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DIE KONTEKS VAN DIE STUDIE 

Die volgende inligting is weergegee deur die Afdeling Kommunikasie van Groep 9. 

Die milieu waarin die soldaat in KwaZulu-Natal ontplooi is, is in baie opsigte uniek. 

Teen 1986 kon daar geen twyfel bestaan oar die magstryd wat in die provinsie gevoer 

is nie. Die ANC en die IVP het mekaar die stryd aangese; aanvanklik was die IVP 

meer invloedryk in die landelike gebiede, en die ANC in stedelike gebiede waar die 

bevolking, deur middel van die massa media meer vertroud met die "stryd" was. 

Met die beeindiging van die Suid-Afrikaanse Weermag se betrokkenheid in die 

voormalige Suidwes- Afrika (nou Namibie) is die voltydse magslid (in teenstelling met 

die deeltydsemagslid wat op 'n gereelde grondslag in die Republiek ontplooi is) 

aangewend vir binnelandse stabiliteitsoperasies ter ondersteuning van die Suid

Afrikaanse Polisiediens. Met die verandering van die dienspligstelsel na 'n vrywillige 

stelsel, is daar grater druk op die relatiewe klein voltydse mag geplaas. Daar is dus 

min geleentheid om kommunikasie met die gesin te bewerkstellig. 

Die ontplooide soldaat sal, indien die geweld in die provinsie dit toelaat, minder as 'n 

maand se verlof in 'n jaar by sy vrou en sy kinders deurbring. Dit gee aanleiding 

daartoe dat verhoudings binne die gesin benadeel word as gevolg van die min kontak 

tussen die gesin en die ontplooide soldaat. Die soldaat word soms in 'n gebied 
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ontplooi waar hy en sy gesin woonagtig is. Die voordeel hiervan is dat die soldaat dan 

bekend is met die taal en die kultuur van die plaaslike bevolking van daardie gebied. 

Die nadeel van hierdie ontplooiing het egter 'n grater uitwerking op die individu. Daar 

is min gebiede in KwaZulu-Natal wat nie deur of die ANC of die IVP beheer word nie. 

Die soldaat vrees dus vir die veiligheid van sy familie indien hy in die oe van die 

gemeenskap nie in hulle belang optree nie. Dit het oak 'n negatiewe uitwerking op die 

individu as hy deur sy eie gemeenskap verwerp word. 

Om in diens van die Republiek en sy mense te staan, beteken nie dat die soldaat altyd 

in belang van elemente binne 'n gemeenskap optree nie. Daar is dus altyd 'n spanning 

tussen diens aan die gemeenskap en die vertolking van die soldaat se 

teenwoordigheid in die gemeenskap. Dit is veral moeilik vir 'n soldaat wat betrokke 

was in die Suid-Afrika/Angola konflik om as vredesmag op te tree wanneer die 

plaaslike gemeenskap horn in daardie rol verwerp, omdat hy 'n bedreiging vir die 

sogenaamde "War Lords", wapensmokkelaars, dwelmsmokkelaars, misdadigers en 

para-militere organisasies inhou. Die soldaat voel dikwels vasgekeer in die magstryd 

tussen die ANC en die IVP. lndien hy nie in die belang van 'n politieke party optree nie 

(alhoewel sy optrede korrek en volgens die SANW doktrine en beleid geskied) word 

daar dikwels klagtes teen horn en sy makkers gele en word die media gebruik om 

insidente uit te buit ten koste van die werk wat hy in die gemeenskap verrig. Daar is 

dus baie areas in die ontplooide soldaat se lewe wat stres op horn plaas. 



Ill 

Die navorser gaan poog om in die studie hierdie stres-areas te identifiseer asook 

moontlike oplossings te genereer. Alhoewel dit meestal voel asof die soldate hulle in 

'n "catch 22" situasie bevind, is daar sekere maniere waarop die werk vir hulle meer 

hanteerbaar gemaak kan word. (Maitland 1997) 
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OPSOMMING 

Na aanleiding van die toename in tendense wat voorkom by die ontplooide soldate, 

byvoorbeeld aansoeke om verplasings nader aan die huis, afwesigheid sander verlof 

en alkoholmisbruik, het die navorser ondersoek ingestel na die effek van die 

ontplooiing op die soldaat en sy gesin. 

'n Verkenningstudie is gekies om die probleemareas te verken. 

Die nominale groepstegniek is gebruik om die inligting te verkry vanaf die 16 gesinne 

wat deur doelbewuste seleksie gekies is. 

Die navorser het bevind dat daar wel verskeie probleme tuis ontstaan het as gevolg 

van die ontplooiing. Beide die blanke en Zoeloe gesinne het probleme ervaar as 

gevolg van die ontplooiing, alhoewel die probleme verskil het by die verskillende 

kulture. 

Verskeie aanbevelings is gemaak en sluit die samewerking van die maatskaplike 

werkers, kompanie bevelvoerders, eenheidsbevelvoerders om die omstandighede 

van die soldate in die ontplooiingsituasie, asook die van hulle gesinne, te verbeter. 
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SLEUTELTERME 

Militere ontplooiing, verkenningsnavorsingsontwerp, blanke en Zoeloe gesinne, 

nominale groepstegniek, gesinsprobleme as gevolg van ontplooiing, maatskaplike 

werkers, kompaniebevelvoerders, eenheidsbevelvoerders, samewerking, 

verbetering van omstandighede. 
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HOOFSTUK 1 

DIE NAVORSINGSPROBLEEM 

1. PROBLEEMFORMULERING 

In hierdie studie word daar spesifiek aandag gegee aan die probleme wat die gesinne 

ervaar wanneer die vaders lank van die huis af werk as gevolg van die 

ontplooiingsituasie binne die weermag in KwaZulu-Natal. Daar sal aandag gegee word 

aan die invloed van die afwesige vader op die gesin tuis, asook aan moontlike 

verskillende ervarings wat voorkom tussen die blanke en Zoeloe gesinne as gevolg 

van verskillende situasies. 

Alhoewel daar nag min studies gedoen is oar die afwesigheid van die vader as gevolg 

van die ontplooiingsituasie in die RSA, het die navorser ander lande se studies oar die 

onderwerp bestudeer (Griffen 1988 ; Henning 1986; Hill 1949 ; Hunter 1982 ; Jolly 

1987). Die effek van die afwesigheid van die vader op die gesin by blanke en Zoeloe 

gesinne is nagevors. 

In gemelde en ander literatuur (Ferreira 1984 ; Lagrone 1978 ; Cohen 1984 ; 

McCubbin et al 1976 ; Peck & Schroeder 1976 ; Reinerth 1977) word daar verwys na 

probleme wat dikwels voorkom as gevolg van die afwesigheid van die militere vader. 
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Die literatuur is van die VSA en ander lande oorsee, asook die RSA. Die fokus van 

die genoemde of bestudeerde literatuur, is die ekstra verantwoordelikheid wat op die 

vrou rus met betrekking tot kinders en huishoudelike take, asook die invloed op die 

gesinslewe en huwelik. 

Die ontplooiingsituasie in Suid-Afrika kan nie vergelyk word met die afwesigheid van 

die vader as gevolg van kursusse of dienste wat op ander plekke verrig word nie. Dit 

word meer vergelyk met die afwesigheid as gevolg van oorlogsituasies aangesien daar 

altyd 'n gevaarelement daaraan gekoppel word en die beplanning van die ontplooiings 

wissel na aanleiding van die geweldsituasie in die land. Na aanleiding van verskeie 

gesprekke wat die navorser met die soldate gevoer het, het dit duidelik na vore gekom 

dat hulle van mening is dat die land nie meer teen eksterne bedreigings beskerm word 

nie. Skuldgevoelens word dus deur hulle ervaar met betrekking tot die afskeep van 

hulle gesinne sander dat hulle land bedreig word. Waar lojaliteit teenoor die land 

vroeer eerste prioriteit was, beskerm hulle nou vreemde gesinne terwyl hulle eie 

gesinne onveilig en afgeskeep agter gelaat word. Aangesien dit oak nie vir hulle voel 

asof hulle regtig 'n verandering in die geweldsituasie teweeg bring nie en baie maal 

onwelkom is in die woongebiede, vererger die skuldgevoelens en daal die motivering 

van die lede. 

Grobbelaar en Schoeman (1980 : 177) is van mening dat die gesin 'n lewende sisteem 

is en dat ontwrigting van een van die subsisteme die gesinsisteem as 'n eenheid 

be"lnvloed. 
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Daarom is dit vir die navorser van die uiterste belang om die effek wat die afwesigheid 

van die vader as gevolg van die ontplooiingsituasie op die soldaat en sy gesin het, na 

te vars en te evalueer, asook aanbevelings te maak oar die bydrae wat die SANW kan 

maak om dit vir die gesinne te vergemaklik. 

Daar is tans geen spesifieke of bestaande projekte wat ge"implementeer word om die 

gesinne te ondersteun nie, alhoewel hulle oak spesiale aandag vereis. 

1.1 MOTIVERING VIR STUDIE 

Motivering vir die studie het uit veral twee bronne gekom, naamlik literatuur en 

gevallerekords. 

1.2.1 LITERATUUR 

Die navorser het verskeie aspekte uit die literatuur gekry wat kan dien as motivering vir 

die studie, soos kortliks hier bespreek word. 

• Jolly (1987 : 99) meld dat militere gesinne aan unieke spanningsituasies 

onderwerp word wat nie met siviele gesinne vergelyk kan word nie. Alhoewel 

sommige van die gesinne wel die situasies kan hanteer, is daar baie wat in die 

proses verbrokkel. 
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• Reinerth (1977 : 22) se dat die vrouens en kinders hulle eie behoeftes 

ondergeskik moet stel aan die militere verwagtinge wat aan die soldaat gestel 

word en dat hulle nie baie aanspraak moet maak op die tyd en aandag van die 

vader nie. 

• Black (1993 : 273) beskryf die unieke situasies van die militere gesin verder 

deur te wys op die ander aspekte wat ook bydra tot die stres van 'n gesin, 

byvoorbeeld laer salarisse, gereelde verhuising na ander basisse, ontplooiings 

in gevaarlike areas, die gedurige afwesigheid van die vader, en geografiese 

isolasie van ander ondersteuningsisteme, byvoorbeeld familie. Alhoewel 

gesinne die aspekte normaalweg een-een kan hanteer, kom van die aspekte 

baie maal gelyktydig voor en word die gesin 'n hoe risiko om krisisse te 

ontwikkel. 

• Venter (1983: 51-53) beskryf al die verantwoordelikhede en take wat op 'n 

militere vrou rus in haar manse afwesigheid met betrekking tot kinderopvoeding 

en die huishouding. 

• Volgens Hunter (1982 : 10-11) het die vrou tesame met die dubbele rol wat sy 

vervul ook nog die taak om haar man te ondersteun in sy werk sander om enige 

ondersteuning vanaf die organisasie te verwag. 

• Hunter & Nice ( 1978 : 124-128) het navorsing gedoen oor kinderprobleme wat 
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voorkom tydens ontplooiing van die vader en probleme soos aggressie, 

gebrekkige dissipline, kindersiektes, swak skoolprestasies, jeugwangedrag en 

stokkiesdraai het voorgekom. Alhoewel dit oak soms by gewone gesinne 

voorkom, is die voorkoms van probleme in hierdie navorsing direk geassosieer 

met die ontplooiing. 

• Peck & Schroeder (1976 : 26) wys op die feit dat 'n militere huwelik driehoekig is 

en die weermag dus die derde party is. Die weermag is soos 'n moeilike 

skoonmoeder - 'n probleem wat deur die paartjie in hulle huwelik aanvaar moet 

word. 

• Die militere verg gedurige aanpassings van die gesin, soos Hunter (1982 : 36) 

oak tereg se. Wanneer die vader byvoorbeeld terugkeer moet hy sy kinders se 

toegeneentheid terug wen en moet die moeder oak rolle wysig. 

Volgens die bogenoemde literatuur is daar definitiewe probleme wat in gesinne ervaar 

kan word as gevolg van die ontplooiing. Die navorser wil die probleme navors sodat 

die maatskaplike werk offisiere in die weermag hulle kliente en hulle situasie beter kan 

verstaan ten einde meer effektiewe hulpverlening te bied. 

1.1.2 GEVALLEREKORDS 

'n Groot gedeelte van die maatskaplike probleme wat deur die ontplooide soldate in 



6 

KwaZulu-Natal ervaar word en deur die navorser hanteer word, is aansoeke om 

verplasings nader aan die huis as gevolg van huislike probleme of afwesigheid van 

ondersteuningsisteme. Dit is 'n tendens wat voorkom by alle ontplooide kompanies wat 

deur die navorser besoek is en veral onder die Zoeloe lede. 

Uit gevallestudies wat die navorser gedoen het oar die ontplooiide lede, blyk dit dat 

ander probleme wat oak gereeld voorkom en wat verband hou met die 

ontplooiingsituasie, alkohol- en dwelmafhanklikheid en ASV (afwesigheid sander 

verlof) is. Dit hou direk verband met die probleme wat tuis ondervind word. 

Aangesien die oorgrootte meerderheid ontplooide lede van 121 Bn Zoeloes is, kom 

die probleme meerendeels onder hulle voor. Ander militere maatskaplike werkers in 

KwaZulu-Natal ondervind dieselfde tendense wat drasties toeneem. (Ford 1995) 

Die gesin in die militere sisteem word van die vroegste jare af as sekonder tot die 

weermag gesien en word aan baie moeilike situasies blootgestel sander die nodige 

ondersteuning of vaardighede om staande te bly. Die maatskaplikewerkprofessie van 

die SANW kan deur middel van hierdie navorsing projekte implementeer om gesinne in 

die ontplooiingsituasie te help. 'n Groot aantal lede en gesinne is betrokke by die 

ontplooiing en dit is 'n prioriteitsarea wat dringend aandag benodig. 

Die stabiliteit van 'n gesin be'lnvloed die maatskaplike funksionering van die 

gesinslewe en die gesin as 'n eenheid. lndien die gesin van 'n soldaat dus sekuriteit 

ervaar en die man gereeld kan sien, kan dit bydra tot die normale ontwikkeling en 
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funksionering van die vrou en kinders en kan die soldaat se produktiwiteit in die proses 

verhoog. (Le Roux 1995). 

1.2 DOELSTELLINGS EN DOELWITTE 

Die volgende doelstellings en doelwitte is deur die navorser geformuleer. 

1.2.1 DOELSTELLING 

Die eerste doelstelling van hierdie navorsing is om die effek van militere ontplooiing in 

KwaZulu-Natal op die soldaat en sy gesin te ondersoek. 

Die tweede doelstelling is om moontlike ondersteuningsdienste wat maatskaplike 

werkers kan lewer, te verken. 

1.2.2 DOELWITTE 

Ten einde bogenoemde doelstelling te bereik is die volgende drie doelwitte vir die 

studie gestel : 

a) Om 'n literatuurstudie te onderneem oor die onderwerp van militere ontplooing 

met spesifieke verwysing na die invloed daarvan op die gesin. 
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b) Om 'n empiriese studie te doen oar die effek van militere ontplooiing op die 

soldaat in KwaZulu-Natal met spesifieke verwysing na die gesin. 

c) Om te verken watter dienste maatskaplik werkers ter ondersteuning kan lewer. 

1.3 NAVORSINGSVRAE 

Volgens Smit (1983: 19) is 'n hipotese 'n tentatiewe oplossing van 'n geformuleerde 

probleem. Die navorser se dus wat hy verwag om in die studie te vind. Aangesien die 

navorser van voorneme is om kennis van die veranderlikes te versamel omdat die 

navorsingsveld nag relatief onbekend is en die navorsing verkennend is, kan 'n 

hipotese nie geformuleer word nie. Die navorser beplan om haarself vertroud te maak 

met die ontplooiingsituasie en die invloed op die gesin sander om veranderlikes te 

spesifiseer en daarom is die volgende navorsingsvrae geformuleer. 

• Wat is die effek van militere ontplooiing in KwaZulu-Natal op die soldaat en sy 

gesin? 

• Watter dienste kan maatskaplike werkers ter ondersteuning lewer? 
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1.4 NAVORSINGSONTWERP 

1 .4.1 TIPE NAVORSINGSONTWERP 

Die navorser het 'n verkenningsontwerp vir die doel van hierdie navorsingstudie 

gekies, aangesien die kennis oar die onderwerp onvoldoende is en die navorser die 

situasie met betrekking tot die ontplooiing in KwaZulu-Natal en die effek daarvan op 

die gesin, moet ondersoek. 'n Verkenningsontwerp is oar die algemeen 'n intensiewe 

ondersoek waar 'n beperkte aantal respondente in 'n groat bevolking beskikbaar is. 

Buigbare maniere van data-insameling word gebruik, byvoorbeeld observasie van 

deelnemers. (Grinnell 1981 : 298). Die navorser het gevind dat die inligting wat wel 

beskikbaar is, meerendeels van ander lande was. Die ontplooiingsituasie in 

KwaZulu-Natal is uniek en die navorser kon, deur die verkenningsontwerp te gebruik, 

inligting inwin wat later deur meer komplekse navorsingsontwerpe verken kan word. 

1.4.2 DIE NAVORSINGSPROSEDURE 

Die navorsingsprosedure vloei voort uit die navorsingsbeplanning wat gedoen is en 

behels 'n omskrywing van alles wat die navorser gedoen het tydens navorsing en sit 

elke stap van die navorsingsproses noukeurig uiteen. (Smit 1983 : 8). Die navorsing 

wat gedoen is, het die volgende stappe ingesluit: 

a) Die navorser het toestemming by die SANW en by die Geneesheer-Generaal 
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verkry om die navorsing te doen. Toestemming is oak by die eenheid, 121 Suid 

Afrikaanse lnfanterie Battaljon se bevelvoerder verkry om die navorsing met die 

lede van die eenheid te doen. 

b) 'n Omvattende teoretiese en literatuurstudie is gedoen. Aspekte waaroor 

navorsing gedoen is, is die volgende : 

• effek van afwesigheid van die vader op die gesin, die vrou, die man en 

die kind 

• die effek van die afwesigheid van die vader op die gesin voor, tydens en 

na die skeiding 

• moontlike maatskaplike intervensies wat toegepas kan word. 

c) 'n Doelbewuste seleksie van sestien gesinne is gemaak, waarvan agt blank en 

agt Zoeloe gesinne was. Gesinne wat in en om Mtubatuba woon en maklik 

toeganklik is asook gesinne waarvan die mans en vrouens beskikbaar was vir 

die ondersoek, is geselekteer. 

d) Die nominale groepstegniek is by elke groep gebruik om inligting in te win. 

Aangesien die tegniek baie omvattend is en elke respondent se eie inligting en 

prioriteite sowel as die groep s'n bepaal, is geen verdere metodes gebruik nie. 

Die gebruik van die nominale groepstegniek word in die volgende afdeling 

volledig bespreek. 
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e) Die data wat verkry is, is verwerk en in tabelle opgestel wat die antwoorde van 

die respondente weergee. Op grond van die resultate wat in tabelle weerspieel 

word, is die data geevalueer en ontleed, en afleidings is gemaak in terme van 

bestaande literatuur. 

f) Die navorsingsvrae is beantwoord. 

g) Op grond van die resultate is aanbevelings gemaak wat betref die rol van die 

maatskaplike werker in samewerking met die SANW om die gesin van die 

ontplooide soldaat meer te ondersteun deurdat hy meer realistiese tydperke 

saam met sy gesin gegun word. 

1.4.3 DATA-INSAMELINGSMETODE 

Die data-insamelingsmetode wat in hierdie navorsingstudie gebruik is, is die nominale 

groepstegniek. Sestien gesinne is betrek by die identifisering en evaluering van die 

probleme. Die vrouens en mans is in verskillende groepe betrek as gevolg van 

praktiese redes, byvoorbeeld die feit dat dit baie moeilik was om al die mans te onttrek 

by hulle verskillende ontplooiingsgebiede en saam te bring by die vrouens. Dit sou 

beteken dat die topstruktuur van sommige van die kompanies vir 'n tydperk moes 

onttrek. Aangesien die blankes en Zoeloes se kultuur en taal verskil en daarmee saam 

hulle ervaring in die gesinsisteem, is die groepe ook geskei sender om gevoelens van 

apartheid of diskriminasie te ontlok. Die lede het self aangedui dat hulle makliker met 
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lede van dieselfde kultuur identifiseer en het veilig genoeg gevoel om probleme met 

mekaar te deel. Die navorser het die keuse aan hulle oorgelaat. 

Die nominale groepstegniek is as volg gebruik : 

Alie moontlike probleme wat voorkom as gevolg van die ontplooiingsituasie, is eers 

individueel in die groep gelys sander dat enige inmenging van ander respondente 

toegelaat is. Daarna is elke individu 'n kans gegee om sy items te noem waarna dit op 

'n blaaibord geskryf is. Geen besprekings van die items het plaasgevind nie en items 

kon herhaal word. Alie punte van elke lid is neergeskryf. Daarna het groepe die items 

op die blaaibord bespreek vir klarifikasie van sekere items of byvoeging van nag items. 

Geen items is uitgelaat nie. Daarna het elke lid weer 'n kans gekry om die tien 

belangrikste items vanaf die blaaibord neer te skryf en dit te nommer in volgorde van 

belangrikheid. Elke item is op 'n aparte kaartjie gelys en genommer. Die groep se 

prioriteite is toe saamgegooi en op die blaaibord neergeskryf en die resultate is deur 

die groep bespreek. Verdere bespreking van die prioriteite het plaasgevind om seker 

te maak dat almal verstaan het wat bedoel is met die prioriteite. Daarna het elke lid 

weer 'n kans gekry om die tien belangrikste items te bepaal en dit in prioriteitsvolgorde 

te plaas. Die punte is daarna bespreek in terme van oplossings wat ge·implementeer 

kan word om hulle situasie te verbeter. (Delbecq & Van der Ven 1971 : 466-491) 
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1.4.4 STEEKPROEFNEMING 

Die steekproefneming wat in hierdie studie gebruik is, is doelbewuste seleksie. 

Volgens Bailey (1978 : 83) behels doelbewuste seleksie die volgende: "In purposive or 

judgemental sampling the investigator does not necessarily have a quota to fill from 

within various strata, as in quota sampling but neither does he or she pick the nearest 

warm bodies, as in convenience sampling. Rather the researcher uses his or her own 

judgement about which respondents to choose, and picks only those who best meet 

the purpose of the study." Die navorser het respondente gekies wat maklik bereikbaar 

was, met ander woorde wat in en om Mtubatuba woon. 

Die eenheid, 121 SAi Bataljon in Mtubatuba, is die grootste ontplooiingseenheid in 

KwaZulu-Natal en lede wat in en om Mtubatuba woon, kon gebruik word in die studie. 

Aangesien daar net nege blanke gesinne was waarvan die vaders ontplooi is, is net 

agt blanke en agt Zoeloe gesinne in die studie ingesluit om die getalle eweredig te 

hou. Die negende blanke gesin was nie beskikbaar tydens die studie nie. 

Die studie is oar 'n tydperk van vier tot vyf maande gedoen aangesien dit moeilik was 

om al die lede gelyktydig bymekaar te kry. Aangesien die steekproef klein was, was 

dit moontlik om 'n studie in meer diepte met die gesinne te doen, wat nie moontlik sou 

wees met meer respondente nie. 
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1.4.5 TOETSE VAN GELDIGHEID EN BETROUBAARHEID 

Die nominale groepstegniek is van so 'n aard dat respondente hulle eie probleme wat 

ervaar is, neer skryf sander inmenging van ander lede. Geen besprekings is 

aanvanklik toegelaat nie. Die inligting wat dus ingewin is, is betroubaar en geldig 

vanuit die verwysingsraamwerk van die respondent. Elkeen is gevra om te 

konsentreer op probleme wat deur sy/haar gesin ervaar is, en dit neer te skryf. Dit 

word dus aanvaar dat die inligting geldig en betroubaar is. Die prosedure van die 

groepstegniek is nagevolg soos dit beskryf is ender die data-insamelingsmetode. Die 

navorser het dus so verseker dat die inligting geldig en betroubaar is. 

1.4.6 VERWERKING VAN GEGEWENS 

Al die probleme wat deur die verskillende persone op die kaartjies neergeskryf is, is 

volgens die verskillende probleme in kategoriee ingedeel. Die verskillende groepe se 

kaartjies was van verskillende kleure om die groepe te kan onderskei. Probleme wat 

ooreengestem het, is op aparte hopies gesit. Die prioriteite wat die respondente aan 

elke probleem toegeken het, is op 'n statistiese wyse gelys en prioriteite is bepaal. 

Die respondente moes die tien belangrikste probleme lys in volgorde van 

belangrikheid, en dit nommer van 1 tot 10. Die waardes wat toegeken is, is as volg : 

Prioriteit van 1 = Waarde van 10 

Prioriteit van 2 = Waarde van 09 

Prioriteit van 10 = Waarde van 01 
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Dit is so gedoen sodat die hoogste prioriteit die hoogste waarde ontvang het. 

1.5 BEPERKINGS VAN DIE STUDIE 

a) Die steekproef het slegs uit 16 gesinne bestaan aangesien die navorser 'n 

dieptestudie wou doen met 'n paar gesinne om die diepliggende probleme te 

verken. 

b) Die geografiese gebied waar die gesinne van die ontplooide soldate woon, is 

baie groat en dit was prakties onmoontlik vir die navorser om meer gesinne in 

die studie in te sluit veral omdat die vrouens ook ondervra is. 

c) Daar is beperkte Suid-Afrikaanse literatuur beskikbaar oor die militere 

ontplooiing en die navorser moes hoofsaaklik literatuur van oorsee gebruik. 

Baie van die literatuur is ook verouderd. 

d) As gevolg van die ontplooiingsituasie en die praktiese implikasies daaraan 

verbonde, is die mans en vrouens in aparte groepe gesien. Dit het al die 

groepslede die geleentheid gegee om met mekaar se probleme te identifiseer 

en ook te kan sien dat baie van hulle dieselfde gevoelens ervaar het. Dit het 

hulle veilig laat voel asook gestimuleer om meer daaroor te praat tydens die 

bespreking. 
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e) Die blanke en Zoeloe groepe is oak geskei as gevolg van die taal en kultuur 

aspekte en is gedoen aangesien dit hulle eie keuse was en hulle veiliger gevoel 

het om die probleme te bespreek met hulle eie groep. 

f.) Die huidige politieke situasie het veroorsaak dat gevoelens van diskriminasie in 

een groep na vore gekom het en die effek op die gesin is nie so goed verken 

soos nodig was nie. 

1.6 BEGRIPSOMSKRYWING 

Die begripsomskrywing is gepromulgeerde terme en definisies wat uit die 

Gesamentlike Militere Woordeboek (1983) van die SAW verkry is. 

1.6.1. MILITERE ONTPLOOllNG 

a) Uitbreiding van bataljons of kleiner eenhede in breedte of diepte of albei, ter 

verhoging van slaggereedheid vir voorgenome aksie . 

. 
b) Herplasing van magte in verlangde operasionelegebiede. 

1.6.2 KOMPANIE 

Basiese administratiewe en taktiese eenheid in die meeste dienswapens en 

diensvlakke van die leer, op bevelsvlak onder 'n bataljon. 



17 

1.6.3 BEVELVOERDER 

Persoon aangestel om gesag uit te oefen en bevelsverantwoordelikheid te aanvaar. 

1.6.4 ONTPLOOIDE BASISSE 

Piek vanwaar operasies geloods of ondersteun word. 

1.6.5 LEIERELEMENT OF STAFLEDE 

Offisiere wat spesifiek beveel is of aangese is om die bevelvoerder met die uitvoer van 

gesag byte staan. 

1.6.6 OPLEIDINGSEENHEID 

Organisatoriese benaming van onderafdeling van groep in 'n taakmag. 

1.6. 7 OPERASIONEEL 

Bydraend tot die beplanning, opleiding en uitvoering ten opsigte van militere 

slaggereedheid. 

1.6.8 GESINSROLLE 

..... rol altyd in 'n spesifieke verhouding vertolk word wat weer 'n rol vir 'n ander 

persoon impliseer; dat 'n verandering in een rol 'n verandering in 'n ander rol tot 

gevolg kan he ; dat elke persoon verskillende rolle vertolk maar dat hy oak deel is van 

'n netwerk van rolle wat deur ander persone vertolk word en dat 'n persoon se 

rolverwagtings selde spesifiek afgebaken is en dat hy dikwels binne 'n bepaalde rol, 
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alternatiewe wyses van optrede oorweeg." (Grobbelaar en Schoeman 1980: 82) 

Gesinsrolle verwys dus na wat van 'n bepaalde persoon in 'n gesin verwag word. 

1. 7 AFKORTINGS 

In hierdie verhandeling beteken die volgende afkortings die volgende: 

SANW 

SAPD 

ASV 

121 SAi Bn 

LDV 

VN 

BBP 

- Suid-Afrikaanse Nasionale Weermag 

- Suid-Afrikaanse Polisie dienste 

- Afwesig sander verlof 

- 121 Suid-Afrikaanse lnfanterie Bataljon 

- Leerdamesvereniging 

- Verenigde Nasies 

- Baie belangrike persoon 

1.8 AANBIEDING VAN DIE INHOUD 

Hierdie verhandeling bestaan uit vier hoofstukke: 

Hoofstuk I 

Die probleemstelling en die motivering vir die studie word weergegee asook die 
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navorsingsontwerp van die empiriese ondersoek. 

Hoofstuk II 

Toepaslike vorige navorsing en die teoretiese agtergrond word beskryf en bespreek 

en dit sluit 'n oorsig oar die literatuur in. 

Hoofstuk Ill 

Die resultate van die empiriese ondersoek word weergegee en ontleed. 

Hoofstuk IV 

Bevat die gevolgtrekkings en aanbevelings wat oak die betrokkenheid van die 

maatskaplikewerkprofessie en die SANW beklemtoon. 
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HOOFSTUK2 

LITERATUURSTUDIE OOR MILITERE ONTPLOOllNG 

2 IN LEIDING 

Suid-Afrika beleef die afgelope paar jaar geweldige politieke en sosio-ekonomiese 

konflik wat veral in die ou swart woongebiede konsentreer. Die resultaat daarvan is 

dat baie van die SANW troepe in die woongebiede ontplooi word om vrede en 

stabiliteit in samewerking met die SAPD te handhaaf. (Maitland 1997) 

Daar is verskeie lede wat ontplooi word, soos: 

Staandemaglede, wat permanent werksaam is in die SANW. 

Vrywillige lede wat vir 'n sekere termyn aansluit, bv. 2 jaar 

Burgermag- en kommandolede wat vrywillig kampe doen. 

Aangesien daar nie meer verpligte diensplig is nie, is daar wel 'n vrywillige 

dienspligstelsel vir lede wat vrywillig opdaag. Daar is met ander woorde permanente 

en vrywillige lede wat ontplooi word. 

Die SANW beleef op sigself baie veranderings as gevolg van die huidige politieke 

situasie, wat verander het sedert 1994. Waar die SANW voorheen die 
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geweldsituasie tussen die militere komponente van politieke partye moes onderdruk, 

word die magte nou oak in die SANW geakkomodeer en ge'fntegreer en moet almal 

nou saamwerk om geweld en onrus in die land te beheer. Die persone wat dus 

voorheen as "vyande" gesien is, is nou kollegas en dit vra besondere opofferings van 

alle partye. (Maitland 1997) 

Aangesien die onrussituasie steeds voortduur in die woongebiede, bly die primere 

taak van die SANW nag dieselfde met betrekking tot die bekamping van geweld en die 

stabilisering van die woongebiede. 

Met die situasie in ag geneem asook die feit dat weermagslede selfs in die vredestyd 

weg van die huis af is, blyk dit duidelik dat navorsing oar die effek wat weermagslede 

se afwesigheid op die gesin het, wel nodig is. 

Daar is net sekere eenhede in die SANW waarvan die meeste lede in die eenheid 

ontplooi word. Een van die eenhede is 121 SAi Bn en is gelee in die Dukuduku 

Staatsbos naby Mtubatuba. Die eenheid is die tweede grootste permanente 

magseenheid in die SANW. Tans ontplooi die kompanies gemiddeld 40 uit die 52 

weke van die jaar. Van die lede is al vyftien jaar in 'n kompanie wat ontplooi. (The 

Warrior 1994 : 1) 

Die vrywillige stelsel waarvolgens lede aansluit, behels 'n aanvanklike kontrak waar 

die lede vir 'n tydperk van twee jaar aansluit. Die lede van 121 SAi Bn wat vrywillig 
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aansluit, gaan deur 'n maatskaplike en psigometriese keuringsproses . Tydens die 

proses word die nadele van die ontplooiingsituasie aan hulle verduidelik, maar dit is 

vir sommige van die lede 'n seldsame werksgeleentheid en hulle is aanvanklik bereid 

om enige situasie te aanvaar. Die werklike probleme word eers ervaar 'n jaar of wat 

later wanneer druk vanaf die gesin ook toegepas word. Die lede kan nie dan in 

eenheidsposte nader aan die huis geakkomodeer word nie, aangesien sulke paste 

skaars is en die lede nie opgelei is vir klerklike werk nie. (Ford 1995) 

Dit is dus duidelik dat die meeste lede ter wille van oorlewing in 'n werksituasie beland 

wat op die lang duur ander ernstige probleme kan meebring. Hulle gaan werk om na 

hulle gesinne om te sien en in baie gevalle veroorsaak die werk ernstige huweliks- en 

gesinsprobleme. Van die lede geniet egter die werk en beleef konflik en 

skuldgevoelens wanneer die gesin in die proses afgeskeep word. ( Ford 1995) 

2.1 DIE GESIN IN DIE MILITERE SISTEEM 

Die weermag is 'n unieke organisasie waar die soldaat en sy gesin aan 'n 

andersoortige leefwyse blootgestel word. Baie militere gesinne is nog jonk en nog 

besig om aan te pas by die ervaring om 'n gesin te wees. Hulle word gedwing om ook 

aan te pas by die eise wat die militer stel. Hiermee moet daar nie vergeet word dat die 

SANW, soos enige ander weermag ter wereld daarop ingestel is om oorlog te voer 

nie. Die opleiding van sy lede is op hierdie primere funksie ingestel. Die weermag en 
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gesin stel dus saam hoe eise aan die soldaat en is in die meeste gevalle konflikterend 

van aard. (Herbst 1995 : 15). 

Herbst (1995 : 15) is verder van mening dat die militere gesin uniek is met betrekking 

tot die unieke omstandighede en eise waaraan die gesin daagliks blootgestel word. 

Die uniekheid meet egter nie oorbeklemtoon word nie, aangesien dit die gesin en 

militere gemeenskap in isolasie tot die bree samelewing plaas en dit kan lei tot 

bepaalde vooroordele en stigmas. 

Die militere gesin is in baie opsigte anders as 'n gesin in die siviele gemeenskap. Daar 

is baie eise wat aan militere gesinne gestel word. "Military families, high-speed, 

high-tech, high expectation modern living, but military families are subject to other, 

more particular pressures and while some families cope with them very successfully, 

some do not. These pressures arise from circumstances for which there are no real 

parallels in civilian life." (Jolly 1987: 99). Die omstandighede wat spanning 

veroorsaak, is gereelde kursusse en verhuisings, afwesigheid van die vader vir lang 

periodes, gevaarelement verbonde aan die werk en die feit dat baie van die aspekte 

gelyktydig voorkom. 

Soos voorheen gese is, hou die militer die derde party in die huwelik. "The military 

marriage, in many ways, is a triangulated arrangement in which the service forms the 

third angle between husband and wife. They have a constant, symbolic mother-in-law 

problem which the couple allow and invite into the family once they make a discision to 



24 

build a career in the armed services." (Peck & Schroeder 1976: 26) 

Feitlik alles wat 'n soldaat doen, hou verband met die militer. Hulle werk lang ure, 

doen dienste na-ure en moet dan nag sekere militere verpligtinge bywoon in hulle eie 

vrye tyd. Ferreira (1984 : 62) sluit hierby aan deur te se dat die gesin in die militere 

lewe betrek word en dat die eise wat die militer stel, voorrang geniet bo die van die 

gesin. Die mans moet enige tyd gereed wees om diens te doen en die vrou en kind 

moet daarby aanpas, met ondersteuning en sander om vrae en eise aan die man te 

stel. Hulle vrees die weggaan van die man en blameer die weermag vir die vrese. 

Depressie en 'n onvermoe om alleen reg te kom, kan voorkom voor ontplooiing. 

Wanneer 'n militere man trou, bly hy steeds deel van die militere sisteem en van die 

beroep. Die mans in die militere sisteem is almal kamerade wat op mekaar moet 

vertrou in 'n gevegsituasie. Daarom word na-uurse ontspanning, met of sander die 

gesinne, bevorder om die mans interafhanklik van mekaar te hou. Die vrouens word 

nooit regtig deel van die groep geag nie, soos Jolly (1987: 99) oak aandui: " ... ; wives 

can often feel that a great amount of their energy goes into supporting male group 

activities from which they are more-or-less excluded." 

Reinerth (1997: 22) beklemtoon dat daar baie spanning tussen die gesinne en die 

militere sisteem bestaan. "The military seeks to make the family instrumental in its 

mission of developing and maintaining a highly effective combat-ready body of men, 

mobile enough to be deployed where needed." Daar word dus van die vrouens en 
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kinders verwag om onderskik te wees aan die behoeftes van die militer en om so min 

as moontlik die aandag van die man te vereis indien die militer horn benodig.Hunter 

(1982: 10-11) is van mening dat daar van die militere vrou verwag word om haar man 

en die militer se behoeftes voor haar en haar kinders te plaas. 

Reinerth (1977 : 176) voeg verder by dat skeiding algemeen voorkom in die militere 

milieu en dat die stres wat dit veroorsaak, afhanklik is van die aanpassingsvermoe en 

die vorige skeidingservaring van die gesin. Segal & Harris (1993: 7) het ook gese dat 

waar die weermag vroeer uit ongetroude persone bestaan het, die lede nou grootliks 

getroud is. "Among both enlisted personnel and officers, the higher the rank, the 

greater the percentage who are married. While most enlisted personnel are not 

married when they enter service, by the time they reach the rank of sergeant, most 

are married." 

Daar is sekere militere eenhede waar die gesinne binne die eenheid se grense woon. 

So 'n eenheid het behuising vir die lede by die werk en hulle kry dus geen geleentheid 

om privaatlewe en werk te skei nie. Die gemeenskappe is geslote en leef dan saam as 

'n militere familie, wat opsigself sekere probleme kan voortbring. Die positiewe effek 

daarvan is dat die vrouens mekaar kan ondersteun wanneer die mans ontplooi word. 

Die militer is dus nie net werk nie, maar 'n lewensstyl. Die werk word as eerste 

prioriteit in enige militere manse lewe gesien. ( Ford 1995) 

Die militere lewensstyl is in baie gevalle 'n institusionele lewe. Soos reeds genoem, is 
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daar sommige eenhede wat as 'n ge"lsoleerde gemeenskap bestaan en 'n eie 

lewensstyl ontwikkel, en word dan oak as 'n subkultuur gesien. Reinerth (1977: 

31-33) verduidelik dit soos volg: "There is a close and interdependent relationship 

between marriage, family, community and society. As a societal institution, the family 

must accommodate its structures and functions as society changes." 

Hiew (1992 : 206) meen dat die militere institusie nie altyd baie gretig is om die gesin 

te help tydens skeiding nie. Frances and Gale (1973 : 171) sluit daarby aan: " ... there 

are a few subcultures that so dramatically influence the course of this members lives as 

does the military in which families are called upon to meet many unique stresses and in 

return are offered support that are not generally available to others." 

2.2 DIE MILITERE VROU TYDENS ONTPLOOllNG 

"If the military had wanted you to have a wife, he would have issued you one." 

(Griffen & Morgan 1988: 14). Vir jare het hierdie stelling die gesin gewaarsku teen 

inmenging met die eise van 'n militere lewensstyl. Navorsers toon aan dat meer as 

60% van militere lede getroud is wat die moontlikheid van gesinsprobleme in die 

militere gemeenskap verhoog. 
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2.2.1 DIE VROU TEENOOR DIE MILITER 

Dit is die bevelvoerder van 'n eenheid se vrou se taak om na die welsyn van die vroue 

om te sien. Die vroue kan mekaar ondersteun en die meeste eenhede beskik dan oak 

oar 'n LDV (Leerdamesvereniging). Die rol van die vrou in die militere milieu is 

verskillend van die tradisionele vrou-ma-rol. Venter (1983 : 49) vat dit saam as volg: 

"Wat ans eintlik van die vrou van die soldaat vra, is direk teenstrydig met die wese van 

'n vrou. Sy moet bereid wees om haar man af te staan, sy moet genoe neem om 

sander sy steun te gaan en dan vra ans nag van haar om positief te wees en horn te 

onderskraag terwyl sy self horn so nodig het. " 

Henning (1986 : 1) beskryf die militere vrou soos volg: "The term 'military wife' refers 

to the wife of a man in the military. The military wife is typically different from her 

civilian counterpart in several ways. She shares her husband's occupation while doing 

a delicate balancing act in maintaining her family and personal responsibilities. With 

the frequent transfers and transition, the family is the primary social unit and the wife 

is the local point of the military family. She provides the continuity of the family system 

for the children and her husband." Kohen (1984 : 410) beskryf die vrou verder deur te 

se dat sy moet besluit wat om in sy briewe te skryf sodat dit horn nie te veel ontstel nie; 

dat sy die man se terugkoms so moet beplan dat hy nie voel dat iets in sy afwesigheid 

verander het nie en dat haar vermoe om die gesinsprobleme te hanteer, baie 

belangrik is. 



28 

Die welstand van haar gesin is vir die meeste getroude vroue uiters belangrik en van 

die hoogste prioriteit. Tydens militere ontplooiing het sy baie verantwoordelikhede en 

moet 'n dubbele rol vervul. Venter (1983: 51-53) verduidelik dan oak dat 'n vrou 

skielik beide die vader en die moeder se pligte moet vervul en sy moet nag die vader 

se beeld lewendig hou by die kinders. Sy moet alle beslissings maak, sander om die 

indruk te skep dat sy die vader se plek inneem. Die dissipline is nou die moeder se 

verantwoordelikheid en moet gehandhaaf word soos voor haar manse vertrek. 

Die militere sisteem benodig 'n onafhanklike, selfhandhawende, liberale vrou om haar 

eie misie effektief te handhaaf. Die vrou word verder soos volg beskryf: "Typically the 

military wife, unlike the civilian life, shares her husband's occupation to a greater 

extent, while concurrently retaining her traditional stereotypic family responsibilities. 

The military wife has bigger boots to fill - more roles to perform, more demands on her 

time, and more sole responsibility for family support, particularly that from the wife, is 

one of the most important factors influencing a military man's performance on the job, 

wives have, until recently, been viewed as 'dependents', who's own needs are 

ignored by the organization in which she found herself firmly enmeshed." Keller (1980 

: 122) noem sekere van die probleme wat vroue ervaar, soos byvoorbeeld 

eensaamheid, besluitneming op haar eie, kinderdissipline, finansies en nag ander. 

Alhoewel daar verskeie probleme is wat 'n vrou tydens die skeiding ervaar, is daar oak 

sekere voordele. So ervaar sommige dit as 'n tyd om persoonlik te groei en aandag te 

gee aan haar belangstellings sander om skuldig te voel dat hulle hulle mans 
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verwaarloos. Ander vroue voel dat skeidings 'n verhouding jonk hou, aangesien elke 

einde van die skeiding voel asof die verhouding weer begin. 

2.2.2 INVLOED VAN SKEIDING OP DIE VROU 

Die mate van stres wat die vrou ervaar hang af van baie faktore: haar eie aanpassing 

en buigsaamheid, haar persoonlikheidsintegrasie, haar vorige blootstelling aan 

gesinskeiding. McCubbin et al (1976 :298-299) meen baie studies wys op die 

emosionele en sosiale probleme wat geassosieer word met die vrou se aanpassing ten 

opsigte van die skeiding. Die effek van skeiding bring die volgende mee, soos 

onstabiliteit van die gesin deur die vrou se vrees, aanneming van ouerlike rolle en die 

staatmaak op die familie vir emosionele ondersteuning en beskermingsfunksies. Baie 

vroue wat na psigiaters verwys is, het simptome gewys wat direk verband hou met die 

skeiding. Die skeiding is moeiliker die eerste keer en word makliker met herhaling. 

Die vrou se persepsie van haar man se afwesigheid is 'n kritiese faktor in 'n vrou se 

reaksie ten opsigte van die skeiding. Die skeiding is moeiliker as daar 'n element van 

gevaar met die man se taak gepaard gaan, met ander woorde ernstige besering of 

dreigende dood. Black (1993 : 273) stel dit soos volg: "Another stressor military 

families must live with is the threat that their loved ones may be killed or wounded in 

combat or military accidents." 

Hiew (1992: 223) het tydens sy navorsing die volgende opmerking van 'n moeder 

verkry: "I really don't think the military do much to look after the families when their 
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husbands are away. For example, a woman with small children has her children all 

day and night alone, she is really tied down and when she works she has to take the 

children to day care. I've seen families moved into a new community, not know a sole 

and right away he is sent to the field for two to three weeks. I imagine how frightened 

and insecure the woman must feel and how alone. Sometimes all that is needed is to 

know someone who will drop by and talk and check to see if all is well. ... " Hy voeg 

verder by dat die vrouens wat werk meestal nie genoeg tyd het om na alles om te sien 

nie. Sy het genoeg werk in die huis om te doen en het nie nag tyd om die gras te sny 

en ander nodige werkies in en om die huis te doen nie. Daar is oar die algemeen nie 

genoeg besorgdheid vir die militere vrouens en hulle kinders nie. 

Volgens Howe (1983 : 12-13) is daar baie vroue van ontplooide mans wat nie op hul 

eie oar die weg kom nie. Hulle is dan meestal oak nie bewus van hulpbronne waarvan 

hulle gebruik kan maak nie. Alhoewel daar baie gesinne in die militer is wat 

selfhandhawend en gesond is, kan dit gebeur dat hulle soms hulp benodig, veral wat 

die kinders betref. (Howe 1983: 14) 

2.2.3 VERANTWOORDELIKHEDE VAN DIE VROU 

Reinerth (1977 : 24) beskryf die "submariners wives syndrome": "This is characterized 

by depression among Navy wives brought on both by guilt due to repressed rage at 

being deserted by the husband-father and a frustrated desire to be cared for." Die 

sindroom kan oak deurgetrek word na vrouens van ontplooide mans. Die gevoelens 
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van eensaamheid, depressie en skuld kom algemeen voor. Die vrouens meet die 

huishouding oorneem, kinders dissiplineer en alle take van die man oorneem. Al 

verrig die vrou haar take hoe geed, kry hulle min goeie terugvoer van die samelewing. 

Daar word net van hulle verwag om die man te ondersteun en die huishouding te 

onderhou. Soos voorheen gese, neem sy manlike rolle oor, byvoorbeeld grassny en 

ander moeilike fisiese take tesame met al die finansiele probleme, toebehore in die 

huis wat breek, kinderdissipline en besluitneming. 

Hunter (1982 : 13-30) meen ook as volg : "Marital problems may be caused by 

separations because of the inevitable changes in marital roles, which occur both from 

the opportunity for and the necessity to develop independance during the husband's 

absence. Separations present a new concept of the wife's role, and she develops an 

unwillingness to shift back to her former passive, dependent role after the husband's 

return." Hoe meer aktief die militere vrou buite die huis bly, hoe minder eensaam sal 

sy wees. Sy meet dus poog om meer betrokke te raak by sosiale en kreatiewe 

aktiwiteite. lndien sy meer tuis bly, raak sy verveeld en somtyds depressief. 

2.2.4 EIENSKAPPE VAN DIE VROU 

Daar is volgens Kruys (1971 : 73) sekere eienskappe waaraan 'n weermagvrou meet 

voldoen: 

• Sy meet 'n taak vrywillig kan aanvaar en dit dan uitvoer asof haar manse hele 
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loopbaan daarvan afhang. 

• Sy moet die minder aangename situasies net so goed aanvaar as die 

aangename geleenthede wat hulle al gehad het. Sy aanvaar dus dat sy met 

die weermag oak getroud is. 

• Haar huis en persoon moet sy onberispelik netjies hou vir ingeval gaste sander 

uitnoding opdaag. 

• Die tye wanneer haar moed laag is, steek sy dit weg vir haar man want syne 

mag dalk laer wees en sy moet horn ondersteun. 

• Sy dra nie haar man se rang nie en tog verrig sy met 'n blymoedige hart die 

pligte wat haar man se rang vereis, sodat hy die eer daarvoor ontvang. 

Die aanpassing van die vrou tydens haar man se afwesigheid word as volg opgesom : 

"Alie vroue pas moeilik aan gedurende skeiding, al is dit nie die eerste keer nie; 

gereelde interaksie met familie en eggenotes vergemaklik die aanpassing; sosiale 

aktiwiteite help met aanpassing; gevoelens van depressie kom voor by man en vrou; 

sommige vroue toon 'n persoonlike onvermoe om aan te pas nadat die man weg is en 

terugkom; hulle beleef mans as indringers in 'n lewenswyse wat hulle in sy 

afwesigheid aangeleer het; onsekerheid, eensaamheid, buite egtelike verhoudings, 

onafhanklikheid en rolidentifikasieverwarring." (Ferreira 1984: 79-82) 
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Dit is dus duidelik dat die militere vrou 'n moeilike rol het om te vervul. Sy stel haar 

man en die militere sisteem bo haarself en die kinders en moet die eise van die lewe 

alleen hanteer oar lang periodes. Venter (1983: 51) wys op die volgende: "Dis 

noodsaaklik dat 'n vrou, wanneer haar man weg is, gelukkig is met haar onmiddellike 

lewensomstandighede. As sy veilig in haar eie huis kan woon gedurende sy 

afwesigheid, word dit nie aanbeveel dat sy tydelik by ouers of familie gaan intrek nie." 

In die militere situasie is dit die stabiele, onafhanklike vrou wat haar situasie die beste 

hanteer. Sy pak haar "enkelouerskap" oak met selfvertroue aan. Sommige vroue wat 

afhanklik is, sukkel op hulle eie en steun dan baie op ander mense. Volgens 

Jolly (1987:112) kry vrouens op die een of ander manier 'n metode om hulle situasie te 

hanteer. "One way or another, wives find ways of restructuring their lives during their 

husband's absences - only to find that when their husbands return, they are the ones 

who must change again." 

2.3 DIE MILITERE MAN TYDENS ONTPLOOllNG 

Soos reeds deur Jolly (1987: 104) genoem, bly die militere man deel van die groep 

manne. Die verhouding tussen die mans wat saam diens doen, maak inbreuk op die 

huwelik. In die militere opset meng die getroude man nag baie met ongetroude mans 

en sal nag inval by hulle aktiwiteite, waar getroude mans in die siviele gemeenskap 

meer getroude vriende gaan maak. 
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Lojaliteit is vir 'n soldaat van groat belang en waar dit by elke werk van 'n persoon 

verwag word om ekstra ure te werk, is dit anders in die militere opset. "For the military 

man, however loyalty - to their Service and to the Group within it to which they belong 

- is an inseparable part of their being considerate able to do the job for, in the last 

resort, they must be loyal to the point of death." (Jolly 1987 : 104-105) 

Die soldaat kan nie veel doen om sy omstandighede te verander indien daar probleme 

tuis is nie. Hy kan nie die gebied verlaat of sommer verplaas word nader aan die huis 

nie. Hy word soms op kart kennisgewing ontplooi. 

Venter (1983: 36) se die volgende: "Die mens se sekuriteit le opgesluit in die 

teenwoordigheid van sy geliefdes, sy eie besittings en bekende omgewing. Die 

afwesigheid van al hierdie dinge bring vir die soldaat 'n emosionele aanpassing mee." 

Uit voorafgaande is dit dus duidelik dat 'n man die skeiding net so erg mag voel soos 

die vrou. Hy is bekommerd oor sy vrou se vermoe om op haar eie oar die weg te kom, 

asook die vraag of sy kinders normale vordering toon en alles tuis in orde sal wees as 

hy terugkeer. Hunter (1982: 29 - 30) meen dat alhoewel dit voorkom asof die ma meer 

as die pa sukkel om aan te pas tydens die skeiding, die pa oak heelwat geaffekteer 

word. Hy sukkel meestal met gevoelens soos bekommernis, skuld, en skaamte omdat 

hy die gesin moes las en oak somtyds betrokke raak in buite-egtelike seksuele 

aktiwiteite. 

Frances en Gale (1973 : 175-176) het deur navorsing gesien dat die man oak sekere 
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probleme ondervind waarvoor hulle behandel moet word, byvoorbeeld 

alkoholmisbruik, geweld, werksprobleme en psigosomatiese probleme. 

2.4 DIE KIND TYDENS MILITERE ONTPLOOllNG 

Kinders is 'n groat verantwoordelikheid en is moeilik hanteerbaar as hulle klein is. Die 

druk op 'n "enkelouer" tydens die afwesigheid van die man is baie groat. Daar is 

gesinstrukture en -rolle wat verander en dubbele verantwoordelikheid wat op die vrou 

gele word. As gevolg van die dubbele take, word minder tyd aan die kind afgestaan 

vir spel en stimulering. Dit kan dus 'n negatiewe invloed op die kind se funksionering 

he. 

Skeiding word beskou as 'n vreemde situasie vir 'n kind, aangesien dit 'n element van 

onsekerheid inhou. Die kind se sekuriteit word versteur en dit maak dat die kind die 

skeiding as traumaties ervaar. Vorige ervarings van die skeiding be"invloed oak die 

mate van stres wat die kind sal ervaar (Dunn 1993 : 31-32) 

2.4.1 DIE KIND SE REAKSIE OP SKEIDING 

Kaslow en Ridenour (1984: 58) dui aan: "A child's reaction to parental absences vary 
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with the level of preparation of the child for the separation and control over the 

separation (ie. knowledge of the length of absence and ability to maintain contact 

during it); the child's sex and development stage - the quality of the relationship 

between the child and absent and remaining parent; significant persons to provide 

surrogate parent figures with a positive memory and feeling about the absent parent 

that maintains the active association of the child with the parent; and the length of the 

separation." 

Die ernstigheid van die skeiding met betrekking tot die kind hang af van vyf elemente: 

• watter ouer afwesig is, 

• hoe gereeld die afwesigheid voorkom, 

• lengte van die afwesigheid, 

• hoeveelheid kontak met die afwesige ouer en 

• die soort kontak. (Reinerth 1977 : 44) 

Die invloed van militere ontplooiing het 'n groat invloed op die kind en die ma speel 'n 

belangrike rol oar hoe die kind die afwesigheid van die vader gaan hanteer. Die kind 

voel meestal die ma se gemoedstemming aan. Volgens Keller (1980 : 24) het 

ontplooiing 'n invloed op al die lede van die gesin. Dit het veral 'n invloed op kinders 

en die huwelik. Kinders moet sander 'n vaderfiguur klaarkom en dit het sosiale en 

sielkundige gevolge, veral vir seuns wat meer met die vader identifiseer. Alhoewel die 

afwesigheid van die vader verwag word deur die gesinslede, ontwikkel daar steeds 'n 
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krisissituasie in die gesin."Children of military families are required to adjust to 

unpredictable change, including a new parent's absence and frequent shifting of 

schools, often in mid year, which require them to establish new friends and activities. 

Sometimes the stress and tension felt by the adult family members taken out on the 

children. Equally taxing are the short separations that the military duty often requires, 

preventing a family from adjusting to either the absence or the presence of the service 

member." (Howe 1983: 14) 

Hunter ( 1982 : 44 ) meen dat die afwesigheid van die vader as gevolg van militere 

dienste meerendeels negatiewe invloede op kinderontwikkeling kan he, soos 

angstigheid, woede, hartseer en angs. Wanneer die afwesigheid van die vader 

plaasvind waar daar onderliggende psigopatologie of gesinsprobleme voorkom, kan 

die kinders reageer met gedrag soos aggressie, introversie, hulpeloosheid en 

impulsiwiteit wat gespanne verhoudings met die ouers veroorsaak. Aanpassing in 

skoolsituasies en swak skoolprestasies kan voorkom. Hunter (1982 : 45) se egter dat 

elke kind in die gesin verskillend geaffekteer word. Die reaksie van die kind op 

skeiding is afhanklik van die kind se biologiese temperament, geslag, 

ontwikkelingsfase en verhouding met sy ouers. Die kind se reaksie word verder 

be'lnvloed deur empatiese voorbereiding voor die skeiding en sy beheer daaroor, die 

doeltreffendheid van ouerlike ondersteuning, die beskikbaarheid van addisionele 

ouermodelle en die mate waarin die kind bewus is van die gevaarelement betrokke by 

ontplooiing. (Ursano et al 1989 : 1285) 
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Wanneer die ma 'n positiewe houding inneem oor die skeiding en die huwelikslewe is 

bevredigend, funksioneer die kinders op hulle beste. Wanneer daar disfunksies in die 

gesin is voor die skeiding, kan dit die kind meer nadelig raak. (Black 1993 : 277) 

Soos reeds gese, is die wyse waarop die ouers die skeiding hanteer dus belangrik. 

(Hunter 1982 : 45-46) 

2.4.2 DIE VERSKILLE TUSSEN SEUNS EN DOGTERS 

Die skeiding kan verskillende effekte op seuns en dogters he soos McCubbin et al 

(1976 : 115) aandui. Hy is van mening dat 'n vader gesien word as die ouer wat die 

reels en beginsels van die gemeenskap aan die kinders leer. Hy is 'n belangrike 

rolmodel vir beide seuns en dogters. Seuns wat sander die pa grootword, hou 

gewoonlik 'n front voor van oormatige selfvertroue, verwerp mans en rebelleer teen 

gesag. Die ouderdom en geslag van die kind tydens die pa se afwesigheid asook die 

lengte van die afwesigheid is van belang. Die seuns is gewoonlik onseker oor hulle 

manlikheid en pas moeiliker aan by hulle vriende. 

"The unfavourable consequenses of father absence may manifest themselves at an 

earlier age in boys than in girls. The absence of the father may cause problems as the 

young boy shifts from mother to masculine identification." (McCubbin et al 1976 : 115) 

Dit is belangrik dat die kinders voorberei moet word op die skeiding. Die moeder moet 

saver moontlik die roetine en reels in die huis stabiel hou - dit skep sekuriteit. 



39 

Daarbenewens, volgens Ford (1995) is dit belangrik dat die pa aan elke kind 

afsonderlik 'n brief skryf terwyl hy weg is. Hulle sal ervaar dat die pa aan hulle dink en 

hulle gevoelens in sy afwesigheid verstaan. 

2.4.3 MANIFESTERING VAN PROBLEME BY KIND 

Navorsers het in vyftig gevallestudies van skoolaanpassingsprobleme van militere 

kinderklinieke gerapporteer dat 64% van die gevalle probleme as gevolg van die 

afwesigheid van die vader vir langer asses maande was. Vader-kind-verhoudings 

speel 'n groat rol en aanpassings by die skoal is vinniger wanneer die verhouding goed 

is. Kinders met probleemgedrag se vaders was meer afwesig as die ander militere 

kinders s'n. (Hunter 1982 : 301-302) 

Hunter en Nice (1978 : 124-128) het die volgende kinderprobleme ge'ldentifiseer wat 

voorkom tydens ontplooiing: 

• Aggressiewe gedrag 

• Gebrek aan dissipline deur die ouers 

• Kindersiektes 

• Swak skoolprestasies 
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• Jeugwangedrag, soos stokkiesdraai en brandstigting 

• Gedragsprobleme, soos uittarting, bedbenatting en destruktiwiteit. 

Hierdie probleme, het Hunter en Nice gevind, gaan saam met emosies soos 

eensaamheid, die kind wat die kameraadskap van sy/haar vader mis en woede. 

(vergelyk oak Garbarino & Scott 1989 : 149) 

Hiew (1992 : 208) wys op navorsing wat gedoen is met weermagslede van die 

Verenigde Nasies wat vir ses of meer maande ontplooi was weg van die huis at. Die 

negatiewe effek van die skeiding op die kinders het na vore gekom deur negatiewe 

emosionele reaksies en gedrag wat aggressie, swak gedrag by die skoal, verwerping 

van gesag en bednatmaak insluit. Hulle raak meer siek as die ander kinders en 

skoolprestasies verswak. Sommige kinders het egter meer selfhandhawend, 

samewerkend en verantwoordelik geword. Hiew het die kinders se gedrag gekoppel 

aan die volgende vier probleemareas : 

• Kinders begryp nie altyd waarom die ouer afwesig is nie en pas moeilik aan by 

die skeiding 

• Eensaamheid. 

• Die toename in stres by die ouers en die effek daarvan op die kinders. 

• Meer probleme het ontstaan tydens die vader se afwesigheid, soos leuens, 

verandering in eet- en slaappatrone, onrealistiese vrese en oormatige 

kompetisie. 
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Volgens Herbst (1995 : 16) is dit belangrik om te beset dat die reaksies wat by die kind 

voorkom as gevolg van militere skeiding, nie as gedragsprobleme beskou word nie, 

maar as normale reaksies in 'n abnormale situasie. Hierdie gedrag meet gesien word 

as 'n paging van die kind om sy "balans te herstel". 

2.4.4 KINDERVERWAARLOSING EN MISHANDELING 

Dubanoski en Mcintosh (1984: 56) het 'n ondersoek gedoen oor kinderverwaarlosing 

en mishandeling in die militere gemeenskap. "Concern about child abuse and neglect 

in the military is also probably due to the belief that particular factors within military life 

contribute to unique patterns and causes of maltreatment. Some of these factors are 

personal which is exemplified by the concept of the "sergeant syndrome" and some of 

the factors can be considered ecological, including various kinds of stress." 

Hulle voeg oak verder by dat daar geen bewyse is dat die tipe werk wat die soldaat 

doen, hulle meer laat neig tot mishandeling as siviele persone nie. Alhoewel 

persoonlike aspekte van die militere lede nie pertinent wys dat daar verskille ten 

opsigte van mishandeling tussen militere en siviele lede is nie, is daar wel ekologiese 

faktore wat sekere tipes stres teweegbring en wat kan bydrae tot die hoe vlak van 

mishandeling wat ender die militere gesinne voorkom. Dit sluit die afwesigheid van 

privaatheid, skeiding van die man vir lang periodes en afwesigheid van steunstelsels 

van die res van die familie en vriende in. 
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Afgesien van die bepaalde kenmerke van militere families, kan die feit dat een ouer so 

lank aaneen na die kinders meet kyk, lei tot frustrasies en in sommige gevalle tot 

kindermishandeling. 

In navorsing wat deur Dubanoski en Mcintosh (1984 : 56-66) gedoen is, het die 

volgende feite na vore gekom: 

• 

• 

Militere vaders mishandel die kinders meer as die moeders . 

Daar is 'n stereotipe kinderopvoeding in die militer - vader is die streng 

dissiplineerder en die moeder die versorger van die kinders. 

• Moeders mishandel kinders ender een jaar meer as vaders; vaders mishandel 

kinders van een tot vier jaar meer as moeders, en vaders mishandel gewoonlik 

kinders dertien tot sewentien jaar meer. Dit hou verband met die frustrasies 

wat 'n baba meebring, die rebelse kleuters en tieners wat die vaders se 

dissipline beproef. 

• Daar is drie tipes stressors wat 'n invloed uitoefen op die mishandeling van 

kinders, naamlik gesinsprobleme, 'n nuwe baba en voortdurende omsien na 

kinders, en hervestiging en isolasie. 

• Oor die algemeen mishandel en verwaarloos siviele gesinne hulle kinders meer 

as militere gesinne. 
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Dit is duidelik dat daar wel sekere patrone van mishandeling en verwaarlosing in die 

militere gemeenskap is, maar dat dit oak voorkom by siviele gemeenskappe. Die 

militere opset skep 'n konteks waarbinne die probleme wel kan manifesteer, maar dit 

is nie net by militere gesinne te vinde nie. 

2.5 DIE MILITERE GESIN TYDENS ONTPLOOllNG 

Die verskillende fases van die ontplooiing en die gesin se reaksie tydens elke een van 

die fases word hier bespreek. 

2.5.1 DIE GESIN VOOR ONTPLOOllNG 

Die gesin is 'n geslote sisteem waar gewoontes, rituele en roetines die gedrag van die 

gesinslede bepaal. Daar is drie veranderlikes wat bepaal wanneer 'n gebeurtenis as 'n 

krisis in die gesin ervaar word: 

• die ernstigheid van die situasie I gebeurtenis, 

• die hulpbronne van die gesin, buigbaarheid en vorige geskiedenis van krisisse, 

• of die gesin die gebeurtenis sien as 'n bedreiging vir hulle status. (Hill 1949 : 9) 

Hill (1949: 9) se verder dat daar sekere fases is waardeur die egpaar voor ontplooiing 

gaan, byvoorbeeld hulle baklei redelik baie voor die skeiding. Dit is 'n natuurlike 



44 

proses as gevolg van spanning voor die vertrek. Dit is belangrik dat vrouens en 

kinders voorberei moet word op die skeiding en dat die egpaar gesamentlike besluite 

moet neem oor belangrike gesinsaspekte. lndien hulle gereed is vir die man se 

weggaan, hanteer hulle die situasie soveel beter. 

"Life in the military has always been characterized by chronic uncertainty - uncertainty 

as to assignment, promotions and evaluation, to mention a few. Although this 

uncertainty is common knowledge, it produces internal strain in the family. Because of 

its life situation, two main problems are encountered by the military family -

geographical mobility and father absence." (Reinerth 1977 : 36) Black (1993 : 277) is 

oak van mening dat wanneer 'n gesin disfunksioneel is voor die skeiding, die gesin 

ernstiger probleme sal ontwikkel tydens skeiding. 

Reinerth (1977 : 37-38) is verder van mening dat skeidings algemeen in die militere 

sisteem is. Al is dit 'n integrale deel van die militere struktuur, veroorsaak dit 

probleme in die gesin. Die sosiokulturele omgewing voorsien die militere gesin van 

konflikterende waardes en verwagtinge wat nie maklik opgelos kan word nie. Die 

samelewing le aan die een kant groat klem op die gesin en sy samesyn, en aan die 

ander kant verwag die samelewing van die soldaat om nasionale doelwitte te bereik en 

ontplooi te word op plekke weg van die huis af. 

lndien die vrouens en kinders dus voorberei is op die man se afwesigheid, is die 

skeiding meer aanvaarbaar. Die vrou se take word aan haar uitgespel en die man 
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verduidelik alles in verband met die instandhouding van die huis, huishoudelike 

artikels, finansies, wapens ensovoorts. Die hele gesin word in die proses oak 

emosioneel voorberei op die skeiding. 

2.5.2 DIE GESIN TYDENS SKEIDING 

Die fase van vertrek en die maande van eensaamheid is aanvanklik die moeilikste fase 

om deur te maak. Dit verg emosionele aanpassing van die vrou en kinders. Die 

leemtes wat ontstaan as gevolg van die afwesigheid, is die eensaamheid, die verlies 

aan 'n kameraad, vader, beskermer en "nutsman". 

Algemene probleme wat volgens Hill (1949 : 59-73) voorkom, is finansies, dissipline 

van die kinders, skoonfamilie, huislike probleme, siekte, beheer oar die huishouding 

en sosiale probleme. 

Sommige gesinne ervaar die probleme baie intens en ander ervaar net sommige 

hiervan. "In the last analyses, the family's definition of the event would seem to be the 

determining factor in deciding whether or not the separation was a crises." 

Reinerth (1977: 13-15) is oak van mening dat aanpassing van 'n gesin gemeet word 

aan die feit of hulle voortdurend in die gesinslede se behoeftes voorsien tydens 

afwesigheid. Die lede voel onveilig en moontlik verlate, wat stres in die gesin kan 

veroorsaak. 
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Daar is egter oak stres wat kan ontstaan in die gesin. Hillenbrand (1976 : 455) stel dit 

soos volg : "The findings of this study support the observation that adverse life 

experiences can result in maladjustment, or, conversely, may actually be maturity

inducing." Die vier soorte stres wat deur horn genoem word is: 

• buite-gesinsgebeure wat die gesin as 'n hegter eenheid saamsnoer, 

byvoorbeeld die man wat gewond word of seerkry, 

• buite-gesinsgebeure wat die gesin kan disorganiseer, byvoorbeeld ontplooiing 

wat verleng word net voordat die man huis toe kom, 

• minder ernstige buite-gesinsgebeure wat die gesin al tevore ervaar het, 

byvoorbeeld die man moet in 'n ander provinsie ontplooi wat baie ver van die 

huis is en hy kry minder pas, en 

• binne-gesinsgebeure wat die gesin kan disorganiseer, byvoorbeeld die man wat 

sterf tydens ontplooiing. 

Sekere probleme in gesinsamestelling word deur Frances en Gale (1973 : 176-177) 

beskryf, aangesien dit die gesin se aanpassing tydens die skeiding sal be'invloed: 

• Die werk-georienteerde, eenkant, kompulsiewe man wat getroud is met 'n 

afhanklike, klaerige, fobiese vrou - die man doen vrywillig dienste weg van die 

huis en die vrou raak afhanklik van middelle of van die kinders. 

• Simbiotiese gesin waar albei eglede gedwing word om terug te val na die 
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oorspronklike familie vir ondersteuning. 

• Die gesin waar een of albei eglede impulsief, aksie-georienteerd is en waar 

daar gereelde bakleiery, drinkery en seksuele praktyke plaasvind. n 

disorganiseer. 

Die struktuur van die gesin oefen oak 'n invloed uit op die manier waarop die gesin die 

afwesigheid van die vader gaan hanteer. Die gesin waar die vader 'n outoritere figuur 

is, sukkel baie aangesien die vrou min op haar eie kan doen. Sy val dus meestal terug 

op die ondersteuning van haar familie en vriende. In ander gesinne waar die man hoof 

is van die huishouding en die vrou wel betrokke is by besluitneming, is daar nie soveel 

probleme wat voorkom nie, aangesien die vrou haarself kan handhaaf in 

krisissituasies. 

In die gesinne waar die moeder in beheer is van die finansies en huishouding en dit 

die vader se hooffunksie is om geld te voorsien, is die vrouens goed toegerus om 

krisisse te hanteer, maar is finansieel afhanklik van die man. Die gesin wat 

krisissituasies die beste hanteer, is die demokratiese gesinne waar die hele gesin 

betrokke is by besluitneming in 'n krisissituasie. Alie besluite en verantwoordelikhede 

word gedeel. (Hill 1949: 53-55) Navorsing volgens Hunter (1982 : 35) toon dat 

gesinne wat oop-kommunikasiepatrone in die gesin openbaar, asook vir mekaar wys 

dat hulle omgee, wat goeie huweliksaanpassing voor die skeiding ervaar het en wat 

maklik gesinsrolle kan verander na die terugkeer, en wat gedeelde belange het en 
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gedurende skeiding gekommunikeer het, wat beplan het om die man te ontmoet 

wanneer hy terugkom en minder kinders het, het suksesvolle aanpassing beleef 

tydens skeidings. 

Reinerth ( 1977 : 29-30) is oak van mening dat dit altyd 'n vraagteken is waarom sekere 

gesinne krisisse kan weerstaan en ander nie. Die gesin se definisie ten opsigte van 

die gebeurtenis bepaal of dit 'n krisis is al dan nie. Daar is gedurig konflik tussen dit 

wat die gemeenskap wil he en die behoeftes van die individuele gesinslede. 'n Sekere 

graad van stres kan wel funksioneel wees om die gesin voor te berei vir krisisse. 

'n Krisis word gedefinieer na aanleiding van: 

• die soort stressor, 

• die soort probleme wat die stressor meebring, 

• die hulpbronne wat beskikbaar is vir die gesin tydens die krisis, en 

• die gesin se vorige ondervinding van die krisis. 

Volgens Lagrone (1978: 1041) raak vrouens tydens skeidings meer onafhanklik. Hulle 

kry baie ondersteuning van familie en vriende, maar niks van die militer nie. Die 

ondersteuning sal die gesin help om oar die weg te kom en die geleentheid te sien as 

'n groeiperiode. Die vroue en kinders is egter van hulself afhanklik vir emosionele 

ondersteuning. Die moeder word oak dikwels gesien as die middellaar tussen die man 

en die kinders. Sy word gekonfronteer met heelwat aanpassingsprobleme en 

maatskaplike en gemeenskapsbetrokkenheid word benodig. Dit kan positiewe en 
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negatiewe effekte op die gesin he, afhangend van die gesinsfunksionering voor die 

skeiding. 

Die skeiding kan vir die vrou die geleentheid wees om persoonlik te groei en 

stokperdjies te kry wat haar besig hou. Sy kan verder betrokke te raak by sosiale en 

gemeenskapsaktiwiteite en kan haarself uitbou op alle vlakke. Die skeiding kan dus 

voordelig aangewend word vir die hele gesin. 

Kohen (1984: 410) beskryf die vrou soos volg: "These include a variety of advice from 

what to put in and what to leave out of letters to her husband when he is on extended 

duty assignments, the management of the husband's readjustment to the family after 

being away so that he will feel as though nothing changed during his absence. Her 

ability to manage family problems, including serious ones, is especially important." 

2.5.3 GESINSROLLE TYDENS ONTPLOOllNG 

"Since the family consists of a number of members interacting with each other, it 

follows that there must be socially prescribed parts (roles) each member plays in the 

family life. The individual functions as a member of the family largely in terms of the 

expectations other members place upon him; the family succeeds, as a family, pretty 

much in terms of the adequate role performance of its members. One major effect of 

crises is to cause changes in these role patterns. As the role performances change -

as the individuals concerned do not live up to the expectations of the other members of 
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the family (or in some cases surpass the expectations the usual patterns of actions are 

distorted or abolished, and the family finds it necessary to work out a new pattern. 

Another major effect is to impede or facilitate the functioning of the family in its 

affectional and emotion - satisfying performance. (Hill 1949: 13) 

Die weermag skep baie geleenthede vir die ontstaan van sulke rolveranderinge en die 

gesin moet dus gedurig die rolle verander of ander patrone uitwerk. Dit kan krisisse 

veroorsaak in sekere gesinne. lndien daar rolkonflik in 'n gesin voorkom, kan dit op 

verskeie maniere opgelos word: 

• Man en vrou kan hulle eie norme en standaarde aan die ander voorle en 

verandering fasiliteer. 

• Die man of vrou verander rolle heeltemal om die ander se rolverwagtinge te 

bereik. 

• Die man en vrou verander hulle rolverwagtinge heeltemal om by die ander se 

rolverwagtinge aan te sluit. 

• Daar kan oak gesamentlike veranderinge plaasvind waar albei lede net sekere 

verwagtinge of gedrag verander. (Reinerth 1977 : 26) 

Ferreira (1984 : 59) sluit daarby aan deur te se dat die gesinsisteem tydens skeiding 

versteur word omdat hulle rolvervulling geraak word. Rolle verander met die vertrek 

van die vader en moet weer verander met die terugkoms. lndien die gesin nie stabiel 

en buigsaam is nie, kan dit baie probleme in die struktuur van die gesin veroorsaak. 
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2.5.4 DIE GESIN MET DIE TERUGKOMS 

Wanneer die tyd van terugkeer nader kom, is die vrou gelukkig en opgewonde, maar 

oak gespanne soos vroeer genoem. Sy is bang vir die man se reaksie oar die 

veranderinge wat by haar en die kinders ingetree het. Die man voel dikwels nutteloos 

en onbelangrik en die vrou vind dit moeilik om totale beheer oar die gesin weer te deel 

met die man. (Hunter 1982 : 16) Dit bly nag "my kinders" en "my huis" en die man 

moet daaraan gewoond raak. Verder vind hy soms die dissipline irriterend en 

huwelikskonflik kan voorkom. Gewoonlik is die gesinne vol entoesiasme en blydskap 

oar die terugkoms, maar oak vol vrees en onsekerheid. Die gesin weet nie wat om 

van mekaar te verwag nie. 

Venter (1983 : 59) stel dit soos volg. "Wanneer 'n soldaat van die operasionele gebied 

af terugkeer, kom hy uit 'n wereld waar sy ervarings en omstandighede heeltemal 

anders was as wat sy mense tuis ken. Van dit wat hy deurleef het, dra sy eie mense 

geen kennis nie, en as gevolg van sy nuwe lewenswaardes , voel hy dan vreemd 

tussen die mense en dinge wat hy tog so goed ken." 

Die man sukkel om homself te orienteer en dinge wat alledaags is, fasineer horn. Die 

gesin wil he hy moet weer deel word van hulle belangstellings en daaglikse lewe, 

maar hy sukkel en daar kom soms verwydering. Hy wil alleen wees en peins oar die 

veranderinge wat in sy gesin ingetree het. Die gesin moet van voor af weer leer om 

aan te pas. Dit is 'n komplekse proses wat baie spanning meebring. 
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Die man-vrou en vader-kind verhoudings word weer in oenskou geneem, asook rolle 

in die gesin wat geherdefinieer moet word. Die mans idealiseer plekke, mense en 

gebeurtenisse en keer terug met sekere verwagtinge. Hy neem dikwels nie in ag dat 

hy en die mense tuis verander het nie. (Keller 1980 : 27) 

Verdere probleme wat voorkom kan die volgende wees: 

• Ervarings tydens skeiding verander die man en vrou. Hulle word weer 

onafhanklik, meer rusteloos of groei nader aan mekaar. 

• Kinders moet die pa leer ken indien hulle gebore is tydens die skeiding; grater 

kinders erken die ma se outoriteit en sukkel om oar te skakel na die pa se 

gesag. 

Volgens McCubbin et al (1976 : 303) is die reunie 'n baie komplekse proses. Die 

gesinsgeskiedenis, karaktereienskappe van die gesinslede en die gesin se interaksie 

met mekaar speel 'n groat rol by die terugkeer van die vader. Reunie behels 

herstigting van bande van die gesin en gesinseenheid, die man-vrou verhouding, 

verdeling van take in die huis, hertoekenning van rolle, herdefiniering van vader-kind, 

man-vrou en ma-kind verhouding is belangrik. Dit is 'n proses wat tyd neem en kan nie 

in 'n oomblik reggemaak word nie. 

"Families may expect marital re-adjustment problems, as well as adverse reactions in 

the children. Fathers should, to some extent, anticipate having to 'win back' their 
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children's affection. The family members need to be patient, understanding, show 

they care, and remember that family separation and reunions are difficult for 

everybody." (Hunter 1982 : 36) 

Seksuele probleme kan oak voorkom tydens die reunie. Die egliede hoop dat die 

verhouding beter sal wees met die man se terugkoms en ontken dat die probleme nag 

sal voorkom. Die man kom met hoe verwagtinge tuis na lang maande waar seksuele 

grappe, tydskrifte met naak vroue en seksuele opwekking die botoon gevoer het. Die 

gedagtes is allesoorheersend en die feit dat seks van albei kante af kom, gaan 

somtyds verlore. Sams vind die man dat hy met sy terugkoms vir dae lank impotent 

kan wees. (Jolly 1987: 112-114) 

Dit is dus belangrik dat die ma, kinders en die man voorberei moet word op die reunie. 

Die normale probleme wat hulle te wagte kan wees, moet aan hulle verduidelik word 

sodat hulle nie vrees dat die huwelik op die rotse is as hulle mekaar nie verstaan nie. 

Die man was ingestel op gevaar, gewoond aan min vryhede. Hy verkeer nou in 'n 

ontspanne atmosfeer waar hy kan doen wat hy wil. Die twee lewenswyses volg te 

vinnig op mekaar en hy is nie daarop voorberei nie. 

Die mense tuis verstaan nie sy onmiddellike verlede, veranderde lewenswaardes en 

emosies nie. Dit bring 'n gaping mee en hulle het geen begrip vir mekaar se 

belewenisse nie. Die man se verwagtinge is gebasseer op die hede met huidige 

opvattings en lewensbeskouings. Die vrou s'n is weer gebasseer op die verlede, soos 
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dit was voor sy vertrek. Die man raak ongeduldig, prikkelbaar en hou homself 

eenkant, wat probleme vererger. (Venter 1983 : 60-67). 

Die terugkoms is dus 'n komplekse proses van twee lewenswerelde wat bymekaar 

probeer uitkom. 

2.6 SWART MILITERE GESINNE 

Swart militere gesinne in die SANW is lede van twee verskillende subkulture, naamlik 

die militere en swart gemeenskappe. Elkeen van die subkulture word geassosieer met 

sekere eienskappe wat aan tradisies en omstandighede gekoppel is. In die volgende 

paar bladsye gaan die Zoeloe gesin bespreek word omdat die swart gesinne in hierdie 

studie oorwegend Zoeloes is. 

2.6.1 ZOELOE GESIN 

Die Zoeloe huwelik en gesinsfunksionering is in baie gevalle anders as die van die 

blanke gesinne en is belangrik wanneer die effek van die afwesigheid van die vader 

bespreek word. Die bespreking van die tradisionele Zoeloe gesin is nie om te 

stereotipeer nie, maar om eerder begrip te he vir die besonderse probleme wat hulle 

mag ervaar. 
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2.6.2 ZOELOE HUWELIK 

Daar is vol gens Hammond-Tooke ( 197 4 : 179) drie reels wat verband hou met 

huwelike: "First, while a woman may have only one spouse, a man may have more than 

one wife at a time if he so wishes. Second, a woman should join her husband after 

marriage, either at his own homestead or at that of his father or brothers. These two 

rules, the one allowing for polygyny and the other ensuring patri-virilocal residence 

after marriage, have important repercussions on the composition and development of 

the family and upon domestic arrangements within the family. A third rule, which is 

accepted by all Southern Bantu, is that marriage is brought about only by the transfer 

of bridewealth, in the form of cattle, from the agnatic group of the groom to that of the 

bride." (vergelyk oak Phillips 1953: xvii; Bottoman 1984: 2; Eloff 1953: 29) 

Volgens Bottoman (1984: 3) is die tradisionele Zoeloe huwelik se primere funksie om 

kinders te verwek. "There is no doubt that in traditional Africa, procreation is the main 

function of marriage. The most important part of the value of a woman is her 

childbearing capacity. Therefore, if the woman proves to be barren, in many tribes 

her family either return the marraige payment (labola) or provide another woman to 

bear children. Life goes on." (Bottoman 1984 : 3) Bottoman se oak verder: "As far as 

the husband-wife relationship in a traditional African marriage is concerned, 

procreation of children is accentuated rather than inter-personal relationships, mutual 

companionship, assistance and reciprocity." 
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Daar moet egter in ag geneem word dat van die Zoeloes westerse waardes aaneem en 

dat die klem van die huwelik oak verskuif. "In attempting an analysis of modern trends, 

mention should perhaps first be made of the diminishing importance of the collective or 

group aspect of marraige. Emphasis is shifting to the individual aspect of marraige as 

a relationship between two persons." (Phillips 1953: xvii) 

Eloff (1953: 29) bevestig dit deur te se dat poligamie in die stede minder dikwels as in 

die landelikegebiede voorkom. Verskillende faktore is hiervoor verantwoordelik, soos 

onder andere dat die vrou nie altyd 'n ekonomiese bate is nie aangesien 'n betreklike 

hoe persentasie van die vrouens nie werk nie. Daarom is dit goedkoper om in plaas 

van 'n tweede vrou te trou, 'n verhouding aan te knoop. Dus kom permanente 

verbintenisse oak dikwels voor. 

Die Zoeloe gesin heg meestal oak ander waardes aan en het ander reels in verband 

met seksuele aktiwiteite. Phillips (1953: 3) is van mening dat die houding van die 

Zoeloe oar die onderwerp primer gekonsentreer is op die voortbring van kinders. 

Hammond-Tooke (1974: 361) se soos volg: "Sexual morality again reflects basic 

values, in this instance the importance of fertility. It is the procreational aspect of sex 

which is sacred and must be handled with respect and circumspection. " 

2.6.3 VERGEL YKING TUSSEN VERSTEDELIKING EN MILITERE ONTPLOOllNG 

MET BETREKKING TOT DIE ZOELOE GESIN 
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Die mans van die gesinne wat in die landelike streke woon, word as gevolg van 

ekonomiese toestande gedwing om na die stede te trek en daar te gaan werk soek. 

Aangesien die familie bymekaar woon en mekaar ondersteun, gaan die man op sy eie 

na die stede en die vrou en kinders bly by familie agter. Die mans bly dus vir lang 

tydperke weg van die huis . Die soldate wat vir lang tydperke ontplooi, val oak in die 

kategorie aangesien die meeste van hulle se gesinne agterbly in die landelike streke. 

Children (197 4: 7) se die volgende oar verstedeliking in 'n Ciskeise konteks: 

"Widespread poverty and destitution, unemployment, childhood malnutrition, 

illegimacy and desertion are some of the norms of rural Ciskeian society. Migrant 

labour is the main reason for this social chaos, the word "chaos" being used advisedly 

and unemotionally to describe gross disorganization. "Trekarbeid het vernietigende 

gevolge vir die gesinslewe. Daar is nie sprake van 'n huislike lewe waar pa, ma en 

kinders saam lewe nie. Children se verder dat die meeste gesinne een of ander tyd op 

die een of ander manier geld moet verdien weg van die huis af. Dus word daar vir baie 

van die gesinne nie eers 'n geleentheid gegee om as 'n eenheid saam te funksioneer 

nie. 

Volgens Children (1974: 10) is daar baie min werksgeleenthede in die landelike areas 

en die man word so gedwing om werk te gaan soek in die stede. Baie van hulle sien 

hulle gesinne eenmaal in een tot drie jaar. Dit beteken dus dat hulle vir die grootste 

deel van hulle seksuele-aktiewe lewe weg van hulle vrouens lewe. "Inevitably, there 
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is a great harvest of illegimate children. Most of these are spawned in the towns, the 

progeny of "husband" and "girl-friend". But the wife is the reserve, living an 

unnaturally lonely and unsupported life, is also not immune to the temptation or, 

perhaps more charitably, the need for a man's company - and so two categories of 

illegimate children are produced, each burgeoning growing points for more human 

misery. " Aan die ander kant, se Children, verwag die mans dat hulle vrouens getrou 

aan hulle moet bly. (197 4: 11) 

Kinderdissipline is volgens Phillips (1953 : 2) nie so 'n groat probleem tydens die 

afwesigheid van die vader nie. Waar die blanke gesinne self hulle gesinne grootmaak, 

is dit nie altyd die geval met die Zoeloes nie: "A child grows up in a household where 

there are a number of adults and many other children. When he is small any of the 

women may take temporary charge of him, and as he gets older any of the adults may 

admonish him." In die proses leer die kind onder andere respek vir die volwassenes. 

Hulle is oak van kleins af besig met huishoudelike take. 

2.6.4 VERANTWOORDELIKHEDE VAN DIE VADER 

Volgens Reader (1966: 132, 133) is die grootste verantwoordelikhede van die vader 

teenoor sy kinders die volgende : 

• om vir hulle huisvesting te gee totdat hulle vir hulleself kan versorg 

• om vir die kinders van kos en klere te voorsien 
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• om vir hulle teen mishandeling te beskerm 

• om redelike dissipline toe te pas en die moeder te ondersteun in die geval 

• om medisyne te voorsien 

• om te help om sekere norme van die gemeenskap aan hulle te leer 

• om religieuse take en geloof aan hulle te verduidelik 

• om verantwoordelikheid te aanvaar vir wat hulle verkeerd doen terwyl hulle 

steeds by horn woon 

Reader (1966: 133) se verder: " In many of these duties the father is responsible to 

his descent group. In practice it must be said that the father generally plays an 

apparently unimportant role in child-upbringing." lndien die vader weg is van die 

gesin, kan hy nie sy verantwoordelikhede nakom soos verwag nie. Die gesin word 

word dus in totaliteit geraak deur die verstedeliking of in hierdie geval die ontplooiing 

van die vader. Die man kan vergeet om geld huistoe te stuur en las alle 

verantwoordelikheid op die vrou om na die kinders om te sien. Dit laat ontstaan dus 'n 

probleem wat "sneeubal" met verreikende gevolge. 

Sekere van die huwelike en gesinne begin verkrummel as gevolg van die lang 

afwesigheid van die vader. Children (1974: 13-14) som dit soos volg op: "It is 

fundamental to realize that relationships in all cultures depend on loyalty and affection. 

These bands, in turn, depend upon mutual support and comfort, on shared 

experiences and relationships, and on companionship. All these must be sacrificed 

when a man goes away for long periods, becomes virtually a visitor in his own home. 
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Inevitably many ties come undone." 

Dit is dus duidelik dat verstedeliking en ontplooiings ernstige gevolge kan he vir enige 

gesin. Verstedeliking en so oak ontplooiing veroorsaak onnatuurlike situasies tuis wat 

spanning vir gesinne meebring. 

2.7 HULPBRONNE 

Militere hulpbronne wat benut word, is nou meer algemeen bekend onder die 

personeel as vroeer. Daar is maatskaplike werkers, sielkundiges, fisioterapeute, 

arbeidsterapeute, dokters en nag meer. Die probleem wat nou voorkom is die vrees 

van die gesinslede om deur ander mense raakgesien te word by 'n sielkundige of 

maatskaplike werker. Hulle vrees dat dit die manse aansien by die werk kan benadeel 

en dat ander sal dink die vrou kan nie haar eie probleme oplos nie. Dit word dus deur 

baie mense as 'n skande eerder as 'n hulpbron gesien. 

Die hulpbronne wat swart militere gesinne gebruik, is 

• Familie of moeder 

• Vriende 

• Gesinspredikant (nie die kapelaan nie) 

• Gesinsdokter of tradisionele heler. 
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Dit blyk oak dat die gesinne mekaar as hulpbronne gebruik: "When career families 

living in military communities encounter family problems beyond the scope of their own 

resources, they seek other member - families in the community as sources to help 

significantly more often than would civilian families facing a similiar situation." 

(McCubbin 1976 : 172) 

Ander hulpbronne wat gebruik word is siviele professionele persone, 

ondersteuningsgroepe en ander siviele organisasies wat die gesin kan ondersteun, 

soos FAMSA of kerkgroepe. 

2.8 VERGEL YKING TUSSEN MILITERE EN SIVIELE GEMEENSKAPPE 

Die militere werksituasie verskil op verskeie maniere van die siviele gemeenskap. 

"While other occupations share some of these characteristics, the armed forces are 

nearly unique in the combination of demands they place on their service members and 

their families. These aspects of army life include the risk of injury and death, frequent 

geographic relocation, family separations, long duty hours and shift work, 

unpredictability of work hours, residence in foreign countries, and sometimes isolation 

from the civilian society. The military environment is characterized by masculine norms 

which place high value on efficiency, hierarchy, dominance, power, and control of 

emotions. These norms are not always compatible with family life." 

(Segal & Harris 1993 : 3) Alhoewel van hierdie aspekte oak in siviele werksituasies 
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voorkom, het dit gewoonlik nie dieselfde omvang nie. In die militer kom al hierdie 

faktore gewoonlik by elke gesin voor, nie net een aspek nie, waar by siviele 

werksituasies net lang werksure of die afwesigheid van die vader of van die ander 

aspekte voorkom. 

Griffen en Morgan (1988 : 14-20) het 'n studie gedoen oar die vergelyking tussen 

militere en siviele gesinne. Die verskille wat gevind is, is as volg: 

• Militere gesinne is ontvanklik vir sekere tipes probleme, byvoorbeeld 

alkoholmisbruik, onvermoe van mans om emosies te wys en die eise van 

militere dienste. 

• Militere vroue is 'n grater risiko vir fisiese mishandeling deur hulle mans as 

siviele vroue. 

• Die militere man het 'n onvermoe om sy vrou te bemoedig om verhoudings buite 

die militere opset te bou, asook betrokke te raak in organisasies buite die 

militere opset. 

Daar is verskeie probleme waarmee die militere gesin te doen kry, wat verskil van die 

siviele gesinne. Black (1993: 273) beskryf dit soos volg : " .... military families live a 

lifestyle unmatched by other population groups. Life stressors faced by military 

families include frequent moves, the potential of being deployed into hostile 

environments, frequent periods of family separation, geographic isolation from 

extended family support system, low pay, young age as compared to the general 
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civilian population and a high incidence of young children living in the home. Each 

stressor might be adequately handled by families when dealt with separately, but 

military families often must deal with them as a aggregate. This stressor pileup placed 

military families at high risk of experiencing crises." 

Ricer (1983 : 303) het 'n studie gedoen oor die huweliksatisfaksie van militere en 

siviele egpare. Die egpare was almal onder vyf jaar lank getroud. "Results indicate 

that most residents are happily married and that marital satisfaction is no different for 

residents training in military programs than it is for residents in civilian programs." 

Die afwesigheid van die vader as gevolg van militere ontplooiing, kursusse, gereelde 

verhuising en lang ure is van die redes waarom militere gesinne ander probleme 

ervaar as siviele gesinne. 

2.9 ONDERSTEUNINGSMOONTLIKHEDE 

Daar is verskeie hanteringsmetodes en terapiemoontlikhede in die literatuur uitgespel 

wat gebruik kan word om die gesin te ondersteun. "However, for services to be 

effective a new approach to the military family needs to come not only from 

professionals providing family services but from the military itself. The military needs 

to question whether the model of the family implied by the way it has structured the 

military career is reflective of the reality of today's military family or whether it is 
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contrary to the needs of family members, including the service member, and thereby 

contributes to the problems families face." (Kohen 1984: 414) Dit impliseer dus 'n 

herbesinning van die militer teenoor die gesin. 

Hillenbrand (1976: 456) stel oak die volgende in verband met hulpdienste: "It has 

been observed that the one parent family faces a multiplicity of adjustment problems 

which call for preventive social work and community involvement. Such support should 

aid the family to cope more adaptively with the absence of a parent - and to utilize the 

experience as a means of growth." Die volgende ondersteuningsmoontlikhede word 

uitgespel. 

2.9.1 ONDERSTEUNINGSGROEPE 

Black (1993 : 276) beskryf die belangrikheid van ondersteuningsgroepe soos volg : Die 

vrouens het sander uitsondering aangedui dat hulle ondersteuningsprogramme nodig 

het om die skeidings te hanteer wat in die militere opset na vore kom. 'n 

Ondersteuningsgroep het nie 'n stigma wat daaraan kleef nie en hulle het toegang tot 

professionele hulp. 

Black se verder dat die model moet fokus op persoonlike groei eerder as patologie om 

die stigma-effek uit te skakel. Daar moet 'n sterk opvoedkundige komponent wees om 

die mense vaardighede aan te leer. Die groepe moet voor ontplooiing reeds begin 

terwyl die mans nag teenwoordig is, en moet aanhou gedurende ontplooiing met die 
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vrouens en daarna met die terugkeer van die mans voordat dit afgesluit word. 'n 

Effektiewe manier om die groepe te hanteer is om vrouens wat al skeiding effektief 

deurloop het in die verlede, die groep te laat lei. Die maatskaplike werker kan die 

persoon ondersteun tydens die groepsproses. Dit verseker oak dat die groepe later 

selfstandig sal kan voortgaan sander die professionele persone. 

2.9.2 MILITERE MAATSKAPLIKE WERK 

Statistiek van die Maatskaplikewerkafdeling in KwaZulu-Natal bewys dat die uitbreiding 

van die professionele dienste in die SANW daartoe bydra dat behandeling van gesinne 

in die militer nou meer plaasvind as tevore. Die dienste is sigbaar vir die soldate en 

hulle gesinne en goeie bemarking van dienste vind plaas. Spelterapie, huweliks- en 

gesinsterapie, alkohol- en dwelmrehabilitasie asook individuele probleme word 

daagliks deur die afdeling hanteer. Voorkomende kursusse, soos lewens- en 

huweliksverykingskursusse en ouerleidingskursusse word oak baie effektief 

aangebied. (Ford 1995) "Met die oog op uitskakeling en voorkoming van latere 

huweliksprobleme, is voorligting oar die effek van skeiding aan egpare baie belangrik. 

Dit sou derhalwe goed wees as die maatskaplike werker deur hulpbronne in die 

gemeenskap op hoogte gehou word van gesinne wat as gevolg van militere diens deur 

verwydering van 'n eggenoot geraak word. Op verskillende wyses, hetsy individueel 

of in groepsverband, kan hierdie egpare betrek word en inligting aan hulle oorgedra 

word." (Cronje 1979: 112) 
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Die maatskaplike werkers in die weermag het elkeen sekere eenhede waarvoor hulle 

verantwoordelik is. Dit is dus moontlik om die gesinne wat geraak word deur die 

ontplooiing, op te spoor. 

Algemene riglyne vir die behandeling van die gesinne wat deur die MWO 

(Maatskaplikewerkoffisier) gebruik kan word, is soos volg uiteengesit : (Cronje 1979 : 

112-113) 

• vervulling van moeder en vaderrol deur die vrou 

• effek van die vaderafwesigheid op die kinders en die hantering van probleme 

wat hieruit voortspruit 

• praktiese reelings in verband met die huishouding, byvoorbeeld 

beskikbaarheid van geld aan die vrou vir betaling van rekenings, voorsiening 

van daaglikse lewensmiddelle, instandhouding van die tuin, huis en ander 

artikels 

• leiding met betrekking tot die opstel van testamente en ander reelings in die 

geval van onvoorsiene omstandighede soos siekte of dood van enige lid van 

die gesin/familie. 

• egpaar moet ingelig word oar die emosionele aanpassings wat deur die 

skeiding veroorsaak word. 

Dit is belangrik dat die man en die vrou saam of afsonderlik berading kry met dieselfde 

of verskillende werkers. Die samewerkende model wat deur Cronje (1979: 118-122) 
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beskryf word, kan baie effektief gebruik word. Dit behels dat die een MWO met werk 

die ma en die kinders werk terwyl die ander MWO met die man werk. Dit is meestal 

moeilik vir een MWO om met die hele gesin te werk, en die model verduidelik dat die 

verskillende MWO's saam kan werk om die gesin as 'n eenheid te behandel. Gereelde 

skakeling tussen die twee MWO's is baie noodsaaklik om doeltreffendheid en 

doelgerigtheid te verseker met die oog op verbetering van huweliksinteraksie. 

Die volgende diagram is 'n skematiese voorstelling van hoe die model ge·implimenteer 

moet word en gee 'n goeie beeld van hoe kommunikasie tussen man en vrou bevorder 

kan word in 'n situasie waar afstand gesamentlike beraad onmoontlik maak. 

Deel van feite 

gevoelens, 

verwagtings binne 

werker-klient 

verhouding 

2.9.3 KINDERSORG 

Direkte kommunikasie : 

brie we, telefoonoproepe, bande, radio 

MAN~ ~ VROU 

MW01 <: MW02 

Oordra van feite, gevoelens, verwagtings 

binne samewerkende kollegiale verhouding 

Deel van feite, 

gevoelens, 

Verwagtinge binne 

werker-klient 

verhouding 
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As huweliksberader, probeer die MWO huweliksprobleme voorkom en dit het 'n direkte 

invloed op die algemene welsyn van die kinders. Dit is belangrik vir die MWO om 

bedrewe te raak met betrekking tot voorkomings- en behandelingsdienste aan kinders. 

Die MWO moet eerstens toesien dat die moeder en kinders voldoende mediese en 

ander versorgingsfasiliteite het. Tweedens is substituutversorging belangrik vir kinders 

as die ma werk, of vir verligting van die vrou met betrekking tot haar versorgingstaak. 

Vorming van speelgroepe is derdens noodsaaklik. 

Dit is dus duidelik dat die MWO in die militere opset 'n verantwoordelikheid het ten 

opsigte van die militere gesin. lndien daar probleme voorkom, daal die produktiwiteit 

van die man en veroorsaak dit probleme by die werk. Die gesin is 'n eenheid wat 

belangrik is vir die funksionering van die lede en moet saver moontlik gesond gehou 

word. 

2.10 SAMEVATTING 

Dit het dus duidelik uit die literatuur na vore gekom dat militere ontplooiing 'n konteks 

skep waarin baie probleme in gesinne kan voorkom. Alie gesinne ervaar die 

ontplooiing verskillend en dit is belangrik dat die maatskaplike werker in kontak bly met 

die soldate en sy/haar eenhede om sodoende krisisse betyds te hanteer. Daar is oak 

gekyk na die bestaande hulpbronne binne die SANW, maar ander vorme van hulp mag 
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nodig wees. Die volgende hoofstuk bevat die resultate van die studie wat gedoen is en 

daar is verskille en ooreenkomste met die literatuur wat geraadpleeg is. 
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HOOFSTUK 3 

RESUL TATE VAN DIE EMPIRIESE STUDIE 

Die bevindings van die studie word in hierdie hoofstuk bespreek. Die vier groepe se 

resultate word in tabelvorm uiteengesit en bespreking van die ooreenkomste en 

verskille tussen die groepe asook met die literatuur vind plaas. Die resultate is in ses 

kategoriee ingedeel, naamlik werksverwante, persoonlike, gesins-, kultuur-, 

finansiele en kontakprobleme, en word as volg aangedui : 

• werksverwante probleme is probleme wat voorkom as gevolg van die kompanie 

of eenheid se werkswyse of probleme wat ontstaan in die werksomgewing van 

die lid; 

• persoonlike probleme is probleme wat deur die lede en hulle vrouens in hulle 

persoonlike leefwyse ervaar word; 

• gesinsprobleme behels probleme wat 'n direkte invloed op gesinsrolle en 

-funksionering het; 

• kultuurprobleme is meestal gevoelens van diskriminasie wat deur die Zoeloes 

ervaar is; 

• finansiele probleme is probleme wat veroorsaak is as gevolg van die 

ontplooiing; 
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• kontakprobleme behels kommunikasieprobleme met die gesin tuis. 

Die indeling is deur die navorser gemaak en probleme wat op dieselfde aspek 

betrekking het, is gekategoriseer. 

3.1 EIENSKAPPE VAN ONDERSOEKGROEP 

Alie lede van die ondersoekgroep is getroud en werk almal by dieselfde eenheid in 

Mtubatuba. Orie van die blanke egpare is nag jonk getroud en kinderloos, maar al die 

ander egpare het kinders wat wissel van 'n paar maande oud tot tieners van vyftien 

jaar oud. Vier van die Zoeloe vrouens is huisvrouens en al die ander werk by die 

SANW of elders. Al die gesinne betrek in die studie, woon in en om Mtubatuba en al 

die mans is al meer as twee jaar werksaam by die weermag, sommige van hulle tot 

vyftien jaar. 

3.2 RESUL TATE VAN RESPONDENTE 

Die getalle soos in tabelle 3.1 tot 3.8. gevind, is as volg verkry: Die waardes wat die 

respondente aan die probleme toegeken het en deur die navorser verwerk is soos in 

hoofstuk 1.5.6. gemeld, is in die tabelle gelys. Dit is dus nie die aantal respondente 

wat 'n probleem gelys het wat in die tabelle voorkom nie, maar die waarde van die 
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probleem soos in die nominale groepstegniek genoem. 

3.2.1 ALGEMENE TABEL 

In tabel 3.1. word aangedui watter kategoriee as mees problematies ervaar is. 

Tabel 3.1. 

Probleme volgens prioriteit gelys 

11111·1111·11111:i,::1:1l:1::i::i:,li1.11'.1:1!''!lllllll~l.l'oll.llillll1111:':11:lllo'l,.:o','o.,l,l,l'·i'Ul1111:11111111,:lllll!1,,,,,,,., .. 
Gesinsprobleme 775 

Werksverwante probleme 545 

Kontakprobleme 176 

Persoonlike probleme 132 

Ku ltuurprobleme 56 

Finansiele probleme 29 

Dit is duidelik dat die gesinsprobleme deur al die respondente as die belangrikste 

ervaar is. Die invloed van die ontplooiing op die gesin is dus problematies en van 

groat belang. Die werksverwante probleme is as tweede prioriteit gelys en die meeste 

van die aspekte wat ender die werksverwante probleme gelys is, het 'n direkte of 

indirekte invloed op die gesin. Kontak- en persoonlike probleme is onderskeidelik as 

derde en vierde prioriteit gelys en is meestal deur een of twee van die groepe genoem. 

Die kultuurprobleme is slegs deur een homogene groep ervaar en die finansiele 
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probleme is as die laagste prioriteit gelys. Die kategoriee is egter almal belangrik en 

word meer breedvoerig in die tabelle wat volg bespreek. 

3.2.2 WERKSPROBLEME 

Probleme wat in verband gebring kan word met die werk van die man, word in tabel 3.2 

aangedui. 

Tabel 3.2 

Werksverwante probleme wat deur respondente ervaar is . 

. ... · · .. 

.·. Zoeloe Blanke Zoelae··· Blanke 
·. 

.· .. 

Probleemarea 
•••••• 

Vroue Vrdbe Mans Mans Totaal 

# % # % # % # % # % 

a. Vrouens oningelig oor mans 24 11,4 0 0 11 5, 1 0 0 35 6,4 

se beplanning 

b. Man neem werksfrustrasie 0 0 0 0 0 0 1 2 1 0,2 

huistoe 

c. Leiers moet voorbeeld stel 0 0 0 0 10 4,7 0 0 10 1,8 

d. Laer range moet ook gereeld 0 0 0 0 12 5,6 0 0 12 2,2 

pas kry 

e. Geen vooruit- of 18 8,5 24 35,8 30 14 26 49 98 18 

verlofbeplanning 
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......... 
····· ······· Zoeloe Blanke · Zoeloe .•.. Blanke 

I 

Probleerriarea Vroue Vroue Mans ........ . 1\11.ans Totaal .... ··. .. ·• ·• 

f. Vrouens moet saam op 6 2,8 0 0 0 0 0 0 6 1,1 

uitstappies gaan 

g. Lang ontplooiing met baie 48 22,8 36 53,7 58 27, 1 0 0 142 26,1 

min pas 

h. Kry nie pas as probleme of 69 32,7 7 10,5 25 11,7 26 49 127 23,3 

siekte ontstaan nie 

I. As kompanie in basis is, kry 0 0 0 0 10 4,7 0 0 10 1,8 

steeds nie pas nie 

J. Kry nie pas op betaaldag nie 0 0 0 0 28 13, 1 0 0 28 5, 1 

k. Lede saamneem( huis toe) 0 0 0 0 25 11,7 0 0 25 4,6 

indien leiers na eenheid gaan 

I. Gesin moet man besoek tydens 46 21,8 0 0 5 2,3 0 0 51 9,4 

ontplooiing 

Totaal 211 100 67 100 214 100 53 100 545 100 

Tabel 3.2. dui aan dat die werksverwante probleme deur baie lede in die studie ervaar 

is. Die probleme in verband met pas, is baie duidelik as die belangrikste ervaar deur 

alle groepe. Die lang ontplooiings met min pas (26, 1 %), die feit dat die mans nie pas 

kry as siekte of probleme ontstaan nie (23,3%), die laer range wat oak gereeld moet 

pas kry (2,2%) en geen pas op betaaldag (5, 1 %) en wanneer die kompanie in die basis 

is nie (1,8%), vorm 'n groat gedeelte van die werksverwante probleme. 
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Lang ontplooiings met min pas asook geen pas as probleme of siekte ontstaan nie, is 

oor die algemeen as die belangrikste probleme in die tabel ervaar. Die blanke mans 

het nie die lang ontplooiings met min pas as 'n probleem genoem nie, terwyl die 

blanke vrouens dit as 'n hoe prioriteit (53,7%) ervaar het. Die Zoeloe vrouens (22,8%) 

en Zoeloe mans (27, 1 % ) het dit oak as 'n hoe prioriteit ervaar. Die blanke mans het 

die feit dat hulle nie pas kry as probleme of siekte tuis ontstaan nie, as baie belangrik 

ervaar (49%) asook die Zoeloe vrouens (32,7%), terwyl die blanke vrouens (10,5%) en 

Zoeloe mans (11,7%) dit nie as so 'n hoe prioriteit ervaar het nie. Volgens die 

literatuur soos byvoorbeeld Keller (1980 : 121) veroorsaak die probleem bekommernis 

by die gesin aangesien die vrou alle verantwoordelikheid tuis moet dra. 

Die probleme in verband met pas, soos laer range wat oak gereeld moet pas kry en die 

feit dat die kompanie nie pas kry as hulle in die basis is of op betaaldag nie, is slegs 

deur die Zoeloe mans ervaar wat 'n gemiddelde prioriteit aan die probleme toegeken 

het (onderskeidelik 5.6%, 4,7% en 13, 1 %). Die probleme wissel van kompanie tot 

kompanie aangesien die kompaniebevelvoerders sulke beslissings maak. 

Die rede waarom pas op betaaldag vir die Zoeloe mans 'n probleem is, is die feit dat 

die mans die finansies van die huishouding hanteer en nie die vrou soos in die geval 

van die blankes nie. Die Zoeloe man stuur maandeliks geld huis toe en betaal self alle 

rekeninge wat betaal moet word, terwyl die vrou van die blanke soldaat oar die 

algemeen die rekeninge betaal. Hy spaar dus geld indien nodig of gebruik dit soos hy 

dit nodig kry. McCubbin ( 1976 : 298-299), Reinerth ( 1977 : 27) en nag ander bevestig 
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die feit dat die blanke vrou al die finansiele en ander huishoudelike take op haarself 

neem. Volgens tabel 3.6 is dit slegs die Zoeloe gesinne wat finansiele probleme 

ervaar. 

Nog 'n probleem wat 'n hoe prioriteit (18%) gekry het, is geen vooruit- of 

verlofbeplanning nie. Alie lede het dit as 'n groot probleem ervaar, veral die blanke 

vrouens (35,8%) en blanke mans (49%). Die implikasie daarvan is dat die lede nie kan 

besluit wanneer hulle verlof wil he nie en hulle jaarlikse verlof saam met die kompanie 

meet neem. Die beplanning van die kompanie kan op kort kennisgewing verander 

indien toestande in die woongebiede dit vereis, en dit veroorsaak dat man en vrou 

verskillende tye verlof neem indien die vrou nie weer haar verlof kan verander nie. Die 

gesin sien mekaar nog minder en dit dra dus net by tot die probleme en frustrasies wat 

alreeds ervaar word. Die eise van die militere sisteem geniet voorrang bo die van die 

gesinsisteem socs ook genoem deur Ferreira (1984: 62) waar hy se dat die man enige 

tyd gereed meet wees om diens te doen en die vrou en kind daarby meet aanpas 

sender om vrae en eise aan die man te stel. 

Die feit dat die gesin nie geleentheid kry om die man tydens ontplooiing te besoek nie 

(9,4%), is 'n probleem wat slegs deur die Zoeloe gesinne ervaar is, en kan verklaar 

word in terme van die omstandighede van die meeste Zoeloes in KwaZulu-Natal. Al 

die vrouens wat betrek is in die studie, besit nie motors nie en kan ook nie bestuur nie. 

Dit is dus vir hulle moeilik en duur om ver afstande per huurmotor te ry met die kinders 

om die mans te besoek op plekke waar daar meestal nie huisvesting beskikbaar is nie, 
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of die huisvesting baie duur is. Dit is dus makliker vir die meeste blanke vrouens wat 

wel toegang tot die fasiliteite het, om die mans tydens ontplooiing te besoek. Die 

probleem het nie pertinent uit die literatuur na vore gekom nie. 

Die feit dat die vrouens voel dat hulle oningelig is oar die mans se beplanning, het 'n 

redelike lae prioriteit (6,4%) vanaf die lede in die groep ontvang. Die rede waarom die 

prioriteit laag is, is te wyte aan die feit dat slegs die Zoeloe groepe die probleem ervaar 

het (11,4% en 5, 1 %). Dit is 'n probleem wat nie in die literatuur na vore gekom het nie 

en bestaan as gevolg van die situasies in die woonbuurtes. Daar is baie van die 

gesinne wat nag nie telefone tuis het nie en per pas van die verandering in die 

beplanning in kennis gestel moes word. Dit kan dus gebeur dat die ontplooiing skielik 

verleng word en dit kan langer neem om die gesin te laat weet dat hy eers 'n maand 

later huis toe kom. Die mans weerhou oak somtyds inligting oar die beplanning om 

sulke situasies te vermy. In ander gevalle raak die mans betrokke in buite-egtelike 

verhoudings en vergeet om gereeld met die gesin tuis kontak te maak. 

Die probleem kan oak in tabel 3.7 gesien word waar die blanke mans (72, 1 %) en die 

Zoeloe mans (100%), genoem het dat hulle min of geen kontak met die gesin tuis het 

nie. Ander praktiese probleme, soos geen telefoonhokkies by die ontplooide gebiede 

nie, is oak 'n oorsaak van die probleem. Aangesien sulke situasies meer aanvaarbaar 

is in die Zoeloe kultuur as in die blanke kultuur, vergelyk Eloff (1993 : 29-33) en 

Hunter (1982: 29-30), kom die probleem oak meer by die Zoeloe gesinne voor. 
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Die feit dat die leiers 'n voorbeeld moet stel, is oak slegs deur die Zoeloe mans 

genoem (4,7%), aangesien meeste van die hoe range van die kompanies blanke 

soldate is. Die probleem dat die mans werksfrustrasie huis toe neem, is oak slegs 

deur die blanke mans (2%) genoem. Die prioriteit is baie laag aangesien een lid die 

probleem ervaar het. Die Zoeloe vrouens het weer die feit dat vrouens saam op 

uitstappies moet gaan (2,8%) genoem. Dit gee hulle die geleentheid om mekaar te 

leer ken en mekaar te kan ondersteun. Die probleem is alreeds aangespreek deurdat 

die eenheid geleenthede vir die vrouens reel om dinge saam te doen en uit die huis te 

kom. 

Dit is dus duidelik dat die probleme random die werksituasie meer ernstig deur die 

Zoeloe gesinne as deur die Blanke gesinne ervaar is. 

3.2.3 PERSOONLIKE PROBLEME 

Die persoonlike probleme wat in tabel 3.3. bespreek word, is leemtes wat individue in 

hulleself ervaar het en nie in die gesin nie, maar dit word wel deur die ontplooiing 

veroorsaak. 
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TABEL 3.3 

Persoonlike probleme wat deur die respondente eNaar is 

-••c•ZJ 
# %# %# %# %# % 

a. Eensaamheid 11 100 39 66, 1 0 0 16 50 66 64,7 

b. Godsdiens 0 0 0 0 0 0 13 40,6 13 12,8 

c. Vrouens moet funksies 0 0 20 33,9 0 0 0 0 20 19,6 

alleen bywoon 

d. Kry nie geleentheid vir 0 0 0 0 0 0 3 9,4 3 2,9 

sport nie 

Totaal 11 1 00 59 100 0 11 0 32 1 00 132 1 00 

Volgens tabel 3.3. is eensaamheid as die belangrikste prioriteit (64,7%) ervaar deur 

die respondente. Die Zoeloe mans was die enigste lede wat dit nie as 'n probleem 

ervaar het nie, en aangesien daar nie van gevoelens in die Zoeloe literatuur melding 

gemaak is nie, is dit moeilik om die aspek te verklaar. Die Zoeloe vrouens het dit egter 

as 'n groat probleem ervaar (100%). 

In die blanke kultuur word daar baie klem gele op die funksionering van die gesin as 'n 

unieke sisteem en die man en vrou word as interafhanklik van mekaar gesien. Volgens 

Hunter (1982 : 13-30) veroorsaak dit dan eensaamheid asook huweliksprobleme. 

Die blanke vrouens vind dit weer moeilik om alleen na funksies toe te gaan (19,6%). 
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Aangesien die meeste van die blanke vrouens wat in die studie betrek is, vrouens van 

kompanie bevelvoerders is, word hulle gereeld genooi na eenheidsfunksies. Waar die 

Zoeloe vrouens dus meer betrek wil word by eenheidsfunksies en uitstappies, ervaar 

die blanke vrouens dit as 'n probleem om alleen funksies byte woon. 

Die blanke mans het die afskeep van sport (2,9%) en godsdiens (12,8%) as 'n 

probleem ervaar aangesien daar min geleentheid daarvoor is. Die godsdiens is egter 

as 'n hoer prioriteit geag en aangesien dit 'n aspek is wat privaatheid vereis, word dit 

as 'n probleem ervaar tydens ontplooiing. Dit is oak nie 'n probleem wat in die 

literatuur na vore gekom het nie. 

Die persoonlike probleme is meer ingewikkeld om te verklaar, aangesien daar min oar 

die aspekte in die literatuur geskryf is. 

3.2.4 GESINSPROBLEME 

Die gesinsprobleme wat in tabel 3.4. na vore kom, is probleme met betrekking tot die 

ontplooiing wat die gesin en huwelik direk raak. 



a. 

b. 

c. 

d. 

e. 

f. 

g. 

h. 

I. 

j. 
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TABEL 3.4 

Gesinsprobleme wat deur die respondente ervaar is. 

... 1· ·•· 

Zoeloe , Blanke Zoeloe Blanke 

Probleemarea Vroue Vroue Mans Mans 

# % # % # % # % 

Vader nie meer leierfiguur in 0 0 0 0 0 0 7 2,2 

huis nie 

Gesinsbeplanning en 0 0 33 10,8 0 0 39 12,5 

liefdeslewe word afgeskeep 

Mans kry nie pas tydens 44 36,7 0 0 23 21, 1 0 0 

swangerskap of geboorte 

Huwelik ly skade - geen 0 0 8 2,6 0 0 18 5,9 

groei vind plaas nie 

Beskerm vreemdes - 0 0 0 0 0 0 12 3,9 

niemand beskerm eie gesin 

Moeilik om take tuis alleen te 0 0 2 0,6 0 0 0 0 

vervul 

Man mis dissipline van kind 20 16,7 22 7,2 6 5,5 18 5,8 

Vrou neem alleen 0 0 16 5,3 0 0 16 5, 1 

krisisbesluite 

Afwagting of man huis toe 0 0 16 5,3 0 0 0 0 

kom soos beplan of nie 

Hartseer en stres as man 0 0 17 5,6 0 0 0 0 

vertrek 

·.· 

Totaal 

# % 

7 0,9 

72 9,3 

67 8,6 

26 3,4 

12 1,5 

2 0,3 

66 8,5 

32 4, 1 

16 2, 1 

17 2,2 
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Zoeloe Blanke Zoeloe Blahke 
I 

· Probleemarea Vroue Vroue ·:-:1>.· Mans Mans Totaal 
.· .. ./'I 

k. Vrou dra alle 5 4, 1 17 5,6 0 0 39 12,5 61 7,9 

verantwoordelik tuis 

I. Gesin onbeskermd as man 0 0 4 1,3 0 0 53 16,9 57 7,4 

weg is 

m. Manlike take tuis word 0 0 0 0 0 0 7 2,2 7 0,9 

verwaarloos 

n. Gesinslewe en -samesyn 0 0 39 12,8 0 0 30 9,6 69 8,9 

gaan verlore 

0. Roetine tuis verander as 0 0 0 0 10 9,2 2 0,6 12 1,5 

man terugkom 

p. Aanpassing - word vreemd 0 0 48 15,8 0 0 0 0 48 6,2 

vir mekaar 

q. Onafhanklik van man en 0 0 54 17,8 0 0 0 0 54 6,9 

afhanklik van vriende 

r. Wil spesiale dae saam met 27 22,5 0 0 0 0 18 5,9 45 5,8 

gesin deurbring 

S. Kommunikasie in gesin raak 24 20,0 16 5,3 0 0 7 2,2 47 6,1 

'n probleem 

t. Man skeep gesin af vir werk 0 0 0 0 0 0 21 6,7 21 2,7 

u. Man mis ontwikkeling van 0 0 12 4,0 0 0 25 8,0 37 4,8 

kinders 

Totaal 120 100 304 100 39 100 312 100 775 100 
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Die probleem waaraan die hoogste prioriteit (9,3%) toegeken is in tabel 3.4, is die 

gesinsbeplanning en liefdeslewe wat afgeskeep word. As gevolg van die min tyd wat 

'n egpaar saam spandeer, is dit vir hulle moeilik om 'n gesin te beplan, aangesien die 

man so baie van die ontwikkeling van die kind sal mis (4,8%). 

Slegs die blanke gesinne het die problems genoem, tesame met ander problems wat 

hierby aansluit, soos die huwelik wat skade ly (3.4%) en gesinslewe en samesyn wat 

verlore gaan (8,9%). Volgens die literatuur soos byvoorbeeld Jolly (1987: 112-114) en 

Venter (1983 : 60-67) het die afwesigheid van die vader wel 'n invloed op bogenoemde 

aspekte. Die man en vrou funksioneer so lank apart van mekaar dat 

aanpassingsprobleme voorkom. 

Volgens die sisteemteorie kan die ontwrigting of afwesigheid van een van die 

subsisteme, in hierdie geval die vader, die funksionering van die gesin as 'n eenheid 

be"invloed. Die verhoudings en interaksies tussen die subsisteme is belangrik en baie 

klem word gele op gesinsamesyn, huweliksgroei, en ander aspekte wat met interaksie 

tussen gesinslede verband hou (Grobbelaar & Schoeman 1980: 173-190). 

Die tradisionele Zoeloe gesin le minder klem op die interpersoonlike verhouding tussen 

man en vrou (vergelyk Bottoman 1984 : 3) en die problems is ook nie deur die Zoeloe 

lede in die studie genoem nie. 

Die volgende kategorie waaraan 'n hoe prioriteit toegeken is, is die feit dat mans nie 

pas kry tydens geboorte of swangerskap nie (8,6%). Die probleem kan ook in tabel 
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3.2. genoem gewees het, maar het meer te doen met die invloed op die gesin. Die 

aspek is slegs deur die Zoeloe gesinne genoem en is 'n unieke probleem, aangesien 

die beleid tans slegs voorsiening maak vir kinders wat in die huwelik gebore word. 

Die Zoeloes het baiemaal reeds kinders voordat genoeg labola bymekaar gemaak is 

sodat die paartjie kan trou, soos oak deur Eloff (1953 : 29) genoem. Hierdie kinders, 

asook ander buite-egtelike kinders wat die man mag he, word nie as afhanklikes van 

die man gereken nie. 

Verder is dit partymaal moeilik om die man betyds huis toe te stuur as gevolg van 

kommunikasie- en ontplooiingsprobleme wat voorkom. lndien die vrou skielik moet 

ingaan om te kraam, is dit te laat om reelings te tref om die man huis toe te stuur. 

Nag 'n probleem met 'n hoe prioriteit wat genoem is, is die kind wat die dissipline van 

die man mis (8,5%). Al die groepe het hierdie probleem ervaar. Kinderdissipline is 

volgens die literatuur, soos McCubbin et al (1976: 115) die verantwoordelikheid van 

die vader en verskil oak gewoonlik met die dissipline wat die moeder toepas. Die 

moeder sukkel meer met die dissiplinering van die tieners, soos dit oak pertinent deur 

die Zoeloe vrouens genoem is. Phillips (1953: 2) is van mening dat Zoeloe kinders 

van kleins af deur die moeder en ander vroue opgevoed word. Die vader se gesag is 

egter nodig vir tieners wat te rebels raak vir die moeder. Wispelturige dissipline kan 

oak voorkom wanneer die dissiplinering van die vader en moeder verskil en dit die 

kinders verwar. Dit kan nadelige gevolge vir die kinders he. 
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Daar is sekere probleme wat net deur sekere groepe ervaar is. Die feit dat die vrou 

alle verantwoordelikheid tuis dra (7.9%) en die kommunikasie in die gesin wat 'n 

probleem raak (6, 1 %), is deur alle groepe behalwe die Zoeloe mans genoem. Tuis 

moet die vrou omsien na die finansies, kinders, huislike take en probleme wat mag 

voorkom. Die kommunikasie raak 'n probleem aangesien die man en vrou mekaar so 

min sien, meestal net per brief of telefoon kommunikeer en misverstande kan maklik 

voorkom. 

Dit is somtyds vir die vrouens moeilik om die mans in die hande te kry, veral as hulle 

ontplooi word in areas sander telefoonhokkies. Die briewe gaan deur verskeie kanale 

en kan lank neem voordat dit by die man uitkom. Dit is 'n unieke probleem wat van 

area tot area verskil. lndien die kommunikasie in die gesin voor die ontplooiing nie oop 

en effektief was nie, kan dit in 'n krisis ontaard. (Vergelyk Hunter 1982 : 35). 

Die blanke vrouens het probleme ervaar soos dat dit moeilik is om alle take tuis alleen 

te vervul (0,3%), afwagting of die man huis toe kom soos beplan of nie (2.1 %), 

hartseer en stres as man vertrek (2.2%) aanpassingsprobleme (6,2%) en die feit dat 

hulle onafhanklik raak van die man en afhanklik van vriende (6,9%). Die probleme dui 

op die belangrikheid van die interpersoonlike verhouding tussen man en vrou en hoe 

die afwesigheid van die man die verhouding be·1nvloed. 

Soos voorheen genoem is, is Bottoman (1984 : 3) van mening dat die tradisionele 

Zoeloe huwelik nie veel klem le op die interpersoonlike verhouding tussen man en vrou 
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nie en die probleem het dus daarom nie by die Zoeloe gesinne in die studie na vore 

gekom nie. Die blanke vrou is egter op haarself aangewese, aangesien hulle nie 

saam met die uitgebreide gesin leef soos die Zoeloes nie. Sy word in 'n mate afhanklik 

van haar man om te help met take tuis en met probleme wat opduik. 

Die Zoeloe vrouens en blanke mans het oak die aspek met betrekking tot spesiale dae 

wat saam deurgebring moet word (5,8%) genoem. Verjaarsdae, Kersfees en ander 

spesiale dae wil die gesin graag saam deurbring, alhoewel dit baie selde gebeur. 

Ander probleme wat net deur die blanke mans genoem is, is die feit dat die vader nie 

meer die leierfiguur in die huis is nie (0,9%), die vreemdes wat beskerm word terwyl 

niemand hulle gesinne beskerm nie (1,5%), manlike take wat tuis verwaarloos word 

(0,9%) en die man wat sy gesin afskeep vir werk (2,7%). Die probleme het oak in die 

literatuur na vore gekom. (Vergelyk Hunter 1982 : 29-30 en Venter 1983 : 36). 

Tradisioneel word die blanke man as hoof van die huishouding gesien en dus as 

leierfiguur vir die gesin. Dit is dus hulle taak om die gesin te beskerm en na die 

manlike take tuis om te sien. Die Zoeloe gesinne funksioneer in 'n uitgebreide 

gesinsisteem en daar is ander mans van die familie wat hierdie rolle vervul. 

Ander probleme wat deur die blanke gesinne genoem is en wat hierby aansluit, is die 

gesin wat onbeskermd gelaat word wanneer die man weg is (7,4%) en die vrou wat 

alleen krisisbesluite moet neem (4, 1 %). 
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Die manlike groepe het gevoel dat die roetine tuis verander as hulle huis toe gaan 

(1,5%). Die vrou moet die man nou weer in ag neem wanneer besluite geneem word. 

Die mans het gevoel dat sekere dinge tuis verander het wanneer hulle tuiskom. Die 

vrou sal outomaties aangaan met sekere patrone en roetines soos in die manse 

afwesigheid en so sy take oorneem. Vir haar is dit natuurlik en haar man ervaar dit as 

'n probleem. (Vergelyk Hunter 1982 : 16) 

Volgens tabel 3.4 is dit duidelik dat die blanke gesinne die gesinsprobleme meer 

problematies ervaar het. Baie meer klem word op interpersoonlike verhoudings in 

blanke gesinne as in Zoeloe gesinne gele, soos reeds genoem, en is uiters moeilik 

om aan te spreek of te verander. 

3.2.5 KUL TUUR 

Die kultuurgebonde probleme wat in tabel 3.5 bespreek word, is meer gevoelens van 

diskriminasie tussen die blankes en die Zoeloes wat deur sekere lede ervaar is. 
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TABEL 3.5 

Kultuurprobleme wat deur die respondente ervaar is. 

-1.llJ••• 
# %# %# %# %# % 

a. Dubbele standaarde vir 0 0 0 0 7 12,5 0 0 7 12,5 

verskillende kulture 

b. Zoeloe vrouens in ag neem 0 0 0 0 13 23,2 0 0 13 23,2 

vir vakante paste 

C. Zoeloe vrouens ook in BBP 0 0 0 0 20 35,7 0 0 20 35,7 

kamers oornag 

d. lngang standaarde by 0 0 0 0 16 28,6 0 0 16 28,6 

eenheid strenger vir Zoeloes 

Totaal 0 0 0 0 56 100 0 0 56 100 

Volgens tabel 3.5. is al die kultuurgebonde probleme ervaar deur die Zoeloe mans. 

Dit kan verklaar word aan die hand van die huidige politieke situasie en die feit dat die 

term diskriminasie tans gebruik word om enige gevoel van ontevredenheid te omskryf. 

Die Baie-Belangrike-Persone-Kamers (35.7%) is by die meeste eenhede beskikbaar vir 

die offisiere en onder-offisiere se gebruik, ongeag die ras of kultuur. Lede is somtyds 

onkundig oor die gebruik van sulke fasiliteite. 

Wat die ingangstandaarde betref (28,6%), is die meeste van die blanke vrouens 

werksaam by die eenheid, of 'n vrou van een van die leierelemente by die eenheid en 
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dus is dit relatief maklik om ingelaat te word. Die Zoeloe lede van die eenheid is ver 

oor die duisend in getal en dit is moeilik om te onderskei wie 'n vrou, meisie of 

familielid is. Die ingangstandaarde is oor die algemeen streng vanwee militere 

sekerheid. 

Die aspek om Zoeloe vrouens in ag te neem vir vakante paste (23.2%) is reeds 'n 

geruime tyd in werking en die regte gekwalifiseerde persone word vir spesifieke paste 

oorweeg, ongeag die kultuur. 

Die feit dat dubbele standaarde bestaan vir verskillende kulture (12.5%), is 'n gevoel 

wat uitgespreek is sander daadwerklike voorbeelde en kan dus nie bespreek word nie. 

Dit is dus duidelik dat die gevoelens van diskriminasie nie aan die hand van die 

literatuur bespreek kan word nie. 

3.2.6 FINANSIELE PROBLEME 

Die finansiele probleme wat bespreek word in tabel 3.6, is probleme wat spesifiek 

ontstaan as gevolg van die ontplooiingsituasie. 
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TABEL 3.6. 

Finansiele probleme wat deur die respondente ervaar is. 

-····· # %# %# %# %# % 

a. Finansiele verlies op pas - 0 0 0 0 16 100 0 0 16 55,2 

kry nie kamptoelae 

b. Ervaar finansiele probleme 13 100 0 0 0 0 0 0 13 44,8 

tu is 

Totaal 13 100 0 0 16 100 0 0 29 100 

Die finansiele probleme wat in tabel 3.6 genoem is, is slegs deur die Zoeloe gesinne 

ervaar. Van die manlike lede het gevoel hulle verloor finansieel wanneer hulle op pas 

gaan, aangesien hulle dan nie kamptoelae kry soos wanneer hulle ontplooi is nie 

(55,2%). Dit is 'n onrealistiese verwagting, aangesien kamptoelae spesifiek daargestel 

is om lede te vergoed vir die ongerief van die ontplooiing en dit is oak teenstrydig met 

die behoefte wat hulle vroeer genoem het om meer op paste kan gaan. 

Die kamptoelae is reeds verhoog in die afgelope jaar om konflik wat voorheen hieroor 

ontstaan het, uit die weg te ruim. Die lede se maandelikse begroting word opgestel 

deur die kamptoelae in te reken as deel van hulle maandelikse salaris en die lede se 

begroting klop dus nie wanneer hulle op pas gaan nie. Dit is dus 'n probleem wat die 
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lede self ontwikkel het. 

Soos vroeer in die studie genoem, hanteer die Zoeloe mans die finansies van die 

huishouding en stuur maandeliks geld huis toe vir die vrou om die huishouding te 

behartig. Dit gebeur wel dat die man te min geld stuur of dat hy nalaat om geld te 

stuur, wat finansiele probleme tuis veroorsaak. Die geld wat hulle huis toe stuur, is 

volgens baie van die vrouens onvoldoende om in al hulle behoeftes te voorsien. 

3.2.7 KONTAKPROBLEME 

Kontakprobleme met die gesin en die res van die familie, word in tabel 3. 7 bespreek. 

TABEL 3.7. 

Kontakprobleme wat deur die respondente ervaar is. 

~····· # %# %# %# %# % 

a. Sien res van familie bitter 0 0 0 0 0 0 12 27,9 12 7,0 

min 

b. Geen of min kontak met 8 100 10 100 115 100 31 72,1 164 93,0 

gesin tuis 

Totaal 8 100 10 100 115 100 43 100 176 100 



92 

Al die groepe het volgens tabel 3. 7 gevoel dat hulle te min kontak het met die gesin tu is 

(93%). Dit is 'n probleem wat deurlopend deur die hele studie voorkom en op verskeie 

maniere deur die groepe genoem is. Dit vorm ook die kern-probleem van die 

ontplooiingssituasie soos ook in die literatuur gesien is. (Ferreira 1984 ; Jolly 1987 ; 

Reinerth 1977 ; Hunter 1982) 

Die blanke mans het ook genoem dat die res van die uitgebreide familie min gesien word 

(27,9%), aangesien hulle die tye wat hulle op pas is, net by hulle gesinne wil deurbring. 

Die Zoeloe gesinne bly meestal by die uitgebreide gesin en het nie die probleem 

ondervind nie. 

3.3 OPLOSSINGS DEUR VERSKILLENDE GROEPE VOORGESTEL 

Elke groep het na die data-insameling saam sekere praktiese oplossings voorgestel wat 

die situasie vir hulle en hulle gesinne meer aanvaarbaar sal maak. Die oplossings wat 

deur die groepe genoem is, word in die volgende tabel uiteengesit: 
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TABEL 3.8 

Oplossings deur die respondente voorgestel. 

(* dui die groep aan wat die voorstel gemaak het, aan) 

1. Ondersteuningsprogram 

aanbied vir vrouens en kinders 

2. Ontplooiingstydperke moet 

aangepas word na byvoorbeeld: 

• Twee weke tuis na twee 

maande van ontplooiing of agt 

weke ontplooi en daarna agt 

weke in die eenheid vir 

herontplooiing 

• Orie weke tuis na twee 

maande van ontplooiing 

• Een jaar in die basis na twee 

jaar van ontplooiing 

3. Meer naweekpasse vir lede 

met ten minste een definitiewe, 

goedgekeurde, versekerde 

langnaweek 

4. 'n Maksimum 

ontplooingstydperk moet 

vir lede vasgestel word -

sommige lede ontplooi al vir 

vyftien jaar 

* 

* 

* * 

* 1 

3 

* 

* 3 

* 1 
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ifnj~~=·-
5. Gestandaardiseerde aantal * 1 

dae pas vir alle lede gedurende 

ontplooiing sander verandering 

6. Onnodige na-uurse opleiding 

moet vermy word indien lede in 

die basis is 

7. Akkommodasie moet vir 

vroue en kinders beskikbaar 

gestel word by die 

ontplooiingsgebiede vir besoeke 

8. Skep basisse by 

ontplooiingsgebiede waar 

staflede en hulle gesinne kan bly 

en roteer die lede na 'n tydperk 

9. Staflede moet roteer word 

vanaf opleidingseenhede na 

operasionele eenhede of in die 

eenheid van operasionele paste 

na opleidingsposte, sodat dit nie 

elke slag dieselfde lede is wat 

ontplooi nie 

10. Ontplooiingseenhede van 

KwaZulu-Natal moet slegs in die 

provinsie ontplooi 

* 

* * 

* 

* 

1 

* 3 

1 

* 1 

* 2 
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--1•11 
11. Groepbevelvoerders moet * 1 

uitvoering gee aan die moreel-

plan van die eenheid wat deur 

die Kommandements-

bevelvoerder goedgekeur is 

12. Vervoer moet aan vrouens 

en kinders beskikbaar gestel 

word om die mans te besoek 

13. Orie weke verlof vir alle 

range na die geboorte van 'n 

kind 

14. Kort ontplooiingstydperke vir 

lede met tiener kinders 

15. Leiers moet lei deur 

voorbeeld te stel 

16. Leiers moet vertrou word 

17. Leiers moet by die reels en 

beleide van die SANW hou 

18. Ondersoeke moet gedoen 

word indien lede vir verplasings 

vra, voordat dit summier 

afgekeur word 

19. Verblyfsfasiliteite van mans 

by die ontplooiingsgebiede moet 

verbeter word 

* * 1 

* 1 

* 1 

* 1 

* 1 

* 1 

* 1 

* 1 
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SA\111"11111 
20. Eenheidsaktiwiteite oar * 1 

naweke wat mans huis toe kom, 

moet afgeskaal word 

21. Meer telefoonhokkies moet 

by ontplooiingsbasisse ingesit 

word 

22. Sinvolle en beplande 

vryetydsbesteding vir 

ontplooiingskompanies moet 

geskep word 

23. Vrouens en kinders moet 

deur eenheid ondersteun word 

24. Eenheid moet vervoer 

beskikbaar stel 24 uur 'n dag as 

die vrouens en kinders siek is en 

na die siekeboeg geneem moet 

word 

25. 'n Soldaat moet met sy 

beroep trou 

26. Die eenheid moet die 

vrouens gereeld inlig oar hoe, 

waar en wanneer die mans 

ontplooi word 

* 1 

* 1 

* 1 

* 1 

* 1 

* 1 
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--11111l 
27. Kommunikasiekanale by * * 2 

operasionele groepe moet aan 

vrouens beskikbaar gestel word 

met 'n kontakpersoon in geval 

van probleme 

28. Die eenheid moet 

uitstappies en ontspanning vir 

vrouens en kinders reel sodat 

hulle mekaar kan ondersteun 

29. Die kapelaan moet die 

vrouens meer tuis besoek en nie 

net in die geval van 'n krisis nie 

30. Finansiele inligting en hulp 

moet aangebied word van die 

maatskaplikewerkoffisier 

31. Troepe moet soos 

volwassenes en nie soos 

dienspligtiges hanteer word nie 

* * 2 

* 1 

* 1 

* 1 

Die oplossing wat deur die meeste van die groepe voorgestel is, naamlik drie uit die 

vier groepe, is die ontplooiingstydperke wat aangepas moet word en meer 

naweekpasse en akkommodasie wat vir vroue en kinders by ontplooiingsgebiede 

beskikbaar gestel moet word. Dit is oplossings wat wel prakties is en sander veel 

probleme ge'lmplementeer kan word. 
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Die oplossings wat deur twee uit die vier groepe voorgestel is, is dat eenhede in 

KwaZulu-Natal slegs in die provinsie moet ontplooi, vervoer wat aan vrouens en 

kinders beskikbaar gestel moet word om op sekere tye die mans te gaan besoek, 

kommunikasiekanale wat aan vroue bekend gemaak moet word in geval van probleme 

en uitstappies moet vir die vrouens en kinders gereel word om hulle die geleentheid te 

gee om mekaar te ondersteun. Dit is alles oplossings wat die gesinsamesyn en 

ondersteuning tydens die man se afwesigheid positief kan verander. Dit is op die 

stadium die grootste knelpunte met betrekking tot die ontplooiing en kan indien die 

eenhede aan hierdie oplossings werk, kan die ontlooiingsprobleme baie verander word 

om dit vir die gesin meer aanvaarbaar te maak. 

Al die ander probleme met betrekking tot pas, die rotering van staflede, vervoer vir 

vrouens en kinders, leierskapsprobleme en ander praktiese voorstelle wat gemaak is, 

is baie relevant en kan met min moeite deur die eenhede ge·implimenteer word. Die 

lede van elke eenheid is die SANW se grootste bate en om hulle gemotiveerd en 

positief te hou, is van groat belang as die weermag se produktiwiteit in ag geneem 

word. Die uitgawes wat dus aangegaan moet word om die oplossings te implimenteer, 

kan die produksie tydens operasies baie positief be'invloed. 

3.4 OPSOMMING 

Soos reeds genoem, is die probleme wat in die navorsingstudie na vore gekom het, 
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werklike en meestal praktiese probleme waaraan aandag gegee moet word. Die 

werks- en gesinsprobleme wat genoem is, is oor die algemeen as die belangrikste 

ervaar, alhoewel daar wel verskille voorgekom het tussen die blanke en die Zoeloe 

gesinne. 

Die Zoeloe gesinne het oar die algemeen meer praktiese probleme genoem, 

byvoorbeeld pas tydens verskeie geleenthede, kinderdissipline, finansies en dubbele 

standaarde wat voorkom by kompanies, terwyl die blanke gesinne bekommerd was oar 

die invloed op die gesins- en huweliksgroei. Baie van die probleme het oak in die 

literatuur na vore gekom terwyl van die probleme uniek is ten opsigte van die SANW. 

Daar is geen positiewe invloede deur enige groep genoem nie. Die afleiding kan dus 

gemaak word dat die probleme wat voorkom, baie werklik is en dat hulle so vasgevang 

is in die negatiewe aspekte dat die positiewe aspekte daardeur verbloem word. 
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HOOFSTUK4 

GEVOLGTREKKINGS EN AANBEVELINGS 

4. IN LEIDING 

In hierdie hoofstuk word daar gekyk na die gevolgtrekkings wat die navorser gemaak het 

uit die bevindings asook die aanbevelings wat daarmee saamgaan. 

4.1 DOELWITTE 

4.1.1 LITERATUURSTUDIE OOR DIE ONDERWERP VAN MILITERE ONTPLOOllNG, 

MET SPESIFIEKE VERWYSING NA DIE INVLOED DAARVAN OP DIE SOLDAAT 

EN SYGESIN. 

Die navorser het beperkte inligting gevind oor militere ontplooiing in Suid-Afrika. Baie 

meer inligting is verkry in internasionale publikasies, alhoewel dit nie altyd op die 

Suid-Afrikaans situasie van toepassing is nie. 

Die SANW se funksionering en die militere ontplooiing is uniek, maar die invloed van 
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die afwesigheid van die militere vader op die gesin, soos in die literatuur gevind, stem 

baie ooreen met die Suid-Afrikaanse gesinne. Die militere kultuur asook die invloed op 

die gesin, is in die meeste lande basies dieselfde. Die vader as die gesagsfiguur in 

die huis asook sy lojaliteit teenoor die organisasie is maar twee van die aspekte wat 

internasionaal in die militere kultuur voorkom. Die weermag en die een wees met die 

groep manne, is van uiterste belang vir 'n soldaat, aangesien dit nie 'n gewone werk 

is nie, maar 'n roeping of lewensstyl soos Reinerth (1977: 31-33) dit beskryf. 

Die literatuur het wel sterk daarop gewys dat die militere ontplooiing wel 'n invloed op 

die gesin het op verskeie vlakke. Hoe langer die ontplooiing, hoe meer intens is die 

invloed op die gesin. Die vrou en kinders moet maar altyd terugstaan vir die eise wat 

die Mag aan die soldaat stel. Die doelwit is dus bereik. 

4.1.2 DIE STUDIE VAN DIE EFFEK VAN MILITERE ONTPLOOllNG OP DIE 

SOLDAAT IN KWAZULU-NATAL MET SPESIFIEKE VERWYSING NA DIE 

GESIN. 

Die studie wat met die gesinne gedoen is, bevestig die feit dat militere ontplooiing 'n 

groat effek op die gesin het, ongeag die ras of kultuur. Die militere ontplooiing van 

lede in die onrusgebiede van die land is een van die primers funksies van die SANW. 

Die meeste van die problems wat in die navorsingsresultate genoem is, het oak in die 

literatuurstudie na vore gekom. Tabel 3.1 tot 3.7 beskryf die effek van die ontplooiing 



102 

op die gesin in KwaZulu-Natal, aangesien al die respondente van die studie betrokke 

is by die ontplooiingsituasie in KwaZulu-Natal. Die resultate is op 'n wetenskaplike 

wyse ingesamel sowel as die verwerking van die gegewens. 

Die doelwit is dus bereik deurdat die effek van die ontplooiing op die gesin in KwaZulu

Natal wel nagevors is. 

4.1.3 VERKENNING VAN DIENSTE WAT MAATSKAPLIKE WERKERS TER 

ONDERSTEUNING KAN LEWER. 

Die oplossings vir die probleme van militere ontplooiing is geeksploreer deurdat elke 

groep die geleentheid gegun is om oplossings neer te skryf. Alie oplossings is 

gemotiveer en is as deel van die resultate van die studie bespreek in tabel 3.8. Die 

doelwit is dus bereik. 

4.2 NAVORSINGSVRAE 

4.2.1 WAT 15 DIE EFFEK VAN MILITERE ONTPLOOllNG OP DIE SOLDAAT IN 

KWAZULU-NATAL MET SPESIFIEKE VERWYSING NA DIE GESIN. 

Die navorsingsvraag is beantwoord, aangesien die studie spesifiek daarop gemik was 

om die effek van militere ontplooiing op die gesin in KwaZulu-Natal na te vors en die 
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studie wel afgehandel is, soos gesien is in hoofstuk drie. 

Die belangrikste aspekte wat in die studie na vore gekom het, is eerstens die feit dat 

daar wel 'n negatiewe effek van die ontplooiing op die gesin is. Dit kan gesien word op 

verskeie vlakke soos in tabel 3.1 tot 3. 7 gevind is. Die werks- en pasprobleme wat die 

soldate ondervind, is 'n realiteit en kan meestal prakties by die eenheid opgelos word. 

Dit het wel 'n invloed op die gesin wat gewoonlik tweede kom teenoor die eise van die 

ontplooiingsituasie. Die ontevredenheid van die hele gesin is merkbaar wat die 

aspekte betref. Dit blyk of die Zoeloe gesinne veral in ag geneem moet word as die 

aspekte aangespreek word. 

Die ander probleme op persoonlike- en gesinsvlak is relevant, aangesien die militere 

sisteem somtyds geneig is om die aspekte as tweede prioriteit teenoor die Mag te ag. 

Die gesin bly 'n belangrike deel van die man se lewe en kan nie vir so lank opsy 

geskuif word nie. 

Die kultuur- en finansiele probleme is slegs deur die Zoeloes ervaar en kan ook 

aangespreek word op eenheidsvlak of deur finansiele inligting aan die gesinne te 

verskaf. 

Dit is dus duidelik uit die studie dat daar meerendeels net negatiewe aspekte na vore 

gekom het. 
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4.2.2 WATTER DIENSTE KAN MAATSKAPLIKE WERKERS TER 

ONDERSTEUNING LEWER? 

Hierdie navorsingsvraag is oak beantwoord. Die respondente het moontlike 

oplossings genoem vir die probleme wat deur hulle ervaar is en aangesien dit hulle 

oplossings is, is dit baie relevant vir die navorsing. (Sien tabel 3.8) 

Van die oplossings wat genoem is, is prakties uitvoerbaar, soos die 

ontplooiingstydperke wat aangepas moet word, meer naweekpasse wat toegestaan 

moet word, gestandaardiseerde aantal dae pas gedurende ontplooiing sander 

verandering, onnodige na-uurse opleiding moet vermy word wanneer lede in die basis 

is, akkommodasie en vervoer moet vir vrouens en kinders beskikbaar gestel word by 

en na ontplooiingsgebiede en nag ander soos in hoofstuk drie genoem. 

4.3 AANBEVELINGS 

Die aanbevelings wat volg, word gemaak na aanleiding van die navorsingsresultate 

wat in die vorige hoofstuk bespreek is. 

4.3.1 AANBEVELINGS IN VERBAND MET DIE WERK 

Daar is verskeie aanbevelings in verband met die werksituasie van die soldaat wat die 
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probleme tuis kan verminder. Die aanbevelings is deur die lede genoem. 

• Die tydperke vir pas moet meer realisties wees met betrekking tot die 

ontplooiingstydperk om die man meer tyd te gun om sy gesin te besoek - die 

aantal dae pas moet gestandaardiseer word vir alle lede. Die spesifieke 

voorstelle wat genoem was, is twee weke tuis na twee maande van ontplooiing 

of agt weke ontplooi en daarna agt weke in eenheid vir heropleiding; drie weke 

tuis na twee maande maande van opleiding en laastens een jaar in basis na 

twee jaar van ontplooiing. Die aanbevelings kan ge'lmplimenteer word om meer 

produktiewe soldate op die grand te verseker, al impliseer dit dat van die 

beleide in die SANW moet verander. Ten einde 'n meer professionele Mag te 

verseker, is dit belangrik om die aspekte te oorweeg. 

• Die vrouens van die ontplooide soldate moet gereeld formeel deur die eenheid 

ingelig word oar waar en hoe lank die mans ontplooi word - dit kan geskied 

deur middel van 'n kwartaallikse induksieperiode vir die vrouens by die 

eenheid. Die vrouens kan die man se produktiwiteit en motivering tydens 

ontplooiing geweldig be'lnvloed en as hulle gereeld ingelig word oar die 

ontplooiings, kan hulle die mans beter ondersteun. 

• Die leiers van die kompanies moet volledige bestuurkursusse deurgaan wat 

van tyd tot tyd weer opgeskerp word. Dit word aanbeveel na 'n paar oplossings 

wat oar die leiergroep voorgestel is, soos gesien is in tabel 3.8. Daar is wel 

sekere lede wat in leiersposisies aangestel is sander die nodige 

bestuursvaardighede. 
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• Die maatskaplikewerkoffisiere of kapelane kan meer betrek word met 

betrekking tot tuisondersoeke as daar probleme ontstaan, voordat 'n aansoek 

om pas summier geweier word. Aangesien daar so baie aansoeke om pas is as 

gevolg van probleme tuis, is dit moeilik om die ernstige gevalle te identifiseer 

sander volledige ondersoeke. Sander ondersoeke kan dit 'n president skep vir 

ander lede wat beweer dat daar probleme tuis ontstaan. 

• Dorpspas op betaaldae moet saver moontlik 'n norm word, veral vir die 

Zoeloelede wat geld aan die gesin moet stuur en rekeninge moet betaal. Baie 

van hulle aanvaar dit as hulle verantwoordelikheid om rekeninge maandeliks te 

betaal, aangesien die vrouens baie keer ver van sulke fasiliteite is. 

• Tydens heropleiding moet na-uurse aktiwiteite saver moontlik beperk word 

sodat lede hulle gesinne kan besoek. 

• Ondersteuningsgroepe vir die vrouens moet deur die maatskaplikewerkoffisier 

begin word. Dit behels dat die vrouens op 'n gereelde grondslag bymekaar 

kom om probleme te bespreek of iets saam te doen soos naaldwerk terwyl hulle 

gesels en mekaar ondersteun. Die MWO kan oak voorkomende of opbouende 

programme met hulle deurwerk en in die proses vir hulle die vaardighede 

aanleer om hulle situasies te kan hanteer. Die goepe behoort later selfstandig 

en op hulle eie te kan voortgaan. 

• Die eenheid kan die moontlikheid vir die daarstel van vervoer en 

akkommodasie vir die vrouens ondersoek sodat hulle die mans kan besoek 

waar hulle werk. Dit sal dit vir hulle makliker maak om te sien waar die mans 

ontplooi en dit sal die tydperk van ontplooiing oak korter laat voel deurdat hulle 
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mekaar so een of twee maal gedurende die onplooiing kan sien. 

• Rotasies van kompanies of lede kan plaasvind om lede die geleentheid te gee 

om langer tuis te wees. Daar is sommige lede wat vir jare aaneen ontplooi en 

ander lede wat in die basis bly. Die lede kan roteer om vir die wat al so lank 

ontplooi is, 'n kans te gee om vir 'n ruk by die huis te wees. 

• By die skedulering van ontplooiings, moet die gesinsprobleme wat voorkom 

tydens ontplooiing, in gedagte gehou word. Die implikasies van 'n skielike 

verandering in skedulering kan 'n groat negatiewe effek op die gesin he. Die 

maatskaplikewerkoffisiere kan oak voor ontplooiing die nodige onderhoude met 

lede he om te evalueer waar moontlike probleme kan voorkom. 

• Ontplooiings moet saver moontlik provinsiegebonde plaasvind sodat die 

soldate nie te ver van die huis af ontplooi word nie. 

4.3.2 AANBEVELINGS MET BETREKKING TOT PERSOONLIKE ASPEKTE. 

Die aanbevelings vir die persoonlike probleme is baie moeilik, aangesien dit private 

aangeleenthede is wat met emosies verband hou. Die meer praktiese aanbevelings is 

as volg: 

• Die vrouens kan verkieslik na funksies uitgenooi word waar hulle mekaar kan 

ondersteun, eerder as funksies waar hulle ontuis voel as gevolg van die 

afwesigheid van die man. 

• Meer sport- en ontspanningsgeleenthede kan aan die ontplooide kompanies 
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gebied word, byvoorbeeld sportfasiliteite wat aan elke kompanie beskikbaar 

gestel word vir gebruik tydens ontplooiing en waarvoor hulle volle 

verantwoordelikheid aanvaar. Kompetisies teen ander eenhede, kompanies of 

siviele spanne kan oak gereel word ten einde groepsgees te bevorder en 

frustrasies te ontlaai. Elke kompanie kan sy eie ontspanningsfsiliteite he wat 

hulle saamneem wanneer hulle ontplooi en self verantwoordelikheid aanvaar 

indien iets breek. 

4.3.3 AANBEVELINGS WAT DIE GESIN TEGEMOET KOM 

• Die eenheid moet die vrouens ondersteun en behulpsaam wees met betrekking 

tot take wat sy nie kan verrig nie, sander om haar in die verleentheid te stel. 

Deur dit standaard prosedure te maak dat 'n lid van die eenheid hulle gras sny 

en help met ander take, soos wanneer iets in die huis breek, sal dit nie 'n 

verleentheid vir hulle wees om vir iemand om hulp te vra nie. 

• Die maatskaplikewerkoffisier kan van tyd tot tyd die gesinne bymekaar kry om 

gevoelens en probleme met betrekking tot die ontplooiing met hulle deur te 

werk. Kinders moet oak in die sessies ingesluit word. Voorbereiding voor 

ontplooiing op tipiese gevoelens en probleme wat mag opduik, is noodsaaklik. 

Gedurige kontak met die gesinne tydens ontplooiing, is net so nodig. 

• Kommunikasiekanale by die eenhede waar die kompanies ontplooi, moet 

daargestel word. 
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Die maatskaplikewerkoffisier kan briewe uitstuur na alle gesinne van die ontplooide 

mans om haar adres en telefoonnommer te verskaf indien probleme tuis opduik. 

Algemene inligting in verband met die ontplooiing kan oak verskaf word om dit vir die 

vrouens meer verstaanbaar te maak. Goeie en gereelde kontak met die kompanie is 

noodsaaklik om kanale en vertrouensverhoudings te verstewig. 

• Soos reeds genoem, kan meer pasgeleenthede die meeste van die 

gesinsverwante probleme aanspreek. 

• Vervoer vanaf die eenheid moet beskikbaar gestel word aan gesinne waar 

siekte voorkom en die gesin nie 'n voertuig besit nie. Die mediese personeel 

kan 'n sisteem in werking stel om die probleem aan te spreek. 

• Voorkomende en opbouende kursusse kan vir soldate en hulle gesinne saam of 

apart aangebied word om hulle te help om hulle omstandighede beter te kan 

hanteer. 

• Aandag moet geskenk word aan die beskikbaarstel van akkommodasie by 

ontplooide basisse vir gesinne wat die mans wil besoek wanneer dit moontlik is 

met betrekking tot die ontplooiings. 

4.3.4 AANBEVELINGS IN VERBAND MET KUL TUUR, FINANSIELE EN 

KONTAKPROBLEME 

• Die kultuurprobleme wat voorgekom het, is moeilik om aan te spreek, 

aangesien sommige van die lede gevoelens van diskriminasie ondervind wat 
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deur die kompanie bevelvoerder in samewerking met die 

maatskaplikewerkoffisier of sielkundige hanteer moet word. 

• Finansiele inligting en leiding in verband met bankrekeninge en die betaal van 

rekeninge met behulp van 'n begroting, kan aan die Zoeloe en ander 

belangstellendes gebied word deur die maatskaplikewerkoffisier. Onkunde en 

wanbesteding speel dikwels 'n groat rol by mense wat finansiele probleme 

ondervind. 

• Die kontakprobleme sal aangespreek word indien die passituasie verander 

word. 

4.4 OPSOMMING 

Die argument is gewoonlik dat daar te min kompanies is wat ontplooi word en dat sulke 

oplossings nie moontlik is nie. Die argument moet heroorweeg word wanneer daar 

gekyk word na die vlak van motivering van die soldate op die huidige staduim. lndien 

daar in hulle basiese behoeftes voorsien word, kan meer produktiewe soldate ontplooi 

word, en so kan 'n bydrae gelewer word tot die positiewe beeld van die SANW tot die 

gemeenskap. 

Die maatskaplikewerkoffisier kan 'n groat rol speel met betrekking tot die moreel en 

motivering van die soldate. Die probleme wat voorkom by die soldate en hulle 

gesinne, kan nie ondersoek word indien die MWO'e (maatskaplikewerkoffisiere) nie 
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die ontplooide kompanies gereeld besoek nie. Dit is belangrik dat die MWO vertroud 

moet wees met die omstandighede waarin die soldaat ontplooi en dat die MWO hulle 

vertroue moet wen deur gereelde besoeke op onaangename plekke. 

Dit is vir die soldaat belangrik om te weet dat die MWO die moeite doen om ver te ry 

en hulle te kom besoek in minder aangename situasies, eerder as om te verwag dat 

die soldaat sy probleme moet verduidelik aan iemand wat nie sal verstaan waar en hoe 

hulle ontplooi, hoe koud of warm hulle kry, die vervelige rantsoenpakke wat hulle ses 

dae 'n week moet eet, die koue storte wat hulle moet neem wanneer hulle moeg en 

koud van patrollie af kom of die harde vloer waarop hulle moet slaap met al die vlooie 

en bosluise nie. 

Gereelde besoeke is oak noodsaaklik om die boodskap uit te dra dat hulle belangrik is 

en om hulle vertroue te wen. 

lndien die soldaat probleme wat tuis voorkom, met die MWO bespreek, is dit 

belangrik om, nadat die ondersoek gedoen is, dit met die gesin tuis op te volg en 

terugvoer te gee aan die lid oar wat gevind is. Beloftes aan soldate sander dat dit 

nagekom word, is onprofessioneel en doen geweldig baie skade aan die maatskaplike 

werk professie. MWO se kontak nommer by die werk kan aan die soldate en hulle 

gesinne gegee word en verhoog die soldaat se vertroue in die MWO. lndien probleme 

voorkom wat op eenheidsvlak hanteer moet word, moet die MWO die skakelpersoon 

met die eenheidsbevelvoerder wees. 
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Dit is oar die algemeen baie moeilik om van hierdie probleme aan te spreek, aangesien 

dit nag nie 'n professionele Weermag in die voile sin van die woord is nie, en van die 

lede noodgedwonge voel om aan te sluit aangesien hulle die salaris nodig het. Die 

motivering van die lede om in die Mag te wees is dus nie altyd om die regte redes nie, 

wat dit moeilik maak om die lede te help. Die maatskaplikewerkprofessie is besig om 

uit te brei, en kan in die toekoms net verbeter en bydra tot die ondersteuning van die 

soldaat en die organisasie tot die daarstelling van 'n baie meer gemotiveerde en 

produktiewe Weermag. 
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