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Utangulizi
Sisi Vijana wa Tanzania,
Tukizingatia kuwa mwaka 2020 ni mwaka wa uchaguzi mkuu ambapo wananchi wanapata fursa
ya kuchagua viongozi wao katika nafasi za Urais, Ubunge na Udiwani,

Tukithibitisha jukumu lililowekwa katika mikataba ya kimataifa na kikanda, Katiba ya Jamuhuri
ya Muungano wa Tanzania, sheria na sera juu ya haki, wajibu na majukumu ya vijana,

Tukiamini kuwa vijana wanaweza kutekeleza majukumu yao na kuwa sehemu muhimu katika

kuleta maendeleo, badala ya kuwa wapokeaji na wanufaika wa malengo na mikakati iliyoandaliwa
pasipo na ushiriki wao thabiti,

Tukitambua mipango ya kijamii, kisiasa na kiuchumi iliyowekwa na serikali ya Jamuhuri ya

Muungano wa Tanzania, washirika wa maendeleo, asasi za kiraia, sekta binafsi na juhudi za watu
binafsi katika kuifanya Tanzania kuwa mahali bora kwa kila mtu ikiwemo vijana,

Tukizingatia umuhimu wa suala la usawa wa kijinsia na ushirikishwaji wa vijana wenye ulemavu
katika nyanja zote za kijamii, kiuchumi, kitamaduni na kisiasa zinazohusu maendeleo ya nchi ya
Tanzania,

Tukielewa kuwa changamoto za ufikikaji kutoka eneo moja kwenda jingine, kutojua kusoma na

kuandika, uhaba wa rasilimali na changamoto za kuyafikia majukwaa anuwai, huleta ugumu wa
kupenyeza sauti za vijana na kukwamisha vijana kutoa mchango wao katika harakati za maendeleo
nchini Tanzania,

Tukiwa tunatambua kwamba demokrasia ni dhamana ya ulimwengu na utashi wa watu katika

kuamua mustakabali wao kisiasa, kiuchumi, kijamii, kitamaduni na katika kushiriki kikamilifu katika
nyanja zote muhimu katika maisha yao,

Tukizingatia kuwa ufisadi na utumiaji mbaya wa rasilimali kunapunguza kasi ya maendeleo ya
taifa, na kwa hivyo ni hatari katika mustakabali wa vijana,

Tukizingatia wasiwasi utokanao na ushiriki mdogo wa vijana katika michakato ya masuala ya

kiraia, utawala, uongozi na shughuli za maendeleo kunakoweza kupelekea upotezaji wa fursa ya
Taifa kupata faida itokanayo na uwepo wa rasilimali watu,

Tukitambua kuwa kutozingatiwa kwa vijana na masuala yao kunakiuka haki yao ya kushiriki

katika michakato ya uchaguzi, uongozi na katika fursa za kijamii, kisiasa, kiutamaduni na kiuchumi,
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Tukizingatia umuhimu wa vijana kufanya kazi kwa pamoja katika kukuza amani na usalama,
Tukitambua kuwa athari za mageuzi ya sekta ya kisheria haziathiri tu miji, viijiji, nyanja, au kikundi
na badala yake huathiri wananchi wote wa Tanzania kiuchumi, kijamii, kiutamaduni na kisiasa,
Tukitambua kuwa kilimo bado ni shughuli ya msingi nchini Tanzania, chanzo kikuu cha chakula
kwa wananchi na chanzo cha mapato kwa mtu mmoja mmoja na katika ngazi ya kitaifa,

Tukithibitishakuwa sekta isiyo rasmi ina jukumu kubwa katika kutoa fursa za ajira na mapato
kwa vijana nchini Tanzania,

Tukisikitishwa na idadi kubwa ya vijana kukosa ajira, kujiajiri na hivyo kuwa tegemezi,
Tukisikitishwa na vitendo vya kitamaduni kama vile ukeketaji na ndoa za utotoni ambazo
zinaendelea kuwepo katika baadhi ya jamii.

Tukizingatia wasiwasi mkubwa juu ya ongezeko la magonjwa ya kuambukizwa,
yasiyoweza kuambukizwa na changamoto ya afya ya akili,
Tukitamani kuongezeka kwa uhamasishaji jamii juu ya hatua za kujikinga na magonjwa sugu na
changamoto ya afya ya akili,

Tukiguswa na janga la ufikiaji duni wa huduma bora za afya kwa vijana hasa maeneo ya vijijini,
Tukizingatia uhitaji wa miundombinu na rasilimali zinazohitajika katika kutatua changamoto za
afya na za kielimu kwa vijana nchini Tanzania,

Ikizingatiwa kuwa mwaka 2025 ni mwaka ambao Tanzania imejipangia kumaliza utekelezaji wa
Dira ya Maendeleo 2025,

Tumejipanga na tunaahidi:
•
•
•

Kutumia uwezo wetu, vipawa na majukwaa yetu kuchangia kukuza maendeleo katika nyanja za
kijamii, kisiasa na kiuchumi,
Kushirikiana na mamlaka husika yaani serikali, mashirika yasiyo ya kiserikali na jamii kwa ujumla
katika kushughulikia vikwazo vya maendeleo; na
Kuheshimu na kufuata kanuni na misingi ya haki za binadamu na uadilifu kama vigezo vya ustawi
wa amani na maendeleo endelevu nchini.

Hivyo basi, tunawasilisha Ilani ya Vijana, kwa lengo la kutoa taswira ya hali ilivyo kwa sasa kwa
kuonesha juhudi zinazochukuliwa, fursa na changamoto zilizopo pamoja na wito wa vijana katika
kushughulikia changamoto za vijana katika kipindi cha miaka mitano ijayo (2020-2025) ili kuleta
maendeleo kwa Taifa na kwa vijana wa Tanzania.
2
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Umuhimu
wa Ilani ya
Vijana wa
Tanzania
Sera ya Taifa ya Maendeleo
ya Vijana Tanzania (2007) inawatambua
watu wenye umri wa miaka kati ya 15- 35 kama
vijana. Kulingana na takwimu za mwaka 2015,
vijana wenye umri kati ya miaka 15 - 35 ni asilimia 35.1
ya idadi ya watu wote nchini Tanzania. Watoto na vijana
kati ya miaka 0 hadi 17 ni asilimia 50.1 ya idadi ya watu
nchini Tanzania, hivyo kuifanya Tanzania kuwa moja ya nchi
yenye idadi kubwa ya watu ambao ni vijana. Vijana ni nyenzo
muhimu katika kuleta maendeleo endelevu. Sera ya Taifa
ya Maendeleo ya Vijana inatambua umuhimu wa kuwandaa
vijana kama viongozi na washirika muhimu katika kuleta
mabadiliko ya kijamii, kisiasa na kiuchumi. Ifikapo mwaka
2065, idadi ya vijana nchini Tanzania inakadiriwa kuongezeka
hadi kufikia kadirio la kiwango cha juu cha Umoja wa Mataifa cha
watu milioni 62 au watu milioni 47.7 kwa kadirio la kiwango cha
chini. Kwa makadirio haya, ni muhimu kutambua kuwa vijana wa
Tanzania wapo katika makundi anuwai na wataendelea kuonesha
ujuzi, uwezo, vipaumbele na masilahi tofauti kutoka na hali zao.
Hivyo basi, ni muhimu kuandaa mifumo kamili na mathubuti
ambayo utawaleta vijana pamoja kwa namna watakayo
elewana na kuunganisha nguvu na sauti zao katika
kuchochea maendeleo endelevu.

<<< 3

ilani ya vijana Tanzania

Ilani hii inakusudia kushawishi ajenda za vijana nchini Tanzania katika nyanja za
kijamii, kisiasa, kitamaduni, kisheria, kiteknolojia, na maendeleo kwa ujumla
katika kipindi cha mwaka 2020 mpaka 2025. Ilani hii inabeba mawazo, wasiwasi
na matarajio ya vijana wa kitanzania kuelekea uchaguzi mkuu wa mwaka 2020
na maono yao kwa mwaka 2025. Ilani hii ni matokeo ya mashauriano
ya vijana yaliyofanywa ili kupata maoni yao kuhusu hali ya ushiriki
wao katika kushughulikia changamoto za maendeleo nchini.
Ilani inabeba maoni na mapendekezo ya vijana ili kuchochea
upatikanaji wa maendeleo shirikishi na endelevu katika nyanja
za kijamii, kisiasa na kiuchumi. Ilani ya Vijana wa Tanzania ya
mwaka 2020 ni nyenzo ya ushawishi katika kuwahabarisha
wagombea wa uchaguzi, vyama vya siasa, serikali, washirika
wa maendeleo, sekta binafsi na asasi za kiraia juu ya
mchango wa vijana katika kutatua changamoto za kijamii,
kisiasa na kiuchumi ikiwa wameshirikishwa ipasavyo.
Ilani ya Vijana pia ni nyenzo rejea kwa vijana wenyewe
katika kuhoji ahadi za wagombea katika uchaguzi mkuu
wa mwaka 2020. Baada ya uchaguzi, vijana watatumia
Ilani hii kufuatilia jitihada za ujumuishaji na utekelezaji
wa vipaumbele vilivyomo katika Ilani hii katika mipango
ya serikali, taasisi zake na ya wadau wasio wa kiserikali.
Ingawa mashauriano ya vijana kuhusu Ilani hii yalihusiwa
kundi la vijana wachache, kwa ujumla, Ilani hii
inawakilisha picha halisi juu ya wasiwasi, mahitaji,
matarajio na matamanio ya vijana wote katika
mikoa 30 ya Jamhuri ya Muungano wa
Tanzania iliyofikiwa.
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hini ya uongozi wa mashirika 13 yanayofanya kazi na vijana,
zaidi ya vijana elfu mbili (2209) kutoka mikoa yote 30 ya
Jamuhuri ya Muungano wa Tanzania walishiriki katika
kutengeneza Ilani ya Vijana Maoni ya vijana yalikusanywa kwa kupitia
njia ya kimtandao ili kufikia vijana wengi na kukusanya maoni katika
kila Nyanja inayogusa maisha ya vijana. Maoni ya vijana yalipelekea
kupata rasimu ya Ilani ya Vijana ambayo ilithibitishwa na washiriki
takribani 60 waliopatikana kutoka kwenye matawi ya vijana ya
vyama vya siasa; asasi za kiraia zinazoshughulikia masuala ya vijana;
taasisi za watu wenye Ulemavu; shule za sekondari; Wizara ya Sera,
Bunge, Kazi, Vijana na Watu wenye Ulemavu na; Bunge la Jamhuri
ya Muungano wa Tanzania. Mchakato wa kukusanya maoni ya
awali kuhusu Ilani ya Vijana pia ilihusisha kufanyika kwa mikutano,
mahojiano, majadiliano ya vikundi pamoja na mijadala katika
mitandao ya kijamii na shughuli zinazowakutanisha vijana. Pia vijana
walifanya tathmini juu ya hali ya utekelezaji na changamoto zilizobaki
kuhusu mahitaji ya vijana
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Maono
Yetu
0, Mashirika 14 yanayofanya
Baada ya uchaguzi mkuu wa mwaka 202
irikiana na Vijana wengine
kazi na vijana yaliyoandaa Ilani hii watash
elezaji wa Ilani ya Vijana
nchini na kwa pamoja watasimamia utek
, mashirika haya yatafanya
kwa kushirikiana na serikali . Kila mwaka
nya tathmini ya utekelezaji
mapitio ya Sekta ya Vijana pamoja na kufa
akati ya kushawishi serikali
wa Ilani ya Vijana ya 2020. Wataandaa mik
iyo ya kiserikali kutekeleza
na taasisi zake pamoja na mashirika yas
ya Vijana.
vipaumbele viliv yo ainishwa katika Ilani
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Wito
Kwa
Wadau
Ilani ya Vijana imeweka
vipaumbele vya vijana katika
kuleta maendeleo katika nyanja
za kisiasa, kijamii na kiuchumi
kwa mwaka 2020 - 2025. Inahusisha
wasiwasi, maono na matarajio ya
vijana katika uchaguzi mkuu wa
2020. Vijana wa Kitanzania wana
matarajio ya kufanya kazi kwa umoja
na mshikamano mkubwa katika
kushughulikia changamoto za
maendeleo ifikapo mwaka
2025. Katika utekelezaji
wa lengo hilo vijana
watashirikiana na:
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01

Watunga sera na Wafanya Maamuzi ikiwa

pamoja na Rais wa jamuhuri ya Muungano wa
Tanzania, Makamu wa Rais, Waziri Mkuu, Mawaziri,
Wabunge Ushauri pamoja na Taasisi za serikali kuu
na serikali za mitaa. Kama vijana, tunawaomba
viongozi hawa kuchukua na kuweka mfumo thabiti
wa kutekeleza vipaumbele vyenye kujenga ustawi
wa vijana.

02

Wadau wa Maendeleo wakiwemo wafadhili,

asasi za kiraia za kimataifa , sekta binafsi,
taasisi za elimu ya juu na mashirika ya utafiti
pamoja na vyombo vya habari. Ni tumaini letu
kuwa watawashirikisha vijana katika kuandaa,
kutekeleza, kufuatilia, na kutathmini mipango yao ya
kimaendeleo.

03

Umma wa Watanzania kwa ujumla

ikiwemo
wazazi, walimu, wanajamii, na viongozi wa dini. Ni tegemeo
letu kuwa watatengeneza mazingira ya kuwezesha vijana
kukua, kustawi, na kukuza ndoto, talanta na malengo yao.

04

Vijana wa Tanzania tukiwemo wasichana na
wavulana; vijana wenye ulemavu na; vijana wanaoishi
vijijini na mijini. Vijana tutaungana katika uhamasishaji,
utekelezaji, ufuatiliaji, na kufanya tathmini ya utekelezaji
wa vipaumbele vilivyomo katika Ilani na katika maeneo
tofautitofauti tuliyopo. Tutajiwajibisha kwa kipimo sawa
kama tunavyowawajibisha watendaji wa serikali na wasio wa
serikali.
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Vipaumbele
Vyetu
Upembuzi yakinifu wa maoni yaliyokusanywa unaonesha
vipaumbele vya vijana vipo katika maeneo makuu matano:

•

Vijana na elimu: Elimu kwa Wote!

•

Vijana na Afya: Afya Yetu, Uhai Wetu!

•

Vijana na Ajira: Kazi! Kazi! Kazi!

•

Vijana na Uongozi: Ujumuishwaji!

•

Vijana na Taarifa: Tunahitaji Taarifa!

Kama vijana, tunawasilisha vipaumbele vyetu kwa
kuangalia hali ya sasa na changamoto zilizopo katika eneo
la elimu, afya, Ajira, Uongozi na upatikanaji wa habari.
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Vijana na Elimu: Elimu
kwa wote!
Hali Ilivyo kwa Sasa
Elimu ni nyenzo muhimu katika ukuaji wa mtu binafsi na
katika kuleta maendeleo katika nyanja za kisiasa, kijamii
na kiuchumi. Nchini Tanzania asilimia 15 ya bajeti ya
taifa sawana asilimia 3.9 ya pato la taifa hutengwa kila
mwaka kwa ajili ya sekta ya elimu. Kuanzia mwaka 2016,
elimu ya msingi mpaka sekondari katika shule za serikali
imekuwa ikitolewa bila ada. Pia serikali imeendelea
kutoa mikopo kwa wanafunzi wa ngazi ya vyuo vikuu na
taasisi za elimu ya juu. Serikali imeanzisha mipango ya
kujenga ujuzi wa vijana kupitia mafunzo ya ustadi, ujuzi
na ufundi. Katika miaka mitatu iliyopita Vipaumbele
vilivyowekwa katika sera ya elimu vimeongeza fursa
kwa vijana kupata elimu bora, kuongezeka kwa idadi ya
uandikishaji wa wanafunzi katika ngazi zote za elimu.
Kiwango cha uandikishaji kitaifa katika elimu ya msingi
kimepita lengo lililopangwa kufikiwa katika mwaka
2020 hasa kwa asilimia 90. Hii ni kutokana na sera ya
elimu bila ada iliyopitishwa mnamo 2016. Upatikanaji
wa mikopo kwa wanafunzi wa elimu ya juu na ufadhili
wa masomo unaotolewa na mashirika mbalimbali
umewezesha vijana kuendelea kupata elimu ya juu na
kujiletea maendeleo. Pia serikali imeanzisha utaratibu
wa kutoa mafunzo ya utaalamu kwa kupitia Miongozo
ya Kitaifa ya Kutoa Utaalamu na Ujuzi kwa wanawake
na vijana ikiwemo vijana wenye ulemavu. Fedha
zinazotengwa na serikali kwa ajili ya familia zinazoishi
katika mazingira magumu kupitia mfuko wa TASAF
zimechangia kuhamasisha familia nyingi kuandikisha
watoto wao shuleni. Kwa kushirikiana na nchi nyingine
Tanzania inatekeleza Malengo ya Maendeleo Endelevu
ya Dunia, 2030. Lengo namba Nne linalohusu upatikanaji
wa Elimu Bora linatoa matumaini wa kwa vijana wa
Tanzania kupata elimu bora. Kimahususi, lengo namba
4.1 linatoa dira ya kufikiwa kwa ulimwengu ambao
wasichana na wavulana wanaishi kwa uhuru na usawa
pamoja na upatikanaji bora wa elimu ya msingi na
sekondari. Tanzania imeingiza lengo namba Nne katika
mpango wake wa Maendeleo wa Miaka Mitano 20152020.
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Mapungufu Yaliyopo
Licha ya mafanikio katika ongezeko la upatikanaji wa elimu kwa vijana, bado kuna changamoto
kadhaa kama ifuatavyo:
1. Vijana 5 kati ya 10 wanaamini kuwa elimu inayotolewa haijengi ujuzi na maarifa yanayohitajika
katika ulimwengu wa Karne ya 21.
2. Kiwango cha ujinga (kutojua kusoma na kuandika ) kinaongezeka katika kundi la ya vijana ambao
hawakupata fursa ya kusoma au kumaliza masomo yao. Hii ni kwa sababu ya mkazo mdogo
kwenye elimu ya watu wazima katika sekta ya elimu nchini.
3. Kiwango cha wasichana wasiomaliza masomo ya shule ya msingi na sekondari kinaongezeka
kutokana na mimba za utotoni, pamoja na hali kutowataka wasichana waopata ujauzito kabla ya
kumaliza masomo yao kurudi katika mfumo rasmi wa elimu.
4. Vijana 7 kati ya 10 wanaamini kuwa sababu zifuatazo zinawakwamisha katika kufikia malengo
yao yao ya kielemu;- mfumo wa kutoa elimu uliopitwa na wakati; uwezo, maarifa na ujuzi mdogo
wa walimu; umbali mrefu kufikia maeneo ya shule; mimba za utotoni; mazingira yasiyo rafiki kwa
wanafunzi wenye ulemavu pamoja na ugumu maisha ambao huwatoa vijana wengi masomoni.
5. Bajeti ndogo hutengwa kwa ajili ya kuhakikisha mazingira rafiki na jumuishi pamoja na
kutokuwepo kwa walimu wenye uwezo na ujuzi wa kuwafundisha vijana wenye ulemavu katika
ngazi zote za elimu kuanzia shule za awali mpaka kwenye taasisi za elimu ya juu.
6. Utumiaji duni wa teknolojia katika kujifunza na ufundishaji. Sekta ya elimu ipo nyuma katika
kuhakikisha uendeleaji wa kujifunza hususani katika nyakati za majanga mfano janga la Virusi wa
Corona (COVID-19) ambalo lilionesha mwanya mkubwa katika sekta ya elimu nchini.

Matakwa na Wito wetu
1. Wekeza katika kupata walimu bora kwa kutoa mafunzo kwa walimu wapya na wale waliopo kazini
ili kuhakikisha nchi ina walimu wanaoendana na kasi ya mahitaji yanayojitokeza katika mfumo wa
elimu ulimwenguni.
2. Ongeza idadi ya waalimu katika shule za umma na taasisi za elimu ya juu na boresha masilahi ya
walimu mfano mishahara, bima ya afya na makazi.
3. Imarisha mfumo wa elimu kwa koboresha mfumo wa kidigitali na teknolojia na kuhamasisha
ubunifu na uvumbuzi kwa vijana ili kutoa elimu na ujuzi inayohitajika katika karne ya 21.
4. Kuwapa vipaumbele watoto yatima na wanafunzi wenye ulemavu wakati wa utoaji wa mikopo ya
elimu ya juu.
5. Kubuni miundombinu ya shule ambayo ni rafiki kwa wasichana na wanafunzi wenye ulemavu ikiwa
ni pamoja na miundombinu ya Maji.
6. Kuboresha vifaa vya kujifunzia na miundombinu ya kujifunzia kama vile maabara, maktaba za
kawaida au za kimtandao pamoja na Usafi wa Mazingira na Mtu Binafsi (WASH) na kuhakikisha
zinafuata misingi ya kijinsia na ufikikaji kwa wanafunzi wenye ulemavu.
7. Kuwekeza katika maendeleo ya kisaikolojia kwa vijana kwa kuingiza elimu ya masuala ya afya ya
uzazi (Sexual Reproductive Health) katika mtaala wa shule na vyuo.
8. Kutengeneza miongozo shirikishi kwa ajili ya ada za shule na vyuo vya serikali na vile vya binafasi ili
kuwezesha upatikanaji wa elimu kwa vijana wote.
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>>>

ilani ya vijana Tanzania

02
Vijana na Afya:
Afya Yetu, Uhai
Wetu!
Hali Ilivyo Kwa Sasa
Tanzania inaendelea kuchukua jitihada za kuendelea
kukua kama nchi yenye uchumi wa kati, vivyo
hivyo sekta ya afya inajikita katika kuboresha
huduma za afya sambamba na lengo la dunia
la kufikia upatikanaji wa huduma za afya kwa
watu wote. Kuna sera za kitaifa, mikakati na
michakato ambayo inawezesha upatikanaji
wa huduma za afya kwa vijana kama vile:
Mkakati wa Kitaifa wa Afya ya Uzazi kwa
Vijana (2011–2015); Mpango Mkakati wa
Kitaifa wa Kuimarisha Afya ya Uzazi,
Afya ya Uzazi na mtoto na afya
za vijana balehe Tanzania (20162020); Mpango Mkakati wa Pili
Kuzuia na Kudhibiti Magonjwa
Yasiyombukiza (2016 - 2020)
; Mpango Mkakati wa Afya
na Ustawi wa Rasilimali
Watu(2015-2020); Mpango
Mkakati wa IV wa Sekta ya
Afya(2015-2020); Sera ya
vijana ya Tanzania 2007;
Mkakati wa Kugharamia
Huduma za Afya na
Mkakati wa kitaifa wa Afya
na Maendeleo ya Vijana
Balehe (2018-2022)
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Harakati za kufanyia kazi mahitaji ya vijana katika Sekta ya afya zinaonekana kwa upande
wa serikali. Hii ni kutokana na kuwepo kwa jitihada mbalimbali ikiwemo zile za, kuongeza
miundombinu ya afya, kuongeza dawa na vifaa tiba, upatikanaji wa maji safi na salama na
kutoa huduma za kiafya za kibingwa. Pia kuna hamasa katika kuongeza uelewa wa jamii
kuhusu magonjwa kama vile Malaria, Virusi vya Ukimwi, chanjo na lishe bora.

Mapungufu Yaliyopo
Licha ya uwekezaji uliofanyika katika sekta ya afya, bado kuna changamoto kwa vijana
kupata huduma za kiafya kama ifuatavyo:
1. Huduma duni za afya mahususi kwa vijana
hususani ni elimu inayohusu afya ya uzazi
katika vituo vya afya hasa kwa vijana
wasichana.
2. Wafanyakazi wa afya hawatoshi kutoa
huduma bora kwa vijana na wanakabiliwa
na mzigo mzito wa kazi na vipaumbele vingi.
3. Vijana wa Kitanzania wapo katika hatari ya
kuathiriwa na ngono za mapema na zisizo
salama, ikiwemo mimba zisizo tarajiwa,
VVU / UKIMWI na magonjwa mengine
ya zinaa. Vijana wengi huingia katika
mahusiano ya kingono pasipo kuwa na na
elimu ya kutosha kuhusu athari za kiafya
hususani namna ya kujilinda na ngono
zembe.
4. Ongezeko la tatizo la afya ya akili
ambalo mara nyingi huwakabili vijana.
Inakadiriwa kuwa angalau asilimia moja
ya watanzania wana changamoto ya
afya ya akili.
5. Ufinyu wa huduma za afya na
miundombinu rafiki kwa ajili ya vijana
wenye ulemavu.
6. Gharama kubwa ya huduma za afya
pamoja na dawa na kuwepo kwa
jitihada dhaifu katika kuhakikisha kila
mtanzania ana bima ya afya huathiri
upatikanaji wa huduma za afya kwa
vijana.

Matakwa na
Wito Wetu
1.

Wekeza katika utafiti kwenye sekta
ya afya ili kubaini mahitaji ya kiafya
kwa vijana, hasa kwa wasichana na
vijana wenye ulemavu.
2. Kuboresha vituo vya afya hususani
miundombinu ya afya, vifaa tiba, na
dawa, na hakikisha mahitaji maalum
ya wanawake na vijana wenye
ulemavu yanazingatiwa.
3. Kufanya jitihada za kutoa bima ya afya
kwa kila mmoja ili kuhakikisha vijana
wanapata huduma bora za afya.
4. Kutoa elimu rafiki kuhusu masuala ya
afya ya uzazi katika maeneo ya mijini
na vijijini ikiwa ni pamoja na kutoa
mafunzo kwa wafanyakazi wa sekta ya
afya ili waweze kutoa elimu ya afya ya
uzazi kama inavyotakiwa.
5. Hakikisha vitendo vya kutoa na
kupokea rushwa katika vituo vya
huduma za afya vinatokomezwa.
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Hali Ilivyo kwa Sasa

03
Vijana
na Ajira:
Kazi! Kazi!
Kazi!

Licha ya juhudi zinazochukuliwa na serikali pamoja
na wadau wengine, kiwango cha ukosefu wa ajira
kwa vijana wenye umri wa miaka 15-16 ni asilimia
13.4. Kiwango hiki ni kikubwa zaidi katika jamii
ya wanawake (asilimia 14.3) ikilinganishwa na
jamii ya wanaume (asilimia 12.3). Kiwango cha
ukosefu wa ajira pia ni kikubwa katika maeneo
ya mijini (asilimia 22.3) ukilinganisha na asilimia
7.1 katika maeneo ya vijijini. Ili kuendana na
kasi ya sera ya viwanda, ipo idadi kubwa ya
vijana wanaojihusisha na shughuli za kibiashara
hususani kupitia Shirika la Maendeleo ya Viwanda
Vidogo (SIDO) lililopo chini ya Wizara ya Biashara,
Viwanda, na Uwekezaji. Hata hivyo sekta zote za
uzalishaji nchini hutoa ajira 50,000 tu kwa mwaka
ukilinganisha na mahitaji yaa ajira kwa vijana
900,000 ambao huingia katika soko la ajira kila
mwaka.
Sera ya Maendeleo ya Vijana inanukuliwa ikisema
kuwa „Serikali itashirikiana na mashirika binafsi,
asasi za kiraia, mashirika ya vijana, na jamii ya
wafanyabiashara katika kuhamasisha ukuzaji wa
utamaduni wa kufanya shughuli za ujasiriamali
na kuweka mazingira wezeshi ili kuchochea
ukuaji wa shughuli za kibiashara kwa vijana.“
Serikali pia imechukua jitihada kadhaa ili kukuza
shughuli za uchumi kwa vijana. Kwa mfano tangu
mwaka 2018, serikali imeelekeza halmashauri za
serikali za mitaa kutenga asilimia kumi ya fedha
zinazotokana na mapato ya ndani na kuitoa
kama mikopo isiyo na riba ili kusaidia shughuli
za uchumi kwa makundi mbalimbali ya kijamii.
Katika asilimia kumi, asilimia nne imetengwa kwa
ajili ya wanawake, asilimia nne nyingine kwa ajili
ya vijana na asimilia mbili kwa ajili ya watu wenye
ulemavu. Baraza la Kitaifa la Uwezeshaji Kiuchumi
(NEEC) pamoja na taasisi zingine za kiserikali na
zisizo za kiserikali zimetenga takribani mifuko 45
kwa ajili ya ajili ya uwezeshaji vijana kiuchumi.
Serikali imetoa miongozo, mikakati na mipango
yenye lengo la kukuza ushiriki wa vijana katika
fursa za mafunzo na upatikanaji wa ujuzi ambao
umekuwa ukinufaisha takribani vijana 40,000 kila
mwaka. Serikali imeboresha mazingira ya biashara
kwa kuondoa kero za kodi na kutoa vitambulisho
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maalum kwa ajili ya wafanya biashara wadogo
wadogo wakiwemo vijana.

Mapungufu Yaliyopo
Vijana wanakumbana na changamoto
zinazowakwamisha katika juhudi zao za
kupata ajira na kujiajiri kama ifuatavyo:
1. Upatikanaji duni wa huduma za kifedha
na mikopo; ufahamu duni wa masuala ya
ujasiriamali na jinsi ya kutumia fursa za
kidigitali na; changamoto zilizopo katika
kupata taarifa za masoko.
2. Uratibu duni wa mifuko inayohusika na
uwezeshaji wa vijana kiuchumi katika
ngazi ya serikali za mitaa hadi serikali kuu
pamoja na mashirika yasiyo ya kiserikali
na sekta binafsi.
3. Elimu katika mfumo rasmi na ule katika
mfumo wa ufundi stadi hauwapi vijana
maarifa ya ujuzi unaotakiwa katika fursa
za kazi na kujiajiri zilizopo katika Karne ya
21.
4. Nafasi chache za ajira kwa vijana na
rushwa iliyokithiri katika kupata ajira.
Haswa rushwa ya ngono kwa vijana wa
kike.
5. Uelewa mdogo kuhusiana na dhana ya
kujitolea kwa upande wa vijana wenyewe,
waajiri pamoja na jamii kwa ujumla.
6. Mazingira ya biashara yasiyo rafiki kwa
vijana, mfano vigezo vingi vya kisheria,
ushuru na kodi huleta ugumu kwa vijana
kuanza na kuendesha biashara zao.
Mawakala wa serikali kama vile Mamlaka
ya Mapato Tanzania (TRA) na Wakala wa
Usajili na Biashara na Leseni (BRELA) bado
hawatumii kikamilifu mifumo ya kidijitali
katika utekelezaji wa majukumu yao hivyo
kuathiri ufikikaji wake na vijana wengi.
7. Licha ya tasnia ya ubunifu kuwa moja kati
ya tasnia zinazokua kwa kasi na hivyo
kuvutia idadi kubwa ya vijana, kuna hitaji
la vijana kuelimishwa kuhusu utaratibu wa
kisheria kuhusu hati miliki, uharamia, na
masuala ya bima.

Matakwa na
Wito Yetu
1. Kuunda mazingira wezeshi kwa vijana
kuanzisha na kuendesha biashara zao na
kuajiri vijana wengine. Mazingira wezeshi
ni kama vile kupitisha Sheria mahususi
ya Uanzishwaji wa Biashara yaani
Business Start-ups Act; Kutoa misamaha
ya kodi kwa biashara zinazoanzishwa na
vijana; kuwezesha upatikanaji wa taarifa
zinazohusu sheria na kanuni za kuanzisha
biashara pamoja na; kuanzisha kituo
kimoja(one stop centre) kwa ajili ya kupata
taratibu zote za uanzishwaji wa biashara.
2. Kuwashirikisha vijana katika kuzitambua
na kuzielewa sheria na kanuni za kufanya
biashara hususani katika Nyanja za
ubunifu na masuala ya ajira.
3. Kuwawezesha vijana kupata mitaji kwa
kuboresha utekelezaji wa mpango wa
kutoa asilimia nne ya mapato ya ndani ya
halmashauri kwa ajili ya mikopo isiyo na
riba kwa vijana. Pia kufanyike utaratibu wa
kuratibu mifuko yote inayofanya jitihada
za kukuza uchumi wa vijana.
4. Kuboresha upatikanaji wa mafunzo ya
kujiandaa na ajira na kujiajiri kwa vijana.
Mafunzo haya yajumuishe pia vijana
wanaojishughulisha katika sekta ya kilimo.
5. Kufanya jitihada za kutambua ujuzi na
ustadi uliopatikana nje ya mfumo rasmi
wa elimu kwa vijana.
6. Kuweka utaratibu mzuri kwa ajili ya
kukuza fursa za kujitolea na kupatikana
kwa mafunzo ya vitendo kwa vijana katika
ofisi za serikali na zisizo za serikali.
7. Kuongeza jitihada katika kuhakikisha
vijana wanapata mafunzo ya kutumia
fursa za kidigitali, kuwa wabunifu na
wavumbuzi.
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04
Vijana na
Uongozi:
Ujumuishwaji!
Hali Ilivyo Sasa
Vijana ni zaidi ya nusu ya nguvu kazi i ya
watu nchini Tanzania, hivyo ushiriki wao
katika nyanja ya uongozi na utawala ni
muhimu katika kuchochea maendeleo.
Kuna hitaji la kuwajengea maarifa vijana
ili kuongeza uelewa wao wa haki za kiraia,
kuchochea ushiriki wao katika ya uongozi
na uhuru wa kutoa maoni kuhusu masuala
muhimu yanayohusu uendeshaji wa taifa
lao pamoja na kuchochea uwajibikaji wa
viongozi.
Kumekuwa kuna juhudi za makusudi
za kutoa elimu ya uraia kwa vijana
kutoka katika programu za serikali
na mashirika binafsi hususani
kupitia vyombo vya habari. Vyama
vya siasa pia vinatoa fursa kwa
vijana kushiriki katika nyanja ya
uongozi wa kisiasa. Hivi karibuni
kumekuwa na ongezeko kubwa
la uteuzi wa vijana katika ngazi
mbalimbali za uongozi mfano ngazi
za Wakuu wa Wilaya, Makatibu
Tawala, Wakuu wa Mikoa, Mawaziri,
na Wabunge.
Ushirikishwaji na ujumuishwaji wa vijana
pia unafanyika kupitia majukwaa kadha
wa kadha ikiwemo: mashirika ya vijana,
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vikundi vya wanafunzi, matawi ya vijana
katika vyama vya siasa, asasi za kiraia na
sekta binafasi. Taasisi za serikali zimekuwa
msitari wa mbele katika kufungua milango
yao na kufanya mazungumzo pamoja na
wawakilishi wa mashirika ya vijana. Taasisi
hizi ni kama vile Ofisi ya Waziri Mkuu na Tume
ya Taifa ya Uchaguzi. Pia serikali imeanzisha
na kuhakikisha Baraza la Vijana la Zanzibar
linafanya kazi. Mnamo mwezi Juni 2020, Rais
wa Tanzania Dkt John Magufuli alihutubia
Bunge la 11 muda mfupi kabla ya kulivunja.
Katika hotuba yake Mheshimiwa Rais alivitaka
vyama vya siasa kuwajumuisha vijana,
wanawake, na watu wenye ulemavu katika
mchakato wa uchaguzi wa mwaka 2020.

Mapungufu Yaliyopo
Pamoja na mafanikio makubwa, bado kuna
changamoto katika ushiriki na ushirikishwaji
wa vijana:
1. Asilimia 50 ya vijana waliohojiwa walisema
hakuna program rafiki na zenye kuvutia
kuhusu masuala ya haki za uraia, uongozi
na utawala.
2. Asilimia 13 ya vijana wanaamini kuwa bado
kuna wimbi la rushwa katika uendeshwaji
wa shughuli za kiserikali.
3. Vijana sita kati ya kumi waanamini kuwa
hakuna fursa za kuwashirikisha katika
masuala ya uraia, uongozi na utawala licha
ya utayari wao.
4. Ucheleweshaji wa ufanyaji kazi Baraza la
Vijana - kama jukwaa la kusukuma ajenda
ya vijana linachangia ushiriki mdogo
wa vijana katika masuala ya uongozi na
utawala.
5. Marekebisho ya Sheria ya Vyama vya
Siasa, 2019, hayajaweka kifungu ambacho
kinatoa idadi ya uwakilishi wa vijana kama
wafuasi, viongozi na kama wagombea
ndani vyama vya siasa. Hivyo bado kuna
idadi ndogo ya vijana katika ngazi za
maamuzi.

Mahitaji na
Wito Wetu
1. Hakikisha ufanyaji kazi wa Baraza la Vijana
la kitaifa kama jukwaa la msingi la kuibua,
kujadili na kutafuta suluhu ya changamoto
mbalimbali zinazowakumba vijana.
2. Chukua jitihada za kuongeza uwakilishi wa
vijana katika ngazi zote za maamuzi kuanzia
serikali kuu, serikali za mitaa na taasisi husika.
3. Kuongeza mbinu rafiki na za kuvutia katika
kuboresha upatikanaji wa elimu ya uraia kwa
vijana
4. Fanyia marekebisho Sheria ya Vyama vya
Siasa, 2019 ili kuweka kifungu mahususi
kinacho vielekeza vyama vya siasa kutenga
idadi mahususi ya uwakilishi wa vijana katika
michakato ya kisiasa.
5. Wekeza katika juhudi za kuwatambua vijana
kama wabia muhimu wa maendeleo na sio
kama kundi korofi.
6. Chukua hatua za kusimamia miongozo ya
utawala bora, kuheshimu haki za binadamu,
na ujumuishwaji kama vichocheo muhimu vya
kulinda amani.
7. inclusiveness and respect for human rights as
key ingredients for peace keeping.
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05
Vijana na Habari:
Tunahitaji
Taarifa!
Hali Ilivyo Sasa
Vijana wanahitaji taarifa na habari
ili kushiriki vyema katika harakati za
maendeleo katika duru za kitaifa, kikanda
na kimataifa. Tanzania ina sheria na
taratibu mbalimbali zinazosimamia
upatikanaji, uzalishaji, na matumizi ya
taarifa. Baadhi ya sheria hizo ni Sheria ya
Makosa ya Kimtandao (2015), Sheria ya
Takwimu (2015) na Sheria ya Huduma za
Vyombo vya Habari (2016)
Serikali ya Tanzania imechukua juhudi
katika kukuza matumizi ya huduma za
kidijitali ikiwa ni pamoja na kupitisha Sera
ya Teknolojia ya Habari na Mawasiliano
inayochochea matumizi ya mbinu za
kidigitali katika kujifunza na kufundishia
kuanzia ngazi ya elimu ya msingi,
sekondari, mafunzo ya ualimu pamoja na
elimu isiyo rasmi na ya watu wazima. Vijana
wengi waliohojiwa walitoa taarifa kuhusu
ufikiwaji mdogo wa habari na taarifa zisizo
sahihi hususani ni katika mitandao ya kijam
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Kuna fursa mbalimbali za kuboresha
upatikanaji wa habari na taarifa kwa kundi la
vijana ikiwa ni pamoja na;
1. Ukuaji wa teknolojia unaowawezesha
vijana kutoa maoni yao kuhusu
changamoto na vipaumbele vyao kwa
kutumia intaneti na mitandao ya kijamii.
2. Ushirikiano baina ya serikali, sekta binafasi
pamoja na vyombo vya habari katika
kuwezesha ufikiwaji wa taarifa na habari
muhimu kwa vijana.
3. Vijana wengi wamekuwa wakivutiwa na
kujifunza masuala ya data na ubunifu
wa kidigitali ambao umeweza kuleta
ufumbuzi katika changamoto mbalimbali
za upatikanaji wa taarifa.
4. Kuna ongezeko la vyombo vya habari
vinavyomilikiwa na vijana hivyo
kuchochea kupeleka mbele ajenda ya
vijana na upatikanaji wa habari na taarifa.
5. Uwepo wa mashirika mfano COSTECH
ambayo yanachochea ubunifu na
uvumbuzi katika upatikanaji wa taarifa
kwa vijana.

Matakwa na
Wito Wetu
1. Serikali na wadau kuwekeza katika fursa
za kiteknolojia ili kuwezesha upatikanaji
wa taarifa kwa vijana
2. Serikali kupunguza vikwazo katika
uendeshaji wa biashara za vijana hususani
zile zilizopo katika mtandao.
3. Kuwezesha upatikanaji wa taarifa kwa
makundi ya vijana wenye ulemavu
ikiwemo kupitia lugha ya alama, utumiaji
wa maandishi makubwa na maandishi ya
nukta nundu.
4. Fanya marejeo ya sera zinazohusu vijana
ili kutambua mahitaji ya vijana hususa ni
katika eneo la kupata taarifa sahihi na kwa
muda stahiki.

Mapungufu Yaliyopo

Hitimisho.

1. Kuna ufinyu wa upatikanaji wa taarifa
sahihi na kwa muda stahili kwa vijana
hususani vijana wenye ulemavu.
Changamoto zingine zinazowakumba
vijana katika upatikanaji wa taarifa ni
kama vile:
2. Vyombo vya habari kutozipa uzito taarifa
na habari zinazohusu masuala ya vijana.
3. Upatikanaji duni wa taarifa na mbinu za
utoaji taarifa zisizo rafiki na zisizovutia kwa
vijana.
4. Sheria, kanuni na miongozo isiyo rafiki
katika upatikanaji wa taarifa kwa vijana.
5. Uelewa mdogo wa vijana kuhusu
sheria, kanuni, na miongozo inayohusu
upatikanaji wa taarifa na habari

Ilani hii inatoa fursa kwa vyama vya siasa,
Serikali, wadau wa Maendeleo na wadau
wote wanaojali maslahi ya Vijana kufanyia
kazi mahitaji na wito wa Vijana wa Kitanzania
kama yalivyoorodheshwa kwenye nyaraka hii.
Tunawahimiza wadau wote na watendaji tajwa
kuitikia wito wa vijana ili tuweze kufanikisha
Mpango wa maendeleo wa Taifa 2025.
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Wabia Katika
Kutengeneza
Ilani ya Vijana
2020-2025
Mashirika (13) yalishiriki katika katika kutengeneza, kuthibitisha na kuzindua Ilani ya
Vijana ya mwaka 2020-2025. Mashirika haya yanajumuisha: Tanzania Bora Initiative
(TBI), Tanzania Youth Coalition (TYC), Tanzania Youth Vision Association (TYVA), United
Nations Association (UNA), Restless Development, Youth Partnership Countrywide
(YPC), Youth of United Nations Association of Tanzania (YUNA), African Youth
Transformation (AYT), Poverty Free and Empowered Foundation (POFECO), Agenda
Participation Initiative (API), Bridge for Change, Zanzibar Fighting Against Youth
Challenges Organization (ZAFAYCO) na Open Youth Opportunity (OYO) .
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Sheria na
Sera Kuhusu
Vijana
Madai ya Vijana yaliyoainishwa katika Ilani hii
yanatokana na haki na wajibu wa vijana kama
zinavyoainishwa katika mikataba ya kimataifa,
kikanda pamoja na sheria na sera za nchi kama
ifuatavyo:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Sera ya Maendeleo ya Vijana, ,2007
Sheria ya Takwimu, 2015 kama ilivyo rekebishwa mwaka 2019
Sheria ya Baraza la Vijana la Taifa, 2015
Sheria ya Mabadiliko ya Vyama Vya Siasa, 2019
Katiba ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, 1977
Mpango wa Maendeleo wa Taifa, 2016/17-2020/21
Dira ya Maendeleo ya Tanzania, 2025
Mkataba wa Vijana wa Afrika na Ajenda ya Afrika, 2063
Malengo ya Maendeleo Endelevu, 2030
Mkakati wa Vijana wa Umoja wa Mataifa, 2030

The Tanzania
Youth Manifesto
2020/2025
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