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အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာအမ်ိဳးသမီးမ်ားႏွင့္
အထိမ္းအမွတ္

အခမ္းအနားတြင္

မိန္းကေလးမ်ားအေပၚ

အၾကမ္းဖက္မႈမ်ားပေပ်ာက္ေရးေန႕

ျမန္မာနုိင္ငံဆုိင္ရာကုလသမဂၢဌာေနညွိႏိႈင္း ေရးမွဴးမွ

ျမန္မာႏုိင္ငံရွိ

ကုလသမဂၢ၀န္ထမ္းမ်ားသုိ ့ေပးပုိ ့ ေသာ သတင္းစကား
လုပ္ေဖာ္ကိုင္ဖက္မ်ားခင္ဗ်ာ။
ႏိုဝင္ဘာလ ၂၅ ရက္ေန႕တြင္ အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ အမ်ိဳးသမီး မ်ားႏွင့္ မိန္းကေလးမ်ားအေပၚ အၾကမ္း ဖက္မႈမ်ား

ပေပ်ာက္ေရးေန႕ အထိမ္းအမွတ္အခမ္းအနားကို က်င္းပျပဳလုပ္ခဲ့ၿပီး က်ား-မအေျချပဳအၾကမ္းဖက္မႈ ဆန္႕က်င္ေရး ၁၆
ရက္တာ လႈပ္ရွားမႈအား စတင္ဖြင့္လွစ္ေပးခဲ့ပါသည္။

ယခုႏွစ္၏ ေဆာင္ပုဒ္ျဖစ္ေသာ “အၾကမ္း ဖက္မႈရပ္တန္႕ေရး အမ်ိဳးသမီးမ်ားအသံနားေထာင္ေပး - Orange the World:
#HearMeToo”

ႏွင့္အညီ

ကၽြန္ေတာ္တို႔၏

ပထမဆံုးအစီအစဥ္အျဖစ္

ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ေတာ္

ဒုတိယ ၿမိဳ႕ေတာ္ဝန္

ေဒၚလိႈင္ေမာ္ဦး ႏွင့္ ပူးေပါင္းကာ ႏိုဝင္ဘာလ ၂၅ ရက္ေန႕တြင္ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ေတာ္ခန္း မႀကီးတြင္ လိေမၼာ္ေရာင္မီးမ်ား
ထြန္းညိႇခဲ့ပါသည္။
ႏိုဝင္ဘာလ

၂၆

ရက္ေန႕၊

တနလၤာေန႕တြင္

ေနျပည္ေတာ္တြင္

၁၆

ရက္တာ

လႈပ္ရွားမႈကို

စတင္သည့္

အထိမ္း အမွတ္ျဖင့္ အစိုးရမွ စီစဥ္က်င္းပေသာ အဆင့္ျမင့္အစည္းအေဝးတြင္လည္း ကၽြန္ေတာ္တို႔ပါဝင္ တက္ေရာက္
ခဲ့ပါသည္။
က်ား-မတန္းတူ မညီမွ်မႈႏွင့္ အမ်ိဳးသမီးမ်ားႏွင့္ မိန္း ကေလးမ်ားအား အၾကမ္းဖက္မႈသည္ ယခုေခတ္အခါတြင္ ရင္ဆိုင္
ေနရေသာ

အႀကီးမားဆံုး

ေလးစားေသာအားျဖင့္

စိန္ေခၚမႈမ်ားထဲတြင္

က်င္းပသည္႔

ပါဝင္ေနသည့္အတြက္

အခမ္းအနားအစီအစဥ္မ်ားႏွင့္

ကမၻာႏွင့္အဝွမ္းတြင္ က်င္းပေဆာင္ ရြက္ေနၾကပါသည္။

အၾကမ္း ဖက္ခံရသူမ်ား၏

ေအာက္ေျခအဆင့္

အသံကို

လႈပ္ရွားမႈမ်ား

ကမၻာေပၚ၌ အမ်ိဳးသမီးသံုးေယာက္တြင္ တစ္ေယာက္သည္ သူမ၏ ဘဝတစ္သက္တာတြင္ ကိုယ္ထိလက္ေရာက္
အၾကမ္းဖက္မႈ သို႔မဟုတ္ လိင္ပိုင္းဆိုင္ရာ မေတာ္မတရားျပဳမႈကို ခံစားၾကရပါသည္။

ဆိတ္ဆိတ္ေနကာ ၿငိမ္ခံေနသည့္ အေလ့အထကို အဆံုး သတ္ကာ ကၽြန္ေတာ္တို႔သည္ အၾကမ္း ဖက္ခံရသူမ်ားကို
ဗဟိုျပဳကာ တံ႔ုျပန္ေဆာင္ရြက္ေပးၾကရမည္ျဖစ္သည္။

က်ား-မတန္းတူ မညီမွ်မႈ၊ ခဲြျခားဆက္ဆံမႈႏွင့္ က်ား-မအေျချပဳအၾကမ္းဖက္မႈ ျပႆနာမ်ားသည္ ျမန္မာႏိုင္ငံအ တြက္
အေရးၾကီးေသာကိစၥရပ္မ်ားပင္ျဖစ္သည္။

အလုပ္လုပ္ႏိုင္ေသာ အသက္အရြယ္အတြင္းရွိသည့္ အမ်ိဳးသမီးမ်ား၏ ထက္ဝက္သည္သာ ႏိုင္ငံ၏ လုပ္သားအင္အားစု
အတြင္း

တက္ၾကြစြာ

ပါဝင္ေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိၿပီး

ကိုယ္စားျပဳပါဝင္မႈ အလြန္ပင္ နည္းပါးေနပါသည္။

အစိုးရအုပ္ခ်ဳပ္ေရးပိုင္းတြင္လည္း

အမ်ိဳးသမီးမ်ားအား
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ထိုမွ်သာမက
ပဋိပကၡဒဏ္

တိုင္းရင္း သားႏွင့္

သင့္ေသာ

ဘာသာေရးဆိုင္ရာ

ေဒသမ်ားမွ

လူနည္းစုအုပ္စုမ ်ားမွ

အမ်ိဳးသမီးမ်ားႏွင့္

မိန္းကေလးမ်ား၊

အမ်ိဳးသမီး မ်ားႏွင့္မိန္းကေလးမ်ား၊
ႏိုင္ငံမဲ့သူ

အမ်ိဳးသမီးမ်ားႏွင့္

မိန္းကေလးမ်ားသည္ အထူး ပင္ ထိခိုက္လြယ္သည့္ အေနအထားတြင္ ရွိေနဆဲျဖစ္ပါသည္။ အဆိုပါအမ်ိဳးသမီးမ်ားႏွင့္

မိန္းကေလးမ်ားသည္ က်ား-မအေျခ ျပဳအၾကမ္း ဖက္မႈ ပံုစံမ်ိဳးစံုကို ခံစားရေလ့ရွိၿပီး အၾကမ္းဖက္မႈအမ်ားစုသည္
သတင္းပို႔တိုင္ၾကားမႈမ်ား၊
အလုပ္ခြင္တြင္ျဖစ္ေစ၊
အျပစ္ေပးျခင္းမခံရဘဲ

အေရးတယူေဆာင္

ရြက္ေပးမႈမ်ားမရွိဘဲ

ပဋိပကၡအေျခအေနတြင္ျဖစ္ေစ

လြတ္ေျမာက္ေနသည့္အျဖစ္သည့္

ရင္ဆိုင္ေနရသည့္ ၾကီးမားေသာ စိန္ေခၚမႈပင္ျဖစ္သည္။
ကၽြန္ေတာ္တို႔သည္

သမိုင္းတြင္အခ်က္အခ်ာက်ေသာ

ထိုအၾကမ္း

ျဖစ္ေနပါသည္။

ေနအိမ္တြင္ျဖစ္ေစ၊

ဖက္မႈမ်ားအတြက္

ျမန္မာႏိုင္ငံရွိ

တာဝန္ရွိသူမ်ားသည္

ဤျပႆနာမ်ားကို

အေျခအေနတစ္ခုသ႔ို

ေျဖရွင္းရာတြင္

ေရာက္ရွိေနျခင္း ျဖစ္ပါသည္။

ျမန္မာႏိုင္ငံသည္ အမ်ိဳးသမီး မ်ားအေပၚ အၾကမ္းဖက္မႈ တားဆီး ကာကြယ္ေရးဥပေဒအား အတည္ျပဳျပ႒ာန္း ႏိုင္မည့္
အခြင့္အလမ္း ရွိေနၿပီျဖစ္သည္။ ဤဥပေဒသည္

အမ်ိဳးသမီးမ်ားႏွင့္ မိန္းကေလးမ်ားအား

ကာကြယ္ေစာင့္ေရးႏွင့္

အၾကမ္းဖက္မႈ က်ဴးလြန္သူမ်ားကို တာဝန္ခံမႈရွိေစရန္ ေဆာင္ရြက္ေရးတို႔အတြက္ အလြန္အေရးႀကီး ပါသည္။

ကၽြန္ေတာ္အေနျဖင့္ ဤဥပေဒကို ေရးဆြဲခဲ့ေသာ မူဝါဒခ်မွတ္သူမ်ားအား ခ်ီးက်ဴးဂုဏ္ျပဳလိုပါသည္။ ထိုသို႔ ေရးဆြဲေပးခဲ့
သည့္အတြက္ မၾကာမီကာလတြင္ လႊတ္ေတာ္မွ စဥ္းစားသံုးသပ္ႏိုင္ေတာ့မည္ျဖစ္သည္။ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ ေရြးေကာက္
တင္ေျမႇာက္ခံကိုယ္စားလွယ္မ်ားသည္
ယံုၾကည္ပါသည္။
ျမန္မာႏိုင္ငံရွိ

ဤဥပေဒ၏

က်ား-မအေျချပဳအၾကမ္းဖက္မႈ

အေရးပါမႈကို

ျပႆနာအား

အသိအမွတ္ျပဳလိမ့္မည္ဟု

ကိုင္တြယ္ေျဖရွင္းရာတြင္

UN

ကၽြန္ေတာ္

ဝန္ထမ္းမ်ား၏

ပါဝင္ကူညီမႈမွာ အလြန္အေရးႀကီးပါသည္။ UN အဖဲြ႕အစည္းတိုင္း သည္ ဤက႑တြင္ အစိုးရအား မဟာဗ်ဴဟာက်
ကူညီပံ့ပိုးမႈမ်ား
အမ်ိဳးသမီး

ေပးေနၾကပါသည္။

လူသားခ်င္းစာနာေထာက္ထားမႈ

စြန႕္ ဦး တီထြင္လုပ္ငန္း ရွင္မ်ားအတြက္

အကူအညီမ်ားအား

အေသးစားေခ်းေငြမ်ား

ျဖန္႕ေဝေပးျခင္းႏွင့္

ပံ့ပိုးေပးျခင္းမွစ၍

လူမႈဝန္ထမ္း

လုပ္သားမ်ားႏွင့္ ရဲတပ္ဖဲြ႕ဝင္မ်ားအား ေလ့က်င့္သင္တန္းေပးျခင္းအထိ လုပ္ငန္းတိုင္းတြင္ UN သည္ အမ်ိဳးသမီးမ်ားႏွင့္
မိန္းကေလးမ်ားအေပၚအၾကမ္းဖက္မႈမ်ား
ေနပါသည္။

ကုလသမဂၢအေထြေထြအတြင္းေရးမွဴးခ်ဳပ္က

အၿပီးအပိုင္

ပေပ်ာက္သြားေစရန္

က်ား-မအေျချပဳအၾကမ္းဖက္မႈႏွင့္

ေရွ႕တန္း မွႀကိဳးပမ္းေဆာင္ရြက္

က်ားမတန္း တူ

မညီမွ်မႈတို႔

ပေပ်ာက္ေစ ေရးသည္ “အေျခခံလူ႕အခြင့္အေရးကိစၥရပ္တစ္ခု ျဖစ္သည္” ဟု ေျပာၾကားခဲ့ပါသည္။ ယင္းသည္ UN ၏
ဦးစားေပးကိစၥရပ္ တစ္ခုျဖစ္ၿပီး ကၽြန္ေတာ္တို႔သည္ ဤကိစၥႏွင့္စပ္လ်ဥ္း၍ အစီအစဥ္မ်ား စနစ္တက်ေရးဆြဲကာ
ဆက္လက္ေဆာင္ရြက္သြား ရန္ အေရးႀကီးပါသည္။

အလားတူပင္ ကၽြန္ေတာ္တို႔သည္ ေနအိမ္တြင္ျဖစ္ေစ၊ အလုပ္ခြင္တြင္ျဖ စ္ေစ၊ ကၽြန္ေတာ္တို႔၏ ရပ္ရြာ လူမႈအသိုင္းအဝိုင္း
မ်ားတြင္ ျဖစ္ေစ စံနမူျပေနထိုင္ၾကရန္လည္း ညီတူညီမွ်အေရးႀကီးပါသည္။

လူမႈမီဒီယာမ်ားေပၚတြင္ #HearMeToo ၊ #OrangeTheWorld ႏွင့္ #16Days ဟူေသာ hashtag မ်ားကို အသံုးျပဳကာ

၁၆ ရက္တာလႈပ္ရွားမႈကို ဆက္လက္ follow လုပ္ၾကပါ။ မိမိတို႔၏ လုပ္ေဖာ္ကိုင္ဖက္မ်ား၊ အရပ္ဘက္လူမႈအဖဲ႕ြ အစည္း
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United Nations

Nations Unies
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မ်ားႏွင့္ သင့္မိသားစုမ်ားအား ေျပာျပကာ ၁၆ ရက္တာ လႈပ္ရွားမႈတြင္ ပါဝင္ရန္ ဖိတ္ေခၚၾကပါဟု တိုက္တြန္းေျပာၾကား
လိုပါသည္။

ေက်းဇူး တင္ပါသည္။
ခႏုသ္ အာ႔စဘီ
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