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1.

Voorwoord

Afrikaners moes oor die afgelope 22 jaar verskeie paradigmaskuiwe maak aan die hand van die
ingrypende politieke en sosiale veranderinge wat in Suid-Afrika plaasgevind het. Die verlies aan
politieke mag tydens die oorgang na ’n demokratiese bestel en die Nasionale Party wat tot niet
gegaan het, is maar enkele voorbeelde hiervan. Hierdie veranderinge het dan ook verreikende
sosio-ekonomiese sowel as demografiese implikasies gehad. Prof. Lawrence Schlemmer se
navorsing het byvoorbeeld getoon dat daar na raming 750 000 Afrikaanstalige wit mense
tussen 1990 en 2010 geëmigreer het. Al hierdie veranderinge het teweeggebring dat
Afrikaners nie meer dieselfde persepsies handhaaf rakende ’n wye verskeidenheid van
onderwerpe nie en dat daar soms radikale en noodgedwonge skuiwe in hul denke plaasgevind
het. Gevolglik vind organisasies wat Afrikanerbelange voorstaan en wil bevorder hulself in ’n
posisie waar hulle maklik vervreem en uit voeling kan raak van hul lede en ondersteuners.
By die FAK het daar ’n behoefte ontstaan om uit te vind wat Afrikaners se algemene persepsies
is rakende onderwerpe wat mense se daaglikse lewens raak.
Die FAK se NP van Wyk Louw-sentrum vir Gemeenskapstudies het ’n projek van stapel gestuur
waarvolgens daar gepoog word om persepsies onder Afrikaners te toets, te evalueer en te
ontleed. Die huidige verslag bevat die resultate wat hierdie aaneenlopende projek tot dusver
opgelewer het. Uiteindelik sal hierdie inligting gebruik word om die FAK te help met strategiese
beplanning vir die toekoms. Op dié manier kan ons verseker dat die FAK, net soos in die verlede,
sy plek sal volstaan as ’n kultuurorganisasie wat die pas aangee vir geslagte wat kom deur ’n
sinvolle bydrae te lewer tot Afrikanerkultuur.
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2.

Doel van die ondersoek

Die doel van die projek is om deur volgehoue navorsing ’n betroubare meetinstrument te
ontwikkel wat persepsies onder Afrikaners kan toets om sodoende organisasies wat
Afrikanerbelange op die hart dra (soos die FAK), in staat te stel om strategiese beplanning vir
die toekoms te doen.
Daar is aanvanklik ses temas of kategorieë geïdentifiseer waarvolgens respondente se opinies
getoets sou word. Dit het ingesluit:


Afrikaners in die ekonomie



Belewenis van grondwetlike regte



Afrikaner kultuur en geskiedenis



Afrikaner gesinne en families



Afrikaanse onderwys



Die rol van Afrikanerbelangegroepe

3.

Metodologie

3.1

Populasie

In die eerste fase van die projek is daar besluit om die net as’t ware so wyd as moontlik oop te
gooi. Respondente is deur middel van Facebook uitgenooi om die persepsievraelys aanlyn te
voltooi. Plasings het oor ’n tydperk van drie weke op drie verskillende organisasies se
Facebook-bladsye verskyn. Die organisasies sluit in die FAK, die NP van Wyk Louw-sentrum vir
Gemeenskapstudies, asook Solidariteit Beweging. Die totale aantal ondersteuners van hierdie
Facebook-bladsye staan tans op meer as 140 000. Die ondersteuning wat hierdie onderskeie
organisasies se Facebook-bladsye geniet, word hieronder uiteengesit.
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Facebook ondersteuning (likes) op
bladsye waar respondente bereik is
2759
21373

NP van Wyk Louwsentrum
Solidariteit Beweging
116629

FAK

3.2

Respondente bereik

Indien die respondent op die uitnodiging reageer het, is hulle herlei na die webbladsy van die
NP van Wyk Louw-sentrum. Die persepsievraelys is dan aanlyn ingevul en direk na voltooiing,
outomaties per e-pos aan die sentrum gestuur. Die vraelyste is anoniem voltooi, maar daar
was van respondente verwag om hul ouderdom, huistaal, ras en geslag te meld.

3.3

Meetinstrument

3.3.1

Vraelys

Die ses temas wat aanvanklik geïdentifiseer is, is gebruik om 25 stellings te ontwikkel waarteen
respondente se persepsies getoets is. Daar is ten minste drie stellings per tema ontwikkel
alhoewel daar by ’n paar van die temas meer stellings getoets is. Tydens die ontwikkeling van
die stellings is die volgende vrae in ag geneem:
-

Waar is Afrikaners tans die kwesbaarste?

-

Wat is die samebindende faktore?

-

Hoe lyk Afrikaners se toekomsvooruitsigte?
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3.3.2

Puntekriteria

Respondente moes elke stelling beoordeel aan die hand van ’n puntekriteria wat wissel van 1
tot 5. Die kriteria was as volg toegepas:

1. Glad nie

3.3.3

2. Stem nie saam

3. Onseker

4. Stem saam

5. Definitief

Skermgreep van aanlyn persepsievraelys

Uiteindelik het die persepsievraelys wat respondente aanlyn moes voltooi as volg daar
uitgesien:

4.

Resultate

4.1

Demografie van respondente

Die sentrum het 80 persepsievraelyste terugontvang en die samestelling van die respondente
word hieronder uiteengesit. Slegs een respondent was nie-wit terwyl die res almal aangedui
het dat hulle wit is. Al die respondente het aangedui dat hul huistaal Afrikaans is.
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Respondente geslag %

Nota: Sensusdata wys dat die
manlike/vroulike ratio van wit
persone in Suid-Afrika tans op
ongeveer 49% manlik en 51%
vroulik staan. As daar

30%

aangeneem word dat wit

Manlik

Afrikaanssprekende persone
ongeveer dieselfde ratio het

Vroulik

beteken dit dat manlike
70%

respondente
oorverteenwoordig is in die
resultate. Hierdie tekortkoming
sal in opvolgstudies
aangespreek moet word.
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Die ouderdomme van respondente was baie eweredig versprei en die terugvoer in dié opsig
was baie suksesvol. (Sien Bylaag A.1.)
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4.2

Geografiese ligging van respondente

Alhoewel die persepsievraelyste anoniem voltooi is, het die sisteem outomaties die IP-adres
van die respondent se elektroniese toestel ook opgevang. Deur middel van ’n soekenjin1 kon
die ligging van elke respondent bepaal word toe hulle die aanlyn vorm voltooi het.

Ligging van respondente %
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Nota: Dit is interessant dat 10% van die respondente hulself tans in die buiteland bevind. Dit is
nie bekend of dié respondente permanent daar gevestig is nie, maar dit gebied definitief die
vraag na verdere navorsing in dié verband. Ongelukkig was daar geen respondente vanuit die
Noord-Kaap of Mpumalanga nie. Daar kon geen data gevind word wat aandui hoe
Afrikaanssprekende wit persone verteenwoordig is binne elke provinsie nie. Hierdie probleme
sal in daaropvolgende navorsing aandag geniet.

1

www.ipaddress.com
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4.3

Eksploratiewe faktorontleding

4.3.1

Tegniek van ontleding

Die terugvoer wat verkry is vanuit die vraelyste is deur middel van eksploratiewe faktoranalise
ontleed om sodoende vas te stel wat die temas is soos die respondente dit verstaan het.
Eksploratiewe faktorontleding is ’n statistiese tegniek wat stellings saam groepeer wat
bymekaar hoort of met mekaar korreleer. (Sien Bylaag A.2.) Die doel van hierdie analise is om
te bepaal of die stellings wat ontwikkel is wel onder die temas resoneer wat dit moes toets.

4.3.2

Statistiese kriteria

Die analise het aangedui dat vyf temas sterk na vore getree het in plaas van die ses wat
aanvanklik geoormerk is vir toetsing. Die stellings wat onder hierdie nuwe vyf temas
saamgebondel is, is bepaal deur die statistiese kriteria vir die keuse van die aantal faktore in ag
te neem. (Sien Bylaag A.3.)
Vanuit die eksploratiewe faktorontleding is die vyf nuwe temas wat bepaal is, as volg:
-

Die nuwe grondwetlike, demokratiese bestel

-

Taal, geskiedenis en kultuur

-

Beskerming van Afrikanerbelange en protes

-

Uitleef van Christelike waardes

-

Afrikanerwelstand en oorlewing

Die nuwe temas wat geïdentifiseer is, het met mekaar gekorreleer of hoort statisties bymekaar.
Die nuwe temas word hieronder verder beskryf en ontleed.
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4.4

Tema-omskrywing en ontleding

4.4.1

Die nuwe grondwetlike, demokratiese bestel

Ek vertrou die polisie om wet en orde te
handhaaf
9%
11%

Stem nie saam nie
Neutraal
80%

Stem saam



Ek dink nie daar bestaan nog iets soos ’n Afrikanervolk nie – 78% stem nie saam nie.



My identiteit as Afrikaner word deur ander Suid-Afrikaners erken en gerespekteer – 74%
stem nie saam nie.



Ek dink Afrikaners het nog glad nie genoeg gedoen om versoening in die land te
bewerkstellig nie – 70% stem nie saam nie.



Transformasie is nodig om die onreg van die verlede reg te stel – 66% stem nie saam nie.



Die Grondwet verteenwoordig my persoonlike waardes – 62% stem nie saam nie.



Akademiese kwaliteit is vir my belangriker as die taal van die universiteit – 56% stem
saam.2



Ek is meer betrokke by my gemeenskap as vyf jaar gelede – 52% stem saam.

Die stellings wat onder hierdie tema resoneer, het duidelik Afrikaners se siening oor die afsterf
van ’n ou era en hul ervaring van ’n nuwe era getoets. Die nuwe era is natuurlik die era van die
2

Dit mag dalk blyk dat hierdie stelling nie ‘inpas’ by die ander stellings nie, maar die analise het tog getoon dat
daar sterk korrelasie is met die ander stellings. ’n Moontlike verduideliking kan wees dat daar ’n persepsie
bestaan dat akademiese kwaliteit tans prysgegee word om sodoende ander ideale (soos transformasie) na te
streef en dat dit vir Afrikaners, wat tradisioneel ingestel is op akademiese prestasie, deel uitmaak van die
negatiewe ervaring van die nuwe Suid-Afrika.
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Grondwet, demokrasie, transformasie en ’n nuwe regerende party. Maar, terselfdertyd is daar
ook die gevoel oor die afsterf van ’n voorheen nasionalistiese Afrikaneridentiteit ten gunste
van die opneem van ’n nuwe, nie-rassige Suid-Afrikaanse identiteit met ’n nuwe taal (Engels)
getoets. In dié verband het respondente hulle sterk daaroor uitgespreek dat daar nog wel iets
bestaan soos ’n Afrikanervolk, met 78% wat positief gereageer het op hierdie vraag. Dit
beklemtoon die persepsie dat respondente voel dat Afrikaners steeds ’n eie unieke identiteit
het wat ’n sterk samebindende faktor is vir hierdie groep. Die algemene gevoel onder
respondente was dat Afrikaners, wat steeds gebuk gaan onder kastyding vir hul aandadigheid
aan of voordeel uit apartheid, tot dusver genoeg gedoen het om versoening te bewerkstellig
(70%). Ten spyte van die feite dat die meerderheid Afrikaners die oppergesag van die wet erken
en voorstaan, het ’n groot gedeelte van respondente gevoel dat die waardes van die Grondwet,
wat die hoogste gesag in die land is, nie hul persoonlike waardes verteenwoordig nie (62%).
Die respondente het verder ook die gevoel uitgespreek dat Afrikaners se unieke identiteit,
grotendeels nie deur ander Suid-Afrikaners erken en gerespekteer word nie (74%). Uit die
terugvoer kan daar afgelei word dat respondente dus negatief is oor hoe die ‘Nuwe Suid-Afrika’
uitgedraai het, moontlik as gevolg van ’n grondwet wat nie hul waardes verteenwoordig nie,
wet en orde wat tot niet gaan, hul identiteit wat misken word en die manier waarop
transformasie as ’n vorm van straf toegepas word. Ten spyte hiervan het slegs ongeveer die
helfte van respondente aangedui dat daar groter gemeenskapsbetrokkenheid onder hulle is,
wat tog uitlig dat die respondente baie individualisties ingestel is.
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4.4.2

Taal, geskiedenis en kultuur

Dit is vir my belangrik om by
kultuurorganisasies betrokke te wees
8%
14%

Stem nie saam nie
Neutraal
78%



Stem saam

Ek dink Afrikaans sal veilig wees solank ons net Afrikaanse instellings en besighede aktief
ondersteun – 58% stem saam.



Ek besoek gereeld Afrikaner-standbeelde – 48% stem saam.

Respondente se terugvoer rakende hierdie tema het ’n sterk aanduiding gegee van Afrikaners
se houding oor hul taal, kultuur en geskiedenis, en die oproep om dit in beskerming te neem.
Die stellings het veral die ‘doen’-gedeelte van hierdie ideaal in ag geneem. Woorde in die
stellings wat na aktiewe deelname verwys, is onder meer ‘betrokke wees’, ‘besoek’ en ‘aktief
ondersteun’. Dit is insiggewend dat die meerderheid van respondente sterk daaroor voel om
betrokke te wees by ’n kultuurorganisasie, maar dat wanneer dit kom by die ‘hoe’, is daar nie
baie konsensus nie. Die besoek van Afrikaner-standbeelde is nie hoog op die agenda vir
respondente nie. Dit kan die gevolg wees van ’n aantal faktore soos bv. oningeligtheid, afstande
tussen standbeelde, besige skedules of net bloot ’n gebrek aan belangstelling. In dié verband
kan kultuurorganisasies dalk meer moeite doen met bewusmakingsveldtogte oor Afrikanerstandbeelde.
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Alhoewel die meerderheid van respondente dink dat aktiewe ondersteuning (heel moontlik
finansieel van aard) genoeg is om Afrikaans veilig te hou, is 42% van respondente nie oortuig
dat dit voldoende sal wees nie en by implikasie dat meer gedoen sal moet word.
Daar is dus ’n positiewe gevoel onder respondente oor die aktiewe ondersteuning van
Afrikaans en Afrikanerkultuur en -geskiedenis, maar wanneer dit kom by die vraag oor hoe dit
spesifiek moet gebeur, is daar onsekerheid.

4.4.3

Beskerming van Afrikanerbelange en protes

Ek voel Afrikanerorganisasies is noodsaaklik
om Afrikanerbelange te beskerm
3%

3%

Stem nie saam nie
Neutraal
94%

Stem saam



Die ANC dwing hulle vertolking van die geskiedenis op ons af – 93% stem saam.



Ek sal ’n aksie TEEN rasgebaseerde transformasie finansieel ondersteun – 76% stem
saam.

Daar was ’n buitengewoon sterk gevoel onder respondente dat Afrikanerorganisasies nodig is
om Afrikanerbelange te beskerm. Dit is insiggewend omrede dit aandui dat respondente voel
dat Afrikanerbelange bedreig word en dat daar ’n organisasie nodig is, wat buite die regering
of staatsfeer bestaan, wat aan Afrikanerbelange hierdie beskerming moet bied.
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Dit is verder veelseggend dat respondente oorweldigend saamstem dat die ANC (regering) ’n
verdraaide narratief van die verlede propageer en dat dit nie aanvaarbaar is nie.
Die feit dat hierdie spesifieke stellings saamgegroepeer is, spreek van ’n gemeenskap wat
onderdruk word, maar terselfdertyd ook ’n groep mense wat bereid is om op te staan en iets
hieraan te doen (of ten minste hul steun toe te sê aan ’n organisasie wat dit namens hulle kan
doen). Die grootste meerderheid van respondente het aangedui dat hulle organisasies wat
opstaan teen ongeregtigheid, soos rasgebaseerde transformasie, finansieel sal ondersteun.
Hierdie tendens word reeds in praktyk bevestig deur die groot finansiële bydraes van die
publiek vir veldtogte wat deur organisasies soos AfriForum van stapel gestuur word.
Respondente is dit eens dat Afrikaners gemarginaliseer word en dat sterk organisasies nodig is
om dit te stop. Respondente sien hul finansiële bydrae tot hierdie tipe organisasies byna as ’n
tipe belegging wat vir hulle ’n toekoms in Suid-Afrika moet verseker. Dit plaas ’n geweldige
verantwoordelikheid op hierdie organisasies omrede mense tot ’n groot mate hul
toekomshoop in hierdie organisasies se hande plaas.

4.4.4

Uitleef van Christelike waardes

Dit is vir my belangrik dat 'n kultuurorganisasie
'n Christelike grondslag moet hê
5%
8%

Stem nie saam nie
Neutraal
87%
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Ons gesin gaan twee keer ’n maand of meer kerk toe – 71% stem saam.

Afrikaners was tot onlangs toe nog gesien as grotendeels ’n gelowige gemeenskap wat hierdie
waardes op meeste terreine van hul lewens uitleef. Die stellings wat onder hierdie tema
geplaas is, toets of die uitleef van Christelike waardes vir Afrikaners nog belangrik is en of dit
in praktyk nog gebeur. Respondente was dit eens dat hulle sterk assosieer met ’n Christelike
waardesisteem en dat wanneer hulle betrokke is by ’n kultuurorganisasie, daardie organisasie
Christelike waardes as grondslag moet hê. Dit wil ook voorkom of die meerderheid van
respondente nog gereeld kerkdienste bywoon. Dit gee tog ’n aanduiding dat respondente nog
sterk voorstanders is van Christelike waardes en ook wil sien dat die kultuurorganisasies wat
hulle ondersteun, hierdie waardes onderskraag en uitleef.

4.4.5

Afrikanerwelstand en oorlewing

Ek gee Afrikaanse besighede voorkeur

8%
15%

Stem nie saam nie
Neutraal
77%

Stem saam



My kind moet by ’n Afrikaanse tersiêre instelling studeer – 75% stem saam.



Ek is bekommerd oor ’n toekomstige rasse-oorlog – 65% stem saam terwyl 19% nie
saamstem nie en 16% neutraal is.
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My lewenstandaarde het in die afgelope vyf jaar gedaal – 50% stem saam teenoor 35%
wat nie saamstem nie (15% is neutraal).



Afrikaners met ’n ambag het beter werksvooruitsigte as diegene met ’n
universiteitsgraad – 36% stem saam terwyl 50% neutraal is.

Die stellings wat onder hierdie tema korreleer, mag dalk op die oog af min in gemeen hê, maar
daar is tog sterk samebindende faktore. Dit is duidelik dat die oorgrote meerderheid van
respondente voel dat Afrikaanse tersiêre opleiding steeds van hoë gehalte is en nodig is om ’n
goeie werk en hoë lewenstandaard te verseker. Die meerderheid van respondente het die
ingesteldheid vertoon dat ’n ambag van laer waarde geag word as ’n akademiese kwalifikasie.
Dit is kommerwekkend dat ’n beduidende aantal respondente bekommerd is oor ’n
toekomstige rasse-oorlog. Dit is aanduidend van ’n onderliggende spanning tussen
rassegroepe wat deur respondente ervaar word en waarin die moontlikheid van ’n eskalasie
teenwoordig is. Dit is duidelik dat respondente voel dat Afrikaanse besighede, en by implikasie
Afrikanerbesighede, ondersteun moet word om sodoende die behoud van hierdie
ondernemings te verseker. Dit gee ook ’n aanduiding van die gevoel wat respondente jeens hul
gemeenskap openbaar waar plaaslike besighede dikwels ’n integrale deel uitmaak van hul
suksesvolle voortbestaan. Deurgaans word daar egter ’n sentiment vertoon van ’n bedreiging
wat te bowe gekom moet word deur samewerking en onderlinge ondersteuning.
Terselfdertyd, is daar ook die bewustheid van hoe belangrik dit is dat die volgende geslag
toegerus moet word om dié aanslae te bowe te kom deur middel van kwaliteit akademiese
opleiding.

5.

Spesiale melding van sekere bevindinge

Die analise van die data het sekere kwessies uitgelig wat in sekere opsigte verrassend was,
maar in ander opsigte ook kommerwekkend. ’n Paar van hierdie punte word nou kortliks hier
uitgelig en bespreek.
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16

5.1

Millenniale generasie

Die millenniale generasie beslaan uit persone wat tussen 1982 en 2003 gebore is en word binne
die respondentegroep verteenwoordig deur persone tussen 18-34 jaar.
Daar was 27 respondente in hierdie groep wat aan die meningspeiling deelgeneem het,
waarvan 21 manlik en 6 vroulik was. Dit is uit hierdie generasie wat Suid-Afrika se volgende
leiers gaan ontwikkel en in terme van Afrikaneridentiteit, is dit die millenniale generasie wat
die kultuur aan die gang moet hou. Daarom is dit belangrik om in ag te neem hoe die toekoms
lyk vir millenniale in Suid-Afrika. Uit die terugvoer van die volgende stellings was daar
interessante verskille tussen millenniale en die ander ouderdomsgroepe.

STELLING: Afrikaners met ’n ambag het beter werksvooruitsigte as diegene met ’n
universiteitsgraad.

Millenniale groep 1834 jariges

22%

26%

Totaal van ander
ouderdomsgroepe

Stem nie
saam nie
Neutraal

10%

Stem nie
saam nie
Neutraal

43%
47%

52%

Stem saam

Stem saam

Die terugvoer van hierdie stelling dui daarop dat millenniale meer waarde heg aan ’n tersiêre
akademiese kwalifikasie as wat ouer generasies doen. Dit kan heel moontlik verband hou met
die inligtingsekonomie waarin baie gegoede wit Afrikaanse jongmense hulself bevind, asook
die tendens om goeie kwalifikasies na te jaag wat internasionale deure vir hulle kan oopmaak.
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STELLING: Ek voel Afrikanerorganisasies is noodsaaklik om Afrikanerbelange te beskerm.

Millenniale groep 1834 jariges
11%
7%

Totaal van ander
ouderdomsgroepe

Stem nie
saam nie

2%

Neutraal

Neutraal

Stem saam

82%

Stem nie
saam nie

98%

Stem saam

In totaal het 18% van die millenniale respondente nie saamgestem nie of neutraal gestaan
teenoor hierdie stelling, teenoor slegs 2% van die ander ouderdomsgroepe wat nie hierdie
stelling ten volle ondersteun het nie. Dit kan moontlik te wyte wees aan die feit dat hierdie
jongmense ’n baie verwaterde begrip van Afrikanerskap het en daarom nie bedreig voel nie.
Alhoewel die persentasie van millenniale wat negatief geantwoord het, proporsioneel ’n klein
persentasie van die groter totaal verteenwoordig, bevestig dit tog ’n sekere apatie teenoor
Afrikanerbelange waaraan daar aandag gegee moet word.
STELLING: Die ANC dwing hulle vertolking van die geskiedenis op ons af.

Millenniale groep 1834 jariges

15%
4%

81%

Stem nie
saam nie

Totaal van ander
ouderdomsgroepe
2%

Neutraal
Stem saam
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saam nie
Neutraal

98%
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In hierdie geval was daar byna 20% van die millenniale groep wat nie prontuit met die stelling
saamgestem het nie. Dit beteken dat daar ongeveer een uit elke vyf jongmense is wat nie hul
ouers of grootouers se siening hieroor deel nie. Die jonger generasie het natuurlik geen ander
maatstaf om geskiedenisvertolking aan te meet as dít wat hulle in skole leer nie. In kontras
hiermee is die ouer generasie weer grotendeels blootgestel aan slegs Afrikanergeskiedenis. Die
redelike afleiding wat gemaak kan word is dat ouer generasies bekommerd is oor die wyse
waarop geskiedenis tans deur die regering vertolk word, maar dat ’n beduidende aantal jong
mense reeds die ANC se weergawe van geskiedenis aanvaar het.

5.2

Waardes

STELLING: Die Grondwet verteenwoordig my persoonlike waardes.
50
45
40
35
30
25
20
15
10
5
0

46.7

43.75
38.7

37.5
33.3

32.7
28.6
18.75

% VAN OUDERDOMSGROEP
WAT NIE SAAMSTEM

% VAN OUDERDOMSGROEP
WAT NEUTRAAL STAAN
18-34

35-55

20

% VAN OUDERDOMSGROEP
WAT SAAM STEM

55+

In hierdie vergelyking is dit interessant dat daar persentasiegewys baie meer jongmense is wat
saamstem dat die Grondwet hul persoonlike waardes verteenwoordig as byvoorbeeld
respondente wat 55 jaar of ouer is. Aan die ander kant van die spektrum het jongmense tussen
18 en 34 jaar oud ook die kleinste persentasie verteenwoordig van respondente wat nie
saamstem dat die Grondwet hul persoonlike waardes verteenwoordig nie. Daar moet in
gedagte gehou word dat die jonger generasie grootgeword het met ’n verskriklike
opgehemelde siening van die Grondwet, terwyl ouer generasies se waardes in dié verband op
velerlei ander wyses beïnvloed is.
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5.3

Identiteit

STELLING: Ek is skaam om in die openbaar te sê ek is ’n ‘Afrikaner’.

Manlike millenniale
groep 18-34 jariges
Stem nie
saam nie

24%

Manlike totaal van
ander
ouderdomsgroepe
6%

Neutraal

5%

Stem nie
saam nie
Neutraal

71%

Stem saam
94%

Stem saam

Daar was geen vroulike respondente vanuit die millenniale groep wat met hierdie stelling
saamgestem het nie en daarom word slegs die manlike respondente se terugvoer hier
aangetoon. Dié feit op sigself is insiggewend en kan moontlik ’n simptoom wees van die
volgehoue druk wat op wit mans geplaas word, veral in die werksplek as gevolg van allerhande
rasgebaseerde arbeidswetgewing. Dit is egter ook veelseggend dat ouer mans nie hierdie
sentiment van die jonger geslag deel nie. Die feit dat die ouer groep al langer blootgestel is aan
die aanslae teen wit mans en meer ‘skade’ gely het, kan moontlik daarop dui dat daar ’n
teenoorgestelde reaksie by hierdie groep te bespeur is. Dit veroorsaak dat veiligheid gesoek
word binne ’n groep waarmee daar gemaklik geassosieer word.
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6.

Gevolgtrekking

Die interessante nuwe temas wat geformuleer is vanuit die terugvoer deur respondente was
baie insiggewend en sal in opvolgstudies meer aandag geniet.
Sekere areas waaraan meer aandag geskenk sal word in opvolgstudies, sluit die volgende in:
1. Die millenniale generasie
2. Gesinne en families
3. Afrikaners in die buiteland
Alle aanwysings dui daarop dat die volgende paar jare wat vir Suid-Afrika voorlê besonder
stormagtig en onseker gaan wees. Dit is van die allergrootste belang dat alle Suid-Afrikaners
en spesifiek ook Afrikaners hulself strategies posisioneer om sterk en suksesvol aan die
ander kant uit te kom.
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Bylaag A
A.1

Statistiek oor ouderdomsverspreiding
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A.2

Tegniek van ontleding

Byvoorbeeld: Gestel ons wil twee temas toets, nl. Afrikaners in die ekonomie en hul siening oor
grondwetlike regte. Dan sal ons ten minste drie indikatore ontwikkel en gepaardgaande
stellings wat dit toets, soos hieronder geïllustreer:
Tema

Indikator

Stellings

Transformasie

A

Lojale kopers

B

Gemeenskapsekonomieë

C

Diskriminasie

D

Demokrasie

E

Gesag van Grondwet

F

Ekonomie

Grondwetlike regte

In hierdie geval sal ons verwag dat daar na faktoranalise ’n hoë korrelasie moet wees tussen
die terugvoer op A, B en C onderling, sowel as tussen D, E en F onderling. Ons sal egter ook
verwag dat baie lae of geen korrelasie tussen die indikatore van Ekonomie (ABC) en die
indikatore van Grondwetlike regte (DEF) verkry word.
In ons geval was daar egter nie so ’n klinkklare korrelasie (soos hierbo) nadat die faktoranalise
gedoen is nie, en het die analise verskillende stellings onder nuwe temas saamgebondel wat
eerder sou lyk soos bv. AEF, in plaas van ABC.

A.3

Statistiese kriteria

Die persentasie kumulatiewe variansie, Kaizer se kriteria en “scree”-grafiek is gebruik om die
aantal faktore te bepaal. Die faktorladings is geïnterpreteer om by ’n faktor te hoort indien die
absolute waarde van die faktorlading groter as 0.4 is.
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