ່ ຈະຄວາມສຽູ່ ງທູ່ ເບິູ່ ງບູ່ ເຫັ ນ. ມກລະນຊາວໜຸມ
ູ່ ແມຍິ
ູ່ ງຫາຍຄ ົນທູ່ ຖືກ “ກ ັກ
ູ້ ກ ັບກ ັບເຂົາເຈົາູ້ , ລວມທັງ ບູ່
ຂ ັງໄວໃູ້ ນເຮືອນ” ໂດຍສະມາຊິກຂອງຄອບຄ ົວ ເພືູ່ ອປູ້ອງກ ັນ ບູ່ ໃຫມ
ູ້ ຫຍ ັງເກດຂນ
ໃຫຖ
ື ຄາູ້ ມະນຸດຄືນອກ.
ູ້ ກ

ແມຍິ
ູ່ ງຫວຽດນາມຄ ົນໜູ່ ງ

ຖືກຄາູ້ ມະນຸດໄປປະເທດຈນ

ເພືູ່ ອຂາຍບລິການ,

ໄດ ູ້

ອະທິບາຍວາູ່ ພູ່ ແມ ູ່ ຂອງລາວຢາູ້ ນກຽູ່ ວກ ັບຄວາມປອດໄພຂອງລາວ ໃນເວລາ ລາວກ ັບຄືນບາູ້ ນເກດເມືອງ
ນອນ ແລະ, ເປັນເວລາ ສາມເດືອນ, ພູ່ ແມ ູ່ ຂອງລາວ ບູ່ ໃຫລ
ູ້ າວອອກເຮືອນເລຍ ຍອ
ູ້ ນຢາູ້ ນວາູ່ ລາວຈະຖືກຄາູ້
ມະນຸດອກ.

ກລະນສກສາ: ບ ັນຫາຄວາມປອດໄພ ແລະການຮ ັກສຄວາມປອດໄພ ສາລ ັບຜູຖ
ື ຄາູ້ ມະນຸດ
ູ້ ກ
ູ່ ົ ຂູ ູ່ ຈາກຜູຄ
ແມຍິ
ູ່ ງມຽນມາຄ ົນໜູ່ ງ, ຖືກຄາູ້ ມະນຸດໄປປະເທດຈນ ຖືກບ ັງຄ ັບໃຫແ
ູ້ ຕງູ່ ງານ, ຖືກຂມ
ູ້ າູ້ ມະນຸດຂອງ
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ລາວ ພາຍຫ ັງກ ັບຄືນບາູ້ ນເກດເມືອງນອນ ແລະ ໄດດ
ູ້ າເນນຄະດຕູ່ ຜູຄ
ູ້ າູ້ ມະນຸດ . ເຖິງວາູ່ ຜູຄ
ູ້ າູ້ ມະນຸດຢູໃູ່ ນຄຸກ,
ູ່ ົ ຂູວ
ລາວຍ ັງສືບຕູ່ ຂມ
ື ເຄາະຮາູ້ ຍ. ຜູຖ
ື ເຄາະຮາູ້ ຍ ແລະ ຜ ົວຂອງລາວ ຢາູ້ ນກ ົວຫາຍ ເລຍຍາູ້ ຍໄປ
ູ່ າູ່ : ຈະຂາູ້ ຜູຖ
ູ້ ກ
ູ້ ກ
ຢູນ
ູ່ າແມຜ
ູ່ ົວຂອງລາວ, ເຖິງວາູ່ ລາວຈະມຄວາມສາພ ັນທູ່ ເຄັູ່ ງຕງກ ັບຍາູ່ ຂອງລາວ

ຍອ
ູ້ ນວາູ່ ຍາູ່ ຂອງລາວກາູ່ ວຫາ

ວາູ່ ລາວຖືກຄາູ້ ມະນຸດ: “ຂອ
ູ້ ຍບູ່ ກາູ້ ຮອດຊິອອກໄປນອກ ແລະເຮັດວຽກ ຍອ
ູ້ ນຂອ
ູ້ ຍຢາູ້ ນວາູ່ ຜູຄ
ູ້ າູ້ ມະນຸດຈະບອກ
ຄ ົນບູ່ ດ ມາທາຮາູ້ ຍຂອ
ູ້ ຍ.”
ເດັກນອ
ູ້ ຍຊາຍຜູໜ
ູ້ ູ່ ງ, ຖືກຄາູ້ ມະນຸດໃນປະເທດຈນ ຖືກບ ັງຄ ັບໃຫເູ້ ປັນຂທານ, ລາວມາຈາກຄອບຄ ົວທູ່ ມສະພາບ
ແວດລອ
ູ້ ມໂຫດຮາູ້ ຍ ແລະ ບູ່ ກ ັບຄືນບາູ້ ນ ພາຍຫ ັງຖືກຄາູ້ ມະນຸດ ຍອ
ູ້ ນຄວາມໂຫດຮາູ້ ຍຂອງຄອບຄ ົວ. ລາວເປັນ
ຄ ົນພິການ ພູ່ ແມຂອງລາວ
ມ ັກໃຫລ
ູ່
ູ້ າວອ ົດອາຫານ ແລະຕລາວຕະຫອດ, ຕາມລາວເລົູ່ າຍອ
ູ້ ນວາູ່ ເຂົາເຈົາູ້ ຮູສ
ູ້ ກ
ວາູ່ ລາວຄວນຈະສາມາດຊວ
ູ່ ຍວຽກຢູໄ
ູ່ ຮນ
ູ່ າໄດ.ູ້ ການກ ັບຄືນບາູ້ ນອາດຈະບູ່ ປອດໄພສາລ ັບລາວ; ລາວເວົູ້າວາູ່ :
ລາວບູ່ ສາມາດລືມຄອບຄ ົວ ຂອງລາວ ໄດສ
ູ້ າລ ັບການກະທາຂອງເຂົາເຈົາູ້ ທູ່ ມຕູ່ ລາວ.
ແມຍິ
ູ່ ງມຽນມາຄ ົນໜູ່ ງ ຖືກຄາູ້ ມະນຸດພາຍໃນປະເທດ ຖືກບ ັງຄ ັບໃຫຂ
ູ້ າຍບລິການ. ໃນເວລາລາວກ ັບຄືນບາູ້ ນ, ຜູູ້
ູ້ ຍຂອງລາວ ໄດທ
ຄາູ້ ມະນຸດ ແລະ ເອືອ
ູ້ າຮາູ້ ຍຮາູ່ ງກາຍລາວ ຢູຕ
ູ່ ູ່ ໜາູ້ ຝູງຊ ົນ – ທັງຕ ແລະທັງເຕະລາວ ໂດຍບູ່
ູ້ ຍຂອງລາວເຂົູ້າມາຂ ັດຂວາງ ແລະຂູຜ
ຄານູ່ ງເຖິງວາູ່ ລາວພວມຖືພາ. ເອືອ
ູ່ ຄ
ູູ້ າູ້ ມະນຸດ ວາູ່ ຈະລາຍງານຕາຫວດ,
ູ່ ົ ຂູລ
ແຕຜ
ູ່ ຄ
ູູ້ າູ້ ມະນຸດກູ່ ສບຕູ່ ຂມ
ູ່ າວ, ແລະ ບອກວາູ່ ຈະແທງລາວດວ
ູ້ ຍມດ.
ເດັກຍິງມຽນມາຄ ົນໜູ່ ງ, ຖືກຄາູ້ ມະນຸດໄປປະເທດໄທ, ໄດຮ
ູ ພກ
ັ ອາໄສ ໃນເວລາລຖາູ້
ູ້ ັບການຊວ
ູ່ ຍເຫືອໃຫພ
ູ້ ັກຢູສ
ູ່ ນ
ການດາເນນຄະດກ ັບຜູຄ
ູ້ າູ້ ມະນຸດ. ມຄ ົນຈາກບອ
ູ່ ນຂາຍບລິການ ບອ
ູ່ ນທູ່ ລາວຖືກບ ັງຄ ັບໃຫຂ
ູ້ າຍບລິການ ມາຫາ
ລາວຢູສ
ູ
ແລະ ຂເຂົູ້າພ ົບລາວ. ພະນ ັກງານສູນ ໄດປ
ູ່ ນ
ູ້ ູ້ອງກ ັນ ບູ່ ໃຫເູ້ ຂົາເຈົາູ້ ເຂົູ້າໄປຫາລາວ ແລະຮ ັບຮູວ
ູ້ າູ່
ູ່ ົ ຂູ ູ່ ຄວາມເປັນຢູຂ
ສະຖານະການແບບນ ູ້ ເປັນບ ັນຫາສາຄ ັນຫາຍ ໃນການຂມ
ູ່ ອງ ເດັກຍິງດາູ້ ນຄວາມປອດໄພ ທັງ
ຮາູ່ ງກາຍ ແລະ ຈິດໃຈ.
ແມຍິ
ູ່ ງມຽນມາຄ ົນໜູ່ ງ, ຖືກຄາູ້ ມະນຸດໄປປະເທດຈນ ຖືກບ ັງຄ ັບໃຫແ
ູ້ ຕງູ່ ງານ, ລາວໄດຕ
ູ້ ົກຢູໃູ່ ນສະພາບທູ່ ຖືກລວ
ູ່ ງ
ລະເມດຕະຫອດໄລຍະເວລາ ຂອງການແຕງູ່ ງານກອ
ູ່ ນຖືກຄາູ້ ມະນຸດ. ລາວໄດກ
ູ້ ັບຄືນບາູ້ ນ ພອ
ູ້ ມກ ັບຖືພາ ແລະ
ຜ ົວຂອງລາວຕ ົກລ ົງຮ ັບເອົ ານາງກ ັບຄືນ. ແຕ ູ່ ກູ່ ມການທາຮາູ້ ຍຮາູ່ ງກາຍລາວອກ ແລະ ໃນທູ່ ສຸດລາວຕອ
ູ້ ງໜ
ູ້ ຍຂອງລາວ.
ອອກຈາກບາູ້ ນ ແລວ
ູ້ ໄປອາໄສຢູກ
ູ່ ັບເອືອ
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ລາຍການລະອຽດ. ສິູ່ ງທູ່ ຄວນພິຈາລະນາ ເພືູ່ ອໃຫແ
ູ້ ນໃູ່ ຈ ກຽູ່ ວກ ັບດາູ້ ນຄວາມປອດໄພ
ແລະ ຮ ັກສາຄວາມປອດໄພ
ການປະຕິບ ັດໂຄງການ
 ປະຕິບ ັດການປະເມນ ຄວາມສຽູ່ ງ ຂອງຄອບຄ ົວ. ບ ັນດາຜູບ
ູ້ ລິຫານ ແລະ ພະນ ັກງານສ ັງຄ ົມສ ົງເຄາະ ຄວນ
ຈະປະຕິບ ັດການປະເມນຄວາມສຽູ່ ງສາລ ັບແຕລ
ື ເຄາະຮາູ້ ຍ ໃນ
ູ່ ະຄອບຄ ົວ ເພືູ່ ອປະເມນລະດ ັບຄວາມສຽູ່ ງຂອງຜູຖ
ູ້ ກ
ເວລາກ ັບຄືນບາູ້ ນ

ເພືູ່ ອກ ັບໄປຢູກ
ູ່ ັບຄອບຄ ົວຂອງເຂົາເຈົາູ້

ແລະໃຫຖ
ື າູ່
ູ້ ວ

ສິູ່ ງນ ູ້ ເປັນສວ
ູ່ ນໜູ່ ງ

ທູ່ ນອນຢູໃູ່ ນ

ແຜນການກ ັບຄືນສູສ
ູ່ ັງຄ ົມ. ການປະເມນຄວາມສຽູ່ ງ ຄວນຈະເປັນສວ
ູ່ ນໜູ່ ງຂອງ ການບລິຫານຂອງແຕລ
ູ່ ະກລະນ
ູ້
ແບບຕູ່ ເນືູ່ ອງ ແລະ ເຮັດເປັນປົກກະຕິຕະຫອດເວລາ ແລະ ກຽມການເພືູ່ ອຮ ັບມືກ ັບ ສະຖານະການທູ່ ຈະເກດຂນ
ແລະແຕກຕາູ່ ງກ ັນ.


 ປະຕິບ ັດການປະເມນ ຄວາມສຽູ່ ງ. ການບ ັງຄ ັບໃຊກ
ູ້ ົດໝາຍ ຄວນຈະດາເນນການປະເມນຄວາມສຽູ່ ງ ໃນການ
ປະເມນຄວາມປອດໄພ ຂອງຜູຖ
ື ເຄາະຮາູ້ ຍແຕລ
ູ້ ກ
ູ່ ະຄ ົນ ໃນຂະບວນການສູ່ງົ ກ ັບຄືນສູສ
ູ່ ັງຄ ົມ. ການປະເມນຄວາມ
ສຽູ່ ງທາງດາູ້ ນຄວາມປອດໄພ/ການຮ ັກສາຄວາມປອດໄພ
ມະນຸດ ແລະ ທັງຈາກສະພາບແວດລອ
ູ້ ມຂອງຊຸມຊ ົນ.

ຄວນຈະກວດສອບ

ທັງຄວາມສຽູ່ ງທູ່ ເກດຈາກຜູຄ
ູ້ າູ້

ການປະເມນ ຄວນຈະເຮັດເປັນໄລຍະປັກກະຕິ ແລະ

ຈາກຫາຍສະຖານະການ ທູ່ ກຽູ່ ວຂອ
ົ .
ູ້ ງກ ັນທັງໝດ

 ຕອ
ື ຄາູ້ ມະນຸດນາ. ຕອ
ູ້ ງໃຫແ
ູ້ ນໃູ່ ຈວາູ່ ການປະເມນຄວາມສຽູ່ ງ ຈະຕອ
ູ້ ງມສວ
ູ່ ນຮວ
ູ່ ມ ຈາກຜູຖ
ູ້ ກ
ູ້ ງມສວ
ູ່ ນຮວ
ູ່ ມ
ຂອງຜູຖ
ື ຄາູ້ ມະນຸດລວມທັງ,: ເດັກນອ
ູ້ ກ
ູ້ ຍ ໃນການດາເນນຄອບຄ ົວ ແລະປະເມນຄວາມສຽູ່ ງ. ການມສວ
ູ່ ນຮວ
ູ່ ມ
ແລະ ຮ ັບຟັງຄາເຫັ ນ ຈາກຜູຖ
ນສິູ່ ງຈາເປັນເພືູ່ ອໃຫມ
ື ຄາູ້ ມະນຸດ ແມນເປັ
ູ້ ກ
ູ່
ູ້ ຄວາມລະອຽດສ ົມບູນ ແລະແຈງການ
ູ້
ປະເມນຄວາມສຽູ່ ງ .



ຕິດຕາມຄວາມປອດໄພ

ແລະ

ການຮ ັກສາຄວາມປອດໄພ

ຢາູ່ ງເປັນປົກກະຕິ.

ພິຈາລະນາ

(ແລະ

ູ່ ົ ຂູ ູ່
ພິຈາລະນາຄືນ) ກຽູ່ ວກ ັບຄວາມສຽູ່ ງ ຕະຫອດເວລາ. ຜູຖ
ື ຄາູ້ ມະນຸດ ອາດຈະປະເຊນໜາູ້ ກ ັບ ການຖືກຂມ
ູ້ ກ
ດາູ້ ນຄວາມປອດໄພ ແລະ ການຮ ັກສາຄວາມປອດໄພໄດ ູ້ ຕະຫອດເວລາ ຂອງການຟືູ້ ນຟູ ແລະ ການກ ັບຄືນສູູ່
ສ ັງຄ ົມ. ດງູ່ ັ ນນ,
ັ ູ້ ການປະເມນຄວາມສຽູ່ ງ ຈະຕອ
ູ້ ງໄດເູ້ ຮັດແບບຕູ່ ເນືູ່ ອງ ແລະ ເປັນສວ
ູ່ ນໜູ່ ງຂອງການບລິຫານ
ລະກລະນ.

 ຈ ັດຕງປະຕິ
ບ ັດແຜນ ເພືູ່ ອຕອບໂຕກ
ັ ູ້
ື ຄາູ້ ມະນຸດ
ູ້ ັບກລະນສຸກເສນ ແລະ ເພືູ່ ອເປັນທາງເລືອກ. ໃນກລະນ ຜູຖ
ູ້ ກ
ູ່ ົ ຂູດ
ປະເຊນໜາູ້ ກ ັບການ ຖືກຂມ
ຸ
ູ່ າູ້ ນຄວາມປອດໄພ ແລະ ການຮ ັກສາຄວາມປອດໄພຂອງເຂົາເຈົາູ້ , ແຜນຮ ັບມືສກ
ູ້ ພາຍໃຕກ
ເສນ ແລະ ທາງເລືອກ ຄວນມກະກຽມໄວ.ູ້ ສິູ່ ງເຫູ່ ົ ານ ູ້ ຄວນຈະຖືກພ ັດທະນາຂນ
ູ້ ານຮວ
ູ່ ມມື ແລະ
ການປະສານງານກ ັບທຸກໜວ
ູ່ ຍງານທູ່ ກຽູ່ ວຂອ
ູ້ ງ.

130

 ເຮັດວຽກກ ັບເຈົາູ້ ໜາູ້ ທູ່ ບ ັງຄ ັບໃຊກ
ູ້ ົດໝາຍ ແລະ ໜວ
ູ່ ຍງານທູ່ ກຽູ່ ວຂອ
ູ້ ງ ໃນເວລາປະເຊນໜາູ້ ກ ັບຄວາມສຽູ່ ງ.
ປະສານງານກ ັບເຈົາູ້ ໜາູ້ ທູ່ ບ ັງຄ ັບໃຊກ
ື ຄາູ້ ມະນຸດ
ູ້ ົດໝາຍ ແລະ ໜວ
ູ່ ຍງານທູ່ ກຽູ່ ວຂອ
ູ້ ງ ຜູທ
ູ້ ູ່ ສາມາດປົກປູ້ອງຜູຖ
ູ້ ກ
ໄດ,ູ້ ເພືູ່ ອໃຫແ
ື ຄາູ້ ມະນຸດ
ູ້ ນໃູ່ ຈວາູ່ ຄວາມສຽູ່ ງດາູ້ ນ ຄວາມປອດໄພ ແລະການຮ ັກສາຄວາມປອດໄພ ຂອງຜູຖ
ູ້ ກ
ເມືູ່ ອຄວາມສຽູ່ ງໄດຖ
ື ການ ົດຈະແຈງ.
ູ້ ກ
ູ້

 ແຈງຜູ
ື ຄາູ້ ມະນຸດກຽູ່ ວກ ັບທາງເລືອກອືູ່ ນ ດາູ້ ນຄວາມປອດໄພເພິູ່ ມເຕມ. ຊອກທາງເລືອກຕາູ່ ງໆ ເຊັູ່ ນ:
ູ້ ຖ
ູ້ ກ
ໂຄງການປົກປອ
ູ້ ງພະຍານ, ໃນເວລາຈາເປັນ ແລະ ຊອກຫາທາງອືູ່ ນໆ ເພືູ່ ອຮ ັບປະກ ັນຄວາມປອດໄພຂອງ ຜູູ້
ຖືກຄາູ້ ມະນຸດ ຜູທ
ູ້ ູ່ ມຄວາມສຽູ່ ງສູງຮຸນແຮງ.

ເອົ າໃຈໃສພ
ູ່ ິເສດກລະນເດັກນອ
ູ້ ຍ


ໃຫເູ້ ດັກນອ
ູ້ ຍໃນຄອບຄ ົວມສວ
ູ່ ນຮວ
ູ່ ມ

ໃນການປະເມນຄວາມປອດໄພ/ການຮ ັກສາຄວາມປອດໄພ.

ຄວນ

ປກສາເດັກນອ
ົ ຄອງຂອງເຂົາເຈົາູ້ ເສຍກອ
ູ້ ຍ ທັງ ພູ່ ແມ ູ່ ແລະ ຜູປ
ູ້ ກ
ູ່ ນ ເພືູ່ ອໃຫເູ້ ຂົາເຈົາູ້ ມສວ
ູ່ ນຮວ
ູ່ ມ ໃນຂະບວນ
ການປະເມນຄວາມສຽູ່ ງ. ພ ັດທະນາ ແລະ ປະຕິບ ັດນະໂຍບາຍ ແລະ ວິທູ່ ການຕາູ່ ງໆ ທູ່ ເໝາະສ ົມກ ັບເດັກນອ
ູ້ ຍ
ເພືູ່ ອໃຫເູ້ ຂົາເຈົາູ້ ມສວ
ູ່ ນຮວ
ູ່ ມໃນຂະບວນການນ.ູ້
ູ້
 ແຈງໃຫ
ເູ້ ດັກນອ
ູ້
ູ້ ຍຮູູ້ ກຽູ່ ວກ ັບຄວາມປອດໄພ ແລະ ການຮ ັກສາຄວາມປອດໄພ ຂອງເຂົາເຈົາູ້ . ເດັກນອ
ູ້ ຍ ຂນ
ກ ັບອາຍຸ ແລະ ການພ ັດທະນາ ຂອງເຂົາເຈົາູ້ , ເຂົາເຈົາູ້ ຄວນຖືກແຈງໃຫ
ຮ
ົ ທູ່
ູ້
ູ້ ູູ້ ກຽູ່ ວກ ັບຄວາມສຽູ່ ງທັງໝດ
ເຂົາເຈົາູ້ ອາດຈະປະເຊນຢູູ່ ແລະຄວາມຈາເປັນທູ່ ຕອ
ູ້ ງຖືກປົກປອ
ູ້ ງ, ຖາູ້ ມຄວາມສຽູ່ ງ.

ູ້ ນ
ຂມ
ູ ຄວນຈະຖືກສະໜອງ

ທັນທ ແລະ ທົບທວນເປັນປະຈາ, ຕາມຄວາມເໝາະສ ົມ ຂອງເດັກນອ
ູ້ ຍ ໂດຍພະນ ັກງານທູ່ ຖືກຝກອ ົບຮ ົມມາສະ
ເພາະ.


 ພິຈາລະນາວາູ່ ຄວາມປອດໄພ ເປັນສວ
ູ່ ນໜູ່ ງ ຂອງ ການການ ົດຜ ົນປະໂຫຍດທູ່ ດທູ່ ສຸດ (BIDs). ຄວາມ
ປອດໄພ ຄວນຈະເປັນອ ົງປະກອບໜູ່ ງທູ່ ສາຄ ັນ ທູ່ ຖືກປະເມນວາູ່ ເປັນສວ
ູ່ ນໜູ່ ງ ຂອງການການ ົດຜ ົນປະໂຫຍດທູ່
ດທູ່ ສຸດ

(BID),

ເຊິູ່ ງມຈຸດປະສ ົງເພືູ່ອການ ົດການແກໄູ້ ຂບ ັນຫາທູ່ ຍາວນານ,

ໂດຍສະເພາະ

ໃນກລະນແຍກ

ເດັກນອ
ື ເຄາະຮາູ້ ຍ ຈາກການຄາູ້ ມະນຸດ.
ູ້ ຍ ທູ່ ເປັນຜູຖ
ູ້ ກ

ນະໂຍບາຍ/ການເຜຍແຜນ
ູ່ ະໂຍບາຍ
 ພ ັດທະນາເຄືູ່ອງມື ແລະ ວທການ ໃນການປະເມນຄອບຄ ົວ ແລະ ຄວາມປອດໄພ/ການຮ ັກສາຄວາມປອດ
ໄພ. ພ ັດທະນາເຄືູ່ອງມື ແລະ ວທການຕາູ່ ງໆ ເພືູ່ ອໃຫມ
ູ້ ການຮວ
ູ່ ມມືກ ັນ ລະຫວາູ່ ງ ບ ັນດາຊຽູ່ ວຊານ ເພືູ່ ອດາເນນ
ການປະເມນ (ລວມທັງ ການປະເມນຄອບຄ ົວ ໂດຍພະນ ັກງານສ ັງຄ ົມສ ົງເຄາະ ແລະ ການປະເມນ ດາູ້ ນຄວາມ
ປອດໄພ/ການຮ ັກສາຄວາມປອດໄພ ໂດຍການບ ັງຄ ັບໃຊກ
ູ້ ົດໝາຍ).
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ຂອບເຂດການບລິການທ # 9. ການຊວ
ູ່ ຍເຫືອຄອບຄ ົວ, ການໄກເູ່ ກັູ່ຍ ແລະ
ການໃຫຄ
ູ້ າປກສາ.
ເສມສາູ້ ງ ແລະ ສະໜັບສະໜູນ ສະພາບແວດລອ
ູ້ ມທູ່ ດຂອງຄອບຄ ົວ.
ການຊວ
ູ່ ຍເຫືອທູ່ ຈາເປັນ ສາລ ັບສະພາບແວດລອ
ູ້ ມ ຂອງຄອບຄ ົວ
ຄອບຄ ົວ ໄດຖ
ື ຮ ັບຮູູ້ ໃນກ ົດໝາຍດາູ້ ນສິດທິມະນຸດສາກ ົນວາູ່ ເປັນທາມະຊາດ ແລະ ເປັນກຸມ
ູ້ ກ
ູ່ ພືູ້ນຖານຂອງ
50
ສ ັງຄ ົມ ແລະ ໄດຮ
ູ້ ັບສິດ ທູ່ ຈະຖືກປົກປອ
ູ້ ງໂດຍພາກລ ັດ. ສິດຂອງເດັກນອ
ູ້ ຍ ຈະຖືກປົກປອ
ູ້ ງ ແລະ ເອົ າໃຈໃສ ູ່

ູ້ ເສຍແຕວ
ໃນຄອບ ຄ ົວ ຂອງເຂົາເຈົາູ້ ດງູ່ ັ ທູ່ ໄດກ
ູ້ າູ່ ວ ໃນມາດຕາ ທ 9 ຂອງ ກ ົດໝາຍວາູ່ ດວ
ູ້ ຍສິດເດັກ, ເວັນ
ູ່ າູ່
ແມນສິູ່
ູ່ ງອືູ່ ນ

ທູ່ ຖືກການ ົດ

ໂດຍໜວ
ູ່ ຍງານທູ່ ກຽູ່ ວຂອ
ູ້ ງ

ເພືູ່ ອມໜາູ້ ທູ່ ທົບທວນຄືນ

ວາູ່

ສິູ່ ງໃດ

ທູ່ ບູ່ ແມນຜ
ູ່ ົນ

ປະໂຫຍດສູງສຸດ ຂອງເຂົາເຈົາູ້ . ການປົກປັກຮ ັກສາ ສະພາບແວດລອ
ູ້ ມຄອບຄ ົວ ຫື ບາລຸງຮ ັກສາ ຫື ການ
ຮ ັກສາສາຍພ ົວພ ັນຄອບຄ ົວ ຄວນເປັນສິູ່ ງໜູ່ ງທູ່ ສາຄ ັນ ເພືູ່ ອການປະເມນ ໃນເວລາຕ ັດສິນໃຈ ກຽູ່ ວກ ັບການແກໄູ້ ຂ
ບ ັນຫາທູ່ ຍາວນານ ເຊິູ່ ງກຽູ່ ວຂອ
ູ້ ງກ ັບ ຜ ົນປະໂຫຍດອ ັນສູງສຸດ ຂອງເດັກນອ
ູ້ ຍ.
ສະພາບແວດລອ
ື ຄາູ້ ມະນຸດກ ັບຄືນຫາ ມຄວາມສາຄ ັນ ໃນຮູບແບບ ທູ່ ເຂົາຄິດວາູ່ ການ
ູ້ ມຂອງຄອບຄ ົວ ທູ່ ຜູຖ
ູ້ ກ
ກ ັບຄືນສູສ
ູ່ ັງຄ ົມ ຂອງເຂົາເຈົາູ້ ໄດປ
ູ້ ະສ ົບຜ ົນສາເລັ ດຫືບູ່ . ສາຍພ ົວພ ັນ ແລະ ຄວາມຫາກຫາຍ ຂອງຄອບຄ ົວ
ບາງເທືູ່ ອສະໜ ັບສະໜູນ ການກ ັບຄືນສູສ
ູ່ ັງຄ ົມ. ເພືູ່ ອເປັນການສະໜ ັບສະໜູນດາູ້ ນນ,ູ້ ສະມາຊິກຄອບຄ ົວ ມສວ
ູ່ ນ
ຫາຍໃນການຊວ
ື ເຄາະຮາູ້ ຍ ໃຫໄູ້ ດຮ
ື ຄາູ້
ູ່ ຍເຫືອຜູຖ
ູ້ ກ
ູ້ ັບການຟືູ້ ນຟູ ແລະ ເຮັດໃຫກ
ູ້ ານກ ັບຄືນສູສ
ູ່ ັງຄ ົມ ຂອງຜູຖ
ູ້ ກ
ມະນຸດ

ເປັນໄປດວ
ູ້ ຍດ. ໃນເວລາ ສາຍພ ົວພ ັນມຄວາມຫຍຸງູ້ ຍາກ, ໃນເວລາກ ັບບາູ້ ນ, ຖືວາູ່ ເປັນສິູ່ ງກດຂວາງ

ຜ ົນສາເລັ ດ

ໃນການກ ັບຄືນສູສ
ູ່ ັງຄ ົມ.

ການປູ່ຽນແປງຂອງຄອບຄ ົວທູ່ ມບ ັນຫາໃນການເຮັດວຽກເປັນອຸປະສ ັກໃນ

ຂະບວນການ ກ ັບຄືນສູສ
ູ່ ັງຄ ົມ.
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ຖະແຫງການກຽູ່ ວກ ັບສິດທິມະນຸດ ຂອງອ ົງການສະຫະປະຊາຊາດ (1948), ມາດຕາ 16 ການພິຈາລະນາມະນຸດສະທາ ແມນການສະ
ູ່

ູ້ ມາຍຄວາມວາູ່ ເພືູ່ ອຫຸ ດຜອ
ໜ ັບສະໜູນແລະພະຍາຍາມ ເຮັດໃຫສ
ູ້ ະມາຊິກຄອບຄ ົວໄດເູ້ ຕົູ້າໂຮມກ ັນ, ນຫ
ູ່ ນຄວາມຕງຄຽດທູ່ ເກດຈາກຂນັ ູ້
ຕອນທູ່ ໄດແ
ື ເຄາະຮາູ້ ຍຈາກການຄາູ້ ມະນຸດ), ເຊັູ່ ນ ການໄກເູ່ ກຍຄອບຄ ົວ, ແມນມ
ູ້ ຍກຈາກກ ັນທູ່ ເປັນເວລາດ ົນນານ (ເຊັູ່ ນໃນກລະນ ຜູຖ
ູ້ ກ
ູ່
ຄວາມຈາເປັນໃນການເຕົູ້ າໂຮມສະມາຊິກຄອບຄ ົວ. ຕ ົວຢາູ່ ງເພູ້ມເຕມໃຫເູ້ ບິູ່ ງທູ່ ,

UNHCR (2001) ໝາຍເຫດຄວາມເປັນມາກຽູ່ ວກ ັບ

ວາລະກອງປະຊຸມ: ການເຕົູ້າໂຮມສະມາຊິກຄອບຄ ົວ ໃນຮູບການຕງຖິູ່
ັ ູ້ ນຖານແລະການກ ັບຄືນສູສ
ູ່ ັງຄ ົມ. ການປົກປູ້ອງຄອບຄ ົວ: ສິູ່ ງທາູ້
ທາຍໃນການປະຕິບ ັດນະໂຍບາຍຂອງການຕງຖ
ັ ູ້ ູ່ ນຖານ, ການປກສາຫາລືສາມຝາູ່ ຍປະຈາປ ກຽູ່ ວກ ັບການຕງຖິູ່
ັ ູ້ ນຖານ, ເຈນວາ, 20-21
ມິຖນ
ຸ າ 2001. ສາມາດອອນລາຍໄດທ
ູ້ ູ່ http://www.unhcr.org/3b30baa04.pdf
United Nations (1948) Universal Declaration of Human Rights, Article 16.As humanitarian considerations support family
reunification efforts, this means that to minimise distress resulting from a period of prolonged separation (such as in the
case of trafficked persons) procedures, such as family mediation, are necessary to reunify family members. See, for
example, UNHCR (2001) Background Note for the Agenda Item: Family Reunification in the Context of Resettlement and
Integration. Protecting the Family: Challenges in Implementing Policy in the Resettlement Context, Annual Tripartite
Consultations on Resettlement, Geneva, 20-21 June 2001. Available at http://www.unhcr.org/3b30baa04.pdf
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ມສອງຂ ົງເຂດຫ ັກທູ່ ຈາເປັນ ໃນການເຮັດວຽກກ ັບຜູຖ
ື ເຄາະຮາູ້ ຍ ແລະ ຄອບຄ ົວຂອງເຂົາເຈົາູ້ ເພືູ່ ອເຮັດໃຫກ
ູ້ ກ
ູ້ ານ
ູ້ . ຂ ົງເຂດທ: 1) ບລິຫານສາຍພ ົວພ ັນ ແລະ
ກ ັບຄືນສູສ
ູ່ ັງຄ ົມປະສ ົບຜ ົນສາເລັ ດ ຄືເຮັດໃຫຊ
ູ້ ວິດຂອງເຂົາເຈົາູ້ ດຂນ
ຄວາມຕງຄຽດ ພາຍໃນຄອບຄ ົວ (ບາງອ ັນຍອ
ນ)
ູ້ ນສາຍເຫດ ຂອງການຖືກຄາູ້ ມະນຸດ, ບາງອ ັນແມນສາຍເຫດອືູ່
ູ່
ແລະ 2) ນະໂຍບາຍໃນການຊວ
ື ກ ັບຄວາມຕອ
ື ຄາູ້
ູ່ ຍເຫືອ ເພືູ່ ອໃຫຖ
ູ້ ກ
ູ້ ງການ ຂອງສະມາຊິກຄອບຄ ົວ ຂອງຜູຖ
ູ້ ກ
ມະນຸດ, ເຊິູ່ ງສວ
ື ຄາູ້
ູ່ ນຫາຍບູ່ ໄດເູ້ ວົູ້າເຖິງ, ແຕມ
ູ່ ອິດທິພ ົນນາໄປສູຄ
ູ່ ວາມສ ັບສ ົນ ແລະ ຄວາມກ ົດດ ັນສາລ ັບຜູຖ
ູ້ ກ
ມະນຸດ.

ບລິຫານ ແລະ ໄກເູ່ ກັູ່ຍ ສາຍພົວພັນຄອບຄ ົວ –“ທູ່ ບູ່ ດ”, “ທູ່ ດ”. ຜູຖ
ື ຄາູ້ ມະນຸດປະເຊນໜາູ້ ກ ັບສະພາບຄອບຄ ົວ
ູ້ ກ
ທູ່ ຫຍຸງູ້ ຍາກຫາຍດາູ້ ນ

ໃນເວລາເຂົາເຈົາູ້ ກ ັບຄືນບາູ້ ນ.

ບາງຄ ົນມາຈາກຄອບຄ ົວທູ່ ມບ ັນຫາສາຍພ ົວພ ັນຫາຍອ ັນ.

ູ້ ກອ
ສວ
ັ ູ້ ດຂນ
ູ່ ນຫາຍບ ັນຫາເຫູ່ ົ ານນເກ
ູ່ ນທູ່ ເຂົາເຈົາູ້ ຈະຖືກຄາູ້ ມະນຸດ ແລະ ເປັນສາຍເຫດ ທູ່ ເຮັດໃຫເູ້ ຂົາເຈົາູ້ ຖືກຄາູ້
ມະນຸດ. ນອກຈາກນນ,
ັ ູ້ ຄວາມຕງຄຽດ ແລະ ບ ັນຫາຕາູ່ ງໆ ບູ່ ໄດຖ
ື ແກໄູ້ ຂ
ູ້ ກ

ໃນຊວ
ື ເຄາະ
ູ່ ງໄລຍະເວລາ ທູ່ ຜູຖ
ູ້ ກ

ຮາູ້ ຍບູ່ ຢູູ່ ແລະ ໄດກ
ື ຄາູ້ ມະນຸດ ບູ່
ູ້ າຍເປັນບ ັນຫາເພູ້ມຄວາມກ ົດດ ັນ ໃຫເູ້ ຂົາເຈົາູ້ ພາຍຫ ັງກ ັບຄືນບາູ້ ນ. ຜູຖ
ູ້ ກ
ສາມາດອາໄສສະມາຊິກຄອບຄ ົວໄດ ູ້ ແລະ ສະພາບແວດລອ
ູ້ ມຂອງຄອບຄ ົວ ກູ່ ບູ່ ສາມາດເຮັດໃຫກ
ູ້ ານກ ັບຄືນສູູ່
ສ ັງຄ ົມ ທູ່ ປະສ ົບຜ ົນສາເລັ ດໄດ.ູ້ ໃນສະພາບທູ່ ຮາູ້ ຍໄປກວາູ່ ນນ,
ັ ູ້ ຜູຖ
ື ຄາູ້ ມະນຸດມາຈາກສະພາບແວດລອ
ູ້ ກ
ູ້ ມ ຂອງ
ູ່ ົ ຂູ ູ່ ແລະ ອືູ່ ນໆ. ກ ົງ
ຄອບຄ ົວທູ່ ແຕກແຍກ ເຊັູ່ ນ: ເຕັ ມໄປດວ
ູ້ ຍການທາຮາູ້ ຍຮາູ່ ງກາຍ, ການລວ
ູ່ ງລະເມດ, ມຂມ
ກ ັນຂາູ້ ມ,

ຜູຖ
ື ຄາູ້ ມະນຸດຫາຍຄ ົນ
ູ້ ກ

ຄອບຄ ົວບາງຄ ົນ

ຫື

ກ ັບທຸກຄ ົນ.

ມຄອບຄ ົວທູ່ ດ
ທຸກກລະນ,

ແລະ

ມສາຍພ ົວພ ັນທູ່ ສະໜິດແໜນ
ູ້ ກ ັນດ

ຄອບຄ ົວເປັນພືູ້ນຖານທູ່ ສາຄ ັນ

ຕະຫອດໄລຍະເວລາ ຂອງການຟືູ້ ນຟູ ແລະ ການກ ັບຄືນສູສ
ູ່ ັງຄ ົມ.

ກ ັບສະມາຊິກ

ສາລ ັບການສະໜ ັບສະໜູນ

ການຊວ
ູ່ ຍເຫືອ ແລະການສະໜ ັບສະໜູນ

ຈາກຄອບຄ ົວ ຍ ັງຖືວາູ່ ເປັນວຽກງານຮອງຮ ັບການຊວ
ັ ູ້ ເຊິູ່ ງຫາຍກລະນ ບ ັນດາໜວ
ູ່ ຍເຫືອຈາກອ ົງການຈ ັດຕງ,
ູ່ ຍ
ງານເຫູ່ ົ ານ ູ້ ກູ່ ຍ ັງບູ່ ສາມາດສະໜອງ ການຊວ
ູ່ ຍເຫືອທູ່ ຄ ົບຖວ
ູ້ ນໄດໃູ້ ນວຽກການບລິການ.
ແມນແຕ
ໃູ່ ນສະພາບການທູ່ ດທູ່ ສຸດ, ຫ ັງຈາກຖືກຄາູ້ ມະນຸດ ສວ
ື ເຄາະ
ູ່
ູ່ ນຫາຍແລວ
ູ້ ສາຍພ ົວພ ັນລະຫວາູ່ ງ ຜູຖ
ູ້ ກ
ຮາູ້ ຍ ແລະ ຄອບຄ ົວຂອງເຂົາເຈົາູ້ ກູ່ ຍ ັງມສາຍພ ົວພ ັນທູ່ ບູ່ ດປານໃດ. ຄວາມເຄັູ່ ງຕງ ແລະບ ັນຫາ ຕາູ່ ງໆນນັ ູ້
ເປັນການຈາກ ັດຄວາມສາມາດ ຂອງຜູຖ
ື ຄາູ້ ມະນຸດ ໃນການອອກຈາກບ ັນຫາການຄາູ້ ມະນຸດ, ແລະການກ ັບຄືນສູູ່
ູ້ ກ
ູ້ ັດແຍງູ່ ທາອິດເກດຂນ
ູ້ ຍອ
ສ ັງຄ ົມ ເພືູ່ ອໄປຫາຄອບຄ ົວ ແລະສ ັງຄ ົມຂອງເຂົາເຈົາູ້ . ຄວາມຕງຄຽດ ແລະ ຂຂ
ູ້ ນ
ຄວາມຫຍຸງູ້ ຍາກ ທາງດາູ້ ນເສດຖະກິດ ແລະຄວາມເຄັູ່ ງຕງໃນ ສາຍພ ົວພ ັນພາຍ ໃນຄອບຄ ົວ, ເຊິູ່ ງເປັນການລ ົບ
ກວນ ແລະ ເປັນການສາູ້ ງຄວາມເສຍຫາຍ, ແລະໃນບາງກລະນ ເຖິງຂນເປັ
ັ ູ້ ນການທາລາຍຍອ
ູ້ ນຜ ົນຂອງການຄາູ້
ມະນຸດ.

ຕອບສະໜອງຄວາມຕອ
ູ້ ງການ ການຊວ
ູ່ ຍເຫືອຂອງສະມາຊິກຄອບຄ ົວ. ໃນບາງກລະນ, ຄວາມຈາເປັນໃນການ
ຊວ
ື ສາພາດຫາຍຄ ົນ ຖືກຖາມວາູ່ ມການບລິການອ ັນໃດ ທູ່
ູ່ ຍເຫືອສະມາຊິກຄອບຄ ົວມຄວາມສາຄ ັນທູ່ ສຸດ. ມຜູຖ
ູ້ ກ
ຜູສ
ື ຄາູ້ ມະນຸດ ເພືູ່ ອປັບປຸງວຽກງານ ດາູ້ ນການບລິການຕາູ່ ງໆ, ຫາຍ
ູ້ ະໜອງການບລິການຄວນປະຕິບ ັດ ຕູ່ ຜູຖ
ູ້ ກ
ູ້ ຢາູ້ ວາູ່ ອ ັນສາຄ ັນ ບູ່ ພຽງແຕກ
ຄ ົນຕອບແບບເນັນ
ູ່ ານຊວ
ູ່ ຍເຫືອຜູຄ
ູ້ າູ້ ມະນຸດເທົູ່ ານນັ ູ້ ແລະ ຕອ
ູ້ ງຊວ
ູ່ ຍເຫືອສະມາຊິກ

133

ຄອບຄ ົວຂອງເຂົາເຈົາູ້ ນາ. ຄວາມຈາເປັນໃນການຊວ
ູ ິມະສິດລວມມ:
ູ່ ຍເຫືອສະມາຊິກຄອບຄ ົວ ມຫາຍຢາູ່ ງ, ແຕບ
ູ່ ລ
ການຊວ
ິ , ການມເງິນຕາູ່ ), ດາູ້ ນສຸຂະພາບ (ລວມ
ູ່ ຍເຫືອດາູ້ ນການເງິນ (ຍອ
ູ້ ນບູ່ ມວຽກເຮັດງານທາ, ບ ັນຫາໜູ້ສນ
ມ:

ການປິູ່ ນປົວການຕິດເຫົູ້ າ

ແລະ

ສານເສບຕິດ),

ດາູ້ ນການສກສາ

ແລະ

ການສະໜ ັບສະໜູນດາູ້ ນ

ຈິດຕະວິທະຍາ (ເພືູ່ ອສາມາດຮ ັບມື ກ ັບຜ ົນກະທົບ ຍອ
ູ້ ນການຖືກຄາູ້ ມະນຸດ ກ ັບສະມາຊິກຄອບຄ ົວ). ຄວາມ
ຈາເປັນໃນການຊວ
ື ຄາູ້
ູ່ ຍເຫືອຄອບຄ ົວບາງອ ັນ ຄວນຈະມກອ
ູ່ ນ ແລະ ໃຫແ
ູ້ ທດເໝາະ ກ ັບການຊວ
ູ່ ຍເຫືອຜູຖ
ູ້ ກ
ມະນຸດແຕລ
ູ່ ະຄ ົນ.

ໃນບາງກລະນ,

ນະໂຍບາຍຂອງການຊວ
ູ່ ຍເຫືອທາງດາູ້ ນສ ັງຄ ົມ

ອາດຈະເປັນການປູ້ອງກ ັນຜູຖ
ື ຄາູ້ ມະນຸດ
ູ້ ກ
ແລະ

ມຜ ົນກະທົບໂດຍກ ົງ

ແຕທ
ູ່ າອິດ.

ບ ັນຫາ

ຕູ່ ຄອບຄ ົວທູ່ ມຄວາມສຽູ່ ງ

ແລະຄວາມຈາເປັນຕາູ່ ງໆ

ກ ັບປະສ ົບການຂອງຜູຖ
ື ຄາູ້ ມະນຸດແຕລ
ູ້ ກ
ູ່ ະຄ ົນ,

ແລະ

ແມນກ
ູ່ ຽູ່ ວຂອ
ູ້ ງກ ັນ

ຍອ
ູ້ ນເຫດນ,ູ້

ສະມາຊິກ

ຄອບຄ ົວຂອງແຕລ
ູ່ ະຄ ົນ ກູ່ ກາຍເປັນຄ ົນທູ່ “ຖືກເຄາະຮາູ້ ຍຈາກການຄາູ້ ມະນຸດຜູທ
ູ້ ສອງ.”

*ສິູ່ ງທູ່ ຄວນເອົ າໃຈໃສພ
ູ່ ິເສດ ສາລ ັບເດັກນອ
ູ້ ຍ. ເດັກຖືກຄາູ້ ມະນຸດຫາຍຄ ົນ ມາຈາກສະພາບຄອບຄ ົວທູ່ ມບ ັນຫາ
ແລະ ບູ່ ສາມາດກ ັບຄືນໄປຫາຄອບຄ ົວ
ການຖືກປົກປອ
ູ້ ງຫຍ ັງຈາກຄອບຄ ົວ.

ຫືກ ັບຄືນ ແຕບ
ື ເອົ າໃຈເບິູ່ ງແຍງຕາມຄວາມເໝາະສ ົມ ແລະ ບູ່ ມ
ູ່ ູ່ ໄດຖ
ູ້ ກ
ເຖິງແນວໃດກູ່ ຕາມ,

ບາງກລະນ,

ການກ ັບຄືນໄປຫາສະພາບແວດລອ
ູ້ ມ

ແບບນນັ ູ້ ອາດຈະເປັນໄປໄດ ູ້ ຖາູ້ ມຜູໄູ້ ກເູ່ ກັູ່ ຍ ແລະ ມຜູໃູ້ ຫຄ
ູ້ າປກສາ ທູ່ ເໝາະສ ົມ ໂດຍຜູສ
ູ້ ະໜອງການບລິການ.
ການຈ ັດຕງປະຕິ
ບ ັດນະໂຍບາຍ ຕູ່ ຄອບຄ ົວ ແລະ ຊຸມຊ ົນ ແບບອງໃສ ູ່ ການຊວ
ັ ູ້
ູ່ ຍເຫືອນ ູ້ ສວ
ູ່ ນຫາຍແລວ
ູ້ ແມນ
ູ່
ູ້
ຍ ັງຂາດເຂນ ໃນຂ ົງເຂດປະເທດລຸມ
ູ່ ແມນ
ູ່ າຂອງ.
ູ້
ບາງອ ົງການຈ ັດຕງັ ູ້ ໄດເູ້ ຮັດວຽກກ ັບເດັກນອ
ັ ູ້ ນ
ູ້ ຍ ໃນເວລາທູ່ ເຂົາເຈົາູ້ ອາໄສຢູູ່ ໃນຄອບຄ ົວ/ຊຸມຊ ົນ ທູ່ ພວມຈ ັດຕງຂ
, ແລະຖືວາູ່ ເປັນທາງເລືອກໃໝອ
ູ່ ັນໜູ່ ງ ສາລ ັບການເບິູ່ງແຍງແບບສູນພ ັກອາໄສ. ໃນຂະນະທູ່ ທາງເລືອກນ ູ້ ບູ່
ແມນຈະສະໜອງໃຫ
ເູ້ ດັກນອ
ູ່
ູ້ ຍ ທູ່ ຖືກຄາູ້ ມະນຸດທຸກຄ ົນໄດ ູ້ (ບາງຄ ົນອອກຈາກສະພາບແວດລອ
ູ້ ມ ທູ່ ບູ່ ປອດໄພ),
ກູ່ ເປັນວິທການເຮັດວຽກ ສາລ ັບຫາຍຄ ົນ. ໃນເວລາໃຫກ
ູ້ ານສະໜ ັບສະໜູນນ ູ້ ໃນເວລາກ ັບຄືນສູສ
ູ່ ັງຄ ົມ (ເຊັູ່ ນ:
ູ້ ວ
ຜາູ່ ນການໄກເູ່ ກັູ່ ຍຄອບຄ ົວ, ການຕິດຕາມ, ການຊວ
ື ດາູ້ ນການເງິນ), ນຊ
ູ່ ຍເຫອ
ູ່ ຍສາູ້ ງ ໃຫມ
ູ້ ສະພາບແວດລອ
ູ້ ມ
ູ້ ສາລ ັບການກ ັບຄືນບາູ້ ນ ຂອງເດັກນອ
ຂອງຄອບຄ ົວໃຫດ
ູ້ ຂນ
ູ້ ຍ ແລະ ຊາວໜຸມ
ູ່ .
ທາງເລືອກທູ່ ຕອ
ູ້ ງການ ໃນເວລາກ ັບຄືນສູສ
ູ່ ັງຄ ົມ ຂອງເດັກນອ
ູ້ ຍທູ່ ຖືກຄາູ້ ມະນຸດ ແມນ
ູ່ ການຊວ
ູ່ ຍເຫືອເດັກນອ
ູ້ ຍ
ູ້ ມນ
ໃຫກ
ູ້ ັບຄືນໄປຢູອ
ູ່ າໄສກ ັບຄອບຄ ົວ ຂອງເຂົາເຈົາູ້ . ສິູ່ ງນ ູ້ ຄວນຈະຖືກພ ັກດ ັນ ໃນທຸກສະຖານະການ ຍອ
ູ້ ນນແ
ູ່
51
ການກ ັບຄືນໄປສູທ
ູ່ າງເລືອກ ແຫງູ່ ຄວາມປອດໄພ ແລະ ດສາລ ັບເດັກນອ
ູ້ ຍ. ສິດຂອງເດັກນອ
ູ້ ຍ ໃນການຢູູ່

51

ເບິູ່ ງໄດຕ
ື
ູ້ ູ່ ມ

ການແນະນາກຽູ່ ວກ ັບການເບິູ່ງແຍງເດັກແບບທາງເລືອກ ຂອງອ ົງການສະຫະປະຊາຊາດ (2010), A/RES/64/142,

ສາມາດອອນລາຍໄດທ
ູ້ ູ່ http://www.unicef.org/protection/alternative_care_Guidelines-English(2).pdf
52 ມາດຕາ

9 ກາູ່ ວວາູ່ ເດັກບູ່ ຈາເປັນຕອ
າ ຫື ຈະຖືກແຍກອອກໄດ,ູ້ ໃນກລະນ ມສິູ່ ງທູ່ ຈາເປັນ
ື ແຍກອອກຈາກ ພູ່ ແມຂອງພວກເຂົ
ູ້ ງໄດຖ
ູ້ ກ
ູ່

ທູ່ ສຸດເພືູ່ ອຜ ົນປະໂຫຍດທູ່ ສອດຄອ
ູ່ ງຕາມກ ົດໝາຍ ໃຫແ
ູ້ ກພ
ູ່ ວກເຂົາ. ທູ່ ຖືກຕອ
ູ້ ງຕາມກ ົດໝາຍ ທູ່ ສອດຄອ
ູ່ ງກ ັບກ ົດຫມາຍສາມາດນາໃຊໃູ້ ນ
ເວລາທູ່ ຈາເປັນຕອ
ົ ປະໂຫຍດທູ່ ດທູ່ ສຸດຂອງເດັກ. ໃນມາດຕາດງູ່ ັ ກາູ່ ວຍ ັງໄດກ
ູ້ ງແຍກເພືູ່ ອຜນ
ູ້ ວ
ູ່ າອກວາູ່ ການຕ ັດສິນໃຈດງູ່ ັ ກາູ່ ວອາດຈະມ
ຄວາມຈາເປັນໃນກລະນພິເສດ ໂດຍສະເພາະເຊັູ່ ນ ກຽູ່ ວຂອ
ູ້ ງກ ັບການຖືກທາລຸນ ຫື ການປະລະບູ່ ສ ົນໃຈຂອງພູ່ ແມ,ູ່ ຫື ບາງກລະນພູ່ ແມ ູ່
ແຍກກ ັນຢູູ່ ແລະ ຈະຕອ
ັ ເຊົ າໃຫແ
ິ ແກເູ່ ດັກເທົູ່ າທູ່ ຈະເປັນໄປ
ູ້ ງໄດມ
ູ້ ການຕ ັດສິນໃຫສ
ູ້ ະຖານທພກ
ູ້ ກເູ່ ດັກ. ມາດຕາ 7 ຂອງ CRC “ໃຫສ
ູ້ ດ
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ອາໄສກ ັບຄອບຄ ົວ ຂອງເຂົາເຈົາູ້ ແມນ
ູ່ ໄດອ
ູ້ ະທິບາຍ ຢູໃູ່ ນຫາຍຈຸດ ຂອງສ ົນທິສ ັນຍາວາູ່ ດວ
ູ້ ຍສິດທິເດັກ.

ການເຮັດວຽກກ ັບຄອບຄ ົວ ຕາມຄວາມເໝາະສ ົມ ຕາມແຕລ
ູ່ ະກລະນ ສາມາດເຮັດໃຫ ູ້ ການກ ັບຄືນສູສ
ູ່ ັງຄ ົມ ຂອງ
ເດັກນອ
ູ້ ຍ ປະສ ົບຜ ົນສາເລັ ດ ເພືູ່ ອກ ັບຄືນສູສ
ູ່ ະພາບແວດລອ
ູ້ ມຄອບຄ ົວ ແລະ ເປັນການປົກປອ
ູ້ ງສິດ ຂອງ
ເຂົາເຈົາູ້ ດງູ່ ັ ໄດຂ
ູ້ ຽນໄວຢ
ູ້ ໃູູ່ ນກ ົດໝາຍສິດທິມະນຸດສາກ ົນ.

ສິູ່ ງທາູ້ ທາຍ ໃນການເຮັດວຽກ ກ ັບຄອບຄ ົວ ຂອງຜູຖ
ື ເຄາະຮາູ້ ຍ.
ູ້ ກ
ສະພາບແວດລອ
ື ຄາູ້ ມະນຸດກ ັບໄປແມນ
ູ້ ມຂອງຄອບຄ ົວທູ່ ຜູຖ
ູ້ ກ
ູ່

ເປັນສວ
ູ່ ນສາຄ ັນຂອງການກ ັບຄືນສູສ
ູ່ ັງຄ ົມ

ທູ່

ປະສ ົບຜ ົນສາເລັ ດ ແລະ ອ ົງການຈ ັດຕງຕ
ັ ູ້ າູ່ ງໆ ຄວນສະໜອງການສະ ໜ ັບສະໜູນ ການປັບປຸງສະພາບຄວາມ
ຫາກຫາຍ ຂອງຄອບຄ ົວ ແລະ ສາູ້ ງໃຫເູ້ ກດມສາຍພ ົວພ ັນດາູ້ ນບວກ. ສາຄ ັນເທົູ່ າໆກ ັນ ແມນ
ູ່ ການຮ ັບຮູູ້ ແລະ
ການຕອບສະໜອງການຊວ
ູ່ ຍເຫືອ

ດາູ້ ນຄວາມຈາເປັນສາລ ັບ

ສະມາຊິກຄອບຄ ົວ.

ບາງອ ົງການຈ ັດຕງັ ູ້

ໄດ ູ້

ເອົ າໃຈໃສ ູ່ ແລະຊອກຫາວິທ ຊວ
ື ຄາູ້ ມະນຸດ ດາູ້ ນນະໂຍບາຍການບລິການ
ູ່ ຍສາູ້ ງສະພາບຄອບຄ ົວ ຂອງຜູຖ
ູ້ ກ
ແລະ ການເຮັດວຽກກ ັບຄອບຄ ົວ ເພາະຖືວາູ່ ແມນສ
ູ່ ວ
ູ່ ນໜູ່ ງຂອງການກ ັບຄືນສູສ
ູ່ ັງຄ ົມ. ກ ົງກ ັນຂາູ້ ມ, ບາງອ ົງການ
ແລະ ບາງສະຖານບ ັນ ໄດຊ
ື ຄາູ້ ມະນຸດ ຫື ໄດສ
ູ້ ວ
ູ່ ຍເຫືອສະມາຊິກຄອບຄ ົວ ຂອງຜູຖ
ູ້ ກ
ູ້ ູ່ງົ ເຂົາເຈົາູ້ ໄປ ຫາໜວ
ູ່ ຍ
ູ້ ມນສ
ງານອືູ່ ນເພືູ່ ອໃຫກ
ູ້ ານຊວ
ູ່ ຍເຫືອ. ໃນຫາຍກລະນ, ນແ
ູ່ ວ
ູ່ ນສາຄ ັນອ ັນໜູ່ ງທູ່ ປະກອບສວ
ູ່ ນເຂົູ້າໃນການກ ັບຄືນສູູ່
ສ ັງຄ ົມ ຂອງແຕລ
ູ່ ະຄ ົນ, ຫື ກາຍມາເປັນສວ
ູ່ ນໜູ່ ງ ຂອງການກ ັບຄືນສູສ
ູ່ ັງຄ ົມ ແບບປະສ ົບສາເລັ ດ ທູ່ ຍອມຮ ັບກ ັນ
ໃນປັດຈຸບ ັນ.
ຕ ົວຢາູ່ ງທູ່ ດ: ການເຮັດວຽກກ ັບຄອບຄ ົວ
ຊາວໜຸມ
ູ່ ຍິງມຽນມາຄ ົນໜູ່ ງ,

ຖືກຄາູ້ ມະນຸດໄປປະເທດສິງກະໂປ

ຖືກບ ັງຄ ັບໃຫເູ້ ຮັດວຽກບາູ້ ນ,

ໄດຮ
ູ້ ັບການ

ຊວ
ສ
ູ່ ຍເຫືອ ບູ່ ແມນແຕ
ູ່
ູ່ າລ ັບລາວເອງ ໃນເວລາກ ັບຄືນສູສ
ູ່ ັງຄ ົມ, ແຕຍ
ູ່ ັງຊວ
ູ່ ຍເຫືອ ທາງດາູ້ ນການແພດນາໃຫ ູ້
ູ່ ບູ່ ໄດເູ້ ຂົູ້າເຖິງການຮ ັກສາສຸຂະພາບ ທູ່ ໜ ັກໜວ
ແມນຂອງລາວທ
ື ໄດສ
ູ່
ູ່ ງຂອງລາວ. ອ ົງການທູ່ ໃຫກ
ູ້ ານຊວ
ູ່ ຍເຫອ
ູ້ ູ່ງົ ຕູ່
ໄດ,ູ້ ສິດໃນຮູູ້ ແລະຮ ັບການດູແລຈາກພູ່ ແມຂອງຕ
ົນ”. ມາດຕາ 5 ໄດກ
ູ່
ູ້ າູ່ ວຕູ່ ອກວາູ່ “ໜວ
ູ່ ຍງານຈາກພາກລ ັດ ຄວນເຄົ າລ ົບຄວາມ
ຮ ັບຜິດຊອບ, ສິດ ແລະໜາູ້ ທູ່ ຂອງພູ່ ແມຂອງເດັ
ກ, ໃນກລະນ ທູ່ ສະມາຊິກຄອບຄ ົວ ຫື ສ ັງຄ ົມ ຂອງເຂົາເຈົູ້າທູ່ ໄດຮ
ູ່
ູ້ ັບການເບິູ່ງແຍງໂດຍ
ສ ັງຄ ົມ, ໂດຍຜູປ
ົ ຄອງທູ່ ຖືກຕອ
ູ້ ກ
ູ້ ງຕາມກ ົດໝາຍ, ຫື ບຸກຄ ົນອືູ່ນທູ່ ຮ ັບຜິດຊອບເດັກທູ່ ຖືກຕອ
ູ້ ງຕາມກ ົດໝາຍ, ເພືູ່ ອສະໜອງຄວາມສາມາດ,
ູ້ າ ແລະຄາແນະນາໃນການໃຊສ
ທິດຊນ
ິ ຂອງຕ ົນທູ່ ເໝາະສ ົມໃຫແ
ູ້ ດ
ູ້ ກເູ່ ດັກ ເຊິູ່ ງໄດມ
ູ້ ການຮ ັບຮູໃູ້ ນສ ົນທິສ ັນຍາໃນປັດຈຸບ ັນ “.
51

See United Nations (2010) Guidelines for the Alternative Care of Children, A/RES/64/142, 14. Available at
http://www.unicef.org/protection/alternative_care_Guidelines-English(2).pdf
51 Article 9 provides that a child shall not be separated from his or her parents against his/her will, except in accordance
with applicable law when separation is necessary for the best interests of the child. The article goes on to say that such
determination may be necessary in a particular case such as one involving abuse or neglect of the child by the parents, or
one where the parents are living separately and a decision must be made as to the child's place of residence. Article 7 of
the CRC gives a child “as far as possible, the right to know and be cared for by his or her parents”. Article 5 further states:
“States Parties shall respect the responsibilities, rights and duties of parents or, where applicable, the members of the
extended family or community as provided for by local custom, legal guardians or other persons legally responsible for
the child, to provide, in a manner consistent with the evolving capacities of the child, appropriate direction and guidance
in the exercise by the child of the rights recognized in the present Convention”.
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ແມຂອງລາວໃຫ
ກ
ູ່
ູ້ ັບອ ົງການອືູ່ນ
ດາູ້ ນການແພດ

(ບູ່ ກຽູ່ ວກ ັບການຄາູ້ ມະນຸດ)

ສະໜອງຄວາມຈາເປັນ

ດາູ້ ນການຊວ
ູ່ ຍເຫືອທາງ

ການທູ່ ບູ່ ໄດເູ້ ສຍຄາູ່ ຮ ັກສາດາູ້ ນການແພດ

ສາລ ັບສະພາບຮາູ່ ງກາຍຂອງລາວ.

ແມນການ
ູ່

ຊວ
ູ່ ຍເຫືອສາຄ ັນ ສາລ ັບຄອບຄ ົວ ຍອ
ູ້ ນຄອບຄ ົວລາວ ສາມາດທອ
ູ້ ນເງິນເພືູ່ ອ ສູ່ງົ ນອ
ູ້ ງສາວສອງຄ ົນ ຂອງລາວ
ໄປໂຮງຮຽນໄດ.ູ້
ແມຍິ
ູ່ ງກາປູເຈຍຄ ົນໜູ່ ງ, ຖືກຄາູ້ ມະນຸດ ບ ັງຄ ັບໃຫຂ
ູ້ າຍບລິການຢູປ
ູ່ ະເທດໄທ, ຖືກຊວ
ູ່ ຍເຫືອຈາກໂຄງການສູນພ ັກ
ອາໄສ ພາຍຫ ັງລາວກ ັບຄືນສູບ
ູ່ າູ້ ນ. ໃນເວລາຖືກຖາມວາູ່ ມຄວາມຈາເປັນຫຍ ັງອກບູ່ ທູ່ ຍ ັງບູ່ ໄດຮ
ູ້ ັບການຊວ
ູ່ ຍເຫືອ
,

ລາວໄດອ
ູ້ ະທິບາຍວາູ່

ທຸກສິູ່ ງທູ່ ຈາເປັນຂອງລາວ

ແມນໄດ
ຖ
ື ເວົູ້າໝດ
ົ ແລວ
ູ່
ູ້ ກ
ູ້ ,

ລວມທັງນະໂຍບາຍດາູ້ ນ

ສຸຂະພາບ ສາລ ັບລູກຂອງລາວ ເຊິູ່ ງລາວຖືວາູ່ ສາຄ ົນທູ່ ສຸດ ແລະ ແມນສິູ່
.ູ້
ູ່ ງທູ່ ລາວບູ່ ສາມາດຈາຍເອງໄດ
ູ່
ເຖິງແນວໃດກູ່ ຕາມ,

ໂຄງການຊວ
ູ່ ຍເຫືອຫາຍອ ັນ

ບູ່ ໄດເູ້ ອົ າໃຈໃສຫ
ູ່ ົວຂູ້

ກຽູ່ ວກ ັບສະພາບແວດລອ
ູ້ ມ

ຂອງ

ຄອບຄ ົວ ວາູ່ ເປັນສວ
ູ່ ນໜູ່ ງ ຂອງການບລິຫານທຸກກລະນ ແລະ ບູ່ ມສວ
ູ່ ນຮວ
ູ່ ມໂດຍກ ົງກ ັບຄອບຄ ົວ ໃນການເຮັດ
ວຽກກຽູ່ ວກ ັບການກ ັບຄືນສູສ
ື ຄາູ້ ມະນຸດ.
ູ່ ັງຄ ົມ ຂອງຜູຖ
ູ້ ກ

ບາງອ ົງການບູ່ ມແຜນງານ ຫື ຊ ັບພະຍາກອນ ເພືູ່ ອ

ໃຫກ
ື ເຄາະຮາູ້ ຍໂດຍກ ົງ ແລະ ບູ່ ໄດສ
ູ້ ານຊວ
ູ່ ຍເຫືອ ສະມາຊິກຄອບຄ ົວ ຂອງຜູຖ
ູ້ ກ
ູ້ ູ່ງົ ກລະນຂອງເຂົາເຈົາູ້ ໄປຫາ
ອ ົງການອືູ່ນ ຫື ສະຖາບ ັນອືູ່ນ ເພືູ່ ອສະໜ ັບສະໜູນເຂົາເຈົາູ້ . ມຫາຍກລະນ, ການຕິດຕາມ ແລະ ການປະເມນ
ຄອບຄ ົວ ຍ ັງບູ່ (ຢາູ່ ງຖືກຕອ
ູ້ ງ) ເປັນສວ
ູ່ ນໜູ່ ງຂອງການຊວ
ູ່ ຍເຫືອ ແລະ
ການປົກປູ້ອງການບລິການເພືູ່ ອແຍກ

ຖືກເຄາະຮາູ້ ຍຈາກການຄາູ້ ມະນຸດທູ່

ມການປູ່ຽນແປງຕະຫອດເວລາ.

ເປັນເດັກອອກ, ໃນການກວດກາຄອບຄ ົວກຽູ່ ວກ ັບ ການກ ັບຄືນສູຄ
ູ່ ອບຄ ົວ

ສະພາບແວດລອ
ູ້ ມ ຂອງຄອບຄ ົວ ມການປູ່ຽນແປງ

ເປັນທາງເລືອກທູ່ ຖືກຕອ
ູ້ ງ ແລະ ເພືູ່ ອກະກຽມ ຄອບຄ ົວ ແລະເດັກນອ
ູ້ ຍ

ຕະຫອດເວລາ ແລະສາຍພວ
ົ ພນ
ັ ພາຍໃນຄອບຄ ົວ

ໃນການກ ັບຄືນສູສ
ູ່ ັງຄ ົມ.

ູ້ ຫື ບດຂນ
ູ້ )
ກູ່ ມການປູ່ຽນແປງເຊັູ່ ນກ ັນ (ດຂນ
ຕະຫອດເວລາຂອງ ຂອງການກ ັບຄືນສູສ
ູ່ ັງຄ ົມ. ຜູູ້

ສິູ່ ງທາູ້ ທາຍ ແລະ ບ ັນຫາຕາູ່ ງໆ ທູ່ ອ ົງການຈ ັດຕງັ ູ້ ແລະ ສະຖາບ ັນຕາູ່ ງໆ
ປະເຊນໜາູ້ ໃນການເຮັດວຽກກ ັບຄອບຄ ົວຂອງຜູຖ
ື ເຄາະຮາູ້ ຍ
ູ້ ກ

ມລາຍ

ລະອຽດ ເພືູ່ ອປກສາຫາລືດງລຸ
ູ່ ັ ມ
ູ່ ນ.ູ້

ຖືກຄາູ້ ມະນຸດບາງຄ ົນ ໄດເູ້ ວົູ້າວາູ່ ເຂົາເຈົາູ້ ຖືກ
ຕອ
ູ້ ນຮ ັບດ ໃນເວລາກ ັບບາູ້ ນ, ແຕພ
ູ່ າຍຫງັ ມາ
ເຂົາເຈົູ້າປະເຊນໜາູ້ ກ ັບຫາຍບ ັນຫາ ແລະ ມຄວາມ
ຕງຄຽດ ຍອ
ູ້ ນສະພາບເສດຖະກິດ ແລະ ສ ັງຄ ົມ
ຂອງເຂົາເຈົູ້າ ພາຍຫງັ ກ ັບຄືນບາູ້ ນ, ເຊິູ່ ງນາໄປສູູ່
ູ້ . ກ ົງກ ັນຂາູ້ ມ, ຜູຄ
ສະພາບຄອບຄ ົວທູ່ ບູ່ ດຂນ
ູ້ າູ້

1. ອ ົງກອນຕາູ່ ງໆ ບູ່ ໄດດ
ູ້ າເນນການໄກເູ່ ກັູ່ ຍຄອບຄ ົວ
2. ຄວາມຕອ
ູ້ ງການຂອງສະມາຊິກຄອບຄ ົບບູ່ ໄດຮ
ູ້ ັບການຍອມຮ ັບວາູ່
ມຄວາມສາຄ ັນໃນການກ ັບຄືນສູສ
ູ່ ັງຄ ົມ
3. ມຊ ັບພະຍາກອນຈາກ ັດ

ທາອິດ ທູ່ ກ ັບບາູ້ ນ, ແຕຕ
ູ່ ູ່ ມາ, ບ ັນຫາຕາູ່ ງໆ ຖືກແກ ູ້
ູ້ .
ໄຂ ແລະ ສາຍພວ
ົ ພນ
ັ ກ ັບຄອບຄ ົວກູ່ ຄອ
ູ່ ຍໆດຂນ

ໃນການສະໜ ັບສະໜູນ

ສະມາຊິກ

ມນມ
ັ ຄວາມສາຄ ັນໃນການປະເມນ ສາຍພວ
ົ ພນ
ັ
ລະຫວາູ່ ງສະມາຊິກຄອບຄ ົວ

ຄອບຄ ົວ
4. ການສູ່ງົ ຕູ່ ສະມາຊິກຄອບຄ ົວ ໄປຫາການບລິການ ຫື ສະໜອງ
ການບລິການຕາູ່ ງໆ ມຄວາມຈາກ ັດ
5. ການບລິຫານກລະນບູ່ ພຽງພ

ມະນຸດບາງຄ ົນ ປະເຊນໜາູ້ ກ ັບບ ັນຫາ ຕງແຕ
ຕ
ັ ູ້
ູ່ ອນ

ສາລ ັບການພິຈາລະນາກ ັບສະພາບ

ແລະຄວາມ ຈາເປັນ

ຂອງສະມາຊິກຄອບຄ ົວຕະຫອດເວລາ ເພືູ່ ອໃຫແ
ູ້ ນ ູ່
ໃຈວາູ່ ການກ ັບຄືນສູສ
ູ່ ັງຄ ົມຈະປະສ ົບຜ ົນສາເລັ ດ
ແລະຍືນຍ ົງໃນການກ ັບຄືນສູສ
ູ່ ັງຄ ົມ. ນອກຈາກນນັ ູ້
ມນຍ
ັ ັງມຄວາມສາຄ ັນໃນ ການແຍກ ຄວາມແຕກ
ຕາູ່ ງ ຂອງສະມາຊິກຄອບຄ ົວແຕລ
ູ່ ະຄ ົນ ວາູ່ ມສາຍ

ແວດລອ
ູ້ ມຄອບຄ ົວ

ພວ
ົ ພນ
ັ ດາູ້ ນລ ົບ ຫື ດາູ້ ນບວກ.
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1. ອ ົງກອນຕາູ່ ງໆ ບູ່ ໄດດ
ື ຄາູ້ ມະນຸດ ສອງ-ສາມ ຄ ົນ ໃນການສາ
ູ້ າເນນການໄກເູ່ ກັູ່ ຍຄອບຄ ົວ. ໄດສ
ູ້ າພາດຜູຖ
ູ້ ກ
ຫວດນ ູ້ ໄດເູ້ ວົູ້າເຖິງ ການຊວ
ູ່ ຍເຫືອ ດາູ້ ນບລິຫານ ແລະໄກເູ່ ກັູ່ ຍຄວາມຕງຄຽດ ແລະ ບ ັນຫາຕາູ່ ງໆ ໃນຄອບຄ ົວ.
ລວມທັງ ເດັກນອ
ູ້ ຍທູ່ ຖືກຄາູ້ ມະນຸດ ເຊິູ່ ງສວ
ູ່ ນຫາຍແລວ
ູ້ ມຄວາມຈາເປັນ ທູ່ ຕອ
ູ້ ງໄດຮ
ູ້ ັບການສະໜ ັບສະໜູນ ໃນ
ການກ ັບຄືນເມືອຫາຄອບຄ ົວ ແລະສາູ້ ງ ແລະຊອ
ູ້ ມແຊມຄວາມສາພ ັນໃນຄອບຄ ົວ. ມຫາຍກລະນ, ເດັກນອ
ູ້ ຍທູ່
ຖືກຄາູ້ ມະນຸດສວ
ື ຍາູ້ ຍອອກຈາກຄອບຄ ົວ
ູ່ ນຫາຍ ໄດຖ
ູ້ ກ

ແລະໄປອາໄສຢູກ
ູ່ ັບສະຖາບ ັນການເບິູ່ງແຍງກອ
ູ່ ນ ຫາຍ

ກວ
ູ່ າເປັນທາງເລືອກສຸດທາູ້ ຍ, ໂດຍບູ່ ມຄວາມພະຍາຍາມຈະຊອກຫາການສະໜ ັບສະໜູນ, ການຕິດຕາມ ແລະ
ການໄກເູ່ ກັູ່ ຍ ເພືູ່ ອກ ັບຄືນຫາຄອບຄ ົວ.
2. ຄວາມຕອ
ູ້ ງການຂອງສະມາຊິກຄອບຄ ົບບູ່ ໄດຮ
ູ້ ັບການຍອມຮ ັບວາູ່ ມຄວາມສາຄ ັນໃນການກ ັບຄືນສູສ
ູ່ ັງຄ ົມ
ຜູຖ
ື ຄາູ້ ມະນຸດໄດເູ້ ວົູ້າເຖິງການຂຊວ
ູ້ ກ
ູ່ ຍເຫືອ ໃຫແ
ູ້ ກສ
ູ່ ະມາຊິກຄອບຄ ົວຂອງຕ ົນ,
ຖືກຕອບສະ

ໜອງ. ບາງຕ ົວຢາູ່ ງ, ອ ົງກອນໄດອ
ື ເຄາະຮາູ້ ຍວາູ່ ເຂົາເຈົາູ້ ບູ່ ສາມາດສະ
ູ້ ະທິບາຍໃຫ ູ້ ຜູຖ
ູ້ ກ

ໜອງການຊວ
ູ່ ຍເຫືອ
ຢາູ່ ງໃດກູ່ ຕາມ,

ເຊິູ່ ງສວ
ູ່ ນຫາຍແລວ
ູ້ ແມນບ
ູ່ ູ່ ໄດ ູ້

ໃຫແ
ື ຄາູ້ ມະນຸດເທົູ່ ານນ.
ັ ູ້
ູ້ ກສ
ູ່ ະມາຊິກຄອບຄ ົວໄດ ູ້ ແລະຊວ
ູ່ ຍເຫືອໄດພ
ູ້ ຽງແຕ ູ່ ຜູຖ
ູ້ ກ

ສາລ ັບຜູຖ
ື ເຄາະຮາູ້ ຍຈາກການຄາູ້ ມະນຸດຫາຍຄ ົນ
ູ້ ກ

ເຂົູ້າໃຈວາູ່

ເຖິງ

ູ້ ມນການຈ
ນແ
າແນກຄວາມ
ູ່

ຕອ
ູ້ ງການ ຕູ່ ສະມາຊິກຄອບຄ ົວທຸກຄ ົນ ເຊິູ່ ງມການພ ົວພ ັນກ ັນ ເຊິູ່ ງກ ັນ ແລະ ກ ັນ ຕະຫອດເວລາ.
ບາງອ ົງກອນບູ່ ຕອບສະໜອງກ ັບການຮອ
ູ້ ງຂ

ເພືູ່ ອໃຫກ
ູ້ ານຊວ
ູ່ ຍເຫືອສະມາຊິກຄອບຄ ົວ

ຂອງຜູຖ
ື ເຄາະຮາູ້ ຍ,
ູ້ ກ

ເຊິູ່ ງເຮັດໃຫຜ
ວ
ື ຄາູ້ ມະນຸດ ບູ່ ເຂົູ້າໃຈວາູ່ ແມນການຊ
ູ້ ຖ
ູູ້ ກ
ູ່
ູ່ ຍເຫືອອ ັນໃດ ທູ່ ເຂົາຈະໄດຮ
ູ້ ັບ (ແລະບູ່ ໄດຮ
ູ້ ັບ) ການ
ຊວ
ື . ມ ັນຍິູ່ງເຮັດໃຫກ
ື ຄາູ້ ມະນຸດ ທູ່ ໄດຖ
ື າູ່ ການຊວ
ື ຄອບຄ ົວ ແມນມ
ູ່ ຍເຫອ
ູ້ ູ່ ເກດ ຄວາມກ ົດດ ັນ ຕູ່ ຜູຖ
ູ້ ກ
ູ້ ວ
ູ່ ຍເຫອ
ູ່
ຄວາມສາຄ ັນທູ່ ສຸດ ສາລ ັບເຂົາເຈົາູ້ ແຕກ
ູ່ ູ່ ບູ່ ຖືກຍອມຮ ັບ ຫື ບູ່ ໄດເູ້ ປັນບູລິມະສິດ ແລະ ຄວາມຕອ
ູ້ ງການກູ່ ບູ່ ໄດຮ
ູ້ ັບ
ການຕອງສະໜອງ.
3. ມຊ ັບພະຍາກອນຈາກ ັດ ໃນການສະໜ ັບສະໜູນ ສະມາຊິກຄອບຄ ົວ
ບາງອ ົງກອນ ແລະ ບາງສະຖາບ ັນ ບູ່ ມແຜນງານ ຫື ຊ ັບພະຍາກອນ ເພືູ່ ອຊວ
ູ່ ຍເຫືອສະມາຊິກຄອບຄ ົວ ຂອງຜູູ້
ຖືກເຄາະຮາູ້ ຍ. ເດັກຊາຍຖືກຄາູ້ ມະນຸດໃນມຽນມາຄ ົນໜູ່ ງ ຖືກຊວ
ູ່ ຍເຫືອໃຫເູ້ ຂົູ້າໂຮງຮຽນຄືນ. ເຖິງແນວໃດກູ່ ຕາມ,
ອ ົງກອນນນັ ູ້ ບູ່ ມທນຮອນເພືູ່ ອຊວ
ູ່ ຍເຫືອຄອບຄ ົວ ຂອງລາວ ໃຫສ
ູ້ າມາດສາູ້ ງທຸລະກິດນອ
ູ້ ຍອ ັນໜູ່ ງ ຫື ຊອ
ູ່ ຍ ພູ່
ແມຂອງລາວໃຫ
ມ
ູ່
ູ້ ວຽກເຮັດງານທາໄດ.ູ້ ຄວາມຈາເປັນອ ັນນ ູ້ ມຜ ົນກະທົບຕູ່ ຄວາມເປັນຢູທ
ູ່ ູ່ ດ ຂອງຄອບຄ ົວຂອງ
ລາວທັງໝດ
ົ (ຄອບຄ ົວຂອງລາວສືບຕູ່ ພ ົບຄວາມຫຍຸງູ້ ຍາກດາູ້ ນເສດຖະກິດ), ເຊິູ່ ງກູ່ ເປັນສວ
ູ່ ນຈາກ ັດທາງເລືອກ
ຂອງການກ ັບຄືນສູສ
ູ່ ັງຄ ົມລາວ ເດັກນອ
ູ້ ຍຜູນ
ູ້ ນັ ູ້ ແລະ ໃນສະພາບສຸກເສນແບບນ,ູ້ ອາດຈະສູ່ງົ ຜ ົນເຮັດໃຫ ູ້ ລາວ
ອອກໂຮງຮຽນ ເພືູ່ ອໄປຊອກຫາວຽກເຮັດງານທາ ແລະ ເພືູ່ ອຊວ
ູ່ ຍຄອບຄ ົວຂອງລາວ.
ບາງກລະນ, ການຊວ
ູ່ ຍເຫືອສະມາຊິກຄອບຄ ົວ ຍ ັງມຄວາມຈາກ ັດ ແລະ ມສວ
ູ່ ນໜອ
ູ້ ຍໜູ່ ງຕູ່ ຜ ົນສາເລັ ດ ຂອງ
ການກ ັບຄືນສູສ
ູ່ ັງຄ ົມ ຂອງຜູເູ້ ຄາະຮາູ້ ຍຈາກການຄາູ້ ມະນຸດ. ແມຍິ
ູ່ ງຫວຽດນາມຄ ົນໜູ່ ງ, ຖືກຄາູ້ ມະນຸດ ຖືກບ ັງຄ ັບ
ໃຫແ
ູ ພ ັກອາໄສ ໄລຍະສນ
ັ ູ້ ກອ
ູ້ ຕງູ່ ງານ ຢູປ
ູ່ ະເທດມາເລເຊຍ, ໄດຮ
ູ້ ັບການຝກອ ົບຮ ົມຢູສ
ູ່ ນ
ູ່ ນອອກຈາກໂຄງການ
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ເພືູ່ ອໄປແຕງູ່ ງານ. ຜ ົວຂອງລາວໄດຮ
ູ້ ັບທນຊວ
ູ່ ຍເຫືອລາູ້ ເປັນຈານວນເງິນ 4 ລາູ້ ນດ ົງ [ປະມານ 190ໂດລາ]
ເພືູ່ ອເປດຮາູ້ ນແປງລ ົດ. ທຸລະກິດໄປໄດດ
ູ້ ໃນໄລຍະທາອິດ ແລະ ມລາຍຮ ັບພສ ົມຄວນ, ທູ່ ສູ່ງົ ຜ ົນດາູ້ ນບວກຕູ່
ຄອບຄ ົວ. ເຖິງຢາູ່ ງໃດກູ່ ຕາມ, ບູ່ ດ ົນຕູ່ ຈາກນນ,
ັ ູ້ ລາວເລູ່ ມດືູ່ ມເຫົູ້ າ ແລະ ໃຊເູ້ ງິນ ທູ່ ຫາມາໄດ ູ້ ເພືູ່ ອໄປຊືເູ້ ຫົູ້ າມາ
ກິນ.
ຫາກວາູ່ ແລະວິທການຂອງອ ົງການສະໜອງການຊວ
ູ່ ຍເຫືອ ສະມາຊິກຄອບຄ ົວ ຈະຕອ
ູ້ ງພິຈາລະນາຢາູ່ ງລອບ
ຄອບ..

ການພິຈາລະນານ ູ້ ໂດຍສະເພາະ ກລະນເດັກນອ
ູ້ ຍທູ່ ຖືກຄາູ້ ມະນຸດ ສະມາຊິກຄອບຄ ົວຂອງເຂົາເຈົາູ້

ອາດຈະນາໃຊທ
ູ້ ນ

ທູ່ ຖືກຊວ
ູ່ ຍເຫືອນນັ ູ້ ໄປໃນທາງທູ່ ບູ່ ສຸມໃສຄ
ູ່ ວາມຈາເປັນຂອງ ການກ ັບຄືນສູສ
ູ່ ັງຄ ົມ ຂອງ

ເດັກນອ
ູ້ ຍ ທູ່ ຖືກຄາູ້ ມະນຸດ. ເດັກນອ
ູ້ ຍມຽນມາຄ ົນໜູ່ ງ, ຖືກຄາູ້ ມະນຸດຢູພ
ູ່ າຍໃນປະເທດ ຖືກບ ັງຄ ັບໃຫຂ
ູ້ າຍແຮງ
ງານ, ຖືກຊວ
ູ່ ຍເຫືອ ໂດຍອ ົງກອນໜູ່ ງ ໃຫທ
ູ້ ນໄປລຽູ້ ງໝູ ເພືູ່ ອສາູ້ ງລາຍໄດ.ູ້ ເຖິງແນວໃດກູ່ ຕາມ, ພູ່ ແມ ູ່ ຂອງ
ລາວ ຜູບ
ູ້ ູ່ ໄດຮ
ູ້ ັບເອົ າທນ ແລະເອົ າໄປລຽູ້ ງໝູ ແລະ

ເງິນທູ່ ໄດມ
ູ້ າຈາກການຂາຍໝູນນັ ູ້ ພູ່ ແມ ູ່ ຂອງລາວ ບູ່ ໄດ ູ້

ຈ ັດສ ັນເງິນ ເພືູ່ ອເປັນການກ ັບຄືນສູສ
ູ່ ັງຄ ົມຂອງລາວ. ນອກຈາກນນັ ູ້ ພູ່ ແມ ູ່ ຂອງລາວ ໄດບ
ູ້ ລິຈາກໝູໃຫແ
ູ້ ກວ
ູ່ ັດ
ໃນເວລາທູ່ ອາູ້ ຍ ຂອງລາວໄປບວດ, ເຮັດໃຫຄ
ູ້ ອບຄ ົວ ບູ່ ມລາຍຮ ັບ. ນອກຈາກນນັ ູ້ ບາງເທືູ່ ອການໃຊທ
ູ້ ນຮອນ
ຂອງຄອບຄ ົວ ອາດຄ ັດກ ັບຈຸດປະສ ົງຂອງຜູໃູ້ ຫກ
ູ້ ານບລິການ – ເຊັູ່ ນ: ໃນເວລາທູ່ ເອົ າທນໃຫ ູ້ ພູ່ ແມ ູ່ ເພືູ່ ອໄປ
ສາູ້ ງທຸລະກິດຂະໜາດນອ
ູ້ ຍ ເພືູ່ ອໃຫເູ້ ດັກນອ
ູ້ ຍໄດກ
ູ້ ັບເຂົູ້າໂຮງຮຽນ ແຕ ູ່

ເດັກນອ
ູ້ ຍຖືກບອກໃຫເູ້ ຮັດວຽກຊວ
ູ່ ຍ

ຫາຍກວ
ູ່ າໄດເູ້ ຂົູ້າໂຮງຮຽນ.
4. ການສູ່ງົ ຕູ່ ສະມາຊິກຄອບຄ ົວ ໄປຫາການບລິການ ຫື ສະໜອງການບລິການຕາູ່ ງໆ ມຄວາມຈາກ ັດ. ການ
ສູ່ງົ ຕູ່ ສະມາຊິກຄອບຄ ົວ ໄປຫາການບລິການ ຫື ຜູສ
ູ້ ະໜອງການບລິການຕາູ່ ງໆ ສາມາດເປັນການສະໜ ັບສະໜູນ
ທູ່ ສາຄ ັນສາລ ັບການກ ັບຄືນສູສ
ື ຄາູ້ ມະນຸດ.
ູ່ ັງຄ ົມຂອງຜູຖ
ູ້ ກ
ໂປ

ຖືກບ ັງຄ ັບໃຫເູ້ ຮັດວຽກບາູ້ ນ,

ຍິງໜຸມ
ູ່ ມຽນມາຄ ົນໜູ່ ງຖືກຄາູ້ ມະນຸດໄປປະເທດສິງກະ

ໄດຮ
ູ້ ັບການຊວ
ູ່ ຍເຫືອບູ່ ພຽງແຕສ
ູ່ າລ ັບຕ ົວລາວເອງແຕໄູ່ ດຮ
ູ້ ັບການ

ຊວ
າ ຜູທ
ູ່ ຍເຫືອ ດາູ້ ນສຸຂະພາບ ຂອງແມຂອງລາວນ
ູ່
ູ້ ູ່ ບູ່ ສາມາດເຂົູ້າເຖິງການປິູ່ ນປົວ ແລະ ບູ່ ມເງິນເພືູ່ ອປິູ່ ນປົວ
ຕ ົວເອງ. ອ ົງກອນຊວ
ໂຄງການ (ບູ່ ຖືກຄາູ້ ມະນຸດ) ເພືູ່ ອຖືກສະໜອງການຊວ
ູ່ ຍເຫືອໄດສ
ູ້ ູ່ງົ ຕູ່ ແມຂອງລາວ
ູ່
ູ່ ຍເຫືອ
ູ້ . ການບູ່ ໄດຊ
ດາູ້ ນສຸຂະ ພາບທູ່ ຈາເປັນສາລ ັບບ ັນຫາສຸຂະພາບຊາູ່ ເຮືອ
ດ
ືູ້ າໃຫແ
ົ ; ມ ັນເຮັດໃຫກ
ູ້ ຢ
ູ້ ມລາວທັງໝ
ູ່
ູ້ ານ
ໃຊທ
ູ້ ນເປັນອິດສະຫະໃນການສູ່ງົ ນອ
ູ້ ງສາວສອງຄ ົນ ໃຫໄູ້ ດເູ້ ຂົູ້າໂຮງຮຽນ.
5. ການບລິຫານກລະນບູ່ ພຽງພ ສາລ ັບການພິຈາລະນາກ ັບສະພາບແວດລອ
ູ້ ມຄອບຄ ົວ
ການບູ່ ໄດຄ
ື ເຄາະຮາູ້ ຍມຜ ົນກະທົບ,
ູ້ ານູ່ ງເຖິງຄວາມຕອ
ູ້ ງການຊວ
ູ່ ຍເຫືອທູ່ ຈາເປັນຂອງສະມາຊິກຄອບຄ ົວຂອງຜູຖ
ູ້ ກ
ທັນທ ແລະໂດຍກ ົງ, ສູ່ງົ ຜ ົນຕູ່ ຜ ົນສາເລັ ດຂອງການກ ັບຄືນສູສ
ື ເຄາະຮາູ້ ຍ. ຜູຖ
ື ຄາູ້ ມະນຸດບາງ
ູ່ ັງຄ ົມ ຂອງຜູຖ
ູ້ ກ
ູ້ ກ
ຄ ົນ ຢາກຍາູ້ ຍຖິູ່ ນຖານຄືນ ຍອ
ູ້ ນບູ່ ສາມາດຊວ
ູ່ ຍເຫືອ ຫື ເບິູ່ ງແຍງສະມາຊິກຄອບຄ ົວໄດ.ູ້ ຫາຍຄ ົນບູ່ ສາມາດກາູ້ ວ
ໄປຂາູ້ ງໜາູ້ ໃນທາງບວກໄດ ູ້

ຍອ
ູ້ ນວາູ່ ສວ
ູ່ ນຫາຍຄອບຄ ົວຕອ
ູ້ ງການ

ການຊວ
ູ່ ຍເຫືອຢາູ່ ງຮບດວ
ູ່ ນ.

ຊາຍ

ສ ັນຊາດມຽນມາຄ ົນໜືູ່ງ ກ ັບຄືນບາູ້ ນ ພາຍຫ ັງຖືກຄາູ້ ມະນຸດ ແລະໄດຖ
ື ຊວ
ູ້ ກ
ູ່ ຍເຫືອໂດຍອ ົງກອນ ເພືູ່ ອສາູ້ ງທຸລະ
ກິດນອ
ູ້ ຍ

ໜູ່ ງ. ເຖິງແນວໃດກູ່ ຕາມ ໃນເວລາທູ່ ມສະມາຊິກຄອບຄ ົວເຈັບເປັນ, ມ ັນມຄວາມຈາເປັນທູ່ ຈະຕອ
ູ້ ງໄດ ູ້
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ູ້ າປິູ່ ນປົວກອ
ນາໃຊທ
ຢ
ູ້ ນ ທູ່ ຈະຕອ
ູ້ ງເອົ າໄປລ ົງທນດາູ້ ນທຸລະກິດນນັ ູ້ ມາໃຊຈ
ູ້ າຍຊື
ູ່
ູ່ ນ. ຍອ
ູ້ ນເຫດຜ ົນນ,ູ້ ທຸລະກິດບູ່
ສາມາດດາເນນຕູ່ ໄປໄດ ູ້

ແລະອ ົງກອນທູ່ ໃຫກ
ູ້ ານຊວ
ູ່ ຍເຫືອ

ູ້
ບູ່ ຢາກສະໜອງທນເພມ

ຍອ
ູ້ ນເຂົາເຈົາູ້ ປະເມນວາູ່

ູ້ ມນກ
ກລະນນແ
ູ່ ລະນ “ບູ່ ສາເລັ ດ.” ຕ ົວຢາູ່ ງແບບນ ູ້ ໄດຊ
ູ້ ໃູ້ ຫເູ້ ຫັ ນວາູ່ ມ ັນບູ່ ພຽງແຕຈ
ູ່ ະເອົ າໃຈໃສ ູ່ ຄວາມຈາເປັນ
ຂອງສະພາບຄອບຄ ົວໂດຍລວມ

ໃນການປະເມນການກ ັບຄືນສູສ
ູ່ ັງຄ ົມທູ່ ປະສ ົບຜ ົນສາເລັ ດ

ແຕມ
ູ່ ັນຍ ັງມຄວາມ

ຈາເປັນດາູ້ ນການບລິຫານ ກລະນນາ, ເພືູ່ ອວິເຄາະລະກລະນໂດຍລວມ ທັງໝດ
ົ (ກະລຸນາເບິູ່ ງ ຂອບເຂດການ
ຊວ
ູ່ ຍເຫືອທ #10).
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ກລະນສກສາ: ການເຮັດວຽກກ ັບຄອບຄ ົວ
ແມຍິ
ູ່ ງຄ ົນໜູ່ ງ ຖືກຄາູ້ ມະນຸດໄປປະເທດໄທ ຖືກບ ັງຄ ັບໃຫຂ
ູ້ າຍແຮງງານ ລາວໄດເູ້ ວົູ້າວາູ່ ຄວາມເຄັູ່ ງຕງ
ໃນຄອບຄ ົວຂອງລາວ ເຮັດໃຫລ
ູ້ າວຕອ
ູ້ ງໄດຍ
ູ້ າູ້ ຍຖິູ່ ນຖານ. ທຸລະກິດຄອບຄ ົວດາເນນໄດບ
ູ້ ູ່ ດປານໃດ ແລະ
ຍ ັງເຮັດໃຫເູ້ ກດມໜູ້ສນ
ິ ເຊິູ່ ງຈາເປັນຕອ
ູ້ ງໄດໃູ້ ຊໜ
ູ້ ູ້. ນອກຈາກນ,ູ້ ພູ່ ນອ
ູ້ ງຜ ົວລາວກູ່ ບູ່ ມ ັກລາວ ແລະບູ່
ຍອມຮ ັບລາວ ແລະ ເຮັດໃຫລ
ູ້ າວຕອ
ູ້ ງຕ ັດສິນໃຈ ໜອອກຈາກຄອບຄ ົວ ເພືູ່ ອໄປເຮັດວຽກຢູຕ
ູ່ າູ່ ງປະເທດ.
ລາວໄດຍ
ິ ວາູ່ ມໂອກາດໄດວ
ູ້ ນ
ູ້ ຽກດຢູປ
ູ່ ະເທດໄທ ລາວກູ່ ຮ ັບເຮັດວຽກ. ລາວວາງແຜນວາູ່ ລາວຈະກ ັບຄືນ
ບາູ້ ນ ໃນເວລາມເງິນຈາກການເຮັດວຽກ ແລະ ຈະສາມາດໃຊໜ
ູ້ ູ້ໄດ.ູ້
ຊາຍກາປູເຈຍຄ ົນໜູ່ ງ ໄດອ
ູ້ ະທິບາຍວາູ່ ລາວຍາູ້ ຍຖິູ່ ນຖາຍໄປຕາູ່ ງປະເທດ ເພືູ່ ອຊອກວຽກ ຍອ
ູ້ ນມຄ ົນເຈັບ
ປວ
າູ່ ປິູ່ ນປົວໃຫເູ້ ມຍຂອງລາວ ແລະ ລູກຊາຍ
ູ່ ຍຢູເູ່ ຮືອນຂອງລາວ. ລາວຈາເປັນຕອ
ູ້ ງໃຊເູ້ ງິນ ເພືູ່ ອຈາຍຄ
ູ່
ຂອງລາວອາຍຸ 4 ປ ທູ່ ທລະມານ ຈາກພະຍາດຫ ົວໃຈ. ການຍາູ້ ຍຖິູ່ ນຖານຂອງລາວ ເປັນເຫດເຮັດໃຫ ູ້
ລາວຖືກຄາູ້ ມະນຸດ ຂາຍແຮງງານ.
ເດັກນອ
ູ້ ຍຊາຍມຽນມາ ຖືກຄາູ້ ມະນຸດພາຍຢູພ
ູ່ າຍໃນປະເທດ ຖືກບ ັງຄ ັບໃຫຂ
ູ້ າຍແຮງງານ, ລາວໄດຕ
ູ້ ັດສິນ
ໃຈຮ ັບວຽກ ທູ່ ຖືກສະເໜໃຫລ
ູ້ າວ ຍອ
ູ້ ນພູ່ ຂອງລາວ ໄດຮ
ູ້ ັບບາດເຈັບຢູບ
ູ່ ອ
ູ່ ນເຮັດວຽກ ຍາູ່ ງບູ່ ໄດ ູ້ ຫື ເຮັດ
ວຽກກູ່ ບູ່ ໄດເູ້ ລຍ. ນອກຈາກນ,ູ້ ແມຂອງລາວເຈັ
ບ ບູ່ ສາມາດບູ່ງົ ມະຕິໄດ ູ້ ແລະບູ່ ສາມາດປົວໄດກ
ູ່
ູ້ ຽູ່ ວກ ັບ
ກອ
ູ້ ນຢູຄ
ູ່ ແລະ ຄອບຄ ົວບູ່ ມເງິນໄປຄຣນິກເພືູ່ ອປິູ່ ນປົວ.
ເດັກນອ
ູ້ ຍມຽນມາຄ ົນໜູ່ ງ, ຖືກຄາູ້ ມະນຸດ ໄປປະເທດມາເລເຊຍ, ໄດກ
ູ້ ັບຄືນບາູ້ ນ ແຕພ
ູ່ ົບວາູ່ ມ ັນມຄວາມ
ຫຍຸງູ້ ຍາກ ຍອ
ູ້ ນລາວອາໄສຢູບ
ູ່ າູ້ ນດຽວກ ັບແມທ
ູ່ ູ່ ອອ
ູ່ ນແອ ແລະ ພູ່ ແລະ ແມລ
ູ່ ຽູ້ ງຂອງລາວ. ສາຍພ ົວພ ັນ
ພາຍໃນຄອບຄ ົວແມນມ
ູ່ ຄວາມເຕັູ່ ງຄງ ກ ົດດ ັນຫາຍ ແລະ ເຕັ ມໄປດວ
ູ້ ຍຄວາມຂ ັດແຍງູ່ ລະຫວາູ່ ງ ແມ ູ່
ແລະ ແມລ
ູ່ ຽູ້ ງ ຂອງລາວ. ພູ່ ຂອງລາວ ຕິດເຫົູ້ າເປັນປະຈາ ແລະ ກາຍເປັນຄ ົນໃຈຮາູ້ ຍ ໃນເວລາກິນເຫົູ້ າ.
ແມຍິ
ູ່ ງຫວຽດນາມຄ ົນໜູ່ ງ ຖືກຄາູ້ ມະນຸດໄປປະເທດຮ ົງກ ົງ, ປະເຊນໜາູ້ ກ ັບໜູ້ອ ັນໃຫຍຫ
ູ່ ວງ ໃນເວລາ
ລາວກ ັບຄືນບາູ້ ນ ຍອ
ູ້ ນເງິນທູ່ ຄອບຄ ົວ ຂອງລາວໄດໄູ້ ປຢມ ເພືູ່ ອເປັນທນໃຫລ
ູ້ າວຍາູ້ ຍຖິູ່ ນຖານ. ລາວແລະ
ຜ ົວ ຂອງລາວ ຖຽງກ ັນເລືູ້ອຍໆ ຍອ
ິ ກອ
ັ ູ້ ສິູ່ ງທູ່ ໄດກ
ູ້ ນໜູ້ສນ
ູ້ ນນນ,
ູ້ ັບຄືນມາ ແມນຜ
ູ່ ົນກະທົບ ຕູ່ ຄວາມສຸກ
ຂອງຄອບຄ ົວຂອງລາວ ແລະ ຜ ົນການຮຽນໜ ັງສືຂອງລູກລາວ. ລູກຊາຍກ ົກ ຂອງລາວ ໄດຕ
ູ້ ັດສິນ ໃຈ
ອອກໂຮງຮຽນ ເພືູ່ ອເຮັດວຽກຊວ
ູ່ ຍຄອບຄ ົວຂອງລາວ.
ຊາຍມຽນມາຄ ົນໜູ່ ງ ຖືກຄາູ້ ມະນຸດ ບ ັງຄ ັບໃຫຂ
ູ້ າຍແຮງງານ ຢູປ
ູ່ ະເທດໄທ. ລາວໄດໜ
ູ້ ອອກຈາກບາູ້ ນ
ເປັນເວລາຫາຍກວາູ່ ສາມປ ແລະ ຜ ົນກູ່ ຄ,ື ລາວບູ່ ເຄຍພ ົບໜາູ້ ລູກຊາຍຫາູ້ ຂອງລາວເລຍ. ລູກຊາຍກ ົກ
ຂອງລາວ ເວລານນຍ
ັ ູ້ ັງນອ
ິ ຕູ່ ກ ັບ
ູ້ ຍຫາຍ ບູ່ ສາມາດຈືູ່ ລາວໄດ ູ້ ໃນເວລາລາວກ ັບບາູ້ ນ. ລາວເອງ ກູ່ ບູ່ ໄດຕ
ູ້ ດ
ທາງບາູ້ ນເລຍ ໃນເວລາຖືກຄາູ້ ມະນຸດຢູໄ
ົບກ ັນ ເທືູ່ ອທາອິດຂອງ
ູ່ ທ. ການກ ັບບາູ້ ນຂອງລາວ ແມນການພ
ູ່
ສະມາຊິກຄອບຄ ົວ ແລະຮ ັບຮູພ
ູ້ ູ່ ຂອງພວກເຂົາ ແລະມ ັນໃຊເູ້ ວລາໃນການສາູ້ ງສາຍພ ົວພ ັນກ ັບພວກເຂົາ.
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ແມຍິ
ູ່ ງມຽນມາຄ ົນໜູ່ ງ ຖືກຄາູ້ ມະນຸດ ໄປປະເທດໄທ ຖືກບ ັງຄ ັບໃຫຂ
ູ້ າຍບລິການ. ລາວຖືກຊວ
ູ່ ຍເຫືອໃນ
ປະເທດໄທ ແລະກ ັບຄືນບາູ້ ນ ໂດຍຕາຫວດມຽນມາ. ໃນເວລາຮອດບາູ້ ນ ລາວບູ່ ໄດບ
ູ້ ອກຜ ົວຂອງລາວ
ກຽູ່ ວກ ັບປະສ ົບການຖືກຄາູ້ ມະນຸດ ຍອ
ູ້ ນລາວຢາູ້ ນຜ ົວຂອງລາວຈະປະຮາູ້ ງລາວ. ແຕຜ
ູ່ ົວຂອງລາວ ສ ົງໃສ
ວາູ່ ວຽກທູ່ ລາວເຄຍເຮັດອາດຈະແມນ
ູ່ ການຂາຍບລິການ, ຄວາມສ ົງໃສຖືກເວົູ້າຕູ່ ປາກ ເວົູ້າຂ ັວນລາວທົູ່ວ
ຊຸມຊ ົນ. ຜ ົວຂອງລາວໄດເູ້ ວົູ້າໃຫລ
ູ້ າວກຽູ່ ວກ ັບການຖືກຂູດຮດ ແລະເລູ່ ມທາຮາູ້ ຍຮາູ່ ງກາຍລາວ. ລາວບູ່
ສາມາດອອກຈາກວ ັງວ ົນ ຂອງການຖືກທາຮາູ້ ຍໃນຄອບຄ ົວ ຍອ
ູ້ ນລາວບູ່ ສາມາດສະໜ ັບສະໜູນລູກຊາຍ
ຂອງລາວໄດ.ູ້
ແມຍິ
ູ່ ງຄ ົນໜູ່ ງ ຖືກຄາູ້ ມະນຸດໄປປະເທດໄທຈາກມຽນມາ, ໄດກ
ູ້ ັບຄືນບາູ້ ນພອ
ູ້ ມ ກ ັບລູກນອ
ູ້ ຍຄ ົນໜູ່ ງ. ລາວ
ູ້ ູ່ ງພາຍຫ ັງຜິດ
ໄດເູ້ ລົູ່ າວາູ່ ແມຂອງລາວໃຈຮ
າູ້ ຍໃຫລ
ູ່
ູ້ າວ ຍອ
ູ້ ນລາວກ ັບບາູ້ ນກ ັບລູກນອ
ູ້ ຍ ໂດຍບູ່ ມຜ ົວ. ມືໜ
ຖຽງກ ັນ, ແມຂອງລາວໃຈຮ
າູ້ ຍ ຕລາວ ແລະໄລລ
ູ່
ູ່ າວ ແລະລູກອອກເຮືອນ. ລາວບູ່ ມທາງທູ່ ຈະສະໜ ັບສະ
ູ່ ຈະບູ່ ອະນຸຍາດ ໃຫລ
ໜູນລູກຂອງລາວໄດ ູ້ ແຕ ູ່ ແມຂອງລາວກ
ູ ຢູເູ່ ຮືອນນາ. ແມຍິ
ັ ູ້ ກບ ັງຄ ັບໃຫ ູ້
ູ່
ູ້ ກ
ູ່ ງຄ ົນນນຖື
ຍ ົກລູກຂອງລາວໃຫພ
ູ້ ູ່ ນອ
ູ້ ງ. ລາວໄດເູ້ ລົູ່ າວາູ່ ລາວຮູສ
ູ້ ກໂສກເສົູ້ າຫາຍຊາູ່ ໃດ ທູ່ ຕອ
ູ້ ງຍ ົກລູກໃຫຄ
ູ້ ົນອືູ່ນ ແຕ ູ່
ລາວບູ່ ມທາງເລືອກ.
ເດັກນອ
ູ້ ຍຍິງກາປູເຈຍຄ ົນໜູ່ ງ, ຖືກຄາູ້ ມະນຸດພາຍໃນປະເທດ ບ ັງຄ ັບໃຫຂ
ູ້ າຍບລິການ, ມາຈາກຄອບຄ ົວທູ່
ມຄວາມສຽູ່ ງທູ່ ສຸດ. ລາວຖືກຊວ
ູ ພ ັກອາໄສ ແລະໄດຮ
ູ່ ຍເຫືອໃຫພ
ູ້ ັກຢູສ
ູ່ ນ
ູ້ ັບການເບິູ່ງແຍງຢາູ່ ງດ. ລາວເປັນ
ກ ັງວ ົນ, ກຽູ່ ວກ ັບຄວາມເປັນຢູູ່ ຂອງຄອບຄ ົວຂອງລາວ ແລະ ໄດຂ
ູ້ ໃຫອ
ູ້ ົງກອນ ສະໜອງເຂົູ້າສານໃຫ ູ້
ຄອບຄ ົວ ຂອງລາວທຸກເດືອນ ເພືູ່ ອຊວ
ູ່ ຍຕອບສະໜອງຄວາມຈາເປັນພືູ້ນຖານຂອງພວກເຂົາລາວ. ອ ົງ
ກອນນ ູ້ ບູ່ ສາມາດສະໜອງຄວາມຕອ
ູ້ ງການດາູ້ ນນໄູ້ ດ.ູ້ ເມືູ່ ອຖືກຖາມວາູ່ ຍ ັງມບ ັນຫາໃດທູ່ ລາວຍ ັງບູ່ ໄດຮ
ູ້ ັບ
ການຄວາມຊວ
ູ່ ຍເຫືອ, ລາວໄດອ
ູ້ ະທິບາຍວາູ່ ໃນຂະນະທູ່ ລາວໄດຮ
ູ້ ັບການຊວ
ູ່ ຍເຫືອເປັນຢາູ່ ງດ, ລາວບູ່
ສາມາດຊອກຫາ ຄວາມຊວ
ູ່ ຍເຫືອແກຄ
ູ່ ອບຄ ົວລາວໄດ ູ້ ແລະເປັນສາຍເຫດເຮັດໃຫລ
ູ້ າວຮູສ
ູ້ ກ.
ຍິງໜຸມ
ູ່ ຄ ົນໜູ່ ງຈາກ ສປປລາວ ຖືກຄາູ້ ມະນຸດ ບ ັງຄ ັບໃຫຂ
ູ້ າຍແຮງງານຢູປ
ູ່ ະເທດໄທ, ທາອິດລາວ
ປະຕິເສດທູ່ ຈະຮ ັບການຊວ
ູ່ ຍເຫືອ ຍອ
ູ້ ນລາວຈາເປັນຈະຕອ
ູ້ ງຊວ
ູ່ ຍວຽກຄອບຄ ົວ ຂອງລາວຢູນ
ູ່ າ. ການ
ອາໄສຢູສ
ູ ພ ັກອາໄສ (ເຊິູ່ ງແມນການຊ
ວ
ູ່ ນ
ູ່
ູ່ ຍເຫືອທູ່ ລາວຖືກສະເໜໃຫ)ູ້ ໝາຍຄວາມວາູ່ ລາວບູ່ ສາມາດມ
ສວ
ອກສາລ ັບລາວ.
ູ່ ນຮວ
ູ່ ມ ກ ັບການສາູ້ ງເສດຖະກິດຄອບຄ ົວ, ເຊິູ່ ງບູ່ ແມນທາງເລື
ູ່
ແມຍິ
ູ່ ງລາວຄ ົນໜູ່ ງ, ຖືກຄາູ້ ມະນຸດໄປປະເທດໄທ ຖືກບ ັງຄ ັບໃຫຂ
ູ້ າຍບລິການ, ໄດອ
ູ້ ະທິບາຍວາູ່ ລາວຂ
ຄວາມຊວ
ູ່ ຍເຫືອດາູ້ ນເສດຖະກິດ ສາລ ັບຄອບຄ ົວລາວ ແຕອ
ູ່ ົງກອນບູ່ ສາມາດຊວ
ູ່ ຍເຫືອລາວໄດ.ູ້ ຄອບຄ ົວ
ຂອງລາວທຸກຍາກ ແລະ ລາວບູ່ ເຂົູ້າໃຈວາູ່ ເປັນຫຍ ັງ ອ ົງກອນບູ່ສາມາດຊວ
ູ່ ຍເຂົາເຈົາູ້ ໄດ.ູ້ ສາລ ັບລາວ
ແລວ
ູ້ ການຊວ
ູ່ ຍເຫືອຄອບຄ ົວຂອງລາວ ແມນສ
ູ່ ວ
ູ່ ນສາຄ ັນອ ັນໜູ່ ງ ສາລ ັບການຊວ
ູ່ ຍເຫືອ ທູ່ ລາວຕອ
ູ້ ງການ
ໃນການກ ັບຄືນສູສ
ູ່ ັງຄ ົມ.
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ເດັກນອ
ູ້ ຍຍິງຄ ົນກາປູເຈຍຄ ົນໜູ່ ງ, ຖືກຄາູ້ ມະນຸດພາຍໃນປະເທດ ບ ັງຄ ັບໃຫຂ
ູ້ າຍບລິການ, ຖືກສະໜ ັບສະ
ໜູນ ໃຫພ
ູ້ ັກຢູໃູ່ ນສູນພ ັກອາໄສ. ລາວໄດຂ
ູ້ ການຊວ
ູ່ ຍເຫືອ ເພືູ່ ອຊວ
ູ່ ຍຄອບຄ ົວຂອງລາວ ແຕອ
ູ່ ົງກອນໄດ ູ້
ເວົູ້າກ ັບລາວວາູ່ ‘ບູ່ ’. ເຂົາເຈົາູ້ ອະທິບາຍກ ັບລາວວາູ່ ເຂົາເຈົາູ້ ສາມາດຊວ
ູ່ ຍເຫືອໄດແ
ູ້ ຕເູ່ ດັກນອ
ູ້ ຍ ທູ່ ເປັນຜູູ້
ຮ ັບເຄາະຮາູ້ ຍເທົູ່ ານນ,
ັ ູ້ ບູ່ ສາມາດຊວ
ູ່ ຍເຫືອສະມາຊິກຄ ົນອືູ່ນໄດ.ູ້

ລາຍການກວດລະອຽດ. ສິູ່ ງທູ່ ຄວນພິຈາລະນາ ໃນເວລາເຮັດວຽກ ັບ ຄອບຄ ົວຂອງຜູຖ
ື
ູ້ ກ
ເຄາະຮາູ້ ຍ.
ການປະຕິບ ັດໂຄງການ
 ການຊວ
ັບສະໜູນ ໃຫກ
ູ່ ຍເຫືອສະມາຊິກຄອບຄ ົວ ແມນການສະໜ
ູ່
ູ້ ານກ ັບຄືນສູສ
ູ່ ັງຄ ົມ ຢາູ່ ງມຜ ົນສາເລັ ດ.
ການສະໜອງການສະໜ ັບສະໜູນ ບູ່ ພຽງແຕຜ
ູ່ ຮ
ູູ້ ັບເຄາະຮາູ້ ຍຈາກການຄາູ້ ມະນຸດ ແຕຕ
ູ່ ອ
ູ້ ງສະໜອງໃຫສ
ູ້ ະມາຊິກ
ຄອບຄ ົວນາ, ຜູທ
ູ້ ູ່ ໄດຮ
ູ້ ັບຜ ົນກະທົບຈາກການຖືກຄາູ້ ມະນຸດຄືກ ັນ. ເຊັູ່ ນລວມມ: ການໃຫຄ
ູ້ າປກສາ ແລະ ບລິການ
ຄວາມຂ ັດແຍງູ່ ແລະ ຄວາມເຄັູ່ ງຕງພາຍໃນຄອບຄ ົວ, ການຊອກສາລ ັບສະມາຊິກຄອບຄ ົວທູ່ ຕອ
ູ້ ງການເຮັດວຽກ,
ການເອົ າໃຈໃສເູ່ ບິູ່ ງແຍງດາູ້ ນສຸຂະພາບ

ຫື

ການສະໜ ັບສະໜູນການສກສາໃຫລ
ູ
ູ້ ກ

ຂອງຜູຖ
ື ເຄາະຮາູ້ ຍ.
ູ້ ກ

ພ ັດທະນາຊ ັບພະຍາກອນເພືູ່ອຊວ
ື ເຄາະຮາູ້ ຍ ຈາກການຄາູ້ ມະນຸດໂດຍກ ົງ.
ູ່ ຍເຫືອ ສະມາຊິກຄອບຄ ົວ ຂອງຜູຖ
ູ້ ກ
ສະໜອງການສູ່ງົ ຕູ່

ໃຫກ
ູ້ ັບອ ົງການຊວ
ູ່ ຍເຫືອອືູ່ ນໆ

ໃນເວລາທູ່ ບູ່ ສາມາດ

ໃຫກ
ູ້ ານຊວ
ູ່ ຍເຫືອສິູ່ ງທູ່ ຈາເປັນໃຫ ູ້

ສະມາຊິກຄອບຄ ົບໄດ.ູ້

 ຊວ
ື ຄາູ້ ມະນຸດສາູ້ ງການຕິດຕູ່ ກ ັບສະມາຊິກຄອບຄ ົວ ກອ
ູ່ ຍຜູຖ
ູ້ ກ
ູ່ ນການກ ັບຄືນ ແລະການກ ັບຄືນສູສ
ູ່ ັງຄ ົມ. ການ
ູ້ ນ
ຕິດຕູ່ ກ ັບສະມາຊິກຄອບຄ ົວເປັນປະຈາ ໃນເວລາຖືກຊວ
ງູ່ ຂມ
ູ ທູ່ ສາຄ ັນ ເພືູ່ ອສະໜ ັບ
ື ຢູຕ
ູ່ ຍເຫອ
ູ່ າູ່ ງປະເທດແມນແຫ
ູ່
ສະໜູນຜູຖ
າອິດ
ື ຄາູ້ ມະນຸດ. ການຕິດຕູ່ ກອ
ັ ູ້
ູ້ ກ
ູ່ ນກ ັບບາູ້ ນ ແມນສິູ່
ູ່ ງສາຄ ັນທູ່ ຄວນເຮັດກອ
ູ່ ນ ຖືວາູ່ ແມນຂ
ູ່ ນຕອນທ
ຂອງການສາູ້ ງສາຍພ ົວພ ັນ

(ຄືນ),

ແລະສວ
ູ່ ນຫາຍແລວ
ູ້

ທູ່ ປະສ ົບ

ແມນໃຈກາງຂອງການກ
ັບຄືນສູສ
ູ່
ູ່ ັງຄ ົມ

ຜ ົນສາເລັ ດ.

 ການເຮັດວຽກໂດຍກ ົງກ ັບຄອບຄ ົວເພືູ່ອແກໄູ້ ຂບ ັນຫາ. ການມສວ
ູ່ ນຮວ
ູ່ ມຂອງຄອບຄ ົວໃນການໄກເູ່ ກັູ່ ຍ ເພືູ່ ອ
ແກໄູ້ ຂບ ັນຫາ ແລະອຸປະສ ັກໃດໆ ຫື ຄວາມສຽູ່ ງຕາູ່ ງໆ ໃຫຜ
ື ເຄາະຮາູ້ ຍທູ່ ກ ັບຄືນສູຄ
ູ້ ຖ
ູູ້ ກ
ູ່ ອບຄ ົວຂອງລາວ

(ລວມ

ທັງ: ຄວາມອ ັບອາຍ ແລະ ການຖືກຈາແນກ, ຄວາມເຄັູ່ ງຕງ/ບ ັນຫາຕາູ່ ງໆ ພາຍໃນສາຍພ ົວພ ັນຄອບຄ ົວ) ແລະ
ຍ ັງເປັນທັງການຊວ
ູ່ ຍເຫືອຄອບຄ ົວໃນການພ ັດທະນາ

ການສືູ່ ສານທູ່ ມປະສິດທິພາບທູ່ ດຕູ່ ສຸຂະພາບ

ແລະຄວາມ

ູ້ ຂອງຄວາມເປັນໄປໄດຂ
ສາພ ັນ ເຊິູ່ ງສາມາດນາພາໄປສູູ່ ການເພູ່ ມຂນ
ູ້ ອງສາເລັ ດໃນ ການກ ັບຄືນສູສ
ູ່ ັງຄ ົມ.
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 ຊອກຫາທາງເລືອກອືູ່ ນ ໃນການກ ັບຄືນສູສ
ູ່ ັງຄ ົມ. ໃນເວລາທູ່ ສາຍພ ົວພ ັນໃນຄອບຄ ົວບູ່ ດ ແລະ ບູ່ ປອດໄພ,
ໂດຍທົູ່ ວໄປແລວ
ູ້ ກູ່ ບູ່ ໝາຍຄວາມວາູ່ ການກ ັບຄືນສູສ
ູ່ ັງຄ ົມບູ່ ສາເລັ ດ.

ຜູສ
ູ້ ະໜອງການບລິການ

ຄວນຈະຊອກຫາ

ທາງເລືອກອືູ່ ນ ໃນການກ ັບຄືນສູສ
ູ່ ັງຄ ົມ ໃນເວລາທູ່ ຄອບຄ ົວບູ່ ຕອບ ສະໜອງການສະໜ ັບສະໜູນທູ່ ດ.
ກລະນ

ອາດລວມເຖິງການໃຫເູ້ ຂົາເຈົາູ້ ອາໃສຢູກ
ູ່ ັບສະມາຊິກຂອງຄອບຄ ົວອືູ່ນ

ຫື

ບາງ

ຢູແ
ູ່ ຍກຈາກຄອບຄ ົວຂອງ

ເຂົາເຈົາູ້ ເອງ.

 ຄວາມຈາເປັນດາູ້ ນທນຮອນ ໃນການຊວ
ື
ູ່ ຍເຫືອຄອບຄ ົວ. ການຈ ັດສ ັນທນ ເພືູ່ ອຊວ
ູ່ ຍເຫືອ ບູ່ ພຽງແຕຜ
ູ່ ຖ
ູູ້ ກ
ເຄາະຮາູ້ ຍ ແຕສ
ູ່ າລ ັບ ສະມາຊິກຄອບຄ ົວຂອງເຂົາເຈົາູ້ ນາ. ລວມທັງການຊວ
ູ່ ຍເຫືອສະມາຊິກຄອບຄ ົວໃນການ
ວາງແຜນ ແລະງ ົບປະມານ ແລະມການໂຄສະນາ ກ ັບຜູໃູ້ ຫທ
ູ້ ນ ແລະພາກລ ັດຖະບານ ສາລ ັບການຊວ
ູ່ ຍເຫືອທູ່
ຈາເປັນຂອງຄອບຄ ົວ ໃນໂຄງການກ ັບຄືນສູສ
ູ່ ັງຄ ົມ ແລະນະໂຍບາຍ..

ສິູ່ ງທູ່ ຄວນເອົ າໃຈໃສພ
ູ່ ິເສດສາລ ັບເດັກນອ
ູ້ ຍ
 ດາເນນການຕິດຕາມຄອບຄ ົວ ແລະການຕິດຕູ່ . ການຕິດຕາມຄອບຄ ົວ ແລະການຕິດຕູ່ ແມນຈ
ູ່ າເປັນ ຈະ
ຕອ
ບ ັດໄວເທົູ່ າທູ່ ຈະໄວໄດ,ູ້ ແລະຕອ
ັ ູ້
ູ້ ງໄດຈ
ູ້ ັດຕງປະຕິ
ູ້ ງເປັນຄວາມລ ັບ ແລະຕອ
ູ້ ງໄດມ
ູ້ ການຍິນຍອມກ ັບເດັກນອ
ູ້ ຍ.

 ປະເມນຄວາມເໜາະສ ົມການກ ັບບາູ້ ນຂອງເດັກນອ
ູ້ ຍຫາຄອບຄ ົວ. ຄວາມສາມາດ ແລະ ຄວາມເຕັມໃຈຂອງພູ່
ແມ ູ່ ໃນການຮ ັບເອົ າເດັກນອ
ື ປະເມນຢາູ່ ງເໝາະສ ົມ
ູ້ ຍກ ັບຄືນ ແລະມການປົກປູ້ອງເຂົາເຈົາູ້ ຄວນຈະຕອ
ູ້ ງໄດຖ
ູ້ ກ
ເພືູ່ ອການ ົດວາູ່ ເດັກນອ
ູ້ ຍຄວນຈະກ ັບຄືນ ໄປຫາຄອບຄ ົວເຂົາເຈົາູ້ ບູ່ . ດາເນນການປະເມນຄອບຄ ົວ ໃຫເູ້ ປັນສວ
ູ່ ນ
ໜູ່ ງຂອງການປະເມນຜ ົນປະໂຫຍດທດທູ່ ສຸດ ເພືູ່ ອປະເມນສະພາບຄອບຄ ົວ ສາລ ັບເດັກນອ
ູ້ ຍທູ່ ຖືກຄາູ້ ມະນຸດທຸກ
ຄ ົນ.

 ສະໜ ັບສະໜູນ ໃຫເູ້ ດັກນອ
ິ ຕູ່ ກ ັບຄອບຄ ົວ, ຕະຫອດເວລາຖາູ້ ຈາເປັນ. ຖາູ້ ມການແຍກກ ັນ, ເດັກ
ູ້ ຍໄດຕ
ູ້ ດ
ນອ
ູ້ ຍຄວນຈະຖືກສະໜ ັບສະໜູນ ໃຫມ
ູ້ ການສາູ້ ງ ແລະຮ ັກສາການຕິດຕູ່ ກ ັບຄອບຄ ົວ ຂອງເຂົາເຈົາູ້ ນອກຈາກ ວາູ່
ຈະບູ່ ປອດໄພ ຫື ບູ່ ເໝາະສ ົມສາລ ັບເຂົາເຈົາູ້ ຫື ກ ັບສະມາຊິກຂອງຄອບຄ ົວເຂົາເຈົາູ້ .

 ເຮັດວຽກກ ັບຄອບຄ ົວຂອງເດັກນອ
ູ້ ຍ ເພືູ່ ອສາູ້ ງທັກສະ ແລະ ຄວາມອາດສາມາດຂອງເຂົາເຈົາູ້ ເພືູ່ ອສະໜ ັບສະ
ູ້ າດລວມທັງ ການພ ັດທະນາທັກສະຂອງ ການເປັນຜູປ
ໜູນ ການກ ັບຄືນສູສ
ົ ຄອງ ແລະການແນະນາ
ູ່ ັງຄ ົມ. ນອ
ູ້ ກ
ໃນການສະໜ ັບສະໜູນເດັກນອ
ູ້ ຍ

ຜູທ
ູ້ ູ່ ມພດຕິກາບູ່ ດ

ແລະການລາູ້ ງຜານທູ່ ມການເຊືູ່ ອມໂຢງກ ັບກ ັບການຂູດຮດ

ຂອງເຂົາເຈົາູ້ . ໃນເວລາທູ່ ເປັນໄປໄດ ູ້ ແລະເໜາະສ ົມ, ສວ
ູ່ ນຫາຍການສະໜອງການສະໜ ັບສະໜູນ ດາູ້ ນຊວິດ
ູ້ .
ການເປັນຢູູ່ ໃຫພ
ູ້ ູ່ ແມ ູ່ ເພືູ່ ອສາູ້ ງສະພາບເສດຖະກິດຄອບຄ ົວໃຫດ
ູ້ ຂນ

 ຊວ
ື ເຄາະຮາູ້ ຍ ຈາກການຄາູ້ ມະນຸດ. ເດັກນອ
ູ່ ຍເຫືອເດັກນອ
ູ້ ຍ ຜູຖ
ູ້ ກ
ູ້ ຍຜູທ
ູ້ ູ່ ຖືກເຄາະຮາູ້ ຍ ຈາກການຄາູ້ ມະນຸດ
ອາດຈະມຜ ົນກະທົບ ໂດຍການຖືກຂູດຮດຈາກພູ່ ແມ ູ່ ແລະ/ຫື ອາດຈະພ ົບຄວາມຫຍຸງູ້ ຍາກໃນການ ຕິດຕູ່ ກ ັນຄືນ
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ກ ັບຄອບຄ ົວພາຍຫ ັງແຍກຈາກກ ັນດ ົນນານ. ຕອ
ູ້ ງໃຫແ
ູ້ ນໃູ່ ຈວາູ່ ຄວາມຈາເປັນຂອງເດັກນອ
ູ້ ຍ ຜູທ
ູ້ ູ່ ຖືກເຄາະຮາູ້ ຍ
ຈາກການຄາູ້ ມະນຸດ

ໄດຮ
ູ້ ັບການພິຈາລະນາ

ໃນການວາງແຜນໃນທຸກການ

ສູ່ງົ ກ ັບຄືນຫາສ ັງຄ ົມ

ແລະ

ການຈ ັດຕງປະຕິ
ບ ັດຕ ົວຈິງ. ການພິຈາລະນາ ແລະ ແກໄູ້ ຂກູ່ ແມນ
ັ ູ້
ູ່ ຂອງການຊວ
ູ່ ຍເຫືອທູ່ ຈາເປັນຂອງເດັກນອ
ູ້ ຍ
ເກດ ຈາກສະພາບ ຂອງການຖືກຄາູ້ ມະນຸດ.

ນະໂຍບາຍ/ການເຜຍແຜນ
ູ່ ະໂຍບາຍ
 ການເຜຍແຜນ
ູ່ ະໂຍບາຍ ເພືູ່ ອເພູ້ມການເອົ າໃຈໃສຄ
ູ່ ອບຄ ົວໂດຍລວມ ໃນເວລາກ ັບຄືນສູສ
ູ່ ັງຄ ົມ. ການເຜຍແຜູ່
ໂດຍລວມ ແລະຄ ົບຖວ
ື ເຄາະຮາູ້ ຍ
ູ້ ນ ຂອງການກ ັບຄືນສູສ
ູ່ ັງຄ ົມ ທູ່ ບູ່ ພຽງແຕລ
ູ່ ວມເອົ າຄວາມຈາເປັນ ຂອງຜູຖ
ູ້ ກ
ຈາກການຄາູ້ ມະນຸດ ແຕລ
ູ່ ວມເອົ າເຖິງສະມາຊິກຄອບຄ ົວ ຂອງເຂົາເຈົາູ້ ນາ ແລະ ສະພາບຂອງຄອບຄ ົວໂດຍລວມ
ຂອງຄອບຄ ົວ ໃນເວລາເຂົາເຈົາູ້ ກ ັບຄືນບາູ້ ນ. ເຜຍແຜກ
ູ່ ານຈ ັດຕງັ ູ້ ແລະການດາເນນງານທູ່ ເໝາະສ ົມ ຂອງຂນັ ູ້
ຕອນການຕິດຕາມຄອບຄ ົວ.

 ລວມເອົາການຊວ
ູ່ ຍເຫືອ ສະມາຊິກຄອບຄ ົວ ເຂົູ້າໃນລະບ ົບສູ່ງົ ຕູ່ . ການເຜຍແຜລ
ູ່ ະບ ົບການສູ່ງົ ຕູ່ ແມນລວມ
ູ່
ເຖິງຄວາມຈາເປັນຂອງ ສະມາຊິກຄອບຄ ົວ ຂອງຜູຖ
ື ເຄາະຮາູ້ ຍ ຈາກການຄາູ້ ມະນຸດ ນອກເໜືອຈາກຄວາມຈາ
ູ້ ກ
ຂອງ ຜູຖ
ື ເຄາະຮາູ້ ຍຈາກການຄາູ້ ມະນຸດ.
ູ້ ກ

 ການເຜຍແຜນ
ື ເຄາະຮາູ້ ຍ ຈາກການຄາູ້ ມະນຸດ
ູ່ ະໂຍບາຍ ການຊວ
ູ່ ຍເຫືອສາລ ັບຄອບຄ ົວ. ການຊວ
ູ່ ຍເຫືອຜູຖ
ູ້ ກ
ສວ
ູ່ ນຫາຍ ແມນມ
ູ່ ຄວາມຈາເປັນ ທູ່ ຈະຕອ
ູ້ ງໄດຊ
ູ້ ວ
ູ່ ຍເຫືອຄອບຄ ົວ ຂອງເຂົາເຈົາູ້ ນາ. ເຜຍແຜສ
ູ່ າລ ັບການຮ ັບຮູູ້
ເຖິງຄວາມສາຄ ັນ

ຂອງຈຸດພິເສດທູ່ ຫາກຫາຍຂອງຄອບຄ ົວ

ເພືູ່ ອເຂົູ້າໃຈຜ ົນສາເລັ ດຂອງການກ ັບຄືນສູສ
ູ່ ັງຄ ົມ.

ລວມທັງການຊວ
ບ ັດໂຄງການ ແລະ ນະໂຍບາຍການ
ັ ູ້
ູ່ ຍເຫືອຄອບຄ ົວ ໃນການອອກແບບ ແລະ ການຈ ັດຕງປະຕິ
ກ ັບຄືນສູສ
ູ່ ັງຄ ົມ.
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ຂອບເຂດການບລິການທ # 10. ການບລິຫານ ລະກລະນ.
ການສະໜັບສະໜູນ ການກ ັບຄືນສູສ
ູ່ ັງຄ ົມ ໄລຍະຍາວ.
ຄວາມຈາເປັນສາລ ັບການບລິຫານ ແລະ ການຕິດຕາມກລະນຕາູ່ ງໆ
ການກ ັບຄືນສູສ
ສວ
ື ເຄາະຮາູ້ ຍຈາກ
ູ່ ັງຄ ົມ ແມນຂະບວນການໄລຍະຍາວ.
ູ່
ູ່ ນຫາຍໃຊເູ້ ວລາເປັນຫາຍປ ກອ
ູ່ ນທູ່ ຜູຖ
ູ້ ກ
ການຄາູ້ ມະນຸດ

ໃນການກ ັບຄືນສູສ
ູ່ ັງຄ ົມຍືນຍ ົງ. ແລະຜູທ
ູ້ ູ່ ຖືກຄາູ້ ມະນຸດ ສວ
ູ່ ນຫາຍແລວ
ູ້ ໄດປ
ູ້ ະເຊນໜາູ້ ກ ັບ

ູ້ ູ້ ໃນຄວາມພະຍາຍາມ ທູ່ ຈະຟືູ້ ນ
“ປະລາໄຊ” ແລະ “ບູ່ ສາເລັ ດ” ໄປພອ
ູ້ ມກ ັບ, ມຄວາມສຽູ່ ງທູ່ ເຮັດມຄວາມຫຍທ
ຄືນ ແລະ ກາູ້ ວອອກຈາກການຖືກຄາູ້ ມະນຸດ. ບາງກລະນ, ໃນເວລາປະເຊນໜາູ້ ກ ັບ ຄວາມປະລາໄຊແລະ ສິູ່ ງທູ່
ທາຍຕາູ່ ງໆໃນຊວິດ ພາຍຫ ັງການຄາູ້ ມະນຸດ, ຜູຖ
ື ຄາູ້ ມະນຸດ ມຄວາມຮູສ
ູ້ ກ
ູ້ ກວາູ່ ເຂົາເຈົາູ້ ມທາງເລືອກທູ່ ຈາກ ັດ,
ເຊິູ່ ງໄດນ
ູ້ າເຂົາເຈົາູ້ ໄປສູກ
ູ່ ານຕ ັດສິນໃຈ ທູ່ ເປັນທາງລ ົບ ແລະມຜ ົນກະທົບ ຕູ່ ການກ ັບຄືນສູສ
ູ່ ັງຄ ົມຂອງເຂົາເຈົາູ້ .
ແມຍິ
ູ່ ງຫວຽດນາມຄ ົນໜູ່ ງ, ຖືກຄາູ້ ມະນຸດໄປປະເທດຈນ, ໄດກ
ູ້ ັບຄືນບາູ້ ນຫາຍປ ແລະສະພາບເສດຖະກິດ ຂອງ
ູ້ ຕາມລາດ ັບ
ລາວກູ່ ດຂນ

ຕງແຕ
ລ
ັ ູ້
ູ່ າວກ ັບຄືນບາູ້ ນ.

ເຖິງແນວໃດກູ່ ຕາມ,

ໃນເວລາທູ່ ລູກຊາຍຂອງລາວ

ໄດຮ
ູ້ ັບ

ອຸບ ັດເຫດຈາກລ ົດຈ ັກ, ລາວໄດຢ
ູ້ ືມເງິນຈານວນ 30 ລາູ້ ນດ ົງ (ປະມານ 1,450 ໂດລາ) ສາລ ັບການປິູ່ ນປົວລູກ
ຂອງລາວ, ເຊິູ່ ງເຮັດໃຫລ
ື ຄາູ້
ູ້ າວກາຍເປັນໜູ້ ແລະເປັນອ ັນຕະລາວຕູ່ ກ ັບການກ ັບຄືນສູສ
ູ່ ັງຄ ົມຂອງລາວ. ຜູຖ
ູ້ ກ
ມະນຸດບາງຄ ົນ ມຄວາມຮູສ
ູ້ ກວາູ່ ເຂົາເຈົາູ້ ບູ່ ມທາງເລືອກ ແຕໄູ່ ດຍ
ູ້ າູ້ ຍຖິູ່ ນຖານຄືນ, ເຊິູ່ ງເຮັດໃຫເູ້ ຂົາເຈົາູ້ ມຄວາມ
ສຽູ່ ງໃນການຖືກຂູດຮດ ແລະ ເຖິງຂນຖື
ັ ູ້ ກຄາູ້ ມະນຸດຄືນອກ.
ການບລິຫານກລະນ ມບ ົດບາດສາຄ ັນ ໃນດາູ້ ນການຄາດການ ແລະ ແກໄູ້ ຂບ ັນຫາຕາູ່ ງໆ ແລະບ ັນຫາຕາູ່ ງໆ ທູ່
ຜູຖ
ື ຄາູ້ ມະນຸດໄດປ
ູ້ ກ
ູ້ ະເຊນໜາູ້ ຕະຫອດໄລຍະເວລາ ຂອງການກ ັບຄືນສູູ່
ສ ັງຄ ົມ. ການບລິຫານລະກລະນ ແມນຂະບວນການເຮັ
ດວຽກຮວ
ູ່
ູ່ ມກ ັນອ ັນ
ໜູ່ ງ

ເພືູ່ ອປະເມນ,

ວາງແຜນ,

ຈ ັດຕງປະຕິ
ບ ັດ,
ັ ູ້

ປະສານງານ,

ຕິດຕາມ ແລະປະເມນທາງເລືອກ ແລະ ການບລິການ ເພືູ່ ອໃຫບ
ູ້ ັນລຸເຖິງ
ຄວາມຈາເປັນການກ ັບຄືນສູສ
ູ່ ັງຄ ົມ

ຂອງແຕລ
ູ່ ະຄ ົນ

ໂດຍຜາູ່ ນການ

ໂດຍຜູ່ານການບລິຫານລະກລະນ, “ທັງຜູຖ
ື
ູ້ ກ
ເຄາະຮາູ້ ຍ ແລະຜູດ
ູ ລ ມການຮ ັບຟັງເຊິູ່ ງ
ູ້ ແ
ກ ັນແລະກ ັນ ແລະ ຫາທາງອອກນາກ ັນ ຖາູ້
ູ້ .”
ມບ ັນຫາເກດຂນ

(ຜູູ້ສະໜອງການບລິການໃນ GMS)

ສືູ່ ສານ ແລະ ຊ ັບພະຍາກອນທູ່ ມ.53 ມ ັກປະກອບດວ
ູ້ ຍການພ ັດທະນາ
ແລະການຈ ັດຕງປະຕິ
ບ ັດ ຂອງແຜນການກ ັບຄືນສູສ
ັ ູ້
ູ່ ັງຄ ົມ ຂອງແຕລ
ູ່ ະກລະນ, ເຊິູ່ ງອອກແບບ ໂດຍຜູບ
ູ້ ລິຫານ
ກລະນ

(ສວ
ັກງານສ ັງຄ ົມສ ົງເຄາະ)
ູ່ ນຫາຍແມນພະນ
ູ່

ໂດຍການຮວ
ູ່ ມມືກ ັນ

53See

ຜູມ
ູ້ ຜ ົນປະໂຫຍດ.

ການບລິຫານ

Case Management Society of America (2010) Standards of Practice for Case Management, Arkansas: Case
Management Society of America. Available at http://www.cmsa.org/portals/0/pdf/memberonly/standardsofpractice.pdf
53
ກາລຸນາເບິູ່ ງ ກລະນສະມາຄ ົມບລິຫານກລະນຂອງອາເມລິກາ (2010) ມາດຕະຖານຂອງການປະຕິບ ັດເພືູ່ອບລິຫານກລະນ, ອາແຄນ
ຊາ: ສະມາຄ ົມບລິຫານກລະນຂອງອາເມລິກາ. ສາມາອອນລາຍໄດທູ່ :
http://www.cmsa.org/portals/0/pdf/memberonly/standardsofpractice.pdf
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ກລະນນ ູ້ ພືູ້ນຖານແລວ
ູ້ ແມນຕ
ູ່ ອ
ູ້ ງເຮັດກ ັ ບທມງານສະຫະວິຊາຊິບ (ເຊັູ່ ນ: ທມຈິດຕະວິທະຍາ, ທມພະນ ັກງານ
ແພດ, ທມນ ັກກ ົດໝາຍ, ທມຄູອາຈານ/ຄູຝກ) ເພືູ່ ອລະການ ົດຈຸດປະສ ົງ ແລະ ກິດຈະກາ ທູ່ ການ ົດໄວໃູ້ ນແຜນ
ຂອງແຕຄ
ູ່ ົນ ລວມທັງ ນະໂຍບາຍດາູ້ ນການຊວ
ູ່ ຍເຫືອ. ການບລິຫານກລະນ ຍ ັງຕອ
ູ້ ງໄດປ
ູ້ ະສານງານດາູ້ ນການ
ສູ່ງົ ຕູ່ ເພືູ່ ອຮ ັບການບລິການ ຈາກອ ົງກອນ ແລະ ສະຖາບ ັນຕາູ່ ງໆ (ເຊັູ່ ນ: ການບລິການດາູ້ ນຊວ
ູ່ ຍເຫືອສ ັງຄ ົມ
ຂອງລ ັດ, ອ ົງກອນດາູ້ ນສຸຂະພາບທົູ່ ວໄປ, ສະຖາບ ັນກ ົດໝາຍ, ໂຮງຮຽນ, ສູນຝກອ ົບຮ ົມວິຊາຊບ, ການບລິການ
ດາູ້ ນວຽກເຮັດງານທາ, ແລະອືູ່ ນໆ) ແລະ ຖາູ້ ຈາເປັນ, ເປັນຜູຕ
ູ້ າູ່ ງໜາູ້ ເຜຍແຜູ່ ໃຫກ
ູ້ ັບຜູໄ
ູ້ ດຮ
ູ້ ັບຜ ົນປະໂຫຍດ ໃນ
ການເຂົູ້າເຖິງ ຄວາມຈາເປັນດາູ້ ນບລິການ.
ການບລິຫານກລະນ ແມນຈ
ື ເຄາະຮາູ້ ຍຈາກການຄາູ້ ມະນຸດ ສາມາດເຂົູ້າເຖິງການ
ູ່ າເປັນເພືູ່ ອໃຫແ
ູ້ ນໃູ່ ຈວາູ່ ຜູຖ
ູ້ ກ
ບລິການກ ັບຄືນສູສ
ື ລະບຸໃນກ ົດໝາຍດາູ້ ນສິດທິມະນຸດສາກ ົນ. ຜ ົນໄດຮ
ູ່ ັງຄ ົມ ແລະ ສິດຂອງເຂົາເຈົາູ້ ໄດຖ
ູ້ ກ
ູ້ ັບ
ູ້
ສາມອ ັນທູ່ ສາຄ ົນສາລ ັບການບລິຫານກລະນ ໃນປະເທດລຸມ
ແມນ
ູ່ ແມນ
ູ່ າຂອງ
ູ່ ການປົກປອ
ູ້ ງຂະບວນການກ ັບຄືນ
ູ້
ສູສ
ູ່ ັງຄ ົມ, ນາໄປສູກ
ູ່ ານສູ່ງົ ຕູ່ ການບລິການອືູ່ ນ ແລະ ມສວ
ູ່ ນເຮັດໃຫເູ້ ຂົູ້າໃຈຂະບວນການກ ັບຄືນສູສ
ູ່ ັງຄ ົມດຂນ
ລະຫວາູ່ ງ ຜູຕ
ູ້ ອບສະໜອງການບລິການ.

ການປົກປູ້ອງຂະບວນການກ ັບຄືນສູູ່ສ ັງຄ ົມ. ການບລິຫານກລະນ ມບ ົດບາດສາຄ ັນ ໃນຂະບວນການກ ັບຄືນສູູ່
ສ ັງຄ ົມ, ເພືູ່ ອ ຫກລຽູ້ ງການ “ຄວາມປະລາໄຊ/ຖອຍຫ ັງ” ບາງອ ັນໄດ.ູ້ ມບາງຕ ົວຢາູ່ ງ, ມນເຮັ
ັ ດໜາູ້ ທູ່ ຮ ັກສາຄວາມ
ູ້ . ຍອ
ປອດໄພ ໃນເວລາມສະພາບ “ຖອຍຫ ັງ” ເກດຂນ
ູ້ ນລະກລະນ ຖືກບລິຫານຈ ັດການຕະຫອດເວລາ, ມການ
ບລິການ ແລະ ການສະໜ ັບສະໜູນຕະຫອດ ເພືູ່ ອຕອບສະໜອງສະຖານະການ ສຸກເສນຕາູ່ ງໆ, ເຊິູ່ ງ ໃນທາງ
ກ ົງກ ັນຂາູ້ ມ, ມ ັນເຮັດໜາູ້ ທູ່ ຮ ັບປະກ ັນຄວາມສາເລັ ດ ຂອງຂະບວນການກ ັບຄືນສູສ
ູ່ ັງຄ ົມ. ການບລິການແຕລ
ູ່ ະ
ູ້ົ ແລະເຮັດວຽກ ັບຜູໄູ້ ດຮ
ກລະນເປັນປະຈາ ຈະເຮັດໃຫອ
ູ້ ົງກອນສາມາດ ການ ົດບ ັນຫາຕາູ່ ງໆໃນເວລາເລູ່ ມຕນ
ູ້ ັບຜ ົນ
ປະໂຫຍດຂອງເຂົາເຈົາູ້ . ການບລິຫານກລະນ ສວ
ູ່ ນຫາຍພ ົວພ ັນ ໂດຍກ ົງກ ັບຜ ົນໄດຮ
ູ້ ັບ (ດາູ້ ນບວກ) ຂອງການ
ກ ັບຄືນສູສ
ູ່ ັງຄ ົມ.

ນາໄປສູູ່ການສູ່ງົ ຕູ່ ຜູູ້ໄດຮ
ູ້ ັບເຄາະຮາູ້ ຍ ໄປຫາການບລິການອືູ່ ນ. ການບລິຫານກລະນ ກຽູ່ ວຂອ
ູ້ ງກ ັບຂະບວນການ
ສູ່ງົ ຕູ່ ທູ່ ມປະສິດທິພາບ. ໃນເວລາທູ່ ອ ົງກອນຕິດຕາມ ແລະ ເຮັດວຽກກ ັບຜູໄູ້ ດຮ
ູ້ ັບຜ ົນປະໂຫຍດ ຢາູ່ ງຕູ່ ເນືູ່ ອງ,
ພວກເຂົາຈະຢູສ
ູ່ ະຖານະການການ ົດທຸກບ ັນຫາຕາູ່ ງໆ

ແລະ ສູ່ງົ ຕູ່ ໃຫຜ
ູ້ ໄູູ້ ດຮ
ູ້ ັບ ຜ ົນປະໂຫຍດ (ແລະຂອງ

ຄອບຄ ົວຂອງເຂົາເຈົາູ້ ) ໃຫກ
ູ້ ັບອ ົງກອນອືູ່ນ ເພືູ່ ອໄດຮ
ູ້ ັບການບລິການທູ່ ເໝາະສ ົມ. ການສູ່ງົ ຕູ່ ແມນສ
ູ່ າລ ັບ
ອ ົງການ/ສະຖາບ ັນຕາູ້ ນການຄາູ້ ມະນຸດສະເພາະ ແລະ ສາລ ັບໜວ
ູ່ ຍງານການບລິການສ ັງຄ ົມທົູ່ວໄປ.

ູ້ ໃນ ຂະບວນການກ ັບຄືນສູສ
ມສວ
ູ່ ນເຮັດໃຫູ້ເຂົູ້າໃຈດຂນ
ູ່ ັງຄ ົມ. ການບລິຫານກລະນ ປະກອບສວ
ູ່ ນໃຫຜ
ູ້ ສ
ູູ້ ະໜອງ
ການບລິການຄວາມຮູູ້ ແລະຄວາມອາດສາມາດ ໃນຂະແໜງູ່ ການກ ັບຄືນສູສ
ູ່ ັງຄ ົມ. ເຮັດໃຫເູ້ ຂົາເຈົາູ້ ສາມາດ
ຕິດຕາມຢາູ່ ງໃກຊ
ິ ແລະ ມຄວາມເຂົູ້າໃຈຂະບວນການ ກ ັບຄືນສູສ
ູ້ ດ
ູ່ ັງຄ ົມຫາຍອ ັນ ແລະ ຮ ັບຮູວ
ູ້ າູ່ ແມນອ
ູ່ ັນໃດ
(ແລະບູ່ ແມນອ
ູ່ ັນໃດ) ທູ່ ນາໄປສູກ
ູ່ ານກ ັບຄືນສູສ
ູ່ ັງຄ ົມ ທູ່ ປະສ ົບຜ ົນສາເລັ ດ ແລະ ແບບຍືນຍ ົງ. ການບລິຫານ
ກລະນ ໄລຍະຍາວ ເຮັດໃຫພ
ູ້ ະນ ັກງານໂຄງການ ແລະ ຜູໃູ້ ຫທ
ູ້ ນ ປະເມນ ຜ ົນຂອງການກ ັບຄືນສູສ
ູ່ ັງຄ ົມໄດ,ູ້ ນາ
ູ້ ັດ ທູ່ ມມາດຕະຖານ ແລະຖືກຕອ
ູ້ ັດ.
ໃຊໂູ້ ຕຊວ
ູ້ ງສາມາດກວດສອບຕ ົວຊວ
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ການບລິຫານກລະນ ແລະ ການຕິດຕາມເປັນປະຈາ ຄວນຈະເປັນແບບສະໝກ
ບ ັດ
ັ ໃຈ. ຄວນຈະຖືກຈ ັດຕງປະຕິ
ັ ູ້
ແບບມການປກສາຫາລື ກ ັບຜູຖ
ື ຄາູ້ ມະນຸດ ແລະ ຕອ
ື ຄາູ້ ມະນຸດບາງ
ູ້ ກ
ູ້ ງໄດຮ
ູ້ ັບການຍິນຍອມຈາກເຂົາເຈົາູ້ . ຜູຖ
ູ້ ກ
ຄ ົນ ເລືອກທູ່ ຈະບູ່ ໃຫໜ
ູ້ ວ
ູ່ ຍງານຊວ
ູ່ ຍເຫືອ ບາູ້ ນຂອງຂອງເຂົາເຈົາູ້ ເພາະຖືວາູ່ ເປັນການ “ການ ົດໂຕ” ເຂົາເຈົາູ້
ໃຫຄ
ັ ູ້ ຄວາມອ ັບອາຍ. ບາງ
ູ້ ົນໃນຊຸມຊ ົນຂອງເຂົາເຈົາູ້ ຮູູ້ ແລະ ສາມາດນາໄປສູເູ່ ກດມການຈາແນກ ແລະ ເຖິງຂນມ
ຄ ົນເຕັ ມໃຈທູ່ ຈະຖືກຕິດຕູ່ ທາງໂທລະສ ັບ ຫື ນ ັດພ ົບໃນເມືອງໃກຄ
ື ຄາູ້ ມະນຸດ ເພືູ່ ອກາ
ູ້ ຽງ. ການເຮັດວຽກກ ັບຜູຖ
ູ້ ກ
ນ ົດທາງອອກທູ່ ດທູ່ ສຸດ ໃນການບລິຫານກລະນ ແມນມ
ບ ັດແມນ
ັ ູ້
ູ່ ຄວາມສາຄ ັນ ເພືູ່ ອໃຫແ
ູ້ ນໃູ່ ຈວາູ່ ການຈ ັດຕງປະຕິ
ູ່
ຕາມຫ ັກຈ ັນຍາບ ັນ ແລະເໝາະສ ົມ ບູ່ ຂ ັດກ ັບສິດທິພືູ້ນຖານ ແລະ ການເປັນຢູຂ
ູ່ ອງເຂົາເຈົາູ້ .
ຍດໜນໃນຫ
ັ ູ້
ັກຈ ັນຍາບ ັນ, ສາລ ັບເດັກນອ
ູ້ ຍ ແລະ ຜູໃູ້ ຫຍ,ູ່ ຮຽກຮອ
ູ້ ງໃຫບ
ູ້ ັນດາໂຄງການ ທູ່ ຕິດຕາມການກ ັບຄືນສູູ່
ສ ັງຄ ົມ ໄດຮ
ູ້ ັບການຝກອ ົບຮ ົມຢາູ່ ງພຽງພດາູ້ ນຈ ັນຍາບ ັນ ແລະ ວິທການດາູ້ ນສິດທິ.

ການຝກອ ົບຮ ົມນ ູ້ ບູ່ ແມນ
ູ່

ແຕສ
ັ ູ້ ແຕ ູ່ ໃຫຄ
ື ຄາູ້
ູ່ າລ ັບພະນ ັກງານ ທູ່ ເຮັດວຽກດາູ້ ນການກ ັບຄືນສູສ
ູ່ ັງຄ ົມເທົູ່ ານນ,
ູ້ ົນອືູ່ນໆ ທູ່ ມການຕິດຕູ່ ກ ັບຜູຖ
ູ້ ກ
ູ້ ນ
ມະນຸດ ຫື ການເກັບກາຂມ
ູ – ນາຍແປພາສາ/ຜູແ
ູ້ ປເອກະສານ, ພະນ ັກງານຫອ
ູ້ ງການ, ພະນ ັກງານຜູໃູ້ ຫກ
ູ້ ານ
ຊວ
ູ່ ຍເຫືອຢູຊ
ູ່ ຸມຊ ົນ, ຜູບ
ູ້ ລິຫານອ ົງກອນ, ຜູໃູ້ ຫທ
ູ້ ນ ແລະ ອືູ່ ນໆ.
*ເອົ າໃຈໃສພ
ູ່ ິເສດກລະນເດັກນອ
ູ້ ຍ. ສວ
ູ່ ນຫາຍແລວ
ູ້ ເດັກນອ
ູ້ ຍ ຮຽກຮອ
ູ້ ງໃຫມ
ູ້ ການບລິຫານກລະນ ດ ົນ
ກວາູ່ ຜູໃູ້ ຫຍ ູ່ ແລະ ການຕິດຕາມ ຖືວາູ່ ເປັນສວ
ູ່ ນໜູ່ ງຂອງການກ ັບຄືນສູສ
ູ່ ັງຄ ົມ, ຍອ
ູ້ ນສະພາບຄວາມດອ
ູ້ ຍ
ໂອກາດພິເສດ ແລະ ມຄວາມສຽູ່ ງ ຍອ
ູ້ ນເຂົາເຈົາູ້ ຢູໃູ່ ນສະຖານະການ ທູ່ ບູ່ ສາມາດເບິູ່ ງແຍງຕ ົນເອງໄດ.ູ້
ນອກຈາກນ,ູ້ ປະເພດຂອງການຊວ
ູ່ ຍເຫືອຕາູ່ ງໆ ແມນຈ
ູ່ າເປັນສາລ ັບເດັກນອ
ູ້ ຍ – ເຊັູ່ ນ: ການສກສາໃນ
ລະບ ົບ – ສວ
ນໄລຍະຍາວ, ສວ
ນຫາຍປ. ມບາງກລະນ, ເດັກນອ
ູ່ ນຫາຍແລວ
ູ້ ແມນເປັ
ູ່
ູ່ ນຫາຍແມນເປັ
ູ່
ູ້ ຍທູ່
ຖືກຄາູ້ ມະນຸດ ໄດຮ
ູ້ ັບການສະໜ ັບສະໜູນ ແລະ ມການຕິດຕາມ ໂດຍຜູສ
ູ້ ະໜອງການບລິການ ເປັນເວລາ
ຫາຍປ. ເດັກນອ
ູ້ ຍຍິງຫວຽດນາມຄ ົນໜູ່ ງ, ຖືກຄາູ້ ມະນຸດພາຍໃນປະເທດ ຖືກບ ັງຄ ັບໃຫຂ
ູ້ າຍແຮງງານ, ຖືກ
ຊວ
ູ່ ຍເຫືອໃຫກ
ູ້ ັບຄືນໄປເຂົູ້າໂຮງຮຽນ ໃນປ 2008. ໃນເວລາສາພາດລາວ ເມືູ່ ອເວລາຖືກສາພາດໃນປ
2012 ລາວຍ ັງຖືກຊວ
ູ່ ຍເຫືອດາູ້ ນການສກສາ ແລະ ການສະໜ ັບສະໜູນອືູ່ ນໆ, ຖາູ້ ຈາເປັນ. ລາວຖືກ
ຕິດຕາມເປັນປະຈາ ໂດຍພະນ ັກງານ NGO ທູ່ ສະໜ ັບສະໜູນລາວ ແລະ ຄວາມຄືບໜາູ້ ຂອງລາວ ກູ່ ຖກ
ື
ຕິດຕາມຢາູ່ ງເປັນປະຈາ ແລະເປັນລະບ ົບ. ກ ົງກ ັນຂາູ້ ມ, ເດັກນອ
ູ້ ຍຖືກຄາູ້ ມະນຸດບາງຄ ົນ ໄດຮ
ູ້ ັບການ
ບລິຫານກລະນ ແລະ ມການຕິດຕາມໜອ
ູ້ ຍດຽວ ຫາບູ່ ມເລຍ.
ໃນກລະນເດັກນອ
ົ ຄອງຂອງເຂົາເຈົາູ້ .
ູ້ ຍ, ການບລິຫານກລະນຄວນຈະກຽູ່ ວຂອ
ູ້ ງກ ັບຄອບຄ ົວ ຫື ຜູປ
ູ້ ກ

ຜູູ້

ບລິຫານກລະນ ນາໃຊວ
ິ ສາູ້ ງການການສາູ້ ງສາຍພ ົວພ ັນກ ັບ ຜູໄູ້ ດຮ
ູ້ ທ
ູ້ ັບຜ ົນປະໂຫຍດ ແລະຄອບຄ ົວເພືູ່ອ
ູ້ ແຂງ,, ເສມສາູ້ ງຄວາມຢູດ
ສາູ້ ງຄວາມເຂັມ
ູ່ ກິນດຂອງເຂົາເຈົາູ້ ແລະ ການສາູ້ ງຄວາມອາດສາມາດໃນການ
ູ້ ນ
ແກໄູ້ ຂບ ັນຫາ, ແກໄູ້ ຂບ ັນຫາໜ ັກໜວ
ູ ເພືູ່ ອເຮັດແນວໃດໃຫມ
ູ່ ງ, ສະໜອງຂມ
ູ້ ການສະໜອງການບລິການ
ແລະ ຊ ັບພະຍາກອນພາຍໃນຊຸມຊ ົນຂອງເຂົາເຈົາູ້ , ແລະເຮັດວຽກ ເພືູ່ ອປົກປູ້ອງຜູໄູ້ ດຮ
ູ້ ັບຜ ົນປະໂຫຍດ
ແລະ ຂອງຄອບຄ ົວຂອງເຂົາເຈົາູ້ , ຜູທ
ູ້ ູ່ ບູ່ ຢູໃູ່ ນສະພາບ ທູ່ ຊວ
ູ່ ຍເຫືອຕ ົນເອງໄດ.ູ້
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ວຽກບລິຫານກລະນ ຜູຖ
ື ຄາູ້ ມະນຸດທູ່ ເປັນເດັກນອ
ູ້ ກ
ູ້ ຍ ແລະ ຊາວໜຸມ
ູ່ ຄວນໃຫແ
ູ້ ນໃູ່ ຈວາູ່ ເຂົາເຈົາູ້ ມສວ
ູ່ ນ
ຮວ
ູ່ ມ ແລະກຽູ່ ວຂອ
ູ້ ງຢາູ່ ງຫາູ້ ວຫ ັນ. ສິດຂອງເດັກນອ
ູ້ ຍ ແມນພ
ູ່ ັນທະຖືກກ ົດໝາຍຂອງພາກລ ັດ ເພືູ່ ອໃຫແ
ູ້ ນ ູ່
ໃຈວາູ່ ເດັກນອ
ູ້ ຍທຸກຄ ົນມຄວາມສາມາດ ໃນການສະແດງຄວາມຄິດເຫັ ນຂອງເຂົາເຈົາູ້ ເພືູ່ ອສະແດງຄວາມ
ຄິດເຫັ ນທຸກເລືູ້ອງຂອງເຂົາເຈົາູ້ ທູ່ ມຜ ົນກະທົບຕູ່ ເຂົາເຈົາູ້ , ແລະ ຄວາມຄິດເຫັ ນເຫູ່ ົ ານນັ ູ້ ແມນຕ
ູ່ ອ
ູ້ ງໄດ ູ້
ູ້ ະຫອດໃນ
ຊງູ່ ັ ຊາ ຕາມອາຍຸ ແລະວຸດທິພາວະຂອງເດັກຄ ົນນນ.
ັ ູ້ 54 ເຊິູ່ ງ ມ ັນອາດຈະບູ່ ເປັນໄປຕາມ ນຕ
ູ້
ປະເທດລຸມ
ເຊິູ່ ງຄວາມຈາເປັນຂອງເດັກນອ
ູ່ ແມນ
ູ່ າຂອງ,
ູ້ ຍ ແລະຊາວໜຸມ
ູ່ ທູ່ ຖືກຄາູ້ ມະນຸດ ສວ
ູ່ ນຫາຍຖືກ
ການ ົດໂດຍຜູສ
ູ້ ະໜອງການບລິການ ຫື ຜູສ
ູ້ ະໜອງການບລິການ ໂດຍມການປກສາຫາລືກ ັບພູ່ ແມ ູ່ ຫື ຜູູ້
ປົກຄອງ. ເດັກຍິງຄ ົນມຽນມາ ຖືກຄາູ້ ມະນຸດໄປປະເທດມາເລເຊຍ ລາວຖືກບ ັງຄ ັບໃຫຂ
ູ້ ທານ ແລະ
ຂາຍເຄືູ່ ອງ. ໃນເວລາ ກ ັບຄືນບາູ້ ນ, ລາວຖືກສະໜອງຄວາມຊວ
ູ່ ຍເຫືອ ໂດຍອ ົງການ ຕາມການຂຮອ
ູ້ ງ
ຂອງລາວ ແລະ ລາວດໃຈຫາຍທູ່ ໄດຮ
ັ ູ້ ເຖິງແນວໃດກູ່ ຕາມ, ໃນເວລາຖາມວາູ່ : ລາວ
ູ້ ັບການຊວ
ູ່ ຍເຫືອນນ.
ມຄວາມກ ັງວ ົນຫຍ ັງ ກຽູ່ ວກ ັບການໄດຮ
ູ້ ັບການຊວ
ູ່ ຍເຫືອບູ່ , ລາວອະທິບາຍວາູ່ : ລາວຮູສ
ູ້ ກກ ົດດ ັນ ທູ່ ບູ່ ໄດມ
ູ້
ສວ
ູ່ ນຮວ
ູ່ ມ ໃນການຕ ັດສິນໃຈແບບຫາູ້ ວຫ ັນ ກຽູ່ ວກ ັບການຊວ
ູ່ ຍເຫືອທູ່ ລາວໄດຮ
ູ້ ັບ ແລະ ການວາງແຜນ
ສາລ ັບການກ ັບຄືນສູສ
ູ່ ັງຄ ົມ ແລະ ຊວິດຂອງລາວໃນໄລຍະຍາວ. ລາວໄດອ
ູ້ ະທິບາຍວາູ່ : ໃນເວລາ
ພະນ ັກງານຊວ
ເຂົາເຈົາູ້ ບູ່ ໄດປ
ູ່ ຍເຫືອມາພ ົບລາວ, ເຂົາເຈົາູ້ ລ ົມພຽງແຕກ
ູ່ ັບແມຂອງລາວ.
ູ່
ູ້ ກສາກ ັບລາວ.
ມາດຕາທ 25 ຂອງກ ົດໝາຍສິດທິເດັກ ການ ົດວາູ່ ເດັກໃນໂຄງການກ ັບຄືນສູສ
ູ່ ັງຄ ົມ ມສິດໃນການບລິຫານ
55
ກລະນ ແລະ ຕິດຕາມແຕລ
ູ່ ະກລະນ. ມ ັນກຽູ່ ວຂອ
ູ້ ງກ ັບສິດຂອງເດັກນອ
ູ້ ຍ ໃນການຖືກແຈງຢ
ູ້ າູ່ ງຄ ົບຖວ
ູ້ ນ

ູ້ າກ ັດ
ກຽູ່ ວກ ັບ ໂຄງການກ ັບຄືນສູສ
ູ່ ັງຄ ົມ, ລວມທັງໂອກາດຕາູ່ ງໆ ທູ່ ຈະຖືກສະໜອງ, ຄວາມສຽູ່ ງ ແລະຂຈ
ຕາູ່ ງໆ , ແລະ ຈະໃຫ ູ້ ຫືລະງ ັບຄວາມຍິນຍອມ (ແລະຄວາມຍິນຍອມທູ່ ຕູ່ ເນືູ່ ອງ) ໃນການເຂົູ້າຮວ
ູ່ ມໃນ
ໂຄງການ. ແຜນການກ ັບຄືນສູສ
ື ຄາູ້ ມະນຸດຜູໜ
ູ່ ັງຄ ົມທຸກອ ັນ ສາລ ັບເດັກນອ
ູ້ ຍຜູຖ
ູ້ ກ
ູ້ ູ່ ງ ຄວນຈະໃຫແ
ູ້ ນໃູ່ ຈວາູ່
ເດັກນອ
ບ ັດ ແລະ ການທົບ
ັ ູ້
ູ້ ຍຜູນ
ູ້ ນັ ູ້ ຈະມສວ
ູ່ ນຮວ
ູ່ ມຢາູ່ ງຫາູ້ ວຫ ັນ ໃນຂະບວນການອອກແບບ, ຈ ັດຕງປະຕິ
ທວນຄືນ.

ສິູ່ ງທາູ້ ທາຍໃນການບລິຫານກລະນ
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ມາດຕາ 12 ຂອງ ສ ົນທິສ ັນຍາວາູ່ ດວ
ູ້ ຍສິດທິເດັກ CRC.
ມາດຕາ 25 ຂອງ ສ ົນທິສ ັນຍາວາູ່ ດວ
ິ ທິຂອງເດັກຜູທ
ູ້ ຍສິດທິເດັກ CRC ກາູ່ ວວາູ່ “ໜວ
ູ່ ຍງານຈາກພາກລ ັດ ຮ ັບຮູສ
ູ້ ດ
ູ້ ູ່ ໄດຮ
ູ້ ັບການ

ຊວ
ູ່ ຍເຫືອເບິູ່ ງແຍງໂດຍອານາດການປົກຄອງທູ່ ກຽູ່ ວຂອ
ູ້ ງ, ຊວ
ູ່ ຍປົກປູ້ອງ ຫື ໃຫກ
ູ້ ານປິູ່ ນປົວສຸຂະພາບ ທາງດາູ້ ນຮາູ່ ງກາຍ ຫື ຈິດໃຈຂອງ
ເດັກ, ເພືູ່ ອເປັນການທ ົບທວນຄືນໄລຍະເວລາຂອງການປິູ່ ນປົວທູ່ ສະໜອງໃຫແ
ູ້ ກເູ່ ດັກ ແລະ ສະພາບການອືູ່ ນໆທ ັງໝ ົດ ທູ່ ກຽູ່ ວຂອ
ູ້ ງກ ັບ
ເດັກ.“
54

Article 12 CRC.

55

Article 25 CRC states: “States Parties recognize the right of a child who has been placed by the competent authorities
for the purposes of care, protection or treatment of his or her physical or mental health, to a periodic review of the
treatment provided to the child and all other circumstances relevant to his or her placement.”
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ການບລິຫານກລະນ ແມນສູ
ູ່ ນກາງຂອງວຽກງານການກ ັບຄືນສູສ
ູ່ ັງຄ ົມ. ບາງອ ົງກອນ ຫື ສະຖາບ ັນໃນພາກພືູ້ນ
ຖືກຕິດຕາມຜູໄູ້ ດຮ
ູ້ ັບຜ ົນປະໂຫຍດ ສອງ ຫາ ສາມປ, ຕິດຕາມກລະນຂອງເຂົາເຈົາູ້ ເປັນປະຈາ, ແລະ, ສາຄ ັນ
ແມນ
ູ່ ຕອ
ູ້ ງມໜາູ້ ໃນເວລາຈາເປັນ ຫື ສຸກເສນຕາູ່ ງໆ. ສິູ່ ງເຫູ່ ົ ານ ູ້ ມຜ ົນດາູ້ ນບວກຕູ່ ຜ ົນສາເລັ ດຂອງການກ ັບຄືນສູູ່
ສ ັງຄ ົມ ແລະ ນາໄປສູກ
ູ່ ານຊວ
ູ່ ຍເຫືອຫາຍອ ັນຂອງຜ ົນສາເລັ ດຂອງການກ ັບຄືນສູສ
ູ່ ັງຄ ົມ ແບບຢືນຍ ົງ.
ແບບຢາູ່ ງທູ່ ດ: ການບລິຫານກລະນ
ແມຍິ
ູ່ ງລາວຄ ົນໜູ່ ງ ຖືກຊວ
ູ່ ຍເຫືອເປັນເວລາສອງສາມປ ໃນຂະນະທູ່ ລາວໄດຮ
ູ້ ັບການຝກອ ົບຮ ົມເປັນຊາູ່ ງເສມ
ສວຍ ແລະ ຖືກສະໜ ັບສະໜູນໃຫເູ້ ປດຮາູ້ ນເສມສວຍ. ລາວບູ່ ໄດຮ
ູ້ ັບການຊວ
ູ່ ຍເຫືອແລວ
ູ້ , ແຕ ູ່ ຜູສ
ູ້ ະໜອງ
ການບລິການກູ່ ຍ ັງຕິດຕູ່ ກ ັບລາວເປັນປະຈາ: ລາວເວົູ້າວາູ່ “ຂອ
ູ້ ຍບູ່ ໄດຮ
ູ້ ັບການຊວ
ູ່ ຍເຫືອແລວ
ູ້ ໃນປັດຈຸບ ັດ ແຕ ູ່
[ອ ົງກອນດງູ່ ັ ກາູ່ ວ] ໄດໂູ້ ທລະສ ັບຫາຂອ
ູ້ ຍເດືອນລະເທືູ່ ອ ເພືູ່ ອຖາມຂາູ່ ວຄາວກຽູ່ ວກ ັບວຽກຂອງຂອ
ູ້ ຍ ວາູ່ ຍ ັງ
ດາເນນດ ຢູບ
ູ່ ູ່ .”
ແມຍິ
ູ່ ງມຽນມາຄ ົນໜູ່ ງ, ຖືກຄາູ້ ມະນຸດໄປປະເທດຈນ ຖືກບ ັງຄ ັບໃຫແ
ູ້ ຕງູ່ ງານ, ໃນເວລາຖືກຖາມວາູ່ : ແມນການ
ູ່
ຊວ
ດຕູ່ ພ ົວພ ັນຢາູ່ ງ ເປັນປະຈາກ ັບພະນ ັກງານ
ູ່ ຍເຫືອອ ັນໃດທູ່ ເປັນປະໂຫຍດທູ່ ສຸດ, ລາວຕອບວາູ່ : ແມນການຕິ
ູ່
ສ ັງຄ ົມສ ົງເຄາະ ຜູທ
ູ້ ມຢຽູ້ ມຢາມ ຖາມຂາູ່ ວຄາວກຽູ່ ວກ ັບລາວ ແລະ ຄອບຄ ົວຂອງລາວ. ລາວໄດອ
ູ້ ະທິບາຍ
ູ້ ູ່
ຄວາມພໃຈ ແລະຄວາມຖືກໃຈ ສາລ ັບວຽກງານການບລິຫານກລະນ ວາູ່ : “ຂອ
ູ້ ຍມ ັກການຊວ
ູ່ ຍເຫືອແບບນທ
ສຸດ.”
ແມຍິ
ູ່ ງຫວຽດນາມຄ ົນໜູ່ ງ, ຖືກຄາູ້ ມະນຸດໄປປະເທດມາເລເຊຍ ບ ັງຄ ັບໃຫແ
ູ້ ຕງູ່ ງານ, ມຄວາມພໃຈໃນການ
ຕິດຕູ່ ພ ົວພ ັນກ ັນຢາູ່ ງເປັນປະຈາ ກ ັບພະນ ັກງານໃຫກ
ູ້ ານຊວ
ູ່ ຍເຫືອ ເປັນເວລາຫາຍປ. ລາວໄດອ
ູ້ ະທິບາຍວາູ່ :
ພະນ ັກງານໃຈດ ແລະ ຖາມຂາູ່ ວຄາວຕະຫອດເວລາ, ເຖິງແມນວ
ູ່ າູ່ ຈະຜາູ່ ນມາຫາຍປ ແຕກ
ູ່ ູ່ ຍ ັງເຮັດໃຫລ
ູ້ າວມ
ຄວາມສະດວກສະບາຍ ແລະ ໜນໃຈ.
ັ ູ້
ແມຍິ
ູ່ ງໄທຄ ົນໜູ່ ງ, ຖືກຄາູ້ ມະນຸດ ບ ັງຄ ັບໃຫຂ
ູ້ າຍບລິການຢູປ
ູ່ ະເທດຍູ່ ປຸນ
ູ່ , ມການຕິດຕູ່ ພ ົວພ ັນ ກ ັບພະນ ັກງານ
ສ ັງຄ ົມສ ົງເຄາະຕະຫອດເວລາຂອງການກ ັບຄືນສູສ
ູ່ ັງຄ ົມ. ພະນ ັກງານສ ັງຄ ົມສ ົງເຄາະໂທລະສ ັບຫາລາວເປັນ
ປະຈາ ເພືູ່ ອຖາມຂາູ່ ວຄາວວາູ່ ລາວເປັນແນວໃດ ເຮັດຫຍ ັງຢູູ່ ແລະອືູ່ ນໆຫາຍດາູ້ ນກຽູ່ ວກ ັບຊວິດລາວ ແລະ
ເພືູ່ ອເບິູ່ ງວາູ່ ລາວມບ ັນຫາຫຍ ັງບູ່ ຫື ບູ່ ໄດຮ
ູ້ ັບການຊວ
ູ່ ຍເຫືອ ທູ່ ຈາເປັນດາູ້ ນໃດແດ.ູ່ ຍອ
ູ້ ນລາວມບ ັນຫາ
ູ້ ທູ່ ຕອ
ພະຍາດສຸຂະພາບຊາູ່ ເຮືອ
ູ້ ງການປິູ່ ນປົວ, ພະນ ັກງານສ ັງຄ ົມສ ົງເຄາະ ຕອ
ູ້ ງໃຫແ
ູ້ ນໃູ່ ຈວາູ່ ລາວເຂົູ້າເຖິງ
ການປິູ່ ນປົວດາູ້ ນການແພດ ທູ່ ຈາເປັນສາລ ັບລາວເພືູ່ອໄດຮ
ູ້ ັບການປິູ່ ນປົວ, ໃນເວລາຈາເປັນ.
ຊາວໜຸມ
ູ່ ຊາຍຄ ົນໜູ່ ງ ຖືກຄາູ້ ມະນຸດພາຍໃນປະເທດມຽນມາ ບ ັງຄ ົບໃຫຂ
ູ້ າຍແຮງງານ ໄດອ
ູ້ ະທິບາຍວາູ່ ລາວ
ຖືກຕິດຕູ່ ພ ົວພ ັນ ແລະໄດຮ
ູ້ ັບການສະໜ ັບສະໜູນ ຈາກຜູບ
ູ້ ລິການກລະນລາວຄືແນວໃດ. ຜູບ
ູ້ ລິການກລະນຂອງ
ລາວ ໄດວ
ູ້ າງແຜນການກ ັບຄືນສ ັງຄ ົມກ ັບລາວ ແລະໄປພ ົບລາວທຸກໆສາມເດືອນ ເພືູ່ ອເບິູ່ ງວາູ່ ທຸກສິູ່ ງເປັນ
ແນວໃດ ພອ
ເູ່ ຂົາທັງສອງພ ົບກ ັນເທືູ່ອ
ັ ູ້
ູ້ ມກ ັບລ ົມບ ັນຫາຕາູ່ ງໆກ ັບລາວ ຫື ມຄວາມຈາເປັນດາູ້ ນໃດແດ ູ່ ຕງແຕ
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ກອ
ູ່ ນ. ລາວໄດອ
ູ້ ະທິບາຍວາູ່ , ສາລ ັບລາວ, ການຕິດຕູ່ ພ ົວພ ັນກ ັນຢາູ່ ງເປັນປະຈາແບບນ ູ້ ດ ແລະ ເປັນການສະ
ໜ ັບສະໜູນ ທູ່ ສາຄ ັນສາລ ັບລາວ ແລະຊວ
ູ່ ຍລາວໄດຫ
ູ້ າຍໃນການກ ັບຄືນສູສ
ູ່ ັງຄ ົມ.

ການບລິຫານກລະນ ແລະການຕິດຕາມໄລຍະຍາວ ບູ່ ແມນປະເພນ
ປະຕິບ ັດສາລ ັບຜູຖ
ື ຄາູ້ ມະນຸດຫາຍຄ ົນ.
ູ່
ູ້ ກ
ຄວາມຈິງແລວ
ູ້ ຫາຍຄ ົນໄດລ
ູ້ າຍງານວາູ່ , ໃນເວລາຮອດບາູ້ ນແລວ
ູ້ ເຂົາເຈົາູ້ ມຄວາມຈາກ ັດຫາຍດາູ້ ນ ແລະ
ບາງເທືູ່ ອ ກູ່ ບູ່ ຖືກຕິດຕູ່ ພ ົວພ ັນຈາກອ ົງກອນ ຫື ສະຖາບ ັນສ ັງຄ ົມທູ່ ໃຫກ
ູ້ ານສະໜ ັບສະໜູນ. ສິູ່ ງຕາູ່ ງໆເຫູ່ ົ ານ ູ້ ໂດຍ
ທົູ່ ວໄປແລວ
ູ້ ມຜ ົນກະທົບດາູ້ ນລ ົບຕູ່ ຄວາມເປັນຢູູ່ ແລະການກ ັບຄືນສູສ
ູ່ ັງຄ ົມຂອງເຂົາເຈົາູ້ . ສິູ່ ງທາູ້ ທາຍຕາູ່ ງໆໃນ
ການບລິຫານກລະນໄລຍະຍາວລວມມ:
1. ການຕອບສະໜອງການບລິຫານກລະນ ມໜອ
ູ້ ຍ ຫາບູ່ ມ
2. ການບລິຫານກລະນ ມພຽງໄລຍະສນ
ັ ູ້
3. ຂາດຊ ັບພະຍາກອນ
1. ການບລິຫານກລະນ ມໜອ
ື ຄາູ້ ມະນຸດ, ເຊິູ່ ງ
ູ້ ຍ ຫາບູ່ ມ. ການບລິຫານກລະນບູ່ ມ ສາລ ັບຫາຍກລະນຂອງຜູຖ
ູ້ ກ
ໝາຍຄວາມວາູ່ ບູ່ ໄດຮ
ູ້ ັບການຊວ
ູ່ ຍເຫືອໄລຍະຍາວ ແລະ ບູ່ ຖືກສູ່ງົ ຕູ່ ເພືູ່ ອຊວ
ູ່ ຍແກໄູ້ ຂບ ັນຫາຕາູ່ ງໆທູ່ ເຂົາເຈົາູ້ ໄດ ູ້
ປະເຊນໃນຫາຍໄລຍະຂອງການກ ັບຄືນສູສ
ູ່ ັງຄ ົມ.
ລະບ ົບ

ຫື

ເຄືູ່ ອງມືມາດຕະຖານ

ຜູສ
ູ້ ະໜອງການບລິການສວ
ູ່ ນຫາຍ

ບູ່ ໄດໃູ້ ຊນ
ູ້ ະໂຍບາຍເປັນ

ໃນການຈ ັດຕງປະຕິ
ບ ັດການປະເມນຄວາມຈາເປັນຕາູ່ ງໆ.
ັ ູ້

ການປະເມນຄວາມຈາເປັນຂອງແຕລ
ູ່ ະຄ ົນແມນເຮັ
ູ່ ດແບບໄວໆ

ແບບ

ມຫາຍໆກລະນ,

“ເທືູ່ ອດຽວເທົູ່ ານນ”.
ແລະມຫາຍກລະນ,
ັ ູ້

ການປະເມນຄວາມຕອ
ູ້ ງການຂອງລະບ ົບ ແລະຂອງແຕລ
ູ່ ະຄ ົນ ແມນບ
ູ່ ູ່ ໄດເູ້ ຮັດ. ການປະເມນຄວາມຈາເປັນຂອງ
ລະບ ົບ ແມນເປັ
ນເລືູ່ ອງທາມະດາຫາຍ ໃນໂຄງການສູນພ ັກອາໄສ. ເຖິງແນວໃດກູ່ ຕາມ, ແມນແຕ
ໃູ່ ນໂຄງການ
ູ່
ູ່
ສູນພ ັກອາໄສ, ສະພາບ ແລະ ຄວາມຈາເປັນ ຂອງແຕລ
ູ່ ະຄ ົນ ສວ
ູ່ ນຫາຍແລວ
ູ້ ບູ່ ຖືກພິຈາລະນາ ຢາູ່ ງເອົ າໃຈໃສ ູ່
ພຽງພ.
ມການປູ່ຽນແປງຕະຫອດເວລາ.

ຜູຖ
ື ຄາູ້ ມະນຸດຫາຍຄ ົນ ໄດເູ້ ວົູ້າວາູ່ ເຂົາເຈົາູ້ ຖືກສະເໜ (ແລະຮ ັບ
ູ້ ກ
ເອົ າ) ການບລິການ ແລະ ການຝກອ ົບຮ ົມ ທູ່ ເຫັ ນວາູ່ ບູ່ ຈາເປັນ
ສາລ ັບເຂົາເຈົາູ້

ແລະ

ເບິູ່ ງຄືວາູ່

ເຂົາເຈົາູ້ ບູ່ ໄດຮ
ູ້ ັບການແນະນາ

ພຽງພ ຈາກພະນ ັກງານຜູດ
ູ ລ ເພືູ່ ອຊວ
ູ້ ແ
ູ່ ຍໃນການຕ ັດສິນໃຈ ແລະ
ເລືອກທາງເລືອກຕາູ່ ງໆຂອງເຂົາເຈົາູ້ . ບາງເທືູ່ ອ, ຜູຖ
ື ຄາູ້ ມະນຸດ
ູ້ ກ
ໄດຮ
ູ້ ຽກຮອ
ູ້ ງ ຂການຊວ
ູ່ ຍເຫືອສະເພາະເຈາະຈ ົງ ທູ່ ຖືກຕອ
ູ້ ງເໝາະ
ສ ົມຕາມຄວາມຕອ
ູ້ ງການ ຫື ຕາມເປົູ້າໝາຍຂອງເຂົາເຈົາູ້ ແຕລ
ູ່ ະຄ ົນ
ແຕຖ
ື “ປະຕິເສດ” ໂດຍຜູສ
ູ່ ກ
ູ້ ະໜອງການບລິການ ຍອ
ູ້ ນສິູ່ ງ ທູ່
ເຂົາເຈົາູ້ ຕອ
ູ້ ງການ

ບູ່ ແມນສ
ູ່ ວ
ູ່ ນໜູ່ ງຂອງ

ມາດຕະຖານການ

ບລິຫານ ຂອງອ ົງກອນນນ.
ັ ູ້

ການບລິຫານກລະນຈະຕອ
ບ ັດເປັນເວລາ
ັູ້
ູ້ ງມການຈ ັດຕງປະຕິ
ຍາວນານ. ຜູູ້ຖກ
ື ຄາູ້ ມະນຸດຫາຍຄ ົນ ຮຽກຮອ
ູ້ ງໃຫມ
ູ້ ການ
ບລິຫານກລະນຢາູ່ ງເອົ າຈິງເອົ າຈ ັງເປັນເວລາສອງ ຫາສາມປ
ກອ
ົ ສາເລັ ດ. ເຖິງ
ູ່ ນຈະເຮັດໃຫກ
ູ້ ານກ ັບຄືນສູສ
ູ່ ັງຄ ົມປະສ ົບຜນ
ແນວໃດກູ່ ຕາມ, ເຖິງແນວໃດກູ່ ຕາມ, ການບລິຫານກລະນ
ຢາູ່ ງເອົາຈິງເອົ າຈ ັງນນັູ້ ສວ
ດລ ົງໃນເວລາ
ູ່ ນຫາຍແມນຈະລຸ
ູ່
ຜູ່ານໄປໄລຍະໜູ່ ງ, ພອ
ື ຄາູ້ ມະນຸດ
ູ້ ມຄວາມຕອ
ູ້ ງການຂອງຜູູ້ຖກ
ກູ່ ມຄວາມຕອ
ູ້ ງການດາູ້ ນການສະໜ ັບສະໜຸນລຸດລ ົງ ພາຍຫງັ
ູ້ ງຕນດ
ໄດຮ
ົູ້ າູ້ ນຄວາມໝນຄ
ັູ້ ົງແລວ
ູ້ ັບຄວາມຕອ
ູ້ ງການເບືອ
ູ້ .
ເວົູ້າແບບນ,ູ້ ບູ່ ໝາຍຄວາມວາູ່ ຂະບວນການກ ັບຄືນສູສ
ູ່ ັງຄ ົມ
ເປັນໄປຕາມແບບແຜນທູ່ ວາງໄວໝ
ື ຄາູ້
ູ້ ົດ ແລະເຮັດໃຫຜ
ູ້ ຖ
ູູ້ ກ
ມະນຸດປະເຊນໜາູ້ ກ ັບຄວາມຖອຍຫງັ ແລະ ເກດມຄວາມລມ
ົູ້
ເຫວໃນຂະບວນການ. ໃນເວລາປະເຊນໜາູ້ ກ ັບບ ັນຫາສຸກເສນ
ຫື ຖອຍຫງັ ນນ,
ັູ້ ການເອົ າໃຈໃສຈ
ູ່ ງິ ຈ ັງອາດຈະຈາເປັນກວາູ່
ເກົູ່ າໃນເວລານນ.
ັູ້ ການບລິຫານກລະນຄວນຈະມໃນແຜນໄວ ູ້
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ສາລ ັບຜູູ້ຖກ
ກ
ື ຄາູ້ ມະນຸດ ແມນແຕ
ົ ສາເລັ ດ”
ູ່
ູ່ ລະນ“ປະສ ົບຜນ
ແລະ ພະນ ັກງານສ ັງຄ ົມປິ ດເລືູ່ ອງແລວ
ູ້ ກູ່ ຕາມ.

ເຖິງວາູ່ ໃນເວລາປະເມນ ຄວາມຈາເປັນຂອງແຕລ
ື ປະຕິບ ັດກູ່ ຕາມ, ເວລາທູ່ ມຈາກ ັດ ສວ
ູ່ ະຄ ົນ ໄດຖ
ູ້ ກ
ູ່ ນຫາຍແລວ
ູ້
ແມນໃຊ
ໄູ້ ປໃນວຽກງານດາູ້ ນນ.ູ້
ູ່
ແລະຖືກນາສະເໜ

ແລະ

ສວ
ູ່ ນຫາຍແລວ
ູ້ ແມນມ
ູ່

ເລືອກໃຫເູ້ ຂົາເຈົາູ້ ເລຍ.

ກອງປະຊຸມເທືູ່ ອດຽວເຊິູ່ ງການບລິຖກ
ື ຈ ັດໄວລ
ູ້ ວ
ູ່ ງໜາູ້

ໂດຍທົູ່ ວໄປແລວ
ື ຄາູ້ ມະນຸດສວ
ູ້ ຜູຖ
ູ້ ກ
ູ່ ນຫາຍ

ບູ່ ໄດເູ້ ວົູ້າເຖິງ

ຄວາມເໝາະສ ົມ ແລະ ເປັນໄປໄດ ູ້ ຂອງການຊວ
ູ່ ຍເຫືອທາງເລືອກຫາຍອ ັນ ກ ັບຜູສ
ູ້ ະໜອງການບລິການ ຫື ຜູູ້
ສະໜອງການບລິການທູ່ ສະ ເໜ ທາງເລືອກໃນການຊວ
ູ່ ຍເຫືອ ທູ່ ອາດຈະເໝາະສ ົມກ ັບເຂົາເຈົາູ້ ຫາຍກວາູ່ . ພວກ
ເຂົາຍ ັງບູ່ ໄດອ
ູ້ ະທິບາຍກຽູ່ ວກ ັບໂອກາດທູ່ ພວກເຂົາເຈົາູ້ ຕອ
ູ້ ງການ ຫືຢາກເປັນ.
2. ການບລິຫານກລະນ ມພຽງໄລຍະສນ.
ັ ູ້ ມຫາຍກລະນ, ການໃຫກ
ູ້ ານຊວ
ູ່ ຍເຫືອເປັນແບບ “ເທືູ່ ອດຽວ” ຫື ການ
ຊວ
ັ ູ້ ມການຕິດຕາມໜອ
ູ່ ຍເຫືອໄລຍະສນ,
ູ້ ຍ ຫື ບູ່ ມເລຍ. ຍ ົກຕ ົວຢາູ່ ງ ມເດັກນອ
ູ້ ຍຊາຍຄ ົນໜູ່ ງ, ລາວຖືກ
ູ້ ງຕນ
ຊວ
ົູ້ ໃຫກ
ື , ຕູ່ ມາລາວໄດອ
ູ່ ຍເຫືອໃນເບືອ
ູ້ ັບໄປຮຽນໜ ັງສືຄນ
ູ້ ອກໂຮງຮຽນ ຍອ
ູ້ ນບ ັນຫາດາູ້ ນເສດຖະກິດ ໃນ
ຄອບຄ ົວຂອງລາວ ເຊິູ່ ງລາວຈາເປັນຕອ
ູ້ ງແກບ
ູ້ ັນຫາດວ
ູ້ ຍການເຮັດວຽກເພືູ່ ອຊວ
ູ່ ຍຄອບຄ ົວ . ການບລິຫານກລະນ
ທູ່ ເໝາະສ ົມ ໃນກລະນຂອງລາວ ອາດຈະ ໃຫພ
ກສູ່ງົ ຕູ່ ໄປຫາໂຄງການຊວ
ູ້ ູ່ ແມຂອງລາວຖື
ູ່
ູ່ ຍເຫືອດາູ້ ນເສດຖະກິດ
(ເຊັູ່ ນ: ການມວຽກເຮັດງານທາ ຫື ມກິດຈະກາສາູ້ ງລາຍໄດຕ
ື ຕູ່ ຮຽນໜ ັງສື ໃນ
ູ້ າູ່ ງໆ), ເພືູ່ ອເຮັດໃຫລ
ູ້ າວໄດສ
ູ້ ບ
ຂະນະທູ່ ພູ່ ແມຂອງລາວເຮັ
ດວຽກ. ການບລິຫານກລະນໄລຍະຍາວ ມຜ ົນກະທົບດາູ້ ນບວກ ຕູ່ ຜ ົນສາເລັ ດຂອງການ
ູ່
ກ ັບຄືນສູສ
ື ຄາູ້ ມະນຸດ.
ູ່ ັງຄ ົມ ແລະ ຖືເປັນການສະໜ ັບສະໜູນທູ່ ຈາເປັນແທໆ
ູ້ ສາລ ັບຜູຖ
ູ້ ກ
3. ຂາດຊ ັບພະຍາກອນ. ສວ
ູ່ ນຫາຍການຂາດການບລິຫານກລະນ ແມນຍ
ູ່ ອ
ູ້ ນບູ່ ມຊ ັບພະຍາກອນ ພາຍໃນອ ົງ
ູ້ ແຂງເຮັດ
ກອນ ທູ່ ໃຫກ
ູ້ ານຊວ
ູ່ ຍເຫືອ ຫື ສະຖາບ ັນຂອງລ ັດ. ການບລິຫານກລະນ ແມນ
ູ່ ຕອ
ູ້ ງມແຮງງານທູ່ ເຂັມ
ວຽກຕ ົວຈິງ ເພືູ່ ອສາມາດຕິດຕູ່ ກ ັບ ຜູຖ
ື ຄາູ້ ມະນຸດຢາູ່ ງເປັນປະຈາ ແລະຕະຫອດເວລາ. ການມພະນ ັກງານ ແລະ
ູ້ ກ
ມຊ ັບພະຍາກອນທູ່ ພຽງພ ແມນມ
ບ ັດການບລິຫານກລະນ, ເຊິູ່ ງເປັນສິູ່ ງທາູ້
ັ ູ້
ູ່ ຄວາມຈາເປັນຫາຍ ເພືູ່ ອຈ ັດຕງປະຕິ
ທາຍອ ັນໜູ່ ງ ຂອງອ ົງກອນ ຫື ສະຖາບ ັນທູ່ ຮ ັບຜິດຊອບຫາຍກລະນ ແລະ/ຫື ມຜູບ
ູ້ ລິຫານກລະນຈາກ ັດ. ມປັດໃຈ
ອືູ່ ນ ທູ່ ຄວນພິຈາລະນາ ແລະມຄວາມຈາກ ັດ ກວ
ູ່ າການມພະນ ັກງານພຽງພ ແມນ
ູ່ ທນຮອນທູ່ ຈາເປັນ ເພືູ່ ອຮ ັກສາ
ການຕິດຕູ່ ກ ັບຜູໄູ້ ດຮ
າູ້ ນການເດນທາງ, ລາຍຈາຍໃນການໃຊ
ໂູ້ ທລະສ ັບ
ູ້ ັບຜ ົນປະໂຫຍດ – ເຊັູ່ ນ: ລາຍຈາຍດ
ູ່
ູ່
ແລະ ອືູ່ ນໆ.

ກລະນສກສາ: ສິູ່ ງທາູ້ ທາຍຕາູ່ ງໆ ໃນການບລິຫານ ແລະການຕິດຕາມກລະນ
ຊາຍກາປູເຈຍຄ ົນໜູ່ ງ ຖືກມອບທນເພືູ່ ອໄປລຽູ້ ງເປັດ ແຕລ
ູ່ າວບູ່ ມປະສ ົບການໃນການລຽູ້ ງເປັດ ແລະ ຂາດ
ປະສ ົບການໃນການລຽູ້ ງເປັນ. ເປັດຊຸດທາອິດທູ່ ລາວໄດຊ
ືູ້ າຍໝດ
ົ ແລະ ລາວໄດຢ
ູ້ ຕ
ູ້ ືມເງິນເພືູ່ ອຊືເູ້ ປັດຊຸດ
ສອງມາລຽູ້ ງແທນ. ຜູສ
ິ ຕາມກລະນຂອງລາວ ເຮັດໃຫລ
ູ້ ະໜອງການບລິການ ບູ່ ໄດຕ
ູ້ ດ
ູ້ າວແກໄູ້ ຂບ ັນຫາ
ດວ
ູ້ ຍຕ ົນເອງ, ນອກຈາກທູ່ ບູ່ ຮູເູ້ ລືູ່ ອງດາູ້ ນການລຽູ້ ງເປັດ ແລະ ບູ່ ມປະສ ົບການເຮັດທຸລະກິດເລຍ. ລາວ
ູ້ ຜາູ່ ນ
ສືບຕູ່ ປະເຊນກ ັບບ ັນຫາໃນຄວາມພະຍາຍາມທູ່ ຈະລຽູ້ ງເປັດ ແລະເຮັດໃຫລ
ູ້ າວກາຍມາມໜູ້ເພູ້ມຂນ
ຄວາມພະຍາມທູ່ ຈະເຮັດໃຫທ
ຸ ະກິດຍືນຍ ົງ. ລາວບູ່ ເຄຍຖືກຕິດຕູ່ ຈາກຜູສ
ູ້ ລ
ູ້ ະໜອງການບລິການເລຍເພືູ່ ອ
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ຕິດຕາມຄວາມຄືບໜາູ້ ຂອງລາວ. ຜ ົນກູ່ ຄ,ື ລາວສືບຕູ່ ປະເຊນໜາູ້ ກ ັບບ ັນຫາທາງດາູ້ ນເສດຖະກິດ ທູ່ ໜ ັກ
ູ້
ໜວ
ູ່ ງກວ
ູ່ າ ເວລາທູ່ ລາວໄດຮ
ູ້ ັບການຊວ
ູ່ ຍເຫືອໃຫລ
ູ້ ຽູ້ ງເປັດ ຈາກພະນ ັກງານຜູສ
ູ້ ະໜອງການບລິການຊາ.
ຊາຍລາວຄ ົນໜູ່ ງໄດເູ້ ລົູ່ າວາູ່ ອ ົງການຊວ
ູ່ ຍເຫືອໄດມ
ູ້ າຢຽູ້ ມຢາມລາວແນວໃດ ໃນເວລາທູ່ ກ ັບຄືນບາູ້ ນຕອນ
ູ່ ງ ໄດສ
ູ້ ລ
ທາອິດ ແລະ ຫ ັງຈາກນນໄລຍະໜ
ັ ູ້
ູ້ ະໜອງເຄືູ່ ອງປ ູ້ານາໃຫ
ູ້ າວ. ລາວບູ່ ເຄຍໄດຮ
ູ້ ັບການຕິດຕູ່ ຈາກ
ູ້ “ບູ່ , ແຕຕ
ູ້
ອ ົງການນນອ
ລ
ັ ູ້ ກເລຍ ຕງແຕ
ັ ູ້
ັ ູ້ າເຈົາູ້ ເອົ າປ ູ້ານາມາໃຫ
ູ່ າວໄດຮ
ູ້ ັບປ ູ້ານາ:
ູ່ ງເຂົ
ູ້ ແລວ
ູ້ ເຂົາເຈົາູ້ ບູ່ ເຄຍ
ກ ັບມາຫາຂອ
ູ້ ຍອກເລຍ.”
ູ້ ງຕນ
ຊາຍກາປູເຈຍຄ ົນໜູ່ ງ ໄດຖ
ື ຊວ
ົູ້ ໃນເວລາກ ັບຄືນບາູ້ ນ, ແຕບ
ູ້ ກ
ູ່ ຍເຫືອເບືອ
ູ່ ູ່ ມການຕິດຕາມ ຫື ສະໜ ັບ
ສະໜູນຫຍ ັງອກເລຍຈາກອ ົງການດງູ່ ັ ກາູ່ ວ: “[ອ ົງການນນ]
ັ ູ້ ໄດຊ
ູ້ ວ
ູ່ ຍຂອຍ
ູ້ ໃນເວລາຂອ
ູ້ ຍຄືນບາູ້ ນເກດເມືອງ
ນອນເປັນເວລາສອງເດືອນ. ເຂົາເຈົາູ້ ມອບເປັດໃຫຂ
ວ
ູ້ ອ
ູ້ ຍລຽູ້ ງ 130 ໂຕ. ມ ັນແມນການຊ
ູ່
ູ່ ຍເຫືອເທືູ່ ອດຽວ
ສາລ ັບຂອ
ູ້ ຍ.”
ແມຍິ
ູ່ ງມຽນມາຄ ົນໜູ່ ງ ຖືກຄາູ້ ມະນຸດໄປປະເທດຈນ ຖືກບ ັງຄ ັບໃຫແ
ູ້ ຕງູ່ ງານ, ຖືກຊວ
ູ່ ຍເຫືອໃຫກ
ູ້ ັບບາູ້ ນ
ູ້ ງຕນ
ແລະ ຖືກສະໜອງເງິນທນ ເພືູ່ ອເປັນການຊວ
ົູ້ ໃນເວລາກ ັບຄືນບາູ້ ນ. ພະນ ັກງານ
ູ່ ຍເຫືອໃນເບືອ
ສະໜອງການບລິການ ໄດໄູ້ ປຢຽູ້ ມຢາມລາວຢູບ
ູ່ າູ້ ນລາວເທືູ່ ອໜູ່ ງ, ເພືູ່ ອປະເມນຄວາມຈາເປັນຂອງລາວ
ແຕລ
ນ
ັ ູ້
ັ ູ້
ູ່ າວບູ່ ເຄຍຖືກຕິດຕູ່ ມາອກ ແລະ ກູ່ ບູ່ ໄດຮ
ູ້ ັບການຊວ
ູ່ ຍເຫືອຫຍ ັງເລຍຕງແຕ
ູ່ ນມາ.

ລາຍການກວດລະອຽດ. ສິູ່ ງຄວນພິຈາລະນາການບລິຫານກລະນໄລຍະຍາວ
ການປະຕິບ ັດໂຄງການ
 ການປະເມນຄວາມຈາເປັນ ຂອງແຕລ
ູ່ ະຄ ົນ. ການປະເມນຄວາມຈາເປັນ ຂອງແຕລ
ູ່ ະຄ ົນ ຄວນຈະຖືກປະເມນ
ກ ັບຜູຖ
ື ເຄາະຮາູ້ ຍ ຈາກການຄາູ້ ມະນຸດແຕລ
ູ້ ກ
ູ່ ະຄ ົນ, ເພືູ່ ອປະເມນສະຖານະການ ແລະ ຄວາມຈາເປັນສະເພາະ
ແລະຄວາມສ ົນໃຈ ຂອງແຕລ
ູ່ ະຄ ົນ. ການຊວ
ູ່ ຍເຫືອ ຄວນຈະຖືກສະໜອງຕາມຄວາມຈາເປັນ ຈາກການປະເມນນ.ູ້
ການປະເມນຄວາມຈາເປັນຕາູ່ ງໆ ຄວນຈະຖືກທົບທວນ ແລະ ກວດຄືນຢູຕ
ູ່ ະຫອດເວລາ.
 ອອກແບບ ແລະ ຕິດຕາມແຜນການກ ັບຄືນສູສ
ື ເຄາະຮາູ້ ຍ ຈາກການຄາູ້
ູ່ ັງຄ ົມ, ໂດຍມການຮວ
ູ່ ມມືກ ັບຜູຖ
ູ້ ກ
ມະນຸດແຕລ
ື ເຄາະຮາູ້ ຍ ຈາກການຄາູ້ ມະນຸດ ເພືູ່ ອອອກ
ູ່ ະຄ ົນ. ຜູບ
ູ້ ລິການກລະນ ຄວນຈະເຮັດວຽກກ ັບຜູຖ
ູ້ ກ
ແບບແຜນການກ ັບຄືນສູສ
ູ່ ັງຄ ົມ ຂອງແຕລ
ູ່ ະຄ ົນ ໃຫແ
ູ້ ທດເໝາະກ ັບຄວາມຈາເປັນ ແລະ ເປົູ້າໝາຍໄລຍະຍາວ
ຂອງເຂົາເຈົາູ້ . ຕອ
ື ເຄາະຮາູ້ ຍ ຈາກການຄາູ້ ມະນຸດ ເຂົູ້າຮວ
ູ້ ງໃຫແ
ູ້ ນໃູ່ ຈວາູ່ ຜູຖ
ູ້ ກ
ູ່ ມໃນທຸກຂະບວນການ ຢາູ່ ງຕງັ ູ້
ໜາູ້ ແລະ ຖືກແຈງທຸ
ກຽູ່ ວກ ັບໂຄງການ ຂອງການກ ັບຄືນສູສ
ັ ູ້
ູ້ ກຂນຕອນ
ູ່ ັງຄ ົມ, ລວມທັງໂອກາດທູ່ ໄດຮ
ູ້ ັບ ແລະ

152

ູ້ າກ ັດຫຍ ັງ. ຕອ
ຄວາມສຽູ່ ງ ຫື ມຂຈ
ື ເຄາະຮາູ້ ຍຈາກການຄາູ້ ມະນຸດ ຮູສ
ູ້ ງໃຫແ
ູ້ ນໃູ່ ຈວາູ່ ຜູຖ
ູ້ ກ
ູ້ ກວາູ່ ສາມາດຮ ັບເອົ າ
ການຊວ
ູ່ ຍເຫືອ ແລະ ລະງ ັບຄວາມຍິນຍອມ ໃນການເຂົູ້າຮວ
ູ່ ມໃນໂຄງການ ຫື ຮ ັບເອົ າການຊວ
ູ່ ຍເຫືອ. ແຜນ
ຂອງຂະບວນການກ ັບຄືນສູສ
ູ່ ັງຄ ົມ ຄວນຈະຖືກປະເມນ ເປັນປະຈາຕະຫອດເວລາ, ໂດຍມການປກສາຫາລື ແລະ
ສ ົນທະນາກ ັບຜູໄູ້ ດຮ
ູ້ ັບຜ ົນປະໂຫຍດ.
 ການປະສານງານ ແລະອານວຍຄວາມສະດວກໃນການໃຫກ
ື ເຄາະຮາູ້ ຍ ຈາກ
ູ້ ານບລິການ ຕາງໜາູ້ ໃຫຜ
ູ້ ຖ
ູູ້ ກ
ການຄາູ້ ມະນຸດ. ໂດຍອງຕາມສະຖານະການ ແລະຄວາມຈາເປັນຂອງແຕລ
ື ເຄາະ
ູ່ ະຄ ົນ. ຕອ
ູ້ ງໃຫແ
ູ້ ນໃູ່ ຈວາູ່ ຜູຖ
ູ້ ກ
ູ້ ນ
ຮາູ້ ຍຈາກການຄາູ້ ມະນຸດ ຖືກແຈງຂ
ູ ທຸກຢາູ່ ງ ກຽູ່ ວກ ັບການສະໜອງບລິການ ໂດຍຜູສ
ູ້ ມ
ູ້ ະໜອງບລິການທູ່ ແຕກ
ຕາູ່ ງກ ັນ ແລະມການສູ່ງົ ຕູ່ ຫື ອານວຍຄວາມສະດວກ ໃຫເູ້ ຂົາເຈົາູ້ ໃນການເຂົູ້າເຖິງການບລິການຕາູ່ ງໆ. ນ ູ້
ອາດລວມເຖິງ ການບລິການທູ່ ຈາເປັນ ສາລ ັບສະມາຊິກຄອບຄ ົວພອ
ູ້ ມກ ັບການຊວ
ູ່ ຍເຫືອທູ່ ຈາເປັນ, ຖາູ້ ບູ່ ໄດຮ
ູ້ ັບ
ການແກໄູ້ ຂ, ອາດຈະເປັນຈຸດອອ
ື ເຄາະຮາູ້ ຍ.
ູ່ ນຂອງການກ ັບຄືນສູສ
ູ່ ັງຄ ົມຂອງຜູຖ
ູ້ ກ

 ພ ັດທະນາລະບ ົບການບລິຫານກລະນ ເພືູ່ ອເຮັດວຽກກ ັບຜູຖ
ື ເຄາະຮາູ້ ຍ ຈາກການຄາູ້ ມະນຸດ. ອ ົງການ ແລະ
ູ້ ກ
ສະຖາບ ັນຕາູ່ ງໆ ທູ່ ໃຫກ
ື ເຄາະຮາູ້ ຍ ຈາກການຄາູ້ ມະນຸດ ຄວນຈະພ ັດທະນາ ການເຊືູ່ ອມໂຍງ
ູ້ ານຊວ
ູ່ ຍເຫືອຜູຖ
ູ້ ກ
ການບລິຫານກລະນຢາູ່ ງເປັນລະບ ົບ ແລະເປັນໄປຕາມໂຄງການ ແລະການຈ ັດຕງປະຕິ
ບ ັດວຽກງານ ການກ ັບຄືນ
ັ ູ້
ສູສ
ົ ຄວນຈະຖືກຝກອ ົບຮ ົມ ແລະ ເຮັດວຽກຕາມລະບ ົບການບລິຫານກລະນ.
ູ່ ັງຄ ົມ. ຜູບ
ູ້ ລິການກລະນທັງໝດ

 ຂນຕອນໃນການຈ
ບ ັດສາລ ັບການບລິຫານກລະນ ແລະການດູແລ. ມອບຜູໄູ້ ດຜ
ັ ູ້
ັດຕງປະຕິ
ັ ູ້
ູ້ ົນປະໂຫຍດແຕລ
ູ່ ະ
ກລະນ ໃຫຜ
ັ ູ້ ກຄ ົນ
ູ້ ບ
ູູ້ ລິຫານກລະນ ຜູທ
ູ້ ູ່ ຮ ັບຜິດຊອບການສະໜ ັບສະໜູນ ແລະການຊວ
ູ່ ຍເຫືອເຂົາເຈົາູ້ . ແຕງູ່ ຕງບຸ
ໃນການກາກ ັບດູແລລະກລະນເພືູ່ ອສາູ້ ງຄວາມໜນໃຈວ
າູ່ ກລະນມການປະສານງານ, ກວດກາ ແລະຕອບສະໜອງ
ັ ູ້
ການບລິການໃຫແ
ື ເຄາະຮາູ້ ຍໄດຮ
ູ້ ກຜ
ູ່ ຖ
ູູ້ ກ
ູ້ ັບການບລິການ ຕາມມາດຕະຖານຕາູ່ ສຸດ. ຜູບ
ູ້ ລິຫານກລະນ ຄວນຈະ
ກວດວຽກຂອງເຂົາເຈົາູ້ ນາ.

 ພ ັດທະນາຊ ັບພະຍາກອນເພືູ່ອສະໜ ັບສະໜູນການບລິຫານກລະນໄລຍະຍາວ. ຜ ົນສາເລັ ດຂອງການກ ັບຄືນສູູ່
ູ້ ກ ັບການສືບຕູ່ ຕິດຕາມ ທຸກກລະນ ຜູທ
ສ ັງຄ ົມ ແມນຂ
ູ່ ນ
ູ້ ູ່ ໄດຮ
ູ້ ັບການບລິການ. ສ ັບພະຍາກອນຂອງໂຄງການຄວນ
ຈະໄດຮ
ູ້ ັບການຍ ົກລະດ ັບ ແລະແບງູ່ ປັນເພືູ່ ອການສະໜ ັບສະໜູນ ແລະຮ ັບປະກ ັນ ການບລິຫານກລະນ.

 ການບລະຫານກລະນ ຄວນຈະເປັນແບບສະໜ ັກໃຈ ແລະ ຈ ັດຕງປະຕິ
ບ ັດຕາມຄວາມຈາເປັນ ຂອງຜູຖ
ັ ູ້
ື ຄາູ້
ູ້ ກ
ມະນຸດ. ການບລິຫານກລະນ ແລະ ການຕິດຕາມເປັນປະຈາ ຄວນຈະເປັນແບບສະໝກ
ັ ໃຈ ແລະຄວນຖືກ
ປະຕິບ ັດ ຕາມການປກສາຫາລືກ ັບຜູຖ
ບ ັດ ໄປຕາມ
ື ຄາູ້ ມະນຸດ. ການບລິຫານກລະນ ຄວນຈະມການຈ ັດຕງປະຕິ
ັ ູ້
ູ້ ກ
ຄວາມຕອ
ື ຄາູ້ ມະນຸດ ເພືູ່ ອ
ູ້ ງການຂອງແຕລ
ູ່ ະຄ ົນຢາກໃຫເູ້ ປັນ. ຜູສ
ູ້ ະໜອງການບລິການ ຄວນຈະເຮັດວຽກກ ັບຜູຖ
ູ້ ກ
ການ ົດ ສິູ່ ງທູ່ ດທູ່ ສຸດ ແລະບລິຫານໄປຕາມນນ.
ັ ູ້

 ແກໄູ້ ຂອຸປະສ ັກທາງດາູ້ ນພາສາ. ແກໄູ້ ຂອຸປະສ ັກທູ່ ດາູ້ ນພາສາ ໃນວຽກງານການບລິຫານກລະນ. ໃຫແ
ູ້ ນໃູ່ ຈ
ູ້ ນ
ວາູ່ ຜູຖ
ູ ທຸກຢາູ່ ງກຽູ່ ວກ ັບການຊວ
ື ຄາູ້ ມະນຸດ ເຂົູ້າໃຈຂມ
ູ້ ກ
ູ່ ຍເຫືອ ແລະແຜນການກ ັບຄືນສູສ
ູ່ ັງຄ ົມຂອງເຂົາເຈົາູ້
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ແລະ ຕອ
ຄວນໃຊພ
ັ ູ້
ູ້ ງການປກສາຫາລືກ ັບເຂົາເຈົາູ້ ໃນທຸກຂນຕອນ
ູ້ າສາທູ່ ເຂົາເຈົາູ້ ເຂົູ້າໃຈ ແລະ ສາມາດສືູ່ ສານ
ກ ັບຄືນໄດ.ູ້

ສິູ່ ງທຄວນເອົ າໃຈໃສເູ່ ປັນພິເສດ ສາລ ັບກລະນເດັກນອ
ູ້ ຍ
 ການຕິດຕາມຄອບຄ ົວ ຄວນຈະຖືກຈ ັດຕງປະຕິ
ບ ັດ ໃນທາງທູ່ ປອດໄພ ແລະມຈ ັນຍາບ ັນ.
ັ ູ້

ຜູສ
ູ້ ະໜອງ

ການບລິການ ມພ ັນທະອ ັນໜູ່ ງ ຄືການຕິດຕາມສະມາຊິກຄອບຄ ົວ ຂອງຜູຖ
ື ຄາູ້ ມະນຸດ ທູ່ ເປັນເດັກນອ
ູ້ ກ
ູ້ ຍ “ທັນທ
ທັນໃດ” ແຕທ
ຸ ຂນຕອນ
ຂອງການຕິດຕາມຄອບຄ ົວ ຈະຕອ
ັ ູ້
ູ່ ກ
ູ້ ງບູ່ ເຮັດໃຫເູ້ ດັກນອ
ູ້ ຍ ຫື ຄອບຄ ົວຂອງເຂົາເຈົາູ້ ຕ ົກຢູູ່
ໃນຄວາມສຽູ່ ງ. ການຕິດຕາມຄອບຄ ົວ ອາດຈະເປັນໄປບູ່ ໄດທ
ຸ ກລະນ, ຫື ບູ່ ເໝາະສ ົມ ແລະກອ
ູ້ ກ
ູ່ ນທູ່ ຈະມການ
ປະເມນໃດໆ ຈະຕອ
ູ້ ງປະຕິບ ັດ ໃຫໄູ້ ດຜ
ູ້ ົນປະໂຫຍດສູງສຸດສາລ ັບເດັກນອ
ູ້ ຍ.

 ໃຫເູ້ ດັກນອ
ູ້ ຍມສວ
ູ່ ນຮວ
ູ່ ມໃນທຸກດາູ້ ນຂອງການບລິຫານກລະນ. ເດັກນອ
ູ້ ຍຄວນຈະຖືກປກສາຫາລືໃນການ
ອອກແບບ ແລະ ຈ ັດຕງປະຕິ
ບ ັດ ແຜນການກ ັບຄືນສູສ
ັ ູ້
ູ່ ັງຄ ົມຂອງພວກເຂົາແຕລ
ູ່ ະຄ ົນ ແລະ ເປັນສວ
ູ່ ນໜູ່ ງຂອງ
ວຽກງານການບລິຫານກລະນການທັງໝດ
ບ ັດ ວິທການ ແລະ ຂະບວນການ
ົ . ການພ ັດທະນາ ແລະ ຈ ັດຕງປະຕິ
ັ ູ້
ທູ່ ເປັນມິດກ ັບເດັກນອ
ັ ູ້ າູ້ ແລະມປະສິດທິຜ ົນ, ເປັນການສາູ້ ງຄວາມ
ູ້ ຍ ແລະໃຫເູ້ ດັກນອ
ູ້ ຍມສວ
ູ່ ນຮວ
ູ່ ມຢາູ່ ງຕງໜ
ູ້ ແຂງ ແລະ ມຈ ັນຍາບ ັນຕູ່ ເຂົາເຈົາູ້ .
ເຂັມ

 ການມສວ
ື ເຄາະຮາູ້ ຍຈາກການຄາູ້ ມະນຸດ.
ູ່ ນຮວ
ູ່ ມ ຂອງຄອບຄ ົວໃນການບລິຫານກລະນ ຂອງເດັກນອ
ູ້ ຍຜູຖ
ູ້ ກ
ຜູບ
ູ້ ລິຫານກລະນຄວນຈະເຮັດວຽກ ບູ່ ພຽງແຕກ
ູ່ ັບເດັກນອ
ູ້ ຍຖືກຄາູ້ ມະນຸດ ແຕຍ
ູ່ ັງຕອ
ູ້ ງເຮັດວຽກກ ັບຄອບຄ ົວ ແລະ
ຜູປ
ົ ຄອງຂອງເຂົາເຈົາູ້ , ໃນຂະນະທູ່ ຮ ັບຮູູ້ ແລະແກໄູ້ ຂຄວາມແຕກຕາູ່ ງ ດາູ້ ນນິໃສ ແລະພດຕິກາຂອງສະມາຊິກ
ູ້ ກ
ຄອບຄ ົວຂອງແຕລ
ູ່ ະສະມາຊິກຄອບຄ ົວທູ່ ແຕກຕາູ່ ງກ ັນ ແລະ ອາດຈະມອິດທິພ ົນຕູ່ ການກ ັບຄືນສູສ
ູ່ ັງຄ ົມ ຂອງ.

ນະໂຍບາຍ/ການເຜຍແຜນ
ູ່ ະໂຍບາຍ
 ສາູ້ ງຕງັູ້ ແລະຍດໜນກ
ັ ູ້ ົດລະບຽບ ດາູ້ ນຈ ັນຍາບ ັນ. ການບລິຫານທຸກກລະນຈາເປັນ ຕອ
ັ ູ້
ູ້ ງຍດໜນມາດຕະ
ູ້ ງວດ, ບູ່ ມການຈາແນກໃດໆ, ບູ່
ຖານດາູ້ ນຈ ັນຍາບ ັນສູງສຸດ ລວມທັງຫ ັກການດາູ້ ນການຮ ັກສາຄວາມລ ັບຢາູ່ ງເຂັມ
ມການຕ ັດສິນແບບບູ່ ຍຸດຕິທາ ແລະ ຕອ
ັ ູ້ ັກການຈ ັນຍາບ ັນ, ສາລ ັບຜູໃູ້ ຫຍ ູ່
ູ້ ງມຄວາມເປັນສວ
ູ່ ນຕ ົວ. ການຍດໜນຫ
ແລະ ທັງກ ັບເດັກນອ
ົ ຄວນໄດຮ
ູ້ ຍ, ຮຽກຮອ
ູ້ ງໃຫຜ
ູ້ ບ
ູູ້ ລິຫານໃນໂຄງການ ສູ່ງົ ກ ັບຄືນສູສ
ູ່ ັງຄ ົມທັງໝດ
ູ້ ັບການຝກ
ູ້ ມນສ
ອ ົບຮ ົມທູ່ ພຽງພ ດາູ້ ນຈ ັນຍາບ ັນ ແລະດາູ້ ນສິດທິພືູ້ນຖານຕາມວິທການ. ທັງໝດ
ົ ນແ
ູ່ າລ ັບພະນ ັກງານທຸກຄ ົນ
ຜູທ
ື ຄາູ້ ມະນຸດ – ທັງຜູສ
ູ້ ູ່ ຕິດຕູ່ ກ ັບຜູຖ
ູ້ ກ
ູ້ ະໜອງການບລິການ/ພະນ ັກງານດູແລ ລວມທັງພະນ ັກງານໃຫກ
ູ້ ານສະໜ ັບ
ສະໜູນ.

 ເສມສາູ້ ງຄວາມອາດສາມາດ ໃຫພ
ູ້ ະນ ັກງານສ ັງຄ ົມສ ົງເຄາະ ແລະຜູບ
ູ້ ລິຫານກລະນ. ສູ່ງົ ເສມ ແລະ ສາູ້ ງ
ູ້ ແຂງບ ົດບາດຂອງພະນ ັກງານບລິການສ ັງຄ ົມຂອງລ ັດ ແລະ ໜວ
ຄວາມເຂັມ
ູ່ ຍງານປົກປູ້ອງເດັກນອ
ູ້ ຍ ແລະ ໜູ່
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ວຍງານທາງສ ັງຄ ົມ ທູ່ ເຮັດວຽກບລິຫານກລະນ. ເພູ່ ມທະວການຮວ
ູ່ ມມື ແລະການປະສານງານ ຂອງລ ັດໃນທອ
ູ້ ງ
ຖິູ່ ນໃນການບລິການທາງສ ັງຄ ົມ ແລະ ເຊືູ່ ອມສານອ ົງການຈ ັດຕງທ
ັ ູ້ ູ່ ບູ່ ແມນລ
ູ່ ັດຖະບານເພືູ່ອສະໜ ັບສະໜູນ ການ
ຕິດຕາມ ແລະ ການບລິຫານກລະນໃນໄລຍະຍາວ, ລວມທັງ ຮວ
ູ່ ມກ ັນບລິຫານກລະນ ຖາູ້ ຈາເປັນ ແລະ ເໝາະ
ສ ົມ.

 ສະໜ ັບສະໜູນດາູ້ ນຊ ັບພະຍາກອນສາລ ັບການບລິຫານກລະນ. ໃຫແ
ູ້ ນໃູ່ ຈວາູ່ ຊ ັບພະຍາກອນມພຽງພ ທູ່ ຈະ
ໃຫບ
ູ້ ລິການທາງສ ັງຄ ົມຂອງພາກລ ັດ ແລະ ຄູຮ
ູ່ ວ
ູ່ ມງານທາງສ ັງຄ ົມ ສາລ ັບການບລິຫານກລະນ ແລະການ
ຕິດຕາມໄລຍະຍາວ ໃນການກ ັບຄືນສູສ
ື ເຄາະຮາູ້ ຍຈາກການຄາູ້ ມະນຸດ. ສະໜ ັບສະໜູນ
ູ່ ັງຄ ົມ ຂອງຜູຖ
ູ້ ກ
ງ ົບປະມານ ໃນຂນສູ
ັ ູ້ ນກາງ ແລະ ຂນທ
ັ ູ້ ອ
ູ້ ງຖິູ່ ນ ເພືູ່ ອໃຫແ
ູ້ ນໃູ່ ຈວາູ່ ພະນ ັກງານສ ັງຄ ົມສ ົງເຄາະຂອງລ ັດ ມ
ທນຮອນໃນວຽກງານການບລິຫານກລະນ.

 ປັບປຸງ ແລະ ເສມສາູ້ ງການສູ່ງົ ຕູ່ ດາູ້ ນການບລິຫານກລະນ. ປັບປຸງລະບ ົບສູ່ງົ ຕູ່ ຂນສູ
ັ ູ້ ນກາງ ແລະ ຂນັ ູ້
ທອ
ື ເຄາະຮາູ້ ຍຈາກການຄາູ້ ມະນຸດ ແລະ ຄອບຄ ົວຂອງເຂົາເຈົາູ້ ໄດເູ້ ຂົູ້າເຖິງການ
ູ້ ງຖິູ່ ນ ເພືູ່ ອໃຫແ
ູ້ ນໃູ່ ຈວາູ່ ຜູຖ
ູ້ ກ
ສະໜ ັບສະໜູນ ແລະ ການບລິຫານກລະນໄລຍະຍາວ ໃນທອ
ູ້ ງຖິູ່ ນຂອງເຂົາເຈົາູ້ ແລະ ເປັນປະຈາ. ໃນກລະນ
ເດັກນອ
ັ ູ້ ອ
ູ້ ຍ ຕອ
ູ້ ງໃຫມ
ູ້ ລະບ ົບ ການປົກປູ້ອງເດັກນອ
ູ້ ຍ ຂນທ
ູ້ ງຖິູ່ ນນາ.
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6. ສະຫຸ ບ
ູ້
ຜູຖ
ໄດຮ
ື ຄາູ້ ມະນຸດ ໃນພາກພືູ້ນລຸມ
ູ້ ກ
ູ່ ແມນ
ູ່ າຂອງ
ູ້ ັບຄວາມທຸກທລະມານຫາຍຢາູ່ ງ ແລະ ສວ
ູ່ ນໃຫຍແ
ູ່ ມນມ
ູ່ ປະສ ົບ
ການຖືກຄາູ້ ມະນຸດທູ່ ສ ັບສ ົນ ແລະ ເຈັບປວດ. ຫາຍຄ ົນໄດຮ
ູ້ ັບການຊວ
ູ່ ຍເຫືອ ແລະ ສະໜ ັບສະໜູນຫາຍດາູ້ ນ
ູ່ ຈະຊວ
ເຂົູ້າມາໃນຊວິດ ພາຍຫ ັງຖືກຄາູ້ ມະນຸດ, ມຄວາມຕງໃຈທ
ັ ູ້
ູ່ ຍເຫືອເຂົາເຈົາູ້ ໃຫສ
ູ້ າມາດຜາູ່ ນຜາູ່ ແລະ ເດນໜູ້
າອອກຈາກປະສ ົບການຖືກຄາູ້ ມະນຸດ. ຜູຖ
ື ຄາູ້ ມະນຸດ ສວ
ູ້ ກ
ູ່ ນຫາຍມປະສ ົບການດາູ້ ນບວກ ພາຍຫ ັງອອກຈາກການ
ຖືກຄາູ້ ມະນຸດ. ຫາຍຄ ົນຖືກການ ົດໂຕໃນເວລາທູ່ ເໝາະສ ົມ ແລະມຄວາມລະອຽດອອ
ູ່ ນ , ຖືກສູ່ງົ ຕູ່ ໄປຫາຄວາມ
ຊວ
ູ່ ຍເຫືອທັນທ ພາຍຫາຍຖືກຄາູ້ ມະນຸດ, ຖືກຊວ
ູ່ ຍເຫືອໃຫກ
ູ້ ັບຄືນບາູ້ ນ ແລະ ຖືກສະເໜການສະໜ ັບສະໜູນ
ແລະ ການບລິການ ເພືູ່ ອໃຫເູ້ ກດມການກ ັບຄືນສູສ
ູ່ ັງຄ ົມ ແບບຍືນຍ ົງໃນທອ
ູ້ ງຖິູ່ ນ ແລະ ປະເທດຂອງເຂົາເຈົາູ້ .
ຈານວນຜູຖ
ື ຄາູ້ ມະນຸດ ທູ່ ຖືກສາພາດໃນການສາຫວດນ ູ້ ມາຮອດປັດຈຸບ ັນ ແມນປະສ
ົບຜ ົນສາເລັ ດ ໃນການກ ັບ
ູ້ ກ
ູ່
ຄືນສູສ
ູ່ ັງຄ ົມ ກ ັບຄືນສູຄ
ູ່ ອບຄ ົວ ແລະ ທອ
ູ້ ງຖິູ່ ນຂອງເຂົາເຈົາູ້ ແລະ ເດນໜາູ້ ອອກຈາກປະສ ົບການຖືກຄາູ້ ມະນຸດ.
ຫາຍຢາູ່ ງແມນສາມາດເປັ
ນບ ົດຮຽນ ຈາກປະສ ົບການຕາູ່ ງໆໄດ ູ້ ແລະ ເປັນແບບຢາູ່ ງທູ່ ຖືວາູ່ “ປະສ ົບຜ ົນສາເລັ ດ”
ູ່
ແລະ ຖືເປັນນະໂຍບາຍ ແລະໂຄງການທູ່ ຖືກຈ ັດຕງປະຕິ
ບ ັດ ເພືູ່ ອການກ ັບຄືນສູສ
ັ ູ້
ູ່ ັງຄ ົມໃນອະນາຄ ົດ.
ູ້
ເຖິງວາູ່ ຈະມຜ ົນສາເລັ ດທູ່ ສາຄ ັນດງູ່ ັ ກາູ່ ວແລວ
ຍ ັງມປະສ ົບ
ື ຄາູ້ ມະນຸດຫາຍຄ ົນ ຈາກພາກພືູ້ນລຸມ
ູ້ , ຜູຖ
ູ້ ກ
ູ່ ແມນ
ູ່ າຂອງ
ການຫາູ່ ງໄກຜ ົນສາເລັ ດດາູ້ ນບວກເຊັູ່ ນນນັ ູ້ ແລະ ບູ່ ໄດຮ
ູ້ ັບການສະໜ ັບສະໜູນ ບູ່ ໄດຮ
ູ້ ັບການຊວ
ູ່ ຍເຫືອເຊັູ່ ນນນັ ູ້
ເຊິູ່ ງອາດຈະເປັນໃຈກາງຂອງການຟືູ້ ນຟູ ແລະການກ ັບຄືນສູສ
ູ່ ັງຄ ົມ ພາຍຫ ັງຖືກຄາູ້ ມະນຸດ. ຜ ົນໄດຮ
ູ້ ັບອ ັນໜູ່ ງທູ່
ສາຄ ັນໃນການສາຫວດນ,ູ້ ພາຍຫ ັງຖືກຄາູ້ ມະນຸດ, ທູ່ ເປັນບອ
ຂະບວນການຂອງການ
ື ູ້ ແມນ
ູ່ ນອງຂອງປືູ້ ມຄູມ
ູ່ ນ
ູ່
ກ ັບຄືນສູສ
ູ່ ັງຄ ົມ ທູ່ ບູ່ ເປັນໄປຢາູ່ ງລຽູ່ ນໄຫ ແລະ ບູ່ ເປັນໄປຕາມກ ົດໝາຍ, ນະໂຍບາຍ, ມາດຕະຖານ ແລະ ຫ ັກ
ຖານຕາູ່ ງໆ ທັງລະດ ັບຊາດ ຫື ລະດ ັບສາກ ົນ. ຍ ົກຕ ົວຢາູ່ ງ, ຜູຖ
ື ຄາູ້ ມະນຸດຫາຍຄ ົນ ບູ່ ຖືກຊວ
ູ້ ກ
ູ່ ຍເຫືອ ຫື ພາຍ
ໃຕກ
ື ຄາູ້ ມະນຸດສວ
ູ້ ານຊວ
ູ່ ຍເຫືອ ແລະ ຜູຖ
ູ້ ກ
ູ່ ນໜອ
ູ້ ຍ ອາດໄດຮ
ູ້ ັບການຊວ
ູ່ ຍເຫືອສ ົມເຫດ “ການດູແລຄ ົບຖວ
ູ້ ນ.”
ຫາຍຄ ົນປະຕິເສດການຊວ
ູ່ ຍເຫືອ, ບາງເທືູ່ ອປະເຊນໜາູ້ ກ ັບຄວາມຈາເປັນຮບດວ
ູ່ ນ, ຍອ
ູ້ ນສິູ່ ງທູ່ ຈະຊວ
ູ່ ຍເຫືອນນັ ູ້
ບູ່ ແມນສິູ່
ູ່ ງທູ່ ເຂົາເຈົາູ້ ຕອ
ູ້ ງການ ຫື ບູ່ ເໝາະສ ົມກ ັບສະຖານະການຊວິດ ພາຍຫ ັງຖືກຄາູ້ ມະນຸດຂອງເຂົາເຈົາູ້ . ຍ ັງມ
ບາງຄ ົນໄດຮ
ື ແຕບ
ູ້ ັບການຊວ
ູ່ ຍເຫອ
ູ່ ູ່ ພຽງພ, ບູ່ ມຄຸນນະພາບ ແລະ ບູ່ ມແບບແຜນ. ມຫາຍຢາູ່ ງທູ່ ສາມາດເປັນ
ບ ົດຮຽນ ຈາກການປະສ ົບປະສ ົບຜ ົນສາເລັ ດໜອ
ູ້ ຍນ,ູ້ ແຕບ
ູ່ ູ່ ຖືວາູ່ ໜອ
ູ້ ຍໃນນາມທູ່ ຈະປັບປຸງ ແລະ ເພູ່ ມ
ູ້ ຽູ່ ວກ ັບການການ ົດ, ການກ ັບຄືນບາູ້ ນ ແລະ ກ ັບຄືນສູສ
ປະສິດທິພາບໃນວຽກງານນກ
ື ຄາູ້ ມະນຸດໄດ ູ້
ູ່ ັງຄ ົມຂອງຜູຖ
ູ້ ກ
ແນວໃດ.
ຜູສ
ູ້ ະໜອງການບລິການ ທູ່ ເຮັດວຽກກ ັບໂຄງການສູ່ງົ ກ ັບຄືນສູສ
ູ່ ັງຄ ົມຂອງບຸກຄ ົນ ສະໜອງການບລິການທູ່ ສາຄ ັນຕູ່
ຜູຖ
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