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นโยบายสิทธิสตรีภายหลังการล่มสลายของสหภาพโซเวียต  

(ค.ศ. 1991-2012) 
ณัฐณิชา วิเศษทอง 

บทความฉบับนี้ได้รับแรงบันดาลใจมาจากภาคนิพนธ์เรื่อง “ศึกษานโยบายสิทธิสตรี ภายหลัง

การล่มสลายของสหภาพโซเวียต (ค.ศ. 1991-2012)” ของนางสาวสุชาดา หุ่นสุวรรณ ที่จัดทำ

ในปี พ.ศ. 2555 โดยบทความนี้ได้มีการปรับเปลี่ยนเพิ่มเติมเนื้อหาบางส่วนเข้าไปเพื่อเพิ่ม

ความรู้ ความเข้าใจในการอ่านประกอบ ณ เวลานี ้

                 ปฏิเสธไม่ได้เลยว่า ปัจจุบันมีความตื่นตัวในกระแสความเสมอภาคทางเพศเป็นอย่าง

มาก โดยเฉพาะในโลกโซเชียลเน็ตเวิร์คซึ่งมีประเด็นถกเถียงมากมายเกี่ยวกับเรื่องเพศ ไม่ว่าจะ

เป็นเพศชาย เพศหญิง หรือเพศทางเลือกในหลากหลายประเด็นได้แก่ การได้รับสิทธิความเท่า

เทียมทางการทำงาน การแต่งงาน หรือการใช้ชีวิตในสังคมเองก็ตาม บทความนี้จะมุ่งเน้นพูด

ถึงทางด้านสิทธิสตรีในสมัยก่อนและหลังสหภาพโซเวียตล่มสลาย ซึ่งหลายคนอาจจะมองว่าใน

ปัจจุบันผู้หญิงก็มีสิทธิเท่าเทียมกับผู้ชายในทุก ๆ ด้าน เหตุใดจึงต้องมีการเรียกร้องไปจนถึง

ประท้วงกันทั่วโลกให้พบเห็นอยู่ทุกวันไม่ว่าจะเป็นทั้งทางโลกออนไลน์เอง หรือการลงถนน

ประท้วงก็ตาม แต่หากมองลึกลงไปแล้วจะพบว่าผู้หญิงเองยังไม่ได้สิทธิที่ควรจะได้รับมากสัก

เท่าไหร่ อีกทั้งตัวบทกฎหมายก็ยังมากดทับสิทธิผู้หญิง ส่วนหนึ่งอาจจะเป็นเพราะในสภามี

สัดส่วนของเพศที่ต่างกันมาก ทำให้การใช้หรือแก้กฎหมายด้านสิทธิสตรีนั้นจึงไม่ได้ทำเพื่อผู้

หญิงซึ่งเป็นผู้ที่เกี่ยวข้องโดยตรง และอีกส่วนที่สำคัญก็คือกฎหมายอ่อนแอจึงทำให้เกิดความ

รุนแรงในครอบครัว ผู้หญิงไม่ได้รับการปกป้องเท่าที่ควรเมื่อถูกสามีหรือผู้ชายคนรักทำร้าย 

เป็นเหตุให้เกิดการเรียกร้องตามมา 
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 ในประวัติศาสตร์ของสหพันธรัฐรัสเซียนั้นถูกปกครองในรูปแบบระบอบสังคมนิยม

คอมมิวนิสต์ ซึ่งจุดมุ่งหมายของการปกครองนี้จะเน้นไปทางการมีฐานะทางสังคมที่เท่าเทียม

กัน การมีรายได้ และการเคลื่อนไหวในสังคมที่ประชาชนทุกคนภายในประเทศมีสถานะที่เท่า

เทียมกัน ในการปกครองนี้เราจะได้เห็นถึงรูปแบบของการให้ความเท่าเทียมระหว่างชายและ

หญิง จะเห็นได้ชัดในช่วงของสภาวะสงคราม เมื่อหัวหน้าครอบครัวอย่างเพศชายต้องออกไป

รับใช้ชาติ หรือเข้าร่วมสงครามทำให้ครอบครัวของชาวรัสเซียต้องสูญเสียหัวหน้าครอบครัวไป  

นอกจากนี้ ก็ยังสูญเสียฐานการผลิตภายในประเทศ และเมื่อเกิดการสูญเสียเพิ่มขึ้น

ทางภาครัฐจึงได้หันมาให้ความสำคัญกับผู้หญิงในทุก ๆ   ภาคส่วน โดยมีการส่งเสริมกิจกรรม

ต่าง ๆ ภายในสังคมของผู้หญิง เช่น เรื่องของการเป็นหัวหน้าครอบครัว การเป็นฐานการผลิต

ภายในสังคม อาจกล่าวได้ว่าการเปลี่ยนแปลงในอดีตนั้นเป็นรากฐานการให้ความเสมอภาคทาง

เพศมาถึงปัจจุบันอีกด้วย โดยในบทความนี้ได้เขียนถึงสิทธิสตรีในหลายประเด็น ดังนี้ 

1. การศึกษา  

 ในประเทศรัสเซียการศึกษาของผู้หญิงนั้นเริ่มมีตั้งแต่ศตวรรษที่ 17 ในสมัยของพระเจ้า

ปีเตอร์มหาราช ถึงกระนั้นผู้หญิงที่ได้รับการศึกษาในขณะนั้นจะต้องเป็นบุตรของชนชั้นสูง 

บรรดาบุตรของขุนนางในพระราชวัง บรรดานักเรียนที่เข้ารับการศึกษาในตอนต้นนั้นจะได้รับ

การศึกษาที่บ้านโดยอาจารย์นั้นจะมาสอนหนังสือให้ตามบ้านของขุนนางต่าง ๆ ต่อมาในช่วง

กลางศตวรรษที่ 18 ได้มีการจัดตั้งโรงเรียนและเปิดโอกาสให้ผู้หญิงได้เข้ารับการศึกษา ในช่วง

แรกของการเปิดสถานศึกษานั้นส่วนมากจะเป็นชนชั้นสูงที่มีโอกาสได้เข้าเรียน แต่ในศตวรรษที่ 

19 เปิดโอกาสให้ผู้หญิงทุกชนชั้นสามารถเข้ารับการศึกษา ภายหลังการปฏิวัติ ค.ศ. 1917 ไม่

ได้เป็นเพียงการเปิดเสรีและปลดปล่อยสตรีเท่านั้น แต่ยังเป็นส่วนสำคัญในการเปิดโอกาส

ทางการศึกษาให้แก่ผู้หญิงมากยิ่งขึ้นด้วย การศึกษาของสตรีในช่วงสหภาพโซเวียตนั้นทาง 
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ภาครัฐให้สิทธิทางการศึกษาระหว่างเพศชายและเพศหญิงที่เท่าเทียมกัน มีการวางระบบการ

ศึกษาภาคบังคับสำหรับทั้งเด็กชายและเด็กหญิง เด็กมีสิทธิที่จะเข้าศึกษาในระบบการศึกษา

จากภาครัฐอย่างเท่าเทียมกัน ซึ่งการให้โอกาสนี้ได้เพิ่มอัตราการรู้หนังสือของประชากรชาว

รัสเซียทำให้มีอัตราการรู้หนังสือสูงถึงร้อยละ 86 ของประชากรทั้งหมดในสมัยสหภาพโซเวียต

ในปี ค.ศ. 1937  

 การเปิดกว้างทางการศึกษานั้นทำให้ช่วยพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ให้มีศักยภาพมากยิ่งขึ้น 

เห็นได้จากจำนวนของผู้หญิงที่ได้รับการศึกษาสูงเพิ่มขึ้น ร้อยละ 28 ในปี ค.ศ. 1927 ต่อมาใน

ปี ค.ศ. 1960 เพิ่มสูงขึ้นอีกร้อยละ 43 และในปี ค.ศ. 1970 มีอัตราการรู้หนังสือของประชากร

สูงขึ้นถึง ร้อยละ 49 เป็นที่ทราบกันดีว่าผู้หญิงที่ได้รับการศึกษาส่วนมากจะอยู่ทางฝั่งยุโรป ไม่

ว่าจะเป็นประเทศฟินแลนด์ สหรัฐอเมริกา หรือฝรั่งเศสมีการส่งเสริมการศึกษาให้แก่สตรีอย่าง

เป็นรูปธรรม ช่วงระยะเวลาดังกล่าวนั้นเองสหภาพโซเวียตได้มีการส่งเสริมการศึกษาให้แก่สตรี

เช่นเดียวกัน 

โดยรัฐธรรมนูญของสหภาพโซเวียตนั้นได้ให้สิทธิที่เท่าเทียมกันระหว่างผู้ชายและผู้

หญิง ก่อให้เกิดความเท่าเทียมกันทางการศึกษาทัดเทียมกับนานาอารยประเทศ ภายหลัง

การล่มสลายของโซเวียตนั้นประเทศรัสเซียจึงได้กลายเป็นประเทศที่มีจุดแข็งในการบริหารการ

ศึกษา กล่าวคือสามารถกระจายการศึกษาไปสู่ประชาชนในทุกพื้นที่ได้อย่างทั่วถึง ทั้งนี้

ประเทศรัสเซียได้มีการปฏิรูประบบการศึกษาโดยมีกฎหมายการศึกษาในปี ค.ศ. 1992 เพื่อ

ปรับปรุงระบบการศึกษาของตนเองให้สามารถรองรับวิทยาการและเทคโนโลยีที่จำเป็นของ

โลกให้ตรงกับความต้องการของประเทศมากที่สุด  

 รูปแบบการจัดการการศึกษาของประเทศรัสเซียนั้นเป็นการให้สวัสดิการทางสังคม นั่นก็

คือการให้บริการทางการศึกษาแบบให้เปล่า ตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาลจนถึงระดับมัธยมศึกษา 

และยังมีการฝึกอาชีพสำหรับผู้มีรายได้น้อยหรือทุพพลภาพ แต่สำหรับการศึกษาระดับ

อุดมศึกษาในปัจจุบันนั้น ทางรัฐบาลได้ดำเนินนโยบายแบบเสรีทางการศึกษา ซึ่งนั่นก็ 
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หมายถึงยกเลิกระบบสวัสดิการแบบให้เปล่า และให้สถานศึกษาต่าง ๆ บริหารกิจการในรูป

แบบของตนเอง จึงทำให้สถานศึกษาแต่ละแห่งมีการแข่งขันมากขึ้นเพื่อยกระดับคุณภาพของ

การศึกษาให้เป็นจุดแข็งที่ดียิ่งขึ้น 

ชายและหญิงได้รับการศึกษาขั้นสูงอย่างเท่าเทียมกันในช่วงสหภาพโซเวียต 

ที่มา: https://www.rbth.com/history/328721-education-in-ussr-the-best

2. การจ้างงาน  

 นโยบายการจ้างงานของผู้หญิงในประเทศรัสเซียนั้นได้มีการกล่าวถึงประเด็นที่เกี่ยวกับ

การประกอบอาชีพและการจ้างงานต่าง ๆ ทั้งนี้ได้มีการกล่าวถึง การจ่ายค่าแรงที่เท่ากัน

ระหว่างชายและหญิงสำหรับปริมาณการทำงานที่เท่ากัน การห้ามใช้แรงงานสตรีในการปฏิบัติ

งานที่ใช้แรงหนัก การปรับปรุงสภาพการทำงานของสตรี ข้อจำกัดการทำงานของสตรีในเวลา

กลางคืน และการคุ้มครองแรงงานสตรีในกรณีที่อยู่ในช่วงของการมีบุตร อย่างไรก็ตาม ถึงจะมี

การออกนโยบายที่สร้างความเสมอภาคในการประกอบอาชีพ แต่การประกอบอาชีพบาง 

https://www.rbth.com/history/328721-education-in-ussr-the-best
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ประเภทก็ถูกจำกัดด้วยสรีระทางร่างกายที่แตกต่างกันระหว่างชายหญิง แม้รัฐธรรมนูญจะ

บัญญัติถึงความเท่าเทียมกันในการประกอบอาชีพทั้งของเพศชายและเพศหญิงแต่ในความ

เป็นจริงนั้นบางอาชีพยังมีการกีดกันผู้หญิงไม่ให้ทำงาน เนื่องจากความแตกต่างทางสรีระ  

โดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องของความแข็งแรง อีกทั้งเพศหญิงนั้นยังมีเรื่องของการตั้งครรภ์ที่มาเป็น

อุปสรรคในการประกอบอาชีพ แต่ทั้งนี้ภาครัฐจึงได้มีการออกกฎหมายมาเพื่อคุ้มครองเป็น

กรณีพิเศษเพื่อไม่ให้เกิดอันตรายแก่เด็กในครรภ์ เช่น การงดเว้นทำงานเกินกำลังและการ

ทำงานที่คำนึงถึงความปลอดภัยในการทำงาน ซึ่งนายจ้างได้เล็งเห็นถึงความไม่เหมาะสมในการ

ทำงานจึงทำให้เกิดเป็นช่องว่างทางโอกาสในการประกอบอาชีพ ทำให้บางอาชีพนั้นยังมีการคัด

สรรบุคลากรในการประกอบอาชีพดังกล่าว โดยจะยกตัวอย่างความคิดเห็นของรองรัฐมนตรี

ปัญหาสังคม กระทรวงแรงงาน 

“ผมคิดว่าเมื่อนายจ้างต้องการที่จะลดจำนวนพนักงานในบริษัท ซึ่งทางเลือกของนายจ้าง

คือการหาเหตุผลที่จะให้ผู้หญิงออกจากงาน ไม่ว่าจะเป็นเหตุผลทางด้านร่างกาย หรือ

ครอบครัวที่ผู้หญิงจะมีความกังวลมากกว่า ซึ่งทำให้นายจ้างคิดว่าการเลือกจ้างผู้ชายนั้น

แม้จะดีกว่าเล็กน้อยแต่ก็สามารถที่จะลดปัญหาดังกล่าวได้” 

วาเลอรี่ ยานวาริออฟ (Valerii Yanvariov) 

รองรัฐมนตรีปัญหาสังคม กระทรวงแรงงาน
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Women with non-female jobs during Soviet Union era                                                                  

          ที่มา: https://www.rbth.com/history/330385-soviet-women-workers-photos    

3. การมีส่วนร่วมทางการเมือง 

 การเมืองการปกครองของรัสเซียนั้น เป็นที่ทราบกันดีโดยทั่วไปแล้วว่า ‘บุรุษ’ จะเป็น

ปกครองระบบทางการเมืองมาอย่างยาวนาน ไม่ว่าจะเป็นการปกครองประเทศโดยระบบซาร์ 

หรือจะเป็นคณะรัฐบาลซึ่งก็จะมีหัวหน้ารัฐบาลที่เป็นเพศชายมาดูแลกิจการทางการเมืองต่าง 

ๆ ซึ่งเทียบกับจำนวนของผู้หญิงที่ได้มาปกครองประเทศนั้นก็ถือว่ายังอยู่ในระดับที่ต่ำกว่า

การปกครองโดยผู้ชาย อย่างไรก็ตาม ในสมัยจักรวรรดิรัสเซียนั้นมีผู้ปกครองที่เป็นสตรีถึงสาม

พระองค์ คือ จักรพรรดินีนาถแคธอรีนที่ 1 จักรพรรดินีนาถแอนนา และจักรพรรดินีนาถแคธ

อรีนที่ 2 ซึ่งเมื่อเทียบกับประเทศทางฝั่งยุโรปตะวันตกแล้ว ทางยุโรปตะวันตกนั้นมีจำนวนผู้

ปกครองประเทศที่เป็นสตรีเพียงไม่กี่คนเท่านั้น 

 

RUSSIAN STUDIES PROGRAM



7

จักรพรรดินีนาถแคธอรีนมหาราชของจักรวรรดิรัสเซีย                                                                               

  ที่มา: http://mospravda.ru/2019/10/28/129905/ 

 หลังการปกครองในระบบกษัตริย์แล้ว รัสเซียก็ตกอยู่ภายใต้การปกครองในระบบ

สังคมนิยมคอมมิวนิสต์ ทำให้การเมืองสำหรับชาวรัสเซียนั้นถูกควบคุมโดยรัฐทั้งสิ้น อิสระใน

การใช้ชีวิตหรือการแสดงความคิดเห็นต่าง ๆ ของประชาชนก็ถูกจำกัดกรอบให้แคบลงตามที่

รัฐบาลได้เห็นสมควร ดังนั้นการมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชนจึงลดลงตามไปด้วย  

 แต่เมื่อประเทศอยู่ในสภาวะสงครามทำให้คณะรัฐบาลต้องขอความร่วมมือจาก

ประชาชนที่อยู่ภายในประเทศ ซึ่งในขณะนั้นประชาชนส่วนใหญ่จะเป็นสตรี เนื่องจาก

ประชาชนที่เป็นบุรุษนั้นได้สูญเสียไปในสภาวะสงครามเป็นจำนวนมาก ในเวลานั้นรัฐบาลจึง

ต้องพึ่งพิงกลุ่มสตรีที่มีอยู่ภายในประเทศให้ช่วยสนับสนุนการทำงานของรัฐให้เป็นไปอย่าง

สมบูรณ์แบบ 

ภายหลังจากการเสร็จสิ้นภาวะสงครามจึงได้เกิดการรวมกลุ่มของสตรีเพื่อเรียกร้องสิทธิ

ต่าง ๆ จากรัฐ อาทิ การเรียกร้องให้ยุติภาวะสงครามเนื่องจากสงครามก่อให้เกิดปัญหา 

http://mospravda.ru/2019/10/28/129905/
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การขาดแคลนวัตถุดิบเพื่อการอุปโภคบริโภค อีกทั้งยังสูญเสียแรงงานเป็นจำนวนมาก ทำให้

ขาดแคลนแรงงานในการประกอบอาชีพต่าง ๆ ขาดหัวหน้าครอบครัว การเรียกร้องของสตรี

นั้นได้ส่งผลให้รัฐต้องปรับปรุงรูปแบบการเมืองการปกครองใหม่ซึ่งก็คือการรับฟังข้อเรียกร้องที่

เกิดขึ้นจากสตรีในสังคม  

  

การประท้วงของผู้หญิงในวันที่ 8 มีนาคม 1917 ณ เมืองเปโตกราด หรือเมืองเซนต์ปีเตอร์สเบิร์กในปัจจุบัน 

ที่มา: https://www.theguardian.com/world/2017/mar/08/womens-protest-sparked-russian-revolution-

international-womens-day 

แต่ทั้งนี้จำนวนของสตรีที่เข้ามามีบทบาททางการเมืองนั้นมีจำนวนที่ต่างจากบุรุษค่อน

ข้างมาก เนื่องจากความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับด้านการเมืองของสตรียังไม่มากพอที่จะก้าวเข้า

มามีบทบาทในเวทีของการเมืองภายในประเทศได้ ดังนั้น สตรีที่เข้ามามีบทบาทในการมีส่วน

ร่วมทางการเมืองจึงไม่ได้เพิ่มขึ้นหรือเทียบเท่าบุรุษที่ทำงานในด้านการเมือง แม้สตรีได้เข้ามา

มีบทบาททางการเมืองจะเป็นส่วนน้อย แต่ก็นับว่าเป็นจุดเริ่มต้นของการเปิดโอกาสในการ 

https://www.theguardian.com/world/2017/mar/08/womens-protest-sparked-russian-revolution-international-womens-day
https://www.theguardian.com/world/2017/mar/08/womens-protest-sparked-russian-revolution-international-womens-day
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แสดงความคิดเห็นและการใช้สิทธิและเสรีภาพที่เท่าเทียมกันระหว่างเพศชายและเพศ

หญิง  

4. การมีครอบครัวของสตรีชาวโซเวียต  

 ภายใต้ระบบสังคมนิยมคอมมิวนิสต์ สถานภาพครอบครัวของสตรีชาวโซเวียตยังพบกับ

ภาระและปัญหาต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นการประกอบอาชีพ การดูแลครอบครัวและบุตร ซึ่งภาระ

ทั้งสองอย่างนั้นเป็นเหตุให้สตรีจำเป็นต้องอยู่ในภาวะที่มีความกดดันจากหน้าที่การงานและ

การดูแลครอบครัว โดยเฉพาะเมื่อวิถีชีวิตของคนในสังคมแบบดั้งเดิมเปลี่ยนแปลงไปสู่สังคม

เมือง กล่าวคือ จากเดิมที่สตรีจะต้องทำงานดูแลบ้านก็ได้มีการปรับเปลี่ยนมาเป็นสตรีต้อง

ประกอบอาชีพตามโรงงานต่าง ๆ เพื่อเลี้ยงดูจุนเจือครอบครัว 

อย่างไรก็ตาม นอกจากการเปลี่ยนแปลงบทบาทที่มีต่อครอบครัวของสตรีแล้ว ผลกระ

ทบอีกประการคือเรื่องการดูแลบุตร ในส่วนนี้ ภาครัฐได้จัดสถานที่รับเลี้ยงเด็กให้แก่ประชาชน

ที่บิดาและมารดาต้องออกมาประกอบอาชีพโดยไม่มีเวลาดูแลบุตรหลานของตัวเอง โดยทางรัฐ

ได้จัดทำสถานที่พักผ่อนสำหรับเด็ก โรงอาหารสาธารณะที่มีอาหารกลางวัน หนังสือเรียน 

เสื้อผ้า สิ่งเหล่านี้เป็นเหมือนแรงจูงใจในการดึงดูดแรงงานจากครอบครัวต่าง ๆ   

 ดังนั้น จากเดิมที่สตรีมีสถานะเป็นผู้ดูแลสามีและบุตรก็เกิดการเปลี่ยนแปลงไป เมื่อ

ทางภาครัฐได้ออกมาสนับสนุนให้สตรีมีส่วนร่วมในการประกอบอาชีพ โดยที่ภาครัฐนั้นได้จัด

ตั้งหน่วยงานต่างๆ ขึ้นมาเพื่อดูแลบุตรให้แก่ครอบครัวชาวโซเวียต จึงเป็นผลให้เกิดความ

เคลื่อนไหวทางเศรษฐกิจที่เจริญเติบโตมากยิ่งขึ้น เมื่อมีจำนวนบุคลากรที่เป็นแรงขับเคลื่อนใน

ภาคเศรษฐกิจของสังคมโซเวียตจึงเจริญขึ้นตามลำดับ  
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5. การใช้ความรุนแรงต่อสตรี  

 ประเด็นของการใช้ความรุนแรงต่อสตรีนั้นเป็นอีกประเด็นหนึ่งที่น่าสนใจ ประเทศ

รัสเซียนั้นมีประเด็นเรื่องของการใช้ความรุนแรงภายในครอบครัวสูงถึงปีละหลายหมื่นคน จาก

สถิติปี ค.ศ. 1999 มีการรายงานถึงปัญหาการใช้ความรุนแรงต่อสตรีสูงถึง 14,000 ราย เป็น

สตรีที่เสียชีวิตจากสามีหรือคนภายในครอบครัว ทั้งนี้มีสาเหตุจากการที่ประเทศรัสเซียนั้นไม่มี

ตัวกฎหมายที่ออกมาเพื่อจัดการกับปัญหาความรุนแรงที่เกิดขึ้นภายในครอบครัว ปัญหาใน

เรื่องของการใช้ความรุนแรงต่อสตรีนั้นได้มีองค์กรทั้งของภาครัฐและเอกชนได้มีส่วนร่วมช่วยใน

การจัดการ ตัวอย่างคดีที่เกิดจากความรุนแรงในครอบครัวที่เห็นได้ชัดเจนคือ เมื่อเดือน

ธันวาคม ปี ค.ศ. 2017 สามีของมาร์การิตา กราเชวาพาเธอเข้าไปในป่า และใช้ขวานพยายาม

ตัดมือทั้งสองข้างของเธอแม้ก่อนหน้านี้เธอได้โทรศัพท์แจ้งความกับตำรวจเรื่องที่ถูกสามีข่มขู่

โดยใช้มีดเป็นอาวุธ แต่กว่าตำรวจจะดำเนินการก็ผ่านไป 20 กว่าวันแล้ว ตำรวจถึงได้โทรศัพท์

กลับมาหาเธอ ทั้งที่เธออาจจะเสียชีวิตไปแล้วก็เป็นได้ โดยเฉพาะกฎหมายรัสเซียที่ได้มีการ

เปลี่ยนแปลงในเดือนกุมภาพันธ์ ปี ค.ศ. 2017 นั้นระบุไว้ว่า ‘ใครที่ทำผิดครั้งแรกและเหยื่อที่

ถูกทำร้ายไม่ต้องไปโรงพยาบาล ไม่ถือว่ากระทำผิดกฎหมายและบทลงโทษก็ลดลง’

มาร์การิตา กราเชวาขณะที่กำลังรักษาตัวในโรงพยาบาลหลังจากสามีใช้ขวานตัดมือเธอ                                       

ที่มา: https://www.bbc.com/news/election-2019-50493758 

RUSSIAN STUDIES PROGRAM

https://www.bbc.com/news/election-2019-50493758


11

 อย่างไรก็ตาม ยังมีองค์กรให้ความช่วยเหลือโดยทำการฟื้นฟูทางสังคมสำหรับบุคคลที่

ตกเป็นเหยื่อความรุนแรงที่เกิดขึ้นภายในครอบครัว ไม่ว่าจะเป็นศูนย์ช่วยเหลือสังคมสำหรับ

ครอบครัวและเด็ก ศูนย์เพื่อขอความช่วยเหลือทางด้านจิตใจ ศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพสำหรับเด็ก

และวัยรุ่น  

 ถึงกระนั้นก็ยังไม่สามารถที่จะจัดการปัญหาที่เกิดขึ้นได้อย่างทันท่วงทีหรือมีผลลงโทษ

อย่างเต็มที่ และถึงแม้จะมีการต่อต้านการใช้ความรุนแรงที่เกิดขึ้นภายในครอบครัว แต่ก็ยัง

ไม่สามารถที่จะขจัดปัญหาทั้งหมดได้ ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการเป็นคดีไปฟ้องร้องต่อศาลนั้น 

ตามสถิติต่าง ๆ นั้นจะถูกยกฟ้อง ทั้งนี้มาจากสาเหตุหลายประการ อาทิ ความล้มเหลวของศาล

ในการแก้ไขปัญหาการเจรจากันระหว่างคู่ความทั้งสองฝ่าย  

 ด้วยเหตุนี้ จึงเป็นผลให้การแก้ไขปัญหาความรุนแรงที่เกิดขึ้นภายในสังคมรัสเซียยังไม่

หมดไป ทั้งนี้เห็นได้จากตัวอย่างความคิดเห็นของพนักงานข้าราชการเกี่ยวกับเรื่องปัญหาความ

รุนแรงภายในครอบครัวที่เกิดขึ้นในสังคมรัสเซียแต่ไม่ได้รับการขจัดไป 

“กฎหมายไม่ได้ปกป้องผู้หญิง ถ้าผู้หญิงไปให้การที่สถานีตำรวจว่าเธอถูกทำร้าย

โดยสามีหรือคู่ของเธอนั้น ตำรวจก็จะพูดว่า ‘แต่เขาก็ยังไม่ได้ฆ่าคุณ’” 

มารินา พิสคลาคอฟวา (Marina Pisklakova) 

ผู้ประสานงานเกี่ยวกับความรุนแรงในสตรี 

เมื่อมองอย่างผิวเผินจากทางตัวนโยบายแล้ว จะเห็นได้ว่าสิทธิสตรีของรัสเซียในปัจจุบัน

ยังมีความเท่าเทียมกับบุรุษ โดยนโยบายที่เกี่ยวข้องกับสตรีนั้นจะมีการส่งเสริมความเท่าเทียม

ทางเพศในทุก ๆ ด้าน ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการศึกษา การประกอบอาชีพ การมีส่วนร่วม

ทางการเมือง หรือจะเป็นเรื่องกฎหมายที่คุ้มครองและป้องกันความรุนแรงที่เกิดขึ้นใน

ครอบครัว  แต่เมื่อมองจากสถานการณ์จริงในสังคมรัสเซียแล้ว สหพันธรัฐรัสเซียก็ไม่ได้มี

ความเท่าเทียมกันในด้านสิทธิสตรีเท่าใดนัก เนื่องจากยังพบการกีดกันในการจ้างงานและการ 

RUSSIAN STUDIES PROGRAM
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ให้ความคุ้มครองและป้องกันความรุนแรงที่เกิดขึ้นในครอบครัว อีกทั้งยังไม่มีความชัดเจนในตัว

กฎหมายที่จัดการกับบุคคลที่กระทำความผิด ข้อบัญญัติหรือบทลงโทษต่างๆ ทำให้พบการใช้

ความรุนแรงในครอบครัว  

 นอกจากนี้ ยังมีอีกสิ่งหนึ่งที่ถือว่ามีความสำคัญสำหรับการจัดการความเสมอภาคทาง

เพศ นั้นคือการปรับปรุงสถานะของผู้หญิงในรัสเซีย นับว่าเป็นขั้นแรกที่มีความสำคัญมากและ

ควรแก้ไขอย่างเร่งด่วน โดยจุดมุ่งหมายหลักเพื่อที่จะใช้หลักการสิทธิมนุษยชน เสรีภาพและ

โอกาสที่เท่าเทียมกันระหว่างเพศหญิงและเพศชายให้มีความเท่าเทียมกันในทุก ๆ ด้าน โดย

นโยบายที่เกี่ยวกับสิทธิสตรีในฉบับนี้มุ่งส่งเสริมการเคารพสิทธิขั้นพื้นฐานของผู้หญิงเพื่อให้ผู้

หญิงมีส่วนร่วมในกิจกรรมต่าง ๆ อย่างเต็มที่ โดยการตัดสินใจส่วนใหญ่นั้นจะผ่านการเห็นชอบ

ของคณะรัฐบาล 
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