10.1 Wabunge wafanye nini kwa ajili ya watoto
wenye ulemavu?
a. Fanya uchunguzi kuhusu utoaji wa huduma ikiwa ni pamoja
na upatikanaji wa visaidizi muhimu kwa ajili ya watoto
wenye ulemavu katika jimbo lako. Wafahamishe wananchi
kuhusu shule zilizoko kwenye maeneo yao ambazo zina
mazingira mazuri ya huduma na ujifunzaji kwa ajili ya watoto
wenye ulemavu. Zungumza na watoto wenye ulemavu na
jifunze kutoka kwao kuhusu matatizo yao na tumia taarifa
hizo katika kutetea haki za watoto wenye ulemavu.
b. Chunguza kuhusu ubora na matumizi ya huduma ya afya
ya uzazi wakati wa ujauzito na wa kujifungua katika jimbo
lako. Uliza kuhusu idadi ya watoto katika jimbo lako ambao
wamepata huduma cha chanjo – hususan kama pamekuwa
na mlipuko wa surua kwa siku za karibuni. Tumia taarifa hizo
katika kuhamasisha upatikanaji wa huduma bora wakati
wa ujauzito na wa kujifungua, na hakikisha kuwa watoto
wote wanapata chanjo kamili. Eleza kuhusu umuhimu wa
huduma muhimu, zikiwemo huduma za chanjo, uzuiaji na
tiba ya malaria katika kuzuia ulemavu,
c. Tetea ongezeko la rasilimali na bajeti kwa ajili ya kugharamia
utekelezaji madhubuti wa sheria na sera za kulinda haki
za mtoto na za watu wazima wenye ulemavu, hasahasa
kwa ajili ya kuwezesha utekelezaji wa Programu Mpya ya
Maendeleo ya Elimu ya Msingi kwa upande wa Bara na
Programu ya Maendeleo ya Elimu kwa Zanzibar, programu
ambazo zinahimiza uboreshaji wa upatikanaji wa elimu kwa
watoto wenye ulemavu.
d. Elewesha watu kuhusu maendeleo na changamoto za
utekelezaji wa Mkataba wa Umoja wa Mataifa kuhusu Haki
za Watu wenye Ulemavu.
e. Saidia uboreshaji wa uratibu wa masuala ya kusaidia watoto
na watu wazima wenye ulemavu katika sekta zote husika za
serikali ikiwa ni pamoja na Wizara za Elimu, Sheria, na Kazi
ambazo zina jukumu la kusimamia ulinzi wa haki za watu
wenye ulemavu za elimu, sheria, na kazi pamoja na fursa za
kushiriki kwenye michezo, na Wizara ya Afya na Ustawi wa
Jamii ambayo ina jukumu la kuratibu masuala ya ulemavu.
f. Tetea umuhimu wa kushirikishwa kikamilifu kwa sekta
binafsi na mashirika ya kiraia katika kuratibu uchukuaji wa
hatua nzuri zaidi kwa ajili ya watoto na watu wazima wenye
ulemavu.
10.2 Serikali za mitaa zifanye nini kwa ajili ya
watoto wenye ulemavu?
a. Hakikisha kwamba watumishi wa afya katika wilaya nzima
wamepata mafunzo kuhusu ufichuaji mapema wa watoto
wenye ulemavu hasa wakati wa kuzaliwa na wakati wa
kutoa chanjo na kupima uzito, na wanajua mahali ambapo

c.

d.
e.

f.

Andaa, sambaza rasilimali na fuatilia utekelezaji wa mpango
mpana wa wilaya wa utekelezaji wa haki za elimu za watoto
wenye ulemavu. Hakikisha shule zinatekeleza elimu jumuishi
na majengo yote ya shule (madarasa na vyoo) yanakidhi
mahitaji ya wanafunzi wenye ulemavu, na zipatie shule zana
stahiki za kufundishia/kujifunzia (breli, lugha ya alama, vitabu
vyenye maandiko makubwa).
Andaa na tekeleza mpango wa wilaya wa namna wananchi
watakavyoweza kusaidia kaya zenye watoto walemavu.
Jumuisha msaada wa kuwezesha wazazi wawasiliane vizuri
na watoto wao wenye ulemavu.
Jumuisha watu wenye ulemavu katika timu ya wilaya.
Hakikisha kwamba watoto wenye ulemavu wanaandikishwa
kama Watoto Wanaokabiliwa na Ukosefu mkubwa wa Fursa
na wanaainishwa kwa aina ulemavu ili kuwezesha upangaji
endelevu wa mahitaji yao.
Hamasisha wananchi, familia, wazazi na walezi kuhusu
umuhimu wa ujumuishaji kijamii na kikazi na kutowatenga
watoto wenye ulemavu.

10.6 Watoto wafanye nini kulinda watoto wenye
ulemavu?

10.3 Mashirika ya kiraia yafanye nini kwa ajili ya
watoto wenye ulemavu?
a. Himiza serikali ya mtaa na serikali kuu ziwekeze vizuri katika
utekelezaji wa sheria na sera za kulinda na kuhamasisha haki
za watoto wenye ulemavu.
b. Hakikisha kwamba watoto wenye ulemavu wanaandikishwa
kama Watoto Wanaokabiliwa na Ukosefu Mkubwa wa Fursa
na wasaidiwe kupitia programu husika.
c. Shirikiana na serikali ya mtaa, mashirika mengine ya
kiraia kuanzisha utaratibu wa wananchi kuweza kusaidia
familia zenye watua wenye ulemavu. Hakikisha kuwa
familia zinaelewa mahali ambapo huduma za urekebishaji
zinapatikana na kwamba wanazipata kwa bei nzuri
wanayoimudu. Saidia wazazi waweze kuwasiliana vizuri na
watoto wao wenye ulemavu.
d. Piga vita unyanyapaa na ubaguzi dhidi ya watu wenye
ulemavu. Jumuisha watu wenye ulemavu katika timu za vijiji
na kata.
e. Wajali na wasaidie kipekee wanawake wenye ulemavu
ambao wana watoto wanaowategemea.
f. Himiza kuhusu na fuatilia upatikanaji na utumiaji wa
huduma kwa ajili ya watoto wenye ulemavu.
10.4 Sekta binafsi ifanye nini kwa ajili ya watoto
wenye ulemavu?
a.

b.
c.

Saidia shule za sehemu uliko ziwe katika mazingira (vyoo,
njia) ya kuwezesha watu wenye ulemavu watekeleze
majukumu yao.
Toa udhamini kwa michezo ya watoto wenye ulemavu.
Toa msaada wa visaidizi vya walemavu kama vile viti vya
magurudumu, magongo ya kutembelea , fimbo maalumu
za wasioona, visaidizi vya usikivu, vitabu vyenye maandiko
makubwa na teknolojia rahisi ya breli.

10.5 Vyombo vya habari vifanye nini kwa ajili ya
watoto wenye ulemavu?
Jiunge na kampeni endelevu ya kupinga na kubadili mitazamo
hasi dhidi ya watoto na watu wazima wenye ulemavu. Kila wiki
hakikisha kwamba kunakuwa na makala moja inayozungumzia

Ajenda ya Watoto | Muhtasari wa Utetezi
Watoto na ulemavu

Saidia watoto wenye ulemavu kudai haki zao hususan haki ya
kupata elimu na ulinzi. Toa taarifa au maelezo kuhusu watoto
wenye ulemavu au ambao haki zao zinakiukwa.

11 | Ajenda ya Watoto
Ajenda ya Watoto ni mseto wa mashirika, serikali na
wadau wengine waliojitoa kikamilifu katika kutetea
haki za watoto. Lengo la Ajenda ya Watoto ni kuona
kwamba kunakuwa na ongezeko la bajeti katika
Vipaumbele Kumi vya Uwekezaji kwa ajili ya watoto,
katika ngazi ya serikali kuu na serikali za mitaa.
Vipaumbele Kumi vya Uwekezaji ni pamoja na:
1.
2.
3.

Wekeza katika Kuokoa Uhai wa Watoto na wanawake.
Wekeza katika kuboresha Lishe
Wekeza katika Kuboresha Mazingira ya Usafi Shuleni na
Maeneo ya kutolea Huduma ya Afya
4. Wekeza katika Maendeleo ya Awali ya Mtoto
5. Wekeza katika Elimu Bora kwa Watoto Wote
6. Wekeza katika Kujenga Mazingira Salama Shuleni
7. Wekeza katika Kukinga Vichanga na Wanawake Vijana
dhidi ya VVU
8. Wekeza katika Kupunguza Mimba za Utotoni
9. Wekeza katika Kulinda Watoto dhidi ya Fujo, Ukatili na
Unyonyaji
10. Wekeza katika Watoto wenye Ulemavu

“ Lengo: Kuongeza idadi ya watoto

wenye ulemavu wanaoandikishwa
shuleni na kuhitimu kwa ufanisi masomo
yao ya elimu ya msingi na sekondari.
Ajenda ya Watoto kuhusu Watoto na Ulemavu

Pakua mihtasari yote kuhusu Utetezi wa Watoto kutoka http://www.unicef.org/tanzania/11975.html
Kwa habari zaidi kuhusu Ajenda ya Watoto tafadhali wasiliana na Sekretarieti ambayo makao yake yako UNICEF Tanzania kwa
kupitia daressalaam@unicef.org

© UNICEF/Marko Balenovic

Wabunge, madiwani, watumishi wa umma katika ngazi
ya taifa na ya wilaya, mashirika ya kiraia, sekta binafsi,
vyombo vya habari, familia na watoto wenyewe, wote
wana jukumu muhimu la kutekeleza katika kutetea haki
za watoto wenye ulemavu.

b.

uzoefu, changamoto na mchango chanya wa watoto wenye
ulemavu kwa familia zao.

© UNICEF/Giacomo Pirozzi

ya Watoto kuhusu
10 | Ajenda
Watoto wenye Ulemavu

familia zitakwenda kwa ajili ya kupata msaada na wapi mtoto
atapelekwa kwa ajili ya malezi na urekebishaji.

Ajenda ya Watoto kuhusu Watoto na Ulemavu
LENGO: Kuongeza idadi ya watoto wenye ulemavu wanaoandikishwa shuleni
na kuhitimu kwa ufanisi masomo yao ya elimu ya msingi na sekondari.
1. Utambuzi wa mapema: Hakikisha wazazi, watumishi wa afya katika
jamii, wataalamu wa afya na waalimu wanaelewa kuhusu hatua muhimu
za maendeleo ya mtoto, dalili muhimu za ulemavu na hatua zinazostahili
kuchukuliwa. Hamasisha matumizi ya kadi mpya za ushauri wa maendeleo ya
awali utotoni.
2. Msaada kutokana na jamii: Wezesha taratibu za kijamii ambazo zitasaidia
katika kusaidia familia zenye watoto wenye ulemavu na piga vita mitazamo ya
ubaguzi dhidi ya watoto wenye ulemavu.
3. Mafunzo kwa waalimu na zana za kielimu: Hakikisha waalimu katika ngazi
zote wamepata mafunzo ya kushughulikia masuala ya ulemavu darasani na
hakikisha kuna zana za kuwezesha ufundishaji na ujifunzaji kwa watoto wenye
ulemavu.
4. Toa elimu kwa wote: Hakikisha shule zina mazingira ya kujifunzia ambayo ni
ya kufaa ambayo yatawezesha watoto wenye ulemavu watumie uwezo wao
kikamilifu: Rekebisha mazingira ili kuboresha uwezo wao wa kutoka sehemu
moja kwenda nyingine na ongeza upatikanaji wa viti vya magurudumu,
magongo ya kutembelea, fimbo maalumu za wasioona, visaidizi ya usikivu na
breli.
5. Tekeleza sheria na sera za ulemavu: Hakikisha kuna uwekezaji, ufuatiliaji,
utoaji taarifa na uchukuaji hatua wa kutosha kwa ajili ya kulinda haki za watoto
wanaokabiliwa na ulemavu.
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Kwanini kuwekeza kwa ajili
ya watoto wenye ulemavu?

Kielelezo 1: Aina za ulemavu kwa watoto na kwa watu wazima

kusababisha hatari hiyohiyo. Watoto wanaweza pia kupata
ulemavu kutokana na ajali za barabarani au ajali nyinginezo.
Watoto wanaotumikishwa kwenye mazingira hatarishi wanaweza
kupata madhara ya kudumu kutokana na kubeba mizigo
mizito, kudhuriwa na vifaa vya kazi au kufanya kazi ndani ya
mashimo marefu ya migodi au katika mazingira yenye kemikali
hatari. Madini ya risasi, zebaki na sumu zilizo kwenye mazingira
zinaweza kusababisha madhara yasiyotibika kwenye ubongo na
mfumo wa neva.

Kuongea
Kuelewa
Kusikia

Watoto wote wana haki sawa. Watoto wasioona na/
au viziwi, au wenye ulemavu wa viungo wana haki
sawa katika elimu na maendeleo kama walivyo
watoto wengine – na jamii ina jukumu la kutengeneza
mazingira yatakayowawezesha watoto hawa kupata
haki zao.
Ulemavu sio sifa ya mtu. Ulemavu hujitokeza pale vikwazo
zinapomzuia mtu kupata haki zake. Kwa mfano, mtoto asiyeona
aliyepangiwa darasa lisilo na huduma ya breli au ya vifaa vya
kusikilizia na kurekodia sauti atakuwa mlemavu kwa sababu
zana za kumwezesha kujifunza hazipo. Mtoto ambaye ni kiziwi
ana ulemavu endapo lugha ya alama haifundishwi na haitumiwi
na waalimu, wanafamilia, wenzake na jamii kwa jumla. Mtoto
anayetumia kiti cha magurudumu anakuwa mlemavu pale
mazingira ya barabara, ngazi au vikwazo vingine vinapomzuia
kutoka sehemu moja kwenda nyingine. Vipando visivyo na ngazi,
njia zinazopitika kirahisi, vipandishi na zana nyingine pamoja
na mazoea katika ujifunzaji, mawasiliano na hali ya mazingira
huwezesha watoto kuushinda ulemavu.
Tanzania imepitisha sheria nyingi zenye lengo la kuondoa
vikwazo vinavyozuia walemavu ili watoto na watu wazima wote
wawe na fursa ya kuweza kutumia uwezo wao wote, hata hivyo
utekelezaji wa sheria hizo umekuwa wa kusuasua. Watoto wengi
walemavu hawapati fursa ya kufanyiwa tathmini mapema,
kupata huduma za matibabu, za urekebishaji na za maendeleo ya
awali utotoni. Wengi wa watoto hao hawapati elimu ya msingi na
ya sekondari au ya ufundi ambayo ingeweza kuwasaidia kupata
ujuzi na kustawi na kuwawezesha kujitayarisha na majukumu yao
ya baadae kama watu wazima katika jamii ya Watanzania.

wangapi wana
2 | Watoto
ulemavu?
Nchini Tanzania, watoto (wa umri wa miaka 0-17) ni
asilimia 51% ya watu wote; watoto wenye ulemavu
ni asilimia 3.5% ya jumla ya karibu watoto 800,000 wa
umri wa miaka 0-17.1 Taarifa kuhusu watoto wenye
matatizo ya kusikia, kuelewa na kuzungumza hutolewa
mara kwa mara (Kiel. 1).
Kiasi cha asilimia 13 ya kaya za Watanzania zina walau
mwanafamilia mmoja mwenye ulemavu .Watu wa vijijini wako
katika hatari zaidi ya kupatwa na ulemavu wa masikio, miguu
na aina nyingine za ulemavu kuliko wale wanaoishi mijini. Kiasi
cha asilimia 8.3 ya watu wa vijijini wa umri wa zaidi ya miaka
saba wana ulemavu ikilinganishwa na asilimia 6.3 ya wakazi
wa mjini wa umri huo huo. Ukubwa wa tatizo la ulemavu
Takwimu zilizotumika humu zimetoka Utafiti wa Ulemavu Tanzania 2008 (NBS &Wizara ya Afya
na Ustawi wa Jamii, 2009), Sensa ya Watu na Makazi (NBS 2012), Utafiti wa Idadi ya Watu na Afya
Tanzania 2010, Uchambuzi wa hali ya Watoto wenye Ulemavu (UNICEF 2013) na BEST Kitengo
cha Takwimu za Elimu na Elimu Jumuishi vyote vya Wizara ya Elimu na Mafunzo ya Ufundi.
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4 | Elimu na Ulemavu
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Watoto umri wa miaka 0–17
Watanzania wote wenye miaka zaidi ya 7

unaweza usieleweke vizuri kutokana na matatizo ya kugundua
tatizo lenyewe hasa kwa watoto wa umri wa chini ya miaka
7. Maboresho ya ukusanyaji wa takwimu za ulemavu utotoni
yatakuwa muhimu kutokana na pendekezo la kuingiza maswali
ya ulemavu katika Utafiti wa Idadi ya Watu na Afya ambao
hufanyika kila baada ya miaka mitano.

vya ulemavu
3 | Visababishi
kwa watoto
Aina nyingi za ulemavu kwa watoto zina uhusiano
na matatizo yanayotokea wakati wa ujauzito na wa
kujifungua, na matatizo yanayotokana na maradhi
au ajali – na mengi ya matatizo haya yanaepukika.
Vichanga vinavyozaliwa njiti na/au vikiwa na uzito
pungufu vinaweza kukabiliwa na matatizo makubwa ya
maendeleo ya awali utotoni.
Kiasi cha asilimia saba ya vichanga vinavyozaliwa Tanzania
huzaliwa na uzito pungufu wa kilo 2.52, na kiasi hicho cha uzito
pungufu mara nyingi kina uhusiano na lishe duni ya mama au
ugonjwa wa malaria wakati wa ujauzito. Matatizo wakati wa
mchakato wa kujifungua kama vile kukosa oksijeni kwa muda
au kupata majeraha wakati wa kuzaliwa yanaweza kusababisha
ulemavu wa akili kwa watoto. Kiasi cha nusu ya vichanga
huzaliwa nyumbani kusiko na msaada wa huduma ya wataalamu
wa tiba ambao wangeweza kuzuia au kupunguza matatizo ya
aina hiyo.
Magonjwa ya watoto ambayo yanazuilika kwa chanjo, kama vile
kifaduro, tetekuwanga, surua, homa ya uti wa mgongo, huweza
kusababisha matatizo yanayoweza kudhuru ubongo. takriban
mtoto mmoja katika kumi hudhurika kabisa ubongo baada ya
kupata malaria ya ubongo hali ambayo huweza kusababisha
kifafa, ulemavu wa kusoma, utaahiria, kushindwa kutumia viungo
vizuri au kushindwa kuongea.
Matatizo mengi katika maendeleo ya mtoto yana uhusiano
na umasikini. Lishe duni, kutokukamilisha chanjo (kama
ilivyodhihirishwa na uibukaji wa surua) pamoja na usafi wa
mazingira vinaweza kuongeza hatari ya kupata ulemavu wa
kudumu. Pigo la nguvu kichwani linaweza pia kusababisha
matatizo ya kiukuaji, vilevile kuzama kwa muda majini kunaweza
2

2010 Utafiti wa Idadi ya watu na Afya Tanzania

Watoto wengi wenye ulemavu wa aina moja au
nyingine hunyimwa haki yao ya elimu. Utafiti wa hali ya
Ulemavu 2008 ulibaini kwamba watu wenye ulemavu
walikuwa na uwezekano mara mbili wa kutokuhudhuria
shuleni: kwa jumla watu wanne katika watu 10 (asilimia
41.7) wenye ulemavu wa umri wa miaka 5 na zaidi
hawajawahi kwenda shule ikilinganishwa na watu 2
katika watu 10 (asilimia 23.5) wasio na ulemavu. Katika
mwaka 2011, ni mtoto mmoja tu katika watoto kumi
(asilimia 0.36) wenye ulemavu aliandikishwa katika
shule za msingi Tanzania. Uwiano ulikuwa chini zaidi
kwa upande wa shule za sekondari, katika kiwango
cha asilimia 0.28 tu. Kuna shule 24 za elimu maalumu
Tanzania na vitengo 233 vya elimu maalumu ambavyo
ni sehemu ya shule za kawaida za Tanzania bara3 na 86
Zanzibar, ilihali elimu maalumu ya sekondari hutolewa
katika shule za sekondari 19 tu.
WWatoto wenye ulemavu wanaoandikishwa shuleni mara
nyingi hushindwa kuhudhuria kila siku. Mazingira ya majengo
na ya kujifunzia mara nyingi huwakwaza na kuwanyima fursa
ya kuweza kushiriki kikamilifu. Waalimu wengi hawajawahi
kupata mafunzo ya namna ya kufundisha au kuwasiliana na
watoto wenye matatizo ya kusikia, kuzungumza, kuelewa au
kuona, na shule nyingi hazina vifaa vinavyohitajika kwa ajili
yao. Madarasa yenye sehemu zenye ngazi ni kikwazo kikubwa
kwa walemavu wa viungo kuweza kutoka sehemu moja hadi
sehemu nyingine mbalimbali bila ya msaada. Visaidizi muhimu
kama viti vya magurudumu hupatikana kwa takribani watoto
16,000 ikilinganishwa na hadi watoto 130,000 wanaovihitaji. Hata
hivyo utafiti uliofanywa mwaka 2009 katika shule kwenye wilaya
16 ulibaini kwamba ni asilimia nne tu ya shule za binafsi na za
serikali zilikuwa zimejenga vyoo maalumu au sehemu maalumu
za kuoshea mikono kwa ajili ya watoto waliokuwa na matatizo
ya ulemavu wa miguu. Pamoja na kwamba sekta ya elimu
hukusanya takwimu za uwiano wa watoto walioandikishwa shule
wenye matatizo ya ulemavu wa ngozi, akili, kutokusikia, kutoona
pamoja na aina nyingine za ulemavu, hakuna mkakati wa
utekelezaji uliopo kwa ajili ya kubaini na kushughulikia mahitaji
ya watoto hao.
Wasichana wenye ulemavu wanaonekana kuwa na hatari zaidi ya
kutoandikishwa na kutohudhuira shuleni vizuri kuliko wavulana
3

Wizara ya Elimu na Mafunzo ya Ufundi – Kitengo cha Elimu Maalumu

wenye matatizo ya aina hiyohiyo. Wasichana wanaweza kuachwa
nyumbani ili wasaidie shughuli ndogondogo za nyumbani
au kwa sababu ya hofu ya wazazi kuwa mabinti wa aina hiyo
wanaweza kufanyiwa unyanyasaji.
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Mitazamo kuhusu
ulemavu

Mitazamo iliyoenea kwa kiasi kikubwa huchukulia
kwamba watoto wenye ulemavu – wa kuona, kusikia,
na/au kutembea – pia wana matatizo ya kujifunza.
Ikiwa watoto wenye ulemavu hawatarajiwi kujifunza
au kufanya vizuri shuleni, basi huwa vigumu kwao
kujiamini kiuwezo na kimafanikio. Katika shule ambako
waalimu huwahimiza watoto wenye ulemavu kujifunza,
matokeo yake hujidhihirisha mara moja sio tu kwa
watoto hao kuwa na uwezo sio tu katika masomo bali
pia katika kujumuika na wenzao wa rika moja. Aidha,
mara nyingi huchukuliwa kwamba watoto wenye
ulemavu hawawezi kujitegemea wenyewe. Hata hivyo
uwezo wa kutoka sehemu moja hadi nyingine bila
msaada wa mtu mwingine ni hatua muhimu katika
maendeleo ya watoto wenye ulemavu wa viungo na wa
akili, ambayo humfanya ajithamini, ajiamini na aimarishe
uwezo wake wa kufanya kaza za familia, za shuleni na za
jamii na wa kuweza kuajiriwa. Wazazi wanabeba mzigo
mkubwa wa malezi lakini mara nyingi wanakosa ujuzi
wa kuweza kuwasiliana vizuri na watoto wao wenyewe
wenye ulemavu, hali ambayo huweza kusababisha
kuchanganyikiwa kunakosababisha ubaguzi na
utelekezaji.

kwa mtu au mtoto mwenye ulemavu mara nyingi hayafikishwi
mahakamani au kufunguliwa mashtaka.
Kiwango cha maambukizi ya VVU kwa watu wazima Tanzania ni
kama asilimia sita na upo ushahidi kwamba watu wenye ulemavu
wako katika hatari zaidi ya kupata maambukizi. Ugunduzi
muhimu uliofanywa na utafiti wa Tume ya UKIMWI Tanzania
(TACAIDS) ni kwamba watu wenye ulemavu wanaojihusisha na
vitendo vya ngono hatarishi wana elimu ndogo na kwa kawaida
huwa hawashirikishwi katika huduma muhimu zinazohusiana na
mapambano dhidi ya VVU.
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Ni sehemu ndogo tu ya watoto na watu wazima
wanaoishi na ulemavu ambayo hupata huduma za
kueleweka za urekebishaji na za malezi. Kwa kawaida
watu hawana habari na kuweko kwa huduma hizo,
na kwa vyovyote vile gharama za usafiri na huduma
zilizoko mara nyingi ni kubwa kiasi cha wengi
kushindwa kuzimudu. Watu wenye ulemavu ambao ni
wanachama wa Chama cha Watu Wenye Ulemavu ni
asilimia mbili tu.
Mifumo ya jamii ya kusaidia watoto wenye ulemavu ni adimu
sana, na hakuna mpango mkakati wa kueleweka kwa ajili ya
kuandaa utaratibu mzuri wa namna jamii inavyoweza kusaidia.
Kwa kawaida mzingo wa kulea watoto walemavu ni wa
wanawake wasio na uwezo wa kufanya kazi au kujishughulisha
kijamii.
Ukosefu wa huduma za kijamii na usaidizi kutoka kwa jamii
unamaanisha kwamba wanawake wenye ulemavu na wenye
watoto wanaowategemea wanakabiliwa na changamoto kubwa
katika kuhakikisha kuwa watoto wao wanapata malezi na ulinzi.

na hatari
6 | Kukabilliwa
zaidi ya kutendwa

ukatili, unyanyasaji na
kuambukizwa VVU/UKIMWI

Ni muhimu kufahamu hatari nyingi zinazowakabili
watoto wenye matatizo ya ulemavu wa kimaendeleo
na wa kihisia. Mara nyingi watoto wa aina hiyo huwa
na uwezo mdogo wa kujilinda au kujikinga wenyewe.
Huweza kunyanyaswa na wanafamilia, walezi na wageni
–na unyanyasaji huo unaweza kuendelea katika kipindi
chote cha maisha yao ya utu uzima.
Watoto wenye ulemavu waliotendewa vitendo vya unyanyasaji
wanaweza wasitambue kwamba wametendewa ukatili huo, au
wasiweze kueleza kile walichotendewa. Hata kama wanaweza
kutambua na kujieleza kuhusu vitendo vya ukatili, huduma
za kupokea taarifa za aina hiyo na kuzifanyia kazi hazipatikani
kiurahisi. Inaonekana kwamba makosa ya jinai yaliyotendwa

Upatikanaji wa huduma na
msaada

8 | Ulemavu na umaskini
Kiwango kidogo cha uwekezaji katika elimu na
mafunzo ya watoto na watu wazima wenye ulemavu
kinamaanisha kwamba wengi wao hawana uwezo
wa kufanya kazi. Ni kama asilimia 3 tu ya watu wenye
ulemavu ndio wenye ajira za mishahara. Kiwango cha
kutojua kusoma miongoni mwa watu wazima wenye
ulemavu ni mara mbili ya wale wasio na ulemavu.
Karibu asilimia 48 hawajui kusoma na kuandika
ikilinganishwa na asilimia kama 25 ya watu wasio
na ulemavu. Kaya zenye watu wenye ulemavu zina
kiwango kidogo cha matumizi cha chini ya asilimia 60
ya wastani wa kitaifa.4
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Mara kwa mara wanawake hulaumiwa kwa kuzaa watoto wenye
ulemavu. Wao na mtoto/watoto wao walemavu wanaweza
kutelekezwa na familia zao na wakati mwingine kujikuta
katika umaskini mkubwa. Wanawake wenye ulemavu nao pia
hukumbwa na tatizo la kutelekezwa. Kwa mfano, kila mwaka,
kiasi cha wanawake 250,000 wa Tanzania hupata tatizo la fistula
ambalo husababishwa na uchungu wa kujifungua wa muda
mrefu na kusababisha wawe wakitokwa na mkojo wakati wote.
Wengi wa wanawake wenye tatizo hili pia hutengwa na familia
zao. Kwa jumla, watu wenye ulemavu wako katika hatari ya
kupewe talaka mara nne zaidi ya wale wasio na ulemavu.

za kuchukua kwa ajili
9 | Hatua
ya watoto wenye ulemavu
9.1 Utambulisho wa mapema: Idara ya Ustawi wa Jamii
inafanya marekebisho katika Kadi ya Kutolea Ushauri kuhusu
Ukuaji na Maendeleo ya Mtoto kupitia Mradi wake wa malezi na
Makuzi ya Awali ya Mtoto. Kadi inabainisha mambo muhimu kwa
maendeleo ya mtoto na itawezesha wazazi na watumishi wa afya
kubaini kama mtoto anakidhi mambo hayo muhimu. Pamoja
na kwamba kadi hiyo haikukusudiwa hasa kwa ajili ya watoto
wenye ulemavu, bado inaweza kutumika katika utambulishaji wa
mapema wa ulemavu ili uamuzi ufanyike mapema kuhusu aina ya
hatua ya kuweza kuchukua mapema.
9.2 Sheria, sera na viwango vya Ulemavu: Tanzania
imeridhia sheria, sera na viwango kadhaa ambavyo lengo lake ni
kutokomeza vikwazo vinavyowakabili watoto na watu wazima
wenye ulemavu. Katiba ya mwaka 1977 pamoja na marekebisho
yake inakataza ubaguzi dhidi ya watu wenye ulemavu. Katika
mwaka 2010, Serikali ya Tanzania iliridhia Mkataba wa Umoja wa
Mataifa na kupitisha sheria ya Watu wenye Ulemavu ya mwaka
2010 ikitoa mwito wa kuongeza ushirikishwaji wa watu wenye
ulemavu katika masuala yote ya maisha. Sheria inalinda haki za
walemavu za kuajiriwa na kujiajiri katika kazi halali za uzalishaji,
kupata mafunzo ya ufundi na huduma za msingi zikiwemo
huduma za afya na elimu.
9.3 Kuboresha mazingira ya shule: Serikali imeandaa
kitini na miongozo ya Taifa ya Maji na Usafi wa Mazingira
Shuleni, ambao unaelekeza namna nzuri ya kujenga sehemu
za huduma ya maji na miundombinu ya usafi wa mazingira.
Miongozo imetekelezwa kwa majaribio katika shule zilizoteuliwa
kwenye wilaya tatu (Siha, Kibondo, na Temeke), ambapo sehemu
za huduma ya maji na miundombinu ya usafi wa mazingira
zimejengwa kwa ajili ya watoto wenye ulemavu. Huu bado ni
mradi mdogo wa majaribio na kama utaendelezwa katika shule
nyingine hilo bado linasubiri ufuatiliaji na tathmini.
9.4 Kuboresha uchambuzi na ukusanyaji wa
takwimu: Lengo la Utetezi huu kwa Shirika la Taifa la Takwimu
ni kuhakikisha kwamba moduli za ulemavu zinaingizwa katika
tafiti na sensa za taifa . Uchambuzi wa hali halisi ya watoto wenye
ulemavu uwe zoezi endelevu ambalo litachangia taarifa muhimu
kwa ajili ya utekelezaji wa ahadi za serikali, hasa zinazohusiana na
Sheria ya Watu wenye Ulemavu ya 2011.

