ጋዜጣዊ መግለጫ
ግንቦት 19 ቀን 2012 ዓ.ም.
ቤልጅየም አገር በሚገኘው ሁጆ ኦብሰርቫቶሪ በመባል በሚታወቀው የጥናት ተቋም የሚመራውና
በአውሮፓ ህብረት የገንዘብ ድጋፍ እየተካሄደ የሚገኘው የስደትና የአየር ንብረት ለውጥ መጠነ ሰፊ ጥናት
ቤልጅየም አገር በሚገኘው የልየዥ ዩኒቨርሲቲ ሥር በተደራጀው ሁጆ ኦብሰርቫቶሪ በመባል የሚታወቀው የጥናት
ተቋም አስተባባሪነት መጠነ ሰፊ የሆነ ጥናት በስደትና የአየር ንብረት ለውጥ ላይ ከአውሮፓ ህብረት በተገኘ የገንዘብ
ድጋፍ በመካሄድ ላይ ይገኛል፡፡ ጥናቱ በአጠቃላይ 6.8 ሚሊዮን ብር በጀት የተመደበለት ሲሆን በሁለት ዋና ዋና ጉዳዮች
ላይ በማተኮር ለሚቀጥሉት አራት ዓመታት ይካሄዳል፡፡ ይህ ጥናት ተቋሙ በአሁኑ ጊዜ በተጓዳኝ እየሰራ ካለው ሌላ
ጥናት ጋርም ተቀናጅቶ የሚካሄድ ነው፡፡ ከአውሮፓ ህብረት በተገኘ የገንዘብ ድጋፍ ስለሚካሄደው ጥናት የሁጆ
ኦብሰርቫቶሪ ዳይሬክተር የሆኑት ፕሮፌሰር ፍራንሷይዝ ገመኔ በሰጡት አስተያየት "ይህ ድጋፍ እኛ በዚህ በሁጆ
ኦብሰርቫቶሪ ተቋም ውስጥ እየሰራነው ላለው ሥራ ዕውቅና ለመስጠት የተደረገ ልግስና ነው" ብለዋል፡፡
ይህ HABITABLE በመባል የሚታወቀው ፕሮጀክት የአየር ንብረት ለውጥ ከሰው ልጅ አኗኗርና ማሕበራዊ ግንኙነት
መስተጋብር ጋር ያለውን ዝምድናና የአየር ንብረት ለውጥ የሰው ልጆችን እንዴት ለስደትና ለመፈቀናል እንደሚዳርግ
በሰፊው ይዳስሳል፡፡ ጥናቱ በዋናነት የሰው ልጅ የአኗኗር ሁኔታና የማህበራዊ ግንኙነት መስተጋብሮቹ እንዴት ከአካባቢዊ
ብክለትና የአየር ለውጥ ጋር እንደሚቆራኙ በጥልቀት የሚዳስስ ከመሆኑም በላይ እነዚህ ነገሮች በምን መልኩ ሥርነቀል
ለሆነ የማህበራዊ ለውጥና ቀውስ እንደሚዳርጉ አትኩሮት ይሠጣል፡፡ ይህንኑ ጉዳይ አስመልክቶም የሁጆ ኦብሰርቫቶሪ
ምክትል ዳይሬክተር የሆኑት ፕሮፌሰር ካሮላይን ዝክግራፍ በሰጡት ተጨማሪ አሰተያየትም "የአየር ንብረት ለውጥ
በርካቶች ቀዬቸውን ጥለው እንዲሰደዱ በማድረግ ላይ ይገኛል፡፡ ይህ ፕሮጀክትም የአየር ንብረት ለውጥ ሰዎችን እንዴት
ለስደት እንደሚዳርግ በሰፊው እንድንረዳ ከማድረግ ባሻገርም መፍትሄ ሊሆኑ የሚችሉ ነገሮችን ለመጠቆም ያስችለናል
ተብሎ ይገመታል" ብለዋል፡፡
ይህ HABITABLE በመባል የሚታወቀው ፕሮጀክት በሶስት ክፍለ ዓለማት ውስጥ ባሉ 17 አገሮች ውስጥ ከሚገኙ
20 የተለያዩ የምርምር ተቋማት ውስጥ በሚሰሩ የልዩ ልዩ ሙያ ተመራማሪዎች የተገነባ ስብስብ ነው፡፡ በስብስቡ
ውስጥም ከአውሮፓ፤ ምዕራብ አፍሪካ፤ ምስራቅ አፍሪካና ደቡብ ምዕራብ እስያ የተውጣጡ የዩኒቨርሲቲ ምሁራን፤
የጥናትና ምርምር ባለሙያዎች፤ መንግስታዊ ያልሆኑ ድርጅቶችና ዓለም አቀፍ ድርጅት ሰራተኞች ይገኙበታል፡፡ ይህ
የጥናት ፕሮጀክት የሁጆ ኦብሰርቫቶሪ ተቋም ባለፉት ሁለት ዓመታት ውስጥ MAGYC በመባል ከሚታወቀውና
"የስደትን ሁኔታ እንዴት በተሻለ ሁኔታ ማስተዳደር ይቻላል" በሚል ርዕስ በ3.2 ሚሊዮን ዩሮ በመካሄድ ላይ ከሚገኘው
የጥናት ፕሮጀክት ቀጥሎ የተገኘ ነው፡፡
በዚህ HABITABLE በመባል በሚታወቀው ፕሮጀክት ውስጥ የልየዥ ዩኒቨርሲቲ (ቤልጂየም)፤ የቪየና ዩኒቨርሲቲ
(ኦስትሪያ)፤ የኤክስተር ዩኒቨርሲቲ (ብሪታንያ)፤ የተፈናቃዮች ጥናት ማዕከል (ኖርዌይ)፤ የለንድ ዩኒቨርሲቲ (ስዊድን)፤
የስቶኮልም አካባቢያዊ ጥናት ኢንስቲትዩት (ስዊድን)፤ የሮም ዩኒቨርሲቲ (ጣሊያን)፤ የፖሰታም አየር ለውጥ ጥናት
ኢንስቲትዩት (ጀርመን)፤ አደልፊ ዩኒቨርሲቲ (ጀርመን )፤ የነቻቴል ዩኒቨርሲቲ (ስዊዘርላንድ)፤ የልማት ጥናት ኢንስቲትዩት
(ፈረንሳይ)፤ ኬር ፈረንሳይ (ፈረንሳይ)፤ የተዌንቴ ዩኒቨርሲቲ (ኔዘርላንድስ)፤ የጋና ዩኒቨርሲቲ (ጋና)፤ የቸክ አንታ ዲዮፕ
ዩኒቨርሲቲ (ሴኔጋል)፤ የራክ ታይ ፋውንዴሽን (ታይላንድ)፤ የማሊ ብሔራዊ ስታቲስቲክስ ኢንስቲትዩት (ማሊ)፤
የሳይንስና ኢንዱስትሪ ጥናት ካውንስል (ደቡብ አፍሪካ)፤ የካርቱም ዩኒቨርሲቲ (ሱዳን)፤ የአዲስ አበባ ዩኒቨርሲቲ
(ኢትዮጵያ) እና የተባበሩት መንግስታት የትምህርት፤ሳይንስና ባህል ድርጅት ተሳታፊዎች ናቸው፡፡

ለበለጠ መረጃ: ታቲያና ካስቲሎ ባታንኮርትን t.castillo@uliege.be, Twitter: @Hugo_Obs ያግኙ፡፡

በልየዥ ዩኒቨርሲቲ፤ የሁጆ ኦብሰርቫቶሪ አካባቢ፤ ስደትና ፖለቲካ ጥናት

