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UN Women aligns with the statements made by the UN Secretary-General in strongly condemning 
the violent crackdown and the use of lethal force against peaceful protestors over the past month in 
Myanmar and expresses its deep concern over the targeted and disproportionate violence against 
women being recorded in this situation. This repressive response has already taken the lives of six 
women and resulted in the arrest of close to 600 women, including young women, LGBTIQ+ and civil 
society activists. In addition, those in detention are also reportedly experiencing sexual harassment 
and violence.  
 
Women have long played a celebrated and vital role in the history of Myanmar. They continue to do 
so and must not be attacked and punished for the peaceful expression of their views.  Myanmar is a 
signatory to the Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against 
Women,  which states, inter alia,  that “the full and complete development of a country, the welfare 
of the world and the cause of peace require the maximum participation of women on equal terms 
with men in all fields” and guarantees “the exercise and enjoyment of human rights and 
fundamental freedoms on a basis of equality with men”. The CEDAW committee has further clearly 
established that violence against women is a form of discrimination prohibited under the 
Convention. 
 
We call upon Myanmar’s military and police to ensure that the right to peaceful assembly is fully 
respected and that demonstrators, including women, are not subjected to reprisals.  We further call 
on the military and police to respect the human rights of women who have been arrested and are 
currently being detained and reiterate the calls for the immediate release of all detainees. 
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 UN Under Secretary General နငှ ့်ကလုသမဂ္ဂအမ   ျိုးသမ ျိုးမ  ျိုးအဖ  ွဲ့၏ အမှှူဆ  င့်ညွှန့်ကက ျိုးဆ ျိုးမှှူျိုး 

Phumzile Mlambo-Ngcuka,  ၏ မမန့်မ န ငု့်ငံနငှ ့်ပတ့်သက့်၍ ထတု့်မပန့်ခ က့် 

 

ကုလသမဂ္ဂ အမ   ျိုးသမ ျိုးမ  ျိုးအဖ  ွဲ့သည့် ကုသမဂ္ဂအဆထ ဆထ အတ င့်ျိုးဆ ျိုးမှှူျိုးခ  ပ့်၏ သဆ  ထ ျိုးထုတ့်မပန့်ခ က့် 

အတ ငု့်ျိုး  ပ့်တည့်ပပ ျိုး လ န့်ခ  ဆသ လမှစ၍ မဖစ့်ပ  ျိုးလ က့် ှ ဆသ  ပင မ့်ျိုးခ မ့်ျိုးစ    နဒဆဖ ့်ထုတ့်ဆနသူမ  ျိုးက  ု

ဆသဆစန ုင့်ဆသ  အင့်အ ျိုးသုံျိုးမခင့်ျိုးနငှ ့် အကကမ့်ျိုးဖက့်ပဖ  ခ  မခင့်ျိုးမ  ျိုးအဆပေါ် မပင့်ျိုးထန့်စ   ရံ ွဲ့ခ ပပ ျိုး၊ ဤအဆမခအဆန 

တ င့် အမ   ျိုးသမ ျိုးမ  ျိုးက ဥု ျိုးတည့်ပပ ျိုး လုပ့်ဆ  င့်ဆနဆသ  အင့်အ ျိုးမမျှတစ   အကကမ့်ျိုးဖက့်မ မ  ျိုးအဆပေါ် မ  ျိုးစ   

စ ုျိုး  မ့်ပူပန့်မ  မဖစ့် ပါသည့်။ ဤက  သ ုို့ ဖ နှ ပ့်မ ဆကက င ့် အမ   ျိုးသမ ျိုး ဆမခ က့်ဥ ျိုး အသက့် ုံျိုးရံ ျိုးခ   ပပ ျိုး၊ 

လူငယ့်အမ   ျိုးသမ ျိုးမ  ျိုး၊ လ င့်တူလ င့်က  နှစ့်သက့်သူ အမ   ျိုးသမ ျိုးမ  ျိုး(LGBTIQ+)နှင ့် အ ပ့်ဖက့်လူမ ဆ ျိုး လ ပ့် ှ ျိုး 

တက့်ကက သူအမ   ျိုးသမ ျိုးမ  ျိုး အပါအဝင့် အမ   ျိုးသမ ျိုးဥ ျိုးဆ  ၆၀၀ န ျိုးပါျိုး ဖမ့်ျိုး  ျိုးခံခ   သည့်။ ထ ုို့အမပင့် 

ဖမ့်ျိုး  ျိုးထ န့်ျိုးသ မ့်ျိုးခံ သူမ  ျိုးတ င့်လည့်ျိုး လ င့်ပ ုင့်ျိုး  ုင့်   ဆနှှောင ့်ယကှ့်ခမံခင့်ျိုးနငှ ့် အကကမ့်ျိုးဖက့်ခ ံမခင့်ျိုးမ  ျိုး 

 ှ ဆနဆကက င့်ျိုး သတင့်ျိုးဆပျိုးပ ုို့မ မ  ျိုး  ှ ဆနပါသည့်။  

 

အမ   ျိုးသမ ျိုးမ  ျိုးသည့် မမန့်မ န ုင့်ငံ၏သမ ုင့်ျိုးတ င့် ဂ္ုဏ့်မပ ထ ုက့်ပပ ျိုး အဆ ျိုးကက ျိုးဆသ အခန့်ျိုးကဏ္ဍမှ ပါဝင့်ဆန 

သည့်မှ  ကက မမင ့်ခ  ပပ မဖစ့်သည့်။ အမ   ျိုးသမ ျိုးမ  ျိုးအဆနမဖင ့် ထ ုအဆနအထ ျိုးက ု  က့်လက့် လုပ့်ဆ  င့်ဆန ကကပပ ျိုး 

၄င့်ျိုးတ ုို့၏ သဆ  ထ ျိုး နဒမ  ျိုးက ု ပင မ့်ျိုးခ မ့်ျိုးစ  ဆဖ ့်ထုတ့်သည ့်အတ က့် အမပစ့်ဆပျိုးခံ မခင့်ျိုးနငှ ့် 

တ ုက့်ခ ကု့်ခံ မခင့်ျိုးမ  ျိုး မမဖစ့်ဆစ ပါ။ မမန့်မ န ုင့်ငံသည့် အမ   ျိုးသမ ျိုးမ  ျိုးအဆပေါ် နည့်ျိုးမ   ျိုးစံမုဖင ့် ခ  မခ ျိုး က့် ံမ  

ပဆပ  က့်ဆ ျိုး  ငု့်   န ငု့်ငံတက သဆ  တစူ ခ  ပ့် (CEDAW) အ ျိုး လက့်မှတ့်ဆ ျိုးထ ုျိုးထ ျိုးသည ့်န ငု့်င ံ

မဖစ့်ပါသည့်။ ထ ုသဆ  တ ူ စ ခ  ပ့်တ င့် “န ုင့်ငတံစ့်န ငု့်ငံ၏ ပပ ျိုးမပည ့်စံုဆသ  ဖ ံွဲ့ပဖ  ျိုးတ ုျိုးတက့်မ ၊ ကမဘ ကက ျိုး 

သ ယ ဝဆမပ မ နှင ့် ပင မ့်ျိုးခ မ့်ျိုးမ တ ုို့  ှ  န့်အတ က့် ကဏ္ဍဆပါင့်ျိုးစံတု င့် အမ   ျိုးသ ျိုးမ  ျိုးနငှ ့် တန့်ျိုးတညူ မျှဆသ  

အမ   ျိုးသမ ျိုးမ  ျိုး၏ပါဝင့်မ က  ု အမ  ျိုး ုံျိုး  ှ  န့်လ ုအပ့်သည့်” ဟူ၍ဆဖ ့်မပထ ျိုးပပ ျိုး၊ “အမ   ျိုးသမ ျိုးမ  ျိုးသည့် 

လူူ့အခ င ့်အဆ ျိုးနှင ့် အဆမခခကံ ဆသ  လ တ့်လပ့်မ တ ုို့က ု အမ   ျိုးသ ျိုးမ  ျိုးနှင ့်တန့်ျိုးတူ က င ့်သုံျိုးခံစ ျိုး န့်” အ မခံ 

ထ ျိုးသည့်။ အမ   ျိုးသမ ျိုးမ  ျိုးက ု အကကမ့်ျိုးဖက့်မခင့်ျိုးသည့် ထ ုသဆ  တူစ ခ  ပ့်ဆအ က့်တ င့် ဟနို့့်တ ျိုးထ ျိုးဆသ  

ခ  မခ ျိုး က့် ံမ  တစ့်မ   ျိုး မဖစ့်ဆကက င့်ျိုး စ ဆ ါဆက ့်မတ မှ ထပ့်မံ၍  ှင့်ျိုးလင့်ျိုးစ   ဆဖ ့်မပထ ျိုးပါသည့်။  

 

အမ   ျိုးသမ ျိုးမ  ျိုးအပါအဝင့်  နဒဆဖ ့်ထုတ့်သူမ  ျိုးအ ျိုး  န့်မပ တံုို့မပန့်မခင့်ျိုးမလုပ့်  ၊ ပင မ့်ျိုးခ မ့်ျိုးစ   စုဆဝျိုးခ င ့်က ု 

အမပည ့်အဝဆလျိုးစ ျိုးဆပျိုး န့် မမန့်မ  တပ့်မဆတ ့်နငှ ့်  တပ့်ဖ  ွဲ့က ု ကျွန့်ုပ့်တ ုို့က ဆတ င့်ျိုး  ုလ ုက့်ပါသည့်။ 

မမန့်မ  တပ့်မဆတ ့်နငှ ့်   တပ့်ဖ  ွဲ့သည့် အဖမ့်ျိုး  ျိုးခံ ပပ ျိုး လက့်တဆလ တ င့်ထ န့်ျိုးသ မ့်ျိုးခံထ ျိုး ဆသ  

အမ   ျိုးသမ ျိုးမ  ျိုး၏ လူူ့အခ င ့်အဆ ျိုးက ု ဆလျိုးစ ျိုးဆပျိုး န့် ကျွန့်ုပ့်တ ုို့က ထပ့်မံဆတ င့်ျိုး  ုလ ုက့်ပပ ျိုး၊ 

ဖမ့်ျိုး  ျိုးထ န့်ျိုးသ မ့်ျိုးထ ျိုးသူမ  ျိုး အ ျိုးလုံျိုးက  ု ခ က့်ခ င့်ျိုးလွှတ့်ဆပျိုး န့်အတ က့် ဆတ င့်ျိုး  ုမ မ  ျိုးအဆပေါ် 

လ ုက့်ဆလ  ဆပျိုး န့်လည့်ျိုး ထပ့်ဆလ င့်ျိုး ဆမပ ကက ျိုးလ ုက့်ပါသည့်။  


