
 

ብሬግዚት (Brexit) 
 
እስካሁን ምን ተፈፀመ? 
 
UK ጃንዋሪ 31 ቀን 2020 በመደበኛነት ከአውሮፓ ህብረት ወጥታለች፡፡ 
 
የUK ኢሚግሬሽን እና የጥገኝነት ሂደቶች አልተለወጡም፡፡ እንግሊዝ አሁንም የአውሮፓ ህብረት 
የስደትና የጥገኝነት ሂደት አካል ናት ስለሆነም ሁሉንም የአውሮፓ ህብረት ህጎችን ማክበር 
ይኖርባታል፡፡ 
ቀጣይ ምን ይሆናል? 
 
UK አሁን የሽግግር ወቅት ላይ ናት ይህም ዲሴምበር 31 ቀን 2020 እንዲያበቃ የጊዜ ሰሌዳ 
ወጥተውለታል  (ለሌላ ጊዜ ካልተላለፉ በስተቀር)። የኢሚግሬሽን ሂደቶች ከ 31 ዲሴምበር 2020 
በፊት አይቀየሩም ፣ ግን ከዚያ በኋላ የመቀየር እድሉ ሰፊ ነው። ነገሮች እንዴት እንደሚለወጡ 
በትክክል አናውቅም፡፡ 
 
 
የጥገኝነት እና የስደተኛ መረጃ ከዲሴምበር 31 ቀን 2020 በኋላ 
 
በአሁኑ ጊዜ በUK ውስጥ የስደተኞች እና ጥገኝነት ፈላጊዎችን የሚመለከቱ ሁለት ዓይነት ሕጎች            
አሉ፥ የአገር ውስጥ የኢሚግሬሽን ህጎች እና የአውሮፓ ህብረት ደብሊን ሲስተም፡፡ 
ከ 31 ዲሴምበር 2020 በኋላ ዩናይትድ ኪንግደም የዱብሊን ሲስተም ስርዓት አካል አይሆኑም።            
ይህ ምናልባት፦ 
o UK ጥገኝነት ጠያቂዎችን ለመጀመሪያ ጊዜ ወደ ገቡበት የአውሮፓ ህብረት ሀገር መመለስ           

ላያስችል ይችላል 
o UK ጥገኝነት ፈላጊዎችን ወደሌላ የአውሮፓ ህብረት አገሮች ለመመለስ ስትጠቀምበት         

የነበረውን የEURODAC የጣት አሻራ መረጃ ቋት የመጠቀም እድል  ላይኖር ይችላል 
የቤተሰብን መልሶ ማገናኘት ህጎች ሊቀየሩ ይችላሉ 
 
ከቤተሰብ እንደገና መገናኘት ከ Brexit በኋላ 
 
በአሁኑ ጊዜ በዩበUK ውስጥ የቤተሰብን መልሶ ማገናኘት ሁለት መንገዶች አሉ - የኢሚግሬሽን            
ህጎች እና የደብሊን ሲስተም። ከ Brexit በኋላ ከቤተሰብ ጋር እንደገናመገናኘት የሚቻለው በአገር             
ውስጥ የኢሚግሬሽን ህጎች በኩል ብቻ ነው፡፡ በአሁኑ ጊዜ የኢሚግሬሽን ህጎች ከዱብሊን ሲስተም            
የበለጠ ጥብቅ ናቸው፡፡ 
 
የUK መንግሥት ከሽግግሩ ጊዜ በኋላ ከአውሮፓ ህብረት ጋር አዲስ ስምምነት የመፈለግ ይመስላል፡፡            
ሆኖም ይህ ስምምነት የዱብሊን ስርዓት አይተካም።መንግሥት በአውሮፓ ህብረት ሀገራትውስጥ           
ያሉ ሕፃናት በUK ውስጥ የቤተሰብ አባላትን መቀላቀል እንደሚችሉ ለማረጋገጥ ቁርጠኛ አቋም           
አለው ፡፡ እስከዚህ ድረስ የጎልማሳ የቤተሰብ አባላትን መልሶ ለመቀላቀል ምንም ቁርጠኝነት የለም፡፡ 
 
 

የUK የኢሚግሬሽን ህጎች ዱብሊን ስርዓት:  

● ዕድሜያቸው ከ 18 ዓመት በታች     
የሆኑ የስደተኞች ጥገኛ ልጆች እና     

● ብቻቸውን የሆኑ ልጆች ጥገኝነትን    
ለጠየቁት ወይም በማንኛውም   
የአውሮፓ ህብረት ግዛት ውስጥ    

Refugee Info Bus ዉስጥ የሚገኙ ተመራማሪዎች እነዚህን የመረጃ ጥቅሎች በ Right to Remain፣ Refugee Council "የስደተኞች 
ካውንስል" እና "Europa.EU" የመሳሰሉ አስተማማኝ ምንጮችን ተጠቅመዋል:: ይህ መመሪያ በጥገኝነት ማመልከቻ ላይ የህግ ምክር ምትክ 
አይደለም:: የጥገኝነት ህግ ይለወጣል እና እያንዳንዱ ጉዳይ የተለየው ነው:: ጥርጣሬ ካለ ሁልጊዜ የሕግ ባለሙያ ያነጋግሩ::  



 

'ቅድመ በረራ' የተጋቡ ጥንዶች UK     
ውስጥ እነሱን መቀላቀል ይችላሉ  

● 'የቅድመ በረራ አጋር' ማለት    
ስደተኛው አገሩን ለቀው ከመሄዳቸው    
በፊት ግንኙነት ውስጥ የነበሩ ማለት     
ነው፡፡ ስደተኞች ይህንን ማረጋገጥ    
ይጠበቅባቸዋል 

● ብቻቸውን የሆኑ ስደተኛ ልጆች    
ቤተሰቦቻቸው በ UK አገር ውስጥ     
አብረዋቸው እንዲኖሩ  
ማመልከቻዎችን ስፖንሰር ማድረግ   
አይችሉም  

● ሌሎች ዘመዶች (ጥገኛ የጎልማሳ    
ዘመድ ፣ ጉዲፈቻ ልጆች እና     
የድህረ-በረራ የቤተሰብ አባላት) ወደ    
እንግሊዝ መምጣት ይችላሉ ነገር ግን     
የተገደቡ የብቁነት መስፈርቶች እና    
የማመልከቻ ክፍያዎች አሉ 

የስደተኝነት ፈቃድ ካለው 'የቤተሰብ    
አባል' ጋር መቀላቀል ይችላሉ 

● ‹የቤተሰብ አባል› የሚያጠቃልለው   
ወላጆችን ፣ ኃላፊነት የሚሰማቸው    
አዋቂዎችን ፣ እህቶችን ወይም    
ሌሎች ዘመዶችን ያጠቃልላል ፣    
ስለሆነም ከኢሚግሬሽን ህጎች የበለጠ    
ሰፋ ያለ ነው 

● የስደተኞች ቅድመ ወይም የድህረ    
በረራ የትዳር አጋሮች እና    
ዕድሜያቸው ከ 18 ዓመት በታች     
የሆኑ ልጆች እነሱን ለመቀላቀል ብቁ     
ናቸው 

● የስደተኛነት ደረጃ የተሰጣቸው   
ብቻቸውን የሆኑ ልጆች የቤተሰብ    
አባላትን እንዲቀላቀሉ  
ማመልከቻዎችን ማስገባት ይችላሉ 

● ምንም የማመልከቻ ክፍያ የለውም    
በተጨማሪም የብቃት መስፈርቶቹ   
ከኢሚግሬሽን ህጎች አንፃር ቁጥጥሩ    
ያነሰ ነው 

 
 
ሰብዓዊ መብቶች 
 
UK በ 1951 የስደተኞች ስምምነት እና በአውሮፓ የሰብአዊመብቶች ስምምነትመሠረት በዓለም            
አቀፍ የሰብአዊ መብት ግዴታዎች መገዛቷን ትቀጥላለች።. ይህ ማለት UK ስደተኞች          
ወደሚሰቃዩባቸው አገሮች ያለ መመለስ መብታቸውን ማክበሩን ፣ ወደ ሥራ የመግባት መብት ፣            
እንዲሁም የትምህርት እና የጤና ጥበቃ መብቶቻቸውን መጠበቅ  ትቀጥላለች ማለት ነው ፡፡ 
 
 
ይህ ለእርስዎ ምን ማለት ነው? 
 
እስካሁን ምንም ነገር አልተቀየረም እናም ከ 31 ዲሴምበር 2020 በፊት ማንኛውንም ነገር            
ይቀየራል ብሎ ለማመን በጣም ከባድ ነው። ከሽግግሩ ጊዜ በኋላ ሂደቶች እንዴት እንደሚለወጡ            
እስከአሁን አናውቅም፡፡ ምናልባት UK ከአሁን በኋላ የዱብሊን ስርዓት አካል አትሆንም እና የአገር            
ውስጥ የኢሚግሬሽን ህጎች ሊቀየሩ ይችላሉ። 
 
 
 

Refugee Info Bus ዉስጥ የሚገኙ ተመራማሪዎች እነዚህን የመረጃ ጥቅሎች በ Right to Remain፣ Refugee Council "የስደተኞች 
ካውንስል" እና "Europa.EU" የመሳሰሉ አስተማማኝ ምንጮችን ተጠቅመዋል:: ይህ መመሪያ በጥገኝነት ማመልከቻ ላይ የህግ ምክር ምትክ 
አይደለም:: የጥገኝነት ህግ ይለወጣል እና እያንዳንዱ ጉዳይ የተለየው ነው:: ጥርጣሬ ካለ ሁልጊዜ የሕግ ባለሙያ ያነጋግሩ::  


