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Hoe hierdie boekie ontstaan het
In 1992 het die Black Sash in die Natalse
Middellande, Rape Crisis Cape Town Trust
en ’n klomp ander vroue-organisasies in
Kaapstad en Pietermaritzburg besluit om
’n boekie te skryf om vroue te help wat
verkrag is. Hulle was bekommerd oor die
feit dat verkragting besig was om toe te
neem, en hulle het besef dat mans en
vrouens wat verkrag is, die ondersteuning
van hul gemeenskappe nodig het. Die
boekie is bedoel om oorlewendes van
verkragting te help om te herstel en om
hul aanvallers voor die gereg te bring –
as hulle wel besluit om die verkragting
aan te gee by die polisie.
Toe ons by Rape Crisis hierdie boekie
begin gebruik, het ons gesien dat daar
werklik ’n behoefte is vir oorlewendes
van verkragting asook gemeenskappe
om meer te leer oor verkragting: wat die
wet sê verkragting is, hoe om dit aan
te gee, en hoe verkragting ’n persoon
liggaamlik en emosioneel aantas. Deur
die jare het ons ook gesien dat daar ’n
behoefte is vir amptenare van ons
regstelsel om te leer wat oorlewendes
van verkragting nodig het. Ons het
ook besef hoe baie ’n oorlewende die
regsamptenare kan help om ’n verkragter
voor die gereg te bring.
Hierdie boekie is ons bydrae. Dis ons
manier om die inligting te deel wat ons
deur die jare bymekaargemaak het deur
te luister na die ervarings van oorlewendes,
gemeenskappe en amptenare. Die

boekie is al baie kere bygewerk. Hierdie
jongste uitgawe bevat nuwe inligting
oor persoonlike groei ná trauma, en die
uitwerking van trauma op die brein. Dit
bespreek ook die jongste veranderinge
aan wette, beleide en prosedures wat te
doen het met die mediese en geregtelike
kant van verkragting.
Hierdie Afrikaanse weergawe is nie bloot
’n vertaling van die Engelse boekie nie.
Ons het, so ver as moontlik, probeer uitreik
na ’n ander gemeenskap van Afrikaanssprekende oorlewendes van verkragting,
en om dinge vanuit die perspektief van
daardie gemeenskap te sien. Hierdie
perspektief bring nuwe insigte, en ons
doel was om hierdie nuwe insigte by
die boekie te voeg eerder as om bloot
die Engelse kultuur se strategieë vir die
hantering van trauma op ander gemeenskappe toe te pas. Ons volgende projek
is ’n Xhosa-weergawe, en daardie boekie
sal ook op sy beurt ook nuwe insigte bied
eerder as ’n blote vertaling.

Inleiding

Inhoud

Wat om te doen as iemand
jou verkrag het

Reaksies op verkragting

Al die foto’s in hierdie boekie is van
oorlewendes van verkragting wat aan
ons programme deelgeneem het en wat
openlik gepraat het oor hul verkragting.
Dit was vir hulle ’n manier om verkragters
aan te spreek en te sê hulle moet ophou
vrouens verkrag, en om amptenare in die
regstelsel te laat besef wat oorlewendes
van verkragting nodig het. Hulle wou ook
ander oorlewendes aanmoedig om te werk
aan hul eie genesing en herstel – om te vra
om hulp en nooit moed te verloor nie. Jy
sal sommige van hierdie oorlewendes se
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stories in hierdie boekie lees. Elkeen van
hulle het ongelooflike omstandighede
oorleef en deurgemaak. Hulle het hul
stories met Rape Crisis gedeel, en die
foto’s in hierdie boekie is ’n blyk van hul
innerlike krag en hul oortuiging dat ’n
mens kan herstel.

Inleiding

Die afdeling van hierdie boekie genaamd
Wat is verkragting? verduidelik die wetlike
definisie van verkragting en ander seksuele
misdade. Dit verduidelik ook verkragting
vanuit ’n sosiale, emosionele, sielkundige
en mediese oogpunt. As jy wonder of dit
wat met jou of met ’n geliefde gebeur
het, verkragting is of ’n ander seksuele
misdaad, lees hierdie afdeling.
Wat om te doen as iemand jou verkrag het
gee jou ’n lysie stappe wat jy moet neem
net ná jy verkrag is. Dit gee ook mediese
raad: hoe om te keer dat jy MIV-positief
word of swanger raak en hoe om ander
moontlike nagevolge van die verkragting
te verhoed.
Die afdelings hierna vertel jou meer oor
elke stap of proses wat jy kan besluit om
te volg.
Die afdeling genaamd Meld ’n verkragting
aan by die polisie verduidelik wat jy kan
verwag wanneer jy polisie toe gaan om
’n verkragting aan te meld of die
verkragter aan te kla. As jy wil weet hoe
om dit te doen, lees hierdie afdeling.
Die afdeling genaamd Mediese sorg
verduidelik die mediese behandeling wat
alle oorlewendes van verkragting nodig
het, ongeag of hulle kies om ’n klag te lê
of nie. Die forensiese ondersoek verduidelik
wat staatshospitale moet doen as jy wil
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hê hulle moet bewyse bymekaarmaak
sodat die polisie die saak kan ondersoek.
Ons verduidelik hoe die hospitaalpersoneel bewyse op jou liggaam
en klere vind, en watter medisyne jy
volgens jou regte moet ontvang. Hierdie
onderafdeling vertel jou meer oor die
voorbehoedende medisyne (genaamd
PEP) wat jy moet neem ná verkragting,
naamlik om MIV-besmetting, ander
seksueel oordraagbare siektes en
swangerskap te keer.
As jy ’n klag gelê het by die polisie, lees
die deel genaamd Die regstelsel. Dit
verduidelik wat jy kan verwag, wat jou
regte is, wat gebeur tydens die
borgtogverhoor, die verhoor en die
vonnisuitspraak, en hoe vergoeding
werk. Dit verduidelik ook ’n paar verskille
tussen ’n saak in ’n strafhof en ’n saak
in ’n burgerhof. Lees hierdie deel vir
’n stap-vir-stap verduideliking van
hoe ’n verkragtingsaak deur die
regstelsel verloop.

Inleiding

Ons hoop dat hierdie boekie jou as ’n
oorlewende van verkragting – en die
mense wat jou bystaan – sal help om
baie dinge beter te verstaan: jou reg
om dienste te ontvang binne die
strafregstelsel, hoe die strafregstelsel
werk, en die uitdagende proses waardeur
jy sal moet gaan om te herstel van die
trauma van verkragting. Ons het al
gesien hoe duisende oorlewendes van
verkragting daarvan herstel en hoe hulle
die verskriklikste situasies te bowe kom.
Ons doel met hierdie boekie is om die
kennis wat daardie oorlewendes ons
geleer het, met jou te deel, asook die
hoop waarvoor hulle staan.

Hoe om hierdie boekie
te gebruik

Amptenare in die regstelsel het somtyds
negatiewe houdings en tree partykeer
onsensitief op teenoor oorlewendes van
verkragting – dikwels sonder om dit te
bedoel. Die deel genaamd Sekondêre
trauma beskryf hoe hierdie houdings
en optrede verdere trauma kan skep vir
oorlewendes. As jy ’n amptenaar of ’n
diensverskaffer in die gemeenskap is,
sal hierdie deel jou help om sekondêre
trauma beter te verstaan en om nie die
oorlewendes waarmee jy werk, verder te
traumatiseer nie.
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Wat is

verkragting?
Reaksies op verkragting verduidelik hoe
oorlewendes en hul geliefdes tipies
reageer op verkragting. Hierdie deel sal
jou help om jou emosionele reaksies
te verstaan, en waarom jou gedrag en
gedagtes dalk anders is. Dit verduidelik
ook wat jy kan verwag in die verskillende
stadiums van herstel ná verkragting.
Die deel genaamd Genesing en herstel
bevat raad om jou te help om die trauma
van verkragting te bowe te kom.

Inleiding

In hierdie boekie gebruik ons die woord “oorlewende” vir enige persoon – man of
vrou – wat verkrag is en dit oorleef het. Ons gebruik hierdie woord nie net omdat
baie slagoffers van verkragting wel vermoor word gedurende die aanval nie,
maar ook omdat baie slagoffers bang is hulle word vermoor, selfs al beplan die
verkragter nie om sy slagoffer dood te maak nie. Ons voel ook dat dit nie help om
enigiemand as ’n “slagoffer” te bestempel nie – dit laat die persoon nog swakker,
meer hulpeloos en passief klink as wat sy/hy dalk alreeds voel. Daardie persoon is
trouens dalk baie sterk, vindingryk, kragdadig en geeskragtig. Ons wil amptenare,
veral in die regstelsel, aanmoedig om te sien hoe waardevol daardie vindingrykheid en krag is, en hoe ’n groot rol die oorlewende speel om die verkragter voor die
gereg te bring. Hierdie amptenare moet leer hoe om ’n persoon wat soos ’n
slagoffer voel, te help om sterk te wees onder moeilike omstandighede,
byvoorbeeld wanneer sy/hy in die hof getuig of ’n identiteitsparade moet bywoon.
Wanneer ons praat van ’n oorlewende van verkragting as ’n vrou, onthou asseblief
dat ’n man wat verkrag is, deur dieselfde soort proses kan gaan, behalwe vir sekere
dinge soos die moontlikheid van swanger raak, byvoorbeeld. Waar dit nie so is nie,
verwys ons die leser na die afdeling in hierdie boekie wat gaan oor die verkragting
van mans.
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Velda is ’n 23-jarige Afrikaanssprekende Kleurlingvrou wat woon in Ocean View in
Kaapstad. Sy is MIV-positief. ’n Kêrel het haar met MIV besmet ’n paar jaar gelede.
Sy is in 2010 verkrag deur ’n vriend. Velda en haar vriendin Eileen het die aand
saam met hulle vriend Carlo gekuier by sy huis. Die drie van hulle het ’n paar
drankies gehad, en toe Eileen huis toe is, het Velda op die bank in Carlo se sitkamer
aan die slaap geraak. Toe sy wakker word, was sy in Carlo se bed. Hy het haar
arms bo haar kop vasgepen en was besig om met haar seks te hê. Sy kon glad nie
onthou hoe sy in sy bed beland het nie. Die ervaring was vir haar baie traumaties.
Maar omdat sy die aand saam met Carlo – haar vriend – gedrink het, en omdat
sy uit haar eie vrye wil in sy huis was, het sy gedink niemand sou glo dat hy haar
verkrag het nie.
Sy het na haar kliniek toe gegaan en een van die verpleegsters daar, wat haar al
baie ondersteun het sedert sy uitgevind het sy is MIV-positief, het haar behandel.
Ongelukkig het die verpleegster nie vir Velda gestuur na ’n hospitaal wat ’n forensiese
ondersoek kon doen nie, vir in geval sy later die verkragting wou aanmeld. Sy het
later daardie week wel besluit om die verkragting aan te meld by die polisie, maar
hulle het haar weggestuur en gesê dat sy nie genoeg bewyse sou hê vir ’n saak nie.
Die dae het verbygegaan het, maar die ontstellende herinneringe en gevoelens
het nie weggegaan nie. Sy het begin praat met vriende oor wat gebeur het, en
hulle het haar aangemoedig om die saak weer te probeer aanmeld. Hierdie slag
het die polisie haar klag aanvaar. Carlo is gearresteer en die saak is ondersoek.

wat is
verkragting?

Ander belangrike dele van die boekie is
Mites en feite oor verkragting, Verkragting

van mans, Gemeenskappe teen verkragting
en Hoe om ’n klag te lê oor swak diens
(hierdie deel dek dienste gelewer deur
die polisie, hospitale en klinieke, en die
howe, en wat jy kan doen as die dienste
nie goed is nie). Net voor die einde van
die boekie is daar ’n woordelys met
woorde en terme wat dalk vir ons lesers
onbekend is. So as daar enige woorde is
wat jy nie verstaan nie, gaan soek hulle
in die woordelys. (Ons verduidelik ook
hierdie woorde op verskeie plekke in die
boekie, waar hulle voorkom.) Reg aan die
einde van die boekie is Rape Crisis Cape
Town Trust se kontakbesonderhede.

Ná die verkragting was Velda so ontsteld dat sy baie maande later nog steeds nie
kon ophou dink daaraan nie. Sy het partykeer lus gevoel om selfmoord te pleeg. Sy
het nooit vir haar gesin vertel van die verkragting nie – ook nie van haar MIV-status
nie – en sy het dus nie gevoel sy kan hulle vra om haar te ondersteun nie. Velda het
uiteindelik besluit om berading te kry. Aan die begin was dit moeilik om te praat
oor die verkragting, maar mettertyd het dit makliker geraak, en sy het uiteindelik
haar pad na herstel begin. Sy het ook ’n goeie vriendin wat verstaan wat sy
deurgemaak het en wat haar ondersteun.
As jy dronk is, beteken dit nie iemand anders het die reg of toestemming om jou te
mishandel nie. Ons wet sê dat as jy dronk is, jy nie kan instem tot seks nie. Dit is dus
verkragting. ’n Polisiebeampte kan nie vir jou sê dat jy nie ’n saak kan aanmeld nie
of dat jy nie genoeg bewyse het nie. As jy verkrag is, is dit belangrik dat jy so gou as
moontlik die regte medisyne kry en dat jy ’n forensies ondersoek laat doen, sodat die
dokter bewyse bymekaar kan maak vir jou saak, as jy besluit om die verkragting aan
te gee.
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Die definisie van verkragting
volgens die wet

Dis belangrik dat oorlewendes van
verkragting die wet oor verkragting
baie goed verstaan. Daar is twee redes
hiervoor. Eerstens moet ’n oorlewende
van verkragting genoeg verstaan van
die wet om te weet of haar saak ’n kans
het op sukses of nie. Tweedens moet
sy weet presies wat van haar verwag
word om volgens die wet te bewys dat
die verkragter skuldig is. Daar is baie
verskillende dinge wat sy moet doen om
die gereg te help om sy gang te gaan.
En hierdie dinge is nie maklik nie, so hoe
meer daarvan sy verstaan, hoe beter. As
’n oorlewende die regte inligting het, kan
sy keuses maak. En om keuses te maak,
is ’n baie belangrike manier vir iemand
wat voel soos ’n slagoffer om weer haar
persoonlik mag terug te kry.
Die Strafregwysigingswet (Seksuele
Misdrywe en Verwante Aangeleenthede)
(Wet 32 van 2007) is al sedert 16
Desember 2007 in werking in Suid-Afrika.
Hierdie wet sê dat dit ’n misdaad is om
doelbewus ’n seksuele daad te pleeg met
’n ander persoon sonder daardie persoon
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Kom ons kyk ’n bietjie van naderby na
hierdie wetlike definisie en sit dit in
woorde wat makliker is om te verstaan.
Om dit te doen, moet ons verduidelik
wat die wet bedoel met “instemming” en
“penetrasie”.
Instemming
Selfs al het jy op een of ander manier
ingestem tot ’n seksuele daad, byvoorbeeld
deur vir die verkragter “ja” te sê of deur
nie terug te baklei nie, sê die wet dat jy
in die volgende gevalle NIE instemming
gegee het nie:
•

as die verkragter/s geweld gebruik
of dreig om geweld te gebruik (teen
jou, ’n geliefde of jou eiendom) om
jou te dwing om iets te doen

•

as jy dronk, op dwelms, aan die slaap
of bewusteloos is. Dit beteken dat
as jy baie gedrink het of dwelms
gebruik het, jy nie kán instem tot
seks nie

wetlike definisie sluit ook in seksuele
dade met diere of waar diere op een of
ander manier gebruik word.

•

as jy jonger as 16 jaar is of
verstandelik gestremd is

•

as jou baas of onderwyser jou dwing
om in te stem, byvoorbeeld deur jou
te laat glo dat as jy “nee” sê, jy in ’n
moeilike posisie gaan beland by die
werk of by die plek waar jy leer

Die wet definieer ook ’n klomp ander
seksuele misdade wat nie onder die
beskrywing van verkragting val nie,
of waar daar spesiale omstandighede
is, soos wanneer daar ’n kind betrokke
is. Hierdie seksuele misdade sluit die
volgende in:

•

as ’n professionele persoon of
iemand in ’n gesagsposisie jou mislei
het en jou laat glo het dat ’n seksuele
daad nodig is vir jou liggaamlike,
emosionele of geestelike welsyn.

Penetrasie
Die wet sê “penetrasie” is wanneer:
•

’n persoon se geslagsdele in of deur
die geslagsdele, anus of mond van ’n
ander persoon gaan

•

enige ander deel van ’n persoon
se liggaam of enige voorwerp in of
deur die geslagsdele of anus van ’n
ander persoon gaan.

Die wet sê ook dat dit geld vir enige
mate van penetrasie (met ander woorde
dit maak nie saak of die penetrasie
diep of vlak, baie of min, was nie – dis
steeds penetrasie).
Party verkragters gebruik ook diere in
die seksuele dade wat hulle pleeg. Die

Ander seksuele misdade

•

Statutêre verkragting: Dit is ’n
seksdaad wat deur die wet as
verkragting gesien word selfs al sien
die mense wat die seksdaad gedoen
het, dit nie as verkragting nie. Dit
gebeur wanneer ’n volwassene
penetrasie pleeg met ’n kind van
tussen 12 en 16 jaar oud – ongeag
of die kind ingestem het of nie. Baie
pedofiele glo dat dit nie ’n misdaad
is om seks te hê met ’n kind nie.
Die wet sê dat ’n kind van 12 jaar of
jonger te jonk is om enigsins in te
stem, en dus sal die verkragter of
pedofiel outomaties vervolg word.
As albei mense betrokke by die daad
van penetrasie ouer as 12 is maar
jonger as 16, en as albei ingestem
het, is dit nog steeds ’n misdaad
volgens die wet, maar in hierdie
geval kan die owerhede besluit om
nie die mense betrokke te vervolg
nie. ’n Persoon kan eers wetlik
instem tot seks wanneer sy/hy 16
jaar of ouer is.

wat is
verkragting?

wat is
verkragting?

Verkragting is ’n gewelddadige misdaad.
Die misdadiger gebruik seksuele gedrag
om ’n ander persoon doelbewus seer te
maak. Ons kan nie praat oor verkragting
in mooi, beleefde terme of die waarheid
daaromtrent wegsteek nie. Verkragting
is die misbruik van mag en die misbruik
van seks.

se toestemming. Die formele definisie
van verkragting wat in ons strafregstelsel
gebruik word, is: Enige persoon wat
onwettiglik en doelbewus ’n daad van
seksuele penetrasie pleeg met ’n klaer,
sonder die instemming van die klaer,
is skuldig aan die misdaad van
verkragting. Die klaer is die oorlewende
van verkragting – die persoon wat
kla oor ’n misdaad. Die verkragter se
advokaat (die advokaat vir die verdediging) probeer om te bewys dat die
beskuldigde onskuldig is. Om dit te doen,
moet die advokaat óf bewys dat die
oorlewende ingestem het tot seks met
die verkragter, óf dat die beskuldigde
nooit enige deel van die oorlewende se
liggaam seksueel gepenetreer het nie.
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•

Gedwonge verkragting: Dit is
wanneer iemand ’n derde persoon
dwing om iemand anders te verkrag.
Gedwonge seksuele aanranding en

•

Seksuele aanranding: Dit is enige
seksuele daad, of die dreigement
van so ’n daad, wat nie onder die
definisie van verkragting val nie en
waar die oorlewende nie ingestem
het nie. (Statutêre seksuele
aanranding is ook ’n misdaad.)

Belangrike woorde:
Afspraakverkragting: wanneer die
persoon met wie jy op ’n romantiese
afspraak uitgaan, jou verkrag
Anus: die opening tussen die boude,
waardeur ’n persoon ontlas
Bendeverkragting: verkragting deur twee
of meer mense
Doelbewus: om iets met opset te doen; aspris
Gedwonge: wanneer iemand gedwing
word om iets te doen, óf deur fisiese mag óf
enige ander dreigement
Instemming: om toestemming te gee tot
iets, om “ja” te sê wanneer jy verstaan wat
die persoon van jou vra en wanneer niemand jou dwing of mislei om in te stem nie
Interseksuele persoon: ’n persoon wie se
liggaam tussen manlik en vroulik is
Masturbeer: om aan jou eie of ’n ander
persoon se geslagsdele te vat om jouself of
daardie persoon seksueel te stimuleer of ’n
orgasme te veroorsaak, sonder penetrasie
Onwettiglik: as ’n persoon iets doen wat
deur die wet verbied word, doen hy/sy dit
onwettiglik
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gedwonge seksuele selfaanranding
is ook misdade. Dit is dus ’n misdaad
om iemand anders te dwing om te
masturbeer.

Pedofiel: ’n volwassene wat romantiese
verhoudings of seks het met kinders
Penis: die manlike seksuele orgaan
Seksuele penetrasie: wanneer ’n persoon
se geslagsdele, ’n ander liggaamsdeel of
’n voorwerp in enige mate die geslagsdele
of ’n ander liggaamsdeel van ’n ander
persoon penetreer
Standsverskil: wanneer daar ’n verskil is in
die sosiale stand van groepe; wanneer
die gemeenskap een groep sien as
ondergeskik tot ’n ander groep
Stigma: wanneer daar skande aan iets
gekoppel is
Transgeslagtelike persoon: ’n persoon
wie se identiteit nie streng ooreenkom met
tradisionele idees van wat dit beteken om
’n man of ’n vrou te wees nie
Vagina: die vroulike seksuele orgaan
Verkragting binne die huwelik/maritale
verkragting: wanneer ’n man of vrou hul
eggenote of eggenoot verkrag (ongeag
of hulle getroud is volgens burgerlike reg,
tradisionele reg of godsdienstige reg)

Verkragting in ons land
Baie kenners in Suid-Afrika het al ons
land se hoë verkragtingsyfers ondersoek.
Suid-Afrika het een van die hoogste
verkragtingsyfers ter wêreld en baie
mense het al probeer uitvind waarom
dit so is. Wat is dit omtrent ons land wat
ons verkragtingsyfers so hoog maak? Om
hierdie vraag te beantwoord, moet ons
probeer verstaan waarom mense ander
mense verkrag. Waarom doen hulle dit?
Verkragting is ’n geweldsdaad én ’n
seksuele daad, en hierdie kombinasie
maak dit uniek en beteken dat dit
geweldige trauma veroorsaak. Dit gebeur
ook meestal tussen mans en vrouens,
met mans as die aanvallers en vrouens as
die slagoffers. Om hierdie rede is dit
belangrik om die verhoudings tussen mans
en vrouens, of die houdings van mans en
vrouens teenoor mekaar, te verstaan.
Baie van ons land se kulture sien vroue
as ondergeskik of onderdanig aan mans.
Om hierdie rede kyk mans baiekeer neer
op vrouens; mans sien vrouens dikwels
as minder belangrik en verneder hulle
selfs. Vrouens word minder betaal as
mans vir dieselfde werk. Daar is minder
vrouens as mans in poste wat baie betaal
en daar is minder vrouens as mans in
posisies van mag en gesag. Die las van
huishoudelike probleme rus meestal op
vrouens en hulle doen meer onbetaalde
huiswerk. Die werk wat vrouens doen
wanneer hulle omsien na kinders en
bejaardes word nie beskou as werk
waarvoor hulle geld moet verdien nie.

In baie Suid-Afrikaanse huishoudings en
gemeenskappe neem vrouens nie deel
aan besluite neem nie, en die mans neem
die belangrike besluite, partykeer sonder
om eens hul vrouens te raadpleeg. Dit is
maar net ’n paar van die maniere waarop
vrouens in Suid-Afrika in ’n ondergeskikte
posisie is. Daar is baie ander voorbeelde,
en al hierdie dinge plaas vrouens maak
vrouens magteloos. Dit maak dit maklik
vir mans om hulle te misbruik,
byvoorbeeld deur verkragting.
As ons kyk na ander vorms van
ongelykheid wat spesifiek in Suid-Afrika
bestaan, kan ons onmiddellik sien dat
rasse-ongelykheid ’n groot rol speel
in ons land. Ons sien gedurig die
standsverskille tussen blanke mense en
swart mense, Kleurlinge en Indiërs. Dis
dikwels makliker vir blanke mense om ’n
goeie opvoeding en ’n goeie werk te kry
as vir swart mense, selfs al is daar baie
meer swart mense en Kleurlinge in ons
land. Ten spyte van al die verbeterings
en opheffing wat al gedoen is in swart
woonbuurte, woon wit mense steeds
meestal in gemeenskappe met beter
huise, beter dienste en beter fasiliteite
as swart mense en Kleurlinge. En wit
gemeenskappe is baie veiliger om in te
woon as swart of Kleurlinggemeenskappe.
Dit beteken dat swart en Kleurlingvrouens
met ’n dubbele standsverskil of
ontmagtiging moet saamleef.

wat is
verkragting?

wat is
verkragting?

•

Bloedskande: Dis ’n misdaad om,
met of sonder instemming, seksuele
penetrasie te pleeg met bloedfamilie
(ma’s, susters, broers, pa’s, bloednefies,
bloedniggies, tannies en ooms) of
met aangenome familielede.

Daar is ook ander vorms van ongelykheid
in Suid-Afrika. Die gaping tussen die rykste
en die armste mense in Suid-Afrika is
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wat is
verkragting?

Ongelykheid is een van die grootste
redes waarom ons verkragtingsyfers
so hoog is. Nog gevolge van hierdie
verskillende vorms van ongelykheid is
dat baie mense in Suid-Afrika besmet
word met MIV, baie mense alkohol en
dwelms misbruik, baie kinders mishandel
en verwaarloos word en daar baie
misdaad en geweld is.

Die trauma van verkragting
’n Vrou wat verkrag is, sit met die trauma
van hierdie mishandeling en ook met die
stigma van verkragting. Die skande en
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vernedering wat ’n vrou voel wanneer
mense weet sy is verkrag, maak hierdie
misdaad net meer traumaties. As
familielede, vriende, bure, kollegas,
onderwysers, godsdienstige leiers,
polisiebeamptes en regsamptenare
boonop onsensitief optree teenoor die
oorlewende van verkragting, maak dit
die trauma ook nog erger. ’n Man wat
verkrag is, ervaar al hierdie trauma en
nog meer. ’n Bejaarde vrou, ’n gestremde
vrou, ’n lesbiese vrou, ’n transgeslagtelike
persoon, ’n gay man, ’n interseksuele
persoon, of ’n kind wat verkrag is, sal ook
ly onder stigma en trauma wat verder
gaan as net die verkragting self. Dit
sal selfs moeiliker wees vir hulle om
ondersteuning en sorg te kry, om hul
aanvaller voor die gereg te bring en om
te herstel.
Wat daarvan as die oorlewende besluit
om nie die verkragting aan te meld nie, of
dit om een of ander rede nie moontlik is
om die verkragter skuldig te bewys nie?
Sommige mense sal dit baie moeilik vind
om te aanvaar dat hierdie persoon ook
verkrag is. Byvoorbeeld, baie vroue wat
verkrag is deur hul eggenote wil nie hul
mans hof toe vat nie. Baie oorlewendes
van verkragting wil nie die aanval by die
owerhede aangee nie. Oorlewendes wat
deur hul base verkrag word, wil dit dalk
ook nie aanmeld nie. Baie oorlewendes
wil eenvoudig nie hê enigiemand moet
daarvan uitvind nie. Daar is dikwels net
nie genoeg bewyse om te bewys dat die
beskuldigde wel die verkragter is nie, en
dus word baie mans onskuldig bevind

in die hof al het hulle wel verkragting
gepleeg.
Verkragting affekteer ’n oorlewende
op baie meer maniere as net die feit
dat ’n misdaad gepleeg is. Verkragting
het ’n ernstige emosionele uitwerking
op ’n mens. Dit kan emosionele wonde
skep wat lank vat om gesond te word.
Verkragting het mediese gevolge,
soos moontlike MIV-besmetting, ander
seksueel oordraagbare infeksies en,
partykeer, swangerskap. Sommige
verkragters maak hul slagoffers fisies
seer, en die oorlewende moet mediese
behandeling kry vir hierdie beserings.
Verkragting kan ’n persoon se seksuele
gesondheid aantas, of selfs die
ontwikkeling van ’n persoon se
seksualiteit en die manier waarop sy/hy
in die wêreld funksioneer as ’n vrou of as
’n man.
Hoe herstel ’n oorlewende van verkragting?
Die oorlewende is deur ’n ervaring
wat baie traumaties was en wat haar
heeltemal hulpeloos laat voel het. Om
te herstel, moet sy dit verwerk. ’n
Oorlewende van verkragting voel dikwels
bang, kwaad, hartseer en ontsteld.
Hierdie gevoelens, en die pyn wat hulle
bring, is nie maklik om te hanteer nie. ’n
Oorlewende voel dikwels onveilig in die
wêreld, in haar verhoudings met mans,
by die werk, by die huis of by die skool. Sy
voel dalk somtyds dat sy heeltemal alleen

is, met niemand wat omgee of verstaan,
haar ondersteun of vir haar sorg nie. Dit
gebeur veral as haar gesin nie verstaan
nie of as die polisie of regsamptenare
haar sleg behandel het. Sy voel dalk
dikwels magteloos.
Op bladsy 11 in die afdeling genaamd
Sekondêre trauma gesels ons oor die
beginsels van bemagtiging. Die pad na
herstel van die trauma van verkragting
is gegrond op hierdie beginsels. Dit
beteken dat hierdie beginsels ’n
oorlewende kan help om die pad na
herstel te stap.
•

Elke oorlewende moet op haar eie
manier weer ’n gevoel van
veiligheid ontdek of skep.

•

Sy moet op haar eie manier ’n gevoel
van persoonlike mag terugkry deur
haar eie keuses te maak en besluite
te maak wat gegrond is op die regte
inligting.

•

Sy moet ’n manier vind om te vra vir
hulp, raad en ondersteuning, en sy
moet nuwe mense en groepe vind
wat haar kan ondersteun.

•

Sy moet altyd haarself respekteer
en probeer om haar respek vir en
vertroue in ander mense terug te kry.

wat is
verkragting?

ongelooflik groot. Dit beteken dat mense
wat baie ryk is (van enige ras) baie meer
van die voordele van die samelewing
geniet, soos status, mag, gesag,
opvoeding, werk, huise, goedere en
dienste. Mense wat baie arm is, sit
sonder werk of ’n inkomste, en dit bring
baie sosiale probleme mee. Dit is vir
hulle moeiliker om gesondheidsorg en
mediese dienste te kry, en om ’n goeie
opvoeding te kry. Hulle sit met swak
behuising, hulle word meer blootgestel
aan siektes, en hulle het min kans vir
ontspanning en vermaak. Hulle word die
slagoffers van misdaad, maar hulle het
nie soveel toegang tot geregtigheid nie
en hulle het nie die volle beskerming van
die polisie en die gereg nie. Vrouens
wat swart én arm is, ly dus onder ’n
driedubbele ongelykheid in Suid-Afrika.
Hierdie vrouens maak ook die grootste
deel uit van die verkragtings wat
aangemeld word in Suid-Afrika.

Die pad na herstel is nie ’n maklike
proses nie, maar hierdie boekie vorm
deel daarvan.
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Wat om te doen
as iemand jou verkrag het
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Wat gebeur en wat die oorlewende doen
net ná ’n verkragting is baie belangrik,
beide vanuit die oogpunt van die gereg
en ook wat betref jou herstel van die
verkragting. Dit kan baie moeilik wees
om te besluit wat om te doen oor wat
nou net met jou gebeur het, want jy is
waarskynlik in skok en jy voel sleg. Jy het
miskien geen idee oor wat om te doen of
selfs nie die energie om enigiets te doen
nie. Om besluite te neem, is egter een
van die eerste dinge wat jy kan doen om
jou persoonlike mag terug te neem.
As ons daarna kyk vanuit die oogpunt
van die gereg, is daar belangrike redes
waarom jy so gou as moontlik by ’n
polisiestasie of hospitaal moet uitkom:
•

Daar is fisiese bewyse op jou liggaam
wat bewys dat die verkragter die
misdaad gepleeg het, en hierdie
bewyse gaan vinnig verlore.

•

Hoe gouer die polisie weet wie die
verkragter is, hoe vinniger kan hulle
hom gaan soek en aankeer.

•

Net ná die verkragting onthou jy
dalk nog belangrike details wat jou
saak kan aanhelp. Sommige
oorlewendes vind egter dat hulle
nie baie kan onthou van wat
gebeur het nie. Moenie laat dit jou
stop nie – probeer maar net jou bes
om te onthou. Jy kan altyd meer
besonderhede by jou verklaring
voeg as later ander dinge onthou.

Dis ook belangrik vir jou herstel dat jy so
gou as moontlik hulp kry. Daar is mense
wat jou kan ondersteun en wat jou
inligting kan gee om jou te help om
besluite en keuses te maak. Daar is
byvoorbeeld medisyne wat jy kan vat ná
’n verkragting om te keer dat jy swanger
raak of siektes kry, maar hierdie medisyne
kan slegs werk as jy dit binne 72 uur (drie
dae) ná die verkragting neem. Om direk
ná die verkragting ondersteuning te kry
van iemand wat jou kan help, kan jou
bemagtig laat voel en jou help herstel.
Jy kan hierdie ondersteuning kry by
iemand naby aan jou of by ’n
professionele diensverskaffer soos ’n
verpleegster, ’n dokter of ’n opgeleide
verkragtingsberader. Wanneer jy baie
vinnig moeilike besluite moet maak –
terwyl jy in skok is en so pas erg
mishandel is – help dit as iemand jou
goeie inligting, praktiese hulp en sterk
emosionele ondersteuning kan bied.
Hierdie professionele mense kan jou die
inligting gee wat jou (of iemand naby
aan jou) kan help om hierdie keuses te
maak. Hierdie mense sal jou ook kan sê
hoeveel tyd jy het om jou keuses
te maak.

word om hof toe te gaan om jou
storie te bevestig. Ons noem hierdie
persoon die eerste-kontak getuie.
As dit ’n vreemdeling is, skryf die
persoon se naam, telefoonnommer en adres neer, of probeer om
dit te onthou. Dis belangrik as jy
besluit om die verkragting aan te
gee, want die polisie gaan daardie
persoon moet opspoor en met haar/
hom praat. As daar intussen iemand
anders op die toneel aangekom het,
soos ’n polisiebeampte, ’n vrywilliger
by ’n polisiestasie, ’n paramedikus of
enige ander persoon, vra ook daardie persoon om die eerste-kontak
getuie se naam en nommer of adres
neer te skryf.
3.

Stap vir stap: wat om te doen ná die
verkragting
1.

Gaan so gou as moontlik na ’n
veilige plek toe.

2.

Vertel die eerste persoon wat jy sien
en vertrou oor wat gebeur het. Die
eerste persoon wat jy oor die
verkragting vertel, sal dalk gevra

4.

As jy erg beseer is of bloei, gaan
direk na die ongevalle-afdeling toe.
Selfs al is jy nie uitwendig beseer nie,
onthou dat jy so gou as moontlik
by ’n staatshospitaal moet uitkom
sodat jy voorbehoedende medisyne
kan kry. Die polisie kan ook na
die hospitaal toe kom as jy die
verkragting wil aanmeld. Of, as jy
nie bloei of erg uitwendig beseer is
nie, kan jy kies om eers polisiestasie
toe te gaan. Die polisie kan jou dan
hospitaal toe neem of ’n ambulans
laat kom. Jy kan ook na ’n Thuthuzela
sorgsentrum toe gaan.
As jy nie MIV-positief is nie, en jy is
bang dat jy aan die virus blootgestel
is, moet jy binne 72 uur (drie
dae) ná die blootstelling mediese
sorg kry. Sommige studies sê dat

jy beter beskerm is teen MIV as jy
die medisyne binne ses tot agt ure
ná blootstelling drink. Dit beteken
hoe gouer jy mediese behandeling
kry, hoe beter. As jy MIV-negatief
is, sal die hospitaal of kliniek vir jou
antiretrovirale middels (ARM’s) gee
om te keer dat jy met MIV besmet
word. Die ARM’s vorm deel van ’n
groep voorbehoedende medisyne.
Jy sal moontlik hoor dat mense die
afkorting PEP (van die Engelse naam
“post-exposure prophylaxis”) gebruik
om te praat van hierdie groep
medisyne. PEP bestaan uit ARM’s, ’n
noodvoorbehoedmiddel om te keer
dat jy swanger raak, en antibiotika
om sekere ander siektes te voorkom.
5.

Wat om te doen

Wat
Chairperson's
om te doen
message

Reg ná die verkragting

Besluit of jy die verkragting by die
polisie wil aangee of nie. Jy wil dalk
nie hierdie besluit neem so gou ná
die verkragting nie. Onthou egter:
hoe gouer ’n dokter jou ondersoek,
hoe groter die kanse dat sy/hy sterk
bewyse sal vind op jou liggaam of
op jou klere, soos bloed of semen
van die persoon wat jou verkrag het.
Kneusplekke en skrape sal ’n rukkie
lank op jou liggaam sigbaar bly, maar
semen en bloed kan gou verdwyn.

Vrouens vind dit dikwels moeilik om
polisie toe te gaan. Mans vind dit dalk
selfs moeiliker. Die besluit om ’n klag te lê
by die polisie of nie, is ’n besluit wat jou
op baie maniere kan affekteer. Dit is dus
iets waaroor jy goed moet nadink.
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Belangrike woorde:
Antiretrovirale middels (ARM’s):
medisyne wat help om te keer dat jy
met die MI-virus besmet word ná jy
daaraan blootgestel is

Wat
Chairperson's
om te doen
message

Immuunstelsel: die stelsel in jou
liggaam wat virusse en siektes beveg
en jou gesond hou
MIV: menslike immuniteitsgebrekvirus – ’n virus wat die
immuunstelsel aanval en
VIGS veroorsaak

Maar ek het gedrink ...
As jy dronk was toe jy
verkrag is, moenie laat dit
jou keer om die verkragting
by die polisie aan te gee of
mediese sorg te kry nie. Dis
nie ’n misdaad om dronk te
wees nie; dis ’n misdaad om
iemand te verkrag. Onthou
dat die wet sê jy kan nie instem terwyl jy dronk is nie.

MIV-negatief: iemand wat nie die
virus het wat VIGS veroorsaak nie
MIV-positief: iemand wat die virus
het wat VIGS veroorsaak
Noodvoorbehoedmiddel: ’n
nabehoedpil wat jy moet vat binne
72 uur ná seks om te voorkom dat jy
swanger raak (die “morning-after” pil)
VIGS: verworwe immuniteitsgebreksindroom – ’n siekte wat die
liggaam se immuunstelsel verswak
Voorbehoedende medisyne: ’n
klomp verskillende medisynes wat
aan oorlewendes van verkragting
gegee word, onder andere ARM’s om
te keer dat jy met MIV besmet word,
’n noodvoorbehoedmiddel om te
keer dat jy swanger word,
en antibiotika
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Meld ’n verkragting aan
by die polisie
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Meld ’n verkragting aan
by die polisie

Meld 'n verkragtting

Dis beter om na die polisiestasie te gaan
naaste aan waar die verkragting gebeur
het. Die polisie mag jou nie wegwys
omdat die verkragting lank gelede
gebeur het of in die gebied van ’n
ander polisiestasie gebeur het nie.
Dit gebeur egter dikwels dat die polisie
’n oorlewende stuur na die polisiestasie
naaste aan waar die verkragting gebeur
het. Dis dus altyd beter om in die eerste
plek te gaan na die polisiestasie in die
area waar die verkragting gebeur het.
As jy nie na die polisiestasie toe wil
gaan nie, kan jy die polisie vra om ’n
patrollievoertuig te stuur na jou huis, na
die misdaadtoneel of na waar ook al jy
op daardie oomblik is. Dit kan egter ’n
lang tyd vat. As jy besluit om polisiestasie
toe te gaan, is dit dalk ’n goeie idee om
iemand wat jy vertrou, saam te neem.
As jy dronk was toe jy verkrag is, moet jy
die polisie daarvan vertel. Dis nie hulle
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plek om jou te oordeel nie, en die feit
dat jy dronk was mag belangrik wees in
jou saak. Wanneer jy by die polisiestasie
aankom, sê vir die polisiebeampte by die
dienstoonbank in die aanklagkantoor dat
jy ’n verkragting wil aangee.
By party polisiestasies is daar speurders
van die Eenheid vir Gesinsgeweld,
Kindermishandeling en Seksuele
Misdrywe (GKS). Hulle is spesiaal opgelei
om te werk met verkragting, kindermishandeling, gesinsgeweld en seksuele
aanranding. By ander polisiestasies sal jy
dalk moet wag vir hierdie spesiale
speurders om van ’n ander stasie af te
kom om jou verklaring af te neem. Jy
het die reg om te praat met ’n vroulike
polisiebeampte. As daar nie ’n vrou aan
diens is nie, mag jy die polisie vra om een
te bel. Dit beteken jy sal dalk moet wag
vir hulle om ’n polisievrou te vind wat
beskikbaar is. As daar geen polisievrou
beskikbaar is nie, sal ’n man jou
moet help.
By baie polisiestasies is daar ook vrywilligers
wat spesiaal opgelei is om slagoffers te
ondersteun. Hierdie vrywilligers is mense
van die plaaslike gemeenskap wat van
hul tyd gee om mense te kom ondersteun
wat geweldsmisdade soos verkragting
deurgemaak het. Die vrywilliger sal jou
waarskynlik neem na ’n slagofferondersteuningskamer – ’n kamer wat spesiaal
ingerig is sodat slagoffers daar gemaklik
kan voel. Dit is ’n veilige, private en
gerieflike kamer in of naby die polisiestasie,
waar jy kan wag vir die speurders van die

GKS om te kom en jou verklaring af te
neem. Daar is ook inligting vir jou oor die
stappe wat jy volgende moet neem.
As jy by ’n polisiestasie is en die polisie
laat jou nie toe om die verkragting aan te
meld nie, is dit baie belangrik dat jy nie
moed opgee nie. Sê vir hulle dat dit jou
reg is om die verkragting aan te meld. As
hulle weier, vra om te praat met die
stasiebevelvoerder. As hulle steeds
weier, gaan na ’n ander polisiestasie toe
en meld die verkragting aan, of bel ’n
organisasie soos Rape Crisis om jou te
help. Jy kan later ’n klag lê oor die polisie
se onwilligheid om jou te help. (Lees die
afdeling genaamd Hoe om ’n klag te lê oor
swak diens op bladsy 96 vir meer inligting.)

hospitaal laat doen, beteken dit ook dat
jy die fisiese bewyse sal hê as jy dalk
later besluit om ’n klag te lê. Vra die
ondersoekbeampte hoe lank hulle die
forensiese bewyse sal hou – partykeer
hou hulle dit net ’n paar maande lank as
jy nie ’n klag lê nie.

As jy 'n klag wil lê
Jy hoef geen fooi te betaal om ’n klag te
lê nie.
As jy ’n kriminele klag teen die verkragter
wil lê, moet jy bewyse van die
verkragting insamel en behou:
•

Moenie enige van jou klere weggooi,
jouself was, of enigiets eet of drink
nie, maak nie saak hoe graag jy wil
nie. Daar is dalk bewyse van die
verkragter se identiteit en van wat
hy aan jou gedoen het – soos hare,
bloed of semen – op jou liggaam of
klere. Dit is belangrike bewyse.

•

As jy ander klere wil aantrek sonder
om jouself te was, moet jy al die
klere wat jy tydens die verkragting
aangehad het, vir die polisie vat.
Rol daardie klere versigtig op en sit
dit in ’n papiersakkie of draai dit in
koerantpapier toe. Moet dit nie in ’n
plastieksak sit nie, aangesien dit die
bewyse kan vernietig. As jy kan,
vat ook die lakens of enige ander
materiaal waarop jy gelê het
gedurende die verkragting, saam
met jou na die polisie toe.

As jy die verkragting wil
aanmeld sonder om 'n klag te lê
As jy nie ’n klag wil lê nie, kan jy die
verkragting by die polisie aanmeld en
vra dat hulle nie die saak ondersoek
nie. Hulle moet die verkragting in hul
Voorvalleboek aanteken en vir jou die
verwysingsnommer gee. As die polisie
jou vra om ’n verklaring af te lê en jy is
nog nie gereed om ’n klag te lê nie, kan jy
in jou verklaring so sê.
Ongeag of jy besluit om ’n klag te lê of
nie, jy moet mediese sorg kry. (Lees die
deel genaamd Mediese sorg op bladsy
22.) Jy moet so gou as moontlik by ’n
hospitaal of kliniek kom, sodat jy
voorbehoedende medisyne kan kry.
As jy die forensiese ondersoek by die

Meld 'n verkragtting

Jy mag op enige tydstip ná die verkragting
dit aanmeld en ’n klag lê – daar is geen
afsnydatum nie. Maar hoe vinniger jy dit
doen, hoe makliker is dit om die bewyse
te kry wat nodig is vir die hofsaak. As jy
lank wag om die verkragting te rapporteer, mag die verkragter se advokaat dit
nie teen jou gebruik in die hof nie. Maar
onthou dat fisiese bewyse, soos semen
en hare wat op jou liggaam agterbly ná
die verkragting, wel verlore sal gaan as jy
wag voor jy die mediese ondersoek
laat doen. As die misdaad seksuele
aanranding is in plaas van verkragting,
het jy 20 jaar om ’n klag te lê.
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Dis beter om niks te drink (nie eens
water nie), geen medisyne te vat
en nie te rook voor ’n dokter jou
ondersoek nie. As jy wel enige van
hierdie goed gedoen het, is dit baie
belangrik dat jy vir die dokter vertel
wat jy gedrink of geneem het.

•

As jy die toilet moet gebruik, moet jy
die toiletpapier wat jy gebruik, hou.
Jy moet ook enige sanitêre doekies
of tampons hou. Daar is dalk semen
hierop, en dit is bewyse wat jy moet
bewaar. Jy kan die toiletpapier of
sanitêre materiaal laat droog word
en dit dan in ’n koevert of ’n
papiersak sit.

•

As die verkragter jou dwelms
ingegee het om jou te verkrag, en jy
besluit om ’n klag te lê of jy wil weet
watter dwelmmiddel hy gebruik
het, moet jy binne 24 uur bloed- en
urinetoetse laat doen.

Wanneer jy ’n klag van verkragting lê,
beteken dit jy wil hê die polisie moet
die saak ondersoek en die verkragter in
hegtenis neem. Geen polisiebeampte
– maak nie saak wat haar/sy rang is nie
– mag vir jou sê dat jy nie ’n klag kan lê
nie of dat jy nie genoeg bewyse het nie.
Onthou dat daar geen afsnytydperk is
vir ’n klag van verkragting nie, maar die
afsnytydperk vir ’n klag van seksuele
aanranding is 20 jaar.
Jou verklaring moet afgeneem word
in ’n private kamer, deur ’n vroulike
polisiebeampte indien moontlik. Die
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polisiebeampte moet eers ’n kort verklaring
afneem. Jy mag jou verklaring in jou
huistaal aflê. As die polisiebeampte wat
jou verklaring afneem, nie jou taal praat
nie, moet die polisie ’n tolk kry om vir
jou te tolk. Hierdie kort verklaring moet
so vinnig as moontlik afgeneem word,
sodat jy so gou as moontlik hospitaal toe
kan gaan vir die forensiese ondersoek en
mediese behandeling. Die kort verklaring
is ’n verklaring van wat gebeur het, waar
dit gebeur het en wie betrokke was. Dit
help die ondersoekbeampte om die
misdaadtoneel te beveilig, die verkragter
in hegtenis te neem en so gou as
moontlik bewyse in te samel.
Die polisie sal ’n volle verklaring neem ná
die forensiese ondersoek gedoen is en
wanneer jy voel jy is in staat om ’n volle
verklaring te gee. As jy nie dadelik in ’n
toestand is om ’n volle verklaring te gee
nie, sal die ondersoekbeampte met jou
’n afspraak maak vir die volgende dag, of
binne 36 uur.
As jy die verkragting aanmeld net ná dit
gebeur het, moet jy so gou as moontlik
hospitaal toe gaan. Die rede hiervoor is
dat ARM’s die beste werk (om te voorkom
dat jy met MIV-besmet word) as jy dit
binne ses ure ná die verkragting neem.
Die maksimum tydperk waarin jy ARM’s
móét neem, is binne 72 uur (drie dae). Jy
moet dus so gou as moontlik hospitaal
toe gaan as jy nog steeds binne die
afsnytydperk van 72 uur is. Gaan na jou
naaste staatshospitaal of Thuthuzela
sorgsentrum (private hospitale doen nie

forensiese ondersoeke nie). Nog ’n rede
om eers hospitaal toe te gaan voor jy jou
volle verklaring aflê, is dat dit jou tyd gee
om te kalmeer, te herstel van die skok of
nugter te raak voor jy jou volle verklaring
aflê. Dit kan jou help om ’n duideliker en
meer samehangende verklaring af te lê.
Skryf die polisiestasie en die hospitaal se
telefoonnommers neer, asook die name
en nommers van die persoon wat jou
verklaring afgeneem het en die
verpleegster en dokter wat jou ondersoek
het en behandel het. ’n Ondersoekbeampte
sal nou jou saak ondersoek. Sy/hy sal
in beheer wees van alles te doen met
die ondersoek van die misdaad en die
voorbereiding van die saak vir die hof.
Die polisie sal ’n saaknommer (’n CASnommer) aan jou saak toeken. Hierdie
nommer bly altyd dieselfde. Die polisie

moet vir jou die ondersoekbeampte se
telefoonnommer gee, en ook ’n tweede
nommer wat jy kan bel as jy nie die
ondersoekbeampte in die hande kan
kry nie. Die ondersoekbeampte is die
persoon wat jy kan skakel om uit te vind
oor jou saak. Maak seker die ondersoekbeampte het jou telefoonnommer, en
as jou nommer verander, laat haar/hom
dadelik weet.

Jou volle verklaring

Meld 'n verkragtting

•

Ná jy jou kort verklaring afgelê het, ’n
forensiese ondersoek ondergaan het
en mediese behandeling ontvang het,
kan jy huis toe gaan. Die polisie sal met
jou ’n tyd afspreek sodat jy jou volle
verklaring kan aflê. Hulle sal jou vra om
hulle te vertel wat met jou gebeur het,

Die polisie sê dikwels vir ’n oorlewende van verkragting om die volgende oggend
terug te kom en dat hulle haar dan hospitaal toe sal vat saam met die mediese kissie
vir die forensiese ondersoek van verkragting. Let wel dat hulle dit nie mag doen nie
– die polisie moet die oorlewende onmiddellik na ’n hospitaal of kliniek toe vat. As
jy, of iemand wat jy ken, in hierdie situasie beland, kan jy ’n organisasie soos Rape
Crisis bel om jou te help. Dring aan by die polisie dat jy onmiddellik na ’n hospitaal
toe moet gaan, sodat die hospitaal forensiese bewyse kan insamel en sodat jy ARM’s
kan kry om te keer dat jy met MIV besmet word.
As die verkragter jou dwelms ingegee het, het jy ’n kort tydjie om bewyse te kry dat
die dwelmmiddel in jou liggaam is. Jy moet feitlik onmiddellik dwelmtoetse laat
doen – of ten minste binne 24 uur. Hierdie toetse is ongelukkig nogal duur en word
nie by alle hospitale gedoen nie.
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Dis jou reg om jou verklaring in ’n private
plek af te lê. Dis jou reg om iemand by
jou te hê om jou te ondersteun terwyl jy
jou verklaring aflê, solank daardie persoon nie ’n getuie was tot die verkragting
nie. Enige persoon wat die verkragting
gesien het, sal haar/sy eie verklaring
moet aflê, in ’n ander private kamer.
Jy mag jou verklaring in jou huistaal aflê.
As die polisiebeampte wat jou verklaring
afneem, nie jou taal praat nie, moet die
polisie ’n tolk kry om vir jou te vertaal.

Voor jy jou verklaring teken, maak seker
jy stem saam met alles in die verklaring
en dat jy gelukkig is met hoe dit geskryf
is. Dit is baie belangrik, want jou
verklaring is die eerste bewys dat ’n
verkragting gepleeg is, en dit sal in die
hofsaak gebruik word. Baie oorlewendes
van verkragting onthou nie al die
besonderhede direk ná die verkragting
nie, want hulle is ontsteld en geskok
deur wat gebeur het. As jy iets eers later
onthou, kan jy die polisie daarvan
vertel en vra dat hulle dit by jou
verklaring voeg. Die hof sal jou dalk
later vra waarom jy hierdie veranderinge
gemaak het, maar die belangrikste ding
is om die hele storie duidelik uit te lê vir
die hofverhoor.
Wanneer jy die verkragting by die polisie
aanmeld, sal hulle vir jou ’n saaknommer
gee vir jou saak. Hou hierdie nommer
op ’n veilige plek. Jy het dit nodig om
navraag te doen oor jou saak. Jy kan
die polisie vra om jou ’n afskrif van jou

Die polisie moet jou vra of jy wil hê die verkragter moet getoets word vir MIV
wanneer hulle hom in hegtenis neem of opspoor. Jy hoef nie onmiddellik hieroor te
besluit nie. Die toets kan tot 90 dae ná die verkragting gedoen word. Die voordeel
daarvan om hierdie toets te laat doen, is dat die verkragter dalk ’n swaarder vonnis
kry as hy MIV-positief was toe hy jou verkrag het en hy dit geweet het. Maar aan die
ander kant kan dit jou ook ekstra stres veroorsaak. Onthou dat, selfs al is die uitslae
negatief, jy vir die volle 28 dae moet aanhou om jou ARM’s te neem – die verkragter
is dalk nog in die venstertydperk.

verklaring te gee. Alhoewel hulle nie
volgens die wet verplig is om dit vir jou
te gee nie, sal sommige polisiestasies dit
wel doen. Dis die moeite werd om te vra
daarvoor.
Jy moet vir die polisie sê waar jy bly
en, indien moontlik, vir hulle ’n telefoonnommer gee waar hulle jou kan bel. Dis
belangrik om die polisie te laat weet as
jy trek of as jou telefoonnommer
verander, sodat hulle jou altyd in die
hande kan kry.

Belangrike woorde
Aanklagkantoor: die ontvangsarea van
’n polisiestasie, waar jy ’n klag lê
Bewyse: die fisiese materiaal (dokumente, verklarings, klere, beserings,
liggaamsvloeistowwe, ensovoorts) wat in
die hof gebruik word om die feite van ’n
saak te bewys of te weerlê
Eenheid vir Gesinsgeweld,
Kindermishandeling en Seksuele
Misdrywe (GKS): ’n spesiaal opgeleide
eenheid in die polisiediens wat
verkragtingsake ondersoek

die ondersoek van die verkragtingsaak.
Hierdie speurder werk saam met die
forensiese ondersoeker en die prokureur
wat aangestel word om jou saak te
hanteer. Die ondersoekbeampte moet
jou op hoogte hou van die vordering in
jou saak, en jou vrae beantwoord.
Saaknommer (CAS-nommer): ’n unieke
nommer vir die misdaad wat jy by die
SAPD aangegee het
Stasiebevelvoerder: die polisiebeampte
in beheer van ’n polisiestasie

Mediese kissie vir die forensiese
ondersoek van verkragting: ’n stel
spesiale boksies waarin al die forensiese
bewyse bewaar word en na die
forensiese laboratorium toe gestuur
word vir analise

Venstertydperk: Dit kan tot drie
maande vat voor ’n MIV-toets die MIvirus in ’n persoon se bloed optel. Dit
beteken dat as iemand die virus onlangs
opgedoen het, hy/sy ’n ruk lank negatief
kan toets selfs al het hy/sy wel die virus.

Om ’n klag te lê: om ’n misdaad aan te
gee sodat die polisie die feite van die
saak deeglik kan ondersoek en bewyse
kan insamel wat hierdie feite bewys

Verklaring: die eerste bewysstuk wat
die polisie insamel, is jou verklaring. Alles
wat jy die polisie vertel van wat gebeur
het, word neergeskryf. Die polisie gee dit
dan vir jou om te lees en te onderteken
as jy saamstem dat dit die gebeure korrek uiteensit

Ondersoekbeampte: die speurder
verantwoordelik vir al die aspekte van
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en hulle sal alles neerskryf wat jy sê.
Dit word jou verklaring genoem. Die
polisie kan nou die saak begin ondersoek en, as hulle ’n verdagte in hegtenis
neem, die saak voorberei vir die hof. Die
ondersoekbeampte moet probeer om
genoeg bewyse bymekaar te maak om
buite gegronde twyfel te bewys dat die
verdagte skuldig is. Vertel die polisie alles
wat jy kan onthou wat die verkragter aan
jou gedoen en gesê het.
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Mediese sorg
Jy moet so gou as moontlik mediese
behandeling kry – selfs al bloei jy nie, is jy
dalk wel beseer. Onthou ook dat jy binne
’n kort tydperk (72 uur) ARM’s móét kry
om te keer dat jy met MIV besmet word.
Alle oorlewendes van verkragting, selfs al
het hulle nie uitwendige wonde nie, moet
dus gesien word as kritiek beseer, want
hulle is moontlik blootgestel aan die MIvirus. Hoe gouer jy ARM’s kry, hoe minder
jou kanse om met MIV besmet te word.

as drie dae ná die verkragting begin
drink, sal hulle nie werk nie.
Beserings: Verkragting is ’n
geweldsmisdaad, en oorlewendes
word dikwels beseer. Selfs al is jy nie
beseer aan die buitekant van jou
liggaam waar jy dit kan sien nie, is jy
dalk inwendig beseer.

•

Moontlike swangerskap: Niemand
wil swanger raak as gevolg van
’n verkragting nie. Dis dus baie
belangrik dat, as jy nie alreeds op
’n voorbehoedmiddel is nie, jy iets
doen om te keer dat jy swanger raak
van die verkragting.

•

Bewyse: As jy ’n klag lê, is die dokter
se verslag uiters belangrik in jou
saak. Selfs al is jy nie seker of jy ’n
klag wil lê nie, is dit beter om die
forensiese ondersoek te laat doen
sodat die dokter fisiese bewyse kan
insamel in geval jy later besluit jy wil
’n klag lê. Fisiese bewyse soos die
verkragter se bloed, semen of hare
sal verdwyn as jy nie die forensiese
ondersoek so gou as moontlik ná die
verkragting laat doen nie.

Die volgende is die belangrikste redes
waarom jy mediese behandeling nodig
het ná ’n verkragting:
•

Mediese sorg
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Infeksie: Jy weet dikwels nie
hoeveel seksuele maats ’n verkragter
al gehad het nie, of hoe gesond hy
is nie. Dit is dus uiters belangrik dat
jy ’n dokter sien vir behandeling
om te keer dat jy ’n SOS (seksueel
oordraagbare siekte) en/of die
MI-virus kry. Jy moet voorbehoedende medisyne drink so gou as
moontlik ná ’n verkragting – binne
ses ure indien moontlik, maar nie
later nie as 72 uur (drie dae) ná die
verkragting. As jy die ARM’s meer

Mediese sorg

•

Middels soos Viagra word al hoe meer op manlike slagoffers van verkragting
gebruik. Hierdie pille gee ’n man ’n ereksie, en dit kan ernstige newe-effekte hê. As jy
’n ereksie het wat pynlik is of wat meer as vier ure lank duur, moet jy onmiddellik
mediese sorg kry. Nog ’n seldsame maar ernstige newe-effek van Viagra is dat jy
skielik nie meer kan sien nie. Bel jou dokter dadelik, of gaan na die ongevalleeenheid toe sodat hulle jou kan evalueer.
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uit te vind of jy MIV-negatief is, sodat
jy ARM’s kan kry. Jy kan nie ARM’s drink
as jy reeds MIV-positief is nie. Dis baie
belangrik dat jy die hele ARM-kursus
van 28 dae voltooi. Jy moet hierdie
medisyne ook op die regte manier drink,
so maak seker die verpleegster of dokter
verduidelik mooi vir jou hoe en wanneer
jy elke dosis moet drink. As jy nie dadelik
’n MIV-toets wil doen nie (byvoorbeeld
as jy nog in te veel skok is), kan jy vra
om drie dae se voorraad ARM’s te kry. Jy
sal dan moet teruggaan en ’n MIV-toets
doen voor jy die res van die medisyne
kan kry. Onthou dat jy ARM’s moet begin
drink so gou as moontlik ná jy blootgestel is aan die virus. Die medisyne kan
onaangename newe-effekte hê. Dit kan
jou laat naar voel, laat opbring, moeg
maak of jou laat voel of jy griep het. As jy
hierdie simptome kry, vra die dokter of
verpleegster vir iets om jou beter te laat
voel, maar moenie ophou om die ARM’s
te drink nie.

’n Kliniese forensiese praktisyn sal jou
ondersoek. Sy/hy is ’n verpleegster of
dokter wat spesiaal opgelei is om bewyse
in te samel van misdade en om mediese
behandeling te gee. Die ondersoek sal
dalk ’n lang tyd vat, en jy sal dalk wil hê
iemand wat jy vertrou moet by jou wees
– die polisie kan dit reël. (Lees die
onderafdeling genaamd Die
forensiese ondersoek op bladsy 25 vir
meer inligting.)

As die verkragting minder as 72 uur
gelede gebeur het – en as jy nie op
enige voorbehoedmiddel is nie – vra
vir ’n noodvoorbehoedmiddel (die
“morning-after” pil) om te keer dat jy
swanger raak. Jy moet hierdie medisyne
binne 72 uur ná die verkragting drink.
Die pille sal jou dalk laat siek voel, en jy
sal begin bloei. Hierdie bloeding is soos
’n gewone maandstonde.

Die dokter of verpleegster sal jou vra of
sy/hy ’n MIV-toets mag doen. Dit is om
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As jy wel swanger raak van die verkragting
en jy besluit jy wil nie voortgaan met die
swangerskap nie, kan jy ’n aborsie kry by ’n

staatshospitaal of -kliniek. Distrikklinieke
sal ’n aborsie doen tot op 12 weke van
die swangerskap. Groot hospitale en
sommige private klinieke doen aborsies
tot op 20 weke. Dis dalk moeilik vir jou
op hierdie stadium om hierdie besluite te
maak, maar dis belangrik om na ’n kliniek
toe te gaan en uit te vind hoe ver die
swangerskap is, sodat jy weet wat
jou opsies is. As jy besluit om voort te
gaan met die swangerskap, maar jy wil
nie die baba hê nie, kan jy met ’n
aannemingsorganisasie gesels oor
ander opsies.
Die verkragter het dalk ’n SOS. Die dokter
wat jou ondersoek ná die verkragting
moet jou antibiotika gee om te voorkom
dat jy ’n SOS kry van die verkragting. As
jy ongemaklik voel, jeuk of daar enige
afskeiding uit jou vagina is, gaan terug
dokter toe en vra vir antibiotika om die
SOS te behandel.
As jy vermoed die verkragter het jou
dwelms ingegee, sê die dokter daarvan.
Ongelukkig doen min hospitale
dwelmtoetse, en die dwelmmiddel
beweeg baie vinnig deur jou liggaam,
wat beteken dat die bewyse daarvan ook
vinnig verdwyn. As jy dit kan bekostig,
laat die dwelmtoetse privaat doen. Hoor
egter eers by jou ondersoekbeampte wat
die regte prosedure is – dis belangrik,
want die polisie moet die bewysketting
in stand hou. Die dokter sal ’n beëdigde
verklaring moet aflê oor die toets en die
uitslae, en sy/hy sal dan bereid moet
wees om in die hof te getuig. Die

meeste private dokters is huiwerig om
dit te doen.
As jy verlof nodig het van die werk of
tyd af van die skool om die trauma en
die newe-effekte van die medikasie te
verwerk, vra jou dokter om vir jou ’n
siektesertifikaat te gee.
Jy moet dit ook oorweeg om ná drie
maande nog ’n MIV-toets te doen,
aangesien dit tot drie maande kan neem
voor die MI-virus sigbaar word.

Mediese sorg

Selfs as jy besluit jy wil nie die verkragting
aangee of ’n klag lê nie, moet jy steeds
mediese sorg ontvang. Gaan na jou
dokter toe, of na ’n staatshospitaal of
-kliniek. Sê dat jy verkrag is en dat jy
behandeling wil hê. Party private klinieke
sal jou ’n fooi vra vir behandeling. As jy
nie kan bekostig om ’n fooi te betaal nie,
kan jy gratis behandeling kry by staatsklinieke en -hospitale. Hospitale weier
soms om ’n oorlewende te sien voor sy
met die polisie gepraat het, en dis dus
oor die algemeen beter om te gaan na ’n
plek wat spesifiek sorg vir oorlewendes
van verkragting, soos die Thuthuzela
sorgsentrums. By hierdie sentrums kan jy
op mediese sorg kry en die verkragting
aanmeld – alles op een plek. Die dienste
hier is gratis. Daar is baie van hierdie
sentrums regoor die land. Party is oop
24 uur ’n dag en party het ook beraders
wat jou kan ondersteun. Bel jou plaaslike
polisiestasie om uit te vind waar jou
naaste Thuthuzela sorgsentrum is.

Die forensiese ondersoek
Die ondersoekbeampte sal die mediese
kissie vir die forensiese ondersoek saam
met jou na ’n hospitaal of kliniek toe vat.
Hierdie kissie is ’n stel boksies wat spesiaal
gemaak is om al die forensiese bewyse
van die verkragting wat die dokter of
verpleegster van jou liggaam af kry, veilig
te bewaar in ’n skoon, onbesmette houer,
sodat dit na die forensiese laboratorium
toe gestuur kan word vir analise.
Forensiese geneeskunde is die insameling
en analise van mediese bewyse en
monsters. Dit gee die polisie objektiewe
inligting vir hul ondersoek, en die
forensiese bevindings word gebruik in
die hof om die saak teen die verkragter te
bewys. Die kliniese forensiese praktisyn is
’n spesiaal opgeleide verpleegster of
dokter. Haar/sy werk is om mediese
bewyse in te samel om jou verklaring
te staaf. Voor dit kan gebeur, moet jy
’n SAPD 308-vorm invul om te sê dat jy
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toestemming gee, of instem, om
ondersoek te word. Die ondersoek is
partykeer ongemaklik en laat jou dalk
verleë voel, maar dis die enigste manier
om fisiese bewyse te vind van wat
gebeur het. Dis ook ’n manier om van die
verkragter se DNS op jou liggaam te vind.
Dit sal die verkragter aan die misdaad
verbind en help om te bewys dat hy die
persoon was wat die misdaad gepleeg
het. (Lees meer oor DNS op bladsy 28
van hierdie afdeling.)

Mediese sorg

Die verpleegster of dokter sal jou vra om
jou klere uit te trek en hulle op ’n groot
stuk papier neer te sit. Hierdie klere word
dan geneem as bewyse. Die dokter sal
dan met ’n pluisie binne-in jou mond
vee om ’n monster van die verkragter
se speeksel te probeer kry. As die
verkragter jou nie gesoen het of in jou
mond verkrag het nie, sê dit vir die
dokter onmiddellik.
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Die dokter sal al hierdie inligting op ’n
J88-vorm neerskryf. Hierdie vorm gee al
die dokter se bevindinge om in die hof
gebruik te word. Die bewyse wat die
dokter ingesamel het, word dan
binne-in die mediese kissie gesit en
aan die polisie gegee. As die polisie ’n
verdagte in hegtenis neem, sal hulle
die bewyse aan ’n forensiese
laboratorium stuur vir analise. As hulle
nie ’n verdagte in hegtenis neem nie, sal
hulle die bewyse veilig stoor tot dit
benodig word. Die forensiese ondersoeker
en die ondersoekbeampte sal albei teken
om te sê dat hulle die geseëlde mediese
kissie oorhandig en ontvang het. Die
ondersoekbeampte en die personeel
by die forensiese laboratorium volg ’n
soortgelyke proses. Dit is om te bewys
dat niemand met die bewyse gepeuter
het nie – ons noem dit die bewaring van
die bewysketting.

Mediese nasorg
Soos ons reeds genoem het, moet jy
die hele ARM-kursus van 28 dae lank
drink. As jy nie dadelik ’n MIV-toets wil
doen nie, sal jy net die eerste paar dae
se medisyne ontvang. Jy sal dan moet
teruggaan om die res van die medisyne
te kry. Maak seker jy doen dit!
Praat met die verpleegster of dokter oor
hoe jy die pille moet drink en maak seker
jy verstaan hoe om die pille te drink. Baie
oorlewendes sukkel om die ARM-kursus

Belangrike woorde:
Aborsie: om ’n swangerskap te beëindig
Bewysketting: Die manier waarop
bewyse ingesamel word en bewaar word.
Die polisie en ander diensverskaffers
moet sekere metodes en prosedures volg
om te wys hoe die bewyse ingesamel en
bewaar is. Dit is die bewysketting, en dit
moet in stand gehou word sodat die hof
weet dat die bewyse betroubaar is en
niemand daarmee gepeuter het nie.
DNS: Deoksiribonukleïensuur is ’n lang
molekuul in ’n persoon se selle. Dit
bepaal hoe daardie persoon lyk en sommige van haar/sy persoonlikheidstrekke.
Hierdie molekuul word oor die geslagte
heen oorgeërf. Elke persoon se DNS is
uniek, net soos haar/sy vingerafdruk.

klaar te maak, omdat die pille hulle
dikwels naar, slaperig en deurmekaar
laat voel. Dit kan jou ook ’n konstante
hoofpyn gee. As dit met jou gebeur, vra
jou dokter of die verpleegster vra vir
medisyne om hierdie simptome te verlig.
Dis baie belangrik dat jy die hele ARMkursus drink, anders kan jy besmet word
met die MI-virus.
Jy sal ook dalk moet teruggaan na die
dokter of verpleegster toe vir opvolgbehandeling vir ander dinge. Maak seker
jy gaan terug wanneer die dokter of
verpleegster gesê het jy moet teruggaan.

Mediese sorg

Die dokter of verpleegster sal jou uitvra
oor jou mediese geskiedenis. Sy/hy sal
jou ook vra oor die verkragting: wanneer
en waar dit gebeur het en presies wat
gebeur het gedurende die verkragting.
Sy/hy sal jou ander vrae ook vra, soos
wanneer laas jy konsensuele seks gehad
het, of jy al kinders gehad het en wanneer
jou laaste maandstonde was. Dit help
die dokter of verpleegster om te weet of
enige skeurtjies binne-in jou vagina ’n
gevolg is van die verkragting en of daar
moontlik DNS sal wees van iemand met
wie jy konsensuele seks gehad het voor
die verkragting.

Die dokter sal jou vra om te lê op ’n
ondersoektafel. Die dokter sal dan
jou hele liggaam ondersoek. Sy/hy sal
monsters vat om bewyse te vind van die
verkragter se hare, speeksel en semen.
Dis dus belangrik dat jy vir die dokter sê
waar die verkragter aan jou gevat het en
of jy hom gekrap het, sodat die dokter
soveel bewyse as moontlik kan insamel.
Onthou dat die hele proses gaan oor
bewyse insamel – die dokter se vrae en
die monsters wat sy/hy neem is alles
bedoel om te bewys wie die persoon is
wat jou verkrag het.

J88-vorm: ’n vorm gebruik as ’n
bewysstuk in die hof. Die kliniese
forensiese praktisyn vul die vorm in. Dit
beskryf die mediese bewyse wat op of in
die oorlewende se liggaam gevind is.
Kliniese forensiese praktisyn: ’n dokter
of verpleegster wat opgelei is om ’n
persoon se liggaam te ondersoek vir
bewyse van ’n misdaad en as deel van ’n
misdaadondersoek
Konsensuele seks: wanneer albei mense
instem tot die seksdaad
Monster: ’n Klein gedeelte of ’n klein
hoeveelheid van iets, byvoorbeeld ’n
klein hoeveelheid bloed, wat dan gebruik
word vir toetse of ’n ondersoek

Forensies: te doen met die hof en die
oplossing van misdade

Seksueel oordraagbare siekte (SOS): ’n
siekte of infeksie wat jy kry deur seksuele
kontak

Forensiese geneeskunde: mediese kennis wat gebruik word om misdade op te
los en in hofsake

Semen: sperm; die dik, witterige
vloeistof wat by ’n man se penis uitkom
wanneer hy seks het
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Jy kan kies om na jou eie dokter toe te gaan in plaas van die kliniese forensiese
praktisyn. Jou dokter moet dan die J88-vorm invul en bereid wees om in die hof te
getuig. Ongelukkig is min dokters en privaathospitale opgelei om dit te doen. Jy
moet dus eers uitvind of jou dokter gewillig en in staat is om hierdie ondersoek te doen.

Waarom DNS so belangrik is in seksuele misdaadsake

Mediese sorg

DNS speel ’n uiters belangrike rol in die polisie se ondersoek en die vervolging van
’n seksuele misdaadsaak. Dit word gebruik om te bewys dat ’n seksuele misdaad
gepleeg is en dat die biologiese materiaal wat op die slagoffer se liggaam gevind is,
aan die beskuldigde behoort.
Daar is DNS in elke sel van ons liggame (behalwe rooibloedselle). Ons kan dus DNS
vind in biologiese monsters wat die misdadiger agtergelaat by ’n misdaadtoneel of
op ’n slagoffer se liggaam – byvoorbeeld bloed, semen, velselle, weefsel, organe,
spiere, breinselle, been, tande, hare, speeksel, slym, sweet en selfs vingernaels. Dis
een van die redes waarom DNS so ’n nuttige bewysstuk is: dis bykans onmoontlik
vir ’n misdadiger om nié enige van sy liggaamselle by ’n misdaadtoneel agter te
laat nie! DNS bly ook dieselfde regdeur ’n persoon se lewe. En omdat elke persoon
se DNS uniek is (behalwe identiese tweelinge), maak dit nie saak of ’n persoon eers
jare ná hy die misdaad gepleeg het, in hegtenis geneem word nie. As die persoon se
DNS ooreenstem met die DNS wat jare tevore op die misdaadtoneel gevind is, bewys
dit dat daardie persoon op die misdaadtoneel was toe die misdaad gepleeg is.
Hoe ’n oorlewende van verkragting DNS-bewyse kan bewaar
Om te help met die insameling van DNS-bewyse, moet die oorlewende van ’n
seksuele misdaad:
•
•

NIE ander klere aantrek nie
NIE stort of enige deel van haar liggaam was nie.

’n Oorlewende van verkragting moet binne 48 uur ná die verkragting gaan na ’n
gekwalifiseerde en geregistreerde mediese dokter of forensiese ondersoeker vir
behandeling en sodat die dokter of ondersoeker forensiese bewyse kan insamel. Die
SAPD se Forensiese Wetenskaplaboratorium het mediese kissies ontwikkel spesifiek
vir die insameling van bewyse van seksuele misdade, asook meer algemene kissies
vir die insameling van bewyse. Om seker te maak dat die bewyse behoorlik
ingesamel word, moet die ondersoeker hierdie kissies gebruik.
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Die regstelsel
Nadat jy ’n klag gelê het, kan die polisie
se ondersoek begin. Maar dit is net die
eerste stappe in die proses. Dit waarborg
nie dat die verkragter gearresteer, in
hegtenis gehou, skuldig bevind en dan
gevonnis gaan word nie. Daar lê nog ’n
lang pad voor. Jy sal die polisie dalk nog
baie kere moet bel om uit te vind wat
aangaan met jou saak.

Die regstel

Die identiteitsparade
Jou ondersoekbeampte moet jou laat
weet wanneer hulle die verkragter in
hegtenis geneem het. Die polisie sal jou
dalk vra om die verkragter uit te ken by
’n identiteitsparade. Die polisie moet jou
laat veilig voel, aangesien hierdie proses
traumaties kan wees vir jou.
By die identiteitsparade sal jy moet kyk
na ’n groep mans wat baie na mekaar lyk.
Hulle sal in ’n ry staan en jy sal die
verkragter tussen hulle moet uitken. Jy
hoef nie aan hom te raak of in dieselfde
kamer as hy te wees nie. Die mans moet
agter ’n eenrigtingspieël staan. Dit is ’n
soort glas waardeur jy net van een kant
af kan sien. Dit beteken jy kan die mans
sien, maar hulle sien slegs ’n spieël.

30

Die borgtogverhoor
Borgtog is ’n som geld wat ’n verhoorafwagtende gevangene betaal as
sekuriteit of deposito sodat hy tydelik
vrygelaat kan word. As ’n verdagte
vrygelaat word op borgtog, sal hy dus
nie in die tronk bly voor die hofverhoor
nie. Hy moet in die hof verskyn op die
vasgestelde datums, anders sal die geld
wat hy as borgtog betaal het, nie aan
hom teruggegee word nie.
Voor borgtog toegestaan kan word en ’n
som geld vasgestel kan word, moet die
verdagte in die hof voor ’n magistraat
verskyn. Die magistraat sal besluit
om borgtog toe te staan of te weier.
Alhoewel jy nie daar hoef te wees nie, het
jy ook die reg om hierdie verhoor by te
woon. Jou ondersoekbeampte moet jou
laat weet wanneer die borgtogverhoor
is. Omdat dit nie ’n vereiste is dat die
oorlewende die borgtogverhoor bywoon
nie, laat party ondersoekbeamptes nie
die oorlewendes weet nie. Maak seker jy
het die ondersoekbeampte se nommer
en vra haar/hom om jou te sê wanneer
die borgtogverhoor is.
As die polisie alreeds voor die borgtogverhoor ’n beskermingsbevel aan

die verkragter bestel het, staan hy ’n
kleiner kans om borgtog te kry. Dit
gebeur partykeer wanneer die verkragting ’n vorm van gesinsgeweld was.
Maak seker die aanklaer het hierdie
inligting voor die borgtogverhoor.
Jy kan gevra word om by die borgtogverhoor ondersteunende getuienis te
lewer en te verduidelik waarom jy nie
dink die verkragter moet borgtog kry nie.
Dis egter beter vir jou om hierdie redes
aan die aanklaer te verduidelik en hulle
neer te skryf, sodat jy nie op hierdie
stadium self in die hof hoef te getuig nie.
Die hof sal waarskynlik borgtog weier as:
•

die verkragter jou meer as een keer
verkrag het

•

daar meer as een persoon was wat
jou verkrag het, en hulle dit saam
gedoen het

•

daar reeds twee of meer klagte van
verkragting teen die verkragter is

•

die verkragter geweet het hy is
MIV-positief toe hy jou verkrag het

•

jy onder 16 is

•

jy kwesbaar is as gevolg van ’n fisiese
of verstandelike gestremdheid of ’n
siekte

•

hy jou ernstig beseer het gedurende
die verkragting

•

hy of sy familielede jou gedreig het.

As jy nie die borgtogverhoor bywoon nie,
kan jy die ondersoekbeampte bel om uit
te vind wat gebeur het. As die verkragter
vrygelaat word op borgtog, sal jy dalk
’n beskermingsbevel wil kry om seker te
maak hy kontak jou nie. Onthou dat as
die hof borgtog toestaan, beteken dit nie
hulle dink die verkragter is onskuldig nie
– dit beteken hulle dink hy sal terugkom
hof toe vir die verhoor en nie met jou
inmeng voor die verhoor nie.
Wanneer ’n verdagte vrygelaat word op
borgtog, is daar sekere dinge wat hy nie
mag doen nie. Hy mag byvoorbeeld nie
die land verlaat of jou en jou gesin op
enige manier intimideer nie. Jy behoort
hom nie eens gedurende hierdie tyd te
sien nie. As jy uitvind dat hy enige van
hierdie dinge gedoen het, moet jy die
polisie dadelik laat weet. As die polisie
niks daaromtrent doen nie, moet jy dit
aanmeld by die stasiebevelvoerder, ’n
organisasie soos Rape Crisis, of die
Onafhanklike Polisie-ondersoekdirektoraat (lees die afdeling genaamd
Hoe om ’n klag te lê oor swak diens op
bladsy 96 van hierdie boekie.)

Die regstel

As jy nie die persoon ken wat jou verkrag
het nie, moet jy by die polisiestasie na
gesigfoto’s kyk of die persoon aan die
polisie beskryf sodat hulle ’n identikit
kan teken. Dit sal die polisie help om die
verkragter op te spoor.

As die verkragter iemand soos ’n kollega
of ’n familielid is, en iemand anders hom
kan uitken, sal jy nie deur hierdie proses
hoef te gaan nie.

Die polisie se ondersoek
Ná ’n verdagte in hegtenis geneem is,
moet die ondersoekbeampte die klagte
van verkragting ondersoek om te sien
of sy/hy genoeg bewyse kan insamel vir
’n hofsaak, of vervolging. Die mediese
bewyse sal na ’n forensiese laboratorium
toe gestuur word vir analise en die uitslae
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sal by die dossier of saaklêer gevoeg
word. Die polisie moet onderhoude voer
met enige getuies, onder andere die
eerste persoon wat jy vertel het van die
verkragting of enigeen wat dit dalk sien
gebeur het. Hierdie getuies moet almal
hul verklarings aflê.

•

Bel die ondersoekbeampte ten
minste een keer ’n maand, en maak
seker sy/hy weet ten alle tye waar
om jou in die hande te kry.

•

Jou ondersoekbeampte sal jou laat
weet wanneer jou saak hof toe gaan.
Jy kan ook die aanklaer ontmoet en
haar/hom vra oor wat in die hof
gaan gebeur.

•

Jy mag ’n formele klag lê by die
polisie as jy voel dat jou saak nie
behoorlik ondersoek word nie.

Die openbare aanklaer ontvang
die saak
Die aanklaer sal kyk na die bewyse wat
daar is en daarvolgens besluit of sy/hy
die verkragter gaan vervolg of nie. Die
aanklaer mag ook dalk besluit dat die
saak verder ondersoek moet word of dat
sy/hy nog bewyse nodig het om ’n beter
ingeligte besluit te kan neem.
As die aanklaer besluit dat die saak nie
hof toe sal gaan nie, beteken dit nie dat
die polisie of die aanklaer jou nie glo of
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Verkragting is een van die moeilikste
misdade om in die hof te bewys. Hier
volg ’n beskrywing van die “perfekte
saak” volgens die regstelsel, ’n saak wat
almal se taak baie makliker sou maak as
wat dit gewoonlik is:
“… die perfekte saak is ’n saak waar al
die inligting bevestig kan word, daar
polisiegetuies is tot die misdaad, die
slagoffer ’n goeie beskrywing kan gee
van die aanvaller, daar ondersteunende
mediese bewyse is soos sperm en
beserings, die storie heeltemal
samehangend is en nooit verander nie,
die slagoffer gedwing is om saam met
die aanvaller te gaan, voor die misdaad
haar met haar eie sake bemoei het, ’n
maagd was, nugter was, emosioneel
stabiel was voor die verkragting, nou
ontsteld is deur die verkragting, nie die
aanvaller geken het nie, en die aanvaller
’n kriminele rekord en ’n lang lys klagtes
teen hom het.” 1
Die meeste verkragtingsake kom nie
eens naby hierdie beskrywing nie. Daar is
selde enige getuies. Dit kan baie moeilik
wees om ’n beskrywing te gee van ’n
vreemdeling wat iets baie traumaties aan

The Victim of Rape: Institutional Reactions. Burgess, A. & Holstrom, L. John Wiley and Sons: New York. 1978.

jou gedoen het, en dis moeilik om daardie
beskrywing later te onthou. Daar is dalk
geen beserings of semen-monsters
om mediese bewyse te gee van die
verkragting self nie. Baie oorlewendes
van verkragting onthou eers weke later
sekere gedeeltes van wat gebeur het.
Dit beteken die oorlewende moet haar
verklaring verander, wat dit dalk laat lyk
of haar storie nie samehangend is nie.
Dit is geensins verkeerd of sleg van enige
ander oogpunt as die wet se oogpunt
nie. Maar in die hof is die wet se oogpunt
al wat tel.

doen vir ’n beskermingsbevel wat
duidelik sê dat die verkragter jou nie
mag kontak of jou op enige manier
mag nader nie. ’n Beskermingsbevel is
’n dokument wat deur die hof uitgereik
word, en dit verhoed dat die verkragter
geweld pleeg, enige ander persoon se
hulp gebruik om geweld te pleeg, in jou
huis of werkplek in kom of jou op enige
manier kontak of nader. As hy jou dan
wel kontak, kan die polisie hom arresteer.
Jy kan besluit, volgens jou behoeftes, wat
die bepalings van die beskermingsbevel
en die tydperk moet wees.

Dit gebeur dikwels dat die oorlewende
vrywilliglik saam met die verkragter
gegaan het omdat sy hom geken het
of deur hom mislei is. Ongelukkig kan
dit die indruk skep dat sy ook tot ander
dinge ingestem het. As sy dronk was
tydens die verkragting, kan mense dit
laat klink of sy hom probeer verlei het of
ingestem het. As sy kalm en beheersd
gebly het terwyl sy haar verklaring afgelê
het en die forensiese ondersoek ondergaan
het, kan mense dit laat klink of sy nie
ontsteld was deur wat gebeur het nie.
Sommige verkragters is mans in posisies
met baie status of respek, en niemand wil
glo dat hulle iets skokkends of sleg kan
doen nie. Al hierdie dinge – en nog baie
ander aspekte – maak dit baie moeilik
om buite gegronde twyfel te bewys dat
’n spesifieke persoon die oorlewende
verkrag het.

Die hofsaak of verhoor

As die aanklaer die saak teen die verkragter
terugtrek, kan jy nog steeds aansoek

Die regstel
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Maak seker jy bly in kontak met jou
ondersoekbeampte.

dat die verkragter nie skuldig is nie. Dit
beteken eenvoudig dat daar nie genoeg
bewyse is om die saak hof toe te vat
nie.As dit gebeur, kan jy ’n siviele saak
aanhangig maak – daar is minder
bewyse nodig hiervoor. Lees die
onderafdeling oor siviele sake op
bladsy 38 vir meer inligting.

As jy nie die hofverhore bywoon nie, kan
jou saak teruggetrek word. Die gereg kan
slegs sy gang gaan as jy ook jou deel bring.
Die Staat sal vir jou ’n prokureur aanstel.
Jou prokureur word die staatsaanklaer
genoem. Sy/hy verteenwoordig die
Staat en tree namens jou op. Die rede
hiervoor is dat verkragting gesien word
as ’n misdaad teen die Staat. Jy kan nie
jou eie prokureur kies om jou in die hof
te verteenwoordig nie. Gedurende die
hofverhoor sal die verkragter die beskuldigde genoem word, en sy prokureur
is die advokaat vir die verdediging.
Dis ’n goeie idee vir jou om die
staatsaanklaer voor die hofsaak te
gaan sien, aangesien sy/hy vir jou kan
verduidelik hoe die verhoor werk. Die
meeste aanklaers sal ’n afspraak met
jou reël voor die verhoor. Tydens hierdie
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afspraak moet jy uitvind watter vrae die
staatsaanklaer jou moontlik gaan vra in
die hof. Jy sal die staatsaanklaer in haar/
sy kantoor ontmoet by die hofgebou.
Dis ’n goeie idee om die aanklaer te
vra om jou die hofsaal te wys waar jou
saak aangehoor sal word, sodat jy weet
hoe dit lyk, wie in die hof gaan wees en
waarom hulle gedurende die verhoor
daar gaan wees.

Die regstel

Jy mag weer deur jou verklaring lees
voor die verhoor begin, om jou te herinner
aan wat jy aan die polisie gesê het net ná
die verkragting. Gesels hieroor met
die aanklaer.
Wanneer jy hof toe gaan, vra of jy in ’n
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Die aanklaer moet jou terugbetaal vir
enige reiskoste en die tyd wat jy in die
hof deurgebring het. Daar is beperkte
fondse hiervoor. Gesels met die aanklaer.
Die aanklaer sal vir jou ’n nota gee wat jy
na die hofklerk toe moet vat sodat sy/hy
vir jou die geld kan uitbetaal.
Uitstellings
Maak jou gereed vir uitstellings. Die saak
kan vertraag word as óf die aanklaer óf
die advokaat vir die verdediging meer
tyd nodig het om voor te berei vir die
verhoor. Jy mag self vir ’n uitstelling
vra as jy nog nie reg is om in die hof te
verskyn nie – as jy emosioneel sukkel,
siek is, besig is om eksamens te skryf
ensovoorts. Daar is baie redes – sommige
goed en ander sleg – waarom ’n hofsaak
uitgestel word. Hierdie uitstellings
gebeur gereeld, so probeer om jouself
daarop voor te berei. Die verhoor kan
maande neem, of selfs jare (as die saak
ingewikkeld is).
In camera (agter geslote deure)
As jy jonger as 18 jaar is, sal al die lede
van die publiek die hof moet verlaat. As
jy oor 18 is, kan jy vra dat die publiek die
hof verlaat terwyl jy jou getuienis lewer.
Hierdie soort verhoor word “in camera”
genoem. Dit beteken “privaat” of “agter
geslote deure”. Die hofpersoneel en die
beskuldigde sal egter in die hofsaal bly.

Jy kan vra dat ’n verkragtingsberader of
jou familielede en ondersteuners ook bly,
solank hulle nie getuies is in die saak nie.
Alle ander getuies moet buite die hof bly
tot hulle hul getuienis gelewer het. Daarna
mag hulle in die hof teenwoordig wees.
Kringtelevisie
In sekere gevalle mag die hof ’n
oorlewende toelaat om kringtelevisie
te gebruik. Dit is ’n direkte skakel tussen
’n videokamera in ’n kamer buite die
hofsaal en ’n televisieskerm binne-in die
hofsaal. Die beeldmateriaal word slegs na
die skerm in die hofsaal gestuur. Die
beeldmateriaal kan opgeneem word
sodat dit later teruggespeel kan word.
Jy sit in die aparte kamer, voor ’n kamera
op ’n staander (daar is geen kameraman
wat die kamera beheer nie) en jy lewer
só jou getuienis. Jou beeld verskyn op
die skerm in die hofsaal. Jy dra ’n stel
oorfone, waardeur jy die vrae hoor wat
die aanklaer en die advokaat vir die
verdediging aan jou vra. As dit vir jou
te traumaties sal wees om in dieselfde
kamer as die beskuldigde jou getuienis
te lewer, kan jy vra om dit op hierdie
manier te doen. As jy daarvoor vra, moet
die aanklaer aansoek doen by die hof
om hierdie metode te gebruik, maar die
magistraat mag weier sonder om redes te
gee. As die hof dit weier vir oorlewendes
jonger as 14 jaar, moet die hof redes gee
vir die weiering.

’n Tussenpersoon
Kinders onder 18 jaar en mense wat
verstandelik gestremd is, mag toegelaat
word om ’n tussenpersoon te gebruik
wanneer hulle hul getuienis lewer.
Die proses is baie dieselfde as met
kringtelevisie, maar in hierdie geval is
daar ’n opgeleide tussenpersoon wat
die oorfone dra. Hierdie persoon vra
die hof se vrae aan die getuie, en die
getuie gee dan haar antwoorde aan die
tussenpersoon. Die getuie se antwoorde
word teruggestuur na die hofsaal toe
deur middel van die kringtelevisiestelsel
wat die twee kamers verbind. As die hof
nie hierdie opsie bied nie, kan jy vra dat
die saak geskuif word na ’n hof toe wat
dit wel kan doen. Die hof kan besluit
om jou versoek toe te staan of dit weier,
afhangende van die omstandighede.
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Die verhoor sal nie onmiddellik begin
wanneer die saak vir die eerste maal hof
toe gaan nie. Die saak word ook gewoonlik
’n paar keer uitgestel voor dit gereed is
vir die verhoor. Dit beteken dis dalk nie
nodig vir jou om reg aan die begin van
die proses in die hof te wees nie. Jou
ondersoekbeampte sal jou ’n
getuiedagvaarding gee wat sê wanneer
jy in die hof moet verskyn. Dit sal dalk
baie maande wees voor die verhoor
begin. Dis ’n goeie idee om, voor die
verhoor, saam met iemand soos die
ondersoekbeampte, die aanklaer of ’n
berader te gaan om te sien hoe die
binnekant van ’n hof lyk, waar die
verskillende mense sit en wat hulle daar
doen. Op sommige plekke kan jy ’n
verkragtingsberader vra om saam met
jou hof toe te gaan.

aparte wagkamer kan wag, weg van die
verkragter, voor jy getuig. Dit is
ongelukkig nie altyd moontlik nie.

Wanneer jy jou getuienis lewer
As die oorlewende sal jy waarskynlik die
eerste persoon wees om jou getuienis
te lewer. Al die besonderhede van die
verhoor sal opgeneem word, óf deur ’n
mikrofoon voor elke persoon wat hul
woorde opneem óf deur ’n stenograaf
wat alles tik wat gesê word in die hofsaal.
Jy het die reg om in jou huistaal te praat.
’n Hoftolk sal vir jou vertaal as die lede
van die hof nie jou taal praat nie. As jy
dink dat die tolk nie besig is om
behoorlik te tolk nie, moet jy vir die
magistraat of die aanklaer daarvan sê.
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monsters wat op of in jou liggaam gekry
is ná die verkragting (lees meer oor DNS
op bladsy xx). Die beskuldigde sal dan sy
getuienis lewer en die aanklaer sal hom
vrae vra. Die aanklaer sal probeer om te
wys dat die beskuldigde se getuienis oor
wat gebeur het, nie waar is nie.

Jy sal net een kans kry om vir die hof te
vertel wat gebeur het. Jy moet vir die hof
soveel besonderhede as moontlik gee. Al
wat jy moet doen, is om die waarheid te
vertel. Jy hoef nie jouself te verdedig nie,
al probeer die advokaat vir die verdediging
dalk om dit te laat lyk asof jy lieg of dat jy
jou misgis. Die advokaat vir die verdediging
se taak is om te probeer bewys in die hof
dat die verkragting nie gebeur het nie,
dat jy ingestem het om seks te hê met
die verkragter of dat dit ’n ander persoon
was wat jou verkrag het. Die advokaat
vir die verdediging doen dit om die
beskuldigde te verdedig.

Bewyse wat toegelaat word

As enige ander mense die verkragting
gesien het, sal hulle ook hul getuienis
lewer. Daarna sal hulle ook onder
kruisverhoor geneem word deur die
advokaat vir die verdediging. Die
eerste persoon wat jy vertel het van die
verkragting mag ook gevra word om te
getuig. Die ondersoekbeampte sal die
bewyse lewer wat haar/sy ondersoek
opgelewer het. Die dokter of verpleegster
wat jou ondersoek het ná die verkragting
sal ook getuig. ’n Forensiese patoloog sal
getuig oor die monsters wat geneem is
en geanaliseer is, en die ooreenkoms wys
tussen die beskuldigde se DNS en die
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Die soort bewyse wat vereis word vir
seksuele misdaadsake het in die afgelope
jare verander. Deesdae is daar sekere
dinge wat die advokaat vir die verdediging nie mag gebruik tydens die verhoor
om te probeer om gegronde twyfel te
skep nie, en daar is sekere dinge wat
nie meer nodig is om te bewys dat die
oorlewende geloofwaardig is nie:
•

•

Vroeëre verklarings wat strook:
In die verlede het die hof verwag
dat ’n oorlewende net ná die
verkragting iemand sou vertel wat
gebeur het. Hierdie “eerste berig”
was dikwels die grondslag van ’n
oorlewende se getuienis. Deesdae is
dit nog steeds moontlik om vroeëre,
samehangende verklarings of “eerste
berigte” te gebruik, maar dit is nie
meer nodig vir die oorlewende se
getuienis om geloofwaardig te wees
nie. Dit beteken die hof mag nie
besluit dat jou storie minder waar is
omdat jy iets by jou eerste verklaring
gevoeg het of iets daaraan verander
het nie.
As jy nie dadelik die verkragting
aanmeld nie: Die hof mag nie meer

enige gevolgtrekkinge maak as jy
eers ’n tydperk lank gewag het voor
jy die verkragting aangemeld het nie.
•

Geen waarskuwingsreël nie:
Voorheen moes die hof die oorlewende
se getuienis met versigtigheid beskou
en in gedagte hou dat sy dalk lieg.
Vandag mag die hof nie meer jou
getuienis so beskou nie.

•

Jou karakter en vorige seksuele
ervarings: Daar mag nie meer
bewyse gelewer word in die hof van
jou vorige seksuele ervarings nie.
Die aanklaer moet enige vrae oor jou
vorige seksuele ervarings teenstaan.
Die advokaat vir die verdediging
mag nog aansoek doen om hierdie
bewyse in te sluit, maar slegs as dit
nie gebruik word om te probeer wys
dat jy waarskynlik ingestem het of
dat jy nie geloofwaardig is nie.

Die uitspraak en die vonnis
Ná al die getuienis gelewer is, besluit die
magistraat of die beskuldigde skuldig is
of nie. As die verkragter skuldig bevind
word, noem ons dit ’n veroordeling of
’n skuldigbevinding – hy is veroordeel
en skuldig bevind van die misdaad van
verkragting. As die hof hom vryspreek,
of onskuldig bevind, beteken dit nie dat
die verkragting nie gebeur het nie. Dit
beteken dat dit nie moontlik was om te
bewys buite gegronde twyfel dat die
beskuldigde jou verkrag het of dat dit hy
was wat jou verkrag het nie.

Verkragting is die moeilikste van alle
misdade om buite gegronde twyfel te
bewys. In die meeste strafregstelsels in
die wêreld moet die vervolging genoeg
bewyse lewer om “buite gegronde
twyfel” te bewys dat die beskuldigde
skuldig is – slegs dan kan die hof ’n
kriminele veroordeling vel. Dit is gewoonlik
die vervolging wat bewyse van ’n misdaad
moet insamel. Die vervolging moet hul
weergawe van die gebeure bewys buite
gegronde twyfel. Dit beteken dat ’n verstandige persoon geen grondige twyfel
sal hê dat die beskuldigde skuldig is nie.
Daar kan steeds ’n twyfel wees, maar
slegs soveel so dat dit nie ’n
verstandige persoon sal laat twyfel
dat die beskuldigde skuldig is nie.

Die regstel

Eers sal die staatsaanklaer vir jou vrae vra,
en daarna die advokaat vir die verdediging
(laasgenoemde word kruisverhoor
genoem). Daarna sal die aanklaer weer
’n geleentheid hê om vir jou enige finale
vrae te vra voor die volgende getuie
geroep word.

Die ondersoekbeampte moet jou sê
wanneer die uitspraak gelewer gaan
word, sodat jy self kan besluit of jy daar
wil wees of nie. As jy die uitspraak wil
bywoon, kan jy die aanklaer vra om ’n
nota te maak hiervan nadat jy getuig
het. Baie oorlewendes besluit om die uitspraak by te woon, sodat hulle kan voel
dat die verhoor sy gang gegaan het en
dat dit alles verby is. As die beskuldigde
vrygespreek word, sal jy dalk wil aansoek
doen vir ’n beskermingsbevel, as jy voel
jy het een nodig.
As die verkragter skuldig gevind word,
sal daar nog ’n verhoor wees om te
besluit oor die vonnis, of die straf, wat
hy sal ontvang. Die minimumvonnis vir
verkragting is tien jaar. Vir ’n tweede
misdaad is die minimumvonnis 15 jaar en
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vir ’n derde oortreding is dit 20
jaar. Maar die hof kan onder sekere
omstandighede ’n ligter vonnis oplê.
Enige vonnis van tien jaar of meer kan
slegs deur die Hooggeregshof opgelê
word, en dus word die meeste
vonnisverhore daar gehou.

•

die verkragter jou meer as een keer
verkrag het

•

daar meer as een persoon was wat
jou verkrag het, en hulle dit saam
gedoen het

•

die verkragter geweet het hy is MIVpositief toe hy jou verkrag het

•

jy onder 16 was toe die verkragting
plaasgevind het

•

jy kwesbaar is as gevolg van ’n fisiese
of verstandelike gestremdheid of ’n
siekte

•

die verkragter jou ernstig beseer het
gedurende die verkragting.

Slegs die Hooggeregshof mag ’n
lewenslange vonnis oplê. Hierdie verhoor
sal dus in ’n ander hof gehou word, met
’n ander regter. Daar sal redes voorgelê
word vir die swaar vonnis, grootliks
gebaseer op die impak wat die
verkragting op jou lewe gehad het.
Sodra die verkragter gevonnis is, tree die
vonnis in werking.
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As die verkragter skuldig bevind word,
kan die hof die verkragter beveel om
jou sekere uitgawes terug te betaal,
byvoorbeeld:
•

mediese onkostes

•

ander verblyf, as jy gedwing was om
jou huis te verlaat

•

die onkoste van berading

•

die vervanging van beskadigde
eiendom

•

lone wat van jou afgetrek is omdat jy
in die hof moes wees.

Gesels met jou aanklaer hieroor en hou
rekord van al hierdie uitgawes.

'n Siviele saak
’n Oorlewende van verkragting het ook
die opsie om ’n siviele saak teen die
verkragter aanhangig te maak. Dit
beteken jy moet ’n prokureur kry, en dit
kan baie geld kos.
In ’n siviele saak is daar minder bewyse
nodig as in ’n kriminele saak. Maar daar
is ’n afsnytydperk: jy moet binne 20 jaar
’n klag lê.
’n Siviele hof, of burgerhof, kan ’n
verkragter skuldig bevind op grond van
“ ’n balans van waarskynlikhede”, eerder
as die gegronde twyfel wat vereis word
in ’n strafhof. Dit beteken dat die regter
glo, met al die bewyse in ag geneem, dat

dit meer waarskynlik is dat die misdaad
gepleeg is – selfs al is daar twyfel. As die
verkragter skuldig bevind word op ’n balans van waarskynlikhede (wat beteken
die regter is oortuig daar is ’n goeie kans
die verkragter is skuldig), sal die regter
hom beveel om skadevergoeding aan jou
te betaal. Die regter mag hom egter nie
vonnis tot tronkstraf nie.

Die minimum diensstandaarde wat saam
met hierdie regte gaan, is die volgende:
•

Lede van die strafregstelsel moet jou
met respek en sensitiwiteit hanteer.

•

Hulle moet jou baie kanse gee om
inligting met hulle te deel.

•

Hulle moet jou inligting gee oor
die strafregstelsel se prosesse en
prosedures. Hulle moet jou op
hoogte hou van die vordering in jou
saak en vir jou die kontakbesonderhede gee van al die mense betrokke.

•

Hulle moet jou en jou gesin beskerm
teen enige bedreigings.

•

Hulle moet jou bystaan deur al die
bogenoemde dinge te doen en
deur jou te ondersteun en na jou
behoeftes te luister.

•

Jy moet vergoed word vir enige
verlies of skade.

•

Die hof moet seker maak dat, as die
beskuldigde veroordeel word, hy/sy
enige goedere of eiendom teruggee
wat hy/sy van jou afgeneem het.

Die Dienshandves vir
Slagoffers van Misdaad
en Geweld in Suid-Afrika
Die Suid-Afrikaanse regering is toegewy
daartoe om beter dienste te lewer aan
alle slagoffers van misdaad. Die regering
het dus ’n stel regte opgestel vir slagoffers en standaarde van dienslewering vir
beamptes. Hierdie handves is ’n manier
om geregtigheid in ons land te bevorder.
Dit wys jou wat jy volgens jou regte kan
verwag van diensverskaffers, en wat om
te doen as jou regte nie gerespekteer of
gehandhaaf word nie.
As ’n slagoffer van misdaad, het jy die
reg:
• om met regverdigheid en respek
vir jou waardigheid en privaatheid
behandel te word
• om inligting te gee
• om inligting te ontvang
• om beskerm te word teen verdere
skade of leed
• om hulp te ontvang
• op vergoeding
• op restitusie.

Die regstel

Die regstel

Onder sekere omstandighede is die
minimumvonnis vir verkragting ’n
lewenslange vonnis van 25 jaar. Dit is die
geval as:

Vergoeding

Lees die afdeling genaamd Hoe om ’n
klag te lê oor swak diens op bladsy 96 om
uit te vind hoe jy kan kla as jou regte nie
gehandhaaf word nie of as jy voel jy kry
nie diens van hierdie standaard nie.
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Belangrike woorde

Die regstel

Beskermingsbevel: ’n dokument
uitgereik deur die hof wat die verkragter
verbied om jou te kontak of jou op enige
manier te nader
Beskuldigde: die persoon wat verdink
word daarvan dat hy die misdaad
gepleeg het

Kringtelevisie: ’n direkte verbinding
tussen ’n videokamera in een kamer
buite die hofsaal en ’n televisieskerm
in die hofsaal. Die beeldmateriaal word
slegs na die skerm in die hofsaal gestuur.

Borgtog: ’n som geld wat die
beskuldigde moet betaal as ’n deposito
sodat hy tydelik vrygelaat word. As hy
nie in die hof verskyn op die vasgestelde
datums nie, verloor hy die som geld.

Advokaat vir die verdediging: die
prokureur wat die beskuldigde moet
verdedig

Buite gegronde twyfel: Wanneer daar
soveel bewyse is dat ’n verstandige
persoon geen grondige twyfel sal hê dat
die beskuldigde skuldig is nie. Daar kan
steeds ’n twyfel wees, maar slegs soveel
so dat dit nie ’n verstandige persoon sal
laat twyfel dat die beskuldigde skuldig
is nie.
Dossier: die lêer vir die saak, met ’n
unieke nommer, wat die polisie oopmaak
om alle bewyse van die feite van die saak
in een plek te bewaar
Getuie: ’n persoon wat teenwoordig was
by ’n gebeurtenis en wat kan inligting
gee daaroor
Getuig: om mondelings bewyse te lewer
aan die hof oor ’n misdaad
In camera: Dit beteken dat die publiek
nie toegelaat sal word om in die hofsaal
te sit en te luister na jou saak nie.
Die enigste mense wat in die hofsaal
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toegelaat word, is die beskuldigde, sy
ondersteuners, jy, jou ondersteuners en
die lede van die hof

Kruisverhoor: wanneer die advokaat
vir die verdediging die Staat se getuies
ondervra
Staatsaanklaer: die prokureur wat deur
die Staat betaal word om hofsake te
hanteer teen mense beskuldig van
misdade soos verkragting
Strafregstelsel: die stelsel wat misdade
ondersoek en misdadigers vervolg: dit
sluit in die polisiediens, die howe en die
gevangenisse.
Tussenpersoon: ’n persoon wat opgelei
is om die kringtelevisiestelsel te gebruik
en om op te tree as ’n skakel tussen die
hofsaal en die getuie, wat in ’n aparte
kamer sit
Uitstelling: ’n reëling dat die verhoor op
’n latere datum sal plaasvind

Sekondêre trauma

Vonnis: om ’n spesifieke straf op te lê
aan ’n misdadiger wat skuldig bevind is
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Sekondêre trauma

Sekondêre trauma

Dit kan verpletterend wees vir ’n
oorlewende as die mense wat veronderstel
is om haar te help, haar nie gee wat
sy nodig het nie. Enige trauma het ’n
negatiewe uitwerking op die persoon
se verhoudings, en die mense in die
oorlewende se lewe het ’n groot invloed

op die uitkoms van die trauma. ’n
Oorlewende is ongelooflik kwesbaar
ná ’n verkragting. Haar gevoel van haar
identiteit en wie sy is in die wêreld, asook
haar vertroue in die wêreld as ’n veilige
plek, is verwoes. Enigeen wat ’n oorlewende
wil help, se eerste taak is om haar te help
om weer ’n mate van vertroue op te bou,
al is dit hoe klein.2
Sekondêre trauma is wanneer beamptes
en diensverskaffers onsensitiewe
houdings het, onsensitief optree en
dinge op onsensitiewe maniere doen.
Dit voel vir die oorlewende van verkragting soos ’n voortsetting van die
verkragting, en skep nog trauma vir haar.3
Wat veroorsaak hierdie onsensitiewe
houdings? Die volgende is die vyf
belangrikste redes:
1.

Omdat mense glo aan sekere mites
en stereotipes oor verkragting, kleef
daar ’n stigma aan verkragting.
(Lees die afdeling genaamd Mites en
feite oor verkragting op bladsy 75 in
hierdie boekie.

2.

Sommige mense glo dat vrouens op
een of ander manier ondergeskik is
aan mans en dat vrouens nie respek
verdien of ernstig opgeneem moet
word nie.

3.

Sommige mense is bevooroordeeld
teenoor sekere oorlewendes van
verkragting.

Trauma and Recovery. Herman, J. Basic Books: New York. 1997.
Preventing the ‘Second Rape’: Rape survivors’ experiences with community service providers. Campbell, R., Wasco, S.,
Ahrens, C., Sefl, T. & Barnes, E. Journal of Interpersonal Violence, Vol. 16 No. 12, December 2001. Sage Publications.
pp. 1239–1259.
2

4.

Beamptes is dikwels oorlaai met sake
en moet vinnig hul werk afhandel
om sperdatums te haal.

5.

Baie fasiliteite het nie genoeg
fondse, toerusting of personeel nie.
Die personeel wat daar werk, het nie
genoeg ondersteuning nie en voel
dikwels moedeloos en negatief.

As ’n diensverskaffer glo aan enige van
die mites oor verkragting (byvoorbeeld
dat vrouens dikwels verkragting uitlok
deur sekere klere te dra of dat vrouens
dikwels wraak neem op mans deur te lieg
oor ’n verkragting) sal hierdie diensverskaffer dalk vir die oorlewende sê
dat sy nie ’n geloofwaardige getuie
is nie of dat hulle nie haar storie glo
nie. Dalk kry die oorlewende net die
gevoel dat die diensverskaffer haar nie
glo nie. Mites oor verkragting – en die
feit dat mense hierdie mites glo – kan
veroorsaak dat mense ’n oorlewende
nie ernstig opneem nie of dat haar saak
uitgegooi word. Beamptes wat glo aan
mites oor verkragting sal dalk nie dink
dis belangrik om die oorlewende te
stuur vir ’n forensiese ondersoek of vir
mediese behandeling nie, of om vir die
oorlewende al die inligting te gee oor
die gesondheidsrisiko’s verbonde aan
verkragting nie.
Diensverskaffers wat werk vir die Staat
word nie altyd deeglik genoeg opgelei
oor geweld teen vrouens en hoe om ’n
slagoffer te ondersteun nie. Hulle moet
dus self seker maak dat hulle hierdie

opleiding kry, sodat hulle die probleme
en kwessies kan verstaan en die nodige
vaardighede kan aanleer.
Partykeer is dit juis die werk wat hierdie
mense doen wat die oorlewende ontstel.
Om ’n verklaring af te lê en te praat met
’n berader kan ’n oorlewende ontstel,
want dit neem haar terug na die ervaring
van die verkragting. Gedurende die
forensiese ondersoek word die oorlewende
se liggaam ontbloot en binnegedring
op ’n soortegelyke manier as tydens
die verkragting, selfs al is die bedoeling
daaragter heeltemal anders. Die hofsaak
is ontstellend want dit plaas die
oorlewende in ’n vyandige situasie: die
hofsaal kan voel soos ’n slagveld. In al
hierdie gevalle, selfs al bedoel die
diensverskaffer glad nie om die
oorlewende te ontstel nie en al word
die oorlewende op ’n sensitiewe manier
hanteer, is die rol wat die oorlewende
moet speel op sigself stresvol.

Sekondêre trauma

In ons gemeenskappe is daar verskeie
dienste wat ondersteuning bied aan
oorlewendes van verkragting, soos die
polisie, hospitale of klinieke, organisasies
wat werk met geesteswelsyn, die howe
en godsdienstige instansies. Die manier
waarop hierdie mense en organisasies
op ’n oorlewende reageer, kan ’n groot
uitwerking hê op haar welsyn en haar
vermoë om te herstel van die trauma.
As hierdie mense negatief reageer, kan
dit nog trauma vir die oorlewende skep
en dit nog moeiliker maak vir haar om
te herstel. Dit gebeur soms dat diensverskaffers hulp weier aan oorlewendes
van verkragting. En partykeer ontvang
’n oorlewende wel hulp, maar op so ’n
manier dat sy voel mense bevraagteken
haar storie en blameer haar. Dit
traumatiseer haar van voor af. Hierdie
negatiewe ervarings word “die tweede
verkragting” of “sekondêre trauma” of
“sekondêre viktimisasie” genoem. Met
ander woorde, dis nie net die verkragting
self wat die oorlewende se welsyn
aantas nie – dis ook die manier waarop
beamptes en ander mense by wie sy
hulp soek, haar behandel.

’n Man wat ’n verkragting aanmeld, loop
dieselfde gevaar van sekondêre trauma
as ’n vrou. In sommige gevalle is hul
kanse op sekondêre trauma selfs groter,
aangesien mense dikwels dink dat ’n
man homself moet kan verdedig –
sommige mense sal dus selfs spot met
’n man wat verkrag is.
Die gevolge van sekondêre trauma is
baie duidelik: as ’n oorlewende ’n slegte
ervaring het, is haar kanse op herstel
baie kleiner. Dis dus baie belangrik vir
enigiemand wat werk met oorlewendes

3
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van verkragting om sekondêre viktimisasie
en trauma te verhoed. Mans, vrouens uit
armer gemeenskappe, ’n oorlewende
wat verkrag is deur iemand wat sy ken,
bejaardes, kinders, gestremdes, lesbiërs,
gay mans, biseksuele mense, transgeslagtelike mense en interseksuele
mense loop ook ’n groter gevaar van
sekondêre trauma.

Sekondêre trauma

1.

Veiligheid: fisies, emosioneel en
verstandelik
• Stel die oorlewende van verkragting
gerus dat sy nou veilig is.

• Maak seker die oorlewende is
gemaklik.

• Luister aandagtig.
• Hou sover moontlik by wat die
oorlewende wil hê.

• Bied aan om ’n familielid of ’n
ander vertroude persoon te bel
sodat daardie persoon die
oorlewende kan kom ondersteun.
2.

Keuses: gegrond op korrekte
inligting
• Deel inligting met die oorlewende.
• Luister na die inligting wat die
oorlewende jou gee.
• Betrek die oorlewende by besluite
wat haar affekteer.
• Maak seker dat jy die oorlewende
se instemming het vir enige
ingrypings of ander aksies, en dat
die oorlewende genoeg inligting
het om in te stem.
• Lig die oorlewende in oor al haar
regte volgens die wet.

3.

Respek: neem die oorlewende
ernstig op
• Behandel die oorlewende met
respek vir haar waardigheid.
• Beaam die oorlewende se
sterk punte.

Ibid.
Draft Minimum Standards for Service Delivery in Victim Empowerment (Victims of Crime and Violence).
Department of Social Development, Pretoria. May 2004.

• Wys respek vir diversiteit:
respekteer verskillende tale,
kulture, gelowe, rasse, seksuele
oriëntasies en geslagte.
4.

Voortdurende ondersteuning: bied
ondersteuning bo en
behalwe die diens wat
gelewer word
• Behandel die oorlewende met
sorg en deernis.
• Gee die oorlewende toegang tot
die hulpbronne wat beskikbaar is.
• Ondersteun die oorlewende op ’n
emosionele manier.
• Ondersteun die oorlewende op ’n
praktiese manier.
• Betrek familielede of ander
vertroude mense in die
ondersteuning van die oorlewende.
• Verwys die oorlewende na ander
dienste, vir verdere ondersteuning.
• Gaan saam met die oorlewende
deur stresvolle situasies.

As ’n diensverskaffer hierdie beginsels wil
gebruik en hulle bewustelik wil toepas,
moet sy/hy eers bewus word van haar/
sy eie vooroordele en die manier waarop

sy/hy ander mense moreel veroordeel.
Een van die eenvoudigste maniere om
dit te doen, is om te kyk na hoe baie die
meeste verkragtingsake verskil van die
“ideale saak” vanuit die wet se oogpunt.
(Lees meer hieroor op bladsy 32.)
Daar is natuurlik min, indien enige,
oorlewendes van verkragting wat
voldoen aan die vereistes vir ’n perfekte
saak volgens die wet. Dit beteken dat
die span baie hard moet werk om elke
oorlewende te help. En as die mense in
die span moeg is, oorwerk is of onder
baie stres moet werk, is hulle dalk nie so
sensitief vir die oorlewende se behoeftes
soos wat hulle graag sou wou wees nie.
En natuurlik word ons almal op een of
ander stadium beïnvloed deur die mites
oor verkragting, selfs al weet ons hulle
is nie waar nie. Dit verg baie nadenke,
sorg en selfbewustheid om heeltemal
onbevooroordeeld en sensitief te wees
teenoor elke oorlewende. Dis dus
belangrik vir diensverskaffers om na te
dink oor hoe hulle graag oorlewendes
van verkragting sou wou hanteer, en
waarom hulle somtyds dit nie regkry
om positief op te tree nie. Dan kan hulle
hieraan werk, en hulle kan ander mense
rondom hulle ook help om dit te doen.

Sekondêre trauma

Rape Crisis het hierdie standaarde gevat
en hulle onder verskillende hofies
gegroepeer, volgens die vier beginsels
van bemagtiging:

• Praat met die oorlewende in haar
eie taal, wanneer ook al dit
moontlik is.

• Verduidelik die prosedures wat
volgende gedoen gaan word, in
detail.

Die beginsels van bemagtiging
Om sekondêre trauma te voorkom, moet
mense die beginsels van bemagtiging
bewustelik toepas.4 Hierdie beginsels is
veiligheid, keuses, respek en voortdurende
ondersteuning. As diensverskaffers
hierdie beginsels in hulle werk kan
toepas, sal hulle die oorlewende van
verkragting kan help om weer ’n gevoel
van vertroue in mense op te bou. Die
Departement vir Sosiale Ontwikkeling
het minimumstandaarde vir dienslewering5
opgestel. Dit is juis omdat hulle verstaan
hoeveel skade sekondêre viktimisasie
aan ’n oorlewende kan aanrig, dat die
departement hierdie standaarde
opgestel het.

• Stel die oorlewende gerus dat
alles wat sy sê, vertroulik gehou
sal word.

Die forensiese ondersoek is ’n voorbeeld
van behandeling wat op sigself traumaties
is. Dis dus hier selfs meer belangrik dat
diensverskaffers weet dat hul optrede en
houdings verdere trauma kan veroorsaak.
Die volgende is ’n aanhaling van ’n dokter
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in ’n ongevalle-afdeling, en dit beskryf
die nodigste dinge om te doen:

Sekondêre trauma

So wanneer ek ’n ondersoek doen,
neem ek baie tyd om die slagoffer voor
te berei. Ek probeer met elke stap om
beheer aan die slagoffer terug te gee. Ek
sê byvoorbeeld: “Ons wil graag dit doen,
maar hoe ons dit doen is jou besluit.” Ek
gee ook die slagoffer baie inligting. Ek is
seker dat die slagoffer baie van hierdie
inligting nooit eens inneem nie, maar
dit is nog steeds ’n manier om haar te
wys dat ons omgee. Ek probeer om die
slagoffer ’n aktiewe deelnemer te maak,
so veel as moontlik.” 6

Navorsing wys dat die volgende drie
punte ook maniere is om sekondêre
trauma te voorkom: 7
1.

Organisasies wat dienste bied aan
oorlewendes van verkragting, soos
Rape Crisis of ander soortgelyke
organisasies, moet meer betrokke
wees by dienste.

2.

Diensverskaffers moet spesiale
opleiding kry.

3.

Daar moet multidissiplinêre spanne
gebou word binne-in stelsels wat
geïntegreerde sorg bied aan oorlewendes van verkragting.

By Rape Crisis voel ons die volgende
twee punte is ook belangrik:
4.

5.

Spesiaal opgeleide vrywilligers
(mense uit die plaaslike gemeenskap)
moet meer dikwels gebruik word om
slagoffers te ondersteun.
Diensverskaffers moet meer toesig
en ondersteuning kry.

Organisasies wat werk met oorlewendes
van verkragting lewer effektiewe dienste:
Hulle help slagoffers om hul pad te vind
deur die strafregstelsel, en hulle doen
krisishantering en voorspraakwerk. Maar
ten spyte hiervan gebruik oorlewendes
van verkragting nie hierdie dienste

Trauma and Recovery. Herman, J. Basic Books: New York. 1997.
Preventing the ‘Second Rape‘: Rape survivors’ experiences with community service providers. Campbell, R., Wasco, S.,
Ahrens, C., Sefl, T. & Barnes, E. Journal of Interpersonal Violence, Vol. 16 No. 12, December 2001. Sage Publications. pp.
1239–1259.
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genoeg nie. Baie oorlewendes weet
nie eens van hierdie organisasies en
hoe hierdie dienste hulle kan help nie.
Diensverskaffers moet oorlewendes van
verkragting verwys na hierdie organisasies
toe, en hulle vertel oor verkragtingsdienste
wat in die gemeenskap bestaan.

hospitale. Die gemeenskap baat ook
hierby: hul kennis, vaardighede en
vermoëns bemagtig die gemeenskap om
geweld teen te staan. Hierdie vrywilligers
is in die perfekte posisie om ’n mate van
die vertroue wat al deur geweld in ons
gemeenskappe vernietig is, te herstel.

By verkragtingsorgsentrums – soos
die Thuthuzela sorgsentrums – is daar
polisiebeamptes, dokters, verpleegsters,
vrywillige ondersteuners, maatskaplike
werkers en aanklaers. Hulle werk almal
saam as ’n span by hierdie sorgsentrums
om oorlewendes van verkragting te help,
en hulle bied van die belangrikste
dienste. Dit beteken die oorlewende
hoef nie van een diens na die volgende
te reis nie (wat ekstra stres vir haar sou
veroorsaak), en sy hoef nie by elke
diensfasiliteit weer ’n nuwe omgewing
en ander houdings te trotseer nie.

In Suid-Afrika kan mense van ons
gemeenskappe nie altyd maklik by
professionele dienste uitkom wanneer
hulle dit nodig het nie. Professionele
mense werk gewoonlik gedurende
kantoorure, slegs op weeksdae en bied
gewoonlik berading in hul kantore, wat
dalk ver is van waar die oorlewende van
verkragting woon of werk. Vrywilligers
uit die gemeenskap is dus ’n wonderlike
hulpbron, want hulle kan hierdie gaping
vul. As hulle reg bestuur word en
ondersteun word, verlig hulle ook
’n groot deel van die las vir
diensverskaffers. Dit beteken personeel
kan hul werk doen in die wete dat
oorlewendes van verkragting goeie
ondersteuning ontvang.

Vrywillige ondersteuners uit die gemeenskap
is ook ’n belangrike deel van die diens
wat oorlewendes van verkragting moet
ontvang. Hierdie model is ’n baie goeie
een: Lede van die plaaslike gemeenskap
vorm hul eie organisasie, wat dan
vrywilligers werf, hulle oplei en
ondersteun, en ook skedules vir diens
opstel. Dit is ’n manier om sekondêre
trauma te voorkom deur oorlewendes te
ondersteun terwyl hulle deur die ander
prosesse gaan en dienste ontvang.
Hierdie vrywilligers bied praktiese en
emosionele ondersteuning, en hulle
werk by polisiestasies, skole, howe en

Sekondêre trauma

“Die belangrikste ding om te onthou
wanneer jy iemand ondersoek wat
seksueel aangerand is, is om nie die
slagoffer weer te verkrag nie. Een van die
hoofbeginsels van die geneeskunde is:
Moet geen skade doen nie. En slagoffers
van verkragting voel dikwels ’n intense
gevoel van hulpeloosheid en dat hulle
beheer verloor het. As jy net skematies kyk na wat ’n dokter doen aan die
slagoffer, baie kort ná die aanval, met
’n geringe mate van baie passiewe
instemming: ’n Vreemdeling maak
baie vinnige, intieme kontak en sit ’n
instrument in die vagina in, met baie
min beheer of besluitneming deur die
slagoffer. Simbolies is dit ’n sielkundige
herverkragting.

Ondersteuning in die
gemeenskap

Tweedehandse trauma
Nog ’n ding wat dit moeilik maak vir
beamptes en diensverskaffers om met
oorlewendes op ’n emosionele vlak
om te gaan (en dis dikwels nodig dat
hulle dit doen, om sekondêre trauma
te voorkom) is dat hulle self nie genoeg
ondersteuning en toesig kry nie. Hulle
ly dus aan tweedehandse trauma.
Dit beteken dat, omdat hulle nie
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Sekondêre trauma

ondersteun word nie, hulle begin om
sommige van die gevoelens van die
oorlewendes waarmee hulle werk, self te
ervaar. Klaers behandel hierdie personeel
dikwels onbeskof. In gemeenskappe
waar daar baie geweld is, word personeel
partykeer gedreig en beleef hulle self
traumatiese ervarings. Dis geen wonder
nie dat hulle probeer om hulself op ’n
afstand te hou van oorlewendes – hulle
neem dan dikwels houdings aan wat die
oorlewende blameer, en dit help hulle
om op ’n afstand te bly.
Die simptome van tweedehandse trauma
is baie soortgelyk aan die gevoelens wat
’n oorlewende van verkragting ervaar ná
’n verkragting. Om dienste te moet lewer
aan oorlewendes terwyl jy self sommige
van dieselfde gevoelens ervaar, kan
intens wees. Trauma is aansteeklik.
Enigeen wat ’n oorlewende van
verkragting help, kan emosioneel
oorweldig voel deur wat sy/hy hoor.
Daardie persoon kan selfs begin om, tot

’n mindere mate, dieselfde vrees, woede,
hulpeloosheid en wanhoop as die
oorlewende te voel. Om stories van
trauma te hoor, kan ook ’n persoon
herinner aan haar/sy eie trauma, as
daardie persoon op een of ander stadium
in die verlede ’n slagoffer was van trauma.
Om hierdie werk te doen, kan dus ’n
gevaar inhou vir die helper se sielkundige
en emosionele welsyn. Baie beamptes en
diensverskaffers, asook hul organisasies,
onderskat hierdie risiko heeltemal.
Enige persoon wat gereeld werk met
oorlewendes moet ondersteuning kry
om te verhoed dat daardie persoon aan
medelyemoegheid begin ly. Dit gebeur
wanneer ’n persoon uitgeput en uitgebrand voel deur heeltyd hierdie intense
interaksies met oorlewendes te hê. Oor
lewendes kan nie op hul eie herstel
nie, en terapeute, beraders en mediese
werkers – en selfs polisiebeamptes en
aanklaers – kan ook nie alleen werk nie.
En hulle behoort ook nooit alleen te
werk nie.

Reaksies
op verkragting
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* Nie haar regte naam nie
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Reaksies
op verkragting

Rashieda* is 16 jaar oud. Sy is verkrag deur ’n seun by haar skool. Hy het haar in
’n klaskamer ingetrek en haar rondgestoot tot sy te moeg was om verder terug te
baklei. Toe het hy haar verkrag. Hy het gesê dat hy dit doen omdat sy met ’n seun
in ’n ander bende uitgaan.

Rashieda het vreesbevange en ontsteld gevoel wanneer sy die seun gesien het.
Haar pa het vir haar gesê dat sy nie bang moet wees nie, want sy is groter as die
seun, en dat sy oorreageer. Rashieda moes toe van skool verander sodat sy nie
meer die seun hoef te sien nie. Sy het gevoel dat dit onregverdig is: sy het niks
verkeerds gedoen nie en tog is sý die een wat na ’n ander skool toe moet gaan.
Rashieda se ouers ondersteun haar nie baie nie. Hulle verstaan nie wat sy besig is
om deur te maak nie, en hulle skree die heeltyd op haar. Rashieda deel eerder haar
gevoelens met haar tannie en haar buurvrou. Sy skryf ook haar gevoelens neer in
’n dagboek.
Sy sukkel om aan te pas by haar nuwe skool, want niemand weet wat gebeur het
nie en niemand verstaan dus waarom sy somtyds so ontsteld raak nie. Rashieda sê
sy voel soms kwaad en dat sy buite beheer is.
Dit het haar ’n lang tyd geneem om te aanvaar dat die verkragting nie haar skuld
was nie. Sy voel nie meer skaam nie. Sy kry nog steeds slegte dae, maar wanneer
sy sleg voel, bel sy ’n berader of sy praat met haar vriendin. Sy verstaan dat dit tyd
neem om te herstel van verkragting, en dat sy goeie en slegte dae gaan hê.

Ons is nie besig om vir jou te probeer
vertel wat jy behoort te voel as jy verkrag
is nie. Ons kan jou slegs vertel wat ons al
geleer het deur die stories van vrouens
wat verkrag is. Hierdie boekie bevat ook
’n afdeling oor mans wat verkrag is, en
dit is gebaseer op die stories van mans
wat oorlewendes van verkragting is. Lees
albei dele, aangesien mans en vrouens
baie van hierdie dinge op dieselfde
manier ervaar.
Hoe lank dit jou vat om te herstel, sal van
baie dinge afhang, onder andere jou
omstandighede en hoe die mense rondom
jou jou ondersteun. As jy dink jou
negatiewe gevoelens hou te lank aan of
as hulle oorweldigend word, moet jy dit
oorweeg om hulp te soek. Dis belangrik
om te onthou dat daar mense is wat jou
kan help, soos ’n verkragtingsberader,
maatskaplike werker, sielkundige, klinieksuster of selfs ’n familielid of ’n vriend/-in
wat jy kan vertrou.
Jou huweliksmaat of romantiese maat,
ouers, vriende en ander familielede weet
dalk nie hoe om teenoor jou te reageer
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nie, en hulle voel dalk sommige van
dieselfde gevoelens oor die verkragting.
Hulle kan ook berading kry om te leer
hoe om hul eie gevoelens te verstaan en
hoe om jou beter te ondersteun.
Mense rondom jou voel dalk hulle wil
niks te doen hê met wat met jou gebeur
het nie, omdat hulle nie wil glo dit kan
ook met hulle gebeur nie. Party mense
sal jou dalk nie ondersteun nie, omdat
hulle self lewe met mans wat verkragters
is, of omdat dit al met hulle ook gebeur
het en hulle nie herinner wil word aan
hul eie pyn nie. Die feit is dat nie almal
rondom jou jou gaan ondersteun nie,
en dat jy dalk somtyds alleen gaan voel.
Maar jy hoef nie die pad na herstel alleen
te stap nie – daar is padwysers en tekens
wat jou kan help op jou reis. Jy kan ook,
met elke stap van hierdie reis, maniere
vind om jou persoonlike mag terug te kry.

Reaksies
op verkragting

Reaksies
op verkragting

Sy is huis toe en het daardie dag vir niemand vertel nie. Sy was te skaam, en sy kon
nie glo wat gebeur het nie. Die volgende dag het sy vir haar tannie vertel. Hulle is
saam na die polisiestasie toe om dit te rapporteer. Rashieda het begin sukkel om
te slaap. Sy het die heeltyd nagmerries gekry oor wat gebeur het. Sy het ook die
heeltyd bang gevoel en wou nie meer rondom ander mense wees nie.

Elke persoon hanteer trauma op ’n ander
manier, afhangende van haar/sy
omstandighede. In hierdie afdeling
beskryf ons sommige van die gevoelens
wat ’n getraumatiseerde persoon dalk
sal voel. Ons hoop hierdie inligting sal
mense wat verkrag is – en die mense wat
hulle ondersteun – help om hul
gevoelens beter te verstaan en hul
persoonlike krag te vind.

Die fases van herstel
Die eerste padwyser op die pad na
herstel is om te verstaan dat die meeste
mense volgens ’n patroon deur die
trauma van verkragting werk. Maar
hierdie fases volg nie noodwendig netjies
op mekaar nie – jy sal dalk heen en weer
tussen die fases beweeg soos wat jy deur
die trauma werk.
Onthou ook dat daar nie net een manier
is om te herstel nie – jou reis is uniek.
Mense kan herstel van verkragting as hulle
goeie ondersteuning kry, maar baie mense
kies om nie te vra vir ondersteuning
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nie en om nie vir enigiemand te vertel
wat met hulle gebeur het nie. As jy nie
ondersteuning kry nie, mag jy dit dalk
moeiliker vind om te herstel. Maar dit is
elke persoon se eie keuse hoe sy die pad
na herstel wil stap.

Direk ná die verkragting voel die meeste
oorlewendes geskok, ontsteld, bang,
paniekerig en kwaad. Hierdie gevoelens
en reaksies laat party oorlewendes
gevoelloos of verwilderd voorkom, en
ander is weer duidelik ontsteld. Jy sal
waarskynlik so reageer in die eerste paar
ure, dae en weke ná die verkragting,
maar gewoonlik nie vir langer as twee
weke nie. Dit is die eerste fase van die
krisis. Ons noem dit die akute fase, omdat
dit so intens is. Baie oorlewendes voel
hulle kan nie oor die verkragting praat
nie. Jy kry dalk nagmerries en jy voel dalk
geskok, skuldig, bang, skaam, magteloos,
kwaad, depressief en dat jy nie wil hê
enigiemand moet aan jou vat nie. Hierdie
gevoelens kan oorweldigend wees.
Uiterlike aanpassingsfase
In hierdie fase probeer die meeste
oorlewendes aangaan met hul normale
lewens. ’n Persoon wat van buite af na
jou kyk, sal dalk dink jy is besig om dinge
goed te hanteer. Jy voel dalk self ook
so. Jy moet deur hierdie fase gaan om
aan jouself te bewys dat jy die lewe kan
hanteer. Gedurende hierdie fase is jy
besig om te toets of jy die ervaring kan
oorleef. Jy gebruik dalk allerhande dinge
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Oorlewendes is gewoonlik nie gereed
om met ’n berader te praat in hierdie
fase nie. Jy voel moontlik baie minder
ontsteld as in die akute fase, maar jy wil
dalk nie oor die verkragting praat nie.
Dit kan moeilik wees vir die mense na
aan jou – hulle wil jou help en dink dalk
hulle kan dit doen deur jou te kry om
te praat daaroor. Hulle sit dalk druk op
jou om vir berading te gaan. Hulle voel
dalk gefrustreerd as jy nie wil praat nie,
en probeer jou kry om anders op te tree.
Jy vind dalk dat wat jy werklik in hierdie
fase nodig het, is vir mense om jou net
met rus te laat.
Integrasiefase
Gedurende die integrasiefase is dit asof
die twee dele van jou mekaar ontmoet:
die deel wat oorweldig was deur intense
gevoelens gedurende die akute fase en
die deel van jou wat amper gevoelloos
was gedurende die uiterlike aanpassingsfase. Die intense gevoelens begin nou
terugkom, en al is hulle nie so oorweldigend
soos in die akute fase nie, kan jy hulle nie
wegstoot nie. Jy begin dalk depressief
of angstig voel, en jy vind dalk dat jy op
onverwagte tye aan die verkragting dink.
In hierdie fase voel jy dalk dat jy meer
wil praat met mense oor wat gebeur het.
Jy kry dalk weer nagmerries en jy voel
dalk weer geskok, skuldig, bang, skaam,

magteloos, depressief en bang om aan
geraak te word of om alleen te wees.
Hierdie gevoelens kan baie moeilik wees
om te beheer. In hierdie fase vind jy dalk
dat jy nie kan funksioneer soos in die
verlede nie. Jy dink dalk ook meer
dikwels aan die verkragter.
Baie oorlewendes in hierdie fase dink
hulle gevoelens beteken dat hulle
ernstige emosionele probleme het of
besig is om mal te raak. Dis nou ’n goeie
tyd om berading te kry. Berading kan
jou ondersteuning en vertroosting gee,
met respek vir wat jy besig is om deur te
maak. Jy kan ook meer uitvind oor wat
jy besig is om te ervaar, en meer leer
oor die sielkundige proses waardeur
jy besig is om te gaan. Hierdie soort
inligting help jou en mense rondom jou
om jou gevoelens beter te verstaan en te
hanteer. Jou berader sal jou kan help om
jou eie sterk punte, vindingrykheid en
vaardighede te vind, sodat jy leer hoe om
self aktief ’n rol te speel in jou eie herstel
en op die lang termyn om te sien na jou
eie welsyn en gesondheid. Berading kan
dus ’n baie bemagtigende ervaring wees
vir jou, aangesien respek, ondersteuning
en ingeligte keuses sommige van die
beginsels van bemagtiging is. Om jou eie
bronne van respek, ondersteuning en
inligting te vind en jou eie keuses te
maak, is deel van die proses om jou
persoonlike mag terug te kry en op te
bou op die pad na herstel. Hoe meer kennis jy het van wat jy besig is om deur te
maak, hoe beter kan jy daarmee
saamlewe en dit met ander deel.

Hernuwingsfase
Jy begin nou sin maak van die trauma
en jy begin veiliger voel in die wêreld.
In hierdie fase sal jou simptome ligter
raak of verdwyn. Die herinnering aan
die verkragting sal nie meer dieselfde
uitwerking op jou hê nie. Jy begin dalk
weer goed voel oor die lewe. Jy voel dalk
nog emosioneel by tye, maar oor die algemeen begin jy weer in beheer voel en
jy voel dat jy kan aangaan met jou lewe.

Algemene gevoelens oor of
reaksies op verkragting
Baie vrouens sê dat hulle gedurende
die eerste twee fases die volgende voel
of ervaar:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

geskok
skuldig
magteloos en dat hulle geen beheer
het nie
bang
skaam
dat hulle nie oor die verkragting kan
praat nie
nagmerries
bang om aan gevat te word
depressief
kwaad
droefheid oor wat hulle verloor het
dat hulle dwelms of alkohol wil
gebruik
’n begeerte om hulleself seer te maak,
deur byvoorbeeld hulleself te sny
gedagtes of gevoelens oor selfmoord.

Reaksies
op verkragting

Reaksies
op verkragting

Akute fase

om jou te help, soos om te maak of die
verkragting nie gebeur het nie of om alle
gevoelens oor die verkragting weg te
stoot en te probeer dink aan ander dinge.
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Jy ly dalk aan skok ná jy verkrag is. Skok
kan jou laat bewe, skud, huil of selfs lag.
Dit kan jou laat voel dat jy nie helder kan
dink nie, of dit kan jou op ’n vreemde
manier kalm laat voel. Dit kan ook jou
konsentrasie aantas, wat dit moeilik
maak vir jou om op iets te fokus. Dit kan
jou geheue aantas, wat kan beteken dat
jy dinge wat jy gedoen of gesê het – of
selfs dele van die verkragting self – nie
kan onthou nie. Hierdie herinneringe
kan later terugkom, maar partykeer
kom hulle nooit terug nie. Sommige van
hierdie reaksies gebeur dalk onmiddellik met jou, of later. Selfs al is jy nie
uitwendig beseer nie, moet jy so gou as
moontlik by ’n hospitaal, kliniek of dokter
uitkom. (Lees die afdeling Mediese sorg
op bladsy 22 vir meer inligting.)
Skuldgevoelens
Feitlik elke persoon wat verkrag word,
voel skuldig en probeer dink aan dinge
wat sy kon gedoen het om die verkragting te voorkom, soos om te skree,
om die deur te sluit of iets anders te doen
as wat sy gedoen het. Jy voel dalk asof
jy ’n slegte en waardelose persoon is,
want jy dink dalk jy het toegelaat dat die
verkragter jou verkrag of dat dit op een
of ander manier jou skuld was. Jy sal met
die verloop van tyd besef en verstaan dat
dit nie jou skuld was nie. Maar dit vat tyd.
Wanneer jy praat met polisiebeamptes,
dokters en mense in die hof, vind jy
dalk dat van hierdie mense jou optrede
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bevraagteken en jou laat voel dat die
verkragting jou skuld was. Dit kan jou
skuldgevoelens vererger. Baie mense glo
aan vals idees oor waarom verkragting
gebeur – selfs polisiebeamptes en dokters. Hierdie vals idees word mites
genoem. (Lees die afdeling genaamd
Mites en feite oor verkragting op bladsy 75.)
Magteloosheid en verloor van beheer
Om verkrag te word, kan jou laat voel
dat jy nie meer die mag het om besluite
te maak nie. Iemand het jou liggaam en
persoonlike ruimte oortree en geskend,
en hierdie gevoel van magteloosheid is
’n gevolg daarvan. ’n Verkragter gebruik
sy mag om jou te dwing om te doen wat
hy wil hê. Wat jy wil hê, beteken vir hom
niks nie.
Mense wat verkrag is, moet dus ’n baie
intense ervaring te bowe kom: die
uiterste minagting van hul wense, hul
gevoelens en hul liggame. Die ervaring
is so intens dat oorlewendes somtyds
begin voel dat hul wense, gevoelens en
liggame nie werklik saak maak nie. Maar
die feit is dat hierdie dinge wel saak
maak, en dat hulle altyd sal saak maak.
As jy sukkel om besluite te neem, vra
mense wat jy vertrou om jou te help met
sommige besluite. Maar probeer onthou
dat jy uiteindelik die reg het om jou eie
keuses en besluite te maak. Probeer om
genoeg inligting te kry om jou te help
om die besluite te maak wat jy moet
maak, en kry iemand met wie jy kan
gesels oor hierdie besluite.

Vrees

Skaamte

Vrees kan jou laat vries. Gedurende die
verkragting kón jy dalk eenvoudig nie
skree, weghardloop of terugbaklei nie,
omdat die vrees jou verlam het. Dit is
jou liggaam se natuurlike reaksie op iets
wat jou lewe in gevaar stel – dit is jou
liggaam se manier om jou te probeer
beskerm. Party mense hardloop weg
wanneer hulle vrees voel, en ander
probeer terugbaklei, maar dit maak geen
verskil aan die verkragter wat hulle vang
of hulle dwing om op te hou worstel nie.
Die vrees wat jy voel terwyl jy verkrag
word, gaan dalk nie weg ná die tyd nie. Jy
onthou dalk al die vreeslike stories wat jy
al gelees het of gehoor het, en dit maak
jou dalk nog banger dat jy weer verkrag
of seergemaak gaan word.

Oorlewendes voel partykeer baie skaam
oor die feit dat hulle verkrag is, selfs al
was dit nie hulle skuld nie. Die meeste
vrouens voel vuil en was hulself baie,
in ’n poging om weer skoon te voel. Dis
belangrik om te weet dat jy niks gedoen
het om die verkragting te verdien nie.
Sommige vrouens voel dat hulle huise
ook vuil is, veral as hulle daar verkrag is.
Jy vind dalk dat jy aanhoudend jou huis
wil skoonmaak, en dit help jou dalk om
te voel dat jy weer ’n mate van beheer
het. Sommige vrouens voel die teenoorgestelde: hulle kan nie vir hulself sorg of
enigsins hul huise skoonmaak nie.

Jy vind dalk dat jy nie op ’n plek of in ’n
situasie kan wees wat jou herinner aan
die verkragting of aan waar jy verkrag is
nie – dalk ’n spesifieke straat, of selfs ’n
kamer in jou eie huis. Somtyds kan selfs
net ’n woord, iets op TV, ’n boek, ’n s
pesifieke soort kar, ’n sekere tyd van die
dag of ’n sekere reuk die vrees terugbring. Jy voel dalk te bang om enigsins
uit die huis uit te gaan. Hierdie gevoelens
behoort ná ’n ruk weg te gaan, maar dit
kan dalk lank vat. Probeer om te dink aan
dinge wat jy kan doen – of dinge wat jy
al in die verlede gedoen het – wat jou
kan help om veiliger te voel. Doen dan
hierdie dinge elke dag.

Baie vrouens se liggame reageer seksueel
op die verkragting – die vagina raak dalk
klam, en sommige vrouens kry selfs ’n
orgasme gedurende die verkragting. Dit
beteken nie dat hulle die ervaring geniet
het nie, of dat hulle seksueel geprikkel
was of wou hê die verkragting moet
gebeur nie. Dis ’n fisiese reaksie op vrees
en adrenalien, en dis niks om oor skaam
te voel nie. As dit met jou gebeur het,
vind jy dalk dat daardie selfde gevoelens
nou, ná die verkragting, jou weer bang
en skaam laat voel omdat hulle jou aan
die verkragting herinner. Dit sal dalk ’n
ruk vat voor jy weer die plesier van seks
kan geniet.
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Skok

Seks is ’n taboe onderwerp vir baie
gesinne en kulture, en dus voel mense
skaam om te praat oor wat gebeur het.
Onthou dat dit baie gesond kan wees om
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te gesels oor seks en om jou ervarings
met dié van ander mense te vergelyk
– seks hoef nie taboe te wees nie. Jou
liggaam is niks om oor skaam te voel nie.

Baie vrouens vind dat hulle glad nie kan
praat oor die verkragting nie. Ons praat
nie gewoonlik oor seks nie, want dit is
privaat. Dis dus soveel moeiliker om
oor verkragting te praat. Baie vrouens
weier om daaroor te praat, om hulself te
beskerm en nie hulself bloot te stel nie.
Jy is dalk bang vir wat ander mense gaan
dink, of dat mense in die gemeenskap
gaan skinder. Die voordele van praat oor
die verkragting is dat jy die verkragter
voor die gereg kan bring en mense kan
kry om jou te ondersteun. Elke vrou
wat die stilte verbreek en praat oor
verkragting, help haarself en ander
vrouens om die vrees te oorwin en weer
haar mag terug te kry. Maar – en dit is
baie belangrik – jy hoef nie te praat oor
die verkragting voor jy nie gereed voel
nie. Moenie laat ander mense, selfs dié
wat jou probeer help en dit goed bedoel,
druk op jou plaas om te praat oor die
verkragting voor jy reg is om dit te
doen nie.
Nagmerries
Baie vrouens kry nagmerries ná hulle
verkrag is. Jy sien dalk beelde van die
verkragting self, of jy voel vreesaanjaende gevoelens. Nagmerries kan
jou bang maak om te gaan slaap. Dit
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seksuele aanraking. As jy ’n huweliksmaat
of romantiese maat het, moet jy met
hom gesels hieroor, sodat julle albei dit
kan verstaan en mekaar kan ondersteun.
Ná ’n verkragting voel sommige vrouens
droog en styf binne-in hul vaginas
gedurende seks. Dit word vaginismus
genoem. Dit behoort ná ’n ruk weg
te gaan. Maar terwyl dit nog gebeur,
moenie jouself seermaak nie – gebruik
eerder ’n smeerjellie soos KY-jellie om die
droogheid weg te vat.
Sommige vrouens vind dat hulle seks
wil hê met baie verskillende maats ná
’n verkragting. As jy so voel, moenie
jouself hieroor veroordeel nie, en moet
ook nie toelaat dat enigiemand anders
jou veroordeel nie. Jy het die reg om te

besluit wat om te doen met jou liggaam.
Maar onthou asseblief om altyd veilige
seks te hê! Dit kan bemagtigend wees
om te weet dat dit veilig is om seks te
hê met iemand. Maar as dit kompulsief
word – as jy vind jy kan nie ophou om dit
te doen nie, al wil jy – sal jy moet hulp en
ondersteuning kry.
Depressie
Baie vrouens voel ongelukkig vir ’n lang
ruk ná hulle verkrag is. Hulle voel dalk
emosioneel dof, moeg, hartseer en dat
hulle nie belangstel in dinge nie. Hulle
sukkel dalk om te slaap, of hulle slaap te
veel; hulle eet dalk te veel, of hulle eet
te min. Hulle wil dalk nie soveel tyd met
vriende deurbring soos tevore nie. Dit
word depressie genoem. Jy voel dalk
dat jy niks vir jouself kan doen nie. Jy
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“Ek wil nie daaroor praat nie.”

kan help om met iemand te gesels oor
hierdie nagmerries en gevoelens. Dit
help ook as jy iemand kan wakkermaak
om by jou te wees as die nagmerries nie
weggaan nie. As daar niemand is wat
jou kan ondersteun nie, kan jy ’n dokter
sien en vra vir medisyne om jou te help
om te slaap. Maar dis belangrik om nie
te veel op medisyne staat te maak nie,
en om eerder te gaan vir berading as die
nagmerries lank aanhou. As jy ’n manier
kan kry om deur die nag te kom wanneer
jy bang voel, kan dit baie help. Sommige
dinge wat ander vrouens al probeer het,
is om ’n boek te lees, ’n 24-uur hulplyn
te bel, na die radio te luister, TV te kyk,
te bid, ontspanningsoefeninge te doen,
kreatiewe visualisasie te doen of om
dinge op papier neer te skryf net om
hulle uit jou kop uit te kry. Slapeloosheid
is dikwels ’n groot probleem vir slagoffers
van trauma.
’n Vrees vir aanraking
Jy voel dalk dat jy nie aan ’n ander persoon kan vat nie, of dat jy nooit weer sal
kan toelaat dat enigiemand aan jou vat
op ’n intieme of seksuele manier nie. Jy
voel dalk dat dit ’n manier is om jouself
te beskerm nadat jou liggaam oortree is
deur die verkragting. Jy vind dalk dat jy
nie eens aan jou kinders wil vat of hulle
wil vashou nie, en dat jy nie wil hê hulle
moet aan jou vat nie. Jy voel dalk ook
ongemaklik rondom mans, of bang vir
alle mans. Jy voel dalk dat jy ’n ruk lank
nie seks wil hê nie. Dis belangrik vir jou
om te besluit wanneer jy weer reg is vir

Belangrike woorde
Berader: ’n persoon wat opgelei is om
ondersteuning en raad te gee oor persoonlike, sosiale of sielkundige probleme
Depressie: ’n oorweldigende gevoel
van hartseer, hopeloosheid en
onvolwaardigheid; dit gaan dikwels saam
met fisiese simptome en sekere gedrag

verstandelike funksionering, houdings
en gedrag
Skuld: die gevoel dat jy iets verkeerds
gedoen het
Mites: dinge wat baie mense glo, maar
wat eintlik nie waar is nie

KY-jellie: ’n jellie wat mense gebruik
om die vagina meer nat en glipperig te
maak, sodat daar nie wrywing is nie

Taboe: dinge wat mense van ’n
gemeenskap of groep nie oor praat
nie of nie doen nie

Sielkundige: ’n persoon wat opgelei is
om die menslike verstand en optrede
te bestudeer, en om mense te help
wat probleme het as gevolg van hul

Vaginismus: ’n pynlike spasma of
sametrekking van die vagina in reaksie
op druk of seksuele omgang
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Verlies

Depressie is ’n baie algemene geestesiekte,
en daar is medisyne wat jou kan help.
Jy kan ’n dokter gaan sien hieroor. Die
medisyne vir depressie is deesdae baie
gevorderd, en dit kan jou baie help met
jou herstel. As jy depressief is maar jy
wil nie pille vat nie, kan dit dalk ook
help om te gesels met ’n vriend/-in of
’n verkragtingsberader. (Sommige van
die voorstelle in die afdeling genaamd
Genesing en herstel op bladsy 63 kan jou
ook help.)

•

jou gevoel van in beheer wees,
omdat jy in ’n situasie was waaruit jy
nie kon ontsnap nie

•

jou gevoel van in beheer wees van
jou liggaam en jou seksualiteit
jou maagdelikheid, as jy nog ’n
maagd was.

Woede
Jy sal dalk vir ’n lang tyd woedend voel.
Jy voel dalk nie lus om die dinge te
doen wat jy gewoonlik doen nie. Dis
’n goeie idee om te praat met iemand
oor hoekom jy kwaad voel en vir wie jy
kwaad is. Dis natuurlik beter om kwaad
te wees vir die persoon wat jou verkrag
het, en nie vir jouself nie. Maar sommige
vrouens vind dat hulle vir ’n rukkie lank
hulself haat. Jy vind dalk jy is die heeltyd
geïrriteerd en dat klein dingetjies jou
woedend maak. Jy voel dalk baie kwaad
vir die polisie, die howe, jou gesin, die
dokter of jou berader. Dis verstaanbaar
om baie kwaad te voel ná ’n verkragting.
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Jy voel dalk droewig en hartseer as ’n
gevolg van die skok van die verkragting.
Jy voel dalk droewig omdat jy sekere
dinge verloor het, soos byvoorbeeld:
•

•

jou gevoel van veiligheid en sekuriteit, omdat jou lewe bedreig was

As jy die verkragter geken het (baie
vrouens ken die persoon wat hulle verkrag het), voel jy dalk ook dat jy verraai
is en dat jy jou vertroue in mense verloor
het. Gee jouself tyd om hierdie verdriet te
voel, maar onthou dat jy nie alles verloor
het nie. Jy kán herstel van ’n verkragting.
Dwelms en alkohol
As jy ’n drinker was of gereeld dwelms
geneem het voor die verkragting, sal jy
waarskynlik hierdie dinge gebruik om die
oorweldigende gevoelens en sensasies
ná die verkragting, of enigiets wat jou
herinner aan die verkragting, te hanteer.
Alkohol kan jou help om te ontspan
en vir ’n rukkie daarvan te vergeet, en
dwelms kan jou heeltemal laat ontsnap.
Maar ons weet natuurlik almal dat
alkohol of dwelms jou slegs tydelik kan
help voor dit begin oorneem en ’n groter

probleem word as selfs die gevoelens en
herinneringe aan die verkragting. Jy kan
’n patroon ontwikkel wat baie moeilik is
om te breek, en dit kan veroorsaak dat jy
heeltemal verslaaf raak. Om te leer om
intense en pynlike emosies oor lang
tydperke te verduur en om ander maniere
te kry om jou buie en gemoedstoestand
te verander, is van die grootste uitdagings
van herstel ná verkragting.
Selfskending, byvoorbeeld deur
jouself te sny
Sommige oorlewendes van verkragting
vind dat hulle die intense lyding van
pynlike emosies beter kan verduur deur
hulself fisies seer te maak, byvoorbeeld
deur hulle vel te sny. Jy vind dalk jy
verkies die fisiese pyn wat jy voel
wanneer jy jouself sny met iets baie skerp
– dit is dalk beter as die emosionele pyn
wat jy voel. Fisiese pyn is baie eenvoudig
en solied, wat dit makliker maak om te
verduur. Baie oorlewendes voel skuldig
en skaam oor hierdie manier van
trauma hanteer.
Die probleem hier is dat die snye littekens los en ontsteek kan raak of begin
sweer. Dit raak ook moeilik om nuwe
plekke te vind om jouself te sny waar
jou klere dit wegsteek. Selfskending laat
sommige oorlewendes afgesonder voel
van mense – jy steek dit weg vir ander
mense omdat jy bang is vir wat hulle van
jou sou dink as hulle weet wat jy doen.
Dit kan emosioneel baie gevaarlik vir jou
wees om afgesonder te word van mense.

Probeer om meer konstruktiewe maniere
te kry om pynlike gevoelens te verduur.
Jy kan sorg dat jy genoeg slaap kry en
uitreik na ander mense – dis maar net ’n
paar maniere om op te hou om jouself
te sny.
Selfmoord
Baie oorlewendes van verkragting
voel op een of ander stadium dat hulle
selfmoord wil pleeg, hoofsaaklik om te
ontsnap van die ondraaglike gevoelens
waardeur hulle moet gaan, en omdat
hulle uitgeput raak en moed verloor.
Selfmoord is ’n gevaar, veral as jy in ’n
diep depressie in sink wat baie weke of
maande lank duur. As jy ly aan depressie
wat jou laat dink aan selfmoord of jou
laat voel dat jy selfmoord wil pleeg, moet
jy behandeling kry. Jy moet die korrekte
dosis van die regte medisyne neem, en ’n
psigiater moet dit vir jou voorskryf.
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huil dalk die heeltyd of jy bars dalk uit
in woede. Jy dink dalk selfs daaraan om
jou eie lewe te neem, net om te ontsnap
van jou pynlike, oorweldigende en
verwarrende gevoelens. Jy sukkel dalk
om te kommunikeer en jy is dalk baie
afgesonderd.

Dit help sommige oorlewendes van
verkragting om ’n tyd lank in die hospitaal
te bly, sodat dokters die regte medisyne
kan kry om hulle te behandel. Dit is ook
goed in die sin dat ander mense daar vir
jou sorg – hulle maak seker dat jy bad,
eet en rus. Hierdie gewone en eenvoudige
take kan te veel wees vir iemand wat erg
verstandelik en emosioneel uitgeput is.
In die psigiatriese afdeling van die hospitaal
kan jy ook die soort sielkundige insig en
inligting kry wat jou en die mense na
aan jou sal help om jou gevoelens beter
te verstaan en te hanteer. Die opgeleide
mense in die hospitaal is daar om jou te
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help om jou eie sterk punte, vernuftigheid
en vermoë om die lewe te hanteer, te
ontdek. Jy voel dalk of hierdie vermoëns
jou tydelik verlaat het, maar in die
hospitaal sal jy kans hê om hulle terug te
kry voor jy weer in die wêreld uitgaan. In
die hospitaal ontmoet jy dalk ook ander
oorlewendes of mense wat ander soorte
trauma of tragedies beleef het, en dit kan
jou help om minder alleen te voel.

Dit is goed om te gesels met ander
mense wat die trauma van ’n geweldsmisdaad oorleef het, om meer te leer oor
wat gebeur met jou liggaam – en veral
met jou brein – ná trauma. Oorlewendes
voel dikwels verbysterd en verward deur
hul gedagtes en gevoelens. Om die
prosesse in die brein te verstaan, kan jou
help om normaal te voel en om baie van
jou verwarrende reaksies en gevoelens
te verstaan.
Die sosiale neurowetenskaplike Dan
Siegel het ’n goeie manier ontwikkel om
te verduidelik hoe die brein werk. Jy kan
sy beskrywing van die “handmodel” van
die brein kyk op YouTube (http://www.
youtube.com/watch?v=DD-lfP1FBFk).
Hy het hierdie model ontwikkel om aan
kinders te verduidelik hoe die brein werk.
Die model werk só. Hou jou linkerhand
voor jou in die lug, sit jou duim teen jou
handpalm en vou jou vingers toe oor
jou duim – jy het nou ’n eenvoudige
model om te wys hoe die brein se basiese
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Jou brein werk altyd óf soos ’n oop hand
óf soos ’n toe hand. Wanneer die hand
oop is – die vier vingers opgelig – is die
voelbrein in beheer. Wanneer die hand
toe is – die vier vingers toegevou – is die
dinkbrein in beheer. Dit klink dalk al vir
jou meer bekend. Ons breine is ontwerp
om ons te help oorleef as ons in ’n
gevaarlike of traumatiese situasie beland.
Nie om te dink nie, maar te oorleef.
Dink ’n bietjie wat gebeur wanneer jy
skrik – selfs vir iets kleins, soos as jy
amper van die sypaadjie af voor ’n kar
instap. Wat voel jy in jou liggaam? Jou
hart klop vinniger, en jou asem kom
vinniger en vlakker. Jou knieë voel ’n
bietjie lam en jou fokus word baie skerp
– jy fokus op die moontlike gevaar. Daar
is ’n hele klomp verskillende reaksies wat

in ons liggame gebeur wanneer ons in
gevaar is. En hulle is almal ontwerp om
ons te help oorleef. Die vinnige hartklop
en asemhaling en daardie bewerige
gevoel is alles bedoel om bloed en
suurstof te vat na waar dit nodig is: jou
spiere. Jy het dalk al gehoor van ma’s wat
motors van hul kinders af lig. Dit is hoe
sterk jou liggaam kan word. Dit gebeur
sodat ons onsself uit gevaar uit kan kry
– soos om uit die pad van ’n motor te
spring. Dis ’n wonderlike reaksie. Ons is
ontwerp om te oorleef.
Jy herken dalk hierdie “veg-, vlug- of
vriesreaksie”. In ’n gevaarlike situasie
doen ’n mens een van drie dinge: jy veg
terug, jy vries of jy vlug (hardloop weg).
Die een ding wat jy nie doen nie, is om te
dink. Dit sou die slegste moontlike ding
wees om te doen. As ’n leeu agter die
bosse uit spring om jou aan te val, sal jy
nie daar staan en dink nie. Jy sal so vinnig as moontlik weghardloop, ’n wapen
probeer vind of probeer saamsmelt met
jou omgewing.
Ons breine is aanhoudend op die uitkyk
vir enigiets wat ons dalk bedreig. Die
oomblik wat ons ’n bedreiging sien, gaan
ons voelbrein oor na aksie om seker te
maak ons oorleef. Dit is ’n positiewe ding.
Dit is wat ons aan die lewe hou. Die klein
amandelvormige amigdala wat onder
die duim in ons handmodel versteek is,
beveel die byniere om adrenalien af te
skei. Dit skep die veg-, vlug- of vriesreaksie.
Maar ná die tyd voel jy dalk swak en
uitgeput. Adrenalien help jou om te

oorleef in daardie oomblik van vrees,
maar ná die tyd het dit ’n uitwerking wat
moeilik is om te hanteer. Dit laat jou swak
voel; jy kan nie slaap nie; jy is die heeltyd
op jou hoede vir nog gevaar; jy oorreageer; jy is huilerig; jy het nie meer ’n aptyt
nie; jy neem dinge persoonlik op; en, die
ergste van alles, jy herleef die trauma
oor en oor. Jy hou aan probeer om sin
daarvan te maak. Die voelbrein is besig
om te probeer aanpas by die enorme
skok wat dit gekry het. Dit is omdat die
adrenalien die brein laat dink dat dit nog
altyd in gevaar is.
Dink weer aan ons handmodel. Wanneer
jy deur trauma gaan, verdwyn jou
dinkbrein (dit moet, want dit is nie nodig
op daardie oomblik nie), en al wat oorbly,
is die voelbrein wat probeer sin maak van
wat so pas gebeur het. En die voelbrein
is glad nie logies nie. Jy sit dan met ’n
klomp gevoelens en reaksies wat aan die
voelbrein behoort, nie aan die dinkbrein
nie. En dit kan verwarrend wees, want
ons hou daarvan om te dink en ons
maak op so baie maniere op ons denke
staat. Dit beteken dat dinge wat jou aan
die verkragting herinner, jou dieselfde
gevoelens sal gee as die verkragting, en
net so intens. Dit kan gebeur selfs al is
dit iets kleins wat jou herinner aan die
verkragting. As jy byvoorbeeld verkrag
is deur ’n man in ’n rooi hemp, en jy sien
eendag skielik ’n ander man in ’n rooi
hemp, kan jy dalk paniekerig raak, al is
hierdie man in die rooi hemp absoluut
geen bedreiging vir jou nie.
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Trauma en die brein

funksies werk. Jou gewrig en arm is die
breinstam wat die brein aan die rugstring
en die res van die liggaam verbind deur
middel van die sentrale senuweestelsel.
Die vier vingers wat oor jou duim gevou
is, is die prefrontale korteks – dit word
ook die “bestuurder” of “dinkbrein”
genoem. Jou handpalm en die agterkant
van jou hand wanneer jy jou hand
oopvou, is die “voelbrein”: die emosionele,
sosiale, reaktiewe deel van jou brein.
Jou duim is die hippokampus, die plek
waar jou herinneringe gestoor word, en
die amigdala, die brein se alarmstelsel.
Hierdie alarmstelsel waarsku jou teen
gevaar, en dit gee jou ook belonings.
Hierdie deel van die brein word dikwels
die reptielbrein genoem.
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Een rede waarom mense berading kry en
probeer werk deur wat met hulle gebeur
het, is om weer die hand toe te maak en
die dinkbrein terug in beheer te bring.
Jy gebruik jou dinkbrein wanneer jy
praat en taal gebruik. Om met ’n berader
te praat, kan jou dus help om jou hand
weer toe te maak, in plaas daarvan om te
lewe met net gevoelens en reaksies wat
geen sin maak nie. Dan kan jy begin
sin maak van iets wat heeltemal
sinneloos voel.
Die hippokampus, jou geheuebank, lê
diep binne-in daardie duim wat in jou
handpalm opgekrul is. Dis hoekom ons
dinge partykeer op ’n vreemde manier
onthou. As iemand anders dieselfde
trauma op dieselfde tyd as jy ervaar,
sal haar/sy storie waarskynlik anders as
joune wees. Dis omdat ons dinkbrein nie
in beheer is terwyl ons in die traumatiese
situasie is nie. Wat ons van die trauma
onthou, is dus nie iets wat ons deur ons
logika en denke ervaar nie. Dis dikwels
moeilik om jou herinneringe van die
trauma in gedagtes of woorde uit
te druk.
Een van die belangrikste dinge ná ’n
trauma is om ontslae te raak van al
die adrenalien wat deur jou liggaam
gevloei het. In die oomblikke wat ons die
adrenalien nodig het, is dit fantasties
– dit red ons lewens. Maar dit is sleg as
dit te lank in ons breine bly. Dit stel ’n
senuweechemikalie genaamd kortisol af,
wat ook bekend staan as die streshormoon.
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Dit veroorsaak vergeetagtigheid,
slapeloosheid, irritasie, ’n gevoel dat
niemand jou verstaan nie, ’n verlies aan
aptyt, en gevoelens van hulpeloosheid
en moedeloosheid.
Hierdie opgeboude adrenalien kan weke
en maande lank in jou liggaam sit. Jy
moet dit dus uitspoel. Die beste manier
om dit te doen, is deur berading of deur
fisiese oefening. Maar ander dinge, soos
om gesond te eet, te huil, asem te haal,
te bid, te mediteer, te rus, mooi na jouself
om te sien en lekker dinge vir jouself te
doen, tyd in die natuur deur te bring, te
lag en te dans, kan ook help. Partykeer is
dit ook net ’n kwessie van tyd.
Ons het hierdie wonderlike brein wat ons
help om te lewe, selfs wanneer ons dink
ons wil dalk nie meer lewe nie. Ons moet
saamwerk met ons breine, sodat ons op
die beste moontlike manier kan lewe.
Die voelbrein is baie nuttig wanneer ons
dit nodig het, maar nie die heeltyd nie.
Jou dinkbrein help jou om goed te leef.
Dit gee jou jou drome en verwagtings
en doelwitte. Een van die goeie dinge
omtrent hierdie proses in die brein is
dat, wanneer al hierdie senuweechemikalieë klaar uit jou stelsel gespoel
is, jy ’n wonderlike gevoel van hernude
energie en passie vir die lewe kan hê. Op
bladsy 73 van hierdie boekie praat ons
oor post-traumatiese groei. Hierdie groei
is iets wat jy ook, met die verloop van
tyd, kán beleef.
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Jy is nie alleen nie. Daar is baie vrouens
en mans wat al verkrag is, en hulle weet
hoe jy voel. En daar is ander mense wat
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baie besorg is oor verkragting en hoe dit
mense affekteer. Jy vind dalk iemand in
jou gesin of ’n vriend/-in om mee te praat
wat jou verstaan en jou ondersteun. As
jy nog steeds voel dat jy nie die lewe kan
hanteer nie, kan jy vir iemand hiervan
sê, soos ’n onderwyser, ’n toesighouer,
jou baas of ’n klinieksuster. Hierdie
mense kan jou help deur jou te verwys
na kenners in die veld van verkragting,
soos ’n opgeleide verkragtingsberader, ’n
maatskaplike werker of ’n sielkundige.
Opgeleide kenners kan jou help deur
jou praktiese raad en inligting oor
verkragting te gee. Hulle kan jou help om
veilig te voel. Hulle respekteer jou en jou
gevoelens en kan jou ondersteun. Hulle
help jou deur saam met jou op die pad
na herstel te stap. Hulle kan sommige
van die padwysers en landmerke uitwys
en jou help om ’n deel van jou las te dra.
Verkragting het ’n groot uitwerking op
jou liggaam, jou emosies en jou verstand.
In jou herstelproses moet jy aandag gee
aan al drie hierdie dele van jou. In hierdie
afdeling gesels ons oor hierdie drie
aspekte en ons gee jou ’n paar idees van
oefeninge en aktiwiteite wat ander
oorlewendes van verkragting al nuttig
gevind het. Al hierdie dinge is goed wat
jy vir jouself kan doen as daar niemand
by jou is om jou te help nie. Daar is
dalk baie ander maniere om dinge te
hanteer wat ons nie hier oor gesels nie,
en jy vind dalk ’n paar maniere van jou
eie – vrouens is gedurig besig om nuwe
maniere te ontdek om sterker te word.

Sorg vir jou liggaam

Slaap en oefening

Stres en trauma kan allerhande uitwerkings
op jou liggaam hê. Om mooi na jou
liggaam te kyk, kan jou help om stres te
hanteer. En wat meer is, jy kan dan jou
liggaam gebruik om die stres te beveg.
Jy sorg vir jou liggaam deur gesond te
eet, goeie oefening te doen, genoeg rus
en slaap te kry, te was en te bad en die
nodige medisynes te neem of mediese
behandeling te kry.

Rus soveel as wat jy kan, veral as jy nie
goed slaap snags nie. Gaan lê vir 20
minute smiddags, of sit eenvoudig vir ’n
rukkie stil in ’n stoel. As jy baie besig is
deur die dag of as jy nie kan lê en rus by
die werk of by die skool nie, probeer om
gedurende pouses of kort blaaskanse stil
te wees en vir ’n rukkie lank niks te doen
nie – sit eenvoudig stil sonder om energie
op iets uit te gee. Dit is beter as jy kan
lê, want dit help om die kortisol (die
streshormoon) in jou liggaam te verlaag.
(Lees meer oor hoe stres jou liggaam
aantas in die afdeling genaamd Reaksies
op verkragting op bladsy 49.)

Wat jy eet
As jy jou aptyt verloor het en nie lus is
om te eet nie, probeer om klein bietjies
op ’n slag te eet. Probeer dan om meer
gereeld te eet. Eet kos wat goed is vir
jou en maklik om te eet en te verteer,
soos pap, sop, roosterbrood en jogurt.
Fyngemaakte aartappels of gerasperde
vrugte is ook ’n goeie idee. Hierdie soort
kos help jou liggaam om stres te hanteer,
want dit is gesond en vol voedingstowwe. Daar is ook ander kossoorte wat baie
vertroostend is, soos sjokolade of vis en
tjips. Hierdie trooskos sal jou dalk ’n ruk
lank vertroos, maar as jy te veel daarvan
begin eet, kan jy gewig optel en dan sleg
voel daaroor. Om te veel ongesonde kos
te eet, kan ook lei tot ander gesondheidsprobleme, soos hoë bloeddruk of
hoë bloedsuiker, en dit kan baie sleg
wees vir jou op die lang termyn. Dit is
moontlik om uiteindelik ’n balans te vind
tussen gesonde kos en trooskos.
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Die pad na herstel het baie kronkels en
draaie. Dit is somtyds steil en vol klippe
en slaggate. Maar uiteindelik word die
pad breër en makliker om te stap. Jy sit
ook dalk met ander probleme in jou lewe
buiten die verkragting. En tog, die
menslike gees is sterk. Jy het dalk al
voorheen moeilike dinge in jou lewe
hanteer en baie rotserige paadjies
gestap. Wat jy toe geleer het, kan jou
nou ook help. Die pad na herstel is nie
’n pad wat nêrens heen lei nie – dit loop
na ’n plek wat jy wel kan bereik, ’n plek
van genesing. Die lewe verander, maar
jy pas aan en jy sal jou eie maniere vind
om dinge te hanteer. Dis belangrik om te
besef dat die gevoelens wat jy het ná jy
verkrag is, ’n heeltemal natuurlike reaksie
is op ’n verskriklike ervaring. Jy is nie
besig om mal te word of te oorreageer
nie – maak nie saak wie vir jou so sê nie.
Daar is ’n goeie rede waarom jy nie soos
gewoonlik kan funksioneer nie. Daar is
goeie redes waarom jou reaksies dalk
baie intens is, soos party van die reaksies
wat ons in die vorige deel beskryf het.
(Lees die afdeling genaamd Reaksies
op verkragting op bladsy 49.) Sommige
oorlewendes van verkragting het dalk
professionele hulp nodig, maar selfs dan
sal jy nog steeds jou eie maniere vind
om dinge te hanteer, asook jou eie krag,
moed en hoop. Jy sal padwysers sien, en
op sekere dele van die pad sal jy ander
mense ontmoet wat langs jou stap.

As jy sukkel om te slaap, probeer om
vir ’n halfuur lank elke dag te stap, as jy
kan. As jy kan draf, is dit selfs beter. Om
te draf is ’n uitstekende manier vir jou
liggaam om adrenalien te verwerk. Dit
sal jou ook baie help om te ontspan en
minder angstig te voel – ’n groot oorsaak
van slapeloosheid. Jy hoef nie ver te draf,
baie lank te draf of selfs dikwels te draf
nie – draf net genoeg om jou moeg te
laat voel en jou hart vir ’n kort rukkie lank
vinnig en sterk te laat klop.
Probeer om nie te eet, te drink of te rook
net voor jy bed toe gaan nie. Al hierdie
dinge is stimuleermiddels – tee en koffie
ook. As jy iets wil drink net voor jy in die
bed klim, drink eerder water, rooibostee,
warm sjokolade, Milo of warm melk met
heuning. Moenie angsbevange raak as
jy nie kan slaap nie. Staan op en doen
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te veel te slaap is dikwels ’n teken van
depressie (lees meer oor depressie op
bladsy 67–68 in hierdie afdeling). Tieners,
aan die ander kant, het soveel slaap as
moontlik nodig. In adolessensie is die
brein nog steeds besig om homself te
vernuwe en sterker senuweepaadjies te
vorm. Die beste tyd hiervoor is terwyl jy
slaap, en dit is waarom tieners dikwels so
baie wil slaap. Dit is natuurlik en ander
mense moet nooit ’n tiener laat skuldig
voel hieroor nie.

As jy baie onrustig of uitgeput voel, kan
jy jou dokter vra om slaappille voor te
skryf. Hierdie pille kan verslawend wees
as jy vir meer as twee weke ’n tablet van
10 mg per dag vat. Daar is egter party
medisynes wat jy vir langer tydperke kan
vat sonder om verslaaf te raak. Slaappille
kan jou baie help om weer in ’n gereelde
slaappatroon in te kom, maar hulle kan
gevaarlik wees as jy hulle misbruik. Jou
dokter moet jou help om hierdie medisyne
en hul uitwerking op jou te monitor
sodat jy hulle korrek kan gebruik. Daar
is ook boererate wat jou kan help, soos
koorswortel (Valerian). Sigarette, dwelms
of alkohol help jou dalk op die kort termyn,
en mense gebruik wel soms hierdie middels
om hulle te help. Maar, nes ongesonde
kos, kan hierdie dinge jou ernstige
probleme gee op die lang termyn.

Persoonlike sorg

As jy te veel slaap, en dit jou lewe negatief
affekteer, kan oefening jou ook help – in
plaas van om jou moeg te maak, sal
dit jou waarskynlik meer energie gee.
Probeer dans, draf, swem of stap. Om
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As jy besig is om voorbehoedende
medisyne te vat, bekommerd is oor
seksueel oordraagbare siektes of besig is
om te herstel van beserings wat jy
opgedoen het tydens die verkragting,
moet jy goed na jou gesondheid kyk.
Moenie enige van jou afsprake by die
kliniek of jou dokter mis nie, vat al jou
medisyne en vra die kliniek of dokter om
dinge vir jou te verduidelik, sodat jy weet
hoe om na jouself te kyk. Jou liggaam
kan reageer op stres en trauma deur
allerhande pyne en kwale te ontwikkel,
soos ’n ontstelde maag, hoofpyne, rugpyn
ensovoorts. Dis belangrik om mediese
hulp te kry vir hierdie simptome ook.
Behandel jou liggaam met sorg en doen
dinge wat jou goed en versorg laat voel.
Gooi byvoorbeeld ’n groot handvol
growwe sout of tafelsout by jou
badwater en lê vir ten minste twintig
minute lank in die bad. Kruie soos
roosmaryn of laventel in jou bad is

ook goed. As jy was in ’n stort of ’n kom,
skrop jou vel met growwe sout of ’n
mengsel van bruin suiker en suurlemoensap. Al hierdie dinge is reinigend
en vertroostend – fisies sowel as
emosioneel – en dit is iets wat baie
oorlewendes voel hulle nodig het.
Op ’n koue dag kan dit baie vertroostend
wees om ’n warmwaterbottel bed toe te
vat of jou voete in ’n bak warm water te
week. Probeer dink aan ander dinge wat
jou liggaam sal troos en goed laat voel.
Om iemand te vra om jou voete vir jou
te was, kan baie ontspannend en
vertroostend wees.
Sekere soorte massering kan baie goed
wees vir jou, veral dié wat help om
adrenalien en kortisol deur jou liggaam
te werk. Massering kan ook help om jou
sentrale senuweestelsel te kalmeer. Vra ’n
vriend/-in of familielid om jou rug te vryf
met plantolie, lyfroom of babaolie. As jy
nie gemaklik is met baie aanraking nie, is
’n hand- of voetmassering ’n goeie opsie.
Daar is ook professionele masseringstegnieke wat spesifiek ontwikkel is
om jou liggaam te help om trauma te
verwerk. En daar is oefeningklasse, soos
yoga en t’ai chi, wat jou liggaam baie kan
help om stres te hanteer.

Sorg vir jou emosies
Een van die moeilikste dinge om te
hanteer ná ’n verkragting is die
emosionele pyn en lyding wat jy voel
as gevolg van die verkragting. Hierdie

gevoelens is baie belangrik. Hulle kan
werklik die sleutel wees tot jou herstel,
selfs al maak hulle so seer dat jy net wil
hê hulle moet weggaan.
Gee jouself die ruimte en tyd om te
voel. Gee aandag aan jou gevoelens. As
jy hulle probeer wegstoot, kan dit jou
langer vat om te herstel. Probeer om jou
gevoelens uit te druk en hulle op een
of ander manier te deel. Praat met jou
gesin of vriende oor jou gevoelens of
skryf neer wat jy voel. Baie oorlewendes
van verkragting maak hul eie pyn erger
deur te probeer om nie kwaad, bang of
kwesbaar te voel nie, en deur hulle te
bekommer oor hoe hulle vir ander mense
voorkom. Die feit is dat ons almal die reg
het om hierdie gevoelens te voel, en die
reg om ons gevoelens uit te druk.
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iets anders. Lees ’n boek of luister na die
radio. Jy voel dalk lus om TV te kyk of op
jou selfoon te speel en dan weer later te
probeer slaap, maar dis nie ’n goeie idee
nie. Hierdie helder skerms laat jou brein
dink dat dit dag is, en dit kan jou selfs
meer laat sukkel om aan die slaap te raak.
As jy rêrig desperaat voel, maak iemand
wakker en vra die persoon om by jou te
kom slaap of met jou te gesels. Jy kan
ook ’n 24-uur hulplyn bel, soos Life Line
of Rape Crisis.

Party gevoelens, soos pyn en woede, kan
baie skrikwekkend wees vir jou en vir die
mense rondom jou. Hier is ’n paar reëls
wat jy kan volg om dit veiliger te maak
om hierdie gevoelens te voel:
•
•
•
•

Moenie jouself seermaak nie.
Moenie enigiets wat vir jou kosbaar
is, seermaak nie.
Moenie ander mense seermaak nie.
Moenie enigiets wat vir iemand
anders kosbaar is, seermaak nie.

Die laaste ding wat jy wil hê, is om spyt
te voel oor iets wat jy gedoen het. As jy
dink dat jy dalk nie by hierdie reëls sal
kan hou nie en dat jy beheer kan verloor
oor jou emosies, praat met ’n berader of
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•

as jy depressief of geïrriteerd voel
vir die grootste deel van die dag,
of as ander mense agterkom jy is
depressief of geïrriteerd

•

as jy nie meer belangstel in die dinge
wat jy voorheen geniet het nie, of
hulle nie meer kan geniet nie

•

as jou aptyt of gewig verander

•

as jy baie meer slaap as vantevore

•

as jy fisies meer opgewerk is of as jy
gevoelloos is

•

as jy waardeloos en skuldig voel

•

as jy sukkel om te konsentreer of
besluite te maak

•

as jy dink aan selfmoord, of selfs ’n idee
of ’n plan het vir hoe jy dit sou doen.

Een van die dinge wat jou dalk depressief
kan maak of ontstel, is die ondersoek of
die hofverhoor. Vind mense wat weet
hoe die strafregstelsel werk en vra hulle
om jou te help met jou saak, veral met
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die verhoor en met jou getuienis in die
hof. Bly ook in kontak met jou ondersoekbeampte en vind elke maand uit hoe jou
saak vorder. Laat die ondersoekbeampte
weet as daar enigiets is wat jou pla oor
die saak. Hoe meer jy weet van hierdie
prosesse en prosedures, hoe beter sal jy
jouself kan voorberei en jou rol kan speel.
Probeer om vir mense te vertel wat jy
besig is om deur te maak. Mense hou
daarvan om te voel jy het hulle nodig,
selfs net om na jou te luister. As jy nie
raad wil hê nie, sê so. En, die belangrikste
van alles: as daar iets is om oor te lag, lag!
Dit is werklik die beste medisyne. Jy kán
herstel. Jy kan selfs sterker wees as
vantevore, noudat jy ’n verkragting
oorleef het – en daarvan herstel het.

Sorg vir jou verstand
Dis natuurlik om baie negatiewe gedagtes
te hê ná ’n verkragting. Jou gedagtes is
dalk depressief of skrikwekkend en dit
laat jou dalk bekommerd of ontsteld
voel. Sommige oorlewendes het al
gevind dit help om hierdie gedagtes en
gevoelens neer te skryf. Dit help om dit
neer te skryf en ook om dit weer te lees
en te dink oor wat jy neergeskryf het. Kry
’n skryfboekie waarin jy jou gedagtes kan
neerskryf wanneer ook al jy die kans kry.
Skryf enigiets wat jy lus voel om te skryf,
sonder om aandag te gee aan spelling
of taal of handskrif. Skryf eenvoudig
vryelik. Daar is ook ander maniere om
in privaatheid jou gevoelens uit te druk,
soos om met jouself te praat in die spieël,

te sing of ’n musiekinstrument te speel.
Al hierdie dinge kan verligting bring en
jou help om meer positief te dink.
Vind uit wat jy moet weet. Om jou eie
besluite te maak, vorm ’n groot deel van
jou herstel van die verkragting. En die
beste manier om dit te doen, is om
soveel as moontlik te leer en uit te vind
oor die mediese, wetlike en emosionele
aspekte van verkragting.
Vind dinge wat jou aandag aflei, soos om
TV te kyk, ’n fliek te gaan kyk, strand toe
te gaan, ’n goeie boek te lees, sport te
kyk, na die radio te luister, op Facebook
te wees of tyd deur te bring met vriende
en familie.
Moenie jou geloof in die lewe vergeet of
verloor nie – dis dalk jou godsdienstige
geloof, jou eie geestelike oortuigings
oor die lewe of jou persoonlike filosofie.
Jy bevraagteken dalk jou geloof ná die
verkragting, of jy vind dalk dit is ’n
belangrike vorm van ondersteuning
vir jou. Gaan praat met die mense wat
jou in die verlede gehelp het om te bly
glo aan die lewe, lees die dinge wat jou
in die verlede gehelp het en gaan na
plekke wat jou help om te bly glo. Om
te bid of te mediteer, tyd in die natuur
deur te bring, te luister na gesange en
heilige musiek, of om godsdienstige of
eiehulpboeke te lees, is alles dinge wat
jou kan help.
Onthou dat jy nie alleen is nie. Sluit aan
by ’n ondersteuningsgroep as daar

een naby jou is, en ontmoet ander
oorlewendes. Jy sal hulle kan help en
hulle sal jou kan help. In ons land, met sy
hoë verkragtingsyfer, is dit baie moontlik
dat iemand wat jy reeds ken, al verkrag is
en gedeeltelik of heeltemal sal verstaan
waardeur jy gaan.

Oefeninge en aktiwiteite wat jou
kan help
Jou veilige plek
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’n dokter. Jy kan selfs na jou hospitaal se
ongevalle-eenheid toe gaan vir hulp of
’n ambulans bel om jou daarheen te vat.
Moenie bang wees om met ’n dokter te
praat oor antidepressante nie. Hierdie
pille is hulpmiddels wat daar is vir jou
om te gebruik – niks meer of niks minder
nie. Soos met baie ander dinge, moet jy
genoeg inligting kry sodat jy die regte
besluit kan maak. As jy vyf of meer van
die volgende simptome vir langer as
twee weke het, moet jy beslis ’n dokter
gaan sien:

Jy kan hierdie oefening gebruik om
jou gemoedstoestand of ’n emosie te
verander. Dit kan help om jou te kalmeer
wanneer jy oorweldig of baie gespanne
voel. Jy kan dit gereeld doen. Oefen dit
eers wanneer jy net effe sleg voel, en
wanneer jy dit goed kan doen, kan jy dit
gebruik wanneer jy baie sleg voel. Jy sal
dalk die oefening ’n paar keer moet doen
voor jy jou veilige plek in jou geestesoog
kan sien. Doen dit ’n paar keer en kyk
wat gebeur.
Volg hierdie stappe:
•

Sit gemaklik. Wees bewus van
jou asemhaling. Jy kan jou oë
toemaak of hulle oophou – wat ook
al jy verkies.

•

Dink aan ’n baie mooi en vreedsame
plek. Dit kan ’n plek wees wat jy ken
of ’n plek wat net in jou verbeelding
bestaan.

•

Kyk na die kleure in hierdie plek. Wat
sien jy?
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Hoe warm of koud is dit hier? Maak
die temperatuur gemaklik.

•

Hoe ruik dit hier?

•

Watter geluide of klanke hoor jy?

•

Terwyl jy jouself in hierdie plek sien,
let op waar in jou liggaam jy kalm of
veilig voel. Wees net bewus daarvan.

•

Probeer nou aan een woord dink om
hierdie plek of gemoedstoestand te
beskryf. Sê die woord in jou binneste
terwyl jy die plek in jou geestesoog
sien. Wees net bewus van wat jy sien
en ervaar. Waar in jou liggaam voel jy
veilig of kalm?

•

Elke keer wat jy in jou verbeelding
teruggaan na hierdie veilige plek
toe, let op of jy meer kalmte en
vreedsaamheid in jou liggaam voel.
Wees net bewus van wat binne-in
jou aangaan.

Wanneer jy dit begin oefen, maak seker
dat jy nie met jou eerste probeerslag
probeer om die moeilikste gedagtes,
gevoelens of sensasies in die boks te sit
nie. Begin met iets makliker. Jy kan dan
aanhou oefen tot jy dit met die moeilikste
gedagtes en gevoelens kan doen.
•

Hierdie oefening kan jou help as jy sukkel
met moeilike gedagtes, gevoelens of
sensasies wat aanhou terugkeer op tye
wanneer jy nie daaraan kan aandag gee
nie. Die oefening is ’n manier om hierdie
gedagtes of gevoelens opsy te sit sodat
jy later, wanneer jy die tyd en ruimte het
om dit te doen, daarna kan kyk en dit kan
hanteer. Net soos die vreedsame, veilige
plek in die vorige oefening, help hierdie
“boks”-oefening jou om jou gemoedstoestand te verander, en dit kan jou ’n
gevoel van emosionele beheer gee.

Watter vorm is die boks? Watter kleur
is dit? Watter soort tekstuur het dit?
Is dit warm of koud? Hoe ruik dit?

•

Wanneer jy die boks duidelik kan
sien in jou verbeelding, vat iets wat
jou net ’n bietjie pla (’n pyn in jou
liggaam, ’n klein bekommernis, ’n
negatiewe gedagte) en kyk of jy dit
in die boks kan sit sodat jy nie op
hierdie oomblik daaraan aandag
hoef te gee nie. Jy kan dit later
uithaal wanneer jy tyd het om
daarna te kyk.

•

Wanneer dit in die boks is, maak die
deksel toe en sluit dit boks. Hou die
sleutels by jou sodat jy die boks kan
oopsluit wanneer jy wil.

EVT (Emosionele vryheidstegniek)
EVT is ’n tegniek wat jou help om op die
huidige oomblik te fokus. Dit verlig
angs en help jou om ongewenste,
terugkerende gedagtes te beheer.
Dink aan iets wat jou bekommer. Gee dit
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•

Dink aan ’n boks of enige ander soort
houer. Dit kan enige soort houer
wees, solank dit ’n deksel het en
kan sluit.

•

Sit dit in ’n boks

’n punt uit tien vir hoeveel dit jou
bekommer – ’n punt van tien beteken jy
is baie bekommerd daaroor en ’n punt
van nul beteken jy is glad nie
bekommerd daaroor nie.

jy dit doen, byvoorbeeld die idee van
dankbaarheid.
•

1. Trek die eerste lyn, boontoe. Asem
terselfdertyd in terwyl jy tot by
drie tel.
2. Trek die volgende lyn, horisontaal.
Hou terselfdertyd jou asem in
terwyl jy tot by drie tel.
3. Trek die volgende lyn, ondertoe.
Asem terselfdertyd uit terwyl jy tot
by drie tel.
4. Trek die laaste lyn, horisontaal.
Hou terselfdertyd jou asem in
terwyl jy tot by drie tel.

Gebruik jou wysvingers en middelvingers. Tik nege keer op elkeen van
die volgende plekke:
1. Met albei hande: in die middel van
jou wenkbroue
2. Met albei hande: op jou slape
3. Met albei hande: onder jou
wangbene
4. Met een hand: in die middel van
jou bolip en dan op jou ken
5. Met albei hande: in die middel van
jou sleutelbene
6. Met albei hande: onder jou arms,
waar jou bra gewoonlik sit
7. Met een hand: aan die kant van
jou hand, waar jou hartlyn sit
8. Sê vir jouself: “Ek aanvaar myself.”

•

Herhaal hierdie proses drie keer.

•

Dink nou weer aan die ding wat jou
bekommer. Gee dit weer ’n punt uit
tien.

•

Is die punt nou laer? Voel jy minder
bekommerd?

Vierkant-asemhaling
Hierdie tegniek is baie goed om paniek
en angs te verlig en om herhalende
gedagtes te stop. Jy kan ook probeer
om aan ’n sekere kleur te dink terwyl jy
die oefening doen. Of jy kan ’n sekere
gedagte in jou gemoed hou terwyl

Gebruik jou vinger. Teken ’n vierkant
in die lug voor jou:

•

Genesing en herstel

•

Herhaal die proses drie of vier keer.

Persoonlike groei deur die
proses van herstel
Ons het vroeër gepraat oor tekens langs
die pad wat jou wys dat jy op jou pad na
herstel toe is. Ons het die tipiese reaksies
verduidelik wat die meeste oorlewendes
van verkragting ervaar. Maar wat kan
jy doen om jou eie herstel aan te help?
Daar is sekere dinge wat jy op jou eie kan
doen, maar ’n opgeleide berader kan jou
ook baie help.
Op hierdie stadium wil ons graat die
volgende noem: Dis belangrik dat jy nie
dink aan herstel as ’n soort standaard
wat jy moet behaal nie. As jy nog nie
voel jy wil jouself help nie, dan is jy nog
nie reg om dit te doen nie, en dan sou
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Die stadiums van groei en herstel
Daar is drie stadiums in die proses van
herstel ná trauma, naamlik: 8
1.
2.
3.

om weer veilig te voel
om te onthou en te rou
om weer met ander mense kontak
te maak.

In die eerste fase is die belangrikste ding
om seker te maak dat jy weer veilig voel.
Jy moet doen wat ook al jy kan om
seker te maak jy is fisies veilig, en dan
alles moontlik om seker te maak jou
omgewing is veilig. Maak jouself jou
eerste prioriteit, en dink mooi aan wat
veiligheid vir jou beteken en wat jy kan
doen om selfs veiliger te voel. Dit sal jou
baie help met jou herstel.
Mense het nie altyd soveel beheer oor
hul omgewings nie en somtyds is dit nie
moontlik om ’n veiliger plek te skep om
in te woon nie. Baie oorlewendes lewe
bloot van een oomblik na die volgende,
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8

en van dag tot dag. Hulle gaan voort
ten spyte van slegte omstandighede en
oorleef met behulp van wat ook al hulle
byderhand het. Hulle gaan eenvoudig
aan met die volgende ding wat hulle
moet doen en hulle probeer om nie
te veel te dink aan die dinge wat hulle
onveilig laat voel nie. Die feit is dat baie
vrouens wat in moeilike omstandighede
lewe, ook van verkragting kan herstel en
dit wel doen. Hulle trek in by ’n familielid,
reis op tye wanneer baie ander mense
reis en maak spesiale reëlings met bure
om ’n ogie oor hul veiligheid te hou.

fokus op ander dinge. Jy besef dalk dat,
alhoewel jy nooit weer presies dieselfde
sal wees as voor die verkragting nie, dit
nie werklik jou doel is nie. Jou doel is om
anders te wees, om deur ’n verandering
te gaan – jy sien dalk nou dat jy méér kan
wees as wat vantevore was. Vat jou tyd
in hierdie fase, en doen dinge teen jou
eie trant.
In die derde fase, waar jy weer met ander
mense omgaan, is jou taak om weer
kontak te maak met die wêreld buite jou
eie gedagtes en gevoelens. Jy moet nuwe
betekenis vind in ’n wêreld wat beide
veilig en onveilig is, ’n wêreld met mense
wat jou wil help en mense wat jou wil
seermaak, ’n wêreld wat jou beïnvloed en
waarop jy ook ’n uitwerking het. Hierdie
laaste punt is belangrik, want die trauma
van verkragting laat jou en die mense na
aan jou baie hulpeloos voel. En tog het
jy teen hierdie tyd al soveel gedoen om
jou gevoel van beheer oor jou lewe te
herstel. Jy kan leer om hoopvol te voel
oor die toekoms, al klink dit dalk vir jou
soos ’n vreemde idee. En jy kan leer om
die veranderinge in jou lewe te waardeer,
al het hulle gekom deur groot lyding.

Wanneer jy veilig genoeg voel om stil te
staan en te dink oor wat met jou gebeur
het, kan jy die tweede fase begin – die
fase van onthou en rou. Jou taak is
nou om die verkragting te onthou en
daaroor te praat. Dit sal jou ook terugvat
na hoe jy gevoel het gedurende en net
ná die verkragting. Om dit te deel met
iemand wat jy vertrou, kan jou help
om sin te maak daarvan. As jy niemand
het met wie jy openlik kan praat nie,
kan jy daaroor skryf in ’n dagboek of ’n
notaboekie. Dis baie belangrik om jou
storie te vertel en nuwe maniere te vind
om die verkragting te beskou. Elke slag
wat jy die storie vertel, sal jy begin om
iets nuuts daaromtrent te sien wat jy nie
vantevore kon sien nie. Jy sal selfs vind
dat jy anders begin reageer as ’n paar
weke gelede. Soos wat die pyn meer en
meer draagbaar word, sal jy sien hoe jou
prioriteite verander en jy weer kan begin

A Stage by Dimension Model of Trauma Recovery: Application to practice. Harney, P., Lebowitz, L. & Harvey, M. In
Session: Psychotherapy in Practice, Vol. 3 No. 4, 1997. John Wiley and Sons Inc. pp. 91–103.

Post-traumatiese groei
Die idee van ’n pad wat lei na herstel
– en die reis wat ons moet onderneem
om daardie pad te volg tot by sy
eindbestemming – sou geen sin hê as
ons nie praat oor wat aan die einde van
die pad vir ons wag nie. As jy die pad na

herstel gaan loop, moet jy weet wat
herstel is. Ons het op bladsy 51–53 gesels
oor die fases van herstel ná trauma.
Hierdie fases kan dien as landmerke op
jou pad. Op die einde van die dag hoef
verkragting nie te lei na ’n lewe wat
permanent geskaad en gebroke is nie. Dit
kan, trouens, soos ’n springplank wees
wat jou help om by ’n beter plek uit te
kom: ’n plek van groter emosionele welsyn. In hierdie geval lei die pad na herstel
na persoonlike groei en na ’n nuwe
begin. Baie oorlewendes van verkragting
het al vir ons gesê dat hulle ’n nuwe
waardering het vir die lewe, dat hulle
gegroei het en hulself leer ken het en vir
die eerste keer werklik hulself waardeer
en respekteer, en dat hulle ongelooflike
mense langs die pad ontmoet het wat
hulle gehelp het. En, bowenal, dat hulle
geleer het om die klein, eenvoudige,
alledaagse dinge in die lewe te waardeer.
Trauma kan die stootkrag wees agter
positiewe veranderinge – met ander
woorde, dit kan juis die ding wees wat
die positiewe verandering laat gebeur.
Hier is ’n paar dinge wat oorlewendes al
ervaar het aan die einde van hul reis na
herstel: 9
•

Jou verhoudings is beter: Jy
waardeer jou vriende en familie
meer, jy voel medelye vir ander
mense wat ly, en jy is minder bang
vir intimiteit en om emosioneel na
aan mense te wees.

What doesn’t kill us ... . Joseph, S. The Psychologist, Vol. 25 No. 11, November 2012. The British Psychological Society.
pp. 816–819.
9

Genesing en herstel

Genesing en herstel

dit heeltemal sinneloos wees om dit te
probeer doen. Jy sal dalk eers moet gaan
sit langs die lang, klipperige pad na herstel en ’n blaaskans vat. Dit is gewoonlik
’n goeie tyd om ’n verkragtingsberader
te sien, as jy wil. Maar selfs berading is
iets wat moed verg, en jy moet dit eers
doen wanneer en as jy voel jy is gereed
daarvoor. Onthou: daar is geen enkele
manier om te herstel nie. Jy sal jou eie,
unieke manier vind om dit te doen.
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Genesing en herstel

•

Jou siening van jouself verander: Jy
hou meer van jouself, jy het meer
selfvertroue, jy herken jou eie unieke
wysheid en persoonlike sterkte, jy
voel dankbaar, en jy is meer in staat
om jou swakhede te aanvaar.

•

Jou siening van die lewe verander:
Jy waardeer elke nuwe dag vir wat
dit is en niks meer as dit nie. Jy voel
jy het ’n doel in die lewe. Jy het ’n
beter sin van wat werklik saak maak
in die lewe en jy is minder begaan
oor besittings en wêreldse dinge. Jy
is beter in staat om in die oomblik
te lewe. Jy is meer bereid om jouself
oop te maak vir nuwe ervarings.

Mites en feite
oor verkragting

Die enorme verstandelike en emosionele
worsteling waardeur jy gaan, is nie
verniet nie, en dit is ook nie sinneloos nie.
Trouens, party mense sê dat hoe erger
jou worsteling, hoe groter jou beloning.
Ons het dit ook al met baie oorlewendes
gesien. Mense wat nog nie deur trauma
gegaan het nie, kan so baie by jou leer
oor hoe om behoorlik te lewe.
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Mites en feite
oor verkragting

Soos ons alreeds gesê het, ’n mite is ’n
vals idee waaraan baie mense glo.

Mites en feite

•

•
Waarom rig mites oor verkragting soveel
skade aan?
•

•
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Hierdie mites laat mense vrouens
blameer. Ons dink dalk “sy het daarvoor gesoek”. In plaas daarvan om
die verkragter verantwoordelik te
hou vir die verkragting, blameer ons
die slagoffer. Die advokaat vir die
verdediging kan ook mites gebruik
om die oorlewende se getuienis te
probeer afbreek. Dit veroorsaak dan
dalk dat die reg nie kan geskied nie.
Mites laat mense twyfel aan wat
die oorlewende sê. Ons dink dalk
“sy is nie rêrig verkrag nie”. Dit kan
veroorsaak dat die oorlewende
nie die ondersteuning kry wat sy
nodig het by die mense rondom
haar nie. Dit kan ook veroorsaak dat
beamptes in die strafregstelsel haar

•

Mites laat oorlewendes van verkragting te skaam of skuldig voel
om die verkragting aan te meld of
dit met hul vriende en familie te deel.
Die oorlewende is dan afgesonderd
en kry nie die ondersteuning wat
sy nodig het om te herstel van die
trauma van die verkragting nie.
Studies skat dat slegs een uit nege
oorlewendes verkragting aangee.10
Dit beteken dat die meeste verkragters vryelik tussen ons rondloop,
ongestraf en reg om weer te verkrag.
Mites verbloem die feit dat ’n
verkragter aan enige ras en sosiale
klas kan behoort en uit enige
omgewing kan kom. Dit veroorsaak
dat ons meer wantrouig of bang
voel vir sekere mense, op grond van
stereotipes en vooroordeel, en nie op
grond van die feite van die situasie
nie. Dit laat ons dink ons weet wie ’n
verkragter is, maar dit is glad nie die
geval nie.
Mites laat ons glo ons kan sorg
dat ons nie verkrag word nie. Dit
beteken ons kyk nooit na die werklike oorsaak van die probleem nie,
byvoorbeeld mense se houdings
teenoor geweld en die verhoudings
tussen mans en vrouens.

Mites oor verkragting neem die
oorlewende se menswaardigheid weg.
Dit veroorsaak nog trauma en pyn vir

Violence against women in three South African provinces. Jewkes, R. et al. 1999. South African Medical Research Council.

Baie van die mites en feite wat ons in hierdie boekie bespreek, het te doen met die
verkragting van ’n vrou deur ’n man, en wat mense glo hieroor. Maar dis belangrik
om te onthou dat verkragting ook tussen mense van dieselfde geslag kan gebeur.
Om te dink dat verkragting net tussen ’n man en ’n vrou kan gebeur, is ook ’n mite.
Daar was al ’n paar seldsame gevalle waar mans deur vrouens verkrag is. Maar by
Rape Crisis het ons gevind dat dit die uitsondering eerder as die reël is. Ons bespreek
dus hier die mites soos van toepassing op verkragting tussen ’n man en ’n vrou,
maar terselfdertyd erken ons dat elke verkragting uniek is.

haar en maak dit moeiliker vir haar om
te herstel. Mites beteken ook dat baie
verkragters nie vervolg word nie. Dit is
van die uiterste belang dat almal van ons
in die samelewing hierdie mites verwerp,
sodat oorlewendes van verkragting ten
volle kan herstel en meer verkragters
skuldig bevind kan word.
MITE: ’n Vrou wat dronk raak, soek om
verkrag te word.
Die feit is dat beide mans en vrouens
somtyds dronk word – dis nie ’n misdaad
om alkohol te drink nie; dis ’n misdaad
om iemand te verkrag.
FEIT: ’n Persoon wat te dronk is, kan
volgens die wet nie instem tot seks
nie. En seks sonder instemming is
verkragting.
MITE: Dis nie verkragting as ’n vrou
skrapse klere gedra het nie, want dan
beteken dit sy wou seks gehad het.
Seks sonder instemming is altyd
verkragting, maak nie saak wat die
omstandighede is nie. As ’n vrou ’n

kort rokkie dra of ’n top met ’n lae hals,
beteken dit nie sy stuur ’n boodskap uit
dat sy beskikbaar is vir seks nie. ’n Vrou
het altyd die reg om te kies óf sy seks het,
wanneer en met wie sy seks het. Vrouens
se voorkoms en kleredrag bepaal glad
nie wie verkrag word nie. Vrouens word
verkrag ongeag van wat hulle aanhet:
baba’s in doeke, ou vrouens in sweetpakke en nonne in klede word ook verkrag.
FEIT: As ’n vrou skrapse klere dra,
beteken dit nie sy stem outomaties in
tot seks nie. ’n Vrou het altyd die reg
om nee te sê as sy kies om nee te sê.
’n Vrou se kleredrag bepaal nie of sy
verkrag gaan word nie.

Mites en feite

Mense in baie gemeenskappe regoor
die wêreld glo steeds aan mites oor wat
verkragting is en wat dit veroorsaak.
In Suid-Afrika het die wetlike definisie
van verkragting in die afgelope jare
verander (lees die afdeling genaamd Wat
is verkragting? op bladsy 5). Dit beteken
ons howe erken wat verkragting werklik
is, in plaas daarvan om verkragtingsmites
(vals idees) voor te hou. Ongelukkig
is daar nog baie mans en vrouens in
ons land wat aan skadelike mites oor
verkragting glo.

getuienis nie glo nie, en dat die reg
dan nie kan geskied nie.

MITE: Verkragters is vreemdelinge in
die donker.
Die meeste verkragtings gebeur tussen
mense wat mekaar ken. ’n Vrou staan
’n baie groter kans om verkrag te word
deur ’n familielid of vriend as deur ’n
vreemdeling.
FEIT: Die meeste oorlewendes is verkrag
deur mense wat hulle geken het.
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MITE: Dis nie verkragting as die vrou
vantevore ingestem het om seks met
die man te hê nie.
As ’n vrou eenkeer instem tot seks,
beteken dit nie dat die man daarna die
reg het om enige tyd weer met haar seks
te hê nie.
FEIT: Albei mense moet elke keer
instem tot seks.

Mites en feite

MITE: Sekswerkers kan nie verkrag
word nie.
Sekswerkers het ook die reg om nee te sê
vir seks, nes enige ander persoon. Hulle
word betaal vir konsensuele seks, nie
verkragting nie. Hulle kies met wie hulle
besigheid doen.
FEIT: Sekswerkers moet ook instem
tot seks.
MITE: ’n Vrou sal probeer wraak neem
op ’n man deur te sê sy is verkrag.
Die feit is dat vrouens dit bitter min
doen, aangesien dit so traumaties is om
’n verkragting by die owerhede aan te
gee en deur ’n hofsaak te gaan. Dit verg
baie moed om ’n verkragting aan te meld
en met ’n hofsaak voort te gaan. Ander
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MITE: As ’n vrou ’n aanklag van
verkragting terugtrek, beteken dit sy
was nooit in die eerste plek verkrag
nie.
’n Vrou wat ’n aanklag van verkragting
terugtrek, doen dit gewoonlik omdat die
mense rondom haar haar druk om dit te
doen. Dit kan byvoorbeeld gebeur as die
verkragter die broodwinner van die gesin
is, as mense bang is vir ’n skandaal of as
hulle bang is die verkragter se vriende
en/of familie neem wraak. Oorlewendes
van verkragting word dikwels geïntimideer
tot hulle die aanklag terugtrek.
FEIT: As ’n vrou ’n aanklag van
verkragting terugtrek, beteken dit
nie dat sy oor die verkragting gelieg
het nie.
MITE: Dis net verkragting as daar
seksuele omgang is.
Die wet in Suid-Afrika gee ’n baie
duidelike definisie van verkragting. Dit is
nie beperk tot ’n penis wat in ’n vagina in
gaan nie.

FEIT: Verkragting is wanneer ’n
persoon enige liggaamsdeel of
voorwerp in ’n ander persoon se anus
of vagina sit, of hul geslagsdele in die
mond van ’n ander persoon sit.
MITE: As die slagoffer seksueel
gestimuleer word of ’n orgasme het
gedurende die verkragting, beteken
dit dat sy dit geniet het.
Dit gebeur somtyds dat slagoffers
seksueel gestimuleer word of ’n
orgasme het, maar dit beteken nie dat
hulle dit geniet het nie. Dit kan trouens
die verkragting net nog meer
traumaties maak.
FEIT: Die stres van die verkragting
kan veroorsaak dat die slagoffer se
liggaam outomaties op ’n seksuele
manier reageer.
MITE: ’n Vrou kan ’n verkragting
stopsit as sy hard genoeg probeer.
Die meeste mans is sterker as die meeste
vrouens. Maar geweld is dikwels nie
eens nodig nie, aangesien verkragters
emosionele manipulasie, wapens of
dreigemente kan gebruik om die vrou te
kry om toe te gee.
FEIT: ’n Vrou kan niks doen om te keer
dat ’n verkragting gebeur nie.
MITE: Ordentlike vrouens word nie
verkrag nie. Losbandige vrouens lok
verkragting uit.
Daar is geen tipe vrou wat verkrag word
nie: vrouens van alle ouderdomme en
sosiale posisies word verkrag. Die leefstyl
en persoonlikheid van die slagoffer het

niks te doen met die verkragting nie. Dis
die verkragter se skuld.
FEIT: Verkragting kan met enige soort
persoon gebeur.
MITE: As ’n vrou na ’n onveilige plek
toe gaan, soos ’n slegte woonbuurt of
’n kroeg, vra sy om verkrag te word.
Die feit is dat vrouens ’n groter kans
staan om in hul eie huise verkrag te
word, of in plekke wat hulle ken, as op
enige ander plek.
FEIT: ’n Vrou kan enige plek verkrag
word, selfs in haar eie huis.

Mites en feite

MITE: Dis nie verkragting as die man
en vrou getroud is of in ’n verhouding
is nie.
In Suid-Afrika mag ’n man nooit sy vrou
of romantiese maat dwing om met hom
seks te hê nie. As hy dit doen, kan hy van
verkragting aangekla word. ’n Vrou moet
elke keer instem tot seks.
FEIT: ’n Vrou het die reg om nee te sê
tot seks, in enige verhouding.

mense laat dikwels die oorlewende van
verkragting skaam of skuldig voel oor
die verkragting, wat dit selfs minder
waarskynlik maak dat ’n vrou sal lieg oor
verkragting. Studies wys dat daar net
soveel vals aanklagte van verkragting
is as wat daar vals aanklagte van ander
misdade is.
FEIT: Mense lieg oor alle soorte
misdade, nie net oor verkragting
nie. Daar is baie min mense wat lieg
daaroor dat hulle die slagoffer van ’n
misdaad was.

MITE: Verkragters is almal kranksinnige
sielsiekes, of hulle is uitgehonger
vir seks.
Die feit is dat baie min verkragters
verstandelik siek is. Die meeste verkragters
is ook nie uitgehonger vir seks nie – hulle
is meestal mans wat verantwoordelik
optree by die werk en tuis saam met
hul gesinne.
FEIT: Jy kan nie onderskei tussen ’n
verkragter en ’n man wat nie verkrag nie.
MITE: Dis meestal swart mans wat wit
vrouens verkrag.
In die meeste verkragtings is die
verkragter en die slagoffer van dieselfde
ras. Daar is gevalle waar die verkragter
iemand van ’n ander ras verkrag, maar
hulle is in die minderheid.
FEIT: Die meeste verkragtings gebeur
tussen mense van dieselfde ras.

79

Mites en feite

MITE: Gay mans en lesbiërs verdien dit
om verkrag te word.
Sommige mense glo dat homoseksaliteit onnatuurlik is en dat dit “genees”
kan word – of dat die persoon daarvoor
gestraf moet word – deur heteroseksuele
verkragting. Die feit is dat verkragters
die verkragting as ’n wapen gebruik teen
mense wat nie volgens die verkragter se
eie lewenssiening leef nie. Verkragters
gebruik verkragting om hierdie mense
seer te maak en te intimideer. Dit is teen
die wet om gay mans en lesbiërs op
hierdie manier te viktimiseer.
FEIT: Niemand verdien dit om verkrag
te word nie.
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te stop en te wag vir die gevoel om verby
te gaan.
FEIT: Ons het almal beheer oor ons
keuses en ons liggame. Verkragters
kies om nie te stop nie.
MITE: Vroue fantaseer oor verkragting
en hulle sou dit geniet as dit werklik
met hulle gebeur.
Sommige vrouens dink dalk oor verkragting, maar dit beteken glad nie dat
hulle wil hê dit moet gebeur nie. ’n
Persoon kan ’n fantasie beheer en dit
stop wanneer sy/hy wil, maar ’n persoon
wat verkrag word, het geen beheer nie.
FEIT: Niemand wil verkrag word nie.

MITE: Mans verkrag vrouens om seks
te kry.
Verkragting gaan nie net oor seksuele
bevrediging nie. Dit gaan oor mag en
beheer verkry oor ’n ander persoon.
’n Verkragter kry bevrediging deur sy
slagoffer te verneder en te beheer, en hy
gebruik seks as die instrument om dit
mee te doen.
FEIT: Verkragting gaan meer oor mag
uitoefen oor ’n ander persoon as wat
dit oor seks gaan.

MITE: Vrouens sê “nee” wanneer hulle
eintlik “ja” bedoel.
In sommige kulture word daar van
vroue verwag om bedees te wees en nie
seksuele aandag te verwelkom of aan te
moedig nie. Maar dit beteken NIE dat ’n
man dit kan ignoreer as ’n vrou “nee” sê
nie. ’n Man moet altyd baie seker maak
dat die vrou wel instem.
FEIT: As ’n vrou sê “nee”, beteken dit
“nee”.

MITE: As ’n man eers seksueel opgewonde is, kan hy homself nie keer nie.
Alle mans en alle vrouens raak soms
seksueel opgewonde en wil hê dit moet
lei na seks. Maar ons almal kan kies om

MITE: Party jong meisies flankeer met
ouer mans en moedig hulle aan.
FEIT: ’n Kind onder die ouderdom van
16 jaar kan nie instem tot seks nie,
maak nie saak hoe sy/hy optree nie.

Verkragting
van mans
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Verkragting
Studies wys dat verkragting gaan oor
dominansie, oorheersing, aggressie en
beheer. In antieke samelewings, as ’n
kryger ’n ander verslaan het, sou die
seëvierende kryger sy opponent verkrag
om sy totale heerskappy oor hom te wys.
Mense het dan geglo dat die kryger wat
verkrag is, minder van ’n man is.

studies gedoen is oor die verkragting
van mans. Maar toe feministe begin skryf
oor die verkragting van vrouens as ’n
manier vir mans om mag uit te oefen, het
dit mense laat belangstel in die feit dat
mans ook verkrag word. En aan die begin
was hierdie belangstelling gefokus op
mans in tronke.

Onderhoude met verkragters het
gewys dat hulle oor die algemeen nie ’n
sekere geslag verkies nie. In die meeste
gevalle het die verkragter besluit op
die spesifieke slagoffer as gevolg van
omstandighede (sy was op die verkeerde
plek op die verkeerde tyd) of omdat hy
glo dit is makliker om ’n vrou te oorweldig
as om ’n ander man te konfronteer.

Baie mense het vir ’n lang tyd geglo dat
mans wat ander mans verkrag, almal
homoseksueel is. Maar navorsing wys
datdie meeste verkragters wat ander
mans verkrag, heteroseksueel is. Dit stem
ooreen met die feministiese siening van
verkragting as ’n manier om mag oor
’n ander persoon uit te oefen, eerder as
bloot ’n seksdaad.

Misdadigers gebruik ook somtyds
verkragting om die slagoffer stil te maak,
sodat hulle met ’n ander misdaad kan
wegkom. ’n Misdadiger wat byvoorbeeld
’n ander man beroof, verkrag dalk sy
slagoffer sodat hy nie die diefstal aangee
nie. Misdadigers doen dit omdat mans
nie maklik ’n verkragting sal aanmeld
nie – veral volwasse mans.

Die meeste navorsers glo dat die
hoeveelheid mans wat verkragtings
aangee of selfs enige soort hulp soek ná
’n verkragting, baie klein is in vergelyking
met hoeveel mans werklik verkrag word.
En dit lyk of die grootste rede waarom
mans nie verkragtings aangegee nie, die
manier is waarop ander mense teenoor
die oorlewende reageer – soos om
byvoorbeeld nie te wil erken dat mans
enigsins verkrag kan word nie. Hierdie
reaksies laat die oorlewende baie skaam
voel. Nog ’n rede waarom so min manlike
oorlewendes die verkragting aangee, is
dat daar nog nie baie organisasies is wat
manlike oorlewendes van verkragting
ondersteun nie. Dit laat mans dalk voel
dat dit nie die moeite werd is om hulp te
soek nie. Die wet in Suid-Afrika erken dat
mans sowel as vrouens verkrag kan word,

Die feit dat mans wel verkrag word, is
nog steeds iets waaroor bitter min mense
praat. Oor die algemeen staan mans ’n
baie groter kans om die slagoffers te
word van geweldsmisdade – behalwe
vir gesinsgeweld en verkragting. Hierdie
idee van verkragting as ’n misdaad wat
grootliks teen vrouens gepleeg word, is
waarskynlik een van die redes waarom
daar in die verlede so min navorsing en
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en dieselfde prosesse geld vir mans
en vrouens.

Mites en feite oor die
verkragting van mans
MITE: Mans kan hulself beskerm en
hulle kan dus nie verkrag word nie.
Die feit is dat ’n verkragter dikwels baie
meer geweld gebruik om ’n manlike
slagoffer te onderdruk as wat hy sou
gebruik op ’n vroulike slagoffer. ’n Pistool
of ’n geweer is ewe gevaarlik, of jy ’n man
of ’n vrou is. Verkragters gebruik ook
dikwels manipulasie om jonger seuns en
tieners te oorrompel en te beheer. Die
slagoffer voel dikwels soveel verwarring
en vrees dat die verkragter nie enige
ander vorm van mag hoef te gebruik
nie. As jy ’n manlike oorlewende van
verkragting is en jy is besig om hierdie
woorde te lees, beteken dit jy het iets
reg gedoen. Om met jou lewe weg te
stap, is op sigself ’n oorwinning. Moet
nooit bevraagteken wat jy gedoen het
(of nie gedoen het nie) gedurende die
verkragting nie. Jy leef nog, en dit is wat
saak maak!
FEIT: ’n Verkragter kan ’n manlike
slagoffer oorrompel.
MITE: Slegs gay mans word verkrag, en
slegs gay mans verkrag ander mans.
Verkragting gaan oor mag en beheer, nie
oor seksuele begeerte nie. Die verkragter
gebruik verkragting as ’n wapen om
beheer uit te oefen oor die slagoffer.
Dit maak nie saak of die aanvaller

heteroseksueel of homoseksueel is nie,
en of die slagoffer ’n man of ’n vrou is,
homoseksueel of heteroseksueel nie.
FEIT: Heteroseksuele mans verkrag
ook ander mans en heteroseksuele
mans word ook verkrag.
MITE: Gay mans verdien om verkrag
te word.
Sommige mense glo dat homoseksualiteit
onnatuurlik is en dat mense daarvoor
gestraf moet word deur heteroseksuele
verkragting. Die feit is dat verkragters
die verkragting as ’n wapen gebruik teen
mense wat nie volgens die verkragter se
eie lewenssiening leef nie. Verkragters
gebruik verkragting om hierdie mense
seer te maak en te intimideer. Dit is teen
die wet om gay mans en lesbiërs op
hierdie manier te viktimiseer.
FEIT: Niemand verdien dit om verkrag
te word nie.
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MITE: As die slagoffer ’n ereksie kry of
ejakuleer (saad stort) gedurende die
verkragting, beteken dit hy het
dit geniet.
’n Ereksie of ejakulasie gedurende
verkragting of seksuele aanranding is ’n
fisiese reaksie. Dit kan gebeur as gevolg
van die erge stres of fisiese kontak. Die
verkragter is dalk bewus van hierdie
outomatiese reaksie van jou liggaam, en
hy gebruik dit dalk as nog ’n teken van sy
beheer oor jou en om te keer dat jy die
misdaad aangee. Dit beteken nie dat jy
wat met jou gebeur het, geniet het nie.
Dit kan trouens die hele ervaring nog
meer traumaties maak vir jou.
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Belangrike woorde
Ejakulasie: wanneer semen (saad)
skielik uit die penis uit skiet

Gay: ’n homoseksuele persoon,
manlik of vroulik
Heteroseksueel: ’n persoon wat
seksueel aangetrokke voel tot mense
van die teenoorgestelde geslag
Homofobie: ’n haat en vrees vir
mense wat homoseksueel is
Homoseksueel: ’n persoon wat
seksueel aangetrokke voel tot mense
van dieselfde geslag
Orgasme: die klimaks van seksuele
stimulasie
Outomaties: iets wat instinktief
gebeur, sonder dat die persoon dit
bedoel
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MITE: Mans wat verkrag is, word self
mishandelaars.
’n Oorlewende wat ondersteuning kry
en kan praat oor die verkragting, sal nie
’n mishandelaar word nie. Oorlewendes
mishandel dikwels hulself deur dwelms
of alkohol te misbruik, in plaas daarvan
om ander mense te mishandel.
FEIT: Mans wat verkrag is, word nie
outomaties mishandelaars nie.
MITE: Heteroseksuele mans wat
verkrag is, sal homoseksueel word.
Die meeste homoseksuele mense glo
hulle is homoseksueel gebore, net soos
die meeste heteroseksuele mense glo
hulle is so gebore.
FEIT: Verkragting kan nie ’n persoon se
seksuele oriëntasie verander nie.

Reaksies van mans wat
verkrag is
Manlike slagoffers van verkragting ervaar
baie van dieselfde simptome as vrouens.
Maar een van die grootste verskille tussen manlike en vroulike oorlewendes van
verkragting is die manier waarop mense
teenoor hulle reageer. Mense sê soms vir
vroulike oorlewendes dat die verkragting
hulle skuld was, oor watter klere hulle
gedra het of wat hulle besig was om
te doen. Maar as ’n man verkrag is,
bevraagteken mense dikwels sy
manlikheid. Mense vra hom dalk vrae
soos: “Watse soort man is jy om toe te
laat dat iemand dit aan jou doen?” of
“Hoekom het jy nie jouself verdedig nie?”
Die rede hiervoor is dat die samelewing
oor die algemeen vrouens en kinders as
slagoffers sien en mans as die sterkes.
Volgens hierdie prentjie kan mans
misdadigers wees, maar nie slagoffers
nie. Baie mans wat verkrag word, glo
ook aan hierdie prentjie. Hulle het nooit
gedink dat hulle verkrag kan word nie.
Dit maak die skok van ’n verkragting
selfs groter vir ’n man as vir ’n vrou. Alles
wat jy geglo het – dat jy aan “die sterker
geslag” behoort en dus veilig is – is
verpletter.
Dit laat jou dalk ook wonder of die aanval werklik verkragting was, wat beteken
dat jy dit dalk nie aangee nie. Dit is een
van die redes waarom so baie van die
manlike verkragtings wat gebeur, nooit
oor gepraat word nie. Dit laat mense dink

dat dit nie rêrig gebeur nie. Die stilswye
rondom die verkragting van mans skep
’n siklus, en die meeste verkragters kom
skotvry daarvan af.
As ’n man is jy dalk geleer om nie jou
gevoelens te wys nie, omdat sommige
mense dit beskou as nie manlik nie.
Baie mans weet dus nie hoe om hul
gevoelens te hanteer nie. Dit beteken
ook dat baie mans nooit enige berading
kry nie. Hulle sit met al die gevoelens
oor die verkragting opgekrop binne-in
hulle, met geen manier om dit uit te
laat nie. Hierdie mans probeer dalk om
dit alles so vinnig as moontlik agter die
rug te laat, en hulle dink dalk hulle kan
aangaan met hul lewens asof niks gebeur
het nie. Dit kan dan fisiese simptome
soos ongesteldheid, hoofpyne en rugpyn
veroorsaak. Dit beteken ook dikwels dat
die emosionele “ineenstorting” erger is
wanneer dit uiteindelik gebeur.
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Ereksie: wanneer die penis styf en
vergroot is, gewoonlik wanneer ’n
man seksueel gestimuleer is

Dis ook belangrik om te weet dat middels
soos Viagra al hoe meer op manlike
slagoffers van verkragting gebruik word.
Hierdie pille gee ’n man ’n ereksie, en dit
kan ernstige newe-effekte hê. As jy ’n
ereksie het wat pynlik is of wat meer as
vier ure lank duur, moet jy onmiddellik
mediese sorg kry. Nog ’n seldsame maar
ernstige newe-effek van Viagra is dat jy
skielik nie meer kan sien nie. As dit met
jou gebeur, bel jou dokter dadelik, of
gaan na die ongevalle-eenheid toe sodat
hulle jou kan evalueer.
FEIT: Die stres van die verkragting
kan veroorsaak dat die liggaam
outomaties reageer met ’n ereksie of
ejakulasie.

Maar daar kan ook voordele vir jou wees
as jy langer wag voor jy hulp soek. Teen
die tyd wat jy kom vir berading, het jy al
baie daaroor gedink en dit vir ’n lang tyd
probeer weerstaan. Jy is dus waarskynlik
baie gemotiveerd om hulp te kry. As jy
vir niemand van die verkragting vertel
het nie, is die besluit om te kom vir
berading geheel en al jou besluit. Dit
kan jou dalk meer kwesbaar laat voel.
Elke persoon hanteer gevoelens op sy/
haar eie manier en jý moet besluit of jy
daaroor wil praat, wanneer en met wie.
Berading is ’n manier om meer te leer
oor hoe om te herstel van verkragting
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Heteroseksuele mans wat verkrag is,
gaan dikwels deur ’n stadium waar
hulle twyfel aan hul eie seksualiteit,
tensy hulle in die tronk verkrag is. Jy
bevraagteken dalk jou manlikheid en
vra jouself af hoe jy kon toelaat dat dit
met jou gebeur, veral as die verkragter
geen fisiese geweld gebruik het nie.
Jy is dalk bang dat die blote feit dat jy
verkrag is, beteken jy is homoseksueel
(as jy glo aan die mite dat “ware” mans
nie verkrag word nie). Dit laat jou dalk
somtyds homofobies voel. Maar moenie
ander mense aanval nie. Die persoon
wat jy werklik voor kwaad moet wees, is
die persoon wat jou verkrag het – en die
kanse is groot dat hy ’n heteroseksuele
man was. Jy vind dalk ook dat jy
homoseksuele kontak soek om te toets
of jy tot ander mans aangetrokke is.
Homoseksuele mans is nie so geneig om
hulself te blameer vir die verkragting
nie. Hulle plaas gewoonlik die blaam vir
die verkragting op die verkragter – waar
dit hoort. Uit al die verskillende groepe
oorlewendes het ons al gevind dat
homoseksuele mans die beste in staat
is om die verkragter verantwoordelik
te hou vir wat gebeur het, en dat hulle
die minste skaam en skuldig voel oor
die verkragting. Maar dit beteken nie
dat jy minder trauma ervaar as ander
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oorlewendes nie – jou herstel is net so
pynlik. En die polisie en ander mense in
die strafregstelsel vra jou dalk vrae oor
jou seksualiteit, en hulle behandel jou
dalk onsensitief, wat sekondêre trauma
kan veroorsaak.
Die volgende onderafdelings bespreek
sommige gedagtes en gevoelens wat
oorlewendes van verkragting kan ervaar.
Ontkenning
“Het ek my dit verbeel? Was dit verkragting?
Waarom het dit met mý gebeur?”
Jou brein is besig om jou te probeer
beskerm. Jy het seker al gehoor hoe
mense wat ’n ongeluk sien gebeur het,
dit as “onwerklik” beskryf. Wanneer jy
trauma ervaar, probeer jou brein jou
wysmaak dat dit nie rêrig gebeur het
nie, om jou die pyn van die werklikheid
daarvan te spaar. Partykeer hou hierdie
gevoel van ontkenning net ’n kort rukkie,
om jou voor te berei om die waarheid in
die gesig te staar. As die ontkenning te
lank duur, kan dit ongesond wees. As dit
die geval is met jou, moet jy hulp kry by
’n berader – as jy te lank bly ontken dat
die verkragting gebeur het, kan dit jou
verhoed om met jou lewe aan te gaan.
Verleentheid
“Kan ek my gesin daarvan vertel? Wat sal
mense dink? Ek kan nie skoon kom nie.”
Jy het niks om oor skaam of verleë te
voel nie. Jy het nie gevra om verkrag te
word nie. Vertel die mense wat jy liefhet –
en wat vir jou lief is – oor die verkragting.

Vertel hulle net soveel as wat vir jou
gemaklik voel. Verduidelik vir hulle hoe
moeilik dit vir jou is om daaroor te praat.
Skuld
“Ek moes dit kon keer.”
Maak nie saak hoe groot of sterk jy is nie,
jy is verkrag omdat jy dit nie kon keer nie.
Wanneer jy in ’n lewensgevaarlike situasie
is, is die allerbeste ding om lewendig
daaruit te kom. Jy is waarskynlik grootgemaak met die idee dat jy veronderstel
is om jouself te kan beskerm en te kan
baklei. Jy sou nie veel werd wees vir jouself of vir enigiemand anders as jy dood
was nie. Om terug te baklei, kon dalk jou
dood beteken het. Die feit dat jy hier sit
en hierdie woorde lees, beteken dat jy
iets reg gedoen het.
Magteloosheid
“Ek is nie meer in beheer nie. Ek is nou
minder van ’n man.”
Jy ís in beheer. Die man of mans wat jou
verkrag het, is nie meer by jou nie. Jý
besluit wat om te doen en wanneer om
dit te doen. Jy het nie gekies om verkrag
te word nie, maar jy kan kies wat jy
van nou af doen. Gee jou liggaam, jou
verstand en jou emosies die tyd wat hulle
nodig het om te herstel.
Depressie
“Ek voel moedeloos. Ek het nie krag vir nog
’n dag nie.”
Kry jouself deur vandag, en net vandag.
Jy kan niks omtrent môre doen nie, en

dit help nie om jouself te bekommer oor
dinge wat dalk nie eens gaan gebeur nie.
Onthou dat dit ’n lang proses is om te
leer hoe om dinge te hanteer: jy sal goeie
dae hê en slegte dae. Hou uit wanneer
jy deur ’n slegte tyd gaan en geniet die
goeie tye wanneer jy kan. Medisyne vir
depressie sal jou dalk ’n ruk lank help –
jy kan met ’n dokter praat hieroor. As jy
depressief is, help dit dalk ook om met ’n
vriend/-in of ’n verkragtingsberader
te gesels.
Deurmekaar voel/verwardheid
“Watse dag is vandag? Ek hou aan dinge
vergeet.”
Dit is ’n simptome van skok. Jy voel dalk
so oorweldig deur wat gebeur het dat jy
nie behoorlik kan dink nie. Dit kan help
om alles neer te skryf wat jy gedurende
die dag wil doen, en om so ver as moontlik by ’n roetine te hou.
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en om ondersteuning te kry sodat jy jou
eie krag, vernuftigheid en vermoëns kan
ontdek. Verkragtingsberading help jou
ook om deur prosesse en prosedures in
die strafregstelsel te gaan.

Terugflitse
“Ek hou aan sien hoe dit gebeur. Ek kan aan
niks anders dink nie.”
As jy iets onthou van die aanval wat jy nie
in jou verklaring gesê het nie, skryf dit
neer. Probeer besig bly en jou brein besig
hou – dit sal dalk help om die terugflitse
weg te hou. Vind ’n manier om uit te
druk wat besig is om met jou te gebeur,
byvoorbeeld deur dit neer te skryf of te
teken. Dit sal jou help om die verkragting
agter jou te laat, in die verlede, waar dit
hoort. As die terugflitse ’n paar maande
lank aanhou, moet jy dalk professionele
hulp soek.
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“Ek is bang om uit te gaan. Ek is bang om
alleen te wees.”
Dit is normaal: Jy het elke man en elke
vrou se ergste nagmerrie deurgemaak.
Somtyds gebeur dit dat ’n persoon wat
in ’n lewensgevaarlike situasie was, die
heeltyd op sy/haar hoede is en heeltyd
gespanne voel. Dit is ’n natuurlike reaksie
ná trauma. Dit is wel goed om veiligheidsbewus te wees, maar probeer om nie toe
te laat dat dit jou weghou van die dinge
wat jy geniet nie. Dis jou reg om te gaan
waarheen jy wil – moenie die verkragter
soveel mag oor jou lewe gee nie.
Angs/paniek
“Ek kry angsaanvalle. Ek kan nie asemhaal
nie. Ek kan nie eet nie. Ek kan nie slaap nie.”
Partykeer, wanneer jy baie gespanne
voel, word jou asemhaling vinniger en
dan neem jy meer suurstof in as wat jy
nodig het. Dit kan jou hart baie vinnig
laat klop. Dit kan jou laat sweet, bewe
en selfs laat voel asof jy ’n hartaanval
gaan kry. Hoe meer jy jou oor hierdie
gevoelens kwel, hoe erger voel jy. Dit is ’n
angsaanval. Alhoewel ’n angsaanval verskriklik voel, sal dit jou nie doodmaak nie
en dit hou gewoonlik net omtrent tien
minute. Dit kan help om diep en stadig
asem te haal, te aanvaar dat dit besig is
om te gebeur en te onthou dat dit nie
vir ewig gaan aanhou nie. Fokus op iets
buite jou – tel die teëls op die vloer of die
raampies in die venster – en die aanval
sal gou verbygaan. Dit help ook om ’n

papiersak byderhand te hou en, wanneer
jy die angs voel opbou, dit oor jou mond
en neus te hou terwyl jy asemhaal.

Die pad na herstel

Woede

Baie oorlewendes vind dat die moeilikste
ding van alles is om oor die verkragting
te praat. Die verkragting van mans is ’n
misdaad waaroor min mense praat, en
dus weet mense dikwels nie wat om te
sê om jou te ondersteun nie. Voor jy vir
iemand vertel wat gebeur het, dink aan
wat jy wil hê daardie persoon moet weet.
Hoe wil jy hê hy/sy moet reageer? Mense
is bang vir dinge wat hulle nie ken of
verstaan nie. Aanvaar en berei jouself
voor vir die feit dat nie almal sal verstaan
wat jy deurgemaak het nie.

“Ek haat hom. Ek wil hom doodmaak.”
Natuurlik wil jy – jy wil hom terugbetaal.
Maar dink ’n bietjie wat dit jou in die sak
sal bring: niks. Dit is trouens ’n manier
om die verkragter beheer oor jou te gee,
want al wat jy doen, is dink oor hom. Om
hom dood te maak of wraak te neem,
gaan niks verander aan die feit dat jy
verkrag is nie. Probeer eerder dink aan
dinge wat jou sal help deur hierdie moeilike tyd en beter oor jouself sal laat voel,
in plaas van dinge wat jou net nog meer
ellendig maak. Jy het die volle reg om die
persoon wat jou verkrag het, te haat en
om woedend te wees. Dis belangrik om
’n manier te vind om hierdie woede uit te
druk sonder om enige skade te doen aan
jouself of aan ander mense.
Seksualiteit
“Is ek gay? Gaan ek ooit weer seks hê?”
Verkragting is oor mag en beheer, en
die verkragter gebruik ’n seksuele daad
om mag oor jou uit te oefen. As jy
heteroseksueel was voor die verkragting,
sal jy so bly. Moenie druk op jouself sit
om seksueel te verkeer met iemand voor
jy nie reg is daarvoor nie. Wanneer dit
veilig voel om dit te doen, begin met
sensuele aanraking, in ’n situasie waar
daar geen druk is op jou om seksueel te
presteer nie.

Praat daaroor

Om te praat oor die verkragting bly
steeds een van die belangrikste maniere
om dit te verwerk. Gesels met mense wat
jy dink werklik na jou sal luister. Wanneer
iemand na jou luister, sê vir hom/haar
dankie, veral as dit iemand naby aan
jou is. Onthou dat jou familielede en
geliefdes ook deur hul eie gevoelens
van pyn en hulpeloosheid gaan, en dit
beïnvloed dalk hoe hulle reageer.
Vat tyd af
Trauma het ’n ruk ná die tyd nog ’n uitwerking op jou liggaam en jou emosies.
Gee jouself ruimte en tyd om te herstel,
en probeer om van jou verantwoordelikhede aan ander mense af te staan, as
dit moontlik is. As jy in ’n motorongeluk
was, sou jy dinge rustiger vat om jou liggaam tyd te gee om te herstel. Dieselfde
beginsel geld vir emosionele wonde.

Doen die dinge wat moet gedoen word,
en los die res vir later. Soos wat jy meer
selfvertroue opbou, kan jy weer daardie
verantwoordelikhede opneem, maar
sorg eers mooi vir jouself. Probeer om
nie in die vroeë stadiums van jou herstel
enige besluite te neem wat jou lewe gaan
verander nie.
Skryf dit neer
Om dinge neer te skryf, is ’n goeie manier
om uiting te gee aan stres, woede en
verwarring. Sit jou gedagtes en gevoelens
neer op papier. Lees elke nou en dan
weer deur die gedagtes wat jy vroeër
neergeskryf het. Soos jy begin herstel, sal
jy gou uitvind dat dinge wel beter raak.
Hou jou inskrywings as ’n soort dagboek
sodat jy jou vordering kan sien.
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Vrees

Woede
Jy vind dalk dat jy jou woede uithaal
op mense rondom jou. Moenie laat die
skuldgevoelens ná ’n woede-uitbarsting
jou onderkry nie. Jy is deur ’n vreeslike
traumatiese ervaring en jy sal dus
opgeboude woede hê. As jy dit op
iemand uitgehaal het, vra om verskoning
en gaan aan met die lewe. Moenie die
verkragting gebruik as ’n verskoning om
ander mense seer te maak nie.
Fisiese aktiwiteit is ’n goeie manier om
ontslae te raak van woede. Doen oefening,
stap, kap hout, sny die grasperk – wees
net aktief. Dit help ook om te praat oor
hoe kwaad jy voel en om te probeer
uitwerk vir wie jy kwaad is en hoekom.
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Gemeenskappe
teen verkragting
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Misbruik van dwelms of alkohol
Alkohol en dwelms bring net tydelike
verligting. Wanneer die middels uitgewerk
is, sal jy baie slegter voel, en die tydelike
verligting is nie dit werd nie. Om jou
vrese te oorkom, moet jy hulle in die
gesig staar – dis ’n feit. As jy alkohol en/
of dwelms misbruik, konfronteer jy nooit
jou vrese nie, en sonder om dit te doen
sal jy nie op ’n betekenisvolle manier
kan herstel nie. Jy het die verkragting
oorleef – moenie jouself nog skade en
pyn berokken deur alkohol of dwelms te
misbruik nie.
Berading
Jy voel dalk skuldig omdat die mense
rondom jou ook ly as gevolg van die
verkragting. As jy vind dat jy stilbly
oor die verkragting net om die mense
rondom jou pyn te spaar, gaan soek
hulp. Bel ’n verkragtingshulplyn of gaan
na jou naaste Rape Crisis-kantoor (ons
besonderhede is op bladsy 101). Jy sal
vind dat jy dinge vir ’n berader kan sê
sonder om die heeltyd bang te wees om
iemand pyn te veroorsaak of te ontstel.
Jy kan ook na ’n terapeut of sielkundige
toe gaan vir hulp om die verkragting te
verwerk. Jy hoef nie alleen deur hierdie
proses te gaan nie.

hanteer. Die stres van die verkragting kan
jou liggaam erg aantas. Angs en emosionele faktore soos depressie of woede
kan jou laat voel dat jy nie energie het
om aan te gaan met die lewe nie. En
om hierdie rede is dit belangrik om so
gesond as moontlik te bly.
Baie oorlewendes verloor hul aptyt en
kan nie slaap nie. Vat aanvullings as jy
sukkel om te eet. Wanneer jy wel lus
is om te eet, eet gesonde kos met
baie voedingstowwe om jou liggaam
brandstof te gee. As dit nodig is, vra jou
dokter om medisyne voor te skryf om
jou te help om te slaap. Dis belangrik om
te onthou dat jy nie vir altyd op hierdie
medisyne kan bly nie, so probeer dus
ook natuurlike maniere vind om die
slapeloosheid te oorkom.

Lees die afdeling genaamd
Genesing en herstel op bladsy
63 vir nog raad oor die pad na
herstel.

Bly gesond
Jy vind dalk dat fiksheid die laaste ding
is waaraan jy kan dink. Maar een van
die belangrikste dinge vir jou nou is om
gesond te bly. Dit sal jou ook help om
dinge verstandelik en emosioneel te
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Gemeenskappe
teen verkragting

Daar is baie dinge om oor te dink. Jy
het dalk vrae van jou eie en gedagtes
waaroor jy wil gesels. Hier is ’n paar vrae
waaroor jy kan nadink:
•

•

Waarom leer ons seuntjies om rof
te wees, maar dogtertjies om sag te
wees en hul ware krag weg te steek?

Hoe kan ons ons huise, ons strate en
ons werkplekke veiliger maak?

•

Hoe kan vrouens en mans saamwerk
teen verkragting?

•

Hoe kan ons ons leiers en politieke
figure aanmoedig om ’n goeie
voorbeeld te stel deur verkragting en
seksistiese houdings te verwerp?

•

Hoe kan ons ondersteuning bied aan
mans wat verkrag is?

•

Hoe kan ons adolessente veilig hou
terwyl ons hulle steeds toelaat om
die lewe te verken en nuwe dinge te
ontdek?

Vrouens regoor die wêreld – in ryk en
arm lande – het al op baie maniere
seker gemaak dat hul stemme gehoor
word. Ons moet die boodskap versprei
dat verkragting geen plek in ons land
het nie. Mense wat hulle uitspreek teen
verkragting en werk om dit te bekamp,
is sterker as hulle saamwerk. Mans kan
ook werk teen verkragting en mans en
vrouens kan saamwerk as aktiviste teen
verkragting in ons land.

•

Hoekom praat ons nie meer openlik
oor seks en seksuele kommunikasie
nie?

•

Wat kan ma’s en pa’s doen om
seuns groot te maak wat meisies
respekteer?

Maniere waarop ons almal ons
kan uitspreek teen verkragting

•

Wat kan ouers doen om dogters
groot te maak wat voel dat hulle
regte het?

Wees bewus van taalgebruik

•
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Hoekom dink so baie mans dat
verkragting iets is waaroor hulle kan
grappies maak en iets wat mans laat
sterk lyk?

•

Hoe kan ons sorg dat alle vroue
veiliger is?

Woorde het baie mag, veral wanneer
hulle gebruik word deur mense wat mag
het oor ander. Ons lewe in ’n samelewing
waar woorde dikwels gebruik word om
vrouens te verkleineer, waar dit algemeen

is te verwys na ’n meisie of vrou as ’n
“chick”, “bitch”, tief ensovoorts. Hierdie
taal dra die boodskap oor dat vrouens
nie heeltemal volwaardige mense is nie.
Wanneer ons vrouens as minderwaardig
beskou, word dit makliker om hulle
sonder respek te hanteer en hul regte en
welsyn te minag.
Kommunikeer
Seksuele geweld gaan dikwels gepaard
met swak kommunikasie. Die meeste
mense kan nie eerlik en openlik praat
oor seks nie, en dit skep situasies waar
verkragting maklik kan gebeur. Mans en
vrouens kan seks veiliger maak vir hulself
en vir ander deur te leer hoe om goed te
kommunikeer oor seks – hoe om hul eie
begeertes (dit wat hulle wil hê of nie wil
hê nie) duidelik te stel, na ’n maat
te luister en te vra as die situasie
onduidelik is.
Praat uit
Jy sal waarskynlik nooit ’n verkragting
sien gebeur nie, maar jy sal wel houdings
en gedrag sien wat vrouens verkleineer
en verkragting bevorder. Wanneer jou
beste vriend/-in ’n grappie vertel oor
verkragting, sê vir hom of haar dat jy nie
dink dis snaaks ie. Wanneer jy ’n artikel
lees wat ’n oorlewende van verkragting
blameer vir die aanval, skryf ’n klagbrief aan die redakteur. Wanneer wette
voorgestel word wat vrouens se regte
beperk, laat die politici weet dat jy dit nie
ondersteun nie. Doen enigiets – moet
net nie stilbly nie.

Ondersteun oorlewendes van verkragting
Mense sal nie die probleem van
verkragting ernstig opneem voor almal
nie verstaan hoe ernstig dit is nie. In SuidAfrika sit ons met een van die hoogste
syfers aangemelde seksuele misdade ter
wêreld. En hierdie syfer groei geleidelik.
Navorsers skat dat slegs een uit nege
oorlewendes verkragting aangee. Mans
kan, deur te leer hoe om oorlewendes
op ’n sensitiewe manier te ondersteun,
help om vrouens en ander mans veilig
genoeg te laat voel om uit te praat oor
verkragting. En so kan ons die wêreld
laat besef wat ’n ernstige probleem
verkragting is.

Gemeenskappe
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Ná jy verkrag is, voel jy dalk somtyds asof
jy heeltemal alleen is. Maar jy is nie alleen
nie. Baie Suid-Afrikaners is al verkrag:
een uit elke drie vrouens in Suid-Afrika
ondervind een of ander soort seksuele
mishandeling in hul lewens. Ons kan
almal by mekaar leer. Sluit aan by ’n
groep of organisasie, of begin jou eie
een. Wys hierdie boekie vir ander mense.
En as jy nie self verkrag is nie, maar jy
voel sterk oor hierdie kwessie en jy wil ’n
verskil maak, kan jy.

Gee van jou tyd of geld
Sluit aan of gee geld aan ’n organisasie
wat werk om geweld teen vroue te
bekamp. Daar is organisasies wat dienste
bied aan oorlewendes van verkragting
en gesinsgeweld, en mansgroepe wat
werk teen verkragting. Hierdie organisasies maak staat op skenkings, en hulle
het altyd vrywilligers nodig om te help
met die werk. As jy dink jy het ’n talent vir
berading of om ’n spreekbuis te wees en
mense op te voed oor verkragting, skryf
in vir ’n kursus om ’n vrywilliger te word
vir ’n organisasie soos Rape Crisis Cape
Town Trust.
Praat daaroor
Gesels met vrouens:
•

oor hoe die gevaar van verkragting
hul daaglikse lewens affekteer
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•

oor hoe hulle wil hê ander mense
moet hulle ondersteun, as dit met
hulle sou gebeur

•

•

oor wat hulle dink mans kan doen
om seksuele geweld te bekamp

•

•

oor wat hulle dink van verkragting
in hul gemeenskap en hoe dit hulle
affekteer
oor watter soort ondersteuning
nodig is in hul gemeenskap.

As jy gereed is om te luister, kan jy baie
leer by vrouens oor die impak van verkragting en hoe om dit stop te sit.
Gesels met mans:
•

oor hoe dit voel om as ’n potensiële
verkragter gesien te word

•

oor die feit dat 10–20% van alle
mans op een of ander stadium van
hul lewens seksueel mishandel word

•

en vind uit of hulle iemand ken wat
al verkrag is

•

oor die rol wat hulle kan speel deur
op te staan teen ander mans wat
vrouens verkleineer of grappies
maak oor verkragting.

Leer meer oor hoe seksuele geweld mans
se lewens aantas en wat ons kan doen
om dit te bekamp.
Gesels met jong mense:
•
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oor hoe om te sorg dat seks veilig en
konsensueel is

oor hoe belangrik dit is om
oorlewendes te ondersteun, hulle te
glo en ernstig op te neem en hulle
nie te veroordeel vir wat met hulle
gebeur het nie.

Stig jou eie organisasie
Begin jou eie organisasie wat stry teen
seksuele geweld. Groepe teen verkragting
is deesdae al meer algemeen regoor die
land, veral op kolleges en universiteite se
kampusse. As jy die tyd en die motivering
het, is dit ’n wonderlike manier om ’n
verskil te maak in jou gemeenskap.
Werk saam teen alle vorms
van onderdrukking
Ander vorms van vooroordeel, soos rassisme,
homofobie en godsdienstige diskriminasie
is alles dinge wat verkragting ook
moontlik maak. Jy kan die gelykheid van
alle mense bevorder deur jou stem te
verhef teen enige oortuiging of gedrag
(soos verkragting) wat een groep mense
bo ’n ander groep stel en ander groepe
se volle menswaardigheid minag.
As jy reeds aan ’n groep behoort, vra dat
julle oor verkragting praat. As die groep
deel is van ’n groter organisasie, soos
’n politieke party, kerkgroep, vakbond,
stokvel of studente-organisasie, vra
die groep om aan te dring dat die
groter organisasie verkragting meer
ernstig opneem.

Begin of sluit aan by ’n veldtog
Jy kan ’n veldtog begin deur iets
eenvoudigs te doen, soos briewe skryf
aan mense in belangrike posisies,
werkswinkels hou om bewustheid te
skep en pamflette uitdeel, of mense
te vra om ’n petisie op die internet te
teken. Dit is dinge wat jy kan doen as
jy nie die fondse of hulpbronne het om
meer te doen nie, en dit kan verbasend
baie verskil maak. Op hierdie manier kan
jy stadig, jaar na jaar, jou kennis en jou
ondersteuningsnetwerk opbou. Jy kan
ook vergaderings, gesprekke en debatte
hou in jou gemeenskap om te hoor wat
mense geaffekteer deur verkragting en
seksuele misdade in jou gemeenskap
dink en watter veranderinge hulle graag
wil sien. So kan julle saam besluit wat
moet verander. Jy kan ’n optog hou met
plakkate wat duidelik vra vir verandering.
Jy kan briewe skryf aan die koerante en
jy kan veldtogte begin op sosiale media.

vir NRO’s wat psigososiale sorg bied
aan oorlewendes van verkragting.
•

Vra vir ’n ombudsman soos die
openbare beskermer om
oorlewendes van verkragting te
beskerm teen die gevolge van swak
dienslewering in die strafregstelsel.

•

Vra dat departemente saamwerk,
onder andere deur gesamentlike
strategiese beplanning te doen,
om dienste in die strafregstelsel te
koördineer.
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•

oor geweld en seksuele mishandeling
by skole en wat ons kan doen om
slagoffers hiervan te ondersteun

Watter ander dinge sou jy voor vra, en
aan wie sou jy jou rig om daarvoor te vra?

Hier is vyf dinge wat jy die SuidAfrikaanse regering kan vra om te doen
om oorlewendes van verkragting te
ondersteun:
•

Vra dat die sillabus vir die vak
Lewensoriëntering in skole hersien
word, sodat alle kinders leer hoe die
strafregstelsel werk.

•

Vra vir ’n geïntegreerde inligtingbestuurstelsel wat sake navolg soos wat
hulle deur die strafregstelsel gaan en
wat enige probleme aanteken.

•

Vra vir meer fondse en hulpbronne
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Hoe om ’n klag te lê
oor swak diens

Rape Crisis help om rekord te hou van
gapings in dienslewering (swak diens).
So as jy in die Wes-Kaap woon en jy wil
kla oor die polisie, ’n hospitaal of ’n hof,
kan jy ons laat weet en ons sal dit vir
jou doen. Skakel ons kantoor in
Observatory op 021 447 1467 en vra
vir die Voorspraakdepartement.

Klagtes oor die polisie
As jy wil kla oor ’n polisiebeampte of die
diens wat jy by die polisie ontvang het,
skryf eers ’n klagbrief aan die stasiebevelvoerder of die polisiestasie. Skryf
neer presies wat gebeur het en gee alle
besonderhede – die datum, die name
van die mense betrokke, die plekke,
tye ensovoorts. As hulle jou nie
antwoord nie, kan jy die provinsiale
polisiekommissaris kontak.

Klagtes oor mediese dienste
As jy wil kla oor ’n spesifieke instansie
(byvoorbeeld ’n hospitaal of kliniek), skryf
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’n brief aan die mediese superintendent
van die hospitaal. Verduidelik wat gebeur
het, en gee die name van die personeel
betrokke en enige ander besonderhede
oor die voorval. Gee ook jou naam en jou
kontakbesonderhede. As die instansie
nie iets daaromtrent doen nie, kan jy
die direkteur-generaal van die
Departement van Gesondheid kontak,
of die openbare beskermer.

Klagtes oor die howe
As jy wil kla oor ’n aanklaer, kan jy gesels
met of skryf aan die senior aanklaer van
die hof waar jou saak aangehoor word.
As dit nie werk nie, kan jy skryf aan die
provinsiale direkteur van openbare
vervolgings. As jy nog steeds nie seker is
by wie jy kan kla nie, skakel die openbare
beskermer en vra hulle om raad.

en jou probeer help. En as hulle jou nie
kan help nie, sal hulle jou sê waarheen
jy jou klagte moet stuur. Hulle tolvrye
nommer is 0800 11 20 40. Hulle
webwerf is http://www.pprotect.org/.
Wat kan die openbare beskermer
ondersoek?
•

vooroordeel, misbruik van mag,
onregverdigheid, onbeskoftheid of
enige ander onbehoorlike gedrag

•

oormatige of onredelike vertragings
of uitstel

•

as iemand jou menseregte skend

•

wanbestuur.

Hoe om 'n klag te lê
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Die Strafregwysigingswet (Seksuele
Misdrywe en Verwante Aangeleenthede)
(Wet 32 van 2007) is nog steeds betreklik
jonk. Om seker te maak dat dit werklik
voordele bring vir oorlewendes van
verkragting, moet ons monitor hoe dit
geïmplementeer word deur die polisie,
gesondheidsdienste en die howe. So as
jou regte nie gehandhaaf word nie, of as
jy nie die aandag gekry het wat jy nodig
gehad het nie, kan jy ’n klag lê.

Die openbare beskermer
Die openbare beskermer kan enige
persoon in ’n openbare rol of werk
ondersoek. Dit sluit in enige amptelike
werk wat enigeen van ons affekteer.
Dit beteken dus enige onaanvaarbare
optrede deur ’n persoon wat werk met
’n oorlewende van verkragting by ’n
staatshospitaal of enige slegte gedrag
deur die polisie. As jy nie seker is of
jou probleem iets is wat die openbare
beskermer sal ondersoek nie, of as jy
nie kan skryf nie, kan jy die openbare
beskermer se kantore bel. Die personeel
in hierdie kantore sal luister na jou klagte
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Woordelys
Aanklagkantoor: die ontvangsarea van
’n polisiestasie, waar jy ’n klag lê
Stasiebevelvoerder: die polisiebeampte
in beheer van ’n polisiestasie

Gay: ’n homoseksuele persoon, manlik of
vroulik

Afspraakverkragting: wanneer die
persoon met wie jy op ’n romantiese
afspraak uitgaan, jou verkrag

Buite gegronde twyfel: Wanneer daar
soveel bewyse is dat ’n verstandige persoon
geen grondige twyfel sal hê dat die beskuldigde skuldig is nie. Daar kan steeds ’n
twyfel wees, maar slegs soveel so dat dit nie
’n verstandige persoon sal laat twyfel dat
die beskuldigde skuldig is nie.

Antiretrovirale middels (ARM’s):
medisyne wat help om te keer dat jy met
die MI-virus
besmet word ná jy daaraan blootgestel is

Depressie: ’n oorweldigende gevoel van
hartseer, hopeloosheid en onvolwaardigheid; dit gaan dikwels saam met fisiese
simptome en sekere gedrag

Heteroseksueel: ’n persoon wat seksueel
aangetrokke voel tot mense van die
teenoorgestelde geslag

Bendeverkragting: verkragting deur
twee of meer mense

DNS: Deoksiribonukleïensuur is ’n lang
molekuul in ’n persoon se selle. Dit bepaal
hoe daardie persoon lyk en sommige van
haar/sy persoonlikheidstrekke. Hierdie
molekuul word oor die geslagte heen
oorgeërf. Elke persoon se DNS is uniek, net
soos haar/sy vingerafdruk.

Homoseksueel: ’n persoon wat seksueel
aangetrokke voel tot mense van dieselfde
geslag

Berader: ’n persoon wat opgelei is om
ondersteuning en raad te gee oor
persoonlike, sosiale of sielkundige
probleme
Beskermingsbevel: ’n dokument
uitgereik deur die hof wat die verkragter
verbied om jou te kontak of jou op enige
manier te nader
Beskuldigde: die persoon wat verdink
word daarvan dat hy die misdaad
gepleeg het
Bewyse: die fisiese materiaal (dokumente,
verklarings, klere, beserings, liggaamsvloeistowwe, ensovoorts) wat in die hof
gebruik word om die feite van ’n saak te
bewys of te weerlê
Bewysketting: Die manier waarop
bewyse ingesamel word en bewaar word.
Die polisie en ander diensverskaffers moet
sekere metodes en prosedures volg om te
wys hoe die bewyse ingesamel en bewaar
is. Dit is die bewysketting, en dit moet in
stand gehou word sodat die hof weet dat
die bewyse betroubaar is en niemand
daarmee gepeuter het nie.
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Forensiese geneeskunde: mediese kennis wat gebruik word om misdade op te los
en in hofsake

Doelbewus: om iets met opset te doen;
aspris
Dossier: die lêer vir die saak, met ’n unieke
nommer, wat die polisie oopmaak om alle
bewyse van die feite van die saak in een plek
te bewaar
Eenheid vir Gesinsgeweld,
Kindermishandeling en Seksuele
Misdrywe (GKS): ’n spesiaal opgeleide
eenheid in die polisiediens wat verkragtingsake ondersoek
Ejakulasie: wanneer semen (saad) skielik
uit die penis uit skiet
Ereksie: wanneer die penis styf en vergroot
is, gewoonlik wanneer ’n man seksueel
gestimuleer is
Forensies: te doen met die hof en die
oplossing van misdade

Getuie: ’n persoon wat teenwoordig was
by ’n gebeurtenis en wat kan inligting gee
daaroor
Getuig: om mondelings bewyse te lewer
aan die hof oor ’n misdaad

Homofobie: ’n haat en vrees vir mense
wat homoseksueel is

In camera: Dit beteken dat die publiek nie
toegelaat sal word om in die hofsaal te sit
en te luister na jou saak nie. Die enigste
mense wat in die hofsaal toegelaat word,
is die beskuldigde, sy ondersteuners, jy, jou
ondersteuners en die lede van die hof
Immuunstelsel: die stelsel in jou liggaam
wat virusse en siektes beveg en jou gesond
hou
Instemming: om toestemming te gee tot
iets, om “ja” te sê wanneer jy verstaan wat
die persoon van jou vra en wanneer niemand jou dwing of mislei om in te stem nie
Interseksuele persoon: ’n persoon wie se
liggaam tussen manlik en vroulik is
J88-vorm: ’n vorm gebruik as ’n bewysstuk
in die hof. Die kliniese forensiese praktisyn
vul die vorm in. Dit beskryf die mediese
bewyse wat op of in die oorlewende se
liggaam gevind is.
Kliniese forensiese praktisyn: ’n
dokter of verpleegster wat opgelei is om
’n persoon se liggaam te ondersoek vir
bewyse van ’n misdaad en as deel van ’n
misdaadondersoek

Konsensuele seks: wanneer albei mense
instem tot die seksdaad
Kringtelevisie: ’n direkte verbinding
tussen ’n videokamera in een kamer buite
die hofsaal en ’n televisieskerm in die
hofsaal. Die beeldmateriaal word slegs
na die skerm in die hofsaal gestuur.
Kruisverhoor: wanneer die advokaat
vir die verdediging die Staat se getuies
ondervra
KY-jellie: ’n jellie wat mense gebruik om
die vagina meer nat en glipperig te maak,
sodat daar nie wrywing is nie
Masturbeer: om aan jou eie of ’n ander
persoon se geslagsdele te vat om jouself of
daardie persoon seksueel te stimuleer of ’n
orgasme te veroorsaak, sonder penetrasie
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Woordelys

Aborsie: om ’n swangerskap te beëindig
Advokaat vir die verdediging: die prokureur
wat die beskuldigde moet verdedig

Borgtog: ’n som geld wat die beskuldigde
moet betaal as ’n deposito sodat hy tydelik
vrygelaat word. As hy nie in die hof verskyn
op die vasgestelde datums nie, verloor hy
die som geld.

Mediese kissie vir die forensiese
ondersoek van verkragting: ’n stel
spesiale boksies waarin al die forensiese
bewyse bewaar word en na die forensiese
laboratorium toe gestuur word vir analise
Mites: dinge wat baie mense glo, maar
wat eintlik nie waar is nie
MIV: menslike immuniteitsgebrekvirus – ’n
virus wat die immuunstelsel aanval en VIGS
veroorsaak
MIV-negatief: iemand wat nie die virus
het wat VIGS veroorsaak nie
MIV-positief: iemand wat die virus het
wat VIGS veroorsaak
Monster: ’n Klein gedeelte of ’n klein
hoeveelheid van iets, byvoorbeeld ’n klein
hoeveelheid bloed, wat dan gebruik word
vir toetse of ’n ondersoek
Noodvoorbehoedmiddel: ’n nabehoedpil wat jy moet vat binne 72 uur ná seks
om te voorkom dat jy swanger raak (die
“morning-after” pil)
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Onwettiglik: as ’n persoon iets doen wat
deur die wet verbied word, doen hy/sy dit
onwettiglik
Om ’n klag te lê: om ’n misdaad aan te
gee sodat die polisie die feite van die saak
deeglik kan ondersoek en bewyse kan
insamel wat hierdie feite bewys

Woordelys

Ondersoekbeampte: die speurder
verantwoordelik vir al die aspekte van
die ondersoek van die verkragtingsaak.
Hierdie speurder werk saam met die
forensiese ondersoeker en die prokureur
wat aangestel word om jou saak te
hanteer. Die ondersoekbeampte moet jou
op hoogte hou van die vordering in jou
saak, en jou vrae beantwoord.
Orgasme: die klimaks van seksuele
stimulasie
Outomaties: iets wat instinktief gebeur,
sonder dat die persoon dit bedoel
Penis: die manlike seksuele orgaan
Seksueel oordraagbare siekte (SOS):
’n siekte of infeksie wat jy kry deur seksuele
kontak
Seksuele penetrasie: wanneer ’n
persoon se geslagsdele, ’n ander
liggaamsdeel of ’n voorwerp in enige mate
die geslagsdele of ’n ander liggaamsdeel
van ’n ander persoon penetreer
Semen: sperm; die dik, witterige vloeistof
wat by ’n man se penis uitkom wanneer hy
seks het
Sielkundige: ’n persoon wat opgelei is
om die menslike verstand en optrede te
bestudeer, en om mense te help wat
probleme het as gevolg van hul
verstandelike funksionering, houdings
en gedrag
Skuld: die gevoel dat jy iets verkeerds
gedoen het
Speeksel: spoeg
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Staatsaanklaer: die prokureur wat deur
die Staat betaal word om hofsake te
hanteer teen mense beskuldig van misdade
soos verkragting
Strafregstelsel: die stelsel wat misdade
ondersoek en misdadigers vervolg: dit
sluit in die polisiediens, die howe en die
gevangenisse.
Taboe: dinge wat mense van ’n gemeenskap of groep nie oor praat nie of nie doen
nie

VIGS: verworwe immuniteitsgebreksindroom – ’n siekte wat die liggaam se
immuunstelsel verswak
Vonnis: om ’n spesifieke straf op te lê aan ’n
misdadiger wat skuldig bevind is
Voorbehoedende medisyne: ’n klomp
verskillende medisynes wat aan
oorlewendes van verkragting gegee word,
onder andere ARM’s om te keer dat jy met
MIV besmet word, ’n noodvoorbehoedmiddel om te keer dat jy swanger word,
en antibiotikas

Transgeslagtelike persoon: ’n persoon
wie se identiteit nie streng ooreenkom
met tradisionele idees van wat dit beteken
om ’n man of ’n vrou te wees nie Tussenpersoon: ’n persoon wat opgelei is om die
kringtelevisiestelsel te gebruik en om op te
tree as ’n skakel tussen die hofsaal en die
getuie, wat in ’n aparte kamer sit
Uitstelling: ’n reëling dat die verhoor op ’n
latere datum sal plaasvind
Vagina: die vroulike seksuele orgaan
Vaginismus: ’n pynlike spasma of sametrekking van die vagina in reaksie op druk
of seksuele omgang
Venstertydperk: Dit kan tot drie maande
vat voor ’n MIV-toets die MI-virus in ’n
persoon se bloed optel. Dit beteken dat as
iemand die virus onlangs opgedoen het,
hy/sy ’n ruk lank negatief kan toets selfs al
het hy/sy wel die virus.
Verklaring: die eerste bewysstuk wat die
polisie insamel, is jou verklaring. Alles wat
jy die polisie vertel van wat gebeur het,
word neergeskryf. Die polisie gee dit dan vir
jou om te lees en te onderteken as jy saamstem dat dit die gebeure korrek uiteensit
Verkragting binne die huwelik/maritale verkragting: wanneer ’n man of vrou
hul eggenote of eggenoot verkrag (ongeag
of hulle getroud is volgens burgerlike reg,
tradisionele reg of godsdienstige reg)
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