၂၀၁၉ ခုႏွစ္ အျပည္ျပည္ဆုိင္ရာ အမ်ိဳးသမီးမ်ားေန႔ ထုတ္ျပန္ခ်က္
ကမၻာတစ္ဝွမ္းလံုးမွ အျပည္ျပည္ဆုိင္ရာအမ်ိဳးသမီးမ်ားေန႔အား က်င္းပသည့္အားေလ်ာ္စြာ ကရင္လူ႔အခြင့္အေရး
အဖြ႔မ
ဲ ွလည္း

ျမန္မာႏုိင္ငံေတာ္အစုိးရႏွင့္

တန္းတူအခြင့္အေရးရရွိရန္အတြက္

ကရင္အမ်ိဳးသားအစည္းရံုးတုိ႔ကုိ

ထိထိေရာက္ေရာ

အမ်ိဳးသမီးႏွင့္

ကုိင္တြယ္လုပ္ေဆာင္ရန္

အမ်ိဳးသား

ႏိႈးေဆာ္အပ္ပါသည္။

ျမန္မာႏုိင္ငံသည္ အမ်ိဳးသမီးမ်ားအေပၚ နည္းမ်ိဳးစံုျဖင့္ ခြဲျခားဆက္ဆံမႈ ပေပ်ာက္ေရးဆုိင္ရာ ႏုိင္ငံတကာ
သေဘာတူညီမႈ စာခ်ဳပ္ (CEDAW)ကုိ ၁၉၉၇ ကတည္းက သေဘာတူ လက္မွတ္ေရးထုိးျပီးခဲ့သည့္တုိင္ေအာင္
အစုိးရသည္ အမ်ိဳးသမီးေရးရာႏွင့္ အမ်ိဳးသမီးအခြင့္အေရး ျမွင့္တင္ေရးတြင္ အေရးၾကီးေသာ အဆင့္မ်ားကုိ
အျပည့္အဝ

အေကာင္အထည္ေဖာ္ရန္

ပ်က္ကြက္ေနပါသည္။

ရလဒ္အေနျဖင့္

အမ်ိဳးသမီးမ်ား၏ အခြင့္အေရးမ်ား ေန႔စဥ္ ဆက္လက္ ခ်ိဳးေဖာက္ခံေနရပါသည္။
ျမန္မာျပည္အေရွ႕ေတာင္ပုိင္းတြင္ရွိေသာ

အမ်ိဳးသမီးမ်ား၏

ေထာင္ေပါင္းမ်ားစြာေသာ
ကရင္လူ႔အခြင့္အေရးအဖြဲ႔မွ

အခြင့္အေရးမ်ား

ေလးစားမႈရွိရန္အတြက္

တက္ၾကြစြာ လုပ္ေဆာင္ေနသလုိ၂၀၁၆ခုႏွစ္တြင္ က်ေရာက္ေသာ ၆၄ၾကိမ္ေျမာက္ အမ်ိဳးသမီးမ်ားအေပၚ
နည္းမ်ိဳးစံုျဖင့္ ခြဲျခားဆက္ဆံမႈ ပေပ်ာက္ေရးဆုိင္ရာ ႏုိင္ငံတကာ သေဘာတူညီမႈ စာခ်ဳပ္ ညီလာခံ မွာလည္း
ပူးေပါင္း ပါဝင္လုပ္ေဆာင္ခဲ့ပါသည္။
ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ က်ားမတန္းတူညီမွ်မႈမရွိျခင္းသည္ ေမြးဖြားစဥ္ကတည္းက ၾကံဳေတြ႔ရသည့္ အရာျဖစ္သည္။
က်ားမေရးရာ အယူသည္းျခင္းသည္ လူမႈအသုိက္အဝန္းတြင္ က်ယ္ျပန္႔စြာ က်န္ရွိေနေသးသည္။ ဤကား
မိမိ၏အခြင့္အေရးအား ၾကိဳးစား ရယူေသာ၊ ကာကြယ္ေနေသာအမ်ိဳးသမီးမ်ားအမ်ားစုအတြက္ အမ်ိဳးမ်ိဳးေသာ
ခြဲျခားဆက္ဆံမႈမ်ား

ရင္ဆုိင္ၾကံဳေတြ႔ရေစရန္

လမ္းခင္းေပးေနပါသည္။

အမ်ိဳးသမီးမ်ားသည္

အိမ္မႈကိစၥမ်ားလုပ္ေဆာင္ရန္ အိမ္ရွင္မအျဖစ္သာ ျမင္ၾကျပီး ႏုိင္ငံေရး အခန္းက႑တြင္ ပါ၀င္ဦးေဆာင္ရန္
မသင့္ေတာ္သူမ်ား အျဖစ္ ရႈျမင္ေနၾကသည္ကုိ အခုတိုင္ ျမင္ေတြ႔ေနရပါသည္။ ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ အမ်ိဳးသမီး၏
လူဦးေရသည္

၅၁

ရာခုိင္ႏႈန္း

ရွိသည့္တုိင္ေအာင္

၁၀

ရာခုိင္နႈန္းသာလွ်င္

ဥပေဒျပဳလႊတ္ေတာ္တြင္

ပါဝင္ႏုိင္ပါသည္။ ႏုိင္ငံေရး အခန္းက႑တြင္ အမ်ိဳးသားမ်ား၏ လႊမ္းမိုးမႈ အခုိင္အမာ တည္ရွိေနျခင္းေၾကာင့္
က်ားမတန္းတူညီမွ်မႈ မ်ားျပားလာေအာင္ လုပ္ေဆာင္ရာတြင္ အမ်ိဳးသမီးကုိယ္စားျပဳမႈ အားနည္းေန ပါသည္။
ျမန္မာျပည္အေရွ႕ေတာင္ပုိင္းရွိ

ေက်းလက္ေဒသမ်ားတြင္

ေက်ာင္းအသံုးအေဆာင္ႏွင့္

အေထာက္အပံ့မ်ား

နည္းပါးမႈေၾကာင့္ ပညာေရးလက္လွမ္းမွီႏုိင္မႈအတြက္ မၾကခဏဆုိသလုိ အင္မတန္ ခက္ခဲေနပါသည္။ ဤကား
အမ်ိုးသမီးမ်ားအေပၚ အလြန္သက္ေရာက္မႈ ရွိေစပါသည္။ အေၾကာင္းမွာ အလွမ္းေဝးေသာ ေက်ာင္းသုိ႔
တစ္ဦးတည္းသြားရေသာအခါ လိင္ပိုင္းဆုိင္ရာ ေစာ္ကားခံရမည္ကုိ ေၾကာက္ရြံ႕ရသျဖင့္ မိဘမ်ားသည္ ၎တုိ႔၏
သမီးမ်ားအား

ရြာနွင့္အရမ္းေ၀းကြာေသာေက်ာင္းသုိ႔

မပုိ႔လုိၾကပါ။

အလယ္တန္းႏွင့္

အထက္တန္းေက်ာင္းအမ်ားစုသည္ ျမိဳ႕တြင္သာ တည္ရွိေနေသာေၾကာင့္ မူလတန္းေက်ာင္းျပီးေျမာက္ေသာ
ကရင္ေက်ာင္းသူအမ်ားအျပားသည္ သူမတုိ႔၏ ပညာေရးအား ဆက္လက္သင္ယူႏုိင္စြမ္းမရွိေတာ့ေခ်။ ထုိ႔အျပင္
ပညာဆက္လက္ဆည္းပူးရန္ သုိ႔မဟုတ္ အလုပ္ရွာရန္ အားေပးအားေျမာက္မႈ မရွိျခင္းသည္လည္း သူတုိ႔၏
အနာဂတ္

အသက္ေမြးဝမ္းေက်ာင္းျပဳရန္ႏွင့္

ဆင္းရဲႏမ
ြ ္းပန္းမႈမွလႊတ္ေျမာက္ရန္

သူတုိ႔၏ အခြင့္အေရးမ်ားကုိလည္း အျပည့္အဝ ခံစားပုိင္ခင
ြ ့္မရွိေတာ့ေခ်။

ေဘးဖယ္ထားခံရသလုိ

က်ားမတန္းတူညီမွ်မႈမရွိျခင္းသည္

အမ်ိဳးသမီးမ်ား

လိင္ပုိင္းဆုိင္ရာ

အၾကမ္းဖက္ခံရျခင္း၏

အေျခခံ

အေၾကာင္းအရင္းတစ္ရပ္

ျဖစ္ပါသည္။

လိင္ပုိင္းဆုိင္ရာ

အၾကမ္းဖက္ျခင္းသည္

ျမန္မာျပည္အေရွ႕ေတာင္ပုိင္းတြင္

အခုိင္အမာ

ဆက္လက္တည္ရွိေနျပီး

ထုတ္ေဖာ္ေျပာဆုိျခင္းမရွိေသာ

ကိစၥရပ္တစ္ခု

ျဖစ္ေနပါသည္။

ဓေလ့ထံုးတမ္းအရ

ျပစ္မႈက်ဴးလြန္ခံရသူအား

အျပစ္တင္ျခင္းမ်ားေၾကာင့္

ထိခုိက္နစ္နာသူ အမ်ိဳးသမီးမ်ားသည္ ပတ္ဝန္းက်င္၏ ကဲ့ရဲ့ေဝဖန္မႈမ်ားကုိ ဆက္လက္ ရင္ဆုိင္ေနရသလုိ
ျပစ္မႈက်ဴးလြန္ခံရေသာ

အမ်ိဳးသမီးမ်ားသည္

အဟန္႔အတားအမ်ိဳးမ်ိဳးႏွင့္

တရားမွ်တမႈ

ရင္ဆုိင္ေနရပါသည္။

ရရွိရန္

ၾကိဳးပမ္းလုပ္ေဆာင္ခ်ိန္တြင္

ဤအေျခအေနျဖစ္ေပၚလာရျခင္းသည္လည္း

လႊတ္ျငိမ္းခ်မ္းသာခြင့္ေပးေနျခင္းႏွင့္ တရားစီရင္ေရး အားနည္းျခင္းမ်ားေၾကာင့္ ျဖစ္ပါသည္။ အသက္ ၁၅
နွစ္ေအာင္

အမ်ိုးသမီးမ်ားအေပၚ

ရာဇ၀တ္မႈမေျမာက္ေျကာင္း
က်ားမအေျချပဳ

အိမ္ေထာင္ရွင္အမ်ိဳးသား

ဥပေဒအရ

မ်ားက်ဴးလြန္ေသာ

ျပဌာန္းထားသည္။

အၾကမ္းဖက္မႈအတြက္

ဤသည္မွာ

ထိခုိက္နစ္နာသူကုိ

က်ားမဆိုင္ရာအမႈမ်ားကို

ျမန္မာႏုိင္ငံ၏

အဓိကထားျပီး

ဥပေဒသည္

ကာကြယ္ေပးေသာ

ဥပေဒမဟုတ္ေၾကာင္း ရွင္းလင္းစြာ သိျမင္ႏုိင္ပါသည္။ အမ်ိဳးသား ဒီမုိကေရစီအဖြဲ႔ခ်ဳပ္မွ အမ်ိဳးသမီးအေပၚ
အၾကမ္းဖက္ေသာ

ဥပေဒမူၾကမ္းကုိ

ကာကြယ္မည္ဟု

ကတိကဝတ္ျပဳထားေသာ္လည္း

ယခုအခ်ိန္ထိ

အေကာင္အထည္ေဖာ္ က်င့္သံုးေနျခင္း မရွိေသးေပ။
လက္ရွိအခ်ိန္တြင္ ျမန္မာႏုိင္ငံေတာ္အစုိးရသည္ အမ်ိဳးသမီးမ်ား ဖြံ႔ျဖိဳးတုိးတက္ေရးဆုိင္ရာ အမ်ိဳးသားအဆင့္
မဟာဗ်ဴဟာ

စီမံကိန္း

(၂၀၁၃-

အရပ္ဖက္အဖြ႔အ
ဲ စည္းမ်ားမွ

၂၀၂၂)
အဆုိပါ

(NSPAW)

အား

အစီစဥ္သည္

အေကာင္အထည္ေဖာ္ေနပါေသာ္လည္း
က်ားမ

တန္းတူညီမွ်မႈ

မရွိရျခင္း၏

အဓိကအေၾကာင္းအရင္းကုိ ရွာေဖြေဖာ္ထုတ္ျပီး ကုိင္တြယ္ေျဖရွင္းမႈမရွိေၾကာင္း ေဝဖန္ ေထာက္ျပခဲ့ပါသည္။
ယခုအခ်ိန္တြင္

အဆုိပါ

ျမန္မာႏုိင္ငံေတာ္အစုိးရသည္

အမ်ိဳးသမီးမ်ား

ဖြံ႔ျဖိဳးတုိးတက္ေရးဆုိင္ရာ

အမ်ိဳးသားအဆင့္ မဟာဗ်ဴဟာ စီမံကိန္း (၂၀၁၃- ၂၀၂၂) (NSPAW) သည္ CEDAW ၏ သေဘာတူ
စာခ်ဳပ္အပါအခ်က္အလက္ႏွင့္အညီ

ထိေရာက္မႈရွိေသာ

အေကာင္အထည္ေဖာ္ေဆာင္ရမည္
ျမန္မာႏုိင္ငံေတာ္အစုိးရအား

ျဖစ္ပါသည္။

အမ်ိဳးသမီးမ်ားအေပၚ

နည္းမ်ိဳးစံုျဖင့္

ယႏၱရားတခုအား

ထားရွိျပီး

ကရင္လူ႔အခြင့္အေရးအဖြဲ႔မွလည္း
ခြဲျခားဆက္ဆံမႈ

ပေပ်ာက္ေရးဆုိင္ရာ

ႏုိင္ငံတကာ သေဘာတူညီမႈ စာခ်ဳပ္ကုိ အရွိန္ျမွင့္ျပီး ႏုိင္ငံတကာ စံခ်ိန္စံႏႈန္းႏွင့္အညီ အေကာင္အထည္ေဖာ္
က်င့္သံုးရန္

တုိက္တြန္းအပ္ပါသည္။

ထုိ႔နည္းအတူ

ဤလုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ားအား

ျမန္မာျပည္အေရွ႕ေတာင္ပုိင္းတြင္ ကရင္အမ်ိဳးသားအစည္းအရံုးႏွင့္လည္း အတူတကြပူးေပါင္း လုပ္ေဆာင္ရန္
တျပိဳင္နက္

တုိက္တြန္းလုိက္ပါသည္။

ကရင္လူ႔အခြင့္အေရး၏

ညြန္ၾကားေရးမွဴး

ေနာ္ထူးထူးမွ

ေျပာၾကားခ်က္အရ “ဒီဥပေဒကုိ အေကာင္အထည္ေဖာ္ က်င့္သံုးဖုိ႔ ဒီထက္ပုိျပီး ၾကန္႔ၾကာေနဦးမည္ဆိုပါက

အမ်ိဳးသမီးေတြရဲ့ လူ႔အခြင့္အေရး ခ်ိဳးေဖာက္ခံရဖုိ႔ ပိျု ပီး တြန္းပုိ႔ရာေရာက္တယ္။ အစုိးရဟာ သူတုိ႔ကတိကဝတ္
ျပဳထားတဲ့အတုိင္း အမ်ိဳးသမီးေတြရဲ့တန္းတူညီမွ်မႈအတြက္ အျပည့္အဝ ထိန္းသိမ္းကာကြယ္ ေစာင့္ေရွာက္
ေပးရပါမယ္။”
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