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ክቡር ኣንባቢ

ምድልዳል ኣብ ደንማርክ

ኣብ ደንማርክ፡ ሰብኡትን ኣንስትን ንክልቲኦም ሓደ ዝዀኑ መሰላት፡ ግደታታትን ዕድላትን ኣለውዎም፤ ማለት ”መሰል ንማዕርነት!”
ኣለዎም። እዚ ኣብ ደንማርክ ዓብዪ ትርጉም ዘለዎ እዩ። ከም ኣብነት ሰብኡትን ኣንስትን ክልቲኦም ኣብ ዕዳጋ ስራሕ ስለ ዘለዉ፡
ቈልዑ ትምህርቲ ቅድሚ ምጅማሮም ኣብ መውዓል ቈልዑ ይእለዩ። ኣብ ናብራ ስድራ’ውን ሰብኣይን ሰበይቲን ኣብ ገዛ ኣብ
ዝካየዱ ስራሓት፡ ንቈልዑ ኣብ ምእላይን ምንባይን ንዘለዎም ሓላፍነት፡ ኣብ መንጎኦም ይካፈሉ። ብተወሳኺ’ውን ኣብ ሓዳርን ኣብ
ፍትሕን ማዕረ ዝዀኑ መሰላት ኣለውዎም። መንእሰያትን ቈልዑን ክልቲኦም ጾታታት ብማዕርነት ክተሓዙ ይግባእ። ከምኡ’ውን
ትምህርቲ፡ ኣብ ጊዜ ዕርፍቶም ዝገብርዎም፡ ኣዕሩኽን መጻምዲን ናይ ምምራጽ ማዕረ ዝዀነ መሰል ኣለዎም።

ምድልዳል/ማዕርነት ክበሃል፡ ሰብኡትን ኣንስትን ማዕረ ዋጋ/ክብረት ዘለዎም ብምዃኖም ዝግበረሎም ኣተሓሕዛ’ውን ማዕረ
ክኸውን ኣለዎ ማለት እዩ። ከምኡ’ውን ሓደ ዝዀኑ መሰላት፡ ግደታታትን ዕድላትን ኣለውዎም ማለት እዩ።

ኣብዛ ናይ ኮርስ ጥራዝ ብዛዕባ’ዚን ካልእን ከተንብብ ይከኣል። ትሕዝቶ እዛ ጥራዝ ኣብ ደንማርክ ኣብ መንጎ ሰብኡትን ኣንስትን
ዘሎ ማዕርነት፤ እስኻ’ውን ኣብ ዕዳጋ ስራሕ፡ ኣብ መናብሮ ስድራ፡ ኣብ ናይ ሓባር ቦታታት (ኣደባባይ) ዝህልዉኻ መሰላትን
ግደታታትን እዮም። ኣብኣ ከኣ ብዛዕባ ናይ ደንማርክ ሕጋግ ማዕርነትን፡ ብዛዕባ ማሕበረሰብ ደንማርክ ዘኽብሮም ብሂላት ፡
ማሕበረሰብ ኣብ ነባሮ ብዛዕባ ዘለዎ ትጽቢትን ከተንብብ ትኽእል።
ናይ ”መሰል ንማዕርነት” ትምህርቲ ኣብ ዝወሃበሉ እዛ ጥራዝ ከም ዘድሊ ክትንበብ እትኽእል ሓሳባት ዝግለጹላ ናይቲ ትምህርቲ
ተወሳኺት እያ። ዝወሃብ ትምህርቲ ”መሰል ንማዕርነት” ዕላማኦም ውህድት (ኢንተግረሽን) ኣብ ዝዀኑ ቤት ትምህርታት፡ ክለባት
ንኡሳት ዓሌታት ወይ ጉዳይ ’ኢንተግረሽን’ ዝምልከቶም ክለባት ይወሃብ።
እዚ ዝካየድ ብ’ኣልስ ሪሰርች’ን (Als Research)ን ናይ ደንማርክ ተራድኦ ዕቑበኛታት ’ኢንተግረሽን ነትን’ ማዕከን ኣብ ገምገም
ሽግር ዘለዉ ዕቑበኛታትን (Center for Udsatte Flygtninge og Integrationsnet i Dansk Flygtningehjælp) ተዳልዩ።
እዚ እተገበረ ናይ ማዕርነት ሚኒስተር ክፍሊ ማዕርነት ንሚኒስተር ወኪሉ ብዘቕረቦ ሓሳብ መሰረት እዩ። ነዚ ኣብ ምግባር ኢድ
ዝሓወሱ Lærdansk Århus ን Odense ን፡ ከምኡ’ውን ኮሙን ኮፐንሃገንን ኦደንሰን ነዚ ንምድላው ሓገዝ ብምግባሮም ነመስግን።

ጽቡቕ ንባብ

ምድልዳል እንታይ እዩ፧

ደንማርክ ንኣንስትን ሰብኡትን ማዕረ ዝዀኑ ዕድላት፡ ተሰማዕነት፡ ኢንተግረሽን፡(ውህደት) ዝህብ፡ ናይ ምድልዳል ሕጊ ኣለዎ።
ብምኽንያት ጾታ፡ ንኣብነት ኣብ ድኳናት ኣብ ዕዳጋ ስራሕ፡ ንኣንስትን ሰብኡትን እተፈላለዩ ኣተሓሕዛ ምግባር ካብ ሕጊ ዝወጸ
እዩ። ከምኡ’ውን ብምኽንያት ሕብሪ ቈርበት፡ ዓሌታዊ መበቈል፡ ወሲባዊ ዝንባለ፡ ናይ ሃይማኖት ወይ ናይ ፖለቲካ ርእይቶ
ኣድልዎ ምግባር ካብ ሕጊ ዝወጸ እዩ።
ኩሎም፡ ኣንስትን ሰብኡትን፡ ዝደልይዎ ክሓስቡ፡ ክኣምኑ ፤ ከምኡ’ውን ሕጊ ከም ዝፈቕዶ ንህይወቶም ከም ዝደልዩዎ ክመርሑ
መሰል ኣለዎም።

ኣዋጅ ሕጊ ምድልዳል ኣንስትን ሰብኡትን
1. ይ ኣርእስቲ ዓንቀጽ 1፡ ” ”ናይ’ዚ ሕጊ ዓላማ ኣብ መንጎ ኣንስትን ሰብኡትን ማዕርነት ምምዕባል እዩ። ሰብኡትን ኣንስትን
ማዕረ ዝዀነ ክብረት ዘለዎም ብምዃኖም ኣብ ኢንተግረሸን፡ ኣብ ግልጋሎታት (ጉዳያት) ማሕበረሰብ ብማዕርነት ኢዶም
የእትዉ ፤ ማሕበረሰብ ኣብ ዘቕርቦም ዕድላት’ውን ማዕረ ይካፈሉ። ብተወሳኺ’ውን ብምኽንያት ጾታ ግሁድ ወይ ብተዘዋዋሪ
መንገዲ ንዝግበር ኣድልዎ ፡ ሰብ ተዋሪዱ ንርእሱ ከም ዘድንን ምግባር ምጽራር ዓላማ ናይ’ዚ ሕጊ እዩ። ”
2. ይ ኣርእስቲ ዓንቀጽ 2፡”ማንም፡ ብተዘዋዋሪ መንገዲ ወይ ብቐጥታ፡ ኣብ ልዕሊ ካልእ ሰብ ኣብ ጾታ እተመርኰዘ ኣድልዎ
ከብጽሕ የብሉን። ናይ ጾታ ኣድልዎ ንኽግበር ገለጻ (መምርሒ) ምሃብ፡ ከም ኣድልዎ ይርአ።”
ኣድልዎ ቀጥታዊ ብዝዀነ ወይ ብተዘዋዋሪ መንገዲ ክግበር ይከኣል።
ብምኽንያት ጾታ ወይ ትውልዲ፡ ንዘመልከትካሉ ስራሕ ምርካብ ዘይምኽኣል ናይ ቀጥታዊ ኣድልዎ ኣብነት እዩ።
ቁመት ሓደ ወተሃደር ንጉሣዊ ዘብዒ (ደንማርክ) 175 ሰንቲሜትር ክኸውን ይግባእ ዝብል ቀዲሙ ዝነበረ ሕንጻጽ ከም ሓደ ምሳለ
ተዘዋዋሪ ኣድልዎ ምቕራብ ይከኣል።
ብሓፈሻ ኣንስቲ ካብ ሰብኡት ዝሓጸራ ብምዃነን ፡ነቲ ዘድሊ ከማልኣ ስለ ዘይክእላ፡ ኣብቲ ሓለዋ ንኸይኣትዋ ብተዘዋዋሪ መንገዲ
ዝኽልክል ነበረ። ሕጂ ግን ኣንስቲ ቁመተን እንተወሓደ 169 ሰንቲሜተር ክኸውን ኣለዎ ተባሂሉ፡ ዝነበረ ሕንጻጽ ተቐይሩ።
ኣድልዎ ኣብ ልዕለኻ ክግበር እንተድኣ ኣጋጢሙካ ናብ ስሙይ (ሽማግለ) ድልድል ጥርዓን ከተቕርብ ይከኣል ብዛዕባ'ዚ ኣብ
https://ast.dk/naevn/ligebehandlingsnaevnet ምንባብ ትኽእል።

መሰረታውያን መሰላትን ግዴታትን
ኣብ ደንማርክ ሰብኡትን ኣንስትን ሓደ ዝዀኑ መሰላት ኣለውዎም። ክልቲኦም ፡ ሰብኡትን ኣንስትን፡ ናይ ልሳን ነጻነት፡ ናይ
እምነትን ናይ ምምራጽ መሰላትን ኣለውዎም። እዚ ማለት 1. እንትርፎ እተወሰኑ ውሑዳት ነገራት፡ ንዝመስልካ ብቓል ብጽሑፍ
ምግላጽ ይከኣል እዩ። 2. ሰባት ነጻ ኰይኖም ሃይማኖቶም ክመርጹ ይኽእሉ እዮም።
3. እቲ ዝለዓለ ሕጊ ደንማርክ፡ ማለት ናይ ደንማርክ ፍትሐ መንግስቲ (መሰረተ ሕጊ ደንማርክ)፡ ከም ዝብሎ ኩሎም ሰባት ኣብ
ምርጫ ድምጺ ክህቡ ይኽእሉ እዮም።
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§

ሰብኡትን ኣንስትን ኣብ ደንማርክ ኣብ ዝግበሩ ናይ ፖለቲካ ውሳነታት ኢዶም ከእትዉ መሰል ኣለዎም።
ኣብ ደንማርክ ቀዋሚ ነባርነት ዘለዎም ካብ 18 ዓመታት ንላዕሊ ዝዕድመኦም ስብኡትን ኣንስትን፡ ኣብ ዝግበሩ ናይ ፖለቲካ
ምርጫታት ክመርጹ መሰል ኣለዎም። ይኹን’ምበር ናይ ደንማርክ ዜግነት ዘየብሉ ሰብ ድምጺ ዝህበሎም ናይ ኮሙን፡ ናይ
ቤት ምኽሪ ኣውሮጳን፡ ናይ ኣውራጃን (ረጊዮን) ምርጫታት ጥራይ እዮም። ሰብኡትን ኣንስትን ኣብ ምርጫታት ከም ሕጹያት
ክቐርቡ ይኽእሉ እዮም። እተመርጹ ፖለቲከኛታት ኣብ ደንማርክ ንዘለዉ ኩሎም ክውክሉ ንኽኽእሉ፡ ሰባት ንዘለዎም ናይ
ምምራጽ መሰል ክጥቀሙሉ ኣድላዪ እዩ።
ብማሕበራት ወይ ኣብ ናይ ፍቓደኛታት ስራሕ ብምክፋል፡ ዝመስለካ ከም ዝሰፍን ምግባር ይከኣል። ስለዚ ጽልዋ ሓሳብካ
ንኽህሉ፡ ኣብ ማሕበራት ክትንቃሳቕስ ኣብ ክትዓት ክትካፈል ይከኣል። ኣብ ደንማርክ ብዙሓት እተፈላለዩ ማሕበራት፡ ንኣብነት
ኣብ ስፖርት፡ ፖለቲካ፡ ’ሆቢ’ (ብሂግካ ዝግበሩ)፡ ግብረሰናይ፡ ናይ ሃይማኖት... ኣለዉ። ኣብ ቤት ትምህርቲ ደቅኻ ወይ ኣብ
መዓልታዊ ቅዋሞም ኣብ ዘለዉ ናይ ወለዲ ኮሚቴ፡ ኣብ ናይ ኮሙን ኮሚቲ ኢንተግረሽን ኣብ ናይ ትነብረሉ ቦታ ማሕበር ነባሮ
ተሳታፊ ምዃን ይከኣል።
ናይ ባዕልኻ ማሕበር ምምስራት’ውን ክትመርጽ ትኽእል። ኣብ ደንማርክ ናይ ምእካብን ናይ ማሕበርን መሰል ኣሎ። ዝዀነ ሰብ
ማሕበር ክምስርት መሰል ኣለዎ፤ ዝምስረት ማሕበር ግን ሕጋዊ ዝዀነ ዓለማ ክህልዎ ይግባእ።
ኣንስትን ሰብኡትን ኣብ ማሕበራት ንምእታው ኣብ ፖለቲካ ንምስታፍ ማዕረ ዝዀነ መሰል ስለ ዘለዎም፡ ድልየቶም ከም ዝሰፍን
ኣብ ምግባር’ውን ማዕረ እዮም።
ኣንስትን ሰብኡትን ሓደ ዝዀኑ ግደታታት ኣለውዎም። ኩሎም ነባሮ ደንማርክ፡ ከም ነባሮ መጠን ክገብሩዎ ዝግብኦም፡ ግደታ
ነባሪ ኣለዎም። ንኣብነት ኣብ ሃገር ዘለዉ ኩሎም ግብሪ ክኸፍሉ፡ ናይ ዓሰርተ ዓመት ትምህርቲ ክመሃሩ ግዴታ ኣለዎም። ወለዲ
ንደቆም ክናብዩ፡ ሰብኣይን ሰበይትን ነንሓድሕዶም ክከኣኣሉን ግደታ ኣለዎም። ኩሎም ጥዑያት፡ ኣንስትን ሰብኡትን፡ ንነብሶም
ክናብዩን ነቲ ማሕበረሰብ ክድግፉን ግዴታ ኣለዎም።

ኣብ ሕጊ እተመስረተ ማሕበረሰብን እምነትን
ኣብ ልዕሊ ሓድነት፡ኣብ ልዕሊ ዝመረጽናዮም ፖለቲከኛታትን፤ኣብ ልዕሊ እቶም እትፈላለዩ ጨንፈራት ማሕበረሰብ ከም ዝሰርሑ
ዝገብሩ ሰበስልጣንን ዘሎ እምነት፤ ማሕበረሰብ ደንማርክ ዝቘመሉ መሰረት እዩ። ከምኡ’ውን ኩሎም ኣብቲ ማሕበረሰብ
ብዝከኣሎም ኣስተዋጽኦ ይገብሩን ንናይ ካልኦት ነጻነት’ውን ኣይክልክሉን ኣብ ዝብል እምነት እተሃንጸ እዩ።
ሰበስልጣን ህዝቢ ግዴታ ውሕስና መሰል ኩሎም ነባሮ ኣለዎም፤ ኩሎም ማዕረ ዝዀነ ኣተሓሕዛ ከም ዝግበረሎም’ውን ከረጋግጹ
ኣለዎም። ሰበስልጣን ደንማርክ ካብቶም ኣብ ዓለም ዘለዉ ውሑዳት ብልሹዋት ዘይኮኑ እዮም። እዚ ኣድላዪ ዝዀነሉ ምኽንያት
ከኣ ምስ መሰል ነባሮ እተተሓዘ ስግኣት እንተተፈጢሩ ሰበስልጣን ህዝቢ ኣብቲ ጉዳይ ክኣትዉ ስለ ዝኽእሉ እዩ ።
ብሕጊ ዝምራሕ ማሕበረሰብ 1. ምዕቡልን ብግቡእ ዝሰርሕን ስርዓት ፍትሒ ዘለዎ፣ 2. ኣብ ልዕሊ ኩሎም ኣብ ፊት ሕጊ ማዕረ
እዮም ኣብ ዝብል መራሒ ሓሳብ እተመስረተ፤ ውሕስና ፍትሒ፡ ዘለውዎ እዩ። ነናቶም መዚ ኣብ ልዕሊ ዘለዎም ክፍልታት
መንግስቲ ዝቖመ፤ ብናይ ህዝቢ ውሳነ ዝካየድ ማሕበረሰብ እዩ። ብሕጊ ኣብ ዝምራሕ ማሕበረሰብ፡ ዜጋታት መሰረታውያን
ዝዀኑ መሰላትን ነጻነትን ኣለውዎም። ሕጊ ሃገር ከኽብሩ ኣለዎም። ብህዝባውያን ኣሃዱትን ሰበስልጣንን ግቡእን ፍትሒ ዘለዎ
ኣተሓሕዛ ክግበረሎም መሰል ኣለዎም።
ኣብ 2018 ደንማርክ ካብ ዓለም ዝበለጸት ’ዓዲ ስርዓት/ሕጊ’ ተባሂላ በቲ ዓለምለኻዊ ዝዀነ ውድብ ’ወርልድ ጀስቲስ ፕሮጀክት’
(World Justice Project) ተሰይማ እያ። ኣብ ዝቕጽሉ ኣርእስትታት ብዛዕባ ደርንማርክን ማዕርነትን - ኣብ ናይ ሓባር ቦታታት፡
ኣብ ዕዳጋ ስራሕ ኣብ ስድራ ፡ብተወሳኺ ከተንብብ ትኽእል።

ታሪኽ ምድልዳል ኣብ ደንማርክ
ኣብ ዝሓለፉ 100 ዓመታት ኣብ ምድልዳል ኣንስትን ሰብኡትን ብዙሓት ለውጥታት ተራእዮም እዮም። ቅድሚ 100 ዓመት ኣብ
ደንማርክ ኣንስቲ ዝነበርወን መሰላት ሰብኡት ምስ ዝነበርዎም መሰላት ሓደ ኣይነበሩን። ሕጂ ኣብ ዘሎ እተበጽሐ፡ ሰባት ኣብ
ደንማርክን ኣብ ካልኦት ክፍልታት ዓለምን ንማዕርነት ስለ እተቓለሱ እዩ። ኣብ ካልኦት ሃገራት ኣውሮጳ እተገበሩ ለውጥታት ኣብ
ናይ ደንማርክ ምንቅስቓስ ማዕርነት ጽልዋ ገቢሮም እዮም። ደንማርክ ኣብ እተፈላለዩ ኣህጉራውያን ስምምዓት’ውን ተጸንቢራ
እያ፡ ንኣብነት ናይ ሕቡራት መንግስታት ኮንቨንሽን መሰል ደቀስብ፤ ናይ ቈልዑ ኮንቨንሽን (ውዕል)።
ኩነታት ኣንስቲ ፡ብእተፈላለዩ መንገድታት፡ ካብ ናይ ሰብኡት ኣዝዮም ዝኸፍኡ ነበሩ። ስለዚ ቃልሲ ማዕርነት ዝነበሮ ትኹረት
ኣብ ልዕሊ ኣንስትን መሰላተንን ነበረ። ንኣብነት ኣንስቲ ክመርጻ ወይ ንኽምረጻ ክቐርባ ዘይክእላሉ ጊዜ’ውን ነይሩ፤ መብዛሕትኦም
ትምህርታት’ውን ንኣንስቲ ዝፍቀዱ ኣይነበሩን።
ኣብ ዳሕረዎት ዓመታት ማዕርነት ንሰብኡት ዝምልከት ምዃኑ ፡ ንኣብነት ኣብ ዕረፍቲ ወላዲ ሰብኡት’ውን መሰል ዘለዎም ምዃኑ፡
ትኹረት ክግበረሉ ጀሚሩ ኣሎ። ናይ ኣንስቲን ሰብኡትን ናይ ስራሕ ክፍፍል ፡ ኢንዱስትሪ ናብ ደንማርክ ክኣቱ ኣብ ዝጀመረሉ
ጊዜ ኣስታት 1850 ክልወጥ ጀሚሩ፡ ምስ ምስፍሕፋሕ ኢንዱስትሪ’ውን ቀጸለ። ይኹን’ምበር ሽዑ’ውን ኣብ ብዙሓት ጉዳያት
ሰበይቲ ትሕቲ ሰብኣይ ነበረት። ስለዚ ኣንስቲ ኣንጻር ኣብ መንጎ ጾታታት ንዝነበረ ዘይማዕርነት ብምቅዋም ንመሰል ማዕርነት
ቃልሲ ጀመራ።
ናይ ደንማርክ ቃልሲ ደቅንስትዮ ምስ ምስረታ ’ዳንስክ ክቪንደሳምፉንድ’ ተታሓሒዙ ብ1871 ተበገሰ። ነዚ ምንቅስቓስ’ዚ መሰረት
ዝዀኑ ኣብ ናይ ፈረንሳ ሬቮሉሽን (ዕልዋ) ብ1789 ተላዒሎም ዝነበሩ ናይ ነጻነት ሓሳባት ነበሩ። ኣብዚ ጊዜ’ዚ ብፍላይ ትኹረት
ዝግበረሉ ዝነበረ ጉዳይ ናይ ደቀንስትዮ ድምጺ ናይ ምሃብ (ምምራጽ) መሰል ነበረ። ኣብ 1915 ኣንስቲ ንኽመርጻ ኣብ ደንማርክ
መሰል ረኸባ። ክሳብ 1920 ኣብ ሓዳር ንዝነበረ ማዕርነት ዝምልከቱ፤ ማለት ኣብ ትሕዝቶ ንብረት፡ መዝነት ወላዲን ፍትሕን
ለውጥታት ተገቢሮም እዮም።
ኣብ መወዳእታ 1960ታትን ኣብ 1970ታትን፡ ደቅንስትዮ ብብዝሒ ኣብ ዕዳጋ-ስራሕ ምስ ምእታወን ተተሓሒዙ፡ ቃልሲ ማዕርነት
ጐልቢቱ። ’ሩድስትሮምፐርነ’ (’ቀያሕቲ ካልሲ’) ዝበሃል ዓብዪ ምንቅስቓስ ፡ሽዑ ካብ እተመስረቱ ሓደ ነበረ። ዝነበሩ ዕላማታት
ናይ ደሞዝ ማዕርነት፡ ናይ ጓል ኣንስተይቲ ኣብ ኣካላ ናይ ምውሳን መሰልን፡ ጓል ኣንስተይቲ ኣቕሓ ወሲብ ክትከውን የብላን ዝብል
ተቓውሞን ነበሩ።
እቲ ንማዕርነት ኣንስትን ሰብኡትን ዝካየድ ዝነበረ ቃልሲ ዝረኸቦ ድጋፍ ፡ሕግታት ኣብ ምውጻእን ኣብ ናይ ህዝቢ ርእይቶታትን
ለውጢ ንኽመጽእ ሓጊዙ። ኣብ መወዳእታ’ውን ኣንስቲ፡ ዳርጋ ኣብ ኩሎም ወገናት ብሕጊ ድልድል ኰና። ገና ኣብ 1970ታት፡
ኣብ ዕዳጋ ስራሕን ኣብ ትምህርትን ዝነበረ ተሳትፎ ኣንስትን ሰብኡትን ዳርጋ ማዕረ ኰነ። ብድሕሪኡ ’ናይ ቤት ኣደታት’ ዝነበራ
ኣብ ጡረታ ድሕሪ ምእታወን፡ ኣንስቲ ኣብ ዕዳጋ ስራሕ ዝነበረን ተኻፋልነት ወሰኸ።
ነገር ግን ሕጂ’ውን እንተዀነ ኣብ ዕዳጋ ስራሕ ኣብ መንጎ ጾታታት ንኣብነት ኣብ ደሞዝ፡ ስልጣን፡ ሙያ ፍልልይ ኣሎ። ሕጂ’ውን
ኣብ ምስ ክንክንን፡ ምእላይን እተጣመሩ ናይ ኣንስቲ ኣብ ዝበሃሉ ስራሓት ናይ ዘለዋ ኣብኡ ካብ ናይ ዘለዉ ሰብኡት ሰራሕተኛታት
ቁጽሪ ኣጸቢቑ ዝለዓለ እዩ። ብኣንጻሩ ናይ ሰብኡት ኣብ ዝበሃሉ ስራሓት ከም ናይ ጉልበት ስራሕ፡ ቁጠባ፡ ምርምር ሰብኡት ካብ
ኣንስቲ ዝበዝሑ እዮም። ስለዚ ከኣ፡ ኣንስቲ ብብዝሒ ኣብ መንግስታዊ/ህዝባዊ ክፍሊ ስራሕ ስለ ዘለዋ፡ ሰብኡት ግን ብብዝሒ
ኣብ ብሕታዊ ክፍሊ ስራሕ ስለ ዘለዉ ኣብ መንጎ ደሞዝ ኣንስትን ሰብኡትን ፍልልይ ኣሎ። ናይ ብሕታዊ ክፍሊ ስራሕ ደሞዝ
ዝለዓለ እዩ። ኣብ ናይ መሪሕነት ደረጃ ዘለዉ ሰብኡት’ውን ካብ ኣንስቲ ዝበዝሑ እዮም።
ሰብኡት ሃገር ናይ ምክልኻል ግደታ ስለ ዘለዎም 18 ዓመት ብዝመልኡ ናብ ኣገልግሎት ውትህድርና ይጽውዑ። እዛ ግደታ’ዚኣ
ንኣንስቲ ኣይትምልከትን፤ኣብቲ ማዕረ ናይ ምዃን ርእሰ ሓሳብ ዘየላ (ዝጐደለት) እዚኣ ጥራይ እያ።
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ንምድልዳል ኣገደስቲ ዝዀኑ ዓመተ ምህረታት

1948: ኣብ ደንማርክ ንመጀርመርታ ኣንስተይቲ፡ ኢቫ ማድሰን፡ ከንቲባ ኰነት። ንመጀመርታውን ኣንስቲ፡ ዮሃን ኣንደርሰን፡
ሩት ቨርመህረን፡ ኤዲት ብረነከ-ፒተርሰን ኣቕሽሽቲ ኰና።

1683: ሕገ ደንማርክ ቈይሙ። ሰብኣይ ኣብ ሰበይቱ ኣካላዊ መቕጻዕቲ (ማህረምቲ) ከይገብር ተኸልኪሉ።

1950: ኣብ ደንማርክ ንመጀመርታ ኣንስቲ ዳኛትታ ኰና።

1814: ቀዳማይ ሕጊ ትምህርቲ ህዝቢ ቈይሙ። ኣወዳትን ኣዋልድን ናይ ትምህርቲ ግደታ ከም ዝህልዎም ኰይኑ።

1957: ኣንስቲ ከም ሰብኣየን ኣብ ልዕሊ ውላደን ሓላፍነት ተዋህበን።

1857: ሕገ መዝነት፡ ስራሕ፡ ውርሲ ተወሰነ። ዘይምርዑዋት ኣንስቲ 25 ዓመት ብዝገበራ መዝነት ይህልወን።
ዘይምርዑዋት ኣንስቲ ከም ሰብኡት ናይ ባዕለን ስራሕ ከካይዳ ዘኽእለን ናይ ምስክር ወረቐት ክቕበላ ተፈቒዱለን። ከምኡ’
ውን ምስ ተባዕቶት ኣዝማደን ብማዕርነት ክወርሳ በዚ ሕጊ ተፈቒዱ።

1961: ኣንስቲ ቅድሚ ምምርዓወን ዝነበረን ናይ ስድራ ስም ክሕዛ ተፈቒዱ።

1875: ኣንስቲ ኣብቲ ዩኒቨርሲቲ፡ ንክፍሊ ቴዎሎጊ ገዲፍካ፡ ክኣትዋ ተፈቒዱ

1971: ኣንስቲ ኣብ ውትህድርና ክኣትዋ ተፈቐደ።

1880: ምርዑዋት ኣንስቲ ኣብ ደሞዘን ናይ ምውሳን መሰል ረኺበን።

1973: ጥንሲ ናይ ምውራድ ነጻነት ሕጊ ተወሰነ።

1899: ምርዑዋት ኣንስቲ ምስ ዘይምርዑዋት ተተኻኺለን መዝነት ክህልውን ተወሲኑ። ሰብኣይ ኣብ ዋንነት ናይ ሓባር ንብረት
ዝነበሮ ወሳንነት ደረት ተገቢሩሉ።

1976: ማዕረ ኣብ ዝዀነ ስራሕ ናይ ደሞዝ ማዕርነት ሕጊ ተወሰነ።

1901: ኣብ ኢንዱስትሪ ዝሰርሓ ኣንስቲ፡ መሰላት ነባርነት ከይሰኣና፡ ተመሊሱ ክኽፈል ዘይግብኦ ናይ ገንዘብ ሓገዝ ክወሃበሉ
ዘኽእል፡ ናይ ኣርባዕተ ሰሙናት ዕረፍቲ ሕርሲ ክወስዳ ተፈቒዱ።
1908: ኣንስቲ ኣብ ናይ ኮሙን ምርጫ ናይ መራጺን ተመራጺን መሰል ረኺበን። ሰብኣየን ዝሞተ፡ ፍቱሓትን ሓደስቲ
መራዑትን ናይ ደቀን ናይ ወላዲ መዝነት ረኺበን።
1912: ስርዓት መርዓ ተቐይሩ። ሰበይቲ ትሕቲ ሰብኣየይ ክኸውን እየ ኢላ መሓላ ምግባራ ተቛሪጹ።
1915: ኣንስቲ ኣብ ሃገራዊ ባይቶ (ሕጂ ንዘሎ ባይቶ ህዝቢ ዝመስል) ንምእታው ክመርጻን ክምረጻን መሰል ረኺበን።
1921: እንትርፎ ኣብ ውትህድርናን ኣብ ኣገልግሎት ቤተ ክርስትያንን፡ ኣንስቲ ኣብ ዕላዊ/ህዝባዊ ስራሕ ክኣትዋ ማዕረ ዕድል
ከም ዘለወን ብሕጊ ተወሰነ።
1922: ምርዑዋት ኣንስቲ ኣብ ውሉደን ዝህልወን ናይ ወላዲ መዝነት ማዕረ ኮይኑ። ይኹን’ምበር (ተ)ሓላፍነት ኣቦ ይቕጽል።
1924: ኣብ ደንማርክ ንመጀመርታ ሰበይቲ ፡ ኒና ባንግ፡ ሚኒስተር ኰነት። ብዲሞክራሲያዊ ምርጫ ኣብ ዝቖመ መንግስቲ
ኣብ ዓለም ንመጀመርታ ኣንስተይቲ ናይ ሚንስተርነት ቦታ ሓዘት።

1966: ኣብ ደንማርክ ናይ ጥንሲ መከላኸሊ ከኒና ፍቑድ ኰይኑ።

1978: ኣብ ዕዳጋ ስራሕ ሰብኡትን ኣንስትን ብማዕርነት ክተሓዙ ተወሰነ።
1983: ናይ ሕርሲ ዕረፍቲ ብ24 ሰሙናት ተናውሐ፤ ሰብኡት’ውን ናይ ኣቦ ዕረፍቲ ክወስዱ ተፈቐደ። ምርዑዋት ኣንስቲ ነጻ
ከፈልቲ ግብሪ ኰና።
1985: ናይ ሓባር ናይ ወላዲ መዝነት ተወሰነ።
1995: ኣብ ደንማርክ ንመጀመርታ ኣንስተይቲ ናይ ፖሊስ ዲረክተር ኰነት፡ ከምኡ’ውን ንመጀመርታ ክልተ ኣንስቲ ጳጳሳት
ኰና።
1999: ኣብ ላዕለዎት ደረጃታት ትምህርቲ ንመጀመርታ ቁጽሪ/ብዝሒ ደቀንስትዮን ተባዕቶትን ማዕረ ኰነ።
2000: ናይ ኣንስትን ሰብኡትን፡ሕጊ ምድልዳል ተወሰነ።
2002: ዕረፍቲ ሕርሲ 52 ሰሙናት ክኸውን ተወሰነ። ድሕሪ ሕርሲ ኣቦ ናይ 2 ሰሙናት ዕረፍቲ ይፍቀደሉ። ኣደ ቅድሚ
ሕርሲ 4 ሰሙናት፡ ድሕሪ ሕርሲ 14 ሰሙናት ይፍቀዱላ። ንዝተረፉ 32 ሰሙናት ወለዲ ከም ዝመረጽዎ ኣብ መንጎኦም
ይካፈሉዎም።
2007: ሓዲስ ሕጊ ሓላፍነት ወለዲ ቆመ። ብመሰረቱ ወለዲ ኣብ ውላዶም ናይ ሓባር መዝነት ከም ዘለዎም ተወሰነ።
2011: ኣብ ደንማርክ ንመጀመርታ ኣንስተይቲ፡ ሄለ ቶርኒንግ-ሽሚድት፡ መራሕ መንግስቲ ኰነት።
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ምድልዳል፡ ኣብ ህዝባዊ ቦታታት/ ናይ ሓባር ቦታ
ሰብኡትን ኣንስትን ኣብ ናይ ሓባር ቦታታት ናይ ምንቅስቓስ ማዕረ መሰል ኣለዎም። ክልቲኦም ጾታታት
ኣብ ናይ ሓባር ቦታ ክእከቡን፡ ንናይ ሓባር ቦታ ከም ዝደልይዎ ክጥቀሙሉን ይኽእሉ። ሸቐጣት፡ ቤት ምግቢ ወይ ካልኦት ንህዝቢ
ኣገልግሎት ዘቕርቡ ናይ ስራሕ ቦታታት፡ ብምኽንያት ጾታ ወይ መሰረት ትውልዲ ኣብ ልዕሊ ሰባት ኣድልዎ ክገብሩ የብሎምን።
ኣረግቶትን መንእሰያትን፡ኣብ መዓልቲ ኣብ ዘለው ኩሎም ሰዓታት ክንቃሳቐሱ ይኽእሉ። ኣንስትን ሰብኡትን፡ በይኖም ይኹን
ምስ ካልኦት ኣንስቲ ወይ ሰብኡት፡ ክንቃሳቐሱ ይኽእሉ። መንእሰያት፡ ኣንስትን ሰብኡትን፡ ቀዳመ ሰንበት ኣብ ሰዓታት ለይቲ
ክንቃሳቐሱ፤ ከምኡ’ውን ናይ ኣልኮሆል መስተ ክሰተዩ ኣብ ደንማርክ ዝውቱር እዩ።
ኣንስትን ስብኡትን ኣብ ጉዳያት ህዝቢ ዝመስሎም ክገልጹ ማዕረ መሰል ኣለዎም። ኣብኡ ባእሲ፡ ዓውዓው፡ ጸርፊ ወይ ሓይሊ
ዝፍቀዱ ኣይኰኑን። ንኻልኦት ዘዀሪ ወይ ንህዝቢ ዘቘጥዕ ወይ ንዕቀቱ ከም ዝገልጽ ዝገብሮ ኣጸያፊ ዝዀነ ጠባይ ኣብ ናይ ሓባር
ቦታታት ክርአ ኣይግባእን። ከምኡ’ውን ኣብ ናይ ሓባር ቦታታት ርክብ ግብረስጋ ምፍጻም ክልኩል እዩ። ነገር ግን፡ ምርዑዋትን
ፍቕረኛታትን ክሰዓዓሙ፡ ክትሓቛቘፉ፡ ኢድ ንኢድ ተተሓሒዞም ክኸዱ ዘሎ እዩ፤ ናይ ሓደ ጾታ ኣባላት እንተኾኑ ’ውን ከምኡ
ክገብሩ ይኽእሉ።
ኣጸቢቖም ዘይፋለጡ ሰባት ዕላውያን ኣብ ዝዀኑ ኣጋጣሚታት ኣብ ዝራኸቡሉ፡ ኣዝዩ ልሙድ ዝዀነ ኢድ ብምሃብ ሰላም
ምብህሃል እዩ። ሰባት፡ ኣንስቲ ይኹና ሰብኡት፡ ኣብ ዝራኸቡሉ ንሰላምታ ኢድ ምዝርጋሕ ልሙድ ብምዃኑ፡ እሱ ምስ ዘይግበር
ከም ብዕልግና ክትርጐም ይከኣል።
ዝፋለጡ ሰባት ተሓቛቚፎም ሰላምታ ክላዋወጡ እውን ልሙድ እዩ። ዕርክነት ዘለዎም ፡ኣንስትን ሰብኡትን፤ ኣወዳትን ኣዋልድን፡
ተሓቛቚፎም ሰላምታ ምልውዋጦም ምስ ፍቕረኝነት ወይ ግብረስጋ እተተሓሓዘ እዩ ማለት ኣይኰነን። ኣብ ደንማርክ፡ ዓበይቲ
ይኹኑ መንእሰያት፡ ካብ ክልቲኦም ጾታታት ኣዕሩኽ ኣለውዎም።

ክዳውንቲ
ኣብ ደንማርክ ሰብኡት ወይ ኣንስቲ ዝመስሎም ክኽደኑ ይኽእሉ። ንናይ ካልኦት ናይ ክዳን ምርጫ ምኽባር የድሊ፡ ብምኽንያት
ክዳን ኣድልዎ ምግባር’ውን ኣይፍቀድን።
ኣብ ደንማርክ ብዙሓት፡ ብፍላይ መንእሰያት ኣዋልድ፡ ኣብ እዋን ሓጋይ (ሶመር) ወይ ኣብ ዙረት ለይቲ ቀሊል ክዳን ንምኽዳን
ንዘኽእለን መሰለን ይጥቀማሉ እየን። ነዚ ምግባረን ክህልወን ንዝኽእል ሞራል ወይ ማሕበረሰባዊ ደረጃ ዘንጸባርቕ ኣይኰነን።
ወይ’ውን ንወሲብ ቅሩባት ምዃነን ዝገልጽ ኣይኰነን። ሓጺር ክዳን፡ ክፉት እጅገ፡ ወይ ኣፍ ልቢ ዘርኢ ክዳን እንተተኸደና
ንኽትንከፋ ወይ ንወሲብ ዕድመ እዩ ማለት ኣይኰነን። ንሓደ ሰብ ፡ዝዀነ ዓይነት ክዳን ይከደን፡ ብዘይ ፍቓዱ ምትንኻፍ፡
ምስዓም ዘይሕጋዊ ክነሱ፡ ዘቕጽዕ’ውን እዩ።
ዝደለኻ ምኽዳን ይከኣል ክበሃል እንከሎ ግን፡ ውሑዳት ይኹኑ’ምበር ወሰናት ኣለውዎ፡
1. ኣብ ናይ ሓባር ቦታታት ጥራሕካ ምዃን ወይ ኣካላት ሕፍረት ከም ዝረኣዩ ምግባር (ነዚ ንምግባር ዝከኣለሉ ምልክት ዘለዎ
ቦታ እንተዘይኰይኑ፡ ንኣብነት ገምገም ባሕሪ) ፤
2. ኣብ 2018 ኣንስቲ ወይ ሰብኡት ገጽ ዝሽፍን ልባስ ከይለብሱ ዝኽልክል ሕጊ ተሓጊጉ። ቆብዕ ወይ ባርኔጣ ሒጃብ፡ ወይ
ቻዶር ምግባር ይከኣል እዩ፤ ነገር ግን ’ኤለፋንትሁወ’፡ ’ማስክ’፡ ቡርካ ወይ ኒቓብ ምግባር ግን ኣይፍቀድን። ፍሉያት ኩነታት
ክህልዉ ግን ይከኣል።

ዕዳጋ ስራሕን ማዕርነትን
መሰላትን ግዴታትን ኣብ ዕዳጋ ስራሕ
ኣንስትን ሰብኡትን ከም ምንጪ ጥቕሚ ማሕበረሰብ ደንማርክ ይረኣዩ። መብዛሕትኦም ክልቲኦም ጾታታት፣ ቈልዑ ድሕሪ
ምውላዶም’ውን፣ ይሰርሑ እዮም።
2017

ዕድመኦም ኣብ መንጎ 15ን 64ን ዓመታት ዝዀነ፡
ኣብ ኣብ ዕዳጋ-ስራሕ ዘለዉ ሰብኡትን ኣንስትን
(ስታቲስቲክ ደንማርክ)

100%

0%
75,7% 81,5%
ኣንስቲ
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ሰብኡት
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ደንማርክ ራህዋ ነባሮኣ ዝሕለወላ ማሕበረሰብ እያ ትበሃል። እዚ ክበሃል፡ ንምሳለ መባእታውን ቀጻሊን ትምህርቲ ፡ ሕክምና
ብነጻ ይውፈዩ። ከምኡ’ውን ኩሎም ሰባት፡ ካብኣቶም ’ውን ብሰበብ ሕማም ወይ እርጋን ክሰርሑ ዘይክእሉ፡ መሰረታዊ መናበዪ
ክረኽቡ ውሕስና ኣለዎም። ነዚ ምግባር ንኽከኣል፡ ክሰርሑ ዝኽእሉ ኩሎም ሰሪሖም ግብሪ ክኸፍሉ ይግባእ። ንራህዋ ነባሮ
ዝውዕል ገንዘብ በቲ ዝኽፈል ግብሪ ይሽፈን። ንህላወ እዚ ማሕበረሰብ ሰብኡትን ኣንስትን ክሰርሑ የድሊ።

ኣንስትን ሰብኡትን፤ ኣብ ናይ ስራሕ ቦታ

ኣብ ስእነት ስራሕ ዘለዉ፡ ጥዑያት’ውን ኣብ ደንማርክ መሰረታዊ መናበዪ ንምርካብ ውሑሳት እዮም። ስእነት ስራሕ፡ ሕጽር
ወይ ንውሕ ንዝበለ ጊዜ፡ ንማንም ከጋጥሞ ይኽእል። ኣብ እዋን ስእነት ስራሕ፡ ነብስኻ ንምንባይ ዘኽእል ምስ ዘይህልወካ፡ ካብ
አ-ካሳ ወይ ካብ ኮሙን እተወሰነ መጠን ምቕባል ይከኣል። እዚ ኣብ ዝግበረሉ ግን፡ ሰብኡት ኮኑ ኣንስቲ ኣብ ዕዳጋ ስራሕ ቅሩባት
ክዀኑ ይግባእ።

ኣንስቲ ወይ ሰብኡት በዚሖም ዝርከቡሎም ናይ ስራሕ ቦታታት ኣለዉ። ክልቲኦም ጾታታት ግን፡ ንዝደለይዎ ክመሃሩን ክሰርሑን
ይከኣል።ኣብ ደንማርክ ብዙሓት ኣብ ማሕበራት ሙያ ኣባላት ክዀኑ ይመርጹ። ማሕበር ሙያ ኩነታት ሰራሕተኛታት ክመሓየሹ
ዝሰርሕ ውድብ እዩ። ኣብ ናይ ኣድልዎ ጉዳያት ሓገዝ ምሃብ ካብ ዝገብርዎም ሓደ እዩ።

ማዕርነት ኣብ ዕዳጋ ስራሕ
ኣንስትን ሰብኡትን ኣብ ዕዳጋ ስራሕ ብማዕርነት ክተሓዙ ከም ዝግባእ ሕጊ ይነግር። ናይ ሰብኡትን ኣንስትን ኩነታት ስራሕ ሓደ
ክዀኑ ኣለዎም፤ ወሃብ ስራሕ ሰራሕተኛ ኣብ ዝቘጽረሉ ንሓዲኦም ጾታ ክመርጽ የብሉን። ናይ ስራሕ ምስንባት ኣብ ዝግበረሉ፡
ወይ ሹመት ኣብ ዝወሃበሉ’ውን ጾታዊ ኣድልዎ ክግበር የብሉን ማለት እዩ ።
ንኣብነት ኣብ ምልክታ መድልዪ ሰራሕተኛ፡ ክንቈጽራ ንደልያ ሰበይቲ እያ ኢልካ ምጽሓፍ ኣይከኣልን። ሰብኣይን ሰበይትን ሓደ
ስራሕ ንምሓዝ ብዘኽእሎም ብቕዓት ማዕረ እንተድኣ ኰይኖም፡ መኖም ነቲ ስራሕ ከም ዝሕዝ ዝውስን ኩነት ጾታኦም ክኸውን
ኣይግባእን። ሰበይቲ ጥንስቲ፡ ወይ ኣብ ዕረፍቲ ሕርሲ ዘላ ብምዃና ካብ ስራሕ ምስንባት ኣይግባእን። እዚ ከም ኣድልዎ ዝርአ
እዩ። ወሃብ ስራሕ ንዝውስኖ ምስንባት ዝደረኹ ካልኦት ምኽንያታት ምዃኖም ከማሳኽር ይግባእ።

ኣብ ደንማርክ ኣብ ዝርከቡ ናይ ስራሕ ቦታታት ኣንስትን ሰብኡትን ብሓደ ይሰርሑ እዮም። ኣብ ሕልቅነት ኣንስትን ሰብኡትን
ኣለዉ። ምስ ከማኻ ዘይመስል ጾታ ምስራሕ ምኽኣል የድሊ፤ ንኣሕሉቕ፡ ኣንስቲ ይኹና ሰብኡት፡ ማዕረ ዝዀነ ክብረት ክወሃብ
ይግባእ።

Iኣብ ስራሕካ ወይ ኣብ ካልኦት ቦታታት ኣድልዎ ዘለዎ ኣተሓሕዛ ምስ ዘጋጥመካ፡ ናብ Ligebehandlingsnævnet (ሽማግለ
ማዕርነት)፡ ብመይል፡ ast@ast.dk; sikkermail@ast.dk ወይ ብቁጽሪ ስልኪ 33411200
ጥርዓን ከተቕርብ ይከኣል።
ቅዋም መሰል ደቂስብ ክፍሊ ማዕርነት ኣብ ጉዳያት ኣድልዎ ሕቶታት ናይ ምምላስ ፡ ምኽሪ ናይ ምሃብ ሓላፍነት፡ ከምኡ’ውን
ጥርዓን ኣብ ምቕራብ፡ ምኽሪ ናይ ምሃብ ወዘተ... ሓላፍነት ኣለዎ፡ ንተወሳኺ ኣብ https://menneskeret.dk/raadgivning
ተመልከት።
ሰሉስን ሓሙስን ኣብ ሰዓታት 10-12 ን 13-15 ብቁጽሪ ስልኪ 32698666 ምስ ምኽሪ ዝወሃበሉ ምርኻብ ይከኣል። ብመይል
ligebehandling@humanrights.dk እውን ምስኡ ምርኻብ ይከኣል።

ኣንስትን ሰብኡትን ማዕረ ንዝዀነ ስራሕ ማዕረ ክኽፈሎም ከም ዘለዎ ሕጊ ይነግር። ኣንስትን ሰብኡትን ዝፍጽምዎ ስራሕ ሓደ ዋጋ
ዘለዎ ፡ ወይ ዝሰርሕዎ ሓደ ዓይነት ምስ ዝኸውን ሓደ ደሞዝ ክኽፈሎም ኣለዎ ማለት እዩ።

ውልቃዊ ኢኮኖሚ

ይኹን’ምበር ፡ ደቀንስትዮ ዘለወን ናይ ትምህርቲ ደረጃ ሰብኡት ካብ ዘለዎም ዝለዓለ’ኳ እንተዀነ፡ ደንማርክ ኣብ ብግብሪ
እተተርጐመ ናይ ደሞዝ ምድልዳል ኣይበጽሐን። ካብ ምኽንያታቱ ኣንስቲ ኣብ መንግስታውያን ትካላት፡ ሰብኡት ኣብ ብሕታውያን
ትካላት ብብዝሒ ስለ ዝሰርሑ እዩ። ኣብ ብሕታውያን ትካላት ዝኽፈል ደሞዝ ከኣ ዝለዓለ እዩ። ኣንስቲ ዝወስድኦም ዕረፍታት
ሰብኡት ካብ ዝወስድዎም ምብዝሖም ካልእ ምኽንያት ይኸውን። ኣብዚ እዋንዚ’ውን ሰብኡት ካብ ኣንስቲ ኣብዚሖም ይሰርሑ
እዮም። ነገር ግን ኣብ መንጎ ደሞዝ ኣንስትን ሰብኡትን ዘሎ ፍልልይ ካብ ዓመት ናብ ዓመት እናነከየ ይኸይድ ኣሎ።

ኣብ ደንማርክ ልሙድ ናይ ሙሉእ ጊዜ ስራሕ ኣብ ሰሙን37 ሰዓታት ዘለውዎ እዩ፤ ነገር ግን ገሊኦም ውሕድ ገሊኦም ብዝሕ
ንዝበሉ ሰዓታት ይሰርሑ እዮም። ብፍላይ ኣቦን ኣደን ቈልዑ ዘለውዎ ስድራቤት ካብ ስራሕ ነጻ ንዝዀኑሉ ጊዜ ምስ ስድርኦም
ከሕልፉ ይደልዩ።

% ኣብ መንጎ ደሞዛት ዘሎ ሃህታ (ክፍተት)

ዕድመኦም ካብ 18 ዓመት ንላዕሊ ዝዀኑ ኩሎም ኣብ ገንዘቦም ናይ ምውሳን መሰል ኣለዎም። ስለዚ ከኣ ኣንስትን ሰብኡትን
ደሞዞም ወይ ካብ ናይ ሓባር መኽፈሊ ዝወሃቦም ዝኣትወሉ ናይ ባዕሎም ናይ ባንክ ሕሳብ ክህልዎም ይግባእ።

ስራሕ ምሓዝ ኢድ ካልኦት ካብ ምጽባይ ነጻ ይገብር፤ ስድራ ባዕልኻ ንምጽዋር’ውን የኽእል። ስራሕ ማሕበራዊ ናብራ ናይ
ምጅማር ዕድል ይህብ፡ መርበብ ዝምድና ይፈጥረልካ፤ ኣብ ልዕለኻ ንዝህሉ ርእይቶ ከባቢኻ፡ ኣብኡ ንዘሎ ደረጃኻ’ውን ይቕይር።

17,5
15

ሓደ ሰብ፡ ሰብይቲ ትኹን ሰብኣይ፡ ዘእትዎ ገንዘብ (ደሞዝ)፡ ናይ ብሕቱ እዩ። ስድራ ንምንባይ ዘኽእል እቶት ንኽህሉ ሰብኣይን
ሰበይትን ክሰርሑ የድሊ። ክልተኻ ስራሕ ዘለካ ምስ ዝኸውን፡ ሓደኻ ካብ ስራሕ ኣብ ዝወጻሉ’ውን ቤተሰብ ምንባይ ይከኣል እዩ።
ናይ ክልተ ደሞዝ ምህላዉ፡ ውሉዳት ዘድልዮም ጥዑይ ምግቢ፡ ክዳውንቲ ክረኽቡ፡ማዕረ መዘንኦም ኣብ ናይ ቈልዑ ናይ ነጻ ጊዜ
ተግባራት ክሕወሱ ወዘተ.... ንክኽእሉ ወሳኒ ክኸውን ይኽእል።

12,5
10
7,5

ኣንስትን ሰብኡትን ክልቲኦም ኣብ ዕዳጋ ስራሕ ዘለዉ እንተድኣ ኰይኖም፡ ኣብ ገዛ ንዝግበሩ ስራሓት፡ ከም ጽሬት፡ ምድላው
ምግቢ፡ ምሓዝ ቈልዑ፡ ምትዕርራይ ወዘተ... ምምቓል ዘድሊ እዩ። ኣንስቲን ሰብኡትን ስድራ ንምንባይ ኣስተዋጽኦ ናይ ምግባር
ግዴታ ስለ ዘለዎም፡ ኣብ ገዛ ንዝግበሩ ስራሓት’ውን ማዕረ ክማቐለዎም የድሊ። ኣማቓቕላ ስራሕ ካብ ገዛ ናብ ገዛ እተፈላለዩ
ክዀኑ ይኽእሉ።
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ኣብ ደንማርክ ኣንስቲ ሰሪሐን ስድራ ንምንባይ ኣስተዋጽኦ ዝገብራ’ኳ እንተዀና፡ ኣብ ገዛ ኣብ ዝግበር ስራሕ ዝበዝሐ ጊዜ ዘሕልፋ
እሳተን እየን። ይኹን’ምበር ኣብ መንጎ ኣንስትን ሰብኡትን ዘሎ ናይ ስራሕ ገዛ ፍልልይ ምስ ጊዜ እናጐደለ ይኸይድ ኣሎ።

13

ብዕድመ 15 ዓመት ድሕሪ ምግባርካ፡ ኣብ ደንማርክ እንተወሓደ ን10 ዓመታት እተቐመጥካ ሰብኣይ ወይ ሰበይቲ ምስ እትኽውን፡
ናይ ደንማርክ ህዝበ-ጡረታ መሰል ይህልወካ፡ እሱ ከኣ ጡረታ ብዝተኣትወ ካብ መንግስቲ ዝኽፈል እዩ። እንተቐልጠፈ ዕድመኻ
65 ምስ መልአ ኣብ ጡረታ ክእቶ ይከኣል። ኣብ ጡረታ ዝኽፈል ኣብቶም ኣብ ሃገር ዝጸናሕካሎም ዓመታት ተመስሪቱ ይጽብጸብ።
ስራሕ ዘለካ ምስ እትኸውን ጡረታ ዕዳጋ ስራሕ’ውን ትቕበል፤ ስለዚ ናይ ጡረታ እቶትካ ካብ ስሪሑ ዘይነበረ ሰብ ዝቕበሎ
ዝለዓለ ይኸውን።

ኰይኑ ግን ሰብኡት ንደቆም ኣብ ምእላይ ኣይካፈሉን እዮም ማለት ኣይኰነን። ቀደም ልሙድ ዝነበረ፡ ኣቦ ናብ ስራሕ ወፊሩ እቶት
መናበይ ስድራ የቕርብ፤ ኣደ ከኣ ተሓዚት ቤት ኣብ ልዕሊ ምዃና ብቐዳምነት ንቘልዑ ትኣሊ። ሎሚ ግን ከምዚ ኣይኰነን።
ክልቲኦም ወለዲ ክሰርሑ፡ ንናይ ገዛ ስራሕ፡ ንቈልዑ ምእላይን ኣብ ኣተዓባብይኦም’ውን ሓቢሮም ሓላፍነት ክስከሙን ዝድለ
እዩ። ንቈልዑ ንጉሆ ኣዳሊኻ ናብ መውዓል ቈልዑ ምብጻሕ፡ ድሕሪ ስራሕ ምስኣቶም ጊዜ ምሕላፍ፡ ምሸት ናብ ድቃስ ምውሳድ
ካብቶም ዝግበሩ ገሊኦም እዮም። ኣብ ደንማርክ ቈልዑ ምስ ክልቲኦም ወለዶም ናይ ምዃን (ርክብ ናይ ምግባር) መሰል ኣለዎም።

ዕረፍቲ ወለዲ

ህጻን ብዝተወለደ፡ ብዛዕባ ጥዕናን ዕብየትን ህጻን ምኽሪ ክትህብ ብእትኽእል ኣላዪት ጥዕና ብጽሖ ክግበረልካ ይከኣል። ኣደ ድልየታ
እንተ ኰይኑ ብኣ ጌርካ እውን ኣብ ማሕበር ኣደታት ምእታው ይከኣል። ማሕበር ኣደታት
ኣብ ቀረባ እዋን ዝሓረሳ ኣደታት ኣብ ሰሙን ሓደ ጊዜ ተራኺበን ብዛዕባ ምስ ህጻውንተን ዘለወን ተመክሮ ዝዝትያሉ እዩ። ማሕበር
ኣቦታት’ውን ካብ ቦታ ናብ ቦታ ኣለዉ፤ ነገር ግን ክሳብ’ዚ ሎሚ ኣብ ኩሉ ኣይተዘርግሑን።

ኣብ ደንማርክ ሰብኡትን ኣንስትን እናሰርሑ ንስድራ ዝኸውን ናብራ ክህልዎም ዘኽእል ስርዓት ንምፍጣር ይፍተን።
ከም ኣብነት ፡ቈልዓ ኣብ ዝውለድ፡ ኣቦን ኣደን ንውሉዶም ኣብ ገዝኦም ንኽሕዙ፡ ደሞዝ ወይ ናይ ሕርሲ ’ዳውፐንገ’ እናተኸፈሉ
ብድምር ን52 ሰሙናት ዕረፍቲ ክወስዱ ይኽእሉ። ደሞዝ ወይ ’ዳውፐንገ’፡ዝወሃብ ኣብ ስራሕ ወይ ኣብ ትምህርቲ ንዘሎ እዩ፡
ወይ ከኣ ’ዳውፐንገ፡ ’ኮንታንትየልፕ’ ወይ መሳሊ ክፍሊት ንዝግብኦ ይወሃብ። ቅድሚ ሕርሲ ኣብ ገዛ ምዃን (ንስራሕ ገዲፍካ)
ምስ ዝምረጽ ግን፡ ዳውፐንገ ምቕባል ኣይከኣልን።
ኣግባብ ኣማቓቕላ እቶም 52 ሰሙናት
1) ቅድሚ ሕርሲ ይመጽእ ይኸውን እተባህለሉ ዕለት ኣብ ዘለዉ 4 ሰሙናት ኣደ ናይ ጥንሲ ዕረፍቲ ክትወስድ ይፍቀደላ።
2) ድሕሪ ሕርሲ ኣብ ዘሎ ጊዜ ኣደ ናይ 14 ሰሙናት ዕረፍቲ ክትወስድ መሰል ኣለዋ።
3) ህጻን 14 ሰሙን ቅድሚ ምግባሩ ኣብ ዘሎ ጊዜ፡ ኣቦ ናይ 2 ሰሙናት ናይ ሕርሲ ዕረፍቲ ክወስድ መሰል ኣለዎ።
4) ነቶም ዝተረፉ 32 ሰሙናት ናይ ወላዲ ዕረፍቲ፡ ወለዲ ከም ዝመረጽዎ ይማቐልዎም።
በዚ ግዜ’ዚ ሰብኡት ናይ ወለዲ ዕረፍቲ ኣዘውቲሮም ዝወስዱ’ኳ እንተዀኑ፡ካብቲ ዕረፍቲ ንመብዛሕትኡ ዝወስዳ ኣንስቲ እየን።
ኣብ 2014 ኣደታት ናይ 296.3 መዓልታት ዕረፍቲ ክወስዳ እንከለዋ፡ ኣቦታት ግን ብገምጋም ናይ 29.4 መዓልታት ዕረፍቲ
ወሲዶም።

2017

ኣብ ስራሕ እናሃለኻ፡ ደቅኻ እንተ ሓሚሞም፡ ኣቦን ኣደን ውሉዶም ንኽሕዙ፡ ደሞዝ ዝኽፈለሉ ናይ ሓደ መዓልቲ ዕረፍቲ ክወስዱ
ይከኣል። ካብ ወለዲ መኖም ዕረፍቲ ከም ዝወስድ ስድራ ባዕሉ ይውስን። ውሉድ ንብዙሓት መዓልታት ምስ ዝሓምም፡ ካልኦት
ከም ዝሕዝዎ ምግባር የድሊ።

ትምህርቲ
ናብራ ዝከኣል ንኽኸውን ትምህርቲ ምምሃር የድሊ። ብዘይ ትምህርቲ ንኣብነት ስራሕ ምርካብ ብርቱዕ እዩ።
ኣንስትን ሰብኡትን ክልቲኦም ትምህርቲ ናይ ምምሃር መሰል ኣለዎም። ክልቲኦም ጾታታት’ውን ኣብ ዝዀነ ዓይነት ትምህርቲ
ንምእታው ማዕረ ዝዀነ ፍቓድ ኣለዎም። ካብ ንሰብኡት ነንስቲ ዝሳማማዕ እዩ ዝበሃል ዓይነት ትምህርቲ፡ ወይ ኣንጻሩ የለን።
ኣንስትን ሰብኡትን፡ ነቲ ዝመርጽዎ ዓይነት ትምህርቲ ንምምሃር ብቕዓት እንተደኣ ዘለዎም ኰይኑ፡ ኣብ ዝደለይዎ ምእታው
ይኽእሉ። ትመርጾም ትምህርታት ብዘለካ ናይ መርመራ ውጽኢትን ተመክሮን ይውሰኑ።
መብዛሕትኦም ትምህርትታት ብነጻ ዝወሃቡ እዮም። ብዕድመ ካብ 18 ዓመት ንላዕሊ ዝዀኑ ኣንስትን ሰብኡትን SU፡ ኣብ
ትምህርቲ ንዘሎ ብመንግስቲ ዝወሃብ ገንዘብ: ክቕበሉ ይኽእሉ። መሊስካ ዝኽፈል ኣይኰነን።
ኣብ ዘለናዮ ጊዜ ካብ ሰብኡት ዝበዝሓ ኣንስቲ ትምህርቲ ይመሃራ። ብገምጋም ደረጃ ትምህርቲ ኣንስቲ ካብ ናይ ሰብኡት ዝለዓለ
እዩ። እዚ ኣብ መንእሰያት ኣባላት ንኡሳት ዓሌታት’ውን ዝርአ እዩ። ኣብ ኩሎም ዓይነታት ትምህርቲ ክልቲኦም ጾታታት ክኣትዉ
ዝኽእሉ’ኳ እንተዀነ፡ ክሳብ ሎሚ ኣንስትን ሰብኡትን ኣብ ዝመርጽዎም ሞያታት ፍልልይ ኣሎ። እዚ ግን ምስ ጊዜ እናተለወጠ
ይኸይድ ኣሎ። ኣንስትን ሰብኡትን ዝመርጹዎም ዓይነት ትምህርታት ኣብ ልዕሊ ዝሕዝዎም ስራሓትን ደረጃ ደሞዝን ኣስተኣዋጽኦ
ኣለዎ። ሓፈሻዊ ዝዀነ ሳዕበን’ውን ኣለዎ።

ገምጋም ጉዚ ዕረፍቲ
(ስታቲስቲክ ደንማርክ)

100%

ንኣብነት ተሓዝቲ ቈልዑ መብዛሕትአን ኣንስቲ ብምዃነን፡ ቈልዑ ኣብ ቩገስቱወን ኣብ በርንሄቨን ምስ ሰብኡት ዝህልዎም ርክብ
ዝነኣሰ ይኸውን ፤ ስለዚ ኣብኡ ዝረኽቡዎ ናይ ሰብኡት ኣርኣያነት’ውን ብዙሕ ኣይከውንን።
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9%
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ኣዋቓቕራ ስድራ

ሕጋዊ ተቐባልነት ዘለዎ መርዓ ከእስሩ ብዛዕባ ዝኽእሉ ሰበስልጣን ንምፍላጥ ኣብ ናይ ’ኪርከሚኒስተር’ ገጽ
http://www.kirkeministeriet.dk/officielt/trossamfund.htm ንእተዘርዘረ ምርኣይ ይከኣል።

ዓይነታት ስድራ፡ ሓዳርን ብሓደ ምንባርን
ኣብ ደንማርክ ሰበይቲ ትኹን ሰብኣይ ዝምርዓውዎ መን ምዃኑ ናይ ምውሳን መሰል ኣለዎም። ዳርጋ ኩሎም ዝማራዓዉ ሰባት፡
ዝምርዓዉ ኣብ መንጎኦም ፍቕሪ ብምህላዉ እዩ። መርዓ ኣብ መንጎ ክልተ ኣባላት ሓደ ጾታ ወይ ኣብ መንጎ ሰብኣይን ሰበይትን
ዝእቶ ክኸውን ይኽእል። ክልተ ፈተውቲ ኣባል ጾታኦም’ውን ኣብ ቤት ክርስትያን ወይ ኣብ መዘጋጃ ቤት ክምርዓዉ ይኽእሉ
ማለት እዩ።

ኣብ ወጻኢ ሃገር እተመርዓኻ እንተድኣ ኴንካ፡ መርዓኻ ሕጋዊ ኣፍልጦ ንኽረክብ፡ ሓደ ናይ ደንማርክ በዓል ስልጣን፡ ከም ልሙድ
ኮሙን፡ ክቕበሎ ይግባእ።

ኩሎም ሰባት ከም ዝደልይዎ ስድራ ቤት ናይ ምምስራት መሰል ኣለዎም። እቲ ዝውቱር ዝዀነ ዓይነት ስድራ፡ ሰብኣይን ሰበይትን፡
ምስ ቈልዑ ወይ ብዘይ ቈልዑ፡ ዘለውሉ እዩ።

ዝግበር መርዓ ክልቲኦም ወገን ብፍትወቶም ዝገበርዎ ክኸውን የድሊ። ዝግበር መርዓ ብግዲ፡ ወይ ጸቕጢ ዘለዎ፡ ክኸውን የብሉን፤
መርዓ ኣብ ዝግበረሉ ክልቲኦም ተመርዓውቲ ብኣካል ክርከቡ ይግባእ፤ ቅድሚ መርዓ ክልቲኦም ናይ ኣካለ-መጠን መዝነት ዘለዎም
ክኸውን ይግባእ። እዚ ዝዀነሉ ምኽንያት ከኣ፤ ስርዓት ሕጊ ደንማርክ ከም ዝብሎ፡ ሓደ ሰብ ዝምርዓው ድልየቱ ምስ ዝኸውን እዩ፤
ነዚ ንምምዝዛን ንምኽኣል ብስለት የድሊ። እሱ ዝከኣል ከኣ ዕድመኻ ካብ 18 ዓመት ንላዕሊ እንተድኣ ኰይኑ እዩ።

ካብ ወለዲ፡ ማለት ኣቦታትን ኣደታትን፡ ሰለስተ ርብዒ (76,5%) ኣብ ሓዳር ዘለዉ እዮም። ይኹንም’በር ካልእ ዓይነት መልክዕ
ዘለዎም ስድራታት’ውን ኣብ ደንማርክ ይርከቡ እዮም። ገሊኦም ጽምድታት ቅድሚ ምምርዓዎም ብሓደ ይነብሩ እዮም፡ ገሊኦም
ከኣ ዘይምምርዓው ይመርጹ። ከይተመርዓውካ ውላድ ምውላድ ልሙድ እዩ፤ ብሓደ ንምንባር መርዓ ከም ኣድላዪ ዝርአ
ኣይኰነን። ኣብ ደንማርክ ንመብዛሕትኦም ዘገድሶም ንመጻምድኻ ብማዕርነት ምሓዝን ተኻባቢርካ ምንባርን እዩ።

መርዓ፡ ብመሰረት ሕጊን ልምዲን ደንማርክ፡ ኣብ መንጎ ክልተ ሰባት ዝእቶ ኪዳን እዩ፤ ስለዚ ሓደ ሰብ ምስ ካብ ሓደ ንላዕሊ
መጻምዲ ክምርዖ ኣይከኣልን።

ኣብ ደንማርክ ብዙሓት ፡ቅድሚ ምምርዓዎም፡ ምስ እተፈላለዩ መጻምዲ ዝነበሩ እዮም። ገሊኦም ተፋቲሖም ምስ ካልእ ሓዳር
ይምስርቱ ወይ ይምርዓዉ። ኣብ ብዙሓት ስድራታት’ውን ኣብ ካልእ ጽምድና እተወልዱ ቈልዑ ብሓደ ይነብሩ እዮም። ስለዚ
ቈልዑ ናይ ስጋ ወላዲ ምስ ዘይኰነ/ት መጻምዲ ኣዲኦም ወይ ኣቡኦም ይነብሩ እዮም።
ገሊኦም ስድራታት ብዙሓት ወለዶ ብሓደ ዝነብሩሎም ክዀኑ እንከለዉ፡ ገሊኦም ሰባት ከኣ ንበይኖም ይነብሩ።

ሓዳርን፡ ቅቡልነቱን
ሓዳር ማዕረ ክብረት ዘለዎ ምጽማድ እዩ። ኣብ ሓዳር ሰብኣይን ሰበይትን ማዕረ ዝዀኑ መሰላትን ግዴታትን ኣለውዎም።
ሰብኣይን ሰበይትን፡ ምርዑዋት ይኹኑ’ምበር ኣብ ናይ ባዕሎም ጉዳይ ባዕላቶም ይውስኑ። ከም ኣብነት ኣብ መዓልቲ ክትገብሮ
ንትደልዮ፡ ትኽደኖ ክዳን፡ ምስ መን ንምርኻብ ባዕልኻ ምውሳን ይከኣል ማለት እዩ።
ይኹን’ምበር ኣብ ሓዳር ናይ ሓድሕድ ግዴታት’ውን ኣለዉ። ኣብ ሓዳር ዘልዉ ክልቲኦም ነንሓድሕዶም ክጻወሩ፡ ንደቆም ክናብዩ
ግዴታ ኣለዎም። ስድራ ዘድልዮ፣ ንኣብነት ክዳን፡ ምግቢ ንኽቐርብ ኣሰትዋጽኦ ምግባር ይግባእ።
ሓደ መርዓ ኣብ ደንማርክ ሕጋዊ መሰረት ከም ዘለዎ ኰይኑ ንኽፍለጥ፤ ማለት ከም ምርዑዋት ሰብ ሓዳር ኣብ ቅድሚ ሕጊ
መሰላትን ግደታታትን ዘለውዎም ንኽዀኑ፤ እቲ መርዓ ብሰበስልጣን ደንማርክ ተቐባልነት ዝረኸበ ክኸውን ይግባእ።
ሓደ መርዓ ተቐባልነት ዘለዎ እዩ ንኽበሃል፡ እቲ መርዓ ዕላዊ ብዝዀነ በዓል ስልጣን፡ ንኣብነት ብከንቲባ ወይ ብቀሺ ቤት
ክርስትያን ደንማርክ እተኣሰረ ክኸውን ይግባእ። ከምኡ’ውን መርዓ ክኣስሩ ዝኽእሉ ካልኦት ኣብያተ ክርስትና፡ መሳጊድ፡ ሲናጎጋት
ኣለዉ። ነገር ግን ነዚ ምግባር ዘይክእሉ ኣብያተ ክርስትና፡ መሳጊድ፡ ሲናጎጋት’ውን ኣለዉ፤ ብእኣቶም እተገበረ መርዓ’ውን ሕጋዊ
ተቐባልነት የብሉን።
ስልጣን ብዘየብሉ ቤት እምነት እተኣሰረ ሃይማኖታዊ ቃል ኪዳን ብሕጊ ቅቡል ኣይኰነን። ነገር ግን እዚ መርዓ’ዚ ቅቡል ንኽኸውን
ኮሙን ክፈቅድ ይኽእል። ነዚ ፍቓድ ንምርካብ ምሕታት/ምምልካት ይግባእ።
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ኣብ ደንማርክ ምስ ካብ ሓደ (ሰብ) ንላዕሊ ምምርዓው ዘይሕጋዊ እዩ። እተገበረ መርዓ ከይፈረሰ ሓዲስ መርዓ ምስ ዝግበር፡
ብሕጊ ተቐባልነት ዝህልዎ እቲ ቀዳማይ መርዓ ጥራይ እዩ። ካብ ሓደ ንላዕሊ ምምርዓው ብፍርዲ ክሳብ ብናይ 6 ዓመት ማእሰርቲ
ከቕጽዕ ይኽእል።
መርዓ ኣብ ደንማርክ ተቐባልነት ንኽህልዎ እዞም ዝስዕቡ ነጥብታት እተማልኡ ክዀኑ ይግባእ:
•
•
•
•
•

እቲ መርዓ ብሰበስልጣን ደንማርክ ኣፍልጦ ዝረኸበ
ብፍቶት፡ ብዘይ ወኪል እተኻየደ
ክልቲኦም ኣብ ዝምርዓውሉ ዝነበሮም ዕድመ ካብ 18 ዓመት ንላዕሊ ምዃኑ
ሓዲኦም ወይ ክልቲኦም ምስ ካልእ ዘይምርዑዋት ምዃኖም
ዝማራዓዉ ቀረባ ዝምድና ዘለዎም ክዀኑ የብሎምን (ቀረባ ዝምድና ክበሃል- ወላዲ/ውሉድ፤ ኣቦ/እነ ሓጎ/ ደቂ/ደቂ ፤
ካብዚ ብሓደ ወለዶ ዝደሓረ፤ ኣሕዋት - ሙሉእ/ፍርቂ ሕውነት ዘለዎም - ማለት እዩ።)

መርዓኻ ብሰበስልጣን ምዝጉብ፡ ስለዚ ከኣ ኣብ ደንማርክ ተቐባልነት እተዋህቦ ንምዃኑ፡ ኣብ borger.dk
ኣብ ናይ ነባሮ ማእከላይ መዝገብ ክትርኢ ይከኣል።

ብግዴታ ዝግበር መርዓ
ንትምርዓዎ ባዕልኻ ናይ ምምራጽ ነጻነት ማለት፡ ሰባት ተገዲዶም ምስ ዘይደልይዎ ከም ዝምርዓዉ ምግባር ዘቕጽዕ ይኸውን
ማለት እዩ።
ሕጊ ወንጀል ዓንቀጽ 260 ክፍሊ 2 ከም ዝብሎ፡ ሓደ ሰብ ብጉልበት ወይ ብምፍርራህ፡ ኣብ ንብረት ጉድኣት ብምውራድ፡
ብማእሰርቲ ወይ ንሰባት ኣብ ክብረቶምን ብሕታዊ ናብራኦምን ብምፍርራህ ንምምርዓው ምስ ዘገድድ፡ ክሳብ 4 ዓመታት ክእሰር
ይኽእል። እዚ ኣብ ሕጊ ተመስሪቶም ወይ ብናይ ሃይማኖት ስርዓት ንእትኻየዱ መርዓታት’ውን የጠቓልል።
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ካብ ስዒቦም ዘለዉ ሓደ ወይ ካብ ሓደ ንላዕሊ ኣብ ዝህልዉ፡ እተኻየደ መርዓ ኣስገዳድ ዘለዎ ይበሃል።
•
•
•
•
•
•

ሓደ ሰብ ዝምርዓዎ ብኻልኦት እተመረጸ ምስ ዝኸውን።
ሓደ ሰብ መዓስ ከም ዝምርዖ ብኻልኦት እተወሰነ ምስ ዝኸውን።
ዝምርዖ ኣብ እተገበረ ውሳነ ተኻፋሊ ዘይነበረ ምስ ዝኸውን።
ሓደ ሰብ ምስ ዝኣቢ ዝስዕብ ዘፍርሖ ምስ ዝኸውን።
መርዓ ብኣስገዳድ፡
ወይ ናይ ዝምርዖ ተካኢ ተገቢሩ ምስ ዝፍጸም

እተዳለወ መርዓ - ፈቒድካ ዝእቶ ሕጋዊ እዩ
እተዳለወ መርዓ ዝበሃል ዝኽተሉ እተማልኡ እንተድኣ ኰይኖም እዩ፡
•
•
•
•
•

ትመርዓዎ ንምምራጽ ካልኦት ሓሳብን ምኽሪን እንተድኣ ሂቦም
ውሳነ ክግበር ኢድካ ዘእተኻ እንተድኣ ኰይኑ
ዝኽተል ሳዕቤን ከይሃለወ ነቲ መርዓ ምንጻግ ዝከኣል ምስ ዝኸውን
እትምርዓዎ ኣብ ዝደለኻዮ ጊዜ ምስ ዝኸውን
ብፍቓድካ ኣብ እዋን መርዓ ትርከብ

መዝነት ወላዲ
ኣብ ውላድ መዝነት ወላዲ ኣለካ ማለት፡ ነቲ ውሉድ ክትካናኸን ግደታ ኣለካ፤ ኣብ ኩነታት ቈልዓ’ውን ውሳነ ክትገብር ትኽእል
ማለት እዩ።
ከም ሰብ ሓዳር መጠን ህጻን ኣብ ዝውለደሉ ክልቲኦም ወለዲ ናይ ሓባር መዝነት ወላዲ ይህልዎም። ናይ ሓባር መዝነት ማለት፡
እቲ ውሉድ ዘድልዮ ክንክን ክረክብ፡ መሰረታውያን ድልየታቱ ክማልኡ፡ ኣብ ትምህርቲ ክኣቱ፡ ዘነቓቕሑ ተግባራት ዘለውዎ ጊዜ
ዕረፍቲ ክህልዎ ክልቲኦም ብሓባር ግደታ ኣለዎም ማለት እዩ። ከምኡ’ውን ነቲ ቈልዓ ወኪሎም ዘድልዩ ውሳነታት ብሓደ ይገብሩ፡
ንኣብነት ዝኣትወሉ በርነሄቨ፡ ቤት ትምህርቲ ወዝተ...።
ወለዲ ዘይተመራዓዉ እንተደኣ ኰይኑ፡ ክልቲኦም ሓላፍነት ቈልዓን ክንክኑን ብሓደ ክንስከም ኢና ኢሎም ብጽሑፍ ምስ
ዝሳማምዑ፡ እሱ’ውን ምስ ዝምዝገብ ፡ ናይ ሓባር መዝነት ክህልዎም ይኽእል።
ክልተ ዘይተመራዓዉ እቲ ህጻን ኣብ ዝውለደሉ፡ ናይ ሓባር መዝነት ክህልዎም ውዕል እንተዘይገቢሮም፡ መዝነት ወላዲ ነደ
ይወሃብ። ስለዚ ዘይምርዑው ኣቦ ኣብ ንውሉዱ ዝግበሩ ውሳነታት ኢድ ከም ዝህልዎ ንኸረጋግጽ ኣብ እዋን ሕርሲ፡ ናይ ሓባር
መዝነት ከም ዝምዝገብ ንምግባር ክዝክር ይግባእ ።
ንውላድካ ናብ ወጻኢ ሒዝካዮ ምኻድ ዝከኣልን መዓስን ምዃኑ፡ ዝውስን ዋንነት መዝነት ወላዲ እዩ። ብዛዕባ’ዚ ዘጠራጥር
እንተድኣ ሃልዩ ምስ ’ስታትስፎርቫልትኒንገን’ ብቁጽሪ ስልኪ 72567000 ምርኻብ ይከኣል።

ሕጊ ሓዳር ዓንቀጽ 24
ብተወሳኺ ዝኽተሉ ኩነታት ምስ ዝህልዉ፡ ሓዳር ብፍርዲ ይንጸግ
1. እቲ ሓዳር ክምስረት ኣብ ዝተገበረ መርዓ፡ ሓዲኦም ውነ ዘድልዮም ተግባራት ንምፍጻም ኣብ ዘየኽእሎ ኩነት ዝነበረ
ምስ ዝኸውን
2. ሓዲኦም ተገዲዱ ነቲ መርዓ ዝተቐበለ ምስ ዝኸውን
3. ሓዲኦም ክምርዓው ድልየት ከይሃለዎ፡ ብጌጋ ኣብ ክንዲ ንሕጽይቱ ንካልእ ከም ዝምርዖ እንተተገቢሩ፣ ወይ
4. ካልኣይቲ መርዓት መን ብዛዕባ ምዃና ናይ ሓሶት ምስክር ሂባቶ ፡ወይ ሓቂ ንዘይምንጋር ኰነ ኢላ ስቕ ኢላ ተታቲሉ ነቲ
መርዓ ብጌጋ ዝኣተዎ እንተድኣ ኰይኑ፤ ቅድሚ’ዚ እዋን’ዚ ዝመስሉ ኩነትታ ምህላዎም ፈሊጡ ምስ ዝነብር፡ ነቲ መርዓ
ብርግጽ ዝነጽጎ እንተነበረ፤ ኣብ መንጎ ክልቲኦም ተማራዓውቲ ዝነበረ ርክብ ነቲ እተገበረ መርዓ ከም ዝጸንዕ ዝገብር
እኹል ምኽንያት ነይሩ እዩ ክበሃል ኣይከኣልን።
ኣብ ዘይትደልዮ መርዓ ክትኣቱ እተገደድካ ኰይኑ ምስ ዝስማዓካ፡ ካብ ኮሙንካ ወይ ብሃገራዊ ’ሆትላይን’ ብቁጽሪ 70203082
ሓገዝ ምርካብ ይከኣል። እቲ ’ሆትላይን’ ለይትን መዓልትን ክፉት እዩ፤ ንኣንስትን ሰብኡትን ንኣዝማድን ምኽሪ ዝወሃበሉ እዩ።
ብኡ ብዛዕባ ኣብ ቀረባ ቤተ
ሰብ ዘሎ ዓመጽን ኣብ ናይ ጊዜ ሽግር መዕቈብ ንምእታው’ውን ሓገዝ ምርካብ ይከኣል። ኣብ www.levudenvold.dk
ተመልከት።
መንእሰያት ኣንስቲን ሰብኡትን ምስ Etnisk Ung ብስልኪ 70277666 ክራኸቡ ይኽእሉ። ኣብ ምስ ክብረት እተተሓሓዙ
ግርጭታት ምኽሪ ይህቡ። Etnisk Ung ንወለዲ ምኽሪ ይህብ እዩ፤ ብስልኪ 70270366 ምስኡ ምርኻብ ይከኣል። ኣብ
www.etniskung.dk ተመልከት።
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ሓዳርን ትሕዝቶ ገንዘብን
ኣብ ደንማርክ ሰባት ብዝተመርዓዉ ናይ ሓባር ዋንነት ይህልዎም። እዚ ክበሃል ኣብ ሓዳር ንዘለዉ ነገራት ኩሎም ክልቲኦም
ይውንኑ ማለት ኣይኰነን። ኣብ ጊዜ ፍትሕ ኣብ መንጎ ክልቲኦም ይምቀሉ ማለት ደኣ’ምበር።
ሓደ ሰብ ቅድሚ መርዓ ኣብ ልዕሊ ዝነበሩዎ ነገራትን፡ ኣብ ሓዳር ኣብ ልዕሊ ዝገዝኦምን ባዕሉ ይውስን። ምርዑዋት ይኹኑ’ምበር
ሰብኣይ ወይ ሰበይቲ ኣብ ልዕሊ ዘእትውዎ ገንዘብ በባዕሎም ይውስኑ፡ ንናይ ባንክ ሕሳቦም’ውን በባዕሎም የማሓድሩ። ነገር ግን
ብስምምዕ ሰብኣይን ሰበይትን ዝውሰን ስለ ዝዀነ፡ ኩነታት ኣተሓሕዛ ገንዘብ ካብ ስድራ ናብ ስድራ ዝፋላለ እዩ።
ልሙድ ዝዀነ ናይ ሓባር ዋንነት እዩ፡ ነገር ግን ቅድሚ መርዓ ናይ ፍሉይ ዋንነት ውዕል’ውን ክግበር ይከኣል እዩ። ፍሉይ ዋንነት
ማለት ትውንኖም ኣየኖት ምዃኖም ይምዝገቡ፡ እሳቶም ከኣ ኣብ ጊዜ ፍትሕ ንኽልተ ኣይምቀሉን።

ፍልልይን ፍትሕን
ኣብ ደንማርክ ሰብኣይን ሰበይትን ክልቲኦም- መጻምዲ ፍትሕ ይድለ ኣይድለ- ናይ ፍትሕ መሰል ኣለዎም። ኣብ እዋን ፍትሕ
ሰበይትን ሰብኣይን ብሕጊ ማዕርነት እዮም። ክልቲኦም ፍትሕ ናይ ምርካብ ሓደ ፍቓድ ኣለዎም፤ ስርዓት ኣማቓቕላ ዕዳን
ሃብትን’ውን ንክልቲኦም ሓደ እዮም። ኣብ መንጎኦም ውሉድ ምስ ዝህሉ ከም መበገሲ ብጊዜ ፍትሕ ኣብ ልዕሊ ውሉድ ናይ
ሓባር መዝነት ክህልዎም ዝውቱር እዩ።

ብምጥርናፍ ስድራ መጺእካ ፡ ቀዋሚ ዝዀነ ናይ መንበሪ ፍቓድ ዘየብልካ ምስ እትኸውን፡ ፍትሕ ዘስዕቦም ክህልዉ ከም ዝኽእሉ
ምግንዛብ ይግባእ። ከምዚ ምስ ዝኸውን ፍትሕ ማለት እቲ ብጥርናፈ ስድራ ናብ ሃገር ዝኣተወ፡ ካብ ሃገር ክስጐግ ይከኣል ማለት እዩ።
ሕቶ እንተድኣ ሃልዩካ ናብ ስታትስፎርቫልትኒንገን (Statsforvaltningen) ብቁጽሪ ስልኪ 72567000 ምድዋል፡ ወይ ኣብ
www.statsforvaltningen.dk
ምንባብ ይከኣል። ንፍትሕ ዘገልግሉ ዝምልኡ ወረቓቕቲ'ውን ኣብዚ ምርካብ ትኽእል። እቲ ናይ ፍትሕ ምልክታ ብኮምፕዩተር
ክግበር ይከኣል።

ኤኮኖሚ ኣብ እዋን ፍትሕን
ፍትሕ ወይ ፍልልይ ኣብ ዝግበር፡ ናይ ሓባር ዋንነት ይቋረጽ። ከምኡ’ውን ኣብ ፍትሕ ወይ ኣብ ፍልልይ ናይ ውርሲ፡ ማለት
ንንብረት መዋቲ ናይ ምውራስ፡ መሰል ይቋረጽ። ሓዲኦም ዕዳ ዘለዎ እንተድኣ ኰይኑ፡ ድሕሪ ፍትሕ ወይ ፍልልይ፡ እቲ ካልኣይ
ናይቲ ዕዳ ተኻፋሊ ኣይከውንን። ኣብ ጊዜ ፍትሕ ናይ ክልቲኦም ሰበ ሓዳር ንብረት ማዕረ ይኽፈል። ተራፊ ዕዳ ምስ ዝህሉ፡ እቲ
ነቲ ዕዳ ዝኣተወ ዝሕዞ እምበር፡ ክልቲኦም ዝካፈልዎ ኣይከውንን።

ድሕሪ ፍትሕ ብዛዕባ መዝነት ናይ ሓባር ውላዶም፡ ናይ ወለድን ውሉድን ናይ ርክብ ጊዜታት፡ ደገፍ ቈልዓ፡ ናይ ደገፍ መጻምዲ
ስምምዕ ክግበር የድሊ። ኣብ ስምምዕ ምብጻሕ ዘይከኣል እንተዀይኑ ካብ ስታትስፎርቫልትኒንግ መምርሒ ምርካብ ይከኣል።
ንምፍታሕ ስምምዕ ምስ ዝህሉ፡ ሽዑ ንሽዑ ምፍታሕ ይከኣል። ናይ ፍልልይ ጊዜ ኣየድልይን። ናብቲ ናይ ፍትሕ ፍቓድ ዝህብ ስታትስፎርቫልትኒንገን (Statsforvaltningen)-፡ መሕተቲ ፍትሕ ብምእታው ይግበር። ብቕጽበት ፍትሕ ምስ ዝድለ፡ ናይ ሓባር
ገዛ ፡ ምስ ዘድሊ’ውን መዝነት ወላዲ፡ ደገፍ በዓል ቤት ንመን ከም ዝወሃቡ ብዝምልከት ስምምዕ ክህሉ ይግባእ።
ካብ ምርዑዋት ፍትሕ ዝደሊ ሓዲኦም ጥራይ እንተደኣ ኰይኑ፡ ቅድሚ እቲ ፍትሕ ዝግበር፡ ዕላዊ ዝዀነ 6 ኣዋርሕ ዝወስድ
ናይ ፍልልይ ጊዜ ክሓለፍ ይግባእ። ኣብዞም ኣዋርሕ ብሓደ ምንባር ኣይከኣልን። ክልቲኦም ንዝገብርዎ ውሳነ ፡ ማለት ምርዑዋት
ኰይኖም እንደገና ክቕጽሉ ወይ ፍትሕ ዝደልዩ ንምዃኖም ጊዜ ወሲዶም ክሓስቡ ዝወሃብ መፈተኒ እዩ። በዚ ጊዜ’ዚ ኣብ
መንጎኦም እምነት (ምስ ካልእ ዘይምጽማድ) ክህሉ ግዴታ ኣይህሉን፤ ከምኡ’ውን ምውርራስ ንብረት፡ ናይ ሓባር ንብረት/
ሃብቲ’ውን ኣይህልውን። ኣብ ጊዜ ፍልልይ ምስ ካልእ ምምርዓው ግን ኣይከኣልን።
ጊዜ ፍልልይ ብዝተወድአ፡ ስምምዕ ይሃሉ ኣይሃሉ፡ ፍትሕ ክወሃብ ይከኣል። እቲ ፍትሕ ዝደለየ ግን ከም ሓዲስ ፍትሕ ንምርካብ
ከመልክት ይግባእ። ድሕሪ ፍትሕ ክልቲኦም ፍቱሓት ምስ ካልእ ክምርዓዉ ይኽእሉ።
•
•
•
•
•

ሓዲኦም እምነት ምስ ዘፍርስ፡ ናብ/ምስ ካልእ ምስ ዝኸይድ
ኣብ ሓዳር ዓመጽ ምስ ዝህሉ
ሓዲኦም ንናይ ሓባር ውላድ ካብ ሕጊ ወጻኢ ናብ ወጻኢ ሃገር ምስ ዝወስድ
ካብ ምርዑዋት ሓዲኦም ምስ ካልእ እተመርዓወ ምስ ዝኸውን
ኣብ ዝሓለፉ ክልተ ዓመታት ብሓደ ዝነበርካ ምስ ዘይከውን

እተገበረ ቃል ኪዳን ኣብ ደንማርክ ተቐባልነት ዘየብሉ ምስ ዝኸውን፡ ብመሰረት ሕጊ ደንማርክ ፍትሕ ክወሃብ ከም ዘይከኣል
ክፍለጥ ይግባእ። ነገር ግን ብናይ እቲ መርዓ እተገበረሉ ሃገር ሕጊ፡ ኣብ ደንማርክ ፍትሕ ምግባር ይከኣል።
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ኣብነት 1

ኣብነት 2

ኣብ ሓዳር

ኣብ ሓዳር

ሊልያን
ሃብቲ
ዕዳ
ድምር

ቶማስ

75.000kr
-150.000kr
-75.000kr

ሊልያን

ሃብቲ
ዕዳ

100.000kr
-25.000kr

ሃብቲ
ዕዳ

250.000kr
-100.000kr

ሃብቲ
ዕዳ

ድምር

75.000kr

ድምር

150.000kr

ድምር

ናይ ሓባር ንብረት 75.000 kr.

37.500kr
-75.000kr

ድምር

-37.500kr

ሃብቲ

175.000kr
-55.000kr
120.000kr

ናይ ሓባር ንብረት
150.000 kr.
120.000 kr.

ኣብ ፍትሕ
ሃብቲ
ዕዳ

ቶማስ

270.000 kr.

37.500kr

ኣብ ፍትሕ
ሃብቲ

135.000kr

ሃብቲ

135.000kr

ምርዑዋት ነንሕድሕዶም ክጻወሩ ግደታ ኣለዎም። ሓዲኦም ዘእትዎ ገንዘብ ካብ ናይ ብጻዩ ኣጽቢቑ ዝወሓደ እንተድኣ ኰይኑ፡
ፍትሕ ወይ ፍልልይ ኣብ ዝግበረሉ፡ ’ድጋፍ ብጻይ ሓዳር’ ዝበሃል ውዕል ክእቶ ይከኣል። እቲ በዓል ብዙሕ እቶት ንካልኣዩ
ንእተወሰኑ ዓመታት ናይ ገንዘብ ሓገዝ ዝህበሉ ውዕል ማለት እዩ። ነዚ ውዕል’ዚ ንምግባር ባዕልኻ ምስምማዕ እንተዘይተኻኢሉ፡
ድጋፍ ክወሃብ መሰል ዘሎ ንምዃኑ ክርአ ካብ ’ስታትስፎርቫልትኒንገን’ (Statsforvaltningen) ሓገዝ ምሕታት ይከኣል። ዝትመን
ንናይ ክልቲኦም እቶት ብምውድዳር እዩ።
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መዝነት ወላዲን ፍትሕን
ኣብ ጊዜ ፍትሕ ወይ ፍልልይ መዝነት ወላዲ ከም ዝነበሮ ይቕጽል። መብዛሕትኦም ሰብ ሓዳር ዝካፈልዎ ወይ ናይ ሓባር መዝነት
ወላዲ ይህልዎም፤ ኣብ ንህይወት ውሉድ ዘድልዩ ውሳነታት ክሳማምዑ ይግባእ። ፍቱሓት ወለዲ፡ ውሉዳት ንክልቲኦም ወለዲ
ክርእዩ መሰል ዘለዎም ምዃኖም፡ ክግንዘቡ የድሊ።
ንውሉድ ወኪሉ ውሳነታት ዝገብር መዝነት ወላዲ ዘለዎ ወላዲ እዩ ።
እተፋትሑ ወለዲ ብሓባር፡ ብዝተኻእለ ውሉድ ኣብ ዘለወሉ፡ ንናይ ርክብ፡ ማለት ናይ እቲ ውሉድ ዝነብረሉ ኣድራሻ’ውን
ክውስኑ ይከኣል። ውሉድ 12 ዓመት ብዝመልአ ፡ እቲ ቈልዓ ኣበይ ከም ዝነብር ኣብ ምውሳን፡ ንናይ ቈልዓ ሓሳብ ኣብ ግምት
ምእታው የድሊ።
ምስ መዝነት ወላዲ ወይ ናይ ርክብ ውዕል እተተሓሓዘ ዘይምስምማዕ እንተድኣ ተላዒሉ፡ ኣብ ስታትስፎርቫልትኒንገን (Statsforvaltningen) ቀሪብካ ምኽሪ ምሕታት ይከኣል። ኣብ http://boernogsamvaer.dk/raadgivning/
እውን ምኽሪ ምሕታት ይከኣል።
ወለዲ ድሕሪ ምፍታሖም’ውን ንናይ ሓባር ደቆም ናይ ምንባይ ግዴታ ኣለዎም። ቈልዓ ዝበዝሐ ጊዜ ኣብ እንዳ ሓደ ወላዲ ዘሕልፍ
እንተ ኰይኑ፡ እቲ ካልኣይ ወላዲ ናይ ውሉድ ደገፍ ክኸፍል ኣለዎ። ደገፍ ውሉድ ነቲ ኣብቲ እቲ ቈልዓ ዝበዝሐ ጊዜ ዘሕልፈሉ
ገዛ ዘሎ ወላዲ ክኽፈል ዘለዎ ገንዘብ እዩ። ዝኽፈል ገንዘብ ከም እቶት ከፋሊ ይምጠን። ስታትስፎርቫልትኒንገን (Statsforvaltningen) ብዛዕብኡ መምርሒ ክህብ ይኽእል።

ቈልዑ፡ ኣተዓባብያን፡ ወላዲ ምዃንን
ኣብ መንጎ ኣዋልድን ኣወዳትን ዘሎ ማዕርነት (ማዕርነት)
ኣብ ደንማርክ ክብረት ኣዋልድን ኣወዳትን ሓደ እዩ። ሓደ ዝዀኑ መሰላት ኣለውዎም፤ ኣብ ህይወቶም ሓደ ዝዀኑ ዕድላት
ክወሃቡዎም ኣለዎም፤ ማዕረ ዝዀነ ኣተሓሕዛ’ውን ክግበረሎም ኣለዎ። ኣዋልድን ኣወዳትን ሓደ ንዝዀነ ነጻነት፡ ሓላፍነት፡
ክንክን፡ ግዴታን መሰል ኣለዎም፡ ዝዓብዩሎም ሕጊታት’ውን ሓደ ክዀኑ ኣለዎም። ወለዲ ንደቆም፡ ኣዋልድን ኣወዳትን ክንክን
ክህቡዎም ፡ ካብ ፍርሒን ስግኣትን፡ ካብ ዓመጽ ፡ ካብ ጽዩፍ ትግብርቲን ምዝመዛን ነጻ ክዀኑ ክካለኸሉሎም መሰል ኣለዎም።

ናይ ሕቡራት መንግስታት ኮንብቨንሽን ቈልዑ
ኣብ 1991 ደንማርክ ንናይ ሕቡራት መንግስታት ኮንቨንሽን ናይ ቈልዑ ኩሉ-ዓለማዊ መሰላት ኣዋጅ ተቐቢሉ።
እቶም መሰላት ዕድመኦም ካብ 18 ዓመት ንታሕቲ ንዝዀኑ ኣወዳትን ኣዋልድን ይምልከት።

ካብቲ ናይ 1989 ኮንቨንሽን ብሓጺሩ
•
•
•
•
•
•
•
•

ዓንቀጽ 13: ቈልዓ ሓሳቡ ንኽገልጽ መሰል ክህልዎ ይግባእ
ዓንቀጽ 14: ናይ ቈልዓ ናይ ሓሳብን ናይ ሃይማኖትን ነጻነት ክኽበር ይግባእ
ዓንቀጽ 15: ናይ ማሕበር ነጻነት
ዓንቀጽ 16: ኣብ ናይ ስድራ፡ ብሕታዊ ናብራ፡ ምልውዋጥ ደብዳበ፡ ወይ ኣብ ናይ ክብረት ጥሕሰት ካብ ምሕዋስ ነጻ ምዃን
ዓንቀጽ 17: ዝግባእ/ዘድሊ ፍልጠት ብዘይ ዕንቅፋት ምርካብ
ዓንቀጽ 19: ካብ ናይ ኣካላን ኣእምሮን መጥቃዕቲ ዕቑብ ምዃን
ዓንቀጽ 22: ዘሰንይ ንዘየብሎም ዕቑበኛታት መንግስቲ ውሕስና መሰል ይህብ
ዓንቀጽ 24: ሕክምና ናይ ምርካብ መሰል
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•
•
•
•
•

ዓንቀጽ 28: መሰል ትምህርቲ
ዓንቀጽ 31: ዕረፍትን ነጻ ጊዜን ናይ ምርካብ መሰል
ዓንቀጽ 32: ካብ ቁጠባዊ ምዝመዛ ነጻ ምዃን
ዓንቀጽ 33: መድሓኒት/ቀመማት ወይ ድማ ድራግ ካብ ኣግባብ ወጻኢ ብዝዀነ ካብ ምጥቃም ዘናገፍ ክህሉ
ዓንቀጽ 34: ካብ ንዉር ጊላነት ወሲብ ዝከላኸል ክህሉ

https://www.retsinformation.dk/forms/r0710.aspx?id=60837

መሰላት ቈልዑ
ኩሎም ቈልዑ ክንክን ክወሃቦም፡ ምስ ካልኦት ክሕወሱን ኣብ ማሕበረሰብ ክካፍሉን ዘኽእሎም ኣተዓባብያ ክረኽቡ መሰል
ኣለዎም።
ኣወዳትን ኣዋልድን ሓሳቦም ናይ ምግላጽ መሰል፡ ናይ ሃይማኖት ነጻነት፡ ከምኡ’ውን ናይ ብሕቶም ህይወት ክረኽቡ መሰል
ኣለዎም ፤ ማለት ዝመስሎም ናይ ምንጋርን፡ ንዝደልይዎ ናይ ምእማንን መሰል ኣለዎም።
ልክዕ እዩ ንኣሽቱ ክሕለዉ የድሊ እዩ፡ ይኹን’ምበር እናዓበዩ ኣብ ዝኸዱሉ ወለዶም ዘይሕወስዎ ናይ ባዕሎም ናብራ የድልዮም።
ኣዋልድን ኣወዳትን ሓቢርካ ናይ ምውሳን መሰል ኣለዎም። ንህይወቶም ኣብ ዝትንክፉ ውሳነታት፡ ዝመስሎም ክገልጹን፡ እሱ
ክኽበረሎምን ይግባእ ማለት እዩ።
ብተወሳኺ’ውን ክልቲኦም ጾታታት ክመሃሩ፡ መሰል ኣለዎም። ኣወዳትን ኣዋልድን፡ 13 ዓመት ድሕሪ ምምላኦም፡ እናተመሃሩ
ቅልል ዝበለ ናይ ጊዜ ዕረፍቲ ስራሕ ክሰርሑ ይኽእሉ። 15 ዓመት ክሳብ ዝገብሩ ግን ናይ ወለዲ ፍቓድ የድሊ።
ዕድመኦም ኣብ መንጎ 13ን 15ን ዓመታት ዝዀኑ መንእሰያት ክሕዝዎም ናይ ዝኽእሉ ስራሓት ዝርዝር ኣብ
www.jobpatruljen.dk/regler/er-du-13-15-aarይርከብ
ኩሎም ቈልዑ ክጻወቱ ምስ ኣዕሩኽቶምን መሓዙትን ዘናቓቕሕ ናይ ዕረፍቲ ጊዜ ከሕልፉ፣ ንኣዕኽሩቶምን ነጻ ኣብ ዝዀኑሉ ጊዜ
ዝገብርዎምን ባዕላቶም ክመርጹ መሰል ኣለዎም። ኣዋልድ ይኹና ኣወዳት ኣብ ናይ ነጻ ጊዜ ተግባራት ንኣብነት ስፖርት፡ ’ሆቢ’፡
ናይ ነጻ ጊዜ ክለብ ክካፈሉ ምኽኣሎም ኣገዳስነት ዘለዎ እዩ። ምኽንያቱ ዕርክነት ክፈጥሩ፡ ምስ ካልኦት ቈልዑ ምዃን ክለምዱ፡
ብኡ ከኣ ኣብ ማሕበራዊ ናብራ ንምንቅስቓስ ዘድሊ ክእለት ክመሃሩ ስለ ዝጠቅም እዩ። ኣብ ተግባራት ጊዜ ዕረፍቲ ዝኣትዉ
ቈልዑ ኣብኡ ካብ ዘይኣትዉ ቈልዑ ብገምጋም ዝበለጸ ምዕባለ የርእዩ። ኩሎም ተግባራት ጊዜ ዕረፍቲ ኣዋልድ ይኹና ኣወዳት
ክገብሩዎም ዝፍቀዱ እዮም፤ ማለት ነወዳት ነዋልድ ተባሂሎም ዝፈላልዩ ተግባራት የለዉን።
ምስ መሰላት ተተሓሒዞም ዝስዕቡ፡ሓደ ዝዀኑ ግዴታታትን ትጽቢታትን’ውን ኣለዉ። ኣብ ገዛ ኣብ ዝግበር ስራሕ፡ ንኣብነት ኣብ
ሸመታ፡ ምስራሕ ምግቢ፡ ምልዕዓል ኣቑሑ ቈልዑ ክሕግዙ ንቡር እዩ።
ኣብ ምውሳን ምክፋል ንመንእሰይ ሓላፍነት ናይ ምስካም ልምዲ ስለ ዝህቦ ኣብ መጻኢ ህይወቱ ክዕወት ይሕግዞ።
መሰላትን ግዴታትን ማለት ድማ፡ መንእሰያት ኣብ ዘለውዎ ማሕበረሰብ ክንቃሳቕሱ ንኽኽእሉ ዘድሊ ክመሃሩ ኣለዎም ማለት
ይኸውን። ብዛዕባ ሕጊን መቕጻዕትን፡ ስርዓት፡ ግዴታ፡ ትሕዝቶ ገንዘብ፡ ምክልኻል ጥንሲን ፍቓድን ፡ ጥዕናን ሰውነትን፡ ፍልጠት
ክረኽቡ የድሊ ማለት እዩ። ኣዋልድን ኣወዳትን ነዚ ፍልጠት’ዚ ንክረኽቡ ወለዲ፡መዓልታውያን ትካላት፡ ቤት ትምህርታት
ክሕግዙ የድሊ። ኣብ ናይ’ዚ ጽሑፍ ዝቕጽሉ ክፍሊታት፡ ብዛዕባ እዞም ነጥብታት ምንባብ ይከኣል።
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§
ሓላፍነት/ሓልዮት ወለዲን ባዕልኻ ምውሳንን
ኣብ ደንማርክ ቈልዑ ተወሊዶም 18 ዓመት ክሳብ ዝዀኑ፡ ወለዲ ሓልፍነት ውሉድ ኣለዎም። ካብቶም በዚ ዝጠቓለሉ፡ ውሉድ
ዝነብረሉ ቦታ ክህልዎ ፣ እኹል ጥዑይ ምግቢ፡ ክዳን ክረክብ፣ ክንክን ክግበረሉ፣ ክመሃር፣ ኣብ ጊዜ ሕማም ናብ ሓኪም ክቐርብ፣
ከይጥቃዕ ምክልኻል እዮም። እዚ ነወዳትን ኣዋልድን ንክልቲኦም ዝምልከት እዩ።
ሕጊ ሓላፍነት ወለዲ ዓንቀጽ 2
ናይ ውሉድ መዝነት ወላዲ ዘለዎ፡ ንውሉድ ናይ ምክንኻን ሓላፍነት ኣለዎ፤ ንቈልዓ ኣብ ዝምልከቱ ጉዳያት ካብ ጥቕሚ ቈልዓ
ብምብጋስ ውሳነ ምግባር ይኽእል።
መሰላት ውሉድ ከም ዝኽበሩ ምግባር፡ ሓላፍነት ወለዲ እዩ፤ ኣብ ክንዲ ውሉዶም ውሳነታት ዝገብሩ ወለዲ እዮም ማለት’ውን
እዩ፤ ነገር ግን ዝግበር ውሳነ ንጥቕሚ ቈልዓ ክኸውን ይግባእ። ዝግበሩ ውሳነታት ከኣ ከም ዕድመ ቈልዓ፡ ንሓሳብ ቈልዓ ዝሕውሱ
ክዀኑ ኣለዎም።
ሕጊ ሓላፍነት ወለዲ ዓንቀጽ 5
ንቈልዓ ኣብ ዝምልከቱ ጉዳያት ኩሎም ውሳነ ኣብ ዝግበር ፡ ምስ ብስለትን ዕድመን ቈልዓ ኣተሓሒዝካ፡ ቈልዓ ንዘለዎ ርእይቶ
ኣብ ግምት ምእታው ይግባእ።
ቈልዓ፡ ይንኣስ ይዕበ፣ ወዲ ይኹን ጓል፡ ዝብሎ ክስማዕን ክኽበረሉን ዘድሊ እዩ። ቈልዓ እናዓበየ ኣብ ዝኸደሉ፡ ባዕሉ ዝውስኖም’ውን
ይበዝሑ። ኣብ 27- 28 ተመልከት።

ቈልዑ ፣መንእሰያት ባዕሎም/ብሓባር ዝውስንዎ
12 ዓመት ኣብ ውሳነ ምክፋል
ንህይወቱ ኣብ ዝትንክፉ ጉዳያት ውሳነታት ክግበሩ፡ ንኣብነት ዝነብረሉ ቤት ወይ ዕረፍቲ፡ ቈልዓ ከም ዝሕወስን ኢድ’ውን ከም
ዝህልዎ ምግባር የድሊ።
13 ዓመት ስራሕ
ብፍቓድ ወለዲ ቅልል ዝበለ ናይ ጊዜ ዕረፍቲ ስራሕ ምሓዝ
ብፍቓድ ወለዲ ናይ ባዕልኻ ናይ ባንክ ሕሳብ ምኽፋት

ሓደ ሰብ፡ ተባዕታይ ወይ ኣንስተይቲ፡ 18 ዓመት ብዝመልአ ብሕጊ ኣካለ-ኣዳም/ሄዋን ዝበጽሐ እዩ። ስለዚ ኣብ ህይወቱ ነጻ ኰይኑ
ክውስን መሰል ኣለዎ፡ ወለዲ ኣብ ልዕሊኡ ዝገብርዎ ውሳነ ኣይህሉን። ሽዑ ናይ ወለዲ ንውላዶም ናይ ምንባይን ናይ ምክንኻንን
ሓላፍነት ይቋረጽ። 18 ዓመት ዝመልአ ኣብ እንዳ ወለዱ ዝነብር እንተድኣ ኰይኑ ግን፡ ንንብረቶምን ገንዘቦምን ኣብ ዝጥቀመሎም
ወለዲ ይውስኑ።

መሰል ብሕታዊ ህይወት
ኩሎም፡ ኣንስቲ ስብኡት፡ ኣወዳት ኣዋልድ፡ ናይ ብሕታዊነት መሰል ኣለዎም፤ ማለት ፡ፍቓድ ከይተዋህበ ንናይ ካልኦት ናይ
ባዕሎም ዝዀኑ መልእኽታት፡ ደብዳበ፡ ’ስምስ’ (SMS) ወይ መይል ምንባብ ኣይከኣልን። እዚ ንቈልዑ፡ ወለዲ፡ ኣሕዋት’ውን
ይምልከት። ንኣብነት ፍቓድ ከይተዋህበ ንናይ ደቅኻ ስልኪ ንምቁጽጻር ምርኣይ ግቡእ ኣይኰነን።
ባዕልኻ ወይ ብኻልኦት ንሰባት ምክትታል ወይ ምስላል ግቡእ ኣይኰነን። ደንማርክ ተቐቢሉዎ ዝፈረሞ ናይ ሕቡራት መንግስታት
ናይ ህጻናት ኮንቨንሽን (ስምምዕ) ከም ዝብሎ ንደቅኻ ምስላል ግቡእ ኣይኰነን። ወለዲ ፣ደቆም ንባዕሎም ምእላይ ኣብ ዝኽእልሉ
ዕድመ ብዝበጽሑ፣ ነንሓድሕዶም ከም ዝሳለሉ ክገብሩ የብሎምን ማለት እዩ።
ኣብ ማሕበራውያን ኣውታራት ንዘለዉ ገጽታ ውላድ፡ በዓልቤት፡ ኣሕዋት ምክትታል/ምርኣይ ዝከኣል እዩ፤ ነገር ግን ናይ
ብመሕለፊ ቃል ተጠቒምካ ኣብኡ ምእታው ኣይግባእን።

ማሕበራዊ ቁጽጽር
ምኽሪ ምሃብን ምግዳድን ፍልልይ ኣለዎም
ምኹስኳስ ቈልዑ ሓላፍነት ወለዲ እዩ፣ ይኹን’ምበር ቈልዑ፡ ብፍላይ መንእሰያት፡ ኣብ ዝግበሩ ዓበይቲ ውሳነታት ኢድ ክህልዎም
መሰል ኣለዎም።
ወለዲ፡ ውሉዶም ኣብ ዝገብርዎም ምርጫታት፡ ሓሳቦም ክገልጹ መሰል ኣለዎም፡ ነገር ግን ኣብ ልዕሊኦም ማሕበራዊ ቁጽጽር
ክገብሩ የብሎምን። ትርጉም ማሕበራዊ ቁጽጽር፡ ሓደ ሰብ እትደልዮ መንገዲ ንክኽተል፡ ምቁጽጻር፡ ምግዳድ ወይ ጸቕጢ
ምግባር ማለት እዩ። ውላድ ንእትብሎ ዝሰምዕ እንተዘይኰይኑ፡ ምናልባት ትርር ዝበለ ምኽልካል፡ ወይ መቕጻዕቲ ይግበር
ይኸውን። ንኣብነት መንእሰይ ወለዲ ምስ ዝመረጹሉ ምምርዓው ዘይደሊ እንተደኣ ኰይኑ፡ ብርቱዕ ሳዕቤን ክኽተል ይኽእል እዩ
ብምባል ንደቆም፡ ኣዋልድ ወይ ኣወዳት፡ ከፋራርሑ የብሎምን። ትምህርቲ፡ ኣብ ነጻ ጊዜኦም ዝገብርዎም፡ ዕርክነት፡ መጻምዲ
ኣብ ዝመርጹሉ፡ ወለዲ ንደቆም ከገድዱ፡ ክቋጻጸሩ ወይ ክደፋፍእዎም የብሎምን።

15 ዓመት ትሕዝቶ ገንዘብን ሕክምናን
ኣብ ሕክምናን ኣብ ገንዘብካን ባዕልኻ ናይ ምውሳን መሰል
ዝተሓተ ዕድመ ወሲብ ምስ ካልእ 15 ዝዕድመኡ/ኣ ናይ ወሲብ ርክብ ክገብር ይኽእል
ዝተሓተ ዕድመ ወንጀል ብዝገበሮ ምትሕልላፍ ሕጊ ተፈሪዱ ክቕጻዕ ይከኣል

ውሉድካ ኣብ ምውሳን ዘለዎ ናይ ምክፋል መሰል ክኽበረሉ ይግባእ። ጐረባብቲ፡ ኣዕሩኽ ዝብልዎ ወይ ዝሓስብዎ ባዕልኻ ካብ
ምውሳን ዝለዓለ ዋጋ የብሉን።

18 ዓመት በዓል መዝነት
ወለዲ ኣብ ልዕሊ ደቆም፡ ኣዋልድን ኣወዳትን፡ ዝነበሮም ናይ ምውሳን መሰል ይቋረጽ

መገሻ እርማት

ሰብኣይ/ሰበይቲ ኴንካ ክትገብሮም ዝከኣሉ
•
•
•
•
•
•

ኣብ ባዕልኻን ህይወትካን፡ ትሕዝቶ ንብረትካን ምውሳን፡
ሕጋዊ ውዕል ምግባር
ኣብ ምርጫ ድምጺ ምሃብ፡ ከም ተመራጺ ምቕራብ
ምምርዓው
ፍቓድ መዘወር መኪና ምውጻእ
ገዛኻ ምምራጽ
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ወለዲ ንደቆም መገሻ ዕረፍቲ ክገብሩ ምዃኖም ብምትላል ነጊሮም፡ ጠባይ ንኽቕይሩ/ክእረሙ ኣብ ዓዶም ንብዙሓት ኣዋርሕ
ከም ዝጸንሑ ምግባር ወይ ክምርዓዉ ናብ ዓዶም ምልኣኽ ኣይግባእን።
ናይ እርማት መገሻ ማለት፡ ዕድመኡ ካብ 18 ዓመት ንታሕቲ ዝዀነ ቈልዓ፡ ጠባዩ ክቕይር ተባሂሉ፡መብዛሕትኡ ጊዜ ኣንጻር
ድልየቱ፡ ኣብ ዓዲ ወለዱ ወይ ኣብ ካልእ ሃገር ንውሕ ንዝበለ ክጸንሕ ዝስደደሉ እዩ።
ቈልዓ ወይ መንእሰይ ጠባይ ንኽቕይር ከም ዝጐዓዝ ምግባር ብርቱዕ ሳዕቤን ክህልዎ ይኽእል፤ ናይ ወላድን ውሉድን ምፍልላይ
ዘምጽእ ዘይምትእምማን ክፈጥር ይኽእል። ኣብ ናይቲ ቈልዓ ናይ መንበሪ ፍቓድ ጉዳይ ኣሉታዊ ሳዕቤን ከምጽእ ይኽእል። ኣብ
ትምህርቱ’ውን ዕንቅፋት ክኸውን ይኽእል። ንቈልዓ ኣብ ናይ ጠባይ መቐየሪ መገሻ ምስዳድ ካብ ሕጊ ዝወጸን ዘቕጽዕን እዩ።

25

ግዴታ ትምህርቲን ሓላፍነት ወለዲን

ሓላፍነት ሰበስልጣን
ካብ 18 ዓመት ንታሕቲ ዝዀኑ ቈልዑ ኣብ ትሕቲ ሓላፍነት ወለዶም ይኹኑ’ምበር፡ ሰበስልጣን’ውን ቈልዑ ደሓን ክህልዉን፡
መሰሎም ንክኽበረሎምን ሓላፍነት ኣለዎም። ስለዚ ከኣ ወለዲ ንሓላፍነቶም ብቑዓት እንተዘይኰይኖም ሰበስልጣን ክፍሊ ህዝቢ
ስጉምቲ ክወስዱ መሰልን ግዴታን ኣለዎም። ንኣብነት ንውሉድካ ምህራም ክልኩል እዩ፤ ኣብ ልዕሊ ውሉድካ ዓመጽ/ጉልበት
ምጥቃም ክሳብ 6 ዓመት ብዝወስድ ማእሰርቲ ከቕጽዕ ይኽእል።

ቈልዑ 6 ዓመት ብዝገበሩ ናብ ትምህርቲ ክኣትዉ ኣለዎም። ኣብ ደንማርክ ብናይ ህዝቢ ቤት ትምህርታት ዝወሃብ ትምህርቲ
ነጻ እዩ። ኩሎም ቈልዑ፡ ኣዋልድ ኣወዳት፡ ናይ 10 ዓመታት ትምህርቲ ክቕበሉ መሰልን ግዴታን ኣለዎም። ኣወዳትን ኣዋልድን
ኣብቶም ብቤት ትምህርቲ ዝወሃቡ ዓይነት ትምህርታት ኩሎም፡ ማለት ኣብ ናይ ቀለም ትምህርቲ ፡ ኣብ ኢደ ጥበብን፡ ስፖርትን
ክካፈሉ ኣለዎም።

ወለዲ ሓላፍነት ደቆም ክስከሙ ፍጹም ዘይክእሉ እንተዀይኖም፡ ሰበስልጣን ክፍሊ ህዝቢ ንቈልዑ ካብ ወለዶም ከርሕቑ
ይኽእሉ እዮም። ምሕዳግ ቈልዑ፡ ጥዕና ቈልዓ ወይ ምዕባለ ቈልዓ ኣብ ሓደጋ ዘሎ እንተድኣ ኰይኑ ዝውሰድ ስጉምቲ እዩ፤ እሱ
ግን ስሕት ኢሉ ዘጋጥም እዩ። መብዛሕትኡ ጊዜ ሰበስልጣን ምስ ወለዲ ኣብ ገዛ ንዘለዉ ሽግራት ክፈትሑ ይፍትኑ። ብዛዕባ ደቆም
ምኽሪ ወይ ሓገዝ ዘድልዮም ወለዲ ባዕላቶም ምስ ኮሙን ክራኸቡ ይኽእሉ።

ኣብ ደንማርክ ኩሎም ቈልዑን መንእሰያትን በብጊዜኡ ኣስተምህሮ ወሲብ ይወሃቦም እዩ። እዚ ግን እሳቶም ኣብ ተግባር ወሲብ
ንኽካፈሉ ዝደፋፍእ ኣይኰነን። ብዛዕባ ጾታ፡ ወሲብ፡ ሰውነትን ምክልኻል ጥንሲን ፍልጠት ክረኽቡ ዝወሃብ እዩ።

ኣብ ደንማርክ ዘለዉ ሰባት ኩሎም ሓደ ቈልዓ ንጥዕናኡ ወይ ንምዕባለኡ ኣብ ዝጐድእ ኩነት ኣሎ ኢሎም ምስ ዝኣምኑ፡ ንኮሙን
ከፍልጡ ግዴታ ኣለዎም። ንኣብነት ዓመጽ፡ ጽዩፍ ትግብርቲ እንተሃለወ።
ኣብ ዘሎ ዘመን ኣብ ደንማርክ ቈልዑ ብዘረባ እምበር፡ ቀደም ይግበር ከም ዝነበረ እናሃረምካ መስመር ከም ዝሕዙ ክግበር የብሉን
ዝብል ትጽቢት ኣሎ። ማህረምቲ ንምዕባለን ሃለዋትን ቈልዑ ዝጐድእ ኣብ ልዕሊ ምዃኑ፡ ኣብ ናይ ምምሃር ክእለቶምን ኣብ
ማሕበረሰብ ኣብ ዝገብርዎ ምንቅስቓስን ጐዳኢ ዝዀነ ሳዕቤን ከምጽእ ይኽእል።
ስለዚ ኣብ ክንዲ ወዲ ድዩ ጓል ኢልካ፡ ኣተዓባብያ ከምዚ ክኸውን ይግባእ ምባል፡ ንነብስኻ ኣብ ናይቶም ቈልዑ ቦታ ንምእታው
ብምፍታን፡ ምስ ዕድመኦም ንዝመጹ ለውጥታት ተዓዚብካ፡ ንዕኦም ተኸቲልካ ነተዓባብያ መንገዲ ምርካብ ምፍታን ይግባእ።
ንቈልዓ ብደረጃኡ ከም ዝርድኦ ጌርካ ምቕራብ የድሊ። ኣብ ልዕሊኡ ቁልዑ፡ ሓደ ካብ ካልኣዩ፡ ጓል ካብ ወዲ፡ እተፈላለዩ እዮም፤
ነናቶም መንገዲ’ውን ኣለዎም።
ቈልዓ፡ ኩነታት ሃለዋቱ ኣሸጊሮምዎ፡ ዘዛርቦ ሰብ እንተድኣ ደልዩ፡ ብነጻ ናብ Børnetelefonen ብ 116111 ክድውል ይኽእል።
መን ምዃኑ ከይነገረ፡ ኣብ እተፈላለዩ ዘሸግሩ ኩነታት ክገብሮ ብዛዕባ ዝኽእል ምኽሪ ይረክብ፤ ከምኡ’ውን ምስ ዓባይ ኣማኻሪት
ከዕልል ይኽእል።

መዓልታዊ ቅዋማት
ኣብ ደንማርክ መብዛሕትኦም ቈልዑ፡ ዳርጋ 11 ኣዋርሕ ብዝገበሩ ኣብ ’ቩገስቱወ’ (ክፍሊ ሸሸይ መበሊ) ወይ ኣብ ’ዳውፕላየ’
(መዓልታዊ መእለይ) ይጅምሩ። ድሕሪ’ዚ ካብ ዳርጋ 3 ዓመት ክሳብ 6 ዓመት ዝዀኖም ኣብ ’በርነሄቨ’ (ገነተ-ህጻናት) ይጸንሑ።
ካብ ኣብ 0-2 ዓመታት ዘለዉ ህጻናት 90%፡ ካብ ኣብ 3-5 ዓመታት ዘለዉ ከኣ 97% ኣብ መውዓል ቈልዑ ይኣትዉ እዮም።
ናይ ቈልዑ ኣብ መዓልታዊ ቅዋማት ምእታው ብዙሓት ጥቕምታት ኣለውዎ። ምስ ካልኦት ሓቢርካ ምዃን፡ ምስ ካልኦት ቈልዑ
ምጽዋት፡ ቋንቋ ደንማርክ ይመሃሩ፡ ብዛዕባ ማሕበረሰብን ባህልን ደንማርክ ፍልጠት ይረኽቡ፡ ንሃገር ቀልጢፎም ለሚዶም ኣብ
ዓወት ይበጽሑ። ቋንቋ ደንማርክ ንዘይክእል ምምሃርን ስራሕ ምርካብን ብርቱዕ እዩ።
ንቩገስቱወ፡ ዳውፕላየን በርነሄቨን ክትከፍል ይግባእ፡ ነገር ግን እቶትካ ትሑት እንተደኣ ኰይኑ፡ ደገፍ ወይ ነጻ ቦታ ንኽወሃበካ
ምምልካት ይከኣል።

ቈልዑ ፡ሕጊ ዘገድዶ ትምህርቲ ንኽረኽቡ፡ ኣብ ቤት ትምህርቲ ከም ዝርከቡ ምግባር ሓላፍነት ወለዲ እዩ። ኣዋልድን ኣወዳትን ፡
ትምህርቲ ክካታተሉ ከም ዝኽእሉ፡ ናይ ቤት ዕዮ ንምስራሕ ጊዜ ከም ዝህልዎም ምግባር ኣድለይቲ እዮም። ከምኡ’ውን ንትምህርቲ
ብዝምልከት ወለዲ ኣብ ልዕሊ ኣዋልድን ኣወዳትን ዘለዎም ትጽቢት ሓደ ክኸውን ፡ ኣብ ናይ ክልቲኦም ጾታታት ትምህርቲ’ውን
ወለዲ ተገዳስነት ክህልዎም የድሊ። ትምርህቶም መሰረት መጻኢ ህይወቶምን ማሕበራዊ ተሳትፎኦምን ስለ ዝዀነ።
ቈልዑ ኣብ ናይ ነጻ ጊዜ ተግባራት ክሳተፉ ንክኽእሉ፡ እኹል ጊዜ ዕረፍቲ ክህልዎም ኣዝዩ ዘድሊ እዩ። ቈልዑ ኣብ ገዛ ኣብ ዝግበሩ
ስራሓት እንተተኻፈሉ ጽቡቕ እዩ፡ ነገር ግን ንኣወዳት ይኹን ንኣዋልድ፡ ዝወሃቡ ሓላፍነታት፡ናይ ትምህርቲ ዕዮ ቤት ንምስራሕ፡
ንመጽናዕቲ ወይ ንናይ ነጻ ጊዜ ተግባራት ዝዕንቅፉ ክዀኑ የብሎምን።
ወለዲ ምስ ናይ ውሉዶም ቅዋምን፡ ቤት ትምህርትን ብስራሕ ናይ ምትሕብባር ግደታ ኣለዎም። ኣብ ብቤት ትምህርቲ ዝካየዱ
ኣኼባታት ወለዲ፡ እቲ ቤት ትምህርቲ ኣብ ዘካይዶም ውራያት ወለዲ ክርከቡ ይግባእ ማለት እዩ። ወለዲ ሓላፍነት ኣተዓባብያ
ውሉዶም ኣለዎም፡ ስለዚ ከኣ ኣብ ናይ ደቆም መዓልታዊ ቅዋምን ኣብ ጉዳይ ትምህርቲን ክሳተፉ የድሊ። ዝድለ እንተደኣ ኰይኑ፡
ቤት ትምህርቲ ኣብ ዘካይዶም ውራያት ተርጓሚ ክህሉ ወለዲ ምሕታት ይኽእሉ እዮም። ወለዲ ንደቆም ኣብ ናይ ትምህርቶም ዕዮ
ገዛ ክሕግዝዎም ገዴታ እዩ፤ ዝኽእሉ እንተዘይኰይኖም ዝሕግዝ ክረኽቡ የድሊ። ቈልዓ ዘድልዮ ዕረፍቲ ከም ዝገብር ምርግጋጽ
ሓላፍነት ወለዲ እዩ።
ቅዋማት ቈልዑን ቤት ትምህርታትን ንቈልዓ ዝምልከቱ ዘተሓሳስቡ ነገራት እንተድኣ ተዓዚቦም ምስ ወለዲ ክራኸቡ ግዴታ
ኣለዎም። ኣብ ደንማርክ መምህራንን ወለዲን ተራኺቦም ብዛዕባ ምዕባለ ቈልዓ ክዛረቡ፡ ሽግር እንተድኣ ሃልዩ’ውን ተዛራሪቦም
መፍትሒ ክረኽቡ ዘሎ እዩ። ኣብ ቤት ዝዀኑ/ዝተፈጠሩ ዓበይቲ ነገራት እንተድኣ ሃልዮም፡እሳቶም ከኣ ንትምህርቲ ቈልዓ
ዝትንክፉ እንተድኣ ኰይኖም፡ ቤት ትምህርቲ ዘድሊ ሓልዮት ንኽገብር ወላዲ ንመምህር/ፔዳጎግ ክነግር የድሊ።
ንእስንትን ደንማርክን
ኣብ ደንማርክ ኣወዳትን ኣዋልድን እናዓበዩ ክኸዱ፡ ነጻነቶም ከምኡ ይዓቢ። ዕድመ ክውስኽ ሓላፍነት’ውን ይበዝሕ። መንእሰያት
ብፍላይ 15ን 18 ዓመት ኣብ ዝመልኡሉ መሰላቶምን ሓላፍነቶምን ኣብ ፊት ሕጊ ይቕየሩ።

15 ዓመት
ቀዲሙ ከም እተነገረ 15 ዓመት ዝመልአ ሰብ፡ ናይ ነጻ ጊዜ ስራሕ ክሕዝ መሰል ኣለዎ። ከም ደሞዝ ወይ ከም ህያብ ዝቕበሎ
ገንዘብ ባዕሉ ዝውስነሉ እዩ፤ ወለዱ ክጥቀሙሉ ወይ ክሕዝዎ ኣይግባእን።
15 ዓመት ዝመልአ፡ ኣብ ሕክምናኡ ናይ ምውሳን መሰል ይህልዎ። ንዝቐረበሉ መርመራ ወይ ሕክምና ኣብ ምቕባል ባዕሉ ይውስን።
ዕድመ ውሉድ ካብ 18 ዓመት ንታሕቲ እንተድኣ ኰይኑ፡ሓኪም ንኩነት ጥዕና ውሉድ ካብ ወለዲ ክሓብእ የብሉን፤ ወለዲ ብዛዕባ
ኩነታት ጥዕና ውላዶም ክንገሩ ኣለዎም። ዝንገር ኣብ መንጎ ወለዲን ውሉድን ግርጭት ክፈጥር ዝኽእል እንተደኣ ኰይኑ (ንኣብነት
ኩነታት ወሲብ ውላድ)፡ ሓኪም ንወለዲ ከይነግር ክመርጽ ይኽእል።

26

27

ዝተሓተ ዕድመ ወንጀል (ገበን)፡ 15 ዓመት እዩ፤ ማለት ከኣ 15 ዓመት ዝመልአ ወንጀል እንተ ፈጺሙ፡ ተፈሪዱ መቕጻዕቲ ይቕበል።
ከም ልሙድ መቕጻዕቲ ኣብ ቤት ማእሰርቲ መንእሰያት፡ ወይ ውሕስና ኣብ ዘለዎ ቅዋም ይኸውን። ኣወዳትን ኣዋልድን ንዝፍጽምዎ
ተመሳሳሊ ወንጀል፡ ተመሳሳሊ መቕጻዕቲ ይቕበሉ።
ዕድመኡ ካብ 15 ዓመት ዝዀነ ኣብ ቅድሚ ዳኛ ክፍረድ ኣይከኣልን፣ ናይ መቕጻዕቲ ወረቐት ምስክር’ውን የብሉን። ነገር ግን እቲ
ቈልዓ ገበን ዝፈጸመ እንተኰይኑ፡ ወለዱ ካሕሳ ክኸፍሉ ክግደዱ ይከኣል። ካብ 15 ዓመት ዝተሓተ ዕድመ ዘለዎ ቈልዓ፡ ብርቱዕ
ገበን እንተፈጺሙ፡ ወይ ደጋጊሙ ወንጀል ምስ ዝፍጽም፡ ኣብ ናይ መንእሰያት ቅዋም ከም ዝኣቱ ክግበር ይከኣል።
ዝተሓተ ’ዕድመ ወሲብ’ 15 ዓመት እዩ። ሓደ ሰብ 15 ዓመት ድሕሪ ምምላኡ፡ ኣብ ናይ ወሲብ ጉዳዩ ዝውስን ባዕሉ እዩ፤ ከምኡ’ውን
15 ዓመት ምስ ዝመልአ ድልየት ዘለዎ ሰብ፡ ጓል ወይ ወዲ፡ ናይ ግብረስጋ ርክብ ክፍጽም ይኽእል ማለት እዩ።
ዕድመኡ ካብ 15 ዓመት ዝለዓለ ሰብ፡ ዕድመኡ ካብ 15 ዓመት ንታሕቲ ምስ ዝዀነ ሰብ፡ ጓል ትኹን ወዲ፡ እቲ ንኡስ ድልየት
ዘለዎ እንተዀነ’ውን፡ ናይ ወሲብ ርክብ ክገብር ብሕጊ ክልኩል እዩ። ናይ ወሲብ ርክብ ክበሃል፡ ተራ ግብረስጋን ካልኦት ዓይነት
ርክባትን’ውን ማለት እዩ። ንኣዋልድን ኣወዳትን ዝምልከት እዩ፤ ነዚ ሕጊ’ዚ ምጥሓስ ክሳብ ናይ 8 ዓመት ማእሰርቲ ከስዕብ
ይኽእል። ዕድመ ንኡስ ካብ 12 ዓመት ንታሕቲ እንተ ዀይኑ፡ ዘኸትሎ ማእሰርቲ ክሳብ 12 ዓመት ክኸውን ይኽእል።
ዕድመኦም 14 ዓመት ዝዀኑ ክልተ ሰባት፡ ድልየቶም እንተዀይኑ ግብረስጋዊ ርክብ ክፍጽሙ ፍቑድ እዩ፤ ነገር ግን ሓደ 15 ዓመት
ዝዕድመኡ ምስ ዕድመኡ 14 ዓመት ዝዀነ ተመሳሳሊ ርክብ ክገብር ኣይፍቀድን። ኣብዚ ጾታ ወሳኒ ኣይኰነን። ብዕድመ 15 ዓመት
ዝዀነን 14.5 ዓመት ዝዕድመኡን ግብረስጋዊ ርክብ እንተፈጸሙ፡ ዳርጋ መሳቱ ስለ ዝዀኑ፡ መብዛትኡ ጊዜ ክሲ ኣይምስረትን።

18 ዓመት
ሓደ ሰብ 18 ዓመት ብዝመልእ ብሕጊ ኣካለ ኣዳም/ ሄዋን እዩ፤ በዓል መዝነት’ውን እዩ። ትርጉሙ ከኣ ኣወዳትን ኣዋልድን
ዝህልውዎም መሰላትን ሓላፍነትን ማዕረ እቶም ናይ ካልኦት ዓበይቲ ይዀኑ እዩ። ካብቶም ኣብ ገጽ xx እተጠቐሱ ንላዕሊ፡ ከም
ኣብነት ናይ ባንክ ልቓሕ ወይ ናይ ሸመታ ውዕል ንምግባር ምፍራም ይኽእሉ።

ንብዙሓት፡ ኣንስትን ሰብኡትን፡ ኩነት ግብረስጋ ኣብ ሓዳሮም ኣገዳሲ ቦታ ኣለዎ። ክልቲኦም’ውን ብዛዕባ ዝደልይዎ ሓሳቦም
ክገልጹ መሰል ኣለዎም፡ ነገር ግን ከም ግድነት ድልየተይ ይርወለይ ክበሃል ኣይከኣልን። ኣብ ሓዳር ወይ ካልእ ምጽማድ ብዛዕባ
ግብረስጋ ዝርርብ እንተተገብረ ጽቡቕ እምበር ሕማቕ የብሉን።
ብዛዕባ ሰውነት፡ ጾታ፡ ወሲብ ካብ ሓኪምካ፡ ኣብ ሙሉእ ሃገር ካብ ዝርከቡ ናይ ወሲብ ክሊኒካት ወይ ካብ Sex og Samfund
ብቁጽሪ ስልኪ 33931010 ሓበሬታ ምርካብ ይከኣል።
ኣብዚ፡ ኣንስትን ሰብኡትን፡ ሽም ከይተጠቐሰ ብዛዕባ ምክልኻል ጥንሲ፡ ብግብረስጋ ብዛዕባ ዝተሓላለፉ ሕማማት መረዳእታ
ክረኽቡ ይከኣል።

ሉጣዊነት
ኣብ ደንማርክ ክልተ ሰብኡት ወይ ክለተ ኣንስቲ ኣብ ቤት ክርስትያን ይኹን ብመዘጋጃ ቤት ክማራዓዉ ወይ ክማራዓዋ ዝከኣል
እዩ፤ ውሉድ’ውን ’ኣዶፕት’ ክገብሩ (ብስጋ ንዘይወለድዎ ቈልዓ ’ብሕጊ’ ውሉዶም ምግባር) ይኽእሉ እዮም። ሉጣውያን፡ ኣባላት
ካልኦት ጉጅለታት ወሲብ፡ ከም ካልኦት ነባሮ፡ ሓደ ዝዀኑ መሰላትን ግዴታትን ኣለውዎም።
ናይ ካልኦት ዝንባለ ወሲብ ክኽበር ይግባእ። ሓደ ሰብ ዝመርጾ መጻምዲ፡ ወይ ዘለዎ ዝንባለ ወሲብ ደስ ዝብለኒ ኣይኰነን ኢልካ
ምጽራፍ፡ ምፍርራህ፡ ምጥቃዕ፡ ካልኦት ከምኡ ንኽገብሩ’ውን ምድፍፋእ ግቡእ ኣይኰነን።
ብምኽንያት ጾታ፡ ሃይማኖት፡ ቀለም ቈርበት፡ ወይ ወሲብ ኣብ ልዕሊ ካልኦት ወንጀል ምስ ዝፍጸም፡ ዝወርድ መቕጻዕቲ ካብ
ልሙድ ዝተረረ ይኸውን።

ናይ ወንጀል ሕጊ ዓንቀጽ 81
እተገበረ ወንጀል ኣብ እምነት፡ ዓሌት፡ ዝንባለ ወሲብ ወይ ዝመስሉ እተመርኰዘ ምዃኑ፡ መቕጻዕቲ ኣብ ዝውሰነሉ ንዝወሃብ
ፍርዲ ዘግድድ ንኽኸውን ኣብ ግምት ይኣቱ።

ብጽሑፍ እተኣተዉ ውዕላት ቀየድቲ እዮም። ስለዚ ዝፍረም ነገር እንታይ ምዃኑ ኣቐዲምካ ምርግጋጽ ይግባእ።
እንተዘይኰነ፡ ከይፈለጥካ ንመሰላትካ ኣሕሊፍካ ምሃብ፡ ጸኒሑ ኣብ ዘጣዕሰካ ግደታ ፡ ወይ ክትከፍሎ ኣብ ዘይትኽእሎ ዕዳ
ዘውድቕ ክኸውን ይኽእል። ናይ ሰብኣይን ሰበይቲን ፊርማታት ማዕረ ዋጋ ኣለዎም።

ድንግልና

ሓደ ሰብ ዕድመኡ 18 ዓመት ብዝዀነ፡ ወንጀል እንተድኣ ፈጺሙ፡ ከም ካልኦት ዓበይቲ ተፈሪዱ መቕጻዕቲ ይቕበል።

መብዛሕእትአን ኣንስቲ ምስ ወዲ ተባዕታይ ንመጀርታ ግብረስጋ ኣብ ዝፍጽማሉ ደም ኣይወጸንን እዩ። ደም እንተወጸ’ውን
ምኽንያቱ ካልኦት፡ ንኣብነት ናይ ረቂቅ ቈርበት ምሕንፋጥ፡ ክዀኑ ይኽእሉ። ሓንቲ ሰበይቲ ናይ ግብረስጋ ርክብ ምግባራ
ብሓኪም’ውን ክርአ ዝከኣል ኣይኰነን።

ሰውነትን/ኣካልን ወሲብን
ኣብ ደንማርክ ብዙሓት፡ መንእሰያት ዓበይቲ፡ ከይተመራዓዉ ብፍቕረኝነት ይጻመዱ እዮም። ፍቕረኛ ምዃን ኣብ መንጎኻ ናይ
ፍቕሪ (’ሮማንስ’) ርክብ ኣሎ ማለት እዩ፤ ነገር ግን ኣብ መንጎ ክልቲኦም ተፋተውቲ ግድን ተግባር ወሲብ ይካየድ እዩ ማለት
ኣይኰነን። ኣብ ደንማርክ መብዛሕትኦም ሰባት ቅድሚ ምምርዓዎም ናይ ወሲብ ተመክሮ ኣለዎም፤ ሰብኡት ወይ ኣንስቲ’ውን
ክሳብ ዝምርዓዉ ደናግል ክዀኑ ይግባእ ዝብል ትጽቢት የለን። ድንግልና’ውን ምስ ክብረት ተጣሚሩ ዝርአ ኣይኰነን።

ብራና ድንግልና ምልክት ድንግልና ሰበይቲ ከም ዝዀነ ብዙሓት ይኣምኑ። ነገር ግን እሱ ክብጠስ ዝኽእል ነዃል ዘየብሉ ረቂቕ
ቈርበት ኣይኰነን። ወርሓዊ ዝርአ ደም ንኽፈስስ ዘኽእል ቀዳድ ኣብኡ ኣቐዲሙ ይርከብ።

ስለዚ ብራና ድንግልና እንደገና ተሰፍዩ ዝዕረ ኣይኰነን። ገሊኦም ሓካይም፡ ሰብ ዝሰርሖ ብራና ድንግልና ንምፍጣር መጥባሕቲ
ይገብሩ። ይኹን’ምበር ብድሕሪኡ ርክብ ኣብ ዝግበረሉ ደም ብርግጽ ደም ይወጽእ ማለት ኣይኰነን።

ምግራዝ
ምግራዝ ኣዋልድ ኣብ ደንማርክ ክልኩል እዩ።

ብዛዕባ ሰውነትን ወሲብን ብጋህዲ ምዝራብ ልሙድ እንተዀነ’ውን፡ ሰባት እተፈላለዩ ናይ ሕንከት ደረጃታት ከም ዘለውዎም
ምግንዛብን ንዕኡ ምኽባርን ይግባእ። ሰብኡትን ኣንስትን መዓስን ምስ መንን ኣብ ተግባር ወሲብ ከም ዝሳተፉ ባዕሎም ይመርጹ።
ይኹን’ምበር ካብ 15 ዓመት ንላዕሊ ዝዕድመኡ ምስ ዕድመኡ ካብ 15 ዐመት ዝነኣሰ ንዕኡ ክገብር ኣይፍቀድን።

ሕጊ ወንጀል ዓንቀጽ 245 a፡
”ሓደ ሰብ፡ ስምምዕ ተገቢሩ ወይ ስምምዕ ኣብ ዘየብሉ፡ ብምጥባሕ ወይ ብካልእ መንገዲ ንናይ ጓል ኣንስተይቲ ደጋዊ ክፍሊ ኣካል
ወሲብ ብኸፊል ወይ ብሙሉእ ምስ ዘልግስ፡ ክሳብ 6 ዓመታት ብዝወስድ ማእሰርቲ ይቕጻዕ።”
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ዓንቀጽ 246፡
”ብዓንቀጽ 245 ወይ ዓንቀጽ 245 a ዝጠቓለል መጥቃዕቲ፡ ዘስዓቦ ጉድኣት ብርቱዕ፡ ወይ እውን ሞት ምስ ዝኸውን፡ እቲ
መቕጻዕቲ ክሳብ ን10 ዓመታት ይናዋሕ።”
እታ ጓል ንኽትግረዝ ናብ ካልእ ሃገር ተወሲዳ እንተዀነት’ውን እቲ ሕጊ ዝምልከቶ እዩ።

ሕጊ ወንጀል ዓንቀጽ 7
”ሓደ ሰብ ናይ ደንማርክ መሰል ተወላዲ ዘለዎ ምስ ዝኸውን ፡ ኣብ ደንማርክ ነባሪ ምስ ዝኸውን ወይ ተመሳሳሊ ቀዋሚ ናይ
መንበሪ ፍቓድ እናሃለዎ፡ ኣብ ትሕቲ ስልጣን ካልእ ሃገር ኣብ ዘሎ ቦታ፡ ናብ ክሲ ዘብጽሕ ተግባር ፈጺሙ፡ ዝኽተሉ ምስ ዝህልዉ፡
2) ፈጻም ተግባር ነቲ እተፈጸመ ተግባር ኣብ ዝፍጽመሉ እተጠቐሰ ዝምድና ዝነበሮ ምስ ዝኸውን፡
እተፈጸመ’ውን
ሀ) ንጥቕሚ፡ ንቈልዑ ኣብ ኣገልግሎት ወሲብ ዝዳረገ ምስ ዝኸውንብሰባት ምንጋድ ፡ ወይ ምግራዝ ደቀንስትዮ ዘለውዎ ምስ
ዝኸውን
ለ) እተፈጸመ ብእተገበረሉ እዋን ተበዳሊ ቀዲሙ ብዝተጠቐሰ መንገዲ ምስ ደንማርክ ዝዛመድ ዝነበረ ምስ ዝኸውን፤
እቲ ነገር ኣብ ትሕቲ ናይ ደንማርክ በዓል ስልጣን መቕጻቲ ይኸውን።”
ምስዳድ ጥንሲ
ኣብ ደንማርክ መካላኸሊ ጥንሲ ብቐሊል ክርከብ ይከኣል። ጥንሲ ናይ ምክልኻል ምኽሪ ፡ ንኣብነት መካላኸሊ ጥንሲ ከኒና’ውን፡
ብሓኪም ክእዝዘልካ ይከኣል። ንገሊኦም ናይ ጥንሲ መካላኸሊታት ናይ ሓኪም እዚ ከይሓዝካ ኣብ ኪዮስክ፡ ሱፐርማርከድ ወይ
ኣብ ቤት መድሓኒት ምግዛእ ይከኣል። ኩሎም፡ ኣንስቲ ወይ ሰብኡት፡ ንመከላኸሊ ጥንሲ ከም ድልየቶም ምርካብ ይኽእሉ። ንዕኡ
ዝኸውን ገንዝብ ምኽፋል ግን የድሊ።
ዘይተደለየ ጥንሲ ምስ ዘጋጥም፡ እቲ ጥንሲ 12 ሰሙን ክሳብ ዝገብር ኣብ ዘሎ ጊዜ፡ ሕጋዊ ብዝዀነ መንገዲ ጥንሲ ምውራድ
ይከኣል። ድሕሪ 12 ሰሙን ፡ ጥንሲ ንኽስደድ ዘገድድ ምኽንያት ክህሉ ይግባእ። ጥንሲ ንኽስደድ ውሳነ ትወስድ፡ ጥንስቲ ሰበይቲ
ባዕላ እያ። ዝውስኑ ሰብኣያ፡ ወለዲ ወይ ኣሕሙታ ኣይኰኑን። ካብ ድልየት ወጻኢ ዝዀነ ጥንሲ እንተ ኣጋጢሙ ፡ ምስ መጻምዲ
ተማኺርካ ንዝግበር ምውሳን ጽቡቕ እዩ።

ዓመጽ፡ ብዓመጽ ምግሳስ
ብዓመጽ ምግሳስ፤ ምትሕልላፍ/ምጥሓስ ሕንኪ
ኩሎም፡ ሰብኡትን ኣንስትን፡ ኣብ ልዕሊ ኣካሎም ንምውሳንን፡ ምስ ዝመረጽዎ ክዋሰቡን መሰል ኣለዎም። እዚ ከኣ ፡ ኣንጻር
ድልየቱ ንሰብ ኣብ ተግባር ወሲብ፡ ማለት ልሙድ ኣብ ዝዀነ ግብረስጋ ወይ ብኻልእ መንገዲ፡ ንኽካፈል ምግዳድ፡ ዘቕጽዕ እዩ።
ሰብኡትን ኣንስትን ግደፍ፡ ይኣክል ድልየተይ ኣይኰነን ክብሉ መሰል ኣለዎም፡ ዝበልዎ ክኽበረሎም’ውን ይግባእ። እዚ ተባሂሉ፡
ተግባር ግብረስጋ ምስ ዝቕጽል፡ ተቓዋሚ ብኣካል እንተዘይተቓወመ’ውን፡ ናይ ዓመጽ ምግሳስ ተገቢሩ ማለት ይኸውን።
እዚ ኣብ ሓዳር ንዘልዉ’ውን ይምልከት። ምስ ሰብኣይካ ወይ ምስ ሰበይትኻ ናይ ግብረስጋ ርክብ ምፍጻም ግደታ ኣይኰነን ማለት
እዩ። ብምፍርራሕ ወይ ዓሚጽካ ምስ በዓል/ቲ ቤት ናይ ግብረስጋ ርክብ ምፍጻም ብዓመጽ ከም ምግሳስ ይርአ። ብዓመጽ ምግሳስ
ክሳብ 8 ዓመታት ብዝወስድ ማእሰርቲ ከቕጽዕ ይኽእል፤ ፍሉያት ከበድቲ ኩነታት ኣብ ዝህልዉ፡ ማእሰርቲ ክሳብ 12 ዓመታት
ኽኸውን ይኽእል። ብዓመጽ ምግሳስ ከም ካልእ ዓመጽ፡ ናይ ፍልልይ ጊዜ ዘየብሉ ፍትሕ ብቕጽበት ንኽግበር መሰል ይህብ።

ሕጊ ወንጀል (ፍትሐ ብሄር) ዓንቀጽ 216
ጉልበት /ዓመጽ ተጠቒምካ ወይ ጉልበት ንምጥቃም ብምፍርራሕ ግብረስጋ ንምፍጻም ምግዳድ ክልኩል እዩ።
ከምኡ’ውን ምስምምዖም ንምግላጽ ኣብ ዘየኽእሎም ኩነት ምስ ዘለው ግብረስጋ ምፍጻም ክልኩል እዩ። ንኣብነት ሃለዋት ዘጥፍአ
፡ ኣዝዩ ዝሰኸረ፡ ብመድሓኒት ወይ ዘስክሩ ቀመማት እተተንከፈ።
ናይ ዓመጽ ምግሳስ ዘጋጠመካ፡ ወይ ትፈልጦ ሰብ ኣገዲዱ ኣብ ግብረስጋ ዝተገደድካ እንተ ኴንካ ናብ ዝቐረበ ማዕከን ናይ
ብዓመጽ እተገሰሱ ከተላግስ ይከኣል። በዓል ቤትካ ኣብ ግብረስጋ ምስ ዘገድደካ’ውን ብዓመጽ ምግሳስ እዩ።
ኣብ ኩሎም ክፍልታት ሃገር (ረግዮን) ደንማርክ ብዓመጽ ንእተገሰሱ ማዕከናት ኣለዉ። ቁጽሪ ስልኪ 78463543
www.voldtaegt.dk
ምስ ወሲብ እተተሓሓዘ ምትንዃል፡ ንናይ ካልኦት ክብራዊ ናይ ሕንኪ ደረት ምጥሓስ ክልኩል እዩ። ንሓደ ሰብ ፡ድልየቱ ከይኰነ፡
ምስ ወሲብ ብዝዛመድ ምትንኻፍ ፡ሃሰስ ምባል፡ ክልኩል እዩ። ከምኡ’ውን ሰብ ድልየቱ ከይኰነ ንኣካል ግብረስጋ ከም ዝርኢ
ምግባር ዝፍቀድ ኣይኰነን።

ሓካይምን ናይ ሆስፒታል ሰራሕተኛታትን ምስጢር ናይ ምሓዝ ግዴታ ኣለዎም። ባዕልኻ እንተዘይነጊርካዮም፡ ምጥናስካ ንስድራኻ
ይኹን ንበዓል ቤትካ ኣይንገሮምን ማለት እዩ።

ሕገ መቕጻዕቲ ዓንቀጽ 232

ዕድመኻ ካብ 18 ዓመታት ዝተሓተ ኰይኑ ጥንሲ ንምስዳድ ምስ ዝድለ፡ ከም ግቡእ ካብ ወለዲ ናይ ሓዲኦም ፍቓድ የድሊ።
ነገር ግን ወለዲ ዝፈቕዱ ምስ ዘይኰኑ፡ ወይ ከኣ ብዛዕባ እቲ ጥንሲ ንኸይፈልጡ ዘገድድ ምኽንያት ምስ ዝህሉ፡ ካብ ናይ ወለዲ
ስምምዕ ወጻኢ ምውራድ ጥንሲ ንኽግበር ፍቓድ ንምርካብ ምልክታ ምቕራብ ይከኣል። ኣብዚ ሓኪም ክሕግዝ ይኽእል።

ዓመጽ/ጐነጽ/ጉልበት

ምስዳድ ጥንሲ ነጻ (ፍቑድ) ድሕሪ ምዃኑ፡ ድሕሪ 1970ታት፡ ቁጽሪ ዝወርድ ጥንሲ እናጐደለ ከይዱ።
ኣብ ዘሎ እዋን ኣብ ደንማርንክ ኣብ ዓመት ዳርጋ 15000 - 16000 ኣንስቲ ጥንሲ የውርዳ። ቁጽሪ ጥንሲ ዘውርዳ ተወላዶ
ምዕራባውያን ሃገራት ዘይኰና ኣንስቲ (ዳርጋ 14 ካብ 1000 ኣንስቲ ኣብ 2015) ካብ ቁጽሪ ጥንሲ ዘውርዳ ዳናውያን (ዳርጋ 9 ካብ
1000 ኣንስቲ ኣብ 2015) ዝለዓለ እዩ።
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ብዕሉግ ብዝዀነ መንገዲ ንሕንኪ ካልኦት ዝጠሓሰ፡ ብዝኽፈል ወይ ክሳብ 2 ዓመት ብዝወስድ ማእሰርቲ ይቕጻዕ፣ እተገበረ ኣብ
ልዕሊ ካብ 15 ንታሕቲ ዝዕድመኡ ቈልዓ ምዝ ዝኸውን ብዝኽፈል ወይ ክሳብ 4 ዓመት ብዝወስድ ማእሰርቲ ይቕጻዕ።

ከምኡ ከኣ ኣብ ደንማርክ ተግባር ዓመጽ ዘይሕጋዊን ዘቕጽዕን እዩ።
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ኣብ ልዕሊ ካልእ ዓመጽ ዝፍጽም ወይ ብካልእ መንገዲ ኣብ ልዕሊ ኣካል/ሰውነት መጥቃዕቲ ዘውርድ ብዝኽፈል ወይ ክሳብ 3
ዓመት ብዝወስድ ማእሰርቲ ይቕጻዕ።
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ጭካነ ዘለዎ፡ ሓደገኛ ብዝዀነ ኣካላዊ መጥቃዕቲ ወይ ከኣ ብዝጐድእ ኣተሓሓዛ ተግባር ወንጀል ዝፈጸመ ክሳብ 6 ዓመት
ብዝወስድ ማእሰርቲ ይቕጻዕ። እተገብረ መጥቃዕቲ ኣብ ኣካል ኣብ ጥዕና ዘስዓቦ ጉድኣት ምስ ዝህሉ፡ ንነገር ብፍላይ ከም ዘባልሕ
ኰይኑ ክርአ ይግባእ።
ኣብ ብጻይ/መጻምዲ ዝግበር ዓመጽ’ውን ከም ካልኦት ዓይነታት ዓመጽ ዘይሕጋዊ እዩ፤ ከምኦም’ውን የቕጽዕ። ባእሲ እንተነበረ፡
ብጻይ/መጻምዲ ዘርኣዮ ጠባይ ግጉይ ዝነበረ ኰይኑ እንተተራእየካ’ውን፡ ንብጻይ ምህራም ካብ ሕጊ ዝወጸ እዩ።
ዓመጽ/ጉልበት/ጐንጺ ብኣካል ዝፍጸም ጥራይ ኣይኰነን። ዓመጽ ንኻልእ ሰብ ዘፍርህ፡ ዘቐንዙ፡ ዝጐድእ ወይ ንመንነቱ (ኣሃድነቱ)
ዝተሓሓላፍ ተግባር’ውን እዩ። ዓመጽ መደይ ኢልካ ዝግበር ወይ ከኣ ስምዒት ንምርዋይ ዝግበር ክኸውን ይኽእል።
ጐነጽ/ዓመጽ እተፈላለዩ መልክዓት ክህልውዎ ይኽእል። ኣካላዊ - ግብረስጋዊ’ውን ፣ ኣእምሮኣዊ፣ ንብረትን ገንዘብን ብምጥቃም
ዝግበር እውን ክኸውን ይኽእል።
• ኣካላዊ ዓመጽ- ኣብነት - ማህረምቲ- ብእግሪ፡ ይኹን ብኢድ፡ ምሕናቕ፡ ኣጥቢቕካ ምሓዝ
• ናይ ኣእምሮ ዓመጽ - ኣብነት - ምቁጽጻር፡ ምውራድ፡ ምኽልካል፡ ምፍርራህ
• ናይ ወሲብ ዓመጽ - ብዓመጽ ምግሳስ ወይ ካልኦት ተግባራት ወሲብ ንምፍጻም ምግዳድ
• ኣብ ልዕሊ ኣቑሑ ዝግበር ዓመጽ - ኣብነት - ንናይ ካልኦት ክዳን ወይ ኣቑሑ ምብልሻው ምስባር
• ብንብረት ዝግበር ዓመጽ- ኣብነት - ሓደ ሰብ ብገንዘቡ ከይጥቀም ምስ ዝኽልከል

ባዕልኻ ዓመጽ ትፍጽም ምስ እትኸውን፡ ንባዕልኻን ንስድራኻን ኢልካ፡ ካብኡ ንምግልጋል ሓገዝ ከም ትረክብ ግበር። ንኣብነት
ምስ www.dialogmodvold.dk ብቁጽሪ ስልኪ 35301717 ክትራኸብ ይከኣል።

ኣብ ሙሉእ ሃገር ንኣንስትን ሰብኡትን ዝዀኑ ናይ ጊዜ ሽግር መዕቈባት ኣለዉ። ዓመጽ ወይ ምፍርራሕ እንተ ኣጋጢሙ ንውሱን
ጊዜ ክንበረሉ ዝከኣል ቦታ እዩ። ኣብኡ ምስ ደቅኻ ምንባር ይከኣል። መጥቃዕቲ ንዘጋጠሞም ንጹላት ሰብኡትን ስድራን ዝዀኑ
መዕቈባት’ውን ኣለዉ።
ናይ ደቀንስትዮን ናይ ተባዕቶትን ናይ ጊዜ ሽግር መዕቈባት ዝርዝር ኣብ www.levudenvold.dk ምርኣይ ትኽእል።
ኣብ ቀረባ ዝምድና ብዛዕባ ዝርከብ ዓመጽ ምኽሪ ወይ መምርሒ ምስ ዘድልየካ፡ ምስ ሃገራዊ ’ሆት-ላይን’ ብቁጽሪ ስልኪ
70203082 ክትራኸብ ይከኣል። እዚ ’ሆት-ላይን’ ንሙሉእ ሃገር ዝሽፍን ፤ ስም ዘይጥቀሰሉ፤ መዓልትን ለይትን፡ ንኣንስቲ፡
ንሰብኡት፡ ንኣዝማድ ዘገልግል እዩ።
ካብ መጻምድኻ ዓመጽ/መጥቃዕቲ ዝወረደካ ሰብኣይ እንተዀንካ’ውን ናብ ቁጽሪ ስልኪ 70116263 ክትድውል ይከኣል።
ኣብ www.voldmodmand.dk ርኣይ።
ብመበቈል ኣባል ውሑዳት ናይ ዝኾኑ ዓሌት ዝዀንካ መንእሰይ፡ ኣብ Etnisk Ung ሓገዝ ክትረክብ ትኽእል። ኣብ www.
etniskung.dk ርኣይ።
RED-Safehouse ብስድራኦም ምስ ምትሕልላፍ ክብረት እተተሓሓዘ ዓመጽ ንዘጋጠሞም ንጹላት ወይ ጽሙዳት መንእሰያት
ክልቲኦም ጾታታት ናይ ጊዜ ሽግር መጸግዒ ቦታ ኣለውዎ። ኣብ www.safehouse.dk ርኣይ።
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Denne underviserguide er udviklet til undervisningsforløbet RET TIL LIGESTILLING, der gennemføres
af Dansk Flygtningehjælp og Als Research på vegne af Ligestillingsafdelingen i Udenrigsministeriet.
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