DIE LAASTE STAND
T}IT betaoort nou duidelik te wees vir alma]
wat *n intelligence beiang in ons Jandsake
stel dat die moontHkheid dat Suid-Afrika se
apartheidbeleid kan slaag. nou feiilik verdwyn
net. Drukkragte van binne en van buite werk
saam om *n beleadsverandering onvermydeiik
te maafc, en dit is slegs *n saak van tyd voordat
'n verandering plaasvind.
In die eerste plefc wek apartheidswetgewing
toenemende weerstand by sakelui — selfs by die
wat nasionaalgesind is. Onsekerheid as gevolg
van niaatieels soos die Wet op Groepsgebiede,
en werkaf bakening. en besorgdheid oor die uiiwerking van ontwikkeling Jangs die grense van
die Reservaie, is besig ora befegging af te skrik
en ons ekonomiese vooruitgang te strem. Ons
Word deur ekonomiese boikotte gedreig, en ons
staan in gevaar om uiteindelik die voordele te
verloor wat ons tans as lid van die Statebond
geniet, Huidige beleide raak gedurig meer
onvoordelig, en a He onvoordelige ondernemings
ruoet uiteindelik laat vaar word.
In die tweede pick is ons politieke afsonde'ng tans feitlik voldaan. Afgesien van klein
Sroepe Blankes in naburige gebiede, is die
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wSreld vas teen ons gekant. Ons beleid word
verwerp deur 'n meerderheid van die mense in
ons land; dit is afskuwelik vir die ontwikkclende volke van Afrika: en deur die Westersc
wereld in die algemeen word dit as *n verleentheid beskou in die stryd teen die Kommunisme.
Om ons te verbeel dat 'n beleid ten spyte van
sulke weerstand kan slaag. is inderdaad niters
onrealisties.
In die derde plek word dit steeds moeiliker
om die etiesc redenering teen rassediskriminering te weerstaan- Mense sal *n feitlik hopelose stand verdedig as daar diep in hulle die
wete is dat dit 'n regverdige stand is; maar die
troos is ons huidige regeerders ontse. Daar is
te veel in hul beleide wat, om die minste te
sc, moreel betwisbaar is. Ons kan nie daarop
aanspraak maak dat ons regering op toestemming gcvestig is nie. Ons kan nie met oortuiging aanvoer dat die twyfelagtige voorde)e van
afsonderlike ontwikkeling vir die Naturelle in
die toekoms, die onbekwaamhede regverdig
wat hulle tans moet ly nie. Ons kan nie sonder
verontrusting ons apartheidswetgewing met die
hoogste beginsels van die westerse beskawing
versoen nie.
'FEN spyte van alles, het baie van ons mense
besluit om 'n wanhopige laaste stand te
steun. Hulle is vasbeslotc om met apartheid
voort te gaan, omdat hulle glo dat die enigste
alternatief 'n swart heerskappy is. Hulle vind
dit skynbaar psigologies onmoontlik om 'n
grondwet te beoog waaronder die regte en
vryheid van almal beveilig word, of 'n veelrassige samelewing waarin die status van die
indiwidu alleenlik volgens verdienste bepaal
word.
Die Swart Serp begryp die diepe vrecs vir
die toekoms wat vandag onder die Blankes in
Suid-Afrika heers. Die Serp kan nie voorgec
dat 'n verandering van beleid maklik of gerieflik sal wees nie. Maar wetgewing wat op die
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vrees gebaseer is, skep juis die euwcls wat dit
beoog is om te vcrhocd. Dit skyn buitendien
asof blanke Suid-Afrika geen keuse het nie, en
vroec'r of later verplig sal word om sy beleid
te wysig. Dit sou betcr wees om nou *n beleid
te aanvaar wat moreel onberispenk is, en die
gevolge tegemoet te gaan — Wat hulle ook al
raag wees — liewer as om deur eiebelang beweeg te word om met 'n beleid voort te gaan
wat vir die gewete van die mensdom afskuwclik
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