ขยายการเข้าถึงของเราในเรื�อง
ความหลากหลาย ความเสมอภาค และการอยู่ร่วมกัน

จินตนาการ DEI

แนวคิดริเริม� ของประธานโรตารีสากลปี 2022-23
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สารจากประธานโรตารีสากล เจนนิเฟอร์ โจนส์ (2022-23)
เรียน มวลมิตรโรแทเรียนทั�งหลาย
ในโรตารี เราประกาศให้ทราบถึง ความหลากหลาย ความเสมอภาคและการอยู่ร่วมกัน (Diversity, Equity and Inclusion - DEI) ซึง� มิใช่เรือ� งสําคัญทีท� า่ น
จะเป็ นใคร รักใคร นับถือสิ�งใด อย่างไร ไม่ว่าท่านจะเป็ นผูท้ ุพพลลาภ หรือมาจากวัฒนธรรมหรือจากประเทศใดๆ สิ�งสําคัญคือท่านต้องการสร้างความ
เข้มแข็งให้แก่ชุมชนและลงมือปฏิบัติการเพื�อสร้างสรรค์การเปลี�ยนแปลงที�ยั�งยืนได้้
ด้วยแนวคิดจากคณะกรรมาธิการ DEI ของเรา โรตารีให้ความมุุ่งมั�นอย่างจริงจังในเรือ� ง ความหลากหลาย ความเสมอภาค และการอยูร่ ว่ มกัน สัมฤทธิผล
นัน� อยู่ทก�ี ารเน้นเรือ� ง DEI ให้มากกว่านี� โดยประกาศให้เราทุกคนปฏิบัติ เพือ� ส่งเสริม ความเสมอภาค และสร้างสรรค์วฒ
ั นธรรมการอยูร่ ว่ มกันทีท� กุ คน
ตระหนักดีวา่ เขามีคณ
ุ ค่า DEI มิใช่เป็ นเพียงข้อปฏิบัติเสนอแนะเท่านั�น แต่จําเป็นยิ�งต่อความสําเร็จของโรตารี ในการให้ความเป็นผู้นําที�มคี วามหมาย
การสร้างเครือข่าย และให้โอกาสการบําเพ็ญประโยชน์ ทั�งในปัจจุบันและอนาคต
ในปี 2022-23 ดิฉันขอให้พวกเราทุกคน ในฐานะโรแทเรียนทุกท่าน ทั�งในสโมสร และภาคของเรา ให้ความมุ่งมั�นในเรื�องความหลากหลาย ความเสมอภาค
และการอยู่ร่วมกัน แต่ละคนต่างทําหน้าทีข� องเราในการส่งเสริม DEI ได้ดงั นี�
เรียนรู้เกี�ยวกับ DEI ในโรตารีให้มากขึน�
� ทีข� องเราและการใช้หลักการเหล่านี� จะช่วยให้สโมสรของเราเจริญรุง่ เรืองและมีความ
2. พิจารณาว่าเหตุใด DEI จึงมีความสําคัญในสโมสร และในพืน
เข้มแข็งมากขึ�นได้อย่างไร
3. เพิ�มความตระหนักและความเข้าใจเกีย
� วกับ DEI
4. ดําเนินการเกี�ยวกับ DEI ในสโมสรและในชุมชนของเรา
ในเอกสารฉบับนี� ท่านจะได้ตัวอย่างทีส� ามารถปฏิบัติได้ในแต่ละขั�นตอน จงใช้ขอ้ เสนอแนะนัน� ๆ เพือ� จุดประกายความคิด และนําเอามุมมองและ
ประสบการณ์ทเ�ี ป็ นเอกลักษณ์ของท่านมาใช้ในความพยายามอันสําคัญยิ�งนี�
มีหลายสิ�งหลายอย่างที�จะช่วยสโมสรและภาคของท่านรวมทั�งโรตารีให้บรรลุเป้าหมายได้ ซึ�งจะขึ�นอยูก่ บั การมีความมุ่งมั�นที�จริงจังเกี�ยวกับ DEI และมี
กลยุทธ์ที�ดีที�จะทําให้เราสามารถสร้างความเป็นผู้นําให้มคี วามหมายได้มากขึน� รวมทัง� สร้างเครือข่ายและโอกาสในการบําเพ็ญประโยชน์สาํ หรับพวกเรา
ทุกคนได้ ด้วยการทําให้คุณค่าของ DEI เป็นรูปธรรม เราจึงจะสามารถสร้างพันธมิตรได้เข้มแข็งยิ�งขึน� วางแผนโครงการทีเ� ปลีย� นแปลงชีวิตได้มากขึ�น
และปรับตัวได้รวดเร็วยิ�งขึน� กับโลกที�กําลังพัฒนา หากเรามั�นใจว่าทุกคนที�มีปฏิสัมพันธ์กับเรา รู้สึกยินดี ยอมรับนับถือ และให้คุณค่าแก่กัน ก็ยอ่ มจะทําให้
โรตารีมีความหมายมากขึ�นสําหรับพวกเราทุกคนได้ เราต้องให้ทุกคนได้แสดงความคิดเห็นอย่างเต็มทีแ� ละเห็นคุณค่า ทุกคนต้องได้รับโอกาสทีเ� หมือนๆ กัน
ทีจ� ะประสบความสําเร็จ เป็ นผูน้ ํา และก่อให้เกิดผลงานในโรตารีได้ดว้ ย
จินตนาการ สานสร้างงานโรตารี - จินตนาการ DEI: ความพยายามของเราจะเพิ�มพูนศักยภาพในการเป็นผูน้ ําภายในชุมชนและทั�วโลก
ซึง� จะขยายการยอมรับในคุณค่าทีเ� รายึดมั�นอย่างลึกซึง� นี�ได้ นอกจากนี� ยังจะเพิ�มพูนพลังในการเปลีย� นแปลงโลกให้ดขี น�ึ เราจะได้
ประโยชน์มากมายจากความพยายามนี� ดิฉันรู้สึกตื�นเต้นมากที�พวกเราจะทําตามขั�นตอนเหล่านี�ไปด้วยกัน
ขอแสดงความนับถือ
เจนนิเฟอร์ โจนส์
ประธานโรตารีสากลปี 2022-23
1.

สี�แนวทางในการเสริมสร้างความแข็งแกร่งของสโมสร
ทุกคนสามารถปฏิบตั งิ านในหน้าทีข� องเราเพือ� ส่งเสริม DEI ได้ในสโมสรและชุมชน แม้วา่ ประสบการณ์ใน DEI ของเราจะเป็ นเรือ� งส่วนบุคคล
อย่างมาก แต่เราอาจแลกเปลีย� นขัอมูล หน้าทีค� วามรับผิดชอบซึง� กันและกัน เพือ� มันใจว่
� าทุกคนทีเ� รามีปฏิสมั พันธ์ดว้ ยนัน� จะรูส้ กึ ได้ความรับ
การยอมรับและมีคณ
ุ ค่า คําแนะนําข้างล่างนี�มใิ ช่คาํ สัง� แต่เป็ นความคิดเห็นทีจ� ะช่วยตัวท่าน สโมสรและภาคของท่าน ในการตัดสินใจว่าจะเริม� ต้น
หรือดําเนินงานเกีย� วกับ DEI ของท่านเองต่อไปอย่างไร ท่านสามารถค้นหาข้อมูลและทรัพยากรเพิม� เติมได้ท�ี Rotary.org/dei

เพื�อเรียนรู้เพิ� มเติ มกับเกี�ยวกับ DEI ในโรตารี ท่านสามารถ
•
•
•
•
•

อ่านเกีย� วกับพันธกิจของโรตารี เรือ� ง DEI
ทบทวนประมวลวิธปี ฏิบตั เิ กีย� วกับ DEI ของโรตารี
เรียนรูห้ ลักสูตรเกีย� วกับ DEI ทีศ� นู ย์การเรียนรูข้ องโรตารีให้สมบูรณ์
ใช้การประเมินในเรือ� งการทําให้สโมสรของท่านมีความหลากหลาย (Diversifying Your Club)
อ่านวรรณกรรมหรือความคิดเห็นต่างๆ ฟั งสุนทรพจน์หรือการบรรยายต่างๆ ดูวิดีโอและ
เรียนรู้หลักสูตรออนไลน์ เพือ� สํารวจความหมายและคุณค่าของ DEI

พิจารณาเป็นเพื�อนร่วมโครงการกับสโมสร
โรตารี โรทาแรคท์ หรืออิ นเทอร์แรคท์
อื�นๆ โดย
•

จัดการอภิปรายแลกเปลี�ยนความคิดเห็น
เกีย� วกับ DEI กับสโมสรอื�นๆ ทั�งสโมสร
โรตารี โรทาแรคท์ และอินเทอร์แรคท์
เสนอโอกาสให้แก่สมาชิกทุกคนในการ
แลกเปลี�ยนมุมมองเกี�ยวกับความ
หลากหลาย ความเสมอภาค การอยู่
ร่วมกัน และการส่งเสริมพลังในโรงเรียน
ทีท� าํ งาน ชุมชน ฯลฯ

•

จัดเวทีอภิปรายร่วมกันหลายๆ สโมสร
เพือ� แลกเปลีย� นความคิดเห็นระหว่างกัน
เกีย� วกับ DEI
เชิญโรแทเรียนและโรทาแรคเทอร์ให้มา
แลกเปลี�ยนความคิดเห็นทีด� ที ส�ี ดุ ระหว่าง
กันเกีย� วกับ DEI จากประสบการณ์
วิชาชีพ การศึกษาหรืออาสาสมัคร กับ
ผูน้ ําสโมสรและภาค

เพื�อพิ จารณาว่าเหตุใด DEI จึงสําคัญในสโมสรและในพืน� ที�ของท่าน ท่านอาจ
พิ จารณาว่า DEI ที�ส่งเสริ มนัน� ๆ สามารถ
•
•
•
•
•
•

สร้างสภาวะแวดล้อมทีป� ลอดภัยและสบายใจให้มากขึน� เพือ� มันใจว่
� าทุกคนทีม� สี ว่ นเกีย� วข้อง
จะรูส้ กึ ได้ถงึ ความยินดี การยอมรับ และมีคณ
ุ ค่า
สร้างเสริมความเข้มแข็งของสโมสรและภาค และช่วยให้เจริญยิง� ขึน�
ช่วยสโมสรและภาคให้สมาชิกมีสว่ นร่วมมากขึน�
ช่วยท่านติดต่อกับสมาชิกใหม่และสมาชิกมุง่ หวังต่างๆ ได้
ช่วยท่านทําให้เกิดผลกระทบในชุมชนได้มากขึน�
ช่วยสโมสรให้สามารถเข้าถึงทรัพยากร แนวคิด และพันธมิตรได้มากขึน�

•

เพื�อสร้างความตระหนักและความเข้าใจเกี�ยวกับ DEI ท่านสามารถ
•

แต่งตัง� คณะกรรมการ DEI ของสโมสรเพือ� จัดแสดงข้อมูลประชากรของชุมชนและเชิญ
สมาชิกสโมสรให้มสี ว่ นร่วม ประธานควรทําหน้าทีใ� นคณะกรรมการบริหารของสโมสร

•

ม้�นใจว่ามีการให้ความสําคัญเกีย� วกับ DEI ในจดหมายข่าวของสโมสรและภาค
โดยมีเนื�อหาสาระทีแ� สดงถึงความหลากหลายและประเด็นทีน� ่าใส่ใจในชุมชนต่างๆ
รวมทัง� เรือ� งการสํารวจประเด็น หรือแนวความคิดเกีย� วกับ DEI ในแต่ละฉบับ

•

ทบทวนนโยบายและเอกสารการบริหารงานด้วยมุมมอง DEI โดยพิจารณาการเปลีย� นแปลง
ทีจ� ะทําให้นโยบายเกิดความเสมอภาคแก่สมาชิกปั จจุบันและสมาชิกในอนาคตทุกคน

•

ผูว้ า่ การภาค : ส่งเสริมให้ผนู้ ําภาคและสโมสรรับฟั งความคิดเห็นใหม่ๆ เมือ� แต่งตัง� บทบาท
หน้าทีต� ่างๆ และขยายโอกาสการเป็ นผูน้ ําแก่ผทู้ ย�ี งั ไม่มบี ทบาทหน้าทีเ� หล่านี� ยกย่องและ
เอาชนะอคติโดยไม่รตู้ วั โดยเฉพาะอย่างยิง� เมือ� เลือกหรือแนะนําผูท้ จ�ี ะรับบทบาทผูน้ ําภาค

•

แต่งตั�งคณะกรรมการ DEI ของภาค เพือ� ให้ขอ้ มูลเกีย� วกับประชากรในภูมภิ าคและเชิญ
สมาชิกให้มสี ว่ นร่วม ประธานควรจะอย่ใู นทีมบริหารงานของภาคและควรมีวาระ 3 ปี

ในการแลกเปลี�ยนเรียนรู้ระหว่างกันจาก
กิ จกรรม DEI ของสโมสร ภาคและชุมชน
ท่านสามารถ
•

สร้างโอกาสให้โรแทเรียนและโรทาแรคเทอร์์
พูดคุยเรือ� งราว DEI ของเขาเองได้

•

ใช้ภาษา รูปภาพและวิดโี อร่วมกันในการ
สือ� สารทัง� หมด เพือ� แสดงให้เห็นผูค้ นจาก
ทุกกลุม่ ทีม� สี ว่ นร่วมในโรตารี และการ
สนับสนุนของเขานัน� มีคณ
ุ ค่า

•

ผูน้ ําภาค : ยกย่องสโมสรโรตารีและ
ั นาแผนปฏิบตั กิ าร DEI
โรทาแรคท์ ทีพ� ฒ
ทีม� ปี ระสิทธิภาพมากทีส� ดุ

•

ผู้นําภาค : ส่งเสริมรูปแบบสโมสรท�มีี ความ
ยืดหยุน่ ซึง� จัดได้อย่างเหมาะสมกับผูค้ นที�
ไม่อาจเข้ามาในโรตารีได้ตามเกณฑ์ดั�งเดิม
บางประการ (เช่น ค่าบํารุงสโมสรที�สงู มาก
ค่าใช้จา่ ยอืน� ๆ สถานทีป� ระชุม หรือเวลาใน
การประชุมทีไ� ม่สะดวกหรือไม่สามารถเข้า
ถึง หรือเหตุผลอื�นๆ)

เพื�อปฏิบัติการ DEI ในสโมสรและในชุมชน ท่านอาจจะ
•

หาความรู้จากกลุ่มคนทีถ� กู มองข้ามในชุมชน เพือ� ให้เป็ นผูส้ นับสนุนทีม� คี วามรู้ และ
มีประสิทธิภาพมากขึน� ในเรือ� ง DEI โดยหาโอกาสฟั งผูบ้ รรยายหรือเข้าร่วมกิจกรรม
ติดตามผูค้ นจากกลุม่ เหล่านี�บนสือ� ทางสังคม และอ่านหนังสือหรือบทความทีพ� วกเขาเขียน

•

เป็ นเจ้าภาพจัดการประชุมรับฟั งความคิดเห็นหรือการอภิปรายเกีย� วกับเรือ� ง DEI เพือ� แนะนํา
และอธิบายให้ทราบถึงความมุง่ มันของโรตารี
�
สากลแก่คนกลุม่ ใหญ่ได้มากขึน�

•

จัดให้มผี ู้บรรยาย ตัวอย่างและโปรแกรมทีเ� กีย� วกับประเด็น DEI ต่างๆ ในงานกิจกรรมและ
งานอบรมของสโมสรและภาค โดยมันใจว่
� าได้ให้ภาพรวมสะท้อนให้เห็นถึงสาระข้อมูล
ประชากรในชุมชน

•

จัดตั�งชมรมหนังสือเพือ� อ่านหนังสือต่างๆ เกีย� วกับเรือ� งราว DEI หรือจากผู้เขียนทีห� ลากหลาย

•

สนับสนุนหรืออุปถัมภ์กจิ กรรมทีแ� สดงให้เห็นความหลากหลายในชุมชนของท่าน

•

ยกย่องบริษัทห้างร้านในชุมชนทีเ� ป็ นตัวอย่างการจัดการความหลากหลายและความเสมอ
ภาค หรือมีสว่ นร่วมในงาน LGBTQ+ pride งานวัฒนธรรมที�หลากหลายหรือวันทีร� ะลึก
ขององค์การสหประชาชาติ เช่น วันสตรีสากล

คํานิ ยาม
ความหลากหลาย ความหลากหลายใน
ภูมิหลังประสบการณ์และอัตลักษณของกลุ่มคน
รวมถึง อายุ เชือ� ชาติ เผ่าพันธุ์ สีผิว ความ
ทุพพลภาพ ลีลาการเรียนรู้ ศาสนา ความเชือ�
สถานภาพทางเศรษฐกิจสังคม วัฒนธรรม
สถานภาพการสมรส ภาษาพูด เพศ เพศวิถี
และอัตลักษณ์ทางเพศ
ความเสมอภาค ระดับความแตกต่างของการ
สนับสนุน โอกาส และทรัพยากร ทีผ� มู้ สี ว่ นร่วม
ทุกคนได้ประสบการณ์การต้อนรับทีน� ่ายินดีและ
ได้ผลรับทีด� ี ตามความต้องการหรือสถานการณ์
ต่างๆ ได้
การอยู่ร่วมกัน การสร้างประสบการณ์ซง�ึ ทุกคน
ได้รบั การต้อนรับ เป็ นทีย� อมรับและมีคณ
ุ ค่า
อคติ โดยไม่ร้ตู วั ความรู้สึก ความประทับใจ
ข้อสันนิษฐาน หรือความกลัวทีเ� ราไม่รตู้ วั
ซึง� มีอทิ ธิพลต่อการตัดสินใจและการพิจารณา
หรือทําให้เกิดพฤติกรรมในทางลบหรือเป็ นภัย
ต่อบุคคลหรือกลุม่ คน
ดูคําศัพท์และคํานิยามเกี�ยวกับ DEI
เพิ�มเติมได้ท�ี rotary.org/dei

ความมุ่งมันเกี
� �ยวกับ DEI
สอดคล้องกับแผนปฏิบตั ิ การและแผนกลยุทธ์สาํ คัญของเรา
เพื�อเพิ�มพูนผลกระทบด้วย DEI ท่านสามารถดําเนินการดังนี�
•

พัฒนากลยุทธ์ DEI ของสโมสร และเน้นความสําคัญของโครงการบําเพ็ญประโยชน์ทม�ี คี วามหมายในกลยุทธ์นนั � ๆ

•

ทําการประเมินชุมชนเพือ� พิจารณาว่ามีประเด็น DEI ใดทีเ� ป็ นเรือ� งควรใส่ใจทีส� ดุ ในพืน� ที�

เพื�อขยายการเข้าถึงด้วย DEI ท่านสามารถดําเนิ นการดังนี�
•

มีสว่ นร่วมกับสโมสรบําเพ็ญประโยชน์และองค์กรอืน� ๆ ในชุมชน และเรียนรูเ้ กีย� วกับกลยุทธ์ DEI ต่างๆ ของหน่วยงานนัน�

•

บ่งชีอ� ุปสรรคจริงหรือทีม� องเห็นในการเข้าร่วมกับสโมสร และค้นหาแนวทางทีจ� ะขจัดอุปสรรคเหล่านัน�

เพื�อส่งเสริมการมีส่วนร่วมด้วย DEI ท่านสามารถดําเนิ นการดังนี�
•

สร้างความสัมพันธ์กบั ผูม้ สี ว่ นร่วมในโรตารีทงั � หมด และเชิญให้พวกเขาเสนอความคิดเห็นและข้อสังเกตต่างๆ

•

จัดเวทีอภิปรายเกีย� วกับนวัตกรรมและการประชุมระดมสมองกับสมาชิกและผูม้ สี ว่ นร่วม เพือ� รวบรวมความคิดเห็นเกีย� วกับ DEI ในชุมชน

เพื�อเพิ�มพูนศักยภาพเพื�อการปรับตัวด้วย DEI ท่านสามารถดําเนินการดังนี�
•

พิจารณาทบทวนบทบาทและแนวทางปฏิบตั ขิ องสโมสร รวมทัง� มองหาแนวทางต่างๆ เพือ� ทําให้เกิดความเสมอภาค และการอยูร่ ว่ มกันมากขึน�

•

กําหนดแผนงานต่อเนื�องเพือ� ให้เกิดความร่วมมือกันในเรือ� ง DEI ทีต� ่อเนื�องมากยิง� ขึน�

