ኢትዮጵያ የሥርዓተ ጾታ እኩልነትን ለማራመድ የሚያስችሉ እንደ ሚሊኒየም የልማት ግቦችና በሴቶች የሚፈጸሙ ማናቸውንም መድሎዎችን
ለማስወገድ የተፈረመ ስምምነት /CEDAW/ ያሉ አለማቀፍ ስምምነቶች ከፈረሙት ሀገሮች አንዷ ናት፡፡ በቅርቡ አድሏዊ ህጎችንና ፖሊሲዎች
ሴቶችን በሚደግፉ መልኩ መለወጥና የሴቶችን ጉዳዮች የተመለከቱ አዳዲስ ህግ ድንጋጌዎችን የማውጣት አበረታች ለውጦች ተመዝግበዋል፡፡
ህገ መንግስት
በ 1987 የወጣው የኢፌዲሪ ህገ መንግስት በሴቶች ላይ ለዘመናት ይደርስ የነበረው መድሎ እንዲወገድ አድርጓል፡፡ ህገ መንግስቱ በአገሪቱ በማንኛውም
የልማት ስራዎች የስራ ቅጥርን ጨምሮ በስርዓተ ጾታ እኩልነት ላይ ግልጽ ድንጋጌ በማስቀመጥ ዋስትና ሰጥቷል፡፡




በህገ መንግስቱ አንቀጽ 25 ‹‹ ሁሉም ሰዎች በህግ ፊት እኩል ናቸው፡፡ በመካከላቸው ማንኛውም አይነት ልዩነት ሳይደረግ በህግ ጥበቃ
ይደረግላቸዋል፡፡ በዚህ ረገድ በጾታ እኩልና ተጨባጭ የህግ ዋስትና የማግኘት መብት አላቸው፡፡ እንዲሁም በአንቀጽ 35(8) ሴቶችና ወንዶች በቅጥር
በስራ እድገት፣እኩል ክፍያ ዝውውርና ጡረታ የማግኘት እኩል መብት አላቸው ይላል፡፡
በአንቀጽ 35(3) መሰረት ሴቶች በበታችነትና በልዩነት በመታየታቸው የደረሰባቸውን የታሪክ ቅርስ ከግምት ውስጥ በማስገባት ይህ ቅርስ
እንዲታረምላቸው የተጨማሪ የድጋፍ እርምጃዎች ተጠቃሚ የመሆን መብት እንዳላቸው ያስገነዝባል፡፡

በዚህ በኩል የሚወሰዱት እርምጃዎች ዓላማ በፖለቲካ፣ በማህበራዊና በኢኮኖሚያዊ መስኮች እንዲሁም በመንግስትና በግል ተቋሞች ውስጥ ሴቶች
ከወንዶች ጋር በእኩልነት ተወዳዳሪና ተሳታፊ እንዲሆኑ ለማድረግ እንዲቻል ልዩ ትኩረት ለመስጠት ነው፡፡ ይህን በማድረግ ህገ መንግስቱ ህጋዊ ተቋማዊ
የተጠቃሚነት ቦታ እንዲያገኙ በማድረግ የነበረውን ቁስል በመሻር የአሁኑና በእውነትም የሚመጣውን ጊዜ ለማሻሻል የተወሰደ የእርምት እርምጃ ነው፡፡


ሌሎች፡-- የኢትዮጵያ ሴቶች የልማትና የለውጥ ፓኬጅ
- ብሔራዊ የስርዓተ ጾታ እኩልነት የድርጊት መርሃ ግብር
የስርዓተ ጾታ እኩልነትን ለማረጋገጥ የጸደቁ አለማቀፍ ስምምነቶች ፡ኢትዮጵያ አብዛኛዎቹን የዓለም አቀፍ የህግ ማስፈጸሚያ መሳሪያዎች፣ ስምምነቶችና ዲክላሬሽኖች የፈረመች ሲሆን እ.ኤ.አ በ 1979 በሴቶች ላይ የሚፈጸሙ
ማናቸውንም መድሎዎችን ለማስወገድ የተፈረመውን ስምምነት፣ እ.ኤ.አ በ 1993 በሴቶች ላይ የሚፈጸሙ ጥቃቶችን ለማስወገድ የተፈረመውን ዲክላሬሽን፣
እ.ኤ.አ 1994 የህዝብና ልማት ዓለምአቀፍ ጉባዔን እና እ.ኤ.አ 1995 የወጣውን የቤጅንግ የድርጊት መርሃ ግብር የራሷ የህግ አካል አድርጋለች፡፡

በብሔራዊ አልኮልና አረቄ ፋብሪካ ሴቶችን ተጠቃሚ ለማድረግ የተሰሩ ስራዎች፡በብሔራዊ አልኮልና አረቄ ፋብሪካ የስርዓተ ጾታ ጽ/ቤት የተቋቋመው 2005 ዓ.ም ሲሆን ከተቋቋመበት ጊዜ አንስቶ እስካሁን ሴቶችን በሁሉም ዘርፍ ተሳታፊና
ተጠቃሚ ለማድረግ ተግባራትን እያከናወነ ሲሆን ከነዚህም መካከል፡የድርጅቱ ስትራቴጅክና ዓመታዊ እቅድ ሲዘጋጅ ስርዓተ ጾታ ጉዳይ መካተቱን መከታተል፣

በድርጅቱ የሚገኙ የስራ ክፍሎች ዕቅዳቸውን ከስርዓተ ጾታ አንጻር መተግበራቸውን የመከታተል ሥራ፣
በስርዓተ ጾታ ዙሪያ ለአመራሩና ሰራተኞች የግንዛቤ ማስጨበጫ ስልጠና መስጠት፣
በሴቶች ዙሪያ የወጡ ህጎች፣ ደንቦች፣ መመሪያዎችና ፖሊሲዎች ማስተዋወቅ ሥራ፣
ስርዓተ ጾታ ነክ በዓላትን ማለትም የነጭ ሪቫን ቀንና ማርች 8 አለማቀፍ የሴቶች ቀን ምክንያት በማድረግ ስለ ጾታዊ ጥቃትና ሴቶችን ለማብቃት የተለያዩ
ርዕሶች ላይ ግንዛቤ መፈጠሩ፣
በድርጅቱ ውስጥ በሚካሄዱ ቅጥሮችና ዝውውሮች ልዩ ድጋፍ እርምጃ ተግባራዊ መሆኑን ማረጋገጥ፣
የስርዓተ ጾታ መረጃዎችን ማሰባሰብና ተንትኖ ማደራጀት፣
የስርዓተ ጾታ ማካተቻ ማንዋል፣ የስርዓተ ጾታ ኦዲት፣የስርዓተ ጾታ ፖሊሲ መዘጋጀቱ፣
ድርጅቱ በመያዘጋጃቸው መመሪያዎች ሴቶችን ተሳታፊና ተጠቃሚ የሚያደርጉ ህጎችን የማካተት ከነዚህም መካከል

-

ሴቶች የልዩ ድጋፍ እርምጃ ተጠቃሚ እንዲሆኑ (3 ነጥብ)፣
የአንድ ወር የቅድመ ወሊድና የሶስት ወር የድህረ ወሊድ ፈቃድ፣
ወንዶች ሚስቶቻቸው ሲወልዱ ሚስታቸውን ለመንከባከብ የ 3 ቀናት እረፍት (Paternal Leave) እንዲወስዱ፣
ለወሊድ የሚያወጡትን የህክምና ወጭ 100% መሸፈኑ፣
ለሚማሩ ሰራተኞች የትምህርት ክፍያውን 100% ይሸፍናል፣
ሲወልዱ ለእንኳን ደስ አለሽ ብር 1000.00፣
አንዲት ነፍሰጡር ሴት ከፍቃዷ ውጭ በሆነ ነገር ውርጃ ቢከሰትና በሀኪም ተረጋግጦ ማስረጃ ሲቀርብ የ 1 ወር ፍቃድ ከክፍያ ጋር ይሠጣታል፣
ሴት ሰራተኞች ላይ ጾታን መሠረት ያደረ ትንኮሳ ሲፈጸምና ትንኮሳ መፈጸሙ ሲረጋገጥ 1 ኛ ደረጃ የ 10 ቀን ደመወዝ ቅጣት፣2 ኛ ስንብት፣
በድርጅቱ የህፃናት ማቆያ ለማዘጋጀት በሂደት ላይ መሆኑ ፤
ጡት ለማጥባት በየቀኑ የ 1 ሰዓት የማጥቢያ ሰዓት በመፍቀድ ድጋፍ እንደሚያደርግ በመመሪያው ተካተዋል ፡፡

የስርዓተ ጾታ ምንነት
ጾታ /Sex/፡- ስንል ሰዎች በስነ ህይወታዊ አፈጣጠራቸው በአካላዊ ይዘታቸው ምክንያት የሚኖራቸውን ልዩነት የሚያመላክት ሲሆን ይህም ሴት ወይም
ወንድ ሆኖ መወለድ ነው፡፡
ስርዓተ ጾታ /Gender/:- ማለት ሰዎች ሴት ወይንም ወንድ ሆነው ከተወለዱ በኋላ ሴቷም የሴትነት ወንዱም ወንድነት ባህሪ እንዲይዙ ማህበረሰቡ
የሚወስነው የአመለካከት ውጤት ነው፡፡ ህብረተሰቡ ወንድም ሆነ ሴት ምን ማድረግ እንዳለባቸው በምን አይነት መልኩ በህ/ሰቡ ውስጥ እንደሚሳተፉ
ይወስናል፡፡ በስርዓተ ጾታ ላይ የተመሰረተው የሴቶችና የወንዶች ባህሪ እንደየ ስራ ባህሉ ማህበራዊና ኢኮኖሚያዊ ሁኔታዎች ይወሰናል፡፡

ከዚህም የተነሳ የስርዓተ ጾታ ገጽታ በማህበራዊ፣ ኢኮኖሚያዊና ፖለቲካዊ ሁኔታዎች እንዲሁም ከቦታ ቦታ ከጊዜ ወደ ጊዜ፣ከባህል ባህል ከህብረተሰብ
ህብረተሰብ ሊለያይ ይችላል፡፡ በአጠቃላይ ስርዓተ ጾታ ከተፈጥሮ ወንድነት ወይም ሴትነት ላይ ተመስርቶ ህብረተሰቡ ለሁለቱም ጾታዎች የሚሰጠው
ቦታና የስራ ድርሻ ከሁለቱም ጾታዎች የሚጠበቅ የስራ ኃላፊነት፣ አመለካከት፣ ልምድ፣ ባህሪ ወዘተ የሚንጸባረቅ ነው፡፡
የስርዓተ ጾታ እኩልነት /Gender Equality/:- ሴቶችና ወንዶች ሰብዓዊ መብቶቻቸውን እውን በማድረግና ለኢኮኖሚያዊ፣ ለማህበራዊ፣ለፖለቲካዊና
ባህላዊ እድገት የራሳቸውን አስተዋጽኦ እንዲያበረክቱ ከእርሱም ተጠቃሚ እንዲሆኑ እኩል እድል እንዳላቸው የሚያመለክት ነው፡፡
የሥርዓተ ጾታን ጉዳይ ማካተት / Gender Mainstreaming/፡- ህጎችን፣ፖሊሲዎችንና ፕሮግራሞችን ጨምሮ የታቀዱ ተግባራት በሁሉም ዘርፍና
ደረጃ ለሴቶችና ለወንዶች ያላቸውን አንድምታ የመዳሰስ ሂደት ነው፡፡ የሥርዓተ ጾታ ማካተት በኢኮኖሚያዊ ማህበራዊና ፖለቲካዊ ገጽታዎች ውስጥ
የሴቶችንና የወንዶችን ጉዳዮችና ልምዶች የፖሊሲዎችና የፕሮግራሞች ንድፍ፣ትግበራ፣ ክትትልና ግምገማ ዝግጅት ወሳኝ አካል በማድረግ ሴቶችና
ወንዶች እኩል ተጠቃሚ እንዲሆኑና የሥርዓተ ጾታ እኩልነት መዛባት/ Gender inequality/ እንዳይታይ የሚያደረግ ስትራቴጅ ነው፡፡ ዋና ግቡም
የሥርዓተ ጾታ እኩልነትን እውን ማድረግ ነው፡፡ የምናስብበትን መንገድ፣ የእርስ በእርስ ግንኙነትና ስራዎቻችንን ሳናቋርጥ የምንቃኝበት አካሄድ ነው፡፡
የስርዓተ ጾታ ጉዳዮች የማካተት መጨረሻ ግብ የስርዓተ ጾታ እኩልነትን ማስፈን ነው፡፡
በዓለም አቀፍ ደረጃ ወንዶችና ሴቶች በማህበረሰብ ውስጥ ከሚሰጣቸው ሚናና ኃላፊነት የተነሳ የሚፈጠሩትን የስርዓተ ጾታ ልዩነቶች ለመቀነስ
ብሎም በዘለቄታዊነት ለማስወገድ እንዲቻል ሀገራት በዓለም፣ በአህጉር እንዲሁም በሀገር አቀፍ ደረጃ የተለያዩ ጅማሮች/initiatives/ በመውስድ
ለተፈጻሚነታቸውም በመንቀሳቀስ ላይ ይገኛሉ፡፡ የተባበሩት መንግስታት ድርጅትም የስርዓተ ጾታ ልዩነቶችን ለማጥበብና ማነቆዎችን ወጥነት ባለው
አካሄድ በዓለም አቀፍ ደረጃ ለመቅረፍ የሚያስችሉ እንቅስቃሴዎችን እ.ኤ.አ ከ 1970 ዎቹ መጀመሪያ ጀምሮ ‘Women in
development/WID/’አካሄድ ሲራመድ ቆይቷል፡፡
1980 ዎቹ አጋማሽ ጀምሮ ‘Gender and Development/GAD/’የሚለውን አካሄድ በመከተል ጉዳዮቹ የሚመሩበት የተለያዩ ማዕቀፎችንና
ድጋፎችን በመስጠት ሲተገበር ቆይቶ እ.ኤ.አ ከ 1995 ወዲህ ስርዓተ ጾታን በማካተት ‘Gender Mainstreaming’አካሄድ በመቀረጹ ከዚህ ቀደሞቹ
የተለመዱ አካሄዶች በተለየ ሁኔታ የስርዓተ ጾታ ልዩነቶችን ለማጥበብ ብሎም ለማስወገድ በዓለም አቀፍ ደረጃ ተቀባይነት ያገኘ አይነተኛ ስትራቴጅ
ነው፡፡
ሴቶችን ማብቃት /Women Empowerment/፡ሴቶች የስልጣን ባለቤትነታቸውን ለማረጋገጥ በማህበራዊና የሥርዓተ ጾታ ጫና ባስከተላቸው ችግሮች ላይ የላቀ ተሣትፎ እንዲኖራቸው የሚያስችል
ሂደት ነው፡፡ የላቀ ውሳኔ፣ ስልጣንና ቁጥጥር የህብረተሰብ ለውጥ ለማምጣት ወዳለመ ተግባር የሚመሩበት ሂደት ከዘርፍ ላይ ተመሠረተ ሳይሆን
ሴቶችን በርካታ ሚናዎችና ፍላጎቶች የሚያቅፍና በእነርሱም መካከል ስላለው ግንኙነት የሚቃኝ በውጤቱም ሴቶች በህይወታቸው የላቀ የቁጥጥር
አቅም እንዲፈጥርላቸው ነው፡፡

‹‹የሥርዓተ-ጾታ እኩልነትን ለማስፈን ሁላችንም የበኩላችንን እንወጣ››

የነጭ ሪቫን ቀን አከባበር

የሴቶች 5 ኪሜ ታላቁ ሩጫ ተሳታፊዎች

