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Die toekoms van multikulturalisme in Suid-Afrika 

2 Februarie 2016 

1. Inleiding 

Die Amerikaanse Nobelprys-ekonoom, Milton Friedman, het gesê dat ’n beleid nie aan sy 
bedoelings gemeet moet word nie, maar aan sy uitkomste. Daarom is hierdie beraad baie 
tydig want dit het nodig geword om te besin oor die multikulturele uitkomste van die 
grondwetlike bedeling om te verhoed dat ons op ’n onomkeerbare glybaan na 
monokulturalisme beland. 

2. Die belang van multikulturalisme 

Die politieke denker, Andrew Heywood, verwoord die standpunt van ’n groeiende getal 
politieke wetenskaplikes dat multikulturalisme díe ideologie van die een-en-twintigste eeu 
kan word.i Die rede hiervoor is dat lande en gemeenskappe vanweë migrasie en globale 
mobiliteit al meer multikultureel raak. Daarom redeneer Heywood dat die grootste politieke 
vraagstuk van huidige én toekomstige geslagte die soeke gaan wees na maniere waarop 
mense uit verskillende kulturele en godsdienstige tradisies in vrede kan saamleef. 

Hierdie werklikheid het ’n groeiende getal Westerse state, waaronder bykans al die lidstate 
van die Europese Unie, genoop om multikulturalisme amptelik te aanvaar en in openbare 
beleid te inkorporeer.ii Die vraag is hoe die groeiende kulturele verskeidenheid in die meeste 
lande versoen kan word met nasionale eenheid. Die antwoord hierop lê in “eenheid in 
verskeidenheid” as die sleuteltema van multikulturalisme en ook die grondslag van die Suid-
Afrikaanse Grondwet.  

Multikulturalisme veronderstel ’n positiewe aanvaarding van verskeidenheid gebaseer op die 
reg van verskillende kultuurgroepe op erkenning en respek. Die voortspruitende beleid word 
gekenmerk deur die formele erkenning van die besondere behoeftes van bepaalde groepe 
en ’n begeerte om gelyke geleenthede vir almal te verseker. Die doel is dus nie net om 
kultuurgemeenskappe te “verdra” nie, maar hul belange aktief te bevorder. 

’n Gewone meerderheidsdemokrasie is té simplisties om die ingewikkeldhede van ’n 
multikulturele samelewing te reguleer. In monokulturele stelsels geniet die individuele regte 
en vryhede van meerderhede outomaties voorrang bo die individuele regte van minderhede. 
In sulke stelsels sal minderhede altyd moet veg vir dit wat meerderhede as vanselfsprekend 
aanvaar, soos om te besluit oor die taalbeleid van hul naaste skool. ’n Monokulturele stelsel 
lei egter ook maklik tot konflik omdat politieke mededinging ontaard in mededinging tussen 
gemeenskappe op grond van identiteit, in plaas van tussen individue op grond van beleid. 
Die feit dat minderheidsgemeenskappe stemreg maar nie genoegsame “stemkrag” het nie, 
veroorsaak volgens die Amerikaanse politieke wetenskaplike Timothy Siskiii dat hulle 
demokrasie nie as vryheid beleef nie, maar as oorheersing. Die rede is dat minderhede nie 
maklik hul fundamentele belange demokraties kan beveilig teen politieke meerderhede nie. 

Daarteenoor lei ’n multikulturele stelsel tot deelname van minderhede in die grondliggende 
sake wat hulle raak en verseker dit dat openbare beleid die belange van alle mense en 
groepe weerspieël en nie net dié van die oorheersende groepe nie. Sodoende kan 
multikulturalisme beskou word as ’n bepalende voorwaarde vir die gelyke benutting van die 
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individuele regte van burgers. Anders gestel, dit verseker gelyke burgerskap, soos regter 
Sachsiv dit gestel het:  

Equality means equal concern and respect across difference. It does not presuppose 
the elimination or suppression of difference. Respect for human rights requires the 
affirmation of self, not the denial of self. Equality therefore does not imply a levelling 
or homogenisation of behaviour or extolling one form as supreme, and another as 
inferior, but an acknowledgment and acceptance of difference. At the very least, it 
affirms that difference should not be the basis for exclusion, marginalisation and 
stigma. At best, it celebrates the vitality that difference brings to any society. 

 

Dit bring politieke reëlings in ooreenstemming met multikulturele werklikhede; beskerm 
minderhede teen gedwonge inlywing by die meerderheid; voorkom die vervreemding, 
isolasie en mag- en magteloosheid van kulturele minderhede; waarborg hul volle deelname 
aan die openbare lewe; en verseker hul lojaliteit aan die land en nasie omdat hul 
grondliggende belange beveilig word. Sodoende is eenheid en verskeidenheid nie teenpole 
nie want dit berus op gelyke, veelvuldige identiteite. Almal is Suid-Afrikaanse burgers met 
volle individuele regte wat terselfdertyd ook “kulturele burgerskap” van ’n bepaalde 
kultuurgemeenskap het. 

Hierdie “politiek van erkenning”, soos die Kanadese filosoof Charles Taylor daarna verwys, 
verhoed die demokratiese uitsluiting van kulturele minderhede bloot op grond van hul 
getalle.v Erkenning van kultuurgemeenskappe beveilig individuele regte; versprei 
besluitnemingsmag meer eweredig en verhoed die monopolisering daarvan in die hande van 
’n bepaalde elitegroep wat uit die meerderheid afkomstig is en slegs die meerderheid se 
belange artikuleer en bevorder; beskerm ’n groep se lewenswyse; en beperk die negatiewe 
gevolge van ongelyke politieke mag. Dit verseker groepstoegang tot die regering, verdiep 
demokrasie en verseker demokratiese aanspreeklikheid en wederkerigheid.  

3 Kulturele vryheid as model vir multikulturalisme 

Die Verenigde Nasies (VN) se invloedryke Menslike Ontwikkelingsverslag van 2004, getiteld 
“Kulturele vryheid in vandag se diverse wêreld”vi, spel ’n werkbare model vir multikulturele 
samelewings in besonderhede uit. Die verslag beskryf kulturele vryheid as die vryheid wat 
mense het om hul identiteit te kies en sonder benadeling uit te leef. Prof. Deon Geldenhuys, 
’n Johannesburgse staatkundige, sê dat kulturele regte wêreldwyd, tesame met politieke, 
burgerlike, ekonomiese en maatskaplike regte ’n onlosmaaklike deel van die familie van 
menseregte geword het.vii Die VN-verslag meld ook dat beleidsrigtings wat kulturele vryhede 
inperk al hoe minder aanvaarbaar is in die moderne wêreld van toenemende 
demokratisering en globale netwerke. Die verslag beveel kulturele vryheid ten sterkste aan 
vir multikulturele lande, en stel dit as ’n noodsaaklike vereiste vir vreedsame naasbestaan en 
nasionale eenheid. Daar word gewaarsku teen pogings om deur middel van “nasiebou” te 
probeer om kultureel homogene state met ’n enkele identiteit te vorm. Dit word gesien as ’n 
magspolitieke strategie wat onversoenbaar is met ’n demokratiese politieke kultuur. 
Magsinstrumente soos die sentralisering van politieke mag; die weiering van plaaslike 
outonomie vir minderheidsgroepe; die strewe na een amptelike landstaal; en ’n 
onderwysbedeling wat die taal, geskiedenis en simbole van een groep bo dié van ander 
groepe bevoordeel, word sterk afgewys.  

Die verslag beskryf die skending van kulturele vryheid as dít wat die waardes, instellings en 
lewenswyse van ’n kulturele groep nie erken of respekteer nie en kritiseer dit as “kulturele 
uitsluiting.” Twee vorme van kulturele uitsluiting word onderskei, naamlik lewenswyse-
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uitsluiting en deelname-uitsluiting. Lewenswyse-uitsluiting vind plaas wanneer die 
lewenswyse wat ’n groep sou verkies, nie erken word nie en daar ’n aandrang is dat almal 
dieselfde lewenswyse moet volg. Voorbeelde hiervan is beperkinge wat geplaas word op die 
beoefening van ’n groep se taal, kultuur of godsdiens, soos die benadeling van ’n groep se 
taal deur byvoorbeeld ’n ander taal as die enigste taal in die staatsdiens en onderwys in te 
voer. Die vandalisering van ’n kultuurgroep se standbeelde is nog ’n goeie voorbeeld. 

Die tweede soort benadeling is deelname-uitsluiting, waar gediskrimineer word wat politieke, 
ekonomiese of maatskaplike geleenthede betref, soos byvoorbeeld uitsluiting in die geval 
van indiensneming, besigheid, onderwys, en die politiek. Die verslag beklemtoon dat om 
kulturele vryheid te verseker en uitsluiting te voorkom, méér behels as die voorsiening van 
burgerlike en politieke vryheid deur meerderheidsdemokrasie. Wat vereis word, is 
multikulturele beleidsrigtings, met as vertrekpunt dat state in hul grondwet, wetgewing, 
beleidsrigtings en instellings erkenning behoort te gee aan kulturele verskille en behoeftes.  

Sonder kulturele vryheid ontaard demokrasie in die praktyk net in vryheid vir die 
meerderheid. 

 

4 Die grondwetlike skikking van 1994 

Die wese van die 1994-skikking was in ’n bepalende sin die verruiling van 
meerderheidsregering vir minderheidsbeskerming en menseregte. Dit is bewerkstellig deur 
voorsiening vir die multikulturele werklikheid te maak en deur die insluiting van omvattende 
grondwetlike beskerming vir taal- en kultuurgemeenskappe. Een van die onderliggende 
aannames was dat taal- en kultuurgemeenskappe ruimtes moet hê waarbinne hulle ’n 
meerderheid kan wees om te verhoed dat elke deel van hul bestaan oorheers word deur 
demografiese meerderhede. Sodoende kon politieke, kulturele en selfs ekonomiese 
marginalisasie gekeer word, en kon almal burgerskap van gelyke waarde hê. 

Die Grondwet maak voorsiening vir 11 amptelike tale; moedertaalonderrig (onder meer 
enkelmediuminstellings en -universiteite); instellings vir persone wat aan taal-, kultuur- en 
godsdienstige gemeenskappe behoort; die waardes van vryheid, menswaardigheid en 
gelykheid wat in die Handves van Menseregte vervat is; ’n verbod op onbillike diskriminasie; 
voorsiening vir ’n oorhoofse raad vir die beskerming van die regte van persone wat aan taal-, 
kulturele en godsdienstige groepe behoort; voorsiening vir rade vir hierdie gemeenskappe; 
en die instelling van spesiale grondwetlike instellings soos Pansat wat oor die demokrasie 
(en multikulturalisme) moes waak. Artikel 235 erken selfs die reg om te streef na verskeie 
vorme van selfbeskikking.  

Die opstellers van die Grondwet het in alle waarskynlikheid kennis geneem van die 
waarskuwings van staatslui soos Henry Kissinger en kenners van multikulturele 
samelewings soos Donald Horowitz, oor die besondere uitdagings wat sulke lande vir 
demokrasie inhou. 

Kissinger het betekenisvol verklaar: “In die Weste het demokrasie ontwikkel uit homogene 
samelewings. Daar was nie institusionele versperrings vir ’n minderheid om ’n meerderheid 
te word nie. In die Weste is verkiesingsneerlae gesien as ’n tydelike terugslag wat weer 
omgekeer kan word. Maar in multi-etniese lande beteken minderheidstatus gereeld 
permanente diskriminasie en die risiko van politieke uitwissing.”viii 

Donald Horowitz, skrywer van die gesaghebbende boek, Ethnic groups in Conflict ix, het die 
volgende raad gegee: “For these societies, special sets of institutions seem to be required to 
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insure that minorities who might be excluded by majoritarian systems be included in the 
decision-making process, and that inter-ethnic compromise and accommodation be fostered 
rather than impeded”. 

Die alternatief hiervoor, het Horowitz gewaarsku, is dat wit minderheidsoorheersing bloot 
vervang gaan word met swart meerderheidsoorheersing. 

 

5 Grondwetlike teorie teenoor politieke praktyk 

Suid-Afrika is ’n multikulturele land en om dit te laat werk spreek dit vanself dat ons ’n 
multikulturele bedeling moet hê. Die tema van hierdie konferensie wat deur die FW de Klerk 
Stigting aangebied word, is egter juis ’n aanduiding dat daar ernstige kommer oor die 
toekoms van multikulturalisme heers. My vertolking is dat ’n groeiende gevoel aan die 
posvat is dat ons toenemend monokulturele staat die multikulturele werklikheid van die land 
na die regering se monokulturele beeld en beleid wil omvorm. 

Die rede hiervoor is waarskynlik daarin geleë dat ons multikulturele werklikheid bots met die 
regering se politieke ideologie van ’n monokulturele nasie. In plaas van om te werk met 
werklikhede en om kultuurgemeenskappe te sien as die samestellende boublokke van die 
nasie, probeer die staat om die werklikhede volgens ’n politieke ideologie te omskep. Die 
strategie om dit te bereik, is om nasiebou en versoening te verskraal tot inlywing by die 
meerderheid. Dit word nagestreef deur die land en al sy instellings met die staatsideologie 
van transformasie tot demografiese spieëlbeelde van die bevolkingsamestelling te probeer 
omvorm. So word, eienaardig genoeg, onder die vaandel van die bevordering van 
verskeidenheid, die teenoorgestelde naamlik eendersheid afgedwing.  

In die proses verwesenlik die ANC sy strewe na “African hegemony”, gekoppel aan ANC-
beheer deur hul beleid van kaderontplooiing. Dit is die wese van die besluite van die ANC se 
Mafikeng-konferensie van 1997x, waar die beleid van transformasie aanvaar is, ’n term wat 
nie eers in die Grondwet voorkom nie. Waar transformasie aanvanklik verwelkom is as ’n 
proses om weg van apartheid te beweeg, het dit stadigaan geblyk dat die einddoel gerig is 
op die vervanging van die destydse wit oorheersing met swart, African oorheersing. 

Suid-Afrika word nou ’n “transformasiestaat in plaas van ’n grondwetlike regstaat”, waar die 
Grondwet vertolk word binne die raamwerk van politieke transformasie in plaas daarvan dat 
die politieke beleid van transformasie vertolk moet word binne die raamwerk van die 
Grondwet. Hoewel die Grondwet se bewoording ondanks verskeie wysigings wesenlik 
dieselfde gebly het, beweeg die regering in die praktyk al verder weg van talle van die 
belangrikste grondwetlike bepalings. Die belangrikste voorbeelde hiervan is die grondwetlike 
voorsiening vir veeltaligheid wat in die praktyk Engelse eentaligheid geword het; gelykheid 
wat verteenwoordigendheid geword het; eiendomsreg wat afgewater word; die invoering van 
’n welsynstelsel onder die vaandel van sosiaal ekonomiese regte; die koöptering of 
ontmagtiging van sommige grondwetlike instellings deur die regering; en instellings vir taal- 
en kultuurgroepe soos die Kommissie vir die Bevordering en Beskerming van die Regte van 
Kultuur-, Godsdiens- en Taalgemeenskappe, waarvan in die praktyk niks noemenswaardig 
tereg gekom het nie.xi 

Kortom, die ANC gebruik sy oorweldigende politieke mag om die multikulturele werklikheid 
van die land en die grondwetlike voorsiening daarvoor, te ondermyn met ’n monokulturele 
politieke ideologie. Dit nader nou ’n punt waar die ANC se verset teen “Eurosentrisme” 
omgeswaai het in die aktiewe bevordering van Afrosentrisme. 
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’n Breë siening het onder Afrikaners posgevat dat die ANC tydens die grondwetlike 
onderhandelings toegewings gemaak het om die mag te kry, maar nou die mag gebruik om 
hul oorspronklike doelstellings te verwerklik. Dit is die rede vir ’n groeiende ontnugtering met 
die uiteinde van die politieke veranderings waarvoor die meeste Afrikaners in die vroeë 
negentigs geesdriftig gestem het. Hulle het gemeen dit is noodsaaklik dat swart mense volle 
regte kry, maar voel nou bekommerd dat die omwenteling verder as gelyke regte gegaan het 
en dat hul eie regte nou in gedrang is.  

Hulle wou ’n volwaardige demokrasie hê, maar nie voel dat hul eie demokratiese regte 
gedomineer word nie. Hulle het gemeen dit is niks anders as reg dat swart mense volle 
burgerregte en gelyke geleenthede kry nie, maar hulle wou nie in die proses self soos 
tweedeklasburgers voel nie. Hulle het gestem vir die afskaffing van rassediskriminasie, maar 
het nie verwag dat hulle self die teiken daarvan sou word nie. 

Hulle het gemeen dat dit net regverdig is as die inheemse tale hul volle potensiaal 
verwesenlik, maar het gemeen dat dit bereik kon word sonder om Afrikaans uit te rangeer. 
Hulle het saamgestem dat swart mense ekonomies bemagtig moet word, maar is nou 
bekommerd dat elite-verryking, onder die vaandel van swart bemagtiging, die land benadeel 
en tot die ontmagtiging van baie kan lei. 

Hulle wou die ANC-bannelinge uit die buiteland laat terugkeer, maar wou nie hê dat 
omstandighede so verander dat hul eie geliefdes landuit trek nie. Hulle het gevoel dat 
Afrikanerbeheer oor die staatsmedia nie geregverdig kan word nie, maar wou dit nie net met 
ANC-beheer vervang nie. 

Hulle het gevoel dat swart mense hul regmatige deel van die belastinggeld moet kry, maar 
wou nie self hul billike deel verloor nie. Hulle het aanvaar dat die “swart” geskiedenis sy 
regmatige plek in die son moet kry, maar wou nie die Afrikaner s’n gekriminaliseer sien nie. 
Hulle het die ANC se standpunt begryp dat hul plekname en erfenisse groter erkenning moet 
kry, maar wou nie hul eie historiese name en erfenisse sonder meer laat uitskuif nie. 

Hulle het die noodsaaklikheid van die verbetering van swart onderwys ingesien, maar meen 
nou dat die ANC beheer oor Afrikaanse onderwys en instellings oorneem en dit verengels. 

Afrikaners het regstellende aksie aanvanklik gesteun, maar verwerp die misbruik daarvan 
om instellings te verengels en dit deur die ideologie van verteenwoordigendheid onder ANC-
beheer te bring. Afrikanerkiesers het minderheidsbeheer vir ’n demokratiese regstaat geruil, 
maar raak uiters bekommerd dat die land in ’n transformasiestaat begin verander. Kortom, 
baie Afrikaners voel hulle het vir demokrasie gestem, maar het uiteindelik ’n onderhandelde 
rewolusie gekry. 

Daar is nie oortuigende tekens dat die ANC die toekoms as multikultureel sien nie; daar is 
eerder tekens dat hulle politieke mag gebruik om die grondwetlike ruimtes daarvoor te 
verstop en monokulturalisme op die land af te dwing. Ek wil sover gaan as om te sê dat daar 
in die ANC se toekomsvisie nie plek is vir Afrikaners as kultuurgemeenskap nie. Die ANC 
streef veel eerder na ’n bedeling waar Afrikaanse individue by die meerderheid ingelyf word 
deurdat hulle hul aandrang op hul grondwetlike regte as kultuurgemeenskap prysgee. 

Die feit dat daar nog enkelmedium- Afrikaanse skole bestaan en op enkele plekke nog 
ruimte vir Afrikaans op universiteitsvlak is, is eerder ten spyte van die ANC as wat dit as 
gevolg van die ANC is. Die burgerlike samelewing moet daagliks hul vanselfsprekende 
grondwetlike regte en demokratiese ruimtes verdedig en dit is ironies dat die beskerming 
van hierdie regte deesdae soms as “regs” beskou word. Dit lyk of dit die ANC se siening van 
demokrasie is dat selfs as net 51% van die kiesers hulle steun, hulle 100% van die mag 
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moet hê. Hulle klou verbete vas aan uitgediende begrippe soos “magsbalans” in plaas 
daarvan om in ’n gees van “belangebalans” aan almal ’n plekkie in ons multikulturele son te 
gun. Sodoende raak die gaping tussen grondwetlike en politieke ruimtes al groter. 

6 Die gevolge van die dryf na monokulturalisme 

Die dryf na monokulturalisme het reeds ingrypende en onherstelbare skade aan Afrikaners 
se grondwetlike regte en grondliggende belange aangerig.  

Dit bly vir my tragies dat Suid-Afrika nie met die groot oorgang ’n formele federale bedeling 
gekry het nie. Die twee groot voordele van federalisme is dat dit multikulturalisme beter 
verskans, én dat dit die mag van ’n sentralistiese party beperk. Soos Lord Acton gesê het:  
 

Of all checks on democracy, federation has been the most efficacious and the most 
congenial … The federal system limits and restrains the sovereign power by dividing 
it and by assigning to Government only certain defined rights. It is the only method of 
curbing not only the majority but the power of the whole people. 

 
’n Federale bedeling verskans egter multikulturalisme omdat kultuurgemeenskappe amptelik 
erken word, en nie net grondwetlik verskanste regte het nie, maar ook oor grondwetlik 
verskanste magte beskik om dit uit te voer. Multikulturalisme se Achilleshiel in Suid-Afrika is 
dat die meerderheid mag besluit oor die uitoefening van die regte van minderhede. Dit neig 
na ’n stelsel waar ons nie net ’n gebrek aan minderheidsregte het nie, maar wat in die naam 
van demokrasie selfs meerderheidsregte verskans.  

Daarom behoort die vertrekpunt van ’n demokratiese, multikulturele strategie te wees om die 
grondwetlike ruimtes daarvoor te beskerm, terwyl die politieke ruimtes daarvoor vergroot 
moet word. Kulturele vryheid vir kultuurgemeenskappe is nie net ’n reg nie, maar ’n 
voorwaarde vir voortbestaan. ’n Multikulturele stelsel gee kultuurgemeenskappe inspraak in 
en die oorspronklike besluitnemingsbevoegdhede oor hul fundamentele belange, in plaas 
daarvan om dit alles midde-in die politieke arena te plaas waar die meerderheid daaroor 
besluit. Dít is nie demokrasie nie, dit is dominasie.  

Dit sou egter nie regverdig wees om net die regering hiervoor te beskuldig nie. Karl Marx het 
gesê dat die idees van die regerende klas die regerende idees van die samelewing word, en 
dit sluit aan by die ANC se strewe na ’n “hegemony of ideas.” Die party het grootliks daarin 
geslaag om sy staatsideologie van transformasie as die “regerende idee” van die 
samelewing aanvaar te kry. Dit het meegebring dat ’n politieke ideologie, eerder as die 
Grondwet, die “nasionale norm” in die land geword het, wat deur sakelui, universiteitsrade, 
die staatsdiens, joernaliste, akademici en al hoe meer deur die algemene publiek as 
vanselfsprekende maatstaf vir alles in die land nagestreef word.  

Die verheffing van die regerende party se beleid tot die land se regerende ideologie het selfs 
meegebring dat feitlik al die histories Afrikaanse universiteitsrade dit as vanselfsprekend 
navolg. ’n Grootliks gedepolitiseerde Afrikaanse elite beskik meestal nie meer oor die 
intellektuele toerusting en die politieke en kulturele selfvertroue om die grondwetlike ruimtes 
vir multikulturalisme te beskerm nie. So ontstaan daar ’n groeiende gaping tussen 
grondwetlike teorie en politieke praktyk. Gebeure soos dié veroorsaak dat politieke mag 
uiteindelik sterker as grondwetlike gesag word tot nadeel van die fundamentele belange van 
kultuurgemeenskappe, asook die institusionele outonomie en akademiese vryheid van 
hierdie instellings. Miskien is die grondoorsaak hiervan die naïewe aanname dat 
grondwetlike voorsiening politieke optrede onnodig maak.  
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7 Aanbevelings vir die bevordering van grondwetlike multikulturalisme 
 

7.1 Die sentrale rol van die burgerlike samelewing 

Dit is duidelik dat die burgerlike samelewing verantwoordelikheid vir die bevordering van 
grondwetlike multikulturalisme sal moet aanvaar omdat die regering nie net neutraal 
daarteenoor staan nie, maar monokulturalisme aktief bevorder.  

Die DA se groeistrategie vereis dat hulle herposisioneer as party vir die demografiese 
meerderheid van Suid-Afrika, en die party het nie die aptyt om van multikulturalisme ’n 
betekenisvolle deel van sy politieke platform te maak nie. Dit is jammer, omdat liberale 
partye as partye van vryheid ruimte behoort te bied vir die vryheid van kultuurgemeenskappe 
ook.  

Die sosioloog, Lawrence Schlemmer, het klem gelê op die rol van die burgerlike 
gemeenskap deur te verklaar dat “Minority groups in South Africa would therefore be well 
advised to develop strategies for political participation which do not assume electoral growth 
and leverage. Mobilisation for a more effective voice in civil society and in the lobbying 
process seems to be the obvious strategy to follow.” 

Die filosoof, Ernst Gellner, beskou ’n netwerk van nieregeringsorganisasies as die beste 
manier om die mag van ’n regerende magsmonopolie te balanseer. Georganiseerde taal- en 
kultuurgemeenskappe wat hul regte en belange bevorder, is ’n onlosmaaklike deel van die 
remme en teenwigte wat nodig is om ’n tirannie van die meerderheid te verhoed. Dit is 
ongelukkig ’n groot leemte dat die politieke dinamika van die land vennootskappe met ander 
taal- en kultuurgemeenskappe werklik bemoeilik omdat daar nie genoeg sterk 
georganiseerde kultuurgemeenskappe is wat die suigkrag van die sentrale regering se 
politieke koöptering vryspring nie.  

Daarom is die strategie van die Solidariteit Beweging, as grootste instelling (350 000 
gesinne) binne die Afrikaner-kultuurgemeenskap, om noodsaaklike dienste deur ’n familie 
van sterk selfhelp-gemeenskapsorganisasies te lewer; met die owerhede te skakel; ons 
grondwetlike ruimtes te benut en te beskerm; en om gemeenskaplike belange met die 
meerderheid na te streef. 

 

7.2 Verteenwoordigendheid 

In ’n multikulturele land is daar min instellings wat die bevolkingsamestelling outomaties sal 
weerspieël. Die demokratiese alternatief behoort ’n siening te wees dat alle instellings deur 
die grondwetlike voorsiening vir vrye assosiasie saam die demografie sal weergee. Daar 
behoort nie net ’n demokratiese verdraagsaamheid te wees teenoor kultuurgemeenskappe 
wat hul grondwetlike reg wil uitoefen op byvoorbeeld enkelmedium-universiteite nie omdat 
multikulturalisme die aktiewe ondersteuning daarvoor vereis. 

Die gedwonge transformasie van alle instellings om die bevolkingsamestelling te weerspieël, 
versterk kulturele meerderheidsdominasie en verskans monokulturalisme verder. Die dwang 
om alle instellings verteenwoordigend van die totale bevolking te maak, is ondemokraties en 
ongrondwetlik en sal uitloop op ’n monokulturele stelsel waar elke deel van minderhede se 
lewens deur meerderhede beheer word. Maar soos die VN se Human Development Report 
van 2004 sê: “If the history of the 20th Century showed anything, it is that the attempt either 
to exterminate cultural groups or to wish them away, elicits a stubborn resilience.”  
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7.3 Eenheid in verskeidenheid 

Dit is begryplik dat daar kommer kan heers dat die erkenning van kulturele verskeidenheid 
nasionale eenheid kan belemmer. Daarom moet daar ook klem gelê word op samebindende 
en gemeenskaplike belange, eerder as op die kunsmatige afdwing van gemeenskaplike 
oortuigings deur lomp nasiebou-strategieë. Hierdie gemeenskaplike belange wat nasionale 
eenheid in die hand werk, is sake soos die noodsaak van ’n werkende en suksesvolle land; 
vreedsame naasbestaan en gesonde rassebetrekkinge; ’n lewenskragtige en groeiende 
ekonomie wat die land se armoedeprobleem kan oplos; ’n gesonde omgewing; 
samebindende sosiale waardes; die handhawing van die regsorde; en ’n toekoms waarin 
almal vry, veilig en voorspoedig kan voortbestaan. 

7.4 ’n Politieke skikking 

Die Kanadese filosoof, Charles Taylor, het gesê dat tussengroepvertroue in multi-etniese 
samelewings nie as vanselfsprekend aanvaar kan word nie, maar altyd as werk-in-proses 
gesien moet word. Daar was ’n tyd toe hoë vlakke van hierdie noodsaaklike vertroue wél 
bestaan het en dit saamgevat en geïnstitusionaliseer is in die Grondwet. Maar Taylor wys 
tereg daarop dat dit nie ’n eenmalige proses kan wees nie en dat hierdie vertroue gereeld 
hernu moet word. Die bekommernis is dat vertroue in Suid-Afrika al so ’n laagtepunt bereik 
het dat ons van ’n vertrouenskrisis kan praat. Daarom het dit tyd geword om die 
tussengroep-vertroue te vernuwe met ’n nasionale dialoog, wat kan uitloop op wat prof. 
Pierre du Toit ’n “opvolgskikking” genoem het, wat neerkom op voorkomende 
instandhouding van die grondwetlike bestel. Die huidige politieke werklikhede bemoeilik 
egter die kanse op so ’n skikking, en die verwesenliking van ons grondwetlike taal- en 
kultuurregte gaan vorentoe steeds moeiliker word. Desondanks bly dit noodsaaklik om die 
groeiende gaping tussen die grondwetlike multikulturele ruimtes en die krimpende politieke 
ruimtes daarvoor te vernou. 

8 Die toekoms van multikulturalisme in Suid-Afrika 

Daar was oor die jare heen al talle gesprekke tussen die Afrikaner-kultuurgemeenskap en 
die regering oor die meedoënlose beweging na monokulturalisme, ten spyte van lippediens 
aan die multikulturele ruimtes in die Grondwet. Hierdie gesprekke het ongelukkig nog tot 
geen vaste uitkoms gelei nie, ten spyte van al die brandende knelpunte wat uitgewys is. 

Tog bied die Grondwet én die Verenigde Nasies se Menslike Ontwikkelingsverslag steeds 
belowende aanknopingspunte waarop voortgebou kan word. Daar is minstens drie 
moontlikhede wat met die regering opgeneem kan word, naamlik ’n kulturele opvolgskikking, 
’n kulturele kontrak tussen die regering en minderheidsgroepe, en ’n handves van kulturele 
regte en vryhede wat aanvullend tot die Handves van Menseregte in die Grondwet 
opgeneem kan word. 

Natuurlik sal die ANC nie maklik oortuig kan word om die bestaande grondwetlike ruimtes vir 
multikulturalisme te respekteer en die aanbevelings van die tersaaklike VN-verslag in 
werking te stel nie. Maar die geskiedenis het al herhaaldelik bewys dat geen regering in die 
moderne tyd geloofwaardige beroepe om (kulturele) vryheid vir altyd kan ignoreer nie. 
Steunwerwing onder alle gemeenskappe in Suid-Afrika én in die buiteland sal nodig wees 
om hierdie droom te bewaarheid. 

Die groter wordende krisis in die land kan die ANC daartoe dwing om die werklikheid in die 
gesig te staar en te besef dat hulle nie die vermoë het om alleen en op hul eie die land se 
probleme te oorkom nie. Voordat dit nie gebeur nie, is die kanse op ’n omvattende politieke 
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herskikking of opvolgskikking gering, en sal daar na ander uitweë uit die land se huidige 
doodloopstraat gesoek moet word. 

In die praktyk vind daar wel op ander vlakke talle gesprekke en sinvolle onderhandeling 
plaas, soos op plaaslike vlak met munisipaliteite oor dienslewering, waar die betrokke 
owerheid nie anders kan as om byvoorbeeld met AfriForum te praat oor die oplossing van 
plaaslike krisisse nie. Dieselfde geld in gevalle waar Solidariteit as vakbond deel vorm van 
gesprekke met die owerhede oor sake van gemeenskaplike belang, soos krisisse in die 
ekonomie. 

Daarom sal die Solidariteit Beweging voortgaan met ons strategie om onsself steeds bereid 
te verklaar vir sinvolle gesprekke met die regering, werklikhede te skep wat erken moet 
word, en om die voorwaardes vir die sukses van skikkings te bevorder soos die verbetering 
van die magsverhoudinge, vennootskappe te vorm, en met tallose gesprekke en 
onderhandeling in werklikheid ’n omvattende reeks “opvolgskikkings” aan te gaan as een 
sentrale skikking. 

Hoewel ’n onderhandelingstrategie vir ’n opvolgskikking of -skikkings gevolglik weens 
omstandighede nie die hoofstrategie vir multikulturalisme kan wees nie, bly dit ’n belangrike 
deel van ’n toekomstige strategie om Afrikaners ook blywend vry, veilig en voorspoedig te 
maak. Dit is die voorwaarde vir Afrikaners om ’n volhoubare bydrae te lewer tot die welstand 
van die land en al sy mense.  

 

Flip Buys 

Voorsitter: Solidariteit Beweging 
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