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trek naby Soweto om die vry gelate ANC
leiers teru g te verwelkom. Sowat 100 000
mense word verw ag in wat beskryf word as
die ANC se eerste pol itieke saamtrek sedert
die organisasie se verbanning 27 j aar ge
lede.

Die tw ee , wa t gewapen was, sc die val
-van die leier van d ie AWE, Eugene Ter
re'Blan ch e , het 'n toencmende ongeduld en
aggressie by ver-regses ontketen om voort
te gaan met "wit bevryding" en die elimi 
nering van swartmense.

Terre'Blanche, se hulle, praa t al vyfii en
jaar, maar doen niks. Beloftes wat hy gemaak
het, sal nou niks van kom nie. Daarom is
daar 'n groeiende get al ver-regse fana tici
wat bymekaarkom en geweld en bloedv er 
gieting beplan.

"Hy dreig nou al hoe lank om die pro
tesoptog te stop te s it. Hy wildit nie do en
nie. Ons sal. En ons drc ig nie net nie, Ky k
maar wat gaan gebeur," se hu lle.

Die twee het verde r on thul dat die
Gerneen te van die Verbondsvolk, wat die
uitwissing van swartmense bepleit, bep lan
om plase, heel moontlik in die Noo rd
Transvaal , uit te koop en met 'n eie wit
tuis land te begin. .

'n Trus t is reeds gestig om die aankope te
doen en die tuisland te beheer. Geld word
tans by ge meentelede ingesamel vir die
aankope. Die twee se etlike miljoene rande,
onder meer afkoms tig van boe re wat plase
in veral die Wes-Transv aal verkoop het, is
beskikbaar vir die totst andkorning van die
tuisland .

Beide leiers was senior lede van die
AWE , maar het die organisasie kort na die
onthullings oor Terre'Blanche se persoon
like lewe ver laa t,

Een van die mans, wat sy rewolwer voor
hom op die tafel neergesit het, het gese die
onmiddellike doelwit van die Gemeente is
om revolusie te ontketen sodat sovee! swart
mense as moontlik doodgeskiet kan word
en 'n wi t tuisland 'n werklikheid kan word .

"Ons stra tegic word ha arfyn beplan. O ns
hct al saam met die massas marsjcer en het
die cmosie in die optogte self ervaar. Kan jy
dink wa t sal gebeur as 'n koeel uit 'n witrnan
se pistool 'n kaffer rnoet ncervel?" het die
een gese,

"Die optogte rnoet stopgesit word. FW
de Klerk wil dit nie doen nie. Daarom sa l
ons dit se lf doen. 'n Goed geplaasde koeel
sal Joh an nesburg laat brand. En dit is wa t
ons wil he ," hct die een gese,

Hulle het ook navraag gedoen oor 'n

omdie "geweldspotensiaal in die optog te
meet".

Die twee het besonder belan ggestel om be
sonderhede te kry van Son dag se mass asaam-

onthul plan
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Jacques Pauw

OP die voora and van een van die groo t
ste en belangrikste politieke sa amtrekke
in die geskiedenis van ver set politiek, het
'n groep ver-regse fanatici vandeesweek
gedreig om iemand in 'n protesoptog te
skiet om so geweld en bloed vergieting te
ontke ten.

Twee ekstremistiese leiers van 'n ras
sistiese kerkgroep, die Gemeente van die
Yerbondsvolk, . het vandeesweek Vrye
Weekhlad sekantore besoek en 'n gewelds
plan onthul om Suid-Afrika in 'n bloedbad .
te verander.

Dietwee leiers - watniehul name genoem
wil he nie - neem die afgelope weke deeI
aan protesoptogte wat inJohannesburg gehou
word. Hulle het twee weke gelede deel
geneem aandie protesoptog teen dieWysi
gingswetsontwerp op Arbeidsverhoudinge

is terug!
DieANC

Elsabe Wessels

DIE ANC is terug!
Een van die grootste skares in die

geskiedenis word Sondag by SoccerCity
buiteJohannesburg verwag wanneersewe
senior 'ANC-Ieiers hul eerste openbare
vergaderingsedert 1962 toespreek.

Die ANC-leiers wat op die verhoog stelling
sal inneem, is Wal ter Sisulu, Govan Mbeki,
Oscar Mphetha, R aymond Mhlaba, Wilton
Mkwayi, Elias Motsoaledi en Andrew
Melangeni. Sisulu sal as die voormalige sekre
taris-generaal van die ANC die hoofrede lewer.

Ambassadeurs, proggresiewe tuislandleiers
en kerkleiers is onder die hooggeplaastes wat
die saamtrek sal bywoon.

Hoewel die saamtrek weens die heersende
verbod op die organisasie nie in die naam van
die AN C mag geskied nie, sal die agt vryge
late gevangenes in hu l kapasiteit as ANC
leiers by die saam trek optree. Die teenwoor
digheid van ANC-embleme en vIae word ook
verwag.

Volgens ingeli gte bro nn e sal Sisulu en die
ander sprekers belangwekkende beleidspunte
op die saarntrek afkondig. Die bevry tIe ANC
leiers bly steeds in verbinding met die orga
nisasies se hoofkwartier in Lusaka .

Hoewel die regering toesternming gegee
het vir die saamtrek om gehou te word, hetdie
minister van Wet en Orde, Adriaan Vlok, die
week 'n skerp waarskuwing gerig dat die ANC
steeds as 'n verbode organisasie beskou word
en dat diegene wat in weerwil daarteen steeds
die doelstellings van die AN C bevorder, ver
volg sal word.

Weens die hoe profie l wat die vrygelate
leiers in die buiteland geni et, word gemeen
dat daar nie beperkings opdie saamtrek geplaas
sal word nie.

. Die saamtrek, wat 'n verwelkomingsgebaar
vir d ie agt vrygelate leiers is, is deur die
nasionale ontvangskornitee, wat na die agt
omsien, gereel. Twee leiers van die bree
demokratiese bew eging, die algemene sekre
taris van die NUM, Cyril Ramaphosa, en die
publisi teitsekretaris van die UDF, Murphy
Morobe, sal as voorsitters by die saamtrek
optree .

Organisasies van reg oor die land neem
aan die beplanning dee!. Volgens die organi 
seerders is vervoer van oor die hele Suid
Afrika georg aniseer.

Vanuit Natal aIleen is 50 busse, twce trei
ne en 'n vliegtuig geskeduleer, terwyl daar
gerapporteer is dat townships in die Noord
Transvaal honderde busse gereel het. Kon
vooie word ook vanuit Oos- en Wes-Kaap
land en die Vryst aat verwag.

Tussen 800 en I 000 beamptes , waarvan
200 ne t op die beskerming van die leierskap
gerig is, word vir die gele entheid touwys
gemaak.

Die saamtrek w at Sondagoggend om tien
uur met kulturele items begin, sal tussen '---
twaalfuur en 2.30 nm deur die leiers toe
gespreek word.
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MENINGS

Die Russe-moetbely
- ditreinig diesiel

VaIeryAgranofski is 'njoernalis
by die nuusagentskap Novosti

Ons eie welslae in die formuler
ing van openbare mening kan rnak
lik ons nederlaag word indien ons
nie uiters versigtig is nie.

Die nuwe perswet gaan nie net
joemaliste beskerm nie, maar dit
gaan ookhulle verantwoordelikheid
vergroot. Die arend met die twee
koppe hou een oog op ons potensiele
opposisie en die ander op ons.

by die Baikal-meet- skryf,lyk ditof
daar enigsins hoop vir 'n positiewe
reaksie is.

Die hooggeplaasde burokrate raak
ongemaklik in die open bare oog, en
dit was in der waarheid al wat die
joemalistiek in die verlede kon reglay.
. Glasnost moet deur die wet bes
kerm word. Ons het 'n gevoel van
waardigheid by die mense laat
ontstaan en hulle op die moontlikheid
van regsadvies gewys. Vandaar die
stortvloed van regsgedingel

Klaus Baron von der Ropp is verbonde aan die Stiftung fiir Wissen
schaft und Politik in Keulen

blankes, in besonder die Afrikaners, oortuig d~t daar lewe na apartheid is."
Die Russe se reaksie op Dakar verskil geensins van die van Otto Graf

Lambsdorff, die nuwe voorsittervan die FederaIe Duitse Republiek, nie. In
'n gesprek met Van Zyl Slabber! by Dakar het hy twee waarhede kwytgeraak:
sonder swart bevryding sal daar nooit wit sekuriteit wees nie, en wit
sekuriteit is die sleutel tot swart bevryding. Sowjet-amptenare kon maklik

, identiese uitsprake gemaak het. ' , ' ,
Die nuwe houding open die weg vir die Russe om aan die moontlikheid

van 'n Britse/Sowjet-inisiatief vir Suid-Afrika, met 'n sterk Arnerikaanse
steun daaragter, te dink. Landen en Moskou kan dan hul invloed gebruik
om Pretoria in toom te hou, en die twee regerings kan voortgaan met die
geheime Britse/Sowjet/VSA-diplomasie win in 1988/89 so 'n deurslaggewende
rol in die beslegting van die Angola- en Namibia-dispute gespeel het,

Dit is moontlik dat die geskiedkundigeontrnoeting tussen Mandela en
Botha, die latere ontrnoeting tussen die kerkleiers van die bree dernokra
tiese beweging en staatspresident FW de Klerk asook die vrylating van die

Rivonia-gt;vangenes die eerste vrugte van 'n gesamentlikeSowjet/Britse
inisiatief vir Suid-Afrikais, '

Omstandighede vandag Iyk baie gunstig vir so 'n inisiatief.
, Die buiteland het vertroue in Suid-Afrikase kapitaalmark verloor en die

land het nie meer genoeg geldomapartheid in stand te hou nie. Aan die
arider kantJret 'die terugslae van' die opstande in 1984/85 aan die

, bevrydingsorganisasies getoon dat Suid-Afrika militer nie sommer gou
verslaan gaan word nie. .,
, Sowjet/Brijse diplomate sal veral voor twee groot probIeme te staan
kom: Hoe om ie verhoed dat die blankes ter elfder ure 'n verskroeide aarde-

, beleid begin volg inn poging om die onverdedigbare teverdedigt.en hoe
om die ANC/UDF, Inkhata, en' PAC/Azapo te oortuig om mekaar 'as
strydende politiekepartye te aanvaar.Van die ANC, verreweg die sterkste '
politieke groepering in die land; sal verwag word om mag te deel,

Hoe diep die skeuring tussen die drie beviydingsorganisasies ook al is,
wil dit voorkom of hulle verskille nie soseer ideologies is nie, maar eerder '
oor mag gaan. Veral die verskille tussen Inkhata en die brcedcmokratiese
beweging blyk oorbrugbaar te wees met 'n stelsel van gesamentlike beheer
- dit wil se 'n stelsel van permanente magsdeling.

Maar aan die ander kant is daar onoorbrugbare skeure tussen wit Suid-:
Afrika aandie een kanten swart Suid-Afrika aandie ander. Daar is baiemin

, gemeenskappe in die wereld met sulke diepgaande verskille soos Suid-
, Afrika. '

Dit herinner.my aan die verhouding tussen die Pole en die Duitsers iri
, 1945. Na twaalf jaar van msionaal-Sosialisme het hulle nog steeds niks

gemeen gehad nie. Selfs die gedeelde Rooms-Katolieke geloof konhulle '
nie saamsnoernie. Is dit nie dalk ook die geval tussenwit en swart in Suid-
Afrika nie? '

,Charles Villa-Vicencio van Kaapstad is reg as hy se dat die klaarblyklik
gei'ntegreerde Engelssprekende'kerke sterk protes kan aanteken, niaarnie
so sterk weerstand kan bied nie. Die vrees vir die onbekende, naamlik'n
post-apartheid Suid-Afrika, is net so sterk aanwesig by die Engelsspreken- "
des as by die Afrikaners.

Deur die eeue heen was daar geen werklike gesprek tussen wit en swart
Suid-Afrikaners nie. Daar is orals segregasie en die kinse dat dit oorkom
kan word, is maar skraal. Daar is twee politieke kulture in Suid-Afrika wat
nie versoenbaar is nie.

Sedert Augustus 1988 het die ANC hulle verbind tot 'n stelsel van
beperkte politieke pluralisme. Maar dit is moeilik om te dink hoe die ANC '
die gedagle aan die "demokratiese massas" in die townships gaan oordra
volgens hulle gaan die nuwe Suid-Afrika 'n volksdemokrasie wees.

Wit Suid-Afrikaners sal moet leer hoe om in 'q po~t-apartheid,Suid-,

Afrika te'leef. ' , 1"i, "'''' '
Maar hulle sal die onafwendbare makliker kan aanv'aar i~dienh~lle~rae

,beantwoord kan word. , , '
War sal hulle doen as hulle weet dat daar nie plek vir hulle of hulle;;,

kindersin 'n rlUwe; ANC-beheerde Suid-Afrika is nii:? '
Die RuSse is qok bekend met die toevlugsoord-gedagte. Bulle besef dat

'n Afrikaner-IsraCI, waarvan die grense deur deur al die Suider-Afrikaanse
eOn intemasionale state eTlie:n word, die onafwendbare oorhandiging v~ ,
magaan die meerderheid moontlik kan maak. :

Die skepping vanso 'n toevlugsoord kan wit Afrikaners in die toekoms
voorsien van dit wat hulle iJievandaghet nie - sekuriteit vir die komende
geslagte wit Suid~Afrikant!h.

Glad nie. Joemaliste is net so
magteloos en sonder regie as enige
ander burger -buiten die aan die spits
- in die land.

Die feit is dat net openbare mening
die voortstuwende mag in die land is
- ook tydens diestagnasie-tydperk.
En glasnost was en is die instrument
om openbare mening te formuleer.
Slegs wanneer joemaliste daarin slaag
om die hindemisse te oorkom en 'n
emstige artikeloor 'n ernstigeprobleem
- soos byvoorbeeld die besoedeling

tweede
Israelkan 'n

Ditbeteken nie dat ek wi! he Sowjet
joemaliste moet die vertroue van hul
lesers verloor nie. Sowjet-joernaliste
is meestal krities jeens die amptelike
standpunt.

Ek dink dit is goeie ding. Maar die
oomblik as ons onsself vervreem van
die lesers, sal dit die einde van selfs
die populerste publikasie beteken.

Mense grypna koerante en tydskrifte
in 'n laaste hoop om die waarheid uit
te vind. Kan die joemalistiek hulle
help?

Afrikaner-

"

Lebanon
verhoed

Klaus Baron von der Ropp ,

GP'n dag, inMei 1977, h~tkimselierHelmut'Schmidtv~Wes-Duii~land
'n besoeker onkant betrap met die vraag: "En waarmee vervang jy dit?"

Die besoeker, die onderpresident van die, VSA, Walter Mondale, het
'npaar dae vantevore 'ri bittercwoordcwisseling met John Vorster gehad
en het sy Wes-Duitse gasheer probeer oortuig <fatdie Weste alles insy
ver:noe m~etdoen om (lieSuid-Afrikaanse regering van apartheid te laat
afsien.: -- . ' ",,__ '" ' '

Baie buitelandse politici, 'diplomate, studente en joemaliste be'skou
Schmidt se vraag as uitgedien en onnodig. Hulle is tevrede om saam met
die duisende aanhangers van die ANC/UDF of PACtAzapo te se: apart

, heid kan nie hervormword nie en moet daarom' afgeskaf weird. "
Die politieke en ekonomiesestrukture in 'n post-apartheid Suid-Afrika:

lay selde aandag in buitelandse politieke kringe.Maar indien die Weste
, en die Sowjet-Unie toelaat dat die konflik in Suid-Afrika onverhinderd

voortduur, sal dit die land ongetwyfeld in 'n Lebanon-situasie dompel.
Dit kan daartoe lei datdie land in twee onafhanklike state verdeel, met,

in Van Zyl Siabbertse woorde, die grense daar waar die laaste veldslag
plaasgevind hci en nie waar dit op die kaarte aangedui word nie:

N ou Iyk dit egter of 'n onderhandelde skikking wei bereik kan word.
Die bree demokratiese beweging,- bestaande uit onder meer die ANC,
UDF en Cosatu - is bereid om te praat; deur Nelson Mandela in Tuynhuis '
te onthaal het PW Botha erkendat die ANC - saam met die NP-regering
- 'n sleutelrol te speeI het in die toekomstige Suid-Afrika. Ook aie
vredesgesprekke tussen die UDF/Cosatu en Inkhata is uiters belangrik en

,hou groot belofte in. .
Kortom: wat tot onlangs nog ondenkbaar was, kan binnekort moont-

lik wees. '
i 'Die veranderende klimaat kan toegeskryf word aan die nuwe Sowjet
beleid rakende Suider-Afrik~.Die Sowjet-Unie het besef daar is nie 'n
"wet" wat bepaal dat die gewapende stryd die ANC na heerskappy van
Suid-Afrika moet lei nie.

Die Russe leef in 'n heterogcne samelewing en is bewus van die etniese ,
konflik in die Baltiese Republiek, Trans-Kaukasie, Sentraal-Asie en
onlangs in die Oekrai'ene. Daarom verstaan hulle ook die verwikkeldheid
van die Suid-Afrikaanse situasie beter as baie Westerse - en in die
besonder Noord-Amerikaanse - "kenners" van Suid-Afrika.

Sir Geoffrey Howe het in 1988 in Landen vir Boris Asoyan, 'n Suid
Afrika-kenn'er, aangehaal.en na die Suid-Afrikaanse werklikheid verwys'
as "multifaceted, dynamic, extremely complex and confused". ,.,

Dit beteken geensins dat die Sowjet·Unie die ANC of Umkhonto we
Sizwe (MK) verraai nie, eerder dat hulle druk op die organisasie sal plaas
om mag Ie deel en van hul dogmatiese standpunte oor sosialisme af te
sien. Sowjet-diplomate huldig vandag die standpunt (S005 deur Van Zyl
Siabbert in Dakar uiteengesit): "As jy apartheid wil oorkom, moet jy die

Valery Agranofski

DIE vraag word dikwels indie Sowjet- ,
Uniegevra: Vir wie gaan dit die
maklikste wees om te verander - die
[ongmense~f die volwassenes? Ook:
Isalma! verantwoordelik vir die tydperlc
van apatie en ekonomiese stagnasie?

Na my mening, en dit maak nie
saak watonsin daardie tyd gedoen het
nie, isensalma! skuldig vir watgebeur
her, Sommige mense kan se dat hulle
tydens die stagnasie-tydperk baie gely
het en nie skuldig hod te voel oor wat
gebeur hetnie, , "

Maar is die slagoffers van Stali
nisme nie self te blameer omdat hulle
toegelaat het dat hulle slagoffers word
nie?

" Seneca het op 'n keer geskryf dat
daar minder slawe is as.die wat hulself
in slawe verander.

Ekwil nie voorgee dat ek namens
my hele generasie praat nie, maar ek
persoonlik wil verandering he. Daarom
kan ek net met een voors tel vorendag
kom - bely. Belydenis reinig die siel
en is terselfdertyd 'n skeppende raam
werk vir die denke.

Die negatiewe gevolge van daar
die tydperk -openbare apatie, korrup
sie, bloeiende burokrasie en intellektu
'ele armoede - herons almal op een of
ander manier beinvloed,

Ons sal onsselfnooit kan reinig en
sodoende verhoed dat die verlede
herhaal word indien ons nie bely nie.

Ek wi!graag uitbrei oordie rol van
joemalistiek binne perestroika.

Dit Iyk my dat die nuutgevonde
vryheid die Sowjet-joemaliste aan
gespoor het om soos naellopers weg

, ,)espringendathullebydiewenstreep
stomgeslaanwas deur hulle eie welslae.
Hulle het egter ook besef dat joema
listiek meer is as bloot 'n kortstondige
sensasie. Dit verg deeglik nagevorsde
skryfwerk.
. Die tyd van asembenemende en

sensasionele oopvlekvan stories is
besig om plek te maak vir die langter
mynaanval op die oorsake wat gelei
het tot dieverwerplikegevolge wat

.ons vandag beleef. _- . . .
Ek 'sal dit so siel: Ek is nie ~et

negatiefjeens die onlangsebeleid van'
versnelling nie,maar glo ook datdit 'n
baie emstige hindemis in die pad na
werklike oplossings plaas,
, Oris het so haastig met perestroika
begin ,en reeds soveel foute gemaak .
wat .ons hoop om met dieselfde pe
restroika op te los. -,

Ek noem 'n paar: Die gelyktydige
aanvaarding van twee onversoenbare
dekrete -' een oor :individuele ar-

, ,.-.1 beidsbedrywighede eneen ooronver
diende.inkomste; die wet op same
werking en die een oor belastingwat
eersgenoemde in werklikheid nietig

. verklaar. Ek dink nie ek moet voort-
gaan nie,

.En wat het ons joemaliste gedoen?
He! ons die besluitnerning teenge
staan?Nee, onshetselfs sover gegaan '
as om dit aante moedig.

Versnelling mag miskien baie
belangrik wees vir die Sowjet-mense .
wat siek en sat is vir'hullae lewen-'
standaard, maar dit is oak 'n baie "
gevaarlike proses. in

Want ondanks die" perestroika
trompette wat 'n paar jaar at gehoor
word, het ons nog 'net· werklike '
deurbrake met die ontwikkeling van .
glasnost, die uitbreiding van die
demokrasie en 'n verbeterde buite
landse beleid gehad.

Dielewenstandaard van die mense
het nouliks verbeter. Ons het glasnost"

. wakker ,gemaak, die oorsake' van
populere ontevredenheid onaangeraak
gelaat en sodoende die geleentheid
,vir burokrate geskep om te probeer
om glasnost te kniehalter .

, Ons moes eerder die oorsake van
"'tlie ontevredenheid aangespreek het.

Vandag, meer as ooit tevore, moet
versigtigheid aan die dag gele word.
'n Emstige, ongejaagde en goed
gegronde houding, aSOok 'n foutlose
deeglikheid iilbeide Ions kritiek en
aansporing is nodig.

Net onverantwoordeIike rriense kan
, kunsmatige o~dadigheidmet woorde

bekostig.
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