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Women Advocacy Coalition - Myanmar

၂၀၂၂ ခု�ှစ်၊ �ုိင်ငံတကာဒီမုိကေရစီေနအ့ထိမ်းအမှတ် သ၀ဏ်လ�ာ

 
           ဒီမုိကေရစီစံ�ှ�နး်များကုိ ေထာက်ခံကျင့်သုံးရန�ှ်င့် သက်ဆုိင်ရာအစုိးရများမှ ဒီမုိကေရစီစနစ်ကုိ

တနဖုိ်းထားတတ်ေစရန ်ရညရွ်ယ်ကာ ကုလသမဂ�အေထွေထွညလီာခံမှ ၂၀၀၇ ခု�ှစ် စက်တင်ဘာလ (၁၅)

ရက်ေနမှ့စတင်၍ �ုိင်ငံတကာဒီမုိကေရစီေနအ့ားကျင်းပရန ် ဆုံးြဖတ်ခ့ဲ�က�ပီး ြမနမ်ာ�ုိင်ငံတွင်လညး်

�ုိင်ငံတကာဒီမုိကေရစီေနအ့ား ၂၀၁၁ ခု�ှစ်မှ စတင်ကျင်းပခ့ဲပါသည။်

  ယခု ၂၀၂၂ ခု�ှစ်တွင် “ဒီမုိကေရစီခုိင်မာဖိ�  သတင်းမီဒီယာလွတ်လပ်ခွင့်ကုိ ကာကွယ်စိ�” ဟူေသာ

ေဆာင်ပုဒ်ြဖင့် ြပညေ်ထာင်စုလ�တ်ေတာကုိ်ယ်စားြပ�ေကာမ်တီမှ �ုိင်ငံတကာဒီမုိကေရစီေန ့ အထိမ်းအမှတ်

အား လက်�ိှရင်ဆုိင်ေနရေသာ�ုိင်ငံေရးအခက်အခဲ�ှင့် စစ်ေကာင်စီ၏ ဒီမုိကေရစီ အသွင်ကူးေြပာင်းမ�စနစ်

အား စနစ်တကျဖျက်ဆီးေနသည့�်ကားမှ ကျင်းပြခင်းသည ် ဒီမုိကေရစီ စံတနဖုိ်းများအား အထူး

အေလးထားြခင်းကုိေဖာြ်ပြခင်းြဖစ်သညဟု်���ြမင်ပါသည။်

            ြပညသ်�အုပ်ချ�ပ်မ�စနစ်ဟုအဓိပ�ါယ်ေဖာေ်ဆာင်�ုိင်ေသာ ဒီမုိကေရစီသည ်ပနး်တုိင်ြဖစ်သက့ဲသိ�

လမ်းစဥ်လညး်ြဖစ်သည့အ်တွက် ဒီမုိကေရစီစံတနဖုိ်းများြဖစ်သည့ ်လူသားတုိင်းတနး်တူညမီ� အခွင့်အေရး

ရ�ိှခံစားခွင့်�ိှေရး၊ တနး်တူညမီ� ဆက်ဆံခွင့်ရ�ိှေရးတိ�မှာ လွနစွ်ာအေရးပါပါသည။်

           ြပညေ်ထာင်စုလ�တ်ေတာကုိ်ယ်စားြပ�ေကာမ်တီ၏ ၂၀၂၂ ခု�ှစ် �ုိင်ငံတကာဒီမုိကေရစီေန ့ ထုတ်ြပန်

ချက်တွင်ပါ၀င်ေသာ “ြမနမ်ာ�ုိင်ငံတွင် ဒီမုိကေရစီြပနလ်ညရ်�ိှေရး�ှင့် စစ်အာဏာ�ှင်စနစ် အ�ပီးတုိင်

ချ�ပ်�ငိမ်းေရးအတွက် အစွမ်းကုနဆ်က်လက်�ကိ�းပမ်းသွားမည”် ဟူေသာ ကတိက၀တ်အား

အသိအမှတ်ြပ�လျက် တုိင်းရင်းသားြပညသူ်လူထုတစ်ရပ်လုံးမှ ၀ိုင်း၀နး် ပုံေဖာလ်ျက်�ိှေသာ စစ်

အာဏာ�ှင်စနစ်ြပ�တ်ကျေရး၊ အ�ကမ်းဖက်မ�စနစ်မှနသ်မ�ချ�ပ်�ငိမ်းေရး၊ လ�အခွင့်အေရး�ှင့် တနး်တူ

ညမီ�ေရးကုိအေလးေပးသည့ ် ဖက်ဒရယ်ဒီမုိကေရစီြပညေ်ထာင်စု တညေ်ဆာက်ေရးတွင် မိမိတိ�

အမျ�ိးသမီးများမဟာမိတ်အဖ�ဲ-ြမနမ်ာမှလညး် တစ်တပ်တစ်အား ပါ၀င်�ကိ�းပမ်းသွားပါမညဟု် ကတိြပ�

လျက် ဤသ၀ဏ်လ�ာကုိ ေပးပိ�အပ်ပါသည။်

ေတာလှ်နေ်ရးသစ�ာြဖင့်
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MESSAGE FOR THE INTERNATIONAL DAY OF DEMOCRACY 2022

The United Nations General Assembly declared September 15, 2007 to be celebrated as the

International Day of Democracy. The member states recognize this day to celebrate the values

of democratic norms and standards, and the practice of the democratic system in their

countries. Myanmar began celebrating International Day of Democracy in 2011. 

With this year’s theme being, “Protecting Press Freedom For Democracy”, the Committee

Representing Pyidaungsu Hluttaw (CRPH) commemorates International Day of Democracy

amidst the current political upheaval and the systematic destruction by the military of

Myanmar’s democratic transition process. This effort is a testament to the upholding of

democratic values despite the country facing an existential threat. 

Democracy as a form of government, is government by and for the people, in which a

democratic governance system is not only the end goal, but also where the democratic

processes are equally important. The systems and processes guarantee equal rights treatment

and opportunities for all people and are the key cornerstones of democracy. 

Acknowledging the promise made in the CRPH’s communique for the 2022 International Day of

Democracy, which vows to work tirelessly to restore democracy and end the military

dictatorship in Myanmar, we, the Women Advocacy Coalition (WAC-M), pledge to meaningfully

participate and contribute to the abolishment of the military dictatorship and all forms of

violence, in concert with ethnic nationalities, in building a federal democratic union that values

human rights and equality. 

In Revolutionary Spirit,

Women Advocacy Coalition- Myanmar
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