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Msichana mwenye umri wa miaka nne akicheza katika kidimbwi cha
kuungana kilichochafuliwa na zebaki wakati watu wazima wanaandaa
dhahabu katika eneo mpya la dhahabu mkoani Shinyanga.
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Rahim T. ni kijana mdogo, mpole, mwenye
umri wa miaka 13 ambaye anaishi na
shangazi yake kijijini katika wilaya ya
Chunya, kusini mwa Tanzania. Babake
alifariki na mamake anaishi mjini katika
wilaya hiyo hiyo. Rahim T. alianza kufanya
kazi migodini kila mwishoni mwa wiki na
wakati wa likizo za shule, akiwa karibu na
umri wa miaka 11, kwa sababu alikuwa
wakati mwingine akiachwa nyumbani
peke yake bila fedha za kutosha au
chakula. Aliwaambia Human Rights Watch
(Wachunguzi wa Haki za Binaadamu):
“Wazazi wangu hawakuwepo nyumbani.
Niliona marafiki zangu wakienda huko.
Nilikuwa na njaa na nilihitaji fedha. Kwa
hiyo niliamua kuwafuata huko.”

Rahim T. anatumia zebaki, chuma kioevu chenye rangi ya
fedha na chenye sumu kali, kuchambua dhahabu nyumbani.
Anachanganya takribani nusu kijiko cha zebaki na dhahabu
ghafi iliyosagwa. Kisha anasimama mita chache kutoka
mwalimoto ambapo huchoma mchanganyiko wa dhahabuzebaki kwenye kifuniko cha soda kwa muda wa dakika 15,
mchanganyiko huo ukitoa mvuke hatari wa zebaki katika
mazingira. Hadi wakati wa mahojiano yetu na yeye, hakuna
aliyewahi kumwambia zebaki inaweza kusababisha madhara
makubwa ya kiafya, ikiwa ni pamoja na uharibifu wa ubongo,
na hata kifo.
Baada ya Rahim T. kuanza shughuli za uchimbaji alipata
ajali kwenye shimo la uchimbaji. Alisimulia:
“Nilikuwa ninachimba na mwenzangu. Niliingia kwenye
shimo fupi. Nilipokuwa nikichimba, aliniambia nitoke
shimoni, nilipokaribia kutoka, kipuli kiliniangukia mpaka
kifuani… waliniokoa kwa kuchimba shimo na kisha
kunipeleka hospitali ya Chunya.”
Ajali hiyo, alisimulia Rahim T. kwa Waangalizi wa Haki za
Binaadamu, ilimfanya apoteze fahamu na kusababisha
maumivu mwilini. Alibaki hospitalini kwa takribani wiki moja
na mpaka sasa, wakati mwingine huhisi maumivu kiunoni
pindi anapokaa. Baada ya ajali hiyo, alijawa na hofu ya
kurudi kwenye mashimo ya uchimbaji, lakini alihisi hakuwa
na njia nyingine mbadala na kueleza: “Shangazi yangu
anaposafiri ndipo ninapata muda wa kwenda kwenye
uchimbaji, kwa sababu nahitaji kitu cha kujikimu.”
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Mchimbaji wa madini akitumia kamba kujishusha kwenye shimo kina,
akiwa kwenye eneo ndogo la uchimbaji wa dhahabu mkoani Mbeya.
© 2013 Elizabeth Maginga for Human Rights Watch
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Uchimbaji wa aina hiyo, anaouelezea Rahim T. ni miongoni
mwa aina hatari zaidi za mifumo ya ajira kwa watoto. Maelfu
ya watoto Tanzania, miongoni mwao wakiwa na umri wa
miaka minane, wako katika hatari ya kupata madhara
makubwa na hata kifo kutokana na kazi katika sekta hii.
Watoto wengi, hasa watoto yatima, hukosa mahitaji muhimu
kama vile chakula, mavazi na malazi, kwa hiyo huamua
kutafuta ajira ili waweze kujikimu wao wenyewe na jamaa zao.
Ripoti hii inachunguza ajira kwa watoto na madhara
wanayoyapata yatokanayo na kujianika wazi kwa zebaki
katika sekta ya uchimbaji mdogo mdogo wa madini ya
dhahabu, ambayo Tanzania ni nchi ya nne kwa uzalishaji wa
dhahabu Afrika. Ripoti hii inaweka kumbukumbu ya madhara
kwa watoto yatokanayo na uchimbaji wa madini, ikiwa ni
pamoja na athari za kunyimwa haki ya kufurahia haki zao za
kiafya, elimu na ulinzi dhidi ya ukatili na unyanyasaji. Ripoti
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hii inajikita kwenye uchimbaji wa miamba migumu ambapo
wachimbaji wadogo wadogo huondoa na kuandaa miamba
kutoka mashimoni na kutoa mtapo. Wachunguzi wa Haki za
Binadamu walifanya utafiti katika Wilaya ya Chunya (kusini
mwa Tanzania), Wilaya za Geita na Kahama (kaskazini
magharibi mwa Tanzania), na katika miji ya Dar es Salaam,
Mwanza na Mbeya.
Uchimbaji mdogo mdogo wa madini unahitaji nguvukazi na
teknolojia ndogo. Uchimbaji nchini Tanzania uhusisha watu
wanaoendesha migodi, wamiliki wa mashimo (Watu
wanaokodi mashimo kutoka kwa wamiliki), na wafanyakazi,
pamoja na watoto.
Watoto wanahusishwa katika kila hatua ya uchimbaji,
wanachimba na kupekecha ndani ya mashimo ya kina kirefu
na yasiyo imara kwa zamu za hadi saa 24. Wanasafirisha
mizigo mizito ya mawe yenye dhahabu na kuyasaga kuwa
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Mchimbaji wa madini ameshika bakuli yenye zebaki ya
kuchanganywa na dhahabu iliyosagwa kwenye eneo mpya la
kuchimba dhahabu mkoani Shinyanga.
© 2012 Zama Coursen-Neff/Human Rights Watch
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Mvulana mwenye umri wa miaka kumi na tatu akichimba na
kubeba dhahabu na mawe tofauti kwenye eneo la kuchimba
dhahabu mkoani Mbeya.
© 2013 Justin Purefoy for Human Rights Watch

Mvulana mwenye umri wa miaka kumi na tatu ambaye anachimba
dhahabu akiwa darasani katika eneo ndogo la kuchimba dhahabu
mkoani Mbeya. Kazi ya kuchimba madini hudhuru utendaji na
mahudhurio ya watoto shuleni.
© 2013 Justin Purefoy for Human Rights Watch
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unga. Baada ya kukazia dhahabu zaidi, watoto huchanganya
unga huo na zebaki pamoja na maji kwenye karai. Zebaki
huvuta chembe za dhahabu. Kwa namna hiyo, hutengeneza
mchanganyiko wa dhahabu na zebaki. Watoto huchoma
mchanganyiko huo ili kuyeyusha zebaki ili itoke kama mvuke,
na kwa namna hiyo dhahabu hubaki chini. Watoto
wanaofanya kazi katika machimbo wamo hatarini kupata
madhara ya kiafya ikiwa ni pamoja na ajali kwenye mashimo
marefu ya uchimbaji, ajali zitokanazo na vifaa hatarishi,
magonjwa ya kupumua na matatizo ya mifupa na misuli.
Zebaki hutishia maisha ya watoto na watu wazima
wanaofanya kazi za uchimbaji madini, na jamii
zinazozunguka machimbo hayo. Wachimbaji, wakiwemo
watoto, wako katika hatari ya kudhuriwa na sumu ya zebaki
kwa kuigusa na kuvuta mvuke wake. Watu wanaoishi kwenye
maeneo ya machimbo pia wanaweza kudhuriwa na zebaki
pale ambapo jamii au wanafamilia wanapoishughulikia
dhahabu nyumbani, au kwa kula samaki zilizosibikwa na
zebaki kutoka kwenye mito jirani. Zebaki hushambulia mfumo
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mkuu wa fahamu na inaweza kusababisha matatizo ya kukua
kimwili na mishipa ya fahamu. Ni hatari sana hasa kwa mimba
na watoto wachanga, kwa sababu miili yao bado inakuwa.
Wachimbaji watu wazima na watoto walio wengi hawajui
madhara ya kiafya yatokanayo na kujihusisha na kutumia
zebaki.
Wasichana wanaoishi migodini au karibu na migodi kwenye
Wilaya za Chunya na Kahama hukumbwa na unyanyasaji wa
kijinsia, ikiwa ni pamoja na shinikizo kushiriki katika shughuli
za ngono. Matokeo yake ni kwamba, baadhi ya wasichana hao
huwa waathirika wa biashara ya ngono na huwa hatarini
kuambukizwa VVU na magonjwa mengine ya zinaa.
Watoto wanaofanya kazi katika uchimbaji wa madini wakati
mwingine hukosa fursa muhimu ya elimu na uzoefu. Katika
baadhi ya matukio, uchimbaji wa madini husababisha watoto
kukosa madarasa au kuacha shule. Inaweza pia kuathiri
muda wa wanafunzi na motisha ya kusoma.
Ripoti hii inachunguza pia jinsi wafanyabiashara wa
dhahabu wanavyoweza kuchangia ajira kwa watoto katika
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Wavulana wawili wenye umri wa miaka kumi na tatu wakichimba
madini ya dhahabu kwenye mgodi mdogo mkoani Mbeya.
© 2013 Justin Purefoy for Human Rights Watch
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Chini ya sheria ya kimataifa na ya ndani,
serikali ya Tanzania ina wajibu wa kuwalinda
watoto dhidi ya ukiukaji wa haki zao, ikiwa ni
pamoja na aina mbaya zaidi za ajira kwa watoto,
kama vile uchimbaji wa madini na dhuluma ya
biashara ya ngono. Tanzania inapaswa kutoa
elimu msingi bure na kuhakikisha elimu ya
sekondari, pamoja na mafunzo ya ufundi ipo
kwa kila mmoja. Serikali inapaswa pia kuchukua
hatua za kuepusha ajali na magonjwa kazini, na
kupunguza mazingira hatarishi kwa raia wake.
Ushahidi wa kisayansi unaonesha kuwa zebaki
ni mojawapo ya madini hatarishi.
Ingawa serikali ya Tanzania imechukua
baadhi ya hatua muhimu kupunguza ajira kwa
Mchimbaji wa madini akishika kipande kidogo cha dhahabu kwenye eneo ndogo la
watoto na kujiachia wazi kwa zebaki katika
kuchimba dhahabu mkoani Mbeya.
uchimbaji wa dhahabu, imeshindwa kuhimiza
© 2013 Justin Purefoy for Human Rights Watch
vyakutosha uzingatiaji wa sheria za ajira kwa
watoto na kutatua baadhi ya matatizo ya
kiuchumi na kijamii yanayochangia kuwepo kwa
ajira kwa watoto.
Mnamo Juni 2009, serikali ya Tanzania
ilizindua Mpango wa Utekelezaji wa Kitaifa wa
Kutokomeza Ajira kwa Watoto. Chini ya sheria
zake za uchimbaji wa madini, ulinzi wa watoto,
na sheria za ajira, serikali pia inazuia watoto
chini ya umri wa miaka 18 kushiriki katika kazi
hatarishi, ikiwa ni pamoja na uchimbaji wa
madini. Kwa nadra, viongozi serikalini hukagua
na kuchunguza uwepo wa ajira kwa watoto
migodini.
Licha ya hatua hizi kuchukuliwa, mpango kazi
wa serikali wa 2009 kuhusu ajira kwa watoto
bado haujatekelezwa. Mchakato wake wa
ukaguzi ajira kwa watoto unalegalega na wizara
muhimu zinashindwa kuupa kipaumbele na
kutoa rasilimali ili kuhimiza utekelezaji wa
sheria za ajira kwa watoto.
Mtoto akionyesha chombo chake cha kuponda dhahabu kwenye eneo mpya
Wizara ya Kazi na Ajira ni wizara inayoongoza
la uchimbaji wa dhahabu mkoani Shinyanga.
katika
kupambna na ajira za watoto, lakini
© 2012 Zama Coursen-Neff/Human Rights Watch
haijachukua hatua stahiki dhidi ya ajira za
watoto katika sekta ya madini. Maafisa kazi wa
uchimbaji wa madini. Wafanyabiashara wadogo wadogo wizara hiyo mara chache, kama ikitokea, hutembelea migodi
hununua dhahabu moja kwa moja katika migodi ya madini au midogo midogo yenye leseni na iliyosajiliwa kwa ajili ya
kwenye miji yenye machimbo - ikiwa ni pamoja na kutoka kwa ukaguzi wa ajira kwa watoto, na mara nyingi hawafanyi
watoto - na kuuza kwa wafanyabiashara wakubwa. Wakati ukaguzi juu ya ajira kwa watoto kwenye migodi isiyo na leseni,
mwingine, dhahabu hupitia kwa mawakala kadhaa kabla ya - ambayo ndiyo mingi zaidi. Wizara ya Nishati na Madini pia
kufika kwa wafanyabiashara wakubwa ambao huuza imeshindwa kutekeleza wajibu wake chini ya sheria ya
dhahabu nje ya nchi. Soko kuu la dhahabu ya wachimbaji uchimbaji wa madini, ambayo inawapa mamlaka maafisa wa
wadogo wa dhahabu kutoka Tanzania ni Miliki za Falme za uchimbaji madini kuwawajibisha wamiliki wa leseni za
Kiarabu (UAE); dhahabu pia husafirishwa nje nchini Uswisi, uchimbaji wa madini ambao wamewaajiri watoto kulipa faini
Afrika Kusini, China, na Uingereza.
au kuwachukulia hatua za kisheria. Wizara zote mbili zina
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Mtoto wa kike akibeba zana zake za uchimbaji
kwenye eneo mpya la dhahabu mkoani Shinyanga.
© 2012 Janine Morna/Human Rights Watch

Watoto wawili wakisaga madini ya dhahabu kwenye
eneo mpya la dhahabu mkoani Shinyanga.
© 2012 Juliane Kippenberg/Human Rights Watch.

Wavulana wawili wenye umri wa miaka kumi na tatu na mvulana wa
miaka kumi na tano, wakimwaga dhahabu iliyosagwa kwenye gunia ili
kukusanya vyembe vya dhahabu katika eneo la kuandaa dhahabu
mkoani Mbeya.
© 2013 Justin Purefoy for Human Rights Watch
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upungufu wa wafanyakazi na nyenzo za kutembelea maeneo
ya uchimbaji wa madini ambayo hayafikiki kiurahisi. Wakati
maafisa wa kazi au maafisa madini walifanya ukaguzi wa ajira
kwa watoto, waliwafukuza watoto walioonekana kuwa
wadogo kutoka migodini, lakini hawakutathmini kwa makini
umri wa watoto wakubwa wala kufuatilia kwa makini ili
kuwasaidia kwenye kipindi cha mapito kuachana na ajira
hiyo. Mara nyingi, maafisa wa madini hutoa kipaumbele kwa
ukusanyaji wa mapato na masuala mengine ya afya na
usalama kuliko kwa ajira kwa watoto wakati wakitembelea
migodi yenye leseni na isiyo na leseni. Wizara zote mbili
huwaadhibu waajiri ambao waliwaajiri watoto kwa nadra.
Serikali imeshindwa pia kushugulikia vyakutosha baadhi
ya vyanzo vya msingi vya kiuchumi na kijamii, vinavyosababisha ajira kwa watoto. Serikali inatoa msaada mdogo
sana kwa watoto yatima na watoto wanaoishi katika
mazingira hatarishi, wengi wao hutafuta kazi katika sekta ya
uchimbaji madini kwa mahitaji yao ya msingi. Aidha,
mapungufu katika mfumo wa elimu pia yanasababisha ajira
kwa watoto, japo si wazi. Pamoja na kufutwa rasmi kwa ada ya
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shule, katika Mpango wa Maendeleo wa Elimu wa mwaka
2002–2006 , mara nyingine shule huomba michango ya
fedha isio halali, jambo ambalo lina walazimisha watoto
ambao wazazi wao hawana uwezo wa kulipa gharama hizo
ama kutafuta ajira migodini ili kuongeza kipato au kuacha
kusoma kabisa. Pia, watoto wengi Tanzania hawajiungi na
shule za sekondari au vyuo vya ufundi bali huanza ajira ya
kudumu kwenye sekta kama ya madini.Na hili hukutokana na
gharama za shule ya sekondari na fursa za kupata mafunzo ya
ufundi kuwa adimu.
Hatari za zebaki zinatambulika Tanzania lakini matumizi
yake kwa wachimbaji wadogo wadogo yanaendelea bila
vikwazo. Tanzania ina sheria na taasisi za kudhibiti biashara
na matumizi salama ya zebaki katika uchimbaji wa madini.
Mnamo 2009, serikali iliandaa Mpango Mkakati wa Kitaifa wa
Usimamizi wa Zebaki, ikiwemo mikakati ya utambuzi wa
madhara ya zebaki na kuanzisha teknolojia za kusafisha
dhahabu bila kutumia zebaki. Chini ya kanuni za uchimbaji
wa madini, mmiliki wa mgodi wenye leseni anatakiwa
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Kijana mwenye umri wa miaka kumi na saba akichanganya
zebaki na dhahabu iliyosagwa kwenye eneo la kuandaa
dhahabu mkoani Mbeya.
© 2012 Neela Ghoshal/Human Rights Watch
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matumizi ya retoti na vifaa) vya kujikinga katika
maeneo ya uchimbaji/migodi. Vile vile, serikali
imeshindwa kuzindua Mpango wa Usimamizi
wa Zebaki na kuandaa mkakati wa sekta ya afya
wa kukukabiliana na sumu ya zebaki.
Wafadhili, mashirika ya Umoja wa Mataifa,
taasisi za kimataifa za fedha na asasi za kiraia
zina nafasi muhimu katika kusaidia nchi
masikini kutimiza wajibu wao, chini ya sheria za
kimataifa. Makundi haya yamechukua hatua
mbalimbali za kuunga mkono hatua dhidi ya
ajira kwa watoto, matumizi ya zebaki, na
uchimbaji wa madini kwa ujumla. Hata hivyo ni
hatua chache za wafadhili zinazoelekezwa
upande wa ajira kwa watoto na matumizi ya
zebaki kwenye sekta ya uchimbaji mdogo wa
dhahabu. Programu nyingine kama mpango wa
Wachimbaji wa madini wakichanganya zebaki na dhahabu katika kidimbwi cha
kuungana mkoani Geita.
Benki ya Dunia wa Usimamizi Endelevu wa
© 2012 Juliane Kippenberg/Human Rights Watch
Rasilimali za Madini (SMMRP), unaosaidia
wachimbaji wadogo wadogo Tanzania,
ungelenga zaidi ajira kwa watoto kwenye sekta
ya uchimbaji mdogo wa dhahabu.
Biashara, kwa mujibu wa sheria za kimataifa
na kanuni nyingine, zina jukumu la kutambua,
kuzuia na kuuwajibika kwa athari ya shughuli
zao kuhusiana na haki za binadamu,
nakushughulikia
ipasavyo
unyanyasaji
unaohusiana na shughuli zao. Wafanya
biashara wa dhahabu waliohojiwa kwa ajili ya
ripoti hii hawakuwa na taratibu za umakini
unaostahili ili kuepuka kuunga mkono ajira kwa
watoto kinyume na sheria. Wakati huo huo,
viwango vya kimataifa vya umakini unaostahili
wa haki za biandamu, kwa kiwango kikubwa
ulilenga zaidi umakini unaostahili kwenye
‘dhahabu ya mgogoro’ (Itokayo kwenye maeneo
yenye migororo/vita) - dhahabu inayonufaisha
pande zilizopo katika mgogoro, na hivyo
kuchangia mgogoro wa kutumia silaha. Matokeo
Mchimbaji wa madini akishika dhahabu iliyoandaliwa kwenye eneo ndogo
yake ni kwamba, makampuni hayachukuwi
la kuchimba dhahabu mkoani Mbeya.
hatua za kutosha kuzuia njia za ugavi kuingia
© 2013 Justin Purefoy for Human Rights Watch
katika matatizo na wagavi wanaotumia vibaya
ajira kwa watoto kinyume na sheria.
kutumia retoti (chombo cha kutakasisha zebaki kinachovuta
Utokomezaji wa ajira kwa watoto katika sekta ya uchimbaji
mvuke hatarishi wa zebaki) na kuwapatia wafanyakazi vifaa wa dhahabu unahitaji serikali, mashirika ya Umoja wa
vya kuwakinga. Serikali inawataka wale wanaotaka kuagiza, Mataifa, wafadhili, wachimbaji wadogo, wafanya biashara wa
kuuza nje, kusafirisha, kuhifadhi na kufanya biashara za dhahabu na makampuni kutoa kipaumbele na kuunga mkono
kemikali, wajisajili kwa Mkemia Mkuu wa Serikali utokomezaji wake. Kutochukua hatua kunawaweka watoto
akiorodhesha kiasi kamili ya zebaki. Kwa kudhibiti mzunguko katika hatari kubwa ya kujeruhiwa au kufa. Pia inaweza
na matumizi ya zebaki nchini, serikali itaweza kuhamasisha kuangamiza fursa ya kupata elimu. Isitoshe, kushindwa
wachimbaji kutafuta njia mbadala za kuchimba dhahabu.
kudhibiti matumizi ya zebaki kunaweza kuwa na madhara
Hata hivyo, serikali haijachukua hatua madhubuti za makubwa sana yakiafya na ya kimazingira kwa watoto na
kuhakikisha utekelezaji wa sera na sheria hizi. Katu, watu wazima.
haisimamii utekelezaji wa kanuni zinazohimiza usajili wa
zebaki kwa wachimbaji wadogo wadogo wa dhahabu au
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Maandalizi ya dhahabu katika kiwanda kidogo
cha mfanya biashara mkoani Geita.
© 2012 Juliane Kippenberg/Human Rights Watch

MAPENDEKEZO
KWA SERIKALI YA TANZANIA
WIZARA YA KAZI NA AJIRA
•

Kuhakikisha kuwa maafisa wa kazi wanabaini ajira kwa watoto katika sekta ya madini kwa kufanya
ukaguzi wa mara kwa mara katika migodi midogo yenye leseni na isiyo kuwa na leseni na kwa kuwahoji
wafanyakazi kikamilifu ili kujua umri wao. Wanatakiwa kuchukua hatua kuwaondoa, kuwawezesha na
kuwaunganisha watoto wanaojihusisha na uchimbaji na mifumo mingine mibaya ya ajira kwa watoto.
Maafisa wa kazi wanatakiwa kutoa amri ya kutii kwa waajiri wanaoajiri watoto na kuchukua hatua za
kisheria pale inapobidi. Hatua za kiserikali zinatakiwa kuheshimu haki za binadamu na sio kutoa adhabu
au kuadhibu kinyume na mwongozo uliomo katika kanuni za uchimbaji, Sheria ya Mtoto na Sheria ya Ajira
na Uhusiano kati ya Wafanyakazi na Waajiri.

•

Kuhakikisha kuwa maafisa wa kazi wakishirikiana na maafisa wa ustawi wa jamii pamoja na wizara
nyingine husika, wanawaondoa na kuwawezesha watoto walio ingizwa kwenye biashara ya ngono katika
maeneo ya machimbo, na kuchukua hatua za kisheria dhidi ya wakosaji.

•

Kama sehemu ya ripoti za mwaka, kuhakiki na kutangaza idadi ya watoto walioondolewa maeneo ya
migodi na kwenye mifumo mingine mibaya ya ajira kwa watoto, pamoja na idadi ya amri za utii zilizotolewa kwa waajiri kwa kuajiri watoto kinyume na sheria.

•

Kufanya kazi kwa ushirikiano na Wizara ya Nishati na Madini ili maafisa wa madini watoe taarifa kwa
maafisa wa kazi juu ya machimbo makubwa yasio rasimi yanayo ajiri watoto. Maafisa wa kazi wanatakiwa
pia kuwasindikiza maafisa madini kwenye migodi mipya mikubwa ili kukagua kama hakuna ajira kwa
watoto.

•

Kuongeza idadi ya maafisa wa kazi na kutoa motisha ili kupunguza idadi ya wafanyakazi wanaoacha kazi.
Kutoa mafunzo kwa wakaguzi juu ya maswala ya ajira kwa watoto, na kuhakikisha wana nyenzo za
kutosha kama magari na mafuta kwa ajili ya kutembelea migodi.

•

Kutekeleza Mpango Kazi wa Kitaifa wa Kuondoa Ajira kwa Watoto na kufanya ufuatiliaji wa mafanikio
yake.

•

Kufanya utafiti mpya wa kitaifa juu ya ajira kwa watoto Tanzania.

•

Kutoa mafunzo kwa maafisa wa madini, ustawi wa jamii, maendeleo ya jamii na maafisa wengine wa
serikali wanaohusika na ajira kwa watoto. Weka bayana majukumu ya kila kitengo na idara yenye wajibu
wa kuchukua hatua juu ya la ajira kwa watoto.

•

Kuendesha kampeni ya utambuzi na uhamasishaji kuhusu athari za ajira kwa watoto katika uchimbaji wa
madini, kwa kushirikiana na wizara husika kama Wizara ya Nishati na Madini, Wizara ya Elimu, Wizara ya
Jinsia, Maendeleo na Watoto na Wizara ya Afya na Ustawi wa Jamii. Uhamasishaji unatakiwa kuwalenga
wachimbaji wadogo wadogo katika machimbo yenye leseni na yasio na leseni, vyama vya wachimbaji
wadogo na wazazi katika jamii inayozunguka machimbo ya wachimbaji wadogo.
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WIZARA YA NISHATI NA MADINI
Ajira kwa Watoto katika Uchimbaji Mdogo wa Dhahabu
•

Kupambana kwa maksudi na ajira kwa watoto na kujiachia wazi kwa zebaki katika jitihada za sasa kukuza
maendeleo na uchimbaji mdogo wa kitaalumu, kwa kupitia Mkakati wa Kusaidia Wachimbaji wa Kienyeji
na Wachimbaji Wadogo Wadogo unaoongozwa na serikali.

•

Kutoa mafunzo kwa maafisa madini ili waweze kusimamia utekelezaji wa sheria zilizopo zinazokataza
ajira kwa watoto katika uchimbaji madini.
—

•

Ikiwa ajira kwa watoto itagundulika katika migodi yenye leseni, mmiliki wa leseni (PML) atalazimika
kusitisha ajira kwa watoto. Kufanya ukaguzi na ufuatiliaji na kutoa adhabu kama faini, kwa mujibu wa
kanuni za madini kama waajiri watashindwa kuajiri watoto.
— Ikiwa ajira kwa watoto itagundulika katika migodi isiyo na leseni – ambayo haifungwi na kanuni za
madini- waajiri wakumbushwe sheria za ajira kwa watoto na wahamasishwe kuzizingatia. Toa taarifa
kwa Wizara ya Kazi na Ajira kwa ajili ya ukaguzi wa ziada na adhabu.
— Toa taarifa kwa Wizara ya Kazi na Ajira kuhusu eneo la migodi mipya isiyo na leseni kwenye
uwezekano wa kuwa na watoto wengi kufanyishwa kazi.
Kuwaambia ma-meneja wa migodi yenye leseni kuandika umri wa wafayakazi wote mgodini.

•

Kuimarisha juhudi za kurasimisha sekta ya uchimbaji dhahabu mdogo na wa kienyeji, kwa mfano, kwa
kupeleleza na kuondoa vikwazo muhimu dhidi ya upatikanaji wa leseni (PML), kwa kuongeza kasi ya
upatikanaji wa ardhi kwa wachimbaji wasiokuwa na leseni, na kusambaza taarifa juu ya ardhi iliyopo kwa
ajili ya wachimbaji wadogo wadogo wa dhahabu. Hata hivyo, katika juhudi zake, Serikali haitakiwi
kuzuia/kufunga shughuli za uchimbaji bila leseni mara moja.

•

Kujiunga na Kamati ya Kitaifa ya Kisekta Ajira kwa Watoto ili kutoa ufafanuzi na kupendekeza mikakati ya
kukabiliana na ajira kwa watoto.

•

Kuwaruhusu maafisa wa migodi kujikita kwenye ukaguzi wa migodi ili kuhakikisha utiifu wa kanuni za
migodi na kuwatumia wafanyakazi wengine kukusanya kodi kutoka migodini.

•

Kurekebisha kanuni za madini ili madalali na wafanya biashara wawe na taratibu za umakini unaostahili
juu ya ajira kwa watoto.

•

Kuhimiza wafanyabiashara wa dhahabu na makampuni kutokomeza ajira kwa watoto kwenye njia zao za
ugavi na kusaidia programu za ajira kwa watoto na kuacha kununua dhahabu kutoka kwa watoto.

Human Rights Watch | Agosti 2013

21

MAPENDEKEZO
Matumizi ya Zebaki Katika Uchimbaji Mdogo wa Dhahabu
•

Kutoa kipaumbele kuondoa desturi zenye madhara ya matumizi ya zebaki kwenye migodi yenye leseni,
ikiwa ni pamoja na matumizi ya zebaki na watoto, uchomaji wa aloi ya zebaki kwenye makazi ya watu na
katika maeneo ya wazi. Endesha utafiti wa kutambua na kushughulikia mambo yanayosababisha mazoea
tabia hatarishi.

•

Kushinikiza utekelezaji wa kanuni zilizopo zinazohimiza matumizi ya retoti na mavazi ya kukinga. Jitahidi
kutoa retoti zenye bei nafuu na zinazoweza kubadilishwa kwa wachimbaji, kwa kuzingatia chaguo la
wafanyakazi.

•

Kufanya utafiti na kuwezesha mjadala wa wachimbaji wadogo wadogo juu ya matumizi mbadala ya zebaki.

•

Kuanzisha teknolijia za uchimbaji wa dhahabu usiotumia zebaki

•

Kubadilisha mipango mikakati binafsi ya kimazingira na kuweka orodha ya kupimia tabia za msingi za
kimazingira, ambazo kila mchimbaji mdogo anatakiwa kufuata.

•

Kuhamasisha wanajamii, maafisa wa afya na wizara husika kama Wizara ya Kazi na Ajira juu ya matumizi
hatarishi ya zebaki, hususan matumizi ya zebaki kwa watoto na wanawake wenye mimba.

•

Andika rasimu ya mpango kazi wa kitaifa juu ya upunguzaji wa zebaki katika uchimbaji mdogo, unaotoa
kipaumbele kwa shughuli zenye lengo la kupunguza athari kwa jamii zilizomo hatarini zaidi, kama watoto
na wanawake wenye mimba wanoaishi na kufanya kazi kwenye migodi ya kienyeji. Mpango huo
unatakiwa kuandaliwa kwa ushirikiano wa karibu na mashirika yasiyo ya kiserikali (NGOs)
yanaoshugulikia maswala ya ajira kwa watoto kwenye migodi ya kienyeji, yanayoshughulikia mazingira,
watalaamu, na mashirika ya Umoja wa Mataifa.

WIZARA YA ELIMU
•

Kuelekeza viongozi wa wilaya kuchunguza na kuondoa michango haramu katika Shule Za Msingi
kuhakikisha kwamba michango hiyo haizuii upatikanaji wa elimu katika maeneo ya madini. Kuendelea
kuwekeza katika kuboresha miundombinu ya shule na vifaa ili kupunguza haja ya shule kutoza gharama
za ziada.

•

Kuongeza msaada kwa yatima na watoto wengine wanaoishi katika mazingira magumu ili waweze
kujiandikisha katika elimu ya msingi na ya baada ya msingi.

•

Kuwekeza katika shughuli za baada ya shule kama vile michezo ili kusaidia kuhamasisha mahudhurio na
kukatisha tamaa watoto kwenda migodini baada ya masomo.

•

Kuongeza upatikanaji wa elimu baada ya msingi katika maeneo ya madini na kutoa fursa kwa wanafunzi
wanaoshindwa Mtihani wa Kumaliza Elimu ya Shule ya Msingi kurudia mtihani na kushindania nafasi
katika shule za sekondari na kwa kuongeza idadi ya fursa za mafunzo ya ufundi stadi zinazopatikana kwa
wanafunzi wanaomaliza masomo ya shule ya msingi.

•

Kuendelea kupanua shule za watoto wadogo na taasisi nyingine za elimu ya awali na utunzaji wa watoto
wadogo ili watoto wasilazimike kuongozana na wazazi wao migodini.
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IDARA YA MAZINGIRA OFISI YA MAKAMU WA RAIS
•

Kurekebisha Mpango Mkakati wa Kitaifa wa Usimamizi wa Zebaki, kwa kushauriana na wachimbaji
wadogo wadogo, Wizara ya Afya na Ustawi wa Jamii, na asasi za kiraia, kwa mujibu wa Mkataba wa Zebaki
wa Minamata. Mpango ujikite kwenye afya kwa kuwepo na vipengele vya kukusanya data juu ya viwango
vya zebaki (ikiwezekana kwa kushirikiana na utafiti mwingine ambapo sampuli za damu na mkojo
hukusanywa), mafunzo kwa wafanyakazi wa afya kuhusu athari za zebaki kiafya, na kwa kutumia maafisa
wa afya kufanya shughuli za uambuzi.

•

Kuzindua na kutekeleza mpango haraka iwezekanavyo na kuzingatia uchukuaji wa hatua za haraka na
kupunguza matumizi ya zebaki, hasa miongoni mwa watoto, na kutoa mafunzo kwa maafisa wa afya
kutambua dalili za sumu nyingi ya zebaki.

•

Kuongoza jitihada za kuridhia Mkataba wa Zebaki wa Minamata.

WIZARA YA AFYA NA USTAWI WA JAMII
•

Kuendeleza sekta pana ya kukabiliana na athari za matumizi ya zebaki kiafya katika maeneo ya madini
hususan afya ya mtoto. Mpango huu lazima utafute ushauri wa afya kazini na wataalamu wa zebaki. Hasa:
—
—

•

Kutoa mafunzo kwa wafanyakazi wa afya juu ya madhara ya sumu ya zebaki;
Kuongeza uwezo wa mfumo wa afya wa kutekeleza ufuatiliaji wa kibayolojia juu ya viwango vya
zebaki kwenye mkojo katika maeneo ya madini na zebaki kwenye damu, nywele na maziwa ya matiti
angalau katika mojawapo ya maabara za rufaa.
— Kuongeza uwezo wa mfumo wa afya wa kubaini sumu ya zebaki na hali ya kiafya inayohusiana na
zebaki;
— Kuongeza uwezo wa mfumo wa afya ya kutibu madhara ya zebaki yatokanayo na sumu;
— Kuongeza utambuzi wa hatari ya kiafya za matumizi ya zebaki katika uchimbaji mdogo wa madini
katika kliniki za afya ya mtoto na kliniki za wajawazito;
— Kuanzisha mpango wa majaribio kwa ajili ya kupima, na kadiri iwezekanavyo, kutibu viwango vya
zebaki kwa watoto katika eneo la uchimbaji mdogo mdogo kwa lengo la kuusambaza katika maeneo
yote yaliyoathirika.
Kuboresha upatikanaji wa huduma ya afya ya msingi kwa watoto na elimu ya afya ya uzazi na huduma ya
VVU / kifua kikuu katika maeneo ya uchimbaji madini mdogo mdogo kwa kutumia, kwa mfano, kliniki
zitembeazo zenye vifaa vya kutosha pamoja na wafanyakazi wa afya wenye ujuzi.

•

Kuhakikisha kuwa wasichana ambao ni waathiriwa wa unyanyasaji wa kingono na biashara ya ngono
wanapata huduma za afya baada ya kubakwa, ikiwa ni pamoja na dawa ya kinga kwa mhudumu wa afya
kuchoma na sindano kutoka kwa mgonjwa mwenye maambukizo yaVVU (PEP).

•

Kuhamazisha maafisa ustawi wa jamii na wafanyakazi wengine wa kijamii kutambua na kulinda wasichana
wanaofanya kazi katika sekta ya madini kutokana na unyanyaswaji wa kijinsia.

•

Kutekeleza Mpango Kazi mpya wa Kitaifa Uliogharamiwa kwa ajili ya Watoto Wanaoishi katika Mazingira
Magumu, unailenga kuimarisha uwezo wa jamii na watendaji wa serikali za mitaa kuwalinda watoto
wanaoishi katika mazingira magumu, pamoja na kuwashirikisha katika kushiriki katika aina mbaya za
ajira ya watoto, na kuhakikisha kuwa wanapata huduma za afya, elimu na huduma nyingine za kumlinda
mtoto.
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MAPENDEKEZO
WIZARA YA MAENDELEO YA JAMII, JINSIA NA WATOTO
•

Kuchukua hatua ya kukomesha unyanyasaji wa kingono na kusaidia waathiriwa, kama sehemu ya jitihada
za kuendeleza na kutekeleza Mpango Kazi wa Kitaifa wa Kuzuia na Kukabiliana na Unyanyasaji wa Watoto.
Hasa, shughuli za msaada wa kisheria, huduma sahihi za afya na ushauri nasaha, na upatikanaji wa
huduma za elimu, mafunzo ya ufundi, au hatua nyingine za kuwashirikisha kijamii kwa waathirika.

WAKALA WA MAABARA YA MKEMIA SERIKALI, WIZARA YA AFYA NA USTAWI WA JAMII
•

Kuchukua hatua za kuzuia biashara haramu ya zebaki kwa kuchunguza na kwa kutumia vyanzo vya zebaki
haramu na kwa kutiisha sheria ambazo zinawahitaji wafanyabiashara wa zebaki kuomba kibali.

•

Kushirikiana na wafadhili kufanya ufuatiliaji wa mara kwa mara juu ya matumizi ya zebaki na kiwango cha
sumu katika jamii ya wachimbaji wadogo wadogo kwa kulenga afya ya mtoto. Ili kupunguza kiasi cha
rasilimali zinazotumika, juhudi hizi zinaweza kufanyika kama sehemu ya utafiti mwingine unaokusanya
damu na mkojo.

WIZARA YA FEDHA
•

Kutenga fedha kwa ajili ya utekelezaji wa Mpango Kazi wa Kitaifa kwa ajili ya Kutokomeza Ajira ya Watoto,
Mpango Mkakati wa Kitaifa juu ya Uthibiti wa Zebaki, Mpango Kazi wa Kitaifa Uliogharamiwa kwa ajili ya
Watoto Wanaoishi katika Mazingira Magumu, na Mpango wa Kazi wa Kitaifa wa Kuzuia na Kukabiliana na
Unyanyasaji wa Watoto.

KWA MAMLAKA ZA HALMASHAURI NA VIJIJI
•

Kupitisha sheria ndogo zinazotoa mamlaka ya kisheria kwa viongozi wa kijiji kuchukua hatua wakibaini
ajira kwa watoto katika uchimbaji madini.

KWA VYAMA VYA WACHIMBAJI WADOGO WADOGO
•
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Kuandaa kanuni za maadili au sera kwa ajili ya sekta ya uchimbaji mdogo wa dhahabu Tanzania zitakazowalazimisha wanachama kuchukua hatua za kuondoa ajira kwa watoto katika uchimbaji wa madini
mdogo mdogo wa dhahabu na kuchukua hatua juu ya zebaki. Kufuatilia matumizi ya ajira ya watoto na
zebaki kwenye migodi ya wanachama.

Jitihada zenye Sumu

KWA MAKAMPUNI KUBWA YA UCHIMBAJI DHAHABU
•

Kuandaa mipango ya kushughulikia ajira ya watoto na matumizi ya zebaki katika sekta ya uchimbaji
madini mdogo mdogo, kwa kushauriana na serikali za mitaa, mashirika yasiyo ya kiserikali, na vyama vya
wachimbaji vya mikoa kama sehemu ya mikakati ya ushiriki wa jamii.

•

Kufikiria kushiriki katika Ubia wa Wadau – Wengi na serikali na Benki ya Dunia. Kuchangia miradi ya
majaribio ili kuondoa watoto kutoka migodi ya dhahabu ya uchimbaji mdogo mdogo na kupunguza
matumizi ya zebaki kupitia jitihada hii.

KWA UMOJA WA AFRIKA
•

Kama sehemu ya Mpango Kazi wa Dira ya Madini yaUmoja wa Afrika, kuhakikisha kwamba sera zote,
sheria, kanuni, viwango na taratibu za uchimbaji mdogo mdogo zishughulikie ajira ya watoto na matumizi
ya zebaki katika uchimbaji mdogo mdogo wadogo wa dhahabu.

•

Kamati ya Afrika ya Haki na Ustawi wa Mtoto lazima ichunguze ajira ya watoto katika uchimbaji mdogo
mdogo wa dhahabu.

KWA NCHI WAHISANI, BENKI YA DUNIA, NA MASHIRIKA HUSIKA
YA UMOJA WA MATAIFA
•

Kutoa msaada wa kifedha, kisiasa, na kiufundi kwa ajili ya hatua zilizotajwa hapo juu. Hasa, msaada kwa:
—

•
•

Mpango Kazi wa Kitaifa wa Kutokomeza Ajira ya Watoto, pamoja na programu za uimarishaji mifumo
ya ulinzi wa mtoto katika ngazi ya Wilaya, na uondoaji wa watoto wanaofanya kazi katika migodi
midogo ya madini;
— Mfuko wa tatu wa ‘Tanzania Social Action Fund (TASAF III)’, mpango wa hifadhi ya jamii unaonufaisha
watoto wanaoishi katika mazingira magumu na uhamishia pesa shuleni mara kwa mara;
— Hatua za kukomesha matumizi ya zebaki na watoto wafanyakazi;
— Hatua za kuanzisha teknolojia za kupunguza matumizi ya zebaki katika sekta ya uchmbaji mdogo
mdogo wa dhahabu, kama vile retoti (chombo cha kutakatisha zebaki);
— Jitihada za kuunga mkono kuridhiwa kwa Mkataba wa Zebaki wa Minamata.
Shirika la Kazi la Kimataifa linapaswa kulipa suala la ajira ya kwa watoto katika uchimbaji mdogo mdogo
kipaumbele.
Benki ya Dunia inapaswa kuhakikisha kuwa miradi yote nchini Tanzania inayouhusisha uchimbaji mdogo
mdogo, kama vile Mradi wa Usimamizi Endelevu wa Rasilimali za Madini (SMMRP) na Ubia wa WadauWengi, ni pamoja na jitihada zinazolenga kupunguza ajira kwa watoto katika uchimbaji madini, kuongeza
upatikanaji wa elimu kwa watoto kutoka familia za wachimbaji wadogo na wachimbaji wadogo wadogo, na
kupunguza kujiacha wazi kwa watoto na watu wazima kwa zebaki. Matokeo ya jitihada hizi kuhusu ajira
ya watoto na kujiachia wazi kwa zebaki lazima yapimwe waziwazi kwa njia ya mifumo ya matokeo ya
miradi yote husika.
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MAPENDEKEZO
KWA TANZANIA NA MAKAMPUNI YA KIMATAIFA YANAYOFANYA
BIASHARA NA DHAHABU YA WACHIMBAJI WADOGO TANZANIA
•

Kuanzisha mchakato wa kina wa uangalifu, ikiwa ni pamoja na ufuatiliaji wa mara kwa mara, na kuondoa
ajira kwa watoto katika njia zako za ugavi. Wachunguzi wanapaswa kuwa huru na matokeo ya ufuatiliaji
lazima yachapishwe. Makampuni wanapaswa kutembelea migodi ya wachimbaji wadogo kuhakikisha
kuwa wanapata taarifa sahihi kuhusu ajira ya watoto. Kama kuna taarifa kwamba kuna ajira kwa watoto,
makampuni yanapaswa kuchunguza ripoti hizo. Mchakato wa umakini unaostahili uwe pia na taratibu za
kushughulikia athari za haki za binadamu.

•

Inapobidi, serikali ya Tanzania na makampuni ya kimataifa zinapaswa kutoa mafunzo kwa wauzaji jinsi ya
kutambua na kushughulikia ajira ya watoto.

•

Ikibainika kwamba kuna ajira kwa watoto, makampuni ya kununua dhahabu yanapaswa kuchukua hatua
za kushughulikia hali hiyo. Hususan makampuni lazima yafanye yafuatayo:
—

•

Kujulisha mamlaka za serikali na kuwahimiza kwa maandishi kuchukua hatua za kukomesha
matumizi ya ajira ya watoto wadogo katika uchimbaji mdogo mdogo wa dhahabu ndani ya muda
maalumu uliopangwa, kwa mfano, kutafuta maboresho yanayopimika ndani ya mwaka mmoja kwa
njia ya ukaguzi kazi na kuboresha upatikanaji wa elimu;
— Kuwajulisha wauzaji na kuwahimiza kuchukua hatua ya kukomesha kuajiri watoto
katika njia
zao za ugavi ndani ya muda maalumu uliopangwa, kama miaka miwili, ili kuwezesha mpito kwa
watoto nje ya kazi.
Kuhimiza na kuunga mkono hatua za kuaminika na zenye ufanisi katika kukomesha ajira ya watoto, kwa
mfano, kupitia miradi inayoboresha upatikanaji wa elimu na kuondoa watoto katika ajira ya watoto.

•

Kuandaa na kuchapisha kanuni za maadili au sera kuhusu ajira ya watoto kama hazijafanywa bado.
Utekelezaji wa kanuni au sera kama hizo lazima zifuatiliwe na chombo kingine huru na aminifu.

•

Kushirikiana na vyama vya wachimbaji dhahabu kuendeleza kanuni za maadili juu ya ajira ya watoto
katika migodi ya Tanzania wadogo wadogo kwa sekta nzima.
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JITIHADA ZENYE SUMU
Ajira ya Watoto na Matumizi ya Zebaki Katika Maeneo ya Wachimbaji
Wadogo wa Madini ya Dhahabu Nchini Tanzania
Maelfu ya watoto, baadhi yao wakiwa na umri wa miaka minane, wamo katka hatari kubwa ya kujeruhiwa na hata kufa kutokana
na kazi katika sekta ya uchimbaji mdogo mdogo wa dhahabu nchini Tanzania. Watoto wengi, hasa yatima, wanakosa mahitaji
muhimu ya msingi na kutafuta ajira katika sekta ya uchimbaji madini ili kujikimu wenyewe na ndugu zao.
Ripoti hii inatokana mahojiano na watu zaidi ya 200, inachunguza ajira kwa watoto na kujiachia wazi kwa zebaki katika sekta ya
uchimbaji mdogo mdogo wa dhahabu nchini Tanzania, nchi ya nne kwa uzalishaji mkubwa wa dhahabu barani Afrika. Watoto
huchimba na kupekecha katika mashimo ya kina kirefu, yasiyo imara kwa zamu za hadi saa 24, husafirisha na kuponda mifuko
mizito ya mawe yenye dhahabu, na kuyeyusha dhahabu kwa zebaki. Kuzungukwa na mvuke wa zebaki kunaweza kusababisha
matatizo ya mishipa ya fahamu na ya ukuuaji na inaathiri zaidi hasa watoto. Wakati mwingine kazi ya uchimbaji madini pia huathiri
mahudhurio ya watoto na utendaji shuleni na huwaweka wasichana katika hatari ya unyanyasaji wa kijinsia na unyonyaji.
Ingawa serikali ya Tanzania imechukua baadhi ya hatua muhimu kupunguza ajira kwa watoto na kujiachia wazi kwa zebaki katika
uchimbaji wa dhahabu, imeshindwa kutiisha vya kutosha sheria zake za ajira kwa watoto na kukabiliana na matatizo ya kijamii
na kiuchumi yanayosababisha ajira ya watoto. Serikali imeshindwa pia kuandaa na kutekeleza mkakati kabambe wa kukabiliana
na athari za zebaki.
Licha ya kupata fedha kusaidia wachimbaji wadogo wadogo na kupunguza ajira kwa watoto katika sekta kama vile kilimo na kazi
za ndani, ni jitihada chache za wafadhili zinazoshughulikia ajira ya mtoto au matumizi ya zebaki katika uchimbaji mdogo mdogo
wa dhahabu. Aidha, wafanyabiasha wa Tanzania na makampuni ya kimataifa hawashughulikia vyakutosha kuondoa ajira haramu
kwa watoto katika njia zao za ugavi.
Serikali ya Tanzania, kwa msaada wa jumuiya ya kimataifa, lazima imalize ajira kwa watoto katika uchimbaji mdogo mdogo wa
dhahabu, iboreshe msaada kwa yatima na watoto wengine wanaoishi katika mazingira magumu, iimarishe upatikanaji wa elimu,
na kupunguza matumizi ya na kujiachia wazi kwa zebaki.

Kijana mwenye umri wa miaka kumi na
tano akichanganya zebaki na dhahabu
iliyosagwa kwenye eneo la kuandalia
madini mkoani Mbeya, Tanzania.
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