
The empowerment of women and girls is one of the most effective ways to achieve higher economic growth 
and better living standards among the millions of people in developing countries in our region.   

As Australia’s first female Foreign Minister, support for the empowerment of women and girls in our region, 
the Indian Ocean Asia Pacific, is one of my highest priorities.  

This support will take many forms, from direct business assistance to higher standards of education, 
healthcare, and agricultural expertise. Domestic violence is also a challenge confronting women in many 
communities which is not only a social issue, but an economic one.  

Role models encourage women and girls to aspire to leadership roles within their communities. 

An example of an inspiring female leader in our region is Aung San Suu Kyi, who struggled through years 
of detention under a military regime in Burma.  

Suu Kyi is a powerful advocate for freedom and democracy for the Burmese people and is a symbol of 
female leadership among her people and around the world.  

My meeting with Suu Kyi in 1995 was a life-changing experience for me and I know her struggle has 
inspired many others to strive for a better future for the country.  

On International Women’s Day we should take the opportunity to reflect on women’s achievements and the 
challenges they continue to face.  

The Australian Government recognises the importance of empowering women and girls, accordingly more 
than $2 billion of the foreign aid budget is spent on initiatives that have that as a principal or significant 
focus.  

It is not only smart economics but also the right thing to do.  

One of our more innovative initiatives is the multi-donor Pacific Financial Inclusion Program which is 
helping to address a major barrier to women’s economic empowerment by providing women in the Pacific 
with access to mobile money - a quick, low-cost way to transfer and receive funds. 

In Vietnam, we will invest over $2 million in a new agricultural research partnership project to be delivered 
through the Australian Centre for International Agricultural Research. This program will support more than 
2000 women from ethnic, minority and poor, smallholder farming families in Lao Cai province enabling 
them to increase vegetable production by around $3.4 million annually. 

In Papua New Guinea we are investing $3 million in a new Family and Sexual Violence Case Management 
Centre at Lae. The Centre will provide women with access to medical, legal support, shelters and other 
services.  

In Timor-Leste, Australia is funding the International Women’s Development Agency to support women to 
develop micro-businesses and savings clubs. Building the financial management capabilities of women in 
Timor-Leste is resulting in significant improvements in financial independence and leadership skills.  

I have appointed Natasha Stott Despoja as Australia’s Ambassador for Women and Girls and in this role she 
has been engaging with women in our region to promote our foreign policy agenda including a focus on 
women’s leadership, economic empowerment and addressing violence against women. Natasha will be a 
powerful advocate in support of the rights of women in some of the most disadvantaged communities in our 
region. 

Empowering women and girls means that communities can reach their full potential. This means peace and 
prosperity for our region.  



สารจาก ฯพณฯ จูลี บิช็อป รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศออสเตรเลีย 

การพฒันาบทบาทสตรีนบัเป็นหนึง่ในวธีิท่ีมีประสทิธิภาพท่ีสดุในการสร้างการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ และมาตรฐานการครองชีพให้สงูขึน้

แก่กลุม่ผู้คนหลายล้านคนในประเทศกําลงัพฒันาในภมูิภาคของเรา 

ในฐานะรัฐมนตรีวา่การกระทรวงการตา่งประเทศคนแรกของออสเตรเลยีท่ีเป็นสตรี การสนบัสนนุการพฒันาบทบาทของสตรีและเดก็หญิงใน

ภมูิภาคของเรา และแถบมหาสมทุรอินเดียและเอเชียแปซิฟิก นบัเป็นหนึง่ในประเด็นท่ีมีความสาํคญัมากท่ีสดุสาํหรับดิฉนั 

การสนบัสนนุนีจ้ะเกิดขึน้ในหลายรูปแบบ ทัง้ความช่วยเหลอืโดยตรงด้านธุรกิจ ไปจนถงึการยกระดบัมาตรฐานการศกึษา การสาธารณสขุและ

ความเช่ียวชาญด้านการเกษตร นอกจากนี ้ความรุนแรงในครอบครัวยงัเป็นอีกหนึง่ความท้าทายท่ีผู้หญิงในหลายชมุชนต้องประสบ ซึง่มิได้

เป็นเพียงปัญหาทางสงัคม แตย่งัเป็นปัญหาทางเศรษฐกิจอีกด้วย 

บคุคลต้นแบบมีสว่นในการสนบัสนนุให้สตรีและเด็กหญิงปรารถนาซึง่บทบาทการเป็นผู้ นําในชมุชนของพวกเขา 

ตวัอยา่งของผู้ นําสตรีท่ีสร้างแรงบนัดาลใจในภมูิภาคเรา ได้แก่ นางออง ซาน ซู จี ผู้ซึง่ตอ่สู้ เป็นเวลาหลายปีภายใต้การถกูจองจําโดยรัฐบาล

ทหารของพมา่ 

ซู จี เป็นผู้สนบัสนนุเร่ืองเสรีภาพและประชาธิปไตยซึง่มีอิทธิพลตอ่ชาวพมา่ และยงัเป็นตวัแทนของความเป็นผู้ นําสตรี ทัง้ตอ่ประชาชน

ผู้สนบัสนนุเธอและทัว่โลก 

การพบปะระหวา่งดิฉนัและนางซ ูจี ในปี พ.ศ. 2538 เป็นประสบการณ์ท่ีเปลีย่นชีวิตของดิฉนั และดิฉนัทราบวา่การตอ่สู้ของเธอได้สร้างแรง

บนัดาลใจให้กบัผู้คนมากมายเชน่กนัในการฝ่าฟันเพ่ืออนาคตท่ีดกีวา่ของประเทศ 

เราควรใช้โอกาสเน่ืองในวนัสตรีสากล ไตร่ตรองถงึความสาํเร็จของสตรีและความท้าทายท่ีพวกเธอต้องประสบ 

รัฐบาลออสเตรเลยีตระหนกัถงึความสาํคญัของการพฒันาบทบาทของสตรีและเดก็หญิง ด้วยเหตนีุ ้เราจึงได้จดัสรรเงินมากกวา่ 2 พนัล้าน

เหรียญออสเตรเลยีจากงบประมาณชว่ยเหลอืตา่งประเทศเพ่ือใช้ในโครงการซึง่มุง่พฒันาในเร่ืองนี ้

สิง่นีม้ิได้เพียงแสดงถึงความหลกัแหลมทางเศรษฐศาสตร์ แตย่งัเป็นสิง่ท่ีถกูต้องท่ีควรกระทํา 

หนึง่ในหลายโครงการสร้างสรรค์คือโครงการเข้าถงึบริการด้านการเงินระดบัพหพุาคีในแปซิฟิก (multi-donor Pacific Financial 

Inclusion Program) ซึง่กําลงัช่วยจดัการกบัอปุสรรคสําคญัของการพฒันาบทบาทด้านเศรษฐกิจของสตรี โดยทําให้สตรีใน

แปซิฟิกสามารถเข้าถงึระบบโมบายมนัน่ี ซึง่เป็นวิธีท่ีรวดเร็วในการโอนหรือรับเงินทนุ และเสยีคา่ใช้จ่ายน้อย 

ในเวียดนาม เราเตรียมลงทนุเป็นเงินจํานวน 2 ล้านเหรียญออสเตรเลียในโครงการความร่วมมือด้านการวิจยัทางการเกษตรครัง้ใหม ่

ซึง่จะดําเนินการผ่านทางศนูย์วิจยัการเกษตรสากลแห่งออสเตรเลีย โดยโครงการจะสนบัสนนุสตรีมากกวา่ 2000 คน จากกลุม่

ครอบครัวชาติพนัธุ์ ชนกลุม่น้อย ครอบครัวท่ียากจน และทําการเกษตรรายย่อย ในเมืองลาวไก เพ่ือช่วยให้พวกเขาสามารถเพ่ิมการ

ผลิตพืชผกัประมาณ 3.4 ล้านเหรียญออสเตรเลียตอ่ปี 

ในปาปัวนิวกินี เรากําลงัลงทนุเป็นเงินจํานวน 3 ล้านเหรียญออสเตรเลีย ในการสร้างศนูย์การจดัการกรณีความรุนแรงในครอบครัว

และความรุนแรงทางเพศแห่งใหมท่ี่เมืองเล  โดยศนูย์จะให้ความช่วยเหลือแก่สตรีในด้านการแพทย์ กฏหมาย ท่ีพกัอาศยั และอ่ืนๆ  



ในติมอร์ เลสเต ออสเตรเลียได้มอบเงินสนบัสนนุให้แกห่น่วยงานพฒันาสตรีสากล เพ่ือสนบัสนนุสตรีในการสร้างธุรกิจขนาดเลก็และ

กลุม่ออมทรัพย์ การพฒันาความสามารถในการจดัการทางการเงินของสตรีในติมอร์ เลสเต ยงัผลให้สตรีมีอิสรภาพทางการเงินและ

ทกัษะความเป็นผู้ นําสงูขึน้เป็นอย่างมาก 

ดิฉนัได้แตง่ตัง้ นาตาชา สตอ็ทท์ เดสโปญา เป็นทตูระดบัโลกด้านสตรีและเดก็หญิงแหง่ออสเตรเลยี และในการปฏิบตัิภารกิจนี ้เธอได้

พบปะกบัสตรีในภมูิภาคของเราเพ่ือสง่เสริมประเด็นด้านนโยบายตา่งประเทศของเราซึง่รวมไปถงึเร่ืองความเป็นผู้ นําของสตรี การพฒันา

บทบาทด้านเศรษฐกิจและการจดัการกบัความรุนแรงตอ่สตรี นาตาชาจะเป็นผู้สนบัสนนุคนสาํคญัในการสง่เสริมสทิธิสตรีในชมุชนบางแหง่ท่ี

ด้อยโอกาสมากท่ีสดุในภมูิภาคของเรา 

การพฒันาบทบาทสตรีและเดก็หญิงมีความหมายวา่ชมุชนจะสามารถแสดงศกัยภาพได้สงูสดุ อนัจะนํามาซึง่สนัติภาพและความมัง่

คัง่แก่ภมิูภาค 

 

 
 


