ຄວາມພາກພູມໃຈຂອງທຸລະກິດລາວ: ຂັບເຄອ
ື່ ນຄວາມຫຼາກຫຼາຍ ແລະ ການມີສ່ວນ
ຮ່ວມ ຂອງກຸ່ມຄົນທີື່ມີຄວາມຫຼາກຫຼາຍທາງເພດ
30 ມີຖຸນາ 2022
ໃນທົດສະວັດທີື່ຜ່ານມາ, ຄວາມຫຼາກຫຼາຍ ແລະ ການມີິສ່ວນຮ່ວມເປັນຫົວຂໍ້ພົົ້ນເດັັ່ນໃນເວທີສາກົນ ເນື່ອງຈາກບົດຄົົ້ນຄວ້າໄດ້
ເຜີຍວ່າ

ການທີື່ບລິສັດມີພົ້ນທີື່ເຮັດວຽກທີື່ຕອບສະໜອງກັບຄວາມຫຼາກຫຼາຍຂອງພະນັກງານ

ສັງຄົມເທົາັ່ ນັົ້ນ

ມັນຍັງຈະເປັນຜົນດີໃຫ້ແກ່ບລິສັດອີກດ້ວຍ.

ນອກຈາກນັົ້ນ,

ແມ່ນຈະບໍ່ພຽງແຕ່ສົັ່ງຜົນດີຕໍ່ກັບ

ບັນດາບລິສັດທີື່ຈ້າງເອົາບຸກຄົນທີມ
ື່ າຈາກຫຼາຍ

ພົ້ນຖານ, ປະສົບການ ລວມທັງກຸ່ມຄົນທີມ
ື່ ີຄວາມຫຼາກຫຼາຍທາງເພດ, ກຸ່ມຄົນທີື່ມີຄວາມພິການ ແລະ ກຸມ
່ ຄົນຊົນເຜົັ່າ ແມ່ນຖກ
ພິສູດແລ້ວວ່າມີປະສິທິພາບໃນການແຂ່ງຂັນຫຼາຍກວ່າ

ບລິສັດຄູ່ແຂ່ງ

ຍ້ອນວ່າບລິສັດເຫຼົັ່ານັົ້ນສາມາດດຶງດູດເອົາຄົນທີື່ມີຄວາມ

ສາມາດ ພ້ອມທັງຍັງກາຍເປັນບລິສັດທີື່ທັນສະໄໝ, ມີຊື່ສຽງ ພາຍໃນກຸ່ມລູກຄ້າ ແລະ ຜູ້ສະໜອງທີເື່ ລີື່ມຫັນມາໃຫ້ຄວາມສົນໃຈ
ກ່ຽວກັບຄວາມທ່ຽງທາໃນສັງຄົມຫຼາຍຂຶົ້ນ.
ບົດຄົົ້ນຄວ້າໄດ້ສະແດງໃຫ້ເຫັນວ່າ ບລິສັດທີື່ມີຄວາມຫຼາກຫຼາຍ ແມ່ນມີໂອກາດສູງເຖິງ 70% ທີ່ຈະສາມາດເຈາະຕະຫຼາດໃໝື່ ແລະ
ໂອກາດທີ່ຈະມລາຍຮັບເພມ
ີ່ ຂຶ້ນແມ່ນ 2.3 ເທາົ່ ເຊິື່ງຫຼາຍກວ່າບລິສດ
ັ ທີື່ເລອກບໍ່ຈ້າງງານກຸ່ມຄົນເຫຼົັ່ານັນ
ົ້ . ໃນປີ 2020, 91% ໃນ
500 ບໍລິສັດທີ່ສ້າງກາໄລໄດ້ຫຼາຍທີ່ສຸດ ແມ່ນໄດ້ລວມເອົາລົດສະນິຍົມ ແລະ ລັກສະນະທາງເພດເຂົົ້າໃນນະໂຍບາຍຕ່າງໆຂອງພວກ
ເຂົາໂດຍບໍ່ມກ
ີ ານບໍ່ຈາແນກ. ໃນນັົ້ນ 68% ແມ່ນສະໜັບສະໜູນທາງຄວາມຫຼາກຫຼາຍທາງເພດຢ່າງເປີດເຜີຍ ແລະ 62% ແມ່ນໄດ້
ສະໜອງປະກັນສຸຂະພາບໃຫ້ແກ່ບກ
ຸ ຄະລາກອນທຸກຄົນ ລວມທັງກຸ່ມຄົນທີໄື່ ດ້ຮັບການແປງເພດແລ້ວ, ແລະ 53% ແມ່ນໄດ້
ຂະຫຍາຍຂອບຂອງສະຫວັດດີການໃຫ້ແກ່ຄູ່ຮັກຮ່ວມເພດດຽວກັນອີກດ້ວຍ.
ຄວາມຫຼາກຫຼາຍ ແລະ ການມີສ່ວນຮ່ວມພາຍໃນຂົງເຂດທຸລະກິດກກ
ໍ່ າລັງກາຍເປັນປະເດັນທີື່ພົົ້ນເດັັ່ນເຊັັ່ນກັນ ໂດຍມີບັນດາບລິສັດ
ຕ່າງໆທີື່ໄດ້ເລີມ
ື່ ສະແດງການສະໜັບສະໜູນແກ່ກຸ່ມຄົນທີື່ມຄ
ີ ວາມຫຼາກຫຼາຍທາງເພດ ເຊິື່ງປະເດັນດັັ່ງກ່າວຍິງື່ ໄດ້ຮັບການຕອບຮັບ
ຫຼາຍຂຶົ້ນພາຍໃນ ເດອນແຫ່ງການສະເຫຼີມສະຫຼອງຄວາມພາກພູມໃຈ (Pride Month)

ນັົ້ນກໍ່ຄເດອນ ມີຖຸນາ.

ການ

ສະເຫຼີມສະຫຼອງດັັ່ງກ່າວແມ່ນຈັດຂຶົ້ນຢູ່ທົັ່ວໂລກເພື່ອເປັນການຍົກບົດບາດ ແລະ ສິດທິຂອງກຸ່ມຄົນທີມ
ື່ ີຄວາມຫຼາກຫຼາຍທາງເພດ.
ໃນນິົ້ ບລິສັດການບິນລາວ ເປັນໜຶື່ງໃນບລິສັດລາວທີື່ເລີມ
ື່ ຕົົ້ນສະແດງການສະໜັບສະໜູນກຸ່ມຄົນທີື່ມີຄວາມຫຼາກຫຼາຍທາງເພດ
ພ້ອມທັງຮ່ວມສະເຫຼີມສະຫຼອງເດອນແຫ່ງຄວາມພາກພູມໃຈ ໂດຍການປັບປ່ຽນໂລໂກ້ຂອງບລິສັດໃຫ້ມີສັນຍາລັກສາຍຮຸ້ງ ທັງໃນ
ປີ 2021 ແລະ 2022 ເພື່ອສະແດງຄວາມຂອບໃຈຕໍ່ກັບກຸ່ມຄົນທີື່ມີຄວາມຫຼາກຫຼາຍທາງເພດທີເື່ ຮັດວຽກຮັບໃຊ້ສາຍການບິນ.
ທ່ານ ເປເລ ສີວົງທອງ, ພະນັກງງານຮັບຜິດຊອບດ້ານການຕະຫຼາດ ແລະ ທ່ານ ນາງ ດາລາວະດີ ໂພທິສານ, ຜູ້ຈັດການດ້ານການ
ຕະຫຼາດ ຂອງການບິນລາວ ໄດ້ກ່າວວ່າ: “ບລິສັດພວກເຮົາມີສະພາບແວດລ້ອມທີື່ມ່ວນຊື່ນ ແລະ ມີການຍອມຮັບຕົວຕົນຂອງ
ພະນັກງານທຸກຄົນ. ຍ້ອນວ່າທີມງານໃນສາຍການບິນຂອງພວກເຮົາປະກອບໄປດ້ວຍຄົນທີື່ໜຸ່ມນ້ອຍ ຈຶື່ງເຮັດໃຫ້ບຸກຄະລາກອນ
ຂອງພວກເຮົາມີຄວາມໝັົ້ນໃຈທີຈ
ື່ ະເປັນໂຕຂອງໂຕເອງ. ພວກເຮົາກ້າທີື່ຈະສະເໜີກັບຜູ້ບລິຫານລະດັບສູງເຖິງແຜນງານໃນການສະ
ໜັບສະໜູນກຸ່ມຄົນທີມ
ື່ ີຄວາມຫຼາກຫຼາຍທາງເພດໃນເດອນແຫ່ງການສະເຫຼີມສະຫຼອງດັັ່ງກ່າວ

ເຊິງື່ ແຜນງານຂອງພວກເຮົາກໄດ້

ຖກຍອມຮັບອີກດ້ວຍ. ນອກຈາກນັົ້ນພວກເຮົາກຍັງໄດ້ຮັບຄາຊົມ ແລະ ຂອບໃຈຈາກມວນຊົນຜ່ານຊ່ອງທາງອອນລາຍ ໃນການທີື່
ພວກເຮົາໄດ້ມີການສະໜັບສະໜູນຄວາມຫຼາກຫຼາຍທາງເພດອີກດ້ວຍ.”

ໃນທາງປະຕິບັດຕົວຈິງ, ການລົງທຶນໃສ່ວຽກງານ ຄວາມຫຼາກຫຼາຍ ແລະ ການມີສ່ວນຮ່ວມ ແມ່ນຈະໄດ້ກວມລວມເອົາທຸກເວລາບໍ່
ພຽງແຕ່ ເດອນແຫ່ງຄວາມພາກພຸມໃຈ ເທົາັ່ ນັົ້ນເພື່ອເຮັດໃຫ້ໄດ້ຮັບໝາກຜົນຫຼາຍທີື່ສຸດ. ບລິສັດທີື່ຮອງຮັບເອົາວຽກງານດັັ່ງກ່າວ
ສ່ວນຫຼາຍ ແມ່ນຈະສາມາດເພີື່ມຂີດຈາກັດໃນການປະຕິບັດຂອງບຸກຄະລາກອນ, ມີຄວາມທັນສະໄໝ, ແລະ ສາມາດເຈາະຕະຫຼາດ
ລູກຄ້າໃໝ່ໄດ້ ໂດຍສະເພາະແມ່ນກຸ່ມລູກຄ້າໄວໜຸ່ມທີື່ໃຫ້ຄວາມສົນໃຈກັບຄຸນຄ່າຂອງບລິສັດທີື່ພວກເຂົາອຸດໜູນຫຼາຍຂຶົ້ນ.
ບລິສັດ ຟູດແພນດ້າ ກໍ່ເປັນອີກສ່ວນໜຶື່ງທີື່ກາລັງຊອກຫາວິທີໃນການສ້າງຄວາມຫຼາກຫຼາຍ, ການມີສ່ວນຮ່ວມ, ແລະ ພົ້ນທີື່ເຮັດ
ວຽກທີື່ເຕັມໄປດ້ວຍຄວາມສຸກ

ທີື່ຈະເຮັດໃຫ້ພະນັກງານທີມ
ື່ ຄ
ີ ວາມຫຼາກຫຼາຍທາງເພດຮູ້ສຶກມີຄວາມປອດໄພໃນການເຮັດວຽກ

ເຊັັ່ນກັນ. ທ່ານ ນາງ ສົມຊື່ນ ໂຊກໄຊ, ຫົວໜ້າພະແນກບຸກຄະລາກອນ ໄດ້ກາ່ ວວ່າ: “ຢູ່ໃນຟູດແພນດ້າ ເປົ້າຫມາຍຫຼກ
ັ ຂອງພວກ
ເຮົາແມ່ນການສ້າງຄວາມໝັົ້ນໃຈໃຫ້ພະນັກງານທຸກຄົນມີຄວາມສຸກ ແລະ ມີຄວາມອິດສະຫຼະທີື່ຈະເປັນໂຕຂອງໂຕເອງ. ນອກຈາກ
ນີ,ົ້ ການປ່ຽນແປງຂອງພວກເຮົາແມ່ນເລີື່ມມາຈາກຂັົ້ນເທິງສຸດຂອງບລິສັດ, ເຊິື່ງນາພາໂດຍ ທ່ານຜູອ
້ ານວຍການ ຂອງພວກເຮົາ.
ທາອິດພວກເຮົາໄດ້ເລີມ
ື່ ຈາກການປ່ຽນແປງພາຍໃນ ໂດຍການຊຸກຍູ້ໃຫ້ພະນັກງານ ປັບປ່ຽນການນາໃຊ້ພາສາໃນການສື່ ສານໃຫ້ມີ
ລັກສະນະທີື່ດີ ແລະ ໃຫ້ກຽດເຊິື່ງກັນ ແລະ ກັນ ແທນທີື່ຈະນາໃຊ້ກົດລະບຽບທີື່ເຂັົ້ມງວດທີື່ຊບ
ີົ້ ອກເຖິງການປະຕິບັດຕົນຂອງ
ພະນັກງານຫຼາຍເກີນໄປ.

ພວກເຮົາໄດ້ສັງເກດເຫັນເຖິງການປ່ຽນແປງຂອງພະນັກງານຫຼາຍຄົນທີມ
ື່ ຄ
ີ ວາມຢາກຮູ້ຢາກເຂົາົ້ ໃຈຫຼາຍ

ຂຶົ້ນກ່ຽວກັບວຽກງານ ແລະ ບົດບາດຂອງຄວາມຫຼາກຫຼາຍ ແລະ ການມີສ່ວນຮ່ວມຢ່າງສະໝັກໃຈ ໂດຍທີື່ບໍ່ແມ່ນຍ້ອນບລິສັດ
ບອກວ່າມັນເປັນເລອ
ື່ ງສາຄັນ”.

ໃນນີບ
ົ້ ລິສັດເບຍລາວ ແມ່ນອີກບລິສັດໜຶື່ງທີື່ເປັນຜູ້ນາໃນເລື່ອງວຽກງານດັັ່ງກ່າວໃນ ສປປ ລາວ ແລະ ພວກເຂົາກໍ່ໄດ້ເລີື່ມເຫັນຜົນ
ໄດ້ຮັບຈາກການຮ່ວມສະເຫຼີມສະຫຼອງເດອນແຫ່ງຄວາມພາກພູມໃຈໃນສື່ອອນລາຍແລ້ວ. ທ່ານ ມະໂນໄທ ວົງນະລາດ, ຜູ້ຈັດການ
ໜ່ວຍງານພັດທະນາບຸກຄະລາກອນ ຂອງບລິສັດເບຍລາວ ໄດ້ກາ່ ວວ່າ: “ພວກເຮົາມີກຸ່ມຄົນຫຼາກຫຼາຍທາງເພດທີື່ເຂັມ
ົ້ ແຂງພາຍໃນ
ບລິສັດຂອງພວກເຮົາ. ຜູ້ບລິຫານຂັົ້ນສູງກຍັງໄດ້ໃຫ້ຄວາມຮ່ວມມໃນການສະໜັບສະໜູນວຽກງານຄວາມຫຼາກຫຼາຍ ແລະ ການມີ
ສ່ວນຮ່ວມ ທີື່ບງົັ່ ຢູ່ໃນນະໂຍບາຍວ່າດ້ວຍການບໍ່ຈາແນກ. ນອກຈາກນີົ້, ພວກເຮົາຍັງໄດ້ເຫັນກຸ່ມຄົນທີື່ມີຄວາມຫຼາກຫຼາຍທາງເພດ
ທີື່ໃຫ້ຄວາມສົນໃຈໃນການເຂົາົ້ ມາຮ່ວມງານໃນຕາແໜ່ງງານລະດັບສູງກັບບລິສັດຫຼາຍຂຶົ້ນ. ເມອ
ື່ ພວກເຮົາຖາມເຖິງເຫດຜົນ ພວກ
ເຂົາເຈົົ້າໄດ້ຕອບວ່າ ຍ້ອນພວກເຂົາຮູ້ສຶກປອດໄພ ແລະ ເຊອ
ື່ ໝັນ
ົ້ ທີື່ຈະເປັນໂຕຂອງໂຕເອງໃນການເຮັດວຽກກັບບລິສັດເບຍລາວ
ຫຼາຍຫຼັງຈາກທີື່ພວກເຂົາໄດ້ເຫັນກິດຈະກາຕ່າງໆທີື່ສົັ່ງເສີມຄວາມຫຼາກຫຼາຍ ແລະ ການມີສ່ວນຮ່ວມ ໂດຍສະເພາະແມ່ນ ບົດຄວາມ
ໃນການສະເຫຼີມສະຫຼອງເດອນແຫ່ງຄວາມພາກພູມໃຈຂອງບລິສັດພວກເຮົາ”. ຢູ່ໃນອຸດສາຫະກາທີມ
ື່ ີການແຂ່ງຂັນສູງ ການຈ້າງ
ງານ ແລະ ການຮັກສາບຸກຄະລາກອນທີມ
ື່ ີຄຸນນະພາບແມ່ນໜຶງື່ ໃນບຸລິມະສິດໃນການດາເນີນທຸລະກິດຂອງບລິສັດເບຍລາວ. ເຊິື່ງ
ບລິສັດເອງກໄດ້ເຂົົ້າໃຈເຖິງຄວາມສາຄັນຂອງຄວາມຫຼາກຫຼາຍ ແລະ ການມີສ່ວນຮ່ວມໃນດ້ານຂອງກາລັງແຮງງານ ແລະ ໄດ້ສຸມ
ໃສ່ການກາຈັດການຈາແນກ, ຄວາມລາອຽງ ແລະ ການເລອກປະຕິບັດໂດຍອັກຄະຕິ ຕ່າງໆທີອ
ື່ າດເກີດຂຶົ້ນໃນຂະບວນການຈ້າງງານ
ແລະ ສົັ່ງເສີມການຈ້າງງານ.

“ມາດຕະຖານໃນການດາເນີນງານສາລັບທຸລະກິດ ໃນການຮັບມກັບການເລອກປະຕິບັດກັບກຸມ
່ ຄົນທີື່ມີຄວາມຫຼາກຫຼາຍທາງເພດ
ຂອງສະຫະປະຊາຊາດ” ແມ່ນເອກະສານສາກົນຊຶື່ງໄດ້ໃຫ້ຫຼັກການຊີົ້ນາຫຼັກສາລັບທຸລະກິດໃນການປກປ້ອງ ແລະ ສະໜັບສະໜູນ
ສິດທິຂອງກຸ່ມຄົນທີື່ມີຄວາມຫຼາກຫຼາຍທາງເພດໃນສະຖານທີ່ເຮັດວຽກ, ຕະຫຼາດແຮງງານ, ແລະ ໃນຊຸມຊນ. ຫຼາຍກວ່າ 300
ບໍລິສັດໄດ້ຮ່ວມເຊັນສັນຍາຮັບຮອງເອາມາດຖານໃນການດາເນນດັົ່ງກ່າວ
ເຊິີ່ງຫຼາຍບໍລິສັດສາກນເຫຼົ່ານັຶ້ນກໍໄດ້ມການດາເນນທຸລະກິດໃນປະເທດລາວເຊັົ່ນກັນ

ເຊິີ່ງລວມມ

Coca-Cola,

ທະນາຄານ

ANZ, Nestle, and Facebook ເປັນຕຶ້ນ.ອົງການສະຫະປະຊາຊາດເພື່ອການພັດທະນາແມ່ນເຮັດວຽກເພື່ອສົັ່ງເສີມໃຫ້ບັນດາ
ທຸລະກິດໃນ ສປປ ລາວ ໄດ້ຄານຶງເຖິງມາດຕະຖານຂອງສະຫະປະຊາຊາດດັົ່ງກ່າວ.
“ໂຄງການເພື່ອການປັບປຸງປະສິດທິພາບ, ຄວາມຮັບຜິດຊອບ, ຫຼັກການປະຕິບັດ ແລະ ຄວາມໂປ່ງໃສຂອງທຸລະກິດໃນ ສປປ ລາວ
(IMPACT Biz)” ຈັດຕັົ້ງປະຕິບັດໂດຍ ກະຊວງອຸດສາຫະກາ ແລະ ການຄ້າ, ສະພາການຄ້າ ແລະ ອຸດສາຫະກາ, ແລະ ອົງການ
ສະຫະປະຊາຊາດເພື່ອການພັດທະນາ ເຊິື່ງໄດ້ຮັບການສະໜັບສະໜູນໂດຍລັດຖະບານຍີື່ປຸ່ນຈະເຮັດວຽກຢ່າງໃກ້ສດ
ິ ກັບບັນດາທຸລະ
ກິດຢູ່ໃນລາວເພື່ອຈຸດປະກາຍຄວາມເຂົົ້າໃຈກ່ຽວກັບ

ມາດຕະຖານໃນການດາເນີນງານສາລັບທຸລະກິດຂອງສະຫະປະຊາຊາດ.

ໂຄງການດັັ່ງກ່າວແມ່ນຈະໄດ້ມີການຂຽນຄູ່ມກ່ຽວກັບ ຄວາມຫຼາກຫຼາຍ ແລະ ການມີສ່ວນຮ່ວມໃນບ່ອນເຮັດວຽກ ເຊິື່ງໄດ້ຖກ
ພັດທະນາໂດຍສະມາຄົມພູມໃຈທີເື່ ປັນເຮົາ

ແລະ

ມະຫາວິທະຍາໄລແຫ່ງຊາດໃນໄລຍະທີື່ຜ່ານມາ

ເຊິື່ງແນໃສ່ການປັບປຸງ

ປະສິດທິພາບຂອງທຸລະກິດໃນລາວ ໂດຍການສ້າງນະໂຍບາຍ ແລະ ການປະຕິບັດຕົວຈິງກ່ຽວກັບວຽກງານ ຄວາມຫຼາກຫຼາຍ ແລະ
ການມີສ່ວນຮ່ວມພາຍໃນບລິສັດ.
ເຖິງແມ່ນວ່າມັນຈະເປັນບາດກ້າວນ້ອຍໆ ແຕ່ມັນກໍ່ເປັນບາດກ້າວທີສ
ື່ າຄັນຢ່າງຍິງື່ ເພອ
ື່ ຮັບປະກັນວ່າ ສປປ ລາວຈະບໍ່ພາດໂອກາດ
ແນວໂນ້ມ ແລະ ທ່າອ່ຽງຕ່າງໆກ່ຽວກັບທຸລະກິດທີື່ເກີດຂຶົ້ນໃນເວທີສາກົນ. ຄວາມຫຼາກຫຼາຍ ແລະ ການມີສ່ວນຮ່ວມ ແມ່ນຈະເປັນ
ໂອກາດອັນດີໃນການພັດທະນາຂອງຊາດຢູ່ 2 ຂໍ້ ຄ: ຂັບເຄື່ອນການເຕີບໂຕຂອງເສດຖະກິດ ແລະ ຮັບປະກັນວ່າຈະບມ
ໍ່ ີບຸກຄົນໃດ
ຖກປະຖິົ້ມໄວ້ຂ້າງຫຼັງ ໃນຂະນະທີປ
ື່ ະເທດກາລັງສບຕກ
ໍ່ ້າວໄປຂ້າງໜ້າ.
ສາລັບຂມ
ໍ້ ນ
ູ ເພີມ
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ທາື່ນ ນາງ ອັກສອນທິບ ສົມວລະຈິດ
ຜ້ຮັບຜິດຊອບຝ່າຍການສີ່ສານ, UNDP
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