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UITDAGINGS VIR DIE MAATSKAPLIKEWERK-PRO
FESSIE IN DIE .1\iEGENTIGERJARE 

25 SEPTEMBER 1987 

Meneer die Vise-Kahselier, prof. Vander Walt, mnr. die Registrateur, 
prof. Scott, mnr. die Dekaan van die Fakulteit Lettere en Wysbegeerte, 
prof. Gouws, belangstellimde Dames en Here, 

Vergun my ter aanvang enkele kort woorde van dank aan 'n paar 
persone en instansies wat my na aan die hart h~: 

Eerstens moet ek bely dat my l"ewe nutteloos en my voortbestaan 
doelloos sou wees sonder die troue Ieiding en bewaring van die 
allerhoogste God. Aan Hom aile dank en aile eer in die eerste plek. 

Tweedens is dit vir my '.n groot eer om in diens te staan van die 
Potchefstroomse Universiteit vir Christelike Hoer Onderwys. Die 
Uhiversiteit hetdit nie aileen vir my moontlik gemaak om hierdie baie 
besoridere posisiete beklee nie, maar skep ook elke dag vir my talryke 
geleenthede om my ten voile· in my vakrigting, en binne 'n Christelik
wetenskaplike milieu, uit te leef. 

In die derde p/ek is· ek opreg dankbaar teenoor die Dekaan, die 
Adjunk-Dekaan en elke ander ·lid van die Fakulteit Lettere en 
Wysbegeerte. My ervaring die afgelope twintig maande in Fakulteits
geledere was een van respek, begrij:), vriendskap en stimulering. Dit 
is voorwaar 'n voorreg om lid te wees van hierdie, die grootste 
fakulteit van ons Universiteit. 

Ten slotte is daar soveel dankbaarheid teenoor alma I wat 'n vormende 
invloed op my lewe gehad het. Ek dink in die eerste plek aan die rol 
wat my ouers gespeel het, en ek voel besonder geeerd dat my moeder 
ook hierdie plegtigheid vanaand kan bywoon. Daar is egter ook 
andere, soos my eie gesinslede, voortreflike leermeesters wat ek 
gehad het, soos prof. Jan de Villiers, my vorige Departementshoof 
wat spesiaal vanaf Stellenbosch hierheen gereis het, ander kollegas 
en troue vriende oor die jare heen. Aan hulle alma!, elke individu in 
die besonder, dra ek graag vanaand my gewaardeerde en opregte 
dank oor. 



INLEIDING 

Meneer die Vise-Kanselier, vir verantwoordelike lede van die same
lewing wat gewillig is om sonder die spreekwoordelike oogklappe 
deur die I ewe te gaan, behoort dit nie moeilik te wees om uitdagings 
raak te sien waarvoor die maatskaplikevverk-professie in die onmiddel
like toekoms te staan sal kom nie. Deur blote sintuiglike waarneming 
kan mlnstens 'n aantal faktore ge"identifiseer word wat of reeds die 
mens se maatskaplike funksionering bedreig, Of wat vroeer of later 'n 
bedreiging sal inhou. En dit is presies, in 'n neutedop saamgevat, die 
primere oogmerk van die Maatskaplike Werk, naamlik om die 
maatskaplike funksionering van individue, groepe en gemeenskappe 
te bevorder (1, p.30) · 

Die hedendaagse samelewing word egter gekenmerk deur die 
voorkoms va!l tallose bedr.eigings of potensi~le. bedreigings vir die 
maatskaplike funksionering van die mensdom. Somrhige h·iervan is in 
'n mind ere of meerdere mate primer ~lie verantwoordelikheid van die 
maatskaplike werkef, terwyl ander weer op die terreiri van ander 
professies val. Terwille egter van 'n sinvolleterreiriafbakening van' n 
onderwerp waar.oor daar sekerlik wyd bespiegel kan word, word .die 
aaAdag vanaamd slegs beperk tot tw.Ele pra~tiese fas.ette, .naamlik 
relevante lilaatskaplikevraagstukkEN3ri,ersyills, en.die lilaflnekragp·tDsi
sie van die maatskaplikewerk~pr:ofessie ah~ersyds· .. Ten s'lotie sal 
enkele beleids!:ledaotes bv wvse vah saii'l.ev·attina aaridesfioword. 

Eerstens dan. Maatskaolike Vraaast~:~kke of Probleemversk_ynsels 
wat Vir die oro.fessie uitdaqin!:ls in·hou: 

I MAATSKAPliKE VRAAGSTWKKE OF PROBtEEMVERSKYN
SElS 

Meneer die Vise-K;:~nselier, die meeste vraagstukke waarmee die 
maatskaplike werker in die negentigerjare te i:loen sal kry, sal in die 
geheel gesien, nie wesenlik verskil van daardie soort probleme 
waarmee hy hom tradisioneel besig gehou het nie. AI is dit waar dat 
die sanielewing dinamies is en voortdurend veraflder, verander dit 
riie noodwendig ten opsigte van die prirh~i"e tlehoef.tes van die mens 
nie. Ons kan dus aanvaar dat die maatskaplikewerker in dietoekoms 
steeds gemoeid sal wees met kiflder- en gesinsorgwerk wat as't ware 
die kern vorm van hedendaagse diensl~wering in SiJid-Afrika. En 
omdat mense steeds ryplieid in levitensjare sal bereik, sal bejaardesorg-
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dienste, soos sorg vir die liggaamlik en geestesgestremde ook in die 
toekoms noodsaaklik wees. Dit moet dus aanvaar word dat probleem
verskynsels soos hierdie gekom het om te bly, hoe graag ons dit ook al 
opgelos en uit die weg geruim wil he. Nogtans moet ons ook aanvaar 
dat nuwe vraagstukke wei van tyd tot tyd huile verskyning sal maak, 
of dat bestaande probleme hutle op 'n andersoortige wyse in die 
samelewing sal manifesteer. Aangesien hierdie tendense noodwendig 
'n gewysigde aanslag verg, word daar vervolgens by enkele voorbeelde 
stilgestaan: 

Die eerste hiervan is die hoe padsterftesyfer in Suid-Afrika: 

(a) Die sterftesyfer op Suid-Afrikaanse paaie 

Die ontstellendetoename in die voorkoms van noodlottige ongelukke 
op Suid-Afrikaanse paaie gryp die verbeelding van elke verantwoor
delike landsburger daagliks aan. Dit word byveorbeeld beraam dat 
meer as 178 000 mense tussen die jare 1950 en 1985 op paaie in 
Suid-Afri.ka gesterf het (2, p. 13). Dit dui op 'n gemiddelde van sowat 
5100 padsterftes·per jaar. Dit word aan heelwat oorsake toegeskryf, 
maar" ... die gebruik of misbruik van alkohol deur padgebruikers word 
steeds deur verkeersveiligheidskenners wereldwyd as een van die 
belangrikste enkele oorsake van noodlottige motorvoertuigongelukke 
beskou" (3, p. 1 ). 

Gebeure soos die voorafgaande het gelei tot die instelling van 
alkoholveiligheidskole in ons land. Hierdie skole ressorteer onder die 
beheer vah die Departement Gesondheidsdienste en Welsyn: Adminis
trasie Volksraad, en funksioneer in noue samewerking met die 
Departement van Justisie. Hiervolgens kan dronkbestuurders, dit wil 
se persone wat motorvoertuie bestuur met 'n bloed/alkohol-konsen
trasie van 0,08 gram alkohol per 1 00 milliliter bloed en hoer, deur die 
Suid-Afrikaanse howe na alkoholveiligheidskole verwys word as dee I 
van hul vonnis. 

Die doel met hierdie skole is om dronkbestuur deur middel van 'n 
opvoedkundige proses te bekamp. Ten einde insig en begrip by 
oortreders te bewerkstellig, word gepoog om houdings en gesindhede 
te verander, in plaas van 'n oorbeklemtoning van die strafelement. 
Die skuldige word verplig om oor 'n bepaalde tydsverloop 'n reeks 
lesings byte woon. Hierdie lesings word aangebied deur 'n multidis
siplinere span, bestaande uit psigoloe, juriste, geneeskundiges, 
verpleegkundiges, maatskaplike werkers en deskundiges op die 
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gebied van padveiligheid. 

Sedei"t die totstandkoming van die eerste alkoholveiligheidskool in 
Suid-Afrika tien jaar gelede het soortgelyke ontwikkelings in die 
meeste grater sentra gevolg. Die jongste toevoeging was in Februarie 
vanjaar toe die Wes-Transvaalse Alkoholveiligheid!?kool op Klerksdorp 
gestig is. Dit was 'n stukkie ontwikkelingsgeskiedenis van ons streek 
waarin die PU vir CHO ook 'n aandeal gehad het en nog steeds by 
betrokke is. 

Vandat hierdie konsep in Suid-Afrika begin posvat het, het die 
maatskaplikewerk-professie 'n leidende rol gespeel. Behalwe dat 
hiardie skole onder die Ieiding van maatskaplike werkers bedryf word, 
val die klem ook op maatskaplikewerk-navorsing. 'n Voorbeeld 
hiervan is navorsing wat gedurende l9S6 gedoen is om die doeltref
fendheid vim die Skool in Kaapstadte evalueer in die bekamping van 
dronkbestuur in" die Kaapse Skiereiland (4, pp. 1 "339). Daar is onder 
andere bevind dat die,betrokke skool wei in sy doel slaag vir sover 
positiawe resultate behaal word niet kenhisvermeerdering, asook 
houdings- en gedragsveranderirig. Leerhtes is egter ook ge"ii:.ientifiseer, 
SODS 'n gebrek aah 'n nasionafestrate.gietervoerkeining en bekar:hping 
van dronkbestuur vir die land as gl:iheal (5; pp. 87 - 89). Haelwat 
instansies soos die Nasionale Verkeersveiiigheidsraad en die WNNR 
is op die oomblik direk of indirek by hierdie probleem betrokke. Daar is 
selfs onlangs 'n nuvite leerstoel virVerk~ersveiligheidsopvoeding aan 
ons eie Universiteit ingestel, waarvan die nuwe hoof self 'n opgeleide 
maatskC)plike werker is. As in ag geneern word dat daar o0k arider 
instansies soos staatsdepartemente .en insteii:ingsvan provinsiale en 
plaaslike owerhede betrokke is, spreek dit varise_lfd8_t·oorvleue·ling sal 
voorkom as die verskillende pogings nie geko6rdineerw0rd nie. En 
dis ju is op hierdie terreinwaar ek vir die.maatskaolikewerk-professie 
mooi uitdagings vir die toekoms sieii: 

Ek voorsien naamlik betrokkehheid by samewerkihg tussen 'n groot 
verskeidenhaid persone en ins!ansies wat oor die grense van 
verskillende dissip.lines heen strek. pit sluit 'n navorsingstaak in wat 
met huwe kennis .vorendag sal· kern en ·~n kritiese ingesteldheid by 
beoefenaars sal bevorder. Dit behels egter ·ook 'n opvoedingstaak 
waarvolgens die bree publie"k ingeli§ w.0i'd om groter gemeenskaps
betrokkenheid te bevorder, wat as teer:\voeter sal dien dat mense nie 
gekondisioneer word om gewoomlte raak aan· 'n euwel sonder om 
iets daaraan te doen nie. 
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'n Tweede terrein, mnr. die Vise-Kanselier, waarop die maatskaplike
werk-professie in die toekoms 'n groter bydrae kan lewer, is die 
handel en die nywerheid: 

(b) Bedryfs- Maatskaplike Werl< 

Bedryfs- maatskaplike werk dui op dienslewering wat ten doel het die 
verbetering van lewensomstandighede, en meer spesifiek die om
standighede waarin enkelinge, groepe en gemeenskappe hulle in die 
bedryfsituasie bevind ( 1, p. 5). · 

Daar bestaan reeds terreine in ons land waarop maatskaplike 
werkers vir die doel in diens geneem word. Hoewel sommige hiervan 
streng gesproke nie onder die bedryf of nywerheid as sodanig 
geklassifiseer kan word nie, verskil die taak van die maatskaplike 
werker nie in wese nie. Voorbeelde hiervan is die Polisie en die 
Weermag, waar dit die doel is van die Maatskaplike Werk om 
behulpsaam te wees met die paraatheid van personeel en hulle 
naasbestaandes. 

Maatskaplike werkers word egter ook in diens geneem deur die 
sogenaamde nywerheidsreuse, soos YSKOR, EVKOM en die Kamer 
van Mynwese. Op hierdie terreine ressorteer die maatskaplike 
werker nog grootliks onder die personeelafdeling van die nywerheid. 
Dit word egter in die vooruitsig gestel dat maatskaplike werkers, 
vanwee hulle bepaalde beroepstoerusting, in dietoekoms meer aktief 
benut sal word in verhoudingsaangeleenthede tussen werkge
wer en werknemer. 

Die onlangse staking van mynwerkers in ons land, die grootste van sy 
soort in die nywerheidsgeskiedenis van Suid-Afrika, het byna drie 
weke lankgeduur en het na raming daagliks miljoene rande gekos. 
Afgesien van die ekonomiese implikasies vir die land as geheel, juis 
op 'n tydstip toe dit nie bekostig kon word nie, het dit ook met 
intimidasie, afdankings, ·geweld en selfs lewensverlies gepaard 
gegaan (6, p. 2). Gebeure soos hierdie het opnuut die vraag laat 
ontstaan " ... of dit hier suiwer gaan om 'n beter bedeling vir werkers 
en of dit eintlik maar net 'n rookskerm is vir konfrontasie op politieke 
vlak ... "(1, p. 6). lndien dit wei die geval is, moet aanvaar word dat die 
werker mislei en misbruikword, en dat die brood letterlik uit die mond 
van sy afhanklikes geneem word, terwyl doelstellings nagejaag word 
wat nie in belang is van hulle welsyn nie. 
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Behalwe in die handel en nywerheid word maatskaplikewerk
dienslewering ook in toenemende mate vir arbieders benut op 
landboukundige terrein. In hierdie verband is maatskaplikewerk
navorsing onlangs gedoen oor faktore wat 'n stremmende invloed 
uitoefen op doeltreffende plaasarbied. Verskillende probleme soos 
aanrandings, behuisingsprobleme, buite-egtelikheid, diefstal en ver
houdingsprobleme is gerappbrteer, maar die grootste enkele faktor 
wat uitgesonder is, is drankmisbruik. Voorts is bevind dat slegs sowat 
3% van die produsente wat betrek is, geen maatskaplike probleme by 
hulle arbeidsmag kon identifiseer wat produktiwiteit strem nie. 
Hierdie bevinding is 'n goeie aanduiding van hoe algemeen hierdie 
soort probleem in die landbousektor voorkom (8, p. 25). 

Die standpunt word soms gehuldig dat die werker summier afgedank 
moet word as hy ondoeltreffend funksioneer in die arbiedsituasie. 
Daar is nogal begrip hiervoor, as die ongerief in ag genem word wat 
stakings meebring, en die ekonomiese gevolge wat met onproduktiwi
teit gepaard gaan. Boere kan dus nie verkwalik word as hulle gedwihg 
word om te meganiseer ten koste van duisende werkloses nie. Die 
landboubedryf was nog aityd 'n vername bron van werkverskaffing, 
vera I vir laag- en ongeskoolde werkers- mense wat moeilik elders 'n 
beroepsheenkome sal vind. In tye soos hierdie waar werk skaars is en 
die skepping van een enkele werksgeleentheid met baie hoe koste 
gepaard gaan, moet dus goed besin word alvorens drasties opgetree 
word. 

Die verlies van 'n werk is vir enige mens 'n traumatiese ervaring. Vir 
laag- en ongeskooldes beteken dit dikwels nie net 'n verlies aan 
inkomste aileen nie, maar hy verloor ook sy huis en ander voordele 
soos gesondheids- en opvoedkundige dienste, soms selfs sy gesins
lewe, en helaas ook 'n menswaardige bestaan. Armoede en hanger
snood dwing dikwels hierdie mense om na stede en dorpe te trek 
waar hulle hoop om 'n heenkome te vind. By gebrek aan huisvesting 
neem plakkery toe, en omdat werk nie bekom kan word nie, word 
onwettige maniere dikwels aangewend om 'n i"nkomste te verseker. 
Dit is onder andere een van die redes waarom misdaad in oris stede 
toeneem en die konsep van ordelike verstedeliking nog grootliks 'n 
ideaal bly. 

Wanneer daar gedink word in terme van hulpverlening aan die 
massas, is daar een waarheid wat onder oe gesien moet word: Dit is 
naamlik dat vrywilligewelsynsorganisasies in Suid-Afrika hoegenaamd 
nie oor die middele beskik om in al hierdie mense se behoeftes te 
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voorsien nie. Die enigste alternatief is die Staat, waar om pensioene, 
toelaes en ander vorme van materiele hulpverlening aangeklop word. 
Die Staat kan egter ook net dienste fewer saver sy inkomstebronne 
daarvoor voorsiening maak, sodat u en ek as belastingbetalers 
uiteindelik mede-verantwoordelikheid moet aanvaar vir diegene wat 
nie onafhanklik die mas kan opf{om nie. · 

Teen die agtergrond van die voorafgaande sal die maatskaplike 
werker in die toekoms 'n breer benadering aan die dag moet le ten 
opsigte van vraagstukke van hierdie aard. Klem sal nie net op die 
werknemer en sy gesin aileen kan val nie, maar in toenemende mate 
ook op die werkgewer as bron van werkverskaffing. Waar die gesonde 
maatskaplike funksionering van die individu en sy gesin dus nagestreef 
word, sal dit ook voorsiening moet maak vir grater produktiwiteit, 
sodat mede-verantwoordelikheid, grater bereidwilligheid en same
werking van die werkgewer verkry kan word. Voorkomingswerk is 
dus ook hier 'n noodsaaklikheid. 

Meneer die Vise-Kanselier, die derde terrein waarby vervolgens 
stilgestaan word, is die van kinder- en gesinsorg: 

(c) Kinder- en Gesinsorg 

Lank voordat maatskaplike werkers hier te Iande opgelei is, is daar 
reeds 'n beweging op tou gesit wat hom beywer het vir die behoud 
van die gesin en die bevordering van die gesonde gesinslewe. Die 
ontstaan van die eerste gesinsorganisasies kan teruggevoer word na 
een van die bitterste tydvakke ih die Suid-Afrikaanse geskiedenis. 
Toe die Tweede Vryheidsoorlog in 1899 uitbreek, het grootskaalse 
lyding en nood gevolg. Plase is verwoes, mans is na krygsgevangene
k;:~mpe weggevoer, terwyl vroue en kinders onder hag like omstandig
hede in konsentrasiekampe aangehou is. Gebore uit hierdie noodtoe
stand kom die eerste twee Afrikaanse Vroue-organisasies in 1904 tot 
stand, naamlik die ACVV en die SAVF (9, pp. 29- 30). Hulle spits hulle 
aanvanklik toe op die versagting van die lyding wat die oorlog 
meegebring het en stig komitees vir noodlenigingswerk. Ook is 
protesvergaderings bele waar by Groot Brittanje aangedring is op die 
beeindiging van die oorlog en die onvoorwaardelike onafhanklikheid 
van die Boere-Republieke (1 0, p. 8). 

Na die oorlog het die vroue-organisasies hulle besig gehou met 
opruimingswerk. Die land was nie aileen fisies verwoes nie, maar as 
gevolg van die oorlog is ook talle gebroke gesinne agtergelaat. Dit was 
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ook gedurende hierdie tyd dat mense bewus geword het van die hoe 
kindersterftesyfer in ons land en dat die kindersorgbeweging sy 
ontstaan gehad het. Sedert die eerste twee kindersorgverenigings in 
Kaapstad en Johannesburg onderskeidelik in 1908 en 1909 gestig is, 
het die beweging sodanig ontwikkel dat die Suid-Afrikaanse Nasiomile 
Raad vir Kindersorg in 1924-tot stand gekom het om as koordinerende 
liggaam te dien. Qok op kerklil<e terrein het baie orgahisasies tot 
stand gekom, sommige reeds bedrywig op die gebied van maatskaplike 
sorg sedert die 17de eeu. 

Tans verteenwoordig die kinder- en gesihsorgbeweging 'normvangryke 
netwerk van diehste wai as't ware die r'uggraat vorrn van die 
partikuliere inisiatief op die Suid-Afrlkaanse welsyhsterreiri. Vandag, 
byna 'n eeu later, behoort die Aflgi(N~oereoorlog bYna tot die 
vergetelheid. Ook is dit nog net die o.uer geslag wat die ellende van die 
armblanke-vraagstuk van Elie dertigerjar.e in· die heriMnering kan 
roep. Toestande het intussen ingryperid verander met wisselende 
grade van voorspoed en wel.vaart. Danksy die Carnegie-kommissie 
van Onders0ek is daar ook begin met die0pleiding van ma~tskapfike 
weri<Eirs, wat 'n era ingelei.het vah 'n wetenskaplike benaderin{j"tot 
maatskapiike vraagstukke (9, p. 37). 

Nieteehstaande al hierdie ontwikkeungs, .mnr. dJe vrse"K.anseuer, 
was die behoefte aan kinder- en §esirisbrgEiieriste nog nooit in die 
geskiedenis van Suid-Afrika so groot soes juis nou nie. Die rede 
hiervoor is dai die gesinslewe nog nooit soveel·aanslae m0es verduur 
soos juis tans nie. Die pubiiek .Werd·oaagiiks opnuut geSkok deur 

. traumatiese gebeure waarih geweli!Jp'legih~ en die afw~sigheid van 
respek·vir die lewe en eiendorn van andere kenm.erkena is. Gesins
moorde is geen vreemde verskynsel meer ih oris s:arnelewing nie. 
Selfmoordpogings, in die jongstetyd.selfs 0nder tiend~rjarige kinders, 
is blykbaar 'n ten dens wat hand oor haild toeneerh. l)aar Word ook al 
hoe meer berig oor die wrede wyse 11\ii:!~rop ·awers fnille kil1ders 
mishandeL Dis byna bf die mol\lerne rhEinsse drang.na selfvEfrhietiging 
oor hom die oorhandkry en dietradis.ibnelewaar~esen normewatvir 
sedelike en morele standaarde ge!'}eldhet, vandag nie.rneer:dieselfde 
rol speel nie. 

Die maatskaplikewerk~professie is bek:ommerd o0r hierdie omstan
dighede, en daar word vdoitdurend· pt:pbeer om vraa.gsitrkke. van 
hierdie aard so doeltreffend as rrioeR:ff:ik die· hoof te i;lied. So word 
onder imdere deurlopehde a·aridag .ge:g,ee, dewr SOVv~l die Staat as 
partikuliere organisasies, aari die sReppiri~ van·die riodige infrastruk-
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ture waardeur noodsaaklike dienste aan die gemeenskap gelewer 
kan word. Die behandeling van die probleem is egter nie so eenvoudig 
nie, omdat die sogenaamde probleem dikwels maar net die simptoom 
van 'n dieperliggende vraagstuk is. Daarom word voortdurend gevra 
na oorsake;sodat rehabilitasiedienste sowel as voorkomingswerk 
aandag kan qeniet. 

In die lig van die voorafgaande bestaan daar besondere belangstelling 
vir die redes waarom die gesinslewe in die mod erne tyd onder soveel 
druk verkeei-. Hoewelbaie oorsake 'n rol speel, lyk dit of faktore wat 
met geestesgesondheid verband hou, telkens.op die voorgrond tree 
(11, p. i 9). Psigoloe eh. ander gedragswetenskaplikes waarsku 
byvoorbeeld dat depressie 'n siektetoestand is wat toenemend meer 
slagoffers eis. Daar bestaan min twyfel dat die heersende gevoel van 
oflsekerheid as gevoig van die ongunstige ekonomiese klimaat, die 
bi.Jiteland se houding jeens Suid-Afrika, politieke onrus en die 
huidige ·noodtoestand, tesame met ander faktore, alma! hiertoe 'n 
bydrae I ewer. Daartnee sa am voer die .deursnee-gesin, en vera I die 
broodwinner, var'ldag 'R opdraende stryd op ekonotniese gebied. 
8enewens verpligtin·§e teenoor afhanklikas n1oet ouers ook aan die 
eise beahtwoord wat 'n beroep en 'n werkgewer in 'n hoogs 
koinpeterencle wereld aan hulle stel. Dit spreek vanself dat hierdie 
toestahde spanning meebririg op die hliweliks- en gesinslewe en 'n 
invloed uitoefen op die verantwoordelike nakoniing van ouerlike 
pligte. 

Na raming is daar gedurende 1986 'n maandelikse gemiddelde van 
549 gevalle van kindermishandeling in Suid-Afrika hanteer, net deur 
kindersorgverenigings aileen (12, p. 1 ). Dit sluit hie die getalle in van 
anderwelsynsorganisasies nie. Ongelukkig is hierdie soort statistiek 
egter nie 'n betroubare maatstaf van die omvang van die probleem 
nie, omdat dit slegs na getalle verwys wat onder welsynsorganisasies 
se aandag gebring word. Daar is dus ook ongetwyfeld gevalle 
waarvan maatskaplike Werkers nooit weet nie. Om hierdie rede is 
gemeenskapsbetrokkenheidvari die grootste belang in die doeltref
fende·bekamping en voorkoming van euwels soos kindermishandeling. 
Die pt:.~bliek kah die· taak van die maatskaplike werker aansienlik 
vergemaklik deur'n bereidwilligheid a an die dagte le om wantoestan
de in die sarrielewing raaR te sien en dit onder die aandag van 
welsynsorganisasies te l:>ring. As bure en belangstellendes gewillig 
sou wees om 'h gees· vah buurmanskap aan die dag te le en om 
vreesloos betrokke te raak, kan sulke tragiese gebeure betyds 
voorkom word. 
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Benewens die vrywillige welsynsorganisasie en die gemeenskap, het 
die Staat ook 'n groot en verantwoordelil<e taak. Hoewel Suid-Afril<a 
nie 'n welsynstaat is nie, werl< die Staat en die partil<uliere organisasie 
sy aan sy op die welsynsterrein en is daar wedersydse respek en 
agting vir ell<een se werl<gebied, sy doelstellings en sy uniel<e 
karakter. Hierdie beleidsbeginsel van vennootsl<ap geld reeds sedert 
die dertigerjare in ons land. 

Statuten3 betrokl<enheid by kindersorg hetvir 'n lang periode hoofsaal<
lil< gesentreer om die Kinderwet van 1960, wet nr. 33 van 1960. 
Hierdie wet het onder andere voorsiening gemaak vir 'n omskrywing 
van die begrip "sorgbehoewendheid", aan die handwaarvan Kinder
howe die omstandighede van l<inders kon toets (13, art. 1 (xxxv)). 
lntussen is die wet vervang met die Wet op Kindersorg van 1983, wet 
nr. 74 van 1983, wat 'n wysiging in benadering teenoor kindersorg 
teweeg gebring het. Daar is naamlik 'n klemverskuiwing van die 
sorgbehoewende omstandighede van die kind na die bevoegdheid of 
vermoe van die ouer om 'n kind·in sy sorg te he. Hoewel hierdie wet 
reeds gedurende 1983 op die wetboek geplaas is, het i:Jit maar eers 
on fangs vanjaar in werking getree.ln hierdie stadium word groeipyne 
nog oridervind, sodat wysigings in die vooruitsig gestel word om 'n 
meer vaartbelynde werkswyse te verseker. Onder andere word beoog 
om Artil<el42 van die wet te \Nysig sod at die verpligte aanmelding van 
kinderinishandeling deurtandartse, geneeshere erl verpleegkundiges 
uitgebrei word na maatskaplike werkers eli onderwysers (14, p. 4). AI. 
hierdie pogings is daarop gemik om met grater doeltreffendheid 
mishandeling en verwaarlosing by kinders teen te werk. 

Soos op talle ander gebiede staan die Suid-Afrikaanse Regering 
voortdurend in die spervuurvan kritiek, ool< sover dit die lewering van 
welsynsdienste betref. Die Staat is byvoorbeeld verantwoordelik vir 
die oprigting en instandhouding van noodsaaklike. inrigtings, soos 
plekke van veiligheid en bewaring, nywerheidskole en verbetering
skole. Met die vroeere politieke onluste iri ons land,wat onder andere 
gekenmerk is deur kinders wat hulle tot misdaad, intirriidasie en 
geweld gewend het, was dit opnuut du.idelik dat die bestaande 
fasiliteite vir die doel onder die swart bevolking omioldoende is. 'n 
lnterdepartementele komitee is aangestel om maniere te ondersoek 
waarop die agterstand uitgewis kan word en voldoende geriewe 
geskep word om die groeiende probleem van jeuginisdaad aan te 
spreek. Omdat dit kritiel< en selfs prates kon uitlok, binne- sowel as 
buiteland, was dit on fangs vir 'n minister hodig om 'n beroep te doen 
dat hierdie pogings nie verpolitiseer moet word nie. Met reg is 
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verklaar dat dit nie in die belang van die swart bevolking sal wees nie. 
Eweneens is dit ook nie in belang van 'n beskaafde volk nie, omdat die 
gemeenskap sekerlik nie het die reg het nie maar ook onder die 
verpligting staan om toe te sien dat verloregaande menslike potensiaal 
herwin moet word. 

Meneer die Vise-Kanselier, ek het pro beer aantoon dat die terre in van 
kinder- en gesinsorg in Suid-Afrika 'n wyd-uitgestrekte gebied 
beslaan wat dikwels as teelaarde dien vir omvattende maatskaplike 
vraagstukke. Ten spyte egter van die talle bedreigings waarvoor die 
gesin vandag te staan koril, is daar nogtans rede tot optimisme en 
goeie hoop: Want solank as wat die Christelike beskawing aan die 
Suidpunt van Afrika bly voortbestaan, sal daar altyd 'n ereplek in die 
samelewing tbegeken word aan die gesinslewe. En dlt is juis die 
uitdaging waarvoor die maatskaplike werker in die negentjgerjare te 
staan kom, ·naamlik om ons.jongmense te oortuig dat hulle, met die 
nodige veri:mtwoordelikheid en toewyding, met blyriloedigheid na 'n 
eie, gesonde gesinsleVIie moet strewe. Daar is in ons samelewing, 
wat my betref, geen alternatief vir die huwelik nie, en die veilige 
vesting van die gesiilslewe bied nog steeds die beste tuiste vir die 
opvoeding van die kind, waar die grondslag gele moet word vir 'n 
gebalanseerde, volwasse leVIie. 

Dames en here, tot sover is daar na enkele probleemverskynsels 
verwys. Dis maar net die spreekwoordelike druppel aan die em mer, 
aangesien Cifie maatskaplike werker se dagtaak 'n veel wyer spektrum 
dek. Om hierdie werk egter gedaan te kry, en al die ideale wat 
vanaand voor oe gestel is tot uitvoer te bring, word geskikte 
arbeidskragte benodig. Omdat die mannekragsituasie van die profes
sie egter self 'n aktuele aangeleentheid is, sal dlt as sodanig ook as 'n 
uitdaging in die nabye toekoms hanteer moet word. 

II DIE MANNEKRAGPOSISIEVAN DIE MAATSKAPLIKEWERK
PROFE.SSIE 

Verskeie studies is al in Si.lid-Afrika gedoen wat daarop dui dat daar 'n 
tekort bestaan a an arbeidskragte vir die maatskaplikewerk-professie 
(15, pp. 61 - 1 03). Hierdie probleem getuig in die eerste plek van 'n 
kwantitatiewe tekort, dit wil se daar is nie genoeg maatskaplike 
werkers om bestaande betrekkings te vul nie. Dit is afgesien van die 
feit dat daar ook nie genoeg poste geskep is om in die land se 
behoeftes te voorsien nie. 
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Daar is tweedens ook 'n kwalitatiewe tekort, in soverre 'n tekort vera I 
ondervind word aan senior personeel wat toegerus is vir meer 
verantwoordelike werk wat beter opleiding, groter ervaring en meer 
senioriteit vereis. 

Derdens weerspieel die mannekragvraagstuk die tendens dat daar 
ook 'n tekort aan mans vir di.e beroep bestaan. Na raming maak mans 
slegs sowat 10% van die totale arbeidsmag van die professie in 
Suid-Afrika uit. Die probleem is nie dat vroue minder geskik vir die 
werk as mans is nie, maar eerder dat kontinu·iteit in die professie 
nadelig geraak word deur die getalsoorwig vah vroue. 'n Groot 
persentasie vroulike maatskaplike werkers tree in die huwelik, 
waarna hulloopbane vir korter of Ianger tydperke onderbreek word 
met die geboorte en grootmaak van hulle kinders. Poste raak ook 
dikwels vakant nadat vroue bedank, omdat hulle mans verplaas word 
of om ander redes elders heen verhuis. 

'n Vierde tendens wat na vore kom uitdi:e.mannekragvraagstuk, is· die 
besonder jeugdige ouderdom van 'n groot propbrsie van die beoefe
naars. Afgesien daarvan dat hierdie verskynsel dui op 'n gebrek aan 
lewensrypheid en -onclervinding, gaan dit ook gepaard met 'n gebrek 
aari pral<tykervaring. 

Met hierdie mannekragprobleem as agtergrond is daar elikel.e jare 
gelede navorsing gedoen o0r die keuse van maatskaplike werk as 
beroep, met die klem op voorligtirigsmetodes Wat in Suid-Afrika 
gevolgword. Daar is toe reeds tot die§evolgtrekking gekom dat·daar 
baiewanopvattings oor ma·atskaplike werk in die samelevilir;t§ bestaan, 
en dat dit een van die vernaamste oMsake is waarom probleme met 
rnannekrag ondervind word. Meer as die helfte van die eersH~jaarstu
dente in Maatskaplil<e Werk wat in. daardie stadium aan Suid
Afrikaanse universiteite studeer het; is af§eraai orn die pmfessie te 
volg. Sowat 80% van die redes wat daarvoor aangevoer is, het 
betrekking op die soort werk wat die m·aatskaplikewe'rker cloen. By 
nadere oridersoek was dit duidelik dat" hietdie redes totaaf ongeldig 
was en gespreek het van onkuncle en wahopvattings by die publiek 
(15, pp. 1 - 362). 

Vroeer vanaand is daar doelbewus erikele grepe aangehaal uit die 
histoi'iese agtergrond van maatskaplike werk iri Suid-Afrika toe die 
totstandkoming geskets is van die eerste ifistellings wat die voorlopers 
was van die hedendaagse welsynsorgEmisasie. baar is op gewys dat 
hierdie aanvoorwerk gedoen is deur vroue. Dit was vroue, omdat 
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mans nie in daardie stadium beskikbaar was nie weens hulle 
betrokkenheid by die oorlog. Die aard van die noodlenigingswerk wat 
destyds deur die vroue verrig is, was niks anders as 'n oorlewingstryd 
wat gewoer is nie. Die hulp wat verleen is, was eenvoudig, soos 
elementere mediese dienste aan die maagkoorslyers in die kampe, 
die verskaf van kos en klere ·aan verhongerdes en onderdak aan 
diegene wie se huise en ander eiendom op die plase afgebrand is. 
Hierdie pogings is gebore uit naasteliefde en is op 'n vrywillige basis 
verrig deur onopgeleide mense, want in daardie stadium was daar 
nog nie so-iets soos maatskaplike werkers nie. 

Uit die wanbeelde wat oor die maatskaplikewerk-professie bestaan, 
blyk dit dat enkele van hierdie historiese gebeurtenisse by sommige 
mense bly vassteek het. Dit is waarskynlik die rede waarom a an jong, 
voornemende beoefenaar.s 'n beeld voorgehou word van 'n professie 
wat eintlik net vir vroue gereserveer is, of waarvan die aktiwiteite 
primer seAtreer om liefdadigheid. 8ie oAtwikkeliAgs bp weteAskaplike 
gebied, en die professionelegroei wat sedert opleiding gevolg het, het 
klaarblykl ik eenvoudig by 'n sekere dee I vaA die samelewing verbyge
gaaA. Miskien was dit die rede waarom 'A maA soos dr. H.F. 
Verwoerd, beter bekena as staatsman eA politikus, maar ook hoogle
raar in Sosiologie eA Maatskaplike Werk, reeds in 1936 gemaaA het 
dat ver-sigtigheid van die begin af aan die dag gele moet word met die 
opleiding van rhaatskaplike werke~s in hierdie land. Hy het gese: 

"Dit kan nie sterk genoeg beklemtoon word nie dat die 
opleidingseise aan die begin van hierdie nuwe professie 
redeiik hoog gestel moet word en dat 'n driejarige uAiversi
tere opleiding die minste is. Mettertyd sal die eise eerder 
moet styg as daal ... Die hele beroep. van opgeleide 
maatskaplike werkers kan gemaklik in diskrediet kom tot 
oAeindige skade van die werk as die opleidiAgseise ... te 
laag gestel word." (16, p. 26). 

Dit was ongetwyfeld profetiese woorde van dr. VE;Jrwoerd hierdie. Dit 
het spoedig geblyk dat 'n driejarige opleiding te min was. Sedertdien 
is die tydperk vaA opleiding tot vier jaar verleng, en aanpassings word 
voortdurend gemaak. Gedurende 1978 is die Wet op Maatskaplike en 
Geassosieerde VVerkers, wet nr. 1.10 van 1978. op die wetboek 
geplaas. Dit het groter professionele status vir die maatskaplike 
werker meegebring, omdat dit strenger eise aan die opleiding gestel 
het. Benewens ander bepalings maak die wet ook voorsiening vir die 
instelling van 'ri Raad op ivlaatskaplike en Geassosieerde Werkers 

13 



waarby elke praktiserende maatskaplike werker moet registreer. 
Voorts word bepaal dat spesifieke vakke, soos Maatskaplike Werk, 
Psigologie en Sosiologie tot op bepaalde vlakke aan die universiteit 
gevolg moet word alvorens 'n kwalifikasie in Maatskaplike Werk 
toegeken mag word (17, artikels 1, 15, 17 en 27). 

In Januarie vanjaar het die person eel van die Departement Maatskap
like Werk aan hierdie Universiteit met 'n navorsingsprojek begin wat 
'n opvolgondersoek is van die van enkele jare gelede. Die rede 
hiervoor was nie net om vas te stel welke veranderings, indien enige, 
intussen ingetree het nie, maar ook om gmter duideiikheid te verkry 
oor die Departement se taak en verantwo0rdelikheid teenoor publisi
teit vir die professie, asook die werwir:1~-en keuring van voornemeride 
beoefenaars. Voorlopige bevindings dui. reeds in hier~ie stadium 
daarop dat die posisie rondom MaatskapJike Werk die afgelope.paar 
jaar we! verander het. · Dit bewys onder andere dat doeltreffende 
publisiteit, hoewellangsamerhand, iAder.daacfdie·geVIiensde Liitwerking 
kan he mits dit goed beplan en doelgerig ge"iinplementeer word. 

Meheer die Vise-Kanselier; ek wil afSiuit deur ten slotte enkele 
gedagtes uit die voorafgaande saam te vat met die oog op 'n kort 
toekomsbl ik. 

Ill SAMEVATTING- 'N TOEi<OMSBlJK 

Die Departement Maatskaplike Werk aah die PU vir CHO het 'n taak 
en verantwoordelikheid tee.noor ons land. Sy primere ftinksie is 0r'n 
deur middel van professionele bpleidjng 'n· bydrae te lewer.tot die 
maatskaplikewerkers korps in die praktyksodat die behoorlik toegerus 
is vir 'n omvattende en uitEiagende taak. Hoewel daar deesdae 'n 
neigin~rbestaari om te spesialiseer,.sal dieopleidibg op voorgraadse 
vlak hier generies wees, omda.t di.e iande.erder bero'epslui nodig het 
wat die problematiek van die sainelewing·in sywydste verskeidenheid 
op 'n bree front kan aanspreek. Die opleiding moet beantwoord aan 
die standaarde wat deur wetgewing neergele word. Dit moet ook die 
beoefenaar in staat stel om sy of haar plek vol te staan om 'n roeping 
te vervul deur met die kroon van Godse sl<epping te liverk, ongeag of 
die afgestudeerde in diens tree van die Staat, die Kerk, die partikuliere 
organisasie ·of selfs die privaatpraktyk. 

Hoewel die verantwoordelikheid hiervoor primer op die skouers rus 
van die Departement Maatskaplike Werk, is dit nie uitsluitlik die geval 
nie eh moet dit eerder gesien word as 'n interdissiplinere spanpoging. 
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Di.e feit dat Psigologie en Sosiologie as verpligte vakke voorgeskryf 
word, dui daarop dat die opleiding in die nouste samewerking met 
hierdie twee departemente sal moet geskied. Kennis vanuit die 
Sielkunde is vir die student in die Maatsl<aplike Werk esensieel om 
menslike gedragte begryp en om die werksterrein van die sielkundige 
te onderskei, sod at die nodige verwysings in die praktyk gemaak en in 
spanverband saamgewerk kan word. Daarteenoor verskaf die Sosiolo
gie as basiese wetenskap wat hom besig hou met die bestudering van 
die mens in groepsverband, perspektief a an die student op die invloed 
wat groepe het op die denke en handeling van mense. Dit stel die 
voornemende beoefenaar in staat om verklarings te vind en voorspel
lings te maak van normale en afwykende gedrag. 

Dit spreek vanself dat bogenoerilde vakke hie die enigste bydrae 
!ewer tot die afronding van die beroepsmens nie. Die tnaatskaplike 
werker kan hie behoorlik toegerus ·word- sander fundamentele 
vakfilosoflese grondslae waaruit antwoorde daagliks geput · moet 
wor€1 op vrae na €lie sin van die lewe nie. l:>aar sal derhalwe ook 
gesteun word op die Filosofie, die Etiek, tale en ander basiese 
wetenskappe wat behulpsaam moet we~s in die totale afronding van 
die professionele produk. 

Die teoretiese bpleidingvan die voorgraadse student verteenwoordig 
ongelukl<ig net een sy van clie saak. Die ander baie belangrike 
komponent het betrekking op praktykopleiding, en dlt beklemtoon tot 
'n groot mate die unieke karakter en eiesoortigheid van maatskaplike
werk-opleiding. Studente ih sommige ander vakrigtings soos die 
natuurwetenskappe bevind hulle in die gunstige posisie om van 
labor.atoria gebniik te·maak. Die laboratorium vir die maatskaplike 
werker is die samelewing daarbuite in die wydste sin van die woord. 
Dit is ook di~·verklaringwaaroril maatskaplikewerk-opleiding duur is. 
En·as die opleidingsinrigting daarby op die platteland gelee is sodat 
studente meer as die normale moet reis, is die opleiding selfs 
duurder. Om hierdi~ rede, en in die lig van die finansiele posisie vim 
Universiteite in die jongste tyd, sal omvattende pogings aangewend 
moetword om plaaslike fasiliteite optimaal te benut. Hoewel dit nie 
aile reise na stede kan Uitskakel nie, kan dit in die gees van 
rasionalisasie 'n bydrae !ewer om besparing in die hand te werk 
sander om gehalte in te boet. 

Daar is vanaand telkens verwys na 'n mannekragtekort. en vera! 'n 
tel<ort aan senior personeel wat die beroep ondervind. Dit bring mee 
dat die Departement Maatskaplike Werk ook moet sorg dat die ware 
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beeld van die professie na buite uitgedra word, wat jong mense van 
albei geslagte en vanuit versl<illende sektore van die samelewing, se 
belangstelling gaande sal maak. lh hierdie verband is daar reeds 
goeie samewerking met die Departement Openbare Betrekkinge van 
ons Universiteit .. Daarbenewens benut die akademiese personeel 
sover as moontlik gelaenthede om prakties' betrokke te raak by die 
aktiwiteite van welsynsinstansies ih die gemeenskap. Dit voorkom 
nie aileen dat akademici kontak met die werk!ikheidverloor nie, maar 
dit is ook bevorderlik vir geleenthede vir die praktykopleiding van 
studente. Ten slotte moet dit wear eens beklemtoon word dat dit in 
die belang is van.hierdie professie wat nog·gr-ootliks in sy kinderskoene 
van cmtwikkeling·verkeer, dat 'n·hoe ~:>rior.iteit op navorsing geplaas 
word. Opleiding op nagraadse vlak sal dus nie aileen teh doe I he om in 
die vraag na senior person eel te voorsiel'l nie, maar edk die vetweniving 
van nuwe kennis waaraan daar nog 'n groot behoefte·bestaan. 

Meneer die Vise-Kanselier, die uitdagings waarvoor daar dus te 
staan gekom word, is onivattend enplek·~pl~k;sel.fs i.etwatoorWeldigend. 
·Met die hu,lp> en bystani:l egter van aUili·e·~eti\0kkenes, tesame met die 
krag eri gena de van 1!Jie.Skeppervarr<ia11Jei,([lj.Fi'ge; sarc;m in die ~ees van 
ons Univet:sitait se·leuse 'ri v0brr.ei:JwP.·P.~·~ITI·f.ln'kh.iF!r-ailn.te;:u'h~HN·t:l· 
LIG. 

Ek bee.lank u alrlial vir u a:ai:ldag. 
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