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Hierdie boekie was voorberei deur die Legal Assistane Centre en befonds deur die Ambassade van
Finland in Windhoek. Die druk word ondersteun deur die Ministerie van Geslagsgelykheid en
Kinderwelsyn en UNICEF Namibia. Dit is aangepas van feiteblaaie wat gesamentlik uitgegee is deur
die Ministerie van Geslagsgelykheid en Kinderwelsyn, UNICEF Namibia en die Legal Assistance Centre
in 2009 gedurende die publieke samesprekings rondom die Kindersorg en Beskerming Wetsontwerp.

LEGAL ASSISTANCE CENTRE

Ministerie van Geslagsgelykheid
en Kinderwelsyn

HIERDIE BOEKIE IS OOK BESKIKBAAR
IN ENGELS EN OSHIWAMBO.
Digitale weergawes (PDFs) van al drie boekies
is beskikbaar op die LAC webtuiste.

AMBASSADE VAN FINLAND
WINDHOEK

LEGAL ASSISTANCE CENTRE KONTAK BESONDERHEDE:
4 Marien Ngouabi Straat (voorheen Körner St), Windhoek
Posbus 604, Windhoek, Namibia � Telefoon +264-061-223356
Faks 264-61-234953 � Epos info@lac.org.na � Webtuiste www.lac.org.na

DIE KINDERSORG- EN BESKERMINGSWET

�

Feiteblad 1

10 REDES HOEKOM DIE
WET SO BELANGRIK IS
K

inders kan nie vir hulleself sorg of beskerm op dieselfde manier as wat grootmense kan nie.
Dit beteken dat kinders `n uiters kwesbare groep is en spesiale aandag nodig het. Dit is veral
belangrik in Namibië, waar meer as een uit drie persone onder die ouderdom van 15 is.
1.

Die Kindersorg- en Beskermingswet vervang die verouderde wetgewing. Voorheen was die hoofwet
oor kinders in Namibië die Kinderwet van 1960 wat van Suid-Afrika geërf is. Hierdie vorige wet het
nie kwessies soos die MIV/VIGS epidemie, die skerp toename in kinderhandel, die hoë vlak van
seksuele misbruik van Namibiese kinders of die groot aantal kinderbeheerde huishoudings gedek nie
— om net `n paar hedendaagse sake van bekommernis te noem. Die Kindersorg- en Beskermingswet
voorsien meganismes om hierdie en baie ander probleme wat kinders in Namibië vandag in die gesig
staar, aan te spreek.

2.

Die Kindersorg- en Beskermingswet bring nasionale wetgewing in ooreenstemming met Namibië
se internasionale verpligtinge. Namibië is `n deelgenoot in die Konvensie oor die Regte van die Kind
en die Afrika Handves oor die Regte en Welsyn van die Kind. Volgens die Namibiese Grondwet, word
bepalings van internasionale ooreenkomste outomaties deel van die Namibiese wet — hulle kan egter
meer doeltreffend toegepas word as hulle by nasionale wetgewing ingelyf word. Een aspek van die
ooreenstemming met internasionale wet is die verlaging van die ouerdom van meerjarigheid na 18.

3.

Die Kindersorg- en Beskermingswet maak die beste belange van die kind die sleutel oorweging
in sake rakende die kind. Besluite omtrent die sorg en beskerming van kinders kan ingewikkeld
wees. Die beste belange riglyn kan botsings verminder en die besluitnemingsproses vereenvoudig,
want die beslissende faktor moet altyd wees wat is die beste vir die kind. Die beste belange maatstaf
is deel van die Konvensie oor die Regte van die Kind en die Afrika Handves oor die Regte en Welsyn
van die Kind. Namibië se vorige wette op kinderbeskerming het egter nie hierdie maatstaf standvastig
aangewend nie.

4.

Die Kindersorg- en Beskermingswet erken die belangrikheid van kinderdeelname en sit
kinderregte en verpligtinge uiteen. In die verlede was kinders dikwels behandel as voorwerpe in
plaas van mense met hulle eie regte, verantwoordelikhede en opinies. Albei die Konvensie oor die
Regte van die Kind en die Afrika Handves oor die Regte en Welsyn van die Kind beweer dat kinders
`n reg het om deel te neem in besluite wat hulle lewens raak. Die Afrika Handves beweer ook dat die
regte van kinders gaan saam met paslike verantwoordelikhede. Die Kindersorg- en Beskermingswet
verwerklik hierdie internasionale beginsels.

5.

Die Kindersorg- en Beskermingswet voorsien nuwe strukture wat beter beskerming aan kinders gee.
Byvoorbeeld, dit voorsien vir `n Nasionale Adviesraad wat saamgestel is van kundiges van verskillende
ministeries en afdelings, en `n Kinder Advokaat binne die Kantoor van die Ombudsman. Hierdie
instellings sal samewerking verbeter en kinderbeskerming inisiatiewe kontroleer.

6.

Die Kindersorg- en Beskermingswet voorsien meganismes vir die sorg en beskerming van kinders wat
toepaslik is tot die werklikheid van families in Namibia. Byvoorbeeld, die Wet erken verwantskapsorg,
waar familie of nabye huisvriende vir die kinders sorg, in plaas van die ouers. Dit beteken dat
verwantskapversorgers nie meer deur lang wetlike prosesse moet gaan om toegang tot toelae te verkry
vir die kinders in hulle sorg nie. Die Wet voorsien vir ouerskapplanne wat toelaat dat die verskillende
mense met ouerlike verantwoordelikheid vir `n kind plegtige ooreenkomste tussen hulleself kan maak.
Die Wet erken ook die bestaan van kinderbeheerde huishoudings en maak voorsiening vir sulke
huishoudings om onder die toesig van `n geskikte volwassene of kinderbeskermingorganisasie te werk.

7.

Die Kindersorg- en Beskermingswet voorsien sterker en meer breedvoerige bepalings oor die sorg
van kinders wat nie by hulle ouers of uitgebreide familie leef nie. Byvoorbeeld, dit reël pleegsorg
(wanneer `n kind deur `n hof by `n onverwante familie geplaas is vir tydelike sorg), kindertehuise,
dagsorg sentrums en kinderaanhouding sentrums (voorheen bekend as verbeteringskole), vir die
huisvesting en rehabilitasie van jong oortreders en kinders met onbeheerbare gedragsprobleme.
Minimum standaarde van sorg word voorgeskryf vir al hierdie soorte van alternatiewe sorg.

8.

Die Kindersorg- en Beskermingswet voorsien beskerming aan kinders in sleutel areas wat nie
genoegsaam gedek was deur die vorige wet nie. Byvoorbeeld, dit reël toelae vir kinders. Dit pas
beskerming toe vir kwesbare getuies in kinderhof verrigtinge, om dit minder troumaties vir kinders te
maak. Dit voorsien `n wetlike prosedure vir `n ouer om `n ongewenste baba in `n veilige plek te laat,
sonder om bevrees te wees vir vervolging vir verlating, om baba-weggooiery te bekamp. Dit voorsien
vir hulp aan slagoffers van kinderhandel. Dit maak die wet duidelik in verband met toestemming tot
mediese ingrypings op kinders en die mediese ondersoek van misbruikte kinders.

9.

Die Kindersorg- en Beskermingswet stel beveiligingsmaatreëls in om tussenlandse aanneming te
reguleer. Na die 2004 Hooggeregshof uitspraak dat aannemings nie alleenlik tot Namibië beperk kan
wees nie, het Namibië `n toename van aansoeke vir tussenlandse aanneming ondervind. Die vorige
wet het nie voldoende beveiliging gehad om misbruike soos baba-verkoping te voorkom nie. Die
Kindersorg- en Beskermingswet stel breedvoerige stappe in wat gevolg moet word voordat `n kind
deur mense van `n ander land aangeneem kan word, insluitend stappe om te verseker dat daar geen
geskikte aanneming familie vir die kind in Namibië is nie. Hierdie vordering in prosedure ondersteun
Namibië se toetreding tot die Hague Konvensie op Tussenlandse Aanneming, wat lande help om
gewetenlose internasionale aanneming praktyke te voorkom.

10. Die Kindersorg- en Beskermingswet maak nuwe oortredings met harde strawwe bekend, om
kinders teen mishandeling te beskerm. Hierdie oortredings sluit in nuwe beperkings op die verkoop
van alkohol aan kinders, kinderhandel en uitbuiting van kinders. Hierdie versterkte oortredings is
bedoel om mense te ontmoedig om voordeel te trek uit kinders se kwesbaarheid.
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VOORBEREIDING VAN DIE WET:
WIE WAS GERAADPLEEG?
D

ie proses van ontwikkeling van die Kindersorg-en Beskermingswet het die grootste
nasionale wet hervorming samesprekings tot op datum in Namibia behels. Dit was `n
multi-media, multi-talige veldtog wat alle groepe van die samelewing betrek het.
II

Een-en-twintig feiteblaaie was saamgestel
aangaande verskillende aspekte van die konsep
wetsontwerp in `n totaal van vyf tale.

II

Bykans 40% van die Namibiese bevolking was
blootgestel aan inligting aangaande die konsep
wetsontwerp deur feiteblaaie wat gesirkuleer
is as koerant plasings in drie tale.

II

Streek samesprekings het deelnemers van alle
streke in Namibia betrek, insluitend streeks
raadslede, tradisionele leiers, welsynswerkers
(maatskaplike werkers), gemeenskap aktiviste
en die burgerlike gemeenskap.

II

Nasionale konsultasies het internasionale
deskundiges van drie lande betrek.

II

Kinders en die jeug het 30% verteenwoordig
van al die mense wat geraadpleeg is.

II

Nege-en-dertig werkswinkels, konferensies,
konsultasies, fokus groepe of ander verga
derings is gehou om die hersiening van die
konsep wetsontwerp te bespreek, 16 waarvan
kinders of die jeug geteiken het.

II

Ten minste 38 radio gleuwe en 9 televisie
uitsendings, en moontlik meer, het die konsep
wetsontwerp uitgebeeld gedurende die konsul
tasie periode.

II

`n Totaal van 25 artikels, opinie stukke, briewe of teksboodskape oor die konsep wetsonderwerp
het in Namibiese koerante verskyn gedurende die konsultasie periode, tesame met 8 artikels in
Namibiese tydskrifte.

II

Sewe spesifieke onderwerpe in die konsepwetsonderwerp was op Facebook bespreek in `n groep
wat bykans 300 lede gehad het op sy hoogtepunt.

II

informasie omtrent die hersieningsproses was in vyf elektroniese nuusbriewe gesirkuleer, beide
nasionaal en internasionaal, gedurende die konsultasie periode.

II

Verskeie Namibiese organisasies wat met kinders werk en individuele deskundiges oor kindersake
het breedvoerige geskrewe insette oor die konsep wetsonderwerp gelewer.

II

Alle sleutel regeringsministeries wat `n rol speel in die toepassing van kinderbeskerming
maatreëls was geraadpleeg.

II

Die Ministerie van Geslagsgelykheid en Kinderwelsyn het die konsep wetsonderwerp met die Raad
van Tradisionele Leiers bespreek.

II

Lede van die Hague Konvensie het deurentyd ondersteuning en informasie voorsien in verband met
Namibië se ondertekening van die vier Hague Konvensies gedek deur die konsep wetsonderwerp.

“Geluk met al die werk wat in die wetsontwerp ingegaan het. Dit is veral welkom om te sien
dat die vier Hague Konvensies in die wetsontwerp gelys is. Dit is werklike leierskap deur
Namibia en `n positiewe aanduiding vir ander State in die Streek.”
— William Duncan, Adjunk Sekretaris Generaal, Hague Konferensie oor Private Internasionale Reg, 2009
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OORSIG OOR DIE VOORGESTELDE
KINDERSORG- EN BESKERMINGSWET
V

oor die verordening van die Kindersorg- en Beskermingswet, was die hoofwet oor kinders
in Namibië die Kinderwet 33 van 1960, wat van Suid-Afrika geërf is met onafhanklikheid.
Daardie uitgediende wet was ‘n koloniale wet wat nie geskik was vir toestande in Afrika nie. Die
nuwe Kindersorg- en Beskermingswet voorsien beter stelsels om Namibiese kinders te beskerm
en te ondersteun.

Sleutel onderwerpe in die nuwe Kindersorg- en Beskermingswet
Definisie van “kind”:
’n Kind word omskryf as enigeen
onder die ouderdom van 18
jaar, en die meerderjarigheid
ouderdom is ooreenkomstiglik
verlaag van 21 na 18.

Doelwitte en leidende beginsels:
Die oorhoofse kommer omtrent
besluite is in ’n kind se beste belang.
Die wet benadruk die regte en
verpligtinge van ouers en kinders,
sowel as die belangrikheid van
deelname van die kind.

Kinder Advokaat:
Hierdie nuwe amptenaar in die kantoor van die Ombudsman is bemagtig
om klagtes oor die skending van kinderregte te ondersoek en op te tree.
Herverordening van die Kinderstatuswet:
Hierdie Wet is herroep en herverorden as ‘n hoofstuk in die Kindersorgen Beskermingswet, met verbeteringe gebaseer op praktiese ondervinding,
om alle verwante kinderwette saam te bring in een geheel.
Verwantskap sorg:
Die Wet erken die rol van die
uitgebreide familie en hegte
familie vriende in die sorg van
kinders en maak dit moontlik
vir verwante versorgers om
makliker toegang te hê tot
maatskaplike toelaes vir die
kinders in hul sorg.

Nasionale Kinder Adviesraad:
Die Wet vestig `n kruis
sektorale liggaam om die
toepassing van die wet oor
kindersake te monitor en
te adviseer oor kinderregte
kwessies.
Ouerskapplanne:
Die Wet verskaf maatreëls om
ouers en ander versorgers te
help om ooreenkomste oor
sake soos toesig, toegang
en onderhoud te reël, as ’n
manier om verdere geskille te
voorkom.

Voorkoming en vroeë ingrypingsdienste:
Die wet voorsien dienste om families te help om vroegtydig probleme wat
kinders mag benadeel aan te spreek, voordat hulle te ernstig raak.
Pleegsorg:
Die Wet maak voorsiening vir persone wat aanbied om vry-willig kinders
in te neem wat geen familielede het om vir hulle te sorg nie. Dit sal `n
verskillende begrip as in die verlede wees, want die Wet maak onderskeid
tussen verwantskap sorg deur familielede en pleegsorg deur vreemdelinge.

Fasiliteite vir die sorg van kinders:
Die Akte maak voorsiening vir die registrasie van verskillende fasiliteite wat vir kinders sorg, asook voorsiening
vir minimum standaarde vir al sulke plekke:
� Plekke van veiligheid: plekke waar kinders in nood tydelik kan bly
� Kinderhuise: instellings wat verblyfsorg aan kinders verskaf
� Kinderaanhouding sentrums: veiliger instellings geskik vir jeugoortreders of kinders met gedragsprobleme
� Oornagverblyfplekke: plekke wat dienste voorsien en oornagverblyf bied vir slagoffers van mishandeling
(volwassenes en kinders) asook straatkinders en ander kinders in nood
� Versorgingsplekke: plekke wat korttermynsorg voorsien in ooreenkoms met ouers en versorgers, soos
babasorg en dagsorgsentrums
� Vroeë kinderontwikkeling sentrums: Plekke wat vir kinders wat onder skool ouderdom is sorg en ‘n
gestruktureerde stel leer aktiwiteite verskaf

Kinderhandel:
Die Wet verskaf maatreëls om
kinders te beskerm en by te
staan wat van een plek na ’n
ander verskuif word vir die
doel van uitbuiting.

Bekamping van Baba-storting:
Die Wet voorsien prosedures
en beskerming sodat
ongewenste kinders by veilige
plekke gelaat kan word in plaas
van om gelos te word om te
sterf.

Toestemming vir mediese behandeling:
Die Wet voorsien vir onafhanklike
toestemming vir mediese ingrypings en
MIV-virus toetsing deur volwasse kinders
en voorsien ook vir die ondersoek en
behandeling van kinders sonder die
toestemming van ouers waar misbruik
vermoed word.

Ander beskermingsmaatreëls:
Daar is ander beskermingsmaatreëls vir kinders in besondere kwesbare situasies:
II Lyfstraf: maatreëls om lyfstraf te beheer en te beperk, en programme om ouers en ander versorgers te help
om te leer hoe om dissipline toe te pas sonder om te mishandel
II Kinderbeheerde huishoudings: reëls om huishoudings te ondersteun en beskerm waar daar geen verantwoordelike
volwassene is om die kinders te versorg nie
II Ergste vorms van kinderarbeid: nuwe optredes wat gemik is om die seksuele en ekonomiese uitbuiting van
kinders te voorkom
II Kinderveiligheid by plekke van ontspanning: veiligheidsmaatreëls by geleenthede wat waarskynlik deur
groot getalle kinders bygewoon sal word
II Kriminele oortredings: gedrag wat gepaard gaan met kindermishandeling en kinderverwaarlosing

Die internasionale raamwerk
Namibiese wetgewing oor kinders moet Namibia se internasionale verbintenisse tot die regte van kinders ondersteun.
Sedert onafhanklikheid, het Namibië verskeie sleutel- internasionale ooreenkomste oor kinderregte onderteken:
1. Verenigde Nasies (VN) Konvensie oor die Regte van die Kind: Hierdie stel van minimum standaarde vir die regte
van kinders is deur omtrent elke land in die wêreld aangeneem. Die vier kern beginsels is (1) nie-diskriminasie;
(2) verbintenis tot die beste belange van die kind; (3) die kind se reg tot lewe, oorlewing en ontwikkeling; en (4)
respek vir die sienswyses van die kind.
2. Afrika Handves oor die Regte en Welsyn van die Kind: Hierdie handves fokus op sake wat by uitstek toepassend
is op kinders van Afrika en benadruk die rol van die uitgebreide familie.
3. ILO Konvensie oor die Verbod op en Onmiddelike Verwydering van die Ergste Vorms van Kinderarbeid:
Hierdie Konvensie spreek (1) slawerny en soortgelyke praktyke aan, insluitend the verkoop en handel van kinders;
(2) gebruik van kinders vir prostitusie of pornografie; (3) betrekking van kinders in onwettige aktiwiteite; en (4)
werk wat kinders moontlik skade kan aandoen.
4. Protokol tot die Konvensie Teen Transnasionale Georganiseerde Misdaad, om Handel van Persone, veral
Vroue en Kinders, te Verhoed, Onderdruk en Straf: “Handel van Kinders” beteken om betrokkenheid in die
vervoer van kinders van een plek na ‘n ander vir doeleindes soos seksuele uitbuiting of dwangarbeid. Hierdie
Konvensie het ten doel om kinderhandel te verhoed en slagoffers van kinderhandel by te staan.
5. Konvensie oor die Regte van Gestremde Persone: Hierdie Konvensie se doelstelling is om te verseker dat
gestremde persone volle menseregte kan geniet sonder enige diskriminasie. Dit doen ‘n beroep vir “respek vir die
ontwikkelende bekwaamhede van gestremde kinders”.
Die Akte ondersteun ook die ondertekening van vier sleutel Hague Konvensiese oor kinders:
1. Hague Konvensie oor die Beskerming van Kinders en Samewerking in Verband met Inter-landelike Aanneming:
Hierdie Konvensie verskaf aanmerklike beskerming en prosedures oor interlandelike aanneming, gemik op die
voorkoming van mishandeling soos ontvoering, uitbuiting, verkoping of handeldrywe van kinders. Dit laat oorweging
van tussenlandse aanneming slegs toe na die ondersoek van opsies om die kind binne die kind se tuisland te plaas
en is ontwerp om seker te maak dat interlandelike aannemings kind-gerig in plaas van volwassene-gerig is.
2. Hague Konvensies oor die Siviele Aspekte van Internasionale Kinder Ontvoering: Hierdie verdrag poog om
ouerlike kinderontvoering te beveg. As die kind verwyder word van die land van gewoonlike verblyf deur een ouer
in oortreding van die ander ouer se voogdyskap of toegangsregte, moet die kind teruggeneem word en die geskil
in die oorspronklike land opgelos word.
3. Hague Konvensie oor Jurisdiksie, Toepaslike Reg, Erkenning, Toepassing en Samewerking in verband met
Ouerlike Verantwoordelikheid en Maatreëls vir die Beskerming van Kinders: Hierdie verdrag verskaf ‘n
struktuur vir die effektiewe internasionale samewerking in kinderbeskerming sake — soos wanneer ‘n wegloop
tienerjarige internasionale grense oorgegaan het, of waar dit nodig is om ‘n kind in pleeg- of institusionele sorg te
plaas in ‘n ander land as waar die kind gewoonlik woon.
4. Hague Konvensie oor die Internasionale Verhaling van Kinderonderhoud en Ander Vorme van Gesinsonderhoud:
Hierdie nuwe Konvensie is ontwerp om kinders en ander afhanklikes ‘n eenvoudiger, vinniger, meer koste-effektiewe
internasionale stelsel te bied vir die verhaling van onderhoud waar die kind se ouers in verskilllende lande woon.
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DIE DEFINISIE VAN ’N “KIND”
WANNEER WORD ’N KIND ’N VOLWASSENE?
DIE DEFINISIE VAN ’N KIND
Die Kindersorg- en Beskermingswet omskryf ’n kind as ’n persoon onder die ouderdom van 18 jaar.
Die VN Konvensie oor die Regte van die Kind en die Afrika Handves oor die Regte en Welsyn van die
Kind omskryf ook ’n “kind” as ’n persoon onder die ouderdom van 18 jaar.

DIE OUDERDOM VAN VOLWASSENHEID
Om Namibië op gelyke voet te kry met hierdie
definisies, is die ouderdom van meerjarigheidheid
verander van 21 na 18. Nietemin, persone onder
die ouderdom van 21 moet nog steeds toestemming
van `n ouer of voog kry om te trou.

Wat is die ouderdom van volwassenheid?

`n kind
=
onder
18 jaar

nuwe
ouderdom van
volwassenheid
= 18

ou
ouderdom van
volwassenheid
= 21

Die begrip van “minderjarig” en “meerderjarig” hou
verband met die wettige hoedanigheid van ‘n persoon.
’n Persoon wat ’n meerjarige is, is wettiglik ’n
volwassene. Dit beteken dat mense wat die ouderdom van meerjarigheid bereik het kontrakte kan
aangaan, hofsake kan begin en ander wettige aksies onafhanklik kan uitvoer. ’n Minderjarige kan hierdie
dinge slegs doen met die bystand van ’n ouer of voog.

Hoekom was Namibië se ouderdom van meerjarigheid op 21 gestel?
Hierdie ouderdom van meerjarigheid was oorgeërf van Suid Afrika met onafhanklikheid. Hierdie
ouderdom was gebaseer op die idée that party kinders klaargemaak het met skool op 18 en dan `n
drie-jaar universiteits kursus voltooi het terwyl hulle nog deur hulle ouers onderhou was, waarna
hulle gereed was om te begin werk. Kinders in Namibië volg ander opvoedingskursusse, dus is die
patroon beskryf nie tipies van alle Namibiese kinders nie.

Wat is onmoontlik vir ’n minderjarige
om te doen?

Wat is moontlik vir ’n minderjarige
om te doen?

Minderjariges kan sekere wetlike aksies begin
net met die toestemming of bystand van ’n ouer
of voog. ’n Minderjarige wat optree sonder die
bystand van ’n ouer of voog kan nie:
� kontrakte aangaan nie
� ’n hofsaak aangaan of verdedig nie
� ’n siviele huwelik aangaan nie
� land verkoop of verpand nie
� geld of eiendom wat hulle geërf het bestuur nie.

Minderjariges kry geleidelik sekere spesifieke
regte soos hulle volwasse raak, sodat hulle
geleidelik meer soos volwassenes behandel
word. ’n Minderjarige wat ten minste 16 jaar
oud is, kan:
� ’n testament opstel
� ’n bankrekening oopmaak en bedryf
� toestem tot seksuele aktiwiteite.

Voor die verandering in die ouderdom van volwassenheid, kon ’n minderjarige wat ten minste
18 jaar oud was stem, bestuur, drink, ’n vuurwapen besit en opgesluit word in ’n polisiesel met
volwassenes, maar het steeds ouerbystand nodig gehad om ’n selfoonkontrak te onderteken.
Nou dat die ouderdom van meerjarigheid verander is na 18, is `n 18 jarige `n volwassene, in
staat om alles te doen wat enige volwassene kan doen, met een uitsondering: persone onder
die ouderdom van 21 het die toestemming van `n ouer of voog nodig om te kan trou. Persone
besig met tersiêre onderwys sal steeds in aanmerking kom vir onderhoud deur hulle ouers tot
op die ouderdom van 21 in paslike omstandighede.

Wat doen ander lande?
Die meeste ander lande stel die ouderdom van volwassenheid op 18 vas. Die Verenigde Nasies moedig
lande aan om die definisie van “kind” en die ouderdom van volwassenheid te harmoniseer as hulle nie
alreeds dieselfde is nie. Dit help dat kinders nie enige van hulle spesiale wetlike beskermingsmaatreëls
verloor voordat hulle volledige volwasse regte bekom nie. Deur die ouderdom van volwassenheid van
21 na 18 te verlaag, sal Namibië haar wetgewing in lyn bring met meeste ander lande in die wêreld.

Ouderdom van
Volwassenheid

14
15
16
17
18
19
20
21
Onbekend

Namibia
18
Bronne:
http://chartsbin.com/view/545
www.africanchildforum.org/clr/Harmonisation%20of%20Laws%20in%20Africa
www.worldlawdirect.com/forum/law-wiki/27181-age-majority.html

Oorgangsbepalings
Die Wet bepaal dat dokumente soos trusts en testamente wat verwys na meerderjariges en minder
jariges, vertolk sal word in die lig van die Wet soos dit gestaan het ten tye toe die betrokke dokument
opgestel was — om die bedoelings van die persone wat die dokumente opgestel het te respekteer.
Bestaande onderhoudsbevele en voorsiening vir kinder onderhoud in skeiopdragte sal ook toegepas
word asof die ouderdom van meerjarigheid nie verander het nie. Die Wet voorsien ook beskerming
om te verseker dat die verandering in die ouderdom van meerderjarigheid nie enigeen benadeel wat
tussen die ouderdomme van 18 en 21 was toe die Wet van krag geword het nie.
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DOELWITTE EN RIGLYNE VAN DIE
KINDERSORG- EN BESKERMINGSWET
DOELWITTE
Die doelwitte van die voorgestelde Kindersorg- en Beskermingswet is:
� om die welsyn van alle kinders te beskerm en bevorder
� om kinderregte in die Namibiese Grondwet teweeg te bring
� om internasionale ooreenkomste wat op Namibië bindend is toe te pas
� om die beskerming van families te bevorder
� om gemeenskapstrukture te versterk en te ontwikkel wat sorg en beskerming aan kinders bied
� om dienste en geriewe tot stand te bring, bevorder en koördineer vir die sorg en beskerming van kinders
� om beskermingsdienste aan kinders te voorsien wat dit nodig het
� om kinders teen diskriminasie, uitbuiting en ander vorme van gevaar te beskerm
� om te verseker dat kinders nie teen gediskrimineer of benadeel word omrede die huwelikstatus van
hulle ouers nie
� om die spesiale behoeftes van gestremde kinders of kinders met kroniese siektes te herken.

Standaard van beste belange
Die vernaamste oorweging in alle sake betreffende die sorg, beskerming en welsyn van kinders is die beste
belange van die kind, soos voorsien in die VN Konvensie oor die Regte van die Kind en die Afrika Handves
oor die Regte en Welsyn van die Kind. Hierdie standaard is van toepassing in hofsake en ander aksies of
besluite deur regeringsliggame.
Die Wet sluit `n lys van faktore in om besluitnemers te lei wat in die kind se beste belange sal wees:
� die kind se geslag, ouderdom, agtergrond, volwassenheid en vlak van ontwikkeling
� die kind se fisiese en emosionele sekuriteit, en intelektuele, emosionele, kulturele en sosiale ontwikkeling
� die sienswyses van die kind, in die lig van die kind se ouderdom en volwassenheid
� die reg van die kind om albei ouers te ken en deur hulle versorg te word, waar dit in die beste belange
van die kind is
� die verhouding tussen die kind en betekenisvolle persone in die kind se lewe
� die houding van die ouers of ander versorgers, en hulle bekwaamheid om vir die kind te sorg
� die belangrikheid om broers en susters saam te hou, waar moontlik
� die impak wat verandering op die familie verhoudings sal hê en die vermoë om met albei ouers kontak
te behou
� die noodsaaklikheid vir kinders om bande met hulle familie, wye familiekring, kultuur en tradisie te behou
� die impak van gestremdheid of kroniese siekte
� die belangrikheid van `n stabiele gesinsomgewing
� die noodsaaklikheid om die kind teen skade te beskerm
� die noodsaaklikheid om wetlike en administratiewe prosedures tot die minimum te beperk
� enige ander tersaaklike faktor.

Kinderdeelname
Kinders van voldoende ouderdom, volwassenheid en vlak van ontwikkeling moet `n kans gegee word
om `n opinie uit te spreek omtrent besluite wat hulle affekteer. Kinders se sienswyses behoort `n
toepaslike mate van oorweging gegee te word, in ag genome die kind se ouderdom en volwassenheid
— hulle moet nie beskou word as voorwerpe om oor te argumenteer nie. Die VN Konvensie oor die
Regte van die Kind en die Afrika Handves oor die Regte en Welsyn van die Kind beweer albei dat
kinders deel behoort te neem in besluite wat hulle affekteer.

ALGEMENE BEGINSELS
�
�
�
�
�
�
�
�
�

Respekteer, beskerm, bevorder en vervul die grondregte en vryhede uiteengesit in die Grondwet, die
beste belange van die kind, en die regte en beginsels uiteengesit in die Wet.
Respekteer die kind se menswaardigheid.
Behandel alle kinders regverdiglik en onpartydiglik.
Beskerm kinders teen alle onredelike diskriminasie.
Erken die kind se behoefte vir ontwikkeling en `n geleentheid om te speel. Reageer op enige spesiale
behoeftes in verband met `n kind se gestremdheid of kroniese siekte.
Gee die kind se ouers of versorgers `n geleentheid om hulle sienswyses uit te druk in enige saak rakende
die kind.
Los sake met betrekking tot kinders op sonder konflik, indien moontlik.
Vermy vertraging so ver as moontlik.
Lig kinders en hul ouers en versorgers in omtrent sake wat die kind kan affekteer.

Regte en verantwoordelikhede gaan saam. Die Kindersorg- en Beskermingswet bespreek
sommige van die sleutelregte en verantwoordelikhede van ouers en kinders.

Kinders se regte tot basiese
lewenstoestande

Kinders se pligte en
verantwoordelikhede

Alle kinders het `n reg tot basiese lewenstoestande
in die vorm van genoegsame:
(a) voedsel
(b) skuiling
(c) klerasie
(d) sorg en beskerming, insluitend gesondheidsorg
en inenting
(e) opvoeding
( f ) speel en ontspanning.
`n Kind se ouers, voog of versorger het `n plig om
hierdie basiese behoeftes te vervul volgens hul
bekwaamheid en finansiële vermoëns.

Die Wet bepaal dat kinders `n verantwoordelikheid
het om:
� die regte van hul familiielede te respekteer en
die familie by te staan in tye van nood
� hulle gemeenskap te dien, die regte van alle
gemeenskapslede te respekteer en positiewe
kulturele waardes in die gemeenskap te bevorder
� die nasie te dien, die regte van alle ander
persone in Namibië te respekteer en om die
nasionale eensgesindheid te bewaar en versterk
� by te dra tot die algemene sedelike welsyn van
die gemeenskap.
Kinders se pligte moet gesien word in die lig van
ouderdom, volwassenheid, vlak van ontwikkeling
en bekwaamheid van elke kind. Hierdie verantwoordelikheid is gebaseer op die Afrika Handves
oor die Regte en Welsyn van die Kind.

Ouerlike pligte en
verantwoordelikhede
Enige person wat ouerlike verantwoordelikhede en
regte tot `n kind het, het `n plig om:
(a) die beste belange van die kind te bevorder
(b) die kind te lei om sy of haar regte te beoefen op
`n wyse wat pas by die kind se ontwikkelende
bekwaamhede
(c) die kind te be skerm teen verwaarlosing, diskriminasie, geweld, mishandeling en kwaad
(d) te verseker dat die kind genoegsaam versorg
word wanneer die ouer of versorger tydelik
afwesig is.
Die Wet poog nie om al die aspekte van ouerlike
regte en verantwoordelikhede te omskryf nie.
Hierdie sluit in versorging van die kind, bevordering
van die kind se ontwikkeling en welsyn, voorsiening
van die toepaslike rigting en dissipline en maak van
geregtelike besluite namens die kind.

Kinders met gestremdhede
Een van die algemene beginsels in die Wet
is dat die menswaardigheid van alle kinders
gerespekteer moet word. Maar die menswaar
digheid van party mensegroepe word makliker
geïgnoreer as ander. Dus beklemtoon die Wet
die noodsaaklikheid om gestremde kinders
op so `n manier te behandel wat hul mens
waardigheid respekteer. Die Wet verklaar ook
dat kinders met gestremdhede die sorg en
beskerming moet ontvang wat hulle nodig het
om die volle moontlike sosiale inskakeling en
individuele ontwikkeling te behaal.
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NASIONALE ADVIESRAAD VIR
KINDERS & KINDERADVOKAAT
Wat is die Nasionale Adviesraad vir Kinders?
Die Nasionale Adviesraad oor Kinders is ’n regeringsaangestelde liggaam met die opdrag om die regte en
belange van kinders in die gemeenskap te bevorder. Die doel van die Raad is om sleutel belanghebbers
van verskillende regeringsministeries en die burgerlike gemeenskap saam te bring om kruis-sektorale
samewerking vir kindersake aan te moedig en om die Ministerie van Geslagsgelykheid en Kinderwelsyn
oor sake aangaande kinders te adviseer. Die raad is gevorm volgens Namibië se Arbeidsadviesraad, wat
oor sake in verband met die Arbeidswet adviseer.

Funksies van die Nasionale Adviesraad vir Kinders
Die Nasionale Adviesraad vir Kinders het die volgende funksies:
� om kruis-sektorale samewerking aan te moedig oor sake wat betrekking het op kinders
� om die regering te adviseer oor sake aangaande die beskerming en sorg van kinders
� om advies te gee in verband met die toepassing van die Kindersorg- en Beskermingswet, en ander
wetgewing rakende kinders
� om die Minister en waar gepas, `n regeringsliggaam te adviseer in verband met die noodsaaklikheid vir
wetshersiening op enige kwessie wat betrekking het op kinders
� om die deelname van nie-regeringsorganisasies en gemeenskappe te bemoedig om kinderwelsyn te
bevorder deur middel van dienste en fasiliteite
� om programme vir die beskerming en sorg van kinders te ontwerp en aan te beveel
� om die toepassing van die Kindersorg- en Beskermingswet en ander wette wat betrekking het op die
Wet te monitor, bestudeeer en ondersoek.
� om enige ander funksies soos deur die Minister aangewys, uit te voer.
Dit word verlang van die Raad om ten minste tweekeer `n jaar te vergader en om jaarlikse verslae aan
die Minister voor te lê. Die Raad sal verslae ontvang van alle ministeries betrokke by kinderbeskerming
kwessies, om samewerking tussen ministeries te vergemaklik.

Wie is die lede van die Kinderwelsyn Adviesraad?
Die Raad bestaan uit die volgende 16 lede:
� Die Permanente Sekretaris van die Ministerie van Geslagsgelykheid en Kinderwelsyn (Voorsitter)
� Die Kinderadvokaat (Onder-voorsitter)
� Die Permanente Sekretaris in die Ministerie van Gesondheid en Maatskaplike Dienste
� Die Permanente Sekretaris in die Ministerie van Onderwys, Kuns en Kultuur
� Die Permanente Sekretaris in die Ministerie van Sport, Jeug en Nasionale Diens
� Die Permanente Sekretaris in die Ministerie van Justisie
� Die Permanente Sekretaris in die Ministerie van Arbeid, Nywerheidsbetrekkinge en Werkskepping
� Die Permanente Sekretaris in die Ministerie van Binnelandse Sake en Immigrasie
� Die Permanente Sekretaris in die Ministerie van Internasionale Betrekkinge en Samewerking
� Die Permanente Sekretaris in die Ministerie van Veiligheid en Sekuriteit
� Die Registrateur van die Raad vir Gesondheidsberoepe
� Die Uitvoerende Voorsitter van die Nasionale Jeugraad
� Die Voorsitter van die Nasionale Raad vir Gestremdes
� `n Staflid van die Kantoor van die Eerste Minister, aangewys deur die Eerste Minister
� Twee verteenwoordigers van die siviele gemeenskap wat kundigheid het in kwessies aangaande kinders
(genomineer deur die siviele gemeenskap en aangewys deur die Minister van Geslagsgelykheid en Kinderwelsyn).
Die Raad mag raadgewers van buite gebruik, en dit kan nie-lede koöpteer om op die sub-kommittees te
dien. Die Nasionale Adviesraad vir Kinders, deur die Voorsitter, administreer ook die Kinderfonds.

Wat is die Kinderfonds?
Die Kinderfonds is `n spesiale fonds wat gestig is om
hulpbronne van verskillende ministeries, skenkers en
ontwikkelingsvennote saam te voeg vir kinderprogramme
wat oor ministeries gaan en verby `n enkele finansiële
jaar strek. Dit word jaarliks deur die Ouditeur-generaal
ge-ouditeer. Die Minister van Geslagsgelykheid en
Kinderwelsyn ontvang `n jaarlikse verslag oor die fonds,
en moet daardie verslag in die Nasionale Vergadering ter
tafel lê.

Wat is die Kinderadvokaat?
Die Kinderadvokaat is `n amptenaar in die Kantoor van die
Ombudsman wat fokus op kwessies aangaande kinders.

Wat doen die Kinderadvokaat?
Die Kinderadvokaat het vyf hoof rolle:
� om klagtes te ondersoek oor dienste gelewer aan
kinders onder die wette van Namibië of die skending
van kinderregte onder die Namibiese Grondwet of enige
ander wette
� om die toepassing van die VN Konvensie oor die Regte
van die Kind, die Afrika Handves oor die Regte en Welsyn
van die Kind en ander internasionale ooreenkomste oor
kinderbeskerming wat bindend is op Namibië te monitor
� om die toepassing van die Kindersorg- en Beskermingswet
en ander wette wat betrekking het op kinders te monitor
� om sake hof toe te neem soos nodig om die belange
van kinders te bevorder
� om bewustheid te verhoog omtrent die Kindersorgen Beskermingswet en die belangrikheid van kinderbeskerming in die algemeen.
Dit word verwag van die Kinderadvokaat om klagtes op te los deur onderhandeling en bemiddeling, waar
moontlik, ten einde konflik te verminder.
Die Nasionale Adviesraad vir Kinders mag die Ombudsman versoek om hulle van `n jaarlikse verslag te
voorsien oor die sleutel aktiwiteite van die Kinderadvokaat.
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DIE ROL VAN WELSYNSWERKERS
(MAATSKAPLIKE WERKERS)
D

ie Kindersorg- en Beskermingswet voorsien baie pligte vir welsynswerkers (maatskaplike werkers).
Meeste van hierdie pligte kan uitgevoer word deur enige welsynswerker werker, insluitend staat
welsynswerkers, privaat welsynswerkers of welsynswerkers werksaam by beskermingsorganisasies. Die
regering moet verseker dat daar voldoende welsynswerkers is om die funksies van die wet uit te voer.

Wat is `n kinderbeskermingsorganisasie?
Dit is `n nie-regeringsorganisasie wat private
welsynswerkers in diens neem. `n Voorbeeld
is die Kerk Welwillenheidsraad (Church
Benevolence Board). Kinderbeskerming orga
nisasies het onder die vorige Wet wetlike
funksies suksesvol uitgevoer, wat `n deel
van die druk van regeringswelsynswerkers
afgeneem het. Hierdie stelsel gaan voort onder
die Kindersorg- en Beskermingswet. Die
Minister sal die kinderbeskerming organisasies
aanwys wat gemagtig is om pligte onder die
Kindersorg- en Beskermingswet uit te voer.

Sommige welsynswerkers mag gemagtig wees om al
die funksies soos opgedra aan welsynswerkers volgens
die Wet te verrig, terwyl ander gemagtig mag wees
om slegs spesifieke pligte uit te voer. Byvoorbeeld,
sommige take mag vir welsynswerkers in diens van
die staat gereserveer word, of vir welsynswerkers wat
`n sekere vlak van ondervinding het.
Die Minister van Geslagsgelykheid en Kinderwelsyn
bepaal die standaarde wat welsynswerkers moet
handhaaf vir verskillende pligte onder die wet. Die
Ministerie sal elke aangewysde welsynswerker met `n
sertifikaat voorsien, wat aandui watter funksies en pligte
daardie welsynswerker kan uitvoer. Welsynswerkers
moet hulle sertifikate elke twee jaar hernu. Die Minister
het ook die mag om `n sertifikaat terug te trek, indien
nodig — soos in `n geval waar `n welsynswerker nie
take op `n bekwame wyse uitgevoer het nie.

Die wet voorsien vir twee tipes van persone wat welsynswerkers kan bystaan met party van hulle pligte:
(1) maatskaplike hulp werkers, wat in die toekoms geregistreer mag word deur die Maatskaplike Werk en
Sielkunde Raad, na gepaste opleiding
(2) gemeenskap kindersorg werkers, staflede van die Ministerie aangewys deur die Minister as “gemeenskap
kindersorg werkers” (ongeag hulle werklike posbenamings).
Hierdie persone werk onder toesig van die welsynswerkers en help met hulle werklas. Sommige take, soos
die hantering van aannemings en voorbereiding van hofverslae — moet persoonlik deur welsynswerkers
uitgevoer word.
Rekordhouding — ‘n
deurslaggewende rol
van welsynswerkers

Welsynswerkers se
lêers hoop op

PROEFBEAMPTES
Sommige welsynswerkers funksioneer ook as proefbeamptes. `n Proefbeampte is `n welsynswerker
in diens van die regering, wat met mense werk wat aangekla of veroordeel is van misdade.
Byvoorbeeld, `n proefbeampte mag aanbevelings maak aan `n magistraat of regter oor die toepaslike
vonnis om op te lê, of veroordeelde misdadigers monitor wat op parool vrygelaat is. Proefbeamptes
werk met beide kinders en grootmense.
Die pligte van `n proefbeampte wat met kinders werk mag die volgende verantwoordelikhede insluit:
� om die omstandighede te ondersoek van `n kind wat `n misdaad gepleeg het
� om `n voor-verhoorse verslag te voorsien met aanbevelings of vervolging moet voortgaan al dan
nie
� om informasie aan die hof te voorsien wat die vonnis kan lei
� om kinders te help wat in konflik is met die gereg en hulle families, insluitend dienste soos
bemiddeling en gesinsvergaderings waar toepaslik
� om toesig te hou oor kinders wat van misdaad veroordeel is, of om kinders te monitor wat
veroordeel is en aangehou word in `n korrektiewe dienste fasiliteit of ander inrigting
� om kinders se nakoming van proef voorwaardes te monitor.
Die vorige wet het die term “proefbeampte” gebruik om te verwys na enige welsynswerker wat
gemagtig was om wetlike werk onder die Kinderwet te doen. Dit is teenstrydig met die algemene
internasionale gebruik van die term. Die Kindersorg- en Beskermingswet gebruik die term
“aangewysde welsynswerkers“ vir welsynswerkers wat gemagtig is om verskeie funksies onder die
Wet te verrig, terwyl “proefbeamptes” welsynswerkers is wat spesifiek met kriminele sake werk. Een
welsynswerker mag albei funksies vervul, of daar mag spesialisasie wees.

Die Kindersorg- en Beskermingsakte is ontwerp om dit moontlik te maak vir welsynswerkers om minder
te fokus op administratiewe werk, sodat hulle meer tyd kan spandeeer op werklike kinderbeskerming
werk — soos voorkomende ingrypings en ondersteuning aan families wat probleme ondervind.

Ondersteun kinders

Ondersteun families
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`n Kinderhof is ’n Landdroshof. Alle Landroshowe kan as kinderhowe funksioneer. Op die oomblik
is daar `n toegewyde Kinderhof slegs in Windhoek, maar ander mag in die toekoms geskep word.
Wanneer die Landdroshof as ’n Kinderhof funksioneer word die Landdros die Kinderkommissaris
genoem. Die Kinderkommissaris het ’n spesifieke plig om die beste belange van enige kind wat voor
die hof verskyn te beskerm en te bevorder.

Kinderhof = Landdroshof
Kommissaris van Kinderwelsyn = Landdros

Om sake buite die hof te skik
Die Kindersorg- en Beskermingswet maak voorsiening om sake te verminder wat voor die hof besluit moet
word. In gevalle waar beskuldigings van kindermishandeling nie betrokke is nie, kan die hof die mense wat
betrokke is beopdrag om te poog om ’n ooreenkoms tussen hulleself te bereik oor die probleem, voordat
die saak na die hof toe gaan.
(1) Voor-verhoor konferensie: Die hof mag die partye beveel om deel te neem aan ’n Voor-verhoor
konferensie, met die doel om ’n ooreenkoms te bereik op sommige of alle aspekte van die geskil.
Byvoorbeeld, miskien is daar `n saak waarby beskuldigings van kindermishandeling betrokke is,
waar die partye saamstem dat die kind beseer was, maar verskil oor die oorsaak van die beserings.
Ooreenstemming op sommige van die kwessies mag die verhoor verkort en vereenvoudig, deur die
kwessies te beperk wat bewyse en debat sal benodig.
(2) Gewone-forum: Die hof mag die partye verwys na ’n maatskaplike werker, ’n tradisionele leier of
`n ander gemagtigde persoon wat die familie kan help om te poog om ooreenkomste te bereik. Een
tipe van leke-forum is `n familie-groep vergadering waar lede van die familie bymekaarkom onder
die leiding van `n bekwame leier om moontlike oplossings te bespreek vir die probleem waarby
die kind betrokke is. By sulke vergaderings moet die familie ook die geleentheid hê om die kwessie
in privaatheid te bespreek, sonder die leier se teenwoordigheid. Leke-forums word nie toegelaat in
gevalle van beweerde mishandeling of seksuele misbruik van `n kind nie.
Albei hierdie benaderings moet al die partye tot die saak betrek, insluitend die kind. Die doel van die
voorsiening van hierdie keuses is om te help om konflik te verminder in sake waarby kinders betrokke is,
om probleme wat kinders affekteer vinniger op te los, en om ooreenstemmende en blywende oplossings
vir familie probleme te bevorder.

Spesiale prosedures in Kinderhowe
`n Kinderhof funksioneer normaalweg net soos die Landdroshof. Daar is egter party spesiale reëls en
prosedures vir Kinderhowe:
(1) Kinderdeelname: Kinders het die reg hê om deel te neem in besluite wat hulle affekteer. In die
Kinderhof moet die Kommissaris die kind toelaat om ’n opinie te lug, as die kind so wens. Daar is
geen ouderdomsbeperking hiervoor nie. Om te besluit of die kind bevoeg is om deel te neem, sal die
hof “die kind se ouderdom, volwassenheid en stadium van ontwikkeling” in ag neem.
(2) Assessors: `n Kinderkommissaris kan begestaan word deur asessors. `n Assessor kan `n deskundige
wees, soos `n dokter of ’n sielkundige. ’n Assessor kan ook iemand van dieselfde taalgroep of
kultuur wees, wat die kind kan help om meer gemaklik te voel en wat verseker dat daar duidelike
kommunikasie met die kind is. Assessors kan deelneem in besluite oor feite, maar die kommissaris
alleen sal besluit oor vraagstukke van die wet.

(3) Wye toeganklikheid: Kinders is dikwels nie in staat om vir hulleself te praat nie. Dus maak die
Wet dit moontlik vir `n reeks mense om die hof namens die kind te benader — insluitend die
Minister van Geslagsgelykheid en Kinderwelsyn, `n maatskaplike werker, die Kinderadvokaat, `n Nieregeringsorganisasie of enigeen wat optree in die kind se belang. Dit is ook moontlik vir die hof om
sake rakende `n groep of klas van kinders te oorweeg (soos al die kinders gehuisves in `n kindertehuis).
(4) Private verhoor in gemaklike omgewings: Sake in die Kinderhof is privaat. Alleenlik die kind en die
ander partye wat in die saak betrokke is, mag dit bywoon, tesame met enige regsverteenwoordigers
of ander mense wat nodig is tot die saak. Die Kinderhof word toegelaat om verhore in plekke te
hou anders as die hofsaal, soos byvoorbeeld in die kommissaris se kantoor, sodat die kinders nie
angstig voel as gevolg van die groot hofsaal en die formele opset nie. Die Kommissaris moet in ’n
baie eenvoudige taal aan almal wat teenwoordig verduidelik wat aangaan. Die Kommissaris mag
privaat met die kind praat. Dit is belangrik omdat kinders bang mag wees om openlik voor `n ouer of
mishandelaar te praat.
(5) Reëlings vir kwesbare getuienisse: Die Kinderhof kan enige van die spesiale reëelings vir kwesbare
getuienisse toepas. Hierdie reëlings is alreeds beskikbaar vir kinders wat getuienis in kriminele sake
lewer (soos byvoorbeeld slagoffers van kindermishandeling). Hulle sluit in:
�

Laat die kind toe om getuienis te lewer agter ’n
eenrigting-skerm of deur middel van ’n direkte
video opname vanaf `n ander vertrek.

�

Laat ’n persoon toe om die kind te ondersteun
wanneer die kind getuienis lewer (soos om die
kind toe te laat om op die skoot van ’n familielid
te sit).

�

Vereis dat die kind ondervra word deur `n tussenganger (’n neutrale person wat ondervinding
het om met kinders te praat, soos byvoorbeeld
’n maatskaplike werker).

�

Gebruik stellings wat die kind alreeds gemaak het waar moontlik, om te vermy dat die kind
herhaaldelik gevra word om oor traumatise ondervindinge te praat.

‘n Skerm in ‘n kinderhof

(6) Regsverteenwoordiging: Die uitslag van `n kinderhof mag ernstige gevolge vir `n kind se toekoms
inhou — en die volwassenes betrokke by die saak mag so besig wees om met mekaar te stry, dat
die kind se belange vergeet word. Dus mag dit in party gevalle nodig wees vir kinders om hulle eie
regsverteenwoordigers te hê, om seker te maak dat hulle sienswyses en belange duidelik aan die hof
gestel word. `n Regsverteenwoordiger kan bykomende ondersoekmagte en hulpbronne tot die saak
bring, wat dit meer waarskynlik maak dat alle tersaaklike informasie voor die hof geplaas sal word. Die
Wet laat die hof toe om regsverteenwoordiging te beveel vir die kind as dit in die beste belange van
die kind is. Dit moet gedoen word in buitegewone moeilike sake, soos wanneer dit aanbeveel word
deur die maatskaplike werker wat die saak ondersoek het, of waar daar aantygings of bewyse is van
kindermisbruik. Daar is drie weë vir die voorsiening van regsverteenwoordiging vir `n kind:
(a) Die hof kan die partye tot die saak beveel om die kostes te dek van `n privaat prokureur indien
hulle in staat is om te betaal.
(b) Die hof kan regsverteenwoordiging beveel deur middel van Regshulp, teen staatsonkoste.
(c) Die hof kan regsverteenwoordiging beveel deur `n kinderhof assistent. Alle aanklaers is kinderhof
assistente en die Minister van Justisie het die mag om toegewyde assistente aan te wys vir enige
kinderhof.

DIE KINDERSORG- EN BESKERMINGSWET

�

Feiteblad 9

KINDERSORG WOONGERIEWE,
PLEKKE VAN SORG, SKUILINGS
EN VROEE KINDERJARE
ONTWIKKELING SENTRUMS
SES SOORTE GERIEWE
Kindersorg Woongeriewe
`n “kindersorg woongerief” is `n verblyfplek waar kinders deur`n hofbevel geplaas kan word vir `n spesifieke
tydperk. Daar is drie verskillende soorte kindersorg woongeriewe. Die soort van woongerief wat geskik is vir
`n sekere kind, sal afhang van die kind se behoeftes en omstandighede. Woongeriewe wat sorg vir `n kind in
terme van `n hofbevel, is geregtig op klein staatstoekennings om aan te wend vir die koste van hierdie sorg.
(1) Plekke van veiligheid
`n Plek van veiligheid word gebruik as `n kort-termyn, tydelike maatreël, soos wanneer `n kind die gevaar
loop van mishandeling en onmiddellik van die gewone huis verwyder moet word, terwyl die proses van
besluitneming op `n langer termyn plan nog aan die gang is.
(2) Kinderhuise
`n Kinderhuis word gebruik om groot getalle kinders wat sorg nodig het in `n enkele woonplek te
huisves. Die kinders in hierdie huise word dikwels in kleiner groepe georganiseer, om `n meer huislike
omgewing te skep.
(3) Kind aanhouding sentrums
`n Kind aanhouding sentum is `n meer hoogs-beveiligde gerief, ontwerp om kinders te huisves wat in
konflik met die wet is of ernstige gedragsprobleme het. Dit is soortgelyk aan wat vroeër bekend was
as `n “verbetering skool” of `n “nywerheidskool”.

Skuilings
`n Skuiling is `n plek wat gebruik word vir die tydelike huisvesting van slagoffers van mishandeling wat `n
veilige plek nodig het om na toe te gaan. Dit mag ook gebruik word vir die tydelike huisvesting van ander
kinders wat blyplek nodig het, soos `n kind wat op die straat gelewe het.

Versorgingsplekke
rs
de

`n Versorgingsplek is `n plek wat gebruik word vir die sorg
n
Ki
van meer as ses kinders by wyse van `n privaat reëling
gedurende die tydelike afwesigheid van die ouers of
versorgers; gewoonlik gedurende spesifieke ure
van die dag of nag, en gewoonlik teen betaling.
Crèches en dagsorgsentrums val in hierdie klas.
Plekke van
Gemeenskap koshuise is ook versorgingsplekke.
veiligheid

Vroeë kinderjare ontwikkeling
sentrums
`n Vroeë kinderjare ontwikkeling sentrum is `n
plek wat gebruik word vir die sorg van kinders
Skuilings
tussen geboorte en die ouderdom van formele
skoolonderrig, wat `n saamgestelde stel leer aktiwiteite aanbied. Die geriewe self moet geregistreer
wees by die Ministerie van Geslagsgelykheid en
Kinderwelsyn, maar die opvoeding programme is die
verantwoordelikheid van die Ministerie van Opvoeding.

o o n g e ri e w e
org W
Ple
kk
e
Kinderhuise
Kind
aanhouding
sentrums

GERIEWE VIR
KINDERS
Vroeë
kinderjare
ontwikkeling
sentrums

Versorgings
plekke

REGISTRASIE EN MINIMUM STANDAARDE
Registrasie en inspeksie
Al die geriewe wat deur die wet gedek word, moet by die Ministerie registreer en die registrasie elke vyf jaar
hernu word. Ongeregistreerde plekke kan toegemaak word, of meer tyd gegun word om die vereistes van
registrasie na te kom. Welsynswerkers (maatskaplike werkers) sal inspeksie doen van alle geregistreerde
geriewe ten minste een keer per jaar, om seker te maak dat die kinders in die geriewe veilig is.

Minimum standaarde

Veilige stedelike speelplek

Veilige landelike speelplek

Binnenshuise higiëne

Buite higiëne

Alle geriewe vir die versorging van kinders moet
in die volgende basiese behoeftes voorsien:
� ’n veilige plek waar die kinders kan speel
� voldoende spasie en vensters vir vars lug
� veilige drinkwater
� higiëniese en voldoende toiletgeriewe
� toegang tot dienste vir die verwydering van
vullis of ander voldoende maniere wat op
die perseel voortgebring is om van vuilgoed
ontslae te raak
� ’n higiëniese plek vir die voorbereiding van
die kinders se kos
� toepaslike noodhulp voorrade.
Om die minimum standaarde te beoordeel, sal
die standaarde van die gemeenskap waar die
gerief geleë is in aanmerking geneem word,
om seker te maak dat die vereistes realisties is
vir Namibië se verskillende toestande.
Elke woongerief moet ook `n kommunikasie
kanaal hê vir kinders om hulle sienswyses
bekend te maak op `n manier wat pas by die
kinders se ouderdom en volwassenheid.

Buite sanitasie

Binnenshuise sanitasie

Die Ministerie van Geslagsgelykheid en Kindersorg mag bykomende standaarde voorskryf vir party soorte
geriewe.
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KINDERSTATUSWET
HERROEP EN HERVERORDEN
D

ie Kindersorg- en Beskermingswet herroep en herverorden die Kinderstatuswet 6 van 2006.
Dit verseker ooreenstemming oor kwessies soos kinder deelname, regsverteen-woordigers vir kinders,
en die faktore wat howe moet gebruik om `n kind se beste belange te bepaal.
Die Kinderstatuswet 6 van 2006 het drie hoof onderwerpe gedek:
(1) bewys van ouerskap
(2) die wetlike posisie van kinders gebore buite die huwelik
(3) toesig en voogdyskap van enige kind wie se ouer of voog gesterf het.
Al hierdie onderwerpe word nou gedek in die Kindersorg- en Beskermingswet

Bewys van ouerskap
Om ouerskap te bewys beteken om die identiteit van `n kind se moeder of vader vas te stel. Die identiteit
van die vader (vaderskap) word meer dikwels betwis as die identiteit van die moeder (moederskap), maar
`n moeder se identiteit mag onseker wees — byvoorbeeld, as sy haar swangerskap verberg het en die
nuutgebore kind verlaat. In modern tye kan wetenskaplike toetsing bekend as DNA die ouerskap met
groot sekerheid bevestig — alhoewel die toetse duur is.
Die Wet voorsien sekere veronderstellings omtrent ouerskap. Die Wet neem aan dat `n man die vader van
`n kind is as:
� hy getroud was met die kind se moeder by bevrugting of geboorte of enige tyd tussenin
� hy met die moeder saamgeleef het teen naastenby die tyd van bevrugting
� hy op die kind se geboortesertifikaat opgegee is as die vader
� albei hy en die moeder erken dat hy die vader is
� hy erken, of dit is andersins bewys, dat hy seksuele omgang met die moeder gehad het ten tye wanneer
die kind ontvang kon gewees het.
Die man kan egter steeds bewys lewer dat hy nie die vader is nie, en DNS toetsing kan beveel word indien
nodig. As ouers weier om hulleself of die kind aan `n DNS toets te onderwerp, sal die hof aanneem dat die
person wat weier om saam te werk die waarheid wil verberg.

Kinders buite die huwelik gebore
Die Wet verwyder diskriminasie teen kinders gebore buite die huwelik en pas die beginsel toe dat alle
kinders die reg het om albei ouers te ken en om deur hulle versorg te word, onderhewig aan wetgewing
toegepas in hulle beste belang.
Die Wet handel oor drie belangrike aspekte van ouerlike verantwoordelikhede en regte:
� Toegang — om kontak met `n kind te hê.
� Toesig — verantwoordelikheid vir die dag-tot-dag sorg van `n kind, insluitend die mag om besluite te
maak met betrekking tot daardie sorg.
� Voogdyskap — die reg om belangrike wetlike besluite namens die kind te maak.
Die Wet bepaal eenvoudige prosedures om ouerlike pligte en verantwoordelikhede toe te ken in gevalle
waar kinders buite die huwelik gebore is. Daar is ook eenvoudige prosedures om te gebruik indien iemand
aansoek wil doen om toesig of voogdyskap te verander, om toegang te beperk, of om daarop aan te
dring dat die reg van redelike toegang respekteer word. Hierdie prosedures is ook tot die beskikking van
geskeide ouers en getroude ouers wat afsonderlik lewe.

VOOR Kinderstatuswet:
� Moeders het alleen toesig en voogdyskap gehad.
� Vaders het geen duideldike regte gehad nie.
� Kinders wat buite die huwelik gebore is kon nie van hulle vaders
erf sonder `n geskrewe testament wat hulle spesifiek noem nie.
NA Kinderstatuswet (nou herverorden as deel van die Kindersorgen Beskermingswet):
� Albei moeders en vaders het regte.
� Die ouers moet besluit watter ouer sal die kind versorg op `n
dag-tot-dag basis.
� Die ouer sonder toesig het outomaties toegangsreg.
� Indien die ouers nie kan ooreenkom nie, sal `n kinderhof besluit.
Die beslissende faktor is die beste belange van die kind.
� Alle kinders het gelyke regte om te erf in die afwesigheid van `n testament, ongeag van die
huwelikstatus. Dit is van toepassing onder albei die algemene en gebruiklike reg.

Enige kind sonder `n ouer of voog
Die Wet voorsien `n eenvoudige prosedure in die kinderhof om `n nuwe voog aan te stel wanneer `n kind
se ouer of voog gesterf het. Daar is ook `n eenvoudige hofprosedure om te gebruik indien iemand rede het
om te glo dat `n voog nie in die beste belange van die kind handel nie — soos om die kind se erfporsie te
gebruik vir die voog se eie voordeel.
VOOR Kinderstatuswet
� Slegs die Hooggeregshof kon `n voog benoem, wat duur was en ontoeganklik vir meeste Namibiërs.
Die gevolg was dat baie kinders sonder `n offisiële voog gelaat was.
� Daar was `n behoefte om die toestand te wettig, omdat sommige volwassenes net beheer oor die
kind se geld of eiendom wou kry.
NA Kinderstatuswet (nou herverorden as deel van die Kindersorg- en Beskermingswet):
Die wet voorsien `n eenvoudige, kostevrye prosedure om voogde aan te stel.
� `n Sertifikaat van voogdyskap kan by `n Kinderhof verkry word.
� Daar is `n eenvoudige, beskikbare prosedure vir klagtes in gevalle waar die voog nie in die beste
belange van die kind handel nie.
�

Die herverordening van die 2006 wet
Die basiese beginsels van die Kindersorg- en Beskermingswet bly dieselfde as in die oorspronklike
Kinderstatuswet. Sommige verbeterings is egter gemaak gebaseer op praktiese ondervinding. Byvoorbeeld,
`n welsynswerker (maatskaplike werker) se verslag word nou verlang in alle gevalle betreffende kwessies
oor toesig, voogdyskap of toegang.
`n Verdere toevoeging is dat waar `n kind ontvang was in bloedskande, die ouer die kind moet onderhou,
maar die kind sal geen verantwoordelikheid hê om die ouer te onderhou nie. Eweneens kan `n kind gebore
uit bloedskande van die ouer erf in die afwesigheid van `n testament, maar nie vice versa nie. Hierdie is
maniere om bloedskande te ontmoedig (wat albei ouers betrek) sonder om nadelig vir die kind te wees.
Die regulasies van die Kinderstatuswet is ook herroep en herverorden as deel van die Kindersorg- en
Beskermingswet.
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Wat is `n ouerskapplan?
`n Ouerskapplan is `n ooreenkoms tussen deelhouers van ouerlike
verantwoordelikhede en regte omtrent die uitoefening van hulle
ouerlike regte en pligte.

Wie kan ouerskapplanne maak?
Ouerskapplanne sal meestal gemaak word tussen`n kind se
ouers wat nie saamleef nie, veral as hulle nooit getroud was
nie. Ouerskapplanne mag gebruik word deur geskeide ouers,
indien die skeibevel nie genoegsame besonderhede oor al die kind grootmaak kwessies ingesluit het
nie. Ouerskapplanne mag ook gemaak word tussen `n ouer en `n pleegouer, wat party ouerlike pligte
verkry het kragtens die hofbevel vir pleegsorg.
Kan `n ouer `n ouerskapplan maak met `n vriend of familielid wat na die ouer se kind kyk?
Nee. `n Ouerskapplan kan slegs gebruik word tussen mense wat ouerlike regte en pligte het. `n
Ouer kan `n verwantskap ooreenkoms maak met `n vriend of familielid. Dit word in `n verskillende
hoofstuk van die Wet gedek.

Wat bevat `n ouerskapplan?
`n Ouerskapplan mag ooreenkomste insluit oor:
� waar en met wie die kind leef
� die betaling van onderhoud
� kontak met die kind deur die ouer wat nie by die kind leef nie,
of deur ander persone soos lede van die ouers se uitgebreide
familie
� die onderrig en godsdienstige opvoeding van die kind.
Hierdie is slegs party voorbeelde. Ouerskapplanne kan ook ander
ouerlike kwessies dek.
Ouerskapplanne is uit eie keuse en vrywillig.

Hoekom is ouerskapplanne nuttig?
Ouerskapplanne is bedoel om ouers te help om saam te werk met die grootmaak van hul kinders.
Ouerskapplanne kan help dat families besluite maak voordat probleme opduik, om sodoende die
moontlikheid van twis te verminder en die beste belange van die kind te beskerm. Hulle kan ook help
om stryd te voorkom, omdat hulle dien as `n geskrewe rekord van wat besluit is.
Byvoorbeeld, miskien stem ouers wat nooit getroud is nie, nie saam oor die vader se toegang tot die kind
nie. Hulle kan `n ooreenkoms maak dat hy die kind elke tweede naweek sal besoek, en dat die kind een
Kersvakansie saam met die moeder se familie en die volgende een saam met die vader se familie sal deurbring.

Die maak van `n ouerskapplan
Ouerskapplanne kan onafhanklik gemaak word of met die hulp van ’n prokureur, maatskaplike werker,
`n tradisionele leier of iemand met ondervinding in bemiddeling.
Die sienswyses van die kind moet in ag geneem word wanneer die plan gemaak word, ooreenkomstig
met die kind se ouderdom, volwassenheid en ontwikkeling. Die plan moet geteken word in die
teenwoordigheid van twee getuies.

Finalisering van `n ouerskapplan
Daar is drie verskillende maniere om ouerskapplanne af te sluit:
(1) Ouerskapplanne kan privaat gehou word binne die familie.
(2) Ouerskapplanne kan by die kinderhof geregistreer word.
(3) Ouerskapplanne kan tot `n hofbevel gemaak word. Voordat `n ouerskapplan tot `n hofbevel
gemaak word, moet die hof poog om al die belangrike mense in die kind se lewe te kontak,
soos die kind se ouers, die versorger, en enigiemand anders wat die hof of `n welsynswerker
(maatskaplike werker) aangewys het, wat `n belangrike rol in die kind se lewe het.
Hierdie verskillende benaderings gee die ouerskapplan verskillende grade van gewigtigheid en vastheid.

Afdwinging van ouerskapplanne
Wat kan die partye doen as die ouerskapplan nie gevolg word nie?
(1) Indien die plan nie by die hof geregistreer of tot `n hofbevel gemaak is nie, kan die partye tussen
hulleself onderhandel of `n welsynswerker, of `n ander persoon wat opgelei is in bemiddeling, se
hulp vra.
(2) Indien die plan by die hof geregistreer is of tot `n hofbevel gemaak is, kan die partye by die hof
om hulp aansoek doen vir afdwinging as die plan nie gevolg word nie. Die hof sal fokus op die
beste belange van die kind om die twissaak op te los. Die hof mag poog om die partye te kry
om die twis eers deur bemiddeling op te los, of mag `n welsynswerker of `n ander professionele
persoon beveel om die kind se omstandighede te ondersoek.
(3) Indien `n ouerskapplan `n ooreenkoms aangaande die betaling van onderhoud insluit en dit is by die
hof geregistreer of tot `n hofbevel gemaak, het die ooreenkoms oor onderhoud dieselfde gewig as `n
onderhoudsbevel. Dit beteken dit kan afgedwing word op dieselfde manier as `n onderhoudsbevel.

Verandering of kansellering van `n ouerskapplan
(1) Partye tot `n ouerskap plan wat nie by die hof geregistreer of tot `n hofbevel gemaak is nie, kan
enige tyd ooreenkom om die plan te verander of te kanselleer. Hulle kan die kinderhof nader om
te besluit wat is in die kind se beste belange as hulle nie kan ooreenkom nie.
(2) Partye tot `n ouerskap plan wat by die hof geregistreer of tot `n hofbevel gemaak is, kan ooreenkom
om die plan self te verander of kanselleer, maar hulle moet die hof hieromtrent in kennis stel
binne sewe dae. Hulle kan die kinderhof nader om te besluit wat is in die kind se beste belange
as hulle nie kan ooreenkom nie.
(3) Partye tot `n ouerskap plan wat tot `n hofbevel gemaak is, moet by die hof aansoek doen teneinde
die ooreenkoms te verander of kanselleer. Die kind, of iemand wat in die beste belange van die
kind optree, kan ook aansoek by die hof doen om die ouerskapplan te verander of te kanselleer.
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Wat is verwantskapsorg?
Verwantskapsorg is `n nuwe begrip in Namibië. Dit is ontwerp om situasies te dek waar families hulle eie
reëlings maak vir kinders om met iemand anders as hulle ouers te leef — soos uitgebreide familielede of
nabye familie vriende. Hierdie benadering tot kind grootmaak is algemeen in Afrika.
Verwantskapsorg is normaalweg `n vrywillige reëling gemaak deur `n familie. `n Hof kan egter `n plasing
in verwantskapsorg maak indien dit in die kind se beste belange sou wees — soos in `n situasie waar die
kind nie voldoende versorg kan word deur die ouers nie, as gevolg van een of ander rede.

Verwantskapsorg teenoor pleegsorg
Die vorige wet het nie voorsiening gemaak vir verwantskapsorg nie. Die gevolg daarvan was dat
mense met sulke ooreenkomste hof toe moes gaan om as “pleegouers” benoem te word, ten
einde in aanmerking te kom vir toelae. Dit het `n las op howe en welsynswerkers (maatskaplike
werkers) geplaas sonder om regtig toe te voeg tot die beskerming van die kind, want die howe het
op die uiteinde net die ooreenkomste wat alreeds deur die kind se familie gemaak is, gestempel.
Daar was ook baie gevalle waar behoeftige huisgesinne nie in staat was om toegang te bekom tot
toelae nie, want hulle het nie deur die proses gegaan om goedgekeur te word as pleegouers deur
die hof nie. Die nuwe onderskeid tussen pleegsorg en verwantskapsorg verwyder`n onnodige las
van gemeenskapslede, sowel as howe en welsynswerkers.
Verwantskapsorg:
Plasing gewoonlik met privaat ooreenkoms
� Versorger is `n familielid of nabye familie vriend
� Benoembaar vir dieselfde toelaag as `n ouer, indien
verwantskapsorg ooreenkoms geregistreer is.
�

Pleegsorg:
� Plasing alleenlik met `n hofbevel
� Pleegouers is nie familielede nie
� Benoembaar vir pleegouer toelae

Verwantskapsorg ooreenkomste
Dit is nie nodig om `n formele ooreenkoms te maak wanneer `n kind by `n familielid of vriend gaan bly
vir `n uitgestrekte tydperk nie. `n Ouer of voog mag egter verkies om `n ooreenkoms met die versorger
te maak, sodat verstandhoudings omtrent die kind se sorg duidelik is. Dit is `n verwantskap ooreenkoms.
`n Verwantskapsorg ooreenkoms mag dek:
� waar en by wie die kind bly
� die betaling van onderhoud
� kontak met die kind deur die ouer wat nie by die kind bly nie, of deur ander persone
� die onderrig en godsdienstige opvoeding van die kind
� die regte en verantwoordelikhede wat die ouer of voog tydelik oordra aan die verwantskap versorger.
Hierdie is net `n paar voorbeelde. Verwantskapooreenkomste kan ook ander kind grootmaak kwessies dek.
`n Verwantskapsorg ooreenkoms moet skriftelik wees, en dit moet deur twee getuies geteken word. Dit
moet gemaak word met die verskuldigde inagneming van die sienswyses van die kind, afhangende van die
kind se ouderdom en volwassenheid. Verwantskap planne kan onafhanklik gemaak word of met die hulp
van ’n maatskaplike werker, `n tradisionele leier of `n regspraktisyn.

Finalisering van `n verwantskapplan
Daar is twee verskillende moontlikhede vir die sluit van verwantskapsorg ooreenkomste.
(1) Verwantskapplanne kan privaat gehou word binne die familie
(2) Verwantskapplanne kan by die kinderhof geregistreer word
`n Verwantskapplan moet by die kinderhof geregistreer word indien die verwantskap versorger `n
staatstoelaag namens die kind wil ontvang. Die registrasie proses is bedoel om seker te maak dat `n
toekenning wat betaal word vir `n sekere kind aan die persoon gaan wat regtig vir daardie kind sorg.

Verandering of kansellering van `n verwantskapplan
Enige van die partye tot `n verwantskapsorg ooreenkoms kan dit te eniger tyd verander of kanselleer.
Die verwantskap versorger hoef nie toe te stem tot die ouer se verandering of kansellasie nie want `n
verwantskap versorger het nie dieselfde regte en verantwoordelikhede as `n ouer nie. Eweneens, omdat
verwantskap versorgers nie ouerlike regte en verantwoordelikhede het nie, hoef hulle nie aan te hou om
vir iemand anders se kind te sorg as hulle nie so verkies nie.
Indien die verwantskapplan by die hof geregistreer is, moet die person wat die verandering maak, die hof
van die verandering of kanselasie in kennis stel binne sewe dae.
Indien die partye tot `n verwantskapplan `n geskil het wat hulle nie kan oplos nie, kan hulle `n welsynswerker
of `n tradisionele leier kontak om te help. Hulle kan ook die geskil na `n opgeleide bemiddellaar verwys, of
dit bespreek by `n familie vergadering. Die partye tot die ooreenkoms, of die betrokke kind, kan ook die
geskil na `n kinderhof toe neem. Die hof sal fokus op die beste belange van die kind in die oplossing van
die geskil. Die hof mag poog om die partye te kry om die geskil eers deur bemiddeling op te los, of mag
`n welsynswerker of `n ander professionele persoon beveel om die kind se omstandighede te ondersoek.

Toelae
`n Verwantskap versorger kan aansoek doen vir en `n toelaag gaan afhaal vir die kind in sy of haar
sorg, op dieselfde manier as die kind se ouer. Slegs `n ouer of `n persoon egter, wat werklik sorg
vir `n kind kan `n toelaag namens die kind afhaal. Indien `n welsynswerker ondersoek vind dat
`n verwantskapsorg ooreenkoms oneerlik was, sal die ooreenkoms gekanselleer word. Dit is `n
kriminele oortreding om `n vals verwantskapsorg ooreenkoms te gebruik om `n kindertoelaag te kry.
Die persoon wat die toelaag gelde verkeerdelik ontvang het, mag ook verplig wees om die geld aan
die regering terug te betaal.

DIE KINDERSORG- EN BESKERMINGSWET � Feiteblad 13

VOORKOMINGS- EN
VROEE INGRYPINGS-DIENSTE
Wat is voorkomings- en vroeë ingrypings-dienste?
Voorkomings- en vroeë ingrypings-dienste is dienste wat ontwerp is om die risiko van geweld of ander
skade binne die familie-omgewing te verminder.

Voorkomings-dienste
“Voorkomings-dienste” is dienste wat normaalweg voorsien word aan families met kinders om
sodoende hulle bekwaamheid te versterk en bou om probleme aan te spreek wat mag ontstaan
binne die familie-omgewing.
Voorkomings-dienste kan op die hele gemeenskap gemik wees. Byvoorbeeld, ’n program vir ouers oor
effektiewe metodes om ’n kind te disiplineer kan help om familie konflik te voorkom. ’n Ander voorbeeld
is opleiding sessies oor hoe om te sorg vir kinders met gestremdhede, om te verseker dat sulke kinders
behoorlik behandel word. Voorkomingdienste mag ook kwessies aanspreek wat `n spesifieke gemeenskap
affekteer, soos geslagsgebaseerde geweld, voedingsprobleme, voortplanting gesondheid kwessies, kinderarbeid,
kinderhandel of kindersgedragsprobleme.

Vroeë ingrypings-dienste
“Vroeë ingrypings-dienste” is
dienste wat voorsien word aan
spesifieke families met kind
ers wat geïdentifiseer is as
besonder kwesbaar, of gevaar
loop van benadeling.

Om herhaalde
familie probleme
aan te spreek en die
verwydering van die
kind uit die huis te
voorkom

Om
sielkundige,
rehabilitasie en
terapeutiese
programme aan
kinders te
voorsien

Om ouerlike
vaardighede in die
algemeen te ontwikkel
en veral vir gestremde
kinders met spesiale
behoeftes

Doelwitte
van
voorkomingen vroeë
ingrypingdienste

Die identifisering van kinders
wat blootgetel is aan gevaar,
en deur families te teiken vir
vroeë ingryping, kan kindermishandeling en kinderverwaarlosing
help voorkom. Byvoorbeeld, vroeë
ingryping mag behels om families te
Om te
voorkom dat
help om alkohol- of dwelm misbruik
kinders kriminele
of dobbel verslaafdheid te oorkom. Dit
oortredings
Om die
pleeg
mag beteken om `n familie te help met
familie struktuur
te bewaar en
`n kroniese of terminale siek familielid,
goeie familie
of om familielede te leer hoe om geskille
verhoudings te
ontwikkel
op te los op positiewe, nie-geweldadige maniere.
Vroeë ingrypingsdienste is bedoel om kinders te beskerm
teen toekomstige skade. Dit kan ook help on te voorkom dat
die kind emosionele- of gedragsprobleme in die toekoms ontwikkel.

Om te help
om positiewe
kinder-dissipline
tegnieke
te leer

Om die
gesondheid
en welsyn van
kinders te
verbeter

Om
kindermishandeling
en
verwaarlosing
te voorkom

Hoe word hierdie dienste verskaf?
Daar is baie verskilllende soorte van voorkoming- en vroeë ingrypings-dienste. Hierdie dienste kan insluit
huisbesoeke deur gesondheidswerkers of maatskaplike werkers, ouerlike vaardigheidsprogramme, vroeë
kinderjare ontwikkelingsprogramme, asook alkohol- en dwelms-voorkoming programme of ingrypings wat
verskillende elemente kombineer. Sommige dienste is geskik vir die gemeenskap in die algemeen, terwyl
ander gemik is op besondere situasies of probleme.
Voorkomings- en vroeë ingrypings-dienste moet families, ouers, versorgers en kinders betrek by die
identifisering en die soeke na oplossings vir hulle probleem. Hierdie programme is dikwels kruis-snydend
(cross-cutting) — hulle mag verskeie regeringsministeries, nie-regeringsorganisasies en geloofsgebaseerde
groepe, tradisionele leiers en die privatesektor betrek. Die beskerming van kinders is `n taak vir die hele
Namibiese gemeenskap.
Deelname in meeste voorkoming- en vroeë ingrypings-dienste is vrywillig. `n Kinderhof mag egter persone
beveel om deel te neem in voorkomings- en vroeë ingrypings-dienste, om skade aan `n spesifieke kind
te voorkom. In party gevalle mag dit `n alternatief wees, eerder as om die kind van die huis te verwyder.
Dit is belangrik om goeie beplanning, beheer en waardebepaling van voorkomings- en vroeë ingrypingsdienste in werking te stel, om te verseker dat hulle effektief is.
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KINDERS MET BEHOEFTE AAN

BESKERMING
Wanneer het `n kind beskermingsdienste nodig?
`n Kind het definitief beskermingsdienste
nodig indien daardie kind:
� verlaat of wees is en onvoldoende
sorg of ondersteuning het
� doenig is met gedrag wat waarskynlik
nadelig kan wees vir die kind of
iemand anders, en die ouer, voog
of versorger onbevoeg of onwillig is
om daardie gedrag te beheer
� op die straat leef of werk of bedel
vir `n lewe
� verwaarloos, sleg behandel, of fisies
of verstandelik mishandel word, of
waarskynlik sal word
� verslaaf is aan alkohol of dwelms en
is sonder ondersteuning om behandeling te kry
� betrokke is by `n kriminele saak
� `n buitelandse kind is wat nie vergesel
is nie
� kronies of terminaal siek is en behoefte
het aan `n geskikte versorger
� leef in `n uiters oorvol, hoogs onsani
têre of gevaarlike plek.

Afhangende van die omstandighede, mag `n kind beskermings
dienste nodig hê indien daardie kind:
� `n slagoffer is van kinderarbeid, kinderhandel, kommersiële
sekswerk of ander vorms van seksuele uitbuiting, of `n
ernstige kriminele oortreding teen die kind (soos verkragting
of aanranding)
� leef in `n kinderbeheerde huishouding
� behoefte het aan `n versorger omdat sy of haar ouer in
die tronk is
� onder die ouderdom van 16 is en gewoonlik afwesig is
van skool
� onder die ouderdom van 16 is en lei aan `n seksuele
oordraagbare infeksie (wat `n teken van seksuele misbruik
mag wees)
� oor die ouderdom van 16 is en lei aan meerdere of
herhaalde seksuele oordraagbare infeksies
� blootgestel is aan omstandighede wat die kind se
liggaamlike, geestelike, emosionele of sosiale welsyn
ernstig benadeel
� leef in `n geweldadige familie omgewing
� leef met `n ouer, voog of versorger wat toestemming
tot noodsaaklike mediese of terapeutiese behandeling
onredelik weerhou
� betrokke is by `n saak wat ondersoek word deur die
Kinderadvokaat of die Nasionale Kinder-adviesraad.

`n Suspisie dat `n kind in enige van hierdie kategories mag val, is `n teken vir `n welsynswerker
(maatskaplike werker) ondersoek.

Verpligte rapportering
Kinder mishandeling en verwaarlosing vind
gewoonlik in privaatheid tuis plaas, met
geen ander getuies as die ouers en kinders
nie. Rapportering wette is ontwerp om
moontlike probleme onder die aandag van
publieke owerhede te bring wat in `n posisie is om te help. Verpligte rapportering
vereis dat mense sake rapporteer indien
hulle vermoed dat `n kind sleg behandel
word. Mense wat professionele of offisiële
pligte met betrekking tot kinders verrig,
moet die polisie of `n regeringswelsynswerker waarsku indien hulle bewus word
van tekens dat `n kind beskermingsdienste
nodig het. Versuim om te rapporteer is `n
kriminele oortreding.

Verpligte rapportering het betrekking op:
� skool prinsipale
� regspraktisyns
� onderwysers en skool
(behalwe in die geval
beraders
van bevoorregte
� geneeshere en
kommunikasie
� godsdienstige leiers
tandartse
� verpleegsters
� arbeidsinspekteurs
� aptekers
� staflede by geregistreerde
� sielkundiges en
kindersorg fasiliteite
� welsynswerkers wat vir
sielkundige beraders
� fisioterapeute
privaatpraktyke werk of
� spraak en
vir `n kinderbeskermings
arbeidsterapie
organisasie
� tradisionele leiers
� enige ander persoon wat
� tradisionele
professionele of offisiële
gesondheidspraktisyns
pligte vir kinders verrig

Vrywillige rapportering
Enigiemand wat glo dat `n kind beskerming nodig mag
hê kan aan `n polisie offisier of `n regeringswelsyns
werker rapporteer. Kinders kan ook self mishandeling
of verwaarlosing rapporteer. Bewustheidmakende
inisiatiewe sal gebruik word om lede van die publiek
aan te moedig om tekens te rappporteer dat `n kind
hulp nodig het.
Enigeen wat `n verpligte of vrywillige rapport
te goeder trou maak, is geregtig om sy of haar
identiteit geheim te hou en is nie aanspreeklik
vir `n siviele eis vir laster nie.

Hulpverlening aan `n kind wat
beskerming nodig het
Sodra `n rapport gemaak is, sal `n welsynswerker die
saak ondersoek. In party gevalle mag dit nodig wees
om die kind of die beweerde oortreder onmiddellik
van die huis te verwyder, om die kind veilig te hou
terwyl die ondersoek aan die gang is.
Die kinderhof sal die welsynswerker se verslag nagaan
en `n verhoor hou indien nodig. Die kind se ouer,
voog of versorger sal `n geleentheid hê om inspraak te
lewer. Die kind se sienswyses sal ook in aanmerking
geneem word in die lig van die kind se ouderdom en
volwassenheid.
Die hof kan `n reeks ingrypings beveel om die probleem
aan te spreek. Indien nodig, kan die hof beveel dat die
kind iewers anders moet bly vir `n spesifieke tydperk,
soos in verwantskap- sorg, pleegsorg of `n kindertehuis.
Die hof mag ook `n sekere persoon beveel om op te
hou om die kind te mishandel of kontak met die kind
te hê. Daar is baie opsies. Die bevel sal afhang van die
situasie.

Bydrae Bevele
Indien `n kind deur middel van `n hofbevel buite die
huis geplaas is, mag die hof beveel dat die ouers of
voog `n geldelike bydrae tot die kind se sorg betaal
— as hulle daartoe in staat is. Dit is soortgelyk aan
`n onderhoudsbevel, maar is ontwerp om die staat
te vergeod vir die koste van die kind se alternatiewe
sorg.
Gedurende 2003-2011, in Windhoek alleen,
is amper 200 kinders jaarliks van hulle huise
verwyder vir hulle eie beskerming en met `n
hofbevel in alternatiewe sorg geplaas.

VERSLAG AAN WELSYNSWERKER OF POLISIE.
Aanvanklike evaluering van gevaar
vir die kind binne 24 uur

Onmiddellike verwydering van die kind
of oortreder om die kind veilig te hou.
As `n kind verwyder word, moet die ouers
onmiddellik in kennis gestel word en
`n verhoor moet die verwydering
binne 5 dae bevestig.

Welsynswerker ondersoek
en verslag binne `n maksimum van 45 dae

Welsynswerker
beweer kind
HET NIE
beskermings
dienste nodig nie.
Bevinding moet
hersien word deur
die kinderhof.

Welsynswerker
beweer kind
HET
beskermings
dienste nodig.
Bevinding moet
bevestig word na
`n verhoor deur
die kinderhof
wat alle betrokke
persone insluit.

Die hof bevind
die kind
HET NIE
beskermings
dienste nodig nie:
Die hof mag
steeds toepaslike
ingrypings beveel,
maar mag nie
die kind van die
gewone huis
verwyder nie.

Die hof bevind
die kind
HET
beskermings
dienste nodig:
Die hof sal `n
toepaslike bevel
maak, wat mag
insluit die plasing
van die kind in
alternatiewe sorg.
Indien ja, sal die
welsynswerkers
dienste voorsien
gemik op die
hervereniging
van die familie,
waar moontlik.

DIE KINDERSORG- EN BESKERMINGSWET � Feiteblad 15

Pleegsorg
In terme van die Kindersorg- en Beskermingswet, verwys
pleegsorg na situasies waar kinders deur middel van `n
hofbevel geplaas word met iemand wat nie verwant
is aan hulle nie.
Mense wat `n kind wil aanneem doen aansoek by `n
aangewese welsynswerker (maatskaplike werker) om
op `n lys van moontlike pleegouers geplaas te word.
Die welsynswerker doen ondersoek om te sien of the
aansoeker geskik is en gee die voornemende ouers die
toepaslike informasie en opleiding. Die Ministerie hou `n
register van voornemende pleegouers wat welsynswerkers
gebruik soos nodig. Voornemende pleegouers wat op
die register is moet hulle aansoek elke drie jaar hernu.
Pleegouers vervul `n soortgelyke funksie as kindertehuise, alhoewel in `n familie omgewing. Kinders mag
by pleeggouers geplaas word vir kort tydelike periodes, of op `n langer-termyn basis — afhangende
van hulle omstandighede. Plasings by pleegouers vind alleenlik deur middel van `n hofbevel plaas.
`n Pleegouer word toegelaat om vir `n maksimum van ses kinders te sorg, insluitend hul eie kinders
en die pleeg kinders geplaas by hulle, tensy die hof bevind dat dit in die beste belange van al die
betrokke kinders is om hierdie beperking te oorskry.
Pleegouers kom in aanmerking vir `n pleegouer toelaag, om te help met die kostes van die versorging
van die kinders wat deur die hof by hulle geplaas is.

Verwantskapsorg
Verwantskapsorg is `n nuwe begrip in Namibië, om situasies te dek waar `n versorger `n
uitgebreide familielid van die kind is, of `n nabye familie vriend. In terme van die Kindersorgen Beskermingswet, is sulke versorgers nie meer `n deel van die kategorie van pleegouers nie.
In plaas daarvan is hulle bekend as verwantskap versorgers. Indien `n verwantskapooreenkoms
by die kinderhof geregistreer is, is die verwantskap versorger geregtig om vir `n staatstoelaag
aansoek te doen.
Die registrasie van `n verwantskap ooreenkoms is `n eenvoudiger proses as om `n hofbevel vir
pleegsorg te verkry. Die registrasie proses is bedoel om seker te maak dat `n toelaag betaal vir
`n sekere kind aan die persoon gaan wat werklik vir daardie kind sorg.
Verwantskapsorg is normaalweg `n vrywillige reëling gemaak deur `n familie, alhoewel `n hof `n
kind in verwantskapsorg kan plaas, indien dit die beste keuse vir die kind is.
Die nuwe onderskeid tussen pleegsorg en verwantskapsorg verwyder `n onnodige las van
gemeenskapslede, sowel as howe en welsynswerkers. Dit herken ook benaderings tot kindersorg
wat tipies is in Afrika.

Afbeeldings van die Ministerie van
Geslagsgelykheid en Kinderwelsyn se studies
met diensverskaffers en kinders om Namibië se
standaarde vir pleegsorg vas te stel (2011).
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AANNEMING
VAN KINDERS
A

anneming is `n nuttige wyse om aan kinders die voordele van `n gesinslewe te gee, wat andersins nie beskikbaar aan
hulle mag wees nie. Alleenlik `n klein aantal Namibiese kinders word elke jaar aangeneem.

Wanneer kan `n kind aangeneem word?

Wie kan ’n kind aanneem?

`n Kind kan aangeneem word wanneer:
� die kind se ouers of voog nie gevind kan word nie en/
of die kind nie ouers of enige geskikte voog of versorger
het wat gewillig is om vir hom of haar te sorg nie
� die kind deur `n stief-ouer aangeneem sal word
� die kind verlate is
� die kind permanente alternatiewe sorg nodig het
� die kind se ouer of voog toegestem het om die kind vir
aanneming op te gee.
Die name van kinders wat beskikbaar is vir aanneming
sal op `n register vir aanneem-bare kinders geplaas word.
Plasing op hierdie register moet na drie jaar hernu word.

Die volgende persone kan ‘n kind aanneem:
� ’n man en vrou wat gesamentlik optree
� ’n stiefouer (’n persoon wat getroud is met een van die
ouers van die kind)
� ’n weduwee of wewenaar
� ’n geskeide of ongetroude persoon.
Die person wat die kind aanneem mag alreeds die kind se
pleegouer, verwantskap versorger of primêre versorger wees.
`n Aanneem-ouer moet tenminste 25 jaar oud wees.
(Wanneer die aanneem-ouers `n getroude paartjie is, moet
tenminste een van hulle 25 jaar oud wees.) Jonger persone
kan aanneem, indien hulle `n goeie rede kan wys om `n
uitsondering te maak. Daar is geen maksimum ouderdom
vir aanneming nie. Die aanneem-ouer moet `n persoon wees
wat gewillig en geskik is om ouerlike verantwoordelikhede
en regte te onderneem. Vorige veroordelings vir gewel
dadige misdade sal `n persoon diskwalifiseer vir aanneming.
`n Welsynswerker (maatskaplike werker) sal die aanneemouer se omstandighede ondersoek en `n aanbeveling maak.
Die name van persone wat geskik is om aan te neem sal op
`n register vir voor-nemende aanneem-ouers geplaas word.

Wie moet toestemming gee vir ’n kind om aangeneem te word?
Toestemming vir aanneming moet normaalweg deur albei
ouers gegee word, ongeag of die ouers getroud is. Maar
toestemming van ’n enkel vader word slegs vereis waar
hy alreeds vaderskap erken het (soos wanneer hy onder
houdstoelae betaal of as hy genoem word as die vader van
die kind op die geboortesertifikaat.) As die hof bevind dat
die kind deur verkragting verwek was, is die verkragter se
toestemming nie nodig om die kind vir aanneming op te
gee nie. Toestemming word ook nie vereis van ’n ouer wat:
� verstandelik onbevoeg is om toestemming te gee nie
� die kind verlaat het
� nie gevind of geïdentifiseer kan word na redelike pogings nie
� die kind mishandel of verwaarloos het, of toegelaat het
dat die kind mishandel of verwaarloos word
� in die afgelope jaar geen poging aangewend het om ouer
like verantwoordelikhede teenoor die kind na te kom nie
� versuim het om binne 30 dae van ontvangs op die
kennisgewing van ’n aanneming te reageer.
Die kind wat aangeneem word, moet ook toestemming tot
die aanneming gee, indien die kind oor die ouderdom van
10 is — of onder 10 jaar, maar volwasse genoeg om die
betekenis van aanneming te verstaan.
Die welsynswerker wat die aanneming waarneem moet
die ouers en die kind beraad in verband met die betekenis
van aanneming voordat die toestemmings gegee word, en
geen finale toestemmings kan gegee word voordat die kind

gebore is nie. Die toestemming dokumente moet in die
teenwoordigheid van `n kinderkommissaris geteken word.
Waar geen toestemming beskikbaar is, of onredelik weer
hou word, kan die Kinderhof dit omverwerp in gevalle waar
aanneming in die beste belange van die kind is. Voordat hierdie
besluit gemaak word, neem die kinderhof die verhouding
tussen die ouer en die kind oor die afgelope twee jaar in ag,
asook hulle vermoë vir ’n goeie toekomstige verhouding.
Die besluit om ’n kind vir aanneming op te gee is ’n
baie moeilike een. Daarom is daar ’n 60 dae “wagperiode”
wanneer toestemming onttrek kan word. Die kind sal
normaalweg by die aanneem-ouers bly gedurende hierdie
tyd, maar kan in pleegsorg of `n plek van veiligheid geplaas
word, indien die welsynswerker dink dit sal verkieslik wees.
Indien toestemming tot die aanneming onttrek word, sal die
kind terugkeer na die geboorte-ouers.

Watter faktore word oorweeg by die
goedkeuring van aanneming?
Die vernaamste punt is die beste belange van die kind.
Ander oorwegings sluit in:
� bewaring van die kind se identiteit, taal, kultuur en
godsdiens sover as moontlik
� die kind se sienswyses (afhangende van die kind se
ouderdom en volwassenheid)
� enige redelike voorkeur wat die ouer of voog wat die
kind vir aanneming opgee, uitspreek
� die welsynswerker se evaluering en aanbeveling.
Sommige aannemings is “geslote aannemings” waar die
geboorte-ouers en die aanneem-ouers nie mekaar se identiteit
ken nie. Ander aannemings is “oop aannemings”, waar al die
identiteite bekend is.

Aannemingsplanne
In die geval van `n “oop aanneming” mag die geboorteouers en die aanneem-ouers besluit om `n plan te maak om
informasie te deel — soos mediese informasie of informasie
omtrent mylpale in die kind se ontwikkeling — of omtrent
kontak met die geboorte familie. Die aannemingsplan mag
ook insluit hoe om te verseker dat die kind bande met sy of
haar kulturele erfenis behou. Aannemingsplanne is volgens
keuse en vrywillig. Hulle is net bindend as hulle hofbevele
gemaak word. Die welsynswerker wat die aanneming hanteer
sal met `n aannemingsplan help indien die partye een verlang
en die kind moet daaroor geraadpleeg word as die kind oud
genoeg is om dit te verstaan.

Die gevolg van aanneming
`n Kind wat aangeneem word, word die kind van die aanneemouers in elke opsig. Die name van die aanneem-ouers word in
die kind se geboorte serifikaat ingeskryf as die kind se ouers.

Toegang tot informasie
aangaande aanneming
Informasie betreffende aannemings word in `n Aannemings
register aangeteken. Selfs wanneer die aanneming `n “geslote
aanneming” was, is die kind geregtig om informasie in
te win omtrent die geboorte-ouers wanneer die kind 18
jaar bereik. Die aanneem-ouers het ook op hierdie tydstip
die reg tot informasie omtrent die geboorte-ouers se
identiteit, indien dit voorheen onbekend was. Die geboorte
ouer het die reg tot informasie omtrent die aanneem-ouers
se identiteit op hierdie stadium, indien die aanneem-ouers
en die kind wat aangeneem was toegestem het hieroor.
Lewensnoodsaaklike mediese inligting (soos inligting
omtrent `n oorgeërfde toestand) kan vroeër bekendgemaak
word indien dit betrekking het op die kind se gesondheid.

Tussen-landse aannemings
Tussen-landse aannemings het algemeen geword na die
Tweede Wêreld Oorlog toe baie lande met oorlogweeskinders gelaat was, maar bronne te beperk was om vir hulle
kinders binne die land te sorg. Tussen-landse aannemings
het baie populêr begin word in die sewentiger- en tagtigerjare as ’n manier om kinders aan paartjies te gee wat nie
kinders van hulle eie kon voortbring nie.
Die vergrote aanvraag om kinders aan te neem het gelei tot
probleme soos kinderontvoering en baba-verkoopsmarkte.
Met die MIV/VIGS epidemie wat so baie lande affekteer,

word tussen-landse aanneming deur sommige mense gesien
as ’n manier om in die beste belange van weeskinders te
voorsien in omstandighede waar die uitgebreide familiebande
afgebreek is, of waar die uitgebreide familie alreeds oorbelas
is.
Kommernis oor hierdie probleme het gelei tot die Hague
Konvensie oor Tussen-Landse Aanneming, waar ’n internasionale ooreenkoms vir die eerste keer geteken is in 1993.
Dit maak voorsiening vir prosedures vir tussenlandse
aanneming met die doel om misbruike te verhoed soos
ontvoering, uitbuiting, verkoop en handeldryf van kinders.
Die ooreenkoms vereis dat lande hulle tot tussenlandse
aanneming kan wend slegs nadat opsies oorweeg is om
’n kind binne die kind se geboorteland te plaas. Dit
verseker dat tussenlandse aanneming op die kind eerder
as op die volwasse gefokus is.
Die Kindersorg- en Beskermingswet is ontwerp om
implementering van hierdie Hague Konvensie te ondersteun.
Die Hooggeregshof in Namibië het in 2004 bepaal dat
dit ongrondwettig is om ’n onbeskrewe reël te hê wat
buitelanders verhoed om Namibiëse kinders aan te neem,
omdat sulke aannemings soms die beste familie-omgewing
vir die kind voorsien. Die Hague Ooreenkoms voorsien
’n raamwerk vir tussen-landse aannemings wat die beste
belange van Namibiese kinders sal beskerm. Aansluiting by
die Konvensie beteken NIE dat Namibië alle versoeke moet
oorweeg van mense buite Namibia wat Namibiese kinders wil
aanneem nie. Indien daar aanneembare kinders in Namibië
is vir wie geen geskikte aanneem-ouers gevind kan word
nie, kan Namibië tussenlandse aannemings toelaat vanaf
`n beperkte getal ander lande wat Hague onderteken het.
Tussenlandse aannemings buite die raamwerk van die
Hague Konvensie sal net in spesiale omstandighede toegelaat word, soos aanneming deur uitgebreide familielede of
indien die kind `n spesiale behoefte het wat nie genoegsaam
in Namibië aangespreek kan word nie (soos `n buitegewone
mediese- of `n leer probleem). In sulke gevalle sal Namibië
soveel van die beveiligingsmaatreëls van die Hague Konvensie aanwend as moontlik.
Die Hague Konvensie se definisie van tussen-landse
aanneming hang nie af van burgerskap nie. Dit bepaal
`n tussen-landse aanneming as enige aanneming
waar ouers wat gewoonlik in een land woon,`n kind
wil aanneem wat gewoonlik in `n ander land woon.
Die tersaaklike punt is of die kind van een land na `n
ander verskuif sal word. Dit is wanneer bykomende
beveiligingsmaatreëls nodig is.

Kriminele oortredings
Mense wat desperaaat is om kinders aan te neem is dikwels
gewillig om groot bedrae te betaal aan geboorte-ouers of
welsynswerkers wat die aannemings reël. Die Kindersorg- en
Beskermingswet maak dit `n ernstige oortreding om meer as
die voorgeskrewe fooi aan welsynswerkers vir aannemings
te betaal. Dit is ook `n ernstige oortreding om vergoeding
aan die geboorte-ouers te gee, behalwe vir die redelike koste
van mediese uitgawes of berading. Advertensies omtrent
aannemings word ook streng gereguleer. Slegs algemene afkon
digings, soos informasie omtrent die behoefte vir aanneemouers, word toegelaat. Kinders behoort nie te koop te wees nie.
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“K

inderontvoering” is om ’n kind van een plek na ’n ander plek te beweeg vir die doel van uitbuiting,
soos om die kind te gebruik vir sekswerk of dwangarbeid. Hierdie beweging van die kind kan
binne een land of tussen verskillende lande geskied. Faktore soos armoede, kriminele oortredings en
geweld dra by tot kinderontvoering. Wanneer hierdie probleme voorkom, mag die ouers of die kind
dink dat die ontvoering die enigste opsie is wat die kind het vir ’n “beter” lewe — soos byvoorbeeld
om toegang tot beter opvoeding te hê of ’n kans om ’n inkomste te verdien.

In Namibië is ’n paar gevalle van kinderontvoering, alhoewel nie deur georganiseerde netwerke nie,
gerapporteer. Dit is algemeen vir familielede om in die ontvoering van kinders betrokke te wees. Dit
wil byvoorbeeld voorkom dat kinders vanaf Angola en Zambia na Namibië gebring is om lewende
hawe op te pas of om huishoudelike werk te doen. Dit kom ook voor dat sommige kinders binne die
land beweeg word om lewende hawe op te pas, om paaie te bou, of om kos te verkoop. Sommige
kinders mag selfs geforseer word om kommersiële sekswerk te doen.
Die ontvoering van kinders is `n ernstige oortreding. `n Kind kan nie toestem om ontvoer te word nie.
`n Ouer of voog kan nie toestemming gee vir kinderontvoering nie. Die manier waarop die ontvoering
plaasvind is nie ter sake nie, wanneer die slagoffer `n kind is.

Die Kindersorg- en Beskermingswet omskryf ontvoering, in verband met `n kind, as die aflewering,
werwing, vervoering, huisvesting, aanneming, verkoping, omruiling, huur of ontvangs van `n kind
vir die doel van uitbuiting binne of oorkant die grense van Namibia.
Uitbuiting sluit in:
� prostitusie of enige ander vorme van seksuele uitbuiting
� dwangarbeid of dienste, verbode kinderarbeid of ander ekonomiese uitbuiting
� slawerny of praktyke soortgelyk aan slawerny, insluitend skuld gebondenheid, of `n gedwonge
huwelik
� verwydering van enige liggaamsdele
� `n vrou dwing om teen haar wil swanger te raak met die doel om die kind te verkoop.

Dit is ’n oortreding vir individue of organisasies om op enige manier te help met kinderontvoering,
soos om huisvesting of vervoer te voorsien vir kinders wat ontvoer is, ontvoerings te finansier of om
inligting aan voornemende oortreders te voorsien.
Die straf om betrokke te wees by kinderontvoering kan `n boete van N$ 1 000 000 wees, tronkstraf vir
`n tydperk van tot 20 jaar, of albei. `n Kind wat ontvoer is, kan nie aangekla word vir `n oortreding as
gevolg van die ontvoering nie, selfs as daardie kind, byvoorbeeld, `n land binnegegaan het sonder die
regte reisdokumente.
Een van die mees belangrike kenmerke van die wet maak voorsiening vir hulp aan kinders wat
slagoffers van vermoede ontvoering is — insluitend stappe om die kinders wat oor die grens ontvoer
is, veilig en met die minste moontlike trauma na hul tuisland terug te bring. Ontvoerde kinders sal
voorsien word van gepaste dienste, soos voedsel, klerasie, beskutting, mediese sorg en berading. `n
Nie-Namibiese kind het dieselfde reg tot regeringsdienste as `n Namibiese kind, insluitend die reg tot
toepaslike opvoeding en opleiding, indien hy of sy moontlik in Namibia sal bly vir langer as 6 maande.

Indien `n ouer of voog betrokke was by die ontvoering van `n kind, voorsien die wet prosedures vir
die opskorting of beëeindiging van daardie persoon se verantwoordelikhede en regte.
Om kinderontvoering te voorkom, is daar ook verskeie oortredings wat verband het met die onwettige
beweging van kinders, selfs in gevalle waar ontvoering nie bewys kan word nie. Dit is `n oortreding
om `n kind weg te neem uit die sorg van iemand wat wettiglik die kind oppas (soos byvoorbeeld die
ouer of die versorger) of om ’n kind aan te hou om sodoende die kind weg te hou van die ouers of ’n
ander wettige versorger. Dit is ook onwettig om ’n kind uit Namibië te neem sonder die toestemming
van die kind se ouers, of van ’n landroshof.

Spesiale aanmelding vereistes
Professionele persone wat met kinders werk het `n verpligting om `n verslag aan `n staat welsynswerker
(maatskaplike werker) of die polisie te maak as hulle vermoed dat `n kind ontvoer is. Elke elektroniese
kommunikasie diensverskaffer wat in Namibia werksaam is, moet ook verslag doen aan die polisie
indien hulle bewus word van enigiets op hul senders wat `n advertensie of ander inligting bevat wat
kinderontvoering aanhelp of bevorder. Versuim om hierdie aanmelding verpligtinge na te kom, is `n
oortreding. Lede van die publiek sal aangemoedig word om vrywillige verslae van enige vermoede van
ontvoering te doen.
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TOESTEMMING TOT

MEDIESE BEHANDELING, MIV TOETSING
EN ONDERSOEK IN GEVALLE VAN MISBRUIK
1. TOESTEMMING VIR MEDIESE BEHANDELING
Vermoë om toe te stem tot mediese ingrypings

Onder die vorige wet, was die ouderdom vir toestemDie term “mediese ingryping” is breër
ming tot mediese ingryping en chirurgiese operasies 18.
as “mediese behandeling”. Dit sluit in
Die Kindersorg- en Beskermingswet laat kinders toe om
tandheelkundige, fisiologiese, psigolo
toestemming vir mediese behandeling te gee as hulle ten
giese en psigiatriese intervensies. Dit
minste 14 jaar oud is EN verantwoordelik genoeg is om die
kan diagnostiese toetse, behandeling
voordele, risiko’s en implikasies van die behandeling te verof bloedoortappings insluit. Daar is ‘n
staan. Indien die mediese behandeling egter ’n chirurgiese
verskillende proses vir toestemming tot
operasie behels, moet die ouer of voog ook toestemming gee.
“chirurgiese operasies”.
Vir jonger of minder volwasse kinders, rus die besluit
���
oor alle mediese ingrypings en chirurgiese operasies by
die kind se ouers of voog — dit word egter van die ouer
`n “Versorger” is ‘n ander persoon as
verwag om die sienswyses van die kind in ag te neem.
‘n ouer of voog, wat die primêre ver
`n Ouer of voog mag nie toestemming tot `n mediese
antwoordelikheid vir die dag-tot-dag
ingryping weier tensy daar `n medies aanvaarbare keuse is
versorging van ‘n kind oorneem. Dit
nie. Die idee hier is dat ouers nie toegelaat word om hulle
mag wees, byvoorbeeld, ‘n pleegouer
gelowe op `n kind oor te dra, wanneer hierdie gelowe
of verwantskap versorger.
nadelig vir die kind mag wees nie. Indien `n kind geen ouer
of voog het nie, kan die kind se versorger toestemming in
hul plek gee.
Kinders wat bevoeg is om mediese toestemming vir hulself te gee, kan ook toestem-ming vir mediese
ingrypings op hulle eie kinders gee, indien hulle alreeds kinders van hul eie het.

Wie besluit of die kind volwasse genoeg is om die mediese kwessies te verstaan?

Die mediese praktisyn in beheer van die saak maak die besluit, want dit is die persoon wat die verant
woordeliheid sal hê om die mediese toestand te verduidelik.

Wat omtrent noodgevalle?

Die persoon in beheer van `n hospitaal of kliniek mag toestemming tot `n mediese ingryping of chirurgiese
operasie op `n kind gee indien dit nodig is om die kind se lewe te red, of om ernstige of blywende
liggaamlike skade of gestremdheid te voorkom — en die situasie so dringend is dat daar geen tyd is om
die normale toestemming te kry nie.

Wat as `n ouer onbeskikbaar of onbevoeg is?

Die Minister van Geslagsgelykheid en Kinderwelsyn of die kinderhof het die mag om toestemming te gee
in plaas van `n ouer, indien daardie ouer nie in staat is om toestemming te gee nie (byvoorbeeld, omdat
die ouer bewusteloos of geestelik siek is), nie opgespoor kan word nie, of oorlede is. Enigeen wat belang
stel in die kind se welstand (soos `n welsynswerker / maatskaplike werker) kan aansoek doen om as `n
plaasvervanger hierdie toestemming te gee.

Wat as `n ouer of `n kind toestemming onredelik weerhou?

Die Minister van Geslagsgelykheid en Kinderwelsyn of die kinderhof mag die weiering van `n ouer of
`n bekwame kind om toestemming te gee omverwerp, indien dit in die kind se beste belange sal wees.
Enigeen wat belang stel in die kind se welstand kan aansoek doen by die Minister of die hof in hierdie geval.

2. TOESTEMMING TOT MIV TOETSING
Die Namibiese Riglyne vir Vrywillige Berading en Toetsing laat toestemming vir MIV toetsing teen 16 jaar toe, terwyl kinders wat verwagtend
of getroud is op enige ouderdom getoets mag word, sonder hulle ouers
se toestemming.
Die Wet brei hierop uit deur dit moontlik te maak vir kinders
wat 14 jaar oud is OF volwasse genoeg is om die implikasies van
VIGS toetsing te verstaan, om toestemming te gee vir die toets. Dit
beteken dat ’n volwasse tienjarige kind toestemming mag gee vir ’n
MIV-toets. Die wet sê die toets mag net gedoen word indien die kind
voor en na die toets behoorlike berading ontvang.

Wie kan toestemming tot `n VIGS toets gee
as die kind nie volwasse genoeg is nie?

(a) die ouer of voog, of die kind se versorger indien
daar geen ouer of voog is nie
(b) die Minister van Geslagsgelykheid en Kinder
welsyn
(c) die kinderhof
Die prosedure vir die hantering van die weiering of
onvermoë om toestemming te gee, sal op dieselfde
wyse werk as toestemming vir mediese ingryping.

Kan `n MIV toets ooit op `n kind gedoen
word sonder enigiemand se toestemming?
Ja, maar alleenlik wanneer dit nodig is om iemand
anders te beskerm. Dit word alleenlik toegelaat
wanneer die kind swanger is (en dit noodsaaklik
mag wees vir stappe om moeder-tot-kind oordrag
te voorkom) of waar iemand in `n gesondheidsom
gewing blootgestel kon gewees het aan die virus (soos
in die geval van `n naaldprik, waar voorbehoedende
behandeling nodig sal wees indien die kind MIV
positief sou wees).

Die reëls vir MIV toetsing
is breëer as die vir ander
mediese ingrypings. Dit is
omdat toetsing hoofsaaklik
is om informasie in te win,
eerder as `n fisiese aksie
wat op die kind se liggaam
uitgevoer word.

Berading

Die kind mag alleenlik getoets word indien hy of sy
voor en na die toets berading ontvang. Die ouer,
voog of versorger behoort ook berading te ontvang
as hy of sy bewus daarvan is dat die kind getoets
sal word.

Wie besluit of die kind volwasse genoeg is
om toestemming tot `n MIV toets te gee?

Die persoon wat die berading voor die toets doen.

Vertroulikheid
Die uitslae van `n MIV toets is vertroulik. Toestemming om die uitslae bekend te maak werk op dieselfde wyse as toestemming om die toets te doen
— tensy die uitslae bekend gemaak moet word vir
`n wetlike rede of in terme van `n hofbevel. Die kind
se volwassenheid word bepaal deur die persoon wat
die berading voor- en na die toets doen. `n Kind wat
oud genoeg of volwasse genoeg is om toestemming
tot die toets te gee, hoef nie die toets of die toets
uitslae bekend te maak aan sy of haar ouer nie.

3.		TOESTEMMING TOT MEDIESE ONDERSOEK VAN MISBRUIKTE OF
VERWAARLOOSDE KINDERS
Iemand wat `n kind misbruik of verwaarloos het mag teensinnig wees om die kind te laat ondersoek of
behandel, want hulle wil hulle dade bedek. Selfs `n misbruikte kind wil partykeer die ouer beskerm. Vir
hierdie redes, is daar spesiale bepalings om sulke omstandighede te hanteer.
`n Mediese praktisyn mag `n kind ondersoek wat `n vermoede slagoffer van misbruik of verwaarlosing
is sonder die toestemming van die kind se ouer, voog of versorger (alhoewel toestemming nodig is om `n
algemene verdowingsmiddel toe te dien). Die kind moet ook toestemming vir die ondersoek gee indien hy
of sy volwasse genoeg is — alhoewel die ondersoek kan plaasvind selfs sonder die kind se toestemming,
indien die redes vir voortgaan sonder toestemming aangeteken word. Die doel van die ondersoek kan
wees om die kind te behandel, om bewyse vir die hof te verkry, of albei.
Die wet bevat ook reëls oor die wyse waarop so `n ondersoek gedoen moet word sonder om enige
onnodige trauma vir die kind te veroorsaak.
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Wat is lyfstraf?
Lyfstraf is wanneer ’n gesagspersoon fisieke krag gebruik met die bedoeling om pyn te veroorsaak as ’n
vorm van dissipline. Lyfstraf aan kinders sluit gewoonlik dinge in soos klap, slaan, pak gee met die hand, of
met ’n stok of ’n gordel houe toedien. Dit kan ook ander dinge insluit soos skop, rondruk, knyp of brand.
Dissipline is bedoel om iemand die verskil tussen reg en verkeerd te leer, nie om besering te veroorsaak
nie. Dit is nooit nodig om pyn toe te dien om iemand te dissiplineer nie. Daar is baie ander vorms van
dissipline wat ’n baie groter uitwerking het.
Die gebruik van lyfstraf word nie in Namibiese
skole toegelaat nie, alhoewel sekere gevalle nog
aangemeld word. Die Namibiese Hooggeregshof
het bepaal dat lyfstraf in skole ’n skending van die
kind se grondwetlike reg tot menswaardigheid is,
en die Onderwyswet het dit in beide publieke en
private skole onwettig verklaar.
Lyfstraf word in baie huise toegepas. Voorvalle is
in Namibië aangemeld waar uitermate fisieke
geweld tuis teen kinders gebruik is. Daar is gevalle
waar kinders ernstig beseer of gebrand is. Kinders
is selfs doodgeslaan.

Waarom is lyfstraf ’n probleem?
�
�
�
�
�
�
�
�

Lyfstraf kan oor gaan in ernstige fisieke mishandeling.
Lyfstraf leer kinders dat geweld ’n aanvaarbare manier is om probleme op te los.
Lyfstraf leer kinders dat dit toelaatbaar is om geweld teen iemand wat jy liefhet te gebruik.
Lyfstraf maak kinders meer aggressief teenoor ander kinders.
Lyfstraf kan selfrespek skade aandoen deur die slagoffer bang, hartseer, skaam of nikswerd te laat
voel.
Kinders wat aan lyfstraf blootgestel word, sal waarskynlik geweld gebruik as hulle volwassenes is.
Lyfstraf leer nie vir kinders waarom hulle gedrag verkeerd was nie.
Lyfstraf kan die verhouding tussen ’n kind en sy ouers of versorger vernietig.

Kinderdissipline is baie belangrik — daarsonder sal die gemeenskap baie probleme hê. Die vraag is
nou: Watter soort dissipline het die meeste trefkrag?

“Ons sal groter bewusmaking in ons gemeenskappe bewerkstellig omtrent die impak van alle vorms van
geweld op kinders, en aktief werk om sienswyses en praktyke te verander wat geweld laat voortbestaan
in tuistes, families, inrigtings en gemeenskappe, insluitend lyfstraf, emosionele en seksuele geweld.”
Uittreksel uit “A Multi-Religious Commitment to Confront Violence against Children recommendations and commitments” onderskryf
deur die Religions for Peace Eighth World Assembly, (Godsdiens vir Vrede Agste Wêreld Byeenkoms) wat byeengebring het meer dan
800 senior godsdienstige leiers van elke streek van die wêreld en alle groot geloof tradisies, wat 70 nasionale inter-godsdienstige rade en
groepe verteenwoordig, in Kyoto, Japan, in Augustus 2006.

Kindersorg- en Beskermingswet
Daar is verskeie redes hoekom die gebruik van lyfstraf in die huis kommerwekkend is:
� Kinders in Namibië is ernstig beseer en gedood deur sulke “straf”.
� Die Namibiese Grondwet bepaal dat “die menswaardigheid van alle persone onaantasbaar sal wees” en
dat “geen persone sal blootgestel word aan marteling of wrede, onmenslike of vernederende behandeling
of straf nie.” Dit sluit kinders in.
� Namibië het internasionale konvensies onderteken wat vereis dat die gebruik van lyfstraf aangespreek
word.

Die Kindersorg- en Beskermingswet bepaal dat enige persoon wat beheer het oor kinders, insluitend
die kind se ouers, die kind se reg tot waardigheid moet respekteer. Dit beteken dat slegs vorme van
dissipline wat die kind se waardigheid respekteer, in die huis toegelaat sal word. Hoe dit in die praktyk
verstaan word, sal waarskynlik met die tyd ontwikkel, terwyl alternatiewe vorme van dissipline algemeen
gemaak word.
Die Wet verbied ook die gebruik van lyfstraf by enige geregistreerde versorgingseenheid waar kinders
versorg word (insluitend kindertehuise, skuilingplekke, kindertuine en dagsorgsentrums), en in enige vorm
van alternatiewe sorg waar die kind in terme van `n hofbevel geplaas is (soos voogdyskap of hofbeveelde
verwantskapsorg). Lyfstraf is ook streng onwettig verklaar in publieke en private skole, en in tronke
en polisieselle. Dit is omdat die staat `n spesiale verantwoordelikheid het om kinders te beskerm in
omstandighede waar die staat tussenbeide gekom het, of waar dit verantwoordelik is om te verseker dat
die toestande vir kinders veilig is.
Die Wet gee ook die Minister van Geslagsgelykheid en Kinderwelsyn die plig om redelike stappe te doen
om `n ander moontlikhede in plaas van lyfstraf dwarsoor die land te bevorder, en om die publiek op te
voed oor die onderwerp van lyfstraf.

Alternatiewe vir lyfstraf
Daar is baie ander maniere van dis
sipline wat meer doeltreffend is as
lyfstraf. Hier volg `n paar voorbeelde:
(1) Verduidelik die probleem.
(2) Laat kinders verantwoordelik
heid vir hul optrede neem:
Byvoorbeeld, as die kind iets breek,
moet hy of sy dit regmaak.
(3) “Tyd Uitneem”:
Partykeer raak kinders baie opgewonde en dit kan aanleiding gee
tot swak gedrag. Dit kan werk om
die kind uit die kamer te neem
— sodat hy of sy kan kalmeer,
stilsit en nadink oor wat hy of sy
verkeerd gedoen het.
(4) Neem voorregte weg:
Die straf kan wees om nie toe
gelaat te word om by maats te
kuier nie of nie sport te speel nie
of nie sakgeld te kry nie.

Teen Lyfstraf van Kinders
Stelling deur Rev Maria Kapere

(geskryf in haar persoonlike hoedanigheid)
Windhoek, Namibië, Julie 2010

Lyfstraf se bruikbaarheid is baie beperk. Wanneer dit gedoen
word in kwaadheid en met geweld deur onderwysers en ouers,
kan dit skade veroorsaak eerder as om `n ongedissiplineerde
kind te hervorm. Ons as grootmense is die verantwoordelikheid gegee oor kinders en ons moet hulle onderskraag en
versorg. As volwassenes behoort ons te kan onderskei tussen
wat wreed is en wat liefdevol is; tussen wat veilig is en wat
onveilig is. Geweld is nie `n goeie leermeester nie, dissipline
is. Daar is `n groot verskil tussen dissipline en lyfstraf. Ek
ondersteun dissipline. En laat dit duidelik wees dat dissipline
beteken nie om `n kind te slaan nie. Om te dissiplineer is om
reg te doen in plaas van om net verkeerde gedrag te stop
deur pyn. Anders as lyfstraf, laat dissipline altyd `n positiewe
indruk na; dit is `n manier om kinders te leer en ouerskap uit
te leef deur liefde. Die doel agter dissipline is sodat kinders
persoonlik, in die samelewing en geestelik kan ontwikkel. Ons
moet kinders op so `n manier dissiplineer dat hulle sal voel
hulle is nog goeie en bekwame mense wat positiewe veranderings kan maak, in plaas van op so `n manier dat hulle voel
hulle is slegte mense wat nie in staat is om iets wat waardevol is, te doen nie. Ek sluit af met `n aanhaling uit die Bybel:
“Gee leiding aan `n jongmens oor hoe hy moet leef, en hy sal
ook as hy al oud is, nie daarvan afwyk nie.” — Spreuke 22:6
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ALGEMENE MAATREELS
VIR BESKERMING
�
�
�

KINDERARBEID
KINDERVEILIGHEID BY VERMAAKLIKHEIDSPLEKKE
KINDERS EN ALKOHOL

1. Ergste vorms van kinderarbeid
Artikel 15 van die Namibiese Grondwet beskerm kinders teen uitbuitende arbeidspraktyke. Namibië het ook
die Internasionale Arbeidsorganisasie (ILO) Konvensie op die Verbod en Onmiddellike Eliminasie van die
Ergste Vorms van Kinderarbeid onderteken. Die Arbeidswet 11 van 2007 gee uitvoering aan die Grondwet
en die ILO Konvensie deur dit onwettig te maak om `n kind onder die ouderdom van 14 in diens te neem,
en deur indiensneming vir kinders tussen die ouderdomme van 14 en 18 te beperk.
Die Kindersorg en Beskermingswet vul die Arbeidswet aan deur bykomende bepalings op die ergste vorms
van kinderarbeid te voorsien. Die Wet bepaal dat geen kind gebruik mag word in:
� slawerny of praktyke soortgelyk aan slawerny, insluitend skuld slawerny nie
� publieke of private gewapende magte of veiligheidsmagte, of in enige gewapende stryd
� kommersiële seksuele uitbuiting of pornografie
� dwelmhandel
� bedelary
� arbeid wat die kind skade kan aandoen
� enige opvoering, uitstalling, aktiwiteit, wedstryd of geleentheid wat die kind kan skade aandoen.
Die Wet maak ook voorsiening vir party uitsonderings tot die algemene reëls. Byvoorbeeld, dit is aanvaarbaar
vir `n kind om deel te neem aan opvoerings en kulturele geleenthede wat nie vir profyt is nie, of ten doel
het om geld vir liefdadigheid in te samel. As die geleentheid egter `n geldmaak onderneming is, is dit
meer waarskynlik dat die kind in gevaar van uitbuiting sal wees. Dus benodig geldmaak ondernemings `n
lisensie van `n kinderkommissaris. Die hof wat die lisensie uitreik, mag voorwaardes stel om die betrokke
kinders te beskerm.
Byvoorbeeld, gestel `n kind tree op in `n skool toneelstuk waarvoor kaartjies verkoop word om geld in te
samel vir nuwe skool speelgrond toerusting. Die skool sal nie `n lisensie benodig nie. Indien die kind egter
in `n kommersiële film optree, sal die filmmakers `n lisensie moet verkry wat waarskynlik voorwaardes sal
insluit om seker te maak dat die kinders veilig is en behandel word sonder uitbuiting.
Enige persoon wat bewus is van `n geval van onwettige kinderarbeid moet dit by die polisie aanmeld.
Versuim om aan te meld is `n kriminele oortreding.

2. Kinderveiligheid by vermaaklikheidsplekke
In bepaalde omstandighede moet vermaaklikheidsplekke stappe neem om te verseker dat kinders vermaak
word in `n veilige omgewing.

In gevalle waar:
� die meerderheid van die
mense wat die vermaaklikheid sal bywoon, kinders sal
wees
EN
� die totale aantal mense wat
daar sal wees (volwassenes
plus kinders) na verwagting
meer as 50 sal wees.

Moet die eienaar/vermaaklikheidsaanbieder:
� die maksimum aantal mense wat met veiligheid die geleentheid/plek kan besoek, bepaal
� genoegsame volwasse opsigters plaas om
te verseker dat hierdie maksimum getal nie
oorskry word nie
� die beweging van mense terwyl hulle in- en
uitgaan kontroleer
� alle ander redelike voorsorg tref vir die veiligheid van die mense wat die geleentheid/plek
besoek.

Die Minister kan ook spesiale vermaaklikheidsplekke of spesifieke soorte plekke aanwys (soos miniatuur
golfbane of alle publieke swembaddens) wat die reëls van kinderveiligheid by plekkke van vermaak moet
nakom.
Geen alkohol of tabak produkte mag verkoop word of vry weggegee word aan kinders by plekke van
vermaak nie.
Polisie of plaaslike of streeksoffisiere mag plekke van vermaak wat gedek is deur die wet inspekteer, om
seker te maak dat die kinders veilig is en dat al die wetlike reëls gevolg word.

3. Kinders en alkohol
Minderjarige drankgebruik is `n gewigtige probleem in Namibië. Om hierdie kwessie aan te spreek, het die
Kindersorg- en Beskermingswet die Drankwet 6 van 1998 aangepas, om die huidige bepalings duideliker
te maak en om die kwessies wat verwaarloos was, te dek.
Die aanpassings:
� vereis dat alkohol verkopers die ouderdom van die koper bevestig deur identifikasie na te gaan
� versterk oortredings en straf vir die gebruik van vervalsde identiteitsdokumente, en bemagtig dranklisensie
houers om vervalsde identiteitsdokumente te konfiskeer en
� aan die polisie te oorhandig
� verbied kinders onder die ouderdom van 18 om in sekere tipes van drinkplekke te wees, behalwe
wanneer hulle deur ‘n ouer of voog vergesel is
� verbied die maak van tuisgebroude bier deur kinders
� bemagtig polisie om beslag te lê op alkohol van persone onder die ouderdom van 18.
Hierdie aanpassings maak dit ook onwettig vir enigeen om drank te verkoop of voorsien aan `n ouer of
versorger wat vergesel is van `n kind, as die ouer of versorger onder die invloed van drank skyn te wees,
of in enige ander omstandighede waar daar kommer oor die kind se veiligheid is.
Die Wet maak dit `n oortreding vir `n volwassene om kinders te forseer, toe te laat of aan te moedig om
alkohol te drink of onwettige dwelms te gebruik. `n Volwassene wat hierdie wet oorskry kan vereis word
om `n opleidingsprogram oor die gevaar van minderjarige drank of dwelm misbruik by te woon, sowel
as om onderhewig te wees aan `n moontlike boete of straf. Hierdie bepaling is bedoel om gevalle aan te
spreek soos wanneer ouers jong kinders na sjebeens toe neem en hulle alkohol gee om hulle stil te hou,
of wanneer grootmense probeer om profyt te maak deur kinders van alkohol te voorsien.
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ANDER MAATREELS
VIR BESKERMING
�
�
�
�

SKADELIKE SOSIALE EN KULTURELE PRAKTYKE
BABA-STORTING
KINDER-BEHEERDE HUISHOUDINGS
KINDERS IN STAATSBEWARING

1. Skadelike kulturele en sosiale praktyke
Die Afrika Handves oor die Regte en Welsyn van
Kinders vereis dat state maatreëls tref om skadelike
sosiale en kulturele praktyke wat kinders raak, uit te
skakel. In ooreen-stemming met die Afrika Handves,
bevat die Wet `n breë verklaring dat “`n persoon mag
nie `n kind aan sosiale, kulturele en godsdienstige
praktyke onderwerp wat nadelig is vir sy of haar
welstand nie”.
Een van die kulturele praktyke in sommige Namibiese
gemeenskappe is kinderhuwelike. Vroeë seksuele
aktiwiteit en kindergeboorte het gesondheidsgevare
tot gevolg. Die Wet bevat verskeie maatreëls om
hierdie praktyk te bekamp. Eerstens, stel dit die
minimum ouderdom vir gebruiklike huwelike op 18,
om by die minimum ouderdom vir siviele huwelike
te pas — wat op 18 gestel was vir beide seuns
en meisies in 1996. Teenswoordig word huwelike
onder die Gewoontereg toegelaat wanneer die kind
geslagsrypheid bereik — maar die ouderdom van
geslagsrypheid word laer en laer in die afgelope
jare, sodat baie meisies puberteit bereik so vroeg as
11 of 12 jaar. Om die minimum ouderdom vir alle
huwelike op 18 te stel, gee gelyke bekerming aan
kinders wat onder die gebruiklike reg leef en die
wat nie, en bring Namibië in ooreenstemming met
die Afrika Handves wat vereis dat staatshuwelike
verbied is vir kinders onder die ouderdom van 18.
Die wet verbied ook gedwonge huwelike of verlo
wings.

“Huwelike sal alleenlik voltrek word met
die vry en volle toestemming van die voor
genome huweliksmaats.”
Namibiese Grondwet, Artikel 14(2)

Daar is drie vlakke van toestemming betrokke by
`n siviele of gebruiklike huwelik:
(1) `n Huwelik (of verlowing) mag alleenlik plaasvind
met die toestemming van albei die voorgenome
huweliksmaats. Om `n kind in `n huwelik (of
verlowing) teen sy of haar wil in te dwing, is `n
oortreding.
(2) Die toestemming van die Minister van Geslagsge
lykheid en Kinderwelsyn word benodig voordat
enige kind (d.w.s. `n persoon onder die ouderdom
van 18) kan trou.
(3) Die toestemming van die ouer of voog word
benodig voordat enige persoon onder die ouder
dom van 21 kan trou.
Vroeë huwelike is die enigste spesifieke kulturele
praktyk wat die Wet verbied. Die Wet bemagtig die
Minister, na bespreking met belangstellende partye
insluitend tradisionele leiers, om ander spesifieke
sosiale, kulturele of godsdienstige praktyke, inslui
tend maar nie beperk tot enige vorm van seksuele
oriëntasie — wat skadelik tot die welstand van kinders
mag wees, te verbied.

2. Baba-storting
Baba-weggooiery is `n gewigtige probleem in Namibië.
Om mense aan te moedig om ongewenste babas
in veilige plekke te laat, bepaal die Kindersorg- en
Beskermingswet dat dit nie `n oortreding is om `n
kind in `n veilige plek soos `n hospitaal, polisiestasie,
brandstasie, skool, `n plek van veiligheid, kindertehuis
of ander aangewese plek te laat nie — op voorwaarde
dat die kind nie enige tekens wys van misbruik of
verwaarlosing nie. Sommige lande verwys na sulke
plekke as “safe havens” (veilige hawes).
`n Kind wat by een van die veilige hawes gelos is, of
`n verlate kind wat op enige ander plek gevind word,

moet dadelik aan die polisie gerapporteer word en aan `n welsynswerker oorhandig word. Die welsynswerker sal die kind
in `n plek van veiligheid vir tydelike sorg plaas en `n ondersoek instel. Die welsynswerker sal ook die ontdekking van die
kind adverteer, om te sien of enige ouers of familielede na
vore kom om die baba te eis. Dit is ook `n manier om seker
te maak dat die baba nie ontvoer is deur iemand soos `n onte
vrede maat nie. Indien die kind nie na 60 dae opgeëis word deur
familielede of deur `n ouer wat van plan verander het nie, sal
die welsynswerker voortgaan om die situasie dop te hou.
Die kind sal aan die ouer teruggegee word alleenlik indien
die welsynswerker seker is dat die kind nou veilig sal wees.

3. Kinderbeheerde huishoudings

4. Kinders in staatsbewaring

Partykeer mag dit beter wees vir kinders wat in
`n huisgesin sonder `n volwassene leef, om te bly
waar hulle is, in plaas van om verdeel en verskuif te
word, wat `n verandering van gemeenskap of skool
mag meebring. Die Kindersorg- en Beskermingswet
laat die Ministerie van Geslagsgelykheid en Kinder
welsyn toe om `n huishouding as `n kinderbeheerde
huishouding te erken, waar al drie die volgende
omstandighede teenwoordig is:
(1) Die ouer of versorger van die huishouding
kronies of terminaal siek is, die kinders verlaat
het, in gevangenisskap is of gesterf het.
(2) Daar geen volwasse familielid beskikbaar is
om vir die kinders in die huishouding te sorg
nie.
(3) `n Kind die rol van versorger aangeneem het
vir `n ander kind in die houshouding.
(4) Dit in die beste belange van die kinders in die
huishouding is.

In die afwesigheid van wetgewing oor kinderreg, voorsien die Kindersorg- en Beskermingswet
beskerming vir kinders wat in staatsbewaring is. Die
Kindersorg- en Beskermingswet vereis dat kinders
wat aangehou word, of kinders in `n gevangenis of
polisiesel saam met `n volwassene is, apart gehou
moet word van volwassenes, met die volgende uitsonderings.
� Kinders mag in dieselfde kamer as volwassenes
eet of oefen, op voorwaarde dat daar behoorlike
toesig is deur `n staatsoffisier.
� Kinders mag by `n aangehoude ouer of versorger
bly op voorgeskrewe voor-waardes, indien dit in
die beste belange van die kind is.` n Welsyns
werker sal die omstandighede in sulke gevalle
beoordeel.

`n Kinderbeheerde huishouding wat op hierdie weg
herken is, sal onder die toesig van `n volwassene,
soos benoem deur die kinderhof, geplaas word,
of `n volwassene deur die Minister benoem, (of
gekies deur `n NRO aangewys deur die Minister).
Hierdie vol-wassene sal gereeld die kinderbeheerde
houshouding ondersteun en kontroleer, maar die
kinders sal nie by hierdie volwassene leef nie.
Die kind wat die hoof van die huishouding is, sal
dag-tot-dag besluite maak omtrent die huishouding
en die kinders daarin. Waar volwasse ingryping
nodig is, behoort die kind wat die huishouding
beheer, geraadpleeg te word. Die ander kinders
in die huishouding moet ook geraadpleeg word
as hulle volwasse genoeg is om `n betekenisvolle
opinie te gee. Die kind wat die hoof van die huis
houding is, of die volwassene wat toesig hou oor
die huishouding, mag enige toelaag wat die kinders
geregtig is om te ontvang gaan afhaal en bestuur.
Enige van die kinders in die huishouding kan by
`n welsynswerker kla indien die toesighoudende
volwassene nie verantwoordelik optree nie.

Die Wet vereis ook dat kinders wat gehoorafwag
tend is, apart gehou moet word van kinders wat
gevonnis en veroordeel is, en in toestande wat die
gevaar van skade aan die kind verminder. Die Wet
vereis dat rekords omtrent kinders in aanhouding
gehou word, en voorsien vir ondersoeke deur
welsynsw erkers en toepaslike opvolging in die
geval van `n klagte omtrent die situasie van enige
kind in staatsbewaring.

Ander beskerming maatreëls
Die Wet bevat ook party ander beskermingsmaatreëls.
Byvoorbeeld, daar is bepalings wat onbegeleide
buitelandse kinders dek, wat in Namibia gevind
word sonder enige volwassene om vir hulle te sorg.
Die Wet maak dit `n misdaad vir enigiemand wat `n
kind versorg om daardie kind te verlaat, misbruik
of doelbewus te verwaarloos. Dit is ook `n misdaad vir enigeen wat wetlik verantwoordelik is vir `n
kind se onderhoud, om in gebreke te bly om die
kind te voorsien van genoegsame voedsel, klerasie, huisvesting en mediese hulp, as die persoon
oor die middele beskik om hierdie dinge te voorsien.
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PERSONE ONGESKIK OM
MET KINDERS TE WERK
D

ie Wet vereis klaringsertifikate om te verseker dat
persone wat direk met kinders werk, nie `n vorige
rekord het van bewysde geweld of kindermisbruik nie.

Watter misdade sou `n persoon
diskwalifiseer om geskik te wees
om met kinders te werk?

Mense wat ernstige misdade pleeg kan
nie direk met kinders werk nie. Dit sal
help om kinders te beskerm teen mense
wat hulle dalk mag mishandel.

Skuldigbevinding van die volgende misdade sal `n
persoon diswalifiseer om direk met kinders te werk:
� moord
� verkragting
� onsedelike aanranding
� bloedskande
� ontvoering
� enige wetlike seksuele ortreding
� enige oortreding in verband met pornografie
� enige oortreding verwant aan dwelmhandel
� ontvoering (uitsluitend die onwettige verwydering of aanhouding van `n kind deur `n ouer met ouerlike
verantwoordelikhede)
� aanranding met voornemens om ernstige liggaamskade te veroorsaak.
Hierdie misdade sou `n persoon diskwalifiseer om geskik te wees om met kinders te werk, ongeag
of die slagoffer `n kind of `n volwassene was. `n Persoon wat geweld gebruik teenoor enige ander
persoon behoort nie nou saam met kinders te werk nie.

Wie moet `n polisie klaringsertifikaat kry?
Die volgende persone moet `n polisie klaringsertifikaat kry:
�

persone wat `n inrigting bedryf of direkte toegang het tot kinders by geriewe wat welsynsdienste
voorsien aan kinders, insluitend kinderbekerming organisasies, kindersorg woon geriewe, plekke van
sorg, vroeë kinderontwikkeling sentrums, skuilingplekke, skole of verenigings wat welsynsdienste aan
kinders voorsien
Dit sal insluit, byvoorbeeld, skoolhoofde, onderwysers en mense wat in kindertehuise werk. Dit
sal selfs `n skoonmaker insluit wat werk by `n skool of `n kindertehuis, indien daardie skoonmaker
toegang tot die kinders het. Mense wat kinders uitbuit, is bekend om partykeer werk uit te soek
op plekke waar kinders kwesbaar is. Enigeen wat kontak het met kinders by `n plek wat dienste
aan kinders voorsien, word hierdeur gedek, insluitende vrywilligers.

�
�
�

voornemende pleegouers en voornemende aanneming ouers
`n volwassende aangewys om `n kinderbeheerde huishoudig te kontroleer
enigeen wat enige ander soort werk of aktiwiteit verrig, soos gelys deur die Minister van Geslagsgelykheid
en Kinderwelsyn in sy regulasies.

Watter tydperk word gedek?
`n Persoon wat binne die laaste 10 jaar skuldig bevind is van een van die gelysde misdade word nie as
geskik beskou om met kinders te werk nie.

Wat omtrent mense alreeds werksaam met kinders wanneer die Wet van krag
word?
Die Wet bepaal dat niemand `n persoon in diens mag neem nie wat binne die afgelope 10 jaar skuldig
bevind is aan een van die gelysde misdade, in `n hoedanigheid wat toegang tot kinders behels in enige van
die gelysde instansies. Die meganismes om hierdie reël af te dwing, sal in die regulasies verduidelik word.

Moet die polisie klaringsertifikaat hernu word?
Nee, maar die Ministerie van Geslagsgelykheid en Kinderwelsyn sal `n register van skuldigbevindings hou,
sodat persone wat enige van die spesifieke oortredings pleeg nadat hulle die polisie van hulle klaringssertifikate
voorsien het, geïdentifiseer kan word en verhinder word om met kinders te werk.

Wat is die straf vir `n persoon wat met kinders werk, wat werk met kinders
nadat een van die gelysde oortredings gepleeg is?
Dit is `n misdaad vir `n persoon om met kinders te werk indien hy of sy skuldig bevind is van een van die
gelysde oortredings binne die afgelope tien jaar. `n Werkgewer wat iemand toelaat om te werk en hierdie reël
te breek, is ook skuldig aan `n kriminele oortreding. Die straf is `n boete van tot N$20 000 of gevangenisstraf
tot vyf jaar, of albei.
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TOELAE EN
NOOD HULP
Toelae

Die Kindersorg- en Beskermingswet voorsien vyf soorte
toelae:
(1) staatsonderhoud toelaag
(2) pleegsorg toelaag
(3) kindersorg woongeriewe toelaag
(4) toelaag vir gestremde kinders
(5) kort-termyn noodtoelaag of soortgelyke hulp

Staatsonderhoud toelaag

Onder die vorige reëls kon slegs `n ouer of `n kind aansoek doen vir `n toelaag. Die ouer het in aanmerking
gekom slegs as die ander ouer oorlede is, vir langer as
drie maande in die gevangenis, of `n ouderdomspensioen
ontvang of `n toelaag aan kinders met gestremdhede.
Onder die Kindersorg- en Beskermingswet is die
staatsonderhoud toelaag beskikbaar vir `n wyer groep
persone wat vir `n kind sorg, op voorwaarde dat
hulle aan die maatstawwe vir `n toelaag voldoen. Dit
beteken dat aansoek vir `n toelaag kan kom van `n
ouer, `n wetlike voog, `n geregistreerde verwantskap
versorger,`n kind in beheer van `n erkende kinder
beheerde huishouding of `n volwassene aangewys om
so `n kinderbeheerde huishouding te kontroleer. Daar
is geen beperking op die aantal kinders in `n enkele
huishouding wat `n staatsonderhoud toelaag mag
ontvang nie, aangesien alle kinders eenders behandel
moet word. Die ander toelaag maatstawwe sal in reëls
voorgeskryf word, om buigbaarheid met die tyd toe
te laat.

Belangrike verandering

Een belangrike verandering aan die wet is om
geregistreerde verwantskap versorgers toe te
laat om vir staatsonderhoud toelae aansoek te
doen vir die kinders in hul sorg. Voorheen was
dit net moontlik as hulle formeel aangewys is
as pleegouers deur `n hofbevel — `n moeisame
prosedure wat die welsynswerkers (maatskaplike
werkers) en die kinderhowe onnodig belas het.

Pleegsorg toelaag

Enige kind wat namens `n hofbevel onder pleegsorg
geplaas is, kom in aanmerking vir `n pleegsorg toelaag.
Hierdie toelaag is bedoel om die kostes van versorging van `n pleegkind te dek, as in gedagte gehou word
dat pleegsorg behels om vir `n kind te sorg wat nie
familie is nie. In terme van die Wet, speel pleegouers

`n soortgelyke rol as kindertehuise deur kinders in te
neem wat geen familielede het om vir hulle te sorg
nie.

Kindersorg woongeriewe toelaag

Enige goedgekeurde kindersorg woongerief kom in
aanmerking vir `n toelaag vir elke kind wat deur `n
hofbevel in hulle sorg geplaas is.

Toelaag vir gestremde kinders

`n Kind mag in aanmerking kom vir `n toelaag vir
gestremde kinders as die kind een van die gestremd
hede het soos voorgeskryf in die regulasies. `n Toelaag
vir getremde kinders is bykomend tot enige ander
staatstoelaag betaalbaar, en word betaal totdat die
kind oud genoeg is om te kwalifiseer vir `n toelaag vir
gestremde kinders onder die Nasionale Pensione Wet
10 van 1992.

Kort-termyn noodtoelaag of soortgelyke hulp

Die Ministerie van Geslagsgelykheid en Kinderwelsyn
mag kort-termyn nood-toelae of soortgelyke hulp voor
sien aan families in besondere nood, soos kinders
in tehuise wat deur siekte, `n ongeluk, dood, vuur,
natuurlike rampe, gewapende stryd of `n ander onver
wagte nood geaffekteer word. Byvoorbeeld, nood hulp
mag voorsien word aan `n familie wat se huis onlangs
afgebrand het of `n familie waar albei ouers in `n
motorongeluk gedood is.

Outomatiese uitsonderings

Enige kind wat `n staatsonderhoud toelaag ontvang,
of wat in alternatiewe sorg deur `n hofbevel geplaas
is, is geregtig op vrye basiese onderwys in staatskole;
gesubsideerde skool uniforms, skoene en skryfbehoef
tes; vry basiese gesondheid-sorg; en vrystelling van die
betaling van enige fooie wanneer aansoek vir offisiële
regeringsdokumente gedoen word.

Misbruik van toelaag gelde

Dit is `n misdaad om toelaaggelde onder valse voor
wendsels te ontvang (soos wanneer `n persoon geld
ontvang vir `n kind wat nie eintlik in hulle sorg is nie),
of om toelaaggelde vir iets anders as vir die kind se
voordeel te gebruik (soos om die geld te gebruik vir
drank of dobbel). Enigeen wat bedrog of misbruik
vermoed kan `n welsynswerker vra om ondersoek in te
stel. `n Persoon wat `n toelaag wederregtelik ontvang
of die geld misbruik het, kan beveel word om die geld
terug te betaal aan die regering.
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