
For immediate release 

The Civil Disobedience Movement of Myanmar is nominated for the 
Nobel Peace Prize 

On 22.03.2021, the Civil Disobedience Movement was nominated for the Nobel Peace Prize.  

 

A group of six professors in social science at the University of Oslo has nominated the Civil 

Disobedience Movement of Myanmar for the Nobel Peace Prize.  

The military coup d’état in Myanmar on February 1st, 2021, sparked nationwide 

demonstrations. Following the coup, the ruling National League for Democracy (NLD) called 

on people to resist the takeover through non-violence; workers and their unions launched a 

civil disobedience campaign and declared a general strike; and, mass public protests were 

organized by young people known as Generation Z. These public protests were joined by a 

broad range of groups that include ethnic nationalities, women’s groups, workers, LGBT 

groups, artists, Buddhist monks and Catholic nuns. In the weeks after the military takeover, a 

large-scale and nationwide anti-coup resistance movement thus emerged across ethnic, 

religious, generational, class and gender divides. The Civil Disobedience Movement was 

born. 

The spokesperson for the nominators, Professor Kristian Stokke, states that: “The nomination 

is in recognition of how the Civil Disobedience Movement is working for peace and 

democracy through non-violent means. The supporters of the Civil Disobedience Movement 

are risking arrests, torture and death, yet have chosen to fight for their freedom through labor 

strikes, peaceful assembly, and non-violent resistance. The nomination is also a recognition 

of the Civil Disobedience Movement’s role in forging a forward-looking agenda for 

substantive democracy and peace in Myanmar.”  

The signatories of the nomination states in their letter that “the Civil Disobedience 

Movement, alongside the Committee Representing the Pyidaungsu Hluttaw (CRPH) and 

ethnic minority organizations (political parties, civil society organizations and armed groups), 

is striving to create a united stand against the military’s divide and rule tactics and for federal 

democracy. If successful, this holds the potential of ending Myanmar’s long legacy of direct 

and indirect military rule and intrastate armed conflicts.” 

The nomination letter notes that “there is a longstanding history of civil disobedience being 

used to oppose authoritarian regimes. Several of these initiatives have been recognized by the 

Nobel Peace Prize Institute, like Dalai Lama and Dr. Martin Luther King Jr. The Civil 

Disobedience Movement of Myanmar follows the same historical path, using peaceful 

protests and civil disobedience to oppose the authoritarian regime in Myanmar, in their fight 

for freedom and democracy”. 

The signatories conclude that the nomination is an acknowledgement of all the people of the 

country of Myanmar who are fighting for their right to live peacefully in a democratic 

country. 

Stokke explains that: “We nominate the Civil Disobedience Movement because we think it is 

a very important and timely candidate. It is a mass movement that struggles for democracy 

and peace, against a brutal military junta, through non-violent resistance. This is a critically 

important movement for the political future of Myanmar. At the same time, it is also a 



movement that shows the importance of pro-democracy mobilization in an era when 

democracy is under pressure from authoritarian forces and agendas.” 

For further enquires and comments regarding the nomination contact spokesperson for the 

signatories of the nomination, Professor Kristian Stokke at the University of Oslo, Norway. 

Mobile/Signal: +47 97014168. E-mail:  Kristian.stokke@sosgeo.uio.no 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



မြနြ် ာ့ အ ဏ ဖီဆနရ် ေးလူထလုှုပ်ရ  ေးြှု CDM  က ု 

င  ြ်ေးချြ်ေးရ ေးန ဘုယ်ဆအုတွက် အြည်စ   ေ်း တ သ် ွေ်းမခ ေ်း 

၂၀၂၁ ခုန စ်၊ ြတလ် ၂၂  က်ရန ာ့တွ  ်အ ဏ ဖီဆနရ် ေး လူထလုှုပ်ရ  ေးြှု Civil Disobedience Movement 

(CDM) က  ုင  ြေ်းချြ်ေးရ ေးန ဘုယ်ဆုအတွက် အြည်စ   ေ်း တ သ်ွ ေ်းခ ာ့ပါသည်။  

ရအ ်စလ ု တကကသ ုလ်ြ  လူြှုသ ပပံပါရြ ကခ ရမခ က်ဦေး ပါဝ ရ်သ  အဖွ ွဲ့တစ်ဖွ ွဲ့က အ ဏ ဖီဆနရ် ေး 

မြနြ် ာ့လူထလုှုပ်ရ  ေးြှု (CDM) က ု င  ြ်ေးချြ်ေးရ ေးန ဘုယ်ဆုရပေး န ်အြညစ်   ေ်းတ သ်ွ ေ်းခ ာ့ကကပါသည်။  

၂၀၂၁ ခုန စ် ရဖရဖ ်ဝါ ီ ၁  က်ရန ာ့တွ  ် စစ်အ ဏ သ ြ်ေးခ ာ့မခ ေ်းရကက  ာ့ ် မြနြ် န  ု ်အံဝ ြ်ေးတွ  ်

ဆနဒမပကန ာ့က်ွက်ပွ ြျ ေး ရဆ   ွ်က်ခ ာ့ကကသည်။ အ ဏ သ ြ်ေးြှုအငပီေးတွ  ် န  ု ်သံ ေးြျ ေးအရနန  ာ့ ် အ ဏ လုြှုက ု 

အကကြ်ေးြဖက် နည်ေးလြ်ေးြျ ေးမဖ ာ့ ်ဆန ာ့က်ျ ဖီ်ဆနက်န ာ့က်ွက်ကက န ်အ ဏ   အြျ ျုေးသ ေးဒြီ ုကရ စီအဖွ ွဲ့ချျုပ် (NLD) က 

တ ုက်တွနေ်းရတ  ေ်းဆ ုလ ုက်သည်။ ထ ု ာ့ရန က် အလုပ်သြ ေးြျ ေးန  ာ့ ် အလုပ်သြ ေး သြဂ္ဂြျ ေးသည် အ ဏ ဖီဆနရ် ေး 

လှုပ်ရ  ေးြှုတစ်ခုက ု စတ င်ပီေး အရထရွထသွပ တ်ရြ  က်ရကက  ေ်း ရကကည ကကသည်။ ဂ္ျနန်ရ ေးရ  ေ်း ဇီဟု 

ရခေါ်ရဝေါ် ကကသညာ့် လူ ယ်ြျ ေးကလည်ေး လူထဆုနဒမပပွ ကကီေးြျ ေးက ု စုစည်ေးရဆ   ွ်က်ကကသည်။ လူြျ ျုေးစုအလ ုက် အဖွ ွဲ့ြျ ေး၊ 

အြျ ျုေးသြီေးအဖွ ွဲ့ြျ ေး၊ အလုပ်သြ ေးြျ ေး၊ LGBT အဖွ ွဲ့ြျ ေး၊ အနပုည ရ  ြ်ျ ေး၊ သံဃ အဖွ ွဲ့ြျ ေးန  ာ့ ် ကက်သလစ်သလီရ   ်

အဖွ ွဲ့ြျ ေး စသညာ့် အစုအဖွ ွဲ့အသေီးသေီးတ ု ာ့ကလည်ေး တစ်ငပ ျု န်က် ဆနဒရဖ ်ထတု်ပွ ြျ ေး ကျ ေ်းပခ ာ့ကကသည်။ စစ်တပ်၏ 

အ ဏ သ ြ်ေးြှုအငပီေး  က်သတတ ပတ် အနည်ေး ယ်အကက တွ  ်လူြျ ျုေးစံု၊ ဘ သ စုံ၊ လူတနေ်းစ ေး အလ  စုံ၊ ကျ ေး ြ ဂ္ျနဒ်ါစုံ 

ပါဝ လ်ျှက် တစ်န  ု ်လံံုေးမဖန ာ့က်ျက် လ ြ်ေးမခံျုရသ  အ ဏ သ ြ်ေးဆန ာ့က်ျ ရ် ေး လှုပ်ရ  ေးြှုကကီေးတစ် ပ်ရပေါ်ထကွ်လ သည်။ 

အ ဏ ဖီဆနရ် ေး လူထလုှုပ်ရ  ေးြှု CDM သည်လည်ေး ရပေါ်ထကွ်လ ခ ာ့ပါသည်။  

အြည်စ   ေ်းတ သ်ွ ေ်းသူအဖွ ွဲ့၏ ရမပ ရ ေးဆ ုခွ ာ့ရ်  သူမဖစ်ရသ  ပါရြ ကခ ခ စ်စတန ် စတုတ်က 

ဤသ ု ာ့ဆ ုပါသည်။ “အ ဏ ဖီဆနရ် ေး လူထလုှုပ်ရ  ေးြှု CDM ဟ  အကကြ်ေးြဖက် နည်ေးလြ်ေးရတွသံုေးငပီေး င  ြ်ေးချြ်ေးရ ေးန ာ့ 

ဒြီ ုကရ စီက ု ဦေးတည် ယူဖ ု ာ့ ကက ျုေးပြ်ေးတ ာ့ လှုပ်ရ  ေးြှုမဖစ်ရကက  ေ်း အသ အြ တ်မပျုတ ာ့အရနန ာ့ ခုလ ု 

ရ ွေးချယ်အြည်တ သ်ွ ေ်း မခ ေ်းမဖစ်ပါတယ်။ CDM ပါဝ သ်ူ၊ ရထ က်ပံာ့သူရတွဟ  အဖြ်ေးခံ မခ ေ်း၊ န  ပ်စက်ခံ မခ ေ်း၊ 

သတ်မဖတ်ခံ မခ ေ်း အနတ  ယ်ရတွက ု ကကံျု န  ုရ်မခရ  ပါတယ်။ ဒါရပြယာ့်လည်ေး အလုပ်သြ ေး သပ တ်ရတွ၊ င  ြ်ေးချြ်ေးစွ  

စုရဝေး ဆနဒမပတ ရတွ၊ အကကြ်ေးြဖက် ခုခံဖီဆနြ်ှုရတွရဆ   ွ်က်ငပီေး လွတ်လပ်ရ ေးက ု တ ုက်ယူဖ ု ာ့ 

ဆံုေးမဖတ်ရ ွေးချယ်ကကသူရတွပါ။ မြနြ် န  ု ်ြံ    ဒြီ ုကရ စီန ာ့ င  ြ်ေးချြ်ေးရ ေး အြ နတ်ကယ် ရပေါ်ရပါက်လ ရစြယာ့် 



အန ဂ္တ်ရြျှ ် အစီအစဉ်ဖနတ်ီေးတ ာ့ရန  ြ   အရ ေးပါတ ာ့ CDM ကဏ္ဍက ုလည်ေး အသ အြ တ်မပျုမခ ေ်းအ ေးမဖ ာ့ ်

အြည်စ   ေ်း တ သ်ွ ေ်းမခ ေ်းမဖစ်ပါတယ်။” 

“စစ်တပ်၏ သပ်လျှ ျုရသွေးခွ က  အုပ်ချျုပ်မခ ေ်း နည်ေးလြ်ေးြျ ေးက ု ကကံာ့ကကံာ့ခံ စုစည်ေးက ကွယ် နန်  ာ့ ် ဖက်ဒ ယ် 

ဒြီ ုကရ စီတစ် ပ် ရပေါ်ရပါက် န ် မပည်ရထ  စု်လ တ်ရတ ်က ုယ်စ ေးမပျုရက ်ြတီ (CRPH)၊ တ ု ေ်း  ေ်းသ ေးလူြျ ျုေးစု 

အဖွ ွဲ့အစည်ေးြျ ေး (န  ု ်ရံ ေးပါတီြျ ေး၊ အ ပ်ဘက် အဖွ ွဲ့အစည်ေးြျ ေးန  ာ့ ် လက်နက်က ု  ် အဖွ ွဲ့ြျ ေး) န  ာ့ ် ယ ဉ်တွ လျှက် 

အ ဏ ဖီဆနရ် ေး လူထလုှုပ်ရ  ေးြှု CDM က ဦေးတည် ကက ျုေးပြ်ေးလျှက်ရ  ရကက  ေ်း၊ ရအ  မ်ြ သ်ွ ေးပါက မြနြ် န  ု ်၏ံ 

မပည်တွ ေ်းစစ်န  ာ့ ်န  ု ်ရံ ေးတွ  ်တ ုက်ရ ုက်ရသ ်လည်ရက  ေ်း၊ သွယ်ဝ ုက်ရသ ်လည်ေးရက  ေ်း စစ်တပ်ပါဝ  ်အုပ်ချျုပ်ရနြှု 

အရြွဆ ုေးက ု အမြစ်မဖတ်န  ုြ်ညာ့် အလ ေးအလ ရ  ရကက  ေ်း” လက်ြ တ်ထ ေုး အြည်တ သ်ွ ေ်းသူ ပါရြ ကခြျ ေးက ၎ ေ်းတ ု ာ့ 

စ လ  တွ  ်ရဖ ်မပထ ေးပါသည်။  

“အ ဏ ဖီဆနရ် ေး လူထလုှုပ်ရ  ေးြှုြျ ေးသည် အ ဏ ရ  စ်နစ်အစ ုေး ြျ ေးက ု ဆန ာ့က်ျ  ် တ ုက်ထတု်န  ုခ် ာ့သညာ့် 

သြ ု ေ်းသ ဓက ြျ ေးစွ ရ  ပါသည်။ အဆ ုပါ လှုပ်ရ  ေးြှုြျ ေးစွ က ု င  ြ်ေးချြ်ေးရ ေးန ဘုယ်ဆုရပေးအပ်ရ ေး အဖွ ွဲ့က 

အသ အြ တ်မပျုခ ာ့မခ ေ်းလည်ေး ရ  ပါသည်။ ဥပြ  ဘုနေ်းရတ ်ကကီေး ဒလ ု ေ်းလ ေးြ ေးန  ာ့ ် ရဒါက်တ  

ြ တ လ်ူသ က ေ်းဂ္ျျူနယီ တ ု ာ့မဖစ်သည်။ လွတ်လပ်ရ ေးန  ာ့ ် ဒြီ ုကရ စီ  ယူ နတ် ုက်ပွ တွ  ် င  ြ်ေးချြ်ေးစွ  

ဆနဒထတု်ရဖ ်ြှုြျ ေးန  ာ့ ် အ ဏ ဖီဆနရ် ေးလှုပ်ရ  ေးြှုတ ု ာ့က ု သံုေး၍ အ ဏ ရ  စ်နစ်ဆန ာ့က်ျ ရ်သ  မြနြ် န  ု ်၏ံ 

အ ဏ ဖီဆနရ် ေး လူထလုှုပ်ရ  ေးြှုသည်လည်ေး အလ ေးတူ သြ ု ေ်းလြ်ေးရကက  ေ်းက ု ရလျှ က်လ ြ်ေးလျှက် ရ  သည်။” ဟု 

အြည်စ   ေ်းတ သ်ွ ေ်းရသ  စ လ  တွ  ်ထပ်ြံ ရဖ ်မပထ ေးပါသည်။  

ထ ု ာ့ရန က် င  ြ်ေးချြ်ေးစွ  ရနထ ု ပ် ု ခ်ွ ာ့န်  ာ့ ် ဒြီ ုကရ စီန  ု ်တံစ် ပ်  ပ ု ခ်ွ ာ့အ်တွက် တ ုက်ပွ ဝ ရ်နကကရသ  

မြနြ် မပည်သူြျ ေးက ု ချီေးကျျူေးဂ္ုဏမ်ပျုရကက  ေ်း ရဖ ်မပသညာ့်အရနန  ာ့ ် ဤသ ု ာ့ င  ြ်ေးချြ်ေးရ ေးန ဘုယ်ဆုအတွက် 

အြည်စ   ေ်း တ သ်ွ ေ်း ရကက  ေ်း ရဖ ်မပငပီေး စ လ  က ု န ဂုံ္ေးချျုပ်ထ ေးပါသည်။  

“အ ဏ ဖီဆနရ် ေးလူထလုှုပ်ရ  ေးြှုက ု င  ြ်ေးချြ်ေးရ ေးန ဘုယ်ဆုအတွက် အြည်တ သ်ွ ေ်း တ ာ့အရကက  ေ်းက 

ဒလီှုပ်ရ  ေးြှုဟ  အလွန ် အရ ေးပါငပီေး၊ အချ နသ် ာ့မ်ြတ်တ ာ့ လှုပ်ရ  ေးြှုတစ် ပ်မဖစ်လ ု ာ့ပါပ ။ ဒြီ ုကရ စီန ာ့ 

င  ြ်ေးချြ်ေးရ ေးအတွက် ကကြ်ေးကကျုတ် က်စက်တ ာ့ အ ဏ သ ြ်ေးစစ်တပ်က ု အကကြ်ေးြဖက် င  ြ်ေးချြ်ေးတ ာ့ နည်ေးလြ်ေးန ာ့ 

ဆန ာ့က်ျ  ် တ ုက်ပွ ဝ တ် ာ့ လှုပ်ရ  ေးြှု တစ် ပ်ပါ။ မြနြ် ာ့ န  ု ်ရံ ေးအန ဂ္တ်အတွက်လည်ေး အလွနအ်ရ ေးကကီေးပါတယ်။ 

ဒြီ ုကရ စီစနစ်ဟ  အ ဏ ရ  တ် ု ာ့  ာ့ ဩဇ ဖ အ ေးရတွ၊ အစီအြံရတွ  ာ့ ဖ န  ပ်ြှုရအ က် ကျရ  က်ရနတ ာ့ 



ယရန ာ့ရခတ်က လထ ြ   အခုလ ု လှုပ်ရ  ေးြှုဟ  ဒြီ ုကရ စီအရ ေးကက ျုေးပြ်ေးြှု  ာ့ အရ ေးပါြှုက ု 

တစ်ဖနြီ်ေးရြ  ေ်းထ ေုးမပန  ုပ်ါတယ်။” ဟု ပါရြ ကခ စတုတ်က ဆက်လက် ရ  ေ်းမပခ ာ့ပါသည်။  

 

ရြေးမြနေ်းလ ုသည်တ ု ာ့န  ာ့ ် အကကံမပျုချက်ြျ ေးအတွက် အြည်စ   ေ်းလက်ြ တ်ထ ေုးတ သ်ွ ေ်းသူအဖွ ွဲ့၏ ရမပ ရ ေးဆ ုခွ ာ့ရ်  သူ 

ပါရြ ကခ ခ စ်စတနစ်တုတ် (ရအ ်စလ ု တကကသ ုလ်၊ ရန ်ရဝေး) ထ ံဆက်သွယ်န  ုပ်ါသည်။  

Mobile/Signal: +47 97014168. E-mail:  Kristian.stokke@sosgeo.uio.no 

 


