Fact Sheet 4 – Thai

เอกสารข ้อเท็จจริงฉบับที่ 4

่ เสริมความเสมอภาคทางเพศ
การสง
และการให้เกียรติซงึ่ ก ันและก ัน
มีหลายสงิ่ ทีค
่ ณ
ุ สามารถทําได้เพือ
่ ร ับมือ
ื่ ทีเ่ ป็นอ ันตรายและป้องก ัน
ก ับความเชอ
พฤติกรรมทีไ่ ม่เหมาะสมและล่วงละเมิด
ต่อสตรี

่ ของคุณส่งเสริมการให ้เกียรติ
พิจารณาว่าประเพณีความเชือ
ซึง่ กันและกันและความเสมอภาคระหว่างสตรีและบุรษ
ุ
อย่างไร บทบาทของสตรีแตกต่างจากบุรุษอย่างไร และ
คุณจะทําอะไรได ้มากกว่านี้เพือ
่ ดึงเอาสตรีมามีสว่ นร่วม
ในการตัดสินใจและการเป็ นผู ้นํ า

ซึง่ ประกอบด้วย

สน ับสนุนให ้มีสว่ นร่วมในการริเริม
่ ของชุมชนทีส
่ ง่ เสริม
การให ้เกียรติซงึ่ กันและกันระหว่างบุรุษและสตรี รวมถึง
วันสากลประจําปี เพือ
่ การขจัดความรุนแรงต่อสตรี
ในวันที่ 25 พฤศจิกายน และ 16 วันของการรณรงค์ตอ
่ ต ้าน
ความรุนแรงทางเพศ ตัง้ แต่วน
ั ที่ 25 พฤศจิกายน ถึงวันที่
10 ธันวาคม คุณยังสามารถระลึกถึงวันสตรีสากลในวันที่
8 มีนาคม ด ้วยการเฉลิมฉลองการมีสว่ นร่วมของสตรีทม
ี่ ต
ี อ
่
ศรัทธาและชุมชนของคุณ

สร้างการตระหน ักรู ้ การขาดข ้อมูล และการได ้รับข ้อมูล
ทีผ
่ ด
ิ ๆ เกีย
่ วกับความรุนแรงในบ ้าน ครอบครัว และทาง
เพศ (DFSV) และสาเหตุของปั ญหาสร ้างความหวาดกลัว
และกีดกันไม่ให ้สตรีทป
ี่ ระสบกับความรุนแรงและการล่วง
่ และชุมชน
ละเมิดไปขอความช่วยเหลือ ผู ้นําทางความเชือ
สามารถเข ้ารับการฝึ กอบรมเฉพาะทางเพือ
่ ทําความเข ้าใจ
เกีย
่ วกับ DFSV ให ้ดีขน
ึ้ และหาทางป้ องกันไม่ให ้เกิดขึน
้
คุณสามารถใช ้ข ้อมูลจากเอกสารข ้อเท็จจริงในการ
นํ าเสนอจดหมายข่าวของชุมชนหรือแจกจ่ายข ้อมูลนี้
เป็ นใบปลิว จัดแสดงโปสเตอร์ เพือ
่ เพิม
่ พูนความรู ้ของ
ชุมชน หรือทําเป็ นประกาศเพือ
่ ให ้ชุมชนของคุณได ้รับ
ทราบว่า คุณมีจด
ุ ยืนในการส่งเสริมการใช ้พฤติกรรมที่
ปลอดภัยและให ้เกียรติในความสัมพันธ์ของบุรุษและ
ส่งเสริมสิทธิของสตรีในการดําเนินชีวต
ิ โดยปราศจาก
ความรุนแรงและการล่วงละเมิด
จ ัดให้มก
ี ารอภิปรายโดยสร ้างโอกาสในการพูดคุย
เกีย
่ วกับ DFSV และความสําคัญของความเสมอภาค
ทางเพศในการป้ องกันไม่ให ้บุรุษใช ้ความรุนแรงต่อสตรี
ซึง่ อาจจะทําโดยผ่านทางการเทศนา การสนทนากลุม
่ ย่อย
่ วชาญมาพูดคุยกับ
อย่างไม่เป็ นทางการ หรือเชิญผู ้เชีย
ชุมชนของคุณ ให ้ทุกคนในชุมชนของคุณมีสว่ นร่วม
อันได ้แก่ บุรุษ สตรี และคนหนุ่มสาว

ดําเนินการส่งเสริมความเสมอภาคทางเพศโดยการ
่ ารส่งเสริมความเสมอภาค
เปลีย
่ นแปลงชุมชนของคุณไปสูก
และให ้เกียรติสตรี สิง่ เหล่านี้อาจรวมถึงการสร ้างกลุม
่ เพือ
่
ความเสมอภาคทางเพศ/แผนเพือ
่ การป้ องกันความรุนแรง
ต่อสตรีหรือกลุม
่ ปฏิบัตก
ิ าร การส่งเสริมให ้เยาวชนหญิง
มีสว่ นร่วมในการเป็ นผู ้นําและให ้การฝึ กอบรมสําหรับผู ้นํา
คนใหม่
สร้างหุน
่ ส่วนความร่วมมือและส่งเสริมให้มก
ี าร
่
เปลีย
่ นแปลง การเชือมต่อและการทํางานกับกลุม
่ ชุมชน
่ อืน
เครือข่าย และชุมชนด ้านความเชือ
่ ๆ สามารถช่วยให ้
คุณเรียนรู ้และเสริมสร ้างความแข็งแกร่งให ้กับงานของคุณ
เพือ
่ ป้ องกัน DFSV สิง่ นี้ยังสามารถมอบโอกาสในการ
่ มโยงความเชือ
่ และสมาชิกในชุมชนของคุณกับการ
เชือ
บริการเพือ
่ ความปลอดภัย และส่งเสริมให ้พวกเขาขอ
ความช่วยเหลือและการสนับสนุน

แหล่งข้อมูลทีเ่ กีย
่ วก ับ DFSV
มีแหล่งข ้อมูลมากมายทีจ
่ ะช่วยให ้คุณตระหนักรู ้และรับมือ
กับพฤติกรรมทีร่ ุนแรงและล่วงละเมิดได ้ ซึง่ ประกอบด ้วย
1800 RESPECT – หน่วยบริการให้คําปรึกษาเรือ
่ งการคุกคาม
ทางเพศ ความรุนแรงในบ้านและครอบคร ัวแห่งชาติ
(National Sexual Assault, Domestic Family Violence
Counselling Service)
ข ้อมูลเกีย
่ วกับ DFSV ในภาษาต่าง ๆ
Information about DFSV in different languages
Anglican Diocese Melbourne
โครงการป้ องกันความรุนแรงต่อสตรี
Preventing Violence Against Women Program
โครงการผูน
้ ําเพือ
่ ป้องก ันมิให้เกิดความรุนแรงต่อสตรี
ของ AMES (AMES Prevention of Violence Against
Women Leadership Project)
การรับมือกับการกีดกันทางเพศในชีวต
ิ ประจําวัน - ตอนที่ 1 และ 2
Challenging Everyday Sexism – Part 1 and 2
โครงการร ับมือก ับความรุนแรงในครอบคร ัว
การส่งเสริมความเสมอภาคและการให ้เกียรติซงึ่ กันและกัน:
่ ไม่จํากัดศาสนาเพือ
ความร่วมมือระหว่างกลุม
่ ความเชือ
่ การป้ องกัน
ความรุนแรงในครอบครัว
Promoting Equality and Respect: An interfaith collaboration
on preventing family violence
คริสตจ ักรแห่งสกอตแลนด์ - กลยุทธ์แห่งบูรณภาพ
(Integrity Strategy)
การปฏิบัตงิ านเพือ
่ ยุตค
ิ วามรุนแรงต่อสตรี
แหล่งข ้อมูลสําหรับการจัดการกับความรุนแรงต่อสตรี
Working to end violence against women
Resources for tackling violence against women
่ ก ับความรุนแรงต่อสตรี
การร ับมือของชุมชนด้านความเชือ
และความรุนแรงในครอบคร ัว (Faith Communities
Addressing Violence Against Women and Family
Violence) – มีอะไรทีใ่ ช้งาน ได้บา้ ง
เคล็ดลับสําคัญในการป้ องกันทีม
่ ป
ี ระสิทธิภาพภายใต ้สภาพแวดล ้อม
่
ด ้านความเชือ
Key Tips for Effective Prevention in Faith Settings
มหาวิทยาลัย Melbourneและศูนย์ความหลากหลายทางวัฒนธรรม
เพือ
่ สุขภาพของสตรี (University of Melbourne and
Multicultural Centre for Women’s Health)
ศูนย์ความหลากหลายทางว ัฒนธรรม InTouch เพือ
่ ต่อต้าน
ความรุนแรงในครอบคร ัว (InTouch Multicultural
Centre Against Family Violence)
การส่งเสริมพลังศรัทธาและผู ้นํ าชุมชนเพือ
่ ป้ องกันความรุนแรง
ต่อสตรี
Empowering Faith and Community Leaders to Prevent
Violence Against Women

Our Watch
มาแลกเปลีย
่ นเรือ
่ งราวกันเถอะ: ความรุนแรงต่อสตรีในออสเตรเลีย
Let’s change the story: Violence against women
in Australia
Our Watch คําแนะนํ าสําหรับผู ้ปฏิบัตงิ านด ้านการป้ องกัน
Prevention Practitioner Guide (พร ้อมตัวอย่างบริบท
่ )
ตามความเชือ
Our Watch อะไรเป็ นตัวผลักดันให ้เกิดความรุนแรงต่อสตรี?
What Drives Violence Against Women?
การส่งเสริมความส ัมพ ันธ์ทเี่ สมอภาคและให้เกียรติ
่
ซึง่ ก ันและก ันในชุมชนด้านความเชือ
คูม
่ อ
ื และชุดเครือ
่ งมือ
Manual and toolkit
่
SASA! ความเชือ
่ ในการป้ องกันความรุนแรง
คําแนะนํ าสําหรับชุมชนด ้านความเชือ
ต่อสตรีและเอชไอวี
A Guide for Faith Communities to Prevent Violence Against
Women and HIV
Trocaire and Raising Voices
The Man Box
การศึกษาเรือ
่ งการเป็นเยาวชนชายในออสเตรเลีย
โครงการสําหรับบุรุษ – หน่วยบริการสังคมนิกาย Jesuit
The Men’s Project – Jesuit Social Services
White Ribbon Australia
แหล่งข ้อมูล resources

คุณสามารถมีบทบาทสําคัญในการป้ องกันและแก ้ไข
ปั ญหา DFSV และช่วยให ้สตรีและเด็กปลอดภัยได ้
ข ้อมูลเพิม
่ เติมสามารถดูได ้ที่ 1800RESPECT
(1800 737 732) หรือ www.1800RESPECT.org.au

ในกรณีฉุกเฉิน หรือใครบางคน
กําล ังตกอยูใ่ นอ ันตราย
โทรไปที่ 000 (ศูนย์สามต ัว) ท ันที

นี่คอ
ื หนึง่ ในเอกสารข ้อเท็จจริง 4 ฉบับเกีย
่ วกับ DFSV ข ้อมูลเพิม
่ เติมเกีย
่ วกับการส่งเสริมความเสมอภาคทางเพศและ
การให ้เกียรติซงึ่ กันและกันให ้ดูเอกสารข ้อเท็จจริงฉบับที่ 3 เรียนรู ้เพิม
่ เติมเกีย
่ วกับการระบุและตอบสนองต่อ DFSV
ได ้ทีเ่ อกสารข ้อเท็จจริงฉบับที่ 1 และ 2

