Mental Health and Gender Based Violence [tip sheets]
1, What is Gender Based Violence?
Gender-based violence (or GBV) is perpetrated against individuals or groups based on gender identity.
Such violence takes many forms in the private and public sphere. The dominant form is male violence
towards women. This includes physical and sexual violence within families and intimate relationships
(often referred to as Intimate Partner Violence and Domestic Violence), to violence (including the threat
of) and harassment in public spaces, to less visible forms, though of no less significance, such as
economic and psychological violence (also called coercive control).
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Women, men, boys and girls, and sexual and gender minorities can be at risk of GBV, however it is
mostly experienced by women and perpetrated by men. GBV is multifaceted and includes so-called
‘honour’ killings, sex slavery, forced marriages (including child marriage), forced pregnancy, female
genital mutilation, human trafficking, cybercrime, stalking, workplace harassment, restrictions on
movement and access to education and health (including sexual and reproductive health).
It can include:
●
sexual violence (rape, sexual assault, sexual torture, sexual exploitation, sexual harassment, etc.)
●
physical violence (femicide, hitting, slapping, beating, burning and other types of torture and
violent acts, etc.,)
●
emotional violence (psychological and verbal abuse including bullying, coercion, defamation,
intimidation, manipulation, and gaslighting (making someone doubt themselves, manipulating someone
so they doubt their sanity, etc. )
●
economic violence (restriction of movement, denial of resources) and social abuse (forced social
isolation including physical restriction of movement, constant monitoring of movements, use of social
media to spread personal or damaging mis/information.)
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Conflict-related sexual violence (CRSV) is a form of GBV. This refers to incidents or patterns of abuse
and violence perpetrated by armed actors (state militaries, non-state armed groups, militia, police, and
others under the control of armed actors) including rape, sexual slavery, forced marriage, forced
prostitution, forced pregnancy, forced circumcision, castration, forced nudity, forced sterilization, or any
other form of sexual violence and sexual torture of comparable gravity, against women, men, girls or boys
linked directly or indirectly to a conflict (Articles 7(g), 8(b)(xxii) and 8(d)(vi) of the 1998 Rome Statute
of the International Criminal Court, also reflected in five of the ten Women, Peace and Security Council
resolutions - UN Security Council Resolution 1820 (2008); SCR 1888 (2009); SCR 1960 (2010); SCR
2106 (2013); SCR 2467 (2019).
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the 1998 Rome Statute of the International Criminal Court and reflected in five of the ten Women, Peace
and Security Council resolutions - UN Security Council Resolution 1820 (2008); SCR 1888 (2009); SCR
1960 (2010); SCR 2106 (2013); SCR 2467 (2019).
2 – What are referral pathways for survivors to access support?
It is important that the survivor be able to access healthcare and mental health support if they wish to do
so. There are services available specifically to support survivors, that understand what they are going
through and how best to provide multisector support. For referral, you can access the GBV Referral
Directory [https://sites.google.com/view/myanmargbvcwg/referral-directory] to find what organizations
and services in each region can offer different forms of support for GBV survivors, including for mental
and physical health and reporting.
For mental health and psychosocial support services, survivors can access the following webpage to see
if there are services available in their area that they feel comfortable reaching out to, which includes
reference guides to services available in Myanmar language or English:
https://www.mhpssmyanmar.org/myanmarmhpssresponse.
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Psychological/mental health consequences of GBV are extensive and can be invisible and hard to
identify or express. This can include:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Lack of self-worth and self-loathing
Depression
Anxiety disorders, including panic attacks
Post-traumatic stress disorder (PTSD), especially with flashbacks and/or dissociation
Eating disorders
Substance use disorders
Self-harm & suicide
Insomnia
Inability to form trusting relationships
Lack of ability to engage with family and friends
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It is important to note that not every survivor of GBV will develop mental illness or conditions.
However, most typical responses include experiencing some challenging and negative thoughts and
feelings such as:
1.
Self-loathing thoughts such as feelings of being ‘dirty’ and being unclean
2.
Negative core-beliefs about self and the world such as “I am not worthy,” “I am not loveable,”
and “The world is not safe”
3.
Isolation: shutting down from people, places, and activities that used to give them positive
feelings like joy and pleasure
4.
Shame and fear-based thoughts and responses when exposed to the triggers related to GBV and
sexual violence
5.
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3, How can family and community help?
There are four survivor-centered principles to bear in mind. This means putting the survivor of GBV in
the center of all support, not marginalizing or minimizing their experiences and needs. These are:
1.
Safety: the safety of the survivor is the core priority.
2.
Confidentiality: people have the right to choose to whom they will or will not tell their story.
Maintaining confidentiality means not sharing any information to anyone.
3.
Respect: all actions are guided by respect for the survivor’s choices, wishes, rights and dignity.
4.
Non-discrimination: providing equal and fair treatment to anyone in need of support.
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In your support consider the following:
1.
Disclosure is a process and not an event.
It is a major decision that can have consequences for the person dealing with GBV and those around him
or her. It is important that people do not rush into disclosure but think it through carefully. Make sure to
help people comfortably choose when, where, and to whom they would like to share their story with
when they choose to disclose parts of their experience.
2. Not all survivors will react the same way to the abuse.
Be sensitive about the individual needs and reactions of each survivor as you provide help and support.
Be mindful not to cause further harm intentionally or unintentionally to the individual who has already
been traumatized. Remembering that every survivor’s responses will be different is critical to provide
sensitive support.
3. Be aware of the different feelings a survivor will have.
These will change and fluctuate each day, and over time. Some survivors may find their experience
shameful and distressing and may not want to talk about the details immediately. Do not force a survivor
to talk if they do not want to.
4. Tread gently and with dignity, respect, and compassion.
When she or he or they are ready to talk, use active and non-judgmental listening with empathy. You
may need to find someone that the survivor is comfortable with and trusts before they talk about what
happened and how they are feeling.
5. Provide help and support but do not take over.
Do not advise her or him or they what to do because every survivor’s situation is different. It is up
to the survivor to make decisions about what action to take. Give privacy and allow the survivor to
choose their own course of action.
6. Take the survivors’ fears and feelings seriously.
Assure them that their feelings are normal.
7. Remain calm at all times and try not to transfer your distress to the survivor.
Telling people that they are not alone, and you will be there for them is valuable.
8. Responsibility for the violence lies with perpetrators.
Acknowledge that only perpetrators of violence are responsible for the abuse and for stopping it, discuss
how accountability and justice will be fought for if possible.

အခထ က်အ ံခ
ို ို့ ို ထညို့်သင်ျားစဉ်ျားေမည် ို့ ျားေ တင် ခအ က် ါတက

၁။

တ
ို ခဖ ခပပ ဆပို ြေင်းသည တဖြည်းဖြည်း တစ်ဆငို့ြေ
် င်းစီဖြစ်ပ ေါ် နင
ု ခ
် သ

ပဖစစဉ်တစြေိုမ ျိုးပဖစနင
ု ် ါသည်၊

တစ်က မ်တစ်ခါတည်းပြေါ်ထတ
ု ရ
် ပသော အလ ငစလက
ို စစရပမ ျိုးမဟိုတပါ။
ထိုတ်ခဖ ်ခပ

ဆိုပြေင်ျားသည်

က ျား/မအခပြေပ ြုအကကမ်ျားဖက်မှုကို
်းမ ်း

ကကံြုခတှေ့ြေံစ ျားြေွဲို့ေသူမ ျားနငို့်

င်ျားတ၏
ို ို့ တ်ဝန်ျားက င်

ညော့ော် ဆံိုျားပဖတ်ြေ က်တစ်ြေိုပဖစ်သည်။ အလ င်စလိုထတ
ို ်ခဖ ်ခပ

ဆိုပြေင်ျားထက် ဂရိုတစိုက်

အသိုက်အဝန်ျားအ

ော် က

စဉ်ျားစ ျားဆံိုျားပဖတ်ေန်

ိုအခေျားကကျား ါသည်။

အြေ န်၊ ခနေ နငို့် လက်ြေံန ျားခထ င်မည်ို့

၂။

င်ျားတ၏
ို ို့ ခတှေ့ ကကံြုေမှုမ ျား ထိုတ်ခဖ ်ခပ

က
ူ ို သက်ခတ ငို့သ
် က်သ ခေျားြေ

ဆိုလိုသညို့်အြေါတင် စ

ော်က

ော်

်နင
ို ေ
် န် ကူညခ ျားေမည်။

က ံ ပတွေ့ခံစောျိုးရသူမ ောျိုး တစဦ်းနှငတစဦ်း တံပပန
ို မှုမတူညနင
ို ပါ

အကူအညခ ျားေ တင် ကကံြုခတှေ့ြေံစ ျားြေွဲို့ေသူတစ်ဦျားြေ င်ျားစ၏ လိုအ ်ြေ က်မ ျားနငို့တ
် ပံို ို့ န်ြေ က်မ ျားကို အထူျားဂရိုပ ြုေ ါမည်။
ကကံြုခတှေ့ြေံစ ျားြေွဲေ
ို့ သူမ ျားတင်
တမင်ေည်ေ

်၍ပဖစ်ခစ၊

တံပို ို့ န်မှုမ ျားကွဲပ

ထြို

ော်စတ်ြစ ်း

မေည်ေ

ိုနပော် ော့ နော်မ ျား ခနဒင
ို ပော် ျားပြစော်သပဖငို့်

်ဘန
ွဲ ငို့ပ် ဖစ်ခစ

ထထက်
ို ို့
ို၍ထြေိုက်ခစမညို့်ကစစမ ျားကို

မပ ြုလို ်မခစေန် အထူ်းဂရိုစိုက်ေမည်။

ျားနင
ို သ
် ည်ကို အသရ်းသ ်းသ ထ ျားပြေင်ျားပဖငို့်

ကကံြုခတှေ့ြေံစ ျားြေွဲို့ေသူမ ျား၏

င်ျားတအတ
ို ို့
က် ခထ က် ံို့မှုမ ျားကို ခသြေ ထခေ က်စ

ခ ျားနင
ို မ
် ည်ပဖစ်သည်။

၃။

ကကံြုခတွေ့ြေံစ ်းြေဲရသူတစဦ်းတည်းတငပင ြေံစ ်းမှုမ ်းခပပ င်းလဲခနတတနင
ု သ
် ညကို သတပပြုပါ

ြေံစ ျားြေ က်မ ျားသည် အြေ န်နငို့အ
် မျှအတက်အက ပ ျား ခပ
င်ျားတ၏ကကံ
ို ို့
ြုခတှေ့ မှုမ ျားသည်
မ ျားကို
ခ

ြေ က်ြေ င်ျားထတ
ို ်ခဖ ်ခပ

်ဖ

င်ျားလွဲခန ါလမို့်မည်။ အြေ ြုှေ့ခသ ကကံြုခတှေ့ြေံစ ျားြေွဲို့ေသူမ ျားအခနနငို့်

်အလနော်ခက င်ျားပ ျား စတ်ထြို

ဆိုလိုမည်မဟိုတ် ါ။

ော်စရ ဟို

ူဆထ ျားနင
ို ပ် ျား အခသျားစတ်အြ

ထက
ို ွဲို့သအခပြေအခနတ
ို ို့
င်

ထိုတ်ခဖ ်ခပ

ော်အလ

ော်

ဆိုေနော်ဖအ ျားခ ျားပြေင်ျားကို

င်ကကဉ်ေ ါမည်။

၄။

ဂိုဏသကခ ကို ခလ်းစ ်းတနဖို်း

ကကံြုခတှေ့ြေံစ ျားြေွဲို့ေသူမ ျားအခနနငို့်

်း၍ နူျိုးညို့ ံကကငန စ ြေ ဉ််းကပပါ

ထိုတ်ခဖ ်ခပ

ဆိုေန်

အဆင်သငို့ပ် ဖစ်လ

စ န မှုအပ ညော့ော်ပဖငို့န
် ျားခထ င်ခ ျား ါ။ ကကံြုခတှေ့ြေံစ ျားြေွဲို့ေသူက
ခပ

ဆိုစဉ်တင်

သက်ခတ ငို့သ
် က်သ

ခစေန်အတက်

ါက

ခဝဖန်ြဲပြ ်းမှုမပ ြုဘွဲ

ဂရိုစိုက်ပ ျား

င်ျား၏အခတှေ့အကကံြုမ ျားနငို့် ြေံစ ျားြေ က်မ ျားကို ထိုတ်ခဖ ်
င်ျားတို ို့ ံိုကကည်ေသူတစ်ဦျား

သငို့န
် ခ
ံ ဘျားခတ

လိုအ ်ခက င်ျား

လိုအ ်နင
ို ် ါသည်။

၅။

ပံပို်းကူညပါ၊ ကယ
ို တင
ို ခနရ ဝငမယူပါနဲ

ကကံြုခတှေ့ြေံစ ျားြေွဲို့ေသူမ ျားသည် တစ်ဦျားနငို့တ
် စ်ဦျား အခပြေအခနမတူညနင
ို သ
် ညို့်အတက် မည်ကသ
ွဲို့ ခဆ
ို ို့
င်ေက်သငို့သ
် ည်ကို
ငော့ြ
ော် စ ်းြ

ော်အပမငော်မ ်းနငို့် ဝင်ခေ က်အကကံပ ြုဆံိုျားပဖတ်ခ ျားပြေင်ျားကိုခ

င်ကကဉ် ါ။ ဆံိုျားပဖတ်ြေ က်ြေ မတ်ေ တင် ကကံြုခတှေ့

ြေံစ ျားြေွဲို့ေသူကို

်တိုငက
် သ မမ

င်ျားတ၏
ို ို့ လမ်ျားခကက င်ျားကို ကို

၆။

ိုယော်

ိုငော်

ပြ ်း

်တိုငခ
် ေျားြေ

ူမ ်းရဲ ြော့ အ ်းမ ်းမ ါ ဲ ြေ မတ်သငို့သ
် ည်။ ိုဂ္ြုလ်ခေျား လတ်လ ်ြေငို့ခ
် ျား၍

် ါခစ။

ကကံြုခတွေ့ြေံစ ်းြေဲရသူမ ်း၏ ခကက ကရံမှုမ ်းနှင ြေံစ ်းြေ ကမ ်းကို အ ်းူ အခလ်း

ကကံြုခတှေ့ြေံစ ျားြေွဲို့ေသူမ ျား၏

ြေံစ ျားြေ က်မ ျားအ ်းလို်းသည်

ပဖစ်ခလို့ပဖစ်ထ သညို့်

ိုမနော်

်းခပ်းပါ
ိုပ နော်မှုပြစော်

ညော်

ို

အြေိုငအ
် မ

သ ခအ င် အ ်းသ ်းအသခ ျား ါ။

၇။

အြေ နတင
ို ်းတညငငမခအ်းခဆ်းစ ပပြုမူပါ၊ သင်၏ခသ ကမ ်းကကို ကံြုခတွေ့ြေံစ ်းြေဲရသူမ ်း သ
ံ မကူ
ို
်းစကပါခစနှင

ကကံြုခတှေ့ြေံစ ျားြေွဲို့ေသူမ ျား အြေက်အြေွဲမ ျားကို
အ ်းသ ်းသပ

ဆို ါ။

ငော်အသနနဲ ော့

င်ျား

ိုအသနန
ငို့်
ော့

စော်ဦ်း

င်ျားတိုနို့ ငို့အ
် တူတက ခနပြေင်ျား၊ ရ ော်

ညော််း အထျားက န်စ ေင်ဆိုငခ
် နေပြငော််းမဟိုတ်သက

ငော််း

ညော်သ ်းပြငော််းသည် ကကံြုခတှေ့ြေံစ ျားြေွဲို့ေသူမ ျားအတက်

အလန်အဖိုျားတန်ခသ ြေန်အ ျားပဖစ်သည်။

၈။

အက မ်ျိုးြ

အကကမ်ျားဖက်မှုကို

မ
် ှုမ ောျိုးနင
ှ

်သ

လ
် ောလျှင် က ်းလနသူ၌သ တ ဝနရှ ါသည။

က ျားလန်သူမ ျားသည်သ

တ ဝန် သူမ ျား၊

အပ စ် သူမ ျားပဖစ်ခကက င်ျားနငို့် ပဖစ်နင
ို ် ါက

ထက
ို သ
ွဲို့ ို ို့

အကကမ်ျားဖက်မှုမ ျား ကိုေ ်တနန
် ို့ င
ို ေ
် န်အတက် တ ဝန်ြေံမှုနငို့တ
် ေ ျားမျှမှုတပဖငို့
ို ို့ ် တိုက်ဖ က်နင
ို ် ံိုကို ခဆျားခနျား ါ။

These two images below also give some additional tips. They have been developed for health workers,
but are relevant for families, friends and others interacting with survivors.
Please AVOID doing the following which can escalate danger or increase entrapment.
Violating confidentiality: Interviewing in front of family. Telling colleagues issues discussed in
confidence without her or his consent. Calling the police without their consent.
Trivializing and minimizing the abuse: Not taking the danger seriously. Assuming that if she
or he has lived with it for years, it’s not serious. Insisting that the family be kept together.
Blaming the victim: Asking what she or he did to provoke the abuse. Focusing on her or him as
the problem: “Why don’t you just leave? Why do you put up with it? Why do you let him do that to
you?”
Not respecting their autonomy: “Prescribing” divorce, sedative medicines, going to a shelter,
couples counseling, or law enforcement involvement. Punishing the patient for not taking a doctor’s
advice.
Ignoring a need for safety: Failing to recognize a sense of danger by not asking: “Is it safe to go
home? Do you have a place you could go if the situation escalates?
Normalizing victimization: Failing to respond to her or his disclosure of abuse. Acceptance of
intimidation as normal in relationships. Belief that abuse is the outcome of noncompliance with
patriarchy.

ခအ က် ါ ံိုနစ် ံိုတင် အကကံပ ြုြေ က်တစ်ြေ ြုှေ့ကို ခလို့လ နင
ို ် ါသည်။ ၎င်ျားတက
ို ို့ ို က န်ျားမ ခေျားလို ်သ ျားမ ျားအတက် ေည်ေ
ဖန်တျားထ ျားခသ ်လည်ျား ကကံြုခတှေ့ြေံစ ျားြေွဲို့ေသူမ ျားနငို့် ထခတှေ့ခနသညို့် မသ ျားစိုဝင်မ ျား၊ မတ်ခဆသူင

်၍

်ြေ င်ျားမ ျားနငို့် အပြေ ျားသူ

မ ျားအခနနငို့လ
် ည်ျား အသံိုျားပ ြုနင
ို သ
် ည်။
ခအ က် ါအပ ြုအမူမ ျားသည်

ကကံြုခတှေ့ြေံစ ျားြေွဲို့ေသူမ ျားအခ ေါ်

န်းသမ်းမှုကိုြေ ြု်းခဖ ကပြေင်း

ငော်၏လို ်ခဖ ်ကိုငဖ
် က်မ ျားထံသို ို့ က

် ိုမိုက ခေ က်နင
ို ပ် ြေင်ျား

-

မသ ျားစိုဝင်မ ျားခ ှေ့ခမ က်တင်ခများပမန်ျားပြေင်ျား။

ဖငို့ထ
် တ
ို ်ခပ

ူပြေင်ျား။

အကကမ်းဖကြေံရမှုကအ
ို ခရ်းမပါသည အခသ်းအဖဲကစစရပအပဖစသတမှတပြေင်း - ခဘျားအနတေ

ခတျားထင်

ဆိုြေ က်မ ျားကို

ကံ င်ကကံြုခတှေ့ြေံစ ျားြေွဲို့ေသူ၏ သခဘ တူြေငို့ပ် ြုြေ က်မ ါ ွဲ ပ န်လည်မျှခဝပြေင်ျား။

ကကံြုခတှေ့ြေံစ ျားြေွဲို့ေသူ၏ သခဘ တူြေငို့ပ် ြုြေ က်မ ါဘွဲ ေွဲဌ နသို ဖို
ို့ နျား် ဆက်ခြေေါ်

ကကံြုခတှေ့ြေံစ ျားြေွဲို့ေသူသည်

သိုမဟို
ို့ တ်

င်ျားကွဲသ
ို့ ို ပို့ ြုမူပြေင်ျားမ ျားမ ခရှ ငကကဉ် ါ။

ခြေ င် တ်မပြေင်ျားကို ိုမိုပဖစ်ခ ေါ်ခစသပဖငို့်
လ ြုွေ့ ဝှက

ခဘျားအနတေ

ခဘျားအနတေ

်ကို အခေျားတ

်နငို့န
် စ်ြေ ပ ျားကက ပမငို့စ
် ခနထင
ို လ
်
ြေွဲို့ခသ ခကက ငို့်

ူမလို ်ပြေင်ျား။

ပ ဿန သ ်မ နင
ို ဟ
် ို

ူဆပြေင်ျား။ မသ ျားစို/အမ်ခထ င် မပ ြုကွဲခစခေျားကိုသ အခကက င်ျားပ ပ ျား တတင်တင်န ျားြေ ပြေင်ျား။

ြေံရသူကိုအပပစတငပြေင်း
ခများပမန်ျားပြေင်ျား။ “ဘ လခ
ို ို့

-

ကကံြုခတှေ့ြေံစ ျားြေွဲေ
ို့ သူ၏ေန်စမှုခကက ငို့် အကကမ်ျားဖက်တိုက်ြေိုက်ြေံေမှု

ပဖစ်ခ ေါ်ေသညို့်

ံိုခဖ ်

င်မထက်သ ျားေတ လွဲ” ”ဘ လသည်
ို ို့
ျားြေံခနေတ လွဲ” ”ဒလိုလို ်တ ကို ဘ လပင
ို ို့ မ်ြေံခနတ လွဲ”

အစ သညို့် ကကံြုခတှေ့ြေံစ ျားသူအခ ေါ်သ အပ စ်တင်သညို့်ခများြေန်ျားမ ျားခများပြေင်ျား။
ကကံြုခတွေ့ြေံစ ်းြေဲရသူ၏လိုပပိုငြေငကမ
ို ခလ်းစ ်းပြေင်း - က
ခဂဟ သသ
ို ို့ ျားေန်၊

စံိုတွဲနစ်သမို့်ခဆျားခနျားမှုြေံ

ူေန်၊

င်ျားပ တ်စွဲေန်၊ စတ်ပငမ်ခဆျားမ ျားသံိုျားစွဲေန်၊ ခစ ငို့ခ
်

ဥ ခဒခကက င်ျားအေခဆ င်ေက်ေန်စသညို့်

ဆေ ဝန်ညွှနက် က ျားြေ က်ကို မလိုက်န သညို့် လူန ကို ပ စ်ဒဏ်ခ ျားသကွဲသ
ို့ ပို ို့ ြုပြေင်ျား။

‘ကိုထျားံို မ ျား’

က်ခေျား
ခ ျားပြေင်ျား။

ကကံြုခတွေ့ြေံစ ်းြေဲရသူ၏ခဘ်းကငလံပို ြေံြုခရ်းလိုအပြေ ကကလ
ို စလ ရှု ပြေင်း
”ဒထ
ို့ က်အခပြေအခန ိုဆိုျားလ ေင်တပြေ ျားသ ျားခနစေ

ေွဲလ
ို့ ျား” စသညို့်

က

အခေျားကကျား

ကံ င်၏

ခဘျားအနတေ

်လံိုပြေံြုခေျားအတက်

သညို့် ခများြေန်ျားမ ျားကို ခသြေ စ မခများမပြေင်ျား။
ကကံြုခတွေ့ြေံစ ်းြေဲရသူမ ောျိုး
မှတယူ

အောျိုးသောျိုးပ

်းပြေင်း - အကကမ်ျားဖက်ြေံေမှုနငို့်

ကကံြုခတှေ့ြေံစ ျားြေွဲို့ေသူက ဖငို့ဟ
် ခပ
တံပို ို့ န်မှုမ ပြေင်ျား။

အမ ြုျားသ ျားမက

်းစို်းမှု

တ်သက်၍

ဆိုပြေင်ျားကို ခက င်ျားစ

သတ် ိုတ်ေန်ပဖစ်ပြေင်ျားသည်

ခ ါင်ျားသင်ျားဆက်ဆခ
ံ ေျားတင်
လက်ြေံထ ျားပြေင်ျား။

ောင်သြယ်

သ မန်ပဖစ်စဉ်ဟိုသ
တိုက်ြေိုက်ခစ ်က ျားြေံေမှုသည်

အို ်ြေ ြု ် မှုကို

ထက်ခ ေါ်လ သညို့် ိုမနော်အက ြုျားဆက်ဟို

မန ြေံခသ ခကက ငို့်
ံိုကကည်ပြေင်ျား။

-

“အမ်မ ပ န်ခနလအဆင်
ို ို့
ခပ

ါမလ
ျား?”
ို့

Please UTILIZE the following strategies in supporting the survivor which can promote her empowerment.
Respecting confidentiality: All discussion must occur in private, without other family members
present. This is essential to building trust and ensuring her or his or their safety.
Believing and validating experiences: Listen to survivors and believe them. Acknowledge
feelings and let the person know they are not alone.
Acknowledging the injustice. The violence perpetrated against them is not their fault. No one
deserves to be abused.
Respecting autonomy: Respect their right to make decisions about their situation, when they are
ready. They are best placed to know what is best under the circumstances.
Helping plan for future safety: What has she or he or they tried in the past to keep themselves
(and family members) safe? Is it working? Does she or he have a place to go if they need to escape?
Promoting access to community services; Know and share resources in the community, a
hotline, a shelter for women escaping violence, counselors, support groups, legal services, etc.

ကကံြုခတှေ့ြေံစ ျားြေွဲို့ေသူမ ျားအတက် ြေန်အ ျားပဖစ်ခစသညို့် ခအ က် ါအပ ြုအမူမ ျားကို လက
ို န
လ ြုွေ့ ဝှက

န်းသမ်းလမ
ို ှုကခ
ို လ်းစ ်းပြေင်း

ခနေ တင်ပ ြုလို ်ပြေင်ျား။
အတက်ခဘျားအနတေ

ခပ

-

ဆိုခဆျားခနျားမှုမ ျားကို

ထသ
ို ပို ို့ ြုလို ်ပြေင်ျားသည်
်က ခေ က်ပြေင်ျားကို က က

အပြေ ျားမသ ျားစိုဝင်မ ျားမ သည်ို့

ကကံြုခတှေ့ြေံစ ျားြေွဲို့ေသူမ ျားနငို့်

ဆိုြေ က်မ ျားကို ခသြေ စ န ျားခထ င်၍

ယငော််း

ို အထ
ျားက န်စ
ော့

စော်ဦ်း

အ

အမ

ထသ
ို ူ

်ေန်အတက် မပဖစ်မခနလိုအ ် ါသည်။

-

ကကံြုခတှေ့ြေံစ ျားြေွဲေ
ို့ သူ၏

ံိုကကည်ခ ျားေန်လိုအ ်သည်။ ထသ
ို ူ၏ ြေံစ ျားြေ က်မ ျားကို အသအမတ်ပ ြုခ ျားပ ျား

ညော််း ေင်ဆိုငခ
် နေပြေင်ျားမဟိုတ်ခကက င်ျားကို အသခ ျားေမည်။

က ်းလနြေံရပြေင်းသညမ တမှုမရှသညကိုအသအမှတပပြုပြေင်း
အပ စ်ဘယော်သ

လံိုပြေံြုခသ

ံိုကကည်မှုတည်ခဆ က်ပြေင်ျားနငို့်

ကကံြုခတွေ့ြေံစ ်းြေဲရသူ၏ရငဆိုငြေဲရသညအခတွေ့အကကံြုမ ်းကလ
ို ကြေံယကံို ကညခပ်းပြေင်း
ခပ

ါ။

ော့မမဟိုတ် ါ။ မည်သူတစ်ဦျားတစ်ခ

-

အကကမ်ျားဖက်က ျားလန်မှုသည်

ကကံြုခတှေ့ြေံစ ျားြေွဲို့ေသူ၏

က်မျှ မတေ ျားခစ ်က ျားြေံေပြေင်ျားကို မြေံစ ်းေသငို့သ
် က

ငော််း အ

သ ်း

ော်ပ သ ်း ါ။

ကကံြုခတွေ့ြေံစ ်းြေဲရသူ၏လိုပပိုငြေငကခ
ို လ်းစ ်းပြေင်း
အြေ န်တင် အခပြေအခနခ ေါ်မူတည်၍

င်ျားကို

-

ကကံြုခတှေ့ြေံစ ျားြေွဲို့ေသူက

်တိုငြေ
် မတ်မညို့် ကို

ဆံိုျားပဖတ်ြေ က်ြေ ေန်အဆင်သငို့ပ် ဖစ်သညို့်

် ိုငဆ
် ိုျားံ ပဖတ် ိုငြေ
် ငို့က
် ိုခလျားစ ျားေမည်။ မည်သညို့်

အတက်ခကက ငို့် ထသ
ို ဆံ
ို ို့ ိုျားပဖတ်ေသည်ကို ထသ
ို ူကသ လျှင် အသဆံိုျားပဖစ်ခ လမို့်မည်။

အန ဂတခဘ်းအနတရ ယက ကယခရ်းအတကစစဉ်နင
ို ရနကူညခပ်းပြေင်း ကခလျားင

်မ ျားအခ ေါ်က ခေ က်မညို့် အကကမ်ျားဖက်ြေံေမှုအနတေ

နည်ျားမ ျားသည် အလို ်ပဖစ် ထသရ
ခနေ

ြေင်က ကကံြုခတှေ့ြေံစ ျားြေွဲို့ေသူကို

်မ ျားကို မည်သညို့်နည်ျားပဖငို့် က က

ော် ါသလ ျား။ အကကမ်ျားဖက်ြေံေမှု ခဘျားအနတေ

်မ ခ

်တိုငန
် ငို့် သူ၏

်ြေွဲို့ ါလွဲ။ ထက
ို
က

်

င်တမ်ျားနင
ို သ
် ည်အ
ို့ ပြေ ျားခနစေ

ါသလ ျား။
လူ

အ
ို ခပြေပပြုဝနခဆ ငမှုမ ်းကရ
ို ယူနင
ို ရန
ခပ်းပြေင်း

-

မမတ၏
ို ို့

သတင်းအြေ ကအလက

တ်ဝန်ျားက င်တင်

ေ နင
ို ခ
် သ

ဝန်ခဆ င်မှုမ ျားပဖစ်သညို့် အခေျားခ ေါ်ခြေေါ်ဆိုနင
ို မ
် ညို့် ဖိုနျား် နံ ါတ်
မ ျား၊

အနင
ို က
် ငို့ြေ
် ံေခသ

ဝန်ခဆ င်မှုခ ျားသညို့်

ခ

အမ ြုျားသများမ ျားအတက်
င်တမ်ျားနင
ို သ
် ည်ို့ခဂဟ မ ျား၊

နစ်သမို့်ခဆျားခနျားပြေင်ျား

ဝန်ခဆ င်မှုခ ျားသူမ ျား၊
ကူညခထ က် ံို့ခေျားအဖွဲှေ့မ ျား၊

ဥ ခဒအခထ က်အကူခ ျားသညို့်အဖွဲှေ့မ ျား
အြေ က်အလက်မ ျားကို

စသည်တ၏
ို ို့

သ ထ ျားခအ င်ခဆ င်ေက်ပ ျား

ကကံြုခတှေ့ြေံစ ျားြေွဲို့ေသူထံမျှခဝခ ျား ါ။

4, What are some mental health tips for navigating challenging thoughts and feelings with a
survivor-centered approach?
Techniques for survivors to support their mental health:
Establishing the sense of safety with present-focused grounding techniques to manage trauma
responses and extremely distressing thoughts/feelings: These grounding techniques like the “5-4-3-2-1”
method use body sensations to come back to and focus on the present moment. By intentionally engaging
with the reality through their senses (vision, touch, hearing, smell, and taste), the survivor practices to
feel safe in their body in the moment right away, which has been shown to effectively reduce trauma
symptoms. When the survivor has thoughts and feelings related to trauma event, please practice this
activity with them to be grounded and relaxed in the present moment.
See 5: Acknowledge (verbally state and mindfully focus on) five things that you can see around you.
Touch 4: Acknowledge (verbally state and mindfully focus on) four things that you can touch around
you.
Hear 3. Acknowledge (verbally state and mindfully focus on) three things you can hear around you.
Smell 2. Acknowledge (verbally state and mindfully focus on) two things around you that you can smell
Taste 1. Acknowledge (verbally state and mindfully focus on) one thing around that you can taste.

အပိုင်း (၄) -

ခတွေ့ ကကံြုြေံစ ်းြေဲရသူမ ်းကဗ
ို ဟပို ပြုသည
အခတ်း ဆ်းို မ ်းနှင ြေံစ ်းြေ ကမ ်းကို စတ်

ကကံြုခတွေ့ြေံစ ်းြေဲရသူ၏ စတက န်းမ ခရ်းကို အခ
၁)

ပနထင
ု ပ် ြေင်း

ပဖငို့်

ယင်ျိုးတု ို့ ထ
ု ခု

ပ
် စနင
ို သည

န်ျိုးမောပရျိုး ရှု ပထောငမ
ို့် ှ တညမတခပ်းပြေင်း

ကအကူပဖစခစမည နည်းလမ်းမ ်း

စတတညငငမပအျိုးခ မ်ျိုးခစမညနည်းလမ်းမ ်းကသ
ို ်းံို ၍

စစ ပန်တညို့ ်တညို့ ်

နည်းလမ်းကသ
ို ်းိုံ ၍

လံပို ြေံြုမှုပဖစခစသညအ ရံို ြေံစ ်းမှုကတ
ို ညခဆ ကရင်ျိုး

ထတ်လနတ
် ို့ ိုနလ
် ှု ်မှုမ ျားနငို့်

အလန်အမင်ျားစတ်ခသ ကပဖစ်ခစသညို့်

အခတျား/ြေံစ ျားြေ က်မ ျားကို တံပို ို့ န်ထန်ျားသမ်ျားနင
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2
Establishing sense of control: if survivors are constantly bombarded with the thoughts and
images of the assault, they may need to practice feeling a sense of control in budgeting time to journal or
cry for themselves. They can practice intentionally to be available to cry or process these feelings, and
then try to engage in other meaningful activities for the rest of the day. For example, they can make time
one hour at night to honor their feelings and feel into all of their feelings- while also knowing they got
through their day and were able to do important things. This means survivors may tell themselves: I’ve
put aside time for processing this in the evening (or I will make time to cry/journal this evening) but right
now I’m focused on making dinner/cooking with my family/changing a diaper, etc. This way, they are
practicing rewiring their brains so that even in the midst of being bombarded with negative images and
feelings, they are still able to be functional by both making time to cry and engaging in activities that are
important or meaningful to them.
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3 - Rebuilding hope and finding peace: In moments of emotional turbulence, allow the survivor to say
self-affirmations or coping thoughts (or for some, they may say prayers based on cultural beliefs) to find
peace and hope again. Allow the survivor to feel all of their feelings but at the same time help them
recognize they deserve moments of peace in the midst of all the struggles. Discover which
thoughts/reminders/images would be helpful to remember for them to find hope again. Example
affirmations may look like: “I am deeply sad right now but I hold on to hope that healing is possible in
time.” “I am noticing that I am beating too hard on myself again, I am going to practice small acts of
self-compassion/say a prayer to get a moment of peace,” etc. It is most effective if the survivor can
personally produce the statements/reminders that are most likely to give them hope or feel at peace even
in the midst of struggles.
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4 - Rebuilding self-trust: It is important for the survivors to practice rebuilding a sense of self that is
grounded in self-trust and self-empowerment with acceptance and strength. For example, one quotation
of a survivor states that “I stopped believing in me due to my assault, so I took the backseat of the car for
my life. But when I decided enough was enough I climbed back, I changed the roles around and got into
the driver’s seat”; “I feel like I am in the driver’s seat of my recovery process.” Additionally, help the
survivor to build and strengthen self-trust by affirming themselves in things they know for sure they are
good at (for example, “Trauma has impacted me deeply in my daily life, but I am still trying to make
dinner for my children. I know and trust that I am a strong, loving mother.)
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5- Physical self-care: Following a traumatic event, it is normal that survivors experience distressing
thoughts, feelings, and psychological struggles. It is easy to forget about physical self-care routines such
as nutrition, sleep, exercise, and other routines. It is important to incorporate a physical self-care routine
if possible.
It is even harder for survivors who are living in a conflict affected area with restrictions on mobility,
communication, service, and food shortages. In these circumstances, to the extent possible, survivors
should try some techniques to gain control over physical self-care needs. One way to overcome
distressing thoughts and feelings and the dire situation under which one finds oneself is visualization.
This is a good technique to overcome terrible conditions and it offers some degree of self-control and
some elements of positivity even in physical pain, distress, and difficult circumstances.
Gratitude exercise is another good technique when faced with difficult times. This technique requires
counting three simple things that one is grateful for before going to sleep. For instance, the fact that a
survivor is no longer in the hands of perpetrators and that a survivor now has some type of support
system and a relatively ‘safe’ space in which to live, etc. should be made known to the survivor.
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Please see more tips below on self-care practices that survivors can utilize daily to continue promoting
their mental health and wellbeing.
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