WAT BETEKEN
GESLAGSGELYKHEID
BINNE ’N VERHOUDING?
GESLAGSGELYKHEID
ALLE PERSONE MOET GELYK
WEES VOOR DIE WET
Die Namibiese Grondwet,
Artikel 10

Wil jy ’n plakkaat
hê? Kinders uit ons
jeuggroep het plakkate gemaak
oor geslagsgelykheid. Ons wil
mense in ons gemeenskap leer
wat geslagsgelykheid
beteken.
TERUG BY DIE HUIS ...
Kyk hier. ’n
Gemeenskapsgroep
in die dorp het vir
my hierdie plakkaat
gegee.
Ja, ja, alle
mense is gelyk.
Maar ek is die man
in hierdie huis en dit
beteken ek is die
baas. Reg?

Maar ons
is gelyk! Ons is
huweliksmaats,
dan nie?

Ek is
die man,
en ek is die
baas. In elk
geval, ek verdien
die geld, so wat
ek sê is wet.
Jy verdien nie
genoeg geld
om ’n verskil
in ons gesin
te maak
nie.

Dit lyk my
of mense verskillende
idees het oor betaalde
werk, of hoe?

Wat bedoel
jy? Jy werk twee
oggende ’n week. Die
res van die tyd is jy
net by die huis.

Vrouens
doen ’n klomp werk,
maar vir baie daarvan
word hulle glad nie
betaal nie.

Wat
bedoel
jy?

Kom ons kyk
’n bietjie na die werk
wat elkeen van ons doen.
Begin jy ...

Wel,
ek het my
werk.

Ja, maar dit
is net tussen agt en
vyf op weeksdae. Dan
kom jy huis toe, kyk TV en
raak op die bank aan
die slaap.
Ek doen darem
herstelwerkies in en
om die huis. Wat
doen jy?

Wel, ek moet –
die kinders uit die bed kry
vir almal ontbyt maak
opruim ná ontbyt
die kinders by die skool kry
twee dae ’n week as ‘n huishulp gaan werk
middagete maak
was, skoonmaak, aan die kant maak, lap
en stop
skoolklere en ons klere was en stryk
Maar dis
aandete maak
tog alles baie
skottelgoed was
maklik!
die kinders help met hulle huiswerk
die kinders oppas
die huis skoonmaak, in die tuin werk, en
die troeteldiere versorg.
En dit raak nie makliker oor naweke nie. Ek is skoon jaloers
oor al die tyd wat jy het om te ontspan. Ek word nou wel nie
betaal vir alles wat ek doen nie, maar dis harde werk!

DIE VOLGENDE DAG ...

Ek het
griep. Ek kan
glad nie opstaan
nie. Kan jy vandag
na die kinders
kyk?

Geen
probleem
nie!

Ahhhh,
dis
chaos!
Dis baie
erger as ’n dag
op kantoor!
Ek is al klaar
doodmoeg.

Hierdie
strykwerk
gaan nooit
end kry
nie.

Wat ’n dag! Nou
verstaan ek wat
my vrou oor haar
werk gesê het. Ek
het vandag iets baie
belangriks geleer.
Mans en vrouens
is gelykwaardig.

Kom ons kyk na jou lys van huishoudelike take,
dan besluit ons wat ek kan doen om jou te help.
Ek kan die kinders met hulle huiswerk help, en oor
naweke kan ek help om die huis skoon te maak.

Dit sal wonderlik
wees! En ons
sal meer tyd
vir mekaar hê
as jy my help.
Dit het nog altyd vir my lekker
gelyk om kos te maak. Baie van die
wêreld se beste sjefs is mans. As
jy my eers ’n bietjie kan help, kan
ek dalk goed regkom in die kombuis.
Dalk word ek nog ’n beroemde kok!

Wat doen
jy? Mans
maak nie
kos nie!

Hierdie een doen dit. Kosmaak maak my nie minder manlik nie,
dit maak my eintlik ’n beter man, want ek kan op baie maniere
vir my gesin sorg. En my vrou kry ’n ruskans; sy werk baie
hard. Ek daag jou uit, my vriend, ruil net vir een dag plekke
met jou vrou. Kom dan terug en vertel my hoe dit gegaan het.

Ons lewe is
soveel lekkerder
noudat ons as ’n
span saamwerk
en mekaar soos
gelykes behandel.

Dit lyk my hoe
meer ek in die
huis help, hoe
meer liefde en
respek kry
ek van jou.

Het jy gesien
wat Martha
en haar man
doen? Hulle
verdeel die
huiswerk
tussen hulle.
Ek kan dit
nie glo nie!

Ek dink dis
verskriklik. Mans
behoort mans
te wees. Hulle
moenie kos
maak en huis
skoonmaak nie.

Ek dink dis ’n wonderlike
voorbeeld vir jongmense.
Ek werk voltyds. Ek kan nie
al die huishoudelike take
alleen doen nie. Ek hoop as
ek eendag trou sal my man
my ook in die huis help.

As ’n vrou eers
onafhanklik is, raak
dit moeilik om haar
te beheer.
Hoekom
wil jy jou vrou
beheer? Jy is haar
huweliksmaat,
jy besit haar
nie.

Mans kan met
sekere goed in
die huis help,
maar hulle
behoort nie
die kinders te
versorg nie.

’n Vrou
behoort nooit
meer geld as
haar man te
verdien
nie.

Ek is hopeloos met
herstelwerkies in en
om die huis, maar my
vrou is baie handig. So
sy maak die stukkende
goed reg en ek kyk
na die kinders.

My vrou woon in die aande ’n
opleidingskursus by. Dit sal haar
later help om meer geld te verdien.
Terwyl sy by die klas is, sorg ek vir
die kinders. Dis vir my lekker om meer
tyd met die kinders deur te bring. Ek
het nou ’n beter verhouding met hulle.

’n Man behoort trots
te wees op sy vrou as sy ’n
goeie salaris kan verdien. As ’n man
soos ’n man voel net omdat hy ’n goeie
inkomste huis toe bring, kan daar
geen liefde en respek in die
huwelik wees nie.

Het jy al ooit na die werkverdeling in julle gesin gekyk?
Voltooi die vorm hieronder en kyk hoe dit lyk.
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Take wat die
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Take wat die
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As die werkverdeling in julle gesin ongelyk is,
watter veranderinge kan julle maak?

Ek en my vrou
het vir ’n dag
plekke geruil.
Ek het altyd
gedink ek is
die een wat
die hardste vir
die gesin werk.
Nou weet ek
dat sy net so
hard werk. Nou
verdeel ons die
huishoudelike
take meer
gelykop.

Ek het altyd gedink
mans het die reg
om vir vrouens te
sê wat hulle moet
doen. Nou weet ek
van beter, mans en
vrouens is gelyk.

Gelykheid beteken nie dat ons dieselfde dinge moet doen of
dat ons altwee alles in die huis moet doen nie. Dit beteken net
dat die besluite wat ons as ’n gesin neem, nie op ons geslag
gebaseer is nie. My man het aangebied om kos te maak, maar
hy is hopeloos in die kombuis. Nou sorg ek weer vir die kos.
Ek is tevrede met die reëling, want nou doen ek iets wat ek
goed kan doen. Ek doen dit nie net omdat ek ’n vrou is nie.

Ek sien
uit na ’n
toekoms waar
alle mans en
vrouens gelyk
sal wees. Die
wêreld sal vir
ons almal ’n
beter plek
wees.

HET JY
... ’n VRAAG ?
... ’n OPMERKING?
... MEER INLIGTING NODIG?

KONTAK ONS !
SMS: 081-6000098
E-pos: comic@lac.org.na
Faks: 088-613693
Posadres: Posbus 604 Windhoek

Ons wil graag weet wat jy van
hierdie strokiesprent dink.

Vir meer inligting oor
geslagsgelykheid, kontak
die Legal Assistance Centre.
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