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UTANGULIZI 
Kwa nini asasi ya kiraia iliyopewa 
mamlaka ni sehemu muhimu sana kwa 
mfumo wowote wa kidemokrasia? Asasi 
ya kiraia (Civil Society Organisation – CSO) 
iliyo hai huwakilisha na kusaidia kuwapo 
kwa mfumo wa maridhiano na kusaidia 
uanzishwaji na usimamizi wa sera za 
maendeleo endelevu na ukuaji shirikishi wa 
uchumi. Washiriki wa asasi ya kiraia pia ni 
watendaji muhimu panapokuwa na juhudi 
za kuleta amani na upatanisho. Kwa 
kuyatamka wazi mambo yanayowahusu 
wananchi, kila wakati utawakuta uwanjani 
kwenye jamii wakihusika katika kuanzishwa 
na kuendelezwa  kwa democrasia shirikishi. 
Wanakamilisha haja ya kuwapo utawala 
bora wenye uwazi na uwajibikaji. 

Umoja wa Ulaya unasaidia asasi ya kiraia ya Ulaya na ya nchi nyingi duniani kote. 
Katika kipindi kati ya mwaka 2014 na mwaka 2020, Umoja wa Ulaya pamoja na 
nchi wanachama wake zinafadhili EUR bilioni 1.907 kwa shughuli zinazoanzishwa 
na asasi za kiraia duniani kote. 

Umoja wa Ulaya unayaeleza mashirika ya asasi za kiraia kama asasi zisizo za 
kitaifa, zisizo za kibiashara, zisizo na ufuasi na zisizotumia nguvu ambazo wakati 
wote zinajishughulisha katika nyanja za siasa, utamaduni, mambo ya kijamii 
na kiuchumi. Asasi hizi zinaweza kuwa na misingi ya kijumuiya, ya kijinsia na 
LGBTI, vyama vya ushirika, vyama vya kitaaluma na vyombo vya habari visivyo 
na malengo ya kibiashara.
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MAZINGIRA YA KISHERIA NA KITENDAJI YA MASHIRIKA 
YA ASASI YA KIRAIA KATIKA TANZANIA 

Sera ya Taifa kuhusu Mashirika yasiyo ya Kiserikali (National Policy 
on NGOs) ya mwaka 2001 na Sheria ya Mashirika yasiyo ya Kiserikali 
(NGO Act) ya mwaka 2002 ziliweka historia ya nia ya serikali kutekeleza 
yafuatayo:

• Kuwianisha muundo wa mfumo wa sheria 
• Kugatua madaraka ya mchakato wa usajili na
• Kurahisisha shughuli za mashirika yasiyo ya kiserikali. 

Sheria inaruhusu mashirika yasiyo ya kifuasi yanayohudumia mambo 
ya kijamii na “yanayowahudumia watu na kuinua hali ya maisha au 
kuondoa umaskini wa kikundi maalum au jamii yote kwa ujumla”. Hata 
hivyo, sheria hiyo haikugeuza sheria nyingine. Ilipanua zaidi uanuai 
wa sheria ambazo kwazo mashirika yasiyo ya kibiashara yanaweza 
kusajiliwa, na iliongeza safu za utungaji sheria. Sheria ya Mashirika 
yasiyo ya kiserikali haihusishi vyama vya wafanyakazi, vyama vya 
kijamii, vyama vya siasa, mashirika ya kidini au mashirika yenye misingi 
ya kijumuiya. Sheria ya Mashirika yasiyo ya kiserikali ya mwaka 2002 
pia ilianzisha Baraza la Taifa la Mashirika yasiyo ya Kiserikali (National 
Council of NGOs – NACONGO) likiwa kama shirika mama la mashirika 
yasiyo ya kiserikali. 

Katika Zanzibar, kufuatia Sera ya Mambo yasiyo ya Kiserikali ya 
2012 (Non-Governmental Policy of 2012), mashirika yasiyo ya kiserikali 
husajiliwa chini ya Sheria ya Jamii ya mwaka 1995 ya Ofisi ya Msajili 
wa Serikali.



4

MASHIRIKA YA ASASI YA KIRAIA NCHINI TANZANIA  
Nchini Tanzania Mashirika ya asasi ya 
kiraia yana wajibu mkubwa ambao una-
weza kuonekana tangu kipindi kabla ya 
Uhuru. Asasi ya kiraia iliyopo sasa inaakisi 
mabadiliko ya uongozi ambayo yameen-
delea kutokea tangu miaka ya kati ya 
muongo wa 1980. Katika miaka ya 1980 
na 1990 idadi kubwa ya mashirika yasiyo 
ya kiserikali (NGOs) yaliyosajiliwa Tanzania 
bara yalijishughulisha na haki za binad-
amu, utunzaji wa mazingira, usawa wa 
jinsia na uwezeshaji wa wanawake. 

Mashirika ya asasi ya kiraia katika Tanzania 
ni washiriki wazuri hususan katika kuzi-
unganisha jumuiya kufanya shughuli za 
kijamii na kiuchumi kwa maskini, hasa ka-

tika maeneo ya elimu na afya, upatikanaji 
wa maji, huduma za kisheria na huduma 
za mikopo midogo. Mwamko wa asasi ya 
kiraia ya Tanzania una nafasi kubwa na 
wajibu katika mchakato wa uundaji wa 
sera za taifa. 

Zaidi ya mashirika ya asasi ya kiraia 
3,000 yamesajiliwa Tanzania bara na 
1,000 yamesajiliwa Zanzibar. Hata hivyo 
kuna mashirika ya asasi ya kiraia mengi 
zaidi ambayo hayakusajiliwa ambayo 
hujishughulisha katika ngazi ya jumuiya. 
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USAWA WA JINSIA NA UWEZESHAJI WA WANAWAKE

Tangu mwaka 2012, Umoja wa Ulaya umechangia zaidi ya EUR 
milioni 7 kwa mashirika ambayo hujishughulisha mahususi na usawa 
wa jinsia na uwezeshwaji wa wanawake.

Juhudi hizi huendelezwa kwa kuzingatia:

Vita dhidi ya aina zote za ukatili wenye misingi ya kijinsia  

Haki sawa kwa upatikanaji wa ardhi

Haki za kijamii na kiuchumi

Mafunzo ya ufundi na fursa za ajira  

Haki za afya ya jinsia na uzazi na huduma,  
hususan kwa vijana
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HAKI ZA BINADAMU NA ASASI 
YA KIRAIA NCHINI TANZANIA

Umoja wa Ulaya una nia ya dhati ya 
kuhimiza na kulinda haki za binada-
mu katika shughuli zake kwenye nchi 
zilizounda ubia. Nchini Tanzania, 
vipaumbele vya haki za binadamu 
vimefafanuliwa pamoja na asasi ya 
kiraia iliyopo. Mwaka 2013, Ujumbe 
wa Umoja wa Ulaya kwa Tanzania 
uliandaa wito kwa watu kupeleka 
mapendekezo ya miradi ya kuisaidia 
asasi ya kiraia kuchukua hatua dhi-
di ya vitendo vya kitamaduni vyenye 
madhara kwa watu, kama ndoa za 
utotoni, tohara kwa wanawake na 
mauaji yanayohusishwa na imani za 
uchawi. EUR 300,000 zilitolewa kwa 
asasi isiyo ya kiserikali iitwayo “Hel-
pAge” kwa mradi uitwao “Kulinda 
na Kuendeleza Haki za Wanawake 
Wazee Tanzania”. 
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FURSA ZA MISAADA  
YA KIFEDHA
Kuna aina mbalimbali za fursa za 
misaada ya fedha kwa mashirika ya 
asasi ya kiraia nchini Tanzania:

Serikali ya Tanzania hutoa mikopo 
yenye masharti nafuu kwa vikundi  

vya vijana na wanawake. 

Umoja wa Ulaya na nchi wanachama 
wana namna mbalimbali za  

kutoa misaada. 

Mashirika ya Umoja wa  
Mataifa, UN na wabia wengine  

wa maendeleo pia hutoa  
misaada.

Wizara ya Maendeleo ya Jamii, Jinsia na Wa-
toto hutoa aina moja ya msaada wa kifedha 
wa Serikali ya Tanzania, pamoja na msaada 
wake kwa kuingiza juhudi zake kwenye 
kukuza uwezo zikilenga mashirika ya asasi 
ya kiraia yaliyosajiliwa chini ya wizara hii. 

Baadhi ya mashirika ya asasi ya kiraia 
hujiendesha kwa gharama zao kutokana 
na mapato ya ada za wanachama wao 
ambazo huwa chanzo chao kikuu cha 
fedha. Vyama vya kitaaluma na Vyama vya 
aina nyingine vinategemea kwa kiwango 
cha 87  % cha misaada ya fedha kutoka 
kwenye vyanzo vya hapa nchini, sekta 
ndogo ya asasi za dini, Utamaduni na 
Burdani, zote pamoja hutegemea mapato 
ya ndani kwa kiwango cha 62 %. 

Programu za dhamira maalumu zifuatazo 
zinatekelezwa nchini Tanzania kwa kutege-
mea misaada ya fedha kwa mashirika ya 
asasi ya kiraia:  

•  Chini ya programu yenye dhamira ya 
“Mashirika ya Asasi ya Kiraia na 
serikali za Mitaa” (Civil Society Organ-
isations and Local Authorities – CSO-LA) 
kwa mwaka 2014-2020, utekelezaji ka-
tika ngazi ya kitaifa uko katika kiini cha 
utendaji. Misaada inayotolewa chini ya 
programu hii inalenga kwenye utawala 
bora na uwajibikaji kwa kuunda sera 
zinazoihusisha asasi ya kiraia.   

•  “Chombo cha Demokrasia na Haki 
za Binadamu cha Ulaya” (European 
Instrument for Democracy and Human 
Rights – EIDHR) kwa sasa kinachangia 
kwenye kulinda haki za vikundi dhaifu 
pamoja na wanawake nchini Tanzania. 
Shughuli zinazofadhiliwa ni pamoja 
na vita dhidi ya ukatili wenye misingi 
ya kijinsia, ndoa za utotoni na mauaji 
yanayohusishwa na uchawi.  
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UMOJA WA ULAYA NA SEKTA 
BINAFSI 

Kukuza ufanisi wa sekata binafsi na 
kuendeleza upatikanaji wa ajira ndiyo 
uhai wa kupatikana neema na kuondoa 
umaskini uliokithiri Tanzania. Kuwasaidia 
Watanzania kupata maisha yenye hadhi 
na ya amani ndiyo njia pekee ya moja kwa 
moja na endelevu ya kufanya hali ya maisha 
iwe bora  kwa watu milioni 12 (28  % ya 
idadi ya Watanzania wote) ambao sasa 
wanaishi chini ya mstari wa kiwango cha 
umaskini Kwa kusudi hili Kikundi cha 
Wafanyabiashara wa Umoja wa Ulaya 
(European Union Business Group – EUBG) 
kilianzishwa mwaka 2015 kutoa fursa 
za kubadilishana habari na kurahisisha 
uraghibishaji. EUBG  kinaazimia kuwa mbia 
muwazi wa kutegemewa katika uhusiano 
wake na serikali na pia uhusiano na sekta 
binafsi ya Tanzania. Hivi sasa kiasi cha EUR 
milioni 100 zimetengwa kusaidia miradi ya 
biashara midogo sana, midogo na ya kati 
(Micro, Small and Medium Enterprises – 
MSMEs) kwa kupitia mikataba hii. 
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MWONGOZO WA ASASI YA KIRAIA HAPA 
TANZANIA 
Mwaka 2014, Umoja wa Ulaya ulizindua “Miongozo ya Umoja wa 
Ulaya ya kujihusisha na asasi za kiraia kwa nchi mbalimbali.” 
Kwa muktadha huu, mahitaji na vipaumbele vya mashirika ya asasi 
za kiraia, wabia wa maendeleo, hususan mataifa wanachama 
wa Umoja wa Ulaya pamoja na serikali, zilitathminiwa. Mchakato 
ulimalizika kwa mafanikio makubwa mwezi Agosti 2014 kwa 
kupata Mwongozo (Roadmap) na Mpango wa Utekelezaji (Action 
Plan). Mwongozo huo sasa unatoa muundo mkakati wa jinsi 
Umoja wa Ulaya utakavyojihusisha na asasi ya kiraia ya Tanzania. 
Lengo lake ni kuendeleza hatua kwa hatua mazungumzo baina ya 
Ujumbe wa Ulaya, Nchi Wanachama na asasi ya kiraia. Mwongozo 
huo unahusisha kipindi cha mwaka 2014 hadi 2017 na utakuwa 
unatengenezwa upya kila mwaka, au pakitokea mabadiliko 
makubwa yanayoathiri asasi ya kiraia. 

Mwongozo umeweka vipaumbele vikuu vitatu: 

 Kuzidisha juhudi za kuendeleza uwapo kwa mazingira bora 
ya utendaji wa mashirika ya asasi ya kiraia. 

Kukuza ushiriki uliojipanga na wenye maana wa mashirika 
ya asasi ya kiraia katika sera za ndani, katika mizunguko 
ya programu za Umoja wa Ulaya na katika michakato 
ya kimataifa. 

Kuyapa mafunzo mashirika ya asasi ya kiraia yaweze 
kutekeleza kwa ufanisi zaidi wajibu wao kama wahusika wa 
maendeleo.
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JINSI UMOJA WA ULAYA UNAVYOUNGA MKONO 
MASHIRIKA YA ASASI YA KIRAIA NCHINI TANZANIA
Asasi ya kiraia kila wakati imekuwa 
kivutio muhimu cha Umoja wa Ulaya na 
mpokeaji mkuu wa misaada yake nchini 
Tanzania. Ujumbe wa Umoja wa Ulaya 
unashirikiana kila mara na watendaji 
mbalimbali wa asasi ya kiraia. 

Hatua mbalimbali zimechukuliwa na 
Umoja wa Ulaya kusaidia mashirika 
ya asasi za kiraia kwa mfano:

Kwa kuhamasisha  
mazungumzo na serikali, 

Kwa kutoa misaada ya moja kwa  
moja kwa watendaji wa asasi  
ya kiraia, na 

Kwa kuhamasisha mazungumzo  
yenye uwazi baina yake na asasi  
ya kiraia. 

EUR milioni 3 zitatolewa kuendeleza ajira 
katika sekta binafsi na maendeleo ya 
kiuchumi. Mradi huu unasaidia mashirika 
ya asasi ya kiraia, hususan vyama vya 
kibiashara, mashirika yanayoendeleza 
biashara na kuongeza ajira na wadau wa 
maendeleo wanaokua. 



USHIRIKIANO WA UMOJA WA ULAYA NA ASASI YA KIRAIA NCHINI TANZANIA 

11

ZANZASP – INAVYOSAIDIA ASASI YA KIRAIA ZANZIBAR 

Katika Zanzibar Umoja wa Ulaya unatekeleza Mradi wa Kusaidia 
Watendaji Wasio wa Kitaifa wa Zanzibar (Zanzibar Non-State Actors 
Support Programme – ZANSASP) EUR milioni 3 zimetolewa katika 
kipindi cha mwaka 2015 hadi 2018 kuimarisha demokrasia na 
utawala bora, kwa kuzijengea uwezo asasi na kusaidia juhudi  za 
asasi ya kiraia ya Zanzibar kuanza kujihusisha na masuala kama ya 
uwajibikaji, maendeleo shirikishi na uraghibishaji wa sera. Uendeshaji 
wa programu ya ZANSASP umekuwa ukishughulika tangu mwishoni 
mwa mwaka 2015.
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SHUGHULI ZA NCHI WANACHAMA WA UMOJA WA ULAYA 
NCHINI TANZANIA

Ubelgiji inafadhili mashirika 
ya wakulima wanaolima 
kifamilia, wafugaji na 

wajasiriamali wadogo. Mkataba wa 
ufadhili wa Ubelgiji unasisitiza umuhimu 
wa kujenga na kuimarisha ubia wa 
hapahapa nchini. Ushirikiano wa kikazi 
wa muda mrefu na mashirirka yasiyo 
ya kiserikali ya Tanzania, mashirika 
mama na mashirika yanayoundwa na 
wanachama ni njia inayofaa yakuzifikia 
na kuzitekelezea haja na malengo ya 
wadau.   

Denmaki inatoa ufadhili wa 
aina nyingi kwa mtindo wa 
misaada kama wa “Msaada 

wa Huduma za Kisheria” na “Shirika la 
Asasi za Kiraia” ambayo nayo hutawan-
ya misaada hiyo kwa msururu anuai wa 
mashirika ya asasi ya kiraia. Misaada ras-
mi ya miradi pia hutolewa kwa mashirika 
mahsusi ya asasi ya kiraia yanayojishu-
ghulisha na haki za kijinsia, afya ya uzazi, 
uwajibikaji kwa jamii, demokrasia na 
kuheshimu haki za binadamu.  

Ufini inaisaidia asasi ya 
kiraia kwa njia mbalimbali 
kwa kupitia ushirikiano baina 

ya mashirika ya asasi ya kiraia ya Ufini na 
ya Tanzania, yote hufanywa kwa ufadhili 
wa moja kwa moja na kwa kuunganisha 
mashirika ya asasi ya kiraia na programu 
baina ya nchi hizo mbili. Msisitizo 
huwekwa kwenye juhudi za kuendeleza 
utawala bora, haki za binadamu, 
usimamizi endelevu wa matumizi ya 
rasilimali na pia uendelezaji shirikishi 
wa uchumi unaozingatia maendeleo ya 
misitu na ustawi wa wanyama. 

Ufaransa hutoa fursa 
za misaada midogo kwa 
mashirika yasiyo ya kiserikali 

kufadhili matukio kama mafunzo, warsha 
na makongamano. Ushirika na Ufaransa 
unajishughulisha zaidi na wabia kwenye 
mambo ya utunzaji wa mazingira katika 
jamii zilizo dhaifu mno.

Ujerumani inahusika katika 
kutoa huduma za afya, 
katika uraghibishaji wa 

kuwapatia watu huduma bora za afya na 
pia kwenye mchakato wa utawala kama 
mipango na kuandaa bajeti. 
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Ayalandi hufadhili wabia wa 
asasi ya kiraia kwenye idara 
za afya, lishe bora, kilimo 

na utawala bora ikiwasaidia kuanzisha 
na kuendeleza shughuli zitakazoboresha 
kufikishwa kwa huduma katika ngazi 
ya wilaya hususan katika hali ya uwazi 
na uwajibikaji. Mashirika ya asasi ya 
kiraia hufadhiliwa ili yaweze kukusanya 
uthibitisho wa kinachoendelea ili yaweze 
kuhamasisha watoaji maamuzi kuleta 
mabadiliko.  

Italia inafadhili mashirika ya 
asasi ya kiraia kwa utoaji wa 

elimu, utaalamu na uwezo wa kuwafikia 
wabia katika ngazi ya chini na kwenye 
mazingira dhaifu. Kwa mfano shirika lisilo 
la kiserikali la Kitaliano CEFA, katika ubia 
na shirika la kitanzania la uzalishaji wa 
maziwa Njombe Dairy Farmers Association 
walitekeleza mradi wa kufadhili usindikaji 
fanisi wa maziwa kwa wafugaji vijijini kwa 
kutengeneza kiwanda cha maziwa na kuwa 
na sehemu tatu za ukusanyaji wa maziwa, 
mfumo ambao uliwahakikishia wakulima 
kuwa na soko la uhakika na la kutegemewa. 

Uholanzi inasaidia mashirika 
ya kimataifa ya asasi ya kiraia 
yaliyopo Tanzania hususan kwa 

kuyapa misaada maalumu. Mashirika haya 
husaidia mashirika ya asasi za kiraia nchini 
kushawishi na kuraghibisha ili kuendeleza 
utumiaji shirikishi na endelevu wa ardhi, 
haki za jinsia afya ya uzazi, uongozi wa 
wanawake na ushiriki katika uchumi na 
uhuru wa kutoa maoni. Msisitizo mkubwa 
huwekwa katika mazungumzo ya wadau na 
uwajibikaji.

Hispania ina mpango 
mkakati wa uhusiano 
na Watanzania 

wanaojishughulisha na kubuni kufikiri, na 
kupanga ambao kila mwaka hutazama 
upya mikakati na kuirekebisha na 
hatimaye kuyaweka mashirika ya asasi ya 
kiraia ya hapa nchini yaliyo na uhusiano 
na yale ya Hispania kuendeleza uhusiano; 
hii ikiwa njia sahihi ya kuimarisha 
mfumo wa asasi ya kiraia na kuhimiza 
ushirikiano.  

Uswidi inawekea mkazo 
katika kuimarisha wabia wa 
asasi ya kiraia kuchangia 

katika kuboresha uhusiano wenye 
kuleta mafanikio, kuwa walinzi na 
waraghibishaji wa jamii katika maeneo ya 
usawa wa jinsia, kulinda haki za watoto, 
haki za umiliki wa ardhi, uwajibikaji, na 
sauti ya wananchi, vyombo vya habari/
uhuru wa kupata habari na ubora wa 
elimu. 

Uingereza inatoa uwanja 
mpana wa misaada kwa 
kupitia programu miavuli 

kama “Programu ya Uwajibikaji 
Tanzania” “Shirika la Asasi ya Kiraia” 
“Mfuko wa Vyombo vya Habari” na 
“Twaweza”. 
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VYANZO VYA HABARI VINGINE NA MAELEZO ZAIDI
Waraka wa Mwongozo wa Asasi ya Kiraia unaweza kupatikana kwenye  
mtandao wa Capacity4Dev:

http://capacity4dev.ec.europa.eu/public-governance-civilsociety/document/tanza-
nia-roadmap-engagement-civil-society

Fursa za Ufadhili kwa mashirika ya asasi ya kiraia mara nyingi huchapishwa kama 
matangazo au miito ya watu kupeleka mapendekezo ya miradi. Matangazo haya ni 
kwa umma na yanapatikana kwenye ukurasa wa mtandao wa Kurugenzi kuu ya Ush-
irikiano na Maendeleo ya Kimataifa ya Tume ya Ulaya: 

http://ec.europa.eu/europeaid/index_en.htm

  

Shirika la kuhudumia Asasi ya Kiraia (The Foundation for Civil Society) linatoa 
taarifa kuhusu mashirika ya asasi ya kiraia nchini Tanzania na orodha kamili ya fursa 
za ufadhili kwa mashirika ya asasi ya kiraia nchini Tanzania: 

http://www.thefoundation.or.tz/index.php/en/

Bodi ya Taifa ya Mashirika Yasiyo ya Kiserikali (Tanzania National Board 
of NGOs):

http://www.tnnc.go.tz 

Taarifa kuhusu namna ya kusajili shirika lisilo la kiserikali hapa Tanzania zinaweza 
kupatikana kwenye mtandao huu: 

http://www.tanzaniagateway.org/civilsociety/proceduresenglish.asp 

Taarifa kuhusu muundo wa kisheria wa mashirika ya asasi ya kiraia na mashirikia 
yasiyo ya kiserikali katika Zanzibar zinaweza kupatikana kwenye mtandao huu:

http://www.iccsl.org/pubs/ZanzibarNGOPolicy.pdf 

http://www.thefoundation.or.tz/index.php/en
http://www.tnnc.go.tz
http://www.tanzaniagateway.org/civilsociety/proceduresenglish.asp
http://www.iccsl.org/pubs/ZanzibarNGOPolicy.pdf
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UMOJA WA ULAYA NCHINI TANZANIA
Umoja wa Ulaya unaundwa na nchi wanachama 28. Ujumbe wa Umoja wa Ulaya 
kwa Tanzania na Jumuiya ya Afrika Mashariki unawakilisha Umoja wa Ulaya na 
kuendeleza maadili na sera zake nchini Tanzania na ukanda wa Afrika Mashariki. 
Ujumbe huu pia unasimamia programu mbalimbali za ushirika wa maendeleo 
ambazo huchangia katika kupunguza umaskini na kuendeleza hali ya maisha 
kuwa yenye hadhi nchini. 

Maendeleo endelevu yenye kuzingatia zaidi umaskini na jamii dhaifu sambamba 
na mikakati ya taifa lenyewe ndiyo kiini cha ushirika baina ya Tanzania na Umoja 
wa Ulaya. Umoja wa Ulaya huwezesha uwapo wa biashra na uwekezaji na utawala 
bora na kuheshimu haki za binadamu, demokrasia, amani na usalama. 

Taarifa zaidi kuhusu shughuli za Umoja wa Ulaya nchini Tanzania zinaweza  
kupatikana hapa:  

delegation-tanzania@ec.europa.eu

http://www.eeas.europa.eu/tanzania/

https://facebook.com/EuropeanUnionTanzania

https://twitter.com/EUinTZ 

+255 22 2117473/6

Ujumbe wa Umoja wa Ulaya kwa Tanzania na Jumuiya ya Afrika Mashariki
Delegation of the European Union to Tanzania and the East African Community
Umoja House
Hamburg Avenue/Shabaan Robert Street
PO BOX 9514 Dar es Salaam 
Tanzania 

mailto:delegation-tanzania@ec.europa.eu
http://www.eeas.europa.eu/tanzania
https://facebook.com/EuropeanUnionTanzania
https://twitter.com/EUinTZ

