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"HET D'66-STANDPUNT OVER APARTHEID IN ZUID-AFRIKA" 

~~!ll§!!~~!!i!!9 

D'66 veroordeelt de Zuidafrikaanse apartheidspolitiek. 
Deze apartheid is in strijd met de rechten van de gekleurde bewoners als individue
le mensen en als achtergestelde groep. Ook vormt de apartheidspolitiek een bedrei
ging voor de internationale vrede en veiligheid door de spanningen die zij oproept 
in Zuid-Afrika en in de buurlanden. 
Pàgingen om de Zuidafrikaanse regering van inzicht te doen vero.nderen door de poli
tieke dialoog moeten als mislukt beschouwd worden. D'66 acht nu de tijd gekomen voor 
een straffere politiek, van dwangmaatregelen, d.w.z.: een economisch embargo op 
strategische goederen en diensten (olie, leningen, investeringen). Deze maatregelen 
moeten zo mogelijk in internationaal verband genomen worden, maar als dat niet moge
lijk blijkt, dient Nederland daar eenzijdig ioe over te gaan. 

Een economische boycot van Zuid-Afrika moet gepaard gaan met humanitaire steun aan 
de zwarte verzetsbewegingen aldaar en extra financiële steun voor de zgn. front
lijnstaten (buurlanden) . 

. !!!l§i9i!!9 
D'66 wijst zowel de theo~ie als de praktijk van de apartheid in Zuid-Afrika volko
men af. De apartheid heeft een moreel totaal verwerpelijke racistische achtergrond 
en heeft geleid tot een maatschappij die gekenmerkt wordt door onderdrukking van 
de meerderheid van de bevolking op vrijwel alle terreinen. 

Nu kan men zich allereerst afvragen of dergelijke zaken hun gevolgen moeten hebben 
voor de buitenlandse politiek van Nederland. Voor D'66 is het duidelijk dat dit wel 
degelijk zo moet zijn. Het apartheidssysteem is gebaseerd op een stelselmatige ont-

kenning van de fundamentele gelijkwaardigheid van de mens en op hardvochtige wijze 
drijft het de spot met het beginsel van gelijkberechtiging. Aangezien bij D'66 een 
evenwichtige verdeling van de sociale, economische en politieke ontplooiingsmoge
lijkheden van alle individuen, respect voor de rechten van de mens en de mogelijk
heid om over het eigen lot te beschikken centraal staan, en het apartheidsstelsel 
volstrekt in strijd is met die fundamentele uitgangspunten, kan niet anders gecon
cludeerd worden dan dat apartheid bestreden dient te worden. 

Het is de laatste tientallen jaren internationaal steeds meer aanvaard dat de be
scherming van de mensenrechten een onderwerp van de ·internationale politiek dient 
te zijn. Waar vóór de Tweede Wereldoorlog de internationale politiek nog bijna 
volledig beheerst werd door de nationale belangeri, heeft het optreden van vooral 
het Nazi-regime tot de erkenning geleid dat fundamentele schendingen van de men
senrechten een zaak van internationale zorg en optreden moet zijn. Zo spreekt arti
kel 1 van het Handvest van de Verenigde Naties over "het bevorderen en aanmoedigen 
van eerbied voor de rechten van de mens en voor de grondvrijheden van a 11 en, zon
der onderscheid naar ras, geslacht, taal of godsdienst". 

Het verkiezingsprogramma van D'66 formuleert het aldus: "Richtsnoer voor ons bui
tenlands beleid zal moeten zijn een streven naar gerechtighei~ en eerbiediging van 
de Rechten van de Mens". 

~~~rQ!ll_~~i9:~fri~~? 

Een tweede vraag is of, als men bepaalde maatregelen tegen Zuid-Afrika bepleit, dit 
inhoudt dat men dezelfde maatregelen ook moet bepleiten voor de vele tientallen an
dere landen waar de mensenrechten ook worden geschonden. De mensen die zeggen dat 
dit laatste de enige consequente politiek is, bedoelen meestal nietanders dan dat 
er helemaal geen anti-apartheidspolitiek gevoerd moet worden. Een volledig onge
differentieerde politiek tegen alle landen in de wereld waar mensenrechten geschon
den worden, stelt immers in de praktijk niets voor of zal nooit in praktijk worden 
gebracht. Politiek betekent altijd keuzes doen. 
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Voor D'66 is het juist de tot in al die schandalige uitersten doorgevoerde politiek 
van rassendiscriminatie, welke zelfs in de grondvlet is vastgelegd en welke nota bene 
in naam van het Hesten en het Christendom wordt gevoerd, die de keuze wettigt om 
Zuid-Afrika als een van de belangrijkste aandachtsgebieden van een Nederlandse men
senrechtenpolitiek te selecteren. Een andere reden waarom de toestand in Zuid-Afrika 
een bijzondere plaats verdient in de Nederlandse buitenlandse politiek is het feit 
dat er traditioneel culturele banden bestaan met het meest conservatieve deel van de 
blanke Zuidafrikaanse gemeenschap. De laatste, maar niet de minst belangrijke, reden 
is tenslotte dat de situatie in dat land een bedreiging vormt voor de internationale 
vrede en veiligheid. De voortdurende onderdrukking van de zwarte meerderheid leidt 
tot een radicalisering binnen de zwarte gemeenschap en tot een toenemende spanning 
tussen Zuid-Afrika en vele andere Afrikaanse staten. In deze situatie wordt steeds 
meer gegrepen naar het middel van het gev1apend verzet. Dit heeft twee gevolgen. Ten 
eerste neemt de kans op gewapende conflicten tussen Zuid-Afrika en zijn buurlanden 
toe. Ten tweede en daarmee samenhangend: de grote mogendheden, d.v1.z. vooral Amerika 
en Europa enerzijds en Rusland anderzijds gaan zich met deze toestand van toenemende 
dèstabilisatie bemoeien. Hoe sterker die Oost-West tegenstelling het conflict gaat 
beheersen, hoe groter het risico van escalatie en een internationaal conflict. ') 

D'66 gaat het feit dat er zeer grote westerse en ook specifiek Nederlandse belangen 
bij de situatie in Zuid-Afrika gemoeid zijn niet uit de weg. Wij achten het geen 
schande om bij het bepalen van het Nederlandse buitenlandse beleid ook een belang
rijke, zij het zeker niet de enige plaats toe te kennen aan onze eigen belangen. 
Het verdwijnen van geheel zuidelijk Afrika in de Russische invloedssfeer zou voor 
Nederland zeer nadelige gevolgen kunnen hebben en het is daarom in ons belang als 
dit voorkomen zou kunnen worden. Te denken valt hierbij aan het mogelijk wegvallen 
van de aanvoer van essentiële mineralen en het blokkeren van de olieroute rond de 
Kaap met name in geval van een ernstig conflict. 

De vraag is nu op welke wijze dit voorkomen zou kunnen worden. Vooropgesteld moet 
daarbij worden dat een overheersende Russische machtspositie noch op dit moment voor 
de deur staat, noch, als zij eventueel toch bereikt zal worden, bestendig zal zijn. 
Wij moeten ons dus zeker niet door een overtrokken vrees voor Russische invloed ver
der in het kamp van Zuid-Afrika laten drijven. Internationaal zou dit een gevaarlijke 
politiek zijn, aangezien de Noord-Zuid tegenstelling zou worden aangescherpt, terwijl 
het geen bijdrage zou vormen tot de oplossing van het conflict in Zuid-Afrika zelf. 
Het mag niet zo zijn dat een blinde vrees voor Rusland ons brengt tot een politiek 
die direct strijdig is met de belangrijkste normen waarop onze maatschappij is geba
seerd. En voorzover die vrees gerechtvaardigd is, dient zij toch vooral een extra 
aansporing te zijn voor een politiek, gericht op het v1egnemen van de situatie die 
Rusland de mogelijkheden biedt een steeds sterkere positie te verwerven. De beste 
westerse politiek tegen de dreiging van een al te sterke Russische positie is de be
strijding van de apartheid. 

') Een volgend argument dat in dit verband soms naar voren wordt gebracht, is de 
mogelijkheid dat escalatie van het conflict waarbij sommige Westerse landen zich 
gedwongen zouden voelen partij te kiezen voor het huidige regime het Westen zelf 
ernstig zou verdelen. 

~§l~~U2<2li!i§~1 

De volgende vraag is dan op welke wijze Nederland, naar de mening van D'66, de 
apartheid moet proberen te bestrijden. 

Eén eerste middel is te proberen via gesprekken met blanken in Zuid-Afrika deze 
laatsten te overtuigen van de totale verwerpelijkheid van hun positie. Een t1-1eede 
middel is dat de internationale gemeenschap via uitspraken van de V.N. haar standpunt 
naar voren brengt. 
Voor Nederland lag tot nu toe de nadruk op de dialoog met Zuid-Afrika. Naar de mening 
van D'66 is duidelijk gebleken dat een dergelijke "dialoog-politiek" op zichzelf 
geenszins heeft geleid tot wezenlijke veranderingen in Zuid-Afrika. De apartheid is 
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in tegendeel jarenlang, ondanks de internationale verbale kritieK, alleen maar aange
scherpt. Zo langzamerhand is daamee ook de geloofwaardigheid van de Nederlandse kri
tiek, en van die van de andere Westerse landen, in het geding gekomen. Niet ten on
rechte wordt gevraagd of v1ij het inderdaad werkelijk menen en of wij ·bereid zijn om 
zonodi g ook harde maat re ge 1 en te nemen. 

Dat deze maatre·gelen nodig zijn geworden staat voor D'66 vast. Ten eerste is geb.leken 
dat.Zuid-Afrika alleen onder druk bereid is enige stappen terug te doen. Zo zijn er 
de laatste tijd tekenen van een zekere versoepeling van bepaalde vormen van de ·zoge
naamde "k 1 ei ne apartheid," waarbij de repressie overigens onverminderd b 1 i jft door
gaan. Deze tekenen van versoepeling zijn echter niet zozeer het gevolg va~ de dia
loog-politiek (of van een plotselinge interne "verlichting" bi-j de Nationale Partij 
in Zu-id-Afrika), maar vooral van de ontwikkeling van de binnenlandse verhoudingen en 
van de toenemende internationale druk die langzamerhand wat inhoud begint te krijgen. 
O.a~ doordat Angola en ~1ozambique onafhankelijk zij'n geworden, zijn de machtsver
houdingen in zuidelijk Afrika de laatste-jaren drastisch gewijzigd. Het is hier ech
ter niet de plaats om in te gaan op de actie/teactie-keten van de strijd in Angola, 
de rellenin Soweto, de plotseling toegenomen belangstelling van Amerika voor zuide
lijk Afrika, de bereidheid van Zuid-Afrika compromissen te sluiten·ten aanzien van 
Rhodesië en Namibië, enz. Het gaat slechts om de constatering dat Zuid-Afrika pas 
onder werkelijke druk tot een zekere versoepeling van haar beleid overgaat. 

De tweede reden waarom sterkere internationale druk gewenst is, is dat er de laatste 
tijd een snelle ontwikkeling te zien is naar,een toenemende radicalisering van de 
zwarte verzetsbewegingen, die o.a. leidt tot een steeds uitgebreider ge~1apend verzet. 
Ook als middel om een nog zo vreedzaam mogelijke oplossing te bereiken achl D'66 
sterkere internationale druk noodzakelijk. 

~~~-~~~~~~~~§ __ 2~l2~~i~9 
D'66 is het niet eens met degenen die stellen dat internationale druk toch niets zal 
inhouden en dat de "gewapende·strijd" de enige oolossing is. 

Anderzijds. is het niet aan ons, buitenstaander~, om vanuit onze comfortabele West
europese leunstoel die zwarte organisaties te veroord~len die wêl van mening zijn d& 
gewapende strijd de oplossing moet bieden. Dat ·wil echter niet zeggen dat ·wijzelf de 
middelen die wij hebben om op vreedzame wij ze veranderingen te bevorderen, moeten 
opofferen. 

Als het tot een oorlog. komt in Zuid-Afrika, zal deze ongetwijfeld uitmonden in een 
gruwelijke rassenoorlog. Vergelijkingen met de onafhankelijkheidsoorlogen in Angola 
en Algerije, zoals 'die soms worden gemaakt, zijn daarbij geheel misplaatst. De blan
ken i~ Zuid-Afrika zijn.voor hun positie niet afhankelijk van de steun van een moe
derland Z'oals in Angolà en Algerije. Evenmin zullen zij, zelfs.na een langdurigè 
strijd, naar Europa .of Amerika ve~trekken, maar juist tot het uiterite doorvechten. 
Het gevaar is niet denkbeeldig dat de verschrikkingen van een dergelijke oorlog zul
len leiden tot een zwart racisme waarbij niemand gebaat zou zijn. Een aitgebreide, 
en waarschijnlijk langdurige (guerrilla) oorlo~ in Zuid-Afrika zal tenslotte ook 
leiden tot een sterke verarming van Zuid-Afrika's buurlanden. Deze zullen aan de ene 
kant grote aantallen vluchtelin~en moeten opnemen en aan de andere kant zullen de 
voor hen zo belangrijke economische relaties met Zuid-Afrika lamgelegd worden .. 

Een vreedzame oplossing verdient daarom verre de voorkeur in de ogen van .D'66 en de 
Nederlandse buitenlandse politiek zal zich hier dan ook tot op het laatste moment 
voor moeten inspannen. 

l~!§~~~!iQ~~l§_~~~!~§Q§l~~ 
In· de politiek van druk, die D'66 bepleit, valt de nadruk ~P gÇQQQmi~çbg_~~~~gm~~!: 
!"~9~l~D· Resoluties van de Algemene Verg.adering van de V.N. hebben we al genoeg 
gehad. Het zal nu moeten gaan om zaken die Zuid-Afrika direct in het vlees snijden. 
Bij deze economische maatregelen valt een onderscheid te maken tussen internationale 
en nationale stappen .. Internationale maatregelen zullen het meeste effect hebben, 
maar zijn ook het moeili-jkst te verwezenlijken .. 
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Naast het wapenembargo waartoe de Veiligheidsraad van de V.N. heeft besloten, zijn 
voor D'66 de volgende internationale maatregelen bruikbaar: 

1. een embargo op strategische goederen en diensten (vliegtuigen, motoren, computers, 
licenties, e.d.); 

2. een stopzetting van alle samenwerking op nucleair gebied; 
3. een olie-e~bargo; 

4. stopzetting van nieuwe buitenlandse investeringen in .en leningen aan Zuid-Afrika; 
een beëindiging van leningen van het It1F; 

5. een beëindiging van de tarief- en handelspreferenties vari Zuid-Afrika voor de 
invoer in. de EG; 

6. een beëindiging van de handelsbevorderende activiteiten van overheids-organen 
(b.v. exportkredietgaranties en investeringsgaranties); 

7. een beëindiging van de landingsrechten en rechten van overvliegen van de Suid
Afrikaanse Lugdiens. 

~~~-!Q!~l~-Q~~9~l~~QY~Q!Z 

D'66 bepleit voor dit moment niet een volledige handelsboycot van Zuid-Afrika. 
Wij willen deze laatste, meest vergaande maatregel, ook niet uitsluiten. Maar hier 
moet naar onze mening pas toe worden overgegaan als het volledig duidelijk is dat 
het blanke regime niet tot werkelijke veranderingen bereid is. Eerst moet geprobeerd 
worden via de hierboven genoemde maatregelen de druk op Zuid-Afrika zo sterk te ver
groten, dat het systeem van apartheid wordt afgebroken. 

Daarnaast verdient een totale handelsboycot van Zuid-Afrika een goede voorbereiding. 
De economie van de westerse landen is voor een aantal essentiële grondstoffen sterk 
afhankelijk yan Zuid-Afrika. De publieke discussie over economische dwangmaatregelen 
balanceert ons inziens echter teveel tussen twee uitersten. Enerzijds zijn er enkelen 
die onder de verwijzing naar de afhankelijkheid van Europaop bepaalde gebieden van 
geen maatregelen willen weten, en anderzijds zijn er diegenen die het apartheids
stelsel om begrijpelijke redenen zo hartstochtelijk haten, dat het nagaan van demo
gelijke consequenties van sancties als een vorm van opportunisme en daarmede verraad 
aan de eigen beginselen wordt gevoel~. Geen van beide stellingnames is voor ons aan
vaardbaar, aangezien de eerste zowel cynisch als onverstandig is en de tweede öf on
verstandig öf ongeloofwaardig. 

Op korte termijn is daarom een studie nodig van (1) de feitelijke afhankelijkheid 
van Nederland en West-Europa ~an Zuidafrikaanse grondstoffen en investeringen in dat 
land '),en (2) van maatregelen die één en ander zouden kunnen verminderen. 
Dit.ook teneinde de doelmatigheid van sancties te verhogen. 

Aan een handelsboycot, wil deze sla gen, zal deel genomen moeteh worden door de be
langrijkste handelspartners van Zuid-Afrika of; liever, zal.deze mandatoir moeten 
worden afgekondigd door de Veiligheidsraad. Dit is op het moment een onhaalbare zaak. 
Landen als de V.S., Frankrijk, Groot-Brittannië en West-Duitsland zijn daartoe op dit 
ogenblik nog zeker niet bereid, niet in het ~inst omdat zij daarbij zelf zeer ernsti
ge economische verliezen zullen leiden. Vooral Groot-Brittannië zal met haar huidige 
economische problemen de grote investeringen in Zuid-Afrika niet zomaar willen af
schrijven. 

De Nederlandse diplomatie zal zich moeten inspannen om deze landen te overtuigen van 
de noodzaak van bepaalde economische sancties. D'66 bepleit in deze een voortrekkers
rol van Nederland. Het zal moeilijk genoeg zijn om landen als Engeland en Amerika 
van de noodzaak van economische sancties te doordringen; het heeft geen zin om ons 
in hun ogen volledig ongeloofwaardig te maken door nu al een totale handelsboycot te 
bepleiten. Hetzelfde geldt nog sterker als Nederland eventueel eenzijdig een totale 
handelsboycot van Zuid-Afrika zou afkondigen: niet alleen zal dit geen enkel hout 
snijden, maar het zal ook deze voortrekkersrol onmogelijk maken, o~dat wij ons daar
mee volledig zouden isoleren. 
') Even interessant is ook een onderzoek in omgekeerde richting. 
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~~!i2Q~l~-~~~!r~g~l~~ 

Het internationaal bepleiten van boven9enoemde economische dwangmaatregelen mag geen 
excuus zijn voor de Nederlandse regering om niet zelf in haar beleid de druk op Zui~ 
Afrika te verhogen. Ten eerste omdat zo aan de blanken in Zuid-Afrika te kennen wordt 
gegeven dat niet alleen in de Derde Wereld, maar ook in de westelijke landen, waar 
Zuid-Afrika zegt zich mee verbonden te voelen, het verzet tegen de apartheid zozeer 
is toegenomen dat regeringen bereid zijn werkelijke maatregelen te nemen. Ten tweede 
omdat zo aan de zwarte verzetsbewegingen en aan de anti-apartheidsbewegingen in de 
westerse landen een vooral moreel belangrijke steun kan worden verleend. 

Zoals hierboven al gesteld is, worden er zekere grenzen gesteld aan deze eenzijdig 
te nemen maatregelen door de voortrekkersrol die Nederland naar de opvatting van 

· 0'66 moet soelen bij het streven naar internationale sancties. 
Binnen deze. grenzen vallen naar onze opvatting de volgende stappen: 
1. een eenzijdig embargo oo strategische goederen en diensten (hierdoor zal ook het 

internationale wapenembargo effectiever worden, omdat dan ook geen wapentechnolo
gie meer geëxporteerd kan worden); 

2. een eenzijdig olie-embargo (ook op geraffineerde olieprodukten), inclusief de 
"kruishandel" via de Rotterdamse oliemarkt; 

3. een beëindiging van de regeling tussen Nederland en Zuid-Afrika die inhoudt dat 
Nederlandse bedrijven in Nederland vrijgesteld worden va~ belasting over hun ac-
tiviteiten in Zuid-Afrika; · 

4. een stop, door middel van de Wet op het Kapitaalverkeer, op het geven van lenin
gen door Nederlandse banken aan Zuidafrikaanse regeringsinstellingen; 

5. een beperking van de handelsbevorderende werkzaamheden van de Nederlandse 
ambassade in Zuid-Afrika; 

6. om de effectiviteit te vergroten van de EG-code voor de activiteiten van het be
drijfsleven in Zuid-Afrika (die bijvoorbeeld gelijke beloning voor blank en zwart 
voorschrijft), dient de regering d~uk uit te oefenen op het Nederlandse bed0ijfs
leven, opdat deze de code inderdaad uitvoert, door b.v. bedrijven die de code 
schenden geen overheidsopdrachten te verlenen en door aan te dringen op openbaar-
makinq van de rapportage van de bedrijven; -

7. het verlenen van humanitaire steun aan zwarte verzetsbewegingen, zoals het ANC 
en de Black Consciousness t1ovement; 

8. het verlenen van extra steun aan de zogenaamde "frontlijnstaten" (Botswana, 
Lesotho, Zambia, Zimbabwe, Angola, Moçambique en Swaziland e.a.) die tengevolge 
van de vluchtelingenstroom en economische dwangmaatregelen in moeilijkheden komen; 

9. verruiming van het toelatingsbeleid van politieke vluchtelingen uit Zuid-Afrika 
in Nederland en meer uitgebreide steun aan vluchtelingen in de buurlanden van 
Zuid-Afrika; 

10. Stopzetting van alle wetenschappelijke samenwerkin~ met Zuid-Afrika. 
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EUROPA-AFRIKA-USSR 

ENIGE AANTEKENINGEN OVER DE DOST-HEST VERHOUDING IN (Z\-/ART-)1\FRIKJ\ 

Voorwoord ---------
Deze nota is ontstaan als we ers 1 ag van een discussie binnen de 1·/erkgroep Afrika, 
welke in juni 1978 door de toenmalige \Jerkgroep Buitenland en Defensie van de S.VI.B. 
naar aanleiding van de Franse interventie .in Shaba is opgericht. Deze interventie en 
de daaropvolgende conferentie van EEG-ministers van Buitenlandse Zaken bracht n. 1. op 
scherpe wijze aan het licht hoezeer Europa is betrokken bij hetgeen zich op het 
Afrikaanse continent afspeelt. 
Binnen onze partij stelde men zich echter de vraag, of het niet mogelijk zou zijn een 
beter Eurooees beleid te ontwikkelen, dat meer recht zou doen aan de fundamentele as
piraties van de Afrikaanse volkeren. Anderzijds diende dit beleid ook gebaseerd te 
zijn op de concrete feiten, hetgeen betekent dat ook de bestaande machtsverhoudingen 
en rivaliteiten in de wereld in aanmerking dienen te vtorden genomen. 

In samenhang daarmee leefde toen in sommige Europese en Noordamerikaanse kringen de 
vrees, dat de Sowjet-Unie oo het punt stond haar invloed in met name Afrika drastisch 
uit te breiden, met massieve inzet van militaire middelen. Hierbij· werd steevast ver
wezen naar de ontwikkelingen in de Hoorn van Afrika en in Angola. 

In deze nota wordt nader op deze vrees ingegaan en wordt deze aan een kritisch onder
zoek onderworpen. Hierbij is ge-:xacht de handelingen van de Sowjet-Unie zo objectief 
mogelijk te beoordelen, teneinde enerzijds vrij te blijven van onnodige bezorgdheid 
en anderzijds .niet te vervallen in blinde vergoelijking. Tegelijkertijd wordt kri
tiek op het Europese aandeel in de ontwikkelingen niet uit de weg gegaan. 

(Zwart-)Afrika verschilt in zoverre van Azië of Zuid-Amerika- om deze algemene en al 
te generaliserende termen maar te gebruiken - dat er in Afrika in nog mindere mate 
sprake is van een op elkaar afgestemd zijn van bevolking en territoir, of zelfs maar 
van staten die, hoewel niet homogeen van bevolking, al lang genoeg bestaan om een 
eigen historische traditie, en daarmee een zekere vanzelfsprekendheid te hebben ont
wikkeld. 

1.a.w. niet alleen het huidige grondgebied, doch zelfs het bestaan van een groot aan
tal Afrikaanse staten is ondiep geworteld. Er is vrijwel geen staat waarbinnen niet 
een aantal volken een veel grotere verwantschap bezit met een volk in één of meer 
buurlanden dan met de rest van de eigen bevolking. In een aantal staten worden de 
lakens uitgedeeld door een bepaald dominerend volk en "politieke" scheidslijnen val
len vaak samen met die tussen volken. 

Dit maakt Afrika tot een continent met een groot inherent gebrek aan stabiliteit. 
Dit wordt nog vergroot door de opsplitsing van het continent in een groot aantal 
merendeels zwakke en onderontwikkelde staten, die zowel oo het terrein van de binnen
·landse als van de buitenlandse politiek grote onderlinge verschillen van inzicht 
kennen. Het is een terrein dat wijd openligt voor buitenlandse invloeden. 

De verhouding tot Europa draagt onmiskenbaar de sporen van het koloniale verleden. 
Dit blijkt uit de vaak sterke oriëntatie op de oude Europese moederlanden op· zowel 
economisch als cultureel gebied. Het is in dit verband van belang op te merken dat de 
meeste Afrikaanse landen pas in de zestiger jaren staatkundig onafhankelijk zijn ge
worden, zodat ook het actuele politieke denken in Afrika nog sterk door deze trau
matische achtergrond wordt beïnvloed. 

De economische en technologische afhankelijkheid t.o.v. Europa heeft een onevenwich
tigheid in de relatie tot gevolg, waardoor bij de Afrikanen vaak de neiging ontstaa~ 
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uit bovengenoemde structuur te willen losbreken. De verhouding tussen Europa en Afri
kaanse landen wordt dan ook qekenmerkt door twee teqenqestelde tendensen, welke nauw 
met elkaar samenhangen: d.w,z. enerzijds een tendens tÖt versterking of verdieping 
van de banden binnen de huidige structuur (Senegal, Ivoorkust,·Gabon, Kenia e.a.) en 
anderzijds een tendens welke gericht is ar het doorbreken van de als te eenzijdig 
ervaren afhankelijkheidsrelaties teneinde te komen tot een meer duidelijke vorm van 
politieke onafhankelijkheid (Tanzania, Guinee, tlali, Angola e.a.). 

Helaas moeten we constateren dat deze laatste ontwikkeling te vaak geïnterpreteerd 
wordt als een behoefte om definitief !'let Euro~a (en/of "het VJesten") te breken. De 
ervaring heeft geleerd dat juist wanneer een te vijandige houding wordt aangenomen 
t.o.v. het streven naar emanci~atie van bepaalde volkeren, de Sovjet-Unie de kans 
krijgt tijdelijk beslag te leggen op ~osities in deze landen, soms door het geven 
van militaire "steun". 

Op grond hiervan is het dan ook aan te bevelen dat het beleid t.a.v. Afrikaanse 
staten meer gebaseerd wordt op de erkenning dat deze recht hebben op een onafhanke
lijke opstelling, opdat vermeden kan worden dat beoaaide conflicten uitgroeien tot 
een regel rechte Oost-West confrontatie. 

De USSR, hoewel op verscheidene gebieden ruim de mindere van de VS, heeft de status 
van supermacht bereikt en streeft op grond hiervan er dan ook naar zich als zodanig 
te gedragen. 

Doordat Rusland zich concentreerde op het Aziatische vasteland ten tijde van de ko
loniale periode, is de invloed van de USSR in gebieden als Afrika steeds vrij gering 
geweest. In overeenstemming met bovengenoemd streven en ook uit met ideologie ver
band houdende overwegingen probeert de USSR thans deze invloed uit te breiden. 

Dit betekent niet dat de USSR een vast o~lijnd plan zou hebben over de plaatsen waar 
en de manier waarop hij ge invloed in Afrika zou willen overnemen. Het betekent wel 
dat hij gebruik zal - en gezien zijn sterk toenemende vloot- en luchttransportpoten
tieel ook kan - maken van gelegenheden tot inmenging die zich ter plaatse voordoen. 
De vraag is welke houding Europa hiertegenover moet aannemen. 

Het belang van Afrika voor Europa wordt hier niet gekwantificeerd. Wij nemen aan -
gezien het open karakter van de Europese economie, de traditionele connecties tussen 
de meeste Afrikaanse landen en een aantal landen van de EEG, en de omstandigheid dat 
de "olieroute" tussen de Golf en Europa de Afrikaanse kust volgt - dat dit belang 
aanmerkelijk is. Wordt dit belang nu door de expansiepogingen van de Sowjet-Unie 
wezenlijk bedreigd? 

Wij moeten hier een onderscheid maken tussen de belangen van economische aard en die 
welke vooral liggen op het gebied van de veiligheid. 

Economisch hebben de goeddeels autarkische USSR en zijn deviezenarme bondgenoten 
Afrika veel minder te bieden dan Europa kan bijdragen. Afgezien van enkele grote 
presttgeprojecten, vaak van dubieuze intrinsieke waarde - b.v. de dam in Assoean -
heeft de USSR zich in het algemeen geen aantrekkelijke economisthe partner getoond. 
Zijn bijdrage in de vorm van ontwikkelingssamenwerking is bijzondér klein. 
Daarentegen is er wel sprake van een globale politieke invloed aangezien de~Afri
kaanse landen niet betrokken zijn geweest bij de koude oorlog en daardoor onbevangen 
ten opzichte van de Sowjet-Unie staan. Als zodanig vormt de USSR voor de Afrikaanse 
landen een gemakkelijke bondgenoot indien er eisen aan Europa en aan de VS moeten 
worden gesteld. Daarnaast is het socialistische/communistische model op het eerste 
gezicht een aantrekkelijk systeem voor sommige groeperingen in de derde wereld. 

In zijn pogingen om hier en daar vaste voet te krijgen concentreert de Sowjet-Unie 
zich voornamelijk op militaire bijstand. Voor zover dit gepaard gaat met de instel
ling van militaire steunpunten langs de kust zou dit een bedreiging kunnen vormen 
van de Europese olie-aanvoer, zij het natuurlijk alleen in tijden van oorlog of 
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zeer ernstige crisis. 

Hoewel wapenhulp voor een in acuut gevaar verkerend regime of bevrijdingsbeweging 
belangrijker zal zijn dan economische steun, die immers pas op wat langere termijn 
effect heeft. maakt deze militaire gerichtheid van de Russische hulpcapaciteit wel 
dat de behoefte aan steun van - en vriendschap voor - de USSR vaak ook een korte
termijnkarakter heeft. Niet voor niets zijn de Russen - dikwijls lijfelijk - ver
wijderd uit een hele serie Afrikaanse landen, waar zij een tijd lang een positie 
hadden die onaantastbaar leek. 

In de afgelopen jaren is keer op keer gebleken dat geen enkel Afrikaans land of re
gering het verlangen heeft om zi eh, anders dan om goede rede.nen van ei genbelang en 
tijdel ijk, te binden aan een andere mogendheid. Dit geldt zo\·1el ten opzichte van de 
ex-koloniserende staten - hoewel in de loop van de tijd de "love" weer de overhand 
kan krijgen op de "hate" - als, nog sterker, tegenover de USSR en de Verenigde Sta
ten, supermachten, waarmee geen enkele affiniteit wordt gevoeld. Als de Afrikanen 
in dit opzicht iets willen, dan. is het een zo groot mogelijke zelfstandigheid ~n de 
:nogelijkheid om de eigen ontwikkelinCJ naar eigen inzicht na te streven. 

Het lijkt er dan ook op, dat wij ons over wat op Sowjet-expansie in Afrika lijkt,. 
geen al te grote zorgen hoeven te maken. Nadere kennismaking met Russische adviseurs 
roept in deze landen al snel grote weerstanden op. De kans dat de USSR een regime 
ideologisch zo sterk aan zich weet te binden dat het daarmee ook op langere termijn 
een betrouwbare bondgenoot krijgt, is gezien de ervaring eveneens gering. Ook de 
zich "socialistisch" noemende landen ontwikkelen over het algemeen een eigen variant, 
aangezien de Sowjetrussische ervaring buiten de USSR maar zeer ten dele bruikbaar 
blijkt. Het zal interessant zijn te volgen wat er in Ethiopië gebeurt, wanneer een
maal het regime zich zonder hulp uit de USSR in het hele land kan handhaven. 

Toch mag niet worden uitgesloten dat de USSR althans voor geruime tijd vaste voet 
zou kunnen krijgen in gedeeltenvan Afrika, die voor Europa om redenen van veiligheid 
of economie van wezenlijk belang zijn. De samenwerking met de Cubanen, die in Afrika 
minder weerstanden oproepen; geeft de Sowjet-Unie hier een grotere flexibiliteit. 
Als Europa belang hecht aan een blijvende goede verstandhouding met een gruot aantal 
Afrikaanse staten, is het dan ook onvoldoende zelfgenoegzaam achterover te zitten 
in goed vertrouwen op een gunstiger afloop op de lange termijn. 

De beste manier om de Europese invloed in Afrika te bewaren is, deze te baseren op 
vormen van samenwerking die ook voor de Afrikanen van belang zijn en blijven, en zo 
veel mogelijk te richten op het voorkomen van situaties, waarin een beroep op mili
taire hulp van buitenaf moet worden gedaan. Stabiele regeringen in Afrika die een 
intern ontwikkelingsbeleid voeren dat de steun heeft van de eigen bevolking zijn 
een direct Europees belang. 

Daarbij moet de inmenging in hun binnenlandse aangelegenheden, die bij het voeren 
van een beleid van ontwikkelingssamenv1erking zoals door Nederland voorgestaan, on
vermi j de 1 ijk is, zo gedoseerd worden dat zij geen on overkomen'! ij ke v1eerstanden op
roept ter plaatse. Daarbij vergeleken zal militaire hulp, hoewel soms misschien on
vermijdelijk, een duidelijk ondergeschikte rol moeten spelen. Europa kan en moet 
zich niet de functie aanmatigen van 0olitieman van Afrika. 

Zowel teneinde de economieën van de Afrikaanse landen niet onnodig te belasten, als 
ook om het ontstaan van lokale bewapeningswedlopen .tegen te gaan, zullen wapenleve
ranties moeten worden beperkt tot datgene wat deze landen redelijkerwijze nodig 
hebben voor hun veiligheid. 
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