
 
 

ພວກເຮົາມີຄວາມຍິນດີຕ້ອນຮັບສິດເກົົ່ າຂອງ ອົງການ EarthRights ໝົດທຸກທົ່ານເພ ົ່ ອເຂ້ົາ

ຮົ່ວມເຄ ອຂົ່າຍຂອງພວກເຮົາ 

 

ຄວາມເປັນມາ 

ນັບຕັັ້ ງແຕ່ປີ 1999, , ອົງການ EarthRights ສາກົນ ໄດັ້ ສໍາເລັດໃຫັ້ການສຶກສາໃຫັ້ແກ່ນັກສຶກສາຫຼາຍກ່ວາ 600 ທ່ານ ໂດຍຜ່ານ

ໂປຣແກຣມການຝຶກອົບຮົມໃນຫົວຂໍັ້ ຕ່າງໆ. 

ຊ່ຶງໃນນັັ້ ນລວມມີ ໂຮງຮຽນເພ ່ ອສິດທິຂອງປະເທດພະມັ້ າ ແລະ ໂຮງຮຽນ EarthRights ແມ່ນໍັ້ າຂອງໃນ ປະເທດພະມັ້ າ ແລະ ປະເທດ

ໃທ, ສະຖະບັນການສະໜັບສະໜູນທາງດັ້ານກົດໝາຍໃນພາກພ ັ້ ນແມ່ນໍັ້ າຂອງ, ສະມາຄົມກົດໝາຍ Bertha, ການຝຶກອົບຮົມກ່ຽວ

ກັບສຸຂະພາບ ແລະ ໝາກຫົວໃຈ ຂອງ ອົງການ EarthRights, ທັດສະນະສຶກສາລະຫ່ວາງ ປະເທດ ໃທ-ລາວ, ແລະ ການຝຶກອົບຮົມ

ໄລຍະສັັ້ ນໃນເລ ່ ອງ ຄວາມຍຸດຕິທໍາດັ້ານສະພາບອາກາດ. ນັກສຶກສາຂອງພວກເຮົາມາຈາກພາກພ ັ້ ນແມ່ນໍັ້ າຂອງ ຄ ມາຈາກ ປະເທດ 

ກໍາປູເຈຍ, ຈີນ, ລາວ, ພະມັ້ າ, ໃທ ແລະ ປະເທດ ຫວຽດນາມ. 

ປະຈຸບັນນີັ້ , ສິດເກ່ົາຂອງ ອົງການ EarthRights ໄດັ້ ຊ່ວຍປົກປັ້ອງສິດທິມະນຸດ ແລະ ສ່ິງແວດລັ້ອມຢູ່ໃນຊຸມຊົນຂອງເຂົາເຈົັ້ າ ຢູ່ທ່ົວ

ພາກພ ັ້ ນແມ່ນໍັ້ າຂອງ ໂດຍນໍາໃຊັ້ທັກສະ, ແນວຄິດ ແລະ ການຮ່ວມມ  ທ່ີຖ ກພັດທະນາ ແລະ ແບ່ງປັນໃຫັ້  ໂດຍຜ່ານຮູບແບບການ

ຝຶກອົບຮົມທ່ີເປັນອັນສະເພາະຂອງ ອົງການ EarthRights. ຜູັ້ ປົກປັ້ອງສິດທີເຫ່ົຼານັັ້ ນກໍາລັງສັ້າງຂຶັ້ ນໂດຍພວກເຂົາເອງ. 

 

ເປັນຫຍັງພວກເຮົາຈ ົ່ ງສ້າງ ເຄ ອຂົ່າຍສິດເກົົ່ າທີົ່ ເປັນທາງການຂ ້ ນມາ? 

ເນ ່ ອງຈາກຄວາມລັ້າຫັຼງໃນລະບອບປະຊາທິປະໄຕ, ການຂາດຄວາມເຄົາລົບຕ່ໍສິດທິມະນຸດ, ກົດໝາຍທ່ີເຊ ່ ອມໂຊມ ແລະ ການແຜ່

ລະບາດ, ສິດເກ່ົາຂອງ ອົງການ EarthRights ຈ່ຶງໄດັ້ ມີການລົນນະລົງທ່ີຖ ກຕັ້ອງຕາມລະບຽບກົດໝາຍ ເພ ່ ອສິດທິມະນຸດ ແລະ 

ຊັບພະຍາກອນທໍາມະຊາດ ທ່ີປະເຊີນກັບຄວາມສ່ຽງອັນໃຫຍ່ຫຼວງ.  

ບັນດາຄວາມສ່ຽງໄດັ້ ເພ່ີມຂຶັ້ ນ ແລະ ໃນນັັ້ ນລວມເຖີງການກ່ໍອາດສະຍາກໍາ ແລະ ການຂ່ົມຂູ່ທາງດັ້ ານຕຸລາການ 

 

ເປ້ົາໝາຍຂອງພວກເຮົາ 

ອົງການ EarthRights ຕັ້ອງການໃຫັ້ ສິດເກົາທ່ີມີຄວາມຮູັ້, ທັກສະ ແລະ ເຄ ່ ອງມ ທ່ີມີພະລັງ ເພ ່ ອສັ້າງການປ່ຽແປງ. ພວກເຮົາ

ຕັ້ອງການໃຫັ້ເຂົາເຈົັ້ າປອດໄພໃນການເຂົັ້ າເຖີງ ແລະ ມຸມມອງທ່ີປະເມີນການບ່ໍໄດັ້  ກ່ຽວກັບສ່ິງທັ້າທາຍທ່ີຊຸມຊົນໄດັ້ປະເຊີນຢູ່. 

ພວກເຮົາຕັ້ອງການສັ້າງຄໍາໝັັ້ ນສັນຍາ ໃນການເຮັດວຽກຮ່ວມກັນຢ່າງຕ່ໍເນ ່ ອງໃນເລ ່ ອງຄວາມຍຸດຕິທໍາ ແລະ ຄວາມຮັບຜິດຊອບຕ່ໍ

ສະພາບອາກາດ, ຜູັ້ ປົກປັ້ອງສິດທິ ແລະ ຄວາມຮັບຜິດຊອບຂອງອົງກອນ. 

ພວກເຮົາຈະເຮັດວຽກກັບທ່ານເພ ່ ອສັ້າງເຄ ອຂ່າຍສິດເກ່ົາໃຫັ້ ມີຄວາມໝາຍ, ມີປະສິດທິພາບ ແລະ ມີຄວາມຍ ນຍົງ ເພ ່ ອໃຫັ້ ບັນລຸ

ຕາມເປົັ້ າໝາຍ 

 

ວິທີການຂອງພວກເຮົາ 

ພວກເຮົາຈະສັ້າງເຄ ອຂ່າຍສິດເກ່ົາ ຕັັັ້ ງແຕ່ຕົັ້ັ້ ນຈົນຈົບ ດັ້ວຍການຮັບຟັງ ແລະ ອອກແບບຮ່ວມກັນກັບທ່ານ ເພ ່ ອຊ່ວຍໃຫັ້ ທ່ານ ໄດັ້

ພົບກັບຄວາມຕັ້ອງການ ແລະ ສ່ິງທ່ີທັ້າທາຍ. ທ່ານຈະບອກເຮົາວ່າ ສ ່  ແລະ ຮູບແບບໃດທ່ີຈະຊ່ວຍໃຫັ້ ທ່ານໄດັ້ ທໍາງານເພ ່ ອໃຫັ້ ມີສ່ວນ

ຮ່ວມຫຼາຍທ່ີສຸດ. ຮັບປະກັນວ່າຄວາມປອດໄພຂອງທ່ານຈະເປັນບູລິມະສິດຫັຼກ 



 
ພວກເຮົາຈະໃຫັ້ຄວາມສໍາຄັນຕ່ໍກັບການມີສ່ວນຮ່ວມທາງສັງຄົມ ແລະ ບົດບາດຍິງ-ຊາຍ, ໂດຍມີການຄໍານຶງເຖີງຄວາມໂປ່ງໃສ ເປັນ

ຄ່ານິຍົມຫັຼກຂອງເຄ ອຂ່າຍ. ບັນດາສະມາຊິກທິມງານຂອງກຸ່ມຈະໄດັ້ຖ ກຄັດເລ ອກຂຶັ້ ນມາ ເພ ່ ອສັ້າງແຜນທ່ີບໍລິບົດ ຫຼ  ສະພາບການ 

ແລະ ເປັນຜູັ້ ນໍາໃນການວາງແຜນຍຸດທະສາດ. ພາຍຫັຼງທ່ີປັ້ອນຂໍັ້ ມູນຂອງສິດເກ່ົາທັງໝົດແລັ້ວ, ພວກເຮົາຈະເລ່ີມຂະບວນການອອກ

ແບບເຄ ອຂ່າຍ. 

ຫັຼງຈາກອອກແບບແລັ້ວ, ພວກເຮົາຈະໂນັ້ ມນັ້ າວສິດເກ່ົາໝົດທຸກທ່ານປະກອບຄໍາຄິດເຫັນເພ ່ ອເຮັດໃຫັ້ເຄ ອຂ່າຍໄດັ້ ສໍາເລັດສົມບູນ

ແບບ 

ເຄ ອຂົ່າຍຈະຊົ່ວຍ: 

 ສະໜັບສະໜູນຜູັ້ ປົກປັ້ອງສິດທີໃຫັ້ເຂົັ້ າເຖີງການຝຶກອົບຮົມ, ຊັບພະຍາກອນທາງດັ້ານງົບປະມານ ແລະ ວິຊາການ. ຊ່ຶງມັນ

ຈະເປັນເຄ ອຂ່າຍລະດັບພາກພ ັ້ ນທ່ີໃຫຍ່ ແລະ ຫຼາກຫຼາຍ ສໍາລັບການແບ່ງປັນຂໍັ້ ມູນ, ການວາງຍຸດທະສາດ ແລະ ການຮ່ວມ

ມ . 

 ສະໜັບສະໜູນສິດເກ່ົາດັ້ວຍຊັບພະຍາກອນເພ ່ ອການພັດທະນາ ແລະ ດໍາເນີນກິດຈະກໍາ ກ່ຽວກັບຄວາມຍຸດຕິທໍາ ແລະ 

ຄວາມຮັບຜິດຊອບຕ່ໍສະພາບອາກາດ. 

 ສ່ົງເສີມການເປັນຢູ່ລະຫ່ວາງສິດເກ່ົາຂອງ ອົງການ earth rights ເພ ່ ອໃຫັ້ເຂົາເຈົັ້ າສາມາດດູແລຕົນເອງໄດັ້ . ສູນ 

Mitharsuu ຂອງພວກເຮົາ ຈະເຮັດໜັ້ າທ່ີເປັນສູນກາງແຫ່ງຄວາມສະໝານສາມັກຄີ ແລະ ຮຽນຮູັ້. 

 ສັ້າງການເຂົັ້ າເຖີງຄວາມຮູັ້, ຊັບພະຍາກອນ ແລະ ຊ່ວຍເຫຼ ອເຊ່ີງກັນ ແລະ ກັນ ເພ ່ ອເຮັດໃຫັ້ຜູັ້ ປົກປັ້ອງສິດທິ ສາມາດຈັດ

ຕັັ້ ງປະຕິບັດວຽກງານໄດັ້ ຢ່າງປອດໄພ ແລະ ມີປະສິດທິພາບ ທັງກາຍຍະພາບ ແລະ ດິຈິຕອນ. 

 ສັ້າງຄວາມສາມາດໃຫັ້ ສິດເກ່ົາໃນເລ ່ ອງການບໍລິຫານຈັດການຄວາມສ່ຽງ, ຄວາມປອດໄພ ແລະ ຄວາມໝັັ້ ນຄົງ, ແລະ ການ

ໃຫັ້ ຄໍາແນະນໍາດັ້ານອາດສະຍາກອນ ແລະ ການລ່ວງລະເມີດທາງດັ້ ານຕຸລາການ. 

 ສະໜັບສະໜູນສິດເກ່ົາໃນປະເທດ ພະມັ້ າ ໃນກໍລະນີສຸກເສີນ ຕາມສະພາບແວດລັ້ອມທ່ີເປັນປໍລະປັກຕ່ໍນັກເຄ ່ ອນໄຫວ

ພາຍຫັຼງລັດຖະປະຫານ. 

ເຄ ອຂ່າຍທ່ີສັ້າງຂຶັ້ ນຢ່າງເປັນທາງການ ຈະຕອບສະໜອງ ແລະ ມີປະສິດທິພາບ ໃນການສ່ົງມອບເຄ ່ ອງມ , ພ ັ້ ນທ່ີຄວາມປອດໄພດັ້ານ

ກາຍຍະພາບ, ຮູບແບບດິຈິຕອນທ່ີປອດໄພ ແລະ ຊັບພະຍາກອນ. 

ມັນຈະຊ່ວຍສັ້າງຄວາມສາມາດຂອງຜູັ້ ປົກປັ້ອງ ໃນການກໍານົດຍຸດທະສາດ, ຮ່ວມມ , ແລະ ສ່ົງມອບການຝຶກອົບທ່ີນໍາພາໂດຍຊຸມຊົນ, 

ຄະດີຄວາມ ແລະ ການລົນນະລົງ ເພ ່ ອສະໜັບສະໜູນຊຸມຊົນ ທ່ີຢູ່ແນວໜັ້ າຂອງການຮັບມ ກ່ຽວກັບວິກິດການສະພາບອາກາດ. ມັນ

ຈະຊ່ວຍເພ່ີມຜົນ ຕ່ໍກັບວຽກງານຢູ່ໃນລະດັບພາກພ ັ້ ນ ແລະ ລະດັບໂລກ. 

 

ໂອກາດທີົ່ ຈະໄດ້ມີສົ່ວນຮົ່ວມໃນປະຈຸບັນ ແລະ ທີົ່ ຈະມາເຖີງໃນອະນາຄົດ 

 ເດ ອນ ພະຈິກ 2021 - ເດ ອນ ທັນວາ 2022: ອັບເດດສະຖະນະປະຈຸບັນຂອງສິດເກ່ົາ (ຍັງໃຊັ້ງານໄດັ້  ຫຼ  ບ່ໍ) ແລະ 

ລວບລວມຂໍັ້ ມູນຂອງສິດເກ່ົາ ແລະ ວຽກງານໃນການປົກປັ້ອງຂອງ ອົງການ EarthRights. ຊອກຫາ ຫຼ  ລະບຸສະມາຊິກ

ຂອງທີມງານຫັຼກ ເພ ່ ອສະໜັບສະໜູນໃນການສັ້າງ ແລະ ອອກແບບຮ່ວມກັນຂອງ ເຄ ອຂ່າຍສິດເກ່ົາຂອງ ອົງການ 

EarthRights  

 ເດ ອນ ພະຈິກ - ເດ ອນ ທັນວາ 2021: ລົມ ແລະ ມີສ່ວນຮ່ວມກັບສິດເກ່ົາ ທ່ົວພາກພ ັ້ ນ ດັ້ວຍຮູບແບບການຮັບຟັງ

ແບບສະເໝ ອນຈິງ ຫຼ  ທາງອອນໄລ ເພ ່ ອປຶກສະຫະລ  ກ່ຽວກັບການພັດທະນາການຮ່ວມມ , ການມີສ່ວນຮ່ວມ, ກິດຈະກໍາ

ການສັ້າງເຄ ອຂ່າຍ ແລະ ເປັນຄູ່ຮ່ວມງານກັບ ອົງການ EarthRights. 

 ເດ ອນ ກຸມພາ - ເດ ອນ ມີນາ 2022: ອົງການ EarthRights  ຈະປະເມີນກ່ຽວກັບຄວາມຕັ້ອງການຂອງສິດເກ່ົາ ແລະ 

ສ່ິງທ່່ີສາມາດເຮັດໄດັ້ ເພ ່ ອສະໜັບສະໜູນພວກເຂົາ.  ຊ່ຶງຈະລວມມີການຈັດກອງປະຊຸມກັບຜູັ້ ມີສ່ວນຮ່ວມຂອງແຜນງານ

ໂຄງການຫຼາຍກ່ວາ 35 ທ່ານເພ ່ ອປັນສ່ິງທ່ີໄດັ້ ພົບເຫັນ ແລະ ປຶກສະຫາລ ກ່ຽວກັບການປະຕິບັດຕາມຄໍາແນະນໍາຂອງສິດ

ເກົາ 



 
 ເດ ອນ ເມສາ – ເດ ອນ ທັນວາ 2022: ເປີດຕົວລຸັ້ນທົດລອງຂອງເຄ ອຂ່າຍສິດເກ່ົາ EarthRights ເພ ່ ອສະຫນອງການ

ເຂົັ້ າເຖິງການສະຫນັບສະຫນູນທາງດັ້ານການເງິນ, ໂອກາດການຝຶກອົບຮົມ, ຊັບພະຍາກອນດັ້ານວິຊາການ, ແລະເຄ ອຂ່າຍ

ພາກພ ັ້ ນຂະຫນາດໃຫຍ່ ແລະ ຫຼາກຫຼາຍຊະນິດສໍາລັບການແລກປ່ຽນຂໍັ້ ມູນຂ່າວສານ, ຍຸດທະສາດ, ແລະ ການຮ່ວມມ . 

 ເດ ອນ ທັນວາ 2022: ເປີດຕົວເຄ ອຂ່າຍສິດເກ່ົາຂອງອົງການ EarthRights 

 

ພົວພັນຫາພວກເຮົາຕາມອີເມວທີົ່ ລະບຸໄວ້ຂ້າງລຸົ່ມ: 

Email: alumninetwork@earthrights.org and earthrights.alumninetwork@protonmail.com  

ເບີໂທຕິດຕ່ໍພົວພັນ: +66808376233  (Signal/Telegram/WhatsApp) 

 

*ຈຸດປະສົງຂອງສະມາຊິກທິມງານຫັຼກ ແມ່ນເພ ່ ອສະໜັບສະໜູນ ໃນການສັ້າງ ແລະ ອອກແບບເຄ ອຂ່າຍສິດເກ່ົາຂອງ ອົງການ 

EarthRights ໃຫັ້ເປັນສູນກາງເຄ ອຂ່າຍ ແລະ ຊັບພະຍາກອນ ສໍາລັບກຸ່ມສິດເກ່ົາທ່ີໄດັ້ ມີສ່ວນຮ່ວມທັງໝົດ 

mailto:alumninetwork@earthrights.org
mailto:earthrights.alumninetwork@protonmail.com

