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የፕሬዝዳንቷ መልዕክት
የኢትዮጵያ ሴቶች ፌዴሬሽን ባለፉት ዓመታት ልማትን፣ የፆታ እኩልነትን፣ ዴሞክራሲና
መልካም አስተዳደርን ለማራመድ ያለመታከት ሲሠራ ቆይቷል። ምንም እንኳን
በተቀዳጀናቸው ስኬቶች የምንኰራ ቢሆንም ሴቶች ሙሉ ተሳትፎን የሚያረጋግጡበት፣
የበለፀገችና ዴሞክራሲያዊት ኢትዮጵያን የመገንባት ራዕያችንን ለማጎናፀፍ በርካታ
ተግባራት እንደሚቀሩን መገንዘብ አለብን። ፅኑ እምነታችን የተመሰረተውም ለሴቶች
የእኩልነት መብቶች ዋስትና በሚሰጠው ሕገመንግሥታችን ላይ ነው።
የሚከተለው ስትራቴጂያዊ እቅድ ፌዴሬሽኑ ከራሱ ነባራዊ ሁኔታ እና መንግሥት
የፌዴሬሽኑን ዓላማዎች ለመደገፍ ያመነጫቸውን ፖሊሲዎችና ፕሮግራሞች በመለየት
ያቀርባል። ባሁኑ ወቅት ሁሉም የመንግሥት ዘርፎች ሴቶች የሚያጋጥሟቸውን
ተግዳሮችና እነዚህን ለመወጣት የሚያስችሉ ጣልቃ ገብነቶችን በቅጡ በተሰናሰለና
ተከታታይነት ባለው መልኩ ያካተቱ ፖሊሲዎች አሏቸው፡፡ ስትራቴጂያዊው እቅድ
እነኚህን በመመሪያነትና ድጋፍ ይጠቀምባቸዋል። የእድገትና ትራንስፎርሜሽን
እቅዱ ራዕይ ኢትዮጵያን በህዝቦቿ ተሳትፎና ነፃ ፍላጎት ዴሞክራሲያዊ አስተዳደር፣
መልካም አስተዳደርና ማህበራዊ ፍትህ የሰፈነባት እንድትሆንና አንዴ ከድህነት
ከተላቀቀችም በኋላ መካከለኛ ገቢ ካላቸው አገሮች ጎን እንድትሰለፍ ነው። በመሆኑም
ፌዴሬሽኑ የሴቶችን ጥቅሞች ለማሳደግ ከተለያዩ የባለድርሻ አካላት ጋር ይተባበራል፤
ይቀናጃል።ፌዴሬሽኑ በተጨማሪም ባለፉት ሁለት አሠርት አመታት በኢትዮጵያ ሴቶች
ህይወት ውስጥ በተፈጠረው አዎንታዊ ለውጥ ላይ በመመስረት ለበለጠ ውጤታማነት
ይሠራል፡፡ ለአብነት፣ የጤና ኤክስቴሽን ፓኬጁ የሞትን መጠን ቀንሷል፤ እንዲሁም
የሴቶችንና የህፃናትን ህይወት አሻሽሏል፡፡ በተመሳሳይ የትምህርት ፓኬጁ ሴቶች
ለትምህርትና ሥልጠና ያላቸውን ተደራሽነት አሳድጓል፡፡ በገጠር የሚኖሩ በግብርና
ፓኬጁ የተሳተፉ ሴቶች ምርታማነት ሲያድግ የሥራ ጫና ቀንሶላቸዋል፡፡ እነኚህና
ሌሎችም በመንግሥት የተወሰዱ ተነሳሽነቶች ለስትራቴጂያዊ ራዕያችን መሠረቶች
ናቸው፡፡ እነዚህን በማስፈፀም ሂደት ያጋጠሙ ተግዳራቶችን ደግሞ ለመቅረፍ
የተደረገው የእስካሁን ጥረት ተጠናክሮ ይቀጥላል፡፡
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በዓለማቀፍ ደረጃ ኢትዮጵያ እ.ኤ.አ በሴፕቴምበር 25፣2015 በተባበሩት መንግሥታት
ዘላቂ እድገት ጉባዔ ላይ የ2030 አጀንዳን ፈርማለች፡፡ ይህም ለእኩልነትና ፍትህ መስፈን
መታገልን እንዲሁም ድህነትን ለማጥፋትና በ2030 የአየር ለውጥን ለመቋቋም የወጡትን 17
የዘለቄታዊ ልማት ግቦች ያካትታል። ኢትዮጵያ በ2030 ከፍፃሜ ለማድረስ የተቀመጡትን
የዘለቄታዊ ልማት ግቦች ከወዲሁ መተግበር ጀምራለች። ፌዴሬሽኑ በሁለት ግቦች ላይ
ያተኩራል። እነርሱም፣ የሴቶችን ጤና ፣ ትምህርትና ማህበራዊ አገልግሎቶች ከማሻሻል ጋር
የሚገናኘው ግብ 3 ፤ እና በሴቶች ላይ በሚፈፀመው መድልዎ ላይ የሚያተኩረው ግብ 5
ናቸው። የቀረበው ስትራቴጂያዊ እቅድ ይህን አጀንዳ የሚደግፍና ኢትዮጵያ እነኚህን ግቦች
እንድትቀዳጅ የሚያስችላት ነው።
ፌዴሬሽኑ በተጨማሪም ሴቶች ላይ የሚጋረጡ ልማዳዊ ተግዳሮችን ብቻ ሳይሆን
አዳዲሶችንና ብቅ ብቅ የሚሉትን ለመረዳት የሚሞክር ለውጥ ፈጣሪ አውታር ነው። ችግሮቹን
ለመፍታት ፌዴሬሽኑ ኢትዮጵያውያትን በከፋ መልኩ እየጎዳ የሚገኘውን ህገወጥ የሰዎች
ዝውውር በመዋጋት ላይ ይገኛል። በተመሳሳይ በፋብሪካዎች ውስጥ የሚሠሩ ሴቶች ቁጥር
እየጨመረ በመምጣት ላይ በመሆኑ ፌዴሬሽኑም የሥራ አካባቢዎቻችንና ሁኔታዎችን
ለማሻሻል በመስራት ላይ ነው።
በመጨረሻም ፌዴሬሽኑ ባሁኑ ወቅት በትምህርት ቤቶችና ዩኒቨርስቲዎች በሚገኙት ወጣት
ሴቶች ላይ ማተኮሩን ይቀጥላል። ይህ አዲስ ትውልድ አዳዲስ ሴት መሪ ማፍራቱን
እንዲቀጥል መኮትኮት፣ መበረታታትና መደገፍ አለበት።
ባለፉት ዓመታት ካገኘናቸው ውጤቶች በመነሳት በመጪዎቹ አምስት ዓመታት ከፍተኛ
ስኬቶችን እንደምንቀዳጅ ሙሉ እምነታችን ነው። ፌዴሬሽኑ እንደሚያፀድቀው የሚጠበቀው
ስትራቴጂያዊው እቅድ ምን እንደምንሠራ ለይቶ ማስቀመጥ ብቻ ሳይሆን ለምን? የሚለውንም
ጥያቄ የሚመልስ ነው። ዓላማዎቹን የሚደግፉ ፖሊሲና ፕሮግራምም ተካተዋል። በተሟሉ
የዕቅድና የቅንጅት ሥራዎች አማካይነትም የወደፊቱ የፌዴሬሽኑ እንቅስቃሴዎች ሙሉ እምቅ
አቅማቸውን በመጠቀም በሴቶች ላይ የበለጠ ከፍተኛ ለውጥ ወይም ተፅዕኖ እንደሚያመጡ
እናምናለን።
ይህ ስትራቴጂያዊ እቅድ ለሴቶች ያለንን ራዕይና ፅኑ ድጋፍ እንደገና በማረጋገጥ ወደፊት
የሚያራምደንን ማዕቀፍ እንደሚሰጠን ተስፋ አደርጋለሁ።
አዜብ መስፍን
ፕሬዝዳንት፣ የኢትዮጵያ ሴቶች ፌዴሬሽን

4

የኢትዮጵያ ሴቶች ፌዴሬሽን | 2009-2013 ዓ.ም ስትራቴጂያዊ ዕቅድ

የተጨመቀ ማጠቃለያ
(Executive Summary)
የኢትዮጵያ ሴቶች ፌዴሬሽን የተቋቋመው ሴቶችን በፖለቲካ፣ በኢኰኖሚ፣ በማህበራዊና በባህላዊ መስኮች እንዲሁም በአገሪቱ
ልማት እንዲሳተፉና እንዲጠቀሙ ለማብቃት ነው፡፡ ፌዴሬሽኑ ሴቶችን በሁሉም ደረጃዎች ለማብቃት በተለያዩ ዘርፎች
ይንቀሳቀሳል፡፡ በሁሉም ክልሎች፣ በአዲስ አበባና ድሬዳዋ አስተዳደሮች ስምንት ሚሊዮን አባሎች ያሉት የኢትዮጵያ ሴቶች
ፌዴሬሽን ዋና ፅህፈት ቤት በአዲስ አበባ የሚገኝ ሲሆን፣ ከክልል እስከ ቀበሌ ባሉት ደረጃዎችም ቅርንጫፍ መሥሪያ ቤቶች
አሉት፡፡
ፌዴሬሽኑ በመጪዎቹ አምስት ዓመታት የሚመራበት ስትራቴጂያዊ እቅድ አዘጋጅቷል፡፡ ስትራቴጂያዊ እቅዱ የፌዴሬሽኑን
ሥራ የሚደግፉ ማዕቀፎችንና መመሪያዎችን አካቷል፡፡ ፌዴሬሽኑ ለኢትዮጵያ ሴቶች ራዕይ መሳካት ያለውን ቁርጠኝነት
በድጋሚ የሚያረጋግጥበትን እድል ከፍቶለታል፡፡ በተጨማሪም ፌዴሬሽኑና አባሎቹ ዲሞክራሲን በማራመድና መልካም
አስተዳዳርን በማስፈን ረገድ የተጫወቱትና እየተጫወቱ ያሉ እንዲሁም ወደፊትም የሚጫወቱትን ቁልፍ ሚና ያሳያል፡፡
በመጨረሻም ስትራቴጂያዊ እቅዱ የፌዴሬሽኑ ዓላማዎች ድህነትን ለማጥፋትና የፆታ እኩልነትን ለማረጋገጥ በብሄራዊ ደረጃ
ከተቀረፁት ፖሊሲዎችና መርሃ ግብሮች ጋር የተጣጣሙ መሆናቸውን በግልፅ ያሳያል፡፡
ፌዴሬሽኑ በሁሉም የህብረተሰብ እርከኖች የሚገኙ ሴቶችን የሚወክል አገራዊ ድርጅት እንደመሆኑ በዓለማቀፍና ብሔራዊ
ማዕቀፎች ውስጥ ይንቀሳቀሳል፡፡ የስትራቴጂያዊ እቅዱን ምሉዕ ስዕል ለመስጠትም የነኚህን ትስስር ያሳያል፡፡ ፌዴሽኑ ከፍ
ሲል በተጠቀሰው ማዕቀፍ ውስጥ ከመንግሥትና ከግል ባለድርሻ አካላት ጋር በመተባበርና በመቀናጀት መስራት መቻሉ
ዋነኛ መለያው ሆኖ ቆይቷል፡፡ እቅዱ በዚህ ላይ በመመስረት ፌዴሬሽኑን በመጪዎቹ አምስት ዓመታት የሚመሩትን ዋነኛ
ዓለማቀፋዊና ብሔራዊ ፖሊሲዎች ያብራራል፡፡
የፌዴሬሽኑ አባላት በመላ አገሪቱ ከሚገኙ ሁሉም የሴቶች አደረጃጀት ዘርፎች የተውጣጡ ናቸው፡፡ ስትራቴጂያዊ እቅዱ ፌዴሬሽኑ
ይህን የአባላት ብዝሃነት ሴቶች እኩልነት በሚያገኙባቸውና አንዳቸውን ከሌላው ሳይለይ ለማራመድ እንደሚጠቀምበት ያሳያል፡
፡ ፌዴሬሽኑ ባለፉት ዓመታት በኢኮኖሚና ማህበራዊ ልማት እንዲሁም በፖለቲካው መስክ በተለይ ደግሞ ትምህርት ቤቶችን፣
ፋብሪካዎችን፣ ዩኒቨርሲቲዎችንና የገበያ ስፍራዎችን በመሳሰሉ ቦታዎች የሴቶችን እኩልነት ለማራመድ ሲሰራ ቆይቷል፡፡
በሌላ በኩል የፌዴሽኑ አባላት ብዝሃነት ይህ አገር አቀፍ የሴቶች ንቅናቄ ሴቶችን በሁሉም ዘርፎትና በሁሉም ደረጃዎች
እንደሚወክል ያሳያል፡፡ ተወካዩዋ ገበሬም ሆነች መምህርት፣ የዩኒቨርሲቲ ተማሪ፣ ነጋዴ ወይም ፖለቲከኛ፣ ፌዴሬሽኑ ሁሉንም
በጋራ ለሴቶች ለውጥ የሚያመጡበት መድረክ በመሆን ያገለግላቸዋል፡፡ በመጪዎቹ ዓመታት ፌዴሬሽኑ ቅድሚያ የሚሰጣቸው
ዓላማዎች የሴቶችን ባገሪቱ ልማት ንቁ ተሳትፎ ማድረግ ማረጋገጥና ከኢኮኖሚው እድገት ፍትሃዊ ተጠቃሚ መሆናቸውን
ማረጋገጥ ናቸው፡፡ ፌዴሬሽኑ የኢትዮጵያ ሴቶችን ችግሮች ለመፍታት የቀየሳቸው የአሰራር ዘዴዎች እንቅስቃሴዎችን ማቀናጀት፣
ጠንካራ ይፋዊ ድጋፍን ማድረግ፣ ለመሰረተ ትምህርት መርሃ ግብሮች የሚሆን ሃብት ማሰባሰብና ለሴቶች ስልጠና መስጠትን
የመሳሰሉ ቀጥተኛ ጣልቃ ገብነቶችን ያካትታሉ፡፡ ፌዴሬሽኑ ግቡን ለመቀዳጀት ከአዳዲስ አጋሮችና ከተለያዩ ቁልፍ ባለድርሻ
አካላት፣ መንግሥታዊ ድርጅቶች፣ የግሉ ዘርፍ፣ የሴቶች ማህበራት፣ የወጣት ማህበራት፣ የትምህርት ተቋማትና፣ መንግሥታዊ
ያልሆኑ ድርጅቶች ጋራ ይሰራል፤ ግንኙነቱንም ያጠናክራል፡፡ በሚቀጥሉት አምስት ዓመታት ለኢትዮጵያ ሴቶች የላቀ ተሳትፎና
ፍትሃዊ ተጠቃሚነት በከፍተኛ ደረጃ ርብርብ ያደርጋል፡፡

የኢትዮጵያ ሴቶች ፌዴሬሽን | 2009-2013 ዓ.ም ስትራቴጂያዊ ዕቅድ

5

መግቢያ
ኢትዮጵያ ከ80 በላይ ብሔር፣ ብሔረሰቦችና ህዝቦች የሚኖሩባት አገር ናት፡፡ ይህ ህብረ ብሄር ውበትዋ ማሳያ
ቢሆንም በእንዲህ ዓይነት ስብጥር በማህበራዊ ልማዶችና የፆታዎች ግንኙነት አንፃር የሚደረጉ ለውጦችን በወጥነት
መተርጐም አዳጋች ነው፡፡ በኢኮኖሚ ረገድ ኢትዮጵያ ከዓለም እጅግ በጣም በፍጥነት በማደግ ላይ ከሚገኙት
አገሮች በሦስተኛ ደረጃ ላይ እንደምትገኛ በበርካታ ማስረጃዎች አስደግፎ ማቅረብ ይቻላል፡፡ በአማካይ 11 በመቶ
የሆነው የእድገት መጠን እ.ኤ.አ በ2015 ድህነትን ለመቀነስ ያስችላል ተብሎ ከተቀመጠው 7 በመቶ የላቀ እንደሆነ
ግልፅ ነው፡፡ መንግሥት እንደ ትምህርት፣ ጤናና መሰረተ ልማት ለመሳሰሉት ድሃ-ተኰር ዘርፎች የበጀቱን ከፍተኛ
ድርሻ በመመደብ ማህበራዊ አገልግሎቶቹን በማቅረብ ረገድ ውጤትን አስመዝግቧል፡፡ ይህም ጥረት የሚሌኒየሙን
የልማት ግቦች ከመቀዳጀት አኳያ እጅግ ከፍተኛ እመርታ ማድረግን አስችሏል፡፡ እነዚህ ለውጦች የሴቶችን እኩልትና
ተጠቃሚነት ለማረጋገጥ ከፍተኛ ፋይዳ እንዳላቸው መገንዘብ ይቻላል፡፡
ጠቅላይ ሚኒስትር መለስ ዜናዊ በ1983 ዓ/ም “የሴቶች እኩልነትና አብዮታዊ ዴሞክራሲ” በሚል ርእስ
በዴሞክራሲያዊና ልማታዊ ስርዓት ግንባታ ውስጥ የሴቶችን እኩልነት ለማረጋገጥ መከተል የሚገባን
አቅጣጫዎች ያመላከቱበት መሰረታዊ ፅሑፍ ላይ የሚከተለውን ሀሳብ አስፍሯል፤
“በማሕበረሰቡ ፖለቲካዊና ኢኮኖሚያዊ ህይወት ውስጥ የሴቶችን እኩልነት ማረጋገጥ የሚቻለው
በሰፊው ሕዝብ ሁለንተናዊ ተሣትፎ የተመሠረተ ዴሞክራሲ በማስፈን እና ሰፊው ሕዝብ በየደረጃው
ተጠቃሚ የሚሆንበት ፈጣንና ቀጣይነት ያለው ልማት በማረጋገጥ ብቻ ነው፡፡“
ይህንን እውነታ በፖለቲካዊና ማሕበራዊ መስኮች እንደሚከተለው ተዘርዝሯል፡፡ የሴቶች ፖለቲካዊ
እኩልነት የሚከበረው በሰፊው ሕዝብ ተሳትፎ የተመሰረተ ዴሞክራሲ ሲኖር ብቻ ነው፡፡ ሴቶች
ለእኩልነታቸው የሚታገሉበትና ታግለው ለውጥ የሚያመጡበት አመቺ ፖለቲካዊ ሁኔታ በሌለበት
ሁኔታ የሴቶችን የእኩልነት መብት የሚባል ጉዳይ ሊታሰብ አይችልም፡፡ የሴቶች የእኩልነት መብት
እንደሌላው የእኩልነት መብት በትግል እንጂ በስጦታ አይገኝም፡፡ በመሆኑም በአገራችን ባለው ሁኔታ
ለሴቶች እኩልነት መቆም ማለት ከሁሉም በፊትና በላይ ለደሞከራሲያዊ ስርዓቱ ስኬት መቆም ማለት
ነው፡፡ የሴቶችን የእኩልነት መብት የሚጋፋ ክስተት በሚታይበት ወቅት ከሁሉም በፊት ሴቶች ተነስተው
የሚታገሉበት፣ እንዲታረም የሚጠይቁበትና የሚያስተካክሉበት ፖለቲካዊ ሁኔታ መኖር አለበት፡፡
የመናገር፣ የመጻፍ፣ የመሰብሰብና የመቃወም ዴሞክራሲያዊ መብቶች ከተከበሩ፣ ሴቶች እነዚህን መብቶች
በመጠቀም ከዳር እስከዳር ለመደራጀትና መብቶቻቸውን ለማስከበር የሚታገሉበት ሁኔታ ይፈጠራል፡፡
በኢኮኖሚያዊ ገፅታውም የብዙኃኑን ሴቶች የእኩልነት መብት ለማረጋገጥ ፈጣንና ምልአተ ህዝቡ
በየደረጃው ተጠቃሚ የሚሆንበት ልማት መረጋገጥ አለበት፡፡ ይህን ጉዳይ በሁለት መልክ ከፍሎ ማየት
ይቻላል፡፡ በአንድ በኩል ሴቶች ማጀት ውስጥ ከታጠረው ተሳትፎ ተላቀው በሕብረተሰቡ ኢኮኖሚያዊ
ህይወት ተሳታፊ እንዲሆኑ መጀመሪያ የማጀቱን ሥራ የሚያቃልል ልማት መኖር አለበት፡፡ የማጀት ሥራ
ማሕበራዊ ሥራ የሚሆንበት ሁኔታም መፈጠር ይኖርበታል፡፡ በሂደትም የማጀቱ ሥራ ለሴቶች ብቻ
የሚተው መሆኑ ቀርቶ፣ በቤተሰብ ውስጥ የቤት ሥራ ክፍፍል መተግበር እየተለመደ መሄድ አለበት፡፡
ይህንን ለውጥ ወሳኝ በሆነ መልኩ ማረጋገጥ የሚቻለውም ፈጣንና ቀጣይነት ያለው የኢኮኖሚ ልማት
በማረጋገጥ ብቻ ነው፡፡ ሴቶችን ከማጀት የሚያላቅቀው ኢኮኖሚያዊ ነፃነት ዋነኛ መሰረቱ ፈጣን ልማት
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ነው፡፡ ሴቶች ከማጀት ወጥተው በሚካሄደው የኢኮኖሚ እንቅስቃሴ ውስጥ ንቁ ተሳታፊ የሚሆኑበትና
በዚሁ ልክ ተጠቃሚ እየሆኑ ኑሮአቸው ቀጣይነት ባለው መልኩ እየተሻሻለ መሄድ ይኖርበታል፡፡ ይህ
ሊሆን የሚችለውም ፈጣንና ቀጣይነት ያለው ልማት ሲኖር ብቻ ነው፡፡
የሴቶች ፖለቲካዊ እኩልነት በሁለት መልክ ማየት ይቻላል፡፡ አንደኛው የእኩልነቱ መልክ ሕጋዊ ገፅታ
ነው፡፡ ሁለተኛው ደግሞ በተጨባጭ ተግባር ላይ የሚታየው የሴቶችን እኩልነት የሚመለከት ነው፡፡
ሁለቱም ተያያዥነት ያላቸው ቢሆኑም የየራሳቸው ባህሪና ትርጉም አላቸው፡፡ ሕጋዊ ፖለቲካዊ የሴቶች
እኩልነት በመሰረቱ ሁሉም የዴሞክራሲያዊና ሰብአዊ መብቶቻቸው ከሕግ አኳያ ከወንዶች እኩል
እንዲከበር የማድረግ ጉዳይ ነው፡፡ ይህ እኩልነት በሕገ-መንግስት እንዲሰፍር የማድረግ፣ ሕገ-መንግስቱን
መሰረት በማድረግ በሚወጡ ሁሉም ሕጐችም በትክክል እንዲንፀባረቅ የማድረግ ጉዳይ ነው፡፡ እኩልነት
በሕግ እንዲረጋገጥ ማድረግና በተጨባጭ ተግባር ላይ ማረጋገጥ ሁለት የተለያዩ ጉዳዬች ናቸው፡፡
ዋነኛው ግን በተግባር የማረጋገጡ ጉዳይ ነው፡፡ ይህ ማለት ግን በሕግ የማረጋገጡ ጉዳይ ምንም ትርጉም
የሌለው ጉዳይ ነው ማለት አይደለም፡፡
የሕግን የበላይነት ማረጋገጥ መሰረት ያደረገ ዴሞክራሲያዊ ስርዓት ለመገንባት ነው እየታገልን ያለነው፡
፡ ስለሆነም የሴቶች እኩልነት በሕግ ከተረጋገጠ በተግባር ለማረጋገጥ የሚያስችል አንድ መሰረታዊ
እርምጃ ተሟልቷል ማለት ነው፡፡ በመሆኑም በህግ የተረጋገጠው መብት ተግባራዊ እንዲሆን ማንኛውም
ዓይነት ሕጋዊ ትግል ማካሄድ ይቻላል፡፡ የሴቶች እኩልነት የሚፃረር ተግባር የሕግ ድጋፍ ስለማይኖረው
ይህንን ተገባር ለማዳከምና ደረጃ በደረጃ ለማጥፋት የሚያስችል ሁኔታ መፍጠር ይቻላል፡፡ የሴቶች
እኩልነት በህግ ባልተረጋገጠበት ሁኔታ ግን የሕግ የበላይነት መሰረት ባደረገ ስርዓት እኩልነቱን ተግባራዊ
ለማድረግ ሙከራ ማድረግ የሚቻል አይሆንም፡፡ የሕግ ማነቆ ለሴቶች እኩልነት በተግባር ለማረጋገጥ
የሚካሄደውን ትግል ቀፍድዶ እንደሚይዘው አያጠራጥርም፡፡ በመሆኑም የሴቶች እኩልነት በሕግ
ማረጋገጥ ማለት ይህንን መብት በተግባር ማረጋገጥ ማለት ነው ባይባልም እንኳ በተግባር የሚረጋገጥበት
ሁኔታ ለመፍጠር መወሰድ ያለበት አማራጭ የሌለው የመጀመሪያ እርምጃ መሆኑ ግን አያጠራጥርም፡፡
ከዚህ አኳያ ስንመለከተው ሕገ-መንግሥታችን በፖለቲካ ረገድ የሴቶችን እኩልነት ሙሉ በሙሉ
ስለሚያስከብር ልዩ ግምት ሊሰጠው የሚገባ ጉዳይ ነው፡፡ ሕገ- መንግስት የሁሉም ሕጎች የበላይ ነው፡
፡ ስለሆነም ሁሉም ሕጎች ሕገ-መንግስቱን መሰረት በማድረግ የሴቶችን እኩልነት በሚያስከብር መንገድ
እንዲስተካከሉ ስለሚጠይቅና ስለሚያስገድድ ምትክ የሌለው ታላቅ ታሪካዊ ክንውን ነው፡፡ ይህንን
መሠረት በማድረግም የሴቶች መብቶች የሚፃረሩ ሌሎች ሕጎች በማስተካከል ሂደትም ረጅም ርቀት
ተጉዘናል፡፡ ይህም ሆኖ ይህንን ህጋዊ እኩልነት ተግባራዊ በማድረግ ረገድ ገና ረጅም ርቀት መጓዝ
የሚጠይቅ ነው፡፡
በአሁኑ ወቅት ኢትዮጵያ ውስጥ በሁሉም ረገድ የሴቶችን የእኩልነት መብቶች የሚደነግጉ ህጐች ያሉ ሲሆን
የአገራችን ሴቶች ህጎቹን እውን ለማድረግም ሆነ ከህጎቹ በመጠቀም ረገድ ከፍተኛ ድርሻ አላቸው፡፡ ይህ እንደተጠበቀ
ሆኖ በማህበረሰቡ ውስጥ ተንሰራፍተው የሚገኙት አሉታዊ አስተሳሰቦችና ድርጊቶች እነዚህ መብቶች በተሟላ
መልኩ በተግባር እንዳይተረጐሙ ይሸረሽሯቸዋል፡፡ ለበርካታ ምዕተ ዓመታት ተንሰራፍተው የኖሩት ኋላቀር
ልማዶችና አኗኗሮች አሁንም በፖሊሲዎች መተግበር ላይ የተጋረጡ መሰናክሎች ናቸው፡፡ አድልዎአዊ ለሆነው
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፡ በተጨማሪም ዝቅተኛ የትምህርት ደረጃና ለመረጃ ያለ ግንዛቤና ተደራሽነት ሴቶችን መብታቸውን ከመጠየቅ
ያግዷቸዋል፡፡
አባዊ በሆነው አመለካከትና ዝንባሌ የተነሳ ከሴቶችና ልጃገረዶች ይልቅ ለወንዶችና ለወንድ ወጣቶች ማዳላት
በመኖሩ ሴቶችና ልጃገረዶች በአደባባይ ህይወት የመሳተፍ እድላቸው ውሱን ነው፡፡ የለውጥ ሂደቱን ለማፋጠንና
ሴቶች ተጠቃሚዎች መሆናቸውን ለማረጋገጥና በፆታዎች መካከል የሚታይ አድልዎን ለማስወገድ የሚደረገው
ትግል ውጤታማ ሊሆን የሚችለው ሴቶች በግንባር ቀደምነት እምቅ ሃይላቸውን በመተባበር ሲጠቀሙበት ብቻ
ነው፡፡ የትግሉን ግቦች ለመቀዳጀት ሴቶች ስጋቶቻቸውንና ተግዳሮታቸውን ባንድ ድምፅ ለማሰማትና ግንዛቤን
ለማሳደግ እንዲችሉ ሁሉንም ሴቶች የሚያቅፍ የሴቶች ንቅናቄ ወሳኝ ነው፡፡
ስር የሰደዱ ማህበራዊና ባህላዊ ድርጊቶች ሴቶች ለሃብት ያላቸውን ተደራሽነት ገድበውት ይገኛሉ፡፡ ሴቶች እነኚህን
ተግዳሮቶች ለማለፍ በሚያደርጉት ጥረትም የሴቶች እኩልነትና የሴቶች መብቃት ችግሮች በሁሉም ብሔራዊ
የልማት እቅዶችና ስትራቴጂዎች፣ ዘርፍ ተኮር ፖሊሲዎች (ግብርና፣ ውሃ፣ ጤና፣ ትምህርት፣ መንገዶች ወዘተ) እና
መርሃ ግብሮች መሰናክል ይሆኑባቸዋል፡፡ ዛሬ የኢትዮጵያ ሴቶች በተለያዩ ዘርፎች በሁሉም ደረጃዎች በመሳተፍ
ላይ የሚገኙ ሲሆን፣ እነኚህም ቡድኖች የፆታን እኩልነትን ለመቀዳጀት ለሚያደርጉት ትግል መሳካት በሚደረገው
የማደራጀት ሥራ ጐልተው የሚታዩ ናቸው፡፡
ይህ ስትራቴጂያዊ ዕቅድ የተዘጋጀው ይህንኑ ህገመንግስቱ ለሴቶች ያጎናጸፋቸውን መብቶች ሳይሸራረፉ በተግባር ላይ
ለማዋል፣ የሴቶችን እኩልነትና ተጠቃሚነት በማረጋገጥ ሀገራችን የተያያዘቸውን ፈጣን እድገት ለማገዝ እንዲያስችል
ህገመንግስቱን፣ ዓለምአቀፍና ሀገር አቀፍ የልማት ስትራቴጂዎችንና ግቦችን መሠረት በማድረግ ነው፡፡
ስትራቴጂው አራት አንኳር ክፍሎች አሉት፡፡ አንደኛው ክፍል አሁን ባለው አደረጃጃት መሰረት የኢትዮጵያ ሴቶች
ፈደሬሽንን አደረጃጃት፣ ተግባራትና እየተከናነወኑ ያሉ ስራዎችን የሚዳስስ ታሪካዊ ዳራ ነው፡፡ ክፍል ሁለት
ፈደሬሽኑን የበለጠ ለማጠናከር የውስጣዊና ውጫዊ ሁኔታዎች ትንተና የተከናወነበት እና አስቻይና ገቺ ሁኔታዎች
የተለዩበት ነው፡፡ ክፍል አራት አስቻይ ሁኔታዎችን አሟጦ በመጠቀም፣ ገቺ ሁኔታዎችን በመቋቋም ፈደሬሽኑን
ለማጠናከር የተቀረጸ ራዕይ፣ ተልዕኮና ስትራቴጂያዊ ግቦች እንዲሁም ይህንኑ ወደተግባር ለማሸጋገር የሚያስችሉ
የማስፈጸሚያ ስልቶች የቀረቡበት ነው፡፡ በመጨረሻም በክፍል አምስት ማጠቃለያ ቀርቧል፡፡
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ክፍል አንድ
1. የኢትዮጵያ ሴቶች ፌዴሬሽን ዳራ

የተመሰረቱ የሕግ አንቀፆችን በመቀየር ለፆታ እኩልነትና

1.1 የኢትዮጵያ ሴቶች ፈዴሬሽን መነሻ ማዕቀፍ

በኢትዮጵያ ሕገመንግሥት ውስጥ ለሴቶች መብቶች ዋስትና

የኢትዮጵያ ሕገመንግሥት፣ የዲሞክራሲ ግንባታ፣ የልማትና
የዓቅም ግንባታ ፖሊሲዎችና ስትራቴጂዎች የፆታዎች እኩልነትንና
ተጠቃሚንነትን በተመለከተ ከተደነገጉት ዓለማቀፍ ህጎች ጋራ
የተጣጣሙ ናቸው። ከዓለምአቀፍ ድንጋጌዎች ውስጥ እጅግ
በጣም ጠቃሚው Convention on the Elimination of All

ለሴቶች እድገት ያላትን ፅኑ ፖለቲካዊ አቋም አሳይታለች።
ለመስጠት አንቀፅ 35 ተካቷል (አንቀፅ 35ትን ለማየት አባሪውን
ይመልከቱ።) በአጠቃላይ የሴቶች ፈደሬሽን ዋነኛ ጥንካሬውን
የሚያገኘው ከአገሪቱ ሕገመንግሥት ነው። የኢትዮጵያ ሴቶች
ፌዴሬሽን የተመሰረተውም መነሻ በዚሁ በህገመንግስቱ፣ የአገሪቱ
ፖሊስዎችና. ስትራቴጂዎች ህጋዊ ማዕቀፍ ነው።

forms of Discrimination Against Women (CEDAW)

1.2 ምሥረታ

ወይም “ሁሉንም በሴቶች ላይ የሚፈፀሙ አድልዎዎች

የኢትዮጵያ ሴቶች ፌዴሬሽን የተመሠረተው በ2001 ዓ.ም ነው፡

ለማስወገድ” የተደረገው ስምምነት ነው። ይህ በሴቶች ሰብዓዊ
መብቶች ላይ ምሉዕ ነው ለማለት የሚቻል ውል እ.ኤ.አ. በ1981
ዓ.ም የፀደቀ ሲሆን፣ በ165 አገሮች ተፈርሟል። ውሉ በሁሉም
የሲቪል፣ ፖለቲካዊ፣ ኢኮኖሚያዊ፣ ማህበራዊና ባህላዊ መብቶች
የሴቶችንና የወንዶችን በእኩልነት መከበር የሚያሳስብና ሴቶች
ከወንዶች እኩል በአደባባይ ህይወት (ፖለቲካና ትምህርት)
መሳተፍ ጠቀሜታ አፅንኦት የሚሰጥ ነው።
የ1987ቱ ያገራችን ሕገመንግስትም የሴቶችን መብቶች በእኩልነት
መከበር፣ በበታችነትና በልዩነት በመታየታቸው የደረሰባቸውን
የታሪክ ቅርስ ከግምት ውስጥ በማስገባት የድጋፍ እርምጃዎች
ተጠቃሚ እንዲሆኑ የማድረግን መብት ጭምር መከበር ተግባራዊ
መደረግ ይደነግጋል። ኢትዮጵያ በቤተሰብ ሕግ፣ በፍትሐብሄር
እና በወንጀለኛ መቅጫ ውስጥ የነበሩ በፆታ አድልዎ ላይ

፡ ፈደሬሽኑ በሁሉም ክልሎችና ሁለት ከተማ አስተዳደሮች
የሚንቀሳቀስ መንግሥታዊ ያልሆነ፣ ለትርፍ ያልቆመና ከማንም
ያልወገነ ብሔራዊ ድርጅት ነው። አገር አቀፍ ተቋሙ በበጎ
አድራጎት ድርጅትና ማህበራት አዋጅ ቁጥር 621/2001 መሠረት
ጥቅምት 1፣2005 ዓ.ም በቁጥር 1657 ተመዝግቧል።
ምንም እንኳን በርካታ ሴቶች በተለያዩት የሴቶች ማህበራት
የሚሳተፉ ቢሆኑም፣ እነዚህ ማህበራት ሴቶችንና
አደረጃጀታቸውን በሙሉ ያቀፉ ባለመሆናቸው ፌዴሬሽኑ
በተጠናከረና አቅምን ባጎለበተ መልኩ የፆታዎች እኩልነትን
በኢትዮጵያ በማራመድ ረገድ ቁልፍ ሚና እንዲጫወት ታስቦ
የተቋቋመ ነው፡፡ በአጠቃላይ ከሁሉም የህብረተሰብ ክፍሎች
የተውጣጡ ሴቶችን የሚያቅፍ የሴቶች ፌዴሬሽን ማቋቋም
አስፈላጊነት ታምኖበት የተመሰረተ ነው፡፡

በፆታዎች እኩልነት መርህ ላይ የተመሰረተው አዲሱ የቤተሰብ ሕግ በተግባር ላይ የዋለው ሐምሌ 1992 ዓ.ም ነው፡፡ የቤተሰብ ህጉ በሴቶችና ህፃናት ጉዳዮች ላይ በጣም
ጠቃሚ አንቀፆች የያዘ ነው፡፡ ህጉ የልጃገረዶች ጋብቻ መመስቻ እድሜን ከ15 ዓመት ወደ 18 ከፍ በማድረግ ከወንዶች እኩል በማድረግ ትዳር የሚመሰረተው በጋራ
በሚደረስ ስምምነት መሆኑን ደንግጓል፡፡ የኢትዮጵያ ወንጀለኛ መቅጫ በቤት ውስጥ የሚፈፀም የሃይል ጥቃትን በወንጀልነት የፈረጀ ሲሆን፣ ያለ እድሜ ጋብቻን፣ ጠለፋና
የሴቶች የተራክቦ አካላት መቁረጥን ጭምር በጐጂ ልማዳዊ ድርጊቶች ጐራ መድቧል፡፡ ወንጀለኛ መቅጫው የተከለሰው የሴቶችን ደህንነትና በሴቶች ላይ ጐጂ ልማዶችን
የሚፈፀሙ ወንጀሎችን ለመቅጣት በሚያስችል መልኩ ነው፡፡
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1.3 የፌዴሬሽኑ አደረጃጀትና ወሰን
የኢትዮጵያ ሴቶች ፌዴሬሽን የሚንቀሳቀሰው የሴቶችን እኩልነት የሚያበረታቱ
አስፈላጊ መዋቅሮች ባሉት የፖሊሲና ህጋዊ ምህዳር ውስጥ ነው፡፡ ከስምንት ሚሊዮን
በላይ አባላትና በሺዎች የሚቆጠሩ በጎ ፈቃደኞች በወረዳና በቀበሌ ደረጃዎች አሉት።
አደረጃጀቱም ጠቅላላ ጉባኤ ለጉባኤ ተጠሪ የሆነ ም/ቤት ሥራ አስፈጻሚና ኦዲት አካላት
አሉት፡፡ ከዚህ በተጨማሪም የፌዴሬሽኑን ራዕይና ተልዕኮ በማስፈፀምና በመፈፀም ድጋፍ
የሚያደርጉ ጽ/ቤቶች ሌሎች አመራሮችና ድጋፍ ሰጪ ሠራተኞች አሉት፡፡
በጽ/ቤቱ ሥር የፌዴሬሽኑን የፋይናንስ አቅም በማጠነከር ከፍተኛ ድርሻ ያላቸው የተለያዩ
የልማት ድርጅቶች አሉ፡፡

ጠቅላላ ጉባዔ
ም/ቤት

ኦዲት

ሥራ አስፈጻሚ

ዳይሬክተር
ኃላፊዎችና
ሠራተኞች

ፌዴሬሽኑ ከሁሉም ክልሎችና ከተለያዩ ዘርፎች የሴቶች ማህበራትን ያካተተ
ነው። ይህ አደረጃጃት ሴቶች የሚያጋጥሟቸው ተግዳሮች ዘርፈ ብዙ
እንደመሆናቸው መጠን የተለያዩ የሴቶች ቡድኖችንና ማህበሮችን እምቅ
አቅምና ውስን ሀብት አጣምሮ በመጠቀም የሴቶችን ትግል ከዳር ለማድረስ
የተለየ ፋይዳ ስለሚኖር ነው። የነኚህ ቡድኖች የተቀናጀ አቅም ለሴቶች ድጋፍ
ጠቃሚና አስፈላጊ የሆነ የጋራ ድምፅ ስለሚፈጥርም ነው፡፡

10
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ከላይ በቀረበው አደረጃጃት መሠረት የጉባኤው ስብጥር በሚከተለው ሠንጠረዥ ቀርቧል፡፡
ሰንጠረዥ አንድ የጠቅላላ ጉባዔው ስብጥር

ምድብ

ቁጥር

ከሁሉም ክልሎችና ከሁለት አስተዳድሮች የተመረጡ ተወካዮች (55 ሰው ከየአንዳንዱ)

605

ከብሔራዊ ሴቶች ማህበር የተመረጡ ተወካዮች

20

ከከፍተኛ ትምህርት ተቋማት የተመረጡ ተወካዮች

9

ከሁሉም ክልሎችና አስተዳደሮች የተውጣጡ አንድ አንድ የኦዲት ኮሚሽኖች አስተባባሪዎች

9

በህጋዊነት በመንቀሳቀስ ላይ ያሉ ፖለቲካ ፓርቲዎች ተወካዮች

15

የጠቅላላ ጉባዔው ተሳታፊዎች ብዛት

660

ከላይ በቀረበው ሠንጠረዥ የተገለጸው ስብጥር መሠረት በክልሎችና ቡድኖች የሚሸፈኑ አባላት ዝርዝር
በሚከተለው ሠንጠረዥ ቀርቧል፡፡
ሰንጠረዥ ሁለት ክልሎች፣ ቡድኖችና የአባላት እንቅስቃሴ

ክልል

ፌዴሬሽኑን የመሰረቱ
ማህበራት

አጠቃላይ አባሎች

አማራ

6

1,900,075

ኦሮሚያ

7

3,055,891

አዲስ አበባ

3

244„840

ደቡብ

5

1,748,624

ትግራይ

6

731,580

ሶማሌ

5

52,737

ድሬዳዋ

2

28,820

ቤኒሻንጉል

3

28,500

ሐረር

4

35,000

አፋር

4

62,355

ጋምቤላ

7

30,000

አጠቃላይ

52

8,021,051

ምንጭ፡- የኢትዮጵያ ሴቶች ፌዴሬሽን
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ይህ የአደረጃጀት ስርዓት ሁሉም የተለያዩ የሴቶች
ማህበራት አባሎች በፌዴሬሽኑ በመታቀፍ የፆታ
አድልዎንና ድህነትን ለማስወገድ በሚደረገው ትግል
እንዲሳተፉ ማድረግ በሚያስችል መልኩ የተቀረፀ ነው።
ይህም በመቶ ሺዎች ለሚቆጠሩ ኢትዮጵያውያን ሴቶች

ባገሪቱ ህገ መንግሥት በግልፅ የተደነገገውን የእኩልነት
መብት ለማረጋገጥ በፅናትና በቁርጠኝነት ፌዴሬሽኑ
በቀረፀው የጋራ አጀንዳ አማካይነት የመታገል መልካም
አጋጣሚን ፈጥሯል። የፈደሬሽኑ አባል ድርጅቶች
በክልልና በአስተዳዳር ከተሞች ያላቸውን ስርጭት
በሚከተለው ሠንጠረዥ መሠረት መረዳት ይቻላል፡፡

ሰንጠረዥ ሦስት የፌዴሬሽኑ አባል ድርጅቶች (በክልልና በአስተዳደር ከተሞች)

የድርጅቱ/

ተ.ቁ

ቡድኑ ስም

ኦሮሚያ

1

የሴቶች ሊግ

1‚104‚331

2

ሴቶች ማህበር

1‚930‚612

3

የነጋዴ ሴቶች ማህበር

4
5

አማራ

ደቡብ

ትግራይ

305‚945

711‚891

አ.አ

አፋር

ሶማሌ

ሀረሪ

ጋምቤላ

ድሬደዋ ቤኒሻንጉል ጠቅላላ ድምር

946

1‚700‚661 1‚035‚679 713‚567 240‚000 6‚0000

51312 35‚000 29770 28‚802 26‚000 5‚863‚123

9335

3661

225

300

ሴት አካል ጉዳተኞች ማህበር

----

362

759

599

ሴት መምህራን ማህበር

----

6

ሴት ደራሲያን ማህበር

---

162

7

ሴት ጋዜጠኞች ማህበር

8

የህግ ባለሙያ ሴ/ማህበ

---

---

9

ብ/የሴ/ኤች አይ.ቪ. ጥምረት

3200

946

70

10

የቀድሞ እንጨት ተሸካሚ ማ/ር

----

---

--

11

የህብረት ስራ ማ/ር

4640

---

12

እድር

2178

2‚178

13

ዩኔኖች

1‚595

1‚595

14

የተመራጭ ሴቶች ፎረም

15

ነያት

16

ሌሎች የሴቶች ማህበር
አጠቃላይ ድምር

12

30

2‚123‚113

176

60

13‚787

53

1‚720

60

60
840

---

1‚002

24

24
23

--

4000

2300

310

--

--

23
100
--

--

5‚780
--

--

4‚640

7‚902

7‚902
30

30
25

3‚055‚891

2,019,639 1‚748‚624 714‚580 244‚840 62‚355
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4‚000

70

2‚500

2‚595

52820 35‚000 30000 28‚802 28‚500 8‚021,051

1.4 አንኳር ተግባራት
የኢትዮጵያ ሴቶች ፌዴሬሽን ዓላማ የሴቶችን ዘርፈ ብዙ
ችግሮች መፍታትና በአገሪቱ የልማት ሂደት ንቁ ተሳታፊና
ተጠቃሚ የሚሆኑበትን መልካም ዕድል መፍጠር
ነው። በመሆኑም የኢትዮጵያ መንግሥት ውጥኖቹን
ለመተግበር ያዘጋጀውን “የሴቶች ልማትና ለውጥ
ፓኬጅ” በዋነኛ መሣሪያነትን ይገለገልበታል። ፌዴሬሽኑ
በሴቶች ልማትና ለውጥ ፓኬጅ ላይ በመመስረትም
የራሱን የተግባር ዕቅድ አዘጋጅቷል።
ፌዴሬሽኑ የሴቶች ማህበራዊ፣ ኢኮኖሚያዊና ፖለቲካዊ
መብቶችንና ሚናን ለማረጋገጥ ይሠራል። መምረጥና
መመረጥ የሁሉም ዜጎች መሠረታዊ መብት መሆኑ
በኢፌዲሪ ሕገመንግሥት ተደንግጓል።ሴቶች የአገሪቱ
ህዝብ ግማሽ እንደመሆናቸው በምርጫ ሂደቶች
በድፍረት ቢሳተፉ ይህን የማይገሰስ መብት በሚገባ
ሊጠቀሙበት ይችላሉ። በዚህም ሴቶች መብታቸው
መከበሩንና ፍላጎቶቻቸውም መስተናገን ማስረገጥ
ይችላሉ።
የኢትዮጵያ ሴቶች ፌዴሬሽን ባለፉት ዓመታት በሺዎች
የሚቆጠሩ ሴቶችን በክትባት እና ጤናማ እናትነት
ዘመቻ፣ በቤተሰብ ምጣኔ መርሃ ግብሮች በማሳተፍ፣
በሰላም እንዲገላገሉ በማድረግ፣ ለኤች አይቪ ኤድስ
የተጋለጡ ሰዎችን ስለመንከባከብና የሴቶችን የተዋልዶ
አካላት ብልቶች መቁረጥ የመሳሰሉ ጎጂ ልማዳዊ
ድርጊቶች እና የጤና፣ ግብርና ኤክስቴንሽን ፓኬጆች፣
የትምህርትና የሌሎች ፓኬጆችና ፕሮግራሞች
በተመለከተ ግንዛቤ በመፍጠር ረገድ፤ እንዲሁም ሌሎች
ትምህርታዊ ዘመቻዎችን በማካሄድ ንቁና ውጤታማ

ፌዴሬሽን የሚከተሉትን ለማሳካት ይጥራል።
•

የሴቶች እኩልነትን ለማረጋገጥ በሕገ መንግስቱ
አንቀፅ 35 የተቀመጡ መብቶችን አሟጦ
በመጠቀም ፣ ሴቶች በልማት ፣ በሰላም ፣
በመልካም አስተዳደር እና የዴሞክራሲ ስርዓት
ግንባታ ሂደት ውስጥ በታታሪነት በመሳተፍ
የሴቶች ማህበር ኢኮኖሚያዊ ችግሮች
ለዘለቄታው የሚፈታበትን መሰረት መጣል ፣
እንዲሁም ሴቶች በተለያዩ መስኮች ላይ የውሳኔ
ሰጭነት ብቃታቸው ማጎልበት የሚያስችል
መደላደል መፍጠር እና በውጤቱም
ተጠቃሚነታቸው ማረጋገጥ፤

•

በአዋጁ አንቀፅ 57(7) እንደተመለከተው
ፌዴሬሽኑ በዴሞክራሲያዊ ስርዓት ግንባታና
በምርጫ ሂደት በተለይም vትምህርታዊ
ሰሚናሮችን በወቅታዊ ጉዳዮች ላይ በማዘጋጀት
፣ የተወዳዳሪዎችን ፕሮግራም በመረዳት፣
የምርጫ ሂደቶችን በመታዘብ እና ከምርጫ
አስፈፃሚ አካላት ጋር በመተባበር ረገድ
በንቃት መሳተፍ ፤

•

በአዋጁ አንቀፅ 14(2) (በ - ነ) እንደተመለከተው
የብሄሮች ፣ ብሄረሰቦች እና ህዝቦች የፆታ እና
የሃይማኖት እኩልነት መረጋገጥን ማበረታታት
፤ የሕፃናት እና የአካል ጉዳተኞች መብቶች
መከበርን ማበረታታት ፤ የግጭት አፈታትን
ወይም ዕርቅን ማስፋፋት፤ የሰብአዊ እና
ዴሞክራሲያዊ መብቶች ተግባራዊነትን
ማበረታታት፣ የሴቶችን የህግ ከለላ ማጠናር
እና የፍትህ እና ሕግ ማስፈፀም አገልግሎትን
ቀልጣፋነት ማጠናከር ፤

ተግባርን አከናውኗል።
በመሠረቱ ህገመንግስቱ የሴቶችን ማታገያ ስልትና
ተግባራትን በግልጽ አስቀምጧል፡፡ የፈዴሬሽኑ አንኳር
ተግባራትም ከዚሁ በህገመንግስቱ ውስጥ ከተደነገጉት
ሴቶችን ከሚመለከቱ አንቀጾች የሚመነጭ ነው፡፡
የመተዳደሪያ ደንቡም እንደሚያሳየው የኢትዮጵያ ሴቶች

•

ሴቶች በአገራዊ ፣ በአህጉራዊ እና በዓለም
አቀፋዊ አቻዎቻቸው ጎራ በአጋርነት እና
በትብብር የሚሰሩበትን ከውጤቱም ተጠቃሚ
የሚሆኑበት እንቅስቃሴ ማካሄድ ፤
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•

በሴቶች ላይ የሚፈፀሙ የመልካም አስተዳደር
በደሎች እና ጐጂ ልማዳዊ ባህሎችን መንስኤ
፣ ዓይነትና መጠን በመለየት ከሚመለከታቸው
አካላት ጋር በመተባበር እንዲወገዱ መታገል ፤
እንዲሁም

•

ለሴቶች እኩልነት የሚፈታተኑ በሴቶች ይሁኑ
በወንዶች የሚታዩ የአመለካከትና የአሰራር
ችግሮች በመለየት እንዲስተካከሉ በትጋትና
በቁርጠኝነት መታገል ናቸው፡፡
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2. የነባራዊ ሁኔታዎች ትንተና
2.1 ውስጣዊ ሁኔታዎች ትንተና
2.1.1 ጥንካሬዎችና ድክመቶች
ጥንካሬዎች
የፌዴሬሽኑ ብዝሃነት፡፡ የፌዴሬሽኑ አባላት ከሁሉም ክልሎችና መስተዳድሮች የተውጣጡ ናቸው፡፡ ሁሉንም
ብሔሮችና ብሔረሰቦች፣ እንዲሁም ሃይማኖቶችን የሚያቅፍ ድርጅት እንደመሆኑም የኢትዮጵያን ሴቶች በሙሉ
ይወክላል፡፡ ፌዴሬሽኑ ከሁሉም ዘርፎች የተውጣጡ ቡድኖችና ድርጅቶች አባላትንም ያካትታል፡፡ ይህም ሴቶች
ለእኩልነትና ፍትህ በሚያደርጉት ትግል የሚያጋጥሟቸውን የተለያዩ ተግዳሮቶች በጋራ ለመቋቋም የሚያስችላቸውን
ጥንካሬ የሚፈጥር ነው፡፡ በተጨማሪም የፌዴሬሽኑ አባሎች በሁሉም የዕድሜ ክልሎች የሚገኙ የተለያየ የትምህርት
፣ ኢኮኖሚና ማህበራዊ መሰረት ያላቸው ናቸው፡፡ ከፌዴሬሽኑ ልዩ ገፅታዎች አንዱ ነገ የአገሪቱ መሪዎች የሚሆኑ
የዩኒቨርሲቲ ሴት ተማሪዎችን ፍላጎቶች ለመመለስ የሚያስችል መርሃ ግብር መጀመሩ ነው፡፡
የፌዴሬሽኑ ሴቶች ለሚያጋጥሟቸው ነባር ፣ አዳዲስና በማቆጥቆጥ ላይ ያሉ ተግዳሮች ምላሽ የመስጠት አቅም፡
፡ ፌዴሬሽኑ ባለፉት ዓመታት ሴቶችን ያጋጠሟቸውን አዳዲስ ተግዳሮቶች ለመቋቋም በንቃት ሲሰራ ቆይቷል ፡
፡ ለምሳሌ፣ ፌዴሬሽኑ ህገወጥ የሰዎች ዝውውር ሰለባዎች የሆኑ ሴቶችን በመደገፍና በማቋቋም ረገድ በግንባር
ቀደምትነት ሲንቀሳቀስ ቆይቷል፡፡ ሴቶች ከእንዲህ ዓይነቱ አደገኛ ጉዞ እንዲቆጠቡ ግንዛቤያቸውን ለማሳደግና
ለሴቶች በአገራቸው ውስጥ አማራጮችን ለመፍጠር ሰርቷል፡፡
ፌዴሬሽኑ ሴቶችን ለመደገፍ ከሌሎች አካላት ጋር የሚያደርገው ትብብር፡፡ በስትራቴጂያዊ እቅዱ እንደሚታየው
ፌዴሬሽኑ ከፌዴራል እስከ ወረዳ ደረጃ ካሉት የሴቶችና ህጻናት ጉዳይ ሚኒስቴር አካላት ጋር ቅርብ የሥራ ግንኙነት
አለው፡፡ ይህ ትብብር የፌዴሬሽኑን አባላት የሴቶችንና የህጻናትን ኑሮ ለማሻሻል በሚቀረጹ እንቅስቃሴዎች ውስጥ
በሙሉ የተሳታፊነትና አመራር ሰጪነት ሚና እንዲኖራቸው ያደርጋል፡፡
ድክመቶች
ተቋማዊ አቅም ማነስ፡፡ ባንጻራዊ መልኩ አዲስ ድርጅት እንደመሆኑ ፌዴሬሽኑ እንደሌሎች ተመሳሳይ ድርጅቶች ሁሉ
በሰው ሃይል ረገድ ተግዳሮቶች አሉበት፡፡ በተለያዩ ደረጃዎች ያሉ ክፍት የስራ ቦታዎችን ለማሟላት በሚያደርገው
ጥረት ብቃትና ክህሎት ያላቸውን ሠራተኞች ለመቅጠር የሚያደረገው ጥረት በፌዴሬሽኑ የክፍያ ማነስ የተነሳ
አዳጋች ሆኗል፡፡ የፌዴሬሽኑ ተቋማዊ አቅም ማነስ ተጨማሪ አባል ግለሰቦችና ድርጅቶችን የማፍራት ወይም
የመመልመል አቅሙን ገድቦታል፡፡
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የፋይናንስ አቅም ውሱንነት፡፡ በአሁኑ ወቅት ፌዴሬሽኑ
የሚንቀሳቀሰው የተለያዩ የንግድ እንቅስቃሴዎችን
በማድረግ ከሚያገኘው ገቢ ነው፡፡ ምንም እንኳን
አጥጋቢ ባይሆንም በአንዳንድ ክልሎች የሚገኙ አባሎች
በክልልም ሆነ በአስተዳደር ደረጃ የአባልነት መዋጮ
የሚያደርጉ ቢሆንም ከፈደሬሽኑ የተንጠራሩ ግቦችና
ሥራዎች አኳያ ሲታይ የገቢ እጥረት ይስተዋልበታል፡
፡ ገንዘብ በማሰባሰብ ረገድም የሚታይ ችግር አለ፡፡
ከተለያዩ ምንጮች ገንዘብ ለማሰባሰብ የሚያስችለው
የሰውም ሆነ የፋናንስ ሀብት የለውም፡፡ ተቋማዊ
ብቃቱም አናሳነው፡፡
የቴክኒክ ብቃት ውስንንት፡-ምንም እንኳን ፌዴሬሽኑ
የተለያዩ እንደጠቅላላ ጉባኤ ለማካሄድ፣ ፕሮጀክቶችን
ለመቅረጽና ገንዘብ በማሰባሰብ ረገድ ውጤታማ ቢሆንም፣
ለድርጅቱ ወሳኝ ለሆኑ ጉዳዮች ገንዘብ የማሰባሰብ
ንቅናቄ በመፍጠርና በሌሎች እንቅስቃሴዎችም ገንዘብ
የማግኘት ዓቅም ውስንንት አለበት፡፡ ለምሳሌ፣ ፌዴሬሽኑ
ሊደግፉት ፍላጎት ላላቸው አካላት ሊያቀርብ የሚገባውን
ምክረ ሃሳብ የማዘጋጀት፣ እርዳታ ሰጪዎችንና ባለድርሻ
አካላትን የመለየት ቴክኒካዊ ብቃት ይጎድለዋል፡፡
2.1.2 መልካም አጋጣሚዎችና ስጋቶች
መልካም አጋጣሚዎች
ከመንግስት አካላት ጋር በትብብር የመስራት መልካም
ጅማሮ፤ ፈደሬሽኑ ለሴቶችና ለወጣቶች ጠንካራና
ቁርጠኛ ድጋፍን በሚቸረው የእድገትና ትራንስፎርሜ
ሽን እቅድ ውስጥ ያሉትን በርካታ መልካም አጋጣሚዎች
የመጠቀም እድል አለው፡፡ ፌዴሬሽኑን በፕሮግራሞቻቸው
ለማካተት ፍላጎታቸውንና ፍቃዳቸውን ባሳዩ የተለያዩ
የመንግስት መስሪያ ቤቶች ተበረታትቷል፡፡ ይህ
የፌዴሬሽኑን አባላትና አዳዲስ አባላትንም በማብቃት
ረገድ ጠቃሚ ሚና ይኖረዋል፡፡
ድጋፍ ከእርዳታ፣ ለጋሾችና ሌሎች ባለድርሻ አካላት፡
፡ ፌዴሬሽኑ ከዚህ ቀደም የተለያዩ ለጋሾችን በመቅረብ
ፕሮግራሞቹን እንዲደግፉለት በጠየቀ ጊዜ በጎ ምላሽ
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አግኝቷል፡፡ ለወደፊቱም ተቋማዊ አቅሙን አሳድጎ
በሚያደርገው ጥረት ተጨማሪ ለጋሾች እንቅስቃሴውን
ለመደገፍ ፍላጎት እንደሚኖራቸው የማድረግ ቹ ሁኔታ
አለው፡፡ ፌዴሬሽኑ በንቃት ከለጋሾች ጋር ግንኙነቱን
በማጠናከር ለጋሾች ድጋፍ በሚሰጡባቸው ሁሉም
ዘርፎች በመሳተፍና ራሱን በህጋዊ የልማት ሃይልነት
በማሳወቅ ሊያንቀሳቅሰው የሚያስችል መልካም አጋጣሚ
አለው፡፡
ስጋቶች
ሴቶችን የሚጨቁኑ ልማዳዊ ተጽእኖዎች፡፡ ምንም
እንኳን ህገ መንግስቱ ለሴቶች መብቶች ዋስትና የሚሰጥና
መንግስትም የሴቶችን እኩልነት ለማስፈን ያለው
ቁርጠኝነት ባያጠራጥርም፣ ሴቶችን የሚያጋጥሟቸው
ተግዳሮቶች በነኚህ ብቻ ሊፈቱ አይችሉም፡፡ የሴቶችን
ጭቆና ህጋዊነት የሚያጎናጽፉ ልማዳዊ ተጽዕኖዎች
ፌዴሬሽኑ በማከናወን ላይ ላለው ሥራ ከፍተኛ ስጋቶች
ናቸው፡፡ እነኚህ ባህላዊ ተጽዕኖዎች የተለያዩ ናቸው፡፡
ተግዳሮቶቹ የሴቶችን የመሬት ባለቤትነት የሚጋፉም ሆኑ
ወይም ሴቶችን ለሃይል ጥቃት የሚያጋልጡ የሴቶችን
እኩልነት መቀዳጀትና ከልማትና ዴሞክራሲ የመጠቀም
ዕድል የሚፈታተኑ ስጋቶች ናቸው፡፡ ስለ ልማዳዊ
ተጽዕኖዎች ስንነጋገር የሴቶችን ልቆ የመገኘት ችሎታና
እንደዜጋ በእኩልነት የመሳተፍ መብትን ሊሸረሽሩ
የሚችሉ አዳዲስ ዝንባሌዎችን ልብ ልንል ይገባል፡
፡ እነኚህም በአደገኛ ጸባዮች በሚጠመዱ ልጃገረዶች
አሉታዊና አፍራሽ ባህሪዮች ውስጥ ይታያሉ፡፡
የሴቶችን የመሪነት እምቅ አቅም ያለመቀበል፡፡
ፌዴሬሽኑ የሴቶችን የመሪነት እምቅ አቅም በማዳበር
ላይ ያተኩራል፡፡ እንዲህ ዓይነቱ ዓላማ መሪ መሆን
በሴቶችም ሆነ በወንዶች በኩል በከፍተኛ መልኩ
ለተግዳሮት በተጋለጠበት ሁኔታና በአዳጋችና ተፈታታኝ
ሁኔታ ውስጥ የሚካሄድ ነው፡፡ በቤትም ሆነ በትምህርት
ቤት ወንዶች እንዲመሩ ሲበረታቱ፣ ሴቶች ተከታይ
መሆን ይጠበቅባቸዋል፡፡ ይህን አዝማሚያ ለመቀየር
ማህበረሰቡ በመላ ተባብሮ መስራት ያለበት ሲሆን፣

የሴቶችን በሃላፊነት ወይም በመሪነት ሥልጣን ላይ
መቀመጥ ጠቀሜታ ማሳየት ያስፈልጋል፡፡

•

በህዝብ ብዛትና ልማት ዓለማቀፍ ኮንፈረንስ
የድርጊት መርሃ ግብር፣ በቤጂንጉ የድርጊት
መድረክና ከዚህ ጋራ በተያያዙ ስብሰባዎችና
ሰነዶች መሰረት የወሲብና የተዋልዶ ጤናና
የተዋልዶ መብቶች ተደራሽነትን ለሁሉም
ማረጋገጥ፡፡

•

በብሔራዊ ህጐች መሰረት የሴቶችን የኢኮኖሚያዊ
ሃብት እኩልነት መብቶች የሚያቀዳጁ፣ እንዲሁም
የባለቤትነትና የቁጥጥር ተደራሽነትን በመሬትና
ሌሎችም አይነት ንብረቶች፣ የፋይናንስ
አገልግሎቶች፣ የውርስና የተፈጥሮ ሃብቶች ላይ
የሚያጐናፅፉ ለውጦችን ማካሄድ፡፡

•

የሴቶችን መብቃት ለማሳደግ የሚያግዝ ጠቃሚ
ቴክኖሎጂ፣ በተለይም የኢንፎርሜሽንና የመገናኛ
ቴክኖሎጂን ማሳደግ፡፡

•

የፆታ እኩልነትንና የሁሉም ሴቶችና ልጃገረዶችን
መብቃትን የሚያራምዱ የተሟሉ ፖሊሲዎችንና
በተግባር ላይ ሊውሉ የሚችሉ አዳዲስ ህጐችን
ማውጣትና ያሉትንም ማጠናከር፡፡

2.2 ውጫዊ ሁኔታዎች
2.2.1 ዓለምአቀፍ ህጋዊ መሠረቶች
ከዘለቄታዊ ልማት ግቦች ውስጥ የግብ 5 ዓላማዎች
የሴቶች ለእኩልነትና ለጋራ ተጠቃሚነት ማታገያ
መሰረታዊ ጉዳዮችን እንደሚከተለው አካቷል፡፡
•

ማንኛውንም አይነት በሁሉም ሴቶችና
ልጃገረዶች ላይ በየትኛውም ስፍራ
የሚፈፀም አድልዎ ማስቆም፡፡

•

በሁሉም ሴቶችና ልጃገረዶች ላይ
በአደባባይም ሆነ በግል መኖሪያ
ስፍራዎች የሚፈፀሙ ማናቸውም አይነት
የሃይል እርምጃዎች፣ የሰዎች ዝውውርና
ወሲባዊ ጥቃቶች እንዲሁም ሌሎች
አይነቶች ብዝበዛዎችን ማስወገድ፡፡

•

•

እንደ በህፃንነት፣ ያለ እድሜና በግዴታ
የሚፈፀም ጋብቻ እና የእንስት የተዋልዶ
አካላትን መቁረጥ የመሳሰሉትን ጐጂ እነዚህ የዘለቄታ የልማት ግቦች ዓላማዎች ለፈደሬሽኑ
ድርጊቶችን በሙሉ ማስወገድ፡፡
የውጭና ተባባሪ ግኑኝነት ሥራዎች ምቹ ሁኔታን
ክፍያ የማይፈፀምበትን የቤት ውስጥና ሚያጎናጽፉ ናቸው፡፡
የእንክብካቤ ሥራ ዋጋና እውቅና
በመስጠት በማህበራዊ አገልግሎቶች፣
መሰረተ ልማትና ማህበራዊ የጥበቃ
ፖሊሲዎች እንዲሁም በቤት ውስጥና
በቤተሰብ ደረጃ እንዳግባብነቱም በአገር
አቀፍ ደረጃ በመጋራት ዋጋና እውቅናን
መስጠት፡፡

•

የሴቶችን ምሉዕና ውጤታማ ተሳትፎ
በማረጋገጥ በሁሉም ደረጃዎች ላሉ
ፖለቲካዊ፣ ኢኮኖሚያዊና ማህበራዊ
የውሳኔ ሰጪነት አመራር ሃላፊነቶች
እኩል እድል እንዲያገኙ ማድረግ፡፡

2.2.2 ሕገመንግስታዊ መሠረቶች
የፌዴሬሽኑ ዋነኛ ምሰሶ በአንቀፅ 35 የሴቶችን የእኩልነት
መብት ያረጋግጠው የኢፌዲሪ ሕገመንግስት ነው።
ይህም ፌዴሬሽኑ የፆታዎች እኩልነትን ለማስፈን ሊፈጥር
የሚገባውን ራዕይ የመፍጠር ፅናትን ይሰጠዋል። ከዚህም
በተጓዳኝ የቤተሰብ ሕግና የወንጀለኛ መቅጫ ህግን
የመሳሰሉት ህገመንግሥታዊ ዋስትናዎችን የሚያጠናክሩ
ህጎች ለሴቶች ጭቆና አስተዋፅኦ የሚያደርጉትን ባህላዊ
ልማዶች በመዋጋት ረገድ ተጨማሪ ዋስትናዎች
ሆነዋል። የፌዴሬሽኑ የመጨረሻ ግብ ሴቶች በአንቀፅ 35
የኢትዮጵያ ሴቶች ፌዴሬሽን | 2009-2013 ዓ.ም ስትራቴጂያዊ ዕቅድ

17

የተረጋገጡትን የእኩልነት መብቶች የመጠቀም መብትን
ማረጋገጥ ነው። በመሆኑም ሕገመንግስቱና ተያያዥ ህጎች
ሴቶች ድህነትን ሊያስወግዱ፤ ሊደራጁ፣ ሊንቀሳቀሱና
በራሳቸው ሕይወት ውስጥ ብቻ ሳይሆን በቤተሰቦቻቸውና
ባገሪቱም ባጠቃላይ ለውጥ ለማምጣት የሚያስችላቸውን
አምድ አቁመውላቸዋል። ሴቶችን በተመለከተ በኢፌዲሪ
ሕገ መንግሥት የተደነገገው አንቀፅ 35 ዋንኛው አምድ
በመሆኑ ዝርዝሩን ማየቱ ጠቀሜታ አለው፡፡
1.

ሴቶች ይህ ሕገ መንግሥት በአረጋገጣቸው
መብቶችና ጥበቃዎች በመጠቀም ረገድ ከወንዶች
ጋር እኩል መብት አላቸው፡፡

2. ሴቶች በዚህ ህገ መንግሥት በተደነገገው መሰረት
በጋብቻ ከወንዶች ጋር እኩል መብት አላቸው፡፡

ከሙሉ የደመወዝ ክፍያ ጋር የሚሰጥ የእርግዝና
ፈቃድን ሊጨምር ይችላል፡፡
7. ሴቶች በብሔራዊ የልማት ፖሊሲዎች እቅድና
በፕሮጀክቶች ዝግጅትና አፈፃፀም፣ በተለይ
የሴቶችን ጥቅም በሚነኩ ፕሮጀክቶች ሃሳባቸውን
በተሟላ ሁኔታ እንዲሰጡ የመጠየቅ መብት
አላቸው፡፡
8. ሴቶች ንብረት የማፍራት፣ የማስተዳደር፣
የመቆጣጠር፣ የመጠቀምና የማስተላለፍ መብት
አላቸው፡፡ በተለይ መሬትን በመጠቀም፣
በማስተላለፍ፣ በማስተዳደርና በመቆጣጠር ረገድ
ከወንዶች ጋር እኩል መብት አላቸው፡፡ እንዲሁም
ውርስን በሚመለከት በእኩልነት የመታየት መብት
አላቸው፡፡

3. ሴቶች በበታችነትና በልዩነት በመታየታቸው
የደረሰባቸውን የታሪክ ቅርስ ከግምት ውስጥ
9. ሴቶች የቅጥር፣ የሥራ እድገት፣ የእኩል ክፍያና
በማስገባት ይህ ቅርስ እንዲታረምላቸው በተጨማሪ
ጡረታን የማስተላለፍ እኩል መብት አላቸው፡፡
የድጋፍ እርምጃዎች ተጠቃሚ የመሆን መብት
10. ሴቶች
በእርግዝና
በወሊድ
ምክንያት
አላቸው፡፡ በዚህ በኩል የሚወሰዱት እርምጃዎች
የሚደርስባቸውን
ጉዳት
ለመከላከልና
ዓላማ በፖለቲካዊ፣ በማህበራዊና በኢኮኖሚያዊ
ጤንነታቸውን ለማስጠበቅ የሚያስችል የቤተሰብ
መስኮች እንዲሁም በመንግሥት እና በግል
ምጣኔ ትምህርት፣ መረጃ እና አቅም የማግኘት
ተቋሞች ውስጥ ሴቶች ከወንዶች ጋር በእኩልነት
መብት አላቸው፡፡
ተወዳዳሪና ተሳታፊ እንዲሆኑ ለማድረግ እንዲቻል
ልዩ ትኩረት ለመስጠት ነው፡፡
ከፌዴሬሽኑ አጀንዳዎች ቀዳሚው ሴቶችን በሕገ
4. ሴቶች ከጐጂ ተፅእኖ የመላቀቅ መብታቸውን መንግሥቱ በተቀመጡላቸው መብቶች መሰረት የማብቃት
መንግሥት ማስከበር አለበት፡፡ ሴቶችን ዓላማን ማሳካት ነው፡፡ ሕገ መንግሥቱ ለኢትዮጵያ
የሚጨቁኑ ወይም በአካላቸው ወይም ሴቶች እኩልነት መብቶች ዋስትናን የሚሰጥ በመሆኑና
በአዕምሯቸው ላይ ጉዳት የሚያስከትሉ ሕጐች፣ መብቱንም መጠቀም የያንዳንዷ ኢትዮጵያዊት ፈንታ
በመሆኑ ለፌዴሬሽኑ በመላው አገሪቱ ተፈፃሚነት ያለውን
ወጐችና ልማዶች የተከለከሉ ናቸው፡፡
ህጋዊ ሃላፊነት ያቀዳጀዋል፡፡
5. (ሀ) ሴቶች የወሊድ ፈቃድ ከሙሉ የደመወዝ
ክፍያ ጋር የማግኘት መብት አላቸው፡፡ የወሊድ 2.2.4 የፖሊሲና ስትራቴጂ መሠረቶች
ፈቃድ ርዝመት ሴቷ የምትሰራውን ሥራ ሁኔታ፣
ለሴቶች እኩልነት ከተሰጡት ሕገመንግሥታዊ ዋስትናዎች
የሴቷን ጤንነት፣ የሕፃኑንና የቤተሰቡን ደህንነት
በተጨማሪ የሴቶችን በፖለቲካ፣ በኢኮኖሚና በማህበራዊ
ከግምት ውስጥ በማስገባት በሕግ ይወሰናል፡፡
መስኮች እኩል ተጠቃሚነትና ተሳትፎ ለማረጋገጥ የልማት
6. (ለ) የወሊድ ፈቃድ በሕግ በሚወሰነው መሰረት ፖሊሲዎች ወጥተዋል። የሴቶችን የእኩልነት ጥያቄዎች
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ለመመለስ በመጀመሪያ የወጣው ምሉዕ ፖሊሲ በ1985
የወጣው የሴቶች ፖሊሲ ነው። ከዚያ በመቀጠል
በጤና፣ እርሻ፣ ማህበራዊ አገልግሎትና ትምህርት እና
የመሳሰሉ ዘርፎች የወጡት ፖሊሲዎች በሙሉ ሴቶች
በሁሉም መስኮች መሳተፍ እንዲችሉ መስናክሎችን
የሚያስወግዱና ተጠቃሚዎች እንዲሆኑ ዕድሎችን
የሚከፍቱ እና የሚያለፉ በተለይ የተቀረፁ ፕሮግራሞችን
አካተዋል።
ፌዴሬሽኑ በሴቶች ፖለቲካዊ፣ ኢኮኖሚያዊና ማህበራዊ
ህይወት ውስጥ የሚፈፀሙ አድልኦዎችን ለማስወገድ
የሚቀረፁ ፖሊሲዎችን በማስፋፋት ረገድ ተሳትፎ
ያደርጋል፡፡ ሥራው የሴቶችን የመሬት ባለቤትነት
መብት ከማረጋገጥ እስከ ኢኮኖሚያዊና የትምህርት
ዕድሎች ተደራሽነትን መፍጠር የዘለቀ ነው፡፡ እነኚህን
ጥረቶች ለመደገፍ የተቀረፁ መሳሪያዎችንና የአሠራር
ዘዴዎችን በሙሉ ይጠቀማል፡፡ እንዲሁም የፖሊሲና
የፕሮግራም ሃሳቦች ለማቅረብና በአዳዲስ ፖሊሲዎች
ውስጥ ለመሳተፍ ተግቶ ይሰራል፡፡ ይህም ለፌዴሬሽኑ
ፖሊሲዎች በሂደት ላይ ሳሉ ተፅዕኖን የመፍጠር አቅም
ይሰጠዋል፡፡ አብዛኛዎቹ የፌዴሬሽኑ አባሎች በአገሪቱ
በመተግበር ላይ ባሉ የልማት ፓኬጆች ሁሉ ንቁ
ተሳታፊዎች በመሆናቸው ልዩ አቅም ይፈጥርላቸዋል፡፡
የሴቶችና ህፃናት ጉዳይ ሚኒስቴር የኢትዮጵያ ሴቶች
ፖሊሲን ለመተግበር ያግዝ ዘንድ የኢትዮጵያ ሴቶች
የልማትና የለውጥ ፓኬጅን አዘጋጅቷል። ፖሊሲው
የኢትዮጵያን ወቅታዊ ሁኔታ ገልፆ በተለያዩ ዘርፎች
በከተማና በገጠር የሚኖሩ ሴቶችን ኢኮኖሚያዊ ፣
ማህበራዊና ፖለቲካዊ ችግሮች ለመቅረፍ ሊወሰዱ
የሚገባቸውን እርምጃዎች አስቀምጧል፡፡ ይህም ለአደጋ
የተጋለጡ ሴቶችን ኢኮኖሚያዊ መብቃት፣ በሁለተኛ
ደረጃና ከዚያም በላይ ባሉ ተቋማት የፆታዎች እኩልነትን
ለማምጣት ሊወሰዱ የሚገቡ ተያያዥ እርምጃዎችን
ያካተተ ነው፡፡ በ2002 ዓ.ም የአርብቶአደርና ከፊል
አርብቶአደር ሴቶች የልማትና ለውጥ ፓኬጅ
ተዘጋጅቷል።

2.2.5 የዕድገትና ትራንስፎርሜሽን ዕቅድ ትኩረቶች
የእድገትና ትራንስፎርሜሽን እቅድ የሴቶችንና
የወጣቶችን መብቃት በቁልፍ ጉዳይነት አንስቶታል።
የእድገትና ትራንስፎርሜሽን እቅዱ ዓላማዎችን
ለማሳካት የሴቶችንና የወጣቶችን መብቃትን እንደ
ስትራቴጂ አስቀምጧል። ከእድገትና ትራንስፎርሜሽን
እቅድ ምሰሶዎች አንዱ ሴቶችንና ወጣቶችን የሚመለከት
ነው። ፌዴሬሽኑ ለሴቶች መብቃት ቁርጠኝነት ያለውን
የእድገትና ትራንስፎርሜሽን እቅድ ዓላማዎችና ግቦች
እንዲተገብሩ የመንግሥትንም ሆነ የግል ዘርፎችን
ይደግፋል። ስለሆነም በእቅዱ ዘመን የሴቶችና የወጣቶች
ልማት ፓኬጆች ተተግብረው ጥቅሞቻቸው፣ የማህበራዊ፣
ኢኮኖሚያዊና ፖለቲካዊ ተሳትፎዎቻቸው ይረጋገጣሉ።
ይህ ከኢትዮጵያ ሴቶች ፌዴሬሽን ዓላማዎች ጋር
የሚጣጣም ነው።
2.2.6 የቤተሰብ ህግ
በፆታዎች እኩልነት መርህ ላይ የተመሰረተው አዲሱ
የቤተሰብ ሕግ በተግባር ላይ የዋለው ሐምሌ 1992 ዓ.ም
ነው፡፡ የቤተሰብ ህጉ በሴቶችና ህፃናት ጉዳዮች ላይ በጣም
ጠቃሚ አንቀፆች የያዘ ነው፡፡ ህጉ የልጃገረዶች ጋብቻ
መመስቻ እድሜን ከ15 ዓመት ወደ 18 ከፍ በማድረግ
ከወንዶች እኩል በማድረግ ትዳር የሚመሰረተው በጋራ
በሚደረስ ስምምነት መሆኑን ደንግጓል፡፡
የኢትዮጵያ ወንጀለኛ መቅጫ በቤት ውስጥ የሚፈፀም
የሃይል ጥቃትን በወንጀልነት የፈረጀ ሲሆን፣ ያለ እድሜ
ጋብቻን፣ ጠለፋና የሴቶች የተራክቦ አካላት መቁረጥን
ጭምር በጐጂ ልማዳዊ ድርጊቶች ጐራ መድቧል፡፡
ወንጀለኛ መቅጫው የተከለሰው የሴቶችን ደህንነትና
በሴቶች ላይ ጐጂ ልማዶችን የሚፈፀሙ ወንጀሎችን
ለመቅጣት በሚያስችል መልኩ ነው፡፡
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2.3 አስቻይና ፈታኝ ሁኔታዎች
በክፍል 2.1 እና 2.2 ሥር የተከናወኑ ውጫዊ እና ውስጣዊ
ሁኔታዎች ትንተናን መሰረት በማድረግ አስቻይና ገቺ
ሁኔታዎች ተለይተዋል፡፡ አስቻይ ሁኔታዎች ጥንካሬን
በማጎልበትና መልካም አጋጣሚን የመጠቀም ስትራቴጂን
ለመንደፍ ያስችላሉ፡፡ ፈታኝ ሁኔታዎች ከድክመትና
ሥጋቶች ወይም ያልታሰቡ ክስተቶች የሚመነጩ
ናቸው፡፡

4. ከመንግስት አካላት፣ ተመሳሳይ ተልዕኮ
ካላቸው ተቋማት፣ ልማት አጋሮችና ግብረ
ሰናይ ድርጅቶች ጋር በጋራ የመስራት ተመክሮ፣
5. ዓለምአቀፋዊ ህጋዊ መሠረቶች፣
6. የሴቶችን እኩልነትና የጋራ ተጠቃሚነት
የሚደነግጉ ህገመንግስታዊ መሰረቶች፣
7. የሴቶችን እኩልነትና ተጠቃሚነት ያካተቱ
የፖሊሲና ስትራቴጂ መሰረቶች፣

2.3.1 አስቻይ ሁኔታዎች

8. የዕድገትና ትራንስፎርሜሽን ዕቅድ ለወጣቶችና
ሴቶች የሰጣቸው ትኩረቶች እና

በትንተናው ነጥረው ወጡ አስቻይ ሁኔታዎች
እንደሚከተለው
ቀርበዋል፡፡
እነሱም፣

9. የሴቶችን ተጽእኖና ጫና ለመመከት የተደነገጉ
የቤተሰብና የተሻሻሉ ሌሎች ህጎች ናቸው፡፡

1.

ከሁሉም ክልሎች፣ ብሔር ብሔረሰቦችና 2.3.2 ፈታኝ ሁኔታዎች
ህዝቦች፣ ሃይማኖቶችና ቡድኖች በተውጣቱ
በትንተናው ነጥረው የወጡ ፈታኝ ሁኔታዎች
ሴቶች በብዝሀነት ላይ የተደራጀ ፈደሬሽን
እንደሚከተለው
ቀርበዋል፡፡
እነሱም፣
መሆኑ፣
1. ተቋማዊ አቅም ማነስ፣
2. ባለፉት ሁለት ዓስርት ኣመታት የተገኙ
2. የፋይናንስ አቅም ማነስ፣
የዲሞክራሲ፣ የልማት፣ የእኩልትና የጋራ
ተጠቃሚነት

ትግል

ልምዶች፣

3. ሴቶች ለሚያጋጥሟቸው አዳዲስና በማጎንቆል
ላይ ያሉበተግዳሮቶች ምላሽ የስጠት አቅም
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3. ጨቋኝና ኋላቀር ልማዳዊ ተጽዕኖዎች እና
4. የሴቶችን የመሪነት እምቅ አቅም ያለመቀበል
የአመለካካት ችግር ናቸው፡፡

3. ራዕይ፣ ተልዕኮ፣ ስትራቴጂያዊ ዓላማዎችና የማስፈጸሚያ ስልቶች
3.1 ራዕይ
ሀገራዊ ራዕይ፣
“ዴሞክራሲያዊ አገዛዝ፣ መልካም አስተዳደርና ማህበራዊ ፍትህ የነገሰባት አገር በመሆን በህዝቦቿ
ነፃ ፍላጎትና ተሳትፎ ከድህነት ራሷን አላቅቃ መካከለኛ ገቢ ያላት አገር ደረጃን መቀዳጀት ነው።”
የፌዴሬሽኑ ራዕይ፣
•

መላው የሃገራችን ሴቶች ተደራጅተው በሚያደርጉት እኩል ሁለንተናዊ ተሳታፊነት እና
ተጠቃሚነታቸው የተረጋገጠባት የበለፀገች ዴሞክራሲያዊት ኢትዮጵያ ተገንብታ ማየት፡፡

ራዕይን ለማሳካት የፈደሬሽኑ ቁርጠኝነት መግለጫ፣
የኢትዮጵያ ሴቶች ፌዴሬሽን፣ ሴቶች ዘርፈ ብዙ ችግሮቻቸውን በጋራ ድምፃቸውን በማሰማት ብቻ ሳይሆን
በያሉበት ማህበረሰቦች ሃይላቸውን በማቀናጀት እንዲፈቷቸው በማድረግ ለሴቶች መብቃት ግንባር ቀደም
በመሆን ስኬት ለማስመዝገብ ይጥራል፡፡ ፌዴሬሽኑ ሴቶች የእኩልነት መብታቸውን ሊጐናፀፉና ፍላጐቶቻቸውን
ሊያሳዩ የሚችሉት በራሳቸው ንቃት የተመላባቸው ጥረቶችና ቆራጥነት በመሆኑ ያምናል፡፡
ፌዴሬሽኑ ሁሉም ሴቶች በፆታ መድልዎና ድህነት ላይ በሚያደርጉት አገር አቀፍ ትግል በመሳተፍ እንዲጠቀሙ
ለማስቻል በሁሉም ደረጃ የሚገኙ የፌዴሬሽኑ ሴቶች ተጠቃሚዎች ብቻ ሳይሆኑ ንቁ ተሳታፊዎችም መሆን
እንዳለባቸው ያምናል። በመሆኑም ዴሞክራሲና መልካም አስተዳደርን በማስፈን ረገድ ሴቶች የሚኖራቸውን
ሚና የማሳደግ ጥረቱ ይፋፋማል። ፌዴሬሽኑ ሴቶች ዴሞክራሲና መልካም አስተዳደርን ለማምጣት በሚደረገው
ፖለቲካዊ ሂደት እንዲሳተፉ ያደራጃቸዋል።
በመጪዎቹ አምስት ዓመታት ፌዴሬሽኑ ባዲሱ ትውልድ ሴቶች ላይ በማተኮር መሥራቱን ይቀጥላል። በተለይ
ወደ ከፍተኛ የትምህርት ተቋማት መግባት የቻሉ ሴቶችን ማበረታታቱን በስፋት ይገፋበታል። ፌዴሬሽኑ ሴቶች
ሰለባዎች የሆኑባቸውን እንደ የሰዎች ህገወጥ አዘዋዋሪዎች የመሳሰሉ በቅርቡ በመከሰት ላይ ያሉ ክስተቶች
በንቃት ይዋጋል።
ከህገ መንግሥቱና ቀደም ሲል ከተጠቀሱት ፖሊሲዎች በተጨማሪ ፌዴሬሽኑ በዘለቄታዊ ልማት ግቦች
ይደገፋል። ኢትዮጵያ ዘለቄታዊ የልማት ግቦችን በ2030 ለማሳካት በቁርጠኝነት ለምታደርገው እንቅስቃስ
ፌዴሬሽኑ የልማት ግቦቹን፣ በተለይም በጤና እና በትምህርት ረገድ በመደገፍ በኩል ከፍተኛ አስተዋፅኦ
ያደርጋል። በግብ 3 ከጤና ፣ ትምህርትና ማህበራዊ አገልግሎቶች ጋር በተያያዙ ጉዳዮች ላይ፣ በግብ 5 በሴቶች
ላይ የሚፈፀሙ አድልዎዎችን ለማስወገድ በሚያተኩረው ላይ አነጣጥሮ ይሠራል። የፌዴሬሽኑ ዓላማዎችና
እንቅስቃሴዎች ከነዚህ ሁለት ግቦች ጋር ጥብቅ ትስስር እንዲኖራቸው ይደረጋል።
የኢትዮጵያ ሴቶች ፌዴሬሽን | 2009-2013 ዓ.ም ስትራቴጂያዊ ዕቅድ
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2. ሴቶችን

3.2 ተልዕኰ
“የኢትዮጵያ ሴቶች ከብዛታቸውና ከተሸከሙት
ማህበራዊ ቀንበር አኳያ ትክክለኛ ቦታቸውን እንዲይዙ፣
ተሳትፎ እንዲያደርጉና ተጠቃሚነታቸው እንዲረጋገጥ
የሚያስችል ጠንካራ የተባበረና ጽኑ መሠረት ላይ የተገነባ
አንድነት ያለው የብሔራዊ ንቅናቄ አደረጃጃት መፍጠር፣
አሠራር መዘርጋትና የሴቶችን ዙሪያ መለስ የእኩልነትና
የጋራ ተጠቃሚነት ትግልን በላቀ ደረጃ ማቀጣጠልና
መምራት፡፡”

3.3 እሴቶች
1. ቁርጠኝነት
2. ፍትሀዊነት
3. ተነሳሽነት

3.4 መርሆች
የኢትዮጵያ ሴቶች ፌዴሬሽን ዴሞክራሲን፣ የፆታዎች
እኩልነትን፣ ልማትንና መልካም አስተዳደርን
ማበረታታት፣ በህገ መንግስታዊና ፖሊሲ ማዕቀፍ ውስጥ
በመንቀሳቀስ የሴቶችን እኩልነት ለማስፈን ለሚያደርገው
ጥረት ድጋፍ የሚሰጥ ነው።
ፌዴሬሽኑ ሴቶችን ብቻ ሳይሆን ያገሪቱን ህዝቦች በሙሉ
የሚጠቅሙትን ህገመንግሥትን የመደገፍ፣ ዲሞክራሲን
የማጠናከርና ድህነትን የመዋጋት ተግባሮች ለማጠናከር
ይሠራል።
ፌዴሬሽኑ ይህን ስትራቴጂያዊ እቅድ በሚያዘጋጅበት
ጊዜ ቀጥሎ በተቀመጡት የሕገመንግሥትና ፖሊሲ
ማዕቀፎችን እንደመርሆዎቹ በመውሰድ የመሥራት ፅኑ
አቋሙን ያረጋግጣል።
1.
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በጥምር
ማበረታታት፤

ግብርና

እንዲሳተፉ

3. ሴቶች
የኅብረት
ሥራ
ማህበራትን
እንዲያቋቁሙና ጥቅሞቻቸውን እንዲያሳድጉ
መርዳት፤
4. ሴቶች ከግብርና ውጪ በሌሎች የገቢ ማስገኛ
እንቅስቃሴዎች
በመሳተፍ
ገቢያቸውን
እንዲያሳድጉ ማበረታታት፤
5. የሴቶችን የቁጠባና የብድር አገልግሎት
ተጠቃሚነት
ማበረታታት፤
6. በሁሉም የትምህርት ደረጃዎች የሴቶችን
ተሳትፎ ማሳደግ፤
7. የተሻለ የጤና እንክብካቤን ማቅረብና ከሴቶች
ጤንነት ጋር የተገናኙ ችግሮችን መከላከል፤
8. የገጠር ሴቶችን የሥራ ጫና ማገዝ የሚችሉ
መርሃ ግብሮችን ማስፋፋት፤
9. የሴቶች ማህበራት ውጤታማ በሆነ መልኩ
እንዲንቀሳቀሱ የሚያስችል አመቺ ሁኔታ
መፍጠር፤
10. የሴቶችን ውሳኔ ሰጪነት ሚና ማሳደግ፤
11. የህፃናት ጉዳዮች በሌሎች ዘርፎች እንዲካተቱ
ማድረግና የህፃናትን እንክብካቤና ድጋፍ
የማጠናከሪያ አሠራር ዘዴ መፈለግ።

3.5 ሰትራቴጂያዊ ዓላማዎች

የፈደሬሽኑ ስትራቴጂያዊ ዓላማዎች የመነጩት
በሁኔታዎች ትንተና በተለዩት አስቻይና ፈታኝ ሁኔታዎች
ላይ ተመስርቶ ነው፡፡ በሁኔታዎች ትንተና የተደረሰበት
ድምዳሜ አስቻይ ሁኔታዎች ከፈታኝ ሁኔታዎች ልቀው
በኢኮኖሚው ዘርፍ የሚቀረፁ መርሃግብሮችና የታዩበትና ፈደሬሽኑን ለማጠናከር፣ ለማጎልበትና ራዕዩን
ኤክስቴንሽን ፓኬጆች የሴቶችን ተሳትፎ ለማሳካት የሚያስችሉ ምቹ ሁኔታዎች መኖራቸውን
ግንዛቤ ውስጥ ያስገቡ መሆናቸውን ማረጋገጥ፤ ነው፡፡ ይህም ሆኖ አስቻይ ሁኔታዎችን አሟጦ

የኢትዮጵያ ሴቶች ፌዴሬሽን | 2009-2013 ዓ.ም ስትራቴጂያዊ ዕቅድ

ለመጠቀም ፈታኝ ሁኔታዎችን መቋቋምና አሉታዊ
ተጽዕኗቸውን ማለፍ እንደሚያስፈልግ መገንዘብ
ተችሏል፡፡ ስለሆነም ስትራቴጂያዊ ዓላማዎቹ ሁለቱንም
ሁኔታዎች እንዲያካትቱ ተደርገው ተቀርጸዋል፡፡ እነሱም
የሚከተሉት ናቸው፡፡
ዓላማ 1 የኢትዮጵያ ሴቶች ፌዴሬሽንን ተቋማዊ
ትራንስፎርሜሽን ለማምጣት የሚያስችል የሰው ኃይል፣
የድርጅታዊ፣ የአሠራርና የፋይናንስ አቅምን መገንባት፣
ዓላማ 2 መንግስት እያከናወነ ያለውን የዴሞክራሲ
ግንባታን የማረጋጋጥ፣ ፈጣን ልማትን የማስቀጠል፣
የመልካም አስተዳደር ችግሮችን የመቅረፍ ትግልን
ለማበረታታት የሴቶችን ፖለቲካዊ ተሳትፎ ማሳደግ፣

አገልግሎቶች፤ እንዲሁም የእውቀት፣ የቴክኖሎጂና
የፋይናንስ አገልግሎቶች ተደራሽነትን በማሳደግ ረገድ
ሲያደርግ የቆየነውን ጥረት አጠናክሮ ይቀጥላል፡፡
ይህንኑ መሰረት በማድረግ ለየአንዳንዱ ስትራቴጂያዊ
ዓላማ የተቀመጡ ግቦችና የማስፈጸሚያ ስልቶች
እንደሚከተለው ቀርበዋል፡፡
ዓላማ 1፡ የኢትዮጵያ ሴቶች ፌዴሬሽን ተቋማዊ
ትራንስፎርሜሽን ለማምጣት የሚያስችል የሰው ሃይል
ድርጅታዊ የአሰራርና የፋይናንስ አቅምን መገንባት

ሀ. የፌዴሬሽኑን ተቋማዊና ፋይናንስ አቅም ማጠናከር

የፌዴሬሽኑን አቅም ማጠናከር የስትራቴጂያዊ እቅዱ
ቁልፍ ተግባር ይሆናል። ፌዴሬሽኑ ባገኛቸው ስኬቶች ላይ
በመመስረትና ከልምዱ በመማር ጠንካራ፣ ውጤታማ፣
ግልፅና ዓላማዎቹን ማሳካት የሚችል መሆኑን ለማረጋገጥ
በሙሉ ሃይሉ መሥራቱን ይቀጥላል። የፌዴሬሽኑ
እንቅስቃሴ ባሁኖቹና በመጪዎቹ የኢትዮጵያ ሴት
ዓላማ 4 ሴቶች ለትምህርት የሚኖራቸውን ተደራሽነት ትውልዶች ህይወት ላይ ተፅዕኖ ይኖረዋል። በመሆኑም
ማሳደግ፣ ሴቶች በከፍተኛ ትምህርት ተቋማት በመጪዎቹ አምስት ዓመታት የፌዴሬሽኑን መሠረት
የመቆየታቸውን ዕድል የሚጨምሩ መርሃ ግብሮችን መገንባት የእንቅስቃሴያችን ወሳኝ አካል ይሆናል።
ማበረታታት
ፌዴሬሽኑ አቅሙን ለመገንባት የነደፋቸው ግቦች
ዓላማ 5 የሴቶችን ገቢና ምርታማነት ማሳደግ እና ሴቶች የሚከተሉት ናቸው። እነሱም፣
በተሰማሩበት መስክ የአመራር ሚናቸውን እንዲያሳድጉ
1. ከፌዴሬሽኑ አባል ድርጅቶች ጋር የጋራ አጀንዳ
ማበረታታ፣
መፍጠር፤
ዓላማ 3 የእናቶችና ህፃናት ሞትንና ለበሽታ የመጋለጥ
ዕድል መቀነስ፣ ጨቋኝ፣ ኋላቀርና ጎጂ ልማዳዊ
ድርጊቶችን ማጥፋት፣ በህገመንግስቱ፣ በፖሊሲዎችና
ልማት ስትራቴጂዎች ስለሴቶች እኩልነትና ተጠቃሚነት
የተረጋገጡ መብቶች ሳይሸራረፉ እንዲተገበሩ መታገል፣

3.6 የማስፈጸሚያ ስልቶች
ከፍ ብሎ የተቀረጹትን ስትራቴጂያዊ ዓላማዎችን ወደ
ተግባር ለመቀየር የሚያስችሉ ግቦችና የማስፈጸሚያ
ስልቶች ተነድፈዋል፡፡ ፌዴሬሽኑ የሚቀርጸው
ስትራቴጂያዊ ዕቅድ ዴሞክራሲን ለማምጣትና ድህነትን
በመዋጋት ረገድ ባለፉት ሁለት አሠርት ዓመታት ሲካሄድ
የቆየው ትግል ግለት በቀጣይነት እንዲዘልቅ ለማገዝ ነው፡
፡ በመሆኑም በመጪዎቹ አምስት ዓመታት ለብዙሃኑ
ሴቶች ወሳኝ በሆኑት እንደ ንፁህ የመጠጥ ውሃ፣
ትምህርትና የጤና አገልግሎቶችን የመሳሰሉ ማህበራዊ

2. ከመንግሥትና ከግል ዘርፎች ጋር ያለውን
አጋርነት (ህብረት) ማጠናከር፤
3. ለተልዕኮው
አደረጃጃት

መሳካት
የሚያስፈልገውን
ማጠናከር፤

4. ውጤታማ የኮምዩኒኬሽን
መተግበር፤

እቅድ

ቀርፆ

5. የአሠራር (ኦፐሬሽናል) እና የፋይናንስ
አሠራሮችን መዘርጋትና በሥራ ላይ ማዋል፤
6. የፌዴሬሽኑን የሰው ሃብት አቅም ማጠናከር፣
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7. ፌዴሬሽኑን በክልል ደረጃ ማጠናከር፤
8. የአባላትን ቁጥር ማሳደግ፤
9. የፋይናንስ አቅምን ማጠናከርና የፌዴሬሽኑን
ገቢ ማሳደግ፤
10. የሴቶች ኮማንድ ፖስትን አቅም ማጠናከር፤
11. የኢትዮጵያ ሴቶች ፌዴሬሽን የክትትልና
የግምገማ ሥርዓትን ማጠናከር።
ከላይ ከተራ ቁጥር 1-12 ድረስ የተዘረዘሩትን ግቦች
ለማስፈጸም ፈደሬሽኑ የሚከተላቸው የማስፈጸሚያ
ስልቶች በየአንዳንዳቸው አናጻር እንደሚከተለው
ቀርበዋል፡፡

ለ. ከፌዴሬሽኑ አባል ድርጅቶች ጋር በመተባበር የጋራ
አጀንዳ መቅረፅ እና በጋራ መረባረብ

II. ማህበሩ እንዲጠናከር ምርጥ ልምዶችን በመቀመር
ማስፋፋት የፌዴሬሽኑን አመራር መደገፍ፤
III. በፌዴሬሽኑ አባላት ስለተከናወኑ እንቅስቃሴዎች
ሁሉም የፌዴሬሽኑ አባላት እንዲያውቁ የሚበተኑ
ሪፖርቶችንና ህትመቶችን ማዘጋጀት፤
IV. የፌዴሬሽኑ አባላት አዳዲስ ሃሳቦችን ለመለዋወጥ
እድል እንዲያገኙና ፌዴሬሽኑን በተመለከተ
ግብረ መልስ እንዲሰጡ የውይይት መድረክ
መፍጠር፤
V. መረጃዎች በወቅቱ ለፌዴሬሽኑ አባላት
እንዲደርሱ በፌዴሬሽኑ ድረገፅ (ዌብሳይት)
ማሠራጨት።
ሐ. ከመንግስትና ከግል ዘርፎች ጋራ የሚደረግ ትብብርና
አጋርነትን ማሳደግ

የኢትዮጵያ ሴቶች ፌዴሬሽን ዓላማዎቹን ከግብ
ፌዴሬሽኑ የራሳቸው ነፃነት ያላቸውና በራሳቸው የቆሙ ለማድረስ ከተለያዩ መንግሥታዊና መንግስታዊ ያልሆኑ
ማህበሮች ዣንጥላ ነው። ነገር ግን በፌዴሬሽኑ መተዳደሪያ ድርጅቶች ጋር በመቀናጀትና በመተባበር ሲሠራ
ደንብ እንደተቀመጠው ሁሉም አባል ድርጅቶች ቆይቷል። ፌዴሬሽኑ የትምህርት፣ ጤና፣ ግብርና እና
የሚንቀሳቀሱበት ማዕቀፍ የተመሠረተው ለሴቶች መብት ሠራተኛና ማህበራዊ ጉዳዮችን ከመሳሰሉ የሚኒስቴር
ዋስትና በሚሰጠው የኢፌዲሪ ሕገመንግስት ላይ ነው፡ መሥሪያ ቤቶች ጋር በቅርብ ይሠራል። በተጨማሪም
፡ ሁሉም አባላትም የሴቶችን እኩልነት ለሚያራምዱ የሰብዓዊ መብት ኮሚሽን፣ ፀረህገወጥ የሰዎች ዝውውር
የመንግሥት ፖሊሲና መርሃግብር ዓላማዎች ተፈፃሚነት ግብረሃይልና ሌሎችም ጋራ በቅርበት ይሠራል።
ጠንክረው ለመሥራት ቆርጠው የተነሱ ናቸው። ከነዚህም ፌዴሬሽኑ ዓላማዎቹን ለማሳካት በፌዴራልና በክልል
በተጨማሪ አባሎቹ የፌዴሬሽኑን ራዕይ ለማሳካት ደረጃ ከሚገኙ የመንግስት መሥሪያ ቤቶች ጋራ ዘላቂነት
በሥራ ላይ በሚውሉት ዓላማዎችና ስትራቴጂዎች ላይ ያለው ጠንካራ ግንኙነት መመስረት ችሏል። የተለያዩ
በመመስረትም ፌዴሬሽኑ የጋራ አጃንዳና መግባባትን መድረኮችን በማዘጋጀትም ሴቶች በሁሉም ዘርፎች
ለመፍጠር ይጥራል፡፡ በመሆኑም ፌዴሬሽኑ የጋራ ተጠቃሚዎች እንዲሆኑ የሚያስችሏቸውን የልማት
ስምምነት መፍጠርንና የፌዴሬሽኑን አጀንዳ የማጠናከር ፓኬጆች ስለሚደግፉ ፖሊሲዎችና መርሃግብሮች
ሥራውን ይበልጥ አጠናክሮ ይቀጥላል። ለዚህም ያላቸውን ዕውቀት ለማሳደግ ሠርቷል። ለምሳሌ፣ ሴቶች
መተግበር የሚከተሉትን ያከናውናል።
ለጤና ያላቸውን ተደራሽነት ለማሳደግና የትምህርት
I. የፌዴሬሽኑ
አባላት
ሃሳብና
ልምድ ዕድላቸውን ለማስፋፋት ከክልል የትምህርትና የጤና
ሊለዋወጡባቸው የሚችሉባቸውን ዕድሎች ቢሮዎች ጋራ እጅና ጓንት በመሆን ሲሠራ ቆይቷል።
ለመፍጠር እንደ ሴሚናሮች፣ ወርክሾፖችና ለሴቶች ኢኮኖሚያዊ ጠቀሜታን እንዲሰጥ የጀመረው
“የጉልት” ሥራ በአዲስ አበባ ከተማ አስተዳደር እየተደገፈ
የመማማሪያ
መድረኮችን
መፍጠር፤
ይገኛል። ከዚህም በላይ በተለያዩ ዘርፎች የሴቶችን
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ተሳትፎ ለማሳደግ የተቀረፁ እቅዶችን ለማንቀሳቀስ
ከእርዳታ ለጋሾች የገንዘብ ድጋፍን አሰባስቧል። ፌዴሬሽኑ
በመጪዎቹ አምስት ዓመታት ለሚያከናውናቸው
ተግባሮች አደረጃጀቱን በማሻሻል የጋራ መግባቢያ ሰነድ
ይፈራረማል። ይህ የጋራ መግባቢያ ሠነድ የተወሰኑ
የትብብር መስኮችን ለይቶ የአሠራር ዘዴዎች ይቀርፃል።
በብሔራዊና ክልል ደረጃዎች የሚገኘው የፌዴሬሽኑ
አመራር ፌዴሬሽኑን በነኚህ ተቋማት በመወከልና
ለዓላማዎቹ መፈፀም በተለያዩ ኮሚቴዎችና ግብረኃይሎች
ውስጥ በመግባት ያገለግላል። ፌዴሬሽኑ ዕቅዶችን በጋራ
በማዘጋጀትና በመተግበር ረገድም የባለድርሻ አካላት
ተወካዮችን ተሳትፎ ይሻል።
መ. ጠንካራ የአስተዳደር (ማኔጅመንት) እና ድርጅታዊ
መዋቅር መገንባት

ሠ. ውጤታማ የኮምዩኒኬሽን ዕቅድ ቀርፆ መተግበር
ፌዴሬሽኑ ብሔራዊ እንደመሆኑ ሴቶችን በገጽ ለገጽ
ውይይት በመገናኛ ብዙሃን፣ በሪፖርቶችና በሌሎችም
መንገዶች የመድረስ ጥረቱን በማጠናከር ውጤታማ
ለመሆን የኮምዩኒኬሽን ስትራቴጂውን ያጠናክራል።
በተጨማሪም ለአባላት ወቅታዊና አግባብነት ያላቸውን
መረጃዎች አካቶ ለማቅረብ ድረ ገፁ ዳብሮና ተሻሽሎ
እንዲቀርብ ይደረጋል። ድረገፁ በአባላት መካከል የልምድ
ልውውጥ፣ ባገሪቱ በመካሄድ ላይ ስላሉና አዳዲስ
ፖሊሲዎችና መርሃግብሮች መረጃዎች፤ እንዲሁም
የፌዴሬሽኑ የተለያዩ አካሎች መረጃዎች የሚካተቱበት
ይሆናል። በተጨማሪም ድረገፁ ከፌዴሬሽኑ ሥራዎች ጋራ
የተገናኙ የተለያዩ “ኦንላይን” ስልጠናዎች ይካሄዱበታል።

ከዚህም በተጨማሪ ፌዴሬሽኑ የመረጃ ሥራዎችን
ፌዴሬሽኑ ባለፉት ስምንት ዓመታት ሴቶችን ባገሪቱ አደረጃጀት የሚያሻሽል የሪፖርት ሥርዓትን ይተገብራል።
የልማት እንቅስቃሴዎች ለመጠቀምና ለመሳተፍ ይህ ዓይነቱ የሪፖርት ስርዓት ፌዴሬሽኑ በክልሎች
የሚያስችላቸው ድርጅታዊና የማኔጅመንት (አስተዳደር) የሚያደርጋቸው እንቅስቃሴዎች የደረሱበትን ለማወቅ
መዋቅር ለመዘርጋት ሲሠራ ቆይቷል። ለአባላቱ ያስችለዋል። ፌዴሬሽኑ አባላቱ መረጃዎችን መሰብሰብ
ግልፅና ተጠያቂ በመሆን ስለሠራም አስፈላጊ ሠነዶችን እንዲችሉ የሚያደርግ ሥርዓትን ይፈጥራል። በተመሳሳይ
ማዘጋጀት፣ ማቅረብና ጠቅላላ ጉባዔ ማመቻቸት ችሏል። ፌዴሬሽኑ ለአባሎቹ ወቅታዊ መረጃን ይሰጣል። ከዚሁ
ስትራቴጂያዊው ዕቅድ በመጪዎቹ አምስት ዓመታት ጥረት አኳያ ፌዴሬሽኑ ለአባላት በየሩብ ዓመቱ ወቅታዊ
ጠንካራ ድርጅታዊ፣የማኔጅመንትና ፋይናንስ መዋቅርን መረጃ የሚሰጥ መፅሄት ያዘጋጃል።
ለመገንባት ወሳኝ በመሆናቸው የሚከተሉትን ይተገብራል።
ረ. የአሰራር (ኦፐሬሽናል) እና የፋይናንስ መመሪያዎችን
I. ከክልሎች ጋር ለሚደረግ ግንኙነት ግብረ መልስ
አጠናቆ በሥራ ላይ ማዋል
የሚያስገኝ ሪፖርት በየወቅቱ ማዘጋጀት፤
ፌዴሬሽኑ ባዘጋጀው የሰው ሃብትና የፋይናንስ መመሪያ
II. በሁሉም ደረጃዎች ወቅታዊ ሁኔታዎችን
ላለፉት ሁለት ዓመት ሲገለገል ቆይቷል። ነገር ግን
የሚመለከቱ መረጃዎችን መለዋወጥ፤ እና ፌዴሬሽኑ
ሰነዱ በጠቅላላ ጉባዔው የፀደቀ ባለመሆኑ ለመጪው
በመረጃ ላይ የተመሰረቱ ማሻሻያዎችን በወቅቱ
ጉባኤ ቀርቦ ይፀድቃል። በተጨማሪም የግዢ መመሪያ
እንዲያደርግ የሚያስችለውን አቅም መገንባት፣
በማዘጋጀት በስራ ላይ እንዲውል ይደረጋል።
III. ለሁሉም ደረጃዎች የማኔጅመንት አባላት በተግባር
ሰ. የሰው ሀብትን ማጠናከር
ዕቅድ አዘገጃጀት፣ ትግበራ፣ የድጋፍ ሥራና
የኢትዮጵያ ሴቶች ፌዴሬሽን ስኬታማነቱን ለማረጋገጥ
የክትትል ተግባሮች ላይ ስልጠና መስጠት፤
አግባብነት ያለው የሰው ሃይል ወሳኝ ነው። ስለዚህም
IV. ሠራተኞች መገናኛ ብዙሃንን እንዴት በቅንጅት
ፌዴሬሽኑ ባለፉት ስምንት ዓመታት ሙሉ ሃይሉን
መጠቀም እንደሚችሉ ማሰልጠን።
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ለተቋሙ የሚያውል ሠራተኛን በብሔራዊና በክልል
ደረጃዎች አደራጅቶ ለማንቀሳቀስ ሞክሯል። ባሁኑ
ጊዜ የፌዴሬሽኑ ብሔራዊ ሴክሬታሪያት (ፅህፈት ቤት)
የሚከተሉት ሠራተኞች አሉት።
I. በየደረጃው የሚገኙ የፌዴሬሽኑ እና የአባል
ማህበራት አመራር አካላትና አባላት አቅም
በረዥም መካከለኛና አጭር ጊዜ ሥልጠናዎች
የሚጠናከር ሥራ ተጠናክሮ ይቀጥላል
ሥልጠናው በአገር ውስጥና በውጭ አገራት
ይሆናል፡፡
II. ከዚህ በተጨማሪ ተቋማዊ አቅሙን ለማሳደግ
የጽ/ቤቶችን የሰው ሃይል የመፈፀም አቅም
ይገነባል፡፡ በበቂ የሰው ሃይል ለማደራጀት
ጥረት ያደርጋል፡፡
III. የፌዴሬሽንና የአባል ማህበራት የአመራር
ሥርዓት እንዲጠናከር ከሥልጠና ባሻገር
ሌሎች የጥናትና ምርምር ሥራዎች ይሠራሉ
ግኝቱን መሠረት ያደረገ የአቅም መገንቢያ
ተግባራት ይከናወናሉ፡፡
ፌዴሬሽኑ አባላቱ ሴቶችን በጋራ አጀንዳ ዙሪያ
ለማሰባሰብ ይችሉ ዘንድ የፌዴሬሽኑን ራዕይና ተልዕኮ
እንዲረዱ የሚያግዝና አቅጣጫ የሚያስይዝ የሰው ሃይል
ለሴክሬታሪያቱ መልምሏል።
•
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ተጨማሪ የሰው ሃይል ምልመላ፡- ፌዴሬሽኑ
በተስፋፋና አዳዲስ እቅዶችን መተግበር
በጀመረና ያሉትንም ባስፋፋ ቁጥር ተጨማሪ
የሰው ሃይል በመመልመል ይቀጥራል።
በመሆኑም የፌዴሬሽኑ የሰው ሃብት
ዳይሬክተርን በመደገፍ ተጨማሪ የፋይናንስ
እርዳታ ለማግኘት አስቸኳይ ምልመላ ተካሂዶ
ገንዘብ ያዥ፣ የግዢ መኮንን እና የሰው ሃይል
መኮንን ይቀጠራሉ። ፌዴሬሽኑ በማይክሮ
ፋይናንስ ተግባራት ስለሚጠመድም የማይክሮ
ፋይናንስ መኮንን ይቀጥራል።
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የሰው ሀብት መመሪያን አጠናቆ ማስፀደቅ፡
- ፌዴሬሽኑ ግልፅነት የሰፈነበትን አሠራር
ለማስፈን ያዘጋጀውን መመሪያ ከአባላት
በሚያገኘው ግብረ መልስ አዳብሮ በጠቅላላ
ጉባኤው ያስፀድቃል።

•

የሠራተኞች ስልጠና፡- የፌዴሬሽኑ ሠራተኞች
ሥራዎቻቸውን ለማቀናጀትና ለመቆጣጠር
የሚያግዛቸው ስልጠና ይሰጣቸዋል።

ሸ. ፌዴሬሽኑን በክልል ደረጃ ማጠናከር
የፌዴሬሽኑን አቅም ለመገንባት የክልል ሴቶች
ፌዴሬሽኖችን ማጠናከር አስፈላጊ ነው። በመሆኑም
በክልሎችና በአዲስ አበባና ድሬዳዋ አስተዳደሮች ያሉ
አባል ማህበራትን ማጠናከር ጠቀሜታው ጉልህ ነው።
ባሁኑ ወቅት የክልሎች አቅም የተለያየ ነው። በዚህ ረገድ
ሊደረግ የሚገባውን ጣልቃገብነት ለመወሰን ፌዴሬሽኑ
በቅድሚያ ሁኔታዎችን ካጠና በኋላ ጠንካራ አውታሮችን
በክልል ደረጃ ይዘረጋል። ይህንንም ለማሳካት
የአባልነትን ደረጃዎችን፣ እንቅስቃሴዎችን፣ በተለያዩ
ዘርፎች ከመንግሥትና ከግል ድርጅቶች ጋራ የሚደረጉ
የትብብርና የቅንጅት እንቅስቃሴዎችን መወሰን፤
እንዲሁም ጠንካራና ደካማ ጎኖችን ማጤን ያስፈልጋል።
ፌዴሬሽኑ በነዚህ መረጃዎች ላይ በመመስረት የተለዩትን
ተግዳሮችን ለመመለስ ሊደረጉ የሚገቡ ጣልቃገብነቶችን
ምክረሃሳብ ያቀርባል።
ቀ. የፌዴሬሽን አባላትን ቁጥርን ማሳደግ
የኢትዮጵያ ሴቶች ፌዴሬሽን በሁሉም የኑሮ ደረጃ ያሉ
ሴቶችን የሚያቅፉና የሚወክሉ አባላት እንዲኖሩት
ይፈልጋል። ፌዴሬሽኑ በሁሉም ዘርፎች የሚንቀሳቀሱ
ሴት አባሎች አሉት። ፌዴሬሽኑ በመጪዎቹ አምስት
ዓመታት ጠንካራና ሃላፊነታቸውን ሊወጡ የሚችሉ
ሴቶችን በመመልመል ቢያንስ በፌዴሬሽኑ የታቀፉትን
አባላት ማጠናከር በመቶ ለማሳደግ ይሰራል። በዚሁ
ጊዜ አባላት ባልሆኑ በልማት እንቅስቃሴዎች የተሰማሩ
ቡድኖችና ድርጅቶች ላይ በማተኮርና በመለየት
የአባሎቹን ቁጥር ከፍ ለማድረግ ይጥራል። ፌዴሬሽኑ

በቡድኖችና በድርጅቶች መካከል ግንዛቤን የመፍጠር
ሥራ በማካሄድ ሴቶችን የሚጠቅሙ የትብብር
መስኮችን ለመክፈት ይሠራል።

አዘጋጅቶ ፋይናንስ የማፈላለግ ስራ ይሰራል።
IV.

በ. የፌዴሬሽኑን የፋይናንስ ምንጭ ማጎልበት
ፌዴሬሽኑ ዓላማዎቹን ለማሳካትና በሀገር አቀፍ V.
ደረጃ የሚያካሂዳቸውን የተለያዩ እንቅስቃሴዎች
ለመተግበር በቂ ሃብት ያስፈልገዋል። በመጪዎቹ VI.
አምስት ዓመታት ፌዴሬሽኑ አትራፊና ስሉጥ የሆነ
የቢዝነስ ተቋም በማቋቋም በፋይናንስ አቅሙን
በማጎልበት ሥራ ላይ ያተኩራል። ባለፉት ስምንት
ዓመታት ፌዴሬሽኑ ከሴቶች በጎ አድራጎት ድርጅት
የተላለፉ የቢዝነስ ተቋሞችን አግኝቷል። ተቋማቱም VII.
በአዲስ አበባ የሚገኙ የአዲስ አበባ ባህላዊ ምግብ
ቤት፣ ኦማር ካያም ሬስቶራንት፣ አራት ኪሎ የሴቶች
እደ ጥበብና ስልጠና ማዕከል፣ ቦሌ የእደጥበባት
መሸጫ ሱቅ እና ውበት የፀጉር ሥራ ማሠልጠኛ VIII.
ማዕከል ናቸው። ፌዴሬሽኑ መስቀል አደባባይ አካባቢ IX.
ስምንት ፎቆች ያሉት ህንፃም ተሰጥቶታል፡፡ ከዚህ
ህንፃ ከሚገኘው ኪራይ በስተቀር ሌሎቹ አብዛኛዎቹ
ሰፊ እድሳትና ማፀዳዳት ስለሚያስፈልጋቸው
የሚንቀሳቀሱት በኪሳራ ነው። በመሆኑም ለአዲስ
አበባ ባህላዊ ምግብ ቤትና ለኦማር ካያም ሬስቶራንት X.
ባለፉት ሁለት ዓመታት እድሳት ሲደረግላቸው
ቆይቷል። ፌዴሬሽኑ የፋይናንስ አቅሙን ለማጎልበት
በቀጣይ የሚከተሉትን እንቅስቃሴዎች ያደርጋል።
I.

II.

III.

አትራፊነቱን ለማሳደግ የሚያግዙትን ዘመናዊ
ቀልጣፋ አሠራሮች ያካተተ የቢዝነስ እቅድ
ለስድስቱም ድርጅቶቹ ያዘጋጃል።

በክልል ደረጃ የሚገኙ የፌዴሬሽኑን አባሎች
የፋይናንስ አቅም ለማጠናከር የገንዘብ
ማሰባሰብ ዘመቻዎቻቸውን ይደግፋል።
የውስጥና የውጪ
ይዘረጋል።

ኦዲት

አሠራሮችን

የፋይናንስ፣ የግዢ፣ የአጠቃቀምና የአስተዳደር
መመሪያ ያዘጋጃል፤ በተጨማሪም የፕሮጀክት
አቀራረፅ መመሪያና ሌሎችንም አስፈላጊ
መመሪያዎች ያሰናዳል።
ለክልሎች ማስተባበሪያ ፅህፈት ቤቶች የሚሆኑ
ሠራተኞችን ለመቅጠር በክልሎች ደረጃ ካሉ
መንግሥታዊ ያልሆኑ ምንጮች ፋይናንስ
ማፈላለግ።
የአባልነት መዋጮን ማሳደግ።
ለክልል የፌዴሬሽኑ ፅህፈት ቤቶች የቢሮ
እቃዎችን እና ሌሎች ሎጅስቲኮች ለማሟላት
ከመንግስታዊና
መንግሥታዊ
ያልሆኑ
ድርጅቶች ስፖንሰር ማፈላለግ።
ፌዴሬሽኑ በመጪዎቹ አምስት ዓመታት አዲስ
አበባ ውስጥ አራት ኪሎ ላይ እና ፒያሳ ሁለት
ባለአራት ፎቆች ህንፃ ይገነባል። እንዲሁም
አዲሰ አበባ ክፍለ ከተሞችና በክልል ዋና ዋና
ከተሞች ከ10 በላይ የጉሊት ገበያ ህንፃዎች
ይገነባል፡፡

ተ. ቁጥጥርና ግምገማን ማጠናከር

ባሁኑ ጊዜ ፌዴሬሽኑ መረጃ የሚያገኘው ከክልሎች
ከሚላኩለት የፅሁፍ ሪፖርቶች ነው። ሆኖም
የሪፖርቶቹ ጥራትና ወቅታዊነት አጥጋቢ አይደለም።
በዚህ ረገድ ቅንጅቱ ባሁኑ ወቅት አስፈላጊውን ድጋፍ
ሊሰጥ የሚችል የሰለጠነ የሰው ሃይል የለውም።
ፌዴሬሽኑ ፅህፈት ቤቱ በመሆን መረጃዎችን
የተለያዩ ፕሮጀክቶችን ይቀርፃል፤ ምክረ ሃሳብ ከብሔራዊና ከክልል ደረጃዎች የሚያሰባስብ
የፌዴሬሽኑን የቢዝነስ ድርጅቶች አሠራር
በተመለከተ ስርዓቶች ይዘረጋሉ፡፡ ይህን
ዉጤታማ የሚያደርጉ መመሪያዎች ፣
ማኑዋሎችና አሰራሮች ተዘጋጅተው ተግባራዊ
ይደረጋሉ፡፡
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የቁጥጥርና የግምገማ ስርዓት ይዘረጋል። ፌዴሬሽኑ
ይህን ቁጥጥርና ግምገማ እንደወሳኝ የስትራቴጂው
አካል አድርጎ ይቆጥረዋል። ጠንካራ የቁጥጥርና ግምገማ
ሥርዓት ፌዴሬሽኑን ግልፅ እንዲሆንና ሥራው በሴቶች
ህይወት ውስጥ እያስከተለ ያለውን ለውጥ ለመመዘን
ያግዘዋል። ፌዴሬሽኑ በሚገባ የተቋቋመ የቁጥጥርና
ግምገማ ሥርዓት ስለሌለው የደረሰባቸውን ጠቃሚና
ፈጠራን የተላበሱ እንቅስቃሴዎች ማካፈል አልቻለም።
እነኚህን ችግሮች ለማቃለል ፌዴሬሽኑ የሚከተሉትን
ያከናውናል።

ዕቅዶችን ለማዘጋጀት ዓመታዊ ስብሰባዎችን
ያካሂዳል።
VI. የቁጥጥርና ግምገማ መመሪያ ማዘጋጀት፡
፡ የፌዴሬሽኑን እንቅስቃሴዎች ለመከታተል
የሚያግዝ የቁጥጥርና ግምገማ መመሪያ ማዘጋጀት።
VII. የኦዲትና ቁጥጥር አካላትን የማስፈፀም አቅም
መገንባት ልዩ ትኩረት ይሠጠዋል፡፡
ጠንካራ የቁጥጥርና ግምገማ ስርዓት መዘርጋት አስፈላጊ
በመሆኑ ፌዴሬሽኑ ይህን ተግባራዊ ለማድረግ ገንዘብ
በማሰባሰብ ለተግባራዊነቱ ይሰራል። በዚሁ በሚያገኘው
ገንዘብም ፌዴሬሽኑ አባላቱን ማሰልጠንና ስርዓት
መዘርጋት ይችላል።

I. የፌዴሬሽኑን እንቅስቃሴዎች በተለየ የሚከታተል
የቁጥጥር፣ ክትትልና ኢንስፔክሽን ግምገማ ቡድን
ይኖሩታል፡፡ ቡድኑ በብሄራዊና ክልል ደረጃዎች
የሚከናወኑትን የፌዴሬሽኑን እንቅስቃሴዎች ዓላማ 2፡- መንግስት እያከናወነ ያለውን የዴሞክራሲ
በሙሉ በሃላፊነት ይከታተላል፤ ይደግፋል ግንባታን የማረጋገጥ ፈጣን ልማትን የማስቀጠል
ይቆጣጠራል፡፡
የመልካም አስተዳደር ችግሮችን የመቅረፍ ትግልን
II. የፌዴሬሽኑን የመረጃዎች ቋት (database) ለማበረታት የሴቶችን ፖለቲካዊ ተሳትፎ ማሳደግ፡፡
ያዘጋጃል፡፡ ፌዴሬሽኑ የሁሉም አባሎቹን መረጃዎች
የሚይዝ ቋት ይኖረዋል። የመረጃዎች ቋቱም
ስለአባል ድርጅቶች መዋቅሮች፣ የመተዳደሪያ
ደንቦች፣ እንቅስቃሴዎች ወዘተ መረጃዎችን
የሚያስቀምጥ ይሆናል፤
III. ስልጠና መስጠት፡፡ ፌዴሬሽኑ ለአባል ድርጅቶች
አመራሮች በቁጥጥርና ግምገማ መርሆዎች ላይና
ሪፖርት አደራረግ ላይ ስልጠና ያዘጋጃል፤
IV. ቅፆች
ማዘጋጀት።
መደበኛ
የቁጥጥርና
የግምገማ ቅፆች ተዘጋጅተው ለፌዴሬሽኑ
አባሎች ይከፋፈላሉ፡፡ በነኚህ አማካይነትም
ሪፖርቶቻቸውን በየሩብ ዓመቱ በማጠናቀር
ለፌዴሬሽኑ ፅህፈት ቤት ይልካሉ። ፌዴሬሽኑ
በበኩሉ በነኝህ ሪፖርቶች ላይ በመመስረት
አጠቃላይ ሪፖርት አዘጋጅቶ ያከፋፍላል።
V. ዓመታዊ ስብሰባ ማካሄድ፡፡ እንቅስቃሴዎችን
ለመከታተልና ለመቆጣጠር የሚያስችሉ የተግባር
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የምልአተ ህዝቡ የፖለቲካ መብቶቹ እንዲረጋጥና ሰፊው
ህዝብ የመብቶቹን ዋነኛ በለቤት በመሆን በዕለት ተዕለት
ህይወቱ እንዲጠቀምባቸው የሩቅ ተመልካች መሆን
የለበትም፡፡ ሰፊው ህዝብ ሲባል ደግሞ ከግማሽ በላይ
የሚሆኑት ብዙኃን ሴቶች ማለት ነው፡፡ የሰፊው ህዝብ
ዋነኛው የልማት አቅም ጉልበቱ ስለሆነ ጤናው የተጠበቀ
፣ የማምረት ብቃቱም በትምህርትና ስልጠና ቀጣይነት
ባለው መንገድ እየጐለበተ የሚሄድ ህዝብ በመፍጠር፣
የህዝቡን የማምረት ዓቅም በላቀ ደረጃ የሚጠቀም
የልማት አቅጣጫ በመከተል ብቻ ነው ፈጣንና ሰፊው
ህዝብ በየደረጃው ተጠቃሚ የሚሆንበት ልማት
ማምጣት የሚቻለው፡፡ የሰፊው ህዝብ የልማት ዓቅም
ሲባል ደግሞ ከዚሁ ውስጥ አብዛኛው ዓቅም የሴቶች
ጉልበት ነው፡፡ ይህንን የልማት ዓቅም ማጀት ውስጥ
በማጎር ወይም በሙሉ ዓቅሙ ሳታንቀሳቅስ የሚመጣው
ልማት በአንድ እግር ለመሮጥ የመሞከር ያህል ነው፡፡
በመሆኑም የሴቶችን ጉልበት ከማጀት በማስወጣት፣
ጤናው ተጠብቆ፣ የማምረት ዓቅሙም ቀጣይነት ባለው

መንገድ እየተሻሻለ በልማቱ ውስጥ በስፋት በመሰማራት
ተጠቃሚ እንዲሆን ማድረግ ይኖርበታል፡፡

ወደ 27.9 አድጓል። ተሳትፎው በመቀመጫ ብዛት
ብቻ የተወሰነ ሳይሆን ሴቶች በሚይዟቸው ጠቃሚ
የኢትዮጵያ ሴቶች ፌዴሬሽን የሴቶች በፖለቲካው የሃላፊነት ቦታዎችም ይገለፃሉ። ለምሳሌ ከ2002መስክ ውጤታማ ተሳትፎ እኩልነታቸውን የሚያሳድግ 2007 በነበረው ጊዜ የፓርላማው ምክትል አፈጉባዔ
ጠቃሚ አላማ ብቻ ሳይሆን ዴሞክራሲና መልካም እንስት ነበሩ። ከዚህም በተጨማሪ በርከት ያሉ ሴቶች
አስተዳደርንም የሚያራምድ በመሆኑ ያምናል። በቋሚ ኮሚቴዎች (4ቱ የኮሚቴዎች ሊቀመናብርት
ስለዚህም ሴቶች በፖለቲካው ሂደት እንዲሳተፉ በመሆንና 91 በአባልነት) እና በአማካሪ ኮሚቴዎች
በማድረግ ረገድ ከፍተኛ ጥረት ሲያደርግ ቆይቷል። (4 የኮሚቴ አባላት) እንዲሁም 9 ሴቶች በአስተባባሪ
የሁሉም ዜጎች የመምረጥና የመመረጥ መሰረታዊ ኮሚቴዎች አባልነት በፓርላማው በመሳተፍ ይገኛሉ።
መብት በህገ መንግስቱ ተደንግጓል። በርግጥ የህግ በተመሳሳይ ምንም እንኳን ከክልል ክልል ቢለያይም
መሠረታዊ እውቀትን በመላው ህብረተሰብ፣ በተለይም የሴቶች ውክልና በክልል ምክር ቤቶች እያደገ ይገኛል።
በሴቶች ዘንድ ለማስረፅ የተደረገው ጥረት ውሱን ነው። ከፍተኛውን የሴቶች ድርሻ የያዘው የትግራይ ክልል
በጠቅላላው በህብረተሰቡ ዘንድ ስለፌዴራል/ክልላዊ ምክር ቤት ሲሆን፣ የምክር ቤቱን 48 በመቶ ወንበሮች
ህገ መንግስቶቻችንና ሌሎችም ህጎች ያለው እውቀትና የያዙት ሴቶች ናቸው። ካገሪቱ 9 ክልሎች ውስጥ የ6ቱ
ግንዛቤ በጣም ዝቅተኛ ነው። የተቋማት በበቂ ሁኔታ ምክር ቤቶች መቀመጫዎች ከ30 በመቶ በላይ የተያዙት
ያለመገኘትና የባለሙያዎች ህጎችን፣ ፖሊሲዎችንና በሴቶች ነው። በወረዳና በቀበሌ ምክር ቤቶች የሴቶች
ፕሮግራሞችን የማስፈፀም ብቃት ማነስም ችግሮች ድርሻ 50 በመቶ ደርሷል።
ናቸው። የሴቶችን ፖለቲካዊ ተሳትፎ ለማሳደግ ሁለት ከዚህም በተጨማሪ የሴቶች ብዛት በሕግ አስፈፃሚው
ግቦች ተጥለዋል። እነሱም፣
አካል እየጨመረ መምጣቱ ይታያል። ምንም እንኳን
እድገቱ ዘገምተኛ ቢሆንም የሴቶች ውክልና እየጨመረ
I. የሴቶች ውሳኔ ሰጪነት ሚናን ማሳደግ እና
መጥቷል። በሚኒስትሮች ምክር ቤት በ1997 ዓ.ም 7
II. ሴቶችን ለአመራር ማዘጋጀት ናቸው፡፡
በመቶ የነበረው የሴቶች ድርሻ ባሁኑ ጊዜ 13 በመቶ
እነዚህን ግቦች ለማሳካት የሚስችሉ የማስፈጸሚያ ደርሷል። በተጨማሪም በ2006 ዓ.ም በምክትል
ስልቶችም ተዘጋጅተዋል፡፡
ጠቅላይ ሚኒስትርነት ማዕረግ ሴት ሚኒስትር መሾሟ
ታሪካዊ ነው።
1. የሴቶች ውሳኔ ሰጪነት ሚናን ማሳደግ
የሴቶች በተለያዩ ደረጃዎች በአመራር ውሳኔ ሰጪነት
ሃላፊነቶች ያላቸው ሚና እያደገ መምጣት ኢትዮጵያ
በዚህ ረገድ የሴቶችን ብዛት ለማሳደግ ያላትን ፅኑ
አቋም ያሳያል። ሴቶች በተለያዩ ደረጃዎች በፖለቲካና
ውሳኔ ሰጪነት እየበረከቱ በመምጣት ላይ ናቸው።
ባለፉት አራት ጊዜያት በተደረጉ ምርጫዎች በፌዴራል
ፓርላማው ውስጥ የተያዙ የፓርላማ መቀመጫዎች
ብዛትም ይህንኑ የሚያሳይ ነው። በ1987 ዓ.ም 2.83
በመቶ የነበረው የሴቶች የመቀመጫ ድርሻ በ1992
ዓ.ም ወደ 7.7፣ በ1997 ወደ 21.4፣ እና በ2002 ደግሞ

በአገራችን በተደረገው የመጨረሻ ምርጫ በብሔራዊ
ደረጃ በተደረገው የፓርላማ ምርጫ 301 ሴቶችና
በክልል ደረጃ 906 የተወዳደሩ ሲሆን፤ 17 774 883
ሴቶች የምርጫ ካርድ ወስደው 16 640 618ቱ ድምፅ
ሰጥተዋል። ከፌዴሬሽኑ አባላት 93.6 በመቶ የሚሆኑት
በምርጫ ተሳትፈዋል። የብሔራዊ ምርጫ ቦርድም ይህን
በመገንዘቡ ከፌዴሬሽኑ ጋራ በመቀራረብ በመስራት ላይ
ይገኛል። ለአምስተኛው ዙር ብሔራዊ ምርጫ ፌዴሬሽኑ
በአማራ ፣ ትግራይና ኦሮሚያ የሚገኙ አባላቱን
አሰልጥኗል። በወቅቱ ከ5 ሚሊዮን አምስት መቶ ሺህ
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በላይ የሚሆኑ ሴቶች ድምፅ የሰጡ ሲሆን፣ ሦስት መቶ
ሴቶች በምርጫ ታዛቢነት ተሳትፈዋል። ፈደሬሽኑ ይህንኑ
በጎ ጅምርና አበረታች ውጤት ለማስቀጠል ሴቶች
በመራጭነትና በተመራጭነት ተሳትፏቸውን እንዲያሳድጉ
ይጥራል፡፡

መብታቸውን ሊጠቀሙበት ይችላሉ። በዚህም ሴቶች
መብቶቻቸው እንዲረጋገጡ ማድረግና ፍላጎታቸውን
ማስፈፀም ይችላሉ። ስለዚህም ሴቶች በመመረጥና
በመምረጥ በማህበራዊ ጉዳዮች ሊሳተፉ፣ በየትኛውም
ደረጃ ላለ ማህበራዊ እንቅስቃሴዎችና የመንግስት
ስልጣን ሊመረጡ፤ የፈለጉት ፓርቲ፣ የሠራተኛ ማህበር፣
2.
ሴቶችን ለአመራር ማዘጋጀት
የንግድ ማህበር፣ ወይም የባለሙያ ማህበራት አባል
የሴቶች እኩልነት የሚፃረር ኋላቀር አስተሳሰብ በከፍተኛ ለመሆን መብት ያላቸው በመሆኑ ይህን ዕድል በሚገባ
ደረጃ የሚንፀባረቀው በወንዶች ነው፡፡ የዚሁ ኋላቀር እንዲጠቀሙበት ፈደሬሽኑ ያበረታታል። በተለይ ወጣት
አስተሳሰብ መነሻም ወንዶች የሴቶችን እኩልነት የከፍተኛ ትምህርት ሴት ተማሪዎችና በተለያየ መስክ ላይ
በመደፍጠጥ የሚያገኙት መሠረታዊ ጥቅም ስላላቸው ተሰማርው የሚገኙ ወጣት ሴቶች ላይ በልዩ ትኩረት
አይደለም፡፡ የሴቶችን እኩልነት የማረጋገጥ ጉዳይ መሥራት፡፡
የአብዛኞቹ ወንዶች መሠረታዊ ጥቅም የሚጠብቅ እንጂ
የሚጐዳ አይደለም፡፡ አብዛኞቹ ወንዶች ለዚህ ኋላቀር ዓላማ 3 - የእናቶችና ህፃናት ሞትንና ለበሽታ የመጋለጥ
አመለካከት የተዳረጉት የኑሮአቸው መሠረት እጅግ እድል መቀነስ ጨቋኝ ፣ ኃላቀርና ጎጂ ልማዳዊ
በህገ መንግስቱ በፖሊሲዎችና
ኋላቀር በመሆኑና በዘሁ ላይ ተመስርቶ ለዘመናት ድርጊቶችን ማጥፋት
የተገነባን ኋላቀር ልምድና አስተሳሰብ ሰለባ በመሆናቸው ልማት ስትራቴጂዎች ስለ ሴቶች እኩልነትና ተጠቃሚነት
ነው፡፡ የሴቶች እኩልነት የሚፃረር ኋላቀር አመለካከት የተረጋጋጡ መብቶች ሳይሸራረፉ እንዲተገበሩ መታገል፡፡
በወንዶች ብቻ የሚታይ ችግር አይደለም፡፡ ቀላል ሀ. የሴቶችንና የህፃናትን ጤንነት ማሻሻል
የማይባል ቁጥር ያላቸው ሴቶችም ከዚሁ እኩልነታቸውን በነኚህ ስትራቴጂዎችና እንቅስቃሴዎች ውስጥ የተካተቱት
ከሚፃረር ኋላቀር አስተሳሰብ የራቁ አይደሉም፡፡ የዚሁ ዓላማዎች ፌዴሬሽኑ በትምህርት፣ ጤና እና ማህበራዊ
ችግር ምንጭም በማጀት የታሰረ፣ እጅግ በጣም ኋላቀር አገልግሎት መርሃ ግብሮችና ፖሊሲዎች፣ ተሳታፊና
በሆነ ኢከኖሚያዊ መሠረት ላይ ለበርካታ ዓመታት ተጠቃሚ እንዲሆኑ የሚያስችላቸውን የሴቶች እኩልነት
የተገነባ ኋላቀር አመለካከት ሰለባ በመሆናቸው ነው፡ ለማምጣት ያለውን ፅኑ እምነት የሚያንፀባርቁ ናቸው።
፡ ይህንን አስተሳሰብ ከስር መሠረቱ መንግሎ መጣል ባለፉት 8 ዓመታት ፌዴሬሽኑ የሚሌኒየም ልማት ግቦችን
የሚቻለውም የአመለካከቱ ምንጭ የተገነዘበ ትግል በማሳካት ረገድ አስተዋፅኦ አድርጓል።
በማካሄድ ብቻ ነው፡፡
ኢትዮጵያ ድህነትን ለማጥፋት በፍፁም ቁርጠኝነት
ለሴቶች በፖለቲካ ፓርቲዎች ውስጥ በአመራር ደረጃ በመነሳት በርካታ ድሎችን የተቀዳጀች አገር ነች፡
ዝቅተኛ ተሳትፎ ምክንያቶቹ በአንፃራዊ መልኩ ሴቶች ፡ ኢኮኖሚያዊ እድገቷና የሚሌኒየም ልማት ግቦችን
የተበደሉ በመሆናቸው (የስልጠና፣ የትምህርትና ለመቀዳጀት ያደረገቻቸው ግስጋሴዎች አስገራሚዎች
አጥጋቢ የሆነ የፖለቲካ ልምድ ማጣት) እና ሴቶችን ነበሩ። ባሁኑም ወቅት እ.ኤ.አ ሴፕቴምበር 25፣ 2015
ለመመልመል ሃላፊነት የተሰጣቸው (አብዛኛውን ጊዜ በተባበሩት መንግሥታት ድርጅት ድህነትን ለማጥፋት፣
ወንዶች) የፓርቲ አባላት ዝንባሌዎች ናቸው። እንዲህም ኢፍትሃዊነትና አድልዎን ለመዋጋትና የአየር መዛባትን
ሆኖ ግን በዚህም ደረጃ የሴቶች ተሳትፎ በመጨመር ለመቋቋም የፀደቀውን 17 የልማት ግቦች ያካተተ “አጀንዳ
ላይ ነው። ሴቶች የህብረተሰቡ አጋማሽ እንደመሆናቸው 2030 ለዘለቄታዊ ልማት” ለማሳካት በመስራት ላይ
በምርጫ ሂደቶች ጠንክረው በመሳተፍ ይህን የማይገሰስ ትገኛለች፡፡ ፈደሬሽኑ በመጪዎቹ አምስት ዓመታት
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የሚከተሉትን ግቦች ለማሳካት ትኩረት አደርጎ ይሠራል።
እነሱም፣

አይቪ ኤድስ ዘመቻ ያካሄደ ቢሆንም በተለይ ቫይረሱ
ከእናት ወደልጅ እንዳይተላለፍ ለሚደረገው ጥረት
የጤና ኤክስፔንሽን ፕሮግራሞችን ሙሉ በሙሉ ልዩ ትኩረት ሰጥቷል። በዚህ ረገድ ፌዴሬሽኑ ከሴቶች
ፀረኤች አይቪ /ኤድስ ቅንጅት ጋር በመተባበርና አባላቱ
ለማሳካት ጥረት ይደረጋል፡፡ በተለይ ደግሞ
ግንባር ቀደም ሚና እንዲጫወቱ በማድረግ በጤና
I. የእናቶችን ሞት መቀነስ እና የኤች አይ ቪ ኤክስቴንሽን ባለሙያዎችና የጤና ሠራዊት አማካይነት
ኤድስን ከእናት ወደልጅ መተላለፍ መከላከል የቅድመ ወሊድ እና ድህረ ወሊድ አገልግሎቶችን
II. የተዋልዶ ጤና አገልግሎቶች ተደራሽነትን ክትትል ጠቀሜታ በተመለከተ በአገር አቀፍ ደረጃ
ማሳደግ
የነበረውን ግንዛቤ ለማሳደግ ሠርቷል። ፌዴሬሽኑ ሴቶች
III. የታዳጊ ወጣቶችን ወሲባዊና የተዋልዶ ጤና ከወሊድ በፊትና በኋላ ወደጤና ተቋማት እንዲሄዱ
አበረታትቷል፤ ማህበረሰቡ ስለነዚህ ክትትሎች ያለውን
ፍላጐቶችና ችግሮች ማቃለል፣
ግንዛቤ ለማሳደግም አስተምሯል። አሁንም ከክልል ጤና
IV. የህፃናት ሞትንና ለሞት ተጋላጭነትን መቀነስ፣ ቢሮዎች ጋር በመተባበር የተግባር እቅድ ያዘጋጃል።
V. ኤድስን የመሳሰሉ ወረርሽኞችን ለማጥፋት ፌዴሬሽኑ በመጪዎቹ አምስት ዓመታት ጥረቱን
መስራት፣
በማፋፋምና እንቅስቃሴዎቹን በማሳደግ አንዲትም ሴት
VI. ጐጂ ልማዳዊ ድርጊቶችን (በተለይ የእንስት
የተዋልዶ አካላትን መቁረጥን) መከላከል፣
VII. በፆታ ላይ የተመሠረቱ የሃይል ድርጊቶችን
መከላከል እና
VIII. ለደም ባንኮች የሚደረገውን ድጋፍ መቀጠል
፣ ናቸው፡፡
እነዚህን ግቦች ለማሳካት የሚያስችሉ ለየአንዳንዳቸው
የማስፈጸሚያ ስልቶችም ተዘጋጅተዋል፡፡

ለ. የእናቶችን ሞት መቀነስ እና የኤች አይ ቪ ኤድስን
ከእናት ወደልጅ መተላለፍ መከላከል
ባለፉት 8 ዓመታት የፌዴሬሽኑ ዋነኛ ትኩረት የእናቶችን
ሞትና ለሞት ተጋላጭነት መቀነስ ሆኖ ቆይቷል።
ፌዴሬሽኑ ሴቶችን በእርግዝና ወቅትና በወሊድ ጊዜ
ለጤና አገልግሎት ያላቸውን ተደራሽነት ለማሻሻል በመላ
አገሪቱ ተንቀሳቅሷል። ከ1992 እስከ 1993 በነበረው
ጊዜ የእናቶች በወሊድ ምክንያት መሞት ከ100 000
ህፃናት ውስጥ 871 የነበረው ወደ 76 በማሽቆልቆሉ በ22
በመቶ ቀንሶ ነበር። ፌዴሬሽኑ በጣም ጠንካራ ፀረ-ኤች

በወሊድ እንዳትሞት ለማድረግ ይሠራል። በዘለቄታዊ
ልማት ግቦች ስር በግብ 3ተኛነት ከተዘረዘሩት ውስጥ
ፌዴሬሽኑ የሚከተሉትን አላማዎች ከግብ ለማድረስ
ይጥራል።
እ.ኤ.አ. በ2030 በአለም አቀፍ ደረጃ በወሊድ ምክንያት
የሚሞቱ እናቶችን ቁጥር ከ100 000 ወሊዶች ውስጥ
ከ70 በታች ማውረድ። ለዚህም ተፈጻሚነት፣
I. በመጪዎቹ አምስት ዓመታት ሁሉም የፌዴሬሽኑ
አባላት የእናቶችን ሞት ለመቀነስ የሚደረገውን
ጥረት ከባለድርሻ አካላት ጋር በመተባበር
ደግፈው እንዲሰሩ ይደራጋል።
II. የክልል ፌዴሬሽኖች ይህን አላማ ለማሳካት
እንዴት እንደሚሰሩ እንደ የክልሎችና ወረዳ
ጤና ቢሮዎችና የመሳሰሉትን አግባብነት ያላቸው
አካሎች ካወያዩ በኋላ እቅዶቻቸውን ያቀርባሉ።
III. በብሔራዊ ደረጃ ፌዴሬሽኑ ጤናን በተመለከተ
ከጤና ጥበቃ ሚኒስቴር ጋር በመተባበርና
በመቀናጀት ሊሰራ የሚችልባቸውን መስኮች
ይለያል።
የኢትዮጵያ ሴቶች ፌዴሬሽን | 2009-2013 ዓ.ም ስትራቴጂያዊ ዕቅድ
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IV. በዚህ ላይ በመመስረት ፌዴሬሽኑ በትብብር
ሊሰሩባቸው በተለዩ መስኮች ላይ መስራት
የሚያስችላቸው የመግባቢያ ስምምነት ከጤና
ጥበቃ ሚኒስቴር ጋር ይፈራረማል። ፌዴሬሽኑ
በብሔራዊ ደረጃ በሚካሄዱ ዘመቻዎች ለመሳተፍ
በየወሩ ከጤና ጥበቃ ሚኒስቴር ተወካዮች ጋራ
ይመካከራል።

ያለእድሜ ጋብቻ፣ ዝቅተኛ የወሊድ መከላከያዎች
አጠቃቀምና የተዋልዶ ጤና መረጃ ትምህርት ተደራሽነት
ዝቅተኛ መሆን ላልተፈለገ ከፍተኛ የእርግዝና መጠን
አስተዋፅኦ ያደርጋሉ። በተለይ ያልተፈለገ እርግዝና
ታዳጊ ወጣት ኢትዮጵያውያንን ከሚያጋጥሟቸው ዋነኛ
የተዋልዶ ጤና ተግዳሮቶች አንዱ ነው። እድሜአቸው
ከ15 በታች የሆኑ ልጃገረዶች 54 በመቶ እርግዝናዎች
V. ጋዜጦች፣ ሬድዮ፣ ቴሌቪዥንና በራሪ ፅሁፎችን ያልተፈለጉ ናቸው። ከ15-19 ዓመት ያሉ ልጃገረዶች
በመጠቀም በሰለጠኑ የጤና ባለሙያዎች በተመሳሳይ የእድሜ ክልል ካሉ ወንዶች ሰባት ጊዜ
የሚደገፉ የጤና ተቋማን አቅርቦት አስፈላጊነት በላይ ለኤች አይቪ የመጋለጥ አደጋ ያጋጥማቸዋል።
ከዚህም በተጨማሪ ወጣት ሴቶች በእድሜ ከነሱ
ግንዛቤ በማህበረሰቡ ዘንድ ይፈጥራል።
በጣም ለገፉ ወንዶች በትዳር ስለሚሰጡ ከአቻዎቻቸው
VI. በእርግዝናና
ወሊድ
ወቅቶች
ባሎች ወንዶች ይበልጥ ለኤች አይቪ የመጋለጥ ከፍተኛ አደጋ
ሚስቶቻቸውን ወደጤና ተቋማት እንዲሄዱ አለባቸው። በመጪዎቹ አምስት አመታት ፌዴሬሽኑ
ድጋፍ እንዲያደርጉላቸው ግንዛቤን ለመፍጠር መረጃና አገልግሎት ለሚሹ ልጃገረዶች ልዩ ትኩረት
ይሰራል።
በመስጠት ይሰራል። ለዚህም ተግባራዊነት ፌዴሬሽኑ
VII. እናቶችን ስለኤች አይቪ ኤድስ ከእናት ወደ ከሴቶች ኮማንድ ፖስትና በቀጥታ ከሴቶች፣ ህፃናትና
ልጅ መተላለፍ ህክምና ማስተማርና ምርመራና ወጣቶች ሚኒስቴር በመተባበር ይንቀሳቀሳል።
የህክምና ክትትልን ማበረታታት፡ በ1992 መ. የታዳጊ ወጣቶችን ወሲባዊና የተዋልዶ ጤና
በአገሪቱ 90000 ኤች አይ ቪ ቫይረስ ያለባቸው ፍላጐቶችና ችግሮች ማቃለል
ነፍሰጡሮች የነበሩ ሲሆን ፣ በየዓመቱም 14 000
ህፃናት ከቫይረሱ ጋር ይወለዳሉ። ፌዴሬሽኑ ፌዴሬሽኑ በተለይ በወጣቶች ላይ ያተኩራል፤ ምክንያቱም
አንድም ህፃን ከቫይረሱ ጋር እንዳይወለድ በከፍተኛ መጠን የሚታየው ያልተፈለገ የወጣቶች
እርግዝናን ምክንያት ያለዕድሜ ጋብቻ፣ ውሱን የወሊድ
የማድረግ ፅኑ አቋም አለው።
መከላከያዎች አጠቃቀምና የተዋልዶ ጤና መረጃና
VIII. በአለም የኤድስ ቀን ስለኤች አይቪ ግንዛቤ ትምህርት ተደራሽነት ውሱንነት ናቸውና፡፡ ያልተፈለገ
የሚፈጥሩ እንቅስቃሴዎችን ያዘጋጃል። በተለይ እርግዝና ወጣቶችን ከሚያጋጥሟቸው ዋነኛ የተዋልዶ
ነፍሰጡሮች በበጎ ፈቃድ ላይ የተመሰረተ ጤና ተግዳሮቶች አንዱ ነው፡፡ እድሜያቸው ከ15
የምክር አገልግሎት እና ምርመራ እንዲያደርጉ ዓመት በታች የሆኑ ልጃረገዶች 54 በመቶ እርግዝናዎች
ያበረታታል።
ያልተፈለጉ ናቸው፡፡ ከ15 እስከ 19 ዓመት ያሉ ልጃገረዶች
ሐ. የተዋልዶ ጤና አገልግሎቶች ተደራሽነትን ማሳደግ
በተመሳሳይ የእድሜ ክልል ካሉ ወንዶች ሰባት ጊዜ
እ.ኤ.አ. በ2030 የተዋልዶና የተራክቦ ጤና እንክብካቤ በላይ ለኤች አይ ቪ የመጋለጥ አደጋ ያጋጥማቸዋል፡፡
አገልግሎቶችን፤ የቤተሰብ ምጣኔ፣ ትምህርትና በተጨማሪም ወጣት ሴቶች በእድሜ ከነሱ በጣም ለገፉ
መረጃን መስጠት፣ እና የተዋልዶ ጤናን በብሔራዊ ወንዶች በትዳር ስለሚሰጡ ከአቻዎቻቸው ወንዶች
ስትራቴጂዎችና ፕሮግራሞች በመጨመር ለሁሉም ይበልጥ ለኤች አይቪ የመጋለጥ አደጋ አለባቸው፡፡
ተደራሽነታቸውን
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ማረጋገጥ

ይጠበቃል፡፡
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ሠ. የህፃናት ሞትንና ለሞት ተጋላጭነትን መቀነስ

የህፃናትን ሞት በከፍተኛ ለመቀነስ በመቻሉ አገሪቱ
የሚሊኒየሙ ልማት ግብ 4ን አሳክታለች፡፡ እ.ኤ.አ.በ2030
የጨቅላ ህፃናትን ሞት በሁሉም አገሮች ቢያንስ ከ1000
ወሊድ እስከ 12 በመቀነስና ከ5 ዓመት በታች ያሉ ህፃናትን
ደግሞ ቢያንስ ከ1000 እስከ 25 ድረስ በማውረድ ማስቀረት
የሚቻል የጨቅላና ከ5 ዓመት በታች ያሉ ህፃናት ሞትን
ማስወገድ ይጠበነቃል፡፡

አገልግሎትን ለመስጠትና ለቫይረሱ ለተጋለጡ ድጋፍ
ለመስጠት በሁሉም ደረጃ ከሚገኙ የጤና ጥበቃ ሚኒስቴር
መሥሪያ ቤቶች፣ ኤች አይ ቪ ኤድስ ዳይሬክትሬትና
ሌሎችም መንግሥታዊና መንግሥታዊ ያልሆኑ ድርጅቶች
ጋራ በቅርበትና በንቃት ሲሰራ ቆይቷል፡፡ በመሆኑም
ፌዴሬሽኑ ባደረገው ጥረት በጠቅላላ ×× ሰዎች የኤች አይ
ቪ/ኤድስ ምርመራ አድርገዋል፡፡

ሆኖም የህፃናት ሞት አሁንም ከፍተኛ በመሆኑ ትልቅ
ተግዳሮቶች ተደቅነውብናል፡፡ ህፃናትን የሚገድሉ
አብዛኛዎቹ በሽታዎች ልንከላከላቸው የምንችላቸውና
ከአመጋገብ ጋር የተገናኙ ችግሮች ናቸው፡፡ ነገር ግን
በተደራሽነት፣ፀጥታ፣ የሰው ሃብት አቅም፣ የጤና መሠረተ
ልማትና የአኗኗር ዘዬ ወዘተ የተነሳ በክልሎች መካከል ሰፊ
ልዩነት አለ፡፡

ሰ. ጐጂ ልማዳዊ ድርጊቶችን (በተለይ የእንስት የተዋልዶ
አካላትን መቁረጥን) መከላከል

በሁሉም ደረጃ የሚገኙ የፌዴሬሽኑ አባላት ወላጆች
ልጆቻቸውን እንዲያስከትቡ ለማበረታታትና ለመደገፍ
በክትባት ዘመቻዎች በንቃት ይሳተፋሉ፡፡ በተጨማሪም
ፌዴሬሽኑ ጡት ማጥባትን በተመለከተ ግንዛቤ ለመፍጠርና
ለመደገፍ ይሠራል፡፡
ረ. ኤድስን የመሳሰሉ ወረርሽኞችን ለማጥፋት መስራት
እ.ኤ.አ. በ2030 የኤድስ ወረርሽኝ፣ የቲቢ፣ የወባና
የትሮፒካል (በረሃማና ደረቅ አካባቢ) በሽታዎች፣ እንዲሁም
ሄፒታይተስ (የጉበት በሽታ) ፣ ውሃ ወለድ በሽታዎችና
ሌሎች ተላላፊ በሽታዎችን ማጥፋት ይጠበቃል፡፡
አገሪቱ ኤች አይቪ /ኤድስን በመከላከልና በማከም ረገድ
ትልቅ ስኬት አስመዝግባለች፡፡ ዳሩ ግን ኤች አይ ቪን
የመከላከል እውቀት ያላቸው ሴቶች ከወንዶቹ 64 በመቶ
ጋር ሲነፃፀሩ 43 በመቶ ብቻ ናቸው፡፡ ፌዴሬሽኑ ኤች አይ
ቪ ኤድስን ለመከላከል በሚደረጉ ዘመቻዎች የህክምና
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የእንስት ተራክቦ አካላትን መቁረጥ በኢትዮጵያ የተስፋፋ
ድርጊት ነው፡፡ ከግማሽ በላይ ከ15 እስከ 19 ዓመት ያላቸው
ልጃገረዶች ይገረዛሉ፡፡
የእንስት የተዋልዶ አካላትን መቁረጥ የተዋልዶ ጤና
ላይ ከፍተኛ አሉታዊ ተፅዕኖን ያስከትላል፡፡ ፌዴሬሽኑ
ለጐጂ ልማዳዊ ድርጊቶች ከሁሉም ክልሎች መወገድና
የድርጊቱንም የስፋት መጠን ለመለየት ከማህበረሰቡ ጋራ
በመተባበር በፅናት ይሠራል፡፡ ለዚህም ውጤታማነት
የሚከተሉት ይከናወናሉ፡፡
I.

በየክልሉ የሚታዩ የጐጂ ልማዳዊ ድርጊቶችን
ደረጃና መስፋፋት መረጃ በመለየት ለፌዴሬሽኑ
አባላት ሰጥቶ ስለችግሩ በማህበረሰባቸው ዘንድ
ግንዛቤ እንዲፈጠር ማድረግ፤

II.

የእንስት ተራክቦ አካላትን የመቁረጥ ድርጊትን
ለማስቀረት የሚሠሩ የመንግሥትና የግል
ባለድርሻ አካላትን በመለየት ለመቀናጀትና
ጥረትን ለማጐልበት የሚያግዝ የስትራቴጂ
ስብሰባ ማዘጋጀት፤

III.

ለድርጊቱ መወገድ (በተለይ ስርጭቱ ከፍተኛ

ምንም እንኳን ወንጀለኛ መቅጫውና ሕገ መንግሥቱ (አንቀፅ 35፣4) ጐጂ ልማዳዊ ድርጊቶችን የሚከላከሉ ቢሆንም የእንስት የተዋልዶ አካላትን መቁረጥ
ባገራችን፣ በተለይም በሶማሌ፣ በአፋር፣ በኦሮሚያና በሐረሪ ክልሎችና በድሬዳዋ አስተዳደር ተስፋፍቶ ይታያል (አባሪ 3፣ ሠንጠረዥ 2ን ይመልከቱ) ፡፡ ነገር
ግን መንግሥትና ማህበረሰቦቹ ባደረጉት ጥረት ድርጊቱ ባለፉት ሃያ አመታት አበረታች በሆነ መልኩ ቀንሷል፡፡
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በሆነባቸው ክልሎች) ይፋዊ የአመራር ሚና
መጫወት፡፡
ሸ. በፆታ ላይ የተመሠረቱ የሃይል ድርጊቶችን መከላከል

በትምህርት ተቋማት ውስጥ የሚካሄዱ
ፆታዊ ጥቃቶችን ለመከላከልና ለማስቀረት
ከሚመለከታቸው አካላት ጋር ተቀናጅቶ
መስራት፡፡

በሴቶችና ልጃገረዶች ላይ የሚፈፀመው በፆታ ላይ IV. ህገወጥ ሰው አዘዋዋሪዎችን ለመለየትና ጠንካራ
እርምጃ ለመውሰድ በሚደረገው እንቅስቃሴ
የተመሠረተ የሃይል ጥቃት እያደገ በመምጣት ላይ
ከህግ አስከባሪ አካላት ጋራ በመተባበር መስራት፤
ያለ ችግር ነው፡፡ በሀገራችን የተለመዱት በፆታ ላይ
የተመሠረቱ የሃይል ድርጊቶች፤ አስገድዶ መድፈር፣ V. ህገወጥ ስደት ስለሚያስከትላቸው አደጋዎች
ጠለፋ፣ ያለዕድሜ ጋብቻ፣ ባለቤትን/ፍቅረኛን መደብደብ፣
በማህበረሰቡ ዘንድ ግንዛቤ እንዲፈጠር
የእንስት የተዋልዶ አካላትን መቁረጥ፣ ሴቶችን በህገወጥ
ማድረግ፤
መንገድ ማዘዋወር፣ ያለእድሜ ጋብቻ፣ ጠለፋ ፣ ሚስት VI. ለህገወጥ የሰው ዝውውር ሰለባዎች ድጋፍ
መውረስ ያካትታሉ፡፡ ድርጊቶቹ ሁሉንም የሴቶችና
መስጠት፡፡
ልጃገረዶች አይነቶች፣ ማለትም በገጠርና በከተማ ያሉ
ሴቶችን፣ የአካል ጉዳተኛ ሴቶችን፣ በግጭት አካባቢዎች
ቀ. ለደም ባንኮች የሚደረገውን ድጋፍ መቀጠል
የሚኖሩ ሴቶችን ወዘተ የሚጐዱ ናቸው፡፡
በብዙ አገሮች የደም አቅርቦት እጥረትና በሚፈልጉበት
በሴቶች ላይ የሚፈፀሙ የሃይል ጥቃቶች ዋነኛ ምክንያቶች
ጊዜና ቦታ ንፁህ ደም ማግኘት አዳጋች ነው፡፡ የንፁህ
የሴቶች ዝቅተኛ ደረጃና ውሱን ሃይል፣ ለማህበራዊና
ደም አቅርቦት ውሱንነት ለተሟላ ድንገተኛ የወሊድ
ኢኮኖሚያዊ ሃብቶች ያላቸው ዝቅተኛ ተደራሽነት፣
እንክብካቤ፣ በተለይም በወሊድ ላይ ላሉ እናቶች
ስርዓተ ፆታን በተመለከተ የወጡ ህጐችን የመፈፀም
የተደራሽነት መሰናክልን ይፈጥራል፡፡ በእርግዝና ጊዜና
ውሱንነትና የልጃገረዶችና ሴቶች ህጋዊ ጥበቃ ያለመኖር
በወሊድ ወቅት ከፍተኛ የደም መፍሰስ አንዱና ዋነኛው
ወዘተ ናቸው፡፡ ይህ ሃይል ማጣት ሴቶችን ለአስከፊ
የእናቶች ሞት ምክንያት ሲሆን፣ ጤነኛ ሴትን ይህ ችግር
የሃይል ድርጊቶት ይበልጥ እንዲጋለጡ ያደርጋቸዋል፡፡
በገጠማት በሁለት ሰዓታት ውስጥ እርዳታ ካላገኘች
የፌዴሬሽኑ አባላት በፆታ ላይ የተመሰረቱ የሃይል ህይወቷ ሊያልፍ ይችላል፡፡ በመሆኑም የሴቶችን ህይወት
ድርጊቶችን ለመቋቋም ዘርፈ ብዙ የሆኑትን የሚከተሉትን ለማዳን ለደም ማዘዋወር የሚያመች አፋጣኝ የንፁህ
እንቅስቃሴዎች ያከናውናሉ፡፡
ደም ተደራሽነት ወሳኝ ነው፡፡ በወሊድና በእርግዝና
በሴቶች ላይ የሃይል ጥቃት የሚፈፅሙ ሰዎች በቁጥጥር ወቅት ከፍተኛ ደም መፍሰስ፣ እናቶችን ለሞትና ለሞት
ተጋላጭነት ከሚዳርጉት ሦስት ዋነኛ ምክንያቶች አንዱ
ስር እንዲውሉና እንዲፈረድባቸው ድጋፍ መስጠት፤
ነው፡፡
I. በፆታ ላይ የተመሰረተ ጥቃትን ለማስቀረት መጠነ
ኢትዮጵያ ውስጥ እነኚህን ከፍተኛ የደም መፍሰስ
ሰፊ የግንዛቤ ማስጨበጫ ሥራዎች መሥራት
አደጋዎች ደም በመተካት ማስቀረት አይቻልም፡፡ ደም
II. በፆታ ላይ የተመሰረተ ጥቃት ለደረሰባቸው
መፍሰስ ከመጀመሩ በፊትም ሆነ በኋላ በጣም መዘግየት
ሴቶች አካላዊ፣ ስነልቡናዊና ማቴርያላዊ ድጋፍ
ስለሚታይ ከወሊድ ጋር የተያያዘ የደም መፍሰስ አያያዝን
መስጠት፤
አዳጋች አድርጐታል፡፡ ፌዴሬሽኑ የእናቶችን ሞት
III. መንግስታዊ ባልሆኑ ድርጅቶች ፣ በመንግስትና ለመከላከል ጥረት ከሚያደርግባቸው መንገዶች አንዱ
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የደም እርዳታ ዘመቻዎችን ማካሄድ ነው፡፡
ዓላማ 4 - ሴቶች ለትምህርት የሚኖራቸው ተደራሽነት
ማሳደግ ሴቶች በከፍተኛ ትምህርት ተቋማት
የመቆየታቸውን ዕድል የሚጨምሩ መርሃ ግብሮችን
ማበረታት
ሴቶች በትምህርት የሚያደርጉት ተሳትፎ በኢኮኖሚያዊ፣
ማህበራዊ፣ ባህላዊ፣ ግላዊና በትምህርት ቤት ምክንያቶች
ይገታል፡፡ እነኚህን ችግሮች ለመቅረፍና በኢትዮጵያ
የሚታየውን መበላለጥ ለማስተካከል ከተወሰዱት ዋና
ዋና ፕሮግራሞች መካከል እኩል የትምህርት ተደራሽነትን
ለማረጋገጥ የተነደፉት “የትምህርት ዘርፍ ፕሮግራም
ልማት መርሃ ግብር” እና “የልጃገረዶች ትምህርትና
የስርዓተ ፆታ እኩልነት ስትራቴጂ ለትምህርትና ስልጠና”
ይገኙበታል፡፡
በጾታዎች መካከል የነበረውን ክፍተት ለመሙላት
የተሞከረው ልጃገረዶች ለመጀመሪያ ደረጃ ያላቸውን
ተደራሽነት በማሻሻል ላይ ባነጣጠሩ እርምጃዎች
አማካይነት ነው፡፡ እነኚህም፤ ስለልጃገረዶች ትምህርት
ጠቀሜታ የግንዛቤ ማስጨበጫ ፕሮግራሞች ማካሄድን፣
በትምህርት ቤት ለልጃገረዶች የተለዩ መጸዳጃ ቤቶችን
በመገንባትና ለልጃገረዶች የቅርብ ድጋፍ እንዲሰጡ ሴት
መምህራንና ርዕሳነ መምህራን በመመደብ ትምህርት
ቤቶችን ለልጃገረዶች የሚመቹ ማድረግን፣ በትምህርት
ቤቶች የልጃገረዶች ክበቦችን ማቋቋምና ሴት ተማሪዎች
ላይ ያተኮሩ የምክርና የድጋፍ አገልግሎቶችንና ተጨማሪ
የትምህርት ድጋፍ መስጠትን ያካትታሉ፡፡

ታላቁ መሪ ጠቅላይ ሚኒስትር መለስ
ዜናዊ በሰነዱ መግቢያ ላይ በተጠቀሰው
ፅሑፍ ላይ ፤ ሰፊው ህዝብ የፖለቲካ
መብቶቹን
መጠቀምና
በፅሑፍ
መጠየቅ የሚችለው ስር የሰደደው
ኋላቀርነት በሳይንሳዊ አስተሳሰብ
ሲተካ መሆኑን በማብራራት የሴቶችን
እኩልነትና ተጠቃሚነት ለማረጋገጥ

ትምህርት ምትክ የማይገኝለት ቁልፍ
መሣሪያ መሆኑን እንደሚከተለው
አስፍረውታል፡፡
“የሴቶችን እኩልነትና ተጠቃሚነት
ለማረጋገጥ ትምህርት ምትክ የማይገኝለት
ቁልፍ መሣሪያ ነው፡፡ የሴቶችን እኩልነት
በማካተት የዴሞክራሲያዊ መብቶች
ምንነት ዕውቀት ያለው ፣ ለዘመናት
ከተከማቹ ኋላቀር አስተሳሰቦች የተላቀቀ
ወይም በቀላሉ ለመላቀቅ የሚያስችል
የሳይንስ መነሻ ዕውቀቶች ለማግኘት
የበቃ አዲስ የሴቶችና የወንዶች
ትውልድ ለመፍጠርም ያስችላል፡፡
ጥራቱ የተጠበቀ ብቃት ያለው የስነምግባርና ስነ-ዜጋ ትምህርት የሚሰጥበት
የአንደኛ ደረጃ ትምህርት ለሁሉም ዜጋ
የማዳረስ ስራ የዴሞክራሲ ግንባታን
የማረጋገጥና ፈጣን ልማትን የማስቀጠል
ዓላማ ለማሳካት፣ በተለይ ደግሞ የሴቶች
ተሳትፎና ተጠቃሚነት ለማረጋገጥ
ምትክ የማይገኝለት ስራ ነው፡፡
የመጀመሪያ ደረጃ ትምህርት ለሁሉም
ማዳረስ ከፖለቲካዊ ትርጉሙ ባልተናነሰ
ኢኮኖሚያዊ ፋይዳም አለው፡፡ ጤናው
የተጠበቀ፣ የማምረት ብቃቱ ያለማቋረጥ
እያጠናከረ መሄድ የሚችል አዲስ
የሴቶችና የወንዶች ትውልድ ለመፍጠር
ያስችላል፡፡ የልማት ስትራቴጂያችን
ጤናው የተጠበቀ፣ የማምረት ብቃቱም
በቀጣይነት እየጐለበተ የሚሄድ ወጣት
በስፋት የሚጠቀም እስከሆነ ድረስ
ፈጣንና ቀጣይነት ያለው ልማት
እናገኛለን፡፡ ይህ ፈጣንና ቀጣይነት
ያለው ልማት በበኩሉ ሴቶችን ከማጀት
ለማውጣት የሚያስችል ኢኮኖሚያዊ
ሁኔታ
ይፈጥራል፡፡
ሴቶቹም
በሕብረተሰቡ ኢኮኖሚያዊ ኑሮ ውስጥ
ንቁ ተዋናይ ለመሆን የሚያስችላቸው
ዓቅም እንዲያገኙ ያደርጋል፡፡ በዚሁ
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ልክም ከልማቱ ተጠቃሚ የሚሆኑበትና
ቀጣይነት ባለው መንገድ ኑሮአቸው
የሚሻሻልበት ሁኔታ ይፈጠራል፡፡ ዓቅም
በሚፈቅደው መጠን በዚሁ አግባብ
ትምህርቱ አስከ ከፍተኛ እርከን ማዳረስ
ሂደቱ ጥልቀትና ስፋት እንዲኖረው
ያደርጋል፡፡”

ከፖሊሲ አኳያ የልጃገረዶች ትምህርት ስትራቴጂ ተቀርፆ
በዘርፉ የስርዓተ ፆታ ስትራቴጂ እንዲካተት ተደርጓል፡፡
ቀደም ሲል የተጠቀሱትን እርምጃዎች በተግባር መዋል
የሚከታተልና የሚገመግም የሴቶች ትምህርት መድረክም
ተፈጥሯል፡፡ የሴቶች ልማት ሠራዊት ቡድኖች
በየአካባቢያቻቸው የጐልማሶች ትምህርት አራማጆች
በመሆን ይሠራሉ፡፡ በዚያ የሚገኙ ያልተማሩ ሴቶች
በተሳታፊ አባወራዎች ተከታታይ ክትትል በሚደረግበት
በዚህ መርሃ ግብር እንዲሳተፉ ይበረታታሉ፡፡ የሠራዊቱ
አባላት የልጃገረዶችን ትምህርት ለማበረታታት፣ ለምሳሌ
እጅግ ከፍተኛ ውጤት ላመጡ ተማሪዎች ሽልማቶች
በመስጠት ንቁ ተሳትፎ ያደርጋሉ፡፡ አባላቱ ልጆቻቸውን
ወደ ትምህርት ቤት ከመላክና በቅርብ ከመከታተል
በተጨማሪ ልጆቻቸውን ወደ ትምህርት ቤት የማይልኩ
ቤተሰቦችን ይቆጣጠራሉ፡፡ በመሆኑም በአገሪቱ
በተተገበሩት የመንግሥት ፖሊሲዎችና የትምህርት
ፓኬጅ መርሃ ግብር አመርቂ ስኬት ተመዝግቧል፡፡
ልጃገረዶች ዩኒቨርሲቲ ለመግባት ከበድ ያሉ ማህበራዊና
የትምህርት አድሏዊነት መሰናክሎችን ማለፍ መቻል
አለባቸው፡፡ ማህበረሰቡ ለወንዶች አክብሮትን እንዲያሳዩ
አድርጐ ስለገራቸው አብዛኛውን ጊዜ የወንዶችን
የበላይነት ስለሚቀበሉ በራሳቸው አይተማመኑም፣
ለራሳቸውም ከበሬታ የላቸውም፡፡ በተለይ ከገጠር
አካባቢዎች የመጡ ልጃገረዶች ራሳቸውን ከወንድ
ተማሪዎችና አስተማሪዎች ከሚሰነዘሩ የቃላት ወይም
የጉልበት ጥቃቶች የመከላከል ድፍረቱ ወይም በራስ
መተማመኑ የላቸውም፡፡
ሴቶች በትምህርት ዘርፍ በተለይም በከፍተኛ ደረጃ
ትምህርት ተቋማት ከወንዶች ይልቅ ብዙ እንቅፋቶች
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እንደሚገጥማቸው የታወቀ ነው፡፡ ታላቁ መሪ ጠቅላይ
ሚኒስትር መለስ ዜናዊ እነዚህ መሰናክሎችን እንዴት
ማለፍ እንደሚቻል በዘረዘሩበት ሰነድ እንደሚከተለው
ሰፍሯል፤
“በየትኛውም የትምህርት ደረጃ ትምህርቱን
ለመከታተል መሠረታዊ መስፈርቶቹን ያላሟላ
ሰው በየትኛውም መንገድ መግባት የለበትም፡፡
ይህ በእንዲህ እንዳለ አስፈላጊውን መስፈርት
ያሟሉ ሴቶች ቅድሚያ አግኝተው ከገቡ በኋላ
የተለያዩ ድጋፍ ሊሰጣቸው ይገባል፡፡ እኩል
ተሳትፎ በሌለባቸው ደረጃዎች የትምህርት
አስፈላጊ መስፈርት ያሟሉ ሴቶች ነገር ግን
በተወሰነ ደረጃ ከወንዶቹ ያነሰ ውጤት
ያስመዘገቡትን ማስገባት ጠቃሚነቱ ለሴቶች
ብቻ ሳይሆን ለመላው ለማሕበረሰቡን
ይሆናል፡፡ ከዚህ በመነሣትም ለሴቶች እኩልነት
የተለየ ግምት የሚሰጠው መሠረታዊ ድምዳሜ
ማስቀመጥ እንችላለን፡፡
በአንደኛ ደረጃ ትምህርት ቤት የሴትና የወንዶች
እኩልነት ትምህርት ቤት ሴቶች የሚከበሩበት፣
ኢኮኖሚያዊና ፖለቲካዊ ሁኔትዎችን ለመፍጠር
ወሳኝ ነው፡፡ ሁለተኛ በዚህ ሁኔታ ሴቶች
በሁሉም ደረጃ በትምህርት ቤት ከወንዶች እኩል
የመሳተፍ ዕድል እንዲያገኙ ማድረግ፣ እንዲሁም
የሚገጥሟቸው
የተለያዩ
መሠናክሎችን
ማስወገድ
የሴቶች እኩልነት ለማረጋገጥ
የሚያስችል መሠረታዊ መሣርያ ነው፡፡ ሶስተኛ
የሴቶችን እኩል ተሳትፎ ለማረጋገጥ ወሳኝ የሆነ
ነገር ተፈላጊውን መስፈርት የሚያሟሉ ሴቶችን
ከወንዶች በማስቀደም
የትምህርት ዕድል
በመስጠትና ከሌሎች ሴቶች ጋር በማጣመር
በትምህርት ዘርፍ እኩል ተሣትፎ እንዲኖራቸው
ማድረግ፣ በአጠቃላይ የማህበረሰቡን ጥቅም
ያሚያረጋግጥ ትክክለኛ እርምጃ ነው፡፡ አራተኛ
በሥራ ገበታ ይህ መሠረታዊ መስፈርት እስኪሟላ
ድረስ ቅድሚያ ለእነሱ ተሰጥቶ እኩል እንዲሆኑ

ማድረግ ይህን ከሌሎች ስልቶች ጋር በማዛመድና
በማጣመር መፈፀም ለመላው ሕዝብ የሚጠቅም
ትክክለኛ እርምጃ ነው፡፡ አምስተኛ በአንዳንድ
የሥራ መደቦች የሥራው ባህርይ በይበልጥ
በሴቶች የሚሰራ ስለሆነ ለእኩልነት ብቻ ተብሎ
ሳይሆን ማህበረሰቡን ለመጥቀም የሴቶችን ኃይል
ማብዛት ጠቃሚና አስፈላጊ ነው፡፡ በተመሳሳይ
በጤናና በሴቶች ጉዳይ ሥራዎች በእኩልነት
ስም ሴቶችን መደጐም ሥራውን መጉዳት ሰፊው
ሕዝብና ሴቶችን ስለሚጎዳ መወገድ አለበት፡፡”

ላይ አቋርጠው መውጣታቸው ነው፡፡ የፋይናንስ ድጋፍ
ማነስ፣ በራስ ያለመተማመን፣ ስለተዋልዶ ጤና ያላቸው
እውቀት ማነስና ወሲባዊ ትንኮሳዎችን የመሳሰሉት
ሴት ተማሪዎችን ዝቅተኛ አካዳሚያዊ (የትምህርት)
አፈፃፀም እንዲኖራቸው በማድረግ እንስት ተማሪዎቹ
በዩኒቨርሲቲውና ማህበረሰቡ ህይወት ስኬታማ ተሳትፎ
እንዳያደርጉ ያግዷቸዋል፡፡ ከነዚህ ውስጥ የብዙዎቹ
ምክንያቶች የአመራር ክህሎቶች እጥረት፣ መብትን
አውቆ ያለማስከበርና ሁሉን ጉዳዮች የሚያካትቱ ሌሎች
ተጨማሪ ጉዳዮችም ናቸው፡፡

ፌዴሬሽኑ የሴቶችን ያልተቋረጠ የትምህርት ተሳትፎ
በከፍተኛ የትምህርት ተቋማት ለማረጋገጥ ድጋፍ
ያደርጋል፡፡ ፌዴሬሽኑ እንዲህ አይነቱን ድጋፍ ለማከናወን
የሚያስችሉ ግቦችን ጥሏል፡፡ እነሱም፣

ነገር ግን ይህ የተማሪዎች ብዛት መጨመር ከዩኒቨርሲቲ
የሚሰናበቱትንም ሴቶች ብዛት በጣም ከፍ አድርጐታል፡፡
የሴቶች የቅበላ መጠን ቢያድግም የተሰናባቾችም ቁጥር
ጨምሯል፡፡

I.

የገጠርና ከተማ ያልተማሩ ጎልማሳ ሴቶች
በተግባር ተኮር የጎልማሶች ትምህርት መርሃ
ግብር እንዲታቀፉ ማስቻል፡፡ እናቶች
ልጆቻቸውን የመከታተል የመደገፍና መልካም
ዜጋ ሆነው እንዲያድጉ የሚያስችል የአቅም
ግንባታ ሥራ መስራት፡፡

II.

ዝቅተኛ ገቢ ላላቸው ተማሪዎች ድጋፍ
ማድረግ፣

III.

ሴቶች ዲግሪ እንዲያገኙ መደገፍ፣

IV.

ተጨማሪ የትምህርት ድጋፍ አገልግሎቶችን
ማቅረብ፣

V.

ሴቶችን ለመሪነት ማብቃት፣

VI.

በከፍተኛ የትምህርት ተቋማት ለሚገኙ ሴቶች
ድጋፍ ማድረግ እና

VII.

ዩኒቨርሲቲ የሚገቡ ሴት ተማሪዎችን መደገፍ

VIII.

ናቸው፡፡ እነዚህን ግቦች ለማስፈጸም
የሚያስችሉ
ስልቶችም
ተቀይሰዋል፡፡

ሀ. ዩኒቨርሲቲ የሚገቡ ሴት ተማሪዎችን መደገፍ
ጠቃሚ ከሆኑት የፌዴሬሽኑ ሥራዎች አንዱ ዩኒቨርሲቲ
ለሚገቡ ሴት ተማሪዎች የሚሰጠው ድጋፍ ነው፡፡ የአዲሱን
ትውልድ ሴት ተማሪዎች መደገፍ ዋና የፌዴሬሽኑ ትኩረት
ሆኖ ቆይቷል፡፡ አሳሳቢ እየሆነ የመጣው ስጋት በርከት
ያሉ ሴቶች ዩኒቨርሲቲ እየገቡ ቢሆንም አንደኛ ዓመት

ተሳክቶላቸው ዩኒቨርሲቲ መግባት የቻሉ ሴቶች ከወንድ
አቻዎቻቸው ጋር መፎካከር እንዲችሉ ልዩ ድጋፍና
ማበረታቻ ሊደረግላቸው ይገባል፡፡ ፌዴሬሽኑ በ33ቱም
ዩኒቨርሲቲዎችና በሁሉም ክልሎች በሚገኙ አንደኛ
ዓመት ሴት ተማሪዎች ላይ በማተኮር ውጤታማ
እንዲሆኑና በሚገባ መፎካከር እንዲችሉ ለማድረግ ጥረት
አድርጓል፡፡ ፌዴሬሽኑ ይህን ዓላማውን ከግቡ ለማድረስ
በXXX ዩኒቨርሲቲዎች ለገቡ አዲስ ሴት ተማሪዎች
የማስተዋወቂያ ፕሮግራሞች አዘጋጅቷል፡፡ ከእንኳን
ደህና መጣች ፓኬጅ ጋር በማካተትም ለያንዳንዱ ተማሪ
የገንዘብ መያዣ ቦርሳ ሰጥቷል፡፡ ፌዴሬሽኑ አዲስ ሴት
ተማሪዎችን ለመደገፍና የሚገጥሟቸውንም ተግዳሮቶች
ለመፍታት ከዩኒቨርሲቲ አስተዳዳሪዎች ጋራ በመተባበር
ሰርቷል፤የጋራ መግባቢያ ተፈራርሟል፡፡ ፌዴሬሽኑ
ባገሪቱ የሚገኙ የሁሉም ዩኒቨርሲቲዎችን አንደኛ
ዓመት ሴት ተማሪዎች ፍላጐቶች በተመሳሳይ ለማርካት
ድጋፍ መስጠቱን ይቀጥላል፡፡ እያንዳንዷ ዩኒቨርሲቲ
የምትገባ ሴት ስለዩኒቨርሲቲዋ አስቀድማ እንድታውቅና
በቆይታዋም የተለያዩ የትምህርት፣ ስነልቦናዊና
ማቴርያላዊ ተግዳሮቶችን ተቋቁማ እንድትመረቅ
ለማድረግ ቀጣይነት ያለው ድጋፍና ክትትል ያደርጋል፡፡
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ለ. በከፍተኛ የትምህርት ተቋማት ለሚገኙ ሴቶች ድጋፍ
ማድረግ
መንግሥት ከ1986 ጀምሮ ለሴቶች የድጋፍ እርምጃ
ሲያደርግ ቆይቷል፡፡ ሴቶች ከፍተኛ ትምህርት ተቋማት
የሚገቡት ከወንዶች ጠቅላላ አማካይ ነጥብ በ2 ነጥብ
ባነሰ ውጤት ነው፡፡ ይሁንና የትምህርት መሰላሉን
ከፍ እያሉ ሲወጡ በሴቶችና በወንዶች ብዛት መካከል
ያለው ልዩነት እየሰፋ ስለሚመጣ ለመሰናዶ ትምህርት
የሚደርሱ ልጃገረዶች ድርሻ አንድ ሦስተኛ ብቻ
ይሆናል፡፡ በመንግሥት የትምህርት ተቋማት ለ2 ወይም
3 ዓመት ዲፕሎማ ከተመዘገቡት 16.2 በመቶ፣ ለአራት
ዓመት ዲግሪ መርሃ ግብር ከተመዘገቡት 22.5 በመቶ፣
ለማስትሬት ዲግሪ ከተመዘገቡት 9.2 በመቶ፣ እና
ለዶክትሬት ዲግሪ ከተመዘገቡት 6.4 በመቶ ብቻ ሴቶች
ናቸው፡፡ �
ይህን ሁኔታ ለማሻሻል፣
•

ጥሩ ውጤት የሚያገኙ ችግረኛ
ልጆችን የገንዘብና የማቴርያል ድጋፍ
በመስጠት ትምህርታቸውን በትጋት
እንዲቀጥሉ ማድረግ ይቻላል፤

•

ከመንግሥትና መንግሥታዊ ካልሆኑ
ድርጅቶች በመነጋገር ከፍተኛ
የትምህርት ተቋሞች የሚገቡ ሴት
ተማሪዎች
የሚያጋጥሟቸውን
የተለያዩ ችግሮች መቋቋም እንዲችሉ
ልዩ ድጋፍ እንዲሰጣቸው ማድረግ
ይቻላል፤

ሐ. ሴቶችን ለመሪነት ማብቃት
ሴቶችን በአመራር ማሰልጠን የሴቶችን የውሳኔ ሰጪነት
አቅም የማሳደግ ዋነኛ ዘዴ ነው፡፡ የሴቶች መማርና

በኢኮኖሚ ማብቃት ሴቶችን በማብቃትና የውሳኔ
ሰጪነት አቅማቸውን በማሳደግ ረገድ አቢይ ሚና
እንደሚጫወት ይታመናል፡፡
መ. ተጨማሪ የትምህርት ድጋፍ አገልግሎቶችን ማቅረብ
ፌዴሬሽኑ ከ90,000 በላይ ለሚሆኑ የሁለተኛ ደረጃ ሴት
ተማሪዎች ትምህርት የመቀበል አቅማቸውን እንዲያሳድጉ
ተጨማሪ የትምህርት ድጋፍ በመስጠት አግዟል፡፡ ጥሩ
ውጤት ያገኙ ተማሪዎችን ለማበረታታትም ሽልማት
ተሰጥቷል፡፡ ሴት ተማሪዎች ትምህርታቸውን
እንዳያቋርጡና ስኬታማ እንዲሆኑ ለማድረግ ፌዴሬሽኑ
ተጨማሪ የትምህርት ድጋፍ አገልግሎቶችን በሁሉም
ክልሎችና በሁለቱ ከተማ አስተዳደሮች መስጠቱን
ይቀጥላል፡፡
ሠ. ሴቶች ዲግሪ እንዲያገኙ መደገፍ
ፌዴሬሽኑ ሴቶች በከፍተኛ ትምህርት ተቋማት መማር
እንዲችሉ ድጋፍ ማድረግ የሚያስችለውን ገንዘብ
ማግኘት በመቻሉ ገንዘቡን ለተጠቃሚዎቹ በደሞዝ
መልክ እንዲያገኙ ሲያደርግ እንደቆየው ሁሉ ሴቶች
ከታችኛው የትምህርት እርከን ጀምሮ ውጤታማ
እንዲሆኑና በከፍተኛ ትምህርት ተቋማት ውስጥም
የጀመሩትን ትምህርት በውጤታማነት እንዲያጠናቅቁ
ጥረት ይደረጋል፡፡
ረ. ዝቅተኛ ገቢ ላላቸው ተማሪዎች ድጋፍ ማድረግ
ፌዴሬሽኑ ለሴት ተማሪዎች የማቴርያል ድጋፍ ያደረገ
ሲሆን፣ በዚህም ድጋፍ በአማራ ክልል 1593 ሴት
ተማሪዎች ተጠቅመዋል፡፡ እንደዚህ አይነት ድጋፍ
በሁሉም ክልሎች ተጠናክሮ እንዲቀጥል ይደረጋል፡፡
ዓላማ 5 - የሴቶችን ገቢና ምርታማነት ማሳደግና ሴቶች
በተሰማሩበት መስክ የአመራር ሚናቸውን እንዲያሳድጉ
ማበረታታት

በ2006 ዓ.ም ለብሔራዊው የኢትዮጵያ ከፍተኛ ትምህርት የመግቢያ ፈተና ከተቀመጡት 195,640 ተማሪዎች ውስጥ
165,000 ተማሪዎች የመግቢያ ፈተናውን አልፈው ነበር፡፡ ነገር ግን የዩኒቨርስቲዎች የመቀበል አቅም ዝቅተኛ በመሆኑ
የተነሳ 115,680 ብቻ ሲገቡ፣ ከነርሱም ውስጥ 38.5 በመቶ ሴቶች ነበሩ፡፡ ባጠቃላይ የድጋፍ እርምጃን በመጠቀም
በተጠቀሰው ጊዜ 29,743 ሴቶች በተፈጥሮ ሳይንስና ቴክኖሎጂ፣ 14,763 ደግሞ በተፈጥሮ ሳይንስ ተመዝግበው ነበር፡፡
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የኢትዮጵያ ሴቶች ፌዴሬሽን በገጠርም ሆነ በከተማ
ያሉ ሴቶችን ምርታማነትና ገቢ ለማሳደግ ይሰራል፡፡
ፌዴሬሽኑ ሴቶችን በኢኮኖሚ ማብቃት የሴቶችን ገቢና
ምርታማነታቸውን በማሳደግ ድህነትን ለመቀነስ ዘርፈ
ብዙ ጣልቃ ገብነቶችን የሚጠይቅ መሆኑን ይገነዘባል፡፡
ፌዴሬሽኑ ባለፉት ስምንት ዓመታት ሴቶች ገቢያቸውን
የማሳደግ አቅማቸው እንዲያድግና በኢኮኖሚ
እንዲበቁ ለማስቻል የተለያዩ እንቅስቃሴዎችን
አድርጓል፡፡ ከዘለቄታዊ ልማት ግቦች አንዱ የሆነውና
ሴቶችን ከማብቃት ጋራ የተገናኘው የግብ 5 ዓላማ ሴቶች
ለኢኮኖሚያዊ ሃብቶች እኩል መብቶች እንዲኖሯቸውና
ለንብረት ባለቤትነትና መሬት እንዲሁም ሌሎች
የንብረት አይነቶች የፋይናንስ አገልግሎቶች፣ ውርስና
የተፈጥሮ ሃብት ተደራሽነትን የሚያረጋግጡ ለውጦችን
በብሔራዊ ህጐች መሰረት ማካሄድ ነው፡፡ የሴቶች
በኢኮኖሚ መብቃት ማለት “የሴቶች በእድገት ሂደቶች
የመሳተፍ፣ አስተዋፅኦ የማድረግና ከእድገት ሂደቶቹ
የአስተዋፅኦዎቻቸውን ፋይዳ በመገንዘብና ተገቢውን
ከበሬታ በመስጠት ከእድገቱ ጥቅሞች የተመጣጠነ ድርሻ
ማግኘት እንዲችሉ መደራደር የሚያስችል አቅም ነው፡፡”
ይህንኑ ለማሳካት ለሚቀጥሉት ዓምስት ዓመታት
የሚከተሉት ግቦች ተጥለዋል፡፡ እነሱም
I. በጥቃቅን የንግድ ድርጅቶች ለተሰማሩ ሴቶች
ይፋዊ ድጋፍ ከሚመለከተው አካል ጋር
መስጠት
II. አግባብነት ያላቸው የገበያ ቦታዎችን (ጉልት)
መስራት
III. የገበያ ሁኔታዎችን ለሴቶች ማመቻቸት
IV. ሴቶች ለብድር አገልግሎት ያላቸውን
ተደራሽነት ማሳደግና የቁጠባ ባህልን ማዳበር
V. በጥቃቅን የንግድ ድርጅቶች ለሚሳተፉ ሴቶች
ስልጠና መስጠት
VI. የህፃናት እንክብካቤ ተቋማትን ማቅረብ

VII. ለማቴርያል፣
ተደራሽነትን

ሰብዓዊና
ማሳደግ

ማህበራዊ ሃብት

VIII. በግብርና ዘርፍ ለሴቶች የሚደረግ ድጋፍ
IX. ሕገወጥ የሰዎችንና የሴቶችን
ተግዳሮቶች
ማቃለል

ዝውውር

X. ሴቶች በአረንጓዴው ኢኮኖሚ እንዲሳተፉ
ማንቀሳቀስ ናቸው፡፡ እነዚህን ግቦች
ለማሳካት የሚከተሉት ማስፈጸሚያ ስልቶች
ተዘጋጅተዋል፡፡

ሀ. በጥቃቅን የንግድ ድርጅቶች ለተሰማሩ ሴቶች
ከሚመለከተው አካል ጋር በመሆን ይፋዊ ድጋፍ
መስጠት
ባሁኑ ወቅት ሴቶችን ከድህነት ማጥ ለማውጣት
በመወሰድ ላይ ካሉት ዋነኛ ጥረቶች አንዱ ባገሪቱ ያለውን
የሴቶች በጥቃቅንና አነስተኛ ተቋማት ተሳትፎ ማሳደግ
ነው፡፡ ባመዛኙ የሚንቀሳቀሱት በአገልግሎቶች፣ በንግድና
የእጅ ሥራዎች አምራችነት ነው፡፡ በአነስተኛ ቢዝነስ
ለተሰማሩት ሴቶች አንዱ የብድር ምንጫቸው የማይክሮ
ፋይናንስ ተቋም ነው፡፡ መረጃዎች እንደሚያሳዩት ባገሪቱ
የተመዘገቡት 28 የማይክሮ ፋይናንስ ተቋማት 46.8
በመቶ ደንበኞች ሴቶች ናቸው (COMESA 2013) ፡፡
በመጀመሪያው የእድገትና ትራንስፎርሜሽን እቅድ ዘመን
ወደ 5 ሚሊዮን የሚሆኑ ሴቶች በአነስተኛና መካከለኛ
ተቋሞች ተደራጅተው በመንቀሳቀስ የብድር አቅርቦት
ተጠቃሚ ሆነዋል፡፡ የቁጠባና ብድር አገልግሎቶች
ተጠቃሚዎች የሆኑ ሴቶች ብዛት በ2009 እ.ኤ.አ
610784፣ በ2010 እ.ኤ.አ 1457339፣ በ2012 እ.ኤ.አ
4098313 እና በ2013 እ.ኤ.አ 6.9 ሚሊዮን ነበር፡፡
ይህ የሚያሳየው የእንደነዚህ ዓይነት ኘሮግራሞች ሴት
ተጠቃሚዎች በከፍተኛ ደረጃ ማደጉን ነው፡፡ በጥቃቅንና
አነስተኛ ተቋማት የተደራጁ ሴቶችን ለመደገፍ እንደ
የቢዝነስ አስተዳደር ሥልጠና፣ በብሔራዊና ክልላዊ
ደረጃዎች ከፍተኛ ውጤት ላስመዘገቡ ሽልማት መስጠት፣
የኢትዮጵያ ሴቶች ፌዴሬሽን | 2009-2013 ዓ.ም ስትራቴጂያዊ ዕቅድ
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ገበያ ማመቻቸትና የትስስር መድረክ መፍጠር የመሳሰሉ
የተለያዩ እርምጃዎች በመተግበር ላይ ይገኛሉ፡፡ በነዚህ
እርምጃዎችም የተነሳ ሴቶች የጥቃቅን ተቋማት ባለቤቶች
መሆንና ወደ መካከለኛ ተቋማት ባለቤትነት ማደግ
ችለዋል፡፡ ሴቶች በማኔጅመንትና ቢዝነስ እንዲሁም
የህይወት ክህሎቶች ሥልጠና ተሰጥቷቸዋል፤ የሴቶችና
ወጣቶች አነስተኛና መካከለኛ ተቋማት መሪዎች ስልጠና
ወስደዋል፡፡ ሴቶችና ወጣት ኢንተርፕረኑሮች/ነጋዴዎች
ከጥቃቅን ተቋሞች በመመረቅ ወይም በማደግ አነስተኛና
መካከለኛ ቢዝነስ ሆነዋል፡፡ እ.ኤ.አ በ2013 የሴት
ኢንተርፕረኑሮች/ ነጋዴዎች በመዋሃድ የኢትዮጵያ ሴት
ኢንተርፕረኑሮች የተሰኘ ህብረት መስርተዋል፡፡
ሴቶች ኢኮኖሚያዊ መብቃት ሊሳካ የሚችለው በቁጠባና
በብድር የሴቶችን የፋይናንስ ተደራሽነት በማቀላጠፍና
የቢዝነስና ኢንተርፕሩነርሺፕ ክህሎት ስልጠና አቅምን
በመገንባት ነው፡፡ በተጨማሪም የገበያ ተደራሽነት
መፈጠርና መጠናከር በሴቶች ህይወት ውስጥ ጠቃሚ
ለውጥን ያመጣል፡፡

ግብረመልስ በመስጠት በጥቃቅን ድርጅቶች
የተሰማሩ ሴቶችን የጋራ ፍላጐቶች ይወክላል፡፡
II. አባላት ስለሚያጋጥሟቸው ተግዳሮቶች
እንዲወያዩና ልምዶቻቸውን እንዲቀያየሩ
መድረክ ያዘጋጃል፡፡ ይህም
ፌዴሬሽኑን
ጠቃሚ ልምዶችን ለይቶ አግባብነት ባላቸው
ስፍራዎች እንዲደገሙ ማድረግ ያስችለዋል፡፡
III. በጥቃቅን የንግድ ድርጅቶች ለተሰማሩ ሴት
ቡድኖችና ማህበራት ጠቃሚ መረጃዎችን
በመሰብሰብና በመስጠት ያገለግላል፡፡
IV. የፋይናንስ ምንጭና ድጋፍን በተመለከተ
መረጃዎችን ለይቶ ለፌዴሬሽኑ አባላት
ያሰራጫል፡፡
ለ. አግባብነት ያላቸው የገበያ ቦታዎችን (ጉልት) መስራት

በጥቃቅን ድርጅቶች ሥራ ላይ የተሰማሩ ሴቶች
አምርተው ውጤቶቻቸውንና አገልግሎቶቻቸውን ለገበያ
ለማዋል ስትራቴጂያዊ አቀማመጥ ያለው የመሸጫ
አብዛኛዎቹ ሴት ነጋዴዎች የሚንቀሳቀሱት በትንሽ
ስፍራ ያስፈልጋቸዋል፡፡ አብዛኛውን ጊዜ ሴት ነጋዴዎች
ደረጃ በመሆኑና ባጠቃላይ አነጋገር የሙያ ማህበራት
ምርቶቻቸውን ወይም አገልግሎቶቻቸውን መኖሪያ
አባሎች ባለመሆናቸው ወይም ከሌሎች ቡድኖች
ቤቶቻቸው አካባቢ ለማቅረብ ስለሚሞክሩ ገበያቸው
ጋራ የተሳሰሩ ባለመሆናቸው መረጃና አገልግሎቶች
በግለሰቦች ወይም የቅርብ ጐረቤቶቻቸው ዙሪያ የተወሰነ
ማግኘት ይቸገራሉ፡፡ ብዙ ሴቶች ከፖሊሲ አውጪዎች
ይሆናል፡፡ ተገቢ የሆነ የመሸጫ ስፍራ ያለማግኘት ሴቶች
ጋራ ግንኙነት የላቸውም፤ ወይም በፖሊሲ አውጪ
ቢዝነሳቸውን በቤታቸው እንዲያካሂዱ ወይም አንዳንድ
አካላት ውስጥ ውክልና የላቸውም፡፡ ሴቶች ለስልጣን
ጊዜ ንፅህና በጐደለው ሁኔታ እንዲሰሩ ያስገድዳቸዋል፡፡
እንዳልተፈጠሩ የማየት አዝማሚያ ያለ ሲሆን
ሴቶች ንግዳቸውን መንገድ ዳር ማካሄድ በሚሞክሩበት
በመደበኛ የቢዝነስ ተቋሞች አመራር ቦታዎች ያላቸው
ጊዜም ለዝናብና ፀሃይ ይጋለጣሉ፡፡
ድርሻም እጅግ ያነሰ መሆኑ ባለስልጣኖችን በማሳመን
በአዳዲስ ፖሊሲዎች ውስጥ የሚኖራቸውን አስተዋፅኦ ሐ. የገበያ ሁኔታዎችን ለሴቶች ማመቻቸት
ይገድበዋል፡፡
በመጪዎቹ አምስት ዓመታት ፌዴሬሽኑ ለነዚህ ሴቶች
በሚከተለው መልኩ ጠቃሚ ምንጭ ሆኖ ለማገልግል
ይሰራል፡፡
I. በሴቶች ላይ ተፅእኖ በሚፈጥሩ ረቂቅ
ፖሊሲዎች ላይ ግምገማ በማድረግና
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በከተሞች አካባቢዎች የሚገኙ በርካታ በዝቅተኛ የኑሮ
ደረጃ ላይ ያሉ ሴቶች የንግድ እንቅስቃሴ ለፌዴሬሽኑ
ተግዳሮት ሆኖ ቆይቷል፡፡ ብዙዎቹ ንግዳቸውን
የሚያካሂዱት አዳዲስ በተሰሩ ኮንዶሚኒየሞችና
መንገዶች ዳር በመሆኑ ፅዳት በጐደለው ሁኔታ ውስጥ
ከመስራታቸውም በላይ ለፀሃይና ዝናብ ይጋለጣሉ፡፡

ከአዲስ አበባ መስተዳድር ጋራ በመተባበር የተነደፈው
የጉልት ፅንሰ ሃሳብ ሴቶችን ባንድ የገበያ አካባቢ
በማሰባሰብ በንፁህ ስፍራ እንዲሰሩ የሚያስችል
ነው፡፡ በዚህ የገበያ ስፍራ ለመስራት ቅድሚያ የሚሰጠው
ዝቅተኛ ገቢ ላላቸው ሴቶች፣ ለአካል ጉዳተኞችና
በእድሜ ለገፉ ሲሆን፤ ተሳታፊዎቹ የአባላትን መብቶችና
ግዴታዎች ያካተተ የመተዳደሪያ ደንብ በመቅረፅ
ይደራጃሉ፡፡ የአስተዳደር፣ የፋይናንስ፣ የፅዳትና የፀጥታ
ኮሚቴዎችም ይኖሩዋቸዋል፡፡ ባሁኑ ጊዜ የመጀመሪያው
ጉልት ተሰርቶ በተግባር ላይ ውሏል፡፡ ይህም ሴቶች
ዕቃዎቻቸውን ንፁህና የሚያስተማምንና አመቺ በሆነ
ስፍራ እንዲሸጡ አስችሏቸዋል፡፡ ይህን የጉልት ምስረታ
ፅንሰ ሃሳብ ለማስፋፋት በሌሎች ክልሎች ተመሳሳይ
ጉልቶች ይሰራሉ፡፡ ከዚያ በመማርም ፌዴሬሽኑ
ከከተማና ከክልል አስተዳድሮች ጋራ በመተባበር የጉልት
ፕሮጀክቱ በሁሉም ክልሎች እንዲተገብር ይሰራል፡፡

የፌዴሬሽኑ ዋነኛ ትኩረት የሚሆነው ሴቶች ገቢያቸውን
ለማሳደግ የሚያስፈልጋቸውን ብድር የማግኘት እድል
ማመቻቸትና ማፋጠን ነው፡፡ ባለፉት ስምንት ዓመታት
ፌዴሬሽኑ በXXX ክልሎች ለሚኖሩ XXX ሴቶች ብድር
አመቻችቷል፡፡ በመጪዎቹ አምስት ዓመታት የብድር
ተደራሽነትን በመፍጠር ድህነትን ለመዋጋት በመሳሪያነት
ይገለገልበታል፡፡ የብድር ተደራሽነት በተጓዳኝም ሴቶችን
በማበረታታትና የቁጠባ ባህልና እንዲያዳብሩ በመደገፍ
ሊታገዝ ይገባል፡፡

ሠ. በጥቃቅን የንግድ ድርጅቶች ለሚሳተፉ ሴቶች
ስልጠና መስጠት

ፌዴሬሽኑ ሴቶች ይበልጥ ምርታማ እንዲሆኑና
የምርቶቻቸውን ጥራት እንዲያሳድጉ ለማገዝ ሃብት
ያሰባስባል፡፡ ሴቶች ሥልጠና ስለማያገኙና እንዴት
በገበያ ውስጥ መሳተፍ እንደሚችሉም የልምድ እውቀት
ስለሌላቸው ዕቃዎችንና አገልግሎቶችን ስትራቴጂያዊ
መ. ሴቶች ለብድር አገልግሎት ያላቸውን ተደራሽነት በሆነ መልኩ ለገበያ ማዋል አይችሉም፡፡ ፌዴሬሽኑ
ማሳደግና የቁጠባ ባህልን ማዳበር
በኢመደበኛው የንግድ ዘርፍ ለመስራት የሚያስችላቸውን
እንደ የማስያዣ አለመኖር፣ የቤት ውስጥ ዕቃዎችን ክህሎትና በራስ መተማመን ማሳደግ ይፈልጋል፡፡ ፌዴሬሽኑ
መያዣነት ለመቀበል ፈቃደኛ ያለመሆንና የብድር አዋጪ የሆኑ የቢዝነስ ሃሳቦችን አጥንቶ ለምርቶቻቸው
ባለሙያዎች ለሴት ነጋዴዎች ያላቸው አሉታዊ ወይም አገልግሎቶቻቸው ገበያ ያፈላልጋል፡፡ ስልጠና
አመለካከትን በመሳሰሉት የተለያዩ ምክንያቶች የተነሳ ወደተሻለ ገቢ፣ የበለጠ በራስ መተማመንና በቤተሰብም
ሴቶች ብድር የማግኘት እድላቸው ከወንዶች ጋር ሲነፃፀር ሆነ በማህበረሰብ ዘንድ ወደበለጠ ደረጃ ወይም እውቅናን
ዝቅተኛ ነው፡፡ በተጨማሪም ሴቶች ብዙም ከስፍራ ወደ ወደማግኘት ይመራል፡፡
ስፍራ አይንቀሳቀሱም፣ የቢዝነስ ግንኙነታቸው ከወንዶች ፌዴሬሽኑ የሴቶች በጥቃቅን ድርጅቶች ስኬታማነት
ያንሳል፣ ከቢሮክራሲው ጋር ሊሰሩ የሚያስችላቸው በብዙ ጉዳዮች ላይ የተመሰረተ መሆኑን ይገነዘባል፡፡
በቂ እውቀት የላቸውም፣ እንዲሁም የሚፈልጉትን ሴቶችን ከሚፈታተኗቸው ጠንካራ ተግዳሮቶች መካከል
ተደራድረው የማግኘት አቅማቸው ዝቅተኛ ነው፡፡ እነዚህ በሚከተሉት መስኮች የሚያጋጥሟቸው የእውቀት
ሁሉ ሲደማመሩ ሴቶች ለብድር ያላቸውን ዕድል ይበልጥ እጥረቶች ናቸው፡፡
ያሳንሱታል፡፡ ይህ ሁኔታ ሴቶችን ካገሪቱ ኢኮኖሚ ጋር
ይበልጥ እንዲቀናጁ ያስገድዳቸዋል፡ ቅንጅቱም በአገሪቱ
ኢኮኖሚ ውስጥ በመሳተፍ ከፈጣን ኢኮኖሚያዊ እድገቷ
መጠቀም ያስችላቸዋል፡፡
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I. የብድር ክህሎቶች፡- ገንዘብ መበደር፣ ከባንኮች
ወይም ሌሎች አበዳሪዎች ጋራ አብሮ መሥራት
ያለመቻል፤
II. ፋይናንሳዊ ክህሎቶች፡- ሬኮርዶች በትክክል
መመዝገብ፣ በጀት ማዘጋጀት፣ ትርፍና ኪሳራ
ማስላትያለመቻል፤
III. የፕላንና ማኔጅመንት ክህሎቶች፡- ሰዎች፣
ፋይናንስና ሃብት ማስተዳደር ያለመቻል፤
IV. የኮምዩኒኬሽን ክህሎቶች፡- የመናገር፣ የመፃፍ፣
የማንበብና የመደራደር ክህሎቶች ያለመኖር፤
V. አደረጃጀታዊ ክህቶች፡- ሌሎች ሴቶች የተለያዩ
ጥቃቅን ድርጅቶች እንቅስቃሴዎችን ለማካሄድ
ይረዷቸው ዘንድ ማህበራትንና ቡድኖችን
ለማቋቋም እንዴት መንቀሳቀስ እንደሚችሉ
ያለማወቅ፤
VI. የገበያ
ክህሎቶች፡ጥናት፣
ሽያጭ፣ኧንተርፕነርሺፕን የተመለከተ እውቀት
ማነስ፡፡
VII. ኢትዮጵያ ባብዛኛው በሴቶች የሚሰሩ
የእደጥበባት ሥራዎች፣ ልብሶችና መዋቢያዎች
እንዳሏት ይታወቃል፡፡ ፌዴሬሽኑ ሴቶች
የነኚህን ምርቶች ጥራት፣ ገበያና አትራፊነት
ለማሻሻል የሚያስችሉ ክህሎቶችን እንዲቀዳጁ
ለሴቶች ስልጠና ይሰጣል፤ ይከታተላል፡፡

የተለያየ የአሠራር ሥርዓት በመዘርጋት ልዩ ድጋፍ
በልማት ድርጅቶች በመንግስት ተቋማትና በተለያየ
የስራ መስክ ተሠማርተው ለሚገኙ እናቶች የህፃናት
ማቆያ እንክብካቤና ጥበቃ ቦታዎች እንዲዘጋጅላቸው
ከሚመለከተው አካል ጋር መሥራት እና እንዲሠራ
ግፊት ማድረግ፡፡
ብዙ ሴቶች በእናትነትና በአምራችነት በርካታ ሃላፊነቶችን
በመሸከም ቢጠመዱም በቤት ውስጥ ስለሚወሰኑ
እምብዛም ለአደጋ አይጋለጡም፡፡ ዳሩ ግን ብዙውን
ጊዜ እንዲህ አይነቶቹ እምብዛም ለአደጋ ያልተጋለጡ
እንቅስቃሴዎች ውሱን ትርፍን ስለሚያስገኙ አሉታዊ
ውጤት ሊኖራቸው ይችላል፡፡
ሰ. ለማቴርያል፣ ሰብዓዊና ማህበራዊ ሃብት ተደራሽነትን
ማሳደግ
ሴቶች ለረጅም ጊዜ ለብድርና ለሌሎች ንብረቶች ተደራሽ
ባለመሆን ብቻ ሳይሆን ትምህርት፣ መረጃና ዘመናዊ
ቴክኖሎጂ በማግኘትም ረገድ ተጐድተዋል፡፡ ስለሆነም
በጥናት ላይ በመመርኮዝ ይህንን ክፍተት ለመሙላት
የሚያስችል ድጋፍ እንዲያገኙ ይደረጋል፡፡
ሸ. በግብርና ዘርፍ ለሴቶች የሚደረግ ድጋፍ

ኢትዮጵያ ከግብርና መር ኢኮኖሚ ወደ ኢንዱስትሪ
መሪ ኢኮኖሚ ለመሸጋገር የምትሠራ አገር ብትሆንም፣
የኢኮኖሚ እድገቷ መሠረት ግብርና ነው፡፡ ዝቅተኛ
ገቢ እንዳላቸው አገሮች ሁሉ በኢትዮጵያም እድገትን
ለማነቃቃት፣ ድህነትን ለመቀነስና የምግብ ዋስትናን
ለማረጋገጥ የግብርናው ዘርፍ ወሳኝ ነው፡፡ የምግብ
ዋስትና አለመረጋገጥ የኢትዮጵያ ልማት ዋነኛ መሰናክል
ረ. የህፃናት እንክብካቤ ተቋማትን ማቅረብ
ነው፡፡ የግብርናው ዘርፍ ባገሪቱ ኢኮኖሚ ዋነኛውን
ሴቶች በተሰማሩባቸው የሥራ መስኮች ሁሉ ተወዳዳሪና ሚና እየተጫወተ ባለበት፣ ዝቅተኛ ምርታማነት ብሎም
ምርታማ እንዳይሆኑ እንቅፋት የሆኑባቸውን ጉዳዮች ዝቅተኛ ገቢ 85 በመቶ የሚሆኑ ኢትዮጵያውያንን
ለይቶ መረባረብ ያስፈልጋል፡፡ ከነዚህ ጉዳዮች ውስጥ መሠረታዊ የሰው ልጅ ፍላጐቶች ፣ማለትም የምግብ
አንዱ ከህፃናት ጥበቃና እንክብካቤ ጋር ተያይዞ ያሉ ፍላጐትን መጠለያና ልብስ የማሟላት ችሎታ
ችግሮች ናቸው፡፡ በመሆኑም ህፃን ያላቸው እናቶች ይፈታተኑታል፡፡ ሴቶችን በተለይ እንደ የቤት ውስጥ
በተሰማሩበት የስራ መስክ ውጤታማ እንዲሆኑ ሃላፊነቶች፣ ለሥልጠናና ሃብቶች ተደራሽነት የመሳሰሉ
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የግብርና ምርታማነት ማነቆዎች የሆኑ በርካታ
ተግዳሮቶች ይጋረጡባቸዋል፡፡ ሴቶች ለግብርና ሃብቶችና
አገልግሎቶች እኩል ተደራሽነት ቢኖራቸው ኖሮ
የምግብ ዋስትና በከፍተኛ ሁኔታ ተሻሽሎ ማህበረሰቡም
በኢኮኖሚያዊ አገላለፅ ብቻ ሳይሆን በብዙ መልኩ
ባለፀጋ በሆነ ነበር፡፡ ሴቶች ከስርዓተ ምግብ ጥራትም
ሆነ ብዛት አኳያ በቤተሰብ ደረጃ ዓመቱን በሙሉ
በመጠቀም የምግብ ዋስትና እንዲጨምር በግብርናው
ዘርፍ የኢኮኖሚና አስተዳደራዊ ምርታማነታቸውን
እንዲያሳድጉ መርዳት አስፈላጊ ነው፡፡
የፌዴራል መንግሥቱ የግብርና ፓኬጆችን በገበሬዎች
ዘንድ ለማሰራጨት ጥረት ያደረጋል፡፡ እነኚህም
ማዳበሪያ፣ ምርጥ ዘር፣ ብድርና የኤክስቴንሽን
አገልግሎቶችን ያካትታሉ፡፡ የግብርናና የገጠር ልማት
ሚኒስቴር ፖሊሲዎችን ሲያወጣ፣ የክልልና የወረዳ
የግብርና ቢሮዎችና ፅሕፈት ቤቶች ይተገብሯቸዋል፡፡
የኤክስቴንሽን አገልግሎቶች ዋነኛ አቅራቢ መንግሥት
ነው፡፡ የገጠር ሴቶች ብዙውን ጊዜ ማህበራዊ፣
ባህላዊና አንዳንዴም በግብርና ተግባር ተፈጥሮ
ሃብት ማኔጅመንትና ውሳኔ ሰጪነት ውጤታማ በሆነ
መልኩ የመሳተፍ አቅማቸውን የሚገድብ መሰናክሎች
ይፈጠርባቸዋል፡፡ ከዚህም በላይ ልማዳዊው የሴቶች ሚና፣
እንደ የማገዶ እንጨትና ውሃን ማቅረብና ድህረ-ምርት
እንቅስቃሴዎችን የመሳሰሉት በፆታ የተገደቡ ተግባሮች
የሃብት ተደራሽነት ማነቆዎችን ያስከትሉባቸዋል፡፡
ሴቶችን የሚገጥሟቸውን እነኚህን መሰናክሎች በማጤን
የኢትዮጵያ መንግሥት ሴቶች መሬትን ለመሳሰሉት
ምርታማ ሃብቶች ያላቸውን ተደራሽነት ለማሻሻል
የተለያዩ እርምጃዎችን ወስዷል፡፡ የመሬት ባለቤትነት
ሰርቲፊኬት በባልና ሚስት ስም እንዲሆን የሚደነግገው
ህግ የሴቶች ማህበራዊ እድገት አንድ እርምጃ ወደፊት
እንዲራመድ ያደረገ ነው፡፡ የመንግሥት ፖሊሲዎች
ለገበሬዎች የግብርና ኤክስቴንሽንና የብድር አገልግሎቶች
አቅርቦቶችን ለማስፋፋት ሞክረዋል፡፡
ምንም እንኳን በዚህ ረገድ የተወሰነ ለውጥ ቢመዘገብም

ለአገልግሎቶች ተደራሽ በመሆን በኩል በሴትና በወንድ
ገበሬዎች መካከል አሁንም ልዩነት አለ፡፡ ስለዚህ
የኢትዮጵያ ሴቶች ፌዴሬሽን ከሚመለከታቸው አካላት
ጋር በመሆን የታየውን ልዩነት የማጥበብና የላቀ ተሳትፎ
ፍትሃዊ ተጠቃሚነት የሚረጋገጥበትን አቅጣጫ
ይቀይሳል፡፡ ለተግባራዊነቱም ይረባረባል፡፡
ሴቶችን ገበያ ውስጥ ለማስገባትም ተለይተው
የተካሄዱ ትንተናዎችና የመርሃ ግብር ጣልቃ ገብነቶች
ያስፈልጋሉ፡፡ አብዛኛዎቹ ሴት ገበሬዎች የተለመዱ
የእህል ዘሮችን ለራሳቸውን ለገበያ የሚያመርቱ አነስተኛ
ገበሬዎች ሲሆኑ፣ ወንዶቹ ከመካከለኛ እስከ ትላልቅ
ሰፋፊ እርሻዎች የሚኖሯቸውና ለገበያ የሚውሉ የግብርና
ምርቶች ማምረትን ወደማስፋፋቱ የሚያዘነብሉ ናቸው፡፡
ኢትዮጵያ ትልቅ የግብርና እምቅ ሃብት ያላትና ከህዝቧ
80 በመቶው በገጠር ግብርና ሥራ ላይ ተሰማርቶ
የሚገኝባት አገር ናት፡፡ በዚያም የድህነት፣ የትራንስፖርትና
መገናኛ አውታሮች ችግሮች ፣ የምርት ቴክኖሎጂዎች
ኋላቀር እንደሆኑ አካባቢዎቹ ለአደጋ ተጋልጠው
ይታያሉ፡፡ በገጠር የተንሰራፋው ድህነት ዋነኛ መንስኤ
የዝናብ እጥረት ነው፡፡ ድርቅ በከፋ ሁኔታና ባጭር ጊዜ
በመከሰት ባለፉት አሰርት ዓመታት አገሪቱን ጐድቷታል፡፡
ሴቶች የግብርና ኢኮኖሚው የጀርባ አጥንት ቢሆኑም
የሃብት ተደራሽነት ወሳኝነት አለባቸው፡፡ ሴቶች ለሃብት
የሚኖራቸው ተደራሽነት ብዙውን ጊዜ የሚወሰነው
በወንዶችና በማህበረሰቡ ነው፡፡ የአባቶቻቸውም
ሆነ የራሳቸው አስተዋፅኦ አብዛኛውን ጊዜ እውቅና
አይሰጠውም፡፡ በተጨማሪም ሴቶች የራሳቸውን ገቢ
በሚያገኙበት ብዙውን ጊዜም ገንዘባቸውን የሚያውሉት
የቤተሰባቸውን ኑሮ ለማሻሻያነት ነው፡፡ ፌዴሬሽኑ ሴቶች
በግብርና ምርታማነት ውስጥ ያላቸውን ሚና በመገንዘብ
ለቴክኖሎጂ፣ መስኖና ገበያ የሚኖራቸውን ተደራሽነት
ለማሳደግ ይሰራል፡፡ እንዲሁም የሴቶች ሁነኛ ንብረት
የሆነውን የእንስሳት እርባታ ለማስፋፋት ይጥራል፡፡
ፌዴሬሽኑ በግብርና ሥራ ሴቶች ያላቸውን ሚና
በመገንዘብ ለቴክኖሎጂ፣ መስኖና ገበያ ያላቸውን
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ተደራሽነት ለማሳደግ ይሠራል፡፡ በተጨማሪም ለሴቶች
ጠቃሚ ጥሪት የሆነውን የእንስሳት እርባታ ለማሳደግ
ይሠራል፡፡ ፌዴሬሽኑ እስካሁን ከ30000 በላይ ሴቶችን
ደግፏል፡፡ የመሬት ይዞታ መብቶችን በተመለከተ
ከፍተኛ ችግሮች ላጋጠማቸው ሴቶችም የህግ ድጋፍ
አድርጓል፡፡ ፌዴሬሽኑ ሴቶች ለገጠር ሴቶች የተቀረፁ
ፓኬጆች ተጠቃሚ እንዲሆኑ ከባለድርሻ አካላት ጋር
እጅ ለእጅ ተያይዞ ይሠራል፡፡ ፌዴሬሽኑ በዚህ ረገድ
የሚከተሉትን ተግባራት ያከናውናል፡፡
I. ሴቶች እንደወንዶች አቻዎቻቸው ሁሉ
የኤክስቴንሽን አገልግሎቶችን በመጠቀም
II. ምርታቸውንና ምርታማነትን
እንዲጠቀሙ ተደራሽነታቸውን
ይጥራል፣

ለማሳደግ
ለማሳደግ

ቀ. ሕገወጥ የሰዎችንና የሴቶችን ዝውውር ተግዳሮቶች
ማቃለል
በሕጋዊ መንገዶች ከኢትዮጵያ ወደ ሌሎች አገሮች
ለሚጓዙ ሴቶችና ወንዶች የኢትዮጵያ ሕጐች ጥበቃ
ያደርጉላቸዋል፡፡ የሥራ ቅጥር አገልግሎቶች አዋጅ
ቁጥር 632/2009 በግል ቀጣሪ ድርጅት ወይም
በመንግሥት የቅጥር አገልግሎት አማካይነት ተቀጥረው
ውጪ በሚሄዱ፥ እንዲሁም በግላቸው ለትርፍ ላልሆነ
ዓላማ አገልግሎት ለመስጠት በሚሄዱ ላይ ተፈፃሚነት
አለው፡፡ በአዋጁ አንቀጽ 16/2/ መሠረት ሠራተኞችን
የሚልክ ማንኛውም ኤጀንሲ ከ18 ዓመት በታች ዕድሜ
ያለውን ሥራ ፈላጊ መመልመል አይችልም፡፡ በውጪ
የሚኖሩ ሠራተኞች ስለሚኖራቸው መብት የሚያወሳው
አንቀፅ 20/1/ ዝቅተኞቹ የሥራ ሁናቴዎች በኢትዮጵያ
ካሉት ጋራ መመሳሰል እንዳለባቸው አፅንኦት በመስጠት
ይገልፃል፡፡

III. የሴት ኤክስቴንሽን ሠራተኞች ቁጥርን
በማሳደግ የብዙሃኑን የገጠር ሴቶች ህይወት ምንም እንኳን እነኚህ አንቀፆች በህጉ ቢካተቱም ካገር
ውጪ የሚጓዙት በርካታ ቁጥር ያላቸው ሴቶችና
ለመቀየር ይሠራል፣
ልጃገረዶች የአሸጋጋሪዎችና ሕገወጥ አዘዋዋሪዎች
IV. ሴቶች ካላቸው ዝቅተኛ የትምህርት ደረጃና
የወሲብና የአካል ብዝበዛ ሰለባዎች ናቸው፡፡ ፌዴሬሽኑ
ልማዳዊ መሰናክሎች አኳያ ባሁኑ ወቅት ከመንግሥትና ካገር ውስጥ ድርጅቶች ጋር በመተባበር
ያሉት ቴክኖሎጂዎች ተገቢዎች መሆናቸውን በህገወጥ መንገድ እንዲወጡ የሚደረጉ ሴቶችን ቅፍለት/
ከሚመለከታቸው አካላት ጋር የማረጋገጥድጋፍ ፍሰት ለማስቀረት፣ ከውጪ ወዳገራቸው የሚመለሱ
ያደርጋል፡፡
ሰለባዎችንም ለመደገፍ ሲሠራ ቆይቷል፡፡ ፌዴሬሽኑ
V. የገጠር
ሴቶች
በግብርናው
ዘርፍ ሴቶች በኢኮኖሚ ራሳቸውን እንዲችሉ ለማብቃት
የሚያደርጉትን ተሳትፎ ለማሳደግ የተቀረፀውን የፋይናንስ ድጋፍና ከቅጥር ተጠቃሚ ይሆኑም ዘንድ
የግብርና ፓኬጅ ለማስተዋወቅና ለማስፋፋት ስልጠና ይሰጣል፡፡
ኮንፈረንሶች

ያካሂዳል፤

VI. ከኮንፈረንሶቹ በተገኙት ግኝቶች ላይ በመመስረት
ሴቶችን በማነቃቃት ያደራጃል፤
VII. ከግብርና ፓኬጁ ጋር ግንኙነት የነበራቸውን
ሞዴል ሴት ገበሬዎች ጥሩ ልምዶች ያስፋፋል፡፡
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በ. ሴቶች በአረንጓዴው ኢኮኖሚ እንዲሳተፉ ማንቀሳቀስ
የአየር ንብረት ለውጥን የሚቋቋም አረንጓዴ ኢኮኖሚ
በመባል የሚጠራውን እ.ኤ.አ ኦክቶበር 2011 በዓለምአቀፍ
ደረጃ ተቀባይነት ያገኘው ስትራቴጂ ከቀድሞው ጠቅላይ
ሚኒስትር መለስ ዜናዊ ከወረስናቸው አኩሪ ስኬቶች
አንዱ ነው፡፡ ይህም ግንቦት፣ 2004 አዲስ አበባ ላይ
በተካሄደው የወርልድ ኢኮኖሚክ ፎረም ኦን አፍሪካ
ስብሰባ በድጋሚ የተረጋገጠ ሲሆን፣ የቀድሞው ጠቅላይ
ሚኒስትር አረንጓዴ ራዕይ መነሻ ነበር፡፡

እንደ የአየር ንብረት ለውጥ ምክንያቶችንና ሊከተሉ
የሚችሉ ተፅዕኖዎችን፣ እንዲሁም የመቋቋሚያ ዘዴዎችን
የተመለከቱ የአካባቢ ለውጦችን ለሚመለከቱ መረጃዎች
የሴቶችን ተደራሽነት ለማሳለጥ እርምጃዎች በመወሰድ
ላይ ናቸው፡፡ በዚህም መሠረት በ“ሴቶችና አካባቢ”
ላይ ያተኰሩ የኮምዩኒኬሽን ወርክሾፖች በሁሉም
ክልሎችና ሁለቱ የአስተዳደር ከተሞች ተካሂደዋል፡፡
እነኚህም ክልላዊ ፆታዊ ይዘቶችንና ተግባሮችን ያካተቱ
የአካባቢ ኮምዩኒኬሽን ስትራቴጂዎችን ማዘጋጀት
አስችለዋል፡፡ በተጨማሪም ሴቶችና ለአደጋ የተጋለጡ
ወጣቶችን የመሳሰሉ ቡድኖች ላይ ያነጣጠሩ ተመሳሳይ
ስልጠናዎች ተሰጥተዋል፡፡ በዚህ ረገድ ሴቶች በአካባቢ
ደህንነትና የአየር ንብረት ለውጥ፣ በተለይ በሴቶች
ላይ በሚያስከትሏቸው ጉዳቶች ላይ ባተኰሩ የግንዛቤ
ማስጨበጫ መርሃ ግብሮች ላይ ተሳትፈዋል፡፡ ሴቶችን
በአካባቢ ጥበቃ መርሃ ግብሮች በማሳተፍ ረገድ
መንግሥት የተከተለው አካሄድ ሴቶችን በዝቅተኛው
የማህበረሰብ ደረጃ በተፈጥሮ ሃብት ጥበቃ አስተዳደር
ተግባሮች በስፋት እንዲሳተፉ ማድረግ ነው፡፡ የሴት
ቡድኖች በሴቶች የልማት ሠራዊት መዋቅር ስር
እየተደራጁ በተለያዩ የአገሪቱ ክፍሎች በአካባቢ መልሶ
ማልማትና የተፈጥሮ ሃብት አስተዳደር እንቅስቃሴዎች
እንዲሳተፉ እየተደረገ ነው፡፡ እንደ ውሃና ፅዳት እንዲሁም
መንገዶች ለመሳሰሉት ኢኮኖሚያዊ መሠረተልማቶች
የሚመደበው በጀት እየጨመረ ነው፡፡ እ.ኤ.አ ከ2010

እስከ 2012 ባለው ጊዜ ለውሃና ፅዳት 52.4 በመቶ
ሲመደብ፣ ለመንገድ 85 በመቶ ተመድቧል፡፡ ይህም
ኢንቨስትመንት የሴቶችን በተዋልዶ መስክ ተሳትፎ
ሸክም በማቃለል ረገድ አስተዋፅኦ ስለሚያደርግ በምርት
ረገድ የሚኖራቸው ተሳትፎ ይጨምራል፡፡ በመሆኑም
እነዚህን ኢንቬስትመንቶች ተከትሎ ከ2010-2013
በነበረው ጊዜ በመላ አገሪቱ ከ8 ሚሊዮን በላይ ሴቶች
ለንፁህ ውሃ ተደራሽ ሲሆኑ፥ በዚህም ውስጥ 35 በመቶ
የማህበረሰብ ውሃ አስተዳደር ኮሚቴ አባሎች ሴቶች
ነበሩ፡፡ በተመሳሳይ 5 ሚሊዮን የተሻሻሉ ሃይል ቆጣቢ
ምድጃዎች በመላው አገሪቱ ተከፋፍለዋል፡፡ በገጠር
የሚኖሩ ሴቶች ባዮጋዝ መጠቀምን እየመረጡ ነው፡፡
በተሻሻሉ ሃይል ቆጣቢ ቴክኖሎጂዎች ላይም ስልጠና
ተሰጥቷቸዋል፡፡ ይኸው በሚቀጥለው እቅድ ዘመን
ተጠናክሮ እንዲቀጥል ይደረጋል፡፡
የኢትዮጵያ ሴቶች ፌዴሬሽን አባላት የታላቁ መሪ
ጠቅላይ ሚኒስትር መለስ ዜናዊ መሰዋዕት ለመዘከር
የተጀመረው የችግኝ ተከላ ዘመቻዎችን ተጠናክረው
መቀጠል አለባቸው፡፡ ባለፉት ዓመታትም XXX ችግኞች
ተተክለዋል፡፡ ፌዴሬሽኑ በመጪዎቹ አምስት አመታት
ዘመቻውን ይበልጥ በማፋፋም ይህን ቁጥር በ50 በመቶ
የማሳደግ እቅድ ይዟል፡፡ ፌዴሬሽኑ የኢትዮጵያ ሴቶች
መታሰቢያ መናፈሻ ስፍራ (ፓርክ) በመገንባት ላይ
ይገኛል፡፡
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4. ማጠቃለያ
ይህ ስትራቴጂያዊ እቅድ መንግሥት ዴሞክራሲን በማስፋፋትና ድህነትን በማስወገድ ረገድ ለተቀዳጃቸው
ስኬቶች ዕውቅናን ይሰጣል፤ ያደንቃልም፡፡መንግሥት የሴቶችን እኩልነት ለማረጋገጥ የሚያደርጋቸውንም ጥረቶች
ይገነዘባል፡፡ ሆኖም ትላልቅ ተግዳሮቶች አሁንም አሉ፡፡ ያሁኑ ስትራቴጂያዊ እቅድ በወቅቱ ተጨባጭ እውነታዎችና
ባለፉት ስምንት ዓመታት የተገኙት ልምዶች ላይ በመመስረት የተዘጋጀ ነው፡፡ የፌዴሬሽኑ ዋነኛ ግብ በተጣለው
መሠረት ላይ የሴቶችን በነዚህ ፖሊሲዎችና መርሃ ግብሮች ተሳትፎና ተጠቃሚነት ማሳደግ ነው፡፡ ፌዴሬሽኑ
ከየዘርፉ በሚሊዮኖች የሚቆጠሩ ሴቶችን የሚወክል አገር አቀፍ አውታር እንደመሆኑ ሴቶች የሚያጋጥሟቸውን
ችግሮች ለማቃለል የሚያከናውናቸው እንቅስቃሴዎች በአዳዲስ አሰራሮች ወይም ሃሳቦች የሚመሩና ተጣጣፊ መሆን
አለባቸው፡፡ ክልላዊ ልዩነቶችና የአባሎች ብዝሃነት ለፌዴሬሽኑ በተለያዩ ዘርፎች መሳተፍ እድሎችን ይፈጥርለታል፡፡
ፌዴሬሽኑ ከብሔራዊ ደረጃ ጀምሮ እስከ ቀበሌ ያሉ ሴቶችን ማንቀሳቀስ መቻሉም ለብዙው የኢትዮጵያ ህዝብ
ለውጥን ማምጣት የመቻል አቅሙን ያሳያል፡፡
ስትራቴጂያዊ እቅዱ እንደሚያሳየው ፌዴሬሽኑ የሚንቀሳቀሰው ሕገ መንግሥቱና የፖሊሲ አቅጣጫዎችም
ዓላማዎቹን በሚደግፉበት ምህዳር ውስጥ ነው፡፡ የፌዴሬሽኑ ጥንካሬ የተመሰረተው አባላቱ፣ የመንግሥትና የግል
ባለድርሻ አካላት በልማት፣ ዴሞክራሲና መልካም አስተዳደር ረገድ የሚያደርጉትን እንቅስቃሴ በመደገፍ ላይ ነው፡፡
ለጋራ አጀንዳ መሳካት የሚንቀሳቀሱት የቅንጅቱ አባላት ተጠቃሚዎች ብቻ ሳይሆኑ በሴቶች ህይወት ውስጥ ለውጥ
ለማምጣት አስፈላጊውን አመራር የሚሰጡና ቁርጠኝነት የሚያሳዩ ንቁ ተሳታፊዎች ናቸው፡፡ ፌዴሬሽኑ በተጨማሪም
ተደራሽነት ማደጉን በማረጋገጥ በሴቶችና በመንግሥት የግል ዘርፍ መርሃ ግብሮች መካከል በአገናኝነት ይሰራል፡፡
ፌዴሬሽኑ በመጪዎቹ አምስት ዓመታት አቅሙን በፋይናንስና በአሰራር በማሳደግ ስኬቶቹን ያጠናክራል፡ በተለይ
ለአዲሱ ትውልድ ሴቶች ትኩረት በመስጠት ተሰጥኦዎቻቸውንና እምቅ ችሎታዎቻቸውን ለማሳደግ ይሰራል፡፡
ሴቶችና ልጃገረዶች እኩል እድል ከተሰጣቸው እምቅ ችሎታቸውን ማውጣት እንደሚችሉ የሚያሳዩ በርካታ አበረታች
ምልክቶች አሉ፡፡ የፌዴሬሽኑ ሚና ሴቶች ለመልካም እድሎች ተደራሽ ሆነው ህገመንግሥታዊ መብቶቻቸውን
በእኩልነት የሚያጣጥሙ የእኩልነት መብታቸው የተረጋገጠ ዜጐች እንዲሆኑ ማረጋገጥ ነው፡፡
ፌዴሬሽኑ እርሳቸው ባወረሱን መሰረት ላይ የአየር ንብረት ለውጥን የሚቋቋም አረንጓዴ ኢኮኖሚ በመገንባት
ረገድ የበኩሉን አስተዋፅኦ በማድረግ ላይ ይገኛል፡፡
“በአፍሪካ ግብርናችንን ሳናሸጋግር ስለመዋቅራዊ ኢኮኖሚ ሽግግር ማሰብ አንችልም፡፡
የግብርናው ዘርፋችን በሌሎች በተፈጠሩ ችግሮችና በኛም የአያያዝ ጉድለት የተነሳ ችግር
ውስጥ ይገኛል፡፡ የብዙው መሬታችን ደን በመጨፍጨፉ ለሰፊ የመሬት መከላት፣ ለአፈር
መሸርሸርና ለጐርፍና ለድርቅ ተጋልጧል፡፡ የዓለም ሙቀት በመጨመሩም የተነሳ ለድርቅና
ጐርፍ ዳርጐናል፡፡ የግብርና ሃብታችን ከመሰረቱ በጣም አስጊ ለሆነ አደጋ ተጋልጧል፡፡”
-
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የአምስት አመት እቅድ
ስትራቴጂያዊ
ዓላማዎች
እቅድ

መለኪያዎች

ግቦች

ብር

በጀቶች
ይስተካከላሉ፣
ፌዴሬሽኑ
ሁሉንም
መርሃ
ግብሮቹን
የማካሄጃ
በቂ በጀት
ይኖረዋል

ርምጃዎች

ፋይናንስ

FS01

ፌዴሬሽኑ በ2013 ሙሉ
በሙሉ ራሱን ይችላል

FS02

8.8 ሚሊዮን ብር አማካኝ
ዓመታዊ በጀት ይኖረዋል

ብር

x ሚሊዮን
ብር

FS03

214.083.000 ብር
የካፒታል በጀት ይኖረዋል

ብር

0 በጀት
ብክነት

1. የኪራይ ገቢ ማሳደግ
(300 %)
2. ከንግድ ተቋማት የሚገኝ ገቢን
ማሳግ (100%)
3. ከአባላት የማሰበሰብ መዋጮን በ
20 % ማሳደግ

የFSO1ን ርምጃዎች ይመልከቱ
1.ወጪ ቅነሳን መተግበር

ባለድርሻ አካላት
ባለድርሻ አካላት የአባላት
ልጆች የትምህርት

ትምህርት
በመከታተል ላይ

SH01

SH02

SH04

SHO5

100%
ተሳትፎን ሙሉ በሙሉ
ማሳካት

ያሉ የአባላት
ልጆች በመቶኛ

የአባላት ቁጥርን ወደ 10
ሚሊዮን ማሳደግ

የአባላት ቁጥር

10,000,000

ድጋፍ
የሚደረግላቸው
ልጃገረዶች ብዛት

10,000

ትምህርታቸውን
መከታተል እንዲችሉ
ለ10,000 ልጃገረዶች
የፋይናንስ ድጋፍ ማድረግ
ባገሪቱ የሚካሄደውን
ለልጃገረዶች
የሚደረግ የትምህርት
ድጋፍ ማስተባበር

ድጋፍ
የሚደረግላቸው
ልጃገረዶች ብዛት

1. በትምህርት ላይ ያሉ ተማሪዎችን
ብዛት ለማወቅ ጥናት ማካሄድ
2. የዳሰሳ ጥናት በየዓመቱ ማካሄድ

90,000

1. አባላትን ለማፍራት የሚያስችል
የተጠና እቅድ ማዘጋጀት
2. ዓመታዊ እቅድ በማውጣት
ዋናውን
እቅድ በአምስት ዓመት ለማሳካት
መሥራት
ልጃገረዶቹን ለመደገፍ አስፈላጊውን
ገንዘብ ማሰባሰብ
የትምህርት ድጋፉን
ትብብር/ጥምረት መምራት
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የቢዝነስ እንቅስቃሴዎች

BPS01

BPS02

BPS03

በዋናው መ/ቤት እና
በሁሉም ቅርንጫፍ ጽ/
ቤቶች ዘመናዊ የፋናንስ
ስነስርዓት መዘርጋት

የኢሴፌ ማኔጅመንት
ሠራተኞችን
በሙሉ የሰለጠኑ
ባለሙያዎች ማድረግ

ዓመታዊ የኦዲት
ሪፖርቶች ህፀፆች
አይኖሩባቸውም

የፋይናንስ
ስርዓቱ ትግበራ
መጠናቀቅ

የኢሴፌ የሰለጠኑ
ባለሙያዎች
ብዛት በቁጥር

በኦዲተሮች
የሚነሱ ህፀፆች/
ውሱንነቶች
ብዛት

የፋይናንስ
ስርዓቱ
ትግበራ
በሦስት ዓመት
ሙሉ በሙሉ
መጠናቀቅ

100%
የሰለጠኑ
ባለሙያዎች

ዜሮ ህፀፆች/
ውሱንነቶች

1. የውጪ አማካሪ መቅጠር
2. የፋይናንስ ስርዓቱን ማጠናቀቅ
1. የሁሉንም ሠራተኞች ብቃት
ለመፈተሽ
የምዘና/የግምገማ መርሃ ግብር
መተግበር
2. በሥራ ላይ የሚገኙ ሠራተኞችን
አቅም
ማሳደግ ወይም ሙያ የሚጠይቁ
ክፍት
የሥራ ቦታዎችን ከውጪ በቅጥር
መሙላት
በውስጥ ተቀባይነት ያለው
ፋይናንሳዊ ስርዓት መዘርጋቱን
ለማረጋገጥ ከውስጥ የፋይናንስ
ሠራተኞችና ከውጪ ኦዲተሮች
ጋር መስራትና በCharities and
Societies Proclamation እና
ተያያዥ ደንቦች/መመሪያዎች
የተዘረዘሩት ፋይናንሳዊ ግዴታዎችን
በሙሉ መፈፀም

BPS04

የውስጥ ኦዲት አሠራርን
መተግበር

የስርዓት ትግበራ

የአቅም ግንባታ
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የውስጥ ኦዲት
አሠራር
ስርዓቱን ሙሉ
በሙሉ
መተግበር

የውጭ ኦዲተር በመቅጠር በሥራ
ላይ ያለውን ስርዓት/አሠራር
በማጥናት የውስጥ ኦዲት አሠራር
ስርዓትን መተግበርና በሥራ ላይ
ያሉትን ሠራተኞች በማሰልጠን
ወቅታዊ የውስጥ ኦዲት እንዲካሄድ
ማድረግ መቻሉን ማረጋገጥ

L&GS01

L&GS02

ለኢሴፌ አመራር የአቅም
ግንባታ ሥልጠና መስጠት

ለኢሴፌ ዋና መሥሪያ
ቤት ሠራተኞች የአቅም
ግንባታ ስልጥና መስጠት

በአቅም
ግንባታው
የሚሳተፉ
ኢሴፌ አመራሮች
በመቶኛ

100%

በኢሴፌ ዋና
መሥሪያ ቤት
በአቅም
ግንባታ ስልጠና
የተሳተፉ
ሠራተኞች
በመቶኛ

100%

1. የእያንዳንዱን የአመራር አባል
የአቅም ግንባታ ዘርፍ ፍላጐት
ለማወቅ ቅኝታዊ ጥናት ማጠናቀቅ
2. የውስጥና የውጭ አቅም ግንባታ
መርሃ ግብሮችን ማቀናጀት
አተገባበራቸውንና ውጤቶቻቸውን
መከታተል
1. የኢሴፌ ሠራተኞች የውስጥና
የውጭ አቅም ግንባታ መርሃ
ግብሮችን ማቀናጀት
2. የመርሃ ግብሮቹን ትግበራና
ውጤቶችን
መከታተልና መርሃ ግብሮቹ
በኢሴፌ እንቅስቃሴዎችና የሥራ
ሂደት ላይ ያስከተሏቸውን
መሻሻሎች መለካት

ግንባታዎች
CPS01

CPS02

CPS03

CPS04

የአዲስ አበባ ሬስቶራንት
እድሳትን በ2009
ማጠናቀቅ
የኦማር ካህያምን ባለ
አራት ፎቅ ህንፃ በ2010
ማጠናቀቅ
አራት ኪሎ የሚገነባውን
የእደ ጥበባት ማዕከል
እድሳት/ግንባታ በ2013
መጠናቀቅ
ሚሊኒየም አዳራሽ
አካባቢ የሚገነባውን/
የሚታደሰውን
የእደጥበባት ሱቅ በ2010
ማጠናቀቅ

ሙሉ በሙሉ
የታደሰ
ሬስቶራንት
የተጠናቀቀ G+4
ህንፃ

የእድሳቱ
መጠናቀቅ
በመቶኛ
የግንባታው
መጠናቀቅ
በመቶኛ

የእደጥበባት
ማዕከሉ
እድሳት/ግንባታ
መጠናቀቅ

መቶ በመቶ
የማዕከሉ
መጠናቀቅ

የዘጠኙም
ጉልቶች
መቶ በመቶ
መጠናቀቅ
መቶ በመቶ
የተጠናቀቀ
ህንፃ ባለቤት
መሆን

CPS05

ዘጠኝ ጉልቶችን በ2012
ገንብቶ ማጠናቀቅ

የጉልቶቹ ግንባታ
ሙሉ በሙሉ
መጠናቀቅ

CPS06

አራት ኪሎ ባለው
የፌዴሬሽኑ 3,000 ካሬ
ሜትር ላይ
ህንፃ ገንብቶ በ2013
ማጠናቀቅ

3,000 ካሬ
ሜትር ላይ ቦታ
ከነህንፃው
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CPS08

አዲስ አበባ ሬስቶራንት
አጠገብ በ2,500 ካሬ
ሜትር ላይ የሚገነባ
የባህል ማዕከልን በ2012
ማጠናቀቅ

CPS09

የኢትዮጵያ ሴቶች
አደባባይ ፕሮጀክትን
በ2009 ማጠናቀቅ

አደባባዩን
በ2009
ሙሉ በሙሉ
ማጠናቀቅ

የፕሮጀክቱ
መቶ በመቶ
መጠናቀቅ

ተጠቃሚዎችን ባሉበት መድረስ

OPS01

የኢሴፌ ድረገፅን በ2009
ሙሉ በሙሉ ሥራ
እንዲጀምር ማድረግ

ሙሉ በሙሉ
አገልግሎት
የሚሰጥ
ድረገፅ

1. የድረገፅ አስተዳደር ባለሙያ
መቅጠር
መቶ በመቶ
2. ይዘቶችን መቀያየር
የሚሰራ ድረገፅ 3. ለአባላት መልዕክቶችን መላክና
ድረገፁ በጐብኚዎች እንዲዘወተር
ማድረግ

የአባልነት መርሃ ግብሮች
MP01

MP02

MP03

MP04
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የገጠር አባላትን በግብርና
ፓኬጅ ተሳትፎ ወደ 80%
ማሳደግ
የከተማ አባላትን
በጥቃቅንና አነስተኛ
ተቋማት ፓኬጆች ተሳትፎ
75% ማድረስ
የአባላትን በቁጠባና ብድር
ፓኬጆች
ተሳትፎ ወደ 60%
ማሳደግ
በአራት ክልሎችና ሁለት
ከተሞች የተጀመሩትን
የሴቶች በኢኰኖሚያዊ
ፓኬጆች ተጠቃሚነት
ጥናት
አጠናቆ ጥናቱን
ወደሌሎች ክልሎች
ማስፋፋት

የተሳትፎ መጠን
በመቶኛ

80%

የተሳትፎ መጠን
በመቶኛ

75%

የተሳትፎ መጠን
በመቶኛ

60%

የጥናት
መጠናቀቅ

የጥናቱ
በሁሉም
ዘጠኞቹ
ክልሎችና
ሁለት ከተሞች
መጠናቀቅ
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