Women’s Forum For Peace
အမ်ိဳးသမီးမ်ား၏ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးအတြက္ ႏွီးေႏွာဖလွယ္ပြဲ
“အမ်ဳိးသမီးမ်ား၏ စြမ္းအားျဖင့္
ျပည္ေထာင္စုၿငိမ္းခ်မ္းေရးကိုေဖာ္ေဆာင္သြားမည္”
ထုတ္ျပန္ေၾကညာခ်က္
ရက္စြဲ။ ၂၀၁၄ ခုႏွစ္ စက္တင္ဘာလ ၂၁ ရက္ေန႕
အမ်ဳိးသမီးအဖြဲ႕မ်ားကြန္ယက္(ျမန္မာ) – WON ႏွင့္ အမ်ဳိးသမီးမ်ားအဖြဲ႕ခ်ဳပ္(ျမန္မာႏိုင္ငံ) – WLB တို႔ ပူးေပါင္း၍ ဒုတိယအႀကိမ္
ေျမာက္ “အမ်ဳိးသမီးမ်ား၏ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးအတြက္ ႏွီးေႏွာဖလွယ္ပြဲ” ကို “အမ်ဳိးသမီးမ်ား၏ စြမ္းအားျဖင့္ ေရရွည္တည္တံ့ေသာ
ျပည္ေထာင္စု ၿငိမ္းခ်မ္းေရးကို ေဖာ္ေဆာင္သြားမည္” ဆိုသည့္ ေခါင္းစဥ္ျဖင့္ စက္တင္ဘာ ၁၉ ရက္ေန႔မွ ၂၀ ရက္ေန႔အထိ
ရန္ကုန္ၿမိဳ႕တြင္ က်င္းပခဲ့ရာ ျပည္တြင္းျပည္ပ ေဒသအသီးသီးမွ အမ်ဳိးသမီး ၃၅၀ ေက်ာ္ တက္ေရာက္ခဲ့ၾကပါသည္။
ႏွီးေႏွာဖလွယ္ပြဲပထမေန႔ စက္တင္ဘာ ၁၉ ရက္ေန႕တြင္ ၂၀၁၄ N-Peace ဆုရရွိသူအမ်ဳိးသမီးႏွစ္ဦးျဖစ္ေသာ ေနာ္အုန္းလွႏွင့္
မေဝေဝႏုတို႔မွ ေသြးစည္းညီညြတ္မႈစကားေျပာၾကားျခင္း၊ ၁၉၈၈ ခုႏွစ္ စက္တင္ဘာလ ၁၉ ရက္ေန႕တြင္ က်ဆုံးခဲ့ေသာ ဒီမုိကေရစီ
သူရဲေကာင္း ေက်ာင္းသူ မ၀င္းေမာ္ဦးႏွင့္ ျပည္ေထာင္စုတ၀ွမ္း ၿငိမ္းခ်မ္းေရးတုိက္ပြဲအတြက္ အသက္ေပးခဲ့ၾကေသာ အမ်ဳိးသမီးမ်ား
အား သတိရေအာင္းေမ့ျခင္းႏွင့္ ေလးစားဂုဏ္ျပဳျခင္း၊ WON ႏွင့္ WLB တိ႔ု ၂၀၁၃-၂၀၁၄ တစ္ႏွစ္တာ ပူးေပါင္းလုပ္ေဆာင္မႈႏွင့္
ေရွ႕လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားဖလွယ္ျခင္း၊ ျမန္မာႏိုင္ငံ ေဒသအသီးသီးမွ တိုင္းရင္းသူ ၈ ဦး၏ ရင္ဖြင့္သံမ်ားကို ၾကားနာျခင္း၊ အမ်ဳိးသမီးမ်ား၏
ၿငိမ္းခ်မ္းေရး

အျမင္သေဘာထားမ်ားကို

ေဖာ္ျပေသာ

မွတ္တမ္းတင္

ဗြီဒီယိျုပသျခင္းတို႔

ျပဳလုပ္ခဲ့ပါသည္။

ဒုတိယေန႔

စက္တင္ဘာလ ၂၀ ရက္ေန႔တြင္ ဖိလစ္ပိုင္ႏိုင္ငံၿငိမ္းခ်မ္းေရးျဖစ္စဥ္ႏွင့္ အမ်ဳိးသမီးမ်ား အခန္းက႑ အားေဝမွ်ျခင္း၊ အမ်ဳိးသမီးႏွင့္
ၿငိမ္းခ်မ္းေရး၊ လံုျခံဳေရး၊ ဖြြံ႕ၿဖိဳးေရး၊ ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈႏွင့္ တရားဥပေဒ စိုးမိုးေရး၊ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးႏွင့္ တိုင္းရင္းသူ အမ်ဳိးသမီးမ်ား၏
အခန္းက႑၊ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး စကားဝိုင္းတြင္ အမ်ဳိးသမီးမ်ား၏ အဓိပၸါယ္ျပည့္ဝေသာ ပါ၀င္မႈရရွိေရး စသည္တို႔ကို ေဆြးေႏြးဖလွယ္
ခဲ့ၾကပါသည္။
ဤႏွီးေႏွာဖလွယ္ပြဲႀကီးမွ လက္ရွိျမန္မာႏိုင္ငံ၏ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးေဖာ္ေဆာင္မႈ ျဖစ္စဥ္တြင္ စြမ္းစြမ္းတမံႀကိဳးပမ္းေနေသာ အမ်ဳိးသမီး
ေခါင္းေဆာင္မ်ားျဖစ္သည့္ ပဒုိေနာ္စီဖိုးရာစိန္ႏွင့္ ေစာျမရာဇာလင္းတို႔အား ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ဂုဏ္ထူးေဆာင္ဆုေပးအပ္ျခင္း၊ နစ္နာေသာ
ျပည္သူမ်ားအတြက္ ရပ္တည္ေပးခဲ့ျခင္းေၾကာင့္ ေထာင္သြင္းအက်ဥ္းခ်ခံခဲ့ရသည့္ ေနာ္အုန္းလွ၊ ေဒၚျမင့္ျမင့္ေအး၊ ေဒၚခင္မိမိခို္င္ႏွင့္
ေဒၚေဘာက္ဂ်ာ တို႔အား ဂုဏ္ျပဳျခင္းအစီအစဥ္မ်ား ျပဳလုပ္ခဲ့ပါသည္။
၂၀၁၃ စက္တင္ဘာတြင္ က်င္းပခဲ့ေသာ ပထမအႀကိမ္ ႏွီးေႏွာဖလွယ္ပြဲမွ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးေဖာ္ေဆာင္မႈျဖစ္စဥ္တြင္
ပါ၀င္ပါတ္သက္ေနသည့္

အစိုးရ၊

လက္နက္ကိုင္အဖြဲ႕အစည္းမ်ား၊

ႏိုင္ငံတကာ

အဖြဲ႕အစည္းႏွင့္

အလွဴရွင္မ်ားအားလံုးမွ

အမ်ဳိးသမီး၊ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးႏွင့္ လုံၿခံဳေရးဆုိင္ရာ ကုလသမဂၢလံုၿခံဳေရးေကာင္စီဆံုးျဖတ္ခ်က္ (၁၃၂၅) ကို အေကာင္အထည္ေဖာ္
ေပးရန္ တာ၀န္ရိွေၾကာင္း ေၾကညာစာတမ္း ထုတ္ျပန္ခဲ့ပါသည္။ ထို႕အျပင္ ေရရွည္တည္တံ့ေသာ ၿငိမ္းခ်မ္းမႈရရိွေရးအတြက္
အမ်ဳိးသမီးမ်ား၏ အဓိပၸါယ္ျပည့္၀ေသာ ပါ၀င္မႈသည္ မရိွမျဖစ္ လိုအပ္ေၾကာင္းကို ပါ၀င္ပါတ္သက္ေနသည့္ အဖြဲ႕အစည္းမ်ားအား
စဥ္ဆက္မျပတ္ အသိေပးႏိႈးေဆာ္မႈမ်ား ျပဳလုပ္ခဲ့ပါသည္။
သို႕ရာတြင္ အမ်ိဳးသမီးမ်ား၏ ပါ၀င္မႈကို အသိအမွတ္ျပဳမႈ လြန္စြာအားနည္းေနေသးသည္သာမက လက္ရိွ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး
ေဆြးေႏြးပဲြမ်ားသည္ သိသာထင္ရွားေသာ တိုးတက္မႈမရိွဘဲ တိုင္းရင္းသားေဒသမ်ားတြင္ စစ္ပြဲမ်ားဆက္လက္ျဖစ္ပြားျခင္း၊
တေက်ာ့ျပန္ျဖစ္ပြားလာျခင္းမ်ားကို စိုးရိမ္ဖြယ္ရာေတြ႕ၾကံဳေနရပါသည္။ ထိုနည္းတူ အခ်ဳိ႕ေဒသမ်ားတြင္ အမ်ဳိးသမီးမ်ားအေပၚ

အၾကမ္းဖက္မႈကို အေျခခံ၍ ႏိုင္ငံေရး၊ လူမ်ဳိးေရး၊ ဘာသာေရးပဋိပကၡမ်ား ျဖစ္ေစရန္ လုပ္ၾကံဖန္တီးမႈမ်ားမွာလည္း ျမန္မာျပည္၌
စစ္မွန္ေသာ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးရရိွေရးကို ႀကီးစြာၿခိမ္းေျခာက္ေနသည္ဟု သံုးသပ္သည္။
ထို႕အျပင္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးျဖစ္စဥ္အပါအ၀င္ ျမန္မာႏိုင္ငံအသြင္ကူးေျပာင္းေရးကာလ လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားသည္ ပြင့္လင္းျမင္သာမႈ အား
နည္းေနျခင္း၊ ဗဟုိထိန္းခ်ဳပ္မႈကိုသာ ဆက္လက္က်င့္သံုးေနျခင္း၊ အဓမၼေျမယာသိမ္းဆည္းမႈမ်ား ႏိုင္ငံအႏွံ႕ဆိုးရြားစြာ ျဖစ္ေပၚ
ေနျခင္း ႏွင့္ ဖိႏွိပ္ေသာဥပေဒမ်ားသံုး၍ မတရားဖမ္းဆီးခ်ဳပ္ေႏွာင္မႈမ်ား ပိုမိုလုပ္ေဆာင္လာျခင္းတို႕အျပင္ တရားဥပေဒစိုးမုိးမႈမရွိ
ေသာေၾကာင့္ အမ်ဳိးသမီးမ်ားအေပၚ လိင္ပိုင္းဆိုင္ရာ အၾကမ္းဖက္မႈမ်ားႏွင့္ ရက္ရက္စက္စက္တိုက္ခိုက္မႈမ်ား ပိုမိုမ်ားျပားလာ
ျခင္းေၾကာင့္ အမ်ဳိးသမီးမ်ား၏ဘ၀မွာ လံုၿခံဳမႈကင္းမဲ့ေနရသည္။
ဤအေျခအေနမ်ားအေပၚမူတည္၍ မိမိတို႕"အမ်ိဳးသမီးမ်ား၏ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးအတြက္ ႏွီးေႏွာဖလွယ္ပြဲ" မွ ေအာက္ပါအခ်က္မ်ားကို
ေတာင္းဆိုလိုက္သည္။
(၁) ၿငိမ္းခ်မ္းေရးေဖာ္ေဆာင္မႈႏွင့္ ႏိုင္ငံတည္ေဆာက္ေရးလုပ္ငန္းမ်ား၏ ဆံုးျဖတ္ခ်က္ခ်မွတ္သည့္အဆင့္တိုင္းတြင္ အမ်ဳိးသမီး
မ်ား၏ အဓိပၸါယ္ျပည့္၀ေသာ ပါ၀င္မႈအခန္းက႑ကို အစိုးရႏွင့္ ပါ၀င္ပတ္သက္သူမ်ားမွ အသိအမွတ္ျပဳရန္
(၂) ကုလသမဂၢလံုၿခံဳေရးေကာင္စီဆံုးျဖတ္ခ်က္အမွတ္ (၁၃၂၅) ကို တစ္ႏိုင္ငံလံုးအတိုင္းအတာအရ လက္ေတြ႕အေကာင္အ
ထည္ေဖာ္ရန္ႏွင့္ ယင္းသို႕ အေကာင္အထည္ေဖာ္ရာတြင္ ပဋိပကၡအက်ဳိးဆက္ကို ခံစားေနရေသာ အမ်ဳိးသမီးမ်ားႏွင့္
လြတ္လပ္ ေသာအမ်ဳိးသမီးအဖြဲ႕အစည္းမ်ား၏ ပါ၀င္မႈျဖင့္ အေကာင္အထည္ေဖာ္ရန္
(၃) အမ်ဳိးသမီးမ်ားအတြက္ ကာကြယ္ေပးသည့္ ဥပေဒမ်ား ျပဌါန္းျခင္းအပါအ၀င္ အမ်ဳိးသမီးမ်ားအား နည္းမ်ဳိးစံုျဖင့္ ခြဲျခား
ဆက္ဆံမႈမ်ား ပေပ်ာက္ေရးစာခ်ဳပ္ (CEDAW) အားအေကာင္အထည္ေဖာ္ႏိုင္ေရးအတြက္ အဟန္႕အတားျဖစ္ေနေသာ
၂၀၀၈ဖြဲ႕စည္းပံုကို ျပင္ဆင္ေပးရန္
(၄) လတ္တေလာ ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈမ်ားေၾကာင့္ ျဖစ္ေပၚလာရေသာ အဓမၼေျမယာသိမ္းဆည္းမႈမ်ားသည္ အမ်ဳိးသမီးမ်ားႏွင့္ ေဒသ
ခံျပည္သူလူထုမ်ားအေပၚ တိုက္ရိုက္ဆိုးက်ဳိးမ်ား ျဖစ္ေပၚေနျခင္းကို အေလးအနက္ ခ်က္ျခင္းတာ၀န္ယူ ေျဖရွင္းေပးရန္
ထို႕အျပင္ ဤႏွီးေႏွာဖလွယ္ပြဲသို႕ တက္ေရာက္လာေသာ အမ်ဳိးသမီးကိုယ္စားလွယ္မ်ားမွ မံုရြာအက်ဥ္းေထာင္တြင္ မတရား
ထိန္းသိမ္းခံေနရေသာ လူ႕အခြင့္အေရး ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္သူ ရတနာပံုတကၠသိုလ္ ျမန္မာစာအထူးျပဳ ဒုတိယႏွစ္ေက်ာင္းသူ
မျဖဴႏွင္းေထြးအား

ခၽြင္းခ်က္မရွိ

ခ်က္ခ်င္းလႊတ္ေပးရန္

ေတာင္းဆိုသြားမည္။
ဆက္သြယ္ရန္
၁) ယိင္းဟန္ဖ - ၀၉ ၂၅၁၁၅၉၈၃၃
၂) မီးမီး - ၀၉ ၄၂၀၂၁၂၀၆၂
၃) လုဆန္ - ၀၉ ၅၀၉၁၅၁၁
၄) ခင္ဥမၼာ - ၀၉၄၅၀၀၆၃၇၁၄

လက္မွတ္ေရးထုိး၍

ႏုိင္ငံေတာ္သမၼတႏွင့္

သက္ဆိုင္ရာမ်ားထံသုိ႕

