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Geskiedenis Demokrasie, Eerste nasionale regering 

 Politieke partye, Stemmery 

 Na stem, Grondwette 
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Demokrasie wanneer mense vir leiers stem om hulle in die regering te 

verteenwoordig. 

Regering die mense wat ŉ land beheer of bestuur en besluite neem oor 

dinge soos wette. 

Verkiesing ŉ tyd wanneer mense vir iets stem. 

Burger iemand wat die reg het om permanent in ŉ land te woon en om 

in die nasionale verkiesings te stem 

Burgerskap die wettige reg om aan ŉ land te behoort 

Stembriefie papier met die name van politieke partye vir wie 

stemgeregtigdes in ŉ verkiesing kan stem. 

Grondwet ŉ stel reȅls wat sȇ hoe ŉ land regeer moet word. 

 Regstelsel die wettige stelsel wat misdadigers in ŉ land oordeel en 

straf. 

Parlement ŉ groep verkose mense wat belangrike sake oor die land 

bespreek en wat, seker maak dat die land volgens die Grondwet regeer 

word. 

Sessie  wanneer lede van die parlement formeel vergader om 

belangrike sake oor die land te bespreek. 

Bewys inligting wat openbaar dat iets waar is. 

Justisie om mense op ŉ billike wyse volgens die wette van die land te 

behandel.  

Tronkstraf die tyd wat iemand in die trunk deurbring as hulle ŉ misdaad 

gepleeg het. 

Verdink as daar vermoed word dat iemand ŉ misdaad gepleeg het. 

Verhoor die proses in ŉ geregshof om uit te vind of ŉ person aan ŉ 

misdaad skuldig of onskuldig is. 
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Aktivis iemand wat iets doen om verandering te bring tot voordeel van 

mense of vir iets waarin hulle sterk glo. 

Passiewe weerstand rasse-oproer gewelddadige betogings wat op 

rasseverskille en -onennigheid gebaseer is.. 

Veldtogte  beplande aksies wat mense doen om verandering te prober 

bring. 

Hooggeregshof die hoogste hof van ŉ land wat die belangrikste 

regsake hanteer 

Diskrimineer teen handves  onbillik behandel 

Spitsberaad ŉ vergadering van leiers van verskillende lande om oor ŉ 

belangrike saak te praat.  

Gesang ŉ godsdienstige lied wat gewoonlik in Christen-kerke gesing 

word. 

Volkslied  die amptelike lied van ŉ land 

Biografie ŉ boek of storie wat iemand anders se lewe skryf. 

 

 

 



5 
 

• Die meeste mense het nie voor 1994 regte gehad nie. SA word nie 

deur 'n demokratiese regering regeer nie. 

• Die meeste mense mag nie stem nie. 

• Baie mense het nie regte gehad nie – apartheid 

 
 

 

  

 

• Slegs blankes mag stem. 

• Die meeste mense was nie vry om hul mening in die koerante of 

op die radio of op die TV uit te spreek nie. 

• Daar was wette, onbillike apartheidswette, wat beteken het dat u in 

die gevangenis kon gaan as u nie met die regering saamstem nie. 

• Mense is gemartel en gedwing om die land te verlaat as hulle nie 

saamstem of selfs doodgemaak is nie. 
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Uiteindelik, in 1994, het Suid-Afrika sy eerste demokratiese verkiesing 
gehou. Dit het beteken dat alle volwassenes van Suid-Afrika nou die reg 

gehad het om te kies wie hulle wil hê as hul leier. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Waarom kan ons sê dat demokrasie 'n regering is 'deur die mense' en 

'vir die mense' 

_____________________________________________________________ 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

 

Wat is die definisie van demokrasie? 

_________________________________________________________

__________ 

 

2. In watter jaar het die eerste demokratiese verkiesing plaasgevind? 
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• “ŉ Groep mense wat soortgelyke idees het oor die bestuur van 'n 

land” 

• • 'n Party wat glo dat die land op 'n sekere manier bestuur moet 

word. 

• • Tydens verkiesings vertel politieke partye die burgers wat hulle sal 

doen as hulle verkies word. 

• • Burgers stem vir individue waarmee hulle saamstem. 
 

Elke Suid-Afrikaner wat 18 jaar of ouer is, kan vir 'n politieke party stem. 

• Verkiesings word elke vyf jaar gehou. 

• Elkeen wat wil stem, moet registreer as kieser. 

• Daar word 'n stembriefie gegee en hulle maak 'n punt daarvan. 
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Sodra die stemming geëindig en getel is, wen die party met die meeste 

stemme.

Die party wat wen word die regerende party. 

Die President stel mense van die regerende party aan om die regering 

te lei. 

“Wette om mense se regte wat almal in die land moet gehoorsaam te 

beskerm” 

• Stel van die belangrikste wette van die land. 

• Dit beskryf sekere regte en verantwoordelikhede wat mense het. 

• Daar word gesê hoe 'Suid-Afrikaners' mekaar moet behandel. 

• Daar word aangedui hoe die regering moet werk. 

• Toe SA in 1994 'n demokrasie word, moes die land 'n nuwe grondwet 

opstel om die regte van almal te beskerm. 

• In Desember 1996 is die nuwe grondwet aanvaar. 

• Almal, die President ingesluit, moet die grondwet nakom. 

• Die politieke party wat aan bewind is, kan nie die grondwet maklik 

verander nie. 

 

. 
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1. Wat is die definisie van 'politieke party?' 

_____________________________________________________ 

_____________________________________________________ 

2. Wat sê die politieke partye voor die verkiesing aan die burgers? 

_________________________________________________________

_________________________________________________________ 

3. Hoe oud moet u wees om te kan stem? 

_________________________________ 

 

4. Vir hoeveel jaar regeer 'n politieke party? 

______________________________________ 

 

5. Wat is die definisie van 'grondwet'? 

_________________________________________________________

_________________________________________________________

______________________________________ 
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     Parlement 

     (twee huise) 

“Die takke van die regering wat verantwoordelik is vir die maak van die 

landswette” 

Tak van die 

regering 
 

Wie / wat bestaan uit 

hierdie tak 
 

 

Funksie van die tak 

Wetgewer 
 

 

Die parlement 
 

. Hulle maak wette 
om die land beter 
en regverdiger te 
help 
 

 

Uitvoerende 

 
President, 
adjunkpresident (e) en 
die kabinet (hoofde 
van verskillende 
regeringsdepartemente 
soos departemente vir 
onderwys, gesondheid 
en finansies).  

Hulle is 
verantwoordelik vir 
die bestuur van die 
land en om besluite 
te neem met 
behulp van die 
landswette. 

 
Regbank  

Die howe van die 
regstelsel 

Hulle sorg dat die 
wette van die land 
nagekom word. 

 

                                                            

 

 

 

 
Nasionale Raad van 
Provinsies (NCOP) 

• 90 lede (10 per provinsie) 
• Aangestel deur die 
provinsie 
• Verseker dat die provinsies 
verteenwoordig word 
wanneer die wette vir die 
hele land uitgevaardig word 
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1. Wie neem die besluite rakende die landswette? 

_________________________________________________________

____________________ 

 

2. Wie vorm die 'regbank'? 

_________________________________________________________

____________________ 

 

3. Wat is die definisie van die parlement? 

_________________________________________________________

____________________ 

 

4. Wat is die name van die twee huise van die parlement? 

_________________________________________________________

____________________ 

 

Nasionale byeenkoms • 

350 - 400 lede • Meer lede 

van die parlement word 

verkies deur politieke 

partye met meer stemme • 

Maak die wet van Suid-

Afrika 


