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

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

ဒီတပတ္ ေဆြးေႏြးပြဲအတြက္ ေမးခြန္းကေတာ့
“လူကုန္ကူးမႈတားဆီးေရးကိုတကယ္လုပ္နိုင္ၿပီလား?”
ျဖစ္ပါတယ္။

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

ျမန္မာ့လူ႔အဖြဲ႕အစည္းအတြက္ စိန္ေခၚမႈတစ္ခုျဖစ္လာတဲ့ လူကုန္ကူးမႈအႏၱရာယ္
လူကုန္ကူးမႈနဲ႕ ပတ္သက္ရင္ နိုင္ငံအသီးသီးက အစိုးရေတြအေနနဲ႔ လူကုန္ကူးခံရသူမ်ား
အကာအကြယ္ ေပးေရးဥပေဒ (Trafficking Victims Protection Act - TVPA) ရဲ႕ အနိမ့္ဆံုးလိုက္နာရမယ့္
စံခ်ိန္စံညႊန္းကို ဘယ္ေလာက္ လိုက္နာသလဲ ဆုိတဲ့ ျပႆနာေတြ ရွိေနပါတယ္။ ထိပ္ဆံုးက စိုးရိမ္စရာ
ျဖစ္ေနတာကို ေဖာ္ျပပါတယ္။
ဒီဥပေဒအရ ႏိုင္ငံေတြကို အဆင့္တစ္၊ အဆင့္ႏွစ္၊ အဆင့္သံုးဆိုၿပီး ခြဲျခား သတ္မွတ္ထားပါ
တယ္။ အဆင့္တစ္စာရင္းထဲမွာပါတဲ့ ႏိုင္ငံေတြက လူကုန္ကူးမႈေတြရွိေပမယ့္ သတ္မွတ္ဥပေဒရဲ႕ အနိမ့္
ဆံုး လိုက္နာရမယ့္ စံခ်ိန္စံညြန္း (Minimum Standard) ကို အျပည့္ အဝလိုက္နာတဲ့ နိုင္ငံျဖစ္ပါတယ္။
အဆင့္ႏွစ္ စာရင္းထဲမွာပါတဲ့ နိုင္ငံေတြကေတာ့ ဒီစံခ်ိန္စံညြန္းေတြကို တစ္စိတ္တစ္ပိုင္းသာလိုက္နာတဲ့
ႏိုင္ငံေတြပါ။
အဆင့္သံုးထဲမွာ ပါဝင္တဲ့ ႏိုင္ငံေတြကေတာ့ အနိမ့္ဆံုး ျဖစ္တဲ့ စံခ်ိန္စံညႊန္းေတြကိုေတာင္
ထိထိေရာက္ေရာက္ လိုက္နာမႈမရွိတဲ့ ႏိုင္ငံေတြပါပဲ။ လိင္ကြ်န္ အျဖစ္ ေရာင္းစားမႈေတြ၊ လိမ္ညာျခိမ္း
ေျခာက္ေခၚေဆာင္ၿပီး အဓမၼ က်င့္ႀကံ တာေတြ၊ ကေလးသူငယ္ေတြကို စစ္မႈထမ္း ခိုင္းတာေတြ စတဲ့
အဆိုးဆံုးအမႈေတြကို ထိထိေရာက္ေရာက္ တားဆီး အေရးမယူတဲ့ႏိုင္ငံေတြပဲျဖစ္ပါတယ္။
ၿပီးခဲ့၂၀၁၆ ခုနွစ္ ဇြန္လ ၃၀ ရက္ေန႔ American State Department က ထုတ္ျပန္တဲ့ Trafficking in Person (TIP) 2016 report မွာေတာ့ ျမန္မာနိုင္ငံဟာအဆင့္သံုး (Tire 3) လို႕ သတ္မွတ္
ထားတဲ့ နိုင္ငံ ၂၆ ႏိုင္ငံစာရင္း ထဲမွာ ပါဝင္ေနတာ ေတြ႕ရပါတယ္။ ထိုင္းနိုင္ငံအပါ အ၀င္ အျခား နိုင္ငံ၂၀
ကေတာ့ အဆင့္ႏွစ္အဆင့္မွာ ရွိေနပါတယ္။ ဖိလစ္ပိုင္နိုင္ငံ ကေတာ့ အဆင့္တစ္စာရင္းမွာ ပါဝင္ေနပါ
တယ္။
အရင္ႏွစ္ေတြက ထိုင္းနိုင္ငံဟာ ပင္လယ္ ငါးဖမ္းလုပ္ငန္းေတြမွာ လူကုန္ကူးတာေတြရွိခဲ့တာ
ေၾကာင့္ အဆင့္သံုးအျဖစ္ သတ္မွတ္ခံခဲ့ရပါတယ္။ ထိုင္းအစိုးရက ဒီျပႆနာကို တင္းတင္းက်ပ္က်ပ္
ကိုင္တြယ္အေရး ယူလာခဲ့တဲ့အတြက္ ယခု ၂၀၁၆ အစီရင္ခံစာမွာ အဆင့္နွစ္ကုိေရာက္သြားပါတယ္။
ျမန္မာႏိုင္ငံက ေလးနွစ္ ဆက္တိုက္ အဆင့္နွစ္ ေနရာမွာ ရွိခဲ့ရာကေန ၂၀၁၆ ခုႏွစ္မွာေတာ့ အဆင့္သံုးကို
က်ဆင္းသြားခဲ့ပါတယ္။ အခု 2017 TIP Report မွာေတာ့ အဆင့္ ၂ ကို ျပန္လည္ေရာက္ရွိလာခဲ့ပါတယ္။
ဒါဟာ အဆိုးထဲက အေကာင္းလို႔ ေျပာလို႔ ရေပမယ့္ ေက်နပ္စရာေကာင္းတဲ့ အဆင့္ေတာ့ မဟုတ္ပါဘူး။
လူကုန္ကူးမႈ ျပႆနာကို တိုက္ဖ်က္ရာမွာ အားနည္းေနေသးတဲ့ သေဘာလို ့ အစီရင္ခံစာက
ဆိုပါတယ္။ ဒီသတ္မွတ္ခ်က္ေၾကာင့္ စီးပြားေရးပိတ္ဆို႔မႈကို ျပန္လည္ ရုတ္သိမ္းေပးေပမယ့္ သတိထား
လုပ္ေဆာင္ရမယ့္ အပိုင္းလည္းရွိေနပါတယ္။ ဘာေၾကာင့္လည္းဆိုေတာ့ ဒီကိန္းဂဏန္းေတြဟာ တစ္
နွစ္တစ္ႀကိမ္ ေျပာင္းလဲေနတဲ့အတြက္ပါပဲ။
တိုင္းျပည္တစ္ျပည္ဟာ ကုန္ကူးမႈတိုက္ဖ်က္ေရးမွာ တီယာသံုး အဆင့္ရွိတဲ့ နိုင္ငံျဖစ္မယ္ဆို
ရင္ ကုန္သြယ္ေရး မွာ ထိခို္က္မႈ ရွိေနပါတယ္။ ထိုင္းနိုင္ငံ နဲ႕ အီးယူၾကားမွာလည္း ဒီျပႆနာမ်ိုးရွိခဲ့ပါတယ္။
ဒါေၾကာင့္ စီးပြားေရး ဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္မႈ ဆိုတဲ့ ေထာင့္က ပဲၾကည့္ၾကည့္၊ လူသားခ်င္းစာနာျခင္း ဆိုတဲ့
ရႈေထာင့္ကပဲ ၾကည့္ၾကည့္ လူကုန္ကူးမႈ ျပႆာနာဟာ နိုင္ငံနဲ႔လူ႔အဖြဲ႔အစည္းကို အႏၱရာယ္ ျပဳေနတဲ့
ျပႆနာဆိုရင္ မွားမွာ မဟုတ္ပါဘူး။
အေမရီကန္၊ အီးယူ အစရွိတဲ့ နိုင္ငံေတြက ျမန္မာနိုင္ငံရဲ႕ လူကုန္ကူးမႈ ျပႆနာကို မီးေမာင္း
ထိုးျပလာတဲ့အခါ လူကုန္ကူးမႈနဲ႔ ပိတ္ဆို ့အေရးယူမႈရဲ႕ အဆက္အစပ္ဟာ စဥ္းစားစရာ ျဖစ္လာပါတယ္။
ပိတ္ဆို ့အေရးယူမႈေၾကာင့္ စီးပြားေရးက်ဆင္းၿပီး အလုပ္အကိုင္ ရွားပါးရာကေန လူကုန္ကူးမႈေတြ တိုး
ပြားျဖစ္ေပၚခဲ့တယ္လို႔ ၿပီးခဲ့တဲ့ အစိုးရလက္ထက္မွာ ေျပာၾကားေလ့ရွိပါတယ္။ ဒါေပမယ့္အလုပ္အကိုင္

ရွားပါးလို႔ျပည္ပမွာ အလုပ္သြားလုပ္ရတဲ့ အလုပ္သမားေတြအေပၚမွာအစိုးရဘက္က ဘယ္ေလာက္
တာဝန္ယူခဲ့သလဲ ဆိုတာေတာ့ ေမးခြန္း ထုတ္ဖို ့လိုလာပါလိမ့္မယ္။

အစိုးရရဲ့ တာဝန္ယူမႈ
ဥပမာ၂၀၀၄ ခုနွစ္မွာ ထိုင္းနိုင္ငံက သူတို႕ဆီေရႊ ့ေျပာင္းဝင္ေရာက္လာတဲ့ ျမန္မာ၊ လာအိုနဲ႕
ကေမၻာဒီးယား နိုင္ငံသားေတြအတြက္ အစိုးရခ်င္း နားလည္မႈစာခၽြန္လြာ ေရးထိုးဖို႕ ေျပာခဲ့တာရွိပါတယ္။
လာအို နဲ႕ ကေမၻာဒီးယား အစိုးရေတြက လက္ခံခဲ့ေပမယ့္ ျမန္မာအစိုးရဘက္က လက္မခံခဲ့ပါဘူး။ ဝမ္း
နည္းစရာေကာင္းတာက ထိုင္းနိုင္ငံမွာရွိေနတဲ့ ေရႊ႕ေျပာင္းအလုပ္သမားေတြရဲ႕ ၉၅ ရာခိုင္ႏႈန္းကျမန္မာ
အလုပ္ သမားေတြျဖစ္ေနတာပါ။
“အစိုးရခ်င္း နားလည္မႈစာခြၽန္လႊာ ထိုးမဲ့ကိစၥကို ျမန္မာအစိုးရဘက္က သေဘာမတူခဲ့ဘူး။
ျမန္မာဘက္ကေန တရားမဝင္ထြက္သြားတာဆိုေတာ့ တရားဝင္ပံုစံမ်ိဳး ျဖစ္ေအာင္လုပ္မေပးႏိုင္ဘူးလို႕
ေျပာခဲ့တယ္။ ဒါေၾကာင့္ ကေမၻာဒီးယားနဲ ့ လာအိုေတြအတြက္ အဆင္ေျပသြားေပမယ့္ ျမန္မာအလုပ္သ
မားေတြကေတာ့ တရားဝင္ အလုပ္သမား ျဖစ္ခြင့္မရခဲ့ဘူး” လို႔ ထိုင္းနိုင္ငံ၊ မဲေဆာက္ၿမိဳ႕နယ္က ေရာင္
ျခည္ဦး အလုပ္သမား အဖြဲ႕ရဲ႕ တာဝန္ခံ သင္တန္းမွဴး ကိုမ်ိဳးေဇာ္က ေျပာပါတယ္။
ေရႊ႕ေျပာင္းအလုပ္သမားေတြရဲ႕ တရားမဝင္မႈဟာ လူကုန္ကူးခံရဖို႔အတြက္ အဓိကအေၾကာင္း
ရင္းတစ္ခုျဖစ္ပါတယ္။ လက္ရွိအခ်ိန္အထိ ထိုင္းနိုင္ငံမွာ ျမန္မာေရႊ႕ေျပာင္းလုပ္သားအေရအတြက္ေလး
သန္းနီးပါးရွိေပမယ့္ တရားဝင္ ႏိုင္ငံကူးလက္မွတ္ (Passport) လုပ္ထားသူက ၁ သန္းေက်ာ္ေလာက္ပဲ
ရွိေနပါ ေသးတယ္။ ဒါေၾကာင့္ တရားမဝင္ အလုပ္သမား ေတြအတြက္ လူကုန္ကူးခံရမယ့္အေနအထားက
သိသိသာသာ မေလ်ာ့ပါးေသးပါဘူး။

ပဋိပကၡနဲ ့ လူကုန္ကူးမႈ
ပိတ္ဆို ့မႈေၾကာင့္ လူကုန္ကူးမႈေတြ တိုးပြားလာရတယ္လို ့အေၾကာင္းျပတတ္ေပမဲ့ ပိတ္ဆို႔ မႈ
နဲ႔မသက္ဆိုင္တဲ့ နယ္ပယ္ေတြမွာ လူကုန္ကူးမႈေတြရွိေနတာလည္း အထင္အရွားပါပဲ။ ဒါက ပဋိပကၡျဖစ္
ပြားတဲ့ နယ္ပယ္ေတြမွာ ေပၚေပါက္ေနတဲ့ လူကုန္ကူးမႈေတြပါ။
ျမန္မာျပည္ရဲ႕တိုင္းရင္းသားေဒသမ်ားမွာ ျဖစ္ပြားေနတဲ့ ျပည္တြင္းစစ္ေၾကာင့္ ကိုယ့္ရပ္ကိုယ္
ေဒသကို စြန္႔ခြာ ထြက္ေျပးေနရသူေတြ သိန္းနဲ႔ခ်ီၿပီး ရွိေနပါတယ္။ ကခ်င္ျပည္နယ္မွာ ျဖစ္ေနတဲ့ တိုက္ပြဲ
ေတြေၾကာင့္ လူေပါင္းတသိန္းေက်ာ္၊ ရခုုိင္ျပည္နယ္မွာ ျဖစ္ေနတဲ့ ပဋိပကၡေတြေၾကာင့္ လူေပါင္း တသိန္း
ႏွစ္ေသာင္းေက်ာ္ဟာ ကိုယ့္ရပ္ရြာကိုယ့္ေဒသကို စြန္႔ခြာထြက္ေျပးၾကရပါတယ္။ ဒါက စီးပြားေရးေၾကာင့္
မဟုတ္ဘဲ စစ္ေရးေၾကာင့္ျဖစ္လာ ရတဲ့ကိစၥပါ။ ဒီလူေတြထဲမွာ ဆိုးဆိုးရြားရြားလူကုန္ကူးခံရသူေတြ
အမ်ားအျပားရွိေနပါတယ္။
ဒါေၾကာင့္ အေမရိကန္အစိုးရဘက္က ပိတ္ဆို ့အေရးယူမႈကို ရုုတ္သိမ္းေပးေပမဲ့ လူကုန္ကူးမႈ
ေတြဟာ လံုးဝပေပ်ာက္ သြားမွာေတာ့ မဟုတ္ပါဘူး။ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးမရေသးသေရြ႕ စစ္ပြဲကတဆင့္ျဖစ္လာ
ရတဲ့ လူကုန္ကူးမႈေတြ ရွိေနပါလိမ့္ဦးမွာပါ။ လူကုန္ကူးမႈ ပေပ်ာက္ေရးဟာ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးလုပ္ငန္းစဥ္နဲ ့
တႏြယ္ငင္တစင္ပါ ဆိုသလို ျဖစ္ေနတာကိုလည္း သတိထားဖို႕လိုပါလိမ့္မယ္။

ယမင္းျမတ္ေအး

