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Sessie 1
WIE KIES EK OM TE WEES?
WAT KIES EK OM TE WEES?

Gedurende hierdie sessie sal jy:
• Leer oor die program en ontmoet jou Fasiliteerder
• Maniere idenƟseer om respek te wys aan jouself, ander leerders en
Fasiliteerders in die klaskamer
• Jou vermoëns en sommige van jou verwagƟnge en drome indenƟseer
• Maniere idenƟseer hoe jy graag behandel wil word en die maniere hoe
jy ander wil behandel
• Jou persoonlike waardes idenƟseer (dinge wat belangrik is vir jou)
• Om te verstaan hoe belangrik dit is om te weet wat jou persoonlike waardes
is binne die konteks van jou verhoudings.

In hierdie stel handleidings vind jy:
• My Lewensreis Padkaart.
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Sessie : 1

LEWENSREIS PADKAART
As Ż jong persoon is jou lewe in jou hande. Ons het Ż reiskaart nodig om ons te lei omdat ons
aksies ons partykeer in taamlike ander rigƟngs lei.
Elke dag word ons gekonfronteer met baie keuses in baie verskillende situasies. Somtyds is
dit maklike keuses, byvoorbeeld wat om aan te trek of wat om te eet. Hierdie keuses lei ons
nie noodwendig van ons lewenspad af nie. Ander tye mag dit meer moeilike keuses wees,
byvoorbeld of om na Ż partytjie te gaan saam met nuwe vriende, om dwelms te probeer, of
om seks te hê. Wanneer ons gekonfronteer word met hierdie keuses, aĬangende van hoe ons
so besluit maak, neem ons die risiko om in Ż baie ander rigƟng te gaan. Ons weet nie altyd
wat die regte keuse is in elke situasie nie, maar ons kan beter keuses maak met Ż persoonlike
padkaart om onsself te vra waƩer keuses ons meer waarskynlik in die regte rigƟng sal lei.
In hierdie program gaan ons bespreek hoe ons behandel wil word deur ander mense en hoe
ons ander mense wil behandel. Hierdie idees is deel van ons lewensreis padkaart en behoort
ons vriendskappe te vorm, wie ons wil hê as Ż meisie of Ż kêrel, en waƩer soorte vriend/
vriendin, meisie of kêrel ons kies om te wees. Om jou te help om jou persoonlike reiskaart te
bepaal, lees die voorbeeld hieronder oor moontlike keuses wat jy en jou vriend/vriendin sal
moet maak.

o nt d e kking
o n t d e k k i n g
o nt d e kking
o nt d e kking
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voorbeeld
Ż Vriendin van jou jok gereëld vir haar ouers deur te sê dat sy in buitemuurse akƟwiteite
deelneem na skool. Dis nie waar nie. Sy hang eintlik uit met iemand veel ouer, taamlik
aantreklik, wat geld het. Omdat hulle weet dat julle goeie vriende is, vra hulle jou waarom jy
nie ook deelneem in die buitemuurse akƟwiteite soos hulle dogter nie. Jou vriendin se ouers
let op dat jy vroeër van die skool by die huis kom as hulle dogter.

• WaƩer keuses het jy in hierdie situasie?
• WaƩer keuses het jou vriendin?
• Wat kan albei van julle kies om te doen?
• As jy Ż ouer was hoe sou jy verkies om behandel te word in hierdie situasie?
Ons doen baie werk en leer baie deur sessies in die PREPARE program. Jy het seker die
spreekwoord “wat jy saai sal jy maai”gehoor wat beteken jy sal beloon word vir harde werk.
Dit is as jy baie werk in die begin insit om “saad” te plant en te versorg gaan jy waarskynlik
met n groot oes beloon word wat van hierdie saad groei en geproduseer word. Dink aan wat jy
besig is om te plant en te versorg met betrekking tot die werk in hierdie program. Ons dink jy
kan groot bate vind in die program deur elke week te dink aan wat jy geleer en ondervind het,
en hoe jy dinge in jou lewe wil verander. Ons wil hê jy moet dink oor hoe om hierdie beginsels
en vaardighede toe te pas in jou daaglikse lewe en persoonlike ontwikkeling.
Elke week sal daar Ż verskillende taak wees en ons wil graag aanbeveel dat jy jou ervaringe
op die keersy van hierdie bladsy of dagboek skryf. Hierdie skryf werk is nie vir punte, net vir
jou persoonlike ontwikkeling. Indien jy enige vrae het oor die oefening, vra asseblief jou klas
Fasiliteerder.

na ged a gte
Spandeer tyd om na te dink oor wat belangrik is vir jou en wat die lewe vir jou betekenisvol maak.
Noudat jy die eienskappe ge-idenƟfseer het wat jy kies om te hê, dink na oor hoe jy daardie
persoon met daardie eienskappe sal wees in jou optredes/reaksies. Waneer jy gekonfronteer
word met ’n moeilike situasie of ’n besluit, dink aan hoe jou persoonlike padkaart jou kan lei.
Om die persoon te wees wie jy regƟg wil wees is ten alle tye ’n keuse, maar dit is nie altyd
’n maklike keuse nie. Sommige tye misluk ons ten spyte van ons goeie bedoelings. As jy ’n fout
maak, erken dit, vra om verskoning teenoor jouself en ander en beweeg vorentoe met jou
doelwiƩe in gedagte. Jy kan kies om gelei te word deur jou persoonlike padkaart of jy kan kies
om dit te ignoreer. Jou keuses is jou eie verantwoordelikheid.
Wat het jy vandag oor jouself geleer?
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WIE IS ALTYD DAAR VIR MY?

WAAR SAL MY DROME EN
PLANNE MY NEEM?

3.

2.

1.

______________________________________
____________________________________

EK WIL ’N’ ______________________ VRIEND WEES
EN WIL ANDER BEHANDEL OP MANIER WAT_______

OM WEER OP DIE PAD TE KOM, SAL EK

OOPS, VANDAG HET EK VERGEET WAARHEEN EK
OPPAD WAS. EK HET GESUKKEL MET

OMPAD

______________________________________
____________________________________

EK WIL HÊ MY FAMILIE MOET MY SIEN AS________

__
______________________
________
______________________________

BEHANDEL
HOE EK WIL HÊ ANDER MOET MY__
____________

VANDAG… WAAR EK MY GIN!
LEWENSREIS OPNUUT BE

Nood nommer

DIE BESTE DINGE OOR MY, IS:

Reis notas

Lewensreis
padkaart

Sessie : 1
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Sessie 2
KOMMUNIKASIE
Gedurende hierdie sessie sal jy:
• Leer hoe belangrik kommunikasie is en die verskillende redes vir kommunikasie, veral in Ż interpersoonlike konteks
• Ontdek dat dit net so belangrik is om te kommunikeer in verhoudings
• Die verskillende verbale en nie-verbale beginsels van kommunikasie verstaan
• Aggressiewe, passiewe, manipulerende en selfgeldende benadering tot
kommunikasie idenƟseer en die nagevolge van sulke benaderings te
gebruik.

In hierdie stel handleidings vind jy:
• Verskillende maniere om te kommunikeer
• Gevolge van jou kommunikasie benadering/styl.

REGTE EN VERANTWOORDELIKHEDE
Elke persoon het die REG tot opvoeding.
Elke persoon is VERANTWOORDELIK om skool by te woon
en om hulle eie skool werk te doen.
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Sessie : 2

VERSILLENDE TIPES
KOMMUNIKASIE
Luister, vertel, uitruil, ontvang of vra van inligƟng, uitdrukking van idees,
gevoelens of ’n boodskap

VERBAAL

NIE-VERBAAL

Inhoud (wat jy wil sê)
Die woorde wat jy kies
Stemtoon

Liggaamstaal /houding (die manier
wat jy beweeg en jou liggaam hou)
Handgebare
Gesigsuitdrukking

AANSLAG EN UITDRUKKING
Aggressief/aanvallend,
vermyding/passief, Manipulerend,
SelĬandhawend

TYDSBEREKENING
Wanneer en waar jy kies om iets te kommunikeer

EERLIKHEID

Toepaslik vir jou doelwiƩe met kommunikasie en jou gehoor
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TIPE VAN KOMMUNIKASIE
AGGRESSIEF & AANVALLEND
Wanneer jy jou gevoelens, sienswyse en begeertes op ander persone forseer. Jy dring aan op
jou regte terwyl jy die regte van ander ontken

Gevolge
Mense wat hierdie benadering gebruik skrik ander dikwels af en word nie van gehou nie

Voorbeeld
Kermend, skreeuend, onderbrekend, uitbarstend, dreigend, korregeer (kyk na die feite),
aanhoudend (ek is reg), beledigend, sarkasƟes, wraak sinnig (ek sal jou terug kry), starend of
glurend, blamerend (verwyt die ander persoon), skree of hard praat.

PASSIEF
Om in te gee tot die wil van ander; hoop om te kry wat jy wil hê sonder om dit eintlik te sê; laat
oor aan ander om te wonder of om namens jou besluite te neem.

Gevolge
Mense wat hierdie benadering gebruik word dikwels as van selfsprekend aanvaar

Voorbeeld
Om jouself te ontrek, sƟlstuipe om hoik te wees maar eintlik kwaad te voel, vermy konik ten
alle koste, praat agter iemand se rug, probeer om van die probleem te vergeet, sƟl te bly oor
wat jy dink, nie eerlik te wees nie vir die vrees om ’n ander persoon seer te maak. Gee voor
om saam te stem.

MANIPULEREND
Wanneer jy gebruik maak van skelmstreke of valsheid om jou sin te kry. Somtyds gee mense
wat manipulerend is voordat hulle passief is manipuleer deur woorde.

Gevolge
Mense wat hierdie optrede gebruik word dikwels nie van gehou nie en ander mag begin om
hulle te vermy

Voorbeeld
Kermend, huilend, om ander skuldig te laat voel, beledigend, smekend, om voor te gee om te
huil.
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Sessie : 2

SELFGELDEND
Selfgeldende kommunikasie is toepaslik, eīekƟef, duidelik, eerlik en word met selfvertroue
gegee.
Selfgelding is wanneer jy vir iemand kan sê hoe jy voel en wat jy nodig het sonder om ongeskik
of dreigend te wees. Jy staan op vir jou regte sonder om die regte van ander te skend.

Voorbeeld
Om kalm, selfversekerd en duidelik te sê hoe jy voel oor Ż sekere situasie of ervaring en om
potensiële oplossings voor te stel in Ż respekvolle manier.

Gevolge
Mense wat selfgeldend kommunikeer is RESPEKvol en word vertrou. Hulle luister na ander en
vind te same oplossings.

ge
ed
da
ag
g tt e
e
g
• Dink jy dat hierdie Ɵpe kommunikasie die regte manier is om met iemand te
praat?
• Sou jy wou hê mense moet so met jou kommunikeer?
• Wat sal jou reaksie wees teenoor ’n passiewe mededeler?
• Wat van’n aggressiewe mededeler?
• Ken jy enigiemand wat probeer om jou te manipuleer?
• Wat is die beste kommunikasie styl?
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GEVOLGE VAN
KOMMUNIKASIE STYLE
Lees die scenario en dui aan waƩer styl elkeen van die persone gebruik en ook wat die gevolge
van die styl sal wees (bv. Aggressief, selĬandhawend, manipulerend of passief).

SCENARIO:
’n Ou sê vir sy meisie: Ek wil nie hê jy moet sonder my saam met jou vriende uit gaan nie. Ek
wil hê jy moet altyd by my wees waar ek kan sien wat jy doen en saam met wie jy is. Ek vertrou
jou nie as ek jou nie kan sien nie.
ANTWOORD
A. Meisie antwoord: Wel dan
is dit so, jy is my ou en ek
wil doen wat jy sê ek moet
doen.
B. Meisie antwoord: Jy is net
jaloers omdat jy nie baie
vriende het om mee uit te
gaan nie. Wil jy op die ou
end geen vriende hê nie? Jy
kan dit vergeet as jy dink ek
gaan nooit weer my vriende
sien nie.
C. Meisie antwoord: Ok ek sal
nie saam met my vriende
uitgaan nie, maar ek sal neul
en die hele tyd ongelukkig
wees.
OF
C. Meisie antwoord: Ok ek sal
nie saam met my vriende
uitgaan nie, maar ek sal
ongelukkig wees en nie baie
pret nie. Dan sal jy jammer
wees.
D. Meisie antwoord: Ek
verstaan dat dit vir jou
moeilik is maar ek dink ek
behoort ook tyd saam met
my vriende te spandeer. Jy
moet leer om my te vertrou.
Ek is lief vir jou en ek wil nie
ontrou wees aan jou nie. As
ons gelukkig gaan wees en
’n gesonde verhouding gaan
hê dan moet ons mekaar
kan vertrou.
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STYL

Wat is die gevolge van die gedrag?

Sessie 3
LAAT GELD JOUSELF IN
KOMMUNIKASIE
Gedurende hierdie sessie sal jy:
• Die betekenis van selfgeldende kommunikasie verstaan
• Selfgeldende kommunikasie vaardighede leer
• Nuwe woordeskat leer om emosies te beskryf
• Selfgeldende kommmunikasie vaardighede te oefen
• Dink aan eīekƟewe en RESPEKvolle maniere van kommunikasie met
iemand.

In hierdie stel handleidings vind jy:
• Selfgeldende kommunikasie
• “Ek” Verklarings.

REGTE EN VERANTWOORDELIKHEDE
Elke persoon het die REG tot vryheid van spraak (’n persoon kan enige boodskap oordra
wat hulle wil kommunikeer).
Elke persoon is VERANTWOORDELIK om in ’n respekvol manier te kommunikeer en om
boodskappe oor te dra wat respekvol is en nie ander se regte skend nie.
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Selfg eld end e Kom m unika sie
’n Denisie... Selfgeldende Kommunikasie is:
• toepaslik,
• eīekƟef,
• duidelik,
• eerlik,
• respekvol en
• word met selfvertrou oorgedra.
Selfgelding is wanneer jy vir iemand kan sê hoe jy voel en wat jy nodig het op ’n manier wat
nie ongeskik of bedreigend is nie - jy staan op vir jou regte sonder om ander se regte te skend.
Selfgeldende kommunikasie spreek die probleem aan en nie die persoon nie.
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Selfgeldende Kommunikasie
Vaardighede
Selfgeldende kommunikasie is soos om ’n brug te bou na Ż ander persoon om met hom of haar
aan te sluit om Ż oplossing te vind. Volg hierdie riglyne om ’n soliede brug te bou:

• Kommunikeer met selfvertroue
• Berei voor en oefen
• Moet nie bang wees om jou gevoelens en boodskap oor te dra nie
• Vra uit oor en erken jou maat se gevoelens en wat belangrik is vir hom/haar
• Vra verduidelikende vrae
• Wat is jy en jou maat se nie-verbale boodskappe?
• Respekteer jouself en jou maat
• Kyk vir gemeenskaplike grond, dink oor julle verskille
• Wissel idees oor moontlike oplossings en vind Ż ooreenkoms waarmee julle
albei gemaklik is
• Gaan jou gevoelens na en onthou om keuses te maak wat gesond is vir jou
• As jy oorweldig of verward voel of in Ż posisie is waar jy nie die regte keuse kan
maak nie, neem tyd om te dink voor jy dit bespreek.
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‘ Ek’ Verkla ring s
My reaksie:

Aksie/oorsaak:

“Ek voel…

“wanneer…”

Sê “Ek voel...” eerder as
“Ek dink...” en hou by jou eie
gevoelens (bv.“Ek voel seergemaak/
hartseer/gelukkig”) in plaas daarvan
om te blameer of aannamêrs te
maak. (bv. “Ek voel jy is gemeen!”

Wees spesifiek en nieblamerend
nie (bv. “jy noem my name voor jou
vriende”)

My rede:

Voorgestelde oplossings:

“omdat…”

“Waarvan ek sal is…”

As jy dink ’n verduideliking sal help,
gee een hier en maak seker om
nie die ander persoon te blameer
nie (bv. “omdat ek dink dit is nie
respekvol nie”)

Om te sê wat jy hoop sal verander is
aanvaarbaar, maar jy kan nie verwag
dat die ander persoon moet verander
nie. (bv. “Kom ons bespreek dit
verder” of “kom tot ’n ooreenkoms
waarby ons altwee sal hou”, nie
“hou op lui wees” nie).

Vra vir en luister na die antwoorde:
“Wat dink jy van die situasie?” OF “Hoe voel jy oor die situasie?”
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Hoe voel ek?
OnrusƟg

Bang

Agonie

Skande

Salig

Kwaad

AngsƟg

Verslaan

Skaamte

Opgewek

Vies

Benoud

Depressief

Beledig

Tevredenheid

BiƩer

Fyn gevoelig

Wanhoop

Skuldig

Verheug

Wreed

Vrees

Terleurgesteld

Onteerde

EkstaƟes

Gewalg

Gevries

NeerslagƟg

Verleë

EntoesiasƟes

Moedeloos

Afsku

DroefgeesƟg

Opgewonde

Gefrustreerd

Histeries

Hartseer

Kan dit nie
verdra nie

Briesend

SenuweeagƟg

Heimwee

Brommerig

Oorweldig

Seer

Verneder
AŅraak
VernieƟg

Haat

Panikerig

Onseker

Ongeduldig

Skrikkerig

Alleen/
geisoleerd

Verantwoordelik

Treurig

Blameer

Verwaarloos

KriƟseer

Verwerp

Sleg voel

Hartseer

Spyt

Geirriteerd

Geskok

Jaloers

Gestres

Ontstoke

Vreesbevange

Woede

Ongemaklik

Walglik
Liggeraak
VeragƟng

Bekommered

Vernederd

Bly
Gelukkig
Vreugde
Ingenome
Tevrede
Verbly

Ongelukkig
Ongeliefd

Moedswillig

19

Prepare Projek : Werksbladsye vir Leerders

Skryf ‘Ek’ verklaring
Deel A. Lees die ‘jy’ verklaring en skryf dit dan oor as ‘ek’ verklaring.
Richard kom by die huis en vind sy jonger broer het iets gebreek wat aan hom behoort het,
en sê “Jy is so nalaƟg en jy breek enige iets waaraan jy vat! Ek het vir jou gesê om nooit aan
my goed te vat nie.” Richard kon eerder selĬandhawende kommunikasie vaardighede gebruik
het…

Charlene se kêrel terg haar voor sy vriende en hulle lag almal.
Charlene sê: “Jy is so ongeskik wanneer jy gemene dinge oor my sê voor jou simpel vriende en
hulle lag almal vir my. Hoekom kan jy nie goed wees teenoor my nie?”. Charlene kon eerder
selĬandhawende kommunikasie vaardighede gebruik het…

Deel B. Dink aan ’n tyd wat jy ’n ‘jy’ verklaring gebruik het toe jy kwaad of omgekrap
was en skryf dit neer.
Nou verander hierdie verklaring in ’n ‘ek’ verklaring as ’n alternaƟewe manier om die situasie
te hanteer.
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Reageer in ’n Selfgeldende manier
Lees die twee situasies. Verbeel jou jy is in die situasie en skryf dan neer wat jy dink
jy sal sê aan die persoon deur selĬandhawend te kommunikeer.
Een van jou vriende vertel jou dat sy gehoor het ander mense by die skool praat oor jou meisie
of ou en sê dat hy/sy ook met iemand anders uitgaan en presente koop vir die person. Wat sal
jy vir jou vriend sê?

Wat sê jy vir jou meisie of ou?

Jy het planne gemaak om ’n vriend te sien. Die laaste drie keer wat jy planne gemaak het, het
hy nie opgedaag nie. Jy sien hom die volgende dag by die skool, wat sê jy vir hom?
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Eerlikheid en Kommunikasie
Om eerlik te wees help om misverstande te vermy in kommunikasie en help om
moeilike situasies in die toekoms te vermy. Om eerlik te wees wys ook dat jy respek
toon aan jouself en die ander persoon met wie jy kommunikeer. Eerlikheid bou ook
vertrou in ’n verhouding.
• Om een ding te sê as jy iets ander bedoel is nie eerlik nie en ook nie ’n goeie
manier om kommunikasie te bevorder nie.
• Om dinge te sê wat jy nie bedoel nie om te kry wat jy wil hê is manipulerend en
nie aanvaarbaar nie.
• Om beloŌes te maak wat jy nie van plan is om te hou nie, is manipulerend en
oneerlik.
• Om oneerlik te wees oor wie of wat jy is en wat jy gedoen het wys dat jy nie
ander respekteer nie.
• Eerlike kommunikasie oor jou gevoelens of wanneer jy ongemaklik voel of van
plan verander het oor iets, is deel van selĬandhawende kommunikasie.
• Om die feite te verdra is oneerlik en kan lei tot probleme.
• Om te skinner en skinnerstories aan te dra is sleg vir goeie kommunikasie.
• Wanneer jy met iemand praat, luister na jou insƟnk en gevoelens oor hoe eerlik
jy dink die persoon is.
• Let op na veranderinge in wat die persoon sê (of wat hy/sy vantevore vertel het).
As jy onseker is, dink eers mooi daaroor voordat jy enige besluite neem.
• Dink oor hoe eerlik jy met jouself is.
• Hoeveel speel eerlikheid ’n rol in jou eie lewens-kaart en die Ɵpe mens wat jy is.
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Sessie 4
WAT IS GESLAG?
Gedurende hierdie sessie sal jy:
• Populêre idees verduidelik oor wat Ż man/seun of Ż vrou/meisie is en hoe
hierdie idees problemaƟes kan wees
• Die verskil tussen seks as ’n biologiese konsep en geslag as Ż konsep wat
sosiaal ontwikkel is en dus potensiaal buigsaam is te erken
• Ondersoek hoe geslag ons daaglikse lewens beïnvloed
• Ż SensiƟewe begrip ontwikkel van, en empaƟe ontwikkel vir die perspekƟef
van die teenoorgestelde geslag in terme van druk wat hulle ondervind
• Verstaan dat jy jou eie geslags idenƟteit en gedrag kan ontwikkel en onthou
dat jy die ideale wat vir jou betekenisvol en belangrik is bepaal
• Maniere idenƟseer om problemaƟese idees oor geslag uit te daag, keuses
te maak gebaseer op persoonlike waardes, aspirasies en respek, in plaas
van verwagƟnge wat deur die samelewing geskep word.

In hierdie stel handleidings vind jy:
• Hoe ons geslag ervaar
• Geslag en Seks: Wat is die verskil?

REGTE EN VERANTWOORDELIKHEDE
Elke persoon is gelyk gebore en het dus die REG tot gelykheid.
Elke persoon is VERANTWOORDELIK om ander te behandel in maniere wat hulle nie
onderdruk of teen hulle diskrimineer nie.
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Hoe ons g esla g erva a r
Dink aan tye wanneer jy op ’n sekere manier behandel was omdat jy ’n meisie of ’n
seun is. Is hierdie verskille regverdig?
• Voel jy onder druk om op sekere maniere op te tree omdat jy ’n meisie of ’n seun
is?
• Voel jy dat jy jou manlikheid of vroulikheid deur jou gedrag moet “bewys”?
• Is daar enigiets wat jy nie doen nie omdat jy ’n meisie of ’n seun is ?
• Wat is sommige van die geleenthede wat oop is vir jou omdat jy ’n meisie of ’n
seun is?
• Hoe laat sulke verwagƟnge van manlikheid of vroulikheid jou voel? Is dit altyd
goed?
• Is hierdie verskille regverdig?
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GESLAG EN SEKS:
Wat is die verskil?
Ons weet almal dat ons as babas met sekere siese eienskappe gebore word wat ons manlik
of vroulik – ’n seun of ’n miesie - maak. Dit is so regoor die wêreld. Hierdie verskille word
biologies bepaal deur ons geneƟese samestelling.
Wanneer ons groot word en soos ons leer, vind ons uit dat ons verskillend behandel word
as meisies of seuns. Onthou die idees wat ons het oor maniere waarop mans/seuns, vroue/
meisies behoort op te tree, is iets wat ons almal leer; dit is nie iets waarmee ons gebore is nie.
Ons leer dit van elke aspek van ons omgewing, insluitende die televisie, rolprente, musiek,
skool, ouers, familie, maats, die gemeenskap, godsdienste, instellings, poliƟsie ens. Dink aan
die boodskappe wat jy kry oor geslag van die mense rondom jou.
Mense sê dikwels daar is net een ‘regte’ manier om ’n vrou of ’n man te wees, maar as jy
om jou kyk sal jy sien dit is nie waar nie (bv. Party mense dink dit is belangrik vir mans om
strerk te wees, ander dink dit is belangrik vir mans om emosie te wys. Die KonsƟtusie sê dat
mans en vroue gelyk is, maar ons ouers sê dikwels dat slegs vroue en meisies moet kook en
stryk. Die idees mag konik met ons waardes veroorsaak, bv. as ’n man geniet jy dit dalk om
jou moeder rondom die huis te help, maar jou vriende mag jou spot daaroor. Uiteindelik maak
ons ons eie keuses oor die Ɵpe vrou of man wat ons wil wees en hierdie keuses help om ons te
lei na waar en wat ons wil bereik in die lewe.
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Sessie 5
GESLAG EN MAG
Gedurende hierdie sessie sal jy:
• Leer oor mag en hoe mense kies om mag te gebruik
• PosiƟewe uitdrukkings van mag te idenƟseer
• Die verantwoordelikheid wat met mag gepaard gaan verstaan
• Leer oor die verband tussen geslag en mag
• Leer omtrent geslags ongelykheid en hoekom geslags-ongelykheid
problemaƟes is.

In hierdie stel handleidings vind jy:
• Idees oor wat dit is om ’n vrou of ’n man te wees
• Om verder te dink oor wat dit is om ’n vrou of man te wees

REGTE EN VERANTWOORDELIKHEDE
Elke persoon is gelyk gebore en het die REG tot gelykheid.
Elke persoon is VERANTWOORDELIK om ander te behandel in maniere wat hulle nie
onderdruk of teen hulle diskrimineer nie.
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Hoe beinvloed ons idees oor hoe om ’n man of ’n vrou te
wees verhoudings tussen mans en vrouens affekteer?
John is baie kwaad vir Julia. Sy het twee maande terug al gesê dat sy met hom sal uitgaan en
sy meisie sal wees, maar nou sê sy vriend Simon dat hy haar saam met Andrew na die taxi rank
gesien loop het.

Hoekom is John kwaad? Dink jy hy het rede om kwaad te wees?

Hy maak ’n telefoon oproep “Jammer Pinky my lieing, ek kan nie vanaand na jou toe kom nie,
iets het gebeur. Ek sal jou later bel … Ek is ook lief vir jou…” sê hy. John gaan dan om vir Julia
te soek. By Julia se huis blaas hy op sy kar se toeter. Julia kom uit. “Hi John,onthou asseblief
dat my ma omgekrap raak as jy vir my toet” sê Julia. “Klim in die kar, jou teef” antwoord John
“Hoekom hoor ek jy loop saam met Andrew?”

John het drie vrouens seer gemaak en omgekrap. Kan jy hulle idenƟseer?

Hoe het hy hulle ongekrap?

Wat sê die storie vir ons oor hoe hy voel oor vrouens?

Wat dink jy nou van John?

Dink jy dit is algemeen vir mans om te dink en op te tree soos John?
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Dink meer oor mans en vrouens
Julia klim in die kar. John ry wild weg tot by die rant van die skool se sportvelde. Hy stop sy kar
daar en hou aan om met Julia te baklei. “Maar Andrew is my neef” antwoord sy. “Ek gee nie
om wie hy is nie, jy weet jy mag nie naby ander mans kom nie.
En terwyl ons daaroor praat, ek hou nie daarvan as jy kortbroeke dra nie. Jy moet ordentlik
aantrek, geen vrou van my trek soos ’n hoer aan nie!” antwoord John.

Wat is John se verwagƟnge oor die verhouding?

Dink jy dit is algemeen vir mans om te dink soos John? Is dit reg om so te dink?

Skryf ’n paragraaf wat verduidelik hoe hierdie argument eindig. Wat sal Julia volgende
sê of doen?

Hoekom doen Julia dit? Wat sê dit vir ons oor hoe sy voel oor verhoudings met
mans?
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ONGELYKHEID TUSSEN
VROUENS EN MANS:
WAT KAN ONS DOEN OM
’ N VERSKIL TE MAAK?
Ons wil almal regverdig behandel word. Ons weet dat mans en vrouens sies verskillend is,
maar net omdat ons sies verskillend lyk, beteken nie dat dit outomaƟes redes gee vir die
verskillende maniere wat daar van mans en vrouens vewag word om op te tree nie.
By voorbeeld, net omdat ’n vrou geboorte skenk aan ’n baba beteken nie dat sy alleen na
die kinders moet kyk en kos maak nie – die pa is ook instaat om te help om na die kinders te
kyk en kos te maak. Op dieselfde manier is vrouens ook instaat om besluite te neem oor geld,
soos wat daar van mans verwag word. Die feit dat mans en vrouens biologies verskillend is,
regverdig nie die sosiale ongelykheid of seksism wat ons in die samelewing sien nie. Dieselfde
kan ook gesê word oor ras – net omdat ons verskillend lyk in terme van ons velkleur, beteken
nie ons moet mense verskillend behandel gebaseer op hulle velkleur nie.
Net soos wat ons ’n samelewing wil bou wat gebaseer is op rasse gelykheid, wil ons probeer
om ’n samelewing te bou wat gebaseer is op gelykheid tussen mans en vrouens – een waar
almal behandel word met gelyke waarde en gelyke, regverdige verwagƟnge.
Dink aan ’n tyd waar jy gevoel het soos iemand wat nie regverdig behandel is oor sy of haar
geslag nie. Skryf jou antwoord oor die twee vrae hier onder.

1. Beskryf wat gebeur het en verduidelik hoe jy dink dit die person laat voel het wat
onregverdig behandel is.
2. Hoe kon die situasie anders hanteer word sodat niemand seerkry nie?
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VERHOUDINGS WAT OMGEE
Gedurende hierdie sessie sal jy:
• Eienskappe van gesonde verhoudings waarin daar vir mekaar omgegee
word identifiseer en herken, asook om ongesonde verhoudings te
idenƟseer
• Nadink oor kwaliteit van verhoudings en hoe die eienskap van omgee
in verhoudings ’n invloed het op kwaliteit en jou tevredenheid met die
verhouding.

In hierdie stel handleidings vind jy:
• Werksbladsye vir klasgebruik
• Wat maak ’n verhouding een wat omgee?
• Verskillende Ɵpes verhoudings.

REGTE EN VERANTWOORDELIKHEDE
Elke kind het die REG tot familie, ouerlike, of tot ander toepaslike sorg.
Elke kind is VERANTWOORDELIK om beleefd (Respekvol) te wees teenoor hulle versorgers.
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Wat maak ’n verhouding
een wat omgee?
• Goeie verhoudings is veilig – jy voel nie bang, geinƟmideer nie of ongemaklik in ’n
goeie verhouding.
• Hierdie verhouding moet jou laat goed voel oor jouself.
• Vertroue – dink aan wat maak iemand betroubaar.
• Gemeenskaplike omgee – jy gee om vir die persoon en hulle gee om vir jou. Dink
jy dat die verhouding wat jy het met ’n meisie of ou moet een wees waar julle
omgee vir mekaar. Bespreek wat dit beteken om om te gee vir iemand.

Voeg jou eie idees by...

• Dit is altyd belangrik om te luister na hoe jy voel in ’n verhouding want dit gee vir
jou inligƟng oor moontlike waarskuwings, tekens en probleme wat aangespreek
moet word.
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Verskillende tipes verhoudings
Hieronder is beskrywings van verskillende Ɵpes verhoudings. Bespreek die voordele en nadele
van elke verhouding in jou klein groupie. Voltooi die werksvel gedurende die bespreking of
maak dit klaar by die huis.
Sipho en Jane is dikwels bymekaar – hulle doen saam huiswerk in die week en oor naweke
hou hulle daarvan om saam hulle gunsteling televisie program te kyk of saam na partytjies
te gaan. Hulle het baie in gemeen en het dieselfde belangstellings. Hulle praat met mekaar
oor wat hulle wense en drome is vir hulle toekoms en los enige problem tussen hulle kalm
op.
Voordele:

Nadele:

Wat is goed en positief oor hierdie
verhouding?

Wat is sleg of negatief oor die verhouding?

Sheldon en Lebo kom altyd bymekaar by partytjies oor die naweek. Hulle het baie pret
saam en drink en dans en het gewoonlik seks na die partytjie. Hulle praat nie met mekaar
by die huis of oor die telefoon nie. Die verhouding is net oor saam drink en seks. Sheldon
het baie ander meisies en hy het ook seks met sommige van hulle. Lebo het ook ’n ander
ou, Craig, wat haar ‘ernsƟge’ kêrel is met wie sy baie tyd spandeer maar hy hou nie van
partytjies nie en bly in ’n ander deel van die dorp.
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Voordele:

Nadele:

Wat is goed en positief oor hierdie
verhouding?

Wat is sleg of negatief oor die verhouding?

Sessie : 6

Tracey is in Graad 11 maar hou nie daarvan om met hoërskool ouens uit te gaan nie, want
sy hou meer van ouer ouense wat haar kan vermaak. Haar huidige ou is 22 jaar oud en
het ’n goeie werk. Hy het sy eie kar en bederf haar met persente soos ’n selfoon en het
self belowe om haar skoolgeld te betaal noudat haar pa nie werk het nie. Hy kan baie pret
wees, maar partykeer is hy vervelig want sy het nie dieselfde belangstellings as hy nie en
dit maak dit moeilik om met hom te praat.
Voordele:

Nadele:

Wat is goed en positief oor hierdie
verhouding?

Wat is sleg of negatief oor die verhouding?

Keenan en Sandra het vriende geword in hoërskool. Hulle was altwee nuut in die area en die
skool. Hulle is altyd saam by die skool en in die buurt. Keenan vind wiskunde en wetenskap
moeilik, en Sandra help hom met sy huiswerk want sy verstaan die werk. Sandra is baie
skaam, so Keenan organiseer sosiale akƟwiteite vir hulle. Sandra probeer om altyd saam
te stem met Keenan en te doen wat hy doen selfs al voel sy soms ongemaklik daarmee.
Wanneer Sandra nie met hom saamstem, raak Keenan omgekrap en kwaad.
Voordele:

Nadele:

Wat is goed en positief oor hierdie
verhouding?

Wat is sleg of negatief oor die verhouding?
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Sandy en Adrian bly in verskillende buurte. Hulle praat oor die telefoon een keer ’n week,
maar sien mekaar net een of twee keer ’n maand wanneer Sandy se ma by haar tannie
gaan kuier wat langs Adrian bly. Wanneer hulle mekaar sien, vry hulle gewoonlik (soen
ens.. )
Voordele:

Nadele:

Wat is goed en positief oor hierdie
verhouding?

Wat is sleg of negatief oor die verhouding?

Natasha en Kerryn ken mekaar al vandat hulle saam in laerskool was. Noudat hulle in die
hoërskool is, het hulle dieselfde buitemuurse akƟwiteite en hulle doen dikwels huiswerk
saam in die week. Hulle spandeer meeste van die naweek saam, met dinge wat hulle
altwee geniet, en dit lyk of hulle altyd iets het om oor te praat. Wanneer hulle baklei, vind
hulle dit help as hulle tyd weg van mekaar spandeer voordat hulle oor dinge praat.
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Voordele:

Nadele:

Wat is goed en positief oor hierdie
verhouding?

Wat is sleg of negatief oor die verhouding?

Sessie 7
HOE OM ’n
VERHOUDINGSMAAT TE KIES
Gedurende hierdie sessie sal jy:
• Dink krities oor essensiële, ideale, ongewenste karaktertrekke van ’n
potensiële inƟeme maat
• Persoonlike behoeŌes en jou voorkeure in eienskappe van ’n maat te
idenƟseer
• Nadink oor die Ɵpe maat wat jy wil wees in ’n inƟeme verhouding
• Verstaan dat hierdie idees uitgebrei kan word na ander Ɵpe verhoudings
en vriendskappe. Dink na oor die Ɵpe vriende met wie jy tyd spandeer
en die Ɵpe vriend of maat wat jy kies om te wees in jou verhoudings met
familie, vriende, Fasiliteerders, of mense in die gemeenskap

In hierdie stel handleidings vind jy:
• Wat is in jou verhoudings koek?
• Idees en Aksies

REGTE EN VERANTWOORDELIKHEDE
Elke persoon het die REG om hulle persoonlike waardes te idenƟseer en om keuses te maak
oor hulle eie gedrag.
Elke persoon is VERANTWOORDELIK vir hulle persoonlike (eie) gedrag en om seker te maak
dat hulle keuses nie ’n ander persoon se regte oortree nie.
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Verhouding Koek:
’n Metafoor om jou te help om
keuses te maak
Wanner jy ’n ou of meisie kies, is dit belangrik om te dink aan die kwaliteite of eienskappe wat
belangrik is vir jou in die persoon. Jy kan daaraan dink soos om ’n koek te bak:

• Die belangrikse koek bestandele – die eienskappe in jou maat en in ’n verhouding
wat jy idenƟseer as nodig of ‘moet hê’;
• Die versiersuiker – dis die eienskappe van die persoon of verhouding wat lekker is
om te hê maar nie nodig is nie;
• Die kersies, neuter, of ander versierings – dit is die ‘ekstra lekker’ eienskappe in
die persoon of verhouding wat dit beter sal maak, maar wat nie noodsaaklik is nie.
Jy kry dalk die dinge soos wat jy die persoon beter leer ken en julle verhouding
groei.
• ‘Vrot eiers” of ander dinge wat die koek kan sleg maak – die eienskappe van die
persoon of verhouding wat dit kan vernieƟg en dit is die dinge wat jy nie wil hê in
die persoon of julle verhouding nie.
Die metafoor kan jou help om te dink aan:

• Die Ɵpe persoon wat jy wil hê as jou kêrel of meisie
• Die Ɵpe verhouding wat jy wil hê saam met daardie persoon
• Wat maak ’n verhouding die Ɵpe verhouding waarin jy wil wees?
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Sessie : 7

Wat kies jy om in jou koek te sit?
Die “ekstra lekker” eienskappe

Die “ lekker om to hê”
eienskappe

Die noodsaaklik of “moet
hê” eienskappe

Onwelkome/Ongewenste eienskappe
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Ons idees en waardes word belangrik en werklik wanneer ons hulle omsit in aksies en hoe ons
optree. Hoe ons optree, ons idees en waardes kan ons help om spesieke aksies te kies. Dink
nou oor hoe jy of jou maat die verskillende idees in die vorige werksvel in aksies kan omsit. As
jy nie op die oomblik ’n ou of meisie het nie, dink aan as jy iemand in die toekoms het.
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Idee

Aksie

In die kolom skryf jou idees oor
verhoudings en die persoon met
wie jy ’n verhouding het van jou
“verhoudings koek”

In die kolom, skryf hoe jy die
idee in aksies kan omsit

Sessies 8,9,10
DIE
JOHN EN JANINE STORIE:
ONDERHANDELING VAN VERHOUDINGS
In die volgende drie sessies sal ons fokus op die storie van John en Janine. In hierdie strokies
verhaal sal jy lees oor ’n jong paartjie wat probleme het met die onderhandeling van belangrike
aspekte in hulle verhouding. Hierdie aspekte sluit in vertroue, alkohol, geweld, druk om seks te
hê en kommunikasie. Jy sal ’n geleentheid kry om die strokies verhaal te lees en dan rol-spel te
doen oor hoe hulle die situasie beter kon hanteer het.

Gedurende hierdie Sessie sal jy:
• IdenƟseer waar die probleme is in John en Janine se verhouding en
dink aan alternaƟewe maniere hoe beide John en Janine die verskillende
situasies kon hanteer.
• Begin om besluite te maak oor wat is aanvaarbaar in verhoudings en
bepaal hoe om jou standaarde bekend te maak.

In hierdie stel handleidings vind jy:
• Strokies verhaal - John en Janine se Storie
• Rolspel wenke
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Sessies : 8, 9 & 10

Rolspel Wenke
1. Onthou dat die doel van die rolspel is om vir ander leerders ’n toneel te demonstreer van ’n beter manier om ’n situasie te hanteer deur gebruik te maak van
goeie vaardighede en besluitnemings tegnieke of om te wys hoe sleg ’n situasie
kan wees wanneer swak besluite gemaak word.
2. ’n Rolspel is nog ’n vorm van optree - jy gee voor om iemand te wees wie jy nie is
nie.
3. Wanneer jy die rolspel voordra, kyk na die gehoor en praat hard genoeg sodat
hulle jou kan hoor.
4. Ontwerp jou storie; moenie net sê, “ok, ons sal dit op jou manier doen” nie.
Karakters moet die aspekte bespreek en elkeen moet hulle sienswyse voorstel
voor ’n besluit geneem word.
5. Geniet dit – maar neem die rol-spel oefening ernsƟg. Dit is ontwerp om vaardighede
te leer en om opsies aan die klas voor te lê.
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Besprekingsvrae: Sessie 8
• Gaan John en Janine al vir ’n lang tydperk uit? Wat is ’n lang tydperk vir Ɵeners
soos jy?
• Het Janine besluit om alkohol by die partytjie te drink? Wat van haar vriende?
• Wat was hulle redes om te drink? Of om nie te drink nie?
• Het die ouer seuns RESPEKvol opgetree teenoor die meisies? Gee asseblief ’n
voorbeeld.
• Wat het Janine gedoen nadat sy en John baklei het? Hoe het John reageer?
• Dink jy John se reaksie was aanvaarbaar / toepaslik? Hoekom of hoekom nie?
• John wil met Janine seks hê. Is dit wat sy wil hê? Dink jy dat John haar besluit
respekteer?
• Dink jy dat Janine gereed is vir ’n ernsƟge verhouding? Hoekom of hoekom nie?
• Dink jy dat John gereed is vir ’n ernsƟge verhouding? Hoekom of hoekom nie?
• Gee ’n paar voorbeelde van hoe hulle vriende posiƟewe advies en ondersteuning
gee. Wanneer was hulle advies nie behulpsaam nie?
• Dink jy John verstaan wat geweld is? Hoekom of hoekom nie?
• Was dit wat Janine vir hom gesê het oor sy geweldadige gedrag selfgeldend?
Verduidelik.
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Sessies : 8, 9 & 10

Besprekingsvrae: Sessie 9
• Hoe speel alkohol ’n rol in hierdie storie?
• Hoe dink jy het John die situasie in die storie hanteer? Was dit aanvaarbaar?
• Wat dink jy van die manier wat die groep die situasie hanteer het?
• Het enigiemand enige ander idees, veral selfgeldende idees, oor hoe die situasie
kon hanteer word?
• Het John die reg om vir Janine te sê hoe sy mag dans? Het sy irteer? As sy wel
het, gee dit John die reg om haar rond te stoot en op haar te skreeu?
• John het gedrink. Dink jy dit beinvloed sy aksies? Is dit ’n verskoning om
Janine seer te maak?
• ’n waƩer ander maniere kan alkohol probleme in ’n verhouding veroorsaak?
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Besprekingsvrae: Sessie 10
• Waar het die miskommunikasie tussen John en Janine begin?
• Wat beteken dit vir John om vir Janine ’n geskenk te gee?
• Hoekom is dit belangrik om duidelik oor seks en perke te praat?
• Dink jy John het Janine sebesluit om nie seks te hê in die storie nie gerespekteer?
• Dink jy dat Janine gereed is vir ’n ernsƟge verhouding? Hoekom of hoekom nie?
• Dink jy dat John gereed is vir ’n ernsƟge verhouding? Hoekom of hoekom nie?
• Gaan terug na bladsy 49: “As ’n meisie dronk is sal sy nie die verskil weet nie.”
Stem jy saam? Is dit aanvaarbaar?
• Beskryf die problem wat ’n gaping in kommunikasie kan veroorsaak in die
verhouding rolspel.
• Gee voorbeelde van strategie̘ om die lyne van kommunkasie oop te maak.
• Bespreek wat dit moeilik maak om seks as ’n onderwerp of kondoom gebruik op
te bring en oor te praat. Wat sal help om so ’n gesprek te begin?
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Sessie 11
HOE WEET JY OF JY
GELUKKIG IS MET JOU
VERHOUDING?
Gedurende hierdie sessie sal jy:
• Vaardighede ontwikkel om jou verhoudings te help analiseer en jou
probleme in verhoudings te idenƟseer.
• Respekvolle en gesonde reaksies toon op verhoudingsprobleme
• Vaardighede ontwikkel om verhoudings op ’n respekvolle manier te
beëindig
• Wyses ontwikkel om die beëndiging van verhoudings te hanteer.

In hierdie stel handleidings vind jy:
• Dink oor hoe jy weet wanneer jy gelukkig is
• Riglyne: Hoe om ’n verhouding te beeïndig
• Waar om hulp te kry.

REGTE EN VERANTWOORDELIKHEDE
Elke persoon het die reg tot sy/haar eiendom en niemand kan dit weg vat sonder
toestemming of deur sekere reëls te volg nie.
Elke persoon is VERANTWOORDELIK om ander se eiendom te respekteer.
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’n tyd toe jy baie gelukkig gevoel het met jou ou
of meisie. Wat het jou gelukkig gemaak?

Skryf jou idees hier neer

’n tyd toe jy ongelukkig gevoel het met jou ou of
meisie. Wat het jou ongelukkig gemaak?

Skryf jou idees hier neer
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Sessie : 11

Wenke om uit te maak
met iemand...
• Dit is belangrik om vir die persoon van aangesig tot aangesig te sê as jy wil
uitmaak.
• Behalwe as jy bang is vir jou veiligheid, moenie uitmaak voor ’n groep mense of
vriende nie.
• Partykeer sal jy kies om uit te maak oor die telefoon of met ’n sms omdat jy bang
is vir jou veiligheid, veral as jy in ’n verhouding was waar jy mishandel is of waar
jou maat geweldadig kon wees
• Dit is nooit aanvaarbaar om iemand anders te vra om uit te maak met iemand
namens jou nie.
• Wees eerlik met die persoon met wie jy uitmaak.
• Verduidelik jou redes hoekom jy uitmaak. Gebruik ‘ek’ verklarings en moenie die
persoon slegte name noem nie.
• Oefen wat jy wil sê voordat jy die persoon ontmoet om uit te maak.
• Onthou, jy hoef nie die persoon weer terug te vat nie, net omdat hulle onsteld is
day jy uitmaak of as hulle jou dreig nie.
• Moenie skinner oor die persoon en stories versprei oor die persoon wanneer jy
uitgemaak het nie.

Om uit te maak kan moeilik wees vir almal wat betrokke is.
Waar kan jy hulp en ondersteuning kry om jou deur hierdie tyd te help?
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Wa a r om hulp te kry

HULPLYNE

FAMSA, paartjies en familie
berading vir slagoīers en
kinders van gesinsgeweld

Selfmoord, depressive en angs
0800 567 567

Huweliks en verhoudings berading
Egskeiding berading

Krisis berading / LIFELINE
0861 322 322

Foeie: Glyskaal aĬangende van inkomste

Krisis berading / CHILDLINE
0800 055 055

021 447 7951/0170, Observatory
021 361 9098, Khayelitsha
021 592 2063, Goodwood
021 637 6706, Gugulethu

Triangle Projek
Berading en ondersteuning
vir mense wat geweld ervaar
in Sessiebiese of gay verhoudings..

021 448 3812
Mowbray

Lifeline

Verskaf 24-uur vertroulike,
anonieme, krisis berading en
ondersteuning op die telefoon aan
enige iemand met ’n probleem –
ook kort-termyn berading by hulle
kantore.

021 461 1113

56 Roeland Straat, Kaapstad

021 361 5855

CWD Centre, E505 ScoƩ Straat,
Khayelitsha

Ander plekke waar ek kan gaan vir hulp:
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Sessie 12
WANNEER IS DIE REGTE TYD?
Gedurende hierdie sessie sal jy:
• Leer van ’n navorsings projek in Engeland wat gevind het dat baie Ɵeners
hulle eerste seksuele ervaring berou het
• Dink oor goeie maniere om besluite te neem rondom seks sodat jy dit nie
berou nie en sodat jy nie negaƟewe gevolge ervaar nie
• Persoonlike planne maak oor wanneer die regte tyd (of die verkeerde tyd)
is vir seks
• Ontwikkel aksieplanne om te verhoed dat jy geforseer word om seks te
hê.

In hierdie stel handleidings vind jy:
• Gevoelens oor eerste seks
• Wanneer is jy gereed?
• Maniere om nee te sê.

REGTE EN VERANTWOORDELIKHEDE
Elke persoon het die REG tot sekuriteit van hulle eie besiƫngs – ander kan dit nie wegneem
van jou sonder om sekere reels te volg nie
Elke persoon is VERANTWOORDELIK om ander se besiƫngs te respekteer.
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Gevoelens oor eerste seks
Meisies

Seuns

gelukkig
ongelukkig
Hoekom dink jy het hierdie jongmense gesê dat hulle goed gevoel het oor die eerste keer toe hulle
seks gehad het?

1. Wat is van die goeie dinge wat ’n jongmens miskien mag voel nadat hulle seks gehad het?

2. Hoekom dink jy het die meisies in die studie gesê dat hulle sleg gevoel het of hulle hulle eerste
seks berou?

3. Hoekom dink jy het die seuns gesê dat hulle sleg gevoel het of hulle hulle eerste seks berou?
Hoe weet jy wanneer jy gereed is om seks te hê?

4. “Jy mag miskien nog nooit seks voorheen gehad het nie of jy mag miskien voorheen seks gehad
het, ongeag wanneer jy elke keer ’n persoon ontmoet waarvan jy hou, moet jy daaroor nadink of
jy gereed is om seks te hê en wanneer dit die regte tyd is.” Wat is die vrae wat jy jouself sal vra
wanneer jy ’n keuse maak of jy seks of nie seks sal hê nie? Hoe sal jy weet of jy gereed is om
seks te hê? Hoe sal jy weet of jy nie gereed is om seks te hê nie?
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Sessie : 12

Wanneer is jy gereed?
Kies die opsies in die blok hieronder of enige ander waaraan jy kan dink.
Jy is waarskynlik nie gereed vir seks as:
•
•
•
•
•
Jy is waarskynlik gereed vir seks, as:
•
•
•

• Jy doen dit want jy dink almal anders doen dit
• Jy doen dit want jy is bang jou ou/meisie los jou as jy nie seks het nie
• Iemand is besig om jou te oorreed of plaas druk op jou om seks te hê
• Wanneer jy ’n kondoom het en julle is altwee bereid om dit te gebruik
• Wanneer julle altwee bereid is om verantwoordelikheid te neem vir
die gevolge wat seks mag hê
• Julle het nog nie oor kondome of kontrasepsie gepraat nie
• Jy vertrou nie die persoon met wie jy miskien seks gaan hê nie
• Jy voel nie in beheer van jou besluite nie
• Jy dink dat jy dit dalk sal berou as jy seks het.

Meeste jong mense wat kies om vroeg seks te hê, se dat hulle dit na die tyd berou
het.

61

Prepare Projek : Werksbladsye vir Leerders

Baie jong mense voel onder baie druk om seks te hê en om ’nee’ te se is
nie altyd maklik nie. Maar onthou jy het die reg om nee te sê en dit kan ’n
posiƟewe keuse wees.

Onthou: d a a r is g een ha a s;
d a n is d a a r g een b ekom m ernis en
g een b erou - is jy reg ?

Maniere om NEE te se:
• Ek hou van jou maar ek wil wag
• Ek is nie gereed nie
• Ek wil nie nou seks hê nie
• Ek sal nie oorreed word nie
• Ek voel onder te veel druk
• Ek sal dit vir al die verkeerde redes doen.
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Sessie 13
OMSIEN
NA JOUSELF
Gedurende hierdie sessie sal jy:
• Leer hoe om jouself te beskerm teen Seksueel oordraagbare infeksies,
insluitende MIV
• Leer hoe om ’n onbeplande swangerskap te verhoed
• Die risiko vir MIV en swangerskap verstaan in ’n variasie van seksuele
gedrag
• Leer hoe om ingeligte besluite te neem oor jouself en jou seksuele
gedrag.

In hierdie stel handleidings vind jy:
• HIV risiko
• Swangerskap risiko
• MIV feiteblad
• SOI feiteblad.

REGTE EN VERANTWOORDELIKHEDE
Elke persoon het die REG tot sekuriteit van hulle eie besiƫngs – ander kan dit nie wegneem
van jou sonder om sekere reels te volg nie
Elke persoon is VERANTWOORDELIK om ander se besiƫngs te respekteer.
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Hoë risiko, Lae risiko, Geen risiko
– MIV & VIGS en ander SOIs
Gedrag/AkƟwiteit
Vaginale seks sonder ’n kondoom
Vaginale seks met ’n kondoom
Orale seks met ’n man sonder ’n kondoom
Orale seks met ’n man met ’n kondoom
Anale seks sonder ’n kondoom
Anale seks met ’n kondoom
Self masturbasie
Wedersydse masturbasie
Nat soen
Droog soen
Masseer
Stort en bad saam
Om nie te weet wat die MIV-status van jou maat is nie
Romantiese gesprek
Naalde deel sonder reiniging
Naalde deel en dit skoonmaak met ’n bleikmiddel
Om verkrag te word
Dwelms gebruik maar nie naalde deel nie
Seks met baie verskillende maats sonder om ’n kondoom te gebruik
Seks met ’n kondoom met baie verskillende maats
Onbeskermde seks met ’n persoon het wat dwelms inspuit en naalde deel
Seks met ’n persoon het wat dwelms inspuit, maar jy gebruik ’n kondoom
Seks sonder ’n kondoom met iemand wat baie maats gehad het
Gebruik voorbehoedmiddels (gesinsbeplanning) maar nie kondome
Onbeskermde seks met ’n man wat seks het met ander mans
Deel ’n bord kos met ’n MIV positiewe persoon
Slegs een keer seks gehad met ’n persoon wat MIV positief is
Vir MIV positiewe moeder om ongebore baba te besmet
Seks te hê met ’n MIV positiewe persoon wat gesond lyk
Iemand drukkies te gee wat MIV positief is
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Hoë risiko, Lae risiko, Geen risiko
- Swangerskap
Gedrag/AkƟwiteit

Hoog, laag
of geen risiko

Vaginale seks sonder ’n kondoom
Vaginale seks met ’n kondoom
Orale seks met ’n man sonder ’n kondoom
Orale seks met ’n man met ’n kondoom
Anale seks sonder ’n kondoom
Anale seks met ’n kondoom
Self masturbasie
Wedersydse masturbasie
Nat soen
Droog soen
Masseer
Stort en bad saam
Nie voorbehoedmiddels gebruik (Gesinsbeplanning)
Romantiese gesprek
Seks met baie verskillende maats sonder om ’n kondoom te gebruik
Seks met baie verskillende maats met ’n kondoom
Vergeet om jou voorbehoeding pil elke offend te gebruik
Gebruik die nood voorbehoeding pil (morning after pill) dikwels
Om verkrag te word
Onbeskermde seks met ’n man wat seks het met ander mans
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MIV FEITEBLAD
Wat is MIV?
Die menslike immuniteitsgebreksvirus (MIV) besmet selle van die immuunstelsel, te vernieƟg
of te benadeel hul funksie. Infeksie met die virus resultate in die progressiewe agteruitgang
van die immuunstelsel, wat lei tot “immuun gebrek.” Die immuunstelsel word beskou tekort
wanneer dit nie meer kan vervul die rol van die stryd teen infeksie en siekte. Infeksies wat
verband hou met ernsƟge immuniteitsgebrek bekend as “opportunisƟes infeksies,” omdat
hulle neem voordeel van ’n verswakte immuunstelsel.

Wat is VIGS?
Verworwe Immuniteitsgebreksindroom (VIGS). Die term VIGS is van toepassing tot die mees
gevorderde stadiums van MIV-infeksie, gedenieer deur die eƟketaanwysings na te kom of as
gevolg van die ontstaan van enige van meer as 20 opportunisƟese infeksies of MIV-verwante
kankers.

Hoe word MIV oorgedra?
MIV kan oorgedra word deur onbeskermde seksuele omgang (vaginale of anale) en orale seks
met ’n besmeƩe persoon, oortapping van besmeƩe bloed, en die deel van besmeƩe naalde,
spuite of ander skerp instrumente. Dit kan ook oorgedra word tussen ’n ma en haar baba
gedurende swangerskap, geboorte en borsvoeding.

Hoe vinnig kan ’n persoon wat besmet is met MIV ontwikkel VIGS?
Die lengte van die tyd kan wissel tussen individue. Onbehandeld gelaat word, sal die
meerderheid van die mense wat met MIV besmet is tekens van MIV-verwante siekte te
ontwikkel binne 5-10 jaar. Egter, kan die tyd tussen MIV-infeksie en ’n VIGS-diagnose 10-15
jaar, soms langer. AnƟretrovirale terapie (ART) die progressie van die siekte kan vertraag deur
’n besmeƩe persoon se virale lading te verminder.

Wat is die mees algemene lewensbedreigende opportunisƟese infeksie wat mense
met MIV/VIGS?
Tuberkulose (TB) doodslaan byna 1/4 van ’n miljoen mense wat met MIV leef van elke jaar.
Dit is die nommer een oorsaak van dood onder MIV-besmeƩe mense in Afrika, en ’n voorste
oorsaak van dood in hierdie populasie wêreldwyd.

Hoe beperk ek my risiko van MIV-oordrag deur seks?
• Gebruik manlike of vroulike kondome korrek elke keer as jy seks het.
• Oefen slegs nie-penetrerende seks.
• Bly getrou in ’n verhouding met ’n ongeïnfekteerde ewe getroue vennoot met geen
ander risiko gedrag.
• Onthouding van seks.
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Hoe eīekƟef is kondome in die voorkoming van MIV?
Gehalteversekerde manlike en vroulike kondome is die enigste produkte wat tans beskikbaar
te beskerm teen seksueel oordraagbare infeksies (SOI’s), insluitend MIV. Wanneer dit
gebruik word behoorlik tydens elke seksuele omgang, kondome is ’n beproefde middel van
die voorkoming van MIV-infeksie in vroue en mans. Maar, afgesien van onthouding, geen
beskermende metode is 100% eīekƟef.

Wat is die voordeel van ’n MIV-toets?
Weet wat jou MIV-status kan twee belangrike voordele:
• As jy leer dat jy MIV-posiƟef is, kan jy die nodige stappe neem voordat simptome verskyn
behandeling, sorg en ondersteuning om toegang te verkry, en daardeur potensieel
verleng jou lewe vir baie jare.
• As jy weet dat jy besmet is, kan jy voorsorg tref om die verspreiding van MIV te voorkom
aan ander.

Wat is anƟ-retrovirale middels?
AnƟretrovirale middels word gebruik in die behandeling en voorkoming van MIV-infeksie. Hulle
veg MIV deur te stop of te meng met die reproduksie van die virus in die liggaam.

Is daar ’n kuur vir MIV?
Nee, daar is geen kuur vir MIV. Maar met ’n goeie en voortgeseƩe nakoming van anƟretrovirale
behandeling, kan die vordering van MIV in die liggaam vertraag word.

WaƩer ander vorme van sorg benodig mense met MIV?
In bykomend tot anƟretrovirale behandeling, mense met MIV dikwels berading en psigososiale
ondersteuning nodig het. Toegang tot goeie voeding, veilige water en basiese higiëne kan ook
help om ’n MIV-geïnfekteerde persoon handhaaf ’n hoë kwaliteit van die lewe.
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Genitale HPV

Gonorree
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Chlamydia

Siekte

Hangouts
Chlamydia is bekend as ’n “stil” siekte
omdat die meeste besmette mense het
geen simptome nie. Chlamydia hang
gewoonlik uit in die serviks en die uretra
in vroue. Mans kan ’n ontslag uit die
penis, ’n brandende sensasie tydens
urinering, brand en jeuk om die penis,
en pyn en swelling in die testikels.
Chlamydia hang ook in die anus en keel.

Die meeste mense wat ’n genitale MPV
infeksie weet nie wat hulle besmet
is. Ander kry sigbare genitale vratte.
Genitale vratte kan gevind word op
die vulva, op die serviks in of rondom
die vagina of anus, en op die penis,
skrotum, lies of heup.

Gonorree hang uit in die serviks,
baarmoeder, en fallopiese buise in
vroue, en in die uretra in mans en
vroue, en in die mond, keel, en anus.

Simptome

Chlamydia is simptoomloos by die eerste. Na afloop
van die siekte vorder sommige van die simptome sluit
in die reuklose ontslag en brand tydens urinering.

Die menslike papilloomvirus (HPV) is ’n groep van
virusse wat seksueel oordraagbare. Sommige tipes
van hierdie virusse veroorsaak genitale vratte wat lyk
soos ’n klein harde stamp of baie stampe en stote.
Hulle begin as klein pynloos kolle. Sommige genitale
vratte kan nie met die blote oog gesien word nie,
maar hulle kan steeds oorgedra word deur seksuele
kontak. Ongeveer 70 persent van alle seksueel ervare
mense kan HPV, minder as een persent van hierdie
besmette mense sigbaar sal ontwikkel vratte. Iemand
wat nie sigbaar is genitale vratte kan nog steeds HPV.

Gonorree word veroorsaak deur die bakterie Neisseria
gonorrhoeae. Simptome verskyn van twee dae
tot vier weke ná blootstelling. Dit sluit in pynlike
urinering, etter-agtige ontslag, knoppe op die serviks,
anale irritasie en pynlike stoelgang. Namate die siekte
vorder, pyn in die laer abdomen aan beide kante,
braking, koors en onreëlmatige menstruele periodes
voorkom.

Weerhouding is die
enigste 100% metode
van voorkoming van dit.
Kondome wanneer dit
gebruik word konsekwent
en korrek, kan verminder die
risiko van oordrag.
Transmissie: Gonorree kom
gewoonlik voor na vaginale,
anale of mondelinge omgang
met ¹n besmette person.
Behandeling: Gonorree is
behandelbaar, maar dit kan
weerstandig wees.

Behandeling: Daar is geen
kuur vir HPV.

Weerhouding is die
enigste 100% effektiewe
metode. Latex kondome
wat konsekwent en korrek
gebruik word verminder
die risiko van MPV infeksie,
maar die virus kan steeds
oorgedra word deur dele van
die vel wat nie gedek word
deur
’n kondoom.

Nie seks te hê op alle
is die enigste 100%
effektiewe, trefseker
metode van voorkoming van
swangerskap en seksueel
oordraagbare siektes
(SOS’e). Latex kondome,
wanneer dit gebruik word
konsekwent en korrek is,
kan verminder die risiko van
die oordrag van Chlamydia.

Voorkoming

Transmissie: Die tipes van
HPV wat die genitale area
besmet word hoofsaaklik deur
seksuele kontak met iemand
wat besmet is versprei.

Behandeling: Chlamydia kan
behandel en genees word met
antibiotika.

Transmissie: Chlamydia word
oorgedra deur vaginale, anale
of orale omgang. Dit kan
ook oorgedra word vanaf ’n
moeder na haar baba tydens
geboorte.

Transmissie en
Behandeling
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Sifilis

Herpes

Siekte

Hangouts
Tekens mag voorkom as een of meer
blase op of rondom die geslagsorgane
of rektum. Die blase breek, die verlaat
van die tender ulkusse (swere) wat 2-4
weke neem om die eerste keer wat
hulle voorkom te genees. Tipies, kan
’n ander uitbreking verskyn weke of
maande na die eerste, maar dit is byna
altyd minder ernstig en korter as die
eerste episode.

Sifilis hang hoofsaaklik uit om die
geslagsdele en die anus. Dit hang soms
uit in en rondom die mond.

Simptome

: Herpes is wat veroorsaak word deur die herpes
simplex virusse tipe 1 (HSV-1) en tipe 2 (HSV-2). Die
meeste individue het geen of slegs minimale tekens
of simptome van HSV-1 of HSV-2-infeksie.

Sifilis word veroorsaak deur die bakterie Treponema
pallidum. Die eerste simptoom is ’n pynlose seer
soos ’n puisie, blister of oop seer wat verskyn teen
’n gemiddelde 21 dae na die bakterieë die liggaam
binnedring. Die tweede fase begin wanneer een
of meer gebiede op die vel uitbreek in ’n uitslag
wat gewoonlik nie jeuk, op die hele liggaam, op die
palms van jou hande of op die sole van jou voete. In
bykomend tot veluitslag, koors, geswelde limfkliere,
seer keel, verlies van hare, hoofpyne, gewig te
verloor, spierpyn en moegheid. Die derde, verborge
stadium van sifilis begin wanneer die sekondêre
simptome verdwyn sonder behandeling. Sifilis bly in
die liggaam, en dit kan begin om die interne organe,
insluitend die brein, senuwees, oë, hart, bloedvate,
lewer, bene, en gewrigte te beskadig en kan dood
veroorsaak.

Behandeling:
Sifilis gediagnoseer kan word
en behandel word op enige
tyd met penisillien deur
inspuiting of ‘n plaasvervanger
antibiotikum vir diegene wat
allergies is vir penisillien. Dit
word aanbeveel dat jy nie
seksuele omgang tot die sifilis
sere is heeltemal gesond.

Transmissie: Sifilis word
oorgedra deur middel van
direkte kontak met ’n sifilis
seer. Transmissie plaasvind
tydens vaginale, anale of orale
seks. Die bakterieë dring
slymvliese of stukkende vel
op die geslagsorgane, mond
en anus.

Behandeling: Daar is geen
behandeling.

Seks met iemand wat ’n
genitale HSV-2-infeksie
het veroorsaak infeksie.
HSV-1 oorsake infeksies
van die mond en lippe, die
sogenaamde “koorsblare.”
’n Persoon kan kry HSV-1
deur in aanraking kom met die
speeksel van ’n geïnfekteerde
persoon. HSV-1 infeksie
van die geslagsorgane is
veroorsaak deur oraal-genitale
seksuele kontak met ’n
persoon wat die mondelinge
HSV-1 infeksie.

Transmissie en
Behandeling

Nie seks te hê op alle is
die enigste 100 persent
effektiewe, trefseker
metode van voorkoming van
swangerskap en seksueel
oordraagbare siektes
(SOS’e). Sifilis kan voorkom
in die genitale areas wat
gedek word of beskerm deur
’n lateks-kondoom.

Weerhouding is die enigste
100% effektiewe metode
van die voorkoming van
swangerskap en seksueel
oordraagbare siektes
(SOS’e). Korrekte gebruik
van latex kondome kan help
beskerm teen infeksie met
herpes, maar verskaf nie
volledige beskerming, omdat
die kondoom kan dek nie die
herpes seer(s).

Voorkoming

Sessie : 13
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Sessie 14
VERSKILLENDE VORMS
EN OMSTANDIGHEDE VIR
GEWELD
Gedurende hierdie sessie sal jy:
• Die verskillende vorms van geweldadige gedrag wat deur verskillende
mense onder verskillende omstandighede gepleeg word idenƟseer
• Geweldadige gedrag herken, asook gedrag waar misbruik plaasvind.

In hierdie stel handleidings vind jy:
• Werksbladsye vir klasgebruik
• Wat is geweld?
• Hoe om geweld te herken
• Gevaar tekens van geweld en geweldadige verhoudings.

REGTE EN VERANTWOORDELIKHEDE
Elke persoon het die reg om vry te wees van geweld.
Elke persoon is VERANTWOORDELIK om respekvol op te tree in ’n manier
wat ander laat veilig voel.
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Geweld is iets wat een persoon aan ’n ander doen wat hulle op een of ander manier
seermaak. Dit is wanneer een persoon nie ’n ander persoon se waardigheid en regte
respekteer nie en hulle misbruik.

Vorme van geweld
EMOTIONELE GEWELD
Dit sluit alle vorms van misbruik in wat iemand se gevoelens seermaak, die persoon verkleineer, of hulle bang maak. Dit sluit in: aŅnouery en teistering, uitskel, dreigemente, gerugte
oor jou versprei of vir jou jok, jou verneuk, as hulle jou vernederd laat voel, jou beledig, op jou
skree, beloŌes maak en dit nie na kom nie, jou dwing om te jok, jou goed verniel, en roekelose
dinge doen om jou bang te maak.

FISIESE GEWELD
Dit sluit alle vorms van misdaad in wat jou sies seermaak. Dit sluit in: slaan, krap, stamp, skud,
wurg, spoeg, byt, haartrekkery, die gooi van goed, die gebruik van ’n wapen.

SEKSUELE GEWELD
Enige seksuele daad waartoe ’n persoon nie instemming gee nie, insluitend om iemand te
forseer of te dwing om seksuele dade te pleeg, verkragƟng en molestering. Enige seksuele
daad met iemand wat nie toestemming kan gee nie omdat hulle te jonk, te dronk, of te “hoog”
is om bewus te wees van wat om hulle gebeur.
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OM GEWELD TE KAN HERKEN
Lees die scenarios en beantwoord dan die vier vrae om te verstaan waƩer vorm van geweld
plaasvind. Jy kan meer as een antwoord vir elke scenario hê.

Scenario

WaƩer Ɵpe
geweld vind
plaas in die
scenario?

John en Sue spandeer baie tyd
saam. Wanneer hulle die taxi mis
om na die winkels te gaan sê
Sue vir John, “Dis jou skuld dat
ons altyd laat is. Jy maak my so
kwaad!!!”

Emosionele

Gary beskuldig Janice dat sy
hom verneuk nadat hy haar saam
met ’n ander ou in haar klas sien.
Terwyl hulle baklei stamp hy haar
en sy val op die grond en hy loop
net weg.

Emosionele

Michael het vir Charlene gesê as
sy rompe wil dra moet sy dit eers
vir hom wys, want hy wil nie hê
ander ouens moet na haar kyk nie.

Ted en Stacey is by Ted se huis.
Stacey wil na ’n TV program kyk
en Ted wil met haar praat. Stacey
skreeu op Ted en sê” Bly stil jou
idioot, kan jy nie sien ek kyk na die
program nie!”
Ann sê vir Alan dat haar vriende
haar gevra het om na skool saam
met hulle uit te gaan, maar hy hou
nie van haar vriende nie. Hy druk
haar teen die muur en sê, “Jy kan
nie gaan nie! Geen meisie van my
hang saam met daardie groep uit
nie!”

Fisiese
Seksuele
Geen

Fisiese
Seksuele
Geen
Emosionele
Fisiese
Seksuele
Geen
Emosionele
Fisiese
Seksuele
Geen

Emosionele
Fisiese
Seksuele
Geen

Emosionele
Candice het vir Shane gesê dat hy
nie met ander meisies mag praat
as sy nie by is nie.

Fisiese
Seksuele
Geen
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Waarskuwingstekens van Geweld of
Geweldadige Verhoudings
Hier is twinƟg waarskuwingstekens wat vroeg in ’n verhouding mag wys as ’n persoon
geneig is om besitlik, oorheersend of geweldadig te wees.
Te goed om waar te wees: Het hy/sy totaal behep geraak met jou, soos om jou elke uur te bel
net om “jou stem te hoor,” om jou skool toe te neem en te kom haal by die skool, en om dinge
vir jou te doen wat jy voorheen vir jouself gedoen het om in beheer te wees van jou lewe?
Woede Buie: Het hy/sy woede uitbarsƟngs of ’n vinnige/kwaai humeur, soos om jou te blameer,
dinge rond te gooi of om deure te skop. Hierdie uitbarsƟngs is dalk nie direk teenoor jou nie,
maar teenoor enige een of enige iets.
Geweldadige of neerhalende spraak: Gebruik hy/sy neerhalende spraak vir ander vroue (of
vir jou) soos, “hoer”, “slet” ens? Gebruik hy/sy rassisƟese of haatlike taal? Of maak hy/sy
dreigemente teenoor ander?
SeksisƟese houding: Het hy/sy sterk idees omtrent die plek en posisie van vroue teenoor
mans, byvoorbeeld, dat hy/sy aandring dat “’n man of vrou” hulle plek moet ken? Dink aan
wat jy geleer het omtrent geslag en mag in vorige Sessies om jou te help verstaan waƩer idees
jou kêrel of meisie het oor wat ’n man en wat ’n vrou moet wees.
Beledigings: Verkleineer hy/sy jou vir jou opinie of lag vir wat jy in glo? Laat hy/sy jou dom,
onkundig, of onbekwaam voel?
Emosionele geweld: Laat hy/sy jou voel dat jy niks reg kan doen nie of dat jy nie oor die weg
kan kom in die lewe sonder hom/haar hulp nie? Sê hy/sy vir jou dat jy “niks werd” is nie?
Vernedering: Verneder of verkleinneer hy/sy jou alleen of in die teenwoordigheid van ander
mense?
Woede oor vorige verhoudings: Let op hoe hy/sy praat oor sy/haar vorige maats. Kom dit voor
of hy/sy baie kwaad is oor ’n vorige verhouding, noem hy/sy ’n vorige maat name, of gebruik
hy/sy vernederende termes om ’n vorige maat te beskryf? Onthou dat hy/sy later dieselfde
aggressie en beledigings teenoor jou mag wys.
Alkohol en dwelm misbruik: Het hy/sy ’n alkohol of dwelm probleem? Dink aan die gevare van
alkohol en dwelm misbruik in ’n verhouding wat jy in ’n vorige Sessie bespreek het – gebeur
enige van daardie dinge in jou verhouding?
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Blameer ander: Is hy/s geneig om ander te blameer vir besluite of optredes wat hy/sy vir hom
of haarself maak?
Geweld onder die invloed van alkohol of dwelms: Word hy/sy verbaal of sies geweldadig
onder die invloed van alkohol en dwelms? Verander hy/sy baie nadat hy/sy alkohol gedrink of
dwelms gebruik het en probeer hy/sy druk op jou plaas om dinge te doen wat jy nie wil doen
nie (bv, om saam met hulle te drink of dwelms te gebruik, seks te hê, om saam hulle te ry om
met ’n ander groep te baklei)?
Verbale of siese geweld teenoor ander: Is hy/sy verbaal of sies geweldadig teenoor ander,
soos mense in ’n restaurant, ander bestuurders op die pad, mense met wie hy/sy in kontak
kom?
Erge kriƟek aan jou of jou familie: Sê hy/sy negaƟewe dinge van jou of jou familie?
Erge seksuele jaloesie: Sê hy/sy “Ek het jou so lief dat ek dit nie kan verdra wanneer jy tyd met
ander mense spandeer nie”?
Besitlike gedrag: Is hy/sy ongelukkig of humeurig wanneer jy tyd saam met jou familie of
vriende/vriendinne spandeer? Wil hy/sy altyd weet presies waar jy is of wat jy doen? Word hy/
sy ontsteld of kwaad wanneer jy nie jou telefoon antwoord nie of nie gou genoeg reageer op’n
boodskap nie? Verwag hy/sy dat jy beskikbaar moet wees om hom/haar te sien ten alle tye?
Beperkende en oorheersende gedrag: Het hy/sy vir jou gesê om nie enige kontak met jou
vriende/vriendinne en familie te hê nie? Het hy/sy jou gesê wat om aan te trek en wat om nie
aan te trek nie. Probeer hy/sy vir jou voorskryf wat jy mag doen, waarheen jy mag gaan, wat jy
nie mag doen nie of waarheen jy nie mag gaan nie?
Jaloerse beskuldigings: Het hy/sy ligtelik of ernsƟg gekla dat jy probeer ander mans/vroue se
aandag te trek deur die manier wat jy loop, aantrek of optree.
Spionering en agtervolging: Hou hy/sy rekenskap van waar jy gegaan het, hoeveel tyd jy met ’n
ander persoon spandeer het of enigiets anders wat jy gedoen het? Probeer hy/sy die oproepe
en boodskappe op jou telefoon nagaan?
As jy “ja” antwoord vir enige van hierdie vrae, is die kanse dat dit erger gaan word oor tyd
wat jou mag blootstel aan ’n geweldadige verhouding. As jy ’n aantal van hierdie tekens in
jou verhouding oplet, mag dit die beste wees om op te breek. As jy (of iemand wat jy ken)
verbale, emosionele of siese geweld ervaar moet jy hulp kry deur met ’n volwasse persoon
wat jy vertrou te praat, die respek vir jouself Fasiliteerder, of kontak maak met een van die
organiseerders van die program op die inligƟng blaaie wat jy ontvang het.
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Sessie 15
VERSTAAN GEWELD
Gedurende hierdie sessie sal jy:
• Die redes verstaan en bespreek waarom mense geweld gebruik,
insluitende die beheer en manipulasie van ander
• Uitvind hoe geweldadige en vernederende gedrag in ons verhoudings
gebruik word
• Nadink oor jou waardes en aspirasies en hoe dit jou besluite beïnvloed.

In hierdie stel handleidings vind jy:
• Dit is ’n keuse
• Hoe om keuses te maak.

REGTE EN VERANTWOORDELIKHEDE
Elke persoon het die REG op vryheid, veiligheid, en lewe.
Elke persoon is VERANTWOORDELIK om respekvolle wyse op te tree wat veilig
is teenoor ander en nie hulle vryheid en sekuriteit beperk nie.
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DIS ’n KEUSE • PAAIE NA GEWELD

“My vriende hou daarvan om my na
partytjies te nooi, maar as ek daar
kom terg hulle my oor my klere, hulle
is gelukkig om albei ouers te hê wat na
hulle kan kyk, maar ek het nie.”

ONDERLIGGENDE
FAKTORE:
Die dinge wat gebeur
lank voor die besluit
om geweldadig of nieweldadig te reageer
nie.

In klas...

ONDERLIGGENDE
FAKTORE

SNELL
ER
+
GELEE
NTHEI
D

Party van die seuns in my
klas paart oor hoe“lekker”
my meisie is. Vandag het sy
met hulle gepraat gedurende
pouse sonder dat ek daar
was. Hulle het gelag en daar
was geen Fasiliteerders naby.

Ek sal met my
meisie praat
oor my vrese
en gevoelens.
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Ek sal op my
meisie skreeu en
vir haar sê om
nooit weer met
ander ouens te
praat nie. Ek sal
haar ’n les leer.

SNELLER: Dit gebeur net voor
jy moet kies om geweld te
gebruik of nie. Gewoonlik laat
dit jou kwaad of seergemaak
voel.
GELEENTHEID: Die situasie
maak dit of moontlik om
geweld te gebruik of moeiliker
om dan gewelddadig te wees
op daardie tyd en plek.

Sessie : 15

Om keuses te maak
Michael het drie maande terug besluit om skool te los, want hy het al sy vakke gedop. Hy kon
net nie meer konsentreer op skool nie omdat hy te moeg was want hy het so min geslaap in
die aand. Partykeer was hy te angsƟg om te slaap, want hy het gelê en wag vir sy ouers om te
begin baklei. Hy het begin om Ɵk te rook saam met sy vriend, John. Met Ɵk kon hy amper die
hele nag wakker bly en hy het so goed gevoel!
“Waar is jy so haasƟg heen oppad, bly nog bietjie langer en dan rook ons nog een”, sê
John.
“Nee, Vanessa sal baie kwaad wees as ek laat is. Sien jou later?” antwoord Michael.
Michael het regƟg van Vanessa gehou – sy was baie mooi en sy het hom spesiaal laat voel.
Hulle het op MXit gepraat en Michael was reg om seks te hê met haar. Nadat hy Ɵk saam met
Michael gerook het, het hy baie goed gevoel en hy het besluit dat hy vandag saam met Vanessa
wou slaap. Hy het haar na skool gekry en saam met haar huis toe geloop. Vanessa het vir hom
by die skoolhek gewag; hy het haar hand gevat en vir haar gesê hoe mooi sy is en dat hulle
bietjie pret gaan hê voor sy huis toe gaan. Hy het besluit om haar na ’n vriend se huis te neem
want hy het geweet daar is niemand anders daar die middag nie.
Toe hulle by die vriend se huis kom, het Michael begin om Vanessa te soen en oral aan haar
te vat. Hy het haar skooluniform begin los maak om dit uit te trek. Sy het probeer om hom te
stop en gesê sy wil huis toe gaan. Michael het toe op haar begin skreeu, “ Jy gaan waarskynlik
na jou ander kêrel toe!” Hy wou haar nie glo toe sy vir hom sê dat sy nie ’n ander kêrel het nei
en dat sy net vir hom lief is. Hy het gesê,“As jy lief is vir my, sal jy seks hê met my.” Toe Vanessa
sê dat sy nog nie reg was vir seks, het Michael geantwoord, “ Maar ek is reg en dit sal my baie
seermaak as ons dit nie nou doen nie.” Vanessa het probeer om op te staan en te loop, maar
Michael het haar gegryp en haar op die grond vas gedruk en geforseer om seks te hê.

In die storie:
1. Wat was die ONDERLIGGENDE FAKTORE
2. Trek ’n sirkel om die SNELLER

Bespreek...

3. Dui die GELEENTHEID aan met ’n pyltjie ( ї )

• Wat dink jy is BEREIK deur Michael se keuse om geweld te
gebruik?
• Wat dink jy is VERLOOR deur Michael se keuse om geweld te
gebruik?
• Regverdig die onderliggende faktore die gebruik van geweld of
is dit ’n verskoning vir die gebruik van geweld?
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Sessie 16
AKSIE TEEN GEWELD:
DIE REG
Gedurende hierdie sessie sal jy:
• Die Suid-Afrikaanse wetgewing rakende geweld verstaan
• Verstaan waarom Suid-Afrika hierdie weƩe het
• Die prosedure verstaan om ’n beskermingsbevel uit te neem
• Verstaan wat om te doen in die geval van ’n seksuele aanval.

In hierdie stel handleidings vind jy:
• Waarom het Suid-Afrika hierdie weƩe?
• Wat sê die Reg?
• Hoe kan die Reg my help?
• Wat om te doen as jy seksueel aangerand is.

REGTE EN VERANTWOORDELIKHEDE
Elke persoon het die REG om nie opsetlik deur ander kwaad aangedoen te word nie.
Elke persoon is VERANTWOORDELIK om op te tree in ’n manier wat respekvol
en veilig is teenoor ander.
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WAAROM HET SUID-AFRIKA
HIERDIE WETTE?

Ons is almal gelyk
Die Suid-Afrikaanse regering glo dat menseregte baie belangrik is. Dus beskerm en
bevorder ons grondwet en ons weƩe die regte van alle Suid-Afrikaners. Die weƩe is
dieselfde vir alle mense omdat ons almal gelyk is, en daar is weƩe wat spesiale beskerming
verleen aan kwesbare groepe soos vrouens en kinders. Ons reg tot gelykheid, en die feit
dat dit deur die wet beskerm word, beteken dat mans nie die reg het om vroue te beheer
of om hulle te dwing om dinge teen hulle wil te doen nie.

Geweld is onaanvaarbaar
Die weƩe wat Suid-Afrika het oor geweld, veral seksuele geweld, wys dat sulke geweld
onaanvaarbaar is in ons sameleweing. As jy onseker is of ’n vrou ingestem het (saamstem)
om seks te hê nie, moet jy nie seks hê nie. Jy behoort slegs seks te hê wanneer beide jy
EN jou maat saamstem SONDER enige dwang, kullery / skelmstreke, manipulering, druk,
of om te dronk of te “hoog” te wees om ’n besluit te neem.

Ons is verantwoordelik vir ons eie
gedrag
Hierdie weƩe beteken dat mense nie kan misbruik om ander mense seer te maak nie.
As jy die wet oortree deur ’n misdaad te pleeg (insluitend verkragƟng) sal jy verantwoordelik gehou word deur die regsproses en regstraf bv. tronkstraf. Jy kan nie jouself
verdedig of jou van jou dade verskoon deur te sê dat jy nie van die wet geweet het nie
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Wat sê die Wet?
Seksuele Oortredings Wet van 2007
• VerkragƟng is ’n misdaad en moet aan die polisie gerapporteur word.
• VerkragƟng vind plaas wanneer iets in die vagina, anus of mond van die persoon
gesit word sonder hulle toestemming.
• Dit sluit in ’n penis, maar dit kan ook ’n vinger of ander liggaamsdeel, voorwerp
of dier insluit.
• Poging tot verkragƟng, om iemand te oorreed of te forseer om iemand anders te verkrag
en om te beplan, te help met die beplanning van iemand se verkragƟng of om verkragƟng
moontlik te maak is almal ook misdade.
• VerkragƟng is ‘sonder toestemming, wat beteken dat die persoon nie ingestem het tot
die seksuele daad nie.

•
•
•

•
•
•
•
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• ’n mens wat verstandelik gestremd is kan nie instem tot seks nie en seks met so
’n persoon is ook verkragƟng.
• As iemand nie toestemming kan gee want hulle is te dronk, onder die invloed
van dwelms of bewusteloos, is dit nog steeds verkragƟng.
• As iemand ingestem het om seks te hê met een spesieke persoon maar dan
gekul word om seks te hê met iemand anders, is dit ook verkragƟng.
• As ’n vrou of meisie nie instem tot ’n spesieke seksdaad met haar man of kêrel
nie is dit ook verkragƟng.
Dit is teen die wet om iemand te betaal vir seks of om in te stem vir seks as hulle sê hulle
sal jou betaal.
Volgens Suid-Afrikaanse wet, as jy onder 16 jaar oud is mag jy nie instem om seks te hê
nie.
Die Seksuele Misdrywe en Verwante Aangeleenthede Wet, 2007 verklaar dat dit ’n
misdaad is vir volwassenes om seks te hê of enige seksule manier betrokke te wees by
kinders tussen die ouderdom van 12 to 16 jaar.
Die besit van of vertoon van seksuele fotos (pornograe) van kinders is ’n misdaad.
Om iemand te forseer om te kyk as iemand seks het of om hulle te forseer om na
pornograe te kyk is ’n misdaad.
Publieke ontkleding is ’n misdaad.
Enige seksuele oortreding teen ’n kind of iemand wat verstandelik gestremd is moet aan
die polisie en/of maatskaplike werker aangemeld word deur enige iemand wat daarvan
bewus is.

Sessie : 16

• Die regte van die slagoīer is:
• ’n mens wat ’n slagoīer is van seksuele geweld het die reg om ’n saak by die
polisie te maak en het die reg tot gesondheidsorg. Vir verkragƟng is daar die
risiko om swanger te raak, MIV op te doen of ’n ander seksueel oordraagbare
infeksie te kry, asook die emosionele stress wat dit bring. Meeste van hierdie
dinge kan behandel of voorkom word. Dit is dus baie belangrik dat die slagoīer
so gou as moonlik by die kliniek moet uitkom sodat sy (of hy) so gou as moontlik
die regte hulp kan kry.

DomesƟc Violence Act 1998 (Wet of Gesinsgeweld)
Gesinsgeweld is ’n misdaad, of dit deur ’n man of ’n vrou of ’n ouer persoon of ’n kind gepleeg
word.

Wat is gesinsgeweld?
Die denisie van gesinsgeweld sluit in geweld deur huweliksmaat, paartjies wat uitgaan of
saam bly in heteroseksuele verhouding en selfde-geslag verhoudings. Dit maak ook voorsiening
vir beskerming van kinders teen geweld deur hulle ouers of vir ouers van geweld deur hulle
kinders; geweld van ’n skoon-ma teen haar skoon-dogter ens.
In die wet, kan geweld verskillende vorme aanneem: siese of seksuele mishandeling;
emosionele, verbale, psigologiese en ekonomiese mishandeling, inƟmidasie, teistering,
beskadiging van eiendom en enige ander gedrag wat besering of skade mag veroorsaak.
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Hoe kan die wet my help?
Meld geweld aan
Mense kan jou nie help nie as hulle nie weet dat jy hulp nodig het nie. Breek die sƟlte en
vertel vir iemand as jy die slagoīer van geweld was of geweld gesien gebeur het. Jy kan ’n
kriminele klag lê teen die oortreder deur dit by die polisie aan te meld. Onthou, jy kan ’n saak
van kinder mishandeling of verkragƟng aanmeld al is dit iets wat jare terug gebeur het. Jy kan
die polisie of ’n prokereur vra om jou te help om ’n beskermingsbevel te kry om te verseker dat
die oortreder jou nie kan seermaak of inƟmideer nie.

Wat doen die polisie?
Die polisie moet die slagoīer inlig oor haar regte en verduidellik hoe die wet werk, hulle kan
saam met die slagoīer gaan om haar besiƫngs te gaan kry as sy wil wegkom uit die huis,
maar te bang is om alleen terug te gaan, en vervoer verskaf na die kliniek en/of ’n plek van
veiligheid, indien nodig.

Wat is ’n beskermingsbevel?
’n Beskermingsbevel is ’n bevel van die hof, wat die oortreder beveel om te stop. Dikwels
verhoed die bevel die oortreder om binne ’n sekere distansie van die slagoīer se huis te kome.
Die spesieke bevel sal aĬang van die situasie. Die polisie moet enige gevaarlike wapens
wegneem van die oortreder. Die polisie kan oortreders van hierdie Ɵpe misdaad arresteer
sonder ’n lasbrief. Indien die oortreder die beskermingsbevel ignorer, moet die polisie hom/
haar arresteer.

Wie kan aansoek doen vir ’n beskermingsbevel?
Enige iemand wat mishandel of misbruik word kan aansoek doen vir ’n beskermingsbevel.
’n Kind mag aansoek doen vir een op hulle eie of ’n berader, maatskaplike werker,
gesondheidswerker, die polisie, ’n Fasiliteerder of enige ander person wat belang het by die
kind, kan aansoek doen namens die kind.

Hoe en waar kry ek so ’n bevel?
’n Beskermingsbevel kan by die Magistraats of Hooggeregs hof verkry word, naaste aan waar
die slagoīer werk of bly. Daar is geen koste om ’n beskermingsbevel te kry nie. In landelike
areas, waar daar min howe is, kan ’n Vrederegter (polisie oĸsier of dominee) dit uitreik tot die
slagoīer kan reel om na die hof te gaan.
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Wat om te doen as jy seksueel
aangerand is:
• Onthou dit is onweƫg vir enige iemand om enige vrou, man, meisie, of seun te forseer
om seks te hê (selfs al is hulle getroud of gaan hulle uit).
• Vertel vir iemand wat jy vertrou wat met jou gebeur het.
• Kry mediese hulp en ander ondersteuning om te help met die siese en emosionele
gevolge van ’n verkragƟng
• Kry mediese aandag binne 3 dae (72 uur) na die verkragƟng omdat jy die
medikasie wat MIV voorkom binne daardie tyd moet drink as jy jouself wil
beskerm teen MIV; Om swangerskap te voorkom moet die nodige kontrasepsie
ook binne 72 uur geneem word (morning-aŌer pill).
• Die bewyse wat geneem word tydens die mediese ondersoek is baie belangrik
vir die polisie se ondersoek.
• Kry berading (sien “Waar om hulp te kry.”)
• Dit is belangrik dat jy die misdaad rapporteur – jy en moontlik ander is slagoīers! Moenie
dat enige iemand jou ompraat om nie op te staan vir jouself nie!
• Moenie jou klere was of weggooi wat jy gedra het tydens die verkragƟng nie. Dit is
belangrike bewyse vir die polisie.
• Dit is belangrik om so gou as moontlik die saak by die polisie te rapporteur. Hulle sal vir
jou ’n saak nommer gee:
• Wanneer jy ’n saak van verkragƟng by die polisie aanmeld sal hulle jou verklaring
neem waar hulle neerskryf presies wat met jou gebeur het. Jy kan later nog ’n
verklaring maak om dinge by te voeg by jou oorspronklike verklaring.
• Jy kan ’n familielid of vriend vra om by jou te wees terwyl jy die polisie vertel
wat gebeur het.
• Wanneer jy jou verklaring vir die polisie gee, moet hulle jou met respek hanteer
en jou toelaat om te praat in ’n privaat area waar jy veilig sal voel.
• Die polisie moet ’n saak maak as ’n klag gelê word – hulle mag nie besluit of dit
verkragƟng is of nie. Vra vir hulle om vir jou die saak nommer te gee.
• Sê vir die polisie as jy bang is dat die oortreder weer iets aan jou gaan doen
omdat jy die verkragƟng aangemeld het en vra hulle om beskerming te
verskaf.
• Wanneer ’n klag gelê word, sal die saak dalk hof toe gaan. Jy sal dalk geroep word as ’n
getuie om weer te vertel wat met jou gebeur het.
• Volgens die wet, moet enige person wat weet van of vermoed dat kinder mishandeling
plaasvind dit by die polisie aanmeld sodat die kind beskerm kan word teen die
oortreder.
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Dis nou tyd om nog ’n oefening te voltooi.
Hierdie oefening is ’n kort vasvra oor die Suid Afrikaanse wet teen geweld.
Instruksies

1. Onthou dat jy handleidings ontvang het wat baie hulpsame informasie gee oor
geweld - veral seksuele geweld.
2. In hierdie oefening, wil ons graag hê dat jy sommige van die informasie onthou.
Terwyl jy handleidings het wat sal help, is dit belangrik dat jy hierdie informasie
leer ken sodat jy jou regte verstaan as iets gebeur en weet hoe om op te tree. Om
die handleidings te hou is ’n goeie idee, maar om te weet wat om te doen en wat
om nie te doen nie is meer belangrik.
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Sessie 17
DINK OOR MY VEILIGHEID
Gedurende hierdie sessie sal jy:
• Verskillende gevaartekens van risiko idenƟfseer en geskikte reaksie op
hierdie risiko toon.
• Demonstreer dat jy risiko kan monitor asook jou veiligheid kan beplan,
insluitend strategië om veiligheid te verseker.
• Verstaan hoe om vriende te ondersteun en hulle aan te moedig om veilig
te bly.

In hierdie stel handleidings vind jy:
• Waarskuwingstekens
• Veiligheidsbeplanning: Maniere om myself veilig te hou

REGTE EN VERANTWOORDELIKHEDE
Elke persoon het die REG tot gesondheidsorg.
Elke persoon is VERANTWOORDELIK om te sorg vir hul eie gesondheid
deur die hulp te kry wat hulle nodig het om gesond te wees.
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WAARSKUWINGSTEKENS
In die volgende scenario, idenƟseer die tye wanneer die karakter se risiko toeneem.
Wat kan die karakter doen om hulle veiligheid te verbeter?

Lucky praat nou al ’n paar weke met Mandisa by die skool. Hy hou baie van
haar, maar hy voel bietjie skaam om haar. Hy weet Mandisa gaan die naweek
na dieselfde partytjie as hy en hy is opgewonde om haar daar te sien.
By die partytjie begin Luckly om bier te drink saam met sy vriende. Kort
voor lank voel hy goed en voel hy braaf genoeg om vir Mandisa te vra om te
dans. Lucky en Mandisa dans die res van die aand saam. Lucky drink nog ’n
paar biere. Nadat meeste van die mense al weg is begin Mandisa and Lucky
mekaar soen in ’n privaat kamer.
Dinge vorder gou en hulle begin hulle klere uiƩrek. Lucky probeer om
Mandisa se broek af te trek en sy druk hom weg.
Mandisa sê, “Ek moet gaan.” Lucky antwoord, “ Jy kan nie iets begin en dit
nie klaar maak nie!”
Mandisa sê vir Lucky, “Ek wil nie verder gaan nie.”
Lucky luister nie en hou aan om haar te soen teen haar wil.
Mandisa druk hom weer weg en sê “Nee.”
Lucky sê, “Ek kan nie nou stop nie. Ons het al klaar te ver gegaan.”
Hy druk haar vas en verkrag haar. Na die tyd, stap Lucky saam met Mandisa
huis toe en praat oor mense by die partytjie. Sy sê nie ’n word nie. Wanneer
hulle by Mandisa se huis kom probeer hy haar weer soen, maar sy draai weg.
Hy los haar en sê vir haar, “Ek sal jou binnekort weer bel. Miskien kan ons
volgende naweerk weer uitgaan. “Lucky gaan huis toe as of niks gebeur het
nie.
Vroeg die volgende oggend kom die polisie na sy huis om hom te arresteer
op ’n klag van verkragƟng.
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VEILIGHEIDSBEPLANNING
Maniere om myself veilig te hou...

Gaan na ’n partytjie
saam met ’n groep
vriende wat ek goed ken
en maak seker dat ons
die hele tyd bymekaar is.

Moenie soveel drink
dat ek nie veilige
verantwoordelike keuses
kan maak nie.

Om net seks te hê
wanneer ek seker is EN
wanneer ek seker is my
maat wil dit ook hê – as
ek onseker is dan geen
seks nie!
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Deurlop end e Risiko Bep a ling
Kry inligting oor
veiligheid en risiko:
• Gevoelens
• Vorige ervarings of ander mense se ervarings
• Dinge gebeur wat jy nie verwag het nie of
waarmee jy nie saamgestem het nie
• Gevaartekens

.
.
.
f
l
ouse

Vra j

• Hoe veilig is ek hier, nou?
• Wat maak my veilig?
• Wat plaas my in gevaar?
• Wat kan ek doen om myself veilig te hou?
• Wat kan ek doen om my
risiko te verminder?
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Sessie 18
VERANTWOORDELIKHEID EN
HOE OM HULP TE KRY
Gedurende hierdie sessie sal jy:
• Bespreek hoe om ’n behulpsame, ondersteunende vriend/vriendin te
wees waar geweld is of mag plaas vind
• Erken wanneer die situasie so ernsƟg geword het dat hulp van volwassenes
(familielede, profesionele mense soos die polisie, maatskaplike werkers of
predikante) ingeroep moet word.
• Verstaan waƩer dienste of persone beskikbaar is vir hulp.

In hierdie stel handleidings vind jy:
• ’n Storie tussen vriende/vriendinne
• Maria probeer help.

REGTE EN VERANTWOORDELIKHEDE
Om behulpsaam en ondersteunend te wees teenoor mense wie in mishandelde of
geweldadige situasies is, is belangrik. Onthou dat jy nie die probleem vir
hulle kan regmaak nie.
Elkeen moet leer om VERANTWOORDELIKHEID te neem vir hulle eie lewe en aanvaar dat
hulle die reg het om met RESPEK behandel te word.
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’n Storie tussen Vriende en/ Vriendinne
Nadat Michael vir Vanessa forseer het om seks te hê, het hulle sy vriend se
huis verlaat. Vanessa het gehuil en vir Michael gesê dat sy hom nooit weer
wil sien nie. Sy het Michael alleen voor sy vriend se huis gelaat en hy het
onsteld gelyk. Sy vriend Sam het opgedaag en hom gevra wat verkeerd was.
SAM: “Ek het gedink jy gaan Vanessa na skool ontmoet, wat het
gebeur?”
MICHAEL: “Vanessa is kwaad vir my omdat ek nie geluister het toe sy
vir my gesê het dat sy nie gereed is vir seks nie, maar dit was nie my skuld
nie!”

BESPREKINGSVRAE
• Was Michael se gedrag verkeerd?
• Hoekom dink Michael dit is nie sy skuld nie?
• Hoekom blameer hy Vanessa? Is dit regverdig en goedharƟg?
• Het hy Tik blameer?
• Wie is verantwoordelik/skuldig vir die verkragƟng?
• Wie is verantwoordelik vir die nagevolge wat die verkragter mag inwag?
• Wie is verantwoordelik/skuldig vir wat met Vanessa gebeur het
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Maria probeer om te help
Op haar pad huis toe het Vanessa haar beste vriendin, Maria ontmoet.
MARIA: “Ek het gedink dat jy vir Michael na skool ontmoet, waarom huil
jy?”
VANESSA: “Ons het na sy vriend se huis toe gegaan, maar daar was
niemand tuis nie. Hy wou seks hê en het nie na my geluister toe ek vir hom
gesê het dat ek nie gereed was nie.”

BESPREKINGSVRAE
• Wat het Maria gesê?
• WaƩer advies gee Maria vir Vanessa?
• Hoe mag dit voel om ’n slagoīer van geweld te wees? Wat mag jy nodig hê as jy
in so ’n situasie is?
• Hoe dink jy sal dit voel om geweld te aanskou of met die slagoīer bevriend te
wees.
• Wat mag jy in so ’n situasie nodig hê?
• Hoe dink jy sal dit voel om geweldadig op te tree of om vriende met ’n oortreder
te wees?
• Wat mag mense terughou om hulp te soek?
• Wat mag mense aanspoor om hulp te soek?
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Wanneer vertel ek?
1. Hoe weet jy wanneer jy net na jou vriend/vriendin moet luister of wanneer jy hulp
moet kry van iemand anders - soos ’n ouer of’n Fasiliteerder?

2. Wat is meer belangrik – om nie jou vriend/vriendin kwaad te maak nie of om ’n
gevaarlike gedrag aan ’n vertroude volwassene te rapporteer? Hoekom?

3. As iemand jou mishandel het – verbaal of sies – wie dink jy, kan jy vertel wat jou
mag help?
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Meer om aan te dink …
In hierdie oefening vra ons jou om te beskryf hoe jy sal reageer in ’n geweldadige situasie.

Instruksies:
Kyk eers na die 5 verskillende teks boodskappe en skryf ’n reaksie tot elke een in die spasie na
sy nommer.

Jou vriend/vriendin stuur vir jou ’n SMS. Hoe reageer jy?

1.

2.

1. wat doen jy? Ek is saam met T en
hy is gemeen
2. weet nie of ek in kar moet klim
nie. Rick is dronk hy skreeu
3. OMG. Ek dink Tammy is nounet
verkrag, sy huil, moet niemand
vertel nie

3.

4. Imusa is so simpel. Eh het hom
nounet by die partytjie uitgekrap
5. By die huis alleen met Johnny.
Moet ek vir hom se ek wil met
Tom ook uithang?

4.

5.

SMS VIR ONDERSTEUNING EN VEILIGHEID
93

Sessie 19
HOE OM BLYWENDE
VERANDERING TE SKEP
Gedurende hierdie sessie sal jy:
• Nadink oor jou vermoë om verandering binne jou skool, gemeenskappe,
families, en portuurgroepe te bewerkstellig
• Hersien dit wat jy geleer het in die program en die skakels tussen
verskillende dele van die program verstaan
• Deel wat jy geleer het deur jou betrokkenheid in die program.

In hierdie stel handleidings vind jy:
• My verbintenis tot PREPARE
• Jy kan ’n verskil maak
• Opsomming

REGTE EN VERANTWOORDELIKHEDE
Regte en verantwoordelikhede gaan hand-in-hand. ’n Mens moet altyd werk om respek te
verdien en dit is die harde werk werd.
Dit is jou VERANTWOORDELIK om respekvol te wees en nie ander in gevoor te stel nie.
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MY VERBINTENIS TOT

PREPARE

Oor die volgende jaar, gaan ek die volgende doen om meer respek aan ander te
wys:

Om te voel dat ek meer gerespekteer voel, gaan ek op die volgende wyses optree wat
vir my respek sal verdien.
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Jou verbintenis…
Skryf neer ’n verbintenis waarin jy ’n beloŌe aan jouself
gemaak het gebaseer op jou beginsels.
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VERBINTENIS TOT

PREPARE
Ons het baie tyd saam spandeer waar ons oor onsself geleer het en hoe om gesonde,
verhoudings te skep wat omgee. Ons het nuwe vaardighede en vars kennis opgedoen. Deur die
hele program het ons gedink oor hoe om dit wat ons geleer het toe te pas in ons lewens en hoe
om dit met ander te deel. Gaan terug en lees jou eerste oefening waarin jy geskryf het oor die
persoon wat jy kies om te wees; en kyk na enige van die ander weeklikse nadenkings waaroor
jy geskryf het. Dink nou oor wat jy geleer het en skryf ’n VERBINTENIS tot respek waarin jy ’n
beloŌe aan jouself skryf oor hoe jy die beginsels wat ons geleer en geoefen het deur die hele
program sal toepas.
WaƩer verbintenis gaan jy aan jouself maak?
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Jy kan ’n verskil maak!

Ek is die enigste een, maar ek

Moet nooit twyfel dat ’n

is steeds net een. Ek kan nie al

klein groepie bedagsame en

Sessie doen nie, maar ek kan iets

toevertroude burgers die wereld

doen; en omdat ek nie al Sessie

kan verander nie. Inderdaad, dit is

kan doen nie, sal ek nie weier om

die enigste manier om die werêld

dit te doen wat ek kan nie.

te verander.

Helen Keller

Margaret Mead

Wat het jy oor jouself geleer gedurende hierdie program?
Hoe kan dit wat jy geleer het, jou help om voornemens te maak en om ’n beloŌe aan jouself
te maak om te kies om respekvol te wees in jou verbintenis tot PREPARE.

Wat kan jy DOEN om voort te gaan om ’n verskil te maak?
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Geleer hoe om in
verhouding vol te
hou deur gesamentlik
oplossings te vind en
om probleme op
’n posiƟewe manier
te hanteer.

RESPEK vir myself en ander te hê en hoe om
RESPEK te wys deur my dade.

Geleer hoe om ’n verskil te maak deur te
begin om my eie gedrag to verander en deur
die boodskappe van die program met ander
mense te deel.

Geleer hoe om die beëndiging van
’n verhouding te hanteer.

Geleer oor
seksuele
besluiƟneming.

Geleer hoe om
’n verhouding to
begin.

Geleer oor die
verskillende Ɵpes
geweld, die gevolge
van die gebruik van
geweld en weƩe
oorgeweld.

Geleer dat almal dieselfde
mense regte het en hierdie
regte word gebalanseer deur
verantwoordelikhede to hê.

Geleer hoe om hup to kry na
ervaring van geweld byvoorbeeld
mediese aandag, berading,
regsadvies of ondersteuning van
vriende of familie.

Geleer oor veiligheidsbeplanning.

Geleer oor die aanvaarding van
verantwoordelikheid vir you dade en om
RESPEKvolle keuses te maak.

Geleer hoe middel misbruik jou risiko
kan verhoog om onveilige en potensiele
gewelddadige besluithede maak.

Geleer oor hoe mag
deur mense gebruik en
die verantwaardelikheid
wat invloedryke mense
het om hul mag op
respekvolle maniere to
gebruik.

Geleer oor die ondersteuning van
slagoīers van geweld deur hulle to glo,
nie to blameer nie en te ondersteun.

Idees bevraagteken oor
hoe om ’n man te wees
en hoe om ’n vrou te
wees. Gedink oor die
keuse om ’n ander Ɵpe
man of vrou to wees.

Ek het geleer...

Selfgeldende
kommunikasie
vaardighede geleer
soos “Ek” stellings.

Verhoudings ge-denieer wat omgee en die Ɵpe
verhoudings waarvan ek deel wil wees.

Duidelikheid gekry oor my
persoonlike waardes an
aspirasies, wat my persoonlike
kompas is, wat my help om
besluite te maak.

Sessie : 19
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NOTAS
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NOTAS
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NOTAS
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