Supporting New Alliances to End Violence Against
Women in Politics & Media
Muhtasari wa Mradi:
Moja ya vizuizi vikubwa vya demokrasia pamoja na taasisi ni vurugu au vitisho vya vurugu,
ambavyo huathiri moja kwa moja uwezo wa mwanamke kushiriki katika siasa na vyombo vya
habari. Ukatili dhidi ya wanawake katika siasa na vyombo vya habari ni pamoja na aina zote
za unyanyasaji, kulazimishwa, na vitisho dhidi ya wanawake kwa sababu tu ni wanawake, iwe
kimwili ama mtandaoni. Vitendo vya unyanyasaji dhidi ya wanawake katika siasa na vyombo
vya habari mara nyingi huelekezwa kwa wanawake mmoja mmoja, lakini ni zaidi ya kusudi la
kutisha wanawake wengine ambao tayari wanafanya kazi katika siasa na vyombo vya habari,
kuzuia wanawake ambao wanaweza kufikiria kutafuta kazi katika nyanja hizo na kuiambia
jamii kwamba wanawake hawapaswi kushiriki katika maisha ya umma kwa uwezo wowote. Hili
ni suala la kidunia ambalo limezidishwa zaidi na mshtuko wa janga la COVID-19.
Ili kukabili changamoto hizi, Taasisi ya Kitaifa ya Kidemokrasia ya Kimataifa (NDI) na Shirika la
Kimataifa la Wanahabari Wanawake (IWMF) wameungana kutekeleza mradi ambao
utawakutanisha wanawake katika siasa na wanawake kwenye vyombo vya habari kupambana
na ukatili dhidi ya wanawake katika Sekta hizi. Mradi huu utahusisha:
1. Mfululizo wa semina za mtandaoni (jumla ya masaa 90), zitakazo fanyika kwa muda wa
miaka miwili kati ya mwaka wa 2020 hadi 2022. Watakao shiriki kwenye mradi huu na
kuukamilisha hadi tamati watapokea cheti).
2. Katika mpango huu, washiriki waliochaguliwa wataweza kupata:
a. Vyombo vya kupanga usalama, zana za usalama mtandaoni kwa wanawake
wanaofanya kazi katika siasa katika sekta zote;
b. Mafunzo kuhusu mazingira ya uhasama na misaada ya kwanza kwa wanawake
katika vyombo vya habari na wanawake wanaofanya kazi siasani;
c. Mafunzo juu ya zana anuwai zilizoundwa kusaidia wanawake katika utetezi
unaolenga vyama vya siasa, wabunge, vyumba vya habari;
d. Mafunzo juu ya kubuni kampeni za kuongeza uhamasishaji kwa umma juu ya
ukatili dhidi ya wanawake katika siasa na vyombo vya habari.
3. Kwa kuongezea, washiriki watapata fursa ya kushiriki katika mikutano ya mtandaoni
kila miezi miwili ambapo wataweza kukutana na kujadili ukatili dhidi ya wanawake
katika siasa na vyombo vya habari na kubuni mikakati ya utetezi au kampeni za
kushughulikia athari hasi za dhuluma dhidi ya wanawake kwa ushiriki wa wanawake wa
kisiasa.
Tarehe ya mwisho ya kuwasilisha maombi ya kujisajili ni Septemba 20, 2020. Maombi yote
yatakubaliwa kupitia Submittable, mfumo salama wa maombi ya IWMF. Toleo linaloweza
kupakuliwa kutoka mtandaoni linaweza kupatikana hapa here na linaweza kutumwa kupitia
barua pepe kwa gender@ndi.org. Kwa maelezo zaidi, tembelea tovuti yetu website.

Kufanikiwa:
Ili kustahiki mpango huu, lazima:
● Uwe Mwanamke
● Kuwa raia au mkazi wa kudumu wa Kenya
● Kuwa na umri wa miaka 18 au Zaidi
● Kuwa mwanamke anayefanya kazi kisiasa au mwanamke katika vyombo vya habari tafadhali tazama maelezo ya kina ya kila sekta hapa chini.
Mradi huu unajumuisha wote wanaojitambua kama wanawake, ambayo ni pamoja na
wanawake waliobadili jinsia na wasio na jinsia moja.
MAELEZO ZAIDI YA KUSTAHIKI KULINGANA NA SEKTA:
Tafadhali chagua Sekta moja kutoka chaguo mbili hapa chini.

1. Wanawake katika Siasa: L azima ujione kuwa mwanamke anayefanya siasa na

umekuwa ukijihusisha na siasa kwa angalau miaka mitatu iliyopita. Programu hii
inafafanua "kuchapa kazi kisiasa" kama mwanamke yeyote anayehusika katika moja ya
sekta zifuatazo hapa chini, kitaaluma au kwa hiari:
a. Jumuiya ya Kiraia - Hii ni pamoja na wanachama wowote wa mashirika isiyo ya
faida, mashirika yasiyo ya kiserikali, mashirika ya kimataifa, mashirika ya jamii,
na mashirika ya mashinani.
b. Siasa za Kitaifa (kama ofisa aliye kitini sasa, mgombea, mwanachama wa
chama cha siasa au afisa/mfanyakazi wa uchaguzi)
c. Siasa za Jimbo (kama ofisa aliye kitini sasa, mgombeaji, mwanachama wa
chama cha siasa au afisa/mfanyakazi wa uchaguzi)
d. Siasa za Manispaa (kama afisa habari, mgombea, mwanachama wa chama cha
siasa au afisa/mfanyakazi wa uchaguzi)
Je, unaweza kueleza vipi shughuli zako za kisiasa? Ni ipi kati ya yaliyo hapa chini
inaeleza jukumu lako bora Zaidi?
● Afisa aliyechaguliwa (kitaifa, jimbo, au manispaa / mitaa)
● Ofisa au mfanyakazi wa uchaguzi
● Mgombea wa kisiasa
● Mwanaharakati wa kisiasa au mratibu
● Mwanachama wa asasi za kiraia

2. Wanawake kwenye vyombo vya habari: L
 azima uwe mwandishi wa ushirika au
mwandishi wa kujitegemea na miaka mitatu (3) au zaidi ya uzoefu wa kitaalam katika
vyombo vya habari. Utafataji na kazi inayohusiana na uandishi wa habari
iliyokamilishwa kama mwanafunzi wa chuo kikuu hazihesabiki kama uzoefu wa
kitaalam.
Mimi ni (chagua moja):
● Mwandishi wa habari ya Video

●
●
●
●
●
●

Mwandishi wa Picha
Chapisha Mwadishi wa habari
Mwadishi wa Habari wa Multimedia
Mwadishi wa Habari wa Utangazaji
Mwadishi wa Habri za redio
Nyingine (kama vile blogger)

Je, wewe ni mwandishi wa habari huru au aliyeajiriwa?
● Mwandishi wa Habari anayejitegemea
○ Orodhesha mahali ambapo kazi yako nyingi inachapishwa.
● Mwandishi wa Habari aliyeajiriwa
○ Orodhesha vituo vya habari mahali unafanya kazi.
Habari yote iliyotolewa itawekwa kwa uaminifu na usiri kamili na itatumika tu kwa
madhumuni yanayotakiwa kutimiza majukumu ya maombi yako, na hayatatumika kwa
madhumuni mengine yoyote, au kufichuliwa kwa mtu yeyote wa tatu.
Habari ya Kibinafsi:
● Majina kamili:
● Tarehe ya kuzaliwa: Siku / Mwezi / Mwaka
● Nambari ya simu:
● Barua pepe:
● Hiari: Je! Ni dini gani unayo jitambulisha nayo?
○ Muislamu
○ Mkristo
○ Nyingine
● Cheo chako cha kazini na mwajiri wa sasa:
● Kaunti/kata na jiji ambalo umetoka:
● Wasifu wako:
○ Tafadhali wasilisha wasifu wako kwa maneno yasiyozidi 300 na yakihusisha
yafuatayo:
■ Swala lako la kuzingatia (na kwa kiwango gani - cha ndani, kitaifa, au
kimataifa)
■ Fafanua sababu ya kuomba kwenye programu hii. Kwa nini huu ni wakati
mzuri katika kazi yako ya kushiriki katika programu hii? Na jinsi
itakusaidia wewe katika taaluma yako ya taaluma.
■ Je! Umepata mafunzo ya msaada wa kwanza kufanya kazi katika
mazingira maadui kwa dharura? Ikiwa ndio, tafadhali taja tarehe na
muhtasari wa mafunzo uliyopokea.
■ Je! Ni maswala gani ya usalama ambayo umekumbana nayo katika kazi
yako? (Tuzo, shahada, sifa za kitaalam).

Uzoefu wa Kitaalam:
● Tafadhali ambatisha CV yako ya hivi karibuni
● Ikiwa wewe ni mwanachama wa media, Barua ya Msaada
○ Mwandishi wa habari, tunapendekeza sana kupakia barua ya msaada kutoka
kwa mhariri au rejeleo
● Ikiwa wewe ni mwanachama wa media, tafadhali ambatisha sampuli mbili za kazi
yako ya uandishi wa habari kutoka miaka miwili iliyopita
○ Sampiuli ya kwanza
○ Sampuli ya pili
● Kumbukumbu za kitaalam
○ Rejea za kwanza:
■ Majina Kamili:
■ Cheo chakazi na Kampuni:
■ Uhusiano:
■ Barua Pepe:
■ Nambari ya Simu:
○ Rejea Za Pili:
■ Majina Kamili:
■ Cheo chakazi na Kampuni:
■ Uhusiano:
■ Barua Pepe:
■ Nambari ya Simu:
● Je! Ulisikiaje kuhusu fursa hii?
○ Twitter
○ Facebook
○ Barua pepe
○ Jarida la IWMF
○ Nyengine: tafadhali eleza zaidi
○ Kwa Rejea ya Kibinafsi
Ndio! Niko tayari kupokea mawasiliano kutoka kwa NDI na IWMF kuhusu fursa mpya, matukio
na habari kuhusu jamii yetu.
Kwa hivyo ninatangaza kwamba uwasilishaji huu ni kazi yangu mwenyewe na kwamba, kwa
ufahamu na imani yangu, haina nyenzo yoyote iliyochapishwa hapo awali au iliyoandikwa na
mtu mwingine.
Sahihi:

