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ይህ መመሪያ በዲጂታል የስደተኛ ሴቶች የማጎልበት እና የግንኙነት ፕሮጀክት አውደ ጥናቶች ውስጥ ለሚሳተፉ ሴቶች እንደ ድጋፍ 

መሳሪያ ተዘጋጅቷል፡፡ ዒላማ ያደረገው የስደተኛነት ሁኔታ ያላቸው ፣ የሰብአዊ ጥበቃ ወይም የስደተኛ ቤተሰብ ውህደት ባላቸው 

እና UK በሚኖሩ ሴቶች ላይ ነው፡፡ ፕሮጀክቱ በሀገር ውስጥ ጉዳይ ቢሮ የስደተኛ ድጋፍ እና ውህደት ፈንድ የተደገፈ ነው፡፡  

በ UK ላሉት ስደተኞች እና ጥገኝነት ፈላጊ ሴቶች በፆታ ላይ የተመሠረተ ጥቃትን ለመከላከል ያለመ አጋርነት መሰረት በሴፍ 

ውመን የስደተኛ ፕሮጄክት ሥራ መሠረት በማድረግ የሚከተለው ጽሑፍ ተዘጋጅቷል፡፡ በስደት ላይ የሴቶች ደህንነት (SWIM) 

ፕሮጀክት ላይ ተጨማሪ መረጃ እዚህማግኘት ይቻላል።   

ይዘቶች 
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መቅድም 

ይህ መሳሪያ የሚገኙትን ሁሉንም ስጋት እና የጥንቃቄ እርምጃዎችን ሙሉ በሙሉ መመርመር እና ማብራራት አልቻለም ነገር ግን 

ወደ አንዳንድ ቁልፍ ነጥቦች እና ተጨማሪ መረጃዎችን የት እንደሚያገኙ ትኩረትዎን ለመሳብ ተስፋ ያደርጋል፡፡ ምንም እንኳን ይህ 

መመሪያ ስለ መብቶች መረጃ የያዘ ቢሆንም ፣ ህጋዊ ሰነድ አይደለም፡፡ ዕውቅና የሌለው ማንኛውም ሰው የስደተኛ ምክር ወይም 

የሕግ ምክር መስጠቱ ሕገወጥ ነው። በተቻለ መጠን ለግለሰቦች የተስማሙ መረጃዎችን መስጠት ለሚችሉ አግባብነት ያላቸው ልዩ 

ባለሙያተኞችን እንመራለን፡፡ ስለ ጥበቃ መብቶች መረጃ እንደሰጠን ማስተዋል አስፈላጊ ነው ፣ ግን መረጃ ወይም አካሄድ ወይም 

እርምጃ ወደ ደኅንነት እንደሚወስድ ቃል መግባት አንችልም፡፡  

 

በጾታ ላይ የተመሠረተ ጥቃት ፣ ወሲባዊ ጥቃት እና የወንጀል ጥፋቶችን ጨምሮ በጥቃት ዙሪያ ላይ መወያየት ስሜታዊ እና 

ብዙውን ጊዜ አስጸያፊ ሊሆን እንደሚችል እናውቃለን። የእኛ ሰብአዊ ተልእኮ እና ምንም ጉዳት የማያስከትሉ መርሆዎች ሰዎችን 

በጾታ ላይ የተመሠረተ ጥቃትን (GBV) ለመቋቋም በችሎታችን ውስጥ ያለውን እርምጃ እንድንወስድ የተጠራን ሲሆን ሰዎችን 

የሚያበረታቱ ምርጫዎችን እና እነሱን የሚጠብቁ ውሳኔዎችን እንዲያደርጉ ለመደገፍ መረጃን መስጠት ነው፡፡  

 

በዚህ መመሪያ ውስጥ በሙሉ በጽሁፉ ውስጥ የተካተቱ አገናኞችን ያገኛሉ ፣ እነዚህን ቢጫኑ ወደተጠቀሰው ድረ-ገጽ 

ይወስደዎታል፡፡ ለምሳሌ ፣ እዚህ ቢጫኑ ወደ ብሪቲሽ ቀይ መስቀል ድረ-ገጽ ይወሰዳሉ። በሚቻልበት ጊዜ ወደ የተተረጎሙ 

ሀብቶች አገናኞችን ለማካተት ሞክረናል ፣ ግን በዚህ መመሪያ ውስጥ ያሉት ብዙ አገናኞች በእንግሊዝኛ ለሚገኙ መረጃዎች 

ናቸው፡፡ የራስ-ሰር የትርጓሜ ውስንነቶች የምንቀበል ቢሆንም ፣ በመመሪያ ሁለት ውስጥ ይህንን ተግባር እንዴት 

እንደሚጠቀሙበት መረጃ ሰጥተናል፡፡ 

 

በቤት ውስጥ ጥቃትን ጨምሮ በሁሉም ፆታ ላይ የተመሠረተ ጥቃትን በተመለከተ የተሟላ ፣ ሚስጥራዊ ምክር ከስደተኛ 

www.refuge.org.uk እና ብሔራዊ የቤት ውስጥ ጥቃት የእገዛ መስመር 0808 2000 247 

www.nationaldahelpline.org.uk ይገኛል፡፡ ኦንላይን ጥቃት ሰለባዎች ተጨማሪ መረጃ እና ድጋፍ ከ ኦንላይን ጥቃት 

ይቁም (Stop Online Abuse) – www.stoponlineabuse.org.ukማግኘት ይችላሉ።አደጋ ላይ ከሆኑ ወይም ወንጀል 

ሪፖርት ማድረግ ከፈለጉ - 999 (ድንገተኛ) - 101 (ድንገተኛ ያልሆነ)። 
 

ቁልፍ ቃላት 
 

ጥቃት - የኃይል አላግባብ መጠቀም ነው፡፡ አካላዊ ፣ ስሜታዊ ፣ ገንዘብ ነክ እና ወሲባዊ ጥቃቶችን ሊያካትት ይችላል። 

ስምምነት - በምርጫ ለአንድ ነገር መስማማት ነው። አይለወጥም ተብሎ ሊወሰድ አይችልም እና ሊቀለበስ ይችላል፡፡ 

የወንጀል ጥፋት - በሕጉ መሠረት የሚያስቀጣ ድርጊት። 

ጥበቃ - አንድን ሰው ነፃነትን እና እኩልነትን የሚያስከብር የሕግ እርምጃዎችን ጨምሮ እርምጃ። 

ሁከት - ጉዳት የሚያስከትል ወይም የታሰበ አካላዊ ኃይል ነው። በአመፅ ምክንያት የሚደርሰው ጉዳት አካላዊም ሆነ ሥነ ልቦናዊ 
ሊሆን ይችላል፡፡ 

በጾታ ላይ የተመሠረተ ጥቃት ምንድነው 
በጾታ ላይ የተመሠረተ ጥቃት በዓለም አቀፍ ደረጃ የሰብዓዊ መብት ጥሰት ነው፡፡ ሴቶች እና ልጃገረዶች በተለይም በስደት ውስጥ 

እና እየተጓዙ ያሉት ከወንዶች የበለጠ ለወሲባዊ ብዝበዛ ፣ አድልዎ እና በደል የተጋለጡ ናቸው፡፡  

 

https://www.redcross.org.uk/
http://www.refuge.org.uk/
http://www.nationaldahelpline.org.uk/
http://www.stoponlineabuse.org.uk/
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“በጾታ ላይ የተመሠረተ ጥቃት” ከማንኛውም ሌላ የኃይል ድርጊት የሚለየው ድርጊቱ ሳይሆን “ጾታ-ተኮር” መሆኑ ነው፡፡ ለምሳሌ 

አንድ ሰው የሚጠበቅበትን ባህላዊ የሥርዓተ-ፆታ ሚና ባለመወጣቱ ወይም ወይም ጾታውን ስለቀየረ ወይም ግብረ-ሰዶማዊ ስለሆነ 

ጥቃት ከተሰነዘረ ይህ በጾታ ላይ የተመሠረተ ወንጀል ነው፡፡ 

 

በዚህ መመሪያ ውስጥ በሴቶች እና በልጆች ላይ በማተኮር ፆታን መሠረት ባደረጉ ጥቃቶች ዙሪያ አንዳንድ ዋና ፅንሰ-ሀሳቦችን ፤ 

ጥቃት የሚከሰትባቸው አይነቶች እና UK ውስጥ የሚገኙ ጥበቃ መብቶችን እንመረምራለን፡፡  

 

የሚከተሉትን ጥያቄዎች ለማጤን ትንሽ ጊዜ ይውሰዱ፡  

1. ዓመፅ እና ጥቃት አንድ ዓይነት ነገር አላቸው ማለት ነው? 

2. ጥቃት እና በኃይል መካከል ያለው ግንኙነት ምን ይመስልዎታል?  

3. የተረፈ እና ተጎጂ አንድ ዓይነት ነገር አላቸው?  

4. ጥቃት አድራሾች እነማን ናቸው? ተጠቂዎች / የተረፉት እነማን ናቸው?  

፡፡  

ዓመፅ እና ጥቃት  
አመጽ እና ጥቃት አንድ ዓይነት አይደለም፤ ሁለቱም ጎጂ ድርጊቶች የሚገልጹ ቃላት ናቸው ፣ ግን አመጽ ከአካላዊ ጉዳት ጋር 

በጥብቅ የተቆራኘ ሲሆን ጥቃት ግን ብዙ መልኮች ሊኖረው ይችላል። 

 

ብዙ ዓይነት ጥቃቶች አሉ 

− አካላዊ ጥቃት ለምሳሌ መምታት ፣ ጥፊ ፣ ማነቅ ፣ መቁረጥ ፣ ማቃጠል፡፡ 

− ስሜታዊ በደል: ለምሳሌ አካላዊ ወይም ወሲባዊ ጥቃት ፣ ማስፈራራት ፣ ውርደት ፣ በግዳጅ መነጠል ፣ ማህበራዊ 

ማግለል ፣ መከታተል ፣ አላስፈላጊ ትኩረት እና የመሳሰሉት፡፡  

− የገንዘብ ጥቃት፡ ለምሳሌ ሥራ እንዳያገኙ መከላከል ፣ የገንዘብ ውሳኔዎችን መቆጣጠር፡፡ 

− የወሲባዊ ጥቃት፡ ለምሳሌ አስገድዶ መድፈር ሙከራ ፣ ብልትን መንካት ፣ በግዳጅ አዳሪነት እና የመሳሰሉት፡፡   

 

ጥቃት እና ሀይል 
ጥቃት ስልጣንን ያለአግባብ መጠቀም ነው። ጥቃት አንድ ሰው ነፃ ውሳኔዎችን እንዳያደርግ የሚያግድ ከመሆኑም በላይ 

ያለፍቃዳቸው ባህሪ እንዲኖር ያስገድዳቸዋል፡፡ ልጆች በማንኛውም ሁኔታ ውስጥ እጅግ በጣም ውስን ሀይል ስላላቸው ለጥቃት 

የተጋለጡ ናቸው፡፡ በአመፅ እና ጥቃት አውድ ውስጥ ብዙ ሰዎች ስለ አካላዊ ኃይል ያስባሉ ነገር ግን በጾታ ላይ የተመሠረተ ጥቃት 

በሚፈፀምበት ጊዜ አግባብነት ያላቸው ብዙ የተለያዩ የኃይል ዓይነቶች አሉ፤ እንደ ማህበራዊ ኃይል ፣ ኢኮኖሚያዊ ኃይል ፣ 

የፖለቲካ ኃይል ፣ ጾታን መሠረት ያደረገ (ማህበራዊ) ኃይል እና ከእድሜ ጋር ተዛማጅ ኃይል። ኃይል ከምርጫ ጋር ይዛመዳል፡ 

ስልጣን የሌላቸው ሰዎች ያነሱ ምርጫዎች አሏቸው ስለሆነም ለጉዳት የተጋለጡ ናቸው፡፡  

 

ተጎጂ ወይም የተረፈው  
“ተጠቂ” እና “የተረፉት” የሚሉት ቃላት ብዙውን ጊዜ ተደበላልቀው ጥቅም ላይ ይውላሉ። በሁለቱም ቃላት ትክክልም ስህተትም 

የለውም፡፡ በዚህ መመሪያ ውስጥ ‹የተረፈ› የሚለውን ቃል እንጠቀማለን ሆኖም አስፈላጊው ነገር ጥቃት የተፈጸመበት ሰው 

በማንኛውም ጊዜ ራሱን እንዴት መጥቀስ እንዳለበት ነው፡፡  

 

በዳዮች እና የተረፉት እነማን ናቸው?  
በዳዮች/ወንጀለኞች በእውነተኛ ወይም በተገነዘበ ኃይል ፣ በውሳኔ አሰጣጥ እና/ወይም በሥልጣን ላይ ያሉ በመሆናቸው በአንድ 

ሰው ላይ ቁጥጥር ማድረግ ይችላሉ፡፡ ወሲባዊ እና በጾታ ላይ የተመሠረተ ጥቃት ብዙውን ጊዜ በማያውቋቸው ሰዎች ይፈጸማል 

ሚባለው አፈታሪክ ነው፡፡ በእውነቱ ፣ አብዛኛዎቹ ወሲባዊ እና ጾታ-ተኮር ጥቃቶች የሚፈጸሙት የተረፈው ሰው በሚያውቀው 

ሰው ነው ፣ እና ብዙ የኃይል ክስተቶች የታቀዱ ናቸው። ወንጀለኞች ማንኛውም ሰው ሊሆኑ ይችላሉ፡ የቅርብ ጓደኞች, የቤተሰብ 

አባላት, የቅርብ ዘመድ እና ጓደኞች; ተጽዕኖ ያላቸው የማህበረሰብ አባላት; የፀጥታ ኃይሎች እና ወታደሮች አባላት; የሰላም 

አስከባሪዎች; የሰብአዊ ዕርዳታ ሠራተኞች እና ተቋማት፡፡  

 

ማንኛውም ሰው በወሲብ እና በጾታ ላይ የተመሠረተ ጥቃት ሊደርስበት ይችላል: በብዙ ሁኔታዎች ሴቶች እና ልጆች በወሲብ እና 

በጾታ ላይ የተመሠረተ ጥቃት ከፍተኛ ተጋላጭነት አላቸው፡፡ በግዳጅ መፈናቀል ፣ የቤተሰብ ጥበቃ እጦት ፣ አካል ጉዳተኝነት እና 

በመሳሰሉ አስተዋፅዖዎች ምክንያት አንዳንድ ሰዎች ለወሲባዊ እና ጾታ-ተኮር ጥቃቶች የተጋለጡ ናቸው፡፡  
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በጾታ ላይ የተመሠረተ አመጽ ዓይነቶች 
 

በጾታ ላይ የተመሠረተ ጥቃት ወሲባዊ ጥቃት እና ብዝበዛ ፣ የግዳጅ እና የልጆች ጋብቻ ፣ ግርዛት ፣ ‹ክብር› ላይ የተመሠረተ ዓመፅ 

እና የቅርብ ወይም የቤት ውስጥ ጥቃትን ያካትታል፡፡ አካላዊ ፣ ሥነ-ልቦናዊ ፣ ወሲባዊ ፣ ስሜታዊ እና ቁሳዊ ወይም ኢኮኖሚያዊ 
ሊሆን ይችላል፡፡  

 
በክብር ላይ የተመሠረተ ዓመፅ ተብሎ የሚጠራው: 
በክብር ላይ የተመሠረተ ጥቃት ተብሎ የሚጠራው የቤተሰብ ወይም የማኅበረሰብን ክብር ለመጠበቅ ወይም ለመከላከል የተፈጸመ 

ወይም ሊፈጸም የሚችል ሁኔታ ወይም ወንጀል ነው ፣ ብዙውን ጊዜ አንድ ሰው ከባህላቸው ባህላዊ እምነቶች ጋር የማይጣጣም 

ነገር በማድረጋቸው በቤተሰቡ ወይም በማኅበረሰቡ የሚቀጣባቸው ነገሮች፡፡ ለምሳሌ ፣ በክብር ላይ የተመሠረተ ጥቃት ሰለባ 

ሊሆኑ ይችላሉ ምክንያቱም፡ በግዳጅ ጋብቻን በመቃወም; ከተለየ ባህል ወይም ሃይማኖት አጋር በይመኖር; የምዕራባዊያንን አኗኗር 

መኖር; መፋታት መፈለግ፡፡ 

 

በግዳጅ ጋብቻ 

የግዳጅ ጋብቻ ማለት አንድ ወይም ሁለቱም ሰዎች ለጋብቻ ፈቃደኛ ካልሆኑ እና ጫና ወይም ጥቃት እነሱን ለማስገደድ ጥቅም ላይ 

ሲውል ነው፡፡ በግዳጅ ጋብቻ የወንጀል ጥፋት ነው፡፡ በተጨማሪም ወደ ውጭ ሀገር ሄደው በግዳጅ ጋብቻን እንዲያፈጽሙ አንድ 

ሰው ቢዋሽዎት የወንጀል ጥፋት ነው፡፡   

 

ይህ የግዳጅ ጋብቻ ጉዳይ ነው?  

“X በለንደን የምትኖር የ 17 ዓመቷ ልጃገረድ ናት፡፡ ወላጆቿ ከ 18 ዓመት ዕድሜው ከሚሆነው Y ከሚባል ባል ጋር ስብሰባ 

አደረጉ፡፡ X በወጣትነት ዕድሜዋ ለማግባት እንዲሁም በሴቶች እነደምትማረክ ስላሰበች ምቾት አልተሰማትም ግን ወላጆቿ 

የቤተሰቡን ስም ማክበር እንዳለባት ነግረዋት ነበር፡፡ X ሌሎች አማራጮች እንደሌሏት ስለተሰማት ከ Y ጋር ለመጋባት እና 

የምትወዳቸው ወላጆቿን ለማስደሰት ተስማማች፡፡  

 

አዎ፡፡ ይህ የየግዳጅ ጋብቻ እና የወንጀል ጥፋት ጉዳይ ነው፡ ሴቶች እና ልጃገረዶች ብዙውን ጊዜ ጋብቻን ላለመቀበል እንደማይችሉ 

እና ማግባትን ለመቃወም ከሞከሩ አንድ ዓይነት መዘዝ እንደሚኖርባቸው ‘እንደሚሰማቸው’ ወይም ‘እንደሚያውቁ’ ብቻ ይገልጻሉ 

፣ ለምሳሌ ፣ በቤተሰቡ ላይ ሀፍረት እንዳመጡ እና አልፎ ተርፎም አካላዊ ጉዳት እንደሚደርስባቸው፡፡ ያለፍቃድዎ ለማግባት 

የሚደረገው ጫና በብዙ መንገዶች ሊከናወን ይችላል፡፡   

 

ለምክር ፣ ለመርዳት እና በክብር ጥቃት ፣ በግዳጅ ጋብቻ እና በደል በሚባሉት ላይ ለበለጠ መረጃ Karma Nirvana ፣ 

0800 5999 247 ፣ www.karmanirvana.org.uk ያነጋግሩ 

 

ያለ ዕድሜ ጋብቻ 

የልጆች ጋብቻ በጾታ ልዩነት የሚመጣ በጾታ ላይ የተመሠረተ ጥቃት ነው፡፡  በእንግሊዝ ፣ በዌልስ እና በሰሜን አየርላንድ ለጋብቻ 

ዝቅተኛው ዕድሜ 18 ነው ፣ ግን ዕድሜያቸው 16 እና 17 የሆኑ ልጆች በወላጆቻቸው ፈቃድ ማግባት ይችላሉ፡፡ በስኮትላንድ 

ውስጥ ምንም ዓይነት የወላጅ ፈቃድ ሳይኖር አነስተኛ የጋብቻ ዕድሜ 16 ነው።  

የሴት ልጅ ግርዛት 

http://www.karmanirvana.org.uk/
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በ UK ሕግ መሠረት የሴት ልጅ ግርዛት ወይም መቁረጥ የወንጀል ጥፋት ነው፡፡ ግርዛት ማከናወን ወይም ማደራጀት የወንጀል 

Tፋት ነው፡ ይህ ማለት ግርዛትን መፈጸም ወንጀል ነው፡፡ እርስዎ (ተጎጂው)UK ውስጥ የሚኖሩ ከሆነ ድርጊቱ/ግርዛቱ በዩናይትድ 

ኪንግደም ወይም በውጭ አገር ቢከሰት የወንጀል ጥፋት ነው፡፡ በተጨማሪም ሴት ልጅን ወይም ሴት በራሷ ላይ ግርዛት 

እንዲፈጽሙ መርዳት ወይም ማበረታታት የወንጀል ጥፋት ነው፡፡ 

በጾታ ፣ በወሲባዊነት ወይም በፆታ ማንነት ላይ የተመሠረተ መድልዎ እና ጥቃት 

እርስዎ በመጡበት ሀገር ውስጥ እንደ ባህላዊ የወንድ እና የሴት ሚና ተብለው በሚታሰቧቸው ነገሮች ላይ ለማሰላሰል ይፈልጉ 

ይሆናል? 

ከተለምዷዊ የሥርዓተ-ፆታ ሚናዎች ጋር መስማማት ብዙ ጊዜ ሰዎች የጥበቃ ስሜት ይሰጣቸዋል፡፡ ሆኖም ባህላዊ የሥርዓተ-ፆታ 

ሚናዎች አለመፈጸማቸው ወቀሳን፣ ማስፈራሪያን ወይም ቅጣትን በማስከተል የመቆጣጠሪያ ዓይነት ሊሆኑ ይችላሉ፡፡ UK ውስጥ 

ያሉ ሕጎች የፆታ ስሜታቸውን ለመለየት እና ለመግለፅ የግለሰቦችን ነፃነት ያራምዳሉ፡፡   

አንድ ሰው በጾታ ወይም በፆታዊ ዝንባሌ ምክንያት በተለይ ኢላማ ከተደረገ ወይም ጥቃት ከተፈፀመበት እንደ መድልዎ ወይም 

እንግልት ተፈጥሮ ድልዎ ፣ ትንኮሳ ወይም የጥላቻ ወንጀል ተደርጎ ሊወሰድ ይችላል፡፡   

 

የቤት ውስጥ ጥቃት ምንድነው? 
‘የቤት ውስጥጥቃት' ማለት በባልደረባ ወይም በቤተሰብ አባል ላይ ስልጣንን ለማራመድ ወይም ስልጣንን ለመቆጣጠር ወይም 

ስልጣን ለመያዝ የሚያገለግል ማንኛውንም ጥቃት ወይም ድርጊት ለመግለጽ የሚያገለግል ቃል ነው፡፡ UK ውስጥ ወንጀል ነው፡፡ 

አካላዊ ፣ ወሲባዊ ፣ ሥነልቦናዊ ፣ የቃል ፣ ስሜታዊ እና የገንዘብ ጥቃት እና አስገዳጅ ቁጥጥርን ሊያካትት ይችላል፡፡ ለምሳሌ የትዳር 

ጓደኛዎን ወይም ልጆችዎን መምታት በሕግ የተከለከለ ነው ፣ ግን የባልደረባዎን እንቅስቃሴ ፣ የሚያነጋግሩትን ሰው፣ ገንዘብ 

ማግኘታቸውን ወይም ጓደኞቻቸውን የመጎብኘት ነፃነታቸውን መቆጣጠርም ሕገወጥ ነው፡፡   

 

 
የከዲጃ ታሪክ 

ኬዲጃ በ 2017 UK ውስጥ ከባለቤቷ ጋር ለመኖር UK መጣች፡፡ መጀመሪያ ከኤርትራ የመጣችው ኬዲጃ ከሁለቱ ትንንሽ ልጆቿ ጋር በሱዳን 

ትኖር ነበር እና እነሱን እና ሌሎች ዘመዶቻቸውን ለመደገፍ ትሰራ ነበር፡፡  

ኬዲጃ ወደ UK ከመምጣቷ በፊት ባሏን ለ 3 ዓመታት አላየችም እና ከእሱ ውጭ ማንንም አታውቅም፡፡ ሁሉም ነገር በባሏ ስም ስለሆነ የራሷን 

ስልክ ወይም ገንዘብ ማግኘት አልቻለችም፡፡ ቤታቸው ትንሽ እና ለ 4 ቱም ጠባብ እንደሆነ ታስባለች፡፡ የጉዳይ ሠራተኛ ልጆቹን በትምህርት ቤት 

በማስመዝገብ ረገድ ረድቷል፡፡ ስለ ሴቶች ቡድን መረጃ ለኬዲጃ የሰጡ ሲሆን ልጆቹ በትምህርት ቤት ሳሉ በየሳምንቱ መከታተል ጀመረች፡፡ 

ጓደኞችን ማፍራት ጀመረች እና የእንግሊዝኛ ቋንቋዋ ተሻሻለ ፣ ነገር ግን ባለቤቷ ከቤት ውጭ ስለመሆኗ አጉረመረመ እና ወደ ቡድኑ እንዳትሄድ 

ገንዘብ መስጠቱን አቆመ፡፡ ቀስ በቀስ ልጆቹን ከትምህርት ቤት ከመውሰድ እና ከመመለስ ውጭ የእንግሊዝኛ ትምህርቶችን እንዳትከታተል ወይም 

ከቤት ውጭ ብዙም እንዳትሆን ያደርግ ነበር፡፡ አንድ ምሽት በክርክር ጊዜ ይመታታል ፣ ከዚያ በኋላ አዘውትሮ መምታት ይጀምራል ፣ አንዳንድ 

ጊዜ በልጆቹ ፊት፡፡  

 

 

ስለ ኬዲጃ በማሰብ ፣ ምን ዓይነት ጥቃት ደርሶባታል ብለው ያስባሉ ፣ እና ምን ዓይነት መሰናክሎች ለእርዳታ ለመጠየቅ 

ያጋጥሟታል ማለት ነው? 

 

− የገንዘብ ጥቃት፡፡ ለምሳሌ ኬዲጃ ገንዘብ የማግኘት ዕድል የላትም፡፡ እንግሊዝኛ እንዳትማር ስለተከለከለች ሥራ ማግኘት 

አልቻለችም፡፡  

− ስሜታዊ/ሥነ-ልቦና ጥቃት እና ቁጥጥር። የኪዲጃ ባል አገለላት እና ቤት ውስጥ አለመሆኗን እና ጓደኛ ማፍራቷን የጥፋተኝነት 

ስሜት እንዲሰማት አደረጋት፡፡  

− አካላዊ ጥቃት –ከዲጃ ስለ የድብደባ ምልክቶች ጥያቄዎችን ስለምትፈራ ከቤት መውጣት ወይም ሰዎችን ማነጋገር አትፈልግ 

ይሆናል።  

− ቀጥተኛ ምስክሮችም ሆኑ አልሆኑም ልጆች ሁል ጊዜ በቤት ውስጥ ጥቃት ተጽዕኖ ይደርስባቸዋል፡፡  
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ባህሪን መቆጣጠር ወይም የግዳጅ ቁጥጥር ማለት የጥቃት አድራሽ ባህሪይ በእርስዎ እና በሕይወትዎ ላይ ከፍተኛ ተጽዕኖ 

የሚያሳድርበት ቦታ ነው፡፡  

 

የማስገደድ ቁጥጥር የተለመዱ ምሳሌዎች:  

− ከጓደኞችዎ እና ከቤተሰብዎ ማግለል  

− ገንዘብን መቆጣጠር  

− ስራዎችን እና እንቅስቃሴዎችን መቆጣጠር  

− ሌላውን ሰው ደጋግመው መከልከል/መናቅ፣ መስደብ ወይም ያ ሰው ዋጋ ቢስ እንደሆነ መግለጽ  

− ለመጉዳት ወይም ለመግደል በማስፈራራት  

− መረጃን ለማውጣት ወይም ለፖሊስ ወይም ለባለስልጣናት ሪፖርት ለማድረግ ማስፈራራት  

− በንብረት ወይም በቤት ዕቃዎች ላይ ጉዳት ማድረስ  

− በወንጀል ድርጊት ወይም በልጆች ላይ ጥቃት እንዲሳተፉ ማስገደድ  

 

 

 

በሚከተሉት መግለጫዎች ትስማማለህ ወይም አትስማማም?  

 

1. ሁሉም ሰዎች በእኩልነት የጥቃት ሰለባ የመሆን ዕድላቸው ሰፊ ነው፡፡  

ሁሉም ሰው የቤት ውስጥ ጥቃት ሰለባ ሊሆን ይችላል፡፡ ሆኖም አንዳንድ ሰዎች እንደ ድህነት ፣ ፍልሰት እና የቤተሰብ መፍረስ ባሉ 

የተለያዩ አስተዋፅዖ ምክንያቶች ከሌሎች ይልቅ ተጋላጭ ናቸው፡፡  

 

2. በትዳር ውስጥ መደፈር በማያውቁት ሰው መደፈርን ያህል ከባድ አይደለም፡፡ 

UK ውስጥ በሕጉ መሠረት አስገድዶ መድፈር በጋብቻ ውስጥም ሆነ ውጭ መደፈር ነው፡፡ በእርግጥ UK ውስጥ የጋብቻ መደፈር 

ወንጀል ነው፡፡   

 

3. ጥቃት አድራሾች በአመፅ ቤቶች ውስጥ ያድጋሉ 

ይህ ተረት ነው። በቤት ውስጥ ብጥብጥ የሚያጋጥማቸው ብዙ ልጆች ተጠቂዎች ወይም አጥቂዎች አይሆኑም፡፡ ብዙ ሕፃናት 

አመጽን የመፈፀም እሳቤን የሚቃወሙበት ምክንያት የሚደርሰውን ጉዳት ስላዩ ነው፡፡ ምንም እንኳን ለቤት ውስጥ ጥቃት መጋለጥ 

ለልጆች ጎጂ ቢሆንም ፣ የአዋቂዎችን ባህሪ ይተነብያል ማለት ግን ከእውነት የራቀ ነው፡፡  አመፅ የአመፀኛው ምርጫ ነው፡፡ 1 

 

4. አልኮል እና አደንዛዥ ዕጾች ሰዎችን የበለጠ ጠበኛ ያደርጋሉ 

በአልኮል እና በአደገኛ ዕጾች እና በአመፅ አጠቃቀም መካከል ያለው ግንኙነት ውስብስብ ነው ግን አንዱ ለሌላው መንስኤ 

አይሆንም፡፡ ብዙ ሰዎች ሳይጠጡ አመጽ ይፈጥራሉ እንዲሁም ብዙ ጠጪዎች ጠበኞች አይደሉም፡፡ በመጠጥ ወይም አደንዛዥ ዕፅ 

ማሰበብ ሰበብ ነው ፣ ኃላፊነትን የመካድ መንገድ፡፡ ሁለቱም ለተወሰነ ጥቃት መነሻ ሊሆኑ ይችላሉ ፣ ግን እነሱ መሠረታዊው 

ምክንያት አይደሉም፡፡  

 

5. የተረፉት ሰዎች በደሉ ያን ያህል መጥፎ ከሆነ ይወጣሉ  

ይህ እውነት አይደለም፡፡ ጥቃት አድራሽ አጋርን መተው በጣም ከባድ ሊሆን ይችላል፡፡ የተረፈው ወገን ጥሎ ቢሄድ የትዳር አጋሩ 

በቀጣይ ስለሚያደርገው ነገር ይፈራል ፣ በተለይም ጥቃት አድራሹ እሷን ወይም እሱ ወይም ልጆቻቸውን ለመግደል የሚያስፈራራ 

ከሆነ፡፡ የተረፈው ከጥቃት አድረሹ ጋር መቆየቱ ለልጆቹ እና እንደ ደህንነታቸው ያልተጠበቀ የገንዘብ ወይም የስደት ሁኔታ ያሉ 

ሌሎች በርካታ ምክንያቶች የተሻሉ እንደሆኑ ሊያምን ይችላል፡፡   

 

የቤትውስጥ ጥቃት ቢደርስብኝስ?  

 

 
1 የቤት ውስጥ አመጽ ምንጭ መመሪያ ለአሠሪዎች፡፡ ሁለተኛ እትም. መጠጊያ እና አክብሮት።  
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በግንኙነትዎ ውስጥ የቤት ውስጥ ጥቃት ወይም በደል ከተፈፀመብዎ እና ግንኙነትዎን ለመተው ከፈለጉ ለእርዳታ የሚሄዱባቸው 

ቦታዎች አሉ። ጥበቃ የማግኘት መብትዎ አለዎት እና ለመኖር የሚያስችል አስተማማኝ ቦታ ማግኘት ይችላሉ - ይህ መጠለያ 

ይባላል። 
 

የድንገተኛ ጊዜ አገልግሎቶች እርስዎ ወይም ሌላ ሰው በአፋጣኝ አደጋ ውስጥ ከገቡ ሁል ጊዜ ወደ        _999 ይደውሉ።  

 

ብሔራዊ የቤት ውስጥ ጥቃት የእገዛ መስመርwww.nationaldahelpline.org.uk በሚስጥራዊነት በማንኛውም ሰዓት ፣ ቀን 

ወይም ማታ ምክር እና እገዛ ይሰጣሉ። ወደ ማረፊያ ፣ መጠለያዎች እና ወደ ስፔሻሊስት አገልግሎቶች ሊልኩልዎ ይችላሉ። ስልክ፡ 

0808 2000 247. 

   

1. እርስዎ ወይም ልጆችዎ አሁን አደጋ ላይ ከሆኑ የቤት ውስጥ ጥቃት ሪፖርት ያድርጉ እና በ 999 ይደውሉ፡፡  

2. ገለልተኛ እና ምስጢራዊ ምክር እና ድጋፍ ከብሔራዊ የቤት ውስጥ ጥቃት እገዛ መስመር ያግኙ፡፡   

3. የሕግ ምክር ያግኙ (የቤተሰብ ሕግ ፣ የስደተኛ ሕግ ፣ የማህበረሰብ እንክብካቤ ሕግ ፣ የቤቶች ሕግ)  

4. ከቤት ከመውጣትዎ በፊት የደህንነት ዕቅድ ያውጡ 

ወሲባዊ ጥቃት 
 

ወሲባዊ ጥቃት በግንኙነት ውስጥም ሆነ ውጭ ሊከሰት ይችላል፡፡ የ UK ሕግ ለወሲብ ፈቃድ ይፈልጋል፡፡ ስምምነት ማለት አንድ 

ሰው ምርጫ የማድረግ ነፃነት እና እምነት ሲኖረው ነው። ያም ማለት ሰዎች በፆታ ግንኙነት ጊዜ ሁሉ ለወሲብ ሁለቱም አዎ ማለት 

አለባቸው ማለት ነው፡፡ ሀሳብዎን ከቀየሩ እና አይሆንም ካሉ አጋርዎ ማዳመጥ አለበት፡፡ ያገቡ ቢሆኑም እንኳ ስምምነት አሁንም 

በእያንዳንዱ ጊዜ ያስፈልጋል፡፡   

  

ከሴት ወይም ከወንድ ፣ ከትዳር ጓደኛዎ ጋር እንኳን ያለእውቀታቸው ፈቃድ ወሲባዊ ግንኙነት ማድረግ ሕገ-ወጥ ነው እና በ UK 

እንደ አስገድዶ መድፈር ይቆጠራል፡፡ ወንጀል ነው እና ለፖሊስ ሪፖርት ማድረግ ይችላሉ።   

  

የአንድ ሰው ፆታ ወይም የፆታ ዝንባሌ ምንም ይሁን ምን የወሲብ ድርጊቱ ተመሳሳይ ወይም የተለያዩ ፆታዎች ባላቸው ሰዎች 

መካከል ቢሆኑም ለማንኛውም ዓይነት የግብረ-ሥጋ ግንኙነት ፈቃድ ለሴቶች እና ለወንዶች ዕድሜ 16 ነው፡፡ 

ዕድሜው ከ 16 ዓመት በታች ከሆነው ሰው ጋር ማንኛውንም ዓይነት የግብረ ሥጋ ግንኙነት መፈጸሙ ወንጀል ነው፡፡ የወሲብ 

ጥፋቶች ሕግ 2003 ዕድሜያቸው 12 እና ከዚያ በታች ለሆኑ ሕፃናት ለማንኛውም የወሲብ እንቅስቃሴ ፈቃዳቸውን በሕጋዊ 

መንገድ መስጠት ለማይችሉ ሕጋዊ ጥበቃ ይሰጣል፡፡ በመድፈር ፣ ዘልቆ በመግባት ጥቃት በመፈፀም እና ልጅን በፆታዊ ግንኙነት 

እንዲሳተፍ በማነሳሳት ወይም በማድግት ከፍተኛ የእድሜ ልክ እስራት አለ፡፡ 

ዕድሜው 18 ዓመት ወይም ከዚያ በላይ የሆነ አንድ ሰው ዕድሜው ከ 18 ዓመት በታች ከሆነው ሰው ጋር ምንም ዓይነት የግብረ 

ሥጋ ግንኙነት መፈጸሙ ወንጀል ነው ፣ በእድሜ ከፍ የሚለው ሰው የመተማመን ቦታ (ለምሳሌ አስተማሪ ወይም ማህበራዊ 

ሠራተኛ) ካለው ወሲባዊ ድርጊት የመተማመን ቦታውን አላግባብ መጠቀም ይሆናል፡፡ 

ወሲባዊ ጥቃት ዓይነቶች 

የወሲብ ጥቃቶች የሆኑ የተለያዩ የወንጀል ጥፋቶች አሉ፡፡  

 

አስገድዶ መድፈር 

የሚከተለው በሚሆንበት ጊዜ የወንጀል ጥፋት ነው፡  

− አንድ ሰው ሆን ብሎ ወደሴት ብልት፣ ፊንጢጣ ወይም የሌላ ሰው አፍን በብልቱ ዘልቆ መግባት ፣ እና 

− ተጎጂው ዘልቆ ለመግባት ፈቃደኛ ካልሆነ 

ቅጣት፡ እስከ ዕድሜ ልክ እስራት  

በስኮትላንድ ውስጥ አስገድዶ መድፈርን በተመለከተ በሕግ የተደነገገው በጾታ ጥፋቶች (ስኮትላንድ) ሕግ 2009 ውስጥ ይገኛል፡፡ 

 

http://www.nationaldahelpline.org.uk/
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ዘልቆ በመግባት ጥቃት  

የሚከተለው በሚሆንበት ጊዜ የወንጀል ጥፋት ነው፡  

− ማንኛውም ሰው ሆን ብሎ ከሌላ ሰው ብልት ወይም ፊንጢጣ በሰውነቱ አካል ወይም በሌላ ማንኛውም ነገር ዘልቆ 

መግባት፡፡ ለምሳሌ ፣ ሌላ የሰውነት ክፍል ጣት ወይም ምላስ ወይም እቃ ሊሆን ይችላል፡፡  

− ዘልቆ መግባት ወሲባዊ ነው ፣ እና 

− ሌላኛው ሰው ዘልቆ ለመግባት ፈቃደኛ አይሆንም፡፡  

ቅጣት፡ እስከ ዕድሜ ልክ እስራት  

 

ወሲባዊ ድርጊት  

የሚከተለው በሚሆንበት ጊዜ የወንጀል ጥፋት ነው፡  

− ማንኛውም ሰው ሆን ብሎ ሌላውን ሰው መንካት ፣ 

− መንካት ወሲባዊ ነው ፣ 

− ሰውየው ለመንካት ፈቃደኛ ካልሆነ ፣ እና 

ቅጣት፡ በመጨረሻ ጥፋተኛ ከሆነ ከ 6 ወር በማይበልጥ ፅኑ እስራት ወይም በሕግ ከተደነገገው ከፍተኛ የገንዘብ ቅጣት የማይበልጥ 

ወይም ሁለቱም፡፡   

 

ወሲባዊ ትንኮሳ  

ወሲባዊ ትንኮሳ ጭንቀት ፣ ፍርሃት ወይም ውርደት እንዲሰማዎት የሚያደርግ ማንኛውም ወሳባዊ ተፈጥሮ ያለው የማይፈለግ ባህሪ 

ነው፡፡ ብዙ የተለያዩ ቅርጾችን ሊይዝ ይችላል፡፡ ወሲባዊ ጉልበተኝነትን ሊያካትት ወይም ሊባል ይችላል። ምሳሌዎች አንድ ሰው 

የወሲብ ስሜት የሚያጎድፉ አስተያየቶችን ወይም ምልክቶችን የሚሰጥ ፣ የወሲባዊ ይዘት ያላቸው የማይፈለጉ ኢሜሎችን ወይም 

የጽሑፍ መልዕክቶችን ፣ አግባብ ያልሆኑ የወሲብ እቅስቃሴዎች እና መነካካት ፣ አንድ ሰው በቦታዎ ውስጥ ወይም እንደ መስሪያ ቤት 

በመሳሰሉ የጋራ ቦታዎች ላይ ወሲባዊ ግልፅ ምስሎችን የሚያሳዩ ወይም ለወሲባዊ ውለታዎች እንደ ሥራ ያሉ ሽልማቶችን 

ያካትታል፡፡  

 

 

ወሲባዊ ጥቃት፡ እውነት ወይም ሐሰት ነው?2 

 

1. በ UK ሕግ ትርጉም መሠረት አስገድዶ መድፈር በሴቶች እና በወንዶች ሊፈጽም ይችላል  

የለም፡፡ አስገድዶ መድፈር አንድ “ዓይነት” ወሲባዊ ጥቃት ነው፡፡ ወሲባዊ ጥቃት ማንኛውንም ዓይነት አላስፈላጊ የወሲብ 

ድርጊት ወይም እንቅስቃሴ ለመግለጽ የምንጠቀምበት አጠቃላይ ቃል ነው፡፡ ሕግ ፍቺው “ያለፈቃዳቸው በሌላ ሰው ብልት ፣ 

ፊንጢጣ ወይም አፍ (ወንዶች ብቻ) ዘልቆ መግባት” ነው፡፡  

 

2. ብዙ አልኮል ወስዶ የሰከረ ወይም አደንዛዥ ዕፅ የወሰደ ሰው ከተደፈረ ወይም ወሲባዊ ጥቃት ከደረሰበት ቅሬታ ማቅረብ 

የለበትም፡፡ 

በሕግ ፣ ለወሲብ የሚደረግ ስምምነት ማለት አንድ ሰው በምርጫ ሲስማማ እና ያንን የመምረጥ ነፃነት እና አቅም ሲኖረው 

ነው፡፡ አንድ ሰው ንቃተ ህሊና ያለው ወይም በአልኮል ወይም በአደንዛዥ ዕፅ አቅም ከሌለው ለወሲብ ፈቃዱን መስጠት 

አይችልም፡፡ በአልኮል ወይም በአደንዛዥ ዕፅ አቅም ከሌለው ሰው ጋር የግብረ ሥጋ ግንኙነት መፈጸም አስገድዶ መድፈር 

ነው፡፡ ማንም ሰው እንዲደፈር ወይም በፆታዊ ጥቃት እንዲደርስበት የሚጠይቅ ወይም የሚገባው የለም ፤ ሃላፊነቱ 100% 

የሚሆነው በአጥፊው ላይ ነው፡፡  

 

3. ከዚህ በፊት ሁለት ሰዎች እርስ በእርሳቸው ወሲብ ከፈፀሙ እንደገና ወሲብ መፈጸሙ ሁልጊዜ ችግር የለውም፡፡ 

አንድ ሰው ከአንድ ሰው ጋር ግነኙነት ካለው ወይም ከዚያ በፊት ከእነሱ ጋር ወሲብ ከፈጸመ ያ ሰው በዛ ሰው ወሲባዊ ጥቃት 

ሊደርስበት ወይም ሊደፈር አይችልም ማለት አይደለም፡፡ ሁለት ሰዎች በወሲባዊ ግንኙነት ውስጥ በተሳተፉ ቁጥር ፈቃድ 

 
2https://rapecrisis.org.uk/get-help/looking-for-information/what-is-sexual-violence/ 

https://rapecrisis.org.uk/get-help/looking-for-information/what-is-sexual-violence/
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መሰጠት እና መቀበል አለበት፡፡ ከወሲብ አጋሮቻችን ጋር የሚከሰት ማንኛውም ወሲባዊ ግንኙነት መመርመር እና በመካከላችን 

ሁለታችንም የምንፈልገውን መሆኑን ማረጋገጥ አስፈላጊ ነው 

 

4. ሴቶች ከመሸ በኋላ በማይታወቅ ሰው የመደፈር ዕድላቸው ሰፊ ነው ስለሆነም ሴቶች ማታ ማታ ብቻቸውን መውጣት 

የለባቸውም፡፡ 

አስገድዶ መድፈር 'በማታወቅ ሰው' የመፈፀም እድሉ ሰፊ አይደለም፡፡ ወደ 90% የሚሆኑ አስገድዶ መድፈር ድርጊቶች 

የሚፈጸሙት ተጎጂው በሚያውቁት ወንዶች ነው ፣ እና ብዙውን ጊዜ ከዚህ በፊት በሚያምኑት ወይም እንዲያውም በሚወዱት 

ሰው ነው፡፡ አስገድዶ የሚሰፍሩ ሰዎች ጓደኞች ፣ የሥራ ባልደረቦች ፣ ደንበኞች ፣ ጎረቤቶች ፣ የቤተሰብ አባላት ፣ አጋሮች 

ወይም የቀድሞ አጋሮች ሊሆኑ ይችላሉ፡፡ የአስገድዶ መድፈር አደጋ የሴቶች እንቅስቃሴን ለመቆጣጠር ወይም መብቶቻቸውን 

እና ነፃነታቸውን ለመገደብ እንደ ሰበብ ሊጠቀሙበት አይገባም፡፡ 

 

5. ሰዎች ብዙውን ጊዜ ከአንድ ሰው ጋር የግብረ ሥጋ ግንኙነት መፈጸማቸው ወይም ስለ ትኩረት በመቆጨታቸው 

ስለመደፈራቸው ይዋሻሉ፡፡ 

ያልተመጣጠነ የመገናኛ ብዙኃን በሐሰተኛ የአስገድዶ መድፈር ውንጀላዎች ላይ ማተኮር ሰዎች ስለ ወሲባዊ ጥቃት 

መዋሸታቸው የተለመደ ያስመስለዋል፡፡ ይህ እውነት አይደለም፡፡ የውሸት አስገድዶ የመድፈር ውንጀላዎች በጣም ጥቂት 

ናቸው። አብዛኛዎቹ ተጠቂዎች እና የተረፉት በጭራሽ ለፖሊስ ሪፖርት አያደርጉም፡፡ ለዚህ አንዱ ምክንያት ያለመታመን 

ፍርሃት ነው፡፡ በጾታዊ ጥቃት የተጎዱ ሰዎች የሚፈልጉትን እና የሚገባቸውን ድጋፍ እና ፍትህ እንዲያገኙ ይህንን አፈታሪክ 

ማስቀረታችን አስፈላጊ ነው፡፡ 

 

አሁንም ቢሆን ወሲባዊ ፈቃድ ምን እንደሆነ ወይም ለሌሎች እንዴት ማስረዳት እንደሚችሉ ጥያቄዎች ካሉዎት በስምምነት ላይ በ 

Thames Valley ፖሊስ የተዘጋጀውን ይህን ቪዲዮ ለመመልከት ይፈልጉ ይሆናል 

ሻይ እና ስምምነት - YouTube link: https://www.youtube.com/watch?v=pZwvrxVavnQ&t=39s 

 

ከወሲባዊ ጥቃት በኋላ ምክር እና እገዛ እዚህ ይገኛሉ፡ 

የአስገድዶ መድፈር ቀውስ www.rapecrisis.org.uk 

 

የገንዘብ ጥቃት 3 
 

የገንዘብ ጥቃት በባልደረባ ወይም በቤተሰብ አባል ፣ በአሳዳጊ ወይም በሌላ የታመነ ሰው የቤት ውስጥ ጥቃት እና የቁጥጥር ዘይቤ 
አካል ሊሆን ይችላል።  

በገንዘብ ጥቃት ሴቶችን እንደ ምግብ እና ልብስ ላሉት አስፈላጊ ነገሮች ገንዘብ ማሳጣት ፣ የራሳቸውን የባንክ ሂሳብ እንዳያገኙ ፣ 
ምንም ዓይነት ገለልተኛ ገቢ እንዳያገኙ እና በስማቸው በአጋሮቻቸው የተወሰዱ ዕዳዎችን እንዳያገኙ ማድረግ ሊሆኑ ይችላሉ ፡፡ 
የተረፈው ሰው ቤቱን ለቅቆ በወጣ ጊዜም ቢሆን ፣ በዳዩ የልጆችን ቀለብ በመከልከል የገንዘብ ቁጥጥር ሊደረግበት ይችላል። 

ኢኮኖሚያዊ ጥቃት (ሰፋ ያለ ቃል) እንደ ምግብ ፣ ልብስ ወይም ትራንስፖርት ያሉ አስፈላጊ ሀብቶችን ተደራሽነት መገደብ እና 

ኢኮኖሚያዊ ደረጃቸውን ለማሻሻል የሚረዱ መንገዶችን መካድ (ለምሳሌ በሥራ ፣ በትምህርት ወይም በስልጠና) ሊያካትት 
ይችላል፡፡ የኢኮኖሚ ጥቃት መወጣት የሚባው የበጎ አድራጎት ድርጅት በሚከተለው መንገድ ይገልጸዋል፡ 

“የኢኮኖሚ ጥቃት ኢኮኖሚያዊ አለመረጋጋትን ለማጠናከር ወይም ለመፍጠር የታቀደ ነው። በዚህ መንገድ የሴቶችን ደህንነት 
የማግኘት ምርጫዎች እና ችሎታን ይገድባል። የኢኮኖሚ ሀብቶች ተደራሽ አለመሆን ሴቶች ጥቃት ከሚያደርስ ወንዶች ጋር ረዘም 

ላለ ጊዜ እንዲቆዩ እና በዚህም ምክንያት የበለጠ ጉዳት እንዲደርስባቸው ያደርጋቸዋል”፡ 4 

 

በተጠቂ ላይ የገንዘብ እና ኢኮኖሚያዊ ጥቃት የሚከተሉትን ሊያካትት ይችላል፡ 
 

3https://www.moneyadviceservice.org.uk/en/articles/protecting-against-financial-abuse 
4https://www.womensaid.org.uk/information-support/what-is-domestic-abuse/financial-abuse/ 

https://rapecrisis.org.uk/get-informed/about-sexual-violence/statistics-sexual-violence/
https://www.cps.gov.uk/sites/default/files/documents/legal_guidance/perverting-course-of-justice-march-2013.pdf
https://www.cps.gov.uk/sites/default/files/documents/legal_guidance/perverting-course-of-justice-march-2013.pdf
https://www.cps.gov.uk/sites/default/files/documents/legal_guidance/perverting-course-of-justice-march-2013.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=pZwvrxVavnQ&amp;amp;t=39s
http://www.rapecrisis.org.uk/
https://www.moneyadviceservice.org.uk/en/articles/protecting-against-financial-abuse
https://www.womensaid.org.uk/information-support/what-is-domestic-abuse/financial-abuse/
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− ከእነሱ ገንዘብ መውሰድ 

− የጋራ ገንዘብ እንዲያገኙ አለመፍቀድ 

− ለወጣ ወጪ የእነሱ ሀላፊነት ማድረግ 

− ገንዘብ እንዲለምኑ ማድረግ 

− ሥራ እንዳያገኙ መከላከል 

− ሥራቸውን እንዲወጡ ወይም እንዲተው ማስገደድ 

− በተጠቂው ስም ብድሮችን ፣ ክሬዲት ካርዶችን መውሰድ ወይም እዳዎች ማጠራቀም 

− በገንዘብ ወንጀል እንዲሰሩ ማስገደድ 

− በቂ ምግብን ጨምሮ ለራሳቸው ወይም ለልጆቻቸው አስፈላጊ ነገሮችን እንዲገዙ አለመፍቀድ 

− የገንዘብ ጥቃት ወንጀለኛው ቤቱን ለማቆየት የሚያስፈልገውን ገንዘብ በራሱ ላይ ሲያወጣወይም በቤተሰብ ንብረት 
ቁማር መጫወት ሊሆን ይችላል 

 

በገንዘብ ጥቃት ስጋት ካለዎት ከግምት ውስጥ የሚገቡ ነገሮች 

የይለፍ ቃላት እና ደህንነት፡ ለባልደረባ ፣ ለቤተሰብ አባላት ፣ ለጓደኞች ወዘተ የይለፍ ቃል ከሰጡ፡፡ ጥቃት አድራሹ የግል 
ሂሳቦችዎን እና ፋይናንስዎን ማግኘት እንዳይችል እነሱን ወዲያው መለወጥ አስፈላጊ ነው 

የመረጃዎን ደህንነት መጠበቅ፡ ደብዳቤዎችዎ የት እንዳሉ እና የት እንደሚለጠፉ ያስቡ፡፡ወደ የተሳሳተ እጅ ይሄዳሉ ብለው 
ከተጨነቁ ፣ የገንዘብ አገልግሎት አቅራቢዎን ወደ ሌላ ቦታ እንዲልክልዎ መጠየቅ ይችላሉ፡፡በባንክ መግለጫዎችዎ ላይ አንዳንድ 

ግብይቶች አድራሻዎን እንደሚጠቅሱ ልብ ማለት በጣም አስፈላጊ ነው (እንደ ምን ዓይነት የጥሬ ገንዘብ ማሽን ተጠቅመዋል) ፣ 
ስለሆነም ይህንን መረጃ በተቻለ መጠን ደህንነቱ በተጠበቀ ሁኔታ መጠበቁ አስፈላጊ ነው። 

ክፍያዎን ይከልሱ፡ ከባንክ ሂሳብዎ ምን እንደሚገባ እና እንደሚወጣ እርግጠኛ ካልሆኑ አቅራቢዎን ያነጋግሩ እና ከዚህ መረጃ ጋር 
አብሮ ለመስራት ይረዱዎታል፡፡ የዕለት ተዕለት ገንዘብዎ እንዴት እያወጡ እንዳሉ ለማወቅ የበጀት ዕቅድ አውጪን መሙላት ጥሩ 
ሀሳብ ሊሆን ይችላል ፣ ይህም ገንዘብዎን የበለጠ ለማቀድ ሊረዳዎ ይችላል።ምናልባት አዲስ ሂሳብ መክፈት ይፈልጉ ይሆናል ይህ 
ገንዘብዎን ከበዳዩ ለመለየት ይረዳዎታል።  

ከዕዳዎች ጋር መሥራት፡ አንዳንድ ጥቃት አድራሾች በስምዎ ብድር ፣ ከመጠን በላይ ዕዳዎች ወይም ክሬዲት ካርዶችን ይወስዳሉ ፣ 
ወይም ያለእውቀትዎ እና ያለስምምነትዎ ንብረትዎን ለብድር ማስያዣነት ይጠቀማሉ፡፡የተለመዱ ዕዳዎች የሚከተሉትን ሊያካትቱ 
ይችላሉ፡  

− ውዝፍ ኪራይ 

− የዱቤ ካርድ ዕዳዎች 

− የምክር ቤት ግብር ውዝፍ እዳዎች 

− የኃይል ወይም የውሃ ሂሳቦች 

የእዳ ምክርን ይፈልጉ እና ለአገልግሎት አቅራቢዎችዎ ያነጋግሩ።  

የዕዳ አማካሪዎች በስምዎ የሚገኙ ዕዳዎችን ለመቆጣጠር ነፃ እና ምስጢራዊ ምክር ሊሰጡ ይችላሉ። አንዳንድ ምሳሌዎች 

የሚከተሉትን ያካትታሉ: 

የዜጎች ምክር ቢሮ  
www.citizensadvice.org.uk 
 
ብሔራዊ ዕዳ መስመር 
www.nationaldebtline.org 
 

ትንኮሳ እና መከታተል: 

እርስዎን የሚያስደነግጥ ወይም የሚያስጨንቅዎ ከሌላ ሰው የማይፈለግ ባህሪ ሲቀበሉ ትንኮሳ ይከሰታል፡፡ የትንኮሳ ምሳሌዎች 
ተንኮል አዘል የስልክ ጥሪዎችን ፣ ማስፈራሪያ ጽሑፎችን ፣ ዛቻ እና ስድብን የሚናገሩ ቃላት እና በንብረት ላይ የሚደርሰውን ጉዳት 
ያካትታሉ፡፡  

http://www.citizensadvice.org.uk/
http://www.nationaldebtline.org/
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መከታተል የትንኮሳ ዓይነት ሲሆን እንደ እርስዎ መከተል ፣ መገናኘት ወይም እርስዎን ለማነጋገር መሞከር ፣ ኢሜልዎን እና 
ኢንተርኔትዎን መከታተል ፣ እርስዎን መከታተል እና መሰለልን እና ሌሎች ተመሳሳይ ባህሪዎችን ሊያካትት ይችላል፡፡ ሌላ ሰው 
እርስዎን ቢተናኮስዎ ወይም ቢከታተልዎ፣ ይህ ኦንላይንም ሆነ በአካል ቢከሰት ወንጀልና የፍትሐ ብሔር ጥፋት ነው፡፡ ጉዳዩን 
ለፖሊስ ማመልከት ይችላሉ፡፡  

 

 

የመጠበቅ መብት 
 

የትኛውም ዓይነት እርምጃ ጥበቃን ወይም ደህንነትን በጭራሽ ሊያረጋግጥ አይችልም ፣ ነገር ግን ዛቻ ወይም ሥጋት ከተሰማዎት 
ጥበቃን የመጠየቅ መብት አለዎት፡፡ ይህ በመደበኛነት ልዩ ባለሙያተኛ የጥቃት አገልግሎትን ማነጋገር ወይም ፖሊስን ማነጋገርን 

ያካትታል። በቅርብ አደጋ ላይ ከሆኑ ለ 999 ለፖሊስ ይደውሉ ወይም ድንገተኛ ያልሆኑ አገልግሎቶቻቸውን በ 101 ማግኘት 
ይችላሉ፡፡  

በዜጎች ምክር ቢሮ በኩል ሊረዱ የሚችሉ የምክር እና የድጋፍ ድርጅቶችን ዝርዝር እዚህማግኘት ይችላሉ  

 

ጥቃት ለፖሊስ ሪፖርት ካደረጉ ምን ይከሰታል? 

ሁሉም የወሲብ ጥቃት ሰለባዎች እና አብዛኛዎቹ የቤት ውስጥ ጥቃት ሰለባዎች በ 24 ሰዓታት ውስጥ ስለተደረጉ ዋና ዋና 

እርምጃዎች የመነገር መብት አላቸው እንዲሁም በምርመራውን እና የፍርድ ቤቱን ሂደት እገዛ የሚያደርጉ ገለልተኛ የጾታዊ ጥቃት 

አማካሪ (ISVA) ወይም ገለልተኛ የቤት ውስጥ ሁከት አማካሪ (IDVA) ልዩ ድጋፍ ይሰጣቸዋል፡፡ 

 

ስለ ወንጀል ለፖሊስ ሪፖርት ማድረግ እና የወንጀል ምርመራ መመሪያ መረጃ በሴቶች መብቶች ተዘጋጅቷል 

www.rightsofwomen.org.uk 

 

ለፖሊስ አስገድዶ መድፈር ሪፖርት ማድረግ 

 
• ስልክ  

• ፖሊስ ጣቢያ  

የፖሊስ ምርመራ የ UK ህግን የጣሰ ወንጀል ጥቃት አድራሹ ከፈፀመ ፖሊስ ይመረምራል፡፡  

ጥቃት አድራሹን በቁጥጥር ስር ማዋል: ፖሊስ ጥቃት አድራሹን በቁጥጥር ስር አውሎ በቂ ማስረጃ ካገኘ በወንጀል ክስ 

በመመስረት ወደ የወንጀል ፍርድ ቤቶች ሊወስድ ይችላል፡፡  

የሕግ ጠበቃ መፈለግ ተጎጂው ጠበቃ ማነጋገር ፣ ማንኛውንም የፍርድ ቤት ክፍያ መክፈል ወይም ጉዳዩን 

ማዘጋጀት አያስፈልገውም፤ ጥቃት አድራሹ ግን ያደርጋል፡፡ 

የፍርድ ቤት ችሎት 

 
• የፍርድ ቤት ችሎት በዳኞች ፍርድ ቤቶች እና ዘውዳዊ ፍርድ ቤቶች የሚካሄዱ 

ሲሆን እነሱም ይፋዊ ናቸው፡፡  

• CPS የተጎጂው ጠበቃ ነው  

• የምረመራ ማስረጃ መስፈርት “ከምክንያታዊ ጥርጣሬ በላይ ነው”፡፡ 

• ተጎጂው በመደበኛነት ፍርድ ቤት ለመቅረብ የሚያስፈልገው ማስረጃ ሲሰጥ ብቻ 

ነው፡፡  

• በደል አድራጊው ጥፋተኛ መሆኑን ወይም ጥፋተኛ አለመሆኑን ለመቀበል መምረጥ 

ይችላል  

ፍርድ በደል አድራጊው ጥፋተኛ ካልሆነ ወደ ፍርድ ቤት ይሄድና ፍ / ቤቱ ወስኖ ይፈርዳል፡፡  

የወንጀል ጉዳት ካሳ  

 በአመፅ ወንጀል ምክንያት ጉዳት ከደረሰብዎት በወንጀል ጉዳቶች ማካካሻ ዘዴ አማካይነት 

ካሳ ሊከፍሉ ይችላሉ፡፡  

 

 

አግባብነት ያላቸው የሕግ ድንጋጌዎች 

https://www.citizensadvice.org.uk/family/gender-violence/domestic-violence-and-abuse-getting-help/
https://rightsofwomen.org.uk/wp-content/uploads/2014/10/Reporting-an-offence-to-the-police-a-guide-to-criminal-investigations.pdf
http://www.rightsofwomen.org.uk/
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የ UK ሕግ በወንጀልም ሆነ በፍትሐብሔር ፍ / ቤቶች ለተለያዩ በደሎች እና ጾታ-ተኮር ጥቃቶች ጥበቃ እና መፍትሄዎችን 

ይሰጣል፡፡ አንድ ሰው ያልተመዘገበ ከሆነ አንዳንድ ህጋዊ አገልግሎቶች ለአገር ውስጥ ጉዳይ ቢሮ መረጃን ሊያጋሩ እንደሚችሉ 

ይወቁ፡፡ በእነዚህ ጉዳዮች የሕግ ምክር መፈለግ ሁልጊዜ ጥሩ ነው፡፡ 

የሕግ ድጋፍ እና ምክር፡ የሕግ ድጋፍ ከፈለጉ ገለልተኛ የቤት ውስጥ ጥቃት አማካሪ ወይም በቤተሰብ ሕግ ውስጥ ልምድ ካለው 

የሕግ ባለሙያ ምክር ማግኘት አለብዎት፡፡ በሕጋዊ ወጪዎችዎ እገዛን ማግኘት ይችሉ ይሆናል። የሕግ ድጋፍ በሕግ ወጪዎችዎ ላይ 

ምክርን እና ወደ ፍርድ ቤት መሄድ ካለብዎት ይረዳዎታል፡፡ 

የቤት ውስጥ ጥቃት የስደተኛ ደንብ (ብቁነት የተወሰነ)5:የቤት ውስጥ ጥቃት ደንብ ከስደተኞች ሕግ ውስጥ አንዱ ነው፡፡ ይህ ደንብ 

የሚተገበረው አንድ ሰው የብሪታንያ ሰው የትዳር አጋር ፣ አጋር ወይም ሲቪል አጋር ሆኖ ሆኖ፣ ወይም የማያቋርጥ የመኖር ፈቃድ 

(ILR) ኖሮት ፣ ወይም የስደተኛ የቤተሰብ ውህደት ቪዛ ኖሮት በ UK ውስጥ ካለ እና የቤት ውስጥ ጥቃት ደርሶበት ከነበረ / 

ከደረሰበት ነው፡፡ በቤት ውስጥ ብጥብጥ ደንብ መሠረት ለ ILR የሚያመለክቱ ሰዎች የሕግ ምክር መጠየቅ አለባቸው ፡፡ ብቃት 

ያለው የሕግ አማካሪ ወይም ዕውቅና የተሰጠው የ OISC የስደት አማካሪ ሳይሆኑ የስደተኛ፡ ምክር መስጠቱ ወንጀል ነው። 

 

የጥቃት ሰለባ ከሆኑ ትእዛዝን ማግኘት6 

ከእንግልት የመከላከል ትዕዛዞች፡ ከእንግልት የመከላከል ትእዛዝ እርስዎ እና ማንኛውም የሚመለከተው ልጅ ከዓመፅ ወይም ወከባ 

ሊከላከልልዎት ይችላል። አካላዊ ጥቃት በደረሰበት ሰው ላይ ወይም እርስዎን በሚያንገላታዎት ፣ በሚያስፈራራዎት ወይም 

በሚያደናቅፍዎት ሰው ላይ ከእንግልት የመከላከል ትእዛዝ ማግኘት ይችላሉ። ምንም እንኳን አሁንም ከጥቃት አድራሹ ጋር መኖር 

ቢፈልጉም (ወይም ቢኖርብዎት) ከእንግልት የመከላከል ትዕዛዝ ማመልከት ይችላሉ፡፡ ከእንግልት የመከላከል ትእዛዝ ምን 

ሊያካትት እንደሚችል ምሳሌዎች፡ 

− ጥቃት አድራሹ ጠበኛ ፣ ለጠበኝነትን የሚያስፈራራ ፣ ማስፈራራት ፣ ማጥቃት ወይም ማስጨነቅ የለበትም 

− ጥቃት አድራሹ በስልክ ፣ በኢሜል ፣ በማህበራዊ ሚዲያ ወይም በአካል ሊያገኝዎት አይገባም 

− ጥቃት አድራሹ በማንኛውም የሥራ ቦታዎ ላይ መገኘት ወይም መገናኘት የለበትም 

 

የሙያ ትዕዛዞች፡ የሙያ ማዘዣ በቤተሰብ ቤት ውስጥ የሚኖረውን የሚመለከት የትእዛዝ ዓይነት ነው፡፡ የሥራ ትዕዛዝ 

የሚከተሉትን ማድረግ ይችላል፡ 

− ጥቃት አድራሹ ከቤት እንዲወጣ ወይም ከቤት እንዲርቅ ያዛል 

− ጥቃት አድራሹ የተወሰነ ከቤት ርቆ እንዲቆይ ያዛል 

− ጥቃት አድራሹ በተወሰኑ ጊዜያት በቤት ውስጥ የተወሰኑ ክፍሎች እንዲኖር ያዛል (ለምሳሌ እሱ በተለየ መኝታ ክፍል 

ውስጥ እንዲተኛ ሊያደርገው ይችላል) 

− ጥቃት አድራሹ ከቤትዎ ካስወጣዎት እንዲመልስዎ ያዛል 
− ጥቃት አድራሹ የቤት መግዣ ፣ የቤት ኪራይ ወይም ሂሳብ መክፈሉን እንዲቀጥል ያዛል 

 

 

ከ GBV ወይም ጥቃት ለመከላከል የሚያግዙ ሌሎች ድንጋጌዎች እና እቅዶች 

የቤት ውስጥ የኃይል ጥበቃ ማስታወቂያዎች (ፖሊስ)፡ ፖሊስ ጥቃት አድራሹ በቤትዎ በተወሰነ ርቀት ውስጥ እንዳይገቡ ወይም 

እንዳይመጡብዎ እንዳያስቸግርዎት ሊከለክል ይችላል። ለ 48 ሰዓታት ያህል ይቆያል። 

የቤት ውስጥ የኃይል ጥበቃ ትእዛዝ (የማጀስትሬት ፍርድ ቤት) የቤት ውስጥ የኃይል ጥበቃ ትእዛዝ ከተጨማሪ ጥቃት ሊከላከልልዎ 

ይችላል ፣ እናም ከወንጀለኛው ጋር አብረው የሚኖሩ ከሆነ ወደ ቤቱ ተመልሰው እንዳይገቡ ያግዳቸዋል፡፡ ወንጀለኛው ትዕዛዙን 

 
5https://www.gov.uk/government/publications/victims-of-domestic-violence 
6https://www.gov.uk/injunction-domestic-violence 

https://www.gov.uk/government/publications/victims-of-domestic-violence
https://www.gov.uk/injunction-domestic-violence
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የማያከብር ከሆነ ተይዘው ወደ ፍርድ ቤት ሊቀርቡ ይችላሉ፡፡ የቤት ውስጥ የኃይል ጥበቃ ትእዛዝ ለ 28 ቀናት የሚቆይ ሲሆን 

አማራጮችዎን ለመመርመር እና ተጨማሪ ድጋፍ ለማግኘት ጊዜ ይሰጥዎታል። 

የትንኮሳ ጥቃቶች ማዘዣዎች፡ ከአንድ ጊዜ በላይ ከሚያስጨንቁዎ ወይም ከሚያስደነግጥዎ ሰው ጥበቃ፡፡  

የግዳጅ – የጋብቻ ጥበቃ ትዕዛዞች፡ አንድ ሰው እንዲያገባዎ ቢያስገድድዎት እስከ ሰባት ዓመት ድረስ ወደ እስር ቤት ሊገቡ ይችላሉ፡ 

በግዳጅ ከተጋቡ ወይም ለማግባት እየተገደዱ እንደሆነ የሚያምኑ ከሆነ ማመልከት ይችላሉ፡፡ ጥበቃ ለማግኘት ጋብቻው መከሰት 

አያስፈልገውም፡፡  

የሴቶች ግርዛት መከላከያ ትዕዛዞች፡ ግርዛት ከተፈፀመብዎት ወይም ወደ ግርዛትዎ እንዲገቡ ጫና ወይም ግዳጅ እንደተደረገብዎ 

ከተሰማዎት ማመልከት ይችላሉ፡፡ ጥበቃ ለማግኘት የግርዛት መከሰት የለበትም፡፡  

 

የሴቶች መብቶች በሕጋዊ ውሎች እና በሕግ ጥበቃ ዘዴዎች ላይ ተጨማሪ መረጃ እዚህ ይሰጣሉ፡ 
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የልጆች ጥበቃ እና የማኅበራዊ አገልግሎቶች ሚና 
 

ማህበራዊ አገልግሎቶች ለአደጋ የተጋለጡ የህጻናትን እና የጎልማሶችን ደህንነት የመጠበቅ እና የማስተዋወቅ የህግ ግዴታ አለባቸው 

የሚከተሉትን ጥያቄዎች አስብ፡  

1. የልጆች ማህበራዊ አገልግሎቶች ምን እንደሚሠሩ ያውቃሉ? 

2. “በችግረኛ ልጅ” እና “በልጆች ጥበቃ” መካከል ያለውን ልዩነት ያውቃሉ?  

3. የልጆች ማህበራዊ አገልግሎቶች ህጻናትን ከወላጆቻቸው በቀላሉ የማስወገድ ስልጣን አላቸው ብለው ያስባሉ? 

የልጆች ማህበራዊ አገልግሎት፡ ማህበራዊ አገልግሎቶች ተጋላጭ የሆኑ ህፃናትን ደህንነት የመጠበቅ እና የማስተዋወቅ የህግ ግዴታ 

አለባቸው እንዲሁም ብዙ ጊዜ በቤት ውስጥ እና በማህበራዊ ሰራተኛ አስተባባሪነት ለልጆች እና ለወላጆቻቸው ሰፊ አገልግሎት 

መስጠት ይችላሉ፡፡ ቤተሰቦች ብዙውን ጊዜ ከሌሎች በሰሙዋቸው ልምዶች ወይም ማህበራዊ ሰራተኞቻቸው ልጆቻቸውን 

ከቤተሰብ ቤት እንዳያስወጡዋቸው ስለሚፈሩ በማኅበራዊ አገልግሎቶች ተሳትፎ ተስፋ ላይ ጭንቀት ይሰማቸዋል፡፡ የህፃናት 

አገልግሎቶች ‘የፍላጎት ግምገማ’ ተከትሎ ለልጆች እና ለቤተሰቦቻቸው ሰፋ ያለ የእንክብካቤ አገልግሎት ይሰጣሉ እንዲሁም 

ሕፃናት ጤናማ ፣ ደህንነታቸው የተጠበቀ እና በጥሩ ሁኔታ የሚንከባከቡ መሆናቸውን ለማረጋገጥ በሕግ የተደነገጉ ናቸው።  

 

ቤተሰቦች ከልጆች ማህበራዊ አገልግሎቶች ጋር እንዴት እንደሚሳተፉ 

ቤተሰቦች ከልጆች አገልግሎት ጋር የሚሳተፉባቸው የተለያዩ መንገዶች አሉ፡፡ በጣም የተለመደው መንገድ አንድ ቤተሰብ በቀጥታ 

ለልጆች አገልግሎትን እርዳታ ሲጠይቅ ነው፡፡ በሌሎች ሁኔታዎች ፣ የሕፃን ሪፈራል በፖሊስ ፣ እንደ ሀኪም ወይም አስተማሪ ያለ 

ሌላ ባለሙያ ወይም የሕዝብ አባል ሊደረግ ይችላል። ሪፈራል የሚደረገው በልጁ ላይ የጥበቃ ወይም የበጎ አድራጎት ጉዳዮች 

ስጋቶች ስላሉ እና የልጆች አገልግሎቶች ጣልቃ ገብነት ስለሚያስፈልግ ነው፡፡  

 

የሕፃናት አገልግሎቶች ጥበቃ የመስጠት የማድረግ ግዴታ 

የሕፃናት ማህበራዊ አገልግሎቶች ለልጅ ሪፈራል ከተቀበሉ በአንድ የሥራ ቀን ውስጥ የሚከተሉትን ይወስናሉ፡፡  

− ልጁ ችግር ላይ መሆኑን ለምሳሌ ፣ እንደ ምግብ ቫውቸር ያሉ ከመጠለያ ፣ ከገንዘብ ወይም ከሌላ ድጋፍ ጋር እርዳታ 

ይፈልጋሉ ፣ እናም በ 1989 የሕፃናት ሕግ አንቀጽ 17 (“ክፍል 17” ድጋፍ ተብሎ በሚጠራው) መሠረት መገምገም 

አለባቸው፡፡  

− ልጅ እየተሰቃየ ነው ፣ ወይም ሊሰቃይ ፣ ከፍተኛ ጉዳት ሊደርስበት ይችላል የሚል ምክንያታዊ ጥርጣሬ ካለ እና መጠይቆች 

መደረግ አለባቸው እና ህጻኑ በ 1989 በሕፃናት ሕግ ክፍል 47 መሠረት መገምገም አለበት፡፡  

− ህፃኑ አፋጣኝ ጥበቃ ይፈልጋል እና አስቸኳይ እርምጃ ያስፈልጋል፡፡   
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የተአገረ ሕፃን ግምገማ 

የአከባቢው ባለሥልጣን ድጋፍ ከሌለው የሚከተሉትን የማያደርግ አንድ ልጅ “የተቸገረ” ነው ተብሎ ይታሰባል:  

− ተመጣጣኝ የጤና ወይም የእድገት ደረጃ አይኖራቸውም ወይም፣ 

− ጤንነታቸው ወይም እድገታቸው ሊጎዳ ይችላል፡፡  

− ለልጅዎ በቂ ምግብ እና መጠለያ ለማቅረብ የሚያስችሉ መንገዶች ከሌሉ ልጅዎ ‘የተቸገረ ልጅ’ ሆኖ የክፍል 17 ምዘና 

መከናወን አለበት፡፡  

 

የልጆች ጥበቃ ዕቅድ 

− ልጆች የመሠቃየት አደጋ ተጋርጦባቸዋል ተብሎ በሚፈረድባቸው ቦታዎች ፣ በልጁ ደህንነት ላይ ሙያዊ እና ቁልፍ የቤተሰብ 

አባላትን የሚያሳትፍ እነሱን የመከላከል እቅድ ይፈጠራል፡፡  

− ዕቅዱ ሕፃኑን ለመጠበቅ የሚያስፈልጉትን እርምጃዎች እና ሊሳተፉበት የሚገባቸውን አገልግሎቶች ያሳያል ፣ ለምሳሌ ፣ 

የማኅበራዊ ጉዳይ ሠራተኞች በመደበኛነት በቤተሰብ ቤት መጎብኘት ተግባራዊ ወይም ስሜታዊ ድጋፍን እና ሌሎች 

አገልግሎቶችን ለምሳሌ በነርሰሪ ውስጥ ወይም ቤት ውስጥ መርዳት፡፡  

− ዕቅዱ ካልተሳካ ምን ይሆናል የሚለው ዕቅዱ እየሠራ መሆኑን ለማረጋገጥ ይገመገማል፡፡  

 

ልጆች የወላጆቻቸው ሊወሰዱ በሚችሉበት ጊዜ  

በአብዛኛዎቹ ጉዳዮች የመጀመሪያ ግምገማዎች የህፃናት አገልግሎቶች ድጋፍን እንዲያገኙ እና አገልግሎቶችን እንዲያገኙ ያግዛሉ - 

እንደ የልጆች መዋያ ያሉ - ልጆች በቤት ውስጥ እንዲቆዩ። ሆኖም የሕፃናት አገልግሎቶች እንዲሁ ሕፃናትን ከጥቃት እና ቸልተኝነት 

የመጠበቅ ሕጋዊ ኃላፊነት አለባቸው፡፡ ይህ ማለት ልጁ ከቤተሰቡ የሚወሰደው ልጁን ከጉዳት ለመጠበቅ ማለት ሊሆን ይችላል። 

 

ልጆች ከወላጆች ሊወገዱ የሚችሉት በሚከተሉት ብቻ ነው፡ 

- በወላጅ ስምምነት፡ የአንድ ልጅ ወላጆች ወይም አሳዳጊዎች ሲስማሙ ከቤተሰብ ርቆ እንክብካቤ ሊደረግለት ይገባል፡፡  

- በፍርድ ቤቶች ትዕዛዝ፡ የቤተሰብ ፍ/ቤት አንድ ልጅ ከቤት ውጭ እንክብካቤ እንዲደረግለት ሲፈልግ  

- የፖለቲካ ጥገኝነት፡ አንድ ልጅ ብቻውን ወደዚህ ሀገር ሲመጣ እና ጥገኝነት ሲጠይቅ፡፡  

 

የማኅበራዊ ጉዳይ ሠራተኞች ልጅዎን ከእንክብካቤዎ የማውጣት ኃይል የላቸውም ፣ ይህ በፍርድ ቤት ካልተሰጠ ወይም ልጅዎ 

እንዲወሰድ እስካልተስማሙ ድረስ። 

 

የአከባቢዎ ባለስልጣን የልጆች አገልግሎቶች ልጅዎ ለጉዳት ወይም ለአደጋ የተጋለጠ እንደሆነ ካሰቡ ሁኔታውን የመመርመር እና 

ልጅዎን ለመጠበቅ ወይም ደህንነታቸውን ለማሳደግ ምን እርምጃዎች መወሰድ እንዳለባቸው የመገምገም ግዴታ አለባቸው፡፡ በ 

1989 በሕፃናት ሕግ መሠረት አንድ ምክር ቤት አንድ ልጅ እየተሰቃየ ነው ወይም ከፍተኛ ጉዳት ይደርስበታል የሚል እምነት 

ካለው ለእንክብካቤ ትዕዛዝ ማመልከት ይችላል። ልጁ በምክር ቤቱ እንክብካቤ ሊደረግለት ይችል እንደሆነ ፍርድ ቤቱ ይወስናል። 

 

የ NSPCC ጠቃሚ የማጣቀሻ ነጥብ እዚህ መረጃ አላቸው: https://learning.nspcc.org.uk/child-protection-

system/england/ 

 

 

  

https://learning.nspcc.org.uk/child-protection-system/england/
https://learning.nspcc.org.uk/child-protection-system/england/
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ከማድላት እና ከጥላቻ ወንጀል መከላከል 
 

ከእንደዚህ ዓይነቶቹ መድልዎ በ UK እኩልነት ህግ 2010 ስር ይጠበቃሉ ፡፡  

− ዕድሜ 

− የአካል ጉዳት፡ አንድ ሰው መደበኛ የዕለት ተዕለት እንቅስቃሴዎችን ለማከናወን ባለው ችሎታ ላይ ከፍተኛ እና የረጅም 
ጊዜ መጥፎ ውጤት የሚያስከትል የአካል ወይም የአእምሮ ጉድለት ካለበት የአካል ጉዳት ነው፡፡ 

− የሥርዓተ-ፆታ ድጋሚ-ምደባ፡ ከአንድ ፆታ ወደ ሌላ የመሸጋገር ሂደት፡፡ 

− ጋብቻ እና ሲቪል አጋርነት፡ ጋብቻ በሁለት ሰዎች መካከል አንድነት ነው፡ ባልና ሚስቱ የተቃራኒ ጾታ ወይም የተመሳሳይ 

ጾታ ቢሆኑ ምንም ችግር የለውም፡፡ ባለትዳሮች ግንኙነታቸውን በሕጋዊ መንገድ እንደ ‹ሲቪል አጋርነት› ዕውቅና 
ሊኖራቸው ይችላል፡፡ ሲቪል አጋሮች ከተጋቢዎች ባልተናነሰ ሁኔታ መታየት አለባቸው፡፡ 

− እርግዝና እና እናትነት፡ እርግዝና ማለት እርጉዝ መሆን ወይም ልጅ የመጠበቅ ሁኔታ ነው፡፡ እናትነት ከወሊድ በኋላ 
ያለውን ጊዜ የሚያመለክት ሲሆን በሥራ ስምሪት ሁኔታ ከወሊድ ፈቃድ ጋር የተቆራኘ ነው፡፡ በስራ ላይ ባልሆነ ሁኔታ 

ከወሊድ አድልዎ መከላከል ከወለዱ በኋላ ለ 26 ሳምንታት ሲሆን ይህ ደግሞ ጡት በማጥባቷ ሴትን ያለአግባብ መያዝን 
ያጠቃልላል፡፡ 

− ዘር: ዘርዎ ፣ ቀለምዎ እና ዜግነትዎ (ዜጋ መሆንን ጨምሮ) ጎሳ ወይም ብሄራዊ መነሻዎች። 

− ሃይማኖት እና እምነት፡ ሃይማኖት የሚያመለክተው ሃይማኖት አለመኖርን ጨምሮ ማንኛውንም ሃይማኖት ነው፡፡ 
እምነት ማንኛውንም ሃይማኖታዊ ወይም ፍልስፍናዊ እምነትን የሚያመለክት ሲሆን የእምነት አለመኖርንም 
ያጠቃልላል፡፡ 

− ጾታ፡ ወንድም ሴትም ይሁኑ፡፡  

− ወሲባዊ ዝንባሌ፡ የአንድ ሰው ወሲባዊ መሳሳብ ወደራሱ ፆታ ፣ ወደ ተቃራኒ ፆታ ወይም ወደ ሁለቱም ፆታዎች ይሁን፡፡ 

 

የሰብዓዊ መብቶች ሕግ 1998 

የሰብዓዊ መብቶች ሕግ 1998 ከመሰቃየት እና ከመግደል ነፃነት እስከ ዕለተ-ዕለት ሕይወት ውስጥ የግለሰባዊ መብቶችን 
የሚመለከቱ ሁሉንም የሰብአዊ መብቶች ገጽታዎች የሚመለከቱ አስራ ስድስት መሠረታዊ መብቶች አሉት፡፡ እንዲሁም በዘርዎ ፣ 
በሃይማኖትዎ ፣ በጾታዎ ፣ በፖለቲካ አመለካከቶችዎ ወይም በሌላ በማንኛውም ሁኔታ በልዩ ሁኔታ የመያዝ መብትን ያካተተ ነው፤ 
በምክንያታዊነት ማስረዳት ካልተቻለ በስተቀር፡፡ 

 

የጥላቻ ወንጀል 

የጥላቻ ወንጀሎች በዘርዎ ፣ በጎሳዎ ፣ በሃይማኖትዎ ፣ በጾታ ዝንባሌዎ ወይም በጾታዎ ማንነት ላይ ጥላቻ ወይም ጠላትነት 
ምክንያት በእርስዎ ላይ ያነጣጠሩ ወንጀሎች ናቸው፡፡ በእርስዎ ወይም በንብረትዎ ላይ ሊፈፀም ይችላል፡፡  

 

የጥላቻ ወንጀል ሪፖርት ማድረግ 

የጥላቻ ወንጀል ኦንላይን በእውነተኛ ቪዥን በኩል በ www.report-it.org.uk ሪፖርት ማድረግ ይችላሉ  

በስኮትላንድ ውስጥ የፖሊስ ስኮትላንድ ኦንላይን የሪፖርት ማቅረቢያ ቅጽ መጠቀም ይችላሉ።  

ሪፖርት ለማድረግ እገዛ እና ድጋፍ እንዲሁ በ Stop-Hate UK ይገኛል 
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