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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 ကပ်ရောဂါများဖြစ်ပွားလာချ ိန်တွင် ရန်ကုန်မြို့ပြ၏
အချက်အချာကျသောနေရာများတွင် အကျပ်အတည်းနှင့် မညီမျှချက်များသည်
ပိုမိုထင်ရှားလာခဲ့သည် ။ ယခုဆောင်းပါးသည် မြို့ပြနေလူထုအပေါ် အဆင်မပြေစေသော
သက်ရောက်မှုများနှင့် အထပ်ထပ်သော စိန်ခေါ်မှုများကို တုံ့ပြန်ဖို့ရာ လူထုအဖွဲ့အစည်း၏
ရင်ဆိုင်ဖြေရှင်းသည့် စနစ်များ ၊ နည်းလမ်းများနှင့် အစီအစဉ်ကျသော ဖြေရှင်းနည်းတို့ကို
ဖော်ပြထားသည် ။
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I. Introduction
In times of crisis, the inequalities that

This article presents the impact of this

prominent. The urban poor are an already

and documents the responses and coping

characterize urban centers become even more

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.

double crisis on the city’s poor dwellers
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.
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၁။ နိဒါန်း
အခက်အခဲကြုံတွေ့လာချ ိန်တွင်

ဤဆောင်းပါးသည် နှစ်ထပ်ဆင့်အကျပ်အတည်းကြီး၏ မြို့ပြ

မြို့ပြနေရာများအားပုံဖော်နေသော မမျှတမှုသည်

ဆင်းရဲနွမ်းပါးသူများအပေါ် သက်ရောက်မှုများကို ဖော်ပြထားပြီး

ပိုမို၍ထင်ရှားလာပါသည်။ မြို့ပြဆင်းရဲနွမ်းပါးသူများသည်

ရန်ကုန်မြို့အစွန်အဖျားရှိ စနစ်ကျသောအဖွဲ့အစည်းများ

အစကတည်းက အားနည်းပြီး လူမှုကာကွယ်စောင့်ရှောက်မှ၊

၏တုံ့ပြန်မှုများနှင့် ကိုင်တွယ်ဖြေရှင်းသည့်ယန္တရားများကို

အရင်းအမြစ်များနှင့် ဝန်ဆောင်မှုများရရှိနိုင်ခြင်းမှ

မှတ်တမ်းတင်ထားသည်။ လူမှုအဖွဲ့အစည်းနှင့် တစ်စုတစ်စ

အများအားဖြင့် ဖယ်ထုတ်ခံထားရပြီး ခွဲခြားဆက်ဆံခံရသော

ည်းတည်းဖြစ်နေခြင်း၏လုံခြုံမှု မရှိနေသော ပြန့်ကျဲနေသည့်

အုပ်စုဖြစ်သည်။ ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာ ကျန်းမာရေးစောင့်ရှောက်မှု

ပျံကျနေထိုင်သူများနှင့်မတူဘဲ၊ ရှည်ကြာသောပူးပေါင်းဆောင်

အကျပ်အတည်းဖြစ်တဲ့ Covid-19 ကပ်ရောဂါ မြန်မာနိုင်ငံကို

ရွက်မှုနှင့် ကိုယ်ထူကိုယ်ထအလေ့အကျင့်များရှိသည့် အဖွဲ့အ

ရောက်ရှိလာချ ိန်မှာတော့ အကြီးဆုံးမြို့ဖြစ်တဲ့

စည်းများသည်ရိုက်ခက်မှုများကိုခံနိုင်ရန် ပိုမိုကောင်းမွန်သော

ရန်ကုန်မြို့က ပျံကျအိမ်ခြေစုများတွင် အချ ိုးမမျှတတဲ့

အနေအထားတွင်ရှိနေပြီး ထင်ရှားချက်အနေဖြင့်င့်ကြုံတွေ့

သက်ရောက်မှုတွေနဲ့ ရင်ဆိုင်ခဲ့ရပါတယ်။ ကြိမ်ဖန်များစွာ

နေရသော ဒုက္ခများအတွက် သူတို့ကိုယ်တိုင်စီမံချက်များကို

တိုးမြင့်သော အပြင်မထွက်ရ ညွှန်ကြားချက်များ၊

ဆောင်ရွက်နိုင်ကြပါသည်။ ဤဆောင်းပါး၏ ရည်ရွယ်ချက်မှာ

စက်ရုံများနှင့် စီးပွားရေးလုပ်ငန်းများ ပိတ်ထားခြင်းနှင့်

ပထမဦးစွာ စိန်ခေါ်မှုကာလအတွင်းတွင် အဖွဲ့အစည်း

လူတို့၏ နေ့စဉ်ဘဝနေထိုင်မှုအပေါ် ကန့်သတ်ချက်များ

ခုခံနိုင်ရည်ရှိစေရန်အတွက် လုပ်ဆောင်ခဲ့သော

တစ်နှစ်နီးပါးကြာပြီးနောက်တွင် ဒုတိယမြောက်

အရေးကြီးသည့် အောက်ခြေမှစသည့်နည်းလမ်းများကို

ရိုက်နှက်ချက်ကနှက်ချက်က ရောက်ရှိလာပါသည်။

တန်ဖိုးထားပြီး မှတ်တမ်းတင်ရန်ဖြစ်သည်။ ဒုတိယအနေနှင့်

၂၀၂၁ ခုနှစ်အစောပိုင်းကတည်းက ပေါ်ပေါက်လာသည့်

ဤအသိုင်းအဝိုင်းများကို ၎င်းတို့၏ လမ်းကြောင်းအား

နိုင်ငံရေးအကျပ်အတည်းသည် နိုင်ငံတစ်ဝှမ်းရှိ သန်းနှင့်ချ ီသော

ဆက်လက်လျှောက်လှမ်းရန် လုံလောက်သော

ပြည်သူတို့၏ လူနေမှုဘ၀များကို ပိုမိုဆိုးရွားစေခဲ့သည်။ ထပ်မံ၍

စေ့ဆော်မှုကို မြှင့်တင်ပေးနိုင်သည့် အခြေအနေများကို

ရန်ကုန်မြို့ရှိ ပျံကျနေထိုင်သူများသည် တိုးပွားလာသော

ဖော်ပြပေးပါသည်။ မသေချာမရေရာသောအချ ိန်များတွင်

စိန်ခေါ်မှုများ သူတို့၏ကျန်းမာရေး၊ လုံခြုံရေးအန္တရာယ်များကို

ယခုကဲ့သို့သင်ယူမှုများသည် ပိုမိုဝေဖန်ပိုင်းခြားလာနိုင်ကာ

ရင်ဆိုင်နေကြရသည်။

မြန်မာနိုင်ငံအတွင်းနှင့် ပြင်ပရှိ အသိုင်းအဝိုင်းများကိုပါ
အခြားအလေ့အကျင့်ကောင်းများ ပေးပြီး အတုယူနိုင်မည်ဟု
မျှော်လင့်ပါသည်။
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II. Challenges of a double crisis
၂။ နှစ်ထပ်ဆင့်အကြပ်အတည်း၏ စိန်ခေါ်မှုများ
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Reduced or no income

ဝင်ငွေလျော့နည်းလာခြင်း (သို့) မရှိခြင်း

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

မြန်မာနိုင်ငံတွင် ပထမဆုံး Covid-19 ဖြစ်ပွားမှုကို

regular work from home, thousands of families
experienced a significant decline in their income,
at times left with no income at all.

ဖော်ထုတ်တွေ့ရှိပြီးသည်နှင့် ကူးစက်ပျံ့နှံ့မှု လျော့ပါးစေရန်
အာဏာပိုင်များထံမှ လျင်မြန်စွာ တုံ့ပြန်မှုများ

ရှိလာခဲ့သည်။ မြို့နယ်အများစုတွင် Lockdown များ
ချမှတ်ထားပြီး စက်ရုံများကို ပိတ်ရန်၊ မရှိမဖြစ်လိုအပ်သော
ဝန်ဆောင်မှုများမှလွဲ၍ အခြားလုပ်ငန်းများကို ရပ်ဆိုင်းရန်
အမိန့်ပေးထားသည်။ လိုအပ်ပေမယ့်ပြင်းထန်သော ‘stay
home’ ဆောင်ရွက်မှုများက ရန်ကုန်မြို့ရှိ ပြည်သူများအား
ကုန်ခြောက်များရယူခြင်း (သို့) ဆေးဆိုင် (သို့) ဆေးခန်းသို့
သွားရောက်ခြင်းမှအပ နေအိမ်မှထွက်ခွာခြင်းမပြုရန်
တားမြစ်ထားသည်။ လူအများစုသည် စက်ရုံအလုပ်သမားများ၊
ဆောက်လုပ်ရေးလုပ်သားများ၊ လမ်းဘေးဈေးသည်များ
သို့မဟုတ် ကြုံရာအလုပ်လုပ်ကိုင်ကြသူများဖြစ်နေသ
ည်ကို ကြည့်ခြင်းအားဖြင့် ဤကန့်သတ်ချက်များသည်
ဆိုးရွားလှသည်ဟု နားလည်နိုင်ပါသည်။ လူမှုဖူလုံရေးမရှိဘဲ
သူတို့၏ ပုံမှန်အလုပ်များအား အိမ်မှ အလုပ်လုပ်နိုင်သည့်
ရွေးချယ်စရာမရှိသောကြောင့် ထောင်ပေါင်းများစွာသော
မိသားစုများသည် ၀င်ငွေ သိသာထင်ရှားစွာ
ကျဆင်းသွားသည်ကို ကြုံတွေ့ရပြီး တစ်ချ ို့အချ ိန်များတွင်
ဝင်ငွေလုံးဝမရှိတော့ပေ ။
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Increasing expenses

အသုံးစရိတ်တွေ တိုးလာခြင်း

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.

တစ်ချ ိန်တည်းမှာပင် ထိုသူတို့၏ လူနေမှုအသုံးစရိတ်များ

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.
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တိုးမြင့်လာသည်။ Lockdown ချမှတ်ပြီးနောက်
မကြာမီတွင် စားသောက်ကုန်များ ဈေးနှုန်းများစတင်
မြင့်တက်လာခဲ့သည်။ ဆန်၊ ဆီနှင့် ဟင်းသီးဟင်းရွက်စသည့်
အခြေခံကုန်စည်များသည် ဈေးပိုကြီးလာပြီး လိုအပ်ချက်များကို
ဖြည့်ဆည်းရန် ပင်ပန်းဆင်းရဲစွာ ကြိုးစားချွေတာနေသော
မိသားစုများအပေါ် သိသာထင်ရှားသည့် အကျ ိုးသက်ရော
က်မှုများလည်းဖြစ်ပေါ်စေသည်။ ထို့အပြင် တစ်ကိုယ်ရေ
အကာအကွယ်ပစ္စည်း (PPE)၊ အောက်ဆီဂျင်ဗူးနှင့်

ဆေးဖက်ဆိုင်ရာပစ္စည်းစသည့် ဝန်ထုပ်ဝန်ပိုးအသစ်ကလည်း
ဝင်ငွေနည်းပါးသူများအတွက် မမျှော်လင့်ထားသောကုန်ကျ
စရိတ်များကို ဖြစ်ပေါ်စေသည်။ စည်းကမ်းများတင်းကြပ်ပြီး
လူတိုင်းကို အပြင်ထွက်ရာတွင် mask တပ်ရန် မတပ်ပါက

ဒဏ်ငွေဆောင်ရန် ထုတ်ပြန်ထားသော်လည်း face mask များ၊
လက်သန့်ဆေးနှင့် ဆပ်ပြာများမှာ ဝယ်လိုအားကြီးမားသဖြင့်
စျေးနှုန်းများ တဟုန်ထိုးတက်နေခဲ့သည် ။ ထို့အပြင်
မိသားစုကြီးကြီးငယ်ငယ် တစ်နေ့လုံး အိမ်၌သာ
နေရမည်ဟူသော အချက်မှာ လျှပ်စစ်၊ ရေ၊ ကျောက်မီးသွေး
စသည်တို့ သုံးစွဲမှု မြင့်မားလာခြင်းကြောင့် အိမ်သုံးစရိတ်များ
တိုးလာစေသည်။ ပြိုကျလုနီးပါးစီးပွားရေးနှင့် အစားအသောက်၊
သွားရေးလာရေး၊ စွမ်းအင်၊ အိမ်စရိတ်တို့၏ စျေးနှုန်းများသည်
ကြောက်စရာကောင်းစွာ မြင့်တက်နေပါသည် ။
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Emotional distress

စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာဒုက္ခ

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

နှစ်ထပ်ဆင့်အကြပ်အတည်း၏ မကြာခဏ

incidents of domestic violence. In addition,
misinformation and disinformation around the
restrictions and what measures to take have
added to the stress and uncertainty.

လျှော့တွက်ထားသော ဝန်ထုပ်ဝန်ပိုးတစ်ခုမှာ
၎င်းတို့မှ လူတွေအပေါ်ဖြစ်စေသည့် စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာ
ဒုက္ခဖြစ်ပါသည် ။ လူတစ်ယောက်အတွက်
အိမ်မှာနေဖို့ရာ အထီးကျန်ဆန်လှပြီး လူတစ်ယောက်ရဲ့
ပုံမှန်လုပ်ငန်းဆောင်တာတွေကို စွန့်လွှတ်ရခြင်းသည် စိန်ခေါ်
မှုကြီးတစ်ခုပင်ဖြစ်ပါသည်သည်။ အထူးသဖြင့် စီမံချက်များ၏
ကြာချ ိန်နှင့်ပတ်သက်ပြီး မသေချာမရေရာမှုများသည်
တစ်နေ့လုပ်မှတစ်နေ့စားရသော လုပ်သားများအတွ
က်မတည်မငြိမ်ဖြစ်စေပြီး အန္တရာယ်ဖြစ်စေသည်ကို
ထည့်သွင်းစဉ်းစားရန်လည်းလိုသည်။ အိမ်မှအလုပ်လုပ်နိုင်ပြီး
လျှပ်စစ်မီး၊ ရေ၊ အင်တာနက်နှင့် အခြားဝန်ဆောင်မှုအမျ ိုး
မျ ိုးတို့ကို အမြဲရရှိနိုင်သော အခွင့်ထူးခံသူများနှင့်မတူဘဲ
ဆင်းရဲနွမ်းပါးသူများ၏ ထမ်းရွက်ရမည့် စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာ
ဝန်ထုပ်ဝန်ပိုးတို့သည်ကား ပိုမိုလေးလံလှပါသည်။
တိုးပွားလာသော ဖိအားများသည် မိသားစုအတွင်း
အငြင်းပွားမှုများနှင့် အိမ်တွင်းအကြမ်းဖက်မှု ဖြစ်စဉ်များကို
မကြာခဏ တိုးမြင့်လာစေသည်။ ထို့အပြင့် ကန့်သပ်ချက်များနှင့်
မည်ကဲ့သို့ လိုက်နာရမည့် လိုက်နာများတွင်တွင်
သတင်းမှားများနှင့် မမှန်မကန်သတင်းများသည် စိတ်ဖိစီးမှုနှင့်
မသေချာမရေရာမှုတို့ကို တိုးလာစေသည်။
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Vulnerable health

ထိခိုက်လွယ်သောကျန်းမာရေး

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

ကပ်ရောဂါကြောင့် တင်းမာနေပြီဖြစ်သော ကျန်းမာ

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.

ရေးစောင့်ရှောက်မှုစနစ်နှင့်အတူ ဆင်းရဲသူများသည်
ပို၍ပင် ထိခိုက်လွယ်လာပြီး သင့်လျော်သော
စောင့်ရှောက်မှုများကို လက်လှမ်းမမီနိုင်တော့ပါ။ အနီးနားရှိ
ဆေးခန်းအများအပြားသည် ရောဂါစမ်းသပ်စင်တာများအဖြစ်

လုပ်ဆောင်ခြင်း၊ Covid-19 လူနာများအား ကုသပေးခြင်းတို့နှင့်
ပြည့်နှက်နေပြီး အခြားအခြေအနေများကို ရင်ဆိုင်နေရသူတို့၏
လိုအပ်ချက်များကို ဖြည့်စည်းပေးရန် ပျက်ကွက်ခဲ့ပါသည်။
တစ်ချ ိန်တည်းတွင် လူဦးရေအလွန်အမင်းထူထပ်သော
အခြေအနေတွင် နေထိုင်ရသည့ရသည့်အတွက်ဆင်းရဲ
နွမ်းပါးသော အခြေချနေထိုင်သူများသည် ဗိုင်းရပ်စ်နှင့်
ထိတွေ့နိုင်ခြေ ပိုများသည်။ ထို့အပြင် အမှိုက်စီမံခန့်ခွဲမှုနှင့်
လမ်းသန့်ရှင်းရေးကဲ့သို့သော စည်ပင်သာယာရေးဆိုင်ရာ
ဝန်ဆောင်မှုများစွာ ပြိုလဲခြင်းကြောင့် သူတို့၏
အစကတည်းက မကောင်းမွန်သော ပတ်ဝန်းကျင်များသည်
ပိုမိုဆိုးရွားလာခဲ့သည်။ ရလဒ်အနေနဲ့ အထူးသဖြင့်
မိုးရာသီတွင်တွင် လူတွေဟာ သူတို့ရဲ့ အိမ်ထဲတွင်
နေနေရစဉ် သူတို့၏ အောက်၌ အမှိုက်တွေနဲ့ ပြည့်နေသော
ရေသေတို့သည် တခြားရောဂါတွေကို ပေါက်ဖွားနိုင်တဲ့
ပတ်ဝန်းကျင် ဖြစ်လာစေပါသည်။ အနည်းဆုံးမဟုတ်တောင်မှ
အထက်ပါဖော်ပြချက်များကြောင့် မိသားစုများစွာသည်
၎င်းတို့၏ မိသားစုဝင်များကို အာဟာရရှိစေသော အစားအစာ
မကျွေးနိုင်ဘဲ စားရမည့် ပမာဏအားလျော့ချပြီး ထမင်းဖြင့်သာ
ဗိုက်ဝအောင်စားနေရပါသည်။ တစ်ချ ို့အချ ိန်တွင် ဆိုးရွှားသော
ရလဒ်များဆီရောက်စေပြီး အသက်များဆုံးရှုံးခဲ့ရပါသည်။
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Inadequate housing

မသင့်တော်သော အိမ်များ

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

ကမ္ဘာ၏အခြားနေရာများတွင်ကဲ့သို့ပင် ကပ်ရောဂါသည်

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.

လူတို့၏ကောင်းမွန်စွာ နေထိုင်နိုင်ရေးအတွက်အတွက်
အိမ်တစ်လုံး၏အရေးကြီးမှုကို ထင်ရှားစေသည်။
ဆင်းရဲနွမ်းပါးသော အိမ်ခြေစုများတွင်နေထိုင်သူများ
သည် ၎င်းတို့၏ အိမ်များတွင် (မကောင်းမွန်သော
ပစ္စည်းများနှင့် ဆောက်လုပ်ထားပြီး မကြာခဏ
ပြင်ဆင်ရန်လိုအပ်သောအိမ်များ) လပေါင်းများစွာဆက်တိုက်
ပိတ်မိနေကြပြီး လူကြီးများသည် အလုပ်မလုပ်နိုင်ဘဲ
ကလေးများသည် ကျောင်းမတက်နိုင်ကြပေ။
ပျမ်းမျှအားဖြင့် ၃ x ၄ မီတာရှိသော အိမ်များသည်
ဤအကျပ်အတည်းအခြေအနေတွင်
အကြောင်းအမျ ိုးမျ ိုးကြောင့် မသင့်လျော်ကြပါ။ ဥပမာအားဖြင့်
မိသားစုဝင်တစ်ဦးဖျားနာသောအခါ ဖျားနာနေနေသူအား
တခြားသူများထံမှ သီးခြားခွဲထားရန် နေရာမရှိပေ။
အထက်ဖော်ပြပါ စိန်ခေါ်မှုများအားလုံးနှင့်အတူ
ဝင်ငွေနည်းပါးမှုနှင့် စုပြုံလာသောဖိအားများကြောင့်
မိသားစု၏လိုအပ်ချက်များနှင့် ကိုက်ညီစေရန်
၎င်းတို့၏အိမ်များအား ပြုပြင်ပြောင်းလဲရန် ပိုမိုခက်ခဲလာသည်။
အိမ်ထောင်စုအဆင့်တွင် အိမ်သာအသုံးပြုခြင်း၊ ချက်ပြုတ်ခြင်း
သို့မဟုတ် သိုလှောင်ထားသောရေကိုပိုမိုမြန်ဆန်စွာအ
သုံးပြုခြင်းကဲ့သို့သော ပုံမှန်လုပ်ငန်းဆောင်တာများသည်
အိမ်အခြေအနေအား အထူးထိခိုက်လာစေပါသည်။
အလွန်အမင်းခက်ခဲနေသော အိမ်ရာအခြေအနေ၏ နောက်ဆုံး
ရိုက်ချက်မှာ ပျံကျအိမ်ခြေစုများတွင်နေထိုင်လျက်ရှိသော
မိသားစုများအား နှင်ထုတ်ခြင်းဖြစ်ပါသည်။
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III. From an emergency response...
၃။ အရေးပေါ်တုံ့ပြန်မှုမှ...
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အကျပ်အတည်းကာလအတွင်း စုပေါင်းတုံ့ပြန်မှုများ

Emergency relief

အရေးပေါ် အထောက်အပံ့

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

မကြုံဖူးသေးသော အကျပ်အတည်းတစ်ခုနှင့်အတူ

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.

အာဏာပိုင်များနှင့် အဖွဲ့အစည်းအများအပြား၏
ချက်ချင်းတုံ့ပြန်မှုသည် အကူအညီများ
စတင်ဖြန့်ဝေရန်ဖြစ်သည်။ အစိုးရက ကမကထပြုသော
ကယ်ဆယ်ရေးအစီအစဉ်များသည် ဒေါ်လာ 30
ခန့်ရှိသော အကူအညီနှင့် အစားအသောက်များ
ဝေငှပေးသည့် သာဓကအချ ို့ အပါအဝင်
ပမာဏအနည်းငယ်သာဖြစ်သော်လည်း ၎င်းတို့အား
များစွာတန်ဖိုးထားခဲ့ကြသည်။ သို့သော်လည်း
ယင်းအကူအညီများ အိမ်ထောင်စုတိုင်းသို့ မရောက်နိုင်ခဲ့ဘဲ
ပုံမှန်အတိုင်း အထောက်အပံ့များ၏ မမြင်ကွယ်ရာမှာ
ဆက်လက်ရှိနေသူများသည် ရွေ့ပြောင်းလုပ်သား
များအားနေထိုင်ခွင့်ပေးသည့် ပျံကျအိမ်ခြေစုများနှင့်
အဆောင်များရှိ အဆင်းရဲဆုံးသူများဖြစ်ကြသည်။
ပြဿနာ၏တစ်စိတ်တစ်ပိုင်းမှာ အဆိုပါနေထိုင်သူများသည်
အထောက်အထားမှတ်တမ်းမရှိခြင်း၊ တိကျသော
လူဦးရေသတင်းအချက်အလက်မရှိခြင်း၊
လက္ခဏာရပ်များ၊ လိုအပ်ချက်များနှင့်ပတ်သက်သော
တိကျသောအချက်အလက်များ မရှိပါ။ ထို့အပြင် ၎င်းတို့၏
အဆက်မပြတ်ဆိုးရွားသော အခြေအနေများနှင့် ရပ်ကွက်တစ်ခုမှ
နောက်တစ်ခုသို့ မကြာခဏ ရွေ့လျားလာခြင်းကြောင့်
အဆိုပါအသိုင်းအဝိုင်းများ၏ လူမှုရေးအဖွဲ့အစည်းသည်
အားနည်းပြီး သူတို့၏ ပတ်ဝန်းကျင်ထဲ သို့မဟုတ်
ပြင်ပအဖွဲ့အစည်းများနှင့် ဆက်စပ်မိရန်နှင့် အကူအညီရရှိရန်
ခက်ခဲပါသည်။
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Short-sighted approaches

ရေတို ဖြေရှင်းချက်များ

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

သို့သော် ဤထောက်ပံ့မှုသည် ၎င်းတို့ထံ ရောက်သွားလျှင်ပင်

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.

အချ ိန်အကြာကြီး လုံလောက်မည် မဟုတ်ပေ။ ဒေါ်လာ 30
ပမာဏသည် မိသားစုငယ်တစ်စုကို အများဆုံး တစ်လတာ
ကူညီနိုင်ပြီး လှူဒါန်းထားသော ဟင်းသီးဟင်းရွက်များသည်
ဟင်းစား အနည်းငယ်ငယ်ယ်အတွက်သာ
လုံလောက်မည်ဖြစ်သည်။ သို့သော်လည်း ကူးစက်ရောဂါ
ကန့်သတ်ချက်များသည် တစ်လပြီးတစ်လ ကြာမြင့်ခဲ့သည်။
ဆက်လက်ဖြစ်ပေါ်နေသောအခြေအနေများ
‘ပုံမှန်’ သို့ ပြန်သွားမည့် မျှော်လင့်ချက်တိုင်းသည်
တစ်နှစ်နီးပါး ပျက်သုန်းခဲ့သည်။ ထို့နောက်
နိုင်ငံရေးအကျပ်အတည်းသည် ၂၀၂၁ ခုနှစ်အစောပိုင်းတွင်
စတင်ပေါ်ပေါက်လာခဲ့ပြီး ကမ္ဘာ့ကပ်ဘေး
ကာလအတွင်း ပေါ်ပေါက်လာသော ပြဿနာများနှင့်
စိန်ခေါ်မှုများအားလုံးထက်ကို ချွန်ထွက်လာခဲ့သည်။
အကျပ်အတည်းနှစ်ခု၏ စုပေါင်းအကျ ိုးသက်ရောက်မှုသည်
လူတို့၏အသက်မွေးဝမ်းကြောင်း မတည်ငြိမ်မှုကို
ကြာရှည်စေသည်။ အခြေခံအဆောက်အဦးများ
ယိုယွင်းပျက်စီးစေခဲ့သည်။ ကျန်းမာရေးစောင့်ရှောက်မှု
ဝန်ဆောင်မှုများ၊ ပညာရေးနှင့် လူမှုဖူလုံရေးစနစ်များ
ပြိုပျက်သွားစေသည်။ စိန်ခေါ်မှုများနှင့်
မသေချာမရေရာသောအချ ိန်များက တစ်ကြိမ်တည်း
ပံပိုးကူညီမှုများမဟုတ်ဘဲ ပိုမိုရေရှည်တည်တံ့နိုင်သော
တုံ့ပြန်မှုများ လိုအပ်ကြောင်းကိုကို ရှင်းလင်းစေသည်။ စန
စ်တကျဖွဲ့စည်းထားသောရပ်ရွာများမှ စတင်လာသော
ကိုယ်ထူကိုယ်ထဖြေရှင်းနည်းများ ၊ ၎င်းတို့၏
ခိုင်မာသောကွန်ရက်များအပေါ် အရင်းပြုခြင်း
ပြင်ပပံ့ပိုးမှုအနည်းငယ်ကိုသာ အသုံးချခြင်းသည်
အခြားသူများကိုလည်း ၎င်းတို့အသိုင်းအဝိုင်း၏
ရှင်သန်မှုနှင့် ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုအတွက် အကူအညီပေးသော
လက်တွေ့ကျသည့် နည်းလမ်းများအား မျှဝေပေးပြီး
အတုယူလာစေနိုင်ပါသည်။
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IV. ...To community-led development
၄။ …ရပ်ရွာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးသို့
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အကျပ်အတည်းကာလအတွင်း စုပေါင်းတုံ့ပြန်မှုများ

Sharing is caring

မျှဝေခြင်းသည် ဂရုစိုက်မှုဖြစ်သည်

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

စနစ်ကျဖွဲ့စည်းထားသော ရပ်ရွာအတွင်းတွင်

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.

ပူးပေါင်းလုပ်ဆောင်ခဲ့သည့် ရှည်လျားသော
နောက်ခံသမိုင်းကြောင်းရှိပြီး ၎င်းတို့၏ ပြဿနာများကို
အချင်းချင်း စည်းလုံးညီညွတ်မှုဖြင့် ကိုင်တွယ်ဖြေရှင်းခြင်းအကျ ိုး
ကျေးဇူးများကို နက်နဲစွာ နားလည်သဘောပေါက်ထားကြသည်။
ထိုအကျပ်အတည်းကြီးနှစ်ခုကို လူတို့တုံ့ပြန်ရာတွင်
နည်းလမ်းအမျ ိုးမျ ိုးဖြင့် စုစည်းခြင်းယဉ်ကျေးမှုကို
တွေ့ရှိနိုင်ပါသည်။ အထူးသဖြင့် လွန်ခဲ့သည့်
နှစ်အနည်းငယ်အတွင်းတွင် “ကျွန်ုပ်တို့ ရှိတာကိုမျှဝေသုံးမယ်”
ဟူသည်မှာ လက်ကိုင်စကားပင်ဖြစ်သည်ဖြစ်သည်။ ၎င်းသည်
ရေ၊ အစားအစာ၊ အရင်းအမြစ်များ၊ အချ ိန် သို့မဟုတ်
အသိပညာများဖြစ်နိုင်ပါသည်။ ဥပမာအားဖြင့် အချ ို့သော
အိမ်ရာစီမံကိန်းများတွင် ရနိုင်သော နေရာအနည်းငယ်မှ
အများပိုင်စိုက်ခင်းများ ပြုလုပ်ရန် နေရာများကို လူများက
ပုံဖော်ခဲ့ကြသည်။ စိတ်ပါဝင်စားသူတွေဟာ မည်သည့်နေရာတွင်
မည်သည့်အပင်စိုက်ရမလဲဆိုတာ စုစည်းဆုံးဖြတ်ကြပါတယ်။
လယ်ယာလုပ်ငန်းမှာ အတွေ့အကြုံပိုရှိတဲ့သူတွေကလည်း သူတို့ရဲ့
အသိပညာတွေကို တခြားသူတွေဆီသို့ ဝေမျှထုတ်ဖော်ခဲ့ပါတယ်။
၎င်းတို့၏ ကြိုးပမ်းအားထုတ်မှုကို ပံ့ပိုးရန် မျ ိုးစေ့များ၊ စုပေါင်း
အလှူငွေအနည်းငယ်ကို လက်ခံခဲ့ပါသည်။ အချ ို့သူများအတွက်
စုပေါင်းစိုက်ခင်းသည် နေ့စဉ် သွားရောက်လည်ပတ်ရန််
အနည်းငယ်အလှမ်းဝေးနေသေးသည်။ ထို့ကြောင့်
၎င်းတို့အိမ်ရှေ့၌သာ ဟင်းသီးဟင်းရွက်စိုက်ရန်ကို ရွေးချယ်ခဲ့ကြသည်။
သူတို့ရဲ့ ဥယျာဉ်ထဲက ပထမဆုံး အသီးအနှံစိမ်းများကို
စတင်ရိတ်သိမ်းပြီးတာနဲ့ သူတို့မှာပိုလျှံနေတဲ့ အရာတွေကို
သူတို့မှာရှိမနေတဲ့ အရာတွေနဲ့ ဖလှယ်နေကြပြီဖြစ်ပါတယ်။
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Community-led protection

လူထုဦးဆောင်သော အကာအကွယ်

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

လူတွေရဲ့ စိတ်ကူးမှ ပထမဦးဆုံးပေါ်ပေါက်ခဲ့သော

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.
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အစပျ ိုးမှု တစ်ခုမှာ အိမ်ရာအတွင်းတွင် လက်ဆေးရန်
စင်များထားရှိခြင်းဖြစ်ပါသည်။ သူတို့သည်
ယင်းလက်ဆေးစင်များကို အိမ်ရာဝင်ပေါက်များတွင်
ထားထားပြီး အိမ်ရာထဲဝင်ထွက်သောသူတိုင်းလက်
ကို သေချာစွာဆေးရန်အတွက် ကြပ်မှတ်ခဲ့ကြသည်။
တစ်ကိုယ်ရည်သုံး အကာအကွယ်ပစ္စည်း စျေးနှုန်းများသည်
မကြုံစဖူးသော အဆင့်သို့ ရောက်ရှိနေသည့် အချ ိန်တွင်စက်ချု
ပ်တတ်သောသူများသည် ၎င်းတို့၏အသိုင်းအဝိုင်းအဖွဲ့ဝင်များ
အား အလွန်သက်သာသောစျေးနှုန်းဖြင့် ဖြန့်ဝေခြင်း သို့မဟုတ်
ရောင်းချသည့် နှာခေါင်းစည်းများကို ကိုယ်တိုင်ချုပ်ခြင်းစ
တင်ခဲ့သည်။ ထိုကဲ့သို့အတိုင်း အချ ို့သောမိသားစုများသည်
၎င်းတို့၏ကိုယ်ပိုင်ဆပ်ပြာနှင့် လက်သန့်ဆေးရည်များပြုလုပ်ရန်
စိတ်ဝင်စားကြောင်း ဖော်ပြခဲ့ကြသည်။ ပျ ိုမေ့အိမ် သည်
၎င်းတို့အတွက် သင်တန်းများ စီစဉ်ပေးခဲ့ပြီး မိသားစုများသည်
အိမ်ရာစီမံကိန်းများတွင် ဖြန့်ဝေသော သန့်စင်ဆေးများ
ထုတ်လုပ်ခြင်းနှင့် ထုပ်ပိုးခြင်းတို့ကို လုပ်ဆောင်ခဲ့ကြသည်။
အိမ်ရာခေါင်းဆောင်များကလည်း တိကျသော
သတင်းအချက်အလက်များကို မျှဝေပြီး နေမကောင်းဖြစ်ပါက
လေကောင်းလေသန့် ရှုရန်၊ အစားကောင်းကောင်းစားရန်နှင့်
အနားယူရန် အားပေးခဲ့ကြသည်။ ။ ဤစီမံချက်များအားလုံးသည်
ကပ်ဘေးမှ အချင်းချင်းကာကွယ်ရန်နှင့် ၎င်းတို့၏ရရှိနိုင်သော
အရင်းအမြစ်များ၊ ကျွမ်းကျင်မှုများနှင့် အရည်အချင်းများကို
အသုံးပြုခြင်းဆိုင်ရာ သဘောတရားများအပေါ်အခြေခံ၍
နေထိုင်သူအားလုံးက ပိုမိုတာဝန်သိရှိသော ဂရုစိုက်သည့်
အမူအကျင့်ကို အားပေးခဲ့သည်။

အကျပ်အတည်းကာလအတွင်း စုပေါင်းတုံ့ပြန်မှုများ

Collective finance

စုပေါင်းဘဏ္ဍာရေး

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

ဖွဲ့စည်းထားသောအသိုင်းအဝိုင်းများကို

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.

အားသာချက်တစ်ခုဖြစ်သည်မှာ ၎င်းတို့၏အဖွဲ့အစည်းအား
ငွေစုငွေချေးအဖွဲ့များဖြင့် ဖွဲ့စည်းထားခြင်း ဖြစ်သည်။
ဤအလေ့အကျင့်သည် ရပ်ရွာတိုင်းအတွက် ၎င်းတို့၏စိန်ခေါ်မှုများကို
စုငွေများအား ချေးငွေအဖြစ် လည်ပတ်စေခြင်းနှင့်
ရန်ပုံငွေစသည့် အထူးကိရိယာ များဖြင့် စတင်ဖြေရှင်းရန်
ပထမဆုံးခြေလှမ်းဖြစ်စေသည်။ လက်ရှိ အကျပ်အတည်းများသည်
အလွန်စိန်ခေါ်မှုရှိသော အခြေအနေများအား တည်ငြိမ်စေနိုင်
သောအချက်တစ်ခုအဖြစ် စုပေါင်းငွေစုခြင်း၏ အရေးကြီးမှုကို
ပြန်လည်ထင်ဟပ်စေခဲ့သည်။ ကြိမ်ဖန်ထပ်နေသောစိန်ခေါ်မှုများ
စွာသည် လူတို့၏ ပုံမှန်ငွေစုဆောင်းခြင်းကို ခက်ခဲစေသော်လည်း
အဖွဲ့ဝင်များသည် လူအများအတွက် အဆင်ပြေစေရန်
ငွေစုငွေချေးစည်းမျဉ်းများအား ပိုမို သင့်တော်စေရန်နှင့်
ပေးဆပ်သည့်နှုန်းအား ပြင်ဆင်ပေးရန် ညှိနှိုင်းနိုင်ခဲ့သည်။
၎င်းတို့၏ ဇွဲလုံ့လကြောင့် ငွေစုငွေချေးအဖွဲ့များထံမှ
အတိုးနည်းနည်းဖြင့် ချေးငွေများကို ဆက်လက်ရရှိနိုင်သည့်အပြင်
ကွန်ယက်ငွေစုငွေချေးအဖွဲ့၏ ချေးငွေများမှလည်း
အကျ ိုးအမြတ်များ ဆက်လက်ရရှိနေစေသည်။ ဥပမာအားဖြင့်
ခိုင်မာနေသောအဖွဲ့များသည် အရင်းအမြစ်များပိုမိုများပြားပြီး
သေးငယ်သောစုပေါင်းရန်ပုံငွေရှိသည့်အသည့်အခြားအဖွဲ့များကို
ကူညီပေးလာနိုင်သည်။ ထိုပမာဏအနည်းငယ်များ ပေါင်းစုထားခြင်းမှ
လူတို့သည် ဆေးဝါးလက်လှမ်းမီမှု၊ လုပ်ငန်းတစ်ခုတွင် မြှုပ်နှုံရန်
စသည့် အရေးကြီးသောလိုအပ်ချက်များကို ဖြည့်ဆည်းပေးနိုင်ပါသည်။
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COLLECTIVE RESPONSES IN TIMES OF CRISIS

Creating a community-based
economy
An

important

advantage

of

this

collective

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

organization is the better capacity to restore and

Another action that some communities decided to

Rather than being on their own and trying to

The simple idea consists in having a space that

support people’s livelihoods by working together.
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

18

pursue was the creation of cooperative markets.

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.

အကျပ်အတည်းကာလအတွင်း စုပေါင်းတုံ့ပြန်မှုများ

ရပ်ရွာလူထုအခြေပြုစီးပွားရေးကို
ဖန်တီးခြင်း

အစားအစာများကို ပိုမိုရရှိနိုင်ကာ တစ်ဦးနှင့်တစ်ဦး၏
အသက်မွေးဝမ်းကျောင်းများကို တစ်ပြိုင်နက်တည်း
ပံ့ပိုးပေးနိုင်မည်ဖြစ်သည် ။

စုပေါင်းအဖွဲ့အစည်း၏ အရေးကြီးသော အားသာချက်တစ်ခုမှာ
အတူတကွ ပူးပေါင်းလုပ်ဆောင်ခြင်းဖြင့် လူတို့၏

အချ ို့သော အဖွဲ့အစည်းများမှ လုပ်ဆောင်ရန်

အသက်မွေးဝမ်းကြောင်းကို ပြန်လည်ထူထောင်ရန်၊

ဆုံးဖြတ်ခဲ့ကြသည့် နောက်ထပ်လုပ်ဆောင်မှုတစ်ခုမှာ

ထောက်ပံ့ရန် အလားအလာကောင်းခြင်းဖြစ်သည်။ဆိုးရွား

သမဝါယမဈေးကွက်များ ဖန်တီးခြင်းပင်ဖြစ်သည်။

သောအခြေအနေများအောက်တွင် အသက်မွေးဝမ်းကျော

ထိုရိုးရှင်းသောစိတ်ကူးတွင် အဖွဲ့ဝင်အများအပြားက

င်းပြုဖို့ယှဉ်ပြိုင်ရန် ကြိုးစားခြင်းထက် ကျယ်ပြန့်သောကွ

အိမ်သုံးပစ္စည်းများမှ စားသောက်ကုန်များအထိ လက်ကားဈေးမှ

န်ရက်တစ်ခုရှိခြင်းနှင့်သက်ဆိုင်သော အခွင့်အလမ်းနှင့်

အစုလိုက်ဝယ်ယူကြပြီး ၎င်းတို့၏အိမ်ရာနေ အိမ်နီးချင်းများထံ

အလားအလာများကို မြင်တွေ့ရန် ကြိုးစားခဲ့ကြသည်။

သင့်တင့်မျှတသောစျေးနှုန်းဖြင့် ပြန်လည်ရောင်းချနိုင်သည့်နေရာ

လူတွေရဲ့ စိတ်ထဲမှာ ပေါ်လာတဲ့ ပထမဆုံး အတွေးက

ဖန်တီးခြင်းတို့ပါဝင်သည်။ ပစ္စည်းများကို စုပေါင်းဝယ်ယူခြင်းဖြင့်

သူတို့ရဲ့ ဥယျာဉ်ထဲမှာ စိုက်ပျ ိုးတဲ့ ဟင်းသီးဟင်းရွက်တွေကို

ပိုမိုကောင်းမွန်သော စျေးနှုန်းများ ရရှိနိုင်သည်။

စုပေါင်း၍သော်လည်းကောင်း တစ်ဦးချင်းသော်လည်းကောင်း

၎င်းတို့သည် လက်ရှိမသေချာမရေရာသောအချ ိန်များတွင်

အမြတ်ရရှိရန်ဖြစ်ပါသည် စိုက်ပျ ိုးခြင်းအလေ့အထသည်

အလွန်တန်ဖိုးရှိသော ၎င်းတို့၏အသိုင်းအဝိုင်းအတွင်း အမျ ိုး

ကပ်ရောဂါဆိုးဖြစ်ပြီး လအနည်းငယ်ကြာမှ

မျ ိုးသောထုတ်ကုန်များရရှိနိုင်မှုကိုလည်း အာမခံနိုင်ပါသည်။

စတင်ဝင်ရောက်လာသောကြောင့် လူများသည် ဘူးသီး၊

အလားတူ လုပ်ဆောင်ချက်များအတိုင်း အခြားသော

ဟင်းနုနယ်ရွက်၊ အုန်းပင်၊ နှင်းဆီ၊ ရုံးပတီသီး၊ ခရမ်းသီးနှင့်

စိတ်ကူးတစ်ခုမှာ လူများ မလိုအပ်တော့သည့် ပစ္စည်းများ

မှိုအပါအဝင် ဟင်းသီးဟင်းရွက်မျ ိုးစုံကို စိုက်ပျ ိုးလာကြသည်။

စုဆောင်းခြင်း သို့မဟုတ် အသုံးပြု၍မရသည့်ပစ္စည်းများကို

သူတို့အိမ်ထောင်စုအတွက် လိုအပ်တာတွေကို

စျေးသက်သက်သာသာဖြင့် ရောင်းချသည့်

စုဆောင်းပြီးတဲ့အခါ ပိုလျှံနေသောထုတ်ကုန်တွေကို

တစ်ပတ်ရစ် စျေးကွက်ကို ထူထောင်ခြင်း ဖြစ်သည်။

စတင်ရောင်းချပြီး သူတို့ရဲ့ ၀င်ငွေတွေကို တိုးပွားစေတယ်။

ဤပဏာမခြေလှမ်းသည် အစီအစဥ်တွင်ရှိနေဆဲဖြစ်ပြီး

ထို့ကြောင့် ၎င်းတို့၏အိမ်နီးချင်းများနှင့် မိတ်ဆွေများသည်

အကောင်အထည်မပေါ်သေးသော်လည်း၊ ၎င်းသည် ဝင်ငွေရရှိရန်

၎င်းတို့၏ဖောက်သည်များဖြစ်လာကြပြီး ၊ နောက်ဆုံးတွင်

ကြိုးပမ်းနေသော သူများနှင့် အဖွဲ့အစည်း အသိုင်းအဝိုင်းများကို

အိမ်ရာစီမံကိန်းအဖွဲ့ဝင်များသည်အာဟာရပြည့်ဝသော

စိတ်ဝင်စားစေနိုင်ပါသည်။
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Togetherness and emotional
wellbeing

စည်းလုံးညီညွတ်မှုနှင့် စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာ
သုခချမ်းသာ

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,

တုန်လှုပ်မှုဒဏ်ကို ခံနိုင်ရည်ရှိသောလူများက

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.

၎င်းအချက်များကို မကြာခဏ လျှော့တွက်ထားသော်လည်း၊
အမှန်တစ်ကယ်အရေးကြီးသည်မှာ ၎င်းအသိုင်းအဝိုင်းအတွက်
စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာ အထောက်အပံ့ဖြစ်သည်။ ခြိမ်းခြောက်မှု
သို့မဟုတ် အတားအဆီးများကို အတူတကွ တိုက်ထုတ်ခြင်း
(သို့) တစ်အုပ်စုထဲရှိနေသည့်ခံစားချက်က လူများကို
လုံခြုံမှုပိုရှိလာစေသည်။ ကြိုးစားအားထုတ်မှုများကြားမှ
အခက်အခဲများ ဆက်လက်တည်ရှိနေသော်လည်း
လုံခြုံသောအသိုက်အဝန်းတစ်ခု ရှိနေကြောင်း ၎င်းတို့
သိရှိနားလည်လာကြသည်။ လုံခြုံစိတ်ချရမှုအပြင်
အခက်အခဲများအကြောင်း ပြောရန်ဆိုရန် လုံခြုံသောနေရာရှိ
ခြင်းတို့ကြောင့် စိတ်ခံစားမှုဆိုင်ရာ အကျ ိုးကျေးဇူးများလည်း
ရရှိစေပါသည်။ ထို့သို့ ‘ရိုးရှင်း’ နေသော်လည်း၊
လူမှုရေးသဟဇာတမရှိသော အသိုင်းအဝိုင်းများနှင့် အိ
မ်နီးနားချင်းများနှင့်မရင်းနှီးသော လူများက တွင်
မရရှိနိုင်ကြပါ။ အတူတကွလာရောက်ခြင်း၊ တွေ့ဆုံခြင်းနှင့်
ဆွေးနွေးဆင်ခြင်သုံးသပ်ခြင်း၊ ၎င်းတို့၏အခက်အခဲများကို
မျှဝေခြင်း၊ တစ်ဦးနှင့်တစ်ဦး ပံ့ပိုးကူညီမှုရယူခြင်းတို့သည်
လူတို့၏ စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာ သာယာရေးတို့အတွက်
အရေးကြီးပါသည်။ စုပေါင်းလုပ်ဆောင်မှုများသည်
စိတ်အပန်းဖြေရန်၊ တီထွင်ဖန်တီးနိုင်စေရန်နှင့်
တစ်ဦးနှင့်တစ်ဦးအား အတူတကွရှိခြင်းဆိုသည်မှာ
ခံနိုင်ရည်ရှိရန် သော့ချက်တစ်ခုဖြစ်ကြောင်း
အချင်းချင်းသတိပေးရန်န် အခွင့်အလမ်းများဖြစ်လာသည်။
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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 ငါတို့ပဲရှိတယ်”
ခါးသီးလှသော သဘောပေါက်မှုဖြစ်သော်လည်း ဆင်းရဲသောအသို
င်းအဝိုင်းများအတွက် အပြုသဘောဆောင်သောပြောင်းလဲမှုများကို
ဆောင်ကြဉ်းရာတွင် ပြင်ပမှသူများအတွက် အကန့်အသတ်ရှိကြောင်း
လွန်ခဲ့သောနှစ်နှစ်က အလေးပေးဖော်ပြခဲ့သည်။ များပြားလှသော
ပြဿနာများနှင့် အာဏာပိုင်များဝန်ပိနေမှုကြောင့်ဖြစ်စေ (သို့)
နိုင်ငံရေးရှုထောင့်မှ ဆင်းရဲသူများကို ဦးစားမပေးခြင်းကြောင့်ဖြစ်စေ
လူထုသည် ရှေ့တိုးပြီး ကိုယ်တိုင်လုပ်ဆောင်ရန် လိုအပ်ကြောင်း
ပိုမိုသိရှိလာကြသည်။ အရေးကြီးသည်မှာ ဤအချက်သည်
အစိုးရအား လူမှုအသိုင်းအဝိုင်းများကို လျစ်လျူရှုပြီး
၎င်းတို့အား ဖွံ့ဖြိုးရေးပရိုဂရမ်များ၊ အထောက်အပံ့နှင့်
ပံ့ပိုးမှုများမှ ဖယ်ထုတ်ရန် ခွင့်ပြုလိုက်ခြင်း မဟုတ်ပေ။ အမှန်မှာ
ရပ်ရွာလူထုသည် ကိုယ်ပိုင်ဖြေရှင်းရေးနည်းလမ်းများကို
ဖော်ဆောင်လာသည်နှင့်အမျှ ၎င်းတို့၏ စည်းရုံးရေးဗျူဟာများကို
တိုက်ရိုက် (သို့) သွယ်ဝိုက်သောနည်းဖြင့် တိုးတက်စေသည်။ သို့သော်
အခိုက်အတန့်အားလုံးသည် အရေးပါသောပြောင်းလဲမှုများကို
တွန်းအားပေးရန် အခွင့်အလမ်းများ မဟုတ်ကြောင်းကိုလည်း
နားလည်ထားကြသည်။ ပြင်ပအထောက်အပံ့များ မရောက်နိုင်၊
မလုံလောက်နိုင်၊ (သို့) နောက်ကျမှရောက်လာနိုင်သည်ကို
လက်ခံခြင်းသည် လူ့အဖွဲ့အစည်းများကို နိုင်ငံရေးအခွင့်အလမ်းများ
အရှိန်အဟုန်မပေါ်မချင်း ၎င်းတို့၏ကိုယ်ပိုင် အစီအစဉ်များနှင့်
စနစ်များကို အကောင်အထည်ဖော်ရန် တွန်းအားပေးခဲ့သည်။
တစ်ချ ိန်တည်းတွင် လူများသည် စုပေါင်းလုပ်ထုံးလုပ်နည်းများကို
ပြန်လည်ပြင်ဆင်ခြင်း၊ ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု နယ်ပယ်ကို
ချဲ့ထွင်ခြင်းနှင့် နေထိုင်ရာမြို့အတွက် ရေရှည်တည်တံ့သော
အပြုသဘောဆောင်သော အပြောင်းအလဲအတွက် လမ်းခင်းရန်
အလုပ်များလျှက်ရှိနေပါသည်။
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V. Conclusion
Overall, these community-led and communitybased 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,
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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.

အကျပ်အတည်းကာလအတွင်း စုပေါင်းတုံ့ပြန်မှုများ

၅။ နိဂုံး
ခြုံငုံ၍ဆိုရသော် ဤရပ်ရွာဦးဆောင်မှုနှင့်

မျက်ကွယ်ပြုခြင်းခံရပြီး သာမန်အိမ်ရာများတွင်

ရပ်ရွာအခြေပြုဗျူဟာများသည် လူများ၏အရင်းအမြစ်များ

နေထိုင်သူများပင် လုံခြုံသည်ဟုဆိုနိုင်သော်လည်း

ရပိုင်ခွင့်၊ ပါဝင်မှုနှင့် လူမှုဆက်ဆံရေးတွင် တန်းတူညီမျှသော

စိန်ခေါ်မှုများစွာကို ကြုံတွေ့နေရသည်။ ဤအရာအားလုံးသည်

တွဲဘက်များ အဖြစ် အသိအမှတ်ပြုမှုကိုရရှိရန်

အမိုးအကာတစ်ခုထက်ပိုသော အိမ်ရာ၏ အသိအမှတ်ပြုမှု၊

စဉ်ဆက်မပြတ် ကြိုးပမ်းမှုများကိုတစ်စုတစ်စည်း

တည်ငြိမ်မှုနှင့် ကျန်းမာရေးအတွက် တံခါးပေါက်အဖြစ်

တည်း ဖော်ပြလျှက်ရှိသည်။ မြို့ပြတန်းတူညီမျှမှုကို

အရေးပါမှုကို နားလည်ရန်လိုအပ်ကြောင်း ထောက်ပြသည်။

လုပ်ဆောင်ခြင်းသည် အကျပ်အတည်းနှင့် ပဋိပက္ခများကြားတွင်

စုပေါင်းအဖွဲ့အစည်း၊ စည်းလုံးညီညွတ်မှု၊ ပူးပေါင်းပါဝင်မှု

ပိုမိုဖိအားပေးခံရလာသည်။ လူများတွေ့ကြုံနေရသော

လုပ်ငန်းစဉ်များနှင့် စည်းလုံးညီညွတ်မှုစသည့်

စိန်ခေါ်မှုများအားလုံးအတွက် ဖြစ်နိုင်ချေရှိသော ကောင်းကွက်

သွင်ပြင်လက္ခဏာရှိသော ရပ်ရွာများ၏

တစ်ခုသည် ရပ်ရွာလူထုများမှ ၎င်းတို့၏ ဇွဲလုံ့လ၊

အလားအလာကောင်းများကိုလည်း ပြသသည်။ ၎

ခံနိုင်ရည်ရှိမှုနှင့် စွမ်းဆောင်နိုင်မှုတို့ကို ရှင်းရှင်းလင်းလင်းပြ

င်းတို့သည် လူမှုရေး အဆက်အသွယ်အားနည်းသော

သနိုင်ခြင်းပင်ဖြစ်သည်။ ဆန့်ကျင်ဘက်အားဖြင့်

ပြန့်ကျဲနေသည့် အိမ်ထောင်စုများနှင့် ယှဉ်လျှင်ယှဉ်လျှင်

နှစ်ထပ်ဆင့် အကျပ်အတည်း သည် မြို့ပြရှိဆင်းရဲသားများ၏

အကျပ်အတည်းများကို တွန်းလှန်ရန် သို့မဟုတ် ပိုမိုလွယ်ကူစွာ

လိုအပ်ချက်များကို စီစဉ်ပေးခြင်းသည် မလုံလောက်မှုနှင့်

ပြန်လည်ခေါင်းမော့လာရန် ပိုမို၍ အလားအလာကောင်းပါသည။

ကန့်သတ်ချက်များရှိနေသည်ကို ပြသသွားပါသည်။

လက်ရှိမြို့ပြစိန်ခေါ်မှုများအတွက် ပိုမိုမျှတသောတုံ့ပြန်မှုများကို

ဆင်းရဲသားရပ်ကွက်များတွင် အခြေချနေထိုင်သူများသည်

အကြောင်းကြားရန်နှင့် ပိုမိုမျှတသောမြို့ပြဖော်ဆောင်ရေး

နှင်ထုတ်ခံရခြင်း တိုးမြင့်လာမှုနှင့် ရင်ဆိုင်နေရသည်။

အလေ့အကျင့်များလုပ်ဆောင်နိုင်ရန် အိမ်ရာနေလူထု၏

အကူအညီပေးရေး အစီအစဉ်များ စတင်သောအခါတွင်

ဖြေရှင်းပုံယန္တရားများကို အခြားသော ပါဝင်ပတ်သက်သူများ၊

ရန်ကုန်၏ အစွန်အဖျားမြို့နယ်များရှိအဆောင်

အသိုင်းအဝိုင်းများ၊ အဖွဲ့အစည်းများနှင့် မျှဝေရမည်ဖြစ်သည်။

များတွင် နေထိုင်သူများသည် မကြာခဏဆိုသလို
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