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Die misdaadsituasie in die 

Noord-Kaap en ook landwyd 
is kommerwekkend; dit is besig 
om ons ekonomie ernstig 

te skaad deurdat dit plaaslike en buitelandse 

beleggers afskrik om in die Republiek van 
Suid-Afrika te bele. Gevolglik groei ons 

ekonomie te stadig wat toenemende werk
loosheid veroorsaak. Ons jong demokrasie is 
besig om die gevolge daarvan te ervaar en 

geloofwaardigheid in te boet. Die daling van 

die rand is miskien 'n goeie voorbeeld 
hiervan. 

Die Noord-Kaapse premier, mnr Manne 
Dipico, het besef dat die voorkoms van 

misdaad in die Noord-Kaap baie ernstig en 
te hoog is en daarom het hy die Komitee vir 

Misdaadbekamping in die lewe geroep. Op 
daardie stadium was die lede van die komitee 

(almal in die Noord-Kaap): die kommissar
isse van die SAPO en Korrektiewe Dienste, 
die bevelvoerende offisier van die SANW, die 
Prokureur-Generaal , die hoof van die Na

sionale Intelligensiediens, die senior regsad
viseur van die provinsiale regering wat die 

premier verteenwoordig het, en adv AJ 
Botha van die Prokureur-Generaal se kan

tOOf wat as sekretaris gedien het. Die premier 
het my gevra om as voorsitter van die 
komitee op te tree. 

Op die eerste vergadering van die komitee 

is die volgende oorsake van die hoe mis
daadsyfer ge'indentifiseer: 

(a) Daar was wydverspreide ontevreden
heid in die geledere van die regbank, die 

SAPO en die gemeenskap omdat prisoniers 
so vroeg en so maklik op parool uitgelaat 

word. Die Direkteur van Openbare Vervol

gings het in sy voorlegging aan die komitee 
die volgende gese: 

" To my mind , however, the single most 

important reason for an inefficient crim
inaljustice system, is the inadequate police 
service. The quality of investigative work 
often is quite shocking. Ifa prosecutor goes 
to court with a badly investigated case, it 

will remain a mess, resulting in acquittals 
and poor sentences. It is absolutely essen-
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tial that the police service be improved, 

both in terms of manpower and in terms of 
competency. Also, nothing has angered 
and demoralised both the police and the 
prosecutors more than the series of amnes
ties granted to convicts and the release of 

prisoners on parole or correctional super
vision. The basic cause of this situation is 
the lack of prison facilities. To my way of 

thinking it is essential that more prisons be 
built. " 

Op daardie stadium het die Departement 
van Korrektiewe Dienste 'n klug van ons 
regspleging gemaak en die geloofwaardig
heid van ons howe ondermyn. 

(b) Hierdie komitee het ook oop die akute 
tekort aan akkommodasie in gevangenisse 

gewys. Die probleem blyk duidelik uit die 
statistiese gegewens wat aan ons voorgele is. 

Terwyl die misdaadsyfer eenvoudig die 
hoogte ingeskiet het, het die gevangenis
akkommodasie byna niks uitgebrei nie. Op 
daardie stadium was die gevangenisseland

wyd tussen 50% en 60% oorbevolk. Gevan
genisse is tans landswyd ongeveer 67 % 
oorbevolk. Die Noord-Kaap se gevangenisse 
is tansl21 % oorbevolk. Die gevangenisse 

kan 3 055 prisoniers huisves, maar tans 

huisves hulle 6 755 prisoniers. Daarom het 
Korrektiewe Dienste probeer om op aller
hande maniere die bevolking van die gevan
genisse te verminder, maar die administrasie 
van die reg het daaronder gely. 

(c) Borg is te maklik verleen. Dikwels was 
die aanklaer en die polisie selfs nie eens 
voorbereid om enigsins 'n borgaansoek te 
opponeer nie. Die gevolg was dat daar 

dikwels aan persone met ernstige misdrywe 
borg verleen is 

(d) Die komitee het agtergekom dat ligte 
vonnisse dikwels vir ernstige misdrywe op
gele word. Ons vonnisse was op daardie 

stadium baie ligter as vergelykbare vonnisse 
in ander lande soos Amerika en Engeland. 
Gevolglik moes daar opwaartse vonnisaan
passings gemaak word ten einde die ernstige 
vlaag van misdade te bekamp, wat wel die 
laaste paar jaar gebeur het. 
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(d) Aanklaers en polisiebeamptes is onver

vare. Dit is baie duidelik dat ons in hierdie 

land met onervare polisiebeamptes opges

keep sit. Sommige van hulle het slegs st 8 

geslaag. Sowat 30% van hulle het op 'n 

stadium geen bestuurderslisensies gehad nie. 

Ons was verplig om sogenaamde nasionale 

state se polisiebeamptes op te neem. In 

belang van regstellende aksie moes daar 

dikwels onervare aanklaers wat nog nie 

opgewasse vir die taak was nie, aangestel 

word. Baie van ons senior polisiebeamptes 

het ook die diens verlaat, en 'n groot leemte 

agtergelaat. Die posisie het sedertdien verb

eter. 

(e) 'n Probleem wat baie ernstig in die 

Noord-Kaap asook in die land is, is jeug

misdaad. Ongeveer 44% tot 55% van ons 

misdade teen kinders, en ongeveer 70% van 

roofgevalle, waar daar handsakke geroof 

word, word deur jeugdiges gepleeg. Tussen 

70% en 80% van diefstal uit voertuie word 

deur jeugdiges gepleeg. Dit was baie moeilik 

om hierdie jeugdiges onder 14 jaar as 

verhoorafwagtendes aan te hou omdat 

plekke van veiligheid skokkend ontoerei

kend was. Dikwels word ' n jeugdige in 

hegtenis geneem en in 'n plek van veiligheid 

geplaas om net 'n halfuur daarna weer te 

ontsnap. Hierdie probleem is deur ons 

komitee aangespreek en tot 'n groot mate 

opgelos. 

Die komitee het begin om hierdie pro

bleme op bree vlak te hanteer. Eerstens is 

daar probeer om beter k06rdinasie tussen die 

verskillende departemente en ons strafreg

stelsel te bewerkstellig. Tweedens is daar met 

die Departement van Korrektiewe Dienste 

ooreengekom dat hulle geen prisonier op 

parool sal vrylaat alvorens twee derdes van 

die vonnis uitgedien is nie. 

Ons het verder konferensies met die 
SAPO, die aanklaers en die landdroste van 

die Noord-Kaap, en die regsprofessies gehou 

om die verskillende probleme met hulle te 

bespreek. Tydens die konferensies is daar 

baie ander probleme uitgelig wat op sinvolle 

manier opgelos is. Gedurende hierdie kon

ferensies het dit ook duidelik geblyk dat die 

aanklaers kla dat die polisie nie hulle werk 

behoorlik doen nie, en dat Korrektiewe 

Dienste die persone vroegtydig vrylaat, 

terwyl die polisie weer kla dat die persone 

te maklik vrygespreek word en dat Korrek

tiewe Dienste ook te gou die persone op 

parool vrylaat. Regters en landdroste het 

ook gekla dat die prisoniers te gou op parool 

vrygelaat word. Die Departement Korrek

tiewe Dienste het gekla oor die oorbevolkte 

gevangenisse. 

Hierdie probleme is derhalwe nie eenvou
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dig nie, en moet met behoorlike oorlegple
ging op verskeie gebiede aangepak word. 
Daar is op verskeie geleenthede met die 
betrokke ministers, insluitende die Minister 
van lustisie, samesprekings gevoer oor die 

probleme. Wat baie belangrik is, is dat die 
komitee die SANW gevra het om 'n 
aktiewe rol te speel om saam met die 
SAPD die misdaad in die Noord-Kaap te 
bekamp. Dit sou veral sigbare polisiering 
behels. Daar was ook konsensus dat 
sigbare polisiering baie meer uitgebrei moet 
word. Daarbenewens is daar ook 'n video
kameraprojek tot stand gebring. Dit het 
behels da t videokameras in die middestad 
ontplooi is. Hierdie videokameras het ' n 
groot invloed gehad om misdaad in die 
middestad te bekamp en 'n gevoel van 
veiligheid te bewerkstellig. 

Die komitee het dit ook reggekry om adv 
Al Botha as Direkteur van Misdaadbekamp
ing in die Noord-Kaap aan te stel. Die 
Departement van lustisie het adv Botha 
aan die komitee gesekondeer terwyl die 
SAPD op sy beurt 'n sekretaresse aan ons 
beskikbaar gestel waarvoor ons albei instan
sies baie dank verskuldig is. 

Dit kan in die verbygaan vermeld word dat 
die premier die Komitee vir Misdaadbe
kamping opdrag gegee het om die probleem 
van moorde op plase te ondersoek en 
aanbevelings te maak. Die SAPD in die 
Noord-Kaap het 'n uitstekende plan uitge
werk waarvolgens landelike beveiliging kan 
geskied in samewerking met die boere-unies, 
weermag en die polisie. Elke stasiebevelvoer
der is voorsien van so 'n aksieplan. Hierdie 
plan is in werking gestel, en werk uitstekend 
in die Noord-Kaap. Dit is grootliks op 
nasionale vlak oorgeneem. 

Ons strafregstelsel is steeds onder druk. 
Volgens statistiese gegewens wat die Institute 
for Security Studies in April 2001 vrygestel 
het, is dit duidelik dat ons strafregstelsel nie 

naastenby goed funksioneer nie. Gedurende 
1999 is daar 2,4 miljoen misdade aangemeld, 
maar slegs 9% daarvan het tot 'n skuldigbe
vinding gelei. Vir sekere misdade is die 
skuldigbevindingsyfer selfs minder. In 1999 
was dit 2% vir motorkaping, 3% vir 
gewapende roof en 8% vir verkragting. Die 
Noord-Kaap het egter baie beter presteer 
met vlakke skuldigbevindings vir ernstige 
misdaad: moord 97%, aanranding 95% en 
verkragting 91 %. Die Institute het onlangs 
by 'n inligtingsdag statistieke vrygestel waar
van sommige hier gereproduseer word. 

Sover ek weet is daar geen onopgeloste 
plaasaanvalle in die Noord-Kaap nie. Ons sit 
egter in die Noord-Kaap as gevolg van 
alkoholmisbruik met 'n hoe persentasie 
geweldsmisdade insluitende, moord en verk

ragting. Dit is egter baie moeilik om misdade 
voortvloeiend uit drankmisbruik te bekamp, 
aangesien dit meesal by die huis of in 
vriendekringe plaasvind. 

As daar na die pad vorentoe met mis
daadbekamping in Suid-Afrika, en meer 
bepaald Noord-Kaap, gekyk word, is dit 
belangrik dat ons eenvoudig mense moet 
opvoed. Die gemeenskap moet meer be
trokke raak om misdaad effektiefte bekamp. 
Ons sal weer na die morele standaarde moet 
terugkeer en waardesisteme by ons skole en 
by ons huise moet tuisbring. 

Dit moet begryp word dat die bekamping 
van misdaad oor die medium- en langtermyn 
veel meer behels as 'n effektiewe polisiediens 
en 'n effektiewe regstelsel. Sonder om af
breuk te doen aan die noodsaaklikheid en 
belangrikheid van laasgenoemde twee as
pekte, wat in wese meer reaktief van aard is, 
moet besondere klem gele word op die pro
aktiewe. Dit behels die doeltreffende aan
spreek van die oorsake van misdaad. 

Van die vernaamste oorsake van misdaad 
is die volgende: 

'n Wye kultuur van sosiale ongedissipli
neerdheid 

Dit het tot gevolg dat meer "geringe" 
misdrywe, soos open bare dronkenskap, 
rommelstrooi , onwelvoeglike gedrag en dies 
meer van 'n enorme omvang elke dag gepleeg 
word. Navorsing het getoon dat die pleeg van 
geringe misdade mettertyd ontaard in of lei 
tot meer ernstige misdaad . 'n Besope persoon 
raak maklik by 'n diefstal of aanranding 
betrokke, of baie dikwels die slagoffer van 'n 
roof ofverkragting, bloot vanwee die feit dat 
hy of sy besope is. 

Deur opvoeding van die gemeenskap en 
sterk polisiering van die meer geringe mis
dade moet 'n nuwe kultuur van maatskaplike 
dissipline en orde geskep word. Doeltref
fende en volgehoue vervolging van hierdie 
tipe misdrywe, gepaard met die ople van 
vonnisse van gemeenskapsdiens, sal metter
tyd die nodige kultuur van dissipline infaseer. 

Armoede, werkloosheid en 'n lae opvoe
dingsvlak le ten grondslag van die meeste 
misdrywe 

Enige poging om misdaad aan te spreek, 
moet ook konsentreer op die kwessie van 
maatskaplike ontwikkeling. Voedselproduk
sie-skemas, werkskeppingsprogramme, for
mele opleidingskursusse en die aanbied van 
lewensvaardigheidskursusse moet nie alleen 
in stedelike gebiede in samewerking met 
tersiere inrigtings aangebied word nie, maar 
ook na plattelandse gebiede geneem word. 
Uiteraard sal die onderskeie toepaslike 
nasionale of provinsiale departemente hierin 

die leiding moet neem. 

Alkoholmisbruik, en die gevolge van die 
Jetale alkohol sindroom, dien as die 
sneller vir die oorgrote meerderheid van 
geweldsmisdade 

Om hierdie probleme aan te spreek, is geen 
maklike taak nie, en verg 'n langtermyn visie. 
Op die kort- en langtermyn moet dit aange
spreek word deur 'n nul-toleransie benader
ing ten opsigte van dronkenskap. 

Op die langer termyn moet kennis van 
hierdie euwels oorgedra word deur middel 
van video-beeldmateriaal, die verspreiding 
van inligtingstukke en brosjures, lesings by 
skole, biblioteke, klinieke, ens. In hierdie 
verband, moet veral baie sterk op die jeug 
gefokus word. 

Die onbetrokkenheid van die gemeenskap 
by misdaad, die aJwesigheid van morele 
waardes en die passiewe aanvaarding van 
misdaad as 'n gegewe deel van die 
alledaagse samelewing, skep uiteraard 
die ideale teelaarde vir misdaad 

Hierdie gesindheid moet omgekeer word 
deur onder andere vertroue in die polisie en 
regstelsel te herstel, hoe sigbare polisiering 
te bewerkstellig, en die skep van veilige 
omstandighede vir die aanmelding van 
misdaad, en, les bes, die behoorlike be
magtiging van slagoffers en beskerming 
van getuies. 

Die gebrek aan mannekrag in die SAPD 

Dit het tot gevolg dat daar nie effektiewe 
en voldoende sigbare polisiering kan plaas
vind nie. 

Hierdie probleem kan grootliks oorbrug 
word deur die aanwending van geslotebaan
televisie in besige gebiede, berede eenhede, 
fietseenhede, motorfietseenhede, die verme
nigvuldiging van mannekrag deur soldate 
van die SANW wat die SAPD bystaan met 
voetpatrollies, padblokkades en ander spe
siale operasies. Lugsteun deur die lugmag is 
ook van onskatbare waarde. 

Blote kriminaliteit 

Hier word vera 1 gedink aan misdadigers 
wat 'n bestaan maak uit misdaad . Hebsug le 
ten grondslag van hierdie misdade. Georga
niseerde misdaad, wat insluit misdaadsindi
kate en sogenaamde witboordjiemisdrywe, is 
hier aan die orde van die dag. 

Spesialiseenhede wat hierdie tipe mis
drywe beveg, moet uitgebrei word, en meer 
kundiges moet by hierdie ondersoeke betrek 
word. Uiters geslepe, gewetenlose en "des
kundige" misdadigers is die rolspelers in 
hierdie gevalle. Daarom moet kundigheid 
met kundigheid beveg word. Nie slegs die 
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ondersoek-eenhede moet uitgebrei en des
kundig toegerus wees nie, maar ook die 
vervolgingskomponent. Daarom moet die 
begroting vir spesialis-eenhede, soos die 
Skerpioene, nie alleen mannekraggewys nie, 
maar ook deskundigheidsgewys, 'n hele paar 
maal verdubbel word. 

Die groter uitgawes sal met relatiewe 
gemak gedelg word uit die opbrengste van 
misdaad waarop beslag gele word, en die 
besparings wat die bekamping van hierdie 
euwel op allerlei wyses op nasionale vlak 

noodwendig tot gevolg sal he. 

Korrupsie 

Dit is 'n siekte van ons tyd en 'n kanker in 

ons samelewing. bHebsug, en dikwels ook 
onbevoegdheid, le ten grondslag van hierdie 
misdryf. 

Spesialis-ondersoekspanne, wat uitsluitlik 

hierdie tipe misdryf ondersoek, en swaar 
vonnisse wat die nodige afskrikkingswaarde 

het, word benodig om hierdie tipe misdryf 
hok te slaan. Hierbenewens moet deur 

middel van openbare reklame 'n sterk teen
korrupsie bewustheid by die gemeenskap 

geskep word, asook 'n klimaat wat die 
rapportering van sodanige gevalle aanmoe
dig, desnoods gekoppel aan 'n beloning. 

Algemene opmerkings 
'n Paar jaar gelede het ek met mnr Meyer 

Kahn 'n gesprek gehad en volgens hierdie 

gesprek het dit duidelik beblyk dat die polisie 
eintlik oorbestuur word. Die oorbesturing is 
nie op stasievlak nie, maar bokant stasievlak, 
nl. op hoofkantoorvlak en by die provinsiale 
kantore. Ek wil nie in hierdie artikel enige 
syfers noem nie, maar ek is oortuig dat daar 

'n behoefte bestaan om 'n onafhanklike 
kommissie aan te stel met die nodige kundige 
persone as lede om die doelftreffende aan

wending van die polisiediens se mannekrag, 
hulIe toerusting en die struktuur daarvan te 
ondersoek. Alleenlik as hierdie ondersoek 

behoorlik gedoen is, kan bepaal word ofdaar 
werklik so 'n groot mannekragtekort bestaan 
soos voorgegee word. 

Die punt wat ek hier wil maak is dat 

minstens tien polisiebeamptes/ konstabels 
wat polisiewerk op die grond kan doen, 

aangestel kan word met die salaris van 'n 

direkteur in die polisiediens. 
Daar is tans vier assistent-Kommissarisse 

en 16 direkteure in die Oos-Kaap wat 

addisioneel tot die toegestane getalsterkte 
gedra word. Hierdie situasie het ontstaan 
deurdat lede hierbo genoem aansoek ge
doen het vir poste buite die Oos-Kaap en in 
die poste aangestel is. Sommige lede het 

letterlik onmiddellik nadat hulle aangestel 
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is , begin kla dat hulle nie gelukkig is in hulIe 
nuwe omgewing nie of dat hulIe nie kan 

aanpas by die men se en/of omgewing nie. 
Hoofkantoor gee dan gewoonlik toe en die 
lede word in hulle nuwe rang terug Oos
Kaap toe verplaas. Die poste word dan net 

eenvoudig weer geadverteer en gevul met 
nuwe suksesvolle kandidate. Indien hierdie 
20 addisionele poste in geldwaarde omgesig 
word, is die volgende monitere waarde 

betrokke: 

4 x R441 000 (totale pakket van 

assistent-kommissaris) per jaar RI 764 000 
16 x R375 000 (totale pakket 

van direkteur) per jaar R6 000 000 
TOTAAL R7 764 000 

Die salaris van 'n intree konstabel is R35 000 

per jaar. Indien hierdie oortollige poste 

afgeskaf word sou dit beteken dat 221 

konstabels in diens geneem kan word, wat 

beslis sal bydra tot hoer sigbaarheid en groter 

effektiwiteit van die SAPO in die Oos-Kaap. 

'n Ander ongelykheid is dat die verskil in 

salaris van 'n senior superintendent (vlak 12) 

en die van ' n direkteur (vlak 13) totaal buite 

verhouding is. 'n Direkteur verdien R 188000 

meer as 'n senior superintendent. Die verski l 

tussen 'n konstabel se salaris van R35 000 en 

'n senior superintendent se salaris van 

RI87 000 is RI52 000. 

Die punt wat hier gemaak kan word is dat 
die lede wat die werk moet doen (vlak 1 tot 

vlak 12) te min betaal word teenoor senior 
bestuur (vlak 13 en hoer) se allamintige 

salarisse. Hierdie struktuur het ernstige 
gebreke en dit moet reggestel word. Ek het 
groot respek vir ons Nasionale Kommissaris, 

Jackie Selebi, wat bekwaam is, maar hy en sy 

adjunk-kommissarisse het 'n baie groot 

probleem om die polisiemag met bestaande 

strukture reg te ruk. Daarom pleit ek vir 'n 

onafhanklike kommissie van ondersoek om 

juis die hande van kommissaris Selebi te sterk 

- indien hy die strukture en bestuur van die 

SAPO wil regruk en ook die polisiediens 

weer 'n toegewyde en effektiewe diens wil 

maak. 

'nAnderprobleemmetonspolisiedienswas 

dat die veiligheidspolisie ontbind is. Dit tot 

gevolg gehad dat die polisie sonder 'n 

intelligensie-eenheid was. Die SAPO het nou 

weer 'n intelligensie- eenheid op die been 

gebring en daarom sal dit in die toekoms baie 

beter gaan. Ons soek egter 'n toegewyde 

polisiemag wat trots is om hulle pligte 

vreesloos uit te voer-een toegewyde polisie

man vergoed vir tien onwillige beamptes. 

Daar is egter een aspek wat my hinder, en 

dit is dat van die beste speurders gou 

bevorder word tot bestuurders en dat hulle 

speurwerk dan vir die samelewing verlore 
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gaan. Dit is praktyk in sommige lande in 

Europa en selfs in sommige state in Amerika 

da t persone wa t goeie speurders is, eenvoudig 

meer betaal word en dat hulIe later net sovee! 

verdien as 'n direkteur, maar dat hulle nog 

steeds speurwerk doen. Sodoende is daar 

ervaring in die speurwerk en word sake gouer 

en meer doeltreffend opgelos. Die topbestuur 

is gevolglik nie te swaar nie met voldoende 

polisiebeamptes op die grond om die werk te 

doen - wat eintlik die primere taak van die 

polisie is. Daar is geen tekort aan bestuurders 

nie - net aan polisiebeamptes op die grond 

wat die werk kan doen. 

Daar moet gemeld word dat Noord-Kaap 
se oppervlakte 32% van RSA se oppervlakte 
beslaan. Die distrik Gordonia is 116000 km2 
terwyl KwaZulu-Natal maar 90 215 km2 
groot is. Min mense besef dat Gordonia baie 
groter as KwaZulu-Natal is. As gevolg van 

groot oppervlakte en die lang afstande tussen 
dorpe en plase is die opvoeding van kinders, 

die onderhoud van ons paaie, en die polisier
ing van ons provinsie baie duurder as die van 

ander provinsies. Volgens gegewens van die 

SAPO te U pington aan my verskaf is daar 'n 
tekort van 443 polisiebeamptes en 41 voer
tuie in die Gordonia-distrik alleen. Daar is 
veral 'n groot tekort aan opgeleide speurders. 
Die getal speurders het met minstens 50% 

gedaal sedert 1994. 

As SA nie met al die middels tot sy 

beskikking misdaad in hierdie land beveg 

nie, dan sal misdaad hierdie land tot op sy 

kniee dwing. En dit kan nie toegelaat word 

nie. Ek hoop en vertrou dat as ons gemeens

kap meer betrokke raak, ons gees van 

negatiwiteit by die deur uitgesmyt word , en 

elkeen by misdaadbekamping betrokke raak, 

dan gaan ons die oorlog teen misdaad wen. 

Min mense besefwat hulle betrokkenheid by 

misdaadbekamping vir ons land en vir die 

regspleging werd is. Elkeen in hierdie land 

kan by misdaadvoorkoming betrokke wees. 

As dit gebeur salons misdaad gou tot 'n meer 

aanvaarbare vlak afbring. CD 

A special responsibility 
" ... [L]awyers owe a special responsi

bility to oppose and condemn by protest 
and action, all threats to the rule of law 

and judicial independence. It is this that 
lies at the very core of the legal profes

sion." 

From The challenge of independence, 
paper delivered by Anthony R Gubbay, 
former Chief Justice of Zimbabwe, at 
the inaugural WorId Bar Conference, 
Edinburgh, on 28 June 2002. 
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