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“Geen skool in hierdie land mag ’n beleid hê wat diskrimineer teen leerlinge met ’n 
spesifieke gender- en seksuele oriëntasie nie,” sê Elijah Mhlanga, woordvoerder van 
die departement van basiese onderwys.  

Mhlanga sê indien daar ’n beleid is wat diskrimineer, moet dit onmiddellik ongeldig 
verklaar word.  

Dit na die gelykheidshof in Seshego, Limpopo, het Woensdag bevind die 
onderwysdepartement in Limpopo moet R100 000 voor die einde April opdok nadat 
die regte van ’n transgender-oudleerling van ’n skool buite Seshego geskend is. 

Die skoolhoof wat die oudleerling se regte verbaal en fisiek geskend het, moet boonop 
’n openbare geskrewe verskoning aan die klaagster rig voor of op 3 April. 

Prof. Elda de Waal, onderwysregkenner aan die Noordwes-Universiteit se Edu-Right-
navorsingsentiteit, sê ouers behoort bekommerd te wees oor die skool se beleid 
wanneer hulle agterkom daar word “onregverdig gediskrimineer teen hul byvoorbeeld 
gay seun of dogter wat minderjarig is”. 

De Waal sê daar heers heel moontlik ’n gees van diskriminasie by skole oor dié 
kwessie grootliks weens die onkunde oor die wese van die LGBTQI+ gemeenskap en 
oor watter aspekte en/of aktiwiteite op skool daardeur geraak word.  

LGBTQI+ staan vir Lesbian, Gay, Bisexual, Transgender, Queer/Questioning, Intersex 
Plus. 

Jaco Brink, hoof van die eenheid van gelykwaardigheid aan die Universiteit 
Stellenbosch (US), sê daar behoort meer bewustheid oor gender- en seksuele 
oriëntasie op skoolvlak geskep te word. 

Die meeste tieners wil aanvaar en erken word, maar wanneer daar ’n aspek van jou 
lewe is wat jy nie kan uitleef nie weens spesifieke reëls van ’n bepaalde gemeenskap, 
maak dit dinge baie moeilik 
Jaco Brink 

“Die meeste tieners wil aanvaar en erken word, maar wanneer daar ’n aspek van jou 
lewe is wat jy nie kan uitleef nie weens spesifieke reëls van ’n bepaalde gemeenskap, 
maak dit dinge baie moeilik,” sê Brink. 

Hy sê dit kan lei tot depressie en selfdood indien leerlinge nie hulle “gesonde 
menslikheid kan uitleef nie”. 
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“Dit het ook ’n baie psigiese en fisieke impak op die leeromgewing. Leerlinge gaan nie 
die beste kan presteer in ’n akademiese omgewing waar daar teen hulle 
gediskrimineer word op grond van hulle gender- en seksuele oriëntasie nie.” 

Hy sê dit sal leerlinge wat gaan studeer baie in die universiteitsomgewing help as hulle 
oor die nodige kundigheid oor gender- en seksuele oriëntasie beskik. 

Dr. Jaco Deacon, adjunkhoof van die Federasie van Beheerliggame van Suid-
Afrikaanse Skole (Fedsas) en De Waal is dit eens dat daar nie op die oomblik ’n 
spesifieke beleid by skole oor gender- en seksuele oriëntasie is nie. 

“Die kruks van die saak is dat geen skoolbeleid mag diskrimineer nie en die leerlinge 
se regte mag nie geskend word nie,” sê Deacon.  

Hy sê al het die skool ’n Christelike etos, mag hy steeds nie diskrimineer teen leerlinge 
van ’n gender- of seksuele oriëntasie wat nie strook met ’n Christelike etos nie. 

Die skool is nie ’n kerk nie. Dis ’n opvoedkundige omgewing. Praat dus oor die 
kwessies en voed mense in die skoolomgewing op daaroor. 
Dr. Jaco Deacon 

“Die skool is nie ’n kerk nie. Dis ’n opvoedkundige omgewing. Praat dus oor die 
kwessies en voed mense in die skoolomgewing op daaroor,” sê Deacon. 

De Waal en Deacon sê omdat daar nie ’n amptelike beleid oor die saak is nie, behoort 
ouers en die leerlinge met die skool te gaan praat indien daar teen hul kinders 
gediskrimineer word om oplossings te kry. 

De Waal sê die saak kan ingewikkeld raak wanneer dit kom by die fynere 
besonderhede van die leerlinge se regte veral omdat minderjariges betrokke is.  

“Die vraag behoort te wees of daar onregverdige diskriminasie plaasvind aangesien 
die Grondwet plek maak vir die wettige beperking van regte mits so ’n beperking 
redelik en regverdigbaar is binne byvoorbeeld ons demokratiese skoolstelsel.” 

Sy sê dit raak veral relevant by die gebruik van badkamers. 

“Wanneer daar byvoorbeeld ’n meisie is wat van geslag verander en nog in die proses 
is om dit te doen en maak dan van die seuns se badkamer gebruik, kan daardie seuns 
voel hulle reg op privaatheid word geskend. Jong kinders is oor die algemeen 
verskriklik skaam oor hulle geslagsdele.” 

 


