DIE TERUGTREK VAN ’N
VERKRAGTINGSAAK

Neem ek die
regte besluit?
legal Assistance Centre
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Verkragting is ’n ernstige probleem in Namibië. Verkragting kan plaasvind in die dag
of in die nag, en kan deur ’n gesinslid of deur ’n vreemdeling gepleeg word. Gevalle van
verkragting word regoor Namibië aangemeld, in plattelandse sowel as stedelike gebiede.
As jy verkrag is, moet jy dit so gou as moontlik by die polisie aanmeld. Die normale reaksie
ná ’n verkragting is dat jy daarvan wil vergeet. Maar dit is belangrik om verkragting aan te
meld, om die hulp te kry wat jy nodig het en dat die persoon wat jou verkrag het, gevang
kan word. Sommige mense wat verkrag is, wil partykeer die saak laat vaar, of besluit dat
dit beter sal wees om die saak informeel of deur die tradisionele howe te hanteer. Dit word
die terugtrek van ’n verkragtingsaak genoem.

Soms verkeer mense
wat verkrag is in so ’n toestand
van skok dat hulle geen emosie
wys nie. Die verskrikking
van wat gebeur het
laat hulle stom.

Vier redes waarom ’n verkragtingsaak
nie teruggetrek moet word nie
1. Die persoon wat jou verkrag het, moet gestraf word. Verkragting is ’n ernstige
misdaad met ’n ernstige straf. Die Bekamping van Verkragting Wet bepaal dat die
minimum straf vir verkragting 5, 10 of 15 jaar gevangenisstraf is – afhangend van
die omstandighede waaronder die verkragting plaasgevind het. As die persoon wat
jou verkrag het, wegkom daarmee, kan hy of sy weer iemand anders verkrag.
2. Die persoon wat jou verkrag het, moet duidelik hoor dat verkragting nie
toelaatbaar is in Namibië nie. As jy die saak hof toe neem, dien dit as ’n boodskap
aan die oortreder en die gemeenskap dat verkragting nie aanvaarbaar is nie. Die
straf dien ook as voorbeeld vir ander mense wat ’n soortgelyke misdaad wil pleeg.
3. Jy neem beheer van die situasie. Baie mense wat ’n verkragting deurgemaak
het, voel dat die daad al hulle mag weggeneem het. As jy die saak hof toe
neem, kry jy weer beheer oor jou lewe terug.
4. Jy kan jou storie vertel. By die verhoor luister die hof na die feite van wat
gebeur het. Jy sal die kans kry om te vertel wat die verkragter aan jou gedoen
het. Daarmee kan jy die verkragter wys dat jy nie die slagoffer van misdaad is
nie, maar iemand wat weer nuwe hoop het vir die lewe.
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As jy verkrag is deur iemand wat jy ken
Die persoon wat jou verkrag het, kan dalk iemand wees wat jy ken. Dit kan selfs iemand
wees vir wie jy lief is. Maar wat hierdie persoon gedoen het, bly ’n misdaad en moet by
die polisie aangemeld word. As iemand in jou familie jou verkrag het, sal die res van die
familie dalk nie wil glo dat die verkragting plaasgevind het nie. Maar om te maak asof dit
nie gebeur het nie, los nie die probleem op nie. Dit beteken eerder dat die verkragter sal
sien dat daar geen straf vir verkragting is nie. Dit kan beteken dat hy sal aanhou om jou
te teister. Of hy kan iemand anders in jou familie verkrag.
Gesels met iemand wat jy kan vertrou. Dit kan ’n vriendin wees of ’n familielid op wie jy kan
staatmaak. Anders kan jy met ’n maatskaplike werker gesels. Jy kan ook die polisiebeampte
by die Vroue- en Kinderbeskermingseenheid vra om jou na iemand te verwys vir berading.
Berading is wanneer jy met iemand praat wat jou kan help om jou gevoelens te verwerk.
So ’n persoon is professioneel en kan jou help om saam te leef met dit wat gebeur het en
om die toekoms positief tegemoet te gaan.

Wat ander in die gemeenskap sal dink
Party slagoffers van verkragting voel verneder oor wat met hulle gebeur het. Hulle is
bang vir wat mense in die gemeenskap sal sê. Maar onthou, verkragting is die skuld
van die verkragter. Jy kan nie daarvoor blameer word nie.

Ek weet nie of
ek haar moet glo nie. Sy
sê sy is verkrag, maar sy lyk
so kalm en rustig. As dit waar
was, sou sy tog seker meer
ontsteld gelyk het.

Baie mense
reageer so op verkragting.
Hulle hanteer die skok deur te
probeer vergeet wat gebeur het.
Laat haar verstaan dat jy haar
glo en ondersteun haar so
ver as jy kan.
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Ekonomiese druk
Jy is dalk finansieel afhanklik van die persoon wat jou verkrag het. Maar as die verkragter jou
ouer of jou huweliksmaat is, het hy ’n wetlike verpligting om in jou basiese lewensbehoeftes
te voorsien. As hy dreig om hierdie basiese ondersteuning te onttrek, kan jy na die
onderhoudshof gaan en ’n onderhoudsbevel kry. Selfs al is jy nie finansieel afhanklik van
die verkragter nie, kan hy aanbied om jou te betaal om die saak terug te trek. Jy hoef nie
so ‘n aanbod te aanvaar nie.

Vergoeding
Die verkragter kan aanbied om vergoeding te betaal in die vorm van geld of goedere, om
jou te oorreed om die saak terug te trek. Dit word soms deur die families gereël en soms deur
tradisionele howe. Sommige mense kan voel dat vergoeding ’n goeie straf is vir verkragting.
Maar onthou, as die saak hof toe geneem word, kan die verkragter tot ’n minimum van
5, 10 of 15 jaar tronkstraf gevonnis word. Dit is ’n veel erger straf as die betaling van ‘n
bedrag geld, en dit beveilig ander mense in die gemeenskap. In sommige gevalle kan jy
vergoeding ontvang en nog steeds ’n kriminele klag lê. Jy moet met die aanklaer gesels om
meer inligting hieroor te kry.

Verkragting is ’n
baie ernstige misdaad.
’n Verkragter sal vir ‘n lang
tyd tronk toe gaan.
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Dit is belangrik
dat mense hierdie nuwe
wet goed verstaan.

Vrees oor borgtog
In die meeste gevalle sal die persoon wat van verkragting aangekla is in hegtenis geneem word
kort nadat jy die verkragting aangemeld het. ’n Landdros sal voor die verkragtingsverhoor
besluit of hy op borgtog vrygelaat kan word. As jy bang is dat hy jou kwaad sal aandoen,
moet jy dit vir die polisie sê. Jou inligting sal tydens die verkragtingsverhoor in aanmerking
geneem word.
As die persoon wat van verkragting aangekla word, borg kry, sal die hof sekere voorwaardes
aan hom stel. Dit is die aanklaer se plig om jou in te lig wat hierdie voorwaardes is. Maak
seker dat jy weet wat hulle is. Een voorwaarde sal wees dat hy nie met jou in aanraking
mag kom nie. As hy jou kontak of jou op enige manier dreig of enige van die ander
voorwaardes nie nakom nie, moet jy dadelik vir die polisie daarvan sê. Die polisie sal hom
in hegtenis neem, en hy sal dan in aanhouding moet bly tot ná die verhoor.

Hy het my
vir weke voor
die verkragting
agtervolg. Ek
het gesien hoe
hou hy my
huis dop.

Dit kan vir
jou gevaarlik
wees as hy op
borgtog vrygelaat
word. Ons moet
seker maak dat
die hof hiervan
hoor.

Die koste van hofbywoning
Dit sal jou niks kos om hof toe te gaan nie. As jy in ’n ander dorp woon, sal die aanklaer
se kantoor jou help met reis- en verblyfreëlings. Jy sal ook N$50 per dag ontvang vir kos
en ander onkoste.

Die beskerming van jou privaatheid
Dit kan moeilik wees om oor iets soos verkragting voor ander mense te praat. Die wet het
sekere reëls wat jou privaatheid sal beskerm:
^ Die verhoor sal privaat wees tensy jy vra dat dit in ‘n oop hof gehou word.
^ Dit is teen die wet dat enige koerant, radio of die televisie jou identiteit bekend maak.
^ Die hof beperk die omstandighede waarin jy uitgevra kan word oor jou seksuele
geskiedenis. Die hofsaak moet fokus op wat tydens die verkragting gebeur het, nie op
vorige seksuele ondervindings nie.
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Om die hofervaring makliker te maak
Dit is die aanklaer se plig om jou in te lig oor wat in die hof gaan gebeur. Dit sal die
proses vir jou makliker maak. Die aanklaer kan ook vra dat spesiale reëlings getref word
wanneer jy getuienis gee:
^ Jy kan jou getuienis in ’n minder formele plek gee. Jy kan byvoorbeeld getuienis gee
in die landdroskantoor eerder as in die hofsaal.
^ Die hof kan die meubels anders rangskik of die plekke waar mense moet sit, verander.
Byvoorbeeld, die Landdros kan nader aan jou sit en die beskuldigde verder weg sodat
jy veiliger voel.
^ ’n Persoon wat jou ondersteun, soos ’n vriend of familielid, kan by jou wees terwyl jy
getuig. Onthou, hy of sy mag nie met jou praat nie.
^ Jy kan jou getuienis agter ’n skerm of ’n eenrigting-spieël gee, of deur middel van
geslote baan televisie. (Dit beteken dat jy in ’n aparte kamer sit wanneer jy getuig. Jy
sal deur ’n kamera afgeneem word. Die film sal op ’n televisiestel in die hofsaal gesien
word. Die film kan net op die televisiestel in die hofsaal gesien word, en nie op enige
ander stel nie.) Hierdie toerusting is egter nie in alle howe in Namibië beskikbaar nie.

Dit is waar jy sal
sit wanneer die verhoor môre
begin. Ek sal vir jou tyd gee om die
verklaring wat jy voor die polisie
gemaak het deur te kyk voor ons
begin. Dan sal ek vir jou ’n paar
vrae vra oor wat daardie
dag gebeur het.
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Hoe om die uitspraak van die verhoor te hanteer
As die Landdros die persoon wat beskuldig is van verkragting nie skuldig bevind nie,
beteken dit nie dat jy nie verkrag is nie. Dit beteken net dat die saak nie in die hof bewys
kon word nie. Alle verhore moet bewys dat die beskuldigde bo alle redelike twyfel skuldig
is. Dit is ’n baie hoë standaard. Selfs al word die persoon wat van verkragting beskuldig
word, nie skuldig bevind nie, het hy nog steeds die boodskap gekry dat verkragting in
Namibië nie geduld word nie. Deur die moed te hê om die saak hof toe te neem het jy
gewys dat jy ’n persoon in eie reg is ten spyte van die verkragting.

Die proses van terugtrek
As jy wel besluit om jou saak terug te trek, is daar ’n aantal stappe wat gedoen moet word.
1. Jy moet die polisie sê dat jy jou saak wil terugtrek.
Jy sal gevra word om ’n onttrekkingsvorm in te vul waarin jy verklaar waarom jy die
saak wil terugtrek.
2. Jou verklaring sal na die Kantoor van die Aanklaer-generaal in Windhoek gestuur
word.
Jy is nie ’n party in hierdie saak nie. In werklikheid is jy ’n getuie in die saak tussen
die regering en die beskuldigde misdadiger. Die regering het ’n advokaat, genoem
’n aanklaer, wat sal probeer bewys dat die persoon wat beskuldig word van verkragting
regtig die daad gepleeg het. As jy verkies om jou aan die saak te onttrek, kan die
aanklaer besluit om sonder jou daarmee voort te gaan. Die aanklaer kan met die saak
voortgaan as daar genoeg bewyse is – miskien het iemand die verkragting gesien, of
daar is goeie fisiese getuienis om te bewys dat die verkragting plaasgevind het.
3. Die aanklaer sal wil seker maak dat jy nie gedwing is om die saak terug te trek nie.
As jy die saak wil terugtrek, moet dit ’n onafhanklike besluit wees wat jy geneem het.
Ander mense moet jou nie dwing om die saak terug te trek nie. Onthou, as die verkragter
jou probeer dwing om die saak terug te trek, moet jy die polisie daarvan sê. As jy daaraan
dink om die verkragtingsaak terug te trek, maak seker dat jy al die nodige inligting het om
die besluit te neem. Neem dan die besluit wat reg is vir jou.

Verkragting is ’n ernstige misdaad wat moet
uitloop op ’n ernstige straf.
As jy verkrag is, moet jy na jou naaste polisiestasie gaan om die misdaad aan te meld
as jy dit nog nie gedoen het nie. ’n Polisiebeampte kan ook help om jou in aanraking te
bring met ’n maatskaplike werker of berader wat jou kan bystaan om die emosies wat jy
ervaar te hanteer.
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Die terugtrek van verkragtingsake kan ernstige
gevolge inhou vir individuele vrouens, hulle
gemeenskappe en die samelewing in die geheel.
TELEFOONNOMMERS VIR VROUE- EN KINDERBESKERMINGSEENHEDE, 2009
Streek
Stad/Dorp
Telefoonnommer
Caprivi
Katima Mulilo
066-251215
Erongo
Walvis Bay
064-219068
Hardap
Mariental
063-345000
Hardap
Rehoboth
062-523223 (NamPol)
Karas
Keetmanshoop
063-221826
Karas
Lüderitz
063-203668
Kavango
Rundu
066-266330 (NamPol)
Khomas
Windhoek
061-2095375 of 2095374
Kunene
Opuwo
065-273148 uitbr. 138
Ohangwena
Eenhana
065-264204
Omaheke
Gobabis
062-566144
Omusati
Outapi
065-251863
Oshana
Oshakati
065-2236056 of 2230657
Oshikoto
Tsumeb
067-2235053
Otjozondjupa
Otjiwarongo
067-300625

As jy daaraan dink om ’n verkragtingsaak terug te trek, lees asseblief eers
hierdie pamflet en kyk of die inligting daarin jou probleem bespreek.
Voordat jy ’n besluit neem, praat met ’n maatskaplike werker of ’n berader
of iemand wat jy vertrou. As jy al die toepaslike inligting het, kan jy die
besluit neem wat reg is vir jou.
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Hierdie pamflet mag vrylik gekopieer word vir opvoedkundige doeleindes, met
die voorbehoud dat die bron erken word.

