DVB DEBATE

“ဒီဗီြဘီ ဒီဘိတ္”အေျခအတင္ ေဆြးေႏြးပြဲ အစီအစဥ္ကို DVB Multimedia
Group ကေန အပတ္စဥ္ စေနေန႔တုိင္း ရိုက္ကူးကာ ဒီဗီြဘီ ရုပ္သံလုိင္းမွတဆင့္
ထုတ္လႊင့္ေပးေနတာျဖစ္ပါတယ္။

H
DVB Debate ဟာ အေတြးျမင္အယူအဆမ်ား ဖလွယ္ကာ လြတ္လပ္စြာ
သေဘာထားကြဲလြဲႏိုင္ရန္၊ အျပန္အလွန္နားလည္မႈမ်ား ဖန္တီးတည္ေဆာက္ရန္၊
ျမန္မာ့အနာဂတ္ပိုမိုေကာင္းမြန္လာေစဖို႔ လူ႔အဖြဲ႔အစည္းအတြင္းမွာရွိေနတဲ့

!

ျပႆနာမ်ားကို အေျဖရွာႏိုင္ေစရန္ႏွင့္ လူတိုင္းပါ၀င္ႏိုင္ၿပီး မတူကြဲျပားမႈေတြကို
လက္ခံေပးႏိုင္တဲ့ အေျခအတင္ေဆြးေႏြးျခင္း ယဥ္ေက်းမႈေပၚထြက္လာေစရန္
ရည္ရြယ္ပါတယ္။ အဖြဲ႔အေနျဖင့္ အျခား မီဒီယာမ်ားႏွင့္ ေဆြးေႏြးပြဲ
အသင္းအဖြဲ႔မ်ားကိုလည္း ယခုလို ပြင့္လင္းတဲ့

ယခုအပတ္ ေဆြးေႏြးပြဲအတြက္ ေမးခြန္းကေတာ့

အေျခအတင္ေဆြးေႏြးပြဲမ်ားမွာ ပါ၀င္လာဖို႔ ဖိတ္ေခၚပါတယ္။ အပတ္စဥ္

“How can we stop harassment?”

သတင္းထုတ္ျပန္ခ်က္မ်ား၊ သတင္းဓာတ္ပံုမ်ားႏွင့္ ကာတြန္းမ်ားကို

ဆိုတာပဲျဖစ္ပါတယ္။

!

ရုပ္သံရိုက္ကူးအၿပီး မၾကာခင္မွာပဲ ဒီဗီြဘီ ဒီဘိတ္၏ ေဖ့ဘုတ္ စာမ်က္ႏွာႏွင့္
၀က္ဘ္ဆုိဒ္မ်ားမွာ ၾကည့္ရွႈႏုိင္ပါတယ္။ ျပည္တြင္းရွိ အေျခအတင္ေဆြးေႏြးပြဲ

❖

အစီအစဥ္မ်ားကို ပံ့ပိုးကူညီမႈမ်ား ျပဳလုပ္ႏိုင္ရန္အတြက္လည္း DVB Debate မွာ

မွတ္ခ်က္ျပဳလိုသည္မ်ား၊ အႀကံေပးလိုသည္မ်ားႏွင့္ ေမးခြန္းမ်ား
ေမးျမန္းလိုပါက ရံုးခ်ိန္အတြင္း ၀၁ ၂၉၂၇၄၃ သို႔ဆက္၍ျဖစ္ေစ၊

ရန္ပံုေငြမ်ားရွိပါေၾကာင္း အသိေပးလိုပါတယ္။

debate@dvb.no သို႔ျဖစ္ေစ ဆက္သြယ္၍ အဖြဲ႔၀င္တဦးဦးထံသို႔

!

ေမးျမန္းႏိုင္ပါသည္။

This week’s topic is SEXUAL HARASSMENT

!

Historical context:
ျမန္မာႏုိင္ငံဟာ အမ်ိဳးသားေတြလႊမ္းမုိးၾကီးစုိးတဲ့ လူ႔အဖြဲ႔အစည္းျဖစ္ပါတယ္။ ျမန္မာႏုိင္ငံက
အစုိးရရုံးဌာန အမ်ားစုကုိ အမ်ိဳးသားေတြကပဲ အုပ္ခ်ဳပ္ၾကတာပါ။ လႊတ္ေတာ္အမတ္ေနရာ
(၆၅၉)ေနရာရွိတဲ့အနက္ လက္တစ္ဆုပ္စာေလာက္သာ အမ်ိဳးသမီးေတြက ရၾကတာပါ။
ေထရ၀ါဒဗုဒၶဘာသာထြန္းကားတဲ့ေရွးရုိးစြဲ လူ႔အဖြဲ႔အစည္းမွာ ယဥ္ေက်းမႈဆုိင္ရာ
ဘာသာေရးဆုိင္ရာဓေလ့ႏႈန္းစံတန္ဖုိးေတြဟာ လိင္ပညာေပးေရး က်ား/မ သဘာ၀အေၾကာင္း
လြတ္လပ္ပြင့္လင္းစြာေဆြးေႏြးေရး စတဲ့အခ်က္ေတြနဲ႔ အျမဲတမ္း ၀ိေရာဓိ ျဖစ္ေနရပါတယ္။
လိင္ပုိင္းဆုိင္ရာက်ဴးလြန္မႈနဲ႔ အမ်ိဳးသမီးေတြအေပၚအၾကမ္းဖက္မႈေတြဟာ ျမန္မာႏုိင္ငံမွာ
အျဖစ္အမ်ားဆုံးလူ႔အခြင့္အေရးခ်ိဳးေဖာက္မႈေတြျဖစ္ပါတယ္။ တည္ဆဲဥပေဒကလဲ ၁၉ ရာစုမွာ
ျဗိတိသွ်အုပ္ခ်ဳပ္စဥ္ကျပ႒ာန္းခဲ့တဲ့ဥပေဒျဖစ္တာမုိ႔ ေခတ္မမီေတာ့သလုိ
ရွင္းလင္းသဲကြဲမႈမရွိတဲ့အျပင္ အာဏာတည္ေအာင္ အေကာင္အထည္ေဖာ္မႈကလဲ
အားနည္းလွပါတယ္။ ျမန္မာႏုိင္ငံမွာ အမ်ိဳးသမီးေတြ အေပၚအိမ္တြင္းအၾကမ္းဖက္မႈ(သုိ႔)
လုပ္ငန္းခြင္မွာလိင္ပုိင္းဆုိင္ရာေစာ္ကားမႈေတြကေန ကာကြယ္ေပး ႏုိင္တဲ့ ဥပေဒ မရွိသလုိ
က်ဴးလြန္သူအမ်ဳိးသားေတြအေပၚ ထိထိေရာက္ေရာက္ဟန္႔တားႏုိင္တဲ့ဥပေဒရယ္လို႔လည္း
မရွိပါဘူး။ ရာဇသတ္ၾကီးဥပေဒမွာ မုဒိမ္းမႈကို အက်ဥ္းေလာက္ပဲအဓိပၸါယ္ဖြင့္ဆုိထားျပီး
က်ဴးလြန္သူေတြအဖုိ႔ ေထာင္ဒဏ္(၁၀)ႏွစ္ထိ က်ခံရတာမ်ိဳးကနည္းပါတယ္။ တရားဥပေဒစုိးမုိးမႈ
မရွိသေလာက္ျဖစ္တဲ့ တုိင္းရင္းသားေဒသေတြမွာ တုိက္ပြဲေတြျဖစ္တာ၊
ေနအိမ္ကေနဖယ္ရွားခံရတာ စတဲ့အၾကမ္းဖက္မႈေတြကုိ အမ်ိဳးသမီးေတြက
ခါးစည္းျပီးခံၾကရပါတယ္။ အခုေတာ့ အမ်ိဳးသမီးအဖြဲ႔အစည္းေတြဟာ မူၾကမ္းေရးဆြဲျပီး ျဖစ္တဲ့
အမ်ိဳးသမီးမ်ားအေပၚအၾကမ္းဖက္မႈတုိက္ဖ်က္ေရးဥပေဒကုိ အတည္ျပဳျပဌာန္းေပးဖုိ႔
ေတာင္းဆုိေနၾကျပီျဖစ္ပါတယ္။!

!

Facts and Figures
•

ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ လႊတ္ေတာ္ အမတ္စုစုေပါင္း ၆၅၉ ေနရာအနက္ ေနရာ ၂၀ တြင္သာ

အမ်ိဳးသမီးမ်ား ပါ၀င္ေနသည္။
•

ရန္ကုန္တုိင္း ေဒသႀကီး ရဲတပ္ဖဲြ႕မွဴး႐ုံး၏ သတင္း မ်ားအရ ၂၀၁၃ ခုႏွစ္

ဇန္န၀ါရီလမွ ေမလ ဒုတိယပတ္ အထိ မုဒိမ္းမႈ ေပါင္း ၅၇ ခုမႈ ျဖစ္ပြား ခဲ့ၿပီး
အရြယ္ မေရာက္ေသး သည့္ ကေလးငယ္ မ်ားအေပၚ အဓမၼ ျပဳက်င့္မႈ ၁၀ မႈ၊ အသက္ ၁၀ႏွစ္ ေအာက္
ကေလးမ်ား အေပၚက်ဴးလြန္မႈ ၇ မႈ ရွိခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။
•

က်ားမတန္းတူအခြင့္အေရးဆုိင္ရာ ဥပေဒကုိ ျမန္မာမွအပ အျခားႏုိင္ငံတုိင္းတြင္ ျပ႒ာန္းၿပီးျဖစ္ၿပီး

• ျမန္မာႏုိင္ငံဟာ ၂၀၁၄ ဇြန္လ (၅)ရက္ေန႔မွာ
စစ္ပြဲအတြင္းလိင္အၾကမ္းဖက္မႈပေပ်ာက္ေရးေၾကညာစာတမ္းကုိ(လက္မွတ္ေရးထုိး)ေထာက္ခံခဲ့တဲ့
(၁၅၀)ေျမာက္ႏုိင္ငံျဖစ္လာခဲ့ပါတယ္။
• ၂၀၁၄ ခုႏွစ္ ဇန္န၀ါရီလမွာ Women’s League of Burma အဖြဲ႔က တင္သြင္းခဲ့တဲ့
အစီရင္ခံစာမွာ ဦးသိန္းစိန္အစုိးရတက္လာခ်ိန္ကစလုိ႔ ျမန္မာစစ္တပ္ကေန
လိင္အၾကမ္းဖက္မႈက်ဴးလြန္ခံရတဲ့ အမ်ိဳးသမီးအေရအတြက္ (၁၀၄)ဦး ရွိခဲ့တယ္လုိ႔
ေဖာ္ျပထားပါတယ္။
• ျမန္မာႏုိင္ငံဟာ ၁၉၉၇ ခုႏွစ္ ဇူလုိင္လ (၂၂)ရက္ေန႔မွာ အမ်ိဳးသမီးမ်ားအေပၚ
ခြဲျခားဆက္ဆံမႈမွန္သမွ် ပေပ်ာက္ေရးသေဘာတူညီခ်က္ကုိ လက္မွတ္ေရးထုိးခဲ့ပါတယ္။

!

Points of view:
"ႏုိင္ငံေတာ္အစုိးရအေနနဲ႔ အမ်ိဳးသမီးအခြင့္အေရးနဲ႔ လုပ္ပုိင္ခြင့္ေတြကုိ က်ယ္က်ယ္ျပန္႔ျပန္
အေထာက္အကူျဖစ္ေစမယ့္ စီမံခ်က္အသစ္ေတြကုိ အေကာင္အထည္ေဖာ္ေပးသင့္ပါတယ္။ ကၽြန္ေတာ္တုိ႔
လူ႔အဖြဲ႔အစည္းျငိမ္းခ်မ္းဖုိ႔က အေရးၾကီးပါတယ္။ အိမ္တြင္းအၾကမ္းဖက္မႈကုိ!
ဟန္႔တားဖုိ႔ဟာ ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ အားလုံးရဲ႕တာ၀န္ျဖစ္ပါတယ္။"လုိ႔ Equality Myanmar အဖြဲ႔ဒါရုိက္တာ
ဦးေအာင္မ်ိဳးမင္းက ဆုိပါတယ္။!

!

"အမ်ိဳးသမီးေတြဆုိရင္ တန္းတူမဟုတ္ဘဲ တစ္ဆင့္ႏွိမ့္ျပီး ဆက္ဆံၾကတယ္။ ဒါက မ်ိဳးဆက္တစ္ဆက္ျပီး
တစ္ဆက္ သမုိင္းနဲ႔ခ်ီျပီး ျဖစ္လာခဲ့တာ။ က်မတုိ႔ခႏၶာကုိယ္က ေဖ်ာ္ေျဖမႈေပးဖုိ႔သက္သက္မွ မဟုတ္တာပဲ။
က်မတုိ႔ကဘာေၾကာင့္ ေခါင္းငု႔ံျပီးေတာ့ ေရငုံႏႈတ္ပိတ္ေနရမွာလဲ။ ဒီအစဥ္အလာကုိ ဆန္႔က်င္ဖုိ႔
အခ်ိန္တန္ျပီ။ ဒီလုိဆန္႔က်င္ဖုိ႔ က်မတုိ႔ခ်ည္းပဲ မတတ္ႏုိင္ဘူး။ အားလုံးက ပူးေပါင္းပါ၀င္မွ လုံျခံဳမႈရွိျပီး
သာယာ၀ေျပာတဲ့ လူမႈပတ္၀န္းက်င္ကုိ တည္ေဆာက္ႏုိင္မွာျဖစ္ပါတယ္။"လုိ႔ အမ်ိဳးသမီးအခြင့္အေရး
တက္ၾကြလႈပ္ရွားသူ မထားထားကေျပာပါတယ္။!

!

"အာဆီယံေဒသတြင္းက တျခားႏုိင္ငံအားလုံးမွာ အမ်ိဳးသမီးေတြကုိ အၾကမ္းဖက္မႈကေန ကာကြယ္တဲ့
ဥပေဒေတြရွိတယ္။ ဒီဥပေဒမ်ိဳးမရွိတာျမန္မာႏုိင္ငံတစ္ႏုိင္ငံပဲရွိတယ္။ အစုိးရကလဲ ဥပေဒမူၾကမ္း
ေရးဆြဲေနပါတယ္လုိ႔ ေျပာလာခဲ့တာ (၃)ႏွစ္ေက်ာ္သြားျပီ။ တဆိတ္ေလာက္..အေျပာေတြခ်ည္းပဲ
လုပ္မေနပါနဲ႔ လုိ႔ ေမတၱာရပ္ခံခ်င္ပါတယ္။"လုိ႔လႊတ္ေတာ္ကုိယ္စားလွယ္ ေဒၚညိဳညိဳသင္းကဆုိပါတယ္။!

!

“ျဖစ္စဥ္ အားလုံးက အခုခ်က္ခ်င္း လုပ္ၿပီး အခုခ်က္ ခ်င္းပေပ်ာက္ မွာ မဟုတ္ပါဘူး။ လူတစ္ဦးခ်င္း ကေန
ကုိယ္ပုိင္ အသိၪာဏ္၊ က်င့္၀တ္၊ ဘာသာ တရား စတာ ေတြနဲ႔လုိက္နာ ေဆာင္ရြက္ ဖုိ႔လုိပါတယ္။ ၀တ္စား
ဆင္ယင္ မႈေတြ ဘယ္ေလာက္ ပဲ ပြင့္လင္း လာပါေစ၊ လိင္ပညာ ေပးဇာတ္ ကားေတြ ဘယ္လုိ ပဲရွိပါေစ။
ျပဳသူက သာ အဓိက က်တယ္။ အာဏာပုိင္ ေတြ ဘက္က လည္း ျပစ္ဒဏ္ ေပးျခင္း!
တစ္ခုတည္းနဲ႔မသြားဘဲ စိတ္ကုိပါ ေျပာင္းလဲ ဖုိ႔လုိပါတယ္””ဟု ရန္ကုန္တကၠသိုလ္ စိတ္ပညာဌာနမွ !
ေဒါက္တာ နီလာၾကဴက ေျပာသည္။!

အိမ္တြင္းအၾကမ္းဖက္မႈ ဥပေဒကိုလည္း အာဆီယံ အဖြဲ႔ဝင္ႏုိင္ငံျဖစ္ေသာ ကေမၻာဒီးယားတြင္

Information links:

ျပ႒ာန္းၿပီးျဖစ္သည္။

www.un.org/womenwatch/daw/cedaw
www.womenofburma.org
www.asafeworldforwomen.org www.genderindex.org/country/myanmar
www.facebook.com/yangonpolice
www.dvb.no
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