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KUZUIA UNYANYASAJI WA KIJINSIA KWA WATOTO 

NI NINI? 
Unyanyasaji wa kijinsia kwa watoto ni uzoefu mkubwa lakini 
unaweza kuzuiwa utotoni na shida ya afya ya umma. 
Unyanyasaji wa kijinsia kwa watoto unahusu ushiriki wa 
mtoto (mtu aliye chini ya umri wa miaka 18) katika shughuli 
za ngono ambazo zinakiuka sheria au miiko ya kijamii ya jamii 
na kwamba yeye: 

• haielewi kikamilifu 
• haikubaliani au haiwezi kutoa idhini ya habari, au 
• haijaandaliwa kwa maendeleo na haiwezi kutoa idhinit o 

NI KIASI GANI CHA TATIZO? 

Unyanyasaji wa kijinsia kwa watoto ni tatizo kubwa lakini 
linalozuilika kwa afya ya umma. Watoto wengi wanasubiri 
kuripoti au kamwe hawaripoti unyanyasaji wa kijinsia kwa 
watoto. Utafiti unaonyesha: 

• Karibu 1 kati ya wasichana wa 4 na 1 katika wavulana wa 
13 hupata unyanyasaji wa kijinsia wa watoto wakati fulani 
katika utoto wao. 

• Asilimia 91 ya unyanyasaji wa kingono kwa watoto 
unafanywa na mtu ambaye familia ya mtoto au mtoto 
inajua. 

Mzigo wa jumla wa kiuchumi wa maisha ya unyanyasaji 
wa kijinsia wa watoto nchini Marekani katika 2015 
ulikadiriwa kuwa angalau $ 9.3 bilioni. Ingawa hii inaweza 
kuwa chini ya athari za kweli za tatizo kwani unyanyasaji 
wa kijinsia wa watoto hauhusiani 

• Wanawake walio wazi kwa unyanyasaji wa kijinsia 
kwa watoto ni mara 2-13 kuongezeka kwa hatari ya 
unyanyasaji wa kijinsia katika utu uzima 

• Watu ambao walipata unyanyasaji wa kijinsia kwa 
watoto ni mara mbili hatari ya unyanyasaji wa 
mpenzi wa karibu wa ngono 
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Matokeo yake ni nini? 
Kupata unyanyasaji wa kijinsia kwa watoto ni uzoefu mbaya wa utotoni 
(ACE)  ambayo inaweza kuathiri jinsi mtu anavyofikiria, kutenda, na 
anahisi zaidi ya maisha, na kusababisha matokeo ya muda mfupi na ya 
muda mrefu ya afya ya kimwili na kiakili / kihisia. Mifano ya matokeo ya 
afya ya kimwili ni pamoja na: 

• magonjwa ya zinaa (STIs) 
• majeraha ya kimwili 
• hali sugu baadaye katika maisha, kama vile ugonjwa wa moyo, fetma, 

na saratani 

Mifano ya matokeo ya afya ya akili ni pamoja na: 

• Unyogovu 
• ugonjwa wa dhiki ya posttraumatic (PTSD) 

Mifano ya matokeo ya tabia ni pamoja na: 

• matumizi ya dutu / matumizi mabaya ikiwa ni pamoja na matumizi 
mabaya ya opioid 

• tabia hatari za ngono, maana ya tabia ambazo zinaweza kusababisha 
ujauzito au magonjwa ya zinaa kama vile kutotumia kondomu au njia 
zingine za uzazi wa mpango, au ngono na washirika wengi 

• kuongezeka kwa hatari ya majaribio ya kujiua au kujiua 
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