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Dibaji
Jumuiya ya Wanawake wenye Ulemavu Zanzibar (JUWAUZA) ni shirika lisilo la Serikali lisilokuwa
na malengo ya kujipatia faida ambalo lilianzishwa Disemba 2008 kwa mujibu wa Sheria ya
Jumuiya Na. 6 ya 1995, na lenye Usajili Na. 671. Jumuiya hii ilisajiliwa tena kupitia Sheria ya
Usajili wa Chombo cha Biashara Namba 12 ya mwaka 2012 na kupewa nambari ya usajili
Z0000049980. Jumuiya hii inaongozwa na wanawake wenye aina mbalimbali za ulemavu
kutoka Unguja na Pemba. Makao Makuu ya Jumuiya yapo Kikwajuni – Zanzibar, Nyumba Na.
19/353 na Jumuiya ina Ofisi ndogo iliyopo Mkanjuni, Chake Chake - Pemba.
Lengo kuu la JUWAUZA ni kusimamia haki za wanawake na wasichana wenye ulemavu kwa
kuwajengea uelewa, kuwapa mafunzo na kuwajengea uwezo. Katika kufikia lengo hili,
JUWAUZA inafanya kazi ya kushugulikia masuala mbalimbali yanayoikabili jamii. Miongoni mwa
masuala hayo ni shughuli za kujipatia riziki, kujenga amani, na kushiriki katika masuala ya
kisiasa na haki za binadamu. Jumuiya ina mashirikiano mazuri na Mashirika ya Kijamii, Asasi
Zisizo za Kiserikali (AZAKI), Asasi za Kidini, taasisi za serikali za mitaa na Serikali kuu Zanzibar
kwa lengo la kupigania haki na fursa sawa kwa watu wenye ulemavu, hasa wanawake na
wasichana. Jumuiya inapigania kuwepo kwa jamii jumuishi ambapo wanawake na wasichana
wenye ulemavu wataweza kushirikishwa katika michakato mbalimbali ya kufanya maamuzi.
Tume ya Uchaguzi ya Zanzibar (ZEC) iliithibitisha JUWAUZA kuwa mwangalizi huru wa ndani wa
uchaguzi, isiyofungamana na chama chochote wala kupendelea upande wowote. Lengo
mahsusi la JUWAUZA lilikuwa ni kutathmini ikiwa Sera ya Jinsia na Ushirikishwaji wa Jamii ya
mwaka 2015 inatekelezwa pamoja na kubainisha kwa kiasi gani uchaguzi ni wa amani na
jumuishi. Kwa kurejelea kifungu cha 4.3 cha Sera ya Jinsia na Ushirikishwaji wa Jamii ya mwaka
2015 ambacho kimebainisha wazi kuhusu “Kuzuia na Kupunguza Vurugu za Uchaguzi”,
JUWAUZA iliona haja ya kushiriki kikamilifu katika mchakato wa uchaguzi ili kuimarisha faida za
kidemokrasia zilizopo, kuona iwapo kulikuwa na vurugu za uchaguzi na kujua chanzo chake kwa
sababu ni msingi wa kuwepo ushiriki huru na wenye ufanisi wa makundi ya kijamii katika
mchakato wa uchaguzi. Kwa kuzingatia kwa makini sera hiyo hiyo, kifungu cha 4.4 kinaongeza
umuhimu wa JUWAUZA kushiriki kama mwangalizi wa uchaguzi jumuishi katika kukusanya
taarifa na kufanya maamuzi kuhusu kukubalika, uhalali na uwazi wa mchakato wa uchaguzi
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Shukurani
JUWAUZA inapenda kutoa shukurani za dhati kwa taasisi na watu mbalimbali waliotoa msaada
wa kifedha na kiufundi ambao uliwezesha kufanyika kwa uangalizi wa Uchaguzi Mkuu wa
Zanzibar wa mwaka 2020 na kuandaliwa kwa ripoti hii.
Fedha kwa ajili ya uangalizi wa Uchaguzi Mkuu wa Zanzibar wa mwaka 2020 zilitokana na
msaada wa watu wa Marekani kupitia Shirika la Maendeleo ya Kimataifa la Marekani (USAID).
Tunapenda kutoa shukurani zetu za dhati kwao kwa msaada wa kifedha ambao umeiwezesha
JUWAUZA kuunda Sekretarieti na kumudu gharama za kuangalia uchaguzi. Aidha, tungependa
kutambua na kutoa shukurani zetu kwa msaada muhimu wa kiufundi kutoka Taasisi ya Taifa ya
Demokrasia (NDI) kwa kulifanya zoezi la ungalizi kuwa jepesi.
Shukurani zetu pia ziende kwa timu kuu 14 za JUWAUZA kwa msaada wao ambao mara zote
wamekuwa wakiutoa katika kazi ya uangalizi wa uchaguzi. Miongoni mwa misaada yao ni kwa
kikundi cha Waangalizi wa Muda Mrefu (LTOs) kufanya kazi kama Waangalizi wa Muda Mfupi
(STOs) katika siku ya uchaguzi. Pia tunatoa shukurani maalumu kwa Waratibu wa Kanda na
wataalamu wa TEHAMA kwa kujitolea muda wao adhimu kukusanya bila upendeleo data
kutoka waangalizi wa muda mrefu na waangalizi wa muda mfupi, kukusanya, kuchambua na
kuwasilisha kwa Kamati ya Uratibu ripoti ya mchakato wa uchaguzi. Tunawashukuru sana kwa
juhudi zao za kutekeleza kazi zao kwa pamoja na uhodari wa hali ya juu.
Ni wazi kuwa bila ya ushirikiano na msaada wa Tume ya Uchaguzi ya Zanzibar (ZEC) Uangalizi
wa Ndani wa Uchaguzi usingewezekana. Wasimamizi wa uchaguzi na wafanyakazi wa uchaguzi
walitoa msaada na mrejesho kila ulipohitajika, na wengi wao walitoa majibu chanya kwa madai
ya waangalizi. Aidha, tungependa kutoa shukurani zetu kutokana na ushirikiano ambao
JUWAUZA iliupata kutoka kwa Kituo cha Huduma za Kisheria Zanzibar (ZLSC) na Jumuiya ya
kupambana na Umaskini Kisiwani Pemba (PIRO) katika kuhakikisha kwamba lengo la uangalizi
wa uchaguzi linakamilika chini ya uwakilishi wa Ushiriki4 Tanzania (UT) kwa upande wa
Zanzibar.
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Tunaishukuru sana timu ya waandishi wa ripoti kwa kujitolea kwao na jitihada katika
kuchambua na kujadili data zilizokusanywa wakati wa uangalizi.
Shukurani maalumu zinatolewa kwa wajumbe wote wa timu kuu kwa kazi ngumu waliyofanya
katika kuhakisha kwamba shughuli za kila siku za uangalizi zinafanyika. Hata hivyo, JUWAUZA
ndiyo pekee inayopaswa kuwajibika kwa ripoti hii ikiwemo masuluhisho na mapendekezo
yaliyotolewa, pamoja na makosa na mapungufu yote yaliyomo. Ripoti hii haiakisi mawazo au
msimamo rasmi wa watu binafsi au taasisi na mashirika yaliyotajwa ndani yake.
Shukurani pia zinatolewa kwa timu kuu ya uongozi ya JUWAUZA chini ya uongozi imara wa
Mama Salma Haji Saadat, Mkuu wa Kikundi cha Uangalizi wa Uchaguzi cha JUWAUZA kwa
miongozo yake na usimamizi mzuri.
Kwa hiyo, tuna furaha kuiwasilisha ripoti hii kwa Tume ya Taifa ya Uchaguzi ya Zanzibar (ZEC),
Serikali ya Mapinduzi ya Zanzibar (SMZ), vyama vya siasa, asasi za kiraia, mashirika ya kidini,
waangalizi wa ndani na nje wa uchaguzi, washirika wa maendeleo, wananchi wa kawaida na
wadau wote wa uchaguzi.
Tunaamini kwamba ripoti hii itakuwa na mchango mkubwa katika kuimarisha uendeshaji na
usimamizi wa chaguzi zijazo ili ziweze kufikia vigezo vya viwango vya kimataifa kwa ajili ya
kuleta uchaguzi unaoaminika, jumuishi na usio na vurugu katika visiwa vya Zanzibar.
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SURA YA KWANZA: MAELEZO YA UANGALIZI WA NDANI WA UCHAGUZI
1.1

Usuli na Muktadha

Mchakato wa uchaguzi ni mchakato unaohusisha fani mbalimbali na hauwezi kufanikiwa bila
ya kushirikisha wadau kutoka katika fani tofauti, hasa kuwashirikisha wananchi katika
kusimamia uchaguzi wa wawakilishi wao. Asasi za Kiraia (AZAKI) zina umuhimu mkubwa
katika kuhakikisha kwamba uchaguzi unafikia viwango vinavyokubalika Kitaifa na Kimataifa.
Jumuiya ya Wanawake Wenye Ulemavu Zanzibar (JUWAUZA) inatambua umuhimu wa
vipindi vya kabla ya uchaguzi, wakati wa uchaguzi na baada ya uchaguzi kupitia uangalizi wa
ndani katika kuimarisha demokrasia ya Zanzibar. JUWAUZA ikiwa taasisi ya ndani
iliyosajiliwa na kufanya shughuli zake Zanzibar, ni miongoni mwa waangalizi wa ndani wa
uchaguzi ambao wanafuatilia uchaguzi wa 2020. Hali hii ni miongoni mwa mambo muhimu
yanayokuza demokrasia Zanzibar. Hivyo, JUWAUZA inaamini kuwa katika kukuza
demokrasia, pamoja na shughuli za kiraia na kisiasa, kuna umuhimu wa kuwepo kwa
mchakato wa uchaguzi ulio wazi ulio chini ya wananchi wenyewe.
JUWAUZA inafahamu kwamba kuna aina mbalimbali za ukiukwaji wa haki za kikatiba kama
vile haki ya kushiriki katika uchaguzi na haki ya kupiga kura, ikiwemo watu wenye ulemavu
kutoweza kuvifikia vituo vya uchaguzi, misururu mirefu ya wapiga kura ambayo kwa kiasi
kikubwa inawavunja moyo wanawake kushiriki katika zoezi la kupiga kura kwani huwafanya
kuondoka majumbani mwao kwa muda mrefu ili kushiriki zoezi hilo. Aidha, hali hii
huwaathiri vijana kwani inawabidi kuacha shughuli zao za kiuchumi kwa siku nzima kwa ajili
ya kushiriki uchaguzi, jambo ambalo linawaathiri kiuchumi.
JUWAUZA imefanya uangalizi wa mchakato wa uchaguzi Zanzibar tokea hatua za awali,
wakati wa uchaguzi na baada ya uchaguzi. JUWAUZA ilijitahidi kwa kipindi cha miezi minne
(4) kuweka waangalizi wa ndani wa uchaguzi (wa muda mfupi na muda mrefu) ili kukusanya
taarifa zinazohusiana na Uchaguzi Mkuu wa 2020. Shughuli zilizokuwa zinafanywa ni pamoja
na kuangalia viashiria vya awali vya kutokea kwa vurugu za uchaguzi, kutathmini vikwazo
vinavyoweza kukwamisha ushiriki wa wanawake, vijana na watu wenye ulemavu katika
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uchaguzi. Jumla ya waangalizi 50 wa muda mrefu walitumika katika maeneo ya Unguja na
Pemba.
Waangalizi walikusanya taarifa za kila siku za michakato na matukio yanayohusiana na
uchaguzi katika majimbo yao, kuanzia na ngazi ya Shehia/vituo vya kupiga kura. Taarifa hizo
zilikuwa ni pamoja na matukio na mienendo muhimu ya uchaguzi ikiwemo elimu ya
mpigakura, viunzi/vikwazo vya kikatiba na kisheria, ilani za uchaguzi na uwezo wa ZEC wa
kushughulikia changamoto za uchaguzi zinazoibuka pamoja na kuongeza uaminifu wa
mchakato wa uchaguzi na imani ya wananchi kwa mfumo wa uchaguzi wa Zanzibar.

1.2

Lengo na Dhamira

Waangalizi wa ndani wa uchaguzi wa JUWAUZA walikuwa na lengo la kutathmini mazingira
ya kabla ya uchaguzi, kuangalia upigaji kura katika siku ya kupiga kura na kuangalia matukio
ya kabla na baada ya kutangazwa matokeo ya uchaguzi. Shughuli zote hizi zililenga
kubainisha vikwazo vya kuwajumuisha wanawake, vijana na watu wenye ulemavu katika
uchaguzi kama ilivyoidhinishwa na Sera ya Jinsia na Ushirikishwaji wa Jamii ya mwaka 2015,
Kifungu 4.4: Uangalizi Jumuishi wa Uchaguzi. Vilevile, lengo la uangalizi huu lilikuwa ni
kusaidia uchunguzi wa michakato ya uchaguzi na viashiria mapema vya hatari kwa uchaguzi
wa kuaminika, jumuishi na wenye amani kuelekea Uchaguzi Mkuu wa Oktoba 2020.
JUWAUZA pia ilitumia vigezo vilivyozoeleka kikawaida kupima kiwango cha namna uchaguzi
ulivyoendeshwa kwa njia ya amani huku ukijumuisha makundi yaliyosahauliwa ya
wanawake, vijana na watu wenye ulemavu. JUWAUZA ilikuwa na malengo mahsusi matano
(5) ambayo yalitumika kama dira ya kuongoza kazi yake. Malengo hayo ni:
1.

Kupatikana kwa wakati taarifa za kuaminika zinazohusu hali ya matayarisho ya
uchaguzi na viashiria vya mapema vya hatari zinazoweza kutokea kutokana na
vurugu za uchaguzi kunatarajiwa kusaidia kupunguza kuenea au kusambaa kwa
vurugu;

2.

Kusaidia kuimarisha demokrasia ya vyama vingi Zanzibar kupitia uangalizi wa
uchaguzi wa michakato ya uchaguzi huru, jumuishi, na iliyo uwazi katika uchaguzi
mkuu ujao;
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3.

Kuimarisha uweza wa wadau wa jamii katika kukusanya na kuchambua viashiria
hatarishi vya uchaguzi na vurugu za kijamii;

4.

Kuangalia utekelezaji wa Sheria ya Vyama vya Siasa ya mwaka 2019 na vipengele
vyengine muhimu vya ushiriki na ujumuishi wa wanawake, vijana na watu wenye
ulemavu wakati wa kampeni za kisiasa, upigaji kura na matokeo ya uchaguzi; na

5.

Kuimarisha mwitiko wa wadau wa ndani, kitaifa na kimataifa katika kupunguza
vurugu za uchaguzi.

1.3

Faida za Uangalizi

Katika kuangalia Uchaguzi Mkuu wa mwaka 2020, JUWAUZA ilisukumwa na ukweli wa
kwamba uangalizi wa uchaguzi unaofanywa na makundi ya waangalizi huru wa ndani
yasiyoegemea upande wowote na yanayojitegemea ni jambo muhimu sana katika
kustawisha ukuaji wa demokrasia ya vyama vingi kwa kupitia:
1.

Kuchangia kufanyika kwa uchaguzi wenye kuaminika na usiopendelea upande
wowote;

2.

Kutoa taarifa zinazokwenda na wakati kuhusu namna uchaguzi unavyosimamiwa kwa
mujibu wa vigezo vya ubora vya kitaifa na kuunga mkono Chombo cha Kusimamia
Uchaguzi (EMB) katika kuimarisha michakato shirikishi ya chaguzi zijazo;

3.

Kutathmini utendaji kazi wa Chombo cha Kusimamia Uchaguzi na kutoa
mapendekezo ya kuzingatiwa na hatua za kuchukua katika kuchughulikia matatizo
yanayojitokeza ya uchaguzi jumuishi;

4.

Kuimarisha ushirikiano na AZAKI, vyombo vya kusimamia sheria na ZEC kwa lengo la
kuimarisha uwazi na utendaji haki katika michakato ya uchaguzi;

5.

Kutoa fursa ya kuwepo kwa ushiriki mpana wa wananchi na kuzijengea uwezo AZAKI
katika uangalizi na kuripoti uchaguzi; na

6.

Kuweka mazingira mazuri ya ushirikishwaji na ujumuishwaji wa wanawake, vijana na
watu wenye ulemavu katika michakato ya uchaguzi.
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1.4

Muktadha wa Uchaguzi Mkuu wa Zanzibar wa 2020

1.4.1 Muktadha wa Kisiasa
Watu wa Zanzibar walipiga kura tarehe 28 Oktoba 2020 kwa mara ya sita tokea kuanzishwa
kwa mfumo wa vyama vingi vya siasa mnamo mwaka 1992. Uchaguzi ulifanyika katika
mazingira yenye kutia shaka na kutoaminiana kulikosababishwa na mgawanyiko wa muda
mrefu miongoni mwa wadau wa siasa, ambao hadi uchaguzi unafanyika ulikuwa bado
haujatafutiwa ufumbuzi. Mgawanyiko huu unajitokeza katika hali tofauti ikiwemo tofauti za
uungaji mkono wa kisiasa, mgogoro wa utambulisho, na kukosekana kwa usawa wa
kiuchumi kati ya watu wa visiwa viwili vikuu vinavyounda Zanzibar, (yaani Unguja na
Pemba).
Zanzibar imegawika kisiasa kutokana na kuwepo kwa vyama viwili vyenye nguvu na
vinavyotawala siasa za visiwa hivi, ambavyo ni Chama Cha Mapinduzi (CCM) na ACTWazalendo. ACT-Wazalendo ni chama kipya katika siasa za Zanzibar. Chama hiki kilipata
nguvu baada ya Chama cha Wananchi (CUF), chama ambacho awali ndicho kilichokuwa na
nguvu tokea kurudishwa tena kwa mfumo wa vyama vingi vya siasa Zanzibar mwaka 1992,
kuingia katika mgogoro wa ndani ambao ulipelekea kumeguka kwa chama hicho. Kundi moja
lilimeguka na kujiunga na ACT-Wazalendo, chama kinachoonekana na wengi kama chama
cha upinzani chenye nguvu zaidi Tanzania Bara. Wakati CCM ikiwa na uungwaji mkono
mkubwa katika kisiwa cha Unguja, wapinzani (ACT – Wazalendo) wana ngome yao katika
kisiwa cha Pemba.
Vilevile, uchaguzi ulifanyika katika mazingira ambayo siasa za Zanzibar zimegubikwa na suala
la mgogoro wa utambulisho. Mgogoro wa utambulisho unajitokeza katika sura ya Uungaja
na Upemba, Uarabu na Uafrika, na ubaguzi wa kisiasa. Wakati ubaguzi huu unaakisi maisha
ya kila siku ya jamii ya Zanzibar, na hali huwa mbaya zaidi nyakati za uchaguzi.
Mgogoro wa utambulisho ulijitokeza zaidi baada ya kuanzishwa kwa Vitambulisho vya
Mzanzibari Mkaazi (ZanID) mwaka 2005 kama sehemu ya utekelezaji wa Sheria ya
Mzanzibari Namba 5 ya mwaka 1985. Mwaka 2005 Zanzibar ilianzisha tena ulazima wa kuwa
na Kitambulisho cha Mzanzibari Mkaazi. Kitambulisho cha Mzanzibari Mkaazi ambacho
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kinahusishwa na hadhi zote za kiraia, hutolewa kwa Wazanzibari wanaoishi Zanzibar, na ni
kitu cha lazima katika kupata haki za kijamii, kisiasa na kiuchumi. Utoaji wa Kitambulisho cha
Mzanzibari Mkaazi umekuwa ukilalamikiwa kwa kuchochea zaidi ubaguzi dhidi ya makundi
fulani katika jamii. Wapinzani wanaona utoaji wa Kitambulisho cha Mzanzibari Mkaazi kama
fursa ya kuendeleza ukandamizaji kwa watu wanaoonekana kama wapinzani.
Aidha, Uchaguzi Mkuu wa Zanzibar wa mwaka 2020 ulifanyika katika mazingira ambapo
kulikuwa bado na masuala ya muungano maarufu kama “Kero za Muungano” ambayo
yalikuwa hayajapatiwa ufumbuzi. Kuna kundi muhimu la Wazanzibari wanaoona kwamba
Muungano upo kuinyonya Zanzibar na kukandamiza maendeleo yake ya kiuchumi. Kwa
Wazanzibari walio wengi, kuwepo kwa pengo kubwa la tofauti za kipato ni dalili za
kutokuwepo kwa usawa wa kiuchumi kati ya pande mbili za Muungano. Hali hii imewafanya
baadhi ya Wazanzibari, hasa wapinzani, kupendekeza Zanzibar kujitoa katika Muungano,
huku chama tawala kikitetea muundo uliopo sasa. Mitazamo hii kinzani kutoka katika
makundi mawili ya kisiasa ni eneo linalohitaji kuzingatiwa kwa umakini linapokuja suala la
kuunga mkono chama cha siasa, na limekuwa ni moja ya maeneo yanayosababisha vurugu
za kisiasa Zanzibar.
Kipengele kingine muhimu cha kukibainisha katika maisha ya kisiasa ya Zanzibar ni kuwepo
kwa vyama viwili vya siasa vyenye nguvu sawa. Tangu kuanzishwa tena kwa mfumo wa
vyama vingi vya siasa Zanzibar ushindani umekuwa kati ya vyama viwili. Wakati kati ya
mwaka 1995 hadi 2015 vyama vilivyokuwa na nguvu zaidi vilikuwa ni CCM na CUF, Uchaguzi
Mkuu wa mwaka 2020 ulishuhudia mchuano mkali kati ya CCM na ACT-Wazalendo. Kuwepo
kwa vyama viwili vyenye nguvu kubwa kunakipa ugumu chama kinachoshinda kuendesha
serikali peke yake. Hali hii ililazimisha kufanyika kwa kura ya maoni mwaka 2010 ambayo
ilipelekea kuanzishwa kwa Serikali ya Umoja wa Kitaifa (SUK) kati ya chama kilichoshinda na
chama kilichopata asilimia kumi ya kura zote za urais.
Katika Uchaguzi Mkuu wa mwaka 2015 ZEC ilifuta mchakato mzima wa uchaguzi na kuitisha
uchaguzi mpya Januari 2016. Chama cha Wananchi (CUF) kuliususia uchaguzi huo wa
marudio na kupelekea Chama Cha Mapinduzi (CCM) kuunda Serikali kwa kuvihusisha vyama
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vidogo vya kisiasa, pamoja na kwamba vyama hivyo vilishindwa kupata asilimia 10 ya kura
zote. Kutokuwepo kwa kambi rasmi ya upindani katika Serikali na Baraza la Wawakilishi
kuliipelekea CCM kupitisha kwa urahisi mabadiliko mbalimbali ya sheria zinazohusiana na
uchaguzi, ambazo ziliathiri Uchaguzi Mkuu wa mwaka 2020. Miongoni mwa maamuzi
yaliyofanyika ilikuwa ni kuwepo kwa kura ya mapema. Kwa hiyo, Uchaguzi Mkuu wa mwaka
2020 ulifanyika kinyume na misingi ya SUK.
Kwa upande mwengine, matukio ya watu wanaoaminika kuwa wanachama wa kundi la AlShabab kutoa kauli za vitisho kwamba wanakuja Zanzibar zilileta hofu wa kuwepo kwa
vurugu. Vitisho hivi vya kigaidi viliilazimu Serikali kuchukua hatua za kuhakikisha
kunakuwepo na hali ya usalama na utulivu wakati wa uchaguzi. Miongoni mwa hatua
zilizochukuliwa ni kusambazwa kwa wanajeshi katika maeneo yote muhimu ya kuingilia
Unguja na Pemba. Uwepo wa wanajeshi, hata hivyo, ulifasiriwa kama mpango wa kutumia
jeshi kuwahofisha wapigakura na kufanikisha upigaji wa kura ya mapema.
Mwisho, uchaguzi mkuu wa mwaka 2020 ulifanyika huku kukiwa na dalili za kuwepo
mashambulizi machache yaliyohusishwa na vurugu za uchaguzi. Kuongezeka kwa
mashambulizi yaliyolenga maeneo maalumu, ikiwemo mali za umma na watu binafsi,
kunaaminika kwamba kulisababishwa na malengo ya kisiasa.
1.4.2 Muktadha wa Kisheria
Zanzibar ni sehemu ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania kufuatia Muungano wa Aprili 1964
katika mataifa mawili yaliyokuwa na mamlaka kamili; Tanganyika na Zanzibar. Sheria za
Muungano ndizo zilizokuwa msingi wa Katiba ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania ya
mwaka 1977 na Katiba ya Zanzibar ya mwaka 1984. Sheria hizo zinaainisha masuala 11,
ambayo yanachukuliwa kuwa ni masuala ya Muungano. Orodha hii iliongezwa na kufikia
masuala 22 ili kwenda na mabadiliko ya kijamii, kisiasa na kiuchumi. Katiba zote mbili
zinatambua mamlaka ya kujiamulia mambo yake yenyewe iliyonayo Zanzibar, kuwa na
Serikali yake yenye mamlaka ya kuendesha mambo yake yasiyokuwa miongoni mwa masuala
ya Muungano.
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Kuna umuhimu pia wa kueleza hapa kwamba masuala kadhaa ya kisiasa yameathiriwa na
kuongezeka kwa masuala ya Muungano. Miongoni mwa maeneo yaliyoathiriwa ni eneo la
demokrasia. Pamoja na kwamba Zanzibar ina Serikali yake inayojitegemea, masuala
yanayohusiana na uchaguzi na michakato ya uchaguzi yanaongozwa na Sheria ya Vyama vya
Siasa ya mwaka 1992. Hata hivyo, sheria na kanuni zinazoongoza uchaguzi wa Rais wa
Zanzibar na wajumbe wa Baraza la Wawakilishi zipo chini ya mamlaka ya ZEC kwa mujibu
wa Sheria ya Uchaguzi ya Zanzibar Namba 4 ya mwaka 2018.
Katiba ya Zanzibar inaeleza kwamba Rais atachaguliwa kwa muhula wa miaka mitano kupitia
kura za watu wote waliofikisha vigezo vya kupiga kura (Kifungu cha 27 na 28 (2)). Kwa mujibu
wa Sehemu ya 96 (3)1 ya Sheria ya Uchaguzi Namba 4 ya mwaka 2018, mgombea wa kiti cha
Urais atalazimika kupata kura halali zilizopigwa zaidi kuliko wagombea wengine ili
kuchaguliwa kuwa Rais. Katiba inatoa ukomo wa urais kwa mihula miwili ya miaka mitano
mitano (Kifungu 28 (3)).
Katiba imetilia mkazo haki za msingi na uhuru, ikiwamo haki ya kushiriki katika masuala ya
kiserikali, haki ambayo ndio msingi wa haki nyingi za uchaguzi. Kifunga cha 21 (1) cha Katiba
kinampa haki kila Mzanzibari kushiriki katika kuendesha Serikali, moja kwa moja au kupitia
wawakilishi waliochaguliwa. Kifunga cha 21 (2) kinampa kila Mzanzibari haki na uhuru wa
kushiriki katika kufanya maamuzi katika masuala yanayomhusu binafsi au taifa. Pia Katiba
inamhakikishia kila Mzanzibari aliyefikia umri wa miaka 18 haki ya kupiga kura katika uchaguzi
unaofanyika Zanzibar kama ilivyoelezwa katika Kifungu cha 7 (1).
Ni muhimu kufahamu kwamba sheria za uchaguzi za Zanzibar zimefanyiwa marekebisho
mara kadhaa ili kuendana na mabadiliko yaliyofanywa katika michakato ya uchaguzi.
Kutokana na hali hiyo, mfumo wa kisheria na kikanuni unaohusiana na uchaguzi wa Zanzibar
unapatikana katika sheria mbalimbali, zikiwemo zifuatazo:
●

Katiba ya Zanzibar ya mwaka 1984;

●

Sheria ya Uchaguzi Namba 4 ya mwaka 2018;

●

Sheria ya Kamati za Uchaguzi Namba 1 ya mwaka 2017;

1 https://kurayetu.or.tz/img/Sheria-ya-uchaguzi-ZNZ.pdf
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●

Sheria ya Vyama vya Siasa Tanzania Namba 5 ya mwaka 1992 (pamoja na
marekebisho yake);

●

Sheria ya Wakala wa Usajili wa Matukio ya Kijamii Zanzibar Namba 3 ya mwaka 2018;

●

Sheria ya Afisi ya Tume ya Uchaguzi ya Zanzibar Namba 1 ya mwaka 2017;

●

Sheria ya Mamlaka ya Serikali za Mitaa Namba 7 ya mwaka 2014;

●

Sheria ya Mzanzibari Namba 5 ya mwaka 1985;

●

Sheria ya Kuzuia Rushwa na Uhujumu wa Uchumi Zanzibar Namba 1 ya mwaka 2012;

●

Sheria ya Adhabu Namba 6 ya mwaka 2018;

●

Sheria ya Mwenendo wa Jinai Namba 7 ya mwaka 2018; na

●

Sera ya Jinsia na Ushirikishwaji wa Jamii ya mwaka 2015.

Mbali na sheria ya Taifa ya Uchaguzi, pia kuna sheria, miongozo kwa wagombea na vyama
vya siasa kwa mujibu wa Sheria ya Uchaguzi Namba 4 ya mwaka 2018, pamoja na miongozo
mbalimbali iliyoandaliwa na ZEC katika kuwezesha kufanyika kwa uchaguzi mkuu kama
ilivyoelekezwa na Sehemu ya 144 (1) ya Sheria hiyo.
Kama inavyoonekana hapo juu, Zanzibar, kama sehemu ya Tanzania, inawajibika pia na
kuheshimu sheria au maelekezo yote ya kimataifa yanayoongoza au kuathiri uchaguzi,
ikiwemo;
●

Azimio la Kimataifa kuhusu Haki za Binadamu la mwaka 1948;

●

Mkataba wa Kimataifa wa Haki za Kiraia na Kisiasa wa mwaka 1966;

●

Mkataba wa Afrika wa Haki za Binadamu na Watu wa mwaka 1984;

●

Mkataba wa Kimataifa wa Kuondoa Aina zote za Ubaguzi Dhidi ya Wanawake
(CEDAW) wa mwaka 1979;
●
Mkataba wa Kimataifa wa Kuondoa Aina zote za Ubaguzi wa Kikabila (ICERD)
wa mwaka 1966

●

Mkataba wa Haki za Watu wenye Ulemavu (CRPD) wa mwaka 2006;

●

Mkataba wa Haki za Kisiasa za Wanawake (CPRW) wa mwaka 1952;

●

Kanuni na Miongozo ya SADC ya Kuendesha Uchaguzi wa Kidemokrasia za mwaka
2004; na
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●

Azimio la Miongozo ya AU kuhusu Kuendesha Chaguzi za Kidemokrasia Afrika la
mwaka 2002.

1.4.3 Sheria ya Uchaguzi Namba 4 ya Mwaka 2018
Sheria ya Uchaguzi ya Zanzibar namba 4 ya mwaka 2018 ina vifungu vinavyoelekeza jinsi ya
kuendesha uchaguzi. Katika Sheria hii masuala yanayoelezwa ni pamoja na yale yanayohusu
haki ya kila mtu kupiga kura, usawa katika idadi ya kura mtu anazopiga, haki ya kuwa
mgombea katika uchaguzi, taratibu za kupiga kura, kuhesabu kura na kutangaza matokeo.
Hata hivyo, Shera hii inaonekana kuwa na masharti ambayo yanasababisha mjadala wa
kisheria. Miongoni mwa mifano ya masharti hayo ni:
Kifungu cha 17 (5) kinaipa uwezo Tume kuwa na maamuzi ya mwisho kuhusu daftari la
wapigakura. Hali hii inawakosesha wapiga kura haki ya kukata rufaa pale wanapotolewa
katika daftari kwa kukosa sifa.
Hivyo hivyo, Kifungu cha 52 (4) kinaipa uwezo Tume kuwa na maamuzi ya mwisho kuhusiana
na uteuzi wa wagombea. Uwezo huu hauwezi kupingwa katika mahakama yoyote.
Kifungu cha 70 (b) kinawapa mamlaka wasimamizi wa uchaguzi kumfukuza mtu yeyote
ambaye wasimamizi hao watahisi kwamba anaweza kuleta uvunjifu wa amani. Hata hivyo,
Kifungu hicho hakitoi fasili ya wazi ya “uvunjifu wa amani”.
Pia, Kifungu cha 82 kinatoa ruhusa ya kuwepo kwa upigaji wa kura ya mapema. Kifungu hiki
kimekuwa ni chanzo cha mgogoro na kimepingwa na wadau mbalimbali wa uchaguzi.
Wakati sheria imetoa ruhusa ya kufanyika kwa upigaji wa kura ya mapema kwa watu ambao
watakuwa na kazi maalumu siku ya upigaji kura, orodha ya wapigakura hiyo ya mapema
haikutolewa. Malalamiko pia yalitolewa kuhusu mantiki ya kuwa na upigaji wa kura ya
mapema kwa sababu wapigakura hiyo ya mapema pia wanatakiwa kupiga tena kura kwa ajili
ya Uchaguzi Mkuu wa Muungano siku ya kupiga kura. Aidha, zoezi la upigaji wa kura ya
mapema halikuwekwa wazi kushuhudiwa na waangalizi huru wa uchaguzi. JUWAUZA
inabainisha kwamba, kwa mujibu wa vigezo vya kimataifa, kanuni na taratibu za upigaji kura
ya mapema zinapaswa kuwa sawa na kanuni na taratibu za upigaji kura wa siku ya Uchaguzi.
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Sheria hii pia imeweka utaratibu wa kuwasilisha na kushughulikia malalamiko ya uchaguzi
kwa wajumbe wa Baraza la Wawakilishi na Madiwani tu, lakini Sheria haisemi lolote kuhusu
kupinga matokeo ya Urais (Kifungu cha 109 – 117).
Kifungu cha 143 kinaipa Tume uwezo wote wa kuamua suala lolote lililoelezwa katika Sheria
hii na kwamba maamuzi yoyote yanayotolewa na Tume kuhusu masuala hayo huwa ni
maamuzi ya mwisho na hayawezi kuhojiwa katika mahakama yoyote ile.
Ujumbe wa waangalizi unabainishwa kwamba hakuna kifungu chochote cha masharti ya
kisheria kinachoeleza kupinga matokeo ya uchaguzi wa Rais. Wakati Kifungu cha 119 (13)
cha Katiba ya Zanzibar kinainyima mahakama yoyote mamlaka ya kuhoji kuhusu kitu
chochote kinachofanywa na Tume ya Uchaguzi ya Zanzibar katika kutekeleza majukumu
yake, Kifungu cha 143 cha Sheria ya Uchaguzi ya Zanzibar kinatoa nafasi ya kupinga
matokeo ya Wajumbe wa Baraza la Wawakilishi na Madiwani. Sheria inatoa fursa ya kutosha
ya kufungua malalamiko ya uchaguzi ndani ya siku saba baada ya kutangazwa matokeo
rasmi ya uchaguzi. Kifungu cha 110 – 117 kinafafanua taratibu za kufuata katika kutoa
maamuzi ufumbuzi unaofaa katika kutoa maamuzi ya mashauri na malalamiko maalumu ya
uchaguzi.
Kwa ujumla, timu ya uangalizi wa uchaguzi inaona kwamba mfumo wa kikatiba na kisheria
kwa ajili ya Uchaguzi Mkuu wa Zanzibar wa mwaka 2020 unasababisha kuwepo kwa
ushindani wa uchaguzi usio na vikwazo, wenye amani na salama, usio na migogoro na
vitisho vinavyoleta vurugu. Hata hivyo, utekelezaji wake umegubikwa na kasoro ambazo
zinakwamisha kuwepo kwa uhakika wa kukuza na kulinda misingi ya uhuru na haki za
binadamu.
1.4.4 Tume ya Uchaguzi ya Zanzibar
Tume ya Uchaguzi ya Zanzibar (ZEC) ilianzishwa kwa mujibu wa Kifungu cha 119 (1) cha
Katiba ya Zanzibar ya mwaka 1984, na iliundwa kupitia Sheria ya Tume ya Uchaguzi Namba
9 ya mwaka 1992. Sheria hii ilifutwa katika mwaka 2017 kwa kuanzishwa kwa Sheria ya Afisi
ya Tume ya Uchaguzi Namba 1 ya mwaka 2017. Kazi za Tume zimeelezwa katika Kifungu cha
4(1)(a-e) cha Sheria ya Uchaguzi Namba 4 ya mwaka 2018 kama ifuatavyo:
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●

Kufuatilia na kusimamia chaguzi na kura za maoni zote za ndani ya Zanzibar;

●

Kufuatilia, kuimarisha na kuratibu elimu ya mpigakura;

●

Kutayarisha, kuhifadhi na kuendeleza Daftari la Kudumu la Wapigakura;

●

Kupitia upya na kuweka mipaka ya majimbo;

●

Kutekeleza majukumu mengine yoyote kwa mujibu wa masharti yaliyotajwa katika
Sheria hii au Sheria nyengine;

●

Kuteua wagombea, kununua vifaa vya kura, na kuajiri waendeshaji wa muda wa
kusaidia kusimamia uchaguzi; na

●

Kuratibu kazi za waangalizi wa uchaguzi, kampeni za wagombea, na kutumia vyombo
vya Habari vya umma katika kampeni za uchaguzi.

Tume ina wajumbe saba. Uteuzi wa Mwenyekiti wa Tume upo chini ya mamlaka ya Rais
(Kifungu cha 119(1)(a) cha Katiba). Wajumbe wanne huteuliwa na Rais kutokana na
mapendekezo ya Kiongozi wa shughuli za Serikali katika Baraza la Wawakilishi (wajumbe
wawili) na wajumbe wengine wawili huteuliwa kwa mujibu wa mapendekezo ya Kiongozi wa
Upinzani katika Baraza la Wawakilishi au iwapo hakutakuwa na kiongozi wa upinzani
watateuliwa kwa kushauriana na vyama vya siasa (Kifungu cha 119(1)(b-c)). Mjumbe mmoja
atateuliwa na Rais kutoka miongoni kwa majaji wa Mahakama Kuu (Kifungu cha 119(1)(d)),
na mjumbe mmoja atateuliwa na Rais kwa mujibu atakavyoona inafaa (Kifungu cha
119(1)(e)).
Kifungu cha 119 (9) cha Katiba ya Zanzibar kinaipa Tume uhuru wa kujiamulia mambo yake.
Kifungu cha 119 (12) kinaiondolea ZEC wajibu wa kuchukua maelekezo kutoka kwa chombo
chochote nje ya Tume, na Kifungu cha 119 (13) kinaipa kinga Tume kutokuulizwa chochote
na mahakama yoyote ile. Tume pia imepewa uhuru katika Kifungu cha 119(5-8) ambacho
kinazuia kuondolewa kwa Kamishna wa Tume isipokuwa kwa kuundwa kwa Kamati
Maalumu, iliyochaguliwa na Rais ambayo itapendekeza kuondolewa kwa Kamishna husika.
Kamishna ataondolewa pale tu atakaposhindwa kutekeleza wajibu wake.
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SURA YA PILI: MUUNDO WA TIMU YA UANGALIZI WA UCHAGUZI
Timu ya Msingi ya Waangalizi wa Ndani wa Uchaguzi iliundwa mnamo mwezi Septemba
mwaka 2020. Wajumbe wakuu wa Timu ya Msingi walikuwa ni Kamati ya Uratibu, Mratibu
wa Uangalizi, Mhasibu wa Uangalizi, Afisa wa Ufuatiliaji, Tathmini na Mafunzo (MEL) , Afisa
Vifaa na Huduma, Mtaalamu wa TEHAMA, Mtaalamu wa Mawasiliano na Waratibu wa Zoni.
Timu ya msingi ilikuwa ina jumla ya wanaume 5 na wanawake 9.
Mfumo wa utendaji kazi, ikiwemo mpango wa usambazaji wa Waangalizi wa Uchaguzi wa
Muda Mrefu uliandaliwa na kuidhinishwa na Kamati ya Uratibu Septemba mwaka 2020.
Uandikishaji, uchaguzi, uteuzi na mafunzo kwa Waangalizi wa Muda Mrefu wa Uchaguzi 50
(32 Unguja (14 wanaume na 18 wanawake) na 18 Pemba (7 wanaume na 11 wanawake)
vilifanywa kuanzia mwezi wa Septemba hadi Novemba, 2020.
Kielelezo 1: Muundo wa Timu ya Uangalizi wa Uchaguzi

2.1.

Mpango wa Uandikishaji wa LTOs na STOs

JUWAUZA iliajiri Mwangalizi (LTO) mmoja kwa kila jimbo miongoni mwa majimbo 50 ya
Pemba na Unguja. Waangalizi hawa walipewa mafunzo na kupelekwa kufanya uangalizi wa
mazingira ya kabla ya uchaguzi kuanzia tarehe 7 hadi 27 Oktoba, 2020. Waangalizi hao
katika Siku ya Uchaguzi walipelekwa katika majimbo yaleyale kama Waangalizi wa Uchaguzi
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wa Muda Mfupi (STO). Hali hii ilisababishwa na kutokuwepo kwa Waangalizi wa Uchaguzi
wa Muda Mfupi. Waangalizi wa Uchaguzi wa Muda Mrefu (LTOs) walisambazwa katika kila
jimbo na walitakiwa kuangalia ufunguaji wa kituo kimoja cha kupigia kura, upigaji kura
katika vituo mbalimbali, na ufungaji wa upigaji kura na uhesabuji wa kura katika kituo
kimoja ambacho walikiangalia wakati kilipofunguliwa.

2.2.

Mbinu za ukusanyaji wa Data na Taarifa za Uchaguzi

Njia na mbinu mbalimbali zilitumika kukusanya taarifa za Uchaguzi Mkuu wa Zanzibar wa
mwaka 2020. Matumizi ya mbinu tofauti za ukusanyaji wa taarifa yalisaidia kuthibitisha
uhalali wa taarifa zilizokusanywa. Baada ya hapo data zilichambuliwa kwa kutumia kifurushi
cha Kifaa Huru cha Data ili kupata takwimu na idadi zilizowasilishwa katika ripoti hii.
Katika hatua ya awali kabisa JUWAUZA iliunda miongozo ya mafunzo ya waangalizi wa
uchaguzi, orodha dodosa ya ukaguzi, vifaa vya kukusanyia data kwa waangalizi wa zoni,
mkakati wa utawanyaji wa wakaguzi, Kifaa cha msingi cha Ufuatiliaji, Tathmini na Mafunzo
(MEL) na Kifaa cha Utoaji wa Ripoti kwa mwangalizi, kwa mujibu wa vigezo vya kitaifa. Hatua
hii ilifuatiwa na uanzishaji wa kituo cha data ambacho kilikuwa na kazi ya kukusanya na
kuchambua data zilizokusanywa na Waangalizi wa Ndani wa Muda Mfupi na Muda Mrefu.
Mtaalamu wa TEHAMA aliajiriwa kufanya kazi katika kituo eneo hili.
Vilevile, waratibu wa zoni watano (5) waliajiriwa kuratibu shughuli za uangalizi katika
maeneo yao waliyopangiwa. Waratibu wa zoni walifanya kazi chini ya usimamizi wa moja
kwa moja wa Kamati ya Uratibu. Mbali na shughuli ya uratibu, waratibu wa zoni walipewa
jukumu la kukusanya, kuchambua na kutoa taarifa kwa wengine kuhusu matokeo muhimu
wanayoyapata katika maeneo yao ya kazi.
Pia, JUWAUZA ilitayarisha vifaa ambavyo vilitumika kukusanyia data za uwandani.
Vifaa hivyo ni pamoja na:
1.

Orodha dodoso (Checklist) na Uangalizi wa uwandani (Field Observation): Hii ni mbinu
iliyotumiwa na Waangalizi wa Ndani wa Muda Mrefu na Mfupi katika kukusanya
taarifa halisi zinazohusiana na michakato mbalimbali ya uchaguzi, hasa uaminikaji wa
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utekelezaji wa shughuli za uchaguzi za kabla ya uchaguzi pamoja na za Siku ya
Uchaguzi. Waangalizi wa uchaguzi walikuwa na orodha dodoso iliyokuwa na taarifa za
kutosha ambayo ilikuwa na maswali yaliyowaongoza kufahamu ni mambo gani
mahsusi wayaangalie katika shughuli za uchaguzi. Waangalizi walipewa mafunzo ya
kuwa na tahadhari muda wote, kuchangamkia ufuatiliaji na kurekodi kila tukio
linaloonekana ambalo linapaswa kurekodiwa na taarifa muhimu zinazosikilikana
wakati wote wa mchakato wa uchaguzi; na
2.

Kifaa Huru cha Data (Open Data Kit): Mkabala huu unajumuisha matumizi
yanayokubalika ya mikakati na mbinu za uangalizi wa uchaguzi zilizo wazi na
kutawanya waangalizi wa uchaguzi wenye uwezo ambao hufanya kazi kwa uhodari na
uangalifu wa hali ya juu huku wakiongozwa na maelekezo na orodha dodoso
vilivyoelezwa vizuri. JUWAUZA ilitumia maunzilaini (software) ya Kifaa Huru ili kuweza
kutumia vifaa vya uangalizi wa uchaguzi vikiwa katika jukwaa la mtandaoni na
kuhaulisha data kuzipeleka katika kituo cha data kupitia simu za mkononi. Vifaa vya
kukusanyia data vilitayarishwa ili viwe na uwezo wa kukusanyia data kabla ya
uchaguzi, Siku ya Kupiga Kura na baada ya uchaguzi.
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SURA YA TATU: MATOKEO YA UANGALIZI WA UCHAGUZI
3.1

Kipindi cha Kabla ya Uchaguzi

3.1.1 ZEC Kuteua Wagombea
Kifungu cha 42(1-3) cha Sheria ya Uchaguzi ya Zanzibar Namba 4 ya mwaka 2018 kinaipa
uwezo Tume ya Uchaguzi ya Zanzibar kuteua wagombea. Kwa mujibu wa masharti ya sheria
hiyo, uteuzi wa wagombea si chini ya siku tano (5) na si zaidi ya siku 21 baada ya kuvunjwa
kwa Baraza la Wawakilishi. Tume pia ndio yenye mamlaka ya kuteua wagombea wa nafasi
ya urais, wakati wasimamizi wa uchaguzi wakiwa na mamlaka ya kuteua wagombea wa
wajumbe wa Baraza la Wawakilishi na Madiwani.
Uteuzi wa wagombea kwa upande wa ZEC ulipangwa kufanyika tarehe 25 Agosti 2020. Jumla
ya vyama vya siasa kumi na saba (17) viliwasilisha majina ya wagombea wa nafasi ya urais.
Pamoja na kwamba Ijumaa ya Septemba 11, 2020 ilikuwa ndiyo siku rasmi ya ufunguzi wa
kampeni za Urais, wajumbe wa Baraza la Wawakilishi na Madiwani, hali haikuwa hivyo kwa
wagombea wa chama cha ACT – Wazalendio, akiwemo mgombea na mwanasiasa mashuhuri
Maalim Maalim Seif Sharif Hamad, ambao waliwekewa pingamizi na wagombea wenzao.
Wakati Maalim Seif akiwekewa pingamizi na wagombea wa urais wa vyama viwili
visivyokuwa maarufu sana kisiasa, chama cha Democratic Party (DP) na chama cha
Demokrasia Makini, wagombea wake wa uwakilishi na udiwani waliwekewa pingamizi na
wapinzani kutoka chama tawala. Hata hivyo, mara baada ya mapitio ya mapingamizi
mgombea wa ACT – Wazalendo alianza kampeni zake kisiwani Unguja tarehe 13 Septemba
2020.
Ifuatayo hapo chini ni orodha ya vyama vya siasa na wagombea wake wa urais:
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Kielelezo 2: Mfano wa Karatasi ya Kura ya Urais

Kwa kuangalia uchaguzi wa wajumbe wa Baraza la Wawakilishi, vyama viwili viliomba
kuweka wagombea katika majimbo yote 50 ya uchaguzi. Vyama hivyo ni CCM na ACT –
Wazalendo. Hata hivyo, wagombea 11 wa ujumbe wa Baraza la Wawakilishi kutoka chama
cha ACT – Wazalendo, mgombea mmoja kutoka Chama cha Wananchi (CUF), mgombea
mmoja kutoka Demokrasia Makini, mgombea mmoja kutoka UPDP, na mgombea mmoja
kutoka CCM hawakuteuliwa na Tume kuwania nafasi hizo, kwa sababu ya kutotimiza vigezo.
Wagombea ambao hawakuteuliwa ni kutoka majimbo ya Tumbatu, Nungwi, Kijini, Mtoni,
Bububu, Ole, Chake Chake, Chonga, Konde, Tumbe, Wete na Mtambwe.2
Timu ya Waangalizi wa Uchaguzi iligundua kwamba hakukuwa na wagombea wanawake
wengi walioteuliwa kugombea katika majimbo. Njia salama kwa wanawake kuweza kuingia
katika kinyang’anyiro hicho ilikuwa ni kupitia viti maalumu, ambavyo vinatokana na
matakwa ya Katiba ya kuwapa nafasi wanawake kushiriki katika vyombo vya maamuzi.
Utaratibu huu unatokana na Itifaki ya kuwajumuisha wanawake katika siasa ambayo
Tanzania imesaini na kuridhia.
Kwa mfano, CCM ilikuwa na wagombea wanawake 9 ambao ni sawa na 18.37% ya
wagombea wote 49.
CHADEMA, kwa upande wake, ilikuwa na wagombea wanawake watatu (3) kati ya
wagombea 20 ambao ni sawa na 15%, ACT-Wazalendo ilikuwa na wagombea wanawake
watano (5) kati ya wagombea 39 ambao ni sawa na 12.82%, AAFP ilikuwa na wagombea
wanawake 6 kati ya wagombea 15 ambao ni sawa na 40%, ADA-TADEA ilikuwa na

2 https://www.youtube.com/watch?v=YB3gAZEm-XE
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wagombea wanawake 4 kati ya wagombea 12, ambao ni sawa na 33.33%, ADC ilikuwa na
wagombea wanawake 7 kati ya wagombea 26, ambao ni sawa na 26.92%, CHAUMMA
ilikuwa na mgombea mwanamke 1 kati ya wagombea 3, ambao ni sawa na 33.33%, CUF
ilikuwa na wagombea wanawake 14 kati ya wagombea 24, ambao ni sawa na 33.33%, DP
ilikuwa na mgombea mwanamke 1 kati ya wagombea 4, ambao ni sawa na 25%, Demokrasia
Makini ilikuwa na wagombea wanawake 2 kati ya wagombea 5, ambao ni sawa na 40%,
NCCR – MAGEUZI ilikuwa na mgombea mwanamke 1 kati ya wagombea 7, ambao ni sawa na
14.29%, NLD ilikuwa na mgombea mwanamke 1 kati ya wagombea 2, ambao ni sawa na
50%, UPDP ilikuwa na mgombea mwanamke 1 kati ya wagombea 6, ambao ni sawa na
16.67%, SAU ilikuwa na wagombea wanawake 2 kati ya wagombea 2, ambao ni sawa na
100%. Kwa ujumla, uwakilishi wa wanawake katika Uchaguzi Mkuu wa Zanzibar wa mwaka
2020 kwa nafasi ya Wajumbe wa Baraza la Wawakilishi ulikuwa ni 24.30%.
3.1.2 Elimu ya Mpiga Kura na Taarifa
Elimu ya mpiga kura ni wajibu wa kisheria kwa Tume ya Uchaguzi ya Zanzibar (ZEC). ZEC
hutoa ujumbe wa kuimarisha uelewa wa taratibu za upigaji kura. Kazi hii hufanywa kwa
kupitia vyombo vya Habari. Vifungu vya 106-108 vya Sheria ya Uchaguzi Namba 4 ya mwaka
2018 vinaipa ZEC wajibu wa jumla wa kuratibu elimu ya mpigakura. ZEC huifanya kazi hii ya
awali kwa kushirikiana na wadau wengine, kama ilivyoelezwa katika Kifungu cha 4.2 cha Sera
ya Jinsia na Ushirikishwaji wa Jamii ya mwaka 2015. Chati ifuatayo inaonyesha mwelekeo wa
utoaji wa elimu ya mpiga kura katika wiki tatu za mwisho (Chati 1) na vyombo vya Habari
vilivyotumika (Chati 2).
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Kielelezo 3: Mwelekeo wa elimu ya mpiga kura iliyotolewa na ZEC kwa wiki tatu za mwisho
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Chanzo cha Data: Data za Uwandani

Kielelezo 4: Vyombo vya Habari vilivyotumiwa na ZEC katka kutoa elimu ya mpiga kura

Chanzo cha Data: Data za Uwandani
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ZEC iliruhusu AZAKI3 17 kutoa elimu ya mpigakura na taarifa. JUWAUZA ilikuwa miongoni
mwa AZAKI zilizoruhusiwa. Kwa kutumia mikutano ya kijamii na vipindi vya redio, JUWAUZA
iliwaelimisha wapigakura kufahamu haki na wajibu wao wakati wa mchakato wa uchaguzi, na
kushiriki mchakato huo kwa amani. Vilevile, ZEC iliendesha vipindi vya mtandaoni, televisheni
na redio kuelimisha wapigakura kuhusu haja ya kutumia haki yao ya kupiga kura. ZEC pia
ilichapisha na kusambaza mabango katika maeneo mbalimbali nchini.

54%

60%
50%

34%

40%
20%

30%
20%
10%
0%

Ndio
Wiki 1

Wiki 2

Wiki 3

Kielelezo 5: Mwelekeo wa elimu ya mpiga kura iliyotolewa na AZAKI kwa wiki tatu za mwisho

Chanzo cha Data: Data za Uwandani

3 https://zec.go.tz/images/docs/ASASI.pdf
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Kielelezo 6: Vyombo vya Habari vilivyotumiwa na AZAKI katka kutoa elimu ya mpiga kura

Chanzo cha Data: Data za Uwandani
Kifungu cha 16(1)(g) cha Sheria ya ZEC kinampa Mkurugenzi wa Tume ya Uchaguzi uwezo wa
kushirikiana na wadau wa ndani na nje ambao wanajishughulisha na masuala ya uchaguzi,
demokrasia na utawala bora. Kutokana na hali hiyo, ZEC ilivialika vyombo vya Habari, vya
umma na binafsi, kushiriki katika utoaji wa elimu ya mpigakura na taarifa. Vyombo
vilivyoalikwa viliagizwa kufuata mwongozo wa kuripoti uchaguzi, ambao umeandaliwa na
Kamisheni ya Utangazaji Zanzibar.
Kielelezo 7: Timu ya Uangalizi wa uchaguzi ya JUWAUZA ikitoa Elimu ya Mpiga Kura katika moja ya vyombo vya Habari katika
Assalaam FM radio
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Zaidi ya hayo, vyama za siasa vilifanya kazi kubwa katika utoaji wa elimu ya mpigakura na
taarifa. Vyama hivyo vilitumia mikutano yake ya hadhara, mikutano ya ndani na mazungumzo
ya nyumba kwa nyumba kama njia ya kufikia wafuasi wao. Kwa mujibu wa uzoefu
uliopatikana katika uangalizi maeneo mbalimbali, JUWAUZA inasisitiza umuhimu wa kuzipa
nafasi zaidi AZAKI kupewa ruhusa ya kusaidia jitihada za ZEC za kutoa elimu ya mpigakura.
Elimu ya mpigakura iliyotolewa katika Uchaguzi Mkuu wa mwaka 2020 haikutosheleza kama
ilivyotarajiwa kwa makundi tofauti ya kijamii.
3.1.3

Kampeni za uchaguzi

Kampeni za kisiasa ni muhimu kwa vyama vya siasa kutangaza sera na mielekeo yao,
ambapo huwawezesha wapigakura kufanya maamuzi sahihi ya aina gani ya viongozi wao
wanaowataka. Ni kupitia kampeni za kisiasa ambapo wanasiasa huwasiliana na wapigakura
wao na kutangaza sera zao. Kwa upande wa Zanzibar, kampeni za kisiasa zinaongozwa na
Katiba ya Zanzibar ya mwaka 1984, Sheria ya Uchaguzi ya Zanzibar Namba 4 ya mwaka 2018,
na miongozo inayotolewa na ZEC.
Kampeni za Uchaguzi Mkuu wa Zanzibar wa mwaka 2020 vyama vya siasa vilianza kampeni
zao terehe 12 Septemba 2020 na kumalizika tarehe 25 Oktoba 2020. Katika kipindi cha
kampeni, Timu ya Uangalizi wa Uchaguzi iligundua kwamba CCM, CHADEMA na ACTWazalendo vilitawala majukwaa ya kampeni. Vyama hivi vilifanya aina mbalimbali za kampeni
ikiwemo mikitano ya ndani, kutumia simu za mkononi na mitandao ya kijamii. Aidha, kulikuwa
na idadi kubwa ya mikutano ya hadhara, mijadala ya wazi, mabango, na maonyesho ya
vikundi vya sanaa.
Pamoja na ushajiishaji mkubwa kwa makundi mbalimbali kushiriki katika kampeni za
uchaguzi, Timu ya Uangalizi wa Uchaguzi ilibaini kwamba makundi ya watu wenye ulemavu
hawakupata fursa ya kutosha ya kushiriki katika mikutano ya kampeni. Kwa mfano, watu
wenye ualbino hawakuwekewa maeneo maalumu yenye vivuli katika viwanja vya kampeni ili
kuwalinda kupigwa na jua moja kwa moja. Pia, maeneo maalumu yaliyotengwa kwa ajili ya
maegesho yalikuwa mbali kwa watu wenye ulemavu hivyo kuwapa shida watu wenye
ulemavu wa viungo na uoni kutembea bila vikwazo kutoka na kwenda katika eneo yalipo
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majukwaa. Vile vile, hakukuwa na wakalimani wa lugha ya alama ili kuwawezesha watu
wenye ulemavu wa kusikia kufuatilia kampeni.
Hata hivyo, Timu ya Uangalizi wa Uchaguzi ilibaini kwamba ZEC haikutoa uelewa wa kutosha
kuhusu kura ya mapema kama ilivyoelezwa katika Kifungu cha 82 (2) (a) na (b) cha Sheria ya
Uchaguzi ya Zanzibar Namba 4 ya mwaka 2018. Mwanya huu ulitumiwa na baadhi ya
wanasiasa kuwashawishi wafuasi wao kujitokeza katika kura ya mapema tarehe 27 Oktoba
2020, jambo ambalo lilisababisha mtafaruku na matumizi ya gesi ya kutoa machozi katika
baadhi ya maeneo ya visiwa hivi.
Timu ya Uangalizi wa Uchaguzi pia ilishuhudia matukio machache ya unyanyasaji, vitisho,
matusi, udhalilishaji wa kimwili au kijinsia dhidi ya wagombea wanawake, watu wenye
ulemavu na vijana katika kipindi chote cha kampeni. Chati ifuatayo inaonesha mwelekeo wa
matukio yaliyoelezwa hapo juu.
Kielelezo 8: Unyanyasaji, vitisho, matusi, udhalilishaji wa kimwili au kijinsia dhidi ya wagombea wanawake, watu wenye
ulemavu na vijana

Chanzo cha Data: Data za Uwandani
Katika majimbo mengi ilishuhudiwa kuwepo kwa ongezeko la vyombo vya ulinzi na usalama
wakati wa kampeni, hasa katika wiki ya mwisho kabla ya uchaguzi. Kuwepo kwa wingi wa
wanajeshi kulifasiriwa kwa mitazamo tofauti miongoni mwa wadau wa uchaguzi. Wakati
Serikali na chama tawala wakidai kwamba kuwepo kwao ni kwa sababu ya kuweka ulinzi na
kuleta utulivu, wapinzani walidai kwamba kuwepo kwa wanajeshi wengi kulikuwa ni kwa ajili
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ya kuwatia hofu wapigakura. Inawezekana kwamba amani ilipatikana, lakini kwa upande
mwengine watu wengi hawakujitokeza kwenda kupiga kura hasa wanawake na watu wenye
ulemavu kwa sababu ya hofu ya kuwapo kwa wanajeshi wengi mitaani,.
Kielelezo 9: Ongezeko la kuwepo kwa vikosi vya ulinzi na usalama wakati wa kampeni
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Chanzo cha Data: Data za Uwandani
Zaidi ya hayo, Timu ya Uangalizi wa Uchaguzi ilibaini kuwa idadi kubwa ya wagombea
walielezea masuala ya wanawake, vijana na watu wenye ulemavu. Kielelezo kifuatacho
kinaonesha mwelekeo wa vyama vya siasa katika kuzungumzia masuala ya wanawake, vijana
na watu wenye ulemavu wakati wa mikutano ya kampeni.
Kielelezo 10: Mwelekeo wa vyama vya siasa katika kuzungumzia masuala ya wanawake, vijana na watu wenye ulemavu wakati
wa mikutano ya kampeni

Chanzo cha Data: Data za Uwandani
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Baadhi ya majimbo yalishuhudiwa kuwepo kwa matukio ya kushambuliana kati ya wafuasi
wa vyama pinzani. Waangalizi waliarifu kuwepo kwa matukio hayo katika majimbo kama vile
Kiwani, Mtambile, Pandani, Kojani, Micheweni na Wete kwa Pemba na Nungwi, Kikwajuni na
Saateni kwa Unguja. Kwa mfano, Oktoba 25, 2020 ilikuwa ni siku ya ufungaji wa kampeni kwa
vyama vyote vya siasa. CCM, kama ilivyo desturi yao, walihitimisha kampeni katika uwanja wa
kihistoria wa Kibanda Maiti (nje ya Mji Mkongwe) na ACT - Wazalendo walikuwa Mnazi
Mmoja (Mji Mkongwe).
Kwa vile vyama vyote viwili vilikuwa vinahitimisha mikutano yao ya kampeni, kulikuwa na
idadi kubwa ya polisi wa kutuliza ghasia na maofisa wa kijeshi katika maeneo yanayozunguka
Mji Mkongwe, hasa katika eneo la Wilaya ya Mjini. Katika nyakati tofauti wakati wa ufungaji
huo wa kampeni wafuasi wa vyama hivyo walipigana katika eneo la Mwembeladu4, hali hii
ilivifanya vikosi vya usalama kutumia nguvu za ziada kuwatawanya wafuasi wa vyama hivyo
viwili. Matumizi makubwa ya mabomu

ya

machozi, ukamataji holela wa baadhi ya

wanachama maarufu wa ACT – Wazalendo waliokuwa wanatoka katika mkutano huo wa
kisiasa na uharibifu mkubwa wa mali viliripotiwa kutokea siku hiyo.
Kielelezo 11: Matukio ya kushambuliwa kwa wagombea, wafuasi wao na wananchi wa kawaida kwa sababu za kisiasa wakati
wa kampeni

Chanzo cha Data: Data za Uwandani
4 https://www.youtube.com/watch?v=meHLWlaSdOA
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3.1.4 Vyombo vya Habari na Mazingira ya Jumla
Kanuni inayoruhusu mgawanyo wa muda wa matangazo kwa vyama vya siasa imewekwa na
Mwongozo wa Shirika la Utangazaji katika Uchaguzi Mkuu wa mwaka 2020 kwa mujibu wa
Sheria ya Kamisheni ya Utangazaji Namba 7 ya mwaka 1997. Mwongozo huo pia unaelekeza
kuhusu matumizi ya simu za mkononi na mitandao ya kijamii wakati wa uchaguzi, ushiriki wa
wananchi katika midahalo ya kisiasa, muda wa matangazo ya kisiasa na utangazaji wa
matokeo ya uchaguzi.
Timu ya uangalizi wa uchaguzi ilishuhudia kiwango kikubwa cha udhibiti wa mitandao ya
kijamii. Serikali kupitia Mamlaka ya Mawasiliano Tanzania (TCRA) na Kamisheni ya
Utangazaji Zanzibar ilitoa onyo kwa maudhui yanayochapishwa katika vyombo vya Habari.
Oktoba 21 TCRA5 iliyaagiza mashirika yanayotoa huduma za simu za mkononi kusimamisha
huduma za ujumbe wa simu mpaka utakapokamilika uchaguzi.
Siku moja kabla ya uchaguzi, Twiter waliripoti “kuzuiwa na kuminywa” kwa mitandao ya
kijamii nchini Tanzania. Vilevile, ilishuhudiwa kudorora kwa huduma za intaneti, kitu
ambacho kiliathiri kwa kiasi kikubwa utaratibu na usimamizi wa kazi za Timu ya Uangalizi
katika maeneo iliyokuwa inafanya kazi. Hapa chini ni nakala ya barua kutoka TCRA ikielekeza
kuzuiwa kwa muda huduma za ujumbe wa simu wa maandishi.

5 https://www.hrw.org/sw/news/2020/11/22/377089
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Kielelezo 12: Barua iliyotolewa na TCRA kuelezea kusitishwa kwa muda huduma za ujumbe wa simu za maandishi na upigaji wa
simu za sauti

Siku hiyo hiyo ya tarehe 21 Oktoba, 2020, Kamisheni ya Utangazaji Zanzibar ilisitisha leseni
ya kurusha matangazo ya RVS online TV kwa miezi miwili kwa madai ya kuripoti kampeni za
uchaguzi kwa upendeleo, kwa kudaiwa kurusha maudhui yaliyokuwa hayajachujwa ambayo
yanaweza kusababisha chuki za kisiasa. Hapa chini ni nakala ya barua ya Mamlaka ya
Mawasiliano Zanzibar ya kusimamisha kwa muda wa miezi miwili shughuli za televisheni ya
RVS
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Kielelezo 13: Nakala ya barua ya Mamlaka ya Mawasiliano Zanzibar ya kusimamisha kwa muda wa miezi miwili shughuli za
televisheni ya RVS

3.2

Siku ya Uchaguzi

Siku mbili; tarehe 27 na 28 Oktoba 2020, zilipangwa kutumika kwa ajili ya kupiga kura. Hii ni
kwa mujibu wa Kifungu cha 82 cha Sheria ya Uchaguzi Namba 4 ya mwaka 2018. Wakati
tarehe 27 Oktoba ilipangwa kufanyika kwa kura ya mapema, Oktoba 28 ndiyo iliyokuwa siku
ya Uchaguzi Mkuu. Matukio haya mawili yalioana na taarifa ambazo wapigakura walikuwa
wanapewa katika kipindi cha kampeni.
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Hata hivyo, vyama vya upinzani havikukubaliana na suala la kura ya mapema. Katika
kuonesha kutoridhishwa kwao na suala hilo. waliwataka wafuasi wao kujitokeza pia katika
kupiga kura ya mapema. Kwa mtazamo wa vyama vya upinzani, kwa mfano, kura ya mapema
ilikuwa ni mbinu chafu ya kisiasa za kuiba kura siku ya uchaguzi. Katika hali hii vyama vya
upinzani viliwashawishi wafuasi wao kushiriki katika kura ya mapema. Ushawishi huu
ulifanywa kupitia vyombo mbalimbali vya habari kama inavyoonekana katika kielelezo cha
hapo chini;
Kielelezo 14: Chaneli zilizotumiwa na wafuasi wa vyama vya siasa kushajiisha kushiriki mchakato wa kura ya mapema

Chanzo cha Data: Data za Uwandani

Pia, siku wa uchaguzi watu walishuhudia kuwepo kwa tatizo la matandao. Huduma za
intaneti zilikosekana nchi nzima. Intaneti ilidhibitiwa kiasi ambacho hakuna mtu yeyote
aliyeweza kufanya mawasiliano kupitia mitandao ya kijamii. Tatizo hii lilianza si chini ya siku
tatu kabla ya siku ya uchaguzi na lilidumu hadi wiki moja baada ya kutangazwa kwa matokeo.
Kukosekana na huduma za intaneti kuliwapa shida waangaliza wa uchaguzi kuratibu na
kupeleka taarifa pale walipohitaji kufanya hivyo.
3.2.1 Kujitokeza wapigakura
Waangalizi wa Uchaguzi wa JUWAUZA hawakukusanya matokeo wala idadi ya wapigakura
waliojitokeza kupiga kura wakati wa uangalizi. Hata hivyo, kwa mujibu wa data zinazopatikana
chaneli ya mtandaoni ya ZEC, wapigakura 566,352 walisajiliwa kwa ajili ya Uchaguzi Mkuu wa
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mwaka 2020, ambapo 294,231 kati yao walikuwa wanawake na 272,121 walikuwa wanaume.
Kielelezo cha hapo chini kinaonesha idadi ya watu waliojitokeza kupiga kura katika uchaguzi
huu.
Kielelezo 15: Wapiga kura walioandikishwa na waliojitokeza kupiga kura

Chanzo cha Data: Chaneli ya YouTube ya ZEC
Kielelezo 16: Tofauti za Jinsia kwa Watu wenye ulemavu walioandikishwa kupiga kura

Asilimia

Watu wenye ulemavu walioandikishwa kupiga kura
53%
52%
51%
50%
49%
48%
47%
46%
45%
44%

52%

47%

Wanawake

Wanaume

Chanzo cha Data: Data kutoka ZEC

3.2.2 Matokeo ya Uangalizi katika Siku ya Uchaguzi na matokeo ya jumla ya uchaguzi
Timu ya Waangalizi wa Uchaguzi ilipeleka waangalizi wa muda mrefu 50 ambao walipita
katika vituo 250 katika majimbo 50 ya uchaguzi Unguja na Pemba. Waangalizi wa muda mrefu
wa uchaguzi walitakiwa kuripoti kuhusu shughuli za Siku ya Uchaguzi, ambazo ziligawiwa
katika nyakati tatu. Nyakati hizi ni wakati wa kufunguliwa kwa vituo, wakati wa upigaji wa
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kura na wakati wa kufunga vituo. Pia, Waangalizi wa uchaguzi wa muda mrefu waliripoti
kuhusu kufikiwa kwa vituo vya kupigia kura kwa watu wenye ulemavu.

3.2.2.1

Wakati wa Ufunguaji wa vituo vya kupigia kura

Kwa ujumla, taratibu za ufunguaji wa vituo zilifuatwa katika vituo vyote 50 vilivyoshuhudiwa
na waangalizi wa uchaguzi. Karibu waangalizi wengi wa JUWAUZA waliruhusiwa kuangalia
ufunguaji wa vituo (96%), uhifadhi wa siri za kura uliangaliwa (100%) na kura za awali
zilifungwa katika masanduku ya kupigia kura (90%). Aidha, ilishuhudiwa kwamba karibu
vituo vyote viliweza kufikiwa na watu wenye ulemavu, isipokuwa vituo vichache kama vile
kituo cha SUZA katika Kampasi ya Vuga, Vikokotoni, Mwanakwerekwe C, Mwembetanga na
baadhi ya vituo vya kupigia kura vya jimbo la Mtambile ambavyo kutokana na maeneo
vilimokuwa ilikuwa ni vigumu kwa watu wenye ulemavu kuvifikia.
Waangalizi wa uchaguzi wa JUWAUZA walishuhudia idadi kubwa ya wanajeshi au Vikosi
Maalumu ndani na nje ya vituo katika vituo 78% miongoni mwa vituo vilivyoshuhudiwa.
Kielelezo kifuatacho kinatoa muhutasari wa taarifa hii.
Kielelezo 17: Uwasilishaji wa taarifa za ufunguzi wa vituo vya kupigia kura

Chanzo cha Data: Data za uwandani
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3.2.2.2

Wakati wa upigaji kura

Katika vituo 250 vilivyoangaliwa, vituo vya kupigia kura vilikuwa na vifaa vyote muhimu,
jambo ambalo lilisababisha mchakato wa kupiga kura kuanza vizuri. Katika vituo vyote vya
kupiga kura vilivyotembelewa, vibanda vya kupigia kura vilipangwa vizuri hivyo kuhakikisha
kuwepo kwa usiri wa kura. Masanduku ya kupigia kura yalifungwa vizuri isipokuwa katika
baadhi ya vituo vya kupigia kura, kama vile Skuli ya Mwembemakumbi, Skuli ya Mbarali, Skuli
ya Paje na Skuli ya Msingi Koani. Pia iliripotiwa kuwepo kwa misururu mirefu ya wapigakura
katika baadhi ya vituo katika Jimbo la Ole (Mbuzini B na Kituo cha kupigia kura cha Ole)
ambako upigaji kura ulisitishwa mapema jioni kutokana na kukosekana kwa karatasi za
kupigia kura ndani ya vituo wakati wapiga kura bado wakiwa wamesimama katika misururu
waliyopanga. Waangalizi waliripoti kwamba wakati wapigakura walipoanza kulalamika, polisi
walitumia mabomu ya machozi kurudisha utulivu kabla ya Tume kuweza kutafuta suluhisho
la jambo hilo na kuendelea na upigaji kura baada ya saa 10 za jioni.
Ilishuhudiwa kwamba ZEC walitoa vitambulisho maalumu kwa ajili wa watu wenye ulemavu
ambavyo viliwasaidia baadhi ya watu hao. Katika maeneo ambayo waangalizi wa uchaguzi wa
muda mrefu walipita, walishuhudia watu wenye ulemavu wakihudumiwa kwa utaratibu
maalumu. Hata hivyo, iliripotiwa kwamba katika baadhi ya vituo vya kupigia kura maafisa wa
ZEC na polisi waliwanyanyasa watu wenye ulemavu huku wakidai kwamba hawavitambui
vitambulisho vyao. Miongoni mwa vituo vya kupigia kura ambako matukio hayo yalitokea ni
Dimani, Muungano, Nyerere na Mtoni.
Vilevile, katika vikao kadhaa vya kazi kati ya ZEC na wadau wa uchaguzi, Tume ilikumbushwa
kuhusu umuhimu wa kuajiri wakalimani wa kutosha wa lugha ya alama kwa ajili ya kuwasaidia
watu wenye ulemavu wa kusikia. Hata hivyo, waangalizi waliopita katika maeneo mbalimbali
waliripoti kuwaona wakalimani wa lugha ya alama watatu (3) tu katika kila wilaya.
JUWAUZA iliwashuhudia mawakala wa vyama vya siasa wakiwa katika vituo vya uchaguzi
wakati wa upigaji kura na wakati wa kuhesabu kura. Ni vyema kubainisha hapa kwamba ACT –
Wazalendo na CCM waliweka mawakala katika majimbo yote, wakati vyama vyengine
havikuweza kuweka mawakala. Pia, kuna taarifa kutoka kwa waangalizi wa muda mrefu wa
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uchaguzi kwamba Wasimamizi wa Uchaguzi waliwafukuza mawakala wakati wa upigaji wa
kura na kuhesabu kura. Majimbo yaliyotajwa kufanyika kwa vitendo hivyo ni Nungwi, Kijini,
Malindi, Kojani na Mtambile.
Kielelezo kifuatacho kinaonesha muhtasari wa matokeo ya mchakato wa kupiga kura:
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Kielelezo 18: Matukio yaliyoripotiwa katika mazingira ya kupiga kura

Chanzo cha Data: Data za uwandani

3.2.3 Ufungaji wa vituo na kuhesabu kura
Ufungaji wa vituo vya kupigia kura na kazi ya kuhesabu kura vinaripotiwa kufanyika katika hali
ya utulivu. Vituo vingi vilifungwa kabla au saa 10:00 (saa kumi kamili) na kazi ya kuhesabu kura
ilianza mara moja. Waangalizi wengi wa uchaguzi na mawakala waliweza kushuhudia kura
zikihesabiwa.
Hata hivyo, katika baadhi ya majimbo waangalizi wa uchaguzi hawakuruhusiwa kushuhudia kura
zikihesabiwa. Miongoni mwa majimbo hayo ni Welezo, Mwera, Mkwajuni, Kiembesamaki,
Mpendae, Mtambile, Ziwani, Pandani, na Chambani.
Pamoja na vituo vya kupigia kura kufungwa kwa wakati, ilishuhudiwa baadhi ya vituo
vikifunguliwa tena na watu kuruhusiwa kupiga kura. Miongoni mwa vituo hivyo ni kituo cha
Nyerere (Jimbo la Amani) na Kituo cha Skuli ya Potoa (Jimbo la Kijini).
Kielelezo kifuatacho kinatoa muhtasari wa ufungaji wa vituo vya kupigia kura na uhesabuji wa
kura:
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Kielelezo 19: Matukio yaliyoripotiwa wakati wa ufungaji wa vituo vya kupigia kura

3.3

Kipindi cha baada ya uchaguzi

Kipindi cha baada ya uchaguzi kilitawaliwa na wasiwasi, mashaka, kutoaminiana, hofu na
upigaji wa watu kiholela. Timu ya waangalizi wa uchaguzi ilishuhudia wasiwasi wa vyama vya
upinzani kutokubali matokeo. Hata hivyo, hadi sasa hakuna chama chochote za siasa kilichoweza
kuwasilisha malalamiko yoyote katika mahakama yoyote nchini. Kama ilivyoelezwa katika
Kifungu cha 119 (13) cha Katiba ya Zanzibar kwamba hakuna mahakama yoyote yenye mamlaka
ya kuhoji kitu chochote kilichofanywa na Tume ya Uchaguzi ya Zanzibar katika kutekeleza
majukumu yake kwa mujibu wa masharti ya Katiba. Jambo hili pia limeelezwa katika Kifungu cha
143 cha Sheria ya Uchaguzi ya mwaka 2018.
Pamoja na kwamba kulikuwa na fursa za kutosha kufungua malalamiko ndani ya siku saba baada
ya kutangazwa washindi wa nafasi mbalimbali; wajumbe wa Baraza la Wawakilishi na Madiwani,
lakini bado vyama vya upinzani havikutumia fursa hiyo iliyotolewa na Sheria ya Tume ya
Uchaguzi, Sura ya tano, Kifungu cha 110 – 117 ambacho kinaeleza taratibu za kufuata za kutatua
migogoro na malalamiko maalumu ya uchaguzi.
Timu ya uchaguzi ilishuhudia katika kiwango cha kitaifa, vyama vya siasa vikiwashajiisha wafuasi
wao kushiriki maandamano ya amani kupinga matokeo ya uchaguzi. Waangalizi wa Muda Mrefu
wa Uchaguzi walishuhudia majimbo mawili yakiwa tayari kushiriki maandamano hayo (Malindi
na Kikwajuni).
Hii ina maana kwamba wito wa vyama vya upinzani kuwashajiisha wafuasi wao kushiriki
maandamano hayo haukupokewa vizuri. Wakati huo huo, waangalizi walipata taarifa ya baadhi
ya wananchi kuwashawishi wenzao kushiriki katika vitendo vya vurugu katika majimbo ya
Pangawe, Chwaka na Nungwi baada ya kutangazwa kwa matokeo ya uchaguzi.
Zaidi ya hayo, Waangalizi wa Uchaguzi wa muda mrefu waliripoti kwamba kulikuwa na maafisa
usalama waliovalia sare ambao waliyazunguka majimbo mbalimbali na hivyo kuleta wasiwasi
kwa wananchi.
Vyama vya CHADEMA na ACT-Wazalendo, kwa nyakati tofauti, vilitangaza na kupanga kufanya
maandamano ya nchi nzima kupinga matokeo ya Urais yaliyotangazwa na Tume ya Uchaguzi ya
Zanzibar na Tume ya Taifa ya Uchaguzi. Athari za kauli hizo zilionekana mnamo tarehe 30 Oktoba
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2020 ambapo, vizuizi vya barabarani viliwekwa katika maeneo yote muhimu ya Zanzibar na gari
hazikuruhusiwa kuingia katika maeneo ya miji. Ukamataji mkubwa wa viongozi na wafuasi wa
upinzani uliendelea. Siku hiyo hiyo, wito wa viongozi wa ACT – Wazalendo wa kufanya
maandamano ulisababisha Jeshi la Polisi Tanzania kuchukua hatua kali ikiwemo kufyatua risasi,
kupiga, kufanya unyanyasaji mkubwa na kuweka watu kizuizini.
Kielelezo 20: Matukio yaliyoripotiwa baada ya Uchaguzi

Chanzo cha Data: Data za Uwandani

3.3.1 Matokeo ya Uchaguzi wa Rais na sherehe za kuapishwa
Tume ya Uchaguzi ya Zanzibar (ZEC) ilitangaza matokeo ya uchaguzi wa Rais tarehe 31 Oktoba.
Kwa mujibu wa data za ZEC, mgombea wa urais wa CCM alipata 78.2% ya kura zote halali
zilizopigwa wakati mgombea urais wa ACT- Wazalendo alipata 19%. Siku moja kabla ya
kutangazwa kwa matokeo hayo, tarehe 30 Oktoba, viongozi wengi wakuu wa chama cha ACTWazalendo walikamatwa na waliachiwa huru mara baada ya kutangazwa matokeo. Sherehe ya
kumuapisha Rais ilifanyika kwa haraka tarehe 2 Novemba 2020. Ilibainika katika sherehe za
uapishaji kwamba Rais mpya wa Zanzibar aliyechaguliwa alikuwa tayari kukaribisha maridhiano.
Katika maelezo yake, Rais mpya aliyechaguliwa alikiri kuwepo kwa mgawanyiko wa kisiasa
miongoni mwa Wazanzibari.
Pia, wakati Rais akitangaza Baraza la Mawaziri aliloliteua, alisema kwamba alikwishaandika
barua kwa chama cha ACT – Wazalendo ili wapendekeze jina la Makamo wa Kwanza wa Rais,
kama yalivyo masharti ya Katiba, Kifungu 39 (2). Kwa wakati huo, ukweli ulikuwa endapo chama
cha ACT-Wazalendo kingekubali kuwasilisha jina la Makamo wa Kwanza wa Rais basi muundo wa
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Serikali ya Mapinduzi ya Zanzibar ungekuwa wa Serikali ya Umoja wa Kitaifa (SUK) na
ilitegemewa kupata mafanikio makubwa ya utendaji wa kazi yake katika hali ambayo
ingehakikisha maendelea ya umoja endelevu katika nchi na hatimaye kufikiwa kwa lengo la
kupatikana kwa demokrasia ya kisiasa.
Wakati ripoti hii inakamilishwa, mjadala wa uwezekano wa kuwepo kwa maridhiano umekuwa ni
jambo linalozungumzwa kila siku na wananchi.
3.4

Uwakilishi wa Wanawake, Vijana na Watu wenye Ulemavu katika Uchaguzi

Kifungu cha 7 (1) cha Katiba ya Zanzibar ya mwaka 1984 kinatoa haki ya kupiga kura, wakati huo
huo Kifungu cha 21 (1) kinatoa haki ya kushiriki katika uongozi. Sheria hizi zinatoa mwanga wa ni
jinsi gani mtu wa kundi lolote lile ana haki ya kupiga kura na kushiriki katika uongozi wa nchi.
Kwa mujibu wa takwimu ya wapigakura walioandikishwa, ambayo ilitolewa na ZEC, wapigakura
566,352 waliandikishwa, wakiwemo wanawake 294,231 (52%), na wanaume 272,121 (48%) na
kati yao 4,680 (0.8%) walikuwa ni watu wenye ulemavu ambapo 2,197 (47%) walikuwa
wanawake na 2,483 (53%) walikuwa wanaume.

Mfumo wa Kielektroniki wa Usajili wa Wapigakura (BVR) ambao ZEC ilitumia katika uandikishaji
wa wapigakura ulibainisha aina za ulemavu ambazo mpiga kura aliyeandikishwa anazo.
Ilionekana kwamba wapigakura 1,268 walikuwa na ulemavu wa kusikia; 668 ulemavu wa kuona;
1,683 ulemavu wa viungo; 78 ualbino na 983 ulemavu wa aina nyengine.
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Kielelezo 21: Watu wenye ulemavu walioandikishwa kupiga kura kwa mujibu wa aina ya ulemavu

Chanzo: Ofisi ya ZEC
Kielelezo 22: Wapiga kura walioandikishwa kwa mujibu wa umri

Chanzo: Ofisi ya ZEC

Timu ya Waangalizi wa Uchaguzi ilishuhudia ZEC ikitoa vitambulisho maalumu kwa ajili ya watu
wenye ulemavu ambavyo vingewawezesha kuzingatiwa katika upigaji wa kura siku ya kupiga
kura. Vitambulisho hivi vilisambazwa katika Jumuiya za Watu Wenye Ulemavu (DPOs), Shirikisho
la Jumuiya za Watu Wenye Ulemavu Zanzibar (SHIJUWAZA), Idara ya Watu wenye Ulemavu
Zanzibar (DDA) na mashirika na taasisi zote zinazoshughulikia watu wenye ulemavu. Taasisi zote
zilizotajwa hapo juu ziligawa vitambulisho hivyo kwa watu waliokusudiwa.
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SURA YA NNE: HITIMISHO NA MAPENDEKEZO
4.1

Hitimisho

Tarehe 28 Oktoba, 2020 Zanzibar ilifanya uchaguzi wake mkuu wa sita tokea kuanzishwa tena
kwa mfumo wa vyama vingi vya siasa. Katika hatua za kuimarisha demokrasia na kuhakikisha
michakato ya uchaguzi ni yenye kuaminika, chombo kinachosimamia (ZEC) kiliwaalika
Waangalizi wa Uchaguzi wa Ndani na Nje kushuhudia mchakato wa uchaguzi. JUWAUZA ilikuwa
ni moja ya Timu za Waangalizi wa Ndani wa Uchaguzi waliopata ruhusa ya kushuhudia zoezi
hilo.
Timu ya Waangalizi wa Uchaguzi ya JUWAUZA iliangalia zaidi maeneo mawili, mchakato wa
jumla wa uendeshaji wa uchaguzi na namna wanawake, vijana na watu wenye ulemavu
walivyoshiriki na kushirikishwa katika mchakato huo. Timu hii ya waangalizi ilifika katika
majimbo yote 50 ya uchaguzi na ilipata msaada mkubwa kutoka kwa ZEC.
Waangalizi wa Uchaguzi kutoka JUWAUZA walibaini kwamba uchaguzi uliandaliwa vizuri na
uliwawezesha watu wa Zanzibar kutumia haki yao ya Kikatiba ya ama kuchagua au
kuchaguliwa. Hata hivyo, kwa mujibu wa matokeo yaliyogunduliwa na Timu ya Waangalizi,
bado kuna nafasi kubwa ya kuboresha mchakato wa uchaguzi ili kuhakikisha kwamba chaguzi
zijazo zinakuwa jumuishi zaidi na zenye utulivu. Hali hii inahitaji juhudi za pamoja kutoka katika
taasisi mbalimbali.

4.2 Mapendekezo
Kutokana na ugunduzi wa waangalizi katika uchaguzi huo, JUWAUZA inatoa mapendekezo
yafuatayo;
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4.2.1 Kwa Tume ya Uchaguzi ya Zanzibar (ZEC)
1.

ZEC iangalie njia bora zaidi ya kuwashirikisha wanawake, vijana na watu wenye ulemavu
katika uangalizi wa uchaguzi, kupitia jumuiya au mikutano yao, ili makundi hayo matatu
yaliyotajwa yaweze kutoa mapendekezo kuhusiana na masuala yanayokwaza ushiriki
wao katika uchaguzi. Mapendekezo yao yanaweza kupunguza pengo na kuweka msingi
imara wa kuwepo kwa chaguzi jumuishi katika siku zijazo.

2.

Kuhakikisha kwamba uchaguzi unakuwa na uwazi na kuaminika. ZEC ipitie upya
mchakato wake wa kutoa ithibati ili uwe wenye uwazi na jumuishi. Ruhusa kwa watoaji
wa elimu ya mpigakura, waangalizi wa uchaguzi na wadau wengine wanaoshughulika na
masuala ya uchaguzi zitolewe mapema ili kuwezesha kufanyika kwa uangalizi mzuri
katika mchakato wote wa uchaguzi.

3.

ZEC ifanye kazi kwa mashirikiano ya karibu na AZAKI zilizoidhinishwa, pamoja na wadau
wengine wa uchaguzi katika utoaji wa elimu ya uraia ili kuhakikisha kwamba uchaguzi
unafanyika katika hali ya kuheshimu haki za binadamu na kuhakikisha kwamba usalama
wa wapigakura wa aina mbalimbali unakuwepo na shughuli za watu za kujitafutia riziki
haziathiriwi. Aina hizi za mafunzo, hasa kwa vyombo vya ulinzi, zitasaidia kuwepo kwa
mazingira ya kuaminika na utulivu kabla, wakati na baada ya uchaguzi.

4.

ZEC ishirikiane na vyama vya siasa ili kuona kwa namna gani wanaweza kusaidia
kupigania ushiriki wa wanawake na watu wenye ulemavu katika uchaguzi kama
wagombea, kuweka mazingira mazuri yatakayowawezesha watu wenye ulemavu
kushiriki katika kampeni za uchuaguzi kwa kuwawekea nafasi maalumu za kukaa pale
wanapohudhuria mikutano ya kampeni na kuajiri wakalimani wa lugha ya alama katika
mikutano yote ya kampeni.

5.

Kuufanya mchakato wa uchaguzi kuwa na ushindani na kuweka mazingira sawa ya
ushindani. ZEC iangalie upya utaratibu wa kuidhinisha wagombea waliopita bila
kupingwa.

6.

ZEC ishirikiane na Wakala wa Usajili wa Matukio ya Kijamii Zanzibar (ZCSRA) ili
kuhakikisha kwamba wananchi wote wenye haki ya kupiga kura wanapata haki hiyo.
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7.

Mikutano ya kampeni za wagombea wa urais zipangwe katika hali ambayo hakuna
vyama viwili vitakavyofanya mikutano siku moja katika wilaya moja, hasa mikutano ya
ufungaji wa kampeni.

8.

Kujenga uelewa wa uhalali wa vitambulisho ambavyo ZEC hutoa kwa watu wenye
ulemavu kufanywe mara kwa mara kwa wafanyakazi wa ZEC ili kuepusha unyanyasaji
usio wa lazima kwa wanufaika wa vitambulisho hivyo.

9.

ZEC ihakikishe kwamba vituo vyote vya kupigia kura vinafikiwa kwa urahisi na
wapigakura wote.

10.

ZEC ishirikiane kwa karibu na AZAKI na wadau wengine wa uchaguzi katika utoaji wa
elimu ya mpigakura kwa wananchi wa maeneo ya vijijini ambako idadi kubwa ya watu
hao hawatumii mitandao ya kijamii na wachache wanaweza kufikiwa kwa kutumia redio
au televisheni. Ili kufikia lengo hili, kazi ya kutoa elimu ya mpigakura iwe ni endelevu..
Kwa hiyo, vibali vya kutoa elimu ya uraia na elimu ya mpigakura vitolewe mara kwa
mara na katika kipindi cha katikati baina ya uchaguzi na uchaguzi mwengine.

11.

ZEC iandae kanuni za maadili na kuzitilia nguvu katika Sheria ya Uchaguzi na
kuvilazimisha vyama vya siasa kusaini kanuni hizo na kuzizingatia.

12.

ZEC iimarishe mchakato wa kura za mapema kwa kuufanya kuwa wazi zaidi na jumuishi
ili kuhakikisha kwamba vigezo na taratibu hizo hizo zinatumika kwa Siku ya Kupiga
Kura. Hii ni pamoja na kuweka mchakato wa waangalizi wa uchaguzi kutoa malalamiko
yao.

4.2.2 Kwa vyama vya siasa
1.

Timu ya Uangalizi wa Uchaguzi inavishauri vyama vya siasa kufanya kazi ya kuimarisha
demokrasia kupitia fursa za mazungumzo na kusuluhisha migororo ya uchaguzi kwa njia
ya amani na maridhiano.

2.

Watu wenye ulemavu wapewe ulinzi maalumu wakati wa kampeni kwa sababu wao ni
watu wanaoathirika haraka kiafya kutokana na matukio ya vurugu na kupigwa na jua
kwa watu wenye ualbino.
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3.

Vyama vya siasa viangalie vinaweza kuandaa mipango gani ya kuongeza uteuzi wa
wanawake na watu wenye ulemavu kuwa wagombea wa vyama vyao. Itakuwa ni jambo
zuri iwapo mipango hiyo itatiliwa nguvu katika katiba zao au katika taratibu zao za
utekelezaji.

4.2.3 Vyombo vya Ulinzi na Usalama
1.

Timu ya Waangalizi wa Uchaguzi inashauri vyombo vya usalama/ vyombo vya dola
kufuata maadili ya taaluma zao na kutopendelea upande wowote katika kutoa huduma
za ulinzi na usalama kwa wadau wa uchaguzi, ikiwemo kusimamia ulinzi wa haki za
binadamu wakati wa uchaguzi ili kuwepo na mazingira ya uaminifu na utulivu kabla,
wakati na baada ya uchaguzi.

2.

Vyombo vya ulinzi vihakikishe kwamba wafanyakazi wake wanaoshiriki katika shughuli
za uchaguzi wana namba za utambulisho katika sare zao. Hii itasaidia utoaji wa taarifa
endapo watatumia vibaya mamlaka yao waliyopewa kwa mujibu wa sheria.

3.

Pindi ikibidi kutumia nguvu katika wakati wowote wa uchaguzi, vyombo vya usalama
vipewe mafunzo ya kutumia nguvu kidogo kadiri iwezekanavyo katika kuzuia vurugu, hii
ni kwa kuzingatia kwamba miongoni mwa watu wanaoshiriki katika uchaguzi ni watu
wenye ulemavu ambao ni vigumu sana kuweza kukimbia wakati vurugu zinapotokea.

4.

ZEC ishirikiane kwa karibu na vyombo vya ulinzi ili kuona uwezekano wa kutumia katika
uchaguzi askari wasio na silaha, au ikibidi, wenye silaha nyepesi. Uwepo wa askari
wengi wenye silaha huwazuia watu wenye haki ya kupiga kura kutopiga kura kwa
sababu ya mazingira ya hofu yanayoletwa na maafisa hao wa usalama. Pamoja na
kwamba kuna umuhimu wa wao kuwepo katika maeneo ya vituo vya kupiga kura, lakini
kuwa kwao na silaha nzito na mavazi ya kutisha huwafanya wapiga kura kuogopa.

4.2.4 Kwa Serikali ya Zanzibar
1.

Serikali ifikirie kuunda sheria inayojitegemea ambayo itakuwa inashughulikia masuala
ya wanawake na watu wenye ulemavu katika mchakato wa uchaguzi. Miongoni mwa
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mambo hayo ni kuanzia haki zao kama wapigakura hadi hatua za makusudi za
kuhakikisha kwamba vyama vinalazimika kisheria kuhakikisha wanawake na watu
wenye ulemavu wanashirikishwa wakiwa wagombea.
2.

Elimu ya kura ya mapema ipewe kipaumbele kuelekea uchaguzi mkuu wa mwaka 2025.
Serikali iangalie ni kwa namna gani wanaweza kushirikiana na wadau wa uchaguzi ili
kuifanya kura ya mapema kuwa ya uwazi na kuaminika. Jambo hili linaweza kufanywa
sambamba na kufanyia mabadiliko Sheria ya Uchaguzi Namba 4 ya mwaka 2018 kwa
kuingiza maoni mbalimbali ya wadau ili sheria hiyo ionekane sheria inayomilikiwa na
kila mtu na sio Tume pekee.

3.

Kuna haja ya kuingiza elimu ya mpigakura katika mitaala ya skuli za sekondari kwa lengo
la kuwaandaa vijana kushiriki kikamilifu katika chaguzi zijazo.

4.

Ni muhimu kwa vyombo vya habari vinavyomilikiwa na Serikali kutopendelea upande
wowote wakati wa kurusha hewani mikutano ya kampeni na matangazo. Kwa upande
wa vyombo vya habari binafsi, kupitia Kamisheni ya Utangazaji Zanzibar, ziwepo kanuni
za maadili ambapo waandishi wa habari na vyombo vya habari vilivyoidhinishwa
watasaini na kuzifuata ili kuhakikisha kwamba matangazo yao hayapendelei upande
fulani.

5.

Uteuzi wa makamishna wa Tume ya Uchaguzi ya Zanzibar (ZEC) uzingatie jinsia na
mjumuisho wa jamii.
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Viambatisho
Kiambatisho 1: Barua ya Ithibati
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Kiambatisho 2: Tamko la Awali kuhusu Uchaguzi Mkuu
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Kiambatisho 3: Tamko la Awali
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