Mwongozo wa Oxfam wa LSLBI kwa Jamii

WEZESHA KUPAZA SAUTI, KUDAI HAKI
MWONGOZO WA USHIRIKI WA JAMII UNAOZINGATIA JINSIA
KWENYE UWEKEZAJI MKUBWA KATIKA ARDHI
MWONGOZO WA JAMII, 2017

a

Mwanamke analima katika ardhi yake, Tanzania.
PICHA NA: BILL MARWA/OXFAM
© Oxfam Kimataifa, Januari 2017
Chapisho hili lina hakimiliki lakini maandishi yanaweza kutumika bila malipo kwa ajili ya utetezi, kampeni, elimu, na utafiti, kwa sharti hilo chanzo hiki
lazima kithibitishwe kikamilifu. Mwenye hakimiliki anaomba kwamba, matumizi yote yasajiliwe kwa madhumuni ya kufanya tathmini. Kwa kunakili
katika hali yoyote, au kwa kutumia tena katika machapisho mengine, au kwa tafsiri au marekebisho, ruhusa lazima ilindwe na malipo yatatolewa.
b-pepe: panafricaprogramme@oxfam.org.uk
Limechapishwa na Oxfam GB kwa ajili ya Oxfam ya Kimataifa chini ya ISBN 978 - 1 -78748 - 171-8 Januari 2017.
Oxfam GB, Jengo la Oxfam, John Smith Drive, Cowley, Oxford, OX4 2JY, UK.

Mwongozo wa Oxfam wa Uwekezaji Ardhi kwa Jamii

MWONGOZO WA USHIRIKI WA JAMII
UNAOZINGATIA JINSIA KWENYE
UWEKEZAJI MKUBWA KATIKA ARDHI

MWONGOZO WA JAMII
2017

c

i

Mwongozo wa Oxfam wa Uwekezaji Ardhi kwa Jamii

Yaliyomo
Utangulizi

....................................................................................................................................................

1

Shukurani ......................................................................................................................................................

2

Vifupisho ........................................................................................................................................................

3

Utangulizi: Kuuelewa mwongozo wa ushiriki wa jamii katika uwekezaji ..................................................

4

Kuhusu mwongozo huu ................................................................................................................................

4

Mwongozo huu hauhusiki na nini ................................................................................................................

4

Mwongozo huu ni kwa ajili ya nani ..............................................................................................................

5

Mwongozo huu unatumika lini ......................................................................................................................

5

Mwongozo huu unatumikaje ........................................................................................................................

5

Aina za alama za vitendo .............................................................................................................................

7

Maana ya istilahi muhimu ............................................................................................................................

8

Hatua ya 1: Mwekezaji anapoanza majadiliano kuhusu kupata ardhi ndani (au karibu na)
jamii yako ......................................................................................................................................................

9

Hatua ya 1 ya kuanzia: mahali pa uwekezaji ................................................................................................

14

ii

Mwongozo wa Oxfam wa Uwekezaji Ardhi kwa Jamii

Yaliyomo
Hatua ya 2: Upangaji wa mradi unapoanza ...............................................................................................
Kianzio cha 2: ridhaa ya jamii ....................................................................................................................
Kianzio cha 3: tathmini ya athari za kimazingira na haki katika maliasili .................................................

16
20
23

Hatua ya 3: Masharti ya makubaliano ya uwekezaji ............................................................................
Kianzio cha 4: makubaliano ya manufaa kwa jamii ...............................................................................
Kianzio cha 5: katika tukio ambalo wanajamii wanahamishwa ...........................................................

25
29
30

Hatua ya 4: Mchakato wa ufuatiliaji na tathmini kuhakikisha ahadi zinatekelezwa .........................
Kianzio cha 6: ufuatiliaji na tathmini ......................................................................................................

34
36

Hatua ya 5: Tathmini ya jamii wakati mradi unapoelekea kuisha - kuondoka au kuanza upya .........

38

Hitimisho ..................................................................................................................................................

41

picha zote kwa hisani ya oxfam

Mwongozo wa Oxfam wa Uwekezaji Ardhi kwa Jamii

1

UTANGULIZI

U

wekezaji
kwenye
kilimo
unaweza
kuwanufaisha wanajami wa kawaida, lakini
ushahidi unaonesha kwamba matokeo si
mazuri kwenye uwekezaji mkubwa wa ardhi
barani Afrika hususani kwa wanawake na jamii.
Hali ya kuwakandamiza wanawake imesababisha
kukosa haki ya kumiliki ardhi. Wanawake
wameachwa nyuma katika kupata fursa za kushiriki
na kupaza sauti zao kuhusu mahitaji yao katika
uongozi wa maeneo ambayo hupendekeza utoaji
wa ardhi ya jamii kwa muwekezaji.
Hivyo, tunapaswa kuhakikisha kwamba wanawake
wanapewa fursa ya kushiriki kikamilifu katika
michakato ya uwekezaji na kuwaruhusu kuwa
sehemu ya mjadala wakati wa makubaliano ya
kupewa fidia na kugawana faida. Mara nyingi,
wanawake wanapoteza haki zao si tu ardhi lakini
pia rasilimali zilizomo katika ardhi hiyo, fedha za
mkopo, uzalishaji wa teknolojia na kadhalika.
Mwongozo huu unaonesha hatua kwa hatua taarifa
na ushauri kwa jamii, pia unaweza kutumiwa na
wadau wengine kuhakikisha kwamba wanawake
katika jamii zao wanashirikishwa moja kwa moja
katika maamuzi ya uwekezaji unaowaathiri.
Mwongozo huu ulianzishwa baada ya kufanya
mashauriano na kijamii nchini Kenya, Senegal,
Cameroon na Zambia. Ulifanyiwa majaribio tena
nchini Uganda katika wilaya za Amuru na Hoima kwa
msaada wa Kamisheni ya Huairou.

Maendeleo endelevu yanaweza kufikiwa
pale tu wanaume na wanawake
watakapopata fursa ya kufikia maisha
wanayoyataka

wa ardhi. Kanuni hizi zinatambua majukumu muhimu
yanayofanywa na wakulima wadogo - ambao wengi
wao ni wanawake
Kanuni hizo zinatetea haki za wanawake kumiliki,
kupata, kudhibiti na matumizi ya ardhi chini ya
taratibu za umiliki. Kanuni hizi ni pamoja na zile
zilizoandaliwa katika Itifaki ya Hati ya Afrika ya
Haki za Binadamu na Haki za Watu kuhusu Haki za
Wanawake barani Afrika (2003), ambayo wanawake
hutambuliwa kama washirika sawa wa wanaume
katika ngazi zote za maendeleo.
Lakini, kushindwa kufikia makubaliano juu ya
namna bora ya ushiriki wa wanawake na jamii zao
inabainisha kuwa kuna jitihada ndogo za kuleta
mabadiliko. Shirika la Oxfam/Shirika la Chakula
Duniani na IISD wanafanya jitihada za kuchangia
maoni yao na ustawi wa pamoja kwa kuandaa
uwekezaji katika kazi za kilimo kwa wanawake,
jamii zao katika bara la Afrika kwa ujumla.

Michakato kadhaa imefanyika duniani na vyombo
vinavyotoa mwelekeo wa sera na mwongozo wa
kuuelezea uwekezaji katika ardhi kama Miongozo
ya Hiari juu ya Usimamizi na Wajibu wa Umiliki wa
Ardhi, Uvuvi na Misitu kwa kuzingatia Usalama wa
Chakula cha Kitaifa; Misingi ya Uwekezaji wenye
dhamana ya Kilimo kwa kuzingatia Usalama wa
Chakula na Lishe; na Kanuni za kuongoza Uwekezaji

Ni matumaini yetu kwamba, mwongozo huu utatoa
mchango katika kuhakikisha kuwa wanawake
wanakuwa wadau muhimu wa kufanya maamuzi
katika mchakato wa uwekezaji wa ardhi barani
Afrika. Kushindwa kuzingatia jinsia kunawaacha
nyuma wanawake katika jitihada za kupaza sauti
zao na kuwa katika hali mbaya zaidi hata kabla ya
kufanyika uwekezaji.

Apollos Nwafor,
PROGRAMU YA OXFAM AFRIKA
MKURUGENZI

Nathalie Bernasconi-Osterwalder,
KUNDI LA IISD
MKURUGENZI

2

Mwongozo wa Oxfam wa Uwekezaji Ardhi kwa Jamii

SHUKURANI

M

wongozo huu ni matokeo ya ushirikiano
baina ya Shirika la Oxfam na wadau wa IISD,
taasisi nyingine zinazohusiana, washauri
wa kujitolea wataalamu wa kitaifa,
watendaji na wafanyakazi wa Oxfam na Programu za
maendeleo.
Shirika la Oxfam na IISD wanapenda kutoa shukurani
zao za dhati kwa Sue Mbaya na Regina Pritchet
ambao walishiriki kama washauri, kwa mchango
wao muhimu katika kuandaa mwongozo huu.
Aidha, tunapenda kutoa shukurani zetu za dhati
kwa Francine Picard wa IISD, Marc Wegerif, Thomas
Revee, Duncan Pruet, Eileen Wakesho, Alvin
Munyasia, Charles Opiyo na Tigere Chagutah wa
Shirika la Oxfam kwa michango yao maridhawa
katika mwongozo huu.
Tunapenda kutoa shukurani pia kwa Dkt. Joan
Kagwanja na Wordsworth Larbi kwa mchango
wao ya kitaalamu katika kuandaa mwongozo huu.
Halikadhalika, tunamshukuru Mino Ramaroson,
Joseph Desire Zebaze na Yussuf Omar kwa kuandaa

na kuwezesha mashauriano ya kijamii nchini
Cameroun na Kenya wakati wa kuandaa mwongozo
huu. Michakato ya mashauriano ya kijamii katika
nchi hizi ilifanyika kwa utekelezaji wa Programu
za Shirika la Oxfam katika nchi za Senegal na
Zambia pamoja na Washirika wa Ardhi wa Kenya
na wa Zambia. Tunatambua mchango wa Everlyne
Nairesiae wa Shirika la Oxfam, chini ya uongozi wake
zana hii ilibuniwa na kuanzishwa.
Bila ya kuwasahau wafuatao ambao wamejitolea
kwa hali na mali; muda, nguvu na taaluma kuupitia
mwongozo huu ambao ni Celine La Vina wa /Taasisi
ya Rasilimali Duniani, Rene Claude Niyonkuru,
kiongozi mstaafu wa Ushirikiano wa Kitaifa wa Ardhi
na Kathleen Sexsmith wa Chuo Kikuu cha Cornell
Uandaaji wa zana hii ulikuwa rahisi kutokana na
msaada mkubwa kutoka Oxfam Novib na mfadhili
asiyetajwa jina. Na kwa wale ambao hatukuwataja
hapa pamoja na taasisi ambazo hazikutajwa lakini
zimetoa michango yao kwa namna moja au nyingine
katika mwongozo huu nao wanashukuriwa kwa
dhati.
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VIFUPISHO
AU

African Union (Umoja wa Afrika)

CAADP

Comprehensive Africa Agriculture Development Programme
(Programu ya Dhati ya Maendeleo ya Kilimo barani Afrika)

CSO

Civil Society Organisation (Asasi za Kiraia)

FDI

Foreign Direct Investment (Uwekezaji wa Kigeni)

FPIC

Free, Prior, Informed Consent (Uhuru, kabla, ridhaa iliyoarifiwa)

IISD

International Institute for Sustainable Development
(Taasisi ya Kimataifa ya Maendeleo Endelevu)

LPI

Land Policy Initiative (Mpango wa Sera ya Ardhi)

LSLBI

Large-Scale Land-Based Investment (Uwekezaji Mkubwa katika Ardhi)

M&E

Monitoring and Evaluation (Ufuatiliaji na Tathmini)

FAO

Food and Agriculture Organisation of the United Nations (Shirika la Chakula Duniani)

UNECA

United Nations Economic Commission for Africa
(Kamisheni ya Umoja wa Mataifa barani Afrika)

VGGTs

Voluntary Guidelines on the Responsible Governance
of Tenure
(Miongozo ya Kujitolea kuhusu Utawala Unaohusika na Umiliki wa Ardhi, Uvuvi na 		
Misitu katika Muktadha wa Usalama wa Chakula wa Taifa)

Lydia, mkulima mwanamke wa kikundi cha Gbarlin, Liberia.
PICHA NA: ANDY HALL/OXFAM LIBERIA
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UTANGULIZI
Kuuelewa Mwongozo wa Ushiriki wa Jamii katika
Uwekezaji
Kuhusu Mwongozo huu
Mwongozo huu ni sehemu ya zana iliyopewa jukumu
la kuweka ushiriki unaofaa katika uwekezaji wa
ardhi barani Afrika. Zana hii inalenga kutoa mwanga
juu ya hatua muhimu za mchakato wa uwekezaji.
Katika kufafanua maana ya ushiriki wa jamii ambao
utaonesha mabadiliko ya mchakato. Mwongozo
huu utatumika katika uwekezaji wa msingi ambao
ni Kilimo na Madini.
Mwongozo huu ni maalumu kwa ajili ya jamii, waratibu
na wawezeshaji ambao watautumia mara tu pale
utakapopendekezwa uwekezaji katika mazingira
yao. Mwongozo huu unaangazia vidokezo vikuu
vitano ambavyo jamii itavitumia katika kushawishi
ushiriki wao na malengo ya ushiriki wao. Ikiwa jamii
itaweza kuvitumia vidokezo vyote hivi ama baadhi
tu, au baadhi ya vingine kuzuiliwa kutekelezwa,
uwezekano wa vitendo vya rushwa kufanyika ni
mkubwa , hivyo, jamii itapaswa kuutathmini upya
mchakato huu ili kuonesha kutokukubaliana au
kuuanzisha upya mchakato huu.
Mwongozo huu unakusudia kusaidia kukuza
uwezo wa jamii kuwa na ushiriki wenye tija kwenye
mijadala ya wadau wa uwekezaji katika ardhi.
Mwaliko rasmi kutoka kwa mwekezaji au serikali
hufanya mchakato huu kuwa wazi zaidi na kazi ya
watayarishaji wa jamii kufanyika kwa urahisi.

Mwongozo huu hauhusiki na nini
Mwongozo huu haukusudii kusema kuwa wanawake
na jamii wanapaswa kushiriki katika uwekezaji
wakati wote hasa kwa kuzingatia kuwa rushwa,
uvunjwaji wa haki za binadamu na uchoyo ni mambo
ambayo yapo katika kampuni; na ukweli ni kwamba
wanawake, vijana na watu wa kawaida katika jamii
hawajapata nafasi ya kutosha katika vyombo vya
maamuzi, hivyo ukandamizaji wa kimfumo unaweza
kuendelea, kila jamii kwa hiari na kwa manufaa yake
itatathmini faida ya kushiriki kwenye uwekezaji
katika maeneo yao.
Halikadhalika, mwongozo huu umekusudiwa
kusaidia wanawake na jamii zao kuhoji uhalali wa
miradi ya uwekezaji na kufanya maamuzi sahihi ya
kukataa au kukubali mradi au mambo yaliyomo ili
kufikia malengo mazuri ya wanawake na jamii.
Wanawake na jamii zao ni muhimu wajitayarishe
kuvumbua maeneo mengine ya rasilimali katika
kujaribu kuishirikisha serikali na wadau kuthibitisha
ushiriki kwa ridhaa yao kubainisha vihatarishi katika
utekelezaji wa makubaliano kwa uhuru, kabla ya
kuielezea ridhaa yao juu ya ukiukwaji wa haki za
binadamu na mambo ambayo yako nje ya mawanda
ya mwongozo huu.
Hata hivyo, mwongozo huu unaweza kuwasaidia
wanawake na jamii kujua kwa kiasi gani mchakato wa
uwekezaji uko wazi katika ushiriki wao. Wachache
watakaoshiriki
watakuwa
ndio
“walengwa
waliokusudiwa na katika kila hatua ya mchakato
watawasaidia wanawake na jamii kutambua hatua
ambazo wanazipitia kufikia malengo makuu.

Mwongozo wa Oxfam wa Uwekezaji Ardhi kwa Jamii

Mwongozo huu ni kwa ajili ya nani
Mwongozo huu ni kwa ajili ya wanawake, jamii
zao na washirika ambao wanafanya kazi kama
wawezeshaji wa jamii ili kuhakikisha ushiriki mzuri
wa wanawake na jamii zilizo katika uwekezaji.
Washirika na wawezeshaji wanaweza kuwa taasisi
zisizo za kiserikali na wanaharakati wa haki za
binadamu.
Wanawake wanawakilisha sekta kubwa zaidi ya
wakulima wa kujitegemea ambao mara nyingi
wanapata ardhi ya kufanya kazi, lakini mara chache
wana haki ya kufanya maamuzi juu ya ardhi hiyo, na
kinachozalishwa au faida inayotokana na mazao
ya ardhi hiyo. Mwongozo huu unatambua haki za
wanawake za ushiriki sawa na wanaume katika
jamii zao na unataka kuimarisha ushiriki wao katika
kufanya maamuzi kuhusu uwekezaji katika ardhi ya
kilimo.
Kwa hivyo, mwongozo huu ni wa wanawake na jamii
yote, iwe wanashiriki katika uwekezaji kwa mara
ya kwanza, au wana uzoefu wa miradi ya uwekezaji
katika ardhi yao.
Mwongozo huu umetayarishwa kwa ajili ya kuweka
maandalizi ya kila hatua ya mradi, jinsi wanawake
na jamii zao zitakavyo-changia taaluma, uzoefu na
uhusiano bora wa kijamii utakaotoa mchango na
maarifa mapya katika mpango wa uwekezaji vijijini.
Aidha, utathibitisha ubora wa matumizi kwa
wawezeshaji wakiwa wahusika muhimu wa
kuwaongezea uwezo ambao unaweza kupatikana
katika mchakato wa uwekezaji. Kuwaongezea
uwezo kunaweza kuwepo baina ya wanawake na
wanaume ndani ya jamii, kati ya jamii na viongozi
wao, au baina ya jamii na wawekezaji au serikali.
Mwongozo huu utawasaidia wawezeshaji/
wakufunzi kuzingatia hali ambazo zitaleta ufanisi
katika kuwashirikisha wanawake katika uwekezaji
wa ardhi.
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Mwongozo huu unatumika lini
Kwa hakika, wanawake na jamii wanapaswa kupata
mwongozo huu kabla ya kukutana na uwekezaji au
hatua ya kupata nafasi, ili jamii ziweze kujiandaa
vya kutosha katika ushiriki wao na wawekezaji.
Wanawake na jamii wanaweza kupata mwongozo
huu wakati wowote katika mchakato wa uwekezaji.
Mwongozo huu umeandaliwa kwa ajili ya kuzisaidia
jamii zinazoelekezwa kwenye michakato ya
uwekezaji hatua kwa hatua; kutoa hoja za wazi
kukagua au kuzingatia, kubaini na kuitisha kikao
cha marekebisho yoyote ya ukosefu wa haki za
wanawake au jamii katika shughuli na mikataba ya
uwekezaji.

Mwongozo huu unatumikaje
Hakuna njia au mfumo mmoja uliofafanuliwa kwa
ajili ya ushiriki wa uwekezaji. Ushiriki wenye tija
kwa wanawake na jamii katika mchakato unahitaji
mbinu nyingi ambazo si lazima ziwe za aina moja
katika nchi au kanda. Kwa hivyo, wanawake na
jamii wanahitaji kupanga mikakati yao ya ushiriki
kulingana na nchi na mazingira ya uwekezaji,
itakayojumuisha masuala ya kisheria, kijamii na
kisiasa.
Mwongozo huu umegawanyika katika sehemu au
hatua tano za Mpango wa uwekezaji, hatua ambazo
zinaweza kutofautiana kidogo baina ya wawekezaji
au nchi na nchi. Aidha, mwongozo huu unatumia
hatua hizi tano kulingana na shughuli zinazofanywa
katika uwekezaji huo.
1.
Wakati gani/lini mwekezaji anaeleza nia na
matakwa yake ya kuwekeza katika eneo lako
au la karibu na jamii;
2.
Lini hatua za mpango wa utekelezaji zitaanza;
3.
Majadiliano kuhusu masharti ya uwekezaji:
4.
Mchakato wa tathmini na ufuatiliaji wakati wa
uwekezaji;
5.
Tathimini ya mradi pale mkataba wa mwekezaji
unapokaribia kumalizika; kama anataka
kuondoka au kuongeza muda.
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Picha na: john ferguson/oxfam

Katika kila moja ya hatua hizi mwongozo unatoa:
•

Muhtasari kuhusu kile kinachoonekana kuwa
ni ushiriki bora wa wanawake unaopaswa
kuwepo. Mambo na matayarisho yapi
yanayohitajika kwa wanawake na jamii.

•

Mahitaji yanayoweza
wanawake na jamii.

•

Matatizo
ya
kawaida
yasiyotarajiwa
yatakayozingatiwa kwa hadhari.

•

Aina za washiriki walioteuliwa katika
mchakato watakuwa kigezo cha mafanikio ya
baadaye kwa wanawake na jamii zao

•

kutayarishwa

na

Vidokezo muhimu vya kuanzia vitakavyosaidia
kuweka vipaumbele katika maeneo muhimu
kwa wanawake na jamii katika mchakato huu.

Mifano na mafunzo kutoka katika jamii za nchi ya
Cameroun, Kenya, Senegal na Zambia. Jamii hizi
zilichaguliwa kwa mashauriano ya kijamii kwa
sababu ni miongoni mwa nchi zilizoathiriwa na
uwekezaji. Hivyo, taarifa zilizokusanywa katika
nchi hizi ni muhimu katika utayarishaji wa zana hii.

Jamii zinashajiishwa kuutumia mwongozo huu kwa
mujibu wa mahitaji yao.
Kuwa na mwongozo huu kabla ya ziara ya mwekezaji
kutasaidia kuanza ushiriki katika hatua za mwanzo
ambapo sehemu zote tano za mwongozo zingefaa,
ingawa katika hali ya kawaida katika mambo
ambayo wanawake na jamii hawakushirikishwa
hatua za mwanzoni za uwekezaji kama vile kusoma
mwongozo wote bado isingefahamika vyema
mikakati mbalimbali iliyopendekezwa ya ushiriki.
Pia, inashauriwa kutathmini hatua katika uwekezaji
ambazo jamii zinaweka wazi, hatua hizo na kwenda
hatua zinazofaa
Halikadhalika, mwongozo hutumia alama kuelezea
hatua zinazopaswa kuchukuliwa na wanawake na
jamii katika ushiriki wao, alama ambazo zimetumika
katika kila sehemu zimechorwa kumsaidia msomaji
kusoma na kufahamu matini kwa haraka na kwa
urahisi, alama ambazo pia zinaweza kutumika
wakati wa upangaji wa mradi.
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AINA ZA ALAMA ZA VITENDO
Alama/maelezo ya kitendo

USHIRIKI WA JAMII

KAZI ITAKAYOFANYWA

YANAYOHITAJIKA KUFANYWA

Alama hii inaonesha aina ya ushiriki
wa jamii ambao ungetakiwa
kuonekana au unavyotakiwa
kuwa katika mchakato

Jamii inapaswa kujipanga na
kujitayarisha kutoa mchango
kwa uwekezaji katika kila
hatua ya mchakato. Alama hii
inaonesha aina ya shughuli
ambayo jamii inapaswa kuifanya
ili kuwaongezea uwezo pamoja
na taarifa zitakazowawezesha
kupata mahitaji ya taarifa za
msingi/awali na kuchangia kama
wadau wengine.

Jamii
inahitaji
kujiandaa
kutayarisha mahitaji muhimu
kwa ajili ya uwekezaji wa ardhi
wenye tija kwao. Mara nyingi
jamii huwa haina uhakika na
kile wanachohitaji au mahitaji
yafaayo kwa hatua inayohusika ya
mchakato huu. Alama hutumika
kuiongoza jamii katika kupata
mahitaji na vipaumbele vyao.

MAMBO YA KUYAZINGATIA

LENGO LILILOKUSUDIWA

Tahadhari!
Uwekezaji mkubwa
katika ardhi ya kilimo unaweza
kukukabiliwa na mitego, siasa
na changamoto. Alama hii
inatahadharisha kuwa makini na
mambo yanayoweza kuhatarisha
mradi wa uwekezaji

Ni
yapi
matokeo
bora
yanayoonekana katika hatua hii?
Hii ndiyo dira kwa watumiaji wa
mwongozo huu kuandika mambo
ya msingi juu ya kile ambacho
kingeweza
kutokea
katika
hatua hii. Maelezo ya sehemu
hii yatasaidia kutathimni iwapo
mchakato wa uwekezaji wa ardhi
umeongozwa katika mwelekeo
unaotakiwa.
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MAANA YA ISTILAHI MUHIMU
Kulipa fidia: Fidia limetumika katika mwongozo huu
ikimaanisha manufaa yote au faida zitakazopelekwa
kwa jamii kwa njia ya kubadilishana kwa kupeana
ardhi au ardhi yenye rasilimali. Fidia ni lazima
iwawezeshe wanajamii kuwa na maisha bora wakati
na baada ya utekelezaji wa mradi.
Kwa bahati mbaya, mara nyingi wawekezaji hutoa
fidia ndogo ambayo haitoshi au hailingani na
thamani ya ardhi waliyoitoa na fursa ambazo jamii
ilizipoteza kwa kuruhusu mradi huo.
Ushiriki: Ushiriki Unaamanisha njia tofauti ambao
mwanajamii atahusishwa katika mchakato na
kuufahamu kwa kina, kushiriki, kushawishi au katika
kufanya maamuzi. Ushiriki unajumuisha shughuli
nyingi ambazo zinaweza kubadilika kulingana na
mazingira na hali. Hivyo basi, zana hii inaeleza yale
ambayo yatakuwemo katika ushiriki wa jamii kwa
kila hatua ya mchakato huu.

Mwanamama akivuna katika shamba lake.

Kianzio: Inamaanisha fursa muhimu ya ushiriki,
ama kwa sababu maalumu ya kutokea katika
jamii iliyoathirika, au kwa sababu ya mipango na
maendeleo ya mchakato kwa jumla yanahitaji
ridhaa ya kiwango fulani kutoka kwa jamii. Hatua hii
ya kuanzia au jambo la awali la kufanya litakuwa ni
jambo la muhimu kuelewa na kupanga yanayotakiwa
kufanywa katika mradi.

PICHA NA: ANDY HALL/OXFAM

Jamii/Wanajamii:
Neno wanajamii kwa maana nyepesi limetumika
katika mwongozo huu kwa maana ya watu
watakaoleta tija ambao watajumuishwa katika
uwekezaji. Japokuwa ukweli ni kwamba kuna
uwezekano wa kuwepo jamii zenye uchangamano
wa jiografia tofauti katika eneo lililoathiriwa na
mradi. Aidha, katika kila jamii kuna uwezekano wa
kuwepo jamii tofauti zikiwemo za kidini, wakulima,
wasomi, makundi ya kikabila, wafugaji, madhehebu
na kadhalika.

Mwekezaji: Kwa ujumla, mwekezaji ni mtu yoyote
au
kitengo
kinachomwakilisha
mwekezaji,
inaweza kuwa kampuni binafsi, kikundi cha watu
kinachojihusisha na biashara, serikali au mbia
baina ya serikali na kampuni binafsi.

Mwongozo wa Oxfam wa LSLBI kwa Jamii
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HATUA YA 1
Mwekezaji anapoanza majadiliano
kuhusu kupata ardhi ndani (au karibu na)
jamii yako
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Ni muhimu jamii kuelewa lengo la mwekezaji la

kumsikiliza mwekezaji na mipango yake ya kutaka

kutaka kuwekeza katika maeneo yao kwa hatua

kuendeleza mradi wakati wa upembuzi yakinifu,

za mwanzo kabisa pale mwekezaji anapoanza

jamii inapata fursa ya kuhoji na kuwa na matumaini

majadiliano juu ya kupatiwa ardhi au ya kutaka

ya kuwa na ushawishi katika mchakato. Sehemu hii

kuwekeza (hatua ya upembuzi yakinifu) Hii si kanuni

inabainisha mipaka ya ushiriki wa jamii wakati wa

wala kaida, bali ndio hali halisi ya mambo. Katika

upembuzi yakinifu au katika hatua ya 1.
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Mwongozo wa Oxfam wa Uwekezaji Ardhi kwa Jamii

USHIRIKI WA JAMII HATUA YA 1 UNAFAFANULIWA
Wanawake na jamii ni muhimu waeleweshwe lengo la mwekezaji la
kutaka kuanzisha mradi katika eneo linalohusika. Aidha, wapate taarifa
zote ambazo ni muhimu. Mazungumzo ya awali yaandaliwe na serikali
au mwekezaji katika kubainisha mambo ya msingi kutoka kila kundi la
wadau (serikali, wawekezaji wa kawaida au wa kitaifa, wanawake, vijana,
wafugaji wazee na kadhalika) na kuandaa programu kwa ajili ya mikutano
yenye ratiba maalumu na kanuni za ushirikishwaji.

KAZI ITAKAYOFANYWA KATIKA HATUA YA 1
Wanajamii wenyewe watapaswa kuteua kikundi cha wanawake, wanaume,
vijana na viongozi wa kimila watakaoweza na kuwa tayari kujifunza namna
ya kufanya kazi kwa pamoja na kuwa kama ndio kituo kikuu.1. Mchakato
wa uteuzi ni lazima uwe ushirki na uwe wazi. Aidha jamii itapaswa kuepuka
kuchagua mtu mmoja kuwa mwakilishi wa jamii.
Katika kuteua, mazingatio yawekwe kwa kuangalia usawa wa kijinsia au sehemu yake kwa kuweka
uwiano mahususi baina ya wanawake na wanaume kwa kuzingatia umri katika kundi lolote, hii
itasaidia kuhakikisha kuwa wanawake na vijana wanawakilishwa. Pia kuwe na majadiliano ya
ama kutohitaji kuwa na kiongozi mpya atakayebeba majukumu haya au viongozi waliochaguliwa
itakuwa vyema zaidi kubeba jukumu hili la kukusanya mawazo mapya kutoka kwa jamii na
kuyaboresha zaidi. Halikadhalika, jamii inapaswa kukubaliana na kanuni za ushirikishwaji zilizo
wazi, zenye ufanisi na ujumuishaji wa kijinsia.
Wawakilishi wa jamii wanapaswa kuungwa mkono na jamii ambayo itakuwa ikiwakilishwa Ikiwa
hakuna ratiba maalumu ya mikutano jamii itapaswa kuzungumza na wadau kama vile idara za
serikali zinazohusika au mwekezaji kuhusu uandaaji wa ushiriki jumuishi. Nchi zenye kanuni rasmi
za ushiriki wa jamii zinaweza kurejelea miongozo iliyopo na kuziba mapengo yoyote yanayojitokeza
kuhusiana na uwajibikaji wa jamii.
Hoja ya kuwakilisha wanawake iliyofikiwa ni kuwa jamii ingeanzisha vikao vya wanawake kuchagua
na LSLBI
kukutana
naCommunities
wanawake wengine katika jamii kuwataarifu na kuweka pamoja maoni yao katika
14 | Oxfam
guide for
mchakato wa uwekezaji.
Mwakilishi wa jamii pia azingatie kuiweka jamii kama taasisi katika maeneo ya kawaida na
kusimamia masuala muhimu yanayohusina na kufanana katika taasisi hizo au kuziwezesha taasisi
zisizo za serikali kuwa na uwezo wa kuendeleza mazungumzo yanayohitajika ya kuandaa mikutano.
Jitihada zifanywe kupanga majukumu yatakayoleta tija au yanayohusiana na kuwapa shughuli
za kufanya wanaohusika kuliko majukumu rasmi/ya uongozi kama vile kuwa na “mwenyekiti”,
“makamo mwenyekiti” au “afisa” ambayo yanaweza kusababisha mivutano na kupanua wigo wa
mgawanyo madaraka. >>
1

Watu waliolengwa na jamii ni kundi la watu ambao wameteuliwa na jamii kuongoza ushiriki wa jamii kubwa na wawekezaji, serikali na wadau wengine.

Mwongozo wa Oxfam wa Uwekezaji Ardhi kwa Jamii

>> KAZI ITAKAYOFANYWA
Jamii iandae mdahalo wa kawaida kwa mamlaka zinazohusiana na kuweza
kuainisha ikiwa mikutano ya hadhara imeitishwa au kufanyika na ikiwa
taarifa zimeweza kufikishwa. Jamii zinahitaji kuomba maafisa kuwasilisha
habari zinazofaa kwa jamii kuwa na mwekezaji, upeo wa uwekezaji, hoja
ya uwekezaji na matukio ambayo yanaendelezwa kwa sababu jamii ina
haki ya kupewa habari. Mazungumzo ya wenyeji hadi ya mtaa yanapaswa
kuwakusanya watu wote pamoja na kujulishwa juu ya jambo jipya
litakaloanzishwa.
Hoja muhimu zinazowakilisha jamii na yatakayoibuka kutokana na muungano yatalazimika
kuwasilishwa, hivyo yatabainisha kuwa jamii ilikuwa imetayarishwa, kupangwa na kuwa tayari
kufanya kazi pamoja. Aidha, jamii lazima kwa pamoja iandae mipango madhubuti na misingi
ya mchakato huo na tija ya uwekezaji wa ardhi. Kumbukumbu za mikutano ziandikwe zikiwa
zimejumuisha mahudhurio, ajenda, maelezo mafupi, picha, sauti zilizorikodiwa, video na kadhalika
kwa kupata ridhaa ya washiriki inapohitajika hasa kwa maelezo yaliyorikodiwa, video na picha.
Kuwe na ufuatiliaji wa mijadala ya kijamii na maelezo yatolewe kwa wawakilishi wa jamii na kwa
wanajamii wengine.

YANAYOHITAJIKA KATIKA HATUA YA 1
Maafisa wa serikali watachaguliwa au kuteuliwa kuwakilisha kila mtu
wa jamii inayohusika. Kuhusu jambo hili msisistizo uwekwe zaidi kwa
watendaji wa serikali wafaao kuandaa vituo vitakavyowakilisha jamii ili
kuweka kiungo baina ya jamii na utawala.
Taarifa za mawasiliano na maofisa wa serikali zingeongeza uwezo na
kuweka wazi mawasiliano.
Taarifa za mawasiliano ya maafisa hawa lazima iwekwe katika mfumo utakaosaidia kuleta ufanisi
na ulio wazi, au uwakilishi kutoka kwenye muungano wa vikundi uamue ikiwa jamii itaridhia
kushiriki katika mchakato wa uwekezaji. Jamii inaweza kuchagua kuridhia au kutaka maelezo
kabla ya mradi ya mapendekezo rasmi au shughuli zinazoendelea. Ridhaa ya jamii kwa kawaida
inahitajika kwa ajili ya uendelezaji wa mradi ili kupata ithibati kabla ya kuanza mradi, ambapo huu
ndio
utakuwa
14 | Oxfam
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Vitendo vingine katika hatua hii vinajumuisha kutafuta taarifa zilizomo ndani ya jamii na
kuzisambaza kwa wanajamii wengine na kuandaa mikutano ya kawaida kwa ajili ya kupata mambo
mapya na kuunganisha taarifa.
Aidha, jambo muhimu katika hatua hii ni kutayarisha ramani ya kijamii itakayobainisha wadau
wengine na mawazo yao. Hii itasaidia kuandaa mikakati ya ushiriki na kushawishi kila mdau
kuunga mkono mahitaji na vipaumbele, hii inaweza kufanywa na wawakilishi na kusambazwa
kwa jamii. Wanajamii wanashajiishwa kuwapa na wengine taarifa ambazo wanaweza kuwa nazo
kuhusu mradi wa uwekezaji.
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Mwongozo wa Oxfam wa Uwekezaji Ardhi kwa Jamii

YANAYOHITAJIKA KUFANYWA
Jamii lazima idai itifaki ambayo wadau wote watakuwa wanaielewa ikitilia
mkazo usambaazaji wa taarifa, ratiba za mikutano na kufanya maamuzi.
Kudai haki ya kupata taarifa si jambo la kujadiliana kwa sababu ni haki ya
jamii.
Zaidi, madai ya mikutano ya kawaida yafanyike katika maeneo yanayofikika,
pia maelezo kuhusu mkutano utakaofanyika yasambazwe kwa wakati na
kwa watu wengi zaidi wanaohusika.
Kujaribu uteuzi utakaofanywa na serikali kuchagua vikundi au mtu mmoja mmoja kuwakilisha bila
ya kuishirikisha jamii inabidi ukataliwe na jamii itawataka maafisa wa serikali kuanza kutafuta
vyanzo vya fedha kwa lengo la kuisadia jamii kushiriki katika mchakato wa mradi wa uwekezaji
ikiwemo mikutano ya kijamii, usomaji wa ramani, hesabu ya vitu vya nyumbani na kuunga mkono
na kusaidia ushiriki uliopo.

MAMBO YA KUZINGATIA KATIKA HATUA YA 1
Wanajamii lazima wajiandae kukabiliana na serikali au wachunguzi juu
ya ushiriki wao katika hatua hii. Hoja yoyote itakayosema kuwa bado ni
mapema kwa jamii kushiriki inapaswa kukataliwa, kwani kila mtu ana haki
ya kujua kinachoendelea katika jamii yake na kushiriki katika kufanya
maamuzi na mipango.
Mitego ya kuangalia katika hatua hii ni kulazimishwa kwa wanajamii
pamoja na kuwatia hofu kwa kuwafanyia vurugu na fujo. Hizi ni mbinu
zinazoweza kutumika kuwanyamazisha wanajamii. Wanajamii au viongozi wao wanaweza
kutumika kuharibu mchakato huu. Ili jambo hili lisitokee, ni muhimu wanajamii wengi wawaunge
mkono na kuwasaidia wawakilishi wao huku wakiwatanabahisha kuwa wao wanawakilisha watu
wote. Muundo wa kidemokrasia upewe nguvu kuhakikisha kuwepo kwa uwajibikaji katika ngazi
zote na kupunguza matabaka. Ikiwa kutakuwa na mambo yatakayosababisha kuigawa jamii, basi
hakuna budi mambo hayo yapingwe.
Jambo jingine la kulizingatia kwa makini ni ukandamizaji wa wanawake mfano wa kutowapa taarifa
au kutowaalika katika mikutano hata kama hawamiliki ardhi. Mbali na hayo, wanawake wana haki
nyingine ya ardhi kama vile ya kuitumia kama wazalishaji wadogo wadogo, kupata maji pamoja na
14 | Oxfam
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makazi.
Jamii
inapaswa kutazama kwa makini suala la kusemwa kinyume na walivyo au kwa
sifa ambayo hawana kwamba hawana sifa bora za kuwakilisha jamii katika majadiliano. Viongozi
wao ni muhimu kuelewa kile kinachokusudiwa katika mijadala hiyo kisha waweze kujadiliana na
wenzao na kuyafanyia kazi katika utekelezaji wake na kutambua tija iliyopo kwao wakati uwekezaji
unapoendelea.
Aidha, kuna haja ya kuangalia mabadiliko ya ghafla katika sera ya matumizi ya ardhi katika ngazi za
chini au za kiserikali, ikigundulika kuwa hakuna uwazi na baadhi ya makubalianao yameshafanywa
na mwekezaji katika kuchagua ardhi, mabadiliko hayo yatachukuliwa kuwa si dalili njema. Haya
yakijitokeza inabidi wasikubaliane na au kuvuguruga mchakato kwa kutumia nguvu za pamoja.

Mwongozo wa Oxfam wa Uwekezaji Ardhi kwa Jamii

MAMBO YA KUZINGATIA
Ikiwa katika eneo ambalo mradi wa uwekezaji upo na athari zake zitakuwa
za muda mrefu, basi mradi huo unapaswa kutathminiwa na ikiwa maeneo
kama hayo yataonesha kuwa yatawavutia wawekezaji wengi.
Ikiwa mwekezaji atahitaji kupata rasilimali ambazo jamii inazitegemea
kama vile mito, tathmini ifanywe kwa kuzingatia sehemu ya 3 ya kianzio
cha uwekezaji. Tathmini ya Athari za Kimazingira Haki ya Rasilimali (uk. 16)
– ubinafsishaji wa raslimali utakuwa na uwezekano wa kusababisha maafa kwa jamii ambapo
umakini unapaswa kuwepo kuzuia hali hii.
Ikiwa mwekezaji tayari ameshapata eneo kwa makubaliano rasmi, au hati rasmi ya makubaliano,
baadaye maamuzi ya msingi au kuonekana pale ambapo mradi hauwezi kufanyika, ikitokea hivyo,
jamii lazima ichunguze ni kwa jinsi gani mwekezaji atauendesha mchakato huo ikiwa amekubaliana
na kanuni na masharti na sheria zote za kupatiwa ardhi. Na endapo ikitokezea kuvunjwa kwa
kanuni au sheria zozote, jamii itakuwa na fursa ya kudai haki zake katika ardhi hiyo na watakuwa
na uhuru wa kukubaliana na maamuzi hayo.

LENGO LILILOKUSUDIWA KATIKA HATUA YA 1
Haitaamuliwa kumpa ardhi mwekezaji au mtu mwingine wa tatu bila ya
kuwaarifu kabla watu ambao watatoa ridhaa yao. Pia jamii lazima ipewe
fursa ya kuamua kuukubali au kuukataa uwekezaji wa ardhi.

Shabaha ya hatua ya 1
•

Wanajamii waelezwe kwamba mwekezaji yumo katika mchakato wa kutathmini uwezekano
wa kufanyika uwekezaji.

• LSLBIVituo
vyaCommunities
uwakilishi
14 | Oxfam
guide for

wa kijamii vianzishwe, vituo hivyo vya uwakilishi wa wadau wote

vianzishwe na jamii.
•

Njia za mawasiliano ziwe za ushiriki baina ya serikali, mwekezaji na wanajamii ambapo
mfumo wa mawasiliano ya simu katika ngazi ya jamii utaanzishwa kusaidia kupunguza
gharama za upigaji simu.

•

Mwakilishi wa wanawake ataandaa mkutano wa faraga wa wanawake utakaowawezesha
kutoa michango na kupokea mambo mapya kuhusina na mchakato wa uwekezaji.
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Mwongozo wa Oxfam wa Uwekezaji Ardhi kwa Jamii

HATUA YA 1 YA KUANZIA: MAHALI PA UWEKEZAJI
Eneo ni jambo muhimu sana kwa mwekezaji na
wale wote wanaoitumia ardhi hiyo kwa wakati huo,
ambapo huamua watakaohusika kwa njia ya moja
kwa moja au isiyo ya moja kwa moja katika mradi,
na kwa hivyo watahusika kama wanufaika wa faida
inayotokana na uwekezaji.
Aidha, eneo linaweza kuwa na athari kubwa
kulingana na uzoefu wa jamii kuhusiana na masuala
ya uwekezaji. Kutokana na sababu hizi, hili ni jambo
la kwanza linalostahili kufanyiwa uchunguzi.
Wale wote waliochaguliwa au kuteuliwa
kuwakilisha jamii lazima wazungumze na wadau
wa serikali au wawekezaji kuhusu maamuzi ya
pamoja juu ya eneo la uwekezaji. Jamii inapaswa
kujua kwamba eneo la uwekezaji limeshaamuliwa.
Ikiwa hivyo ndivyo ilivyo, kumbukumbu zipelekwe
kwa FPIC, ili watathmini iwapo ridhaa ya wanajamii
imezingatiwa au imepuuzwa. Na endapo hili
limefanyika, mwekezaji wa mradi wa uwekezaji
katika ardhi atakuwa amekiuka vigezo, jambo
ambalo litasababisha ugumu na vikwazo vya kupata
ardhi. Hivyo, marekebisho ya kisheria hayamo katika

KULINDA ARDHI NA KUFAFANUA MAHALI PA MRADI
Mafunzo kutoka Ndola, Zambia
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Picha na: Vincent/Oxfam

muktadha wa mwongozo huu, na kwa sababu hiyo
jamii itapaswa kukiacha kipengele hicho na kwenda
katika hatua nyingine ya ushiriki.
Ikiwa eneo halijaamuliwa au kuna mambo hayajafikia
makubaliano, viongozi wa jamii watashauriana
kujua ikiwa sehemu kubwa ya jamii imefikiwa na
uwekezaji huu na ni kwa namna gani inafahamika
mipango ya kikanda au kitaifa itaathiri wanajamii wa
kawaida. Ikithibika kwamba itaathiri basi eneo hilo
halitachaguliwa na kutakuwa na fursa ya uwekezaji
huo kuchaguliwa eneo jingine.
Ikiwa eneo litakuwa na utata na mkanganyiko kama
uwekezaji utasababisha watu kuhamishwa katika
eneo, jamii itatilia maanani kuwepo kwa mkutano
(baina yao na nani?) kujadili namna na njia tofauti
zinazowezekana za kuendeleza mradi, jambo
ambalo litapunguza uhamishaji wa watu. Katika
kuelezea mbadala wa kila njia, ni muhimu kuwa
wazi na mahususi juu ya ni nani atahusika na kwa
jinsi gani (ardhi, maisha, upatikanaji wa rasilimali,
kazi na kadhalika) na jamii itashiriki kwa namna
gani katika eneo la uwekezaji.

Katika eneo ambalo halina kiongozi kama chifu, mwekezaji katika
viwanda vya uchimbaji moja kwa moja alizungumza na wanajamii
kuhusu kupewa ardhi ndani ya nchi au karibu na vijiji vyao katika
kijiji cha Ndola eneo la Ukanda wa Shaba. Wanajamii walielezwa
na mwekezaji kuwa ardhi aliyokusudia kuwekeza ilikuwa ni eneo
la kimila ambalo lilkuwa na makaburi. Mwekezaji hakutambua
kwamba jamii ilizika watu wao hapo na hivyo wakakubaliana
kubadilisha eneo ili kukwepa kufukua makaburi.
Kwa bahati mbaya, jamii ilikuwa na uelewa mdogo juu ya namna
eneo hilo la kuendeleza mradi lingeathiri maisha yao ya kila siku
mara pale mradi utakapoanza. Ukiwa sasa umeondoa majumba
na kuvuruga njia za maji na kuharibu ubora wa maji ya kunywa
na visima vilivyochimbwa kwa mwekezaji kujenga kwenye mito.
Katika mkutano wa wanajami, mama mmoja alisema “Tunajua
kwamba maji yana sumu, lakini hatukuwa na muda wa kuyatibu.
Muda huu tumeshughulika na mambo chungu nzima, pale
tutakapokufa watu wataelewa kwamba kulikuwa kuna matatizo
hapa.”

Mwongozo wa Oxfam wa Uwekezaji Ardhi kwa Jamii

Mafunzo yaliyopatikana

•

Mara nyingi shughuli ya kuchota maji huwa ni
ya wanawake na wasichana. Kwa hivyo basi
ni muhimu mazungumzo juu ya ubinafsishaji
wa maji, mashimo ya maji na mambo mengine
yanayohusiana nayo ni lazima yawahusishe
wanawake hasa katika maeneo yao na athari
wanazozipata katika shuhuli zao za kila siku
za kuchotaji maji.

•

Tathmini na ufuatiliaji utakaofanywa na
wadau ni muhimu kwa wanajamii kuutolea
taarifa iwapo ahadi zimetekelezwa na kama
zimetekelezwa ni kwa kiasi gani.

Ndola waliweza kulinda ardhi yao iliyokuwa na
mambo muhimu ya kiutamaduni na kiimani, lakini
ubora wa maisha yao ulikorogeka kutokana na
baadhi ya maamuzi waliyoyafanya. Yafuatayo ni
baadhi ya mambo ambayo tunaweza kujifunza
kutoka Ndola:
•

Tetea haki zako ambazo huna uhakika wa
kuzipata lakini anza kutetea.

•

Unahitaji kufanya uchunguzi kwa nini eneo
hilo ni bora au si bora kwa kutumia vielelezo
vya kutosha. Jamii iliweza kuonesha kuwa
ardhi yao ilikuwa ikitumika kwa makaburi.

•

Fikiria

pia

namna

matumizi

ya

ardhi

yatakavyokuwa siku za baadaye, yanaathiri

Maswali ya tafakuri
•

Eneo la mradi lina athari kubwa kwa maisha
ya kila siku ya jamii, na ni kwa jinsi gani watu
wengine wanaweza kuathirika na uwekezaji
unaotarajiwa kufanyika katika eneo lako?
Na ni fidia ya aina gani itakayokuwa bora
kwa pande zote mbili; baina yako na jamii? Ni
jambo gani ambalo halitaweza kuwa mbadala
wa hilo?

•

Ni vielelezo vipi vitahitajika kukuonesha
kuwa eneo moja ni baya zaidi kuliko jingine?
Utayajumuisha vipi na nani atahakikisha
uhalali wake? Lini na kwa namna gani
utayatumia?

haki ya umiliki na maisha yataendelea kama
kawaida hata baada mpango wa uwekezaji
kuanzishwa?
•

Rasilimali watu wakiwemo wa wapangaji,
taasisi za kimazingira na jamii nyingine ambao
watafikiwa na uwekezaji kama huu, unaweza
kuwasaidia kufikiria athari mbaya na fursa.

•

Shughuli

za

mwekezaji

lazima

zisadie

upatikanaji kama huu au ulio bora zaidi wa
rasilimali ambazo zinategemewa jamii. Hii ni
changamoto lakini bado inahitajika.

14 | Oxfam LSLBI guide for Communities
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HATUA YA 2
Upangaji wa Mradi
unapoanza
Upangaji wa mradi unaanza mara tu mwekezaji
atakapofanya baadhi ya uchunguzi wa awali na
akahisi kuwa kuna sababu za msingi za kuwekeza
katika eneo linalohusika, ambapo hapa ni sehemu
muhimu ya kubainisha wadau watakaohusika,
ukubwa wa mradi na mgao wa faida. Aidha, kuamua

juu ya kanuni za ushiriki na kufanya tathmini ya
athari za mradi. Ni muhimu katika hatua hii na
nyingine ambazo wanawake watajumuishwa
kama wadau ndani ya jamii wenye mahitaji na
haki maalumu ya ardhi, maji na rasilimali ambazo
zitaathirika kutokana na uwekezaji katika ardhi.

Mwongozo wa Oxfam wa Uwekezaji Ardhi kwa Jamii

USHIRIKI WA JAMII HATUA YA 2 UNAFAFANULIWA
Uwakilishi wa jamii ni lazima waalikwe katika upangaji wa mikutano na
wapewe muda wa kuleta mrejesho na vipaumbele
Ujumbe muhimu na kilichoamuliwa baadaye kisambazwe kwa jamii pana
baada ya kila mkutano.

KAZI ITAKAYOFANYWA KATIKA HATUA YA 2
Wawakilishi wa jamii lazima wahudhurie vikao vya upangaji kama wadau.
Wawakilishi wa jamii na muungano wa kijamii lazima waandae midahalo
ya wazi kwa jamii na kutoa muhutasari wa matokeo ya ripoti, kupata
mawazo na michango mipya na kuendelea kutoa wasiwasi na maoni ya
jamii, mahitaji, mrejesho na vipaumbele.

Katika hatua hii, jamii itafute:
i.
Nini mwekezaji anataka kufanya katika ardhi,
ii.

Mipaka itakayozingatiwa,

iii.

Muda wa mradi uliobainishwa — muda mfupi au mrefu,

iv.

Kielelezo kilichopendekezwa cha mradi na mbadala upi umezingatiwa

v.

Jinsi gani jamii itaathirika — ardhi, maisha, uhamaji, na athari ya kimazingira. Hii pia
inamaanisha kuwa gharama na faida za jamii – ni gharama na faida zinazochangiwa kwa
usawa miongoni mwa tofauti za wanawake na na wanaume katika jamii? Kila mwanajamii
ana haki ya kuyajua mambo haya.

Jamii inapaswa kupendekeza kwa maafisa wa ngazi za chini na wale wa kitaifa kuchora ramani
inayoonesha orodha ya rasilimali ili kubainisha watu na rasilimali zitakazoathirika na uwekezaji
(vyanzo vya maji, vituo vya afya, makaburi; maeneo ya makaburi, shule, malisho ya wanyama
na kadhalika. Taarifa hizi zitaiwezesha jamii na kuhalalisha ushiriki wao kama wadau ambao
wana mchango mkubwa na haki ya umiliki. Kuwa na nyaraka za kimaandishi ni jambo muhimu
ingawa jambo hili halitazingatiwa sana kama mahitaji muhimu katika ulipaji wa fidia. Ni muhimu
kuelewa kwamba wanawake wengi katika nchi za Kiafrika na kwingineko hawana hati za umiliki
wa ardhi. Kukosekana kwa hati za maandishi za haki ya ardhi zinazoeleza wazi ramani na orodha
ya rasilimali ni jambo la kutiliwa maanani na kuwekewa umakini ili kuwekewa hati zitakazoonesha
haki mbalimbali za ardhi wanazofaidika nazo na kuzifurahia.
Wanawake ni muhimu wafanye mkutano wa faragha kuelezea juu ya muundo wa uwekezaji,
ramani ya rasilima za jamii na orodha ya vitu vilivyomo, pia mazingira ya upangaji wa hatua ya 2
kuhakikisha zinaelezewa vya kutosha. Kwa mfano, baada ya kuwauliza “Nani anamiliki ardhi?”
Swali hili linaweza kuulizwa kwa muundo mwingine” >>
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>> KAZI ITAKAYOFANYWA
Mwakaya gani miongoni mwenu anapata fursa ya kutumia, kufanya
maamuzi na kufaidika na ardhi yenye rasilimali za kuendesha maisha? Hili
litatoa mwanga juu ya haki za ardhi ambazo wanawake wanapaswa kuwa
nazo, na taarifa hizi pia zitasaidia kutabiri ni kwa namna gani uwekezaji
utaathiri haki ya ardhi kwa wanawake. Wanawake wajiongoze wenyewe
katika ukusanyaji wa taarifa zao na kuchangia kwa kiasi kikubwa katika
uwekezeji huo kwa kuchora ramani na kuorodhesha rasilimali zilizomo
katika ardhi.
Mijadala ya kijamii na muhutasari wa maelezo ifanyike kwa muda maalumu na taarifa
zilizokusanywa kutoka katika ramani na orodha ya rasilimali kwenye uwekezaji zitumike kuelezea
namna mwenendo mzima wa upangaji na kuimarisha utendaji kazi na hiari au maamuzi ya mwisho
kwa wawekezaji kwa namna hiyo mawazo yao yatakuwa yamefahamika vyema. Kwa hivyo haki ya
ardhi kwa wanawake katika hatua hii ni lazima izingatiwe.
Wadau wote kwa pamoja lazima waandae ratiba inayoonesha ukomo na makubaliano juu ya tarehe
muhimu pale taarifa za msingi zitakaposambazwa au kufanyika kwa maamuzi. Mchakato wa
upangaji ni muhimu uzingatie matokeo na orodha ya mambo yaliyomo katika ramani ya rasilimali
kabla ya kufanyika tathmini katika ardhi na kabla ya ubainishaji wa mipaka.
Mikutano yote iwekewe kumbukumbu – orodha ya mahudhurio, ajenda, maelezo, picha,
mazungumzo ya sauti na kadhalika. La muhimu hapa jamii lazima ibainishe mtu/ watu watakaokuwa
na jukumu la kuweka nakala za taarifa hizi ambazo zitapatikana kwa urahisi zitakapohitajika
katika jamii.

MAMBO YA KUFANYA KATIKA HATUA YA 2
Jamii idai kuwepo na uwazi na taarifa zipatikane kwa wakati kuhusu
mwenendo wa mchakato wa uwekezaji.
Wanajamii hawapaswi kuogopa kuwaeleza wadau wengine ikiwa
mchakato watauona ni mgumu na kwa hivyo hawatawaruhusu wao
kushiriki kikamilifu. Kumbukumbu wakati wa mikutano ziitaunga mkono
malalamiko ya jamii au mtu mmoja mmoja
Jamii lazima idai Tathmini ya athari za Kimazingira na Tathmini ya Athari za Kijamii kwa ajili ya
uwekezaji juu ya elimu ya mazingira na pia maisha ya watu na maeneo ya karibu ambapo mradi
utaanzishwa.
Watadai pia mradi uangalie wanawake watapata kutumia ardhi pamoja na rasilimali za kuendesha
maisha tofauti na wanaume.
Jamii inapaswa kudai kwamba nyaraka zote zinazohitajika Ripoti za EIA na SIA, makubaliano au
muafaka, nyaraka za mradi nk – zinapatikana kabla ya mjadala wowote wa kuanza uwekezaji.
2

Hali ya upangaji ni mchakato wa kuhakikisha na kuchambua mambo yanayoweza kufanyika baadaye, matarajio ya matokeo na njia za utatuzi pale zinapohitajika
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MAMBO YA KUZINGATIA KATIKA HATUA YA 2
Wanajami lazima wahakikishe kuwa wapo pamoja na wawakilishi wao
na watazame muungano wa kijamii ili kutafuta nguvu zaidi kwa jili ya
majukumu mengine yatakayoibuka baadaye, na waendelee kuhakikisha
kuwa kila mtu aliyechaguliwa kuwakilisha jamii anachaguliwa kulingana
na uwezo alionao kwa jamii nzima au kanda kama vile wanawake, vijana
na viongozi wa kimila. Katika hali yoyote ile wawakilishi hawatatakiwa
kuwakilisha masuala na haja binafsi
Jamii na wawakilishi wao wawe na shaka juu ya serikali pale itakapoamua kuzishikilia taarifa
katika hatua hii, kwa sababu inaweza kujaribu kuficha wasiwasi wa jamii na mambo muhimu
yanayowahusu au kwa sababu wanaweza kuona kuwa ushiriki wa kijamii una gharama au
utaufanya mchakato uende polepole.
Jamii ihakikishe wakala wa serikali haandai mikutano na kufanya maamuzi muhimu pamoja na
wawekezaji pale ambapo wawakilishi wa jamii watakuwa hawapo.
Wahakikishe kuwa athari za kimazingira na kijamii zinahusishwa sana na wanawake na wanaume.
Na njia za utatuzi wa athari hizo pia ziwe zinahusishwa sana na wanawake na wanaume.
Jamii pia ijiandae kuzuia mipango yoyote ile ya kushiriki tu kwa maana ya kushiriki pasina kuwa
na tija yoyote, ushiriki lazima ufuate sifa za ushiriki. Ushiriki wenye ufanisi unaweza kufikiwa kwa
kuhakikisha kuwa jamii inajua kuhusu nyaraka zote za siri, zile za tathmini ya athari za kimazingira,
kumbukumbu na makubaliano, nyaraka za mradi wa uwekezaji, na kuweza kutoa mrejesho,
mchango na kushiriki katika kufanya maamuzi, mambo yote haya yaunde ushiriki jumuishi ulio
bora.
Kuna haja pia ya kuangalia kwa umakini ripoti za Tathmii ya Athari za Kimazingira kuhakikisha
kuwa zimeeleza wasiwasi na masuala muhimu ya wanawake na kuunganisha na kulinganisha
mrejesho wao; ikiwa jambo hili halikuzingatiwa vyema na kwa vipi wanajamii hawataendelea
kupata rasilimali na kuwepo njia za utatuzi wa athari ambazo zitaathiri mifumo ya viumbe hai na
makazi yao.
Katika hatua hii jamii pia italazimika kuhakikisha kwamba ripoti za mwisho zinataja masuala
muhimu ya kijamii na kutambua kuwa Mwongozo wa Tathmini ya Athari za Kimazingira hautakuwa
ndio msingi wa kuthibitisha kuwafukuza wanajamii waliopo katika maeneo hatarishi.
Baadhi wanaweza kuhoji kwamba Mwongozo wa Thamini ya Athari za Kimazingira unasimamiwa na
kutekelezwa na wataalamu au wanasayansi, na wataalamu wengine wa kiufundi wenye kufaa. >>
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MAMBO YA KUZINGATIA
Ingawa ni muhimu kukumbuka kuwa mwongozo huu wa tahmini ya Athari za Kimazingira bado
unaathiriwa na siasa na rushwa. Wawakilishi wa jamii wanaposhirikishwa katika mchakato kwa
kupewa taarifa au amri tu ya kufanya jambo fulani bila ya kupewa ruhusa ya kusema au wanapotoa
ushauri wao unapuuzwa, hii huwa si dalili njema, ambayo inaonesha kuwa kuna matatizo.
Ni muhimu kuelewa ni kwa namna gani sambamba na uwekezaji huu jamii inaweza kuathirika, jamii
kama hiyo inapaswa kushirikishwa, ikiwa bado haijashirikiswa, na hasa ikiwa mradi utawaathiri
kwa njia ya moja kwa moja au si kwa njia ya moja kwa moja.

MALENGO YALIYOKUSUDIWA KATIKA HATUA YA 2
Wanawake na jamii wataweza kuelewa ni nani ana fursa ya kutumia na
kufaidika na ardh kutokana na ramani ya kijamii. Aidha, watakuwa na
uelewa juu ya uwezo na rasilimali.
Jamii na wanawake wanaweza kuandaa mazingira ya majadiliano na
kisha kwa uwazi kabisa wabainishe matokeo yanayokubalika na ya siyo
kubalika yatokanayo na mchakato wa uwekezaji.
Jamii itaweza kubainisha maeneo maalumu ambayo michango itasaidia katika maamuzi muhimu
yanaohitajika wakati wa mchakato wa uwekezaji kulingana na ratiba iliyokubaliwa.
Vilevile jamii itashiriki katika kuunda na kuimarisha Tathmini ya Athari za Kimazingira na kuthibitisha
matokeo yake.
Mbali na hayo, pia jami lazima ishiriki katika kutayarisha mikakati ya njia za utatuzi zitakazozingatiwa
kulingana na athari mbalimbali za mradi kwa wanawake na wanaume.

KIANZIO CHA 2: RIDHAA YA JAMII
Wanawake na jamii zao wanapaswa kutoa au kutotoa ridhaa yao kwa miradi ya uwekezaji kwa
kutazama uzoefu wa athari zinazojitokeza, lakini si siku zote kuna uwazi wa ridhaa na kubainisha
jamii inajumuishwa Licha ya changamoto hizi, jamii zinapaswa kuwasilisha wasiwasi wao na kutoa
ridhaa yao kupitia uwakilisi wao unaowakilisha jamii katika uahalisia. Mchakato ambao utapata
ridhaa ya jamii usiwe wa kusukuma tu na lazima uhakikishe ujumuishi na kubainisha wazi nyezo
zitakazotumika katika uwekezaji.
Mazingatio makubwa yanapaswa kuhakikisha kuwa wanawake na wanajamii wanajadiliana kuhusu
kufaa kwa nyaraka za Tathmini ya Athari za Kimazingira, kumbukumbu na makubaliano, nyaraka
pendekezwa za mradi wa uwekezaji na kadhalika baina ya mwekezaji na serikali au baina ya
mwekezaji na jamii.

Mwongozo wa Oxfam wa Uwekezaji Ardhi kwa Jamii
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KUPATA RIDHAA YA JAMII KWA RUSHWA:
Mafunzo kutoka Ndola, Zambia
Ndola iko katika eneo la Ukanda wa Shaba katika nchi
ya Zambia. Ni eneo lenye utajiri wa maliasili ya nchi.
Jamii moja iliripoti kuwa walikuwa wamekaribisha
wawekezaji nane ambao biashara yao ya msingi
ilikuwa ni kuzalisha saruji, chokaa, mawe na nyaya
za umeme. Kampuni mbili zilizokuwepo miongo miwili
iliyopita ziikuwa zikishirikiana na jamii kwa namna
ambayo jamii iliridhia kufanya kazi nao kutokana na
kuwepo faida ya kuajiriwa wanawake na wanaume
wengi katika jamii.
Ingawa kifo cha chifu wa eneo hilo kilisababisha
ombwe la uongozi ambao ungerithiwa na mtu wake
ambaye alikuwa katika nchi nyingine na hakukuwa
na uhakika wa kurudi kushika nafasi hiyo. Kampuni
nyingi zilitumia mwanya huu wa kutokuwepo
kiongozi kuingia katika maeneo ya kijamii na kuanza
kujadiliana na wanajamii moja kwa moja.
Waliwashawishi kuunda kamati zao na kuzungumza
na kampuni. Watu walianza kuzungumza na
kujadiliana na kuahidiwa kupata fidia ya dola
200 kwa gharama za vitu na masuala yahusuyo
kilimo. Huku mazungumzo yakiendelea kiongozi
aliyekuwepo wakati huo alinza kudai fidia ya
nyongeza kutoka kwa mwekezaji. Aliishi katika kijiji
hicho na hivi karibuni alianza kusisitiza haki za jamii
zinaweza kupitishwa na kampuni bila kupata idhini
ya jamii; haki hizo ni haki kama vile za madini.

Yeye binafsi Chifu aliona ni mwakilishi wa jamii. Hivyo
alianza kuendesha mazungumzo ya siri bila idhini

Ingawa rasilimali zilizohitaji idhini ya jamii kama

ya jamii kwa niaba ya wanajamii, lakini wanajamii

ardhi, kwani masuala ya kiutamaduni, usimamizi wa

moja kwa moja walitaka kuonesha matakwa yao,

ardhi katika ngazi za chini uko katika mamlaka ya

kisha wakalalamika walikuwa hawana taaluma ya

chifu wa ngazi za kawaida.

kufanya majadliano.
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KUPATA RIDHAA YA JAMII KWA RUSHWA:
Mafunzo kutoka Mumbwa, Zambia
Mwekezaji wa kilimo alitaka idhini ya kupata shamba kubwa kwa maendeleo ya kilimo kwa mkuu wa
eneo hilo.
Chifu mkuu alitoa ridhaa kwa mwekezaji bila ya kupata ithibati kutoka kwa chifu wa ngazi ya chini.
Hivyo, mradi unaendelea chini ya ridhaa ya chifu mkuu ambaye anawakilisha idhini ya jamii. Mkutano
wa kijamii huandaliwa, na wao huarifiwa kwamba mradi unapaswa kuendelea. Aidha, wanajulishwa
upana na ukubwa wake. Kwa miaka mingi katika uwekezaji wanajamii waliozungukwa na mradi huo
imebainika kuwa walikuwa wakifanyishwa kazi kama watumwa katika ardhi ya mwekezaji au walifanya
kazi tu katika mashamba kama wakulima ambayo yaliwaacha katika madeni makubwa na bila ya kuwa
na chakula cha kutosha cha kulisha familia zao.

KUPATA RIDHAA YA JAMII KWA RUSHWA:
Mafunzo kutoka St. Louis, Senegal
Kamati ya kawaida moja kwa moja inawakilisha jamii katika uwekezaji katika ardhi. Kamati hii
kiasi hujumuisha maeneo tofauti ya kijamii wakiwemo wakulima, wanawake, vijana, wafugaji na
kuwakilisha masuala mbalimbali ya wadau na nafasi zao katika kuendeleza majadiliano kuhusu eneo
la mradi. Lakini baada ya muda kamati ya kawaida itakuwa karibu sana na mfumo wa kisiasa na
kuifanya kuwa ngumu katika uwakilishi wake. Kamati hiyo haikuwasiliana na jamii kwa upana wake
juu ya uendelezaji wa mradi na hivyo wadau hawakuweza kuwakilisha mawazo mahususi ya wadau
ambao hawakuwa katika vyama vinavyotawala
Aidha, limekuwa jambo la kawaida kwa wanaume kuandaa vipindi jumuishi vya kuivutia jamii katika
maeneo ya kidini ambako wanawake hawaruhusiwi, jambo ambalo linawafanya wakose fursa ya
kutoa maoni na ushauri wao katika kundeleza mchakato wa mradi. Kutokana na kutojuuishwa kwao
katika mchakato, hisia za wanawake ni kuwa mradi uliopo hauna manufaa kwao, na huiacha jamii
katika hali mbaya. Pia, mradi unasababisha ufinyu wa fursa za ajira kwa wanawake na kwa upande
mwingine wanaume wengi wanaonekana kupata kazi nyingi za maendeleo.

Mafunzo yanayopatikana
Ridhaa ya jamii ni fursa kwa wajamii kushawishi
uwekezaji wa mradi lakini mara nyingi maamuzi yao
huchanganywa na ya wadau wengine.
•

Jamii lazima iendelee kudhibiti fursa za
uwekezaji kwa wadau hadi kwa mtu mmoja
mmoja ili kueleza wasiwasi na maoni yao

•

Ikumbukwe kwamba jamii hiyo imeundwa
katika jamii nyingine ndogo ndogo zilizotokana
na mtu mmoja mmoja, ambapo kila moja ana
mahitaji yake tofauti na mwenziwe ambapo
wengi wao hukumbana na ushindani. Kupata
nafasi ya kusema katika majadiliano ya ndani
ni jambo muhimu katika kufikia makuabaliano.
>>
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>> Mafunzo yanayopatikana

Maswali ya tafakuri

•

Kusiwe na mtu ambaye nawakilisha jamii
ambapo athari yake ikitokea huenea kwa
jamii.

•

•

Uwakilishi wa moja kwa moja ni muhimu
ingawa jamii inahitaji msaada katika kuelewa
baadhi ya mambo yanayohusu mchakato wa
uwekezaji Katika maeneo mengi, wanawake
hawachukuliwi kama wamiliki wa ardhi na kwa
hivyo hawajumuishwi kama wadau muhimu.
Hivyo, ni muhimu wanawake watajwe kama
wadau katika kundi ili kuandaa fursa ya kutoa
mchango wao utakao wawezesha kuendesha
na kuwasilisha matakwa ya wanawake. Jamii
inaweza kupanua wigo juu ya dhana ya wadau
kutoka kwa wamiliki hadi kwa watumiaji (wale
wote wanaofanya kazi au wanaotegenea
ardhi au ardhi yenye rasilimali).

Nani anawakilisha jamii? Je kuna mfumo
uliokuwa ukitumika ambao utakuwa kigezo
chako? Unawaamini katika kuwakilisha
matakwa na shaka ya kila mmoja? Wanawake,
wafugaji na makundi ya wenyeji, vijana,
wakulima na wafanyabiashara wadogo
wadogo wawakilishwe kwa njia ya moja kwa
moja au siyo ya moja kwa moja?

•

Vipi jamii yako inatoa fursa zaidi katika
vikundi, vingi zadi hasa vya wanawake
ambao watawakilishwa moja kwa moja katika
mchakato?

•

Vipi wanawake wanawezeshwa kusema
katika mazingira ambayo walikuwa hawapati
fursa ya kusema?

•

Vipi utazuia dalili za kuwachagua au
kuwachukua viongozi ambao hawawajibiki
na kutekeleza majukumu yao katika maeneo
yao?

•

Wanaume na maafisa wa kawaida wazingatie
mbinu za ujumuishaji zinazotumiwa na
kuzichunguza iwapo hawatumii mbinu kama
hizo kwa wanawake na wakazi wengine.

KIANZIO CHA 3: TATHMINI YA ATHARI ZA KIMAZINGIRA NA HAKI KATIKA MALIASILI
Tathmini ya Athari za Kimazingira kwa jumla ni sharti dogo kwa ajili ya kampuni kuendelea na
uanzishaji wa mradi katika eneo hilo, hasa ikiwa haiendenani na matumizi yaliyopo ya ardhi.
Ikiwa tathmni itafanywa kwa usahihi kwa njia ya ushirikishwaji lazima itazame athiri chanya
na hasi za kijamii na kimazingira katika mifumo ya makazi ya viumbe hai. Tathminiya Athari za
Kimazingira lazima iambatane na mpango wa utatuzi na kukabiliana na athari mbaya za kijamii na
kimazingira. Jamii ziwekwe katika maeneo mengine na mpango ya utatuzi uandae maeneo mapya
yenye mazingira bora kwa wakazi. Uhamishaji wowote utakaofanyika ni lazima upate ridhaa au
ukubaliwe na wanawake na jamii, huku ikihakikishwa haki zozote za kufidia ambazo zitazingatia
mahitaji ya wanawake na wanaume katika jamii. Kuilingana na (FPIC) Ridhaa ya hiari iliyotolewa
kabla, uhamishaji uwe ni njia ya mwisho baada ya kukosekana namna nyingine ambayo inapaswa
kukubaliwa na kuthibitishwa kabla ya kuanza mradi wa uwekezaji mkubwa unaotegemea ardhi
katika kilimo. Halikadhalika fidia iliotajwa katika mpango huo lazima ielezwe ni kwa namna gani
wanawake na jamii kwa jumla itawawezesha kuwa na maisha bora na endelevu.
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MCHANGO WA JAMII KUHUSU TATHMINI YA ATHARI ZA KIMAZINGIRA:
Mafunzo kutoka Garsen, Kenya

Amina, mkulima anayeonyesha kilimo cha mahindi Mto Tana, Kenya.
PICHA NA: VICTOR NYAMBOK/OXFAM

Garsen iko katika Delta ya mto Tana nchini Kenya, ni mazingira
ya kipekee yenye utajiri wa maji na miti ya kila aina na makazi ya
wanyama, ni eneo ambalo linafaidisha jamii ya wakulima vilevile
wafugaji. Jamii zinazoishi hapo zimeanzisha mikakati mbalimbali
kutunza rasilimali zipatikanazo kwa wingi awamu kwa awamu.
Wakati mwekezaji anaeleza matakwa yake ya kupata ardhi
katika eneo ambalo Tathmini ya Athari za Kimazingira imefanyika
ambapo matumizi yaliyopendekezwa katika ardhi hiyo ilikuwa ni
uwekezaji mkubwa wa ardhi kwa kilimo wenye mkondo mkubwa

maji,
pendekezo
liliingiza
mabadiliko ya mtiririko wa maji
yanayomiminikia katika delta kwa
kujenga mfumo na miundombinu
iliyozuia maji hayo. Jamii
ilialikwa na mshauri kushiriki
katika tahmini na wataalamu wa
ngazi za chini kuhusu mfumo
wa ikolojia kwa pamoja walitoa
mrejesho, maoni na shaka zao na
uelewa wa mfumo wa ikolojia kwa
mujibu wa uzoefu wao. Mrejesho
ulishauri mambo ya kuzingatia
yanayohitajika kuingizwa katika
Tathmini ya Athari ya Kimazingira
na kuelezwa ipasavyo kwamba
mtiririko wa
wa njia za
maji ungeharibu mfumo wa
ikolojia na bioanuwai ambayo
haikuzingatiwa vizuri. Japokuwa
baada ya kuchapishwa ripoti ya
mwisho, Tathmini ya Athari za
Kimazingira michango na maoni
yao mengi pamoja na wasiwasi
wao, na badala yake iliingiza
tu taarifa zilizogusia kuungwa
mkono utekelezaji wa mradi

Mafunzo yanayopatikana
Siku hizi uendelezaji wa mradi lazima uzingatie
Tathmini ya Athari za Kimazingira kama sharti
la kuuthibitisha mradi ambao unakuwa fursa
kwa wanawake na jamii zao kuchangia taarifa
kuhusu athari zinazotarajiwa kutokana mradi na
kuwashauri wataalamu wa kiufundi kuzikusanya na
kuziunganisha pamoja ripoti.

•

Ingawa inaweza wasiwe wataalamu wa
kiufundi, wanawake na jamii ambazo kwa
kawaida wana taaluma muhimu za kawaida
na uelewa wa mabadiliko ya kimiongo ambao
unaweza kuelezea Tathmini ya Athari za
Kimazingira.

•

Kuwa na tahadhari juu ya ushiriki ambao
hautatoa matokeo halisi ya mabadiliko kwa
manufaa ya wanawake na jamii.
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HATUA YA 3
Masharti ya makubaliano ya uwekezaji
Hatua ya majadiliano juu ya masharti ya ridhaa
yamewekwa kutathmini iwapo jamii imekubaliana
na uwekezaji au la. Tokea hatua ya 3, matokeo
mahususi yenye tija na manufaa ya makubalianao
yatamalizwa na kukubaliwa. Faida lazima ielezwe
kwa namna hiyo kwamba maslahi ya kila upande,
wanawake na wanaume yazingatiwe. Majadiliano
kuhusu manufaa lazima yazingatie majukumu
muhimu waliyo nayo wanawake katika uzalishaji
wa chakula. Kukosekana kwa kumbukumbu za
maandishi kwa wanawake kusitumiwe kama
mwanya wa kuwanyima manufaa yatokanayo na
uwekezaji. Hata kama masharti hayawasaidii,

jamii inaweza kuamua kusitisha ridhaa yao juu ya
mradi unahusika. Jamii itahitaji kuandaa mikakati
ya kujitoa katika mchakato. Sehemu hii imejikita
kuzingatia ni kwa namna gani mengi ya majadiliano
yanawanufaisha vipi wanajamii. Msingi wa hatua
ya 3 kwa kiasi kikubwa umeegemea katika hatua
ya 2, pale mradi utakapokuwa umeshaelezwa na
kubainishwa. Kushindwa kushiriki katika hatua ya 2
kunaweza kusababisha ugumu kwa kuwa maamuzi
mengi yatakuwa yameshafanywa katika hatua
zilizotangulia. Ingawaje bila kutilia maanani hatua
hizo, jamii bado ina nafasi ya kufikiri tena na tena
ushirikiano wao na mwekezaji.
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Jamii lazima ipate msaada salama wa mshauri mwenye uzoefu wa
kuunganisha mawazo yao yanayoonekana kuwa tofauti, na kuhakikisha
AM
kwamba jamii inaweza kufaidika kutokana na uwekezaji mkubwa katika
ardhi.

Hili linaweza kufanywa kwa ushirkiano wa pamoja na wawezeshaji wa
taasisi zisizo za kiserikali au za kijamii kutathmini ubora wa mawazo
ya mshauri. Mshauri hataongoza mchakato, lakini atafanya kazi ya
kuunganisha masuala ya kijamii yaliokubaliwa.
Aidha, wanawake na jamii ni muhimu wabaki katika ushiriki wa mazungumzo muda wote.
Wawakilishi na mshauri wa jamii wafanye kazi kwa karibu kuhakikisha kuhakikisha kuwa masharti
ya jamii yanawezekana.
Pia, wakalimani wenye taaluma ya kutosha watahitajika kuhakikisha kuwa taarifa ziko sahihi na
kuelezwa kikamilifu kwa wanajamii wote, hususan zinapotumika lugha nyingi tofauti.

KAZI ITAKAYOFANYWA KATIKA HATUA YA 3
Wawakilishi wa jamii lazima wahudhurie mikutano ya wadau mbalimbali na
wakutane kila siku na mshauri na mikutano yote iandikiwe kumbukumbu
kwa lengo la kupata kufanya marejeo kwa urahisi.
Vile vile wawakilishi wa jamii kwa ujumla ni muhimu waitishe majadiliano
ya kawaida kwa ajili ya kutoa muhtasari wa matokeo ya ripoti, kupata
michango mipya na kuendelea kueleza yale yanayowahusu, mahitaji,
mrejesho na vipaumbele vya jamii. Ushiriki wa wanawake lazima
ufafanuliwe katika mijadala ya kijamii na mikutano ya kutoa muhtasari.
Halikadhalika wanawake waendelee kuandaa mikutano yao ya faragha kuunganisha michango na
mawazo yao mapya kulingana na nafasi ya jamii na kurekebisha mipangilio kulingana na tathmini
ya mashauriano.
Kwa umahususi, watumie msimamo wa kupoteza wa jamii unaotokana na uwekezaji wa mradi na
waweke wazi kinacholazimu kulipwa fidia.
Pia wafafanue kwa jinsi gani jamii inaweza kuongeza faida kutokana na uendelezaji wa mradi au
kubuni nafasi za kazi, uimarishaji wa miundombinu au huduma za msingi.
Kwa uangalifu wafanye uchambuzi wa mapendekezo ya fidia. Je, itamnufaisha kila aliyeathirika na
mradi? Manufaa yanalinagana na gharama ya kilichopotea? Fidia izingatie kipindi cha muda mrefu
na mfupi? Kipi kilichopotea ambacho hakiwezi kurudishwa badala yake au kufidiwa? Wakikishe
kwamba mapendekezo ya fidia yanajumuisha mambo yatakayowanufaisha wanawake, wanaume,
vijana, wazee, wafugaji halikadhalika wakazi na jamii nyingine kwa usawa.
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Uliza maswali endapo kuna jambo haliko wazi au limefichwafichwa na
lisichukuliwe kuwa ni makosa ya jamii au makosa ya wawakilishi wao au
ukosefu wa uelewa wao, tafuta ufafanuzi wa kadhia kama hizo.

Ikiwa mdau ni mwakilishi wa jamii au mshauri aliyeteuliwa, hitaji uwazi,
taarifa kwa wakati mwafaka kuhusu mchakato wa uwekezaji. Majukumu yao ni kuwezesha
wadau wote na kukusanya pamoja mahitaji yatakayowezesha utendaji kazi kwa mpango mzuri na
kumfanya kila mtu awe katika hali nzuri ya kiutendaji. Aidha, ni muhimu kusukuma mbele mahitaji
na vipaumbele vya jamii na kulindwa na mshauri wakati wote, na pai dai haki ya kuzuia au kukataa
kutoa ridhaa.
Dai haki ya kupatiwa fidia ya ardhi, maisha au rasilimali nyingine ambazo upatikanaji wake au
faida yake imepotea kutokana na matokeo ya uwekezaji.
Dai haki ya kuendeleza kama ilivyoelezwa ajira za jamii kupitia mchakato wa uwekezaji.
Kataa mapendekezo ya fidia yanayolenga kuwa mzigo kwa wanawake wanaoishi ndani ya nyumba
moja au yatakayowanufaisha wanawake pekee kwa msingi wa kwamba fidia itaondolewa kwa
ujanja ujanja kutoka kwa wanaume kwenda kwa wanawake au wanajamii wengine wa ndani ya
nyumba moja.
Hakikisha kuwa jamii inajumuishwa katika ufuatiliaji na tahmini ya kawaida na kuchangia kwa
njia za kawaida za kijamii za ukusanyaji wa taarifa unaoangazia athari za kijamii. Halikadhalika
hakikisha kuwa wanawake wanashiriki vyema na kuwa na majukumu sawa katika mchakato wa
uafuatiliaji na tathmini.

MAMBO YA KUZINGATIA KATIKA HATUA YA 3
Angalia mbinu za kuigawanya jamii. Tumia mikutano ya kawaida kuelezea
moja kwa moja hofu na migogoro ya ndani inayochochewa na watu wa
nje na mchakato ukaongeza joto hilo. Mijadala kuhusu fidia ikaibuka
na kuwepo na uwezekano wa kuzuka mizozo ndani ya kundi dogo
miongoni mwao inaweza kuwa hatari na kusababisha kutenzana nguvu
au kulazimishana. Mashauriano hujaribu kubadilika na kuchanganywa
na siasa, Hivyo ni muhimu kubaki na hadhari huku. ukishiriki vyema na
hakikisha kuwa taarifa kutoka katika chanzo cha ramani ya rasilimali
za kijamii na mchakato wa upangaji unafafanua mchakato wa mashauriano na kufikisha katika
makubaliano ya wote kwa ajili ya jamii.
Hakikisha tena kwamba makubaliano yote yameandikwa kwenye sehemu ya nyaraka rasmi za
mchakato.
Kazi kwa ajili watu wa kawaida zinahitaji kufafanuliwa. Ni ngapi? Si za kudumu? Ni za muhula au za
kudumu? Watu wanatarajia kufanya kazi kwa saa ngapi? Malipo yametathmiwa vipi? Yameathiriwa
na jinsia? Ikiwa ni hivyo, ni kwa namna gani utaepuka kwa wanawake kufanyishwa kazi ngumu
kwa malipo kidogo? >>
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Tambua ajira au mfumo wa ushiriki ambao una malipo madogo au haukidhi
haja ya kipato kwa kununulia chakula kama vile mchele au mahindi, hii
itakuwa ni dalili ya unyonyaji na kwa hivyo ichambuliwe na kufahamika
kwa undani hata kama ina majina ya familia kama vile ‘mpango wa kilimo
cha kisasa’ au ‘mpango wa kilimo cha asili’.
Angalia kwenye makubaliano ya faida ambayo inakusudia lengo kuwa ni wakuu wa kaya au
wamiliki wa ardhi (pale wanawake wanapotengwa na kuwekwa pembeni kutoka katika kundi hili
ikiwa si wajane). Baadaye pia angalia fursa za kuwafidia wanawake moja kwa moja au kwa njia ya
mashauriano ya pamoja yaliyoandaliwa na vikundi vyao.
Kataa sehemu mpya ya eneo walilohamishiwa ikiwa litakuwa mbali na eneo la kazi, barabara, mito
au miundo mbinu mengine ambayo itakuwa endelevu kwa muda mrefu bila ya kuanzishwa kwa
uwekezaji. Pata mawazo ya wanawake ikiwa kuna upatikanaji wa rasilamli kama vile maji, nishati
ya mafuta na barabara katika eneo jipya. Vilevile, kuwa mwangalifu juu ya hatua zinazofanywa
kinyume na mpangilio uliowekwa. Kwa mfano, jamii inatakiwa kuhama katika ardhi yao kabla ya
kupatiwa eneo jingine ambalo limetayarishwa vyema.

MALENGO YALIYOKUSUDIWA KATIKA HATUA YA 3
Mwenendo wa mchakato katika kinyanganyiro cha kushinda umeundwa
kwa mfano ambao hakuna hata mdau mmoja aliyekubaliana nao kabisa
na kila jumuiya ianweza kueleza kwa uwazi njia ambazo watapita na
kuzisimamia kufikia manufaa ya makubaliano hayo.
Taarifa za kijamii zilizokusanywa zitaeleza matokeo. Jamii itaweza kuwa
katika upatikanaji sawa au zaidi wa kutumia au kuwa na uwezo wa
kunufaika kwa usawa au manufaa yanayolingana kutokana na sehemu
ya ardhi. Thamani ya ulinganifu itegemeane na mpango ulioanzishwa na jamii yenyewe kupitia
mchakato wa zoezi la upangaji.
Jamii hasa wanawake waridhishwe na matokeo.
Kwa jinsi gani wanasimamia usawa katika manufaa yaliyofikiwa kutokana na kushaurina kwa
pamoja wakiwa na shabaha zilizo wazi.
Mkataba wa mwekezaji uangazie majukumu ya wanawake na jamii nzima, halikadhalika majukumu
na ahadi za mwekezaji pamoja na shughuli ambazo jamii itazifanya ikiwa mwekezaji atashindwa
kutekeleza ahadi zake. Makubaliano maamlumu ya jamii juu ya manufaa yawekwe wazi katika
jamii, pia yaambatane na mihula ya tathmini na ufuatiliaji.
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zinazojenga matumaini kwa wakazi. Mara nyingi ahadi hizi huwa zenye kutekelezwa ipasavyo.
Ni muhimu kwa jamii kudai mkataba wa manufaa unaelezea kwa kina ahadi au makubaliano
yanayotolewa na mwekezaji.
Eneo hili ni muhimu kwa jamii kwa sababu, makubaliano ya manufaa kwa jamii ni dira inayoonesha
ni kwa jinsi gani jamii itaathirika. Ni sehemu hii ya uendelezaji wa mchakato inayoeleza ni manufaa
yapi jamii itapata. Katika baadhi ya matukio mwekezaji au serikali hujaribu kutengeneza hili bila
ya kupata mawazo au ushauri wa jamii. Hivyo ni muhimu mkataba wa manufaa kwa jamii uwe ndio
taswira ya kuelewa maana ya uendelezwaji wa mradi katika jamii inayohusika.

UANDAAJI WA PAMOJA WA MAKUBALIANO YA MANUFAA KWA JAMII:
Mafunzo kutoka Theis, Senegal
Kuna mfano wa makubaliano katika majadiliano ya
pamoja baina ya jamii na mwekezaji, huu ni mmoja
wa mifano ambao Kundi la Touba Fruit/SEN Fruit
lilifika kwa serikali ya kijiji kutafuta uwezekano
wa uwekezaji mwaka 2000 – 2001. Kundi la vijana
ambalo lilipata hekta 100 za eneo liliotengwa
kwa ajili ya matumizi ya jamii kutoka serikali ya
kijiji kuwa ardhi hiyo mpaka sasa haijafanyiwa
shughuli za uzalishaji. Kampuni ilimkodi dalali
wa Kisenegali ambaye alikuwa akiishi Uhispania
kwa muda wa miaka mingi kuwa mratibu baina
ya jamii na kampuni. Kazi kubwa ya mratibu
huyu ili kuwa ni kuhakikisha jamii na mwekezaji
wangeweza kuandaa makubaliano na masharti
yatakayokubaliwa na pande zote kwa ajili ya
uwekezaji, na kuhakikisha kwamba masharti
yanatekelezwa. Aidha, kwa pamoja serikali ya
kijiji na mwekezaji, kundi la vijana na mratibu
wanakutana kujadili makubaliano na masharti
yenye manufaa kwa jamii. Jamii ilikubaliana kuipa
kampuni mkataba wa miaka kumi wa mabadiliko
ya ajira kwa wanajamii ikijumuisha mafunzo
yanayohitajika ya kufanya kazi. Kundi la kijamii
la wanawake lilikuja kuunga mkono kundi la
vijana kuongeza nguvu kwa kuongeza wanajamii

wengine kujumuishwa katika mpango wa ajira
ambao umeandaliwa kutokana na matokeo ya
uwekezaji.
Leo hii, Kundi la Touba Fruit/SEN Fruit ni moja ya
kampuni kubwa ya usafirishaji wa matikimaji na
mboga mboga katika soko la Ulaya. Tangu mwaka
2001.
mwekezaji aliwapa mafunzo na kuwabadilisha
wote lakini wafanyakazi wawili wa Hispania
wanajamii wa kawaida ambao walipewa mamlaka
ya kusimamia shamba. Pia, jamii iliweza kufanya
maombi zaidi kutoka kwenye kampuni kama vile
kufanya kazi katika maeneo mengine madogo
madogo ya ardhi katikati ya msimu.
Wafanyakazi wa jamii waliripoti kwamba uwekezaji
huu ulikuwa ushindi kwa sababu walikuwa
bado wanahusika katika kufanya maamuzi
katika kampuni hiyo ambayo wawekezaji binafsi
walikuwa wakiwajua walivyo “Tunajiona kama
watu wa familia moja ambayo huzalisha fedha
kwa pamoja” aliripoti mmoja wa wafanyakazi
katika jamii.
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udhibiti au umiliki wa ardhi wenye anuani au
kutambuliwa na mamlaka ya serikali unaipendeza
jamii na kuwafanya wazingatie kuwa wanaonekana
kuwa wa kweli machoni mwa wadau wengine. Pia,
inawapa nguvu zaidi wakati wa mazungumzo.
•
Jamii ilihusika katika mazungumzo, kwa
hivyo masharti ya mkataba wa mwekezaji
na makubaliano ya faida itakayopatikana ya
jamii yanajulikana kwa pande zote.
•

Ni ishara nzuri pale mwekezaji anapokuwa
tayari kukutana na jamii moja kwa moja; kwa
sababu mchakato utakuwa wa ushirikiano na
kibinadamu na ubinadamu zaidi

•

Manufaa ya jamii yanafaa kuandikwa,
kuwekea tarehe na kuelezea athari za kutotii
na kufuata maandiko hayo.

•

Uamuzi katika mkataba wa mwekezaji
kukodishwa ardhi tena kwa miaka 10 huipa
jamii muda wa kutosha wa kuangalia athari
za kampuni, na njia mbadala za kuweza
kumwondoa.

•

Makubaliano ya faida ya jamii yatafanikiwa
zaidi wakati yanapojadiliwa kwanza na pande

zote. Ikiwa jamii tayari ina mwekezaji katika
eneo hilo na makubaliano ya faida ya jamii
hayakuwekwa rasmi katika ushirikishwaji,
au hayatekelezwi, jamii inaweza kujaribu
kujadiliana tena na kampuni hiyo.

Maswali ya tafakuri
Jamii ingeweza kujadili kwa faida ya jamii nzima,
kama kuna miundombinu au huduma za msingi
ambazo zingeboresha hali ya maisha kwa ujumla?
Faida hizo zitagawanywaje kati ya jamii pana
zaidi ya wale ambao wameajiriwa kupitia miradi ya
mwekezaji?
•

Kazi hizo zinawaweka wafanyikazi wako
kwenye hatari - ikiwa kwa mfano watakuwa
wanashughulikia kemikali, ni muhimu kujua
jinsi kemikali hizo zinavyoathiri afya na
umri wa kuishi kwa wale wanaozisimamia.
Hatimaye kemikali hizo zitaathiri vipi ubora
wa udongo?

•

Hatari hizi zinawezaje kupunguzwa kwa
viwango vinavyokubalika? Kazi hizo hutoa
fursa za mafunzo na kuikuza au kuiimarisha

•

Faida zinaweza kugawanywa vipi kwa usawa
miongoni mwa wadau mbalimbali, hasa
wanawake??

KIANZIO CHA 5: KATIKA TUKIO AMBALO WANAJAMII WANAHAMISHWA
Kubadili eneo inaweza kuwa sehemu ya mradi kwa sababu ardhi ambayo ilitarajiwa kutumika
amepewa mwekezaji au kwa sababau baadhi ya maeneo yaliyokuwa na viwanda hayafai kuwa makazi
na wanajamii wanaweza kuwa katika hali hatarishi. Kutokana hali hiyo, ni muhimu jamii ishirikishwe
katika kupata ridhaa yao, na masharti ya kuhamishiwa eneo jingine yajadiliwe na kukubaliwa tangu
awali.
Uhamishaji wowote ule ufanyike tu mara baada ya mchakato wa ushirikishwaji kujadiliwa, kukubaliwa
na utekelezaji wake. Kujadili uhamiaji wa eneo jipya kutatoa fursa kufanyika kwa maamuzi mengi, na
kwa kufanya hivyo itaangaziwa kuwa ni sehemu muhimu ya kuanzia katika kuzingatia ushirikishwaji
wa jamii.
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Katika kipindi cha Chifu aliyekuwepo kati ya mwaka 2008 – 2015, kampuni tano zilikuwepo katika jamii.
Baadhi ya watu waliondoshwa mara nyingi kutokana na kuwepo wawekezaji tofauti ambao walinunua ardhi
katika eneo hilo. Wanajamii walitakiwa, wakati mwingine walitolewa kwa nguvu kutoka katika nyumba zao
na kupelekwa katika maeneo mengine mapya bila kuarifiwa na hata kujitayarisha ambapo walikohamishiwa
kulikuwa mbali na jamii zao. Makazi yalikuwa hayajamaliza kujengwa, yana nafasi finyu na hayana kiwango.
Halikadhalika kulikuwa na ukosefu wa maji. Kampuni iliieleza jamii kuwa kulipa fidia kamili kila mtu gharama
zitakuwa kubwa na ingeweza kufikia dola 200 ikijumuishwa na mambo yaliyomo katika kilimo chao. Fedha
kidogo zilizotolewa kwa kila familia kama fidia zilikuwa hazikidhi haja ya gharama za usafirishaji wa vifaa na
vyombo vyao vya nyumbani na wengi walibaki hawana kitu baada ya kuhamia. Fedha zililipwa kwa idadi ya
waliomo ndani ya nyumba hasa kwa wanaume na wajane. Iliripotiwa katika matukio mengi kuwa wanawake
hawakuelewa ni kiasi gani cha fedha ambacho wanaume walilipwa na si kiasi ambacho waligawana na
familia.
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Mafunzo kutoka Garsen, Kenya
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Katika Garsen Kenya, mwekezaji alipewa
ardhi kwa kukodishwa kwa muda maalumu,
ilipofika wakati wa wakazi kutakiwa kurudi
na kuchukua tena ardhi yao, mkataba wa
mwekezaji ulikuwa unakaribia kuisha na jamii
ilipata fadhaa ya kurudishwa hapo katika ardhi
ambayo ilishanyakuliwa na mwekezaji ambapo
kurejeshwa kwao hakukufanyika kwa njia ya moja
kwa moja. Baada ya muda vizazi vilibadilika na
watu wapya kuzaliwa na wengi wakafariki. Aidha,
jamii ya wafugaji waliishi na kuwa wakulima wa
kudumu au kukaa sana. Kwa ilivyo hasa jamii hii
ya wafugaji iliwaondoa wakazi wa asili wa eneo
hilo ambao sasa wana madaraka ya kisiasa na
ushawishi. Uwekezaji uliobomoa njia za maji
uliokuwa ukimimina maji katika delta.
Kumwaga maji katika delta na kulisabisha
matatizo ya mafuriko yaliyoharibu mazao na
kuwacha watu bila makazi kwa muda mrefu
na kuifanya ardhi iwe haifai kwa kuishi wala
shughuli za kilimo. Washirika wa ardhi Kenya
walishawishiwa mipango mipya ya maendeleo
na serikali ya Garsen ikiungwa mkono na vijana
kutoka katika makundi mbali mbali kuchukua
aina tatu ya kazi ambazo zingesaidia jamii
kutatua matatizo yao kwa njia za kawaida kabla

ya kupendekeza maoni ya mwisho ya jamii ya ni
kwa jinsi gani uhamiaji wa eneo jipya ungefanyika.
Kazi hizo zilikuwa ni: Muundo wa ufanyaji kazi
wa pamoja katika vikundi. Ramani ya kijamii
kuweka mipaka na kuanzisha vikundi mbalimbali
vya kijami katika maeneo mbalimbali pamoja
na nyenzo. Mipaka ya migogoro ambayo ndiyo
maarufu katika migogro ya ardhi vijijini hasa pale
mipaka inapokuwa haiko wazi. Jamii ya Garsen
jamii ilibadiika katika muongo wa uwekezaji na
wachugaji walikuwa ndio kituo cha kuelekea
kuwa wakulima rasmi. Ramani ya kijamii itatoa
fursa kwa jamii zilizopo kuzungumzia mipaka kwa
wakulima wapya waliopo kwa kuzingatia historia
ya wafugaji katika jamii.
Orodha ya watu wanaoishi katika nyumba moja:
Bainisha ardhi ambayo itatumiwa na wanajamii
tofauti; wanawake, wanaume, watoto na wakazi
wa muda maalumu kama wafugaji. Taarifa hizi
ni muhimu katika kufanya tathmini ni nani
ataathirika kwa njia za moja kwa moja na zisizo
za moja kwa moja. Kwa sababu hiyo ni muhimu
wajumuishwe na kushiriki katika mchakato. Hiki
ni kiashiria muhimu kwa mchakato wa kisiasa
kutathmini ni nani atakaye faidika kutokana na
tija ya kijamii.
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Tathmini ya maliasili: Tafuta
soko la thamani halisi ya ardhi,
pia baini maliasili ambazo jamii
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huzitumia
kuendeshea
maisha
yao, na kutathmini tathmani yake
kwa muda wote wa mradi huu
utakapokuwa unaendelea na
utumie tathmini kama maelezo
ya msingi na ushahidi wakati wa
kutetea makubaliano ya maslahi
ya jamii kwa sababu baadhi
ya wawekezaji hulipa maslahi
madogo yasiyokidhi thamani
ya kilimo kilichopo kwa muhula
mmoja. Lakini kupotea ardhi au
ardhi hiyo ikatumika kupitishia
mito husababisha hasara kubwa
zaidi kuliko ambavyo kungekuwa
na mavuno ya msimu mmoja. Ni
muhimu kuweka nguvu ili fidia
itakayotolewa angalau ilingane
na ardhi iliyotumika au iwe bora
zaidi.
Kupitia mambo matatu haya,
Washirika wa Ardhi wa Kenya
walitumini kuweka makubaliano
ya pamoja katika ngazi ya
jamii
ambayo
yalikubaliwa
kwa kiasi kikubwa katika
mpango wa kwenda eneo
jingine utakaowasilishwa na
kutekelezwa katika serikali za
mitaa. Kujenga makubaliano
ya pamoja ya jamii husaidia
kuiepusha jamii kupangiwa
mipango ya kuhamia maeneo
mengine; ambayo mara nyingi
inaonekana kuandaliwa kwa
utaratibu mzuri na hivyo
kusabbaisha ugumu wa kushiriki
kikamilifu katika mpango huo.
Badala yake huonekana kuwa
jamii yenyewe inaweza kupanga
mipango na kuwaeleza wadau
kile wanachokitaka au kukihitaji.

•

Fidia mara nyingi hulipwa tu kama kitu kidogo kama vile mazao
yanayotokana na kilimo kwa msimu mmoja au kiasi kidogo
kinacholipwa kwa fedha mkononi kwa madai kwamba itakuwa
gharama kubwa kwa kampuni. Ikiwa ni gharama kubwa kwa
kampuni, kisha hawawezi kuendeleza mradi wa uwekezaji.

•

Fidia lazima iwasaidie wanajamii katika kuimarisha hali zao
za maisha kiuchumi. Jamii isishawishike na mpango wa muda
mrefu na mfupi wa fidia ambapo maisha na hali yako itaingizwa
katika majadiliano

•

Ikiwa mwekezaji atalipa gharama za uhamishaji watu, wewe
ndiye utakayebeba gharama hizo

•

Ikiwa mwekezaji atahitaji nyongeza peke yake au kufanya
mabadiliko au kuharibu maliasili, ni muhimu kuelewa utendaji
kazi wa mfumo wa maisha ya viumbe hai na maisha ya watu.
Tathmini ya Athari za Kimazingira zizingatie mambo yote haya
na kupendekeza njia mbadala.

•

Orodhesha na weka kumbukumbu ya watu wote watakaothirika,
halikadhalika rasilimali ulizo nazo na ahadi za mchakato.

•

Ikiwa ramani ya jamii na hesabu imefanywa na jamii, itatoa
fursa kwa jamii kuandaa mtazamo wao kuhusu uhamiaji wa
eneo jipya.

Maswali ya tafakuri
•

Eneo jipya la uhamiaji liko wapi na linaweza kulinganishwa vipi
na lile la awali?

•

Utapataje rasilimali zile zile za awali, ikijumuisha majirani na
familia, huduma muhimu, miundombinu na maliasili?

•

Ni kwa namna gani mchakato huu utahakikisha uwajibikaji
wa mwekezaji kwa kuingilia kati ikiwa eneo la kuhamia
halijatayarishwa vyema?

•

Ni vigumu kufanya tathmini ya gharama zitakazokuja mbele,
ichukulie sehemu hii ya mchakato huu kwa makini huku
ukitafuta msaada.

•

Vipi mchakato wa kuwapeleka watu eneo jingine unazingatia
maisha ya kila siku ya wanawake? Mahitaji ya wanaume tu na
waliomo ndani ya nyumba au wajane yameelezwa? Hospitali
za dharura kwa wanawake hasa kwa ajili ya kujifungulia zipo?
Kuna huduma ya upatikanaji wa maji safi? Watoto watakwenda
shule wapi? Masoko yako wapi?

•

Vipi unaweza kuzuia uporaji wa ardhi na kuzuia uhamishaji wa
watu?
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HATUA YA 4
Mchakato wa ufuatiliaji na tathmini
kuhakikisha ahadi zinatekelezwa
Hii inafanyika mara tu baada ya kufanyika makubaliano. Lakini hatua ya 4 ni kubwa kuliko kuangalia tu
na kujua kinachotokea. Hii ni hatua yenye shughuli nyingi muhimu za kufanya ambapo jamii itatakiwa
kukusanya taarifa kila siku kutathmini na kufuatilia utekelezaji wa uwekezaji. Hii ni lazima ifanywe na jamii
hata kama masharti yana manufaa au hayana na kama itaweka taarifa za msingi na vielelezo vya ushahidi
kwa ajili ya madai siku zijazo. Halikadhalika, katika sehemu hii, jukumu la jamii la kutathmini na kufuatilia
litaelezwa.
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USHIRIKI WA JAMII HATUA YA 4 UNAFAFANULIWA
Mapitio ya muhula yatawekwa katika ratiba kwa ajili yajamii kuweza
kueleza wasi wasi wao na yanayowahusu Uwajibikaji kuhusu uwekezaji.
Atuaza makusudi zinapaswa kuchukuliwa kuhakikisaha yanayohusu
wanawake yanasemwa na kurikodiwa katika jalada la mradi, wanawake na
jamii zaomajukumu muhimukatiaka tathmini na ufuatailiaji wa utekelezaji.
Wakati wa mapitio ya muhula, wanawake na jamii mzima wachangie kutathmini na kumwezesha
mwekezaji kufanya mahesabu.
Kupitia vifungu vya mkataba ili kuruhusu ufutaji wa makubaliano na marejesho ya ardhi ambapo
uwajibikaji haufikiwi na faida haitolewi.

Oxfam LSLBI guide for Communities

KAZI YA KUFANYA KATIKA HATUA YA 4
Andaa viashiria kuanzia 3 – 5 ambavyo jamii itavitumia na kuripoti kwa
mihula maalumu.
Mkutano wa faragha wa wanawake uwe na nagalau viashiria kuanzi
1 – 2 ambavyo vitatoa dira ni kwa jinsi gani wanawake wataathirika na
mchakato.
Viashiria hivi itakuwa ni sehemu ya seti ya jumla ya viashiria na uchambuzi wa mwenendo wa
mafanikio wa mradi. Aidha, uwakilishi na miungano ya kijamii andae midahalo ya kijamii na kueleza
muhtasari juu ya ripoti kuhusu viashiria na kuunganisha pamoja na mapendekezo ya taarifa za
msingi
Hudhuria mapitio ya muhula na endelea kusambaza taarifa kwa jamii pana zaidi. Halikadhalika,
tekeleza shughuli zilizopangwa kwa muda mahususi uliopangwa katika mkataba ikiwa mwekezaji
hakufuata makubaliano.

MAMBO YA KUFANYA KATIKA HATUA YA 4
Dai haki ya kushirikishwa katika masuala ya kitaalamu kama vile kufanya
tathmini na ufuatiliaji.
Sisitiza masuala muhimu ya kuzingatia jinsia na mambo viashiria vya
kiutamaduni vinavyofahamika na athari zake kwa jamii.
Dai kuwa na mapitio ya muhula, toa na kupokea taarifa zinazohusiana na
mwendelezo wa utekelezaji wa mradi, athari na manufaa kwa jamii.
Hamasisha wanajamii ikiwemo wanawake kukataa ucheleweshaji usio na sababu au kutokuwepo
matakwa ya kisiasa ya kutambua fidia na viwango vilivyoelezwa ndani ya mkataba.
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MAMBO YA KUZINGATIA KATIKA HATUA YA 4
Tambua kuwa wadau wengi wanaamini visivyo kwamba jamii haina uwezo
wa kitaalamu wa kufanya tathmini na ufuatiliaji. Kuwa makini na majaribio
ya kutaka kuitoa jamii katika sehemu hii ya mchakato kwa kuzingatia
masuala ya kitaaluma pekee.
Kuwa makini na ucheleweshaji ambao haukuelezwa katika utoaji wa
ahadi za fidia. Zingatia kwamba fursa za uhakiki wa muhula unapatikana,
unakuwa jumuishi na ushiriki wa kijamii unaendelea katika sehemu hii ya
mchakato.

MALENGO YALIYOKUSUDIWA KATIKA HATUA YA 4

am LSLBI guide for Communities

Viashiria vikiwemo vile vya kijamii vinafuatiliwa na kuripotiwa katika
vipindi vya muhula vya tathmini kwa wadau. Aidha, viashiria vieleze namna
makubaliano yalivyotekelezwa.
Viashiria vya wanawake vioneshe kwamba wanawake wana fidia sawa na
wameathirika kutokana na mradi mkubwa wa uwekezaji

Mfumo wa uwajibikaji umepangwa kwa mujibu wa viashiria vinavyoeleza
kutotekelezwa kwake au kusababisha athari mbaya kwa jamii.

KIANZIO CHA 6: UFUATILIAJI NA TATHMINI
Taarifa ambazo zitatumiwa na jamii kudai mawazo na mahiataji zina nguvu. Nchi nyingi zinafafana
tathnimi na ufuatiliaji kwa njia isiyo rasmi, Wanachunguza kwa njia za kawaida hali pamoja na mwekezaji
na kufanya upimaji wa muhula maalumu za kuangalia namna gani mwendelezo wa ahadi unavyofanyika.
Pia wanaweza kuonesha mifano inayobainisha utekelezaji huo kama vile ucheleweshaji wa malipo kwa
wakati au kiasi kilichokusudiwa cha malipo kulingana na kile kilichoahidiwa. Viashiria vingine visivyo
rasmi ni kama vile idadi ya watu wenye maradhi ya kansa au magonjwa mengine yanayodhaniwa kuwa
yalisababishwa na viwanda na uchunguzi wa muda mrefu.
Aidha idadi ya kazi huchunguza zilizopatikana kwa kipindi hicho au zilizopotea kutokana na teknolojia
iliyotumiwa na kampuni. Ni muhimu kwa jamii kuanza kuweka kumbukumbu ya mabadiliko haya mapema
iwezekanavyo kwa kila muda maalumu kama ushahidi uliowekwa au kupuuza au matatizo mapya
yaliyozuka. Aina hii ya ushahidi inaweza kuwasaidia wengine kutoa msimamo madhubuti. Na au kutumia
taarifa hizi kufungua kesi.
Viashiria vya kijamii vinaweza kuwa njia mojawapo ya kutathmini maendeleo, Kuna msemo ambao
unaweza kutumika “Kilichopimwa kilingane na kilichofanyika” ambapo baadhi ya watu wanaweza
kufanya chini ya kiwango hicho.
Ikiwa jamii itadai mahitaji yake, na dira au mweleko katika mfumo wa viashiria, mambo haya yatakuwa
ni sehemu ya upimaji wa pamoja. Katika kesi kama hii kampuni au serikali italazimika kutoa taarifa
ya maendeleo yake kwa mwelekeo wa dira au mahitaji ya jamii na vipaumbele. Hii inaweza kuongeza
kumtilia nguvu mwekezaji kufuata katika maeneo haya.
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•

na jumuiya zisizo za kiserikali ili kuleta

Mafunzo kutoka Cameroon, 		
Kenya, Zambia, Senegal

Kama ilivyo katika jamii nyingi, watu wengi
waliweza kutoa mifano ya jinsia maisha
yalivyozidi kuwa mabaya. Kwa mfano
nchini Cameroun, walihesabu idadi ya watu
waliofungwa au kuuliwa na kampuni hiyo.
Huko Zambia na Kenya, walikuwa wanahesabu
mishahara inayokosekana. Aidha, Senegal
na Kenya, walikuwa pia wakihesabu idadi
Oxfam LSLBI guideyaforwatu
Communities
ambao walikuwa na saratani ambao
walishuku kuwa inatokana na uchafuzi wa
mazingira au hali ngumu za ufanyaji kazi bila
uchunguzi wowote
Hali hii inaonesha unahitaji wa uingiliaji
kati kwa nguvu na hatua za serikali. Lakini
kukosekana kwa kumbukumbu kunajenga
dhana kuwa hakuna lolote baya lilotokea.

maendeleo ya mipango na miradi yao.

Maswali ya tafakuri
•

wa kufuatilia mabadiliko katika jamii yako
yanayohusiana na uwekezaji kwa utaratibu
na ushawishi ambao unaweza kuwashawishi
watunga sera?
•

zaidi? Unaitazamaje hali hiyo na jambo gani
litakuonesha hali hii? Mambo haya
•

Utashawishi vipi wengine kuona kuwa kuna
jambo hapo linalohusiana na mradi?

•

Utahitaji kuyatilia maanani haya mara ngapi ili
kuonesha mabadiliko kwa wakati na kwa njia
inayoweza kudhibitiwa?

Taarifa zitahifadhiwa wapi?

•

Nani atatumia taarifa hizo?

ipo haja ya kufuatilia ipasavyo.

•

Utazilindaje taarifa hizo?

Jamii zinazokusanya taarifa hizo zinaweza

•

Utazitumia

Watu wengi wanaona mabadiliko — chanya

harakati

ambazo

zinaweza

kuwasaidia

kuongeza nguvu madai yao. Ukosefu wa

•

kukusanya taarifa ni pale tu utakapooneka
umuhimu wa kufanya hivyo.
Teua viashiria vichache. Lengo likiwa ni
kukusanya data zilizo thabiti.

kuwashawishi

Unawezaje kuunganisha mkusanyiko wa
mchakato huu ili taarifa hizo ziweze kutumiwa

jamii.

mradi haujaanza. Wakati wa pili nzuri wa

taarifa

viashiria vya jamii na sehemu nyingine za

ushahidi wenye nguvu unazikosesha uwezo

Wakati nzuri wa kukusanya taarifa ni kabla

vipi

wengine?

kuzitumia kama msingi wa ushahidi katika

•

Umegundua kuwa hali itakuwa bora au mbaya

•

au hasi – kama matokeo ya uwekezaji, lakini

•

Unaweza kwenda kwa nani kupata msaada

Nani atadhibiti kwa njia inayofaa?

Mafunzo yanayopatikana

•

Jamii zishajiishwe kuukataa uwekezaji na
ziendelezwe na kuungwa mkono na serikali

VIASHIRIA VISIVYO RASMI:

•
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na wengine?
•

Unahitaji msaada gani zaidi wa kufanya
ufuatiliaji kwa ufanisi?

uide

m LSLBI guide

HATUA YA 5
Tathmini ya Jamii
wakati mradi unapoelekea kuisha kuondoka au kuanza upya
Hatua ya 5 hufanyika mara tu baada mradi kukua na ni muda wa kuamua ama uendelee, unahitaji
kufanyiwa marekebisho au kutoendelea na uwekezaji. Katika hatua hii, ikiwa jamii zimekuwa
macho na taarifa za msingi wa ushahidi na kuimarisha makubaliano ya jamii yanayokubalika zaidi.
Hii ni kama njia mbadala ya kuweka mazingatio zaidi. Halikadhalika Katika sehemu hii, jukumu la
jamii wakati wa tathmini ya mradi limeelezewa.
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UFAFANUZI WA USHIRIKI WA JAMII KATIKA HATUA YA 5
Jamii inashauriwa kuweka misingi ambayo mkataba wa uwekezaji
utakapokatishwa, na vilevile mambo ya jamii yatazingatiwa wakati wa
kumalizika na kuondoka kwa mwekezaji. Jamii inashauriwa kufanya
tathmini ya mafunzo waliyoyapata ambayo yanaweza kutumiwa na serikali
kuhusu Uwekezaji Mkubwa katika Ardhi ya Kilimo kwa siku zijazo.
Wanawake wapewe kipaumbele kwa ajili ya ufuatiliaji na upimaji na wataalamu wajumuishe
uzoefu wa wanawake na mchakato wa uwekezaji. Aidha, viashiria muhimu vya kijinsia na taarifa
nyingine zilizokusanywa kwa lengo la kusaidia mafunzo ya jinsia.

KAZI ITAKAYOFANYWA KATIKA HATUA YA 5

Oxfam LSLBI guide

Wawakilishi wa vituo vya jamii watoe mwelekeo kuhusu athari za
uwekezaji katika jamii, zikiwemo fursa, changamoto, faida na hasara
zitakazojitokeza.
Vikao vya maamuzi vya wanawake vitoe mwelekeo wa athari za uwekezaji
kwa wanawake, zikiwemo fursa, changamoto, faida na hasara zinaweza
kuwakabili.

Umoja wa uwakilishi wa wanawake na jamii uanze mijadala na kutoa ripoti kuhusu viashiria na
kutoa mapendekezo yenye ushahidi wa kina.

MAMBO YA KUFANYA KATIKA HATUA YA 5
Tambua, mahitaji ya upimaji mwisho wa mkataba, zingatia uzoefu,
kujifunza na sisitiza juu ya utatuzi wa kadhia ambazo hazikuelezwa.
Japokuwa mkataba unakaribia mwisho, jamii lazima idai maelezo kwa
mambo yaliyojitokeza ambayo mwekezaji hakukamilisha.
Mwekezaji hataruhusiwa kumaliza au kuongeza mkataba mpya mpaka
akamilishe ahadi zake alizoahidi kwa jamii.

MAMBO YA KUZINGATIA KATIKA HATUA YA 5
Epuka kuweka kazi za sulubu na kubeza kwa sababu kufanya kazi katika
sekta ya ardhi huchukua muda mrefu. Aidha, epuka kuvunja haki za watu
kwa kukwepa uhalisia wa ahadi, mkanganyiko na ucheleweshaji wa
ahadi. Angalia kwa makini majaribio ya wadau wengine kuepuka upimaji
wa mwisho na ulizia kuhusu tarehe.
Taarifa ni jambo muhimu lakini maamuzi lazima yafanywe kwa namna
ambayo Itaonesha nani anahitaji kupewa, lini na kwasababu gani.
Kuwa makini na watu ambao wanajaribu kudhibiti data. Pia kuwa makini na wengine wanaosema
kuwa jamii haina uwezo wa kitaalamu wa kukusanya taarifa. Wanajamii wana uwezo wa kipekee
wa kukusanya taarifa muhimu na nyeti kutoka kwa majirani zao.
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MALENGO YALIYOLENGWA KATIKA HATUA YA 5
Jamii na viashiria lazima zisithibitishe iwapo mradi wa uwekezaji mkubwa
wa ardhi umeiacha jamii na wanawake katika hali ya usawa na matokeo ya
mradi au katika hali bora zaidi.
Kiukweli, hasa kwa kuzingatia uelewa wa athari (nzuri au mbaya) za mradi
wa Uwekezaji Mkubwa katika Ardhi katika Kilimo, ikijumuisha ulinganishaji
wa mradi, uwekezaji na uanzishwaji mbadala wa mradi.
Uelewa wa kina juu ya namna gani wanawake wameshirikishwa ukilinganisha na wanaume.
wanawake wamefaidika vipi au wamepata hasara ukilinganisha na wanaume? Hili lazima lizingatie
uzoefu wa wanawake wa umri tofauti na hali zao.
LSLBI guide
Jamii iliyoathirika, wanajamii na wanaozishikilia haki wana taarifa kueleza maazimio yaliyofikiwa
kuhusu mustakabali wa mradi wa uwekezaji.

Jamii ipewe taarifa na kuweza kutoa michango yao katika mchakato wa kukamilisha uondokaji wa
mwekezaji wa mradi

Wakulima wanawake waliohudhuria katika mkutano wa mawaziri wa Kilimo wa Muungano wa Afrika huko Addis Ababa, 2015.
PICHA NA:OXFAM
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HITIMISHO

Ikiwa utachagua kutumia mwongozo huu kwa
sababu jamii yako inakabiliwa na uwekezaji
mkubwa katika ardhi, jamii yako haiko peke
yake. Ni muhimu kufahamu kuwa kuna maelfu
ya watu wengine duniani wanaokumbana na
changamoto kama hizi. Mwongozo huu unakusudia
kukutayarisha na kukuwezesha kushiriki katika
kile kinachowatia shaka wengi juu ya changamoto
kubwa utayokabiliana nayo kama mwanajamii.
kwa pamoja wakazi wa eneo unaloishi,
Oxfam LSLBI Washirikishe
guide
mashirika ya kijamii na taasisi kwa kuzingatia
msaada gani muhimu utakaouhitaji kutoka kwao.
Vianzio vilivyopendekezwa katika mwongozo
huu vinaweza visitoe fursa za kutoa mchango na
kushiriki katika mchakato wa uwekezaji. Ikiwa
hivi ndivyo ilivyo, basi jamii yako itatumia misingi
iliyobainishwa katika mwongozo huu kubaini vyanzo
vingine vya kuanzia.
Kama ilivyobainishwa mwanzo, mwongozo huu
hausisitizi kwamba jamii na wanawake siku zote
ni lazima washiriki katika hatua mbalimbali za
uwekezaji mkubwa wa ardhi katika maeneo yao.
Ikitokea jamii yako haitaki kushiriki katika mchakato
wa uwekezaji, ni muhimu kufikiria njia mbadala ya
kulinda haki na maslahi ya maisha ya jamii husika.
Hili linaweza kufanywa kwa msaada wa mwezeshaji
na umoja wa kijamii.
Kushiriki katika uwekezaji mkubwa wa ardhi
kunahitaji kujitoa kwa dhati kwa wanawake na jamii

ikiwa ni pamoja na kujitolea fedha, muda na maarifa
mbalimbali.
Wanawake na jamii lazima watathmini uwekezaji
unaohitajika na kujitayarisha kufanya uwekezaji bila
ya kuwepo uwekezaji katika umoja wao wa kijamii
ambapo jamii itabainisha mapungufu waliyonayo
kutaaluma, fedha na muda. Aidha lazima wajadili na
wakubaliane kwa pamoja namna mapungufu haya
yatakavyotatuliwa.
Mwongozo huu unabainisha athari za uwekezaji wa
ardhi kwa wanawake na umuhimu wa kuwawezesha
wanawake kushiriki sambamba na wanaume katika
jamii zao. Kuna mambo mengi yanayowafanya
wanawake wasishiriki kikamilifu kwa njia hii. Jamii
inahitajika kupanua mawazo na kubaini mambo
yanayowakandamiza wanawake na kwa uwazi
kabisa kuwaeleza njia za kuyatatua mambo haya.
Jamii ikumbuke kwamba ikiwa wanawake watapata
hasara, kwa kiasi kikubwa jamii nayo itaathirika.
Kwa hivyo kutetea haki za wanawake na kipato
chao katika mazingira ya uwekezaji wasiachiwe
jukumu hili la kutetea peke yao.
Kwa kumalizia, mwongozo huu utafaa tu kwa jamii
pale watakapoupata na kuutumia. Ikiwa jamii yako
itaona kuwa mwongozo huu unafaa. Tunaomba jamii
yako iwataarifu jamii nyingine uwepo wa mwongozo
huu na umuhimu wa kuutumia.
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