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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 to end slavery?
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၍
္ အဖြဲ႔၀င္တဦးဦးထံသု႔ိ
ေမးျမန္းႏိုင္ပါသည္။

This week’s topic is MODERN SLAVERY
Historical context:
ျမန္မာႏုိင္ငံဟာ အတင္းအက်ပ္လုပ္အားေပးေစခုိင္းရာမွာ နာမည္ေက်ာ္ပါတယ္။
အစုိးရကေရာ စစ္တပ္ကပါ ေဒသခံရြာသူ/သားေတြကုိ လစာမေပးဘဲ
အတင္းအက်ပ္စစ္မႈထမ္းခုိင္းတာဟာ ျမန္မာႏုိင္ငံမွာ ကာလတာရွည္က်င့္သုံးလာတဲ့
အေလ့အထတခုပါ။ ဒီအေလ့အထက ျဗိတိသွ်ကုိလုိနီေခတ္က စတင္ခဲ့တာျဖစ္ျပီး ၁၉၀၇
ျမိဳ႕ျပဥပေဒနဲ႔ ၁၉၀၈ ေက်းလက္ဥပေဒထဲမွာ ထည့္သြင္းျပဌာန္းခဲ့တာျဖစ္ပါတယ္။
ဒါေပမယ့္ ဒီျပႆနာဟာ စစ္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးကာလမွာ ပုိမုိဆုိးရြားလာခဲ့ပါတယ္။
ဘာေၾကာင့္လဲဆုိေတာ့ အေျခခံအေဆာက္အအုံစီမံကိန္းေတြျဖစ္တဲ့ လမ္းေတြ၊
တံတားေတြ၊ စစ္စခန္းေတြ နဲ႔ ျမိဳ႕ကြက္ တည္ေဆာက္ေရးလုပ္ငန္းေတြမွာ စစ္တပ္က
အရပ္သားေတြကုိ အတင္းအဓမၼေစခုိင္းခဲ့တာေၾကာင့္ပါပဲ။
စစ္တပ္အတြက္ရိကၡာသီးႏွံေတြစုိက္ဖုိ႔၊ တပ္တြင္းလုပ္ငန္းေတြလုပ္ဖုိ႔
ရြာသားေတြကုိ လုပ္အားေပး ေခၚယူတာ ေပၚတာဆြဲတာေတြအတြက္ စစ္တပ္ဟာ
ေ၀ဖန္စရာျဖစ္ခဲ့ပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ ျမန္မာႏုိင္ငံက လူအေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ားဟာ
လူေမွာင္ခုိေတြရဲ႕လက္တြင္းကုိ သက္ဆင္းရမယ့္အႏၱရာယ္နဲ႔ရင္ဆုိင္ခဲ့ရတာ
ၾကာပါျပီ။ ေခတ္သစ္သမုိင္းမွာ ကမာၻ႔အရွည္ၾကာဆုံးစစ္ပြဲေတြထဲကတစ္ခုျဖစ္တဲ့
ျပည္တြင္းစစ္မီးနဲ႔ စစ္အာဏာရွင္စနစ္ရဲ႕ဖိႏွိပ္မႈေတြေၾကာင့္
ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္းမွာေရာ ျပည္ပႏုိင္ငံေတြထိပါ အလုံးအရင္းလုိက္
ေရႊ႕ေျပာင္းအေျခခ်မႈဆီကုိဦးတည္သြားခဲ့ပါတယ္။ ေရႊ႕ေျပာင္းအေျခခ်သူေတြဟာ
အထူးသျဖင့္ ေခတ္သစ္ ကၽြန္ျပဳမႈဒဏ္ကုိ ခံၾကရပါတယ္။ မွတ္တမ္းေတြအရ
အမ်ိဳးသမီးေတြကုိ ေသြးေဆာင္ျဖားေယာင္းကာ ဇနီးမယားအျဖစ္ ေရာင္းစားတာ
ဒါမွမဟုတ္ တရုတ္ႏုိင္ငံနဲ႔ထုိင္းႏုိင္ငံတုိ႔မွာ လိင္ကၽြန္အျဖစ္ေစခုိင္းတာေတြ
ရွိေနတယ္လုိ႔ဆုိပါတယ္။

Facts and Figures:
•
•

•

ကမာၻ႔ကၽြန္ျပဳခံရမႈညႊန္းကိန္းအရ ႏုိင္ငံေပါင္း ၁၆၂ ႏုိင္ငံရွိတဲ့အနက္
ျမန္မာႏုိင္ငံဟာ အဆင့္ ၄၂ မွာ ရွိေနပါတယ္။
Walk Free ေဖာင္းေဒးရွင္းအဖြဲ႔ရဲ႕ ၂၀၁၃ ကမာၻ႔ကၽြန္ျပဳခံရမႈညြန္းကိန္းအရ
ကၽြန္ျပဳခံေနရတဲ့ ျမန္မာလူမ်ိဳး အေယာက္ေပါင္း ၃၈၄၀၀ ရွိတယ္လုိ႔
ဆုိပါတယ္။
ျမန္မာႏုိင္ငံဟာ လိင္ေဖ်ာ္ေျဖေရးနဲ႔ လုပ္အားအေပၚ လူကုန္ကူးမႈကုိ ၂၀၀၅
ခုႏွစ္ကျပဌာန္းခဲ့တဲ့ လူကုန္ကူးမႈတုိက္ဖ်က္ေရးဥပေဒနဲ႔ တားျမစ္ခဲ့ပါတယ္။

•

၂၀၁၃ ခုႏွစ္ ဇန္န၀ါရီလကေန စက္တင္ဘာလအတြင္း ျမန္မာႏုိင္ငံမွာ
လူကုန္ကူးမႈေပါင္း ၆၉ မႈ ျဖစ္ပြားခဲ့တယ္လုိ႔ လူကုန္ကူးမႈတုိက္ဖ်က္ေရးအဖြဲ႔က
ေျပာပါတယ္။

•

ျမန္မာႏုိင္ငံမွာ လူ ၁၀၀၀ အနက္ ၄၀၀ က ျပည္ပမွာ အေျခခ်ေနထိုင္ၾကတယ္လု႔ိ
ႏုိင္ငံတကာေရႊ႕ေျပာင္းအေျခခ်မႈၾကီးၾကပ္ေရးအဖြဲ႔ IOM ကဆုိပါတယ္။

Points of view:
''တစ္ႏွစ္ျပီးတစ္ႏွစ္ က်ေနာ္တုိ႔ေပးခဲ့ရတဲ့လုပ္အားအတြက္ စစ္တပ္ဆီကေရာ
နစခတပ္ဖြဲ႔ေတြဆီကေရာ လုပ္အားခတစ္ျပားမွမရဘူး။ လက္ဘက္ရည္ေလးတစ္ခြက္ေတာင္
မေသာက္ရပါဘူးဗ်ာ။''လုိ႔
ေခၽြးတပ္အဆြဲခံခဲ့ရသူ လုပ္သားတစ္ဦးကဆုိပါတယ္။
''အတင္းအက်ပ္လုပ္အားေပးေစခုိင္းမႈ ပေပ်ာက္ေစရမယ္လုိ႔ ျမန္မာအစုိးရက
ကတိေပးခဲ့တာ ႏွစ္အေတာ္ၾကာျပီ။ ဒါေပမယ့္ ဒီအေျခအေနက
တုိင္းရင္းသားေတြေနထုိင္ရာေဒသအေတာ္မ်ားမ်ားမွာ
ဘာမွတုိးတက္မလာေသးဘူး''လုိ႔
ျခိမ္းေျခာက္ခံျပည္သူမ်ားေစာင့္ေရွာက္ေရးအဖြဲ႔မွ ''အားရစ္ခ်္ဒဲလီးယပ္စ္''
ကေျပာပါတယ္။
''အဓမၼလုပ္အားေပးခုိင္းတယ္ဆုိတာ အေတာ္ဆုိးပါတယ္။ လုပ္ငန္းအတြက္ေရာ
လူမႈဘ၀ဖြံ႔ျဖိဳးမႈ အတြက္ေရာ အထူးသျဖင့္ေတာ့
အတင္းအက်ပ္ေစခုိင္းခံရသူေတြအတြက္ပါ မေကာင္းပါဘူး။ က်ေနာ္တုိ႔
အစီရင္ခံစာထဲမွာလည္း ထပ္ျဖည့္ထားပါတယ္။ ပင္ကုိသေဘာကုိက
အင္မတန္ဆုိးယုတ္တဲ့ ဒီလုပ္ရပ္ကုိ အျမစ္ျဖတ္ေခ်မႈန္းေရးဟာ
အေရးေပၚ အားစုိက္လုပ္ေဆာင္ရမယ့္အေၾကာင္းေပါ့ေနာ္။ ဒါေပမယ့္
လက္ေတြ႔ပုိင္းမွာလည္း အမ်ားၾကီးထိေရာက္ေအာင္
ခပ္ျမန္ျမန္ အေကာင္အထည္ေဖာ္ဖုိ႔ လုိပါတယ္။''လုိ႔
ILO ညႊန္ၾကားေရးမွဴးခ်ဳပ္ ဂုိင္းရုိက္ဒါ ကေျပာပါတယ္။
''က်ေနာ္တုိ႔အစုိးရအဖြဲ႔အေနနဲ႔လည္း
ကမာၻ႔အလုပ္သမားအဖြဲ႔ၾကီးနဲ႔ လက္တြဲျပီး လာမယ့္ ၂၀၁၅ မွာ ျမန္မာႏိုင္ငံမွာ
အဓမၼလုပ္အားေပးေစခုိင္းမႈပေပ်ာက္ေရးအတြက္ စီမံကိန္းေရးဆြဲ အေကာင္အထည္ေဖာ္
ေနျပီျဖစ္ပါတယ္။ အတင္းအက်ပ္လုပ္အားေပးေစခုိင္းမႈေတြဟာ လာမယ့္ ၂၀၁၅
ဒါမွမဟုတ္ သတ္မွတ္ကာလထက္ေစာျပီး ခ်ဳပ္ျငိမ္းသြားမယ္လုိ႔
ယုံၾကည္ပါတယ္''လုိ႔
သမၼတဦးသိန္းစိန္ကဆုိပါတယ္။

Information Links:

www.globalslaveryindex.org
www.ilo.org
www.commerce.gov.mm
www.moh.gov.mm
www.facebook.com/fda.myanmar
www.myanmarchefs.wordpress.com
www.dvb.no

