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Awareness Raising

❖ can be a tool for advocacy,
❖ to convince policy makers of the urgency of a certain issue of human rights,
❖Can be backed up by the whole segment of the community!

Human Rights Awareness Raising 

Human Rights Awareness Raising

➢ Spreading human rights awareness raising among the common
people in their language is vital for creating a culture of human rights.

➢ Unless people are aware about their human rights, they cannot
protect their rights or seeks redressal when it is violated.



Why is Human Rights 
Awareness Raising 
important?



What is Human Rights Awareness Raising?

Human Rights Awareness-raising is a process that seeks to 

inform and educate people about human rights to influence their 

attitudes, behaviors, and beliefs toward, achieving a defined 

purpose or goal.

Ref: https://www.sdgaccountability.org/working-with-informal-processes/raising-awareness-through-

public-outreach-campaigns/#:~:text=Awareness%2Draising%20is%20a%20process,1

https://www.sdgaccountability.org/working-with-informal-processes/raising-awareness-through-public-outreach-campaigns/#:~:text=Awareness%2Draising%20is%20a%20process,1


Human Rights awareness-raising activities

Workshops

Sharing information

Public relations activities

Ref: https://www.moj.go.jp/ENGLISH/HB/activities/index.html/#:~:text=Awareness%2Draising%20is%20a%20process,1

https://www.sdgaccountability.org/working-with-informal-processes/raising-awareness-through-public-outreach-campaigns/#:~:text=Awareness%2Draising%20is%20a%20process,1
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Which is the key role of Awareness Raising 

in human rights?

STEP 1

Human Rights 
Awareness-raising 

a process that seeks 

to inform and 

educate people 

about human rights 

to influence their 

attitudes, behaviors, 

and beliefs toward, 

achieving a defined 

purpose or goal 

STEP 2

Human Rights 
awareness-raising 

activities

workshops, 
sharing 

information, and 
public relations 

activities, 

STEP 4

Human Rights 

Education

promoting 
universal respect 

for and 
observance of 
all human rights

STEP 3

Effectiveness

• Produce 
changes in 

attitude and 
behavior

• Adapt and 
adopt 

human rights 
values



What is Human Rights Education? 

“A lifelong process by which people at all levels of

development and in all strata of society learn respect for the

dignity of others and the means and methods of ensuring

that respect in all societies”. (According to the UN decade

document for human rights education (1995-2004)

All educational activities; training, information, awareness

raising, and learning aimed at promoting universal respect

for and observance of all human rights



Methods of Human Rights Education 

Community-led 
development

Advocacy

Relationship 

management

Facilitation

Training

Sharing 

Information



Goals of Human Rights Education 

Promote respect for the human rights of all 
individuals. 

Develop the knowledge, skills, and values. 

Help foster understanding, tolerance, and 
gender equality. 



Outcomes of Human Rights Education (HRE)

➢ Improve human rights knowledge

➢ Increased ability to re-use previously understood human

rights knowledge

➢The situation encountered can be analyzed from the

perspective of human rights

➢Violations of human rights themselves cannot be violated, and

if violated by others, they can be reviewed and resolved



Workshop, 
sharing 

information, 
etc. …

Changing 
attitude and 

behavior 

- Improve human 
rights knowledge

- Increase ability 
- Analyze situation
- review and resolve 

HR violations

Human 
Rights 

Culture 
Develop

Human 
Rights 

Awareness 
Raising 

Human 
Rights 

Education







ဦးက ောင့်းခန ့်ဇင့်
ဦးစ းအရောရ ှိ



လ ူ့အခွင ့်အကရးတငွ့် အကရးက  းက ော အခန့်း ဏ္ဍ၌ ပါဝင့်က ော 

အ ှိပညောမ ြှင ့်တင့်ကရးန င ့်စပ့်လျဉ့်း ည ့် ဗဟု ုတ ျေား  ျှကဝရန့်

ရည့်ရွယ့်ချ ့်



ပါဝင့် ည ့်အက  ောင့်းအရော ျေား

လ ူ့အခငွူ့့်အရ ေး အသပိညာမ ြှငူ့့်တင့်ရ ေး

လ ူ့အခငွူ့့်အရ ေးပညာရ ေး



အသိပညာမမြှင ့်တင့်ရ ေးဆိိုသည့်မ ာ -

➢ အာေးရပေးရ ာက့်ခမံှုအတွက့် အရ ာက့်အကူမပြုကိ ိယာ၊

➢ လူူ့အခွင ့်အရ ေး အရ ကာင့်ေးကိစ္စတစ့္်ခို၏ အရ ေးကက ေးမှုကိို မူဝါဒချမ တ့်သူမျာေး ယံို ကည့်လက့်ခလံာ န့်

အရ ာက့်အကူမပြုသည့်၊

➢ လူူ့အခွင ့်အရ ေးအာေး လူူ့အဖွ ွဲ့အစ္ည့်ေး၏ အစ္ိတ့်အပိိုင့်ေးတစ့္်ခိုလံိုေးက ရ ာက့်ခအံာေးရပေး လာရစ္ န့် အရ ာက့်အကူ

မပြုသည ့်အ ာ။

လ ူ့အခွင ့်အကရးအ ှိပညောမ ြှင ့်တင့်ကရး

လူူ့အခွင ့်အရ ေးအသိပညာမမြှင ့်တင့်ရ ေးဆိိုသည့်မ ာ -

❖ သာမာန့် လူမျာေးအတွင့်ေး ၎င့်ေးတိိုို့၏ ဘာသာစ္ကာေးမဖင ့် လူူ့အခွင ့်အရ ေးအသိပညာ မမြှင ့်တင့်ရ ေး မပနို့့်ပွာေးရစ္

မခင့်ေးသည့် လူူ့အခွင ့်အရ ေးယဉ့်ရကျေးမှုတစ့္် ပ့် ဖန့်တ ေးမဖစ့္်ရပေါ်လာရစ္ ေးအတွက့် အလွန့်ပင့်အရ ေးကက ေးသည ့်

အ ာမဖစ့္်မခင့်ေး

❖ လူူ့အခွင ့်အရ ေးအသိမ  ိပါက ၎င့်ေးအသိမ  သိူမျာေးသည့် သူတိိုို့၏အခွင ့်အရ ေးကိို ကာကယွ့်မခင့်ေး၊

ချြိုေးရဖာက့်ခံ ပါ က ကိုစ္ာေးမှု   ာရဖွမခင့်ေးတိိုို့ မမပြုလိုပ့်နိိုင့်ရပ။



ဘာရ ကာင ့် 

လူူ့အခွင ့်အရ ေးအသိပညာမမြှင ့်တင့်မခင့်ေးသည့် 

အရ ေးကက ေးသနည့်ေး။

လူူ့အခွင ့်အရ ေး
အသိပညာ
မမြှင ့်တင့်မခင့်ေး



လ ူ့အခွင ့်အကရးအ ှိပညောမ ြှင ့်တင့်မခင့်း

လူူ့အခွင ့်အရ ေးအသိပညာမမြှင ့်တင့်မခင့်ေးဆိိုသည့်မ ာ သတ့်မ တ့် ာေးသည ့်  ည့် ွယ့်ချက့်/

ပန့်ေးတိိုင့်ဆ သိိုို့ ရ ာက့်  ိရစ္လျက့် လူူ့အခွင ့်အရ ေးအရ ကာင့်ေး လူအမျာေးကိို အသိပညာ

ရပေးမခင့်ေးမဖင ့် ၎င့်ေးတိိုို့၏ သရဘာ ာေးအမမင့်မျာေး၊ အမပြုအမူမျာေးန င ့် ယံို ကည့်ချက့်

မျာေးအ ရပေါ် ဩဇာသက့်ရ ာက့်မှု  ိရစ္ န့် နည့်ေးလမ့်ေးမျာေးမဖင ့်   ာရဖွရဆာင့် ွက့်သည ့်

လိုပ့်ငန့်ေးစ္ဉ့် တစ့္်ခိုမဖစ့္်သည့်။

Ref: https://www.sdgaccountability.org/working-with-informal-processes/raising-awareness-through-public-
outreach-campaigns/#:~:text=Awareness%2Draising%20is%20a%20process,1

https://www.sdgaccountability.org/working-with-informal-processes/raising-awareness-through-public-outreach-campaigns/#:~:text=Awareness%2Draising%20is%20a%20process,1


လ ူ့အခွင ့်အကရးအ ှိပညောမ ြှင ့်တင့်မခင့်းလှုပ့်ရ ေားက ောင့်ရ ွ့် ှု ျေား

 အလိုပ့်ရံိုရဆွေးရနွေးပွ မျာေး

 သတင့်ေးအချက့်အလက့်မျာေး မျှရဝမခင့်ေး

 အမျာေးမပည့်သူန င ့်ဆက့်စ္ပ့်ရသာ

အသိပညာရပေးလိုပ့်ငန့်ေးရဆာင့် ွက့်မမူျာေး

Ref: https://www.moj.go.jp/ENGLISH/HB/activities/index.html/#:~:text=Awareness%2Draising%20is%20a%20process,1

https://www.sdgaccountability.org/working-with-informal-processes/raising-awareness-through-public-outreach-campaigns/#:~:text=Awareness%2Draising%20is%20a%20process,1


အမပြုအမူ

(အမူအကျင ့်)

လူူ့အခွင ့်အရ ေး

တန့်ဖိိုေးမျာေး

စ္ိတ့်ရန
သရဘာ ာေး



လ ူ့အခွင ့်အကရး အ ှိပညောမ ြှင ့်တင့်ကရး၌အကရးက  း 
အခန့်း ဏ္ဍောမြစ့် ည ့် လ ူ့အခွင ့်အကရးပညောကရး

(၁)

သတ့်မ တ့် ာေးသည ့်  ည့် ွယ့်ချက့်/ ပန့်ေး

တိိုင့်ဆ သိိုို့ ရ ာက့်  ရိစ္လျက့် လူူ့အခွင ့်

အရ ေးအရ ကာင့်ေး လူအမျာေးကိို အသိပညာ

ရပေးမခင့်ေးမဖင ့် ၎င့်ေးတိိုို့၏ သရဘာ ာေး

အမမင့်မျာေး၊ အမပြုအမမူျာေးန င ့် ယံို ကည့်

ချက့်မျာေးအ ရပေါ် ဩဇာသက့်ရ ာက့်မှု  ိ

ရစ္ န့် နည့်ေးလမ့်ေးမျာေးမဖင ့်   ာရဖွ ရဆာင့်

 ွက့်သည ့် လိုပ့်ငန့်ေးစ္ဉ့် တစ့္်ခို မဖစ့္်သည့်။

လ ူ့အခွင ့်အကရး အ ှိပညော
မ ြှင ့်တင့်မခင့်း

(၂)

အ ှိပညောမ ြှင ့်တင့်ကရး 

လုပ့်ငန့်းစဉ့် ျေား

အလုပ့်ရ ုက ွးကနးွပွွဲ ျေား

 တင့်းအချ ့်အလ ့် ျေား

 ျှကဝမခင့်း

အ ျေားမပည့်  န င ့်  ့် စပ့်က ော 

အ ှိပညောကပးလုပ့်ငန့်းက ောင့်ရွ

 ့်   ျေား

(၄)

လ ူ့အခွင ့်အကရးပညောကရး

လ ူ့အခငွ ့်အကရးအေားလ ုး အကပေါ် 

လ  ေားအေားလ ုးန င ့်

  ့် ှိုင့်က ော ကလးစော ှုန င ့် 

လ ့်ခ  ျင ့်  ုး ှု မ ြှင ့်တင့်ရန့်

(၃)

ထှိကရော ့် ှု ျေား

စှိတ့်ကန က ောထေား အမပြုအ   

(အ  အ ျင ့်)  ျေား 

ကမပောင့်းလွဲလောမခင့်း၊ 

လ ူ့အခငွ ့်အကရးစ နှုန့်း ျေား ှို 

လှို ့်ကလျောည ကထွ မြစ့်ကအောင့် 

 ျင ့်  ုးမခင့်း



လ ူ့အခွင ့်အကရးပညောကရး

သူတစ့္်ပါေး၏သိကခာကိိုရလေးစ္ာေး န့်န င ့် လူရဘာင့်အဖွ ွဲ့အစ္ည့်ေးအာေးလံိုေးတွင့် ရလေးစ္ာေးသမှု

ဟူသည့်ကိို ရသချာရစ္ န့် ရဆာင့် ွက့် မည့် နည့်ေးလမ့်ေးမျာေးန င ့်နည့်ေးစ္နစ့္်မျာေး အာေး

ဖွဖံဖိြုေးမှုအဆင ့် အာေးလံိုေးန င ့်လူရဘာင့်အဖွ ွဲ့အစ္ည့်ေး၏ အလ ာအာေးလံိုေးမ လူမျာေးမ ရလ လာ

သင့်ယူသည ့် တစ့္်သက့်တာ လိုပ့်ငန့်ေးစ္ဥ့်မျာေး {UN decade document for human

rights education (1995-2004)}

သင့်တန့်ေးမျာေး၊သတင့်ေးအချက့်အလက့်မျာေး၊အသိပညာမမြှင ့်တင့်ရ ေးစ္သည ့်ပညာရပေးရ ေး

ဆိိုင့် ာရဆာင့် ွက့်မှုအာေးလံိုေးန င ့်လူူ့အခွင ့်အရ ေးအာေးလံိုေးအရပေါ်လူသာေးအာေးလံိုန င ့်ဆိိုင့်

ရသာရလေးစ္ာေးမှုန င ့်လက့်ခံကျင ့်သံိုေးမှုမမြှင ့်တင့် န့် ည့် ွယ့်သည ့်ရလ လာသင့်ယူမှုမျာေး



လ ူ့အခွင ့်အကရး ပညောကပး ှိုင့်ရောနည့်းလ ့်း ျေား

သင့်တန့်ေး
မပြုလိုပ့်မခင့်ေး

လူရဘာင့် ပ့် ွာ
အဖွ ွဲ့အစ္ည့်ေးကဦေိး
ရဆာင့်ပါဝင့်
ရသာဖွံဖဖိြုေး ေး 

ရဆာင့် 
 ွက့်မှုမျာေး

စည့်းရ ုးလ ှု
က ော့်မခင့်း

 ှိတ့်ြွွဲွဲ့
က ောင့်ရွ ့်

မခင့်း

ကစ စပ့် 
က ော့်ဩမခင့်း

အ ှိပညော
 ျှကဝမခင့်း



ပန့်းတှိုင့် ျေား

လ တစ့်ဦးတစ့်ကယော ့်ချင့်းစ ၏ လ ူ့အခွင ့်အကရး အကပေါ် ကလးစေား ှု
မ ြှင ့်တင့်ရန့်

အ ှိပညောဗဟု ုတ၊ စွ ့်းက ောင့်ရည့်န င ့် တန့်ြှိုး ျေား တှိးုတ ့်လော
ကစရန့်

န းလည့်နှိုင့်စွ ့်း၊  တ ည က ော ထင့်မ င့်ယ   ှု ျေားအကပေါ်  ည့်းခ 
နှိုင့်စွ ့်းန င ့်  ျေား/ တန့်းတ ည  ျှကရး အကပေါ် အေားကပး မ ြှင ့်တင့်ရန့်



လ ူ့အခွင ့်အကရးပညောကပးက ောင့်ရွ ့်မခင့်း၏ ရလ့်် ျေား

➢ လူူ့အခွင ့်အရ ေးအသိပညာဗဟိုသိုတမျာေး တိိုေးပွာေးလာမခင့်ေး

➢ လူူ့အခွင ့်အရ ေးကိို န ေးလည့်သိ  ိဖပ ေး လူူ့အခွင ့်အရ ေးအသိကိို မပန့်လည့် အသံိုေးချ

နိိုင့်စ္ွမ့်ေး တိိုေးပွာေးလာမခင့်ေး

➢  င့်ဆိိုင့်ကကံြုရတွွဲ့ ရသာ အရမခအရနမျာေးကိို လူူ့အခွင ့်အရ ေး ရှုရ ာင ့်မ 

ခွ မခမ့်ေးစ္ိတ့်မဖာသံိုေးသပ့်နိိုင့်မခင့်ေး

➢ လူူ့အခွင ့်အရ ေးချြိုေးရဖာက့်မခင့်ေးန င ့်စ္ပ့်လျဉ့်ေး၍ ကိိုယ့်တိိုင့် မကျ ေးလွန့် မခင့်ေးန င ့်

အမခာေးလူချြိုေးရဖာက့်ခံ ပါက သံိုေးသပ့်ရမဖ  င့်ေး ရပေးနိိုင့်မခင့်ေး



အလပု့်ရ ုက ွးကနွး

ပွွဲ၊ တင့်းအချ ့်

အလ ့် ျှကဝမခင့်း

လုပ့်ငန့်းစဉ့်

စှိတ့်ကန 
က ောထေား၊ 
တန့်ြှိုး ျေား
ကမပောင့်းလွဲ

• လ ူ့အခွင ့်အကရးအ ှိပညော

တှိးုတ ့်၊

• စ ွ့်းရည့်တှိုးမ ြှင ့်၊

• အကမခအကန ှိုခွွဲမခ ့်းစှိတ့်

မြောနှိုင့်၊

• လ ူ့အခွင ့်အကရးချ ှိြုးကြော ့်

 ှု ျေား ှိုကလ လော န့်းစစ့် 

မခင့်းန င ့်ကမြရ င့်းမခင့်း

လ ူ့အခွင ့်အကရး
ယဉ့်က ျး ှု 

ထနွ့်း ေားလောမခင့်း

လ ူ့အခွင ့်အကရး

အ ှိပညော

မ ြှင ့်တင့်မခင့်း

လ ူ့အခွင ့်အကရး
ပညောကရး
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