ምክር በስኮትላ ን ድ ውስጥ ሰሇሚገኙ ስዯተኞች ሴት ሇሴት፣ ወን ድ
ለወን ድ፣ ከሁለቱም ጾ ታ ከሆኑ ሰዎች ጋር ጻታዊ ግን ኙነ ት ሇሚያ ደርጉ
እና ከአን ድ በላ ይ ፆ ታ (LGBT) ሊላ ቸው ፡ ፡
ኤፕሪሌ 2011

LGBT – አማርኛ (Amharic)

ሁለንም ግሇሰቦች በፍትሃዊነት በክብር እናስተናግዲሇን ሇሌዩነት ዋጋ እንሰጣሇን፡፡ እንዯ መጥፎ አጋጣሚ
ሆኖ አንዲንድ ሰዎች በፅዎታ መታወቂያቸው በተሇዩበት ጾታ (በጾታ መታወቂያ) መገሇሌ እና/ወይም መድል
ሉያሰቃያቸው ይችሊሌ፡፡ የዚህ አይነት መድሌዎ፣ እንግሌት ወይም ስቃይ የሚዯርስብዎ ከሆነ ሴት ሇሴት፣ ወንድ
ሇወንድ፣ ከሁሇቱም ጾታ ከሆኑ ሰዎች ጋር ግንኙነት የሚያዯርጉ እና ከአንድ በሊይ ፆታ በመሆንዎ የተነሳ እንግሌት መድሌዎ ወይም
ክትትሌ የሚዯርስብዎ ከሆነ በዚህ ሊይ ተመስርተው በታሊቋ ብሪታኒያ መመሪያ ወረቀት የት ምክርና እርዲታ ማግኘት እንዲሇብዎ
ያቀርባሌ፡፡
1951 የስዯተኛ ሕግ ስምምነት እንዯሚከተሇው ይገሌፃሌ፡፡

“በዘር በሐይማኖት በአንድ የተወሰነ ማህበራዊ ቡድን ውስጥ አባሌ ወይም የፖሇቲካ አስተያየቱ ከትውሌድ አገሩ ውጭ ከሆነ
እና በአገሪቱ ጥበቃ ሇማግኘት ካሌቻሇ ወይም ከፇራ ወይም ሇመጠቀም ፇቃዯኛ ባሇመሆኑ መገሇሌ ይዯርስብኛሌ ብል የተዯገፇ
ማስረጃ ካሇው”
እስከ ቅርብ ጊዜ ድረስ በእንግሉዝ አገር ውስጥ ከሊይ የሚጠየቀውን መስፇርት የሚያሟለ ሴት ሇሴት፣ ወንድ ሇወንድ፣ ከአንድ በሊይ ጾታ
ያሊቸው ሰዎች ሇማረጋገጥ አይችሌም ነበር፡፡ በጁሊይ 7/2010 ግን በጠቅሊይ ፍ/ቤት በሙለ ድምጽ - HJ (Iran) እና HT
(Cameroon) v Secretary of State for the Home Department [2010] UKSC 31 – በተሰጠው ውሳኔ ማሇትም
እነዚህ ሰዎች በጾታ መታወቂያቸው የተነሳ እንግሌት የሚዯርስባቸው ከሆነ የሆሞፊስ ጥበቃ ሉቀርብሊቸው ይገባሌ፡፡
ይህ ውሳኔ የተሇያዩ ጸታ ጉዲዮችን ጠቃሚ ሉሆን ይችሊሌ፡፡ በእንግሉዝ ጠቅሊይ ፍ/ቤት ድረገፅ ሊይ ሉኖር ይችሊሌ:
http://www.supremecourt.gov.uk/docs/UKSC_2009_0054_Judgment.pdf
ይህ የጠቅሊይ ፍርድ ቤት ወሳኔ ሇሴት ሇሴት፣ ወንድ ሇወንድ ፆታ ግንኙነት ሇሚያዯርጉ እና ሁሇት ጾታ ሊሊቸው (LGBT) ምን ማሇት ነው?
በፆታ መታወቂያዎ ወይም እርሶ በታወቁበት ፆታ የተነሳ ሉረዲዎ የሚችሌ ተጨማሪ የሕግ ድጋፍ አሇሌዎት በጥገኝነት ማመሌከቻ ሊይ
የነበሩት መሰናክልች ማስታወስዎን ጠቃሚ ቢሆንም በታሊቋ ብሪታኒያ ጥገኝነት አይሰጥዎትም፡፡
ፍ/ቤቱ ሴት ሇሴት እና ወንድ ሇወንድ ፆታ ግንኙነት የሚያዯርጉ ሰዎች በትውሌድ አገራቸው ውስጥ የጾታ መታወቂያቸውን በመዯበቅ
ሇመከሊከሌ እንዯሚችለ እንዯማይጠበቅባቸው ወስነዋሌ፡፡ ይህም ውሳኔ የአገር ውስጥ ቢሮ ወዯ ትውሌድ አገርዎ ከተመሇሱ ዯህንነትዎ
አስተማማኝ ሉሆን እንዯሚችሌ በመከራከር በጣም አስቸጋሪ ያዯርገዋሌ፡፡ እንዱሁም ሴት ሇሴት ወንድ ሇወንድ፣ የሁሇቱም ጾታ ወይም
ከአንድ በሊይ ጸታ ግንኙነት አድራጊ የመሆንዎን እውነታ መዯበቅዎ፡፡

የዘመኑ የታሊቋ ብሪታኒያ መንግስት ሙለ የአጋርነት ስምምነት በሜይ 20/2010 እንዯታተመው የሚከተሇውን መግሇጫ ይጨምራሌ፡፡

“የስዯተኛ ጥገኝነት ፇሊጊዎች በጾታ መታወቂያቸው ወይም በጾታ መሇያቸው የተነሳ፣ ሇግርፋት ወይም ሇስቅሊት የሚያጋሌጣቸው
የተረጋገጠ ሁኔታ ውስጥ በመኖራቸው የተነሳ የተወሰኑ አገራትን እንዱሇቁ በማድረግ ከአገር ማባረር አቁመናሌ”
ሴት ሇሴት ወንድ ሇወንድ ከሁሇት ጾታ ጋር ግንኙነት የሚያዯርግ ወይም ከአንድ በሊይ ፆታ ከሆንኩኝ (LGBT) ምን ማድረግ አሇብኝ
በፆታ መታወቂያዬ የተነሳ በትውሌድ አገሬ እንግሌት ዯርሶብኛሌን?
በፆታ መታወቂያዎ ወይም መሇያዎ ሊይ ተመስርቶ እንግሌት ዯርሶብኛሌ ካለ የሚከተለትን ማድረግ አሇብዎት፣


ይህንን ጉዲይ በተገኘው አጋጣሚ ሇአገር ውስጥ ቢሮ ይንገሩ፡፡ ምንም እንኳን ይህ አስቸጋሪ ቢሆንም ስሇዚህ ካሌነገሯቸው
ታማኝነትዎ ሉጠየቅ እና ከባድ እንዯምታዎችን ሉዲርግ ይችሊሌ፡፡



ይህንን ከታማኝ አማካሪ ጋር በመጋራት እንዯ ጉዲይ አጥኚ ሰራተኞች፣ በላሊ የስዯተኛ ድርጅት ውስጥ የሚሰራ አማካሪ ወይም
ሕጋዊ ተወካይ አማካሪዎ እርሶን ሇመርዲት እና እርሶ የሚረደትን ነገሮች በሚስጥር የሚጠብቅ ነው፡፡ ስሇዚህም እርሶ ሙያዊ
ድጋፍ ሉያቀርብሇዎ የሚችለ ላልች ባሇሙያዎችን ሉሇይሌዎት ይችሊለ፡፡



በሴት ሇሴት፣ በወንድ ሇወንድ፣ ከሁሇት ፆታ ጋር ግንኙነት በሚያዯርግ ወይም ከአንድ በሊይ ከሆኑ ጾታዎች (LGBT) ጉዲዮ
ሊይ እውቀት ያሇው የሕጋዊ ተወካይ ያግኙ ወይም ይምረጡ፡፡ እንዱህ ባለ ሁኔታዎች ሊይ ሌምድ ከላሇዎት፣ ከዚህ በሊይ
የተቀመጠውን የሕግ ጉዲይ እንዯተገነዘቡ እርግጠኛ ይሁኑ፡፡

ማን ሉረዲኝ ይችሊሌ?
የስዯተኛ ወኪልች እና በጎ ፇቃዯኛ ክፍልች
እንዯ እስኮትሊንድ የስዯተኛ ምክር ቤት እና የዘርፍ ክፍልች የመሳሰለ የስዯተኛ ክፍልች የሴት ሇሴት የወንድ ሇወንድ ከሁሇትዮሽ ጾታ ጋር
ግንኙነት የሚያዯርጉ የተሇያዩ ጾታዎች (LGBT) ወይም - የበሇጠ መረጃና ድጋፍ ሉረድዎት ይችሊለ፡፡ ይህም ሕጋዊ፣ የጤና ወይም
የማህበራዊ ድጋፍ እንዱያገኙ መርዲትን ይጨምራሌ፡፡ ስሇዚህም መድሌዎ ወይም መገሇሌ ሇምሳላ በመኖሪያ ወይም በቤት የሚዯርስብዎ
ከሆነ ሉረድዎት ይችሊለ፡፡
እነዚህ ወኪልች እና ቡድኖች የእርሶን የግሇኝነት ኑሮ በማክበር ዝርዝሮችዎን እርስዎ ካሌተስማሙ በስተቀር ከማንም ጋር አይወያዩ
ሚስጢራዊነት ተግባራዊ ይሆናሌ፡፡ በሙያቸው መስራት እና የእርስዎ መረጃ ከማንም ጋር እንዱወያዩ አይፇቀድሊቸውም ስሇዚህም ከሆነ
ሰው ጋር በስሌክ እያወሩ ምቾት ከተሰማዎት የስሌክ አስተርጓሚ ሇመጠየቅ ይችሊለ፡፡

ላሊ ጠቃሚ የድረገፅ ዝርዝሮች
የእኩሌነት አውታረ መረብ ( Equality Network)
www.equality-network.org/Equality/website.nsf/home?OpenForm
ጾታቸውን የቀየሩ LGB ወጣቶች ስኮትሊነድ ( LGBT Youth Scotland)
www.lgbtyouth.org.uk
ሰቶንዎሌ ስኮትሊነድ (Stonewall Scotland)
www.stonewall.org.uk/scotland
ሶኮቲሽ ጾታቸውን የቀየሩ ትብብር (Scottish Transgender Alliance)
http://www.scottishtrans.org/
ታሊቋ ብሪታኒያ የሴት ሇሴት (Lesbian) እና ወንድ ሇወንድ (Gay ) ጻታዊ ግንኙነት ፇጻሚዎች ስዯተኞች ቡድን
(UK Lesbian and Gay Immigration Group)
32-36 Loman Street, London, SE1 0EH
ስሌክ: 0207 922 7811
http://www.uklgig.org.uk/asylum.htm
እንግሌትን ሪፖርት ስሇማድረግ
ፖሉስ እንዱሁ ሴት ሇሴት ወንድ ሇወንድ ከሁሇቱም ጾታ ጋር ግንኙነት የሚያዯርጉ የተመሳሳይ ጾታ ሰዎችን ጉዲይ ሇመርዲት ይችሊሌ፡፡
የ (LGBT) ፡፡ የLGBT ጉዲይ አስፇጻሚ መኮንን ሇማነጋገርም ይችሊለ፡፡
የግኝኙነት ሰራተኛን ሇመገናኘት ከፇሇጉ ከፖሉስ ጋር በቀጥታ ሇመነጋገር ካሌቻለ ወይም ፇቃዯኛ ካሌሆኑ ሚስጢራዊ የሶስተኛ ወገን
ሪፖርት አቀራረብ መንገድን ሇመጠቀም ይችሊለ፡፡ የሚዯርስብዎት እንግሌት ሇኤጀንሲ የሰሇጠነ ሰራተኛ እንዯ ስኮትሊንድ የስዯተኞች
ምክር ቤት (0800 085 6087) ሇመሳሰለ ሪፖርት እንዱያዯርጉ ይፇቅድልታሌ፡፡ ግሇሰቡ የሚያቀርቡሇትን ዝርዝሮች በሙለ
ይወስድና እና ፖሉስ ምርመራ እንዱያዯርግ እንዯፇሇጉ ወይም እንዲሌፇሇጉ ሉያስመርጥ ይችሊሌ፡፡

