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Zoezi la Kutembea kwa Mamlaka 
 

 

 

Zoezi hili la kutembea kwa mamlaka liliundwa ili kuandamana na maelezo ya Kituo cha 
Rasilimali na Usaidizi ya Jinsi ya kuunda sera ya kulinda usalama. Zoezi la kutembea kwa 
mamlaka lilichukuliwa kutoka: Shirika la Huduma za Msaada wa Kikatoliki, (2020)  Zana ya 
Kulinda usalama na PSEA, Sehemu ya I, ukurasa wa 12. 

Utangulizi 

Ukosefu wa usawa wa mamlaka ndiyo kiini cha masuala yanayohusiana na unyonyaji wa 
kingono, dhuluma na unyanyasaji wa kingono (SEAH) na aina zingine za madhara. 
Wafanyakazi wanaofanya kazi katika mashirika ya kijamii mara nyingi huwa na mamlaka 
makubwa katika jamii wanayofanyia kazi. Hii inaweza kuunda hatari ya dhuluma na madhara. 
Katika zoezi hili la kutembea kwa mamlaka utachunguza dhana za kimsingi zinazohusiana na 
mamlaka na SEAH na aina zingine za madhara. 

Maandalizi 

Matembezi ya mamlaka hupatikana vyema zaidi katika mkutano wa ana kwa ana. Inaweza pia 
kufanywa mtandaoni. 

1. Angalia wahusika wa kutembea kwa mamlaka (kiambatisho 1) na uwabadilishe kwa 
muktadha wako na idadi ya washiriki. Chagua aina mbalimbali ya wahusika kulingana na 
idadi ya washiriki. 

2. Kwa kikao cha ana kwa ana, tengeneza kadi zilizokatwa kwa kila mhusika. 
3. Ikiwa mtandaoni, unda na ushiriki hati ya google excel. Punguza saizi ya seli ili kutoshea seli 

nyingi kwenye ukurasa mmoja. Onyesha mahali pa kuanzia takriban seli 8-10 kutoka 
ukingo wa kushoto. Taja safu mlalo kwa kila mshiriki (kumbuka: tumia majina yao na si 
tabia zao). Shiriki wahusika na washiriki wote kando kwa barua pepe kabla ya kipindi. 
Waulize wasishiriki utambulisho wa mhusika wao. 

 Shughuli 

1. Sambaza washiriki wa kutembea kwa mamlaka kwa washiriki (hii tayari imefanywa kwa 
toleo la mtandaoni). Wape masharti ya kutoshiriki utambulisho wa mhusika wao. Waulize 
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wajifanye kuwa mhusika huyo na watengeneze picha ya wao ni nani na jinsi maisha yao 
yalivyo. Hivyo ni lazima wafikirie kuhusu majibu ya mhusika wao kwa orodha ya maswali. 

2. Waulize washiriki wasimame katika safu moja upande mmoja wa chumba huku 
wakitazamana na mwendeshaji. Kwa toleo la mtandaoni, waulize washiriki kutambua safu 
mlalo ya wahusika wao na kutafuta pa kuanzia. 
 

3. Waulize washiriki kupiga hatua moja mbele ikiwa jibu lao ni “ndiyo” kwa swali, na kusalia 
pale walipo kama jibu ni “hapana”. Kwa toleo la mtandaoni, wanaweza kujaza seli (kuelekea 
kulia) na rangi iliyokubaliwa ya "ndiyo" na wasifanye chochote ikiwa jibu ni "hapana". 

4. Mwendeshaji atasoma kila moja ya maswali yafuatayo, akiruhusu muda wa kutosha kwa 
washiriki kuamua ikiwa watachukua hatua / kujaza seli. 

Maswali: 

• Ulikuwa na chakula cha kutosha leo? 
• Je, una pesa mfukoni mwako au kwenye 

kadi/simu yako? 
• Una kitambulisho halali kilichotolewa na 

serikali? 
• Unaweza kufikia simu ya mkononi iliyo 

na data? 
• Una ufikiaji wa mara kwa mara wa 

mtandao mzuri? 
• Unapokuwa mgonjwa, unaweza 

kumuona daktari na kulipa (ikiwa 
itahitajika) kufuatia huduma zao? 

• Je, unaweza kusafiri kwa uhuru nchini 
kote unakoishi? 

• Ikiwa utaibiwa, unaweza kuenda kwa 
polisi kuripoti uhalifu huo? 

• Je, ulikamilisha shule ya msingi? 
• Maoni na mawazo yako yanaheshimiwa 

na familia yako? 
• Unaweza kusoma gazeti la eneo lako? 
• Je, umeweza kufikia maji safi leo? 
• Uliweza kufikia choo cha shimo au choo 

cha kuvuta leo? 
• Je, unaweza kuishi maisha yako ya kila 

siku bila usaidizi (kwa mfano. kimwili, 
kiakili, mawasiliano) kutoka kwa mtu 
mwingine au kifaa (kwa mfano kiti cha 
magurudumu)? 

 

5. Kwa maswali mawili yanayofuata, waulize kusalia pale walipo ikiwa jibu ni “ndiyo,” na 
wachukue hatua ya kurudi nyuma ikiwa jibu ni “hapana.” 

Maswali: 

• Unajihisi salama kutokana na SEAH? 
• Ikiwa mfanyakazi wa Shirika la Kijamii 

anakunyonya kingono, unaweza kuripoti 
tukio hilo? 

• Ikiwa utadhulumiwa kingono na 
mfanyakazi wa Shirika la Kijamii, 
unafahamu ni aina gani ya usaidizi na 
msaada unaoweza kupokea? 

• Ikiwa umeonewa, kunyanyaswa au 
kubaguliwa na mfanyakazi wa Shirika la 
Kijamii unaweza kuripoti tukio hilo? 

• Ikiwa programu ya Shirika la Kijamii 
uliyoshiriki ilisababisha mtu wa familia 
au mwanajamii kukudhulumu kwa 
sababu hawakutaka uhudhurie, 
unaweza kuripoti hili kwa Shirika hilo la 
Kijamii? 
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• Ikiwa mfanyakazi wa Shirika la Kijamii 
alikuwa anakuonea, je, unaweza kufikia 

mbinu ya kuripoti (kwa mfano kuielewa, 
kujua jinsi ya na kuweza kuripoti kihalisi)
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6. Jadili mahali ulipo: 
• Waulize washiriki ambao wamesonga kwa hatua chache zaidi (walio na fursa chache zaidi 

na wenye mamlaka madogo zaidi): 
– Kwa nini uko hapo ulipo? 
– Ni kwa nini umesonga hatua chache sana au hata kurudi nyuma? 

• Waulize washiriki ambao wamesonga zaidi (wenye fursa nyingi zaidi na wenye mamlaka 
zaidi): 
– Kwa nini uko hapo ulipo? 
– Ni kwa nini umesonga hatua nyingi? 

7. Rejelea maneno ambayo kila mshiriki anasema, ukiangazia sababu za kuathiriwa (kwa 
mfano jinsia, umri, ulemavu, rangi, kabila na/au sababu zingine za utofauti) ambazo 
zinadhoofisha utambulisho wao. 
 

8. Waulize washiriki wote kufichua wahusika wao na kueleza kwa nini walisonga hatua mbele 
au la katika kujibu maswali fulani. Tumia maswali yafuatayo ili kuongoza mijadala: 

• Ulifikiria nini kuhusu utambulisho wako, ikiwa haikusemwa wazi, kwa mfano umri, jinsia, 
ulemavu, kabila? 

• Ni nani aliye na mamlaka mengi zaidi na ni nani aliye na mamlaka madogo zaidi? 
• Je, hatari ya ziada ya SEAH na aina zingine za madhara ziliathiri vipi nafasi ya walio hatarini 

zaidi (wale waliosonga hatua chache zaidi)? 

Majibu / tafakari: 

• Wahusika hao walio katika hatari ya kudhulumiwa na kunyonywa walichukua hatua ya 
kurudi nyuma; hii inaonyesha athari ambayo matukio kama haya yanaweza kuwa nayo kwa 
watu. 

• Dhuluma na unyonyaji unaweza kusababisha majeraha, matatizo ya afya na kisaikolojia, na 
kuzuia zaidi utu wa watu, ustawi na ufikiaji wa haki za binadamu. 

• Ni vikundi gani vingehitaji uangalizi maalum ili kuwalinda vyema dhidi ya SEAH na aina 
zingine za madhara ambayo yanaweza kusababishwa na wafanyakazi wa Shirika la Kijamii, 
utendakazi na programu? 

• Mashirika ya Kijamii na wafanyakazi wao huamua ni nani anapokea rasilimali na nani 
hapokei. Hii inawapa mamlaka mengi, ambayo yanaweza kuunda hatari ya SEAH na aina 
zingine za madhara. 

• Mara nyingi watu wana uwezo mdogo wa kufikia usaidizi kulingana na jinsia yao, umri au 
hali nyingine ya utofauti. Je, ukosefu wa kufikia msaada zaidi kwa waathiriwa/wanusurika 
wa SEAH na aina zingine za madhara unawezaje kuwa na athari zaidi katika muktadha 
wako? Kwa mfano Itaathiri kupona kutokana na tukio hilo, kuwazuia kudai haki, na 
kadhalika. 

• Sera yako ya kulinda usalama inawezaje kuakisi hili? 
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9. Angazia kwamba washiriki wametawanyika kwenye chumba (idadi tofauti ya seli 
zilizokamilishwa mtandaoni). 

• Wale waliokuwa na mamlaka zaidi na ufikiaji mkubwa wa haki zao walikuwa karibu na 
mwendeshaji na wale ambao walikuwa katika hatari zaidi walikuwa nyuma zaidi. 

• Watu binafsi kutoka kwa makundi ambayo yametengwa, au kutendewa tofauti kwa sababu 
ya jinsia, umri, ulemavu au sababu nyingine za utofauti (kijamii na kiuchumi, kisiasa, 
kikabila au kidini), wanaweza kuwa na ulinzi mdogo katika jamii, kwa sababu tu ya jinsi 
walivyo. 

• Hitimisha kuwa zoezi hili linalenga kuonyesha jinsi ukosefu wa usawa wa mamlaka ulivyo 
kiini cha masuala ya Unyonyaji wa Kingono na Dhuluma /kulinda usalama. Wafanyakazi wa 
Shirika la Kijamii wanashikilia mamlaka kwani mashirika yako ndiyo huamua nani apokee 
huduma na rasilimali na nani asiyepokea. Hii inaweza kuleta hatari ya SEAH na aina zingine 
za madhara, hasa kwa wale ambao tayari wametengwa kwa sababu ya jinsia, umri, au 
mambo mengine ya utofauti, kama vile ulemavu, ukosefu wa utulivu wa kiuchumi, kuwa 
mwanachama wa kidini/kabila. /wachache wa kisiasa. 

• Ukosefu huu wa usawa wa mamlaka kati ya wafanyakazi wa Shirika la Kijamii na walio 
hatarini zaidi ndio msingi wa masuala ya kulinda usalama. Hii huunda hatari zaidi ambazo 
lazima zishughulikiwe kwa utaratibu, katika muundo wa mradi, na kimuundo ndani ya 
mashirika kupitia sera na hatua zako za kulinda usalama. 
 

Kiambatisho cha 1: Wahusika wa Kutembea kwa mamlaka 

 

• Mfanyakazi wa serikali  
• Kiongozi wa jamii 
• Mwanachama wa dini ndogo  
• Mwanaume mwenye umri wa miaka 65  
• Mkulima mdogo mwenye mke na 

watoto sita wanaoishi katika eneo lenye 
migogoro ya kikabila  

• Kiongozi wa kidini anayefanya kazi 
katika jamii yenye amani  

• Mwanamke mwenye umri wa miaka 15 
ambaye ni kichwa cha familia katika kijiji 
cha mashambani na ana dada wawili 
wadogo 

• Msagaji wa kike 
• Msichana aliyeolewa hivi karibuni 

mwenye umri wa miaka 12  
• Mkimbizi kutoka kwa jirani  

• Mkimbizi kutoka nchi jirani mwenye 
uelewa mdogo wa lugha ya eneo husika 

• Kijana wa kiume wa miaka 16 
aliyesafirishwa 

• Afisa wa polisi wa kiume 
• Mtu wenye ulemavu wa kimwili 
• Mnusurika wa kimbunga, moto wa nyika 

au janga husika la kiasili 
• Kiongozi wa kisiasa 
• Mjane mwenye umri wa miaka 45 

mwenye watoto sita 
• Mfanyakazi wa shirika la kimataifa lisilo 

la kiserikali kutoka mji mkuu 
• Mfanyakazi wa kiume wa Shirika la 

Kijamii kutoka kabila la wachache 
• Mtu aliyebadili jinsia 
• Mfanyakazi mhamiaji asiye na hati za 

kisheria  
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• Mmiliki wa biashara wa kiume 
aliyefanikiwa 

• Mraibu wa dawa za kulevya mwenye 
umri wa miaka 17 anayeishi mitaani 

• Mama asiye na mume mwenye umri wa 
miaka 16 ambaye ni mfanyakazi wa 
ngono 

• Msichana mwenye umri wa miaka 10 
mwenye matatizo ya kuona anayeishi 
katika kituo cha watoto yatima 

• Mfanyakazi wa kibinadamu katika umoja 
wa mataifa 

• Mwanamke ambaye ni kichwa cha 
familia 

• Mtoto asiye na msindikizaji 
• Mwanamume mwenye tatizo la afya ya 

kiakili 
• Mwana wa kiume wa kiongozi wa kisiasa 

wa eneo hilo 
• Kiongozi wa kike wa Shirika la Kijamii 
• Mshona nguo wa kike (fundi cherehani) 
• Mfanyakazi wa kike wa Shirika la Kijamii 

kutoka kwa kabila kubwa

 


