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ຖະແຫຼງການ ຢ່າງກຸ້ງ
ຂຸ້ສະເຫນີຈາກຊາວໜມ
່ ອາຊຽນ 2014
ໜງ່ ຊມຊົນ! ໜງ່ ຍດທະສາດ! ຊາວໜມ
່ ເພອ
່ ຄວາມເປັນອັນໜ່ງອັນດຽວກັນ!

ພວກເຮົາ,ຄົນຮ່ນໃຫມ່ຂອງປະຊາຄົມອາຊຽນ, ຕຸ້ອງການໃຫຸ້ມີການສົ່ງເສີມ ການບ່ຈາແນກຊົນ
ຊັຸ້ນໃນສັງຄົມ, ຄວາມເທົ່າທຽມກັນ, ສັນຕິພາບ, ການໄດຸ້ຮັບການປົກປຸ້ອງ, ຄວາມໝັຸ້ນຄົງ, ແລະ ການ
ພັດທະນາຮ່ວມກັນຂອງປະຊາຄົມອາຊຽນທີ່ສອດຄ່ອງກັບບັນດາຫຼັກການແລະ

ເຄົາລົບສິດທິມະນດ,

ປະຊາທິປະໄຕ, ຄວາມຍດຕິທາ, ຄວາມຮັບຜິດຊອບ, ຄວາມໂປ່ງໃສ ແລະ ອິດສະລະພາບໃນທກໆ
ດຸ້ານຂອງການດາລົງຊີວິດຂອງພວກເຮົາ.
ພວກເຮົາ, ຄົນຮ່ນໃຫມ່ຂອງປະຊາຄົມອາຊຽນຂຮຽກຮຸ້ອງໃຫຸ້ມີການສຸ້າງຄວາມຍນຍົງຂອງສິດທິ
ພຸ້ນຖານ, ການມີສ່ວນຮ່ວມ, ໃຫຸ້ຄົນເປັນສູນກາງ ແລະ ໃຫຸ້ໄວຫນ່ມເປັນຕົວຂັບເຄ່ອນຊມຊົນໃນລະດັບ
ພາກພຸ້ນ.
ພວກເຮົາ, ຄົນຮ່ນໃຫມ່ຂອງປະຊາຄົມອາຊຽນຂຮຽກຮຸ້ອງໃຫຸ້ມີການຢນຢັນຮັບຮອງໂດຍບັນດາ
ຜູຸ້ນາໃນປະເທດອາຊຽນເພ່ອທີ່ຈະເຮັດໃຫຸ້ຄົນຮ່ນໃຫມ່ສາມາດເຂົຸ້າເຖິງສະພາບແວດລຸ້ອມໃນລະດັບ
ພາກພຸ້ນ, ລະດັບຊາດ ແລະ ລະດັບຊມຊົນທີຕ
່ ອບສະຫນອງຄວາມຕຸ້ອງການສູງຂອງໄວໜ່ມ, ການເຕີມ
ເຕັມຄວາມໄຝ່ຝັນຂອງພວກເຂົາ

ແລະ

ຮັບປະກັນຊ່ວຍໃຫຸ້ໄວໜ່ມມີຄວາມໝັຸ້ນໃຈໄດຸ້ໃນແຜນວາລະ

ການພັດທະນາສາຫຼັບພາກພຸ້ນຫຼັງປີ 2015.
ເພ່ອທີ່ຈະະບັນລວິໄສທັດຂອງພວກເຮົາ, ພວກເຮົາມີຄວາມຮຽກຮຸ້ອງມາຢ່າງສູງດັ່ງລ່ມນີຸ້:
1. ຮັບຮອງເອົາຂະບວນການເຄ່ອນໄຫວຂອງໄວໜ່ມອາຊຽນ (ASEAN Youth Movement)
ຢ່າງເຕັມຮູບແບບເຊິ່ງເປັນສະຖາບັນທີ່ມີອິດສະລະພາບ ແລະ ເອກະລາດໃນພາກພຸ້ນທີ່ຈະເປັນ
ຕົວແທນກະບອກສຽງຂອງໄວໜ່ມໃນອາຊີຕາເວັນອອກສຽງໃຕຸ້ ແລະ ເພ່ອຕິດຕາມ ແລະ ປະ
ເມີນການຈັດຕັຸ້ງປະຕິບັດນະໂຍບາຍທີ່ກ່ຽວຂຸ້ອງກັບໄວໜ່ມ, ແຜນການປະຊມ ແລະ ບັນດາຂຸ້
ສະເໜີແນະຕ່າງໆ;
2. ເອຸ້ອຍອານວຍຄວາມສະດວກ ແລະ ເຊ່ອມໂຍງການຮ່ວມຕົວກັນ, ການເຂົຸ້າເຖິງ, ການບ່ຈາແນກຊົນ
ຊັຸ້ນວັນນະ, ບົນພຸ້ນຖານຄວາມຕຸ້ອງການ, ພຸ້ນຖານຄວາມເປັນຈິງ, ຮູບແບບສິດທິມະນດເປັນສູນກາງ
ເພ່ອເປັນການສກສາທີ່ເປັນທາງການ ແລະ ບ່ເປັນທາງການ;
3. ປະຕິຮູບ ແລະ ຍົກເລີກໂດຍທັນທີຕ່ກັບບັນດານະໂຍບາຍ ແລະ ກົດໝາຍໃນປະຈບັນທີ່ມີລັກສະນະ
ເອົາຜິດທາງອາຍາ

ແລະ

ຈາແນກສະຖານະພາບໄວໜ່ມໂດຍທາງອຸ້ອມບົນພຸ້ນຖານສະຖານະພາບ
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ແລະ ມມມອງ, ຄວາມຄິດຕ່ກັບການເມອງ, SOGIE (ການປັບຕົວທາງເພດ, ເອກະລັກທາງເພດ ແລະ
ການສະແດງອອກ), ສາສະໜາ ແລະ ສະຖານະພາບທາງເສດຖະກິດ-ສັງຄົມ ແລະ;
4. ໃຫຸຸ້້ຄວາມສາຄັນການມີສ່ວນຮ່ວມຂອງໄວໜ່ມໃນທກຂະແຫນງການ, ໂດຍເນັຸ້ນທີ່ກ່ມໄວຫນ່ມທີ່ມີ
ຄວາມສ່ຽງລວມທັງໄວຫນ່ມຍິງ, LGBTIQ (ໄວໜ່ມທີ່ມລ
ີ ົດສະນິຍົມທາງເພດທີ່ຫຼາກຫຼາຍ, ລັກສະນະ
ທາງເພດ ແລະ ການສະແດງອອກທາງເພດ), ຄົນພິການ, ຄົນຊົນເຜົ່າພຸ້ນເມອງ, ຄົນກ່ມນຸ້ອຍທາງ
ສາສະຫນາ, ຜູຸ້ອົບພະຍົບ, ຄົນບ່ມີສັນຊາດ, ກ່ມຄົນທີ່ອາໄສໃນເຂດທີ່ທກຍາກ, ພາສາຄົນກ່ມນຸ້ອຍ,
ຜູຸ້ຍິງ, ເດັກຍິງຖພາ, ເດັກນຸ້ອຍ, ກ່ມຄົນທີ່ດາລົງຊີວິດໃນບລິບົດສົງຄາມ ແລະ ບລິບົດສິດທິມະນດສະທາ
, ກ່ມຄົນຂາຍບລິການທາງເພດ, ກ່ມຄົ ນຕິດເຊຸ້ອພະຍາດຕິດຕ່ທາງເພດສາພັນ HIV ແລະ ໂລກເອດສ,
ກ່ມຄົນທີ່ຖກປ່ອຍປະລະເລີຍ, ກ່ມຜູຸ້ຕິດຢາເສບຕິດ ແລະ ກ່ມຄົນທີຖ
່ ກຍົກຍຸ້າຍຖິ່ນຖານພາຍໃນປະເທດ
, ດຸ້ວຍການໃຫຸ້ຄາປກສາຢ່າງເປັນປະຊາທິປະໄຕທີ່ແທຸ້ຈິງ, ການຈັດສັນທນຮອນທີ່ພຽງພ ແລະ ການໃຫຸ້
ບລິການແຫ່ລງຊັບພະຍາກອນອ່ນໆ ແລະ ການປົກປຸ້ອງສິດທິເພ່ອອິດສະລະພາບໃນການສະແດງອອກ
ແລະ ຊມນມ.
5. ຈັດຕັຸ້ງທັນທີເພ່ອແກຸ້ໄຂ ແລະ ເຮັດວຽກກັບໄວຫນ່ມຢ່າງເຕັມສ່ວນຕາມປະເດັນດັ່ງລ່ມນີຸ້:
•

ບົດບາດຂອງໄວຫນມ
່ ແລະ ຜົນຂອງການສຸ້າງສັນຕິພາບ ແລະ ຄວາມສາມັກຄີປອງດອງ :
o ລິເລີ່ມໃຫຸ້ມີ ແລະ ສະຫນັບສະຫນນເວທີສົນທະນາສັນຕິພາບຮ່ວມກັບພາກລັດຖະບານ
ແລະ ຫຼາກຫຼາຍພາກສ່ວນທີ່ກ່ຽວຂຸ້ອງ;
o ລິເລີ່ມໃຫຸ້ມີໂຄງການ

ແລະ

ທາງເລອກດຸ້ານການສກສາກ່ຽວກັບສັນຕິພາບເຂົຸ້າໃນ

ຫຼັກສູດການຮຽນ-ການສອນ.
o ອານວຍພຸ້ນທີ່ທີ່ປອດໄພໃຫຸ້ແກ່ໄວໜ່ມໃນການມີສ່ວນຮ່ວມການສຸ້າງສັນຕິພາບຢ່າງ
ເຕັມເມັດເຕັມຫນ່ວຍເຊັ່ນວ່າ: ການສົນທະນາ ແລະ ແລກປ່ຽນວັດທະນະທາທີ່ແຕກຕ່າງ
ກັນໃນລະດັບຊມຊົນ, ລະດັບຊາດ ແລະ ລະດັບພາກພຸ້ນໂດຍສະເພາະໃນພຸ້ນທີ່ທີ່ມີຂຸ້
ຄັດແຍ່ງກັນ; ແລະ
o ໃຫຸ້ການປົກປຸ້ອງໄວຫນ່ມທີ່ໄດຸ້ຮັບຜົນກະທົບຈາກບັນຫາການຂັດແຍ່ງ
•

ການຄມ
ຸ້ ຄອງທີດ
່ ,ີ ປະຊາທິປະໄຕ, ແລະ ເສລີພາບໃນການສະແດງອອກ:
o ປະຕິຮູບ ແລະ ເສີມສຸ້າງສະຖາບັນໄວຫນ່ມຂອງພາກລັດທະບານທີ່ມີຢູ່ແລຸ້ວ ແລະ
ນະໂຍບາຍກ່ຽວກັບໄວຫນ່ມເພ່ອຮັບປະກັນການມີສ່ວນຮ່ວມຂອງໄວຫນ່ມໃນທກ
ລະດັບຂອງການຈັດຕັຸ້ງປະຕິບັດນະໂຍບາຍດັ່ງກ່າວ;
o ທົບທວນ ແລະ ຍົກເລີກບັນດາກົດຫມາຍ ແລະ ນະໂຍບາຍທີ່ສວນທາງກັບບັນດາ
ຫຼັກການຂອງປະຊາທິປະໄຕ

ແລະ

ສິດທິມະນດຂອງໄວຫນ່ມ

ແລະ

ສົ່ງເສີມ

ອິດສະຫລະພາບ, ຄວາມຍດຕິທາ ແລະ ການເລອກຕັຸ້ງທີ່ສະຫົງບສກ, ໃຫຸ້ອິດສະຫລະ
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ແລະ ຄວາມເປັນເອກະລາດຂອງສ່, ຄວາມໂປ່ງໃສ, ການມີຄວາມຮັບຜິດຊອບ ແລະ
ການເຂົຸ້າເຖິງຂຸ້ມູນຂ່າວສານ; ແລະ
o ສຸ້າງຄວາມເຂັຸ້ມແຂງໃຫຸ້ກັບສະຖາບັນພາກພຸ້ນທີ່ມີຢູ່ເພ່ອຮັບປະກັນວ່າການສົ່ງເສີມ
ແລະ ການປົກປຸ້ອງສິດທິມະນດໃນບັນດາປະເທດອາຊີຕາເວັນອອກສຽງໃຕຸ້, ຮັບເອົາ
ແລະ ສະຫນັບສະຫນູນກົດບັດໄວຫນ່ມລະດັບພາກພຸ້ນ.
•

ຮັບປະກັນການມີວຽກເຮັດງານທາທີເ່ ຫມາະສົມ ແລະ ການດາລົງຊີວດ
ິ ຂອງໄວຫນ່ມໃນອາຊີ
ຕາເວັນອອກສຽງໃຕຸ້:
o ຈັດຕັຸ້ງປະຕິບັດ, ຕິດຕາມ ແລະ ປະເມີນຄວາມໂປ່ງໃສ, ຄວາມເປັນມິດ ແລະ ສິດທິ
ຂອງໄວຫນ່ມ, ອີງຕາມນະໂຍບາຍການວ່າຈຸ້າງງານລະດັບຊາດທີ່ສຸ້າງວຽກເຮັດງານທາ
ທີ່ເຫມາະສົມໃຫຸ້ກັບເຍົາວະຊົນໃນປະຊາຄົມອາຊີຕາເວັນອອກສຽງໃຕຸ້ ແລະ ການຍດ
ຫມັຸ້ນກັບມາດຕະຖານຂອງອົງການຈັດຕັຸ້ງແຮງງານສາກົນ (ILO) ທີ່ໃຫຸ້ຄວາມຫມັຸ້ນຄົງ,
ປອດໄພ, ຮັບປະກັນ, ບ່ຈາແນກຊົນຊັຸ້ນ ແລະ ໃຫຸ້ຄ່າຕອບແທນທີ່ເຫມາະສົມ ແລະ ຫາ
ໂອກາດໃນການພັດທະນາອາຊີບ.
o ໃຫຸ້ບູລິມະສິດສຸ້າງວຽກເຮັດງານທາ ແລະ ສຸ້າງຄວາມຊານານໃຫຸ້ກັບທີມງານໂດຍການ
ເພ່ມການລົງທນລວມທັງຈາກພາກສ່ວນເອະຊົນໂດຍຜ່ານໂຄງການສົ່ງເສີມຜູຸ້ປະກອບ
ທລະກິດຜູຸ້ຫນ່ມນຸ້ອຍ ແລະ ສົ່ງເສີມໃຫຸ້ໂອກາດໃນການ ແລກປ່ຽນເຝກງານ ແລະ ສຸ້າງ
ຄວາມອາດສາມາດໃຫຸ້ກັບໄວຫນ່ມໂດຍຜ່ານການເຝກອົບຮົມ, ຮຽນຕ່ໃນຫລັກສູດທີ່ມີ
ຄວາມເປັນມອາຊີບໂດຍນາໃຊຸ້ຮູບແບບເປັນທາງການ, ບ່ເປັນທາງການ ແລະ ຮູບແບບ
ນອກລະບົບ ການໃຫຸ້ຄາປກສາການຈຸ້າງງານ, ໃຫຸ້ການຄຸ້ມຄອງທາງສັງຄົມ, ແລກປ່ຽນ
ແບ່ງປັນບົດຮຽນ ແລະ ປະສົບການເພ່ອທີ່ຈະເຮັດໃຫຸ້ໄວຫນ່ມໃນອາຊຽນສາມາດໄດຸ້ຮັບ
ຂຸ້ມູນຂ່າວສາານ ແລະ ທັກສະຄວາມຊານານທີ່ຈະເຂົຸ້າເຖິງໂອກາດໄດຸ້ມີວຽກເຮັດງານ
ທາທີ່ດີ;
o ລົງທນໃນການສຸ້າງ ແລະ ເສີມສຸ້າງແຮງຈູງໃຈແກ່ໄວໜ່ມ ເພາະ ສິ່ງນີຸ້ອາດຈະຍັງຊ່ວຍ
ໃນການສຸ້າງ ສະພາບແວດລຸ້ອມທີ່ເປີດກວຸ້າງ ແລະ ມັນຈະນາໄປສູ່ຄວາມອາດສາມາດ
ຂອງໄວໜ່ມໃນການມີສ່ວນຮ່ວມໃນທກໆຂັຸ້ນຕອນຂອງ

ຂະບວນການຕັດສິນໃຈກ່ຽວ

ກັບການດາລົງຊີວິດ ແລະ ອະນາຄົດຂອງພວກເຂົາ.
o ຮັບປະກັນການເຂົຸ້າເຖິງໂອກາດໃນການເຮັດວຽກທີ່ດີຢ່າງມີມະນດສະທາ ແລະ ເທົ່າ
ທຽມກັນ ໂດຍປາສະຈາກ ການຈາແນກຊົນຊັຸ້ນ, ເຄົາລົບໃນຄວາມຫຼາຍໆ ແລະ ສົ່ງເສີມ
ການພັດທະນາຊັບພະຍາກອນໃຫຸ້ກັບໄວໜ່ມທກໆຄົນ

ເຊິ່ງລວມເຖິງ

ກ່ມໄວໜ່ມທີ່

ດຸ້ອຍໂອກາດ ແລະ ແຮງງານເຄ່ອນຍຸ້າຍທີ່ເປັນໄວໜ່ມ. ປະຊາຄົມອາຊຽນຕຸ້ອງລົບລຸ້າງ
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ຄວາມລາອຽງ ທາງດຸ້ານເພດຢູ່ໃນທກໆຂະແໜງການ ແລະ ໃນທກລະດັບຂອງກາລັງ
ແຮງງານ; ແລະ
o ປະຕິບັດ ແລະ ບັງຄັບໃຊຸ້ບັນດານະໂຍບາຍທີ່ແກຸ້ໄຂກ່ຽວກັບການຈາແນກໄວໜ່ມຢູ່ໃນ
ຕະຫຼາດແຮງງານ
•

ການສກສາທີມ
່ ຄ
ີ ນນະພາບສາລັບ ໄວໜ່ມທກຄົນໃນພາກພຸ້ນອາຊີຕາເວັນອອກສ່ຽງໃຕຸ້:
o ການົດ ແລະ ພັດທະນາຂະບວນການຮຽນຮູຸ້ທີ່ກ່ຽວຂຸ້ອງ ທີ່ເປັນໄປຕາມມາດຕະຖານ
ຂອງຫຼັກສູດ ທີ່ອີງໃສ່ ສິດທິການສກສາ (ລະບົບການສກສາທາງການ, ບ່ເປັນທາງການ
ແລະ ການສກສານອກລະບົບ) ທີ່ໄດຸ້ອອກແບບສາລັບໄວໜ່ມ. ຕຸ້ອງຮັບປະກັນ ຄນ
ນະພາບຂອງບັນດາຄູສອນ, ໂຄງຮ່າງພຸ້ນຖານ, ເຄ່ອງມໃນການສິດສອນ ແລະ ສິ່ງ
ອານວຍຄວາມສະດວກ ເພ່ອໃຫຸ້ແທດເໝາະໃນແຕ່ລະບົບການສກສາ.
o ຈັດສັນ ແລະ ກະຈາຍງົບປະມານໃຫຸ້ທົ່ວເຖິງ ເພ່ອຮັບປະກັນວ່າ ຈະບ່ມີການຈາແນກ
ແລະ ຮັບປະກັນຄນນະພາບການສກສາທີ່ສມໃສ່ ການເສີມສຸ້າງ ແລະ ເພີ່ມຄວາມອາດ
ສາມາດຂອງໄວໜ່ມ; ແລະ
o ການການົດນະໂຍບາຍລະດັບພາກພຸ້ນໃຫຸ້ມີລະບົບການສກສາທີ່ບ່ໄດຸ້ເສຍຄ່າ, ເຂົຸ້າເຖິງ
ໄດຸ້ ແລະ ແທດເໝາະສາລັບທກໆຄົນ; ແລະ

•

ເພີມ
່ ຄວາມສາມາດສັກກະຍາພາບໃນເລອ
່ ງ ເພດສກສາ, ສຂະພາບສກສາ ແລະ ສິດທິ (ເພດ,
ການສະແດງອອກທາງເພດ, ການເຂົາຸ້ ເຖິງສຂະພາບ ແລະ ກວມລວມເພດສກສາ):
o ສະໜອງ ການເຂົຸ້າເຖິງການບລິການດຸ້ານສຂະພາບຈະເລີນພັນ ແລະ ສຂະພາບທາງ
ເພດທີ່ເປັນມິດ ແລະ ແທດເໝາະກັບຕ່ກັບໄວໜ່ມໃນພາກພຸ້ນລວມເຖິງ ກ່ມໄວໜ່ມທີ່ມີ
ຄວາມຫຼາກຫຼາຍທາງດຸ້ານເພດ,

ແຮງງານເຄ່ອນຍຸ້າຍທີ່ເປັນໄວໜ່ມ,

ໄວໜ່ມທີ່ບ່ມີ

ສັນຊາດ/ຜູຸ້ລີຸ້ໄພ, ໄວໜ່ມທີ່ຂາຍບລິການທາງເພດ-ທັງເພດຍິງ ແລະ ເພດຊາຍ, ກ່ມ
ແປງເພດ; ແລະ
o ສະໜອງ ຂຸ້ມູນ ແລະ ການສກສາ ສິດທິທາງເພດ ຢ່າງຄົບຖຸ້ວນ ໃຫຸ້ແກ່ໄວໜ່ມ, ຍດທະ
ສາດຂອງການສິດສອນຕຸ້ອງມີຄວາມແຕກຕ່າງ ແລະ ສາມາດປັບປ່ຽນໄດຸ້ ເພ່ອໃຫຸ້
ແທດເໝາະ ກັບຄວມຕຸ້ອງການທີ່ແຕກຕ່າງກັນຂອງຜູຸ້ຮຽນຮູຸ້ ທັງຍິງ ແລະ ຊາຍ ໂດຍ
ຄານງເຖິງຄວາມເປັນຈິງທີ່ວ່າ ມີຄວາມຕຸ້ອງການດຸ້ານການຊ່ວຍເຫຼອສະເພາະ ເຊັ່ນວ່າ
ກ່ມໄວໜ່ມທີ່ບ່ໄດຸ້ເຂົຸ້າຮຽນ ຫຼ ແມ່ຍິງໄວໜ່ມທີ່ແຕ່ງການແລຸ້ວ ເຊິ່ງພວກເຂົາຈະຕຸ້ອງໄດຸ້
ຮັບການສິດສອນກ່ຽວກັັບຄວາມຮູຸ້ທາງດຸ້ານເພດ

ໂດຍຜ່່ານວິທີການອ່ນໆທີ່

ບ່ແມ່ນ

ການສກສາທີ່ເປັນທາງການ.
•

ໄວໜ່ມກັບການເຄ່ອນຍຸ້າຍ: ຕຸ້ອງຮັບປະກັນຄວາມປອດໄພ, ອິດສະຫຼະພາບ ແລະ ສິດທິຕາ່ ງໆ
ຂອງພວກເຂົາ (ການຄຸ້າມະນດ, ຜູຸ້ລໄ
ີຸ້ ພ, ຄົນບມ
່ ສ
ີ ນ
ັ ຊາດ ແລະ ບັນດາແຮງງານເຄ່ອນຍຸ້າຍ)
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o ຈັດຕັຸ້ງປະຕິບັດຫຼັກສູດການຮຽນ-ການສອນທາງການທີ່ເນັຸ້ນໃສ່ຄນຄ່າຂອງບັນດາວັນ
ທະນະທາຕ່າງໆ, ປະຫວັດສາດ, ສິດທິມະນດ ແລະ ການອົບພະຍົບ ຂອງຄົນເປັນສູນ
ກາງ.
o ຮັບປະກັນໃຫຸ້ໄວໜ່ມເຄ່ອນຍຸ້າຍສາມາດເຂົຸ້າເຖິງໃນການສກສາໃນທກໆລະດັບເຊັ່ນ:
ການສກສາທີ່ເປັນທາງການ, ບ່ເປັນທາງການ, ການສກສານອກລະບົບ ແລະ

ການ

ພັດທະນາທັດສະສີມແຮງງານ.
o ພັດທະນາ ແລະ ຈັດຕັຸ້ງປະຕິບັດບັນດານະໂຍບາຍທີ່ ສົ່ງເສີມ ແລະ ປົກປຸ້ອງສິດທິ ແລະ
ເສລີພາບ ຂອງກ່ມແຮງງານເຄ່ນຍຸ້າຍໄວໜ່ມ ໂດຍສະເພາະຢ່າງຍິ່ງກ່ມແຮງງານທີ່ບ່ມີ
ເອກະສານ, ບ່ມີສັນຊາດ, ແລະ ກ່ມໄວໜ່ມທີ່ຊອກຫາສະຖານໃນການລີຸ້ໄພ; ແລະ
o ໃຫຸ້ລົງນາມຮັບເອົາບັນທັນທີ ສົນທິສັນຍາກ່ຽວກັບແຮງງານ ແລະ ສິດທິມະນດສາກົນ ທີ່
ມີຜົນໂດຍທາງກົງຕ່ກັບແຮງງານເຄ່ອນຍຸ້າຍໄວໜ່ມ
•

ດາເນີນການ ແລະ ປົກປັກຮັກສາຮັກສາ ສະພາບສິງ່ ແວດລຸ້ອມພາກພນ
ຸ້ (ການການົດວິຖກ
ີ ານ
ດາລົງຊີວດ
ິ ດຸ້ວຍຕົນເອງ, ການປົກປັກຮັກສາ ແລະ

ພູມປັນຍາທຸ້ອງຖິນ
່ ແລະ ວັດທະນາທາ

ຂອງບັນດາຊົນເຜົາ່ ):
o ອານວຍຄວາມສະດວກ ແລະ ໃຫຸ້ການສະໜັບສະໜູນໄວໜ່ມ ໃນການການລິເລີ່ມ
ໂຄງການສີຂຽວ

ແນໃສ່ເພ່ອແກຸ້ໄຂບັນຫາສິ່ງແລດວຸ້ອມໃນລະດັບຊມຊົນ

ແລະ

ລະຫວ່າງຊາດ
o ຮັບຮອງ ແລະ ສົ່ງເສີມ ຄວາມຍດຕິທາແກ່ສິ່ງແວດລຸ້ອມ ດຸ້ວຍການປະຕິບັດຢ່າງເປັນ
ທາ ແລະ ເຄົາລົບການມີສ່ວນຮ່ວມຂອງໄວໜ່ມ ກ່ຽວກັບການພັດທະນາ, ການປະຕິບັດ
ແລະ ການບັງຄັບໃຊຸ້ ບັນດາ ກົດໝາຍສິ່ງແວດລຸ້ອມ, ກົດລະບຽບ ແລະ ບັນດາ
ນະໂຍບາຍ ເພ່ອໃຫຸ້ໝັຸ້ນໃຈວ່າ ມີສະພາບແວດລຸ້ອມທີ່ດີ ທີ່ເຮົາສາມາດຮຽນຮູຸ້, ດາລົງ
ຊີວິດ ແລະ ປະຕິບັດວຽກງານຂອງພວກເຮົາໄດຸ້.
o ຮັບປະກັນ ຄວາມໂປ່ງໃສ, ຄວາມຮັບຜິດຊອບ ແລະ ສິດທິໃນການເຂົຸ້າເຖິງຂຸ້ມູນກ່ຽວ
ກັບແຜນການພັດທະນາໃນຂັຸ້ນທຸ້ອງຖິ່ນ,

ພາກພຸ້ນ

ຕະຫຼອດເຖິງ

ແຜນພັດທະນາ

ລະຫວ່າງປະເທດ.
o ການໃຫຸ້ໄວໜ່ມມີສ່ວນຮ່ວມໃນທກໆຮູບແບບຂອງຂະບວນການປກສາຫາລ

ແລະ

ການຕັດສິນໃຈ ເພ່ອຮັບປະກັນໃຫຸ້ ສິ່ງແວດລຸ້ອມມີ ຄວາມຍນຍົນ ແລະ ສະພາບທີ່ດີ ;
ແລະ
o ປັບປງ

ແຜນການກຽມພຸ້ອມໃນການຮັບມຕ່ກັບຄວາມສ່ຽງຂອງບັນດາໄພພິບັດຕ່າງໆ

ໃຫຸ້ແກ່ໄວໜ່ມ
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ພວກເຮົາ ເຊິ່ງເປັນ ໄວໜ່ມຂອງປະຊາຄົມອາຊຽນ ຈະຕຸ້ອງມີສິດເສລີພາບໃນການເຂົຸ້າເຖິງ ແລະ ການົດ
ຂອບເຂດຂອງຕົນໃນການຂັບເຄ່ອນເພ່ອຮຽກຮຸ້ອງສິດຂອງພວກເຮົາ

ໃນລະດັບຊມຊົນ,

ລະດັບຊາດ

ແລະ ພາກພຸ້ນ ໃນການນາພາ ແລະ ຜັກດັນປະຊາຄົມອາຊຽນ ໂດຍໃຫຸ້ຄົນເປັນສູນກາງ.
ສິດທິຂອງໄວໜ່ມ ແມ່ນ ສິດທິອນ
ັ ເປັນພຸ້ນຖານຂອງສິດທິມະນດ!
ວັນທີ 18 ມີນາ 2014
ມະຫາວິທະຍາໄລຢ່າງກງຸ້ , ຢ່າງກງຸ້ , ປະເທດມຽນມາ.

