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Overview

Inequalities in urban centers like Yangon have become even more pronounced 
in times of crisis, like the COVID-19 pandemic. The present booklet 
contextualizes the ways that the urban poor are being disproportionately 
affected and presents the coping mechanisms, strategies, and solutions that 
organized communities have been coming up with to counter the impact of 
overlapping challenges.

Covid-19 ကဲ့သို့ ကပ်ရောဂါများဖြစ်ပွားလာချနိ်တွင် ေန်ကုန်မမို့ဖပ၏ 

အချက်အချာကျရသာရနောများတွင် အကျပ်အတည်းနှင့် မညီမျှချက်များသည် 

ပိုမိုထင်ေှားလာခဲ့သည် ။ ယခု ရောင်းပါးသည် မမို့ဖပရနလူထုအရပါ် အေင်မရဖပရစရသာ 

သက်ရောက်မှုများနှင့် အထပ်ထပ်ရသာ စိန်ရခါ်မှုများကို တုံ့ဖပန်ြို့ော လူထုအြွဲ့အစည်း၏ 

ေင်ေိုင်ရဖြေှင်းသည့် စနစ်များ ၊ နည်းလမ်းများနှင့် အစီအစဉ်ကျရသာ ရဖြေှင်းနည်းတို့ကို 

ရြာ်ဖပထားသည် ။
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COLLECTIVE RESPONSES IN TIMES OF CRISIS

In times of crisis, the inequalities that 
characterize urban centers become even more 
prominent. The urban poor are an already 
disadvantaged and marginalized group that 
is often excluded from social protection 
and access to resources and services. When 
the global healthcare crisis of the Covid-19 
pandemic reached Myanmar, informal 
communities in its largest city, Yangon, faced 
a disproportionate impact. After almost a 
year of extensive lockdowns, the closure 
of factories and businesses, and numerous 
restrictions to people’s daily lives, a second 
hit followed. The political crisis that has been 
unfolding since early 2021 exacerbated the 
living conditions of millions of people across 
the country. Again, informal dwellers in 
Yangon have been faced with compounded 
challenges and risks to their wellbeing and 
safety. 

This article presents the impact of this 
double crisis on the city’s poor dwellers 
and documents the responses and coping 
mechanisms of organized communities in 
the peripheries of Yangon. Unlike scattered 
informal dwellers lacking the social 
organization and security of being a collective, 
communities that have a long tradition 
of collaboration and established self-help 
practices have been in a better position to 
absorb the shocks and, notably, carry on their 
own development against adversities. The 
purpose of this article is, first, to value and 
document important bottom-up strategies 
for community resilience in challenging times. 
Second, it offers a reflection on the conditions 
that enable these communities to mount 
enough motivation to keep pursuing their 
trajectory. In highly uncertain times, these 
learnings become more so critical and can 
hopefully inform other practices and inspire 
communities within Myanmar and beyond. 

I. Introduction
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အခက်အခဲကကုံတွေ့လာချနိ်ွေင် 

မြို့ပြတနရာြျားအားြုံတော်တနတော ြြျှွြှုေည် 

ြိုြို၍ထင်ရှားလာြါေည်။ မြို့ပြဆင်းရဲနေြ်းြါးေူြျားေည် 

အစကွည်းက အားနည်းမြီး လူြှုကာကေယ်တစာင့်တရှာက်ြှ၊ 

အရင်းအပြစ်ြျားနှင့် ဝန်တဆာင်ြှုြျားရရှိနိုင်ပခင်းြှ 

အြျားအားပေင့် ေယ်ထုွ်ခံထားရမြီး  ခေဲပခားဆက်ဆံခံရတော 

အုြ်စုပေစ်ေည်။ ကြ္ဘာလုံးဆိုင်ရာ ကျန်းြာတရးတစာင့်တရှာက်ြှု 

အကျြ်အွည်းပေစ်ွဲ့ Covid-19 ကြ်တရာဂါ ပြန်ြာနိုင်ငံကို 

တရာက်ရှိလာချနိ်ြှာတွာ့ အကကီးဆုံးမြို့ပေစ်ွဲ့ 

ရန်ကုန်မြို့က ြျကံျအိြ်တပခစုြျားွေင် အချ ိုးြြျှွွဲ့ 

ေက်တရာက်ြှုတွေနဲ့ ရင်ဆိုင်ခဲ့ရြါွယ်။ ကကိြ်ေန်ြျားစော 

ွိုးပြင့်တော အပြင်ြထေက်ရ ညွှန်ကကားချက်ြျား၊ 

စက်ရုံြျားနှင့် စီးြေားတရးလုြ်ငန်းြျား ြိွ်ထားပခင်းနှင့် 

လူွို့၏ တန့စဉ်ဘဝတနထိုင်ြှုအတြါ် ကန့်ေွ်ချက်ြျား 

ွစ်နှစ်နီးြါးကကာမြီးတနာက်ွေင် ဒုွိယတပြာက် 

ရိုက်နှက်ချက်ကနှက်ချက်က တရာက်ရှိလာြါေည်။ 

၂၀၂၁ ခုနှစ်အတစာြိုင်းကွည်းက တြါ်တြါက်လာေည့် 

နိုင်ငံတရးအကျြ်အွည်းေည် နိုင်ငံွစ်ဝှြ်းရှိ ေန်းနှင့်ချတီော 

ပြည်ေူွို့၏ လူတနြှုဘ၀ြျားကို ြိုြိုဆိုးရွားတစခဲ့ေည်။ ထြ်ြံ၍ 

ရန်ကုန်မြို့ရှိ ြျကံျတနထိုင်ေူြျားေည် ွိုးြေားလာတော  

စိန်တခါ်ြှုြျား ေူွို့၏ကျန်းြာတရး၊ လုံခခုံတရးအန္တရာယ်ြျားကို 

ရင်ဆိုင်တနကကရေည်။ 

ဤတဆာင်းြါးေည် နှစ်ထြ်ဆင့်အကျြ်အွည်းကကီး၏  မြို့ပြ

ဆင်းရဲနေြ်းြါးေူြျားအတြါ် ေက်တရာက်ြှုြျားကို တော်ပြထားမြီး 

ရန်ကုန်မြို့အစေန်အေျားရှိ စနစ်ကျတောအေေဲ့အစည်းြျား

၏ွုံ့ပြန်ြှုြျားနှင့် ကိုင်ွေယ်တပေရှင်းေည့်ယန္တရားြျားကို 

ြှွ်ွြ်းွင်ထားေည်။ လူြှုအေေဲ့အစည်းနှင့် ွစ်စုွစ်စ

ည်းွည်းပေစ်တနပခင်း၏လုံခခုံြှု ြရှိတနတော  ပြန့်ကျဲတနေည့် 

ြျကံျတနထိုင်ေူြျားနှင့်ြွူဘဲ၊ ရှည်ကကာတောြူးတြါင်းတဆာင်

ရွက်ြှုနှင့် ကိုယ်ထူကိုယ်ထအတလ့အကျင့်ြျားရှိေည့် အေေဲ့အ

စည်းြျားေည်ရိုက်ခက်ြှုြျားကိုခံနိုင်ရန် ြိုြိုတကာင်းြေန်တော

အတနအထားွေင်ရှိတနမြီး ထင်ရှားချက်အတနပေင့်င့်ကကုံတွေ့

တနရတော ဒုက္ခြျားအွေက် ေူွို့ကိုယ်ွိုင်စီြံချက်ြျားကို 

တဆာင်ရွက်နိုင်ကကြါေည်။  ဤတဆာင်းြါး၏ ရည်ရွယ်ချက်ြှာ 

ြထြဦးစော စိန်တခါ်ြှုကာလအွေင်းွေင် အေေဲ့အစည်း 

ခုခံနိုင်ရည်ရှိတစရန်အွေက် လုြ်တဆာင်ခဲ့တော 

အတရးကကီးေည့် တအာက်တပခြှစေည့်နည်းလြ်းြျားကို 

ွန်ေိုးထားမြီး ြှွ်ွြ်းွင်ရန်ပေစ်ေည်။ ဒုွိယအတနနှင့်  

ဤအေိုင်းအဝိုင်းြျားကို ၎င်းွို့၏ လြ်းတကကာင်းအား 

ဆက်လက်တလျှာက်လှြ်းရန် လုံတလာက်တော 

တစ့တဆာ်ြှုကို ပြှင့်ွင်တြးနိုင်ေည့် အတပခအတနြျားကို 

တော်ပြတြးြါေည်။ ြတေချာြတရရာတောအချနိ်ြျားွေင် 

ယခုကဲ့ေို့ေင်ယူြှုြျားေည် ြိုြိုတဝေန်ြိုင်းပခားလာနိုင်ကာ 

ပြန်ြာနိုင်ငံအွေင်းနှင့် ပြင်ြရှိ အေိုင်းအဝိုင်းြျားကိုြါ 

အပခားအတလ့အကျင့်တကာင်းြျား တြးမြီး အွုယူနိုင်ြည်ဟု 

တြျှာ်လင့်ြါေည်။

၁။ နိဒါန်း
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II. Challenges of a double crisis
၂။ နှစ်ထပ်ေင့်အကကပ်အတည်း၏ စိန်ရခါ်မှုများ
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Reduced or no income

Once the first cases of Covid-19 were identified 
in Myanmar, there was a quick response from 
authorities to mitigate the spread. Lockdowns were 
imposed in most townships, ordering factories to 
close, businesses to stop their operations except 
for essential services. Although necessary, the 
harsh ‘stay home’ measures prohibited people 
in Yangon from leaving their homes- except 
getting groceries or visiting a pharmacy or clinic. 
Considering that most people work in factories, 
in construction, are street vendors, or do other 
odd jobs, It is understandable that, for them, 
these restrictions were devastating. Without social 
security and with no option to carry out their 
regular work from home, thousands of families 
experienced a significant decline in their income, 
at times left with no income at all.

ဝင်ရငွရလျာ့နည်းလာဖခင်း (သို့) မေှိဖခင်း

ပြန်ြာနိုင်ငံွေင် ြထြဆုံး Covid-19 ပေစ်ြေားြှုကို 

တော်ထုွ်တွေ့ရှိမြီးေည်နှင့် ကူးစက်ြျ ံ့နှံ့ြှု တလျာ့ြါးတစရန် 

အာဏာြိုင်ြျားထံြှ လျင်ပြန်စော ွုံ့ပြန်ြှုြျား 

ရှိလာခဲ့ေည်။ မြို့နယ်အြျားစုွေင် Lockdown ြျား 

ချြှွ်ထားမြီး စက်ရုံြျားကို ြိွ်ရန်၊ ြရှိြပေစ်လိုအြ်တော 

ဝန်တဆာင်ြှုြျားြှလေဲ၍ အပခားလုြ်ငန်းြျားကို ရြ်ဆိုင်းရန် 

အြိန့်တြးထားေည်။ လိုအြ်တြြယ့်ပြင်းထန်တော ‘stay 

home’ တဆာင်ရွက်ြှုြျားက ရန်ကုန်မြို့ရှိ ပြည်ေူြျားအား 

ကုန်တပခာက်ြျားရယူပခင်း (ေို့) တဆးဆိုင် (ေို့) တဆးခန်းေို့ 

ေေားတရာက်ပခင်းြှအြ တနအိြ်ြှထေက်ခောပခင်းြပြုရန် 

ွားပြစ်ထားေည်။ လူအြျားစုေည် စက်ရုံအလုြ်ေြားြျား၊ 

တဆာက်လုြ်တရးလုြ်ေားြျား၊ လြ်းတဘးတေးေည်ြျား 

ေို့ြဟုွ် ကကုံရာအလုြ်လုြ်ကိုင်ကကေူြျားပေစ်တနေ

ည်ကို ကကည့်ပခင်းအားပေင့်  ဤကန့်ေွ်ချက်ြျားေည် 

ဆိုးရွားလှေည်ဟု နားလည်နိုင်ြါေည်။ လူြှုေူလုံတရးြရှိဘဲ 

ေူွို့၏ ြုံြှန်အလုြ်ြျားအား အိြ်ြှ အလုြ်လုြ်နိုင်ေည့် 

တရွးချယ်စရာြရှိတောတကကာင့် တထာင်တြါင်းြျားစောတော 

ြိေားစုြျားေည် ၀င်တငေ ေိောထင်ရှားစော 

ကျဆင်းေေားေည်ကို ကကုံတွေ့ရမြီး ွစ်ချ ို့အချနိ်ြျားွေင် 

ဝင်တငေလုံးဝြရှိတွာ့တြ ။
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Increasing expenses

At the same time, the living expenses of the 
same people started increasing. Shortly after the 
imposition of the lockdown, the prices of food 
items started rising. Basic goods, like rice, oil, 
and vegetables became more expensive, having 
a significant impact on families who need to save 
painstakingly to meet their needs. On top of that 
came the new burden of Personal Protective 
Equipment (PPE), oxygen tanks, and medical 
equipment, which presented an unforeseen cost 
for low-income people. With a huge demand 
for facial masks, sanitizers, and soap, their prices 
skyrocketed, yet the rules were strict and required 
everyone to wear a mask outside or face a fine. 
Furthermore, the fact that small and large families 
had to stay at home all day meant that they had 
increased household expenses because of the 
higher consumption of, for example, electricity, 
water, and coal. With the economy on the verge of 
collapse, the price of virtually everything—food, 
transport, energy, housing—has been increasing 
at an alarming rate.

အသုံးစေိတ်ရတွ တိုးလာဖခင်း

ွစ်ချနိ်ွည်းြှာြင် ထိုေူွို့၏ လူတနြှုအေုံးစရိွ်ြျား 

ွိုးပြင့်လာေည်။ Lockdown ချြှွ်မြီးတနာက် 

ြကကာြီွေင် စားတောက်ကုန်ြျား တေးနှုန်းြျားစွင် 

ပြင့်ွက်လာခဲ့ေည်။ ဆန်၊ ဆီနှင့် ဟင်းေီးဟင်းရွက်စေည့်  

အတပခခံကုန်စည်ြျားေည် တေးြိုကကီးလာမြီး လိုအြ်ချက်ြျားကို 

ပေည့်ဆည်းရန် ြင်ြန်းဆင်းရဲစော ကကိုးစားတခွေွာတနတော 

ြိေားစုြျားအတြါ် ေိောထင်ရှားေည့် အကျ ိုးေက်တရာ

က်ြှုြျားလည်းပေစ်တြါ်တစေည်။ ထို့အပြင် ွစ်ကိုယ်တရ 

အကာအကေယ်ြစ္စည်း (PPE)၊ တအာက်ဆီဂျင်ဗူးနှင့် 

တဆးေက်ဆိုင်ရာြစ္စည်းစေည့် ဝန်ထုြ်ဝန်ြိုးအေစ်ကလည်း 

ဝင်တငေနည်းြါးေူြျားအွေက် ြတြျှာ်လင့်ထားတောကုန်ကျ

စရိွ်ြျားကို ပေစ်တြါ်တစေည်။ စည်းကြ်းြျားွင်းကကြ်မြီး 

လူွိုင်းကို အပြင်ထေက်ရာွေင် mask ွြ်ရန် ြွြ်ြါက 

ဒဏ်တငေတဆာင်ရန် ထုွ်ပြန်ထားတော်လည်း face mask ြျား၊ 

လက်ေန့်တဆးနှင့် ဆြ်ပြာြျားြှာ ဝယ်လိုအားကကီးြားေပေင့် 

တစျးနှုန်းြျား ွဟုန်ထိုးွက်တနခဲ့ေည် ။ ထို့အပြင် 

ြိေားစုကကီးကကီးငယ်ငယ် ွစ်တန့လုံး အိြ်၌ော 

တနရြည်ဟူတော အချက်ြှာ လျှြ်စစ်၊ တရ၊ တကျာက်ြီးတေေး 

စေည်ွို့ ေုံးစေဲြှု ပြင့်ြားလာပခင်းတကကာင့် အိြ်ေုံးစရိွ်ြျား 

ွိုးလာတစေည်။  မြိုကျလုနီးြါးစီးြေားတရးနှင့် အစားအတောက်၊ 

ေေားတရးလာတရး၊ စေြ်းအင်၊ အိြ်စရိွ်ွို့၏ တစျးနှုန်းြျားေည် 

တကကာက်စရာတကာင်းစော ပြင့်ွက်တနြါေည် ။
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Emotional distress

An often underestimated burden of this double 
crisis is the emotional distress that it has caused 
on people. For one, staying at home, being 
isolated, and having to abandon one’s routine has 
been a great challenge. It needs to be taken into 
account that the uncertainty about the duration 
of the measures is very destabilizing and harmful, 
especially to low-income people who live hand to 
mouth. Unlike more privileged people who can 
work from home, have stable access to electricity, 
water, internet, and various supportive services, 
the poor have had a much heavier mental burden 
to carry. The increased pressures have often 
sharpened disputes within families and increased 
incidents of domestic violence. In addition, 
misinformation and disinformation around the 
restrictions and what measures to take have 
added to the stress and uncertainty.

စိတ်ပိုင်းေိုင်ောဒုက္ခ

နှစ်ထြ်ဆင့်အကကြ်အွည်း၏ ြကကာခဏ 

တလျှာ့ွေက်ထားတော ဝန်ထုြ်ဝန်ြိုးွစ်ခုြှာ 

၎င်းွို့ြှ လူတွေအတြါ်ပေစ်တစေည့် စိွ်ြိုင်းဆိုင်ရာ 

ဒုက္ခပေစ်ြါေည် ။ လူွစ်တယာက်အွေက်  

အိြ်ြှာတနေို့ရာ အထီးကျန်ဆန်လှမြီး လူွစ်တယာက်ရဲ့ 

ြုံြှန်လုြ်ငန်းတဆာင်ွာတွေကို စေန့်လွှွ်ရပခင်းေည် စိန်တခါ်

ြှုကကီးွစ်ခုြင်ပေစ်ြါေည်ေည်။ အထူးေပေင့် စီြံချက်ြျား၏ 

ကကာချနိ်နှင့်ြွ်ေက်မြီး ြတေချာြတရရာြှုြျားေည် 

ွစ်တန့လုြ်ြှွစ်တန့စားရတော လုြ်ေားြျားအွေ

က်ြွည်ြမငိြ်ပေစ်တစမြီး အန္တရာယ်ပေစ်တစေည်ကို 

ထည့်ေေင်းစဉ်းစားရန်လည်းလိုေည်။ အိြ်ြှအလုြ်လုြ်နိုင်မြီး 

လျှြ်စစ်ြီး၊ တရ၊ အင်ွာနက်နှင့် အပခားဝန် တဆာင်ြှုအြျ ိုး

ြျ ိုးွို့ကို အမြဲရရှိနိုင်တော အခေင့်ထူးခံေူြျားနှင့်ြွူဘဲ 

ဆင်းရဲနေြ်းြါးေူြျား၏ ထြ်းရွက်ရြည့် စိွ်ြိုင်းဆိုင်ရာ 

ဝန်ထုြ်ဝန်ြိုးွို့ေည်ကား ြိုြိုတလးလံလှြါေည်။ 

ွိုးြေားလာတော ေိအားြျားေည် ြိေားစုအွေင်း 

အပငင်းြေားြှုြျားနှင့် အိြ်ွေင်းအကကြ်းေက်ြှု ပေစ်စဉ်ြျားကို 

ြကကာခဏ ွိုးပြင့်လာတစေည်။ ထို့အပြင့် ကန့်ေြ်ချက်ြျားနှင့် 

ြည်ကဲ့ေို့ လိုက်နာရြည့် လိုက်နာြျားွေင်ွေင်  

ေွင်းြှားြျားနှင့် ြြှန်ြကန်ေွင်းြျားေည် စိွ်ေိစီးြှုနှင့် 

ြတေချာြတရရာြှုွို့ကို ွိုးလာတစေည်။
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Vulnerable health 

With an already strained healthcare system due 
to the pandemic, the poor became even more 
vulnerable and unable to access proper care. Many 
neighborhood clinics have been overwhelmed by 
functioning as test centers and treating Covid-19 
patients, failing to cater to the needs of people 
dealing with other conditions. Meanwhile, living 
in overcrowded conditions in poor settlements, 
they have had a much higher risk of exposure to 
the virus. Adding to that, their already precarious 
environments deteriorated further because of 
the collapse of several municipal services, such 
as waste management and street cleaning. As a 
result, especially during the rainy season, people 
had to stay inside their houses while right below 
them, stagnant waters filled with waste became 
breeding environments for other diseases. Not 
least, as a result of all the above, many families 
could not provide nutritious food to their members 
and have been cutting their portions and filling 
themselves up with rice—at times leading to 
devastating outcomes and the loss of life.

ထိခိုက်လွယ်ရသာကျန်းမာရေး

ကြ်တရာဂါတကကာင့် ွင်းြာတနမြီပေစ်တော ကျန်းြာ

တရးတစာင့်တရှာက်ြှုစနစ်နှင့်အွူ ဆင်းရဲေူြျားေည် 

ြို၍ြင် ထိခိုက်လေယ်လာမြီး ေင့်တလျာ်တော 

တစာင့်တရှာက်ြှုြျားကို လက်လှြ်းြြီနိုင်တွာ့ြါ။ အနီးနားရှိ 

တဆးခန်းအြျားအပြားေည် တရာဂါစြ်းေြ်စင်ွာြျားအပေစ် 

လုြ်တဆာင်ပခင်း၊ Covid-19 လူနာြျားအား ကုေတြးပခင်းွို့နှင့် 

ပြည့်နှက်တနမြီး  အပခားအတပခအတနြျားကို ရင်ဆိုင်တနရေူွို့၏ 

လိုအြ်ချက်ြျားကို ပေည့်စည်းတြးရန် ြျက်ကေက်ခဲ့ြါေည်။ 

ွစ်ချနိ်ွည်းွေင် လူဦးတရအလေန်အြင်းထူထြ်တော 

အတပခအတနွေင် တနထိုင်ရေည့ရေည့်အွေက်ဆင်းရဲ

နေြ်းြါးတော အတပခချတနထိုင်ေူြျားေည် ဗိုင်းရြ်စ်နှင့် 

ထိတွေ့နိုင်တပခ ြိုြျားေည်။ ထို့အပြင် အြှိုက်စီြံခန့်ခေဲြှုနှင့် 

လြ်းေန့်ရှင်းတရးကဲ့ေို့တော စည်ြင်ောယာတရးဆိုင်ရာ 

ဝန်တဆာင်ြှုြျားစော မြိုလဲပခင်းတကကာင့် ေူွို့၏ 

အစကွည်းက ြတကာင်းြေန်တော ြွ်ဝန်းကျင်ြျားေည် 

ြိုြိုဆိုးရွားလာခဲ့ေည်။ ရလဒ်အတနနဲ့ အထူးေပေင့်  

ြိုးရာေီွေင်ွေင် လူတွေဟာ ေူွို့ရဲ့ အိြ်ထဲွေင် 

တနတနရစဉ် ေူွို့၏ တအာက်၌ အြှိုက်တွေနဲ့ ပြည့်တနတော 

တရတေွို့ေည် ွပခားတရာဂါတွေကို တြါက်ေေားနိုင်ွဲ့ 

ြွ်ဝန်းကျင် ပေစ်လာတစြါေည်။ အနည်းဆုံးြဟုွ်တွာင်ြှ 

အထက်ြါတော်ပြချက်ြျားတကကာင့် ြိေားစုြျားစောေည် 

၎င်းွို့၏ ြိေားစုဝင်ြျားကို အာဟာရရှိတစတော အစားအစာ 

ြတကွေးနိုင်ဘဲ စားရြည့် ြြာဏအားတလျာ့ချမြီး ထြင်းပေင့်ော 

ဗိုက်ဝတအာင်စားတနရြါေည်။ ွစ်ချ ို့အချနိ်ွေင် ဆိုးရွှားတော 

ရလဒ်ြျားဆီတရာက်တစမြီး အေက်ြျားဆုံးရှုံးခဲ့ရြါေည်။
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Inadequate housing

Much like in other places of the world, the 
pandemic made evident the importance of housing 
for people’s wellbeing. People living in poor 
settlements have been confined in their houses—
usually made of precarious materials and needing 
frequent repair—for several months at a time, with 
the adults not being able to work and children not 
able to go to school. With an average size of 3x4 
meters, these houses are in many ways inadequate 
in this condition of crisis. For example, when one 
family member falls ill, there is no space to isolate 
them from the rest. With all the above challenges, 
it becomes much harder to make adaptations to 
their houses to meet the family’s needs because 
of the reduced income and accumulated stresses. 
At the household scale, the home’s infrastructure 
becomes particularly burdened from regular 
functions like using the toilet, cooking, or using up 
the water reserves much faster. The last drop on 
this already overwhelming housing situation was 
the massive eviction of families living in informal 
settlements.

မသင့်ရတာ်ရသာ အိမ်များ

ကြ္ဘာ၏အပခားတနရာြျားွေင်ကဲ့ေို့ြင် ကြ်တရာဂါေည် 

လူွို့၏တကာင်းြေန်စော တနထိုင်နိုင်တရးအွေက်အွေက် 

အိြ်ွစ်လုံး၏အတရးကကီးြှုကို ထင်ရှားတစေည်။ 

ဆင်းရဲနေြ်းြါးတော အိြ်တပခစုြျားွေင်တနထိုင်ေူြျား

ေည် ၎င်းွို့၏ အိြ်ြျားွေင် (ြတကာင်းြေန်တော 

ြစ္စည်းြျားနှင့် တဆာက်လုြ်ထားမြီး ြကကာခဏ 

ပြင်ဆင်ရန်လိုအြ်တောအိြ်ြျား) လတြါင်းြျားစောဆက်ွိုက် 

ြိွ်ြိတနကကမြီး လူကကီးြျားေည် အလုြ်ြလုြ်နိုင်ဘဲ 

ကတလးြျားေည် တကျာင်းြွက်နိုင်ကကတြ။ 

ြျြ်းြျှအားပေင့် ၃ x ၄ ြီွာရှိတော အိြ်ြျားေည် 

ဤအကျြ်အွည်းအတပခအတနွေင် 

အတကကာင်းအြျ ိုးြျ ိုးတကကာင့် ြေင့်တလျာ်ကကြါ။ ဥြြာအားပေင့် 

ြိေားစုဝင်ွစ်ဦးေျားနာတောအခါ ေျားနာတနတနေူအား 

ွပခားေူြျားထံြှ  ေီးပခားခေဲထားရန် တနရာြရှိတြ။ 

အထက်တော်ပြြါ စိန်တခါ်ြှုြျားအားလုံးနှင့်အွူ 

ဝင်တငေနည်းြါးြှုနှင့် စုခြုံလာတောေိအားြျားတကကာင့် 

ြိေားစု၏လိုအြ်ချက်ြျားနှင့် ကိုက်ညီတစရန် 

၎င်းွို့၏အိြ်ြျားအား ပြုပြင်တပြာင်းလဲရန် ြိုြိုခက်ခဲလာေည်။ 

အိြ်တထာင်စုအဆင့်ွေင် အိြ်ောအေုံးပြုပခင်း၊ ချက်ပြုွ်ပခင်း 

ေို့ြဟုွ် ေိုတလှာင်ထားတောတရကိုြိုြိုပြန်ဆန်စောအ

ေုံးပြုပခင်းကဲ့ေို့တော ြုံြှန်လုြ်ငန်းတဆာင်ွာြျားေည်  

အိြ်အတပခအတနအား အထူးထိခိုက်လာတစြါေည်။ 

အလေန်အြင်းခက်ခဲတနတော အိြ်ရာအတပခအတန၏ တနာက်ဆုံး 

ရိုက်ချက်ြှာ ြျကံျအိြ်တပခစုြျားွေင်တနထိုင်လျက်ရှိတော 

ြိေားစုြျားအား နှင်ထုွ်ပခင်းပေစ်ြါေည်။ 

9



COLLECTIVE RESPONSES IN TIMES OF CRISIS

III. From an emergency response...
၃။ အရေးရပါ်တုံ့ဖပန်မှုမှ...
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Emergency relief 

With an unprecedented crisis, the immediate 
response of authorities and many organizations 
was to start distributing aid. Although the 
government-sponsored relief packages were 
modest—including assistance in cash of about 30 
USD and a few instances of distributing food items—
they were much appreciated. However, they did 
not reach every household, and, as usual, the ones 
that continued to be invisible in this emergency 
response were the poorest living in informal 
settlements or in hostels that accommodate 
primarily migrant workers. Part of the problem 
is that these communities are undocumented, 
and there is no accurate information about their 
population, characteristics, and needs. Also, given 
their continuously dire situation and frequent 
moves from one neighborhood to the next, the 
social organization of these communities is rather 
weak and people are less likely to connect to 
and receive support—either from within their 
community or from outsiders.

အရေးရပါ် အရထာက်အပံ့

ြကကုံေူးတေးတော အကျြ်အွည်းွစ်ခုနှင့်အွူ 

အာဏာြိုင်ြျားနှင့် အေေဲ့အစည်းအြျားအပြား၏ 

ချက်ချင်းွုံ့ပြန်ြှုေည် အကူအညီြျား 

စွင်ပေန့်တဝရန်ပေစ်ေည်။ အစိုးရက ကြကထပြုတော 

ကယ်ဆယ်တရးအစီအစဉ်ြျားေည် တဒါ်လာ 30 

ခန့်ရှိတော အကူအညီနှင့် အစားအတောက်ြျား 

တဝငှတြးေည့် ောဓကအချ ို့ အြါအဝင် 

ြြာဏအနည်းငယ်ောပေစ်တော်လည်း ၎င်းွို့အား 

ြျားစောွန်ေိုးထားခဲ့ကကေည်။ ေို့တော်လည်း 

ယင်းအကူအညီြျား အိြ်တထာင်စုွိုင်းေို့ ြတရာက်နိုင်ခဲ့ဘဲ 

ြုံြှန်အွိုင်း အတထာက်အြံ့ြျား၏ ြပြင်ကေယ်ရာြှာ 

ဆက်လက်ရှိတနေူြျားေည် တရွ့တပြာင်းလုြ်ေား

ြျားအားတနထိုင်ခေင့်တြးေည့် ြျကံျအိြ်တပခစုြျားနှင့် 

အတဆာင်ြျားရှိ အဆင်းရဲဆုံးေူြျားပေစ်ကကေည်။ 

ပြဿနာ၏ွစ်စိွ်ွစ်ြိုင်းြှာ အဆိုြါတနထိုင်ေူြျားေည် 

အတထာက်အထားြှွ်ွြ်းြရှိပခင်း၊ ွိကျတော 

လူဦးတရေွင်းအချက်အလက်ြရှိပခင်း၊ 

လက္ခဏာရြ်ြျား၊ လိုအြ်ချက်ြျားနှင့်ြွ်ေက်တော 

ွိကျတောအချက်အလက်ြျား ြရှိြါ။ ထို့အပြင် ၎င်းွို့၏ 

အဆက်ြပြွ်ဆိုးရွားတော အတပခအတနြျားနှင့် ရြ်ကေက်ွစ်ခုြှ 

တနာက်ွစ်ခုေို့ ြကကာခဏ တရွ့လျားလာပခင်းတကကာင့် 

အဆိုြါအေိုင်းအဝိုင်းြျား၏ လူြှုတရးအေေဲ့အစည်းေည် 

အားနည်းမြီး ေူွို့၏ ြွ်ဝန်းကျင်ထဲ ေို့ြဟုွ် 

ပြင်ြအေေဲ့အစည်းြျားနှင့် ဆက်စြ်ြိရန်နှင့် အကူအညီရရှိရန် 

ခက်ခဲြါေည်။ 
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Short-sighted approaches 

Yet, even if this support reached them, it would 
not have been enough for long. The amount of 
30 USD could help a small family get by for a 
month utmost, and the donated vegetables would 
be enough for a few meals. Yet the pandemic 
restrictions were prolonged, month after month. 
Every expectation that the conditions would return 
to ‘normal’ was overturned for almost a year. Then, 
the political crisis started unfolding in early 2021, 
sharpening all the problems and challenges that 
emerged during the pandemic. The combined 
effect of the two crises aggravated the instability 
in people’s livelihoods; led to the deterioration 
of infrastructure; and brought the collapse of 
healthcare services, education, and social welfare 
systems. The challenging and uncertain times 
made clear that there is a need for more sustainable 
responses and not one-off support initiatives. 
The way organized communities started coming 
up with self-help solutions, capitalizing on their 
strong networks and minimal external support 
can inform and inspire others to adopt helpful and 
practical measures for their communities’ survival 
and development.

ရေတို ရဖြေှင်းချက်များ 

ေို့တော် ဤတထာက်ြံ့ြှုေည် ၎င်းွို့ထံ တရာက်ေေားလျှင်ြင် 

အချနိ်အကကာကကီး လုံတလာက်ြည် ြဟုွ်တြ။ တဒါ်လာ 30 

ြြာဏေည် ြိေားစုငယ်ွစ်စုကို အြျားဆုံး ွစ်လွာ 

ကူညီနိုင်မြီး လှူဒါန်းထားတော ဟင်းေီးဟင်းရွက်ြျားေည် 

ဟင်းစား အနည်းငယ်ငယ်ယ်အွေက်ော 

လုံတလာက်ြည်ပေစ်ေည်။ ေို့တော်လည်း ကူးစက်တရာဂါ 

ကန့်ေွ်ချက်ြျားေည် ွစ်လမြီးွစ်လ ကကာပြင့်ခဲ့ေည်။ 

ဆက်လက်ပေစ်တြါ်တနတောအတပခအတနြျား 

‘ြုံြှန်’ ေို့ ပြန်ေေားြည့် တြျှာ်လင့်ချက်ွိုင်းေည် 

ွစ်နှစ်နီးြါး ြျက်ေုန်းခဲ့ေည်။ ထို့တနာက် 

နိုင်ငံတရးအကျြ်အွည်းေည် ၂၀၂၁ ခုနှစ်အတစာြိုင်းွေင် 

စွင်တြါ်တြါက်လာခဲ့မြီး ကြ္ဘာ့ကြ်တဘး 

ကာလအွေင်း တြါ်တြါက်လာတော ပြဿနာြျားနှင့် 

စိန်တခါ်ြှုြျားအားလုံးထက်ကို ခွေန်ထေက်လာခဲ့ေည်။ 

အကျြ်အွည်းနှစ်ခု၏ စုတြါင်းအကျ ိုးေက်တရာက်ြှုေည် 

လူွို့၏အေက်တြေးဝြ်းတကကာင်း ြွည်မငိြ်ြှုကို 

ကကာရှည်တစေည်။ အတပခခံအတဆာက်အဦးြျား 

ယိုယေင်းြျက်စီးတစခဲ့ေည်။ ကျန်းြာတရးတစာင့်တရှာက်ြှု 

ဝန်တဆာင်ြှုြျား၊ ြညာတရးနှင့် လူြှုေူလုံတရးစနစ်ြျား 

မြိုြျက်ေေားတစေည်။ စိန်တခါ်ြှုြျားနှင့် 

ြတေချာြတရရာတောအချနိ်ြျားက ွစ်ကကိြ်ွည်း 

ြံြိုးကူညီြှုြျားြဟုွ်ဘဲ ြိုြိုတရရှည်ွည်ွံ့နိုင်တော 

ွုံ့ပြန်ြှုြျား လိုအြ်တကကာင်းကိုကို ရှင်းလင်းတစေည်။ စန

စ်ွကျေေဲ့စည်းထားတောရြ်ရွာြျားြှ စွင်လာတော 

ကိုယ်ထူကိုယ်ထတပေရှင်းနည်းြျား ၊ ၎င်းွို့၏ 

ခိုင်ြာတောကေန်ရက်ြျားအတြါ် အရင်းပြုပခင်း 

ပြင်ြြံ့ြိုးြှုအနည်းငယ်ကိုော အေုံးချပခင်းေည် 

အပခားေူြျားကိုလည်း ၎င်းွို့အေိုင်းအဝိုင်း၏ 

ရှင်ေန်ြှုနှင့် ေေံ့မေိုးွိုးွက်ြှုအွေက် အကူအညီတြးတော 

လက်တွေ့ကျေည့် နည်းလြ်းြျားအား ြျှတဝတြးမြီး 

အွုယူလာတစနိုင်ြါေည်။ 
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IV. ...To community-led development
၄။ …ေပ်ေွာြွံ့မြိုးတိုးတက်ရေးသို့
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Sharing is caring

Organized communities have a lengthy 
background in working collaboratively, and there 
is a deep understanding of the benefits of tackling 
their issues with unity and solidarity for each other. 
This culture of collectivity manifests in various 
ways in people’s responses to the double crisis. 
“We share what we have” has been their motto, 
especially during the past couple of years. This can 
imply resources, time, or knowledge. For example, 
people carved out areas to develop community 
gardens out of the little space available to them 
in some housing projects. Those interested got 
together to decide what to plant and where 
to plant it. They identified people with more 
experience in farming to share their knowledge 
with others. They accepted donations in seeds 
and received collectively small grants to support 
their endeavor. For some, the community garden 
may have been too far to visit daily, so instead, 
they opted for growing vegetables in front of 
their houses. Once they started harvesting the 
first greens from their gardens, people have been 
exchanging what they have in surplus with what 
they are missing. 

မျှရဝဖခင်းသည် ဂရုစိုက်မှုဖြစ်သည်

စနစ်ကျေေဲ့စည်းထားတော ရြ်ရွာအွေင်းွေင် 

ြူးတြါင်းလုြ်တဆာင်ခဲ့ေည့် ရှည်လျားတော 

တနာက်ခံေြိုင်းတကကာင်းရှိမြီး ၎င်းွို့၏ ပြဿနာြျားကို 

အချင်းချင်း စည်းလုံးညီညေွ်ြှုပေင့် ကိုင်ွေယ်တပေရှင်းပခင်းအကျ ိုး

တကျးဇူးြျားကို နက်နဲစော နားလည်ေတဘာတြါက်ထားကကေည်။ 

ထိုအကျြ်အွည်းကကီးနှစ်ခုကို လူွို့ွုံ့ပြန်ရာွေင် 

နည်းလြ်းအြျ ိုးြျ ိုးပေင့် စုစည်းပခင်းယဉ်တကျးြှုကို 

တွေ့ရှိနိုင်ြါေည်။ အထူးေပေင့် လေန်ခဲ့ေည့် 

နှစ်အနည်းငယ်အွေင်းွေင် “ကွေန်ုြ်ွို့ ရှိွာကိုြျှတဝေုံးြယ်” 

ဟူေည်ြှာ လက်ကိုင်စကားြင်ပေစ်ေည်ပေစ်ေည်။ ၎င်းေည် 

တရ၊ အစားအစာ၊ အရင်းအပြစ်ြျား၊ အချနိ် ေို့ြဟုွ် 

အေိြညာြျားပေစ်နိုင်ြါေည်။ ဥြြာအားပေင့် အချ ို့တော 

အိြ်ရာစီြံကိန်းြျားွေင် ရနိုင်တော တနရာအနည်းငယ်ြှ 

အြျားြိုင်စိုက်ခင်းြျား ပြုလုြ်ရန် တနရာြျားကို လူြျားက 

ြုံတော်ခဲ့ကကေည်။ စိွ်ြါဝင်စားေူတွေဟာ ြည်ေည့်တနရာွေင် 

ြည်ေည့်အြင်စိုက်ရြလဲဆိုွာ စုစည်းဆုံးပေွ်ကကြါွယ်။ 

လယ်ယာလုြ်ငန်းြှာ အတွေ့အကကုံြိုရှိွဲ့ေူတွေကလည်း ေူွို့ရဲ့ 

အေိြညာတွေကို ွပခားေူတွေဆီေို့ တဝြျှထုွ်တော်ခဲ့ြါွယ်။ 

၎င်းွို့၏ ကကိုးြြ်းအားထုွ်ြှုကို ြံ့ြိုးရန် ြျ ိုးတစ့ြျား၊ စုတြါင်း 

အလှူတငေအနည်းငယ်ကို လက်ခံခဲ့ြါေည်။   အချ ို့ေူြျားအွေက် 

စုတြါင်းစိုက်ခင်းေည် တန့စဉ် ေေားတရာက်လည်ြွ်ရန်် 

အနည်းငယ်အလှြ်းတဝးတနတေးေည်။ ထို့တကကာင့် 

၎င်းွို့အိြ်တရှ့၌ော ဟင်းေီးဟင်းရွက်စိုက်ရန်ကို တရွးချယ်ခဲ့ကကေည်။ 

ေူွို့ရဲ့ ဥယျာဉ်ထဲက ြထြဆုံး အေီးအနှံစိြ်းြျားကို 

စွင်ရိွ်ေိြ်းမြီးွာနဲ့ ေူွို့ြှာြိုလျှတံနွဲ့ အရာတွေကို 

ေူွို့ြှာရှိြတနွဲ့ အရာတွေနဲ့ ေလှယ်တနကကမြီပေစ်ြါွယ်။
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Community-led protection 

One of the first initiatives that emerged from 
people’s ideas was to set up hand-washing 
stations in their settlements. They installed 
these at the entrance of each housing project 
and made sure that everyone coming into 
the settlement or going out would wash their 
hands thoroughly. Moreover, while the prices 
for PPE reached unprecedented levels, many of 
the communities’ tailors started sewing masks 
that they distributed or sold at a very low price 
to their fellow community members. That way, 
people could lower their expenses for single-use 
face masks and drastically reduce the amount of 
waste inside their communities. Following the 
same logic, some families expressed interest in 
making their own soap and hand sanitizers. WfW 
arranged training for them, and the families took 
on the production and packaging of sanitizers that 
were distributed in the different housing projects. 
Community leaders also made sure to pass on 
accurate information, encourage each other to 
get fresh air, eat well, and rest if they get sick. All 
these measures promoted a more responsible 
and careful behavior from all residents, based 
on the principle of protecting each other against 
the pandemic and using their available resources, 
skills, and talents.

လူထုဦးရောင်ရသာ အကာအကွယ်

လူတွေရဲ့ စိွ်ကူးြှ ြထြဦးဆုံးတြါ်တြါက်ခဲ့တော 

အစြျ ိုးြှု ွစ်ခုြှာ အိြ်ရာအွေင်းွေင် လက်တဆးရန် 

စင်ြျားထားရှိပခင်းပေစ်ြါေည်။ ေူွို့ေည် 

ယင်းလက်တဆးစင်ြျားကို အိြ်ရာဝင်တြါက်ြျားွေင် 

ထားထားမြီး အိြ်ရာထဲဝင်ထေက်တောေူွိုင်းလက်

ကို တေချာစောတဆးရန်အွေက် ကကြ်ြှွ်ခဲ့ကကေည်။  

ွစ်ကိုယ်ရည်ေုံး အကာအကေယ်ြစ္စည်း တစျးနှုန်းြျားေည် 

ြကကုံစေူးတော အဆင့်ေို့ တရာက်ရှိတနေည့် အချနိ်ွေင်စက်ချု

ြ်ွွ် တောေူြျားေည် ၎င်းွို့၏အေိုင်းအဝိုင်းအေေဲ့ဝင်ြျား

အား အလေန်ေက်ောတောတစျးနှုန်းပေင့် ပေန့်တဝပခင်း ေို့ြဟုွ် 

တရာင်းချေည့် နှာတခါင်းစည်းြျားကို ကိုယ်ွိုင်ချုြ်ပခင်းစ

ွင်ခဲ့ေည်။  ထိုကဲ့ေို့အွိုင်း အချ ို့တောြိေားစုြျားေည် 

၎င်းွို့၏ကိုယ်ြိုင်ဆြ်ပြာနှင့် လက်ေန့်တဆးရည်ြျားပြုလုြ်ရန် 

စိွ်ဝင်စားတကကာင်း တော်ပြခဲ့ကကေည်။ ြျ ိုတြ့အိြ် ေည် 

၎င်းွို့အွေက် ေင်ွန်းြျား စီစဉ်တြးခဲ့မြီး ြိေားစုြျားေည် 

အိြ်ရာစီြံကိန်းြျားွေင် ပေန့်တဝတော ေန့်စင်တဆးြျား 

ထုွ်လုြ်ပခင်းနှင့် ထုြ်ြိုးပခင်းွို့ကို လုြ်တဆာင်ခဲ့ကကေည်။ 

အိြ်ရာတခါင်းတဆာင်ြျားကလည်း ွိကျတော 

ေွင်းအချက်အလက်ြျားကို ြျှတဝမြီး တနြတကာင်းပေစ်ြါက 

တလတကာင်းတလေန့်  ရှုရန်၊ အစားတကာင်းတကာင်းစားရန်နှင့် 

အနားယူရန် အားတြးခဲ့ကကေည်။ ။ ဤစီြံချက်ြျားအားလုံးေည် 

ကြ်တဘးြှ အချင်းချင်းကာကေယ်ရန်နှင့် ၎င်းွို့၏ရရှိနိုင်တော

အရင်းအပြစ်ြျား၊ ကွေြ်းကျင်ြှုြျားနှင့် အရည်အချင်းြျားကို 

အေုံးပြုပခင်းဆိုင်ရာ ေတဘာွရားြျားအတြါ်အတပခခံ၍ 

တနထိုင်ေူအားလုံးက ြိုြိုွာဝန်ေိရှိတော ဂရုစိုက်ေည့် 

အြူအကျင့်ကို အားတြးခဲ့ေည်။
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Collective finance

An essential condition that puts the organized 
communities in an advantaged position is their 
organization into savings groups. This practice 
has been the first step of every community to 
start addressing their problems by revolving their 
savings as loans and creating special tools like 
social security funds. The present crises re-affirmed 
the importance of collective savings as a stabilizing 
factor against challenging circumstances. Even 
though overlapping issues have strained people’s 
capacity to keep up with their regular savings, the 
members negotiated to make the terms more 
flexible and adjusted the repayment rates, so that 
most people could manage. Their perseverance 
allows them continued access to low-interest 
loans from their savings groups, as well as loans 
from the citywide savings network. Established 
communities, for example, have more abundant 
resources and can help other groups with smaller 
collective funds. From these small amounts that 
are pooled together, people can address pressing 
needs, like buying medicine and investing in their 
business.

စုရပါင်းဘဏ္ဍာရေး

ေေဲ့စည်းထားတောအေိုင်းအဝိုင်းြျားကို 

အားောချက်ွစ်ခုပေစ်ေည်ြှာ ၎င်းွို့၏အေေဲ့အစည်းအား 

တငေစုတငေတချးအေေဲ့ြျားပေင့် ေေဲ့စည်းထားပခင်း ပေစ်ေည်။ 

ဤအတလ့အကျင့်ေည် ရြ်ရွာွိုင်းအွေက် ၎င်းွို့၏စိန်တခါ်ြှုြျားကို 

စုတငေြျားအား တချးတငေအပေစ် လည်ြွ်တစပခင်းနှင့် 

ရန်ြုံတငေစေည့် အထူးကိရိယာ ြျားပေင့် စွင်တပေရှင်းရန် 

ြထြဆုံးတပခလှြ်းပေစ်တစေည်။ လက်ရှိ အကျြ်အွည်းြျားေည် 

အလေန်စိန်တခါ်ြှုရှိတော အတပခအတနြျားအား ွည်မငိြ်တစနိုင်

တောအချက်ွစ်ခုအပေစ် စုတြါင်းတငေစုပခင်း၏ အတရးကကီးြှုကို 

ပြန်လည်ထင်ဟြ်တစခဲ့ေည်။ ကကိြ်ေန်ထြ်တနတောစိန်တခါ်ြှုြျား

စောေည် လူွို့၏ ြုံြှန်တငေစုတဆာင်းပခင်းကို ခက်ခဲတစတော်လည်း 

အေေဲ့ဝင်ြျားေည် လူအြျားအွေက် အဆင်တပြတစရန် 

တငေစုတငေတချးစည်းြျဉ်းြျားအား ြိုြို ေင့်တွာ်တစရန်နှင့် 

တြးဆြ်ေည့်နှုန်းအား ပြင်ဆင်တြးရန် ညှိနှိုင်းနိုင်ခဲ့ေည်။ 

၎င်းွို့၏ ဇေဲလုံ့လတကကာင့်  တငေစုတငေတချးအေေဲ့ြျားထံြှ 

အွိုးနည်းနည်းပေင့် တချးတငေြျားကို ဆက်လက်ရရှိနိုင်ေည့်အပြင် 

ကေန်ယက်တငေစုတငေတချးအေေဲ့၏ တချးတငေြျားြှလည်း 

အကျ ိုးအပြွ်ြျား ဆက်လက်ရရှိတနတစေည်။ ဥြြာအားပေင့် 

ခိုင်ြာတနတောအေေဲ့ြျားေည် အရင်းအပြစ်ြျားြိုြိုြျားပြားမြီး 

တေးငယ်တောစုတြါင်းရန်ြုံတငေရှိေည့်အေည့်အပခားအေေဲ့ြျားကို 

ကူညီတြးလာနိုင်ေည်။ ထိုြြာဏအနည်းငယ်ြျား တြါင်းစုထားပခင်းြှ 

လူွို့ေည် တဆးဝါးလက်လှြ်းြီြှု၊ လုြ်ငန်းွစ်ခုွေင် ပြှုြ်နှုံရန် 

စေည့် အတရးကကီးတောလိုအြ်ချက်ြျားကို ပေည့်ဆည်းတြးနိုင်ြါေည်။
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COLLECTIVE RESPONSES IN TIMES OF CRISIS

Creating a community-based 
economy

An important advantage of this collective 
organization is the better capacity to restore and 
support people’s livelihoods by working together. 
Rather than being on their own and trying to 
compete against each other to make a living 
under dire circumstances, people tried to see the 
opportunity and potential in having an extensive 
network. The first idea that started forming in 
people’s minds was to profit from the vegetables 
they produce in their gardens—collective or 
individual ones. Since the habit of farming 
really took off a few months into the pandemic, 
people have been growing all sorts of vegetables, 
including gourd, spinach, watercress, roselle, okra, 
eggplant, and mushrooms. After reserving what 
they needed for their household, they started 
selling the surplus of their production, thus 
contributing to their earnings. As a result, their 
neighbors and friends become their clients, and, 
in the end, housing project members have much 

better access to affordable, nutritious food while 
supporting each other’s livelihoods at the same 
time.

Another action that some communities decided to 
pursue was the creation of cooperative markets. 
The simple idea consists in having a space that 
several project members can use to sell goods—
from household items to food items—that they 
purchase in bulk from a wholesale market and 
can resell at fair prices to their neighbors from 
within their settlements. By purchasing the items 
collectively, they can get better deals. They also 
secure the availability of various products inside 
their communities, which is very valuable in the 
current uncertain times. Along similar lines, 
another idea of the community was establishing a 
second-hand market, where people would collect 
items they no longer need or can no longer use 
and sell them at a low price. Although this initiative 
is still in the planning and hasn’t materialized yet, 
it can inspire other individuals and communities 
that strive to generate income. 
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ေပ်ေွာလူထုအရဖခဖပုစီးပွားရေးကို 
ြန်တီးဖခင်း

စုတြါင်းအေေဲ့အစည်း၏ အတရးကကီးတော အားောချက်ွစ်ခုြှာ 

အွူွကေ ြူးတြါင်းလုြ်တဆာင်ပခင်းပေင့် လူွို့၏ 

အေက်တြေးဝြ်းတကကာင်းကို ပြန်လည်ထူတထာင်ရန်၊ 

တထာက်ြံ့ရန် အလားအလာတကာင်းပခင်းပေစ်ေည်။ဆိုးရွား

တောအတပခအတနြျားတအာက်ွေင် အေက်တြေးဝြ်းတကျာ

င်းပြုေို့ယှဉ်မြိုင်ရန် ကကိုးစားပခင်းထက် ကျယ်ပြန့်တောကေ

န်ရက်ွစ်ခုရှိပခင်းနှင့်ေက်ဆိုင်တော အခေင့်အလြ်းနှင့် 

အလားအလာြျားကို ပြင်တွေ့ရန် ကကိုးစားခဲ့ကကေည်။ 

လူတွေရဲ့ စိွ်ထဲြှာ တြါ်လာွဲ့ ြထြဆုံး အတွေးက 

ေူွို့ရဲ့ ဥယျာဉ်ထဲြှာ စိုက်ြျ ိုးွဲ့ ဟင်းေီးဟင်းရွက်တွေကို 

စုတြါင်း၍တော်လည်း တကာင်း ွစ်ဦးချင်းတော်လည်းတကာင်း 

အပြွ်ရရှိရန်ပေစ်ြါေည် စိုက်ြျ ိုးပခင်းအတလ့အထေည် 

ကြ်တရာဂါဆိုးပေစ်မြီး လအနည်းငယ်ကကာြှ 

စွင်ဝင်တရာက်လာတောတကကာင့် လူြျားေည် ဘူးေီး၊ 

ဟင်းနုနယ်ရွက်၊ အုန်းြင်၊ နှင်းဆီ၊ ရုံးြွီေီး၊ ခရြ်းေီးနှင့် 

ြှိုအြါအဝင် ဟင်းေီးဟင်းရွက်ြျ ိုးစုံကို စိုက်ြျ ိုးလာကကေည်။ 

ေူွို့အိြ်တထာင်စုအွေက် လိုအြ်ွာတွေကို 

စုတဆာင်းမြီးွဲ့အခါ ြိုလျှတံနတောထုွ်ကုန်တွေကို 

စွင်တရာင်းချမြီး ေူွို့ရဲ့ ၀င်တငေတွေကို ွိုးြေားတစွယ်။ 

ထို့တကကာင့် ၎င်းွို့၏အိြ်နီးချင်းြျားနှင့် ြိွ်တဆေြျားေည် 

၎င်းွို့၏တောက်ေည်ြျားပေစ်လာကကမြီး ၊ တနာက်ဆုံးွေင် 

အိြ်ရာစီြံကိန်းအေေဲ့ဝင်ြျားေည်အာဟာရပြည့်ဝတော 

အစားအစာြျားကို ြိုြိုရရှိနိုင်ကာ ွစ်ဦးနှင့်ွစ်ဦး၏ 

အေက်တြေးဝြ်းတကျာင်းြျားကို ွစ်မြိုင်နက်ွည်း 

ြံ့ြိုးတြးနိုင်ြည်ပေစ်ေည် ။

အချ ို့တော အေေဲ့အစည်းြျားြှ လုြ်တဆာင်ရန် 

ဆုံးပေွ်ခဲ့ကကေည့် တနာက်ထြ်လုြ်တဆာင်ြှုွစ်ခုြှာ 

ေြဝါယြတေးကေက်ြျား ေန်ွီးပခင်းြင်ပေစ်ေည်။ 

ထိုရိုးရှင်းတောစိွ်ကူးွေင် အေေဲ့ဝင်အြျားအပြားက 

အိြ်ေုံးြစ္စည်းြျားြှ စားတောက်ကုန်ြျားအထိ လက်ကားတေးြှ 

အစုလိုက်ဝယ်ယူကကမြီး ၎င်းွို့၏အိြ်ရာတန အိြ်နီးချင်းြျားထံ 

ေင့်ွင့်ြျှွတောတစျးနှုန်းပေင့် ပြန်လည်တရာင်းချနိုင်ေည့်တနရာ

ေန်ွီးပခင်းွို့ြါဝင်ေည်။ ြစ္စည်းြျားကို စုတြါင်းဝယ်ယူပခင်းပေင့် 

ြိုြိုတကာင်းြေန်တော တစျးနှုန်းြျား ရရှိနိုင်ေည်။ 

၎င်းွို့ေည် လက်ရှိြတေချာြတရရာတောအချနိ်ြျားွေင် 

အလေန်ွန်ေိုးရှိတော ၎င်းွို့၏အေိုင်းအဝိုင်းအွေင်း အြျ ိုး

ြျ ိုးတောထုွ်ကုန်ြျားရရှိနိုင်ြှုကိုလည်း အာြခံနိုင်ြါေည်။ 

အလားွူ လုြ်တဆာင်ချက်ြျားအွိုင်း အပခားတော 

စိွ်ကူးွစ်ခုြှာ လူြျား ြလိုအြ်တွာ့ေည့် ြစ္စည်းြျား 

စုတဆာင်းပခင်း ေို့ြဟုွ် အေုံးပြု၍ြရေည့်ြစ္စည်းြျားကို 

တစျးေက်ေက်ောောပေင့် တရာင်းချေည့် 

ွစ်ြွ်ရစ် တစျးကေက်ကို ထူတထာင်ပခင်း ပေစ်ေည်။ 

ဤြဏာြတပခလှြ်းေည် အစီအစဥ်ွေင်ရှိတနဆဲပေစ်မြီး 

အတကာင်အထည်ြတြါ်တေးတော်လည်း၊ ၎င်းေည် ဝင်တငေရရှိရန် 

ကကိုးြြ်းတနတော ေူြျားနှင့် အေေဲ့အစည်း အေိုင်းအဝိုင်းြျားကို 

စိွ်ဝင်စားတစနိုင်ြါေည်။
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Togetherness and emotional 
wellbeing

Although often underestimated in its role in 
people’s resilience against shocks, another 
important factor has been the emotional and 
spiritual support that people can have inside 
their communities. Already the feeling of being 
in a group—fighting against a threat or obstacle 
together—gives people an increased sense of 
security. When hardships persist despite all their 
efforts, they are aware that there is a certain 
safety net to fall back into. Besides the perceived 
security, there is also the emotional benefit of 
decompressing and having a safe space to talk 
about their difficulties. As ‘simple’ as this seems, 
it is not granted in communities that don’t have 
social cohesion and where people barely know 
their neighbors. The moments of coming together, 
having their meetings and deliberations, sharing 
their troubles, and giving and getting support from 
each other have been crucial for people’s mental 
and emotional wellbeing. Collective activities 
become opportunities to unwind, be creative, and 
remind each other that staying together is one of 
the keys to their resilience.

စည်းလုံးညီညွတ်မှုနှင့် စိတ်ပိုင်းေိုင်ော 
သုခချမ်းသာ

ွုန်လှုြ်ြှုဒဏ်ကို ခံနိုင်ရည်ရှိတောလူြျားက 

၎င်းအချက်ြျားကို ြကကာခဏ တလျှာ့ွေက်ထားတော်လည်း၊ 

အြှန်ွစ်ကယ်အတရးကကီးေည်ြှာ ၎င်းအေိုင်းအဝိုင်းအွေက်  

စိွ်ြိုင်းဆိုင်ရာ အတထာက်အြံ့ပေစ်ေည်။ မခိြ်းတပခာက်ြှု 

ေို့ြဟုွ် အွားအဆီးြျားကို အွူွကေ ွိုက်ထုွ်ပခင်း 

(ေို့) ွစ်အုြ်စုထဲရှိတနေည့်ခံစားချက်က လူြျားကို 

လုံခခုံြှုြိုရှိလာတစေည်။ ကကိုးစားအားထုွ်ြှုြျားကကားြှ 

အခက်အခဲြျား ဆက်လက်ွည်ရှိတနတော်လည်း 

လုံခခုံတောအေိုက်အဝန်းွစ်ခု ရှိတနတကကာင်း ၎င်းွို့ 

ေိရှိနားလည်လာကကေည်။ လုံခခုံစိွ်ချရြှုအပြင် 

အခက်အခဲြျားအတကကာင်း တပြာရန်ဆိုရန် လုံခခုံတောတနရာရှိ

ပခင်းွို့တကကာင့် စိွ်ခံစားြှုဆိုင်ရာ အကျ ိုးတကျးဇူးြျားလည်း 

ရရှိတစြါေည်။ ထို့ေို့ ‘ရိုးရှင်း’ တနတော်လည်း၊ 

လူြှုတရးေဟဇာွြရှိတော အေိုင်းအဝိုင်းြျားနှင့် အိ

ြ်နီးနားချင်းြျားနှင့်ြရင်းနှီးတော လူြျားက ွေင် 

ြရရှိနိုင်ကကြါ။ အွူွကေလာတရာက်ပခင်း၊ တွေ့ဆုံပခင်းနှင့် 

တဆေးတနေးဆင်ပခင်ေုံးေြ်ပခင်း၊ ၎င်းွို့၏အခက်အခဲြျားကို 

ြျှတဝပခင်း၊ ွစ်ဦးနှင့်ွစ်ဦး ြံ့ြိုးကူညီြှုရယူပခင်းွို့ေည် 

လူွို့၏ စိွ်ြိုင်းဆိုင်ရာ ောယာတရးွို့အွေက် 

အတရးကကီးြါေည်။ စုတြါင်းလုြ်တဆာင်ြှုြျားေည် 

စိွ်အြန်းတပေရန်၊ ွီထေင်ေန်ွီးနိုင်တစရန်နှင့် 

ွစ်ဦးနှင့်ွစ်ဦးအား အွူွကေရှိပခင်းဆိုေည်ြှာ 

ခံနိုင်ရည်ရှိရန် တော့ချက်ွစ်ခုပေစ်တကကာင်း 

အချင်းချင်းေွိတြးရန်န်  အခေင့်အလြ်းြျားပေစ်လာေည်။ 
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“We only have each other”

Even though it is a bitter realization, the past two 
years have underlined that there is limited hope for 
external actors to bring positive change for poor 
communities. Whether it is the overwhelmingness 
of authorities with numerous issues or a political 
choice of de-prioritizing the poor, the communities 
have increased awareness about the need to step 
up and take things into their hands as much as 
possible. Importantly, this does not mean giving 
governments a free pass to ignore communities 
and exclude them from programs, relief packages, 
and support. In fact, as the communities develop 
their own solutions, they directly or indirectly 
advance their advocacy strategies. However, they 
also have an understanding that not all moments 
are instances of opportunity to push for change 
from the top. Accepting that external support 
may not come, may be insufficient, or may arrive 
too late has compelled communities to come up 
with their own systems, at the very least until the 
momentum of political opportunity re-emerges. 
In the meantime, people are busy refining their 
collective procedures, expanding the scope of 
their development, and paving the way for lasting, 
positive change in their city.

“ငါတို့မှာ ငါတို့ပဲေှိတယ”်

ခါးေီးလှတော ေတဘာတြါက်ြှုပေစ်တော်လည်း ဆင်းရတဲောအေို

င်းအဝိုင်းြျားအွေက် အပြုေတဘာတဆာင်တောတပြာင်းလဲြှုြျားကို 

တဆာင်ကကဉ်းရာွေင် ပြင်ြြှေူြျားအွေက် အကန့်အေွ်ရှိတကကာင်း 

လေန်ခဲ့တောနှစ်နှစ်က အတလးတြးတော်ပြခဲ့ေည်။ ြျားပြားလှတော 

ပြဿနာြျားနှင့် အာဏာြိုင်ြျားဝန်ြိတနြှုတကကာင့်ပေစ်တစ (ေို့) 

နိုင်ငံတရးရှုတထာင့်ြှ ဆင်းရေဲူြျားကို ဦးစားြတြးပခင်းတကကာင့်ပေစ်တစ  

လူထုေည် တရှ့ွိုးမြီး ကိုယ်ွိုင်လုြ်တဆာင်ရန် လိုအြ်တကကာင်း 

ြိုြိုေိရှိလာကကေည်။ အတရးကကီးေည်ြှာ  ဤအချက်ေည် 

အစိုးရအား လူြှုအေိုင်းအဝိုင်းြျားကို လျစ်လျူရှုမြီး 

၎င်းွို့အား ေေံ့မေိုးတရးြရိုဂရြ်ြျား၊ အတထာက်အြံ့နှင့် 

ြံ့ြိုးြှုြျားြှ ေယ်ထုွ်ရန် ခေင့်ပြုလိုက်ပခင်း ြဟုွ်တြ။ အြှန်ြှာ 

ရြ်ရွာလူထုေည် ကိုယ်ြိုင်တပေရှင်းတရးနည်းလြ်းြျားကို 

တော်တဆာင်လာေည်နှင့်အြျှ ၎င်းွို့၏ စည်းရုံးတရးဗျူဟာြျားကို 

ွိုက်ရိုက် (ေို့) ေေယ်ဝိုက်တောနည်းပေင့် ွိုးွက်တစေည်။ ေို့တော် 

အခိုက်အွန့်အားလုံးေည် အတရးြါတောတပြာင်းလဲြှုြျားကို 

ွေန်းအားတြးရန် အခေင့်အလြ်းြျား ြဟုွ်တကကာင်းကိုလည်း 

နားလည်ထားကကေည်။ ပြင်ြအတထာက်အြံ့ြျား ြတရာက်နိုင်၊ 

ြလုံတလာက်နိုင်၊ (ေို့) တနာက်ကျြှတရာက်လာနိုင်ေည်ကို 

လက်ခံပခင်းေည် လူ့အေေဲ့အစည်းြျားကို နိုင်ငံတရးအခေင့်အလြ်းြျား 

အရှိန်အဟုန်ြတြါ်ြချင်း ၎င်းွို့၏ကိုယ်ြိုင် အစီအစဉ်ြျားနှင့် 

စနစ်ြျားကို အတကာင်အထည်တော်ရန် ွေန်းအားတြးခဲ့ေည်။ 

ွစ်ချနိ်ွည်းွေင် လူြျားေည် စုတြါင်းလုြ်ထုံးလုြ်နည်းြျားကို 

ပြန်လည်ပြင်ဆင်ပခင်း၊ ေေံ့မေိုးွိုးွက်ြှု နယ်ြယ်ကို 

ချဲ့ထေင်ပခင်းနှင့် တနထိုင်ရာမြို့အွေက် တရရှည်ွည်ွံ့တော 

အပြုေတဘာတဆာင်တော အတပြာင်းအလဲအွေက် လြ်းခင်းရန် 

အလုြ်ြျားလျှက်ရှိတနြါေည်။
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Overall, these community-led and community-
based strategies reveal continuous and 
consolidated efforts to secure people’s access to 
resources, participation, and their recognition as 
equal counterparts in social interaction. Pursuing 
urban equality becomes ever more pressing 
under times of crisis and conflict. A possible 
silver lining to all the challenges people have 
been experiencing is that the communities can 
clearly demonstrate their perseverance, resilience, 
and resourcefulness. By contrast, the dual crisis 
has shown the inadequacy and limitations of 
other, top-down responses to the needs of the 
urban poor. Those living in slum settlements 
have faced increasing evictions; hostel dwellers 
in Yangon’s peripheral townships had often 
remained invisible when aid programs rolled out, 

V. Conclusion

and even people living in social housing have 
experienced accumulated challenges despite their 
relative security. All this points to the necessity of 
understanding housing as “more than shelter”; as 
a gateway to recognition, stability, and wellbeing. 
It also shows the potential of communities that 
are characterized by collective organization, 
unity, participatory processes, and solidarity. 
They have much better prospects to resist the 
crises or bounce back more easily than scattered 
communities with weak social ties. Their coping 
mechanisms must be shared with other actors, 
communities, and organizations to inform more 
holistic responses to the current urban challenges 
and pave the way for more equitable city-making 
practices.
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ခခုံငုံ၍ဆိုရတော်  ဤရြ်ရွာဦးတဆာင်ြှုနှင့် 

ရြ်ရွာအတပခပြုဗျူဟာြျားေည် လူြျား၏အရင်းအပြစ်ြျား 

ရြိုင်ခေင့်၊ ြါဝင်ြှုနှင့် လူြှုဆက်ဆံတရးွေင် ွန်းွူညီြျှတော 

ွေဲဘက်ြျား အပေစ် အေိအြှွ်ပြုြှုကိုရရှိရန် 

စဉ်ဆက်ြပြွ် ကကိုးြြ်းြှုြျားကိုွစ်စုွစ်စည်း

ွည်း တော်ပြလျှက်ရှိေည်။ မြို့ပြွန်းွူညီြျှြှုကို 

လုြ်တဆာင်ပခင်းေည် အကျြ်အွည်းနှင့် ြဋိြက္ခြျားကကားွေင် 

ြိုြိုေိအားတြးခံရလာေည်။ လူြျားတွေ့ကကုံတနရတော 

စိန်တခါ်ြှုြျားအားလုံးအွေက် ပေစ်နိုင်တချရှိတော တကာင်းကေက် 

ွစ်ခုေည် ရြ်ရွာလူထုြျားြှ ၎င်းွို့၏ ဇေဲလုံ့လ၊ 

ခံနိုင်ရည်ရှိြှုနှင့် စေြ်းတဆာင်နိုင်ြှုွို့ကို ရှင်းရှင်းလင်းလင်းပြ 

ေနိုင်ပခင်းြင်ပေစ်ေည်။  ဆန့်ကျင်ဘက်အားပေင့် 

နှစ်ထြ်ဆင့် အကျြ်အွည်း ေည် မြို့ပြရှိဆင်းရဲေားြျား၏ 

လိုအြ်ချက်ြျားကို စီစဉ်တြးပခင်းေည် ြလုံတလာက်ြှုနှင့် 

ကန့်ေွ်ချက်ြျားရှိတနေည်ကို ပြေေေားြါေည်။ 

ဆင်းရဲေားရြ်ကေက်ြျားွေင် အတပခချတနထိုင်ေူြျားေည် 

နှင်ထုွ်ခံရပခင်း ွိုးပြင့်လာြှုနှင့် ရင်ဆိုင်တနရေည်။ 

အကူအညီတြးတရး အစီအစဉ်ြျား စွင်တောအခါွေင် 

ရန်ကုန်၏ အစေန်အေျားမြို့နယ်ြျားရှိအတဆာင်

ြျားွေင် တနထိုင်ေူြျားေည် ြကကာခဏဆိုေလို 

၅။ နိဂုံး

ြျက်ကေယ်ပြုပခင်းခံရမြီး ောြန်အိြ်ရာြျားွေင် 

တနထိုင်ေူြျားြင် လုံခခုံေည်ဟုဆိုနိုင်တော်လည်း 

စိန်တခါ်ြှုြျားစောကို ကကုံတွေ့တနရေည်။ ဤအရာအားလုံးေည် 

အြိုးအကာွစ်ခုထက်ြိုတော အိြ်ရာ၏ အေိအြှွ်ပြုြှု၊ 

ွည်မငိြ်ြှုနှင့် ကျန်းြာတရးအွေက် ွံခါးတြါက်အပေစ် 

အတရးြါြှုကို နားလည်ရန်လိုအြ်တကကာင်း တထာက်ပြေည်။ 

စုတြါင်းအေေဲ့အစည်း၊ စည်းလုံးညီညေွ်ြှု၊ ြူးတြါင်းြါဝင်ြှု 

လုြ်ငန်းစဉ်ြျားနှင့် စည်းလုံးညီညေွ်ြှုစေည့်  

ေေင်ပြင်လက္ခဏာရှိတော ရြ်ရွာြျား၏ 

အလားအလာတကာင်းြျားကိုလည်း ပြေေည်။ ၎

င်းွို့ေည် လူြှုတရး အဆက်အေေယ်အားနည်းတော 

ပြန့်ကျဲတနေည့် အိြ်တထာင်စုြျားနှင့် ယှဉ်လျှင်ယှဉ်လျှင် 

အကျြ်အွည်းြျားကို ွေန်းလှန်ရန် ေို့ြဟုွ် ြိုြိုလေယ်ကူစော 

ပြန်လည်တခါင်းတြာ့လာရန် ြိုြို၍ အလားအလာတကာင်းြါေည။ 

လက်ရှိမြို့ပြစိန်တခါ်ြှုြျားအွေက် ြိုြိုြျှွတောွုံ့ပြန်ြှုြျားကို 

အတကကာင်းကကားရန်နှင့် ြိုြိုြျှွတောမြို့ပြတော်တဆာင်တရး

အတလ့အကျင့်ြျားလုြ်တဆာင်နိုင်ရန်  အိြ်ရာတနလူထု၏ 

တပေရှင်းြုံယန္တရားြျားကို အပခားတော ြါဝင်ြွ်ေက်ေူြျား၊ 

အေိုင်းအဝိုင်းြျား၊ အေေဲ့အစည်းြျားနှင့် ြျှတဝရြည်ပေစ်ေည်။
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