ການ(ກັບຄືນ)ເຂົາົ້ ສສ
ູ່ ງັ ຄົມ

ທັດສະນະຂອງໜູ່ວຍງານຊູ່ວຍເຫືອຜົ້ຖືກເຄາະຮົ້າຍ ກູ່ຽວກັບຜົນ
ສໍາເລັດ ແລະ ອຸປະສັກໃນການກັບຄືນເຂົົ້າສູ່ສັງຄົມ ຂອງຜົ້ຖືກ
ເຄາະຮົ້າຍຈາກການຄົ້າມະນຸດ ໃນອະນຸພາກພືົ້ນລຸູ່ມແມູ່ນໍົ້າຂອງ

ຮບຖູ່າຍທັງໝົດໃນເອກະສານສະບັບນົ້ ແມູ່ນຖືກພິມໂດຍສອດຄູ່ອງກັບ ຫັກການພືົ້ນຖານຂອງ UNIAP ວູ່າດົ້ວຍຈັນຍາບັນ ແລະ ສິດທິມະນຸດໃນການຕົ້ານການຄົ້າມະນຸດ

ການ(ກັບຄືນ)ເຂົົ້າສູ່ສັງຄົມ
ທັດສະນະຂອງໜູ່ວຍງານຊູ່ວຍເຫືອຜົ້ຖືກເຄາະຮົ້າຍ
ກູ່ຽວກັບຜົນສໍາເລັດ ແລະ ອຸປະສັກໃນການ(ກັບຄືນ)ເຂົົ້າສູ່ສັງຄົມ
ຂອງຜົ້ຖືກເຄາະຮົ້າຍຈາກການຄົ້າມະນຸດ ໃນອະນຸພາກພືົ້ນລຸູ່ມແມູ່ນໍົ້າຂອງ

ສາລະບານ
ຄໍານໍາ
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ລະບົບ ແລະ ກົນໄກຂອງ ການ(ກັບຄືນ) ເຂົາົ້ ສສ
ູ່ ງັ ຄົມ ທມ
ູ່ ຢໃູ່ ນອະນຸພາກພືນ
ົ້ ລຸມ
ູ່ ແມູ່ນາໍົ້ ຂອງ
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ກໍາປເຈຍ ແລະ ຈນ

3

ສປປ ລ ແລະ ມຽນມາ

4

ໄທ ແລະ ຫວຽດນາມ
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ບັນຫາສໍາຄັນ ຂອງ ການ(ກັບຄືນ)ເຂົາົ້ ສສ
ູ່ ງັ ຄົມ ທູ່ລະບຸໂດຍ ຜໃົ້ ຫົ້ການຊູ່ວຍເຫອ
ື ຜຖ
ົ້ ືກເຄາະຮົ້າຍ
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ບັນຫາທ 1. ຜົ້ຖືກເຄາະຮົ້າຍບໍູ່ຖືກໄຈົ້ແຍກ.
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ບັນຫາທ 2. ຂາດຄວາມກະຈູ່າງແຈົ້ງ ກູ່ຽວກັບການໃຫົ້ຄໍານິຍາມ ‘ການ(ກັບຄືນ)ເຂົົ້າສູ່ສງັ ຄົມທູ່ມຜົນສໍາເລັດ’
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ບັນຫາທ 3. ຂາດການບໍລິການຊູ່ວຍເຫືອ ຜົ້ຊາຍທຖ
ູ່ ືກເຄາະຮົ້າຍ.
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ບັນຫາທ 4. ການຊູ່ວຍເຫືອດົ້ານເສດຖະກິດ ທູ່ກໍາລັງຕອບສະໜອງ, ເຊິູ່ງລວມທັງ ການຝຶກອົບຮົມວິຊາຊບ, ບໍູ່ສອດຄູ່ອງ
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ກັບ ສະພາບແວດລົ້ອມເສດຖະກິດຕົວຈິງຂອງທົ້ອງຖູ່ນ ທູ່ຜຖ
ົ້ ືກເຄາະຮົ້າຍຈະຖືກສົູ່ງໄປຢູ່.
ບັນຫາທ 5. ຕົ້ອງສົ້າງຄວາມເຂັົ້ມແຂງໃຫົ້ແກູ່ ການຊູ່ວຍເຫືອດົ້ານສະພາບຈິດໃຈ, ໂດຍສະເພາະແມູ່ນເນັົ້ນໃສູ່ດົ້ານມົນທິນ.
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ບັນຫາທ 6. ມາດຖານຂັົ້ນຕອນການດໍາເນນງານ (SOP) ແມູ່ນມຄວາມຈໍາເປັນ ສໍາລັບສົ້າງຄວາມສາມາດໃຫົ້ແກູ່

15

ຜົ້ປະຕິບັດງານຕົວຈິງ ເພືູ່ອສະໜອງການຊູ່ວຍເຫືອ ການ(ກັບຄືນ)ເຂົົ້າສູ່ສັງຄົມຢູ່າງມປະສິດທິຜົນ.
ບັນຫາທ 7. ສົ້າງຄວາມເຂັົ້ມແຂງໃຫົ້ແກູ່ ການຮູ່ວມມື ລະຫວູ່າງໜູ່ວຍງານຂອງລັດ, ລະຫວູ່າງລັດຖະບານ ກັບ ອົງການ
ຈັດຕັົ້ງທູ່ບໍູ່ສັງກັດລັດ, ແລະ ລະຫວູ່າງບັນດາອົງການຈັດຕັົ້ງທູ່ບໍູ່ສັງກັດລັດ, ໂດຍສະເພາະແມູ່ນສໍາລັບ
ການ(ກັບຄືນ)ເຂົົ້າສູ່ສັງຄົມ ຂອງກໍລະນ ລະຫວູ່າງປະເທດ.
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ການຝຶກອົບຮົມວິຊາຊບ ຢູ່ ກໍາປເຈຍ, 2011.

ຄໍານໍາ
ການຄົ້າມະນຸດແມູ່ນອາດສະຍາກໍາທູ່ຮົ້າຍແຮງ ດົ້ວຍການຕົວະຍົວະ ຫື ຫອກລວງ

ແນວຄິດລິເລູ່ມ ກູ່ຽວກັບການ(ກັບຄືນ)ເຂົົ້າສູ່ສັງຄົມ ໃນທົູ່ວພາກພືົ້ນຂອງຄອມມິດ

ບຸກຄົນໃດໜຶູ່ງເຂົົ້າສູ່ການໃຫົ້ບໍລິການທາງເພດ ຫື ການໃຊົ້ແຮງງານ ໂດຍມຈຸດປະສົງ

ແມູ່ນລິເລູ່ມຂຶົ້ນ ໃນປສຸດທົ້າຍຂອງ ແຜນງານລະດັບພາກພືົ້ນຂອງຄອມມິດໄລຍະ

ເພືູ່ອຂດຮດ. ການຄົ້າມະນຸດແມູ່ນອາດສະຍາກໍາຂົ້າມຊາດ ທູ່ມຜົນກະທົບຕໍູ່ທຸກຄົນ

ສອງ (COMMIT SPA II, 2008-2010), ແລະ ສືບຕໍູ່ດໍາເນນຄວາມຄືບໜົ້າ ຢູ່ພາຍ

ທົູ່ວໂລກ. ໃນປ 2005 ອົງການແຮງງານສາກົນ ໄດົ້ຄາດຄະເນວູ່າ ໃນພາກພືົ້ນ ອາຊ

ໃຕົ້ແຜນງານລະດັບພາກພືົ້ນ ຂອງຄອມມິດໄລຍະສາມ (COMMIT SPA III,

ປາຊຟິກ ມຄົນຖືກບັງຄັບໃຊົ້ແຮງງານປະມານ 9.49 ລົ້ານຄົນ, ເຊິູ່ງໃນນັົ້ນຕົວເລກ

2011-2013). ຈຸດປະສົງຕົົ້ນຕໍ ຂອງແນວຄິດລິເລູ່ມກູ່ຽວກັບການ(ກັບຄືນ)ເຂົົ້າສູ່ສັງ

ສູ່ວນໃຫຍູ່ ແມູ່ນຢູ່ໃນ ອະນຸພາກພືົ້ນລຸູ່ມແມູ່ນໍົ້າຂອງ (GMS).

ຄົມໃນທົູ່ວພາກພືົ້ນຂອງຄອມມິດ

ປະສົບກູ່ຽວກັບການຄົ້າມະນຸດ

ສາມາດສົ້າງຄວາມເສຍຫາຍຢູ່າງຮົ້າຍແຮງ

ເພືູ່ອສົ້າງຄວາມເຂົົ້າໃຈໃຫົ້ຫາຍຂຶົ້ນກູ່ຽວກັບຄວາມຕົ້ອງການ ແລະ ຄວາມສົນໃຈທູ່
ແທົ້ຈງິ ຂອງຜົ້ຖືກເຄາະຮົ້າຍຈາກການຄົ້າມະນຸດ,

ຈິດໃຈ ເຊິູ່ງອາດຈະບໍູ່ສາມາດຢຽວຢາໄດົ້ ເຖິງວູ່າຜົ້ຖືກເຄາະຮົ້າຍຈະຢູ່ໃນສະພາບທູ່

ເຊິູ່ງລວມທັງຜົ້ໄດົ້ຮັບການຊູ່ວຍ

ເຫືອ ແລະ ບໍູ່ໄດົ້ຮັບການຊູ່ວຍເຫືອ, ເພືູ່ອສົ້າງຄໍາແນະນໍາທູ່ຖືກກັບຄວາມເປັນຈິງ ສໍາ

ປອດໄພແລົ້ວກໍູ່ຕາມ. ມຫາຍຄັົ້ງ, ຜົ້ຖືກເຄາະຮົ້າຍຖືກໄຈົ້ແຍກ ແລະ ຖືກສົູ່ງກັບຄືນສູ່

ລັບການປັບປຸງລະບົບ ແລະ ການຊູ່ວຍເຫືອການ(ກັບຄືນ)ເຂົົ້າສູ່ສັງຄົມໃນທົູ່ວພາກ

ສະພາບແວດລົ້ອມແບບເກົູ່າ ແລະ ຍົ້ອນແແນວນັົ້ນພວກເຂົາຈຶູ່ງກັບຄືນສູ່ສະພາບ

ພືົ້ນ. ເປົົ້າໝາຍສຸດທົ້າຍກໍູ່ຄືການຊູ່ວຍເຫືອທູ່ມປະສິດທິພາບກວູ່າເກົູ່າ ແລະ ການ

ເດມ ເຊິູ່ງເຮັດໃຫົ້ກາຍເປັນຜົ້ຖືກເຄາະຮົ້າຍອກ.

(ກັບຄືນ)ເຂົົ້າສູ່ສັງຄົມທູ່ມຄວາມຍືນຍົງ

ສໍາລັບຜົ້ຖືກເຄາະຮົ້າຍຈາກການຄົ້າມະນຸດ

ໃນອະນຸພາກພືົ້ນລຸູ່ມແມູ່ນໍົ້າຂອງ.

ມັນຊັດເຈນຢູ່ແລົ້ວວູ່າ ຜົ້ຖືກເຄາະຮົ້າຍຫາຍຄົນ ຕົ້ອງການຄວາມຊູ່ວຍເຫືອ ເພືູ່ອໃຫົ້
ໄດົ້ສິດໃນການເປັນເຈົົ້າຕົນເອງຄືນມາ, ເພືູ່ອຟືົ້ນຟຈາກຜົນສະທົ້ອນຂອງການຄົ້າມະ

ຕະຫອດ ປ 2010, ຜົ້ທູ່ເຮັດວຽກຕົວຈິງ ແລະ ຜົ້ຕອບໂຕົ້ການຄົ້າມະນຸດ ທູ່ສະໜອງ

ນຸດ ແລະ ສົ້າງຊວິດຂອງຕົນຄືນໃໝູ່. ລັດຖະບານ ແລະ ອົງການຈັດຕັົ້ງທູ່ບໍູ່ສັງກັດລັດ

ການຊູ່ວຍເຫືອຜົ້ຖືກເຄາະຮົ້າຍຈາກການຄົ້າມະນຸດ ຢູ່ໃນປະເທດ ໃນອະນຸພາກພືົ້ນ

ມບົດບາດສໍາຄັນໃນການ ຊູ່ວຍເຫືອຜົ້ຖືກເຄາະຮົ້າຍ ໃຫົ້ສໍາເລັດຜົນໃນການຟືົ້ນຟ

ລຸູ່ມແມູ່ນໍົ້າຂອງ (ກໍາປເຈຍ, ຈນ, ສປປ ລາວ, ມຽນມາ, ໄທ ແລະ ຫວຽດນາມ) ໄດົ້

ແລະ ການ(ກັບຄືນ)ເຂົົ້າສູ່ສັງຄົມ. ສະນັົ້ນ, ຈຶູ່ງຕົ້ອງມຄວາມຮັບຜິດຊອບຕໍູ່ຄວາມຕົ້ອງ

ຈັດກອງປະຊຸມພົບປະກັນໃນເວທລະດັບຊາດ

ການຂອງຜົ້ຖືກເຄາະຮົ້າຍແຕູ່ລະຄົນ ທູ່ມຄວາມພິເສດສະເພາະ, ເຊິູ່ງລວມທັງການ
ແລະ

ປະສິດທິຜົນການຊູ່ວຍເຫືອ

ການ(ກັບຄືນ)ເຂົົ້າສູ່ສັງຄົມ ທູ່ກໍາລັງປະຕິບັດຢູ່ໃນອະນຸພາກພືົ້ນລຸູ່ມແມູ່ນໍົ້າຂອງ ແລະ

ແລະ

ຜູ່ານຜູ່າໄດົ້ຍາກ. ມັນສາມາດສົ້າງບາດແຜໄລຍະຍາວ ທາງດົ້ານຮູ່າງກາຍ ແລະ

ປູ່ຽນແປງຕາມການເວລາ

ແມູ່ນເພືູ່ອຕລາຄາ

ຂອງຜົ້ເຮັດວຽກຕົວຈິງຫາຍຄັົ້ງເພືູ່ອ

ສົນທະນາກູ່ຽວກັບ ລະບົບການຊູ່ວຍເຫືອການ(ກັບຄືນ)ເຂົົ້າສູ່ສັງຄົມ ທູ່ມຢູ່ໃນປະຈຸ

ການຕອບໂຕົ້ກັບສິູ່ງທົ້າທາຍໃນຊວິດປະຈໍາວັນ.

ບັນ, ບົດຮຽນທູ່ຖອດຖອນໄດົ້, ຜົນສໍາເລັດ ແລະ ສິູ່ງທົ້າທາຍ. ກອງປະຊຸມພົບປະ

ໂດຍເປັນພາກສູ່ວນໜຶູ່ງ ຂະບວນການຄອມມິດ, ແນວຄິດລິເລູ່ມ ກູ່ຽວກັບການ(ກັບ

ຫາຍຄັົ້ງດັູ່ງກູ່າວ ແມູ່ນຖືກຈັດຂຶົ້ນໂດຍເປັນສູ່ວນໜຶູ່ງ ຂອງແນວຄິດລິເລູ່ມ ກູ່ຽວກັບ

ຄືນ)ເຂົົ້າສູ່ສັງຄົມ ຂອງຄອມມິດໄດົ້ເລູ່ມຂຶົ້ນໃນປ 2010 ເພືູ່ອຮັບປະກັນເຮັດໃຫົ້

ການ(ກັບຄືນ)ເຂົົ້າສູ່ສັງຄົມໃນທົູ່ວພາກພືົ້ນຂອງຄອມມິດ ເຊິູ່ງໄດົ້ຮັບການສະໜັບສະ

ຄວາມຕົ້ອງການເຫົູ່ານັົ້ນໄດົ້ຖືກລະບຸ ແລະ ຖືກດໍາເນນການຢູ່າງແທດເໝາະ ໃນໄລ

ໜນ ຈາກກະຊວງທູ່ກູ່ຽວຂົ້ອງທາງດົ້ານສະຫວັດດການສັງຄົມ ຂອງປະເທດຄອມມິດ,

ຍະສັົ້ນ ແລະ ໄລຍະຍາວ ໃນທົູ່ວອະນຸພາກພືົ້ນລຸູ່ມແມູ່ນໍົ້າຂອງ.

ໂດຍການສະໜັບສະໜນທາງດົ້ານການເງິນ ແລະ ວິຊາການ ຈາກອົງການ ສຸພານິ
ມິດ ແລະ UNIAP, ພົ້ອມທັງອົງການຊູ່ວຍເຫືອເດັກ, IOM, ແລະ UNICEF.
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ເອກະສານສະບັບນົ້ ມຈຸດປະສົງເພືູ່ອ ຮວບຮວມບັນດາຂໍົ້ມນສໍາຄັນ ຂອງກອງປະຊຸມ
ພົບປະລະດັບຊາດ ຂອງຜົ້ເຮັດວຽກຕົວຈິງດັູ່ງກູ່າວ, ໂດຍການຂັດຈົ້ອນເອົາໃຈຄວາມ
ທູ່ສໍາຄັນ, ບົດຮຽນທູ່ຖອດຖອນໄດົ້, ແລະ ສິູ່ງທົ້າທາຍທົູ່ວໄປ ທູ່ ໜູ່ວຍງານຊູ່ວຍເຫືອ
ຜົ້ຖືກເຄາະຮົ້າຍ ປະເຊນໜົ້າໃນການດໍາເນນຂັົ້ນຕອນຊູ່ວຍເຫືອຜົ້ຖືກເຄາະຮົ້າຍ (ກັບ
ຄືນ)ເຂົົ້າສູ່ສັງຄົມ. ທັດສະນະທູ່ຖືກບັນທຶກ ຢູ່ໃນເອກະສານສະບັບນົ້ ແມູ່ນຂໍົ້ສະເໜ,
ຄວາມຄິດ, ຄໍາຕໍານິຕິຊົມ, ບົດຮຽນ ແລະ ຄວາມເປັນຫູ່ວງ ຂອງ ໜູ່ວຍງານໃຫົ້ການ
ຊູ່ວຍເຫືອຜົ້ຖືກເຄາະຮົ້າຍ ແລະ ຜົ້ເຮັດວຽກຕົວຈິງ ກູ່ຽວກັບການຕົ້ານການຄົ້າມະນຸດ
ໃນທົູ່ວ ອະນຸພາກພືົ້ນລຸູ່ມແມູ່ນໍົ້າຂອງ.
ນອກຈາກ ກອງປະຊຸມພົບປະລະດັບຊາດ ຂອງຜົ້ເຮັດວຽກຕົວຈິງດັູ່ງກູ່າວນັົ້ນແລົ້ວ,
ແຫູ່ງຂໍົ້ມນທູ່ສໍາຄັນທສອງ ຂອງ ແນວຄິດລິເລູ່ມ ກູ່ຽວກັບການ(ກັບຄືນ)ເຂົົ້າສູ່ສັງຄົມ
ໃນທົູ່ວພາກພືົ້ນຂອງຄອມມິດ

ແມູ່ນການສໍາຫວດກູ່ຽວກັບ

ສະພາບພາຍຫັງການ

ເຄືູ່ອນຍົ້າຍ: ປະສົບການ ແລະ ສິູ່ງທົ້າທາຍ ຂອງ ການ(ກັບຄືນ)ເຂົົ້າສູ່ສັງຄົມ, ການ
ເລູ່ມຕົົ້ນສໍາຫວດ ທູ່ໄດົ້ສໍາພາດແບບເຈາະເລິກ ຜົ້ຖືກເຄາະຮົ້າຍຫາຍກວູ່າ 300 ຄົນ
ໃນທົູ່ວອະນຸພາກພືົ້ນລຸູ່ມແມູ່ນໍົ້າຂອງ, ເຊິູ່ງປະກອບດົ້ວຍ ຜົ້ຖືກເຄາະຮົ້າຍຈາກການ
ຄົ້າແຮງງານ, ການແຕູ່ງງານ, ແລະ ການບໍລິການທາງເພດ, ທູ່ຖືກໄຈົ້ແຍກ ແລະ ບໍູ່
ຖືກໄຈົ້ແຍກ ແລະ ທູ່ໄດົ້ຮັບການຊູ່ວຍເຫືອ ແລະ ບໍູ່ໄດົ້ຮັບການຊູ່ວຍເຫືອ. ການສໍາ
ຫວດຈະສໍາເລັດໃນປ 2012, ໂດຍການສະໜັບສະໜນ ຈາກລັດຖະບານ ປະເທດ
ຄອມມິດ ແລະ ຄູ່ຮູ່ວມງານ ພາຍໃນ ແລະ ສາກົນ.

ການຝຶກອົບຮົມວິຊາຊບ ສົ້ອມແປງລົດຈັກ ແລະ ການຊູ່ວຍເຫືອ
ຕັົ້ງຮົ້ານສົ້ອມແປງລົດຈັກ ແມູ່ນການຊູ່ວຍເຫືອ ໃຫົ້ແກູ່ ຜົ້ຖືກເຄາະ
ຮົ້າຍ ຜົ້ຊາຍ ຢູ່ ມຽນມາ (ຮບເທິງ) ແລະ ກໍາປເຈຍ (ຮບລຸູ່ມ).
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ລະບົບ ແລະ ກົນໄກ ການ(ກັບຄືນ)ເຂົາົ້ ສສ
ູ່ ັງຄົມ ທມ
ູ່ ຢໃູ່ ນອະນຸພາກພືນ
ົ້ ລຸມ
ູ່ ແມູ່ນໍົ້າຂອງ
ຄົນກໍາປເຈຍທເູ່ ປັນຜົ້ຖືກເຄາະຮົ້າຍຈາກການຄົ້າມະນຸດຂົ້າມຊາດ ສູ່ວນຫາຍແມູ່ນຖືກສົູ່ງກັບຈາກ ໄທ ແລະ ຫວຽດນາມ ໂດຍຜູ່ານຂັົ້ນຕອນທູ່ມລະບົບທູ່ອງໃສູ່ບດ
ົ ບັນທຶກ
ຄວາມເຂົາົ້ ໃຈລະຫວູ່າງສອງຝູ່າຍ. ກໍາປເຈຍ ມມາດຖານຂັົ້ນຕອນການດໍາເນນງານ (SOP), ນະໂຍບາຍ, ແລະ ລະບຽບອືູ່ນໆ ທູ່ກູ່ຽວຂົ້ອງກັບການຟືົ້ນຟສະພາບ, ການກັບຄືນ
ເຂົົ້າສູ່ສັງຄົມ ແລະ ການປົກປົ້ອງຜົ້ຖືກເຄາະຮົ້າຍ. ສໍາລັບການຮູ່ວມມືກັບ ໄທ, ຫົ້ອງການຕົ້ານການຄົ້າມະນຸດ ແລະ ການກັບຄືນເຂົົ້າສູ່ສັງຄົມ ຂອງ ກະຊວງສະຫວັດດການ
ສັງຄົມ, ຟືົ້ນຟນັກຮົບເກົາູ່ ແລະ ຊາວໜຸມ
ູ່ ໄດົ້ຮັບຂໍົ້ມນກູ່ຽວກັບການໄຈົ້ແຍກ ຄົນກໍາປເຈຍທູ່ຖືກເຄາະຮົ້າຍຈາກການຄົ້າມະນຸດ ແລະ ໄດົ້ແລກປູ່ຽນຂໍົ້ມນກັບ ພະແນກ ສະຫວັດດ
ການສັງຄົມ, ຟືົ້ນຟນັກຮົບເກົູ່າ ແລະ ຊາວໜຸູ່ມ ຂອງແຂວງທູ່ກູ່ຽວຂົ້ອງ ເພືູ່ອຕິດຕາມຫາຄອບຄົວ. ຫັງຈາກນັົ້ນ, ການສົູ່ງຄືນພມລໍາເນົາຈຶູ່ງໄດົ້ຖືກດໍາເນນການໂດຍ ສນພັກເຊົາ
ຊົູ່ວຄາວ ປອຍເປັດ ທູ່ເປັນສນຊົູ່ວຄາວທູ່ຢໃູ່ ກົ້ຊາຍແດນ ໄທ-ກໍາປເຈຍ ທູ່ບໍລິຫານໂດຍ ກະຊວງສະຫວັດດການສັງຄົມ, ຟືນ
ົ້ ຟນັກຮົບເກົາູ່ ແລະ ຊາວໜຸມ
ູ່ . ໂດຍບໍູ່ຈາໍ ແນກເພດ
ໄວ, ຜົ້ຖືກເຄາະຮົ້າຍຈະສາມາດຢໃູ່ ນສນ ປອຍເປັດ ໄດົ້ສງສຸດ 24 ຊົູ່ວໂມງ, ຫັງຈາກນັົ້ນພວກເຂົາຈະຖືກສົູ່ງກັບຄືນເຂົົ້າສສ
ູ່ ັງຄົມໃນຊຸມຊົນຂອງເຂົາເຈົົ້າ ດົ້ວຍການຊູ່ວຍເຫືອ
ດົ້ານການຂົນສົູ່ງ, ການຊູ່ວຍເຫືອດູ່ວນ ແລະ ການຊູ່ວຍເຫືອຕັົ້ງຕົົ້ນເຮັດທຸລະກິດຈາກອົງການຈັດຕັົ້ງທູ່ບໍູ່ສັງກັດລັດ. ສໍາລັບຜຖ
ົ້ ກ
ື ເຄາະຮົ້າຍມາຈາກຫວຽດນາມ, ສະຖານກົົງສນ
ກໍາປເຈຍ ທູ່ປະຈໍາຢູ່ ນະຄອນໂຮູ່ຈິມິນ ຈະມສູ່ວນຮູ່ວມໃນການສົູ່ງກັບພມລໍາເນົາ ໂດຍໄດົ້ໄຈົ້ແຍກຜົ້ຖືກເຄາະຮົ້າຍ ແລະ ສົູ່ງຂໍົ້ມນຕໍູ່ໃຫົ້ ພະແນກສະຫວັດດການສັງຄົມ, ຟືົ້ນຟ
ນັກຮົບເກົາູ່ ແລະ ຊາວໜຸມ
ູ່ ທູ່ກູ່ຽວຂົ້ອງ ເພືູ່ອຕິດຕາມຫາຄອບຄົວ, ຫັງຈາກນັົ້ນທັງສອງຝູ່າຍຈຶູ່ງດໍາເນນການສົູ່ງຄືນ. ແມູ່ຍິງ ແລະ ເດັກນົ້ອຍທູ່ຖືກເຄາະຮົ້າຍ ແລະ ຖືກສົູ່ງກັບ
ຈາກ ໄທ ແລະ ຫວຽດນາມ ສາມາດເລືອກເຂົົ້າໂຄງການສນຮັບຕົ້ອນ ຂອງອົງການຈັດຕັົ້ງທູ່ບໍູ່ສັງກັດລັດ ທູ່ໃຫົ້ການຊູ່ວຍເຫືອດົ້ານຈິດໃຈ, ສັງຄົມ, ການສຶກສາ ແລະ ການຝຶກ
ອົບຮົມທັກສະຕູ່າງໆ. ໄລຍະຂອງການພັກເຊົາຢູ່ໃນສນແມູ່ນແຕກຕູ່າງກັນ ເຊິູ່ງນັບແຕູ່ ສາມເດືອນ ຈົນເຖິງ ຫົ້າປ. ຫັງຈາກໄລຍະພັກເຊົາໃນສ ນ, ອົງການຈັດຕັົ້ງທູ່ບໍູ່ສັງກັດລັດ
ສືບຕໍູ່ຊູ່ວຍເຫືອຜົ້ຖືກເຄາະຮົ້າຍ ໃນຄວາມພະຍາຍາມ (ກັບຄືນ)ເຂົົ້າສສ
ູ່ ັງຄົມຂອງພວກເຂົາ ໂດຍການລົງຢົ້ຽມຢາມຕິດຕາມ ແລະ ບາງເທືູ່ອກໍູ່ໃຫົ້ທຶນ ຫື ການຝຶກອົບຮົມເພມ
ູ່
ເຕມ ສໍາລັບໄລຍະ ໜຶູ່ງ ຫາ ສອງປ. ການສົູ່ງ ຄົນກໍາປເຈຍທູ່ຖືກເຄາະຮົ້າຍ ຈາກການຖືກຂດຮດຢູ່ປະເທດອືູ່ນ ຄືນສພ
ູ່ ມລໍາເນົາ ແມູ່ນດໍາເນນຕາມວິທທາງການທດ ໂດຍຜູ່ານ
ສະຖານທດ ແລະ ກະຊວງການຕູ່າງປະເທດແລະການຮູ່ວມມືສາກົນ ດົ້ວຍການຊູ່ວຍເຫືອຂອງຄູ່ຮູ່ວມງານ ເຊັູ່ນ: UNIAP ຫື IOM ແລະ ອົງການຈັດຕັົ້ງທູ່ບໍູ່ສັງກັດລັດ ທຢ
ູ່ ູ່ ກໍາປ
ເຈຍ ແລະ ປະເທດປາຍທາງ. ຫັງຈາກນັົ້ນ ກະຊວງການຕູ່າງປະເທດແລະການຮູ່ວມມືສາກົນ ມອບໃຫົ້ ກະຊວງສະຫວັດດການສັງຄົມ, ຟືົ້ນຟນັກຮົບເກົາູ່ ແລະ ຊາວໜຸມ
ູ່ ນໍາພາ
ການຊູ່ວຍເຫືອ ການ(ກັບຄືນ)ເຂົາົ້ ສູ່ສັງຄົມ ໂດຍອງຕາມຂັົ້ນຕອນທູ່ກາູ່ ວຂົ້າງເທິູ່ງ, ເຖິງແມູ່ນວູ່າວິທດັູ່ງກູ່າວ ຍັງເຮັດໃຫົ້ຜົ້ຖືກເຄາະຮົ້າຍທູ່ຖື ກສົູ່ງກັບພມລໍາເນົາຫາຍຄົນບໍູ່ໄດົ້ຮັບ
ການຊູ່ວຍເຫືອຢູ່າງຄົບຖົ້ວນກໍູ່ຕາມ. ສໍາລັບການຄົ້າມະນຸດພາຍໃນປະເທດ, ແມູ່ຍິງ ແລະ ເດັກນົ້ອຍທູ່ຖືກເຄາະຮົ້າຍ ສູ່ວນຫາຍ, ໂດຍສະເພາະແມູ່ນກໍລະນຂດຮດທາງເພດ,
ແມູ່ນຈະໄດົ້ຮັບການຊູ່ວຍເຫືອທູ່ຄົ້າຍຄືກັນ ຈາກກະຊວງສະຫວັດດການສັງຄົມ, ຟືົ້ນຟນັກຮົບເກົູ່າ ແລະ ຊາວໜຸມ
ູ່ ແລະ ອົງການຈັດຕັົ້ງທູ່ບໍູ່ສັງກັດລັ ດທູ່ກູ່ຽວຂົ້ອງ ດັູ່ງທູ່ໄດົ້ກູ່າວ
ຜູ່ານມາ. ເຖິງຢູ່າງໃດກໍູ່ຕາມ ຜຊ
ົ້ າຍ ແມູ່ນບໍູ່ຢູ່ໃນເງືູ່ອນໄຂດັູ່ງກູ່າວ. ສໍາລັບຜົ້ຖືກເຄາະຮົ້າຍຢູ່ຕູ່າງປະເທດ ທູ່ກັບຄືນພມລໍາເນົາ ດົ້ວຍຕົນເອງ ກໍູ່ມອຸປະສັກເຊັູ່ນດຽວກັນ ທູ່ຈະໄດົ້
ຮັບການຊູ່ວຍເຫືອ ໃນການ(ກັບຄືນ)ເຂົົ້າສສ
ູ່ ັງຄົມ ຢູ່ກໍາປເຈຍ.
ຢູ່ ຈນ, ຄວາມພະຍາຍາມໃນການໄຈົ້ແຍກ ແລະ ສົູ່ງຜົ້ຖືກເຄາະຮົ້າຍຈາກການຄົ້າມະນຸດກັບຄືນເຂົົ້າສູ່ສັງຄົມ ຕົົ້ນຕໍແມູ່ນສຸມໃສູ່ລະດັບພາຍໃນປະເທດ, ເຖິງແມູ່ນວູ່າ
ລັດຖະບານຈະໄດົ້ຊູ່ວຍເຫືອ ແລະ ສົູ່ງຜົ້ຖກ
ື ເຄາະຮົ້າຍຢູ່ຕູ່າງປະເທດກັບຄືນພມລໍາເນົາກໍູ່ຕາມ, ໂດຍສະເພາະແມູ່ນຈາກມາເລເຊຍ ແລະ ໄທ. ໂດຍທົູ່ວໄປແລົ້ວ, ຢູ່ໃນຈນ ມ
ພຽງແຕູ່ ແມູ່ຍິງ ແລະ ເດັກນົ້ອຍ ທູ່ຕົກຢູ່ໃນສະພາບທູ່ຖືກຂດຮດ ເຊັູ່ນ: ຖືກບັງຄັບໃຫົ້ແຕູ່ງງານ, ການຮັບມາລົ້ຽງແບບຜິດກົດໝາຍ, ການຂດຮດທາງເພດ, ແລະ ການບັງຄັບໃຊົ້
ແຮງງານເດັກ ເທົາູ່ ນັົ້ນ ຈະຖືກໄຈົ້ແຍກ ແລະ ຖືກຊູ່ວຍເຫືອໃນຖານະທເູ່ ປັນຜົ້ຖືກເຄາະຮົ້າຍຈາກການຄົ້າມະນຸດ, ເຖິງແນວໃດກໍູ່ຕາມ ຜົ້ຊາຍກໍູ່ສາມາດຖືກຮັບຮົ້ວູ່າ ເປັນຜົ້ຖືກ
ເຄາະຮົ້າຍຈາກການບັງຄັບໃຊົ້ແຮງງານໄດົ້ ພາຍໃຕົ້ກົດໝາຍອາຍາ ແລະ ສາມາດໄດົ້ຮັບການຊູ່ວຍເຫືອຢໃູ່ ນສນຮັບຕົ້ອນຂອງລັດຖະບານ. ພາຍຫັງທູ່ ຕໍາຫວດໄດົ້ໄຈົ້ແຍກຜົ້
ຖືກເຄາະຮົ້າຍ, ໂດຍການຊູ່ວຍເຫືອຈາກ ອໍານາດການປົກຄອງຕູ່າງໆ ແລະ ອົງການຈັດຕັົ້ງທູ່ບໍູ່ສັງກັດລັດ, ກະຊວງປົ້ອງກັນຄວາມສະຫງົບ, ກະຊວງສະຫວັດດການ ແລະ
ສະຫະພັນແມູ່ຍິງຈນ ຈະສະໜອງການຊູ່ວຍເຫືອຊົູ່ວຄາວ, ການສົູ່ງກັບ ແລະ ການກັບຄືນເຂົົ້າສູ່ສັງຄົມ. ຍົ້ອນມຫາຍເຂດປົກຄອງ ແລະ ມປະຊາກອນຫາຍ, ລັ ດຖະບານຈນຈຶູ່ງ
ເປດ ສນຊູ່ວຍເຫືອ ແລະ ສນປົກປົ້ອງເດັກ 1,593 ແຫູ່ງໃນທົູ່ວປະເທດ ທູ່ສະໜອງການບໍລິການທຫ
ູ່ າກຫາຍໃຫົ້ແກູ່ຜົ້ຖືກເຄາະຮົ້າຍ ເຊິູ່ງລວມທັງບູ່ອນພັກເຊົາ, ການປິູ່ນປົວ,
ການຟືົ້ນຟສະພາບຈິດໃຈ, ການສຶກສາ ແລະ ການບໍລກ
ິ ານດົ້ານກົດໝາຍ ພົ້ອມທັງ ການອົບຮົມທັກສະ ແລະ ການດໍາລົງຊວິດ. ການຊູ່ວຍເຫືອດັູ່ງກູ່າວ ແມູ່ນແນໃສູ່ເພືູ່ອປກຈິດ
ສໍານຶກໃຫົ້ແກູ່ຜູ່ຖືກເຄາະຮົ້າຍ ກູ່ຽວກັບການຄົ້າມະນຸດ ແລະ ປັບປຸງຄວາມສາມາດໃນການປົກປົ້ອງຕົນເອງ, ປັບປຸງອາຊບ ແລະ ທັກສະຊວິດ. ສນຮັບຕົ້ອນຂອງລັດທຸກແຫູ່ງ
ແມູ່ນດໍາເນນພາຍໃຕົ້ແນວທາງຊົ້ນໍາ ຂອງ ກະຊວງສະຫວັດດການ, ເຊິູ່ງໄດົ້ກາໍ ນົດ ກົນໄກການຮັບເອົາຜົ້ຖືກເຄາະຮົ້າຍ ແລະ ການຊູ່ວຍເຫືອ ໃນລະຫວູ່າງທພ
ູ່ ັກເຊົາຢໃູ່ ນສນ.
ສະຫະພັນແມູ່ຍິງຈນລະດັບທົ້ອງຖິູ່ນພົ້ອມທັງອົງການຈັດຕັົ້ງທູ່ບໍູ່ສັງກັດລັດ ແລະ ອົງການຈັດຕັົ້ງທູ່ຢູ່ລະດັບພືົ້ນຖານຊຸມຊົນ ອາດຈະສະໜອງການຊູ່ວຍເຫືອເພມ
ູ່ ເຕມດົ້ານການ
ພັກເຊົາ, ອາຫານ, ການອົບຮົມທັກສະ ແລະ ການດໍາລົງຊວິດ, ການຊູ່ວຍເຫືອດົ້ານການແພດ ແລະ ຈິດຕະວິທະຍາ ຫື ການເຂົົ້າເຖິງເງືູ່ອນໄຂດົ້ານການເງິນຈຸລະພາກ ໃຫົ້ແກູ່ຜົ້
ຖືກເຄາະຮົ້າຍ, ບາງອົງການກໍູ່ ໃຫົ້ການຕິດຕາມຊູ່ວຍເຫືອຕືູ່ມອກ ຫົກເດືອນພາຍຫງັ ທູ່ຜົ້ໄດົ້ຮັບປະໂຫຍດໄດົ້ຜູ່ານໂຄງການສນພັກເຊົາ.
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ຢູ່ ລາວ, ກົນໄກຂອງການສົູ່ງກັບຄືນພມລໍາເນົາ ແລະ ການ(ກັບຄືນ)ເຂົົ້າສູ່ສັງຄົມ ສູ່ວນຫາຍແມູ່ນສຸມໃສູ່ກໍລະນລະຫວູ່າງປະເທດ ກັບ ໄທ. ສໍາລັບຜົ້ຖືກເຄາະຮົ້າຍທູ່ມຈໍານວນ
ໜົ້ອຍດຽວ ທູ່ຖືກສົູ່ງກັບຈາກບູ່ອນອືູ່ນ, ຂັນ
ົ້ ຕອນ ແມູ່ນສືບຕໍູ່ປະຕິບັດຕາມ ວິທການທູ່ເປັນວຽກເພມ
ູ່ ຂອງທາງການທດ, ໂດຍທູ່ຜົ້ຖືກສົູ່ງກັບຈະຖືກສົູ່ງໄປຊຸມຊົນຂອງພວກເຂົາ
ຫັງຈາກທູ່ກັບມາເຖິງປະເທດ. ເຖິງຢູ່າງໃດກໍູ່ຕາມ, ບົນພືົ້ນຖານບົດບັນທຶກຄວາມເຂົົ້າໃຈຂອງສອງຝູ່າຍ, ຜທ
ົ້ ູ່ຖືກສົູ່ງກັບຈາກໄທຈະຖືກຮັບເຂົາົ້ ສນພັກເຊົາຊົູ່ວຄາວ ຢວ
ູ່ ຽງຈັນ,
ເຊິູ່ງເປັນສນທຮ
ູ່ ູ່ວມກັນສົ້າງຂຶົ້ນໂດຍ ກະຊວງແຮງງານແລະສະຫວັດດການສັງຄົມ (ຮສສ) ແລະ IOM. ພາຍໃນໄລຍະໜຶູ່ງອາທິດ, ຕໍາຫວດຈະສໍາພາດກູ່ຽວກັບປະສົບການຖືກ
ຄົ້າມະນຸດຂອງພວກເຂົາ, ອົງການຈັດຕັົ້ງທູ່ກູ່ຽວຂອງ (AFESIP, ບົ້ານຈຸດສຸມສາກົນ ແລະ ສຸພານິມິດ) ຈະສະເໜ ກູ່ຽວກັບການຊູ່ວຍເຫືອ ການ(ກັບຄືນ)ເຂົົ້າສູ່ສັງຄົມ, ທູ່ານໝໍ
ຈະກວດສຸຂະພາບ ແລະ ສະໜອງການປິນ
ູ່ ປົວ ຖົ້າຈໍາເປັນ. ຫັງຈາກນັົ້ນ ກະຊວງ ຮສສ, IOM ຫື ອົງການສຸພານິມິດ ຈະອໍານວຍຄວາມສະດວກໃນການສົູ່ງຜົ້ຖືກເຄາະຮົ້າຍຄືນ
ສູ່ຄອບຄົວຂອງພວກເຂົາ, ຫັງຈາກນັົ້ນອົງການຈັດຕັົ້ງທູ່ກູ່ຽວຂົ້ອງ ຈະປະເມນຄອບຄົວ ແລະ ຄວາມຕົ້ອງການ ເພືູ່ອຮູ່ວມກັນວາງແຜນການຊູ່ວຍເຫືອທູ່ພຽງພໍໃຫົ້ ການ(ກັບຄືນ)
ເຂົົ້າສູ່ສັງຄົມ. ໂດຍຂຶົ້ນກັບໜູ່ວຍງານ, ການຊູ່ວຍເຫືອດັູ່ງກູ່າວອາດຈະລວມເຖິງການພັກເຊົາຢໃູ່ ນ ໜຶູ່ງໃນສສ
ູ່ ນພັກເຊົາໃນທົວ
ູ່ ປະເທດ, ການສະໜອງສະພາບແວດລົ້ອມທູ່ມ
ຄວາມປອດໄພ ທູ່ມການອົບຮົມວິຊາຊບ ແລະ ການຊູ່ວຍເຫືອດົ້ານຈິດໃຈ ແລະ ສັງຄົມ. ໃນກໍລະນອືູ່ນ, ການຊູ່ວຍເຫືອໃນລັກສະນະຄົ້າຍຄືກັນ ໄດົ້ສະໜອງໃຫົ້ ຜົ້ຖືກເຄາະຮົ້າຍ
ຈາກການຄົ້າມະນຸດຢູ່ໃນຊຸມຊົນຂອງພວກເຂົາໂດຍບໍູ່ໄດົ້ເຂົົ້າສນພັກເຊົາ. ການ(ກັບຄືນ)ເຂົົ້າສູ່ສັງຄົມ ແມູ່ນສິົ້ນສຸດລົງ ດົ້ວຍການສືບຕໍູ່ຕິດຕາມ ຊວິດການເປັນຢູ່ຂອງຜົ້ຖືກ
ເຄາະຮົ້າຍ ຢບ
ູ່ າົ້ ນຂອງພວກເຂົາໃນໄລຍະ ໜຶູ່ງ ຫາ ສາມປ. ຂັົ້ນຕອນຂົ້າງເທິງກໍູ່ຍັງໃຊົ້ກັບກໍລະນການຄົ້າມະນຸດພາຍໃນປະເທດ, ເຊິູ່ງປະຕິບດ
ັ ໂດຍສະຫະພັນແມູ່ຍິງລາວ ແລະ
AFESIP. ທັງສອງສະຖາບັນ ບໍລິຫານໂຄງການສນຕົ້ອນຮັບ ຜົ້ຖືກເຄາະຮົ້າຍພາຍໃນປະເທດ ທໃູ່ ຫົ້ການຊູ່ວຍເຫືອທຄ
ູ່ ົ້າຍຄືການຊູ່ວຍເຫືອຂົ້າງເທິງ. ໃນຂະນະທູ່ ຜົ້ຊາຍ
ສາມາດຖືກໄຈົ້ແຍກວູ່າ ເປັນຜົ້ຖືກເຄາະຮົ້າຍພາຍໃຕົ້ກົດໝາຍອາຍາ, ແຕູ່ວາູ່ ການຊູ່ວຍເຫືອທັງໝົດທູ່ມ ແມູ່ນບໍລິການສະເພາະແມູ່ຍິງ ແລະ ເດັກນົ້ອຍ.

ຢູ່ ມຽນມາ, ມຫາຍວິທການສົູ່ງກັບຄືນພມລໍາເນົາ ລະຫວູ່າງລັດຖະບານ ທູ່ອາໍ ນວຍຄວາມສະດວກໃຫົ້ແກູ່ການສົູ່ງຜົ້ຖືກເຄາະຮົ້າຍກັບຄືນຈາກປະເທດອືູ່ນ, ໂດຍສະເພາະແມູ່ນ
ຈາກ ຈນ ແລະ ໄທ. ຜົ້ຖືກເຄາະຮົ້າຍທຸກເພດໄວ ມສິດໄດົ້ຮັບການປົກປົ້ອງ ແລະ ການຊູ່ວຍເຫືອພາຍໃຕົ້ກົດໝາຍຕົ້ານການຄົ້າມະນຸດ. ເຖິງຢູ່າງໃດກໍູ່ຕາມ, ໃນພາກປະຕິບັດ
ຕົວຈິງ ການຊູ່ວຍເຫືອແມູ່ຍິງ ແລະ ເດັກນົ້ອຍ ແມູ່ນຄົບຖົ້ວນກວູ່າການຊູ່ວຍເຫືອຜົ້ຊາຍ. ຫັງຈາກກັບມາເຖິງປະເທດ, ຜົ້ຖືກເຄາະຮົ້າຍຈະຖືກຮັບເຂົາົ້ ໜຶູ່ງໃນຫົ້າສນພັກເຊົາ/ຮັບ
ຕົ້ອນ ໃນທົູ່ວປະເທດ ທູ່ບໍລິຫານໂດຍ ກົມສັງຄົມສົງເຄາະ, ເຊິູ່ງອະນຸຍາດໃຫົ້ຜົ້ຖືກເຄາະຮົ້າຍພັກເຊົາໄລຍະສັົ້ນ ກູ່ອນທູ່ຈະກັບຄືນສູ່ຊຸມຊົນຂອງພວກເຂົາ. ການຝຶກອົບຮົມວິຊາ
ຊບ, ການຊູ່ວຍເຫືອດູ່ວນດົ້ານການແພດ ແລະ ການໃຫົ້ຄໍາປຶກສາຂັົ້ນພືົ້ນຖານ ແມູ່ນໜຶູ່ງໃນການຊູ່ວຍເຫືອຫາຍດົ້ານທູ່ສະໜອງໃຫົ້ໃນໄລຍະດັູ່ງກູ່າວ. ໃນກໍລະນພິເສດ, ຜົ້ຖືກ
ເຄາະຮົ້າຍທເູ່ ປັນເດັກ ທມ
ູ່ ຜົນການປະເມນຄອບຄົວບໍູ່ດ ອາດຈະອະນຸຍາດໃຫົ້ພັກເຊົາເພືູ່ອໃຫົ້ການຊູ່ວຍເຫືອໄລຍະຍາວ. ກອງປະຊຸມກູ່ຽວກັບການດໍາເນນການສົູ່ງກັບ ແລະ
ການກັບຄືນເຂົາົ້ ສູ່ສັງຄົມ ທູ່ເປັນປະທານໂດຍ ກົມສັງຄົມສົງເຄາະ ແລະ ມຫາຍໜູ່ວຍງານຕົ້ານການຄົ້າມະນຸດຂອງລັດ ແລະ ບໍູ່ສັງກັດລັດເຂົົ້າຮູ່ວມ ຈະຈັດຂຶົ້ນທັນທພາຍຫັງທູ່ຜົ້
ຖືກເຄາະຮົ້າຍເດນທາງມາເຖິງ ເພືູ່ອດໍາເນນການປະສານງານກັບທຸກອົງການທູ່ໃຫົ້ການຊູ່ວຍເຫືອ ໃນການກະກຽມການ(ກັບຄືນ)ເຂົົ້າສູ່ສັງຄົມທມ
ູ່ ປະສິດທິພາບ. ໄດົ້ແບູ່ງຄວາມ
ຮັບຜິດຊອບໃຫົ້ແກູ່ໜູ່ວຍງານທູ່ແທດເໝາະ ທູ່ລວມມການຕິດຕາມ/ປະເມນຄອບຄົວໂດຍທັນທ, ການອອກເອກະສານຮັບຮອງສັນຊາດ, ການສໍາພາດການບັງຄັບໃຊົ້ກດ
ົ ໝາຍ,
ມສູ່ວນຮູ່ວມໃນຂັົ້ນຕອນທາງກົດໝາຍ, ການຂົນສົູ່ງ ແລະ ໄດົ້ແບູ່ງໜົ້າທຮ
ູ່ ັບຜິດຊອບ ສໍາລັບການຊູ່ວຍເຫືອການ(ກັບຄືນ)ເຂົົ້າສູ່ສັງຄົມ. ກົມສັງຄົມສົງເຄາະ, ອົງການສຸພານິມິດ
ແລະ ອົງການຊູ່ວຍເຫືອເດັກ ແມູ່ນໜູ່ວຍງານຫັກທູ່ສະໜອງການຊູ່ວຍເຫືອການ(ກັບຄືນ)ເຂົົ້າສູ່ສັງຄົມໄລຍະຍາວ ຢູ່ ມຽນມາ. ຖົ້າວູ່າຜົ້ຖືກເຄາະຮົ້າຍກັ ບຄືນໄປເຂດເຮັດວຽກ
ຂອງອົງການສຸພານິມິດ ແລະ ອົງການຊູ່ວຍເຫືອເດັກ ກໍູ່ຈະມການຊູ່ວຍເຫືອການ(ກັບຄືນ)ເຂົົ້າສູ່ສັງຄົມທຄ
ູ່ ົບຖົ້ວນ ເຊິູ່ງປະກອບດົ້ວຍ ການປະເມນຄວາມຕົ້ອງການ, ການຝຶກ
ອົບຮົມວິຊາຊບ, ການຊູ່ວຍເຫືອດົ້ານວັດຖຸແລະການສົ້າງລາຍໄດົ້, ການຊູ່ວຍເຫືອດົ້ານຈິດໃຈ ແລະ ສັງຄົມ ແລະ ພົ້ອມທັງການຕິດຕາມ ແລະ ສະໜັບສະໜນໄລຍະ ໜຶູ່ງຫາ
ສອງປ. ຢູ່ເຂດຫູ່າງໄກສອກຫກ ແລະ ເຂດທູ່ເຂົົ້າເຖິງໄດົ້ຍາກຂອງ ມຽນມາ, ກົມສັງຄົມສົງເຄາະ ໂດຍການຊູ່ວຍເຫືອ ຂອງອົງການ UNICEF ໄດົ້ຮູ່ວມກັນສະເໜ ການ
ຊູ່ວຍເຫືອບາງສູ່ວນໃນການ(ກັບຄືນ)ເຂົາົ້ ສູ່ສັງຄົມ, ເຊິູ່ງປະກອບດົ້ວຍ ການຊູ່ວຍເຫືອເປັນເງິນສົດ, ວັດຖຸ, ແລະ ການຕິດຕາມໄລຍະສັົ້ນກວູ່າ. ນອກຈາກນັົ້ນ, IOM ຍັງສະເໜ
ການຊູ່ວຍເຫືອເງິນສົດບົນພືົ້ນຖານການປິດຊູ່ອງຫວູ່າງ ໃຫົ້ແກູ່ການຊູ່ວຍເຫືອການ(ກັບຄືນ)ເຂົົ້າສູ່ສັງຄົມ ຂອງຜົ້ຖືກເຄາະຮົ້າຍຜົ້ຊາຍ ແລະ ແມູ່ຍິງ ທູ່ ກັບມາແຕູ່ຕູ່າງປະເທດ.
ສໍາລັບການຄົ້າມະນຸດພາຍໃນປະເທດ, ຜົ້ຖືກເຄາະຮົ້າຍສູ່ວນຫາຍຖືກໄຈົ້ແຍກໂດຍໜູ່ວຍງານບັງຄັບໃຊົ້ກົດໝາຍ. ເຖິງຢູ່າງໃດກໍູ່ຕາມ, ການຊູ່ວຍເຫືອໃນການ(ກັບຄືນ)ເຂົົ້າສູ່
ສັງຄົມສໍາລັບພວກເຂົາມໜົ້ອຍ. ເຊັູ່ນດຽວກັນ, ຜົ້ຖືກເຄາະຮົ້າຍທູ່ກັບຄືນດົ້ວຍຕົນເອງ ໄດົ້ຮັບການຊູ່ວຍເຫືອພຽງໜົ້ອຍດຽວ. ຖົ້າພວກເຂົາລາຍງານປະສົບການ ການຖືກຂດຮດ
ຂອງພວກເຂົາ ຕໍູ່ສນ ຫື ໜູ່ວຍງານບັງຄັຍໃຊົ້ກົດໝາຍ, ພວກເຂົາອາດຈະໄດົ້ຮັບການຊູ່ວຍເຫືອຂະໜາດນົ້ອຍເປັນເງິນສົດ ຫື ເຄືູ່ອງຊູ່ວຍເຫອ
ື ທູ່ສະໜອງໃຫົ້ໂດຍກົມສັງຄົມ
ສົງເຄາະ ໂດຍການສະໜັບສະໜນຈາກ ອົງການ UNICEF, ແຕູ່ວູ່າ ຜົ້ຖືກເຄາະຮົ້າຍທູ່ຢູ່ໃນສະພາບດັູ່ງກູ່າວນັົ້ນ ບໍູ່ສາມາດເຂົາົ້ ເຖິງການບໍລິການທູ່ຄົບຖົ້ວນໄດົ້.

4

ກົມພັດທະນາສັງຄົມ ແລະ ສະຫວັດດການ ຂອງໄທ ປະສານງານກັບຕໍາຫວດ, ອົງການສາກົນ ເພືູ່ອການຍົ້າຍຖນ
ູ່ ຖານ (IOM), ແລະ ອົງການຈັດຕັົ້ງທູ່ບໍູ່ສັງກັດລັດຂອງທົ້ອງຖິູ່ນ
ເພືູ່ອຮັບຕົ້ອນຄົນໄທທູ່ຖືກເຄາະຮົ້າຍ ໃນເວລາທູ່ກັບມາເຖິງປະເທດ ຢູ່ທູ່ສະໜາມບິນບາງກອກ. ຕໍູ່ຈາກນັົ້ນ, ໄດົ້ມການສໍາພາດ ຜົ້ຖືກສົູ່ງກັບແຕູ່ລະຄົ ນ ກູ່ຽວກັບປະສົບການ
ການຖືກຂດຮດຂອງພວກເຂົາ, ແລະ ເພືອ
ູ່ ລະບຸວູ່າການຊູ່ວຍເຫືອຂັົ້ນຕົົ້ນແບບໃດ ມຄວາມເໝາະສົມທູ່ສຸດໃນຂັົ້ນຕອນນົ້. ໄດົ້ສະໜອງການພັກເຊົາຊົູ່ວຄາວ ຢູ່ສນຊູ່ວຍເຫືອ
ຂອງລັດຖະບານ ໂດຍມການປົກປົ້ອງ ຈົນກວູ່າການປະສານງານທູ່ຈໍາເປັນທັງໝົດ ໃນລະດັບປະເທດຈະສິົ້ນສຸດລົງ ແລະ ຜຖ
ົ້ ືກເຄາະຮົ້າ ຍຖືກສົູ່ງກັບບົ້ານ. ຫັງຈາກນັນ
ົ້ ສໍານັກ
ງານຕົ້ານການຄົ້າແມູ່ຍິງ ແລະ ເດັກນົ້ອຍ ຈະເຮັດວຽກຮູ່ວມກັບໜູ່ວຍງານຂອງລັດ, ພາກເອກະຊົນ ແລະ ອົງການຈັດຕັົ້ງທູ່ບສ
ໍູ່ ັງກັດລັດ ຂັົ້ນແຂວງ ເພືູ່ອຊູ່ວຍເຫືອ ຜຖ
ົ້ ກ
ື ສົູ່ງກັບ
ທາງດົ້ານສັງຄົມ ແລະ ເສດຖະກິດ ໃນການ(ກັບຄືນ)ເຂົົ້າສູ່ສັງຄົມ. ສິູ່ງດັູ່ງກູ່າວ ປະກອບດົ້ວຍ ຂັົ້ນຕອນການປະເມນຄວາມຕົ້ອງການ ໂດຍການມສູ່ວນຮູ່ວມຂອງຜົ້ຖືກເຄາະ
ຮົ້າຍ ແລະ ຄອບຄົວຂອງພວກເຂົາ, ແລະ ການພິຈາລະນາ ສະພາບເສດຖະກດໂດຍລວມໃນຊຸມຊົນ. ຫັງຈາກນັົ້ນ ຜົ້ຖືກສົູ່ງກັບເຂົົ້າຮູ່ວມໂຄງການໄລຍະຍາວຂອງສນຮັບຕົ້ອນ
ຢູ່ ໜຶູ່ງ ໃນເກົາົ້ ສນ ໃນທົູ່ວປະເທດ (ສູ່ສນສໍາລັບແມູ່ຍິງ, ສູ່ສນສໍາລັບຜົ້ຊາຍ ແລະ ໜຶູ່ງສນສໍາລັບເດັກນົ້ອຍຜົ້ຊາຍ) ສໍາລັບໄລຍະສອງ ຫາ ສາມເດືອນ, ເຊິູ່ງມຈຸດປະສົູ່ງ ເພືູ່ອສະ
ໜອງການຊູ່ວຍເຫືອດົ້ານຈິດໃຈ ແລະ ການຝຶກອົບຮົມທັກສະ. ຕາມປົກກະຕິການຝຶກອົບຮົມປະກອບດົ້ວຍ ຫັກສດການປຸງແຕູ່ງອາຫານ ແລະ ເສມສວຍ ສໍາລັບແມູ່ຍິງ, ຫັກສດ
ຊູ່າງກົນຈັກ ແລະ ຊູ່າງເຕັກນິກ ສໍາລັບຜຊ
ົ້ າຍ. ອກທາງເລືອກໜຶູ່ງ, ພວກເຂົາສາມາດເລືອກເອົາ ກົນໄກການຊູ່ວຍເຫືອທູ່ບໍູ່ຕອ
ົ້ ງພັກເຊົາຢູ່ໃນສນ, ເຊິູ່ງກົນໄກດັູ່ງກູ່າວສະໜອງ
ການຝຶກອົບຮົມທູ່ຄົ້າຍຄືກັນ, ແຕູ່ວາູ່ ການຝຶກອົບຮົມບໍູ່ໄດົ້ຈັດຂຶົ້ນຢໃູ່ ນສນ. ຫັງຈາກສໍາເລັດຫັກສດແລົ້ວ, ສໍານັກງານຕົ້ານການຄົ້າແມູ່ຍິງ ແລະ ເດັກນົ້ອຍ ແລະ ໜູ່ວຍງານລັດ
ຂັົ້ນແຂວງ ຈະປະສານງານກັບຄູ່ຮູ່ວມງານຂັົ້ນເມືອງ ແລະ ຂັົ້ນບົ້ານ ເພືູ່ອຕິດຕາມ ຜົນສໍາເລັດຂອງ ການ(ກັບຄືນ)ເຂົາົ້ ສູ່ສັງຄົມ ແລະ ເພືູ່ອສະໜອງການແນະນໍາ ແລະ ການ
ຊູ່ວຍເຫືອເພູ່ມເຕມ. ໄລຍະຂອງການຕິດຕາມ ແລະ ປະເມນດັູ່ງກູ່າວ ປົກກະຕິແມູ່ນ ສາມເດືອນ ຫາ ໜຶູ່ງປ. ສໍາລັບຜົ້ຖືກເຄາະຮົ້າຍທູ່ກັບຄືນດົ້ວຍຕົນເອງຢູ່ໄທ ປົກກະຕິແລົ້ວ ຄູ່
ຮູ່ວມງານທເູ່ ປັນອົງການຈັດຕັົ້ງທູ່ບໍູ່ສັງກັດລັດ ຢູ່ປະເທດປາຍທາງ ຈະແຈົ້ງໃຫົ້ກົມພັດທະນາສັງຄົມ ແລະ ສະຫວັດດການ ຮກ
ົ້ ູ່ຽວກັບການສົູ່ງກັບ, ຫັງຈາກນັົ້ນ ພະນັກງານກົມ
ພັດທະນາສັງຄົມ ແລະ ສະຫວັດດການ ຮູ່ວມກັບຕໍາຫວດ ດໍາເນນຂັົ້ນຕອນການໄຈົ້ແຍກຜົ້ຖືກເຄາະຮົ້າຍ ຢຫ
ູ່ ົ້ອງການກວດຄົນເຂົົ້າເມືອງ. ຖົ້າວູ່າ ຜົ້ທູ່ກັບຄືນດົ້ວຍຕົນເອງ ຖືກ
ໄຈົ້ແຍກວູ່າເປັນຜົ້ຖືກເຄາະຮົ້າຍ, ພວກເຂົາຈະມສິດໄດົ້ຮັບການປົກປົ້ອງ. ກູ່ຽວກັບການ ສົູ່ງຄືນພມລໍາເນົາ ແລະ ການກັບຄືນເຂົົ້າສູ່ສັງຄົມຂອງຄົນຕູ່າງດົ້າວທູ່ຖືກເຄາະຮົ້າຍ
ຈາກການຄົ້າມະນຸດ, ໄທ ສຸມໃສູ່ການຮູ່ວມມືກັບສາກົນ ສໍາລັບການສົູ່ງຄືນພມລໍາເນົາທູ່ປອດໄພ ໂດຍຜູ່ານ ກົນໄກລະຫວູ່າງລັດຖະບານ ທູ່ມມາດຖານຂັົ້ນຕອນການດໍາເນນ
ງານ ທູ່ປະຕິບັດຕາມວິທການທູ່ຖືເອົາຜົ້ຖກ
ື ເຄາະຮົ້າຍເປັນສໍາຄັນ ເພືູ່ອແນໃສູ່ປົກປົ້ອງສິດ ແລະ ຜົນປະໂຫຍດສງສຸດຂອງຜົ້ຖືກເຄາະຮົ້າຍ.
ຢູ່ຫວຽດນາມ, ກະຊວງແຮງງານ ສະຫວັດດການຄົນພິການແລະສັງຄົມ ມໜົ້າທຮ
ູ່ ັບຜິດຊອບລວມ ກູ່ຽວກັບການປົກປົ້ອງ ແລະ ການ(ກັບຄືນ)ເຂົົ້າສູ່ສັງຄົມຂອງຜົ້ຖືກເຄາະຮົ້າຍ
ຈາກການຄົ້າມະນຸດ. ກົດໝາຍຕົ້ານການຄົ້າມະນຸດແຫູ່ງຊາດສະບັບໃໝູ່ ຮັບຮົ້ຜົ້ຖກ
ື ເຄາະຮົ້າຍ ຜົ້ຊາຍ ແລະ ແມູ່ຍິງ, ເຖິງແນວໃດກໍູ່ຕາມ ຜຊ
ົ້ າຍສູ່ວນຫາຍ ບໍູ່ໄດົ້ຮັບການ
ຊູ່ວຍເຫືອ ຍົ້ອນວູ່າຂາດໂຄງການສະເພາະ ແລະ ທູ່ແທດເໝາະ ລວມທັງບໍູ່ມສນສໍາລັບຜົ້ຊາຍ. ຜົ້ຖືກເຄາະຮົ້າຍຄົນຫວຽດນາມ ທູ່ຖືກໄຈົ້ແຍກ ຢູ່ປະເທດໃກົ້ຄຽງເຊັູ່ນ ກໍາປເຈຍ,
ສປປ ລາວ ແລະ ຈນ ຈະຖືກສົູ່ງກັບຢູ່າງເປັນທາງການໂດຍຜູ່ານດູ່ານ. ສໍາລັບຜົ້ຖືກສົູ່ງກັບ ຈາກປະເທດທູ່ຢູ່ໄກ, ໂດຍສະເພາະແມູ່ນ ໄທ ແລະ ມາເລເຊຍ, ຄະນະທາງການທດ
ຂອງປະເທດ ຈະອໍານວຍຄວາມສະດວກໃນການກັບຄືນບົ້ານດົ້ວຍການຊູ່ວຍເຫືອຈາກ IOM ແລະ ອົງການຈັດຕັົ້ງທູ່ບໍູ່ສັງກັດລັດທກູ່ຽວຂົ້ອງ. ໃນບາງເຂດ ການກັບຄືນອາດຈະ
ຕົ້ອງການ ການຊູ່ວຍເຫືອ ຈາກໜູ່ວຍປົ້ອງກັນຊາຍແດນ ຫື ການຮັບຕົ້ອນໄລຍະສັົ້ນ, ເຊິູ່ງດໍາເນນການໂດຍ ກອງບັນຊາການປົ້ອງກັນຊາຍແດນ ແລະ ກະຊວງແຮງງານ
ສະຫວັດດການຄົນພິການແລະສັງຄົມ ຕາມລໍາດັບ. ສໍາລັບການຮັບຕົ້ອນໄລຍະສັົ້ນ ແມູ່ນມສນໃນລັກສະນະດັູ່ງກູ່າວສາມແຫູ່ງໃນທົູ່ວປະເທດ, ສອງແຫູ່ງຢູ່ພາກເໜືອ ສໍາລັບຜົ້
ຖືກສົູ່ງກັບຈາກ ຈນ ແລະ ໜຶູ່ງແຫູ່ງຢູ່ພາກໃຕົ້ ສໍາລັບການສົູ່ງກັບຈາກ ກໍາປເຈຍ, ເຊິງູ່ ສະໜອງບູ່ອນພັກເຊົາ, ສິູ່ງຈໍາເປັນພືນ
ົ້ ຖານ, ການດແລສຸຂະພາບ ແລະ ການໃຫົ້ຄາໍ ປຶກສາ
ຂັົ້ນຕົົ້ນ ໃນໄລຍະເວລາສງສຸດ 15 ວັນ. ຫັງຈາກນັົ້ນ ຜົ້ຖືກເຄາະຮົ້າຍ ສາມາດຊອກຫາການຊູ່ວຍເຫືອຕືມ
ູ່ ຈາກ ໜຶູ່ງ ໃນ ຫົ້າສນ ທູ່ໃຫົ້ຄວາມສະດວກໄລຍະຍາວ, ເຊິູ່ງບໍລິຫານ
ໂດຍ ໜູ່ວຍງານທົ້ອງຖິູ່ນຂອງລັດຖະບານຫວຽດນາມ ດົ້ວຍການສະໜັບສະໜນດົ້ານວິຊາການ ແລະ ການເງິນ ຈາກອົງການຈັດຕັົ້ງສາກົນທູ່ບໍູ່ສັງກັດລັດ. ບັນດາສະຖາບັນ
ດັູ່ງກູ່າວເຫາົູ່ ນົ້ ມໜົ້າທຫ
ູ່ າຍກວູ່າສນຮັບຕົ້ອນທູ່ກູ່າວຂົ້າງເທິງ, ແຕູ່ວາູ່ ມັນສົ້າງຄວາມສົນໃຈໃຫົ້ແກູ່ຜົ້ຖືກເຄາະຮົ້າຍທມ
ູ່ ພູ່ນົ້ອງຢູ່ຂອບເຂດໃກົ້ຄຽງ. ການບໍລິການກວມເອົາ ການ
ສຶກສາໃນຫກ
ັ ສດ, ການຝຶກອົບຮົມວິຊາຊບ, ການຊູ່ວຍເຫອ
ື ດົ້ານກົດໝາຍ, ການດແລສຸຂະພາບ ແລະ ການໃຫົ້ຄາໍ ປຶກສາ, ເຊິູ່ງຂຶົ້ນກັບຜົນຂອງການປະເມນຄວາມຕົ້ອງການ
ແລະ ການຕັດສິນໃຈຂອງຜົ້ໄດົ້ຮັບປະໂຫຍດ ແລະ ຄອບຄົວຂອງພວກເຂົາ. ການພັກເຊົາແມູ່ນບໍູ່ມການກໍານົດໄລຍະເວລາໄວົ້ລູ່ວງໜົ້າ ແລະ ຜົ້ຖືກເຄາະຮົ້າຍສາມາດອາໃສຢູ່
ຈົນຮອດສອງປ, ຫັງຈາກນັົ້ນຈະສະໜອງການຕິດຕາມຊູ່ວຍເຫືອ ແຕູ່ລະຄົນໂດຍບໍູ່ມຂັົ້ນຕອນທູ່ເປັນມາດຖານ. ຜົ້ຖືກເຄາະຮົ້າຍຍັງສາມາດເລືອກເອົາການຊູ່ວຍເຫອ
ື ທູ່ບໍູ່ຕົ້ອງ
ພັກເຊົາຢໃູ່ ນສນ ໂດຍຜູ່ານຫົ້ອງການແຮງງານສະຫວັດດການຄົນພິການແລະສັງຄົມ ຂັົ້ນທົ້ອງຖິູ່ນ ສໍາລັບໄລຍະເວລາ ຫົກເດືອນ, ເຊູ່ັນ ການຝຶກອົບຮົມວິຊາຊບ, ການຊູ່ວຍເຫືອ
ຊອກບູ່ອນເຮັດວຽກ ແລະ ກົ້ຢມ
ື ເງິນ. ນອກຈາກນັົ້ນ, ກົດໝາຍຕົ້ານການຄົ້າມະນຸດສະບັບໃໝູ່ ຍັງອະນຸຍາດໃຫົ້ ຜົ້ຖືກເຄາະຮົ້າຍທູ່ກັບຄືນດົ້ວຍຕົນເອງຫາຍຄົນ ລາຍງານການ
ຖືກຂດຮດຂອງຕົນຕໍູ່ໜູ່ວຍງານຂອງລັດຖະບານ ເພືູ່ອຮັບເອົາສະຖານະພາບການເປັນຜົ້ຖືກເຄາະຮົ້າຍຢູ່າງເປັນທາງການ ແລະ ໄດົ້ຮັບສິດຮັບການຊູ່ວຍເຫືອ. ເຖິງຢູ່າງໃດກໍູ່
ຕາມ ຂັົ້ນຕອນດັູ່ງກູ່າວນົ້ບໍູ່ສາມາດໃຫົ້ຫກ
ັ ຖານພຽງພໍສາໍ ລັບການໄຈົ້ແຍກ ຢູ່ສະເໝ, ເຊິູ່ງເຮັດໃຫົ້ຜທ
ົ້ ູ່ບໍູ່ໄດົ້ຮັບສິດມພຽງທາງເລືອກດຽວ ຄືການຊອກຫາການຊູ່ວຍເຫອ
ື ຢູ່ສນ
ໃຫົ້ການຊູ່ວຍເຫືອໄລຍະຍາວທູ່ເຮັດໜົ້າທຫ
ູ່ າຍດົ້ານ.
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ການຊູ່ວຍເຫືອດົ້ານເສດຖະກິດໃນການ(ກັບ
ຄືນ)ເຂົົ້າສສັງຄົມ ຢູ່ ມຽນມາ, 2011.
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ບັນຫາສໍາຄັນຂອງ ການ(ກັບຄືນ)ເຂົົ້າສູ່ສັງຄົມ ທລ
ູ່ ະບຸໂດຍຜໃົ້ ຫົ້ການ
ຊູ່ວຍເຫືອຜຖ
ົ້ ືກເຄາະຮົ້າຍ
ບັນຫາທ 1. ຜົ້ຖືກເຄາະຮົ້າຍບໍູ່ຖືກໄຈົ້ແຍກ
ຜົ້ຖືກເຄາະຮົ້າຍຈາກການຄົ້າມະນຸດສາມາດຕົກຢູ່ໃນໜຶູ່ງ ໃນຈໍານວນສອງກໍລະນ ຖືກໄຈົ້ແຍກ ແລະ ບໍູ່ຖືກໄຈົ້ແຍກ. ຜົ້ຖືກເຄາະຮົ້າຍທູ່ຖືກໄຈົ້ແຍກ ແມູ່ນຜົ້ທູ່ໄດົ້ຮັບສະ
ຖານະພາບເປັນຜົ້ຖືກເຄາະຮົ້າຍຈາກການຄົ້າມະນຸດ ຈາກເຈົົ້າໜົ້າທູ່ ທູ່ກູ່ຽວຂົ້ອງ ທູ່ມ
ສິດອໍານາດ

ແລະ

ການຊູ່ວຍເຫືອທັງໝົດທູ່ກູ່ຽວຂົ້ອງກັບການປົກປົ້ອງຜົ້ຖືກເຄາະ

ຮົ້າຍຈາກການຄົ້າມະນຸດ. ຜົ້ຖືກເຄາະຮົ້າຍທູ່ບໍູ່ຖືກໄຈົ້ແຍກ - ເຊິູ່ງອາດຈະເປັນສູ່ວນ
ຫາຍຂອງຜົ້ຖືກເຄາະຮົ້າຍທົູ່ວໂລກ

-

ອາດຈະຢູ່ໃນສະພາບແວດລົ້ອມທູ່ມອັນຕະ

ລາຍ ຫື ອາດຈະອອກຈາກສະພາບແວດລົ້ອມທູ່ມອັນຕະລາຍ, ແຕູ່ວູ່າບໍູ່ໄດົ້ຖືກໄຈົ້
ແຍກວູ່າເປັນບຸກຄົນທູ່ມສິດພິເສດ ທູ່ຕົ້ອງໄດົ້ຮັບການປົກປົ້ອງ ແລະ ການຊູ່ວຍເຫືອ
ໃນຖານະທູ່ເປັນຜົ້ຖືກເຄາະຮົ້າຍຂອງອາດສະຍາກໍາ.
ແຍກ,

ຜົ້ຖືກເຄາະຮົ້າຍ

ໂດຍສະເພາະຜົ້ທູ່ຖືກຄົ້າມະນຸດໄປຕູ່າງປະເທດ,

ທບ
ູ່ ໍູ່ຖືກໄຈົ້

ແມູ່ນມຄວາມສູ່ຽງພິເສດ

ຍົ້ອນວູ່າ ພວກເຂົາອາດຈະກາຍເປັນແຮງງານເຄືູ່ອນຍົ້າຍຜິດກົດໝາຍ ຫື ເປັນຜົ້ຂາຍ
ບໍລິການທາງເພດແບບສະໝັກໃຈ ແລະ ຕົກຢູ່ໃຕົ້ອໍານາດ ຂອງການເຮັດຜິດກົດ

ໜູ່ວຍງານຕົ້ານການຄົ້າມະນຸດ ຢູ່ກໍາປເຈຍ ອອກແບບ ບັດໄຈົ້ແຍກຜົ້ຖືກເຄາະຮົ້າຍ

ໝາຍ. ເຊັູ່ນດຽວກັນ, ຄວາມຕົ້ອງການ ການຊູ່ວຍເຫືອຂອງພວກເຂົາສູ່ວນຫາຍແມູ່ນ

ແບບໄວ ເພືູ່ອໃຫົ້ພະນັກງານແນວໜົ້າທູ່ເຮັດວຽກຕົວຈິງ ເຊິູ່ງເປັນຜົ້ທູ່ອາດຈະພົບ

ບໍູ່ຖືກຮັບຮົ້ ແລະ ບໍູ່ຖືກເອົາໃຈໃສູ່. ໃນລະຫວູ່າງກອງປະຊຸມພົບປະຜົ້ເຮັດວຽກຕົວຈິງ

ກັບຜົ້ທູ່ອາດຈະເປັນຜົ້ຖືກເຄາະຮົ້າຍ ໃຊົ້ໃນການໄຈົ້ແຍກ.

ກູ່ຽວກັບການ(ກັບຄືນ)ເຂົົ້າສູ່ສັງຄົມ, ໂດຍສະເພາະແມູ່ນປະເທດຕົົ້ນທາງ, ເຊັູ່ນ: ກໍາ
ປເຈຍ, ສປປ ລາວ ແລະ ມຽນມາ, ໄດົ້ຍົກໃຫົ້ເຫັນຄວາມຫຍຸົ້ງຍາກ ໃນການຕິດຕາມ

ທູ່ຖືກສົູ່ງກັບປະເທດ

ຫາ ‘ຜົ້ສນຫາຍ’ ທູ່ອາດຈະບໍູ່ໄດົ້ຖືກໄຈົ້ແຍກວູ່າເປັນຜົ້ຖືກເຄາະຮົ້າຍຈາກການຄົ້າມະ

ຫວຽດນາມ ຮັບຮົ້ວູ່າ ຢູ່ຫວຽດນາມ ສູ່ວນຫາຍມັກຈະເປັນ ຜົ້ຖືກເຄາະຮົ້າຍທູ່ ‘ກັບຄືນ

ນຸດ ຢູ່ຕູ່າງປະເທດ, ແລະ ສິູ່ງທົ້າທາຍໃນການໄຈົ້ແຍກຜົ້ຖືກເຄາະຮົ້າຍ ຢູ່ໃນບັນດາຜົ້

ດົ້ວຍຕົນເອງ’ ທູ່ມຂໍົ້ມນໜົ້ອຍກູ່ຽວກັບການ ເຂົົ້າເຖິງສິດ ແລະ ການຊູ່ວຍເຫືອ ທູ່ມ
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ແລະ

ຜົ້ທູ່ກັບຄືນດົ້ວຍຕົນເອງ.

ຜົ້ປະຕິບັດວຽກຕົວຈິງ

ຢູ່

ໃຫົ້ແກູ່ຜົ້ຖືກເຄາະຮົ້າຍ ທູ່ມຢູ່ໃນກົດໝາຍ ແລະ ແມູ່ນກະທັົ້ງ ອາດຈະບໍູ່ຮົ້ວູ່າພວກ

ໃນປະເທດ, ໂດຍລວມຊົ້ໃຫົ້ເຫັນວູ່າ ຂາດລະບົບ ໄຈົ້ແຍກຜົ້ຖືກເຄາະຮົ້າຍ, ເຊິູ່ງເປັນ

ເຂົາເອງເປັນຜົ້ຖືກເຄາະຮົ້າຍ.

ອຸປະສັກກດຂວາງການສະໜອງການຊູ່ວຍເຫືອໃຫົ້ແກູ່ຜົ້ຖືກເຄາະຮົ້າຍ

ທູ່ຕົ້ອງການ

ຄວາມ ຊູ່ວຍເຫືອໃຫົ້ໄດົ້ຫາຍຂຶົ້ນ. ການໄຈົ້ແຍກຜົ້ຖືກເຄາະຮົ້າຍ ຍັງມຄວາມທົ້າທາຍ
ຜົ້ເຮັດວຽກຕົວຈິງ ຢູ່ໃນປະເທດທູ່ ຖືວູ່າເປັນປະເທດປາຍທາງຢູ່ສະເໝ, ເຊັູ່ນ ໄທ, ຮັບ

ຕືູ່ມອກ ຍົ້ອນວູ່າຜົ້ຖືກເຄາະຮົ້າຍຫາຍຄົນບໍູ່ຮົ້ວູ່າ ການຄົ້າມະນຸດແມູ່ນຫຍັງ ຫື ບໍູ່ຮົ້ວູ່າ

ຮົ້ກູ່ຽວກັບສິູ່ງທົ້າທາຍ ທູ່ຄົ້າຍຄືກັນ ໃນການໄຈົ້ແຍກຜົ້ຖືກເຄາະຮົ້າຍຈາກການຄົ້າມະ

ພວກເຂົາຕົກຢູ່ໃນກໍລະນຂອງ ‘ຜົ້ຖືກເຄາະຮົ້າຍຈາກການຄົ້າມະນຸດ’ ທູ່ມສິດໄດົ້ຮັບ

ນຸດ ທູ່ມຄວາມຢົ້ານທູ່ຈະກົ້າວຂາອອກມາເພືູ່ອຂໍຄວາມຊູ່ວຍເຫືອ ຈາກເຈົົ້າໜົ້າທູ່ລັດ

ການປົກປົ້ອງ ແລະ ການຊູ່ວຍເຫືອ ຫືບໍູ່.

ຖະບານ, ຫື ບໍູ່ຮົ້ວູ່າຈະລາຍງານກໍລະນ ຫື ຂໍຄວາມຊູ່ວຍເຫືອແບບໃດ. ເກືອບທຸກປະ

ກໍລະນສຶກສາ: ຜົ້ຖືກເຄາະຮົ້າຍ ຈາກການຄົ້າມະນຸດເພືູ່ອການແຕູ່ງງານ ທູ່ບໍູ່ຖືກໄຈົ້ແຍກ ປະສົບຜົນສໍາເລັດໃນການກັບຄືນສູ່ສັງຄົມດົ້ວຍຕົນເອງ
ນາງ ທ, ແມູ່ຍິງຫວຽດນາມ ອາຍຸ 22 ປ ທູ່ມລກແລົ້ວ, ໄດົ້ຮັບການສະເໜວຽກ ທູ່ມລາຍໄດົ້ສງຢູ່ຕູ່າງແຂວງ ຈາກພູ່ນົ້ອງຄົນໜຶູ່ ງ. ໃນລະຫວູ່າງການເດນທາງ, ລາວຖືກວາງຢາ
ແລະ ພາຍຫັງທູ່ຮົ້ສຶກຕົວ, ລາວພົບວູ່າລາວຖືກຂາຍໃຫົ້ຜົ້ຊາຍຄົນຈນ. ຫັງຈາກນັົ້ນ ຫົ້າປ - ປະຈຸບັນມລກຜົ້ທສອງ, ລກຊາຍອາຍຸສາມປ - ລາວສາມາດໜອອກໄດົ້ດົ້ວຍການ
ຊູ່ວຍເຫືອຂອງຄົນຂົ້າງບົ້ານທູ່ເປັນຄົນຫວຽດນາມ, ເຊິູ່ງເຄຍເປັນຜົ້ຖືກເຄາະຮົ້າຍມາກູ່ອນ. ແຕູ່ວູ່າ ຄົນຂົ້າງບົ້ານຜົ້ນັົ້ນຫອກລວງລາວອກ ແລະ ຂາຍລກຊາຍຂອງລາວ ໃຫົ້ຄົນ
ຈນຄົນອືູ່ນ ແລະ ລາວກໍູ່ບໍູ່ພົບລກຊາຍອກເລຍ. ໃນເວລາທູ່ຍູ່າງ ຢູ່າງບໍູ່ມຈຸດໝາຍປາຍທາງຢູ່ຈນ, ນາງ ທ ໄດົ້ພົບກັບຊາຍຄົນໜຶູ່ງ ເຊິູ່ງໄດົ້ສະເໜ ວຽກ ແລະ ທູ່ພັກໃຫົ້ລາວ.
ໃນໄລຍະຕໍູ່ມາ ຜົ້ຊາຍຄົນນັົ້ນ ກໍູ່ ແນະນໍາໃຫົ້ລາວຮົ້ຈັກກັບ ແມູ່ຍິງຫວຽດນາມຄົນໜຶູ່ງ ເຊິູ່ງເຄຍເປັນຜົ້ຖືກເຄາະຮົ້າຍມາກູ່ອນ ແລະ ໄດົ້ຊູ່ວຍສົູ່ງລາວກັບຫວຽດນາມ. ເມືູ່ອລາວ
ກັບມາຮອດບົ້ານຂອງລາວ ພາຍຫັງທູ່ລາວຈາກໄປຫາຍກວູ່າສິບປ, ທຸກສິູ່ງທຸກຢູ່າງມການປູ່ຽນແປງ; ແມູ່ນແຕູ່ຜົວຂອງລາວ ກໍູ່ໄດົ້ໜໄປພົ້ອມກັບລກ. ນາງ ທ ມບັນຫາຫາຍ
ຢູ່າງໃນການປັບຕົວເຂົົ້າກັບບົ້ານເກົູ່າຂອງລາວ; ລາວຂາດຄວາມເຊືູ່ອໝັົ້ນ, ສິົ້ນຫວັງ, ແລະ ມຄວາມທຸກທໍລະມານດົ້ານຈິດໃຈ. ສິູ່ງທູ່ລາວເຮັດໄດົ້ກໍູ່ຄື ຊູ່ວຍວຽກພໍູ່ແມູ່ ທູ່ເຖົົ້ າ
ແກູ່ຂອງລາວຢູ່ໄຮູ່. ພະນັກງານຂອງອົງການທູ່ບໍູ່ສັງກັດລັດ ທູ່ໃຫົ້ການຊູ່ວຍເຫືອ ຮູ່ວມກັບອໍານາດການປົກຄອງຂັົ້ນທົ້ອງຖິູ່ນຂອງລັດ ໄດົ້ມາຢົ້ຽມຢາມ ແລະ ສະໜອງການ
ຊູ່ວຍເຫືອໃນການກັບຄືນເຂົົ້າສູ່ສັງຄົມ ເຊິູ່ງປະກອບດົ້ວຍ ສັດລົ້ຽງ, ປະກັນສຸຂະພາບ, ແລະ ການຝຶກອົບຮົມວິຊາການລົ້ຽງສັດ. ອໍານາດການປົກຄອງທົ້ອງຖິູ່ ນ ໄດົ້ຊູ່ວຍເຫືອ
ລາວກູ່ຽວກັບຂັົ້ນຕອນການຢູ່າຮົ້າງ ແລະ ໃຫົ້ໂອກາດລາວໄດົ້ເຂົົ້າຮູ່ວມຫັກສດລົບລົ້າງການກືກໜັງສື. ສິູ່ງສໍາຄັນ ແມູ່ນການເຂົົ້າຮູ່ ວມ ກຸູ່ມຊູ່ວຍເຫືອຕົນເອງຂອງຜົ້ຖືກເຄາະ
ຮົ້າຍໃນຂັົ້ນທົ້ອງຖິູ່ນ ໄດົ້ເຮັດໃຫົ້ລາວ ກັບມາມຄວາມເຊືູ່ອໝັົ້ນ ແລະ ມຄວາມເຄົາລົບໃນຕົວເອງ. ປະຈຸບັນ ລາວໄດົ້ແຕູ່ງງານໃໝູ່, ມລກອາຍຸໜຶູ່ງປ ໜຶູ່ງຄົນ ແລະ ດໍາລົງຊວິດ
ຢູ່າງມຄວາມສຸກກັບຄອບຄົວຂອງລາວ ຢູ່ໃນບົ້ານຂອງລາວ.
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ບັນຫາທ 2. ຂາດຄວາມກະຈູ່າງແຈົ້ງກູ່ຽວກັບ ການໃຫົ້ຄໍານິຍາມ ‘ການ(ກັບຄືນ)ເຂົົ້າສູ່ສັງຄົມທູ່ມຜົນສໍາເລັດ’
ຜົ້ປະຕິບັດຕົວຈິງ ໃນທົູ່ວອະນຸພາກພືົ້ນລຸູ່ມແມູ່ນໍົ້າຂອງ ສະແດງຄວາມເປັນຫູ່ວງວູ່າ

ເຊັູ່ນ ຄວາມຮຸນແຮງ, ຂໍົ້ຂັດແຍູ່ງ ຫື ການຂົູ່ມເຫັງທາລຸນຢູ່ໃນຄອບຄົວ. ນອກຈາກປັດ

ຜົນໄດົ້ຮັບດົ້ານສັງຄົມ, ຈິດໃຈ ແລະ ການແພດ ທູ່ໄດົ້ປະຕິບັດໃນລະຫວູູ່່າງ ວັນ ຫື

ໃຈທາງດົ້ານເສດຖະກິດ ແລະ ສັງຄົມ/ຄອບຄົວແລົ້ວ, ປັດໃຈດົ້ານຄວາມປອດໄພ ກໍູ່

ອາທິດທໍາອິດ ຂອງການດແລຊົູ່ວຄາວ ມຄວາມສູ່ຽງທູ່ຈະສນເສຍໄປ ດົ້ວຍການສົູ່ງຜົ້

ຍັງເປັນໄພຂົູ່ມຂູ່ຕໍູ່

ຖືກເຄາະຮົ້າຍກັບໄປສູ່ສະພາບເງືູ່ອນໄຂເກົູ່າ

ທູ່ອາດຈະສິູ່ງຊຸກຍົ້ໃຫົ້ພວກເຂົາໜໄປ

ຮົ້າຍສູ່ວນຫາຍບໍູ່ຖືກໄຈົ້ແຍກ, ຜົ້ກະທໍາຜິດຢູ່ໃນກໍລະນຂອງພວກເຂົາຍັງມອິດສະຫະ

ໃນເບືົ້ອງຕົົ້ນ. ຜົ້ປະຕິບັດຕົວຈິງຢູ່ ສປປ ລາວ ໃຫົ້ຂໍົ້ສັງເກດວູ່າ: “ຄວາມທຸກຍາກ

ຢູ່ - ລວມທັງ ນາຍໜົ້າ ຫື ຫົ້ອງການຕົວແທນ ທູ່ມການຜກມັດກັບຊຸມຊົນບົ້ານເກດ.

ແລະ ການບໍູ່ມກິດຈະກໍາສົ້າງລາຍໄດົ້ ຢູ່ໃນບົ້ານ ອາດຈະ....ຊຸກຍົ້ຊາວບົ້ານໃຫົ້ເຄືູ່ອນ

ຜົ້ປະຕິບັດຕົວຈິງ ຢູ່ໄທ ຍົກຕົວຢູ່າງ ກໍລະນທູ່ນາຍໜົ້າ ທູ່ມອິດທິພົນຕໍູ່ກັບພໍູ່ແມູ່ ຂອງ

ຍົ້າຍ. ຖົ້າບົ້ານຍັງມຄວາມທຸກຍາກຢູ່, ພວກເຮົາຄວນສົູ່ງຜົ້ຖືກເຄາະຮົ້າຍກັບຄືນໄປ

ຜົ້ຖືກເຄາະຮົ້າຍ ຈະສົູ່ງຜົນສະທົ້ອນທາງລົບ ສໍາລັບຜົ້ຖືກເຄາະຮົ້າຍ.

ການກັບຄືນເຂົົ້າສູ່ສັງຄົມທູ່ມຜົນສໍາເລັດ.

ຍົ້ອນວູ່າຜົ້ຖືກເຄາະ

ບົ້ານດັູ່ງກູ່າວນັົ້ນບໍູ່?” ການສົນທະນາດັູ່ງກູ່າວ ໄດົ້ພາໃຫົ້ຜົ້ປະຕິບັດຕົວຈິງຢູ່ ສປປ
ລາວ ແລະ ມຽນມາ ໂຕວາທກັນວູ່າ ວິທການທູ່ມປະສິດທິຜົນທູ່ສຸດ ຂອງການ(ກັບ

ຜົ້ປະຕິບັດຕົວຈິງ ຢູ່ ກໍາປເຈຍ, ຈນ ແລະ ຫວຽດນາມ ໄດົ້ສົນທະນາກູ່ຽວກັບ ສິູ່ງທົ້າ

ຄືນ)ເຂົົ້າສູ່ສັງຄົມ ແມູ່ນການສົູ່ງຄືນຊຸມຊົນບົ້ານເກດ ຫືວູ່າແມູ່ນການເຂົົ້າສູ່ສັງຄົມຢູ່

ທາຍທົູ່ວໄປທູ່ຕັດສິນວູ່າການ(ກັບຄືນ)ເຂົົ້າສູ່ສັງຄົມຈະສໍາເລັດຜົນຫືບໍູ່, ແມູ່ນຍົ້ອນໄລ

ສະຖານທູ່ ທູ່ຜົ້ຖືກເຄາະຮົ້າຍສາມາດຊອກເຮັດວຽກທູ່ສົ້າງລາຍໄດົ້ ເພືູ່ອຊູ່ວຍເຫືອ

ຍະເວລາທູ່ສັົ້ນ ທໂ
ູ່ ຄງການ (ກັບຄືນ)ເຂົົ້າສູ່ສັງຄົມໄດົ້ຮັບງົບປະມານ. ສິູ່ງດັູ່ງກູ່າວ

ຕົນເອງ ແລະ ຄອບຄົວ (ໃນຂະນະດຽວກັນກໍູ່ຮັບຮົ້ວູ່າຈະມບັນຫາຫາຍຢູ່າງເກດຂຶົ້ນ

ແມູ່ນໃຈຄວາມໂດຍລວມໃນທຸກໆປະເທດ,

ຈາກວິທນົ້).

ຖືກເຄາະຮົ້າຍ ໃນ ສອງ ຫື ສາມປ ຫັງຈາກຖືກຄົ້າມະນຸດ, ແຕູ່ວູ່າມງົບປະມານສໍາ

ເຊິູ່ງຕົ້ອງການຢາກຮຜ
ົ້ ົນໄດົ້ຮັບຂອງຜົ້

ລັບການຕິດຕາມ ພຽງແຕູ່ສາມເດືອນ, ຫົກເດືອນ ຫື ໜຶູ່ງປ. ຫາຍໆການສົນທະນາ ກໍູ່
ບັນຫາດົ້ານສັງຄົມ ແລະ ຄອບຄົວ ທູ່ບໍູ່ສາມາດແກົ້ໄຂໄດົ້ ກໍູ່ຖືກຍົກໃຫົ້ເປັນສິູ່ງທົ້າ

ໄດົ້ຍົກໃຫົ້ເຫັນສິູ່ງທົ້າທາຍ ໃນການຂາດຄໍານິຍາມ ທູ່ເປັນເອກະພາບຢູ່າງຊັດເຈນວູ່າ

ທາຍຂອງການກັບຄືນເຂົົ້າສູ່ສັງຄົມ ທູ່ປອດໄພ ແລະ ປະສົບຜົນສໍາເລັດ, ຍົກຕົວຢູ່າງ

ແມູ່ນຫຍັງທູ່ປະກອບເປັນ “ການ(ກັບຄືນ)ເຂົົ້າສູ່ສັງຄົມທູ່ປະສົບຜົນສໍາເລັດ.”

ກໍລະນສຶກສາ: ຜົ້ຖືກເຄາະຮົ້າຍທູ່ກໍາພົ້າພໍູ່ແມູ່ ຕົກເປັນຂົ້າທາດຄືນອກ
ຜົ້ຖືກເຄາະຮົ້າຍແມູ່ຍິູ່ງສາວ ທູ່ກໍາພົ້າພໍູ່ແມູ່ ຖືກສົູ່ງກັບຊຸມຊົນຂອງລາວ ເພືູ່ອອາໃສຢູ່ເຮືອນຂອງປົ້າ, ແຕູ່ວູ່າປົ້າຂອງລາວ ກໍູ່ມລກຫາຍຄົນ
ແລົ້ວ. ຜົ້ຖືກເຄາະຮົ້າຍໄດົ້ຕົກຢູ່ໃນສະພາບທູ່ຖືກບັງຄັບໃຫົ້ເຮັດວຽກ ຮັບໃຊົ້ປົ້າ ແລະ ລກຂອງປົ້າ ໃນສະພາບທູ່ຄົ້າຍກັ ບຂົ້າທາດ ເພາະວູ່າ
ຄວາມສູ່ຽງດັູ່ງກູ່າວບໍູ່ໄດົ້ຖືກຄົົ້ນພົບໃນລະຫວູ່າງການຕິດຕາມຫາ ແລະ ປະເມນຄອບຄົວ.
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ກໍລະນສຶກສາ: ການກັບຄືນເຂົົ້າສູ່ສັງຄົມທູ່ປະສົບຜົນສໍາເລັດຢູ່ ມຽນມາ ຍົ້ອນການເອົາໃຈໃສູ່
ກູ່ຽວກັບສະພາບທົວ
ູ່ ໄປຂອງຄອບຄົວ
ນາງ ນ ອາຍຸໄດົ້ 16 ປ ໃນຕອນທູ່ລາວຖືກໝູ່ຊັກຊວນໃຫົ້ໄປເຮັດວຽກຢູ່ໄທ. ຢູ່ເຂດໃກົ້ຊາຍແດນ ນາຍ
ໜົ້າ ໄດົ້ໃຫົ້ຄໍາໝັົ້ນສັນຍາກັບພວກເຂົາວູ່າຈະໄດົ້ເຮັດວຽກດ ມລາຍໄດົ້ສງ, ແຕູ່ສຸດທົ້າຍໄດົ້ຂາຍພວກເຂົາ
ໃຫົ້ ຮົ້ານຄາຣາໂອເກະ ຢູ່ອກຟາກໜຶູ່ງຂອງຊາຍແດນ. ໃນຂະນະທູ່ໝູ່ຂອງລາວສາມາດໜອອກໄດົ້ໂດຍ
ໄວ, ນາງ ນ ບໍູ່ສາມາດໜໄດົ້ ແລະ ຖືກຂດຮດທາງເພດ. ພາຍໃນເວລາ ສອງເດືອນລາວຖືກສົູ່ ງໄປ ຄາຣາ
ໂອເກະ ຫາຍແຫູ່ງ, ຫັງຈາກນັົ້ນຖືກຂາຍໃຫົ້ຄົນຄຸມສາວບໍລິການ ເຊິູ່ງໄດົ້ລັກພາລາວເຂົົ້າໄປ ມາເລເຊຍ
ແລະ ໃຫົ້ເຮັດວຽກຢູ່ບູ່ອນຂາຍບໍລິການທາງເພດ. ຫັງຈາກນັົ້ນສາມປລາວຈຶູ່ງສາມາດໜອອກໄດົ້, ເມືູ່ອ
ລກຄົ້າຄົນໜຶູ່ງໄດົ້ຊືົ້ລາວຈາກເຈົົ້າຂອງບູ່ອນຂາຍບໍລິການທາງເພດ. ເຖິງຢູ່າງໃດກໍູ່ຕາມ, ຍົ້ອນວູ່າລາວປະ
ຕິເສດທູ່ຈະຢູ່ກັບຜົ້ຊາຍຄົນນັົ້ນ, ຜົ້ຊາຍຄົນນັົ້ນຈຶູ່ງຂັງລາວໄວົ້ໃນຫົ້ອງນົ້ອຍ ເປັນເວລາສອງເດືອນ. ມືົ້ໜຶູ່ງ
ຫັງຈາກທູ່ລາວເຮັດສຽງຮົ້ອງດັງ, ຜົ້ທູ່ຢູ່ ອາພາດເມັນ ຫົ້ອງຖັດໄປເກດສົງໃສ ແລະ ໄດົ້ລາຍງານຕໍາຫວດ
ໃຫົ້ມາຊູ່ວຍລາວ. ໂດຍການຊູ່ວຍເຫືອຈາກ ເຈົົ້າໜົ້າທູ່ຂອງ ມຽນມາ ແລະ ໂຄງການຂອງອົງການ ສປຊ
ນາງ ນ ຖືກສົູ່ງກັບຄືນສູ່ປະເທດຂອງລາວ. ຫັງຈາກນັົ້ນ ອົງການ ສປຊ ໄດົ້ປະສານງານກັບ ອົງການຈັດຕັົ້ງ
ທູ່ບໍູ່ສັງກັດລັດ ໃນການຕິດຕາມຫາ ແລະ ປະເມນຄອບຄົວ ແລະ ຊູ່ວຍເຫືອໃນການກັບຄືນເຂົົ້າສູ່ສັງຄົມ.
ພະນັກງານ ອົງການຈັດຕັົ້ງທູ່ບໍູ່ສັງກັດລັດໄດົ້ສະໜອງການໃຫົ້ຄໍາປຶກສາ ຢູ່າງລະອຽດເລິ ກ ເຊິູ່ງໃນໄລຍະ
ສູ່ເດືອນ, ແລະ ຫັງຈາກນັົ້ນໄດົ້ສືບຕໍູ່ຕິດຕາມການເປັນຢູ່ຂອງລາວ ສອງຄັົ້ງຕໍູ່ເດືອນ. ຍົ້ອນວູ່າມັນເປັນ
ຄວາມຕົ້ອງການຂອງ ນາງ ນ ທູ່ຢາກຊູ່ວຍພໍູ່ແມູ່ຂອງລາວ ໃນການເຮັດນາ, ອົງການໄດົ້ສະໜອງ ຄວາຍ
ສອງໂຕ ແລະ ລົດໄຖເດນຕາມໜຶູ່ງຄັນ ສໍາລັບການເຮັດນາຂອງພວກເຂົາ. ຍົ້ອນເຫດຜົນດັູ່ງກູ່າວ, ຜົນຜະ
ລິດເຂົົ້າກໍູ່ມຄວາມອຸດົມສົມບນ ເຊິູ່ງເຮັດໃຫົ້ຄອບຄົວສາມາດສົ້າງລາຍໄດົ້ ແລະ ຈົນກະທັົ້ງສາມາດທົ້ອນ
ເງິນໄດົ້. ລາວໄດົ້ເຂົົ້າຮູ່ວມການ ປະຊຸມຜົ້ຖືກເຄາະຮົ້າຍ, ເຊິູ່ງຊູ່ວຍໃຫົ້ລາວຮັບຮົ້ວູ່າມໄວໜຸູ່ມຫາຍຄົນທູ່ມ
ໂຊກຊະຕາຄົ້າຍຄືກັນກັບລາວ. ສິູ່ງດັູ່ງກູ່າວໄດົ້ຊຸກຍົ້ໃຫົ້ ນາງ ນ ຫົ້າວຫັນເຮັດໜົ້າທູ່ໂຄສະນາປກຈິດສໍາ
ນຶກຢູ່ໃນຊຸມຊົນ, ເຊິູ່ງລາວໄດົ້ເຜຍແຜູ່ຄວາມຮົ້ຂອງລາວກູ່ຽວກັບການຄົ້າມະນຸດ ໃຫົ້ແກູ່ຄົນລຸົ້ນດຽວກັນ
ແລະ ຜົ້ອືູ່ນໆຢູ່ໃນຊຸມຊົນ. ປະຈຸບັນ ນາງ ນ ອາຍຸໄດົ້ 24 ປ ແລະ ດໍາລົງຊວິດຢູ່າງມຄວາມສຸກກັບຄອບ
ຄົວຂອງລາວ. ການຟືົ້ນຟ ແລະ ການກັບຄືນເຂົົ້າສູ່ສັງຄົມຂອງ ນາງ ນ ແມູ່ນຍົ້ອນວິທການເຮັດວຽກຂອງ
ຜົ້ໃຫົ້ການຊູ່ວຍເຫືອ ທູ່ໄດົ້ເຮັດວຽກກັບຄອບຄົວຂອງລາວ, ໂດຍເອົາໃຈໃສູ່ສະພາບເສດຖະກິດລວມຂອງ
ຄອບຄົວຂອງລາວ, ໃນຂະນະດຽວກັນກໍູ່ໄດົ້ສົ້າງໃຫົ້ລາວມຄວາມເຊືູ່ອໝັົ້ນຕົນເອງ ດົ້ວຍວິທການປິູ່ນປົວ
ສະເພາະບຸກຄົນ ແລະ ເປັນກຸູ່ມທູ່ແທດເໝາະ.
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ການຊູ່ວຍເຫືອດົ້ານເສດຖະກິດທູ່ສະໜອງໃຫົ້ແກູ່ຜົ້ຖືກເຄາະຮົ້າຍ
ຢູ່ ມຽນມາ ມຈຸດປະສົງເພືູ່ອຕອບສະໜອງ ຄວາມຕົ້ອງການທາງ
ດົ້ານເສດຖະກິດສັງຄົມໂດຍລວມ ຂອງໝົດທັງຄອບຄົວ.

ບັນຫາທ 3. ຂາດການບໍລິການຊູ່ວຍເຫືອ ຜົ້ຊາຍທຖ
ູ່ ືກເຄາະຮົ້າຍ
ຢູ່ໃນຫາຍປະເທດ

ມການຮັບຮົ້ຢູ່າງກວົ້າງຂວາງວູ່າ

ຜົ້ຖືກເຄາະຮົ້າຍຈໍານວນຫາຍສົມຄວນ

ເປັນທາງການ ຢູ່ພຽງແຕູ່ໃນ ໄທ ເທົູ່ານັົ້ນ, ໃນຂະນະທູ່ສນພັກເຊົາຂອງຈນ ເຮັດວຽກກັບທັງ

ແມູ່ນຜົ້ຊາຍ ແລະ ຮັບຮົ້ວູ່າຜົ້ຊາຍທູ່ຖືກເຄາະຮົ້າຍ ຕົ້ອງການ ການຊູ່ວຍເຫືອທູ່ແຕກຕູ່າງຈາກ

ແມູ່ຍິງ ແລະ ຜົ້ຊາຍ. ສນພັກເຊົາຊົູ່ວຄາວ ໃນ ສປປ ລາວ ແລະ ມຽນມາ ຮັບຜົ້ຊາຍທູ່ຖືກເຄາະ

ແມູ່ຍິງ ແລະ ເດັກນົ້ອຍຢູ່ສະເໝ. ຜົ້ຊາຍອາດຈະບໍູ່ເຕັມໃຈ ທູ່ຈະຖືກໄຈົ້ແຍກ ວູ່າເປັນ ‘ຜົ້ຖືກ

ຮົ້າຍ ແລະ ມຄວາມສາມາດບົູ່ມຊົ້ອນໃນການສະໜອງການຊູ່ວຍເຫືອເບືົ້ອງຕົົ້ນໃຫົ້ແກູ່ຜົ້ຊາຍ

ເຄາະຮົ້າຍ’ ແລະ ຮັບເອົາການປົກປົ້ອງ ແລະ ຊູ່ວຍເຫືອ. ເຖິງວູ່າຈະມການຮັບຮົ້ ສິູ່ງທົ້າທາຍ

ທູ່ຖືກເຄາະຮົ້າຍ, ແຕູ່ວູ່າບໍູ່ມສນໃຫົ້ການຊູ່ວຍເຫືອສໍາລັບຜົ້ຊາຍ. ຢູ່ກໍາປເຈຍ, ຢູ່ແຂວງ ເກາະ

ດັູ່ງກູ່າວ ແລະ ເຖິງແມູ່ນວູ່າການຄົ້າມະນຸດ ຫື ການບັງຄັບໃຊົ້ແຮງງານຜົ້ຊາຍ ຖືກຮັບຮົ້ວູ່າເປັນ

ກົງ ມ ສນຮັບຕົ້ອນຊົູ່ວຄາວ ສໍາລັບຜົ້ຊາຍ. ເຊັູ່ນດຽວກັນ, ສນຮັບຕົ້ອນຂອງຫວຽດນາມ ຢູ່ຊາຍ

ອາດສະຍາກໍາ ຢູ່ໃນກົດໝາຍອາຍາ ຫື ກົດໝາຍຕົ້ານການຄົ້າມະນຸດຂອງທຸກປະເທດໃນອະນຸ

ແດນທາງພາກເໜືອທູ່ຕິດກັບຈນ

ພາກພືົ້ນລຸູ່ມແມູ່ນໍົ້າຂອງກໍູ່ຕາມ, ການຊູ່ວຍເຫືອທູ່ແທດເໝາະສໍາລັບຜົ້ຊາຍ ກໍູ່ຍັງຂາດເຂນ.

ກວມເອົາຜົ້ຊາຍທູ່ຖືກເຄາະຮົ້າຍຈາກການຂດຮດແຮງງານ ແລະ ການຄົ້າມະນຸດ. ຢູ່ກໍາປເຈຍ

ດັູ່ງທູ່ໄດົ້ສົນທະນາຢູ່ຂົ້າງເທິງ,

ສິູ່ງທົ້າທາຍໃນການໄຈົ້

ມການບໍລິການຊູ່ວຍ ເຫືອດົ້ານກົດໝາຍ, ດົ້ານຈິດໃຈ ແລະ ການຝຶກອົບຮົມວິຊາຊບ ສໍາລັບຜົ້

ແຍກຜົ້ຊາຍ ທູ່ຖືກເຄາະຮົ້າຍຈາກການຄົ້າມະນຸດ ແມູ່ນເຈົົ້າໜົ້າທູ່ ທູ່ເຮັດວຽກຕົວຈິງ ຂາດ

ຊາຍ, ໃນຂະນະທູ່ ຢູ່ ມຽນມາ ແມູ່ນກໍາລັງຢູ່ໃນຂັົ້ນຕອນການປຶກສາຫາລື ເພືູ່ອວາງແຜນ

ຄວາມເຂົົ້າໃຈ ກູ່ຽວກັບສິູ່ງຊົ້ບອກກູ່ຽວກັບການຄົ້າແຮງງານ, ໂດຍສະເພາະແມູ່ນ ການແຍກ ຜົ້

ຂະຫຍາຍການຊູ່ວຍເຫືອ ການ(ກັບຄືນ)ເຂົົ້າສູ່ສັງຄົມ ສະເພາະບຸກຄົນ ສໍາລັບຜົ້ຊາຍທູ່ຖືກ

ຊາຍທູ່ຖືກເຄາະຮົ້າຍຈາກການຄົ້າແຮງງານ ທູ່ເປັນຄົນຕູ່າງດົ້າວ ອອກຈາກ ແຮງງານເຄືູ່ອນ

ເຄາະຮົ້າຍຈາກການຄົ້າມະນຸດ.

ຜົ້ປະຕິບັດວຽກຕົວຈິງໄດົ້ຖົກຖຽງວູ່າ

ຮັບຮົ້ຄວາມຈໍາເປັນທູ່ຕົ້ອງ

ຂະຫຍາຍການຊູ່ວຍເຫືອໃຫົ້

ຍົ້າຍຕູ່າງດົ້າວບໍູ່ມເອກະສານ ທູ່ບໍູ່ຖືກຂດຮດ. ສນພັກເຊົາ ສໍາລັບຜົ້ຊາຍ ໄດົ້ຖືກຕັົ້ງຂຶົ້ນຢູ່າງ

ກໍລະນສຶກສາ: ຜົ້ຊາຍກໍາປເຈຍ ເລູ່ມຊວິດໃໝູ່ດົ້ວຍທັກສະໃໝູ່ ແລະ ຮົ້ານຕັດຜົມຂະໜາດນົ້ອຍ
ລຮ ອາຍຸໄດົ້ 23 ປ ໃນຕອນທູ່ລາວອອກຈາກບົ້ານໄປພົ້ອມກັບຜົ້ອືູ່ນໆ ອກເຈັດຄົນ ເພືູ່ອໄປຊອກວຽກເຮັດຢູ່ໄທ. ທໍາອິດລາວໄດົ້ວຽກຢູ່ໄຮູ່ ເຊິູ່ງລາວເຮັດວຽກຢູ່ບູ່ອນນັົ້ນໄດົ້ ໜຶູ່ງເດືອນ ຈົນ
ເຖິງຕອນທູ່ ຄູ່ຮູ່ວມງານຂອງລາວໄດົ້ມາຊັກຊວນລາວ ເພືູ່ອໄປຊອກວຽກທູ່ດກວູ່າ ຢູ່ບາງກອກ. ສຸດທົ້າຍລາວຖືກຕົວະ ແລະ ຖືກຂາຍລົງເຮືອຫາປາ. ຫັງຈາກຢູ່ ທະເລ ປະມານ ສາມເດືອນ
ເຊິູ່ງລາວຖືກທາລຸນຊໍົ້າແລົ້ວຊໍົ້າອກ, ລຮ ສາມາດໜອອກໄດົ້ໃນເວລາທູ່ເຮືອເຂົົ້າທຽບທູ່າເຮືອແຫູ່ງໜຶູ່ງຢູ່ ມາເລເຊຍ. ແຕູ່ໂຊກບໍູ່ດ, ຫັງຈາກທູ່ໜອອກມາໄດົ້ ລາວຕົກໄປຢູ່ໃນເງືົ້ ອມມື ຂອງ
ຜົ້ຄົ້າມະນຸດ ເຊິູ່ງໄດົ້ຂາຍລາວ ໃຫົ້ກັບສວນຢາງພາລາ. ຫັງຈາກທູ່ຖືກບັງຄັບໃຫົ້ເຮັດວຽກໂດຍບໍູ່ໄດົ້ຄູ່າຈົ້າງປະມານ ໜຶູ່ງເດືອນ, ລາວສາມາດໜອອກໄດົ້ ແລະ ຖືກຕໍາຫວດຈັບ.
ສະຖານທດກໍາປເຈຍ, ໂດຍການຊູ່ວຍເຫືອຈາກອົງການຈັດຕັົ້ງທູ່ບໍູ່ສັງກັດລັດຂອງກໍາປເຈຍ, ສາມາດຈັດການສົູ່ງລາວກັບຄືນປະເທດ ພາຍຫັງຖືກກັກຂັງໄດົ້ ຫາຍກວູ່າຫົກເດືອນ. ຫັງຈາກ
ກັບມາເຖິງປະເທດ ໜູ່ວຍງານສັງຄົມສົງເຄາະຂອງລັດຖະບານ ແລະ ບໍູ່ສັງກັດລັດ ໄດົ້ຊູ່ວຍເຫືອສົູ່ງລາວກັ ບຄືນຊຸມຊົນຂອງລາວ, ພົ້ອມກັນນັົ້ນໜູ່ວຍງານສັງຄົມສົງເຄາະທູ່ບໍູ່ສັງກັດລັດ ໄດົ້
ຊູ່ວຍເຫືອການຝຶກອົບຮົມເປັນຊູ່າງຕັດຜົມ ແລະ ໃຫົ້ທຶນເລູ່ມຕົົ້ນ ເພືູ່ອຕັົ້ງຮົ້ານຕັດຜົມ ຢູ່ໜົ້າເຮືອນຂອງລາວ. ສິູ່ງດັູ່ງກູ່າວໄດົ້ຮັບປະກັນວຽກທູ່ເ ປັນປົກກະຕິໂດຍມລກຄົ້າປະຈໍາ, ເຊິູ່ງສົ້າງ
ລາຍໄດົ້ປະຈໍາວັນ ປະມານ 2.50 ຫາ 5.00 ໂດລາຕໍູ່ມືົ້, ແລະ ເຮັດໃຫົ້ລາວສາມາດໃຫົ້ທຶນການຮຽນແກູ່ນົ້ອງຊາຍຂອງລາວ. ໃນຕອນຄໍູ່າລາວ ສອນເລກ ແລະ ພາສາຂະແມ ໃຫົ້ເດັກນົ້ອຍ
ຢູ່ພາຍໃນບົ້ານ. ແຜນຫົ້າສຸດທູ່ລາວວາງໄວົ້ ແມູ່ນຢືມເງິນຈາກກອງທຶນວເຊິນ, ເຊິູ່ງເປັນໂຄງການກອງທຶນຂະໜາດນົ້ອຍ ຂອງອົງການສຸພານິມິດ, ເພືູ່ອຂະຫຍາຍທຸລະກິດ ໂດຍຈະເປດ
ຮົ້ານຂາຍເຄືູ່ອງຍູ່ອຍ ແລະ ຂາຍນໍົ້າມັນ. ປະຈຸບັນ ລຮ ໄດົ້ກັບຄືນເຂົົ້າສູ່ສັງຄົມໃນຊຸມຊົນຮຽບຮົ້ອຍແລົ້ວ; ລາວມໝູ່ຫາຍຄົນ, ແລະ ຄົນເຮືອນໃກົ້ຄຽງ ພົວພັນກັບລາວທໍາມະດາ ຄືກັບ
ພົວພັນກັບຊາວບົ້ານຜົ້ອືູ່ນໆ. ພໍູ່ແມູ່ຂອງລາວມຄວາມພາກພມໃຈ ທູ່ລາວສາມາດຜູ່ານຜູ່າ ປະສົບການທູ່ບໍູ່ດນັົ້ນໄດົ້ ແລະ ດໃຈກັບຄວາມສາມາດຂອງລາວ ໃນການສະໜັບສະໜນນົ້ອງ
ຊາຍຂອງລາວ. ປະຈຸບັນລາວກໍາລັງມຄວາມຮັກ ແລະ ວາງແຜນຈະແຕູ່ງງານໃນໄວໆນົ້.
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ບັນຫາທ 4. ການຊູ່ວຍເຫືອດົ້ານເສດຖະກິດ ທູ່ກໍາລັງຕອບສະໜອງ, ເຊິູ່ງລວມທັງ ການຝຶກອົບຮົມວິຊາຊບ, ບໍູ່ສອດຄູ່ອງກັບ
ສະພາບແວດລົ້ອມເສດຖະກິດຕົວຈິງຂອງພມລໍາເນົາ ທູ່ຜົ້ຖືກເຄາະຮົ້າຍຈະຖືກສົູ່ງໄປຢູ່
ການຝຶກອົບຮົມທັກສະໃຫົ້ແກູ່ຜົ້ຖືກເຄາະຮົ້າຍຈາກການຄົ້າມະນຸດ ຢູ່ໃນ ປະເທດໃນ

ເຂດຊົນນະບົດ ຖືກຈໍາກັດຢູ່ສະເໝ, ດັູ່ງນັົ້ນ ໃນການດໍາລົງຊວິດຕົວຈິງ ພວກເຂົາຈຶູ່ງ

ອະພາກພືົ້ນລຸູ່ມແມູ່ນໍົ້າຂອງ ທໍາມະດາຈະຈັດ ຢູ່ໃນສນ ແລະ ຈະມຫັກສດການຝຶກ

ບໍູ່ສາມາດໃຊົ້ປະໂຫຍດຈາກ ວິຊາຊບ

ອົບຮົມທູ່ໄດົ້ຕັົ້ງມາດຖານແນູ່ນອນໄວົ້, ເຊັູ່ນ ຕັດຫຍິບ, ຕໍູ່າຫກ, ແຕູ່ງຊົງຜົມ ຫື ປຸງ

ທຮ
ູ່ ຽນມາໃໝູ່. ຜົ້ເຮັດວຽກຕົວຈິງທູ່ານ

ແຕູ່ງອາຫານ. ໂດຍການດໍາເນນງານຈະແນໃສູ່ກຸູ່ມຄົນສະເພາະ ເຊັູ່ນ ເດັກນົ້ອຍຍິງທູ່

ໜືູ່ງກູ່າວວູ່າ

ອາຍຸ ບໍູ່ທັນບັນຫຸດນິຕິພາວະ, ການບໍລິການດັູ່ງກູ່າວນົ້ ແມູ່ນບໍູ່ແທດເໝາະກັບຜົ້ຖືກ

ເປັນຄົນຕັດສິນໃຈວູ່າ ຢາກໃຫົ້ລກຮຽນ

ຜົ້ຖືກເຄາະຮົ້າຍ ແລະ ສະພາບ

ເຄາະຮົ້າຍຫາຍຄົນ ທູ່ບໍູ່ຢູ່ໃນມາດຖານດັູ່ງກູ່າວ. ຕາມປົກກະຕິ ຫັກສດຈະໃຊົ້ເວລາ

ວິຊາຊບຫຍັງ, ໂດຍບໍູ່ມການພິຈາ ລະ

ສາມ ຫາ ຫົກເດືອນ, ຫັງຈາກນັົ້ນ ຜົ້ໄດົ້ຮັບປະໂຫຍດຈະຖືກສົູ່ງກັບຊຸມຊົນ, ສູ່ວນ

ນາຫາຍປານໃດ

ເງືູ່ອນໄຂຂອງຊຸມຊົນ”

ຫາຍແມູ່ນພົ້ອມກັບການຊູ່ວຍເຫືອດົ້ານເສດຖະກິດ ທູ່ປະກອບດົ້ວຍເຄືູ່ອງມື ທູ່ກູ່ຽວ

ໃຈຂອງຜົ້ຖືກເຄາະຮົ້າຍ ຫື

ຂົ້ອງ ແລະ ທຶນ ສໍາລັບເລູ່ມຕົົ້ນທຸລະກິດ ອງຕາມວິຊາຊບທູ່ຮຽນມາໃໝູ່. ສໍາລັບວຽກ

ເປັນຈິງຂອງຕະຫາດ

ທູ່ບໍູ່ກູ່ຽວຂົ້ອງກັບການເລູ່ມຕົົ້ນທຸລະກິດຂະໜາດນົ້ອຍ, ຈະມການສະໜອງ ການຝຶກ

ພວກເຂົາ. ຜົ້ໃຫົ້ການຊູ່ວຍເຫືອຢູ່ ມຽນ

ງານໄລຍະສັົ້ນ ແລະ ຊອກວຽກເຮັດໃຫົ້ ແຕູ່ສູ່ວນຫາຍແມູ່ນບໍູ່ມ.

ມາ ໄດົ້ສົນທະນາວູ່າ ການຝຶກອົບຮົມຢູ່

ກອງປະຊຸມພົບປະຂອງຜົ້ເຮັດວຽກຕົວຈິງໃນທົູ່ວອະນຸພາກພືົ້ນລຸູ່ມແມູ່ນໍົ້າຂອງ
ສະແດງໃຫົ້ເຫັນວູ່າ

ມໜົ້ອຍກໍລະນໄດົ້ຮັບຜົນສໍາເລັດ

ໃນສນ

ໄດົ້

ເນືູ່ອງຈາກໝາກຜົນຂອງການຊູ່ວຍເຫືອດັູ່ງກູ່າວ.

ກູ່ຽວກັບຄວາມສົນ
ຄວາມ

ຢູ່ໃນບົ້ານຂອງ

ຄວນສຸມໃສູ່ທັກສະຊວິດ,

ໃຫົ້ຢູ່ໃນສນ ຕົ້ອງແທດເໝາະກັບ

- ອົງການຈັດຕັົ້ງທູ່ບໍູ່ສັງກັດລັດທູ່
ສະໜອງການຊູ່ວຍເຫືອຜົ້ຖືກ
ເຄາະຮົ້າຍ ຢູ່ ສປປ ລາວ

ການສົ້າງແຜນສໍາລັບການດໍາລົງຊວິດ,

ແລະ

ຄວາມຮົ້ພືົ້ນຖານກູ່ຽວກັບສຸຂະພາບ ແທນທູ່ການຝຶກອົບຮົມວິຊາຊບ, ຍົ້ອນໄລຍະ

ໂດຍທູ່ການຊູ່ວຍເຫືອດົ້ານ

ການພັກເຊົາຢູ່ໃນສນ ແມູ່ນສັົ້ນເກນໄປ ສໍາລັບຜົ້ຖືກເຄາະຮົ້າຍ ເພືູ່ອຮຽນຮົ້ວິຊາຊບທູ່

ເສດຖະກິດ ແລະ ວິຊາຊບ ໄດົ້ເຮັດໃຫົ້ຜົ້ໄດົ້ຮັບປະໂຫຍດສາມາດດໍ າລົງຊວິດແບບມ
ຄວາມໝັົ້ນຄົງ

ສູ່ວນຫາຍແມູ່ນພໍູ່ແມູ່

“ທັກສະດົ້ານວິຊາຊບ ທູ່ສະໜອງ

ມປະໂຫຍດ.

ຜົ້ເຂົົ້າຮູ່ວມໂຄງ

ການຢູ່ກໍາປເຈຍ ອະທິບາຍວູ່າ ສູ່ວນຫາຍການຝຶກອົບຮົມບໍູ່ຕອບສະໜອງກັບຄວາມ

ມຄວາມເປັນເອກະພາບກັນຢູ່າງກວົ້າງຂວາງໃນທົູ່ວກອງປະຊຸມພົບປະວູ່າ ຮບແບບ

ຕົ້ອງການຂອງຕະຫາດແຮງງານ ຢູ່ໃນເຂດທູ່ຜົ້ຖືກເຄາະຮົ້າຍ (ກັບຄືນ)ເຂົົ້າສູ່ສັງຄົມ.

ຂອງການຝຶກອົບຮົມ ແລະ ການຊູ່ວຍເຫືອ ຜົ້ຖືກເຄາະຮົ້າຍ ຕົ້ອງມການປັບປຸງ ແລະ

ພວກເຂົາຍັງໄດົ້ໃຫົ້ຄໍາເຫັນວູ່າ ບາງເທືູ່ອຜົ້ໄດົ້ຮັບການຝຶກອົບຮົມ ກໍູ່ຍັງຂາດຄວາມຮົ້

ປູ່ຽນແປງຕືູ່ມອກ. ວິທປະຕິບັດແບບ ຮບການດຽວສໍາລັບທຸກຄົນ ທູ່ມຄວາມຈໍາກັດ

ພືົ້ນຖານທູ່ຈໍາເປັນດົ້ານຄະນິດສາດ ແລະ ພາສາ ເພືູ່ອຮັບເອົາຫັກສດການຝຶກອົບຮົມ

ດົ້ານເວລາສໍາລັບການພັດທະນາທັກສະ

ວິຊາຊບຢູ່າງມຜົນສໍາເລັດ, ເພືູ່ອໃຫົ້ໄດົ້ເຮັດວຽກ ຫື ເຮັດທຸລະກິດຂະໜາດນົ້ອຍ.

ກັດ ໃນການຮັບປະກັນການ(ກັບຄືນ)ເຂົົ້າສູ່ສັງຄົມຢູ່າງສໍາເລັດຜົນ ດົ້ານເສດຖະກິດ

ການສົນທະນາຢູ່ ຈນ ສະແດງໃຫົ້ເຫັນວູ່າ, ຍົ້ອນວູ່າອິດສະຫະສູ່ວນຕົວຂອງແມູ່ຍິງຢູ່

ຂອງຜົ້ຖືກເຄາະຮົ້າຍ ຢູ່ໃນຊຸມຊົນຂອງພວກເຂົາ.
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ໄດົ້ພິສດໃຫົ້ເຫັນຜົນສໍາເລັດທູ່ມຄວາມຈໍາ

ກໍລະນສຶກສາ: ການເຂົົ້າສູ່ສັງຄົມ ທູ່ສະໜອງໂອກາດທູ່ດກວູ່າໃນການກັບຄືນເຂົົ້າສູ່ສັງຄົມຢູ່ ສປປ ລາວ
ນາງ ປ ຖືກຮັບເຂົົ້າເຮັດວຽກ ໂດຍນາຍໜົ້າຢູ່ບົ້ານຂອງລາວ ເພືູ່ອໄປເຮັດວຽກຢູ່ໄທ. ລາວຂົ້າມຊາຍແດນທາງເຮືອ ຮູ່ວມກັບແຮງງານເຄືູ່ອນຍົ້າຍຄົນລາວ ອກຫ າຍຄົນ. ເມືູ່ອແຮງ
ງານເຄືູ່ອນຍົ້າຍ ມາເຖິງບາງກອກ, ພວກເຂົາໄດົ້ຖືກແຍກໃຫົ້ໄປເຮັດວຽກຢູ່ຫາຍບູ່ອນຕູ່າງກັນ. ນາງ ປ ໄດົ້ເຮັດວຽກເປັນແມູ່ບົ້ານ ຂອງຄອບຄົວຄົນໄທຄອບຄົວໜຶູ່ງ. ຍົ້ອນວູ່າ
ນາຍຈົ້າງບໍູ່ຈູ່າຍເງິນເດືອນໃຫົ້ລາວ, ລາວຈຶູ່ງໄດົ້ຕັດສິນໃຈລາອອກວຽກ ແລະ ໄປເຮັດວຽກກັບຄອບຄົວອືູ່ນທູ່ຕົ້ອງການແມູ່ບົ້ານ. ແຕູ່ວູ່າ ສະພາບການເຮັດວຽກ ຮົ້າຍແຮງກວູ່າ
ເກົູ່າ: ລາວບໍູ່ໄດົ້ຮັບເງິນເດືອນອກຄືເກົູ່າ ແລະ ນອກຈາກນັົ້ນ ຍັງຖືກທາລຸນ ແລະ ຂົູ່ມເຫງ ທຸກເທືູ່ອ ທູ່ເຈົົ້າຂອງເຮືອນບໍູ່ພໍໃຈກັບການເຮັດວຽກຂອງລາວ. ມືົ້ໜຶູ່ງ ນາງ ປ ຖືກທຸບຕ
ຢູ່າງໂຫດຮົ້າຍ ຈົນລາວບໍູ່ສາມາດຍິນສຽງໄດົ້ຊັດເຈນ ເປັນເວລາດົນນານ. ຍົ້ອນບໍູ່ສາມາດທົນຕໍູ່ການປະຕິບັດດັູ່ງກູ່າວໄດົ້ອກ, ລາວຈຶູ່ງໜຈາກບູ່ອນເຮັດວຽກ ແລະ ລາຍງານຕໍາ
ຫວດ. ຢູ່ໃນການສໍາພາດກັູ່ນຕອງຜົ້ຖືກເຄາະຮົ້າຍ, ລາວຖືກໄຈົ້ແຍກວູ່າເປັນຜົ້ຖືກເຄາະຮົ້າຍຈາກການຄົ້າມະນຸດ ແລະ ຫັງຈາກນັົ້ນໄດົ້ຖືກສົູ່ງໄປສນ ເກຣດຕະການ. ພາຍຫັງ
ການສົູ່ງກັບສູ່ພມລໍາເນົາ ສປປ ລາວ ຢູ່າງເປັນທາງການ, ກະຊວງແຮງງານ ສະຫວັດດການແລະສັງຄົມ ໄດົ້ມອບລາວໃຫົ້ໂຄງການຊູ່ວຍເຫືອ ການ(ກັບຄືນ)ເຂົົ້າສູ່ສັງຄົມ ຢູ່ຂັົ້ນ
ຊຸມຊົນ ທູ່ສະໜັບສະໜນໂດຍອົງການສຸພານິມິດ. ພະນັກງານອົງການ, ໂດຍການປະສານງານກັບພະແນກແຮງງານສະຫວັດດການແລະສັງຄົມ ແລະ ສະຫະພັນແມູ່ຍິງ ຂັົ້ ນ
ເມືອງ, ໄດົ້ດໍາເນນການ ປະເມນຄອບຄົວ ແລະ ຄວາມຕົ້ອງການ. ຈາກການປະເມນພົບວູ່າ ນາງ ປ ສົນໃຈວຽກຕັດຫຍິບ, ຫັງຈາກນັົ້ນ ອົງການກໍູ່ໄດົ້ສະໜອງໂອກາດໃຫົ້ລາວ ໄດົ້
ເຂົົ້າຮັບຫັກສດຝຶກອົບຮົມ ສາມເດືອນ ຢູ່ບໍລິສັດແຫູ່ງໜຶູ່ງ ຢູ່ໃນຕົວເມືອງຂອງແຂວງ, ເຊິູ່ງການຊູ່ວຍເຫືອປະກອບດົ້ວຍທູ່ພັກເຊົາ, ອາຫານ ແລະ ການເດນທາງຕະຫອດໄລຍະ
ການຝຶກອົບຮົມ. ຫັງຈາກສໍາເລັດຫັກສດ, ອົງການ, ຮູ່ວມກັບ ພະແນກແຮງງານ ສະຫວັດດການແລະສັງຄົມ ແລະ ສະຫະພັນແມູ່ຍິງ, ໄດົ້ຊູ່ວຍ ນາງ ປ ໃນການຕໍູ່ລອງກັບເຈົົ້າ
ຂອງ ໂຮງງານກູ່ຽວກັບສັນຍາເຮັດວຽກ. ປະຈຸບັນລາວເຮັດວຽກຢູ່ບໍລິສັດ, ໂດຍບໍູ່ຕົ້ອງການ ການສະໜັບສະໜນ ແລະ ຊູ່ວຍເຫືອເພູ່ມເຕມ ຈາກຄູ່ຮູ່ວມງານອືູ່ນໆ.

ເດັກນົ້ອຍຍິງ ແລະ ໄວໜຸູ່ມຍິງ ເຂົົ້າຮູ່ວມຫັກສດ
ຕັດຫຍິບ ຢູ່ສນພັກເຊົາໄລຍະຍາວ ຢູ່ ສປປ ລາວ.
ໂດຍການເພູ່ມການຮູ່ວມມືກັບບໍລິສັດຕູ່າງໆ, ອົງ
ການຈັດຕັົ້ງທູ່ບໍູ່ສັງກັດລັດ ກໍາລັງພະຍາຍາມຊູ່ວຍ
ເຫືອຜົ້ຖືກເຄາະຮົ້າຍ ຊອກວຽກເຮັດ ຫັງຈາກສໍາ
ເລັດ ການຝຶກອົບຮົມ.
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ບັນຫາທ 5. ຕົ້ອງສົ້າງຄວາມເຂັົ້ມແຂງໃຫົ້ແກູ່ ການຊູ່ວຍເຫືອດົ້ານສະພາບຈິດໃຈ, ໂດຍສະເພາະແມູ່ນເນັົ້ນໃສູ່ດົ້ານມົນທິນ
ຜົ້ຖືກເຄາະຮົ້າຍຈາກການຄົ້າມະນຸດ ທູ່ຖືກຊູ່ວຍກອບກົ້ຊວິດ ຈາກສະພາບແວດລົ້ອມການເຮັດ

ກູ່ຽວກັບການຂາດໂຄງການສນພິດເສດສະເພາະ ເພືູ່ອເຮັດວຽກກັບຜົ້ຖືກເຄາະຮົ້າຍທູ່ມມົນທິນ

ວຽກທູ່ ທູ່ມການຂດຮດຢູ່າງຮຸນແຮງ ສູ່ວນຫາຍແມູ່ນຕົ້ອງການ ການດແລດົ້ານສຸຂະພາບຢູ່າງ

ຮົ້າຍແຮງ ທູ່ຢູ່ໃນສະພາບແວດລົ້ອມດຽວກັນກັບຜົ້ຖືກເຄາະຮົ້າຍທູ່ບໍູ່ມບຫາຄືດັູ່ງກູ່າວ.

ລະອຽດຄົບຖົ້ວນ ທັງທາງດົ້ານຮູ່າງກາຍ ແລະ ຈິດໃຈ. ໃນຂະນະທູ່ບາດແຜທາງດົ້ານຮູ່າງກາຍ
ສາມາດສັງເກດເຫັນ ແລະ ປິູ່ນປົວໄດົ້, ແຕູ່ວູ່າຜົນກະທົບທາງດົ້ານສະພາບຈິດໃຈ ແມູ່ນມ
ຄວາມຫຍຸົ້ງຍາກທູ່ສຸດ ທູ່ຈະກວດພົບ ແລະ ປິູ່ນປົວ, ເຊິູ່ງອາດຈະມຜົນສະທົ້ອນຮົ້າຍແຮງສໍາ
ລັບການດໍາລົງຊວິດຂອງພວກເຂົາ.

ສິູ່ງທົ້າທາຍສູ່ວນຫາຍ

ແມູ່ນຄວາມຕົ້ອງການ

ການ

ຊູ່ວຍເຫືອ ທາງດົ້ານຈິດໃຈແລະສັງຄົມ ທູ່ເຂັົ້ມແຂງ ຈາກພະນັກງານທູ່ໄດົ້ຜູ່ານການຝຶກອົບຮົມ
ຢູ່າງຖືກຕົ້ອງ.

ບັນດາຜົ້ທູ່ເຮັດວຽກຕົວຈິງຈາກ

ກໍາປເຈຍ

ໄດົ້ຊົ້ໃຫົ້ເຫັນ

ການຂາດເຂນ

ໂດຍລວມ ຂອງຈໍານວນສະຖາບັນ ທູ່ມຄວາມສາມາດສະໜອງການບໍລິການດັູ່ງກູ່າວ, ໂດຍ
ສະເພາະແມູ່ນການບໍລິການຊູ່ວຍເຫືອຜົ້ຖືກເຄາະຮົ້າຍທູ່ມມົນທິນຮົ້າຍແຮງ.

ພວກເຂົາຍັງໄດົ້

ສະເໜອກວູ່າ ຜົ້ຖືກເຄາະຮົ້າຍຈາກການຂດຮດທາງເພດ ສູ່ວນຫາຍແມູ່ນຕົ້ອງການ ການ
ຊູ່ວຍເຫືອພິເສດ, ແລະ ການຊູ່ວຍເຫືອທູ່ມຢູ່ ແມູ່ນບໍູ່ມຄວາມຫາກຫາຍ ເພືູ່ອຕອບສະໜອງ
ກັບການຊູ່ວຍເຫືອສະເພາະແຕູ່ລະກໍລະນດັູ່ງກູ່າວ.

ບັນດາຜົ້ເຮັດວຽກຕົວຈິງຈາກໄທ

ສົນທະນາກູ່ຽວກັບຄວາມຫຍຸົ້ງຍາກໃນການສະໜອງການຊູ່ວຍເຫືອຢູ່າງພຽງພໍໃຫົ້ແກູ່
ຄວາມສັບສົນດົ້ານຈິດໃຈ

ເຊິູ່ງບາງຄັົ້ງເກດຂຶົ້ນຍົ້ອນຜົນຂອງການຄົ້າມະນຸດ.

ໄດົ້
ຜົ້ທູ່ມ

ເຊັູ່ນດຽວກັນ

ບັນດາຜົ້ເຮັດວຽກຕົວຈິງ ຈາກຈນ ໄດົ້ພົບເຫັນຊູ່ອງຫວູ່າງ ລະຫວູ່າງຄວາມຕົ້ອງການຂອງຜົ້ຖືກ
ເຄາະຮົ້າຍແຕູ່ລະຄົນ ແລະ ຈໍານວນຂອງພະນັກງານທູ່ມລະດັບ ພົ້ອມທັງການບໍລິການພິເສດ
ສະເພາະແຕູ່ລະກໍລະນ. ຢູ່ໃນກອງປະຊຸມພົບປະທູ່ໄດົ້ຈັດຂຶົ້ນ, ຜົ້ເຮັດວຽກຕົວຈິງໄດົ້ສົນທະນາ

ບັນດາຜົ້ບໍລິການໃຫົ້ການຊູ່ວຍເຫືອ ຈາກມຽນມາ ມຫາຍຄໍາເຫັນກູ່ຽວກັບການແກົ້ໄຂບັນຫາ
ຄວາມຕົ້ອງການ ເພູ່ມຄວາມສາມາດໃນການຊູ່ວຍເຫືອທາງດົ້ານສະພາບຈິດໃຈ ແລະ ສັງຄົມ .
ຄໍາເຫັນທໜຶູ່ງ ແມູ່ນການສົູ່ງເສມ ການຮຽນຮົ້ຈາກການເຮັດວຽກຕົວຈິງ ໃຫົ້ແກູ່ພະນັກງານຂອງ
ສນ, ໂດຍສຸມໃສູ່ທັກສະໃນພາກປະຕິບັດຕົວຈິງເຊັູ່ນ: ການປະເມນຄວາມຕົ້ອງການຂອງຜົ້ຖືກ
ເຄາະຮົ້າຍ, ການບໍລິຫານຈັດການກໍລະນ ແລະ ທັກສະໃນການສືູ່ສານ. ອກຄວາມເຫັນໜຶູ່ງ
ແມູ່ນ ພິຈາລະນາວິທການທູ່ອົງການຈັດຕັົ້ງທູ່ບໍູ່ສັງກັດລັດສາມາດສະເໜ ກິດຈະກໍາເສມ ພົ້ອມ
ທັງສະໜອງການຊູ່ວຍເຫືອທາງດົ້ານສະພາບຈິດໃຈ ແລະ ສັງຄົມ ໃຫົ້ແກູ່ຜົ້ຖືກເຄາະຮົ້າຍທູ່ຢູ່
ໃນສນຮັບຕົ້ອນຊົູ່ວຄາວ.
ມການຮັບຮົ້ຢູ່າງກວົ້າງຂວາງ ໃນບັນດາຜົ້ເຮັດວຽກຕົວຈິງວູ່າ ສິູ່ງເຫົູ່ານົ້ ແມູ່ນຊູ່ອງຫວູ່າງທູ່ສໍາ
ຄັນຂອງການໃຫົ້ການບໍລິການຊູ່ວຍເຫືອ ແລະ ມັນເປັນອຸປະສັກສໍາລັບຜົນສໍາເລັດຂອງການ
(ກັບຄືນ)ເຂົົ້າສູ່ສັງຄົມຂອງຜົ້ຖືກເຄາະຮົ້າຍ.

ດັູ່ງນັົ້ັນ,

ການພັດທະນາຄວາມສາມາດໃຫົ້ແກູ່

ທົ້ອງຖິູ່ນ ສໍາລັບການປະຕິບັດຕໍູ່ຄວາມຕົ້ອງການດົ້ານສະພາບຈິດໃຈ ແລະ ສັງຄົມທູ່ສະລັບ
ຊັບຊົ້ອນ ຄວນເປັນບລິມະສິດຕົົ້ນຕໍ ທູ່ຈະຕົ້ອງສົູ່ງເສມໂດຍການຮູ່ວມມືລະດັບພາກພືົ້ນໂດຍ
ອງໃສູ່ບົດຮຽນທູ່ຖອດຖອນໄດົ້ ແລະ ຈາກການປະຕິບັດຕົວຈິງທູ່ໄດົ້ຮັບຜົນດ.

ການປະຕິບັດທູ່ເຕັມໄປດົ້ວຍຄວາມຫວັງ: ພະນັກງານສນ ລົງຢົ້ຽມຢາມ ຊຸມ

ການປະຕິບັດທູ່ເຕັມໄປດົ້ວຍຄວາມຫວັງ: ສະຖາບັນສັງຄົມສົງເຄາະແຫູ່ງຊາດ,

ຊົນຢູ່ ມຽນມາ

ກະຊວງສັງຄົມສົງເຄາະ, ນັກຮົບເກົູ່າ ແລະ ຊາວໜຸມ
ູ່ ຢູ່ ກໍາປເຈຍ

ພະນັກງານ ອົງການຈັດຕັົ້ງທູ່ບໍູ່ສັງກັດລັດ ແລະ ສນ ຢູ່ມຽນມາ ເຮັດວຽກຮູ່ວມກັນ ເພືູ່ອ
ສົ້າງໂອກາດ ໃຫົ້ພະນັກງານສນຮັບຕົ້ອນ ໄດົ້ຮູ່ວມຕິດຕາມພະນັກງານອົງການລົງຢົ້ຽມ
ຢາມເຮັດວຽກຢູ່ພາກສະໜາມ.

ຈຸດປະສົງແມູ່ນເພືູ່ອສົ້າງຄວາມເຂົົ້າໃຈຮູ່ວມກັນລະ

ຫວູ່າງພະນັກງານສນ ແລະ ອົງການ ກູ່ຽວກັບສິູ່ງທົ້າທາຍທູ່ຜົ້ຖືກເຄາະຮົ້າຍປະເຊນ 14
ຫັງຈາກການ(ກັບຄືນ)ເຂົົ້າສູ່ສັງຄົມ ແລະ ຜົ້ທູ່ໃຫົ້ການຊູ່ວຍເຫືອສາມາດເຮັດວຽກຮູ່ວມ
ກັນແນວໃດເພືູ່ອຊູ່ວຍຜົ້ຖືກເຄາະຮົ້າຍແກົ້ໄຂສິູ່ງທົ້າທາຍດັູ່ງກູ່າວ.

ການພັດທະນາຊັບພະຍາກອນມະນຸດ

ແມູ່ນໄດົ້ຖືກກໍານົດໃຫົ້ເປັນຄວາມຈໍາເປັນຕົົ້ນຕໍ

ສໍາລັບການປັບປຸງການດແລສະພາບຈິດໃຈ-ສັງຄົມ

ຂອງຜົ້ຖືກເຄາະຮົ້າຍຢູ່ກໍາປເຈຍ.

ເພືູ່ອຕອບສະໜອງສິູ່ງດັູ່ງກູ່າວ, ກະຊວງສັງຄົມສົູ່ງເຄາະ, ນັກຮົບເກົູ່າ ແລະ ຊາວໜຸູ່ມ ກໍາ
ລັງສົ້າງ ສະຖາບັນສັງຄົມສົງເຄາະແຫູ່ງຊາດ ເພືູ່ອຝຶກອົບຮົມ ພະນັກງານຂອງ ກະຊວງ
ສັງຄົມສົູ່ງເຄາະ, ນັກຮົບເກົູ່າ ແລະ ຊາວໜຸູ່ມ ແລະ ຜົ້ໃຫົ້ການຊູ່ວຍເຫືອອືູ່ນໆ ທູ່ມາຈາກ
ພາກລັດ ແລະ ອົງການຈັດຕັົ້ງທູ່ບໍູ່ສັງກັດລັດ ເພືູ່ອປັບປຸງຄຸນນະພາບຂອງການດແລ.
proved quality of care.

ບັນຫາທ 6. ມາດຖານຂັົ້ນຕອນການດໍາເນນງານ (SOP) ແມູ່ນມຄວາມຈໍາເປັນ ສໍາລັບສົ້າງຄວາມສາມາດໃຫົ້ແກູ່ຜົ້ປະຕິບັດງານຕົວຈິງ
ເພືູ່ອສະໜອງການຊູ່ວຍເຫືອ ການ(ກັບຄືນ)ເຂົົ້າສູ່ສງັ ຄົມຢູ່າງມປະສິດທິຜົນ
ຢູ່ໃນອະນຸພາກພືົ້ນແມູ່ນໍົ້າຂອງ, ໜູ່ວຍງານສູ່ວນຫາຍຂອງລັດຖະບານ ແລະ ຂອງອົງການຈັດ

ຖືກເຄາະຮົ້າຍແຕູ່ລະຄົນໃນການກັບຄືນສູ່ສັງຄົມຂອງພວກເຂົາໃຫົ້ດທູ່ສຸດ. ບັນດາຜົ້ເຮັດວຽກ

ຕັົ້ງທູ່ບໍູ່ສັງກັດລັດ ທູ່ສະໜອງການຊູ່ວຍເຫືອຜົ້ຖືກເຄາະຮົ້າຍຈາກການຄົ້າມະນຸດ ມຄູ່ມືສໍາລັບ

ຕົວຈິງຈາກ ມຽນມາ ສັງເກດເຫັນວູ່າ ພວກເຂົາອາດຈະສາມາດໃຫົ້ການຊູ່ວຍເຫືອຜົ້ຖືກເຄາະ

ການປົກປົ້ອງຜົ້ຖືກເຄາະຮົ້າຍ. ເຖິງຢູ່າງໃດກໍູ່ຕາມ, ຜົ້ເຮັດວຽກຕົວຈິງຢູ່ຫາຍປະເທດ ໄດົ້ຊົ້ໃຫົ້

ຮົ້າຍໃນການ(ກັບຄືນ)ເຂົົ້າສູ່ສັງຄົມໄດົ້ດກວູ່າເກົູ່າ, ຖົ້າວູ່າມການປັບປຸງຄູ່ມືສໍາລັບການປະເມນ

ເຫັນຄວາມຕົ້ອງການ ຂັົ້ນຕອນການປະຕິບັດຕົວຈິງ ແລະ ເຄືູ່ອງມືເພືູ່ອອະທິບາຍຢູ່າງຈະແຈົ້ງ

ຄວາມຕົ້ອງການຂອງຜົ້ຖືກເຄາະຮົ້າຍ, ເຊິູ່ງລວມທັງການປະເມນດົ້ານການແພດ. ຢູ່ ຫວຽດ

ໃນການສະໜອງການຊູ່ວຍເຫືອທູ່ມມາດຕະຖານ ແລະ ຄຸນນະພາບ ຢູ່ໃນຂອບເຂດເວລາ ທູ່

ນາມ, ມຜົ້ຖືກເຄາະຮົ້າຍຫາຍຄົນທູ່ ‘ກັບຄືນດົ້ວຍຕົນເອງ,’ ໂດຍປາດສະຈາກການຊູ່ວຍເຫືອ

ສົມເຫດສົມຜົນ, ແລະ ຄວນມການອະທິບາຍທິດທາງ ໃນການພົວພັນ ແລະ ປະສານງານຢູ່າງ

ຈາກລັດຖະບານ ຫື ໜູ່ວຍງານຊູ່ວຍເຫືອຜົ້ຖືກເຄາະຮົ້າຍອືູ່ນໆ. ຜົ້ເຮັດວຽກຕົວຈິງ ຈາກ

ລະອຽດ.

ຫວຽດນາມ ຊົ້ໃຫົ້ເຫັນຄວາມຈໍາເປັນທູ່ຕົ້ອງມແບບຟອມ ໄຈົ້ແຍກຜົ້ຖືກເຄາະຮົ້າຍ ສໍາລັບຜົ້

ກູ່ອນການ

ສົູ່ງຜົ້ຖືກເຄາະຮົ້າຍຈາກການຄົ້າມະນຸດ

ຈາກປະເທດປາຍທາງ

ຄືນສູ່ປະເທດ

ພມລໍາເນົາ, ໄດົ້ມການ ‘ຕິດຕາມ’ ແລະ ‘ປະເມນ’ ຄອບຄົວຂອງຜົ້ຖືກເຄາະຮົ້າຍແຕູ່ລະຄົນ
ເພືູ່ອໃຫົ້ຮົ້ວູ່າ ຄອບຄົວຕົ້ອງການ ແລະ ມຄວາມສາມາດໃນການຮັບເອົາຜົ້ຖືກເຄາະຮົ້າຍຄືນ

ປະຕິບັດໜົ້າທູ່ ທູ່ອາດຈະເຊູ່ນໜົ້າກັບ ຜົ້ທູ່ກັບຄືນດົ້ວຍຕົນເອງ, ເພືູ່ອວູ່າ ຈະສາມາດຄົົ້ນພົບ
ແລະ ຊູ່ວຍເຫືອຜົ້ຖືກເຄາະຮົ້າຍທູ່ກັບຄືນດົ້ວຍຕົນເອງ ໃນການ(ກັບຄືນ)ເຂົົ້າສູ່ສັງຄົມ ແລະ
ໃນການປັບປູ່ຽນເພືູ່ອດໍາລົງຊວິດຢູ່ຫວຽດນາມ.

ຢູ່າງປອດໄພຫືບໍູ່. ຜົ້ເຮັດວຽກຕົວຈິງ ຂອງກໍາປເຈຍ ແລະ ລາວ ຮັບຮົ້ເຖິງຄຸນຄູ່າຄວາມສໍາຄັນ

ບັນດາຜົ້ເຮັດວຽກຕົວຈິງ ຂອງຫວຽດນາມຍັງໄດົ້ໃຫົ້ຄໍາເຫັນເພູ່ມເຕມຢູ່າງກວົ້າງຂວາງວູ່າ ຄູ່ມື

ຂອງການມ ຄູ່ມືການປະຕິບັດ ສໍາລັບການຕິດຕາມ ແລະ ປະເມນຄອບຄົວ. ຜົ້ເຮັດວຽກຕົວຈິງ

ຂອງຄອມມິດລະດັບພາກພືົ້ນ ສໍາລັບການປົກປົ້ອງຜົ້ຖືກເຄາະຮົ້າຍ ຄວນໄດົ້ຮັບການປັບໃຫົ້

ຈາກ ມຽນມາ ກໍູ່ສະເໜວູ່າ ຄູ່ມືສໍາລັບການປະເມນຄອບຄົວ ຄວນໄດົ້ຮັບການປັບປຸງ ແລະ

ແທດເໝາະໃນລະດັບປະເທດ ແລະ ອະທິບາຍໃຫົ້ລະອຽດຂຶົ້ນຕືູ່ມ ເພືູ່ອເຮັດໃຫົ້ ສາມາດເຂົົ້າ

ລວມເອົາ ລະບຽບການໃນການປະຕິບັດສໍາລັບກໍລະນທູ່ ການປະເມນຄອບຄົວ ມຜົນຮັບ ‘ເປັນ

ເຖິງ ແລະ ເຂົົ້າກັບຄວາມເປັນຈິງຫາຍຂຶົ້ນ ສໍາລັບພະນັກງານທູ່ປະຕິບັດວຽກຕົວຈິງ.

ທາງລົບ’ (ເຊິູ່ງໝາຍເຖິງ ຄອບຄົວຖືກປະເມນວູ່າ ບໍູ່ມຄວາມສາມາດ ໃນການຮັບເອົາຜົ້ຖືກ
ເຄາະຮົ້າຍ), ແລະ ເມືູ່ອຜົ້ຖືກເຄາະຮົ້າຍບໍູ່ກັບຄືນບົ້ານເດມຂອງພວກເຂົາ.

ບັນດາຜົ້ເຮັດວຽກຕົວຈິງຂອງກໍາປເຈຍ ໄດົ້ໃຫົ້ຄໍາເຫັນວູ່າຄູ່ມື ແລະ ມາດຖານຂັົ້ນຕອນການດໍາ
ເນນງານສໍາລັບການຊູ່ວຍເຫືອ ການ(ກັບຄືນ)ເຂົົ້າສູ່ສັງຄົມ ຄວນຮັກສາມາດຖານຈັນຍາບັນ,

ທັງເວລາທູ່ຜົ້ຖືກເຄາະຮົ້າຍ ຢູ່ສນຮັບຕົ້ອນ ແລະ ກັບຄືນປະເທດພມລໍາເນົາ, ການປະເມນ

ເຊິູ່ງໝາຍຄວາມວູ່າ ຕົ້ອງເຄົາລົບນັບຖືຄວາມລັບຂອງຜົ້ຖືກເຄາະຮົ້າຍ ແລະ ບໍູ່ເຮັດໃຫົ້ເກດ

ຄວາມຕົ້ອງການ ແມູ່ນໄດົ້ຖືກປະຕິບັດ ເພືູ່ອຮັບປະກັນເຮັດໃຫົ້ການສະໜັບສະໜນຊູ່ວຍເຫືອຜົ້

ຄວາມເສຍຫາຍ ໂດຍບໍູ່ໄດົ້ຕັົ້ງໃຈ.

ກໍລະນສຶກສາ: ຜົ້ຖືກເຄາະຮົ້າຍທູ່ກັບຄືນດົ້ວຍຕົນເອງບໍູ່ໄດົ້ຖືກສົູ່ງຕໍູ່ເພືູ່ອຮັບການຊູ່ວຍເຫືອ ຍົ້ອນຂາດການປະສານງານຂອງອົງການຈັດຕັົ້ງທູ່ບໍູ່ສັງກັ ດລັດ
ແມູ່ຍິງທູ່ຖືກເຄາະຮົ້າຍຜົ້ໜຶູ່ງ ຖືກຄົ້າມະນຸດຂົ້າມຊາຍແດນເພືູ່ອການຂດຮດທາງເພດ, ເຊິູ່ງໄດົ້ກັບບົ້ານດົ້ວຍຕົວເອງຫັງຈາກລັກໜອອກໄດົ້. ເມືູ່ອກັບມາຮອດບົ້ານ, ລາວໄດົ້ຍິນກູ່ຽວກັບອົງການຈັດຕັົ້ງ
ໜຶູ່ງທູ່ຊູ່ວຍເຫືອຜົ້ຖືກເຄາະຮົ້າຍ ແລະ ໄດົ້ຕິດຕໍູ່ອົງການດັູ່ງກູ່າວເພືູ່ອຂໍຄວາມຊູ່ວຍເຫືອ. ອົງການຈັດຕັົ້ງດັູ່ງກູ່າວໄດົ້ມາ ບົ້ານຂອງລາວ ແລະ ສໍາ ພາດລາວ, ແລະ ໄດົ້ສະເໜການຊູ່ວຍເຫືອໃນການກັບ
ຄືນເຂົົ້າສູ່ສັງຄົມໃຫົ້ແກູ່ລາວ. ແຕູ່ໂຊກບໍູ່ດ, ໃນເວລານັົ້ນອົງການຂາດງົບປະມານ ແລະ ບໍູ່ສາມາດຊູ່ວຍເຫືອລາວໃນທັນທ. ອົງການໄດົ້ບອກໃຫົ້ລາວລໍຖົ້າ ຢູ່ບົ້ານຂອງລາວປະມານສອງສາມເດືອນ
ຈົນກວູ່າມຄວາມຮັບປະກັນທາງດົ້ານງົບປະມານ, ຫັງຈາກນັົ້ນອົງການກໍູ່ໄດົ້ຕິດຕໍູ່ຫາລາວ ແລະ ເລູ່ມຊູ່ວຍເຫືອລາວໃນການກັບຄືນເຂົົ້າສູ່ສັງຄົມ. ໃນໄລຍະລໍຖົ້າໃນເບືົ້ອງຕົົ້ນ, ອົງການບໍູ່ໄດົ້ສົູ່ງລາວ
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ຕໍູ່ໃຫົ້ກັບໜູ່ວຍງານ ຫື ສະຖາບັນໃດໆ ເພືູ່ອໃຫົ້ການຊູ່ວຍເຫືອ ບໍູ່ວູ່າຈະເປັນ ການຊູ່ວຍເຫືອໄລຍະສັົ້ນ ຫື ການສຸມໃສູ່ການກັບຄືນເຂົົ້າສູ່ສັງຄົມ. ລາວອາໃສຢບ
ູ່ ົ້ານກັບຄອບຄົວຂອງລາວເປັນເວລາ
ສາມເດືອນ ໂດຍບໍູ່ໄດົ້ຮັບການຊູ່ວຍເຫືອ ແລະ ບໍູ່ຮົ້ລະອຽດວູ່າ ເມືູ່ອໃດລາວຈະໄດົ້ຮັບການຊູ່ວຍເຫືອ.

ບັນຫາທ 7. ສົ້າງຄວາມເຂັົ້ມແຂງໃຫົ້ແກູ່ ການຮູ່ວມມື ລະຫວູ່າງໜູ່ວຍງານຂອງລັດ, ລະຫວູ່າງລັດຖະບານກັບອົງການຈັດຕັົ້ງທູ່ບໍູ່ສັງກັດລັດ,
ແລະ ລະຫວູ່າງບັນດາອົງການຈັດຕັົ້ງທູ່ບໍູ່ສັງກັດລັດ, ໂດຍສະເພາະແມູ່ນສໍາລັບການ(ກັບຄືນ)ເຂົົ້າສູ່ສັງຄົມ ຂອງກໍລະນ ລະຫວູ່າງປະເທດ
ການຊູ່ວຍເຫືອຜົ້ຖືກເຄາະຮົ້າຍ ກັບຄືນສູ່ສົງຄົມແມູ່ນໜົ້າທູ່ ທູ່ສັບສົນ, ເຊິູ່ງຕົ້ອງການ

ວຽກຂອງພະນັກງານທູ່ມອັດຕາສູ່ວນສງ

ການປະຕິບັດໜົ້າທູ່ ແລະ ການຮູ່ວມມື ຢູ່າງພົ້ອມພຽງກັນ ຈາກຫາຍໜູ່ວຍງານທູ່ເປັນ

ການຈັດຕັົ້ງທູ່ບໍູ່ສັງກັດລັດ ທູ່ກູ່ຽວຂົ້ອງ ເຮັດໃຫົ້ເກດຄວາມຫົ້າຊົ້າ ໃນການສືູ່ສານ

ຄູ່ຮູ່ວມງານ ທັງພາຍໃນປະເທດ ແລະ ລະຫວູ່າງປະເທດຢູ່ສະເໝ. ເຖິ ງແມູ່ນວູ່າໄດົ້ມ

ແລະ ການໃຫົ້ການຊູ່ວຍເຫືອ ທູ່ຕໍູ່ເນືູ່ອງ.

ການປັບປຸງຢູ່າງຈິງຈັງ ໂດຍການສະໜັບສະໜນ ຈາກຂະບວນຄອມມິດ ແລະ ຄູ່

ຂອງໜູ່ວຍງານຂອງລັດ

ແລະ

ຂອງອົງ

ໂດຍສອດຄູ່ອງກັບການສົນທະນາຂອງ ຈນ, ໄດົ້ມຂໍົ້ສະເໜວູ່າ ບັນດາຜົ້ໃຫົ້ການຊູ່ວຍ

ຮູ່ວມປະຕິບັດງານ ແລົ້ວກໍູ່ຕາມ, ກອງປະຊຸມພົບປະຂອງຜົ້ເຮັດວຽກຕົວຈິງ ຍັງພົບ

ເຫືອໄດົ້ເຮັດວຽກຕາມຂັົ້ນຕອນທູ່ ມລະບົບ ແລະ ມາດຕະຖານຫາຍຂຶົ້ນ ເພືູ່ອຈໍາກັດ

ເຫັນວູ່າ ຂໍົ້ບົກຜູ່ອງໃນການຮູ່ວມມື ແມູ່ນໜຶູ່ງໃນອຸປະສັກຕົົ້ນຕໍ ຂອງຜົນສໍາເລັດໃນ

ການຂຶົ້ນກັບບຸກຄົນຜົ້ດຽວ. ຜົ້ເຮັດວຽກຕົວຈິງ ຈາກ ໄທ ໄດົ້ເນັົ້ນກູ່ຽວກັບຄວາມທົ້າ

ການ(ກັບຄືນ)ເຂົົ້າສູ່ສັງຄົມ. ການສົນທະນາຢູ່ ຈນ ໄດົ້ຍົກໃຫົ້ເຫັນຄວາມຕົ້ອງການ

ທາຍທູ່ຄົ້າຍຄືກັນ ກູ່ຽວກັບວຽກ ທູ່ຕົ້ອງຢຸດສະງັກບໍູ່ມກການຕໍູ່ເນືູ່ຶອງເມືູ່ອການຍົ້າຍ

ຂັົ້ນຕອນສໍາລັບການຊູ່ວຍເຫືອຜົ້ຖືກເຄາະຮົ້າຍທູ່ມລະບົບ ແລະ ມມາດຕະຖານຫາຍ

ໜົ້າທູ່ຂອງເຈົົ້າໜົ້າທູ່ລະດັບວາງນະໂຍບາຍ.

ຂຶົ້ນ, ເຊິູ່ງເລູ່ມແຕູ່ການຊູ່ວຍຊວິດ ຈົນເຖິງ ຂັົ້ນຕອນການ(ກັບຄືນ)ເຂົົ້າສູ່ສັງຄົມ. ການ
ສົນທະນາຢູ່ ມຽນມາ ໄດົ້ເນັົ້ນກູ່ຽວກັບຂໍົ້ສະເໜທູ່ຄົ້າຍຄືກັນ, ລວມທັງຄໍາເຫັນພິເສດ

ມການເຫັນດເປັນເອກະສັນຢູ່າງກວົ້າງຂວາງ ທັງຢູ່ປະເທດຕົົ້ນທາງ ແລະ ປາຍທາງ

ສະເພາະສໍາລັບການຮູ່ວມມືຢູ່າງໃກົ້ຊິດ

ໜູ່ວຍງານບັງຄັບໃຊົ້ກົດໝາຍ

ວູ່າ ການປະສານງານລະຫວູ່າງຊາດ ໃນທຸກລະດັບຕົ້ອງການ ການປັບປຸງໃຫົ້ຫາຍ

ແລະ ໜູ່ວຍງານຊູ່ວຍເຫືອຜົ້ຖືກເຄາະຮົ້າຍ ໃນລະຫວູ່າງທູ່ຜົ້ຖືກເຄາະຮົ້າຍເຂົົ້າຮູ່ວມ

ຂຶົ້ນ, ເພືູ່ອຮັບປະກັນ ການຊູ່ວຍເຫືອຜົ້ຖືກເຄາະຮົ້າຍໃນການ(ກັບຄືນ)ເຂົົ້າສູ່ສັງຄົມ ທູ່

ການດໍາເນນການທາງກົດໝາຍ.

ມປະສິດທິຜົນ ໃນກໍລະນການຄົ້າມະນຸດລະຫວູ່າງຊາດ. ສິູ່ງດັູ່ງກູ່າວ ແມູ່ນລວມທັງ

ລະຫວູ່າງ

ການຮູ່ວມມື ລະຫວູ່າງໜູ່ວຍງານຂອງລັດ ໃນລະດັບປະເທດ ຕົວຢູ່າງເຊັູ່ນ ໃນການ

ຢູ່ ສປປ ລາວ, ຜົ້ເຂົົ້າຮູ່ວມ ໄດົ້ຊົ້ໃຫົ້ເຫັນຄວາມຈໍາເປັນ ສໍາລັບການແລກປູ່ຽນ ບົດ

ດໍາເນນການພິສດສັນຊາດ ແລະ ການຕິດຕາມຫາ ແລະ ປະເມນຄອບຄົວ. ສິູ່ງດັູ່ງ

ຮຽນ ແລະ ພາກປະຕິບັດຕົວຈິງທູ່ດ ລະຫວູ່າງ ບັນດາຜົ້ໃຫົ້ການບໍລິການຊູ່ວຍ ເຫືອ

ກູ່າວແມູ່ນການຊຸກຍົ້ ເພືູ່ອໃຫົ້ມການຮູ່ວມມືໃນລະດັບ ຄອມມິດໃຫົ້ຫາຍຂຶົ້ນ, ພົ້ອມ

ໃຫົ້ຫາຍຂຶົ້ນກວູ່າເກົູ່າ, ເພືູ່ອຮັບປະກັນວູ່າ ປະສົບການທູ່ມຄຸນຄູ່າ ມປະໂຫຍດແກູ່ຄູ່

ທັງການມສູ່ວນຮູ່ວມຂອງອົງການຄູ່ຮູ່ວມງານທາງສັງຄົມ; ເຊັູ່ນດຽວກັນການຮຽກຮອົ້ງ

ຮູ່ວມງານທຸກພາກສູ່ວນທູ່ກູ່ຽວຂົ້ອງ. ບັນດາຜົ້ໃຫົ້ບໍລິການຊູ່ວຍເຫືອ ຈາກຫວຽດນາມ

ໃຫົ້ມການປະຕິບັດງານຢູ່ພາຍໃນປະເທດຢູ່າງພົ້ອມພຽງ ລະຫວູ່າງ ອົງການຈັດຕັົ້ງ

ໄດົ້ຍົກບັນຫາກູ່ຽວກັບການ ແບູ່ງການຊູ່ວຍເຫືອທູ່ບໍູ່ເທົູ່າທຽມກັນໃນທົູ່ວປະເທດ, ເຊິູ່ງ
ມຄວາມເປັນຫູ່ວງກູ່ຽວກັບການມຊູ່ອງຫວູ່າງຢູ່ໃນບາງເຂດ

ຂອງລັດ ແລະ ອົງການຈັດຕັົ້ງທູ່ບໍູ່ສັງກັດລັດ ແລະ ລະຫວູ່າງພາຍໃນອົງການຈັດຕັົ້ງທູ່

ທູ່ເຮັດໃຫົ້ມຄວາມຫຍຸົ້ງ

ຍາກໃນການສະໜອງການຊູ່ວຍເຫືອການ(ກັບຄືນ)ເຂົົ້າສູ່ສັງຄົມ

ບໍູ່ສັງກັດລັດເອງ.

ໃຫົ້ແກູ່ຊຸມຊົນທູ່ບໍູ່

ໄດົ້ຮັບການຊູ່ວຍເຫືອດັູ່ງກູ່າວ. ຢູ່ ກໍາປເຈຍ ໄດົ້ຊົ້ໃຫົ້ເຫັນວູ່າ ການຊັນຊົ້ອນບູ່ອນເຮັດ
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ກອງປະຊຸມ ເພືູ່ອເປດໂຄງການເຄືອຂູ່າຍປົກປົ້ອງ ການ(ກັບຄືນ)ເຂົົ້າສູ່ສັງຄົມຂອງຜົ້ຖືກ
ເຄາະຮົ້າຍຈາກການຄົ້າມະນຸດ ໃນ ແຂວງ ຢຸນນານ, ປະເທດຈນ ໄດົ້ເປດຂຶົ້ນ ໂດຍ
ຫົ້ອງການ ບໍລິຫານການຊູ່ວຍເຫືອ ຂອງ ສະຫວັດດການສັງຄົມ ແຂວງ ຢນນານ, ພົ້ອມ
ດົ້ວຍຫົ້ອງການປົ້ອງກັນຄວາມສະຫງົບ ພະແນກສືບສວນຄະດ ຂອງ ແຂວງຢນນານ ແລະ
ອົງການຊູ່ວຍເຫືອເດັກ.

ຜົ້ຖືກເຄາະ ຕັດສິນໃຈເລົູ່າກູ່ຽວກັບເລືູ່ອງຂອງລາວ, ເຊິູ່ງໄດົ້
ສະໜອງຄໍາຕໍານິຕິຊົມກູ່ຽວກັບການເຮັດວຽກຂອງລັດຖະ
ບານ ແລະ ຂອງອົງການຈັດຕັົ້ງທູ່ບໍູ່ສັງກັດລັດ ທູ່ມຜົນສະ
ທົ້ອນຕໍູ່ການດໍາລົງຊວິດຂອງລາວ, ກໍາປເຈຍ, 2012.

ເອກະສານສະບັບນົ້ຖືກຮູ່າງຂຶົ້ນເພືູ່ອລັດຖະບານປະເທດຄອມມິດ ໂດຍ UNIAP, ອົງການສຸພານິມິດ, ແລະ ສະຖາບັນ NEXUS, ໂດຍມການແປເປັນພາສາຂອງຫົກປະເທດໃນ
ອະນຸພາກພືົ້ນແມູ່ນໍົ້າຂອງ ໂດຍ UNIAP ແລະ ໄດົ້ຮັບການສະໜັບສະໜນດົ້ານງົບປະມານສໍາລັບການຈັດພິມ ແລະ ແຈກຢາຍ ໃນທຸກພາສາ ຈາກອົງການ ສຸພານິມິດ.
ກອງປະຊຸມພົບປະລະດັບຊາດຂອງຜົ້ເຮັດວຽກຕົວຈິງດົ້ານການ(ກັບຄືນ)ເຂົົ້າສູ່ສັງຄົມ ທັງຫົກຄັົ້ງ ແມູ່ນຖືກຈັດຂຶົ້ນໂດຍເປັນສູ່ວນໜຶູ່ງຂອງແນວຄິດລິເລູ່ມ ກູ່ຽວກັບການ(ກັບຄືນ)ເຂົົ້າ
ສູ່ສັງຄົມ ໃນທົູ່ວພາກພືົ້ນຂອງຄອມມິດ, ເຊິູ່ງລວມເອົາກອງປະຊຸມພົບປະຂອງຜົ້ເຮັດວຽກຕົວຈິງລະດັບຊາດ ທູ່ໄດົ້ທົ້ອນໂຮມເອົາຄວາມຮົ້ ແລະ ທັດສະນະຂອງ ຜົ້ສະໜອງການ
ຊູ່ວຍເຫືອໃຫົ້ແກູ່ຜົ້ຖືກເຄາະຮົ້າຍ, ແລະ ການສໍາຫວດຂອງຄອມມິດ ກູ່ຽວກັບການ(ກັບຄືນ)ເຂົົ້າສູ່ສັງຄົມໃນລະດັບພາກພືົ້ນ ທູ່ໄດົ້ທອົ້ນໂຮມເອົາທັດ ສະນະ ແລະ ຄໍາຕໍານິຕິຊົມຂອງ
ຜົ້ຖືກເຄາະຮົ້າຍຈາກການຄົ້າມະນຸດ ຫາຍກວູ່າ 300 ຄົນ.
ກອງປະຊຸມພົບປະຂອງຜົ້ເຮັດວຽກຕົວຈິງລະດັບຊາດ ໄດົ້ຮັບການສະໜັບສະໜນໂດຍ ບັນດາກະຊວງທູ່ກູ່ຽວຂົ້ອງກັບວຽກງານສັ ງຄົມສົງເຄາະ ຂອງບັນດາປະເທດຄອມມິດເຊັູ່ນ:
ກະຊວງ ສະຫວັດດການສັງຄົມ, ຟືົ້ນຟນັກຮົບເກົູ່າ ແລະ ຊາວໜຸູ່ມ ຂອງ ກໍາປເຈຍ, ສະຫະພັນແມູ່ຍິງ ແລະ ຫົ້ອງການຕົ້ານການຄົ້າມະນຸດລະຫວູ່າງກະຊວງ ຂອງກະຊວງປົ້ອງກັນ
ຄວາມສະຫງົບຂອງ ຈນ; ກະຊວງແຮງງານ ສະຫວັດດການ ແລະ ສັງຄົມ ແລະ ສະຫະພັນແມູ່ຍິງ ຂອງ ສປປ ລາວ; ກົມສັງຄົມສົງເຄາະ ແລະ ໜູ່ວຍງານຕົ້ານການຄົ້າມະນຸດສນ
ກາງ ຂອງ ມຽນມາ; ກະຊວງ ພັດທະນາສັງຄົມ ແລະ ຄວາມໝັົ້ນຄົງຂອງມະນຸດ ຂອງ ໄທ ແລະ ກະຊວງແຮງງານ ສະຫວັດດການຄົນພິການແລະສັງຄົມ ຂອງ ຫວຽດນາມ.
ການສະໜັບສະໜນທາງດົ້ານງົບປະມານ ແລະ ວິຊາການ ສໍາລັບກອງປະຊຸມພົບປະ ແມູ່ນ ໄດົ້ຮັບຈາກ ອົງການສຸພານິມິດ ແລະ ໂຄງການເຄືອຂູ່າຍຕົ້ານການຄົ້າມະນຸດຂອງ
ອົງການສະຫະປະຊາຊາດ (UNIAP), ພົ້ອມດົ້ວຍ ອົງການຊູ່ວຍເຫືອເດັກ, ອົງການສາກົນ ເພືູ່ອການຍົ້າຍຖູ່ນຖານ IOM, ສະຖາບັນ NEXUS, UNICEF, ແລະ ຄູ່ຮູ່ວມງານທູ່ເປັນ
ອົງການຈັດຕັົ້ງທູ່ບໍູ່ສັງກັດລັດຂອງທົ້ອງຖິູ່ນ.

ເປັນຫຍັງຜົ້ຖືກເຄາະຮົ້າຍຈຶູ່ງປະຕິເສດການຊູ່ວຍເຫືອ? ພວກເຮົາຈະໄຈົ້ແຍກຜົ້ຖືກເຄາະຮົ້າຍໃຫົ້
ຫາຍຂຶົ້ນໄດົ້ແນວໃດ? ຜົ້ຖືກເຄາະຮົ້າຍໄດົ້ກັບຄືນເຂົົ້າສູ່ສັງຄົມ ໃນສະພາບເງືູ່ອນໄຂເດມ ທູ່ຊຸກຍົ້
ໃຫົ້ພວກເຂົາຕົ້ອງເຄືູ່ອນຍົ້າຍ ເພືູ່ອເລູ່ມຕົົ້ນ “ການກັບຄືນເຂົົ້າສສ
ູ່ ງັ ຄົມທມ
ູ່ ຜົນສໍາເລັດ” ບໍູ່? ພວກ
ເຮົາຈະສາມາດປັບປຸງການປະສານງານລະຫວູ່າງ ໜູ່ວຍງານໄດົ້ແນວໃດ ເພືູ່ອສະໜອງການຊູ່ວຍ
ເຫືອທູ່ດກວູ່າໃຫົ້ແກູ່ຜົ້ຖືກເຄາະຮົ້າຍ? ເປັນຫຍັງ ຫັກສດການຝຶກອົບຮົມສູ່ວນຫາຍຈຶູ່ງຍັງບໍູ່ສອດ
ຄູ່ອງກັບຕະຫາດແຮງງານ ຢູ່ບູ່ອນທູ່ ຜົ້ຖືກເຄາະຮົ້າຍຈະ(ກັບຄືນ)ເຂົົ້າສູ່ສັງຄົມ? ແບບຢູ່າງທູ່ໄດົ້ຮັບ
ຜົນສໍາເລັດ ທູ່ແນໃສູ່ການຫດ
ຸ ຜູ່ອນມົນທິນ ຢູ່ໃນການ(ກັບຄືນ)ເຂົົູ້່າສູ່ສັງຄົມຂອງຜົ້ຖືກເຄາະຮົ້າຍມ
ຫຍັງແດູ່? ພວກເຮົາຈະຍົກລະດັບຄວາມສາມາດ ເພືູ່ອສະໜອງການດແລທາງດົ້ານຈິດໃຈ ສັງຄົມທູ່ມຄຸນນະພາບ ໃຫົ້ແກູ່ຜົ້ຖືກເຄາະຮົ້າຍຈາກການຄົ້າມະນຸດໄດົ້ແນວໃດ? ເຮັດແນວໃດພວກ
ເຮົາຈະເຂົົ້າເຖິງ ແລະ ຊູ່ວຍເຫືອຜົ້ຖືກເຄາະຮົ້າຍທູ່ ‘ກັບຄືນດົ້ວຍຕົນເອງ’ ໃຫົ້ໄດົ້ຫາຍຂຶົ້ນ?

