የጥገኝነት ጥያቄ ስለማቅረብ መግቢያ - ስደተኛ ሆኖ ለመታወቅ ስለሚቀርብ ጥያቄ
የጥገኝነት ጥያቄ በሚያቀርቡበት ወቅት አገርዎን ጥለው መውጣትዎን፣ ተመልሰው ለመሄድ ለደህንነትዎ የሚያሰጋዎ
መሆኑንና አሁን የሚገኙበት ሀገር መንግሥት ከለላ እንዲሰጥዎት (ወይም በእዚያ ለመቆየት እንዲችሉ) እየጠየቁ ነው፡፡
የጥገኝነት ጥያቄዎ በRefugee Convention (አብዛኛውን ጊዜ ይህ ሕግ ባሉበት ሀገር የውስጥ የጥገኝነት ሕግ ውስጥ
ሊካተት ይችላል) መሠረት ይታያል፡፡
የጥገኝነት መብት ለማግኘት (ስደተኛ ሆኖ ለመታወቅ ማለት ነው) የሚከተሉትን ማሳየት ያስፈልጋል፡ከፍ ያለ አደጋ ሊያጋጥምዎ የሚችል ስለመሆኑ እርግጠኛ የሆነ ስጋት ያለ መሆኑን
“ከፍ ያለ አደጋ” ማለት እርስዎ ላይ እንደ አንድ ግለሰብ በማንነትዎ፣ በሚያደርጉት ነገር፣ ወይም በሚያምኑበት ነገር
ምክንያት (ወይም ሌሎች ሰዎች በእርስዎ ማንነት ወይም እርስዎ ምን እያደረጉ እንደሆነ ወይም እምነትዎ ምን
እንደሆነ በሚኖራቸው ሃሳብ ምክንያት) አሳሳቢ የሆነና በእርስዎ ላይ ያነጣጠረ በደል ማለት ነው፡፡
ይህ ማለት ይህ ሁኔታ በእርስዎ ላይ በእርግጠኝነት የደረሰ መሆኑን ማስረዳት ላይጠበቅብዎ ይችላል ይሁንና ይህ
በእርግጥ ሊደርስብዎ የሚችል መሆኑን ማሳየት ይኖርብዎታል ይህ ነው እርግጠኛ የሆነ ስጋት የሚባለው፡፡ ከዚህ ቀደም
አንዳች መጥፎ ነገር የደረሰብዎም ባይሆን ወደፊትሊደርስብዎ የሚችል ስለመሆኑም በተጨማሪ ማረጋገጥ
ይኖርብዎታል፡፡
የጥገኝነት ማመልከቻዎ በRefugee Convention ውስጥ እንዲወድቅ ለማድረግ በዘርዎ፣ በሃይማኖትዎ፣ በብሄርዎ፣
በፖለቲካ አመለካከትዎ ወይም የአንድ የተወሰነ ማህበራዊ ቡድን አባል በመሆንዎ ምክንያት ጥቃት ሊደርስብዎ የሚችል
መሆኑን ማሳየት ይኖርብዎታል፡፡የተወሰነ ማህበራዊ ቡድን የሚለው የተለያዩ ሁኔታዎችን ሊይዝ የሚችል ሲሆን በጾታ
መነሻነት የሚቀርብ የጥገኝነት ጥያቄንም ይጨምራል፡፡
እንዲሁም በራስዎ አገር ውስጥ (ወይም በመደበኛነት በሚኖሩበት አገር) ይህን ከለላ ለማግኘት የማይችሉ መሆኑንም
ማስረዳት ይኖርብዎታል፡፡ የሚፈሩት የራስዎን ሀገር መንግሥት ከሆነ ለምን ይህን ከለላ እንዲሰጡዎት ለመጠየቅ
እንዳልቻሉ ግልጽ ነው፡፡ ይሁንና የሚፈሩት ቤተሰብዎችዎን ወይም የማህበረሰቡን አባላት ከሆነ የሀገርዎ ባለሥልጣኖች
ለምን ይህን ከለላ ሊሰጡዎት እንዳልቻሉ ማስረዳት ይጠበቅብዎታል፡፡
የጥገኝነት ጥያቄዎን እያዩ የሚገኙት ውሳኔ ሰጭዎች እርስዎ ይኖሩበት በነበረው ከተማ ወይም ክልል ውስጥ ይህ አደጋ
የነበረብዎት ከሆነ ወደ ሌላ የሀገሪቱ አካባቢ ሄደው በደህና ለመኖር ይችሉ ነበር ሊሉዎት ይችላሉ፡፡ በስደተኝነት
ተቀባይነት ለማግኘት በየትኛውም የሀገሩ ክፍል ደህንነትዎ ተጠብቆ ወይም በሌላው የሀገሩ ክፍል ለመኖር የማይችሉ

መሆኑን (ምክንያቱም ለምሳሌ ለመሥራት የማይችሉ ወይም የትኛውም ቦታ ለመኖር የማይችሉ ስለመሆኑ) ማስረዳት
ይኖርብዎታል፡፡
ከፍ ያለ አደጋ ማለት በራስዎ ላይ እንደ ግለሰብ ሊደርስብዎት የሚችል አደጋ ነው፡፡ እርስዎን በተለየ ሁኔታ ለይቶ
የሚመለከት ሳይሆን በርካታ ሰዎችን ወይም በሚኖሩበት ከተማ ወይም ክልል ውስጥ የሚገኙ ሁሉንም ሰዎች የሚጎዳ
ጦርነትን ወይም ሁከትን እየሸሹ ከሆነ ሌላ ዓይነት ከለላ ሊሰጥዎት ይችላል፡፡ እንደግለሰብ ከፍ ያለ አደጋ ያጋጠማቸው
መሆኑን ለማረጋገጥ የሚችሉ ሰዎች በUK ውስጥ ለ”ስደተኝነት መደብ” ብቁ ሊሆኑ ይችላሉ፡፡ “በዓለም አቀፍ ወይም
የውስጥ የትጥቅ ግጭት ምክንያት በደረሰ የጅምላ ጥቃት አሳሳቢና ግላዊ ስጋት” መነሻነት አደጋ የተጋረጠብዎት
መሆኑን ለማስረዳት ከቻሉ ለ”ሰብዓዊ ከለላ” ብቁ ሊሆኑ ይችላሉ፡፡
በአንዳንድ ሁኔታዎች አንድ ሰው ለሁለቱም ሁኔታዎች ብቁ ለመሆን የሚችልበት አጋጣሚ ሊኖር ይችላል፤ ለምሣሌ
በሶሪያ አንዳንድ ሰዎች ለጅምላ ሽብርእና ለተነጣጠረ ግላዊ ጥቃት ሊጋለጡ ይችላሉ፡፡
ከፍ ያለ አደጋ ሊያጋጥም እንደሚችል ፍርሃት ያለ መሆኑን በእርግጠኛነት (ሊደርስ የሚችል ስለመሆኑ) ለማስረዳት
ማስረጃማቅረብ ይኖርብዎታል፡፡
ይህም ማስረጃ ሰዎች በታሪካቸው ውስጥ ሊያሳዩት የሚቻል ነው፡፡
በእርስዎ ላይ የደረሰው ምንድን ነው?
ማስፈራሪያ የደረሰብዎት በምንድን ነው?
በቤተሰቦችዎ፣ በወዳጆችዎ ወይም በሌሎች በሚያውቋቸው ሰዎች ላይ የተፈጸመባቸው ምንድነው?
ለምንድነው ሀገርዎን ለቀው የወጡት?
ለምንድነው ወደ ሀገርዎ ለመመለስ ያልቻሉት?
አብዛኛውን ጊዜ በጉዳይዎ ላይ ውሳኔ የሚሰጡት ሰዎች እርስዎ የሚያቀርቡትን ታሪክ አያምኑም፡፡ የተፈጸመብዎት
እውነት ስለመሆኑ ወይም ሊፈጸምብዎት የሚችለው ነገር በእርግጥም ሊደርስ የሚችል ስለመሆኑ ለማረጋገጥ ሌሎች
ምን ምን ማስረጃዎችን ማቅረብ እንደሚችሉ ሊያስቡበት ይገባል፡፡
በእርስዎ ላይ የደረሰው ነገር እውነት ስለመሆኑ የሚያስረዱልዎት ምስክሮች ይኖራሉ?
በታሪክዎ ካሉ ክፍሎች ውስጥ አንዳቸውን ሊያረጋግጡልዎ የሚችሉ የሰነድ ማስረጃዎችን አግኝተዋል? እነዚህም
የሐኪም ቤት ሬኮርዶች፣ የእስር ትዕዛዝ፣ የፍርድ ቤት ሰነዶች፣ ወይም ከጓደኞችዎ ወይም ከድርጅቶች አደጋ ውስጥ
ያሉ ስለመሆንዎ የላኩልዎትን ደብዳቤዎች ያካትታሉ፡፡
እዚህ እየገለጹ ስላለው ጉዳይ በጋዜጦች ላይ የወጣ ነገር ይኖር ይሆን?
በሀገርዎ ያለው ሁኔታ እርስዎ እየተናገሩ ባለው መልኩ ስለመሆኑ የሚገልጹ የሰብዓዊ መብት ሪፖርቶች ይኖሩ ይሆን?
ዜግነትዎን ጨምሮ ስለማንነትዎ የሚያረጋግጥ ማስረጃ አለዎት?

እነዚህን ማስረጃዎች ለማግኘት ጊዜ ሊወስድ የሚችል በመሆኑ በተቻለ መጠን ቀደም ብሎ በጉዳዩ ላይ ማሰብ
አስፈላጊ ነው፡፡ በጉዳይዎ ላይ ውሳኔ የሚሰጡ ሰዎች ታሪክዎን ያላመኑበት መሆኑን መስማት እጅግ ከባድ ነገር ነው፡፡
ለዚህ ራስን ማዘጋጀት አስፈላጊ ሲሆን በጥገኝነት ማመልከቻዎ ሂደት ውስጥ ሊደግፉዎ የሚችሉ ሰዎች ከጎንዎ ቢኖሩ
ጠቃሚ ነው፡፡

