
 

 

ຂາ່ວແຫ ງ່ຖະບດົ  
 

ປະ, ແຕ່ໄດ້ນດົກ າທ ີ່ລາເວຍະໄລະໃນ19 -COVIDຍາດ ພະຂອງທບົກະຜນົຈາກຄນືຟ ື້ນມາດສາມ ງຮ ັ່ຄນົ
ຫວ ດສະໜ ີ່ງທດົນອ້ຍຢາ່ງຍາກກທຸວະພາສະໃນຢ ່ຕກົຈະຄນົລາ້ນພ ນຫ າຍກອນຊາ  

 

ບົດລາຍງານຈາກອງົການ Oxfam ໃຫ້ຮ ້ ວາ່ປະຊາຊົນທີີ່ຮ ັ່ງມທີີີ່ສຸດ 1,000 

ຄົນໄດຟ້ ື້ນຄືນຈາກການສ ນເສຍຂອງພວກເຂາົໃນໄລຍະເວລາພຽງ 9 ເດືອນ, ແຕ່ວ່າມ ນອາດຈະໃຊ້ເວລາຫຼາຍກວາ່ ໜ ີ່ງ ທົດສະວ ດ ສ າ 

ລ ບປະຊາກອນທີີ່ທຸກຍາກທີີ່ສຸດໃນໂລກໃນການຟ ື້ນຄືນຈາກຜົນກະທົບທາງດ້ານເສດຖະກິດເນືີ່ອງຈາກການແຜ່ລະບາດຂອງພະຍາດ. 

'ໄວຣ ດແຫ່ງຄວາມບ ໍ່ສະເໝີພາບ' ໄດ້ຮ ບການເຜີຍແຜ່ໃນມືື້ເປີດ ຊູມປະອງກ ເວທປີຶກສາຫາລືເສດຖະກິດໂລກ 'Davos Agenda'. 

 

ບົດລາຍງານ ສະແດງໃຫ້ເຫ ນວ່າ COVID-19 ມີ ໂນມແນວ  
ຈະເພີີ່ມຄວາມບ ໍ່ສະເໝີພາບດ້ານເສດຖະກິດໃນເກືອບທຸກໆປະເທດໃນເວລາດຽວກ ນ, ເຊ ີ່ງເປັນຄ ື້ງທ າອິດ 
ທີີ່ເລືີ່ອງນີື້ໄດ້ເກີດຂືື້ນຕ ື້ງແຕ່ມ ການບ ນທ ກ ເມືີ່ອໜ ີ່ງສ ດຕະວ ດທີີ່ຜ່ານມາ. ຂອງຂືື້ນເພ ີ່ມການ ຄວາມບ ໍ່ສະເໝີພາບ ວ່າຄວາມາຍໜ  

ປະຊາກອນທີີ່ມີຄວາມທຸກຍາກ ທີີ່ຈະກ ບ ສ ່ຄືນ  ລະດ ບ ຕ ກະປົກ ກ່ອນ ການມ  ແຜ່ລະບ ວ່າກດົນລາເວໃຊ້ຕ້ອງອາດຈະາດ ຢ່າງໜ້ອຍ 14 

ເທືີ່ອ ໃສ່ທຽບຖ້າ ມະຫາເສດຖີທີີ່ ສຸດທ ີ່ມ ຮ ັ່ງ   1,000 ອ ນດ ບ ທ າອດິ ທ ີ່ສ່ວນຫຼາຍແມ່ນເພດຊາຍຜິວຂາວ.   

 

ການສ າຫຼວດ ຂອງເຫ ນຄ ດມຄວາ ນ ກເສດຖະສາດຈ ານວນ 295 ຄົນຈາກ 79 ປະເທດ, ໂດຍ ອົງການ Oxfam, ສະແດງໃຫ້ເຫ ນວ່າ 87 

ເປີເຊ ນຂອງຜ ້ຕອບຄ າຖາມ, ລວມທ ງ Jeffrey Sachs, Jayati Ghosh ແລະ Gabriel Zucman, ຄາດ ມ ວ່າ ຈະເນຄະ

"ການເພີີ່ມຂືື້ນ" ຫືຼ "ການເພີີ່ມຂືື້ນຢ່າງຫຼວງຫຼາຍ" ຄວາມບ ໍ່ສະເໝີພາບ ຮ ບລາຍດ້ານ  ໃນປະເທດຂອງ ເຈົື້າເຂົາ  

ອງເນືີ່ ຈາກຜົນຂອງການແຜ່ລະບາດ. 

 

ບົດລາຍງານຂອງອົງການ Oxfam ໄດ້ຍ ງ ສະແດງໃຫ້ເຫ ນວ່າ ກາງທາ່ມ ເສດຖະກິດທີີ່ ສົນຂ ດ  ນ ື້ນ   ສ້າງໄດ້ ໃຫກຸ້່ມເສດຖີ ໂກຍມາດກອບສາ  

ເອົາຄວາມຮ ັ່ງໄດມ້ີ ຂ້າມກ ບກ ນຂືື້ນ, ເຊ ງກົງຫລາຍ ປະຊາຊົນຫຼາຍພ ນລ້ານຄົນກ າລ ງປະເຊີນກ ບຄວາມຫຍຸ້ງຍາກ ຂືື້ນເພ ີ່ມ . 
ເຊ ີ່ງມ ນສະທ້ອນໃຫ້ເຫ ນເຖິງ ຂອງທົບກະຜົນ ການແຜ່ລະບາດຂອງພະຍາດດ ັ່ງກ່າວທ ີ່ໄດ້ເຮ ດໃຫ້ ໂຕນແຕກຄວາມເພ ີ່ມ ທາງດ້ານເສດຖະກິດ, 

ແລະ ບົດບາດຍງິ-ຊາຍ ທີີ່ມມີາອ ນຍາວນານ ຕືີ່ມຂືື້ນສ ງນນ ື້  
 

• ການຖດົຖອຍໄດສ້ິື້ນສດຸລງົສ າລ ບຄນົລວຍທີີ່ສດຸ. ຜ ້ຊາຍທີີ່ລວຍທີີ່ສຸດໃນໂລກ 10 

ຄົນໄດ້ເຫ ນຄວາມຮ ັ່ງມີຮ່ວມຂອງພວກເຂົາເພີີ່ມຂືື້ນເຖິງເຄິີ່ງພ ນຕືື້ໂດລານ ບຕ ື້ງແຕ່ໂລກລະບາດໄດ້ເລີີ່ມຕົື້ນ - ພໍພຽງມ ນເຊ ງ

ສ າການຈ່າຍຄາ່ຢາວ ກຊິນ COVID-19 ສ າລ ບທກຸໆຄົນ ແລະ ພາໃນສະຢ ່ຕົກບໍໍ່ຄົນທຸກໃຫ້ຄມົເພືີ່ອສ ງເຫ ືອຊ່ວຍການໃຫ້

ວະຄວາມທຸກຍາກໂດຍການແຜ່ລະບາດ ຍາດນ ື້ພະຂອງ .  ໃນເວລາດຽວກ ນ, 

ການແຜ່ລະບາດຂອງພະຍາດໄດ້ແຜ່ລາມໄປສ ່ວິກິດການດ້ານ ທ າງານເຮ ດວຽກ ທີີ່ຮາ້ຍແຮງທີີ່ສຸດໃນຮອບ 90 

ປີທີີ່ມີປະຊາຊົນຫຼາຍຮ້ອຍລາ້ນຄົນທີີ່ບ ໍ່ມວີຽກເຮ ດງານ ທ າ ຫືຼ ອອກຈາກວຽກ.  

• ແມຍ່ງິແມນ່ຜ ທ້ີີ່ໄດຮ້ ບຜນົກະທບົໜ ກທີີ່ສດຸ, ອກີເທືີ່ອໜ ີ່ງ. ໃນທົັ່ວໂລກ, ແມ່ຍງິມີຈ ານວນຫຼາຍ ວຽກເຮ ດທ ີ່  ອາຊີບແບບຮ ບຈ້າງ 

ທີີ່ມລີາຍໄດ້ຕ ່າ ທ ີ່ ກຸມ່ເປັນຈ ງນ ື້ນສະ ໄດ້ຮ ບຜົນກະທົບໜ ກທີີ່ສຸດຈາກການລະບາດຂອງພະຍາດ. 

ຖ້າວ່າແມ່ຍງິເປັນຕົວແທນໃນອ ດຕາເທົັ່າກ ບເພດຊາຍໃນຂະແໜງການເຫົຼັ່ານີື້, ແມຍ່ິງ 112 ລ້ານຄົນຈະ 

ມີຄວາມສ່ຽງສ ງຕ ໍ່ການສ ນເສຍລາຍໄດ້ຫລືວຽກເຮ ດງານທ າ. ແມ່ຍງິປະກອບສ່ວນປະມານ 70 



 

 

ສ່ວນຮ້ອຍຂອງກ າລ ງແຮງງານດ້ານສຸຂະພາບ ແລະ ການດ ແລສ ງຄມົໃນທົັ່ວໂລກ - ແຕ່ ໄດ້ຮ ບຄ່າຈ້າງບ ໍ່ດີ  ແລະ  
ເຮ ດໃຫ້ພວກເຂົາມີຄວາມສ່ຽງສ ງຕ ໍ່ການຕິດແປດພະຍາດ COVID-19  ອ ກຕືີ່ມ .  

• ຄວາມບ ໍ່ສະເໝພີາບແມນ່ມຜີນົກະທບົຕ ໍ່ຊວີດິ. ຜ ້ທີີ່ມີເຊືື້ອສາຍ ອາຟຣິກາ ໃນປະເທດບາຊິນ ເກືອບມານປະ  40 ເປີເຊ ນທີີ່ 

ເສຍຊີວິດຍ້ອນ COVID-19 ສ ງທ ີ່ຕາອ ດເປັນເຊ ງ ກວ່າຄົນຜິວຂາວ, ໃນຂະນະທີີ່ຄົນຜິວສີ ແລະ ຊາວສະເປນເກືອບ 22,000 

ຄົນໃນສະຫະລ ດອາເມລິກາ ຍ ງມຊີີວິດຢ ່ ແມ່ນເຖ ງ ພວກເຂົາປະສົບກ ບ ການກ ດວ ດ  COVID-19 ຄກື ນກ ບຄົນຜິວຂາວ. ປະໃນ

ນ ີ່ງໃດເທດ ອ ດຕາການຕິດເຊືື້ອ ແລະ ອ ດຕາການຕາຍຈະສ ງກວາ່ຢ ່ໃນ ຊົນເຂດຊຸມ ທີີ່ທຸກຍາກ ເຊ ັ່ນ: ຝຣ ັ່ງ, ອິນເດຍ, ແລະ 

ສະເປນ, ຊົນກ ບຊມູກ ນຄື ທີີ່ທຸກຍາກທີີ່ສຸດຂອງອ ງກິດມ ອ ດຕາການຕາຍຫລາຍກວາ່ສອງເທົັ່າ ໃສ່ທຽມ  ເຂດ ຊົນຊຸມ ທີີ່ຮ ັ່ງທີີ່ສຸດ.  

• ເສດຖະກດິທີີ່ ຍຕຸທິ າແມນ່ກນຸແຈສ າຄ ນຕ ໍ່ການຟ ື້ນຕວົໄວວາຈາກ ຂອງທບົກະຜນົ  COVID-19. ພາສີຊົັ່ວຄາວ ຫ  ບສ າ

ຜົນກ າໄລສ່ວນເກີນ ໂລກດ ບລະສ ດລ ບໍຂອງ  32  ແຫ່ງ  ທີີ່ໄດ້ຮ ບ ຫຼາຍທີີ່ສຸດໃນໄລຍະການລະບາດຂອງໂລກລະບາດ ເພ ີ່ມໄດ້       

ນຂືື້ ເຖິງ 104 ຕືື້ໂດລາໃນປີ 2020. ຈະເຊ ີ່ງ ພຽງພ ແກ່ໃຫ້ການດ ຫວ ດສະສະໜອງຕອບການໃນ ກ າມະກອນ ງານຫວ່າ ທ ງໝົດ 

ແລະ   ື້ໃຫ ການສະໜ ບສະໜ ນ ດ້ານການເງິນສ າລ ບເດ ກນ້ອຍ ແລະ ຜ ້ສ ງອາຍທຸຸກຄົນໃນ ດາບ ນ ປະເທດທີີ່ມລີາຍໄດ້ຕ ່າ ແລະ 

ປານກາງ.  

 

ທ່ານ Gabriela Bucher, ຜ ້ອ ານວຍການຝ່າຍບ ລິຫານຂອງອງົການ Oxfam International ກ່າວວາ່: 

 

"ພວກເຮົາຢ ນຢັນເພືີ່ອເປັນພະຍານເຖິງການເພີີ່ມຂືື້ນສ ງຄວາມບ ໍ່ສະເໝີພາບນ ບຕ ື້ງແຕ່ ການມ ບ ນທ ກເປັນຕົື້ນມາ. ໂຕນແຕກມ ຄວາມ

ນກ ນສ ງຂືື້ ລະຫວາ່ງຄົນຮ ັ່ງມີ ແລະ ຄົນທຸກຍາກ  ເຊ ງ ສະແດງ ຍາກທກຸຄົນຂອງຕາຍການຕາອ ດຄືຄ ນສ າອ ນຖານຫ  ກໂດຍອອກ  

ຍ້ອນເຊືື້ອພະຍາດໄວຣ ດ.” 

 

"ເສດຖະກິດທີີ່ຫຍຸ້ງຍາກກ າລ ງສ້າງຄວາມຮ ັ່ງມີໃຫ້ແກ່ເສດຖີຮ ັ່ງມີທີີ່ກ າລ ງເອາົຕົວລອດຈາກການແຜ່ລະບາດໃນໂລກທີີ່ຫລ ຫລາ, 

ໃນຂະນະທີີ່ພວກທີີ່ຢ ່ແຖວໜ້າ ຈາກມືຮ ບເພືີ່ອ ການແຜ່ລະບາດ ເຊ ັ່ນ   : ຜ ້ຊ່ວຍ ໜາມສະພາກຊ່ວຍການໃຫ້ , ພະນ ກງານຮ ກສາສຸຂະພາບ, 

ແລະ ຊາວຄາ້ຂາຍ - ແມ່ນມຄີວາມຫຍຸ້ງຍາກໃນການຈ່າຍໃບບິນຄ່າ ແລະ ຫາລ້ຽງຊີບ.  

 

“ ແມ່ຍງິ ແລະ ກຸ່ມຊົນເຜົັ່າທີີ່ດ້ອຍໂອກາດກ າລ ງປະສົບກ ບຄວາມເດືອດຮ້ອນຈາກວິກິດການຄ ື້ງນີື້. 

ພວກເຂົາມີແນວໂນ້ມທີີ່ຈະຖືກຜ ກດ ນໃຫ້ເຂົື້າໄປໃນຄວາມທກຸຍາກ, ຄວາມຫິວໂຫຍ ແລະ ຍ ງມ ກຈະຖືກ ເສດຕ ດປະ

ຕໍໍ່ການຮ ກສາສຸຂະພາບ. 

 

ມະຫາເສດຖີ ມາດສາ ຟ ື້ນຕົວຄືນຍອ້ນຕະຫຼາດຫຸ້ນທ ີ່ ຟ ື້ນຕົວເຖິງແມນ່ວ່າຈະມີເສດຖະກິດຕົວຈິງທ ີ່ຕົກຕ ່າຢ່າງຕ ໍ່ເນືີ່ອງ. ມ ນ

ຄ່າຄວາມຮ ັ່ງມີທ ງໝົດຂອງພວກເຂົາມີເຖິງ 11,95 ພ ນຕືື້ໂດລາໃນເດືອນ ທ ນວາ ປ ີ2020, 

ເຊິີ່ງເທົັ່າກ ບການໃຊ້ຈ່າຍໃນການຟ ື້ນຟ ຫຼ ງພະຍາດ COVID-19 ຂອງລ ດຖະບານໃນກຸມ່ປະເທດ G20 ທ ງໝົດ. 

ເສ ື້ນທາງໃນການຟ ື້ນຟ ຈະມີເວລາດົນກວ່າເກົັ່າສ າລ ບຄົນທີີ່ໄດ້ປະສົບຄວາມຫຍຸ້ງຍາກກອ່ນການ ລະແຜ່ ບາດຂອງພະຍາດCOVID-19. 

ເມືີ່ອເຊືື້ອໄວຣ ສເກີດຂືື້ນກວາ່ເຄິີ່ງໜ ີ່ງຂອງແຮງງານໃນປະເທດທີີ່ທກຸຍາກກ າລ ງດ າລົງຊີວິດຢ ່ໃນຄວາມທຸກຍາກ, ແລະ 

ສາມສ່ວນສີີ່ຂອງແຮງງານໃນທົັ່ວໂລກບ ໍ່ສາມາດເຂົື້າເຖິງການປົກປອ້ງທາງສ ງຄມົເຊ ັ່ນ: ຄາ່ຈ້າງກ ລະນີທີີ່ບ ໍ່ສະບາຍ ຫືຼ 

ຜົນປະໂຫຍດໃນຊ່ວງຫວ່າງງານ.  

 



 

 

“ຄວາມບ ໍ່ສະເໝີພາບ ບ ໍ່ແມ່ນສິີ່ງທີີ່ຫລກີລຽ້ງບ ໍ່ໄດ້, ແຕ່ເປັນການເລືອກ ໃຊ້ນ າ ນະໂຍບາຍ ຕ້ອງເຖ ງທ ີ່ . 

ບ ນດາລ ດຖະບານໃນທົັ່ວໂລກຕ້ອງຍ ດເອົາໂອກາດນີື້ເພືີ່ອສ້າງເສດຖະກິດທີີ່ມີຄວາມສະເໝີພາບ ແລະ 

ເປັນເອກະພາບຫາຼຍຂ ື້ນເຊິີ່ງຢຸດຕິຄວາມທຸກຍາກ ແລະ ປົກປອ້ງໂລກ,” ທາ່ນ Bucher ກາ່ວເພີີ່ມ. 

 

“ການຕ ໍ່ສ ້ຕ້ານກ ບຄວາມບ ໍ່ສະເໝພີາບຕ້ອງເປັນຈຸດໃຈກາງຂອງຄວາມພະຍາຍາມໃນການກອບກ ້ ແລະ ຟ ື້ນຟ ເສດຖະກິດ. 

ລ ດຖະບານຕ້ອງຮ ບປະກ ນວ່າທຸກຄົນສາມາດເຂົື້າເຖງິຢາວ ກຊິນ COVID-19 ແລະ ການສະໜ ບສະ 

ໜ ນດ້ານການເງິນຖ້າພວກເຂາົສ ນເສຍວຽກ. ພວກເຂາົຕ້ອງລົງທນືໃນການບ ລິການສາທາລະນະ ແລະ 

ຂະແໜງການກາກບອນຕ ່າເພືີ່ອສ້າງວຽກເຮ ດງານທ າໃໝ່ຫຼາຍລາ້ນຕ າແໜ່ງ ແລະ ຮ ບປະກ ນໃຫ້ທຸກຄົນສາມາດເຂົື້າເຖງິການສ ກສາ, 

ສຸຂະພາບ ແລະການເບິີ່ງແຍງສ ງຄມົທີີ່ເໝາະສົມ, ແລະ ພວກເຂົາຕ້ອງຮ ບປະກ ນໃຫ້ບຸກຄົນ ແລະ 

ບ ລິສ ດທີີ່ຮ ັ່ງມທີີີ່ສຸດປະກອບສ່ວນແບ່ງພາສີຂອງພວກເຂາົຢ່າງຍຸດຕິທ າ.  

"ມາດຕະການເຫລົັ່ານີື້ບ ໍ່ຄວນຈະເປັນການແກ້ໄຂບ ນຫາຊ່ວຍເຫລືອໃນຊ່ວງເວລາທີີ່ໝົດຫວ ງແຕ່ເປັນ" ການໃຊ້ຊີວິດວິຖີໃໝ່ 

"ໃນເສດຖະກິດທີີ່ເຮ ດວຽກເພືີ່ອຜົນປະໂຫຍດຂອງປະຊາຊົນທ ງໝົດ, ບ ໍ່ພຽງແຕ່ສະເພາະຜ ້ທີີ່ມີສິດທິພິເສດສ່ວນນ້ອຍເທົັ່ານ ື້ນ." 

  

 ໝາຍເຫດຂອງບ ນນາທກິານ  

 

ດາວໂຫລດ 'ໄວຣ ດແຫ່ງຄວາມບ ໍ່ສະເໝີພາບ' ແລະ ເອກະສານວທິກີານທີີ່ຊີື້ແຈງວທິີ ຄິດໄລ່ດ້ານສະຖິຕິໃນບົດລາຍງານຂອງອົງການ 

Oxfam  

 

ລະຫວ່າງອາທິດວ ນທີ 25 ມ ງກອນ, ເວທປີຶກສາຫາລືເສດຖະກິດໂລກ (WEF) ຈະຈ ດກອງປະຊຸມ 'Davos Dialogues' 

ແບບດິຈິຕອລ, ເຊິີ່ງຜ ້ນ າທົັ່ວໂລກທີີ່ສ າຄ ນຈະແລກປ່ຽນຄວາມຄິດເຫ ນກ່ຽວກ ບສະພາບການຂອງໂລກໃນປີ 2021.  

 

ການຄິດໄລຂ່ອງອງົການ Oxfam ແມ່ນອີງໃສ່ແຫ່ຼງຂ ໍ້ມ ນທີີ່ລາ້ສຸດ ແລະ ຄົບຖ້ວນທີີ່ສຸດ. 

ຕົວເລກກ່ຽວກ ບຄວາມຮ ັ່ງມທີີີ່ສຸດໃນສ ງຄົມແມ່ນມາຈາກບ ນຊີຂອງ Forbes ປີ 2020. 

ເນືີ່ອງຈາກວາ່ຂ ໍ້ມ ນກ່ຽວກ ບຄວາມຮ ັ່ງມມີີຄວາມຜ ນຜວນຫຼາຍໃນປີ 2020, ສະຖາບ ນຄົື້ນຄ້ວາ Credit Suisse 

ໄດ້ເລືີ່ອນການອອກບົດລາຍງານປະຈ າປີກ່ຽວກ ບຄວາມຮ ັ່ງມີດ້ານມະນຸດຈົນຮອດລະດ ໃບໄມ້ປົົ່ງປີ 2021. 

ນີື້ໝາຍຄວາມວາ່ພວກເຮົາບ ໍ່ສາມາດປຽບທຽບຄວາມຮ ັ່ງມີຂອງມະຫາເສດຖີ ຈ ານວນນ ີ່ງ ຄືກ ນກ ບປທີີີ່ຜ່ານມາ.  

 

ອີງຕາມວາລະສານ Forbes 10 ຄົນລວຍທີີ່ສຸດ, ນ ບມາຮອດວ ນທີ 31 ທ ນວາປ ີ2020, 

ໄດ້ເຫ ນວ່າຄວາມຮ ັ່ງມຂີອງພວກເຂົາເຕີບໂຕເຖິງ 540 ຕືື້ໂດລານ ບຕ ື້ງແຕ່ວ ນທີ 18 ເດືອນມີນາ 2020. ຜ ້ຊາຍ 10 

ຄົນທີີ່ລວຍທີີ່ສຸດໄດ້ລະບຸວ່າ: Jeff Bezos, Elon Musk, Bernard Arnault ແລະ ຄອບຄົວ, Bill Gates, Mark Zuckerberg, 

Larry Ellison, Warren Buffett, Zhong Shanshan, Larry Page, ແລະ Mukesh Ambani. 

 

ບ ນທ ກປະຫວ ດສາດທີີ່ເກົັ່າແກທ່ີີ່ສຸດກ່ຽວກ ບທາ່ອຽ່ງຄວາມບ ໍ່ສະເໝີພາບແມ່ນອີງໃສ່ບ ນທ ກພາສີທີີ່ກ ບຄືນສ ່ຕົື້ນສະຕະວ ດທີ 20. 

 



 

 

ທະ   - ນາຄານໂລກ   ໄດ້ສະແດງໃຫ້ເຫ ນວ່າຜົນກະທົບຈາກການເພີີ່ມຂືື້ນຂອງຄວາມບ ໍ່ສະເໝີພາບ 

ເກືອບທກຸປະເທດໃນເວລາດຽວກ ນມ ນ ໝາຍເຖ ງ ຄວາມທຸກຍາກຂອງທົັ່ວໂລກ. ທະນາຄານໂລກເຫ ນວ່າຖ້າຄວາມບ ໍ່ສະເໝີພາບ 

(ວ ດແທກໂດຍຄາ່ Gini) ເພີີ່ມຂືື້ນ 2 ສ່ວນຮ້ອຍຕ ໍ່ປ ີແລະສ ນຍານການເຕີບໂຕຂອງ GDP ສະເລ່ຍຕ ໍ່ຫົວຄົນທົັ່ວໂລກເພີີ່ມຂ ື້ນ 8 ເປີເຊ ນ, 

501 ລາ້ນກ່ວາຄົນຈະຍ ງດ າລງົຊວີິດ ຮ ບຍລາມ ການໃຕ້ພາຍ  ຕ າ່ກວ່າ 5,50 ໂດລາຕ ໍ່ມືື້ໃນປີ 2030 

ທຽບກ ບສະຖານະການບອ່ນທີີ່ບ ໍ່ມີການເພີີ່ມຂືື້ນຂອງຄວາມບ ໍ່ສະເໝີພາບ. ດ້ວຍເຫດນີື້, ລະດ ບຄວາມທຸກຍາກທົັ່ວໂລກຈະສ ງຂືື້ນໃນປີ 

2030 ກ່ວາໃນຊ່ວງກອ່ນການແຜ່ລະບາດ, ໂດຍມປີະຊາກອນ 3,4 ຕືື້ຄົນຍ ງດ າລົງຊີວິດດ້ວຍລາຍໄດ້ຕ ່າກວ່າ 5,50 ໂດລາຕ ໍ່ມືື້. 

ນີື້ແມ່ນກ ລະນີທີີ່ຮາ້ຍແຮງທີີ່ສຸດຂອງທະນາຄານ, 

ເຖິງຢ່າງໃດກ ໍ່ຕາມການຄາດຄະເນຂອງກຫົດຕົວຂອງເສດຖະກິດໃນຂົງເຂດປະເທດທີີ່ກ າລ ງພ ດທະນາແມ່ນມີຮ ບແບບດຽວກ ນນີື້.  

 

ໃນ  ການຄາດຄະເນເສດຖະກິດໂລກ   (ເດືອນຕຸລາ 2020), ສະຖານະການທີີ່ຮາ້ຍແຮງທີີ່ສຸດຂອງກອງທ ນການເງິນສາກົນບ ໍ່ເຫ ນວ່າ 

GDP ຈະກ ບຄືນສ ່ລະດ ບກອ່ນວກິິດຈົນຮອດທ້າຍປີ 2022. ອງົການ OECD   ໄດ້ເຕືອນ   ວາ່ນີື້ຈະເຮ ດໃຫ້ຄວາມບ ໍ່ສະເໝີ 

ພາບເພີີ່ມຂືື້ນໃນໄລຍະຍາວເວ ື້ນເສຍແຕ່ວ່າຈະມີການອອກມາດຕະການ. 

 

ອົງການ Oxfam ໄດ້ຄິດໄລ່ວາ່ແມ່ຍິງຈ ານວນໜ້ອຍກວາ່ 112 ລາ້ນຄົນຈະມີຄວາມສ່ຽງທີີ່ຈະສ ນເສຍວຽກ ຫືຼ ລາຍໄດ້ຖ້າຜ ້ຊາຍ ແລະ 

ແມ່ຍິງມີຄວາມເທົັ່າທຽມກ ນໃນອາຊີບທີີ່ມີລາຍໄດ້ຕ ່າ ແລະ ໄດ້ຮ ບຜົນກະທົບຫຼາຍທີີ່ສຸດຈາກວິກິດ COVID-19 

ໂດຍອີງໃສ່ນະໂຍບາຍຂອງອົງການ   ILO ຫຍ ໍ້   ເຜີຍແຜ່ໃນເດືອນກ ລະກົດປີ 2020. 

 

ຈ ານວນເງິນທ ງໝົດແມ່ນສະແດງອອກເປັນໂດລາສະຫະລ ດ. 

 

ອົງການ Oxfam ແມ່ນສ່ວນໜ ີ່ງຂອງ   ຕ ໍ່ສ ້ກ ບຄວາມບ ໍ່ສະເໝີພາບ  , ອງົການຈ ດຕ ື້ງ ແລະ 

ອົງການຈ ດຕ ື້ງສ ງຄົມພົນລະເຮືອນທົັ່ວໂລກທີີ່ກ າລ ງເຕີບໃຫຍຂ່ະຫຍາຍຕົວເຊິີ່ງກ າລ ງຖືການປະທ້ວງທົັ່ວໂລກເພືີ່ອຕ ໍ່ສ ້ກ ບຄວາມບ ໍ່ສະເໝີພາບ

ໃນລະຫວ່າງວ ນທ ີ23-30 ມ ງກອນໃນປະມານ 30 ປະເທດ, ລວມທ ງ ປະເທດເຄນຢາ, ແມ ກຊິໂກ, ນ ອກແວ ແລະ ຟີລິບປິນ, 

ເພືີ່ອສົັ່ງເສີມການແກ້ໄຂບ ນຫາຄວາມບ ໍ່ສະເໝີພາບແລະ ຮຽກຮ້ອງໃຫ້ເສດຖະກິດເຮ ດວຽກສ າລ ບທກຸໆຄົນ.   

 

 ຂ ໍ້ມ ນຕິດຕ ໍ່  
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ສ າລ ບການອ ບເດດ, ກະລຸນາຕິດຕາມ   @Oxfam    

 

 ກະລຸນາສະໜ ບສະໜ ນການອທຸອນການຕອບໂຕ້ຂອງ Oxfam ຕ ໍ່ Coronavirus  . 
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