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JARIDA LA DIVE 

Utofauti: Athari kwa 
Usawa wa Chanjo (DIVE) 
 
Taarifa hii ni uchapishaji wa mwisho wa utafiti uliofanywa na 
Grand Synergy Development Initiative (GSDI) na Minority Rights 
Group Internation (MRG). Utafiti ulilenga kufuatilia na kuelewa 
ushirikishaji mtandaoni katika jamii za Kiislamu na Kisomali 
kuhusu imani, matumizi, na ufikiaji wa chanjo ya Covid-19 nchini 
Kenya. Taarifa hii ni muhtasari wa matokeo muhimu ya ziada 
chini ya mradi wa DIVE uliokusanywa kutoka Facebook na maoni 
yaliyochanganuliwa kutoka kwa vipindi 30 vya mazungumzo vya 
redio. 
 

Matokeo Muhimu ni Pamoja na: 

 Katika mitandao ya kijamii na vipindi vya 
mazungumzo vya redio, imani katika chanjo 
ya Covid-19 ilitawala mazungumzo (98% 
katika mazungumzo ya Facebook dhidi ya 
96% ya vipindi vya mazungumzo ya redio), 
ikifuatiwa na kutoridhishwa (87% dhidi ya 
90% ipasavyo). Upatikanaji wa chanjo 
ulikuwa; mada isiyo ya kawaida katika visa 
vya kuzaliwa (46% hadi 37%). 

 Suala la imani na mamlaka liliibuliwa mara 
nyingi zaidi kwenye mitandao ya kijamii 
kuliko kwenye vipindi vya mazungumzo vya 
redio (70% dhidi ya 57%).  

 Viwango vya jumla vya imani katika chanjo ya 
Covid-19 vilikuwa vya chini, kwa kutambulika, 
watumiaji wa mitandao ya kijamii Waislamu 
walikuwa na uwezekano mkubwa zaidi wa 
kuonyesha imani ya chini (lakini sio bila 
imani). Watumiaji wa mitandao ya kijamii 
Wasomali walikuwa na uwezekano mkubwa 
wa kueleza imani ya juu. 

 Vikundi vyote viliibua mashaka juu ya 
usalama wa chanjo kama wasiwasi wao 
mkuu. 

 Kwenye mitandao ya kijamii, Waislamu 
walikuwa na uwezekano mkubwa zaidi wa 
kueleza kuwa chanjo hiyo haikuwa chanjo 
halisi na kutaja hofu zinazohusiana na njama. 

Walikuwa na uwezekano mdogo wa kutaja 
sababu za kutoridhishwa za kidini kuliko 
watumiaji wa mitandao ya kijamii ya Kikristo, 
na vile vile kuna uwezekano mdogo wa kutaja 
kutoridhishwa kwenye mitandao ya kijamii 
kuhusiana na shaka kuhusu ufanisi wa chanjo. 
Cha kufurahisha kwenye mitandao ya kijamii, 
Wasomali walikuwa na uwezekano mkubwa 
wa kutaja sababu za kutoridhishwa za kidini 
na pia uhuru wa kuchagua. Katika vipindi vya 
redio, Wasomali pia walikuwa na uwezekano 
zaidi wa theluthi moja ya kutaja hofu juu ya 
usalama wa chanjo kuliko vikundi vingine, na 
pia walikuwa na uwezekano mkubwa wa 
kutaja uhuru wa kuchagua katika vipindi vya 
redio kuliko wengine. 

 Kutokuwa na imani na mamlaka kulikuwa juu 
sana katika vyombo vyote vya habari na 
hakukuwa na tofauti kubwa kati ya makundi 
ya Kikristo, Kiislamu au Kisomali. Ilikuwa juu 
kwenye mitandao ya kijamii (zaidi ya 95% ya 
maoni yote yaliyotaja masuala ya imani katika 
visa vyote) kuliko ilivyokuwa kwenye vipindi 
vya redio (karibu 75%), tena ikipendekeza 
upendeleo katika mazungumzo hayo au 
kiwango kinachowezekana cha kujidhibiti 
katika suala la maoni watu walikuwa tayari 
kusema hadharani hewani.

Muktadha wa Nchi 
Huku Kenya ikiimarisha mfumo wake wa afya kwa kuunda ushirikiano thabiti na kampuni ya kibayoteknolojia 
Moderna katika uanzishwaji wa kituo cha kisasa cha mNRA barani Afrika kwa lengo la kutoa dozi milioni 500 za 
chanjo kila mwaka, nchi tayari imeonyesha uhuru kutoka kwa vikwazo vya Covid-19 kwa kiasi fulani, ikiwa Wakenya 
wametolewa masharti ya kuvaa barakoa hadharani.1  

                                                   
1
 Kenya signs MOU with Moderna to establish its first mRNA manufacturing facility in Africa. MINISTRY OF HEALTH. (2022, 

March 7). Retrieved March 18, 2022, from https://www.health.go.ke/kenya-signs-mou-with-moderna-to-establish-its-first-
mrna-man                                       
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Kufikia Machi 21, 2022 nchi kwa ujumla ilirekodi 
asilimia 29.1 pekee ya watu wazima waliokuwa 
wamechanjwa kikamilifu. Kaunti ya Marsabit ilirekodi 
asilimia ya chini zaidi ya watu wazima waliochanjwa 
kikamilifu ikiwa na 9.6% ikifuatiwa na Mandera kwa 
10.2% na Tana River kwa 10.6%. Kaunti ya Nyeri, 
Nairobi na Kakamega walikuwa watatu bora, na 51%, 
47% na 36% mtawalia.2 Hii inaonyesha kiwango 
kikubwa, kisichoelezeka na kisichokubalika cha 
tofauti kote nchini Kenya katika suala la 
utoaji/uchukuaji wa chanjo, huku baadhi ya maeneo 
yakichanja mara 3, 4 au 5 ya uwiano wa idadi ya watu 
wanaostahiki kuliko maeneo mengine. 
 
Kenya inalenga kutoa chanjo kamili kwa milioni 19 ya 
watu wazima (asilimia 70 ya watu wazima) kufikia 
mwisho wa Juni 2022 na kufikia milioni 27 ya watu 
wazima nchini ifikapo mwisho wa mwaka. Wakati 
huo huo, inapanga pia kuwachanja kikamilifu vijana 
milioni 2.9 wenye umri wa miaka 15-17 (50% ya idadi 
ya watu katika kundi hilo la umri) ifikapo katikati 
2022 na idadi yote ya vijana milioni 5.8 ifikapo 
mwisho wa mwaka.3 
 

Utafiti 
Mbinu na Mtazamo Wetu 
Matokeo ya utafiti huu ni matokeo ya ufuatiliaji wa 
mitandao ya kijamii uliofanywa kwenye Facebook 
kwa muda wa miezi 12 kuanzia utoaji wa chanjo 
nchini Kenya au kampeni za chanjo ya kuanza hadi 
sasa (takriban Februari 2021 hadi Februari 2022). 
 
GSDI ilitumia zana ya uchanganuzi ya mitandao ya 
kijamii ya CrowdTangle kudondoa data, kulingana na 
seti ya maneno muhimu iliyojaribiwa na iliyopimwa 
na inayohusiana na kila muktadha. Kwa ripoti hii, 
sampuli ya n=517 ilichanganuliwa. Maoni ya 
Facebook baadaye yaligawanywa kulingana na lugha 
na/au kabila, kubainishwa na vialamisho (ikiwa ni 
pamoja na lugha ya maoni, marejeleo ya kijiografia, 
majina na maandishi mengine yaliyojumuishwa 
kwenye maoni). Kwa hivyo, tulikusanya maoni 279 
kutoka kwa watumiaji wanaotambulika wa Kikristo 
wa mitandao ya kijamii, 164 kutoka kwa watumiaji 
wanaotambulika Waislamu, na 74 kutoka kwa 
watumiaji wanaotambulika wa mitandao ya kijamii ya 
Wasomali. Kwa sababu ya idadi ndogo ya maoni ya 
Wasomali yaliyoonyeshwa kwenye data, katika 
baadhi ya kesi ili kulinganisha  kati ya watu wachache 
na walio wengi, tuliunganisha data ya maoni kutoka 
watumiaji wa mitandao ya jamii za Wasomali na 

                                                   
2 Covid-19 registry - government of Kenya. (n.d.). Retrieved 

March 25, 2022, from https://portal.health.go.ke/  
3 Ministry of  Health. (n.d.). Retrieved March 25, 2022, from 

https://www.health.go.ke/wpcontent/uploads/2022/03/MINISTRY-OF-
HEALTH-KENYA-COVID-19-IMMUNIZATION-STATUS-REPORT-

22ND-MARCH-2022.pdf   

Waislamu (hii ilifanywa tu pale ambapo mitindo 
ilifanana). Ikumbukwe kwamba maoni ya Kikristo 
yanayotambulika hayakuwa kwa lazima yawakilishe 
ya Kenya kwa ujumla, au jumuiya zinazotawala Zaidi 
(k.m., zile za jamii ya Waturkana waliotengwa sana 
walijumuishwa). 
 
Utafiti huo ulifanywa kimakusudi katika kipindi cha 
miezi 4.5 ili kuruhusu matokeo kuwa husika katika 
kipindi kilichosalia cha chanjo. Hii bila shaka iliweka 
vikwazo kwa mbinu, saizi ya sampuli na kiwango cha 
uchanganuzi wa ziada ambao ungeweza kufanywa. 
Matokeo yanaonyesha kuwa kabila na dini ni 
vipengele vinavyoathiri imani na ufikiaji wa chanjo; 
hayo ni walakini, si mahususi na utafiti wa ziada 
unahitajika ili kurekebisha majibu ya sera kwa 
mifumo iliyobainishwa hapa. 
 
Kwa kufahamu upendeleo katika data ya ufuatiliaji 
wa mitandao ya kijamii inayopenya kwa sehemu ya 
umiliki wa simu za mkononi na utumiaji wa mawimbi 
ya simu, mbinu ya data ya pembetatu ulitumika. 
Kutokana na upatikanaji mkubwa wa redio miongoni 
mwa watu wazima (mijini na vijijini) nchini Kenya, 
vipindi vya mazungumzo vya redio yalichaguliwa 
kama mbinu ya data ya pembetatu. 
 
Vipindi vya mazungumzo vya redio yalitangazwa moja 
kwa moja katika lugha za mitaa zinazohusu kaunti za 
Garissa, Wajir, Isiolo, Marsabit, Turkana, na Kajiado. 
Kutoka kwa rekodi za vipindi vya redio, maoni 199 

yaliyotolewa na wanajopo/wageni
4
 na wasikilizaji 

yalikusanywa, na baadaye kugawanywa na 
kuchambuliwa. Kwa hivyo, tulikusanya maoni 48 
kutoka kwa wale waliotambuliwa kama Wakristo, 84 
kutoka kwa Waislamu na 46 kutoka kwa washiriki 
Wasomali. Wageni na wasikilizaji walikuwa tofauti na 
waliwakilisha jumuiya zote tatu. Ni muhimu pia 
kutambua kwamba michango ya mazungumzo 
kwenye vipindi vya redio kutoka kwa wageni na 
wasikilizaji ilikuwa na mienendo sawa na hivyo 
ilichanganuliwa pamoja bila kutenganisha wageni 
kutoka kwa wasikilizaji, bali kuzingatia tofauti na 
kufanana za kidini. 
 
Data iliyotokana na mitandao ya kijamii na vipindi vya 
mazungumzo ya redio ilichambuliwa kwa kuzingatia 
maoni yao kuhusu: (1) Imani kwa chanjo ya Covid-19, 
(2) kutoridhishwa inayoelekezwa kwa chanjo, (3) 
upatikanaji wa chanjo, na (4) kutokuwa na imani na 
mamlaka za serikali kuhusu usimamizi na usambazaji 
wa taarifa zinazohusiana na chanjo. 
 
4 Representatives of government, public health, civil society, 
nurses, activists, teachers, youth, and other members of 
communities
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MATOKEO MUHIMU 
Katika mitandao ya kijamii na vipindi vya 
mazungumzo ya redio, mada ya Imani kwa 
chanjo ilitawala mazungumzo (98% katika 
mazungumzo ya Facebook dhidi ya 96% ya 
vipindi vya mazungumzo ya redio), ikifuatiwa na 
kutoridhishwa (87% dhidi ya 90% ipasavyo). 
Upatikanaji wa chanjo ilikuwa mada isiyo ya 
kawaida zaidi katika visa vyote viwili (46% na 
37%), hata hivyo mada zinazohusiana na 
uaminifu kwa mamlaka zilikuwa zaidi ya mara 
kwa mara kwenye mitandao ya kijamii kuliko 
kwenye vipindi vya mazungumzo vya redio (70% 
dhidi ya 57%). 
 

Kiwango cha Imani kwa Chanjo  
Kutokana na data iliyokusanywa kwenye 
mitandao ya kijamii, watumiaji wa mitandao ya 
kijamii waliotambuliwa kuwa Waislamu 
walikuwa na uwezekano mdogo zaidi wa 

kuonyesha imani kubwa katika chanjo ya Covid-
19 (15% ikilinganishwa na 18% kati ya Wakristo 
na kwa kushangaza kiasi cha juu cha 24% kati ya 
Wasomali). Kwa hakika, Waislamu walikuwa na 
uwezekano mkubwa zaidi wa kuonyesha imani 
ndogo (55%) ikilinganishwa na Wakristo (45%) 
na Wasomali (36%). 
 
Kinyume chake, hata hivyo, Waislamu pia 
walikuwa na uwezekano mdogo zaidi wa 
kuonyesha kutokuwa na imani (27%), 
ikilinganishwa na 35% na 36% kwa Wasomali na 
Wakristo mtawalia. 
 
Mtindo wa jumla (ulioonyeshwa kwenye 
Mchoro 1) unapendekeza kuwa watumiaji wa 
mitandao ya kijamii Waislamu wana kiwango 
cha juu cha shaka, lakini wana uwezekano 
mdogo wa kuamuliwa kutopata chanjo. 

 

 
Mchoro 1: Mchanganuo wa imani ya chanjo kulingana na kabila/dini 

 

Matokeo husika ya ubora  
“Chanjo itafanya kazi ikiwa Mungu yuko ndani yake. Kwanza tunapaswa kuwa na mfungo wa siku 3 tukimuuliza 
Mungu kama chanjo ni mapenzi yake.”  
Mtumiaji wa Facebook wa Kikristo 
 
“Anza chanjo kutoka kwako mwenyewe. Halafu Uhuru na Raila wapewe chanjo huku umma ukitazama.” 

Mtumiaji wa Facebook Muislamu 
 
 
“Sioni umuhimu wa chanjo hii na watu waache kuwachanja watoto wetu.” 
Mtumiaji wa Facebook Msomali 

“Nilipoona marafiki zangu walipata matatizo zaidi, wengine walifariki, niliamua tu nisubiri kwanza kwa sababu 
nina kisukari na nafikiri sina nguvu sana kukabiliana na madhara.” 
Mtu Msomali, Kaunti ya Garissa  
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“Sijachanjwa lakini sidhani kama ni mbaya kama tunavyosikia watu wakisema hapa, tuache kuunda 
masuala.” 
Mtu Muislamu, Kaunti ya Wajir  
 
“Nilichukua chanjo ya kwanza lakini kwenda kwa ya pili ni changamoto... madhara yake si rahisi sana 
kuyakabili na naambiwa bado unaweza kupata corona.” 
Mtu Mkristo, Kaunti ya Kajiado 
 
 
Data kutoka kwa vipindi vya mazungumzo ya redio 
yalionyesha picha yenye matumaini Zaidi kidogo, 
huku jumuiya zote tatu zikiwa na karibu 50% ya 
imani ya juu katika chanjo (Wakristo 46%, Waislamu, 
48%, Wasomali 47%) na viwango vya kukosa au vya 
chini vya Imani vilivyoonyeshwa Spia vikiwa chini ya 
viwango vinavyoonekana kwenye mitandao ya 
kijamii. Kwa hivyo, inaonekana kwamba mwito wa 
umma kwenye vipindi ulikuwa sampuli ndogo 
chanya zaidi ya idadi ya watu, au watu hutoa maoni 
tofauti wanapokuwa kwenye mtandao wa kijamii 
ambao haujulikani ikilinganishwa na kuwa hewani na 
kutangazwa kwa jamii kwa upana. Imani ya 
kuchagua ilikuwa ndogo wakati wote hiyo 
ikipendekeza tofauti ya chini kati ya chanjo. 
 

Kutoridhishwa kuelekea kwa chanjo 

Tulipoangalia kutoridhishwa, 'shaka juu ya 
usalama wa chanjo' ilikuwa kitoridhishi tawala 
katika jamii tatu, katika data za mitandao ya 
kijamii na mazungumzo ya redio data (ingawa ya 
juu zaidi kwenye mitandao ya kijamii kwa 32% 
dhidi ya 23%). 
 

 
Kwenye mitandao ya kijamii, Waislamu 
walikuwa na uwezekano mkubwa zaidi wa 
kueleza kuwa chanjo hiyo haikuwa chanjo halisi 
na kutaja hofu zinazohusiana na njama. 
Walikuwa na uwezekano mdogo Zaidi wa kutaja 
sababu za kutoridhishwa za kidini kuliko 
watumiaji wa mitandao ya kijamii ya Kikristo, na 
vile vile kuna uwezekano mdogo Zaidi wa kutaja 
kutoridhishwa kwenye mitandao ya kijamii 
kuhusiana na shaka kuhusu ufanisi wa chanjo. 
 
Cha kushangaza kwenye mitandao ya kijamii, 
Wasomali walikuwa na uwezekano mkubwa 
zaidi wa kutaja sababu za kutoridhishwa za 
kidini na pia uhuru wa kuchagua. Katika vipindi 
vya redio, Wasomali pia walikuwa na 
uwezekano zaidi wa theluthi moja ya kutaja 
hofu juu ya usalama wa chanjo kuliko vikundi 
vingine, na pia walikuwa na uwezekano mkubwa 
Zaidi wa kutaja uhuru wa kuchagua katika 
vipindi vya redio kuliko wengine. 

Nyingine ni pamoja na 'kupendelea dawa za kienyeji', 'si salama kwa mama wajawazito na akina mama 
wanaonyonyesha', 'kuathiri uwezo wa kuzaa/ utendaji wa ngono', 'kuamini kinga ya asili', na 'kutoamini 
Covid-19 ni zito, kwa hivyo hakuna haja ya kuchanja', kila moja chini ya 3%. 

Matokeo husika ya ubora (nukuu kutoka kwa maoni) 
 
“Watu wengi wanaugua mmenyuko wa chanjo na haswa wanaume wadogo wanaugua matatizo ya 
moyo. Ukiwa una masuala ya kimsingi ya kiafya, ni mbaya zaidi ikiwa utachukua chanjo. 
Mtumiaji wa Facebook Mkristo 
 
“Sitachanjwa hadi pale mahakama itakapotangaza kuwa ni salama.” 

Mtumiaji wa Facebook Muislamu 
 
“Hakuna corona kaskazini mashariki. Tafadhali usibadilishe na maji ya kukunywa.4” 
Mtumiaji wa Facebook Msomali 

 

                                                   
5
 The comment was to a post about vaccines, the “it” refers to the vaccine. There is a commonly reported and widely circulated 

theory that the vaccination vials contain only water.  
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“Bado nina hofu hiyo hiyo na inazidi kuwa mbaya kwa sababu tunapata habari tofauti kila siku kuhusu 
chanjo. Wakati fulani ninahisi niko salama bila hiyo chanjo kwa sababu hata siendi nje.” 
Mtu Msomali, Kaunti ya Garissa 
 
“Ni vigumu kujua jinsi chanjo hiyo ilivyo salama kwa sababu ya kiwango cha ufisadi tulichonacho katika 
nchi hii.” 
Mtu Muislamu, Kaunti ya Kajiado 
 
“Hiyo sindano ni mbaya, walinidunga na nusura nife, nilipatwa na homa na rafiki yangu aliyedungwa 
naye akawa amepooza.”  
Mtu Mkristo, Kaunti ya Turkana 

 
Figure 2: Uchanganuzi wa upatikanaji wwa chanjo ulioripotiwa kulingana na kabila/dini 
 

 
 
 
Upatikanaji wa Chanjo 
Ingawa ufikiaji kwa ujumla ulikuwa suala lililoibuka kwa nadra sana katika mitandao ya kijamii na vipindi 
vya mazungumzo vya redio, katika maoni hayo yanayozungumzia mada, mengi yalionyesha ufikiaji ufaao 
wa chanjo (82% ya maoni husika kwenye mitandao ya kijamii na 92% ya maoni husika kwenye vipindi 
vya mazungumzo ya redio). Bado, jumuiya za Kiislamu na Kisomali zilitoa maoni mara nyingi zaidi kuhusu 
vikwazo vilivyopo vya kupata chanjo kwenye mitandao ya kijamii. Mara mbili ya watumiaji wengi wa 

mitandao ya kijamii wa Kiislamu na Wasomali walionyesha gharama ya chanjo kuwa suala la kuchanjwa
6
 

na walikuwa na uwezekano mara tatu zaidi wa kueleza kuwa chanjo hiyo haipatikani katika eneo 
wanaloishi (Mchoro 3). Ingawa maoni juu ya gharama ya chanjo yaliunganishwa kwa msingi mnamo 
Januari 2021 wakati hii ilikuwa mada, maoni haya yaliendelea kwa kiwango cha chini mnamo Machi, 
Mei, Julai na hata Novemba, kuonyesha athari ya muda mrefu ya kipande kimoja cha habari potofu. 
 

Matokeo husika ya ubora 
“Kwa nini ninapoenda kupata Chanjo hiyo katika kituo kilicho karibu nami naambiwa haipatikani?” 
Mtumiaji wa Facebook Mkristo 
 
“Biashara ya chanjo ya Covid-19 imekuwa na athari kubwa kwa watu ambao hawawezi kumudu 
kununua.” 
Mtumiaji wa Facebook Msomali 
 
Kutopatikana kwa chanjo pia uliguswa katika vipindi vya mazungumzo vya redio na wanachama wa Kikristo na 
Wasomali (4% na 9% mtawalia).

6
 Hivi ndivyo ilivyokuwa mwanzoni mwa utoaji wa chanjo, wakati kliniki za kibinafsi zilipokuwa zikiziendesha. Baadae, 

chanjo zilitolewa na huduma za umma na bila malipo. 
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Mchoro 2: Uchanganuzi wa nafasi zilizohifadhiwa kuelekea chanjo ya Covid-19 kulingana na kabila/dini 
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Kutokuwa na imani na mamlaka 
 

Linapokuja suala la kutokuwa na Imani na mamlaka, wahojiwa wa Kikristo, Waislamu na Wasomali 
walionyesha vile vile kiwango cha juu cha kutokuwa na imani na vitendo vya serikali katika mitandao 
ya kijamii na vipindi vya mazungumzo vya redio, ingawa katika vipindi vya mazungumzo vya redio 
yalikuwa ya mara kwa mara. 
 

Mchoro 4: Uchanganuzi wa kutoamini mamlaka kwa kabila/dini 
 
 
 

 
 

 

 
 

Matokeo Husika ya Ubora 
 
“Inasikitisha sana, Swali kuu, kwa nini mashirika ya afya na watetezi wa chanjo hawashiriki nambari 
na kutoa maelezo ya vifo vya chanjo na athari zake mbaya??? Tunachoona ni matangazo, kusukuma 
na kulazimisha chanjo. Ni ya kutisha na kutowajibika 
 Mtumiaji wa Facebook Mkristo 
 
“Nchi zilizoendelea ambapo chanjo hiyo ilitoka zinaepuka chanjo hiyo lakini sisi tunaambiwa hakuna 
sababu ya hofu. Nimechoka na viongozi wetu.” 
Mtumiaji wa Facebook Muislamu 
 
“Katika akili yangu kuna kitu kinaniambia hiyo amabayo madaktari wanaidunga sio chanjo. Nadhani 
ina maji ili kuwashawisha wakenya kuwa rais amechanjwa.” 
Mtumiaji wa Facebook Msomali 
 
“Ikiwa viongozi wa kisiasa wamedungwa, basi mimi pia nitachukua chanjo hiyo kwa sababu unajua 
uvumi kuhusu chanjo hiyo umeenea na hatujui ukweli ni upi. Sijadungwa na sitadungwa, niko sawa 
na sijawahi hata kupata mafua/homa.” 
Mtu Muislamu, Kaunti ya Marsabit 
 
“Sijachanjwa kwa sasa; Siiamini kwa kikamilifu. Lakini nadhani Serikali inatakiwa kuongeza juhudi 
zaidi katika kujenga ufahamu zaidi kuhusu Chanjo, watu bado wanahitaji habari, sidhani kama 
Serikali inafanya vya kutosha.” 
Mtu Msomali, Kaunti ya Garissa  
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HITIMISHO 
 

Ushahidi kuhusu ufikiaji na viwango vya Imani 
katika chanjo za Covid-19 miongoni mwa 
jamii za Waislamu na Wasomali ulikuwa 
mdogo Zaidi nchini Kenya, kabla ya kuzindua 
utafiti. Kutokana na utafiti huu, tulikusanya 
data kutoka kwa Facebook na vipindi vya 
mazungumzo vya redio ili kutambua masuala 
yanayoathiri imani na uchukuaji ya chanjo 
nchini Kenya miongoni mwa jamii za 
wachache. 

Kama ilivyo katika maeneo mengine 
tuliyochanganua, nchini Kenya habari potofu 
zilienea miongoni mwa jamii za walio wengi 
na walio wachache kupitia mitandao ya 
kijamii na maneno ya mdomo, jambo ambalo 
liliathiri viwango vya imani. 

Ingawa matatizo yaliyoripotiwa ya ufikiaji 
yalikuwa chini, yalikuwa juu zaidi katika jamii 
za wachache. Walakini hizo zimepunguzwa na 
shida iliyokuwepo hapo awali: kuvunjika kwa 
msingi katika uhusiano wa uaminifu kati ya 
jamii na wahudumu wa afya, mamlaka za afya 
na mamlaka mapana ya kisiasa. Ingawa 
sababu mbalimbali zilionyeshwa katika vipindi 
vya mazungumzo vya redio na Facebook, 
uhusiano huu wa kutokuwa na Imani 
ulionekana kupitia kutoridhishwa mbalimbali: 
mashaka ya kuwa chanjo hiyo ilikuwa ya 
kweli; kutoamini kwamba mamlaka au 
viongozi wa kisiasa ambao walikuwa 
wamechanjwa hadharani walitumia chanjo 

sawa na zinazotolewa kwa watu wote; 
kutoridhika kuhusu bei za chanjo; au 
kutoridhika kwa ujumla kuhusu utolewaji wa 
chanjo nchini. 

Kulingana na data yetu, mamlaka ya Kenya 
bado ina safari ndefu ya kujenga upya imani 
na jamii zao za wachache na zilizotengwa.  
Kushinikiza chanjo kwa watu wazima 
kikamilifu kunaweza kuwa kwa manufaa ya 
wale waliochanjwa, Wakenya kwa ujumla na 
kwa ulimwengu mzima katika suala la kuzuia 
aina mpya za virusi hii vinavyoibuka. Lakini 
kufanya hivyo bila kushughulikia malalamiko 
ya muda mrefu (kwa mfano, kushindwa kutoa 
fedha za usawazishaji zilizoidhinishwa na 
katiba), pamoja na kutochukua hatua 
ipasavyo kwa dharura nyinginezo za kiafya 
zinazoendelea, bado inaweza kuthibitisha 
haina tija. 

Wakaazi wa Mandera wana haki ya kuuliza 
swali: kwa nini wanawake wa Mandera wana 
uwezekano wa kufa wakati wa kuzaa mara 7 
zaidi kuliko wanawake nchini Kenya kwa 
ujumla? Je, ni vifo vingapi kati ya hivi 
vinavyoweza kuepukika? Je, ni rasilimali gani 
zinatengwa ili kukabiliana na tatizo hili? Na 
kwa nini utolewaji wa kampeni ya chanjo ya 
aina moja iliyobuniwa kitaifa katika eneo hili 
linachukua nafasi ya kwanza kuliko tatizo la 
muda mrefu linalojulikana kuchangia vifo vya 
wanawake zaidi kuliko idadi ya vifo 
vilivyotokana na Covid-19 huko Mandera 
tangu kuzuka kwa ugonjwa ulianza. 
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