
Gelyke Kanse se appèl na die Konstitusionele Hof gaan oor die toekoms van 
moedertaalonderrig in Suid-Afrika 

’n Deurslaggewende regsgeding oor moedertaalonderrig in Suid-Afrika, in die besonder 
rakende die inheemse tale, waarvan Afrikaans tans die verste op tersiêre vlak ontwikkel het, 
word op 13 September 2018 deur die Konstitusionele Hof aangehoor. 

Dit is die appèlsaak oor die Universiteit Stellenbosch se taalbeleid, ’n saak wat inderdaad 
veel wyer implikasies vir die hele Suid-Afrikaanse onderwysstelsel het. Omdat grondwetlike 
regte op die spel is, was dit uit die staanspoor duidelik dat Gelyke Kanse se hofaansoek 
(ondersteun deur 'n groep studente en die president van die US-Konvokasie) wat die 
tersydestelling van die US se 2016-taalbeleid ten doel het, finaal deur die Konstitusionele 
Hof bereg sou moes word. 

Die feit dat die Konstitusionele Hof die saak aanhoor, beteken dat die lang pad deur die 
Hoogste Hof van Appèl na die Konstitusionele Hof nou aansienlik verkort is, en daarmee ook 
verminderde kostes meebring. 

Die hofsaak het ’n nuwe dimensie verkry noudat die beoogde nuwe taalbeleid van die 
Departement van Hoër Onderwys die belang van die inheemse tale sterk beklemtoon. 
Prominente status word aan die Afrika-tale verleen, hul aanwending en ontwikkeling moet 
daadwerklik gesteun word (ook finansieel), en die behoud van alle akademiese tale, 
Afrikaans inkluis, moet verseker word. 

Klaarblyklik verg dit onder meer leerkragte wat die woordeskat van sulke tale by tersiêre 
instellings kan bemeester – op die enigste vasteland waar skoolkinders onderrig in hul eie 
taal nie as ’n gegewe kan beskou nie. Dit is ’n vername oorsaak van die land se 
disfunksionele skoolstelsel, aangesien leerlinge van veral swart skole net tot graad 4 
moedertaalonderrig ontvang, waarna hulle na Engels moet oorslaan. Gesaghebbende 
navorsing toon dat sulke leerlinge in matriek ’n agterstand van tot vyf jaar agter hul 
moedertaaleweknieë het. 

Onderrig in inheemse tale is die laaste jare ook indringend bespreek onder swart 
intellektuele, wat ontnugter is oor talle Afrika-regerings se verheffing van ’n koloniale taal as 
dominante taal, tot nadeel van die inheemse tale. In die dekolonisasiedebat het sommige in 
hierdie verband al verwys na Afrikaans as die suksesvolste dekoloniseringsinisiatief op die 
vasteland. Moedertaalonderrig is gevolglik ook een van die vernaamste 
ontwikkelingsinstrumente in enige land, soos die geval inderdaad met Afrikaans is en was. 

Die applikante se aansoek teen die US se taalbeleid fokus op die dramatiese afskaling van 
Afrikaans se status as onderrigtaal, wat in die verlede gelyk was aan dié van Engels. Die 
toenemende verengelsing van die universiteit het wye kritiek uitgelok. 

Die Konstitusionele Hof se uitspraak in die saak van AfriForum teen die Universiteit van die 
Vrystaat (UV) het sommige mense mismoedig gestem oor die vooruitsigte vir Gelyke Kanse 
se aansoek. Daar is egter belangrike verskille tussen die twee sake wat Gelyke Kanse se 
vooruitsigte op sukses baie beter maak.  



Eerstens kom die aanvaarding van die nuwe US-taalbeleid in 2016 neer op 'n ontkenning van 
die bevolkingsamestelling van die Wes- en Noord-Kaap. In dié provinsies, anders as in die 
Vrystaat, is Afrikaans die meerderheidstaal en ook die taal van die meerderheid bruin 
mense. Tweedens is daar in die Wes-Kaap, binne 'n radius van 60 km, drie ander volledig 
Engelse universiteite. Derdens is dit, anders as wat die geval met die UV was, nie die US se 
saak dat parallelmediumonderrig aan dié universiteit tot onbedoelde segregasie sal lei soos 
wat in die geval van die UV bevind is nie.  

Gelyke Kanse het dus goeie moed dat die Konstitusionele Hof oortuig sal kan word dat die 
aanvaarding van die US se taalbeleid ongrondwetlik én irrasioneel was. As dit gebeur, sal dit 
dié kantelpunt word vir positiewe prosesse wat moedertaalonderrig in Suid-Afrika gaan 
bevorder. Sukses in hierdie hofsaak is daarom van die grootste belang vir die verdere 
ontwikkeling van die land, sy multikulturele bevolking en al die inheemse tale. 

’n Bedrag van R1,53 miljoen word vir regskostes in hierdie appèlsaak benodig. Bydraes (wat 
van belasting vrygestel is) kan gaan aan: 

Stellenbosch-Antwerpen Trust 
ABSA, Stellenbosch 
Taknommer: 632005 
Tjekrekening: 40-7258-3303 

Die registrasienommer van die Stellenbosch-Antwerpen Trust is IT3822/2008.  

Om skenkings te maak via die betaalplatform GivenGain, waar Gelyke Kanse se sosiale 
insamelingsplatform geregistreer is, gaan na:  

https://www.givengain.com/c/gelykekanse. 

Elke skenker/donateur kry ’n belastingaftrekbare Art 18a-sertifikaat. Alle skenkers word 
aangemoedig om die versoek om bydraes ook onder vriende, familielede en goedgesinde 
organisasies te versprei. 

Hierdie hekkie is nie net die hoogste hekkie wat oorkom moet word nie. Dit is sekerlik ook 
die finale hekkie. In die verlede het ons u vir skenkings gevra. Hierdie keer pleit ons. Ons 
het geen ander keuse nie. 
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