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HOOFSTUK 8

REHABILITASIE

8.1 Inleiding

In die vorige afdeling is daar gefokus op oorbevolking van gevangenisse.  In hierdie

afdeling word die tweede gedeelte van die navorsingsonderwerp, nl. rehabilitasie,

onder die loep geneem.

Gouws, Louw, Meyer en Plug (Nexus, April 1986 : 6) difinieer rehabilitasie soos

volg: “Die proses waardeur ’n persoon herstel tot op ’n bevredigende vlak aan

fisiese, psigiese, beroeps en sosiale funksionering na ’n besering, siekte, psigiese

versteuring of gedragsafwyking.”  Die HAT (Odendal, 1984 : 890) omskryf

rehabilitsie as herstel in ’n vroeëre staat of stand, herstel in goeie naam en eer.

Rehabilitasie kan dus ook gesien word as verandering.  Binne Korrektiewe Dienste

beteken dit dat die gevangene verander moet word.  Hy moet geleer word hoe om ’n

wetsgehoorsame burger te word wat aanpassings in die gemeenskap (na vrylating)

kan maak om residivisme te voorkom.

Verandering is deel van die lewe  en dit behoort hand aan hand te gaan met positiewe

groei wat tot voordeel van elke individu sal wees.  Historiese sukses waarborg nie die

toekomstige oorlewing nie.  Marcel Proust (Eenheidsbestuur opleidingmateriaal –

DKD) sê dat “The real act of discovery lies not in finding new lands, but in seeing

with new eyes.”

Om gedragsverandering te ondergaan is nie altyd maklik nie.  Dit vereis van ’n

persoon om sy persoonlikheid te verander, iets wat hy (in die geval van volwassenes)

oor ’n leeftyd gevorm het.  Persoonlike swakhede moet dus ontbloot en verander

word.  Om dit te vermag moet die regte omgewing geskep word. Lede en gevangenes

moet leer om saam te werk anders kan konflik en negatiewe gedrag die hele proses

van positiewe verandering nadelig beïnvloed.

Dit is ook baie belangrik om te onthou dat niemand jou gedrag kan verander nie, net

jyself kan dit doen, ja, met die hulp van ander.  Gedragsverandering kan vergelyk
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word met iemand wat bv. aan drank verslaaf is en na ’n inrigting verwys word vir

hulp.  Indien daardie persoon nie self gehelp wil wees nie, sal geen behandeling vir

hom help nie.  Met gedragsverandering is dit dieselfde.

Die vraag wat nou ontstaan is, wie is die mense wat die gevangene moet help om te

verander?  Binne Korrektiewe Dienste sal dit die lede wees, vakkundiges sowel as

dissipline personeel.  Hierdie lede sal goeie waardes moet hê, ’n breë kennis van die

mens moet hê en ook op hoogte moet wees met die wêrld van die krimineel.

Opleiding en ontwikkeling van personeel speel dus ook ’n groot rol by rehabilitasie

van gevangenes.  Die plasing van personeel in spesifieke poste vorm ook deel van

positiewe verandering by gevangenes.  Met die herstrukturering van Korrektiewe

Dienste is die plasing van lede aangespreek, maar daar is steeds baie lede wat in

poste aangewend word wat nie verband hou met hulle spesifieke loopbaanprofiel nie.

Korrektiewe Dienste sal voortdurend moet kyk na maniere om te verseker dat die

regte persoon in die regte pos is.

Korrektiewe Dienste wil elke lid ’n rehabiliteerder maak.  Die fokus is vandag baie

meer op rehabilitasie as op veilige bewaking van gevangenes.  ’n Voormalige

Kommissaris van Korrektiewe Dienste, Lulamile Mbete het gesê: “We can no longer

just incarcerate without making arrangements for rehabilitation.”  (Nexus, Januarie

2001 : 25).  Binne Korrektiewe Dienste is dit al ’n bekende stelling wat gemaak

word: “Die publiek moet deur ons aksies sien dat gevangenes wat deur die howe na

die gevangenis verwys word, hierheen kom as straf en nie vir straf nie.”

Rehabilitasie moet nie net as gedragsverandering gesien word nie.  Dit moet as ’n

baie komplekse verskynsel beskou word omrede ’n persoon se hele lewe daardeur

verander word.  Bo en behalwe die verandering in ’n persoon, veroorsaak dit ook

verandering in die omstandighede en omgewing waar ’n persoon homself bevind.

Vergelding en afskrikking was vir baie jare die belangrikste oogmerke van straf.

Rehabilitasie as strafoogmerk was gesien as “gevangenes wat met handskoentjies

hanteer word”.  Hippchen (1982 : 5) sê: “Corrections today is on trial.  In fact,

corrections has been on trial for the last 100 years, for it was in 1870 when this new

rehabilitation philosophy of how to handle criminals first was introduced in America;

it represented a considerable break with the centuries-old punitive philosophy of the

past.”
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Verskeie behandelingsprogramme word aangebied waarin individuele aandag, maar

ook groepsgewys aandag geskenk word aan die “verandering” van gevangenes.

Volgens Jarvis (1978 : 209) is behandeling van gevangenes ’n spanpoging.  Geen

enkele groep kan die totale behandeling van gevangenes hanteer nie.  Die mens en sy

behoeftes is te kompleks hiervoor.  Jarvis sê dan: “The institutional treatment of

offenders requires a total program that is aimed at the whole person’s problems.”

Dit is baie maklik om te sê dat rehabilitasie nooit sal werk nie.  Rehabilitasie is in elk

geval moeilik om te meet, maar dit kan werk as negatiewe faktore soos bv.

oorbevolking uit die weg geruim kan word.  Robert Martinson (Carter, 1976 : 41) sê:

“If rehabilitation of criminal offenders is to become an hypothises subject to debate

and not an article of faith both the proponents and the opponents of particular

methods will need to carefully re-examine the available scientific evidence about the

success or failure that we have met when we have tried to rehabilitate offenders with

various treatments and in various institutional and non-institutional settings.”

Halleck en Witte (Bartol, 1991 : 362) sê dat Martinson se kritiek teen rehabilitasie

gegrond is op die tydperk tussen 1945 en 1967, ’n tydperk toe navorsing en

evaluering van korreksies nog baie jonk was.

Neser (1993 : 400) sê dat as iemand in ’n gevangenis beland, hy grootliks van sy sin

in die lewe beroof word.  Miskien is dit aan die een kant goed dat die gevangene die

sin in sy lewe verloor.  Dit bied hom die kans om te dink aan die oorsake vir sy

opneem in die gevangenis.  Dit bied ook aan hom die geleentheid om weer sin in sy

lewe op te bou ten einde in staat te wees om na vrylating weer as ’n gerehabiliteerde

persoon ’n sinvolle lewe in die gemeenskap te lei.

In die gevangenis is daar beperkings geplaas op die gevangene se vryheid, maar na

ontslag verval hierdie beperkings en moet die gevangene dan aan die eise van sy

vryheid voldoen.  Dit is hier waar Korrektiewe Dienste deur middel van

behandelingsprogramme moet poog om die gevangene voor te berei vir sy ontslag.

In dié proses is dit belangrik om die gevangene te neem vir wat hy kan wees en nie

vir wat hy tans is nie.

Die rol wat die gemeenskap by rehabilitasie van gevangenes speel is ook baie

belangrik.  Veral na vrylating is dit van kardinale belang dat rehabilitasie nie sal stop

nie.  Die gemeenskap moet die vrygelate gevangene help om aan te pas in die
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gemeenskap.  Indien hierdie herinskakeling nie slaag nie, kan dit baie maklik gebeur

dat so ’n persoon terugkeer na die gevangenis en dit moet ten alle koste vermy word.

8.2 Die ontwikkeling van die mens

Wanneer daar gekyk word na die mens wat misdadige gedrag openbaar, word daar

dikwels gedink aan waar hierdie gedrag sy oorsprong het, wat dit veroorsaak het en

wat daaraan gedoen kan word om dit te voorkom.

Cronje, van der Walt, Retief en Naudé (1976 : 31) sê dat die ontwikkelingsielkunde

dié vertakking van die sielkunde is wat ’n studie maak van die ontwikkeling en

lewensloop van die mens vanaf konsepsie tot dood.  Cronje et al (1976 : 31) sê ook

dat: “Ontwikkeling ’n dinamiese toestand is en ten einde te kan funksioneer

ondergaan die organisme voortdurend veranderinge op biologies – fisiologiese vlak

asook wat sy emosies, gedrag en persoonlikheidspatroon betref.”  Die meeste van

hierdie ontwikkeling vind gedurende die kinderjare plaas en daarom is dié tydperk

van deurslaggewende belang in die lewe van die mens.

Die ontwikkeling van ’n eie persoonlikheid speel ’n groot rol by elke individu.  ’n

Persoonlikheid bestaan uit hoofsaaklik twee grondslae, nl. erfmassa en die

omgewing.  Mussen (Cronje et al, 1976 : 48) wys daarop dat die ontwikkeling van

die persoonlikheid ’n uiters ingewikkelde proses is wat deur verskeie onderling

wisselwerkende faktore beïnvloed word, faktore soos:

- Biologiese faktore :

Aspekte soos temperament, fisiese voorkoms en liggaamsbou vorm deel van

die ontwikkeling van ’n eie persoonlikheid. Oorgewig of ’n liggaamlike

gebrek kan bv. ’n baie negatiewe effek hê op die ontwikkeling van ’n

persoonlikheid en dit kan die lewe van enige individu indringend verander. ’n

swak persoonlikheid kan derhalwe veroorsaak dat ’n persoon voel dat hy nie

werklik ’n plek het in die samelewing nie en dit kan aanleiding gee tot

negatiewe gedrag wat misdadigheid kan insluit,

- Kulturele determinante :
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Hier speel die omgewing en die mense om die individu ’n belangrike rol.

Kinders gebruik volwassenes as rolmodelle en daarom is veral die

gesinsverhouding van kardinale belang by die vorming van ’n eie

persoonlikheid. Swak ekonomiese omstandighede soos behuising, lopende

water, elektrisiteit, gebrek aan opvoeding deur beide ouers en kulturele

faktore binne ’n spesifieke groep mense is van die belangrikste faktore wat ’n

swak persoonlikheid tot gevolg kan hê en sodoende tot misdadige gedrag

aanleiding kan gee,

- Persoonlike ervarings met ander individue :

Die invloed van mense op die individu wat besig is om ’n persoonlikheid te

ontwikkel is baie belangrik. Dit is egter nie altyd positiewe invloede wat ter

sprake is nie en daarom is dit van kardinale belang dat die voorbeeld wat

gestel word aan kinders ten alle tye ten doel sal hê om die kind op te bou en

sorg te dra dat negatiewe elemente in die ontwikkeling van die kind vermy

word. Die rol van die gesin is hier die primêre grondslag en dit is waar

kinders gemaak of gebreek kan word. Slegte vriende, dwelms, bendes en die

gepaardgaande negatiewe gedrag wat deur hierdie groepe ge-openbaar word,

kan gou as ’n uitkoms gesien word deur kinders wat by die huis verwaarloos

word en as minderwaardig beskou word. Volwassenes behoort die rolmodelle

te wees en kinders volgens streng norme en waardes groot te maak. Dit is juis

hier waar die volwassenes in baie gevalle faal en dan die oorsaak is van

kinders wat ’n swak persoonlikheid ontwikkel, en

- Spesifieke situasies of lewenservarings van die individu:

Kindermishandeling kan hier as voorbeeld gebruik word en dit kan die kind

se ontwikkeling erg benadeel as gevolg van die feit dat die kind kan voel dat

hy in die pad is en niemand vir hom omgee nie. Dit is gewoonlik in sulke

situasies waar kinders “aandag” gaan soek op ander plekke en op so ’n

manier kennis maak met bendes en wangedrag. Gelukkig is die teendeel ook

waar en kinders wat genoeg aandag binne die gesin kry en volgens streng
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norme en waardes groot word, kan sterk persoonlikhede ontwikkel wat hulle

in staat sal stel om wetsgehoorsame burgers te wees.

Wanneer daar na misdaadpatrone gekyk word, is dit kommerwekkend dat al hoe

meer kindermisdade na vore kom.  Prof. van der Hoven (Rapport, 26 Oktober 2003 :

7) sê dat ’n tekort aan behuising en die gepaardgaande groot aantal plakkerskampe

veral bydra tot kinder verkragtings.  Sy vertel van drie tienjarige seuns wat ’n

negejarige meisie in Pretoria verkrag het.  “Op daardie ouderdom aap kinders

volwassenes se gedrag na en hulle besef nie die gevolge van hul gedrag nie” sê Prof.

van der Hoven.  ’n Klomp mense woon in ’n klein huisie saam en daar is nie altyd

privaatheid nie en dit gee aanleiding tot kinders wat grootmensdinge waarneem en

ook toepas uit onkunde.

In die Rapport (19 Mei 2002 : 11) sê die sangeres, Mynie Grové: “Ek verstaan nie

hoekom iemand so min van homself kan dink om by misdaad betrokke te raak nie.

Die lewe is ’n ongelooflike geskenk, hoekom dit mors?”  Sy sê verder dat as sy in die

posisie sou wees om straf uit te deel, sy ouers sou straf, want stout kinders kom van

lui ouers.  Die opvoeding wat ouers aan hul kinders bied kan nie oorbeklemtoon

word nie.

Cronje et al (1976 : 113) sê dat: “konsekwente dissipline en liefdesbetoon van albei

ouers ’n vrywaring teen kriminaliteit is, terwyl afwesigheid van ouerlike liefde

geneig is om misdaad in die hand te werk.”  Suid-Afrika se netbalkaptein, Bronwyn

Bock, sê dat lae familiewaardes en desperaatheid onder familielede om te oorleef,

van die redes is waarom misdaad hoogty vier in Suid-Afrika.  Sy sê verder dat ouers

ook moet toesien dat kinders minder aan geweld blootgestel word (Rapport, 12 Mei

2002 : 9).

Tydens onderhoude met jeugdiges by Kroonstad en Port Elizabeth (Nexus, Volume

IV, 2003 : 23) het dit duidelik na vore gekom dat huise waar ouers gefaal het om

goeie gesinsverhoudings te bou dwelms en vriende aanleiding gegee het tot hulle

misdadige gedrag.  Nog so ’n voorbeeld kan geneem word waar Hurbert (Scott en

Scott, 1973 :40) ’n onderhoud met ’n jeugdige gevoer het:
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Vraag - Would you give a little background on your personal life as to your

younger years?  What kind of home life did you have?

Antwoord - There wasn’t a great deal of home life.  I was one of four children.

My father worked for the railroad.  My parents had quite a drinking

problem when they were younger.  I was the only redhead in the

family and when anything ever happened, “Red did it”.  When I was

quite young, I started running away from home and consequently I

ended up in Elroy State Training School for Boys, for eighteen

months.

Uit bogenoemde onderhoud is dit baie duidelik dat die opvoeding by die huis van

onskatbare waarde is.  Indien hierdie opvoeding en vorming van die kind egter faal

en hy betrokke raak by misdaad en in die gevangenis beland, word dit die roeping

van Korrektiewe Dienste om hom te help om af te sien van sy misdadige gedrag.  Die

gevangene moet egter sy samewerking gee om sinvolle rehabilitasie te bewerkstellig.

Tydens ’n besoek aan Pretoria Sentraalgevangenis (Nexus, November 2000 : 15) het

Dr. Lotz (Sektor Kollege) aan gevangenes gesê: “Since there is a wall between you

and the busy outside life, you have the luxury of quite time which you need to use to

reflect on the past, take stock of your lives and nurture your wings for the flight of

the eagle.”

Menslike gedragspatrone is baie kompleks en daarom is dit baie moeilik om te

verstaan waarom mense in sekere situasies optree soos hulle optree.  Iets binne die

mens moet hom aanspoor om bv. aggressief op te tree.  Die Minister van

Korrektiewe Dienste, Mnr. Ben Skosana het op 12 Oktober 2002 (DKD-Intranet)

tydens ’n Imbizo in Kaapstad ’n baie waar woord gespreek deur te sê: “No matter

which side of the gun you look at, there is a human being living his life, feeling his

feelings, searching for meaning and longing to be free.”

Dit is baie belangrik dat die owerheid daar sal wees om die persone wat gehelp wil

word, te help.  Die kritici is gou om te sê dat rehabilitasiepogings nooit sal slaag nie.

Die navorser probeer homself altyd indink in ’n situasie waar al die positiewe

pogings om misdaad te voorkom, laat waar word.  Eers dan sal die kritici besef

watter invloed hierdie pogings werklik gehad het.
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In die Rapport (11 Julie 2004 : 13) verskyn ’n berig oor ’n krieket-toernooi wat

gereël is in die Julie-skoolvakansie.  Dit is ’n lang vakansie en kan ledigheid onder

kinders veroorsaak wat weer kan aanleiding gee tot misdadige gedrag.  Hierdie

krieket toernooi was gemik op die graad 5-9 leerlinge en het baie positief afgeloop.

Dit was hoofsaaklik instansies wat as borge opgetree het en die kinders is nie net

besig gehou nie, hulle het ook baie van die sport geleer.

Die Polisie in Kaapstad het ’n soortgelyke projek, Sport teen Misdaad, van stapel

gestuur.  Dit het oor ’n jaar gestrek en 1 900 hoërskool-leerlinge is daarby betrek.

Die Polisie en onderwysers het op dié manier ledigheid onder kinders bekamp en

hulle was ook verbaas met die talent wat bespeur is onder hierdie jong rugbyspelers

(Rapport, 1 Augustus 2004 : 9).

In hierdie afdeling is eerstens gekyk na die ontwikkeling van die mens en ook hoe ’n

persoonlikheid ontwikkel word.  Tweedens word gekyk na wat gedoen kan word om

mense te help om nie misdaad te pleeg nie.  Laastens word daar gekyk na enkele

suksesverhale van mense wat gehelp is en nou ’n nuwe begin wil maak met hul

lewens.

In die Rapport (16 Junie 2002 : 4) word berig dat Eugene Terreblanche baie verander

het sedert hy in die gevangenis is.  Die “ou” Eugene Terreblanche het vrees

ingeboesem.  Hy was die “moeilikheidmaker van Bophuthatswana” en ’n

geweldenaar in kakie wat Afrikaners tot burgeroorlog opgesweep het.  Die “nuwe”

Terreblanche sê hy het geweld afgesweer en ophou rook.  Hy preek nou vir ’n

reënbooggemeente in die Rooigrond-gevangenis en skryf liriese gedigte oor sy berou

wat hy het oor sy wandade.

Op Aurora in die Sandveld het die Polisie vyf geharde misdadigers (wat

gerehabiliteer is) geneem na ’n skool om die leerders te vertel watter lewe hulle gelei

het en hoe hulle lewe tans daaruit sien.  Die oortredings was hoofsaaklik

bendebedrywighede en dwelmmisbruik.  Een van hierdie oud-gevangenes, Sheldon

Cupido, het vertel dat hy reeds in st. 5 besluit het dat die skool nie vir hom is nie.  Hy

het op ’n baie jong ouderdom reeds betrokke geraak by bendes.  Sheldon sê dat die

gevangenis hom baie geleer het.  Hy het ook sy matriek binne die gevangenis

geslaag.  Die grootste besef waartoe hy gekom het, is dat slegte vriende niks vir jou

beteken nie.  Hy sê: “Dit is goeie vriende wat jy moet soek.  As jy verkeerd kies,
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moet jy weer kies. Dié keer kies jy tussen die tronk, die hospitaal of die graf.”

Hierdie groep oud-gevangenes het aan die kinders verduidelik dat dit nie die moeite

werd is om jou lewe weg te gooi op bendes en dwelms nie.  Hulle moet leer by dié

wat reeds die fout begaan het en sodoende ’n groot deel van hul kosbare lewens

gemors het.  So baie is reeds dood as gevolg van bendebedrywighede en

dwelmmisbruik (Rapport, 8 Augustus 2004 : 12).

In die Nexus (Volume III, 2003 : 34) verskyn ’n artikel van ’n gevangene, Siyabulela

Bongwana wat vrygelaat is nadat hy herhaaldelik by mense se huise ingebreek het

om in sy eie en sy gesin se behoeftes te voorsien.  Die hoof van die Korrektiewe

Toesigkantoor in Port Elizabeth sê dat werkloosheid in dié gebied baie hoog is en dat

hy reeds geskakel het met “The School of Business” om oud-gevangenes te help om

werk te kry.  Hy sê ook dat hy oud-gevangenes wat op parooltoesig is aanmoedig om

self iets aan hulle omstandighede te doen.  Dit is dan wat Bongwana gedoen het.  Hy

het R300 by ’n tante geleen en groente en vrugte gekoop waarmee hy sy eie

straatverkope-besigheid begin het.  Hy sê dat hy tussen R300 en R500 wins per week

maak.  Met hierdie geld kan hy sy gesin onderhou en bly hy uit die moeilikheid.  Hy

vertel dat sy gesin baie swaar gekry het terwyl hy in die gevangenis was en dat hy

hulle nie weer deur daardie hel wil sit nie.

Die ontwikkeling van die mens vind in fases plaas en daarom is dit so belangrik om

’n goeie grondslag daar te stel waarop verdere ontwikkeling gebou kan word.  Die

kinderjare is van uiterste belang en dit is die rede waarom ouers, die gesin, die kerk

en die skool ’n deurslaggewende rol speel by die ontwikkeling van die mens.  Gedrag

kan gelukkig verander word, maar hoe vroeër ’n positiewe grondslag gevestig word,

hoe makliker is dit om self tussen reg en verkeerd te besluit en dan is

gedragsverandering nie in ’n latere staduim nodig nie.

8.3 Rehabilitasie as Strafoogmerk

Rehabilitasie as strafoogmerk poog om misdaad te voorkom. Daar bestaan ’n besliste

verband tussen rehabilitasie en vergelding aangesien beide oogmerke van staf is. Die

gemeenskap vereis vergelding vir misdaad terwyl die owerhede misdaad wil bekamp.

Dit is dus belangrik dat beide hierdie oogmerke van straf in ’n wisselwerking met
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mekaar moet plaasvind ten einde die misdaadprobleem aan te spreek en oorbevolking

van gevangenisse te bekamp ten einde positiewe rehabilitasie binne

inrigtingsverband te verseker.

Indien ’n oortreder deurgaans misdaad pleeg, skuldig bevind en gevonnis word, na

die gevangenis verwys word, vrygelaat word om maar net weer misdaad te pleeg,

kan Korrektiewe Dienste  slegs as aanhoudingsplek gesien word.  So ’n tendens sal

oorbevolking verder die hoogte laat inskiet.

Vanuit ’n rehabilitasie oogpunt moet daar eers gekyk word na wat

misdaadvoorkoming beteken.  Die HAT (Odendal, 1984) omskryf misdaad as ’n

sedelik, slegte daad en ’n kriminele handeling terwyl voorkoming omskryf word as

’n handeling van verhindering, verhoeding, afwering en stopsetting.

Misdaadvoorkoming moet dus misdaad stopsit, dit verhinder.  Daar is egter baie

maniere waarop misdaad voorkom kan word, maar wat gebeur met die persoon wat

klaar misdaad gepleeg het en in die gevangenis is.  Hoe word hy gekeer om nie na

vrylating weer misdaad te pleeg nie?

Dit is hier waar rehabilitasie ter sprake kom.  Korrektiewe Dienste moet alle

moontlike pogings aanwend om te verseker dat die persoon wat vrygelaat word, nie

weer in misdaad sal verval nie.  Een van die oogmerke van gevangenisstraf is dus om

die oortreder te rehabiliteer ten einde residivisme te verlaag en ook oorbevolking van

gevangenisse te verlig.

Die doel met rehabilitasie is om die oortreder se gesindheid, sy lewenshouding en sy

waarneembare gedrag te verander.  Waar gevangenisstraf opgelê word, word verdere

bystand verleen om na vrylating ’n sosiaal aanwaarbare aanpassing in die

gemeenskap te maak.

Barbara Wootton (Acta Criminologica, Volume 7, nommer 1, 1994 : 41) sê dat

vonnisoplegging en die oogmerk van straf  baie belangrik is om ’n persoon se gedrag

te verander en sodoende hom te weerhou van verdere misdaadpleging.  Sy voeg by:

“Difficult as the task of reaching a reliable verdict may be, ... the second half of a

criminal courts procedure, that of imposing sentence... raises the more fundamental

questions: what are we trying to do? what is the object of the exercise?...  At the most

fundamental level the issue seems to be: in passing sentence is the court trying to

administer justice, or is it aiming at reducing criminality?”
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In Suid-Afrika word strafoplegging gereël deur die Strafproseswet (wet 51 van

1977).  Hiemstra (2002 : 684) sê dat vonnisoplegging die moeilikste faset van ’n

strafsaak is, maar ongelukkig is dit die één onderwerp waarvan regsgeleerdes die

minste geleer word en gevolglik die minste weet.

Die oogmerk van straf sluit die volgende in:

- afskrikking,

- voorkoming,

- hervorming, en

- vergelding.

Die inagneming van die oortreding, die oortreder en die belange van die gemeenskap

is ook belangrik by vonnisoplegging. Hiemstra (2002 : 683) verwys daarna as die

sogenaamde “trits” wat ook die geval was in S v Zinn.  Die oogmerke van straf soos

hierbo genoem verwys na die strafteorieë, nl. die absolute strafteorie wat vergelding

as vertrekpunt gebruik en die relatiewe strafteorie wat misdaadvoorkoming en

gemeenskapbeskerming vooropstel.

In die “European Committee on Crime Problems” (1976 : 54) se verslag word die

belangrikheid van verslae deur proefbeamptes bevestig.  Die inligting wat in hierdie

verslae gegee word, kan die voorsittende beampte help om ’n gepaste vonnis op te lê

wat die misdaad, die oortreder en die gemeenskap in ag sal neem.

Wanneer dit kom by vonnisoplegging van jeugdiges is die oplegging van gepaste

vonnisse van kardinale belang.  In die Vrouekeur (14 Mei 2004 : 13) word gesê dat

ons tans in ’n geweldadige samelewing woon, maar dat die oortreders nie altyd

hardebaardmanne is nie.  Al meer kinders pleeg verkragting en tieners pleeg moord.

Navorsing in Amerika oor die afgelope twee dekades het gewys dat die sogenaamde

“get tough-beleid” teenoor jeugoortredings veel groter skade aangerig het as wat dit

enigsins positiewe resultate gelewer het.  Die tipe en lengte van vonnis is dus baie

belangrik.  Uit bogenoemde navorsing het dit ook duidelik na vore gekom dat

jeugoortreders in aanhouding veel meer voorvalle van beserings, sielkundige

probleme en selfmoordpogings toon as dié wat in gemeenskapsprogramme

gerehabiliteer word.
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Die stigma van Korrektiewe Dienste waar ’n gevangenis as ’n sentrum van straf

gesien word, moet verander.  ’n Gevangenis moet eerder as ’n sentrum vir die

verandering van gedrag gesien word.  Dit is een van die redes waarom Korrektiewe

Dienste tans baie sterk fokus op die sosiale ontwikkeling van oortreders, om hulle op

die herblootstelling in die gemeenskap voor te berei.  Dit is die enigste wyse om

rehabilitasie te laat slaag.

Ook Dr. Irma Labuschagne (Vrouekeur, 14 Mei 2004 : 13) lê die probleem van

jeugmisdaad voor die deur van die ouerhuis.  “Kinders wat nie genoeg liefde en

aandag tuis kry nie, toon makliker en vinniger probleemgedrag, soos ’n geneigheid

tot misdaad.”  Dr. Labuschagne sê dat rehabilitasie van veral jeugoortreders moontlik

is, maar dat dit nie maklik sal wees nie.

Die staat bly verantwoordelik vir korreksies en rehabilitasie.  Korrektiewe Dienste is

die staat se “agent” om hierdie rol te vervul.  Alhoewel Korrektiewe Dienste

verantwoordelik is vir rehabilitasie, is die hele regsplegingstelsel mede-

verantwoordelik.  Dit sal ’n gesamentlike poging kos, vanwaar die oortreder

gearresteer word totdat hy weer in die gemeenskap vrygelaat word.  Reeds wanneer

’n gepaste vonnis opgelê word, moet die rehabilitasiemoontlikhede in ag geneem

word en nie net vergelding en afskrikking nie.

Rehabilitasie van gevangenes kan in stand gehou word, slegs indien dit op korreksies

en ontwikkeling van die oortreder gefokus word.  Uit ’n Korrektiewe Dienste

oogpunt moet die regsplegingstelsel beslis gaan kyk na vonnisopsies en alternatiewe

vir gevangenisstraf, aan die een kant en aan die ander kant moet die regering en

privaatsektor gaan kyk na die aspekte in die gemeenksap wat aanvanklik aanleiding

gegee het tot misdaadpleging.  Aspekte soos armoede en werkloosheid sal

aangespreek moet word, anders sal korreksies en ontwikkeling binne Korrektiewe

Dienste geen doel dien nie.

Rehabilitasie as oogmerk van straf is nog steeds gebaseer op die strafverskynsel.  Die

deterministe het die oortreder as ’n “siek” persoon beskou, ’n persoon wat behandel

moes word (mediese model).  Die woord, behandeling, is gebruik deur die

deterministe in die plek van straf.  Rehabilitasie word ook gesien as behandeling,

maar dit word gelyktydig met straf hanteer.
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8.4 Rehabilitasie binne Korrektiewe Dienste

Een van die oogmerke van gevangenisstraf is rehabilitasie en dit is hier waar

Korrektiewe Dienste sy mandaat, soos vervat in Art. 35(2) van die Grondwet van

Suid-Afrika, Wet 108 van 1996, sowel as Art. 2 van die Wet op Korrektiewe Dienste,

Wet 111 van 1998, moet uitvoer.

Dit is juis die Grondwet (wet 108 van 1996), die Wet op Korrektiewe Dienste (wet

111 van 1998), die nuwe Regulasies vir Korrektiewe Dienste, die Wet op

Arbeidsverhoudinge (wet 66 van 1995) en die wetsontwerp vir Menseregte wat

veroorsaak het dat Korrektiewe Dienste dringend moes gaan kyk na sy Witskrif wat

nie meer in pas was met die nuutste veranderings binne Suid-Afrika nie.

Die vorige Witskrif vir Korrektiewe Dienste is in 1994 goedgekeur en geteken deur

Generaal Henk Bruyn, voormalige Kommissaris van Korrektiewe Dienste.  Dit was

gebaseer op die Intrim Grondwet van 1993. Die nuwe-generasie bestuurders se

denkrigtings verskil egter totaal van dié van hul voorgangers en ’n nuwe Witskrif vir

Korrektiewe Dienste is in die vooruitsig gestel.

Tydens ’n vergadering tussen Korrektiewe Dienste en die Portfolio-komitee vir

Korrektiewe Dienste op 29 Oktober 2002 (www.pmg.org.za ) het Me Schreiner, Hoof

Adjunk Kommissaris, Funksionele dienste (DKD) genoem dat die Mvelaphanda

Strategiese plan rehabilitasie as ’n prioriteit van die regering vooropstel en dit nie die

hoofdoel met die vorige Witskrif was nie. Sy het ook verwys na die Batho Pele

beginsel (mense eerste) wat ten doel het om dienslewering in die staatsdiens te

verbeter. Vir hierdie doel het Korrektiewe Dienste ook ’n gedragskode opgestel ten

einde die regering se doelwitte te bereik.

Die Kommissaris van Korrektiewe Dienste, Mnr. Linda Mti, het gesê dat al hierdie

strategieë in plek is om ’n verskil te maak aan gedrag van individue wat aan die

gemeenskap teruggegee word. Hy het verder gesê: “Importantly, it aims not to

expand the capacity of the system (building more prisons), as this will not solve the

daunting problem of overcrowding.  Overcrowding is one of the major stumbling

blocks in implementing meaningful departmental programmes such as

rehabilitation.”  (Nexus, Oktober 2002 : 17).
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Die nuwe benadering om die oortreder se gedrag so te probeer verander om hom as

’n wetsgehoorsame burger in die gemeenskap terug te plaas bly die ideaal.

Rehabilitasie van oortreders word dus op die voorgrond geskuif, maar die realiteit

van oorbevolking en die demper wat dit plaas op effektiewe  rehabilitasie bly een van

Korrektiewe Dienste se grootste uitdagings.

Ten opsigte van ’n nuwe Witskrif vir Korrektiewe Dienste het Me Schreiner, die

volgende gesê: “The Minister intends the Green Paper, once enriched by public and

government comment, and approved by Cabinet as a White Paper, to provide a

framework for the understanding of the philosophy and role of corrections in

democratic South Africa society, as well as providing the purpose of and policy

framework for the Department of Correctional Services” (www.pmg.org.za).

Minister Balfour (Minister van Korrektiewe Dienste) het op 13 April 2005 tydens sy

begrotingsrede in die parlement gesê dat die implementering van die Witskrif

gedurende die huidige finansiële jaar (2005/2006) by 36 gevangenisse (Centre’s of

Excellence) sal begin. ’n Addisionele R 250 miljoen is bewillig vir die totale

implementering van die Witskrif oor ’n periode van twee jaar.

Menslike behandeling op ’n professionele en wetenskaplike wyse dra meer gewig as

suiwer straf wat op vergelding gebaseer is. Rabie en Strauss (1994 : 29) noem:

“While deterrence is connected with punishment as the infliction of suffering, the

theory of rehabilitation is aimed at neutral reform measures.” Binne

inrigtingsverband moet rehabilitasie dus gemik wees op die ontwikkeling en

opleiding van gevangenes om sodoende misdadige gedrag te verander.

Verskeie ontwikkelingsprogramme word aangebied en gevangenes kan self besluit

watter programme hulle wil deurloop.  In die twee privaat gevangenisse in Suid-

Afrika is die behandelingsprogramme egter verpligtend, maar daar bestaan tog twyfel

oor die impak van programme wanneer gevangenes gedwing word om dit te

deurloop.

Artikel 41 van die Wet op Korrektiewe Dienste (wet 111 van 1998) bepaal dat die

Departement so ’n volledige reeks van programme en aktiwiteite as doenlik moet

voorsien en toegang daartoe moet verleen om aan die opvoedkundige- en

opleidingsbehoeftes van gevonniste gevangenes te voldoen.  Ongeletterde gevonniste

gevangenes kan egter verplig word om aan opvoedkundige programme deel te neem.
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’n Ander baie belangrike aspek wat nie uit die oog verloor moet word nie, is die

individuele aandag aan gevangenes.  Programme kan steeds in groepsverband

aangebied word, maar individuele aandag sal die gevangene meer laat voel dat

iemand in hom belang stel en hom wil help.  Minister Ben Skosana (DKD) het in dié

verband op 18 September 2001 tydens ’n mediakonferensie gesê: “For rehabilitation

to succeed, prisoners must be treated as individuals with each prisoner having his

own programme.  The development of individualised needs – based rehabilitation

programmes entails provision of specialised treatment and development programmes

to prisoners in partnership with the community and the offender.”  Dit is dan ook die

doel met die opstel van ’n individuele strafplan vir elke gevangene binne

eenheidsbestuur.

Vivien Stern (1989 : 230) noem die gevangenis “Bricks of Shame” en “The closed

World”.  In Suid-Afrika word alles moontlik gedoen om die gevangenis deursigtig te

maak en oop te stel sodat ander rolspelers kan kom kyk na wat binne die mure van ’n

gevangenis gebeur.

Daar kan nie net op gevangenes en programme gefokus word wanneer rehabilitasie

ter sprake is nie.  Op 31 Julie 2002 het Minister Ben Skosana (DKD-Intranet) aan die

kabinet gesê: “In its role performance, Correctional Services has identified several

crucial agents for rehabilitation namely: staff, prisoners, community, resources,

systems and the integrated justice system, as critical partners for the success of the

programme of offender rehabilitation.”  Ook Me Sishuba van Korrektiewe Dienste

Hoofkantoor (Nexus, Mei 2001 : 18) het gesê: “Rehabilitation cannot be achieved by

simply throwing treatment programmes to the offenders, in the hope that they might

learn something.  All the activities in prison must support rehabilitation.”

Vivien Stern (www.iss.co.za) sê in ’n verslag dat Korrektiewe Dienste ’n besigheid is

en dat dit as ’n etiese besigheid bestuur moet word.  Hy sê wanneer mense toegesluit

word, moet dit binne ’n etiese raamwerk plaasvind.

Korrektiewe Dienste se onmiddellike verantwoordelikheid is om toe te sien dat

gevangenes na vrylating nie weer terugkeur na misdaad nie. Om dit te vermag moet

die aantal gevangenes in aanhouding so bestuur word dat beheerbare getalle, in

kleiner groepe meer individuele aandag kan kry. Oorbevolking in gevangenisse het

beslis ’n negatiewe uitwerking op rehabilitasie en daarom moet alle rolspelers binne
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die regsplegingstelsel hande vat om hierdie struikelblok die hoof te bied. Bo en

behalwe die regsplegingstelsel self is daar ander eksterne rolspelers wat betrokke

moet raak by die rehabilitasieproses van oortreders. Sekerlik die belangrikste

eksterne rolspeler is die gemeenskap. Alhoewel verskeie faktore rondom die

gevangene ’n invloed het op sy rehabilitasie bly die gevangene in die middel van

hierdie proses. Die volgende rolspelers/faktore vorm die kern van rehabilitasie van

oortreders binne Korrektiewe Dienste:

FIGUUR 41: Rehabilitasie binne Korrektiewe Dienste*

* - Opleidingsmateriaal – “Gearing DCS for rehabilitation”

Die rolspelers/faktore in figuur 41 word vervolgens in meer detail bespreek:

- Gevangene:

Fasiliteite

Gemeenskap

Stelsels

Personeel

Oortreder
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Gevangenes is lede van die gemeenskap wat in ’n stadium afgewyk het van

die reëls binne hierdie gemeenskap en daardeur in die gevangenis beland het.

Die oomblik wanneer die oortreder in die gevangenis opgeneem word,

verander sy leefwêreld drasties en moet hy leer om aan te pas by hierdie

veranderde omstandighede. Nie alle gevangenes is gereed vir verandering

wanneer hulle in die gevangenis opgeneem word nie. Verandering kan dus

ook negatief van aard wees in ’n omgewing waar slegs die “sterkstes”

oorwin. Daar kan eers sprake wees van rehabilitasie wanneer die gevangene

erken dat hy negatiewe gedrag openbaar het en gewillig is om

verantwoordelikheid te neem vir sy dade, maar ook die geleentheid wil

aanneem om gehelp te word. Behandelingsprogramme wat aangebied word

vir gevangenes moet van toepassing wees op die behoeftes van hierdie

gevangenes. Alle aktiwiteite wat deur middel van programaanbieding gedoen

word, moet gefokus word op die uiteindelike doel van rehabilitasie, naamlik

gedragsverandering om na vrylating weer ’n volwaardige lid van die

gemeenskap te wees,

- Personeel:

Die rehabilitasie-doelwitte van Korrektiewe Dienste kan slegs behaal word

indien ’n omgewing geskep word waarbinne lede sowel as gevangenes veilig

kan voel. Die lede van Korrektiewe Dienste is verantwoordelik om hierdie

omgewing te skep en daarom is hulle optrede teenoor gevangenes van

kardinale belang. Lede het die meeste interaksie met gevangenes en dit is die

rede waarom die lede se invloed op ’n daaglikse basis die grondslag vir

verandering in die lewe van die gevangene moet wees. Die lede se invloed

kan positief sowel as negatief inwerk op gevangenes. Dit is dus van uiterste

belang dat lede ten alle tye professioneel sal wees in hul optrede. Die sorg

wat aan die dag gelê word en die etiese gedrag van lede teenoor gevangenes

is van die faktore wat kan bydra tot wedersydse respek en vertroue. Om

hierdie wedersydse respek en vertroue te bewerkstellig moet lede positiewe

waardes nastreef, kennis hê van die wêreld van kriminele sowel as die

gevangene as ’n mens. Korreksies is vandag ’n gespesialiseerde veld en
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daarom moet lede goed toegerus word om hierdie uitdagings wat aan hulle

gestel word, die hoof te bied. Opleiding en heropleiding van lede is baie

belangrik binne Korrektiewe Dienste se strategiese plan, veral na die

klemverskuiwing van suiwer straf as vergelding na rehabilitasie van

oortreders ten einde ’n veiliger samelewing daar te stel.

- Fasiliteite:

Sonder genoegsame en doeltreffende fasiliteite sal positiewe rehabilitasie

feitlik onmoontlik wees. Infrastruktuur en oorbevolking is van die grootste

probleme wat ondervind word om rehabilitasie effektief toe te pas. Die

toepassing van eenheidsbestuur kan hier as voorbeeld genoem word. Die bou

van meer en meer gevangenisse is ook nie ’n opsie nie aangesien rehabilitasie

se hoofdoel is om minder gevangenes in aanhouding te hê. Modernisering van

bestaande gevangenisse behoort ’n beter opsie te wees ten einde rehabilitasie

meer effektief toe te pas. Aanhouding onder menswaardige omstandighede

word deur die Grondwet (wet 108 van 1996) vereis en daarom sal

Korrektiewe Dienste alles in sy vermoë moet doen om sy mandaat binne die

huidige wetgewing uit te voer.

- Stelsels:

Rehabilitasie van gevangenes is ’n reuse taak. Om rehabilitasie te laat slaag is

die ontwikkeling van verskeie stelsels binne Korrektiewe Dienste van uiterste

belang. Eerstens is finansies baie belangrik en dus moet ’n finansiële stelsel

in plek wees om begrotings en spandering van fondse te bestuur. ’n Goeie

rekenaarstelsel is ook baie belangrik ten einde gevangenes se volledige

rekords by te hou. Die stelsel van eenheidsbestuur moet ook effektief beheer

word ten einde rehabilitasie tot sy reg te laat kom. Dissipline- en vakkundige

personeel moet ook oor ’n werkbare stelsel beskik wanneer

behandelingsprogramme ontwerp, aangebied en verslag oor resultate gedoen

moet word. Uit bogenoemde feite is dit duidelik dat Korrektiewe Dienste ’n

geweldige taak het om te vervul en moet die verantwoordelikheid van hierdie

Departement gedeel word met ander rolspelers soos bv. die gemeenskap,
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- Gemeenskap:

Rehabilitasie moet nie net in die gevangenis plaasvind nadat misdaad reeds

gepleeg is nie. Gemeenskappe moet ook hulle verantwoordelikheid besef  en

toesien dat misdaadvoorkoming in die gemeenskap plaasvind ten einde

minder gevangenes in aanhouding te hê. Gemeenskapsinstansies en ook

families moet toesien dat veral kinders so opgevoed word dat hulle hulself sal

weerhou van misdadige gedrag. Die gemeenskap kan ook betrokke raak by

die werksaamhede van Korrektiewe Dienste deur hulp aan te bied as eksterne

diensverskaffers. Dit is nie nodig om te wag totdat iemand in die gevangenis

opgeneem word alvorens rehabilitasie begin nie. Die rol van die gesin, die

skool en die Kerk moet weereens beklemtoon word in die opheffing van

gemeenskappe.

Die oogmerke van straf sluit wel rehabilitasie en vergelding in, maar deur effektiewe

rehabilitasie kan misdaad voorkom word en Korrektiewe Dienste wil juis fokus op

die voorkoming van misdaad ten einde negatiewe faktore soos oorbevolking uit die

weg te ruim.

Op 2 Junie 2005 is daar ’n program, A Boy about Hope, op SABC 2 uitgesaai waarin

rehabilitasie van gevangenes in die Brandvlei Maksimumgevangenis buite Worcester

uitgebeeld word. Ongeveer 10 gevangenes het die “Group of Hope” gevorm en gee

tans steun aan kinders met Vigs. Hierdie gevangenes is almal geharde misdadigers en

van hulle is in die gevangenis vir moord. Hulle het emosieloos geword en sal weer

moord pleeg sonder om twee keer daaroor te dink. Die ondersteuning wat hulle tans

gee aan hierdie kinders het hulle egter verander. Die Maatskaplike werker op

Brandvlei noem in hierdie program dat die gevangenes so geheg geraak het aan

hierdie kinders dat hulle alles in hulle vermoë doen om die kinders te help en by te

staan. Hy noem verder dat hy van tyd tot tyd die slegte nuus moet gaan oordra as een

van die kinders gesterf het. Hy sê dat die gevangenes dan baie emosioneel is, ’n

bewys dat hulle respek vir die lewe en hul medemens tog na vore kom. Die

Maatskaplike werker sê dat hy dit as effektiewe rehabilitasie beskou en seker is dat

hierdie groepie gevangenes werklik tot inkeer gekom het aangesien positiewe
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verandering baie duidelik sigbaar is. Korrektiewe Dienste het meer van hierdie

suksesverhale nodig om die kritici teen rehabilitasie binne inrigtingsverband

verkeerd te bewys.

8.4.1 Behandelingsprogramme

Gedurende die 1970’s was dit veral Robert Martinson (Hodge, 1997 : i) wat gesê het:

“When it comes to the rehabilitation of offenders, what works is, nothing works.”

Verskeie skrywers soos Don Andrews het hierdie stelling ondersteun.  Wetgewers en

politici het ook saamgestem, maar die publiek was egter van mening dat rehabilitasie

tog kan werk. Gedurende hierdie tyd het akademici soos Paul Gendreau en Robert

Ross vasgekleef aan die rehabilitasie-ideaal en met baie navorsing bewys dat

rehabilitasie tog ’n positiewe uitwerking het op residivisme.  Hodge (1997 : i) sê die

volgende: “The view that nothing works is simply wrong: rehabilitation programmes

do have a positive effect in reducing recidivism.  The effect is not always large,

although sometimes it is; nor is it always present, although on average it is.

However, it is there and that connot be ignored.”                                        

Rehabilitasie kan gesien word as ’n konsep wat moeilik meetbaar is en gevolglik

kom mense te gou tot die slotsom dat dit nie werk nie.  In Suid-Afrika glo

Korrektiewe Dienste dat rehabilitasie kan werk, dit is die rede waarom hulle dit hulle

nommer een prioriteit maak. Wat egter nie uit die oog verloor moet word nie is die

feit dat die aanbied van programme nie die enigste vereistes is om rehabilitasie te laat

slaag nie.  Eerstens sal lede ten volle opgelei moet word in die hantering van mense

en menslike gedrag.  Die Grondwet en Wet op Korrektiewe Dienste meld dat

gevangenes menswaardig behandel moet word.  Dit beteken dat oorbevolking met

wortel en tak uitgeroei sal moet word.  Aspekte soos fisiese versorging, mediese

behandeling, voedsel van goeie gehalte en dissipline sal moet verbeter.  Tweedens

moet aspekte soos skeiding van gevangenes, toewysing na werkspanne, goeie klagte-

en versoekestelsel en ’n vrylatingsbeleid wat gevangenes sal voorberei vir ontslag in

die gemeenskap in plek wees alvorens daar begin kan word met die aanbieding van

bepaalde behandelingsprogramme.
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Daar moet ook vasgestel word hoe die gevangene “lyk” wat behandel moet word.

Die groot verskil tussen gedragsmoeilike mense en gedragsafwykende mense moet

verstaan word.  Prof. van der Hoven (1991 : 151) sê dat gedragsmoeilike mense

onhanteerbaar raak in die gemeenskap deur onaanvaarbare gedrag te openbaar.  Die

gedragsafwykende persoon openbaar meer ernstige gedragprobleme as gevolg van

oorerwing of verkeerde opvoeding en idiale, en is dus in botsing met die norme en

waardes wat deur ’n spesifieke gemeenskap gestel word.

’n Ander interresante verskynsel onder oortreders is die IK’s, per groep wat gemeet

is (Jarvis, 1978 : 202):

IK-Groep IK-Waarde Publiek (%)
Mans

Gevangenes
(%)

Vroue
Gevangenes

(%)
Giniaal 120 - hoër 1,5 1,8 0,3

Bogemiddeld 110 - 119 16 9,4 3,8

Gemiddeld 90 - 109 65 49,6 34,3

Ondergemiddeld 80 - 89 16 22,4 25,3

Dom 70 - laer 1,5 16,8 36,3

 TABEL 23: IK-waardes van die publiek teenoor dié van gevangenes

Uit bogenoemde tabel kan duidelik gesien word dat gevangenes in die bogemiddelde

en gemiddelde kategorieë laer is as die publiek, maar heelwat hoër as die publiek ten

opsigte van die laer kategorieë.  Die meeste gevangenes val dus in die laer

kategorieë.  Hierdie toetsresultate beteken dat Korrektiewe Dienste dit in ag moet

neem wanneer daar oor behandeling vir hierdie gevangenes besluit moet word.

Vervolgens word gekyk na wyses waarop behandeling moet plaasvind en daarna na

spesifieke behandelingsprogramme om rehabilitasie te bewerkstellig.  Volgens

Robert Trojanowicz (1973 : 227) is daar net twee maniere om gevangenes te betrek

by programme.  Die eerste is ’n individuele aanslag en die tweede behandeling in ’n

groep.  Trojanowicz noem dat daar ’n derde manier is, nl. straf, maar dat straf nie
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werklik as rehabilitasie gesien kan word, bloot omdat dit afskrik om nie weer

misdaad te pleeg nie.

Binne Korrektiewe Dienste kom die individuele benadering van behandeling sterk na

vore.  In die verlede het groepsessies te maklik plaasgevind.  Alle gevangenes wat

gedrink was toe hulle misdaad gepleeg het, word deur ’n alkoholprogram geneem.

Die probleem is egter dat elke individu binne daardie groep sy unieke behoeftes het

wat baie beter deur individuele sessies hanteer kan word.  Die konsep van

eenheidsbestuur fokus ook op ’n strafplan waar elke individu se behoeftes bepaal

word alvorens enige programme aangebied word.

Korrektiewe Dienste glo dat rehabilitasie bewerkstellig kan word deur die aanbieding

van:

- onderwys,

- werksverwante opleiding,

- maatskaplike behandeling,

- sielkundige behandeling,

- behandeling vir alkohol- en dwelmmisbruik, en

- verstewiging van familiebande.

Standaard Minimum Reël 66(1) omskryf ook die verskillende programme wat

aangebied behoort te word ten einde rehabilitasie tot sy reg te laat kom.

Die gevangene moet so verander word terwyl hy in die gevangenis is, dat hy:

- ’n positiewe norm- en waardesisteem sal aanleer wat aanvaarbaar is vir die

gemeenskap,

- alternatiewe sosiale interaksie,

- ’n beter lewe sal ontwikkel, en

- arbeidsvaardighede sal aanleer.

Bartollas (1985 : 33) sê dat: “Society cannot afford to have untreated offenders

released from correctional care because society needs the benefits of treatment for its

own self-protection.  It is crucial, therefore, that we avoid simplistic solutions and
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continue effords to systematically develop, implement, test, and evaluate a variety of

intervention programmes in the search for a more humane and effective correctional

policy.”

Korrektiewe Dienste het homself ook verbind om teen Maart 2005, ten minste 75%

van sy gevangenes betrokke te hê by programme wat vir ’n spesifieke individu

bedoel is (DKD-Intranet).  Hierdie benadering is ver weg van die Pennsilvanië- en

Auburnstelsels waar alleenopsluiting en harde arbeid aan die orde van die dag was.

Die mens se gedrag, kennis en emosies word grootliks deur sy behoeftes gereël.

Clements (Neser, 1993 : 318) omskryf ’n behoefte as ’n: “lack of something

essential, desirable, or useful, or as a condition requiring, relief.”  Dit is dan ook die

rede waarom daar ’n behoeftebepaling gedoen moet word ten opsigte van elke

gevangene se unieke behoeftes om sodoende programme aan te bied wat rehabilitasie

sal ondersteun en uiteindelik gedrag sal verander.

Binne inrigtingsverband word programme hoofsaaklik vir gevonniste gevangenes

aangebied.  Gevangenes wat onder Korrektiewe toesig is, deurloop ook programme

wat aangebied word deur vakkundige personeel werksaam by Korrektiewe Toesig,

die gevangenis, ander staatsdepartemente en vrywilligers uit die gemeenskap.

Korrektiewe toesiggevalle kan ook deur middel van hul voorwaardes verplig word

om sekere programme te deurloop.

Dit maak dus nie saak of die gevangene in die gevangenis aangehou word of indien

hy sy straf in die gemeenskap uitdien nie, behandelingsprogramme ontwerp vir

spesifieke individue is beskikbaar en van kardinale belang om gedrag te verander.

Vervolgens word ’n aantal projekte/programme gelys waar groot suksesse reeds

behaal is met gedragsverandering onder gevangenes:

- In die Nexus (Junie 2000 : 38) verskyn ’n artikel oor “Common Prisoners

Rehabilitation Agency” (COMPRA).  Hierdie organisasie is gestig deur ’n

ex-gevangene, Mnr. Nxumalo, wat die omstandighede binne die gevangenis

baie goed ken en dus eerstehandse kennis het van die behoeftes van ’n

gevangene.  COMPRA het meer as 400 ex-gevangenes in diens.  Hulle werk

by instansies as skoonmakers en die geld wat hulle daaruit verdien, betaal

hulle salarisse en dit word ook aangewend om verder uit te brei in dit wat



-298-

Rehabilitasie

hulle reeds vermag het.  Mnr Nxumalo sê: “Meeting the financial needs of ex-

prisoners is the only thing that can prevent them from going back to crime

again.”

- In die Nexus (Junie 2002 : 17) vertel Dumisani Dlamini dat hy twee keer in

die gevangenis was, die eerste keer in Durban Westville en die tweede keer in

’n gevangenis in Zimbabwe.  Vandag is hy ’n gewilde akteur wat al rolle

vertolk het in Yizo-Yizo en Isidingo.  Tans lewer hy ook motiverings

toesprake aan gevangenes.  Hy sê dat die enigste manier om residivisme te

voorkom, die aanleer van vaardighede beteken.

- Die Assistent-Direkteur, Vaardighede opleiding (DKD) sê in die Nexus

(Junie 2002 : 31) dat daar gedurende 2001 ongeveer 7 000 gevangenes

opgelei is in loodgieterswerk, houtwerk, rekenaar opleiding, landbou en

produksiewerkwinkels.

- In die Rapport (7 April 2002 : 8) verskyn ’n berig oor korrektiewe

toesiggevalle wat oor ’n periode van vyf jaar help bou het aan ’n kerk in

Mitchells Plain.  Dit was die toesiggevalle se manier om te “betaal” vir die

skade wat hulle die gemeenskap aangedoen het.

- Ook die Korrektiewe Toesigkantoor in Kaapstad het toesiggevalle by skole

laat skoonmaak.  Die Hoof van hierdie kantoor, Mnr. Piet Venter, sê dat hulle

die belastingbetaler, sedert die kantoor in 1992 ge-open is, al bykans R2

miljoen gespaar het deur projekte soos dié.

- In die Sake Burger (31 Mei 2002 : 3) sê Vodacom dat: “Ons redenasie is dat

studente meer waarskynlik plesier sal vind in boeke as in gewere, messe en

die ander gereedskap van hul vorige lewe.”  Vodacom het ’n borgskap van

R250 000 aan Readucate gegee waarmee 60 gevangenes by 11 gevangenisse

gehelp is met geletterdheid.

- Nimro, Worcester het ’n “Tough Enough” program vir 8 gevangenes by

Worcester Korrektiewe Dienste aangebied (Worcester Standard, 19 Augustus

2004 : 2).  Volgens Nimro is dit baie belangrik dat opvolgwerk gedoen word

na vrylating en daarom is Nimro deurlopend op soek na vrywilligers om te

help met die nasorg na vrylating wat baie belangrik is om aanpassing in die

gemeenskap te bewerkstellig.
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Uit bovermelde suksesse is dit duidelik dat behandelingsprogramme vir

gevangenes/korrektiewe toesiggevalle bydra tot die feit dat hulle misdadige gedrag

verander word na samewerking en dienslewering aan die gemeenskap waar hulle

“leed” veroorsaak het.

8.4.2 Rehabilitasie en Oorbevolking

Hierdie afdeling vorm die basis van hierdie ondersoek.  Oorbevolking is maklik

meetbaar aangesien goedgekeurde akkommodasie en werklike aanhoudingsyfers

geredelik beskikbaar is.  Rehabilitasie daarinteen word moeiliker bepaal aangesien

die terugkeer na die gevangenis nie die enigste maatstaf is waaraan rehabilitasie

gemeet kan word nie.  Wat egter baie duidelik is, is die feit dat die huidige

aanhoudingsgetalle in Suid-Afrikaanse gevangenisse beslis nie rehabilitasiepogings

positief kan beïnvloed nie.

Regter Hannes Fagan (Inspekterende Regter van Gevangenisse) sê in sy 2003/2004

jaarverslag: “Just 28 out of 238 prisoners hold the numbers they were designed for,

but the large majority have many more prisoners than their capacity, eg.

Thahoyandou Female Prison (386% occupide).  With such overcrowding, it is

exeedingly difficult to control what is happening in the cells during the lock up hours

(often from 3 pm to 6 am).  Meaningful rehabilitation is almost impossible under

such conditions.”

Regter Fagan sê daarinteen dat die twee privaat gevangenisse ontwerp is om ’n

sekere aantal gevangenes te akkommodeer en dat slegs daardie aantal gevangenes

aan hulle voorsien word.  Hy sê dat dit die rede is waarom rehabilitasie daar kan

slaag en dat daar geen smokkelhandel of bendebedrywighede bestaan nie.

Een van die grootste redes vir die mislukking van rehabilitasie in oorvol

gevangenisse is regte van gevangenes wat oortree word, veral deur lede wat as

gevolg van ’n personeeltekort nie al die aandag kan gee aan gevangenes (individue)

nie en ook nie omstandighede kan skep waarbinne rehabilitasie tot sy reg kan kom

nie.  Die navorser is steeds van mening dat die eenheidsbestuur-konsep rehabilitasie

baie kan ondersteun.  Dit is ongelukkig so dat dit in Suid-Afrika slegs ’n “konsep”
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sal bly aangesien die omstandighede waaronder dit toegepas word (oorbevolking),

baie min waarde inhou vir sinvolle rehabilitasie.  Ou gevangenisse wat in seksies

verdeel was bestaan nog net so.  Slegs die naam “seksie” is verander na “eenheid”

sonder dat enige werklike verandering plaasgevind het.  Die konsep van 250 – 300

gevangenes per eenheid en 30 gevangenes per gevallebeampte kan nie

geïmplementeer word by ’n gevangenis waar ’n besettingspersentasie van 386%

gehandhaaf word nie.  Eenheidsbestuur by die meeste gevangenisse in Suid-Afrika is

’n nuwe naam vir dieselfde aanhoudingswyse as jare gelede.

Die navorser het tydens ’n waarnemingsessie by Worcester Mansgevangenis die A-

Eenheid besoek.  In hierdie eenheid word 145 gevangenes aangehou.  Daar is ’n

waarnemene eenheidsbestuurder aangestel en een gevallebeampte.  Hulle is

verantwoordelik om hierdie 145 gevangenes oop te sluit, te tel, kos en oefening te

gee, programme aan te bied, die administrasie te hanteer, weer te tel en toe te sluit.

Hieruit is dit baie duidelik dat dit moeilik is om net die dagtake te verrig.

Rehabilitasie in sulke omstandighede sal net ’n droom bly, maar nooit ’n werklikheid

kan word nie.  Daarby moet gesê word dat Worcester Mansgevangenis se

besettingspersentasie tans tussen 145% en 150% wissel, dus nie naastenby so hoog

soos ander gevangenisse nie.

Daar bly net een oplossing vir hierdie probleem en dit is om minder gevangenes in

aanhouding te kry.  Eldefonso (1974 : 34) sê dan tereg: “Indeed today it would be

widely accepted as a truism of sound sentencing practice that a prison sentence

should be imposed only when no alternative punishment is reasonably appropriate.”

Eldefonso verwys ook na die “American Law Institute’s Model Penal Code” waar

howe versoek word om gevangenisstraf slegs te oorweeg in gevalle waar die

gemeenskap werklik beskerm moet word teen ’n oortreder.

Korrektiewe Dienste se gevallelading word deur besluite van die howe bepaal.  Veral

die lengte van vonnisse veroorsaak oorbevolking en die huidige wetgewing rakende

minimum vonnisse skep geweldige aanhoudingsprobleme met min kans op sinvolle

rehabilitasie.  In dié verband sê Sommer (1976 : 171): “Imprisoning offenders for

long periods has failed as a social policy.  It has shown itself to be costly, inhumane,

and discriminatory.  Even under the best of conditions (which rarely prevail) long-



-301-

Rehabilitasie

term confinement disrupts the fabric of human relationships a person develops over a

lifetime.”

In die afdeling oor oorbevolking (hoofstukke 2 tot 7) is verskeie opsies genoem wat

as alternatief kan dien vir aanhouding in ’n gevangenis.  Regter Fagan skryf verslag

na verslag, voer gesprekke met belanghebbenes en doen jaarliks verslag aan

Korrektiewe Dienste, maar oorbevolking bly ’n probleem.  Mnr. Lukas Muntingh,

Adjunk-uitvoerende direkteur van die Nasionale Instituut vir Misdaadvoorkoming en

Rehabilitasie van Oortreders (NIMRO) het gesê dat 63% van alle inhegtenisnemings

gedurende 2003 later weer vrygelaat is weens onvoldoende getuienis (Die Burger, 12

Augustus 2004 : 5).  In dieselfde berig sê Mnr. Muntingh: “Ons kan nie bekostig om

mense vir tot vyf maande onnodig in tronke aan te hou nie, want baie nadelige dinge

kan in dié tyd met hulle gebeur.”

Oor die afgelope 200 jaar het gevangenisstraf as strafvorm baie gewild geword

aangesien ongewenste elemente uit die gemeenskap verwyder is na ’n plek waar

hulle die gemeenskap nie verdere leed kan aandoen nie.  Indien geen verandering

plaasvind gedurende hierdie tydperk van aanhouding nie, gaan dieselfde gemeenskap

met groot probleme sit wanneer hierdie persone uit die gevangenis vrygelaat word.

In die Beeld (16 Augustus 1999 : 2) het ’n voormalige Kommissaris van Korrektiewe

Dienste Dr. Khulekani Sitole gesê: “Gevangenes het ’n groot deel van hul

menseregte verloor toe hulle gevonnis is.  Al basiese regte wat hulle moet kry, is

slaapplek en kos.  Gevangenes moet vergeet van menseregte, hulle moet studeer en

’n werkkultuur aanleer.”  Die Korrektiewe Dienste van vandag het ver gevorder

sedert hierdie stelling.  Die aanhou van gevangenes in myne en op skepe is nie meer

’n opsie nie.  Rehabilitasie het ’n prioriteit geword en menseregte is een van die

hoekstene waarop rehabilitasie gebou moet word.

Korrektiewe Dienste sal sy stem moet verhef op hoë vlak ten einde die ander

rolspelers binne die regsplegingstelsel so ver te kry om drastiese stappe te neem om

oorbevolking vir eens en vir altyd hok te slaan.  Dit is die enigste manier om hulle

prioriteit nommer een (rehabilitasie) te laat slaag.

Regter Fagan sê in sy 2002/2003 jaarverslag: “The result of long sentences is more

and more overcrowded prisons with less and less scope for rehabilitaion.

Rehabilitation is essential as about 95% of all prisoners will go free one day.”
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Met die bekendmaking van die 2005 amnestie het die Adjunk-minister van

Korrektiewe Dienste, Cheryl Gillwald in ’n onderhoud op SABC 3 op 1 Junie 2005

gesê dat alle gevonniste gevangenes 6 maande amnestie kry en sekere kategotieë

gevangenes vir ’n addisionele 14 maande amnestie sal kwalifiseer. Sy het verder

genoem dat die toestaan van amnestie binne die Grondwet van Suid-Afrika val [Art.

84(2)(j) van wet 108 van 1996] en dat dit ook die gebruik is in baie ander lande.

Een opmerking waarmee die navorser egter ’n ernstige probleem het is die feit dat

genoem word dat die kategorie gevangenes wat vir die addisionele 14 maande afslag

kwalifiseer, nie regtig in die gevangenis hoort nie. Hierdie stelling bevraagteken nie

net die diskresie van vonnisopleggers nie, maar dit beteken ook dat Korrektiewe

Dienste die wysiging van die Strafproseswet (wet 51/1977) moet bespreek met die

ander rolspelers binne die regsplegingstelsel en nie amnesties moet gebruik om die

gevangenes wat nie in die stelsel “hoort” nie, daaruit te kry nie.

8.5 Die rol van die gemeenskap

Daar is verskeie partye betrokke by die rehabilitasie van oortreders.  Korrektiewe

Dienste en sy personeel is die partye wat as van selfsprekend beskou word by

rehabilitasie, maar laaste en beslis nie die minste is die gemeenskap.  Dit is die

mense in wie se sorg die gevangene geplaas word na sy ontslag.  Verandering binne

die gevangenis kan tog geen doel dien indien die gevangene na vrylating nie deur die

gemeenskap aanvaar word nie.  Die gemeenskap moet dus die pogings van

Korrektiewe Dienste steun ten einde rehabilitasie te laat slaag.

Die gemeenskap speel ’n veel groter rol in misdadige gedrag as wat hulle elke dag

besef.  Met rehabilitasie word probeer om ’n persoon te verander, om hom ’n beter

mens te maak, maar waar kom hierdie mens vandaan?  Hy kom uit die gemeenskap,

dieselfde mense wat die oortreder vir altyd in die gevangenis wil sien, het hom help

vorm en daarom is hulle net so skuldig aan die negatiewe gedrag wat geopenbaar

word wanneer misdaad gepleeg word.

In die tydskrif “Treating Crime” (1995 : 10) word ’n kykie gegee in die Amerikaanse

skole.  Gil Garcetti sê die volgende: “A recent California study compared the major

discipline problems between the 1950’s and today.  Forty years ago, the major
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complaints of teachers concerned talking, chewing gum, making noise and running in

the hallways.  Today, our schools are beset with drug and alcohol abuse, teen

pregnancy, and suicide.”

Minister Ben Skosana (DKD) het op 24 Junie 2003 tydens sy begrotingsrede in die

parlement gesê: “Criminal activities such as car hi-jacking, armed robberies, rape,

housebreaking and laziness all underlie the extent to which this beautiful and

powerful nation has lost its respected cultural and traditional values from which real

socio-economic development should take place.”

Uit bogenoemde twee aanhalings is dit duidelik dat die gemeenskap “medepligtig” is

aan die wyse waarop individue binne ’n gemeenskap opgevoed word.  Die primêre

opvoeding van enige mens vind tog binne sy gemeenskap plaas.  Die oomblik dat die

gemeenskap besef dat hulle mede-verantwoordelik is vir die posisie waarin

oortreders hulle bevind, hoe beter behoort die samewerking tussen Korrektiewe

Dienste en die gemeenskap te wees om saam verandering (rehabilitasie) te

bewerkstellig.

Korrektiewe Dienste stel dit baie duidelik in sy Witskrif (2005) dat geen korrektiewe

stelsel sy doelwitte kan bereik sonder die samewerking van die volgende eksterne

vennootskappe nie:

- die familie,

- die gemeenskap,

- ander staatsdepartemente,

- die privaatsektor,

- nie-regeringsorganisasies en kerke,

- die wetgewer op Plaaslike, Provinsiale en Nasionale vlak, en

- die internasionale gemeenskap.

Korrektiewe Dienste is gefokus op die rol wat die gemeenskap binne hierdie

departement kan speel.  Korrektiewe Dienste wil dus nie net self in die gemeenskap

betrokke raak nie, maar wil ook die gemeenskap binne die werksaamhede van

Korrektiewe Dienste gebruik.

Voorbeelde hiervan is:
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- onafhanklike gevangenisbesoekers wat gevangenisse besoek, klagtes hanteer

en rapporterings aan die Inspekterende Regter doen,

- lede van die gemeenskap wat betrokke kan raak by die oortreder self en

sodoende versoening bewerkstellig (“restorative justice”), en

- die Voorsitter en lede uit die gemeenskap wat deel gaan vorm van die nuwe

Korrektiewe Toesig- en Paroolrade.

In die Nexus (Augustus 1997 : 8) vertel ’n oud-gevangene hoe hy gevangenisstraf as

die einde van ’n sinvolle lewe beskou het.  Hy het egter ’n besluit geneem, om die

beste van ’n slegte saak te maak.  Hy het op alle vlakke sy samewerking gegee en

besluit om te leer uit hierdie ervaring.  Hy wou as ’n sterker persoon aan die ander

kant uitkom.  Hy sê dat die gevangenis hom nader aan homself, sy medemens en God

gebring het.  “Ek het ingegaan met niks, maar uitgekom met soveel meer; wysheid,

ondervinding en ’n diepe waardering vir wat ek het.”

Hierdie persoon het vandag sy eie besigheid en dit gaan goed met hom, maar hy sê

dat dit nie maklik was nie.  Dit was veral die gemeenskap wat hom nie wou aanvaar

na sy vrylating nie.  Hulle het sy plante uitgetrek en sy ruite stukkend gegooi.  Hy sê

dat dit wat hy binne die gevangenis geleer het, hom ook oor hierdie “hekkie” in sy

lewe laat kom het.

Die rol van die gemeenskap in die rehabilitasieproses is van kardinale belang

aangesien rehabilitasie nie by vrylating stop nie.  Die gemeenskap kan Korrektiewe

Dienste se pogings, om te verander, maak of breek.  Die rehabilitasieproses moet na

vrylating voortgesit word en dit sal uiteindelik bepaal of ’n oortreder suksesvol

gerehabiliteer is of nie.

Gelukkig is daar baie pogings van die kant van die gemeenskap om misdaad te help

voorkom.  In Worcester (Worcester Standard, 24 Junie 2004 : 3) is ’n

bestuurskomitee gestig om misdaad- en armoedeprobleme aan te spreek.  Hierdie

komitee bestaan uit leiers van kerke, besighede, die Polisie, Korrektiewe Dienste,

nie-regeringsorganisasies, gesondheidsdienste, skole en die plaaslike regering.

Noue samewerking tussen die verskillende sektore sal die sukses van “Partners in

Hope” bepaal.  Die komitee is tans besig om ’n databasis saam te stel waarna hulle

die armoedeprobleem gaan aanpak ten einde die voorkoming van misdaad te
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ondersteun.  Dit is insiatiewe soos hierdie wat veroorsaak dat individue in die

gemeenskap besef dat iemand wel omgee vir hulle en dat dit nie nodig is om aandag

te gaan soek by bendes, misdadigers ens. nie.

’n Organisasie wat baie doen vir gevangenes, voor, tydens en na vrylating is die

Nasionale Instituut vir Misdaadvoorkoming en die Rehabilitasie van Oortreders

(NIMRO).  Nimro is ’n geregistreerde welsynsorganisasie en bestaan reeds die

afgelope 93 jaar (Nexus, Julie 1989 : 7).  Onderhoude word gevoer met gearresteerde

oortreders en verslae word aan die hof voorgelê oor sosiale, ekonomiese en

persoonlike geskiedenis van die oortreder ten einde ’n gepaste vonnis op te lê.

Tydens aanhouding in die gevangenis voer Nimro ook onderhoude met gevangenes

ten einde beplanning te doen vir die vrylating in die gemeenskap.  Nimro vorm dus

’n skakel tussen die gevangene en die gemeenskap waarin hy vrygelaat gaan word.

Ook die gevangene se familie word besoek om sodoende die familiebande te

verstewig.  Die belangrikste werk word egter na vrylating gedoen wanneer hulp

verleen word om die aanpassing buite die gevangenis so maklik as moontlik te maak.

Die werk wat Nimro doen help beslis met die rehabilitasiesuksesse wat bereik word,

maar die aantal gevangenes wat bygestaan moet word, word by die dag meer.

Oorbevolking van gevangenisse bemoeilik dus ook die goeie werk wat Nimro doen.

Dit is een van die redes warom Nimro so baie moet staatmaak op vrywilligers uit die

gemeenskap om te help met hul opheffingswerk.  Nimro bied verskeie

afwentelingsprogramme aan.  Een van hierdie programme is die

lewensvaardigheidskursus wat oor 8 weke aangebied word.  Tydens so ’n kursus

word die jeug, wat vir die eerste keer met die gereg bots, geleer hoe om hulself te

handhaaf en die nadele van misdaad en ook die belangrikheid van wette te besef.

Vrywilligers uit die gemeenskap kan van groot hulp wees by kursusse soos hierdie.

Minister Ben Skosana (DKD-Intranet) het in ’n toespraak op 24 Mei 2003, tydens die

opening van die jaarlikse “Alpha-Caring for ex-offenders” konferensie gesê dat die

gemeenskap nie altyd genoeg doen om vrygelate gevangenes terug te neem in hul

midde nie.  Ten opsigte van Korrektiewe Dienste het hy gesê: “Our record is less

attractive when it comes to the preparation of the family to receive back a family

member.  Factors contributing to this state of affairs include the high rate of
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unemployment, the stigma attached to a criminal record, lack of suitable

accommodation and the attitude of the community towards ex-offenders.”

Baie probleme ontstaan vir die oortreder wanneer hy skuldig bevind en tot

gevangenisstraf gevonnis word.  Mense sal sê dat dit sy verdiende loon is en dat hy

maar net met die gevolge van sy dade sal moet saamleef.  Dit is gevaarlik om so ’n

stelling te maak aangesien gevangenisstraf ’n kettingreaksie veroorsaak waarby

onskuldige mense (die gesin en familie) ook betrek word. Daar sal dus ernstig besin

moet word oor die doeltreffenheid van gevangenisstraf as vonnisopsie.

Indien gemeenskapgebaseerde vonnisse as alternatief vir gevangenisstraf gebruik

word, sal dit nie nodig wees om die gevangene en die gemeenskap voor te berei op

vrylating nie aangesien die oortreder binne die gemeenskap bly terwyl hy sy vonnis

uitdien.

Die regstelsel en veral die oplegging van gevangenisstraf sal dringende aandag moet

geniet indien ons oorbevolking wil bekamp en rehabilitasie wil verbeter.  Vivien

Stern (www.iss.co.za) sê dan tereg: “One day in the distant future, people will

probably look back on what happens in most contries today and wonder how we

could do that to our fellow humun beings in the name of justice.”


