“ဒီဗြီဘီ စီးပြားေရးဒီဘိတ္” အေခ်အတင္ ေဆြးေႏြးပြဲ အစီအစဥ္ကို ဒီဗြီဘီ
သတင္းဌာနက စေနေန႔တိုင္း ရိုက္ကူးၿပီး ဒီဗီြဘီရုပ္သံလိုင္းမွာ အထက္ပါ
အစီအစဥ္အတိုင္း ထုတ္လႊင့္ တင္ဆက္ပါတယ္။

အမွတ္ - ၄၅၄၊ ၇လႊာ၊
ကုန္သည္လမ္းနွင့္ ဗိုလ္ကေလးေစ်းလမ္းေထာင့္၊
ဗိုလ္တေထာင္ၿမိဳ႕နယ္၊ ရန္ကုန္။

ဒီတပတ္ ေဆြးေႏြးပြဲအတြက္ ေမးခြန္းကေတာ့
“ျမန္မာနိုင္ငံမွာအမ်ိဳးသမီးစြမ္းေဆာင္ရွင္ေတြဘယ္ေလာက္ေပၚထြက္ေနၿပီလဲ?”
ျဖစ္ပါတယ္။

မွတ္ခ်က္ေပးလိုတာ၊ အႀကံေပးလိုတာ၊ ေမးျမန္းလိုတာရွိပါက ရံုးခ်ိန္အတြင္း
ဖုန္းနံပါတ္ +၉၅၉၄၅၉၈၆၅၉၄၀ နဲ႕ debate@dvb.no
ကိုဆက္သြယ္ေမးျမန္းနိုင္ပါတယ္။

ျမန္မာနိုင္ငံမွာအမ်ိဳးသမီးစြမ္းေဆာင္ရွင္ေတြဘယ္ေလာက္ေပၚထြက္ေနၿပီလဲ?
(ယမင္းျမတ္ေအး)

၂၀၁၄ ခုနွစ္က ေကာက္ခံတဲ့ သန္းေခါင္စာရင္းအရဆိုရင္ ျမန္မာနိုင္ငံရဲ႕ လူဦးေရ ၅၁ ဒႆမ
၄ သန္းမွာ ၅ ဒႆမ ၅ %ဟာ အမ်ိဳးသမီးေတြျဖစ္တယ္လို႔ သိရေပမယ့္ အမ်ိဳးသမီးေတြ လုပ္ငန္းခြင္ထဲ
ဝင္ေရာက္လုပ္ကိုင္ နိုင္မႈကေတာ့ ထက္ဝက္ပဲရွိတယ္လို႔သိရပါတယ္။ သန္းေခါင္းစာရင္း ေကာက္ရာ
မွာ ပါဝင္ခဲ့တဲ့ ကမၻာ့ကုလသမဂၢ လူဦးေရ ရံပံုေငြအဖြဲ႔ (UNFPA) ရဲ႕ အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ ကိုယ္စားလွယ္
ဂ်ဲနက္ဂ်စင္ကေတာ့ အမ်ိဳးသမီးေတြ ပိုမို အလုပ္လုပ္ ကိုင္နိုင္ဖို႔ဆိုရင္ သူတို႔အတြက္ အလုပ္အကိုင္အခြင့္
အလမ္း ေတြလည္း ပိုမိုဖန္တီးေပး ဖို႔လို သလို၊ ပညာေရးကို လက္လွမ္းမီဖို႔ နဲ႔ ေခ်းေငြနဲ႔ ေျမရရွိမႈေတြက
လည္း အေရးပါတဲ့အေၾကာင္းေျပာၾကားထားပါတယ္။ ေကာင္းမြန္တဲ့ ပညာေရး ကိုရရွိနိုင္မွ ဆံုးျဖတ္ခ်က္
ခ်တဲ့ေနရာမ်ိဳးေတြမွာ အမ်ိဳးသမီးေတြ ပါဝင္လာမွာျဖစ္ၿပီး ေယာကၤ်ားေတြနဲ႔ တန္းတူ ရင္ေဘာင္တန္းနိုင္
မယ္လို႔ လည္းေျပာၾကားထားပါတယ္။
စီးပြားေရးပညာရွင္ေတြကေတာ့ ျမန္မာနုိင္ငံမွာ အလုပ္အကိုင္ေတြ ေပါမ်ားလာဖို႔ နဲ႔ အမ်ိဳးသ
မီးေတြ လုပ္ငန္းခြင္ထဲ ေရာက္ရွိလာဖို႔ဆိုရင္ လူငယ္ဘဝကို အက်ိဳးရွိရွိ ျဖတ္သန္းနိုင္ဖို႔အတြက္ အစီအ
စဥ္ေတြ အမ်ားအျပား လုပ္ဖို႔လိုတဲ့အေၾကာင္း ေထာက္ျပထားပါတယ္။ အမ်ိဳးသမီးထုကို အားမရတဲ့
သူေတြကေတာ့ ျမန္မာအမ်ိဳးသမီးေတြဟာ အိမ္ေထာင္ ထိ္မ္းသိမ္းတာေလာက္နဲ႔ေက်နပ္ေနၿပီး နို္င္ငံေရး၊
စီးပြားေရးေတြမွာ ပါဝင္နိုင္မႈနည္းေသးတဲ့ အေၾကာင္း၊ နို္င္ငံေရး၊ စီးပြားေရးဆိုတာကို ေယာကၤ်ားေတြ
လုပ္ေဆာင္ရမယ့္ ကိစၥလို႔သာလက္ခံထားတဲ့ အတြက္ အမ်ိဳးသမီးေတြ ဘဝ ဖြံ႔ၿဖိဳးတက္တက္မႈ နည္းေန
ေသးတဲ့အေၾကာင္း၊ ဒါေၾကာင့္ အမ်ိဳးသမီးေတြဟာ အစဥ္အလာ စဥ္းစားေတြးေခၚမႈကေန ခြဲထြက္လာ
သင့္တဲ့ အေၾကာင္း သံုးသပ္ၾကပါတယ္။
ဒါ့အျပင္ ျမန္မာနိုင္ငံရဲ႕လူေနမႈ စနစ္မွာဘယ္တုန္းကမွာက်ားမ ခြဲျခားတာ မရွိတဲ့အေၾကာင္း၊
အေျခခံဥပေဒမွာလည္း ပုဒ္မ ၃၄၈ ကေန ၃၅၂ အထိ ဥပေဒပုဒ္မေတြဟာ အမ်ိဳးသမီးအခြင့္အေရးေတြ
ကိုကာကြယ္ေပးထားတဲ့ ဥပေဒေတြျဖစ္တဲ့ အေၾကာင္းလည္း ေျပာဆိုေနၾကပါတယ္။ တကယ္ပဲ ျမန္မာ
နိုင္ငံက အမ်ိဳးသမီးေတြ ဥပေဒက ေပးတဲ့ အခြင့္အလမ္းေတြ အျပည့္အဝရေနၿပီလား။

အမ်ိဳးသမီးအမတ္ဦးေရနဲ႔ လြတ္ေတာ္
အမ်ိဳးသမီးေတြ နိုင္ငံေရး၊ စီးပြားေရးမွာပါလာျခင္းအားျဖင့္ ဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္လာၿပီး ဆင္းရဲခ်မ္း
သာကြာဟမႈလည္း နည္းနိုင္တဲ့အေၾကာင္း စစ္တမ္းေတြမွာ ေဖာ္ျပပါရွိေပမယ့္ ျမန္မာနိုင္ငံမွာ လြတ္ေတာ္
အမတ္ေနရာ ၆၅၉ ခုရွိတဲ့အထဲမွာ အမ်ိဳးသမီးေတြ ရရွိတာကေတာ့ ေနရာ ၂၀ ပဲရွိပါတယ္။ ၂၀၁၀ ေရြး
ေကာက္ပြဲမွာေတာ့ လြတ္ေတာ္ထဲမွာ အမ်ိဳးသမီးပါဝင္နုိင္မႈဟာ လြတ္ေတာ္နွစ္ရပ္ေပါင္းထားတာ
ေတာင္ ၁၄ ဦးသာရွိခဲ့တဲ့ အတြက္ စုစုေပါင္းလြတ္ေတာ္ အမတ္ေနရာရဲ႕ ၄ဒႆမ ၃% ပဲ ရွိခဲ့ပါတယ္။
NLD အစိုးရလက္ထက္မွာ လြတ္ေတာ္အတြင္း အမ်ိဳးသမီးပါဝင္မႈ ျမင့္တက္လာတယ္ ဆိုေပ
မယ့္လည္း သိသိသာသာျမင့္လာတာမ်ိဳးေတာ့ မေတြ႔ရပါဘူး။ လက္ရွိလြတ္ေတာ္ရဲ႔ အမ်ိဳးသမီးပါဝင္မႈက
လည္း ၅ ဒႆမ ၅ % ပဲ ရွိေနေသးတဲ့အတြက္ အျခားအာဆီယံနုိင္ငံေတြနဲ႔ နႈန္းယွဥ္ရင္ အနည္းဆံုးျဖစ္
တယ္လို႔ သိရပါတယ္။
လူမႈဝန္ထမ္း၊ ကယ္ဆယ္ေရးနဲ႔ ျပန္လည္ေနရာခ်ထားေရး ဝန္ႀကီးဌာန ျပည္ေထာင္စု ဝန္ႀကီး
ေဒါက္တာ ဝင္းျမတ္ေအးကေတာ့ နိုင္ငံလူဦးေရရဲ႕ ထက္ဝက္ေက်ာ္ကို ကိုယ္စားျပဳေနတဲ့ အမ်ိဳးသမီးထု
ဟာ နိုင္ငံေတာ္က လုပ္ေဆာင္ေနတဲ့ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရး လုပ္ငန္းစဥ္အတြက္ ႀကီးမားတဲ့ အင္အားစု
တစ္ခုျဖစ္တဲ့အေၾကာင္း၊ ဒါေၾကာင့္လည္း က်ားမတန္းတူညီမွ်ေရးနဲ႔ အမ်ိဳးသမီးေတြ အေပၚခြဲျခားဆက္
ဆံမႈပေပ်ာက္ေရးကိုနို္င္ငံေတာ္တာဝန္ဝတၱရားတစ္ရပ္အေနနဲ႔ သတ္မွတ္ေဆာင္ရြက္ေနတဲ့အေၾကာင္း
ျမန္မာအမ်ိဳးသမီးမ်ား ရက္သတၱပတ္ ဖိုရမ္မွာေျပာၾကားထားပါတယ္။

ဒါေၾကာင့္ကုလသမဂၢ အဖြဲ႔အစည္းေတြ၊ နိုင္ငံတကာက အစိုးရအစည္းမဟုတ္တဲ့ INGO ေတြ၊
ျပည္တြင္းက NGO အဖြဲ႔အစည္းေတြ နဲ႔ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ေနတဲ့ အေၾကာင္း၊ ကုလသမဂၢရဲ႕စဥ္ဆက္
မျပတ္ ဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးရည္မွန္းခ်က္ ပန္းတိုင္ေတြထဲမွာဆိုရင္လည္း က်ား-မ တန္း တူျဖစ္ေရး၊ အမ်ိဳး
သမီးမ်ားရဲ႕စြမ္းေဆာင္ရည္ကို ျမႇင့္တင္ေပးေရးစတာေတြပါဝင္တဲ့အတြက္ လူမႈဝန္ထမ္း၊ ကယ္ဆယ္ေရး
နဲ႔ ျပန္လည္ေနရာခ်ထားေရး ဝန္ႀကီးဌာနက အေကာင္အထည္ေဖာ္ ေဆာင္ရြက္ေနတဲ့အေၾကာင္း
လည္း ေျပာၾကား သြားခဲ့ပါတယ္။
အလားတူပဲ နိုင္ငံေတာ္ အတိုင္ပင္ခံ ပုဂၢိဳလ္နဲ႔ အမ်ိဳးသမီး စီးပြားေရးုလုပ္ငန္းရွင္ေတြ ေတြ႔ဆံုတဲ့
အခမ္းအနားမွာေတာ့ အမ်ိဳးသမီး၊ အမ်ိဳးသားတန္းတူ အခြင့္အေရး၊ ရိုးရာအစြဲက ရုန္းထြက္ေရး၊ လူ႔စြမ္း
အားအရင္း အျမစ္ဖြံ႔ၿဖိဳးေရး၊ စီးပြားေရးနဲ႔ အမ်ိဳးသမီးက႑၊ အမ်ိဳးသမီးနဲ႔ လုပ္ငန္းခြင့္ လံုျခံဳမႈ၊ စြမ္းရည္
ျမႇင့္တင္ေရး၊ ယေန႔စီးပြားေရး လုပ္ငန္းရွင္မ်ားနဲ႔ ေနာင္လာမယ့္စီးပြားေရးလုပ္ငန္းရွင္ေတြအတြက္ အမွာ
စကား စတဲ့ေခါင္းစဥ္ေတြနဲ႔ ေဆြးေႏြးပြဲ ေတြျပဳလုပ္ခဲ့ပါတယ္။
ဒီပြဲကိုတက္ေရာက္လာတဲ့ နိုင္ငံေတာ္၏ အတိုင္ပင္ခံ ပုဂၢိဳလ္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ ကေတာ့
အမ်ိဳးသမီးေတြရဲ႕ အခြင့္အေရးကို စဥ္းစားမယ္ဆိုရင္ တရားဥပေဒ စိုးမိုးေရးကို အဓ္ိကထားဖို႔ လိုတဲ့
အေၾကာင္းနဲ႔ လူ႔အဖြဲ႔အစည္း တိုးတက္ဖို႔ ဆိုရင္ အမ်ိဳးသမီးေတြနဲ႔ အမ်ိဳးသားေတြ အျပန္အလွန္တာဝန္
ယူနိုင္မႈရွိဖို႔လိုတဲ့အေၾကာင္း လည္း ထည့္သြင္း ေျပာၾကားသြား ပါတယ္။
စီးပြားေရးေလာကနဲ႔ အမ်ိဳးသမီမ်ား၏ အခန္းက႑
တိုင္းျပည္နဲ႔ လူ႔အဖြဲ႔အစည္း တည္တံ့တဲ့ ဖြ႔ံၿဖိဳးတိုးတက္မႈ ကိုေဖာ္ေဆာင္ခ်င္တယ္ဆိုရင္ အစိုး
ရနဲ႔ ပုဂၢလိက က႑နွစ္ရပ္လံုးမွာ အမ်ိဳးသားေခါင္းေဆာင္ေတြသာမက အမ်ိဳးသမီးေခါင္းေဆာင္ေတြ
ေပၚေပါက္ေပါက္လာဖို႔လိုတဲ့အေၾကာင္း ၂၀၁၁ ခုနွစ္ အေမရိကန္နိုင္ငံ၊ ဆန္ဖရန္စစၥကိုမွာ က်င္းပတဲ့
Women and Economy Submit (APEC-USA 2011) မွာ အေမရိကန္ နို္င္ငံျခားေရးဝန္ႀကီး ေဟလာရီ
ကလင္တန္က ေျပာၾကားခဲ့ပါတယ္။
အလားတူ စီးပြားေရးဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္မႈကိုလိုခ်င္ရင္ အမ်ိဳးသမီးေတြကိုခ်န္ထားလို႔မရနိုင္ေၾကာ
င္း၊ အမ်ိဳးသမီး ေတြရဲ႕ ကုန္ထုတ္လုပ္မႈ တက္ရင္ တိုင္းျပည္GDP ကပိုမိုျမင့္တက္လာမွာျဖစ္တဲ့အေၾကာ
င္း၊ ဒါေၾကာင့္ အမ်ိဳးသမီးေတြ ကို အရင္းအနွီး၊ ေစ်းကြက္ စတာေတြနဲ႔ ထိေတြ႔ေပးဖို႔ လိုအပ္တဲ့သလို
အမ်ိဳးသမီးေတြရဲ႕ စြမ္းေဆာင္ရည္နဲ႔ ကၽြမ္းက်င္မႈေတြကို ျဖည္းဆည္းေပးနို္င္ဖို႔လိုတဲ့အေၾကာင္း၊ အမ်ိဳး
သမီၤးေတြကိုယ္တိုင္လည္း အေတြးအေခၚေတြ အယူအဆေတြ ေျပာင္းလဲဖို႔လိုတဲ့အေၾကာင္း ေျပာၾကား
သြားခဲ့ပါတယ္။
“ဒီေန႔ အေမရိကန္လို နိုင္ငံမွာေတာင္ အမ်ိဳးသမီး စီးပြားေရးစြမ္းေဆာင္ရွင္ေတြဟာ အရင္းအ
နွီး၊ ေစ်းကြက္၊ အျပန္အလွန္ခ်ိတ္ဆက္နိုင္မႈေတြမွာ အဟန္႔အတားေတြနဲ႔ ႀကံဳေတြ႔ေနရတုန္းပါပဲ။ ဥပမာ
အေမရိကန္မွာရွိေနတဲ့ Fortunre 500 ကုမၸဏီေတြမွာဆိုရင္လည္း အမ်ိဳးသမီး CEO ျဖစ္တဲ့ ပမာဏဟာ
၃% ေအာက္မွာ ရွိပါေသးတယ္။ အာရွပစိဖိတ္ေဒသမွာဆုိရင္လည္း အမ်ိဳးသမီးေတြ အလုပ္အကိုင္အခြင့္
အလမ္း အျပည့္အဝ မရနိုင္ေသးတဲ့အတြက္ တစ္နွစ္ကိုအေမရိကန္ေဒၚလာ ၄၂ ဘီလ်ံနဲ႔ ၄၇ ဘီလ်ံဆံုးရံႈး
ေနရပါတယ္။ ဒီလိုအေနအထားမ်ိဳးေတြဟာ ကမၻာ့စီးပြားပ်က္ကပ္ ေနာက္တစ္ႀကိမ္ျဖစ္ေစဖို႔ ၿခိမ္းေျခာက္
ေနတဲ့အရာေတြ ျဖစ္ ေနတယ္” လို႔ ေဟလာရီကလင္တန္က ေျပာၾကားခဲ့ပါတယ္။
အမ်ိဳးသမီးေတြ အလုပ္အကိုင္ရရွိေရးဟာ နို္င္ငံေရးကိုတည္ၿငိမ္ေစတဲ့ အေၾကာင္းရင္းတစ္ခု
လည္းျဖစ္သလို အမ်ိဳးသမီးေတြရဲ႕အားကို စီးပြားေရးဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္မႈအတြက္အသံုးခ်နိုင္ရင္ ၂၀၂၀ မွာ
အာရွပစိဖိတ္ေဒသရဲ႕တစ္ဦးခ်င္းဝင္ေငြ (Per Capita GDP) 14% အထိ တိုးတက္သြားနုိင္တဲ့အေၾကာင္း
လည္းေျပာၾကားသြား ခဲ့ပါတယ္။

