
SWAHILI  

Uchunguzi wa njia bora za Australia ya Magharibi kuhakikisha kuwa watoto wa familia 

maskini hupata chakula kizuri cha kutosha.  

Tunataka kujua:  

1. Je, watoto na vijana wanaathiriwa vipi na kutokula vizuri na tatizo hili ni kubwa kiasi gani? 

2. Ni nini kinachofanya iwe vigumu kwa watoto na vijana kupata chakula bora? 

3. Je, chakula kinachotolewa na mashirika ya msaada kinawafikia watoto na vijana, ikiwa ni pamoja 

na katika shule na huduma ya shule ya awali, na kinasaidiaje kiasi gani?  

4. Je, watoto na vijana na/au wazazi/walezi wao wanaenda kwenye masomo kuhusu jinsi ya kununua 

na kupika chakula, na masomo kinasaidia kiasi gani? 

5. Je, kutoa chakula cha mchana cha kukaa chini kwa watoto wote shuleni kungeweza kuwa 

suluhisho nzuri? 

6. Je, kuna njia nzuri nyingine za kuzuia watoto wasiwe na njaa? 

7. Je, Australia ya Magharibi inazingatiaje haki za watoto kwa lishe bora? 

Tungependa sana kusikia kuhusu zoefu za watoto wa wakimbizi na wa wahamiaji waliowasili hivi 

karibuni na watoto wa Asili na wa Visiwa vya Torres Strait. 

Habari zaidi kuhusu uchunguzi 

Umaskini huhitaji suluhisho la muda mrefu - lakini watoto wenye njaa wanahitaji msaada sasa 

Kamati hiyo inajua kwamba kutopata cha kutosha kula kunaweza kuwa sehemu moja tu ya kuwa 

maskini. Pia kuna njia tofauti za kusaidia watu ambao hawana pesa za kutosha kununua chakula 

chenye afya – kwa mfano, kuwasaidia watu kupata kazi zinazolipwa vizuri na mahali pa kuishi. Lakini 

mambo haya yanategemea serikali ya Shirikisho kuchukua hatua na inaweza kuchukua muda mrefu 

kurekebisha. Kamati hii hufanya kazi katika ngazi ya Serikali na tuna nia ya kujua nini inaweza 

kufanyika sasa hivi kusaidia watoto ambao hawana chakula bora cha kutosha ya kula.   

Jinsi gani kutokula vizuri huathiri watoto? 

Lishe duni inaweza kuathiri afya ya kimwili na ya akili ya watoto, pamoja na jinsi watoto 

wanavyofanya vizuri shuleni na kufaa katika jamii. Wakati mwingine watoto hulazimika kuiba ili 

kujilisha wenyewe, inayoweza kusababisha matatizo zaidi na sheria. Madhara ya kuwa na njaa ukiwa 

mtoto wakati fulani yanaweza kuonekana ukiwa mtu mzima. Tuna nia ya kujua zaidi kuhusu yote ya 

mambo haya. Tunataka kujua watoto wangapi na watoto gani waliathirika? 

Tuna maana gani ya kutopata chakula kizuri? 

Wakati mwingine watu hawawezi kuwa na uhakika wa kupata chakula cha kutosha ili kuwazuia 

kuhisi njaa, au hawawezi kupata vyakula sahihi vya kutosha ili kukaa na afya. Hii inajulikana kama 

ukosefu wa chakula. 

Huu unaweza kutokea wakati mwingine au wakati mwingi, au inaweza kuwa imetokea mara moja tu. 

Tuna nia za zoefu hizi zote. 

Tuna maana gani ya chakula kinachotolewa na mashirika ya msaada? 



Kinakuwa pamoja na vifurushi vya chakula, magari ya chakula, jikoni za supu, utoaji wa chakula, 

chakula kilichotolewa kwa shule katika vilabu vya kifungua kinywa, kabati za jamii, vocha za maduka 

makubwa, na vitu vya chakula vilivyopunguzwa. 

Hizi zinajulikana kama faraja ya chakula (pia wakati mwingine huitwa msaada wa chakula). Kwa 

kawaida hutolewa na vikundi vya hisani, wakati mwingine kwa msaada wa serikali. Mara nyingi 

maduka makubwa na migahawa huchangia chakula ambacho kingeenda kwa taka kwa vikundi vya 

uokoaji wa chakula, ambao wanakipeleka kwa watu wenye mahitaji. 

Masomo kuhusu jinsi ya kununua na kupika chakula ni nini? 

Aina hizi za masomo zinalenga kuwapa watu uelewa bora wa chakula chenye afya, kupika na 

kusimamia ununuzi wa chakula katika bajeti. Zinaweza kuundwa kwa ajili ya wazazi na walezi wa 

watoto katika utoto wa mapema, watoto shuleni, au watu ambao ni wapya kwa Australia.  

Mara nyingi zinajulikana kama programu za kuelewa mambo ya chakula na zinaendeshwa zaidi na 

vikundi visivyo vya serikali.  

Tuna maana gani ya kuzingatia haki za watoto? 

Mkataba wa Haki za Mtoto wa Umoja wa Mataifa, ambao Australia imesaini, unasema kuwa watoto 

wana haki ya kupata chakula chenye lishe na kwa kiwango cha maisha ambacho kina maana kwamba 

wanakua kwa njia ya afya. Australia amejitolea pia kwa Malengo ya Maendeleo Endelevu ya Umoja 

wa Mataifa. Moja ya malengo hayo ni kutokomeza umaskini kwa 2030. 

Australia ya Magharibi inafanya nini kuhakikisha inakutana au kushughulikia kwa aina hizi za haki na 

malengo? Kwa mfano, jimbo hilo lina njia ya kufuatalia watoto wangapi wanaishi bila chakula kizuri 

na hawa wako wapi? Njia moja ya kufanya hivi ingekuwa kutumia Fahirisi ya Mkazo wa Chakula, 

ambayo inafanikiwa maeneo ambayo yana watu ambao wameathirika zaidi na ukosefu wa chakula ili 

msaada unaweza kutolewa.  

Mkakati wa Ustawi wa Mtoto pia ungekuwa njia ya kufuatilia watoto gani wanahitaji usaidizi. Huu ni 

jambo ambalo Kamishna (aliyepita) kwa Watoto na Vijana alisema ingekuwa njia nzuri ya kukabiliana 

na umaskini wa watoto. Hii ingehusisha serikali nzima ya jimbo na ingejumuisha malengo kama vile 

ya ‘kuwa na upatikanaji wa chakula chenye lishe’. 


