
“Reine en onbesmette godsdiens voor God en die Vader is dít: om wese en 
weduwees in hulle verdrukking te besoek en jouself vlekkeloos te bewaar 
van die wêreld.”    Jakobus 1:27

Vroue verdien beskerming en respek. Om hierdie doel te bereik, moet 
pornografie verban, met aborsie weggedoen en verkragters tereggestel 
word. Kom ons bid en werk vir ware reg en geregtigheid in Suid-Afrika.

“Boosheid seëvier omdat goeie mense 
onbetrokke is.”         Edmund Burke

Aanbevole boeke (beskikbaar by Africa Christian Action):
Make a Difference - A Christian Action Handbook for Southern Africa
Finding Freedom from the Pornography Plague, Biblical Principles 
for Africa, Reforming Our Families.

Vir meer inligting oor hierdie asook ander 
dringende aangeleenthede, teken in op die 
Christian Action tydskrif teen slegs R60 per jaar.

Vrouedag is sedert 1995 'n openbare vakansiedag in Suid-Afrika. 
Ongelukkig het die omstandighede van Suid-Afrikaanse vroue die 
afgelope 17 jaar nog nie veel verbeter nie, ten spyte van hierdie 
vakansiedag; trouens, dit blyk dat geweld teen vroue en kinders 
toegeneem het.

 “Dit is 'n feit dat 'n vrou wat in Suid-Afrika gebore word, 'n groter kans het om verkrag 
te word as om te leer lees.” BBC Korrespondent Carolyn Dempster

“Skaars 7% van alle aangemelde verkragtings lei tot vervolging.” 
RAPCAN - Resources Aimed at Prevention of Child Abuse and Neglect 

Verkragters voer 'n skrikbewind in die townships en bly ongestraf. Min van 
hulle word gevang, en nog minder word skuldig bevind. Onlangse kapings, 
verkragtings en moorde bring die onbeskaamdheid en wreedheid van 
Suid-Afrikaanse kriminele na vore. Ons regering moet die doodstraf vir 
verkragting instel.

“Maar as die man die verloofde dogter in die veld kry en die man haar 
aangryp en met haar gemeenskap het, moet die man wat met haar 
gemeenskap gehad het, alleen sterwe; maar aan die dogter moet jy niks 

doen nie: daar is in die dogter geen sonde wat die 
dood verdien nie; want soos wanneer 'n man teen 
sy naaste opstaan en hom doodslaan, so is hierdie 
geval. Want hy het haar 
in die veld gekry; die 
verloofde dogter het 
geskreeu, maar daar was 
niemand om haar te help 
nie.”          Deut 22:25-27
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Die vrye verspreiding van pornografie is in 1996 
wettig verklaar. Dit het olie op die vure van 
verkragting en kindermishandeling gegooi. Daarby 
het pornografie ook die slaapkamer binnegedring, 
waar dit tot groot ellende lei, omdat 
huweliksmaats onder druk geplaas word om die 
tonele wat in pornografie uitgebeeld word, na te 
doen.

Kaapstadse SAFELINE berader, Lindi Wadhams, sê: “Minstens 80% van die 
(seksuele) oortreders met wie ek gewerk het, het erken dat hulle by pornografie betrokke 
was …” Een seksuele oortreder vertel: “As oortreder kan ek sê dat pornografie 'n 
groot rol in my wandade gespeel het. Ek het begin fantaseer wanneer ek na materiaal 
gekyk het, en dan het ek die pornografie aan my beoogde slagoffer gewys en hul reaksie 
dopgehou. Partykeer het ek my slagoffers gedwing om wat hulle gesien het, na te doen. 
Op grond van my ondervinding bestaan daar by my geen twyfel nie dat pornografie 
skadelik is en verban moet word” (The Pornography Debate).

'n Brosjure van die SA Polisiediens se Kinderbeskermingseenheid, 'Talk 
About Children at Risk', verklaar: “Navorsing oor seksuele oortreders het 
aan die lig gebring dat hulle almal kinderpornografie gebruik het.”

In die verlede was pornografie in Suid-Afrika baie strenger beperk. Mans, 
vroue, pa's en ma's moenie pornografie in die huis, die gemeenskap of die 
samelewing duld nie. U kan 'n verskil maak deur—

! Inligting te bekom (kontak Africa Christian Action vir hulpmiddels)
! Die waarheid by elke geleentheid te verkondig en ander wat dit doen, te 

ondersteun
! Beswaar te maak teen pornografie in winkels en nie sulke winkels te 

ondersteun nie 
! Te weier om pornografie in u huis toe te laat. Of dit nou DVD's, tydskrifte, 

televisieprogramme, die Internet of SMS'se is, pornografie is 'n vorm van 
owerspel en lei tot gedragspatrone soos mishandeling en manipulasie. 

! As u besorg is, kontak 'n Christelike berader (bv. Living Waters Ministries 
Tel: 073 816 4694 of Christians for Truth Tel: 082 807 2831) en beskerm 
sodoende u gesin.

Ontroue mans bring seksueel oordraagbare siektes en MIV/VIGS na hul 
getroue eggenotes by die huis. Terwyl vroue ook MIV/VIGS deur 
losbandige gedrag versprei, word nóg mans nóg vroue binne die 
raamwerk van die Suid-Afrikaanse reg aangemoedig om aan hul 
huweliksmaats getrou te bly. Ons moet die Bybelse mandaat om gesinne 
te beskerm, toepas deur siviele en kriminele straf vir owerspel in te stel 
(Deuteronómium 22:22; Matthéüs 1:18-19).

In 1997 is aborsie op aanvraag wettig verklaar. Dit word voorgehou as 'n 
oorwinning vir vroueregte, selfs al het minstens 500 000 babadogtertjies 
sedert 1997 hul lewens deur aborsie verloor. Vroue word diep gewond 
deur aborsie. Fisiese gevolge daarvan kan die volgende insluit: die dood, 
toekomstige onvrugbaarheid of miskrame en borskanker. 
Skuldgevoelens, spyt, berou, woede, aggressie en vyandigheid is maar 
enkele van die sielkundige gevolge. Ironies genoeg beskerm hierdie 
“vrouereg” mans wat nie verantwoordelikheid vir hul kinders wil aanvaar 
nie, terwyl vroue gedwing word om hul moederskap te ontken.

“Maak jou mond oop vir die stomme, vir die regsaak van almal wat 
wegkwyn. Maak jou mond oop, oordeel regverdig, en verskaf reg aan die 
ellendige en die behoeftige.”                                         Spreuke 31:8-9

Daar moet weggedoen word met aborsie op aanvraag, en diegene wat 
babatjies doodmaak, moet vervolg word. Christene bied liefdevolle 
alternatiewe deur sentrums vir krisisswangerskappe te ondersteun en 
hul deure oop te maak vir sodanige vroue in 
nood. Kontak Doctors for Life (24 uur 
beskikbaar by 078 879 7484) as u hulp nodig het.
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