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Outline

• Seksuele en reproductieve rechten in post-

apartheid Zuid-Afrika

• Seksueel geweld in Zuid-Afrika – cijfers en 

oorzaken

• Mogelijke oplossingen en 

toekomstperspectieven



In 1994

• Einde van apartheid

• Het ANC erfde een openbare gezondheidszorg 

• Gefragmenteerd

• Ongelijke geografische verdeling van middelen

• Inefficiënt

• Sterke nadruk op ziekenhuiszorg

• Het private gezondheidssysteem slorpt te veel 

geld op



• Snel na de omwenteling: nieuwe initiatieven 

genomen door het Ministerie van Gezondheid 

• Nieuwe wetgeving en richtlijnen rond 

reproductieve gezondheidszorg, vooral gericht 

op moeders, vrouwen en kinderen

• In samenspraak met ngo’s, het middenveld (civil 

society) en de privésector



Enkele voorbeelden

• Gratis gezondheidszorg voor zwangere vrouwen 

en kinderen onder zes jaar (september 1995) 

• Bijna 500 nieuwe ziekenhuizen werden gebouwd

• Na 2003: gratis zorg voor oudere kinderen met 

een handicap

• Dit programma betekende een grote vooruitgang 

voor arme en kansarme groepen



Enkele voorbeelden

• Choice on Termination of Pregnancy Act (1997)

• Eerste land in sub-Sahara Afrika dat vrouwen 

het recht gaf hun zwangerschap af te breken

• Binnen de eerste 20 weken van de zwangerschap

• Onafhankelijk van de socio-economische status, 

geografische locatie of leeftijd van de vrouw

• Nieuwe wet in 2004 (verpleegsters werden 

opgeleid en toegankelijkheid van 

abortusklinieken werd vergroot)



Enkele voorbeelden

• Wetgeving ter preventie van geweld tegen 

vrouwen

• Domestic Violence Act van 1998

• Sexual Offences Bill van 2003

• Oprichting van Sexual Offences Courts, 

Domestic Violence Courts en Family Courts

• Legal Aid Board verleent gratis juridische 

diensten

• Bewustmakingscampagnes

• Nieuwe wet in 2007 (bredere definitie van 

verkrachting)



En verder...

• Men as Partners Programma – waarbij de 

constructieve rol van mannen in seksuele en 

reproductieve gezondheidszorg benadrukt wordt

• Programma’s om de transmissie van HIV van 

moeder op kind te beperken

• Primary School Nutrition Programme

• LoveLife – initiatief ter preventie van HIV, 

speciaal gericht op jongeren (maakt gebruik van 

multi-media, radio, tv, sociale media): 

http://www.lovelife.org.za/

http://www.lovelife.org.za/










Desondanks

• Zijn er meer empowerment programma’s nodig 

voor Afrikaanse vrouwen (contraceptie); nog te 

veel tienerzwangerschappen en ongewenste 

zwangerschappen

• Blijft beschikbaarheid en toegankelijkheid van 

basisgezondheidszorg een probleem voor een 

deel van de bevolking

• Is er nood aan meer campagnes ter preventie 

van HIV (vooral naar jongeren toe) en ter 

bevordering van de status van Zuid-Afrikaanse 

vrouwen



Seksueel geweld

• Onaanvaardbaar hoog in Zuid-Afrika

• Ook bij ons in de media

• Gang-rape

• Seksueel geweld tav heel jonge kinderen



• In 2009 werden 71.500 klachten ingediend mbt 

seksueel geweld

• In realiteit: 643.500 gevallen van seksueel 

geweld per jaar – elke 30 sec. wordt iemand 

verkracht in Zuid-Afrika

• Onmogelijk te weten of seksueel geweld in 

Zuid-Afrika toegenomen is gedurende de laatste 

50j – wel wordt vaker klacht ingediend

• Z-Afr scoort zeer slecht vergeleken met 

westerse landen; geen vergelijkende statistieken 

met andere landen uit het zuiden 



Mogelijke oorzaken
• Individuele factoren (gedragsproblemen)

• Relatiegebonden factoren (patriarchale 

maatschappij, dominante mannen)

• Gedwongen seks tussen partners wordt niet als 

verkrachting beschouwd

• Partnergeweld is de manier waarop mannen tonen 

dat ze dominant zijn

• Seksueel geweld is aanvaardbaar in veel sociale 

relaties (gezin, school, politie) – wordt niet als 

een probleem ervaren

• Socio-economische factoren (armoede, 

werkloosheid, niet tegemoetkomen aan bepaalde 

verwachtingspatronen, drank- en drugsgebruik)



Maatschappelijke factoren

• Culture of Violence in Zuid-Afrika (apartheid)

• Veel mannen komen uit erg gewelddadige 

gemeenschappen

• Geweld als manier om met conflicten om te 

gaan en problemen op te lossen



• Transitie naar democratie (1994)

• Progressieve grondwet

• Conservatieve man-vrouwverhoudingen in 

vraag gesteld

• Afbreuk aan mannelijke autoriteit (crisis of 

masculinity)

• Mannen hebben het gevoel zich te moeten 

bevestigen – meer huiselijk en seksueel geweld

• Seksueel geweld om vrouwen in een 

ondergeschikte positie te houden

• Vrouwen hebben politieke macht gekregen, 

zolang ze op huiselijk en privé-vlak maar 

ondergeschikt blijven (‘democracy stops at my 

door’)



Socio-culturele factoren

• Cultureel bepaalde normen – vb. eenmaal de 

bruidsschat betaald mag een man de vrouw met 

geweld nemen

• Verkrachtingsmythes: 

• seks met een maagd geneest AIDS, 

• vrouwen houden ervan verkracht te worden, 

• meisjes die verkracht worden hebben erom 

gevraagd, 

• jaloezie (en geweld) zijn een expliciet teken van 

echte liefde,...

• Seks is een taboe-gespreksonderwerp



Justitie

• Seksueel geweld wordt zelden bestraft – cultuur 

van straffeloosheid

• Slechts 5% van de aanklachten leidde tot een 

veroordeling in 2000 

• 60% van de aanklachten haalde nooit de 

rechtbank

• Uitgebreide wetgeving, maar stuit op 

conservatieve houding en inefficiëntie 



• Slachtoffers

• Scepticisme

• Weinig privacy bij het indienen van de klacht

• Lange wachtperiode voor medische behandeling

• Weinig informatie over procedures en 

mogelijkheden

• Vernederende verhoren 

• Erg traumatische ervaring – zet niet aan tot 

klacht indienen



Aanbevelingen (korte termijn)

• Betere ondersteuning voor slachtoffers van 

seksueel geweld – en betere toegang tot 

gezondheidscentra voor die slachtoffers

• Meer gespecialiseerde opvangcentra, beter 

opgeleid personeel

• Efficiëntere justitie

• Speciale politie-eenheden, betere opleiding

• Meer politie op straat, veilig openbaar vervoer 

voor vrouwen en kinderen



Aanbevelingen (korte termijn)

• Nieuwe lessenpakketten met aandacht voor 

seksueel gedrag en genderpatronen

• Alcoholmisbruik aanpakken

• Aanspreekpunt (hotline) voor jongens met 

vragen

• Speciale programma’s voor daders van seksueel 

geweld

• Aanpakken van seksueel geweld in 

gevangenissen (in Z-Afr is seksueel geweld 

vaak deel van de ‘prison culture’)





Aanbevelingen (lange termijn)

• Nationale campagnes tegen seksueel geweld

• Speciale campagnes voor jongens met 

verschillende culturele achtergrond 

• Meer informatie over rechten van slachtoffers

• Mediacampagnes gericht op ouders (ouders en 

opvoeding, ouders en gezondheidszorg) 

• Grote rol weggelegd voor ngo’s en civil society



Conclusie

• Het apartheidsverleden speelt wel degelijk nog 

een rol

• Generaties zijn opgegroeid in erg gewelddadige 

gemeenschappen

• Weinig waarden en normbesef

• Ontoereikend onderwijs



Conclusie

• Ook de overgang naar democratie speelt een rol:

• Na 1994 werden de genderrollen 

geherdefinieerd

• Man en vrouw op voet van gelijkheid gesteld

• Bedreigend voor het mannelijke gezag

• Mannen moesten zich meer bevestigen in het 

gezin (machtsrelaties)

• Botsing van de politieke democratie met 

conservatievere socio-culturele waarden



Conclusie

• Het nieuwe Zuid-Afrika moet hieraan dringend 

meer aandacht besteden

• Voorbeeldfunctie




