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Suid-Afrika nie ‘n norme-eiland 
Pres. Jacob Zuma se voorgenome debat oor moraliteit klink verdag baie na die herdefiniëring van wat 
volgens bestaande opvattings reg of verkeerd is, soos tenderpreneurskap.  So sê ds. Theunis Botha, 
leier van die Christen-Demokratiese Party (CDP) en waarnemende voorsitter van die Christen-
Demokratiese Alliansie (CDA). 
 
“Dat Suid-Afrika nie ‘n norme-eiland is nie, blyk uit ‘n berig in vandag se Nederlandse Trouw, waarin 
krities gekyk word na die 550 mense in Suid-Afrika wat verlede jaar deur die polisie doodgeskiet is. 
Verskeie hooggeplaastes, waaronder pres. Zuma, word in die berig gestriem. Nou, met die komende 
Fifa-toernooi, het die land nie beriggewing nodig waarin Suid-Afrika as een van die mees 
gewelddadiges ter wêreld met cowboy-politici, beskryf word nie. Die land moet eenvoudig aanvaar 
dat dit, as dit nie soos ‘n seer duim wil uitstaan nie, by internasionaal geldende norme moet inpas.” 
  
South Africa not a norm island 
Pres. Jacob Zuma’s proposed debate on morality sound alarming much like the redefining of what is 
presently being regarded as right and wrong, such as tenderpreneurship. So says Rev. Theunis 
Botha, leader of the Christian Democratic Party (CDP) and acting chair of the Christian Democratic 
Alliance (CDA). 
 
“That South Africa is no measure for morality, is again clearly highlighted in a report in today’s Dutch 
Trouw.  Takint  a critical look at the 550 people shot dead by the SAPS last year. Several high profile 
South African’s, including Pres. Zuma, is taken to task.  With the upcoming Fifa event, South Africa 
can ill afford reports portraying it as one of the most violent countries in the world with trigger happy 
cowboy type politicians. The country must simply accept that in order, not to stand out as a sore 
thumb, it must accept international norms.”     
   
Dodelijk politiegeweld Zuid-Afrika explodeert - Trouw 
Een met een mes bewerkte man krijgt medische hulp in Johannesburg. Het geweld in Zuid-Afrika is 
vaak extreem heftig en de daders worden zelden gepakt.  
 
Het aantal mensen in Zuid-Afrika dat is omgekomen door een politiekogel is sterk gestegen. Het 
Onafhankelijke Klachten Directoraat (ICD) stelt dat agenten in 2009 ruim 550 personen hebben 
doodgeschoten. Dat is het hoogste aantal sinds de oprichting 12 jaar geleden van het ICD, een 
overheidsinstelling die klachten tegen de politie onderzoekt. Ook is het ruim een kwart meer dan in 
2008, berichtten Zuid-Afrikaanse media donderdag.  Oppositiepartijen en burgerrechtenorganisaties 
laken het in hun ogen hardhandige politieoptreden en menen dat er onschuldige mensen omkomen 
door de politie. Zuid-Afrika kent een van de hoogste geweldcijfers ter wereld met dagelijkse 
meldingen van moorden, verkrachtingen en overvallen. Het hoofd van de politie, Bheki Cele, 
verdedigt het politieoptreden. 
 
De ICD-cijfers komen naar buiten terwijl politici debatteren over een wet op het gebruik van geweld 
door de politie. Enkele politici spraken zich recentelijk uit voor een stevig politieoptreden, onder wie 
ex-staatssecretaris van Veiligheid, Susan Shabangu. „Je moet de klootzakken neerschieten als ze je 
bedreigen. Je moet je geen zorgen maken over de regelgeving. Ik wil geen waarschuwingsschoten. 
Je hebt één schot en dat moet dodelijk zijn.” Onder meer Cele en president Jacob Zuma hebben 
gelijksoortige uitspraken gedaan. 
Eind vorig jaar bestond er grote verontwaardiging over een incident waarbij een agent een 3-jarig 
jongetje had doodgeschoten tijdens de jacht op een moordverdachte. De politieman had een buis die 
het jongetje vasthield aangezien voor een wapen. 
 


