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Wat is verkragting?
Verkragting is ’n seksuele daad wat op iemand afgedwing word. 

Verkragting is nie net seksuele omgang nie; dit behels ’n hele reeks seksuele 
dade.

Dit is verkragting as die seksuele daad plaasgevind het as gevolg van dwang 
of dreigemente, of in omstandighede waar jy geen vrye keuse gehad het nie.

Mans en seuns kan verkrag word, net soos vroue.

Hy het my  
gedwing om aan sy  

private dele te vat, en  
toe vat hy aan myne.  

Dit was baie erg, maar 
ek dink nie dit was 

verkragting nie. 

Jy kan ’n 
saak van verkragting 

teen hom maak. Die nuwe 
definisie van verkragting 

sluit meer vorms van seksuele 
kontak in as die definisie 

onder die vorige wet. 

Selfs gedwonge 
seksuele kontak wat nie 

as verkragting gedefinieer 
word nie, is nog steeds ’n 
misdaad – dit is onsedelike 

aanranding!

’n Huwelik of enige ander verhouding is 
geen verweer teen ’n klag van verkragting nie.
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Verkragting en die 
ouderdom van toestemming
Verkragting vind plaas as ’n seksuele daad gepleeg word met ’n seun of ’n 
meisie onder die ouderdom van 14 jaar deur iemand wat meer as drie jaar 
ouer is – selfs as geen dwang of dreigemente gebruik is nie. 

Dit is ook ’n misdaad (maar nie noodwendig verkragting nie) as daar seksuele 
kontak is met seuns en meisies onder die ouderdom van 16 jaar deur iemand 
wat meer as drie jaar ouer is – selfs as geen dwang of dreigemente gebruik 
is nie. 

Die drie jaar ouderdomgaping vir hierdie misdade is geskep om dit te beperk 
tot gevalle waar een persoon ’n ander uitbuit. As twee jong mense van 
ongeveer dieselfde ouderdom seksueel met mekaar verkeer, is dit onduidelik 
of een van hulle die ander een se onvolwassenheid of onervarenheid uitbuit.

Waar om verkragting te 
rapporteer
As jy verkrag is, rapporteer die verkragting dadelik by ’n Vroue- en 
Kinderbeskermingseenheid, of by enige polisiekantoor. Vroue- en 
Kinderbeskermingseenhede is oop van 08:00 tot 17:00, Maandag tot Vrydag. As 
dit in die aand of oor ’n naweek gebeur, kontak die naaste polisiekantoor. Hulle 
sal vir jou ’n personeellid van ’n Vroue- en Kinderbeskermingseenheid in die 
hande kry. ’n Persoon verbonde aan die Vroue- en Kinderbeskermingseenheid 
behoort 24 uur ’n dag op bystand te wees.

As jy nie by ’n Vroue- en Kinderbeskermingseenheid kan uitkom nie, vra 
iemand by enige polisiekantoor om jou na ’n hospitaal te neem. As hulle 
weier, gaan self na ’n hospitaal toe. Dit is belangrik dat jy so gou as moontlik 
deur ’n dokter ondersoek word. Sê vir die dokter dat jy verkrag is.

Gaan so gou as moontlik na ’n Vroue- en Kinderbeskermingseenheid. 
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Jy moet die verkragting so gou as moontlik rapporteer sodat die 
ondersoekbeampte van die Vroue- en Kinderbeskermingseenheid die beste 
bewysmateriaal kan kry om die persoon wat jou verkrag het, te arresteer en 
te straf. Bewysmateriaal is inligting en goed wat later in die hof gebruik kan 
word om te bewys dat jy verkrag is. Dit kan iets wees wat jy of ander mense 
sê, foto’s, mediese verslae of items soos klere. Dit kan ook goed wees soos hare, 
of liggaamsvloeistof van die verkragter wat op jou liggaam agtergelaat is.

Hoe om bewysmateriaal te help bewaar:
 f Moet jou nie was nie
 f Moenie ander klere aantrek nie
 f Moenie die plek netjies maak waar die verkragting plaasgevind het nie
 f Moenie enigiets eet of drink nie

Dit kan moeilik wees om ’n verklaring by die polisie te maak. As jy wil, kan 
jy ’n vriend(in) of familielid saamneem om jou te ondersteun. Jy kan die 
polisie vra om ’n maatskaplike werker of ’n berader in te roep om jou by 
te staan. 

BAIE MENSE WAT VERKRAG IS, RAPPORTEER  
NIE DIE MISDAAD BY DIE POLISIE NIE.

Ek gaan 
polisie 

toe!
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Onmiddellike gesondheidsorg
Jy moet dadelik ná die verkragting mediese versorging kry om enige 
beserings wat jy opgedoen het, te behandel. Dit is die belangrikste van alles. 

Die verkragting kon jou blootgestel het aan MiV

 f Daar is medisyne wat jou kanse om met MIV besmet te word, verminder. 
Die naam daarvan is PEP. Dit sal net werk as jy dit baie gou ná die 
verkragting begin gebruik. Die beste is om PEP binne 72 uur ná die 
verkragting te begin gebruik. Hoe vroeër jy dit begin gebruik, hoe beter 
werk dit.
 f Jy moet PEP vir 28 dae gebruik. As jy te gou ophou om dit te gebruik, 
sal dit nie werk nie. Die regering sal PEP gratis beskikbaar stel as jy nie 
daarvoor kan betaal nie.
 f As die hospitaal of kliniek waar jy behandel word, nie die volle kursus 
in voorraad het nie, behoort hulle ’n beginnerspak met genoeg pille 
te hê vir drie tot sewe dae. Vra vir so ’n beginnerspak as ’n tydelike 
maatreël totdat jy die volle 28 dae se voorraad kan kry. 

Deur die verkragting kon die verkragter jou blootgestel het aan 
ander seksueel oordraagbare siektes

 f Daar is medisyne wat jou kanse kan verminder om besmet te raak met 
’n ander seksueel oordraagbare siekte soos sifilis of hepatitis.
 f Dit is die beste om hierdie medisyne so gou as moontlik ná die verkragting 
te begin neem.

as jy ’n vrou is, kan jy dalk swanger raak van die verkragting

 f Daar is medisyne wat swangerskap kan voorkom as dit dadelik geneem 
word. Hierdie medisyne word soms die “volgende-oggend pil” genoem. 
 f Daar is twee soorte volgende-oggend pille: Een soort is net een pil 
wat jy binne 72 uur ná die verkragting moet drink. Die tweede soort 
is twee pille wat jy ook binne 72 uur ná die verkragting moet drink. 
 f Maak seker dat jy weet watter soort volgende-oggend pille hulle vir 
jou gegee het! As die pille nie reg gebruik word nie, sal hulle nie werk 
nie. Vra die dokter hoe om die pille te gebruik. 
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Opvolg gesondheidsorg
in die weke en maande ná die verkragting moet jy opvolg gesondheidsorg 
kry
 f Die datums vir jou volgende toetse sal op jou gesondheidspaspoort 
verskyn.
 f Dit is belangrik om op die regte tye getoets te word vir MIV en ander 
siektes wat die gevolg van die verkragting kan wees.
 f Jy moet getoets word vir swangerskap selfs al het jy die volgende-
oggend pil gedrink.

as jy swanger geraak het met die verkragting
 f As jy nie die volgende-oggend pil gekry het nie of as dit om een of 
ander rede nie gewerk het nie, kan jy ’n wettige aborsie kry.
 f As jy ’n aborsie wil hê, moet jy dit vir jou dokter sê.
 f Die dokter sal die prosedure vir jou verduidelik.
 f Jy sal ’n tweede dokter moet spreek en ’n sertifikaat by ’n landdros 
moet kry.
 f Jy kan ’n wettige aborsie kry vir ’n swangerskap wat die gevolg van 
verkragting was selfs al is die verkragter nog nie gevang nie of het hy 
nog nie in die hof verskyn nie. Jy hoef nie vir die hofsaak te wag nie.
 f Jy kan ’n wettige aborsie kry vir ’n swangerskap wat die gevolg van 
’n verkragting was, selfs al het jy nog nie ’n klag by die polisie gelê nie. 
Maar dit kan net gebeur as jy ’n goeie rede het waarom jy nie ’n klag 
gelê het nie. 

Onthou om die dokter te vra om vir jou die newe-effekte te 
verduidelik wat jy kan ondervind as jy die medisyne gebruik.
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Bewysmateriaal
Die dokter sal jou ook ondersoek om te sien of daar enige mediese 
bewysmateriaal is. Die dokter sal jou hele liggaam ondersoek, ook jou 
mond en geslagsdele. Hy sal ’n wattepluisie gebruik om enigiets te versamel 
wat kon agtergebly het op jou liggaam, en stukkies van jou vingernaels en 
hare afknip. Hy sal ook ’n bloedmonster neem. Die ondersoek sal ’n bietjie 
ongemaklik wees, maar dit is belangrik dat die dokter al hierdie items 
bymekaarmaak en aantekeninge maak van alles wat belangrik kan wees. 
Hierdie ondersoek kan een en ’n half tot twee uur duur. 

Die dokter wat jou ondersoek en ’n verpleegster is die enigste mense wat 
by die ondersoek hoef by te wees. As jy wil, mag jy ’n persoon by jou hê 
om jou te ondersteun. Die polisiebeampte wat die saak ondersoek, hoef 
nie by te wees nie. 

Moet jou nie was voordat ’n dokter jou gesien het nie. Jy kan dalk bloed, 
semen of ander stowwe afwas waarvoor die dokter op die uitkyk sal wees.

Jy kan jou gaan 
was as die dokter jou 

klaar ondersoek het. Ons sal 
ook jou klere en onderklere 
moet hou. Hulle kan goeie 

bewysmateriaal wees in die 
verkragtingsaak. Jy sal dit 

terugkry wanneer die 
saak verby is. 



8

Die polisie sal jou vra om ’n verklaring te maak oor wat gebeur het. Dit 
is belangrik dat jy vir die polisie soveel besonderhede as moontlik gee 
omtrent die verkragting, insluitend alles wat voor en ná die verkragting 
gebeur het. Die polisie sal die verklaring vir jou neerskryf. As dit klaar is, 
moet jy dit deurlees en seker maak dat dit reg is, of die polisie vra om 
dit vir jou hardop te lees. Die polisie sal jou dan vra om die verklaring te 
onderteken om te wys dat dit reg is. Jy kan hulle vra om nog inligting by 
te sit voor jy dit onderteken as jy dink dit is nie volledig genoeg nie. 

Die polisie moet jou verklaring in Engels neerskryf. As jy met die polisie 
praat in ’n ander taal as Engels, probeer seker maak dat die verklaring alles 
wat jy gesê het, reg weergee. As iets nie dieselfde klink as die polisie dit 
in jou taal terugvertaal nie, kry duidelikheid daaroor voor jy die verklaring 
onderteken. 

Jou verklaring moet in ’n private plek afgeneem word waar niemand anders 
kan hoor wat jy sê nie.

Ek gaan vir jou  
’n paar vrae vra oor wat gebeur het.  

Gebruik soveel tyd as wat jy wil om te 
antwoord. Probeer om vir my alles te vertel 

wat jy kan onthou. Dit sal ons help om  
seker te maak dat die verkragter in  

die tronk beland.
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As jy beseer is of te ontsteld is om jou storie dadelik vir die polisie te 
vertel, vra of jy later kan terugkom wanneer jy beter voel.

As jy die verkragter ken, sê vir die polisie wie dit was en hoe jy hom ken.

Jy moet vir die polisie die name en kontakbesonderhede gee van enige 
iemand anders wat getuies kan wees. Dis nie nodig dat ’n persoon die 
verkragting moes gesien het om ’n getuie te wees nie. ’n Getuie kan 
iemand wees wat jou saam met die verkragter gesien het, iemand wat 
gehoor het wat gebeur het of iemand vir wie jy van die verkragting vertel 
het net nadat dit gebeur het. 

Jy kan die polisie help deur ander bewysmateriaal bymekaar te maak deur 
vir hulle die klere te gee wat jy aangehad het toe jy verkrag is. Moenie die 
klere was voor jy dit vir die polisie gee nie. Dit sal goed wees as jy ’n stel 
skoon klere saamneem polisiekantoor toe.

Die polisie kan ook ander artikels wil sien wat 
iets met die verkragting te doen kan hê, 
soos beddegoed of ’n wapen wat gebruik 
is. Hierdie soort getuienis moet toegedraai 
wees in papier. Moet dit nie in ’n plastieksak sit nie.

Dalk wil die polisie die plek sien waar die verkragting plaasgevind het. 
Moenie die plek skoonmaak voor jy dit vir die polisie wys nie. 

Die polisie het die reg om foto’s te neem van jou beserings. Daar is geen 
rede om verleë te voel daaroor nie. Dit is belangrike getuienis. 

Die polisie kan jou na ’n maatskaplike werker of ’n ander berader verwys 
sodat jy met iemand kan praat oor jou gevoelens omtrent die verkragting. 
Jy sal waarskynlik baie verskillende, onaangename emosies ervaar. Miskien 
wil jy nie dadelik met ’n berader oor die verkragting gesels nie, maar jy moet 
weet waarheen om te gaan as jy die behoefte het.

Maak seker dat jy weet wie die polisiebeampte is wat jou verklaring 
afgeneem het en wat die saaknommer is sodat jy die saak kan opvolg. 
Dit is ook belangrik om te verseker dat die polisie weet hoe om jou in die 
hande te kry. Gee vir hulle jou telefoonnommer of woonadres.
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Klagtes oor jou 
behandeling
 f Die polisie en mediese personeel behoort simpatiek te wees en jou te 
alle tye met respek te behandel.

 f As jy dink dat jy nie die behandeling kry wat jy verdien nie, of dat 
die regte inligting nie gegee word nie, moet jy die betrokke persoon 
rapporteer.
 f Alle polisiebeamptes moet ’n amptelike naamplaatjie dra. Dit help jou 
om hulle uit te ken as jy ’n klag wil lê. As die persoon nie ’n naamplaatjie 
dra nie, vra sy of haar naam. As die persoon dit nie wil gee nie, kan jy 
hom of haar beskryf en die tyd gee wanneer jy by die polisiekantoor 
was om die klag te lê. 

Sal die vrou 
wat verkrag is, 

asseblief hiernatoe 
kom? Hoe 

gevoelloos!
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alle klagtes rakende personeel by Vroue- en Kinderbeskermingseenhede 
moet gerapporteer word by:

Hoofinspekteur Shatilweh, Die Nasionale Koördineerder 
Telefoon: 061-2093494 of 061-2093484 (Streekkantoor)
Selfoon: 081-1289751

Klagtes oor polisie by ander polisiekantore moet gerapporteer word 
by:

NAMPOL Klagtes & Dissiplineringsafdeling
Aandag: Die Bevelvoerder
3de vloer, Nasionale Polisiehoofkwartier, Windhoek
Privaatsak 12024, Ausspannplatz, Windhoek
Telefoon: 061-2093266 (direkte lyn) of 061-2093111 (hoofskakelbord) 
Faks: 061-2093358

Klagtes oor mediese personeel:

 f Vir ’n dokter:
Registrateur van Mediese en Tandheelkundige Raad van Namibië
Privaatsak 13387 
Windhoek-Wes
 f Vir ’n verpleegster:
Registrateur van die Verpleegstersraad van Namibië
Privaatsak 13387 
Windhoek-Wes

Of skakel die Raad vir Gesondheid en Maatskaplike Dienste: 061-245586

ONTHOU:
DIT MAAK NIE SAAK WAT GEBEUR HET 

EN HOE DIT GEBEUR HET NIE, VERKRAGTING 
IS DIE SKULD VAN DIE VERKRAGTER. 
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Hierdie pamflet mag vryelik gekopieer word vir opvoedkundige doeleindes 
op voorwaarde dat erkenning aan die bron gegee word.

Hoekom jy ’n verkragting 
moet rapporteer
Dit verg baie moed om ’n verkragting te rapporteer. As jy nie die verkragting 
rapporteer nie, kan die verkragter nie gestraf word nie. Hy sal wegkom en 
dalk iemand anders gaan verkrag. 

Die wet beskerm jou privaatheid as ’n slagoffer van verkragting. Dit is 
onwettig vir koerante, die radio of televisie om inligting te publiseer wat 
jou identiteit sal bekend maak. 

Maar ek het nie 
haar naam gegee nie. Ek 

het net gesê die persoon wat 
verkrag is, is ons dorp se 

burgemeester.

Jy het 
haar 

identiteit 
bekend gemaak 

sonder haar 
toestemming 

en dit is ’n 
misdaad!


