ື້ ເຊີນໃຫສ
ການເຊອ
ິ ຂອງແມຍິ
ື້ ົ່ງບດເລົ່ ອງ: ນ ັກເຄົ່ ອນໄຫວໃນເຂດຊນນະບດ ແລະ ໃນເມອງທີົ່ ປົ່ຽນແປງຊີວດ
ົ່ ງໃນ
ສປປ ລາວ

ຫວຂ:ື້ ‘ເຖິງເວລາແລວ
ິ ຂອງແມຍິ
ື້ : ນ ັກເຄົ່ ອນໄຫວໃນເຂດຊນນະບດ ແລະ ໃນເມອງທີົ່ ປຽົ່ ນແປງຊີວດ
ົ່ ງ’
ການດເວລາສົ່ງ: 25 ມີນາ 2018
ເປີ ດໃຫ:ື້ ນ ັກຂາົ່ ວ, ນ ັກສຶກສາຂະແໜງສົ່ ສານມວນຊນ ຢົ່ ສປປ ລາວ
ື້ ເຊີນໃຫນ
ເນົ່ ອງໃນໂອກາດວ ັນແມຍິ
ົ່ ງສາກນ 2018, ອງການ UNESCO ປະຈາບາງກອກ ປະເທດໄທ ເຊອ
ື້ ັກ
ຂາົ່ ວ ແລະ ນ ັກສຶກສາຂະແໜງສົ່ ສານມວນຊນໃນ ສປປ ລາວ ຊວ
ົ່ ຍສອ
ົ່ ງແສງນ ັກເຄົ່ ອນໄຫວໃນເຂດຊນນະບດ
ແລະ ໃນເມອງ ທີົ່ ໄດປ
ິ ຂອງແມຍິ
ື້ ົ່ຽນແປງຊີວດ
ົ່ ງ.
ຄະນະກາມະການຂອງອງການ UNESCO ຈະຄ ັດເລອກສາມເລົ່ ອງ ແລະ ຈະນາສະເໜີເລົ່ ອງດງົ່ ັ ກາົ່ ວລງໃນເວັບ
ື້ ເຊີນເຂື້າຮວ
ໄຊຂອງອງການ UNESCO ບາງກອກ ແລະ ນ ັກຂຽນທັງສາມຈະຖກເຊອ
ົ່ ມການສະເຫຼີມສະຫຼອງ ວ ັນ
ເສລີພາບຂາົ່ ວສານໂລກ ຫຼຶ World Press Freedom Day ໃນວ ັນທີ 3 ພຶດສະພາ ທີົ່ ບາງກອກ, ປະເທດໄທ.
(ທາງອງການ UNESCO ຈະຮ ັບຜິດຊອບຄາົ່ ເດີນທາງ, ຄາົ່ ພ ັກເຊົ່ າ ແລະ ຄາົ່ ອາຫານໃຫຜ
ື້ ເື້ ຂື້າຮວ
ົ່ ມ).
ື້ ງຕ ື້ນໃນການ
ສາລ ັບອງການ UNESCO, ບດບາດຍິງຊາຍເປັນຫຼ ັກການດາື້ ນສິດທິມະນຸດ ເຊິົ່ ງເປັນເງົ່ ອນໄຂເບອ
ພ ັດທະນາທີົ່ແນໃສບ
ຸ ຄນແບບຍນຍງ, ແລະ ເປັນເປື້າໝາຍໃນຕວ. ດວ
ົ່ ກ
ື້ ຍການສອ
ົ່ ງແສງລງໃນບດເລົ່ ອງດງົ່ ັ ກາົ່ ວ,
ອງການ UNESCO ມີເປື້າໝາຍໃນການປກຈິດສານຶກກຽົ່ ວກ ັບບດບາດຍິງຊາຍ ແລະ ສົ່ງເສີມການຮ ັບຮແ
ື້ ມຍິ
ົ່ ງ
ື້ ອງການແຂງົ່ ຂ ັນຄງນີ
ແລະ ເປັນກະບອກສຽງໃຫແ
ັ ື້ ື້ ແມນມີ
ື້ ມຍິ
ົ່ ງໃນສົ່ ມວນຊນ. ຫວຂຂ
ົ່ ຄວາມສອດຄອ
ົ່ ງກ ັບການ
ສະເຫຼີມສະຫຼອງວ ັນແມຍິ
ົ່ ງສາກນຂອງປີ ນ,ີື້ “ເຖິງເວລາແລວ
ື້ : ນ ັກເຄົ່ ອນໄຫວໃນເຂດຊນນະບດ ແລະ ໃນເມອງທີົ່
ປົ່ຽນແປງຊີວດ
ິ ຂອງແມຍິ
ົ່ ງ”.

ລ ັດຖະບານຂອງ ສປປ ລາວ ໄດເື້ ຊັ ນ ສນທິສ ັນຍາວາົ່ ດວ
ື້ ຍການລບລາື້ ງການຈາແນກຕົ່ ແມຍິ
ົ່ ງ ໃນປີ 1981. ອີງ
ຕາມອງການເພົ່ ອແມຍິ
ົ່ ງຂອງສະຫະປະຊາຊາດ, “ສິົ່ ງທາື້ ທາຍຫຼ ັກຕົ່ ບດບາດຍິງຊາຍໃນ ສປປ ລາວ ຄໃຫແ
ື້ ມຍິ
ົ່ ງ
ແລະ ເດັກຍິງສາມາດເຂື້າເຖິງກາລະໂອກາດ ແລະ ຊ ັບພະຍາກອນເທົ່ າທຽມກ ັບຜຊ
ື້ າຍ, ໂດຍສະເພາະແມຍິ
ົ່ ງໃນ
ເຂດຊນນະບດ ແລະ ແມຍິ
ົ່ ງທີົ່ ດອ
ື້ ຍໂອກາດ. ການບົ່ ຮໜ
ື້ ັງສ, ສຸຂະພາບການຈະເລີນພ ັນທີົ່ບົ່ ແຂງແຮງ, ຄວາມບົ່
ໝນຄ
ັ ື້ ງດາື້ ນສະບຽງອາຫານ ແລະ ການບົ່ ມີສວ
ົ່ ນຮວ
ົ່ ມໃນຂງເຂດເສດຖະກິດ ເປັນບລິມະສິດສງສຸດໃນການ
ພ ັດທະນາສາລ ັບແມຍິ
ົ່ ງ.”
ແມຍິ
ົ່ ງມີບດບາດສາຄ ັນໃນສ ັງຄມລາວ, ແຕສ
ົ່ ວ
ົ່ ນໃຫຍຈ
ົ່ ະຢໃົ່ ນຂະແໜງການທີົ່ ບົ່ ເປັນທາງການ ແລະ ບດບາດຂອງ
ເຂາເຈາື້ ຈະບົ່ ເປັນທີົ່ ຍອມຮ ັບໃນສ ັງຄມ.
ື້ ແຂງໃຫແ
ວ ັນແມຍິ
ົ່ ງສາກນ 2018 ເປັນໂອກາດສາື້ ງຄວາມເຂັມ
ື້ ກແ
ົ່ ມຍິ
ົ່ ງໃນທຸກສະພາວະ, ຢເົ່ ຂດຊນນະບດ ແລະ
ໃນເມອງ, ແລະ ເລັົ່ ງການເຄົ່ ອນໄຫວທົ່ ວໄປສາລ ັບສິດທິແມຍິ
ົ່ ງ, ຄວາມເປັນເອກະພາບ ແລະ ຄວາມຍຸດທິທາທົ່ ວ
ໂລກ.
ລາຍລະອຽດການສົ່ງບດເລົ່ ອງ:
ບດເລົ່ ອງຕອ
ື້ ງສອດຄອ
ົ່ ງກ ັບຄວາມຕອ
ື້ ງການດງົ່ ັ ນີ:ື້
-

ບດເລົ່ ອງຕອ
ື້ ງຂຽນເປັນພາສາອ ັງກິດ ຫຼ ພາສາລາວ; ການສົ່ງບດເລົ່ ອງເປັນພາສາອ ັງກິດແມນຕ
ົ່ ອ
ື້ ງ
ຂຽນ ລະຫວາົ່ ງ 400 ຫາ 800 ຄາ.

-

ຄ ັດເລອກເລົ່ ອງດຽວທີົ່ ເປັນເອກະລ ັກແລະຕອບໂຈດຂອງຫວຂ,ື້ ເຊິົ່ ງສະແດງໃຫເື້ ຫັ ນນ ັກເຄົ່ ອນໄຫວໃນ
ເຂດຊນນະບດ ແລະ/ຫຼ ໃນເມອງທີົ່ ປົ່ຽນແປງຊີວດ
ິ ຂອງແມຍິ
ົ່ ງໃນ ສປປ ລາວ. ອາດຈະໝາຍເຖິງ ຜື້
ຊາຍ ຫຼ ແມຍິ
ົ່ ງທີົ່ ເຮັດວຽກເພົ່ ອຊວ
ົ່ ຍເຫຼອແມຍິ
ົ່ ງໃນການອາື້ ງສິດຂອງຕນ / ຮເື້ ຖິງສ ັກກະຍາພາບຂອງ
ຕນ, ຜທ
ື້ ົ່ ີເຮັດວຽກກຽົ່ ວກ ັບການເຂື້າເຖິງກາລະໂອກາດ ແລະ ຊ ັບພະຍາກອນທີົ່ເທົ່ າທຽມກ ັບຜຊ
ື້ າຍ.

-

ທາົ່ ນສາມາດແຕງົ່ ເລົ່ ອງໃນຮບແບບທີົ່ ທາົ່ ນຕອ
ື້ ງການ: ທາົ່ ນສາມາດແຕງົ່ ເປັນບດຄວາມ, ເປັນຊີວະ
ປະຫວ ັດ, ເປັນບດສນທະນາ, ເປັນກາບກອນ, ຫຼ ເປັນນິທານກົ່ ໄດ.ື້ ໃຫທ
ື້ າົ່ ນໃຊຄ
ື້ ວາມຄິດສາື້ ງສ ັນ;
ແຕງົ່ ເລົ່ ອງທີົ່ ອາົ່ ນງາຍສາມາດດຶ
ງດດຄວາມສນໃຈຂອງຜອ
ິ ແມຍິ
ົ່
ື້ າົ່ ນໃນເລົ່ ອງຂອງຊີວດ
ົ່ ງໃນ ສປປ
ລາວ.

ການສະໝກ
ັ :
ທຸກການສະໝກ
ດຕົ່ ຜຂ
ັ ແລະ ບດເລົ່ ອງແມນຕ
ົ່ ອ
ື້ ງໄດສ
ື້ ົ່ງກອ
ົ່ ນວ ັນທີ 25 ມີນາ ໂດຍແຈງລາຍລະອຽດການຕິ
ື້
ື້ ຽນທີົ່
ci.bgk@unesco.org ຫຼ ຜາົ່ ນເວັບໄຊ:
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSf7XAWFZNLplotvt0xBAg4bjagp5kFQUL0BIifnISjyf
BUCYg/viewform?c=0&w=1
ຖາື້ ທາົ່ ນມີຄາຖາມເພີົ່ ມເຕີມ, ສາມາດຕິດຕົ່ ອງການ UNESCO ບາງກອກ ທີົ່ ci.bgk@unesco.org

