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kenner: Alan Carey sê afknouery is ’n algemene vorm van geweld in skole. Foto: timeslive.co.za 

 
kuberboelie: Afknouery vind deesdae op talle maniere plaas. Foto: ucrtoday.ucr.edu 
 



Alan Carey, hoof van Justicia Investigations, wat ongerymdhede in skole ondersoek, sê ’n 
afknouery deur boelies is die algemeenste vorm van geweld in skole. 

Carey reken daar is rede tot kommer nadat onlangse video’s oor ’n boelie se skrikbewind in ’n 
skool uitgekom het. 

Hy is ook betrokke by ondersoeke in skole waar geld en selfone gesteel word en waar sindikate 
dwelms versprei. Dit sluit privaat skole in. 

Die peilingsmaatskappy Pondering Panda sê probleme in skole het al so handuit geruk dat hulp 
van buite nodig is. 

Dale Horne, hoof van Whistle Blowers, sê skole het wel hul eie beleid, reëls en prosedures, maar 
meer policies is nodig – soos etiese reëls en whistle blowing policies. 

“Ek kan voorvalle onthou waar kinders in ’n skool geboelie is, maar ek sou dit nie waag om 
daardie boelie te rapporteer nie. 

“As ek dit kon aanmeld sonder om my naam te noem, sou ek dit sekerlik gedoen het,” vertel 
Horne. 

Dis waarom misdaad in skole ongesiens verbygaan. Niemand weet hoe erg misdaad in SA skole 
is nie. 

“Nie die kinders of onderwysers wil uitpraat nie, want hulle is bang vir viktimisering, intimidasie 
en weerwraak. 

“Ons praat nie eens van skaamte en skuldgevoelens oor die hele kwessie nie,” voeg Horne by. 

Carey bevestig alle sake word ondersoek, maar dikwels praat die kinders nie uit oor verkeerde 
dinge wat gebeur nie. 

Volgens Horne is skole ook darem ’n plek waar kinders lewensvaardighede en goeie waardes 
kan aanleer. 

“As ons praat van ’n plek waar kultuur geskep, en eerlikheid en integriteit geleer word, is die 
skool die plek waar dit begin.” 

In skole in Europa en Amerika bestaan daar lankal whistle blowing-kanale en dit word 
hoofsaaklik deur onderwysers gebruik. – Eie verslaggewer 


