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WOMEN LIVING WITH 
DISABILITIES  

Letter from the editors

How inclusive is your feminism? Does it look only 
at the immediate problems you face? Does it try 
to address the problems and struggles of women 
from different backgrounds than yours? Does 
it include men in the fight against patriarchy? 
These are reality checks we need to periodically 
ask ourselves as feminists if we are to ensure we 
achieve our goal of equality of the sexes- equality 
for ALL. 

Women in different walks of life face either the 
same challenges in different ways or face entirely 
different challenges. In either case, the only way 
we can ensure the widespread implementation 
of gender equality is if we fight for all women 
in all walks of life. It is hard to see challenges 
if you do not face them or know someone who 
does personally. One way to ensure our feminism 
is inclusive is by talking to people that have a 
different reality than us. Once we are aware of 
those challenges, we must actively make sure we 
include them in our mainstream fight. 

In this edition, we bring you the feminist fights 
from the perspectives of Equal Opportunities for 
Women Living with Disabilities and HIV-AIDS. Our 
Feminism 101 section brings you the battles of 
women’s rights defenders who are fighting for the 
rights and safety of women living with disabilities. 
We explore the different reasons women with 
disabilities are targeted and the triple fight women 

living with disabilities and HIV-AIDS have to deal 
with from our in depth Ask a Feminist interview 
with the founder and Executive Director of EOA, 
Mrs. Woineshet Mulusew. As always, we have the 
news of the month and our Yours Truly section 
presents a unique message from “አንድ አፏን የበላት 
ፌሚኒስት.”  

 Enjoy your  reading and leave us your comments 
here.
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Back Story

The World Health Organisation (WHO) estimates that one billion people, or 15% 
of the world’s population, live with some form of disability. This figure is close to 
the 17.6% share of persons with disabilities living in Ethiopia. However, despite the 
significant statistical representation of persons with disabilities in Ethiopia, and the 
world at large, they continue to be excluded from society due to stigma and lack of 
access to different basic services. For example, according to data from UNESCO, 
persons living with disabilities are only one-third less likely to have completed 
primary school, and half as likely to be employed as their non-disabled peers. The 
high likelihood of illiteracy and unemployment is, unfortunately, quite indicative of 
the opportunities that are open to them and the quality of life they can generally 
obtain.  

In discussing persons with disabilities, it should also be noted that they are not a 
homogenous group as most reports and interventions portray them to be. They 
face multiple and compounding forms of discrimination, on the basis of disability 
but also on other grounds, which may lead to further situations of exclusion. These 
situations range from socioeconomic status to peace and security, and in most 
cases, to identities like sex. Due to these intersectional identities, disadvantaged 
groups such as women living with disabilities face multiple discriminations. 

In addition to being excluded from socioeconomic opportunities, women living with 
disabilities are also disproportionately abused physically and sexually. According 
to a WHO report, persons with disabilities are 1.5 times more likely to be victims 
of violence than those without disability, while those with mental health conditions 
are at nearly four times the risk of experiencing violence. The study also shows 
that children with disabilities are 3.7 times more likely than non-disabled children 
to be victims of any sort of violence, 3.6 times more likely to be victims of physical 
violence, and 2.9 times more likely to be victims of sexual violence. 

The data in relation to persons with disabilities, although limited, shows the hidden 
experience of discrimination, neglect, and abuse faced by the group. In countries 
like Ethiopia, where disability is often wrongfully tied with harmful traditional beliefs 
and false religious narratives, they face an even bumpier road to participate in and 
become part of society. Parents refrain from sending their children with disabilities 
to school because they feel ashamed or guilty and take the frustration out on the 
isolated children. Children with disabilities are raised to internalize these negative 
feelings, even as adults. This is indicative of further under reporting of sexual abuse 
cases of persons living with disabilities. 

In our June Issue, we have chosen this topic of discussion because we want to bring 
the matter to light, and contribute our bit to end the stigma against persons living 
with disabilities by starting the conversation. Feminism is for all women and as such, 
we hope our dear readers take the Issue to heart and understand the obstacles 
faced by women living with disabilities. 

“ “

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeTyv2fRSrwJkZCCA2MIbzu-rm70kysBE8g7y9ecisVgi9Zeg/viewform
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ፌሚኒዝም 
101

ኢኳል ኦፖርቹኒቲ አሶሴሽን ምንድን 
ነው?

ድርጅታችን በ1997 ዓ.ም  ነው የተቋቋመው፤ 
አሁን ወደ 15 ዓመታትን አስቆጥሯል። ዓላማችን 
ማንኛውም ድርጅት አካል ጉዳተኞችን በዋነኝነት 
አካትቶ እንዲሰራ እና እንደማንኛውም የህብረተሰብ 
ክፍል አካል ጉዳተኞች እኩል ተሳታፊ እና ተጠቃሚ 
መሆናቸውን ማረጋገጥ ነው። ጥቃት ለደረሰባቸውም 
ሴቶች የማማከር እና የህግ ድጋፍ እስከመስጥት 
ድረስ እናገለግላለን። ሴቶቹም ከሌሎች ጉዳት አልባ 
ሴቶች እኩል ተጠቃሚ እንዲሆኑ መብታቸውን ሁሉ 
ድርጅታችን ያስተምራል ማለት ነው።

በህጉ ጉዳይ ስናየው የራሳችን ጠበቃ የለንም። ነገርግን 
ጥቃት የደረሰባቸው ሴቶች የሚያስፈልጓቸውን 
አገልግሎቶች የሚሰጡ አካላት ጋር ልዩ ግንኙነት 
ወይንም ኔትወርክ አለን። ለምሳሌ ከጤና አገልግሎት 
አኳያ ከቤተሰብ መምሪያ እና ከጋንዲ ሆስፒታል 
ጋር፣ ከህግ አኳያ ደግም ከፖሊስ እና አቃቢ ህጎች 
ጋር ፣ እንዲሁም ከተለያዩ መንግስታዊ ያልሆኑ 

ድርጅቶች ጋር ኔትወርክ አለን። ስለዚህ አንድ ሴት 
ጥቃት ደርሶባት ስትመጣ መጀመርያ ወደ  ቤተሰብ 
መምሪያ ወይም ጋንዲ ሪፈራል እንልካለን፤ በመቀጠል 
ወደ ህግ ሄዳ አገልግሎት እንድታገኝ ጉዳዩ 24 ስዓት 
ሳይሞላው ለፖሊስ አመልክተን እንከታተላለን።  ይቺ 
ሴት ገንዘብ ከሌላት የኛ ማህበር ወጪዋን ይሸፍናል። 
ማህበራችንም በጀት ከሌለው ከመንግስት በነፃ 
አገልግሎት የምታገኝበትን መንገድ እናረጋግጣለን። 
በተጨማሪም ጉዳይዋ ተድበስብሶ የሚቀር ከሆነ 
በተሻሻለው የሲቪል ማህበረሰብ ድርጅቶች አዋጅ 
11/13/2011 መሰረት ፍርድ ቤት ድረስ በመሄድ 
ይግባኝ እንጠይቃለን።

የማማከር አገልግሎቱን በተመለከተ እኔ እና 
ማህበሩን የመሰረትነው ጓደኞቼ በመሆን ከራሳችን 
ልምድ ለሴቶቹ እናካፍላለን። ቅድምም እንደነገርኩሽ 
እኔ በልጅነቴ ፆታዊ ጥቃት ደርሶብኝ ለኤች አይ ቪ 
ኤድስ ተጋልጬ ከዛ ግን ተምሬ ቤተሰብ አፍርቼ 
ለዚህ ደረጃ ደርሻለሁ። እናም ጥቃት የደረሰባቸው 
ሴቶች ይህ እንደሚቻል እንዲያውቁ፣ ኤች አይ 
ቪ ኤድስ በደማቸው ከተገኘም መድሃኒታቸውን 
በአግባቡ እንዲወስዱ ምክር እና መድሃኒታቸውን 

እንዲያገኙም ከጤና አካላት ጋር በመተባበር ክትትል 
እናደርግላቸዋለን። 

ሌላው የምንሰራው የግንዛቤ ማስጨበጥ ስራ ነው። 
ብዙ ጊዜ እነዚህ ሴቶች ጥቃት የሚደርስባቸው 
በቤተሰብ አባል ወይንም በቅርብ ሰው ነው። 
ህብረተሰቡ አካል ጉዳተኛ ሰዎች የወሲብ ፍላጎት 
ወይንም ተነሳሽነት የሌለን አድርጎ ነው የሚያስበን። 
በተጨማሪም ከተለያዩ በሽታዎች ነፃ ናቸው ብሎም 
ያስባል ፤ ነፃ ብንሆን ለዚህ ሁሉ ባልተዳረግን ነበር። 
ይህን ደግሞ ኮቪድን ባማከለ መልኩ የተለያዩ 
ውይይቶችን በማካሄድ ግንዛቤ የማስጨበጥ ስራ 
እንሰራለን። እዚህ ጋር እንደምሳሌ ለመጥቀስ አንዲት 
ዓይነስውር ሴት አራት ኪሎ አካባቢ ትደፈራለች። 
እኛም ሶስት ምስክሮችን ይዘን ወደ ፍርድ ቤት ሄድን። 
ይችን ሴት የደፈረው ሰው ሲጠየቅ “ጸደኩባት እንጂ 
ምን አደረኳት” ነው ያለው። ስለዚህ አካል ጉዳተኞችን 
መድፈር እንደጽድቅ የሚቆጠርበት የማህበረሰብ 
ክፍል ውስጥ ነው የምንኖረው። ተፈላጊነት 
የላቸውም ፣ ማንም አይነካቸውም ስለዚህም 
ለበሽታ አይጋለጡም በማለት ከአካል ጉዳተኞች ጋር 
ግንኙነት ማድረግ ከተለያዩ በሽታዎች ይጠብቀናል 

ብሎ የሚያስብ ብዙ ሰው አለ። ይህ መሰረቱ ከምን 
እንደሆነ እግዜር ይወቀው። አካል ጉዳተኞች ነገሮች 
ከተመቻቹልን እንደማንኛውም ማህበረሰብ ሰርተን 
፣ ትውልድ ተክተን መኖር የምንችል መሆኑን 
ሌላው የማህበረሰብ ክፍል እንዲረዳ የግንዛቤ 
ማስጨበጥ ስራ እንሰራለን። እንደማንኛውም ሰው 
እናፈቅራልን፣ እንጠላለን። ሌላው የሚያረገውን 
እኛም እንደምናደርግ ትምህርት እንሰጣለን። 

እዚህ ላይ ግን ሚዲያዎች ትልቅ ሚና ሊጫወቱ 
ይገባል። ማህበራዊ ሚዲያም ሆነ ሌሎቹ ሚዲያዎች 
ይህንን ግንዛቤ የማስጨበጥ ስራ ሊሰሩ ይገባል። 
በኢትዮጲያ ወደ 20 ሚሊየን አካል ጉዳተኞች አሉ 
ተብሎ ይገመታል። ስለዚህ የዚህን ሁሉ ሰው ሰብአዊ 
መብት አለመጠበቅ እና እንደሰው አለማየት ትልቅ 
ችግር ነው። ይህ ስራ የእኛ ማህበር ስራ ብቻ ሳይሆን 
ሁሉም ድርጅቶች ያገባኛል ብለው የሚሰሩበት መሆን 
አለበት። ይህን ሁሉ ለድርጅቶች ፣ ለግለሰቦች እና 
ለማህበረሰቡ እኛ እናስተምራለን።
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News and Opinion News and Opinion

LOCAL NEWS
Rape Alert 
Disclaimer: The following article contains sexual and physical violence that may be 
triggering for some. Therefore reader discretion is advised.
Women and girls are paying a disproportionately high price for the ongoing conflict in 
the Tigray region. Due to the war that has been going on for almost seven months now, 
many have been displaced and forced to flee to neighboring country Sudan. Women and 
girls are getting raped using rape as a war weapon. Stories heard are inhumane causing 
physical and psychological damage.
As of march 2021, more than 10,000 women had been raped due to the conflict caused by 
the war. Women who make it to the clinic for sex abuse survivors in the northern Ethiopian 
region of Tigray usually struggle to describe their injuries. But when they can’t take a seat 
and quietly touch their bottoms, the nurses know it’s an unspeakable kind of suffering.
“They talked to each other. Some of them: ‘We kill her.’ Some of them: ‘No, no. Rape is 
enough for her,’” the woman recalled in Mekele. She said one of the soldiers told her: “This 
season is our season, not your season. This is the time for us.”
Rape culture is widespread. It’s ingrained in the way we think, talk, and move around. Rape 
culture is rooted in patriarchal values, influence, and control, regardless of the context. 
There is no excuse for raping anyone as it offends human dignity, and crushes and breaks 
human beings. At Addis powerhouse, we condemn rape by having no tolerance for rape, 
speaking out against toxic masculinity cultures, being an advocate for women rights, and 
educating society we can bring change. [1]

Donate to Tigray CLICK HERE:

INTERNATIONAL NEWS
Despite quota, study shows Many German firms have no women on board
The number of women in German boardrooms is only rising slowly despite legal quotas. 
Large German companies have no women on their management teams, a study shows.
Of the 66 listed firms subject to a new quota for executive management, 25 have no 
women on the board, and 12 have no plan yet to change this, the Women on Supervisory 
Boards initiative said.
“There must finally be an end to boards without women. Many companies do not have 
any women in management positions and are not pursuing any strategy to change this,” 
Monika Schulz-Strelow said in a statement.
Germany’s cabinet approved legislation in January to force larger listed companies to have 
at least one woman on their management boards. It follows a quota introduced in 2015 for 
30% of posts on supervisory boards to be held by women.
“It is high time for the minimum participation of women on management boards,” said 
Women’s Affairs Minister Christine Lambrecht, whose ministry helped fund the study.
Under the new rule, which still needs parliament’s approval, firms must report on whether 
and how they aim to meet the quota, risking a fine for failing to give a good reason for not 
setting a target to include any women on their management boards. [2]N
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N Samoan women march in support of extra female MP

Samoan women march in support of extra female MP and help raise the countries first 
female prime minster. On May 16, the Supreme Court of Samoa validated Fiame Naomi 
Mata’afa’s shock April election win, ending weeks of political stalemate and calling off a 
re-run that had been going on for 22 years. 
Her party secured 25 seats, on par with the incumbent HRPP. Samoa has a rule that 10% of 
its MPs have to be women - but the five female MPs elected this time round only made up 
9.8% of the 51 overall seats.[3]

https://apnews.com/article/only-on-ap-eritrea-africa-religion-9fe9140b76da946e4fa65095a1d5b04f
https://omnatigray.org/donations/
https://www.reuters.com/business/sustainable-business/german-parliament-clear-way-women-quota-some-company-boards-2021-05-28/
https://edition.cnn.com/2021/05/29/asia/samoa-prime-minister-intl-hnk-dst/index.html
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ስለ ትንሹም ትልቁም አውርተሽ ትችይዋለሽ ግን ይሉኛል - ማወራው አፌን 
በልቶኝ ይመስል። 

ኢትዮጵያ  ውስጥ ያለው ትልቁ የፆታ ችግር ወሲባዊ ጥቃት ነው፣ ሌላው 
በግዜ ይለወጣል ይሉኛል - የነሱ ወሲባዊ ጥቃት ግን አስገድዶ መደፈር ላይ 
ያቆማል። 
ለከፋ ጉንተላ እያልሽ ግዜሽን አታጥፊ ብለው ይመክሩኛል - ሁሉንም ፆታዊ/ 
ወሲባዊ ጥቃት ከተመሳሳይ ያስተሳሰብ ጉድለት ያልመነጨ ይመስል። 

እንደውም እንደውም ትኩርተሽ ሊሆን ሚገባው ሴቶችን በፖለቲካና 
በማህበራዊ ሕይዎት ማብቃት ላይ ነው ይሉኛል። 
ከዛ ግን፣ ውይ አሁንም ሴቶችን ስልጣን ላይ ስለማምጣት ታወርያለሽ፣ ከላይ 
የተሾሙት ምን አደረጉና። ይልቁኑ የእውነት ለሴቶች ምታስቡ ከሆነ የገጠሯ 
ሴት ላይ ትሰሩ ነበር እዚህ ከተማ ውስጥ ከመጠቃቀም። አሁን እናንተ ምን 
ቀርቶባችሁ ነው ይሉኛል - እኔን ላልሆኑ ሴቶች ከንፈር እየመጠጡ።
 
ምፅም የገጠሯን ሴት፣ ደስተኛ ሆና አምላክዋን አመስግና እንዳትኖር 
የመሬት ባለቤት መሆን አለብሽ እያላችሁ ከባሏ አፋታችሁ፣ ማህበረሰቡን 
ከባህሉ ማጣላት አሁን ምን ሊበጅ - እናንተ እኮ በቃ ሌላውን ወሬ ትታችሁ 
ሴትን ልጅ ማስተማር ላይ ብቻ ብትሠሩ ሌላው በጊዜ ይቀየራል ይሉኛል። 

ከዛ ግን፣ ሴትን ልጅ ትማር ማለትና በቤት ውስጥ እኩል የስራ ክፍፍል  ይኑር 
ማለትን ምን አገናኘው ይሉኛል። እባክሽ ይህ የከተሜ ችግርሽን አደባባይ 
አታውጪ ብለው ይመክሩኛል። ሴት ልጅ እኩል የትምህርት እና የስራ ዕድል 
ማግኘት አለባት ሚሉኝ ሰዎች ሴት ልጅን በትምህርት እና በሥራ ወደ ሁላ 
ስለምያስቀራት በቤት ውስጥ ስለሚደርስባት የስራ ጫና ማውራት ፍላጎት 
የላቸውም። ነገር ግን:-

እኩል የመማር እና የመስራት ዕድል ተሰጣችሁ አደል፣ የ Affirmative 
action ድጎማ እኩልነትን የሚፃረር እንደናንተ ያሉ ሴቶችን አላግባብ 

አንድ አፏን የበላት 
ፌሚኒስት 

Yours truly 
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ወደፊት የሚያመጣ ነው ይሉኛል። ይልቁኑ የእውነት 
Affirmative action የምያስፈልጋቸው ሴቶች ላይ 
ነው መስራት የምያስፈልገው ይሉኛል - የነዚህ 
ሴቶች ስም ዝርዝር ያላቸው ይመስል። 

እንደውም ትልቁ ችግር ድህነት ነው። እንደሀገር 
ድህነትን መቅረፍ ከቻልን እኩልነት በጊዜው 
ይመጣል ይሉኛል - የምጣኔ ሀብት የስራ 
ባልደረቦቼ። ያገሬ ሰው የተማረ ይግደለኝ ሲል 
እነዚን እንዳላሰበ እርግጠኛ ነኝ። ቆይ ስንቱ ያደገ 
ሀገር ዛሬም ስለ ሴቶች እኩልነት ሚጮሐው እንደኔ 
አፉን በልቶት ይመስላቸው ይሆን። 

እነዚህ አማካሪዎቼን ከልብ ስለጠየኩትም 
ስላልጠየኩትም አስተያየት አያመሰገንኩ፣ እባካችሁ 
አንዴ ሰብሰብ ብላችሁ የኢትዮጵያ የሴቶች መብት 
ተቆርቁሪዎች ምን ላይ መስራት እንዳለብን 
ተስማምቹ ብትነግሩን ደስ ይለናል እላለሁ። 

ከሰላምታ ጋር
አንድ አፏን የበላት ፌሚኒስት 

Yours truly 

YOURS TRULY 

ASK A FEMINIST
ወ/ሮ ወይንሸት ሙሉሰው
(ኢኳል ኦፖርቹኒቲ አሶሴሽን መስራች እና 
ኤክስኪውቲቭ ዳይሬክተር )

1. እባክዎን እራስዎን ያስተዋውቁን

ወይዘሮ ወይንሸት ሙሉሰው እባላለሁ። ኢኳል ኦፖርቹኒቲ 
አሶሴሽን (Equal Opportunity Association) የኤች አይ ቪ 
ቫይረስ በደማቸው ያለባቸው ሴት አካል ጉዳተኞች ድርጅት 
መስራች እና ኤክስኪውቲቭ ዳይሬክተር ነኝ።
   
2. በአሁኑ ጊዜ ለዓለማችን በጣም አስፈላጊ ለውጥ 
ምንድነው ብለው ያስባሉ?

በጣም አስፈላጊ ለውጥ ብዬ የማስበው የሴቶች ወደ 
አመራርነት መምጣት ነው። በመንግስት በኩልም በዚህ ጉዳይ 
ላይ የተሰራው ነገር ጥሩ ለውጥ ነው ብዬ አስባለሁ። ሁለተኛው 
ደግሞ በሴቶች ጉዳይ ላይ ከሌላው ጊዜ በበለጠ ንቅናቄዎች አሉ 
፤ በተለይ በፆታዊ ጥቃት ላይ እና ሴቶች በራሳቸው የራሳቸውን 
መብት እንዲያስከብሩ ፣ በኢኮኖሚም፣ በፖለቲካም፣ 
በማህበራዊ ሕይወትም እራሳቸው ድምፃቸውን እንዲያሰሙ 
እና እኩል ተሳታፊ እና ተጠቃሚ እንዲሆኑ በተለያዩ ድርጅቶች 
ጅምሮች አሉ። ይሄ ለውጥ ነው ብዬ አስባለሁ። ምክያቱም ድሮ 
ሴቶች ወደ ጓዳ ነበር እምንባለው ፤ አሁን ቢያንስ ድምፃችንን 
ለማሰማት በተለያዩ ድርጅቶችም ሆነ በግላችን ችለናል። 
በነዚህ ደርጅቶች በኩል ለመብቶቻችን እንድንከራከር እና 
ስለመብቶቻችን እንድንጠይቅ የሚያስችለን ሁኔታ አለ ብዬ 
አስባለሁ።

 3. ስለ የሴቶች መብት ተሟጋችነት ጉዞዎ ትንሽ ይንገሩን።

እኔ በልጅነቴ በአስራ አራት አመቴ አካባቢ ፆታዊ ጥቃት 
ደርሶብኝ ነበር። በዛ ጊዜ ተደፍሬ ለኤች አይ ቪ ኤድስ ተጋላጭ 
ሆንኩኝ። በ1994 ዓ.ም እራሴን አወቅኩኝ። ከዛም ይሄ ነገር 
በእኔ ማብቃት አለበት አልኩኝ። የአካል ጉዳተኛ ሴቶች ጥቃት 
እንዳይደርስባቸው እኔ እራሴን ምሣሌ አድርጌ ማስተማር አለብኝ 
፤ የተጠቁትን ደግም ቢያንስ ወደ ህግ አካላት አቤት እንዲሉ 
እና ሪፖርት ማድረግ እንዲችሉ ፣ የደፈራቸውን ሰው ማጋለጥ 
እንዲችሉ ፣ ለኤች አይ ቪ ኤድስም ከተጋለጡ መድሃኒታቸውን 
በአግባቡ እንዲወስዱ እና አዎንታዊ ኑሮ እንዲኖሩ እኔ ምሳሌ 
ሆኜ መቅረብ አለለብኝ ብዬ ወሰንኩ። በ1994ዓ.ም እራሴን 
አውቄ በሚዲያ በመቅረብ ፣ በተለይም ያኔ በነበረው አለቤ 
ሾው ፕሮግራም ላይ ፣ እራሴን አወጣሁ። በመስቀል አደባባይ 
የሚካሄዱ እንደ አለምአቀፍ የኤች አይ ቪ ኤድስ ቀን እና 
አለምአቀፍ የአካል ጉዳተኞች ቀን ያሉ ፕሮግራሞች ላይ የአካል 
ጉዳተኞች ጉዳዮች እንዲነሱ በተለይም ጥቃት እንዳይደርስባቸው 
፣ እንደማንኛዋም ሴት እኩል መብቶቻቸው እንዲረጋገጡ 
እራሴን ግልፅ አድርጌ ወጣሁ። ከዛም ጥቃት ለሚደርስባቸው 
ለነዚህ ሴቶች ለመቆም እኔ እና ሌሎች ስድስት ሴቶች ሆነን ኢኳል 
ኦፖርቹኒቲ አሶሴሽንን በ1997ዓ.ም  አቋቋምን።  በዚህም መሰት 
ህጋዊ ፍቃድ አግኝተን እነዚህን ሴቶች በአካል ጉዳተኝነታቸው 
ህብረተሰቡ እንዳያጠቃቸው፣ ለተለያዩ ነገሮችም እንዳይጋለጡ 
በማህበራችን እየሰራን እንገኛለን። ያኔ በ14 ዓመቴ ፆታዊ 
ጥቃት ሲደርስብኝ እንዳልኩሽ ለኤች አይ ቪ ኤድስ ፣ ለአእምሮ፣ 
ለተለያዩ ችግሮች ተጋልጫለሁ። በአሁኑ ሰዓት ደግሞ እኔ ምሳሌ 
ሆኜ ማህበር መስርቼ ሌሎችን በማስተማር እና ሌሎች ለጥቃት 
እንዳይጋለጡ የመከላከል ስራ እየሰራሁ ነው። የእኔ ጉዞ ይህን 
ይመስላል።
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 4. በኢትዮጵያ ህብረተሰብ ውስጥ ስለ የሴቶች መብት 
አመለካከት ምን ዓይነት መሻሻል አስተውለዋል?

እኛ ሴቶችን ጨምሮ ህብረተሰቡ አንድ አንድ የድሮ 
አመለካከቶች አሁንም የምናራምድ ሰዎች አለን። ሴቶች 
እንደማንኛውም ሰው ድምፃችንን የማሰማት ፣ ሰርተን ንብረት 
የመጋራት ፣ በማንኛውም ነገር አኩል ተሳታፊ እና ተጠቃሚ 
መሆን እንዳለብን እኛው እራሳችን አናምንም። በተጨማሪም 
ህብረተሰቡ በተለይም ወንዶች እኛ ሴቶች አንዳንወጣ እና 
ከእነሱ ጋር እኩል እንዳንራመድ “ደግሞ ይቺ መብት መብት 
እያለች ወደ አደባባይ የምትወጣው” በማለት አሸማቀው ሴቷ 
ቤት እንድትቀመጥ ያደርጋሉ። እጃችን ላይ ሹካ እና ማንኪያ 
ተደርጎልን የተፈጠርን ይመስል በገንዘብ ቢተመን ከሚሊዮኖች 
በላይ የሚያወጣውን የልጆች ማሳደግ ፣ በቤት ውስጥ ምግብ 
ማብሰል የመሳሰሉት ስራዎች ላይ ብቻ እንድንጠመድ 
ይጠበቃል። ነገርግን ሁላችንም ሴቶች እናቶችም ብንሆን 
መብታችንን ማስከበር፣ የተጠቁትን ለፖሊስ አካላት ማመልከት፣ 
ጥቃት እንዳይደርስም ማስተማር ፣ ሴቶች አንዲማሩ ፣ ትልልቅ 
የአመራር ደረጃዎች ላይ እንዲመጡ ማድረግ አለብን። አሁን 
ላይ ለውጥ ቢኖርም ግን ገና ብዙ መሄድ ይጠበቅብናል። ይህን 
ለመቀየር ደግሞ ከቤታችን መጀመር አለብን። በቤት ውስጥ 
አንድ ሴት ለባለቤቷ እኩል ሰርተው መለወጥ እንደሚችሉ 
ካስተማረች ቀስ እያልን ሁሉንም መቀየር እንችላለን።

5. በእኛ ማህበረሰብ ውስጥ ሴቶች ዝቅተኛ ቦታ 
ይሰጣቸዋል ፡፡ አካል ጉዳተኞችም ብዙ መሰናክሎች 
ያጋጥሟቸዋል ፡፡ በኤች አይ ቪ የተያዙ ሰዎችን የማግለል 
ልምድም አለ፡፡ በኤች አይ ቪ የተያዙ የአካል ጉዳተኛ ሴቶች 
የሚገጥማቸው ሶስት እጥፍ ተጋላጭነትን በተመለከተ 
ሊያብራሩልን ይችላሉ?

እንግዲህ እኒዚህ ሴቶች በሴትነታቸው ይገለላሉ፣ በመቀጠል 
በአካል ጉዳተኝነታቸው ይገለላሉ፣ በዚህ ላይ ኤች አይ ቪ 
በደማቸው ውስጥ በመኖሩ ደግም ሶስተኛ ይገለላሉ። እነዚህ 
ሴቶች ሲመጡ አእምሯቸው ላይ ነው የምንሰራው። ለእኛ አካል 
ጉዳተኝነት ሕይወታችን ነው። ስለዚህ ለሴቶቹ ከልምዳችን ነው 
የምናስተምራቸው። ሌላው ማህበረሰብ ደግሞ ያለብንን ጫና 
እንዲረዳ እናስተምራለን። አካል ጉዳተኝነት አንድ ቀን ሊከሰት 
የሚችል ነገር ነው። ሴትነትም ተፈጥሮ ነው ፤ ሴት እኮ ሀገር ናት 
፤ ሴት ኢትዮጵያ ናት፤ ሴት እናት ናት። እናት ማክበር ማለት 
ደግሞ ሁሉንም ማክበር ማለት ነው። ስለዚህ አካል ጉዳተኝነት 
አንድ ቀን እኔም ላይ ሊከሰት ይችላል በማለት አካል ጉዳተኞችን 
በማካተት መሰራት አለበት። 

6. አካል ጉዳተኛ ሴቶች በዩኒቨርሲቲዎች ውስጥ 
ስለሚገጥማቸው ወሲባዊ ትንኮሳ ጉዳዮች ያውቃሉ? 
ጉዳዩ በቂ ትኩረት ያገኘ ይመስልዎታል? ምን በተሻለ 
መልኩ ሊከናወን ይችላል?

በዩኒቨርሲቲ ውስጥ እንደውም ይብሳል ብዬ አስባለሁ። 
“የፈለኩትን ካላደረግሽ ውጤትሽን እቀንስብሻለሁ” እየተባሉ 
ለእኛ መጥተው የሚያመለክቱ አሉ። ግን ሴቶቹ ብዙ ጊዜ 
የሰውየውን ስም ለመጥቅስ ፈቃደኛ አይሆኑም። “ቢያንስ 
መጥታቹ አስተምሩልን” ይሉናል። ትንኮሳዎች ደግሞ ከአስተማሪ 
ብቻ ሳይሆን ከሌሎች ተማሪዎችም ይገጥሟቸዋል። ዩኒቨርሲቲ 
ላይ ያሉት የማህበረሰቡ አካል እንደመሆናቸው “አካል ጉዳተኛ 

ሴቶች በሽታ አይደርስባቸውም” የሚል የተሳሳተ አመለካከት 
አላቸው። ስለዚህ ሴቶቹን ያለኮንዶም ግንኙነት እናድርግ 
ይሏቸዋል። ሴቶቹም በሽታን ሳይሆን እርግዝናን ፈርተው እንቢ 
ሲሉ ወደ መድፈር የሚሄዱበት ኬዞች ይመጣሉ። በርግጥ አሁን 
ላይ በዩኒቨርስቲዎች ብዙም ባንንቀሳቀስም ድሮ ግን እዛው 
ድረስ በመሄድ ስልጠናዎችንም እንሰጥ ነበር። አካል ጉዳተኛ 
ሴቶች የራሳቸውን እውቅት ተጠቅመው እንጂ በእንደዚህ 
ሕይወትን ጨረታ ላይ በሚከት መልኩ ሴትነታቸውን እና 
አካል ጉዳተኝነታቸውን መጠቀሚያ በማድረግ እንዳይጠቁ 
እንከላከላልን። በዚህ አመት ለምሳሌ ሶስት ኬዞች ወደእኛ 
መጥተዋል። እኛም ለሴቶቹ ሞራል ጠንካራ እንዲሆኑ እና 
ለሚመለከትው አካል እንዲያመለክቱ ነግረናቸዋል። ምላሽ 
ካላገኙ እኛ የት? እንዴት? የሚለውን አጣርተን ወደ ህግ 
እንወስዳለን ብለናቸው ሴቶቹ ትምህርት እንዳገኙ እና እራሳቸው 
ጉዳዩን እንደሚወጡት ነግረውን ተለያይተናል። 
እነዚህን ጥቃቶች ለመከላከል በዩኒቨርሲቲ ላይ የሚሰሩ እንደነ 
ቢጫዋ ንቅናቄ (Yellow Movement) አይነት ድርጅቶች ከእኛ 
ጋር አብረው ቢሰሩ አመርቂ ለውጥ ልናመጣ እንችላልን ብዬ 
አስባለሁ። የአካል ጉዳተኞች ጉዳይ ማካተት በህጉም ግዴታ 
ከመሆኑም በላይ ሁሉም አካል ይመለከተኛል ብሎ ሊሰራበት 
ይገባል። 

7. ሌሎች የሴቶች መብት ተሟጋቾች የአካል ጉዳተኛ ለሆኑ 
ሴቶች መብቶች የሚከራከሩ ይመስልዎታል? ካልሆነ 
እንዴት የተሻለ ሥራ መሥራት ይችላሉ?

እስካሁን ያለውን በተመለከት ጅምሮች አሉ። ሙሉ ለሙሉ 
ምንም የለም ብሎ ድፍን ማድረግ ሳይሆን በህጉም በሌላ 
መልኩም ጅምሮች አሉ። ነገርግን ብዙ ጊዜ የፕሮጀክት ስራ ነው 
የሚሆነው፤ ይህ ደግሞ ትክክል አደለም። ይሄ ሕይወት ነው። 
ሰብአዊ መብት ነው። ስለዚህ ፖሊሲ አጀንዳ መሆን ነው ያለበት 
ምክንያቱም ፕሮጀክት ሲቆም የሚቆም አይነት ነገር አደለም።  
እኛን አካቶ ለመስራት እንግዲ ከእኛ ጋር ተቀራርቦ መስራት 
ነው። አካል ጉዳተኛ ሴቶች ከተጠቁ በሗላ መደገፍ ብቻ ሳይሆን 
እንዳይጠቁም መከላከል አለብን። በመጀመርያ አካል ጉዳተኛ 
ሴቶች እንዳይጠቁ በተለያዩ ሚዲያዎች የግንዛቤ ማስጨበጥ 
ስራ መስራት አለብን። ለሴቶቹም እራሳቸውን የሚከላከሉበትን 
መንገዶች የማስገንዘብ ስራ መስራት አልብን። ከተጠቁ ደግሞ 
ለመብታው መከራከር አለብን። ይህንንም ሌሎች የሰብአዊ 
መብት ተሟጋቾች ከእኛ ጋር እና እንደኛ ካሉ ሌሎች አካል 
ጉዳተኛ ሴቶች ላይ ከሚሰሩ ድርጅቶች ጋር አብረው በመስራት 
ግዴታቸውን መወጣት አለባቸው።

8. በጾታ ላይ የተመሠረተ ጥቃት ሰለባ ለሆኑ ሴቶች 
ፍትህን ለማስፈን እርሶ በሚያደርጉት ትግል ህጉ እና የህግ 
አስከባሪ ኤጄንሲዎች አጥጋቢ ስራ እየሠሩ ነው ብለው 
ያምናሉ? ምን በተሻለ መንገድ መደረግ አለበት?

በጭራሽ አላስብም። ለምሳሌ አንድ ሴት እና አንድ ወንድ 
ልጆቹን የደፈረ ሰውዬን ከሰን ፍርድቤት ድረስ ተከራክረን ታሰረ። 
ወድያው በስድስት ወር ውስጥ ሰውየውን ፈቱት። ስለዚህ 
እንዲህ አይነት ነገር ስላለ የህግ አካላት አጥጋቢ የሆነ ስራ እየሰሩ 
እንዳልሆነ ግልጽ ነው። በሌላ ኬዝ የአእምሮ እድገት ውስንነት 
ያለባት አንዲት የአካል ጉዳተኛ በተደጋጋሚ ግቢዋ ውስጥ ባለ 
አንድ ልጅ ተደፍራ ክስ ይዘን ስንሄድ ያገኘነው ምላሽ “የአእምሮ  
እድገት ውስንነት ካለባት እንዴት እሧ መደፈሯን ታውቃለች?” 
የሚል ነበር። እኛም ጥቃቱ በተደጋጋሚ በመፈጠሩ ምስክር 
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አለን ስንል “አይ ይሄን ህጉ አያስተናግድም። እነሱ ላይ ከባድ 
ነው።” ተብሎ የሚዳፈንበት ሁኔታ ነው ያለው። ለዚህም ነው 
ተረባርበን መስራት ያለብን። ዛሬ አንዲትን ሴት የደፈረ ሰው 
ከባድ ቅጣት ካልተሰጠው በቀር ነገ ሌላዋን ሴት ከነገወዲያ 
ሌላዋን ሴት ይደፍራል። ስለዚህ ህጉ እራሱ ያበረታታቸዋል። 

በሌላ ኬዝም አንዲት መስማት የተሳናት ሴት የእንጀራ አባትዋ 
ደፍሯት የገዛ እናትዋ “ከትዳሬ ልታፋቺኝ ነው” ብላኛለች። 
ልጅትዋ አርግዛ “ከሌላ ነው ያረገዝኩት በይ” ተብላ ተገዳ 
ያንን ወደ ህግ ልንወስድ ስንል “ምን አገባቹ በልጄ” ብላናለች። 
እኛ ኬዙን አናቋርጥም ብለን ወደ ህግ ስንሄድ ልጅቷን ከቤት 
አባረሯት። እንግዲ እነዚህ የነገርኩሽ የቅርብ ጊዜ ትዝታዎቼ 
ናቸው። ሌሎች በጣም ብዙ ታሪኮች አሉ እና የህግ አካላት 
በአግባቡ ስራቸውን እየሰሩ ነው ለማለት ይከብዳል። ህጉ ጠበቅ 
ቢል ፆታዊ ጥቃት አይደጋገምም ነበር። ቢያንስ “እኔም እንደ 
እከሌ ይህን ያክል ዓመት ሊፈረድብኝ ይችላል” ብለው ስጋት 
ውስጥ እንዲገቡ ያደርጋቸዋል።

9. ለወጣት ሴቶች እና የሴቶች መብት ተሟጋቾች  ምን 
መልእክት መስጠት ይፈልጋሉ? 

የመጀመሪያ መልክቴ ለቤተሰብ ይሆናል። ወጣቶችን በግልጽ እና 
በፍቅር ማስተማር ይጠበቅብናል። ወጣቶችን በግልጽ መያዝ 
ለእኛ ግልጽ እንዲሆኑ ይረዳቸዋል። ካልሆነ ችግሮቻቸውን 
አይነግሩንም እናም ለተለያዩ ነገሮች ይጋለጣሉ። ሁለተኛ ደግሞ 
በድርጅቶች ደረጃ በደንብ ወጣቶች ላይ መስራት መቻል 
አለብን። ምክንያቱም በአብዛኛው ወጣቶች ናቸው እየተደፈሩ 
እና በአቻ ግፊት ለተለያዩ በሽታዎች እየተጋለጡ ያሉት። ስለዚህ 
እነሱ ላይ በደንብ መስራት አለብን። ሌላው ደግሞ ለወጣቶች 
ለራሳቸው ማለት የምፈልገው የመመርመርን ልምድ 
አዳብሩ ነው። በግሌ ከጋብቻ በፊት የሚፈጸም ግንኙነትን 
ባላበረታታም በተለይ ፍቅረኛ ሲይዙ እና ትዳር ሊመሰርቱ ሲሉ 
እንዲመረመሩ እመክራለሁ። በተጨማሪም ከአቻዎቻቸው እና 
ከቤተሰቦቻቸው ጋር ግልጽ ውይይት እንዲያረጉ እመክራለሁ። 
እናም መጥፎ መልክት ከሚያስተላልፉ ማህበረዊ ሚዲያዎች 
እራሳቸውን ቢጠብቁ እላለሁ። አመሰግናለሁ።



018

S TAY  T U N E D
There is more Addis Powerhouse 

on the way !

Follow us on
Twitter : @AddisPowerhouse

Instagram : @addispowerhouse
Facebook : Addis Powerhouse

https://twitter.com/AddisPowerhouse?s=09
https://instagram.com/addispowerhouse?igshid=w79yfotvmhg2
https://m.facebook.com/profile.php?id=111999273962341&ref=content_filter

