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Bevrijding Zuid-Afrika en Namibië   
Steun bevrijdingsstrijd 

Van maart tot en met juni 1988 organi-
seren het Komitee Zuidelijk Afrika en de 
Anti Apartheidsbeweging Nederland 
een reeks aktiviteiten voor het verzet in 
Zuid-Afrika en Namibië. 
Op 11 juni zal er een grote landelijke 
demonstratie gehouden worden in Am-
sterdam. Van 16 tot en met 26 juni 
organiseren beide organisaties een 
steunkampanje voor de zuidafrikaanse 
bevrijdingsbeweging ANC.  

voor juridies werk en voor voorlichtings-

aktiviteiten. In maart was de voorzitster 

van SADWU, Violet Mothlasedi, in het 

kader van de kampanje in Nederland, 

waar ze onder andere verschillende ‘8 

maart bijeenkomsten’ heeft toegespro-

ken. 

 

Sayco 

Jongerenorganisaties, variërend van het 

CDJA tot Rebel, zullen dit voorjaar aktivi-

teiten opzetten voor SAYCO. SAYCO 

werd op 28 maart 1987 in het diepste 

geheim door vertegenwoordigers van 

verschillende jongerenorganisaties in 

Zuid-Afrika opgericht. De bij het UDF 

aangesloten landelijke jongerenorgani-

satie telt meer dan een half miljoen 

leden en meer dan een miljoen aanhan-

gers. SAYCO wordt gezien als één van 

de belangrijkste anti-apartheidskrachten 

in het land. Het sukses om tegen de 

maatregelen van de noodtoestand in te 

groeien heeft SAYCO tot één van de 

slachtoffers van de nieuwste maatrege-

len gemaakt. SAYCO-jongeren houden 

zich bezig met werklozenprojekten, ak-

ties tegen de doodstraffen in Zuid-Afrika, 

de Free Nelson Mandela Campaign, 

enzovoort. Tal van SAYCO-leden zijn de 

afgelopen tijd onder de noodtoestand 

gearresteerd, ook de voorzitter. Neder-

landse jongeren kunnen op tal van ma-

nieren SAYCO steunen. Zo zullen er ko-

mende maanden een aantal benefiet-

konserten en sponsorlopen opgezet 

gaan worden. 

 

Onderwijs 

Begin december vorig jaar werd de di-

rekteur en medeoprichter van het Natio-

nal Education Crisis Committee, Eric 

Molobi, gearresteerd. Zijn misdaad: hij 

zette zich in voor beter onderwijs voor 

zwarte scholieren. Zwelakke Sisulu, een 

van de bestuursleden van het NECC, zit 

al meer dan een jaar in de gevangenis. 

Blijkbaar ervaart het zuidafrikaanse re-

giem kritiek op het racistiese Bantu-

onderwijs als een grote bedreiging. Voor 

middelbare scholen, HBO-instellingen en 

Universiteiten biedt de voorjaarskam-

panje de mogelijkheid het NECC te steu-

nen. Hiervoor is ook onderwijsmateriaal 

over apartheid beschikbaar. 

Molo Songolo en Open School zijn twee 

projekten in Kaapstad en Johannesburg 

die door toneel, tekenen en dergelijke, 

werken aan de bewustwording van kin-

deren. Basisscholen in Nederland kun-

nen deze twee projekten steunen. Bij het 

KZA is een tentoonstelling van kinderte-

keningen die bij deze projekten zijn ge-

maakt. Deze tentoonstelling kan bijvoor-

beeld aan basisscholen worden uitge-

leend. 

 

Vakbonden in Namibië 

Naast de strijd in Zuid-Afrika zal ook de 

strijd voor onafhankelijkheid van Nami-

bië in het eerste deel van de voorjaars-

kampanje aandacht krijgen. Een tweetal 

projekten zullen specifiek gesteund wor-

den, namelijk: de bij de NUNW aangeslo-

ten vakbonden en het progressieve 

weekblad de Namibian. 

Net als in Zuid-Afrika spelen de vakbon-

den in Namibië een steeds belangrijker 

rol in de bevrijdingsstrijd. Afgelopen jaar 

Tot juni staan verschillende demokratie-

se anti-apartheidsorganisaties in Zuid-

Afrika centraal in de kampanje. Al deze 

organisaties laten zich inspireren bij 

hun strijd door de idealen van het 

Handvest voor de Vrijheid. Opvallend is 

dat ze hun dagelijkse strijd voor een vrij 

en niet racisties Zuid-Afrika kombineren 

met het werken aan een nieuw Zuid-

Afrika. Een voorbeeld hiervan is de 

NECC. Deze organisatie komt op voor 

beter onderwijs voor zwarte kinderen 

door ondermeer het ontwikkelen van 

alternatieve onderwijsprogrammaas. 

De organisaties die van maart tot en 

met mei gesteund worden, staan alle 

onder zware druk van het apartheidsre-

giem. De jongerenorganisatie SAYCO en 

het NECC zijn een tweetal organisaties 

die gesteund worden en onder de op 

24 februari 1988 door de zuidafrikaan-

se regering genomen maatregelen val-

len. Deze maatregelen betekenen voor 

beide organisaties dat ze geen enkele 

legale politieke aktiviteit mogen organi-

seren. Andere organisaties hebben te 

lijden onder arrestaties, perscensuur, 

enzovoort. Mede daarom moeten de 

organisaties gesteund worden en is het 

belangrijk dat hun werk meer aandacht 

in Nederland krijgt. De kampanje zal 

draaien rond projekten op het gebied 

van: vakbonden, vrouwen, jongeren, 

onderwijs en alternatieve pers. 

 

Vrouwen 

De kampanje is gestart in maart met 

aktiviteiten om een tweetal vrouwenor-

ganisaties te steunen, te weten: FED-

TRAW en SADWU. De eerste is de bij 

het UDF aangesloten vrouwenorganisa-

tie in de Transvaal en kombineert haar 

aktiviteiten tegen apartheid met hulp 

aan vrouwen die door het apartheids-

systeem in direkte nood zijn geraakt. 

De voorzitster van FEDTRAW is zuster 

Bernard. Zij liet in een telefoongesprek, 

net na haar vrijlating, weten enthou-

siast te zijn. Zuster Bernard is de eerste 

katholieke non die in een zuidafrikaan-

se gevangenis terecht kwam. De aan-

klacht tegen haar is inmiddels ingetrok-

ken. 

SADWU is de bij COSATU aangesloten 

bond voor dienstboden. Met behoorlijk 

sukses organiseert deze bond de dui-

zenden zwarte vrouwen die bij blanke 

gezinnen in de huishoudens werken. 

De bond heeft ondermeer steun nodig 
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waren er grote stakingen in de industrie 

en de mijnen. De belangrijkste staking 

in Namibië vond vorig jaar plaats in de 

Tsumeb kopermijn. Eén van de midde-

len waarmee de mijneigenaar de sta-

king probeerde te breken was massale 

huisuitzetting. De Namibiese vakbonds-

federatie heeft steun nodig voor het 

opzetten van stakingskassen. 

 

Vakbondskoöperaties 

Na een grote staking, in 1985, bij de 

zuidafrikaanse vestiging van het britse 

bedrijf BTR Sarmcol, ontsloeg de be-

drijfsleiding de meer dan 1000 stakers. 

De staking had de erkenning van de 

vakbond als inzet. 

Inmiddels hebben de ontslagen stakers 

met steun van de vakbondsfederatie 

COSATU een koöperatie opgericht. Deze 

koöperatie bestaat uit landbouwprojek-

ten, een kleine drukkerij, een toneelge-

zelschap enzovoort. Onderdeel van de 

voorjaarskampanje is het steunen van 

deze en dergelijke koöperaties. 

 

Kees de Pater (Komitee Zuidelijk Afri-

ka). 
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