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Building constituencies - Дэмжигчдийн тойрог бий болгох 
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Going Door- to Door to Find Allies: 
Хаалганаас хаалганд хүрч, холбоотнуудаа олох: Хүний эрхийг дэмжих 
боломжтой холбоотнуудаа олохын тулд нэр дэвших кампанит ажлыг 
ашигласан нь.  
 

Гэр бүлийн хүчирхийлэл бол эрэгтэй, эмэгтэй хүмүүс болон хүүхдүүдийн аль 

алиных нь амьдралд нөлөөлдөг асуудал хэдий ч ихэвчлэн эмэгтэй хүнд 

хамаатай асуудал мэт авч үздэг. Гэр бүлийн хүчирхийллийг бууруулахад 

эрчүүдийг оролцуулах ер бусын тактик хэрэглэдэг байгууллага Өмнөд Африкт 

байдаг. 

Өмнөд Африкийн “Зургаад тав нь” төсөл “Өдөр бүрийн Баатар” кампанит 

ажлынхаа хүрээнд эмэгтэйчүүдэд эерэгээр ханддаг эрэгтэйчүүдийг олж 

тодруулахыг бүсгүйчүүдээс хүсжээ. Тэгээд тэдгээр эрсийг эмэгтэйчүүдийн 

эрхийн шинэ өмгөөлөгчид болохыг урьсан байна. Өмнөд Африк бол дайн 

дажингүй бүх улс орнуудаас эмэгтэйчүүдийн эсрэг хүчирхийллийн зэргээрээ 

хамгийн өндөр орон. Судалгаагаанаас үзэхэд эндхийн зургаан эрэгтэй тутмын 

нэг нь хамт амьдарч байгаа эмэгтэйнхээ эрхийг зөрчдөг аж.  “Зургаад тав нь” 

төсөл эмэгтэйчүүдийн эрхийг зөрчдөггүй бусад таван эрэгтэй рүү чиглэжээ. 

Төсөл цаашдаа ийм эрчүүдийг олж хайх “Өдөр бүрийн баатар” кампанит ажил 

болон өргөжиж, тэднийг тэмцэлдээ татан оролцуулж байна.  Сайн дурынхан 

өрх бүрээр явж эмэгтэйчүүдээс сайн, эерэг эрчүүдийг мэдээллийг цуглуулдаг. 

Улсынхаа “Хамгийн сайн” аав, авга, нагац ах, ах, эрэгтэй дүү, өвөө нар болон 

эрэгтэй найзыг шалгаруулахаар шуудангаар явуулсан нэр дэвшүүлэлтэнд 

50,000 гаруй хариу ирсэн байна. Нутгийн сүмүүдийн ханыг тэдний нэрс, нэр 

дэвшүүлсэн маягтаар дүүргэн чимэх зэргээр кампанит ажлын ойлголтыг 

түгээж, оролцох хүмүүсийнхээ тоог нэмэгдүүлдэг ажээ. 

Нас, туршлага, нийгмийн давхарга, санхүүгийн чадавхийн хувьд өөр өөр олон 

эрчүүдийг хамарсан “иргэний асуудал”–аар хэлэлцэх уулзалтуудад нэрсийн 

жагсаалтанд буй хүмүүс сайн дураараа уригдан оролцдог байна. Уулзалтууд 

эмэгтэйчүүдийн эсрэг хүчирхийллийн асуудлыг хүч хэрэглэхгүйгээр 

шийдвэрлэх, хамтдаа хөгжих асуудалд голлон анхаардаг. Бусад 

хэлэлцүүлгүүд нь хүйс хоорондын харилцааны хүчийг ойлгох, өөрийн 
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хүндэтгэлийг бий болгох, орон гэрийн бэрхшээлтэй асуудлаа шийдвэрлэх зөв 

арга зам эрж хайхад нь эрчүүдэд тусалдаг. Олон оролцогчид гэр бүлийн 

хүчирхийллийн талаар өөрсдийн ойлголтонд нь болон бусад эрэгтэйчүүдийг уг 

асуудалд татах чадварт нь гайхамшигтай өөрчлөлт гарч байгааг тэмдэглэсэн 

юм. Олонхид нь эдгээр асуудал өмнө нь сонсогдож байгаагүй анх удаагийн 

зүйл байсан бөгөөд үр дүн сайтай байна. 

Нутагтаа үлгэр жишээ эрэгтэйчүүдийг олж илрүүлэн, хүндэтгэснээр “Зургаад 

тав нь” төсөл нийгэмд эерэг үүрэг гүйцэтгэж байгаа нутаг нутгийн үлгэр жишээ 

эрчүүдийг хооронд нь холбох боломжтой болж, тэднийг гэр бүлийн 

хүчирхийллийн тухай хэлэлцэх, шийдвэрлэх арга замыг тодорхойлоход 

оролцуулан энэ нь нийгэмд тулгарч буй бусад асуудлын үндсэн хэсэг нь 

хэмээн үзэхэд анхаарлыг нь хандуулдаг. 

Нэр дэвшүүлэх энэхүү кампанит ажил нь тодорхой асуудлуудад санаа 

зовнидог ч идэвхтэй оролцдоггүй “боломжийн холбоотон, дэмжигчид”-ийг олж 

тогтооход тусалдаг. Тэд бол өөрсдөд нь уг асуудал нөлөөлж байгааг мэддэггүй 

эсвэл зүгээр л оролцох боломж олддоггүй байсан эс бөгөөс тэднийг уг 

асуудлаас хол байлгах нийгэмд тогтсон уламжлалтай учраас оролцдоггүй. 

“Зургаад тав” төсөл нь нэгэн удаа тэдгээр идэвхгүй дэмжигчдээ олж 

тодорхойлсны дараа тэдний заримыг идэвхтэй дэмжигчид болоход тусалсан 

нь үр нөлөөг нь өсгөсөн байна.  Идэвхтэй дэмжигчид болсон тэд зайлшгүй 

мэдээлэл, арга хэрэгслэлээр хангагдан бусад эрчүүдэд ярьж, эмэгтэйчүүдийн 

эрхийн төлөө илүү олон дэмжигчдийг бий болгож байв. 

 

Та бүхний хувьд хэн идэвхгүй холбоотон буюу дэмжигч вэ? 

Тэдний оролцоо, дэмжлэгийг авахын тулд та ямар тактикуудыг 

хэрэглэж чадах вэ? 

 

page 123 
Building networks through text-messaging: 
Гар утасны Зурвасаар дамжуулан сүлжээ бий болгох: Гар утасны 
зурвасыг ашиглан хүний эрхийн үйл ажиллагааны дэмжигчдийн тойргийг 
бий болгох   
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Хүний эрхийн ойлголтыг түгээх, хүний эрхийн кампанит ажлуудад хүмүүсийг 

ялангуяа залуучуудыг өргөнөөр татан оролцуулахад орчин үеийн технологи 

ашиглагдах боломжтой боллоо.  

 

Нидерландын Эмнести Интернэшнл шинэ гишүүд, нэн ялангуяа залуу 

гишүүдийг байгууллагадаа татах, Эрүү Шүүлтийн эсрэг кампанит ажлынхаа 

талаар мэдлэг олгох, яаралтай уриалгуудад хариу хурдан бичихэд нь 

хүмүүсийг урамшуулах зорилгоор гар утасны зурвас бичих технологийг 

ашигладаг. Уг зурвас дамжуулах технологийг ашигласны шууд үр дүнд 500 

гаруй шинэ гишүүд энэхүү хөдөлгөөнд нэгдэж, яаралтай уриалганд 5,000 

орчим хариу илгээгээд байна.  

Энэхүү тактик нь 2001 онд нэгэн хүнийг эрүү шүүлтээс нэн даруй хамгаалах 

ажиллагааны үеэр Эмнести Интернэшнлийн Нидерландын секц уг ажилд 

оролцогч мянга мянган хүмүүсийн гар утас руу зурвас илгээснээр анх 

хэрэглэгдэж эхэлжээ.  Зурвас илгээх кампанит ажилд сайн дураараа оролцсон 

тэдгээр оролцогчид уриалгад хариу ирүүлснээр хэдхэн цагийн дотор эрүүдэн 

шүүх хэргийн эсрэг эсэргүүцлийн олон мянган гарын үсгийг Эмнести 

Интернэшнл цуглуулж чадсан билээ. Тус байгууллага тэдгээр олон 

эсэргүүцлийг факс болон цахим шуудангаар эрх баригчдад хүргүүлсэн байна.  

2.5 сая хүнд хүрдэг телевизийн хамгийн алдартай Бямба гаригийн үдшийн 

хөтөлбөрөөр яаралтай үйл ажиллагааны гол сэдэв болж, үр дүнг нь хүртсэн 

Тунис эрэгтэйн тухай мэдээлснээрээ Нидерландын Эмнести Интернэшнл уг 

аргаа нийтэд таницуулсан юм. Үзэгчид уг Яаралтай Үйл ажиллагааны уриалга  

дөнгөж 160 тэмдэгт бүхий зурваст багтсаныг мэдлээ. Хариулахын тулд ердөө 

‘JA’ (Тийм)  гэдэг үгийг л “4777”  дугаар руу илгээх хэрэгтэй байв. Нэг минут 

өнгөрсний дараа талархлын үгтэй, мөн хичнээн хүн эсэргүүцлээ илэрхийлээд 

байгаа тухай мэдээлэл агуулсан өөр нэг зурвасыг оролцогчид буцаан хүлээж 

авчээ.  Хожим нь саатуулагдсан хүн суллагдсан зэрэг кампанит ажлын үр дүнг 

илтгэсэн зурвас хүлээж авдаг.  

Эмнести Интернэшнл Яаралтай Үйл ажиллагааны хэргүүдэд дурьдагдсан 

хүмүүсийн нөхцөл байдлыг сайжруулах шууд хариуцлагыг ховорхон шаарддаг 

хэдий ч ойролцоогоор уг хэргүүдийн 1/3 орчим нь амжилтанд хүрдэг: цаазаар 

авах ял хөнгөрч, “сурагггүй алга болсон” хүмүүс олдож, хоригдож буй 

хүмүүсийн хаана байгаа нь мэдэгддэг юм. Тиймээс эрүү шүүлт явагдах 
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боломж буурч байгаа бөгөөд хүндээр өвчилсөн хоригдлуудад үзүүлэх 

эмнэлгийн анхаарал халамж дээшилж байгаа билээ.  

Түүнчлэн энэхүү кампанит ажил нь олон хүмүүсийг түүний дотор мянга мянган 

залуучуудыг Эмнести Интернэшнлийн Яаралтай Үйл ажиллагааны сүлжээнд 

нэгдэхэд нь нөлөөлдөг .  

Маш олон хүн байдлыг өөрчилж чадахаа мэдрэн оролцох энгийн ажиллагааг 

ашиглан Эмнести Интернэшнл хэн нэгэнд тусламж хэрэгтэй бол.дэлхийн аль ч 

газарт хүрч ажиллахыг хичээдэг. Кампанит ажлууд нь олон түмэнд хүний 

эрхийн боловсрол олгож, эрүү шүүлт зэрэг хүний эрхийн зөрчлүүдийн талаар  

түгээмэл ухамсрыг төлөвшүүлдэг юм.  

Зурвас илгээх кампанит ажил нь хохирогчид туслах ажилд хурдан хариу 

өгөхийн зэрэгцээ шинэ дэмжигчдийн хүрээнд Эмнестигийн боловсролын 

нөлөөг өргөжүүлдэг билээ.  Зурвас илгээх кампанит ажил нь бусад арга 

хэмжээ, үйл ажиллагаануудаар хийж үл чадах хэмжээнд шинэ залуу гишүүдийг 

Эмнести Интернэшнл рүү татаж чаддаг аж. Эмнести Интернэшнлийн ямагт 

хүрэхийг хүсдэг нийгмийн давхарга болох залуус гар утасны хамгийн өргөн, 

байнгын хэрэглэгчид билээ. Залуусын соёлын энэхүү хамгийн түгээмэл 

хэрэглүүрийг ашигласнаараа Эмнести Интернэшнл удаан хугацааны турш 

кампанит ажилд эрч хүчээ зориулах шинэ залуу идэвхтэнүүдийг төлөвшүүлж 

байна.  

 


