
p E N ASPEK van die politieke besprekings in 
Suid-Afrika het in die afgelope j a a r steeds 

duideliker geword. Dit is die veronderstelling, 
onder die meeste blanke Suid-Afrikaners, d a t dit 
nie langer moontlik is om te argumenteer oor die 
raeriete van apar te ontwikkeling as staatsbeleid 
nie. Dit word algemeen aangeneem dat apa r t 
heid blywend en onherroeplik is , en dat geen 
ander optossing van ons probleme nog kan be-
s taan nie, Dit word aanvaar dat daar alleen 
nog besprekings kan gehou word oor die mate 
van toekomstige verdeling, oor die opregtheid 
van die regering en oor die sedelikheid of die 
doeltreffendheid van die wyse waarop die ver-
klaarde doeleindes uitgevoer word. Di t is nie die 
geval nie* 'n Positiewe integrasie-beleid wat alle 
SuiA'Afrikaners hul regte aanbied bly prakt ies 
ui tvoerbaar en kan volgens grondige redes voor-
gestaan en verdedig word, 

Afsonderlike ontwikkeling is nou nie en sal 
ook nooit ui tvoerbaar wees nie. Suid-Afrika se 
ekonomie is geintegreer en sal so bly. Die reger
ing probeer hulself en die publiek in die waan te 
bring d a t "afsondering" bestaan, m a a r die wa*n 
bestaan slegs op papier. Ons gemeenskap be-
s taan uit e£n geheel wat alleen kan voortbestaan 
met hulp van die bydrae van al ons mense. 

Dit sou blyk dat die gewone blanke Suid-Afri-
kaner so belnvloed is deur gedurige propaganda 
d a t hy glo dat ons te ver gevorder het langs die 
pad van afsonderlike ontwikkeling om ooit te 
kan terugkeer. Die feit is da t Suid-Afrika skaars 
die eerste t rede op die pad genecm het, wat in die 
Tomlinson verslag aanbevcel is. Die twyfelag-
tig of dit die regering erns is om die aanbevelings 
in hierdie verslag uit t e voer. 

Dit sou blyk dat die „afsondering" slegs die 
doel voor oe het om te verseker dat geen Bantoe 
enige regte in enige MblankeM gebied sal h€ nie, 
m a a r tegelykertyd seker t e maak d a t Bantoe 
arbeid altyd beskikbaar sal wees vir die behoef-
tes van ^blanke" industrie. ^Ontwikkeling" in 
die Bantoe gebiede vind plaas met die spoed van 
'n skilpad. Daar is geen teken van 'n ware voor-
neme om hierdie gebiede ekonomies onafhanklik 
t e maak nie en slegs die mins moontlike is dusver 
gedoen net vir reklame. 

Dis onlangs aangekondig dat ^Apar the id" 
deel sal uitmaak van die geskiedenisleerplan in 
ons skole. Apartheid is *n ander naam vir af
sonderlike ontwikkeling en is die huidige beleid 
van ten politieke pa r ty ; dit verdien geen plaas 
in die skool leerplan nie. Dis onmoontlik om so'n 
beleid sonder emosie t e bespreek in huidige om-
standighede; die tyd het ons nog nie die nodige 
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perspektief verleen om te oordeel oor die sukses, 
die mislukking of die gevolge van so'n beleid nie, 
Dit is nog geen geskiedenis nie! Onderrig gee 
oor teenwoordige politieke toestand kan nie ge-
toets word volgens geskiedkundige waarhede nie* 
Op sy allerbeste beteken dit intelligente beskou-
ing en argument en op sy ergste skandelike mis-
bruik van ons opvoedkundige stelsel, wat sodoen-
de *n middel word vir propaganda van die Na-
sionaliste Party. 

Ons is diep ontstel oov hierdie verdere indok-
trinasie van ons kinders. Wat nog meer ontset-
tcnd is, is dat hierdie afbreuk van gedagtevry* 
heid deur die grote meerderheid van blanke Suid-
Afrikaners sonder meer sal word aangeneem. 
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