ኢሰመጉ

የኢትዮጵያ ሰብዓዊ መብቶች ጉባዔ
ETHIOPIAN HUMAN RIGHTS COUNCIL

ኢሰመጉ የቆመው ለዴሞክራሲያዊ ሥርዓት መዳበር፣ ለሕግ የበላይነት መስፈንና ለሰብዓዊ መብቶች መከበር ነው!!
EHRCO stands for Democracy, the rule of Law and the respect of Human Rights.

የኮሮና ቫይረስ ሥርጭትን ለመቆጣጠር የሚደረገው ጥረት ሰብዓዊ
መብቶችን በማይጥስ መልኩ መሆን ይገባዋል!
መጋቢት 17/2012ዓ.ም

የኮሮና ቫይረስ ሥርጭትን ለመቆጣጠር እና እያደረሰ ያለውን ጉዳት ለመቀነስ መንግሥት እየወሰዳቸው ከሚገኙ እርምጃዎች መካከል ከውጭ አገራት
የሚገቡ መንገደኞችን ከማኅበረሰቡ ጋር ሳይቀላቀሉ ለተወሰኑ ቀናት ለይቶ ማቆየት አንዱ መሆኑ ይታወቃል፡፡ ከውጭ ሐገራት ወደ ኢትዮጵያ የሚገቡ
መንገደኞች ተለይተው ከሚቆዩባቸው ሥፍራዎች መካከል አንዱ በሆነው የአዲስ አበባ ግዮን ሆቴል ኢሰመጉ ምልከታ ያደረገ ሲሆን በዚህም ችግሩን በበቂ
ሁኔታ ለመቋቋም አስቸጋሪ የሆኑ ሁኔታዎችን ታዝቧል። ከእነዚህ ችግሮች መካከል፤
1. በሆቴሉ ለሚገኙ 163 መንገደኞች የተመደቡት የሕክምና ባለሙያዎች ሦስት ብቻ መሆናቸው፤
2. ለእነርሱም ሆነ በሥፍራው ለሚገኙ የሆቴሉ ሠራተኞችና የሕግ አስከባሪዎች አስፈላጊ ከቫይረሱ የመከላከያ ቁሳቁስ በበቂ ሁኔታ አለመቅረቡ፣
3. ሌሎች የጤና ችግሮች ያሉባቸው መንገደኞች በቂ የሕክምና ክትትልና ተስማሚ ምግብ በማያገኙበት ሁኔታ ላይ መሆናቸው ተስተውሏል።
ከላይ ከተዘረዘሩት ጉልሕ ችግሮች በተጨማሪ መንገደኞቹ ከተነሡባቸው አገራት ወደ ኢትዮጵያ ለመምጣት ከመነሣታቸው በፊት ቦሌ አየር ማረፊያ እንደ
ደረሱ ወደ ለይቶ ማቆያ እንደሚወሰዱና በራሳቸው ወጪ በሆቴል እንዲሚቆዩ በቂ መረጃ ስለማይሰጣቸው፤ እንዲሁም የሆቴል ወጪው ከዐቅማቸው በላይ
ስለሚሆንባቸው ከለይቶ ማቆያ ሥፍራዎቹ የማምለጥ ሙከራዎች መደረጋቸውን ለኢሰመጉ መረጃ ደርሷል፡፡
የቫይረሱ ሥርጭት ከቁጥጥር ውጭ እንዳይሆን መንግሥት እየወሰደ ያለውን የመከላከል እርምጃ ኢሰመጉ እያበረታታ፤ ይህ ጥረቱ የበለጠ የተሳካ ሆኖ
አሁን ያለንበትን ፈታኝ ጊዜ ጨምሮ በማናቸውም ሁኔታ ቢሆን የማይገሠሡ መሠረታዊ ሰብዓዊ መብቶች ተከብረው የሕዝብን ደኅንነት ለመጠበቅ ይቻል
ዘንድ የሚከተለውን ምክረ ሐሳብ ያቀርባል፡1. በሥራቸው ምክንያት ለበሽታው ይበልጥ ተጋላጭ ለሆኑ የሕክምና ባለሙያዎች፣ የሕግ አስከባሪዎች፣ የሆቴል ሠራተኞች ደረጃቸውን የጠበቁ
የመከላከያ ቁሳቁስ በበቂ ሁኔታ እንዲቀርብ፣
2. ሌሎች የጤና ችግሮች ያሉባቸው መንገደኞች አስቸኳይ ሕክምና የሚያገኙበት መንገድ እንዲመቻች፣
3. ለመንገደኞች ከመነሻቸው በቂ መረጃ መስጠት፣ አገር ውስጥ ከገቡም በኋላ የጤንነት ሁኔታቸውና የገንዘብ ዐቅማቸው ከግምት ውስጥ ገብቶ
በሚመርጡት ለይቶ ማቆያ እንዲያርፉ የሚደረጉበት፤ አቅም ለሌላቸው መንገደኞችም መንግሥት ድጋፍ የሚያደርግበት ሥርዓት እንዲዘረጋ
ኢሰመጉ ያሳስባል፡፡
በተያያዘም በሁሉም የሐገሪቱ ክፍሎች የሚገኙ ዜጐች ስለ ወረርሽኙ በቂ ግንዛቤ እንዲያገኙ መንግሥት ጥረቱን አጠናክሮ እንዲቀጥል እየጠየቀ፤
በተለይም የስልክ እና ኢንተርኔት አገልግሎት ተቋርጦ በሚገኝባቸው አካባቢዎች አገልግሎቱን ዳግም በማስጀመር የዜጐችን ስለ ቫይረሱ ስርጭት መረጃ
የማግኘት መብት እንዲያከብር ኢሰመጉ ያሳስባል።
ሁሉም መብቶች ለሁሉም!!

ኢሰመጉ በአፍሪካ የሕዝቦችና የሰብዓዊ መብቶች ኮሚሽን የታዛቢነት ቦታ አለው፤ የዓለም አቀፍ የሰብዓዊ መብቶች ፌዴሬሽን
(FIDH) አባል፣ የዓለም ዓቀፍ ጸረ-ሥቃይ ድርጅት (OMCT) አባልና የምሥራቅና የአፍሪካ ቀንድ የሰብዓዊ መብቶች ተሟጋቾች
ጥበቃ ኅብረት (DefendDefenders) መሥራች አባልም ነው፡፡

