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INTERAFHANKLIKHEID AS INSTRUMENT TOT EKONO
MIESE SELFSTANDIGHEID VIR BANTOETUISLANDE 

1. INLEIDING 

In die keuse van die sepsifieke onderwerp was die bedoeling nie om 'n 
kitsoplossing vir 'n baie netelige probleem te probeer vind nie, maar eerder 
om enigsins orde te probeer skep in bestaande onderlinge verbande naam
Iik die van ekonomiese lewensv.ttbaarheid, ekonomiese selfstandigheid eri 
ekonomiese interafhanklikheid. 

Die redes vir die keuse van die onderwerp is dan ook voor die handlig
gend: 

(a) Die onderwerp is aktueel 

Daar is reeds vee! bespiegel oor ekonomiese lewensvatbaarheid van Ban
toetuislande, oor moontlike ekonomiese selfstandigheid van Bantoetuis
lande en moontlike oplossings vir die probleme wat daarin vervat is. Die 
werklike oplossing van die probleem raak elke Blanke en Swart Suid-Afri
kaner in die land ten nouste, omdat die patroon van menslike voortbestaan 
in Suid-Afrika deur die uitkoms van die oplossings bepaal kan word. 

(b) Die onderwerp is noodsaaklik 

Meer as die helfte van die Bantoebevolkings van Suid-Afrika is tans nog 
in Blanke gebiede en die situasie sal waarskynlik nie vee! verander in die 
nabye toekoms nie. Deskundiges op die gebied van Staatsleer beweer selfs 
dat minstens die helfte v.tn die bevolking in die jaar 2020 nog in Blanke ge
biede sal wees. Die verskil is net dat die helfte dan 31 miljoen mense sal 
wees wat 4 keer soveel is as die helfte van die huidige bevolking, naamlik 
8 miljoen. 

Interafhanklikheid sal gevolglik nie net interstaatlik wees nie, maar ook 
interrasionaal binne Blank Suid-Afrika. Daar moet gevolglik gedink word 
aan di_e invloed van volkereverhoudinge op ekonomiese interafhanklikheid 
en andersom, sodat die interafhanklikheid kan lei tot ekonomiese selfstan· 
digheid van sowel die Blanke as Swart bevolkingsgroepe en nie tot die uit
eindelike oorheersing deur een groep, wat waarskynlik die Swart groep sal 
wees nie. Om die verb and tussen die genoemde elemente beter te verstaan, 
is dit nodig om vooraf enkele begrippe te omskryf. 

2. BEGRIPSVORMING: 

(a) Ekonomiese lewensvatbaarheid: 

Die begrip ekonomiese lewensvatbaarheid word baie dikwels gebruik. sonder 



dat dit duidelik gedefmieer is, en nog meer dikwels sonder dat die gebruiker 
of die toehoorder bewus is van wat die inhoud van die begrip werklik is. 

Lewensvatbaarheid kan maklik en heel gepas gedefinieer word as die 
teenwoordigheid val aile komponente wat noodsaaklik is vir /ewe en wat 
slegs wat op 'n asemim/asende aktiwiteit om lewe te realiseer. Ekonomiese 
lewensvatbaarheid kan analogies gedefinieer word as die teenwoordigheid 
van aile ekonomiese komponente wat noodsaaklik is vir 'n ekonomiese lewe 
vdn 'n bevolking en wat slegs wag op 'n stimulus om die ekonomiese lewens· 
aktiwiteit te laat ontbrand. 

So heel maklik is dit egter nie want ALLE komponente wat nodig is vir 
die ekonomiese lewe is in geen land sonder meer teenwoordig nie, maar kan 
tot 'n hoe mate slegs bekom word deur die gerigte ekonomiese aktiwiteite 
van die MENS. Ekonomiese lewensvatbaarheid wil ek dan graag defmieer 
as die moontlikhede wat 'n gebied aan sy bevolking hied, om deur gerigte 
ekonomiese aktiwiteite 'n menswaardige bestaan te voer en 'n toenemende 
hoer lewensstandaard te bekom. 

Ekonomiese ontwikkeling moet dus moontlik wees en daarmee saam die 
toename in lewensstandaard. 

(b) Ekonom iese selfstandigheid 

Ekonomiese selfstandigheid kan op tweerlei wyse gedefinieer word: 
I. Die vermoe van 'n land om uit eie natuurbronne, kapitaal en arbeid 

vir 'n onbepaalde tyd te voorsien in die stygende lewensstandaard van 'n 
groeiende bevolking. Dit impliseer se/fversorgendheid, maar het terselfder· 
tyd ook 'n element van iso/asie daarin opgesluit. Dit dui ook op ekonomiese 
onafhanklikheid - 'n eienskap waarmee geen enkele land in die huidige in• 
ternasionale opset kan spog nie. Sou die tuislande geisoleer word, dan is 
daar weinig hoop op ekonomiese lewensvatbaarheid om nie eens te dink 
aan ekonomiese selfstandigheid nie. Dit gee aan/eiding tot die tweede defi
nisie. 

2. Ekonomiese selfstandigheid is die onmisbaarheid van 'n land in sy on
middellike internasionale ekonomiese opset. Omdat geen land totaal on
misbaar kan wees nie, is die begrip relatief en kan daar slegs geprdat word van 
'n mate van ekonomiese selfstandigheid. Ekonomiese selfstandigheid moet 
gcvolglik gesien word as die mate van onmisbaarheid van 'n land in sy onmid
dellike intemasionale ekonomiese opset wat haar in staat stel om selfgeldend 
op te tree. 

Dit is dan ook so dat, om die laasgenoemde onmisbaarheid te bereik, daar 
reeds goed gevorder moet wees op die pad van die eersgenoemde selfversor
gendheid, behalwe waar soos in Suid-Afrika, sosio-politieke faktore 'n eko
nomiese interafhanklikheid geskep het tussen die Republiek en sy Tuislande 
wat tot 'n redelike mate van onmisbaarheid kan lei, sonder dat noodwendig 
ver gevorder is op die pad van selfversorgendheid in die Tuislande. 

2 



(c) Interafbanklikheid 

Dis nie maklik om 'n presiese definisie van interafbanklikheid te gee nie. 
Baie woorde kan daarvoor gebruik word, en 'n groot verskeidenheid van 
nuanses I~ in die begrip opgesluit soos: korrelasie, gemeenskaplike afbank
likheid, interverhoudinge, gemeenskaplike beihvloeding en ooreenstemmirig. 

Die lysis onuitputlik. 
Wat egter baie duidelik is, is dat dit nie 'n eensydige aktiwiteit is nie en 

dat interafbanklikheid die gevolg is v.tn interaksie tussen verskiDende groepe 
- gewoonlik tot voordeel van aldie partye daarby betrokke. Die woord 
interaksie dui ook op 'n hele sisteem van dinamiese aktiwiteite wat voort· 
durend in aksie is. Dit wys na dit wat positiefbereik kan word deur dade 
EN NIE op die negatiewe invloed van onaktiwiteit nie. 

Dis egter nodig om 'n verdere onderskeid bier te maak, naamlik tussen: 
(a) gemeenskaplike verbande - wat in bree sin neerkom op 'n vrywillige 

affiliasie waaruit al die partye voordeel trek - maar waar bestaan daarsonder 
wei moontlik is; en 

(b) gemeenskaplike afhanklikheid waarin verpligting 'n voorvereiste is, 
met ander woorde die organisasie is nie in staat om te funksioneer sonder 
die bydrae Vdll die verskillende partye nie. Dus besliste noodsaak wat ver
pligtinge ople. Dit is die betekenis wat voortaan aan interafbanklikheid ge
heg sal word in die verdere betoog. 

Afhanklikheid in sy essense is 'n bindende konsep met 'n negatiewe as· 
pek. Interafhanklikheid daarenteen is 'n positiewe konsep wat voordelig is 
vir al die deelnemers. Die gr.tad van interafhanklikheid kan egter van tyd 
tot tyd verander namate die komponente van sodanige interatbanklikheid 
verander of selfs vervang word. 

Aan die hand van hierdie drie konsepte sal voorts gepoog word om die 
potensiele ekonomiese selfstandigheid van die tuislande aan te dui. 

3. EKONOMIESE INTERAFHANKLIKHEID TUSSEN RSA EN DIE BAN· 
TOETUISLANDE EN POTENSHiLE SELFSTANDIGHEID VAN LAASGE· 
NOEMDE 

Soos ekonomiese lewensv<ttbaarheid en die ekonomiese selfversorgendheid 
is ook interafhanklikheid afbanklik van twee basiese komponente naamlik 

(i) DIE BEVOLKING VAN SO 'N GEBIED 
(ii) DIE NATUURBRONNE VAN DIE GEBIED 

BEVOLKING 

Vir 'n volk om ekonomies te ontwikkel (dit wil se om op die pad geplaas 
te word na ekonomiese lewensvatbaarheid na latere ekonomiese selfstandig
heid), is dit nodig dat daar ook in gelyke mate op sosiale enpolitieke gebied 
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ontwikkelinge moet plaasvind. Dit is ook 'n bekende feit dat dit meeste 
v<1n die bestaande Tuislande skaars weg beweeg het van 'n geslote bestaans
ekonomie, dat bulle wei op pad is na politieke onafhanklikheid, maar nog 
'n lang pad het om te loop tot politieke volwassenheid en dat op sosiaalkul
turele vlak nog pynlike gewoonte- en struktuurveranderinge ondergaan sal 
moet word voordat EKONOMIESE ONTWIKKEL/NG teen 'n aanvaarbare 
tempo sal kan geskied. Die politiek moet orde en stabiliteit bring in die 
besluitnemingsproses, sodat ver.mdering in regering nie onnodige versteuring 
Vdn ordelike ontwikkeling teweegb~ing nie. Terselfdertyd moet dit gesament
like aksie stimuleer. 

Sosiale ontwikkeling moet verandering bring in waardes en motivering 
ten opsigte van sosiale prikkels; veranderinge in houding sodat Iojaliteite 
vanaf die kleiner groep na groter gemeenskappe kan verskuif en veraride
ringe in gewoontes sodat bereiking (,.achievement") 'n kriterium vir inkoruste 
of status word. Sosiale ontwikkeling moet dus 'n doelmatigheid bring in 
ekonomiese ontwikkeling. In die proses is opleiding en skoling 'n noodsaak
like komponent want ekonomiese ontwikkeling veronderstel: 

(a) in tegnologie; 'n verandering van eenvoudige tradisionele tegnologie 
tot wetenskaplikgefundeerde tegnologie; 

(b) in die landbou; 'n verandering Vdn onderhoudsboerdery tot kommer
siele boerdery; 

(c) in die industrie; 'n verandering van menslike en dierlike energiekrag 
na masjien-energiekrag; en 

{d) in die ekologie; 'n verandering van plattelandse na stedelike sentra. 
In die hele samestelling is die Tuislande vir bulle ontwikkeling tot vol

wassenheid tans nog feitlik totaal afhanklik van Blanke kundigheid en kapi
taal. Vir Blank Suid-Afrika om die geweldige tempo van ontwikkeling wat 
reeds op ekonomiese vlak gestel is, te handhaaf, is dit weer baie sterk toege
wys op die tempo waarteen Swart Suid-Afrika ontwikkel om ENERSYDS 
'n geskoolde- en ander arbeidsmagte te voorsien en om ANDERSYDS 'n 
GROTER mark vir verbruiksgoedere te skep. Hierin is 'n ARBEIDS- en 
MARKINTERAFHANKLIKHEID GELEe wat nie deur Blank Suid-Afrika 
misken mag word nie en wat deur Swart Suid-Afrika aangewend kan word as 
instrument tot groter ekonomiese selfstandigheid. 

Die afhanklikheid van die Bantoetuislande vdn Blank Suid-Afrika vir werk
geleentheid blyk duidelik uit die volgende gegewens. 
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Tabel1 

Die persentasie samestelling van die nasionale inkomste van die Bantoetuislande soos deur verskillende komponente 
verdien 

V erdien deur Transkei Ciskei Bophuta-
tswana 

Inwoners van 14 14 8 
Tuislande 

*Trekarbeid 28 18 8 
(Gas) 

fpendelare 18 22 

Deurlopend 58 50 62 
afwesig uit 
Tuislande 

100 100 100 

* Arbeiders vir 'n bepaalde termyn. 
I Pendelare - Daagliks been en weer. 

Lebowa 

10 

33 

2 

55 

100 

Venda Gasanku- Swazi Kwazulu Basotho 
lu Kwa-Kwa 

16 6 6 14 

68 23 94 20 2 

14 

16 71 52 98 

100 100 100 100 100 



Die grootste dee/ van hierdie afhanklikheid vir werkgeleentheid aan die 
kant van Swart Suid-Afrika verteenwoordig ook die afhanklikheid van Blank 
Suid-Afrika ten opsigte van Bantoe-arbeid om sy ekonomiese masjien te laat 
loop om sy lewensstandaard te behou en te verbeter. Die komponente van 
die interafhanklikheid kan verander, soos blyk uit die gegewens op die vol
gende bladsy. 

Dit kom in die praktyk daarop neer dat daar wesenlik geen toename is 
van werkgeleentheid vir Ban toe in Tuislande teenoor werkgeleentheid vir 
Bantoe in Blanke gebiede nie. Dit blyk ook uit die toename van die persen
tasie bydrae van gasarbeiders in Blanke gebiede tot die Bruto Binnelandse 
Produksie vctn Tuislande vanaf 52 persent in die sestigerjare, tot 54 persent 
in die sewentigerjare. Meer werkgeleentheid vir Swart werkers moet dus 
nog in die Bantoetuislande geskep word as wat die geval in die Blanke ge
biede is. Daar is egter enkele stremmende faktore in die proses naamlik: 

(i) Die toename in die Bantoe-arbeidsmag verg in die praktyk nie presies 
ooreenstemmende toenames in werkgeleentheid nie, aangesien werktradi
sies onder trek- en ander werkers daartoe aanleiding gee dat baie van bulle 
hul werk gereeld, en soms vir lang rustydperke, onderbreek. 

(ii) Die volwasse manlike ajhanklikheidslas is baie hoog in die Tuislande. 
Die ekonomiese nadele van die hot! volwasse manlike afhanklikheidslas in 
die Tuislande word weerspieel in verminderde besparings en stygende uit
gawes van maatskaplike dienste, soos gesondheid en onderwys. Hierdie lo
pende uitg-ctwes maak dit feitlik onmoontlik om kapitaalvorming uit binne
landse bronne te finansier. Teoreties gesproke, verminder geldelike terug
sending deur trekwerkers - in soverre dit wei geskied - die druk van die af
hanklikheidslas, maar doen dit nogtans min aan die bevolking se vermoe 
om menslike kapitaal van 'n hoe gehalte te lewer en te behou en om veran
derings in tradisionele produksiemetodes te bewerkstellig. 

(iii) Die volwasse manlike afhanklikheidslas word verhoog deur die mi
grasie van werkers uit die Tuislande. Daar is na raming meer as 700 000 
volwasse manlike trekwerkers uit die Tuislande afwesig, wat 'n volwasse 
manlike retensievermoC! (vermoe om binne die tuisland produktiewe aksie 
te skep) vm 62 persent ten opsigte van aldie Tuislande impliseer. Tuislan-
de met besondere lae retensievermoens - en derhalwe hoe afhanklikheids
laste (kyk na fig. 9)- is Gazankulu (43 persent), Venda (51 persent), die 
Transkei (54 persent) en Lebowa (59 persent). Sekere Tuislande soos Bophu
tatswana (7 3 persent) die Ciskei (71 persent) en Kwazulu (68 persent) het 
hoer retensievermoC!ns hoofsaaklik as gevolg van die groot getal pendelare 
in die geval vctn hierdie Tuislande. 

(iv) Tuislandregerings bestee hoofsaaklik op onderwys en sosiale dienste 
sodat baie min ruimte gelaat word vir die toewysing van fondse aan werk
verskaffingsprogramme. Vir die opgeleide mense moet Blank Suid-Afrika 
hoofsaaklik werk voorsien. Die werkverskaffingsprogramme word hoofsaak-
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I TUISLANDE BLANKE GEBIEDE V""oodmgl Tuisl. Blank 

52 Transkei Xhosa !10 
29 Transkei 17 9 5 

18 Ciskei Xhosa 10 9 5 
9 Ciskei 5 5 !I 

24 Bophutatswana Tswana 25 24 25 
16 18 8 9 

!10 Lebowa Noord-8otho 11 !I 1 
18 7 18 7 

16 Venda Venda 6 1 
3 6 1 

I 
7 Gasankulu Shangaan 5 7 5 
3 2 1 

I 
Swazi Swazi 9 1 4 

' 
5 2 5 

57 Kwa Zulu KwaZulu 45 4 3 I !17 29 6 5 

Basotho Suid-8otho !11 1 !11 
Qwa-Qwa 22 1 44 

And en 9 0 9 
5 0 5 

Tot. 26 35 

I 
60 50 40 !10 20 10 0 1000 1000 0 10 20 !10 4oO 50 60 

manlik 

vroulik 



lik hanteer deur die Beleggingskorporasie, S.A. Bantoetrust en die Privaat· 
sektor, wat ekonomiese aktiwiteite in die Tuislande aanpak. Dit is gevolglik 
onwaarskynlik dat die arbeidsinterafhanklikheid in komponentesamestelling 
wesenlik sal verander in die volgende dekade, bebalwe as die Swart onder· 
nemersvermoii astronomies toeneem en daarmee saam die spaarsin en -vermoC: 
van die Swart bevolking. 

Dit neem egter nie weg dat besteding op onderwys en opleiding besonder 
positiewe resultate gelewer bet vir die Bantoebevolkings nie; vera! aangesien 
die Blanke werkgewers boer skoling verwag en boer lone betaal. 

Besteding op onderwysprogramme bet 'n merkbare verbetering in die on
derwysprofiel van die Bantoebevolking tot gevolg gebad terwyl dit ook ver
anderings gebring bet in die beroepstruktuur van die Bantoebevolking in sy 
geheel. 

'n Groot aantal van die boer gekwalifiseerde Ban toe is in die Tuislande, 
naamlik 45 persent in die geval van manlike matrikulante en 44 persent in 
die geval van vroulikes, maar weens gebrek aan kapitaal en sosiaal-ekonomiese 
agtergrond, bly ondememerstalent nog skaars. 

Die volgende gegewens werp meer lig op die opvoedkundige profiel van 
die Bantoebevolking en die verspreiding van die ekonomie bedrywige Ban
toebevolking volgens beroep. 

8 



13,2 

Ontwikkeling van die menspotensiaal, 1960 • 1970 

(a) Opvoedkundige profiel van die Bantoebevolking 

Manlik St. 

0,3% 10 
1,9% 1% 8-9 

5,8% 2% 3,8% 6-7 
3% 2,1 5 

10,2 2 8,2% 3-4 
2,2% 11% 1 . 2 

8% 3% 5% Sub A+ 

B 

14 12 10 8 6 4 2 0 % 0 

1960 

Venneerdering 1960 • 1970 

Vroulik 

0,3% 
1% 1,8% 

4,3% 1,9 6,2% 
3,4% 4,3% 

9% 2% 11% 
9,7% 2,5% 12,2% 

4,8% 2,2 7% 

2 4 6 8 10 12 14 



:; (b) Geografiese verspreiding van die ekonomies bedrywige Bantoebevolk.ing volgens beroep 

'000 

Professioneel 
47 

93 53 

Administr.ttief 24 
3 76 

Klerklik 96 
82 

18 

Verkoopswerker 73 
111 27 

Dienswerker 87 
1012 13 

Plaaswerker 53 
2052 47 

Produksiewerker 83' 
1689 17 

I 

% 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 

Blanke gebiede 

Tuislande 



Die professionele groep is hoofsaaklik onderwysers. Die administratiewe 
groep is merendeel staatsdiens. Die res is grootliks in die ekonomie bedrywig. 
Ondememerstalent bly nog baie skaars. 

MARKINTERAFHANKLIKHEID is 'n ander aspek in die dualistiese 
S.A. ekonomie wat aandag verg in die bevolkingsopset. Die totale Suid-Afri
kaanse Koopkrag het vir 1975 R14 618 m beloop waarvan die Swart koop
krag 25,7 persent of R3 750 m beloop hf't. Die besteding van die bedrag is 
gevolglik vir 25 persent verantwoordelik vir die behoud van die Iewensstan
daard vir onder andere ook Blank Suid-Afrika. Om die bedrag te kan bestee, 
was hoofsaaklik Blank Suid-Afrika verantwoordelik vir werkverskaffing. Dit 
is duidelik dat die Swart koopkrag onmisbaar is vir 25 persent van die Suid
Afrikaanse totale binnelandse mark en tot 'n veel grater mate vir die nie
duursame verbruiksgoederemark. Hierdie besteding, tesame met die hoe 
manlike afhanklikheidslas onder Bantoevolkere, vorm 'n aansienlike kompo
nent van die Suid-Afrikaanse inflasiespiraal. Vir die uiteindelike benutting 
van grootskaalse produksiebesparinge in die Suid-Afrikaanse vervaardigings
patroon sal die Swart koopkrdg steeds meer onmisbaar word, verdi waar die 
ekonomiese groeikoers in die vroee sewentigerjare reeds oor die 16 persent 
vir Tuislande beloop het teenoor die 2,7 persent van die vroee sestigerjare. 
In hierdie ve:rband le ekonomiese selfstandigheid vir Swart Tuislande daarin 
dat hulle steeds grater seggenskap gaan kry in die probleem van die ekonomie, 
naamlik wat geproduseer moet word, hoe dit geproduseer moet word en 
vir wie geproduseer moet word. Ve:rbruikersoewereiniteit sal in steeds grater 
mate in die hande van Swart verbruikers sentreer. 

INFRASTRUKTURELE INTERAFHANKLIKHEID 

Die geografiese integraliteit van die Tuislande met die Republiek van 
Suid-Afrika en die moeite en koste wat Blank Suid-Afrika aangegaan het 
om die groat Swart arbeidsmag toegankli~ te maak, bespaar die Tuislande 
aansienlike aanvanklike kapitale investerings om self van meet of aan water-, 
energie- en vervoermedia daar te stel. Die interdfhanklikheid hou ENERSYDS 
in dat die reeds karige kapitaalbronne nie vir infrastruktuur aangewend hoef 
te word nie maar andersyds, dat die bronne benut moet word om PRODUK
TIEWE dienste te skep wat kapitaal moet voorsien vir toekomstige eie ont
wikkeling om die veranderinge in komponentsamestelling van die interaf
hanklikheid die hoof te bied. Die bestaande beskikbaarheid van infrastruk
tuur bly intussen vir die Tuislande 'n bonus wat voortvloei uit bulle onmis
baarheid in die Suid-Afrikaanse ekonomiese opset, en wat baie hydra tot 
ontwikkelingsgeleenthede in die Tuislande. 

NATUURBRONNE 

Die tweede hoofkomponent ten opsigte van die interafhanklikheid, naas 
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bevolking, is natuurbronne en die aanwending daarvan. Die komponent word 
in vier clemente verdeel, naamlik Landbou, Mynbou, Nywerheid en Handel. 
Daar word net baie kortliks hierna verwys. 

Landbou. Hoewel statistieke aandui dat onderhoudsproduksie tot 'n 
peil van 45 persent in 1975 gedaal bet (dit beteken dat 'n geldekonomie 
vir 55 persent funksioneer), is dit duidelik uit die verdeling van die nasionale 
inkomste dat hierdie laer onderhoudspeil nie bereik is deur meer produktiewe 
optrede binne die Tuislande nie, maar wei deur ··n toename in gasarbeiders 
en pendelare. 

Hoewel die Tuislande oor besondere waardevolle landbougebiede beskik, 
word slegs 'n minimum daarvan ekonomies benut. Die wat wei benut word, 
word slegs benut tot ongeveer 'n sesde van die produktiwiteit van ooreen
stemmende landbougrond in Blanke gebiede. Indien in aanmerking geneem 
word dat slegs 13 persent van die Republiek van Suid-Afrika landboukundig 
bewerkbaar is; dat daarvan slegs die helfte reeds onder bewerking is (en wei 
teen 'n redelike optimum) en die res slegs teen baie hoe koste benutbaar is; 
en indien verder in ag geneem word dat die Tuislande oor groot landbougebie
de beskik wat relatief onontwikkel en onbenut le terwyl bulle tans vir meer 
as 70 persent van bulle voedselbehoeftes afhanklik is van Blank Suid-Afrika, 
dan is dit duidelik dat daar groot potensiaal is vir veranderinge in die kompo· 
ncnte van interafhanklikheid. Dit is duidelik dat Tuislande in die landbou
opsig nog sterk afhanklik is van Blanke jproduksie, -kapitaal en kundigheid. 
Tog is meer as die helfte van die Tuislande se landboubevolking (53 persent), 
of 1 ,1 miljoen arb eiders, in Blanke gebiede werksaam en gevolglik medewer
kcrs in Blanke Iandbouproduksie, wat weer 'n Blanke afhanklikheid skep, 
vera! van die arbeid wat moeilik of glad nie deur meganisasie vervang kan 
word nie. Weer eens tref die aanwesigheid van interafhanklikheid. Swart 
en wit is vir mekaar onmisbaar en sal dit waarskynlik vir die verre toekoms 
wees. 

Mynbou en Nywerheid 

Aansienlike mynbou-aktiwiteite is in die Tuislande aan die gang en moont
lik. Ongelukkig is die tans bekende delfstowwe hoofsaaklik gekonsentreer 
in twee Tuislande naamlik Bophutatswana en Lebowa. Ontginningsaktiwiteite 
sowel as prospekteeraktiwiteite word feitlik uitsluitlik deur Blankes en Blan
ke maatskappye onderneem, terwyl Tuislandinwoners grotendeels verseg 
om in myne te werk sodat, met enkele uitsonderings, die Bantoe-arbeid in 
myne binne Bophutatswana ander Bantoe as Tswana is. Oor die algemeen f 
beskou, is mynbou in Blank Suid-Afrika sterk afhanklik van Bantoe-arbeid 
wat binne- sowel as buite Suid-Afrika gewerf word, sodat 'n mate van inter
afhanlrlikheid weer na vore tree. 

In die nywerheidsveld is die interafhanklikheid nog duideliker, aangesien 
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Tuislande die enkele produkte wat wei geproduseer word nog op Blanke ini
siatief en kapitaal produseer, terwyl nywerhede in Blanke gebiede vir 'n 
groeiende voortbestaan feitlik totaal van die groot komponent van Bantoe
arbeid afhanklik is. Vir die Bantoeproduksiewerker is werkgeleentheid vir 
83 persent in Blanke gebied geleC!, dit wil se 1,4 miljoen Swart mense v-m 
die Tuislande is verbonde aan nywerhede en mynbou binne Blanke gebied. 

Handel en dienste 

Die Swart klerklike werker is vir 82 persent, die verkoopswerker vir 73 
persent en die dienswerker vir 8 7 persent afhanklik van werkgeleentheid in 
Blanke gebiede - daarsonder sou die handels- en dienstemasjien van die 
Suid-Afrikaanse ekonomie nie kon voortbeweeg nie. Inter.tfhanklikheid 
tree weer eens op die voorgrond. 

Samevatting 

Interafhanklikheid tussen Wit en Swart op ekonomiese vlak is duidelik. 
Tog ... oor die algemeen wildie deursnee Blanke nie interafhanklikheid er
ken nie en staan hy ambivalent teenoor die Tuislandontwikkeling en tree 
hy onoortuigend op in die Ekonomiese deelgenootskap. Die feit dat die 
Blanke afhanklikheid van Swart Suid-Afrika vir ekonomiese voortbestaan 
hoofsaaklik nog op kwantitatiewe vlak beskou word en dat die realiteit v-.tn 
kwalitatiewe afhanklikheid nog nie deurgedring het nie, is waarskynlik een 
v-.tn die grootste redes vir die ambivalensie. Dit is waar dat die Ban toe vir die 
hede nog minder selfgeldend op ekonomiese gebied kan optree as die Blanke, 
maar die ontwikkeling van Swart entrepreneurskap en die vorming van Swart 
kapitaal kan die orde binne afsienbare tyd omkeer. lndien aanvaar word dat 
Swart Suid-Afrika wei die potensiaal daartoe het om die orde te verander 
{wat sekerlik nie net 'n waarskynlikheid is nie), sal dit raadsaam vir veral 
Blank Suid-Afrika wees om te besef dat: 

(a) interafhanklikheid net sal voortbestaan solank daar 'n gemeenskaplike 
belang is; 

(b) dat die gemeenskaplike belang kan wissel, beginnende by ekonomiese 
belang, wat gewoonlik die oorheersende belang is, en dan verleng word na 
die sfere van nasionale veiligheid, kultuur, wetenskap, tegnologie, kwaliteit 
v-.tn !ewe ensovoorts. 

(c) dat hoe meer die partye mekaar kan aanvul, hoe Ianger die interafhank
likheid sal hou en dat wederwydse respek 'n produk gaan lewer wat groter 
is as 1 plus 1.; 

(d) dat lewenstandaarde net verbeter kan word deur in Suid-Afrika hierdie 
interafhanklikheid te behou en te bevorder; dat 
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··(e) Interafhanlelilr.heid en naslonallsme (Volksbeboud) beeltemal versoen
bare begrippe is; 

(f) dat Suid-Afrika reeds 'n geihtegreerde ekonomie bet waarin die produk
siesektor deur die Bantoe oorbeers word naamlik Landbou in Blank Suid
Afrilr.a is slegs 5 persent Wit, Mynbou 10 persent Wit en Nywerhede 20 
persent Wit; en 

(g) dat produktiwiteit op goeie rasseverhoudinge berus en laasgenoemde min
stens die erlr.enning van interafhanlr.lilr.heid verg. 

Soos wat van die Swart mense geverg sal word om houdinge en gewoontes 
te verander ten einde nulle lewenstandaard op elr.onomiese sowel as sosiaal
kulturele vlak te verboog, net so sal van die Blankes in Suid-Afrika geverg 
word om houdinge en gewoontes te verander om bulle lewenstandaard te he
hou en te verbeter. 

Interafhanklikheid en die wedersydse erlr.enning daarvan sal die voortbe
staan van alle volkere in Suid-Afrika verseker; sal vir die Bantoe die pad na 
elr.onomiese selfstandigheid beteken; en sal vir die Blanke, veral die Blanke 
Afrikaner op die pad van roepingvervulling plaas om daardeur ook sy Skep
per te verbeerlik. 
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