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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

How can we protect migrant workers?
ဆိုတာပဲျဖစ္ပါတယ္။

သတင္းထုတ္ျပန္ခ်က္မ်ား၊ သတင္းဓာတ္ပံုမ်ားႏွင့္ ကာတြန္းမ်ားကို
ရုပ္သံရိုက္ကူးအၿပီး မၾကာခင္မွာပဲ ဒီဗီြဘီ ဒီဘိတ္၏ ေဖ့ဘုတ္ စာမ်က္ႏွာႏွင့္
၀က္ဘ္ဆုိဒ္မ်ားမွာ ၾကည့္ရွႈႏုိင္ပါတယ္။ ျပည္တြင္းရွိ အေျခအတင္ေဆြးေႏြးပြဲ
အစီအစဥ္မ်ားကို ပံ့ပိုးကူညီမႈမ်ား ျပဳလုပ္ႏိုင္ရန္အတြက္လည္း DVB
Debate မွာ ရန္ပံုေငြမ်ားရွိပါေၾကာင္း အသိေပးလိုပါတယ္။

 မွတ္ခ်က္ျပဳလိုသည္မ်ား၊ အႀကံေပးလိုသည္မ်ားႏွင့္ ေမးခြန္းမ်ား
ေမးျမန္းလိုပါက ရံုးခ်ိန္အတြင္း ၀၁ ၂၉၂၇၄၃ သို႔ဆက္၍ျဖစ္ေစ၊
debate@dvb.no သို႔ျဖစ္ေစ ဆက္သြယ၍
္ အဖြဲ႔၀င္တဦးဦးထံသို႔
ေမးျမန္းႏိုင္ပါသည္။

This week’s topic is MIGRANT WORKERS

-ထုိင္းအာဏာသိမ္းအစုိးရအေနနဲ႔ ႏုိင္ငံတြင္းက
တရားမ၀င္လုပ္သားေတြရဲ႕အေရးနဲ႔ပတ္သက္လုိ႔ ကုိင္တြယ္သြားမယ့္

Historical context:

ေပၚလစီအသစ္ထြက္မလာခင္ ၂၀၁၄ ခုုႏွစ္ ဇြန္လ(၃)ရက္ကေန (၉ )ရက္ေန႔အတြင္း
ထုိင္းႏုိင္ငံမွာ ျမန္မာေရႊ႕ေျပာင္းလုပ္သား ၁၀၀၀ ခန္႔ ရွာေဖြဖမ္းဆီးခံခဲ့ရပါတယ္။

လြန္ခဲ့တဲ့ဆယ္စုႏွစ္အနည္းငယ္အတြင္း ျမန္မာလုပ္သားသန္းေပါင္းမ်ားစြာဟာ
သူတုိ႔ရဲ႕ေမြးရပ္ေဒသကေန ျမိဳ႕ၾကီးျပၾကီးေတြနဲ႔ ႏုိင္ငံရပ္ျခားကုိ အလုပ္အကုိင္ရွာေဖြဖုိ႔
သြားေရာက္ခဲ့ၾကပါတယ္။ အိမ္နီးခ်င္းႏုိင္ငံေတြမွာ စက္မႈလက္မႈဖြံ႕ျဖိဳးျပီး
စီးပြားေရးအလ်င္အျမန္တုိးတက္လာမႈနဲ႔အတူ အလုပ္အကုိင္အခြင့္အလမ္းပုိမ်ားျပီး
လုပ္ခလစာပုိမ်ားတဲ့ ျပည္ပႏုိင္ငံေတြမွာ အလုပ္ရွာေဖြၾကတဲ့
ေရႊ႕ေျပာင္းလုပ္သားအေရအတြက္ဟာလဲ သိသိသာသာတုိးတက္လာခဲ့ပါတယ္။ ျပည္တြင္း
စီးပြားေရး၊ လူမႈေရးနဲ႔ ႏုိင္ငံေရးအေျခအေနေတြဟာ အလုံးအရင္းလုိက္
ေရႊ႕ေျပာင္းအေျခခ်ရျခင္းရဲ႕အေၾကာင္းရင္းခံတခုပါ။ အထူးသျဖင့္ စစ္အာဏာရွင္အစုိးရရဲ႕
ဖိႏွိပ္မႈနဲ႔ ဆယ္စုႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာ ျပည္တြင္းစစ္ဒဏ္ကုိခံစားၾကရတဲ့
တုိင္းရင္းသားလူမ်ိဳးစုေတြေနထုိင္ရာေဒသေတြက အရပ္သားေတြမွာ ပုိလုိ႔အျဖစ္မ်ားပါတယ္။
ျပီးခဲ့တဲ့ႏွစ္မ်ားအတြင္း သဘာ၀ကပ္ေဘးေတြေၾကာင့္ လူအေျမာက္အမ်ား ေသဆုံးခဲ့ၾကရသလုိ
ဆုိင္ကလုန္းမုန္တုိင္းေတြ၊ ငလ်င္ေတြ ေရၾကီးေရလွ်ံမႈေတြျဖစ္ျပီး အသက္ေမြးမႈနဲ႔
နားခုိစရာေတြရွာေဖြဖုိ႔ မလႊဲမေရွာင္သာေတာ့ဘဲ ေရႊ႕ေျပာင္းၾကရပါေတာ့တယ္။
ေရႊ႕ေျပာင္းလုပ္သားေတြမွာ အထူးသျဖင့္ ငါးဖမ္းလုပ္ငန္း၊ ပင္လယ္စာထုတ္လုပ္မႈလုပ္ငန္း၊
ေဆာက္လုပ္ေရး၊ အထည္ခ်ဳပ္နဲ႔ အိမ္ေဖာ္လုပ္ငန္းစတဲ့

Points of view:
''ႏုိင္ငံအေတာ္မ်ားမ်ားမွာ ျမန္မာေရႊ႕ေျပာင္လုပ္သားေတြဟာ ခြဲျခားဆက္ဆံမႈ၊ လုပ္ခလစာနည္းပါးမႈ၊
ေခါင္းပုံျဖတ္အျမတ္ထုတ္မႈနဲ႔ လူကုန္ကူးမႈေတြကုိရင္ဆုိင္ေနရပါတယ္။ တစ္ခါတစ္ရံမွာ
ကူညီေပးသူလုံး၀မရွိတဲ့ အျဖစ္မ်ိဳးေတြလဲ ၾကံဳေနရပါတယ္။''
လုိ႔ အလုပ္သမား၊ အလုုပ္အကိုင္ႏွင့္ လူမႈဖူလံုေရး ျပည္ေထင္စု၀န္ႀကီး ဦးေအးျမင့္ကေျပာပါတယ္။
''ကၽြန္ေတာ္က ေၾကာက္ကလဲေၾကာက္ ဖြင့္လဲမေျပာရဲဘူး။အာဏာပုိင္အဖြဲ႔အစည္းေတြနဲ႔
ဆက္ဆံတဲ့အေတြ႔ အၾကံဳမွမရွိခဲ့တာကုိး။''လုိ႔ ထုိင္းႏုိင္ငံစက္ရုံမွ ျမန္မာလုပ္သားတစ္ဦးကဆုိပါတယ္။
“အစိုးရကေန ထိုင္းႏိုင္ငံမွာရွိတဲ့ အလုပ္သမားေတြအေရးကို ေဆာက္ရြက္ေပးဖို႔အတြက္
တရားဝင္ခန္႔ထားေပးတဲ့ ပုဂၢိဳလ္ေတြက အမ်ားႀကီးပဲ။ အဲဒီပုဂၢဳိလ္ေတြ ကိုယ္တိုင္ကလည္း
ထိထိေရာက္ေရာက္၊ ထဲထဲဝင္ဝင္ ေဆာင္ရြက္ေပးတာမ်ဳိး က်ေနာ္မေတြ႔ဖူးေသးဘူး”

အတတ္ပညာနိမ့္ပါးတဲ့အလုပ္ေတြကုိသာ လုပ္ကုိင္ၾကရပါတယ္။
ေရႊ႕ေျပာင္းလုပ္သားအမ်ားစုဟာ နိမ့္က်တဲ့လုပ္ငန္းခြင္အေျခအေနေတြထဲမွာ

ထိုင္းႏိုင္ငံ အေျခစုိက္ ေရႊ႕ေျပာင္း အလုပ္သမား အခြင့္အေရး ကြန္ရက္ (MWRN)ဥကၠ႒
ဦးေအာင္ေက်ာ္

ေနထုိင္လုပ္ကုိင္ေနၾကရျပီး က်န္းမာေရးေစာင့္ေရွာက္မႈ၊ ေရရရွိမႈကအစ မိလႅာစနစ္အဆုံး
လုံး၀ခ်ိဳ႕တဲ့ေနတဲ့ အပယ္ခံလူ႔အဖြဲ႔အစည္းေတြထဲမွာသာ ေနထုိင္ေနၾကရပါတယ္။
မွတ္ပုံတင္ထားျခင္းမရွိတဲ့ ဒါမွမဟုတ္ တရာမ၀င္၀င္ေရာက္လာတဲ့ လုပ္သားေတြဟာ

“အဓိက ျပႆ နာက ၂ ႏိုင္ငံအစိုးရၾကားမွာ တာ၀န္ယူမႈ၊ တာ၀န္ခံမႈ အရမ္းအားနည္းတယ္လို႔ က်ေနာ္
တို႔ခံစားရတယ္။အဲဒါေၾကာင့္ ေန႔စဥ္နဲ႔အမွ် အလုပ္သမားအခြင့္အေရးေတြ ဆံုး႐ႈံးေနရတယ္။

ေခါင္းပုံျဖတ္အျမတ္ထုတ္မႈ မတရားအႏုိင္က်င့္မႈေတြကုိ ခံစားေနၾကရပါေတာ့တယ္။

Facts and Figures:

၂ ႏိုင္ငံအစိုးရအေနနဲ႔ ေသခ်ာညိႇႏိႈင္းေဆြးေႏြးၿပီးေတာ့အလုပ္သမားအမ်ားစုရွိတဲ့
ျပည္နယ္ေတြမွာအလုပ္သမားေရးရာ တာ၀န္ခံ အရာရွိေတြ ဒီထက္ပိုၿပီးတိုးခ်ဲ႕ခန္႔ထားေပးမယ္ဆိုရင္
အလုပ္သမား ျပႆနာေတြ အမ်ားႀကီးေျဖရွင္းႏိုင္လိမ့္မယ္လို႔ ယံုၾကည္တယ္”

- ၂၀၀၈ဖြဲ႔စည္းပုံအေျခခံဥပေဒ ပုဒ္မ ၃၈၀မွာ - ႏုိင္ငံျခားတုိင္းတစ္ပါးႏွင့္ဆက္ဆံေသာ

ထုိင္းေတာင္ပုိင္းရေနာင္းကေရႊ႕ေျပာင္းအလုပ္သမားကိုဟိန္းထက္

ႏုိင္ငံသားတုိင္းသည္ ျပည္တြင္း၌ျဖစ္ေစ ျပည္ပ၌ျဖစ္ေစ ႏုိင္ငံေတာ္၏
ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္မႈကုိ ေတာင္းခံခြင့္ရွိသည္လုိ႔ ျပဌာန္းထားပါတယ္။
-ျမန္မာႏုိင္ငံမွာ အလုပ္သမားေတြကုိ ျပည္ပကုိ ပုိ႔ခြင့္ျပဳထားတဲ့

Information Links:

အလုပ္အကုိင္ရွာေဖြေရးေအဂ်င္စီ (၂၀၂)ခု ရွိပါတယ္။ အဲ့ဒီထဲကမွ ေအဂ်င္စီ(၁၂)ခုက
သက္ၾကီးရြယ္အုိေစာင့္ေရွာက္ေရး၊ ကေလးထိန္း၊ သန္႔ရွင္းေရးနဲ႔ ထမင္းခ်က္အလုပ္ေတြ
လုပ္မယ့္ အိမ္ေဖာ္လုပ္သားေတြကုိ အဓိကထားျပီး ပုိ႔တာပါ။
- စကၤာပူမွာဆုိရင္ ျမန္မာအိမ္ေဖာ္လုပ္သား ၃ ေသာင္းခြဲ ရွိပါတယ္။
- အခုဆုိရင္ အိမ္နီးခ်င္းထုိင္းႏုိင္ငံမွာ အလုပ္လုပ္ေနတဲ့ ျမန္မာေရႊြ႕ေျပာင္းလုပ္သား
(၄)သန္းနီးပါးရွိေနပါျပီ။ အဲဒီထဲကမွ လုပ္သား(၁)သန္းခန္႔ဟာ တရားမ၀င္ ၀င္ေရာက္
လုပ္ကုိင္ေနၾကသူေတြျဖစ္ျပီး ေခါင္းပုံျဖတ္ အျမတ္ထုတ္ျခင္း ေႏွာက္ယွက္ျခင္း စတဲ့
အခက္အခဲေတြနဲ႔ ရင္ဆုိင္ေနရတယ္လုိ႔ ႏုိင္ငံတကာ ေရႊ႕ေျပာင္းအေျခခ်မႈၾကီးၾကပ္ေရးအဖြဲ႔
IOMကဆုိပါတယ္။

www.ilo.org
www.mol.gov.mm
www.mapfoundationcm.org
www.mwrn.org
www.iom.int
www.ghre.org
www.migrationpolicy.org
www.umfcci.net
www.dvb.no

