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                                                                                                                                  BYLAAG 2
NAVORSINGSVRAELYS

OORBEVOLKING BINNE SUID-AFRIKAANSE GEVANGENISSE
______________________________________________________________________________

Merk elke stelling op meegaande merkleesblad deur van die volgende skaal gebruik te maak:

1. Stem glad nie saam nie.
2. Stem nie saam nie.
3. Stem saam.
4. Stem volkome saam.
______________________________________________________________________________

STELLING:

1. Oorbevolking binne Suid-Afrikaanse gevangenisse is regtig =n probleem.

2. Daar kan niks aan oorbevolking gedoen word nie.  Dit het gekom om te bly.

3. Skeiding van gevangenes kom nie tot sy reg binne Suid-Afrikaanse Gevangenisse nie.

4. Gevangenisse is nie net oorbevolk omrede misdaad toeneem nie, maar ook omdat die

bevolkingstotale toegeneem het.

5. Oorbevolking kan teengewerk word deur meer gevangenisse te bou.

6. Die wyse waarop Suid-Afrikaanse Howe (Justisie) werk, is die rede vir oorbevolking in die

ongevonniste gedeeltes van gevangenisse.

7. Die ouer gevangenisse se infrastruktuur kan nie eenheidsbestuur ondersteun nie.

8. Eenheidsbestuur kan rehabilitasie van oortreders verbeter en dus oorbevolking help bekamp.

9. Rehabilitasie van oortreders is nie moontlik binne Suid-Afrikaanse gevangenisse nie.

10. Gevangenes het groot respek vir die lede wat vir hulle rehabilitasie verantwoordelik is.

11. Elke lid word as =n rehabiliteerder gesien.

12. Dissipline onder lede en gevangenes het drasties verswak oor die afgelope paar jaar.

13. Indien lede se dissipline verbeter, sal gevangenes ook meer gedissiplineerd optree.

14. Die gemeenskap het groot waardering vir die werk wat Korrektiewe Dienste doen.

15. Korrektiewe toesig is =n beter opsie vir geringe oortreders as wat gevangenisstraf is.

16. Korrektiewe toesig word nie as =n straf gesien nie.

17. Die gemeenskap kan baie meer betrokke raak by Korrektiewe Dienste aangesien die oortreder

uit die gemeenskap kom en ook weer daarheen terug gaan na vrylating.

18. Dit is baie moeilik om weer werk te kry na vrylating uit die gevangenis.

19. Terwyl armoede onder gemeensakppe bly voortduur, sal misdaad nooit afneem nie.

20. Indien oorbevolking bekamp kan word, is die moontlikheid vir positiewe rehabilitasie binne



Suid-Afrikaanse gevangenisse baie beter.
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NAVORSINGSVRAELYS

OORBEVOLKING BINNE SUID-AFRIKAANSE GEVANGENISSE
______________________________________________________________________________

DEEL I:

OUDERDOM : ____________________

GESLAG : [M]  [V] (Merk met =n X)

U MOET NIE U NAAM OP HIERDIE VRAELYS SKRYF NIE.  DIE INLIGTING IS
VERTROULIK EN SAL SODANIG HANTEER WORD.
______________________________________________________________________________

BELANGRIK:

1. Gebruik slegs =n potlood om hierdie vraelys te voltooi.
2. Maak seker dat u slegs een antwoord per stelling merk.
3. Merk met =n X in die toepaslike blokkie.
4. Geen inligting wat verstrek word, sal teen u gehou word nie.  Dit is die rede waarom u naam

nie verstrek moet word nie.
5. Lees elke stelling deeglik en gee u eerlike opinie asseblief.
______________________________________________________________________________

DEEL II : (Merk met ==n X)

1. [1]    [2]    [3]    [4] 11. [1]    [2]    [3]    [4]

2. [1]    [2]    [3]    [4] 12. [1]    [2]    [3]    [4]

3. [1]    [2]    [3]    [4] 13. [1]    [2]    [3]    [4]

4. [1]    [2]    [3]    [4] 14. [1]    [2]    [3]    [4]

5. [1]    [2]    [3]    [4] 15. [1]    [2]    [3]    [4]

6. [1]    [2]    [3]    [4] 16. [1]    [2]    [3]    [4]

7. [1]    [2]    [3]    [4] 17. [1]    [2]    [3]    [4]

8. [1]    [2]    [3]    [4] 18. [1]    [2]    [3]    [4]

9. [1]    [2]    [3]    [4] 19. [1]    [2]    [3]    [4]

10. [1]    [2]    [3]    [4] 20. [1]    [2]    [3]    [4]

______________________________________________________________________________



Baie danie vir u moeite en tyd.  Wees verseker dat hierdie inligting gebruik gaan word tot voordeel van
elke gevangene se rehabilitasie sowel as die diens wat Korrektiewe Dienste aan die gemeenskap lewer.

Nadat u die vraelys voltooi het, kan u dit in die houer wat voorsien is, plaas asseblief.


