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เสริมพลังสตรี: พันธกิจอีกมากที่ต้องดาเนินการให้ บรรลุผล
นาตาชา สตอทท์ เดสโปญา ทูตด้ านสตรีและเด็กหญิงแห่ งออสเตรเลีย
เนื่องในวันสตรีสากลประจาปี 2558
ปี นี ้นับเป็ นปี สาคัญของวันสตรี สากลและเป็ นปี ที่พิเศษสาหรับการรณรงค์เคลือ่ นไหวของสตรีในระดับสากล
เมื่อยี่สบิ ปี ที่แล้ ว มีผ้ คู นจานวนมากมายอย่างที่ไม่เคยมีมาก่อน ซึง่ ประกอบด้ วยผู้เข้ าร่วมประชุมจานวน17,000 คนและนัก
กิจกรรม 30,000 คนเดินทางมาร่วมงานพิธีเปิ ดการประชุมระดับโลกว่าด้ วยเรื่ องสตรี ครัง้ ที4่ ณกรุงปั กกิ่ง
พวกเขาต่างมีวตั ถุประสงค์ในการเข้ าร่วมการประชุมที่ชดั เจน: ความเสมอภาคระหว่างเพศ และการส่งเสริ มให้ โอกาสสตรี
ในทุกประเทศและทุกภาคส่วน
พวกเขาได้ จดั ทาปฏิญญาและแผนปฏิบตั ิการปั กกิ่ง ซึง่ ผู้เข้ าร่วมประชุมจาก 189 ประเทศได้ ร่วมลงนามรับรองปฎิญญา
อย่างเป็ นเอกฉันท์ นับเป็ นจุดสาคัญแห่งความร่วมมือในระดับสากลเพื่อสร้ างพันธะสัญญาระหว่างประเทศอย่างเป็ นลาย
ลักษณ์อกั ษรและเป็ นการประกาศเจตนารมณ์เพื่อสิทธิของสตรี
นับแต่นนเป็
ั ้ นต้ นมา ยังไม่มีแถลงการณ์ฉบับไหนที่ให้ การสนับสนุนสิทธิสตรี และเด็กหญิงอย่างชัดเจนอีกเลย
แม้ จะมีความคืบหน้ าภายหลังจากการประชุมโลกว่าด้ วยสตรี ครัง้ ที่ 4 อย่างไรก็ตาม ตลอดระยะเวลา 20 ปี ที่ผา่ นมา เรายัง
ไม่สามารถบรรลุเป้าหมายที่ได้ วางไว้ เมื่อปี 2538
ทัว่ โลก รวมทังในออสเตรเลี
้
ย สตรี จานวนกว่า 1 ใน 3 คนถูกทุบตี ล่วงละเมิดทางเพศ หรื อทารุณกรรมด้ วยวิธีอื่นๆ
ในช่วงเวลา 20 ปี ที่ผา่ นมา สัดส่วนของสตรี ที่มีบทบาทในรัฐสภาทัว่ โลกเพิ่มจานวนขึ ้นจากร้ อยละ 11.3 เป็ นร้ อยละ 22 มี
สมาชิกรัฐสภาเพียง 1 ใน 5 คนที่เป็ นผู้หญิงเท่านัน้ ซึง่ นับเป็ นตัวเลขที่ยงั ต่าอยู่
โดยเฉลีย่ แล้ ว สตรี ได้ รับค่าจ้ างต่ากว่าผู้ชายราวร้ อยละ 10 – 30 ในออสเตรเลีย ช่องว่างของอัตราค่าจ้ างระหว่างหญิงและ
ชายแตกต่างกันมาก นับตังแต่
้ การประชุมโลกว่าด้ วยสตรี ครัง้ ที่ 4
สถิติเหล่านี ้เป็ นเรื่ องอะไรที่ไม่ขา อย่างไรก็ตาม ยังมีเรื่ องราวมากมายเกี่ยวกับการเปลีย่ นแปลงและความคืบหน้ าซึง่
ออสเตรเลียได้ เข้ ามามีบทบาทสาคัญ
ในช่วงเวลาที่ออสเตรเลียเป็ นเจ้ าภาพการประชุม G20 ผู้นาทังหลายต่
้
างให้ คามัน่ ที่จะลดความเหลีย่ มล ้าระหว่างชายและ
หญิงในการมีสว่ นร่วมในกลุม่ เศรษฐกิจ G20 สร้ างศักยภาพที่จะนาพาผู้หญิงอีก 100 ล้ านคนสูต่ ลาดแรงงานโลกใน 10 ปี
ข้ างหน้ า
ในฐานะทูตด้ านสตรี และเด็กหญิงแห่งออสเตรเลีย ฉันเดินทางไปยัง 17 ประเทศทัว่ ภูมิภาคอินโด-แปซิฟิกและภูมิภาคอื่นๆ
เพื่อส่งต่อสารที่ไม่อาจโต้ แย้ งได้ วา่ ความเจริ ญก้ าวหน้ าของสังคมโลกเชื่อมโยงกับความเสมอภาคระหว่างเพศอย่างแยก
ไม่ได้
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ฉันได้ พบกับผู้รอดชีวิตจากการตกเป็ นทาสและการทารุณกรรมอย่างรุนแรงจากที่ตา่ งๆทัว่ ภูมิภาค เมื่อไม่นานมานี ้ ฉันพบ
กับหญิงสาวในกัมพูชา ซึง่ กาลังจะเริ่ มต้ นชีวิตใหม่ โดยได้ รับความช่วยเหลือจากออสเตรเลีย
ในอินเดีย ฉันทางานกับสตรี เพื่อผลักดันภาวะความเป็ นผู้นาในตัวของพวกเขา
ในเดือนที่ผา่ นมา ฉันเข้ าร่วมอภิปรายในหัวข้ อพันธกิจของออสเตรเลียต่อสตรี สันติภาพ และความมัน่ คง กับนักเจรจา
สันติภาพสตรี ซึง่ ต่อสู้เพื่อกระบวนการสันติภาพในพม่า
จากความเป็ นพันธมิตรอันใกล้ ชิดกับรัฐบาลและประชาสังคม ออสเตรเลียได้ ให้ ความสาคัญกับภูมิภาคแปซิฟิกเป็ นลาดับ
แรกในการจัดการปั ญหาความรุนแรงต่อสตรี และสร้ างความพยายามในระดับภูมิภาคเพื่อส่งเสริ มความเป็ นผู้นาและ
ศักยภาพทางเศรษฐกิจของสตรี
ในเดือนพฤศจิกายนที่ผา่ นมา ฉันเดินทางไปยังฟิ จิเพื่อเฉลิมฉลองวันยุติความรุนแรงต่อสตรี สากลร่วมกับกลุม่ แม่ค้าใน
ตลาดเลาโตก้ า ที่ได้ รับการสนับสนุนจากออสเตรเลียและองค์การเพื่อสตรี แห่งสหประชาชาติ ซึง่ ในปั จจุบนั พวกเขา
สามารถมีสว่ นร่วมในระบบเศรษฐกิจของชุมชนได้ อย่างปลอดภัย
เราทุกคนต่างมีบทบาทในพันธกิจนี ้ ทังสตรี
้
บุรุษ เด็กหญิง และเด็กชาย
ในปี นี ้ เราขอแสดงความขอบคุณต่อความมุง่ มัน่ ของทุกคนที่ทางานเพื่อเรี ยกร้ องความเสมอภาคระหว่างเพศ มันอาจทาให้
ใจฝ่ อ เมื่อมองย้ อนกลับไป 20 ปี ที่ผา่ นมา และย ้าเตือนว่าแม้ วา่ เราจะพยายามอย่างดีที่สดุ แต่เรายังห่างไกลจากจุดที่เรา
ต้ องไปให้ ถึง
ในฐานะประชาคมโลก เราต้ องมุง่ มัน่ ต่อไปที่จะบรรลุพนั ธกิจที่ได้ เริ่ มไว้ ในปี 2538 ที่กรุงปั กกิ่ง

สื่อมวลชนที่ต้องการข้ อมูลเพิ่มเติม โปรดติดต่ อ
กอบัว เหล่ารุจิจินดา
เจ้ าหน้ าที่สอื่ มวลชนสัมพันธ์ สถานทูตออสเตรเลีย
โทร 02 344 6463 แฟกซ์ 02 344 6315 มือถือ 081 810 2476
อีเมล์ Korbua.laorujijinda@dfat.gov.au
เฟซบุ๊กสถานทูตออสเตรเลีย : www.facebook.com/australiainthailand
ทวิตเตอร์ เอกอัครราชทูตออสเตรเลียประจาประเทศไทยwww.Twitter.com/AusAmbBKK
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