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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

What Does Burma’s Youth Want?
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 YOUTH VOICE
Historical context:
ျမန္မာ့ႏိုင္ငံေရးသမိုင္းမွာ ျမန္မာျပည္မွာရွိတဲ့ လူငယ္ေတြရဲ႕အခန္းက႑ဟာ
အေရးႀကီးတဲ့ ေနရာမွာရွိေနပါတယ္။ ၿဗိတိသွ်အုပ္စိုးစဥ္ကာလကတည္းက
တကၠသိုလ္ေက်ာင္းသားေတြအေနနဲ႔ လြတ္လပ္ေရးနဲ႔ ဒီမိုကေရစီအတြက္
အေရးႀကီးတဲ့ ဆႏၵျပေတာင္းဆိုလႈပ္ရွားမႈအမ်ားအျပားကို ဦးေဆာင္ခဲ့ပါတယ္။
ဆယ္စုႏွစ္အခ်ိဳ႕ကာၿပီးတဲ့ေနာက္မွာေတာ့ ရလာတခုအေနနဲ႔ တင္းတင္းက်ပ္က်ပ္
အုပ္စိုးတဲ့ စစ္အစိုးရဟာ ထိတ္လန္႔ေၾကာက္ရြံ႕ၿပီးမအေတာ္လွန္ရဲေအာင္ျပဳလုပ္ၿပီး
လူငယ္ေတြနဲ႔ ပညာေရးကို ဖိႏွိပ္ထားခဲ့ပါတယ္။ ၂၀၁၁ ခုႏွစ္ကစလို႔ ျမန္မာႏိုင္ငံဟာ
တေျဖးေျဖးေျပာင္းလဲမႈေတြကို စတင္လုပ္ေဆာင္လာေနတဲ့
ကာလတခုကိုေရာက္ရွိလာၿပီး၊ ႏိုင္ငံတကာ စီးပြားေရးပိတ္ဆို႔အေရးယူမႈေတြကိုလည္း
ဖယ္ရွားေပးခံခဲ့ရပါတယ္။ တိုင္းျပည္တ၀ွမ္း စီးပြားေရးနဲ႔ လူမႈေရးက႑မွာ
ေျပာင္းလဲမႈေတြျဖစ္ေပၚလာေနလ်က္ရွိၿပီး၊
လူငယ္ေတြအတြက္အခြင့္အလမ္းအသစ္မ်ားနဲ႔ အလုပ္အကိုင္မ်ားကိုလည္း
ျဖစ္ေပၚလာေစလ်က္ရွိပါတယ္။ အရင္စစ္အစိုးရေဟာင္းက
အာဏာလႊဲေျပာင္းေပးခဲ့ၿပီးေနာက္ ၂ ႏွစ္ခြဲအၾကာမွာေတာ့
လူငယ္အဖြဲ႔အစည္းမ်ားစြာဟာလည္း သိသိသာသာႀကီးကို ရွိလာေနပါၿပီ။
ျမန္မာျပည္က လူငယ္ေတြအေနနဲ႔ ေခတ္မွီေနထိုင္မႈပံုစံမ်ား၊ နည္းပညာႏွင့္
အယူအဆအိုင္ဒီယာမ်ားရဲ႕ လြမ္းမိုးမႈမ်ားရွိေနၿပီး၊ ႏိုင္ငံေရးနဲ႔
စီးပြားေရးက႑မ်ားမွာလဲ ပိုမိုပါ၀င္လာႏိုင္ခြင့္ေတြရရွိလာေနပါၿပီ။
Facts and Figures :
• ရဲ႕ သတ္မွတ္ခ်က္အရ အသက္ ၁၅ ႏွစ္မွ ၂၄ ႏွစ္အရြယ္မ်ားကို လူငယ္မ်ားအျဖစ္
•

သတ္မွတ္ထားပါတယ္။
ျမန္မာျပည္မွာရွိတဲ့ ၁၅ ႏွစ္ႏွင့္ ၂၄ ႏွစ္ၾကား လူငယ္ေတြရဲ႕ ၅၂.၅၀ ရာခိုင္ႏႈန္းဟာ

•

အလုပ္အကိုင္ရွိၾကပါတယ္။ (ILO,2011)
၂၀၁၃ ခုႏွစ္ ဘ႑ာေရးႏွစ္ရဲ႕ ၅.၄၃ ရာခိုင္းႏႈန္းကို ျမန္မာႏိုင္ငံအေနနဲ႔

•

အမ်ိဳးသားပညာေရးဘဂ်က္အျဖစ္ သတ္မွတ္ခဲ့ပါတယ္။
ျမန္မာႏိုင္ငံမွာ ဆႏၵမဲေပးပိုင္ခြင့္ရွိသူရဲ႕အသက္ကို ၁၈ ႏွစ္အျဖစ္သတ္မွတ္ထားၿပီး၊
အရက္ေသစာေသာက္သံုးႏိုင္သည့္အရြယ္မွာလည္း ၁၈ ႏွစ္ျဖစ္ၿပီး၊
ဥပေဒအရအရြယ္ေရာက္ၿပီး သေဘာတူညီမႈေပးႏိုင္တဲ့ အရြယ္အျဖစ္ကေတာ့ ၁၄
ႏွစ္အျဖစ္သတ္မွတ္ထားပါတယ္။

•

၅၂.၄ သန္းလူဦးေရမွာ ၁၅ ႏွစ္မွ ၂၄ ႏွစ္ၾကားအသက္အရြယ္ရွိလူဦးေရမွာ
ခန္႔မွန္းေျခ ၉ သန္းေလာက္ခန္႔ရွိပါသည္။ (Ministry of Foreign Affairs)

Points of view:
လူငယ္ေတြဟာ ၿမိဳ႕မွာခ်ည္းပဲ မေနဘဲ ေတာကိုလည္း သြားၿပီးေတာ့ အလုပ္လုပ္
ၾကပါ။ ၿမိဳ႕မွာ လုပ္ရင္ ထင္ေပၚတယ္။ လူသိေပါတယ္။ ဒါေပမဲ့ တကယ္
ထိေရာက္မွာက ေတာကိုသြားမွ ထိေရာက္မယ္။ (ဗိ ု လ ္ ခ ်ဳပ္ ေ အ ာင္ ဆ န္ း )
လူငယ္ေတြ ေကာင္းမွ
လူႀကီးလူေကာင္း ထြန္းကားလာမည္။ လူႀကီး လူည့ံမ်ားကို ေတြ႕ရလွ်င္
ငါတို႔သည္ သူတို႔ႏွယ္ မျဖစ္ေစရ ဟူေသာ လူငယ့္သတိ၊ လူငယ့္အားမာန္
လူငယ့္အဓိဌာန္ ျပည့္ေစသင့္သည္။ (ေအ ာင္ သ င္ း )
“လူငယ္မွန္ရင္ စိတ္ကူးယဥ္ အိပ္မက္ေတြ အၿမဲမက္ေနရမယ္။ အိပ္မက္
မမက္တတ္ရင္ လူငယ္ မဟုတ္ဘူး။ ''ျဖစ္ေတာ့ ျဖစ္ခ်င္တာေပါ့၊ ဒါေပမယ့္...'' ဆိုတာ
အ႐ံႈးသမားရဲ႕ လက္သံုးစကား ျဖစ္တယ္။ လူငယ္မွာ ဒါေပမယ့္ (but) ဆိုတာ လံုး၀
မရွိရဘူး။ ျဖစ္ကိုျဖစ္ရမယ္ဆိုတဲ့ စိတ္တစ္ခုတည္းသာ ရွိရမယ္။ (လ ူ ထ ု စ ိ န ္ ၀ င္ း )
အထင္ႀကီးေလးစားဖြယ္ သမုိင္းတြင္ခဲ့ေသာ ရန္ကုန္တကၠသုိလ္ကဲ့သုိ႔
ျမန္မာလူငယ္မ်ားအတြက္ ကမာၻ ႀကီးႏွင့္ျပန္လည္ခ်ိတ္ဆက္ေပးမည့္
တကၠသုိလ္မ်ားလုိအပ္ေနတယ္။ (ဂ်ာမနီ သ မၼ တ - ဂ်ဳိ အ ာခ်င္ ေဂါက ္ ခ ္ )

Information links:
www.actionaid.org
www.bbc.co.uk/blogs/bbcmediaaction/tags/Burma
www.csmonitor.com/World/Asia-South-Central/2013/0601/Myanmar-syouth-wait-for-key-fruit-of-reform-jobs
www.mofa.gov.mm/speeches/speech30.html
www.mymclub.net
www.facebook.com/MyanmarYouthNetwork
www.myanmaryouthassociation.org
www.nyforumburma.org
www.youtube.com/user/DVBYouthVoice
www.facebook.com/DVBYouthVoice
www.dvb.no/

