
የሴቶች የጋራ ጥረቶችን 
የተመለከተ ጥናት 

የኢኮኖሚ ጥቅሞችና የእክሎች መወገድ   
በሴቶች የጋራ ጥረት የሚሳተፉ ሴቶች ለብቻቸው 
ከሚነግዱት ይልቅ የበለጠ ገቢ ያገኛሉ፡፡ ጥናቱ 
በሴቶች የጋራ ጥረት ቡድኖች ውስጥ የሚሳተፍ 
ሴቶች ጉልህ የሆነ የኢኮኖሚ ጥቅም እንደሚያገኙ 
አሳይቷል፡፡ የቡድኑ አባላት የበለጠ ምርታማ ሲሆኑ 
ምርቶቻቸው ከፍተኛ የጥራት ደረጃ ያላቸው ናቸው፡
፡ በመሆኑም ከሚሸጡት ነገር የበለጠ ገቢ ያገኛሉ፡፡ 
በታንዛኒያ አባል የሆኑ ሴቶች በቡድን ካልተደራጁት 
ተመሳሳይ ሴቶች ከሞላ ጐደል በ 70 በመቶ የበለጠ 
ገቢ ያገኛሉ፣ በማሊና በኢትዮጵያም የቡድን አባላት 
የሆኑ የሚያገኙት 80 በመቶ የበለጠ ነው፡፡

ዋና ዋና የሆኑ እክሎች አሁንም የሴቶች የጋራ ጥረት 
ቡድን አባላትን በገበያዎች እንዳይሳተፉ ጋሬጣ 
ሆነውባቸዋል 

የጋራ ጥረቶች የአነስተኛና ጥቃቅን ነጋዴ የሴቶችን 
ብድር እና የገበያ መረጃ የማግኘት ዕድላቸውን 
ያሻሽለዋል፡፡ በዚሁ አንፃር ሥልጠና እና የገበያ 
መረጃ የማግኘት ዕድላቸውን ያረጋግጣል፡፡ 
እንዲሁም የተሻሻለ ቴክኖሎጂ ጥራትንና 
ምርታማነትን ከፍ ያደርጋል፡፡ ይሁን እንጂ፣ የጊዜ 
እጥረት፣ ከመንደሮቻቸው ውጪ ለመንቀሳቀስ 
ባለመቻላቸው አያሌ የማኅበራዊ ደንቦች ለግብርና 
ምርቶቻቸው ገበያ የማግኘት ዕድል (ለገበያ 
ተደራሽነት) በእጅጉ ያግዷቸዋል፡፡ ቡድኖቹ 
እነዚህን ጉዳዮች እምብዛም ትኩረት አድርገው 
መፍትሔ አይፈልጉላቸውም፣ እነርሱ ሴቶቹን 
የሚረዱት በገበያ ሽያጭ ሳይሆን ይበልጡን 
በአመራረትና በገንዘብ ነው፡፡ 

ሴቶችን ማብቃት   

በአንዳንድ ጉዳዮች ላይ የሴቶች የጋራ ጥረት ቡድኖች 
በውሳኔ አሰጣጥ ላይ የበለጠ ድርሻ ማግኘት ችለዋል

በሦስቱም አገሮች ውስጥ በብድር ገንዘብ አጠቃቀም 

ላይ በቡድን የተደራጁ ሴቶች የበለጠ የመወሰን 
ሥልጣን አላቸው፡፡ የዚህ ተጽእኖ መደበኛ ባልሆኑ 
ቡድኖችም ውስጥ በተጨማሪ አባል በሚሆኑበት 
ወቅት ከፍተኛ ነው፡፡ ይህ በሌለበት የሴቶች ውሳኔ 
መስጠት ሁኔታ እንደየኅብረተሰቡ የሥርዓተ ፆታ 
አስተሳሰብ ሁኔታ የተለያየ ነው፡፡ በታንዛኒያና በማሊ 
የቡድን አባል የሆኑ ሴቶች የመንቀሳቀስ ነፃነት ባገኙ 
መጠን የሚያገኙት ጥቅም ያድጋል፣ በኢትዮጵያ ግን 
ይበልጡን የሚጠቀሙት የቤት ወጪን መቆጣጠር 
አቅማቸው ሲዳብር ነው፡፡  

በማሊ፣ የሴቶች የጋራ ጥረት ቡድን አባላት ከግብርና 
ገቢ አጠቃቀም ላይ የበለጠ የመወሰን ሥልጣን ያገኙ 
ሲሆን በአሁኑ ወቅት በማኅበረሰቡ እና በድርጅቶች 
ጉዳዮች ላይ ከውሳኔ በፊት ሐሳቦቻቸውን እንዲሰጡ 
መጠየቅ ጀምረዋል፡፡

ከገበያ ሽያጭ የሚገኝ ገቢ ሰፊ መሠረት ያለው 
ውሳኔ የመስጠት ሥልጣን አያስገኝም

የሴቶች የጋራ ጥረት ቡድኖች አባላት አባል ካልሆኑት 
የበለጠ ገቢ ያገኛሉ፡፡ የሆነው ሆኖ፤ የቡድን አባል 
የሆኑ ሴቶች አባል ካልሆኑት የውሳኔ አሰጣጥን 
ሥልጣን ለመመዘን ከተቀመጡት ስምንት 
መሰፈርቶች ውስጥ ብልጫ ያላቸው በ ሁለቱና ሦስቱ 
ብቻ ነው፡፡ (በገጽ ሁለት የሚገኘውን የአሠራር ዘዴ 
ክፍል ይመልከቱ)፡፡

የቡድን አባል መሆን በንብረት ይዞታ መብት ላይ 
ምንም ተጽእኖ አያደርግም፡፡

የቡድን አባል መሆን በንብረት ይዞታ መብት ላይ 
የሴቶችን የመወሰን ሥልጣን ሥርዓት በያዘ መንገድ 
አያጠናክርም፡፡ ሆኖም፣ አንዳንድ ሴቶች የግል 
ወይም የማኅበረሰቡ ከሆነው ንብረት ተደራሽነታቸው 
ይጨምራል፡፡ ታንዛኒያ ወንዶቹ ለአትክልትና 
ፍራፍሬ ምርት መሬታቸውን በሴቶቹ ስም 
አስመዝግበዋል፡፡ እንደዚሁም በማሊ ሴቶቹ የሺኦ 
ዛፍ ለመትከል መሬት ተሰጥቷቸዋል፡፡

የሴቶች የጋራ ጥረቶች ጥናት ፕሮጄክት ከቢል እና 
ሚሊንዳ ጌትስ በጐ አድራጐት ድርጅት 
(ፋውንዴሽን) በተገኝ የገንዘብ ዕርዳታ እ.አ.አ. 
በዲሴምበር 2009 ዓ.ም በኦክስፋም የተቋቋመ 
(የተጀመረ) ነው፡፡ ጥናቱ በሦስት ደረጃዎች 
የተካሄደ ሲሆን የጋራ (የኅብረት) ጥረት እንዴት 
አድርጐ አነስተኛ መተዳደሪያ ያላቸውን ሴቶች ገቢ 
እንደሚያሻሽል፣ ያላቸውን ንብረት እንደሚያዳብር 
እና ብቃታቸውን እንደሚያሻሽል የሚያሳምኑ በጣም 
ተፈላጊ የሆኑ ማስረጃዎችን አስገኝቷል፡፡ 
ፕሮጄክቱ ዋና ዋና ባለድርሻ አባላት ውጤታማ 
የሆኑ የሴቶች የጋራ ጥረቶች የግብርና ውጤቶች 
ግብይትን ለመደገፍ ያወጧቸውን ስትራቴጂዎች እና 
ፖሊሲዎች ለማሻሻል እንዲችሉ ለምክክር በር 
ከፋች ሆኖላቸዋል፡፡

በዚህ በማጠቃለያው መግለጫ ከጥናቱ ሦስተኛው 
ክፍል ውስጥ የተገኙ ዋና ዋና ውጤቶች እና የቀረቡ 
(ሐሳቦችን) የምናቀርብ ሲሆን፣በተጨማሪ በሦስት 
ትኩረት በተደረገባቸው አገራት በባለድርሻ አካላት 
የተካሄዱ ትዕይንቶችን መረጃ እናቀርባለን፡፡ 
በእያንዳንዱ አገር በአንዱ ንዑስ ዘርፍ በመጠንና 
በጥራት ትንተና ተካሂዷል፡፡ 
ይኸውም፣በኢትዮጵያ ማር፣በታንዛኒያ አትክልትና 
ፍራፍሬ በማሊ የሺአ ዛፍ ፍሬ ቅቤ ናቸው፡፡

የተገኙት ውጤቶች ለሚነሱ ዋና ዋና ጥያቄዎች 
መልስ የሚሰጡ ሆነዋል፡፡ አነስተኛ ንብረት 
ያላቸው ሴቶች በጋራ (በኅብረት) በመሥራት 
(በመንቀሳቀስ) ጥቅም የሚያገኙት እንዴት ነው? 
በቡድን ሆኖ በጋራ መሥራት በገበያ ላይ 
የሚገጥማቸውን እክል ለማስወገድ እንዴት 
ይረዳቸዋል? በጋራ (በኅብረት) ተግባራት ላይ 
የሚሳተፉት የትኞቹ ሴቶች ናቸው? ከዚህስ 
ራሳቸውን ያገለሉት የትኞቹ ናቸው? ለሴት 
ገበሬዎች ጥቅም ለማስገኘት አስተማማኝ የሆኑት 
የሚረዷቸው ስትራቴጂዎች የትኞቹ ናቸው? እነዚህ 
የተገኙ ውጤቶች የልማት ሠራተኞች ለአነስተኛ 
ገበሬዎች ለሚሰጧቸው ድጋፍ የሚከተሉዋቸውን 
ስትራቴጂዎች እንዲያሻሽሉ እና በሌሎችም ላይ 
ተፅዕኖ ለማድረግ ያስችላቸዋል፡፡

ማውጫ (የጥናቱ ይዘት)
• ከሴቶች የጋራ ጥረቶች የተገኙ ዋና ዋና ውጤቶች 

• በጥናቱ የተሰጡ ሐሳቦች 

• አዳዲስ የልማት ሐሳብ አመንጪዎች ስትራቴጂዎች

• ክፍለ ሃጉራዊና ብሔራዊ ሴሚናሮች 

በኢትዮጵያ፣በማሊ እና በታንዛንያ 

በሴቶች የጋራ ጥረት በተደረገው 
ጥናት የተገኙ ዋና ዋና ውጤቶች 

እንኳን ደኅና መጡ 

የተገኙ ውጤቶችና የተሰጡ ሐሳቦች   የካቲት 2005ዓ.ም

ፎቶግራፍ ፎቶ፡ ከመሰረተህይወት የህብረት ስራ ማህበር የማር አምራቾች፣ 
በአማራ ክልል፣ ኢትዮጵያ



በአርአያነት የሚታዩ ውጤታማ ቡድኖች  

መደበኛና መደበኛ ያልሆኑ ሁለቱም ቡድኖች 
አስፈላጊ ናቸው

ሴቶች የጋራ እንቅስቃሴ ቡድኖች ውስጥ እንዲሳተፉ 
በመደበኛ እና መደበኛ ባልሆኑ ቡድኖች መካከል 
ቁርኝት መፈጠሩ የሚጫወተው ሚና ይኖራል፡፡ 
መደበኛ ያልሆኑ ቡድኖች የሴቶችን የአመራር 
ክህሎት ከማጐልበታቸውም በላይ ቁጠባን 
ያስፋፋሉ፡፡ ባንፃሩ፣ የመደበኛ ቡድኖች አባላት 
ግብአቶችንና አገልግሎቶችን የበለጠ የማግኘት ዕድል 
ያሰፋው ከመሆኑም በላይ በገበያ ላይ በበለጠ 
ውጤታማ ተሳትፎ ይኖራቸዋል፡፡ አንዳንድ ጊዜ 
መደበኛ ያልሆኑ ቡድኖች ወደ ውጤታማ መደበኛ 
ቡድኖች ይቀየራሉ፡፡ በመሆኑም ሁለቱም ዘንድ 
አባል የሆኑ መደበኛ ያልሆኑ ቡድኖች መደበኛ 
የሆነውን የጋራ እንቅስቃሴ ጥቅሞችን ያጐለብታሉ፡
፡ ማናቸውም ዓይነት አንድ ቡድን ሴቶችን 
በይበልጥ አይጠቅምም፡፡ ሴቶች ብቃት የሚያገኙት 
በተለያዩ መስኮቶች ሲሆን፣ የሚያገኙትም ከተለያዩ 
ዓይነት ቡድኖች ይሆናል፡፡ ብቃትን ሊያስገኙ 
የሚችሉ ተፅዕኖዎች ከአንድ በላይ ቡድኖች ውስጥ 
በመሳተፍ የሚገኘው የተጠመረ ድምር ውጤት 
አብዛኛውን ጊዜ በልጦ ይገኛል፡፡

ሴቶችን ብቻ ያቀፉ ቡድኖች በድብልቅ ቡድኖች 
ውስጥ ውጤታማ ተሳትፎ እንዲያገኙ ያስችላሉ፡፡ 
በድብልቅ ቡድኖች ውስጥ የተሻለ ሃብት ግንኙነትም 
ማጔጔዣ የማግኘት የበለጠ ዕድል በመኖሩ 
የሚገኘው የኢኮኖሚ ጥቅም ብልጫ ያለው ሲሆን፣ 
ሴቶችን ብቻ ያቀፉት ቡድኖች ሴቶች 
ክህሎታቸውን እንዲያጐለብቱ፤ በራሳቸው 
እንዲተማመኑ እና በተጨማሪም በድብልቅ ቡድኖች 
ውስጥ ውጤታማ ተሳትፎ እንዲያደርጉ 
ይረዱዋቸዋል፡፡ ሴቶች ብቻ ያሉበት ወይም 
በሴቶች የሚመራ ቡድን የተገኙትን ጥቅሞች 
ክፍፍል በወንዶች እጅ እንዳይወድቅ ይከላከላል 

በጋራ ጥረት ቡድኖች ያሉ ሴቶች  

• ከፍተኛ ጥራት ያላቸው ምርቶች 
ይኖሯቸዋል፤ ወይም የበለጠ ምርታማ ናቸው

• ከምርቶቻቸው ሽያጭ የሚያገኙት ገቢ 
ብልጫ አለው

• የተበደሩትን ገንዘብ በምን አኳኋን 
እንደሚጠቀሙበት መወሰን ይችላሉ

• እንደ ኢኮኖሚ ባለፀጋ እውቅና ያገኛሉ፣ 
በማኅበረሰቡም ተደማጭነት አግኝተዋል

• የተሻለ ገበያ ተፈጥሮላቸዋል፤ 

• ምንም እንኳ አሁንም አነስተኛ ቢሆን 
ቡድኖችን መቀላቀሉ ሴቶችን በሚከተሉት 
ሁኔታዎች እምብዛም አይረዳቸውም

• ሰፊ መሠረት ያለው የውሳኔ ሰጪነት 
ዕድል 

• በንብረት ላይ የተጠናከረ የመብት 
ማስከበር ዕድል 

• ለአምራቾቻቸው የተሻለ ዋጋን 
አያስገኝላቸውም 

• በገበያ ላይ ተጽእኖ በማሳደር አቅም 
(ምክንያቱም ትኩረታቸው ምርት 
ላይ ብቻ ነው) 

• የጊዜ እጥረትን አያስወግድላቸውም 
እንዲሁም በገበያ ተሳትፎ 
የመንቀሳቀስ ዕድላቸውን 
አያሳፍራቸውም፡፡

(ይሄ ወንዶች የአመራሩን ሚና በያዙበት በድብልቅ 
ቡድኖች ውስጥ ሁሌ የሚያጋጥም ነው) በሁለቱም 
የቡድን ዓይነቶች ውስጥ ግልጽነት የተላበሰ የቡድን 
አሰተዳደርና ለሥርዓተ ፆታ ምላሽ የሚሰጥ አመራር 
በጋራ ጥረት የተገኘን ጥቅም በእኩልነት ለማከፋፈል 
ወሣኝ ናቸው፡፡

የቡድን አባልነት 

ሃብታም ሴቶች የበለጠ በቡድን መቀላቀል ይችላሉ 

የሴቶች የጋራ ጥረት ቡድን አባላት አብዛኛውን ጊዜ 
በእድሜ የገፉት ከሃብታም ቤተሰብ የወጡ ሲሆኑ፣ 
በቤት ውስጥ ብዙ ኃላፊነት የሌላቸው፣ ትርፍ ጊዜ 
ያላቸው እና ለንብረትና ሃብት ተደራሽ ናቸው፡፡ 
ከዚህ ለየት ያለ ሁኔታ የሚታየው በኢትዮጵያ ሲሆን 
ያላገቡ ሴቶች በብዛት በቡድኖች ይገባሉ፡፡

በክፍል ሦስት የጥናት ሪፖርት መግለጫ ላይ የበለጠ 
መረጃ ለማግኘት የኦክስፋምን የጥናት ሪፖርት 
በሚከተለው አድራሻ ያንብቡ፡፡

http://womenscollectiveaction.com/
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የተገኙ ውጤቶችና የተሰጡ ሐሳቦች  የሴቶች የጋራ ጥረቶችን የተመለከተ ጥናት

የአጠናን ዘዴ 

በሦስተኛው የጥናት ክፍል የመጠንና የጥራት 

ትንተና ተካሂዷል 

የጥራት ትንተናው “የተለዩ አዎንታዊ 

ሁኔታዎችን” ለይቶ ለማስቀመጥ ተጨባጭ 

ሁኔታዎች ላይ የተመሠረተ ጥናት ያካሄደ ሲሆን፣ 

በሦስቱ አገራት ውስጥ አሥራ አራት የተፈፀሙ 

ተጨባጭ ሁኔታዎችን በጥልቀት ተንትኗል፡፡

የመጠን ትንተናው በእያንዳንዱ አገር ቢያንስ 300 

የጋራ ጥረት ቡድን አባላትንና 600 አባል ያልሆኑ 

ሴቶችን የተመለከተ የቅኝት ጥናት በማድረግ ላይ 

የተመሠረተና በቡድን የሚሳተፉትና በግላቸው 

በዚያው ተመሳሳይ ዘርፍ በንግድ በተሠማሩት 

መካከል ያለውን የኢኮኖሚና የማብቃት ጥቅሞችን 

በማነፃፀር የተካሄደ ነው፡፡ ጥናትና ምርምሩ 

የሴቶች ውሳኔ ሰሚነት ከስምንት ተግባራት አንፃር 

የተመለከተ ነው፡፡ ለበለጠ መረጃ

http://womenscollectiveaction.com/
Phase+III

1

 The methodology adopted was informed by the Women’s Empowerment in Agriculture Index (WEAI) developed by the International Food Policy Research Institute (IFPRI) and the Oxford 
Poverty and Human Development Initiative (OPHI). See http://www.ophi.org.uk/policy/national-policy/the-women%E2%80%99s-empowerment-in-agriculture-index/ for further details. 

(ከግራ ወደ ቀኝ)የማቱማኒ የአትክልት ቡድን በሉሾቶ ዲስትሪክት፣ ታንዛኒያ ገንዘብ ያዥ፣ ጸሀፊ እና ሰብሳቢ

የጋራ ጥረት ቡድኖችን የሚቀላቀሉ የአነስተኛ ንብረት ባለቤት ሴቶች ከአባልነት የሚያገኙዋቸው ጥቅሞች



ሴቶችን የመደገፍ ሥራ ለሚሠሩ የተጠቆሙ 
አስተያየቶች 

ከፍተኛ እሴት ባላቸው ምርቶች እንዲሁም ለሴቶች 
በሚመቹ ንዑሳን ዘርፎች እና ቴክኖሎጂዎች ላይ 
አተኩሩ፡፡ መሬት በማያስፈልጋቸው (ለምሣሌ የዛፍ 
ምርቶች፣ የወተት ልማት፣ ወዘተ) ዓይነት ከፍተኛ 
እሴት ያላቸው ንዑሳን ዘርፎች ላይ ሴቶች እንዲሳተፉ 
መደገፍ ለሴት አርሶ አደሮች ውጤታማ የጋራ ጥረት 
መሳተፉ ተስፋ የሚሰጥ ጅምር ነው፡፡ አዳዲስ 
ለሴቶች በሚመቹ ቴክኖሎጂዎች እንዲቀርቡላቸው 
ማድረግ፣ አግባብነት ያለው ሥልጠና ከመስጠት ጋር 
ከተቀናጀ ሴቶች በቡድኖች እንዲደራጁ የሚያበረታታ 
ከመሆኑም በላይ የምርት ጥራት እንዲሻሻል በማድረግ 
እሴት እንዲጨመር ሊያደርግ ይችላል፡፡ ምርትን 
ለማሻሻል እና እሴት ለመጨመር የሚሰጠው ድጋፍ 
ቡድኖች ለነዚህ ምርቶቻቸው ገበያ እንዲያገኙ 
ከሚያስችላቸው ድጋፍ ጋር ተጣምሮ መቀናጀት 
አለበት፡፡

የገበያውን ሁኔታ፣ የእርሻውን እና የቤት ውስጥ 
ሥርዓቶችን መገምገም ሴቶችን በመደገፍ ተግባር ላይ 
የተሠማሩ አንዳንድ የተወሰኑ ምርቶች ግብይትን፣ 
የገበያ ቦታዎች በተመለከተ ያለውን የሥርዓተ ፃታ 
ሚናዎች በእሴት ሰንሰለት ውስጥ ያሉት የጋራ ጥረት 
ቡድኖች ከሚገኙበት ሥፍራ ጋር አጣምሮ መገምገም 
ይኖርባቸዋል፡፡

የትኞቹ ስትራቴጂዎች እንዲሁም የትኞቹ ቡድኖች 
አግባብነት እንዳላቸው ለመወሰን የሚያስችሉ በመሆኑ 
በሥርዓተ ፆታ ግንኙነቶችን ለመለወጥ ከሚካሄደው 
ሰፊ ስትራቴጂ ጋር የተቀናጀ ቢሆን ነው፡፡

ሴቶች በተለያዩ ገበያዎች እንዲሳተፉ መደገፍ

ከስጋት ለመዳንና አማራጭ ዕድሎችን ለማግኘት 
ቡድኖች አንድ ገዥ ብቻ ተማምነው ከሚቆዩ 
ከተለያዩ ገበያዎች ጋር ቁርኝት እንዲኖራቸው 
ማድረግ ያስፈልጋል፡፡ በአካባቢው የሚገኙ ገበያዎች 
ልክ በብሔራዊ ወይም በዓለም አቀፍ ደረጃ 
እንደሚገኙ ገበያዎች ለድሃ ገበሬ ሴቶች በእኩል 
የሚታዩና አስፈላጊ ናቸው፡፡ የአምራች ዩኒየኖች 
ወይም ማኅበራት ምርቶች በማከማቸትና ከገዢዎች 
ጋር በዋጋ በመደራደር በኩል ከፍተኛ ሚና 
ይጫወታሉ፡፡ ሴቶችን በመደገፍ ተግባር የተሠማሩ 
የሴቶች ቡድኖች መሪዎችና አባላት የገበያ 
ስትራቴጂዎችን እንዲቀይሱና ከገዢዎች ጋር 
መደራደር ረገድ ቁልፍ ሚና እንዲጫወቱ ለማስቻል 
አጋጣሚዎችን ለመጠቀም መጣር አለባቸው፡፡

አሁን ያሉትን መደበኛ ያልሆኑ የጋራ ጥረት 
ቡድኖች ማሳደግ

በገጠር አካባቢ ባሉ ድሃ ማኅበረሰቦች ውስጥ ባህላዊ 
እና ከቅርብ ጊዜ ወዲህ የተፈጠሩ የቁጠባና የብድር 
ቡድኖች ተስፋፍተው የሚገኙ ሲሆን፣ መደበኛ 
ያልሆኑ የሥራ ቡድኖችንም ማየት ያልተለመደ 
አይደለም፡፡ እንደዚህ ያሉት ቡድኖች ከቅይጥ 
የግብይት ቡድኖች ጋር ውጤታማ በሆነ መልክ 
ሊቀናጁ ይችላሉ፡፡ የልማት ተዋናዮች የኢኮኖሚ 
ልማት ሥራዎችን ለማስፋፋት ወይም ማጔጔዣ 
በማቅረብ ምርቶች ወደ ገበያ እንዲወጡ ድጋፍ 
ለማመቻቸት ከሚያስችሉ መደበኛ ያልሆኑ ቡድኖች 
ጥምረት ጋር አብሮ መሥራት ይችላሉ፡፡

የሴቶች የጋራ ጥረት እንቅስቃሴዎች ቡድኖች ወይም 
ድርጊት የሚያሰገኘውን ተጨማሪ እሴት በግልጽ 
ማወቅ፡፡ የጋራ ጥራት ቡድኖች ግብአትን፤ ሥልጠና 
እና አዳዲስ ቴክኖሎጂዎችን ለማቅረብ ውጤታማ 
መንገዶች ናቸው፡፡ ይሁን እንጂ፣ ብዙም ትኩረት 
የማይደረግባቸው እንደ በደቦ መሥራት፣ እውቀትንና 
መረጃን መለዋወጥ ያሉ ብክነትንና ወጪን መቀነስ 
እንዲሁም ስጋቶችን መቀነስ የመሳሰሉ ሥራዎችም 
በጣም ወሳኝ ናቸው፡፡ አንዱን በአንዱ አካባቢ 
የሚካሄድ ሥራ በሚወጥኑበት ወቅት ለሴቶች ድጋፍ 
የሚሰጡ ሁሉ አዲሱ ሥራ የሚያስገኘውን ተጨማሪ 
እሴት፣ ለቡድኑ አባላት የሚያስገኛቸውን ጥቅሞች 
በግልጽ መረዳትና ከሚወጣው ወጪ ጋር የሚገኘውን 
ውጤት ማነፃፀር ያስፈልጋቸዋል፡፡

የቡድኖቹ አመሠራረት በሥርዓተ ፆታ ላይ 
የሚያደርሰውን ተጽእኖ መገንዘብ ሴቶች የበላይ 
በሆኑባቸው ዘርፎች ወይም የሴቶች የማደራጀት 
ልምድ አነስተኛ በሆነበት፣ በተለይ በድብልቅ ቡድኖች 
ውስጥ ሴቶች ብቻ ያሉበት ቡድኖች የሚሻሉ 
ይሆናሉ፡፡ እድሜ፣ የጋብቻ ሁኔታ፣ የመተዳደሪያ 
ሥራ ዓይነት፣ በቤት ውስጥ ያለ ኃላፊነት እንዲሁም 
የተሳታፊዎቹ ወዲያ ወዲህ ለመንቀሳቀስ ያላቸው 
ዕድል መታየት ያለባቸው አስፈላጊ ሁኔታዎች 
ናቸው፡፡ አነስ ያሉ እና ብዙ ያልተበታተኑ ቡድኖች 
የሴቶችን ውጤታማ ተሳትፎ ያመቻቻሉ፡፡ በቀጥታም 
ሆነ በተዘዋዋሪ የሴቶችን አባልነት የሚያግዱ (ለምሣሌ 
መማርን ወይም የመሬት ባለቤትነት፣ ወይም 
ከአቅማቸው በላይ የሆኑ የመመዝገቢያ ክፍያ 
መጠየቅን የመሳሰሉን) ወይም ደግሞ ወጣቶችንና 
ያላገቡትን ብቻ የሚለዩ የተለዩ ክፍፍሎችን 
ለማስቀረት እንደሁኔታው የሚያስተናግድ የአባልነት 
መስፈርት ማውጣት የሚጠቅም ይሆናል፡፡

የወንዶችን ድጋፍ ማግኘት

በገበያ ተኮር ቡድኖች ውስጥ የሴቶችን ተሳትፎና 
አመራር ለማጠናከር የወንዶች ድጋፍ ወሳኝ ነው፡፡ 
ይህም በቤት ውስጥ በሥራ በመርዳት ወይም በቤተሰብ 
እንዲሁም በማኅበራሰብ ደረጃ ባለው ሃብትና ንብረት 
እንዲጠቀሙ በማድረግ ሊሆን ይችላል፡፡ ወንዶች 
የሴቶች የጋራ ጥረት የሚያሰገኘውን ጥቅም 
እንዲያምኑበት ለማድረግ፣ እንደዚሁም ሴቶች 
በቡድኖች ውስጥ በውጤታማ መልክ ተሳታፊ 

በጥናቱ የተጠቆሙ ሐሳቦች (አስተያየቶች)

የካቲት 2005ዓ.ም

ሁለት ፎቶግራፎች ከግራ፡ ቦሰና አጥናፉ የሰርቶ ማደግ ቡድን እና የመሰረተ ህይወት የማር አምራቾች ህብረት ስራ ማህበር 
አባል፣ አማራ ክልል ኢትዮጵያ ፎቶ በታረቀኝ ጋሮምሳ 
ከቀኝ፡ ራማቱ ኮሎዋሊ የጂክሰምሻ የቅቤ አምራቾች የህብረት ስራ ማህበር ዋና ጸኀፊ በኮቲያላ ሰርክል፣ ማሊ 
ፎቶ በኤድሞንድ ደንቤል 

እንዲሆኑ ሁኔታዎችን ለማመቻቸት የወንዶቹን ግንዛቤ 
ማሳደግ በጣም አስፈላጊ ነው፡፡

የሥርዓተ ፆታ እኩልነት እና ተጠያቂነት የሠራንበት 
የቡድን አመራርን መደገፍ ከቡድን ውጪ የልማት 
ተዋናዮች የሴቶችን አመራር እንዲሰጡ ማድረግ ላይ 
ማተኮር አለባቸው፡፡ የሚገኙ ጥቅሞች በወንዶች 
ወይም ታዋቂ ሴቶች እጅ ብቻ እንዳይወድቅ 
የሚፈጠረውን ስጋት ለማስቀረት የልማት ተዋንያን 
በቡድኖች ውስጥ የሚካሄደውን ማኅበራዊ ለውጥ 
በቅርብ መከታተል ይገባቸዋል፡፡

የሴቶች የጋራ ጥረቶችን ዘላቂነት ማረጋገጥ

ከቡድን ውጪ ያሉ የልማት ተዋናዮች የሴቶች 
ቡድኖች በተለያዩ ገበያዎች ላይ መሻሻጥ እንዲችሉ፣ 
ያገኙዋቸውም ድሎች በቀላሉ እንዳይቀለበሱ 
የሚያስችሉዋቸውን ለረጅም ጊዜ የሚሆን የተፈጥሮ 
ሃብትና ገንዘብ በነፃነት ማግኘታቸውን ለማረጋገጥ 
(ተደራሽነታቸውን ለማረጋገጥ) ከሴቶች ቡድኖች ጋር 
በቅርብ ሆነው መሥራት ይገባቸዋል፡፡

ለፖሊሲ አውጪዎች የተሰጡ አስተያየቶች 

የሴቶች የጋራ ጥረት እንቅስቃሴዎችን ለመደገፍ 
ብሔራዊ ፖሊሲዎቹን ማሻሻል

የሴቶች የጋራ እንቅስቃሴዎች ውጤታማ እንዲሆኑ 
ለመደገፍ ግልጽ የሆኑ በእኩልነት የመሳተፍ የሕግ 
መርሆዎችን እና ጥቅሞችንም በእኩልነት ለማግኘት 
የሚያስችሉ የኅብረት ሥራ ማኅበራትና ሌሎች ዓይነት 
ማኅበራት አስፈላጊ ናቸው፡፡

እነዚህ ባሉበት ሁኔታ፣ በብሔራዊ እና በአካባቢ ደረጃ 
በልማት ተዋንያኖች እውቅና እንዲያገኙ መደረግ 
ይኖርበታል፡፡ በመደበኛ የግብይት ድርጅቶች ውስጥ 
የሥርዓተ ፆታ ተሳትፎ ክፍተት የሚታይ ከሆነ 
እነዚህን ሁኔታዎች ለመቀየር የመንግሥት ኤጀንሲዎች 
የሚወስደውን ጊዜ ወስነው ማስማማት ይኖርባቸዋል፡
፡ በሴቶች የሚመሩ መደበኛ ላልሆኑ ድርጅቶች ቦታ 
መዘጋጀት እንደዚሁም መደበኛ እና መደበኛ ያልሆኑ 
ድርጅቶችን ትስስር የሚያጠናክሩ ስልቶች መቀየስ 
አለባቸው፡፡ የፖሊሲ አውጪዎች የበለጠ አመቺ 
ለሆኑ የቡድን መዋቅሮች ድጋፍ ለመስጠት፣ የቡድን 
ምዝገባ ወጪዎችን ለመቀነስ እንዲሁም የቡድን 
አሠራር ደንቦችን ለማቅለል ድጋፍ የሚሰጡበትን 
መቀየስ አለባቸው፡፡



አባልነትን ለማሳደግ መተዳደሪያ ደንብን መለወጥ

በኢትዮጵያ ውስጥ በአማራ ክልል አንዳንድ 
ወረዳዎች የኅብረት ሥራ ማኅበራት መተዳደሪያ 
ደንቦች ከቤተሰብ ውስጥ አንድ አባልን ብቻ ሳይሆን 
ባልና ሚስት ሆነው ሁለቱም አባል እንዲሆኑ 
ይፈቅዳሉ፡፡ ይህ ለውጥ ከሌሎች የልማት ሥራዎች 
ጋር ተዳብሎ የሴቶችን በመደበኛ ቡድኖች ውስጥ 
አባልነት ቁጥር በሚያስገርም ሁኔታ ከመጨመሩም 
በላይ በማር የሥራ ዘርፍ ስለሴቶች ሚና ያለውን 
አስተሳሰብ ቀይሮታል፡፡

በማኅበረሰቡ ንብረቶች ለመጠቀም መቻል

የሺአ ፍሬ ቅቤ ለገበያ የሚያቀርቡ በማሊ የሚገኙ 
የሴት ቡድኖች በንዑስ ዘርፍ የሚሠሩትን ሥራ 
በዘላቂነት እንዲቀጥል ለማድረግ፣ በአካባቢው 
የማኅበረሰብ መሪዎች ላይ ተጽእኖ በማድረግ በዋና 
ዋና ንብረቶች እና ሃብቶች ለመጠቀም ችለዋል፡፡ 
ሴቶቹ ለሺአ ተክል የሚሆን ሁለት እና ሦስት 
ሄክታር መሬት በማኅበረሰብ መሪዎች የተሰጣቸው 
ሲሆን፣ ወንዶችም በእነርሱ መሬት ላይ ተክሎችን 
እያፀደቁ ነው፡፡

ከፍተኛ እሴት ከሚያሰገኙ የአካባቢ ገበያዎች ጋር 
ትስስር መፍጠር 

በታንዛኒያ ኡሳምባራ ሊሼ ትረስት ከሚባል 
የኅብረት ሥራ ማኅበር ጋር አብረው በመሥራታቸው 
የሴቶች የጋራ ጥረት ቡድኖች ገበያው 
የሚፈልጋቸውን ተለዋዋጭ ሁኔታዎች በመከተል 
የተለያዩ ዓይነት አትክልትና ፍራፍሬዎችን 
በማምረት ከፍተኛ ዋጋ ከሚከፍሏቸው የሩቅ ቦታ 
ገበያዎች ጋር ግንኙነት መፍጠር ችለዋል፡፡ 
በከተሞች ከሚገኙ የገበያ ማዕከሎች ጋር የሚሸጥ 
ለማቅረብ መፈራረም መቻላቸው፣ ሴት የቡድን 
አባላት ክፍያቸውን በቀጥታ መቀበላቸው 
እንደዚሁም ሥልጠና ማግኘታቸው ሁሉ ለስኬቱ 
አስተዋጽኦ ያደረጉ ናቸው፡፡

በነዚህ እና ሎሎች ስትራቴጂዎች የበለጠ ዝርዝር 
መረጃ በየሃገራቱ ጥናቶች ውስጥ የሚገኝ ሲሆን 
በሚከተለው አድራሻ ይገኛል፡፡  

http://womenscollectiveaction.com/
case+studies

ክልላዊና ሃገር አቀፋዊ 
አውደ ጥናቶች በኢትዮጵያ፤ 
ማሊ እና ታንዛኒያ
በኢትዮጵያ፣ በማሊ እና በታንዛኒያ የተካሄዱ ክፍለ 
አኅጉራዊ እና ብሔራዊ ሴሚናሮች እንደ አውሮፓ 
አቆጣጠር በሴፕቴምበር እና በኦክቶበር 2012፣ 
ኦክስፋም እና አጋሮቹ በሦስቱ ትኩረት የተሰጣቸው 
አገራት ውስጥ ብሔራዊ ሴሚናሮችን አካሂደዋል፡፡

ተመራማሪዎች የክፍል ሦስት ጥናቱን የመጀመሪያ 
ደረጃ ውጤት ለተለያዩ የልማት ተዋናዮች፣ 
የመንግሥት የሚኒስቴር መሥሪያ ቤቶች፣ 
ተመራማሪዎች፣ ዕርዳታ ለጋሾች፣መንግሥታዊ 
ያልሆኑ ድርጅቶች ሠራተኞች እና የኦክስፋም መርሃ 
ግብር ሠራተኞች ያቀረቡ ሲሆን፣ በዚያኑ ወቅት 
አነስተኛ ንብረት ያላቸው ሴቶች በሴቶች የጋራ 
ጥረት ቡድኖች ውስጥ ያጋጠማቸውን ልምድ 
አካፍለዋል፡፡ በተገኙት ውጤቶች ላይ የፕሮጄክቱ 
ቡድን መረጃዎችን ከተሳታፊዎች ሰብስቧል፣ 
እንዲሁም ለወደፊት ግምገማ የሚሆኑ ሐሳቦችንና 
የማሻሻያ አስተያየቶችን ተቀብሏል፡፡ ከዚህም በላይ 
ተሳታፊዎቹ እነዚህ የተገኙ ውጤቶች ለወደፉቱ 
በሚቀርጹት የልማት ተዋንያን ስትራቴጂዎች እና 
ፖሊሲም ላይ ስለሚያደርጉት ተጽእኖ 
ተወያይተዋል፡፡

በታንዛኒያ እና በኢትዮጵያ ክፍለ አኅጉራዊ 
ሴሚናሮች ተካሄደው የፕሮጄክቱን ዋና ዋና 
መልእክቶች ያሳወቁ ሲሆን፣ የፕሮጅክቱ ምርምርና 
ጥናት በተካሄዱበት አካባቢዎች ከዋና ዋና 
የሚመለከታቸው አካላት መረጃዎችን ተቀብለዋል፡፡

በግምት ዘጠና ከሚደርሱ ድርጅቶች ሁለት መቶ 
ተሳታፊዎች በሲሚናሩ ተሳትፈዋል፡፡

አገር አቀፍ ሰሚናሩን በተመለከት የበለጠ መረጃ 
ለማግኘት http://womenscollectiveaction.
com/national+seminars ይጎብኙ፡፡ 

የሴት ገበሬዎችን ተጠቃሚነት ከፍ ለማድረግ 
ተግባራዊ ሊደረጉ የሚችሉ ስልቶች

ስለፕሮጀክቱ የበለጠ መረጃ ለማግኘትና ከድሀረገጽ መረጃዎችን ለመውሰድ 
www.womenscollectiveaction.com ይመልከቱ፡፡

ፎቶግራፍ አለበት በባማኮ፣ ማሊ የተደረገ ሀገር አቀፍ ሴሚናር 

በአካባቢ እንቅስቃሴ ትብብር እና እውቀትን 
የመጋራት ፍላጐት መኖሩን ማረጋገጥ

አሁን ስላሉት ድርጅቶች መረጃዎች መለዋወጥ እና 
ከተለያዩ የልማት ተዋንያን ስለሚያገኙዋቸው 
ድጋፎች ማወቁ ኅብረት ለመፍጠርና ድግግሞሽን 
የሚያስቀር ይሆናል፡፡ የየወረዳው ባለሥልጣናት፣ 
የአካባቢ ማኅበራት ኤጅንሲዎች እና የሥርዓተ ፆታ 
እኩልነት ጽ/ቤቶች የሴቶች የጋራ ጥረቶችን 
ለማጠናከር የሚያስችሉ መልካም ተመክሮዎችን 
በማስፋፋት ረገድ ትልቅ ሚና ሊጫወቱ ይችላሉ፡፡

በጋራ ጥረቶች ውስጥ የሴቶችን ተሳትፎ የገጠር 
ሴቶችን የወሳኝነት ሥልጣን የሚገድቡ ዋና ዋና 
ፖሊሲዎችን መከለስ (እንደገና ማየት) (መገምገም) 
ሥር የሰደዱ አስተሳሰቦችን እምነቶችን እንዲሁም 
በፃታዎች መካከል ያለን የንብረት ባለቤትነት 
ክፍተት ችግሮችን መፍታት፡- ለምሳሌ፣ የሴቶችን 

የተናጠል የመሬት ባለቤትነት እንዲሁም የጋራ 
ባለንብረትነትን መብቶች በማጠናከር እንደዚሁም 
የቤተሰብ ሕጐችንና የንብረት ባለቤትነት መብትን 
መከለስ የሚያስችሉ የፖሊሲ ለውጦች ያስፈልጋሉ፡
፡ የሴት አርሶ አደሮችን ጥቅሞች ለማሳደግ 
የሚፈጠሩ አዳዲስ ስትራቴጂዎች ሴቶች በጋራ 
ጥረቶች እንቅስቃሴ ተካፋይ እንዲሆኑና ከሴቶች 
የጋራ ጥረቶች የሚያገኙዋቸው ጥቅሞች 
እንዲጨምሩ ለማድረግ የልማት ተዋናዮች የተለያዩ 
አያሌ ውጤታማ ስታራቴጂዎችን ይጠቀማሉ፡፡ 
ከዚህ በታች በኢትዮጵያ በማሊ እና በታንዛኒያ 
በገበያ ላይ የጋራ ጥረት በማድረግ ለሴቶች አመርቂ 
ውጤት ያስገኙ የተመረጡ ዋና ዋና ምሣሌዎችን 
እናቀርባለን፡፡

http://womenscollectiveaction.com/
Phase+III

የተገኙ ውጤቶችና የተሰጡ ሐሳቦች  የሴቶች የጋራ ጥረቶችን የተመለከተ ጥናት


