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OPSOMMING 

Misdaad is deesdae op almal se Iippe. Daar verloop nie 'n dag of die media lewer 

verslag oor een of ander vorm van misdaad wat plaasgevind het nie. Die vraag is nou 

wat gedoen kan word om die vlaag van misdaad in Suid-Afrika te stop en lewe en 

eiendom te beskerm. Feit is dat daar nie slegs 'n enkele stap is wat gedoen kan word 

om misdaad te voorkom nie. 'n Gesamentlike poging deur die hele gemeenskap is die 

enigste wyse waarop misdaad voorkom kan word. 

Proaktiewe polisiering kan aileen slaag indien die gemeenskap kollektief verantwoor

delikheid vir misdaad aanvaar en daadwerklik optree om misdaad te voorkom. Die 

polisie, as aktiewe vennoot in die voorkoming van misdaad, het 'n opvoedingstaak 

deur die gemeenskap in te lig oor hoe misdaad gepleeg word, wanneer en waar dit 

gepleeg word en wat gedoen kan word om kwesbaarheid te verminder. 'n Gesindheid 

van omgee vir mekaar moet dus by die gemeenskap (die passiewe vennoot) gekweek 

word. Hieruit volg respek vir die lewe en eiendom van 'n ander en dit sal lei tot aktiewe 

optrede. Presipiterende polisiering deur die gemeenskap is 'n teken van geslaagde 

opvoeding. Dit word nie net ge"illustreer deur die verharding van die fisiese om9ewing 

nie, maar ook deur die betrokkenheid van die gemeenskap in die omgewing om dit 

veilig en aangenaam vir almal te maak. 

Blywende sukses kan slegs verseker word indien die polisie en die gemeenskap on

dersteuning van ander departemente ontvang. Slegs wanneer die gemeenskap totale 

samewerking van aile belanghebbendes ervaar sal hulle gemotiveerd wees en voort

gaan om betrokke te bly. 
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SUMMARY 

These days crime is on everybody's lips. Not a day passes without the media re

porting on some or other crime which has taken place. The question that arises is 

what can be done to stop the crime wave in South Africa and protect lives and 

property. The fact is, there is no one single step that can be taken to prevent crime. A 

joint effort by the community as a whole is the only way in which crime can be 

prevented. 

Proactive policing can be successful only if the community accepts collective responsi

bility for crime and makes a conscious effort to prevent crime. The police as an active 

partner in crime prevention should educate the community about how crime is 

committed, when and where it is committed and what can be done to decrease 

vulnerability to crime. An attitude of caring for each other must be cultivated in the 

community (the passive partner). This will result in respect for lives and property of 

others and will lead to proactive conduct. Precipitating policing by the community is a 

sign of successful education. This is illustrated not only by the hardening of the 

physical environment, but also by the community's involvement in ensuring that the 

environment is a safe and pleasant place for all. 

Lasting success can only be ensured if the police and the community are supported by 

other departments. Only when the community has the full co-operation of all parties 

concerned, will members of the community be motivated to remain involved. 
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HOOFSTUK 1 

ALGEMENE ORieNTERING 

1.1 In Ieiding 

Polisiering as funksie van die gemeenskap is vanaf die vroegste beska

wings, soos die Egiptenare, erken (Amidon 1977:362). Hierdie funksie 

het hoofsaaklik bestaan in ordehandhawing deur proaktiewe aktiwiteite. 

Ordehandhawing deur proaktiewe optrede was s6 sterk benadruk dat 

daar nie veel ruimte vir ordeherstel was nie. Nou nog is proaktiewe 

polisiering steeds die primere taak van hedendaagse polisiering. Soms 

het die beklemtoning van ordehandhawing 'n bietjie verwyd. Ordehand

hawing beteken dat 'n bepaalde toestand beskerm moet word, deur 'n 

skending daarvan te voorkom. Hierdie beskerming moet verkieslik deur 

voorkomende (proaktiewe) aktiwiteite plaasvind, eerder as om 'n 

geskonde toestand deur reaktiewe optrede te herstel. 

Misdaad is 'n verskynsel wat almal in die samelewing raak (Snyman 

1991 :1 ). Misdaadstatistiek wereldwyd toon dat aangemelde misdade 

aan die toeneem is. Dit beteken dat elke individu en polisiebeampte 

opnuut na nuwe metodes moet soek en ou metodes moet aanpas om 

die probleem die hoof te bied. Die hoofdoel van die gemeenskap in 

geheel behoort te wees om 'n klimaat te skep wat vry van vrees en 

misdaad is. Daar behoort respek te wees vir die waardigheid, 

privaatheid en vryheid van elke individu ('n demokratiese beginsel 

waarop elkeen aanspraak kan maak). Om hierdie doel te bereik behoort 

elke individu 'n bydrae te lewer om die kwaliteit van lewe in die 

samelewing te verbeter. "The common interest lies in the creation of 

lower social tensions through a more wholesome environment" 

(Bennett 1983:2). Die polisie het 'n verantwoordelikheid om te help 

diagnoseer wat in 'n gemeenskap verkeerd is en om die gemeenskap, 
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sover dit veiligheid betref, te organiseer. "This did not mean however, 

that the police should try to save souls or to organise the 

community in ways which did not bear on crime prevention" 

(Bennett 1983:104). 

1.2 Ondersoekrasionaal 

Misdaad se koste is hoog en kos die belastingbetaler jaarliks baie geld. 

Volgens die Annual Plan of the South African Police Service 

(1996:32) beloop die polisiebegroting vir die 1996/1997-boekjaar R9 883 

871. Hierdie bedrag sluit nie die koste aan mannekrag en toerusting wat 

deur die Suid-Afrikaanse Nasionale Verdedigingsmag spandeer is vir 

hulle bydrae om misdaad te voorkom in nie. Dit sluit ook nie die 

begrotings van die Departemente Justisie, Korrektiewe Dienste en die 

dienste van privaat, parastatale en statale sekuriteitsdienste in nie. Die 

Suid-Afrikaanse Polisiediens het 'n getalsterkte van 141 000 (Annual 

Plan of the South African Police Service 1996:35). Ten spyte van die 

hoe finansiele bydrae en menslike hulpbronne, blyk daar 'n onvermoe te 

wees om werklik iets aan die hoe voorkoms van misdaad te doen. Die 

gevolg is dat die lewenskwaliteit van mense verlaag. Daar word nie 

meer vrylik op straat beweeg nie en mense verskans hulle al meer agter 

tralies in hulle eie huise. Dit het tot gevolg dat daar nie meer vrylik met 

mekaar gekommunikeer word nie, terwyl vryetyd binnenshuis 

deurgebring word. Die gevolg hiervan is dat vreemdelinge in die gebied 

ongesteurd in strate rondbeweeg sender om dopgehou te word. 

lnwoners verdwyn van die straat en kan dus nie meer as die oe en ore 

van die polisie optree nie. Daar blyk verder ook 'n onvermoe te wees om 

die gemeenskap by misdaadvoorkomingsaktiwiteite te betrek. 

Die ondersoeker het dertig jaar diens in die Suid-Afrikaanse Polisie, 

waarvan hy agtien jaar as speurder diens verrig het. Alhoewel speur

werk reaktief van aard is het die ondersoeker deurgaans redeneer dat, 
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as meer aandag aan misdaadvoorkoming gegee word en misdaadvoor

koming meer suksesvol toegepas word, daar minder personeel nodig is 

om die reaktiewe taak te verrig. Die gevolg is dat ondersoeker by 

misdaadvoorkomingsaktiwiteite op stasievlak betrokke was, self daaraan 

deelgeneem het en speurders voortdurend ingelig het van die belangrike 

bydrae wat die speurder kan lewer tot die voorkoming van misdaad. 

Deur doeltreffende ondersoek, hulp aan die slagoffer en die speurder se 

hantering van die oortreder, word belangrike elemente van misdaadvoor

koming aangespreek. Ondersoeker is van mening dat hy sy eie kennis, 

insig en beg rip deur 'n studie van misdaadvoorkoming kan verruim en glo 

dat 'n ondersoek oor misdaadvoorkoming 'n bydra tot die uitbouing van 

Polisiekunde as wetenskap kan lewer. Ondersoeker glo ook dat die 

ondersoek 'n bydrae tot grater doeltreffendheid van misdaadvoorkoming 

in die algemeen kan lewer. 

Die rasionaal vir die ondersoek kan saamgevat word onder twee kom

ponente: 

• Die Suid-Afrikaanse Polisiediens (SAPO) se skynbare onvermoe om 

proaktiewe polisiering te bedryf; en 

• Die gemeenskap se onwilligheid om by proaktiewe polisiering be

trokke te raak. 

1.3 Doel van die ondersoek 

Die oorhoofse doel van die ondersoek is om opnuut klem te le op die 

primere taak van die polisie en die gemeenskap, naamlik om misdaad te 

voorkom. Om dit te bereik, word die volgende met die ondersoek beoog: 

1. Om 'n ontleding te doen van die aard en inhoud van predisponeren

de polisiering, met spesifieke verwysing na die SAPO en 

aanbevelings te maak ter verbetering, indien nodig. 

2. Om die aard en inhoud van presipiterende polisiering te bestudeer, 

soos die gemeenskap dit toepas. 
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gemaak word om sekere waarneembare feite binne 'n bepaalde 

teoretiese raamwerk objektief te ontleed, beskryf en verklaar. Die positi

vistiese benadering dwing die navorser tot 'n objektiewe beskouing. Dit 

kan egter nie gewaarborg word dat dieselfde objektiwiteit by die 

response teenwoordig is nie, omdat dit op die persepsie van die referent

objek en voortvloeiende houding neerkom. 

Persepsie is 'n gedragsproses. Daar kan dus verwag word dat 'n subjek

tiewe element in die persepsie van sensoriese stimulusse aanwesig sal 

wees. Faktore wat byvoorbeeld tot persepsuele distorsie aanleiding gee 

is onder andere die gevolg van persoonlike rigiditeit en dogmatisme, 

emosionele belading, beperkte ervaring en kulturele miopie of 

"tonnelvisie" (Jansen Van Vuuren 1992:4). Persepsie is die opneem 

van indrukke in die bewussyn en die resultaat daarvan (Odendal et al 

1979:832). 

'n lndividu se persepsie oor 'n aangeleentheid is die somtotaal van sy 

opinie en houding oor die bepaalde aangeleentheid. Dit bestaan uit ele

mente soos wat die mens dink, hoe hy/sy voel en hoe hy/sy neig om 

sy/haar denke en emosies uit te druk. In die opsig is houdings en 

opinies nie twee afsonderlike begrippe nie. Shaw en Wright (1967:5) 

se: "Opinions are verbalized, while attitudes are sometimes 

mediated by nonverbal processes or are unconscious, and 

opinions are responses, while attitudes are response predis

positions". Houdings sluit ook evaluasie, hetsy positief of negatief, in. 

Houding veronderstel ook 'n predisposisie, met ander woorde dat 'n 

persoon met 'n spesifieke houding 'n spesifieke gedrag gaan openbaar. 

Aangesien houdings dan afgelei kan word uit 'n persoon se gedrag, kan 

daar op grand van response op vrae afgelei word dat die respondent 'n 

bepaalde opinie of houding openbaar. 

Uit bovermelde bespreking kan daar dus redeneer word dat houding-



6 

meting in der waarheid opinienavorsing is. Volgens Van Heerden et al 

(1983:4) is die konstruksie van houding- of opinieskale soortgelyk aan 

die konstruksie van feiteskale. Daar is egter metodologiese verskille by 

die tellingproses. By feiteskale is daar vaste eksterne kriteria waarvan 

individuele response gemeet kan word. Die evaluering van response in 

opinieskale berus op voorveronderstellings en subjektiewe dimensies. In 

die afwesigheid van 'n eksterne kriterium van juistheid kan daar 

beswaarlik sprake wees van 'n juiste respons, en is die respons slegs 

aanduidend van die individu se reaksie teenoor 'n bepaalde stimulus. 

Hierdie aspekte moet altyd by enige houdingstudie, insluitende die 

navorsing, in berekening gebring word. 

1.4.2 Aanleidende vrae 

Met die oog op die reeds gestelde ondersoekrasionaal en ondersoek

doelstellings word die volgende aanleidende vrae geformuleer: 

Aanleidende vraag 1: 

Die gemeenskap is tevrede met die predisponerende polisieringstappe 

wat die SAPO aanwend. 

Aanleidende vraag 2: 

Die gemeenskap is voldoende op hoogte van presipiterende aksies wat 

geneem kan word om misdaad te voorkom. 

Aanleidende vraag 3: 

Die gemeenskap is tevrede dat die polisie voldoende aandag aan mis

daadvoorkomingsaksies gee. 

Aanleidende vraag 4: 

Die polisie betrek die gemeenskap by misdaadvoorkomingsaksies. 

Aanleidende vraag 5: 

Die gemeenskap is tevrede met die algemene diens wat die SAPO 

lewer. 
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Aanleidende vraag 6: 

Daar is 'n algemene neiging weg van tradisionele misdaadvoorkomings

aksies. 

Ondersoekbegrensing 

Ruimtelik 

Die ondersoek betrek die gemeenskap en polisiebeamptes in die sewe 

polisieareas van die Gautengprovinsie, naamlik Pretoria, die Oosrand, 

die Wesrand, die Noordrand, die Vaalrand, Soweto en Johannesburg. 

Uit elke area, behalwe waar anders gestipuleer, is twee "tradisionele" 

swart-, een wit-, een kleurling- en een indierwoongebiede betrek. Uit 

Pretoria was die swartwoongebiede van Atteridgeville en Mamelodi, die 

witwoongebied Pretoria-Moot, die kleurlingwoongebied Eersterus en die 

indierwoongebied Laudium; van die Oosrand is die swartwoongebiede 

Tokoza en Kathlehong, die witwoongebied Germiston, die kleurling

woongebied Reigerpark geneem. Die Oosrand het nie 'n indierwoon

gebied nie. Die naaste lndierwoongebied aan die gebied is Actonville 

wat onder die area Noordrand sorteer. Uit die Wesrand is die swart

woongebied Kagiso en Mohlakeng, die witwoongebied Roodepoort, die 

kleurlingwoongebied Toekomsrus en die indierwoongebied Azaadville 

betrek. Uit die Noordrand is die swartwoongebiede Daveyton en 

Tembisa, die witwoongebied Kemptonpark, die kleurlingwoongebied 

Rabieridge en die indierwoongebied Actonvile geneem. Aangesien daar 

nie in die Oosrand 'n indierwoongebied is nie is in Actonville tweekeer 

die hoeveelheid vraelyste versprei. Uit die Vaalrand is die swartwoon

gebiede Sebokeng en Sharpeville, die witwoongebied Vanderbijlpark, 

die indierwoongebied Lenasia-Suid en die kleurlinggebied Ennerdale 

geneem. Uit Soweto is die swartwoongebiede Diepkloof, en Dobson

ville, die kleurlingwoongebied Kliptown en die indierwoongebied Lenasia 

by die ondersoek betrek. Daar is nie 'n witwoongebied in Soweto nie en 
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daarom is 'n tweede witgebied, naamlik Mayfair uit Johannesburg 

geneem. Uit Johannesburg is die swartwoongebied Alexandra, die wit

woongebied Brixton en Mayfair, die indiergebied Fordsburg en die 

kleurlingwoongebied Bosmont betrek. Daar is slegs een swartwoonge

bied in Johannesburg en om verspreiding eweredig te doen is 'n derde 

gebied uit Soweto, naamlik Meadowlands geneem. Volgens die middel

jaarraming vir 1994/95 van die Sentrale Statistiekdiens (SSD) is die 

bevolking van Gauteng 7 048 300. Die getalverspreiding volgens rasse 

word uitgebeeld in grafiek 1.1 (bladsy 8). 

Kwantitatief 

Die gegewens is op so 'n wyse ingesamel dat dit kwantitatief ontleed kon 

word. Daar is 1 000 vraelyste in genoemde gebiede versprei, waarvan 

750 onder die gemeenskap en 250 onder polisiebeamptes. Uit die 750 

was 450 vraelyste onder swartmense, 150 onder blankes, 75 onder 

kleurlinge en 75 onder indiers versprei, om 'n eweredige mening van al 

die bevolkingsgroepe te verkry. Die vraelyste, tesame met gefrankeerde 

koeverte is per hand versprei deur vrywillige veldwerkers en responden

te is versoek om dit te voltooi en terug te pos. Die doel hiervan was om 

be"invloeding uit te skakel en objektiwiteit te verseker. 

Vraelyste aan polisiestasies was per hand aan die betrokke stasiekom

missarisse afgelewer, met die versoek dat die vraelyste eweredig onder 

lede versprei moes word. Veertien vraelyste is aan elk van die 25 

polisiestasies versprei, met die versoek dat die getal vraelyste (14) in die 

totale getalsterkte van lede op die stasie (speurders ingesluit) ingedeel 

sal word, om die gemiddelde syfer te kry van lede wat elk 'n vraelys moet 

ontvang. 
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Grafiek 1.1 

Bevolkingsamestelling van Gauteng 
volgens die SSD (1994/95) 
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Verspreiding van vraelyste onder die publiek was soos volg gedoen: 

Daar is twee-en dertig vraelyste in elk van die veertien swartwoon

gebiede, een-en-twintig vraelyste in elk van die sewe witwoongebiede, 

en sewe vraelyste elk in die indier- en kleurlingwoongebiede versprei. 

Die naaste toegangsroete tot 'n woongebied vanaf die polisiestasie was 

as beginpunt van verspreiding geneem. 'n Vraelys is aan elke vyfde huis 

met 'n ongelyke nommer in die eerste vier strate van 'n swartwoon

gebied, elke vyfde ongelyke nommer van die eerste drie strate van 'n 

witwoongebied, elke vyfde ongelyke nommer in die eerste twee strate 

van die indier- en kleurlingwoongebiede versprei. 

Woordomskrywings 

Om seker te maak dat elke Ieser verstaan wat gekommunikeer word, 

word kernbegrippe wat in die ondersoek gebruik word kortliks omskryf. 

Meer uitgebreide besprekings van die begrippe volg later. Dit is 'n 

semantiese begrensing. Dit moet ook gemeld te word dat die titel van 
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die ondersoek verwys na die Suid-Afrikaanse Polisie wat tydens die 

ondersoek 'n naamsverandering na die Suid-Afrikaanse Polisiediens 

ondergaan het. Om verwarring te voorkom is daar gepoog om Suid

Afrikaanse Polisie (SAP) te gebruik in verwysing na gebeure voor die 

verandering en Suid-Afrikaanse Polisiediens (SAPS) in verwysing na die 

verandering. 

(a) Polisiering 

Van Heerden (1994:16) omskryf polisiering as daardie magshandeling 

in die formele maatskaplike beheerstruktuur waardeur interne orde 

gehandhaaf word in ooreenstemming met die beginsel van regsbe

voegdheid en individuele grondwetlike aansprake. Hierdie omskrywing 

is egter nie meer absoluut nie. Die formele beheerstruktuur is sedertdien 

ook aangevul met die Wet op Sekuriteitsbeamptes (Wet 92 van 1987). 

Polisiering is dus die aktiwiteite van die staat soos uitgevoer deur die 

polisie en sekuriteitsbeamptes wat 'n sekuriteitsdiens lewer om te sorg 

vir die openbare orde en veiligheid en die beskerming van individue en 

hul eiendom. 

(b) Proaktiewe polisiering 

Proaktiewe polisiering kan gesien word as stappe waardeur die same

lewing sy beheer oor die gedrag van die individu versterk en is in hoof

saak gerig op misdaadvoorkoming. Volgens Van Heerden (1994:17) 

behels dit die volgende stappe: 

1. Die bevordering van die agting vir die beheerstruktuur waardeur vry

willige regsnalewing bevorder word en wei deur die wyse waarop die 

polisierol vervul word. 

2. Korttermynvoorkomingstegnieke, soos straatpatrollies en sigbare be

skerming van lewe en eiendom. 

3. Langtermynvoorkomingstegnieke, soos die opvoeding van die jeug 

en samelewing met betrekking tot misdaad- en polisieringsvraag

stukke. 
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4. Die lewering van dienste wat, hoewel nie gerig is op gedrag wat 'n 

gevaar vir die orde inhou nie, bydra tot die verstewiging van onder

linge agting vir en vertroue in die gesagstruktuur. 

5. Die uitskakeling of minimalisering van geleenthede om misdaad te 

pleeg. 

6. Enige stappe waardeur die herhaling van 'n misdaad voorkom, die 

ontwikkeling van misdadige motiverings verhoed en die verspreiding 

van misdadigheid na ander vatbare persoonlikhede geminimaliseer 

kan word. 

(c) Predisponerende polisiering 

Predisponerende polisiering verwys na daardie voortydige aksiestappe 

wat deur die polisie geneem word om die gemeenskap op te lei en in te 

lig, ten einde die gemeenskap se kundigheidsvlak oor misdaad te ver

hoog, in 'n paging om die begeerte om misdaad te pleeg uit te skakel. 

Die uiteindelike doel van predisponerende polisiering is om deur beter 

kommunikasie met die gemeenskap 'n toestand van vrywillige gehoor

saamheid aan die wet te skep. 

(d) Presipiterende polisiering 

Die sukses van predisponerende polisiering vind neerslag in presipite

rende polisiering. Presipiterende polisiering verwys na stappe wat die 

polisie en gemeenskap doen, wat daarop gerig is om geleenthede vir 

misdaad in die samelewing uit te skakel. Dit kom tot uiting in gesament

like patrollies, waartydens sigbaarheid verseker word en fisiese 

beveiligingstappe waardeur eiendom beveilig word. Dit sluit ook die 

sogenaamde CPTED (Crime Prevention through Environment 

Design) in (vergelyk die National Crime Prevention Strategy 

1996:67-68). 

(e) Strafregsplegende polisiering 

Strafregsplegende polisiering hou verband met menswaardige behandel-



12 

ing van 'n persoon met die oog op rehabilitasie wat binne of buite inrig

tingsverband plaasvind. 

(f) Misdaad 

In 'n kriminologiese perspektief kan misdaad gesien word as 'n 

handeling of nalatigheid wat deur wetgewing verbied word en wat 

skadelik of nadelig is vir die gesonde normale lewe en 

voortbestaan van 'n individu, sy naasbestaandes, die gemeenskap 

en die staat (Naude & Stevens 1988:128). Hierdie omskrywing is 

egter nie juridies aanvaarbaar nie, maar vir probleemoplossende 

polisiering is dit egter wyd genoeg om problema te identifiseer en 

aan te spreek. 

1.4.4 Navorsingstegnieke 

1.4.4.1 

Navorsingstegnieke behels steekproeftrekkings, vraelyste en meting

skale. 

Steekproeftrekking 

By die bepaling van die ondersoekgroep is van die standpunt uitgegaan 

dat dit proporsioneel verteenwoordigend van die universum moet wees 

(Langley 1968:46). Die ondersoeker is van mening dat dit nie die 

grootte van die ondersoekgroep is wat betroubaarheid bepaal nie, maar 

eerder of die ondersoekgroep verteenwoordigend van die universum is. 

Dit is ook om praktiese redes onmoontlik om die hele universum by die 

ondersoek te betrek. Verder kan geen waarborg gegee word dat die 

ondersoekgroep in aile opsigte verteenwoordigend is van die hele be

volking of dat die resultate onveranderd sal bly as die hele bevolking wei 

by die ondersoek betrek sou kon word nie. Ondersoeker kan gevolglik 

nie met algehele sekerheid se dat die ondersoekgroep verteen-
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woordigend is nie. Wat wei gese kan word is dat die ondersoekgroep 

waarskynlik akkuraat verteenwoordigend is. Ondersoeker is egter van 

mening dat die opinies wat ingewin is tot 'n hoe mate verteenwoordigend 

is. 

By die bepaling van die ondersoek is die ideaal gestel om 'n ondersoek

respons van vyfhonderd te verkry. Daar is egter vierhonderd sewe en 

negentig voltooide vraelyste terug ontvang (driehonderd drie en twintig 

uit die gemeenskap en honderd vier en sewentig van polisiebeamptes). 

Dit is ongeveer 48 persent algehele, 43 persent gemeenskap - en 70 

persent polisierespons. Ondersoeker beskou hierdie as 'n goeie 

respons aangesien Aaker et al (1995:210) terugvoering op vraelyste 

deur die pos versprei op 20 persent stel, terwyl Boshoff et al (1993:1-

50) die verwagte responskoers op 33 persent stel. 

Vraelyste 

As tegniek om gegewens in te samel, is van vraelyste gebruik gemaak. 

Vraelyste is 'n belangrike instrument by meting en die betrokke vraelys is 

antwerp om inligting op die ordinale vlak van meting in te win. 

Skaalkonstruksie 

Verskeie vereistes word gestel vir die konstruksie van houdingskale. 

lndien hierdie vereistes nie nagekom word nie, dan verlaag dit die 

waarde van die ondersoekresultate (Shaw & Wright 1967:6). 

Die bepaling van betroubaarheid of die interne konsekwentheid van 'n 

vraelys is 'n ingewikkelde proses. Betroubaarheid het betrekking op die 

akkuraatheid en noukeurigheid van die meetinstrument (Kerlinger 

1973:443). Alreck en Settle (1985:64) meen dat betroubaarheid 

vryheid van toevallige foute beteken. Anders as in die geval van die 

fisika waar dieselfde meetinstrument by herhaling gebruik kan word om 
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onafhanklike metings te doen, is dit nie die geval by die geestes

wetenskappe nie. Die respondent kan nie gevra word om dieselfde item 

tien keer te beantwoord nie. By houdingsondersoeke word verskillende 

items in 'n vraelys opgeneem met die veronderstelling dat almal 'n faset 

van die houding is. Hiervan kan die navorser nie seker wees nie, tensy 

hy/sy statisties bepaal dat elke afsonderlike item op sy eie 'n meting van 

die geheel verteenwoordig. 

Alhoewel betroubaarheid as die sine qua non van wetenskaplike 

navorsing beskou kan word, is" the validation of operations relative 

to the hypthetical concepts under investigation (is) critical from the 

standpoint of theory develpment" (Crano & Brewer 1973:249). 

Geldigheid het betrekking op die vraag of die navorser wei meet wat 

hy/sy dink dat hy/sy meet (Aireck & Settle 1985:63). Hierdie probleem 

is daarin gesetel dat in houdingstudies daar in werklikheid op 'n indirekte 

wyse gemeet word. Items wat in die meetinstrumentopgeneem is, is 

hoofsaaklik hipotesies en die groep(e) wat by die ondersoek betrek word, 

meesal 'n gedeelte van die universum. Aangesien geen stimulus mense 

op dieselfde wyse en in dieselfde mate be"invloed nie, is verskille 

vanselfsprekend. Hierom kan die navorser nooit seker wees dat hy/sy 

presies meet wat hy/sy graag wil meet nie. Dit is veral die geldigheid van 

die meetinstrument wat hier ingedrang kom. 

Na samesprekings met die departement Statistiek van UNISA het dit 

geblyk dat dit in die geval van die ondersoek nie nodig is om vir 

betroubaarheid en geldigheid te toets nie. 



1.4.4.4 

15 

Metingskaal 

Vir die doel van die ondersoek is besluit om van die ordinale skaal 

gebruik te maak. Met die ordinale verskaling word bedoel die toeken

ning van syferwaardes aan bepaalde kenmerke, sodat die aan- of 

afwesigheid en ook die verskyningsintensiteit daarvan rangordelik 

geregistreer kan word (Van der Westhuizen 1977:101). In hierdie 

studie is besluit om van 'n vierpunt- in plaas van die vyfpuntskaal gebruik 

te maak. Die rede vir die stap is dat die ondersoeker die respondent tot 

'n response wou lei om 'n keuse te maak, derhalwe is die middel

kategorie van onsekerheid uitgelaat. Kervin (1992:318) se: 

"Sometimes the middle category is omitted to force a choice 

between agreeing and disagreeing". Die respondent is dus nie toege

laat om op die kantlyn te staan nie, maar moes 'n beslissing maak. Deur 

die onsekerkategorie uit te laat moes die respondent 'n mening vorm 

en dit weergee. Die ondersoeker is van mening dat inligting so inge

samel meer akkuraat is. Die moontlikheid is dat mense wat nie 'n 

standpunt wil inneem nie waarskynlik die vraag sal oorslaan. Die onder

vinding uit die studie is dat dit nie noodwendig die geval is nie. 

Respondente het gemaklik op die vierpuntskaal reageer, omdat die vrae 

wat gevra is en die onderwerp van die studie elke individu raak. 

Die menings van die respondente is gekwantifiseer en deur middel van 

die ANOVA (of F-) toets geevalueer. Die doe I was om vas te stel waar 

beduidende verskille is en die verskille is dan in die teks self ontleed en 

verklaar. Die res van die statistiese (nie beduidende) gegewens is uitge

druk in presentasies en in bylaes opgeneem. 
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Navorsingsprosedure 

Literatuurstudie 

Dit is 'n literatuurstudie van sowel historiese as kontemporere bronne. 

Kontemporere inligting is veral bekom vanuit Suid-Afrikaanse wetgewing 

en hofbeslissings. Ander bronne wat geraadpleeg is, is gepubliseerde 

en ongepubliseerde werke van sowel plaaslike as internasionale 

oorsprong. Uit vermelde bronne is wetenskaplike perspektief verkry, ten 

einde algemene riglyne daar te stel. Soos uit die bibliografie waarge

neem kan word is bronne met eg Suid-Afrikaanse oorsprong wat 

spesifiek oar die onderwerp handel, beperk. Bronne wat wei beskikbaar 

is, is somtyds deur dieselde auteur geskryf. Daarby is die talle buite

landse bronne oak nie altyd van toepassing nie, aangesien omstandig

hede verskil. 

Empiriese navorsing 

Om feitlike inligting in te win, is van vraelyste gebruik gemaak. Die items 

in die vraelyste het betrekking op die studieveld en aktiwiteite van mis

daadvoorkoming. 

'n Vraelys met geslote items, om rekenarisering daarvan te vergemaklik, 

is vir die ondersoekgroep saamgestel. Om die vraelys saver moontlik vir 

alma I aanvaarbaar en verstaanbaar te maak is dit in Afrikaans en Engels 

opgestel (vergelyk bylae 1). Die vraelys is saamgestel uit feitlike, opinie

en houdingsvrae (Schnetler 1989:41). Die doel van die feitlike vrae is 

om inligting oar die ondersoekgroep se biografiese eienskappe in te 

samel en staan bekend as eienskapsveranderlikes wat statisties beheer 

word (Mouton & Marais 1989:130). Afdeling A van die vraelys het ten 

doel gehad om hierdie inligting in te samel. Dit is die enigste afdeling 

waar die items aan die gemeenskap verskil met die wat aan die 
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polisiebeamptes gestel is. 

Houding- en opinievrae handel met die gevoelens, oortuiginge, idees 

en waardes van die respondente en dien die doel van afhanklike 

veranderlikes (Schnetler 1989:41; Mouton & Marais 1989:130). 

Afdeling B-H handel oor houding- en opinievrae. Vrae aan die gemeen

skap en polisie is in die afdelings dieselfde en handel oor spesifieke 

fasette van misdaadvoorkoming. AI die response op vrae in afdelings A

G, behalwe die op vraag 7, is in die teks ingevoer. Te min respondente 

het op die vraag reageer, moontlik omdat dit verkeerd verstaan is, 

daarom is die reaksie daarop nie in berekening gebring nie. Die 

verwerking van vraag 14-16 was problematies, aangesien daar op elke 

vraag vier antwoorde kan wees. Om die beste sin uit die vraag te kry is 

besluit om viktimisasie te toets en is slegs respons wat dui op vier keer 

en meer in aanmerking geneem. Hierdie twee probleme het nie tydens 

die voorondersoek na vore gekom nie en was ook nie voorsien nie. 

Respons op die vraelys word in bylae B uiteengesit. Afdeling H bestaan 

uit oop vrae om die ondersoekgroep se siening/mening te kry oor 

spesifieke aangeleenthede. Die response uit die afdeling is nie in 

berekening gebring met die statistiese verwerking nie. Die response is 

in berekening gebring vir bevindinge ten opsigte van kwalitatiewe 

gegewens. 

'n Beskrywende analises is op die data gedoen. Verder is 'n hipotese 

toetsing (Steyn et al1987:344) gedoen om te toets vir verskil in gemid

deldes. Die volgende stappe is gevolg: 

• Stap 1: Stet die nulhipotese en alternatiewe hipotese 

• Stap 2: Besluit op 'n betekenispeil 

• Stap 3: Stet die beslissingsreel 

• Stap 4: Vergelyk toetsgrootheid met toetswaarde 

• Stap 5: lnterpreteer 
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Die nulhipotese wat gestel is, is dat daar geen betekenisvolle verskil in 

die siening van die polisie en die publiek is nie. Die alternatiewe hipo

tese is dat daar betekenisvolle verskil in die siening van die polisie en 

die publiek is. Daar is besluit op 'n betekenispeil van 95%. Die 

beslissingsreel wat gestel is, is dat die nulhipotese verwerp moet word 

as die "significance" kleiner as 0,05 is. 

Hierdie stappe is gevolg ten opsigte van aile response wat betekenis

volle verskille toon en word nie, as gevolg van die groot hoeveelheid 

betekenisvolle verskille wat voorkom, weer herhaal of bespreek nie. 

Die betekenisvolle verskille word in aile gevalle aangetoon. 

Voorondersoek 

'n Voorondersoek om die verstaanbaarheid, duidelikheid en algemene 

aanvaarbaarheid van die vraelyste te toets is gedoen. Die ondersoeker 

het twintig vraelyste elk onder die gemeenskappe van Florida en Roode

poort en tien vraelyste onder polisiebeamptes van Florida en Roode

poort versprei. Enkele taalkundige aspekte is na die voorondersoek 

reggestel. 

Onderhoude 

Daar is in die ondersoek ook twee ongestruktureerde onderhoude 

gevoer. Die doel met die onderhoude was slegs om inligting oor 

spesifieke werksaamhede te kom. 

1.5 Profiel van die ondersoekgroep 

Die ondersoekgroep kan ontleed word deur die onderstaande grafieke 

van taalverspreiding (polisie : publiek = grafiek 1.2), geslagverspreiding 

(polisie : publiek = grafiek 1.3, steekproef: werklik = grafiek 1.4, publiek : 
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sensus = grafiek 1.5), ouderdomverspreiding (publiek = grafiek 1.6), in

komsteverspreiding (publiek = grafiek 1.7) en rangverteenwoordiging in 

die polisie (grafiek 1.8) te bestudeer. 

Die groot verskil in die Engelse taalverbruikers (vergelyk grafiek 1.2) van 

die ondersoekgroep kan moontlik toegeskryf word aan 'n oorwegende 

Engelse gemeenskap in Gauteng en die moontlikheid dat van die Nguni 

en ander groepe Engels as taal aangedui het. Dit mag ook wees dat die 

getal Engelssprekende polisiebeamptes in Gauteng laag is. Daar is on

gelukkig nie statistiek oor die taalverspreiding van polisiebeamptes in 

Gauteng beskikbaar nie. 

Die verskil tussen die persentasie mans en vroue van die publiek wat die 

vraelys beantwoord het is kleiner as die verskil tussen manlike en 

vroulike polisiebeamptes wat hulle vraelyste teruggestuur het (grafiek 

1.3). Daar is nie statistiek oor geslagsverspreiding in die Suid-Afrikaanse 

Polisiediens in Gauteng beskikbaar nie. Dit is algemeen bekend dat 

daar minder vroulike as manlike lede in die polisie is. Daar is eers in 

1972 met die inname van vroulike lede begin. Die innames was daarby 

ook betreklik klein. 

Daar kan ongelukkig nie 'n ouderdomsvergelyking getrek word tussen 

die ondersoekgroep en die gemeenskap nie, aangesien die ouderdom

kategoriee wat by die sensus gebruik word en dit van die vraelys 

wesenlik verskil. Betreklik min jongmense onder die ouderdom van 20 

jaar het die vraelys voltooi (vergelyk grafiek 1.6). Dit kan daaraan 

toegeskryf word dat die meeste mense uit die ouderdom by hulle ouers 

woon, as gevolg van aktiwiteite uithuisig is en in die algemeen die 

bestuur van die huishouding aan hulle ouers oorlaat. 
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Die woongebiede wat identifiseer was vir verspreiding van die vraelyste 

was gemik op arm gemeenskappe wat, weens gebrek aan fondse, hulle 

nie teen misdaad kan verskans nie. Dit is gemik op die deel van die ge

meenskap wat die meerderheid in die samelewing is en gevolglik meer 

met misdaad te doen kry (vergelyk grafiek 1.7). 

Die meerderheid polisiebeamptes wat die vraelys voltooi het kom uit die 

ranggroep sers-A/0 (nou inspekteur). Die vraelys is versprei voordat die 

nuwe rangstruktuur ingestel is, derhalwe word nog van sersant en adju

dant-offisier gepraat. Die rede is dat 'n konstabel normaalweg nie kan

toordienste verrig nie, maar gewoonlik op patrollie is. Die moontlikheid is 

dat met die uitdeel van die vraelyste die meerderheid beamptes wat 

beskikbaar was uit die ranggroep sers - A/0 kom. Dit is die groep wat 

meer senior is en met die bestuur van die stasie toevertrou word. Daar 

moet ook in aanmerking geneem word dat daar vir die afgelope drie jaar 



21 

geen polisiebeamptes in diens geneem is nie. 

Grafiek 1.3 
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Grafiek 1.7 
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1.6 lndeling van verslag 

Misdaadvoorkoming is 'n proses wat uit verskillende aktiwiteite bestaan. 

Hierdie aktiwiteite kan beswaarlik van mekaar geskei word. Om mis

daadvoorkoming behoorlik te bestudeer, is hierdie verslag soos volg 

saamgestel: 

Hoofstuk 2 

In die hoofstuk word die konsepsuele ontwikkeling van proaktiewe poli

siering nagevors, soos dit ontwikkel en verdeel in predisponerende, 

presipiterende en strafregplegende polisieringaktiwiteite. 

Hoofstuk 3 

'n Studie van predisponerende polisiering word gedoen en daar word 

gekyk na die ge"integreerde rol van die polisie en die gemeenskap. 

Hoofstuk 4 

Die sukses van predisponerende polisiering lei outomaties tot proaktiewe 

optrede deur die gemeenskap. Die hoofstuk handel oor die gemeenskap 

se betrokkenheid by misdaadvoorkoming, soos dit neerslag vind in 

fisiese beveiligingstappe en voorkomingsaktiwiteite. 

Hoofstuk 5 

Die sukses van predisponerende polisiering beteken nie dat die polisie 

maar agteroor kan sit en op die presipiterende stappe van die gemeen

skap kan steun nie. Die polisie het self ook 'n presipiterende rol te 

verrig. Hierdie hoofstuk konsentreer op patrollie as presipiterende 

polisiering. 

Hoofstuk 6 

In hoofstuk 4 word die aktiewe rol wat die gemeenskap verrig om 

geleenthede uit te skakel onder oe geneem. Ons leef nie 'n utopie nie en 
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die realiteit is dat misdaad wei plaasvind. In die hoofstuk word na 

strafregplegende polisieringsaktiwiteite gekyk, wat geneem kan word 

om die oortreder na skuldigbevinding te help hervorm. 

Hoofstuk 7 

Die taak van polisiering is aan die polisie gedelegeer. As aktiewe ven

noot is dit die polisie se taak om stappe te implementeer ten einde in 

die doel te slaag en aan die gemeenskap te toon dat hulle dit wei kan 

doen. In die hoofstuk word na implementeringstappe gekyk. 

Hoofstuk 8 

Hierdie hoofstuk bevat 'n samevatting van die breere bevindinge en 

gevolgtrekkings van die ondersoek. Enkele aanbevelings met betrekking 

tot misdaadvoorkoming word ook aan die hand gedoen. 
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HOOFSTUK2 

KONSEPSUELE ONTWIKKELING VAN PROAKTIEWE POLISieRING 

2.1 In Ieiding 

Polisiering van die samelewing het nie ontstaan as gevolg van 'n bepaal

de teorie of wetenskaplike denkrigting nie, maar is die resultaat van die 

historiese ontplooiing van 'n basiese samelewingsbehoefte, naamlik aan 

ordelike en harmonieuse naas- en voortbestaan (Van Heerden 

1994:44). Bo en behalwe die algemene en basiese samelewings

behoeftes, is daar die kwessie van individuele behoeftes. Maslow se 

tweede behoeftevoorrangstruktuur sluit beveiliging en beskerming teen 

liggaamlike en emosionele leed, siekte, verlies aan inkomste, verlies aan 

eiendom en onsekerheid in. Dit is 'n uitvloeisel van die relatiewe 

bevrediging van die fisiologiese behoefte (Kroon 1990:356). Een wyse 

om die behoefte te bevredig is polisiering. 

Die mens se strewe na veiligheid is proaktief, in die sin dat sy optrede 

ingestel is op die beskerming van die fisieke eerder as eiendomsbe

skerming. Die basiese behoefte aan veiligheid van die fisieke lei na 'n 

strewe na ordelikheid (die voorspelbare). Hierdie strewe na ordelikheid 

bestaan reeds van die vroegste tye af en hou die implikasie in dat poli

siering van die samelewing primer om die ordebegrip wentel. 

Volgens Van Heerden (1994:16) is ordeherstel (reaktiewe polisiering) 

hoogstens aanvullend tot die oorkoepelende proses van polisiering. 

Ordebeskerming is inderdaad die fundamentele doelwit van polisiering 

en 'n historiese feit. Die ontwikkeling van polisiering hou verder ten 

nouste verband met die evolusie van maatskaplike beheer, van die 

primitiewe tot die moderne samelewingstydvak. Orde is die ideale 

toestand en maatskaplike beheer, waarvan polisiering 'n onderdeel is, 'n 
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wyse waarop na die toestand gestreef word. Die evolusie van polisiering 

is in werklikheid 'n evolusie van maatskaplike beheer. 

2.2 Historiese ontwikkeling 

Vir die grootste gedeelte van die mens se bestaan op aarde het orde tot 

uiting gekom in ongepolisieerde samelewings, dit wil se daar was geen 

georganiseerde polisiering nie. Daar was wei 'n stelsel van polisiering, 

hoewel daar nie polisie was nie. Orde is verwesenlik deur 'n stelsel van 

interne en eksterne beveiliging (Strecher 1971 :8). 'n Tematiese beskry

wing van die ontwikkeling van polisiering kan in sy hoofmomente saam

gevat word in individuele verantwoordelikheid, kollektiewe verant

woordelikheid, gedelegeerde verantwoordelikheid, vennootskap

like, probleemoplossende en gemeenskapspolisiering. 

2.2.1 lndividuele verantwoordelikheid 

Gedurende die primitiewe tydvak het die mens hom/haarself in 'n harde, 

wrede en gevaarlike bestaansomgewing bevind en volgens Amidon 

(1977:355)" ... by necessity, individual survival was the paramount 

objective of the primitive being". Die vroegste behoefte aan beskerm

ing het ontstaan as gevolg van aanvalle deur diere. Die eerste pogings 

om te beskerm het bestaan uit die aanbring van versperrings by die 

ingang van grotte, die eerste woonplek van mense (Payton 1971 :33). 

Namate getalle vermeerder, het mense in groepe saam groepeer. 

Volgens Van Heerden (1994:28) word die vroegste tekens van 

polisiering gevind by die samesmelting van nomadiese gesinsgroepe, vir 

gemeenskaplike beskerming teen mens en dier. Sullivan (1977:1) wys 

daarop dat hierdie vroee gemeenskappe gewoonlik die sterkste en 

betroubaarste mans gekies het om wag te staan, terwyl die ander 

geslaap het. 
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Namate hierdie groepe gegroei en ontwikkel het, het daar bepaalde 

sosiale gebruike en gewoontes ontstaan. Gebruike en tradisies het 

gevestig geraak, naamlik hoe dinge behoort gedoen te word, hoe mense 

hulle behoort te gedra en wat gedoen behoort te word as iemand nie 

doen wat van hom/haar verwag word nie (Terry 1985:39). Hierdie 

tydperk is gekenmerk deur streng leierskap van, eers die vader van die 

gesin, later die familiale patriarg en daarna die stamhoof. Aile magte 

was in die hande van die hoof gesetel en hy kon individuele lede met 

bepaalde funksies belas. Volgens Amidon (1977:355) was die hand

hawing van orde die onbetwisbare verantwoordelikheid van die familie 

en/of stamhoof. Beheer is bewerkstellig deur absolute konformering aan 

gedragreels, interne samehorigheid en morele eenstemmigheid. 

Sosiale gewoontes en omskrewe gedragreels is van geslag tot geslag 

oorgedra, totdat dit meer geformaliseerd geraak en uiteindelik in 'n 

gemenereg ontwikkel het. Amidon (1977:356) stel dit treffend: " .. 

social 'customs' became more formalized and were passed from 

generation to generation until these customs became 'common 

law' that would develop in centuries to come among the tribes and 

monarchies". Gaandeweg is die gemenereg geformaliseer en geboek

staaf en het dit later as basis vir gedragreels vir beskerming van per

soonlike en eiendomsregte gedien. 

Aangesien die mens in sy oorlewingstryd mekaar se persoonlike veilig

heid in gevaar gestel het, het met die ontwikkeling van hierdie gedrag

reels die probleem van toepassing daarvan ontstaan (Eidefonso et al 

1968:36). Namate groepe gegroei het en maatskaplike probleme toege

neem het, het dit noodsaaklik geword om gedrag vanuit die groep self te 

polisieer. Volgens Amidon is diegene wat die gedragreels verbreek het 

deur die groep gestraf. Hy verklaar soos volg: "The chief of a tribe 

had the authority to appoint individuals to act as his bodyguards or 

to carry out his decisions when a tribe was to be punished for 
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offending the tribal laws"(1977:356). 

Mettertyd is daar tussen twee soorte oortredings onderskei, naamlik oor

tredings teen die groep en oortredings teen die individu. Volgens 

Sullivan (1977:1) is dit moontlik dat soldate aanvanklik gebruik is om 

hierdie oortredings te beheer. Amidon (1977:356) wys egter daarop dat .. 

oortredings teen die individu gestraf is deur 'n vorm van vergelding wat .. 

deur die familie van die slagoffer ingebring is. Hulle het naamlik 'n soort 

familiepolisie (kin police) aangestel om die betrokke oortreding te 

vergeld. Hierteenoor is 'n oortreding teen die groep as 'n oortreding teen 

die hoof beskou en is kollektiewe verantwoordelikheid gevestig. In 

sodanige geval het die polisiebeampte as agent van die hoof opgetree. 

Hierdie taak het gewoonlik op die skouers van gerespekteerde jonger 

lede geval, wat deur die ouer garde uitgesoek en opgelei is (Eidefonso 

et al1968:36). 

Die onderskeiding tussen oortredings teen die groep en individuele lede 

het, veral met die vestiging van vyandiggesinde groepe in dieselfde be

staansomgewing, gelei tot die ontwikkeling van twee primitiewe stelsels 

van regspleging. Die stelsel van bloedwraak (blood feud) het uit die fa

miliepolisiestelsel voortgespruit en het vergelding in die vorm van bese

rings ten doel gehad, terwyl die ander stelsel neergekom het op vergoe

ding aan 'n slagoffer vir beserings wat opgedoen is (Amidon 1977:356). 

Die aanwas van die bevolking, ekonomiese, maatskaplike en politieke 

ontwikkelinge het toenemende moontlikhede van konflik en botsing 

geskep. As gevolg hiervan moes menslike gedrag in 'n groter mate op 

formele vlak, buite die interne familie of stamgroep, beheer word om die 

vryheid en veiligheid van die individu te verseker. Dit het op sy beurt 

aanleiding gegee tot meer formele reels en regulasies om gedrag te 

beheer (Du Preez 1978:29). 
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Rameses Ill het die organisatoriese struktuur van die bestaande polisie

stelsel ontwikkel, deur grater gesag aan amptenare te verleen en streng 

wette te implementeer. Wetgewing het byvoorbeeld gepoog om die indi

vidu by die voorkoming van sekere misdade betrokke te kry. Amidon 

(1977:357) verklaar in hierdie verband soos volg: "In the instance 

where murder occurred or was attempted, citizens were obliged to 

'prevent murder' under the laws. If a citizen failed to act. he was 

held to share the guilt for the criminal act with the murderer". 

Hierdie is 'n belangrike illustrasie van die individu en die samelewing se 

betrokkenheid by die handhawing van orde in die samelewing en 'n 

duidelike beklemtoning van die beginsel van individuele aanspreeklik

heid, waar die individu vir sy/haar eie veiligheid verantwoordelik is. 

Verdere polisieringsontwikkeling in Egipte is die instelling van 'n rivierpa

trollie. Bekend as die rivierpatrollie-eenheid het hierdie eenheid die Nyl

rivier gepatrolleer om navigasieveiligheid te verseker, rivierrowers af te 

skrik en die vervoer van onwettige smokkelware te voorkom (Amidon 

1977:357). 

Ander polisieaktiwiteite het gewentel om die bewaking van grafkelders, 

veral as gevolg van die skatte wat daarin versteek was. Volgens Payton 

(1971 :35) het die bewaking van hierdie grafkelders gelei tot 'n soort 

voorkomende polisiepatrollie. Die Egiptenare was volgens hom ook die 

eerste mense om honde vir polisiepatrolliedienste te gebruik. Ofskoon 

burgerlikes polisiering behartig het, het hulle onder die beheer van 'n 

militere offisier gestaan. 

Die heerskappy van die Griekse monarg Solon (599 - 638nC) is geken

merk deur 'n stelsel van uitlewering wat bestaan het uit " ... the 'turning 

over' of a member who had committed an offence by the offender's 

family or group to the party or group who had suffered the offence" 

(Amidon 1977:358-359). Hierdie funksies en polisiering in die algemeen 
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is deur die militere legioen verrig (Van Heerden 1994:20-21) en was 

eerder gerig op die beskerming van die persoonlike belange van 

heersers as die belange van die algemene burgery (Adams 1973:55). 

Die Romeinse keiser Augustus (27vC- 14nC) was die eerste om te on

derskei tussen die militere en polisiefunksie (Van Heerden 1994:21 ). 

Wat die skeiding van die militere en polisiefunksie betref is dit belangrik 

om daarop te let dat Augustus 'n groep uitgesoekte soldate van hul 

militere verpligtinge onthef en opdrag gegee het om sy persoon en 

eiendom te beskerm (Kelly 1973:57). Volgens Amidon (1977:359) 

moet daar in hierdie verband kortliks onderskei word tussen die 

praetoriaanse wag, die kohorte en die vigilis. 

Die praetoriaanse wag of owerheidswag was primer verantwoordelik vir 

die persoonlike beskerming van Augustus, sy paleis en sy besittings. 

Die mag is saamgestel uit lede van die Romeinse militere legioenkorps 

(Kelly 1973:57; Amidon 1977:359). Hulle is later aangevul deur die 

stedelike kohorte, om die strate van Rome te patrolleer, maar veral om 

die belange van die keiser te beskerm en vrede in die algemeen te 

bewaar. Dit is waarskynlik dat die stedelike kohorte (krygsbende), die 

Curatores Urbis en die Lictores aanvanklik saamgewerk het om die 

strate van Rome te patrolleer en die stad te beveilig (Whitehouse 

1973:59). 

Hierteenoor was die Vigiles (nagwagte) 'n groat groep nie-militere 

burgerlikes wat orde in Rome moes bewaar en brande moes bestry. 

Hierdie patrollies het ook die bevoegdheid gehad om arrestasies vir huis

brake, diefstalle en aanrandings te maak. Gaandeweg is hul bevoegd

hede uitgebrei om ontsnapte slawe te arresteer en om as wagte by 

openbare baddens beskerming te verleen. Volgens dieselfde skrywer 

was hul aktiwiteite grootliks voorkomend van aard want " .. each section 

of a feudal village was patrolled by a tithingman, just as the 'beats' 
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of modern cities are patrolled by police officers" (Kalmanoff 

1976:28). Hul vermoe om misdaad te beheer was egter baie beperk, as 

gevolg van 'n gebrek aan vervoer. Daarom was dit die verantwoordelik

heid van die tithingman om alarm te maak (hue and cry), sodat 'n 

misdadiger deur die groep gearresteer kon word. Adams (1973:56) 

beklemtoon die verantwoordelikheid van die groep binne hierdie stelsel 

en wys op hul gesag posse comitatus, ook genoem power of the 

country, om hierdie take te verrig. 

'n Kenmerk van die tydsfase is die groot mate van persoonlike betrok

kenheid van individue by polisiering. Dit stem ooreen met die volgende 

tydsfase in die sin dat dit hoofsaaklik ongeorganiseerd was. Dit verskil 

egter in die sin dat groepe (ipv individue) vir polisiering verantwoordelik 

was. 

2.2.2 Kollektiewe verantwoordelikheid 

Die stelsel van kollektiewe verantwoordelikheid het gedurende die 

Angei-Saksiese periode (600-1 066nC) van polisiering 'n sigbare beslag 

gekry. Kollektiewe verantwoordelikheid is die stelsel waardeur elke 

individu verantwoordelik was vir die gedrag van sy/haar naaste en die 

groep vir die gedrag van elke individu. Die stelsel het goed gefunk

sioneer in gevestigde agrariese gemeenskappe, maar die groei van 

stede, toenemende beweeglikheid van inwoners en beter omskrewe 

beroepsrolle het die tekortkominge daarvan ontbloot (Smit 1992:21 ). 

Volgens Sullivan (1977:51) het die stelsel van kollektiewe verantwoor

delikheid nou verband gehou met die regeringsvorm van die Angei-Sak

sers, naamlik 'n stelsel van plaaslike bestuur. Waar die stelsel van 

kollektiewe verantwoordelikheid by uitstek proaktief van aard was 

(Hallett 1976:46), het polisiering met die bewindsoorname van die 

Normandiers in 1066, repressiefvan aard geword (Amidon 1977:362). 
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In teenstelling met die Angei-Saksers se plaaslike bestuur het die Nor

mandiers onder die bewind van koning William 'n na~~nale regeringstel

sel gehad (Sullivan 1977:5). Laasgenoemde koning het die standpunt 

gehuldig dat kollektiewe veiligheid (dit wil se van die staat) belangriker is 

as individuele vryheid. Ofskoon koning William die stelsel van tithing en 

shires behou het, het die beginsel van kollektiewe verantwoorde

likheid 'n mindere rol begin speel (Amidon 1977:362; Adams 1973:56). 

Volgens Van Heerden (1994:22) het slegs een basiese beginsel van 

kollektiewe verantwoordelikheid behoue gebly, naamlik dat aile burgers 

'n basiese plig tot ordehandhawing gehad het. 

Gedurende 1116 het koning Henry I egter die Angei-Saksiese polisie

stelsel tot 'n mate herstel (Van Heerden 1994:23). Hy het wetgewing 

deurgevoer waarin daar tussen die erns van misdade onderskei is. Sy 

wetgewing, bekend as Leges Henrici (Adams 1973:57), het misdade 

soos brandstigting, roof, moord, muntvervalsing en geweldsmisdade 

uitgesonder as misdade wat 'n ernstige bedreiging vir vrede ingehou het. . 

Aangesien hierdie misdadigers die openbare vrede van die staat bedreig 

het, moes hulle eerder deur die staat as individue gestraf word. Sullivan 

(1977:5) verklaar byvoorbeeld soos volg: "This was a radical change 

from the Anglo-Saxon period during which the criminal was 

punished by his fellowmen. Now the authority to punish came into 

the hands of the King, and outmoded procedures such as the trial 

by ordeal were abolished". 

Die Magna Carta (1215) het die polisieringsfunksies deur die burgery tot 

'n mate heringestel (Amidon 1977:363). Polisiering het geskied aan die 

hand van 'n wagstelsel wat op 'n rotasiebasis deur lede van die gemeen

skap vervul is. Die burgers moes om die beurt die omgewing patrolleer 

en wagdienste verrig. Hulle het egter hierdie verpligtinge ontduik deur 

ander te huur om dit namens hulle te doen. As gevolg van 'n groat ver

skeidenheid misbruike en wanpraktyke het die stelsel nie doeltreffend 
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gefunksioneer nie. 

Aan die hand van die Verordeninge van Winchester (Watch and Ward 

Act), is daar vir die volgende meer gesistematiseerde polisiestelsel voor

siening gemaak (Van Heerden 1994:23-24; Payton 1971 :38): 

• 'n Watch and ward in aile dorpe om hekke te bewaak. Amidon 

(1977:363) beskryf dit soos volg: " .•... men were assigned to guard 

duties at the gates during the night. The watch was to be 

supervised by a constable". Lee (1971:20-21) beskryf die wagte 

wat gedurende die nag diens gedoen het as die watch en diegene 

tydens die dag as die ward. 

• 'n Marching watch om veral die strate te patrolleer (Amidon 

1977:363). 

• High constable wat die vrede (orde) in hundreds moes bewaar. 

• Petty constables wat die vrede in kleiner gemeenskappe moes be

waar. 

• Bailiffs wat navrae oor vreemde persone behartig het en hulle moes 

dophou (Adams 1973:58). Hierin is hulle bygestaan deur assistente, 

bekend as sergeants (Amidon 1977:363). 

• Police of the pouters (Police Desmour) wat prostitusie in bedwang 

moes hou (Adams 1973:58). Die polisiestelsel is aangevul deur die 

hue en cry, 'n alarmstelsel uit die Angei-Saksiese periode. Hier

volgens was elke burger verplig om te help met die opsporing en 

arrestasie van 'n oortreder. Burgers wat die alarm verontagsaam was 

skuldig aan 'n oortreding (Payton 1971:37-38). 'n Soortgelyke 

verpligting word op 'n Suid-Afrikaanse burger geh§ deur artikel 47 van 

die Strafproseswet (Wet 51 van 1977). Volgens die artikel moet elke 

manlike burger tussen sestien en sestig jaar, indien deur 'n polisie

beampte versoek, sodanige polisiebeampte behulpsaam wees met 

die inhegtenisname van 'n persoon en die aanhouding van 'n 

gearresteerde persoon. 
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Die Verordeninge van Winchester hou 'n besondere betekenis vir mo

derne polisiering in: " ... it sums up and gives permanency to those 

expedients introduced in former reigns, which were considered 

worthy of retention for the protection of society; and because it 

presents to us a complete picture of that police system of the 

middle ages which continued with but little alteration for more than 

five hundred years and which even now, though greatly changed in 

it's outward appearance, is still the foundation upon which our 

present police structure is built" (Lee 1971 :24). Dit vestig ook die 

rigting van konsepsuele ontplooiing in die ondersoek. 

2.2.3 Gedelegeerde verantwoordelikheid 

Teen ongeveer die 15de eeu het Engeland sterk by die wereldhandel 

betrokke geraak. Die stelsel van kollektiewe verantwoordelikheid het 

vervaag en veral handelaars was baie ontevrede met die beskerming 

wat aan hulle verleen is. Dit het tot gevolg gehad dat die handelaars hul 

eie privaathandelspolisie gestig het (Adams 1973:58; Hewitt 1965:11). 

Hierdie handelspolisie was volgens Amidon (1977:364) veel eerder 

ingestel op die beskerming van die handelaars se eiendom as op die 

handhawing van orde in die algemeen. Die handelspolisie het weer op 

sy beurt aanleiding gegee tot die instelling van die gemeentelike polisie 

(Amidon 1977:364). 

In 17 48 is Henry Fielding as hoofmagistraat in die Bowstraatkantoor, 

London aangestel (Payton 1971:39). Hy en sy broer John het in 1750 

ses uitgesoekte konstabels in die geheim in misdaadondersoek en 

algemene regsbeginsels opgelei. Die konstabels is onder die bevel van 

'n hoofkonstabel geplaas en so het die eerste georganiseerde polisie

mag, aldus Van Heerden (1994:25), tot stand gekom. Die eenheid het 

as die Bow Street Runners bekend gestaan (Amidon 1977:367). Hut 

bekwaamheid en sukses het ook meegebring dat hulle die Thieftakers 
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genoem is (Payton 1971 :39). Later is die eenheid uitgebrei en aangevul 

met 'n berede afdeling, die Bow Street Horse Patrol. Deel van hul 

uitrusting was rooi onderbaadjies en dit het meegebring dat hulle ook die 

Robin Redbreasts genoem is. Die berede eenheid se primere taak was 

die patrollering van London se hoofwee (Payton 1971 :39). 

In 1796 het dr Patrick Colquhoun deur sy geskrifte, On the police of the 

Metropolis en A treatise on the commerce and police of the river 

Thames, die stelling gemaak dat 'n gesentraliseerde polisiemag die 

enigste waarborg teen wanorde en die handhawing van individuele regte 

is (Van Heerden 1994:25). Hierdie benadering van Colquhoun tot 'n ge

sentraliseerde en georganiseerde polisiemag het aanvanklik groat kritiek 

uitgelok en was vir die burgery onaanvaarbaar. Georganiseerde polisie

ring was beskou as onversoenbaar met die individu se aanspraak op 

vryheid en privaatheid, veral omdat die begrip polisie gekoppel was 

aan die eenheid wat Frankryk in daardie tyd in 'n magsgreep gehad het. 

Die teenkanting van die burgery het volgens Kalmanoff (1976:33) ook 

daartoe gelei dat 'n paging van sir Robert Peel in 1820 " ... to develop a 

system of citywide policing in London" misluk het. 

In 1829 slaag sir Robert Peel daarin om 'n georganiseerde polisiemag 

deur die Metropolitan Police Act tot stand te bring. Drie spesifieke 

redes word aangevoer vir die omskepping of hervorming van die 

destydse informele en oneffektiewe polisiestelsels, naamlik die voor

koms van algemene nywerheidsonrus, diefstal en roof (veral op Brittanje 

se ongepolisieerde paaie en waterwee) en die optrede van die militere 

owerheid teen burgerlikes by St Peter's Field (Manchester) in 1819 (Smit 

1992:20). Peel se standpunt was dat wanorde in groat mate die gevolg 

is van ondoeltreffende polisiering, en dat interne beveiliging sowel as die 

handhawing van individuele regte, aan gespesialiseerde polisie

beamptes eerder as aan militere magte toevertrou moes word (Van 
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• Die gesag, mag, doelwitte en optrede tydens polisiering is afhanklik 

van en onderworpe aan publieke goedkeuring en die vermoe om 

publieke agting te verkry en te behou. 

• Die verkryging en behoud van publieke agting en goedkeuring sluit 

ook die vrywillige samewerking van die burgery tot regsnalewing in. 

• Die graad van publieke samewerking verlaag die noodsaaklikheid 

van die gebruik van geweld en dwang proporsioneel. 

• Die gebruik van minimum fisieke geweld om die polisiedoelwit te 

verwesenlik is slegs geregverdig wanneer oorreding, advies en 

waarskuwing misluk om samewerking, regsnalewing en ordeherstel 

te bewerkstellig. 

• Verhoudinge met die publiek moet te aile tye gehandhaaf word op 'n 

wyse wat uiting gee aan die tradisie, naamlik dat die polisie die 

publiek en die publiek die polisie is. In die verband se Critchley 

(1967:51) " ... from the start, the police was to be a homo

geneous and democratic body, in tune with the people, 

understanding the people, belonging to the people, and drawing 

it's strength from the people". 

• Polisiebeamptes moet getrou bly aan die uitvoerende funksie van 

polisiering en hulle daarvan weerhou om vir hulself 'n regsprekende 

funksie toe te eien, of om gesaghebbend te oordeel oor skuld of 

straftoediening, of om onregmatige straf toe te dien. 

• Die afwesigheid van misdaad en wanorde is die werklike maatstaf vir 

polisiedoeltreffendheid en nie die sigbare optrede ter onderdrukking 

daarvan nie. 

• Die integriteit van polisiering word bepaal deur die graad van per

soonlike morele verantwoordelikheid wat uit die gedrag en optredes 

van elke individuele lid spreek. 

• Die stabiliteit van 'n land, die kontinu"iteit en die lewenskragtigheid 

van demokratiese ideale is afhanklik van polisiering wat: 

- voortdurend bedag is op die sensitiewe balans tussen individuele 

vryheid en kollektiewe veiligheid; 
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- voortdurend bewus is van die gevare wat onwettige en immorele 

magshandelinge en prosedures inhou; en 

- wat nooit swig veer die verskoning om beginsels op te offer deur van 

duistere en twyfelagtige middele gebruik te maak om sukses te behaal 

nie. 

Peel se versiendheid was op historiese ervaring gebou. Die verbeterde 

beeld en grater doeltreffendheid van polisiering in Engeland word daar

aan toegeskryf dat dit, op grand van hierdie beginsels, eerder ingestel is 

op polisiediens deur vredesbeamptes as regstoepassing deur 'n polisie

mag (Van Heerden 1994:27). Die Suid-Afrikaanse Polisie onderskryf 

oak hierdie beginsels. BewYse hiervan is die openbare polisiegedrag

standaarde sees in die Vredesakkoord (1991) vervat, die etiese (organi

satoriese) kodes en die Credo van die Suid-Afrikaanse Polisie. 

2.3 Ontwikkeling in Suid-Afrika 

Hier onderskei ondersoeker twee gesigspunte, naamlik 'n strukturele en 

'n funksionele. 

2.3.1 Strukturele ontwikkeling 

Van Heerden (1994:28-34) identifiseer twee belangrike fases in die ont

wikkelingsgeskiedenis van polisiering in die Republiek van Suid-Afrika. 

Die eerste fase word gekenmerk deur die feit dat polisiering hoofsaaklik 

ongeorganiseerd was en funksionarisse hoogstens as kwasipolisie 

getipeer kan word, dit wil se 'n tydperk van ongeorganiseerde kwasipoli

siering. Die tweede fase in die ontwikkelingsgeskiedenis word weer ge

kenmerk deur 'n oorbeklemtoning van die militere funksie van polisie

ring, dit wil se 'n tydperk van georganiseerde maar militer-georienteerde 

polisiering. 
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Ongeorganiseerde kwasiepolisie 

Toe Jan van Riebeeck op 6 Apri11652 aan die Kaap land, is krygswet af

gekondig om orde, rus en vrede te verseker (Van Heerden 1994:28). 

Die afkondiging van krygswet (noodtoestand) was 'n proaktiewe stap om 

wet en orde te handhaaf, aangesien gehoorsaamheid verkry is deur 

afdwinging. Die handhawing van orde is daardeur aan die garnisoen 

opgedra, maar afgesien daarvan het die beginsel van kollektiewe aan

spreeklikheid ook gegeld, omdat elke burger vir sy eie beskerming 

verantwoordelik was. 

Die burgery moes ook vrywillig en sander vergoeding pligte vervul om 

kollektiewe veiligheid te verseker. Ten spyte hiervan het misdaad en 

sluikhandel met die inboorlinge toegeneem en daartoe gelei dat die 

eerste polisiebeampte in Desember 1652 aangestel is. Hy het bekend 

gestaan as die geweldiger of skout en is later bygestaan deur Caffres 

(Van Heerden 1994:28; Van Wyk 1971:31). Volgens Van Onselen 

(1960:9) het Van Riebeeck ook ongeveer drie jaar na sy aankoms 'n 

seinpos op Seinheuwel gevestig, hoofsaaklik om die aankoms van 

skepe en noodseine aan te meld, en verder om toe te sien dat besoek

ende matrose nie plante beskadig en groen vrugte pluk nie. Die funksie 

is verrig deur die fiskaal wat direk verantwoordelik was aan die Here XVII 

in Holland. Sy aanspreeklikheid het om die beskerming van die belange 

van die Hollands Oos-lndiese Kompanjie in die nedersetting aan die 

Kaap gewentel. Die fiskaal was ook bevoeg om uit die geledere van 

ontslane soldate 'n aantal manne te kommandeer vir onder andere 

patrollie, die bewaking van wonings, voorkoming van brande, inspeksie 

van kroee en so meer. Hierdie was 'n sterk proaksionistiese stap, 

aangesien dit die geleentheid vir misdaadpleging tot 'n groot mate 

uitgeskakel het. 

Op 3 Julie 1686 is 'n nagwag bestaande uit tien vryburgers, onder die 
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bevel van 'n sersant en korporaal ingestel (Van Onselen 1960:10). Ook 

bekend as die preventive police en die ratelwag, het hul pligte uit die 

patrollering van strate bestaan. Hulle het in pare gepatrolleer en ratels 

gedra, aangesien hulle voornemende misdadigers moes afskrik met die 

lawaai van die ratel. Hier word die eerste tekens van voorkomende 

optrede gevind, waar die lawaai van die rate I as afskrikmiddel gebruik is. 

Hierdie wagdiens is in 1780 uitgebrei na vier, en later tien burgers, wat 

onder die bevel van die fiskaal vir diens geplaas is. Hierdie wag het 

bekend gestaan as die Burgerwag (Van Heerden 1994:29). 

In 1799 is Kaapstad in verskillende wyke verdeel en onder die beheer 

van 'n wykmeester geplaas. Die kern van sy pligte het op die voor

koming van brande geval, maar hy moes ook eiendomme tydens brande 

teen diefstal beskerm. Hierbenewens moes hy verslag aan die fiskaal 

doen oor gevaarlike persone en vermeende misdadigers in sy wyk, 

werkloses opspoor en toesien dat sy wyk skoon en sindelik gehou word. 

Van besondere belang is egter die feit dat die ratelwag, burgerwag en 

wykmeestersamp na die Britse besetting van die Kaap in 1806 bly 

voortbestaan het. 'n Moontlike rede vir hierdie voortbestaan is dat 

misdaad voorkom is deur die diens wat hulle aan die gemeenskap 

gelewer het (Van Heerden 1994:29). 

Veldkornette, veldwachtmeesters of burgerkornette was verantwoor

delik vir die polisiering van die platteland. Gebrek aan kennis en groat 

afstande het daartoe bygedra dat hulle van geen waarde vir die 

bekamping van ernstige misdade was nie. Landdroste het eerder staat

gemaak op die Politie Ruiters wat vir optrede buite die dorpsgrense 

gebruik is (Van den Bergh 1971:7-8; Van Heerden 1994:29). 

Tydens die Groot Trek was daar geen sprake van 'n georganiseerde en 

voltydse polisiediens nie. Die hoe sedelike peil van die Voortrekkers het 

ernstige misdaad tot 'n minimum beperk (Walker 1934:34). Georgani-
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seerde militere optrede teen inboorlinge, asook die beskerming van 

lewe, diere en goedere was egter nodig (Van den Bergh 1957:1). Die 

beskerming van diensknegte en die voorkoming van benderoof en 

slawerny het ook baie aandag geniet. Die polisieringsfunksie is toege

pas deur individuele en kollektiewe verantwoordelikheid soos blyk uit 

brandwagpatrollies wat gereeld onderneem is. Van den Bergh 

(1971 :21) konstateer ook dat veldkornette en kommandante burger

likes kon oproep om met voorkomende pligte behulpsaam te wees. 

Van Heerden (1994:31) identifiseer twee belangrike kenmerke van poli

siering in die kwasiepolisieringsfase. Eerstens was polisiering in hierdie 

fase hoofsaaklik 'n kwessie van individuele verantwoordelikheid. Twee

dens was die polisiedienste wat wei bestaan het veel eerder op afskrik

king en voorkoming, as op die ondersoek van misdaad gerig. 

Georganiseerde polisie 

Met Uniewording op 31 Mei 1910 het daar geen nasionale polisiemag in 

Suid-Afrika bestaan nie. Daar was wei provinsiale, stedelike en platte

landse polisie-eenhede, wat ingevolge 'n afsonderlike wet of proklamasie 

onafhanklik opgetree en tot stand gekom het (Dippenaar 1985:38). Hoe

wei hierdie situasie onhoudbaar was, is Van Heerden (1994:34) van 

mening dat die polisiefunksie tot in die stadium hoofsaaklik preventief 

van aard was. Die sentralisasie van gedifferensieerde provinsiale polisie

stelsels het eers op 1 April 1913 werklikheid geword, met die totstand

koming van die Suid-Afrikaanse Polisie. Die konsepwet, gegrond op die 

Transvaalse Politie Wet (Wet 5 van 1908) is reeds op 15 Oktober 1912 

in beginsel aanvaar. Ofskoon dit die ideaal was dat daar slegs een 

nasionale polisiemag moet wees, is die Suid-Afrikaanse Berede 

Skutters in die lewe geroep. Die Berede Skutters was 'n miritere 

instelling wat onder die Departement van Verdediging gefunksioneer het, 

maar polisiediens in grater swart gebiede verrig het (Dippenaar 
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1988:38). Dit was eers op 1 April 1920 dat besluit is dat daar net een 

polisiemag moet wees. 

Die pligte van die Suid-Afrikaanse Polisie was aanvanklik nie duidelik 

deur wetgewing uitgespel nie. Artikel 7 van Wet 14 van 1912 {Wet op 

Regeling van de Oprighting, Organisatie en het Beleid van de Zuid

Afrikaanse Politie) het die bevoegdhede soos volg uitgespel: "Ieder lid 

van de diensmacht oefent zulke bevoegdheden uit en vervult 

zulken pligten, als aan een politie beampte of konstabel bij de wet 

toegekend of opdragen zijn, met inachtneming echter van de 

bepalingen van zodanige wet. In de uitoefening van zijn dienst 

volgt hij voorts aile wettige voorschriften op de hij van tijd tot tijd 

van meerderen in die dienstmacht ontvaght". Hierdie artikel is dan 

ook basies dieselfde as artikel 6, Wet 5 van 1908 {Transvaal Politie 

Wet). Geen melding word van proaktiewe diens gemaak nie. Die 

werksaamhede van die polisie is nie duidelik in die wet omskryf nie. Die 

repressiewe funksie van ondersoek van misdaad het na die amal

gamasie op 1 April 1913 sterk op die voorgrond getree (Van Heerden 

1994:34). Dit was eers in 1958 met die aanvaarding van die nuwe 

Polisiewet dat daar 'n einde aan die vaagheid gekom het. Artikel 5 van 

die Polisiewet {Wet 7 van 1958) het die werksaamhede duidelik omskryf. 

Die wet het egter 'n reaktiewe polisiemag daargestel met funksie soos 

die bewaring van binnelandse veiligheid, die handhawing van wet en 

orde en die ondersoek van misdaad as primer tot die voorkoming van 

misdaad. 

Met die Griepepidemie van 1918 en die Lichtenburgse diamantstormloop 

in 1927 het die proaktiewe verpligtinge van die polisie egter sterk na vore 

gekom. In die verband skryf Dippenaar {1985:46) soos volg: "'n Nuwe 

taak duik egter gedurende 1927 op wat radikaal verskil van enige 

taak of plig waarmee die polisie tevore belas was. Dit was om by 

die diamantstormloop orde te handhaaf'. 
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Omstandighede na die amalgamasie was egter nie gunstig vir die polisie 

nie. Die Eerste Wereldoorlog, die rebellie van 1914-1915, die inval in 

Duits-Suidwes-Afrika in 1915, die rewolusie aan die Witwatersrand in 

1922 en die deelname van die Polisiebrigade aan die Tweede Wereld

oorlog 1939-1945, die binnelandse onrus en die bedreiging wat dit vir 

binnelandse veiligheid ingehou het, soos die nie-blanke oproer van 

1957-1959, die gebeure by Cato Manor (1960), Sharpeville (1960) en 

ander (vergelyk Dippenaar 1988:270-286), het daartoe bygedra dat die 

polisie nie sy valle aandag aan polisiering kon wy nie. "Omstandighede 

sedert stigting het die polisie genoodsaak om aandag aan soveel 

ander sake te skenk dat hulle nooit met oorgawe hul primere taak 

kon verrig nie. Die gevolg was 'n ontevrede publiek" (Dippenaar 

1985:42). 

Die proaktiewe funksie van die polisie was egter nie vergete nie. Tydens 

'n toespraak in 1963 se advokaat John Vorster dat voorkoming van mis

daad en die beskerming van lewe en eiendom steeds die ernstige taak 

van die polisie is (Dippenaar 1988:313). Dit is moontlik hoe die polisie 

se betrokkenheid in die bosoorloe (Zimbabwe, Zambie en Namibie) 

gesien moet word. Hoewel nou 'n militere beeld, is daar wei voor

komend opgetree deur lewe en eiendom te beskerm, veral sever dit mis

dade teen die staat aanbetref. Die feit is egter dat die voorkoming van 

misdaad in die algemeen agterwee gebly het. Die prioriteit van die 

polisie was egter duidelik, soos uiteengesit in artikel 5, Wet 7 van 1958 

(Polisiewet): 

" -die bewaring van die binnelandse veiligheid; 

- die handhawing van wet orde; 

-die ondersoek van enige misdaad of beweerde misdaad; en 

-die voorkoming van misdaad". 

Met die daarstelling van die werksaamhede van die Suid-Afrikaanse Poli

siediens, soos omskryf in artikel 205(3) van die Grondwet van Suid-
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Afrika (Wet 108 van 1996) word die reaktiewe beeld omskep na die van 

'n proaktiewe polisiediens. "The object of the police service are to 

prevent, combat and investigate crime, to maintain public order, to 

protect and secure the inhabitants of the Republic and their 

property, and to uphold and enforce the law". 

Die gedenkalbum van Dippenaar is in 1988 uitgegee en is die enigste 

beskikbare standaardwerk wat die geskiedenis van die Suid-Afrikaanse 

polisie bevat. Die album bevat baie inligting oar polisie en polisiege

beure sedert 1933. Kritiek op die album is dat Dippenaar vanuit 'n 

bevoorregte posisie geskryf het en van inligting gebruik gemaak het wat 

nie vir nie-polisiebeamptes beskikbaar was nie en nie die gebeure 

ge"interpreteer het nie en oak geen diepgaande afleidings maak nie. 

Smit is van mening dat die werk van monumentale omvang en baie 

volledig is (Smit 1995:57). 

2.3.2 Funksionele ontwikkeling 

Daar was nag altyd kommer oar die wyse waarop die polisie sy gedele

geerde taak uitgevoer het. Hier word verwys na die plek wat proaktiewe 

polisiering teenoor reaktiewe polisiering inneem, in die uitvoering van die 

gedelegeerde taak deur die polisie. Die hoofdoelwit van polisiering is im

mers om maatskaplike orde by wyse van preventiewe metodes te be

skerm. Om hierdie doelwit te bereik is die guns en goedkeuring van die 

publiek nodig. Daar moet dus deurgaans gestreef word na 'n goeie ver

houding met die publiek, wat daarop sal uitloop dat die publiek die oe 

van die polisie word en sal meebring dat inligting oor misdaad deur die 

gemeenskap na die polise sal vloei. Dit kan aileen geskied indien die 

verhouding tussen die polisie en die publiek gesond is. 'n Swak ver

houding sal tot gevolg he dat die gemeenskap hom van samewerking 

met die polisie onttrek, wat op sy beurt weer tot gevolg het dat minder 

inligting oar misdaad die polisie bereik en voortdurende klagtes teen die 
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polisie instroom. Laasgenoemde was juis een van die rede vir die 

aanstel van die Landsdown-kommissie op 16 September 1936 (Dip

penaar 1988:114). 

Ten einde gehoor te gee aan die gedagte om 'n gesonde verhouding 

met die gemeenskap te handhaaf, word daar voorts gekyk na ven

nootskaplike, probleemoplossende en gemeenskapspolisiering. 

Vennootskaplike polisiering 

Vennootskaplike polisiering is gegrond op die beginsel van openbare 

diens aan en aanspreeklikheid teenoor die burgery. Die polisie is nie 

aileen deel van die samelewing wat bedien word nie, maar oak van die 

owerheid, wat die formele basis van gesag bepaal, en die regspleging, 

wat die rigting aandui wat die samelewing sal navolg om ordever

steurders af te skrik en oortreders te rehabiliteer in belang van die 

samelewingsorde (Van Heerden 1994:134). 

Die handhawing van orde is egter nie die alleentaak van die polisie nie. 

Die delegasie van die polisieringstaak aan die staat beteken nie dat die 

gemeenskap nou maar agteroor kan sit nie. Die basis van ordelikheid 

bly gesetel in vrywillige regsnalewing. Versuim om hierdie plig na te 

lewe, hou 'n bedreiging in vir eie veiligheid en die van die groep. Daar 

bestaan dus 'n stilswyende vennootskap tussen die polisie en die 

publiek. Die polisie is die aktiewe vennoot in ordehandhawing en die 

gemeenskap die passiewe vennoot. Daar berus dus 'n plig op beide 

vennote. Die polisie word betaal om sy taak te verrig, maar verwag van 

die gemeenskap verantwoordelikheid vir sy eie veiligheid en tweedens 

hulpverlening en ondersteuning. Die twee vennote bestaan nie in 

afsondering van mekaar nie, maar moet as eenheid saamgesnoer word. 

Deel van die verpligtinge van die polisie as aktiewe vennoot is om die 

gemeenskap se passiwiteit te omskep in valle aktiewe deelname. Dit 
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verwys na die verbetering van polisiegemeenskapsverhoudinge. 

Die bevordering van verhoudinge is nie die alleentaak van 'n persoon of 

eenheid nie. Dit het betrekking op die totale organisasie. Die aktiwiteite 

van polisiegemeenskapsverhoudinge kan omskryf word as die somtotaal 

van baie en 'n verskeidenheid maniere waardeur dit benadruk word dat 

die polisie deel is van, en nie apart van, die gemeenskap wat hulle dien 

nie {Earle 1980:240). Vir die doel van hierdie navorsing beteken polisie

gemeenskapsverhoudinge die versterking van die vennootskap tussen 

die polisie en die gemeenskap, sodat die gemeenskap meer by mis

daadvoorkoming betrokke sal raak en die polisie die gemeenskap beter 

sal dien. 

Die Suid-Afrikaanse Polisie het op 1 Desember 1992 'n afdeling Ge

meenskapsverhoudinge tot stand gebring. Die doel van die afdeling was 

om die polisie te lei na die besef dat hulle verantwoordelik is aan die 

gemeenskap wanneer hulle polisiewerk verrig. "Daarom moet hulle so 

optree dat hulle die respek en goedkeuring van die publiek verdien 

en behou. Deur sodanige verantwoordbare, vriendelike, vinnige en 

doeltreffende diens, moet die polisie daarna streef om die same

werking van die publiek, wie se deelname in die taak van 

misdaadbeheer en -voorkoming onontbeerlik is, te verkry {Suid

Afrikaanse Polisie: Jaarverslag 1993:82). 

Kritiek kan op die stiging van die afdeling uitgespreek word. Dit was as 

taak aan 'n groep polisiebeamptes gestel om 'n polisieringsbenadering 

aan aile lede van die Suid-Afrikaanse Polisie te fasiliteer, in plaas daar

van om die benadering deel van aile opleidingskurrikulum te maak. So

doende kon die benadering die beginsel word waarvolgens elke indivi

duele polisiebeampte sy dagtaak verrig en kon sukses gouer bereik 

word. 
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In die Tussentydse Grondwet van die Republiek van Suid-Afrika (Wet 

200 van 1993), hoofstuk 14, artikel215 word 'n totale klemverskuiwing in 

die bevoegdhede en werksaamhede van die polisie in die vooruitsig 

gestel. Dit lees soos volg: "Die bevoegdhede en werksaamhede van 

die diens is-

(a) Die voorkoming van misdaad; 

(b) Die ondersoek van enige misdryf of beweerde misdryf; 

(c) Die hand hawing van wet en orde; en 

(d) Die bewaring van die binnelandse veiligheid van die Republiek". 

Die belangrikheid van misdaadvoorkoming as funksie van die polisie en 

'n bewys dat die Tussentydse Grondwet die behoefte van die ge

meenskap aanspreek word ge·illustreer deur die ondersoekgroep. Mis

daadvoorkoming word deur 96,0 persent en die oordra van misdaad

inligting deur 84,4 persent as belangrike funksie van die polisie gesien. 

Ondersoek van misdaad word deur 96,6 persent van die ondersoek

groep as 'n belangrike funksie beskou (sien Bylae B- vraag 6). 

Ongelukkig het die voorkoming van misdaad as bevoegdheid en werk

saamheid daar geeindig. Dit is as ideaal gestel, maar dit het daar gebly. 

Hierdie bevoegdheid word nie in artikel 218 of 219 van die Tussentydse 

Grondwet aan die Nasionale Kommissaris of die Provinsiale Kom

missaris opgedra nie. Onderafdeling (d) (iii) van artikel 219 maak wei 

melding van patrolliedienste as 'n verantwoordelikheid van die Provin

siale Kommissaris, wat in sigself 'n klein onderafdeling van misdaad

voorkoming is. lndien die nuwe Suid-Afrikaanse Polisiediens, soos 

beskryf in artikel 218 en 219, streng proaksionisties beskou word, kan 

met aile eerlikheid gese word dat Suid-Afrika nie 'n proaktiewe polisie

diens te wagte kan wees nie, maar wel'n reaksionere polisiediens. 
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Probleemoplossende polisiering 

Die konsepsuele dryfvere vir die verskuiwing van vennootskaplikheid na 

probleemoplossing is die behoefte aan die aktivering van die publiek om 

deel te neem aan die soeke na oplossings vir gemeenskaplike probleme. 

Die gevoel is dat daar wyer as net na misdaad gekyk behoort te word, 

ook na maatskaplike probleme wat primer tot misdaad aanleiding gee. 

Probleemoplossende polisiering verteenwoordig 'n belangrike sku if vanaf 

misdadigergeorienteerdheid na probleemoplossing. Dit word gekenmerk 

deur 'n verskuiwing van die fokus op die regsdefinisie van 'n misdaad na 

'n beklemtoning van 'n maatskaplike omskrywing van die probleem. Dit 

beteken dat 'n sosiale probleem ge"identifiseer, ontleed, gediagnoseer en 

oplossings aan die hand gedoen word. In die verband moet twee faktore 

in ag geneem word, naamlik dat sosiale wanorde eerder as misdaad die 

fokuspunt is en dat die meeste van die gemeenskap se probleme nie

misdaadverbandhoudend is. 

Die verskil tussen probleemoplossende polisiering en konvensionele 

polisieringstyle le in die siening van die rol van die lynfunksionaris. In 

probleemoplossende polisiering word die lynfunksionaris toegelaat om 

meer diskresie en besluitneming toe te pas en word vertrou met 'n wyer 

reeks verantwoordelikhede. Polisiebeamptes hanteer nie net probleme 

nie, maar samel ook inligting in om 'n beter prent van die probleem te kry 

en spreek dan die onderliggende oorsake aan. Volgens Peak en 

Glensor (1996:85) kan 'n viervlakprobleemoplossendeproses van waar

neming, ontleding, reaksie en raming toegepas word. Tydens die waar

nemingsfase word probleme op 'n rondte identifiseer. "A problem is a 

cluster of similar or related incidents that are of substantive 

concern to the community and the police" (Peak & Glensor 

1996:85). Die hoofdoel met waarneming is om 'n voorlopige ondersoek 

in te stel om vas te stel of 'n probleem werklik bestaan. Tydens die 

ontledingsfase word gepoog om so veel as moontlik inligting oor die 
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probleem in te samel. Tydens die reaksiefase word na langtermyn

oplossings vir die probleem gesoek. Raming verwys na die evaluering 

van die stappe om doeltreffendheid te bepaal. 

In 'n diverse samelewing wil dit voorkom of dit veral die polisiering van 

minderhede (agtergeblewenes), die polisiering van andershede (ver

skille) en die polisiering van die arbeidsterrein is wat 'n probleemop

lossende benadering verg (vergelyk Smit 1995:140-149). Of die Suid

Afrikaanse Polisiediens sukses daarmee sal he is te betwyfel. Die 

polisie kom uit 'n agtergrond vanwaar dit deur die regering gebruik was 

om 'n ideologie te beskerm, met min diensgeorienteerde ondervinding. 

Toepassing en afdwinging van wette is ingeskerp met min probleem

oplossingsvaardighede. Die fokus met probleemoplossende polisiering is 

dat die polisie saam en aktief met die publiek meewerk om gemeen

skaplike probleme op te los. Dit kan net bereik word indien die verhou

ding tussen die polisie en die publiek op 'n goeie voet is en daar nie 

onderlinge wantroue is nie. 

Gemeenskapspolisiering 

Sedert die middel tagtigerjare het gemeenskapspolisiering besondere 

aandag geniet. "Community policing stems from a reappraisal by 

the police of their role, and is based on the realisation that, in 

isolation, the police cannot overcome crime" (Heal et al 1985:43). 

Uit die definisie kom twee sleuteldoelstellings, naamlik misdaadvoor

koming en die verbetering van die polisie se gemeenskapsverhoudinge 

na vore. Hierdie doelstellings veronderstel beter dienslewering, die 

hersiening van polisieringsaktiwiteite, konflikvoorkoming, die skepping 

van 'n gemeenskapsverantwoordelikheid, 'n teenvoeter vir reaktiewe 

polisiering, gedeelde verantwoordelikheid en die uitbreiding van kom

munikasie- en konsultasienetwerke (Bennett 1983:2; Smit 1995:149). 
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As gevolg van kragte wat daarteen werk is gemeenskapspolisiering 

moeilik in ontwikkelende samelewings te vind. "It would exist where all 

the elements in a community, both official and unofficial, would 

conceive of the common good and combine to produce a social 

climate and an environment conducive to good order and the 

happiness of all those living within it" (Bennett 1983:2). In Suid

Afrika meet gemeenskapspolisieforums kragtens artikel 215 van die 

Tussentydse Grondwet (Wet 200 van 1993) ingestel word. Artikel 206 

van die Tussentydse Grondwet bepaal dat elke provinsie geregtig is om 

onder andere goeie verhoudinge tussen die polisie en die gemeenskap 

aan te moedig en die doeltreffendheid van sigbare polisiering te meet. 

Om hierdie oogmerk te bereik, word daar in artikel 18 van die Wet op die 

Suid-Afrikaanse Polisiediens (Wet 68 van 1995) voorsiening gemaak vir 

skakeling deur middel van gemeenskapspolisieforums met die doel om

"( a) 'n vennootskap tussen die gemeenskap en die Diens in te stet 

en in stand te hou; 

(b) kommunikasie tussen die Diens en die gemeenskap te bevorder; 

(c) samewerking tussen die Diens en die gemeenskap by die vol

doening aan die behoeftes van die gemeenskap betreffende polisie

ring te bevorder; 

(d) die lewering van polisiedienste aan die gemeenskap op nasiona

le, provinsiale, area- en plaaslike vlakke te verbeter; 

(e) deursigtigheid in die Diens en verantwoordbaarheid van die 

Diens teenoor die gemeenskap te verbeter; en 

(f) gesamentlike probleemidentifikasie en probleemoplossing deur 

die Diens en die gemeenskap te bevorder". 

Om probleme op te los, is die samewerking van die gemeenskap nodig. 

Die elemente waarvan daar duidelik melding gemaak word in die wet, 

naamlik vennootskaplikheid, kommunikasie en samewerking, vorm die 

kern. Dit het tot gevolg dat probleemoplossende polisiering gaandeweg 

die pad gebaan het vir gemeenskapspolisiering, waartydens die polisie 
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geweldige verandering ondergaan het, deur van 'n mag na 'n diens te 

verander en in die proses meer deursigtig en aanspreeklik teenoor die 

gemeenskap te word. lndien gemeenskapspolisiering ontleed word kan 

dit tot die stelling lei dat gemeenskapspolisiering basies proaksionisme is 

wat daarop gemik is om voorkoming te bewerkstellg deur samewerking 

en deelname. 

2.3.3 Proaksionisme 

Juridies word misdaad omskryf as 'n wederregtelike menslike handeling 

waaraan die dader skuld het en wat strafbaar is deur die Staat (Strauss 

et al 1973:22). Misdaad is die gevolg van die wisselwerking tussen die 

predisponerende (die begeerte -motief- om 'n misdaad te pleeg) en 

presipiterende (die geloof dat die geleentheid wei bestaan om 'n mis

daad te pleeg) faktore (Van Heerden 1994:157; Botha et al1986:120). 

Die begeerte is 'n toestand van gereedheid wat deur sosiopsigologiese 

veroorsakende faktore geskep is. Die gereedheid word verhaas deur die 

geleentheid wat ten tye van die daad bestaan, of willens of wetens deur 

die misdadiger geskep word. Een van die faktore sal nie 'n misdaad tot 

gevolg he nie. Albei moet teenwoordig wees. Stallard (1991 :7) voeg 'n 

derde element by, naamlik dat die dader oor die vermoe (means) moet 

beskik om die misdaad te pleeg. Vermoe verwys na die middel wat nodig 

is om die misdaad te pleeg, byvoorbeeld 'n geparkeerde motor voor 'n 

bank waarin 'n vermeende rower spring om van die toneel weg te jaag, 

of 'n vuurwapen waarmee 'n moord gepleeg word. In hierdie studie word 

slegs aan twee elemente, naamlik begeerte (motief) en geleentheid, 

aandag gegee. Vermoe, as derde element, word onder geleentheid 

behandel. 

Die predisponerende faktore kan as die belangrikste beskou word, aan

gesien dit die reaksie van die misdadiger teenoor die presipiterende 

faktore beheer of oorheers (Van Heerden 1994:157). Voorkoming kan 
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nie op slegs een van hierdie faktore toegespits word nie. Pogings moet 

gerig wees op die uitskakeling of vermindering van albei. Enersyds moet 

misdadige neigings in die individu voorkom en uitgewis word en 

andersyds moet misdadige aktiwiteite verhinder word deur beveiliging. 

Die ondersoekgroep is dit eens dat faktore buite die individu 'n groot 

oorsaak is in die veroorsaking van misdaad. Op 'n vraag of faktore soos 

werkloosheid, ledigheid, politiek en ekonomiese wanbalans 'n rol in die 

veroorsaking van misdaad speel, het die meerderheid positief 

geantwoord (sien response op vraag 11 in bylae B). 

Daar bestaan egter betekenisvolle verskille in die siening van die verskil

lende taal-, ouderdoms- en inkomstegroepe onder die polisie en die 

publiek (tabel 2.1 op bladsy 54). Ten opsigte van werkloosheid is daar 

'n betekenisvolle verskil in die siening van die Afrikaans- en 

Engelssprekendes aan die eenkant en die Nguni- en andergroepe aan 

die anderkant. 'n Moontlike verklaring vir die verskil kan wees dat 

laasgenoemde groepe, wat werkloosheid in 'n groter mate ondervind, nie 

beleef dat werkloosheid tot misdaad lei nie. Dieselfde verklaring kan 

gegee word vir die betekenisvolle verskil in siening tussen genoemde 

twee groeperings ten opsigte van ledigheid. Daar bestaan ook 'n bete

kenisvolle verskil oor die invloed van ledigheid by die <30 ouderdoms

en die <50 inkomstegroep aan die eenkant en di~ ander ouderdoms- en 

inkomstegroepe aan die anderkant. As gevolg van 'n laer inkomste by 

die <30 ouderdomsgroep, beleef die groep moontlik ledigheid, maar voel 

nie dat dit hulle tot misdaad dryf nie. 'n Betekenisvolle verskil bestaan 

ook in die siening oor die rol van politiek in die veroorsaking van mis

daad tussen die Afrikaanssprekendes en die ander taalgroepe. Die 

Afrikaanssprekendes, wat polities nie meer in beheer van die land is nie, 

is waarskynlik van mening dat die hoer misdaadsyfer toegeskryf moet 

word aan die politieke vryheid wat aan ander groepering gegee is. 

Hierdie denke word ook weerspieel in die betekenisvolle verskil in 
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Tabel 2.1 PRESIPITERENDE FAKTORE 

Vraag 11. In walter mate speel die volgende 'n rol in die veroorsaking van misdaad? (% Stem saam en Stem beslis saam) 

Publiek 

Vraag 11 TAAL GESLAG OUDERDOM INKOMSTE 
Afrikaans Engels Nguni Sotho Ander Manlik Vroulik < 30 31-45 > 45 <50 51-100 >101 

1. Werkloosheid 3,833 3,777 3,441 3,890 3,571 
2. Ledigheid 3,900 3,767 3,175 3,265 3,684 3,457 3,717 3,793 3,593 3,957 3,823 
3. Politiek 3,733 3,079 2,902 2,860 2,500 2,826 3,000 3,309 
4. Ekonomiese wanbalans 3,265 3,369 2,647 
5. Onvermoe van die polisie om mis- 2,516 3,210 2,902 2,815 2,700 I 

daad te voorkom 
6. Onbetrokkenheid van die gemeen- i 

skap 
L___ I 

Polisie 

Vraag 11 TAAL GESLAG DIENSJARE WERKSAAM 

Afrikaans Engels Nguni Sotho Ander Manlik Vroulik Onervare Ervare Baie Si9bare Misdaad- Polisie Publiek 
ervare polisiering onder-

soek 

1. Werkloosheid 4,000 3,590 4,000 3,780 3,176 
2. Ledigheid 3,896 3,285 3,478 3,368 2,928 
3. Politiek 3,637 3,454 2,695 2,923 2,764 
4. Ekonomiese wanbalans 3,473 3,863 3,625 3,4000 2,764 
5. Onvermoe van die polisie om mis- 2,160 2,945 

daad te voorkom 
6. Onbetrokkenheid van die gemeen- 3,414 3,622 

skap 
-
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siening by die ouderdomsgroepe. Die >45 ouderdomsgroep se siening 

is moontlik gebaseer op 'n vergelyking van die hede met die verlede, 

waar beperkte politieke regte van die verlede gepaard gegaan het met 'n 

laer misdaadsyfer. Die betekenisvolle verskil ten opsigte van ekono

miese wanbalans wat daar by die inkomstegroepe bestaan kan waars

kynlik in verband gebring word met politieke voorregte. Betekenisvolle 

verskille bestaan ook ten opsigte van die onvermoe van die polisie om 

misdaad te voorkom onder die verskillende taalgroepe van die publiek 

en tussen die polisie en die publiek. Die siening van die 

Afrikaanssprekendes onder die publiek kan moontlik herlei word na hulle 

siening ten opsigte van die invloed van politiek op die veroorsaking van 

misdaad. Dit is duidelik dat die publiek van mening is dat die polisie baie 

meer kan doen om misdaad te voorkom. Dit is ook insiggewend dat die 

gemeenskap van mening is dat hulle onbetrokkenheid 'n rol in die 

veroorsaking van misdaad speel. 

Prinsloo (1990:5) gee 'n skematiese voorstelling van die misdaad

veroorsakingsfaktore en voorkomingshipotese (sien figuur 2.1 op bladsy 

56). Kritiek op hierdie siening is dat voorkomingsaktiwiteite om die 

predisponerende faktore aan te spreek buite die werksveld van die 

polisie val. Misdaad in sy totaliteit is die verantwoordelikheid van die 

polisie en as aktiewe vennoot het die polisie ook 'n sosialiseringstaak. 

Daar bestaan verskillende opvattings oor presies wat misdaadvoor

koming is. Volgens Alderson (1979:39) streef proaktiewe (primere) 

polisiering daarna om sosiale dissipline en algemene vertroue in ge

meenskappe te versterk. Die verwydering van toestande binne die 

gemeenskap wat misdaad aanhelp word ten doel gestel. Dit is die taak 

van die polisie om daarna te strewe om onderlinge vertroue in 

gemeenskappe te versterk, of waar dit nie bestaan nie, vertroue te 

vestig. Vanuit die perspektief moet die gemeenskap geaktiveer wordom 

homself te polisieer. Die beskerming van die potensiele misdaadteiken, 
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Figuur 2.1 Misdaadveroorsakingsfaktore 

I 
Predisponerende faktore: 

Segeerte om 'n misdaad te 

pleeg (gekoppel aan verlede) 

Grootliks buite die polisie se 

veld: 

- sosialisering (gesin, skoal 

en kerk) 

- langtermynoorreding tot 

vrywillige regsnalewing 

MISDAAD? 

(Gevolg van 'n wisselwerking tussen 

die volgende faktore) 

I 

Seide 

+--- faktore meet _. 

teenwoordig 

wees 

MISDAADVOORKOMING 

(UITSKAKELING GERIG OP 

SEIDE FAKTORE) 

Presipiterende faktore: 

Geloof dat 'n geleentheid tot 

misdaadpleging bestaan (het 

betrekking op hede) 

Eksklusief binne die polisie se veld: 

korttermyntegnieke, bv patrollie, 

beveiliging 

afskrikking algemeen 

(direk) 

alomteenwoordigheid 

daadwerklik/subtiel 

die vermindering van kwesbaarheid, die plaas van hindernisse in die 

weg van potensiele oortreders en die be"invloeding van gedragspatrone, 

sodat dit die ontwikkeling van misdadige gedrag sal voorkom, word in die 

vooruitsig gestel. 

Naude en Stevens (1988:12) asook Krahn en Kennedy (1985:697) 

som die uiteenlopende standpunte oor misdaadvoorkoming soos volg 

op: 

• Enige georganiseerde aktiwiteit wat poog om misdadige gedrag te 

voorkom of tot die minimum te beperk. 

• Daardie aktiwiteite wat gerig is op gesonder persoonlike ontwikkeling 
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en aanpassing, die daarstelling van voorkomende dienste en die ver

betering van omgewingstoestande, om sodoende misdaad te voor

kom. 

Die gemeenskap het sy eie siening oor wat as misdaadvoorkoming be

skou kan word (sien respons op vraag 8 in bylae B). Ten opsigte van 

patrollie stem die polisie en die gemeenskap sterk saam. Dieselfde 

ooreenstemming word gevind by ondersoek van misdaad en versprei

ding van misdaadinligting aan die gemeenskap. Ten opsigte van 

opvoeding van die gemeenskap oor misdaadvoorkoming is daar 'n 

verskil in siening te bespeur. Die swart gemeenskappe steun egter die 

polisie se siening. Daar bestaan in die gemeenskappe moontlik 'n groter 

behoefte om hulle selfte beveilig. 

Verskeie betekenisvolle verskille bestaan in die siening van die onder

seek groep (sien tabel 2.2 op bladsy 58). Die betekenisvolle verskil in 

siening by die >1 01 inkomstegroep (van die publiek) oor die verspreiding 

van misdaadinligting met die van die ander twee inkomstegroepe is 

moontlik dat die ander twee inkomstegroepe graag die inligting wil he, 

sod at hulle, hulle beter teen misdaad kan beskerm. Die >1 01 in

komstegroep het moontlik, as gevolg van hulle hoer inkomste, hulle 

reeds klaar voldoende teen misdaad beskerm. Daar is ook 'n betekenis

volle verskil in die siening oor die rol van patrollie as vorm van misdaad

voorkoming tussen die geslagte onder die publiek. Manlike respondente 

se siening is moontlik gegrond op die geloof dat patrollie suksesvol is, 

terwyl vroulike respondente wat bedags tuis is en misdaad beleef on

dervind dat patrollie nie 'n uitwerking op misdaad het nie. 'n Betekenis

volle verskil kom ook voor in die siening oor die opvoeding van die 

gemeenskap as misdaadvoorkoming by die verskillende taalgroepe in 

die polisie en tussen die siening van die polisie en die gemeenskap. Die 

gemeenskap voel waarskynlik dat opvoeding (die predisponerende) 

aileen nie misdaad sal voorkom in 'n samelewing waar dit wemel van 



58 

Tabel 2.2 MISDAADVOORKOMING BEHELS 

Vraag 8. In waller mate stem u saam dat misdaadvoorkoming die volgende behels? (%Stem saam en Stem beslis saam) 

Publiek 

Vraag 8 TAAL GESLAG OUDERDOM INKOMSTE 
Afrikaans Engels Nguni Sotho Ander Manlik Vroulik <30 31-45 > 45 <50 51-100 >101 

1. Kommunikasie met die gemeenskap 
2. Opvoeding van die gemeenskap 
3. Verspreiding van misdaadinligting 3,188 3,313 2,824 
4. Patrollie 3,918 3,720 

' 

5. Ondersoek van misdaad I 

Polisie 

Vraag 8 TAAL GESLAG DIENSJARE WERKSAAM 

Afrikaans Engels Nguni Sotho Ander Manlik Vroulik Onervare Ervare Baie Sigbare Misdaad- Polisie Publiek 
ervare polisiering onder-

soek 
1. Kommunikasie met die gemeenskap 3,895 3,640 
2. Opvoeding van die gemeenskap 3,896 3,347 3,875 4,000 3,789 3,581 
3. Verspreiding van misdaadinligting 
4. Patrollie 
5. Ondersoek van misdaad 
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geleenthede om misdaad te pleeg nie. 

Vir die doeleindes van die ondersoek word drie vlakke van misdaadvoor

koming identifiseer, naamlik predisponerende, presipiterende en straf

regplegende polisieringsaktiwiteite, waarin beslag gegee kan word aan 

strategiee en misdaadvoorkomingsmodelle. 

2.3.4 Predisponerende polisiering 

By predisponerende polisiering gaan dit oor die hantering van toestande 

in die fisiese en sosiale omgewing wat geleenthede skep vir misdadi

ge aktiwiteite (Hiew & Collrin 1983:220; Gray 1983:54). Hier het die 

voorkomingsaktiwiteite te make met die verandering van die individuele 

ingesteldheid, sodat misdaad nie gepleeg word nie. Predisponerende 

polisiering het te make met gesonde persoonlike ontwikkeling, gesins

aktiwiteite en maatreels wat wetsgehoorsaamheid bevorder, soos 

sosialisering en die inskerping van reels, regulasies en wette. Dit het ten 

doel om die begeerte om 'n misdaad te pleeg in te perk of uit te skakel. 

Die individu word aangespreek, daarom word daar na aktiwiteite gekyk 

wat die persoon se gesindheid teenoor 'n ander en die gemeenskap in 

die bree be"invloed. Predisponerende polisiering verwys dus na daardie 

maatreels, soos doeltreffende kommunikasie met die individu en die 

koordinasie van opvoedkundige aktiwiteite, wat gerig is om begeertes en 

motiewe vir die pleeg van 'n misdaad uit te skakel. 

2.3.5 Presipiterende polisiering 

Presipiterende polisiering verwys na daardie stappe wat deur die polisie 

en die samelewing geneem word om die geleenthede wat daar bestaan 

om misdaad te pleeg uit te skakel. Die polisie kan hierdie funksie nie 

aileen verrig nie. Die hulp van die gemeenskap is baie noodsaaklik. Die 

gemeenskap, individueel of kollektief, is die eienaars van die omgewing 
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wat die geleentheid aan die individu bied om 'n misdaad te pleeg. Die 

polisie kan deur hulle teenwoordigheid die individu die geleentheid vir die 

pleeg van 'n misdaad ontneem. Die polisie kan ook deur raad en advies 

die gemeenskap voorlig oor watter faktore in die omgewing geleentheid 

vir die pleeg van misdaad bied. Die polisie kan ook tydens gesprekke 

die gemeenskap toelig oor watter middele misdadigers gebruik om 

misdaad te pleeg, sodat die middele sover moontlik weggesluit kan 

word. 'n Aktiewe gemeenskap kan ook deur hulle betrokkenheid in die 

omgewing, 'n individu die geleentheid tot die pleeg van 'n misdaad 

ontneem. 

2.3.6 Strafregplegende polisiering 

Strafregplegende polisiering verwys na die betrokkenheid van die totale 

gemeenskap, formeel en informeel, by die rehabilitasie en herinskakel 

van die gevonnisde oortreder. Dit verg 'n hoe graad van samewerking 

met belanghebbendes binne die gemeenskap. "It requires an ap

proach to social problems adumbrating crime, disorder or social 

agitation of one kind or another together with social services, 

health, welfare, probation, employment, social security, housing, 

planning and other statutory and voluntary services" (Alderson 

1979:39). 

Dit is die taak van aldie betrokkenes by strafregplegende polisiering, om 

nie net toe te sien dat die oortreder vir sy daad gestraf word nie, maar 

om ten volle betrokke te wees by die omvorming van die oortreder tot 'n 

volwaardige lid van die samelewing en sodoende te voorkom dat die 

gerehabiliteerde residiveer. 

2.4 Samevatting 

Voorkomingsaktiwiteite is enige georganiseerde stappe wat daarop inge-
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stel is om misdaad te beperk. Voorkomingsaktiwiteite verwys na daardie 

aktiwiteite wat ingestel is op gesonde ontwikkeling en aanpassing, die 

voorsiening van voldoende voorkomende dienste en die verbetering van 

omgewingstoestande. Voorkomingsaktiwiteite kan ook gesien word as 

die beskerming van die potensieHe misdaadteiken, die vermindering van 

kwesbaarheid, die daarstelling van hindernisse in die weg van potensiele 

oortreders en die be"invloeding van gedragspatrone om 'n misdadige 

neiging te voorkom. 

In die voorafgaande bespreking is proaktiewe polisiering ontleed. Proak

tiewe polisiering kan dus omskryf word as aile predisponerende, presi

piterende en strafregplegende stappe wat deur die polisie en die ge

meenskap gesamentlik en afsonderlik geneem word om misdaad te 

voorkom. In die volgende hoofstukke sal daar meer breedvoerig gekyk 

word na die voorkomingstappe. 
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HOOFSTUK3 

PRErnSPONERENDEPOUS~mNG 

3.1 lnleiding 

Misdaad vorm 'n onvermydelike deel van die alledaagse bestaan van 

mense in die samelewing. So byvoorbeeld is die mens deurgaans van 

die voorkoms en omvang van misdaad bewus, of is selfs die slagoffer 

daarvan. Die ondersoekgroep is geen uitsondering nie. Op 'n vraag of 

die respondent een of meer male 'n slagoffer van misdaad was, het die 

meerderheid positief geantwoord (sien respons op vraag 14-16 in bylae 

B. Slegs vier en meer male is in die statistiek vervat). 

ldeaal gesproke wil die polisie dit nie so he nie. 'n Voorbeeld van die 

besorgdheid by die vroee polisie blyk uit die eerste bevelskrif wat deur sir 

Robert Peel in 1829, met die daarstelling van die Metropolitan Police, uit

gereik is. Dit lui soos volg: "It should be understood at the outset 

that the principal object to be attained is the Prevention of Crime. 

To this great end every effort of the Police is to be directed. The 

security of person and property, the preservation of public tran

quility, and all the other objects of a Police Establishment will thus 

be better affected, than by the detection and punishment of the 

offender, after he has succeeded in committing the crime" (Bailey 

1983:26). Ofskoon dit nie soseer hier gaan oor die besorgdheid nie, 

maar oor die voorrang wat voorkoming bo misdaadondersoek behoort te 

geniet, is dit tog 'n aanduiding van die ingesteldheid wat daar by die 

vroee gemeenskappe was. lnteressant dat die ondersoekgroep die 

twee funksie ewe belangrik beskou. Op 'n vraag, hoe belangrik hulle die 

verskillende funksies van die SAPO beskou, word die twee funksies as 

ewe belangrik gesien (sien respons op vraag 6 in bylae B). 'n Rede 

hiervoor is moontlik dat die gemeenskap also gewoond daaraan is dat 
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die polisie reaktief optree, dat hulle aanvaar dat misdaadondersoek 

netso belangrik is as misdaadvoorkoming. 

Daar is egter betekenisvolle verskille in die siening oor die belangrikheid 

van ondersoek van misdaad by die geslagte onder die publiek en die 

taalgroepe in die polisie (sien tabel 3.1 op bladsy 64). Die verskil by die 

vroulike respondente van die publiek en die Sotho- en Andergroepe in 

die polisie le moontlik in die oplossing van die sake deur hulle aan

gemeld. Hulle siening is moontlik dat die polisie meer proaktief ingestel 

behoort te wees, sodat misdaad voorkom kan word. Onder die polisie 

responente is daar ook 'n betekenisvolle verskil in die siening van mis

daadvoorkoming by diensjare te bespeur. Die verskil in siening van die 

baie ervare groep le moontlik daarin dat hulle nie ondervind dat die 

stappe wat wei geneem word om misdaad te voorkom enige uitwerking 

op die voorkoms van misdaad het nie. 

Predisponerende polisiering is 'n opvoedingsproses waartydens die ge

meenskap opgevoed word oor wyses hoe die innerlike begeerte om 'n 

misdaad te pleeg hanteer kan word. Voorkoming is gerig op die individu 

en stappe om motiewe en die begeerte om misdaad te pleeg te minima

liseer. Dit kan gedoen word deur gesindhede te probeer verander. Die 

polisie kan hier die rol van opvoedingsagent speel. Die polisie behoort 

homself aanvaarbaar te maak, sodat die publiek uit respek vir die totale 

regstelsel (waarvan die polisie die uitvoerende been verteenwoordig) 

vrywillig die regsvoorskrifte nakom en self na eie belange sal omsien. 

Menslike faktore in die veroorsaking van misdaad kan deur doeltreffende 

kommunikasie tussen die polisie en die publiek aangespreek word. Doel

treffende kommunikasie behoort tot beter integrasie, beheer en 

beskerming te lei. 

Die kernelemente van predisposisie is motiewe, dryfvere of begeertes 

om misdaad te pleeg, terwyl dit by predisponerende polisiering gaan om 
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Tabel 3.1 BELANGRIKHEID VAN FUNKSIES 

Vraag 6. Hoe belangrik beskou u die volgende as funksies van die SAPO? (% Belangrik en Baie belangrik) 

Publiek 

Vraag 6 TAAL GESLAG OUDERDOM INKOMSTE 
Afrikaans Engels Nguni Sotho Ander Manlik Vroulik < 30 31-45 >45 <50 51-100 >101 

1. Ondersoek van misdaad 3,967 3,800 
2. Diens aan die gemeenskap 
3. Misdaadvoorkoming 4,000 3,914 3,447 3,826 3,842 3,785 3,933 3,600 
4. Oordra van misdaadinligting 
5. Patrollie 
6. Opvoeding van die gemeenskap 
7. Onderdrukking van geweld 3,882 3,666 
8. Rehabilitasie van gevangenes I 

Polisie 

Vraag 6 TAAL GESLAG DIENSJARE WERKSAAM I 

I 

Afrikaans Engels Nguni Sotho Ander Manlik Vroulik Onervare Ervare Baie Sigbare Misdaad- Onder- Offisier 
ervare polisit!ring onder- offisier 

soek 

1. Ondersoek van misdaad 4,000 4,000 4,000 3,692 3,812 
2. Diens aan die gemeenskap 3,948 4,000 4,000 3,925 3,437 
3. Misdaadvoorkoming 4,000 4,000 4,000 3,700 3,812 3,929 4,000 3,678 ; 

4. Oordra van misdaadinligting 
5. Patrollie 
6. Opvoeding van die gemeenskap 3,897 3,526 
7. Onderdrukking van geweld 
8. Rehabilitasie van gevangenes 



65 

die positiewe verandering van die elemente tot vrywillige regsnalewing 

as langtermyn doelstelling (Van Heerden 1994:157). Die omskakeling 

vind gewoonlik deur middel van opvoeding en/of opleiding plaas. Vanuit 

die standpunt is daar twee dimensies aan predisponerende polisiering, 

naamlik die funksionele en die strukturele. Seide die dimensies aanvaar 

dat veral kommunikasie uiteindelik die sleutel hou tot suksesvolle 

opvoeding en/of opleiding. Die funksionele dimensie vra na die wyse 

waarop gekommunikeer word (hoe?), terwyl die strukturele dimensie 

konsentreer op die vrae soos "wie" behoort te kommunikeer en tot watter 

teikengroepe behoort die kommunikasie gerig te word. 

3.2 Omskrywings van funksionele dimensies 

3.2.1 Funksionele kommunikasie 

Met kommunikasie, in sy breedste vorm, word bedoel aile prosesse 

(mediasie of simbole) waarby die polisie betrokke kan raak om die ge

meenskap te be"invloed. Kommunikasie kan gesien word as die oordra 

van inligting van een persoon na 'n ander (Cronje et al1987:123). Hier

die definisie is egter oorvereenvoudig en ontbreek aan baie elemente. 

Seiler (1996:12) omskryf kommunikasie as " .. the simultaneous shar

ing and creating of meaning through human symbolic action". 

Emblen (1973:527) sien kommunikasie in sy wydste betekenis as" .. all 

procedures by which one person may, through the mediation of 

symbols, affect or influence another". Volgens Stoltz (Van Heerden 

1994:85) kan kommunikasie gesien word as 'n paging om inligting of 

gevoelstoon aan 'n ander oor te dra, sodat die ontvanger die mededeling 

sal begryp en daarop reageer. lndien die ware betekenis van kommuni

kasie verstaan wil word, is dit belangrik om die grondbeginsels van kom

munikasie te identifiseer en te verstaan, naamlik dat kommunikasie 'n 

proses is, kommunikasie 'n stelsel is, kommunikasie gelyktydig wissel

werkend en wederkerend is, en dat kommunikasie opsetlik en onopsetlik 
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kan wees (Seiler 1996:12-13). 

As proses kan kommunikasie gesien word as 'n reeks aksies wat geen 

begin of einde het nie, en wat voortdurend verander (Seiler 1996:13). 

Die proses word be"invloed deur faktore soos die omgewing, 

vaardighede, houdings, status, ondervinding en gevoelens. As stelsel 

bestaan kommunikasie uit interafhanklike onderdele wat 'n geheel vorm. 

Kommunikasie kan slegs plaasvind indien die nodige dele op mekaar 

reageer. As enige van die dele wat nodig is vir kommunikasie nie 

funksioneer nie of nie teenwoordig is nie, sal kommunikasie nie 

plaasvind nie of gebrekkig wees. 

Wisselwerkende (interaksionele) en wederkerende (transaksionele) 

kommunikasie moet as 'n eenheid gesien word. Wisselwerkende 

kommunikasie is 'n proses waardeur mense beurte maak om 

boodskappe te stuur en te ontvang. Hoewel daar reaksie op elke 

boodskap wat gestuur word is, vind die reaksie daaropvolgend plaas en 

nie gelyktydig met die afstuur van die boodskap nie. Die konsep van 

wederkerende kommunikasie kan gesien word as gelyktydige aksies. 

Dit beteken dat mense wat in die kommunikasieproses betrokke is, 

boodskappe gelyktydig stuur en ontvang. Dit beteken nie dat hulle 

gelyktydig praat nie, maar dat hulle gelyktydig van mekaar bewus is en 

op mekaar reageer. 

Kommunikasie kan plaasvind wanneer dit bedoel word en wanneer dit 

nie bedoel word nie. Opsetlike kommunikasie is boodskappe wat 

bedoel word om na 'n spesifieke ontvanger gestuur te word. 

Onopsetlike kommunikasie is boodskappe wat nie bedoel is om 

gestuur te word nie, of wat nie bedoel was vir die ontvanger wat dit 

ontvang het nie. 

Predisponerende kommunikasie kan dan gesien word as die voortydige 

opvoeding van die gemeenskap en die bewuste oordra van misdaad

inligting deur die polisie op 'n wyse dat die gemeenskap daarvan bewus 
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is en dit begryp, sodat hulle hulle lewens daarvolgens aanpas en die 

opvoeding op hulle lewens van toepassing maak. Dit kan dan ook van 

die gemeenskap verwag word om die kennis informeel oor te dra. Die 

ondersoekgroep sien kommunikasie met die gemeenskap as misdaad

voorkoming. Op 'n vraag wat misdaadvoorkoming behels en of kommu

nikasie met die gemeenskap as misdaadvoorkoming gesien kan word, 

was die groep ook eenstemmend met 'n positiewe antwoord. Daar is 

egter 'n betekenisvolle verskil in die siening van die polisie en die publiek 

met betrekking tot kommunikasie (sien tabel 2.2 op bladsy 58). Die 

publiek beleef in 'n mindere mate dat kommunikasie met die gemeen

skap nie misdaad voorkom nie, hulle gevoel is waarskynlik dat die polisie 

daadwerklik iets moet doen. Daar is 'n positiewe respons op die vraag 

om die belangrikheid van die funksie om misdaadinligting aan die ge

meenskap oor te dra aan te dui (sien response op vraag 8 in bylae B). 

3.2.2 Koordinasie 

Cronje et al (1987:107) sien koordinasie as die saamvoeging van los 

dele om 'n geheel te vorm, terwyl Van Niekerk (Kroon 1990:211) koor

dinasie sien as aile doelbewuste pogings om die werk verrig te kry en te 

harmoniseer, sodat volle samewerking verkry word. In proaktiewe poli

siering vervul koordinasie 'n belangrike funksie in die sin dat dit ten doel 

het om aile optredes met mekaar in verband te bring, sodat dit mekaar 

kan ondersteun om werklik 'n uitwerking te he. 

3.2.3 Beheer 

Beheer word deur Crous (Kroon 1990:483) omskryf as die bestuurs

funksie wat die koordinering en doeltreffende funksionering van aile 

ondernemingsaktiwiteite verseker, sodat geformuleerde ondernemings

doelwitte volgens beplanning ge"implementeer en nagestreef word. Uit 'n 

bestuursoogpunt, is beheer "die proses waardeur die bestuur toesien 

dat die werklike aktiwiteite met die voorgestelde doelwitte en 

beplande aktiwiteite strook" (Cronje et al 1987:124). Doeltreffende 
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beheer is dus 'n bestuursproses waardeur daar probeer word om die 

afwykings van bepaalde en beplande aktiwiteite tot op die minimum te 

beperk, sodat die doelwitte met so min as moontlik probleme bereik 

word. Laasgenoemde is baie belangrik in proaktiewe polisiering, aan

gesien optrede wat nie op 'n bestemde tyd en in spesifieke volgorde uit

gevoer word nie waarde verloor. 

3.2.4 Beskerming 

Die term beveiliging word gewoonlik as omvattende beg rip vir beskerm

ing en veiligheid gebruik. Beskerming het betrekking op tegnieke waar

deur eiendom van watter aard ook al teen misdaad bewaar word. 

Volgens Van Heerden (1994:170) is en bly beskerming die basiese 

funksie van enige beveiligingsmaatreel. Beskerming omsluit dus aile 

vorme van tasbare maatreels wat getref kan word om persoon en eien

dom teen aanvalle van ander te beskerm. 

3.3 Omskrywing van gemeenskap as strukturele dimensie 

Daar bestaan hoofsaaklik drie gebruike vir die term gemeenskap 

(O'Donnell 1992:431). Eerstens, om 'n lokaliteit (gegewe geografiese 

gebied) as basis van sosiale organisasie te beskryf. 'n Tradisionele 

plaaslike gemeenskap, waar mense gebore, groot word en in dieselfde 

omstandighede, onderworpe aan dieselfde reels lewe en sterwe, sal die 

gebruik pas. Tweedens word die term gebruik wanneer daar verwys 

word na 'n sosiale stelsel of stel verhoudings wat van toepassing is op 'n 

gegewe lokaliteit, met ander woorde die konsentrasie van verhoudings. 

Derdens, om 'n soort verhouding wat 'n gevoel van gedeelde identiteit te 

beskryf. Hierdie betekenis is nie afhanklik van fisiese adresse nie, dit kan 

wees dat mense mekaar nie eens ken nie. Soms kan 'n 

gemeenskaplike bedreiging of 'n triomf 'n gevoel van gemeenskaplikheid 

laat ontstaan of dit versterk. Die term Joodse gemeenskap of Duitse 

gemeenskap is voorbeelde hiervan. 'n Gemeenskap kan dus ook in 'n 

politieke konteks gesien word as 'n groep mense wat dieselfde politieke 
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oortuiging deel. 

Met bostaande in gedagte kan 'n gemeenskap dan omskryf word as 'n 

groep mense wat binne bepaalde grense woon, gebind word deur die

selfde reels en onder wie daar 'n eenheidsgevoel bestaan. Die diver

siteit van 'n gemeenskap word duidelik as die ondersoekgroep as voor

beeld geneem word. Die ondersoek is in die gemeenskap van Gauteng 

gedoen en bestaan uit mans, vroue en jongmense van verskillende be

volkings- en taalgroepe, wat afkomstig is uit verskillende lae van die 

samelewing. 

3.4 Strukturele kommunikasie 

Om predisponerende polisiering te laat slaag moet 'n klimaat geskep 

word waar die samelewing in geheel betrokke raak by die oplossing van 

die misdaadvraagstuk. Dit kan bereik word deur voortdurende skakeling, 

op aile vlakke, tussen die polisie en die gemeenskap. Doeltreffende 

kommunikasie kan aileen plaasvind indien daar wedersydse toegank

likheid teenoor mekaar is. 

Gebrek aan kommunikasie is seker die grootste enkele probleem van 

ons tyd. ·we talk at each other rather than with each other" (Earle 

1980:244). Om te kommunikeer impliseer dat daar 'n behoefte is en die 

oplossing daarvoor kan aileen gevind word in die uitruil van gedagtes. 

Daarom is dit belangrik dat die polisie en die gemeenskap met mekaar 

gesprek sal voer en na mekaar se gedagtes luister. Die polisie en die ge

meenskap het 'n gemeenskaplike probleem, naamlik misdaad. Elkeen 

het sy eie idee oor hoe die probleem aangepak en opgelos behoort te 

word. Daarom is dit belangrik dat hulle mekaar sal ondersteun, so nie 

word die stryd teen misdaad verloor. As die polisie noue kontak met die 

gemeenskap behou en help om kommunikasiekanale oop te hou, sal dit 

wedersydse vertroue bou wat sal help om verskille uit die weg te ruim. 

Noue kontak sal die polisie en die gemeenskap ook in staat stel om 

bewus te wees van die spanning in die gemeenskap, die faktore daarby 



71 

in die verband. Die rede hiervoor kan daaraan toegeskryf word dat eers

genoemde taalgroepe waarskynlik meer by forums betrokke is en daar

om meer ingelig is. 

Daar is egter betekenisvolle verskille in die siening van die geslagte van 

die polisie en die publiek (sien tabel 3.2 op badsy 72). Die vroulikes on

der die gemeenskap is meer tevrede as die mans, moontlik omdat hulle 

meer bewus is van die aktiwiteite wat in die omgewing aangaan as die 

mans. Vroue is ook meer bewus van wat by skole onder kinders aan

gaan en sal derhalwe bewus wees van programme onder skoliere. 

Vroulike polisiebeamptes se siening verskil oak betekenisvol met die van 

manlike beamptes. 'n Moontlike verklaring hiervoor kan wees dat vrou

like beamptes meer met administrasie en kantoordienste gemoeid is en 

moontlik nie ten valle bewus is van wat in die verband in die 

gemeenskap gedoen word nie. 

Gekombineerd met ander stappe, soos verhoogde patrollies, kan kom

munikasie met die gemeenskap verhoog word. Die belangrikheid van 

kommunikasie met die gemeenskap tydens patrollie vir die onder

soekgroep word ge"illustreer deur die respons op vraag 22.8 in bylae B. 

Daar is egter 'n betekenisvolle verskil in die siening onder die verskil

lende inkomstegroepe van die publiek en tussen die polisie en die 

publiek (tabel 5.2 op bladsy 178). Die >101 inkomstegroep en die 

publiek voel waarskynlik dat kommunikasie met die gemeenskap geen 

bydrae tot die voorkoming van misdaad sal lewer nie, maar dat daad

werklike stappe nodig is. 

Volgens Graham (1990:68) het gekombineerde projekte in Nederland 

suksesse opgelewer. In die projekte is die verspreiding van inligting en 

advies oar misdaad gekombineer met verhoogde voet- en fietspatrollies. 

AI die projekte het 'n verhoogde bereidwilligheid van inwoners om voor

komende maatreels op te skerp, getoon. Die projek in Den Haag het op 

die korttermyn 'n afname in huisbrake rapporteer. 
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betrokke en maniere om dit te ontlont (Mayhall 1985:358). 

Die grootste enkele aspek wat predisponerende polisiering be"invloed is 

kommunikasie. Positiewe kommunikasie kan baie bydra om die kom

plekse probleme wat by polisiegemeenskapsverhoudinge gevind word 

uit te skakel. Gebrek aan kommunikasie is een van die worteloorsake 

van baie trauma wat in die samelewing gevind word (Earle 1980:53). 

Daar is geen maklike oplossing hiervoor nie. Die langtermynoplossing is 

egter die daarstel van behoorlike kommunikasiekanale tussen die ge

meenskap en die polisie, en 'n voortdurende bewuste houding van 

wedersydse respek. AI is dit nie 'n maklike taak nie, behoort dit by elke 

individu aangemoedig te word. 

3.4.1 Wyse van strukturele kommunikasie 

Om beter kommunikasie met die gemeenskap te vestig, is skakelforums 

en kontakpunte deur die Suid-Afrikaanse Polisie in elke stasiewyk ge

vestig. Op hierdie forums word die gemeenskap voorgelig oor statistiek 

van aangemelde misdaad, misdaadtendense en hoe dit voorkom kan 

word (Suid-Afrikaanse Polisie: Jaarverslag 1993). 

'n Publisiteitsveldtog om die gemeenskap bewus te maak van die gevaar 

van misdaad en die noodsaaklikheid om daarop bedag te wees, is 

onontbeerlik. Volgens Graham (1990:68) kan die sukses van so 'n veld

tog bevraagteken word: "It appears that while they may increase 

levels of knowledge and concern, they rarely actually change 

behaviour or reduce crime rates except perhaps in the short term". 

Sukses van publisiteitsveldtogte kan gemeet word aan die hoeveelheid 

inligting wat oorgedra word, die aantal mense wat bereik word en die 

daadwerklike en sigbare afname van misdaad. Op 'n vraag of die polisie 

voldoende aandag gee aan bewusmakingsprogramme oor 

misdaadgevare, is die gemeenskap redelik tevrede (sien respons op 

vraag 1 q.1 0 in bylae B). Die Nguni, Sotho en ander taalgroepe is egter 

meer tevrede as die ander twee taalgroepe oor die diens van die polisie 
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Tabel 3.2 VOLDOENDE AANDAG 

Vraag 10. In waller mate stem u saam dat die polisie voldoende aandag aan die volgende gee:(% Stem saam en Stem beslis saam) 

Vraag 10 TAAL GESLAG OUDERDOM INKOMSTE 
Publiek Afrikaans Engels Nguni Sotho Ander Manlik Vroulik <30 31-45 >45 <50 51-100 >101 

1. Ondersoek van misdaad 3,177 3,065 2,627 3,121 3,030 2,058 
2. Diens aan die gemeenskap 2,789 3,008 3,009 2,819 2,793 3,163 3,030 1,884 
3. Misdaadvoorkoming 
4. Verspreiding van misdaadinligting 2,523 2,572 2,439 2,657 2,047 2,058 

aan die gemeenskap 
5. Patrollie 2,938 2,625 2,412 2,821 2,447 2,000 
6. Opvoeding van die gemeenskap oor 2,589 2,482 2,346 2,569 2,246 2,176 

misdaadvoorkoming 
7. Onderdrukking van geweld 2,901 2,701 2,545 
8. Rehabilitasie van misdadigers 
9. Samewerking met ander sekuriteits- 2,137 2,600 2,445 2,474 2,491 2,573 2,243 2,118 

agentskappe oor misdaadvoorko-
ming 

10.Bewusmakingsprogramme oor mis- 2,557 2,736 
daadgevare 

11.Samewerking met die publiek oor 2,830 2,703 2,439 2,801 2,453 2,176 
misdaadvoorkoming 

Vraag 10 TAAL GESLAG DIENSJARE WERKSAAM 
Polisie Afrikaans Engels Nguni Sotho Ander Manlik Vroulik Onervare Ervare Baie Sigbare Misdaad- Polisie Publiek 

ervare polisiering onder-
soek 

1. Ondersoek van misdaad 3,120 3,454 3,731 3,857 3,647 3,505 3,031 
2. Diens aan die gemeenskap 3,594 3,064 
3. Misdaadvoorkoming 3,172 3,571 3,869 3,642 3,437 3,718 3,274 3,428 2,967 
4. Verspreiding van misdaadinligting 2,828 2,524 

aan die gemeenskap 
5. Patrollie 3,017 3,142 3,727 3,642 3,812 3,389 2,728 
6. Opvoeding van die gemeenskap oor 2,905 2,317 

misdaadvoorkoming I 

7. Onderdrukking van geweld 3,209 2,862 
8. Rehabilitasie van misdadigers 
9. Samewerking met ander sekuriteits- 2,034 2,909 3,347 3,214 2,764 2,711 2,327 

agentskappe oor misdaadvoorko-
ming 

10.Bewusmakingsprogramme oor mis- 2,993 2,474 3,100 2,660 
daadgevare 

11.Samewerking met die publiek oor 2,500 3,347 3,608 3,414 3,823 3,152 2,683 
misdaadvoorkoming 
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Die polisie kan jeugwerkers gebruik om jongmense te bereik. Hierdie 

jeugwerkers kan polisiebeamptes wees wat spesiaal vir die diens opgelei 

is, of kan vrywilliges uit die gemeenskap wees. Die hoofdoel van jeug

werk is om te verseker dat persoonlike ontwikkeling van die individu deur 

sosiale opleiding plaasvind. 'n Kritieke deel van die opleiding is om jong

mense te leer om op 'n verantwoordbare wyse verantwoordelikheid vir 

hulle eie lewens te aanvaar. Jongmense behoort daarom soveel as 

moontlik geleentheid gegee word om deel te neem aan en verantwoor

delikheid te neem vir die aktiwiteite waarin hulle betrokke is. Vryetyds

besteding is van belang, omdat dit in die meeste beskawings vir kinders 

sowel as volwassenes net so belangrik is as die tyd waarin hulle hul 

dagtaak verrig (Cioete & Stevens 1990:235). Vryetyd vul arbeidstyd 

aan, en andersom. Vryetydsaktiwiteite het 'n bepaalde invloed op gedrag 

en aanpassing. Vryetydsbesteding kan 'n oorsaak wees of aanleiding 

gee tot misdadige gedrag. Sekere negatiewe vorme van vryetydsbe

steding, soos drankmisbruik, dwelmmisbruik, vandalisme en subkultuur

vorming kan daartoe lei dat die kind, die jeugdige of die volwassene in 

misdaad verval. Gesonde, positiewe vryetydsbesteding soos sportbe

oefening, deelname aan ontspanningsaktiwiteite en lidmaatskap van 

kultuurorganisasies behoort egter 'n rol te speel by die bestryding en 

voorkoming van wangedrag en misdaad (Cioete & Stevens 1990:235). 

Hoewel dit moeilik is om enersyds 'n balans te handhaaf tussen die uit

oefening van beheer oar die individu en andersyds die toelating van 

jongmense om hulle sake op hulle eie manier te bestuur, is dit belangrik 

dat jongmense moet leer om verantwoordelikheid te neem vir hulle eie 

aktiwiteite, oak die wat op verbreking van die wet neerkom (Graham 

1990:43), Jongmense moet voel dat hulle bruikbaar is, waardeer word 

en van waarde is. Spesiale projekte wat deur jongmense ge·inisieer en 

bestuur word kan help om vertroue by die jeug te bou. Aktiwiteite soos 

sport, musiek, dans en gesonde literatuur kan help om jongmense van 

verveeldheid en ledigheid weg te lei. Dit kan oak help om hulle as 
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volwaardige burgers in die breer gemeenskap op te neem. 

Die polisie kan in die opleiding 'n primere rol speel. Die polisie kan ba

siese voorkomingsmaatreels op strooibiljette druk en dit deur gevestigde 

gemeenskapspolisieforums onder skoolkinders versprei. Deur geves

tigde gemeenskapspolisieforums kan die polisie met bestuursrade van 

skole onderhandel om tydens pauses informele gesprekke met kinders 

te voer en so misdaadvoorkomingsgedagtes vestig. Daar behoort veral 

aandag geskenk te word aan die motiewe om 'n misdaad te pleeg. 

Gesprekke behoort gerig te wees om die individu teen misdaad te sterk. 

Kontak tussen die polisie en die jeug is belangrik. Elke geleentheid moet 

op 'n professionele wyse aangegryp en ten valle benut word. Die doel 

met elke ontmoeting moet wees om 'n gevoel van begrip, vriendskap en 

kommunikasie tussen die jeug en die polisie daar te stel, en jongmense 

die geleentheid te gee om sander vrees met die polisie te kommunikeer 

(Earle 1980:219). 

Volgens Hildreth (1984:46) kan hierdie opleiding bestaan uit weekkur

susse wat op 'n vrywillige basis deur kinders bygewoon word. Bespre

kingspunte behoort ook te wys op die uitskakeling van geleenthede en 

die ontwikkeling van die vermoe om die middele wat gebruik word om 

misdaad te pleeg te identifiseer. Ander onderwerpe wat ingesluit kan 

word is misdade soos brandstigting, diefstal, huisbraak, vandalisme en 

algemene wetstoepassings- en misdaadvoorkomingwenke. Skoliere kan 

geleer word dat misdaad duur is en dat dit die hele gemeenskap raak. 

Verliese, as gevolg van misdaad, word van hulle ouers en die gemeen

skap verhaal deur belasting, prysverhogings en verhoging van kortter

mynversekeringspremies. As volwassenes sal hulle self later verant

woordelik wees om die koste van misdaad te dra. Die polisie kan 'n ak

tiewe rol in die opleiding speel. Die polisie kan die lesings vir aanbieding 

skryf en van die aanbiedings ook self behartig. Opleidingspersoneel en 
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beamptes wat administratiewe funksies verrig kan hier aangewend word. 

As aansporing vir die jeug om by die programme in te skakel, beveel 

Campbell aan dat 'n misdaadvoorkomingsbeloning ingestel behoort te 

word. "It has the potential for mobilizing the vast untapped 

resources of youth in crime prevention activities and in developing 

their skills as good witnesses" (Campbell 1986:29). Die toekenning 

van 'n beloning vereis dat die jeug 'n diepgaande studie sal maak van 

die belangrikheid van burgerskap en die verantwoordelikheid van mis

daadvoorkoming. Die beloningsgedagte magna 'n goeie oplossing lyk, 

maar moet goed oorweeg word. Die gedagte is juis dat die begrip van 

vrywillige regsnalewing by die kind ingeskerp sal word en dat dit 'n 

outomatiese gevolg van vrywilligheid tot gevolg sal he. Die aanbied van 

'n beloning weerspieel die teenoorgestelde. Die doel van die kommuni

kasie wat die polisie met die jeug het is om die verhouding op so 'n vlak 

te plaas dat die kind die oe en ore van die polisie in die omgewing sal 

wees. 

Om kontak tussen die polisie en kinders te verhoog en kinders aan te 

moedig om saam te werk om misdaad te voorkom, het die Suid Afrikaan

se Polisie die "Crime Stoppers Club" gestig. Die klub het reeds 21 176 

lede waarvan die ouderdomme van drie tot vyftien jaar wissel. 'n Projek 

van die klub is om persoonlike besonderhede van die kind met 'n toto en 

vingerafdrukke te bekom vir toekomstige gebruik. Die besonderhede 

word dan vir bewaring aan die ouers gegee (Suid-Afrikaanse Polisie

diens: Hoofkantoorskrywe 29/3/3/27: 1995-04-21). 

3.4.2 Doel met strukturele kommunikasie 

Die doel met kommunikasie in predisponerende polisiering is vrywillige 

regsnalewing (langtermyn) en gemeenskapsbetrokkenheid (korttermyn). 

Vir die doel is die gesin, die skoal en die gemeenskap (viktimisasievatba

res) die teiken. 



3.4.2.1 

76 

Die gesin 

Berger en Berger (1975:85) skryf oar die gesin en die invloed op die 

kind die volgende: "The family is, as it were, the home port from 

which the individual starts out on his lifelong journey through 

society. What happened to him at this point of departure will 

significantly affect the later phases of the journey". Dit is deur die 

prosesse wat binne gesinsverband bestaan dat sosialisering plaasvind 

en waardes en norme ge·internaliseer word. "In almost all human 

societies, the family has provided the locale for primary sociali

sation" (Berger & Berger 1975:88). Cloete en Stevens (1990:233) se: 

"Opvoeding (sosialisering) behels veel meer as blote formele en 

informele onderrig. Dit moet gesien word as 'n proses van weder

sydse be"invloeding tussen individue waarin die ouers die vernaam

ste rol speel". 

lndien die opvoedingsproses (sosialiseringsproses) in die gesin positief, 

opbouend en ondersteunend van aard is, skep dit beter moontlikhede vir 

individuele gesinslede om wetsgehoorsame burgers te wees en die reg 

vrywillig na te leef. Dit is binne gesinverband waar die individu eerste 

kennis maak met reels, norme en waardes. Dit is oak binne die gesin 

waar die kind bewus word van sy/haar eie behoeftes, van ander se regte 

en waar hy/sy aanleer om sy/haar eie selfgesentreerde behoeftes en 

drange aan te pas by die wyer maatskaplike behoeftes. "As 'n 

opvoedingsmilieu kan die gesin in groat mate bydra tot die po

sitiewe opvoeding van die jonger lede van die gesin en dus mee

help om misdaad op primere vlak te voorkom" (Cioete & Stevens 

1990:234). Binne die gesin vind daar dus informele voorkomende op

voeding plaas, met aile gesinslede as primere rolspelers. 

Dit is algemeen dat, saver dit be"invloeding van die kind betref, die gesin 

die mees belangrikste instelling is (Hetherington & Park 1995:482). 

Graham (1990:42) veer egter aan dat die rol van ouers in die verband 
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ook beperk is, omdat daar nie deurgaans behoorlike toesig is nie. Riley 

en Shaw (Graham 1990:42) het bevind dat daar 'n verband is tussen 

misdaad en die hoeveelheid tyd wat 'n kind weg van sy/haar ouerhuis en 

in die teenwoordigheid van vriende deurbring. Genoemde navorsers 

doen aan die hand dat toesighouding in die omstandighede deur verant

woordelike volwassenes 'n waardevolle bydrae kan lewer om misdaad te 

voorkom. 

Die doeltreffende funksionering van die gesin is 'n belangrike faktor in 

die voorkoming van afwykende gedrag by kinders. Navorsing toon dat 

stabiele en emosioneel gesonde gesinne, saam met goeie opvoeding en 

behoorlike werkverskaffing, 'n stewige grondslag vir doeltreffende 

sosialisering en sosiale integrasie vorm (Graham 1990:22). Studies het 

verder ook getoon dat vroee probleme, oneerlikheid en antisosiale 

gedrag by kinders 'n belangrike aanduiding vir latere misdadige gedrag 

kan wees (Graham 1990:22). Ontwikkelingsmetodes wat daarop inge

stel is om op 'n vroee ouderdom in te gryp, is 'n belangrike wyse van 

voorkoming van afwykende gedrag. Hoewel nie aile kinders met 'n 

antisosiale geskiedenis misdadigers word nie, is dit volgens Graham 

(1990:22) belangrik om maatreels te ontwikkel wat daarop gerig is om 

vroegtydig in te gryp en afwykende gedrag hok te slaan. Die gesin speel 

hier 'n baie belangrike rol (Hetherington & Park 1995:486). 

Volgens Graham (1990:23) is daar drie maniere van intervensie wat kan 

help om misdaad te voorkom. Eerstens kan na ondersteuning van 

gesinne wat onder ekonomiese en sielkundige spanning ly gekyk word. 

Tweedens kan opleiding en riglyne aan ouers gegee word en derdens 

kan voorskoolse opleiding aan kinders van onbevoorregte ouers verskaf 

word. Die ondersoekgroep sien opvoeding van die gemeenskap as 'n 

belangrike taak van die polisie, maar is nie van mening dat die polisie 

voldoende aandag daaraan gee nie (sien response op vraag 6.6 en 10.6 

in bylae B). 
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Daar is 'n betekenisvolle verskil in die siening ten opsigte van die op

voeding van die gemeenskap as funksie van die polisie onder die 

geslagte van die polisie (sien tabel 3.1 op bladsy 64). Manlike beamptes 

heg grater waarde aan die funksie as vroulike beamptes, moontlik omdat 

manlike beamptes normaalweg met die funksie in die praktyk toevertrou 

is en die uitwerking daarvan waarneem. Daar is ook 'n betekenisvolle 

verskil in die siening of die polisie voldoende aandag aan die funksie 

gee. Manlike respondente van die publiek is in 'n mindere mate positief, 

moontlik omdat die polisie hulle aksies gedurende die dag loads, terwyl 

mans by die werk is en gevolglik nie van die aksies kennis dra nie. Die 

publiek verskil ook van die polisie oor die kwessie van voldoende 

aandag aan bewusmakingsprogramme (sien tabel3.2 op bladsy 72). Die 

rede waarom die polisie meer positief as die publiek is kan moontlik 

wees omdat die polisie bewus is van die pogings en die publiek moontlik 

nie alles wat die polisie doen as bewusmaking ondervind nie. 

Hoewel die ondersteuningsfunksies buite die arbeidsterrein van die poli

sie val en meer op die maatskaplikediensfunksie dui, is die polisie goed 

geplaas om 'n identifiseringsfunksie te verrig. Die polisie is die instansie 

in die samelewing wat met die publiek oor 'n wye veld te doen kry en kan 

by die identifisering van gesinne die gevalle aan die regte instansie oor

dra. 'n Polisiediens wat op diens ingestel is, sal op hoogte van al die 

dienste in die samelewing wees en kan 'n betrokke ondersteuningsdiens 

van probleemgevalle in die gemeenskap inlig. 

In 'n gemeenskap waar die polisie met die gemeenskap skakel, en van 

aile forums gebruik maak om voorligting deur te gee, sal die ouers wat 

betrokke is voldoende inligting ontvang om hulle in hulle sosialiserings

taak by te staan. Ouers wat nie meelewend in die gemeenskap is nie, 

kan deur nuusbriewe wat saam met die munisipale rekenings versprei 

word, ingelig word. Die polisie behoort ook tydens negatiewe kontak, 

soos wanneer aandag aan klagtes soos huismoles gegee word, die 

geleentheid te benut om inligting oor te dra. Strooibiljette kan by die 
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huise gelaat word met die versoek dat dit later gelees word. Op die 

wyse sal daar in die gesin 'n goeie basis gele word waarop daar in die 

skool voortgebou kan word. Hierdie wyse van voorkoming is egter nie 

maklik om van stapel te stuur nie, aangesien die gesin 'n privaatinstel

ling is en inmenging van buite nie geduld word nie. Dit bemoeilik die 

kommunikasietaak van die polisie en verklein die rol wat die polisie kan 

vervul in die opvoedingsproses oor misdaad. 

Die skool 

Die skool word gesien as 'n formele organisasie waar daar formeel voort

borduur word op die grondslag wat in die gesin gele is. Dit is hier waar 

die kind kennis maak met die proses van sosiale beheer. "By social 

control is meant any social mechanism by which individuals are 

compelled to abide by the rules of society or of a particular 

segment of society" (Berger & Berger 1975:194). Die polisie kan, 

deur voorligting en lesings aan ouers en kinders by skole, die nood

saaklikheid van beheer beklemtoon en die noodsaaklikheid van reels in 

'n gemeenskap uitwys. 

Sosiale beheer is die wyse waardeur die gemeenskap mense "in lyn" 

hou. Coetzee (1993:52) se in die verband: "When the mechanisms of 

social control are introduced and become operative, order is 

maintained and the individual is protected against himself and 

others while the community (collectivity) is safeguarded against 

chaos". Dit is natuurlik as die individu hierdie reels aanvaar het. 

Belangrik is dat dit alles deel van die totale sosialiseringsproses moet 

wees. Dit is waarom die skool as belangrik beskou word in die 

opvoedingsproses van die kind. Die skool as opvoedkundige instansie 

behoort in te skakel by die opvoedingsproses wat reeds by die ouerhuis 

begin is. 

Dit is in die skool, deur dissiplinering, waar die verskil tussen formele en 
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informele beheer geleer word. lnformele beheer word bereik deur in

formele en formele onderrig, waardeur interne beheer geskep word. 

Faal die informele beheerproses moet daar uiteraard ander beheer

maatreels geskep word. Formele beheer bestaan uit wette en dreig die 

individu met straf in die verontagsaming daarvan (Van Heerden 

1994:11-12). "Such punishment may range, in the extreme case, 

from the threat of death or physical mutilation through milder 

penalties such as economic sanctions, to the subtle controls of 

social disapproval, gossip or ostracism" (Berger & Berger 

1975:194). Daarteenoor dreig informele beheer nie die individu met 

sanksies van buite nie, maar deur sy/haar eie bewussyn. Sanksies be

staan wet in die vorm van straf vir die verbreking van "informele 

gesinsnorme of skoolnorme" wat meer formeel van aard is, maar is nog 

nie 'n regsnorm nie. lnformele beheer is afhanklik van suksesvolle sosia

lisering en dit is die hoeksteen waarop vrywillige regsnalewing gebou 

word. As informele beheer bestaan sal die individu, wanneer hy/sy 'n 

oortreding van die reels van die gemeenskap begaan, deur sy/haar eie 

gewete aangekla word. Volgens Berger en Berger (1975:194) is albei 

hierdie aspekte van sosiale beheer van toepassing in opvoeding en 

spesifiek ook in skoolopleiding. 

Cloete en Stevens (1990:234) stem met die belangrikheid van die rot 

van skate saam en voer aan dat veral jeugmisdaad voorkom kan word, 

omdat skate 'n uitstekende geleentheid bied om houdings en gedrag van 

die jeug te be"invloed. Caldwell (1965:703) se: "The school has ex

cellent opportunity to influence his attitudes and behavior, has the 

support of public opinion and the law in its work, and enjoys the 

confidence and trust of almost all parents. Thus it can well serve 

as the spearhead in an overall attack against crime and 

delinquency". 

Om hierdie doel te bereik is dit belangrik dat daar reeds vroeg met 'n so-
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sialiseringsproses onder die jeug begin word. Schinke en Gilchrist 

(1985:600) doen aan die hand dat skole die beste en doeltreffendste in

stelling sal wees om so 'n program te begin. Dit word vrylik aangeneem 

dat skole 'n geweldige invloed op jongmense het. Kinders bring 'n groot 

gedeelte van hulle vormingsjare by instellings deur met die oog op oplei

ding en sosialisering (Graham 1990:34). Kurtz en Lindsey (1986:9) 

stem saam en voeg by: "Schools are the primary societal institution 

which affects the lives of all youth between the age of six and 

eighteen, and has thus been viewed by many as playing a keyrole 

in delinquency prevention and intervention". Skole kan hierdie pro

bleem vererger of verlig. 

Deur die jeug betrokke te maak by misdaadvoorkomingsprogramme 

word hulle nie net geleer om die samelewing uit te bou nie, maar ook 

om dit te onderhou. Die skoal bied geleentheid om sosiale gelykheid aan 

te moedig en help jongmense om morele standaarde, sosiale vermoens 

en 'n verantwoordelikheidsin as burger aan te leer en te handhaaf. Die 

polisie kan deur opleidingsprogramme by die skool inligting verskaf oor 

die aard van afwykende gedrag en die belangrikheid om as burger 

wette te gehoorsaam. Die inhoud van die program kan ook die geskie

denis van regstoepassing, die noodsaaklikheid van gemeenskapsdeel

name en die aktiwiteite waarby die gemeenskap betrokke kan raak, 

insluit. Deur so 'n opleidingsprogram te implementeer kan wetstoepas

sing 'n positiewe hupstoot kry. Dit sal aanleiding gee dat die rol van die 

polisie in die samelewing, veral by die jeug, beter verstaan en aanvaar 

word. Dit sal ook tot gevolg he dat die individu grater dryfkrag toon en 

verantwoordelikheid aanvaar vir misdaadvoorkoming. Die doel van so 'n 

program is om aan die jeug noodsaaklike kennis van die wet en die 

administrasie daarvan te verskaf. " ... 'Citizens and Law' includes 

instructions on the need for laws, how they are enacted, the need 

for enforcement, how crimes are investigated, how criminals are 

captured, prosecuted, and sentenced, and how they are punished 
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and rehabilitated. The dangers of narcotics and drugs are also 

emphasized" (Earle 1980:80). 

Caldwell (1965:703) beweer dat die skool in hierdie aanslag 'n viervou

dige verantwoordelikheid het. Eerstens behoort skoolprogramme so 

beplan te word dat dit aan die behoeftes van al die kinders voldoen en 

gesonde groei en ontwikkeling bevorder. Om dit te bereik is dit nodig dat 

die skool: 

• aandag skenk aan die bestudering van elke individuele leerling 

• voortgesette studie van elke individuele kind maak en aile beskikbare 

wetenskaplike hulpmiddels gebruik om individuele verskille te ontleed 

• individuele verskille in aanmerking neem in 'n poging om elke kind te 

voorsien van die hoeveelheid en soort opvoeding wat hy nodig het 

• pogings aanwend om mislukkings onder leerlinge tot die minimum te 

beperk, sodat die gevoel van onveiligheid en verwerping, wat aanlei

ding tot wanaanpassing gee, voorkom kan word 

• doelwitte stel ten opsigte van wenslike veranderinge in gedrag, sodat 

leerlinge in goed ge·integreerde en nuttige burgers kan ontwikkel 

Tweedens behoort die skool daardie kinders te identifiseer wat tekens 

van afwykende gedrag toon en voorkomende of remedierende maat

stawwe toepas om beter aanpassing te verseker. AI die leerkragte be

hoort in staat te wees om tekens van afwykende gedrag te kan iden

tifiseer. "In their classes teachers should be sensitive to the needs 

of the children who are surmounted with such frustrating situations 

as economic need, broken homes, inadequate family relationships, 

limited academic abilities, conflicting cultures, and family mobility" 

(Caldwell1965:703). Leerkragte moet spesifiek let op kinders wat stok

kiesdraai, leuens vertel en eiendom beskadig. Hierin kan die polisie 'n 

groot rol speel. Deur gereelde kommunikasie met onderwysers kan die 

polisie inligting oor misdaadpatrone en karaktertrekke van misdadigers 

oordra. Dit kan die onderwyser in staat stel om, met die oog op remedi-
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ering, potensiele oortreders te identifiseer. 

Derdens behoort die skoal met ouers en gemeenskapsleiers saam te 

werk om inligting en bystand te verskaf, sodat hulle insig en begrip vir 

die individuele kind kan he. In hierdie proses behoort die skoal nie te 

probeer om die plek van die ouerhuis in te neem nie, maar om die po

sitiewe invloed van die ouerhuis deur voortgesette sosialisering te 

versterk. lndien dit aan die lig kom dat 'n kind wei aan nadelige invloede, 

soos misdadigerbendes en straatdwelmhandel onderworpe is, behoort 

die betrokke gesagsliggame ingelig te word en 'n gesamentlike paging 

aangewend word om 'n oplossing vir die probleme te vind. Skole kan in 

die verband help deur hulle hulpmiddels tot beskikking van ouers en 

gemeenskapsleiers te stel vir naskoolse gebruik. So kan skole geduren

de middae, aande, naweke en vakansies oopgehou word vir gebruik 

deur die gemeenskap. Verrykingsprogramme, met inbegrip van 

programme in georganiseerde ontspanning, musiek, drama en kuns kan 

aangebied word. 

Vierdens behoort die skoal met aile ander gemeenskapsorganisasies 

soos kerke, kinderleidingklinieke en welsynsorganisasies saam te werk, 

sodat daar op die mees doeltreffende en konstruktiewe wyse aan die be

hoeftes van die kind en jeugdige aandag gegee kan word. "Only if this 

is done can the community and the nation expect to effect a 

substantial reduction in crime and delinquency" (Caldwell 

1965:707). 

Om die jeug by misdaadvoorkoming te betrek het baie voordele, aange

sien die getal persone wat die aanslag teen misdaad aanse met letterlik 

honderde in 'n gemeenskap vermeerder word. 'n Opleidingsprogram in 

skole kan van stapel gestuur word. ''Youth involved in such a pro

gramme could become the nucleus of a generation of soon-to-be 

adults that would be willing to give of itself, its time, its energy, and 
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its imagination" (Campbell1986:28). So 'n program kan die plaaslike 

polisie aan die jeug bekend stel, wys watter gevare misdaad vir die ge

meenskap en die individu inhou, en die jeug bewus maak van pro

gramme wat reeds binne die gemeenskap teen misdaad bestaan. Die 

jeug kan ook geleentheid kry om opgelei te word om hulle dienste tot 

beskikking van die gemeenskap ter voorkoming van misdaad te stel 

(Campbell 1986:28). Die jeug kan 'n ontsaglike hulpmiddel teen mis

daad wees, indien hulle net geleer kan word hoe om misdaad te 

voorkom en inligting oor misdaad aan die polisie te kommunikeer. 

Voorligting blyk egter nie voldoende te wees nie. Die meerderheid van 

die ondersoekgroep is van mening dat misdaadvoorkoming as vak op 

hoerskool aangebied behoort te word (sien respons op vraag 9.4 in 

bylae B). Daar is ook ooreenstemming tussen die gemeenskap en die 

polisie oor die siening dat misdaadvoorkoming wei as vak aangebied 

behoort te word. 'n Betekenisvolle verskil bestaan in die siening van die 

geslagte by die publiek ten opsigte van misdaadvoorkoming as vak op 

hoerskool. Vroulike respondente is meer ten gunste daarvan, moontlik 

omdat hulle meer betrokke is in die opvoeding van kinders en beset wat 

die waarde van so 'n stap is (sien tabel3.3 op bladsy 85). 

Uit inligting wat ontvang is van die Kaaplandse Onderwysdepartement 

{L,15n3n/6 gedateer 11 Oktober 1993), Oranje Vrystaatse Onderwys

departement {0,1/11/3/3 gedateer 24 September 1993), Transvaalse 

Onderwysdepartement (TOA 9-7-1/91/93 gedateer 28 Oktober 1993) 

en Natalse Onderwysdepartement (2/12/2/3 gedateer 22 September 

1993) blyk dit dat daar ruimte in onderwysprogramme geskep is vir bur

gerskapopvoeding. Die doel van die programme is om die kind positief in 

te stel teenoor die omgewing waarin hy hom bevind, persoonlike veilig

heid en positiewe burgerskap. Die beginsel van misdaadvoorkoming 

word met die kinders behandel en die polisie kan deur 'n skoolhoof ge

nooi word om die kinders by geleentheid toe te spreek. 
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Tabel 3.3 KUNDIGHEID VAN DIE POLISIE 

Vraag 9. In walter mate stem u met die volgende Stelling saam? (% Stem saam en Stem beslis saam) 

Publiek 

Vraag 9 TAAL GESLAG OUDERDOM INKOMSTE 
Afrikaans Engels Nguni Sotho Ander Manlik Vroulik <30 31-45 > 45 <50 51-100 >101 

1. Slegs die polisie is kundiges op mis-
daadvoorkoming 

2. Die p_olisie behoort die hulp van 2,901 3,037 2,463 3,037 2,500 2,778 3,057 2,894 3,287 3,339 
privaat sekuriteitsagentskappe in te 
roep in misdaadvoorkoming 

3. Die polisie benut die gemeenskap 2,033 2,463 2,780 2,926 2,952 2,643 2,359 2,000 2,427 2,015 1,705 
genoeg in misdaadvoorkoming 

4. Misdaadvoorkoming behoort as 3,359 3,707 
skoolvak op hoerskool aangebied te 
word 

Polisie 

Vraag 9 TAAL GESLAG DIENSJARE WERKSAAM 
I 

Afrikaans Engels Nguni Sotho Ander Manlik Vroulik Onervare Ervare Bale Sigbare Misdaad- Po lisle Publiek 
ervare polisiering onder-

soek 

1. Slegs die polisie is kundiges op mis- 1,983 2,190 2,174 2,571 2,765 
daadvoorkoming 

2. Die polisie behoort die hulp van 2,803 3,149 
privaat sekuriteitsagentskappe In te 
roep in misdaadvoorkoming 

3. Die polisie benut die gemeenskap 1,724 2,636 3,174 2,953 2,588 2,520 2,158 
genoeg in misdaadvoorkoming 

4. Misdaadvoorkoming behoort as 

I skoolvak op hoerskool aangebied te 
word 
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'n Nuwe kurrikulum word tans deur die onderwysowerheid van Suid

Afrika beplan. Hierdie kurrikulum sal uit agt leerareas bestaan, waarvan 

een lewensorientering is {Mondstuk 1997:12). Die polisie behoort nou 

reeds met die leerareakomitee, verantwoordelik vir lewensorientering, te 

skakel sodat daar voorsiening gemaak kan word vir kommunikasie met 

kinders. 

Hierdie periodes kan gebruik word om 'n beter verstandhouding daar te 

stet en die kinders te leer om die rot van die polisie te verstaan. Dit kan 

ook gebruik word om die kinders te leer waarom daar wette is en dat dit 

die polisie se taak is om dit namens die gemeenskap toe te pas. Die 

polisie kan ook debatte organiseer waartydens kinders kan debateer oor 

hulle verantwoordelikheid ten opsigte van misdaadvoorkoming en die rot 

wat hulle kan vervul in die voorkoming daarvan. Die polisie kan ook 'n 

kompetisie vir die nuttigste misdaadvoorkomingswenk onder kinders 

uitskryf. Dit sal kinders aanspoor om daadwerklik betrokke te raak en 

kreatief ook ten opsigte van misdaadvoorkoming te dink. 

Viktimisasievatbares 

Volgens Cilliers {1986:54) staan die slagoffer en die misdadiger altyd in 

verhouding tot mekaar. Hierdie verhouding gee daartoe aanleiding dat 

die misdadige gedrag deur die gemeenskap as 'n misdaad beskou word. 

Hierdie misdadige gedrag gee daartoe aanleiding dat daar 'n mis

daadrisiko ontstaan wat deur die potensiele slagoffer verontagsaam of 

voorkom kan word. Dit is belangrik om daarop te let dat die misdaad

slagoffer nie noodwendig 'n passiewe rot in die misdaadhandeling hoef 

te vervul nie. Hy/Sy kan ook 'n aktiewe rot vervul deurdat hy/sy sy/haar 

eie viktimisasie bewerkstellig. Viktimisasie is die proses waardeur die 

slag offer onskuldig of vanwee sy eie opsetlike of nalatige optrede, aan 'n 

misdadiger se wederregtelike optrede blootgestel is {Cilliers 1986:47). 
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Viktimisasierisiko word volgens Cilliers (1986:54) deur verskeie faktore 

be"invloed, naamlik slagoffervatbaarheid en slagofferaandadigheid. 

Die slagoffer se waarneming van die situasie waarin hy/sy hom/haar be

vind is deurslaggewend vir die rol wat hy/sy tydens die misdaadpleging 

vervul. Hierdie rol word bepaal deur die misdaadklimaat wat hy/sy 

vanwee sy/haar doen en late, predisposisie, oorerwing, persoonlikheid, 

gewoontes, geloof, opvattinge, lewensbeskouing en kultuur op 'n 

bewustelike of onbewustelike wyse skep. Volgens Cilliers (1986:54) be

skik mense oor oorgeerfde of verworwe eienskappe, wat meebring dat 

daar aan hulle 'n algemene viktimisasierisiko toegeskryf kan word. Hier

die algemene viktimisasierisiko's het tot gevolg dat daar veranderlikes 

identifiseer kan word, wat moontlik 'n deurslaggewende rol kan speel in 

die viktimisasierisiko. Hierdie veranderlikes is persoonlik of onpersoonlik 

van aard. 

Persoonlike veranderlikes behels daardie eienskappe wat eie is aan die 

slagoffer, maar wat ook 'n bepaalde invloed op die misdadiger uitoefen. 

Persoonlike veranderlikes wat hier betrekking het, is ras, geslag, ouder

dom, opvoedkundige agtergrond, beroep, motief en interpersoonlike ver

houdinge. Onpersoonlike veranderlikes berus op die aanname dat daar 

nie 'n persoonlike verhouding tussen die slagoffer en die misdadiger is 

nie. Die slag offer wat hier ter sprake is, is instansies soos kerke, teaters 

en winkels (Cilliers 1986:58). 

Die weerbaarheid van slagoffervatbares in 'n gemeenskap vereis dat die 

polisie en die gemeenskap meer aandag aan die groep mense sal 

skenk. Vrees vir misdaad is opsigtelik by ouer mense. Ouer mense en 

gestremdes is 'n maklike prooi vir misdaad, word maklik beseer en word 

ook makliker as die res van die gemeenskap verontrief. Stollard 

(1991 :4) voer aan dat vrees vir misdaad by ouer mense dikwels 'n grater 

probleem is as misdaad self. "This fear can lead to self-imposed 
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'house arrest' which is ironic as the evidence from recent research 

illustrates the vulnerability of elderly people in their own homes" 

(Stallard 1991 :4). Clark (Stallard 1991 :4) identifiseer drie moontlike 

oorsake vir vrees vir misdaad by bejaardes, naamlik hulle persepsie van 

die misdaadsyfer, die mate van sosiale isolasie en die aard van hulle 

onmiddellike omgewing. Jones (Stallard 1991 :5) voeg 'n swak selfbeeld 

by. Dit is algemeen dat ouer mense as gevolg van hulle swak liggaams

kragte en sosiale isolasie meer weerloos is. AI is die bejaarde ingebur

ger in 'n gemeenskap wat proaktief ingestel is tot misdaadvoorkoming, 

en al is hulle ten opsigte van misdaadvoorkoming gesosialiseer, is dit be

langrik dat daar steeds noue kontak tussen die polisie en senior burgers 

sal wees. 

Die Suid-Afrikaanse Polisie bedryf ook 'n nasionale veldtog ter beveili

ging van bejaardes. Hierdie veldtog behels onder meer dat groepe be

jaardes deur kundiges toegespreek en van misdaadvoorkomingswenke 

voorsien word (Suid-Afrikaanse Polisie: Jaarverslag 1993:74). Dit is 

belangrik dat die polisie persoonlike kontak met die slagoffervatbares sal 

hou. Dit sal aan hulle die versekering gee dat daar werklik na hulle vei

ligheid omgesien word. 

3.4.3 lnligting as element van kommunikasie 

Daar bestaan gemeenregtelik geen plig op enige individu om enige mis

daad waarvan hy/sy bewus is, behalwe in die geval van misdade teen 

die Staat, by die owerheid aan te meld nie. Dit is slegs die Wet op 

Geregtelike Doodsondersoeke (Wet 58 van 1959) wat wei so 'n plig 

skep, in gevalle waar iemand gedood is (Hiemstra 1987:8). Verbeterde 

kommunikasie met die gemeenskap is een van die vernaamste maniere 

waardeur inwoners aangemoedig kan word om deel van 'n totale 

misdaadvoorkomingsaksie te word en tog inligting aan die polisie oor te 

dra. So ontstaan 'n gesamentlike aanslag teen misdaad (Fenwick 
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1983:91). Dit is die algemene publiek wat deur informele stappe vrywil

lige voorkomende aksies van stapel stuur en die polisie in die uitvoering 

van hulle daaglikse funksies help. Deur behoorlike kommunikasie te 

vestig kan die gesin (individu) en die gemeenskap betrokke raak en 

voorgelig word om individuele oortreders of potensiele oortreders aan 

die polisie uit te wys {Fenwick 1983:30). 

Die gemeenskap kan aileen stappe teen misdaad neem indien dit goed 

ingelig is. "I believe that an informed, concerned and aroused 

citizenry can have a tremendous impact on the causative factors of 

crime and delinquency" {Hale & Leonik 1982:76). In die verband 

doen die SA Polisie baie om die gemeenskap op 'n nasionale basis toe 

te spreek. Gedurende Augustus 1992 is ongeveer 20 657 bejaardes toe

gespreek en 21 102 verskillende brosjures oar misdaadvoorkoming ver

sprei. Hierdie voorligting is oak aan Boereverenigings en ander forums 

gegee {Suid-Afrikaanse Polisie: Hoofkantoorskrywe 4/1/7/501 

gedateer 1/11/1994). Hierdie voorligting kan volgens Boyle {1984:24) 

aangevul word met 'n tentoonstelling van verskillende veiligheidsware, 

alarms en ander verbandhoudende misdaadvoorkomingstoerusting. Die 

polisie behoort die geleenthede te gebruik om voorkomingsgedagte aan 

oud en jonk oar te dra. Om die eenheidsgedagte te beklemtoon kan 

almal in die gemeenskap, wat by misdaadvoorkoming betrokke is, 

genooi word om daaraan deel te neem. Tydens die tentoonstelling kan 

oak kart lesings met 'n spesifieke voorkomingsgedagte gelewer word. 'n 

Besoek aan so 'n opedag behoort vir die besoeker 'n opvoedkundige 

ondervinding te wees. "Here again, the doors are swung wide open 

to deliver the message concerning co-operation with the police and 

reducing the opportunity for the criminal offender to operate" 

{Leonard 1972:152). Dit dien egter geen doel dat inwoners geleer word 

om hulle omgewing te bestuur en hulle doen niks met die inligting wat 

aan hulle gegee word nie (Stollard 1991 :23). 
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Die belangrikste element van predisponerende polisiering is die beskik

baarstelling van inligting aan die gemeenskap. Die beskikbaarstelling 

van inligting aan die gemeenskap is een van die hoofdoelwitte van 

kommunikasie. Dit is nie net inligting oor wie misdaad pleeg wat verlang 

word nie, maar ook inligting ocr hoe gereeld en waar misdaad voorkom 

(Stollard 1991 :23). Van die belangrikste soort inligting wat aan die 

gemeenskap vrygestel behoort te word, is inligting ocr die voorkoms van 

misdaad (Heal1983:96). Die taktiek van die misdadiger en die reaksie 

van die gemeenskap daarop is net so noodsaaklik. 

Volgens Lavrakas et al (1983:463) kan daar aan baie redes gedink 

word waarom inligting nie vrylik beskikbaar gestel word nie. Tradisioneel 

word redeneer dat misdaadvoorkoming 'n suiwer polisie-aktiwiteit is en is 

die siening dat aileen die polisie breedvoerige inligting benodig. Daar 

word ook redeneer dat dit negatief op die gemeenskap mag inwerk. "Re

leasing specific information about the crimes occurring at the 

neighbourhood levels, may have an emotional effect on their 

behaviour" (Lavrakas et al1983:465). Artikel 32(1) van die Grondwet 

van die Republiek van Suid-Afrika (Wet 108 van 1996) gee meer 

duidelikheid ocr watter inligting vrygestel behoort te word: "Eikeen het 

die reg op toegang tot -

(a) enige inligting wat deur die staat gehou word; en 

(b) enige inligting wat deur 'n ander persoon gehou word en wat vir 

die uitvoering of beskerming van enige regte benodig word". 'n 

Persoon het die reg op toegang tot inligting wat iemand anders het as 

daardie inligting nodig is om een van sy/haar regte te beskerm (Moran 

1997:18). 

Die vraag kan ontstaan na watter regte hier verwys word. Die enigste 

moontlike reg wat verband hou met misdaadvoorkoming, is die reg waar

na artikel 24 van die Grondwet (Wet 1 08 van 1996) verwys, naamlik " 

'n omgewing wat nie skadelik vir hul gesondheid of welsyn is nie". 
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Die vraag kan verder gevra word op watter inligting die gemeenskap 

geregtig sal wees om die reg van 'n onskadelike omgewing te verseker. 

Die antwoord is nie voor die handliggend nie, maar omstandighede sal 

bepaal. Die grondwetlike hof het beslis dat daar nie vaste reels neergele 

kan word nie. "Where there is reasonable risk that disclosure might 

constitute a breach of State secrets, methods of police investiga

tion, identity of informers and communications between legal 

advisors and client or lead to intimidation of witnessess or other

wise impede proper ends of justice, Court to exercise proper 

discretion in balancing accused's needs for a fair trial against 

legitimate interests of State" (Shabalala and Others v Attorney

General, Transvaal, and Another: Saak CCT/23/94). Die ondersoek

groep is van mening dat die toestaan van inligting in 'n dossier aan die 

beskuldigde die polisie se werk bemoeilik (sien respons op vraag 24.10 

in bylae B). 

Dit moet uitgewys word dat dit in die saak gegaan het om inligting ten 

einde 'n regverdige verhoor te verseker. Daar kan met ander woorde 

aangeneem word dat dieselfde reels ook toegepas sal word waar 'n 

gemeenskap aanspraak maak op inligting om hom te beveilig. Die 

polisie behoort egter soveel as moontlik inligting aan die gemeenskap 

vry te stel, sodat die gemeenskap as passiewe vennoot, geaktiveer kan 

word om sy deel van die vennootskap na te kom, sander dat die 

gemeenskap deur die inligting ge·intimideer sal word. Die polisie behoort 

die gemeenskapsforums te gebruik om vas te stel watter inligting, vir 

misdaadvoorkoming, benodig word. lnligting wat die operasionele doel

treffendheid van die polisie kan benadeel, behoort volgens die 

Shabalala uitspraak heroorweeg te word, aangesien dit die werksaam

hede van die polisie kan bemoeilik. 

Die vrystelling van gedetaileerde inligting mag vrees by die gemeenskap 

laat ontstaan. Vrees kan tot gevolg he dat lede van die gemeenskap 
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hulle onttrek van gemeenskapsbetrokkenheid. lndien die inligting tot 'n 

groter kommer oor misdaad aanleiding gee, kan dit 'n groter betrok

kenheid tot misdaadvoorkoming tot gevolg he. Die vraag bly steeds 

watter en hoeveel inligting aan die publiek vrygestel moet word. Die 

polisie behoort te besef dat die gemeenskap tradisioneel nie toegang tot 

inligting oor die voorkoms van misdaad het nie. Die publiek is vir inligting 

van die media afhanklik. Gevolglik word slegs die sensasionele misdade 

gedek en is dit nie 'n getroue weergawe van die voorkoms van misdaad 

in die omgewing nie (Lavrakas et al 1983:463). 

3.4.4 Problematiek van kommunikasie 

Die gemeenskaplike doelwit van predisponerende polisiering kan aileen 

verwesenlik word in 'n milieu waar onderlinge verdagmakery, gesloten

heid, afsydigheid, apatie en vyandigheid relatief afwesig is. Die algeme

ne publiek as passiewe vennoot, is nie in staat om die milieu aileen te 

omvorm nie, omdat hulle nie vir die taak toegerus is nie. Die polisie as 

aktiewe vennoot en geswore handhawers van orde, moet daadwerklik 

deur proaktiewe kommunikasie bydra om 'n atmosfeer te skep deur -

• die verpligtinge van elke individu as deel van vennootskaplike polisie

ring op 'n aanvaarbare wyse te beklemtoon 

• agting by aile groepe af te dwing deur onbaatsugtige en bereidwillige 

dienslewering 

• klagtes en inligting te evalueer, met inagneming van die motiewe en 

belange van die aanmelder, sodat toekomstige hulpverlening gestimu

leer kan word 

• onberispelike eerbiediging van die landswette en individuele aanspra

ke wat as navolgenswaardige voorbeeld vir die publiek kan dien 

(Botha et al1989:125). 

Die polisie as die aktiewe vennoot in die ordehandhawingsproses is ver

antwoordelik om die passiewe vennoot te aktiveer tot daadwerklike deel

name. Dit kan gedoen word deur kommunikasie met die skool oor vraag-
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stukke, sodat probleme ge'identifiseer en gesamentlike oplossings ge

vind kan word. Voorligting speel hier 'n groat rol. Kommunikasie sander 

daadwerklike betrokkenheid maak enige paging nutteloos. Die realiteite 

van moderne polisiewerksaamhede vereis voldoende betrokkenheid van 

die polisie in die gemeenskap wat hulle bedien. 

Kommunikasierigting 

Die polisie as aktiewe vennoot moet versigtig wees om nie vanuit 'n 

magsposisie met die gemeenskap te kommunikeer nie. Dit kan gebeur 

indien die polisie, as vernaamste rolspeler en die departement wat vir 

veiligheid en sekuriteit verantwoordelik is, afwaarts met die gemeenskap 

kommunikeer. Die polisie kan maklik in die strik trap, aangesien die 

polisie as bestuurder en aktiewe vennoot oor sleutelinligting en hulp

bronne beskik om misdaad te voorkom. Dit kan tot gevolg he dat die 

polisie van die gemeenskap vervreem. 'n Ander gevaar, wat die polisie 

as bestuurder van predisponerende polisiering met afwaartse kommuni

kasie loop, is dat die polisie net inligting aan die gemeenskap deurgee 

wat hulle dink die gemeenskap behoort te weet. Sou dit wei gebeur, 

word vanuit 'n bestuursoogpunt fouteer (Kroon 1990:415). Die polisie 

behoort vas te stel wat die gemeenskap wil weet en watter inligting die 

gemeenskap nodig het om sy rol as passiewe vennoot in misdaad

voorkoming na te kom. 

In predisponerende polisiering is suksesvolle afwaartse kommunikasie 

noodsaaklik om die gemeenskap te aktiveer om sy deel van die vennoot

skap na te kom. Die polisie is afhanklik van inligting uit die gemeenskap 

om sy rol suksesvol te vervul. Die polisie kan slegs suksesvol teen mis

daad optree indien die gemeenskap hom van inligting voorsien. Sander 

opwaartse inligting is dit onmoontlik om te bestuur (Kroon 1990:417). 

Die hoeveelheid en gehalte van inligting wat die polisie uit die gemeen

skap ontvang (opwaartse inligting) word bepaal deur die gemeenskap se 
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houding teenoor die polisie. Swak vloei van inligting na die polisie is een 

van die grootste oorsake waarom die polisie nie doeltreffend teen mis

daad kan optree nie. 

Die polisie en die gemeenskap moet gesamentlik daaraan werk om op 

horisontale vlakke met mekaar te kommunikeer. Horisontale kommuni

kasie vind plaas as daar op dieselfde vlakke met mekaar gekommuni

keer word (Kroon 1990:418). Die polisie en die gemeenskap is gelyke 

vennote in misdaadvoorkoming en elkeen se posisie moet deur die 

ander as sulks erken word. Kommunikasie speel hierin 'n primere rol. 

Kommunikasie se basiese taak is om te koordineer (Kroon 1990:418). 

Doeltreffende kommunikasie verhoed dat daar tonnelvisie ontstaan en 

dat een van die vennote hom belangrikker as die ander ag. Die polisie, 

as aktiewe vennoot, behoort gereelde vergaderings met die gemeenskap 

te bele waartydens daar oor misdaad gesprek gevoer kan word en nuwe 

metodes om misdaad te voorkom debateer kan word. 

3.5 Koordinasie 

In predisponerende polisieringsverband kan koordinering gesien word as 

die proses waardeur al die aktiwiteite in die gemeenskap, wat op mis

daadvoorkoming gerig is, met mekaar versoen word om resultate te ver

kry. Om suksesvol te koordineer is dit belangrik dat daar onderlinge sa

mewerking tussen almal wat by misdaadvoorkoming betrokke is sal 

wees, dat almal van almal se aktiwiteite bewus sal wees en dat akiwiteite 

so beplan sal word dat dit met mekaar ineenskakel en nie teen mekaar 

sal werk nie. Om die doel te bereik is kommunikasie onderling van 

uiterse belang en behoort die polisie, as aktiewe vennoot, toe te sien dat 

daar op gereelde tye ontmoet word, sodat partye onderling ingelig word. 

Koordinasie kan dus gesien word as die asemhaling wat noodsaaklik is 

om al die misdaadvoorkomingsaktiwiteite lewendig, aan die gang en 

funksioneel te hou. 
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Dit sal die polisie se taak wees om faktore in die gemeenskap wat koor

dinasie teenwerk te identifiseer en uit die weg te ruim. Die volgende kan 

van die faktore wees: 

• Lae moreel. As gevolg van die hoe misdaadsyfer in 'n gemeenskap 

kan sommige individue meen dat aile pogings nutteloos is en dat dit 

in elk geval nie gaan werk nie. Dit kan samewerking in die wiele ry. 

• lndividuele geaardhede. 'n Gemeenskap is saamgestel uit verskil

lende individue, waarvan sommige nie met ander kan en wil saam

werk nie. Dit kan tot gevolg he dat daar doelbewuste ondermyning of 

vermorsing van ander se tyd is. 

• Swak verhoudings. As gevolg van een of ander voorval kan daar 

swak verhoudings tussen individue onderling wees. Meningsverskille 

oor watter stappe die beste vir 'n spesifieke voorkomingsaktiwiteit sal 

werk, kan van die oorsake wees. 

• Verskuilde agenda. Omdat misdaadvoorkoming gesien kan word as 

'n addisionele aktiwiteit wat op 'n gemeenskap gelaai word, kan som

mige individue die geleentheid benut om dit vir eie gewin te gebruik. 

Dit kan tot gevolg he dat spesifieke aksies ten koste van ander gedryf 

word, of die siening laat ontstaan dat ander aksies van minder belang 

is. 

• Swak beplanning. Dit kan daartoe aanleiding gee dat aksies nie 

goed op mekaar volg nie, of nie met mekaar ineenskakel nie. Die ge

volg hiervan kan swak resultate wees wat weer op sy beurt 'n nega

tiewe gesindheid in die gemeenskap tot gevolg kan he. 

• Swak kommunikasie. Dit het tot gevolg dat groepe betrokke by mis

daadvoorkoming nie bewus is wat ander doen nie en dan aksies or

ganiseer wat teenproduktief is. 

• Gebrek aan vernuwing. Misdaadvoorkoming is 'n wetenskap in eie 

reg en noodsaak navorsing na metodes wat gevolg kan word om mis

daad te voorkom. lndien nuwe voorkomingsmetodes en -prosedures 

nie ontwikkel en toegepas word nie sal dit nie die golf van misdaad 



96 

keer nie. Die onverrnoe of weiering om te ontwikkel moet in die kiem 

gesmoor word. 

Die polisie as aktiewe vennoot in misdaadvoorkoming is voltyds besig 

met misdaad. Die gemeenskap verwag dat die polisie die voorkoming 

van misdaad doeltreffend sal bestuur, sodat die samelewing misdaadvry 

sal wees. Om misdaad doeltreffend te bestuur beteken dat die polisie 

aile hulp tot sy beskikking sal aanwend. Dit beteken dat die polisie aile 

aktiwiteite wat op misdaadvoorkoming gerig is en in die gemeenskap 

plaasvind sal koordineer. Koordinasie kan in die verband omskryf word 

as die harrnonisering van aile misdaadvoorkomingpogings wat deur die 

polisie ingestel word ten einde 'n misdaadvrye gemeenskap daar te stet. 

Om suksesvol te koordineer word daar van die polisie verwag om 

onderlinge samewerking te verseker, seker te te maak dat elke deel

nemer bewus is van wat sy/haar rol is en dat elke aktiwiteit by omstan

dighede in die samelewing aanpas en mekaar aanvul. Aktiwiteite in die 

samelewing wat op misdaadvoorkoming gerig is en wat vennoot

skaplikheid en vrywillige regsnalewing in die samelewing "illustreer, is 

onder andere die reserviste- en buurtwagstelsels en die gemeenskap

polisieforums (GPF's). Hierdie stelsels is sterk op gemeenskapsdeel

name gebaseer en is gerig om misdaad in die samelewing hok te slaan. 

Die enigste taak wat die polisie moet vervul is om toe te sien dat vol

doende inligting oor die voorkoms van misdaad gekommunikeer moet 

word, sodat elk sy eie beplanning kan doen. Elk van die stelsels word in 

hoofstuk 4 breedvoerig bespreek. 

3.6 Beheer 

Die polisie, as uitvoerende subsisteem in die driedelingsleer, is verant

woordelik vir die beskerming van die samelewing teen gevare, deur die 

regsreels ter voorkoming en onderdrukking van die gevaar uit te voer, 

ooreenkomstig die voorskrifte wat hierdie magshandelinge beheer. Om 
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sy predisponerende polisieringsrol te vervul is dit belangrik dat die polisie 

sal verseker dat voorkomingsaktiwiteite in die gemeenskap so onder

neem word dat doelwitte suksesvol bereik word. In die sin vervul die 

polisie die rol van die bestuurder, aangesien dit die polisie se taak is om 

die gemeenskap te beskerm. Die polisie is verantwoordelik vir die uit

voer van predisponerende aktiwiteite, hetsy deur dit self van stapel te 

stuur of deur dit in die gemeenskap in te lei, met ander woorde deur die 

passiewe vennoot aan te moedig en op te lei om die predisponerende 

aktiwiteite te vervul. In die sin delegeer die polisie van sy take aan die 

gemeenskap. AI delegeer die polisie sekere van sy funksies, bly hy 

steeds verantwoordelik en aanspreeklik teenoor die gemeenskap vir 

misdaad en die voorkoming daarvan. 

3. 7 Beskerming 

Beskerming impliseer " .. dat die ordelike toestand, wat voorskriftelik 

deur die wetgewende sisteem aangedui is, gehandhaaf moet word 

deur die samelewing en sy individuele lede te beskerm teen die po

tensiele ordeskender, en repressief op te tree teen die werklike 

ordeskender deur bedwangstelling en die verstrekking van bewyse 

van die gewraakte handeling aan die regsprekende gesag, sodat 'n 

verdere verwerkliking van die gevaar voorkom kan word (Van Heer

den 1994:6). Die mate van sukses wat die polisie in die verwesenliking 

hiervan bereik bepaal publieke vertroue in die polisie. Vir sukses is pu

blieke samewerking deurgaans belangrik. Samewerking kan aileen ver

kry word indien daar vertroue in die vermoe van die polisie is om 

misdaad te voorkom. Vertroue kan versterk word deur misdaad

voorkomingspatrollies waartydens daar deurlopend met die publiek 

gekommunikeer word, met die oog daarop dat dje publiek as bewaker 

van sy eie omgewing sal optree. 

Dit is noodsaaklik dat polisiebeamptes sal uitreik na die gemeenskap om 
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'n meer sinvolle diens te lewer. Dit vereis dat daar op 'n meer gereelde 

grondslag met groepe binne die gemeenskap geskakel sal word, sodat 

die leuse van beskerm en dien in die praktyk uitgeleef word. Dit nood

saak dat polisiebeamptes die verantwoordelikheid van kontak met die 

gemeenskap sal aanvaar. Gourley (Earle 1980:72) se: "The police

man ... must always remember that law enforcement is not an end 

in itself; but is rather, a means to an end and that end is the main

tenance of an orderly society" 

Die polisie is gemoeid met die bereiking van vrede en die versekering 

dat die algemene moraal binne die gemeenskap gehandhaaf word 

(Coffey et al1971:161). Van die polisie word nie net verwag om regs

waardes toe te pas nie, maar moet ook omsien na die delikate en wye 

reeks van sosiale waardes (Alderson 1979:188). "There are so many 

variables in the nature of the police task and in the nature of the 

police response that only generalities can be formulated" (Alderson 

1979:161). In die vasstelling van rolle moet die polisie ook onthou dat 

hulle vernaamste verantwoordelikheid teenoor die gemeenskap as ge

heel is en nie teenoor individue of groepe daarbinne nie (Hilton 

1987:10). Daar is 'n vraag na individuele polisiebeamptes wat 'n bree 

algemene kennis, gekoppel aan goeie en doelgerigte polisie opleiding 

het (Earle 1980:233). Die gemeenskap wil opsien na die polisie en die 

versekering he dat die polisie die beste diens sal lewer en beskerming 

sal bied. Om dit te verwesenlik moet die polisie hulself beter bekwaam. 

Holcomb (Earle 1980:234) huldig die mening dat "One of the earmarks 

of a good officer is his interest in improving himself and his interest 

in learning more about how police work". 

Uit bostaande kan die verantwoordelikheid van die polisie in die vol

gende saamgevat word : " ... to protect the life and property, regulate 

the conduct, and minister to the needs of people from all classes of 

life" (Coffey et al 1971 :160). Die wyse waarop die polisie hierdie ver-
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antwoordelikheid die beste vervul is deur patrollie. Die aard en omvang 

van die patrolliestelsel weerspieel die ingesteldheid van die instelling tot 

die verwesenliking van die ware polisiedoelwit en bepaal in 'n groot mate 

die doeltreffendheid van die verwesenliking daarvan (Van Heerden 

1994:175). Die polisie besef hulle beperkte rol in misdaadvoorkoming 

en dat niemand verhoed kan word om aan misdaad te dink nie, maar dat 

hulle taak daarin le om te verhoed dat hierdie wens realiseer. In plaas 

daarvan om oplossings te soek het die polisie misdaad gesien as " ... the 

willful activity of a willfully immoral person, acting in sheer 

perversity and wickedness against our law and mores" (Kinnane 

1979:19). 

3.8 Samevatting 

As 'n proaktiewe polisiediens wat die mandaat van die gemeenskap het 

om misdaad te hanteer, is dit belangrik om die proaktiewe waarde van 

die gemeenskap in te sien. Dit kan aileen tot 'n klimaks gevoer word as 

die gemeenskap betrek en opgevoed word (lavrakas et al 1983:472). 

Wetstoepassers wat die volle implikasies van voorkoming besef, weet 

dat sukses aileen verkry sal word indien die gemeenskap se betrok

kenheid verkry en 'n sterk verhouding tussen die polisie en die gemeen

skap bestaan (Landon 1986:8). Die gemeenskap sal slegs deelneem en 

hulp verleen as die polisie toon dat hulle omgee (Goldberg 1985:69). 

Farmer en Kowalewski (1976:44) se: "Allowing community mem

bers to participate with the police in deciding jointly what types of 

services are to provided, as well as reviewing the current services 

offered, will create a sense of total community co-operation and 

responsibility for policing". lndien dit bewerkstellig kan word, sal poli

siering makliker word, aangesien die gemeenskap se ondersteuning ver

kry is. Dit sal polisiering ook meer doeltreffend maak, aangesien die 

hele gemeenskap dan betrek sal wees. 
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lndien die reaksie van die ondersoekgroep met betrekking tot predispo

nerende polisiering ontleed word, kan tot die volgende bevindinge ge

kom word: 

• die meeste van die ondersoekgroep was reeds slagoffers van mis

daad 

• die ondersoekgroep is reeds deur omstandighede gekondisioneer 

deurdat hulle reaktiewe optrede as netso belangrik as proaktiewe 

optrede sien 

• die ondersoekgroep het 'n behoefte aan die herstel van die proak

tiewe deurdat hulle 'n behoefte aan kommunikasie met die polisie en 

meer inligting met betrekking tot misdaadvoorkoming het 

• die gemeenskap het 'n behoefte aan bewusmakingsprogramme oor 

misdaadgevare 

• misdaadvoorkoming behoort as hoerskoolvak aangebied te word. 

Misdaadvoorkoming is egter nie net op die uitskakeling van predispo

sisies gerig nie, maar ook op die minimalisering van presipitasies. 
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HOOFSTUK4 

PRESIPITERENDE POLISieRING 

4.1. lnleiding 

Daar word beweer dat vroee gemeenskappe reeds in 1880 in Engeland 

georganiseer het om lewe en eiendom te beskerm. Die gedagte hier 

was " .. to see crime-ridden districts turned into areas of healthy and 

constructive social endeavour" (Moffatt 1983:24). 'n Konstruktiewe, 

gesonde gemeenskap kan nie deur polisie-optrede aileen daargestel 

word nie (Coldberg 1985:69). Ander organisasies in die gemeenskap 

soos skole, Justisie, Korrektiewe Dienste, privaatsekuriteitsinstellings en 

die publiek in geheel moet bereid wees om, soos die polisie, die 

uitdaging om misdaad te voorkom te aanvaar. Vrede en harmonie kan 

net deur 'n netwerk van vrywilligers verseker word. "No amount of 

police can enforce civilization where the normal casual 

enforcement of it has broken down" (Olson 1983:26). 

Wetstoepassers worstel daagliks om die publiek by misdaadvoorkoming 

betrokke te kry. Moontlike redes hiervoor is dat die gemeenskap weens 

ander verpligtinge nie tyd het om betrokke te raak nie, hulle finansieel 

nie daartoe instaat is nie en dat hulle deur misdadigers ge"intimideer 

word. In die lig van beperkte bronne en middele is dit vandag, nog meer 

as voorheen, noodsaaklik om die publiek se ondersteuning en 

samewerking te kry. Elke individu behoort, ongeag sy/haar ouderdom, 'n 

persoonlike verantwoordelikheid vir misdaadvoorkoming te neem. 

Predisponerende polisiering versterk presipiterende polisiering in die sin 

dat dit die opvoedingsproses in proaktiewe polisiering ondersteun. Hier

mee word bedoel dat daar nie net met opvoeding, wat daarop gemik is 

om die individu se gesindheid positief te versterk, volstaan kan word 
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nie. Dit sou beteken dat aan die een kant vir die individu gese word "jy 

moet/mag nie", maar in die praktyk hy/sy uitgelok word deur die geleent

hede wat bestaan om misdaad te pleeg. 

In die hoofstuk gaan ondersoek gedoen word na die sogenaamde mega

niese stappe wat die gemeenskap kan neem om die omgewing teen 

misdaad te verhard. Met meganiese voorkoming word bedoel die instal

lering van fisiese voorkomingshulpmiddels, soos alarms, beligting en die 

oprigting van mure, ensovoorts. Hierdie verharding sluit ook aktiewe 

deelname van privaatpersone of georganiseerde aktiwiteite aan mis

daadvoorkoming in. Hier word gekyk na die buurtwagstelsels, besig

heidswag, reserviste en gemeenskapspolisieforums. 

4.2 Meganiese voorkoming 

Meganiese voorkoming is daarop ingestel om geleenthede vir misdaad

pleging in die fisiese omgewing uit te skakel of te verminder, deur die 

plasing van fisiese hindernisse of versperrings. Die oogmerk daarmee is 

om mense sowel as eiendom teen misdaad te beskerm (Trojanowicz et 

al1975:72). Dit kom daarop neer dat die geloof dat 'n misdaad sukses

vol gepleeg kan word uitgeskakel word. 

Volgens Naude en Stevens (1988:21) val die klem hier op die voorko

ming van geleenthede vir misdaadpleging en nie op die oortreder as 

mens nie. Die oortreder se besluit om 'n misdaad te pleeg word gesien 

as 'n doelbewuste besluit en is nie soseer die gevolg van predispone

rende faktore in die individu self of in sy/haar sosiale omgewing nie. Dit 

word aanvaar dat die motivering om 'n misdaad te pleeg by sekere 

individue geaktiveer word deur bepaalde behoeftes en gegrond is op 

aspekte van die leerbeginsel. 

Hierdie stappe blyk eenvoudig te wees maar moet as proaktiewe stappe 
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by herhaling aan die gemeenskap deurgegee word en moet as 

belangrike veiligheidsmaatreels aan die jeug voorgehou word. Navorsing 

het getoon dat fisiese veiligheidsmaatreels 'n grater langtermyn uit

werking het as wat vroeer gedink is. Die sigbaarheid daarvan kan as 

rede vir sukses aangevoer word (Hope & Murphy 1983:40). 

Die volgende faktore speel in die leerbeginsel 'n rol (Naude & Stevens 

1988:21): 

• die persepsie dat 'n bepaalde behoefte deur misdaadpleging 

bevredig kan word 

• die waarneming van sekere geleenthede tot misdaad 

• kennis van misdaadtegnieke wat aangeleer is 

• die uitoefening van 'n doelbewuste keuse om behoeftes te bevredig 

deur misdaad te pleeg. 

Die leerbeginsel word bevestig deur Hope en Murphy (1983:40) wat 

bevestig dat fisiese stappe in die praktyk 'n uitwerking op die gemeen

skap het en dat die boodskap maklik deur almal verstaan en waarge

neem word. Die doel daarvan word dadelik gesnap, terwyl sosiale 

stappe soos byvoorbeeld lesings om op die uitkyk te wees vir 

vreemdelinge en nie aileen op eensame plekke rond te loop nie, nie deur 

almal begryp word nie, aangesien nie almal al 'n slagoffer van misdaad 

was nie. Ander redes waarom fisiese maatreels op die korter termyn 

meer aanvaarbaar is, sluit die volgende in -

• Predisponerende stappe, wat daarop gemik is om die jeug op te voed 

om nie misdaad te pleeg nie, verg 'n lopende uitgawe en kommunika

sie, omdat nie almal die konsep ewe gou snap nie en dit voortdurend 

herhaal moet word, terwyl fisiese maatreels 'n eenmalige uitgawe is. 

• Fisiese maatreels is reeds kenmerkend in die omgewing en is die sa

melewing se spontane reaksie op misdaad. Dit is van die eerste 

aksies wat 'n individu neem wanneer hy/sy 'n slagoffer van misdaad 

word. 
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meet nie net gekyk word na stappe wat oor die langtermyn vrugte sal 

afwerp nie, maar ook na dit wat onmiddellike afskrikkingswaarde het. 

Fisiese voorkoming stuur 'n tweeledige boodskap uit. Eerstens het dit 'n 

onmiddellike uitwerking deurdat dit geleenthede uitgeskakel. Die eien

dom word verskans agter 'n fisiese versperring en maak dit moeilik vir 

enige een om die perseel te betree. Dit illustreer ook dat daar kennis 

gedra word van wat in die omgewing aangaan. Dit is veronderstel om 

aan 'n vreemdeling stilswyend die boodskap deur te gee dat hy/sy nie op 

die perseel welkom is nie. Tweedens kommunikeer dit ook die bood

skap aan die potensiele betreder dat die versperring permanent is en dat 

van die gedagte afgesien meet word om toegang te probeer kry. Sekere 

maatreels sal 'n groter invloed uitoefen op die besluitneming van sekere 

potensiele oortreders as ander. 

Basies kan omheinings, as onderdeel van buitegrenshindernisse, in 

twee groepe ingedeel word. Eerstens die betontipe wat solied is en wat 

uitsig na binne 'n perseel of vanuit die perseel na buite beperk. Dit het 

die voordeel dat 'n persoon buite die omheining nie kan sien wat binne 

die perseel aangaan nie. Die omgewing is dus vir hom/haar vreemd en 

kan daartoe lei dat, indien hy/sy wil betree hy/sy twee keer sal dink, 

aangesien hy/sy nie weet watter verrassing binne op hom/haar wag nie. 

Dit het die nadeel dat indien toegang eers verkry is, so 'n persoon 

ongesteurd kan voortgaan met sy/haar aktiwiteite omdat niemand vanaf 

die straat of van die buurman se erf vreemde aktiwiteite in die omgrens

de erf kan waarneem nie. 'n Verdere nadeel is dat 'n persoon redelik 

gemaklik daaroor kan klim. 

Die tweede soort omheining is die staaltralietipe. Dit het die voordeel dat 

dit nie uitsig beperk nie. Waarneming van en na buite, indien dit nie met 

plante versper word nie, is geed en gevolglik kan die voornemende 

betreder daardeur afgeskrik word. Dit het ook die verdere voordeel dat 
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'n persoon nie maklik daaroor kan klim nie, aangesien die punte van die 

tralies gewoonlik skerp is en vastrapplek teen die tralies moeilik is. 

Alarms 

Die doel van alarms is om aan te dui dat inbreuk op privaatheid gemaak 

is en versoek reaksie uit die omgewing. Alarms kan in twee soorte 

verdeel word, naamlik die wat hoorbaar in die omgewing afgaan en wat 

ten doel het om reaksie te ontlok en die betreder af te skrik, en die "stil" 

alarm. Sodra die "stil" alarm geaktiveer word, word dit by 'n reaksie

kantoor gemonitor wat dan reageer sander dat die betreder daarvan 

bewus is. Die doel is om die oortreder te arresteer terwyl hy/sy nog op 

die toneel en met die pleging van die misdaad besig is. Volgens Lab 

(1992:28) blyk dit uit onderhoude met oortreders dat die teenwoordig

heid van alarms 'n primere oorweging is by die identifisering van 'n 

teiken. 

Die ondersoekgroep is eens dat alarms 'n belangrike hulpmiddel in die 

voorkoming van misdaad is (sien respons op vraag 17.2 in bylae B). In 

die persoonlike aanwending van alarms om misdaad te voorkom is daar 

egter verskeie betekenisvolle verskille in die respons onder die publiek. 

Dit is onverklaarbaar waarom daar so groot verskille onder die verskil

lende taalgroepe is. Die betekenisvolle verskil onder die ouderdoms

groepe kan waarskynlik wees as gevolg van die finansiele implikasie 

verbonde aan installering en instandhouding, wat bevestig word met die 

betekenisvolle verskil by die inkomstegroepe. Die >1 01 inkomstegroep 

het duidelik nie 'n probleem met installering en instandhouding nie (sien 

tabel 4.1 op bladsy 1 07). 

Die sukses van alarms word bepaal deur die tyd wat verlore gaan tussen 

die pleeg van die misdaad en die aankoms van 'n reaksie-eenheid op 
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Tabel 4.1 BELANGRIKE HULPMIDDELE PERSOONLIK GEBRUIK 

Vraag 18. Walter van die volgende gebruik u persoonlik om misdaad te voorkom? ( % Ja) 

Publiek 

Vraag 18 TAAL GESLAG OUDERDOM INKOMSTE I 

Afrikaans Engels Nguni Sotho Ander Manlik Vroulik <30 31-45 >45 <50 51-100 > 101 

1. Slotte 94,4 81,7 62,8 79,2 68,2 
2. Alarms 33,7 56,0 50,0 47,3 40,9 47,9 51,4 30,5 42,8 49,2 82,4 
3. Beligting 76,7 74,5 41,9 61,1 55,0 71,6 60,7 62,0 78,5 94,1 
4. Merk van eiendom 
5. Buurtwag 17,8 38,2 46,5 62,3 50,0 46,6 36,7 25,0 
6. Traliedeure 83,5 61,8 58,1 59,3 45,0 
7. Tralievensters 85,6 69,1 62,8 57,4 40,9 
8. 'n Buurman op die uitkyk 72,2 46,4 51,2 61,1 54,5 
9. Mure 63,7 47,2 37,2 35,2 50,0 52,9 51,9 33,3 
10.Honde 74,4 70,0 41,9 61,1 54,5 
11.Wagte 6,8 17,3 27,9 37,0 40,9 28,6 19,0 8,3 23,9 10,9 0,0 

Polisie 

Vraag 18 TAAL GESLAG DIENSJARE WERKSAAM 

Afrikaans Engels Nguni Sotho Ander Manlik Vroulik Onervare Ervare Baie Sigbare Misdaad- Polisie Publiek 
ervare polisiering onder-

soek 
1. Slotte 
2. Alarms 
3. Beligting 75,7 67,1 
4. Merk van eiendom 56,5 46,6 
5. Buurtwag 
6. Traliedeure 
7. Tralievensters 
8. 'n Buurman op die uitkyk 
9. Mure 
10.Honde 
11.Wagte 
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die toneel. Die minimalisering van geleenthede vir die pleeg van 'n 

misdaad h3 in die samewerking van die gemeenskap by die rapportering 

van 'n geaktiveerde alarm. Die probleem met alarms is die groot hoe

veelheid vals alarms. Hier word verwys na alarms wat om ander redes 

as die waarvoor dit ge"installeer is, afgaan. Die gevolg is dat daar nader

hand nie meer op 'n geaktiveerde alarm reageer word nie, wat die hele 

doel van die alarmstelsel verydel. Daar is basies vyf redes vir vals 

alarms (Fennelly 1992:129), naamlik foutiewe installering, gebrekkige 

toerusting, telefoonlyne wat afgaan, menslike probleme en natuurlike 

gebeurtenisse soos reen en wind. Vals alarms kan beperk word deur 

die stelsel te modifiseer en te vervang met toerusting met 'n hoer 

gehalte. 'n Paneel kan aangebring word om ongemagtigde betreding en 

moontlike peutering met die stelsel te voorkom. Verder kan 'n 

vertragingstyd ingebou word om die huurder instaat te stel om die deur 

te sluit nadat die alarm geaktiveer is en om die alarm te deaktiveer nadat 

die deur oopgesluit is (Fennelly 1992:130). 

Volgens Leonard (1972:130) is daar vier krisistye by die aanmelding van 

misdaad: 

• Die tyd vanaf die oomblik wat die misdaad gepleeg is en die oomblik 

wat iemand die polisie van die pleeg daarvan in kennis stel. 

• Die tyd vandat die persoon wat die misdaad rapporteer 'n telefoonge

hoorstuk opneem en die tyd wat die skakelbord by die polisie neem 

om te antwoord. 

• Die tyd vandat die gesprek 'n aanvang neem en die boodskap van 

die beweerde misdaad aan die patrollievoertuig deurgegee word. 

• Die tyd vandat die voertuig die boodskap ontvang totdat die voertuig 

op die toneel arriveer. 

Eersgenoemde blyk die belangrikste te wees. Feitlik elke woonhuis in 'n 

woonbuurt, behalwe in informele nedersettings, is met 'n telefoon toege

rus, wat kontak met die polisie moontlik maak. Die gemeenskap behoort 
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egter opgevoed te word om betrokke te raak en 'n geaktiveerde alarm 

aan te meld. Die gemeenskap behoort ook opgevoed te word om 'n 

geaktiveerde alarm by die noodnommer van die polisie (10111) aan te 

meld, in plaas van by die plaaslike polisiestasie. 

Die samewerking van die gemeenskap is uiters noodsaaklik by die 

uitskakeling van geleenthede vir misdaad. Baie vertragings kan 

uitgeskakel word, indien daar 'n vinnige reaksietyd is. Volgens Whitaker 

(Graham 1990:64) word alarms baie minder as slotte deur die 

gemeenskap as voorkomingsmaatreel gebruik. Die rede hiervoor mag 

wees dat slotte baie goedkoper as alarms is en slotte nie so gou en 

maklik defektief raak nie. Die meeste mense het ook nie die kennis om 

'n defektiewe alarm te herstel nie en sien ook nie kans om elke keer geld 

te bestee vir die herstel daarvan nie. 

Beligting 

Die gedagte dat beligting verbeterde beskerming aan mens en eiendom 

kan verskaf is so cud soos die beskawing self. Die ondersoekgroep deel 

die siening dat beligting 'n belangrike hulpmiddel in die voorkoming van 

misdaad is (sien respons op vraag 17.3 in bylae B). Daar is egter bete

kenisvolle verskille in die siening van die belangrikheid van beligting 

onder die verskillende taalgroepe van die publiek en die afdelings van 

die polisie (sien tabel 4.2 op bladsy 11 0). Die Afrikaans en Engelse taal

groepe van die publiek verskil betekenisvol van die ander taalgroepe. 'n 

Moontlike verklaring hiervan is dat eersgenoemde twee groepe moontlik 

finansieel daartoe in staat is om beligting as voorkomingsmiddel aan te 

wend en die waarde daarvan ervaar, terwyl die Nguni-, Sotho- en in 'n 

mindere mate die Andertaalgroepe nie kan bekostig om hulle eiendom te 

belig nie. Die betekenisvolle verskil in die siening van lede betrokke by 

sigbare polisiering en die verbonde aan misdaadondersoek van die 

polisie ocr die belangrikheid van beligting le moontlik in die ervaring uit 
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Tabel 4.2 BELANGRIKE HULPMIDDELE 

Vraag 17. Waller van die volgende is na u mening belangrike hulpmiddele in die voorkoming van misdaad? (%Stem saam en Stem beslis saam) 

Publiek 

Vraag 17 TAAL GESLAG 
Afrikaans Engels Nguni Sotho Ander Manlik Vroulik < 30 

1. Slotte 3,621 
2. Alarms 
3. Beligting 3,865 3,764 3,400 3,489 3,625 
4. Merk van eiendom 3,250 3,540 
5. Buurtwag 
6. Traliedeure 
7. Tralievensters 3,696 3,798 3,605 3,204 3,142 
8. 'n Buurman op die uitkyk 
9. Mure 2,545 2,970 2,919 2,490 2,929 2,914 
10.Honde 3,662 3,855 3,605 3,823 3,166 
11.Wagte 3,034 2,198 3,333 3,216 3,333 

Polisie 

Vraag 17 TAAL GESLAG 

Afrikaans Engels Nguni Sotho Ander Manlik Vroulik Onervare 

1. Slotte 
2. Alarms 
3. Beligting 
4. Merk van eiendom 
5. Buurtwag 
6. Traliedeure 3,896 3,500 3,571 4,000 3,142 
7. Tralievensters 
8. 'n Buurman op die uitkyk 3,896 3,368 3,863 3,475 3,250 
9. Mure 2,632 2,684 3,050 3,000 2,688 
10.Honde 3,750 
11.Wagte 

OUDERDOM INKOMSTE 
31-45 >45 <50 51-100 >101 

3,709 3,264 3,719 3,360 3,200 

3,094 3,155 2,588 

2,809 2,308 

DIENSJARE WERKSAAM 

Ervare Bale Sigbare Misdaad- Polisie Publiek 
ervare polislering onder-

soek 

3,491 3,857 

3,449 4,000 
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die praktyk. Lede betrokke by misdaadondersoek het die ervaring van 

die ondersoek van sake soos huisbraak, waar beligting 'n groat bydrae 

in die voorkoming kan vervul en hulle siening berus waarskynlik op dit 

wat ervaar word. 

Deur 'n omgewing te belig vergroot die moontlikheid dat 'n vreemdeling 

gesien sal word en word die geleentheid om misdaad te pleeg vermin

der. Die voornemende oortreder word afgeskrik deur die moontlikheid 

dat hy/sy gesien kan word, wat die moontlikheid van identifikasie 

vergroot. Persone wat daarop uit is om kwaad te doen verkies die 

danker, omdat hulle dan ongesteurd met hulle dade kan aangaan. 'n 

Beligte omgewing verskaf 'n mate van sekuriteit deurdat mense kan sien 

wat om hulle aangaan en gevaar situasies so vermy kan word. Dit moet 

in gedagte gehou word dat beligting sy rol gedurende die nag speel, 

wanneer inwoners of bure in die omgewing is. Baie misdaad kom egter 

helder oordag voor. Die rede hiervoor kan wees dat baie huise onbe

woon gelaat word, wat die geleentheid verklein om gesien te word. 

Sommige misdadigers hou gewoonlik eers 'n woonbuurt dop voordat 

daar tot misdadige aktiwiteite oorgegaan word. 

Beligting kan verkry word deur kerse, hout en die meer gesofistikeerde 

gas of elektrisiteit. Beligting verfraai nie net geboue nie, maar speel oak 

'n belangrike rol in die voorkoming van misdaad gedurende die nag. 

Goeie beligting is die mees kostedoeltreffende maatreel teen misdaad. 

Dit moet egter 'n hoe sigbaarheid verseker, maar moet nie so helder 

wees dat dit verblind nie.Eenvoudige voorkomende maatreels soos 

doeltreffende beligting random 'n huis en in 'n ·parkeerterrein is baie 

doeltreffend. Well-lit front-door paths, with individual lights over the 

entrances, allow cruising police to spot at a glance any peculiar 

activity taking place (Newman 1972:81 ). Dit is van die goedkoopste 

maatreels wat gebruik kan word. As behoorlike beligting ge"installeer 

word kan die hoeveelheid veiligheidswagte verminder word (Hedberg 
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1987:72-73). Beligting verbeter die uitsig en het tot gevolg dat een 

veiligheidswag 'n groot terrein kan waarneem. Gedurende die nag is 

daar gewoonlik minder personeel op 'n perseel en 'n wag wat goed 

geplaas is kan waarneem sender dat dit nodig is om rond te beweeg. 

Daar bestaan verskeie soorte buite veiligheidsligte, naamlik straatbelig

ting, aanhoudende beligting, bystaanbeligting, verskuifbare beligting en 

beheerde beligting. 'n Gemeenskap kan van die polisie verwag om hulle 

te adviseer oor watter beligting in 'n spesifieke situasie die beste sal 

werk. As aktiewe vennoot in misdaadvoorkoming behoort die polisie 

kennis van beligting te he en gereelde voorligting daaroor ontvang, sodat 

polisiebeamptes inwoners kan voorlig indien daarna gevra word Dit is 

die taak van die polisie om die gemeenskap voor te Jig oor wat die beste 

beligting vir 'n spesifieke area is. 

a) Straatbeligting 

Leonard (1972:141) beweer dat verbeterde straatbeligting 'n belangrike 

hulpmiddel is in die vermindering van geleenthede om 'n misdaad te 

pleeg. Behoorlike straatbeligting sal sekere straatmisdade voorkom deur 

die risiko van opsporing en identifisering van die oortreder verhoog word 

(Lab 1992:23). Dit werk ook kalmerend opwetsgehoorsame burgers in. 

Griswold (1984:499) bevestig laasgenoemde en beweer dat goeie 

straatbeligting aanleiding gee tot 'n betekenisvolle afname in inbrake by 

besighede. Dit sal natuurlik waar wees in daardie gevalle waar geboue 

ook goed belig is. lndien dit nie die geval is nie sal die potensiele 

inbreker die gebou vanuit danker kolle nader, wat tot gevolg het dat die 

doeltreffendheid van straatbeligting verklein. Volgens Poyner toon die 

evaluasie van honderd misdaadverwante straatbeligtingsprojekte in die 

Verenigde State dat straatbeligting nie 'n uitwerking op misdaad het nie. 

"Indeed some evaluations even showed that crime increased after 

the installation of new lighting (Poyner 1983:11). Daar is verder tot 
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die slotsom gekom dat beligting die inwoners se vrees vir misdaad 

verminder. Die rede vir verminderde vrees is dat die mens gewoonlik 

veiliger voel in die lig. 'n Moontlike rede vir die verhoogde misdaad in 

verligte strate is dat daar niemand is wat die gebied patrolleer nie. 

Beligting kan aileen suksesvol wees indien dit aangevul word met 

patrollie. Die gemeenskap kan nie verwag dat beligting aileen misdaad 

sal voorkom nie en hulle dan in verskanste huise toesluit nie. Die 

oortreder sal die situasie identifiseer en dit uitbuit. 

Navorsing toon dat die meeste misdadigers teikens soek in gebiede wat 

minder belig is (Lab 1992:25). Dit is normaal dat 'n persoon wat uit is 

om kwaad te doen die danker straatomgewing sal verkies. In so 'n 

omgewing kan ongestoord voortgegaan word met aktiwiteite en is die 

moontlikheid virwaarneming skraal. Leonard (1972:143) is van mening 

dat verbeterde straatbeligting met 'n verhoogde polisieteenwoordigheid 

beslis die geleentheid vir misdaad verminder. Straatbeligting vergroot 

ook die risiko van straatmisdaad deurdat dit identifisering van die 

potensiele oortreder verhoog en uitkenning vergemaklik (Smith & Heal 

1984:37). 

Navorsing op die sukses van straatbeligting om misdaad te voorkom, 

wys wisselende resultate. Volgens Lab (1992:25) het navorsing getoon 

dat beligting in New Orleans geen uitwerking op motordiefstal gehad het 

nie. In Atlanta was daar 'n toename in rowe en aanrandings maar 'n 

vermindering in huisbrake. In Fort Worth, Texas het die drievoudige 

vermeerdering van beligting nie enige uitwerking op die voorkoms van 

misdaad gehad nie. In Kansas City was 'n aansienlike vermindering in 

geweldsmisdade aangemeld. Leonard (1972:143) is ook van mening 

dat die sukses van straatbeligting nie 'n uitgemaakte saak is nie. 

Volgens hom is daar geen bewys dat verbeterde beligting 'n langdurige 

uitwerking op misdaad sal he nie. 
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b) Aanhoudende beligting 

Aanhoudende beligting is 'n algemene soort buitebeligting. Dit word ge

bruik om twee resultate te verkry, naamlik skerpligbeskerming en 

beheerde beligting. Die skerpligmetode het sy oorsprong in 

gevangenisse waar dit steeds gebruik word om mure en buitegrense te 

belig. Die tegniek word normaalweg gebruik deur 'n helder lig oor die 

gebied te laat skyn sonder om aangrensende beligting te be"invloed. Die 

rede vir gebruik is om enige beweging in 'n beperkte gebied te 

identifiseer en waarneming word in helder lig vergemaklik. Potensiele 

oortreders ondervind ook probleme om in die helder lig te sien. Die 

helder verligte gebied verskaf 'n beskermende strook wat dien as 'n 

sielkundige afskrikking. Spreiligte het dieselfde effek as helder beligting. 

Beheerde beligting word gebruik om lig op spesifieke plekke te fokus wat 

sigbaarheid verhoog. Dit verskaf volledige beligting aan 'n spesifieke 

gebied of struktuur binne die werf. Op die wyse word nie net die 

buitegrens van die perseel verlig nie maar verskillende parkeerareas, 

pakplekke en ander gedeeltes wat verhoogde sekuriteit noodsaak. Die

selfde beginsel geld ook by die beligting van 'n omgewing rondom 'n 

woonhuis. 

c) Bystandbeligting 

Die bystandbeligtingstelsel is 'n aanvulling tot aanhoudende beligting. 

Dit kan outomaties of met die hand aangeskakel word, wanneer 

addisionele beligting verlang word. Dit is baie nuttig om selektiewe 

beligting te verskaf wanneer 'n oortreder opgemerk word of om 'n gebied 

vir spesifieke gebruik te verlig. 

d) Verskuifbare beligting 
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Die verskuifbare beligtingstelsel word met die hand aangeskakel en word 

saamgestel uit soek- en spreiligte. Dit kan in spesifieke areas 

ge"installeer word waar tydelike beligting benodig is. Die verskuifbare 

stelsel kan ook aangewend word as aanvullend tot aanhoudende en 

bystandstelsels. Dit kan van groat waarde op konstruksiepersele wees. 

4.2.2 Eksteme hindernisse 

Eksterne hindernisse verwys na die versterking van die omgewing 

waarin die teiken gestoor is. Slotte, versterking met onbreekbare 

materiaal, alarms en die plaas van kwesbare voorwerpe agter tralies en 

in kluise is voorbeelde hiervan. 

Verskillende sekuriteitstoestelle en metodes om eiendom teen misdaad 

te beskerm is in gebruik. Slotte aan deure is die mees algemene toestel 

wat gebruik word. Die belangrikheid en gebruik van slotte deur die 

ondersoekgroep kan in die respons op vraag 17.1 en 18.1 van bylae B 

bestudeer word. Die betekenisvolle verskil in respons onder die ouder

dom- en inkomstegroepe van die publiek, op die belangrikheid as hulp

middel, kan waarskynlik verklaar word op die eenvoud van die slotte en 

die moeilikheidsgraad om dit uit die weg te ruim (sien tabel 4.1 op bladsy 

107). Die betekenisvolle verskil in respons onder die taalgroep van die 

publiek le waarskynlik in die verskil in behuising (sien tabel4.2 op bladsy 

11 0). Die Afrikaans- en Engelssprekende groepe se huise bied waar

skynlik meer geleentheid om goedere weg te sluit. 

T oeste lie wat toegang vertraag soos traliedeure en tralievensters word 

ook hoog deur die ondersoekgroep aangeskryf en gebruik (sien respons 

op vraag 17.6-7 en 18.6-7 in bylae B). Die soort behuising, geskiktheid 

en koste is waarskynlik die rede vir die betekenisvolle verskil in die 

respons (sien tabel 4.1 op bladsy 107 en tabel 4.2 op bladsy 11 0). 
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Mure wat ten doel het om privaatheid te verseker en die bewoner weg te 

sluit van die omgewing, word baie laag deur die ondersoek aangeslaan 

en die gebruik daarvan is ook laag (sien respons op vraag 17.9 en 18.9 

in bylae B). 'n Moontlike rede hiervoor is dat betreders agter die muur 

kan skuil in 'n paging om nie gesien te word nie. Die ouer persone in die 

ondersoekgroep het waarskynlik ondervinding, daarom die laer respons. 

Betekenisvolle verskille kom ook in die respons voor (sien tabelle 4.1 op 

bladsy 107 en 4.2 op bladsy 11 0). 

Wagte word as belangrike hulpmiddel teen misdaad beskou, maar word 

swak deur die ondersoekgroep gebruik, moontlik omdat dit duur is (sien 

respons op vraag 17.11 en 18.11 in bylae B). Die betekenisvolle verskil 

in die respons by die ouderdomsgroep van die publiek le waarskynlik in 

persoonlike veiligheid, deurdat die mens wantrou word. Dieselfde geld 

waarskynlik ten opsigte van die inkomstegroepe. Die hoer inkomste

groepe maak waarskynlik meer van alarms gebruik (tabel 4.1 op bladsy 

107 en 4.2 op bladsy 11 0). 

Maree (1993:57) vind in 'n ondersoek wat sy gedoen het dat 96,7 

persent van huise in die ondersoekgroep van diefwering voorsien is, 

78,7 persent het staal veiligheidshekke, 73,3 persent van die huise is 

met hoe mure omring en by 64,7 persent is daar honde. Ander 

veiligheidsmaatreels wat ook by huise aangetref word, is slotte by hekke 

(44 persent), alarms (21 ,3 persent) en elektroniese hekke (3,3 persent). 

Oor die doeltreffendheid van die veiligheidsmaatreels is haar ondersoek

groep van mening dat diefwering (98 persent), veiligheidshekke (94,7 

persent), honde (84 persent), hoe mure (70,7 persent), slotte aan hekke 

(68 persent), alarms (54,7 persent) en elektroniese hekke (21 ,4 persent) 

doeltreffend is. 

Die ondersoek van Maree is in Elarduspark gedoen, 'n voorstad van 

Pretoria, waar daar oorwegend finansieel vermoende persone bly. Die 
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twee ondersoeke kan nie met mekaar vergelyk word nie, aangesien die 

meerderheid persone wat hierdie studie se ondersoekgroep uitmaak van 

'n laer ekonomiese vlak is. Dit wat die studie se ondersoekgroep as be

langrik beskou vergelyk egter baie goed met wat die Maree-ondersoek

groep aanwend om misdaad te voorkom. Dit is egter 'n feit dat laer

inkomste groepe minder van hulpmiddels gebruik maak om hulle 

eiendom teen misdaad te beskerm. Finansiele redes mag moonlik die 

oorsaak wees dat so min persone uit hierdie ondersoekgroep hulpmid

dels aanwend om misdaad te voorkom. 

4.2.3 Interne hindernisse 

Die gebruik van fisiese beveiliging kan ook tot voordeel van besighede 

en fabrieke wees. Die installering van toegangstelefone, geslotebaan

televisie en geskikte algemene veiligheidsmaatreels kan tot voordeel van 

die hele gemeenskap wees. Bennett en Wright (Lab 1992:28) het 

bevind dat die teenwoordigheid van kameras 'n groot uitwerking op 

misdaad het. Volgens Graham (1990:76) kan die gebruik van toegangs

telefone betreders afskrik, veral as dit gekombineer is met geslotebaan

televisie. Toegangsbeheer na ondergrondse parkeerareas wat van 

verskillende toestelle gebruik maak is volgens Graham ook baie doel

treffend, maar daar is gevind dat geslotebaantelevisie aileen min 

afskrikwaarde het (Graham 1990:76). 'n Moontlike rede hiervoor mag 

wees dat daar niemand, behalwe die beheerkamerbemanning, is wat die 

beeld op die televisie opvolg nie. Die toestel is gewoonlik ook net by 

toegange aangebring wat die res van die gebou onbewaak laat. Wagte 

met radio's in 'n parkeerarea wat in verbinding is met toegangsbeheer 

kan 'n groot ondersteuning vir geslotebaantelevisie wees. Die beheer

kamer kan, indien iets verdags opgemerk word die wagte daarheen 

stuur, sonder om self hulle pos te verlaat om ondersoek in te stel. 

Trasler (Heal & Laycock 1986:19) se in sy ondersoek dat slotte en 
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ander fisiese versperrings wei doeltreffend is, maar nie juis die 

voorkoming van misdaad be"invloed nie. Dieselfde geld die verpligte 

installering van stuurslotte by motorvoertuie. Trasler se verder dat 

diefstal van voertuie met stuurslotte verminder het, maar dat daar 'n 

styging in die diefstal van voertuie daarsonder was. Hierdie sukses word 

ge"illustreer deur statistiek uit Duitsland en Engeland. Duitsland het met 

die bekendstelling van stuurslotte by motors dit verpligtend gemaak in ou 

sowel as nuwe modelle, met die gevolg dat daar 'n dramatiese afname in 

voertuigdiefstalle was. In Engeland en Wallis was daar geen 

onmiddellike afname in voertuigdiefstalle aangemeld nadat stuurslotte in 

nuwe voertuie aangebring is nie (Graham 1990:66). Hieruit kan geleer 

word dat voorkomingsmaatreels gelyktydig ge·implimenteer moet word. 

Kleiner artikels behoort weggesluit of aan permanente strukture 

vasgesluit te word wanneer dit nie gebruik word nie (Marshall 1987:6-7). 

Groot toerusting wat uiteraard moeilik verwyderbaar is moet, indien dit in 

die openbaar gelaat word, so gelaat word dat dit maklik deur die publiek 

gesien kan word. Dit sal nie misdaad uitskakel nie, maar dit sal die taak 

van die potensiele oortreder baie moeiliker maak. Artikels wat buite sig 

van die publiek geplaas word skep geleentheid vir misdaad. Die 

misdadiger kan buite die sig van die publiek ongestoord met sy/haar 

dade voortgaan. 

Elke huis en besigheid behoort ook met 'n kluis toegerus te wees om 

waardevolle besittings, soos juwele, weg te sluit. Daar is baie kluise be

skikbaar waarvan 'n keuse gemaak kan word. Volgens Fike (1995:46-

47) behoort 'n goed ontwerpte kluis oor versterkte kante beskik wat 

gemaak is van materiaal wat 'n vertragingelement bevat, vuur bestand te 

wees en behoort toegerus te wees met 'n drieposisiedraaikombinasie

slot. 

Dit moet in aanmerking geneem word dat kluise hoogtens 'n afskrik-



119 

middel is wat daarop gerig is om die misdadiger se handeling te 

vertraag. Die volgende stappe kan geneem word om kluise te versterk-

• ketting dit vas aan 'n permanente struktuur met 'n hoe 

sekuriteitketting en -slot 

• kluise in woonhuise behoort versteek te word en niemand behalwe 

gesinslede moet weet waar dit is nie 

• kluise van besighede behoort in 'n oop area geplaas te word wat 

goed belig en van buite sigbaar is. Dit sal verhoed dat inbrekers 

daarmee peuter en sal verbygangers in staat stel om ongerymdhede 

waarte neem 

• die kombinasie om die kluis oop te maak moet 'n geheim wees. 

Misdaadvoorkomingsprogramme wat van sekuriteitstoestelle gebruik 

maak toon die meeste sukses (Graham 1990:65). Graham meld dat in

brake by een projek waar vier behuisingskemas betrokke was aansienlik 

afgeneem het nadat 'n reeks sekuriteitstoestelle ge"installeer is, terwyl 

die betreding van persele deur ongesluite deure en vensters toegeneem 

het. In 'n ander projek waar slotte op die grondvloer aan aile deure 

aangebring is, is die vrees vir misdaad by inwoners verminder en is die 

voorkoms van inbrake gestabiliseer, terwyl inbrake by aangrensende 

gebiede, waar die projek nie aan die gang was nie, toegeneem het. 'n 

Gevolgtrekking wat hieruit gemaak kan word is dat sekuriteitstoestelle 

nie werklik misdaad voorkom nie, maar dat dit eerder misdaad na ander 

gebiede verplaas. Cornish en Clarke (Heal & Laycock 1986:4) steun die 

standpunt. Hulle redeneer dat as 'n inbreker wil inbreek niks hom/haar 

sal keer nie. Hoewel sekere inwoners individuele stappe teen misdaad 

neem om hulself te beskerm en potensiele misdadigers af te skrik of na 

ander gebiede te verdryf, bly dit stappe deur individue (Shernoch 

1986:211). Slegs 'n gesamentlike paging van die gemeenskap in sy 

geheel sal tot werklike resultate lei. 
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4.2.4 Teikenverharding 

Trasler (Heal & Laycock 1986:17) se dat sekere misdade beheer kan 

word deur veranderings in die omgewing aan te bring. Teikenverharding

stappe, soos om geldbussies van publieke telefone te versterk en glas 

straatlampe met plastiek weerstandmateriaal te vervang, is redelik doel

treffend, maar kan duur wees en het op die lange duur beperkte waarde. 

Die besluit om sekuriteitstoestelle te installeer berus op verskillende 

faktore, insluitende die vrees vir viktimisasie en koste aan installering 

verbonde. Graham (1990:65) waarsku dat enige sekuriteitstoestel na 

installering geen waarde het as dit nie gebruik word nie. Om die gebruik 

aan te moedig en die voortgesette verharding van eiendom te verseker 

is dit nodig dat sekuriteitsopnames van tyd tot tyd deur polisiebeamptes 

onderneem moet word. Sekuriteitspesialiste van agentskappe en 

versekeraars kan betrek word om voorligting aan individuele 

huiseienaars en polisiebeamptes te gee. Vir die beste resultate moet 

sekuriteitsadviesmaatreels voorgeskryf word wat by die daaglikse lewe 

van mense inpas sander om struikelblokke in die weg te plaas wat dit vir 

die bewoner moeilik maak om sy eie perseel met gemak te betree of die 

vrees vir misdaad te verhoog. 'n Voorbeeld hiervan is die installering 

van toegangshekke waar die eienaar sy voertuig moet verlaat en lank 

sukkel om die hek oop te maak. Dit maak hom/haar kwesbaar deurdat 

hy/sy oorval kan word. 

Volgens Lab (1992:28) het die Seattle Law and Justice Planning 

Office die doeltreffendheid van verskeie metodes geevalueer. "The 

target-hardening methods employed were the installation of solid 

case doors, deadbolt locks, and pins in sliding glass doors. They 

also constructed short walls aimed at making entry through 

windows more difficult" (lab 1992:28). Dit dien ook as 'n vertragings

meganisme. Tyd kan 'n bondgenoot wees omdat die oortreder 

ongehinderd met sy/haar taak kan voortgaan, of dit kan sy/haar vyand 
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wees omdat hy/sy moet vlug voordat die taak voltooi is en dan onnodige 

foute op die toneel maak wat leidrade agter laat wat tot sy/haar 

opsporing kan lei. Die resultate toon dat huisbrake in drie van die vier 

gebiede wat getoets is laer was. lnbrekers het ook te kenne gegee dat 

slotte wat moeilik oopmaak inbrake bemoeilik. Navorsing toon dat 

inbrekers meer geneig is om teikens te kies op die basis van soort 

gebiede, moontlikheid van beloning, toeganklikheid en of daar honde op 

die perseel is (Graham 1990:66). Gebiede wat as teiken identifiseer 

word is gewoonlik daardie waar toegang maklik is, daar min beweging is 

en betrokkenheid deur die inwoners laag is. 'n lnbreker sal die risiko 

loop om toegang te probeer kry by persele waar dit van buite duidelik is 

dat die bewoners welgesteld is en daar dan aangeneem kan word dat 

daar wei items sal wees wat verwyder kan word. 

Volgens Graham (1990:64) kan teikenverhardingstrategiee in vier 

kategoriee ingedeel word, naamlik sekuriteitsverbeterings, bou en ont

werpkodes, publisiteitsprogramme en versekeringsaansporings. Sekuri

teitsverbeterings en bouontwerpkodes verwys direk na die teiken, terwyl 

publisiteitsprogramme en versekeringsaansporings meer verwys na die 

oorreding van die gemeenskap om by misdaadvoorkoming betrokke te 

raak. 

4.2.5 Merk van eiendom 

Die koste en voordele van misdaad word be"invloed deur faktore te ver

minder wat misdaad aanmoedig en deur die werklike of waarneembare 

bedreiging van arrestasie en veroordeling te verhoog. Eersgenoemde 

bestaan daarin dat die verwagte voordeel wat in die pleeg van 'n 

misdaad mag le verminder ·word, deur byvoorbeeld die waarde van die 

goedere wat gesteel kan word te verlaag deur dit te merk. "Such 

measures extend beyond prevention and into the realm of 

detection. Installing dye on bank notes, paint clamps on retail 
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goods or using olfactory chemicals on carpets may act not only as 

a disincentive to offend, but also as a method for assisting in the 

detection of offenders" (Graham 1990:72). Die oortreder word 

afgeskrik deur die feit dat die gesteelde item met die misdaad verbind 

kan word en hy/sy in besit daarvan is. Die gebruik van sodanige artikel 

is ook riskant, aangesien dit die oortreder verraai en die gebruiker 

daarvan met die misdaad verbind. Dit het ook die potensiaal om 

voornemende kopers af te skrik, omdat die artikel nie "skoon" is nie. 

Geen koper wit bekend wees as iemand wat gesteelde eiendom ontvang 

nie. Die feit dat die polisie sy/haar perseel gereeld besoek sal 

voornemende kopers afskrik. 

Volgens Olson (1983:27) en Platt (1987:26) kan die merk van eiendom 

elektronies, met onuitwisbare ink of met 'n onuitwisbare pen, wat onder 

'n ultraviolet Jig na vore kom, gemerk word. "Not only will this marked 

property serve as a deterrent, but it will serve as solid evidence of 

possession of stolen goods if a criminal is caught with it" (Marshall 

1987:7). 

Die nommer of letter wat gebruik word moet deur die eienaar uitgeken 

kan word. "Use of a variety of numbers unique to the owner has 

been suggested, such as social security number or driver's licence 

number" (Olson 1983:27). Die naam, adres en poskode van die 

eienaar kan ook gebruik word. Die nommer of kode waarmee gemerk 

word moet op 'n permanente plek, verkieslik naby die reeksnommer van 

die artikel, aangebring word. "The objective of property marking is to 

discourage thieves from breaking into a home with marked 

property since it is believed that such property is harder to resell" 

(Olson 1983:27; Lab 1992:22). Die permanente merk van eiendom 

verminder die misdaadwaarde van eiendom, aangesien die eiendom 

makliker uitkenbaar en minder bruikbaar is (Heal & Laycock 1986:105). 

Dit verhoog ook die moontlikheid van opsporing. Kennisgewings dat 
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eiendom op die perseel gemerk is moet op opsigtelike plekke 

aangebring word om potensiele oortreders af te skrik. 

Dit bevestig die vier oogmerke wat Trasler (Heal & Laycock 1986:45) 

met die merk van eiendom het. Eerstens word verwag dat, aangesien 

dit maklik opgespoor kan word, oortreders gemerkte eiendom as te 

riskant sal beskou. Tweedens kan gemerkte eiendom wat in besit van 

'n verdagte gevind is die bewys van die misdaad vergemaklik deurdat dit 

maklik na die misdaad terug herlei kan word. Derdens vergemaklik 

gemerkte eiendom identifikasie en bespoedig terughandiging; en 

vierdens bemoeilik dit die vervoer daarvan na nuw,e afsetgebiede. 

Volgens Graham (1990:73) is gemengde resultate met die merk van 

eiendom verkry. In Swede is 3500 huise oor 'n tydperk van vier jaar in 'n 

projek betrek. Hoewel deelname van 13 persent na 30 persent gestyg 

het was daar geen afname in huisbrake in die hele gebied nie. In die 

Verenigde Koninkryk het die projek meer positiewe resultate gelewer. 

Dit het egter gepaard gegaan met 'n veldtog waar aanplakkers, wat 

aandui dat eiendom in die huis gemerk is, op deure en vensters van 

deelnemende huise aangebring is. Dit het huisbrake met 40 persent laat 

daal. Hy maak nie melding hoe dit opsporing be"invloed het nie. 

'n Voertuigidentifikasieprogram, waar 'n voertuig se voor- en agter

venster geets word met die voertuig se registrasie- en enjinnommer, kan 

ook onderneem word. Klein aanplakkertjies wat aandui dat die voertuig 

op die wyse gemerk is word op die vensters van die voordeure aange

bring. Hierdie proses kompliseer die misdadiger se taak om van die 

voertuig ontslae te raak, omdat die suur waarmee die identifikasie op die 

glas ingebrand is moeilik verwyder kan word. 

Die merk van eiendom word ook laag deur die ondersoekgroep aan

geslaan, moontlik omdat so min eiendom wat wei gesteel word terugge-
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kry word en indien dit wei teruggevind word, dit in so 'n toestand is dat dit 

afgeskryf en weggegooi meet word. 'n Verdere verklaring hiervoor kan 

wees dat die merk van eiendom te veel moeite is. Mense wil nie moeite 

doen om artikels na 'n plek te neem waar dit gemerk kan word nie, of die 

nodige apparaat aanskaf om dit self te merk nie (sien respons op vraag 

18.4 in bylae B). Bogenoemde en waardevermindering by die merk van 

eiendom is moontlik die rede vir die betekenisvolle verskil in respons 

tussen die polisie en die publiek (sien tabel 4.1 op bladsy 104 en 4.2 op 

bladsy 1 06). 

4.3 Omgewingsontwerp 

Van die vroegste tye af het die mens die belangrikheid van die 

omgewing vir sy/haar veiligheid besef. "Throughout history man has 

used land and buildings to protect himself' (Moffat 1983:20). Die 

proaktiewe waarde van 'n omgewing is, soos in baie ander proaktiewe 

stappe, nie onmiddellik sigbaar nie, maar wei ocr die langtermyn. 

Newman (Moffat 1983:20) se dat die fisiese antwerp van geboue nie 

aileen misdaad bekamp nie, maar dit ook aanleiding gee dat inwoners 

hulle belange en eiendom beskerm. Die ondersoekgroep is ook van 

mening dat 'n proaktiewe omgewing belangrik is. Die groep is van 

mening dat versteekte ingange, danker hoeke, skuilplekke, deurgange 

en ongekontroleerde ingange sever moontlik uitgeskakel meet word, in 

die beplanning van woonhuise en 'n omgewing (sien response op vraag 

20 in bylae B). 

Daar bestaan ook verskeie betekenisvolle verskille in die respons van 

die ondersoekgroep op die vraag wat gevra is (sien tabel 4.3 op bladsy 

125). 'n Opvallende verskil is die verskil in siening van die Afrikaans- en 

Engelssprekendes teenoor die ander drie taalgroepe. 'n Waarskynlike 

verklaring is dat die huise en omgewings van die Afrikaans- en Engels

sprekendes gekenmerk word aan die kenmerke in die vraag genoem en 
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Tabel 4.3 WAT MOET TYDENS BEPLANNING UITGESKAKEL WORD 

Vraag 20. Sou u se dat in die beplanning van woonhuise, geboue, woonstelle en parke die volgende saver moontlik uitgeskakel behoort te word. ( % Stem saam en Stem beslis saam) 

Publiek 

Vraag 20 TAAL GESLAG OUDERDOM INKOMSTE 
Afrikaans Engels Nguni Sotho Ander Manlik Vroulik < 30 31-45 > 45 <50 51-100 >101 

1. Versteekte ingange 3,800 3,657 3,210 3,160 3,500 3,290 3,774 3,578 
2. Danker hoeke 3,866 3,769 3,153 3,000 3,400 3,345 3,644 3,791 3,471 3,906 4,000 
3. Skuilplekke 3,900 3,717 3,025 3,117 2,894 3,088 3,407 3,544 3,436 3,904 3,823 
4. Deurgange 3,489 3,228 3,000 2,725 2,500 3,083 3,507 3,736 
5. Ongekontroleerde ingange 3,489 3,356 2,816 2,923 2,905 3,045 3,239 3,508 3,342 3,714 3,823 

Polisie 

Vraag 20 TAAL GESLAG DIENSJARE WERKSAAM 

Afrikaans Engels Nguni Sotho Ander Manlik Vroulik Onervare Ervare Baie Sigbare Misdaad- Polisie Publiek 
ervare polisiering onder-

soek 

1. Versteekte ingange 3,586 2,800 3,143 2,897 2,882 3,047 3,667 3,263 3,554 
2. Danker hoeke 3,621 3,182 3,130 2,895 2,765 3,259 3,568 
3. Skuilplekke 3,793 3,087 3,285 3,108 2,941 
4. Deurgange 3,379 . 2,727 3,190 2,605 2,714 3,087 3,402 
5. Ongekontroleerde ingange 3,083 3,433 
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dat bewoners kennis dra van die uitwerking wat dit op misdaad het. Die 

tendens is dieselfde by die taalgroepe in die polisie. Daar bestaan ook 

betekenisvolle verskille in die siening onder die verskillende ouder

domsgroepe en inkomstegroepe van die gemeenskap ten opsigte van 

die uitskakeling van sekere omgewingskenmerke. Ondervinding blyk 

deurgaans die rede te wees vir 'n hoer telling. Daar is ook 'n betekenis

volle verskil in die siening van die manlike en vroullike respondente in die 

polisie. 'n Verklaring vir die verskil is dat vroue lede meer betrokke is by 

die hantering van vroulike slagoffers van misdaad, waarvan die verdag

tes moontlik in versteekte ingange geskuil het. Die siening van die 

publiek en die polisie verskil ook betekenisvol. Die publiek het waarskyn

lik meer ondervinding as die polisie wat bevestig word in die respons op 

vraag 15 (bylae B). 

Omgewingsontwerp sluit 'n wye reeks van voorkomingsaktiwiteite in wat 

daarop gemik is om 'n gevoel van veiligheid te skep, die pleeg van 

misdaad te bemoeilik en waarneming te vergemaklik. Die gebruik van 

bouplanne wat uitsig bevorder, die vermeerdering van ligte, die gebruik 

van slotte en die merk van eiendom vir maklike identifikasie val binne die 

terrein van omgewingsontwerp (Lab 1992:11). Die gemeenskap 

behoort daarin opgevoed en voorgelig te word. Dit kan gedoen word 

deur misdaadvoorkoming, spesifiek die rol wat omgewingsontwerp in die 

veroorsaking van misdaad speel, deel van die kurrikulum van argitekte te 

maak. 'n Verdere vereiste behoort te wees dat argitekte eienaars sal 

voorlig oor die moontlike misdaadgevaar wat 'n spesifieke antwerp 

inhou. 

Misdaadvoorkoming deur omgewingsontwerp kan omskryf word as "The 

use of measures directed at highly specific forms of crime which 

involve the management, design or manipulation of the immediate 

environment in which crimes occur in as systematic and permanent 

way as possible" (Heal & Laycock 1986:42). Die tweede pilaar van 
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die National Crime Prevention Strategy van die Suid-Afrikaanse 

Regering benadruk die belangrikheid van omgewingsontwerp in die 

voorkoming van misdaad. "The pillar will extend the development of 

security based design of residential buildings and shopping 

centres" {Regeringstaakgroep 1996:42). Die uiteindelike doel van die 

pilaar is om veiligheid te verseker en om misdaadvoorkomingoorwegings 

toe te pas by die ontwikkeling van aile nuwe strukture. 

Die fisiese uitleg van geboue en 'n landskap kan volgens Boostrom en 

Henderson (1984:378) 'n sleutelrol speel om te verklaar hoeveel en 

watter soort misdaad in 'n omgewing voorkom. Gedurende 1976 het 'n 

argitek bevind dat die fisiese uitleg van 'n omgewing die voorkoms van 

misdaad, viktimisasie en die inwoners se persepsie van veiligheid 

be"invloed {Moffatt 1983:20). 'n Aantal skrywers het vervolgens ook 

aangedui dat die gebruik van argitektoniese style, wat persoonlike 

interaksie vermeerder en 'n groter gemeenskapeenheid bewerkstellig, 

misdaad kan verminder {Bynum & Purri 1984:181). Volgens Graham 

{1990:79) het navorsing getoon dat waarneming deur opsigters by 

woonstelle en deurwagte by hoedigtheidwoonstelle die voorkoms van 

vandalisme en inbrake, asook die vrees vir misdaad verminder het. 

Daar is ook bevind dat die teenwoordigheid van 'n persoon by ontvangs 

as afskrikmiddel vir misdadigers dien {Graham 1990:80). 

Veiligheid deur ontwerp is daarop ingestel om die oortreder se vermoe 

en die geleentheid te verminder. Uitskakeling of vermindering van 

geleenthede behoort die motiveringselement ook in te sluit. Meganiese 

voorkoming het verder ten doel om twyfel by die oortreder te laat 

ontstaan of hy/sy die vermoe het om die misdaad te pleeg. Hiermee 

word bedoel of die oortreder fisies instaat is om die versperrings wat 

deur die gemeenskap opgerig is te kan oorkom om die misdaad te 

pleeg. Presipiterende stappe in die omgewing moet sterk en duidelik in 

die samelewing weerklank vind. Saam met predisponerende stappe 
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behoort dit twyfel in die gemoed van die potensiele oortreder te plaas oor 

sy/haar eie vermoe om misdaad te pleeg. Voorligting en gesprek om die 

motief aan te spreek behoort gelyktydig met die gesprek om die 

geleentheid uit te skakel plaas te vind. 

4.3.1 Doel 

Die doel van 'n program waartydens die omgewing verander word is om 

die risiko om misdaad te pleeg te verlaag. By so 'n program word stappe 

ingesluit soos argitektoniese ontwerp wat waarneming verhoog, teiken

verharding en die erkenning van wettige gebruikers van die omgewing. 

Newman se: "Defensible space proposes a model which inhibits 

crime by creating a physical expression of a social fabric which 

defends itself' (Lab 1992:19). Die probleem is dat die fisiese omgewing 

oorbeklemtoon word ten koste van die psigologiese omgewing. Daar 

moet 'n balans wees. Misdaad word veroorsaak deur beide geleenthede 

en motief. 'n Voorkomingsprogram wat slegs op een van die elemente 

gerig is sal weinig resultate he. 

Volgens Newman (Lab 1992:19) bring 'n proaktiewe omgewing 

territorialiteit en natuurlike waarneming as elemente van verdediging na 

vore. Elk van die genoemde be"invloed misdadigeraktiwiteite in 'n area: 

Territorialiteit verwys na die vermoe en begeerte van wettige inwoners 

van 'n gebied om die gebied vir hulle op te eis. Gebiedsbeheer is 

gebaseer op die vasstelling van erkende grense, die uitkenning van 

vreemdelinge, die herkenning van (wettige) inwoners en die skep van 'n 

algemene samehorige atmosfeer tussen inwoners. Natuurlike waar

neming verwys na die daarstelling en ontwerp van 'n omgewing wat 

wettige inwoners in staat sal stel om die daaglikse aktiwiteite van vriende 

en vreemdelinge waar te neem. Dit stel inwoners in staat om 

misdadigeraktiwiteite waar te neem en op te tree. 
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Waarneming omsluit in die verband enige aksie wat die kanse verhoog 

dat oortreders deur inwoners waargeneem sal word. Daarom behoort 

vensters van geboue en huise so geplaas te word dat inwoners 

aktiwiteite in die omgewing kan waarneem. Die gedagte van natuurlike 

waarneming moet na openbare plekke, parke en parkeergebiede 

uitgebrei word, aangesien potensiE:He misdadigers afgeskrik gaan word, 

indien hulle voel dat iemand hulle dophou of moontlik mag dophou. 

Bennett en Wright (Stollard 1991 :22) het gevind dat natuurlike 

waarneming 'n belangrike faktor was in die afskrikking van potensiele 

in brake by huise in digbevolkte gebiede. Bennett (Stollard 1991 :22) 

benadruk dat dit nie saak maak of waarneming plaasvind nie, die 

belangrike is om 'n omgewing te skep wat die betreder ongemaklik laat 

voel. 

Bennett (Graham 1990:90) is van mening dat die doeltreffendheid van 

waarneming deur inwoners van 'n minder digbevolkte woongebied (by

voorbeeld kleinhoewes) baie beperk is, aangesien baie huise gedurende 

die dag onbewoon is en baie huise so geplaas is dat waarneming 

moeilik is. Die afstand tussen huise bemoeilik ook kommunikasie tussen 

bure. Volgens Bennett is daar twyfel of oortreders met die wete dat 

inwoners vir verdagte aktiwiteite op die uitkyk is afgeskrik word. 

Newman (1972:18) is egter van mening dat misdaad voorkom kan word 

deur 'n situasie waar dit vir 'n potensiele slagoffer moontlik is om 'n 

potensiele misdadiger vroegtydig te identifiseer. Die doeltreffendheid 

van enige misdaadvoorkomingsaksie deur die gemeenskap word bepaal 

deur die mate van effektiewe beriggewing aan die polisie oor aktiwiteite 

wat in 'n woonbuurt aangaan. lndien daar swak kommunikasie onderling 

in 'n gemeenskap is, sal daar uiteraard ook swak kommunikasie tussen 

die gemeenskap en die polisie wees. Oortreders sal hierdie leemte 

identifiseer en die situasie uitbuit. 

Waarneming kan formeel of informeel geskied: 
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• Formele waarneming verwys na daardie aktiwiteite wat hoofsaaklik 

deur die polisie verrig word en wat daarop ingestel is om die poten

siele oortreder af te skrik deur hom/haar voortdurend met arrestasie 

te bedreig. (In hoofstuk 5 infra word hierdie aspek verder onder

seek). 

• lnformele waarneming geskied deur werknemers en individue 

tydens die normale gang van hulle lewe. Die mees algemene wyse 

van informele waarneming is daardie waarneming wat inwoners, 

georganiseerd in die vorm van buurtwagte of individueel, by hulle 

woonplekke en in die omgewing uitvoer {Graham 1990:82). 

4.3.2 Beplanning 

Die antwerp van geboue, om lewe en eiendom teen misdaad te 

beskerm, was aanvanklik nie by enige gesondheid of veiligheidskodes 

ingesluit nie. Ontwerp in sigself veroorsaak nie misdaad nie en is ook nie 

die rede waarom mense misdadigers word nie (Stollard 1991:1). 

Stallard is egter van mening dat sekere ontwerpe in sekere gebiede wei 

'n bydrae tot misdaad lewer, maar in ander gebiede nie. Boostrom en 

Henderson {1984:378) se dat behoorlik ontwerpte huise in stedelike 

gebiede die omgewing weerbaar teen misdaad maak. Daardeur kan 'n 

omgewing geskep word wat sosiale interaksie verstewig en meganismes 

geskep word waardeur inwoners op 'n natuurlike wyse hulle omgewing 

kan waarneem. 

Volgens Graham {1990:91) kan die volgende aspekte in die omgewing 

wei van waarde wees by misdaadvoorkoming: 

• Die privatisering en individualisering van openbare en semi-openbare 

ruimtes en omliggende huise. Dit kan plaasvind deurdat balkonne, 

bree gange en stoorkamers afgeskort word, en die omskepping van 

parke in private tuine. 

• Die sluiting van ongebruikte en onnodige ingange na huise en die 
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verwydering van maklike ontsnaproetes. 

• Die verkorting en selfs afbreek van binnegange, toegangsbalkonne 

en deurgange. 

• Die opknapping en aanbring van voldoende birine- en buitebeligting 

in gange, in- en uitgange, deurgange, parkeerareas, kelderparkering 

en voetpaaie. 

• Die antwerp van geboue en grande sodat toegangsroetes maklik van 

buite en ander punte waargeneem kan word. 

• Die aanmoediging van aktiwiteite in min gebruikte gebiede. Dit kan 

gedoen word deur sitplek en speelfasiliteite vir kinders te verskaf. 

• Die vermenging van voertuig- en voetverkeer in plaas daarvan om dit 

te skei, die behoorlike beheer van verkeer deur spoedwalle en padte

kens en die gebruik van 'n baie lae spoedbeperking wat die gebruik 

deur voetgangers en fietsryers sal aanmoedig. Die stappe sal tot 

gevolg he dat straatgebruik verhoog en 'n gevoel van sekuriteit 

ontstaan. 

Naude en Stevens (1988:23) se dat misdaad veral voorkom en beheer 

kan word deur doeltreffende stads- en omgewingsbeplanning, die doel

treffende beplanning van sake- en gebouekomplekse, wooneerihede, 

strate, parke, vervoerstelsels, vermaaklikheidskomplekse en deur die in

terne beveiliging van sakeondernemings. Die sogenaamde "harde" argi

tektuur soos heinings, diefwering, ensovoorts is oak belangrik. Hier 

speel opvoeding en voorligting met betrekking tot fisiese en persoonlike 

beveiliging 'n groat rol. 

Die beginsel van antwerp vir 'n verdedigbare ruimte kan in die volgende 

opgesom word (Boostrom & Henderson 1983:27): 

• 'n Gebied word omskryf en die ontwikkeling reflekteer die area waarin 

die gemeenskap invloed uitoefen. Dit geskied deur onderverdeling 

van die woongebied in sones waarvoor aangrensende inwoners 

eiendomsverantwoordelikheid aanneem. 
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• Die posisionering van vensters wat inwoners in staat stel om op 'n 

natuurlike wyse die omgewing waar te neem. 

• Die aanneem van bouplanne wat isolasie met die omgewing teen

werk en voorkom dat vreemdelinge die kwesbaarheid en isolasie 

uitbuit. 

• Die verhoging van die sekuriteit deur plaaslike residensiele ontwik

keling. 

Bennett en Wright (Stallard 1991 :8) het bevind dat die meeste huise 

waarby ingebreek is geleentheid vir die pleeg van misdaad gebied het, 

omdat dit nie bewoon was nie. Die meeste huise was ook so antwerp dat 

dit genader kon word sonder dat die inbreker gesien word. Goed 

ontwerpte huise en 'n goed beplande omgewing kan inwoners in staat 

stel om maklik 'n oog op hul huis en op die omgewing te hou en kan 'n 

gemeenskapsgevoel teen misdaad laat ontwikkel (Smith & Heal 

1984:37). 

4.3.3 Uitleg 

Die fisiese eienskappe van 'n omgewing kommunikeer aan die besoeker 

en potensiele oortreders dat die omgewing bewoon word deur mense 

wat omgee en dat die omgewing nie vir misdaad vatbaar is nie. Die 

uitwerking hiervan op die inwoner en besoeker is nie dieselfde nie. Vir 

die inwoner het die antwerp en voorkoms van 'n omgewing 'n houding 

van "omgee" tot gevolg. Dit lei tot 'n verdere verbetering van ver

houdings wat 'n ingeboude uitskakeling van misdadige gedrag tot gevolg 

het. "For potential offenders, the physical improvement and care of 

an area can present an image of high risk due to the presence of 

legitimate users, the increased surveillance that comes from the 

use, and the perception of community interest in elimination of 

crime" (Lab 1992:19). Hierdie siening is vatbaar vir kritiek. Dit is 

dikwels gebiede wat goed vertoon wat die meeste misdaad het, terwyl 
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ander gebiede wat minder goed lyk baie minder misdaad het. Hoewel 

gebiede wat goed versorg word 'n voorkoms van "omgee" kommunikeer, 

is dit dikwels die gebiede wat die swaarste deur misdaad getref word. 'n 

Moontlike verklaring hiervoor is dat misdadigers weet dat in welgestelde 

gebiede hulle sal kry wat hulle soek. 'n Ander moontlike verklaring 

waarom misdaad laer in minder gegoede gebiede is kan wees dat daar 

meer mense, as gevolg van werkloosheid, tuis is wat misdadigers 

afskrik. 

'n lntensiewe langtermynbenadering om geboue en huise in 'n 

omgewing teen inbrake te beskerm behoort ontwikkel te word. 'n Kode 

wat spesifieke sekuriteitstandaarde en -voorskrifte bevat en wat deur 

argitekte en bouers nagekom moet word behoort op nasionale vlak 

opgestel te word. Deur aile belanghebbendes betrokke te maak sal 

verseker dat die opgestelde kode nie bots met voorskrifte wat betrekking 

het op brandgevaar in 'n gebou nie (Graham 1990:68). 

Die grootte van vensters is ook belangrik. Groot vensters verbeter nie 

net die uitsig nie, maar Bennet en Wright (Lab 1992:28) het ook 

vasgestel dat oortreders huise met klein vensters as teiken verkies, 

omdat dit makliker oopforseer kan word. Huisbewoners is ook in staat 

om aktiwiteite rondom huise beter te kan waarneem. Deure behoort ook 

so geplaas te word dat verbygangers enige aktiwiteit wat by die ingang 

plaasvind kan sien. lnwoners behoort dieselfde ingang te gebruik, sodat 

wettige bewoners mekaar kan identifiseer. Geboue en huise behoort so 

ontwerp te wees dat die waarneming van die omgewing op 'n natuurlike 

wyse deur die bewoners plaasvind. Hierdie wyse van waarneming word 

volgens Stollard (1991:21) beskou as die mees basiese wyse van 

afskrikking, aangesien dit die betreder verdag laat voel. "Natural 

surveillance can be defined as the impression that residents are 

keeping, or are able to keep, an eye on their neighbour's and their 

own property" (Stallard 1991:21). 
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Paaie in die omgewing moet vry van enige versperrings wees, sodat 

inwoners kan sien wat hulle inwag wanneer hulle hulle huise verlaat of 

daarheen terugkeer {Lab 1992:22). Die uitleg van paaie het ook 'n 

uitwerking op misdaad in die gebied, aangesien dit die toeganklikheid vir 

en die beweeglikheid van oortreders in 'n gebied bepaal. "Dead-end

streets, cul-de-sac, one-way streets, and street entrances that 

project a private atmosphere are assumed to cut down on the level 

of use by strangers and increase the presence of legitimate users" 

{Lab 1992:28). Maree {1993:57) het bevind dat huise wat langs hoofwee 

gelee is baie meer kwesbaar vir misdaad is. Die rede hiervoor kan wees 

dat die ontvlugvoertuig op die hoofweg kan staan en wag om die 

misdadiger na die pleeg van die misdaad van die toneel en uit die 

omgewing te neem. Hoofwee is gewoonlik nie verlig nie wat misdadige 

aktiwiteit vergemaklik. 

Woonhuise en die onmiddellike omgewing random moet maklik van die 

straat en naburige huise waargeneem kan word. Die moontlikheid vir die 

versteking van eiendom in 'n erf behoort saver moontlik uitgeskakel te 

word. Doodloopstrate en die versigtige plasing van mure of versperrings 

moet gebruik word om toegang en ontvlugroetes te beperk. Bennett en 

Wright {Graham 1990:92) toon dat persele wat bewoon word of wat 

maklik van die straat waargeneem kan word die minste deur potensiele 

oortreders as teiken oorweeg word. Hulle stel voor dat huisbraakvoorko

mingsprogramme gebaseer moet wees op stappe wat daarop dui dat 

huise bewoon word of dat die inwoners teenwoordig is. Dit kan verkry 

word deur soveel as moontlik ligte binne die huis te laat brand, iemand te 

kry om die brandende ligte af te wissel en om die gordyne gedurende die 

dag oop te trek. 

Volgens Graham {1990:93) kan die behoorlike instandhouding van tuine 

en eiendom ook geleenthede vir misdaad verminder. Gebreekte 
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vensters behoort vinnig herstel te word en sekuriteitstoestelle wat bedoel 

is om ongewensde betreding uit te wys behoort gereeld nagegaan te 

word. Hy beveel aan dat net een persoon verantwoordelik behoort te 

wees vir die nagaan van sekuriteitstoestelle en gebou instandhouding. 

Dit sal veral koste-doeltreffend by openbare en sakepersele wees. 

Die verhouding tussen die beboude omgewing en misdaad is 

ingewikkeld. Dit is bevind dat toeganklikheid, waarneembaarheid en 

fisiese toestand 'n invloed op misdaadaktiwiteite het, en dat strate en 

huise wat maklik toeganklik is soos die naby straathoeke, hoofwee en 

parkeerareas meer misdaadvatbaar is. Aan die anderkant het navorsing 

ook gewys dat daar nie afdoende bewyse bestaan dat 'n sekere soort 

huis of omgewing op sigself 'n misdaadrisiko is nie. Studies oor 

vandalisme in stedelike gebiede het volgens Graham (1990:93) getoon 

dat onpersoonlike, maklik toeganklike en semi-openbare gebiede die 

hoogste moontlikheid vir plundering toon. 

Bailey (1983:29) se dat misdaadvoorkoming deur omgewingsontwerp 'n 

nuwe wyse is wat moontlik die probleem van misdaad in veral die snel 

ontwikkelde stedelike kompleks kan verlig. "The value of it depends 

on how good we are at convincing architects and builders to plan 

'crime prevention' features in their designs" (Bailey 1983:29). Die 

volgende kenmerke kan tydens die beplanning aandag geniet: 

• Huisontwerpe wat inwoners in staat stel om moontlike oortreders te 

identifiseer en die oortreders daarvan bewus te laat word 

• Die installering van deure, sluitpale, heinings en ander strukture 

waarby slegs persone wat hulle bevredigend identifiseer, toegelaat 

sal word 

• Die oprigting van heinings, veiligheidsbeligting, lae mure en ander 

skeidingsmiddele wat oortreders vroegtydig sal waarsku dat die ge

bied vir algemene toegang verbode is (Bailey 1983:29). 
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Bogenoemde maatreels is aanvullend tot die gewone fisiese 

versperrings soos veiligheidslotte, beligting en staal buitedeure wat nor

maalweg met misdaadvoorkoming geassossieer word. Misdaad kan 

moontlik voorkom word wanneer daar oak 'n sterk moontlikheid van 

arrestasie is. Lab (1992:18-19) se " ... crime should be reduced as the 

potential cost outweigh the potential benefits". Die sukses van 

fisiese antwerp rus hoofsaaklik op die implementering van vier interme

diere doelwitte, naamlik toegangsbeheer, bewaking, aktiwiteitsonder

steuning en motivering. 

'n Ander voorkomingsaspek is om buitemuurse aktiwiteite en voet

gangerverkeer in 'n omgewing te verhoog. Dit sal 'n direkte uitwerking 

op misdaad en misdadigers he (Lab 1992:22). Jane Jacobs waarsku 

teen die gevolge wat gewoonlik uit misdaad vloei en wat samehorigheid 

en interaksie afbreek: "The most popular social response to crime is 

the use of greater physical security measures and increased police 

activity, both of which are, in the long run, inappropriate" (Bynum & 

Purri 1984:181). 

4.4 Kollektiewe voorkoming 

Die gemeenskap kan baie doen om misdaad te verminder. Eenvoudige 

voorsorgmaatreels wat niks kos of wat betreklik goedkoop is, word as die 

belangrikste beskou (Platt 1987:26), byvoorbeeld om deure te sluit en 

om vas te stel wie by 'n deur is voordat dit oopgemaak word, maar kan 'n 

lewe red. Om deure te sluit en vensters toe te maak wanneer die huis 

verlaat word, beter gehalte deurslotte te installeer en 'n lys van 

persoonlike eiendom met reeksnommers of identifikasiemerke byte hou, 

is maar enkele stappe wat gedoen kan word. 

lnwoners van 'n woonbuurt kan oak die polisie verwittig van rondlopers 

in die omgewing van huise waar die inwoners nie teenwoordig is nie. 
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Huiseienaars kan kollektiewe optrede vergemaklik deur 'n radio tydens 

afwesigheid aan te skakel of om huisligte aan 'n tydskakelaar te koppel. 

Sekere misdade kan voorkom word indien die middele waarmee dit 

gepleeg word minder beskikbaar is. So het die meganiese deursoeking 

van passasiers vir vuurwapens en plofstof tot gevolg gehad dat vlieg

tuigskakings afgeneem het. Die potensiaal vir geweld in openbare kroee 

en voetbalgronde is ook verminder deur glase met plastiek houers te 

vervang (Graham 1990:70). 

'n Wyse van betrokkenheid wat Fenwick (1983:91) noem en wat posi

tiewe resultate lewer, is die beskikbaarstelling van 'n woonhuis in 'n 

woongebied wat as kontrolepunt vir misdaadvoorkoming (crime 

prevention checkpoint) en as skakel tussen die polisie en die 

gemeenskap kan dien. Huisbrake, roof en aanrandings is van die 

misdade wat deur so 'n gesamentlike optrede aan bande gele kan word 

(Olson 1983:26). Gemeenskapsbetrokkenheid en meelewing kan veral 

hier 'n rol speel. 

Fenwick (1983:91) beweer dat die stelsel baie goed in Japan werk. 

Daar bestaan privaat groepe wat gereeld die polisie ondersteun. "Every 

neighbourhood has a crime prevention association whose major 

function is to support local police with that activities" (Fenwick 

1983:91). Volgens Fenwick word privaat persone in Japan in spesifieke 

rigtings gemobiliseer om die polisie byte staan. Hierdie optrede stel'n 

kooperatiewe verwantskap daar wat ongekend is in westerse Iande. Die 

verskil le moontlik in die feit dat Japan 'n homogene gemeenskap het 

wat kollektiwiteit vergemaklik. 

Die Suid-Afrikaanse Polisiediens bedryf soortgelyke stelsels om beter 

kontak met die gemeenskap daar te stel. Daar is tans 8 kontakpunte, 12 

aanmeldingspunte en 177 satellietpolisiestasies opgerig. Om verder die 
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diens aan die gemeenskap te verbeter is daar ook 1 satellietbedrog, 7 

satelliet Plaaslike Kriminele Rekordsentrums en 1 satelliet veediefstal 

polisiestasies opgerig (Suid-Afrikaanse Polisie: Hoofkantoorskrywe 

4/1/7/501 gedateer 1/11/1994). 'n Kontakpunt is 'n mobiele eenheid wat 

in 'n stasiewyk gebruik word om in spesifieke gebiede beter diens aan 

die gemeenskap te lewer. Die kontakpunt aanvaar klagtes en kanaliseer 

dit daarna na die stasie vir verdere aandag. 'n Aanmeldingspunt het 'n 

groter status as 'n kontakpunt, maar verrig dieselfde funksies. Dit is ook 

nie mobiel nie. 'n Satellietpolisiestasie is 'n vaste struktuur wat funk

sioneer asof dit 'n permanente stasie is. Die personeel is egter nog op 

die sterkte van die moederstasie. Die doel hiervan is om die polisie 

meer toeganklik vir die publiek te maak, die polisie nader aan die 

gemeenskap te bring en beter kommunikasie en diens te bewerkstellig 

(Suid-Afrikaanse Polisie: Jaarverslag 1993:74). 

Kollektiewe voorkoming kan ook geTIIustreer word deur 'n gemeenskap 

wat weier om sake te doen met besighede van wie dit bekend is dat dit 

gesteelde eiendom ontvang. Dit sal tot gevolg he dat dergelike besig

hede hulle posisie in die gemeenskap heroorweeg en besin of met die 

praktyk voortgegaan moet word. Gevolglik kan die oortreder afsetgebied 

vir gesteelde eiendom ontse word. Hierdie optrede van die gemeenskap 

sal twyfel by die oortreder laat ontstaan of hy/sy enigsins by die pleeg 

van die misdaad baat. So 'n optrede deur die gemeenskap sal wys dat 

die gemeenskap die wil het om teen misdaad op te tree. 

Vrywillige regsnalewing het egter 'n prys. Die mens is nie meer bereid 

om sy/haar verantwoordelikheid ten opsigte van misdaadvoorkoming 

sander vergoeding na te kom nie. Op 'n vraag of groter betrokkenheid 

oorweeg sal word, indien dit sekere voordele inhou, het die meerderheid 

van die ondersoekgroep positief reageer (sien respons op vraag 23 in 

bylae B). Die finansiele voordeel blyk 'n grater aanmoediging vir betrok

kenheid te wees as die ander twee. Die rede hiervoor is dat 'n groter 
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betrokkenheid tyd inbeslag sal neem en die ondersoekgroep voel 

waarskynlik dat hulle daarvoor vergoed meet word. Dit is ook so dat 

enige voorkomingsmaatreel geld kos en dat die koste verhaal meet 

word. Dit is waarskynlik ook die rede waarom die ander twee minder as 

aansporing oorweeg word. 

Betekenisvolle verskille bestaan in die siening van die verskillende taal

groepe onder die publiek en tussen die polisie en die publiek ten opsigte 

van belastingkorting en ten opsigte van laer paaiemente by die diensjare 

groepering van die polisie (sien tabel4.4 op bladsy 140). Die Afrikaans

en Engelssprekendes betaal waarskynlik meer belasting as die ander 

drie taalgroepe, daarom die gunstiger siening ten opsigte van belasting

korting vir 'n grater betrokkenheid by misdaadvoorkoming. Ten opsigte 

van belastingkorting is daar ook 'n betekenisvolle verskil tussen die 

polisie en die publiek. 'n Moontlike verklaring vir die siening van die 

publiek is dat misdaadvoorkoming nie hulle funksie is nie, maar primer 

die funksie van die polisie is en dat die publiek vergoed meet word vir 

die misdaadvoorkoming wat verrig word. 

Daar is verskeie georganiseerde groepe in die gemeenskap, soos die 

buurt- en besigheidswagte, Business Against Crime, reserviste, gemeen

skapspolisieforums en ander polisieringstrukture, wat die Suid-Afrikaan

se Polisiediens teen misdaad behulpsaam is. 

4.4.1 Buurtwagstelsel 

In gemeenskappe waar misdaadvoorkoming beskou word as die taak 

van elke verantwoordelike inwoner, kern inwoners saam om hulle woon

gebied te patrolleer. Trasler (Heal & Laycock 1986:43-45) se dat hierdie 

wag stelsel gewoonlik deel vorm van 'n oorkoepelende voorkomings

program. Dit is ook 'n manier waardeur die gemeenskap die polisie die 

hand kan reik en hulle deel van die vennootskap nakom. Die mikpunt is 
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Tabel 4.4 GROTER BETROKKENHEID 

Vraag 23. 'n Groter betrokkenheid by misdaadvoorkoming kan oorweeg word as dit die volgende voordele inhou: ( % Stem saam en Stem beslis saam) 

Publiek 

Vraag 23 TAAL GESLAG OUDERDOM INKOMSTE 
Afrikaans Engels Nguni Sotho Ander Manlik Vroulik <30 31-45 >45 <50 51-100 >101 

1. Laer paaiement 
2. Belastingkorting 3,472 3,330 2,928 2,980 2,800 
3. Finansiele voordeel i 

Polisie 

Vraag 23 TAAL GESLAG DIENSJARE WERKSAAM 

Afrikaans Engels Nguni Sotho Ander Manlik Vroulik Onervare Ervare Baie Sigbare Misdaad- Polisie Publiek 
ervare polisiering onder-

soek 

1. Laer paaiement 2,771 3,326 3,357 3,018 3,312 
2. Belastingkorting 2,840 3,230 
3. Finansiele voordeel 
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nie om oortreders te arresteer nie, maar wei om geleenthede vir misdaad 

uit te skakel deur die skepping van 'n stelsel waar die gemeenskap 

organiseer en meer sigbaar op straat is. 

Hierdie voorkomingsaktiwiteit staan as die buurtwagstelsel bekend. Pa

trollies bestaan gewoonlik uit vrywilligers wat die polisie bystaan met die 

waarneming van rondlopers en vreemdelinge in die gebied of buurt. 

Tydens patrollies word eiendom nagegaan, vensters wat oopstaan 

envoertuigdeure wat nie gesluit is nie aan die eienaars rapporteer. 

Verdagte voertuie wat in die omgewing rondgaan word by die polisie 

aangemeld. 

Die beginsel van territorialiteit vind sterk grondslag in die 

buurtwagstelsel. Die gedagte is dat mense hulle sal identifiseer met hulle 

eie gebied en daaroor sal waghou (Stallard 1991 :23). Die ondersoek

groep is van mening dat die buurtwag 'n belangrike hulpmiddel in die 

voorkoming van misdaad kan wees (sien respons op vraag 17.5 in bylae 

B). Op die vraag of hulle dit self as voorkomingsmiddel gebruik, was die 

antwoord minder positief (sien respons op vraag 18.5 in bylae B). Die 

waarskynlike verklaring vir die relatief min betrokkenheid is die tyd wat 

aan buurtwagte afgestaan moet word, die koste verbonde aan die 

organisering en uiteindelike administrasie daarvan waarby lidmaat

skapgelde ingesluit is. 'n Verdere moontlike verklaring vir die lae 

betrokkenheid kan wees dat nie aile lede van 'n gemeenskap van die 

bestaan van 'n buurtwag in sy/haar onmiddellike omgewing bewus is nie. 

Daar is betekenisvolle verskille in die sienings van die onderskeie taal

en ouderdomsgroepe van die publiek ten opsigte van eie betrokkenheid 

by buurtwagte om misdaad te voorkom (sien tabel 4.2 op bladsy 11 0). 

Die Afrikaanssprekendes van die respondente uit die publiek verskil 

betekenisvol van die ander vier taalgroepe. 'n Moontlike verklaring vir 

die hoe aanwending onder die Nguni-, Sotho- en Andertaalsprekendes is 

hulle betrokkenheid in hulle omgewing. Sien byvoorbeeld respons op 
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vraag 19.1 en 19.3 in bylae B. Dit blyk dat die Afrikaanssprekendes 

meer waarde heg aan goeie buurmanskap, soos weerspieel in die 

respons op vraag 18.8 in bylae B. Die betekenisvolle verskil in die 

siening van die verskillende ouderdomsgroepe by die publiek kan 

moontlik toegeskryf word aan die gevestigdheid van die ouer persoon in 

die omgewing. Die >45 ouderdomsgroep se huise is waarskynlik redelik 

goed teen misdaad beveilig, wat nie by die <30 ouderdomsgroep die 

geval is nie en 'n mindere mate by die middel ouderdomsgraep. Dit mag 

ook wees dat die soek na avontuur by die <30 en die 31-45 ouderdoms

graep aanleiding gee tot hulle grater betrakkenheid. 

Op 'n vraag of hulle bewus is van die bestaan van 'n buurtwag in die om

gewing het die meerderheid van die ondersoekgroep negatief geant

woord (sien response op vraag 19.1 in bylae B). Daar is ook 'n groat 

onsekerheid onder die polisierespondente. Aile polisiebeamptes is nie 

altyd bewus van aile aktiwiteite waarby die gemeenskap betrakke is nie. 

Dit is moontlik dat die groep wat bevestigend geantwoord het in een of 

ander bestuursposisie sit, vanwaar daar gereeld met die gemeenskap 

geskakel word, terwyl die wat negatief reageer het nie direk op die vlak 

met die gemeenskap skakel nie. 'n Betekenisvolle verskil bestaan in die 

bewustheid onder die geslagte van die respondente uit die publiek (sien 

tabel 4.5 op bladsy 143). 'n Moontlike verklaring hiervoor kan wees dat 

mans as gevolg van die gevaar verbonde aan die deelname aan buurt

wagte die werwingsteiken is in plaas van vraue. Derhalwe die grater 

bewustheid. 

Volgens Superintendent Cole (1997:0nderhoud), Hoof, Misdaadvoor

koming, Suid-Afrikaanse Polisiediens, Roodepoort toon die praktyk dat 

belangstelling in die werksaamhede van die buurtwagstelsel onder die 

blanke bevolking baie laag is. 'n Oorvol program en die feit dat baie 

blankes die aktiwiteite van die buurtwag steeds as funksie van die 

polisie sien, word as rede vir hierdie gebrekkige belangstelling 
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Tabel 4.5 BESTAAN VAN AKTIWITEITE 

Vraag 19. Is u bewus van die bestaan van die volgende akliwiteite in u omgewing? (% Ja) 

Publiek 

Vraag 19 TAAL GESLAG OUDERDOM INKOMSTE 
Afrikaans Engels Nguni Sotho Ander Manlik Vroulik < 30 31-45 > 45 <50 51-100 > 101 

1. Buurtwag 36,4 31,1 
2. Reserviste 25,3 23,5 29,7 30,6 36,8 32,0 19,0 
3. Forums 33,0 29,5 44,7 60,0 76,2 46,7 30,8 37,6 46,4 31,6 

Polisie 

Vraag 19 TAAL GESLAG DIENSJARE WERKSAAM 

Afrikaans Engels Nguni Sotho Ander Manlik Vroulik Onervare Ervare Baie Sigbare Misdaad- Polisie Publiek 
ervare polisiering onder-

soek 

1. Buurtwag 56,0 34,3 
2. Reserviste 54,7 27,0 
3. Forums 61,8 40,7 
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aangegee. Daar is egter baie meer belandstelling by swartmense. 

Swartmense was vir baie lank uitgesluit van die formele stelsel en die 

rede vir die betrokkenheid kan wees dat hulle die stelsels nou as 

magsbasis gebruik. Swartgemeenskappe mag baie meer deur misdaad 

geraak word en die gemeenskap mag deur deelname voel dat hulle 'n 

bydrae lewer om hulle lewensituasie te verbeter. 

(a) Funksies 

Betrokkenheid in die aktiwiteite van die gemeenskap is die basiese 

funksie van die buurtwagstelsel. lnwoners wat hulself in hulle huise 

agter tralies toesluit en van die strate wegbly weens vrees vir misdaad 

ondermyn die sukses van informele bewaking. "When they withdraw 

from public life, distance themselves from other community 

members, and lose faith in the moral consensus, public peace fall 

under control of potential predators . . crime begets crime, 

following a vicious spiral and fear is incapacitation" (Einstadter 

1984:202). 

Die waarde van die buurtwagstelsel kan tweerlei wees. Eerstens le dit 

daarin dat die individu deur informele waarneming aangemoedig word 

om die oe en ore van die polisie te word. Dit kan gedoen word deur op 

die uitkyk te wees vir verdagte aktiwiteite in die omgewing en dit by die 

polisie aan te meld. "The idea is that they should get to know each 

other, watch out for one another, intervene on behalf of one another 

in event of witnessing something suspicious and report untoward 

behaviour to the police" (Graham 1990:85). Deur georganiseerde pas

siewe waarneming, wat op goeie buurmanskap dui, vervul die gemeen

skap 'n baie belangrike rol wat deur die polisie onderskryf word. 

Deur die buurtwagstelsel word informele waarneming in die woonbuurt 

uitgebrei en bestaan daar 'n grater betrokkenheid van beide die polisie 
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en die gemeenskap. Die aktiwiteite van die buurtwag kan oak die 

verhouding tussen die polisie en die gemeenskap verbeter en mense se 

vrees vir misdaad en die magteloosheid wat hulle jeens dit ervaar 

verminder. Sodoende lewer die gemeenskap 'n diens aan homself en 

sorg vir 'n veiliger omgewing. 

Graham se verder dat die vlak van misdaad in 'n gemeenskap be"invloed 

word deur die aantal geleenthede wat die gemeenskap vir misdaad bied. 

Moffatt (1983:21) sluit hierby aan en se dat in gemeenskappe waar 

mense vir mekaar omgee misdaad op 'n laer vlak is. Die gemeenskap in 

geheel word dus versoek om die verantwoordelikheid vir die beheer van 

misdaad te help dra (Boostrom & Henderson 1984:75). Navorsing 

het volgens Krahn en Kennedy (1985:708) getoon dat daar 'n 

korrelasie is tussen vrees vir misdaad en die graad van publieke pogings 

om homself en ander te beskerm. Dit skakel die magteloosheid uit wat 'n 

hoe misdaadvoorkoms veroorsaak. 

Buurtwagte geniet nie spesiale status onder die wet nie en derhalwe het 

lede wat by buurtwagte betrokke is ook nie spesiale magte nie. 'n 

lndividu wat by 'n buurtwag betrokke is het slegs arrestasie magte van 'n 

privaatpersoon soos voorgeskryf in artikel 42 van die Strafproseswet 

(Wet 51 van 1977). 

Tweedens kan die gemeenskap, in woonbuurtes met 'n lae misdaad

syfer, aktiewe patrollies onderneem om die taak van die polisie ligter te 

maak. Dit sal oak die kollektiewe verantwoordelikheid beklemtoon en 

versterk. 

(b) Deelname 

Hoe nouer die sosiale bande in 'n gemeenskap is, hoe grater word die 

moontlikheid van publieke betrokkenheid en deelname. Publieke deel-



146 

name is van onskatbare waarde in algemene misdaadvoorkoming. 

"Getting involved in neighbourhood organizational life is the major 

step, participation in collective responses to crime is a relatively 

smaller step for those already involved. Involvement puts the 

individual into the world of civic action, and participation in crime 

responses is one" (Dubow & Podolefsky 1982:312). Aktiewe deel

name en betrokkenheid oor 'n bree spektrum van die gemeenskap het 

volgens Einstadter (1984:208) 'n positiewe uitwerking op vervreemding 

en magteloosheid. 

As die oe en ore van die polisie kan die gemeenskap 'n beduidende 

uitwerking op die aktiwiteite van potensiele oortreders he. Die gestelde 

doe I is " ... that of catching sight of the burglar at work or of making 

his job more difficult" (Smith & Burrows 1986:15). 'n Gemeenskap 

wat betrokke is by misdaadvoorkoming en wat vinnig inligting na die 

polisie deurstuur oor verdagte aktiwiteite in die omgewing is doeltreffend 

in afskrikking, deurdat die optrede tot verhoogde arrestasie lei. 'n Hoer 

arrestasiesyfer kan daartoe lei dat die aantal oortreders in die strate 

verminder en ander potensiele oortreders afgeskrik word, deur die groter 

risiko wat in die omgewing bestaan. "By coming together to fight a 

common problem, the frequency and quality of social relations 

amongst residents improve, community bonds are enhanced and 

the community improves its capacity to defend the neighbourhood 

from predators" (Graham 1990:87). 

Die buurtwagstelsel kan ook beteken dat inwoners in relatief klein 

groepies vergader en inligting oor misdaad met mekaar deel, misdaad

voorkomingswenke onderling uitruil en planne beraam oor hoe die 

omgewing beter bewaak kan word (Rosenbaum 1987:1 07). Die polisie 

se taak tydens sodanige vergaderings is om statistiek oor misdaad in die 

gebied oor te dra, verklaring vir die statistiek te gee en die jongste 

modus operandi van misdadigers met die gemeenskap te bespreek. 
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Daar sal dus aanvanklik heelwat voorligting en onderrig gegee word, 

maar gaandeweg sal dit afneem en deur die behoefte van deelnemers 

bepaal word. 

Rosenbaum (1987:106) se verder dat 'n buurtwagstelsel die belofte van 

'n verhoogde kollektiewe betrokkenheid in 'n gemeenskap daarstel. Aan

gesien die risiko om opgespoor en gevang te word binne so 

gemeenskap verhoog word, is dit daarop ingestel om die misdaadakti

witeite te laat afneem. Deur gereelde vergaderings sal gemeenskaps

lede ook aktiveer word om stappe te neem wat hulself en hul eiendom 

beter te beskerm. 

Gemeenskapsbetrokkenheid en die buurtwagstelsel is ontwerp om die 

gemeenskap aan te moedig om misdadige gedrag aan die polisie te rap

porteer. Betrokkenheid binne 'n gemeenskap by mekaar se belange kan 

ook bereik word deur 'n betroubare buurman te versoek om in afwesig

heid na 'n spesifieke belang, soos 'n lee huis, om te sien. So 'n buurman 

kan versoek word om na afgelewerde pos om te sien en takies in en om 

die huis te verrig, sodat dit lyk asof die huis bewoon is. "Neighbours 

watching out for neighbours and reporting any suspicious activities 

to the police, are the best crime prevention recources to be found" 

(Marshall 1987:6). Die ondersoekgroep is van mening dat 'n buurman 

op die uitkyk 'n belangrike hulpmiddel in die voorkoming van misdaad 

kan wees (sien respons op vraag 17.8 in bylae B). Die betekenisvolle 

verskil in siening oor die belangrikheid van 'n buurman by die taalgroepe 

van die polisie respondente, is moeilik te verklaar (sien tabel 4.1 op 

bladsy 1 07). Die Afrikaans- en Ngunisprekende polisiebeamptes heg 

groot waarde aan goeie buurmanskap, waarskynlik omdat hulle 

daardeur verseker is van bystand tydens aanvalle op hulle huise. 

Politieke spanning, veral tussen die Zulus en die Xhosas ten tye van die 

opname, kan moontlik die rede wees vir die groot waarde aan persoon

like beskerming. Die meerderheid het ook aangedui dat hulle dit self 
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doen om misdaad te voorkom (sien respons op vraag 18.8 in bylae B). 

Die verskil in die siening en die toepassing is moontlik dat die 

gemeenskap nie betrokke wil raak nie. Die feit dat hulle breadwinners is 

en nie altyd tuis is om 'n oog te hou nie kan ook 'n rol speel. Daar is 'n 

betekenisvolle verskil in die siening van die verskillende taalgroepe van 

die respondente uit die publiek (sien tabel 4.2 op bladsy 110). Die Afri

kaanssprekende heg waarskynlik meer waarde aan goeie buurmanskap 

as betrokkenheid in die omgewing. Die gevolg van goeie buurmanskap 

is dat die onmiddellike omgewing na omgesien en beskerm word wat 

sekuriteit bied aan persoonlike eiendom. Buurtwag beskerm die omge

wing en is verwyderd van persoonlike beskerming. 

(c) Voordele 

Boostrom en Henderson (1984:374) vind regverdiging vir die gemeen

skap se deelname in die volgende: 

• lnwoners van 'n omgewing kan deur gemeenskapsorganisasies ge

mobiliseer word om aan gesamentlike misdaadvoorkomingsprojekte 

deel te neem. 

• Betrokkenheid by gesamentlike misdaadvoorkomingsprojekte vestig 

'n sterker gemeenskap, aangesien mense grater verantwoordelik

heid neem vir die beskerming van hulself en hul eiendom, hulle 

gesamentlike plaaslike probleme aanspreek en interaksie as gevolg 

van informele en formele aktiwiteite verbeter. 

• 'n Sterker gemeenskapsbesef en 'n verhoogde sosiale interaksie lei 

tot 'n meer doeltreffende sosiale beheer. 

Afgesien van die direkte uitwerking van gemeenskapsmisdaadvoorko

mingsaktiwiteite in die vermindering van misdaad of vrees vir misdaad, 

kan die aktiwiteite ook misdaad verminder deur die opbou van plaaslike 

sosiale beheer in 'n omgewing. 
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(d) Evaluasie 

Brantingham (Heal & Laycock 1986:105) meen dat die beste voorko

mingsprogram die buurtwag is. In hierdie programme poog die polisie 

om misdaad te verminder deur die gemeenskap van misdaadtendense 

in die gebied bewus te maak. Dit word gedoen deur die gemeenskap te 

oortuig om verdagte persone in die omgewing waar te neem en om 

verdagte aktiwiteite te rapporteer. "The programme rests on the 

assumption that the police patrol is comparatively ineffective in 

providing protective surveillance in residential areas, and on the 

complementary areas, and on the complementary belief that 

residents can act as pervasive, natural, unobjectionable watchers 

and guardians" (Heal & Laycock 1986:105). 

Graham (1990:90) voer aan dat mislukte programme die hoofoorsaak is 

van die beperkte sukses van buurtwagte. In die praktyk is die meerder

heid van die betrokkenes se deelname beperk tot die vertoon van aan

plakkers op vensters en die aanmelding van verdagte aktiwiteite in die 

omgewing. In baie gevalle bestaan daar nie formele strukture nie en 

word daar nie gereelde vergaderings gehou nie. Die effektiwiteit van 

buurtwagte rus voorts baie sterk op emosies. Sodra 'n persoon of 'n 

gemeenskap die teiken van misdaad word en dit nag vars in die geheue 

is, ontstaan daar 'n sterk gevoel om betrokke te raak en misdaad met 

wortel en tak uit te roei. Sodra die herinnering daaraan vervaag, verdwyn 

die erns wat die dryfveer van die betrokkenheid is. 'n Voorbeeld hiervan 

is die "Dead serious" organisasie in Centurion, naby Pretoria. 

Navorsing oar die effektiwiteit van buurtwagte het die volgende getoon: 

Volgens Graham (1990:82-83) was daar 30 000 buurtwagte in die 

USSR, maar min inligting oar die doeltreffendheid van die eenhede is 

beskikbaar. In Hongarye is vrywillige patrollie, saam met ander voor

komingsmaatreels in 'n woongebied, as eksperiment ingestel. Daar is 
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egter hier ook geen inligting oor die sukses beskikbaar nie. In Kanada is 

plaaslike inwoners ook in die patrollering van 'n landelike gebied 

geaktiveer. Die patrollie het nie net as afsonderlike aktiwiteit plaasgevind 

nie, maar werkers het ook tydens die vervulling van hulle daaglikse 

werksaktiwiteit deelgeneem. Boere het hulle eie voertuie, en ook ligte 

vliegtuie vir die doel aangewend (Graham 1990:83). Daar word egter 

nie van die sukses van laasgenoemde melding gemaak nie. 

Volgens Graham (1990:88) toon navorsing dat vrees vir misdaad hoog 

is in woongebiede waar inwoners min beheer oor aktiwiteite het en daar 

nie eensgesindheid is oor wat gedoen moet word nie. Hierdie stelling 

word deur Rosenbaum (1987:107) bevestig. Dit is ook die geval in 

minder gegoede woongebiede. In sulke gebiede sal die buurtwag 

volgens Graham (1990:88) en Moffatt (1983:24) moeilik aan die gang 

kom en indien wei kan spanning tussen individue ontstaan, wat vrees vir 

misdaad kan verhoog. Rosenbaum (1987:107) is van mening dat vrees 

vir misdaad be"invloed word deur die waarneembare vlak van sosiale 

orde en beheer in 'n omgewing. Daarom word gemeenskapsprogramme 

aanbeveel wat ingestel is om inwoners te verenig. 

(e) Bestuur 

Buurtwagprogramme kan deur die polisie, of in gevalle waar die 

buurtwag goed op dreef is deur die gemeenskap self ge·inisieer word. 

Die kernpersoon is gewoonlik die polisie se misdaadvoorkomingsoffisier. 

Hy/Sy kan die buurtwag in verbinding bring met instansies van belang en 

die buurtwag van raad bedien vir oplossing van plaaslike probleme 

(Graham 1990:86). Die polisie behoort nie buurtwagte te beheer nie. 

Die buurtwag is 'n gemeenskapsinisiatief en moet so gehou word. Sodra 

die polisie beheer oor die aktiwiteit oorneem sal gemeenskapsdeelname 

vervaag. Daar behoort uiteraard noue samewerking tussen die polisie en 

buurtwagte te wees, maar die polisie behoort nie enige administratiewe 
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of beleidmakende rol te vervul nie. Die polisie is die aktiewe vennoot, 

maar benut deur middel van die buurtwagte ook die kennis en hulp van 

die gemeenskap. Deur gereelde vergaderings of 'n plaaslike nuusbrief 

sal lede van die buurtwag op hoogte van gebeure in die gebied gehou 

word. Op die wyse word advies ontvang wat aangewend kan word om 

die gemeenskap misdaadvry te maak. Aanplakstroke, wat deelnemers 

by hulle huise en in die omgewing kan aanbring om aan te dui dat 'n 

buurtwag aktief is in die omgewing, kan ook oorweeg word (Graham 

1990:86). 

In gemeenskappe waar die wisselling van inwoners hoog is kan ook 

probleme in die aktiwiteite van die buurtwag ondervind word. Die identi

fikasie van vreemdelinge en verdagte voertuie word bemoeilik, omdat in

woners mekaar nie ken nie. Besoekers aan nuwe intrekkers wat die om

gewing wettig besoek bemoeilik verder die identifisering van verdagte 

voertuie. Deelname aan die aktiwiteite van die buurtwag kan ook as ge

volg van die inwoneromset bemoeilik word (Graham 1990:87). 

Olson (1983:28) beveel aan dat die polisie noodsaaklike toerusting wat 

benodig word om voorkomingsdienste te verrig aan die publiek beskik

baar moet stel. Hier word spesifiek aan tweerigtingradio's gedink waar

mee inligting aan die polisie deurgegee kan word en daar kommunikasie 

tussen die polisie en die buurtwag kan plaasvind. Tydens die dienste sal 

die polisie geen verantwoordelikheid dra vir dade wat deur individue ver

rig is nie. Die polisie sal egter moet toesien dat elke individu wat by die 

buurtwag betrokke is sy/haar regte volgens die wet ken. 

Die beginsel van die buurtwagstelsel word ook in Suid-Afrika toegepas 

en is hoofsaaklik op die beginsel van goeie buurmanskap gebou. Die 

betrokkenes spits hulle toe om misdadige elemente in eie woonbuurte te 

identifiseer en dit by die Suid-Afrikaanse Polisie aan te meld. Die stelsel 

sluit ook toesig oor bure se eiendom tydens hulle afwesigheid in en ge-
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reelde besoeke aan senior burgers in die betrokke omgewing. 

Die Suid-Afrikaanse Polisie is sedert Mei 1987 aktief by die stelsel be

trokke. In elke distrik is daar 'n offisier aangestel om toesig oor polisie

betrokkenheid by die buurtwagte te verseker. Daar is verder by elke po

lisiestasie 'n lid aangestel om buurtwagbelange te behartig en te be

vorder. Die grootste probleem wat met buurtwagte ondervind word is om 

voortgesette belangstelling deur die publiek te behou. Voortdurende be

wusmaking van verpligtinge en verantwoordelikhede deur die publiek 

moet dus plaasvind. Die stelsel het reeds bewys dat dit 'n werkbare 

resep teen misdaad is. Misdaad in gebiede waar die stelsel aktief bedryf 

word is laer as die gebiede waar dit nie in werking is nie (Suid

Afrikaanse Polisie: Jaarverslag 1991 :87). 

Buurtwagte kan dus in twee soorte verdeel word, naamlik aktiewe en 

passiewe buurtwagte. Die aktiewe verwys na die formele, waar lede van 

die gemeenskap op 'n georganiseerde wyse 'n omgewing patrolleer, 

terwyl passiewe na goeie buurmanskap verwys. Bereidwilligheid van die 

gemeenskap om in buurtwagte te dien stuur 'n duidelike tweeledige 

boodskap in die samelewing uit, dat misdaad nie geduld word nie en dat 

die gemeenskap aan misdaadvoorkomingsaktiwiteite deelneem. Dit is 

ook noodsaaklik dat lede van die gemeenskap wat in buurtwagte dien, 

gekeur en opgelei sal word. lndien die keuring en opleiding reg geskied 

en lede binne die wet optree, kan buurtwagte van groat hulp vir die 

polisie wees. Keuring en goeie opleiding sal ook trots by buurtwagte 

bou, veral as beset word wat die werklike verantwoordelikhede van 'n 

goeie burger is. Die aanwending van buurtwagte kan verder uitgebrei 

word na beheerde voertuigpatrollies wat die slaankrag van die polisie sal 

verdubbel. 
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4.4.2 Besigheidswag 

4.4.2.1 

Gray (1983:52) se dat misdaad die kwaliteit van lewe in 'n gemeenskap 

bepaal. Misdaad in die samelewing het ook 'n uitwerking op die winste 

wat besighede toon, werknemers se afwesigheid, die beskikbaarheid 

van arbeid en diens aan kliente. Die voorkoming van misdaad deur 

besighede beteken nie net die daarstelling van eie sekuriteitspersoneel 

nie. Proaktiewe werk deur besighede beteken deurlopende bewaking 

van persele met gepaardgaande inspeksies. Hierdie bewaking en 

inspeksies kan opgevolg en afgewissel word deur verrassingsbesoeke 

deur werknemers aan die besigheid. "This can mean, in the case of 

some emission, a visual check while travelling in the vicinity of 

processes subject to this control" (Hutter 1986:115). 

Personeel wat besighede na ure en gedurende naweke besoek het ook 

'n groot voorkomingswaarde. Proaktiewe optrede vereis dat personeel 

bereid moet wees om hierdie besoeke te bring. "To highlight this, 

officials will often look around premises in great detail on first 

visits, may climb onto roofs or part ways up a stack to check 

sampling points and equipment, will request access to all 

imaginable areas of premises" (Hutter 1986:123). Sy se verder dat 

personeel tydens sodanige na-uurse besoeke van die geleentheid 

gebruik moet maak om personeel wat aan diens is te onderrig. "Take 

the opportunity to ensure that legal obligations and requirements 

are understood and offer advice about how improvements might 

best be achieved or about where to seek expert and technical 

advice" (Hutter 1986:115). 

Aktiwiteite 

Besigheidswag se dienste strek verder as die grense van die besigheid. 

Die uiteindelike doel daarvan is om die omgewing waarin besigheid 
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gedoen word veiliger te maak. Shapland en Vagg (1987, 1988) en 

Jacobs ( 1961) (in Stallard 1991 :23) het in navorsing bevind dat 

plaaslike winkels, spesifiek daardie met verkope op sypaadjies, as 

belangrike fokuspunte dien vir die bespreking en verspreiding van 

inligting in die omgewing. 

Die aktiwiteite van die besigheidswag kan uit verskeie elemente bestaan. 

Gray (1983:55) se dat so 'n besigheidswag se eerste verantwoordelik

heid die opvoeding van werknemers is. Die werknemer moet weet dat 

hy/sy in die proses ook 'n verantwoordelikheid het om misdaad te voor

kom. Kyk en werk (watching while working) leer die werknemer om 

tydens die uitvoering van sy dagtaak op die uitkyk vir verdagte persone 

te wees en dit aan die sekuriteitswag of die polisie te rapporteer. Werk

nemers wat in voertuie rondbeweeg kan die proses ook buite hul werks

plek toepas. Deur op die uitkyk te wees vir misdaad en dit te rapporteer 

sal die misdadiger of potensiele misdadiger 'n misdadige geleentheid 

ontse word (Stallard 1991 :23). Werknemers en werkers wat op die wyse 

optree sal die boodskap aan die gemeenskap uitstuur dat daar geen 

plek vir misdaad in die omgewing is nie. 

Besighede wat die twee programme ondersteun stuur 'n boodskap aan 

die gemeenskap uit dat hulle nie net gemik is op winsbejag nie, maar dat 

hulle werklik in die veiligheid van die omgewing en die gemeenskap 

belangstel. Op hierdie manier gee besighede ook aan werknemers te 

kenne dat hulle ondersteun sal word wanneer hulle getuienis in 'n hof 

moet lewer (Gray 1983:55). 

Slahor (1984:85) is van mening dat die besigheidswag se aktiwiteite 

ooreenstem met die aktiwiteite van die buurtwagstelsel wat daarop gerig 

is om die inwoners van 'n gemeenskap teen misdaad te help. Volgens 

hom is die doelwitte vir die besigheidswag om -

• 'n beter verstandhouding tussen die polisie en die sakegemeenskap 
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daarte stel 

• besighede die geleentheid te gee om vas te stel wie saam in 'n 

omgewing sake doen 

• polisiedienste met die behoefte van die sakesektor te koordineer 

• handelaars en besigheidseienaars te onderrig oor hoe om na hul eie 

en aangrensende besighede om te sien 

• maandeliks inligtingseminare aan te bied oor onderwerpe van belang 

vir besighede 

• maandeliks 'n nuusbrief uit te gee 

• 'n telefoonkontakstelsel tussen besighede onderling te vestig. 

Volgens Gray (1983:52) word besighede betrek by drie soorte misdaad

viktimisasie, naamlik diefstal van voorrade, misdade wat gerig is teen die 

besigheid en werknemers soos gewapende roof en brandstigting, en 

straatmisdade soos aanranding en roof van kliente in die omgewing van 

die besigheid. Dit is in die voorkoming hiervan dat die besigheidswag 'n 

grater verantwoordelikheid het as net die misdaadvoorkoming op sake

persele. 

Die telefoonkontakstelsel behels die volgende: "The phone fan system 

is an information dissemination method to provide Merchant Watch 

participants with up-to-the-moment information about possible 

criminal activity or suspects in the area" (Siahor 1984:85). In die 

proses sal gekose lede van die stelsel as koordineerders optree. Sodra 

misdaadverwante inligting vanaf die polisie aan die koordineerders deur

gegee word, versprei hulle dit dan weer aan die res van die groep. Op 

hierdie wyse word skakeling met die polisie verseker en is daar 'n deur

lopende vloei van inligting na besighede, sodat hulle hulle eie optrede 

kan aanpas. In 'n noodsituasie weet elke besigheid waar hy inskakel en 

wat van hom verwag word. 

Telefoniese inligting kan opgevolg word met nuusbriewe waardeur meer 
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inligting vrygestel en tendense bespreek word. "The bulletin contains 

information and tips on crime prevention, descriptions and modus 

operandi of criminal suspects, known profiles of selected police 

personnel associated with Merchant Watch or the business 

interests of the city and other information directly related to the 

business community and crime prevention. It also contains 

information on the monthly seminars, recapping the previous 

meeting" (Siahor 1984:86). 

Die implementering van 'n besigheidswag wat goed funksioneer verskaf 

aan die polisie en die sakesektor 'n geleentheid om mekaar beter te leer 

ken. Dit verskaf oak aan die sakesektor die geleentheid om te leer hoe 

om hulle besighede te beveilig, en om met die omstandighede van 

werknemers vertroud te raak. Gray (1983:52) se dat die meeste 

werknemers veilig by hulle werkplekke voel, maar die probleem is soms 

om by die werk en by die huis te kom. Mense wat slagoffers van 

misdaad is se praduktiwiteit is laag. Dit sal dus vir besighede voordelig 

wees om aan hierdie aspekte aandag te gee. Besighede kan aktiewe 

vennote word deur deel te neem aan stappe om misdaad te bekamp en 

veiliger omgewings daar te stel, waarin geleef en gewerk kan word. 'n 

Stabiele omgewing stel besighede in staat om grater winste te maak. 

Die besigheidswag word as gesamentlike prajek tussen die sakesektor 

en die polisie bedryf en het ten doel om misdaad in die sakemilieu te 

voorkom. Die algemene beginsels soos hierbo uitgespel word nie suiwer 

deur die Suid-Afrikaanse Polisiediens toegepas nie. Die rede hiervoor is 

dat die besigheidsektor die beskerming- en voorkomingsfunksie as taak 

van die polisie sien. Die sakesektor is bereid om 'n kantoor in 'n 

kompleks vir die polisie beskikbaar te stel, sodat die polisie gerieflik naby 

is wanneer benodig word, maar stel nie belang om te organiseer random 

hulle eie veiligheid nie. Die polisie het nie die mannekrag om die funksie 

te verrig nie (Cole 1997: Onderhoud). Die stelsel het in so 'n mate 
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posgevat dat teen Desember 1991 daar reeds 62 besigheidstelsels 

betrokke was. Daar is 383 lede van die Mag op patrolliediens en 

ongeveer 15 890 besighede is betrokke wat op 'n daaglikse grondslag 

gepatrolleer en besoek word (Suid-Afrikaanse Polisie: Jaarverslag 

1991:88). 

4.4.3 Business against Crime 

Besigheid Suid-Afrika het in die reaksie van die gemeenskap op die 

onaanvaarbare hoe misdaadsyfer in Suid-Afrika 'n konferensie geduren

de Augustus 1995 gehou. Die hoevlak konferensie is bygewoon deur 

politieke, sake- en kerkleiers, asook verteenwoordigers van die Suid

Afrikaanse Polisiediens, Justisie en Korrektiewe Dienste. Die konferen

sie het erken dat misdaad die verantwoordelikheid van die staat is, maar 

dat die sakesektor die hulpmiddele, bestuursvaardighede en die 

tegnologie het om die staat in sy taak by te staan. Besigheid Suid-Afrika 

het op die konferensie besluit om die "Business Initiative Against 

Crime and Corruption" van stapel te stuur. Die volgende strategiese 

fokus punte is identifiseer: 

• "to engage, lobby and support government in matters of crime 

prevention 

• to reduce white collar crime and corruption, showing that busi

ness will put its own house in order 

• to mount a communication campaign to mobilise public support 

and change popular misconceptions about crime 

• to offer resources, technology and expertise in support of initia

tives against crime" (Business Against Crime: Notule: 24 

Oktober 1995). 

Business Against Crime (Besigheid Suid-Afrika) het in sy kort bestaan 

getoon dat hy ernstig is om sy voorneme uit te voer. Dit het 'n aktiewe 

rol gespeel in die ontwikkeling van die Regering se Nasionale 
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Misdaadbestrydingstrategie, die voorsiening van patrallievoertuie deur 

BMW Suid-Afrika tot die vloot van Brixton Radiostasie en die instelling 

van POL-lV. Op die oomblik is Business Against Crime besig om tot op 

pravinsiale en plaaslike vlakke af te wentel. 

4.4.4 Reserviste 

Die Reserwepolisiemag is in 1961 ingestel (Suid-Afrikaanse Polisie: 

Spesiale Magsorder (A) 1AI1994). lngevolge die order kan lede van die 

gemeenskap amptelik by polisie-aktiwiteite betrek word. Lede van die A

groep se dienste word aangewend vir normale polisiepligte soos 

aanklagkantoordiens, bemanning van polisievoertuie, randtediens, 

bewaring van kwesbare punte of enige ander noodsaaklike polisiepligte. 

Die B-graep lede hoef slegs diens in sy/haar eie woonbuurt te verrig. 

Die gemeenskap blyk nie ten valle op hoogte te wees van die bestaan 

van die reserviste nie. Op 'n vraag of hulle bewus is van die bestaan van 

reserviste in hul omgewing het die meerderheid van die ondersoekgroep 

negatief geantwoord, of aangedui dat hulle onseker is (sien respons op 

vraag 19.2 in bylae B). Die grootste onsekerheid is onder die 

gemeenskap. Daar bestaan betekenisvolle verskille in die bewustheid 

van die bestaan van reserviste onder die verskillende taalgraepe van 

respondente uit die publiek (sien tabel 4.5 op bladsy 143). Die 

waarskynlikste verklaring vir die grater bewustheid onder die Nguni-, 

Sotho- en Andertaalsprekendes is hulle grater betrakkenheid in die 

gemeenskap en by polisiering in die algemeen (sien byvoorbeeld die 

respons op vraag 12 en 19 in bylae B). Daar is ook 'n betekenisvolle 

verskil in die bewustheid van die bestaan van reserviste by die manlike 

en vroulike respondente van die publiek. Vroue is tradisioneel meer 

huisgebonde en besig met die bestuur van die huis, wat min tyd laat vir 

betrakkenheid by reserviste. Die potensiele gevaar van betrokkenheid 

by reserviste mag moontlik ook 'n rede wees waarom vraue nie as 

werwingsteiken geneem word nie. 'n Groot aantal polisiebeamptes het 
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ook aangedui dat hulle nie weet van die bestaan van reserviste in hul 

omgewing nie. 'n Moontlike verklaring vir die negatiewe siening is dat 

die aktiwiteite van die reserviste in die gebied waar die ondersoek 

gedoen is baie laag is of glad nie bestaan nie. Dit beteken dat die polisie 

nuwe pogings behoort aan te wend om die reserviste te laat herlewe en 

die gemeenskap te oortuig dat die reserviste 'n wyse is waarop hulle by 

misdaadvoorkoming betrokke kan raak. Dit kan gedoen word deur 

opnuut die werksaamhede van die reserviste onder die aandag van die 

gemeenskap te bring. Die gemeenskap kan ook deur die gemeenskap

spolisieforums gewys word dat die reserviste 'n wyse is waardeur hulle 

(as die passiewe vennoot) 'n daadwerklike rol in misdaadvoorkoming 

kan vervul. Daar is tans 28 879 reserviste landswyd geregistreer (Suid

Afrikaanse Polisie: Hoofkantoorskrywe 2/27/1 sonder jaar). 

4.4.5 Gemeenskapspolisieforums 

Artikel 221 van die Tussentydse Grondwet van die Republiek van Suid

Afrika (Wet 200 van 1993) maak voorsiening vir die stigting van ge

meenskapspolisieforums by elke polisiestasie. Nie almal is egter bewus 

van die bestaan van die forums nie. Op die vraag of ondersoekgroep 

bewus is van die bestaan van 'n forum tussen die gemeenskap en die 

polisie (vraag 12) en of hulle bewus is van die bestaan van die aktiwiteite 

in die omgewing (vraag 19) het die meerderheid positief geantwoord 

(sien respons op vrae 12 en 19.3 in bylae B). Die rede vir die hoe 

positiewe antwoord by die polisie mag wees dat polisiebeamptes reeds 

die uitwerking van die forums op hulle werksaamhede voel. Die polisie 

se werkswyse word deur die forums onder oe geneem, iets wat in die 

verlede nie gebeur het nie. Die bestaan en uitwerking van die forums is 

dus op die Iippe van elke polisiebeampte. Wat die gemeenskap betref is 

dit gemeenskapsleiers wat betrokke raak en sake hanteer. Dit 

weerspieel andermaal die vlak van kommunikasie in die gemeenskap. 
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Daar is verskeie betekenisvolle verskille met betrekking tot die 

bewustheid van 'n forum in die omgewing onder die verskillende 

groeperinge van die respondente onder die publiek (sien tabelle 4.4 op 

bladsy 140 en 4.6 op bladsy 161) en wat saamgevat kan word in die 

betekenisvolle verskil oor die bewustheid van forums tussen respon

dente van die polisie en die publiek. Twee waarskynlike verklarings vir 

die verskille kan gegee word. Die eerste is dat verskillende groepe uit 

die publiek verskillend by polisiering in die omgewing betrokke is. Betrok

kenheid verklaar die betekenisvolle verskil by die verskillende ouder

domsgroepe. Dit bevestig ook die mening van Cole (paragraaf 4.4.1 

supra) dat die blankes onbetrokke is. Die tweede moontlike rede vir die 

betekenisvolle verskille kan oningeligtheid wees. Die vraag kan gevra 

word of die polisie met sy kommunikasie by aile vlakke van die 

samelewing uitkom. Dit is moontlik dat die wyse van kommunikasie van 

die polisie met die publiek ondoeltreffend kan wees. 

Persoonlike betrokkenheid by forums van die totale ondersoekgroep is 

laag (sien respons op vraag 13 in bylae B) en daar bestaan betekenis

volle verskille in betrokkenheid by die verskillende taalgroepe van 

respondente uit die publiek en uit die gemeenskap (sien tabel 4.7 op 

bladsy 162). 'n Moontlike verklaring van die betekenisvolle verskil onder 

die verskillende taalgroepe van die publiek mag wees dat die Afrikaans

sprekende nog nie die gemeenskapspolisieringsgedagte aanvaar het 

nie, of dat hut lae betrokkenheid 'n weerspieeling van hulle verwerping 

van die gemeenskapspolisieringsfilosofie is. Die betekenisvolle verskil 

onder die taalgroepe van die polisie respondente is moontlik as gevolg 

van kultuur. Die Sothosprekendes bestaan uit die Twana-, Noord-Sotho

,Suid-Sotho- en Pedibevolkingsgroepe wat die meerderheid swartbe

volkingsgroep in Gauteng is en ook die meerderheid onder die polisie

beamptes is(sien grafiek 1.2 op bladsy 20). Die moontlikheid vir groter 

betrokkenheid van die Sothosprekende polisiebeamptes mag wees dat 

hulle kultureel meer aanvaarbaar vir die gemeenskap is en 
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Tabel 4.6 BESTAAN VAN 'N FORUM 

Vraag 12. Is u bewus van die bestaan van 'n forum tussen die gemeenskap en die polisie in u omgewing? (% Ja} 

Publiek 

Vraag 12 TAAL GESLAG OUDERDOM INKOMSTE 
Afrikaans Engels Nguni Sotho Ander Manlik Vroulik < 30 31-45 >45 <50 51-100 > 101 

Ja 34,1 48,2 58,1 64,8 68,2 56,9 37,9 41,1 44,9 13,9 74,1 20,7 5,2 
Nee 

Polisie 

Vraag 12 TAAL GESLAG DIENSJARE WERKSAAM 

Afrikaans Engels Nguni Sotho Ander Manlik Vroulik Onervare Ervare Baie Sigbare Misdaad- Polisie Publiek 
ervare polisiering onder-

soek 

Ja 91,3 50,0 
Nee 
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Tabel 4.7 BETROKKENHEID BY 'N FORUM 

Vraag 13. Is u personoonlik betrokke by 'n forum tussen die polisie en die gemeenskap? (% Ja) 

Publiek 

Vraag 13 TAAL GESLAG OUDERDOM INKOMSTE 
Afrikaans Engels Nguni Sotho Ander Manlik Vroulik < 30 31-45 >45 <50 51-100 > 101 

Ja 22,6 35,8 54,2 63,9 64,3 
Nee 

Polisie 

Vraag 13 TAAL GESLAG DIENSJARE WERKSAAM 

Afrikaans Engels Nguni Sotho Ander Manlik Vroulik Onervare Ervare Baie Sigbare Misdaad- Onder- Offisier 
ervare polisiering onder- offisier 

soek 

Ja 20,0 20,0 18,2 27,3 14,5 
Nee 
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derhalwe makliker by die forum inskakel. Subartikel 2 van artikel 221 

van die Tussentydse Grondwet (Wet 200 van 1993) bepaal ten opsigte 

van die werksaamhede van die forums die volgende: 

• "bevordering van verantwoordbaarheid van die Diens teenoor 

plaaslike gemeenskappe en samewerking van gemeenskappe 

met die Diens; 

• die monitering van die doeltreffendheid van die Diens; 

• die advisering van die Diens met betrekking tot die prioriteite 

van plaaslike polisiering; 

• die evaluering van die voorsiening van sigbare polisiedienste, 

met inbegrip van; 

• die verskaffing, plasing en bemanning van polisiestasies; 

• die ontvangs en prosessering van klagtes en aanklagte; 

• die voorsiening van beskermingsdienste by byeenkomste; 

• die patrollering van residensiele en besigheidsgebiede; 

• die vervolging van oortreders; en 

• die aanvra van ondersoeke na polisieringsaangeleenthede in die 

betrokke omgewing". 

Die werksaamhede van die gemeenskapspolisieforums, soos hierbo uit

eengesit, verskyn nie in die Grondwet wat op 8 Mei 1996 deur die Parle

ment aangeneem en gewysig is op 11 Oktober 1996 nie (Wet 108 van 

1996). Trouens, daar word glad nie van die forums in die Grondwet mel

ding gemaak nie. In artikel 18 van die Wet op die Suid-Afrikaanse 

Polisiediens (Wet 68 van 1995) word die oogmerke van die gemeen

skapspolisieforums en -rade uitgespel. Daar is egter belangrike verskille 

in die bewoording van die Tussentydse Grondwet (Wet 200 van 1993) 

en die Wet op die Suid-Afrikaanse Polisiediens (Wet 68 van 1995) met 

verwysing na gemeenskapspolisieforums. Die Polisiewet maak melding 

van die instel en instandhou van 'n vennootskap tussen die Diens en die 

gemeenskap, wat nie in die Tussentydse Grondwet genoem is nie. Die 

Tussentydse Grondwet gee as werksaamheid van die gemeenskaps-
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polisieforums die patrollering van residensiele en besigheidsgebiede, wat 

in 'n sekere sin die bedrywighede van die besigheids- en buurtwagte 

amptelik gemaak het. Dit mag moontlik die rede wees waarom die 

buurtwagte, as vrywillige kollektiewe aktiwiteit, met die koms van die ge

meenskapspolisieforums, agteruit gegaan het. Die patrolliefunksie is 

weggelaat uit die oogmerke van die forums soos uiteengesit in die nuwe 

Polisiewet. Daar kan net vertrou word dat die polisie en die gemeenskap 

die funksie sal inlees as deel van "die lewering van polisiedienste aan 

die gemeenskap" (Artikel18 Wet 68 van 1995). 

Die gemeenskapspolisieforum bied aan die gemeenskap (van 'n gebied) 

geleentheid om op stasie- en areavlak betrokke te raak in die totale 

bestuur van polisieringsaangeleenthede, en om as vennoot sy gelyke 

aandeel uit te leef en so sy omgewing 'n veiliger plek te maak om in te 

leef. Die ondersoekgroep is van mening dat die onbetrokkenheid van die 

gemeenskap 'n rol in die veroorsaking van misdaad speel (sien die 

respons op vraag 11.6 in bylae B). Daar is 'n betekenisvolle verskil in 

die respons van die publiek en die polisie respondente (sien tabel 2.1 op 

bladsy 54). Die polisierespondente voel waarskynlik dat 'n grater betrok

kenheid van die gemeenskap geleenthede vir misdaad sal uitskakel en 

ook hulle werk makliker en ligter sal maak. Dit sal dan neerkom op 'n 

aktiewer rol van die passiewe vennoot. 

Die ondersoekgroep is ook van mening dat die polisie voldoende aandag 

aan samewerking met die publiek oor misdaadvoorkoming gee (sien 

respons op vraag 10.11 in bylae B). Daar is egter 'n betekenisvolle 

verskil in die siening van die polisie en die gemeenskap (sien tabel 3.2 

op bladsy 72). Die polisie voel moontlik dat hulle voldoende aandag gee 

maar dit word nie so deur die gemeenskap ondervind nie. Die 

gemeenskap is egter onbetrokke. Op 'n vraag of die groep persoonlik by 

'n forum betrokke is, het die meerderheid negatief geantwoord. Dit 

verklaar die siening dat die polisie nie voldoende aandag aan same-
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werking gee nie, want die gemeenskap is nie betrokke om die aandag te 

beleef nie. Die swart gemeenskappe is meer betrokke en daarom beleef 

hulle die polisie se aandag meer positief. 

Die gemeenskap voel egter dat die polisie hulle nie voldoende benut in 

misdaadvoorkoming nie (sien respons op vraag 9.4 in bylae B). Beteke

nisvolle verskille kom voor by die sienings van die verskillende taal-, 

ouderdom en inkomstegroepe van die publiek en by die taalgroepe van 

die polisie (sien tabel 3.3 op bladsy 85 onder vraag 9.3). Betrokkenheid 

kan die rede vir die betekenisvolle verskil aangevoer word. lndien die 

respons op vraag 13 (sien bylae B) in aanmerking gebring word verklaar 

dit die verskil. Die Nguni- Sotho- en Andertaalgroep is betrokke en 

daarom voel hulle dat die polisie die gemeenskap voldoende benut. Die

selfde kan aangevoer word vir die betekenisvolle verskil wat daar by die 

verskillende taalgroep van die polisie bestaan. 

Die naam van die forum sou egter beter by die werksaamhede soos 

uitgespel in die grondwet ingepas het indien dit gemeenskapspoli

sieringsforum genoem was. So 'n naamsverandering is meer beskry

wend vir die doel waarom die forums daargestel is. Jagwanth 

(1994:171) het egter 'n probleem met die wyse waarop die forums in 

Suid-Afrika bestuur word. "An evaluation of police community liaison 

forums as they presently operate in South Africa reveal inherent 

problems with their nature and role. The locus of control and 

authority has remained in the realm of the formal police agency, 

making any prospects for real power sharing unlikely" (Jagwanth 

1994:171). 

4.4.6 Ander polisieringstrukture 

Die polisie is nie alom- en altydteenwoordig nie, daarom is lede van die 

publiek genoodsaak om na hulle eie en ander se belange om te sien. 
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"Crime prevention cannot, therefore, be left entirely to the police, 

however efficient and conscientious they may be, and a clear duty 

falls upon the public to support them ... in this way, police can be 

kept mobile and flexible and thus better able to carry out the duties 

laid upon them by society" (Currer-Briggs 1968:26). 

Deur meer en meer mense by die polisiefunksie te betrek word 'n illus

trasie van alomteenwoordigheid geskep. So kan gewone polisiering 

aangevul word, veral waar die polisie weens redes afwesig of nie 

voldoende is nie. Volgens Botha et al (1986:228) staan selfgerigte 

polisieverantwoordelikheid in teenstelling met kollektiewe polisieverant

woordelikheid, deurdat dit nie as 'n vervanging van formele polisiering 

dien nie. Selfgerigte polisieverantwoordelikheid dien as aanvulling van 

formele polisiering en het ontstaan as gevolg van individuele nood en 'n 

vanselfsprekende behoefte aan oorlewing. Die doelstelling is om die 

polisie se funksie te vergemaklik. Die meerderheid van die gemeenskap 

is van mening dat die polisie nie aileen kundiges op misdaadvoorkoming 

is nie (sien respons op vraag 9.1 in bylae B). Daar is egter 'n 

betekenisvolle verskil onder die siening van die verskillende taalgroepe 

van die polisie oor die stelling (sien tabel 3.3 op bladsy 85). 'n Moontlike 

rede waarom die Nguni-, Sotho- en Andertaalgroepe anders voel kan 

spruit uit die diens wat hulle gemeenskappe van die polisie kry, die 

misdaadvlak in hulle omgewing en, gesien in die lig dat hulle polisie

beamptes is, hulle magteloosheid ervaar, aangesien hulle nie misdaad 

hok kan slaan nie. 

Die respondente is ook van mening dat die polisie die hulp en same

werking van sekuriteitsagentskappe behoort in te roep (sien respons op 

vraag 9.2 in bylae B). Vertroue is waarskynlik die rede vir die betekenis

volle verskil wat daar onder die verskillende groeperinge van die respon

dente uit die publiek voorkom, veral as daar gekyk word na die respons 

van die vroue en die respons van die 31-45, en >45 ouderdomsgroep 
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(sien tabel3.3 op bladsy 85). 

(a) Die Suid-Afrikaanse Nasionale Weermag 

Die militere polisie is verantwoordelik om wet en orde op militere 

grondgebied te handhaaf. In die opsig verrig hulle 'n belangrike rol in die 

voorkoming en ondersoek van misdaad op militere grondgebied. Die 

militere polisie het nie regsbevoegdheid buite militere grondgebied nie, 

maar kan tog 'n belangrike rol buite die grondgebied vervul. Hulle blote 

teenwoordigheid in uniform dien as afskrikking en aangesien hulle 

bewegings nie net beperk is tot militere grondgebied nie, kan hulle ook 

as oe en ore van die polisie dien. lndien daar 'n gesonde verhouding 

tussen die militere polisie en die Suid-Afrikaanse Polisiediens bestaan, 

kan die militere polisie 'n geweldige bydrae lewer tot misdaadvoor

koming. 

(b) Plaaslike owerheidsekuriteit 

Plaaslike owerhede is verantwoordelik vir die beskerming van lewens en 

eiendom wat deur belastingbetalers aan hulle toevertrou is. Die sekuri

teitsbeamptes wat in diens van plaaslike-owerhede is verrig 'n belangrike 

en omvattende beskermingsfunksie. Plaaslike owerheidsekuriteitsbe

amptes word nie as openbare polisiebeamptes beskou nie en het ook 

nie dieselfde regsbevoegdheid as polisiebeamptes nie. Hoewel beperk

te magte kan die sekuriteitsbeamptes 'n belangrike bydrae tot misdaad

voorkoming lewer. Hulle beweeg daagliks in die gemeenskap rond en 

kan met die regte opleiding en voorligting die gemeenskap in algemene 

misdaadvoorkomingsbeginsel voorlig. lndien daar gereelde kontak 

tussen die Suid-Afrikaanse Polisiediens en die plaaslike owerheidseku

riteitsbeamptes is, kan laasgenoemde die polisie in presipiterende en 

predisponerende polisiering bystaan. lndien hulle voorsien word van 

opgedateerde misdaadstatistiek kan hulle die omgewing patrolleer en 
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die potensieHe misdadiger afskrik. lndien plaaslike owerheidsekuriteits

beamptes hulle voorkomingsfunksies verstaan kan hulle oorsake vir 

misdaad identifiseer en aan die plaaslike owerheid rapporteer. 

(c) Privaat sekuriteitsinstellings 

Baie maatskappye/instansies huur persone om na die sekuriteit van 

personeel en eiendom op eie gronde of geboue om te sien. Daar is na 

raming ± 400 000 privaat sekuriteitsbeamptes (Marais & van Vuuren 

1996:76). Hierdie persone verrig 'n belangrike rol in die voorkoming en 

ondersoek van misdaad, binne die grense van hul werkplek. Hierdie 

sekuriteitsmag kan met vrug deur die polisie aangewend word om 

werkers in misdaadvoorkoming op te lei en hulle by misdaadvoorkoming 

in die werkplek te betrek. 

4.4. 7 Plaaslike owerhede 

Die NCPS (1996:85) erken ook die rol wat plaaslike owerhede in mis

daadvoorkoming kan verrig. Dit word in die dokument aanbeveel dat op 

plaaslike owerheidsvlak 'n multi-agentskapkommittee gestig sal word wat 

onder andere verantwoordelik sal wees vir-

• die stel van prioriteite vir misdaadvoorkoming binne hulle jurisdiksie 

• die koordinering van en toesighouding oor departemente en agent

skappe se deelname in misdaadvoorkoming 

• om die nodige vaardighede en vermoe te ontwikkel om betrokke te 

raak in misdaadvoorkomingaksies en dit te bestuur 

• om die ondersteuning van plaaslike rolspelers te verkry om hulle te 

verbind tot misdaadvoorkoming. 

Met bogenoemde as taak van die plaaslike owerheid sal dit verseker dat 

inisiatiewe met betrekking tot misdaadvoorkoming van die hoogste tot 

die laagste gesag deurgevoer word. Dit sal ook tot gevolg he dat 
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misdaad op aile vlakke hanteer word. 

4.5 Samevatting 

Olson (1983:26) is van mening dat dit tyd geword het vir die polisie om 

hulle misdaadvoorkomingspogings uit te brei en die gemeenskap meer 

daarby te betrek. lngeligte individue wat omgee kan 'n groat rol in die 

voorkoming van misdaad speel. Privaatgroepe en -individue verteen

woordig 'n onderbenutte bran in misdaadvoorkoming. 'While such 

groups are willing and potentially capable of assisting the police, 

they lack direction and experience. With proper supervision and 

guidance by the police, citizen groups can contribute to a reduction 

in crime" (Olson 1983:26). Volgens Newman (Boostrom & Hender

son 1983:27) kan die polisie nie aileen veiligheid bevorder nie. Die 

gemeenskap moet met die funksie help. Die gemeenskap moet na sy 

eie veiligheid omsien eerder as om die verantwoordelikheid met enige 

formele gesag te deel. "The creation of communities able to keep 

themselves free of crime - and to keep their members from 

becoming criminals - is the task of every society (Newman 

1972:19). Dit is derhalwe belangrik dat die polisie hierdie bran sal benut 

en besef dat, uit eie inisiatiewe, hulle nie die misdaadprobleem doeltref

fend kan hanteer nie. 

Dit is duidelik dat: 

• die polisiebeamptes, wat daagliks kontak met die gemeenskap het, 

op 'n gereelde basis deur deskundiges voorgelig behoort te word oor 

die nuutste sekuriteitstoestelle 

• die polisie nie die enigste kenners op misdaadvoorkoming is nie 

• samewerking met ander sekuriteitsagentskappe oor misdaadvoor

koming belangrik is 

• daar grater samewerking oor misdaadvoorkoming tussen die polisie 

en die gemeenskap behoort te wees 
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• hernude pogings aangewend behoort te word om die reserviste 

stelsel te herleef. 

Die polisie het nie net 'n opvoedingsrol nie, maar moet ook aktief in die 

gemeenskap misdaadvoorkom om so as aktiewe vennoot die gemeen

skap te aktiveer. 
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HOOFSTUK5 

PRESIPITERENDE POLISieRING : DIE ROL VAN DIE POLISIE 

5.1 lnleiding 

Die polisie moet weet dat veranderde omstandighede (selfs 'n enkele 

situasie) 'n veranderde polisieringstyl vereis. Daar is drie style waarvan 

'n keuse gemaak kan word, naamlik die wakerstyl, diensstyl en die regs

wettige styl. (Die style word in hoofstuk 7 volledig bespreek). Verder kan 

die belangrikheid van diskresie nie oorbeklemtoon word nie. 

'n Verbeterde diens sal daartoe lei dat die polisie vinniger op klagtes 

reageer, wat verhoogde arrestasies tot gevolg sal he, wat op sigself 'n 

voorkomende uitwerking op misdaad het. 'n Verbeterde diens beteken 

volgens Bailey (1983:10) dat die polisie meer sigbaar behoort te wees. 

Verhoogde sigbaarheid aileen sal egter nie help nie. Sigbaarheid moet 

gepaard gaan met grater pogings om na die gemeenskap uit te reik, 

soos beter kommunikasie en beter kontak. Dit lei tot 'n beter verhouding 

tussen die gemeenskap en die polisie (die funksie van predisponerende 

polisiering), waaruit waardevolle inligting vanuit die gemeenskap kan 

kom. Dit sal weer die polisie in staat stel om nog 'n meer doeltreffende 

diens te lewer (Willmott 1987:10). 

'n Grater getallede op die grond beteken meer sigbaarheid en 'n grater 

beskikbaarheid wanneer die publiek die polisie nodig het (Opdenaker 

1983:74). Die doel van elke beampte op die grond moet wees om as 'n 

bewegende dienssentrum te dien, bereikbaar en beskikbaar vir die pu

bliek. Sigbaar beteken nie net om op straat gesien te word nie, maar be

teken dat beamptes betrokke sal wees in aktiwiteite in die gemeenskap 

en so te toon dat hulle deel en tot diens van die gemeenskap is. Op die 

wyse sal die polisie makliker in staat wees om predisponerende 
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polisieringsdoelwitte uit te voer. 

Die polisie kan basies op twee wyses in die gemeenskap sigbaar wees. 

Die eerste is in aktiwiteite soos reeds in hoofstuk 3 en 4 bespreek, 

waarin die polisie die gemeenskap oplei om die begeerte om misdaad 

te pleeg aan te spreek en voorlig oar watter stappe geneem kan word 

om die geleentheid om misdaad te pleeg uit te skakel en so by 

misdaadvoorkoming betrokke te raak. Die tweede is deur die uitvoering 

van patrolliedienste. 

5.2 Patrollie 

Die woord patrollie is afgelei van die Franse woord "patrouille" wat 

beteken "to paddle or puddle in mud on foot" (Caldwell 1972:32). 

Folley (1980:156) se: "Patrol refers to the moving on foot or by 

vehicle around and within an assigned area for the purpose of 

obtaining information relative to serving the police function". Hale 

(1981 :2) skryf die volgende oar patrollie: "Patrol remains, .... the most 

important of all police functions. All other police services and 

activities exist for the exclusive purpose of supporting and 

enhancing the patrol effort. Patrol is the essence of the police 

function". Die respondente beskou patrollie ook as 'n belangrike 

funksie van die Suid-Afrikaanse Polisie (sien respons op vraag 6.5 in 

bylae B). Daar is egter betekenisvolle verskille in die siening of die 

polisie voldoende aandag aan patrollie gee, onder die ouderdoms- en 

inkomstegroepe van die publiek, tussen die verskillende taalgroepe van 

die polisie respondente en tussen die polisie en die publiek (sien tabel 

3.1 op bladsy 64). Die betekenisvolle verskil by die verskillende ouder

doms- en inkomstegroepe van die publiek kan moontlik verklaar word op 

wat as patrollie gesien word. Die hoer ouderdoms- en inkomstegroepe 

sien moontlik die blote verby beweeg van 'n polisievoertuig nie as 

patrollie nie, terwyl die <30 ouderdomsgroep en <50 inkomstegroep dit 
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wei as patrollie beskou. Dit is ook moontlik dat die hoer groepe meer 

kontak tydens patrollie soek en derhalwe nie 'n bewegende voertuig as 

patrollie beskou nie. Die waarskynlikste rede vir die verskil is egter dat 

die twee hoer ouderdoms- en inkomstegroepe, as gevolg van hulle 

verpligtinge, so min in hulle omgewings rondbeweeg dat hulle nie die 

patrollies waarneem nie. Die betekenisvolle verskil wat daar onder die 

verskillende taalgroepe van die polisie respondente bestaan is moeilik 

om te verklaar, omdat beskikbaarheid van voertuie en verskil in werk

wyse in die verskillende woongebiede nie getoets is nie. Die 

waarskynlikste verklaring is dat die Nguni-, Sotho- en Andertaalgroep se 

siening van patrollie verskil van die ander twee taalgroepe. Daar is geen 

openbare vervoer na polisiestasie in swartwoongebiede nie en lede word 

gereeld met polisievoertuie na en van werk vervoer. Hierdie beweeg van 

voertuie mag moontlik as patrollie gesien word. Die feit is egter dat die 

publiek ook nie tevrede is dat die polisie voldoende aandag aan patrollie 

gee nie. Die betekenisvolle verskil in siening tussen die polisie en die 

publiek of die polisie voldoende aandag aan patrollie gee, kan veroor

saak word in die wyse waarop patrollies uitgevoer word. Dit is moontlik 

dat die polisie patrolleer, maar omdat daar nie genoeg kontak met die 

publiek is nie, word dit deur die publiek nie as patrollie gesien nie. 

Patrollie is die ruggraat van enige polisiediens en het die basiese verant

woordelikheid om die gemeenskap te beskerm en te dien (Folley 

1980:156). "The efficiency and acceptability of patrol practices in a 

community dictates the success or failure of policework in that 

community" (Caldwell 1972:31). Die gemeenskap wil die polisie 

sigbaar in die strate sien. Die lae tevredenheidsyfer by die gemeenskap 

illustreer dit. Dit is vir die gemeenskap nie voldoende dat die polisie in 

voertuie (toevallig) in hulle woongebied deur beweeg in die nakoming 

van ander pligte nie. Die keuse van die gemeenskap is dat polisiebe

amptes aan hulle woongebied afgedeel moet word om fisies te 

patrolleer. 
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5.2.1 Doel 

Die doel van patrollie is om polisiebeamptes sigbaar in 'n omgewing te 

ontplooi om vir die gemeenskap tot diens te wees. Deur hulle teenwoor

digheid word voornemende oortreders afgeskrik en so die geleentheid 

ontneem om misdaad te pleeg. Patrollie verhoog ook die moontlikheid 

om arrestasies uit te voer. "These are the two primary concerns of 

the potential criminal, and where effective patrol minimizes his 

changes of success, he will refrain from committing the crime" 

(Folley 1980:156). Die ondersoekgroep is van mening dat polisiepatrol

lies gereeld in die omgewing gesien word (sien respons op vraag 21.1 in 

bylae B). Daar is egter 'n betekenisvolle verskille in die respons van die 

ondersoekgroep (sien tabel 5.1 op bladsy 175). Vir die verklaring van 

die verskille word volstaan met wat gese is in paragraaf 5.2. Uit per

soonike gesprekke met die gemeenskap is daar 'n duidelike verskil in 

siening van die publiek en die polisie oor wat patrollie is. Vir die publiek 

moet 'n patrollie sy werksaamhede in die woongebied vir die volle duur 

van sy diensbeurt uitvoer en nie maar toevallig in die nakoming van 'n 

ander funksie nie. 

Deur patrollie word die leuse van die polisie, naamlik om te beskerm en 

te dien, die beste uitgeleef. Leonard (1972:122) se dat die basiese 

verantwoordelikheid van enige persoon op patrollie daarop gemik 

behoort te wees om die uitwerking van potensieHe gevaar vir die ge

meenskap te verminder. Caldwell (1972:20) is van mening dat die 

patrolliebeampte die verantwoordelikheid dra om 'n diens aan al die lede 

van die gemeenskap op 'n 24 uur-basis te lewer. Die patrollie-eenheid 

moet vir 24 uur waarneming doen en behoort op enige hulpoproep te 

kan reageer. Patrollie is vir die patrolliebeampte 'n middel tot 'n doel. 

Patrollie is polisiediens in aksie. Patrollie gee aan die polisiebeampte die 

geleentheid om presipiterende en predisponerende aksies in die praktyk 

toe te pas. 
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Tabel 5.1 EENSTEMMIGHEIO OOR PATROLLIE 

Vraag 21. In walter mate stem u met die volgende stelling saam? (%Stem saam en Stem beslis saam) 

Publiek 

Vraag 21 TAAL GESLAG OUOEROOM INKOMSTE 
Afrikaans Engels Nguni Sotho Ander Manlik Vroulik < 30 31-45 >45 <50 51-100 >101 

1. Polisiepatrollies word gereeld in die 2,022 2,065 2,714 2,615 2,800 2,603 2,241 2,069 2,401 1,784 1,705 
omgewing gesien 

2. Voetpatrollie is suksesvol 2,944 2,817 2,750 2,577 2,619 2,687 2,937 3,263 
3. Fietspatrollie is ondoeltreffend 2,357 2,326 2,473 
4. Motorpatrollie is suksesvol 
5. Perdepatrollie is ondoeltreffend 
6. Oil is gerustellend om patrollies in 'n 3,934 3,771 3,707 3,480 3,400 3,598 3,760 3,948 

omgewing te sien 

Polisie 

Vraag 21 TAAL GESLAG OIENSJARE WERKSAAM 

Afrikaans Engels Nguni Sotho Ander Manlik Vroulik Onervare Ervare Baie Sigbare Misdaad- Polisie Publiek 
ervare polisiering onder-

soek 

1. Polisiepatrollies word gereeld in die 3,397 3,045 3,292 3,220 3,471 3,193 3,833 3,117 2,270 
omgewing gesien 

2. Voetpatrollie is suksesvol 3,160 2,893 
3. Fiets_patrollie is ondoeltreffend 2,155 2,318 2,682 3,098 3,000 2,490 2,196 
4. Motorpatrollie is suksesvol 
5. Perdepatrollie is ondoeltreffend 
6. Oil is gerustellend om patrollies in 'n 

omgewing te sien 
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Voorkomende patrollie, waartydens die polisie sigbaar in strate beweeg 

en misdadigers ontmoedig om misdaad te pleeg, was die basis van poli

siering sedert die ontstaan van moderne polisiering in 1829 (Kalmanoff 

1976:43). Volgens Hutter (1986:115) word die polisiebeampte by 

primere proaktiewe polisiering terug op straat en binne die gemeenskap 

geplaas. Die doel van patrollie is om dag-tot-dagkontak tussen die 

polisie en die plaaslike gemeenskap te bewerkstellig, met die hoop om 'n 

gesamentlike misdaadvoorkomingspoging daar te stel. Hierdie situasie 

kan aileen bereik word as die probleem van vyandigheid en wantroue 

oorkom is. Dan sal voorkomingsaktiwiteite uitreik na gebiede van die 

samelewing wat baie verder gaan as voorligting rondom aspekte van 

teikenverharding. Dan sal die polisie die gemeenskap kan bystaan om 

probleme wat aanleiding tot misdaad gee op te los. 

Patrollie kan gesien word as die kern waarom aile diens aan en werk

saamhede binne 'n gemeenskap gebou word (Leonard 1970:221). 

"The patrol division in every police department is the largest and 

most important single unit providing the community with the 

service it expects" (Eidefonso et al 1968:182). Folley (1980:157) 

gesteun deur Van Heerden (1994:175) is van mening dat die aard en 

omvang van die patrolliestelsel die instansie se ingesteldheid op die 

verwesenliking van die ware polisiedoelwit weerspieel. lngesteldheid 

bepaal ook in 'n groot mate of patrollie doeltreffend gedoen word. 

Patrolliewerk vorm ook die ideale opleidingsveld, waar onervare lede 

deur ervare lede opgelei word om met die gemeenskap te skakel, ten 

einde sy rol in predisponerende en presipiterende polisiering te vervul. 

Dit lei tot spesialisasie wat voordelig en wenslik vir polisiedoeltreffend

heid is. Die lid wat ingestel is op diensgeorienteerde patrolliewerk bly 

steeds in noue kontak met die gemeenskap. 
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5.2.2 Doelstellings 

Daar kan twee bree doelstellings vir patrollie gestel word, naamlik om 

predisponerende en presipiterende polisiering toe te pas. 

Verskeie outeurs, onder meer Caldwell (1972:33), Folley (1980:157), 

Van Heerden (1994:177) en Eldefonso et al (1968:177), is van mening 

dat die doelwitte van patrollie die volgende kan wees: 

• beskerming van lewe en eiendom 

• dialoog met die gemeenskap 

• vestiging van sekuriteit 

• handhawing van vrede en orde 

• dienslewering 

• aanhouding van misdadigers 

• beheer van misdaad 

• uitskakeling van geleenthede vir misdaadpleging 

• onmiddellike reaktiewe polisiediens 

• nastreef van vrywillige regsnalewing 

• wetstoepassing. 

Die gemeenskap se siening oor wat belangrik is tydens patrollie stem in 

bree trekke met die skrywers ooreen (sien respons op vraag 22 in bylae 

B). Daar is betekenisvolle verskille by die ondersoekgroep oor wat 

tydens patrollie gedoen moet word (sien tabel 5.2 op bladsy 178). Die 

punt van belang by die betekenisvolle verskille is kontak en kom

munikasie. Die taalgroepe se siening is wissellend en derhalwe moeilik 

om te verklaar. Die gevaar wat vreemdelinge inhou en die bewustheid 

van hulle teenwoordigheid vir die ouer mense van die gemeenskap, is 

waarskynlik die rede vir die verskil in siening. Wat egter belangrik is, is 

die betekenisvolle verskil in siening tussen die publiek en die polisie met 

betrekking tot die beskikbaarheid van die polisie (vraag 22.6). Die 

waarskynlikste verklaring vir die verskil in siening is dat die publiek nie 
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Tabel 5.2 BELANGRIK TYDENS PATROLLIE 

Vraag 22. Sou u se dat die volgende belangrik is tydens polisiepatrollie? ( % Stem saam en Stem beslis saam) 

Publiek 

Vraag 22 TAAL GESLAG OUDERDOM INKOMSTE 
Afrikaans Engels Nguni Sotho Ander Manlik Vroulik <30 31-45 > 45 <50 51-100 >101 

1. Verspreiding van misdaadinligting 3,386 3,122 3,267 
2. Gemeenskap raadgee oor misdaad 3,933 3,717 3,780 3,769 3,250 
3. Gesprekvoering met die gemeen- 3,933 3,773 3,487 3,764 2,950 

skap 
4. Ondervraging van vreemdelinge 3,933 3,801 3,550 3,823 3,250 3,621 3,823 3,949 
5. Sigbaarheid van die polisie 
6. Beskikbaarheid van die polisie 4,000 3,857 3,703 3,882 3,400 
7. Vermindering van geleenthede om 3,967 3,913 3,707 3,705 3,550 

misdaad te pleeg : 
8. Kommunikasie met die gemeenskap 3,868 3,830 3,926 3,830 3,100 3,885 3,812 3,470 I 

Polisie 

Vraag 22 TAAL GESLAG DIENSJARE WERKSAAM 

Afrikaans Engels Nguni Sotho Ander Manlik Vroulik Onervare Ervare Baie Sigbare Misdaad- Polisie Publiek 
ervare polisiering onder-

soek 
1. Verspreidlng van misdaadinligting 
2. Gemeenskap raadgee oor misdaad 3,714 3,966 I 

3. Gesprekvoering met die gemeen- 3,896 3,347 3,347 4,000 4,000 
skap 

4. Ondervraging van vreemdelinge 3,896 3,863 3,000 3,707 3,647 
5. Sigbaarheid van die polisie 
6. Beskikbaarheid van die polisie 3,964 3,845 
7. Vermindering van geleenthede om 

misdaad te pleeg I 
8. Kommunikasie met die gemeenskap 

----- L_._ 
-~- --------

3,982 3,798 I 
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net die polisie beskikbaar wil he nie, maar dat die polisie aktief in die 

gemeenskap betrokke moet wees. 

Doelwitte van predisponerende polisiering sal dialoog met die gemeen

skap, dienslewering en die nastrewing van vrywillige regsnalewing wees. 

Doelwitte onder presipiterende polisiering sal die beskerming van lewe 

en eiendom, vestiging van sekuriteit, handhawing van vrede en eien

dom, aanhouding van misdadigers, beheer van misdaad, uitskakeling 

van geleenthede vir misdaadpleging, onmiddellike reaktiewe polisiediens 

en wetstoepassing wees. Predisponerende polisiering sal verder stappe 

insluit om dialoog met die gemeenskap te voer ten einde presipiterende 

polisieringstappe toe te pas. 

Die beskerming van lewe en eiendom 

Deur patrollie word die werklike geleenthede, of die geloof in die bestaan 

van geleenthede tot suksesvolle misdaadpleging uitgeskakel. Die ge

meenskap verwag dat die polisie hierop ingestel sal wees. Die nadeel is 

egter dat die uitskakeling tydelik van aard is, want sodra die polisiebe

ampte sy/haar rug draai of van die toneel verdwyn doen die geleentheid 

hom weer voor. Daarom moet die polisie in hulle verhouding met en 

opleiding van die gemeenskap respek vir lewe en eiendom kweek, sodat 

daar 'n duidelike neiging tot beskerming van lewe en eiendom sal wees. 

'n Belangrike funksie tydens patrollie is gesprekvoering met die gemeen

skap, om vas te stel watter stappe individue neem om misdaad te 

voorkom. Die polisiebeampte moet waar leemtes identifiseer word ge

sprek voer om dit reg te stel. 

Die graad van uitskakeling word deur die graad van alomteenwoordi

gheid ('n illusie) bepaal. Patrollie bevestig die teenwoordigheid van die 

polisie in 'n gebied. Die bewustheid van die illusie van alomteenwoor

digheid van die polisie is die gevolg van die publiek se kennisname van 
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die patrollie-eenheid. "The primary means by which patrol prevents 

crime is through being conspicuous and available" (Folley 

1980:167). Die sigbare teenwoordigheid van die polisie ontmoedig die 

misdadiger om 'n misdaad te pleeg, aangesien die risiko om gearresteer 

te word verhoog. Gesprekke moet nie net met bekende inwoners 

gevoer word nie. Vreemdelinge behoort konfronteer te word, met die 

doel om die bewustheid van hulle teenwoordigheid bekend te maak. Dit 

sal die persoon met verskuilde motiewe op hulle hoede plaas en 

gerusstelling by ander tot gevolg he. Alomteenwoordigheid is egter nie 

prakties moontlik nie. Beskikbaarheid van mannekrag en die grootte van 

die gebied wat gepolisieer word speel hier 'n groat rol. Die patrol

liebeampte kan in sy/haar gesprek met die gemeenskap die probleem 

aanraak en die gemeenskap aanmoedig om self ook betrokke te raak. 

Die beskerming van eiendom geniet 'n laer prioriteit as die beskerming 

van lewens, maar het 'n grater potensiaal vir sukses. Die patrollie

beampte behoort 'n sistematiese en deurlopende opleidingsprogram in 

die gemeenskap aan te bied, oor die metodes en middele wat 

misdadigers gebruik om misdaad te pleeg. Die doel is om die gemeen

skap paraat te maak en ook om gereedskap wat gebruik kan word om 

misdaad te pleeg weg te sluit. Dit kan die basis van die gesprek met 

individue vorm. Huisbeskerming moet hoe prioriteit tydens patrollie 

geniet, aangesien die meeste huise bedags leeg staan. Net so kan die 

sakeman/vrou verwag dat die patrolliebeampte sy/haar beskermings

maatreels sal evalueer en aanbevelings ten opsigte van verbeterings te 

maak. Dit vereis dat die patrolliebeampte op hoogte sal wees van die 

jongste modus operandi van misdadigers. 

Die patrolliebeampte moet ook bewus wees dat sommige voertuigeie

naars nalatig is en sleutels in hul voertuie vergeet. Die meeste gesteel

de voertuie word by ander misdade gebruik, daarom moet die patrollie 

op voorkoming en opsporing ingestel wees. Caldwell (1972:38) voeg by: 
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"The patrol officer may prevent the more serious offenses by 

making a maximum educational, preventive, and enforcement effort 

in dealing with auto thefts". 

Dialoog met die gemeenskap 

Die uitgangspunt van patrollie is om beter verhoudinge te ontwikkel en 

rapport tussen die polisie en die gemeenskap te verkry (Kalmanoff 

1976:43). Beter verhoudinge sal daartoe lei dat dialoog tussen die ge

meenskap en die polisiebeampte op patrollie ontwikkel. Dit sal die 

wedersydse uitruil van inligting tot gevolg he. Verbeterde verhoudinge 

sal vertroue vestig wat tot gevolg sal he dat die gesprek oop sal raak. 

Die gevolg hiervan kan wees dat wedersydse behoeftes rondom mis

daadvoorkoming na vore kom. Die voordele van voetpatrollie sluit onder 

andere noue kontak tussen die polisie en die gemeenskap in, wat tot 

gevolg het dat die lewenspatroon van individue algemene kennis vir lede 

op patrollie is. Die kontak verhoog die sin van veiligheid in die gemeen

skap en stet die lid op patrollie ook in die geleentheid om inligting 

geredelik te bekom (Kalmanoff 1976:49). Die ondersoekgroep is egter 

nie van mening dat die polisie voldoende misdaadinligting versprei nie 

(sien respons op vraag 10.3 en vraag 22.1 in bylae B). Daar is egter 

betekenisvolle verskille in die siening van die ouderdoms- en inkom

stegroepe van die publiek en die siening van die polisie en die publiek 

oor die punt (sien tabelle 3.2 op bladsy 72 en 5.2 op bladsy 178). 'n 

Moontlike verklaring vir die verskille kan moontlik daarin le dat die middel 

wat die polisie gebruik vir die verspreiding van die inligting nie by die 

hoer inkomstegroep uitkom of deur hulle gelees word nie. Die polisie 

maak byvoorbeeld aan die wesrand van die Wesrander en die Roode

poort Rekord gebruik om inligting oor plaaslike misdaad te versprei. Dit 

is moontlik dat hierdie areakoerante nie deur die hoer ouderdom- en 

inkomstegroepe gelees word nie. 
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Die lid op patrollie het beter geleentheid as enige ander polisiebeampte 

om die gemeenskap te ontmoet. Deur dialoog kan die filosofie van 

polisiering op 'n informele wyse aan aile lae van die samelewing oorge

dra word. Die onderlinge verhoudinge is 'n basiese funksie wat deur 

elke polisiebeampte uitgedra behoort te word. 

Vestiging van veiligheid 

Om 'n polisiebeampte wat aktief en positief met sy/haar werk besig is te 

sien, wek by die meerderheid van die burgery gemoedsrus, wat onont

beerlik is vir harmoniese naasbestaan. Hierdie stelling sal egter aileen 

toepaslik wees in daardie gemeenskappe waar goeie verhoudings 

gevestig is en daar onderlinge vertroue is. lndien die gemeenskap die 

polisie as korrup en onderdrukkend ervaar sal die polisie nie as simbool 

van wet en orde gesien word nie. 

Die toename van misdaad wek 'n gevoel van persoonlike bedreiging. 

Om hierdie rede word gemoedsrus en veiligheid deur persoonlike 

ervaring van die afwesigheid van misdaad en die sigbaarheid van die 

ordesimbool gekweek. Daarom behoort patrollies so gereel te word dat 

polisiebeamptes deur 'n groot aantal mense gesien kan word. Die 

patroliebeampte behoort egter ook in die gemeenskap betrokke te wees, 

anders word die indruk geskep dat hy/sy passief is en niks aan misdaad 

kan doen nie. Misdaadvoorkoming word slegs verrig indien patrollie

beamptes met die gemeenskap kommunikeer en die beginsels van 

predisponerende en presipiterende polisiering in die gemeenskap 

toepas. 

Die blote teenwoordigheid van die polisie is normaalweg genoeg om die 

potensiele oortreder af te skrik. Volgens Graham (1990:78) kan die suk

ses van afskrikking moeilik bepaal word en het die ontplooiing van groot 

getalle polisiebeamptes nie noodwendig die vermindering van misdaad 
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tot gevolg nie. Patrollie sal ook nie noodwendig aile misdaad voorkom 

nie. Dit sal hoogstens 'n uitwerking op die sogenaamde straatmisdade 

he, soos byvoorbeeld huisbrake, aanrandings en roof. Teenwoordigheid 

in die gemeenskap behoort aangevul te word deur doelgerigde 

kommunikasie, om werklik in die gemeenskap betrokke te raak en die 

betrokkenheid van die gemeenskap te kry. 

Handhawing van vrede en orde 

Die gemeenskap behoort voortdurend herinner te word aan die nood

saaklikheid dat gedrag beheer moet word. Patrollie is by uitstek die 

metode waardeur gedragsreels ingeskerp word. Dit geskied tydens 

informele gesprekke tussen die patrolliebeampte op rondtediens en 

gemeenskapslede. Patrollie bring nie net veiligheid mee nie, maar ook 

die besef dat persoonlike vryhede beperk kan word as dit onregmatig 

met die van ander inmeng. Elke inwoner het die reg op rus en vrede, 'n 

basiese uitgangspunt van artikel 12 van die Suid-Afrikaanse Grondwet 

(Wet 108 van 1996). Caldwell (1972:38) is van mening dat die 

samelewing verantwoordelik is om toe te sien dat die reg nie verbreek 

word nie. Die las om die reg te verseker is die taak van die polisie. Die 

patrolliebeampte in die uitvoering van sy/haar pligte is maar een van die 

metodes wat die polisie aanwend om die doel te verwesenlk. In die 

verband moet die patrolliebeampte 'n fyn balans handhaaf en moet die 

sosiale gevolge van sy/haar besluite op die skaal van reg en 

regverdigheid gemeet word. Daar is geen wette wat hom/haar hierin 

gaan lei nie, net sy/haar eie oordeel sal die regter wees. 

Dienslewering 

Om tot diens te wees beteken om van hulp te wees en iemand in nood 

te help. Die vraag mag ontstaan wanneer is iemand nou werklik in nood. 

Die werklikheid is dat dit nie bepaal kan word nie. lemand wat sy/haar 
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motor se sleutels verloor het mag nou wei nie in nood verkeer nie, maar 

beleef 'n krisis. Hierdie krisis kan vergroot indien die persoon in 'n 

vreemde omgewing is waar hy/sy niemand ken nie. 'n Helpende hand 

deur 'n polisiebeampte kan baie daartoe bydra dat verhoudinge tussen 

die polisie en die gemeenskap verbeter en die aansien van die polisie in 

die oe van die gemeenskap verhoog. Gereelde korrespondensie in 

briewekolomme van koerante en die Servamus (polisieringstydskrif) 

getuig daarvan. Die polisie is dan nie slegs die instrument wat wet en 

orde handhaaf nie, maar toon ook aan die gemeenskap dat daar in die 

praktyk gestreef word om een van die doelstellings van die polisie, 

naamlik "gemeenskapsorienteerde diens" (Annual Plan of the South 

African Police Service 1996:4) uit te leef. Diens aan die gemeenskap 

is die basiese vereiste van die diensstyl (hoofstuk 7 infra). 

Hulp en advies aan diegene wat in onsekerheid leef sal 'n besondere 

bydrae lewer om misdadigheid te voorkom en samewerking te bevorder. 

Die verskaffing van diens aan die gemeenskap is onlosmaaklik verbonde 

aan die rol van die patrolliebeampte. Beide die gemeenskap en die poli

sie beskou dienslewering deur die polisie aan die gemeenskap as 'n be

langrike funksie (sien respons op vraag 6.1 in bylae B). Daar is egter 

betekenisvolle verskille onder die geslagte, ouderdoms- en inkomste

groepe in die siening of die polisie voldoende aandag aan die funksie 

gee (sien tabel 3.1 op bladsy 64). Dit is veral die ouer persone in die 

gemeenskap wat meen dat die polisie nie voldoende aandag aan die 

funksie gee nie. Vrees vir misdaad en hulpeloosheid mag die rede vir die 

siening wees. 

Die verskaffing van hulp is moontlik een van die beste geleenthede om 

verlore agting te herwin. Die patrolliebeampte moet deurgaans in 

gedagte hou dat klein opofferings vir 'n persoon wat in nood verkeer 

belangrik is en dat begrip vir 'n persoon wat onder spanning is baie 

waardeer word. Volgens Folley (1980:173) redeneer baie dat die polisie 
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al sy aandag aan misdaadvoorkoming en -onderdrukking moet skenk. 

Die verskaffing van diens aan die gemeenskap bied egter aan die polisie 

die beste geleentheid om die doelwitte van misdaadvoorkoming te 

verwesenlik. Die polisie is oak in die unieke posisie om aan ander depar

temente en liggame in die gemeenskap raad en inligting oar probleme 

wat nadelig kan wees te verskaf. Die polisie kan nie van die funksie 

ontvlug nie, aangesien hulle 24 uur beskikbaar is en maklik uitkenbaar is 

as 'n verteenwoordiger van die owerheid (Folley 1980:171). 

Dienslewering sluit aspekte in soos die verskaffing van inligting, raad, 

algemene bystand en spesiale dienste. Hierdie is nie vergesog nie, 

maar die verwesenliking van een van die doelstellings van die National 

Crime Prevention Strategy, naamlik "To contribute towards address

ing socio-political factors" (Regeringstaakgroep 1996:42). 

Algemene bystand verwys na aktiwiteite wat uit hoflikheid gedoen word 

en moet nie net aan 'n spesifieke deel van die gemeenskap verskaf word 

nie. Dit word geregverdig omdat dit verband hou met die veiligheid van 

die gemeenskap. 

Aanhouding van misdadigers 

lndien patrollie as voorkomingsmaatreel nie slaag nie, is arrestasie 

tydens of direk na misdaadpleging die volgende stap. Arrestasies kan 

gemaak word voor, tydens, en nadat die misdaad gepleeg is. 'n Vinnige 

reaksie is direk verwant aan arrestasie en is net so belangrik om 

misdaad te voorkom. Die waarde van arrestasie le daarin dat die 

misdadiger onmiddellik uit die samelewing verwyder word en die 

gemeenskap so van verdere verbrekings van die wet gevrywaar word. 

Die misdadiger word oak die geleentheid ontneem om verder misdaad te 

pleeg. lndien die vervolging suksesvol is, word die misdadiger in die 

geleentheid geplaas om hom/haarself te rehabiliteer en weer in die 
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gemeenskap opgeneem te word. 

Beheer oor misdaad 

Om werklik 'n uitwerking op misdaad te he moet die patrolliebeampte die 

potensiele oortreder die geleentheid ontse om misdaad te pleeg, deur 

sy/haar teenwoordigheid en betrokkenheid in die omgewing. Betrokken

heid moet hier gesien word as doelbewuste pogings om gesprek met 

inwoners en spesifiek persone op straat aan te knoop, en so die doel 

van hulle teenwoordigheid in die omgewing vas te stel. Hierdie mikpunt 

daag die patroliebeampte nie net uit om die indruk van alomteenwoor

digheid te skep nie, maar illustreer ook werklike betrokkenheid in die 

gemeenskap. "Criminals are not likely to knowingly base their 

operations in areas where the patrol officers are active. The patrol 

officer must try to be seen as often as possible, particularly in 

those areas most likely to attract the criminal" (Caldwell 1972:33). 

Lede op patrollie behoort kaarte van hulle rondtes by te hou wat die 

verskillende probleempunte aandui. Dit sal verseker dat voldoende aan

dag aan probleme gegee word, sodoende sal ook verseker word dat by 

dienswisseling die nuwe patrollie onmiddellik van die probleme kennis 

neem. Gekleurde spelde kan gebruik word om die verskillende probleme 

te onderskei. Aile pogings moet aangewend word om probleme op te 

los of uit die weg te ruim. Dit sal die geleentheid om misdaad te pleeg 

uitskakel (Leonard 1972:124). Die patrolliebeampte behoort ook, 

voordat hy/sy aan diens gaan, 'n studie van die aangemelde misdaad te 

maak. Dit sal hom/haar op hoogte bring van metodes en tegnieke wat 

misdadigers gebruik het om misdaad te pleeg. Die kennis sal hom/haar 

help om sy rondte beter te beplan, maar ook in staat stel om die middele 

wat gebruik is aan die gemeenskap te kommunikeer. Tydens sy/haar 

gesprekke met vreemdelinge en die deursoeking van verdagtes kan 

hy/sy dan spesifiek vir van die middele op die uitkyk wees. 



5.2.2.8 

187 

Dit is belangrik dat die patrolliebeampte, sowel as die patrollievoertuig, 

duidelik uitkenbaar sal wees. Sigbaarheid is 'n bedekte voordeel in die 

onderdrukking van misdaad, omdat dit 'n waarneembare afskrikkingsuit

werking op voornemende oortreders het. Sigbaarheid wek ook by inwo

ners gerusstelling in die wete dat die polisie teenwoordig is en verlaag 

die vrees vir misdaad wat moontlik mag bestaan. Die patrolliebeampte 

moet ook bewus wees van faktore wat die sukses van sy/haar pogings 

om misdaad te beheer beperk. Faktore soos die aantal oproepe om 

hulp, die grootte van patrolliegebied en beperkings op mobiliteit, byvoor

beeld doodloopstrate en spoorlyne, kan sy/haar pogings negatief beTn

vloed. Hoewel dit nie dieselfde uitwerking op die verskillende soorte 

patrollies het nie, is dit tog belangrik dat dit altyd in aanmerking geneem 

sal word. Die beampte op patrollie moet die beperkings van die verskil

lende patrollies ken en dit in sy beplanning in berekening bring. 

Uitskakeling van geleenthede vir misdaadpleging 

Die patrolliebeampte moet altyd in die oog hou dat hy/sy onder omstan

dighede werk wat hy/sy nie self geskep het nie, waaroor hy/sy geen 

beheer het nie en wat soms afbrekend van aard is. "Physical con

ditions that endanger the health and welfare of people must be 

brought to the attention of appropriate governmental and private 

agencies" (Caldwell 1972:34). In die verband vervul die polisie 'n 

probleemoplossende funksie deur self na probleme te gaan kyk wat deur 

inwoners aangedui is en probleemplekke te identifiseer en aan instan

sies, soos gemeenskapspolisieforums en munisipaliteite wat daarteen 

kan optree, deur te gee. 

Die patrolliebeampte behoort bewus te wees van die verband tussen 

drank en misdaad. Mense onder die invloed van drank is maklike slag

offers, veral vir rowers in die omgewing. Om besope persone van die 
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strate af te verwyder is nie net 'n poging om die omgewing op te ruim 

nie, maar is ook 'n noodsaaklike funksie om die omgewing misdaadvry te 

maak. Van spesifieke belang is daardie toestande wat vir jeugdiges aan

loklik is. Plekke waar jeugdiges blootgestel is aan die invloed van 

alkohol, dwelmhandelaars, homoseksueles of enige ander toestand wat 

lewe of moraliteit in gevaar stel, behoort voortdurend dopgehou te word 

(Caldwell 1972:35). Dit geld ook vir plekke van ekonomiese vermaak, 

soos dobbelhuise en resiesbane waar verwed kan word. Rowers is 

bewus van die moontlikheid dat mense geld kan wen en kan in die 

omgewings toeslaan. 

Om doeltreffend te patrolleer en tot diens te wees is dit belangrik dat die 

beampte op hoogte sal wees van aile gebeure in die gebied. Dit 

beteken dat hy/sy die grense van die rondte sal ken, kennis dra van 

onbewoonde huise en woonstelblokke en lee geboue, weet waar 

openbare telefone en huurmotorstaanplekke is en wat die vinnigste roete 

na 'n spesifieke punt is. Die patrolliebeampte moet hom/haarself oplei 

om op eenvoudige wyse aan mense Ieiding te gee. Dit is ook belangrik 

dat hy/sy soveel as moontlik van die mense op sy/haar rondte te wete 

sal kom, asook van diegene wat die omgewing gereeld besoek 

(Williams 1967:27). 'n Goeie verhouding met die jeug is noodsaaklik. 'n 

Gesonde verhouding, wat gebou is op wedersydse respek tussen die 

patrolliebeampte en die jeug, sal 'n groter misdaadvoorkomingspoging 

wees as enige ander polisieaktiwiteit. Folley (1980:168) is van mening 

dat die patrolliebeampte deur die jeugdige gesien en erken word as 

outoriteitsimbool. "Respect for the officer promotes respect for the 

law, and such respect will discourage aggression" (Folley 

1980:168). Respek kan aileen gebou word indien daar gesonde verhou

dings bestaan. 

Kommunikasie tussen lede van die verskillende patrollieskofte is belang

rik. Hulle moet bewus wees van vorige gebeure en van voorvalle wat 
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opvolgwerk vereis. Hulle moet ook op hoogte wees van nuwe probleem

areas. "An exchange of information between officers is vital to 

assure continuous patrol coverage" (Williams 1967:27). Die patrollie

beampte is in beheer van sy/haar rondte, daarom is dit belangrik dat by 

wisseling van skofte die nuwe lid sy/haar teenwoordigheid op probleem

plekke sal wys, sodat enige buitengewone situasie ondersoek kan word. 

Ernstige situasies moet onmiddellik aandag geniet. 

Reaksietyd 

Hoewel die lid op patrollie nie vooraf kan se waar probleme gaan 

ontstaan nie, moet hy/sy hom/haar so posisioneer dat hy/sy gewoonlik 

op die regte plek is. Sy/Haar vermoe om op die regte tyd op die regte 

plek te wees sal bepaal hoe vinnig hy/sy op 'n oproep sal kan reageer. 

Spoedige reaksie is om bepaalde redes van belang. Nie aileen kan dit 'n 

lewe red nie, maar 'n misdadiger kan ook op heterdaad betrap word. 'n 

Kort reaksietyd verminder ook geleentheid vir misdaad in die sin dat die 

misdadiger nie tyd het om sy/haar daad te voltooi nie. Dit dien ook as 

afskrikking. lndien misdadigers ondervind dat die polisie gou reageer sal 

hulle die omgewing vermy en hulle aktiwiteite verskuif na gebiede waar 

daar nie sulke flinke diens is nie. "Instant response is something that 

the patrol officer must develop in the same way that he develops 

other skills. A knowledge of the physical characteristics of his 

beat, a feel for the cycle of called-for services, and a professional 

pride in playing for position are all part of the skill of instant 

response" (Caldwell 1972:36). Folley (1980:169) is van mening dat 'n 

reaksietyd van vyf minute die langste moet wees, maar dat die tyd moet 

verkort by oproepe waar misdaad in die proses van pleging is. 

Nastreef van vrywillige regsnalewing 

lndien die hoeveelheid misdaad wat daagliks aangemeld word onder oe 
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geneem word, kan 'n buitestaander maklik oordeel dat die samelewing 

uit wetsoortreders bestaan. Die feit is egter dat 'n baie klein hoeveelheid 

mense met die gereg bots. 

Een van die vernaamste oogmerke met patrollie is juis om na vrywillige 

regsnalewing te bewerkstellig en dit te behou. Die patrolliebeampte kom 

daagliks met baie mense in aanraking waarvan die meeste wetsgehoor

saam is. Hy/sy moet bewus wees van die blywende uitwerking wat 

hierdie kontak op die individu het en die invloed daarvan op vrywillige 

regsnalewing. In die algemeen leef mense vrywillig die reg na, indien 

hulle wette verstaan en dit op hulle gedrag van toepassing kan maak. In 

die verband het die patrolliebeampte 'n baie groat opvoeding- en 

voorligtingstaak. 'Willing compliance cannot be obtained by force! 

Voluntary compliance, then, is achieved largely through developing 

public understanding" (Caldwell1972:39). 

Die patrolliebeampte is in 'n sleutelposisie om, deur sy/haar kontak met 

die gemeenskap, vrywillige regsnalewing te bevorder. Dit kan gedoen 

word deur die doel van spesifieke wette te verduidelik. lndien mense die 

doel van 'n spesifieke wet verstaan kan hulle makliker oorreed word om 

dit nate kom. 'n Gemeenskap wat daarop ingestel is om vrywillig wette 

nate leef hou oak voordeel vir die omgewing in. Voornemende kopers 

verkies om eiendom aan te skat in gebiede waar die misdaadsyfer laag 

is. Dit maak die omgewing gesog en huiseienaars baat by die hoe 

pryse. Deur deel te neem aan misdaadvoorkomingsaktiwiteite skep 

ouers 'n veiliger omgewing vir hulle kinders. Dit het tot gevolg dat vrees 

vir misdaad in daardie omgewing laag is, omdat ouers die versekering 

het dat 'n buurman 'n wakende oog in die omgewing hou. Hierdie 

voorbeeld wat ouers aan kinders stel, met die waarneembare lae 

misdaadsyfer, het ook opvoedingswaarde vir kinders aangesien hulle 

kan sien wat die voordeel van vrywillige regsnalewing is en om aan 

misdaadvoorkomingsaktiwiteite deel te neem. 
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Wetstoepassing 

Die patrolliebeampte begin die regsproses deur die uitvoering van 

sy/haar verantwoordelikheid. Landswette is aileen doeltreffend indien 

dit toegepas word. Die gemeenskap sal slegs bly voortbestaan indien 

die vermoe ontwikkel word om landswette te eerbiedig. Die patrollie

beampte se verantwoordelikheid in die verband is van uiterste belang. 

Hy/Sy moet die doelstelling van wetstoepassing benader met die volle 

besef van die omvang daarvan en die tragiese gevolge van sy/haar foute 

(Caldwell 1972:40). Dit gaan nie by patrollie net om voertuie en 

polisiebeamptes op straat te plaas nie. Die doel moet wees om misdaad 

te voorkom deur die diskresionere toepassing (selektiewe polisiering) 

van bestaande wette (Bennett-Sandler et al 1979:7 4). 

5.3 Selektiewe polisiering 

Volgens Van Heerden (1994:51) dui selektiewe polisiering op die diskre

sionere handhawing van samelewingsorde. More (Van Heerden 

1994:52) sien diskresie in die algemeen as bedagsaamheid, oordeel

kundigheid, die vryheid of gesag om beslissings te maak en die vermoe 

om te oordeel. Hiermee gaan Pound (Kalmanoff 1976:109) akkoord 

met sy omskrywing van diskresie as "... the power and authority 

conferred by law to act in certain situations in accordance with an 

official or an official agency's own considered judgement and 

conscience". Dantzker (1995:174) se siening van diskresie sluit hierby 

aan in sy omskrywing as "The power to act in an official capacity in a 

manner which appears to be just and proper under the 

circumstances'. Sykes, Fox en Clark (in Cox 1996:46) se siening is dat 

"police discretion exist whenever an officer is free to choose from 

two or more task-relevant, alternative interpretations of the events 

reported, inferred, or observed in a police-civilian encounter". Dit 

beteken dat polisiebeamptes op 'n daaglikse basis diskresie toepas. Die 
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toepassing van diskresie is met ander woorde normaal en word in 

sekere omstandighede van polisiebeamptes verwag. Die uitoefening van 

diskresie is in sekere omstandighede onvermydelik in polisiering. Die 

polisiebeampte in die algemeen, maar die patrolliebeampte in die 

besonder moet daagliks besluite neem. Hierdie besluite is nie noodwen

dig volgens die letter van die wet nie, maar is noodsaaklik om 'n situasie 

te beredder. 

Henning (1968:158) bestempel diskresie as 'n voorsiene keusemoont

likheid, 'n skeppende geesteswerksaamheid wat moet dien " ... om die 

starheid van oormatige reglementering te ondervang en om plas

tiese en elastiese regsaanwending en geregtigheid moontlik te 

maak". Hiervolgens le diskresionere uitvoering van die reg opgesluit in 

die gees van die reg wat inderdaad diskresionere evaluering en oordeel 

toelaat of soos Wiechers (1984:192) dit stel: "Diskresie is geen ant

snapping van die reg nie ... ". Hy gaan verder (op p212) en verwys na 

diskresie as die bevoegdheid (van 'n orgaan) om in sekere voorsiene 

omstandighede 'n keuse te maak tussen verskillende moontlike optredes 

ter bereiking van 'n geoorloofde doel. 

Polisiediskresie berus op individuele besluitneming met betrekking tot 

watter van verskeie gedragsreaksies in spesifieke situasies aanvaarbaar 

is. Die mate waarin polisiebeamptes aangemoedig word om diskresie 

toe te pas sal wissel van polisiediens tot polisiediens, aflossing tot 

aflossing en tussen verskillende individue. Die toepassing van diskresie 

is egter praktyk. "This is true because the police simply cannot 

enforce all of the laws all of the time or perform all of the sevices 

demanded at the same time" (Cox 1996:46). Polisiebeamptes maak 

in der waarheid beleid met betrekking tot watter wette hulle toepas, die 

mate waarin dit toegepas word, teenoor wie dit toegepas word en in 

watter omstandighede dit toegepas word. Die diskresionere besluit sal 

volgens Cox (1996:47; Dantzker 1995:184) deur die volgende be"in-
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vloed word-

• die wet 

• departementele beleid 

• politieke verwagtings 

• publieke verwagtings 

• die spesifieke situasie 

• die beroepskultuur waarbinne opgetree word. 

Die polisieringsdoel is juis nie absoluut nie. Dit is nie 'n geval van regs

toepassing ten koste van maatskaplike orde nie, dit wil se blote mega

niese toepassing van die regsvoorskrifte nie, maar veel eerder die 

uitvoering van die gees van die reg ter wille van maatskaplike orde, aan 

die hand van 'n proaktiewe polisieringsfilosofie wat in die instellings

beleid vasgele word. Die beklemtoning van 6f die regstoepassende, 6f 

die regsuitvoerende aspekte van die polisiedoelwit word grootliks 

toevertrou aan die diskresionere oordeel van die polisieinstelling en kom 

dus neer op instellingsdiskresie. Hieruit is dit duidelik dat die beleid

bepalers 'n wilsmatige invloed op die resultaat van ordehandhawing in 

totaliteit uitoefen. Die instelling se beleid en die diskresie wat die instel

ling toepas kan dus 'n bepaalde polisieringstyl of kombinasie van 

polisieringstyle bepaal. 

Die vraag is egter hoe polisiediskresie aan bande gele kan word. 

Dantzker (1995:185-186) bespreek drie moontlikhede, naamlik werklike 

volle wetstoepassing, beweerde volle wetstoepassing of sellektiewe 

wetstoepassing. Werklike volle wetstoepassing beteken dat elke 

persoon wat vir die pleeg van 'n misdaad verdink word, of wat op 

heterdaad betrap word, gearresteer moet word. So 'n stap sal die 

besorgdheid oor oneweredige wetstoepassing besweer, maar is on

moontlik om toe te pas. Dit sal tot gevolg he dat 'n patrolliebeampte nooit 

op sy/haar rondte sal wees nie, maar voltyds besig sal wees om 
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misdadigers aan te kla en getuienis in die howe af te le. Dit sal meer 

polisiebeamptes, meer aanklaers, meer howe, meer gevangenisse en 

meer bewaarders noodsaak. Dit alles sal lei tot 'n groter begroting vir die 

strafregpleging in sy geheel. 

Beweerde volle wetstoepassing is die praktyk wat deur die meeste 

polisiebeamptes voorgegee word, terwyl selektiewe toepassing nagevolg 

word. Hierdie opsie is nou wei nie 'n oplossing vir die probleem van dis

kresie nie, maar word reeds toegepas. Dit is 'n praktiese benadering om 

die gemeenskap se algemene behoefte van volle toepassing te vervul, 

terwyl dit 'n realistiese benadering tot polisiering bied. 

Selektiewe wetstoepassing bevoordeel polisiering en die gemeenskap. 

'n Polisiediens moet eerlik met die gemeenskap wees. Eerlikheid word 

nie nagekom in volle of beweerde volle wetstoepassing nie. Die polisie 

behoort te erken dat selektiewe wetstoepassing toegepas word. 'n Poli

siediens behoort eerlik met die gemeenskap te wees, ook met betrek

king tot watter beleid hy toepas. Dit gee aan die gemeenskap 'n redelike 

verwagting oor watter gedrag van die polisie verwag kan word. Gebrek 

aan openheid teenoor die gemeenskap skep die geleentheid vir groter 

toepassing van diskresie deur die polisie. Die polisie verwag van die 

gemeenskap eerlikheid en waarheid, daarom kan die gemeenskap ook 

verwag dat die polisie wette regverdig sal toepas. Die erkenning dat 

selektiewe wetstoepassing toegepas word sal die beeld van die polisie in 

die oe van die gemeenskap verhoog. 

Die polisieringsdoel is nie absoluut nie. Dit is nie 'n geval van regs

toepassing ten koste van maatskaplike orde nie, dit wil se blote mega

niese toepassing van die regsvoorskrifte nie, maar veel eerder die 

uitvoering van die gees van die reg ter wille van maatskaplike orde, aan 

die hand van 'n proaktiewe polisieringsfilosofie wat in die instellings

beleid vasgele word. Die beklemtoning van 6f die regstoepassende, 6f 
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die regsuitvoerende aspekte van die polisiedoelwit word grootliks 

toevertrou aan die diskresionere oordeel van die polisieinstelling en kom 

dus neer op instellingsdiskresie. Hieruit is dit duidelik dat die beleidbe

palers 'n wilsmatige invloed op die resultaat van ordehandhawing in 

totaliteit uitoefen. Die instelling se beleid en die diskresie wat die instel

ling toepas kan dus 'n bepaalde polisieringstyl of kombinasie van 

polisieringstyle bepaal. 

5.4 Patrolliebeampte 

Die patrolliebeampte se belangrikheid word duidelik wanneer beset word 

dat hy/sy op voetsoolvlak verantwoordelik is vir die implementering van 

polisiefunksies. Die sukses van fyn beplanning deur topbestuur sal 

afhang of die patrolliebeampte daarvan kennis dra, sy/haar vermoe om 

die planne te verstaan, te vertolk en in die praktyk te laat realiseer. 

Hy/Sy is in direkte kontak met die gemeenskap en kan beskou word as 

die barometer van verhoudings. Die patrolliebeampte is gewoonlik in 

uniform geklee en wanneer 'n voertuig gebruik word sal dit duidelik 

gemerk wees. Dit is belangrik dat daar voldoende diskresie aan die 

patrolliebeampte oorgelaat word, om die patrollie volgens die eise van 

omstandighede in die gebied wat patrolleer word aan te pas. Deur 

hom/haar te plooi na omstandigheid en nie 'n vasgestelde roetine te volg 

nie, het tot gevolg dat sy/haar bewegings nie vooraf vasgestel kan word 

nie (Williams 1967:27). 

5.4.1 Verantwoordelikhede 

Volgens Folley (1980:159) is patrollie nie aileen die belangrikste funksie 

in die polisie nie, maar ook die uitdagendste. Die patrolliebeampte is 

verantwoordelik vir die uitvoering van al die aktiwiteite op sy/haar rondte 

en moet die rondte herhaaldelik tydens sy/haar diensbeurt patrolleer. 

Tydens die patrollie moet hy/sy bewese patrollietegnieke toepas, waak-
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saam wees en op aile oproepe om hulp in sy/haar gebied reageer. Dit 

vereis dat hy/sy betrokke sal wees in die gemeenskap en op hoogte sal 

wees van aile aktiwiteite in sy/haar gebied. "He has the greatest 

responsibilities of all police positions, and he must be able to cope 

intelligently with them" (Folley 1980:159). 

Geen ander beroep plaas 'n groter verantwoordelikheid op hulle werkne

mers as dit wat op die patrolliebeampte se skouers rus nie. Hy/Sy moet 

voortdurend op die uitkyk wees vir toestande wat die gemeenskap 

bedreig en stappe doen om dit te voorkom. Die betekenisvolste is die 

besef dat die beskerming van lewe deel van die mandaat van elke 

patrolliebeampte is. 

Volgens Folley (1980:159) rus daar 'n geweldige taak op die patrollie

beampte. Dit is sy/haar taak om die strate te patrolleer, dagvaardigings 

vir verkeersoortredings uit te reik, padongelukke op te meet en die 

voorondersoeke van aile misdade in sy/haar gebied te doen. Die 

patrolliebeampte behoort 'n misdaad in sy geheel te kan ondersoek, 

insluitende die arrestasie van die verdagte. "In most cases, the 

generalist conducts the entire crime scene investigation so that the 

detective merely picks it up at that point and carries it onward" 

(Folley 1980:159). Dit is belangrik om balans te handhaaf. Daar moet 

nie toegelaat word dat reaktiewe funksies aktiwiteite tydens patrollie 

oorheers nie. Dit sal tot gevolg he dat proaktiewe skakeling en kontak 

afskaal wat dan die hele doel van patrollie verydel. Die belangrikste is 

dat hy/sy in die voorste linie van dienslewering is. Hy/Sy behoort in staat 

te wees om verskillende kulturele groepe in dieselfde gemeenskap te 

bedien, sonder om voorkeur aan 'n spesifieke groep te gee (Williams 

1967:29). Die beeld wat hy/sy tydens sy/haar kontak met die gemeen

skap uitdra vorm baie keer die beeld wat die gemeenskap van die polisie 

het en is bepalend vir verhoudings tussen die polisie en die gemeen

skap. 
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Die patrolliebeampte kan 'n belangrike bydrae lewer in ander 

wetstoepassingsfunksies, soos die ondersoek van misdaad. Hy/Sy is 

gewoonlik eerste op die toneel en moet gevolglik die toneel bewaar, na 

lewe en eiendom omsien, en die speurder van 'n voorlopige misdaad

verslag voorsien. Hierdie verslag vorm dikwels die basis van die daarop

volgende polisie-ondersoek en bestaan normaalweg uit die identifisering 

van getuies, beskrywing van die misdaadtoneel, oortreder en die eien

dom wat vermis word (Kalmanoff 1976:43). Om hierdie rede is dit 

belangrik dat die patrolliebeampte in aile fasette van polisiewerk opgelei 

behoort te wees. Die jongste tendens in polisiering in Suid-Afrika, veral 

in stede, is dat speurders patrolliebeamptes na tonele vergesel, wat die 

ondersoekproses verhaas en beter diens aan die gemeenskap lewer. 

Die ontwikkeling het verder tot gevolg dat onervare lede deur meer 

ervare lede bygestaan word, tydens dienslewering aan die gemeenskap 

en informele opleiding in die praktyk plaasvind. Die patrolliebeampte 

behoort ook oor 'n bree algemene kennis van die reg te beskik, sodat 

partye ingelig kan word van wat hulle te doen staan en wat hulle regte 

en voorregte is (Kalmanoff 1976:48). 

5.4.2 Hulpeenhede 

Leonard (1972:124-125) noem dat dit belangrik is dat hulpeenhede vir 

die lid op patrollie beskikbaar sal wees. Dit is veral van toepassing by 

voetpatrollie. Lede op voetpatrollie vervul hulle pligte in onsimpatieke 

standighede, terwyl nood- en gevaarsituasies enige oomblik kan ont

staan. 'n Hulpeenheid kan bestaan uit 'n patrollievoertuig wat vinnig kan 

reageer op 'n noodoproep deur die lid op patrollie en 'n patrolliewa wat 

behulpsaam kan wees met die vervoer van gearresteerde persone na 

die dienssentrum. Hulpeenhede kan deurslaggewend wees in die 

bepaling of die optrede 'n sukses of 'n mislukking gaan wees. Hulpeen

hede kan ook bystaangroepe uit die gemeenskap wees wat saamgestel 
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is uit vrywilligers wat spesifiek vir bystand opgelei is. Die bystaangroepe 

kan onder andere aangewend word vir die regulering van verkeer, 

beheer van mense tydens byeenkomste en bystand tydens ramp

situasies. 

5.4.3 Polisierol 

Dit is die individuele, persoon-tot-persoon, dag-tot-dag kontak van die 

polisiebeampte op straat wat by finale beoordeling vir 'n groat deel van 

die polisiebeeld verantwoordelik is. Ter illustrasie se Earle (1980:230): 

"Even if every law were so carefully thought out and written that it 

was sociably acceptable and applicable, it is the men and women 

who act on a violation that spells the law's success or failure. The 

police officer's role is a crucial one in an era of rapid and complex 

social change- in other words, the best law is only as good as the 

man who enforces it". Sander die steun van die individuele lid is 

progressiewe polisiegemeenskapsverhoudinge gedoem. Die patrollie

beampte se daaglikse skakeling kan polisiegemeenskapsverhoudinge in 

'n rigting van begrip, vertroue en lojaliteit of agterdog, vyandigheid en 

haat stuur (Earle 1980:230). 

Polisiegemeenskapsverhoudinge het ten doel om die ondersteuning van 

die gemeenskap te kry, ten einde gestelde doelwitte te bereik (Whise

nand 1971 :300). Polisiebeamptes moet bewus wees van die uitwerking 

van hulle eie gedrag op verhoudinge. "As he builds up his reputation 

he will begin to expect the people on his beat to support him with 

his difficult tasks" (Alderson 1979:69). Eenhede van buite wat in die 

uitvoering van hul pligte, die gemeenskap vyandig teenoor plaaslike 

polisie en die polisie in sy geheel stem, rig skade aan verhoudings wat 

met sorg opgebou is. Stasiekommissarisse en gemeenskapsforums 

word daagliks met sulke onverantwoordelike optredes gekonfronteer. 

Sodanige verhoudings herstel moeilik en kan lei tot spanning tussen die 
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patrolliebeampte en ander afdelings of spesialiseenhede van die polisie. 

Hierdeur kan die polisieringsfunksie bemoeilik word. Dit is daarom 

belangrik dat eenhede van buite 'n stasiewyk, na sodanige optrede, die 

stasiekommissaris van die wyk waar opgetree is sal kontak en van die 

optrede inlig. 

Terwyl hulle patrollie doen, moet polisiebeamptes inwoners aanmoedig 

om na mekaar om te sien en oor mekaar se besittings te waak 

(Goldberg 1985:69). Die gemeenskap kan ook geleer word hoe om 

volledige beskrywing van verdagte persone en voertuie te neem. 

Hiermee word nie bedoel dat inwoners, in die afwesigheid van die 

polisie, self teen misdadigers behoort op te tree nie, maar dat hulle van 

groter nut kan wees, indien volledige beskrywings die polisie betyds 

bereik. Korrekte akkurate inligting is doeltreffende kommunikasie en het 

tot gevolg dat die polisie meer beslissend kan optree. 

Patrollie is 'n voorkomingstegniek en het primere en sekondere waarde. 

Daarom behoort die patrolliebeampte met soveel as moontlik mense te 

praat en hulle leer om gebeure aan hom/haar oor te dra. Aile persone is 

belangrik en 'n potensiele bron van inligting. "They can provide you 

with information which may prove to be of vital importance" 

(Williams 1967:29). 

5.4.4 Beplanning 

Dit is baie belangrik dat die patrolliebeampte sy/haar patrollie behoorlik 

sal beplan en skeduleer. Alles wat van hom/haar verwag word moet in 

logiese volgorde van uitvoering gelys word. Soos hy/sy pligte afhandel 

moet dit afgemerk word. Hy/Sy moet egter waak teen 'n stereotipiese 

patroon. Misdadigers identifiseer roetinegedrag vinnig en pas hulle mis

dadige aktiwiteite daarvolgens aan. "Mix it up keep them guessing. 

Don't make it easy for a criminal to predict your action" (Williams 
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1967:29). 'n Voetpatrollierondte word gewoonlik so beplan dat die 

patrolliebeampte dit in 'n halfuur of uur moet voltooi. Gesien in die lig dat 

die gemeenskap kontak tydens patrollie soek, behoort daar tyd ingeruim 

te word dat daar voldoende geleentheid vir kontak is. Die patrol

liebeampte moet aandring om die tyd, aangesien dit sy/haar doeltref

fenheid gaan bepaal. 

Die wyse waarop die patrollie verrig word, word be"invloed deur nood

oproepe, spesiale opdragte en take wat ontvang word. As algemene 

reel moet die patrolliebeampte so gou as moontlik na sy/haar rondte 

gaan en indien moontlik die hele gebied eers patrolleer om sy/haar 

teenwoordigheid sigbaar te maak (Williams 1967:29). Dit mag ook 

wenslik wees om eers die probleempunte te besoek en na te gaan en 

dan die rondte deur te werk. Die vraag wat die lid op patrollie egter altyd 

moet afvra is, hoe hy/sy sy/haar rondte gaan dek, sodat die meeste 

mense hom/haar sal sien (Williams 1967:29). 

5.4.5 Bestuur 

In Suid-Afrika le die bestuur van patrollies in die hande van die aflossing

bevelvoerder of die misdaadvoorkomingsoffisier, wat die plig namens die 

stasiekommissaris hanteer. Hoewel 'n belangrike funksie word dit met 

beperkte mannekrag uitgevoer. Funksies soos wagdienste by hospitale, 

die bewaking van gesteelde voertuie, ensovoorts word eers bepaal voor

dat lede vir patrollie toegese word. Die gevolg is dat daar geen perma

nensie in die funksie is nie en lede ook nie in die funksie kan spesialiseer 

nie. 

In die vervulling van patrolliedienste moet besluit word of lede aan 

klagtes aandag moet gee en of hulle tradisionele patrolliedienste, soos 

kontak en gesprek met die gemeenskap moet maak. Eersgenoemde 

het 'n sterk reaktiewe aanslag en die hoeveelheid lede daaraan toegese 
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behoort nie net bepaal te word deur die grootte van die rondte nie, maar 

ook deur die aantal klagtes wat ontvang word. Tydens besige tye 

behoort oorweging geskenk te word om skofte te oorvleuel, sodat meer 

lede vir klagtes beskikbaar sal wees wat die reaksietyd sal verkort. 

Dit is egter ook belangrik dat voertuie nie net deur 'n woongebied sal 

jaag nie, maar dat daar ook aandag aan ander voorkomingsbehoeftes 

van 'n gemeenskap gegee sal word. Die suksesvolle hantering hiervan 

sal tot gevolg he dat reaktiewe funksies afneem wat die sogenaamde 

"fire brigade policing" {Bennett 1983:131) onnodig maak. In die 

opsig kan oorweeg word om speurders, wat nie met ernstige ondersoek 

besig is nie, in uniform diens te laat verrig. Dit sal die sigbaarheid van 

die polisie verhoog. Speurders word gewoonlik in hulle werksomgewing 

geken en die feit dat hulle van tyd tot tyd uniform dra sal nie hulle 

identiteit skade aan doen nie. 

Die beste manier om kontak met die gemeenskap te maak is deur voet

en fietspatrollie, maar ongelukkig word dit deur lede as die twee laagste 

vorme van patrollie gesien. Om hierdie siening te verander se Sparrow 

en ander {Peak & Glensor 1996:153) behoort die volgende gedoen te 

word: 

• Hoer status aan patrollie as funksie van die polisie te gee. Dit kan 

geskied deur die belangrikheid daarvan te erken. Aspekte soos spe

siale opleiding vir patrolliebeamptes, besigheidskaartjies aan hulle uit 

te reik, kleiner rondtes aan hulle toe te ken en weg te doen met die 

opvatting dat patrollie nie belangrik is nie, wat illustreer word deur 

lede aan patrollie toegese vir ander pligte te gebruik. 

• Die instelling van bevorderingsmoontlikhede vir die patrolliebeampte, 

wat tot gevolg sal he dat dit nie nodig is om uit die lyn te verskuif met 

bevordering nie. 

• Toepaslike prestasiemeting, wat tot gevolg sal he dat lede nie 

gemeet word aan ander standaarde as dit waarmee hy daagliks 
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besig is nie. 

• Erkenning te gee vir die kennis van die patrolliebeampte, deur hom 

betrokke te maak in besluitneming wat patrolliewerk be"invloed. 

Dit is ook belangrik dat persone wat verantwoordelik is vir die bestuur 

van patrollie die patrolliebeampte sal ondersteun om sy/haar taak so 

suksesvol as moontlik te maak. Dit is die bestuurder se taak om te reel 

dat brosjures ocr misdaadvoorkoming en ander nuttige brosjures tot die 

beskikking van die beampte is vir uitdeel in die gemeenskap. Dit sal 

mondelinge kommunikasie versterk, aangesien die gemeenskap iets in 

die hand gestop word om te gaan lees en te oordink. Dit kan verdere 

gesprek vergemaklik. 

Die organiseerder van patrolliedienste het ook die geleentheid om, ty

dens sy/haar beplanning, die patrollie in woonbuurte en by sakesentrums 

te reel dat dit saamval met patrollie wat deur die gemeenskap gereel 

word. Dit kan meer waarde aan burgerlike patrollies gee en beter 

samewerking tussen die gemeenskap en die polisie bewerk. Lede van 

die publiek kan terselfde tyd opgelei word, wat tot beter verhoudings kan 

lei. Dit mag ook help om meer lewe in buurtwagte te blaas. 

5.5 Geografiese verdeling 

Vir doeltreffendheid is dit belangrik dat persone op patrollie geografies 

ocr die hele polisiewyk versprei word. "Vehicles and men must be 

assigned to definite geographical areas that will assist them in the 

achievement of the patrol responsible" (Folley 1980:157). Geograies 

kan 'n polisiewyk onderverdeel word in 'n rondte, sektor en grens

patrollie. 
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5.5.1 Patrollierondte 

Dit is die gebied wat aan die patrolliebeampte toegese word om te 

patrolleer. Volgens Folley (1980:157) is die beampte wat aan 'n rondte 

toegese is verantwoordelik vir al die aktiwiteite in die gebied en moet 

hy/sy voortdurende waarneming vir die duur van sy/haar diensbeurt 

doen. Aile oproepe om hulp uit sy rondte behoort na hom/haar verwys te 

word en hy/sy behoort die eerste kontakpersoon te wees. Dit noodsaak 

dat die lid op patrollie met 'n radio toegerus sal wees. Dit sal sy/haar 

optrede meer doeltreffend maak en ook 'n bydra tot sy/haar veiligheid 

lewer, aangesien dit makliker sal wees om hulp te ontbied in 

noodsituasies. Om die patrolliebeampte se veiligheid verder te verseker 

kan hy met 'n sellulere foon toegerus word. Dit sal verseker dat 

gesprekke nie afgeluister word nie, maar vertroulik bly. 

Dit is ook noodsaaklik dat elke rondte behoorlik saamgestel word en dat 

aile inligting vir die doel ingewin word. 'n Rondte kan nie volgens 

oppervlakte of bevolkingsdigtheid vasgestel word nie. Volgens Folley 

(1980:158) moet 'n verskeidenheid van faktore in ag geneem word. 

lndien behoorlik ontw~rp, sal rondtes in grootte en vorm verskil. Faktore 

soos bevolkingsdigtheid, soort gebied, hoeveelheid misdaad, topografie, 

statistiek van mense wat om hulp vra en geografiese eienskappe, 

behoort in ag geneem te word. 'n Swak saamgestelde rondte sal nie net 

die verdeling van werk benadeel nie, maar sal ook bydra dat misdaad 

verhoog (Folley 1980:158). 

Daar word nie benoeg aandag geskenk aan die wyse waarop 'n rondte 

vasgestel word nie. Heel dikwels word rondtes jaar in en jaar uit 

dieselfde gehou. Die noodsaaklikheid vir evaluering word gesien in die 

verandering in die misdaadpatroon. 'n Vereiste is dat die patrollie

toesighouer innoverend moet wees en hom/haar ernstig daartoe moet 

verbind om probleme anders as op die tradisionele wyse op te los. Die 
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rondte moet so vasgestel word dat maksimum doeltreffendheid verkry 

word. Dit is derhalwe belangrik dat die organiseerder deeglik sal beplan 

en die misdaadtendens sal bestudeer alvorens beamptes op rondte

diens geplaas word. Dit sal meebring dat rondtes van dag tot dag sal 

verskil, wat die vooraf beplanning van die misdadiger kan bemoeilik. Dit 

sal die gemeenskap oak tot grater tevredenheid stem, omdat hulle sien 

dat die polisie nie net op een gebied konsentreer nie, maar hulle 

teenwoordigheid in 'n gebied van dag tot dag aanpas. 

5.5.2 Sektorpatrollie 

Sektorpatrollie bestaan uit verskillende rondtes en word so verdeel dat 

behoorlike toesighouding moontlik is. Die toesighouer se taak is om die 

verskillende aktiwiteite in die sektor te koordineer en om patrolliebe

amptes byte staan waar hulp verlang word. Een van sy/haar vernaam

ste take is om opdragte aan die patrolliebeampte te gee of om tegnieke 

te verander. Dit is oak die toesighouer se taak om toe te sien dat teg

nieke ingeoefen word (Folley 1980:158). 

5.5.3 Grenspatrollie 

Sommige stede is so groat dat 'n verdere patrollie verdeling nodig is. 

Grenspatrollie bestaan uit verskeie sektorpatrollies, wat aangevul word 

met patrollies aan die buitewyke van 'n gebied. Die doel is om persone 

wat die gebied binne kern onder die indruk te plaas van polisie teen

woordigheid en die indruk te skep dat die gebied ten spyte van die 

grootte geed beskerm word. Dit is egter noodsaaklik dat grense so 

vasgestel word dat dit die doelstellings van die polisie sal vergemaklik 

(Folley 1980:159). 
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5.6 Soorte patrollies 

Volgens Bennett-Sandler et al (1979:74) het navorsing in Kansas City 

getoon dat die tradisionele wyse van patrollie, waar polisiebeamptes die 

strate te voet patrolleer, ondoeltreffend en 'n vermorsing van mannekrag 

is. Die alternatief is 'n vorm van patrollie wat gebaseer is op oproepe vir 

diens en die ontleding van aangemelde misdaad. Die patrollie word dus 

gestuur om spesifieke probleme aan te spreek en om spesifieke 

doelwitte na te kom. 

'n Ander alternatief vir tradisionele patrollie is verdeeldemagpatrollie. 

Hiervolgens word 'n gedeelte van die patrollie aangewend om klagtes te 

hanteer, terwyl die ander op voorkoming konsentreer. Verdeeldemag

patrollie kan die antwoord wees in 'n tydgleuf waar die polisie tradi

sioneel gekenmerk word vir die reaktiewe diens wat gelewer is. Tydens 

'n oorgangstydperk kan die polisie, om die indruk te skep dat veran

dering werklik plaasvind, 'n gedeelte van sy patrolliemag aanwend om 

proaktiewe diens in 'n gebied te lewer, terwyl die ander gedeelte steeds 

voortgaan om klagtes te hanteer. Die ideaal is dat die proaktiewe patrol

liemag gaandeweg uitgebrei word, terwyl die reaktiewe verklein. 

Volgens Folley (1980:162) bestaan daar twee basiese patrollies, 

naamlik voet- en gemerkte voertuigpatrollie. Voetpatrollie is die oudste 

vorm, maar die gebruik van voertuie het die bruikbaarheid daarvan inge

perk. As gevolg van ontwikkeling in die gemeenskap het die mense 

begin om verder van mekaar te woon en het dit al moeiliker geword om 

'n gebied te voet te patrolleer. Dit het genoodsaak dat die polisie na 

ander vorme van patrollie, soos fiets-, motorfiets-, perde- en motor

patrollie moes kyk om sy verantwoordelikheid in die gemeenskap na te 

kom. Vliegtuie en helikopters is later ook ingespan om groter gebiede en 

gebiede wat onherbergsaam is te patrolleer, terwyl bote aangewend is 

om rivieroewers en kuslyne te patrolleer. 'n Kombinasie van twee of 
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meer van die patrolliemetodes, met die benutting van moderne kom

munikasiemiddele, kan groot sukses lewer (Folley 1980:164). 

5.6.1 Voetpatrollie 

5.6.1.1 

Volgens Williams (1967:27) is daar twee soorte voetpatrollies, naamlik 

die bewegende en vaste patrollie. Die beampte op bewegende patrollie 

is toegese om 'n spesifieke roete of rondte te dek. Hierdie rondtes of 

roetes word gewoonlik bepaal deur die probleme wat daar plaasvind. 

Die vaste patrollie verwys na puntdienste, soos die beheer van verkeer 

by spesifieke kruisings, of 'n uitkykpunt by groot parkeerareas. 

Prosedure 

Die beginsel wat deurgaans tydens patrollie gevolg word is dat die 

patrolliebeampte sigbaar moet wees. Die doel met patrollie is om waar 

te neem, waargeneem te word en om deur teenwoordigheid misdaad te 

voorkom en voornemende misdadigers af te skrik. Deur op die sypaadjie 

naby die randsteen te stap kan beide kante van die straat waargeneem 

word, daar kan ook maklik na die ander kant beweeg word indien nodig. 

Deur naby die randsteen te loop is die patrolliebeampte opsigtelik en kan 

deur almal gesien word (Williams 1967:27). Wanneer 'n rondte of 

gebied wat gevaarlik is gepatrolleer word, moet die lid op patrollie baie 

versigtig op die uitkyk vir moontlike aanvallers wees. Deur in die rigting 

van aankomende verkeer te loop kan hy/sy in 'n posisie wees om enige 

aanvalle uit aankomende verkeer waar te neem. 

'n Beampte wat in die nag patrolleer moet van donker kolle gebruik 

maak. Deur in die skaduwee en donker plekke te vertoef sal hy/sy maklik 

beweging kan waarneem. Hy/Sy moet die binnekant van geslote per

sele vir beweging waarneem en moet op die uitkyk wees vir misdadigers 

wat wegkruip. Hy/Sy moet sy/haar pas afwissel en dikwels op sy spore 
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terugstap om die verrassingselement te behou. "Back-tracking is a 

means of varying your patrol pattern" (Williams 1967:30). Dit 

beteken dat die stuk wat pas klaar gepatrolleer is, weer gepatrolleer 

word om sodoende verrassing te bewerkstellig. Dit moet geskied 

wanneer iets verdags gesien of vermoed word. Soms redeneer misda

digers dat die patrolliebeampte nie weer sal terugkeer nie en gaan dan 

oor tot die pleeg van 'n misdaad. 

Die donker gee aan die misdadiger 'n groot voordeel en die beampte op 

patrollie moet dan ekstra versigtig wees. Gedurende die dag kan 'n ge

vaarlike wapen of vuurwapen maklik gesien word, terwyl dit in die nag 

soms onmoontlik is. Dit is noodsaaklik dat 'n verdagte persoon geduren

de die nag versigtig benader sal word. Volgens Williams (1967:28) is 

dit dikwels goed om vir 'n paar sekondes stil te staan om na geluide te 

luister en ongewone aktiwiteite waar te neem. Dit moet veral gedoen 

word voordat donker kolle binnegegaan word of in die donker om hoeke 

beweeg word. Waar moontlik moet nie toegelaat word dat silhoeette in 

ligter kolle wys nie, aangesien dit sy/haar teenwoordigheid verklap. 

Volgens Williams (1967:28) moet ook gesorg word dat uniformuitrusting 

nie kletter (raas) en teenwoordigheid so verklap word nie. In dieselfde 

verband moet sleutels liewers in 'n broeksak, in plaas van aan die 

lyfband, gedra word. 

Voordat voetpatrollies ingestel word, moet vasgestel word of daar nie 'n 

meer doeltreffender wyse van patrollie is nie. Dit is egter nie te se dat die 

gebruik van voetpatrollie in onbruik verval nie. In 'n hoe digtheidsgebied 

waar daar 'n ophoping van voetgangers en verkeer, sowel as 'n hoe 

voorkoms van misdaad is, kan dit steeds doeltreffend aangewend word. 

Voetpatrollies is nuttig by die herwin van gemeenskapsteun. "Simply by 

personal contact, since motorized patrol has taken much of the 

human perception of the police officer away from the public" 

(Folley 1980:162). Die ondersoekgroep is egter van mening dat 
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voetpatrollie suksesvol is (sien respons op vraag 21.2 in bylae B). 

Betekenisvolle verskille bestaan onder die verskillende taalgroepe en die 

verskillende ouderdomsgroepe van die publiek en die polisie en die 

publiek oor die stelling (sien tabel 5.1 op bladsy 175). Die wyse waarop 

patrollie uitgevoer word is waarskynlik dit wat deurslaggewend is by die 

bepaling of dit suksesvol is al dan nie. Die betekenisvolle verskil in 

siening tussen die polisie en die publiek kan waarskynlik verklaar word 

aan die hand daarvan dat die polisie hulle resultate sien, maar die 

publiek dit ongelukkig nie beleef nie. 

Daar word nie sentraal statistiek gehou van die hoeveelheid patrollies 

wat op stasievlak deur die Suid-Afrikaanse Polisiediens uitgevoer word 

nie. Die Grenspolisie van die Afdeling Nasionale Veiligheid van die 

Suid-Afrikaanse Polisiediens het 2397 patrollies vir die tydperk 1 

Januarie 1996 tot 31 Desember 1996 op Suid Afrika se grense 

uitgevoer. Die doel van die patrollies is hoofsaaklik om internasionale 

landsgrense te beveilig (Suid-Afrikaanse Polisie : Hoofkantoorskrywe 

2/28/35: 18 Maart 1997). 

Nadele 

Hale (1977:27) en Kalmanoff (1976:49) noem die volgende nadele van 

voetpatrollie: 

• beweeglikheid en die gebied wat gedek word is beperk 

• ongure weer beperk moontlikhede 

• moontlikheid vir agtervolging is beperk 

• die onvermoe om sekere belangrike hulpmiddels te dra 

• toesighouding is moeilik 

• kommunikasie met ander eenhede, indien nie toegerus met 'n radio 

nie, veroorsaak probleme 

• koste is relatief hoog 

• beperkte toegang tot tegnologiese hulpmiddels 
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Voordele 

Die voordele van voetpatrollie kan in die volgende saamgevat word 

(King 1977:28): 

• Die patrolliebeampte maak meer persoonlike kontak met die gemeen

skap en het daarom 'n groter geleentheid om verhoudings uit te bou. 

• Die patrolliebeampte het uit sy/haar groter kontak 'n beter kans om 

inligtingsbronne te ontwikkel. 

• Hy/Sy is beter vertroud met die fisiese toestand van sy/haar rondte. 

• lndien behoorlike kommunikasie beskikbaar is kan hy/sy op baie 

oproepe om hulp reageer. 

• Die patrolliebeampte se kennis van misdaadpatrone en individue in 

sy/haar wyk stel hom/haar in staat om te voorspel watter voorvalle 

waar en wanneer gaan plaasvind. 

5.6.2 Fietspatrollie 

Van belang by patrollie is dat die beste metode vir die spesifieke 

omstandighede aangewend behoort te word. "Whatever works best for 

preventing crime by category and area shall be the selected 

method" (Shanahan 1978:207). Op 'n vraag aan die ondersoekgroep 

of fietspatrollie ondoeltreffend is het die meerderheid negatief geant

woord (sien response op vraag 21.3 in bylae B). Daar is egter 'n verskil 

in siening van die publiek en die polisie, by die taal- en ouderdoms

groepe van die publiek en by die taalgroepe van die polisie (sien tabel 

5.1 op bladsy 175). Die gemeenskap verlang die teenwoordigheid van 

die polisie in 'n gebied, ongeag met wat hulle daar is. Teenwoordigheid 

skep gerusstelling en skep die wete dat hulle beskerm word. Die 

negatiewe siening by die polisie kan moontlik aan gemaksug toegeskryf 

word. Die ervaring is dat polisiebeamptes nie per fiets wil patrolleer nie, 

omdat dit as 'n vernedering beskou word. Tydens opleiding word dit 

ingeskerp dat 'n polisiebeampte trots moet wees, spesifiek wanneer in 



210 

uniform gekleed. Vir die deursnee polisiebeampte is dit 'n kombinasie 

wat in die tyd wat ons leef nie saamgaan nie. Daarby is dit ongemaklik 

vir iemand wat nie gereeld fiets ry nie. Daar is ook 'n betekenisvolle 

verskil in siening by die taalgroepe. Die moontlike verskil in die siening 

is dat Afrikaans- en Engelssprekende persone moontlik voel dat 'n meer 

ontwikkelde omgewing nie vir die soort diens geskik is nie. 'n Motor 

beweeg vinniger op teerstrate. Die meerderheid strate in swartgebiede 

is egter nie geteer nie en daarom is die siening dat 'n trapfiets 'n 

geskikter middel is. 

Die voordeel van fietspatrollie is dat dit beweeglik en stil is, wat 

verrassing verhoog. Shanahan (1978:209) se fietspatrollie bevat 

eienskappe van al die voordele van voetpatrollie plus beweeglikheid. 

Fietspatrollie met die nodige kommunikasie het baie voordele. Dit is 'n 

metode wat in landelike en stedelike gebiede ewe doeltreffend aange

wend kan word (Shanahan 1978:209). 

Fietse kan ook deur beamptes in burgerdrag gebruik word om obser

vasie in hoe misdaadgebiede te doen (Hale 1981 :90). In Suid-Afrika 

word fietspatrollie gewoonlik gedurende die Kersresestyd verskerp 

rondom besige sakesentrums en op strande Dit is belangrik dat beamp

tes op fietspatrollie met radio's toegerus sal wees en dat hulle in groepe 

van twee sal opereer. Fietspatrollie is baie doeltreffend gedurende die 

nag, aangesien geruisloos en vinnig daarmee beweeg kan word. Fiets

patrollie is ook goedkoop (Hale 1981:91). 

Nie aile lede kan egter op fietspatrollie geplaas word nie, byvoorbeeld 

lede met swak gesondheid, hoe ouderdom en wat oorgewig is (Hale 

1981 :91). In onbeligte gebiede is die gebruik van fietse beperk, aange

sien 'n fiets met 'n lig van ver sigbaar is. 
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5.6.3 Motorfietspatrollie 

Patrollies kan gemotoriseer word deur van motorfietse gebruik te maak. 

Dit verminder die reaksietyd en bied die geleentheid om 'n grater gebied 

te dek (Folley 1980:163). Die nadeel is dat motorfietse baie lawaaierig 

is en die verrassingselement word verminder. 

'n Motorfiets verhoog die patrolliebeampte se vermoe om maklik rond te 

beweeg. Volgens Shanahan (1978:209) is die verlies aan waarneming 

minimaal. By motorfietspatrollie is bromponies ingesluit. Bromponies is 

veral nuttig by die patrollering van parke en ontspanningsoorde, waar 

gemaklik oar grasperke en sportvelde beweeg kan word. 

5.6.4 Hondepatrollie 

Hondepatrollie het baie voordele bo ander vorme van patrollie. Honde 

word dikwels in plaas van 'n tweede patrolliebeampte in 'n motorvoertuig 

gebruik. Dit het die voordeel dat minder lede op patrollie gebruik hoef te 

word. Behoorlik opgeleide honde is onverskrokke en het 'n sielkundige 

uitwerking op die mens (Hale 1981 :95). Mense is gewoonlik versigtig vir 

'n hond en respekteer die hand se vermoe, daarom sal persone wat 

daarop uit is om kwaad te doen versigtiger optree wanneer 'n honde

patrollie-eenheid in die omgewing is. 

Hondepatrollie-eenhede kan met vrug ontplooi word in gebiede waar 

huisbrake, handsakgryp, gewapende roof en ander straatmisdade 

plaasvind. Die fisiese vermoe van die hond kan die patrolliebeampte in 

staat stel om misdadigers aan te hou. Honde het oak 'n buitengewone 

vermoe om te kan ruik en hoar. Dit is nie net voordelig vir die veiligheid 

van die patrolliebeampte nie, maar stel die hand ook in staat om 

voortvlugtendes op te spoor (King 1977:43). 
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5.6.5 Perdepatrollie 

Perdepatrollie is vera! nuttig by die beheer van skares. As gevolg van 

die grootte van die perd is mense geneig om versigtig te wees vir die 

perd en sy ruiter. 'n Groot voordeel wat die ruiter het is dat hy bo-oor 'n 

skare of die verkeer kan kyk om te sien waar probleme is. Perdepatrollie 

kan met sukses aangewend word in parke en strande. Perde kan met 

gemak van een punt na 'n ander oor struikelblokke beweeg. Hierdie 

eienskap gee die perderuiter 'n voordeel bo die voet- of voertuigpatrol

liebeampte (Shanahan 1978:213). Op 'n stelling aan die ondersoek

groep dat perdepatrollie ondoeltreffend is het die meerderheid negatief 

geantwoord (sien respons op vraag 21.5 in bylae B). Dit toon dat, ten 

spyte van die ontwikkeling wat die samelewing deurgegaan het, die 

mens steeds van mening is dat perdepatrollie van nut kan wees in die 

voorkoming van misdaad, ook in 'n ontwikkelde gemeenskap soos die 

van Gauteng waarin die ondersoek gedoen is. 'n Moontlike rede vir die 

positiewe gesindheid teenoor perdepatrollie is dat dit beweeglik en vinnig 

is, die ruiter oor grensmure in erwe in kan kyk vir enige moontlike 

ongerymdheid en dat dit misdadigers afskrik. 

Daar is tans 10 perde-eenhede van die Suid-Afrikaanse Polisiediens 

landswyd versprei wat elk uit 10 perde bestaan. Hierdie eenhede word 

na behoefte van omliggende stasies aangewend. Sentrale statistiek van 

die suksesse van die eenhede word nie gehou nie (Thompson 1997: 

onderhoud). 

5.6.6 Bootpatrollie 

Bootpatrollie word uitgevoer soos dit benodig word. Volgens Shanahan 

(1978:211) bestaan die verantwoordelikhede van bootpatrollies uit die 

red van lewens, toepassing van wette, aanmoediging van waterveilig

heid, uitvoer van veiligheidsinspeksies, uitvoer van roetine patrollie op 
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die water om navigasiestruikelblokke uit die weg te ruim en die wegsleep 

van bote wat onklaar raak (Hale 1981 :96). Gedurende die tydperk 1 

Januarie 1996 tot 31 Desember 1996 was daar 662 bootpatrollies deur 

die Suid-Afrikaanse Polisiediens uitgevoer (Suid-Afrikaanse Polisie : 

Hoofkantoorskrywe 2/28/35 : 18 Maart 1997). 

5.6. 7 Motorpatrollie 

Williams (1967:15) voer aan dat die teenwoordigheid van 'n polisievoer

tuig wat die omgewing patrolleer die pleeg van misdaad ontmoedig. Die 

ondersoekgroep stem saam met die stelling (sien die respons op vraag 

21.5 in bylae B). 

Gemerkte polisievoertuie en beamptes wat in uniform patrolleer het 'n 

groter uitwerking op misdaad as beamptes wat die diens in privaatklere 

en ongemerkte voertuie verrig. Wanneer motoriste 'n gemerkte patrollie

voertuig sien het dit ook tot gevolg dat hulle padreels vrywillig nakom. 'n 

Ander voordeel van 'n gemerkte voertuig is dat dit oor groter afstande 

sigbaar is wat die voornemende misdadiger afskrik en gemoedsrus aan 

die wetsgehoorsame gee. Die teenwoordigheid van 'n gemerkte voer

tuig be"invloed verskillende mense verskillend op dieselfde tyd. "The 

more conspicuous the police unit, the more people it will effect at 

any given time" (Folley 1980:168). 

Persone wat in voertuie patrolleer moet versigtig en bedagsaam bestuur. 

"By obeying the traffic laws you will be setting a good example for 

other drivers. Drive safely, even when responding to an emergency 

call" (Williams 1967:29). Die patrolliebeampte se veiligheid, sowel as 

die veiligheid van ander motoriste en voetgangers is baie belangrik 

tydens patrolliedienste. 

Die patrolliemotor behoort baie stadig te ry, terwyl die soeklig nie na 
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willekeur gebruik word nie. Ondervinding leer dat dit nie hoespoed

patrollie is wat misdadigers vastrek nie, maar die stadige gemaklike styl 

(Clark 1982:86). Die voordele van danker kolle meet benut word, terwyl 

danker strate en deurgange nie vermy meet word nie. Daar meet spora

dies gestop en geluister word. Die patrolliebeampte meet parkeer, uitklim 

en luister wat in die omgewing aangaan. "Stop for a while, stand with 

your back to a building, or park your patrol car near a busy inter

section or in a area that is heavily populated" (Williams 1967:30). 

King (1977:31) se dat ernstige oorweging geskenk behoort te word aan 

eenmanpatrollievoertuie. Dit spaar mannekrag, veral in gebiede waar dit 

bekend is dat die inwoners baie kla. In sulke gevalle meet die patrollie

gebied liewers verklein word en deur die eenmanpatrollievoertuig 

patrolleer word. "By reducing the size of the patrol area, more 

effective police coverage can be given to each beat " (King 

1977:31). Hierdie stap sal tot gevolg he dat daar gouer op oproepe om 

hulp reageer word. King (1977:32) is ook van mening dat die eenman

voertuigpatrollie baie meer doeltreffend is. Peak en Glensor (1996:14-

15) se dat navorsing bewys het dat tweemanpatrollie nie meer doeltref

fend is as eenmanpatrollie nie, en dat laasgenoemde nie meer gevaarlik 

is as eersgenoemde nie. Hierdie siening mag moontlik waar wees in 

digbevolkte gebiede waar 'n ander patrollie in die omgewing is. In 

onherbergsame gebiede is dit glad nie raadsaam om aileen te patrolleer 

nie. Dit geld ook vir gebiede wat openlik bekend is vir aggressie teenoor 

die polisie. Die vraag of in pare of aileen gepatrolleer behoort te word 

meet nog baie debatteer word. Voor daar behoorlik aandag aan gegee 

kan word meet die verhouding tussen die polisie en die gemeenskap 

baie verbeter. Die doel om in pare te patrolleer is hoofsaaklik vir 

beskerming van die patrollie. 

Willmott (1987:8) is van mening dat voertuigpatrollie, as gevolg van die 

onpersoonlike verhouding daarvan, geslaag het om 'n muur tussen die 
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polisie en die gemeenskap te bou. Die gevolg hiervan is dat baie 

geleenthede vir kommunikasie en al die kommunikasie doelwitte wat vir 

patrollie gestel is verlore gaan. "To take an obvious example, far 

more officers patrol the streets in vehicles than hitherto. This has 

reduced the opportunity for face-to-face contact between police 

and public" (Heal1983:94). 

Daar is nie sentraal statistiek beskikbaar van die hoeveelheid voertuig

patrollies wat deur die Suid-Afrikaanse Polisiediens op stasievlak uitge

voer word nie. Daar is egter 9 337 voertuigpatrollies deur die Grens

polisie van die Afdeling Nasionale Veiligheid op landsgrense uitgevoer. 

In die proses is 2 247 grensplase besoek (Suid-Afrikaanse Polisie : 

Hoofkantoorskrywe 2/28/35 : 18 Maart 1997). 

5.6.8 Vliegtuigpatrollie 

Vliegtuigpatrollies is baie nuttig in die patrollie van landelike gebiede, 

veral daardie gebiede wat nie vir normale grondverkeer toeganklik is nie 

(Hale 1981 :93). 

'n Helikopter bied baie voordele bo grondvoertuie. Die gebruik daarvan 

moet egter goed gekontroleer en gekoordineer word met grondvoertuie, 

om die maksimum nut te verkry. Die helikopterbemanning moet met 'n 

grondvoertuig kan kommunikeer indien iets verdags waargeneem word, 

sodat die grondvoertuig dit onmiddellik kan opvolg. Dit vereis dat die 

grondvoertuig saam met die helikopter deur 'n gebied sal beweeg. Die 

helikopter se multidimensionele mobiliteit is waarskynlik sy grootste voor

deel. "In most situations, the helicopter can arrive at a destination 

within a few minutes and control the situation from the air while 

waiting for the arrival of ground units" (King 1977:37). Die voordeel 

wat die helikopter tydens patrollie bied is belangrik. Die helikopter is 'n 

duidelike beeld van alomteenwoordigheid. lnwoners kry die gevoel van 
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veiligheid terwyl die helikopter in die lug sirkel. Die teenwoordigheid van 

'n helikopter in die lug gee ook vir grondeenhede dekking. Dit verskaf 

sekuriteit wat tot gevolg het dat deursoekings meer doeltreffend 

uitgevoer kan word. Die helikopter is ook baie nuttig in vinnige opvolg

werk waar hoe spoed vereis word (King 1977:40). Met nuwe tegnologie 

word persone (misdadigers) wat skuil deur infra-rooi opgespoor en maak 

dit vir 'n voortvlugtende dit feitlik onmoontlik om die oog van die beman

ning te ontduik. 

Die Suid-Afrikaanse Polisiediens beskik oor 34 vliegtuie wat by 12 lugha

wens landswyd gestasioneer is. Volgens die Nasionale Bevelvoerder 

van die Suid-Afrikaanse Polisiediens Lugvleuel het die polisie vir die 

tydperk 1/01/96-31/12/96 die totaal van 5 958 uur aan misdaadvoor

koming spandeer (Cronje 1997: onderhoud). Hierdie patrollies het tot 

gevolg gehad dat 1429 persone arresteer is. Die suksesse gemeet in 

geldwaarde kan volgens direkteur Cronje op R 58 160 230 geskat word. 

Die gebruik van 'n vliegtuig is tot enige polisiebeampte se beskikking. 

Die enigste vereiste is dat daar tydens misdaadvoorkomingsoperasies 'n 

polisiebeampte van die betrokke stasie die vlug sal meemaak en dat 

daar voertuie op die grond beskikbaar sal wees vir opvolgaksies. 

5.6.9 Ander vorme van patrollie 

Afgesien van genoemde soorte patrollies kan sporadiese patrollie, satu

rasie, gerigte patrollie, aggressiewe patrollie en vaste patrollies ook 

plaasvind. 

Sporadiese patrollie verwys volgens Van Heerden (1994:184) na 'n 

stelsel waar die beskikbare mannekrag byeengetrek word en na verskil

lende voorstede vervoer word vir patrolliedienste. Terwyl motors die 

grater gebied patrolleer, stap lede te voet deur die strate tot op 'n be

paalde punt, waarvandaan die hele groep dan weer na 'n ander punt 
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verskuif. Die afwisseling in die wyse waarop 'n gebied gepatrolleer word 

het 'n grater sukses as die tradisionele wyse van patrollie. Die polisie 

behou so inisiatief en voornemende misdadigers weet nie wanneer om 

die patrollie te verwag nie. Die probleem is om deelnemende lede te 

motiveer vir die diens. Hulle is gewoonlik uit kantore onttrek en is 

ongemotiveerd en onkundig oar die funksie wat vervul moet word. Die 

gevaar is dat die lede meer skade as goed kan doen. Lede met 

negatiewe ingesteldheid kan hulle skuldig maak aan aanrandings en 

omdat dit moeilik is om te bepaal wie waar patrolleer het sal dit die 

ondersoek bemoeilik. Dit bly steeds 'n vraag of die vorm van patrollie 

werklik 'n uitwerking op misdaad sal he, veral as dit eenmalig en van 

korte duur is. Dit vervul verder geen een van die kommunikasie doel

witte van patrollie nie. 

Saturasie beteken om 'n gebied letterlik te oorvloed met polisie

beamptes. Die doel van saturasie is om misdaad in 'n gebied te smoor 

deur arrestasie of deur die indruk te plaas dat die polisie oral teen

woordig is. Die vorm van patrollie word aangewend in gebiede wat 

ernstig met straatmisdaad geteister is. Navorsing toon dat saturasie 

suksesvol is in die verlaging van sekere vorme van misdaad, maar dat 

dit nie ewe suksesvol is op aile tye van die dag nie (Adler et al 

1994:184). Die gemeenskap is van mening dat die onderdrukking van 

geweld 'n belangrike funksie van die polisie is en dat die polisie 

voldoende aandag daaraan gee (sien respons op vrae 6.7 en 10.7 in 

bylae B). Daar is 'n betekenisvolle verskil in die respons van die vroulike 

en manlike respondente van die publiek (sien tabel 3.1 op bladsy 64). 

Die vroulike respondente voel waarskynlik dat onderdrukking van geweld 

nie 'n funksie is wat by polisiediens hoort nie. Hieruit kan afgelei word dat 

die gemeenskap tevrede is met 'n sterker optrede teen misdaad. 'n 

Betekenisvolle verskil in respons bestaan tussen die verskillende 

ouderdomsgroepe van die gemeenskap en tussen die polisie en die 

publiek oar die stelling dat die polisie voldoende aandag aan onder-
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drukking van geweld gee (sien tabel 3.2 op bladsy 72). Die publiek voel 

waarskynlik dat die polisie sterker moet optree om geweld te voorkom. 

By die oorweging van gerigte patrollie word misdaadstatistiek ontleed en 

die patrollie dan aangewend om 'n spesifieke misdaadpatroon aan te 

spreek. Die misdaadpatroon word ontleed en daar word gekyk waar die 

grootste probleem is. Die patrollie word dan in daardie gebied ontplooi 

om die probleem aan te spreek. Volgens Adler et al (1994:1 04) toon 

statistiek dat direkte patrollie 'n uitwerking op sekere misdade het, maar 

verdere navorsing moet nog gedoen word om vas te stel of dit werklik 

misdaad voorkom en of die misdaad nie net na ander gebiede verplaas 

word nie. 

Aggressiewe patrollie verwys na gereelde optrede van lede op patrollie 

waar omstandighede verdag is. Voertuie en voetgangers word tydens 

die patrollie voorgekeer, deursoek en ondervra ten einde verdagte om

standighede op te klaar. Navorsing toon dat die vorm van patrollie 

misdaad afbring maar die gemeenskap baie aggressief maak (Adler et 

al 1994:184). Die praktyk het ook geleer dat dit 'n ontsettende opeen

hoping van verkeer tot gevolg het, wat lank neem om weer na normaal 

terug te keer. 

Vaste patrollie verwys na puntdienste. Die patrollie is op 'n spesifieke 

punt gepos om 'n spesifieke taak te verrig. Dit kan wissel van toegangs

beheer, waar mense deursoek moet word voordat toegang tot 'n perseel 

verkry word (byvoorbeeld by sportbyeenkomste), tot gevalle waar die 

patrollie staties is om 'n spesifieke gebied op te pas (byvoorbeeld in 

parkeerareas). 

Die polisie kan ook van kontrakpatrollering gebruik maak, in gebiede 

waar misdaad onder beheer is. lndien die polisie van mening is dat 'n 

gebied se misdaad na so 'n vlak gedaal het dat daar geen wesenlike 
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gevaar meer bestaan nie kan die polisie, om samewerking met die 

gemeenskap te bevorder, die gebied aan die gemeenskap gee om deur 

die buurtwag patrolleer te word, of privaatsekuriteit kontrakteer vir 

verdere patrollering. Dit sal beteken dat die gemeenskap verantwoor

delikheid vir verdere patrollering neem. Kontrakpatrollering kan ook 

tydens geleenthede geskied, soos tydens kerkdienste en ander sosiale 

geleenthede waar geweld nie voorsien word nie. Die polisie behoort in 

sulke gevalle seker te maak dat individue wat hulle bereid verklaar om 

die vrywillige diens te verrig, opgelei is in die basiese metode van 

patrollering en die magte van 'n privaatpersoon volgens die Strafproses

wet 0fVet 51 van 1977). 

5.7 Samevatting 

Die primere funksie van die polisie is om die beste diens teen die laagste 

koste te lewer (Sutor 1976:97). Mannekrag behoort derhalwe doeltref

fend aangewend te word. Patrolliedienste behoort ook in die lig hiervan 

beoordeel te word. Dit behoort 'n diens te lewer wat doeltreffend is. 

'When they are not essential, they should be eliminatated" (Sutor 

1976:97). Elke aktiwiteit tydens patrollie behoort daarop ingestel te 

wees om misdaad te verminder. Die gemeenskap voel gerusgestel om 

patrollies in 'n omgewing te sien (sien respons op vraag 21.6 in bylae B). 

Die betekenisvolle verskil in die respons tussen die verskillende ouder

domsgroepe (sien tabel 5.1 op bladsy 175) le waarskynlik daarin dat die 

teenwoordigheid van die polisie, veral by die ouer persone, 'n mate van 

beskerming gee en vrees vir misdaad so verminder word. 

Tydens patrollie word 'n verskeidenheid van funksies in 'n onvoor

spelbare omgewing met beperkte toesighouding uitgevoer. Bennett

Sandier et al (1979:105) se dat die doeltreffendheid en beeld van die 

polisie dikwels bepaal word deur die wyse waarop die patrolliediens 

verrig word. Ten spyte daarvan word die lid op patrollie dikwels as die 
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laagste vlak van polisie-ontwikkeling beskou. 

Die ondersoekgroep is van mening dat: 

• patrollie 'n belangrike funksie van die polisie is en dat die polisie 

voldoende aandag daaraan gee 

• dit gerustellend is om 'n patrollie in 'n omgewing te sien 

• die polisie nie voldoende aandag aan die verspreiding van inligting 

tydens patrollie gee nie, en 

• patrollie suksesvol is. 

Predisponerende en presipiterende polisiering is nie altyd suksesvol nie. 

Gevolglik moet daar dan oorgegaan word na strafregplegende 

polisiering, om die oortreder op te spoor en so die opvoedingproses deur 

ondersoek, arrestasie, hofprosedure en rehabilitasie aan die gang te sit. 

In die proses speel die totale gemeenskap, formeel en informeel, 'n 

belangrike rol. 
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HOOFSTUK6 

STRAFREGPLEGENDE POLISieRING 

6.1 lnleiding 

Die hoe vlak van misdaad in Suid-Afrika het die regering gedwing om 'n 

proses te inisieer wat uitgeloop het op die totstandkoming van die Nasio

nale Misdaadvoorkomingstrategie. "The National Crime Prevention 

Strategy (NCPS) is the core component within the Growth and De

velopment Strategy (GDS) pillar of safety and security, and will be 

complemented by efforts made in the area of external strategy" (Re

geringstaakgroep 1996:38). Hoofstuk 7 van die NCPS stel'n raamwerk 

daar waarbinne misdaadvoorkomingprogramme moet funksioneer. Hier

die programme is gebaseer op 'n vierpilaarbenadering, waarvan straf

regpleging pilaar 1 uitmaak. Die doelstellings van die pilaar is: 

• "To enhance the effectiveness of the criminal justice system as 

a deterrent to crime and as a source of relief and support to 

victims. 

• To contribute towards addressing socio-political factors. 

• To support the development of crime-resistant communities. 

• To minimise vigilante action borne frustration in the formal 

processes and enhance the capacity of the criminal justice 

system to prioritise the most important crimes. 

• To improve the access of disempowered groups to the criminal 

justice process. 

• To enhance the capacity of the criminal justice system to 

prioritise those crimes identified as priority crimes" (Regerings

taakgroep 1996:42). 

Die komponente waarbinne strafregplegende polisiering plaasvind is die 

departemente van Veiligheid en Sekuriteit, Justisie, Korrektiewe Dienste 
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en Welsyn op wie die funksies van voorkoming, insameling van inligting, 

afskrikking, arrestasie, getuienisaflegging, vonnis- en strafoplegging, 

aanhouding, behandeling en rehabilitasie rus. 

Voorkoming deur middel van rehabilitasie of hervorming berus op die 

veronderstelling dat 'n oortreder se gesindheid, houding en gedrag 

positief be"invloed kan word, sodat hy/sy hom/haar in die toekoms sal 

vereenselwig met wetsgehoorsame gedragspatrone (Swart 1982:51). 

Beheer as sodanig omsluit proaktiewe en reaktiewe maatreels. 

Behandeling impliseer die voorkoming en verspreiding van 'n toestand, 

maar voorkoming behels nie noodwendig behandeling nie (Van 

Heerden 1994:158). 

6.2 Strafregplegende polisiering 

Strafregplegende polisiering (tersiere misdaadvoorkoming) handel met 

" ... actual offenders and involves intervention in such a fashion that 

they will not commit further offences" (Lab 1992:12). Aktiwiteite 

soos arrestasie, vervolging en gevangesetting, handel met afskrikking 

terwyl rehabilitasie verwys na die behandeling van die oortreder om 

hom/haar by die gemeenskap in te skakel. Gemeenskapsbetrokkenheid 

by tersiere voorkoming sluit privaatrehabilitasie-, ontspannings- en 

gemeenskapskorrektiewe programme in. Strafregplegende polisiering of 

tersiere voorkoming word dikwels in besprekings oor misdaadvoor

koming ge"ignoreer, hoewel die meeste polisiewerk egter reaktief is 

(Martin & Sherman 1986:186). "The failure to address tertiary 

prevention, however, is shortsighted and ignores many efforts 

aimed at preventing further criminal activity" (Lab 1992:13). 

Tersiere voorkoming verwys volgens Alderson (1979:41) ook na opspo

ringsaspekte wat met korrektiewe werk gekoppel is. Opsporing en skul

digbevinding kan van die beste voorkomingsaktiwiteite wees. Dit kan 'n 
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hoe afskrikkingswaarde he, mits daar 'n hoe mate van sekerheid is dat 

opsporing wei sal geskied en skuldigbevinding wei sal plaasvind. Vir 

Alderson (1979:41) en Lab (1992:12) is arrestasie, nasorg, proef, inter

mediere behandeling en ander vorme van sosiale straf, eksperimente 

van 'n voorkomingstrategie op tersiere vlak. 

Brantingham (Heal & Laycock 1986:103) is van mening dat tersiere 

voorkoming mense, wat reeds misdade gepleeg het, wil be"invloed om 

hulle te weerhou om verdere misdade te pleeg. "Tertiary crime 

prevention deals with the diminution of recidivistic behavior on the 

part of offenders" (lab 1992:157). 'n Residivis verwys na iemand wat 

herhaaldelik na misdaad terugval (Lewin 1968:177). Die klem val dus 

op voorkomende stappe wat gerig is om die oortreder te keer om die 

gemeenskap verder te benadeel. In hierdie opsig is dit ook belangrik om 

te voorspel. Voorspelling fokus op die oortreder wat moontlik na misdaad 

kan terugval en nie op eerste oortreders nie. 

In die hoofstuk sal strafregsprekende polisiering ontleed en bespreek 

word onder die prosesse binne die strafregpleging, strukture binne die 

strafregpleging, die rasionaal vir strafregplegende polisiering en die doel

stellings van strafregplegende polisiering. 

6.2.1 Prosesse binne die strafregpleging 

Die uitvoerende taak van die staat is aan die polisie gedelegeer. Geor

ganiseerde polisiering is 'n projeksie van die polisiefunksie van die 

same Iewing, wat op sy beurt weer die samevatting is van die polisie

funksie van elke individu in die samelewing (Van Heerden 1994:6). 

Sukses hang af van die vennootskap tussen die polisie en die gemeens

kap. Samewerking is nie net 'n vereiste by predisponerende en presi

piterende polisiering nie, maar in die totale proses van voorkoming. Die 

polisie het inligting van die gemeenskap nodig om die oortreder op te 
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spoor en voor die hof te bring. Daarom word van die gemeenskap 

verwag om bereid te wees om in 'n hofsaak te getuig, sodat die oortreder 

gestraf en die proses van herstel begin kan word. Die oortreder het met 

die pleeg van die misdaad die onderlinge verhouding in die gemeen

skap, wat tussen individue bestaan, verbreek. Die doel van strafreg

plegende polisiering is om die verhoudingsbreuk te herstel wat as gevolg 

van misdaad ontstaan het. 

Reaktiewe patrollie 

Een van die reaktiewe stappe wat die polisie neem in tersiere 

voorkoming is reaktiewe patrollie. Blitsige reaksie op 'n misdaad in aan

vang bied aan die polisie geleentheid om die misdadiger op heterdaad te 

betrap (Sutor 1976:78). Die afskrikkingswaarde hiervan is grater as by 

misdaadondersoek, omdat arrestasie onmiddellik is en die gemeenskap 

dit dadelik kan sien. Dit plaas die patrolliebeampte in 'n direkte rol 

aangesien hy 'n primere funksie tydens getuienisaflegging vervul. "A 

prosecutor has a better case when he has a professional officer 

giving direct testimony of a crime he witnessed than depending on 

a weak-eyed, 80 year-old-lady to identify a pursesnatcher, mugger 

or a rapist" (Sutor 1976:79). Meer skuldigbevindings beteken meer 

oortreders wat die geleentheid ontse word om 'n misdaad te pleeg. 

Goeie polisiegemeenskapsverhoudinge kan aileen opgebou word indien 

daar voldoende polisiebeamptes is wat betyds kan reageer op 'n versoek 

om diens te lewer. Spoedige reaksie verhoog verder die moontlikheid 

van 'n suksesvolle ondersoek in sake waar arrestasie nie onmiddellik 

gemaak word nie. Die rede hiervoor is dat ondersoekers beter in staat is 

om die toneel te bewaar en om getuienis en getuies op die toneel te vind 

(Kalmanoff 1976:50). Hy se verder dat "FBI studies indicate that the 

(cases solved) rate goes up as the response time of patrol units is 

reduced. The figures show that police solve two thirds of the 
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crimes they respond to in less than two minutes, but only one out 

of five when response time is five minutes or longer. (In addition) ... 

rapid response time also increases community confidence in the 

police" (Kalmanoff 1976:50). 

Betroubare statistiek in Suid-Afrika oor reaksietyd is nie beskikbaar nie 

(Suid-Afrikaanse Polisiediens: Hoofkantoorskrywe 29/11/1 gedateer 

23/06/1997). Die rede hiervoor is dat stasiewyke van mekaar verskil. 

Sommige wyke is uitgestrek en bedieningsroetes is onbegaanbaar, wat 

tot gevolg het dat enige patrollie dit moeilik sal vind om in 'n relatief kort 

tyd te reageer. In stedelike gebiede met informele nedersettings, waar 

huise nie behoorlik genommer is en strate nie bestaan nie, is dit feitlik 

onmoontlik om van 'n reaksietyd te praat. 

Hieruit is dit ook belangrik om te onderskei tussen voorkoming (uitskake

ling) en beheer. Waar die beginsel van vrywillige regsnalewing 'n 

primere onderdeel van misdaadvoorkoming is, ontbreek dit by 

misdaadbeheer. By misdaadbeheer pas die polisie bestaande beheer

maatreels toe om te keer dat misdaad vermeerder. Beheer het in 

besonder betrekking op die misdadiger wat vanwee 'n besondere 

handeling beheermaatreels noodsaak, enersyds om 'n bepaalde skade

like toestand te behandel en andersyds om die herhaling van die 

toestand te voorkom. Misdaadbeheer is bedoel om die bestaande vlak 

van misdaad te handhaaf. Whisenand (1971:158) is van mening dat 

beheer 'n tweeledige doel het, eerstens verseker beheer dat reels 

gehoorsaam word en tweedens word aile stappe deur beheer gekoor

dineer. 

Opvolg van inligting 

Die werklike potensiaal vir sukses by enige proaktiewe benadering le in 

die vermoe van die polisiebeampte om misdaadpatrone vas te stel en 
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inligting oar misdaad wat beplan word in te samel (Sutor 1976:79). By 

tersiere voorkoming gaan dit deels om die herstel van orde deur reak

tiewe optrede. lnligting wat ingewin word meet dus lei tot arrestasies. 

Martin en Sherman (1986:176) se oar die opvolg van inligting die vol

gende: " ...• .if a police unit does not succeed in apprehending high 

rate offenders, it cannot incapacitate them". lndien die polisie nie by 

die gemeenskap die indruk kan skep dat oortreders arresteer sal word 

nie, sal misdadigers nie afgeskrik word nie. Daar is tans 28 594 

verdagte persone wat deur die Suid-Afrikaanse Polisiediens as gesoek 

aangegee word (Suid-Afrikaanse Polisiediens: Hoofkantoorskrywe 

29/3/1 gedateer 18/3/1997). Hierdie statistiek getuig teen die doeltref

fendheid van die Suid-Afrikaanse Polisiediens saver dit die opsporing 

van verdagte persone is. Gevolglik kan daar nie sprake wees van 

afskrikking nie. Die statistiek kan oak tot gevolg he dat die gemeenskap 

negatief gestem word en nie meer inligting aan die polisie wil gee nie, 

aangesien inligting nie opgevolg word nie. 

lnligting wat met die cog op opvolging ingesamel word kan basies op die 

volgende gemik wees (Martin & Sherman 1986:177): 

• Lasbrief-uitgereikte sake. Dit sluit persone in wat weens een of 

meer lasbriewe gesoek word en wat summier gearresteer kan word. 

• Geoormerkte verdagtes. Dit verwys na persoonlikhede met 'n bewe

se misdadiger neiging en 'n misdaadgeskiedenis. Vir hierdie persone 

is daar nie lasbriewe nie, maar dit is noodsaaklik dat voortdurende in

ligting ocr hulle ingesamel word, en dat hulle bewus meet wees dat 

die polisie hulle bewegings dophou. 

lnligting wat so ingewin word kan afkomstig wees uit polisiedossiere, ver

slae wat patrolliebeamptes indien cor verdagte persone wat ondervra is, 

inliging wat van beriggewers en van aangehoudendes in ander sake ont

vang is, daaglikse misdaadverslae, ensovoorts. 
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Die Departement Veiligheid en Sekuriteit is ook verantwoordelik vir die 

koordinering van inligting in die nasionale program oor Criminal Justice 

Information Management. Die doel van die program is om 'n bydrae te 

lewer tot 'n doeltreffender stratregplegingsproses deur inligting beter te 

benut (NCPS 1996:54). 

Misdaadondersoek 

Die polisie kan nie oral teenwoordig wees om 'n oortreder op heterdaad 

te betrap nie. Daarom kan dit verwag word dat daar 'n toenemende be

klemtoning van doeltreffende misdaadondersoek sal wees (Sutor 

1976:78). Die ondersoekgroep is van mening dat die ondersoek van 

misdaad 'n belangrike tunksie van die polisie is (sien respons op vraag 

10.2 in bylae B). 

'n Goeie ondersoeker kan geoordeel word aan die hoeveelheid sukses

volle vervolgings, met ander woorde sake wat met sukses deur die hot 

gesien is. "Sukses deur die hot gesien" kan verder gekwalifiseer word 

as daardie sake waarin daar 'n vryspraak is, maar wat nie aan die 

optrede van die speurder toegeskryf kan word nie. Die ondersoek van 

misdaad word noodsaaklik wanneer wette en patrollie nie as atskrik

middels slaag nie, en daar ook misluk word om die oortreder onmiddellik 

na die pleging van die misdaad te arresteer (Folley 1980:186). Die 

ondersoekgroep is van mening dat die polisie voldoende aandag aan die 

ondersoek van misdaad gee (sien respons op vraag 10.1 in bylae 8). 

Daar bestaan 'n betekenisvolle verskil in die respons onder die verskil

lende ouderdoms- en inkomstegroepe van die publiek en tussen die 

polisie en die publiek oar die stelling (sien tabel 3.2 op bladsy 72). 'n 

Moontlike verklaring van die verskil is dat die publiek ondersoek van 

misdaad sien as oplossing van die misdaadprobleem. Dat meer aandag 

misdaad sal voorkom. Die negatiewe siening van die gemeenskap mag 

gegrond wees op die lae opsporingsyfer gemeet aan die hoe misdaad-
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syfer, maar kan ook wees omdat ondersoekbeamptes nie votdoende 

terugvoering aan ktaers gee nie. 

Die ondersoekgroep voet verder sterk dat ondersoek van misdaad die 

beste voorkomingstegniek is (sien respons op vraag 24.1 in bytae B), 

terwyt hulle ook van mening is dat goeie ondersoek misdadigers afskrik 

(sien respons op vraag 24.2 in bytae B). Daar is betekenisvolle verskille 

in die respons op die stelling dat misdaadondersoek die beste voor

komingstegniek is (sien tabel 6.1 op btadsy 229). Die waarskynlikste ver

klaring vir die betekenisvolle verskille le moonttik daarin dat die gemeen

skap at so gebreinspoel is deur 'n reaktiewe polisieringstyl dat hulle dit 

aanvaar. Oor die stelling dat goeie ondersoek misdadigers afskrik 

bestaan daar betekenisvolle verskille by die verskillende inkomstegroepe 

onder die pubtiek (sien tabel 6.1 op btadsy 229). Ondervinding dat die 

stelling nie noodwendig waar is nie is waarskyntik die rede vir die verskil. 

Gewoonlik begin die ondersoek nadat die daad gepteeg is en het ten 

doet om deur doeltreffende ondersoektegnieke die orde te herstel. Die 

speurder is gewoonlik nie gemoeid met misdaadvoorkoming nie, maar 

wet met die onderdrukking van misdaad. Deur doettreffende ondersoek, 

arrestasie en die bystaan van die aanktaer om die saak suksesvot deur 

die hof te stuur, vervut die ondersoekbeampte 'n tersiere voorkomingsrol. 

Arrestasie 

Misdadige optrede kan voorkom word wanneer daar 'n hoe risiko van 

arrestasie en 'n lae potensiele wins uit misdaad bestaan. "Crime 

should be reduced as the potential costs outweigh the potential 

benefits. The manipulation of physical design features may be one 

way to bring about a state of higher costs relative to benefits" (Lab 

1992:21). Hoewet arrestasie en straf reaktief van aard is, meet dit as 

tersiere voorkoming nie gering geskat word nie (Edelman & Rowe 

1983:393). Volgens Davis (1987:42) het navorsing deur die potisie van 
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Tabel6.1 VERSKILLENDE AKTIWITEITE 

Vraag 24. In walter mate stem u met die volgende saam: ( % Stem saam en Stem beslis saam) 

Vraag 24 TAAL GESLAG OUDERDOM INKOMSTE 

Publiek Afrikaans Engels Nguni Sotho Ander Manlik Vroulik < 30 31-45 >45 <50 51-100 >101 

1. Ondersoek is die beste voorkomings- 3,352 3,750 3,391 3,146 3,040 3,306 3,078 2,412 
tegniek 

2. Goeie ondersoek skrik misdadigers af 3,722 3,714 3,117 

3. Sekerheid van opsporing skrik mis-
dadigers af 

4. Straf skrik misdadigers af 2,912 3,490 3,487 3,460 3,333 3,303 3,131 3,085 
5. Howe le te ligte strawwe op 3,835 3,828 3,707 3,400 3,166 
6. Daar is voldoende wetgewing om die 1,989 2,548 2,651 2,667 2,444 2,690 2,423 1,673 2,483 2,219 1,765 

misdaadsituasie te hanteer 
7. Rehabilitasie is 'n goeie voorkomings- 2,462 2,771 3,220 3,200 2,889 3,047 2,725 2,034 

tegniek 
8. Aanhouding sonder verhoor he! groot 2,297 2,697 2,675 2,878 2,556 2,857 2,474 2,379 

afskrikkingswaarde 
9. Toestaan van borg vererger die mis-

daadsituasie 
10.Toestaan van inligting in die dossier 

aan die beskuldigde bemoeilik die 
polisie se werk 

Vraag 24 TAAL GESLAG DIENSJARE WERKSAAM 

Polisie Afrikaans Engels Nguni Sotho Ander Manlik Vroulik Onervare Ervare Baie Sigbare Misdaad- Polisie Publiek 
ervare polisiE!ring ondersoek 

1. Ondersoek is die beste voorkomings- 2,509 3,227 2,600 3,325 3,325 3,035 3,511 
tegniek 

2. Goeie ondersoek skrik misdadigers af 
3. Sekerheid van opsporing skrik mis-

dadigers af 
4. Straf skrik misdadigers af 3,364 3,760 3,892 3,581 3,308 
5. Howe le te ligte strawwe op 
6. Daar is voldoende wetgewing om die 1,810 2,364 2,667 2,725 2,688 

misdaadsituasie te hanteer 
7. Rehabilitasie is 'n goeie voorkomings-

tegniek 
8. Aanhouding sonder verhoor het groot 2,333 2,294 3,142 

afskrikkingswaarde 
9. Toestaan van borg vererger die mis-

daadsituasie 
10.Toestaan van inligting in die dossier 

aan die beskuldigde bemoeilik die 
polisie se werk __ 
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Minneapolis getoon dat arrestasie 'n beter voorkomingsmiddel is as 

enige sosiale stap. Die moontlike rede hiervoor is dat dit 'n onmiddellike 

uitwerking het en dat die misdadiger dadelik uit die gemeenskap 

verwyder word. Weiss (1987:97) steun Davis en se dat arrestasie 'n 

manier is om aan die gemeenskap te toon dat geregtigheid steeds 

gehandhaaf word. Arrestasie is 'n doeltreffende wyse van misdaad

bekamping (Wiechers 1984:365). Die ondersoekgroep is van mening 

dat die sekerheid van opsporing misdadigers afskrik (sien respons op 

vraag 24.10 in bylae 8). 

Arrestasie verwys na die magsbesluit om 'n individu, op grand van 

sy/haar onregmatige daad, van sy/haar vryheid te ontneem. In Frans 

beteken die woord arreter om te stop (Eidefonso et al 1968:251 ). Dit 

beteken in die praktyk dat die misdaadproses in belang van die 

samelewing en in belang van die oortreder gestop word. Deur arrestasie 

word die misdadiger uit die gemeenskap verwyder en kan daar geen 

blootstelling meer wees nie. Dit ontneem dus die oortreder sy vryheid en 

privaatheid. Die doel van arrestasie moet altyd wees om te verseker dat 

die oortreder in die hof verskyn om op 'n aanklag te antwoord. Die doel 

moet nie wees om die oortreder te straf vir 'n misdaad waaraan hy nog 

nie skuldig bevind is nie. Daarom moet arrestasie aileen uitgevoer word 

indien dit deur die reg gemagtig is (Hiemstra 1987:79-80). 

Arrestasie is egter nie die enigste wyse waardeur 'n persoon voor die hof 

gebring kan word om te antwoord op 'n aanklag wat teen hom ingebring 

is nie. lndien die vonnis waarskynlik nie meer as R300 boete sal wees 

nie, kan 'n vredesbeampte kragtens artikel 56 van die Strafprosewet 

(Wet 51 van 1977) 'n skriftelike kennisgewing om in die hof te verskyn 

uitreik. Waar die staat van voorneme is om iemand te vervolg wat nie in 

bewaring is nie en dit nie nodig is om hom/haar in hegtenis te neem nie, 

word 'n dagvaardiging kragtens artikel 54 van die Strafproseswet (Wet 

51 van 1977) aan hom/haar beteken, om op 'n bepaalde dag in 'n hof te 
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verskyn om op die aanklag te antwoord. 'n Persoon wat voor 'n hoer hof 

moet verskyn ontvang 'n akte van beskuldiging wat kragtens artikel 

144 van die Strafproseswet (Wet 51 van 1977) uitgereik word en wat 

dieselfde doel dien as 'n dagvaardiging. 

Arrestasie word beklemtoon weens die uitwerking wat dit op die poten

siele misdadiger het. Dit toon dat wetstoepassing moontlik is en dat die 

polisie nie sal skroom om 'n arrestasie te maak nie. Aanhouding en 

arrestasie kan as 'n strafmaatreel gesien word. Dit benadruk die 

"vang"-rol van die polisie. Dit sluit ook aktiwiteite soos ondersoek, klan

destiene werk en ondervraging in (Foster et al1979:132). 

Arrestasie is die wesenlike begin van die rehabilitasieproses waartydens 

die oortreder deur verhoor, bestrawwing en/of gevangesetting die her

vormingsproses binnegaan (Van Heerden 1994:65). Die doelwit met 

arrestasie is om die versteuring van die maatskaplike orde by wyse van 

repressiewe optrede te herstel. Van Heerden (1994:166) voer verder 

aan dat die hervormings- en/of die herwinningsproses van die oortreder 

reeds by arrestasie begin. Dit beteken dat arrestasie en die prosesse 

wat daarop volg nie noodwendig daarop ingestel is om die oortreder te 

straf nie, maar om die oortreder te oorreed om van sy/haar botsende 

gedrag afstand te doen. Dit is belangrik dat die behandeling wat die 

oortreder na arrestasie ontvang daarop ingestel sal wees om hom/haar, 

in eie belang en in belang van die gemeenskap, te hervorm. Die wyse 

waarop 'n arrestasie uitgevoer word kan die rehabilitasiewaarde verhoog 

en het dikwels 'n grater uitwerking op die gemoed van die oortreder as 

die straf wat later opgele gaan word. "Talle oortreders word reeds 

tydens arrestasie deur positiewe en simpatieke behandeling tot 

ander insigte be"invloed" (Van Heerden 1994:167). 
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Hofverigtinge 

'n Persoon wat kragtens die Strafproseswet (Wet 51 van 1977) voor 'n 

hot verskyn om te antwoord op die aanklag wat teen hom/haar ingebring 

is, is geregtig op 'n regverdige verhoor. Derhalwe bepaal artikel 73 van 

die Strafprosewet (Wet 51 van 1977) dat 'n beskuldigde na sy/haar 

arrestasie en by strafregtelike verrigtinge geregtig is op die bystand van 

'n regsadviseur. Dit is die taak van die ondersoekbeampte om al die 

· tersaaklike getuienis na die hof te bring en die getuies wat in die saak 

kan getuig te dagvaar om voor die hof te verskyn ten einde getuienis af 

te Je. Dit is die taak van die staatsaanklaer om die staat se saak 

(namens die slagoffer) in die hof te hanteer, terwyl die regsadviseur van 

die beskuldigde laasgenoemde se saak hanteer. Nadat al die getuienis 

aangehoor is sal die hof 'n uitspraak van skuldig of onskuldig lewer. 'n 

Gepaste vonnis sal na 'n uitspraak van skuldig deur die hof opgele word. 

6.2.1.6 Straf 

Wetlike sanksies en die vrees vir straf word as 'n belangrike metode 

beskou om individue en die gemeenskap van misdaad af te skrik en 

hulle van misdaad te weerhou. Die ondersoekgroep is oak van mening 

dat straf misdadigers afskrik (sien respons op vraag 24.4 in bylae 8). 

8etekenisvolle verskille bestaan op die respons (sien tabel 6.1 op bladsy 

229). Polisiebeamptes met ondervinding ondersteun die stelling. Die 

hoe misdaadsyfer is waarskynlik die rede waarom daar 'n betekenisvolle 

verskil in die respons tussen die polisie en die publiek is. Die respons 

van die publiek le moontlik in die siening van die ondersoekgroep dat die 

howe te ligte strawwe op le (sien respons op vraag 24.5 in bylae 8). Dit 

is die sekerheid van straf wat die misdadiger afskrik in plaas van die erns 

van die straf. "Increasing the probability of punishment will have 

little effect on crime if there is a substantial diminishing return 

relation between that probability and crime, and the present 
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probability level is at a point where there is little marginal rate of 

return" (Weiss 1987:124). 

Volgens Naude en Stevens (1988:25) is die algemene uitgangspunt dat 

die meerderheid individue hul gedrag rig na deeglike en rasionele oorwe

ging (vrye wilsbesluit) van die koste (risiko) en die voordele (beloning) 

wat dit sal meebring (ook Anderson et al 1983:236). Die weer

houdingsbenadering suggereer dat gedrag bepaal word deur die 

gevolge daarvan. Die sekerheid en die felheid van die straf sal voor

nemende oortreders afskrik en sodoende misdaad voorkom. 

Bestrawwende voorkoming het betrekking op hervorming wat tydens 

arrestasie begin en behels die menswaardige behandeling van die 

oortreder as individu. Hier kan veral die speurder 'n belangrike rol vervul. 

Deur die misdaad wat gepleeg is het 'n vertrouensbreuk in die 

gemeenskap plaasgevind. Met die ondersoekfunksie wat die speurder 

verrig, verteenwoordig hy/sy twee partye, die gemeenskap as die 

benadeelde en die staat wat wetsoortreders moet straf. Dit is belangrik 

dat die speurder, as verteenwoordiger van die gemeenskap, aan die 

oortreder sal wys dat nie hy/sy nie maar sy/haar daad afgekeur word en 

dat die staat hom/haar straf vir die daad wat hy/sy gepleeg het 

Afskrikking behels meer as net die inboeseming van vrees by diegene 

wat in die versoeking kom om misdaad te pleeg (Cioete & Stevens 

1990:236). Dit behels ook positiewe morele invloed wat die wet uit

oefen in die opvoedingsproses waardeur sekere handelinge deur voor

geskrewe wette gestigmatiseer word. 

Reid, asook Bartol en Bartol (Naude & Stevens 1988:25) identifiseer 

twee soorte weerhoudings, naamlik individuele en algemene weerhou

ding. lndividuele of spesifieke weerhouding het betrekking op 'n bepaal

de individu wat vir sy/haar oortreding gestraf word, en hom/haar gevolg-
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lik van verdere oortreding weerhou. Die straf van 'n bepaalde individu 

het tot gevolg dat ander lede van die gemeenskap die straf waarneem 

en hulle van misdadige gedrag weerhou. Dit dien dan as algemene 

weerhouding. Vrees vir straf kan die individu egter van misdaad weer

hou, indien hy/sy kennis dra van die funksionering van die regstelsel en 

watter strawwe toegepas word (Naude & Stevens 1988:27). 

Negatiewe bestrawwing behels die sekerheid van misdaadopsporing, 

vervolging en veroordeling. Dit beteken by implikasie dat die afskrik

kingswaarde verhoog wanneer sukses in misdaadpleging teenwoordig is 

(Veater 1988:14). 

Die weerhoudende effek van wetlike sanksies en straf kan deur 'n 

verskeidenheid faktore be"invloed word. "All that can be said at this 

stage is that some individuals are deterred by legal sanctions and 

punishment while they have no effect on others" (Naude & Stevens 

1988:28). Wat volgens Pepinsky (1984:143) in gedagte gehou moet 

word is dat 'n hoe skuldigbevindingsyfer 'n beeld van verval in die ge

meenskap weerspieel. Vertroue dat die tempo van skuldigbevindings eg 

en 'n geldige maatstaf van misdaad is, is nie noodsaaklik om te glo dat 

stygende skuldigbevindings nadelig is nie. As die skuldigbevindings 

verhoog omdat mense geneig is om mekaar te benadeel deur misdade 

te pleeg, dan moet die situasie herstel word. lndien die tempo van 

skuldigbevinding vinniger styg as die toename in misdaad, is daar 'n 

groeiende neiging onder mense om mekaar te benadeel. Dit is nood

saaklik dat die situasie ook herstel word. 

'n Skuldigbevinding op sigself is veronderstel om 'n herstellende uitwerk

ing op misdaad te he. "The use of the law to punish criminals is a 

form of homeopathic medicine; we use an agent of sickness as a 

cure for the disease" (Pepinsky 1984:142). Die skrywer is ook van 

mening dat indien skuldigbevindings in verhouding met arrestasies en 
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aangemelde misdade styg, die logiese gevolgtrekking is dat die ge

meenskap gehelp word. Hierdie verhoogde vervolgings is 'n aanduiding 

dat die regsproses op misdaad reageer soos wat dit veronderstel is om 

te doen. As dit gebeur, se Pepinsky (1984:143), is vervolging 'n doel

treffende afskrikking. 

Sickman (1983:1) is van mening dat die toenemende bereidheid van 

getuies om betrokke te raak en te getuig, daartoe sal lei dat daar meer 

skuldigbevindings sal wees. Die verhoging in skuldigbevindings en op

sporings kan tot 'n afname in misdaad lei. 

Uit 'n ondersoek wat Neser et al (1994:45-46) in die metropolitaanse 

gebied van Pretoria gedoen het, waar onder andere die bydrae van 

howe tot misdaadvoorkoming deur strafoplegging getoets is, het 40 

persent van die ondersoekgroep gese dat die bydrae van die howe deur 

strafoplegging tot die voorkoming van misdaad baie goed is. Oor die 

bydrae van gevangenisse tot misdaadvoorkoming was 36,1 persent van 

die respondente onseker. Byna die helfte (45,3 persent) van die respon

dente is positief ingestel teenoor die rol van die gevangenisse in die be

amping van misdaad. 

Niemand glo dat enige regstelsel misdaad kan uitskakel nie, maar dat dit 

misdaad hoogstens kan verminder (Barnett 1986:30). Daarom is dit 

soveel belangriker dat die gemeenskap betrokke sal raak. Daar is dus 'n 

ernstige beroep tot die implementering van die gedagte dat die gemeen

skap verantwoordelikheid sal aanvaar vir hulle eie beskerming teen 

misdaad (Einstadter 1984:208). Die algemene houding van die publiek 

kan verander indien die polisie van hulle kant grater deelname aanmoe

dig en toelaat. Die gemeenskap kan misdaad bekamp as elkeen 

hom/haar daartoe verbind om betrokke te raak by voorkoming, op

sporing en rehabilitering "We now believe that it is the responsibility 

of every citizen to play a role in the prevention of crime and to 
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participate in the process of making decisions about how the 

'criminal element' is to be dealt with" (Kenney 1986:63). Gebrek aan 

tyd kan moontlik die grootste rede wees vir die lae betrokkenheid van die 

gemeenskap by misdaadvoorkoming. Dit is veral hofsake wat tyd

rowend is. Sake sloer soms lank en word herhaaldelik uitgestel, terwyl 

van 'n getuie verwag word om op elke hofdatum teenwoordig te wees. 

In die meeste gevalle moet getuies ook verlof neem, wat op 'n persoon

like verlies neerkom. Werknemers stel verder hulle loopbane in gevaar 

met herhaaldelike afwesigheid. 

Volgens Zimring en Hawkins (1973:219) is vermyding 'n normale 

reaksie op 'n onaangename ondervinding: "It is important both to 

distinguish and to understand the intimate relationship between, on 

the one hand, an individual changing his views about the moral 

significance of criminal acts and the consequences, and, on the 

other hand, people around him changing their views" (Zimring & 

Hawkins 1973:219). Die siening van die familie en vriende en die hou

ding wat openbaar word, sal dus 'n bepaalde uitwerking op die individu 

he. 

Beperkinge op strafregplegende polisiering 

Strafregplegende polisiering het egter beperkinge. Die Grondwet (Wet 

108 van 1996) plaas hoe waarde aan die vryheid en privaatheid van die 

individu. So bepaal artikel14, met betrekking tot privaatheid, dat elkeen 

die reg op privaatheid het, "waarby inbegrepe is die reg dat-

(a) hul persoon of woning nie deursoek mag word nie; 

(b) hul eiendom nie deursoek mag word nie; 

(c) daar nie op hul besittings beslag gele word nie; of 

(d) daar nie op die privaatheid van hul kommunikasie inbreuk 

gemaak word nie". 
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Die grootste beperking le egter in die regte van die gearresteerde, 

aangehoue en beskuldigde persone. Artikel 35 van die Grondwet (Wet 

108 van 1996) behandel die gearresteerde, aangehoue en beskuldigde 

persoon en gevolglik ook die beperkinge op strafregplegende polisiering. 

Die artikel bepaal dat: 

"(1) elkeen wat weens 'n oortreding gearresteer word, het die reg 

om-

(a) te swyg; 

(b) onverwyld verwittig te word -

(i) van die reg om te swyg; 

(ii) van die gevolge indien daar nie geswyg word nie; 

(c) nie verplig te word om 'n bekentenis of erkenning te doen 

wat as getuienis teen daardie persoon gebruik sou word nie; 

(d) so gou as wat redelikwys moontlik is, voor 'n hof gebring te 

word, maar nie later nie as -

(i) 48 uur na die arrestasie; of 

(ii) die einde van die eerste hofdag na die verstryking van die 48 

uur buite gewone hofure, of op 'n dag wat nie 'n gewone hofdag 

is nie, verstryk; 

(e) by die eerste verskyning in 'n hof na die arrestasie, aangekla 

te word of verwittig te word van die rede vir die voortsetting van 

die aanhouding, of vrygelaat te word; en 

(f) behoudens redelike voorwaardes, uit aanhouding vrygelaat 

te word indien die belang van geregtigheid dit toelaat 

(2) Elkeen wat aangehou word, met inbegrip van elke gevonniste 

gevangene, het die reg -

(a) om onverwyld van die rede vir die aanhouding verwittig te 

word; 

(b) op 'n regspraktisyn van eie keuse en om met daardie regs

praktisyn te konsulteer, en om onverwyld van hierdie reg verwit

tig teword; 

(c) om deur die staat op staatskoste van 'n regspraktisyn voor-
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sien te word indien dit andersins tot wesenlike on reg sou lei, en 

om onverwyld van hierdie reg verwittig te word; 

(d) om die regmatigheid van die aanhouding persoonlik voor 'n 

hof te betwis, en vrygelaat te word indien die aanhouding 

onregmatig is; 

(e) op omstandighede van aanhouding wat met menswaardig

heid rekening hou, met inbegrip van, minstens, oefening en die 

voorsiening, op staatskoste, van toereikende akkommodasie, 

voeding, leestof en mediese behandeling; en 

(f) om inverbinding te tree met, en besoek te word deur, daardie 

persoon se-

(i) gade of lewensmaat; 

(ii) naasbestaandes; 

(iii) godsdiensraadgewer van eie keuse; en 

(iv) mediese praktisyn van eie keuse. 

(3) Elke beskuldigde persoon het die reg op 'n billike verhoor, 

waarby inbegrepe is die reg -

(a) om van die aanklag verwittig te word in voldoende besonder

hede om daarop te antwoord; 

(b) om genoeg tyd en geriewe te he om 'n verweer voor te berei; 

(c) op 'n openbare verhoor voor 'n gewone hof; 

(d) op 'n verhoor wat sonder onredelike vertraging begin en 

afgehandel word; 

(e) om by die verhoor teenwoordig te wees; 

(f) op 'n regspraktisyn van eie keuse en om deur daardie regs

praktisyn verteenwoordig te word, en om onverwyld van hierdie 

reg verwittig te word; 

(g) om deur die staat op staatskoste van 'n regspraktisyn voor

sien te word indien dit andersins tot wesenlike on reg sou lei, en 

om onverwyld van die reg verwittig te word; 

(h) om onskuldig geag te word, te swyg, en nie gedurende die 

verrigtinge te getuig nie; 
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(i) om getuienis aan te voer en te betwis; 

(j) om nie verplig te word om self-inkriminerende getuienis af te 

le nie; 

(k) om verhoor te word in 'n taal wat die beskuldigde persoon 

verstaan of, indien dit nie doenlik is nie, dat die verrigtinge in 

die taal getolk word; 

(I) om nie skuldig bevind te word weens 'n handeling of versuim 

wat ten tyde van die handeling of versuim ingevolge of die 

nasionale reg of die volkereg nie 'n oortreding was nie; 

(m) om nie verhoor te word weens 'n oortreding ten opsigte van 

'n handeling of versuim ten opsigte waarvan daardie persoon 

voorheen vrygespreek of skuldig bevind is nie; 

(n) op die voordeel van die ligste van die voorgeskrewe strawwe 

indien die straf wat vir die oortreding voorgeskryf word, 

verander is op die tydstip waarop die oortreding gepleeg is en 

die tydstip van vonnis; en 

(o) op appel na, of hersiening deur, 'n hoer hof. 

(4) Wanneer hierdie artikel eis dat inligting aan 'n persoon verstrek 

word, moet die inligting verstrek word in 'n taal wat die persoon 

verstaan. 

(5) Getuienis wat verkry is op 'n wyse wat enige reg in die Handves 

van Regte skend, moet uitgesluit word indien toelating van 

daardie getuienis die verhoor onbillik sou maak of andersins vir 

die regspleging nadelig sou wees." 

Hoewel dit 'n beginsel van die reg is dat 'n persoon onskuldig is tot dat hy 

skuldig bevind is, gee die Grondwet aan die individu regte wat kommuni

kasie tussen die polisie en 'n verdagte of gearresteerde persoon verbied. 

Dit bemoeilik strafregplegende polisiering en vereis 'n beter samewerking 

tussen die polisie en die gemeenskap. Dit noodsaak 'n beter vennoot

skap en beter kommunikasie tussen die polisie en die gemeenskap, 

sodat inligting bekom word wat in die hof as getuienis aangebied kan 
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word. Samewerking deur die gemeenskap is 'n vereiste indien straf

regplegende polisiering enigsins suksesvol kan wees. Die gemeenskap 

is van mening dat die toestaan van borg aan misdadigers die mis

daadsituasie vererger (sien respons op vraag 24.9 in bylae B). 

6.2.2 Strukture binne die strafregpleging 

6.2.2.1 

Strukture binne die strafregpleging tree op teen ordeversteuring en is 

nie net daarop gerig om die dader te straf nie, maar te behandel met die 

oog op herinskakeling in die gemeenskap. Die aksies binne die straf

regpleging is repressief, maar het ten doel om 'n voorkomende uit

werking op die oortreder en die gemeenskap te he. 

Wetgewing 

Die taak van die wetgewende gesag is om wette te maak waardeur reels 

neergele word om 'n staatsbestel, waarbinne die lede van 'n gemeen

skap op geordende wyse kan saamleef, te verseker. Wetgewing kan 

omskryf word as regsreels wat daargestel word deur 'n liggaam of 

persoon wat met regskeppende bevoegdheid belas is (Cioete & 

Stevens 1990:236). 

Regsreels word van ander gedragsreels soos etiek, moraal, sedes, 

ensovoorts onderskei, deur die aanwesigheid van owerheidsank

sionering of dwang. Die wetgewende gesag skep nie aileen reels wat 

bepaalde handelinge binne 'n bepaalde gemeenskap verbied of gebied 

nie, maar dui aan wat op 'n gegewe tydstip as ordelik beskou word. Dit 

bied met ander woorde beskerming by wyse van sanksies teen 

handelinge wat 'n bedreiging of gevaar vir die normale en stabiele 

voortbestaan van die gemeenskap en sy individuele lede inhou. In 

hierdie verband se Cloete en Stevens (1990:236) dat die wetgewende 

gesag 'n beskermende en voorkomende rol by misdaad speel, omdat dit 
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sekere handelinge of versuime toelaat, of verbied. Deur sanksies vir 

ongehoorsaamheid aan voorskrifte te stel, word repressiewe optrede 

deur die regsprekende subsisteem (howe) en die uitvoerende subsis

teem (polisie) moontlik gemaak (Van Heerden 1994:5). 

Die ondersoekgroep is van mening dat daar nie voldoende wetgewing is 

om die misdaadsituasie te hanteer nie (sien respons op vraag 24.6 in 

bylae B). Daar is betekenisvolle verskil in die respons by die verskil

lende taalgroepe van die publiek en die polisie en by die ouder

domsgroepe van die publiek (sien tabel 6.1 op bladsy 229). Die swart

gemeenskappe voel waarskynlik dat 'n reaktiewe handeling misdaad nie 

gaan voorkom nie, maar eerder 'n proaktiewe handeling, deur betrokke 

te raak in die gemeenskap in aktiwiteite om misdaad te voorkom. Dit 

verklaar oak waarskynlik die rede waarom hulle meer in die gemeenskap 

betrokke is. Die <30 ouderdomsgroep en <50 inkomstegroep se siening 

is waarskynlik dat wette ('n reaktiewe stap) nie die misdaadvraagstuk 

gaan oplos nie. 

Hierin kan die polisie 'n leidende rol speel. As uitvoerende gesag het die 

polisie beheer oor aile statistiek met betrekking tot aangemelde misdade. 

Die polisie kan dus maklik identifiseer watter misdade die meeste 

gepleeg word. So kan die polisie bepaal of daar 'n voorwerp of voor

werpe is wat deurgaans in die pleeg van die misdade gebruik word. Die 

polisie behoort dan wetgewing voor te berei om die artikel of voorwerp te 

verbied. Die polisie behoort nie, indien hulle dit goed deur statistiek 

motiveer, probleme te ondervind om die steun van die gemeenskap 

hiervoor te kry nie. 'n Verbod op die besit van so 'n voorwerp sal 'n groat 

bydrae lewer in die voorkoming van misdaad deurdat die middel (means) 

om die misdaad te pleeg uitgeskakel word. 'n Eenvoudige voorbeeld is 

voertuigkapings en moorde wat meestal met vuurwapens gepleeg word. 

lndien daar 'n totale verbod op die dra en besit van vuurwapens ingestel 

word, sal die pleeg van die misdade aansienlik afneem. 
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Departement Justisie 

Die Departement van Justisie erken sy betrokkenheid en verant

woordelikheid met betrekking tot misdaad. In sy visiedokument Vision 

2000 (Departement Justisie : 7/6/8 (549) gedateer 20/ 03/1997) word 

een van die visies van die departement aangegee as Safety, security 

and freedom from crime. Die doelstellings onder die visie is: 

• "To develop a policy which promotes security and safety for all 

persons 

• To develop a prosecutorial service which will be efficient and 

effective 

• Develop an appropriate bail policy 

• To develop a parole policy which is responsive to the serious

ness of the crime, the nature of sentence and the seriousness 

of the offence on the victim 

• To evolve a comprehensive uniform but flexible sentencing poli

cy 

• To develop together with the other organs of Government, a cri

me prevention policy which would address serious offences 

effectively 

• To develop a policy which would maximize cooperation of wit

nesses and victims with the criminal justice system, at the 

same time it must be sensitive to the needs and safety of 

victims and witnesses 

• Develop a justice system which addresses the particular condi

tions of vulnerable groups such as on women, children and vic

tims of violence and multifaceted approach which would 

address attitudes towards violence, the structural and social 

causes and the consequences of violence 

• Develop a juvenile justice system which is in conformity with 

the constitution, international human rights norms but also 

takes into account the nature of offences in which juveniles are 
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involved". 

Hierdie doelstellings gee uitvoering aan die opdragte aan die departe

ment soos uitgespel in die National Crime Prevention Strategy 

(1996:52-58). 

In die praktyk sal die doelstellings, indien dit wil bydra tot misdaadvoor

koming, beteken dat hofsake gouer afgehandel word en sal die departe

ment, die indruk wat by die gemeenskap bestaan dat dit nie die hoeveel

heid sake effektief kan hanteer nie, uit die weg moet ruim. 

Departement Welsyn 

Sosiale welsyn verwys na 'n integreerde en alles insluitende stelsel van 

sosiale dienste, programme en sosiale sekuriteite wat ten doel het om 

sosiale ontwikkeling, sosiale regverdigheid en sosiale funksionering van 

mense aan te help. Sosiale welsyn sal 'n verbetering in die welvaart van 

individue, gesinne en gemeenskappe tot gevolg he. 

Van die nasionale doelwitte van die departement van Welsyn, volgens 

die White Paper for Social Welfare (1997:5), in navolging van die 

National Crime Prevention Strategy (1996:62), is: 

• "To facilitate the provision of appropriate developmental social 

welfare services to all South Africans, especially those living in 

poverty, those who are vulnerable and those who have special 

needs. These services should include rehabilitative, preven

tative, developmental and protective services and facilities, as 

well as social security, including social relief programmes, social 

care programmes and the enhancement of social functioning 

• To promote and strengthen the partnership between Govern

ment, the community and organisations in civil society and in the 

private sector who are involved with the delivery of social 
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services". 

Die Suid-Afrikaanse Polisiediens kan deur sy besondere skakeling met 

die gemeenskap en sy verantwoordelikheid teenoor die gemeenskap 

met betrekking tot misdaad en misdaadvoorkoming 'n besondere diens 

aan die gemeenskap lewer. Die polisie kan tekortkominge in 'n omge

wing wat nadelig op die welsyn van die gemeenskap inwerk en mis

dadige gedrag tot gevolg he, aan die departement van Welsyn rappor

teer. Sulke samewerking tussen departemente sal aan die gemeenskap 

toon dat departemente teen misdaad saamwerk en sal ook aan die 

misdadiger wys dat ruimte vir misdaad in die gemeenskap al minder 

word. Polisiebeamptes behoort in hulle opleiding onderrig te ontvang in 

identifisering van sosiale probleme wat aanleiding tot misdaad kan gee. 

Dit sal die beampte in staat stel om 'n beter diens aan die gemeenskap 

te lewer. 

Departement Korrektiewe Dienste 

Die Departement Korrektiewe Dienste se missie is "Om 'n korrektiewe 

diens te lewer om 'n bydrae tot die ontwikkeling, beskerming en sta

biliteit van die gemeenskap te lewer" (Korrektiewe Dienste: Jaar

verslag: 1996:3). Die primere doelwitte van die departement is-

• die veilige bewaring van gevangenes 

• toesig en beheer oor toesiggevalle en parolees in die 

gemeenskap 

• menswaardige aanhouding en versorging van gevangenes 

• beskikbaarstelling van ontwikkelings- en rehabilitasiedienste 

• suksesvolle herinskakeling van oortreders in die gemeenskap 

• doelmatige hulpbronbestuur en benutting. 

Die sukses van die departement hang grootliks af van die samewerking 

van die gemeenskap. Baie aandag word gegee aan die voorbereiding 
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van die gevangene tot sy/haar hertoetrede in die gemeenskap. Die 

sukses hang egter van die gemeenskap af. Meer aandag behoort aan 

die bree gemeenskap gegee te word om die voor te berei om die 

gevangene as gerehabiliteerde na sy/haar loslating te ontvang en in te 

skakel. 

6.2.3 Rasionaal vir strafregplegende polisiering 

6.2.3.1 

Doeltreffende voorkoming sal slegs bereik word indien die prosesse wat 

as maatreels ingespan word mekaar ondersteun. Die gemeenskap en in 

besonder die misdadiger moet besef dat dit nie net die polisie is wat 

optrede teen misdaad loads nie, maar ook ander prosesse in die 

strafregpleging. 

Voorkoming van residivisme 

Afskrikking en neutralisering is twee gevolge van straf wat ten doel het 

om te verhinder dat veroordeeldes verdere misdade pleeg. Beide is 

tersiere voorkomingsmetodes en verwys na ingryping by individue wat 

reeds die gemeenskap skade aangedoen het en afwykende gedrag 

toon. Volgens Lab (1992:159) kan die uitskakeling of voorkoming van 

verdere oortredings deur bekende misdadigers ook op misdaadvoor

koming neerkom. Die voorkoming van misdaad deur spesifieke afskrik

king en neutralisering wentel random die straf van die oortreder. "The 

form of punishment must be considered in evaluation of specific 

deterence and incapacitation is the incarceration of the convicted 

individual. Despite the similarity in the punishment, the actual 

process by which specific deterrence and incapacitation brings 

about crime prevention is very different" (Lab 1992:159). 
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Afskrikking 

Volgens Lab (1992:101) omskryf Andenaes afskrikking as 

"be"invloeding deur vrees". Potensiele oortreders weerhou hulle hier

volgens om misdade te pleeg omdat hulle opsporing, arrestasie, ver

hoor, vonnisoplegging en -uitdiening vrees. Afskrikking vervul dus 'n 

belangrike rol in die voorkoming van misdaad. 

Kalmanoff (1976:319) is van mening dat 'n vooruitwaarskuwing nood

saaklik is vir afskrikking om doeltreffend te wees. 'n Potensiele oortreder 

kan nie afgeskrik word as hy/sy onbewus van die gevolge van die mis

daad is nie. Afskrikking kan aileen doeltreffend wees indien die vonnisse 

wat voorgeskryf is, opgele word. Kalmanoff (1976:319) voer verder 

aan dat indien 'n vonnis vir 'n korter tydperk as die voorgeskrewe uitge

dien word, afskrikking as doel nie sal slaag nie, aangesien oortreders 

gou die toedrag van sake sal agterkom. Die uitwerking van afskrikking in 

enige gemeenskap berus op die wisselwerking van 'n aantal faktore. 

Een van hierdie faktore is die prestasie van die polisie. Hier word verwys 

na die reaksietyd nadat 'n misdaad aangemeld is en die doeltreffendheid 

van oplossing en arrestasie. Hierdie faktore word op hulle beurt weer 

be·invloed deur die kwaliteit en kwantiteit van mannekrag, toerusting, 

opleiding en moreel (Lewin 1968:213). 

Afskrikking moet verder, om doeltreffend te wees, aan drie vereistes 

voldoen, naamlik felheid (severity), sekerheid (certainty) en spoedig

heid (celerity) (lab 1992:103; Anderson et al1983:236). 

Felheid verwys na die kwaliteit van strafoplegging. Dit is daarop gemik 

om die positiewe, plesierige gevolge van misdaad uit te skakel en te 

vervang met die negatiewe en ongevraagde pyn (straf). Die beginsel is 

dat die individu eers die voordeel van die daad opweeg teen die 

potensiele koste daarvan, of te wei arrestasie en moontlike tronkstraf, 
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voordat op die daad besluit word. Die vlak van straf word gestel op die 

punt waar die pyn (lyding) plesier oortref. Die vlak van felheid sal geen 

uitwerking op die besluitneming van die individu he as die individu geen 

moontlikheid sien dat hy/sy vir sy/haar daad gestraf gaan word nie, en 

gevolglik van sy/haar vryheid ontneem kan word en dat daar 'n moontlik

heid bestaan dat sy/haar bewegings vir 'n tyd ingeperk kan word nie. Vir 

algemene afskrikking kommunikeer die afwesigheid van die toepassing 

van die reg aan ander potensiele oortreders dat die stelsel nie werk nie, 

of dat die toepassers nie omgee nie, of nie in staat is om die wetgewing 

toe te pas nie. 

Sekerheid verwys na die moontlikheid om vir 'n oortreding gearresteer 

en gestraf te word. Lab (1992:103) se: "The imposition of pain 

necessitates the identification, apprehension, conviction and sen

tencing of the offender". Samewerking tussen die polisie en die 

gemeenskap behoort so goed te wees dat die oortreder bewus sal wees 

dat hy/sy nie net met die vermoe van die polisie rekening moet hou nie 

maar met die hele gemeenskap. 

Snelheid (spoedigheid) as derde komponent van afskrikking verwys na 

hoe gou die gemeenskap op die oortreding reageer. Die veronderstelling 

is dat straf wat ver verwyder is van die oortreding nie dieselfde uit

werking het as straf wat gou na die oortreding volg nie. "The ability of 

the individual to equate the delayed pain from the punishment to 

the earlier pleasure derived from the offense is greatly diminished 

over time" (Lab 1992:103). Hoe korter die tyd tussen straftoediening en 

die plesier van misdaadpleging, hoe sekerder is dit dat die individu die 

twee met mekaar in verband bring. Hoe Ianger die twee gebeurtenisse 

van mekaar verwyder is, hoe groter is die finansiele las wat die oortreder 

aan regskostes moet uitgee. Die gemeenskap wil egter he dat die 

oortreder so gou as moontlik vir sy/haar daad voor 'n hof gebring moet 

word. Die NCPS (1996:53) het ten doel om die tydperk wat verloop 
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tussen die aanmelding van die misdaad en vonnisoplegging te verkort. 

Lab (1992:104) voer aan dat afskrikking gebou word op al drie 

komponente. Die afwesigheid van een kan 'n ernstige uitwerking op die 

afskrikkingswaarde he. 

Enige uitwerking wat afskrikking te weeg bring, berus op die vermoe van 

die oortreder om besluite te neem om samelewingstandaarde te oortree 

al dan nie. Die onvermoe om sulke besluite te neem sal die uitwerking 

van afskrikking versag. Seide soorte afskrikking gaan van die veronder

stelling uit dat oortreders rasioneel dink. Rasionaliteit (in hierdie konteks) 

veronderstel dat 'n potensiele oortreder plesier (in hierdie geval die 

resultaat van misdaad) wil ervaar en pyn (straf) wil vermy. Afskrikking is 

daarop gemik om enige plesier in die pleging van misdaad te verplaas, 

deur 'n gelyke of hoer vlak van pyn (lyding). Sodanige aksie behoort tot 

gevolg te he dat enige verdere oortreding uitgeskakel word. Algemene 

afskrikking veronderstel dat pyn (lyding) wat deur een oortreder beleef en 

deurgegaan word ook as potensiele pyn (lyding) vir persone wat 

soortgelyke dade pleeg beskou word (Lab 1992:102). Die teoriee 

random presipiterende faktore werk op dieselfde beginsel, naamlik dat 

die oortreder oor die vermoe moet beskik om die risiko's in die 

gemeenskap raak te sien. 

Afskrikking kan onder twee opskrifte verdeel word, naamlik spesifieke en 

algemene afskrikking. Spesifieke afskrikking is gerig op die misdadiger 

as individu, en poog om hom/haar deur straf te ontmoedig om in die toe

karns weer die wet te oortree. Algemene afskrikking verwys na pogings 

wat op meer mense as net die oortreder 'n uitwerking sal he. "The 

apprehension and punishment of a single individual hopefully 

serves as an example to other offenders and potential law 

violators" (Lab 1992:102). Hiermee word verwag dat die gevangenis

neming van 'n oortreder vir 'n spesifieke misdaad ander voornemende 

oortreders van soortgelyke misdade sal afskrik. 
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(a) Spesifieke afskrikking 

Spesifieke afskrikking is op die individu gerig met die doel om toekom

stige afwykende gedrag uit te skakel. Die klem val hier by die werklike 

misdadiger met die nadruk op eerbied vir die wet en die sanksie van die 

wetgewing (Lab 1992:159). Die doel is om die oortreder te verhinder om 

verdere oortredings te begaan, deur strafoplegging wat aile begeertes 

sal minimaliseer en voordele uitskakel wat voortspruit uit misdadige 

aktiwiteite. Volgens Zimring en Hawkins (1973:75) le die betekenis van 

afskrikking daarin dat straf misdaad kan verminder, deurdat die gesind

heid van die oortreder verander word. "Deterrence seeks to dis

courage criminality in the offender and the population as a whole, 

and it currently is the major justification for the punishment of 

crimes" (Kalmanoff 1976:318). 

Gevangenissetting en/of ander straf poog om 'n spesifieke misdadiger te 

weerhou om later weer 'n misdaad te pleeg. Deur van die oortreder 'n 

openbare voorbeeld te maak, dien straf as 'n algemene afskrikking vir 

ander oortreders. 

Volgens Lab (1992:160) is relatief min navorsing oor spesifieke afskrik

king gedoen. Afskrikking het gefokus op die uitwerking van wette en die 

sanksies van wette op die gemeenskap, maar nie op die individu nie. 

Een van die hoofredes om die individu voor die hofte bring is die voorko

mingswaarde wat dit op sy/haar toekomstige misdadigergedrag het. As 

gevolg hiervan is daar verskillende vonnisse vir verskillende misdrywe. 

Die doel met vonnisoplegging is om oortreders af te skrik deur die voor

deel (plesier en genot) wat misdaad bied te ontneem. Deur die 

sekerheid van opsporing, vervolging en straf sal die oortreder geen 

voordeel in misdaad of toekomstige misdaad sien nie. Daar was 

aanvanklik geredeneer dat 'n mens se aksies op plesier gerig is en dat 

pyn vermy word. Op grand hiervan is verder geredeneer dat 

gevangesetting die misdadiger sal afskrik, aangesien die ongerief die 
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plesier sou oortref (Folley 1980:387). Die verwagte afskrikking wat 

gevangenisstraf sou inhou is egter nie bewaarheid nie. Misdaad het nie 

afgeneem nie maar het eerder toegeneem. 

(b) Algemene afskrikking 

Deur die algemene afskrikkingsfunksie van straf kan die formele reg

stelsel 'n direkte bydra tot misdaadvoorkoming lewer. Volgens Jacoby 

(Cramer 1978:137) is daar min bewys dat wanneer staatsaanklaers be

slissings maak, hulle afskrikking in gedagte het. Na sy mening het na

vorsing getoon dat ander oorwegings 'n grater rol speel. "Within the 

operational criminal justice system, the predominant prosecutorial 

goals are those of efficiency, punishment, or rehabilitation" 

(Cramer 1978:138). Beslissings wat deur staatsaanklaers gemaak word 

kan egter as die eerste stap gesien word wat deur die departement van 

Justisie geneem word tot doeltreffende regspleging. Dit is nie net 

hofuitsprake wat as Justisie bydrae gesien moet word nie, maar ook 

konsekwente en spoedige beslissings met betrekking tot vervolging deur 

staatsaanklaers. 

Die doeltreffendheid van die departement van Justisie kan moontlik 'n 

nadelige uitwerking op die afskrikkingswaarde van straf he. Misdadigers 

is bewus van die druk wat op staatsaanklaers is, asgevolg van die 

oorlading van hofrolle. Die gevolg hiervan is dat staatsaanklaers nie 

werklik kans kry om vir 'n hofsaak voor te berei nie. Samewerking 

tussen die ondersoekbeampte en die staatsaanklaer kan hierdie leemte 

moontlik uit die weg ruim. Die samewerking en wedersydse aanvulling 

tussen die staatsaanklaer en die ondersoekbeampte behoort algemene 

praktyk en in die gemeenskap bekend te wees. Veral waar daar 'n te 

kart aan ervaring is, behoort die een die ander by te staan en van raad 

te bedien, ten einde regverdigheid te laat geskied. Soortgelyke 

samewerking in die ondersoek van moeilike sake bestaan reeds, veral 

by bedrog en handelsmisdaadsake. 'n Voorbeeld hiervan is die onder-
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soeke wat gedoen word deur die Kantoor vir Ernstige Ekonomiese 

Misdaad. 

Algemene afskrikking veronderstel dat die straf van 'n aantal individue as 

voorbeeld vir voornemende oortreders sal dien. Getuienis dat dit wei so 

'n uitwerking het is skraal (Lab 1992:190). "It appears that few 

persons equate the punishment of another person to the possibility 

of their own punishment. Most individuals are not cognizant of the 

law, the punishments, or the likelihood of apprehension and 

punishments" (Lab 1992:190). Die vernaamste stap in die verhoging 

van die afskrikkingswaarde van straf blyk te le in die opvoeding van die 

gemeenskap oor die gevolge van hulle dade. Dit kan bereik word deur 

verhoging in die sekerheid van arrestasie en straf. 

Hoewel die regspleging verskillende strawwe kan ople, word geglo dat 

gevangesetting die grootste potensiaal het om individue van toekomstige 

misdadigeraktiwiteite te laat afsien. "This does not mean that fines, 

probation, community service orders, cease and desist orders, and 

other penalties have no deterent/prevention value. These other 

forms of punishment, however, have the individual his freedom and 

generally represent more lenient attitudes toward the behaviour in 

question" (Lab 1992:160). Die vertroue is dat laasgenoemde vorm van 

straf wei 'n afskrikkingswaarde sal he, aangesien dit vir minder ernstige 

misdaad bedoel is. Gevangesetting word in meer ernstige gevalle ge

bruik, asook waar dit 'n herhaalde misdaad is waarop ligte straf nie die 

gewenste uitwerking sal he nie. 

Die gevolge van gevangesetting en of dit die gewensde uitwerking het is 

nie duidelik nie. Die verwagting is dat enige tersiere voorkomingsak

tiwiteit 'n laer vlak van residiviste tot gevolg sal he. Glaser (Lab 

1992:161) is van mening dat ongeveer een derde van die persone wat 

vrygelaat word later weer opgesluit word. Die syfer kan nog hoer wees 
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indien in ag geneem word dat baie residivisme nie gevangenisstraf 

opgele word nie maar 'n ander vorm van straf ontvang. Dit word deur 

Biggs beaam wat se dat vyftig persent van aile persone wat vrygelaat 

word later herarresteer word en dat tagtig persent van persone wat 

losgelaat word binne drie jaar weer arresteer word (Lab 1992:161). 

Gevangesetting mag wei nie 'n oortreder verhinder om in die toekoms 

weer misdade te pleeg nie maar dit verhinder die oortreder wei, terwyl 

hy/sy in die gevangenis is, om 'n misdaad te pleeg. 'n Oortreder kan nie 

'n misdaad pleeg of die gemeenskap benadeel terwyl hy/sy in die ge

vangenis is nie. Niks verhinder hom/haar egter om terwyl hy/sy sy/haar 

vonnis uitdien aan die volgende misdaad te beplan nie. "Crime preven

tion is achieved by making an offense physically impossible" (Lab 

1992:165). Die polisie se bydrae hiertoe is doeltreffende ondersoek 

waarby sekerheid van opsporing ingesluit is. 

Neutralisering 

Neutralisering het ten doel om toekomstige misdadige gedrag uit te 

skakel. Dit geskied deur beheer oor die individu en verminder die fi.siese 

moontlikhede van toekomstige misdadige aktiwiteite. Die mees alge

mene vorm van neutralisering is die gevangesetting van die individue. 

Lab (1992:159) waarsku egter dat daar geen aanvaarding kan wees dat 

gevangesetting die individu sal keer om verdere misdade te pleeg wan

neer hy/sy losgelaat word nie. 'n Alternatiewe vorm van neutralisering is 

intensiewe toesighouding van die oortreder (Lab 1992:160). Ander 

vorme van neutralisering is elektroniese monitering en die doodstraf. 

Neutralisering kan twee vorme aanneem, naamlik kollektiewe en selek

tiewe neutralisering. Kollektiewe neutralisering verwys na vonnisop

legging op elkeen wat dieselfde gedrag openbaar, sander om die toe

komstige potensiaal van die oortreder in ag neem, byvoorbeeld aile huis-
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brekers ontvang dieselfde straf sander dat die individuele oortreder in ag 

geneem word. Die uiteindelike doel is straf wat gerig is op soortgelyke 

oortreders met die oog op die uitskakeling van latere oortredings. Die 

basis van kollektiewe neutralisering is die wetlike bevinding van 'n vorige 

oortreding (Lab 1992:165). 

Selektiewe neutralisering is die tweede metode van misdaadvoor

koming deur gevangesetting. Die klem val hier op die identifisering van 

hoerisiko-oortreders en die onderwerping van daardie groep aan uitge

breide gevangesetting. Aile oortreders wat skuldig bevind word aan 

dieselfde misdryf, ontvang nie dieselfde straf nie. "The intent is to 

maximize the incapacitation effect without subjecting all offenders 

to long prison terms" (Lab 1992:166). 

Neutralisering, hetsy dit deur kollektiewe of selektiewe gevangesetting is, 

is baie aanloklik vir die gemeenskap. Trouens, die gedagte om iemand 

te straf vir die skade wat die gemeenskap aangedoen is, is 'n aanneem

like metode om afwykende gedrag te hanteer (lab 1992:173). Die koste 

van die beleid mag hoog wees. Die mees belowendste en aanneem

likste voorkomingstrategie IE§ in die toepassing van selektiewe neutrali

sering. Dit is op die gebied waar die potensiele koste verklein, en die 

beste voorkoming gedoen word (Lab 1992:173). 

Die rol wat polisiering in afskrikking en neutralisering vervul is die van 

doeltreffende ondersoek. Deur doeltreffende ondersoek verseker die 

polisie die gemeenskap en die oortreder dat daar nog beheer oor mis

daad is en dat die gemeenskap nie vertroue moet verloor nie. Dit 

kommunikeer ook aan die misdadiger dat sy/haar daad nie ongesiens 

verby gegaan het nie, maar dat die langarm van die gereg sy proses 

neem. Die gedagte word ook bevestig met arrestasie. Deur verder toe 

te sien dat die dossier, getuies en bewyse betyds by die hof is, verseker 

die polisie dat die hofprosedure sander vertraging kan begin, 'n be-
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hoorlike verhoor kan plaasvind, wat tot 'n regverdige uitspraak sal lei. 

Afskrikking en neutralisering begin dus reeds met die aanvang van die 

ondersoek. 

Rehabilitasie 

Voorkoming deur middel van rehabilitasie of hervorming berus op die 

veronderstelling dat 'n oortreder se gesindheid, houding en gedrag 

positief be"ivloed kan word, sodat hy/sy hom/haar in die toekoms sal 

vereenselwig met wetsgehoorsame gedragspatrone (Swart 1982:51 ). 

Behandeling bevat stapp~ wat volg nadat 'n handeling verrig is. Dit is 

daarom reaktief van aard. Die rol van die bewaarder in rehabilitasie 

moet nie onderskat word nie. Die bewaarder verteenwoordig die ge

meenskap in die gevangenis. Sy/Haar behandeling en optrede teenoor 

die oortreder is deels bepalend van die sukses van rehabilitasie. 

Die doel van rehabilitasie is die voorkoming van toekomstige misdadige 

gedrag deur die oortreder, maar " ... no one truly interested in the 

study of rehabilitation can be unaware of the eulogy placed on 

treatment that with few isolated exceptions, the rehabilitative efforts 

that have been reported so far have had no appreciable effect on 

recidivism" (Lab 1992:175). Die oorweging met rehabilitasie is ... "om 

die oortreder se gesindheid, lewenshouding en waarneembare 

gedrag te verander en in geval van gevangenisstraf bystand te 

verleen om na vrylating 'n sosiaal aanvaarbare aanpassing in die 

gemeenskap te maak" (Neser et al1994:41; Folley :1980:389). 

Die bekendste regverdiging vir rehabilitasie in straf is dat dit op die voor

koming van misdaad en uiteindelike beskerming van die gemeenskap 

gerig is. Die ondersoekgroep ondersteun hierdie stelling. Die onder

soekgroep is van mening dat rehabilitasie 'n goeie misdaadvoor

komingstegniek is (sien respons op vraag 24.7 in bylae B). Daar is 'n 
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betekenisvolle verskil in die respons van die verskillende taal- en 

ouderdomsgroepe onder die publiek (sien tabel 6.1 op bladsy 229). As 

ouderdom moontlik as maatstaf geneem word, kan die betekenisvolle 

verskil moontlik verklaar word op grand van ondervinding. Die ouer per

sane in die gemeenskap ondervind nie dat rehabilitasie enige uitwerking 

op misdaad het nie. Die ondersoekgroep sien oak rehabilitasie as 

funksie van die polisie (sien respons op vraag 6.8 in bylae B), terwyl die 

meerderheid van die ondersoekgroep van mening is dat die polisie 

voldoende aandag aan die funksie gee (sien respons op vraag 10.8 in 

bylae B). 

Lab (1992:176) haal baie navorsing aan wat bevestig dat rehabilitasie in 

die algemeen nie suksesvol is nie. Dit wil voorkom asof rehabilita

siestappe nie daarin slaag om die voorkoms van toekomstige misdadige 

aktiwiteite te stop nie. Martinson (Lab 1992:177) gee egter toe dat reha

bilitasieprogramme verskillende uitwerkings op verskillende individue 

het. Hy noem dat daar gevalle is waar rehabilitasie 'n positiewe uit

werking op individue het. In die Jig van al die navorsing wat Lab 

(1992:175) aanhaal is dit duidelik dat daar nie eenvormigheid oar die 

doeltreffendheid van rehabilitasie is nie. "This finding prompts many 

researchers to give up on rehabilitation as a viable form of crime 

prevention" (Lab 1992:187). Moontlik meet rehabilitasie vanuit 'n ander 

hoek benader word. Hier word spesifiek gedink aan 'n kombinasie 

tussen korrektiewe toesig (Coetzee et al 1995:179) en individuele 

terapie (Coetzee et al 1995:149) waartydens die veroordeelde in die 

gemeenskap gehou word, sy/haar werk behou en verplig word om 

spesifieke ure terapie en/of rehabilitasieprogramme te deuroop. Dit het 

die voordeel dat die gemeenskap meer by sodanige programme 

betrokke kan raak en dat die las op oorvol gevangenisse verlig word. Dit 

het die nadeel dat personeel wat by die behandeling betrokke is nie 

binne die gevangenis aileen sal werk nie maar verspreid in die ge

meenskap. 
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Daar is egter bewys dat rehabilitasie die individu se uitkyk en selfbeeld 

kan verbeter. Vandag word besef dat die sukses van hersosialisering 

nie in afsluiting le nie, maar dat hersosialisering aileen binne die ge

meenskap kan plaasvind waar die individu tot wetsgehoorsaamheid 

gemotiveer kan word. So 'n benadering strook met die missie van Kor

rektiewe Dienste, naamlik om die gevangene toe te rus sodat hy na 

vrylating nie 'n verdere las op die gemeenskap is nie (Coetzee et al 

1995:9). Die enigste probleem met die benadering is die veiligheid van 

die gemeenskap. Ten opsigte hiervan sal daar baie fyn onderskei moet 

word by die kategorisering van aangehoudenes. Veral jeugdiges en nie

aggressiewe persone kan hierby baat. 

Verskeie programme het ten doel om die individu se kwalifikasies te 

verbeter, maar dit hanteer egter nie die sentrale fokus van tersiere voor

koming, naamlik om misdaad uit te skakel en te verminder nie. 

Rehabilitasie behoort egter nie totaal afgemaak word nie. Enige reha

bilitasieprogram kan suksesvol wees as kliente gekies kon word. By die 

meerderheid van programme is dit nie bekend watter kliente die beste 

daarop gaan reageer nie. Die gevolg hiervan is dat die doel van tersiere 

voorkoming nie bereik kan word nie (Lab 1992:180). In 'n ondersoek 

deur Neser et al (1994:47) gedoen is 33,0 persent van die ondersoek

groep van mening dat gevangenisse baie suksesvol is met die reha

bilitasie van gevangenes. Terwyl 35,3 persent van mening is dat gevan

genisse minder suksesvol is. 

Voorvonnisrehabilitasie 

Respons op vraag 6.6 is insiggewend (sien bylae B), aangesien rehabili

tasie tradisioneel nie 'n polisiefunksie is nie. Die neiging uit die statistiek 

is dat die polisie daarby betrokke behoort te raak. 'n Afleiding wat hieruit 
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gemaak kan word is dat rehabilitasie 'n proses is wat by arrestasie in 

aanvang neem. Die vraag is hoe die polisie by nie-ge"internaliseerde 

rehabilitasie betrokke kan raak. Menswaardige behandeling van die 

oortreder vanaf arrestasie deur die polisie kan 'n bydrae deur die polisie 

wees. Die polisie word gesien as deel van die gemeenskap en indien 

die polisie die oortreder menswaardig behandel kan die oortreder dit as 

'n teken van nie-verwerping deur die gemeenskap sien. Ander wyses 

waarby die polisie by rehabilitasie betrokke kan raak is om personeel vir 

korrektiewe en parooltoesig beskikbaar te stel. Hierdie personeel hoef 

nie noodwendig polisiebeamptes te wees nie, maar kan burgerlikes 

wees wat in diens van die polisie staan. So 'n stap sal die polisie nader 

aan die gemeenskap bring en 'n daadwerklike bydra lewer tot misdaad

voorkoming. 

Die polisie en veral die speurder (uniformondersoeker) het 'n belangrike 

bydra tot die hervorming van die oortreder te speel. As die tyd in bere

kening geneem word wat die speurder met die oortreder tydens die on

dersoek van die saak deurbring, veral met lang en ingewikkelde onder

soeke, kan redeneer word dat die speurder een van die persone is wat 

die oortreder baie goed ken. Aanvanklik moontlik eers as 'n getuie, maar 

later as verdagte en beskuldigde, moet die speurder op 'n gereelde basis 

gesprek met die persoon voer op soek na nuwe inligting en om die alibi 

van die verdagte en die beskuldigde te toets. Die speurder kan, terwyl 

hy/sy met strafregplegende stappe besig is, 'n groot bydrae tot predispo

nerende en presipiterende polisiering lewer. Die speurder het geleent

heid om rehabilitasie met die misdadiger aan die gang te sit. Deur 'n 

goeie verhouding met die misdadiger te handhaaf en hom/haar mens

waardig te behandel, kan die speurder as verteenwoordiger van die 

gemeenskap aan die misdadiger toon dat die gemeenskap hom/haar nie 

as gevolg van sy/haar daad verstoot nie, maar dat versoening moontlik 

is. Die speurder kan ook met die heropvoedingstaak met betrekking tot 

die misdadiger begin. Dit kan gedoen word deur aan die misdadiger uit 



6.2.3.5.2 

258 

te wys dat die daad wat gepleeg is nie vir die gemeenskap aanvaarbaar 

is nie, derhalwe die ondersoek, maar dat die uiteindelike doel van die 

ondersoek is om die waarheid vas te stel, sodat die dader vir sy/haar 

daad kan boet en dat rehabiliterende stappe met die oog op herinska

keling begin kan word. 'n Gesonde verhouding wat tussen die speurder 

en die misdadiger gebou word kan later vir die misdadiger van groot 

waarde wees tydens sy/haar heropneem in die gemeenskap. 

Dieselfde geld ten opsigte van die slagoffer van die misdaad. Die polisie 

kan hier 'n belangrike rol speel deur versoening tussen die oortreder en 

die slagoffer te bewerkstellig. Versoening kan 'n groat positiewe bydra 

tot rehabilitasie lewer. Tydens die ondersoek kan die speurder ook 'n 

predisponerende en presipiterende rol vervul. Tydens die afneem van 

die verklaring en ander kontak tussen die slagoffer en die speurder kan 

laasgenoemde poog om versoening met die oog op rehabilitasie en 

herinskakeling van die misdadiger in die gemeenskap aanvoor. 'n 

Grater rol kan in presipiterende verband gelewer word. Tydens kontak 

met die slagoffer kan die speurder aan die slagoffer uitwys wat gedoen 

kan word om geleenthede wat gebied is meer suksesvol uit te skakel. 

Dit geld ook waar die slag offer se nalatigheid, die beskikbaarheid van die 

middel om die misdaad te pleeg, vergemaklik het. Byvoorbeeld, waar 

die slagoffer nie behoorlik beheer oor sy/haar vuurwapen uitgevoer het 

nie en dit gesteel is, of 'n misdaad daarmee gepleeg is. 

Rehabilitasie buite inrigtingsverband 

Die behandeling van die oortreder buite inrigtingsverband hang af van 

die besondere misdaad wat gepleeg is, asook die straf wat opgele is. In 

Suid-Afrika bestaan daar volgens Cloete en Stevens (1990:240) 

verskeie krisissentrums en ander organisasies wat dienste in die behan

deling van oortreders buite inrigtingsverband lewer. Die bekendste 

hiervan is die Nasionale lnstituut insake Misdaadvoorkoming en 
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Rehabilitasie van Oortreders (NIMRO) en volgens Palmer (Cioete & 

Stevens 1990:240) kan sowel werklike as potensiele misdadigers deur 

so 'n dienssentrum op informele wyse in die gemeenskap geTdentifiseer 

en behandel word. Verskeie vorme van voorligting, berading en psigo

terapie behoort by so 'n dienssentrum beskikbaar te wees. Dit is veral 

eerste oortreders wat hierby kan baat (Cioete & Stevens 1990:240). 

Naude (1991 :15) noem die volgende as voordele wat 'n gemeenskapba

seerde korrektiewe vonnis vir die gevonnisde inhou: 

• Dit skerp 'n beter sin vir verantwoordelikheid by die oortreder in. 

• Dit kan die oortreder se interpersoonlike verhouding en interaksie met 

die gemeenskap verbeter. 

• Dit bevorder beter werksgewoontes en vryetydsbesteding. 

• Dit verbeter die oortreder se persoonlike sin vir waardes as hy/sy tot 

voordeel van die gemeenskap werk. (Mits hy/sy nie die werk as "straf' 

beskou nie). 

• Dit voorkom dat familiebande verbreek. 

• Die oortreder bly ekonomies produktief sander dat dit 'n skadelike 

uitwerking op sy/haar afhanklikes het. 

• Dit betrek die gemeenskap direk by die misdaad en rehabilitasie-

probleem. 

• Dit verminder die aanhouding van oortreders in gevangenisse. 

• Dit is meer koste-effektief as gevangesetting. 

Dit is die uitgangspunt van die Departement van Korrektiewe Dienste om 

'n gemeenskapbaseerde korrektiewe toesighouding op aile persone wat 

geskik is toe te pas. Aangesien eerste oortreders 'n beter kans vir her

vorming binne die gemeenskap het, is dit die voorneme om sulke 

vonnisse op eerste oortreders toe te pas. Die gemeenskap behoort ook 

meer direk betrokke te wees in die straffase, aangesien dit meer koste 

doeltreffend sal wees. Volgens Naude (1991:16) sal aile oortreders wat 

tot korrektiewe toesighouding gevonnis word, onderworpe wees aan 

spesifieke voorwaardes. Die volgende voorwaardes kan toegepas word: 
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(a) Monitering 

'n Korrektiewe beampte kan monitering toepas deur persoonlik kontak in 

besoeke aan die oortreder se huis of werkplek, of in afspraakbesoeke 

deur die oortreder aan die kantoor van die korrektiewe beampte. te 

spreek. Monitering kan ook telefonies geskied of deur vrywilligers in die 

gemeenskap. 'n Korrektiewe beampte kan of 'n werknemer van die 

Departement Korrektiewe Dienste wees, of kan vrywilligers wees wat 

onder artikel 84C van die Wet op Korrektiewe Dienste (Wet 8 van 1959) 

aangestel word (Coetzee et al1995:179). 

(b) Gemeenskapsdiens 

Elke persoon wat onder korrektiewe toesig geplaas is sal van verwag 

word om 'n spesifieke aantal ure gemeenskapsdiens tydens sy/haar 

vryetyd te verrig. Sulke dienste kan gelewer word aan die plaaslike 

owerheid, hospitale of enige ander instellings wat deur die gemeenskap 

onderhou word. 

(c) Huisarres 

Huisarres beteken dat 'n persoon wat onder korrektiewe toesighouding is 

nie sy/haar huis gedurende sekere ure mag verlaat nie en word opgele 

wanneer intensiewe korrektiewe toesighouding nodig is. Monitering 

geskied deur besoeke van die korrektiewe beampte of vrywillige wat 

spesifiek vir die doe I gekontrakteer is. 

(d) Werkgeleenthede 

Dit is die oortreder se verantwoordelikheid om werk te vind maar die 

Departement van Korrektiewe Dienste sal bystand verleen waar dit ver

lang word. Die oortreder sal nie toegelaat word om van werk te verander 

sonder die voorafkennis van die korrektiewe beampte nie. 

(e) Vergoeding van die slagoffer 

'n Hofbevel wat vergoeding aan die slagoffer toestaan kan uitgevoer 
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word deur die oortreder se inkomste op so 'n wyse te bestuur dat die 

slagoffer vergoed word deur gereelde betalings, op voorwaarde dat 

voorsiening vir die behoeftes van die oortreder en sy afhanklikes 

gemaak is (ook Coetzee et al1995:182). 

(f) Korrektiewe programme 

Die Departement van Korrektiewe Dienste kan in samewerking met die 

onderskeie welsynsdepartemente 'n oortreder vir 'n geskikte korrektiewe 

of afleidingsprogram verwys. Daar is onder andere programme vir 

alkohol- en dwelmafhanklikheid asook opleiding om werksgeleenthede 

te vergroot. 

lntensiewe toesighouding 

Heelwat vorme van rehabilitasie dui op intensiewe toesighouding oar 

gevangenes wat op proef en op parool uit is. Dit geskied in 'n paging om 

misdaad te bekamp of om afwykende gedrag te voorkom. Toesig

houding kos minder as gevangesetting en Lab (1992:182) is van mening 

dat meer mense op parool of op proef jaarliks vrygelaat word as wat in 

die gevangenis opgeneem is. Die resultate van toesighouding is egter 

twyfelagtig. "The impact of probation and parole on recidivism, 

however, is not as clear" (Lab 1992:182). Daar is egter 'n debat oar 

die vlak van toesighouding wat bestaan. Die uitgangspunt is dat beter 

en positiewe resultate van beter toesighouding verkry word. Lab 

(1992:184) is van mening dat resultate gemengde sukses het. Die soort 

oortreder, die meting van residivisme en die styl van toesighouding het 

alles 'n uitwerking op die resultate. "There appears to be some 

evidence of a positive effect of intensive supervision. Some 

programs are able to bring about tertiary prevention" (Lab 

1992:184). 
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Vergoeding 

Die gedagte dat oortreders hulle slagoffers moet vergoed vir die skade 

wat gely is, is nie nuut nie. Daar is verskillende redes vir die nuwe 

belangstelling en gebruik van vergoeding. Van die redes is die moontlike 

rehabilitasie en die uitwerking wat dit op misdaadvoorkoming mag he, 

die hulp wat vergoeding aan die slagoffer verleen, die koste van 

gevangesetting en moontlike nadelige uitwerking van gevangenisstraf op 

die oortreder. Die mees algemene vorm van vergoeding is direkte 

kontantvergoeding aan die slagoffer, maar dit kan ook verskeie ander 

vorme van vergoeding soos gemeenskapsdiens wees. 

Lab (1992:185) is van mening dat vergoeding 'n groot potensiaal vir 

rehabilitasie het. "Restitution appears to reduce the level of subse

quent offending by its clients. This suggest that restitution is a 

viable method for achieving tertiary crime prevention, especially 

with property offenders" (Lab 1992:185). Vergoeding is 'n goedkoper 

manier om met oortreders te werk. Dit help verder dat die slagoffer 

vergoed word vir die verliese of skade wat hy/sy gely het as gevolg van 

'n misdaad. Die slagoffer kan uiteraard nie werklik vergoed word vir die 

skade wat gelei is nie, omdat verliese wat gely word nie altyd in geld 

waarde omgesit kan word nie. Besittings se waarde kan byvoorbeeld na 

beraming bepaal word, maar hoe word die emosionele skade wat gely 

bepaal. Die siening dat vergoeding nie betaal kan word deur lede wat 

finansieel nie daartoe in staat is nie is geregverdig, maar dit kan vervang 

word met 'n diens aan die gemeenskap of aan die slagoffer. Volgens 

Lab (1992:185) is daar min evaluering gedoen oor die verskillende 

vorme van vergoeding. 

Die vergoedingsbeginsel word ook in die Suid-Afrikaanse reg aangetref. 

Volgens artikel 300 van die Strafproseswet (Wet 51 van 1977) kan 'n hof 

vergoeding toeken waar misdade skade aan of verlies van goed veroor-
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saak. Daar bestaan volgens Hiemstra (1987:697) twee maniere van 

vergoeding kragtens die artikel. Die eerste is 'n voorwaarde van skade

loosstelling by 'n opgeskorte vonnis en tweedens 'n bevel tot vergoeding. 

'n Bevel volgens hierdie artikel uitgereik het die uitwerking van 'n siviele 

vonnis. Hierdie artikel sal gebruik word waar die persoon kan betaal of 

waarskynlik bates besit wat in 'n eksekusieverkoping voldoende sal 

oplewer om die koste en skade of die grootste deel daarvan te dek. Die 

ander metode wat meer geskik is, is die betaling van paaiemente oor 'n 

lang tydperk uit die opbrengs van die persoon se werk. Vryspraak 

beeindig nie die reg op skadevergoeding nie. Volgens artikel 342 van 

die Strafproseswet (Wet 51 van 1977) belet 'n skuldigbevinding of 

vryspraak nie 'n geding om skadevergoeding deur iemand wat ten 

gevolge van die pleging van 'n misdryf skade gely het nie. Dit staan die 

slagoffer van misdaad egter vry om steeds deur 'n siviele geding, ver

liese of skade wat gelei is te vergoed. 

Slegs slagoffers van diefstal, aanranding en roof is geregtig op vergoe

ding. Vergoeding in geval van veediefstal is verpligtend met 'n alterriatief 

van beperkte gevangenisstraf. Fondse waartoe belangstellendes hydra 

kan ook van tyd tot tyd gestig en later aan slagoffers uitbetaal word. 'n 

Voorbeeld hiervan is die Staatspresidentsfonds wat in 1983 gestig is vir 

slagoffers van terrorisme (Snyman 1991 :55). 

Volgens die Suid-Afrikaanse Regstelsel is vergoeding aileen nie ge

noeg nie. Dit is maar net 'n betaling van skuld. Straf moet bygevoeg 

word (Hiemstra 1987:697). 

Om voorsiening te maak vir die verhaal van die opbrengs van misdaad, 

vir 'n verbod op geldwassery, vir 'n verpligting om sekere inligting te 

verstrek en om voorsiening te maak vir aangeleenthede wat daarmee in 

verband hou is die Wet op die Opbrengs van Misdaad (Wet 76 van 

1996) goedgekeur. Artikel 8(1) van die wet bepaal dat "benewens 
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enige straf wat die hof ten opsigte van die misdryf mag ople, 'n 

bevel teen die verweerder (iemand teen wie 'n vervolging weens 'n 

misdryf ingestel is) vir die beta ling aan die Staat van die bed rag wat 

die hof gepas ag". Die doel van die wetgewing is om die winste van 

misdaad aan bande te IE~. Ongelukkig trek die slagoffer van misdaad 

geen voordeel uit die wetgewing nie, aangesien die Staat die volle 

bedrag toe-eien. 

Slagofferondersteuning 

Vir elke misdaad wat gepleeg word is daar 'n slagoffer wat hetsy direk of 

indirek as gevolg van die misdaad ly. Direkte verlies is byvoorbeeld 

waar die slagoffer geld of eiendom as gevolg van roof of diefstal verloor 

het. Dit geld ook vir mannekrag wat verloor word as gevolg van die 

besering wat uit 'n misdaad voortspruit, asook tyd wat verlore gaan 

tydens 'n verhoor waar getuies van die werk afwesig is. 

Ongelukkig is aile formele en informele voorkomingsprogramme slegs op 

die misdadiger gerig. Dit gaan in die programme om die misdadiger te 

hersosialiseer en op die wyse die begeerte vir misdaadpleging te mini

maliseer. Daar word slegs gekyk na een slag offer van misdaad, naamlik 

die oortreder. Die beginsel is om die oortreder vir die gemeenskap aan

vaarbaar te maak sodat hy/sy weer in die gemeenskap opgeneem kan 

word. Min aandag word geskenk aan die prooi, die tweede slagoffer van 

misdaad. 

Daar is tans pogings om slagoffers in verkragting by te staan, maar elke 

misdaad het 'n ander uitwerking op sy slagoffer. Elke slagoffer gaan deur 

'n trauma en as hy/sy nie bygestaan word om dit te verwerk nie sal die 

gemeenskap in sy geheel nie ontvanklik wees om gerehabiliteerde mis

dadigers in sy midde terug te ontvang nie. Dit sal tot gevolg he dat die 

gemeenskap verhard, wat sal meebring dat enige rehabilitasieprogram 
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misluk. 

lndirekte verlies as gevolg van misdaad kan beskou word as die lyding 

wat die slagoffer moet deurgaan. Hierby is die uitwerking van vrees en 

viktimisasie wat uit die ondervinding beleef word. Snyman (1991 :55) 

voer aan dat "Although the effect of victimisation cannot be mea

sured exactly in monetary terms or man power lost, the paralysing 

effect on the victim cannot be doubted. From the resultant trauma 

of victimisation, the victim develops certain needs which, if not 

successfully fulfilled, can have negative effects in the long term on 

both the victim and society at large". Dienste wat gemik is op die 

ondersteuning van slagoffers kan die impak van viktimisasie verlig en 

daartoe bydra dat misdaad voorkom word. 

Volgens Snyman (1991 :56) kan die behoeftes van slagoffers verdeel 

word in emosionele en praktiese behoeftes, eise vir erkenning, begrip, 

inligting oar misdaadvoorkoming en hulp tydens hulle kontak met die 

regsisteem. Afgesien van die behoeftebevrediging moet die onder

steuning oak 'n voorkomingswaarde he. Seide die slagoffer en die 

potensiele slagoffer moet betrokke wees in reaktiewe en proaktiewe 

misdaadvoorkoming. 'n Persoon wat alreeds 'n slagoffer is moet sekere 

vaardighede geleer word om die moontlikheid om weer 'n slagoffer te 

word uit te skakel. 'n Slagofferondersteuningsplan moet die slagoffer 

bystaan, behoeftes identifiseer en poog om die behoeftes te vervul. 

Volgens Snyman (1991 :13) het slagofferondersteuning twee funksies, 

naamlik emosionele ondersteuning aan die slagoffer van misdaad en die 

voorkoming van misdaad. Die slagoffer van misdaad benodig egter nie 

altyd professionele of langtermyn bystand nie, maar aile slagoffers moet 

daarvan verseker word dat hulp beskikbaar is. 

(a) Openbare sektor 

Staatsinstellings speel 'n belangrike rol in die daarstelling van 
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vergoeding en ondersteuning van slagoffers. Daar bestaan byvoorbeeld 

spesiale ondersteuning vir slagoffers van verkragtings en kinders wat 

mishandel of seksueel gemolesteer is. Daar is ook 'n 24 uur tolvry 

skakeldiens vir kinders wat in nood verkeer en vir die diskrete hantering 

van sensitiewe klagtes deur die polisie (Snyman 1991 :56). Die slagoffer 

van verkragting en kindermishandeling word deur personeel van aile 

hospitale beskou as persone wat spesiale behandeling verdien. 

Sommige hospitale het 'n spesiale eenheid vir die verkragtingslagoffers 

en kindermishandeling, waar berading en terapie verskaf word om slag

offers te help om die trauma van misdaad te verwerk. Volgens Snyman 

(1991 :57) is daar noue samewerking tussen eenhede by die hospitale 

en ander slagofferondersteuningskemas in die gemeenskap, soos die 

kinderbeskermings- en verkragtingseenhede van die Suid-Afrikaanse 

Polisiediens, Life line en Child line. 

Die Kinderhulplyn (Child Help Line) is gedurende Augustus 1989 deur 

die Departement van Gesondheid en Welsyn kragtens die Wet op Proef

dienste (Wet 98 van 1986) gestig (Snyman 1991 :57). Hierdie diens is 'n 

24 uur professionele telefoondiens vir slagoffers van kindermishandeling 

en molestering. Wanneer 'n kind se lewe bedreig word as gevolg van 

mishandeling word die polisie en/of sosiale werkers deur die berader van 

die hulplyn geskakel om die kind te gaan help. "The aims of Child Help 

Line are to provide immediate relief in the short term and, to 

prevent child abuse and sexual molestation in the long term" 

(Snyman 1991 :57). 

Die Suid-Afrikaanse Polisiediens het twee eenhede, naamlik die Kinder

beskermings- en Verkragtingseenheid in die lewe geroep om slagoffers 

van sensitiewe misdade soos kindermishandeling en verkragting by te 

staan. Op stasies waar daar nie so 'n eenheid bestaan nie is 'n opge

leide polisiebeampte beskikbaar om sodanige sake te hanteer. Die taak 

van die Kinderbeskermingseenheid is om aile sake van kindermishan-



267 

deling en seksuele molestering te ondersoek. Die polisie poog om 'n 

wedersydse vertrouensverhouding tussen die polisiebeampte en 

slagoffer te kweek en om sekondere viktimisasie te beperk. Sekondere 

viktimisasie verwys hier na onprofessionele optrede van personeel wat 

tot gevolg het dat slagoffers dieselfde trauma deurgaan as tydens die 

pleging van die misdaad. Die eenheid werk nou saam met deskundiges 

en organisasies in die omgewing om die beste bystand moontlik aan 

slagoffers te verleen. 

Verkragtingseenhede is in al die hoofsentra by die moord- en roofeenhe

de geplaas. Vrouelede is aan die verkragtingeenhede toegese om sake 

te ondersoek en die slagoffer tydens die verhoor by te staan. Die 

slagoffer word voorgelig oor veneriese siektes, vigs en misdaadvoor

koming. Die polisiebeampte behandel nie die slagoffer nie, maar verwys 

die slagoffer na ondersteuningseenhede by hospitals en gemeenskaps

organisasies vir berading (Snyman 1991 :57). 

(b) Privaatsektor 

Daar is reeds 'n aantal organisasies en individue in die gemeenskap wat 

hulp en ondersteuning aan misdaadslagoffers verleen. Sommige van 

die organisasies funksioneer op 'n nasionale basis maar ander is beperk 

tot 'n geografiese gebied. Hierdie strukture kan in drie groepe verdeel 

word, naamlik die wat slagoffers van kindermishandeling en -molestering 

ondersteun, die wat slagoffers van verkragting bystaan en die wat net 

misdaadslagoffers, verkragting- en kindermishandelingslagoffers uitge

sluit, bystaan. 

Die Child and Family Welfare Organisation is in 1918 in die lewe ge

roep om ondersteuning te verleen aan kinders wat mishandel en gemo

lesteer word. Hierdie organisasie verskaf in Suid-Afrika die mees omvat

tende diens aan verwaarloosde of mishandelde kinders. Daar is 179 

kantore landwyd en 40 maatskaplike werkers wat ondersteun word deur 
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opgeleide vrywilligers wat toesien dat die organisasie se beleid van 

" ... to safeguard children who cannot protect themselves" (Snyman 

1991 :57) toegepas word. Die doelstellings van die organisasie is om die 

belange van kinders te beskerm, gebreke in bestaande dienste en 

wetgewing te identifiseer en uit te skakel, die gemeenskap in die voor

koming van kinderverwaarlosing op te voed en 'n multi-dissiplinere 

benadering te ontwikkel vir die voorkoming en beheer van kinder

verwaarlosing en seksuele molestering. Daar bestaan ook 'n telefoniese 

beradingsdiens vir slagoffers van kinderverwaarlosing en -molestering. 

Daar is verskeie organisasies wat ondersteuning bied aan verkragting

slagoffers. Hiervan bied Life Line seker die grootste met 16 takke en 'n 

24 uur telefoniese beradingsdiens. By enkele van die takke is daar ook 

verkragtingklinieke gestig wat beman word deur opgeleide vrywilligers 

wat 'n gratis bystandsdiens aan slagoffers verleen. "Emotional support 

is rendered to the victim of rape, advice is given on the prevention 

of rape, assistance is provided during the contact with the criminal 

justice system while the public is educated to dispel the myths 

surrounding rape" (Snyman 1991 :58). Die Suid-Afrikaanse lnstituut 

lnsake Misdaadvoorkoming en Rehabilitasie van Oortreders (NIMRO) 

het kragte met die verkragtingsklinieke saamgevoeg en street dieselfde 

doelstellings na. 

Sover dit ander slagoffers van misdaad betref word daar in Suid-Afrika 

nie veel bystand verleen nie. Daar is wei 'n diens deur Radio 702 se 

krisissentrum beskikbaar, maar dit is 'n algemene diens en nie uitsluitlik 

vir slagoffers van misdaad nie (Snyman 1991 :59). 

Hervestiging 

Hervestiging het volgens Jacobs (Cioete & Stevens 1990:230) ten doel 

om die gemeenskap gereed te maak om die oudgevangene in die 
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gemeenskap terug te neem en te aanvaar, om werk en verblyf aan 

hom/haar te verskaf en om sy/haar gesin moreel by te staan en te 

ondersteun, sodat hulle die moed sal he om die omstandighede te 

aanvaar en om die oudgevangene terug in die gesin te verwelkom. Die 

hervestiging het dus te doen met die nasorg of herintegrasie van die 

oudgevangene in die gemeenskap. 

Meer as 200 000 gevangenes word jaarliks in Suid-Afrika vrygelaat. 

Hierdie mense moet geskikte werk kry, en in baie gevalle ook verblyf, om 

na hul vrylating weer 'n menswaardige bestaan te kan voer. Die oudge

vangene word om verstaanbare redes met agterdog bejeen. Daar kleef 

'n stigma aan hom/haar wat dit baie moeilik maak om 'n betrekking en 

blyplek te vind. Die gemeenskap maak dit vir die oudgevangene moeilik 

om weer in te skakel en 'n volwaardige bestaan te voer. Hy/Sy raak 

gevolglik moedeloos en onseker en voel dat sy/haar straf nooit werklik 

uitgedien raak nie. Onmeetbare skade word so aan die mens berokken 

en in baie gevalle wend hy/sy hom/haar weer na misdaad. 

Jacobs (Cioete & Stevens 1990:231) se dat die gemeenskap in die 

meeste gevalle eers besorg en betrokke raak wanneer misdaad ernstige 

afmetings in hul onmiddellike omgewing aanneem. As in aanmerking 

geneem word hoeveel misdadigers uiteindelik residiviste word, omdat 

die gemeenskap hulle nie opneem nie, word dit duidelik waarom die 

oudgevangene na vrylating gehelp moet word om weer in te skakel. Die 

hervestigingsmodel het slegs betrekking op daardie persone wat hulle 

reeds aan 'n misdaad skuldig gemaak het en as gevolg daarvan 

tronkstraf opgele is. Glanz (1989:68) beweer dat die Suid-Afrikaanse 

publiek nie ten gunste van vroee loslating van 'n gevangene is nie. Vyf 

en veertig persent van die respondente uit 'n ondersoekgroep was egter 

te vinde dat mense wat vir ekonomiese misdade gestraf is onder toesig 

losgelaat kan word. Dit blyk ook uit navorsing dat daar steun is vir 

korrektiewe toesig vir die ekonomiese misdadiger. Die gemeenskap is 
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egter nie baie gretig om betrokke te raak by die hervestiging van die 

gevonnisde na loslating in die gemeenskap nie. Volgens Glanz 

(1989:76) was slegs 14 persent van die respondente baie gewillig om 

persoonlik betrokke te raak by die integrasie, 36 persent het gese dat 

hulle glad nie betrokke wil wees nie, terwyl 31 persent gese het dat hulle 

tot sekere mate wei betrokke sal wees. Hierdie statistiek toon dat die 

gemeenskap nie vertroue in rehabilitasieprogramme het nie, indien daar 

wei vertroue was sou statistiek baie positiewer gewees het. Dit kan oak 

beteken dat die gemeenskap nie gereed is om hulle hervestigingstaak 

op te neem nie en dat die gemeenskap eers opgelei en voorberei meet 

word. 

Swart (1994:120) het oak navorsing gedoen oar die ontvanklikheid van 

die gemeenskap vir die herinskakeling van die oortreder in Atteridgeville 

en Eersterus. Hierdie navorsing toon dat vrygelate oortreders wei deur 

die gerneenskappe aanvaarbaar is. Die navorsing toon dat 76,8 persent 

van die respondente ten gunste van die heropname van die vrygelate 

oortreder is. Volgens die navorsing ondersteun 87,2 persent van die 

respondente dat 'n ondersteuningsdiens aan vrygelate oortreders 

gelewer behoort te word. 

Die gemeenskappe is egter nie so bereidwillig wanneer dit by fisiese 

dienslewering kom nie. Die navorsing toon dat slegs 59,4 persent bereid 

is om by fisiese dienslewering betrokke te raak. Die aard van die diens 

wat gelewer meet word oefen 'n belangrike invloed uit op die bereidwil

ligheid tot dienslewering. Volgens die navorsing is daar 'n redelike mate 

van bereidwilligheid onder respondente ten opsigte van die verskillende 

vorme van dienslewering. Van die respondente was 65,8 persent bereid 

om adviserende dienste te lewer, 30,2 persent was bereid om huisves

ting te verskaf, 58,6 persent was bereid om voedsel en klerasie te 

verskaf, 32,2 persent was bereid om werk te verskaf en 71,8 persent 

bereid om morele onderskraging te gee (Swart 1994:123). Uit die 
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ondersoek blyk dit dat die twee gemeenskappe besonder ten gunste is 

daarvan dat vrywilliges in die herinskakelingsproses van die vrygelate 

oortreders aangewend word en dat 69,2 persent van die respondente 

selfs bereid is om lid te word van sodanige vrywillige gemeenskaps

organisasies (Swart 1994:124). 

6.3 Samevatting 

Die misdaadvoorkomingsproses het verskillende uitwerkings op die vlak 

van en die vrees vir misdaad. Daar is egter nie een voorkomingspoging 

wat suksesvol in aile situasies is nie. Die meeste pogings werk in 

beperkte velde en vir bepaalde soort misdadigers. Die uitwerking van 

spesifieke voorkomingstappe het verskillende gevolge. "While society 

calls for stronger sanctions it may be that those interventions play 

an aggravating role in deviant behaviour" (Lab 1992:172). 

Tersiere voorkoming bly op die terrein van die formele regsisteem. 

Tydens hierdie voorkomingsaksies word daar slegs gekonsentreer op 

individue wat alreeds die wet oortree het. Volgens Lab (1992:191) is die 

klem op die vermindering van residivisme. Tersiere voorkoming plaas 

misdaadvoorkoming verder in die hande van die formele regstelsel. 

Volgens Lab (1992:190) word die gemeenskap nie Ianger gesien as 'n 

primere rolspeler in die hantering van misdaad nie. 

Die ondersoekgroep is van mening dat: 

• misdaadondersoek 'n belangrike funksie van die polisie is en dat die 

polisie voldoende aandag daaraan gee 

• sekerheid van opsporing misdadigers afskrik 

• straf misdadigers afskrik maar dat die howe te ligte strawwe ople 

• die toestaan van borg misdadigers afskrik 

• rehabilitasie 'n funksie van die polisie is. 
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In die voorafgaande hoofstukke is aandag aan predisponerende, presipi

terende en strafregplegende stappe gegee, wat gedoen kan word om 

misdaad te voorkom. Die grootste uitdaging is egter om 'n plan te ant

werp wat aan al die aspekte aandag gee en om die plan te implemen

teer. 
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HOOFSTUK7 

IMPLEMENTERING VAN PROAKTIEWE POLISieRING 

7.1 lnleiding 

Die mandaat van die owerheid om die samelewing te polisieer wentel 

om die ordebegrip. Orde, dit wil se die vreedsame en harmoniese funk

sionering van onderlinge samelewingsverhoudinge, word formeel deur 

gemeenregtelike en statuterregtelike gedragsreels bepaal (Van Heerden 

1994:45). Hierdie strewe na 'n ordelike samelewing omsluit die proaktie

we en reaktiewe handhawing van orde. Proaktiewe handhawing impli

seer, volgens Du Preez (1983:49), dat 'n bepaalde toestand eerstens 

beskerm moet word deur 'n skending daarvan te voorkom. Die skending 

van die heersende of verwagte ordelike toestand moet dus voorkom 

word deur voorkomende aktiwiteite. Hierdie voorkomende of preven

tiewe aard van polisiering, is nie aileen histories veranker in die oor

sprong en ontwikkeling van polisiering nie, maar is ook vervat in die 

beginsel van polisiering, wat in wese gaan om die wyse waarop die 

samelewing gepolisieer en gedien moet word. 

7.2 Ordehandhawing 

Hoewel ordebeskerming en die verbandhoudende gedagte van voorko

ming die primere doelwit en taak van die polisie is (Wilson & Mclaren 

1977:203), is ordeherstel aanvullend tot die oorkoepelende taak van die 

polisie. Ordeherstel of reaktiewe handhawing volg op 'n skending van 

die orde en geskied deur repressiewe metodes. Op grond hiervan is dit 

duidelik dat ordebeskerming en ordeherstel in werklikheid twee 

verwante, maar nie identiese doelwitte verteenwoordig. Die verwant

skap is gelee in die oorkoepelende term handhawing, maar die uiteen

lopende aard van die doelwitte blyk uit die volgende -
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• 'n Stel regsreels is die belangrikste hulpmiddel waardeur formele 

maatskaplike beheer bewerkstellig kan word en hierdie beheer kan 

afdwingend of oorredend van aard wees. 

• Afdwingende beheer word volgens Van Heerden (1994:45) geassosi

eer met die uitoefening van magshandelinge in die vorm van arresta

sie en vervolging. 

In teenstelling met afdwingende beheer, het oorredende beheer 'n posi

tiewe betekenis, omdat dit samewerking, ondersteuning en hulpverlening 

beteken. Van Heerden (1994:46) stel dit uitdruklik dat die gees van die 

reg primer gerig is op verwagte gedrag wat noodsaaklik is vir die 

harmoniese samelewing. Terselfdertyd dien die reg as waarborg dat die 

belange van individue teen die ordeskendende gedrag van ander 

beskerm sal word. Die reg verpersoonlik dus orde en vrywillige gehoor

saming aan hierdie betekenis van die reg en skakel derhalwe die 

negatiewe aspekte in die vorm van arrestasie en vervolging uit. 

Volgens Folley (1973:107) is dit die primere taak van die polisie om 

uitvoering te gee aan hierdie betekenis van die reg (die ordegewende en 

ordebeskermende betekenis), sodat navolging van en vrywillige gehoor

saamheid aan die regsreels wat 'n samelewing noodsaaklik ag, verseker 

word. Dit kom eenvoudig daarop neer dat 'n skending van die regsreels 

voorkom sal word deur misdaadvoorkomingsaktiwiteite. Regsuitvoering 

impliseer dus proaktiewe optrede aan die hand van preventiewe polisie

ring en is gerig op die positiewe verstewiging van die samelewing se 

beheer oor misdaad. 

7.3 Polisieringstyle 

Teen hierdie agtergrond beskou, verteenwoordig regstoepassing 'n be

paalde polisieringstyl. Botha (1988:65) omskryf 'n polisieringstyl as " ... 

'n grensafbakening waarbinne die polisierol in die samelewing 
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uitgevoer word. Dit gee vorm aan 'n kenmerkende wyse waarop 

gepolisieer word en is waarneembaar, kategoriseerbaar, kritiseer

baar en veranderbaar. Dit is 'n tipologie, met ander woorde, 'n 

abstrakte begrip wat die suiwerste vorm van 'n betrokke verskynsel 

('n besondere manier van operasionele optrede) oordra". 

7 .3.1 Funksionele dimensie 

Wilson (1968:140-226) identifiseer drie funksionele style, naamlik die 

waker-, diens- en regswettige styl. Op grond van die betekenis van 

regstoepassing is die ooreenkoms tussen die waker-, diens- en die regs

wettige styl duidelik. Volgens (Botha 1988:68) is die kenmerke van die 

regswettige styl die volgende: 

• regstoepassing 

• die beoordeling van aile situasies vanuit die regsprosesse 

• arrestasie in geval van aile oortredings 

• formele afhandeling van gevalle 

• patrolliewerk word verwaarloos 

• geen of beperkte ruimte vir diskresie 

• doeltreffendheid word gemeet aan administratiewe vaardigheid en 

arrestasiestatistiek. 

'n Ontleding van hierdie kenmerke van die regswettige styl (as 'n funk

sionele styl) en die betekenis van regstoepassing bring ook bepaalde 

ooreenkomste met drie fundamentele style van Alderson (1979:35-48) 

na vore, naamlik die afskrikking-, reaktiewe en repressiewe style. 

Die afskrikkingstyl is gerig op die polisiering van oortreders of voorne

mende oortreders en nie soseer op misdaad of die voorkoming daarvan 

nie. Volgens Botha (1988:70) funksioneer hierdie styl op die beginsel 

dat straf vir misdaad so swaar moet wees dat die bevolking afgeskrik sal 

word en derhalwe nie misdaad pleeg nie. 
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Vir Alderson (1979:41-42) bestaan die reaktiewe styl hoofsaaklik uit 

reaksietyd en tegnologiese ontwikkeling. Eersgenoemde dui op doeltref

fendheid van die polisie ten opsigte van hul reaksietyd, dit wil se die tyd 

wat dit neem om 'n misdaadtoneel te bereik, nadat 'n oproep of klagte 

ontvang is (sien par 6.2.1.1 supra). Dit is ordeherstellend van aard. 

lngelyks verwys tegnologiese ontwikkeling na 'n reaktiewe mobiele 

patrolleringsmag wat lei tot 'n verlies aan niekonflikkontak met die 

publiek. Die polisie vermy dus konflik met die gemeenskap deur nie met 

die gemeenskap tydens proaktiewe optredes kontak te maak nie. Kon

tak wat wei bestaan geskied nadat die misdaad gepleeg is en is op 

herstel gerig. 

Die repressiewe styl beteken dat die polisie bestaan " ... to serve a 

strong or alienated government" (Alderson 1979:431 ). Dit is der

halwe daarop gerig om onpopulere heersers of regerings aan die bewind 

te hou, veral omdat die polisie gewoonlik met buitengewone arrestasie-, 

deursoekings- en aanhoudingsmagte beklee word. Sodanige styl het 

gewoonlik tot gevolg dat die polisie van die gemeenskap vervreemd 

word, dat die legitimiteit van die polisie se gesag bevraagteken word en 

kan burgerlike geweld tot gevolg he. Alderson (1979:42) verklaar dan 

oak dat 'n suiwer reaksionistiese polisiemag, hoe doeltreffend en goed 

toegerus dit oak al is, rampspoedig sal wees. 

Dit is juis 'n polisiediens wat die uitvoering van die behoudende en be

skermingsaspekte van maatskaplike beheer ten doel het. Van Heerden 

(1994:50) verwys na die standpunte van More (1975) en Banton (1964) 

hieroor en identifiseer die volgende kenmerke van 'n polisiediens: 

• Aktiwiteite is gerig op die uitskakeling of vermindering van latente 

bedreiginge vir die maatskaplike orde, informele pasifisering van 

konflik in onderlinge verhoudinge en die lewering van diverse dienste. 

• Doeltreffendheid kan nie ten opsigte van syfers gemeet word nie, 
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maar word eerder weerspieel in die afwesigheid van misdaad, 'n 

gunstige of positiewe eksteme polisiebeeld, die mate van onder

steuning en hulp-verlening deur samelewingslede en die vennoot

skaplike betrokkenheid van diesulkes by die verwesenliking van die 

samelewingsideaal. 

• Die rolvervuller staan bekend as vriend en raadgewer. 

• Die funksionele verrigtinge wentel om voorkomingsaktiwiteite. 

• Aanvaarding dat die uitvoering van die reg beswaarlik kan geskied 

sander maatskaplike dienste. Hier is die ware polisiefilosotie gerig op 

hulp en bystandverlening aan almal en volgens Wilson en Mclaren 

(1977:207) nie per se op negatiewe verbod en bestrawwing nie. Dit 

omsluit ook 'n besliste sosialiseringsfunksie om vrywillige regsnale

wing en die aanvaarding van maatskaplike beheer te bevorder. Dit is 

een van die redes waarom die Suid-Afrikaanse Polisie omskep is na 

die Suid-Afrikaanse Polisiediens (SAPO). Daar word gehoop dat die 

SAPO gaandeweg, as gevolg van die diens wat gelewer word, die 

beeld van vriend van aile gemeenskappe sal word en dat vrywillige 

regsnalewing daardeur sal volg. 

Wilson (1968:144-210) se waker- en diensstyle toon groat ooreenstem

ming met regsuitvoering deur 'n polisiediens. Die belangrikste kenmerke 

van die wakerstyl is die volgende (Botha 1988:68; Kalmanoff 

1976:111): 

• klem val op ordehandhawing 

• diskresionere optrede is 'n inherente kenmerk 

• geringe misdade word oorgesien 

• minder emstige oortredings word dikwels informeel afgehandel 

• emstige misdaad word doelgerig ondersoek 

• aktiwiteite is grootliks gerig op patrollie en beskermingsdienste 

• arrestasiestatistiek word nie gebruik om doeltreffendheid te meet nie. 

Die diensstyl word op sy beurt gekenmerk deur die volgende (Van 
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Heerden 1994:109; Botha 1988:68): 

• 'n balans tussen regstoepassing en regsuitvoering word vertoon 

• die polisie tree dikwels op, maar op 'n meer informele wyse 

• diskresionere optrede blyk onder andere uit die alternatiewe vir arres

tasie wat sinvol benut word 

• is ingestel op die handhawing van bestaande ordelike toestand 

• optrede word in 'n groot mate deur die openbare mening bepaal. 

Volgens Kalmanoff (1976:111) werk die diensstyt die beste " ... in small 

communities where police and citizens are mutual acquaintances 

rather than total strangers to one another". Hiermee stem Botha 

(1988:68) in wese saam wanneer hy die diensstyl in verband bring met 

relatief homogene gemeenskappe, waar 'n hoe graad van eenstemmig

heid bestaan oar dit wat as orde beskou word. Hy stet dit verder dat 

polisiering aan die hand van die diensstyt veel eerder ingestel is op die 

handhawing van die ordetike toestand as op die bedreiging daarvan deur 

absolute regstoepassing. 

Op grond van die inherente kenmerke van Wilson se polisieringstyle kan 

die wakerstyt en die diensstyl op grand van hut onderskeie (uitstaande) 

kenmerke saamgroepeer word. As sodanige kombinasie val die klem 

eerder op regsuitvoering (proaktiewe optrede) as regstoepassing 

(reaktiewe optrede). In hierdie verband moet Van Heerden (1994:46) 

getyk gegee word wanneer hy se dat " ... aile sogenaamde doelwitte, 

of duideliker gestel, funksionele polisie-aktiwiteite, voortspruit en 

ondergeskik is aan die handhawing van maatskaplike orde deur die 

uitvoering van die reg". 

7 .3.2 Strukturele dimensie 

Brodsky (1969:27) identifiseer, na ontleding van polisieaktiwiteite, vier 

strukturele polisieringsmodelle, naamlik die soldaat-, inspekteur-, klerk-
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en hulpverleningsmodel. 

Die soldaatmodel is gebaseer op die besef dat die vyand met wie die 

polisie te doen kry met fisiese geweld beveg moet word. 'n Uitstaande 

kenmerk van die soldaatmodel is die dra van militere uniforms, vuurwa

pens en range. Opleiding is gekonsentreer op skarebeheer, selfver

dediging, skietkuns en liggaamlike paraatheid. Baie min tyd word in die 

model aan polisiering afgestaan, met die gevolg dat die polisiebeampte 

deur die gemeenskap as soldaat gesien word. Tussen 1960-1993 was, 

as gevolg van die grensoorloe en die betrokkenheid van die Suid

Afrikaanse Polisie daarby, die Suid-Afrikaanse Polisie 'n goeie voorbeeld 

van die soldaatmodel. Opleiding het 'n sterk militere grondslag gehad en 

maksimum tyd was aan verdediging spandeer. Die soldaatmodel kan 

vergelyk word met die militere polisieringstyl waar die polisie gesien word 

as die eerste linie van verdediging, gewikkel in 'n vredestydse stryd met 

die misdadiger as vyand (Botha 1988:67). As gevolg van die veran

derende omstandighede waarin die Suid-Afrikaanse Polisiediens hom 

tans bevind, is die opleiding aangepas om die soldaatbeeld af te skud. 

Die inspekteurmodel is dokumentgeorienteer en spits hom toe op 

prosedure en detail. Die gevolg is dat die model konsentreer op aktiwi

teite soos waarneming van verkeersvloei, buitengewone toestande in 

besighede en publieke saamtrekke, die nagaan van dokumentasie en 

slotte. Die inspekteurmodel stem in hooftrekke ooreen met die regswet

tige styl omdat hulle 'n situasie vanuit die regsposisie beoordeel. 

Die klerkmodel se werksaamhede bestaan hoofsaaklik uit klerklike akti

witeite. Personeel word aangewend in die staffunksie soos verslagskry

wing en ander administratiewe funksies. Werklike lynfunksies word nie 

aangeraak nie, terwyl vaardigheidsontwikkeling op administratiewe funk

sies le. 
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Die hulpverleningsmodel se aktiwiteite is wyd in die gemeenskap sig

baar en kom ooreen met die diensstyl waarvan Botha (1988:68) melding 

maak. Aktiwiteite is op hulp, raad en diens aan die gemeenskap toege

spits. Aile inwoners wat hulp verlang is die potensiele kliente van die 

model. Hierdie model skakel in by die diensfilosofie wat die Suid-Afri

kaanse Polisiediens in die vooruitsig stel waarmee daar beoog word om 

diens aan die gemeenskap te lewer. 

7.4 Polisieringstyldeterminante 

Teen die agtergrond van die vroeere stelling dat 'n polisieringstyl op 'n 

besondere manier van operasionele optrede neerkom, ontstaan die 

vraag watter faktore die keuse van 'n bepaalde polisieringstyl be"invloed. 

Alderson (1979:35) verklaar byvoorbeeld soos volg: "Styles will vary 

according to actual religious, legal, social and political systems". 

Volgens Van Heerden (1994:109) sal die algemene aard van 'n polisie

ringstyl verband hou met die bevolkingsamestelling en die beleid van die 

instelling. Hieruit is dit duidelik dat verskeie determinante 'n invloed sal 

uitoefen op die styl wat deur die polisie gevolg word. Botha (1988:72-73) 

identifiseer die volgende belangrike styldeterminante: 

7 .4.1 lnstellingsbeleid 

lnstellingsbeleid stel riglyne daar om die doelwit te bereik en bepaal 

grootliks die polisieringstyl. lndien reaktiewe polisiering (regstoepassing) 

verkies word, kan daar aanvaar word dat die regwettige styl voorkeur bo 

die waker- of diensstyl sal geniet. In hierdie opsig is kennis van vorige 

navorsingsbevindinge belangrik. Op grand van sy bevindinge maak Du 

Preez (1983:282) byvoorbeeld 'n spesifieke aanbeveling oor 'n herdefini

ering van die Suid-Afrikaanse Polisierol en verklaar dan soos volg: 

"Daar moet wegbeweeg word van die huidige reaktiewe polisie

ringsproses waarin negatiewe afdwingende beheermaatreels voor-
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rang geniet. .. ". 

Botha (1988:72) beklemtoon die belangrike invloed van regerings- of 

politieke beleid op polisiebeleid (instellingsbeleid) en meer spesifiek die 

invloed van politieke beleid op die wyse waarop die polisietaak op die 

laagste funksionele vlak tot uitvoer kom. 'n Sprekende voorbeeld is Du 

Preez (1988:66) se verwysing na die Vlok-era in Suid-Afrika wat geken

merk word deur pogings om polisiegemeenskapsverhoudinge in die Re

publiek van Suid-Afrika te verbeter. 

7 .4.2 Organisatoriese aspekte 

Die invloed van die interne beroepsomgewing op die vervulling van die 

polisierol is 'n belangrike styldeterminant. Polisie-instellings en ook die 

Suid-Afrikaanse Polisie word as tipiese burokratiese instellings beskou. 

Die disfunksionele gebreke van hierdie organisatoriese sisteem gee 

enersyds aanleiding tot frustrasies en onbevredigde behoeftes, moraal 

word nadelig be"invloed en die polisiebeampte mag minder geneig wees 

tot die positiewe aspekte van sy rol en kan die streng regswettige styl 

aanhang. Andersyds gee die internalisering van reels en regulasies wat 

daarop gerig is om die institusionele doelwit met grater doeltreffendheid 

te verwesenlik, aanleiding tot die verplasing van doelstellings en die 

prioritatiewe oorbeklemtoning van sekere funksies. Personeel wat belas 

is met die primere doelwit van misdaadvoorkoming word byvoorbeeld 

dikwels onttrek om ander sekondere funksies te verrig, met die gepaard

gaande afname in die beskermingsfunksie (Van Heerden 1994:116-

118; Du Preez 1978:149-150). 

7 .4.3 Gemeenskapsdeterminante 

Hierdie determinante verwys na daardie aspekte wat 'n invloed op 

polisiegemeenskapsverhoudinge het (Botha 1988:73). Gemeenskaps-
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determinante, soos die aard van die eksteme polisiebeeld by verskil

lende bevolkingsgroepe, wedersydse stereotipering en wedersydse 

vooroordeling (vergelyk Du Preez 1983: hoofstukke 4 en 5; Van 

Heerden 1994:95 en verder) kan 'n rol speel by die keuse van 'n be

paalde polisieringstyl. 

Die gesindhede, houdings, vooroordele en verwagtinge wat uit die ver

houdingsituasie tussen die polisie en die gemeenskap voortvloei vorm 

die basis vir die evaluering van die polisierol (Du Preez 1978:108), maar 

bepaal ook die polisieringstyl wat deur die polisie in 'n bepaalde 

gemeenskap aangewend word. Reddy en Seshadri (1972:57) verklaar: 

"The image of a Police Force is what the people, among whom it 

works, endow it with". Van Heerden (1974:170) verklaar dat die aard 

van die polisiebeeld bepaal word deur die verhoudinge wat in die proses 

van dienslewering geskep word. Die wyse waarop die rol dus vervul 

word, word gevolglik geevalueer aan die hand van bepaalde verwagtings 

en kennis van die rolvervulling. Du Preez (1991:69) verklaar dat die 

werklike totale beeld van die polisie gevolglik geskep word deur die 

beroepstatus, dit wil se die institusionele opset, algemene aard van die 

polisiefunksie, ekonomiese, sosiale, opvoedkundige en akademiese 

status van die instelling as geheel en die rolstatus, dit wil se die gehalte 

van diens wat gelewer word. 

7 .4.4 Bevolkingsamestelling 

In heterogene gemeenskappe beteken die begrippe ordehandhawing 

en algemene goeie belang nie noodwendig vir almal dieselfde nie. 

Verskillende gemeenskappe koester dikwels uiteenlopende verwagtinge 

oor wat polisiering behoort te behels en hoe dit ten uitvoer gebring 

behoort te word (Van Heerden 1994:46). Radelet (1986:52) identifiseer 

byvoorbeeld leeftyd, opvoedkundige peil, geografiese streek (landelik of 

stedelik), volksverband, geslag, geloof, etniese en kulturele waardes en 
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sosio-ekonomiese status as van die belangrikste veranderlikes wat 

verwagtinge be"invloed. 

7.5 Proaktiewe polisieringstrategie 

'n Proaktiewe polisieringstrategie, in ooreenstemming met die histories

filosofiese beginsel dat misdaadvoorkoming die fundamentele en 

primere taak van enige polisie-instelling is, en wat gerig is op die betrok

kenheid van die samelewing, is volgens Du Preez (1988:55) absoluut 

noodsaaklik. 'n Voorbeeld is die betrokkenheid van die polisie en die 

gemeenskap by die gemeenskapspolisieforums op voetsoolvlak. Op die 

wyse raak die polisie in die gemeenskap betrokke en die gemeenskap 

word betrek in die oplossing van sy eie probleme. Sodanige proaktiewe 

strategie vind sy bestaansreg in verskeie oorwegings. Alderson 

(1979:38) beklemtoon die belangrike aard daarvan ten opsigte van veral 

die etiese sin, naamlik " •.. since by preventing crime it saves people 

from their follies and the moral oblique which confrontation with 

the criminal justice system brings" en ook ten opsigte van die 

gebruikswaarde daarvan in die sin dat " ... it reduces the cost as well 

as the suffering of crime". 

Baie belangrik egter is Alderson (1979:38) se standpunt dat die tradisio

nele opvattinge oor misdaadvoorkoming onvoldoende en uitgedien is vir 

'n moderne, hedendaagse gemeenskap. Hy stel dit paslik soos volg: 

"Therefore, a newer philosophy of policing is required in which 

policing is not only seen as a matter of controlling the bad but also 

encludes activating the good". 'n Sprekende voorbeeld is die tradisio

nele uitgangspunt dat die polisie per se in die lewe geroep is om mis

daad op die presipiterende vlak te voorkom, met ander woorde die uit

skakeling of vermindering van geleenthede tot misdaadpleging. 

Du Preez (1988:55-56) kritiseer die uitgediende standpunte en verklaar 
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dat misdaadvoorkoming nie slegs oomblikgerig kan wees ter beskerming 

van die status quo nie, maar dat misdaadvoorkoming in wese toekoms

gerig is. Daarom moet 'n proaktiewe polisieringstrategie metodes en 

tegnieke omsluit wat beide op kort- en langtermynvoorkoming gerig is. 

Die basiese doelwit van maatskaplike beheer is gerig op die beskerming 

van ordelikheid en die bevordering van vrywillige regsnalewing. Die 

uitvoering van die reg behels die beskerming van die samelewing teen 

die skending van die gedragsreels. Proaktiewe polisiering kan dan 

gesien word as stappe waardeur die samelewing sy beheer oor die 

gedrag van die individu versterk. 

Dit kan volgens Van Heerden (1994:17) die volgende behels: 

• "die bevordering van die agting vir die beheerstruktuur, waardeur 

vrywillige regsnalewing bevorder word en wei deur die wyse 

waarop die polisierol vervul word; 

• korttermynvoorkomingstegnieke soos straatpatrollies en sigbare 

beskerming van lewe en eiendom; 

• langtermynvoorkomingstegnieke soos die opvoeding van die 

jeug en samelewing met betrekking tot misdaad- en polisiering

vraagstukke; 

• die lewering van dienste wat, alhoewel nie gerig is op gedrag wat 

'n gevaar vir die orde inhou nie, bydrae tot die verstewiging van 

onderlinge agting vir en vertroue in die gesagstruktuur; 

• die uitskakeling of minimalisering van geleenthede tot die pleeg 

van misdaad; en 

• enige ander maatreel waardeur die herhaling van 'n misdaad 

voorkom, die ontwikkeling van misdadige motiverings verhoed, 

en die verspreiding van misdadigheid na ander vatbare persoon

ikhede geminimaliseer kan word". 

Van Heerden (1994:4) se verder dat die beskerming van die orde en die 

bevordering van vrywillige gehoorsaamheid aan die wet (oorredende be-
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heer) die uiteindelike doel van die polisie moet wees, terwyl die herstel 

van orde (afdwingende beheer) as altematief beskikbaar moet wees. 

Vir Alderson (1979:38) is daar drie identifiseerbare vlakke van poli

siering in die modeme samelewing. By elk van die vlakke is 'n mindere 

of meerdere mate van voorkoming teenwoordig. Alderson (1979:39 en 

verder) identifiseer in hierdie verband 'n driedimensionele polisiering

strategie bestaande uit primere polisiering, sekondere polisiering en 

tersiere polisiering om optimale misdaadvoorkoming te verseker. Dit 

noodsaak volgens Alderson (1979:38) 'n nuwe geloofbare benadering 

tot misdaadvoorkoming. Hierdie benadering is samelewingsgerig en 

moet dus die drastiese veranderinge wat in 'n samelewingsbestel plaas

vind insluit. 

7 .5.1 Predisponerende modelle 

Lewis, Shanck en Pincus (Naude & Stevens 1988:16) beklemtoon dat 

'n kombinasie van faktore, soos fisies (neurologiese steumisse), psigiese 

(emosionele steurnisse) en sosiaal (blootstelling aan geweld) gewoonlik 

'n rol by misdadige gedrag speel. 

AI hierdie faktore behoort volgens Naude en Stevens (1988:16) in ag 

geneem te word by die behandeling van oortreders. Uit navorsing 

aangehaal deur skrywers blyk dit dat verskillende vorme van medikasie 

tesame met terapie sekere gedragsprobleme kan beheer of verminder. 

Jacobs (Cioete & Stevens 1990:226) se die hoofrede vir misdadige 

gedrag in die individu self gesetel is en moet die fisieke of biologiese 

defek volgens die model herstel word om te voorkom dat die persoon 

misdaad pleeg. Tans word gedragsprobleme toenemend vanuit 

biopsigososiale uitgangspunte benader. Ondersoek- en metingtegnieke 

op biofisiese vlak is hoogs gespesialiseerd, duur en tydrowend. Dit is 

ook nie altyd akkuraat nie. 'n Nadeel vanuit 'n voorkomingsoogpunt 
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gesien is dat die ingryping gewoonlik eers na die aanvang van 

misdadige gedrag geskied (Naude & Stevens 1988:17). Dit kan dus 

hoogstens as beheermaatreel aangewend word. 

Volgens Jacobs (Cioete & Stevens 1990:226) is daar twee benaderings 

wat as belangrik vir die verklaring van misdadige gedrag beskou word. 

Die eerste is die intrapsigiese benadering waarvolgens misdadige 

gedrag gesien word as die gevolg van innerlike konflikte, behoefte en 

impulse. Hierdie prosesse belemmer normale aanpassing in die 

gemeensap. Van die belangrikste resultate van konflikte en behoeftes is 

selfbeeld, spanning, aggressie, depressie, angs, psigopatie en skiso

renie. Die tweede is die interpsigiese of interpersoonlike benadering 

waar die klem op interaksie en kommunikasie asook verhoudings tussen 

individue, veral tussen gesinslede, val. Waar verhoudings en 

komunikasie versteur of belemmer word, kan misdadige gedrag 

voorkom. 

Behandeling begin eers na die ontstaan of identifikasie van die pro

leemedrag en dit kan binne 6f buite inrigtingsverband toegepas word. 

Behandeling geskied meestal in isolasie, omdat probleemgedrag gesien 

word as die gevolg van patogene faktore wat intrapsigies ("binne-in") is 

(Naude & Stevens 1988:17). Die behandelingsmodelle is duur, 

gespesialiseerd en baie tydrowend en skrywers soos aangehaal deur 

Naude en Stevens (1988:18) is van mening dat dit nie noodwendig 

probleemgedrag verander of verdere misdaad voorkom nie. Die pro

ramme kan egter nie summier verwerp word nie, aangesien daar tog 

individue is wat daarby kan baat. 

Die sosiologiese behandelingsmodel konsentreer op die sosiale of maat

skaplike omgewing van die oortreder en potensiele oortreder. Die uit

gangspunt is dat swak sosio-ekonomiese omstandighede soos 'n lae op

voedingspeil en beroepsopleiding, swak behuising, oorbewoning, agter-
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buurttoestande, armoede, werkloosheid en 'n funksionele ontoereikende 

gesinsopset aanleiding kan gee tot gebrekkige sosialisasie, gebrekkige 

tussenpersoonverhoudings en onvoldoende internalisering van gemeen

skapsnorme en -waardes, wat weer kan bydra tot misdaad. In die sosio

logiese model val die klem op die verandering van sosiale toestande 

eerder as op die verandering van individuele gedrag (Naude & Stevens 

1988:20; ook Jacobs in Cloete en Stevens 1990:227). 

Volgens die Crime Prevention Unit van die British Home Office 

(Naude & Stevens 1988:20) moet gemeenskapsprogramme wat gerig is 

op die verandering van sosiale toestande ter voorkoming van misdaad 

volgens bepaalde riglyne beplan word. Die volgende riglyne word 

beklemtoon: 

• Die plaaslike gemeenskap moet aktief deelneem en self die program

me inisieer, en dit moet die algehele steun van die gemeenskap 

geniet. 

• Die programme moet op plaaslike probleme gerig wees en die inwo

ners moet dit self inisieer. 

• Die programme moet verskillende organisasies betrek soos die plaas

like owerheid, die polisie, ander gemeenskapsgroepe en welsynsorga

nisasies. 

• Die programme moet met omsigtigheid geloods word met behulp van 

goed georganiseerde openbare skakelwerk. 

7 .5.2 Presipiterende modelle 

Die benadering is daarop ingestel om geleentheid vir misdaadpleging in 

die fisiese omgewing uit te skakel of te verminder deur die plasing van 

fisiese hindernisse of versperrings. Die oortreder se besluit om 'n 

misdaad te pleeg word gesien as 'n doelbewuste besluit en nie soseer 

die gevolg van predisponerende faktore in die individu self of in sy 

sosiale omgewing nie. 
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Die polisie is nie primer in die lewe geroep om misdaad op die presi

piterende vlak te voorkom nie, aangesien misdaadvoorkoming nie slegs 

oomblikgerig is ter beskerming van die bestaande status quo nie. Die 

verkryging en behoud van samelewingbetrokkendheid is hier 'n voorver

eiste. Dit word aanvaar dat die motivering om 'n misdaad te pleeg by 

sekere individue geaktiveer word deur bepaalde behoeftes en gegrond is 

op aspekte van die leerbeginsel. Die volgende faktore speel hier 'n rol 

(Naude & Stevens 1988:21 ): 

• die persepsie dat 'n bepaalde behoefte deur misdaadpleging bevre-

dig kan word 

• die waarneming van sekere geleenthede tot misdaad 

• kennis van misdaadtegnieke wat aangeleer is 

• die uitoefening van 'n doelbewuste keuse om behoeftes te bevredig 

deur misdaad te pleeg. 

Jeffrey (Naude & Stevens 1988:22) wys daarop dat die fisiese voorko

mingsmodel: 

• in werking gestel kan word voor die aanvang van misdaad 

• gerig is op direkte beheer en gedrag 

• ingestel is op die fisiese omgewing waar die misdaad gepleeg word 

• interdissipliner georienteer is 

• minder kos as individugerigte voorkomingsmodelle 

• meer doeltreffend is. 

Fisiese voorkomingsmodelle kan wyd toegepas word en die hele 

gemeenskap kan daarby betrek word. In hoofstuk 3 is gewys hoe die 

polisie die gemeenskap kan oplei om fisies by misdaadvoorkoming 

betrokke te raak. Dit kan ook maklik ten opsigte van doeltreffendheid 

geevalueer word deur die afname van misdaad in die gebied soos blyk · 

uit aangemelde statistiek en verminderde vrees in die gemeenskap. Dit 

word tans ook erken dat daar neue interafhanklikheid is tussen die 
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sosiale en die fisiese milieu. Die mens en sy sosiale omgewing word 

dus nie buite rekening gelaat by fisiese misdaadvoorkoming nie. Beide 

die sosiale en fisiese omgewing moet in ag geneem word by die 

beplanning van 'n misdaadvoorkomingstrategie. Dit is baie belangrik dat 

die gemeenskap en die individu by fisiese misdaadvoorkoming in ag 

geneem word en betrokke sal wees. 

7 .5.3 Holistiese model 

Om misdaad betekenisvol te verminder behoort aandag aan die 

volgende doelwitte gegee te word (Lewin 1968:217-229): 

• Die gemeenskap behoort daarna te strewe om misdaad te voorkom 

voordat dit plaasvind. 

• Die vermoe van die polisie om op te spoor en te arresteer behoort 

verhoog te word deur die reaksietyd van die polisie te verbeter. 

• Die onregverdigheid in die regstelsel behoort uitgeskakel te word, so

dat respek en samewerking van die hele gemeenskap gewen kan 

word. 

Ten einde misdaad te voorkom bespreek Edelman en Rowe 

(1983:393) 'n model wat die geregtigheidsmodel genoem word en wat in 

vyf vlakke ingedeel is. Op elke vlak word twee teikens vir ingryping 

onderskei wat eerstens 6f fokus op onderhouding, 6f verandering van 

die motivering, houding en gedrag van die individu of groep, of wat 

tweedens fokus op die beskerming van die gemeenskap deur 

geleenthede in die omgewing uit te skakel wat tot misdaad lei. Dit 

onderskryf die beginsels van predisponerende en presipiterende 

polisiering wat in hoofstukke 3 tot 5 van die navorsing bespreek word. 

Die verskillende vlakke word nou kortliks bespreek: 

(a) Vlak 0 

Die doel van hierdie vlak is om die algemene fisiese en maatskaplike 



290 

welsyn te verhoog. "The prevention of crime is an unintended or 

minor goal and the types of activities undertaken are outside the 

jurisdiction of the justice system" (Edelman & Rowe 1983:395). Pro

gramme wat hier tuishoort is die wat op die individu of groepe fokus en 

wat indirekte misdaadvoorkomingsaktiwiteite soos voorgeboortesorg, 

geestelike gesondheidsorg, inkomstegerustheidsprogramme en dagsorg 

insluit. Omgewingsprogramme wat 'n bydrae sal lewer sluit verbeterde 

behuising en voldoende ontspanningsgeriewe in. Vir Higgens en Fitz

patrick (1958:450) is die hele organisasie in die gemeenskapslewe op 

sigself 'n misdaadvoorkomingsprogram, omdat die individu daar gesosia

liseer word om aan sekere waardes en norme wat vir die gemeenskap 

aanvaarbaar is te gehoorsaam. Lewin (1968:217-229) stem met die 

beginsel saam. Die sosiale ontwikkeling van die individu skep geleent

hede in die gemeenskap vir beter geestelike groei, sosiale aanpassing, 

goeie burgerskap en 'n voller lewe. Die sosialisering in die reels van die 

gemeenskap kan op individuele of op groepsvlak plaasvind. Tydens 

programme word daar nie tussen slagoffer of oortreder onderskei nie, 

aangesien die programme vir albei van waarde is. Die individu mag nie 

vergeet word nie, aangesien dit individue is wat die gemeenskap 

uitmaak. Groepshantering mag soms die gewensde uitwerking he. Die 

grootste kommer le egter by die individu. Opvoeders moet met spesiale 

pogings die individu bereik en sosialiseer, omdat dit die individu is wat 

onder misdadige invloed kom. "You cannot raise the mass unless you 

raise the individuals which constitute it" (Higgens & Fitzpatrick 

1958:451). 

(b) Vlak 1 

Die doel op die vlak is om misdaad te voorkom deur kriminologiese 

aspekte van die maatskaplike en fisiese omgewing aan te spreek en om 

die bewustheid vir die reg en misdaad by die gemeenskap te verhoog. 

"The objective is to maintain socially responsible, law abiding 

behaviour and attitudes, and to reduce the probability of victimi-
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zation" (Edelman & Rowe 1983:395). Op hierdie vlak is dit nie moontlik 

om die oortreder of slagoffer te identifiseer nie. Die soort programme 

wat aangepak word sluit polisie-skoolskakeling en opvoedingsrograme in 

wat daarop gerig is om regskennis van die gemeenskap te verhoog. Die 

doel hiervan is om die gemeenskap op te voed om hulle bewustheid 

random die reg te verhoog en hulle betrokkenheid by misdaadvooroming 

te verkry, sodat hulle uit hulle eie stappe kan neem om misdaad te 

voorkom. 

Skole moet bydra tot die karaktervorming van die individu, daarom moet 

die atmosfeer en die kurrikulum hieraan gemeet word. "Helping 

students to learn to think, to observe carefully, to ask questions 

intelligently, to acquire knowledge which is related to their practical 

lives and is culturally valuable, to learn 'self-reverence, self

knowledge and selfcontrol' - they furnish a solid foundation for 

crime prevention - its most secure foundation" (Higgens & 

Fitzpatrick 1958:451). Programme wat goed hier sal inpas is die wat 

daarop gerig is om die buurtwag en besigheidswag uit te brei, asook 

daardie programme wat die merk van eiendom en teikenverharding sal 

aanhelp, sander om die risiko van viktimisasie te verhoog. 

(c) Vlak 2 

Hierdie vlak is daarop gemik om hoerisikofaktore wat vermoed word dat 

dit misdaad veroorsaak, asook individue en groepe wat 'n hoe waarskyn

likheid het om 'n misdaad te pleeg, te identifiseer. "The intention is to 

identify and intervene to prevent any occurrences of crime" (Edel

man & Rowe 1983:395). Dit is moontlik om te onderskei tussen 

programme van ingryping wat gerig is op die potensiele oortreder, soos 

jeug- en gesinsberading vir kinders met gedragsprobleme en pro

gramme wat voorkoming benadruk soos verkragtingvoorkomingsopvoe

ding. Die doel is om die potensiele slagoffer en oortreder se houding 

en/of gedragsatrone te verander wat tot misdaad aanleiding gee. 
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(d) Vlak 3 

Die doel is hier om die eerste oortreder of geringe misdaadoortreder of 

hulle slagoffers te identifiseer. Die oogmerke van die stap is om die 

oortreder te verhinder om verder met die regstelsel te bots en om die 

slagoffer byte staan tot die beste van die gemeenskap se vermoe. 'n 

Positiewe sosiale misdaadvoorkomingsprogram berus verder op die 

opleiding en professionalisering van wetstoepassingsamptenare. Die 

primere taak van wetstoepassingsamptenare is nie om die misdadiger te 

arresteer nadat hy/sy 'n misdaad gepleeg het nie, maar om misdaad te 

voorkom en om sosiale samewerking in gewone verhoudings te bewerk. 

'n Professionele polisiediens word benadruk asook die verhoogde 

beskikbaarheid van opgeleide mense vir die werk wat hulle verrig, op 

sowel die hoogste as die laagste vlak. 

Op hierdie vlak kan vir die eerste maal onderskei word tussen misdaad

voorkoming en misdaadbeheer. Spesifieke programme wat gerig is op 

die oortreder kan aspekte soos ontspanning, straatwerk en berading 

insluit, terwyl programme wat op die slagoffer gerig is nasorg, ver

goeding en slagoffer-oortreder versoening insluit. 

(e) Vlak 4 

Hierdie vlak is daarop gerig om misdaad te beheer en residivisme te 

voorkom. Dit word tradisioneel beskou as binne die arbeidsveld van die 

howe en korrektiewe dienste. Diegene wat hulle beywer vir die verbete

ring van die lewenstoestand waarin die gevangene hom/haar bevind 

doen dit veral om twee redes. Eerstens wil hulle verseker dat die 

veroordeelde nie nog meer ervaring in misdaad kry nie. Die algemene 

siening is dat gevangenisstraf die gevangene in kontak bring met 

geharde misdadigers. "In short, imprisonment was often, in fact, 

attendance at a school of crime, with professionals constituting the 

faculty" (Higgens & Fitzpatrick 1958:453). Korrektiewe Dienste is 

daarop gerig om die verskillende instellings te omvorm, sodat dit nie as 
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skole vir misdadigers gesien word nie. Tweedens wil hulle die oortreder 

help om hom/haarself in 'n positiewe lig te sien en voort te bou op die 

kennis en opleiding wat hy tydens gevangenisstraf ontvang het. 

Misdaadvoorkoming kan geag word plaas te vind wanneer residivisme 

voorkom is of deur die potensiele oortreder met straf af te skrik. 

Programme wat verder van toepassing is, is rehabilitasie, vergoeding en 

berading. 

In beoordeling van die program kan gese word dat vlak 0 baie sterk ver

wys na 'n maatskaplike diensstyl met 'n baie hoe betrokkenheid deur die 

gemeenskap. Vir suksesvolle misdaadvoorkoming is doeltreffende 

sosiale organisasies en staatsinstellings nodig. Die twee instellings is 

verantwoordelik vir "... happy, contented, co-operative living 

together, with a realization of as many as possible of the durable 

satisfactions of life" (Higgens & Fitzpatrick 1958:449). Die polisie en 

die totale gemeenskap moet deur predisponerende aktiwiteite die ge

meenskap teen misdaad mobiliseer, deur elemente, omstandighede en 

individue met negatiewe uitwerking uit te skakel. In hoofstuk 3 is op 

metodes gewys wat gevolg kan word om in die doel te bereik. Vlak 1 

fokus op die individu om hom/haar by te staan en te ontwikkel tot 'n 

volwaardige verantwoordelike burger, wat vrywillige regsnalewing 

nastreef. Sulke programme kan reeds op kleutervlak 'n aanvang neem 

en deurgevoer word tot die laaste jaar van skoal opleiding. Vlak 2 is 

gerig op die individu met afwykende gedrag en op die uitskakeling van 

geleenthede wat aanleiding tot misdaad gee. Dit kan gesien word as 

voorarrestasierehabilitasie. Die vlak spreek egter nie die middele aan 

wat gebruik word om misdaad te pleeg nie. Enige program wat daarop 

ingestel is om die individu by te staan om nie misdaad te pleeg nie, moet 

nie net geleenthede uitskakel nie maar ook die middele wat die pleeg 

van die misdaad sal aanhelp uit die wegruim. 'n Belangrike komponent 

van vlak 3 wat in die Suid-Afrikaanse situasie ontbreek, is slagoffer

bystand en versoening. Die polisie moet deur gemeenskapsforums so 'n 
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bystand aan slagoffers ontwikkel om op hierdie manier werklike gestalte 

aan gemeenskapspolisiering te gee. 

7.6 Beplanning vir misdaadvoorkoming 

Aile fasette van die samelewing behoort betrokke te raak by die beplan

ning en die daarstel van 'n meer doeltreffende regstelsel. Behoorlike be

planning deur die bree gemeenskap speel 'n belangrike rol in die iden

tifisering van gebiede waar meer geld en mannekrag aangewend 

behoort te word. Elke provinsie en stad behoort 'n beplanningskomitee 

byeen te roep wat bestaan uit die gemeenskap, polisie, justisie, 

korrektiewe dienste en welsyn, om aan te beveel waar meer fondse vir 

misdaadvoorkoming benodig word en nuwe planne te oorweeg om die 

regstelsel te verbeter. Op plaaslike vlak kan en behoort die gemeen

skapspolisieforums reeds die rol te vervul. 

Die gedagte is nie vergesog nie. Die National Crime Prevention Strate

gy (Regeringstaakgroep 1996:42) noem dat die suksesvolle implemen

tering en ontwikkeling van die NCPS die aandag van aile departemente, 

provinsie en plaaslike owerhede verlang. In die verband moet die 

volgende gedoen word: 

• "The NCPS Inter-Ministerial Committee must ensure that the 

necessary steps be taken to properly communicate the NCPS 

publicly and to specify stakeholders, both within and outside 

government 

• The Director-generals Committee should establish time frames 

and performance indicators for the completion of key NCPS 

tasks. 

• Provincial governments and particularly MECs for safety and 

security, should lead the way in producing provincial input on 

the NCPS". 
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Volgens Naude en Stevens (1988:12) toon navorsing dat die opheffing 

van die gemeenskap (beter behuising, ontspanning en die opknapping 

van agterbuurtes) misdaad die doeltreffendste sal voorkom. Dit sal 

misdaad nie uitskakel nie, maar sal sekere oorsake vir misdaad, soos 

ledigheid wat deur werkskepping gedeeltelik uit die weg geruim is, 

ontspanning en beter lewensomstandighede die individu sal ophef. Dit 

word gevolg deur veiligheidsreels wat deur die gemeenskap en individue 

ingestel is en laastens stappe wat deur die polisie, howe en korrektiewe 

dienste gedoen word om misdaad te bekamp. 

Ongeag die benadering waarop besluit word om misdaad te voorkom, 

behoort deeglike beplanning te geskied en moet die beplanning ge"imple

menteer word (Graham 1990:137). AI die staatsdepartemente en Jig

game uit die gemeenskap wat betrokke is behoort deel uit te maak van 

die proses. Die proses bestaan uit die ontleding van die misdaad

probleem, implementering van geskikte stappe en die evaluering van die 

uiteindelike sukses. 

7 .6.1 Ontleding van die misdaadprobleem 

Misdaad vind nie toevallig plaas nie, maar openbaar patrone wat belang

rike leidrade vir voorkoming kan verskaf. Verskillende misdade neig om 

op spesifieke plekke en tye plaas te vind. 'n Studie van die patrone kan 

tot gevolg he dat gekonsentreerde voorkomingsmaatreels op spesifieke 

plekke ingestel word. Net so neig sekere misdadigers om op sekere 

eiendom en slagoffers te konsentreer en word bepaalde misdade deur 

spesifieke misdadigers gepleeg. 

Die polisie met sy uitgebreide inligtingsnetwerk kan waardevolle inligting 

verskaf oor wanneer, waar en hoe verskillende voorvalle voorkom. Hier

die data kan aangevul word deur oortreder- en slagofferstudie. Volgens 

Graham (1990:139) is spesiale opleiding in die basiese tegnieke van 
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dataversameling en -ontleding noodsaaklik, indien sukses behaal wil 

word. Ekblom (Graham 1990:139) meen daar moet by ontleding na die 

volgende gekyk word : 

• Die aard en voorkoms van die misdaad, die wetlike kategorisering van 

die misdaad, motief en waar plaasgevind het. 

• Die tyd wanneer en metode wat gebruik was om die misdaad te pleeg. 

• Die teiken of slagoffer van die misdaad, insluitende die lewenstyl van 

die slagoffer en aktiwiteit waarmee hy besig was ten tye van die mis

daad. 

• Die fisiese en sosiale omstandighede tydens pleeg van die misdaad. 

• Die koste van die misdaad of die beraamde waarde betrokke, aan wie 

die eiendom behoort, aard van eiendom of die skade wat berokken is. 

• Die eienskappe van die misdadigers soos ras, geslag, ouderdom, 

medepligtiges, misdaadrekord, misdadigerkontakte van oortreder, 

skool en loopbaan rekord en familiestatus. 

• Is daar sprake dat drank of dwelms 'n rol in die pleging van die 

misdaad gespeel het? 

Die misdaadpatrone wat uit bostaande inligting identifiseer word moet 

aangevul word met besoeke aan probleemgebiede en 'n studie van 

werkloosheidsvlakke, werksgeleenthede, behuisingstoestande, plaaslike 

ontspanningsfasiliteite en migrasiepatrone. Daar moet ook navorsing 

gedoen word om vas te stel wat die plaaslike gemeenskap se om

skrywing van misdaad is, hulle voorkeuroptrede, siening van die polisie 

en dienste wat deur ander plaaslike instellings gelewer (kan) word. 

Opnames moet gereeld opgevolg word en daar moet nie geskroom word 

om van ander kennisbronne gebruik te maak nie (Graham 1990:140). 

7 .6.2 Ontwerp van geskikte stappe 

Sodra patrone vasgestel en vertolk is kan geleentheids-, sosiale en ge

meenskapgebaseerde en individuele stappe gedoen word om spesifieke 
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gebiede, situasies, oortreders en metodes van oortredings aan te 

spreek. Volgens Graham (1990:140) is dit op die vlak dat onpraktiese, 

duur of polities onaanvaarbare metodes uitgeskakel moet word. Waar 

verskillende instellings saamstaan om die misdaadprobleem aan te 

spreek, moet elk sy potensiele bydrae tot die voorkoming van misdaad 

bepaal. By die bepaling van prioriteite moet die praktiese voordele wat 

dit vir die gemeenskap sal inhou en die sosiale en ekonomiese koste 

van die misdaadaktiwiteit oorweeg word. Prioriteite moet egter met 

inagneming van plaaslike omstandighede bepaal word, maar waar 

voorkomingsaktiwiteite 'n groot gebied dek sal dit beter wees om 'n 

komitee of kommissie aan te stel. Waar verskillende instellings en 

individue met uiteenlopende belange saamstaan om misdaad te 

voorkom kan spanning ontstaan wat nadelig op planne kan inwerk. 

7 .6.3 lmplementering 

Daar is twee benaderings wat by implementering gevolg kan word. Die 

eerste is 'n deeglik uitgewerkte program met 'n vasgestelde agenda waar 

implementering ooreenstem met die oorspronklike vasgestelde program, 

of dit kan bestaan uit 'n buigsame benadering waar 'n stel algemene 

stappe verfyn word tydens die verloop van gebeure. By die eerste 

benadering moet die uitgewerkte voorkomingstrategiee nou saamwerk 

met die behoeftes en probleme van die plaaslike gemeenskap en moet 

dit ook ooreenkom met bestaande sosiale verhoudings en politieke voor

keure. 'n Buigsame benadering is waarskynlik meer geskik vir imple

mentering van misdaadvoorkomingsinisiatiewe, omdat dit onvoorsiene 

probleme kan akkommodeer. 

Graham (1990:143) noem vier basiese strategiee wat gevolg kan word: 

• Die gebruik van regulasies om gedrag te verseker 

• Die beskikbaarstelling van fasiliteite en praktiese bystand om 

verlangde aksies te ondersteun 
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• Die gebruik van aansporende maatreels om te verseker dat individue 

stappe teen misdaad neem 

• Onderhandelinge op plaaslike vlak om verskille tussen belange 

groepe op te klaar. 

Die strategie wat gevolg word sal bepaal word deur die probleem wat 

hanteer moet word. 

Graham (1990:143) is van mening dat indien misdaadvoorkomings

maatreels nie suksesvol ingestel word nie, geen misdaadvoorkoming 

getoets kan word nie. Selfs gedeeltelike inwerkingstelling kan onvol

doende wees aangesien 'n mislukte volle inwerkingstelling die doeltref

fendheid van daardie stappe wat wei ingestel is kan ondermyn. 

7 .6.4 Evaluasie 

Dit is belangrik om vas te stel of daar enige sukses behaal is en tot 

watter mate misdaad bekamp is. Dit is ook belangrik om vas te stel of die 

ingestelde maatreels vir die sukses verantwoordelik is en of ander 

gebeure 'n bydrae gelewer het. Dit is ook belangrik om te weet of 

misdaad toegeneem, konstant gebly, of verminder het in verhouding met 

provinsiale en nasionale vlakke. Verder moet, indien misdaad afgeneem 

het, vasgestel word of dit nie na aangrensende gebiede oorgeplaas is 

nie. Hierdie inligting kan help om 'n databasis van kennis vir 

belanghebbendes daar te stet, om toekomstige misdaadvoorkomings

aktiwiteite te inisieer en om beter besluite daaromtrent te neem (Graham 

1990:148). 

Amptelike rekords, onderhoude en direkte waarneming kan as inligtings

bron vir die evalueringsdoeleindes benut word. Elk van die inligtings

bronne het egter sy eie voordele en beperkinge (Graham 1990:148). 

Amptelike rekords wat deur die polisie en ander instansies gehou word is 

gerieflik en maklik beskikbaar, maar kan misleidend wees. Aile misdade 
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word byvoorbeeld nie by die polisie aangemeld nie en selfs van die wat 

aangemeld word, word nie almal opgeteken nie. Aangesien amptelike 

rekords nie vir die doel van navorsing voorberei of gehou word nie is 

daar soms 'n gebrek aan kontinu"iteit, betroubaarheid en objektiwiteit. 

Onderhoude met slagoffers en inwoners verskaf gewoonlik meer 

akkurate inligting en is vera! bruikbaar om vas te stel of teikengroepe 

bereik is. Onderhoude kan amptelike rekords aanvul en verskaf bruik

bare inligting op die kontrasterende persepsies van die verskillende 

partye wat deur die inisiatief geraak word. Om omvattend genoeg te 

wees moet onderhoude met slagoffers groat in omvang wees. Die 

nadeel hieraan is egter dat dit duur is en baie tyd in beslag neem. 

Direkte waarneming kan waardevolle insig oor die werklike gedrag gee, 

maar kan ook duur wees en is oop vir kritiek aangesien subjektiwiteit kan 

insluip. Navorsingspanne kan die tendens teenwerk, maar dit kan moeilik 

wees om individuele bydrae te vergelyk. Gesamentlike navorsing met 

ander metodes kan 'n nuttige bydrae lewer om verandering te vertolk. 

Samewerking en vertroue is die sleutel tot sukses. lndien die evaluasie 

probleemareas uitwys is dit belangrik dat daarvan op grondvlak kennis 

geneem sal word. Die gemeenskapspolisieforum is weereens die 

aangewese liggaam wat dit kan hanteer. Aangesien dit 'n plaaslike 

probleem is, sal die ideaal wees om eers plaaslik daaraan aandag te 

gee, voordat daar besluit word waarheen dit verwys gaan word en wie 

dit gaan hanteer en die vordering gaan monitor. 

Die proses van evaluering bestaan volgens Graham (1990:149) uit 'n 

raming van wat werklik gebeur het en nie wat bedoel is om te gebeur 

nie, en hoe die programme in die praktyk deurgevoer is. Tydens die 

evaluering moet in gedagte gehou word dat van die programme 

gedeeltelik deurgevoer kan wees en dat ander nog nie eers begin het 
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nie. Verklarings oor die doeltreffendheid van 'n program moet dus 

gekwalifiseer word aan die hand van wat die proses bepaal. 

Tydens evaluering kan ook van kwalitatiewe data gebruik gemaak word 

om 'n beskrywing en raming van die implementering te maak. Kwantita

tiewe data kan ook gebruik word om die uitwerking van die inisiatiewe op 

aspekte anders te toets as die misdaadsyfer, soos sosiale kohesie, 

vlakke van misdaadvrees en die vermoe van die gemeenskap om 

homself teen probleme te organiseer. Volgens Graham (1990:149) is 

die rol van evaluering nie om vas te stel of 'n inisiatief die misdaadvlak 

be"invloed het aldan nie, maar om vas te stel wat die toestande was toe 

sekere resultate bereik is. lnligting uit evaluering bekom is in die 

besonder bruikbaar om vas te stel of gebrek aan inpak op misdaad die 

gevolg is van 'n metingsgebrek (foutiewe evaluering), gebrek in die 

program (planne wat nie deeglik of ten valle inwerking gestel is nie), of 'n 

teoretiese gebrek (die voorkomingstrategie wat gekies is om misdaad te 

voorkom). 

7.6.5 Problema en beperkings van evaluering 

Die evalueringsproses is tegnies moeilik en kan deurspek wees met 

probleme. In die praktyk is die meeste evalueringsdata van misdaad

voorkomingstappe 6f oorvereenvoudig 6f ernstig met foute deurweef. 

Volgens Graham (1990:153) is dit dikwels onmoontlik om die onafhank

like uitwerking van individuele stappe in 'n multistrategiese plan te 

onderskei. Waar positiewe resultate sigbaar is, is dit gewoonlik nie 

moontlik om te bewys dat daling in misdaad veroorsaak is deur die 

inisiatief of dat die vermindering waarde vir geld is nie. 

Die taak om basiese inligting te versamel kan tydrowend, ontwrigtend en 

duur wees. Navorsing kan bestuursprobleme of onetiese praktyke 

blootle en soms kan politieke en/of finansiele druk om die doeltreffend-
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heid van die inisiatief te bewys die noodsaaklikheid vir objektiwiteit 

oorheers. 'n Probleem met die evaluering van misdaadinisiatiewe is om 

te verseker dat enige afnames in misdaad in een gebied nie ten koste is 

van 'n styging in 'n ander gebied nie. Hoewel verplasing van misdaad 

moeilik is om te identifiseer en te meet, is dit belangrik dat evaluering 

moet meet of dit voorkom is aldan nie, en die meting moet ook die vlak 

en erns van die misdaad insluit. Volgens Graham(1990:154) het 

evaluering wat nie die meting van verplasing insluit nie, geen waarde 

nie. 

7. 7 Samevatting 

Gedurende Maart 1995 het die polisie die Community Safety Plan van 

stapel gestuur. Hierdie plan was " .. an overall strategy to combat 

crime and violence in priority areas and to address crime 

tendencies of national importance" (Annual Plan of the South 

African Police Service 1996:7). Hierdie plan het kort- en langtermyn 

strategiee bevat en was operasioneel deur die volgende: 

• 'n Strategie wat aanvanklik gerig was om prioriteitgebiede in die pro

vinsies van Gauteng, Wes-Kaap, Oos-Kaap en KwaZulu/Natal en 

later gebiede in ander provinsie te stabiliseer, 

• Strategie wat gerig was op nasionale misdaad prioriteite en misdaad 

tendense, 

• Strategie wat gemik was op die daarstelling van 'n operasionele ven

nootskap tussen sleutelrolspelers. 

By die ontleding van polisie-aktiwiteite is dit duidelik dat die aktiwiteite 'n 

wye spektrum dek wat toenemende vaardighede en kennis van polisie

beamptes verg. Die vereistes wat hierdie aktiwiteite verg het meegebring 

dat die polisiebeampte nie meer net 'n regsdienaar kan wees nie, maar 

eerder gesien moet word as 'n vredesbeampte wat die gemeenskap 

bystaan. Hieruit moet ook afgelei word dat die polisie nie aileen die 
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misdaadprobleem kan aanspreek nie. Hulp, bystand en inisiatiewe 

vanuit die gemeenskap is onontbeerlik. Dit is ook verblydend dat daar in 

die rigting van uitskakeling van middele (vuurwapens) waarmee 

sommige misdade gepleeg word gedink is, deur strenger wetgewing in 

die beheer daarvan voor te stel (Annual Plan of the South African 

Police Service 1996:16). Die National Crime Prevention Strategy gee 

egter nie aandag aan die uitskakeling van die middele wat gebruik word 

om misdaad te pleeg nie. Dit is 'n leemte. lndien Suid-Afrika se mis

daadprobleem werklik aangespreek wil word moet aan die faktor ook 

aandag gegee word. 
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HOOFSTUK8 

GEVOLGTREKKINGS EN AANBEVELINGS 

8.1 In Ieiding 

Die doel van die ondersoek was om die studieveld van misdaadvoorko

ming te ontleed en ondersoek te doen na die stappe wat die gemeen

skap en polisie doen om misdaad te voorkom. 

8.2 Bevindinge 

8.2.1 Bevindinge ten opsigte van aanleidende vrae 

Die ondersoek wentel om die toetsing van die aanleidende vrae ten 

einde die ondersoeker in staat te stel om die nodige afleidings en 

gevolgtrekkings te maak betreffende proaktiewe polisiering met 

spesifieke verwysing na die Suid-Afrikaanse Polisie. 

Die toetsing van die aanleidende vrae geskied primer teen die 

agtergrond van internasionale standpunte soos gevind in bronne en 

standpunte van die ondersoekgroep. 

Aanleidende vraag 1 

Die gemeenskap is tevrede met die predisponerende polisiering

stappe wat die SAPO aanwend. 

lndien die stappe soos in vraag ses (diens aan die gemeenskap, oordra 

van misdaadinligting aan die gemeenskap en opvoeding van die 

gemeenskap oor misdaadvoorkoming) geneem word as basis vir 

predisponerende stappe, kan ondersoeker uit die terugvoering van die 

ondersoekgroep die afleiding maak dat die gemeenskap tevrede is. 'n 
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Positiewe respons van 90,9 persent is op die stappe ontvang. 

Aanleidende vraag 2 

Die gemeenskap is voldoende op hoogte met presipiterende aksie 

wat geneem kan word om misdaad te voorkom. 

lndien die antwoord op vraag 17 (watter van die volgende is na u mening 

belangrike hulpmiddels in die voorkoming van misdaad?) as basis ge

neem word (85,6 persent het dit as belangrik aangedui) kan positief op 

die aanleidende vraag geantwoord word. Daar kan egter 'n afleiding 

gemaak word dat indien die aanwending daarvan (respons op vraag 18 -

watter gebruik u persoonlik om misdaad te voorkom - het 56,4 persent 

positief reageer) in aanmerking geneem word, daar iets in die 

gemeenskap te kort skiet. Die rede hiervoor kan die koste verbonde aan 

die aankoop, installering en onderhoud van die toerusting wees. 

Aanleidende vraag 3 

Die gemeenskap is tevrede dat die polisie voldoende aandag aan 

misdaadvoorkomingsaksies gee. 

lndien die respons van die ondersoekgroep op vraag 10 (63,5 persent 

het positief reageer op die vraag of die polisie voldoende aandag gee) 

as basis geneem word, kan gese word dat die gemeenskap tevrede is. 

Die tevredenheid is egter nie oortuigend nie. Met 'n derde van die 

gemeenskap wat as ontevrede gesien kan word, behoort die polisie 

ondersoek in te stel na die redes vir die negatiwiteit, en pogings aan te 

wend om dit positiefte be"invloed. 

Aanleidende vraag 4 

Die polisie betrek die gemeenskap by misdaadvoorkomingsaksies. 
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lndien die response van die ondersoekgroep op vraag 9 (die polisie 

benut die gemeenskap genoeg in misdaadvoorkoming) as basis vir 'n 

antwoord geneem word, moet 'n twyfelagtige "ja" op die aanleidende 

vraag gegee word. Die ondersoekgroep het 51,4 persent positief op die 

vraag geantwoord. As daar egter suiwer na die respons van die 

gemeenskap gekyk word (54,2 persent het negatief reageer), moet 

negatief op die aanleidende vraag geantwoord word. Hieruit kan afgelei 

word dat daar 'n gevoel by die gemeenskap is dat hulle 'n grater rol in 

misdaadvoorkoming kan vervul en nie Ianger die polisie as enigste 

kenner op die gebied van misdaadvoorkoming beskou nie. 

Aanleidende vraag 5 

Die gemeenskap is tevrede met die diens wat die polisie lewer. 

lndien vraag 10 (stem u saam dat die polisie voldoende aandag aan die 

volgende gee- diens aan die gemeenskap) as basis vir 'n antwoord ge

neem word, moet positief op die aanleidende vraag geantwoord word. 

Die ondersoekgroep het as geheel (77,6 persent) positief op die stelling 

geantwoord. Respondente uit die gemeenskap het 68,8 persent positief 

op die vraag reageer. lndien na die respons van vraag 10 gekyk word, 

kan afgelei word dat die gemeenskap nie konsekwent was in die beant

woording van die vraag nie. Dit mag wees dat die gemeenskap nie tel

kens dieselfde betekenis aan diens gegee het nie. 

Aanleidende vraag 6 

Daar is 'n algemene neiging weg van tradisionele misdaadvoorko

mingsaksies. 

lndien die respons op vraag 9 (Die polisie behoort die hulp van privaat

sekuriteitsagentskappe in te roep in misdaadvoorkoming, en misdaad

voorkoming behoort as skoolvak op hoerskool aangebied te word) as 

basis vir 'n antwoord op die aanleidende vraag geneem word, moet posi-
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tief geantwoord word. Die positiewe respons op beide die stellings is 

oortuigend. Die ondersoekgroep ingeheel het 7 4.2 persent gunstig 

reageer (die polisie deel van die ondersoekgroep 70,5 persent en die 

gemeenskap 77,6 persent). Dit is egter baie jammer dat die minister van 

Veiligheid en Sekuriteit die beskikbaarstelling van misdaadinligting aan 

die gemeenskap verbied het, veral in die lig van die hoe prioriteit wat die 

gemeenskap aan die funksie gee. 

8.2.2 Bevindinge ten opsigte van ander empiriese gegewens 

By verdere ontleding van die vraelyste kan ook tot die volgende 

empiriese bevindinge gekom word: 

• Die diensfunksie van die polisie hoog deur die ondersoekgroep 

aangeskryf word. Op 'n vraag hoe belangrik u die volgende 

funksies van die SAPO beskou, is diens aan die gemeenskap deur 

95,4 persent, opvoeding van die gemeenskap oor misdaadvoor

koming deur 93,7 persent en die oordra van misdaadinligting aan die 

gemeenskap deur 84,4 persent van die ondersoekgroep as belangrik 

aangedui. Dit is verder insiggewend dat diens aan die gemeenskap 

deur 97,0 persent, oordra van misdaadinligting aan die gemeenskap 

deur 82,0 persent en opvoeding van die gemeenskap oor 

misdaadvoorkoming deur 95,2 persent van die polisiebeamptes van 

die ondersoekgroep as belangrik aangegee is. Dit dui op 'n goeie 

gesindheid teenoor die gemeenskap en dat polisiebeamptes diens 

aan die gemeenskap wil lewer. 

• Misdaadvoorkoming as 'n belangrike funksie van die polisie 

gesien word. Die ondersoekgroep het misdaadvoorkoming (95,9 

persent) en patrollie (95,2 persent) as belangrike funksies van die 

polisie beskou. 

• Die gemeenskap en die polisie se siening oor wat misdaadvoor

koming is stem ooreen. Op 'n vraag in watter mate stem u saam 

dat misdaadvoorkoming die volgende behels, is kommunikasie met 
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die gemeenskap deur 92,3 persent van die ondersoekgroep (die 

polisie 96,5 persent en die gemeenskap 88,0 persent), opvoeding 

van die gemeenskap oar misdaadvoorkoming deur 89,4 persent 

(polisie 92,8 persent en die gemeenskap 86,0 persent), verspreiding 

van misdaadinligting deur 82,1 persent (polisie 81 ,4 persent en die 

gemeenskap 82,8 persent), patrollie deur 94,7 persent (polisie 94,6 

persent en die gemeenskap 94,8 persent) en ondersoek van 

misdaad deur 93,0 persent (polisie 92,3 persent en die gemeenskap 

93,6 persent) aangedui. 

• Daar is 'n algemene neiging weg van die tradisionele siening dat 

die polisie die enigste rolspeler in misdaadvoorkoming is. Op 'n 

stelling dat slegs die polisie kundiges op misdaadvoorkoming is, het 

62,8 persent (polisie 93,9 persent en gemeenskap 61,7 persent) 

negatief geantwoord. Die ondersoekgroep (66,0 persent) het oak 

aangedui dat die polisie die hulp van privaatsekuriteitsbeamptes 

behoort in te roep in die voorkoming van misdaad. 

• Misdaadvoorkoming moet op hoerskool as vak aangebied word. 

Op 'n stelling dat misdaadvoorkoming as skoolvak op hoerskool aan

gebied behoort te word, het 82,0 persent van die ondersoekgroep 

positief geantwoord. 

8.2.3 Bevindinge ten opsigte van kwalitatiewe gegewens 

In afdeling H van die vraelys was drie oop vrae aan die ondersoekgroep 

gestel om respondente die geleentheid te gee om in die algemeen te 

reageer en wenke met betrekking tot misdaadvoorkoming aan die hand 

te doen. Die drie vrae was gemiddeld deur 159 polisiebeamptes en 320 

lede van die publiek beantwoord. Reaksie deur die polisie respondente 

kan soos volg saamgevat word: 

• die polisie moet meer sigbaar wees 

• beter salarisse 

• meer mannekrag 
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• meer inligting oor misdaad moet aan die gemeenskap gegee word 

• gemeenskap moet meer opgelei word in misdaadvoorkoming 

• gemeenskap moet die GPF's beter bywoon 

• die gemeenskap moet meer betrokke raak 

• die gemeenskap moet meer inligting oor misdaad aan die polisie 

verskaf 

• die gemeenskap moet meer by buurtwagte inskakel 

• die gemeenskap moet meer verdagte voorvalle aan die polisie rap

porteer 

• die gemeenskap moet meer sekuriteitsbewus wees. 

Die reaksie van die gemeenskap kan in die volgende hoofpunte saam

gevatword: 

• daar moet meer sigbare patrollies wees 

• verbeterde reaksietyd 

• meer mannekrag 

• daar moet beter samewerking tussen die polisie en die gemeen-

skap wees 

• meer kommunikasie 

• meer misdaadpraatjies 

• meer betrokke raak 

• na eie sekuriteit omsien 

• meer inligting aan die polisie oordra 

• meer misdaad aanmeld 

• beter samewerking aan die polisie gee. 

lndien die reaksie ontleed word kan die volgende aanbevelings gemaak 

word: 

• die polisie moet meer sigbaar wees 

• die gemeenskap moet meer betrokke raak 

• die polisie moet meer inligting oor misdaad aan die gemeenskap 

gee 
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• daar moet meer kommunikasie tussen die polisie en die gemeen

skapwees. 

8.3 Aanbevelings 

Die aanbevelings wat voorgestel word is gegrond op bevindinge wat uit 

die ondersoek na vore kom. Dit moet nie as voorskriftelik gesien word 

nie. Dit is bloat wenke wat moontlik kan bydrae om misdaadvoorkoming 

deur die polisie en die gemeenskap te verbeter. 

8.3.1 Aanbevelings ten opsigte van polisiering 

• Meer sigbare patrollering. As aktiewe vennoot in polisiering bly 

dit die polisie se taak om die basiese polisieringsfunksie te verrig. 

Die ondersoekgroep het 95,5 persent saamgestem dat patrollie 'n 

belangrike funksie van die polisie is en 95,0 persent het aangedui 

dat hulle patrollie as misdaadvoorkoming sien. Slegs 57,6 persent 

is egter van mening dat die polisie voldoende aandag aan patrollie 

gee, terwyl slegs 52,2 persent van die ondersoekgroep aandui dat 

hulle polisiepatrollies gereeld in die omgewing sien. Ook uit die 

kwalitatiewe gedeelte van die vraelys (188 respondente) is dit 

duidelik dat die ondersoekgroep die polisie meer aktief in 

patrollering wit sien. Die polisie behoort ernstig oorweging te skenk 

om ten minste 'n gedeelte van die speurtak daagliks in uniform 

diens te laat verrig. Spesifiek die groep wat aandag aan nuwe 

klagtes gee en wat nie die dag intensief met speurwerk betrokke is 

nie. 

• Beter kommunikasie met die gemeenskap. As passiewe 

vennoot in polisiering verlang die gemeenskap dat die polisie meer 

met hulle oor misdaadvoorkoming sal kommunikeer. Dit kan 

tydens patrollie geskied, deur die media of tydens spesiale 

kommunikasie geleenthede wat in 'n stasiewyk gereel word. 

• Meer mannekrag aan misdaadvoorkoming afstaan. As die 
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belangrikste basiese funksie van polisiering behoort die polisie 

meer mannekrag aan patrollie af te staan. Patrollie behoort nie 

maar net nog 'n funksie te wees nie, dit behoort so oortuigend 

gedoen te word dat die gemeenskap daardeur verswelg word. Dit 

beteken nie noodwendig dat die polisie se getalsterkte meet 

vermeerder nie. Die polisie meet na maniere seek om hulle in die 

gemeenskap te dupliseer. Die polisie behoort meer aandag aan 

die werwing van reservists te gee om op 'n een tot een basis saam 

met reserviste te patrolleer. Op die wyse kan die gemeenskap in 

misdaadvoorkoming betrokke raak. 

• Beter opleiding in misdaadvoorkoming. Die gemeenskap sien 

misdaadvoorkoming onder andere as kommunikasie met die ge

meenskap (92,3 persent van die ondersoekgroep), opvoeding van 

die gemeenskap oor misdaadvoorkoming (89,4 persent van die on

dersoekgroep) en die verspreiding van misdaadinligtlng aan die ge

meenskap (82, 1 persent van die ondersoekgroep). Die gemeen

skap is ook van mening dat die polisie nie voldoende aandag aan 

die aspekte gee nie. Uit die ondersoekgroep het 50,8 persent van 

die respondente aangedui dat die polisie nie voldoende aandag 

aan die verspreiding van misdaadinligting aan die gemeenskap gee 

nie en 43,9 persent het aangedui dat die polisie nie voldoende 

aandag aan die opvoeding van die gemeenskap oor misdaadvoor

koming gee nie. Die polisie behoort opgelei te word om aan hierdie 

behoefte van die gemeenskap gehoor te gee, aangesien dit dras

ties verskil van die wyse waarop die polisie tradisioneel patroleer. 

• Oplei van die gemeenskap in misdaadvoorkoming. As 

passiewe vennoot in misdaadvoorkoming het die gemeenskap 'n 

behoefte om voorgelig en opgelei te word in aspekte van 

misdaadvoorkoming, sodat hulle die beginsels tydens informele 

opvoeding kan oordra. Die gemeenskap beskou genoemde as 

belangrike funksies van die polisie. Opvoeding van die 

gemeenskap in misdaadvoorkoming word deur 93,7 persent en die 
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oordra van misdaadinligting aan die gemeenskap deur 84,4 persent 

van die respondente as funksie van die polisie aangegee. Die 

respondente is egter van mening dat die polisie nie voldoende 

aandag aan die funksies gee nie. Slegs 44,0 persent het aangedui 

dat die polisie die gemeenskap voldoende opvoed oor misdaad

voorkoming en 51,0 persent het aangedui dat die polisie voldoende 

misdaadinligting aan die gemeenskap versprei. 

Aanbevelings ten opsigte van die gemeenskap 

Die gemeenskap moet meer betrokke raak in misdaadvoorko

mingsaktiwiteite. In die kwantitatiewe gedeelte van die vraelys het 

61 van die respondente uit die publiek aanbeveel dat gemeenskap 

meer betrokke moet raak, 37 het gese dat die gemeenskap meer 

buurtwagte op die been moet bring. Op 'n vraag of hulle bewus is 

van die bestaan van sekere aktiwiteite in die gemeenskap het 65,7 

persent respondente uit die gemeenskap negatief geantwoord, 

59,2 persent is nie bewus van die bestaan reserviste in die 

omgewing nie en 34,0 persent is nie bewus van die bestaan van 

forums nie. 

• Beter samewerking met die polisie in misdaadvoorkoming. Die 

gemeenskap kan die polisie baie help in die stryd teen misdaad. In 

die kwalitatiewe gedeelte van die vraelys het 24 respondente gese 

dat die gemeenskap meer op die uitkyk vir misdadigers moet wees, 

57 respondente het gese dat die gemeenskap meer inligting oor 

misdaad aan die polisie moet oordra en misdaad moet aanmeld. 

8.3.3 Aanbevelings ten opsigte van die strafregpleging 

• Samewerking tussen strafregplegende departemente. Misdaad 

raak die hele gemeenskap en om doeltreffend daarteen op te tree 
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sal die hele gemeenskap moet saamwerk om dit te voorkom en te 

bekamp. Daar kan nie net van die polisie en individue in die ge

meenskap verwag word om hande te vat om misdaad te voorkom 

nie. Die formele deel van die gemeenskap moet ook toon dat hulle 

saamstaan. Samewerking tussen die SAPO, Korrektiewe Dienste 

en Justisie is noodsaaklik. Daar moet aan die misdadigers in die 

gemeenskap gewys word dat daar nie plek vir hulle in die gemeen

skap is nie en dat hulle gedrag onaanvaarbaar is. 

• Uitbreiding van korrektiewe toesig. As gevolg van die koudheid 

in die gemeenskap oor die doen en late van mede burgers, het die 

samelewing 'n plek geword waar informele beheer nie bestaan nie. 

Die gemeenskap is daarom indirek verantwoordelik vir die misda

digers wat hy het. Dit is belangrik dat die gemeenskap ook sy ver

antwoordelikheid ten opsigte van rehabilitasie sal nakom. Rehabili

tasie sal slegs suksesvol wees indien die gemeenskap op 'n infor

mele manier aan die individu wys dat omgegee word en daarom 

die voortgesette toesig. Die hele gemeenskap moet in die her

vorming van die individu belangstel en daarop voortbou. 

• Uitskakeling van geleenthede. Geen poging om 'n misdadiger te 

hervorm sal slaag as die geleenthede tot misdaad in die gemeen

skap nie ook aangespreek word nie. Die gemeenskap, polisie en 

elke departement wat 'n bydrae kan lewer om geleenthede uit te 

skakel of te verminder moet saamstaan. Uitskakeling begin by 

voorligting wat kennis aan die gemeenskap gee sodat geleenthede 

identifiseer kan word en aan rolspelers rapporteer kan word. 

8.4 Slot 

Daar kan met rede gesoek word na faktore wat misdaad veroorsaak, na 

maniere om te voorkom en om dit te beheer. As ons logies kan verstaan 
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wat die mense dryf om misdaad te pleeg, kan prosesse ontwikkel word 

om dit suksesvol te voorkom, te vervolg, te straf en te rehabiliteer. In 'n 

sekere sin mag dit werk, maar die proses word bemoeilik deur die 

ingewikkeldheid van die mens se persoonlikheid en die onmoontlikheid 

om die kragte wat daarop inwerk te identifiseer. Volgens Keve (1995:3) 

is daar twee belangrike faktore wat in ag geneem moet word naamlik, 

daardie ontwikkelings- en persoonlikheidsprobleme wat aanleiding tot 

misdadige gedrag gee, en die bree sosiale omstandighede wat misdaad 

bevorder. Sykes (Keve 1995:3) se: "In trying to understand noncon

forming behavior, we can look inward at the individual's mind and 

emotions, and we can look outward at the society in which he or 

she lives". 

Die ondersoeker het in die ondersoek gepoog om tot meer kennis te 

kom van die faktore en stappe te ondersoek om dit te voorkom. Om 

hierdie rede is die studie dan oak ingedeel om aandag aan predis

ponerende en presipiterende faktore te gee. Die ondersoeker is van 

mening dat geen strategie suksesvol sal wees as dit nie hierdie grond

liggende veroorsakende faktore wat misdaad veroorsaak, aanspreek nie. 

Misdaadvoorkoming sal aileen suksesvol wees as dit die die prosesse 

wat tydens die pleeg van die misdaad in werking is (hede en verlede) en 

wat 'n invloed op die individu uitgeoefen het, hanteer. 
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AFDELING A I A DIVISION (PUBLIEK) 
1. Dui u taalgroep aan: 

Indicate your language group: 

.AF~s ~lN](iiill]s <••· 

•···• ENGLISH. 
1 2 3 4 5 

2. Van watter geslag is u? 
What is your sex? 

... .. .. . . .. ·:.:.: .. ·.· :: .:-.:: ... "-:"::<:::-:::::::>-::·: .·.·: 

MANLIK ... ···············•·•·•·· >VROULIK 
.· >:MALE. •.·············· / ..••...•••.•.••• FEMALE •. 

1 2 

3. In watter ouderdomsgroep val u? 
In which age group do you fall? 

..................... 

€]~o< 2J.d~s < :z~-$o . .. • .. • •....••.••... • .. • .·.··········.• .. 3·.·T •. • .•.•.• ~.tv·.··.·· .•. -.'3·.···.• .. •.·.s··.····.· ....•. · ....•....•..••..•... • •.•. ·••· 36-40 . 4!-4~ . ••.·•.····J4.t.· ... ··.-.r so.···.····.·.·.···· i .......... r.·····no.• .. ·•.•·.•.··~ ...•..•. n.o .. · ··•·· ... •.•.P•.·.•.·.·············s·····0•·.··········· ·JZ~ /······· J'I~T ······ JfY<···· dJI ·•.}"!¥} •.•• Jl¥ < . II rt»U,.D 

1 2 3 4 5 6 1 s II 

4. Binne watter inkomste groep val u? 
From which income group are you? 

5. Hoe is u by polisiering betrokke? 
How are you involved in policing? 

F=~~~==~~~~~==~~~==~ 

Reserviste I Reservists 

Buurtwagte I Neighbourhood 
watches 

Forum I Forum 

1 

1 

1 

2 

2 

2 
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AFDELING A I A DIVISION (PO LISlE) 

1. Dui u taalgroep aan: 
Indicate your language group: 

.·. A-FRIKAANs> >> EN<i1ll1Js·> 
•..• >< ENGiitsH: 

.......... 

·····································~~:: 
1 2 3 4 5 

2. Van watter geslag is u? 
What is your sex? 

M)~;IK_·························· . ) YROULIK L •••...... ·.·. 

·······> < FEMAIJE U.••·•·•· 

1 2 

3. Dui u diensjare aan. 
Indicate your years of service. 

!
··· .. · ... •.• ..... ·.·.·.····.···· . .. . . ... .. ... . .......... ······ .. ······· ........... ·.1···.•.•.•·.••.•.•.• .. ··• . .. .. . . ..· .. · .... ·· .. ·····!········ ....... . : ..... •.·•.·.··.·.···.···.· .. •· .. •.••·.··.•····• .. ·.·····.·.···11 ··• ++to~~¥ > . . 11;2.0 ;;tl¥ .H , ··········•·······•·· 21 ++ ···•·•················•····· .· .. ... .··:::.):~:~·-.::~·:.\·::·: .·: ........ . 

1 2 3 

4. In watter van die onderstaande afdelings van die SAPD is u hoofsaaklik werksaam? 
In which of the undermentioned divisions of the SAPS are you mainly employed? 

Sigbare Polisiering I Visible Policing 1 

ABSIISU 2 

Misdaadondersoek I Crime Investigation 3 

Administratief I Administrative 4 

5. Wat is u huidige rang? 
What is your present rank? 

KONSTASEL •••••.•• SEll§ hi\_() IJYIJ' .. ~T < .• MAJ LT KOL 
·· co:NsiA.B:L:E · • SG'I' .. wo . c tiEUT- cl\Pl' • lVU\.JGtrrBcov> .. . . ... . ... . ... 

1 2 3 4 Jl 
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AFDELING B I B DIVISION 

6. Hoe belangrik beskou u die volgende as funksies van die SAPD? 
How important do you regard the following as functions of the SAPS? 

o<iJ la.l'l••••··••···• ·Miria~i< ···· ·. 131··· ····· 8 ~ < 

tl! g·i···~~········· · ..•.•. L ....•.. ~.~pt •. 

3 

••. 
0
•• .•. n·:• .. -•.•••...•......•. ···•·•··•·· · ... • ... · •.... · .•. · .... ~•nn· .. ··.· .. :.~.·.·P:•;····o·· .•.. ···rtan·.gn···· .•..••.•. 

1

.·.k.·.·.·.·t·.·.·.············.····.·.·.·.·.• ....•. • .. • .... 

Ondersoek van misdaad 
Investigation of crime 

Diens aan die gemeenskap 
Service to the community 

Misdaadvoorkoming 
Crime Prevention 

Oordra van misdaadinligting 
aan die gemeenskap 
Distributing of crime infor
mation to the community 

Patrollie 
Patrol 

Opvoeding van die gemeenskap 
oor misdaadvoorkoming 
Educating the community on 
crime prevention 

Onderdrukking van geweld 
Suppression of violence 

Rehabilitasie van gevangenes 
Rehabilitation of criminals 

p()~r · • ·• imp8rtarir t=l 

1 2 3 4 

1 2 3 4 

1 2 3 4 

1 2 3 4 

1 2 3 4 

1 2 3 4 

1 2 3 4 

1 2 3 4 
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7 .Dui aan wat is volgens u mening die orde van belangrikheid van die onderstaande 
polisiefunksies. Gebruik 'n (1) vir die belangrikste, 'n (2) vir tweede belangrikste en so aan tot 'n 
(8) vir die mins belangrikste. Voltooi volledig.Indicate what according to your opinion is the 
most important of the under-mentioned police functions. Use a (1) for the most important a (2) 
for the lesser importance and so on to (8) for the least important. Complete in full. 

1 I J ... · rxs··••• 
Ondersoek van misdaad 
Investigation of crime 

Diens aan die gemeenskap 
Service to the community 

Misdaadvoorkoming 
Crime Prevention 

Oordra van misdaadinligting aan die 
gemeenskap 
Distributing of crime information to the 
community 

Patrollie 
Patrol 

Opvoeding van die gemeenskap oor 
misdaadvoorkoming 
Educating the community on crime 
prevention 

Onderdrukking van geweld 
Suppression of violence 

Rehabilitasie van gevangenes 
Rehabilitation of criminals 

8. In watter mate stem u saam dat m1sdaadvoorkommg dte volgende behels? 
To what extent do you agree that crime prevention involves the following? 

Kommunikasie met die 
gemeenskap 
Communication with the 
community 

Opvoeding van die gemeenskap 
oor misdaadvoorkoming 
Educating the commuruty on 
crime prevention 

V erspreiding van misdaad
inligting aan die gemeenskap 
Distributing crime information to 
the community 

Patrollie 
Patrol 

Ondersoek van misdaad 
Investigation of crime 

Stem beslis \ •·.·· Stem riie ·• St~m ·••· .•.·. ·.·.Ss·····lt1 •.. e··s!n .•.•. • •.•. ·8•••• aam'be.-.••••.... · ....•.•. •· ....•.••.•••••• . me saam nie>• . saarri rue ..... saam 

.•. · .. ·.•• ... ••.•.sd ......... ••1·.~.····.sa•••./.• .. •.·grn···g·· .. •e·.·1 ... ·eY.•·.•.· .. • .. • •• ·•.• .. ·.·.······.·.·,· .. •.·.····,······ pisagree ••·•·•· !¥@re~ •··• Sfi:o1lglyi < .· .. • ··•·• · · ·. c:tgree•··.···•· ······ 

1 2 3 4 

1 2 3 4 

1 2 3 4 

1 2 3 4 

1 2 3 4 
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AFDELING C I C DIVISION 

9. In watter mate stem u met die volgende stellings saam? 
To what extent do you agree with the following statement? 

Slegs die polisie is kundiges 

op misdaadvoorkoming 

Only the police are experts 

on crime prevention 

Die polisie behoort die hulp 

van privaat sekuriteitsagent

skappe in te roep in misdaad

voorkoming 

The police should call in the 

assistance of private security 

agencies in crime prevention 

Die polisie benut die gemeen

skap genoeg in misdaadvoor

koming 

The police utilize the com

munity sufficiently in crime 

prevention 

Misdaadvoorkoming behoort as 

skoolvak op Hoerskool aangebied 

te word 

Crime prevention ought to be 

presented as a subject in High 

School 

··s· ;,. i.~ ··~·;····· ·•·<· ··s· .•..... , ....... · s·t· · · ·.·· <•••·•.•s••·•··tL.··•·.•·.•·······.·J;.;·······•.-·.·;.······. > •· :. u;;m Ut;S IS ··•·•• • ••·••·. tern me ·•· ·..•... em · "'n1. uc 

. ··········ms·.······~·e·······o·.·····saam····n.·.··········g········I···.·.·Y·.······ rii.. ••..•••. i ... Ds·······aa····~·.·.•.•.·s•.•.•.•.m.•a• .•.••.•• gr~r .•. ·e·.········e.·e•.······················ <·······~·· .. ·.•gr .••• ·.•·.·e· ·.·e···.· ...... ··, slis safurt > ·u r1. •••.•• Strongly .••. 
· .. ··.· ... ··· .. · · .. ··.: . 

. ·agrt'le·•···.····. ... ·-::·. ·.:-:-:-:-:-: .. :-:.-:-:-:: :·. :.· :- .::-:··. 

d~Sa,gr.e~ > < ·.· · · 

1 2 3 4 

1 2 3 4 

1 2 3 4 

1 2 3 4 
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10. In watter mate stem u saam dat die polisie voldoende aandag aan die volgende gee: 
To what extent do you agree that the police pays enough attention to the following: 

Ondersoek van misdaad 
Investigation of crime 

Diens aan die gemeenskap 
Service to the community 

Misdaadvoorkoming 
Crime prevention 

Verspreiding van misdaad
inligting aan die gemeenskap 
Distributing crime informa
tion to the community 

Patrollie 
Patrol 

Opvoed van die gemeenskap 
oor misdaadvoorkoming 
Educating the community on 
crime prevention 

Onderdrukking van geweld 
Suppression of violence 

Rehabilitasie van misdadigers 
Rehabilitation of criminals 

Samewerking met ander 
sekuriteitsagentskappe oor 
misdaadvoorkoming 
Co-operation with other security 
agencies on crime prevention 

Bewusmakingsprogramme oor 
misdaadgevare 
Awareness programmes on the 
dangers of crime 

Samewerking met die publiek oor 
misdaadvoorkoming 
Co-operation with the public on 
crime prevention 

Sfun1 &sli~· ...... <stclri lli~ · Steffi •··••· • ·. St~Il1 b~s / 
llie Srutl11 nie ···· • •• saamme .? .. S~ ··• .·.· • sli$ ~ainn. 
§tfo11glY• . [)i~l:lgr-e~ ) .J\.~ee<• Stro]].gly /< 
~$sa.gree> a.gree < ··· 

1 2 3 4 

1 2 3 4 

1 2 3 4 

1 2 3 4 

1 2 3 4 

1 2 3 4 

1 2 3 4 

1 2 3 4 

1 2 3 4 

1 2 3 4 

1 2 3 4 
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11. In watter mate speel die volgende 'n rol in die veroorsaking van misdaad: 
To what extent plays the following a role in the causation of crime: 

ste111~slis ·········•· Stemm~ Stem ·· ·· sf~Il1-M2 ./ 
lli~ saafu lli~ .··•··· s~ rll.e ·• · .. saam . ···•··• ~lis J~ / 
S~ol1kty••·•· ) bisa~ee i • Agr¢~ • Strongly 

. /disa~~e•.·.• . . ~greei .. ). < 

Werkloosheid 

Unemployment 

Ledigheid 

Idlenes 

Politiek 

Politics 

Ekonomiese wanbalans 

Economical imbalance 

Onvermoe van die polisie om 

misdaad te voorkom 

The inability of the police to 

prevent crime 

Onbetrokkenheid van die 

gemeenskap 

Uninvolvement of the community 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

2 3 4 

2 3 4 

2 3 4 

2 3 4 

2 3 4 

2 3 4 
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AFDELING DID DIVISION 

12. Is u bewus van die bestaan van 'n forum tussen die gemeenskap en die polisie in u 
omgewing? 
Are you aware of the existence of a forum between the police and the community in 
your vicinity? 

13. Is u persoonlik betrokke by 'n forum tussen die polisie en die gemeenskap? 
Are you personally involved in a forum between the police and the community? r :~r¥Es i I i ~Eil-i-(i)i i \~ ~ 

14. Was u op enige stadium persoonlik 'n slagoffer van een van die volgende misdade? 
Were you at any stage personally a victim of one of the following crimes? 

••·••.T.A/XE.sn•••• • 1\TEii••I•.N()•••••·•·•••·••· 

Roof I Robbery 1 2 

Diefstal I Theft 1 2 

Motordiefstal I Motor vehicle theft 1 2 

Inbraak I Burglary 1 2 

Ander I Other 1 2 

15. Dui aan hoeveel maal was u 'n slagoffer van die volgende misdade? 
Indicate how many times were you a victim of the following crimes? 

l·············•••·•.r•··•••••·•••••••• 

I < , I /3 •••• !············~······ ··· ...... t.. ·.·~.··· · ...•.• 

Roof I Robbery 1 2 3 4 

Diefstal I Theft 1 2 3 4 

Motordiefstal I Motor vehicle theft 1 2 3 4 

Inbraak I Burglary 1 2 3 4 

Ander I Other 1 2 3 4 
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16. Dui aan watter van die misdade in vraag 14 genoem het u by die polisie aangemeld? 

Indicate which of the crimes mentioned in question 14 did you report to the police? 

Roof I Robbery 1 2 

Diefstal I Theft 1 2 

Motordiefstal I Motor vehicle theft 1 2 

lnbraak I Burglary 1 2 

Ander I Other 1 2 

17. Watter van die volgende is na u mening belangrike hulpmiddele in die voorkoming 
van misdaad?: 
Which of the following are in your view important aids in the prevention of crime?: 

std:ll. 'beslis< •· siefii hi~ Stem ····· s-t h · •• ·• ··•• ·•····•• 
.. · .. ·. . . . · . . . .. . . . · . · . · · . · · ·.•• •. •.•.• .. • •.. • •. ·.•.• ••• • · ..••..• •.·.·.·.··s·.•·t···.t·.es• ··.m·.··.·.s· .···a.~.••·.·.a.•• .. • .. ·.~.·· •... '".•·••.·• .. · .•..•... • .. •.• •. · .... • ••• •.•• .. •·.··· ..••. • .. •· ... riie Saairi nie .. saam llie saam . 

·· ... · .· .. · ... · ... · .. ···· · ..... · .. ·· ... · • ..•..•. D.········~.is ...••. •.·.a. ·.• .. ttt·.•·.••.·.·····e.·.·•·.•.e.· ...••. • ....•. • .••. • .• • .••.••.•••••••. A.·•••···gr·.·.··.•. e.e.·.·.. ·· · I· ~~~~!~. i \•••) ~.. c.)~~b~.~··.···.··.·. 

Slotte I Locks 1 2 3 4 

Alarms I Alarms 1 2 3 4 

Beligting I Lighting 1 2 3 4 

Merk van eiendom I 1 2 3 4 
Marking of property 

Buurtwag I Neighbourhood 1 2 3 4 
watch 

Traliedeure I Grated doors 1 2 3 4 

Tralievensters I Barred 1 2 3 4 
windows 

'n Buurman op die uitkyk I 
A neighbour on the lookout 

1 2 3 4 

MureiWalls 1 2 3 4 

HondeiDogs 1 2 3 4 

Wagte I Guards 1 2 3 4 
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18. Watter van die volgende gebruik u persoonlik om misdaad te voorkom? 
Which of the following do you use personally to prevent crime? 

!••••=~••••••••••••••••·• 
;.~2. <? 

··•·i..i()j'······················ 
1.. •·••• ±~·"' .· .. . ····· 

Slotte I Locks 1 2 

Alarms I Alarms 1 2 

Beligting I Lighting 1 2 

Merk van eiendom I Marking of property 1 2 

Buurtwag I Neighbourhood watch 1 2 

Traliedeure I Grated doors 1 2 

Tralievensters I Barred windows 1 2 

'n Buurman op die uitkyk I A neighbour on the lookout 1 2 

Mure/Walls 1 2 

Ronde/Dogs 1 2 

Wagte I Guards 1 2 

19. Is u bewus van die bestaan van d1e vol1 ende aktiWite1te m u om ewm ? g g g 
Are you aware of the existence of the following activities in your neighbourhood? 

-~· R >i -~~~~ ~g~~-t 
Buurtwag I Neighbourhood watch 1 2 3 

Reserviste I Reservists 1 2 3 

Forums I Forums 1 2 3 

20. Sou·u se dat m die beplannmg van woonhwse, geboue, woonstelle en parke die volgende 
sover-moontlik uitgeskakel behoort te word: 
Would you say that in the planning of dwellings, buildings, flats and parks the following 
as far as possible should be eliminated: 

Versteekte ingange 
Concealed entrances 

Donker hoeke 
Dark comers 

Skuilplekke 
Hiding places 

Deurgange 
Corridors 

Ongekontroleerde ingange 
Uncontrolled entrances 

~========r======5======~====~ 

Stetrih~slis Stemiliet•••• Stem.... ss .•.•. 1t1·.·e.·sm.····saamh:e.· ..•• -.···/.••.•.····························.••.·•.·. l'l.i.e smiffi m~ · .~rue saam. . 
stl"bfigly/·•••••••••••·•······ t)i.~ i 1\~ r<•· Stf()ngly C dis~eet •......•••• ( > )> agre¢ u·•······· 

I 2 3 4 

I 2 3 4 

I 2 3 4 

1 2 3 4 

I 2 3 4 
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AFDELING E IE DIVISION 

2I. In watter mate stem u met die volgende stellings saam? 
To what extent do you agree with the following statements? 

Polisiepatrollies word gereeld in 
die omgewing gesien 
Police patrols are regulary seen in 
the vicmity 

Voetpatrollie is suksesvol 
Foot patrol is successful 

Fietspatrollie is ondoeltreffend 
Bicycle patrol is ineffective 

Motorpatrollie is suksesvol 
Car patrol is successful 

Perdepatrollie is ondoeltreffend 
Horse patrol is ineffective 

Dit is gerusstellend om patrollies 
in 'n omgewing te sien 
It is reassuring to see patrols in a 
vicinity 

Stem heslis \ Stern. :hie ···· Stem·•• Stem he
•. nie saam nie.······· saam rue••·· .·• .. saam ...•••.. slis Sa.affi 

•••. Ia•.s.•.• .• Irr. ·soagree<·ng······· ·.~.·.Y.••·•·• •••·• .. •.••.•················ .·· • l)isagree < .4-gree · ·. StJ:ongly ··. . ~gt~e )<•. 

1 2 3 4 

I 2 3 4 

I 2 3 4 

I 2 3 4 

1 2 3 4 

1 2 3 4 

22. Sou u se dat die volgende belangrik is tydens polisiepatrollie?: 
Would you say that the following is important during police patrol?: 

V erspreiding van rnisdaad
inl" . 
D. 1~bng · f · "nfi · 1stn ut10n o cnme 1 ormatiOn 

Gemeenskap raad gee oor 
rnisdaad 
A~vising the community on 
cnme 

Gesprekvoering met die 
gemeenskap 
Dialogue with the community 

Ondervraging van vreemdelinge 
Questioning of strangers 

···~~~~sl~e········••· •••··~~··~~··•·•••····· .. ··~=······· ······ ·····~~l~~·············· ~~::J~ ·· . <· D~agtee .· A~ee .••. ~li~~gly • ..... 

I 2 3 4 

1 2 3 4 

I 2 3 4 

1 2 3 4 
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Sigbaarheid van die polisie 1 2 3 4 
Visibility of the police 

Beskikbaarheid van die polisie 1 2 3 4 
Availability of the police 

Vermindering van geleenthede 1 2 3 4 
om misdaad te pleeg 
Reducing opportunities to 
commit crime 

Kommunikasie met gemeenskap 1 2 3 4 
Communication witli the 
community 

AFDELING F IF DIVISION 

23. 'n Groter betrokkenheid by misdaadvoorkoming kan oorweeg word as dit die volgende 
voordele inhou: 

A greater involvement in crime prevention can be considered if it has the following 
advantages: 

Laer paaiement/bybetaling by 
korttermynversekering 
Lower instalment/excess fare on 
short term insurance 

Belastingkorting 
Tax deduction 

Finansiele voordeel 
Financial advantage 

Sfctri.bt::slis· Stemiiie $tem••·•••······ stem be"" < 
mesaahime> saamllie ·.· saam>·· .. · ·slis.saarii 
Strongly·•··.· .::.:..:. •· ··· •.I.·.··.J·.•·······.•.i .•. s.·.•·.a.••(,'r,. e .. · .. e. ·.••• ···•··.:A.•.•.••.· .. •·••.gr·• •.·.e. e. ········•••· · Str. ·· .. .o. •·.n. •.g· ·.IY•••.·••.•·.> 
d~gr~~ er: ~gree ··········· ·· 

1 2 3 4 

1 2 3 4 

1 2 3 4 
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AFDELING GIG DIVISION 

24. In watter mate stem u met die volgende saam: 
To what extent do you agree with the following: 

F=~~~~~~~~~~~~~~ 

Ondersoek is die beste 
voorkomingstegniek 
Investigation is the best prevention 
technique 

Goeie ondersoek skrik misda
digers af 
Good investigation deters 
criminals 

Sekerheid van opsporing skrik 
misdadigers af 
Certainty of detection deters 
criminals 

Straf skrik misdadigers af 
Punishment deters criminals 

Howe le te ligte strawwe op 
Courts inflict too leriient sentences 

Daar is voldoende wet}iewing om 
die misdaadsituasie te anteer 
There is sufficient legislation to 
handle the crime situation 

Rehabilitasie is 'n goeie 
voorkomin~stegniek 
RehabilitatiOn is a good prevention 
technique 

Aanhou~der verhoor het 
E;oot afs · · gswaarde 

etention without trial has a great 
deterrent value 

T oestaan van borg vererger die 
misdaadsituasie 
Granting of bail aggravates the 
crime situation 

Toestaan van inligting in dossier 
aan die beskuldigde bemoeilik die 
J>Olisie se werk 
Granting information in dockets to 
the accused hampers the task of the 
police 

st · ·· ···· ···· · · · · · · · Stem me > Stern> ··· 8-teth lie"' 
be~~s llie samn riie < saam . siis saam . 
saal11Ilie••·•· •· p~~~~~ <> A_gr¢e . §t±9:flgly .· · · 
~,~~ .•.•• @.gt'¢~ < .•....•.. 

1 2 3 4 

1 2 3 4 

1 2 3 4 

1 2 3 4 

1 2 3. 4 

1 2 3 4 

1 2 3 4 

1 2 3 4 

1 2 3 4 

1 2 3 4 
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AFDELING HI H DIVISION 

25. Wat beveel u aan moet die polisie doen om meer suksesvol misdaad te voorkom? 
What do you recommend the police must do to be more successful in the prevention of 
crime? 

26. Wat beveel u aan kan gedoen word om die samewerking tussen die polisie en die 
gemeenskap te verbeter? 
What do you recommend can be done to improve the co-operation between the police 
and the community? 

27. Wat moet die gemeenskap doen om misdaad te voorkom? 
What must the community do to prevent crime? 



Bylae 8: Statistiek 348 

Vraag 6. Hoe belangrik beskou u die volgende as funksies van die SAPO? (% Belangrik en Baie belangrik) 

Vraag 6 TAAL GESLAG OUDERDOM INKOMSTE 
Publiek Afrikaans Engels Nguni Sotho Ander Manlik Vroulik < 30 31-45 >45 <50 51-100 >101 

1. Ondersoek van misdaad 100,0 93,5 97,2 96,1 94,7 98,9 93,3 95,5 97,0 98,3 97,2 98,4 100,0 
2. Diens aan die gemeenskap 94,4 93,4 92,3 94,3 94,7 94,1 93,2 92,9 97,8 86,7 94,5 93,8 100,0 
3. Misdaadvoorkoming 100,0 97,1 81,6 . 94,2 94,7 95,6 95,0 95,5 95,5 96,6 95,0 100,0 100,0 

' 
4. Oordra van misdaadinligting 90,0 85,0 81,6 86,0 94,4 87,9 85,0 87,4 86,5 87,9 88,1 89,1 76,5 i 

5. Patrollie 97,8 95,2 89,5 96,2 94,7 97,3 92,5 96,4 94,0 96,5 95,5 96,9 100,0 
6. Opvoeding van die gemeenskap 91,1 92,3 89,7 94,3 94,7 93,4 90,9 93,7 90,4 94,8 90,6 93,8 94,1 
7. Onderdrukking van geweld 95,5 95,1 89,2 91,7 78,9 96,1 88,9 90,0 94,6 96,4 91,5 98,3 100,0 
8. Rehabilitasie van gevangenes 71,1 75,2 89,2 86,3 84,2 76,9 80,7 79,1 78,4 77,2 89.1 75,0 82,4 

Vraag 6 TAAL GESLAG DIENSJARE WERKSAAM 
Polisie Afrikaans Engels Nguni Sotho Ander Manlik Vroulik Onervare Ervare Baie Sigbare Misdaad-

ervare polisiering ondersoek 

1. Ondersoek van misdaad 100,0 100,0 100,0 89,7 93,8 96,6 100,0 97,7 98,0 92,3 98,4 95,6 ' 

2. Diens aan die gemeenskap 98,3 100,0 100,0 97,5 81,3 97,3 94,7 96,5 98,0 96,3 98,4 96,7 
3. Misdaadvoorkoming 100,0 100,0 100,0 90,0 93,8 96,6 100,0 97,6 100,0 88,9 100,0 94,4 
4. Oordra van misdaadinligting 87,9 71,4 84,2 79,5 75,0 82,4 78,9 80,0 78,7 96,2 76,7 83,9 
5. Patrollie 98,3 100,0 90,5 92,5 87,5 95,2 94,7 95,3 95,9 92,3 98,4 92,1 
6. Opvoeding van die gemeenskap 96,6 90,5 95,7 97,4 87,5 96,6 84,2 95,3 93,9 96,3 93,5 96,6 
7. Onderdrukking van geweld 94,8 90,9 95,0 51,6 100,0 90,8 94,7 93,0 89,4 88,5 93,1 88,8 
8.Rehabilitasie van gevangenes 70,7 76,2 70,0 76,9 68,8 72,0 84,2 69,4 79,2 76,9 71,7 71,6 

Vraag 8. In walter mate stem u saam dat misdaadvoorkoming die volgende behels? (%Stem saam en Stem beslis saam) 

Vraag 8 TAAL GESLAG OUDERDOM INKOMSTE 
Publiek Afrikaans Engels Nguni Sotho Ander Manlik Vroulik < 30 31-45 >45 <50 51-100 >101 

1. Kommunikasie met die gemeenskap 86,7 89,6 95,1 84,6 78,9 87,8 88,2 85,7 91,1 86,7 91,2 83,1 94,1 
2. Opvoeding van die gemeenskap 82,2 86,2 89,7 92,2 77,8 85,6 86,4 89,1 83,9 86,4 84,5 87,5 76,5 
3. Verspreiding van misdaadinligting 84,4 78,1 89,7 82,0 88,9 83,1 83,1 80,7 83,0 87,7 81,8 85,9 82,4 
4. Patrollie 96,7 95,3 89,7 94,1 94,4 97,3 90,7 93,6 95,6 96,6 93,2 100,0 100,0 
5. Ondersoek van misdaad 94,4 95,3 92,3 90,2 89,5 93,5 93,3 93,6 94,1 93,2 93,3 92,2 100,0 

Vraag 8 TAAL GESLAG DIENSJARE WERKSAAM 
Polisie Afrikaans Engels Nguni Sotho Ander Manlik Vroulik Onervare Ervare Baie Sigbare Misdaad-

ervare polisiering ondersoek 

1. Kommunikasie met die gemeenskap 100,0 90,9 96,0 95,2 94,1 96,1 100,0 96,6 100,0 92,6 95,3 97,8 
2. Opvoeding van die gemeenskap 96,6 78,3 95,8 90,2 100,0 92,8 94,7 90,9 96,2 96,3 92,1 94,6 
3. Verspreiding van misdaadinligting 89,7 63,6 72,7 85,4 87,5 80,4 89,5 81,2 82,7 81,5 77,4 83,5 
4. Patrollie 96,6 90,5 100,0 90,2 94,1 94,7 94,4 91,9 100,0 92,6 96,8 92,4 
5. Ondersoek van misdaad 91,2 90,9 95,7 92,7 88,2 91,1 94,7 91,8 92,3 96,3 93,4 92,4 
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Vraag 9. In walter mate stem u met die volgende stelling saam? (% Stem saam en Stem beslis saam) 

Publiek 

Vraag 9 TAAL GESLAG OUDERDOM INKOMSTE 
Afrikaans Engels Nguni Sotho Ander Manlik Vroulik < 30 31-45 >45 <50 51-100 >101 

1. Slegs die polisie is kundiges op mis- 38,5 41,5 30,2 37,7 36,8 39,9 35,8 40,9 36,2 37,9 38,8 31,3 41,2 
daadvoorkoming 

2. Die polisie behoort die hulp van 76,9 73,8 53,7 79,6 55,0 65,6 81,3 63,2 76,3 78,0 73,8 76,9 52,9 
privaat sekuriteitsagentskappe in te 
roep in mlsdaadvoorkoming 

3. Die polisie benut die gemeenskap 19,8 44,4 65,9 74,1 66,7 48,2 43,9 54,8 45,3 33,3 47,6 33,8 23,5 
genoeg in misdaadvoorkoming 

4. Misdaadvoorkoming behoort as 84,6 79,8 80,5 89,1 85,0 78,6 90,2 84,3 80,1 89,8 83,9 80,0 88,2 
skoolvak op hoerskool aangebied te 
word j 

Polisie 

Vraag 9 TAAL GESLAG DIENSJARE WERKSAAM 
Afrikaans Engels Nguni Sotho Ander Manlik Vroulik Onervare Ervare Baie Sigbare Misdaad-

ervare polisiering ondersoek 

1. Slegs die polisie is kundiges op mis- 24,1 28,6 34,8 50,0 58,8 37,3 26,3 31,0 42,3 40,7 32,8 38,0 
daadvoorkoming 

2. Die polisie behoort die hulp van 63,8 57,1 68,2 54,8 64,7 58,4 73,7 64,0 51,9 66,7 66,7 53,3 
privaat sekuriteitsagentskappe in te 
roep in misdaadvoorkoming 

3. Die polisie benut die gemeenskap 12,1 59, 82,6 79,1 52,9 54,6 26,3 44,3 58,5 59,3 46,9 55,3 
genoeg in misdaadvoorkoming 

4. Misdaadvoorkoming behoort as 71,9 81,0 100,0 83,3 82,4 82,4 68,4 74,1 84,6 92,6 81,0 80,2 
skoolvak op hoerskool aangebied te 
word I 
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Vraag 10. In waller mate stem u saam dat die polisie voldoende aandag aan die volgende gee: (%Stem saam en Stem beslis saam) 

Publiek 

Vraag 10 TAAL GESLAG OUDERDOM INKOMSTE 
Afrikaans Engels Nguni Sotho Ander Manlik Vroulik < 30 31-45 >45 <50 51-100 >101 

1. Ondersoek van misdaad 69,2 65,4 65,9 69,2 70,0 64,7 71,5 72,6 68,8 54,2 70,7 67,7 35,3 
2. Diens aan die gemeenskap 65,6 66,4 80,5 . 70,6 65.0 65,4 73,3 74,1 69,6 56,9 72,1 67,7 29,4 ! 

3. Misdaadvoorkoming 66,3 61,4 68,3 63,5 80,0 62,0 70,6 70,1 67,2 53,4 67,8 56,9 50,0 
4. Verspreiding van misdaadinligting 51,1 45,7 61,0 52,9 45,0 49,5 51,7 48,6 54,3 43,9 55,2 34,9 35,3 

aan die gemeenskap 
5. Patrollie 52,2 49,5 61,5 74,1 73,7 55,7 60,3 67,9 55,9 43,1 60,9 52,3 29,4 
6. Opvoeding van die gemeenskap oor 37,4 41,0 51,2 52,8 45,0 40,6 48,4 47,3 43,9 36,2 45,9 32,3 29,4 

misdaadvoorkoming 
7. Onderdrukking van geweld 62,9 55,3 73,2 63,5 68,4 60, 5 65,3 64,9 63,5 52,7 64,8 53,1 47,1 
8. Rehabilitasie van misdadigers 44,8 4o,4 55,3 44,9 50,0 43,1 47,4 47,6 43,0 45,6 48,0 33,3 47,1 
9. Samewerking met ander sekurfteits- 46,6 37,3 46,3 51,9 45,0 37,9 53,3 44,5 43,8 43,6 49,4 27,4 23,5 

agentskappe oor 
misdaadvoorkoming 

10.Bewusmakingsprogramme oor mis- 53,3 48,5 73,2 58,5 55,0 53,5 57,9 56,8 58,0 47,4 57,2 53,1 29,4 
daadgevare 

11.Samewerking met die publiek oor 51,1 48,1 61,0 64,2 58,0 53,2 59,5 58,0 59,4 43,9 59,7 48,4 29,4 
misdaadvoorkoming 
... 

Polisie 

Vraag 10 TAAL GESLAG DIENSJARE WERKSAAM 
Afrikaans Engels Nguni Sotho Ander Manlik Vroulik Onervare Ervare Baie Sigbare Misdaad-

ervare polisiering ondersoek 

1. Ondersoek van misdaad 70,7 81,8 91,3 95,2 88,2 84,1 79,9 83,0 84,6 81,5 87,5 81,5 I 

2. Diens aan die gemeenskap 84,5 77,3 87,5 90,2 94,1 88,1 73,7 87,5 88,7 76,9 87,7 86,8 
3. Misdaadvoorkoming 67,2 85,7 95,7 88,1 81,3 81,2 78,9 81,4 82,7 74,1 90,6 75,8 
4. Verspreiding van misdaadinligting 58,6 54,5 60,9 63,4 76,5 61,3 57,9 58,0 59,6 73,1 60,9 60,4 

aan die gemeenskap 
5. Patrollie 67,2 71,4 90,9 88,1 93,8 79,1 84,2 81,5 76,9 77,8 84,4 76,7 
6. Opvoeding van die gemeenskap oor 51,7 63,6 82,6 73,8 58,8 64,9 52,6 60,2 65,4 70,4 64,1 63,0 

misdaadvoorkoming 
7. Onderdrukking van geweld 72,4 71,4 73,9 82,9 75,0 73,8 72,2 74,4 73,1 69,2 73,4 71,4 
8. Rehabilitasie van misdadigers 44,8 57,1 59,1 66,7 43,8 52,0 57,9 46,5 60,8 55,6 45,2 53,8 
9. Samewerking met ander sekuriteits- 34,5 63,6 78,3 73,8 58,8 57,6 52,6 53,9 61,5 59,3 51,6 60,9 

agentskappe oor 
misdaadvoorkoming 

1 O.Bewusmakingsprogramme oor mis- 63,8 77,3 87,0 73,8 64,7 72,8 47,4 70,5 71,2 66,7 68,8 70,7 
daadgevare 

11.Samewerking met die publiek oor 50,0 78,3 87,0 80,5 94,1 72,2 68,4 69,7 75,0 73,1 71,4 72,0 
misdaadvoorkoming 
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Vraag 11. In walter mate speel die volgende 'n rol in die veroorsaking van misdaad? (% Stem saam en Stem beslis saam) 

Publiek 

Vraag 11 TAAL GESLAG OUDERDOM INKOMSTE 
Afrikaans Engels Nguni Sotho Ander Manlik Vroulik < 30 31-45 >45 <50 51-100 >101 

1. Werkloosheid 94,4 92,6 81,4 96,4 85,7 90,2 94,3 88,0 94,2 95,0 92,6 92,3 94,1 
2. Ledigheid 96,7 92,2 72,5 . 75,5 89,5 85,7 91,5 81,9 90,6 93,1 86,4 98,4 94,1 
3. Politiek 91,1 69,3 63,4 62,0 50,0 71,3 74,2 65,1 73,0 85,5 71,3 76,9 76,5 
4. Ekonomiese wanbalans 82,2 85,7 82,9 82,7 60,0 79,6 86,0 82,1 85,0 76,3 85,1 86,2 47,1 
5. Onvermoe van die polisie om mis- 45,1 81,9 68,3 64,8 60,0 66,0 63,4 67,3 62,3 66,1 60,4 67,7 70,6 

daad te voorkom 
6. Onbetrokkenheid van die gemeen- 90,0 87,5 92,7 83,0 85,0 88,8 86,8 90,3 85,4 91,2 90,1 86,2 82,4 

skap 

Polisie 

Vraag 11 TAAL GESLAG DIENSJARE WERKSAAM 
Afrikaans Engels Nguni Sotho Ander Manlik Vroulik Onervare Ervare Baie Sigbare Misdaad-

ervare polisiering ondersoek 

1. Werkloosheid 100,0 86,4 100,0 92,7 70,6 94,0 89,5 93,3 94,1 96,2 93,7 95,7 
2. Ledigheid 96,6 76,2 82,6 78,9 64,3 83,3 77,8 77,6 86,0 95,8 77,0 86,5 

' 

3. Politiek 87,9 81,8 56,2 64,1 58,8 74,5 66,7 73,9 72,5 80,0 73,0 73,9 I 

4. Ekonomiese wanbalans 82,5 95,5 87,5 80,1 58,8 82,6 78,9 78,2 86,5 88,5 85,7 77,2 I 

5. Onvermoe van die polisie om mis- 36,2 54,5 43,5 35,0 23,5 38,9 36,8 35,2 45,1 38,5 34,9 40,2 

I daad te voorkom 
6. Onbetrokkenheid van die gemeen- 86,2 82,6 69,6 85,0 58,8 80,0 84,2 80,9 78,4 80,8 79,4 81,7 I 

skap ! 

Vraag 12. Is u bewus van die bestaan van 'n forum tussen die gemeenskap en die polisie in u omgewing? (% Ja en Nee) 

Publiek 

Vraag 12 TAAL GESLAG OUDERDOM INKOMSTE I 

Afrikaans Engels Nguni Sotho Ander Manlik Vroulik < 30 31-45 >45 <50 51-100 > 101 

Ja 34,1 48,2 58,1 64,8 68,2 56,9 37,9 54,6 50,0 37,3 52,4 43,1 41,2 
Nee 65,9 51,8 41,9 35,2 31,8 43,1 62,1 45,4 50,0 62,7 47,6 56,9 58,8 

Polisie 

Vraag 12 TAAL GESLAG DIENSJARE WERKSAAM I 
Afrikaans Engels Nguni Sotho Ander Manlik Vroulik Onervare Ervare Baie Sigbare Misdaad- I 

ervare polisiering ondersoek I 

Ja 94,7 87,0 92,0 86,0 94,1 92,3 83,3 90,0 96,2 85,7 90,6 92,6 I 
Nee 5,3 13,0 8,0 14,0 5,9 7,7 16,7 10,0 3,8 14,3 9,4 7,4 I 
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Vraag 13. Is u personoonlik betrokke by 'n forum tussen die polisie en die gemeenskap? (% Ja en Nee) 

Publiek 

Vraag 13 TAAL GESLAG OUDERDOM INKOMSTE 
Afrikaans Engels Nguni Sotho Ander Manlik Vroulik < 30 31-45 > 45 <50 51-100 > 101 

Ja 22,6 35,8 54,2 63,9 64,3 47,3 40,0 48,4 43,5 39,1 41,8 39,3 42,9 
Nee 77,4 64,2 45,8 . 36,1 35,7 52,7 60,0 51,6 56,5 60,9 58,2 60,7 57,1 

Polisie 

Vraag 13 TAAL GESLAG DIENSJARE WERKSAAM 
Afrikaans Engels Nguni Sotho Ander Manlik Vroulik Onervare Ervare Baie Sigbare Misdaad-

ervare polisiering ondersoek 

Ja 19,0 60,9 44,0 39,5 47,1 38,1 26,3 32,2 45,3 32,1 38,5 35,1 
Nee 81,0 39,1 56,0 60,5 52,9 61,9 73,7 67,8 54,7 67,9 61,5 64,9 

Vraag 14. Was u op enige stadium persoonlik 'n slagoffer van een van die volgende misdade? (% Ja van 4 en meer maal) 

Publiek 
Vraag 14 TAAL GESLAG OUDERDOM INKOMSTE 

Afrikaans Engels Nguni Sotho Ander Manlik Vroulik <30 31-45 >45 <50 51-100 > 101 

1. Roof 16,0 27,0 38,0 
2. Diefstal 49,5 36,5 18,6 21,8 40,9 26,1 36,9 50,0 33,5 41,5 70,6 
3. Motordiefstal 15,3 18,4 36,7 
4. lnbraak 46,2 32,7 23,3 21,8 45,5 21,8 37,6 51,7 
5. Ander 13,5 17,9 23,3 24,5 40,9 

Polisie 

Vraag 14 TAAL GESLAG DIENSJARE WERKSAAM 
Afrikaans Engels Nguni Sotho Ander Manlik Vroulik Onervare Ervare Baie Sigbare Misdaad- Polisie Publiek 

ervare polisiering ondersoek 

1. Roof 3,7 31,6 21,7 20,5 18,8 16,1 24,8 
2. Diefstal 53,7 47,4 26,1 12,8 18,8 
3. Motordiefstal 25,9 15,8 0,0 5,1 0,0 12,6 20,8 
4. lnbraak 27,8 52,6 21,7 12,8 12,5 100,0 25,3 34,4 

5. Ander 28,8 16,7 13,6 2,6 26,7 
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Vraag 15. Dui aan hoeveel maal was 'n slag offer van die volgende misdade? (% Ja van 4 en meer maal) 

Publiek 

Vraag 15 TAAL GESLAG OUDERDOM INKOMSTE 
Afrikaans Engels Nguni Sotho Ander Manlik Vroulik <30 31-45 >45 <50 51-100 >101 

1. Roof 92,6 69,7 100,0 61,5 90,0 
2. Diefstal 
3. Motordiefstal 
4. lnbraak 
5. Ander 

Polisie 

Vraag 15 TAAL GESLAG DIENSJARE WERKSAAM 
Afrikaans Engels Nguni Sotho Ander Manlik Vroulik Onervare Ervare Baie Sigbare Misdaad-

ervare polisiering ondersoek 

1. Roof 20,0 12,5 8,3 13,2 10,0 8,3 23,1 4,3 
2. Diefstal 25,8 38,5 12,5 14,3 25,0 28,8 23,7 35,7 25,0 40,0 19,4 
3. Motordiefstal 16,7 3,4 14,3 14,3 
4. lnbraak 5,9 7,7 11 '1 8,3 10,5 9,1 7,1 3,6 
5. Ander 17,9 50,0 20,0 25,0 24,2 20,0 23,8 20,0 28,6 26,7 22,2 

Vraag 16. Dui aan walter van die misdade in vraag 14 genoem het u by die polisie aangemeld? (% Ja van 4 en meer maal) 

Publiek 
Vraag 16 TAAL GESLAG OUDERDOM INKOMSTE 

Afrikaans Engels Nguni Sotho Ander Manlik Vroulik < 30 31-45 >45 <50 51-100 > 101 

1. Roof 
2. Diefstal 23,1 35,0 40,7 29,6 39,1 64,7 
3. Motordiefstal 14,8 20,7 38,6 
4. lnbraak 44,9 26,9 18,6 31,5 45,5 22,2 35,7 48,3 
5. Ander 12,9 12,3 27,9 14,8 40,9 

Polisie 

Vraag 16 TAAL GESLAG DIENSJARE WERKSAAM 
Afrikaans Engels Nguni Sotho Ander Manlik Vroulik Onervare Ervare Baie Sigbare Misdaad-

ervare polisiering ondersoek 

1. Roof 1,9 31,0 18,2 23,1 25,0 
2. Diefstal 29,6 42,1 27,3 13,2 6,3 
3. Motordiefstal 259, 16,7 13,2 26,6 
4. lnbraak 
5. Ander 
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Vraag 17. Walter van die volgende is na u mening belangrike hulpmiddele in die voorkoming van misdaad? (%Stem saam en Stem beslis saam) 

Publiek 

Vraag 17 TAAL GESLAG OUDERDOM INKOMSTE 
Afrikaans Engels Nguni Sotho Ander Manlik Vroulik <30 31-45 >45 <50 51-100 >101 

1. Slotte 85,1 90,3 89,2 82,0 76,9 86,4 86,6 87,4 90,3 75,5 90,6 78,7 73,3 
2. Alarms 89,9 94,2 92,3 94,2 93,3 92,9 92,2 92,7 94,8 87,3 93,6 90,6 88,2 
3. Beligting 95,5 92,2 80,0 83,0 87,5 90,2 89,6 86,7 90,7 96,3 88,8 93,3 94,1 
4. Merk van eiendom 80,7 82,5 79,5 69,4 73,3 75,0 84,7 83,7 79,4 67,9 81,3 75,9 52,9 
5. Buurtwag 93,3 92,3 92,7 88,0 83,3 91,3 92,3 89,1 92,5 94,7 93,2 92,1 87,5 
6. Traliedeure 93,3 91,2 81,1 80,9 80,0 88,7 87,6 89,5 87,6 89,1 89,9 87,1 76,5 
7. Tralievensters 89,9 93,3 86,8 73,5 71,4 86,7 88,5 84,0 88,8 88,9 88,4 85,5 76,5 
8. 'n Buurman op die uitkyk 91,0 95,2 94,9 84,0 84,2 91,2 91,5 90,7 94,0 87,9 93,3 88,7 87,5 
9. Mure 53,4 96,3 67,6 44,9 78,6 61,4 58,9 66,7 64,1 40,4 59,8 57,4 41,2 
10.Honde 88,8 95,2 86,8 94,1 72,2 91,2 89,8 87,3 93,2 91,2 89,2 93,5 88,2 
11.Wagte 78,4 83,2 82,1 76,5 94,4 82,1 79,5 82,4 82,7 74,5 79,2 87,1 88,2 

Polisie 

Vraag 17 TAAL GESLAG DIENSJARE WERKSAAM 
Afrikaans Engels Nguni Sotho Ander Manlik Vroulik Onervare Ervare Baie Sigbare Misdaad-

ervare polisiering ondersoek 

1. Slotte 89,7 90,0 87,0 92,1 86,7 87,9 100.0 86,4 93,8 92,6 95,0 86,0 
2. Alanns 94,8 100,0 91,7 97,6 93,3 95,2 100,0 95,2 95,9 100,0 95,1 96,6 
3. Beligtlng 98,2 88,9 87,5 83,8 78,6 90,6 89,5 91,1 89,6 92,3 83,1 95,2 
4. Merk van eiendom 87,9 68,4 90,9 71,8 64,3 78,6 84,2 80,0 71,4 92,6 78,3 76,7 
5. Buurtwag 91,4 86,4 90,5 93,0 87,5 91,8 84,2 93,0 90,0 85,2 90,5 92,3 
6. Traliedeure 96,6 83,3 85,7 100,0 74,4 90,4 100,0 89,7 91,7 100,0 94,7 88,1 
7. Tralievensters 94,8 75,0 82,6 89,7 93,3 86,7 94,7 90,2 85,7 88,9 93,3 83,0 
8. 'n Buurman op die uitkyk 96,6 78,9 95,5 82,5 75,0 86,7 84,2 86,7 79,6 96,3 82,0 88,6 
9. Mure 49,1 57,9 90,0 72,5 56,3 61,0 72,2 58,5 57,4 81,5 60,0 60,9 i 

10.Honde 96,6 90,0 87,5 79,5 87,5 88,3 100,0 91,7 81,6 100,0 91,8 87,8 ' 

11.Wagte 84,5 75,0 87,0 79,5 87,5 81,4 88,9 82,4 79,6 88,5 83,9 80,9 
' 
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Vraag 18. Walter van die volgende gebruik u persoonlik om misdaad te voorkom? ( % Ja) 

Publiek 

Vraag 18 TAAL GESLAG OUDERDOM INKOMSTE 
Afrikaans Engels Nguni Sotho Ander Manlik Vroulik <30 31-45 >45 <50 51-100 > 101 

1. Slotte 94,4 81,7 62,8 79,2 68,2 82,9 79,7 75,6 83,5 88,1 83,1 84,6 94,1 
2. Alarms 33,7 56,0 50,0 47,3 40,9 50,3 40,7 47,9 51,4 30,5 42,8 49,2 82,4 
3. Beligting 76,7 74,5 41,9 61,1 55,0 71,6 60,7 59,8 71,9 71,7 62,0 78,5 94,1 
4. Merk van eiendom 50,6 45,8 51,2 42,6 35,0 47,1 46,3 51,3 47,1 35,6 46,7 44,4 47,1 
5. Buurtwag 17,8 38,2 46,5 62,3 50,0 39,2 36,4 46,6 36,7 25,0 38,5 29,2 23,5 
6. Traliedeure 83,5 61,8 58,1 59,3 45,0 64,6 68,9 68,4 61,4 73,3 66,5 69,2 70,6 
7. Tralievensters 85,6 69,1 62,8 57,4 40,9 69,7 67,5 63,6 68,6 80,0 67,2 69,2 94,1 
8. 'n Buurman op die uitkyk 72,2 46,4 51,2 61,1 54,5 59,8 53,2 58,0 56,8 58,3 55,0 58,5 58,8 
9. Mure 63,7 47,2 37,2 35,2 50,0 47,9 49,6 52,9 51,8 33,3 47.4 51,6 41,2 
10.Honde 74,4 70,0 41,9 61,1 54,5 64,4 65,3 65,5 64,0 65,0 64,6 64,6 82,4 
11.Wagte 6,8 17,3 27,9 37,0 40,9 19,7 22,0 28,6 19,0 8,3 23,9 10,9 100,0 

Polisie 

Vraag 18 TAAL GESLAG DIENSJARE WERKSAAM 
Afrikaans Engels Nguni Sotho Ander Manlik Vroulik Onervare Ervare Baie Sigbare Misdaad-

ervare polisiering ondersoek 
1. Slotte 93,1 82,6 79,2 69,8 88.2 82,5 89,5 78,9 86,5 89,3 89,1 80,9 
2. Alarms 37,9 60,9 47,8 57,1 35,3 49,0 42,1 41,6 50,0 65,4 44,4 52,2 
3. Beligting 86,2 78,3 79,2 62,8 64,7 76,0 73,7 74,4 75,0 85,7 68,8 83,0 
4. Merk van eiendom 70,7 47,8 52,4 44,2 52,9 56,3 57,9 52,2 60,8 66,7 59,7 58,5 
5. Buurtwag 22,8 47,8 56,5 65,1 70,6 50,7 21,1 35,6 62,7 53,6 43,8 47,3 
6. Traliedeure 75,9 47,8 43,5 53,5 52,9 59,5 52,6 52,2 63,5 71.4 56,3 60,6 
7. Tralievensters 82,8 69,6 54,2 63,4 58,8 69,3 72,2 66,7 76,9 65,4 76,6 63,4 
8. 'n Buurman op die uitkyk 63,8 56,5 65,2 57,1 64,7 61,2 52,6 58,9 56,9 67,9 59,4 62,4 
9. Mure 48,3 60,9 50,0 51,2 35,3 51,3 36,8 42,2 52,9 67,9 50,8 48,9 
10.Honde 62,1 82,6 62,5 55,8 58,8 64,3 57,9 57,8 69,2 71,4 60,9 62,8 
11.Wagte 5,2 39,1 26,1 32,6 29,4 24,8 5,3 18,9 25,0 32,1 20,3 25,5 
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Vraag 19. Is u bewus van die bestaan van die volgende akliwiteite in u omgewing? (% Ja) 

Publiek 
Vraag 19 TAAL GESLAG OUDERDOM INKOMSTE 

Afrikaans Engels Nguni Sotho Ander Manlik Vroulik < 30 31-45 >45 <50 51-100 > 101 

1. Buurtwag 33,0 28,2 38,5 40,4 52,6 36,4 31,1 33,9 35,8 32,8 36,9 38,5 47,1 
2. Reserviste 25,3 23,5 29,7 30,6 36,8 32,0 19,0 27,5 28,6 21,4 28,5 17,2 47,1 
3. Forums 33,0 29,5 44,7 60,0 76,2 46,7 30,8 37,6 46,4 31,6 41,8 37,5 35,3 

Polisie 

Vraag 19 TAAL GESLAG DIENSJARE WERKSAAM ! 

Afrikaans Engels Nguni Sotho Ander Manlik Vroulik Onervare Ervare Baie Sigbare Misdaad- I 

ervare polisiering ondersoek 

1. Buurtwag 55,2 47,6 69,6 48,7 76,5 56,8 50,0 55,2 58,8 50,0 54,0 55,6 
2. Reserviste 69,0 63,2 36,4 41,0 46,7 54,5 55,6 59,3 54,2 42,3 56,5 52,3 
3. Forums 58,6 59,1 66,7 55,3 73,3 63,9 44,4 58,6 71,4 53,8 59,7 62,2 

Vraag 20. Sou u se dat in die beplanning van woonhuise, geboue, woonstelle en parke die volgende saver moontlik uitgeskakel behoort te word. ( % Stem saam en Stem beslis saam) 

Publiek 
Vraag 20 TAAL GESLAG OUDERDOM INKOMSTE 

Afrikaans Engels Nguni Sotho Ander Manlik Vroulik < 30 31-45 >45 <50 51-100 >101 

1. Versteekte ingange 93,3 88,6 73,7 72,0 83,3 85,2 84,6 76,4 92,5 86,0 84,8 93,5 88,2 
2. Danker hoeke 95,6 92,3 71,8 66,7 80,0 87,0 84,0 78,2 88,1 93,1 82,4 96,9 100,0 
3. Skuilplekke 96,7 90,6 67,5 70,6 63,2 87,0 80,8 73,5 88,9 94,7 81,2 96,8 94,1 
4. Deurgange 95,6 83,2 69,2 62,7 55,6 79,9 80,7 69,4 83,6 91,2 79,0 90,2 88,2 
5. Ongekontroleerde ingange 93,3 87,5 57,9 69,2 66,7 82,6 79,2 72,1 82,8 93,2 78,1 90,5 94,1 

Polisie 

Vraag 20 TAAL GESLAG DIENSJARE WERKSAAM 
Afrikaans Engels Nguni Sotho Ander Manlik Vroulik Onervare Ervare Baie Sigbare Misdaad-

ervare polisiering ondersoek 

1. Versteekte ingange 89,7 60,0 76,2 66,7 70,6 73,1 94,4 78,6 72,0 73,1 74,2 75,3 
2. Danker hoeke 91,4 68,2 69,6 71,1 58,8 76,4 66,7 78,8 70,6 73,1 71,0 80,0 
3. Skuilplekke 93,1 69,6 76,2 70,3 64,7 77,4 82,4 81,2 73,5 73,1 73,3 81,1 
4. Deurgange 84,5 50,0 76,2 55,3 71,4 68,8 76,5 67,1 72,0 69,2 68,3 68,2 
5. Ongekontroleerde ingange 81,0 59,1 75,0 59,0 64,5 70,5 61,1 68,6 70,6 69,2 66,1 72,5 
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Vraag 21. In walter mate stem u met die volgende steffing saam? (% Stem saam en Stem beslis saam) 

Publiek 

Vraag 21 TML GESLAG OUOEROOM INKOMSTE 
Afrikaans Engels Nguni Sotho Ander Manlik Vroufik <30 31-45 >45 <50 51-100 >101 

1. Pofisiepatrolfies word gereeld in die 34,1 35,5 57,1 53,8 60,0 38,4 48,8 54,3 39,4 27,6 46,7 26,2 23,5 
omgewing gesien 

2. Voetpatrollie is suksesvol 73,3 60,6 60,0 55,8 57,1 66,7 57,5 56,3 64,2 75,4 65,4 57,8 82,4 
3. Fietspatrolfie is ondoellreffend 41,8 33,7 46,2 39,2 55,0 42,2 37,3 42,0 34,8 49,1 38,9 36,5 25,0 
4. Molorpalrolfie is suksesvol 85,6 83,0 87,8 80,0 90,0 87,0 80,2 81,3 88,2 82,8 84,0 85,2 88,2 
5. Perdepatrollie is ondoellreffend 47,8 44,1 35,0 46,9 42,1 44,4 44,5 42,3 45,5 44,6 42,8 39,7 35,3 
6. Oil is gerustelfend om palrollies in 'n 97,8 92,4 90,2 82,7 80,0 93,5 88,5 86,6 92,0 98,3 91,7 90,5 94,1 

omgewing te sien 

Polisie 

Vraag 21 TML GESLAG OIENSJARE WERKSMM 
Afrikaans Engels Nguni Sotho Ander Manlik Vroulik Onervare Ervare Baie Sigbare Misdaad-

ervare polisiering ondersoek 
1. Polisiepatrolfies word gereeld in die 50,0 77,3 83,3 80,5 88,2 72,2 57,9 73,9 66,7 66,7 73,4 70,3 

omgewing gesien 
2. Voetpatrollie is suksesvol 65,5 86,4 56,5 75,6 87,5 73,8 57,9 68,6 78,4 70,4 71,9 74,2 
3. Fietspatrolfie is ondoellreffend 32,8 40,9 63,6 59,0 81,3 49,3 52,6 49,4 51,0 46,2 56,5 44,9 
4. Motorpatrollie is suksesvol 86,0 85,7 92,0 92,5 94,1 88,7 94,4 86,0 92,3 96,2 90,6 88,9 
5. Perdepatrollie is ondoellreffend 29,8 36,4 52,2 51,3 62,5 41,8 42,1 50,0 33,3 28,0 42,9 42,0 
6. Oil is gerustelfend om patrollies in 'n 98,3 91,3 90,9 89,7 93,8 93,9 

omgewing te sien 
94,7 91,9 98,0 92,3 95,2 93,3 

I 
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Vraag 23. 'n Groter betrokkenheid by misdaadvoorkoming kan oorweeg word as dit die volgende voordele inhou: ( % Stem saam en Stem beslis saam) 

Publiek 

Vraag 23 TAAL GESLAG OUDERDOM INKOMSTE 
Afrikaans Engels Nguni Sotho Ander Manlik Vroulik < 30 31-45 >45 <50 51-100 >101 

1. Laer paaiement 80,2 81,0 66,7 72,0 73,7 76,7 77,1 80,0 73,3 81,0 75,9 84,1 76,5 
2. Belastingkorting 82,4 77,7 64,3 . 66,0 60,0 74,2 73,9 72,9 72,5 80,0 74,0 79,4 64,7 
3. Finansiele voordeel 80,0 84,3 77,5 87,0 89,5 81,0 85,8 85,5 81,6_ 82,8 ... 83,9 81,0 64,7 

-

Polisie 
Vraag 23 TAAL GESLAG DIENSJARE WERKSAAM 

Afrikaans Engels Ngunl Sotho Ander Manlik Vroulik Onervare Ervare Bale Sigbare Misdaad-
ervare polisiering ondersoek 

1. Laer paaiement 71,4 66,7 58,3 71,8 50,0 65,5 82,4 59,0 77,6 77,8 68,3 64,0 
2. Belastingkorting 70,2 57,1 37,5 66,7 71,4 60,3 70,6 65,1 52,0 66,7 63,5 57,5 
3. Finansiele voordeel 75,4 90,9 78,0 87,8 93,3 82,0 88,2 85,9 78,4 85,2 88,7 78,0 
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Vraag 24. In walter mate stem u met die volgende saam: ( % Stem saam en Stem beslis saam) 

Vraag 24 TAAL GESLAG OUDERDOM INKOMSTE 
Publiek Afrikaans Engels Nguni Sotho Ander Manlik Vroulik < 30 31-45 >45 <50 51-100 >101 

1. Ondersoek is die beste voorko- 82,2 78,3 86,0 96,2 80,0 78,4 91,7 87,8 83,2 77,6 88,5 76,6 47,1 
mingstegniek 

2. Goeie ondersoek skrik misdadigers 87,9 84,1 90,2 . 98,1 95,0 89,5 89,3 89,2 91,5 84,7 90,8 90,5 70,6 
af 

3. Sekerheid van opsporing skrik mis- 96,7 91,3 82,9 93,9 94,4 92,3 93,3 90,7 91,9 98,2 93,7 89,1 100,0 
dadigers af 

4. Straf skrik misdadigers af 63,7 83,0 82,9 82,0 77,8 79,1 73,3 78,9 77,4 72,9 74,0 71,9 94,1 
5. Howe le te ligte strawwe op 94,5 94,3 90,2 80,0 72,2 89,7 90,8 88,9 89,5 93,2 89,2 92,2 94,1 
6. Daar is voldoende wetgewing om die 27,8 50,0 58,1 56,9 50,0 46,0 44,9 56,4 47,4 22,4 46,1 42,2 17,6 

misdaadsituasie te hanteer 
7. Rehabilitasie is 'n goeie voorko- 51,6 63,8 80,5 84,0 61,1 63,2 69,7 72,0 63,0 61,0 66,1 56,3 41,2 

mingstegniek 
8. Aanhouding sander verhoor het 34,1 58,6 52,5 71,4 50,0 50,8 53,8 64,8 47,4 37,9 51,7 53,2 41,2 

i 
groot afskrikkingswaarde 

9. Toestaan van borg vererger die mis- 93,4 85,8 82,9 86,3 89,5 87,7 88,3 85,3 89,1 91,7 87,7 93,8 88,2 
daadsituasie 

10.Toestaan van inligting in die dossier 87,8 83,5 75,6 80,8 72,2 80,0 86,4 77,8 83,2 89,7 83,4 84,4 88,4 
aan die beskuldigde bemoeilik die 
polisie se werk 

Vraag 24 TAAL GESLAG DIENSJARE WERKSAAM 

Polisie Afrikaans Engels Nguni Sotho Ander Manlik Vroulik Onervare Ervare Bale Sigbare Misdaado 
ervare pollsil:iring ndersoek 

1. Ondersoek is die beste voorko- 50,9 81,8 52,0 87,5 81,3 66,4 78,9 62,8 74,5 74,1 64,6 70,5 
mingstegniek 

2. Goeie ondersoek skrik misdadigers 84,5 90,9 82,6 95,2 94,1 90,1 78,9 86,2 90,6 92,6 85,9 90,2 
af 

3. Sekerheid van opsporing skrik mis- 91,4 85,7 82,6 91,9 86,7 88,8 89,5 85,5 93,9 92,6 88,5 88,6 
dadigers af 

4. Straf skrik misdadigers af 79,3 81,8 95,7 97,4 81,3 88,4 68,4 78,8 92,0 96,3 83,9 86,5 
5. Howe le te ligte strawwe op 89,7 95,5 95,7 92,3 86,7 93,2 83,3 92,9 90,4 92,3 88,9 94,4 
6. Daar is voldoende wetgewing om die 19,0 45,6 54,2 60,0 62,5 44,3 42,1 37,2 50,0 55,6 48,4 40,0 

misdaadsituasie te hanteer 
7. Rehabilitasie is 'n goeie voorko- 55,2 63,6 70,8 72,5 80,0 64,9 68,4 61,2 65,4 77,8 64,1 65,2 

mingstegniek 
8. Aanhouding sonder verhoor he! 48,3 50,0 52,2 56,4 23,1 51,4 33,3 44,4 43,1 70,4 48,4 46,6 

groot afskrikkingswaarde 
9. Toestaan van borg vererger die mis- 91,4 81,8 91,7 90,0 68,8 86,6 100,0 87,2 84,6 96,3 87,5 90,0 

daadsituasie 
10.Toestaan van inligting in die dossier 91,4 95,5 87,5 90,0 73,3 89,9 84,2 87,1 88,5 96,3 84,4 93,3 

aan die beskuldigde bemoeilik die 
polisie se werk 




