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လိင္တူဆက္ဆံသူမ်ားအား

ေၾကာက္ရြ႕ံမုန္းတီးမွဳ

ဝတ္ဆင္ေနထိုင္သူမ်ားအား

(Homophobia)၊

ေၾကာက္ရြ႕ံမုန္းတီးမွဳ

ဆန္႔က်င္ဘက္လိင္ကဲ့သို႔

(Transphobia)ႏွင့္၊

လိင္တူ/လိင္ကြဲ

ဆက္ဆံသူမ်ားအား ေၾကာက္ရြ႕ံမုန္းတီးမွဳ (Biphobia) မ်ားအား ဆန္႔က်င္ေရး အျပည္ျပည္ဆိုင္ရ ာ
ေန႔ အတြက္ ျမန္မာႏိုင္ငံဆိုင္ရာ ကုလသမဂၢဌာေန ယာယီ ညႇိႏႈိင္းေရးမွဴးႏွင့္ လူသားခ်င္းစာနာမႈ
ဆိုင္ရာ ယာယီ ၫွိႏွိဳင္းေရးမွဴး Knut Ostby မွ ေပးပို႔သည့္သဝဏ္လႊာ။
၂၀၁၈ခု၊ေမလ ၁၇ ရက္၊
ယေန႔တြင္က်ေရာက္ေသာ၊ လိင္တူဆက္ဆံသူမ်ားအား ေၾကာက္ရြ႕ံမုန္းတီး မွဳ၊ ဆန္႔က်င္ဘက္လိင္ကဲ့သို႔
ဝတ္ဆင္

ေနထိုင္သူမ်ားအားေၾကာက္ရြ႕ံမုန္းတီးမွဳႏွင့္၊

လိင္တူ/လိင္ကြဲဆက္ဆံသူမ်ားအားေၾကာက္ရြ႕ံ

မုန္းတီးမွဳမ်ားအား ဆန္႔က်င္ေရးအျပည္ျပည္ဆိုင္ရာေန႔တြင္၊ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္းေနထိုင္ၾကေသာ၊ အမ်ိဳးသား
အခ်င္းခ်င္းလိင္တူခ်စ္သူ၊ အမ်ိဳးသမီး အခ်င္းခ်င္းလိင္တူခ်စ္သူ၊ ဆန္႔က်င္ဘက္လိင္ကဲ့သို႔ ဝတ္ဆင္ေနထိုင္
သူႏွင့္က်ား/မလိင္အဂၤါ ႏွစ္မ်ိဳး စလံုး ပါရွိသူမ်ား (LGBTI) ၏ - မတူညက
ီ ြဲျပားမွဳႏွင့္ ေနရာတိုင္းတြင္
ပါဝင္ခြင့္ရွိမွဳ ကိုေထာက္ခံေသာအားျဖင့္၊ ကုလသမဂၢေအဂ်င္စီ ၁၁ခုႏွင့္၊ သံရံုးမ်ားတြင္ သက္တံ့ေရာင္စဥ္
အလံမ ်ား လႊင့္ထူၾကမည္။
ယေန႔သည္

၁၉၉၀ခု၊

ေမလ

၁၇

ရက္ေန႔တြင္

ကမၻာ့က်န္းမာေရးအဖြဲ႕ႀကီးမွ၊

လိင္တူဆက္ဆံမွဳကို

စိတ္မက်န္းမာမွဳ ေရာဂါစာရင္းမွ ပါယ္ဖ်က္လိုက္ျခင္း အထိမ္းအမွတ္ေန႔ျဖစ္သည္။
ထိုစဥ္အခ်ိန္မွစ၍၊ ကမၻာ့တလႊမ္းတြင္အားရဖြယ္ရာ တိုးတက္မွဳမ်ားျမင္ေတြ႕ ခဲ့ရသည္။ ယခုအခါ ႏိုင္ငံေပါင္း
၄၀

ခန္႔တြင္လိင္တူစံုတြဲမ်ားကို

ဆန္႔က်င္ဘက္

တရားဝင္လက္ခံအသိအမွတ္ျပဳလာႀကသည္။

လိင္ကဲ့သို႔ဝတ္ဆင္ေနထိုင္သူမ်ားအား၊

၎တို႔ႏွစ္သက္ရာ

တခ်ိဳ႕ႏိုင္ငံမ်ားတြင္၊

လိင္အမ်ိဳးအစားအတိုင္း

လြယ္တလင့္တကူတရားဝင္ အသိအမွတ္ ေပးႏိုင္မည့္နည္းလမ္းမ်ားရွာေနၾကသည္။
သို႔ေသာ္လည္း ညီညီမွ်မွ်တိုး တက္ျခင္းေတာ့မဟုတ္ေပ။ ႏိုင္ငံအေတာ္မ်ားမ်ားတြင္၊ လိင္ဦးစားေပးမွဳအေပၚ
အေျခခံၿပီး

ခြဲျခားဆက္ဆံမွဳမ်ားရွိေနသည့္အတြက္၊

LGBTI

မ်ားအေနႏွင့္၊

နံမည္ဆိုး

တပ္ခံရမွဳ၊

အၾကမ္း ဖက္ခံရမွဳ ႏွင့္ လူ႔အခြင့္အေရးခ်ိဳးေဖါက္ခံရမွဳမ်ားႏွင့္ရင္ဆိုင္ေနၾကရသည္။
ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္လည္း၊ ေဒသတြင္းရွိ အျခားေသာႏိုင္ငံမ်ားမွာကဲ့သို႔ပင္၊ လိင္တူဆက္ဆံမွဳမ်ားကို ရာဇဝတ္
ေၾကာင္း

အရအေရးယူႏိုင္သည့္

ေခတ္ေဆြးကိုလိုနီ

ဥပေဒမ်ားတည္ရွိေနဆဲျဖစ္သည္။

ျပဳျပင္

ေျပာင္း လဲမွဳမ်ားစြာျပဳလုပ္ေနသည့္ ျမန္မာႏိုင္ငံအေနႏွင့္၊ ယခုကိစၥမ်ားကိုလည္း ျပဳျပင္ေျပာင္း လဲရန္ အခ်ိန္
က်ေရာက္ေနၿပီျဖစ္သည္။
အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာဥပေဒတြင္ ႏွလံုး သြင္းထားေသာ၊ လူ႔အခြင့္အေရးကို လူသားအားလံုးခံစားခြင့္ ရွိရမည္
ဟူသည့္အေျခခံမူကို ၊ကမၻာ့ႏိုင္ငံအားလံုးကလက္ခံထားၿပီးျဖစ္သည္။
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ေရရွညတ
္ ည္တံ့ခိုင္ၿမဲသည့္ဖြံ ့ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးအတြက္ ၂၀၃၀ လုပ္ငန္းအစီအစဥ္ကို အတည္ျပဳ ခ်မွတ္
ျခင္း ျဖင့္၊ ကမၻာေပၚတြင္ ဆင္းရဲႏြမ္းပါးမွဳႏွင့္ လူ႔အခြင့္အေရးခြဲျခားဆက္ဆံခံရမွဳမ်ား ပေပ်ာက္သြားေစရန္
၊ျမန္မာႏိုင္ငံ အပါအဝင္ ႏိုင္ငံတကာေခါင္း ေဆာင္မ်ားအားလံုးက ထပ္ေလာင္းအတည္ျပဳခဲ့ၾကၿပီးျဖစ္သည္။
ေရရွညတ
္ ည္တံ့ခိုင္ၿမဲသည့္ဖြံ ့ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးအစီအစဥ္၏ဦးတည္ခ်က္ ၁၇ ရပ္သည္ - မည္သူတဦး
တေယာက္ ကိုမွ်ခ်န္မထားခဲ့ေရး - ဟူသည့္၊ တခုတည္းေသာ လမ္းၫႊန္ခ်က္မူေဘာင္ အေပၚ အေျခခံ
ထားျခင္း ျဖစ္သည္။
ထို႔ေၾကာင့္ LGBTI မ်ားသည္လည္း

ထို လမ္း ၫႊန္ခ်က္မူေဘာင္မ်ားႏွင္ ့အကၽြမ္းဝင္သူမ်ား ျဖစ္ၾကသည္။

၎တို႔၏အခြင့္အေရးမ်ားကို အေလးထားေလးစားမည္ဆိုပါက၊ လူ႔ေဘာင္အဖြဲ႕အစည္း ကို မ်ားစြာအက်ိဳး
ျပဳႏိုင္သူမ်ားျဖစ္သည္။

၎တို႔သည္လည္း၊

မလိုမုန္းထားမွဳ၊

ခြဲျခားဆက္ဆံခံရမွဳမ်ား

ကင္းရွင္း စြာျဖင့္

အခ်စ္ကိုရွာေဖြကာဘဝ၏ အရသာကိုလြပ္လပ္စြာ ခံစားခြင့္ရွိၾကသူမ်ားျဖစ္သည္။
ကုလသမဂၢအေနႏွင့္၊

လိင္ဦး စားေပးမွဳ၊

က်ား/မျဖ စ္တည္မွဳမ်ားအေပၚခြဲျခားမွဳမရွိပဲ၊

လူတိုင္းလူတိုင္း၊

လူ႔အခြင့္အေရး ရရွိခံစားႏိုင္မည့္ လုပ္ငန္းအစီအစဥ္မ်ားေရးဆြဲရာတြင္လည္းေကာင္း၊ မူဝါဒမ်ား ခ်မွတ္ရာ
တြင္လည္းေကာင္း ၊ျမန္မာႏိုင္ငံအစိုးရအားပံ့ပို႔းကူညရ
ီ န္သံဓိဌါန္ခ်ထားၿပီးျဖစ္သည္။

ဆက္သြယ္ရန္ - Stanislav Saling, ေျပာေရးဆိုခြင့္ရွိသူ stanislav.saling@one.un.org +95 (0)942 651
9871
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