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

DVB DEBATE

DVB Debate ဟာ အေတြးျမင္အယူအဆမ်ား ဖလွယ္ကာ လြတ္လပ္စြာ
သေဘာထားကြဲလြဲႏိုင္ရန္၊ အျပန္အလွန္နားလည္မႈမ်ား
ဖန္တီးတည္ေဆာက္ရန္၊ ျမန္မာ့အနာဂတ္ပိုမိုေကာင္းမြန္လာေစဖို႔
လူ႔အဖြဲ႔အစည္းအတြင္းမွာရွိေနတဲ့ ျပႆနာမ်ားကို အေျဖရွာႏိုင္ေစရန္ႏွင့္
လူတိုင္းပါ၀င္ႏိုင္ၿပီး မတူကြဲျပားမႈေတြကို လက္ခံေပးႏိုင္တဲ့
အေျခအတင္ေဆြးေႏြးျခင္း ယဥ္ေက်းမႈေပၚထြက္လာေစရန္
ရည္ရြယ္ပါတယ္။ အဖြဲအ
႔ ေနျဖင့္ အျခား မီဒီယာမ်ားႏွင့္ ေဆြးေႏြးပြဲ
အသင္းအဖြဲ႔မ်ားကိုလည္း ယခုလို ပြင့္လင္းတဲ့
အေျခအတင္ေဆြးေႏြးပြဲမ်ားမွာ ပါ၀င္လာဖို႔ ဖိတ္ေခၚပါတယ္။ အပတ္စဥ္

ယခုအပတ္ ေဆြးေႏြးပြဲအတြက္ ေမးခြန္းကေတာ့

Should love have rules?

သတင္းထုတ္ျပန္ခ်က္မ်ား၊ သတင္းဓာတ္ပံုမ်ားႏွင့္ ကာတြန္းမ်ားကို

ဆိုတာပဲျဖစ္ပါတယ္။

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

 မွတ္ခ်က္ျပဳလိုသည္မ်ား၊ အႀကံေပးလိုသည္မ်ားႏွင့္ ေမးခြန္းမ်ား

အစီအစဥ္မ်ားကို ပံ့ပိုးကူညီမႈမ်ား ျပဳလုပ္ႏိုင္ရန္အတြက္လည္း DVB

ေမးျမန္းလိုပါက ရံုးခ်ိန္အတြင္း ၀၁ ၂၉၂၇၄၃ သို႔ဆက္၍ျဖစ္ေစ၊

Debate မွာ ရန္ပံုေငြမ်ားရွိပါေၾကာင္း အသိေပးလိုပါတယ္။

debate@dvb.no သို႔ျဖစ္ေစ ဆက္သြယ၍
္ အဖြဲ႔၀င္တဦးဦးထံသို႔
ေမးျမန္းႏိုင္ပါသည္။

This week’s topic is ALL ABOUT LOVE
Historical context:
ေရွးရိုးဆန္တဲ့ ဗုဒၶဘာသာလူ႔အဖြဲ႔အစည္းျဖစ္ေနေပမယ့္ ျမန္မာျပည္ရဲ႕ အခ်စ္နဲ႔
အိမ္ေထာင္ေရးရာ သေဘာထားေတြက ေဒသတြင္းမွာရွိတဲ့ အျခားတိုင္းျပည္ေတြထက္ ပိုမို
ေပ်ာ့ေျပာင္းမႈရွိပါတယ္။ ျမန္မာ့ဓေလ့ထံုစံ အစဥ္အလာယံံုၾကည္မႈအရ အခ်စ္ဟာ
ကံၾကမၼာနဲ႔ဆိုင္ၿပီး၊ လက္ထပ္ထိန္းျမားျခင္းကိုလည္း ဧည့္ခံပြဲက်င္းပစရာမလိုပဲကို
အသစ္အမွတ္ျပဳႏိုင္တဲ့ အရာအျဖစ္ သတ္မွတ္ထားပါတယ္။ စနစ္တက်အစီအစဥ္ခ်

•

အမ်ိဳးသားေရး၀ါဒီ ဘုန္းေတာ္ႀကီး ဦး၀ီရသူက ဘာသာမတူသူမ်ားၾကား
လက္ထပ္ထိမ္းျမားျခင္းကို တားျမစ္တဲ့ဥပေဒအတြက္ ေထာက္ခံတဲ့ လက္မွတ္ေပါင္း ၃
သန္းေက်ာ္ရရွိထားတယ္လို႔ ဇန္န၀ါရီလအတုန္းက ေျပာခဲ့ပါတယ္။

Points of view:
● လႊတ္ေတာ္ကိုတင္သြင္းတဲ့ ျမန္မာႏိုင္ငံေတာ္သမၼတ ဦးသိန္းစိန္ရဲ႕ အဆိုျပဳလႊာထဲမွာ
လႊတ္ေတာ္အေနနဲ႔ ျမန္မာတိုင္းရင္းသား ဗုဒၶဘာသာ၀င္ေတြ အျခားဘာသာျခားမ်ားနဲ႔
လက္ထပ္ထထိမ္းျမားတဲ့အခါမွာ ၄င္းတို႔ရဲ႕ အခြင့္အေရးနဲ႔ အကာကြယ္ေတြေပးႏိုင္ဖို႔ရာအတြက္

အိမ္ေထာင္ခ်ထားေပးျခင္းဟာလဲ အစဥ္အလာထံုးစံ တစ္ရပ္မဟုတ္သလို ထိုသို႔
အစီအစဥ္တက် အိမ္ေထာင္ခ်ေပးျခင္းေတြ အတိုင္းအတာတခုအရ ရွိေပမယ့္
အမ်ိဳးသမီးေတြအေနနဲ႔ ျငင္းပယ္ပိုင္ခြင့္ေတြ ရွိေနပါတယ္။ သို႔ေသာ္လည္းပဲ

● ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ကေတာ့ ဘာသာမတူတဲ့ လက္ထပ္ထိမ္းျမားျခင္းမ်ားကို

မၾကာေသးမွီလမ်ားအတြင္းမွာေတာ့ ဘာသာမတူသူမ်ားၾကားလက္ထပ္ျခင္းမ်ားကို တားျမစ္တဲ့
ဥပေဒကိုျပဌာန္းေပးႏိုင္ဖို႔ရန္အတြက္ အဆိုျပဳခ်က္တခုကို ပါလီမန္အထိေရာက္ေအာင္
လုပ္ေဆာင္လာပါတယ္။ အဆိုျပဳထားတဲ့ ဥပေဒအရ ဗုဒၶဘာသာ၀င္ အမ်ိဳးသမီးေတြဟာ

● “ဒီ (ဘာသာမတူသူမ်ားလက္ထပ္ထိမ္းျမားျခင္းဆိုင္ရာ) ဥပေဒက မရွိမျဖစ္လိုအပ္ပါတယ္။

မြတ္စလင္ဘာသာ၀င္ တစ္ဦးကို လက္ထပ္ႏိုင္ရန္အတြက္ မိဘအုပ္ထိန္းသူေတြရဲ႕
ခြင့္ျပဳခ်က္လိုအပ္မွာျဖစ္သလို ေဒသဆိုင္ရာ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးအရာရွိေတြရဲ႕ ခြင့္ျပဳခ်က္ေတြရယူဖို႔
လိုအပ္လာမွာ ျဖစ္ပါတယ္။ ထို႔ျပင္ ႏွလံုးသားေရးရာကိစၥေတြနဲ႔ ပတ္သတ္လို႔လည္း
အျခားေသာ ဥပေဒအရ တားျမစ္ခ်က္ေတြရွိေနပါေသးတယ္။ ဒါကေတာ့
လိင္တူျခင္းတပ္မက္မႈကို တိုင္းျပည္ရဲ႕ ျပစ္မႈဆိုင္ရာဥပေဒပုဒ္မ ၃၇၇ အရ
ျပစ္မႈေျမာက္တယ္လို႔ သတ္မွတ္ထားျခင္းပဲျဖစ္ပါတယ္။ ဒီဥပေဒဟာ ျမန္မာျပည္ရဲ႕
အျခားေသာ ျပစ္မႈဆိုင္ရာဥေပေဒမ်ားကဲ့သို႔ ၿဗိတိသွ်မ်ားအုပ္စိုးစဥ္ကာလကတည္းက
ဆက္ခံရရွိခဲ့တဲ့အေမြအႏွစ္ ဥေပေဒတခုသာ ျဖစ္ၿပီး ၁၈၆၀ အိႏၵိယျပစ္မႈဆိုင္ရာဥပေဒရဲ႕
အစိတ္အပိုင္းတရပ္လည္းျဖစ္ပါတယ္။ ျမန္မာျပည္မွာ လူမႈေရးအရ ခြဲျခားဆက္ဆံခံရၿပီး
ႏိုင္ငံေရးအရ ႏွိပ္ကြပ္မႈေတြ နဲ႔ ရင္ဆိုင္ေနရတဲ့ LGBT သမားေတြအတြက္ ျမန္မာျပည္မွာ
ဥပေဒအရ တရား၀င္ အကာအကြယ္ေပးထားတာမ်ိဳးေတြ ရွိမေနပါဘူး။

Facts and Figures :
•

•

လိင္တူဆက္ဆံမႈကို ျပစ္မႈဆိုင္ရာဥပေဒပုဒ္မ ၃၇၇ အရ ေထာင္ဒဏ္ ၁၀ ႏွစ္ကေန
တသက္တကၽြန္းအထိက်ခံရႏိုင္တဲ့ ျပစ္မႈေျမာက္တယ္လို႔
ထိထိေရာက္ေရာက္တားျမစ္ထားပါတယ္။
LGBT သမားေတြနဲ႔ပတ္သတ္လို႔ တရားစြဲဆိုႏိုင္တဲ့ အျခားျပစ္မႈေတြမွာ ေပါ့စစြာျဖင့္
လိင္မွတဆင့္ကူးစက္တတ္ေသာေရာဂါမ်ားအား ျဖန္႔ေ၀ျခင္းဆိုတဲ့ ပုဒ္မေတြျဖစ္တဲ့ ပုဒ္မ
၂၆၉၊ ၂၇၀၊ ျပည္သူလူထုစိတ္အေႏွာင့္အယွက္ျဖစ္ေပၚေစျခင္း ပုဒ္မ ၂၉၀ နဲ႔
လူတစ္ဦးျခင္းနဲ႔ လူ႔အဖြဲ႔အစည္းရဲ႕ စာရိတၱကို ထိခိုက္ပ်က္ျပားေအာင္
မမွန္ကန္ေသာနည္းလမ္းမ်ားျဖင့္ျပဳလုပ္ျခင္းေတြနဲ႔ ပတ္သတ္လို႔ တားျမစ္တဲ့ ဥပေဒ ပုဒ္မ

•

အေရးေပၚစီမံမႈဥပေဒ ၅ည စတာေတြ ပါ၀င္ပါတယ္။
ကိုမ်ိဳးမင္းထက္နဲ႔ ကိုတင္ကိုကုိတို႔ဟာ ၄င္းတို႔ရဲ႕ ၁၀ ႏွစ္ျပည့္မဂၤလာအျဖစ္ ၂၀၁၄ ခုႏွစ္ မတ္လ ၂

•

ရက္ေန႔မွာ ျမန္မာႏိုင္ငံရဲ႕ ပထမဆံုးေသာ (တရား၀င္မဟုတ္တဲ့) လူသိရွင္ၾကား
လိင္တူလက္ထပ္ပြဲကို က်င္းပခဲ့ၾကပါတယ္။
ဗုဒၶဘာသာ၀င္ အမ်ိဳးသမီးမ်ားနဲ႔ မြတ္စလင္ အမ်ိဳးသားမ်ားရဲ႕ လက္ထပ္ထိမ္းျမားျခင္းကို
တားျမစ္တဲ့ ဥပေဒၾကမ္းကို ၂၀၁၃ ခုႏွစ္ ဂၽြန္လအတြင္း ရန္ကုန္ၿမိဳ႕မွာ က်င္းပတဲ့
ရဟန္းသံဃာမ်ားကြန္ဖရင့္မွာ ပထမဆံုးအႀကိမ္အျဖစ္ ေၾကျငာခဲ့ပါတယ္။

လက္ထပ္ထိ္မ္းျမားျခင္းဆိုင္ရာ ဥပေဒေတြ ျပဌာန္းေပးႏိုင္ဖို႔ အဆိုျပဳထားပါတယ္။
တားျမစ္ခ်က္ကို “အမ်ိဳးသမီးမ်ားရဲ႕ အခြင့္အေရးနဲ႔ လူ႔အခြင့္အေရးဆိုင္ရာ ခ်ိဳးေဖာက္မႈ” လို႔
ကင္ပြန္းတပ္လိုက္ပါတယ္။
ဘာလို႔လဲဆိုေတာ့ က်ေနာ္တို႔ရဲ႕ ဗုဒၶဘာသာ၀င္ အမ်ိဳးသမီးေတြက
ကိုယ့္ကိုကိုယ္ကာကြယ္ႏိုင္ဖို႔ရာအတြက္

ၪာဏ္ရည္ၪာဏ္ေသြးအရေကာ၊ ပညာေရးအရပါ

လံုလံုေလာက္ေလာက္ မကာကြယ္ႏိုင္ၾကဘူး”
(ဦးေမာင္ေမာင္- ေထရ၀ါဒဓမၼကြန္ယက္)

● ျမန္မာႏိုင္ငံဟာ မိသားစုဆိုင္ရာစည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းေတြနဲ႔ ခုလို ခြဲျခားဆက္ဆံမႈေတြလုပ္ဖို႔
စဥ္းစားေနတယ္ဆိုတာ အံ့ၾသစရာပဲ။ ဒီဥပေဒစည္းမ်ဥ္းေတြက အမ်ိဳးသမီးေတြရဲ႕ လြတ္လပ္စြာ
အိမ္ေထာင္ဖက္ကိုေရြးခ်ယ္ပိုင္ခြင့္ေတြကို ကန္႔သတ္ဖယ္ရွားပစ္မွာျဖစ္တဲ့အျပင္
လြတ္လပ္စြာကိုးကြယ္ယံုၾကည္ခြင့္နဲ႔ အမ်ိဳးသမီးအခြင့္အေရးေတြအတြက္ အဓိကက်တဲ့
ကေျပာင္းကျပန္ျဖစ္မႈေတြကို ျဖစ္ေပၚေစမွာပဲျဖစ္ပါတယ္။
(ဘရတ္ အဒမ္ - လူ႔အခြင့္အေရးေစာင့္ၾကည့္ေလ့လာေရးအဖြဲ႔)

● လိင္တူျခင္းတမ္းမက္မႈနဲ႔ပတ္သတ္ၿပီး ဆန္႔က်င္တဲ့ ဥပေဒေတြက HIV/AIDS နဲ႔ ပတ္သတ္တဲ့
ရလာဒ္ေကာင္းေတြ ထြက္ေပၚလာဖို႔ရာမွာ အေႏွာင့္အယွက္အဟန္႔အတားေတြ
ျဖစ္ေနေစပါတယ္လို႔ ကုုလသမဂၢက ဆိုပါတယ္။

● “ဗုဒၶဘာသာက လိင္တူတမ္းမက္မႈကို ခြင့္မျပဳဘူး။ ၿပီးေတာ့ သဘာ၀အရလဲ ဒီ မသင့္ေလ်ာ္ဘူး။
ဒါကို ျပင္းျပင္းထန္ထန္ တားျမစ္သင့္တယ္” (ဦးပါေမကၡ၊ - မေကြးဘုန္းေတာ္ႀကီးေက်ာင္း)

● “LGBT သမားေတြကို လူေတြက ဒုတိယတန္းစား အုပ္စုေတြလို႔ ခုထိ
ထင္ျမင္ယံုၾကည္ေနၾကတယ္။ လူေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ားက အေျခခံဥပေဒကိစၥလိုမ်ိဳး
အမ်ိဳးသားေရးျပသနာေတြကိုပဲ ပထမ ဦးစားေပးအေနနဲ႔ သတ္မွတ္ေနၾကတယ္။
က်ေနာ္တို႔အေနနဲ႔ ဒါေတြကို သီးသန္႔အခြင့္အေရးေတြ မဟုတ္ေၾကာင္း၊
လူ႔အခြင့္အေရးကိစၥေတြသာ ျဖစ္တယ္ဆိုတဲ့အေၾကာင္းသိလာေအာင္ ပညာေပးေတြ
လုပ္ေဆာင္သြားရမွာပါ” (ဦးေအာင္မ်ိဳးမင္း - လိင္တူအခြင့္အေရး တက္ၾကြလႈပ္ရွားသူ)

Information links:
www.colorsrainbow.com
www.hreib.com
www.hrw.org/asia/burma
www.burmalibrary.org/docs6/MYANMAR_PENAL_CODE- corr.1.pdf
www.buddhanet.net
www.dvb.no

