
HOOFSTUK 1 

TIENERSWANGERSKAP EN DIE VERWERPINGSBELEWING 

BY 'N GROEP SWANGER HOeRSKOOLLEERDERS 

1.1 INLEIDING 

Tienerswangerskap as onderwerp vir 'n akademiese ondersoek impliseer byna sonder 

uitsondering dat dit 'n probleem behels. Tienerswangerskap as konsep is verdag en 

suggereer dat daar 'n probleem is by tiener- of jeugdige meisies wat swanger word. Wat 

blyk dan problematies aan die verskynsel te wees? Eerste geboortes by jeugdige meisies 

wat in modeme tye nog as tieners beskou sou word, is deur die geskiedenis 'n taamlik 

algemene verskynsel. Waarom dan 'n oenskynlik normale verskynsel in die gemeenskap 

as problematies beskou? Die antwoord hierop word gevind in die problematiese gevolge 

van tienerswangerskap in 'n wereld gekenmerk deur vooruitgang en geleenthede aan die 

een kant, maar ook deur sosio-ekonomiese deprivasie of armoede, sosio-politiese 

spanning, verbrokkeling van sosio-kulturele geborgenheid en selfs van familie- en gesins

ondersteuningstelsels aan die ander kant. Voeg hierby dat 'n toenemende getal meisies uit 

die Afrikakultuur jaarliks in Suid-Afrika swanger raak en die nadelige gevolge wat dit nie 

net vir die swanger meisie nie, maar uiteindelik vir die kind ook, die gemeenskap en die 

land as geheel inhou en die problematiese aard van die verskynsel kom in fokus. Die 

oorsake van die toenemende swangerskapverskynsel is reeds goed nagevors; derhalwe, 

word in hierdie studie meer gelet op die nadelige emosionele gevolge wat die 

swangerskapgebeure vir die meisie mag inhou en spesifiek die verwerping wat sy 

moontlik as gevolg daarvan ervaar. 

Dit sou onbillik wees om 'n Afrika-land soos Suid-Afrika met 'n eerste-wereldland soos 

die Verenigde State van Amerika (VSA) te vergelyk, maar dit is belangrik om 'n wyer 

blik te kry op die tienerswangerskapvraagstuk wat wereldwyd en 66k in Suid-Afrika 

prominent raak. Die VSA rapporteer die hoogste tienerswangerskapstatistiek in die 



2 

Westerse wereld (Armistead, Kotchich & Forehand, 2004; Marx & Hopper, 2005) met 

vier uit elke 10 jong vroue wat voor die ouderdom van 20 jaar minstens een keer swanger 

word en waarvan 79% ongetroude tienermeisies is. Die jaarlikse finansiele staatsuitgawe 

aan voortydige swangerskappe in die VSA word op ongeveer $7 biljoen beraam, terwyl 

die tienermoeder min voordeel hieruit trek en self maatskaplik en finansieel erg gebuk 

gaan onder die gevolge van 'n voortydige swangerskap. 'n Aansienlike getal van die 

meisies voltooi nie hul hoerskoolopleiding nie (Papalia, Olds & Feldman, 2008) en het 

vroeg reeds maatskaplike hulpdienste en geldelike steun nodig (Armistead et al, 2004). 

Die Afrika-konteks is vir hierdie ondersoek meer relevant. Masisi (2002) projekteer dat 

'n verwagte 48 miljoen geboortes in Afrika by ongehude meisies tussen die ouderdomme 

15 en 19 in die tydperk 1995-2020 te wagte kan wees. In Uganda, byvoorbeeld, word nou 

reeds bereken dat 68% van aile geboortes by vroue voorkom wat voor huile twintigste 

lewensjaar geboorte skenk; in Kenya is dit 58%; en in Zimbabwe 24%. In Suid-Afrika 

word bereken dat 'n derde van aile swangerskappe by ongehude tieners onder die 

ouderdom van 19 jaar voorkom. In 1998 het 30% van aile 19-jarige meisies in die land 

alreeds as ongehudes geboorte geskenk (Masisi, 2002). 

Statistiek wat verkry is van 47 sekondere skole in die Onderwysdistrik Sedibeng-wes 

(Vanderbijlpark) van die Gautengse Onderwysdepartement dui daarop dat 263 

skoolgaande tieners swanger was in die jaar 2004 en 405 in 2005 (Mazibuko, 2006). In 

aansluiting hierby toon die Noord-Vrystaatse Onderwysstreekkantoor (Sasolburg) van die 

Vrystaat Provinsie 86 swangerskappe in 28 sekondere skole in 2005 aan (De Lange, 

2006). Die getal van 754 swangerskappe onder skoolgaandes vir die periode 2004-2005 

is hoog as in aanmerking geneem word dat dit slegs in 75 sekondere skole met 'n 

gemiddelde leerdertal van 550 elk (41 520 leerders) in twee onderwysdistrikte vasgestel 

IS. 

Sekere uitsprake oor seksualiteit en seksuele gedrag in die Afrika-kultuurkonteks skep 

die indruk dat hier moontlik 'n bepaalde kultuurverskynsel ter sprake is wat eie aan die 

vasteland van Afrika is. Jewkes, Jordaan, Maforah en Vundule (2001) wys byvoorbeeld 
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daarop dat tienerswangerskappe in Afrika-kulture aan die orde is en dat dit selfs deur die 

volwasse gemeenskap aangemoedig word. As in ag geneem word dat in die Oos-Kaap 

die gemiddelde ouderdom van menarch van swart tieners 13 jaar en ses maande is en die 

gemiddelde ouderdom vir die aanvang van seksuele verkeer ongeveer 14 jaar en sewe 

maande is (Boult & Cunningham, 1991a), kan die verdraagsaamheid van sekere groepe 

en gemeenskappe teenoor vroee swangerskappe afgelei word. 

1.2 PROBLEEMSTELLING 

Vanuit 'n psigologiese perspektief word talle vrae rondom tienerswangerskappe gevra 

veral ten opsigte van die emosionele belewenis daarvan deur die skoolgaande swanger 

tiener. Ofskoon die onderwysbeleid met betrekking tot swangerskappe onder skoolgaande 

tieners (Gauteng Department of Education - GDE, 2000) die indruk wek dat 

swangerskappe in die skool en deur die gemeeskap in die algemeen geduld behoort te 

word, asook dat geen vorm van vooroordeel en diskriminasie geduld sal word nie, wil dit 

tog blyk dat wat die praktyk betref dit nie noodwendig waar is dat swanger tieners wel 

gevrywaar word van veroordeling, stereotipering en verwerping nie. 

Die belangrikste redes wat in die algemeen aangevoer word vir tienerswangerskappe is 

volgens Bezuidenhout (1998); Kigozi (2006a); Louw, Louw en Ferns (2007) en VanDyk 

(1999) soos volg: die toenemende erodering van tradisionele waardes; die postmoderne 

akkommoderende tydgees; die verwerwing van altematiewe kultuurwaardes en norme; 

sosio-ekonomiese oorsake; sosio-politieke oorsake; sosio-opvoedingsoorsake en 

psigologiese oorsake wat spruit uit onder meer basiese lewensonsekerheid, verskraalde 

self-konsep (Jacobs & Vrey, 1982) en ontoereikende self-agting (Nthoba, 1998; Page & 

Page, 1993). Ander aspekte wat ook 'n rol mag speel is nie-ondersteunende ouer

kindverhoudings en 'n basiese soeke na liefde en nabyheid; die ongekontroleerde 

blootstelling aan die media wat sterk seksuele boodskappe aan die jeug rig; en die invloed 

van die portuurgroep. Ten spyte van heelwat navorsing hieroor blyk dit dat uitsluitsel nog 

nie bestaan oor die redes waarom skoolgaandes swanger word nie. Om voorkomend en/of 
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steungewend op te tree in die hantering van die tienerswangerskapverskynsel, is dit van 

belang dat die werklike oorsake deur empiriese navorsing toegelig moet word. 

Die kemvraag wat deur hierdie ondersoek gevra word, is of skoolgaande meisies wat 

voortydig swanger raak verwerping beleef- hetsy v66r die swangerskap of as gevolg van 

die swangerskap. Dit is ook van besondere belang om uit te vind tot watter mate die 

swangerskapverskynsel tuishoort in die Afrika-kultuurkonteks. Indien dit 'n nie-vreemde 

Afrika-verskynsel is, word verwag dat daar nie by hierdie swanger leerders beduidende 

verwerpingsbelewing behoort te wees nie aangesien tienerswangerskappe dan binne die 

sosiale orde van dinge val. Daarteenoor, indien verwerpingsbelewing wel teenwoordig is, 

dan kan afgelei word dat kultuur nie ter sprake is nie; of tot 'n minder mate 'n rol speel; 

of dat 'n verskuiwing in kulturele norme aan die orde is. 

W at verwerping en die belewenis daarvan vanuit die Westerse perspektief betref, word 

veral gelet op die beskrywing van verskeie vorme van verwerping (Lambert, Rothschild, 

Altland & Green in Louw, 1993; Carson, Butcher & Mineka, 2000; Oltmanns & Emery, 

1998), asook die verband tussen verwerping en depressie (Barlow & Durand, 1999; Mash 

& Wolfe, 2002), en die gevolglike vereensaming wat die persoon ervaar (Baron & Byrne, 

1996; Berk, 2000; Greathead, 1998; Marcoen & Goossens, 1993; Prinsloo, Vorster & 

Sibaya, 1996; Woolfolk, 2004). Verwerping en verwerpingsbelewing in die Afrika

kultuurkonteks word beskou vanuit die Afrika-mens se verbondenheid aan die 

kollektiewe bestaan van die totale gemeenskap en nie net aan 'n bepaalde portuur of 

sosiale groep nie (Gumede, 1990; Mutwa, 1996; Sogolo, 1993). Uitsluiting uit 'n 

sodanige hegte gemeenskap as gevolg van versteurde kommunale verhoudings word 

traumaties belewe (Beuster, 1997; Magona, 1990). Verwerping en die belewing daarvan 

binne die Afrika-konteks weens die versteuring van die gemeenskapsgebondenheid kan 

ook verstaan word vanuit kragte buite die mens wat via die voorvadergeeste, bose geeste 

en toordokters op die menslike bestaan inwerk (Maiello, 1999; Rudnick, 2002; Sogolo, 

1993). Dit IS dus belangrik dat hierdie psigologiese ondersoek na die 

tienerswangerskapverskynsel met in agneming van die Afrika perspektief gedoen behoort 

te word omdat daar nie summier aanvaar kan word dat die inheemse Afrika-gemeenskap 
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dieselfde denke huldig oor tienerswangerskap en gepaardgaande emosionele belewinge 

as ander kulture nie. In aansluiting hierby bepleit Nsamenang (1995) die inheemse 

verstaan van die personologie van die swart Afrikaan. White (1980:5) verduidelik dat 

"regardless of what black people ultimately decide about the questions of separation, 

integration, segregation, revolution, or reform, it is vitally important that we develop, out 

of the authentic experience of black people . . . an accurate workable theory of black 

psychology. It is very difficult, if not impossible, to understand the life styles of black 

people using traditional theories developed by white psychologists to explain white 

people. Moreover, when these traditional theories are applied to the lives of black folks 

many incorrect, weakness-dominated, and inferiority-oriented conclusions come about". 

'n Studie soos die huidige moet dus gedoen word met inagneming van die tradisionele en 

kultuurgebonde Afrika-gemeenskap, enersyds, wat anders as die Westerse gemeenskap 

benader en verstaan moet word en andersyds, die Afrika-mens wat toenemend verwesters 

deur die aanvaarding van Westerse leefwyses en waardestrukture. Wanneer dus gevra 

word na die werklike redes vir die swangerskappe onder skoolgaandes; na die wyse 

waarop die gemeeskap hierdie verskynsel interpreteer en na die belewinge van die 

swanger skoolgaande tiener; word dit gevra teen die agtergrond van 'n bepaalde 

kultuurgroep wat tussen twee kultuurwerelde leef (Btihrmann, 1986; Wachira, 1999). 

Vrae wat uit die bogenoemde ontstaan, is onder andere: 

• Hoe word voortydige swangerskappe en veral tienerswangerskappe in die Afrika

kultuurkonteks beskou? 

• Hoe word verwerping en verwerpingsbelewing in 'n Afrika-kultuurkonteks 

beskou? 

• W atter redes word deur die portuurgroep aangevoer vir voortydige 

swangerskappe onder tieners en watter gesindhede en gedrag heers jeens bulle? 

• Is daar sprake van verwerpingsbelewing onder swart, swanger skoolgaande 

meisies en indien wei, wat behels die emosies? 
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1.3 DOEL VAN DIE ONDERSOEK 

Die operatiewe doelstelling van die ondersoek is om te bepaal of daar belewinge van 

verwerping onder 'n groep swanger swart hoerskoolleerders is- en wei of indien daar 

verwerpingsbelewing aanwesig is, of dit reeds v66r die swangerskap beleef is en of dit 

eerder verband hou met die swangerskapgebeure. 

Die sekondere doelwitte van die ondersoek is: 

• Om te bepaal hoe tienerswangerskappe asook verwerpmg en 

verwerpingsbelewing in die Afrika-kultuurkonteks beskou word en in die 

literatuur gekonseptualiseer word; 

• Om te bepaal watter redes deur mede-leerders aangevoer word waarom 

tienermeisies swanger word terwyl hulle op skool is; 

• Om vas te stel wat die mede-leerders se gesindheid en gedrag teenoor swanger 

me1s1es ts; en 

• Om te bepaal of 'n groep swanger leerders verwerping ervaar. 

1.4 METODE VAN ONDERSOEK 

1.4.1 Literatuurstudie 

In hierdie ondersoek is eerstens 'n literatuurondersoek gedoen wat op die volgende 

aspekte rakende voortydige swangerskap by skoolgaande meisies fokus: 

• Seksualiteit en seksuele gedrag in die Afrika-kultuurkonteks met besondere 

verwysing na die verskynsel van tienerswangerskappe. Ook word aandag aan die 

literatuur gewy wat handel oor kulturele diversiteit en verbondenheid te midde 

van verandering in Afrika, asook aan die lewens- en mensbeskouing van die 

inheemse Afrika-persoon. 

• Die redes of oorsake vir die toenemende verskynsel van tienerswangerskap. 

V erder word ook gekyk na seksualiteit en seksuele gedrag in die algemeen en by 
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die tiener in die besonder; faktore wat dien as hoe-risiko indikatore vir voortydige 

seksuele aktiwiteit; asook die gevolge van premature seksuele verbintenisse. 

• Die psigologiese betekenis van verwerpingsbelewing in die algemeen en 

verwerpingsbelewing binne die Afrika-kultuurkonteks. Om verwerpingsbelewing 

enigsins te kontekstualiseer word onder meer aandag geskenk aan sosiale 

vaardighede van die tiener asook van hul portuurgroep- en 

ouerhuisverbondenheid. Die rol van die voorvaders by siekte en geestelike 

ongesteldheid word ook ondersoek. In die besonder word gelet op die navorsing 

wat handel oor die emosionele belewing van die ongehude swanger meisie. 

• Met die oog op die onderhoudvoering in fokusgroepverband wat vanuit 

fenomenologiese perspektief geskied, is ryklik gebruik gemaak van die volgende 

literatuur wat die fenomenologiese benadering toelig: Denzin en Lincoln, 1998; 

Dukes, 1984; Giorgi, 1985; Moustakas, 1994; Natanson, 1973; Nieuwenhuis, 

2007b; Spiegelberg, 1982; Spinelli, 1989; Valle en Halling, 1989. 

1.4.2 Kwantitatiewe ondersoek 

'n Kwantitatiewe ondersoek IS gedoen om onder andere die redes vir 

tienerswangerskappe vas te stel; asook die gesindhede van die portuurgroep teenoor 

swanger leerders; en laastens die verwerpingsbelewing by 'n groep swanger leerders. 

Vraelyste vir hierdie doel is deur die ondersoeker opgestel. 

Aandag is dus gegee aan literatuur wat handel oor: 

• Die opstel van vraelyste en spesifiek vraelyste wat houding vasstel; 

• Data-insameling en data-ontleding (Breakwell, Hammond & Fife-Shaw, 1995; De 

Vos, Strydom, Fouche & Delport, 2005; Maree, 2007; Me Millan & Schumacher, 

200 I; Rosnow & Rosenthal, 1996). 
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1.4.3 Kwalitatiewe ondersoek 

Met die doel om 'n diepgaande begrip van die deelnemende swanger meisies se ervaring 

van hul swangerskap en verwerpingsbelewing aldan nie te verkry, is van 'n kwalitatiewe 

navorsingsmetode gebruik gemaak. In die kwalitatiewe navorsing is die doel om 

deelnemers se leef- en ervaringswereld diepgaande te ondersoek (Nieuwenhuis, 2007b ), 

en om 'n betroubare verslag van die deelnemers se stories met die hulp van die 

deelnemers te konstrueer (Babbie, 2007; Creswell, 1994; Gubrium & Holstein, 1997; 

Holstein & Gubrium, 1995). My interpretatiewe navorsing gaan van die ontologiese 

aanname uit dat daar meervoudige weergawes van werklikheid is en dat mense se 

ervarings vir hulle werklik en geldig is en daarom word die deelnemers se subjektiewe 

ervarings met respek en ems bejeen (Ponterotto, 2005; Creswell, 1994, Guba & Lincoln, 

1989). Ek aanvaar en hou in gedagte dat die deelnemers se ervarings beYnvloed word deur 

verskeie faktore soos 

persoonlike potensiaal 

konteksgebonde. 

sosio-kulturele milieu, religieuse oortuigings, ouderdom, 

en toekomsperspektief; derhalwe, Is hulle ervarings 

In kwalitatiewe navorsmg is die navorser die belangrikste navorsingsinstrument 

(Creswell, 1994). Ten einde bewustelik my eie oortuigings, ervarings, waardes en 

vooroordele te verreken, het ek hierdie subjektiewe data in 'n navorsingsjoemaal 

aangeteken. Notas oor waamemings by skole, informele gesprekke met onderwysers, eie 

reaksies en refleksies rakende die navorsing is ook in die navorsingsjoemaal geskryf. Die 

joemaalinskrywing is gebruik as databron tesame met die data verkry uit 

fokusgroepgesprekke. Hierdie konteksgebonde inligting is geYntegreer aan die hand van 

toepaslike literatuur (Henning, van Rensburg & Smith, 2004; Terre Blanche, Durrheim & 

Painter 2006). 

Die gesprekke is in fokusgroepverband gedoen (Nieuwenhuis, 2007c) om vas te stel of 

die meisies verwerp voel en of die gevoelens met hul swangerskap verband hou of aan 

andere, vroeere verwerpingsbelewinge toegeskryf kan word. 
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Die basiese vraag wat die fokusgroepgesprekke gerig het was na die swanger meisies se 

belewing van hulle ongehude swangerskap, en veral hulle belewing van die reaksie van 

ouers, onderwysers en maats op die swangerskap. Ten diepste wou ek te wete kom of die 

meisies verwerp voel. Verder wou ek in die gesprekke vasstel wat die redes was wat 

daartoe aanleiding gegee het dat hulle swanger geword het en hoe hulle vanuit hulle 

situasie die toekoms sien. 

Die volgende vrae is tydens die onderhoudvoering aan die respondente gestel: 

• W at het daartoe aanleiding gegee dat jy swanger geword het? 

• Wat was die reaksie van jou ouers toe hulle vemeem dat jy swanger geword het? 

Hoe word jy bygestaan nou dat jy swanger is? 

• Wat was die reaksie van die onderwysers en JOU maats toe hulle van JOU 

swangerskap hoor? 

• Hoe dink en voel jy oor die situasie waarin jy jou tans bevind en oor die toekoms? 

Die meisies is voor die tyd ingelig dat die gesprekke op oudio-band opgeneem sou word. 

Van tyd tot tyd moes van die gespreksinhoud deur 'n tolk in die groep ('n swanger meisie 

wat deel was van die groep) in Sotho vertaal word om duidelikheid te verseker. Die 

oudio-opnames is later verbatim getranskribeer. 

1.4.4 Die navorsingsverslag 

Die navorsingsverslag word in vyf hoofstukke aangebied: Die eerste hoofstuk beskryf die 

probleemstelling, doelstellings en die orientasie van die studie. Hoofstuk twee gee die 

literatuurstudie weer. Die navorsingsontwerp en -metode word in hoofstuk drie 
I 

uiteengesit waar inligting met betrekking tot die deelnemers, prosedures, data-insameling, 

data-verwerking en etiese aspekte gegee word. In hoofstuk vier word die resultate en 

bevindinge van die ondersoek bespreek en hoofstuk vyf bevat die gevolgtrekkings en 

aanbevelings asook leemtes van die ondersoek. 



HOOFSTUK2 

INLEIDING 

Hoofstuk twee beslaan drie afdelings, naamlik 'n oorsig oor tienerswangerskappe vanuit 

die perspektief van 'n Afrika-kultuurkonteks; 'n bespreking van die oorsake van 

tienerswangerskappe; en verwerping en verwerpingsbelewing by die swanger 

skoolgaande tiener. 

Die doel van die hoofstuk is om die kultuurkonteks waarin die navorsing gedoen is toe te 

lig. Dit is met in agneming van die Afrika kultuurverband wat fokus op die oorsake van 

en benadering tot tienerswangerskap, asook die moontlike belewing van verwerping, 

hetsy voor die swangerskap Of as gevolg van die swangerskapgebeure. 

HOOFSTUK 2.1 

2.1.1 INLEIDING 

TIENERSWANGERSKAPPE V ANUIT DIE 
PERSPEKTIEF VAN 'N AFRIKA
KULTUURKONTEKS 

Dat tienerswangerskappe in Suid-Afrika aan die orde is en steeds toeneem, is ' n feit 

(Jewkes, Vundule, Maforah & Jordaan, 2001). Dit wil voorkom asof die verskynsel vera] 

toeneem onder swart adolessente (Louw & Louw, 2007). Meer as 72 000 skoolgaandes 

tussen die ouderdomme 13 en 19 jaar het in 2006 van die skool afweggebly omdat hulle 

swanger was (Dommisse, 2007a). 

In die Oos-Kaap aileen is in 2006 5 015 swangerskappe onder tieners aangeteken wat 

bykans 'n verdubbeling was van die getal van die vorige jaar (Makwabe, 2007). In 

dieselfde jaar het KwaZulu-Natal 5 868 tienerswangerskappe aangeteken, die Vrystaat 

1748, Gauteng 2 336 (teenoor 2 542 in 2004-2005) en Limpopo 5000 (Cohen, 2007; 
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Dommisse, 2007a). In KwaZulu-Natal is bevind dat die meeste swangerskappe onder 

sestienjariges voorkom, maar gevalle is aangeteken van elfjariges wat swanger geword 

het (Manzini, 2001; Maughan, 2007). 

Die Suid-Afrikaanse Demografiese en Gesondheidsondersoek van 1998 het aan die lig 

gebring dat minstens 35% van vroue tussen die ouderdomme 15-19 jaar al voorheen 

swanger was. Die verspreiding van swanger vroue in hierdie ouderdomsgroep sien as 

volg daaruit: Swartmense 17.8%; Bruinmense 19.3%; Asiers 4.3%; Witmense 2.2% 

(Manzini, 2001). 

In 2007 verklaar die Minister van Onderwys in Gauteng dat tienerseksualiteit, seksuele 

gedrag asook die moontlikheid van tienerswangerskappe direk die verantwoordelikheid is 

van die ouerhuis asook die kultuurmilieu waarin skoolgaandes hulle bevind; dat dit uit en 

uit 'n maatskaplike aangeleentheid is. Baron (2007:25) bevestig hierdie perspektief: " ... 

pregnancy is a societal problem. (Girls) fall pregnant outside the schoolyard and come to 

school pregnant ... Home is the main socializing base. What kids are is what they bring 

from home and what they bring from their communities". 

As aanvaar word dat seksualiteitontwikkeling en kennis aangaande seksuele gedrag van 

tieners in die ouerhuis en gemeenskap tuishoort, is dit van belang dat die kultuurmilieu 

waarbinne die adolessente-meisie en veral die inheemse Afrika-meisie grootword, 

kortliks toegelig word. Dit is teen hierdie agtergrond dat die inheemse Afrika-mens se 

siening oor buite-egtelike swangerskap in die algemeen en tienerswangerskap in die 

besonder, verken sal word. 
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2.1.2 KULTURELE DIVERSITEIT EN VERBONDENHEID TE 
MID DE VAN VERANDERING IN AFRIKA 

2.1.2.1 Inleiding 

Wanneer oor tienerswangerskappe vanuit 'n Afrika-siening besin word, moet 

noodwendig rekening gehou word met die verloop van verwestering in Afrika (July, 

1998) wat deur ontwikkeling en gepaardgaande verandering teweeg gebring word. 

2.1.2.2 Ontwikkeling en gepaardgaande verandering in Afrika 

Ofskoon daar navorsers is wat die mening huldig dat Afrika tot 'n beduidende mate 

verskans gebly het teen die felle aanslag van euro-imperialisme en -kolonialisering en dat 

die Afrika-kultuurbesit ongeskonde gebly het (Adeyemo, 1997), is dit eweneens so dat 

derdewereldkulture tans in 'n proses van transisie en verandering verkeer (Kokot, 1992; 

Sogolo, 1993; Tlale, 1990; Viljoen, 2002). Dit is toenemend so dat kultuurgroepe vanaf 

'n ongeletterde na 'n hoog-geletterde kultuur beweeg; van 'n landelike omgewing na 'n 

meer gesofistikeerde, eerstewereld stadsbestaan. Tans beteken dit vir talle in Afrika 'n 

bestaan tussen twee werelde (Biihrmann, 1986; Magona, 1990). 

Ontwikkeling veronderstel verandering, en verandering vemietig dikwels die kulturele 

tekstuur van ou beproefde gebruike en histories-gewortelde tradisies. Afrika is alreeds so 

deur volgehoue kolonialisering en imperialisme aangeraak dat ontwikkeling en 

gepaardgaande verandering bykans onafwendbaar geword het (Turaki, 2001 ). Hoe dit 

ook al sy, dit wil voorkom of die gesprek voortduur; enersyds, dat Afrika weer 

Afrosentries gerig word; andersyds, dat Afrika nog sneller ontwikkel behoort te word 

sodat die kontinent die ekonomiese voordele wat aan ontwikkeling gekoppel word kan 

geniet, al sou dit beteken dat sekere gevestigde kultuurwaardes ingeboet moet word 

(Etounga-Manguelle, 1994; Muriithi, 1996; Salim, 1994). 
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Salim (1994) is oortuig dat met die uitdaging in 'n ontwikkelende land volstaan moet 

word, naamlik om 'n sinergistiese balans te vind tussen wetenskap en tegnologiese 

ontwikkeling enersyds, en kultuur en kulturwaardes andersyds. 

2.1.2.3 Diversiteit en verbondenheid in die Afrika-kultuurpatroon 

Die verstaan van inheemse kulturele diversiteit is uiteraard net so belangrik as die insig 

dat sekere begrippe nie sommer lukraak op die Afrika-konteks toegepas kan word nie. 

Die begrip "demokrasie" bet byvoorbeeld nie noodwendig dieselfde betekenis in Afrika 

as wat dit in Europa en Amerika bet nie (Muriithi, 1996). 

Die vraag ontstaan of die etniese kulture werklik diepgaande van mekaar verskil en of 

daar eerder kennis geneem moet word van 'n pan-afrikanistiese kultuurbegrip, waar die 

klem eerder val op die groter ooreenkomste tussen etniese groepe as op die kleiner 

verskille tussen bulle? In die verband verwys die begrip "kulturele relativisme" na 'n 

radikale verskil tussen die onderskeie Afrika-kulture (Turaki, 1991 ), in die besonder die 

wye spektrum suid-Sahara kulture. Daarenteen verwys kulturele universalisme na die 

denke dat die etniese verskille eerder meer met mekaar gemeen bet as dat daar sprake van 

radikale verskille is (Nobles, 1980; Oakes, 1988). Tlale (1990) is van mening dat die 

inheemse volke van Afrika 'n gemeenskaplike kultuur besit hoewel verskille tog bestaan. 

Dat talle Iande in Afrika, soos Suid-Afrika, 'n uiteenlopende verskeidenheid etniese 

groepe het kan nie ontken word nie (Humphrey, 2001a; Humphrey, 2001b). 

Die spesifieke ondersoek werk met die aanname dat ten spyte van die bree etniese 

verskeidenheid in veral suid-Sahara Afrika, daar nie net op die onderliggende etniese 

verskille gewys behoort te word nie, maar dat 'n aanwysbare oorkoepelende Afrika

kultuur wel bestaan en erken moet word (Gyeke, 1987; Turaki, 1991; VanDyk, 2005). 

Dus is daar te midde van etniese verskille merkbare ooreenkomste, veral wanneer dit kom 

by sosio-godsdienstige- en wysheidsdenke (Nobles, 1980). Dit is juis die ooreenkomste 

wat uiteindelik van deurslaggewende belang is vir die behoud van die kultuur-eie 

kenmerke van Afrika. 
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Die sosio-godsdienstige- en wysheidsdenke soos dit manifesteer in die unieke lewens- en 

wereldbeskouing van die inheemse Afrikaan, is van besondere belang in die navorsing 

oor die verskynsel van tienerswangerskappe en die moontlikheid van 

verwerpingsbelewing wat daarmee gepaard gaan. 

2.1.3 LEWENS- EN MENSBESKOUING V ANUIT DIE AFRIKA
KULTUURKONTEKS 

2.1.3.1 Inleiding 

Verskeie navorsers beklemtoon dat navorsmg oor Afrika-kultuurverskynsels die 

eiesoortige denke van die inheemse Afrika-mens in berekening behoort te bring 

(Mojapelo-Batka & Schoeman, 2003; Nwosu, 2004; Turaki, 1999; Vander Walt, 1988; 

Van der Walt, 1997; Van Dyk, 2001). Btihrmann (1986) stel dit duidelik dat geen 

person, hetsy van dieselfde of 'n ander kultuur, 'n ander se wereld (gevoelens, gedagtes, 

ervarings) kan betree of verstaan sonder dat daardie ander se geskiedenis of sienswyse 

verstaan word nie. 

2.1.3.2 'n Besondere lewens- en mensbeskouing 

Die lewens-, wereld- en mensbeskouing van die inheemse Afrika-mens in die algemeen -

met inbegrip daarvan dat duidelike etniese en ander verskille bestaan - moet verstaan 

word as omvattend van kultuur, godsdiens, gebruike, waardes en Afrika-tradisies. Aile 

aspekte van "African" -wees, soos sosiale organisasie, sosiale lewe, godsdiensbeoefening 

en wereldbeskouing in die spirituele gewortel is: die spirituele wereld is dominant en 

oorheers aile bestaan, stoflik of nie-stoflik (Turaki, 1991). Die waameembare 

werklikheid weerspieel die spirituele werklikheid. 
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Die volgende is uitstaande kenmerke van die Afrika-georienteerde lewens- en mens

beskouing: 

• Die mens word hoog geag 

Sentraal in alle Afrika-tradisies is die hoe waarde wat geheg word aan alle mense, asook 

die hoe waardering vir menslike waardes. Belangriker as wetenskaplike benaderings en 

empiriese bewyse byvoorbeeld, is die hoe agting wat die inheemse Afrikaan koester ten 

opsigte van menslike belewing. Spirituele belewing deur die uitvoering van rituele 

transendeer alle ander vorme van die werklikheid (Motlhabi, 1986). 

• Die waarde van die kollektiewe bestaanswyse 

Besondere waarde word aan die kollektiewe bestaan van die familie en die stam 

toegeken. Terre Blanche en Durrheim (1999) is van mening dat waardevolle 

gemeenskapsverryking plaasvind deur wedersydse welwillendheid, eer en respek asook 

'n harmonieuse leefstyl wat in die tradisionele Afrika-konteks gevind word. Dit staan in 

kontras met die beklemtoning van individualiteit en prestasie in die modeme Westerse 

gemeenskap. Daarom dat die belangrikheid van interpersoonlike verhoudings gesentreer 

is in 'n wedersydse respek tussen alle mense soos verstaan word binne die raamwerk van 

"Ubuntu" of "African humanism". Hierdie be grip word algemeen geassosieer met respek, 

verdraagsaamheid en welwillendheid in die strewe na gemeenskaplike doelwitte (Terre 

Blanche & Durrheim, 1999). 

• Die holistiese verstaan van alle werklikheid 

Die implikasies van bogenoemde siening is onder andere dat daar nie sprake van 

standverskille kan wees nie, nog minder van eksklusiwiteit. Volgens Ayittey (1999) en 

Yoder (1986) is eksklusiwiteit nie 'n algemene verskynsel onder Afrika-mense nie 

alhoewel daar tog in die jongste tyd 'n neiging bestaan tot eksklusiwiteit in 

gemeenskappe wat 'n geskiedenis van kolonialisme het. Die Afrika-kultuur is eerder 

ingestel op eendersheid en geleentheidskepping vir die totale gemeenskap. In die Afrika

denke is alles in die kosmos interafhanklik en verbandhoudend; niks bestaan alleen nie 

(Verhoef & Michel, 1997). 

• Die betekenis van die uitgebreide familie 

In Afrika is die individu deel van die gemeenskap en word besluitneming kollektief 

geneem. Die Afrika-man is en bly deel van 'n uitgebreide familie waarby die voorvaders 
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ingereken word (Muriithi, 1996). Taylor (1993) wys daarop dat die staat in hierdie 

konteks as deel van sy uitgebreide familie gesien word en daarom aanspraak kan maak op 

'n persoonlike lojaliteit en deelname van sy burgers. 

• Die universele broederskap van aile mense 

Vol gens Muriithi ( 1996) bevestig die Afrika-geloof "I am because you are", diepgaande 

verhoudings tussen die individue en die gemeenskap waarin hulle grootgeword het. Wat 

deur sommige as nepotisme beskou word, word in Afrika as insluiting, steungewing en 

versorging verstaan. 

• Die individu het slegs identiteit binne die kollektiewe of kommunale 

bestaanswyse van die stam 

In Afrika word gese dat die "ek" se bestaan slegs in die "groepbestaan" gevind kan word 

(Btihrmann, 1986; Fowler, 1995; Muriithi, 1996; Vander Walt, 1999). Afrika-sosialisme 

is gewortel in die begrip "ubuntu" wat samehorigheid, aan-mekaar-verbondenheid, 

medemenslikheid, omgee en mededeelsaamheid ten grondslag het. Dit is niks minder as 

'n inklusiewe, kommunale broederskap wat op harmonieuse eensgesindheid ingestel is 

nie (Ayittey, 1999). "In Africa there is little room and encouragement, if any, for 

individual initiative; the community and its welfare is of primary importance, only then 

the needs of the individual are taken into account; in all things there is always an 

inclusive attitude and approach" (Vander Walt, 1997:14). Die Afrika- kultuur plaas dus 

hoe waarde op die identifisering met ander, korrekte optrede teenoor 'n ander persoon en 

empatie met en begrip vir ander se belewinge. 

Fowler (1995) meen dat dit tragies sou wees as Afrika die kommunale aard en 

kommunale ervaring wat so kenmerkend van die inheemse Afrikaan is, prysgee. Afrika 

sal in menslike terme arm word indien die sterk kommunale waardes verruil sou word vir 

die individualisme van die Westerse sekulariteit. Om hierdie verarming te voorkom is dit 

van belang dat sterk klem gele moet word op die aanleer van kommunale waardes in 'n 

modeme Afrika-opvoeding. Dit is juis hierdie bestaansbestel in Afrika wat die grondslag 

levan optimale en gesonde lewensontwikkeling. Pasteur en Toldson (1982) is daarvan 

oortuig dat hierdie sorgsame, kollektiewe bestaanswyse sekuriteit hied en angs en 

spanning tot 'n beduidende mate afweer. 
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• Die buitengewone verbintenis van die stam met die verlede, tradisies en 

voorvadergeeste 

"The traditional African concept of community or communalism is derived from kinship. 

Kinship in this context refers to family relationships which are deeply rooted in a 

progenitor or an ancestor. The particular relationship is defined in terms of the physical 

bond as well as the blood linkage to the progenitor or ancestor" (Turaki, 1999:97). Teen 

die agtergrond hiervan merk Biihrmann (1986) op dat 'n simbiotiese verhouding tussen 

die voorvadergeeste en die lewendes bestaan - elk met 'n bepaalde rol: die 

voorvadergeeste hou bewarend toesig oor die lewendes terwyl laasgenoemde die dooies 

"lewend" hou deur hulle in herinnering te roep. Derhalwe is dit belangrik om kinders te 

verwek, veral seuns om sodoende die tradisies van die voorvaders te laat bly voortleef. 

Turaki (1991) verduidelik dat alles wat deur die voorvadergeeste voorgeskryf en verlang 

word ten aile koste bewaar en beskerm moet word sodat dit oorgedra kan word van 

geslag tot geslag. Selfs vir die modeme inheemse Afrika-mens is die invloed van die 

voorvaders 'n werklikheid en word dit met agting bejeen (Mphahlele, 1972). 

• Sosiale verskynsels word aan die hand van geesteswette verstaan 

Die werkinge in die wereld/natuur word deur geesteswette in ewewig gehou. Derhalwe 

moet alles in werking gestel word om die interstrukturele van die skepping in harmonie te 

hou. Die morele asook die geestelike verpligting van mense is om in harmonie saam te 

bestaan en in onderworpenheid aan die geesteswette wat beide die menslike en die nie

menslike were Ide beheers, te I ewe (Turaki, 1991 ). 

• Die verlede asook die verheerlikte en volmaakte oerbestaan word voorop gestel 

Die verlede word bo die onbekende en onseker toekoms verkies. Waardes wat diep in die 

verlede geanker is, word bo aile ander waardes geag, onder andere: vriendelikheid; 

medemenslikheid; broederlikheid/kameradie; hulpverlening; gasvryheid; 

vergewensgesindheid; geduld; eensgesindheid (Turaki, 1991 ). Turaki ( 1991) wys daarop 

dat die Afrika-mens meestal konkreet dink, prakties ingestel is, sinteties eerder as 

analities aangele is en dat die inheemse Afrikaan eerder emosioneel as rasioneel reageer. 

Vervolgens word 'n aantal modelle wat 'n teoretiese verklaring van die Afrika-mens se 

denke en lewensbeskouing hied, kortliks bespreek. 
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2.1.3.3 Enkele teoretiese modelle van die Afrika lewens- en wereldbeskouing 

Sow (1980) onderskei drie teoretiese kosmiese realiteite of ordes aan die hand waarvan 

die Afrikaan se lewens-, wereld- en mensbeskouing verstaan en beskryf behoort te word, 

naamlik die makro-kosmiese, meso-kosmiese en mikro-kosmiese realiteite, wat in die 

alledaagse lewe inmekaarvloei. 

Die makro-kosmos: 

Die makro-kosmiese hou verband met die spirituele wereld, die ontmoeting met God. In 

werklikheid maak die Afrika-mens min onderskeid tussen die geestelike en aardse lewe. 

Die een is deel van die ander, met ander woorde, daar is byna geen 

kompartementa1isering van die godsdienstige en die nie-godsdienstige nie, byna geen 

onderskeid tussen die fisies-materiele en die geestelike dimensies van lewe nie (Mbiti, 

1989). Godsdiensbeoefening geskied binne groep- en etniese verband; dus verkry 

individuele godsdienshandelinge meer betekenis in die mate dat dit in groepsverband 

beoefen word (Daneel, 1991). 

Die meso-kosmos: 

Vo1gens Sow (1980) sluit die meso-kosmos waaraan die individu en die kollektiewe 

verbeeldingslewe blootgestel word die voorvaders, die fisiese werklikheid en die natuur 

en natuurkragte in. Dit is ook op die terrein waar nie net die voorvaders direk by betrokke 

is nie, maar waar die bose geeste, die toordokters en die tradisionele genesers werksaam 

is. V erklarings vir konflik, siekte en die dood word binne die meso-kosmos gesoek en 

gevind. 

Sow (1980) verduide1ik dat die meso-kosmos die bron van goeie of slegte ge1uk en 

dramatiese lewensgebeure is. Die meso-kosmos word ook die 'structured collective 

imaginary' (Sow 1980:6) genoem, want in hierdie ruimte word die alledaagse 

psigologiese lewe gemoduleer deur die komplekse interaksie tussen mense en die geeste 

en kragte in die meso-kosmos. 
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Van Dyk (2005) identifiseer 'n beduidende aantal tradisionele oorsake van siekte: die 

voorvaders; God; hekse; towenaars en toordery; besmetheid en natuurlike oorsake. 

Wanneer slegte dinge gebeur word dit nie tradisioneel slegs aan ongeluk, toeval of aan 

die noodlot toegeskryf nie. Die geloof dat elke gebeurtenis 'n spesifieke doel het, is 

oorheersend; hierdie doel word in die meso-kosmos gesoek. Dit is daarom belangrik dat 

siekte en slegte gebeure beveg moet word deur die oorsprong daarvan te identifiseer en 

die agent of agente van die gebeure te straf, te neutraliseer of uit die weg te ruim. 'n 

Dominante oortuiging is dat geestelike en fisiese siektes veroorsaak word deur 

wanverhoudinge tussen die individu en die voorvadergeeste, of 'n wanverhouding met 'n 

gees. In ander gevalle word die ongeluk aan die werkinge van hekse toegeskryf. 

Viljoen (in Meyer, Moore & Viljoen, 2002) wys op die implikasies van hierdie buite

kragte op persoonlike verantwoordelikheid, asook op die uitoefening van inisiatief en 

besluitnemingsprosesse: die individu voel so bedreig en uitgelewer aan hierdie magte van 

buite dat hy/sy nie noodwendig verantwoordelikheid neem vir eie handelinge nie, maar 

die oorsake van handelinge toeskryf aan die invloed van die magte van buite; mense is 

minder bereid om oplossings vir probleme te soek aangesien bonatuurlike magte en 

kragte in ieder geval die oorhand het. 

Die mikro-kosmos: 

Die mikro-kosmos sluit die individu se daaglikse kollektiewe bestaan in en word deur 

sowel makro- as meso-kosmiese kragte belnvloed. Volgens Nobles (Viljoen, 2002) is die 

beginsels wat in die mikro-kosmos oorheers: samewerking, interafhanklikheid en 

kollektiewe verantwoordelikheid. 

In teenstelling met die tipiese Europese of Westerse denke, is daar nie afstand tussen 

individue nie, afsydige objektivisering en bestudering van ander is nie die norm nie. Die 

Afrika-mens weet hoe om met andere te empatiseer en wat dit beteken om andere se 

belange voor selfbelang te stel. Die algemene tendens is dat Afrikane nie assimileer nie, 

maar geassimileer word; leef dieselfde lewe as die andere leef: "'I think therefore I am' 
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Descartes writes ... The Negro-African could say 'I feel, I dance the Other I am"' 

(Senghor, 1964:73). 

Viljoen (2002) verwys na Nobles se vergelyking van die Westerse- en Afrika

lewensbeskouings en wys op die volgende verskille: 

• Teenoor die Westerse klem op individualiteit, uniekheid en onderskeid, 

beklemtoon die Afrikabeskouing groepsgebondenheid, ooreenkoms en 

gemeenskaplikheid; 

• In terme van waardes oorheers kompetisie, individuele regte en onafhanklikheid 

in die Westerse kultuur terwyl die Afrika-kultuur klem le op samewerking, 

kollektiewe verantwoordelikheid en interafhanklikheid; en 

• Die Westerse etos van die oorlewing van die sterkste en beheersing van die natuur 

staan in skrille kontras teenoor die Afrika-kulturele beklemtoning van oorlewing 

van die stamen die eenheid tussen die mens en natuur. 

Die vraag ontstaan of daar sprake kan wees van 'n unieke, tradisionele Afrika

persoonlikheid? Selfkonsepvorming het immers by die Afrika-mens die gemeenskap as 

verwysing en bron, terwyl dit weer op die gemeenskap terugvoer. Dit blyk dus dat die 

Westerse konsep van persoonlikheid en die Westerse verduideliking van gedrag met die 

fokus op individuele funksie, nie gepas is vir die verduideliking en verstaan van die 

gedrag en funksionering van die tradisionele Afrika-mens nie. Vir 'n goeie verduideliking 

van sodanige funksionering kan gebruik gemaak word van die ekosistemiese benadering 

met besondere verwysing na die individue as subsisteme wat deel is van 'n groter gesin

en gemeenskapsisteme en omvattende filosofiese-spirituele suprasisteme (Viljoen, 2002). 

Van der Walt (1991) vergelyk die Afrikaan en Westerse lewens-, wereld- en mense

siening en Jig die volgende uit: Die spiritue1e leefwereld is uiters werklik vir die Afrikaan 

teenoor klem op die natuurlik-fisiese wereld van die westerling. Die huidige is belangrik 

in Afrika en word goed vanuit die verlede aangevul en begryp, terwyl in die Weste vanuit 

die verlede, dwarsoor die hede gedink en gewerk word met 'n kragtige aksent op die 

toekoms - toekomsbeplanning is belangriker as voortsetting van die verlede. In Afrika 
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word tyd "gemaak" deur interaksie met andere, terwyl in die Westerse denke is tyd daar 

en moet benut word. In die Afrika-lewens en wereldbeskouing word die gemeenskap 

eerste gestel, daama volg belange van die enkeling, terwyl in die Westerse lewens-en 

wereldbeskouing die belange van die individu voorop staan en daama eers die belange 

van die gemeenskap. Vanuit die Afrika beskouing is alle bloedverwante broers - as 'n 

broer/suster tot sterwe kom, word eie bloed in twee geskeur; bloedverwantskap word nie 

so hoog in die Westerse kultuur aangeskryfnie (Vander Walt, 1991). 

Verhoef en Michel (1997) se vermaning dat wanneer tipiese kultuurtrekke by die Afrika

mens bestudeer word moet veralgemening vermy word. Rekening moet gehou word met 

die feit dat daar meer as 'n duisend etniese groepe in Afrika is, wat noodwendig beteken 

dat beduidende verskille tussen hierdie etniese groepe gevind sal word. 

Desnieteenstaande word 'n onderliggende eenheid en kontinuiteit gevind wat onder 

andere gekenmerk word deur samewerking en maatskaplike harmonie teenoor Westerse 

individualisme en ingesteldheid op kompetering. Die gemeenskap word altyd bo die 

belange van die individu gestel (Verhoef & Michel, 1997). 'n Verdere gemeenskaplike 

eenheidstruktuur word in die Afrika-moraliteitsbegrip teruggevind wat inderdaad 

wysgerig, religieus en sosio-kultureel gewortel is. Afrika-waardes toon universele 

beginse1s wat ook in die Tien Gebooie voorkom. Erge misdrywe soos diefstal, moord, 

egbreuk, leuens, bloedskande en dies meer word ten sterkste deur die Afrika-gemeenskap 

veroordeel (Motlhabi, 1986). 

Uit die voorafgaande word nou probeer om 'n begrip te vorm van die inheemse Afrikaan 

se moraliteitsbeskouing met besondere verwysing na die verskynsel van ongehude 

tienerswangerskappe. 
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TIENERSW ANGERSKAPPE V ANUIT 'N AFRIKA

KUL TUUR PERSPEKTIEF 

2.1.4.1 Universele en besondere moraliteit 

Die belangrikheid van behoudende asook universele etiese waardes is van belang. Elke 

gemeenskap word gereguleer deur waardes en norme (Rumpel, 2004). 

Drie aspekte wat verband hou met morele ontwikkeling van 'n individu en wat as 

voorloper gedien het vir Kohlberg (in Woolfolk, 2004) se stadia van morele 

ontwikkeling, is die konsepte verspreidingsberegtiging (distributive justice), die 

verskynsel dat mense reels en wette maak en verstaan en morele samewerking en 

samewerkingsooreenkomste. Verspreidingsberegtiging verwys na morele denke en 

handelinge wat daarvan getuig dat die lewenskontekste en behoeftes van ander in 

aanmerking geneem word. Dit hou verband met die verstaan van reels en wette binne 'n 

bepaalde gemeenskap (wat as morele realisme bekend staan) en beteken dat die etiese 

eise van 'n bepaalde gemeenskap in ag geneem moet word - dat vorme van straf op 

oortreding van die reels en wette noodwendig sal volg. Morele samewerking verwys na 

perspektiefverstaan: dat andere ook oor gevoelens en oor eie denke beskik wat 

gerespekteer behoort te word; maar meer as dit, naamlik dat in die morele 

ontwikkelingsgang ontdek word dat reels nie noodwendig vas bly staan nie, maar 

verander soos wat omstandighede binne gemeenskapsverbande verander. 

Ofskoon Kohlberg se stadia van morele ontwikkeling hoofsaaklik 'n Westerse kulturele 

raamwerk weerspieel (Mojapelo-Batka & Schoeman, 2003; Verhoef & Michel, 1997; 

Woolfolk, 2004), is stadia vier, vyf en ses van sy model wei van belang, aangesien 

universele elemente in die stadia na vore kom, asook dat adolessente-ontwikkeling veral 

met stadia vier en vyf verband hou. Louw en Louw (2007) gebruik stadium vier in die 

morele ontwikkelingsproses - die sogenaamde moraliteit van sosiale stelsels en gewete

orientasie (Louw & Louw, 2007)- waarvolgens die adolessent erkenning verleen aan 'n 

ordelike samelewing waar waardes en norme eerbiedig behoort te word. Stadium vyf 
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word gekenmerk deur intemalisering van morele beginsels wat die adolessent op 'n pad 

van eie waardebepaling plaas. In stadium ses word hierdie proses verdiep: nou is die 

fokus op universele etiese beginsels. Die goeie en dit wat reg is berus op individuele 

gewetevorming en hou verband met abstrakte begrippe waaronder geregtigheid, menslike 

waardigheid en gelykheid. Navorsing dui daarop dat die swart adolessent nie vorder tot 

by fases vyf en ses van Kohl berg se morele vormingsverloop nie, maar eerder op eksterne 

morele beginsels - die van die gemeenskap - vertrou om aanvaarbare gedrag te bepaal 

(Mojapelo-Batka & Schoeman, 2003). Dit is dus duidelik dat die adolessente meisies 

meestal nog nie ten voile moreel ontwikkel is en dat bulle daarom nie moreel 

verantwoordelike besluite neem oor hul seksuele gedrag nie. 

2.1.4.2 Perspektiewe op seksuele gedrag vanuit die Afrika-kultuur 

2.1.4.2.1 Orientering 

In die lig daarvan dat al hoe meer stemme opgaan vir 'n terugkeer na die oorspronklike 

Afrika-tradisies, veral betreffende seksuele moraliteit en -praktyke, word hier verwys na 

Ahlberg (1994:220) se siening ten opsigte van die handhawing van die streng norme en 

gebruike rondom die seksuele soos wat dit gegeld het onder die Kikuyu-stam in oos

Afrika, maar dan v66r die koms van die Christendom: "The Kikuyu people were fairly 

open about sexuality and there were many occasions when public discourses about sexual 

activity were held. During initiation and ritual ceremonies related to marriage and 

childbirth, the community openly addressed sexual matters through songs and dances. 

Sexual activity was never indiscriminate or casual, and penetration was strictly prohibited 

among newly initiated adolescents. It was obligatory for members of the tribe to practise 

strict sexual discipline, and the rules of sexual conduct were strictly observed . . . The 

Kikuyu people should be reminded that they once had an open sexual model which 

protected adolescents from engaging in sexual activity outside marriage, and they should 

be urged to re-establish their old traditional ways rather than merely order adolescents to 

desist from their current permissive sexual behaviour''. Ahlberg bepleit dus 'n terugkeer 

na tradisionele norme van kuisheid en selfbevrediging. 
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2.1.4.2.2 Siening van seksuele gedrag 

Ofskoon Bodibe (1994) daarop wys dat seksualiteitsontwikkeling asook seksuele 

gedragswyses in die Afrika-konteks tot 'n beduidende mate kultuurgebonde is, gee hy 

nieteenstaande toe dat etniese verskille 'n invloed uitoefen op beide houdings en seksuele 

gedrag. Hoewel die gevaar van veralgemening duidelik is, noem Reid en Walker ( 2005) 

'n aantal aspekte wat van belang is rakende die tradisionele Afrika beskouing wat met 

seksuele gedrag verband hou: 

• Die belangrikheid van voortplanting: 

Die tradisionele siening van seksuele gedrag in Afrika is skerper op die 

voortplantingsaspek gefokus as die beskouing van die Westerse kultuur wat aspekte van 

sinsgenot en bedwang van voortplantingsbehoeftes insluit. 

In Afrika verseker kinders die ouers en die stam van 'n ewige bestaan. Na die dood bly 

die individu voortbestaan as 'n lewende-dooie: " . . . so long as they are alive in the 

memories of those who knew them they are in a state of personal immortality ... 

Procreation is therefore one way of ensuring that a person's personal immortality is not 

destroyed" (VanDyk, 2005:121). In die lig hiervan is kinderloosheid 'n geweldige straf 

vir enige vrou, want sy stuit die voortsetting van die lewe na die dood. In Afrika gaan dit 

dus in die seksdaad primer om die verwekking van kinders. In die lig hiervan word 

uiteraard verwag dat almal op hubare ouderdom sal trou en so spoedig moontlik kinders 

sal voortbring: hoe meer kinders, hoe groter die moontlikheid dat die ouers in die 

voortwenteling van die tye in die opeenvolgende geslagte sal voortleef. 

V erder is die belangrikheid daarvan om kinders te he terug te vind in die alledaagse 

bestaan van mense, veral waar kinders ingespan word om arbeid te verrig, vuurmaakhout 

bymekaar te maak en vee op te pas. 'n Man se status word gemeet aan die uitbreiding van 

die gesin, die familie en die bepaalde etniese groep waaraan hy verbonde is (Van Dyk, 

2005). 
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• Perspektiewe op maagdelikheid: 

Daar was 'n tyd dat voorhuwelikse maagdelikheid baie belangrik was. In die huidige 

tydgleuf wereldwyd word die aangeleentheid nie Ianger as 'n hoog-morele kwessie 

beskou nie, aangesien talle jongmense voor die huwelik seksueel aktief raak. In die 

Afrika- kultuurkonteks is dit eweneens so dat jong meisies vroeg reeds seksueel aktief 

raak (Kigozi, 2006a). 

• Stereotipes rakende die seksuele ingesteldheid van swartmense: 

In die Amerikaanse konteks is daar volgens Baron en Byrne ( 1996) verskeie stereotipes 

rakende die seksuele ingesteldheid van swart mense, onder andere dat: 

Swart mense geneig is tot grater seksuele permissiwiteit as wit mense; 

Voorhuwelikse seksuele verkeer meer gereeld onder swart mense voorkom; 

Voorhuwelikse seksuele verkeer veel vroeer by swart mense plaasvind as by wit mense; 

Buite-egtelike verhoudings meer algemeen is onder swart mense as onder wit mense; 

Afrika-mans geneig is om veelvuldige seksuele verhoudings - soms gelyktydig - aan te 

gaan; 

'n Weduwee geslagsgemeenskap met 'n bloedverwant van haar pas-afgestorwe man moet 

beoefen om haar sodoende van haar man se gees te reinig; 

Dit vreemd sou wees as 'n impotente en/of steriele man nie sy vrou deur 'n familielid, 

verkieslik sy broer, sou laat bevrug nie; en 

Afrika-mense geen probleem daarmee het nie dat 'n man sy vrou of 'n suster as 'n 

geslagsmaat beskikbaar sou stel aan 'n besoeker om op die wyse gasvryheid te 

demonstreer. 

Sommige van die stereotipes wat hierbo aangehaal is dui enersyds op 'n skynbare 

permissiwiteit; andersyds, dui dit op 'n konserwatiewe ingeslotenheid. Hoe dit ook al sy, 

wat wei na vore kom is dat seksualiteit in die Afrika-kultuur anders verstaan en tot 'n 

groot mate anders bedryf word as in die tradisioneel Westerse kultuurmilieu. Derhalwe 

sal aanvaar moet word dat eiesoortige en persoonlike norme langs die universele aan die 

orde is. 
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2.1.4.2.3 Siening van ongehude tienerswangerskap 

Vanuit die bogaande uiteensetting kan afgelei word dat toleransie en begrip vir mense in 

uitsonderlike lewensituasies in die algemeen, en dus ten opsigte van die ongehude 

swanger tienermeisie in die besonder, 'n kemwaarde onder Afrika-mense is. Waardes wat 

sodanige verdraagsaamheid sou onderle is: die hoe waardering vir menslike lewe en 

menslike belewing; respek vir lewe; die feit dat menswees belangriker is as dade; dat die 

individu onvoorwaardelik deur die groep aanvaar word ongeag die individu se dade; 'n 

deurleefde empatiese ingesteldheid teenoor ander in nood en ellende; 'n opregte 

belangstelling in andere se behoeftes en daarmee saam opregte begrip, medemenslikheid, 

hulpvaardigheid, gasvryheid, vergewensgesindheid en eensgesindheid. Die feit dat 

kinders so 'n belangrike rol in die lewe van die gemeenskap speel en dat kollektiewe 

verantwoordelikheid geneem word, kan beteken dat tienerswangerskap met groter begrip 

aanvaar word. Jewkes (2001) wys daarop dat dit nie ongewoon is vir tienermeisies om 

aangemoedig te word tot swangerskap om op s6 'n wyse hulle vrou-wees aan die 

gemeenskap te bevestig nie. Moeders en selfs grootmoeders moedig tienermeisies aan om 

swanger te word aangesien dit verkiesliker is as die moontlikheid van latere 

onvrugbaarheid. Botha (2006) beweer dat mites en tradisies vereis dat 'n swart 

adolessente meisie haar fertiliteit moet bewys alvorens 'n seun in haar belang sou stel. 

Nieteenstaande die feit dat die nuwe post-apartheidbestel demokrasie beklemtoon en die 

swart meisie vandag die volste reg het om te weier, is daar kontekste waar hulle dit nie 

mag waag nie (Jewkes et al., 2001), aangesien die invloed van gemeenskapsanksies op 

die individu nog sterk is. 

Uit die voorafgaande kan afgelei word dat teen die agtergrond van die Afrikaan se 

siening van seksualiteit en algemene seksuele gedrag, buite-egtelike swangerskap in die 

Afrika-konteks anders beteken sal word as in die Westerse konteks. Dit blyk moontlik te 

wees dat die Afrika-siening en benadering die swanger tienermeisie kan help om minder 

skuldig en verworpe te voel as wat in ander kulture die geval sou wees. Die verwagting 

is dat minder afkeur, veroordeling, verwyt, verleentheid en verwerping in die Afrika 

familiekonteks deur 'n swanger tiener ervaar sal word. 
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2.1.5 TERUGSKOUENDE KOMMENTAAR 

Wanneer 'n ondersoek onderneem word soos in die hoofstuk waar daar met inagneming 

van 'n bepaalde kultuurkonteks gewerk word, is dit van die allergrootste belang dat die 

eise wat so 'n konteks aan die ondersoek stel, in ag geneem word. Daar kan dus nie 

summier aanvaar word dat wat sou geld vir tienerswangerskappe in 'n Europese 

gemeenskap, goedsmoeds sou geld vir ' n Afrikakonteks nie. Die kwessie word nog 

komplekser wanneer die kultuurkonteks 'n verskeidenheid etniese groeperinge reflekteer, 

soos dit in Suid-Afrika die geval is. Eweneens, kultuurverskeidenheid en 

kultuurgebondenheid ten spyt, blyk dit tog dat die Afrika-mens bepaalde eiesoortige 

beskouinge huldig wanneer dit om die seksuele gaan, meer bepaald wanneer dit om 

voortydige swangerskap by die skoolgaande tiener gaan. 

W at nie buite rekening gelaat mag word nie, is dat die swart skoolgaande tiener tussen 

twee kultuurwerelde leef en beweeg: die tradisionele enersyds; en 'n Westerse andersyds. 

W at die Westerse kultuurkonteks betref moet in gedagte gehou word dat die 

onderwysstelsel in Suid-Afrika westers gewortel is wat noodwendig sekere waardes aan 

die orde stel, onder andere dat voortydige seksuele gedrag afkeurenswaardig is en dat 

tienerswangerskap immoreel is. S6 'n houding kan moontlik daartoe aanleiding gee dat 

die swanger tienermeisie verwerping op skool beleef. 

In die lig hiervan is die ondersoek onder andere daarop gerig om vas te stel wat die 

houding van hulle portuurs teenoor swanger skoolgaandes is: wat die aard van die denke, 

emosies en handelinge van die portuurgroep teenoor die swanger meisie op skool is, veral 

wanneer in aanmerking geneem word dat die ondersoek midde in die Afrika-kultuuropset 

geskied. 

Vervolgens word 'n literatuurondersoek oor die oorsake van tienerswangerskap 

aangebied. Die fokus is op die rol van kultuur in tienerswangerskappe. Indien voortydige 
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swangerskap by meisies afkomstig uit 'n Afrika-kultuurkonteks voorkom, behoort daar 

geen verwerpingsbelewing ter sprake te wees nie. Indien gevoelens van verwerping wel 

aanwesig is, dan kan daardeur afgelei word dat Of 'n Afrika-kultuurverskuiwing in proses 

is, of dat die meisies v66r die swangerskap verwerping beleef het of dat daar in die 

swangerskapgebeure ander aspekte was wat verwerpingsbelewing kon teweegbring. 
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HOOFSTUK 2.2 OORSAKE VAN 

TIENERSW ANGERSKAPPE 

2.2.1 SEKSUALITEIT EN SEKSUELE GEDRAG BY DIE TIENER 

2.2.1.1 Inleiding 

Seksualiteit is die somtotaal van die mens se inherente samestelling, kennis, gesindhede, 

ervaring en gedrag met betrekking tot sy/haar geslag. Dit sluit daardie gedragswyses in 

wat die persoonlikheid verryk en begrip en liefde tussen mense verruim (Llewellyn

Jones, 1985). Greathead (1998) stel dit dat seksualiteit die grondslag is van persoonlike 

identiteit, wie die persoon is en dat 'n persoon se psigologiese ontwikkeling, waardes, 

gedrag, fisiese voorkoms, geloof, voorkeure, afkeure, spiritualiteit, asook 

sosialiseringsmeganismes daarby ingesluit word. 

Die seksdaad is slegs 'n komponent van seksualiteit en word beskryf as 'n bepaalde 

intieme fisiese handeling wat, in die mees verhewe betekenis van die begrip, op 

emosionele en fisiese wyse uitdrukking gee aan die persoon se seksualiteit. 

Vanuit 'n Christelike perspektief word die standpunt dat die seksdaad 'n Goddelike 

instelling is in die Bybel (1983) teruggevind, waar God se eerste bevel mi die Skepping 

van man en vrou duidelik geskrewe staan: "Wees vrugbaar en vermeerder en vul die 

aarde ... " (Genesis 1:28; 4:1). Die seksdaad is egter nie net gegee om voortplanting 

moontlik te maak nie (LaHaye & LaHaye, 1989), maar ook vir die vreugde daarvan 

(Deuteronomium 24:5; Spreuke 5:18-19; Hooglied 2:3-17; 4:1-15; I Korintiers 7:2-5; 9). 

Volgens die Bybel (1983) het die seksdaad ook 'n negatiewe keersy wanneer dit uit 

wellus geskied en veral wanneer dit buite die eg plaasvind. 
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2.2.1.2 Menslike seksualitiet 

Vier perspektiewe op menslike seksualiteit is die etiese, kulturele, biologiese en 

psigologiese perspektiewe (Greathead, 1998). Die etiese perspektief op menslike 

seksualiteit omvat onder meer idees, godsdienstige oortuigings, morele oortuigings en 

waardes. Die kulturele perspektief behels onder meer sosiaal gekonstrueerde idees en 

voorskrifte wat mede-bepaal word deur die gesin, familie, bure, portuurgroep, kerke, 

gebruike en tradisies. Die biologiese perspektief hou verband met voortplanting, 

viriliteitsbeheer, seksuele opwelling en respons, groei en ontwikkeling, fisiologiese 

siklusse en veranderinge in fisiese voorkoms. Die psigologiese perspektief fokus op die 

emosies, ervaringe, self-konsep, motivering, uitdrukking, aangeleerde gesindhede en 

aangeleerde gedrag. 

Volgens Greathead (1998) word die twee geslagte se manifestasie van seksualiteit anders 

gestereotipeer en word die vroulike geslag meerendeels gestereotipeer as: emosioneel, 

temperamenteel, nie-logies, fisies swak, nie-geldend, empaties, bedees, kreatief, 

sagmoedig, spraaksaam, verbaal-begaafd. Daarteenoor word die manlike geslag getipeer 

as: emosieloos, beheersd en stabiel, logies en rasioneel, fisies sterk, geldend en 

aggressief, gevat, onafhanklik, konformerend, kordaat, ru, minder spraaksaam. Hierdie 

geslagseienskappe word dikwels ook aan seksuele gedrag toegeskryf(Greathead, 1998). 

2.2.1.3 Heteroseksuele verhoudings 

Greathead ( 1998) meen dat hoe mense oor hulleself voel hulle gedrag teenoor andere 

beinvloed. Die aanleer van sosiale vaardighede is belangrik vir tieners se selfvertroue 

asook eiewaarde. V erhoudings wat tieners met hulle portuurgroep asook met lede van die 

teenoorgestelde geslag handhaaf, bepaal die aard en kwaliteit van latere volwasse 

verhoudings. 

Adolessensie is 'n periode van groot fisieke en emosionele veranderinge wat ook 

manifesteer in die seksuele ryping van die adolessent, byvoorbeeld toenemende 
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belangstelling in die teenoorgestelde geslag en wisselende emosies gedryf deur 

hormonale veranderinge, onsekerhede en spanning wat verband hou met eise en 

voorskrifte van die populere media, portuurgroep en ouerhuis. Wanneer die tiener nie aan 

sekere verwagtinge van die portuurgroepe of familie voldoen nie, mag sy ontoereikend en 

skuldig voel. Die belangrikheid van die portuurgroep tydens hierdie fase van 

ontwikkeling moet nie onderskat word nie (Berk, 2000; Thorn, 1993). 

Volgens Greathead (1998) bepaal verskeie faktore heteroseksuele aangetrokkenheid, 

onder andere, ooreenstemmende gedragseienskappe, fisiese voorkoms, nabyheid 

(proximity) en statusverwagtinge. Aangetrokkenheid tussen geslagte word ook deur 'n 

stereotipiese lens gesien. Die manlike geslag word deur uiterlike, fisiese voorkoms 

aangetrek, terwyl die vroulike geslag meer deur persoonseienskappe en gedragsvorme 

aangetrek word. Die manlike geslag het 'n afkeur aan meisies wat nie vertrou kan word 

nie; die verhouding te vinnig willaat ontwikkel; te veel uit die verhouding verwag; en as 

'n "vlinder" bestempel word - 'n tienermeisie wat van een emstige verhouding na 'n 

ander gaan sonder dat sy die emosionele gevolge vir die betrokke manspersone in ag 

neem. Die vroulike geslag daarenteen het 'n afkeur aan die teenoorgestelde geslag wat 

geneig is om chemiese middels te gebruik; die aandag wil trek met eienaardige gedrag; 

geneig is om die middelpunt van belangstelling te wil wees; nie oor gevoelens wil praat 

nie; en op seksuele verkeer aandring - dit as't ware as 'n voorwaarde vir die voortgesette 

verhouding stel. 

Fisiese eienskappe word egter van minder belang geag namate die heteroseksuele 

verhouding ontwikkel. Aangetrokkenes word eerder deur ooreenkomstige eienskappe 

aangetrek as deur verskille, veral ten opsigte van gesindhede, waardes, belangstellings, 

godsdiensoortuiginge, maatskaplike agtergrond en fisiese voorkoms. Clark en Pataki 

(1995) se teorie van aangetrokkenheid dui aan dat aangetrokkenheid ook gebaseer is op 

vroee kinderervaringe. Die mens ontwikkel 'n algemene verwagting oor verhoudings en 

sodra hierdie verwagtinge in die kognitiewe strukture geformuleer is, verander dit baie 

moeilik en bei"nvloed dit die verwagtinge oor verdere verhoudings regdeur die lewe. 
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2.2.1.4 Besluitneming ten opsigte van seksuele gedrag 

Greathead (1998) is van mening dat die mees dramatiese ontwikkeling in adolessensie die 

ontwikkeling van seksuele begeerte is wat nuwe seksuele gevoelens asook prominente 

denke oor die seksuele insluit. Hierdie gedagtes bring soms onsekerheid en selfs angs en 

skuldgevoelens mee. Die integrasie van fisieke, emosionele en sosiale aspekte van 

seksuele ontwikkeling is 'n baie belangrike deel van die psigososiale ontwikkeling van 

jong mense. 

Een van die groot besluite wat 'n adolessent moet maak is om seksueel aktief te wees 

aldan nie. Die besluit word bemoeilik deur onder andere hormonale werkinge tydens 

adolessensie; portuurgroepsdruk en gepaardgaande risiko-uitdagings; die seksueel

uitlokkende media-appel; die indruk dat vrye seksuele gedrag tiperend van volwassenheid 

is; die inwerking van die tydgees wat die vryheid en regte van die individu benadruk; die 

relatiwiteit van waardestelsels en ontoereikende besluitnemingstrategiee (Baron & Byrne, 

1996). 

'n Aantal redes word deur Greathead (1998) aangevoer waarom adolessente besluit op 

terloopse, informele seksuele gedrag: 

• Eensaamheid wat lei tot 'n behoefte aan aandag en liefde wat op tasbare wyse van 

andere ontvang en aan andere gegee word. In hierdie verband word die seksuele 

dikwels met liefde verwar. 

• Die behoefte om te kompenseer vir ontoereikendheids- en verwerpingsgevoelens 

en 'n basiese lewensonsekerheid wat lei tot verswakte self-konsep en 

identiteitsvorming. 

• Die invloed wat drank-en dwelmmisbruik op redelike besluitneming uitoefen. 

• Die feit dat die tiener dikwels onkundig en oningelig is oor die seksuele, 

veroorsaak 'n nuuskierigheid oor die seksdaad. Die portuurgroep plaas nog groter 

druk op die tiener om seksueel aktiefte word. 

• Oppervlakkige, niks-seggende seksuele omgang by die tiener kan ook die gevolg 

van 'n rebelse houding teenoor gevestigde norme wees. 
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• Wanneer die tienerseun dreig om die verhouding te beeindig indien sekere 

verwagtinge ten opsigte van die seksuele deur die tienerdogter weerhou word. 

• Die seksdaad hied die geleentheid vir beide die tienerseun en tienermeisie om 

hulle geslagsvoorkeur vas te stel. 

2.2.1.5 Emosioneel-seksuele uitdrukking 

In enige voortgesette liefdesverhouding begin die partye op 'n tasbare wyse uitdrukking 

aan hul gevoelens vir mekaar gee. Die wyse waarop die fisiese uitdrukking plaasvind hou 

verband met die kulturele agtergrond van die partye; met hul persoonlike waardes; asook 

met die portuurgroepsdruk waaraan die partye blootgestel is. 

Die volle spektrum waarop die wedersydse emosionele verbondenheid tussen twee 

persone manifesteer is gevarieerd en wissel van ligte liggaamlike aanraking deur mekaar 

se hande vas te hou tot volledige seksuele omgang ofkoYtus. Greathead (1998:138) skryf 

hieroor soos volg: "Teenagers today have access to books, films, videos, and magazines 

that are explicit in describing the reponses. Many are factually incorrect, creating 

unrealistic expectations and increasing the myths. This has often been associated with 

sexual problems . . . All people respond to sexual stimulation, but the teenager is 

especially vulnerable as the intensity of the responses are confusing and difficult to 

understand. Knowing when, what and how something will happen must increase 

understanding and reduce confusion, thereby enabling better control - in other words 

knowing when to stop". 

2.2.2 HOe-RISIKO AANDUIDERS VAN VOORTYDIGE 

SEKSUELE AKTIWITEIT 

Die volgende word as hoe-risiko aanduiders vir voortydige seksuele aktiwiteit beskryf: 
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• Die sosio-ekonomiese status van die tiener: 

Die sosio-ekonomiese status van die tiener en veral die voorkoms van armoede en 

gedepriveerdheid (Cockburn, 1994; Harris, 1998; Masisi, 2002) en dikwels 

gepaardgaande onkunde met betrekking tot waardes en oortuiginge oor voortydige 

swangerskap (Humpel, 2004), word as 'n hoe risikofaktor gesien. Shaw, Lawlor en 

Naman (2006) voeg by dat tienermoeders eerder geneig is om afkomstig van arm families 

te wees; dat jonger ongehude tienermoeders dikwels in uiters gedepriveerde omgewings 

woon; en dat tienerouers geneig is om in armoede en sosio-gedepriveerde omgewings te 

bly voortleef. 

• Die vlak en gehalte van formele opvoeding en onderwys: 

Dit wil voorkom of boer akademiese betrokkenheid en skolastiese vordering die risiko 

van voortydige seksuele verkeer tot 'n mate aan bande le (Armistead, Kotchick & 

Forehand, 2004). Dit is moontlik dat hierdie jeugdiges 'n positiewe toekomsverwagting 

het. 

• Ontoereikende toegang tot gehalte gesondheidsdienste: 

Wanneer tienermeisies nie behoorlike toegang tot gehalte gesondheids- en 

inligtingsdienste het nie, kan dit gebeur dat bulle onkundig en dikwels naief bly 

ondermeer oor die seksuele (Armistead, 2004). 

• Ervaring van seksuele dwang: 

Ervaring van seksuele dwang beteken die mate waarin die tiener blootgestel is aan 

seksuele misbruik en die dogter geviktimiseer en gedwing word tot seksuele verkeer 

(Jewkes, Vundule, Maforah & Jordaan, 2001). Meer as die helfte van die jong vroue in 

Malawi, 20% jong vroue in Nigerie en minstens 'n derde van die tienermeisies in Suid

Afrika wat vir die eerste keer seksueel verkeer, is deur die man daartoe gedwing 

(Manzini, 2001 ). 

• Kulturele verwagtinge: 

Kulturele verwagtinge en -voorskrifte rakende seksualiteit en seksuele gedrag word as 'n 

beduidende risikofaktor aangedui (Armistead, 2004). 

• Die lewensiening van die individu: 

Hoe liberaal of behoudend die sieninge van die individu is ten aansien van die seksuele, 

moet ook in berekening gebring word (Armistead, 2004). 
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• Die invloed van godsdienswaardes: 

Die invloed van godsdienswaardes op die besluitnemingsprosesse van die tiener (Verma 

& Sta. Maria, 2006) word as 'n aanduidingsfaktor gereken. Hardy en Raffaelli (2003) het 

in 'n longitudinale ondersoek waarby 303 tieners betrokke was (ouderdomme 15-16 jaar 

in 1996; 17-18 in 1998), vasgestel dat die gene met gevestigde godsdienswaardes meer 

daartoe geneig is om voorhuwelikse seksuele verkeer langer uit te stel as tieners met 

minder gevestigde godsdienswaardes. 

• Die tiener se selfkonsep: 

Die tiener se selfkonsep, eiewaarde en selfbevoegdheid bepaal tot 'n beduidende mate of 

voortydige seksuele deelname bedryf sal word, aldan nie (Arimstead, 2004). 

• Die emosionele toestand van die tiener: 

Die emosionele toestand van die tiener is 'n sterk risiko-faktor; duidings van 

moedeloosheid, spanning en angs is medebepalend en sterk aanduiders van toekomstige 

ongunstige handelinge (Armistead, 2004). 

• Misdadige gedrag as aanduider: 

Tieners wat neig tot misdadige gedrag gepaardgaande met hoe vlakke aggressie, is meer 

geneig tot vroee seksuele aktiwiteit (Armistead, 2004). 

• Hoe alkohol- en dwelminnames: 

Die misbruik van chemiese middels verhoog noodwendig die moontlikheid van 

voortydige seksuele verkeer, terwyl die bereidheid om voorbehoedmiddels te gebruik 

verminder word (Armistead, 2004). 

• Onkunde en negatiewe ingesteldheid: 

Onkunde asook 'n negatiewe ingesteldheid aangaande seksuele gedrag dien as 

voorspeller (Armistead, 2004). 

• Gelyktydige en menigvuldige verhoudings: 

Gelyktydige verhoudings met verskillende seksmaats behoort ook in ag geneem te word 

(Armistead, 2004). 

• Ouerskapstyle: 

Die toereikendheid aldan nie van bepaalde ouerskapstyle en die kwaliteit van ouerlike 

betrokkenheid wat onder meer insluit ouerlike monitering, ouer-adolessent verhoudings 

en ouer-adolessent gesprekvoering rondom die seksuele (Bodibe, 1994; Kigozi, 2006b), 
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speel 'n rol. Wat betref die verhoudings tussen ouers en tieners wys uitgebreide navorsing 

daarop dat waar die · ouers in noue verhouding met hulle tienerkinders verkeer, 

tienerswangerskaprisiko verminder aangesien die tieners meer tot onthouding geneig is 

en hulle geneig is om minder seksueel-aktiewe vriende te he (Miller, Benson, & 

Galbraith, 2001). Daarenteen is daar veral drie aspekte wat uiters negatief deur 

tienermoeders ervaar word en wat moontlik selfs mede-aanleidend sou kon wees tot die 

swangerskapsituasie waarin die tieners hulle bevind, naamlik mislukte verhoudings 

tussen tieners en hulle ouers (of hoegenaamd geen verhouding nie ), 'n aggressiewe 

ouerskapstyl en egskeiding van ouers (Quinlivan, Tan, Steele & Black, 2004; Tan & 

Quinlivan, 2006; Thompson & Rudolph, 1988). 

• Die invloed van portuurgroep en die sosiale orde: 

Potuurgroepsdruk het 'n geweldige invloed op 'n tiener se seksuele besluitneming veral 

as die leefomgewing min geleentheid tot gesonde rekreasie en ontspanning hied (Arai, 

2007). 

In aansluiting by die voorafgaande ts die volgende faktore wat aanleidend tot 

permissiewe en voortydige seksuele gedrag by tieners kan wees, ook belangrik 

(lngoldsby & Smith, 1995; Jewkes, 2001; Masisi, 2002; Tan & Quinlivan, 2006): 

• Tieners word dikwels blootgestel aan buite-egtelike seksuele aktiwiteite. Hulle is 

dikwels self produkte van buite-egtelike verhoudings. Hier word gedink aan 

uitgebreide gesinne wat in 'n twee-vertrekhuisie saamgehok word; 

• Oordrewe blootstelling aan die glans-, massa- en TV -media waar die buite

egtelike seksuele as gewoon/gewens, vermaaklik en uitnodigend ("with it") 

voorgestel word; 

• Daar word van jong, ongehude swart meisies verwag om op tasbare wyses blyke 

van seksuele ryping en fertiliteit te demonstreer; 

• Ouers projekteer dikwels teenstrydige waardestelsels: enersyds veroordeel hulle 

ongehude swangerskappe; andersyds is hulle gaande oor kinders, selfs die wat uit 

losbandige verhoudings gebore word; 

• Ontoereikende waarde-opvoeding en voorligting by die skool en ouerhuis; 

• Opvallende patrone van ouerlike afwesigheid; 
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• Enkelouergesinne; en 

• Tienerseuns weier dikwels om voorbehoedmiddels te gebruik, ofskoon hulle 

seksueel aktief is. Senanayake en Faulkner (2003) het bevind dat die tienerseun 

oor die algemeen om 'n verskeidenheid van redes daarteen opsien om kondome te 

gebruik en gevolglik word die tienermeisie onder onbillike druk geplaas. 

Navorsing wat in sewe lande insluitend Nigerie, Egipte, Mexiko en die Fillipynse 

Eilande uitgevoer is toon aan dat vroue wat seksueel aktief is en bewus is van 

moontlike gepaardgaande infeksies, nog steeds nie daarin kan slaag om die 

manlike persoon te oorreed om 'n kondoom te gebruik nie (Senanayake & 

Faulkner, 2003). 

Uit die bogenoemde is dit duidelik dat adolessente meisies wat me behoorlike 

ondersteuning (Farber, 1991) en gepaardgaande inligting oor seksuele gedrag ontvang 

nie, hoe-risikokandidate vir swangerskap is. Bevindinge dui daarop dat in die meeste 

gevalle die betekenisvolle andere, selfs onderwysers, kerk- en gemeenskapsleiers, nalaat 

om die tienermeisie tydens swangerskap en selfs daama te ondersteun. Hierdie toedrag 

van sake het 'n uiters negatiewe impak op die maatskaplike, kulturele, ekonomiese, 

geestelike en emosionele welsyn van die tienermoeder (Dlamini, Van der Merwe & 

Ehlers, 2003). 

2.2.3 DIE REDES VIR TIENERSWANGERSKAPPE 

Een van die mees prominente redes vir voortydige swangerskap is heelwaarskynlik 

ondeurdagtheid. Rumpel (2004) wys daarop dat talle jong vroue en tieners die genietinge 

van seksuele plesier as 'n reg beskou sonder dat hulle noodwendig vooraf die nagevolge 

van hulle handelinge bedink. Die langtermyngevolge van hulle gedrag word ook nie in 

die oomblik van drif deurgedink nie (Dommisse, 2008). 
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Primere redes vir buite-egtelike tienerswangerskappe: 

• Ongunstige huislike omstandighede: 

Die ongunstige huislike omstandighede waarin die tienerdogter haar bevind onder 

andere waar die ouers geskei is, is dikwels vir die meeste tienermeisies 'n uiterste 

tyd van beproewing. Die eerste twee jaar na die egskeiding is die moeilikste 

tydperk vir die kinders wat hulle in so 'n situasie bevind. Gedurende hierdie 

tydperk ondervind kinders dikwels 'n hele reeks probleme, ondermeer op 

akademiese terrain; probleme met eetgewoontes en liggaamsgewig; asook 

slaapversteurings (Bezuidenhout, 1998). 

Ofskoon seuns veral geneig is tot 'n hoer vlak van gedrags- en interpersoonlike 

probleme, by die huis en by die skool, ondervind tienermeisies daarteenoor 

probleme wat verband hou met hulle interaksie met die manlike geslag: hulle raak 

in so 'n onseker tyd dikwels vinniger seksueel aktief nieteenstaande die feit dat 

hulle 'n wantroue in die teenoorgestelde geslag koester (Dobson, 2001; Woolfolk, 

2004). 

Ander ongunstige situasies tuis is waar een of albei ouers alkoholiste is; een van 

die ouers voorheen of steeds in die gevangenis is en/of die gesin 'n geskiedenis 

van buite-egtelike verhoudings en/of geboortes het. 

Uiteraard sou bygevoeg kon word kindermishandeling en veral seksuele 

molestering deur 'n familielid of familievriend, asook die voorkoms van 

bloedskande in die gesin (Carson, Butcher & Mineka, 2000; Du Toit, 1993; 

Oltmanns & Emery, 1998; Sue, Sue & Sue, 1994). Du Toit (1993) het bevind dat 

seksueelgemolesteerde kinders 'n bree spektrum psigiese versteurings met 

gepaardgaande ongunstige gedragsvorme openbaar. Indien diesulkes nie die 

nodige psigiese steun ontvang nie, kan dit gebeur dat so 'n individu se psigo

sosiale lewensingesteldheid in die algemeen en sylhaar seksualiteit en seksuele 

ingesteldheid in die besonder, versteur word. 
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• Vroee onafhanklikheid: 

Talle jongmense verlaat vroeg die ouerhuis gedwonge ofuit eie keuse en verruil 

dikwels die norme en waardes vir meer liberale sieninge (Bezuidenhout, 1998). 

• F outiewe inligting ten opsigte van die seksuele en seksuele omgang: 

Terwyl tieners in sekere gebiede letterlik oorstroom word deur inligting op die 

gebied van die seksuele, is daar weer tieners in ander gebiede van die land wat 

swak ingelig is (Bodibe, 1994; Manzini, 2001; Richter & Mlambo, 2005). 

Daarmee saam moet in gedagte gehou word dat nie aile inligting oor seksualiteit 

of seksuele gedrag noodwendig korrek is nie. Navorsing deur Kigozi (2006b) dui 

daarop dat ofskoon gesonde ouer-adolessenteverhoudings 'n positiewe invloed 

uitoefen op die ontwikkeling en gedrag van die adolessent veral met betrekking 

tot akademiese vordering, 'n afkeur in dwelms en 'n toename in pro-sosiale 

gedragsvorme, dit nie noodwendig so is wanneer seksuele gedrag by die tiener ter 

sprake kom nie. Tans word ouers sterk aangemoedig om meer gespreksmatig 

betrokke te wees by hulle tienermeisies, veral ten opsigte van seksuele verkeer en 

aanverwante sake (Dommisse, 2007a). 

• Voortydige swangerskap kan dalk 'n reeks ander probleme help oplos: 

Dit kan dalk die oplossing wees wat tieners soek om uit die skoolsisteem uit pad 

te gee (Bezuidenhout, 1998). 

• Portuurgroepinvloed: 

Portuurgroepsdruk saam met media-aanbiedinge romdom die seksdaad maak dit 

dikwels moeilik vir die tienermeisie om seks te weier (Baron & Byrne, 1996; 

Richter, 2005). 

• Lae selfbeeld: 

Tieners wat probleme ondervind met identiteitsvorming, wat konstant probeer om 

hulle eie waarde te bewys en wat gedurige kritiek moet verdra, soek dikwels 

ondersteuning en aandag in portuurgroepomgewings eerder as tuis. Hierdie soeke 

na aandag kan lei tot seksuele toetrede waarin die tiener probeer om sy/haar eie 

betekenis te vestig ofte bevestig (Bezuidenhout, 1998). 
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• Die kragtige invloed van die media, veral pornografiese voorstellings: 

Dit is veral glanstydskrifte, video's en laatnagtelevisieprogramme wat die 

hedendaagse tiener ingelig hou oor seksuele praktyke (Dobson, 2001 ). 

• V eranderende en verwerende waardes en norme wat in die meeste gemeenskappe 

aan die orde is: 

Dit is weer die ou vraag na inkonsekwentheid in die gemeenskap: dit wat die 

volwasse gemeenskap, skole en ouers aan die jeug voorhou oor seksualiteit en 

seksuele verkeer en dit wat die tieners by die volwasse gemeenskap sien verskil 

soms radikaal. "Newspaper reports last month told of how a teacher at a school in 

Vanderbijlpark, Gauteng, confessed in a South African Council of Education 

(SACE) disciplinary inquiry in 2002 that he had had sex with a 13-year-old girl 

learner. He was found guilty of statutory rape. He faced several mild sanctions - a 

R5000 fine, a year's counselling- and continues teaching to this day at the same 

school. The raped learner has since left the school ... a 2002 study found that 33% 

of rape survivors were girls who had been raped by members of the school 

community. It's so common that many schools simply tolerate it as a fact of life" 

(Grey, 2005:19). 

• Vrees vir vereensaming en die behoefte aan insluiting en deelname: 

Voortydige intieme verhoudingstigting wat gewoontlik seksuele gedrag insluit 

(Bezuidenhout, 1998), is dikwels die gevolg van die tiener se gedrewenheid om 

ingesluit en aanvaar te word in die portuurgroepstruktuur. 

• Ontoereikende formele onderwys- en/of swak skolastiese vordering: 

W aar seksuele losbandigheid by tieners gepaard gaan met die misbruik van 

chemiese middels is dit te wagte dat skolastiese prestasie agterwee sal bly, 

aangesien hierdie gedrag hoe afwesigheid veroorsaak. Omgekeerd kan dit ook 

wees dat te wyte aan lae skolastiese aanleg, belangstelling en vordering, tieners 

ontvlugting soek na die volwasse wereld waar losbandige seksuele gedrag dikwels 

aan die orde is. Daarbenewens kan ook verwys word na die drieweeklange 

landwye staking deur onderwysers in Junie 2007 oor salarisgeskille met die 

regering. Tientalle tieners is sander toesig tuis en op straat aan hulself oorgelaat. 
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• Oningeligtheid en mites ten opsigte van die waarde en gebruik van 

voorbehoedmiddels: 

Baron en Byrne (1996) asook Humpel (2004) is van mening dat 

tienerswangerskap die direkte gevolg is van onkundige en nalatige gebruik van 

voorbehoedmiddels. Die mening word gehuldig dat jong swart mans die gebruik 

van kondome met agterdog bejeen, omdat gesinsbeplanning die toename in swart 

getalle verhinder (Bezuidenhout, 1998). 'n Ander siening is dat die gebruik van 

kondome die wederkerige gawe wat deur die liggaamlike afskeiding van man en 

vrou tydens die seksdaad aan mekaar gegee word, verhinder. Derdens word 'n 

beskouing gehuldig dat kondome die ryping van die fetus verhinder. (VanDyk, 

2005:123). Vierdens word die aandrang deur die meisie op die gebruik van 

kondome beskou as 'n aanduiding dat sy rondslaap, aldus die Afrika-siening 

(Parekh & De la Rey, 1997). Manzini (2001) voeg by dat minstens 58% jong 

meisies gesprek rondom die gebruik van kondome of ander voorbehoedmiddels 

vermy uit vrees dat hulle fisies aangerand, verwerp en deur die man weggewys sal 

word. 

In aansluiting by bogenoemde moet genoem word dat die aanmoediging deur die regering 

en nie-regeringsorganisasies aan die jeug om voorbehoedmiddels te gebruik (Ehlers, 

2003) om onder meer die verspreiding van veneriese siektes te voorkom, dikwels deur die 

jeug vertolk word as toestemming deur die volwasse wereld dat permissiewe, losbandige 

seksuele gedrag in orde is, mits voorsorg getref word (MacLeod, 1999). Hoe dit ook al 

sy, onlangse ondersoek dui daarop dat die skoolgaande jeug nie konsekwent 

voorbehoedmiddels gebruik nie (Dommisse, 2008). 

Botha (2006) se kriptiese lys van algemene redes vir tienerswangerskappe onderskei onder andere 

tussen individuele- en sosiale oorsake. Individuele faktore sluit in: onkundigheid ten opsigte van 

menstruasie, fertiliteit en bevrugting, eksperimentering en portuurgroepvergelyking ten opsigte 

van fisieke rypwording. Verdere aspekte wat aangeraak word is: riskante gedrag, bendedruk, 

omgewingsgeweld, alkohol- en dwelmmisbruik, prostitusie, gebrek aan toekomsvisie en ambisie, 

gebrek aan opvoedkundige en persoonlike doelwitte, swak akademiese prestasie en 

ontoereikende ouerskapstyle. 
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Wat die sosiale faktore betref wys Botha (2006) op die volgende aspekte: swak 

gesondheidsdienste met besondere verwysing na gebrekkige toegang tot klinieke, asook 

die dikwels negatiewe houdingsingesteldheid van kliniekpersoneel, swak sosio

ekonomiese toestande, soos byvoorbeeld werkloosheid, armoede en behuisingsnood. 

Verder word disfunksionele gesinne as 'n mede-bepalende faktor aangegee: 

enkelouergesinne, ouers met kriminele rekords (roof, diefstal, gesinsgeweld), gebrekkige 

ouerlike ondersteuning, molestering en verkragting. 

Ten slotte word daarop gewys dat navorsingsresultate ten opsigte van die oorsake van 

tienerswangerskap wat direk op die Suid-Afrikaanse konteks van toepassing gemaak kan 

word (MacLeod, 1999), tot 'n groot mate met navorsing wat in Kenia gedoen IS 

ooreenstem (Were, 2007). Die volgende faktore word in die navorsing blootgele: 

• Daar is bevind dat algehele onkunde ten opsigte van die seksuele, wat uiteraard 

onkunde rondom voorkoming veronderstel en insluit, aan die orde is. 

• Vroee aanbreek van menarge by meisies. 

• Hoe risikodraende gedrag. 

• Psigologiese probleme by tieners. 

• Portuurgroepinvloed en portuurgroepsdruk. 

• Gedwonge wedersydse seksuele verhoudings. 

• Disfunksionele gesinsverhoudinge en gebroke huise. 

• Ontoereikende gesondheidsdienste. 

• Lae sosio-ekonomiese status. 

• Die verwering van kulturele gebruike en tradisies. 

• Die kulturele waarde wat aan kindergeboortes toegeken word. 

• Die manlike persoon se weerstand teen voorbehoedmiddels. 

• Die vroulike peroon se onverskilligheid ten opsigte van die konsekwente gebruik 

van voorbehoedmiddels. 

• Die beskikbaarstelling van aborsiekliniekdienste deur wetgewing. 

• Gebrekkige kommunikasie oor seksualiteit en seksuele gedrag. 

• Die vooruitsig van finansiele gewin as 'n prostituut. 
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• Die aanloklike beskikbaarheid van 'n toelaag aan die swanger vroue wat in Suid

Afrika uitbetaal word. 

2.2.4 DIE GEVOLGE VAN PREMATURE SEKSUELE 
VERBINTENISSE 

Vir die doel van hierdie ondersoek word die gevolge van voortydige tienerseksuele 

aktiwiteite in vyf kategoriee geklassifiseer, naamlik: die fisiologiese, emosionele, 

ekonomies-maatskaplike, interpersoonlike en toekomsgerigte aspekte: 

• Die fisiologiese gevolge: 

Benewens die moontlikheid van ongehude tienerswangerskappe wat die gevolg van 

losbandige seksuele omgang is (Jili, 1995), is die moontlike oordrag van die een of ander 

geslagsiekte (Baron & Byrne, 1996; De Villiers & Kekesi, 2004) 'n groot risikofaktor. 

MIV (Menslike Immuungebrek Virus) is een so 'n siekte wat onder andere deur seksuele 

interaksie oorgedra word en wat tans ongeneeslik is. Binne die bestek van twaalf jaar -

1991 tot 2003 - het Suid-Afrikaners tussen die ouderdomme 15 en 49 jaar wat aan die 

direkte gevolge van die voortwoekerende werking van hierdie virus dood is, gestyg van 

minder as 1% tot 21.5% (Van Dyk, 2005) en hiervan is die meerderheid in die 

ouderdomsgroep 17-27 jaar. 

Ander siektes wat met bandelose seksuele omgang verband hou, is: 

Sifilis; Gonorree; Trichomoniasis; Chlamydia; Chancroid; nie-Gonokokkale Uretretis; 

Sproei (Candida); (Quinlivan, Luehr & Evans, 2004) Pubisluis; Skurfsiekte (Scabies); 

Herpes; Hepatitis B; Geslagdeelvraatjies; Bekkenvliesontsteking; Nie-spesifieke 

Urinebuisontsteking; asook Servikale kanker (Van Dyk, 2005). 

Tienerswangerskappe wat nie gereeld medies gemonitor word nie, is onderhewig aan 

sekere komplikasies wat vir beide die meisie en die ongebore baba nadelige gevolge 

inhou, onder andere miskraam, premature geboorte, lae geboortegewig en 

geboortekomplikasies (Quinlivan, Luehr & Evans, 2004). 
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Wat die probleem vererger is dat baie van hierdie jong moeders se kinders ook 

blootgestel is aan ontwikkelingsprobleme. MacLeod (1999) toon aan dat adolessente 

meisies wat op 15 jaar geboorte gee 'n groot risiko loop dat die baba tydens die bevalling 

ondergewig sal wees, verstandelik vertraag kan wees en selfs dood gebore word. 

In gevalle waar aborsie 'n uitweg is om swangerskap te stuit (Baron & Byrne, 1996), kan 

dit gebeur dat die tienerdogter daarvan weerhou word om later in haar volwasse lewe 

kinders te he. 

• Ekonomiese- en maatskaplike gevolge: 

Die gevolge wat verband hou met losbandige en/of voortydige seksuele aktiwiteit sal 

noodwendig 'n negatiewe inpak uitoefen op die ekonomie van enige land of gemeenskap 

(Bezuidenhout, 1998; Botha, 2006). Die volgende kostes word bereken: die kostes 

verbonde aan die versorging van die swanger meisie, die bevalling asook die geldelike 

hulp aan 'n enkelouergesin.Verder moet bereken word dat die tiener nie noodwendig 'n 

sinvolle bydrae tot die volwasse arbeidsveld sal kan lewer nie. Dit word bereken dat slegs 

50% van die meisies wat v66r die ouderdom 18 jaar moeders word, skolasties volhard 

(Greenberg, Bruess-Mullen, & Sands, 1989). Dit bring noodwendig mee dat lewens

ideale en lewensbeplanning in die wiele gery word, om nie eens melding te maak van die 

oorbevolking wat 'n land ekonomies kan kortwiek (Jili, 1995). Quinlivan (2004) skryf dat 

behalwe vir die emosionele probleme soos depressie, dwelmmisbruik en sosiale verlies, 

bestaan die moontlikheid ook dat die tienermoeder n6g haar skoolloopbaan sal voltooi, 

n6g sal vorder tot tersiere opleiding en die uiteindelike verkry van werk. Manzini (200 1) 

het bevind dat meer as die helfte van die 796 swanger meisies in haar KwaZulu Natal

ondersoek nie teruggekeer het skool toe nie, ofskoon die beleid ten opsigte van 

tienerswangerskappe hertoetreding moontlik maak. 

Enige van die talle veneriese siektes wat verband hou met losbandige seksuele praktyke 

het finansiele implikasies (Jili, 1995). Aangesien langdurige behandeling duur is en aile 

gesinne nie noodwendig oor die geldelike middele beskik om doelmatige behandeling 

moontlik te maak nie, sal gevolglik by die staat aangeklop moet word. 
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Navorsing dui daarop dat indien die adolessente meisie voor die sestiende lewensjaar 

geboorte skenk, sy meer geneig daartoe sou wees om binne die volgende twee jaar nog 'n 

kind in die lewe te bring (Botha, 2006.) 

'n Radikale uiteinde van tienerswangerskap is soms aborsie ofskoon melSles van 

agtergeblewe gemeenskappe meer geneig is om deur te druk met die swangerskap, terwyl 

diegene uit meer ontwikkelde en gegoede buurtes daartoe geneig is om aborsie te 

oorweeg en te laat uitvoer (Turner, 2004). 

• Emosionele gevolge: 

By die bevestiging van die swangerskap voel tienermeisies dikwels hartseer, 

teleurgesteld, geskok en depressief en sommige voel selfs dat selfmoord die enigste 

uitweg blyk te wees. Verwagtings oor die genot van die seksdaad word dikwels verydel 

deur die realiteitskonteks waarin dit plaasvind en lei tot verleentheid vir beide die partye. 

Skuldgevoelens word ook ervaar. Dit is dikwels die dogter wat "vuil" en "goedkoop" 

voel. De Villiers en Kekesi (2004) dui die moontlikheid aan dat die tienerouer se kind 'n 

kombinasie van kognitiewe sowel as psigologiese stoomisse kan oorerf en/of ontwikkel 

wat weer tot allerlei ander persoonlike en sosio-ekonomiese probleme aanleiding kan gee. 

• Interpersoonlike gevolge: 

Dit is moontlik dat 'n ongehude tienermoeder haar uit nood tot prostitusie asook 

dwelmhandel en ander vorme van misdaad sal wend om finansieel in staat te wees om vir 

die kind te sorg. Hierdie toedrag het noodwendig negatiewe gevolge vir die betrokke 

gemeenskap waar die enkelouergesin woonagtig is (Botha, 2006). 

2.2.5 ONTWIKKELINGSFASETTE TYDENS ADOLESSENSIE 

Om enigsins 'n meer volledige en dus betekenisvolle begrip te bekom van die adolessent 

se seksualiteit en die tienerswangerskapverskynsel, is dit belangrik om dit binne die 

onderskeie ontwikkelingsterreine tydens adolessensie te kontekstualiseer. Derhalwe word 

liggaamlike, kognitiewe, persoons, sosiale en emosionele ontwikkeling kortliks bespreek. 
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2.2.5.1 Fisiese ontwikkeling en seksuele ryping by die adolessent 

Fisiese ontwikkeling in adolessensie gaan gepaard met seksuele ontwaking en 

ontwikkeling. Ofskoon sekere kulture menarge (tussen die ouderdomme 11-14 jaar) as 'n 

aanduiding beskou dat die jong meisie nou vrou is en dat sy gereed is vir moederskap, 

ovuleer die meeste meisies eers 'n jaar na die verskyning van menarge. Dit beteken egter 

nie dat die moontlikheid van swangerskap nie met menarge kan saamval nie (Louw, 

Louw & Ferns, 2007). Dit is betekenisvol dat vroee fisiese ryping by meisies soms 

nadelige gevolge kan he: die tienermeisie pas n6g in by haar portuurgroep, n6g by ouer 

meisies en wanneer sy wei iewers tuiskom, is dit gewoonlik by 'n groep ouer meisies; 

gevolglik kan sy reeds voortydig seksueel verkeer om enersyds op die wyse te 

kompenseer vir die gebrek aan aandag en aanvaarding; andersyds om in die ouer 

portuurgroep 'n sosiale tuiste te verseker (Siegelman & Rider, 2006). 

Om die verband tussen fisiese- en seksuele ryping en oorerwing en omgewing by die 

adolessent te verhelder, wys Siegelman en Rider (2006) op die volgende faktore wat 'n 

beduidende rol speel - 6f die seksuele ryping word vertraag, 6f die ontwakingsproses 

word versnel: 

Die voorkoms van stresvolle situasies tuis (huwelikspanning by die ouers, byvoorbeeld); 

depressiewe rna's (moontlik te wyte aan baie konflik tuis, onder andere slegte ma

dogterverhoudings ); 

'n Inwonende kerel van die rna of 'n dominerende stiefpa (die veranderde huislike opset 

lei tot vroegryping by die dogter); 

Konflik en spanningsvolle situasies buite die huis soos byvoorbeeld omgewingsgeweld 

(wat in die meeste gevalle tot vertraagde ryping aanleiding gee); en 

Sosio-ekonomiese deprivasie (wat meestal vertraagde seksuele ryping tot gevolg het). 
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2.2.5.2 Kognitiewe ontwikkeling tydens adolessensie 

Meestal is die adolessent se denke op 'n formeel-operasionele vlak wat die volgende 

impliseer (Louw, Louw & Penis, 2007): 

• Die tiener kan toenemende verbande, ook oorsaaklike verbande (kousaliteit), 

toenemend beter begryp; 

• Hy/sy kan die naderende en verbygaande aard van dinge insien ( dat die 

werklikheid relatiefvan aard is); 

• Hipoteties deduktief dink wat impliseer dat alternatiewe moontlike oplossings vir 

probleme gegenereer kan word deurdat van die algemene hipoteses na die 

besondere geredeneer word; 

• Die egtheid, geldigheid en betroubaarheid van gegewens, handelinge en 

lewenskwessies wat die tiener direk raak word getoets (in die besonder ingestel op 

konsekwentheid by andere, veral by volwassenes ); 

• 'n Hiper-kritiese ingesteldheid jeens die waardes van veral die volwassenes (is 

geneig om die splinter in die oog van 'n ander raak te sien); en 

• Die tiener in hierdie fase kan nou makliker onafhanklike keuses uitoefen. 

Dit is veral die ontwikkeling van kousaliteit asook die keuse-uitoefening wat van belang 

is wanneer aan voortydige seksuele verkeer gedink word. Die tiener is nou in 'n stadium 

waar keuses meer geredelik oorweeg kan word, besluite geneem kan word op grond van 

logiese beredenering en die oorweging van die gevolge wat op handelinge volg. 

Wat sosiale implikasies van kognitiewe ontwikkeling aanbetref, die volgende: 

Die adolessent is vasbeslote om eie keuses te doen - met of sonder die insette van die 

betekenisvolle volwassenes in sy/haar lewe; 

Hy/sy dring daarop aan om te weet waarom die volwassene sekere besluite en uitsprake 

gemaak het - dit moet ten alle tye logies en aanvaarbaar wees; en 

Hy/sy stel geweldige hoe eise aan die samelewing en is hiper-krities ingestel: die 

volmaakte is immers bereikbaar (Sigelman & Rider, 2006). 
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Die soms kritiese, onathanklike, beterweterige en afsydige houding van die tiener teenoor 

opvoeders maak dit makliker om insig en raad van die hand te wys en 'n eie koers in te 

slaan of om eerder raad en Ieiding by die portuurgroep te soek (Patterson, 2008). Hierdie 

selfsugtige en afsydige houding word egosentrisme genoem (Santrock, 2009). Dit kan tot 

gevolg he dat tieners nie noodwendig ag slaan op die raad van volwassenes oor die 

gevolge van voortydige seksuele verkeer of die gebruik van voorbehoedmiddels nie. 'n 

Uiterste vorm van egosentrisme lei dikwels tot die oortuiging by die tiener dat hy/sy s6 

uniek en uitsonderlik is dat niks met homlhaar sal of kan gebeur nie (adolessente fabel), 

al se die volwassenes wat ook al. Selfwaardering word op die spits gedryf; gevolglik leef 

tieners in die waan dat bulle onaantasbaar is. Die tienermeisie is moontlik daarvan 

oortuig dat onveilige seksuele verkeer nie noodwendig swangerskap tot gevolg sal he nie; 

dat dit net met ander gebeur (Patterson, 2008). 

Kognitiewe ontwikkeling is 'n voortgaande proses, dus kan die tienermeisie en -seun se 

riskante seksuele gedrag daaraan toegeskryf word dat hulle kognitiewe strukture nog nie 

volledig ontwikkel het nie (Sigelman & Rider, 2006). Die gebrekkige denkstrukture het 

tot gevolg dat die tiener nie mooi vooruit kan dink nie; dat gapings in die kennisstrukture 

bestaan wat die oorsaak-gevolgskema ernstig in die wiele ry. Ofskoon neurologiese 

ryping 'n rol speel, vind volledige ryping eers in die vroee volwasse fase plaas (Papalia, 

Olds & Feldman, 2009). 

2.2.5.3 Persoonsontwikkeling tydens adolessensie 

ldentiteitsontwikkeling tydens die adolessente-fase is reeds deur Erikson as 'n primere 

ontwikkelingstaak beskryf. Uiteraard is die vaslegging van 'n gunstige selfkonsep en 

daarmee gepaardgaande selfagting verweef met 'n goed-ontwikkelde identiteit. 

Toereikende identiteitsvorming ts onontbeerlik vir voortgesette en sinvolle 

portuurgroepbinding, loopbaan-orientering, geslags(rol)identifikasie, politieke orientering 

en religieuse ontwikkeling. Volgens Erikson (Woolfolk, 2004) is rolverwarring dikwels 

'n problem in identiteitsvorming tydens adolessensie. Volgens Marcia (Louw, Louw & 

Ferns, 2007; Woolfolk, 2004) bly die ideaal identiteitsbereiking tydens en veral teen die 
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afloop van die adolessensiefase. Toereikende identiteitsvorming het tot gevolg dat tieners 

makliker meer sinvolle keuses kan en wil maak. Uiteraard oefen sinvolle 

identiteitsontwikkeling 'n positiewe invloed uit op die tiener se denke oor die seksuele en 

die keuses wat op daardie terrein gedoen moet word. In die lig van Erikson se 

psigososiale teorie oor identiteitsvorming, sou mens kon redeneer dat die voortydige 

seksuele eksperimentering van adolessente 'n poging is om 'n eie identiteit te soek en te 

vestig; of dat seksuele ervaringe 'n manier is om rolverwarring vry te spring. Volgens 

Erikson is dit belangrik om eers mens se eie identiteit te vestig alvorens 'n mens werklik 

vir iemand anders kan omgee en by so 'n persoon intiem betrokke kan raak (Sigelman & 

Rider, 2006). 

2.2.5.4 Sosiale- en emosionele ontwikkeling: konflik met betekenisvolle 

ander 

'n Aspek wat huidig al hoe meer navorsing stimuleer is die kwessie rakende adolessent

ouerverhoudings en veral die konflik binne daardie verhouding. 

Ofskoon die meeste tieners die gesag van hulle ouers erken - maar nie noodwendig 

aanvaar nie - vrywaar dit die huislike opset nie van konflik nie (Papalia, Olds & 

Feldman, 2009; Santrock, 2009). Die ouerhuis is dus in vele opsigte die 

"inoefeningsterrein" vir sosiale vaardighede en emosionele ontwikkeling. Konflik spruit 

voort uit die kognitiewe ontwikkeling van die adolessent wat lei tot 'n kritiese houding 

waarbinne alles bevraagteken word. 

Wanneer konflik uiterste vorme bereik, soek die tiener ondersteuning in die vorm van 

simpatie en meelewing by die portuurgroep en veral by beste maats. Dit kan gebeur dat 

die tiener juis in so 'n emosioneel-belaaide situasie buitenshuis uitkoms soek in 

liggaamlike koestering en intimiteit. Seksuele verkeer word verwar met ondersteuning en 

aandag gee. 
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Uiteraard is die uitoefening van 'n bepaalde ouerskapstyl mede-bepalend v1r die 

verhoudingskwaliteit wat tussen ouers en hulle tienerkinders bestaan (Papalia, Olds & 

Feldman, 2009). 'n Ouerskapstyl wat deur begrip en liefde gekenmerk word - die 

sogenaamde vennootskapstyl -maar wat ook konsekwent en ferm bly, word as ideaal 

beskou. Indien daar wei konflik is in so 'n opvoedingsomgewing, word dit gou 

konstruktief opgelos. Dit is ook binne die vennootskapsbenadering dat kinders 

vrymoedig met hulle ouers praat oor lewensbelangrike sake - onder andere oor 

voortydige seksuele verkeer. 

Ongeag die ouerskapstyl, waar die fyn ewewig tussen vryheid (toegeeflikheid versus te 

veel vryheid) en kontrole (konsekwente en billike dissipline versus outoritere 

gesagsuitoefening) versteur word, kan ongunstige gedragsreaskies verwag word 

waaronder vrye liefde en voortydige seksuele verkeer (Santrock, 2009). 

Voortydige seksuele verkeer kan moontlik verband hou met die neiging by die tiener om 

riskant te lewe - deelname aan riskante bedrywe asook riskante besluitneming (Patterson, 

2008). Benewens die persoonlike fabel as verklaring, kan dit ook verklaar word vanuit 

die sosiale kognitiewe leerbenadering wat onder andere deur Bandura, Rotter en Mischel 

voorgestaan word (Corey, 2001). Volgens hierdie denkskoolleer ons onder andere deur 

waameming en veral deur die waameming van rolmodelle. Hoe meer ons sien, hoe meer 

word die indrukke vasgele. Riskante seksuele gedrag kan dan verklaar word vanuit dit 

wat tieners ander tieners sien doen, asook dit wat hulle oor die TV, digitale video's en 

films sien: onverskrokke jongmense wat die lewe aanvat en nie aan die gevolge dink nie 

- bloot omdat ander dit doen (Sigelman & Rider, 2006). Hierdie lewenstyl by die tiener is 

moontlik deel van die sosiale- en emosionele ontwikkelingsproses. Dit verklaar ook 

moontlik die afkeur van voorbehoeding tydens seksuele verkeer: daar is uitdagende 

waagmoed betrokke. 

Uiteraard moet erkenning verleen word aan die vormende invloed wat die portuurgroep, 

vriendekring en lukrake liefdesverhoudings op die sosiale en emosionele ontwikkeling 

van die tiener uitoefen (Papalia, Olds & Feldman, 2009; Santrock, 2009). 
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Sosiale en emosionele ontwikkeling vind binne 'n bepaalde kultuur en religieuse konteks 

plaas. Wat eersgenoemde betref, wys Santrock (2009) op die invloed wat diversiteit binne 

bepaalde kultuur- en etniese-gefundeerde strukture op die adolessent se ontwikkeling 

uitoefen. Gesonde identifisering met 'n eie kultuurverband asook met 'n bepaalde etniese 

groep, is bevorderlik vir persoonlikheids-, sosiale en emosionele ontwikkeling. Dit is ook 

binne hierdie verbande dat die adolessent se seksuele ingesteldheid en waardes gevorm 

en seksuele gedrag gekontroleer word. In sekere kultuur-kontekste is tienerswangerskap 

meer aanvaarbaar as in ander (Sigelman & Rider, 2006). 

Die religieuse lewe van 'n adolessent is belangrik. Navorsing dui daarop dat aktiewe en 

konsekwente godsdiensbeoefening tydens die adolessentefase gunstige gevolge het op 'n 

verskeidenheid lewensterreine (Santrock, 2009): toereikende sosiale vaardighede word 

beoefen en uitgebou; positiewe en volgehoue portuurgroepverhoudings kom tot stand; 

akademiese vordering word gemaak. Verder word emosionele beheer en regulering, pro

sosiale gedrag en die vorming van gesonde selfkonsep en selfagting deur 

godsdiensbeoefening bevorder. Hieruit kan gespekuleer word dat daar minder voortydige 

seksuele verkeer sal voorkom by jong mense wie se godsdienstige norme vir hulle van 

persoonlike waarde is. 

2.2.6 TERUGSKOUENDE KOMMENTAAR 

In hierdie gedeelte is 'n oorsig gegee aangaande seksualiteit en seksuele gedrag by die 

tiener, faktore wat as hoe-risiko aanduiders beskou word vir tienerswangerskappe, asook 

'n deurskouing van die oorsake en gevolge wat verband hou met tienerswangerskappe. 

Die hantering van ontluikende seksuele drifte tydens adolessensie is sekerlik 'n 

dramatiese ervaring vir enige tiener. Die adolessent word direk gekonfronteer met 

uitdagende besluitneming: 6f om toe te gee aan seksuele drifte, 6f om onthoudend te 

lewe. Die literatuur dui verskeie hoe-risikofaktore aan wat sal bepaal of die jongmens 

voortydig aan seksuele losbandigheid sal toegee of daarteen sal weerstand hied. Uiteraard 
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is dit ook so dat sekere hoe-risikofaktore terselfdertyd as oorsake van tienerswangerskap 

aangedui kan word, soos byvoorbeeld, ongunstige sosio-ekonomiese omgewings; 

onkunde by die tiener ten opsigte van seksuele gedrag; die invloed van die portuurgroep 

en die sosiale orde waaraan die tiener verbind is; disfunksionele ouerskapstyle asook 

ongunstige gesinsverhoudings. 

Ofskoon die volgende oorsake van tienerswangerskap slegs kortliks bespreek is, kan die 

belangrikheid van hierdie faktore nie oorbeklemtoon word nie: 'n meisie wat 

ontoereikend op skool presteer sal moontlik swangerskap as 'n uitweg verkies; tieners 

wat probleme ondervind met betrekking tot identiteitsvorming sal eerder ondersteuning 

en aandag in portuurgroepbindings soek as tussen die mense tuis; die veranderende en 

verwerende waardes en norme wat in die meeste 21ste-eeuse gemeenskappe aan die orde 

is; en vereensaming en die gevoel van uitsluiting dryf tieners tot ontvlugting in 

wisselvallige, seksuele verhoudings. 

Wat die oorsake van tienerswangerskap betref is daar besluit om ook in hierdie studie vas 

te stel wat die portuurgroep van swanger leerders as primere oorsake van 

tienerswangerskap aangee. Deur middel van 'n vraelys gebaseer op die bogenoemde 

literatuur en wat vir die doel saamgestel is, word gepoog om te bepaal tot watter mate 

ongunstige huislike omstandighede en ontoereikende maatskaplike omgewings bydra tot 

voortydige seksuele verkeer; of die gebruik/misbruik van alkohol en/of skadelike 

chemiese middels 'n invloed uitoefen op die besluit om voortydig seksueel aktief te 

verkeer; wat die invloed van portuurgroepwaardes en potuurgroepsdruk is op tieners se 

seksuele gedrag; tot watter mate onkunde aangaande seksuele gedrag 'n rol by die 

seksuele gedrag van die tiener speel; tot watter mate die vooruitsig op 'n staatstoelaag aan 

die jong ongehude moeder 'n rol speel in die besluit om seksueel te verkeer en moontlik 

swanger te raak; en of tieners wat seksueel aktief is verantwoordelike voorsorg tref om 

swangerskap te verhoed. 

Ofskoon in die hoofstuk kennis geneem is van die gevolge van voortydige seksuele 

verkeer, stel hierdie ondersoek uiteraard belang in premature swangerskap by die 
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tienermeisie en meer bepaald in die emosionele belewinge van so 'n persoon, ongeag die 

oorsake wat tot die swangerskap aanleiding gegee het. Benewens die feit dat die 

potensiaal tot lewensverwerkliking van 'n tienermeisie deur voortydige swangerskap 

versteur word, word sy ook gekonfronteer met die houding van die sosiale orde waarvan 

sy deel uitmaak. Wat vir die ondersoek van kardinale belang bly en wat uit die 

voorafgaande tot ontluiking gekom het, is in watter mate die swanger tiener te wyte aan 

die ongunstige situasie waarin sy haarself bevind, verwerping en uitsluiting beleef? Die 

houding van die sosiale orde jeens tienerswangerskap bepaal grotendeels of swanger 

tieners rede sou he om verwerp te voel, aldan nie. 

Vervolgens word 'n literatuurondersoek wat betrekking het op verwerping en 

verwerpingsbelewing by die tiener in die algemeen en by die swanger tienermeisie 

afkomstig uit die Afrika-kultuur in die besonder, gedoen. 
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HOOFSTUK 2:3 VERWERPING EN 
VERWERPINGSBELEWING 

2.3.1 'N PSIGOLOGIESE BESKOUING VAN VERWERPING EN 

VERWERPINGSBELEWING 

2.3.1.1 Orientering 

Kortweg gestel kan verwerping vanuit 'n psigologiese perspektief beskryf word as 'n 

persoon se belewing wanneer uit die gedrag van ander die indruk gekry word dat sy/haar 

teenwoordigheid, geaardheid, gedrag en prestasies vir ander of vir 'n bepaalde sosiale 

situasie, ongewens of problematies geword het. So 'n persoon interpreteer die skynbare 

tekorte wat in hom/haar sigbaar geword het as 'n afwysing van homselflhaarself en as 'n 

afwysing van die persoon deur sy/haar sosio-omgewing (Du Toit, 1993). Uiteraard is die 

belewing van verwerping 'n uiters ongunstige ervaring wat verreikende gevolge kan he 

vir persoonlike funksionering en gunstige maatskaplike integrasie. 

Alvorens verwerpmg en verwerpingsbelewing by die swanger skoolgaande meisie 

bespreek word, sal verwerpingsbelewing in die algemeen en by die adolessent verken 

word. 

Die inligting wat in hierdie afdeling bespreek word is hoofsaaklik vanuit 'n Westerse 

perspektief, maar met inagneming van die kultuurverskille soos dit in hoofstuk 2.1 

bespreek is en weer onder punt 2 van hierdie hoofstuk aangebied word. 

2.3.1.2 Die waarde van sosiale aktiwiteite en portuurgroepverbondenheid 

Thorn (1993) wys daarop dat die volgende sosiale aktiwiteite aan die adolessent sosiale 

geborgenheid verleen en dat die moontlikheid van verwerping daardeur beduidend 

verminder word, veral wanneer interessante en genotvolle groepaktiwiteite beplan en 
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uitgevoer word; interaksie binne die portuurgroep bevorder word; en individue die gevoel 

kry dat hulle aanvaar word en dus deel is van die groep. 

Individue wat intelligent is, oor besondere sosiale vaardighede beskik, 'n aantreklike 

fisiese voorkoms het, spesiale talente vertoon en wat lidmaatskap van die dominante 

kultuurgroep geniet, sal nie sommer verwerping ervaar nie. Daarteenoor blyk dit dat 

adolessente wat geen selfvertroue het nie, teruggetrokke, senuweeagtig, skaam en 

selfgesentreerd is, asook diegene wat nie op ander se behoeftes ingestel is nie en geneig is 

om taktloos op te tree, gewoonlik nie deur die groep aanvaar word nie en gevolglik 

sosiale verwerping beleef. Volgens Engelbrecht, Kok en Van Biljon (1982) word die 

adolessent aanvaar of verwerp op grond van wat hy/sy is en kan doen en om geen ander 

rede nie. Selfs geringe tekens van verwerping of spot kan uiters negatiewe betekenis 

inhou vir persone wat hulself reeds as ongewild en 'n mislukking sien (Dobson, 2001 ). 

Goeie vriendskapsverhoudings is onontbeerlik vir toereikende sosiale en emosionele 

ontwikkeling (Berk, 2000). Vriendskap hied ondersteuning vir 'n persoon se gevoelens 

en belangstellings; dit verhoog gevoelens van eiewaarde, selfvertroue en belangrikheid; 

dit hied geleentheid vir intimiteit en openhartigheid; bevorder die groei van 

interpersoonlike sensitiwiteit; en hied prototipes vir latere verhoudings. V erder lei 

vriendskap tot kameraadskap en hied 'n konteks waarin sosiale norme ontwikkel kan 

word. Vriendskapsverhoudings lei tot die bevordering van lojaliteit en bied 'n 

sekuriteitsbasis buite die familie waar die ontwikkeling van sosiale- en emosionele 

vaardighede bemeester kan word. 

Daar is aanduidings dat verwerping voorkom op grond van sosio-ekonomiese 

klassifisering, distansiering van die groep te wyte daaraan dat die individu se emosionele 

behoeftes nie bevredig word nie en distansiering van die groep as gevolg van 

belangstellings van die individu wat nie met die groep se belangstellings, standaarde en 

norme ooreenkom nie (Lambert, Rothchild, Altland & Green, 1993). 
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Die volgende faktore word deur Carson, Butcher en Mineka (2000) genoem wat in inter

persoonlike verhoudings daartoe hydra dat verwerping beleef word: 

• buitengewone eise of aggressiewe benadering van die portuurgroep; 

• verwerping wat die gevolg is van die persoon se eie onttrekking aan die 

portuurgroep; en 

• die persoon se onderontwikkelde toetredings- en handhawingsvaardighede, 

onderontwikkelde pro-sosiale gedragsvorme en eiegeregtige optrede. 

Baron en Byrne ( 1996) wys op die positiewe verband tussen portuurgroepaanvaarding, 

fisiese voorkoms en pro-sosiale gedrag.Verder word opgeruimdheid, vriendelikheid, 'n 

goeie humorsin en atletiese vermoe as positiewe trekke vir aanvaarding en insluiting by 

'n portuurgroep gereken (Graham & Rutter, 1985). 

Daarteenoor is daar 'n negatiewe verband gevind tussen aanvaarding deur die portuur en 

onaantreklikheid, rusteloosheid, spraaksaamheid, hiperaktiwiteit en aandagafleibaarheid, 

aggressiwiteit, onbetrokke en a-sosiale gedrag (Woolfolk, 2004). In aansluiting hierby 

wys Ladd, Herald, Slutsky en Andrews (2004) op risikofaktore wat 'n rol speel in 

verwerping: 

• Die navolging van bepaalde idees, gelowe, en verwysings - veral verwysings 

omtrent die portuurgroep - asook die manier waarop die tiener sy/haar eie 

strewes, strategiee en verwagtinge in sosiale kontekste uitleef word mede

bepalend daarvan of die persoon deur die portuurgroep verwerp of aanvaar word. 

• Die wyse waarop eie emosies in sosiale kontekste verstaan en beheer word, asook 

die vermoe om gepas op ander se emosionele patrone te reageer, met ander 

woorde 'n verband tussen die verstaan van emosies en sosiale vaardigheid. 

• Die uitoefening van 'n bepaalde ouerskapstyl en die toepassing van dissipline kan 

ook as 'n risikofaktor gereken word. 'n Outoritere of strawwe en inhiberende 

ouerskapstyl byvoorbeeld, het tot gevolg dat kinders aggressief en/of ontrekkend 

in sosiale kontekste optree. 'n Meer toegeeflik-demokratiese styl daarteenoor, heg 

gewoonlik besondere waarde aan die ontwikkeling van sosiale- en pro-sosiale 

vaardighede (Louw & Louw, 2007). 
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Die persoon se ervaring van en respons op die sosiale dinamiek van die portuurgroep 

bepaal tot 'n groot mate of die individu aanvaar of verwerp sal word, byvoorbeeld in 

groepe waar aggressiewe gedrag die norm is word die agressiewe individu meer geredelik 

deur die portuurgroep aanvaar (Ladd et al, 2004). 

Die adolessent is veral baie gesteld op portuuraanvaarding. Wanneer hierdie verhouding 

bedreig word, of wanneer die adolessent uitsluiting uit die groep beleef, word dit dikwels 

as traumaties ervaar. 'n Tiener wat uit hierdie konteks uitgesluit word, beleef isolasie en 

vereensaam (Greathead, 1998; Prinsloo, Vorster & Sibaya, 1996). Wat die adolessent se 

portuurgroepbetrokkenheid en aanvaarding betref, is daar veral drie verbandhoudende 

aspekte wat 'n rol speel, naamlik die kwaliteit van vriendskapsverhoudings, aspekte wat 

verband hou met seksuele identifikasie en ontwikkeling en die wyse waarop 

portuurgroepsdruk hanteer word (Marcoen & Goossens, 1993). Indien een van hierdie 

aspekte skipbreuk ly is die moontlikheid van uitsluiting uit die portuurgroep 'n groter 

moontlikheid. 

2.3.1.3 Die ouerhuis en die portuurgroep 

Ofskoon tieners dit sou verwelkom dat bulle ouers minder inhiberend en oud-modies 

optree, huldig die meeste tieners die waardes van bulle ouers (Graham & Rutter, 1985; 

Louw & Louw, 2007; Santrock, 1996; Thorn, 1993). Om tussen twee waardestelse1s te 

probeer funksioneer, die van die ouerhuis en die van die portuurgroep, bring noodwendig 

spanning mee. Uiteraard is dit so dat ouerbetrokkenheid eweneens naas die portuurgroep, 

'n belangrike rol vervul (Kirchler & Palmonari, 1993). Desondanks die feit dat beide 

partye belangrik is, is dit tog die portuurgroep wat vir die adolessent van 

deurslaggewende belang is. Verwerping deur maats lei dikwels tot algehele 

verwerpingsbe1ewing, gevoelens van neerslagtigheid en minderwaardigheid. Dit is juis 

wanneer die adolessent in so 'n staat van verwerpingsbelewing beland dat 'n gevoel van 

hopeloosheid ervaar word met die veralgemening dat nie net die maats nie, maar ook 

betekenisvolle volwassenes hom/haar verwerp bet (Baron & Byrne, 1996). 



58 

2.3.2 VERWERPINGSBELEWING IN DIE AFRIKA-KONTEKS 

2.3.2.1 Orientering 

Veral drie werklikheidsaspekte moet in berekening gebring word wanneer oor die Afrika

mens se siening ten opsigte van psigologiese aspekte gedink en geskryf word (Viljoen, 

2002). Eerstens moet die betekenis van die begrip intuitiewe rasionaliteit bestudeer word; 

tweedens behoort die psigologiese vanuit 'n holistiese ontologie verklaar te word; en 

derdens moet die rol van die gemeenskap, veral die voorvaders, in die lewe van die 

enkeling en die groep verreken word. 

2.3.2.2 Werklikheidsaspekte 

2.3.2.2.1 Die betekenis van intuitiewe rasionaliteit 

Die Afrika-mens se kognitiewe funksionering is meer holisties waar suiwer logiese 

rasionaliteit getemper word deur emosionaliteit en intuitiewe aanvoeling - vandaar die 

term intuitiewe rasionaliteit. Dit beteken dat die Afrikaan meer op die intuitiewe en die 

emosionele ingestel is as op blote rasionaliteit. Hierdie denkbenadering is ten nouste 

verbonde aan die wyse van lewe, naamlik dat die Afrika-mens 'n gemeenskapsmens by 

uitstek is wat sterk op die kommunale bestaanswyse ingestel is (Viljoen, 2002). 

Soos voorheen genoem, blyk hieruit dus 'n empatiese begrip ten opsigte van die nood en 

behoeftes van andere by die Afrikaan te wees. Dit behels dat binne die Afrika-konteks 

geen mens verwerp behoort te word nie - aile mense word onvoorwaardelik en 

konsekwent aanvaar. 

2.3.2.2.2 Die holistiese mensbeskouing 

Die holistiese siening verwys na 'n beskouing waarin die mens gesien word in relasie met 

ander en die totale kosmos. Enige afwyking van die normale moet verklaar word dat 
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disharmonie ingetree het (Mutwa, 1996). 'n Totale en geYntegreerde staat van bestaan 

imp1iseer dus dat geen onderskeid tussen die fisiese en die geestelike bestaan nie 

(Maiello, 1999). 'n Staat van depressie byvoorbeeld, wat die gevolg van 

verwerpingsbelewing kan wees, het 'n effek op die hele liggaam en eweneens affekteer 'n 

fisiese ongesteldheid die gees van die mens. Liggaam en gees word dus as 'n eenheid 

gesien (Biihrmann, 1986; Gumede, 1990; Sogolo, 1993). Lewenstres en spanning word in 

terme van die Afrikaan se siening van ongesteldheid toegeskryf aan versteurde 

interpersoonlike verhoudings en gepaardgaande skuldgevoelens wat die fisieke, psigiese 

en spirituele funksionering van die individu beYnvloed (Sogolo, 1993). 

Die holistiese ontologie van die tradisionele Afrika lewens- en wereldbeskouing 

impliseer die gemeenskaplike waarde van verbondenheid tussen individue, 'n hegte 

solidariteit waarbinne die belange van die gemeenskap onvoorwaardelik beskerm en 

gedra word. In so 'n gemeenskap is daar eerder sprake van aanvaarding van ander as wat 

daar sprake van verwerping is. 

2.3.2.2.3 Die rol wat voorvaders in siekte en geestelike ongesteldheid speel 

Beuster (1997) konstateer dat die geeste van die voorvaders gesien word as welwillende 

entiteite wat toesig hou oar die eer, tradisies en goeie naam van die bepaalde etniese 

groep. Gumede (1990) wys op verskeie vorms waardeur die voorvaders hulle 

teenwoordigheid laat blyk, onder andere deur die verskyning van diere/reptiele, 

siekte/ongesteldheid, drome, droomontleders/uitleggers en die dood. Aangesien die 

voorvaders verantwoordelik is vir die afweer van bose geeste en vemietigende kragte, is 

hulle veral verantwoordelik vir die geestesgesondheid van die groep. Wanneer daar egter 

'n gees van ongehoorsaamheid is by die individu of by die groep as geheel ten opsigte 

van die eise wat die voorvaders stel, kan gereken word op wanorde en ongeluk in die 

vorm van fisiese- of geestesongesteldheid (Gumede, 1990). Enige ongesteldheid, 

liggaamlik, psigies of spiritueel is aanduidend dat verhoudings versteurd geraak het en 

veral dat disharmonie tussen die persoon en die voorvadergeeste ingetree het. Die vraag 

is dus nie na wat die oorsaak van die ongesteldheid is nie, maar eerder na wie die oorsaak 
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is (Maiello, 1999). Soos wat die voorvaders die ongesteldheid veroorsaak het, net so is 

hulle ook verantwoordelik vir die herstel daarvan. Dit word gedoen wanneer die individu 

of die groep weer bereid is om te luister na die stemme van hulle voorvaders (Rudnick, 

2002). 

Wat van kardinale belang is, is dat die "ubuntu" of harmonie ten aile tye bewaar moet 

word. Die oomblik dat die verhouding tussen individu en medemens, of individu en 

groep versteur word, tree ongeluk en ongesteldheid in. Wanneer die individu die 

verhouding om watter rede ookal versteur, word die gemeenskap direk daardeur geraak 

(Verhoef & Michel, 1997) en word so 'n persoon gebrandmerk en as sondebok gesien 

(Beuster, 1997). Verwerping deur die groep totdat die harmonie herstel is, is nie 

ongewoon me. 

Dit blyk dus dat van wee die individu se besondere verbintenis met die groep of stam (die 

kollektief), en die se uitsonderlike verhouding met 'n/die voorvader(s), daar sprake is van 

'n hegte band wat die groep of stam aanmekaar verbind (groepskohesie ). Die vraag 

ontstaan of daar in so 'n verhouding ruimte vir beoordeling, veroordeling of 

diskriminasie kan wees, of is daar eerder sprake van eensgesindheid en onvoorwaardelike 

aanvaarding. 

2.3.2.3 Verwerping van die individu deur die groep is moontlik en 

angswekkend, dog onwaarskynlik 

Vanwee die Afrika-persoon se diepgewortelde verbondenheid aan die kollektiewe 

bestaan (Magona, 1990), is die gedagte aan verwerping deur die etniese kultuurgroep 'n 

skrikwekkende gedagte. Indien die individu se gedrag teen die etiese eise van die groep 

sou gaan en die harmonie versteur sou word, kan dit inderdaad gebeur dat uitsluiting 

geskied en gehandhaaf bly totdat die harmonie herstel en die argwaan van die 

voorvadergeeste bedaar het. Die periode van verwerping en uitsluiting hou natuurlik die 

gevaar in dat die individu geestesongesteld word. In die tradisionele Afrika-konteks is 

stres dikwels die gevolg van gestremde verhoudings. Versteurde 
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gemeenskapsverhoudings kom tot stand wanneer gemeenskapsnorme verontagsaam 

word, byvoorbeeld wanneer 'n Afrikaan betrokke raak by 'n buite-egtelike verhouding 

met sy broer se vrou en die gemeenskap daarvan bewus raak. Die gemeenskap oordeel 

dat die sosiale harmonie versteurd geraak het en gevolglik word die individu deur die 

gemeenskap verwerp. Die verwerpingsbelewing lei noodwendig tot gevoelens van skuld 

en angs. Met betrekking tot die swanger tiener mag die vrees bestaan dat die voortydige 

swangerskap bestraf sal word deur bo-natuurlike inwerkinge, moontlik in die vorm van 

siekte en dergelike dinge (Sogolo, 1993). 

2.3.3 EMOSIONELE BELEWING VAN DIE ONGEHUDE 

SWANGER TIENERMEISIE 

Die vraag ontstaan of tienermeisies wat seksueel aktief is, ongeag hul 

kultuurverbondenheid, tot 'n mate daarvan bewus is dat die gedrag skadelik is en dat 

hulle dus negatiewe gevoelens soos skaamte, skuld en angstigheid sou ervaar. Indien dit 

so is, kan verwag word dat hierdie negatiewe belewinge hul selfbeeld en eiewaarde skade 

sal berokken. Minderwaardigheidsgevoelens mag spruit uit die gedagte by die 

tienermeisie dat sy slegs 'n objek is, dat sy gebruik word en op 'n dag nie meer belangrik 

vir die seunsvriend sal wees nie. Die moontlikheid ontstaan dat sodanige emosionele 

belewinge tot verwerpingsbelewing aanleiding kan gee. 

Wanneer tieners van die portuurgroep afpaar en seksueel betrokke raak, word dit dikwels 

in die geheim gedoen. Dit bring dikwels mee dat ouers, vriende en die gemeenskap mislei 

word en dat interpersoonlike spanninge ontstaan en verhoudings met betekenisvolle ander 

vertroebel. Die verhouding tussen die betrokke seun en meisie ly dikwels ook skipbreuk, 

veral wanneer een van die twee partye uitpraat en oor die aktiwiteit loop en spog. 

Wat betref swangerskap by die tiener, word die volgende ongunstige emosionele gevolge 

in die literatuur genoem: teleurstelling in die self en die lewe in die algemeen; woede; 

depressie; gevoelens van vasgelopenheid; angs; onsekerheid; en skuldgevoelens (Du Toit, 
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2003). In 'n ondersoek met sestien swanger adolessente (Lehana & Van Rhyn, 2003), 

word die volgende negatiewe emosies by die melSles vasgestel: vrees, 

ontkenning/ongeloof, verwardheid, bekommernis, mistroostigheid, skaamte, woede, 

slegte gevoelens en depressie. Mojapelo-Batka en Schoeman (2003) onderskei tussen 

interpsigies-gebaseerde en intrapsigies-gebaseerde negatiewe emosionele belewinge. 

Interpsigies-gebaseerde negatiewe belewinge sluit in skaamte, skuldgevoelens en vrees, 

terwyl intrapsigies-gebaseerde negatiewe belewinge verband hou met berou, angs, 

depressie, woede en onsekerheid. Volgens Botha (2006) hou negatiewe emosionele 

belewinge soos gevoelens van verwerping en verlatenheid verband met 'n lae selfbeeld 

en gevolglik ook 'n lae gevoel van eiewaarde en selfbeoordeling. 

In navorsing deur Lehana en Van Rhyn (2003) oor ondermeer verwerpingsbelewing by 

die tiener tydens swangerskap, het dit aan die lig gekom dat sy: 

skaam is om in die openbaar te verskyn 

beleef dat die gemeenskap haar verwerp het 

beleef dat sy deur vriende verwerp is 

beleef dat haar ouers haar verwerp het 

Daarbenewens het die ondersoek ook bevind dat: 

56.3%; 

43.8%; 

37.5%; 

06.3%; 

• die meisies halsoorkop seksueel aktief geraak het sonder om oor die gevolge na te 

dink; 

• die meerderheid respondente hulle ongehude swangerskapstatus negatief beleef 

het; 

• die respondente skool vroeg moes verlaat as gevolg van die swangerskap; 

• 'n hoe mate van kommer oor die toekoms by die respondente teenwoordig was; 

• die verlies aan vriende en portuurgroepondersteuning betreur word; en 

• die respondente verwerp is deur die persoon mede-aandadig aan die swangerskap. 
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2.3.4 TERUGSKOUENDE KOMMENTAAR 

In hierdie gedeelte is 'n oorsig van die psigologiese beskouing aangaande verwerping en 

verwerpingsbelewing gegee met besondere verwysing na die waarde van sosiale 

vaardighede en portuurgroepverbondenheid. Daar is ook gelet op die verhouding van 

ouerhuis en portuurgroepbinding. Verder is 'n bespreking aangebied oor verwerping 

vanuit die Afrika-kultuur en ten slotte oor die emosionele belewing van die ongehude 

swanger tienermeisie. 

Die sterk sosiale band wat in hegte kommunale gemeenskappe in die Afrika-kultuur 

aangetref word, skep die verwagting dat 'n meer begripvolle en verdraagsame houding 

jeens tienerswangerskap in daardie gemeenskappe aangetref sou word. Die Afrika-mens 

se siening is oenskynlik dat die band met die individu ten aile koste gehandhaaf moet 

word en dat die gemeenskap in krisistyd 'n veilige ruimte vir die individu moet hied. 

Vrae wat uit die voorafgaande bestudering van die literatuur ontstaan het, is: 

• Hoe ervaar 'n swanger meisie in 'n Afrika kultuurmilieu haar swangerskap? 

Voel sy aanvaarding ofverwerping? 

• Hoe dink en voel die portuurgroep oor tienerswangerskap as 'n toenemende 

maatskaplike verskynsel en hoe tree die portuurgroep op teenoor die swanger 

meisie op skool? 

• Is die houding teenoor swanger skoolgaande meisies deur vriende, 

onderwysers, ouers/voogde en die gemeenskap van so 'n aard dat die swart 

swanger skoolgaande tienermeise rede het om verwerp te voel? Hoe beleef sy 

self die houding teenoor haar? 

• Indien verwerping wei ervaar word, was die belewing van verwerping al v66r 

die swangerskap aanwesig of het dit as gevolg van die swangerskap tot stand 

gekom? 

• Is die swanger meisie bereid om met die ideale wat sy vir haar lewe gestel het 

voort te gaan? Is daar by haar 'n toekomsvisie? 
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Hierdie vrae het ten doel om vas te stel of swanger skoolgaande meisies afkomstig uit 'n 

Afrika-kultuurmilieu, verwerping ervaar binne die ongunstige situasie waarin hulle 

hulselfbevind of was 'n gevoel van verwerping die ooraak van die ongunstige situasie. 

Die ondersoeker se oortuiging dat die ondersoek binne kulturele konteks gedoen moet 

word, het tot die literatuurondersoek gelei wat lig sou werp op drie belangrike 

verbandhoudende aspekte. Eerstens is aandag gegee aan 'n Afrika-kultuurverstaan met 

besondere verwysing na die Afrika-mens se seksualiteitsbeskouing. Tweedens is gelet op 

hoe-risikofaktore met betrekking tot voortydige seksuele verkeer, die oorsake van 

tienerswangerskap en gevolge van voortydige seksuele omgang. Derdens is 

verwerpingsbelewing in die algemeen en gevoelens van verwerping by die swart, 

swanger skoolgaande meisie in die besonder bestudeer. 

Die empiriese ondersoek wat vervolgens aangebied word, word in twee dele uiteengesit, 

naamlik die metodologie van die kwantitatiewe- en kwalitatiewe ondersoek (Hoofstuk 3), 

asook die beskrywing en interpretasie van die resultate (Hoofstuk 4). 




