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South African Language Bill 

Addisionele Kommentaar van die Vereniging van Regslui vir Afrikaans (VRA) 

1. Die Vereniging van Regslui vir Afrikaans (VRA) het op 12 Desember 2011 in 'n vorige 

skrywe breedvoerig kommentaar gelewer op die South African Language Bill. 

2.  Met die oog op die openbare verhore voor die Portefeuljekomitee neem die VRA 

hiermee ook die geleentheid te baat om op enkele verdere punte voor die Portefeuljekomitee te 

plaas. 

3.1 Daar is 'n beskouing dat die oorgrote meerderheid van mense in Suid-Afrika tot so 'n 

mate Engels magtig is dat dit die algemene omganstaal en taal van amptelike rekord vir die 

Staatsadministrasie behoort te wees.  Die geldigheid van hierdie beskouing kan egter 

bevraagteken word.  Volgens statistiek wat die Departement van Kuns, Kultuur, Wetenskap en 

Tegnologie aan Unesco verskaf het (beskikbaar te http://www.salanguages.com/unesco/ 

geraadpleeg op 15 Januarie 2012), dui slegs 'n klein minderheid van Suid-Afrikaners aan dat 

hulle Engels eerste- of tweede-taal-sprekers is.  Alhoewel ongeveer 61% van die bevolking tot 

'n meerdere of mindere mate oor 'n kennis van Engels beskik, is slegs 8.6% van die bevolking 

Engels eerste-taal-sprekers en 5.4% Engels tweede-taal-sprekers.  Daarteenoor het 59% van die 

bevolking 'n kennis van Afrikaans, terwyl 14,4% Afrikaans eerste-taal-sprekers is en 2.7% 

Afrikaans tweede-taal-sprekers is.  Indien 'n mens die blanke bevolking uit die statistiek rakende 

Engels weglaat, is daar minder as 3.5 miljoen swart Suid-Afrikaners wat Engels eerste- en 

tweede-taal-sprekers is.  Daarbenewens word aangedui dat veral die plattelandse bevolking in 

Limpopo, die Noord-Kaap, die Vrystaat en die Wes-Kaap, ongeag ras, dikwels 'n gebrekkige of 

geen kennis van Engels het en selde Engels gebruik. 

3.2 Uit ondervinding is dit vir die VRA duidelik dat selfs persone wat Engels tweede-taal-

sprekers is, dikwels nie oor voldoende taalvaardighede beskik om hulself polities en ekonomies 

te bemagtig waar slegs Engels as voertaal gebruik word nie.  Waar Engels 'n persoon se derde- 

of vierde taal is, is die probleem des te groter.  Navorsing deur die Pan Suid-Afrikaanse 
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Taalraad het getoon dat slegs 22% van Suid-Afrikaners politieke-, beleids- en administratiewe 

toesprake en verklarings wat in Engels gemaak is, ten volle kon verstaan 

(http://www.salanguages.com/multilingualism.htm geraadpleeg op 16 Januarie 2012).  Die 

Parlement het 'n tot 'n mate hierdie probleem ingesien met die promulgering van artikel 63 en 

64 van die Nasionale Kredietwet 34 van 2005 en artikel 22 van die Wet op 

Verbruikersbeskerming 68 van 2008. 

3.3 Die VRA is van mening dat die oordrewe fokus op Engels neerkom op onbillike 

diskriminasie op grond van taal en daartoe lei dat 'n beduidende gedeelte van die bevolking 

polities en ekonomies ontmagtig word.  Daar kan slegs werklik sprake van transformasie wees 

indien die oorgrote meerderheid van Suid-Afrikaners polities en ekonomies bemagtig word en 

dit kan slegs gedoen word indien die oorgrote meerderheid van die bevolking volledig ingelig 

kan word en self sinvol kan deelneem aan die politieke en ekonomiese verkeer.  Dit kan alleen 

gedoen word in 'n veeltalige bestel waar al die amptelike tale eerbiedig en bevorder word. 

4. Een van die argumente wat dikwels teen veeltaligheid geopper word, is die koste 

implikasie en bykomstige werklading wat verskeie vertalings inhou.  Die sakewêreld het veral 

sedert die inwerkingtreding van die Nasionale Kredietwet 34 van 2005 getoon dat hierdie maar 

geringe probleme is.  Daarbenewens moet die koste en moeite opgeweeg word teen die 

bemagtiging wat veeltaligheid inhou, sowel as die werksgeleenthede wat onvermydelik 

daardeur geskep sal word. 

5. Ons versoek dat hierdie kommentaar in ag geneem word. Die VRA doen graag verder 

mee aan die proses. 
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