
Hoe om alkoholverwante skade in 
ons provinsie aan te spreek

Aangepas vanaf die Wes-Kaapse Groenskrif oor 
Alkoholverwante Skadevermindering 

Ons benodig verandering. Alkohol vernietig ons gemeenskappe, maar 
jou voorstelle en kommentaar kan help om dit te verander.

Sluitingsdatum vir kommentaar: 14 Desember 2016.

Help ons om ons beleide te verbeter en om die skade wat 
deur alkohol veroorsaak word, te verminder BETER TESAME. 

Alcohol

Harms Reduction



Alkohol veroorsaak meer skade in ons gemeenskappe as wat ons 
besef, en daar is ‘n gebrek aan steun om die skade te verminder. Ons 
bestaande wette en beleide fokus op die regulering van lisensiëring, 
vervaardiging, verspreiding en verkoop van alkohol, maar die impak 
en gevolge van alkoholverwante skade op die samelewing word nie 
aangespreek nie. 

Alkohol is landswyd die mees algemeen misbruikte dwelm. Dit is in 
2013 as die derde grootste risikofaktor vir sterfte en ongeskiktheid 
in Suid-Afrika geidentifiseer, naas onveilige seks en vetsug. Alkohol 
word ook aglemeen misbruik in die Wes-Kaap. Gevalle van fetale 
alkoholspektrum-versteuring in die Wes-Kaap, is van die hoogste  
in die land.

• 35.2% van Wes-Kaapse leerders in 

grade 8 tot 11 misbruik alkohol – meer 

as in enige ander provinsie.

• 7-10% van ons BBP of R165-236 biljoen 

is die beraamde Suid-Afrikaanse 

ekonomie se verlies as gevolg van 

alkoholverwante skade.

• 70% van misdade in ons 

gemeenskappe word aan die misbruik 

van verslawende middels toegeskryf.

• 67% van gesinsgeweld in ons 

gemeenskappe kan aan alkohol 

toegeskryf word.

• 70% van traumapasiënte in ons 

hospitale toets positief vir alkohol.

• 18-26% van Graad 1-leerders in sekere 

hoërisikogemeenskappe het tekens 

van fetale alkoholspektrum-versteuring 

getoon.  

 “Alkoholverwante 
skade vernietig 

lewens, 
gemeenskappe 

en beperk sosio-
ekonomiese 

ontwikkeling maar 
daar is ’n gebrek 

aan geïntegreerde, 
volhoubare steun vir 
effektiewe inmenging 
om alkoholverwante 
skade te verminder.”

Ons probleem



Die Wes-Kaapse Groenskrif 

oor Alkoholverwante 

Skadevermindering is die 

eerste stap, wat ons neem, 

om ons gemeenskappe 

veiliger te maak en meer 

geleenthede te skep.  

Ons agt belangrikste 

fokusareas is op die 

voorstelle van die 

Wêreldgesondheids-

organisasie gebaseer: 

1. Prysvasstelling en die 

ekonomie 

2. Wetstoepassing 

3. Alkohol en paaie

4. Gesondheids- en 

maatskaplike dienste 

5. Gemeenskaps-

gebaseerde aksie 

6. Opvoeding en 

bewusmaking 

7. Inligting, data-

insameling, monitering 

en evaluering 

8. Institusionele reëlings

“In ’n 2013-opname van 
meer as 1 700 volwassenes 

in Khayelitsha, Guguletu 
en Nyanga het 75 tot 

80% van die respondente 
beperkte beskikbaarheid, 

verhoogde pryse en beter 
toepassing van maatreëls 

vir alkohol ondersteun; 
65% van deelnemers 

het strenger beperkings 
op alkoholbemarking 

gesteun. Ouer 
volwassenes het meer 

steun getoon vir vroeër 
kroegsluitingstye, 

verhoogde 
ouderdomsbeperkings vir 

alkohol verkope, asook 
’n toename in die prys en 

belasting op alkohol.”



Prysvasstelling en 
die ekonomie

Die alkoholsektor dra tot ons 

ekonomie by. ’n Onlangse studie 

het getoon dat die vervaardiging en 

verkoop van alkohol R93.2 miljard 

of 3,9% tot die BBP bygedra het. 

Hierdie bydrae is belangrik, veral in 

die Wes-Kaap, maar die koste van 

alkoholverwante skade die bydrae. 

Die finansiële koste van alkohol op 

die ekonomie is geskat op ’n netto 
verlies van R245 tot R280 miljard 
of 10 tot 12% van die BBP. 

“Die getal 
gelisensieerde 

drankwinkels in die 
Wes-Kaap in Desember 
2015 was 9 296. Daar 

is kommer oor die 
ongelisensieerde en 

onwettige dranksektor. 
’n Gebrek aan 

regulering lei tot 
verhoogde skade en 

verlies aan belasting- en 
lisensie-inkomste wat 
gebruik kan word om 
skade te verminder.”

• Moedig ’n nasionale verbod 

op alkoholadvertensies 

wat aan persone onder die 

ouderdom van 18 sigbaar is, 

en beperk sport en ander 

reklame wat alkohol met 

sukses verbind.

• Reklame, bemarking en die 

bevordering van alkohol 

moet verbied word by 

alle openbare geriewe en 

geleenthede wat deur die 

WKR gereël word.

• Moedig heffings op 

reklamebesteding aan om 

alkoholverwante skade teen 

te werk.

• Begroting vir alkoholverwante 

skade, intervensies en 

kommunikasie by alle 

openbaregesondheids- en 

maatskaplikediensfasiliteite.

•  Oorweeg die moontlikheid 

van maksimum beperkings 

op handelsure/dae om 

beskikbaarheid verbruik te 

verminder.



• Reguleer die hoeveelheid winkels 

in elke gebied gebaseer is op 

soneringsvereistes en bevolking.

• Moedig die verhoging van 

alkoholpryse aan deur middel van 

aksynsbelasting of minimum prys 

per eenheid.

• Moedig die vermindering van 

etanolinhoud in alkoholiese drank 

aan.

• Verhoog die wetstoepassing 

met betrekking tot minderjarige 

drankgebruik.

• Bring verantwoordelik 

ongelisensieerde drankwinkels en 

kroë na die gereguleerde mark op 

’n volhoubare en verantwoordelike 

wyse.  

• Maak die sonering van afsetpunte 

vir drankverkope in toepaslike 

woongebiede moontlik. 

• Identifiseer die voorsieningsketting 

van die ongelisensieerde 

drankbedryf. 

• Maak ongelisensieerde 

drankhandelaars bewus van 

alternatiewe ekonomiese 

geleenthede.  

•  Stel wetstoepassingseenhede 

op deur hulpbronne en ’n 

geïntegreerde wetstoepassings 

benadering.



Wetstoepassing

Wetstoepassing is ’n kombinasie van 

nakoming en afdwinging. Dit verseker 

dat dranklisensiehouers en aansoekers 

die wet nakom, en dat diegene wat 

dit nie doen nie dienooreenkomstig 

gestraf word.

• Alle regeringsfere moet saamwerk 

om ongelisensieerde afsetpunte en 

die verskaffing van drank aan dié 

ongelisensieerde drankwinkels aan 

te spreek.

• Maak voorsiening vir blitslyne 

om die betrokkenheid van 

gemeenskappe te bevorder om  

ongelisensieerde verkope stop te 

sit.

• Vermeerder en versterk die aantal 

opgeleide drankwetstoepassers 

in elke regeringsfeer en verseker 

samewerking en meer magte.

• Stel ’n primêre drankwet-

toepassingsentrum vir operasionele 

koördinering op.

• Vereistes vir dranklisensies moet 

aangepas word om te verseker dat 

lisensiehouers, en die bestuurders, 

wat op die perseel moet wees, met 

betrekking tot die Wes-Kaapse 

Drankwet 2008 opgelei is.

• Gekwalifiseerde provinsiale 

beamptes moet mobiele  asem- en 

bloedtoetse met goedgekeurde, 

wetlik toelaatbare toestelle by alle 

Wes-Kaapse padblokkades uitvoer.



Alkohol en paaie

Verskeie verslae en studies oor 

Wes-Kaapse padsterftes, veral 

in Kaapstad,  het aangedui dat 

akohol betrokke was, daarom:

•  Dranklisensiërings-

beperkings in gebiede 

met ’n hoë voorkoms van 

alkoholverwante padtrauma.

•  Beperkings op die verkoop 

van alkohol by afsetpunte 

op nasionale of provinsiale 

paaie.

•  Bevorder ’n strenger 

alkohollimiet- en/of ’n 

lisensiëringstelsel met geen 

toleransie vir jong of nuwe 

bestuurders .

•  Plaas ’n alkohollimiet op 

voetgangers op sekere 

klasse paaie, tussen sekere 

ure.

•  Koppel alkoholopsporing-

aanstekersluittoestelle 

(voertuigaansteekstelsel 

gekoppel aan asemtoetser) 

aan die voertuie van sekere 

bestuurders.

•  Steun en versterk 

ewekansige asemtoetse.



Gesondheids- en 
maatskaplike dienste

Gesondheids- en maatskaplike dienste 

speel ’n belangrike rol in alle voorkomings-, 

behandelings- en rehabiliteringsdienste vir 

individue wat aan alkoholverwante toestande ly. 

• Beter toegang tot behandelingsdienste vir 

alkoholverwante toestande.

• Moedig voorkoming, vroeë ingryping, 

uitdroging en nasorg aan.

• Verskaf navorsingbaseerde aksies 

by voorgeboortelike klinieke om 

alkoholblootgestelde swangerskappe te 

verminder.

• Bevorder vroeë identifiserings- 

en verwysingsdienste by skole in 

hoërisikogebiede.

• Brei gespesialiseerde behandelingsdienste en 

aksies vir die jeug by jeugsorgsentrums uit. 

Gemeenskapsgebaseerde 
aksie

Dwelmmisbruik beïnvloed individue se 

gesondheid sowel as hulle gesin, gemeenskap 

en werkplek. Behandeling moet dus nie net op 

individue fokus nie, maar ook op hul omgewing. 

• Brei die gemeenskapsgebaseerde model 

vir die behandeling van dwelmmisbruik en 

rehabilitasie uit.

• Koördineer geïntegreerde 

gemeenskapsprogramme.

• Stel buurtwagstrukture in werking om met 

die insameling en verspreiding van inligting te 

help.

• Verhoog gemeenskapsbetrokkenheid by die 

bestuur van maatskaplike programme wat 

aan drankafsetpunte verwant is.



Onderwys en bewusmaking

Ons steun ’n hele-samelewing-benadering tot opvoeding 

en bewusmaking. Ons doel is om die publiek oor die 

negatiewe gevolge van skadelike alkoholgebruik in te lig en 

steun te mobiliseer om hierdie skade te verminder.

• Versterk opvoeding s- en bewusmakingsaksies.

• Onderhandel vir naskoolse ruimtes vir opvoedings- en 

bewusmakingsprogramme.

• Bevorder en versterk opvoedings- en 

bewusmakingsprogramme by belanghebbendes.

• Verbeter die omvang en gemak van toegang tot 

opvoedings- en bewusmakingsmateriaal. 

Inligting, dataversameling, 
monitering en evaluering
 

Die doeltreffende en gekoördineerde versameling, bestuur, 

analise en deel van alkoholverwante inligting is noodsaaklik 

om die tendense en impak van aksies te monitor en 

evalueer.

Stel ’n drieledige (nasionaal, provinsiaal en plaaslike) 

regeringstruktuur in werking om alkoholverwante inligting 

en data vir monitering en evaluering in te samel. 

Institusionele reëlings 

Hierdie reëlings sluit beleide, stelsels en prosesse in. 

Institusionele reëlings moet fokus op samewerking in alle 

regeringsfere, betrokke departemente en rolspelers, en 

moet doeltreffende maatreëls steun om alkoholverwante 

skade te verminder.

• Skuif die administratiewe las en koste van dranklisensie-

aansoeke van die Suid-Afrikaanse Polisiediens, 

munisipaliteite en die Wes-Kaapse Drankowerheid na die 

aansoeker.

• Stel ’n wisselwerking in tussen dranklisensiëring, 

handelsure, beligting en voetgangersinfrastruktuur om 

veiliger ruimtes te bevorder.



Die verandering wat 
ons benodig
Die pad vorentoe behels die regulering van alkohol met betrekking tot die 

verbruik en gevolge daarvan, deur ’n hele-samelewing-benadering. Ons moet 

almal ons deel doen om hierdie te laat werk.

Alkohol is steeds ’n produk wat dikwels misbruik word en aansienlike skade 

veroorsaak. Ons gemeenskappe, veral ons jeug, is op die spel. Ons het wette 

in plek om die lisensiëring, vervaardiging, verspreiding en verkoop van 

alkohol te reguleer, maar hierdie wette erken nie die impak en gevolge van 

alkohol op die samelewing nie. Ons moet daadwerklik optree.

’n Nuwe beleid sal hierdie wette en regulasies herskryf, en die manier 

verander hoe die Wes-Kaap met betrekking tot alkohol optree. Ons doen dit 

om die regte van individue, gesinne en gemeenskappe te beskerm en om te 

verseker dat al ons mense in staat is om die meeste van hul geleenthede te 

maak.

Die beleid het ten doel om gebalanseerde regulering van alkohol daar te stel 

wat die skade verminder wat alkohol in gemeenskappe veroorsaak, terwyl 

dit voortgaan om akohol se bydrae tot die landbou en die ekonomie te 

erken. Openbare deelname het begin, en ons sal voortgaan om inligting van 

gemeenskappe in te samel om ’n beleid te skep wat werk . Die sluitingsdatum 

vir kommentaar is 14 Desember 2016.

Alkohol het geen gewete nie, maar jy het wel.

Alcohol

Harms Reduction



Tumi se storie 

Dit is ’n warm Sondagaand. Tumi se navorsingsprojek moet môreoggend 

ingedien word. Dit is gelukkig stil en rustig in haar huis. Sy onthou hoe sy ure 

gesukkel het om haar opdragte te voltooi as gevolg van die geraas en lawaai van 

die shebeen langsaan. Sy het soms deur die nag gewerk en die gekloppery aan 

haar kamervenster en stemme buite geïgnoreer.

Sedert die shebeen gesluit het, het die lewe baie anders vir Tumi geword. Sy 

droom om ’n rehabilitasieprogram vir alkoholafhanklike lede van die gemeenskap 

te bestuur of dalk selfs ’n aanlyngemeenskapstydskrif om plaaslike entrepreneurs 

te steun.

Terwyl die laaste skoolklok lui, onthou mnr Martins ’n tyd toe sy studente 

buitentoe gehardloop het, met geen plek om te gaan en niks te doen behalwe 

op straathoeke rondstaan of by die plaaslike winkel rondhang. In plaas daarvan 

geniet hy nou die naskoolse fasiliteit omring deur groen gras sonder gebreekte 

bierbottels wat rondlê. Wiskunde en Taal was altyd die ongewildste vakke, maar 

te danke aan die naskoolsentrum is Wiskunde en Engels nou baie “cool” vakke 

om in te presteer. Hy is veral beïndruk met die akademiese verbetering van een 

van sy studente, Tumi, wat beplan om ’n entrepreneur te word.

Tannie Lorna sit rustig langs die sypaadjie en wag vir haar eerste kliënt. Sy het 

25 jaar lank vrugte verkoop en het haar stalletjie elke dag douvoordag opgestel. 

Sy is baie keer in die donker beroof  en ’n dronk bestuurder het haar raakgery. 

Terwyl een van haar vrugte op die grond rol, strek sy om dit op te tel. ’n Tik 

op haar skouer laat haar skrik. “Hi mevrou, my naam is Tumi. Ek is besig met ’n 

ondersoek vir die skool en ek wil jou ’n vraag vra: Hoekom het jy hierdie werk 

gekies?” Tannie Lorna slaag ’n sug van verligting en besef dat sy nou veilig in die 

straat is. “Ek het nooit baie geleenthede gehad nie en daarom kweek en verkoop 

ek my eie vrugte om my gesin te versorg.”

Mnr Martins kyk hoe Tumi een van haar maats help en onthou ’n tyd toe Tumi een 

van die meer sku studente was. Hy het haar gevra wat verander het. “My lewe 

het verander toe my alkoholis-pa gesterf het. My gesin het hom nooit met sy 

verslawing gehelp nie. Ek het toe geweet dat die lewe ’n geleentheid vir ons bied 

om ander te help,” het Tumi geantwoord..

Terwyl hulle almal  na ’n lang dag by die werk en skool huis toe stap, waardeer 

hulle die gerief van veilige paaie . ’n Paar jaar tevore was daar gevaar om elke 

hoek. Tye het verander. Beter nog, hierdie veranderinge het hulle bymekaar 

gebring.

Harms Reduction



Sluitingsdatum vir kommentaar:  

14 Desember 2016

Om kommentaar te lewer of die volle groenskrif-
beleidsdokument te sien:

besoek www.westerncape.gov.za/alcohol-harms
of stuur ’n e-pos na alcohol.greenpaper@westerncape.gov.za

Vir enige navrae, skakel Vicki-Lee Erfort gerus by 021 483 6287


