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INLEIDING

Stel jouself ’n kamer vol mense voor wat gesels. Jy stap die kamer binne en probeer  
jouself hoorbaar maak bo die geraas , maar niemand kan jou hoor nie.

Hierdie beeld is ’n beskrywing van die debat rondom geslagsgebaseerde geweld in Namibië. Daar is 
’n groot geraas en elkeen praat oor die onderwerp, maar wat word gehoor? Almal kan ’n verhaal oor 
geslagsgebaseerde geweld vertel; almal kan redes gee waarom dit gebeur, maar geweld neem nie af nie. 
Dit beteken dat die werklike probleme en oorsake van hierdie soort geweld nog nie behoorlik identifiseer 
en aangespreek word nie.

Gedurende 2008 het die Gender Research & Advocacy Projek van die Legal Assistance Centre werkswinkels 
in al 13 streke van Namibië gehou in ’n poging om die hoofoorsake van geslagsgebaseerde geweld te 
probeer identifiseer. Die doel van die werkswinkels was om verby die oorverdowende en dikwels misleidende 
lawaai te kom, om die werklike situasie te ontdek en gemeenskappe te help om voorkomende maatreëls te 
identifiseer wat hulle op grond van die begrip van die onderliggende faktore in die betrokke gemeenskap 
kan implementeer.

Beide mans en vrouens is na die vergaderings genooi, omdat albei geslagte saam behoort te werk sodat 
’n oplossing vir geslagsgebaseerde geweld gevind kan word. As daar net op vroue gefokus word, sal dit die 
stereotipe gedagte dat mans nie verantwoordelikheid vir die bekamping van geslagsgebaseerde geweld 
dra nie, versterk. In werklikheid moet mans en vroue saamwerk om werklike en blywende verandering in 
Namibië teweeg te bring. 

Namibië het kragtige wette wat geslagsgebaseerde geweld aanspreek. Dit is egter net woorde op papier, 
tensy mense in die wette glo en hulle in die praktyk toepas. Plaaslike kennis en ’n werklike begeerte om 
op gemeenskapsvlak te weeg te bring, is noodsaaklik om ’n vermindering in geslagsgebaseerde geweld te 
bewerkstellig. Deur met gemeenskappe saam te werk, het die Legal Assistance Centre probeer om lewende 
wette te skep en dit wat op papier staan, relevant vir die gemeenskap te maak.

V�r w�e �s h�erd�e 
publ�kas�e?
Hierdie publikasie is geskryf vir 
diegene in die gemeenskap wat 
die Gender Research & Advocacy 
program se werkswinkels gedu-
rende 2008 bygewoon het. Dit is 
’n weergawe van die inligting wat 
bespreek is en die idees wat na 
vore gekom het. Dit is ook bedoel 
vir diegene wat nie die werks- 
winkels kon bywoon nie, maar wat 
belangstel om meer oor geslags-
gebaseerde geweld en hoe om dit 
aan te spreek, te wete wil kom.  
Na die lees van die publikasie deur 
gemeenskapsleiers en ander in  
gemeenskappe, sal ons terug-
voering, verslae en verslae van  
resultate verwelkom van ge-
meenskappe wat besluit het om 
geslagsgeweld aan te spreek. 

Hoekom sou ’n mens h�erd�e publ�kas�e lees? 
Wat kan een mens doen om geslagsgebaseerde 

geweld te beveg?

Dit is maklik om te dink “Maar ek is net ’n druppel in 
die emmer”. Maar in ’n woestynland soos Namibië, 
weet ons almal hoe waardevol elke druppel is en ’n 
klompdruppels saam maak dat die land produktief en 
mooi word en elkeen hoop vir die toekoms gee.

Lucy Y Steinitz en Diane Ashton, Unravelling Taboos, bl 230

Om geslagsgebaseerde geweld in Namibië te verminder, mag na 
’n onmoontlike taak lyk. Maar dit is ’n bereikbare doel. Die plek 
om te begin is tuis: by onsself, ons metgeselle, kinders, vriende en 
kollegas by die werk. Praat met iemand wat saam met jou werk oor 
geslagsgebaseerde geweld; praat daaroor met ander lidmate in jou 
kerk. Om daaroor te praat, is die eerste stap in die aanspreek van die 
problem, maar ons moet nie die saak uit die oog verloor deur net te 
praat en praat en praat en dan niks doen nie. Die lees van hierdie 
publikasie, is die eerste stap tot verandering.
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Hoe d�e vergader�ngs 
behart�g �s
Die doel van die werkswinkels was om die vlak van 
geslagsgebaseerde geweld in elke gemeenskap 
wat besoek is, te bespreek en om die gemeenskap 
te help om oplossings en ander aksies te vind om 
van die probleme aan te spreek. Gedurende die 
werkswinkels is die deelnemers gevra om een of 
twee van die onderstaande onderwerpe te kies en 
te bespreek:

(1) Huishoudelike geweld; 
(2) Verkragting;
(3) Ouer—kind verhoudings;
(4) Mishandeling van bejaardes;
(5) Alkoholmisbruik;
(6) Toordery.

Om deelnemers te help om relevante onderwerpe 
in hulle gemeenskap te kies, is daar van 
koerantartikels en illustrasies gebruik gemaak 
om voorbeelde van probleme te gee. Van die 
illustrasies wat gebruik is, is ingesluit by hierdie 
publikasie. Elke onderwerp bevat vrae wat bespreek 
kan word om jou te help om die inligting in jou 
eie gemeenskap toe te pas. Jy sou selfs miskien 
verkies om alleen oor hierdie sake te dink, of om 
besprekings in ’n groep te stimuleer.

Sleutel tot d�e boek
Dwarsdeur die boek word inligting in verskillende kleurkodes gegee:

Algemene punte waarvan kenn�s geneem moet word

Vrae v�r besprek�ng: sake waaroor d�e gemeenskap moet nad�nk en bespreek

Aanbevel�ngs v�r aks�e

Wat d�e wet sê

Verslae oor spes�fieke gemeenskapsgroepe
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WAT IS GESLAGSGEBASEERDE GEWELD 
EN WAARoM IS DIT ’N PRoBLEEM? 

Geslag verwys na die manier waarop 
mans en vroue hulle binne kultuurver-
band gedra. Dit verskil van een gemeen-
skap tot ’n ander en kan met die tyd ve-
rander. Die Engelse woord “gender” ver-
skil van die woord “sex”. (In Afrikaans is 
daar net een woord, naamlik “geslag”.) 
“Sex” verwys na geslag; dit is of ’n mens 
’n penis of vagina het. Dit is blywend van 
aard. “Gender” verwys na die rolle en ve-
rantwoordelikhede van mans en vroue. 
Hierdie verskille kan verander.

Geslagsgebaseerde geweld is geweld wat verwag dat mans en vroue op spesifieke maniere moet optree. 
Dit kan wees dat ’n vrou geslaan word omdat sy versuim het om die kos betyds te maak, of ’n man moet 
sy manlikheid bewys deur ’n vrou te onderdruk. Geslagsgebaseerde geweld kan op kinders, volwassenes of 
ouer mense gemik wees. ’n Seun kan geslaan word omdat hy huil, want mans is nie veronderstel om hulle 
emosies te wys nie. ’n Ouer vrou kan geslaan word as sy versuim om vir haar kinders en kleinkinders te 
sorg, want volgens tradisie word dit van haar verwag om dit te doen. 

Geslagsgebaseerde geweld is ’n algemene verskynsel in Namibië. Dit word beraam dat een uit elke vyf 
vroue in ’n geweldadige verhouding is. Geheime vraagstukke soos toordery, is ook ’n algemene verskynsel, 
maar min mense praat daaroor, omdat hulle nie wil erken dat sulke gelowe bestaan nie. Toordery kan 
met geslagsgebaseerde geweld in verband gebring word, want iemand kan ’n ander persoon se optrede, 
gegrond op ’n spesifieke geslagstereotipe, beheer deur hulle met toordery te dreig.

Statistieke toon die aantal mense wat deur geweld geraak word, 
maar dit dui nie die invloed aan wat geweld op familielede, 
’n gemeenskap of op die land as geheel het nie. Kinders 
wat aan geweld blootgestel word, mag emosionele en 
gedragsprobleme ondervind wat onmiddellik mag 
gebeur of in hulle latere lewe en hulle mag selfs glo dat 
geweld aanvaarbaar is. Bure, familielede en mense 
in die gemeenskap, kan permanent in vrees vir 
geweld lewe. Die verhoging van die gebruik 
van polisietyd, mediese dienste en verlies 
aan produktiwiteit, het ’n invloed op die 
hele gemeenskap. Mense wat geweld 
pleeg, word ook beïnvloed, omdat 
die familie respek vir hulle verloor en 
hulle ook selfrespek verloor. 

Sommige mense dink dat geslagsgebaseerde geweld deel van hulle kultuur is. Alhoewel dit waar mag 
wees, toon die inligting wat in die werkswinkels versamel is, dat dieselfde soorte geweld in al 13 streke 
van Namibië voorkom. Dit toon aan dat geslagsgebaseerde geweld dikwels nie oor kultuur gaan nie, maar 
eenvoudig oor die behoefte wat een mens het om ’n ander te domineer. Kultuur is nie iets wat stilstaan nie; 
dit verander met tyd. As mense na hul kultuur van 100 of 200 jaar gelede kyk, sal hulle sien dat daar groot 

“Sex” 
Verwys na die fisiese verskille tussen manlike en vroulike persone, 
soos ’n penis of ’n vagina.Hierdie verskille is permanent. 

“Gender”
Die manier waarop mans en vroue hulle in ’n kultuur gedra. 
Dit verskil van gemeenskap tot gemeenskap en kan mettertyd 
verander.

’n Enkele daad geweld het ’n invloed op die slagoffer, die familie, 

die gemeenskap en die hele sosiale bestel.

Slagoffer

Familie

Gemeenskap

Die publiek
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verskille tussen die verlede en die hede is. Net omdat iets in die verlede gedoen is, beteken dit nie dat dit 
vandag nog so gedoen behoort te word nie. Dit beteken dat dit nie vir mense nodig is om hul kultuur vir die 
vlak van geslagsgebaseerde geweld in die gemeenskap te blameer nie. Kultuur kan en sal verander. 

Beide mans en vroue kan slagoffers van geslagsgebaseerde geweld wees. Data toon egter aan dat vroue meer 
waarskynlik die slagoffers van geslagsgebaseerde geweld is as mans. Daar is verskeie redes hiervoor:

Mans is dikwels fisies sterker as vroue. Dit is dus makliker vir ’n man om ’n vrou te mishandel as wat dit 
is vir ’n vrou om ’n man te mishandel.
In verskeie kultuurgroepe in Namibië, is die rol van die vrou om die man te dien. As ’n vrou nie doen 
wat die man wil hê nie, is dit aanvaarbaar dat hy haar slaan. 

Vrae v�r besprek�ng

Het almal in julle gemeenskap dieselfde begrip van die gemeenskap se kultuur? Verskil man en vroue in 
julle gemeenskap ooit oor die manier waarop dinge gedoen behoort te word? 
Gee mense in julle gemeenskap kultuur die skuld vir geslagsgebaseerde geweld? Dink jy dit is ’n goeie 
verskoning? 
Hoe kan jy mense ooreed dat kultuur nie ’n verskoning vir geweld is nie? 

l

l

l

l

l
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DIVINDU

By die werkwinkel op Divindu, het ons die deelnemers drie vrae gevra:

1. Op ’n skaal van 1 to 10, hoe sal jy die problem van huishoudelike geweld in jou gemeenskap meet?
2. Hoe sou jy graag hierdie problem verander? Wat is jou doelwit? 
3. Watter stappe kan jy doen om hierdie doelwit te bereik?

Die deelnemers het gesê dat op ’n skaal van 1 tot 10, die probleem van huishoudelike geweld 7 is. Dit beteken 
dat dit ’n redelik belangrike saak is en dat dit dikwels voorkom. Die deelnemers het die problem bespreek. 
Huishoudelike geweld is ’n aangeleentheid weens alkohol, jaloesie, buite-egtelike verhoudings en omdat mans 
verwag dat vroue moet doen wat hulle beveel het. Sommige mense glo dat mans daarop geregtig is om vroue 
te slaan as hulle nie hul werk ordentlik doen nie. As die vrou byvoorbeeld nie die kos gereed het wanneer die 
man van die werk af tuiskom nie, kan sy geslaan word.

Om hierdie probleme aan te spreek, het die groep met die volgende doelwit vorendag gekom: 
Om respek en samewerking binne verhoudings te ontwikkel. 

Vyf stappe is voorgestel wat kan help om hierdie doelwit te bereik:

1. Leer die gemeenskap oor respek binne verhoudings. 
2. Leer mense dat alkoholmisbruik tot huishoudelike geweld kan lei. 
3. Laat tradisionele en gemeenskapsleiers betrokke raak by die opvoeding van die gemeenskap.
4. Leer mense dat vertroue binne verhoudings belangrik is.
5. Meld gevalle van huishoudelike geweld by die polisie aan.

HUISHoUDELIKE GEWELD 

Dit maak nie ’n verskil dat ons vroue onsself in die openbaar probeer beskerm nie,  
want tuis is ons nie veilig nie.

Deelnemer by werkswinkel in Keetmanshoop

Huishoudelike geweld 
is verontrustend, want 
’n mens behoort tuis 
en in ’n familiekring 
veiligheid en sekuriteit te hê. Een van die 
bekendste voorbeelde van huishoudelike 
geweld wat die nuus gehaal het, was 
’n man wat sy vrou vermoor het en 
haar in hulle kombuis gekook het. In 
’n plek waar sy veilig gevoel het, is 
sy op ’n brutale manier aangeval en 
doodgemaak. 

Baie deelnemers aan die werkwinkels het gesê dat vroue dikwels te bang is om huishoudelike geweld te 
rapporteer. ’n Deelnemer aan die Tsumeb werkswinkel, het die volgende voorbeeld gegee: ’n Man kom by 
die huis van die werk af en slaan sy vrou omdat sy slegte kos gemaak het. Sy dreig dat sy hom by die polisie 
van huishoudelike geweld gaan aankla, maar dit traak hom nie, want al doen sy dit, weet hy dat sy na ’n 
paar dae die saak sal terugtrek. Die deelnemer het verduidelik dat vroue soms te bang is om hulle mans te 
verlaat. Vroue is dikwels afhanklik van hulle mans en hulle vrees wat die gemeenskap van hulle sal dink as 
hulle hul man verlaat. Huishoudelike geweld is egter ’n misdaad, of dit tuis of in die openbaar gebeur, en 
die Namibiese polisie is opgelei om huishoudelike geweld baie ernstig op te neem. Vroue moet nie bang 
wees om polisie toe te gaan as hulle mishandel word nie.
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Vrae v�r besprek�ng 

1. Op ’n skaal van 1 tot 10, hoe sou jy die probleem van huishoudelike geweld in jou gemeenskap meet?
2. Hoe sou jy hierdie probleem wou verander? Wat is jou doelwit? 
3. Watter stappe kan jy doen om hierdie doelwit te bereik? 

Voorstelle v�r aks�e

Ignoreer jou gemeenskap gevalle van huishoudelike geweld? Organiseer ’n bespreking van die 
aangeleentheid en dink aan oplossings wat slagoffers van huishoudelike geweld kan help.
Verstaan mense dat huishoudelike geweld meer as net fisiese geweld kan wees? Ontwerp plakkate om ander 
soorte huishoudelike geweld te verduidelik. Onthou dat dit nie nodig is dat plakkate deur professionele 
mense gedruk hoef te word nie – julle kan dit self teken. 
Huishoudelike geweld is nie binne ’n verhouding of huwelik aanvaarbaar nie. Doen pastore in jou 
gemeenskap berading met paartjies met betrekking tot wedersydse respek binne verhoudings? Indien nie, 
vra jou predikant om oor die onderwerp te preek.
Weet mense hoe om vir ’n beskermingsbevel aansoek te doen? Vra die plaaslike polisie, vroue- en 
kinderbeskermingseenheid of landdroshof om ’n praatjie in die gemeenskap te gee om die prosedure te 
verduidelik. 

l

l

l

l

>>
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Vaskleef aan stereot�pes

BERNAfEy 
Die groep is gevra om ’n lys te maak van die 
verskillende take wat mans en vroue in hulle 
gemeenskap het. Die gemeenskap het die lys, 
wat regs aangedui word, saamgestel. Hierdie is 
voorbeelde van stereotipes, want mans of vroue 
het nie noodwendig die natuurlike aanleg om 
hierdie take te verrig nie, maar dit word van hulle 
verwag omdat hulle ’n sekere geslag is. 

Voorstelle v�r aks�e: Hoe om stereot�pes te veranderHoe om stereot�pes te verander 

Vra die mans om vir ’n week lank die kos te maak en die huis skoon te maak. Vra gedurende dieslfde week 
die vroue om die take te doen wat die mans gewoonlik in die huishouding verrig. Om die rol van ’n ander te 
vervul, help die persoon om die uitdagings wat ’n ander mens in die gesig staar, te verstaan. 
Doen saam take. ’n Man kan ’n vrou help om die kinders te versorg en ’n vrou kan ’n man met bouwerk of 
ander herstelwerk in en om die huis help. Deur saam te werk, beteken dat die laste gedeel word. 

l

l

Mans Women

Bou die huise 
Beheer die 
geldsake 
Pas die diere op 
Beskerm die huis 
Beskerm die motor

l
l

l
l
l

Sorg vir die kinders 
Maak die kos 
Doen naaldwerk 
Was en stryk die 
klere 
Maak die huis 
skoon 

l
l
l
l

l

Vrae v�r besprek�ng 

Het mans en vroue in jou gemeenskap vasgestelde rolle? 
Is dit goed vir mans en vroue om vasgestelde rolle te hê? 
Wat is die gevolge daarvan as mans of vroue nie die take verrig wat hulle veronderstel is om te verrig nie?

l
l
l
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KEETMANSHooP

Die groep is gevra om ’n lys te maak van die 
eienskappe van ’n perfekte man of ’n perfekte 
vrou. Die mans is gevra om hul perfekte vrou 
te beskryf en die vroue om hul perfekte man 
te beskryf. Die groep het die onderstaande lys 
saamgestel. 

Dit wil egter voorkom asof mense transaksionele 
verhoudings kies eerder as verhoudings gegrond 
op liefde, vertroue en respek. Transaksionele 
verhoudings beteken dat een mens ’n ander 
mens koop en die een wat gekoop word, word  
’n besitting. Hierdie soort verhoudings is ge-
vaarlik, want dit is meer waarskynlik dat geweld 
sal voorkom as daar nie liefde, vertroue en respek 
is nie.

D�e perfekte man D�e perfekte vrou

Weet wat hy wil hê 
en waarheen hy op 
pad is 
Liefdevol en 
betroubaar 
Het ’n oor om te 
luister 
Het ’n sin vir humor 
Het ’n helpende hand 
Het kort hare 
Mooi glimlag 
Baie netjies 
“Sexy” liggaam 
Harde werker 

l

l

l

l
l
l
l
l
l
l

Betroubaar 
Toegewyd 
Lojaal 
Mooi van binne 
Sag en liefdevol 
Eerlik 
Betroubaar 
Goeie 
kommunikeerder 
Versorgend 
Liefdevol en 
glimlaggend 
Goeie luisteraar en 
opmerksaam 

l
l
l
l
l
l
l
l

l
l

l

Voorstelle v�r aks�e

Doen rolspele om te toon hoe geskenke van ouer mans aan jong meisies, meisies kwesbaar kan maak. 
Leer jong mense hoe om ’n gesonde verhouding te hê. Inligting moet opvoeding oor geslagsgelykheid, 
wedersydse liefde en respek, kommunikasievaardighede en selfbeeld, insluit. Maak seker dat beide geslagte 
verstaan dat gesonde verhoudings nie op finansiële en transaksionele oorwegings gegrond moet wees nie. 

l
l

Vrae v�r besprek�ng 

Wat maak ’n ideale man? 
Wat maak ’n ideale vrou?
Dink jy dat transaksionele verhoudings algemeen in jou gemeenskap is? 
Dink jy dat transaksionele verhoudings tot geweld kan lei?
Wat kan gedoen word om mans en vroue omtrent die gevare van transaksionele verhoudings op te voed? 

l
l
l
l
l
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VERKRAGTING

Dit word beraam dat 40% van verkragtings in Namibië gepleeg word deur iemand wat aan die slagoffer 
bekend is. Dit beteken dat die verkragter ’n familielid, lid van die gemeenskap, of kollega by die werk kon 
wees. Sommige van die deelnemers aan die werkswinkel het gesê dat verkragting deur ’n bekende, plaasvind 
omdat die verkragter nie verstaan dat “nee” “nee” beteken nie. Sommige het gesê dat ’n vrou nie ja sal sê 
vir seks nie, maar dat die man ongeag daarvan daarmee voortgaan. Dit is nie reg nie. ’n Vrou behoort een 
maal nee te sê en die man moet dan ophou. Daar is ’n aantal mites (dinge wat mense dink is waar) rondom 
verkragting. Die onderstaande tabel toon van die mites aan en verskaf moontlike antwoorde daarop. 

M�te Antwoord 

As ’n vrou ’n romp dra, lok sy 
’n man uit om met haar seks te 
hê..

’n Vrou wat ’n romp dra, vra nie om verkrag te word nie. Niemand sal ooit vra 
om verkrag te word nie. Indien hierdie verklaring korrek is, dan sal dit dan 
ook beteken dat ’n man wat nie ‘n hemp dra nie meisies in die versoeking 
stel om met hom seks te hê. 

Wanneer ’n man seks wil hê, 
moet hy dit hê. 

Wanneer ’n man ’n behoefte het om seks te hê, hoef hy nie seks te hê nie. 
Sommige mans, soos Katolieke priesters, het nooit seks in hulle hele lewe nie. 
As ’n man nie seks het wanneer hy dit wil hê nie, sal niks beseer of beskadig 
word nie – nie in sy brein of aan sy private dele nie. 

Mans kan nie hulle drange 
beheer nie. 

Mans kan hulle drange beheer. 

Meisies behoort hulleself te 
bedek en paslik aan te trek. 

’n Vrou behoort nooit bang te wees oor wat sy dra of nie dra nie. 

’n Man wat vir ’n vrou drankies 
koop, moet verwag om daarna 
met haar seks te hê.

Seks behoort nie as ’n transaksie beskou te word nie. As ’n vrou met ’n man 
wil seks hê nadat hulle saam uit vir ’n drankie was, is dit in orde. Maar as sy nie 
seks wil hê nie, kan die man haar nie dwing nie. Dit sou verkragting wees. 
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Vrae v�r besprek�ng 

Gebruik hierdie artikel en bespreek of jy dink dat die beskuldigdes ’n regverdige straf opgelê is. 
Sou jy ’n verkragter verkla?
Sou jy jou buurman verkla as hy iemand verkrag het?
Sou jy jou buurman verkla as hy ’n vriendin verkrag het?
Sou jy jou buurman verkla as hy jou dogter verkrag het?
Sou jy jou seun verkla as hy iemand verkrag het? 

l
l
l
l
l
l

Voorstelle v�r aks�e 

Maak seker dat mense in jou gemeenskap onderstaande stellings verstaan. Dit sou gedoen kon word deur 
werkswinkels, vergaderings, plakkate en die radio. Of jy kan aan ander maniere dink om dit tuis te bring. 

“Nee beteken nee.” ’n Vrou moet kan nee sê en ’n man moet weet dat hy dan moet ophou. 
Benewens die reg om “nee” te sê, moet ’n vrou kan ja sê vir seks as sy dit wil hê. 
Vroue moet kan “ja” of “nee” sê vir seks soos hulle wil en ’n man moet kan verstaan en verwag dat sy 
bedoel wat sy sê. 

Kry vroue om ’n rolspel te doen waarin hulle oefen om meer reguit te sê wat hulle bedoel. 

l

l
l
l

l

Vrydag 7 Maart 2008 – webberig 7:16:51 Gmt

30 jaar gevangenisstraf vir Katima Bendeverkragting
WERNER MENGES 

TWEE jong mans wat hierdie week op aanklagte van bendeverkragting in die Katima Mulilo 
streekhof skuldig bevind is, is gister tot ’n effektiewe tydperk van 30 jaar gevangenisstraf gevonnis.

Die verhoor van Makala Muyamenwa (21) en 
George Lunyango (21) het Maandag in die Katima 
Molilo Streekhof voor Landdros William Kasitomo 
begin. Beide beskuldigdes het onskuldig op 5 
aanklagte van verkragting gepleit.

Nadat geeneen van die beskuldigdes na sluiting 
van die Staat se saak getuig het nie, is elkeen van 
hulle Woensdag op drie aanklagtes van verkragting 
skuldig bevind.

Die verhoor het gister ten einde geloop en die 
landdros het Muyamenwa en Lunyango tot 10 jaar 
gevangenisstraf op elk van die drie klagtes gevonnis

Landdros Kasitomo het verder gelas dat die 
vonnisse agtereenvolgens uitgedien moet word, wat 
beteken dat Muyamenwa en Lunyango elk tot 30 jaar 
gevangenisstraf gevonnis is.

Muyamenwa, Lunyango en ’n derde verdagte, 
Mubone Given Chikaziza, is van ’n bendeverkragting 
op ’n 17-jarige meisie, op 14 november 2005 by die 
Melkery “Compound te Katima Mulilo, aangekla.

Chikaziza is voor die aanvang van die verhoor 
oorlede.

Volgens die klaagster het sy gedurende die nag 
van 14 November 2005 haar huis verlaat om die 
toilet buite te gebruik.

Op pad terug huis toe, is sy deur drie mans 
voorgekeer, op die grond vasgepen en is sy om die 
beurt deur hulle verkrag, het sy gesê.

Sy het gesê dat sy die drie verdagtes kon sien en 
dat sy hulle ook aan hulle stemme herken het.

Die drie verdagtes het egter na hulle arrestasie 
aan die polisie vertel dat die klaagster toestemming 
aan hulle gegee het om met haar seks te hê.

Maar elkeen van hulle het ook beweer dat hy 
nie seks met die klaagster gehad het nie en dat hy 
slegs sy medebeskuldigde gehelp het om die daad 
te pleeg.

Dit is egter nie wat die klaagster getuig het nie 
en ook nie wat die landdros in sy uitspraak bevind 
het nie.
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oSHIKUKU

By die werkswinkel te Oshikuhu, het ons drie vrae aan die deelnemers gevra:

1. Op ’n skaal van 1 tot 10, hoe sou jy die probleem van verkragting in jou gemeenskap beraam?
2. Hoe sou jy graag hierdie probleem wou verander? Wat is jou doelwit? 
3. Watter stappe kan jy doenom hierdie doelwit te bereik? 

Die deelnemers het gesê dat op ’n skaal van 1 tot 10, die probleem 8 is. Dit beteken dat dit ’n belangrike 
aangeleentheid is en dat dit dikwels voorkom. Die aangeleentheid van verkragting raak die hele dorpie. 

Die groep het oorsake van verkragting as werkloosheid, alcohol, dwelmmiddels, geslagsongelykheid en 
’n magstryd tussen mans en vroue, geïdentifiseer. ’n Verkragting kan plaasvind omdat die dader mag op 
iemand van die teenoorgestelde geslag wil bewys. Die dader weet ook miskien dat die slagoffer nie die 
saak sal aanmeld nie. Dit is omdat daar nie genoeg opvoeding is oor wat om te doen as iemand verkrag 
word nie. Die redes waarom verkragting nie aangemeld word nie, is vrees vir verdere geweld of omdat 
mense dit vir hulleself wil hou. 

Die groep het gevoel dat die eerste doelwit is dat mense inligting moet kry oor wat om te doen wanneer hulle 
verkrag word. 

Vyf stappe is voorgestel om te help om hierdie 
doel te bereik: 

1. Gebruik die media om inligting te verskaf. 
2. Doen rollespel.
3. Kry tradisionele leiers, polisie en leerders 

betrokke. 
4. Kry ’n gemeenskapsopvoeder om die in-

ligting aan die gemeenskap te verskaf. 
5. Leer mense oor die regte van vroue.

Die deelnemers het seker gemaak dat daar 
na hierdie bespreking oorgegaan is tot aksie. 
Hulle het personeel van die Legal Assistance 
Centre se Ongwediva kantoor gevra om ’n paar 
weke na die werkswinkel ’n aanbieding by ’n 
gemeenskapsvergadering te doen wat oor 
geslagsgebaseerde geweld gehandel het. 

Vrae v�r besprek�ng 

Kan vroue sê dat hulle seks wil hê? 
Kan vroue sê dat hulle seks wil hê? 
Verstaan mans dat “nee” “nee” 
beteken? 
Word vroue in jou gemeenskap geleer 
om “nee” te sê vir seksuele toenadering 
deur mans as hulle in werklikheid ja 
bedoel? Bespreek hoe nadelig dit kan 
wees. 
Bespreek hoe vroue in jou gemeenskap 
eerliker kan wees oor of hulle werklik 
seks wil hê of nie, terwyl hulle steeds 
hulle kulturele tradisies respekteer. 

l
l
l

l

l

Geslagsgeweld
New Start Centre, Oshikuku

22 Augustus 2008

Immanuel Iita & Tonderai Bhatasata 
Legal Assistance Centre

Ongwediva Streekskantoor
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HUWELIKSGELyKHEID 

“Wat is liefde? Die term ‘liefde’ bestaan nie.��liefde’ bestaan nie.�� bestaan nie.�� 
Deelnemer aan werkswinkel, Keetmanshoop

Die Grondwet bepaal dat almal volgens die reg gelyk is en dat daar teen niemand gediskrimineer mag 
word op grond van geslag, ras, kleur, etniese oorsprong, godsdiens, geloof of sosiale of ekonomiese status 
nie. Die onderstaande tabel dui menings aan wat by die werkwinkels gegee is en moontlike antwoorde ter 
ondersteuning van gelykheid tussen mans en vroue binne ’n verhouding. 

Men�ng Antwoord

Ek werk vir ons albei; hoekom 
moet jy werk? (Mening van ’n 
man).

Werk voorsien nie net geld nie; dit kan ook help om selfvertroue en ’n goeie 
selfbeeld te bou. ’n Vrou kan soos ’n gevangene voel as sy by die huis gehou 
word. Mans moet hulleself afvra waarvoor hulle bang is as ’n vrou gaan werk.

As jy ’n vrou koop, is sy jou eien-
dom. (Mening van ’n man).

Vroue is nie voorwerpe wat gekoop kan word nie. Hulle is mense met regte en 
gevoelens net soos mans. Jy koop nie ’n vrou nie; jy gaan ’n verhouding met 
haar aan en daar moet aan die verhouding gewerk word om ’n sukses daarvan 
te maak. 

Al is ’n vrou arm gebore, kan sy 
vir geld trou.

Net soos mans, het vroue die reg en die vermoë om geld te verdien. Vroue 
het nie nodig om op mans staat te maak om te oorleef nie.

As ’n vrou eers onafhanklik is, is 
sy moeilik om in toom te hou.

Hoekom is dit nodig om ’n vrou in toom te hou? Verhoudings gaan oor ’n 
gelyke venootskap en nie dat die een die ander moet domineer nie.

’n Vrou behoort by die huis te 
bly om invloede te vermy wat 
daartoe sal lei dat sy gedurig 
met die man wil stry. Sy mag 
allerhande dinge leer wat sal 
maak dat sy meoilikheid gee. 

As ’n man hierdie inligting mag hê, hoekom mag ’n vrou nie? Mans en vroue is 
gelyk. ’n Vrou behoort nie soos ’n kind behandel te word nie.

’n Vrou kan nie meer geld as ’n 
man verdien nie. 

Hoekom nie? As ’n man en vrou mekaar liefhet, behoort ’n man trots te wees 
dat sy vrou ’n goeie salaris kan verdien. Omdat die geld tot die huishoudelike 
onkostes kan bydra, sal die man daaruit voordeel trek as die vrou ’n goeie 
salaris verdien. As ’n man dink dat sy waarde slegs deur geld bepaal kan word, 
skort daar iets in die verhouding, soos liefde en respek. 
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Sommige mans in die werkswinkels het hulle kommer daaroor uitgespreek dat vroue hulle gelyke in ’n 
verhouding kan wees. Maar as die verhouding op vertroue, liefde en respek gebou word, verminder die man 
se vrese oor geslagsgelykheid. As ’n vrou voel dat sy gelyk is met die man en gerespekteer word, sal sy nie 
die behoefte hê om ’n ander man te soek wat haar beter sal behandel nie. As die werklading verdeel word 
en mans en vroue mekaar met respek behandel, sal albei daaruit voordeel trek. 

“As jy regtig ’n persoon liefhet, sal daar gelykheid in die huwelik wees.��
Deelnemer aan werkswinkel, Ndiyona

Vrae v�r besprek�ng 

Die Namibiese Grondwet bepaal dat mans en vroue gelyk is met betrekking tot die huwelik, gedurende die 
huwelik en by ontbinding van die huwelik. (Artikel 14.) 

Die Wet op Gelykheid in die Huwelik het weggedoen met die wetlike mag wat die man oor sy vrou en haar 
besittings gehad het. Dit betekn dat in die oë van die wet, mans en vroue op gelyke voet in die huwelik is.

Is dit ’n goeie ding dat mans en vroue nou op gelyke voet in die huwelik is? l
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Beheer �n verhoud�ngs 

“Die huwelik klink na ’n eenvoudige saak, maar dit is kompleks.��Die huwelik klink na ’n eenvoudige saak, maar dit is kompleks.����
Deelnemer aan werkswinkel, Ndiyona

Sommige deelnemers het gemeld dat in verhoudings, die man die reëls neerlê. Vroue moet toestemming 
vra om dinge te doen, soos om vriende te besoek of laat uit te bly. In Ongwediva het die deelnemers gesê 
dat die man dikwels die volgende besluite neem: 

wanneer ’n vrou kan uitgaan (sy mag nie in die aand uitgaan nie);
wanneer ’n vrou haar vriende mag besoek;
hoeveel kinders die paartjie sal hê;
op watter tyd aandete bedien moet word; 
hoe die vrou haar geld moet uitgee (hy vat haar salaris);
wie die motor bestuur (die man);
watter diere geslag moet word;
wanneer om seks te hê.

In baie verhoudings voel vroue dat hulle min beheer en seggenskap oor seks het. Selfs al is daar nie dwang 
nie (dan sou dit verkragting wees), voel vroue dat hulle nie in staat is om oor seks te onderhandel nie. Dit 
kan beteken dat sy te bang is om die man te vra om ’n kondoom te gebruik, al weet hulle dat hy met meer 
as een vrou slaap. Of dit kan beteken dat vroue voel dat hulle nie nee kan sê vir seks nie, al wil hulle nee 
sê. Geslagsgelykheid beteken dat vroue die reg het om saam met hulle maat te besluit oor hoe, waar en 
wanneer hulle seks sal hê. 

Voorstel v�r aks�e:
Hou ’n debat �n jou dorp oor “W�e �s Mnr en Mev Geslagsgelykhe�d?”

Nooi drie paartjies om mee te ding vir die titel van wie is Mnr en Mev Geslagsgelykheid. Jy kan ’n plaaslike 
predikant en hul eggenoot of ’n streekraadslid en hul eggenoot nooi.

Nooi die gehoor om na die debat te kom kyk.

Voorsien die paartjies van vrae sodat hulle kan voorberei. Hulle sou byvoorbeeld die volgende kon bespreek:

Wat beteken geslagsgelykkheid in hulle verhouding? 
Hoe probeer hulle verseker dat elkeen in die verhouding regverdig behandel word? 
Wie maak die kos/die huis skoon/bestuur die motor, in hul verhouding? 
As hulle een ding kon aanbeveel aan ander mense oor hoe om ’n gelyke verhouding te hê, wat sou dit 
wees? 
Wat geniet hulle die meeste oor die gelykheid in hulle verhouding? 

Vra elke paartjie by die debat om argumente voor te lê, waarom hulle die titel van “Mnr en Mev 
Geslagsgelykheid” moet ontvang.

Nadat elke paartjie hulle argumente voorgelê het, vra die gehoor vir kommentaar en vrae. 

Vra aan die einde van die aand vir die gehoor om die paartjie te kies wat die titel moet wen. 

l

l

l

l
l
l
l

l

l

l

l

l
l
l
l
l
l
l
l
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oUER/KIND VERHoUDINGS 

Geslagsgebaseerde geweld kan ook ’n factor in verhoudings tussen ouer en kind wees. Hierdie bespreking 
het dikwels verband gehou met die manier waarop ouers hulle kinders behoort te dissiplineer. Baie mense 
het gevoel dat as kinders nie geslaan word nie, sal hulle hulle nie goed gedra nie.Vir baie mense was lyfstraf 
(om ’n kind te slaan) die enigste metode van dissipline wat hulle geken het. Dit is nodig om kinders te straf 
wanneer hulle iets verkeerd gedoen het, maar lyfstraf gaan nie vir kinders verduidelik waarom dit wat hulle 
gedoen het, verkeerd was nie. As ’n kind nie verstaan waarom daar ’n probleem is nie, sal hulle met die 
slegte gedrag aanhou. Lyfstraf kan kinders ook leer dat geweld die antwoord op ’n probleem is, veral in 
gevalle waarin die ander persoon kleiner is en minder mag het. 

GoBABIS 

Die deelnemers aan die Gobabis werkwinkel het gevoel dat deel van die probleme met dissipline, afwesige 
ouers was. In een van die rollespele het hulle ’n toneel uitgebeeld waar kinders na shebeens gaan, omdat hulle 
ouers nie by die huis was nie. Dit is nie aanvaarbaar dat ander volwassenes hulle kinders berispe nie en hulle sou 
later sê: “Jy koop nie vir hulle kos nie; dit is nie jou probleem nie.” Die mense het gesê dat in die verlede, mense 
baie meer respek vir die dissipline van ouer mense en die gemeenskap gehad het. In die verlede kon ’n ouer 
mens ’n ma besoek en vir haar raad gee hoe om haar kinders te hanteer, maar dit gebeur nie meer nie.

Voorstel v�r aks�e 

Die deelnemers van Gobabis het met die volgende voorstelle vorendag gekom: 

Gemeenskappe behoort bymekaar te kom om idees oor hoe om kinders te dissiplineer, te bespreek. 
Voer toneelstukke op wat handel oor die dissiplinering van kinders. 
Maak ’n wapentjie, armband of halssnoer as ’n teken vir die beëindiging van geslagsgebaseerde geweld. 
Vorm ’n ondersteuningsgroep vir vroue wat onder familiegeweld? ly. 

Die Gobabisgroep was taamlik senuweeagtig oor hulle vermoë om hulle idees in die praktyk toe te pas, 
om geslagsgebaseerde geweld in hulle gemeenskap te verminder. Maar toe die groep gevra is oor watter 
vaardighede hulle beskik, het dit geblyk dat daar heelwat vaardighede en talente in die groep was, wat gebruik 
kon word. Die vermoëns waaroor die groep beskik het, het die volgende ingesluit: 

selfvertroue 
geluk 
dans 
sang 
sportbeoefening 
kosmaak 
praat. 

l
l
l
l

l
l
l
l
l
l
l

Vrae v�r besprek�ng 

Oor watter vermoëns beskik lede van jou gemeenskap wat aangewend kan word om geweld te verminder 
en verhoudings tussen ouers en kinders te verbeter? 

l
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oNGWEDIVA
By die werkswinkel in Ongwediva, het ons drie vrae aan die deelnemers gevra:

1. Op ’n skaal van 1 tot 10, hoe sou jy die probleem van kindermishandeling in jou gemeenskap beraam?
2. Hoe sou jy graag hierdie wou probleem verander? Wat is jou doelwit? 
3. Watter stappe kan jy doen om hierdie doelwit te bereik? 

Die deelnemers het gesê dat op ’n skaal van 1 tot 10, die probleem van kindermishandeling 7 was. Dit beteken 
dat dit ’n taamlik belangrike saak is en dat dit dikwels voorkom. 

Die deelnemers het die probleem bespreek. Deel van die probleem was die manier waarop grootouers hulle 
kleinkinders dissiplineer. Die grootouers het goeie bedoelings gehad, maar hulle kon so geweldadig word dat 
die dissipline in mishandeling ontaard.

Die deelnemers is gevra om rollespele te doen wat uitbeeld wat goeie en slegte dissipline is. ’n Voorbeeld van 
goeie dissipline is waar ’n ouer aan ’n kind verduidelik wat hy of sy verkeerd gedoen het, die gevolge van die 
gedrag verduidelik en van die kind se plesier wegneem as straf. 

Drie stappe vir goeie dissipline is bespreek: 

1. Leer kinders om hulle ouers te respekteer. Dit is moeilik om ’n kind te dissiplineer as ’n kind nie respek het nie.
2. Wees openhartig met jou kinders. Luister na hulle gevoelens, kommunikeer met hulle, en doen dinge saam 

met hulle wat pret is.
3. Gee inligting aan jou kinders. Verduidelik die gevolge van hulle aksies.
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Alternat�ewe man�ere van d�ss�pl�ne 

’n Paar alternatiewe tot lyfstraf, is by die werkswinkels bespreek. Onderstaande idees toon sommige van die 
metodes wat as alternatiewe tot lyfstraf gebruik kan word:

Soort straf Beskryw�ng

Berisping en bespreking Die ouer verduidelik aan die kind wat hy of sy verkeerd gedoen het en 
waarom dit verkeerd is.

“Timeout”, (hokaai, stop eers) Vra die kind om te los waarmee hy of sy besig is en te kalmeer. Die kind 
moet gevra word om na ’n afsonderlike kamer te gaan of buitekant toe 
te gaan en stil te sit. Dit kan vyf minute wees as die kind klein is en tot 
dertig minute as die kind groter is. Gedurende hierdie tyd, sal die kind 
kan nadink oor wat hy of sy verkeerd gedoen het. Gee die kind hierdie 
straf elke keer as hy of sy iets verkeerd gedoen het. Om stil te sit en wag 
vir die tyd om verby te gaan, is vir ’n kind vervelig en die kind sal leer om 
hom of haar nie so sleg te gedra nie. 

Wegneem van belonings/plesier As straf sal die kind verbied word om vir sy of haar vriende te gaan kuier, 
of moet die kind vroeg gaan slaap. Of die ouers kan ’n ander straf bedink 
wat belonings of plesier van die kind wegneem. 

Los die probleem op As iets beskadig is, kan die kind gevra word om dit reg te maak.

Neem verantwoordelikheid vir 
die aksie

’n Effektiewe vorm van straf is soms om die kind so ver te kry om sy of haar 
daad te erken. As ’n kind iets by ’n winkel gesteel het, laat die kind na die 
winkel gaan, die ding terugneem en vir die bestuurder om verskoning vra.
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Voorstel v�r aks�e 

Leer ander mense van alternatiewe tot lyfstraf.
Vra predikante om te preek oor wat die Bybel werklik oor lyfstraf te sê het. 
Reël ’n byeenkoms met plaaslike skole waar onderwysers en ouers dissiplinering van kinders kan bespreek.

l
l
l

Voorstel v�r aks�e: 
Hoe om ’n voetbalkompet�s�e te organ�seer 

Van die groepe het voorgestel dat kinders meer toesig en aktiwiteite nodig het. Dit kan help om hulle uit die 
moeilikheid te hou. Die Ndiyona deelnemers het sportaktiwiteite vir kinders voorgestel. 

1. Begin met jou span. Jy sou 5 of 8 spelers in elke span kon hê, of ’n volle 11 in elke span.
2. Kry ’n plek waar julle kan speel. Dit kan op die skoolsportveld wees as jy toestemming vra, of op ’n  

ander oop stuk grond in die omgewing. 
3. Sit een dag per week opsy wanneer julle bymekaar kan kom en oefen. Maak dit gereeld en wees 

toegewyd. 
4. Maak seker dat julle opwarmings- en fiksheidsoefening doen om seker te maak dat jou span die beste sal wees. 
5. Kyk of daar enige ander spanne in jou omgewing is. Indien wel, kom met hulle in aanraking en vra of hulle 

’n wedstryd wil speel.

Jy kan ’n voetbaltoernooi in jou gemeenskap organiseer. 

1. Maak plakkate om die byeenkoms te adverteer. 
2. Nooi spanne om te kom speel. Vra miskien toegangsgeld (N$1 of N$5) per persoon. Dit kan help om geld 

vir toerusting in te samel of vir iets wat die groep nodig het. 
3. Vra die mense om te kom en die toernooi te ondersteun. Maak dit ’n pretdag vir die gemeenskap. 
4. Kyk of iemand spyseniering wil doen. Dit sou ’n goeie idée wees om inkomste te genereer.
5. Kyk of iemand drankies wil verkoop. Dit is nog ’n goeie idée om inkomste te genereer. 

Voetballtoernoo�
DATUM: _______________________________

TYD: ____________________________________

PLEK: ______________________________________

REELS: Vorm ‘n span van 5 mense.
 Elke persoon moet N$___ betaal om te speel.
 Die wenspan ontvang ______________________________.
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MISHANDELING/MISBRUIK VAN BEjAARDES

Mishandeling en misbruik (abuse can have two meanings) van bejaardes kom algemeen in Namibië voor. 
Net soos daar transaksionele verhoudings tussen mans en vroue binne verhoudings is, blyk dit dat daar 
transaksionele verhoudings tussen ouer mense en hulle kinders en kleinkinders is. Kinders of kleinkinders 
verwag van grootouers om hulle pensioengeld aan hulle af te staan en as hulle dit nie doen nie, lei dit dikwels 
tot geweld. ’n Ander aspek wat bespreek is, is die kwesbaarheid van bejaardes in die handelswêreld. Stories 
word vertel van goedere wat aan bejaardes op krediet verkoop word. Daarna is die bejaardes valslik meegedeel 
dat hulle al die pensioengeld op die volgende uitbetalingsdag aan die winkeleienaar moet betaal.

Wat d�e wet sê oor d�e m�shandel�ng/m�sbru�k van bejaardes

Huishoudelike geweld is geweld teenoor ’n familielid of iemand wat ’n verhouding met die dader (die 
persoon wat iemand mishandel) het. ’n Grootouer het ’n huishoudelike verhouding met sy/haar kinders en 
kleinkinders.
As ’n bejaarde deur hulle kinders of kleinkinders mishandel word, kan hulle aansoek om ’n beskermingsbevel 
doen, ’n klag by die polisie lê, of die polisie vra om aan die dader ’n formele waarskuwing te rig. ’n Besoek 
aan die polisie en aansoek om ’n beskermingsbevel, kan gelyktydig gedoen word. 
Vir meer besonderhede oor ’n beskermingsbevel, verwys na die inligtingstuk oor huishoudelike geweld.

l

l

l

Vrae v�r besprek�ng 

Het jy geweet dat ’n grootouer om ’n be-
skermingsbevel teen sy of haar kleinkind 
kan aansoek doen, net soos ’n man of vrou 
teen sy of haar maat?
Dink jy dat grootouers dit sal doen? 
Waarom sou hulle dit nie doen nie? 
Wat kan gedoen word om ’n grootouer 
te ondersteun, as hy of sy om ’n 
beskermingsbevel aansoek wil doen?

l

l

l

Een van die grootste probleme rondom geslags-
gebaseerde geweld in Namibië, is die gebrek aan 
eienaarskap van die probleem. Mishandeling van 
bejaardes is ’n goeie voorbeeld van die gebrek aan 
eienaarskap. Mense hou nie van die geweld wat 
kleinkinders teenoor hulle grootouers pleeg nie, 
maar hulle is nie bereid om iets daaraan te doen 
om dit stop te sit nie. Mense weet van uitbuiting 
by winkels, maar hulle ignoreer dit. Mishandeling/
misbruik van bejaardes is nie ’n aangeleentheid 
wat juis in die mode is nie; bejaardes se stemme 
is sag en hulle het min middele en hulpbronne 
tot beskikking ten einde hulle stemme te laat 
hoor. Maar dit beteken nie dat hulle stemme 
geïgnoreer moet word nie.

Namibiërs moet hierdie probleme blootlê en seker maak dat hulle aangespreek word. 
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MARIENTAL 

Die deelnemers aan die werkswinkel in Mariental, het mishandeling/misbruik van bejaardes as ’n groot 
probleem in hulle dorp beskou. Die voorkoms van mishandeling is sekerlik nie groter as in enige ander dorp 
nie, maar daar is mense wat bereid is om standpunt in te neem teen die probleem. Die groep het ’n aantal sake 
geïdentifiseer: 

Op pensioendag word bejaardes geslaan en gedwing om hulle pensioengeld vir hulle kleinkinders te gee. 
Geweld vind dikwels in huise plaas. Dit beteken dat dit ’n weggesteekte vorm van geweld is wat moeilik is 
om te identifiseer en stop te sit. 

Die groep het verskeie maniere voorgestel om die probleem aan te pak: 

1. Leer kinders van gesonde verhoudings met bejaardes. 
2. Voer ’n toneelstuk op wat handel oor verhoudings tussen grootouers, kinders en kleinkinders. 
3. Verduidelik aan mense dat mishandeling meer as net fisiese geweld is.
4. Leer mense dat grootouers ook om beskermingsbevele kan aansoek doen. 
5. Kry ’n bejaarde wat bereid is om te sê “dit het met my gebeur” en wat hy of sy gedoen het om die geweld 

stop te sit. 

l
l

HAGASEB, USAKoS 

Die werkswinkel te Usakos is met die !Khe!homs Gemeenskapsleierskomitee gehou. Dit is ’n groep bejaardes 
wat besluit het om saam te werk om hulle gemeenskap nie net vir hulleself nie, maar ook vir die jeug, te 
verbeter. ’n Aantal idees vir aksie, wat verskillende soorte geslagsbaseerde geweld sal aanspreek, is met die 
groep bespreek:

1. Begin ’n jeuggroep in Hagaseb om die jeug iets te gee om in hul vrye tyd te doen. 
2. Reël vergaderings met plaaslike owerhede vir besprekings oor hoe geriewe in die gemeenskap verbeter 

kan word.
3. Help ouers om met skole saam te werk om die lewensvaardighede wat kinders geleer word, te verbeter. 

Byvoorbeeld, dit mag nodig wees dat kinders geleer word hoe om woede te beheer en hoe om gesonde 
verhoudings met vriende, lewensmaats, ouers en bejaardes te bou. 

oTjIVERo 

Die deelnemers aan die werkswinkel te Otjivero, waar die basiese inkomstetoelaag geloods is, het met ’n 
idée vorendag gekom oor hoe om die lewensomstandighede van bejaardes te verbeter deur ’n ouetehuis vir 
bejaardes te bou. Dit mag na ’n onmoontlike droom klink, maar enige iets is moontlik as die gemeenskap die wil 
en vasberadenheid het. Die tehuis hoef nie soos ’n paleis te lyk nie – dit kan begin as ’n eenvoudige struktuur 
wat skuiling vir bejaardes bied. Die gemeenskap kan dan fondse insamel of borge soek om iets meer permanent 
op te rig. 

Voorstel v�r aks�e 

Vra bejaardes in jou gemeenskap of mishandeling/misbruik van bejaardes ’n probleem in jul gemeenskap is.
Watter soort ondersteuning dink bejaardes in die gemeenskap het hulle nodig om probleme te verhoed 
en aan te spreek? 

l
l
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ALKoHoL 

“Respekteer alkohol en alkohol sal jou respekteer.��
Deelnemer aan werkswinkel, Bernafey

Besprekings by die werkwinkels het getoon dat alkoholmisbruik ’n nasionale probleem is. Terwyl sommige 
mense gedink het dat alkoholmisbruik die oorsaak van geslagsgebaseerde geweld is, het ander gesê dat 
dit net deel van die probleem is. Wanneer mense alkohol gebruik, ontspan hulle en verminder of verdwyn 
hulle inhibisies (dit wat ’n mens verhoed om sekere dinge te doen). ’n Deelnemer te Bernafey het dit soos 
volg beskryf: Wanneer jy nugter is, is jy besig om te “tape” (iets op ’n kasset opneem); wanneer jy dronk 
is, speel jy (die kasset). Dit beteken dat terwyl mense nugter is, hulle oor geweld dink of dit beplan, maar 
hulle inhibisies verhoed hulle om dit te doen. Hulle is besig om te “tape” (opneem) wat hulle wil doen. Dit 
beteken dat wanner hulle dronk is en hulle inhibisies hulle verlaat het, onthou hulle waaroor hulle gedink of 
beplan het en hulle het nou genoeg selfvertroue om die daad uit te voer. Dit beteken dat daar opvoeding 
moet wees om mense te leer hoe om geweldadige gedagtes te verminder wanneer hulle nugter is. 

Onderstaande tabel gee ’n aanduiding van menings wat bespreek is en moontlike antwoorde wat gegee 
kan word om geweld in die gemeenskap te verminder. 

Men�ng Antwoord

Dit is nie jou geld waarmee ek drink nie Die impak van alkoholmisbruik affekteer die hele gemeen-
skap. Dit beteken dat die probleem nie geïgnoreer kan 
word nie. 

Gaan Windhoek toe en stop die 
alkoholmisbruik 

Die probleem kan nie oor ’n afstand opgelos word nie en 
die wet kan nie op sy eie die probleem van alkoholmisbruik 
bekamp nie. Die gemeenskap moet eers saamstaan en 
dan ondersteuning van die regering en ander instansies 
verkry. 

Wat sê d�e wet oor alkoholm�sbru�k? 

Die Drankwet 6 van 1998 bepaal:

dit is ’n misdryf om alkohol aan enige persoon onder die ouderdom van 18 jaar te verkoop of te voorsien. 
Dit sluit ouers, kroegpersoneel, shebeeneienaars en selfs ander jongmense in. 
dit is ’n misdryf om in ’n openbare plek dronk te word. 
dit is ’n misdryf om enige alkohol soos “homebrew” te vervaardig en dit sonder ’n lisensie aan ander mense 
te verkoop. 

By skuldigbevinding aan ’n eerste oortreding, is die vonnis ’n boete van maksimum N$4000 en/of tot een 
jaar gevangenisstraf. Op ’n tweede oortreding is die vonnis ’n boete van tot N$8000 en/of tot twee jaar 
gevangenisstraf.

l

l
l
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WARMBAD 

Die deelnemers aan die werkswinkel te Warmbad het gevoel dat alkohol ’n belangrike probleem in hulle 
gemeenskap is. Om hierdie saak aan te spreek, het hulle vorendag gekom met ’n idée om ’n geen-drank naweek 
te hou. Hulle sou plakkate kon opplak om die byeenkoms onder mense se aandag te bring en aktiwiteite reël 
as ’n alternatief tot alcohol. Deur mense te wys dat dit nie nodig is om elke naweek te drink nie, het die groep 
gehoop dat mense sal verstaan dat alkohol op ’n verantwoordelike manier gebruik moet word. 

DIE MENSE VAN WARMBAD 
NOOI JULLE UIT OM VIR EEN 
NAWEEK NIE TE DRINK NIE

Van Saterdag __________ tot Sondag ___________

WANNEER MENSE NIE OP ‘N VERANTWOORDELIKE 
WYSE DRANK GEBRUIK NIE, KAN ALKOhOL DIE 

OORSAAK VAN BAIE PROBLEME WEES:

hUIShOUDELIKE GEWELD
VERKRAGTING

KINDERMIShANDELING
MOTORONGELUKKE.

Voorstel v�r aks�e 

Meld gevalle van alkoholmisbruik by die polisie aan. 
Reël ’n petisie as jy dink dat die dranklisensie van ’n shebeen gekanselleer, opgeskort, gewysig of hersien 
moet word.
Gemeenskapsleiers en –aktiviste kan die voorbeeld stel. Mense kan demonstreer wat dit beteken om 
alkohol op ’n verantwoordelike manier te gebruik. 
Voer toneelstukke by drinkplekke, soos shebeens, op om die gevare van alkoholmisbruik te illustreer.

l
l

l

l
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TooRDERy

Vir sommige mense is dit ’n lewenswyse om aan toordery en tradisionele genesing te glo. Sommige mense 
glo dat ’n toordokter vir hulle kan sê hoe om suksesvol te word. As dit die geval was, sou almal na ’n 
toordokter gaan en suksesvol word. Onderstaande tabel gee ’n aanduiding van die voorbeelde wat by die 
werkswinkels bespreek is en antwoorde wat aandui waarom dit nie werklik toordery is nie.

Toordery Werkl�khe�d

’n Man is deur ’n vrou vervloek en het so siek 
geword dat hy ’n rolstoel nodig gehad het. ’n 
Tradisionele geneser het probeer om die vloek te 
verwyder, maar dit was te magtig. 

’n Aantal siektetoestande kon daartoe gelei het dat 
die man aan ’n rolstoel gekluister is. Dit is moontlik te 
wyte aan ’n mediese toestand en nie ’n vloek nie.

’n Groep mans het ’n vrou verkrag. Sommige van 
die ouers van die mans het ’n toordokter besoek 
en hulle seun se klere saamgeneem. Op die eerste 
dag van die hofsaak is die saak uitgegooi omdat 
die toordery te magtig was.

Die wet vereis getuienis bo redelike twyfel. Dit 
beteken dat as daar nie genoeg getuienis is om die 
persoon skuldig te bevind nie, kan die person nie 
tronk toe gestuur word nie. In hierdie geval was daar 
miskien nie genoeg getuienis om die saak te laat 
voortgaan nie.

Die volgende voorbeeld is ook by die werkswinkels bespreek: ’n Ma wil aansoek doen om onderhoud 
vir haar kind. Die pa sê aan die ma dat indien sy aansoek om onderhoud vir die kind doen, sal hy die 
kind vervloek. Dan word die kind siek. Dit is nie ’n voorbeeld van toordery nie. Dit is ’n voorbeeld van een 
mens wat ’n ander mens bedreig en intimideer en ’n afsonderlike insident van siekte. Hoe kan ’n ma seker 
wees dat die kind nie in elk geval sou siek word nie? Die antwoord is dat sy nie kan seker wees nie. Dit 
kan nie bewys word dat die kind gesond sou gebly het sonder die vloek nie. Mense onthou die kere waar 
vervloeking en siekte saamgeval het, maar onthou hulle die kere toe vervloeking nie deur siekte gevolg is 
nie? Dit gebeur sekerlik meer dikwels, maar mense vergeet hiervan.

Wat sê d�e wet oor toordery? 

Die Onderhoudswet 9 van 2003 bepaal: 

Enige person wat ’n klaer met opset dwing of oorreed om nie ’n aanklag by die Ondershoudshof te maak 
nie, of om nie ’n klag te lê teen ’n verdediger vir sy of haar verontagsaming om ’n spesifieke person te 
ondersteun, of op enige manier dreig op enige wyse insluitende die gebruik van toordery, om dood te 
maak, aanranding, beseer van die aanklaer of enige ander person, of om skade aan die klaer of enige ander 
persoon of aan die gegewe klaer se besittings of enige ander persoon se besittings, is skuldig aan ’n misdryf 
en is strafbaar met ’n boete wat nie N$ 20 000 oorskry nie, of tot gevangenisstraf vir ’n periode wat nie vyf 
jaar oorskry nie.
Die Proklamasie op die Onderdrukking van Toordery 27 van 1933, verbied ook sekere praktyke wat as 
toordery beskou word en die proklamasie bepaal dat dit kriminele misdrywe daarstel. Dit is byvoorbeeld ’n 
misdryf om iemand te laat glo dat jy toordery gaan gebruik om skade aan daardie persoon of hul eiendom 
te doen. Afhangende van die misdryf, kan die vonnis ’n boete wees, of gevangenisstraf van tot 5 jaar wees. 

l

l
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NyDIyoNA 

Mense in Ndyiona het gesê dat om aansoek vir 
onderhoud te doen, ’n intimiderende proses kan 
wees. Die groep het die moontlikheid bespreek 
om ’n ondersteuningsgroep te stig. Hulle kan 
saam leer hoe die proses werk en mekaar in 
moeilike situasies ondersteun. Die groep het selfs 
aan ’n naam gedink: “N4M” (“nvirO”) “Ndyona vir 
onderhoud”. 

Sou jy dit in jou omgewing kan doen? l

Voorstel v�r aks�e 

As toordery ’n probleem in jou gemeenskap 
is, reël ’n gemeenskapsvergadering waar 
hierdie aangeleentheid bespreek kan word.
Vra die landdroshof om te kom verduidelik 
wat die Onderhoudswet met betrekking tot 
intimidasie bepaal. 

l

l

Maandag, 30 Junie, 2008 – Webberig 9:03:30 AM Gmt

Polisie in die suide slaan op tradisionele genesers toe

LUQMAN CLOETE 

DIE polisie in Keetmanshoop het 5 buitelandse tradisionele genesers, wat in die dorp sonder 
wettige werkspermitte werksaam was, gearresteer.

Die polisie het die 4 Zimbabwiërs en een Malawiër 
Donderdag na inligting wat die publiek verskaf het, 
gearresteer, het Karasstreeksbevelvoerder, Adjunk-
Kommissaris Josephat Abel, aan “The Namibian” 
gesê. 

Hulle is Shame Marasha, Nelson Masavi, Tapiya 
Mhiyangiwa, Sam Masawi en Kingsley Karim. 

Die vier het Vrydag vlugtig in die landdroshof 
te Keetmanshoop verskyn, op aanklagte van die 
beoefning van ’n professie sonder ’n werkspermit. 

Almal bly in hegtenis. 
Hulle sal blykbaar weer volgende week in die hof 

verskyn. 
Toe een van hulle deur die bevelvoerder ondervra is, 

het hy selfs beweer dat hy medisyne vir die genesing 
van VIGS kan voorsien. 

“Weke nadat jy die medisyne gedrink het, sal jy 
heeltemal van VIGS genees wees”, het Malawiër 
Kingsley Karim, aan Abel gesê. 

Abel, wat ten sterkste die toeneem van die 
tradisionele genesers in die omgewing afkeur, het 
die publiek gewaarsku om op te hou om van hierdie 
dienste gebruik te maak. 

“Hierdie mense (tradisionele genesers) is besig om op 
die reeds arm gemeenskap te teer, deur buitensporige 
pryse van N$600 en meer vir ’n klein hoeveelheid 
tradisionele poeier te vra”, het Abel woedend gesê. 

“Hierdie valse tradisionele genesers is net hier om 
hulleself ten koste van die arm gemeenskap te verryk” 
het Abel gesê. 

Die genesers vra ’n vooruitbetaalbare konsultasiefooi 
van tussen N$30 en N$50. 

Die polisie het ook op elektriese toebehore soos 
yskaste, stowe en rekenaars beslag gelê, wat as betaling 
vir die tradisionele genesers se dienste aangebied is. 
Dit sou bewaar word totdat die eienaars geïdentifiseer 
kon word. 

Die genesers het blykbaar plaaslike mense vir liefde, 
werkloosheid en finansiële probleme behandel. 

“Hoekom behandel julle nie julle volksgenote nie, 
wat ek verstaan geteister word deur werkloosheid en 
voedselskaarste?” wou Abel by die genesers weet. 

Intussen het Streeksgoewerneur Dawid Boois 
Saterdag op Berseba by die loods van die Berseba 
Gemeenskapsontwikkelingskomitee, die gemeenskap 
gesmeek om van tradisionele genesers weg te bly.
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BEMAGTIGING VAN DIE GEMEENSKAPPE  
oM STANDPUNT TEEN GESLAGSGE-
BASEERDE GEWELD IN TE NEEM 

“As ons weet wat die probleem is, kan ons dit uitsorteer.��As ons weet wat die probleem is, kan ons dit uitsorteer.��.��
Deelnemer aan werkswinkel, Ndiyona

Hieronder is ’n paar idees wat gebruik kan word om geslagsgebaseerde geweld in jou gemeenskap 
aan te spreek. Baie van die idees het uit die werkswinkels gespruit:

hou ’n vergadering 
met gemeenskapleiers 
en bespreek hoe julle 
geslagsgebaseerde geweld in 
die gemeenskap kan aanpak.

hou ’n debat oor ’n 
onderwerp soos verkragting 
binne die huwelik wat onder 
andere vra of mans en vroue 
binne die huwelik gelyk 
behoort te wees.

Doen rolspele oor 
geslagsgebaseerde geweld. 
Jy kan dit in die middel van 
die straat doen, of by ’n 
shebeen. As jy ’n rolspel doen 
op ’n plek waar mense nie 
verwag om so iets te sien nie, 
sal jy hulle aandag trek. 

Praat oor plaaslike radio ten 
einde mense oor die saak in 
te lig.

Kry T-hemde met ’n slagspreuk
soos: “hierdie dorp is teen 
geslagsgebaseerde geweld 
gekant”.

Leer kinders oor gesonde 
verhoudings. Praat met skole 
in jou omgewing om te sien 
waarmee jy kan help. 

Begin ’n 
ondersteuningsgroep. Dit 
kan vir mans, vroue, mense 
wat onderhoud nodig het, 
bejaardes, mense geaffekteer 
deur huishoudelike geweld, 
of enige ander kwesbare 
groep, wees. 

Dra strikkies of ontwerp 
’n armband wat die saak 
aanspreek. Jy sou die strikkies 
of armbande aan lede in die 
gemeenskap kan verkoop om 
geld te verdien om die saak 
verder te voer. Jy sou die geld 
kon gebruik om ’n saal te huur 
om ’n werkswinkel te hou.

Ontwerp plakkate of rig 
kennisgewingborde op 
om die saak verder na vore 
te bring. Onthou dat dit 
nie nodig is dat plakkate 
professioneel gedruk hoef te 
word nie; jy kan dit self teken.

Vra taxibestuurders om 
plakkate oor huishoudelike 
geweld of verkragting in hulle 
motors te vertoon. 

Versier ’n bakkie of donkiekar 
en ry deur die gemeenskap 
om hulle andag te trek. Jy kan 
musiek speel of slagspreuke 
skree.

Vra al die kerke om op 
dieselfde dag ’n preek oor 
geslagsgebaseerde geweld te 
lewer. 

Teken ’n prent oor 
geslagsgebaseerde geweld 
op ’n muur in ’n openbare 
plek. Maak seker dat jy eers 
toestemming vra.

Skryf ’n lied oor 
geslagsgebaseerde geweld en 
sing dit op ’n openbare plek. 

Skryf ’n vrywillige 
gedragskode vir jou dorp, 
met riglyne oor hoe mense 
mekaar behoort te behandel.
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Voorstel v�r aks�e: �dees v�r ’n sms veldtog: �dees v�r ’n sms veldtog 

Om almal in die gemeenskap by die veldtog te betrek, is dit nodig om almal van die probleme bewus te maak. 
’n Effektiewe en eenvoudige manier om met vriende te kommunikeer, is om van selfone gebruik te maak om 
inligting oor jou veldtog te verskaf. Deur mense te vra om ’n boodskap aan te stuur, kan inligting van Karasburg 
tot Katima Mulilo en van Gobabis tot Grootfontein versprei word. Dit kan selfs gratis wees as jy die regte tyd 
kies-kyk watter pakkette jou netwerkvoorsiener verskaf. Hieronder is voorbeelde van moontlike boodskappe 
oor geslagsgebaseerde geweld:

1. Maak ’n belofte om geweld te staak. Wys jou toewyding deur hierdie boodskap aan 5 mense te stuur. 
2. Vroue verdien om in hulle eie huise veilig te wees. Huishoudelike geweld is ’n misdaad. Stuur asseblief 

hierdie boodskap aan 5 mense.
3. Verkragting is ’n probleem in ons gemeenskap. Ons moet saamwerk om dit te verander. Wys jou toewyding 

deur hierdie boodskap aan 5 mense te stuur.
4. Mans en vroue moet saamwerk om Namibië veilig te maak. Wys toewyding deur hierdie boodskap aan 5 

mense te stuur.
5. ’n Vrou is nie ’n slaansak nie. Stuur asseblief hierdie boodskap aan 5 mense.
6. 6% van verkragtingslagoffers is mans. Mans het jou ondersteuning nodig in die stryd teen geweld. Wys jou 

toewyding deur hierdie boodskap aan 5 mense te stuur.
7. Gee kinders ’n kans. Staak geweld in Namibië. Wys jou toewyding deur hierdie boodskap aan 5 mense te stuur.
8. Ons is almal een gemeenskap. Staan saam in die stryd teen geweld. Wys jou toewyding deur hierdie 

boodskap aan 5 mense te stuur.
9. Meer as 1100 verkragtings word jaarliks in Namibië aangemeld. Neem standpunt teen verkragting in. Stuur 

asseblief hierdie boodskap aan 5 mense. 
10. Daar is nooit ’n goeie verskoning om ’n vrou te slaan nie. Geweld is nie die antwoord nie. Wys jou toewyding 

deur hierdie boodskap aan 5 mense te stuur. 
11. Niemand behoort in vrees vir huishoudelike geweld te lewe nie. Neem standpunt teen geweld in ons 

gemeenskap in. Stuur asseblief hierdie boodskap aan 5 mense. 
12. Slagoffers van geweld het ondersteuning nodig, nie veroordeling nie. Stuur asseblief hierdie boodskap aan 

5 mense.

Terugvoer�ng van d�e werkw�nkels

Ek verstaan beter hoe vroue oor sekere sake voel. 
Ek het baie besonderhede oor verkragting geleer en dat dit nie jou skuld is as dit gebeur nie. 
Vandag het ek geleer dat vroue nie daar is sodat ons op hulle kan trap nie, maar eerder dat ons hulle moet 
beskerm, liefhê en vir hulle moet omgee. 
Ek het dinge geleer waarvan ek net gehoor het en dit was ’n eer om daarvan te leer. 
Dankie vir die aanmoediging en motivering. Ons het dinge gehoor wat ons nie verwag het om te hoor nie. 
Ek het gehoor dat geslagsgebaseerde geweld ’n probleem is en dat daar te veel geraas en te veel stilte is, 
maar nie definitiewe oplossings nie. 
Ek het die werkwinkel geniet omdat ons in ’n span saamgewerk het. 
Ek sal leer en vir mense vertel wat ek geleer het. 
As gevolg van die werkswinkels, sal daar ’n vermindering wees van gevalle waar mans vroue slaan. 

l
l
l

l
l
l

l
l
l
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Vier van die vele LAC publikasies wat oor geslagsaangeleenthede handel. Digitale weergawes van hierdie publikasies kan in 
pdf format, gratis van die LAC webwerf afgelaai word: www.lac.org.na. Gedrukte afskrifte is by die Lac kantore verkrygbaar.
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“Moet noo�t d�nk dat ’n bedagsame, toegewyde kle�n 
group�e n�e d�e wêreld kan verander n�e. D�t �s �nderdaad 

d�e en�gste man�er waarop d�t oo�t gebeur het.”
Margaret Mead


