
W e r k vir Almal 
J ) I E aksieprogram wat die Swart Serp aan 

die begin van Augustus aanvaar het, was 
kort en bondig. Om dit in working te stel sal 
egter baie werk kos. Onregverdigc wette moet 
nog steeds aangeval word en druk moet op 
diegene wat daarvoor verantwoordelik is uit-
geoefen word, maar boonop is daar nog die 
belofte dat die Swart Serp horn vir die tot-
standkoming van *n nuwe grondwet sal beywer. 
In hierdie grondwet moet die regte van alle 
bevolkingsgroepe bevcilig word. 

Hierdie laaste doelwit is veeleisend en moet 
grotendecls aan deskundiges op staatsrcgtelike 
gebied oorgelaat word. Al wat die Swart Serp 
kan doen is om die doelwit gedurig onder die 
aandag van die publiek te bring. Dit is een 
saak om te probccr verhoed dat 'n kranksinnige 
'n huis afbreek. maar iets heel anders om 'n 
nuwe huis te ontwerp. Sulkc werk is buite die 
bestek van die Swart Serp se bcdrywighede. 

Gelukkig sluit ons aksieprogram egter *n 
derde doelwit in. Tot die verwesenliking daar-
van kan elke vrou na haar vermoc bydra. 

Seksie drie van die program Iui soos volg:— 
„Daar word aanbcvcel dat elke afdelings-

bestuur sy lede moet aanmoedig om bystand 
aan diegene te verleen wat burgerlike regte 
verloor het—byvoorbeeld aan die slagoffers 
van onregverdige en onderskeidende wetgewing 
—of deur daadwerklike medewerking met 
groepe wat reeds hierdie werk verrig of, in 
gevalle waar dit wenslik geag word, deur die 
skepping van die nodige dienste.M 
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ZEAL WITHOUT PRUDENCE IS 
FRENZY. 

—Proverb. 

Dit is ook 'n cnorme taak, maar dit bied die 
groot voordccl dat dit stuksgewysc vcrrig kan 
word. Dit sluit ook veel in wat geen kennis 
van regte vercis nic. 

Hccltemal afgesien van die voorbedagte uit-
werking van onregverdige wette word vccl 
ellendc dcur die onbedagsame en aanmaligcnde 
optrede van amptenare in die hand gcwcrk. 
Soms misverstaan hul die wctlc wat hul moct 
uitvocr; tc dikwcls pas hul die wette doelbcwus 
op *n onmenslikc wyse toe. In die afgclopc 
paar jaar is *n menigle reels en rcgulasies i.v.m. 
nie-blankcs in die Icwc geroep. Selfs die 
betrokke amptenare vcrstaan party van die 
beperkings nie mooi nie. Die bcginscl dat die 
nic-blanke noodwendig vcrkeerd moet wees 
word dikwcls aanvaar. Mens kan kwalik nicer 
verwag van amptenare wat tc min bctaal word 
en van wie te veel vereis word. Wanneer sake 
wel die howe bercik word die nie-blankes 
dikwels onskuldig bevind. Dit dui aan dat 
onreg in baie gevallc vermy kan word bloot 
dcur die wetc dat 'n blanke in die saak 
bclangstel. 

Die fcit dat ccn wasmeid deur 'n agtelosigc 
amptenaar uit haar huis gesmyt word of dat 
ccn gesin weens 'n wanintcrprctasic van ccn 
klousulc in *n vcrordening vcrbrokkcl word. 
mag onbelangrik skyn te wees. Wanneer *n 
enkele onreg van hicrdic aard cgter verhocd 
word het dit 'n gcwcldigc uitwerking. Wat 
rasseversocning aanbetref is sulkc wcrk van 
onskatbarc waardc. 

Soos dit so dikwcls gebeur is die voordelc 
wedcrsyds. Deur ondcrsoeke in te stel na in-
diwiduclc gevallc kry ledc van die Swart Scrp 
'n insig in die uitwerking van onregverdige 
wette wat hul op geen ander wyse kan verkry 
nic. Dis waardcvol en noodsaaklik om teen die 
bcginscl van 'n wet protcs aan tc teken. Om 
kennis van die gevolge van so 'n wet op tc 
docn is nog mccr belangrik. Slcgs langs hicrdic 
wcg kan die uitwerking van wetgewing op 
menslikc wesens begryp word. Die waardc 
daarvan oortref enige tcorcticse behandcling 
van abstraktc beginsels. 

Die 



Opcnbare protesbctogings teen die regering 
se onmenslikhcid is *n langtermynbeleid. Die 
behandeling van indiwiducle gevalle is in baie 
opsigte mcer lowcnd. Praktiese werk soos dit 
in ons aksieprogram uitcengesit word kan 
sigbare resultatc lower en sal diegene wat 
..icts wil verrig" geval. Dis 'n soewereine 
middel teen die frustrerende gevoel van magte-
loosheid. 


