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Abstract 

Environmental and green politics came into prominance during the last two decades. 

These two concepts, as well as environmentalism and ecologism are defined in this 

study and placed within the context of the political system. The emphasis is on green 

politics and ecologism. The global green movement is analysed according to policy, 

organisational structures and pattern of development. 

The South African environmental and green movements are described in the latter part 

of the study. It is shown that South Africa has a long history of environmentalism. The 

South African green movement is compared with the global green movement after which 

it is placed within the context of the South African political system. Green politics in 

South Africa seems to resemble the early stages of the development of the European 

movement and the concept of social justice is emphasised. 

Selected Western Cape groups are discussed according to information gathered by means 

of a questionnaire. 

Key terms: 

environmentalism 

environmental movement 

environmental policy 

ecologism 

ecological movement 

human ecology 

green politics 

green parties 

Squth African politics 

VI 



Uittreksel 

Omgewings- en groenpolitiek het die afgelope twee dekades op die voorgrond getree. 

Hierdie konsepte sowel as omgewingsbewustheid en ekologisme word in hierdie studie 

gedefinieer en binne konteks van die politieke stelsel geplaas. Daar word veral op 

groenpolitiek gekonsentreer. Die wereldwye groenbeweging word ontleed volgens beleid, 

organisatoriese strukture en ontwikkelingspatroon. 

In die laaste gedeelte van die studie word die Suid-Afrikaanse omgewings- en 

groenbeweging bespreek. Daar word eerstens aangetoon dat Suid-Afrika 'n lang geskiedenis 

van omgewingsbewustheid het wat veral in die vorm van omgewingsbewaring 

gemanifesteer het. Daarna word die Suid-Afrikaanse groenbeweging met sy buitelandse 
1 

ewekniee vergelyk en binne die konteks van die Suid-Afrikaanse politieke stelsel geplaas. 

Groenpolitiek in Suid-Afrika toon ooreenkomste met die vroee stadiums in die ontwikkeling 

van die Europese beweging. Die konsep sosiale geregtigheid word sterk deur die plaaslike 

beweging beklemtoon we~ns die aard van die Suid-Afrikaanse politiek. 

In die laaste hoofstuk word 'n aantal Wes-Kaapse omgewings- en groenbelangegroepe 

in besonderhede bespreek aan die hand van inligting wat deur 'n posvraelys ingewin is. 

Vll 



Inleiding 

1.1 Agtergrond tot studie 

Die invloed van die mens op sy omgewing het die afgelope paar jaar toenemend onder 

die openbare soeklig gekom. Bewustheid van probleme soos die kweekhuiseffek, die 

gat in die osoonlaag en bedreigde spesies geniet baie publisiteit. Sedert die 1990's is die 

Suid-Mrikaanse publiek gemobiliseer rondom strydvrae soos die kommersiele benutting 

van robbe, mynbedrywighede by Chapmanspiek en St. Lucia, en plutoniumdraende skepe 

langs die Kaapse skeepsroete. Groot kettingwinkels bemark "groen" -verbruikersprodukte. 

Suid-Afrikaanse tydskrifte soosEarthyear, The Green Pages, Kcwenna en New Ground 

het gedurende 1990 die lig gesien. The Green Pages wat jaarliks 'n gids van 

omgewingsgroepe uitgee, lys meer as 1 000 organisasies. In April 1994 het 'n groenparty 

vir die eerste keer. aan 'n Suid-Mrikaanse verkiesing deelgeneem, naamlik die Groen 

Party van Suid-Mrika wat aan die Wes-Kaapse provinsiale verkiesing deelgeneem het. 

Dit wil dus voorkom asof die groenbeweging wat reeds sedert die vroee 1980's 'n gevestigde 

deel van die Europese politiek uitmaak, gedurende die 1990's in Suid-Mrika posgevat 

het. Maar wat is omgewings- en groenpolitiek en hoe verskil die twee van mekaar? Kan 

ons werklik van groenpolitiek in Suid-Afrika praat ofkom slegs omgewingspolitiek in 

Suid-Afrika voor? Indien groenpolitiek wel voorkom, in watter mate stem die Suid

Afrikaanse bewegings met die wereldbewegings ooreen en verskil dit daarvan? 

Dit is duidelik uit die massa-media dat omgewingskwessies en die omgewingsbeweging 

tans baie aandag geniet. Dit is ook duidelik dat daar verwarring oor die basiese konsepte 

bestaan en dat terme soos groen los en vas gebruik word. 

1.2 Probleemstelling 

Tesame met die toenemende belangstelling in omgewings- en groenpolitiek is daar 'n 

gebrek aan 'n wetenskaplike bespreking van die onderwerp. 

Die oorweldigende meerderheid van bronne oor die wereldwye groenbeweging is populere . 

literatuur. In Suid-Mrika word nog minder aandag deur akademici aan die onderwerp 



geskenk en geen omvattende staatsleerstudie is nog daaroor gedoe·n nie. Farieda Kahn, 

'n historiese geograafvan die Universiteit van Kaapstad, en Jacklyn Cock, 'n sosioloog 

van die Universtiteit van die Witwatersrand, is van die weinige akadernici wat groenpolitiek 

bestudeer. Hul gepubliseerde werke is egter ook hoofsaaklik populer van aard. 

Dit is dus duidelik dat daar eerstens 'n behoefte aan 'n wetenskaplike ontleding van die 

onderwerp is en tweedens dat daar nie geskikte wetenskaplike werke oor die groenbeweging 

in Suid-Afrika bestaan wat as vertrekpunt gebruik kan word nie. 

1.3 Doelstelling 

Die doel van hierdie studie is om omgewings-, maar veral groenpolitiek wetenskaplik 

te ontleed en 'n ontledingsinstrument daar te stel waarvolgens die Suid-Afrikaanse 

bewegings ontleed en met die wereldwye bewegings vergelyk kan word. Die klem val 

op groenpolitiek, maar omgewingspolitiek word ook bespreek omdat groenpolitiek nie 

in isolasie gesien kan word nie. 

Om hierdie doelstelling te bereik, word die konsepte ·omgewings- en groenpolitiek, 

omgewingsbewustheid en ekologisme verduidelik. Verder word 'n operasionele definisie 

van groenpolitiek daargestel waarvolgens belangegroepe en politieke partye as groen al 

dan nie, gedefinieer kan word. In die studie word aangevoer dat groenpolitiek as 'n 

ideologie beskou kan word, terwyl dit nie die geval met omgewingspolitiek is nie. 

Vervolgens word verkeie groenbewegings in die res van die wereld ontleed volgens 

beleid, organisatoriese struktuur en ontwikkelingspatroon met die doel om dominante 

tendense te bepaal waarmee die Suid-Afrikaanse beweging vergelyk kan word. 

Hierna word die omgewings- en groenbewegings in Suid-Afrika beskryf en in 'n breer 

konteks geplaas. Onder 'n breer konteks word enersyds bedoel die plasing van die Suid

Afrikaanse bewegings binne die konteks van die wereldwye bewegings en andersyds 

die bespreking van die bewegings binne die konteks van die Suid-Afrikaanse politieke 

stelsel. 



Die volgende sake word in die verhandeling bespreek: 

1. Die definiering van die konsepte omgewingsbewustheid, omgewingspolitiek, 

ekologisme en groenpolitiek. 

2. Die aard van omgewingsbewustheid en -politiek in Suid-Afrika. 

3. Die aard van groenpolitiek in Suid-Afrika. 

4. 'n Vergelyking tussen die ontwikkelingspatroon van die wereldwye groenbeweging 

en die van Suid-Afrika. 

5. Klassifikasie van die omgewings- en groenbelangegroepe. 

6. Die metodes en kanale wat deur hierdie omgewings- en groenbelangegroepe gebruik 

word. 

1.4 Metode en benadering 

Die grootste deel van die studie bestaan uit 'n literatuurstudie. Hoewel ook van boeke 

gebruik gema:ak is, bestaan die literatuurstudie hoofsaaklik uit tydskrifartikels en pamflette. 

'n Vraelys is vir die gedeelte oor Wes-Kaapse belangegroepe gebruik. In enkele gevalle 

is telefoniese onderhoude gebruik om deurslaggewende inligting te bekom wat nie deur 

middel van literatuur of die vraelyste verkry kon word nie. Dit sluit belangegroepe in 

wat nie op die vraelyste gereageer het nie. 

Die groen~s verwerp die teoretiese atbakening van studievelde en staan eerder 'n multi

dissiplinere ofholistiese benadering voor. Dit was van die begin van die studie af duidelik 

dat daar slegs reg aan die onderwerp kan geskied indien 'n multi-dissiplinere benadering 

gevolg word. Vir die doel is talle tydskrifartikels en boeke oor omgewingsprobleme, 

groenkultuur en -filosofie, en die invloed van ontwikkeling op die omgewing geraadpleeg. 

Hoewel hierdie inligting nie altyd direk van toepassing op die studieveld is nie, het dit 

tog bygedra tot 'n beter begrip en interpretasie van die studieveld. 

Weens die aard van die onderwerp bevat die verhandeling min teorie en is dit hoofsaaklik 

'n bespreking van die ontwikkeling en manifestering van groenpolitiek in die wereld en 

spesifiek in Suid-Afrika. Geskiedkundige oorsigte en filosofiese besprekings word daarom 

gegee. Die studie berus feitlik uitsluitlik op kwalitatiewe eerder as kwantatiewe navorsing. 

'n Stelselbenadering is gebruik om die politieke stelsel te beskryf. Die stelselbenadering 

is gekies omdat dit die ontleding van beide formele en informele faktore wat die politieke 

it 
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stelsel be"invloed, moontlik maak. Verder pas die stelselbenadering, wat politiek as 'n 

dinamiese interaktiewe proses beskou, aan by die onderwerp van groenpolitiek wat die 

dinamika en interafhanklikheid van verskynsels onderskryf. 

'n Stelselbenadering soos aangepas uit die werk van Almond en Powell (1966). Hierdie 

skrywers se werkeword egter nie in die geheel gebruik nie, maar slegs elemente daarvan. 

Almond en Powell se uiteensetting van die politieke stelsel, veral belange-artikulasie 

binne die stelsel, word gebruik sowel as hul klassifisering van belangegroepe. Die gedeelte 

oor belangegroepe is aangevul deur die werk van ander skrywers. 

Literatuurstudie is gebruik om die wereldwye groenbeweging te bestudeer. Dominante 

tendense is ge1dentifiseer en beide konseptuele en operasionele definisies van groenpolitiek 

word saamgestel. Hierdie tendense en definisies vorm die vertrekpunt waarvolgens die 

Suid-Afrikaanse omgewings- en groenbewegings ontleed word. Weereens is literatuurstudie 

as metode gebruik, met die uitsondering van die hoofstuk oor geselekteerde Wes-Kaapse 

belangegroepe waar 'n vraelys gebruik is. 

Die vraelys leen dit eerder tot 'n kwalitatiewe ontleding van individuele belangegroepe 

en is nie geskik vir statistiese of kwantitatiewe ontledings nie. Die klein steekproef 

maak ook 'n betekenisvolle kwantitatiewe studie onmoontlik. 

1.5 Hoofstukindeling 

Die studie bestaan uit sewe hoofstukke. Die hoofstukindeling word vervolgens bespreek. 

Die politieke stelsel en die rol van belangegroepe daarin word in hoofstuk 2 bespreek. 

Die stelselbenadering waarvolgens die politieke stelsel as 'n identifiseerbare dinamiese 

interafhanklike stelsel beskou word, word gebruik. Die rol van belangegroepe in die 

politieke stelsel, klassifikasieskemas van belangegroepe en metodes en kanale wat 

belangegroepe gebruik, word bespreek. Ook die konsepte politieke party, beweging en 

ideologie word bespreek. 

Die konsepte omgewingsbewustheid, omgewingspolitiek, ekologisme en groenpolitiek 

word in hoofstuk 3 gedefinieer. Verder word die basiese beginsels van groenpolitiek, 

sowel as die faktore wat tot die ontwikkeling daarvan aanleiding gegee het, uiteengesit. 

Tiperende beleidsuitsprake van groenpartye in veral Europa word in die laaste afdeling 



van die hoofstuk bespreek. Daar word in hierdie hoofstuk aangetoon dat groenpolitiek 

as 'n ideologie beskou kan word. 

In hoofstuk 4 word die ontwikkeling en stigting van groenpartye en -bewegings, hul 

organisatoriese strukture en deelname aan verkiesings bespreek. Dominante tendense 

waarmee die Suid-Mrikaanse beweging vergelyk kan word, word gei"dentifiseer. 

Hoofstuk 5 is 'n uiteensetting van omgewings- en grqenpolitiek in Suid-Afrika. Dit. 

sluit in 'n geskiedkundige perspektieften opsigte van omgewingsbeleid en die groepe 

betrokke by omgewings- en groenpolitiek. Die tweede helfte van die hoofstuk handel 

oor groenpolitiek in Suid-Afrika. Dit sluit die aard van groenpolitiek in Suid-Afrika in, 

asook die faktore wat die aard daarvan bei"nvloed. Die hoofstuk word afgesluit deur 'n 

kort bespreking van die toekomsverwagtinge van groenpolitiek in Suid-Afrika. 

Hoofstuk 6 is 'n uiteensetting van die vraelys en die bespreking van die resultate daarvan. 

Die vraelys is saamgestel uit operasionele definisies, klassifikasieskemas en tendense 

wat in die voorafgaande hoofstukke beskryf en gei"dentifiseer is. 

Die samevatting en gevolgtrekkings word in hoofstuk 7 gegee. 

1.6 Omvang en beperkings van studie 

Hoewel die ontstaan van groenpolitiek na die sestigerjare teruggevoer kan word, het dit 

in sy huidige gedaante eers in die 1980's in die wereld - en veral Europa - gevestig 

geraak en gedurende die vroee 1990's in Suid-Mrika. Aangesien groenpolitiek 'n onlangse 

verskynsel is, is dit moontlik om dit van die begin van die ontwikkeling daarvan te 

bestudeer. 

Die wereldwye groenbeweging word daarom van 1980 tot die vroee 1990's bespreek. 

Die Suid-Afrikaanse groenbeweging word bespreek van 1989 tot met die April 1994-

algemene verkiesing. Hierdie afsnypunt is gekies omdat dit 'n nuwe era in die Suid

Afrikaanse politiek ingelui het. Die invloed van hierdie politieke veranderings in Suid

Mrika op omgewings- en groenpolitiek word kortliks bespreek. Enkele gebeure wai 

voor April 1994 ge"inisieer is, maar eers later in 1994 voltooi is, word bespreek tot met 

die afloop daarvan. 



Omgewingspolitiek in Suid-Afrika se oorsprong strek veel verder terug as die van 

groenpolitiek en 'n kort historiese oorsig van die tydperk van kolonialisasie (1652) tot 

die vroee 1990's word gegee. Die tydperk van die laat 1980's tot 1994 word egter 

beklemtoon. 

Wat geografiese omvang betref, word daar met die ontleding van die wereldwye beweging 

op Europa gekonsentreer. Hierdie afbakening is bepaal deur die verspreiding van 

groenpolitiek self, asook die beskikbaarheid van bronne. Die Europese groenbeweging 

is sterk en baie inligting is daaroor beskikbaar. Groenliteratuur word deur veral die 

Duitse en Britse groenpartye oorheers - die Duitse party weens sy verkiesingsuksesse 

en die Britse party weens die aktiewe publikasieprogram van die party se lede. Hierdie 

twee uiteenlopende groenpartye is egter 'n goeie weerspieeling van die Europese 

groenbeweging as 'p geheel. Die nie-Europese beweging word wel bespreek, maar heelwat 

minder bronne is daaroor beskikbaar. 

Die posvraelys oor Suid-Afrikaanse belangegroepe is aan 'n steekproef gestuur wat 

beperk is tot belangegroepe in die skrywer se onmiddelike geografiese gebied, naamlik 

Kaapstad en omgewing. Die eerste Suid-Afrikaanse groenparty wat aan 'n politieke 

verkiesing deelgeneem het, is ook in hierdie gebied gesetel. 

1.7 Samevatting . 

Die studie het ten doel om die konseptuele verwarring oor omgewingsbewustheid en 

ekologisme sowel as omge'wings- en groenpolitiek, op te klaar. 

'n Tweede doelstelling is om ontledingsinstrumente daar te stel waarvolgens groenpolitiek 
bestudeer kan word en waarmee die groenbeweging in verskillende state met mekaar 

vergelyk kan word. Hierdie ontledingsinstrumente word gebruik om die Suid-Afrikaanse 

beweging met die wereldwye beweging te vergelyk. 

Laastens word Suid-Afrikaanse omgewingspolitiek bespreek. In hierdie bespreking word 

die onderskeid tussen omgewingspolitiek en groenpolitiek gestel. 



Teoretiese konsepte 

2.1 lnleiding 

Hierdie studie fokus op omgewings- en groenpolitiek en veral op omgewings- en 
I 

groenbelangegroepe. Die hoofdoel met die bespreking in hierdie hoofstuk is ;om die 

konsep belangegroep te definieer en te verduidelik watter rol dit in die politiekJ stelsel 

speel. 'n Klassifikasieskema van belangegroepe en hul werkswyses word ook aangebied 
I 

en dien as grondslag vir die bespreking van geselekteerde Suid-Afrikaanse omgewings-
' 

en groenbelangegroepe in hoofstuk 6. ! 

Ander konsepte wat in die hoofstuk aangeraak word, is politieke partye en bew;egings. 

Albei konsepte word deurgaans in hierdie studie gebruik. Laastens word die ~onsep 
ideologie omskryf, aangesien in hoofstuk 3 aangevoer word dat groenpolitiek 'n id~ologie 

lS. I 

2.2 Die konsep belangegroep 
I 

I 
Die konsep belangegroep word eerstens gedefinieer. Daar bestaan egter nie net !verskil 

oor die definisie van die korisep belangegroep nie, maar ook of die term belang:egroep 
I 

hoegenaamd gebruik moet word. Hierdie probleem word ook in hierdie afdeling 

aangespreek. 

2.2.1 Belangegroepe vs ander terminologie 

'n Groot debat word gevoer oor die gebruik van die term belangegroep teenoor die term 
I 

drukgroep. Hoewel die terme dikwels as wisselterme gebruik word, verkies v~rskeie 

skrywers soos Duverger (1972: 102) en Zeigler (1965:30) die term drukgroep. obk Key 

(1965: 18) en Moodie en Studdert-Kennedy (1970:60) verkies die term drukgroep\ omdat 

die term belangegroep volgens hulle te vaag is. Daarenteen verkiesTruman (1958:39) 

die term belangegroep weens die negatiewe konnotasies wat aan die term drukgroep 

.. geheg word. Laastens is daar skrywers, soos Eckstein (1960:9), wat belangegroepe en 

drukgroepe as twee afsonderlike konsepte beskou. 



Die terminologiese verwarring duur voort met 'n onderskeid tussen regte belangegroepe 

en propagandagroepe en belangegroepe en kategoriese groepe-(Finer 1967: 170; Truman 

1958:23-24). 

Die term belangegroep word vir die doeleindes van hierdie studie gebruik. Die konsep 

word hieronder gedefinieer en omsluit die betekenisse wat aan die ander terme soos 

drukgroep en propagandagroep geheg word. . 

2.2.2 Definiering van die konsep belangegroep 

Die definisies van belangegroep kan in vier groepe verdeel word. Elke definisie is meer 

omvattend as die voorafgaande. 

1. Volgens die eerste groep definisies is 'n belangegroep 'n groep individue wat aan 

mekaar verbind is deur spesifieke bande, belange ofvoordele en wat 'n bewustheid 

van hierdie bande het (Almond & Powell 1966:73). 

'n Belangegroep is dus: 

• 'n groep, dit wil se twee of meer mense, 

• met 'n gedeelde belang, band of voordeel, en 

• wat bewus is van die gedeelde belang. 

Geen melding word gemaak van enige aktiwiteite of bevordering van die 

gemeenskaplike belang nie. 

2. In die tweede groep definisies word 'n verdere eienskap bygevoeg naamlik dat 

daar interaksie tussen die lede van die groep moet wees (Duverger 1972: 1 02; 

Eckstein 1960:9; Finer 1967:117; Truman 1958:23-24). 

3. Volgens Truman (1958:33) is 'n groep wat aan die vereistes voldoen wat in punt 2 

gestel is, steeds nie 'n belangegroep nie. Sy definisie van 'n belangegroep is enige 

groep wat, op grand van een of meer gedeelde houdings, eise aan ander groepe in 

die samelewing stel vir die instandhouding of bevordering van gedrag wat deur 

die gedeelde houding gelmpliseer word. Beide die gedeelde houding en interaksie 

tussen lede, moet deur nie-lede waarneembaar wees. Wanneer eise aan die politieke 

omgewing gestel word, is dit 'n politieke belangegroep. Enige groep kan as 'n 

belangegroep funksioneer en enige belangegroep as 'n politieke belangegroep. 



Eckstein ( 1960:9) se definisie (hy gebruik die term drukgroep) stem hiermee ooreen. 

Volgens Eckstein stel 'n belangegroep eise aan sy omgewing, insluitend die politieke 

omgewmg. 

Benewens bewuste gedeelde houdings en onderlinge interaksie, is die eienskap 

dat daar interaksie tussen die groep en ander groepe moet wees, bygevoeg. Die 

belangegroep kan aan die politieke stelsel deelneem of nie. 

4. Die laaste groep definisies stem ooreen met die definisie van 'n politieke belangegroep 

onder punt drie. Dit laat nie die opsie oop dat 'n belangegroep somtyds of altyd 

buite die politieke stelsel kan funksioneer nie. Hiervolgens is 'n belangegroep dus 
I 

twee of meer mense wat op basis van 'n gedeelde belang of houding eise aan 

die politieke stelsel stel vir die instandhouding ofbevordering van gedrag wat 

deur hierdie belang ofhouding gei:mpliseer word. Volgens hierdie definisie is 'n 

belangegroep dus altyd 'n politieke belangegroep. Al hierdie definies tref ook 'n 

spesifieke onderskeid tussen belangegroepe en politieke partye. 

'n Voorbeeld van bogenoemde definisies is die van Castles ( 1967: 1) wat belange

groepe definieer as enige groep wat probeer om politieke verandering te weeg te 

bring, insluitend deur regeringsaktiwiteite, maar wat nie 'n politieke party is in 

die sin dat dit op daardie tydstip in die wetgewende gesag verteenwoordig is nie. 

Die definisies van Key (1965: 18), LaPalombara (1974:324), Moodie en Studdert

Kennedy (1970:60) en Zeigler (1965:30) is ook by hierdie groep definisies ingesluit. 

Al hierdie skrywers, met die uitsondering van LaPalombara gebruik die term 

drukgroep. LaPalombara gebruik die term politieke belangegroep. 

Vir die doel van hierdie studie word die derde groep definisies gebruik. 'n Belangegroep 

is dus 'n groep van twee ofmeer mense wat 'n band, gedeelde belang ofvoordeel het en 

daarvan bewus is. Daar is interaksie tussen die lede van die belangegroep en tussen die 

belangegroep en sy omgewing deurdat die groep doelbewus probeer om die gedeelde 

belang te beskerm en te bevorder, betsy binne ofbuite die politieke stelsel. Elke belangegroep 

is 'n potensiele politieke belangegroep. 

Hoewel heelwat skrywers die term drukgroep gebruik vir 'n belangegroep wat eise aan 

sy omgewing, insluitende die politieke omgewing stel, word die term belangegroep 

deurgaans in hierdie studie gebruik. Daar word van die veronderstelling uitgegaan dat 

'n belangegroep eise aan sy omgewing stel, maar nie noodwendig aan die politieke 

omgewing nie. Wanneer eise wel aan die politieke stelsel gestel word, word die term 



politieke belangegroep vir hierdie studie verkies. 

2.2.3 Onderskeid tussen politieke belangegroep en politieke party 

Politieke partye, soos belangegroepe, bevorder ook gedeelde belange en houdings. Dit 

is egter gewoonlik meer komplekse organisasies 1 wat verskillende belange en houdings 

aggregeer in een beleid. Die onderskeidende kenmerk tussen politieke partye en 

belangegroepe is egter dat eersgenoemde dit ten doel stel om mag te bekom en uit te 

oefen. 'n Politieke party probeer dus beheer oor die openbare wetgewende en uitvoerende 

gesag te verkry. Belangegroepe daarenteen neem nie direk aan die verkryging van mag 

of die uitoefening daarvan deel nie. Hulle tree op om die maghebbers te belnvloed deur 

eise aan hulle te stel sonder om deel van die maghebbers te word. Belangegroepe kan 

dus probeer om die politieke proses ten gunste van hul belange te belnvloed, insluitend 

regeringsaktiwiteite, maar geniet nie self verteenwoordiging in die wetgewende gesag 

nie. Deelname aan politieke verkiesings en verteenwoordiging in die wetgewende gesag 

is die onderskeidende kenmerk tussen politieke belangegroepe en politieke partye (Duverger 

1972: 101; Eck~tein 1960: 117). 

Oor die algemeen is die onderskeid tussen belangegroepe en politieke partye voor die 

hand liggend en nie problematies nie. Die onderskeid is egter soms onduidelik in die 

geval van omgewingsbelangegroepe. 'n Groep wat as 'n belangegroep ontstaan het, kan 

in 'n politieke party ontwikkel, byvoorbeeld die Duitse Griinen. Hoewel die BritseGreens 

aan poli.tieke verkiesings deelneem, het hulle nog nooit 'n setel gewen nie. Dit is ook 

hoogs onwaarskynlik dat hierdie klein groepie onder die huidige Britse verkiesingstelsel 

'n setel kan wen. (Die Britte gebruik 'n wenner-kry-alles-verkiesingstelsel wat groot 

partye bevoordeel). Verkiesingsveldtogte hied egter 'n forum waar hulle hul beleid kan 

verkondig. Hoewel die Greens 'n politieke party is, tree dit meer soos 'n belangegroep 

op (Ball & Millard 1986:170-171). 

2.2.4 Die konsep politieke beweging 

'n Beweging is 'n groep mense wat poog om belangrike veranderings in sosiale en 

politieke instellings teweeg te bring. Die basiese kenmerke van 'n beweging is die nastrewing 

van 'n algemene doelstelling ofideologie, en die gebrek aan 'n enkele of sentrale organisasie 

(Kotze & VanWyk 1986:21). Dit kan ook 'n sambreelliggaam wees waarin 'n verskeiden

heid organisasies aangetrefword. 

Organisasie word gedefinieer as 'n liggaam bestaande uit mense wat op 'n gestruktureerde 
wyse saamwerk om 'n spesifieke doelstelling te bereik (Lawson 1989:551) . 

••• 



In hierdie studie word die term groenbeweging gebruik om beide politieke partye en 

belangegroepe, sowel as individue wat hulle aan die groen ideologie verbind, te beskryf. 

Die wereldwye groenbeweging bestaan uit talle politieke partye en belangegroepe sowel 

as filosowe en navorsers wat nie noodwendig enige formele bande met mekaar het nie. 

Ook die omgewingsbeweging bestaan uit individue, navorsers en belangegroepe. Die 

term beweging word dus gebruik as 'n versamelterm vir die verskillende strukture wat 

hulle aan omgewingsbewustheid of groenpolitiek verbind. 

2.2.5 Samevatting 

In die literatuur bestaan daar meningsverskille oor die gebruik van die terme belangegroep 

en drukgroep. In hierdie studie word die term belangegroep gebruik en word gedefinieer 

as 'n groep wat 'n gedeelde belang, band ofvoordeel het en daarvan bewusis. Daar is 

ook interaksie tussen die lede van die belangegroep onderling en tussen die belangegroep 

en sy omgewing deurdat die groep doelbewus pro beer om die gedeelde belang te beskerm 

en te bevorder, binne ofbuite die politieke stelsel. Laastens is daar 'n duidelike onderskeid 

tussen politieke belangegroepe en politieke partye deurdat laasgenoemde direkte 

verteenwoordiging binne die wetgewende gesag probeer verkry deur aan verkiesings 

deel te neem. 'n Beweging is 'n groep mense wat deur 'n gemeenskaplike doelwit aan 

mekaar verbind is. Verskillende politieke strukture soos politieke partye en belangegroepe 

kan binne 'n beweging aktiefwees. 

2.3 Klassifikasieskemas van belangegroepe 

Daar is verskillende maniere waarop belangegroepe geklassifiseer word. Daar word 

onder andere 'n onderskeid tussen indelings op grond van sosio-ekonomiese funkies en 

organisatoriese strukture getref. 'n Aantal verteenwoordigende klassifikasieskemas en 

hul geskiktheid vir die doeleindes van hierdie studie, word vervolgens bespreek. Die 

laaste skem~ wat bespreek word, is die van Almond en Powell wat as die mees geskikte 

vir die doeleinde van hierdie studie, beskou word. 

2.3.1 Verskillende klassifikasieskemas 

Die eerste klassifikasieskema wat hier bespreek word, onderskei tussen sogenaamde 

ware belangegroepe en houdingsgroepe. Voorbeelde hiervan is die van Castles, en Moodie 

en Studdert-Kennedy. 



\ 

Castles (1967:20) onderskei tussen groepe wat op grond van seksionele belange, 

byvoorbeeld etnisiteit, klas ofgodsdiens, organiseer en die wat 'n houding ofideologie 

bevorder. Ook Moodie en Studdert-Kennedy (1970:63) onderskei tussen groepe wat 

namens 'n herkenbare deel van die samelewing praat en die wat bestaan om 'n spesifieke 

saak te bevorder. Eersgenoemde se lede is duidelik onderskeibaar en is gewoonlik tot 'n · 

geografiese gebied beperk. Laasgenoemde groep trek mense uit die wyer samelewing 

en dit is moeilik om presies vas te stel wie die groep verteenwoordig. Belangegroepe 

wat seksionele be lange bevorder word as "regte" belangegroepe beskou en die wat 'n 

ideologie of houding bevorder, houdingsgroepe. 

Bogenoemde klassifikasieskema is nie vir hierdie studie geskik nie, aangesien 

omgewingsgroepe feitlik altyd houdingsgroepe is. Selfs die wat op die oog af na "ware 

belangegroepe" lyk, byvoorbeeld 'n plaaslike bewaringsgroep blyk, by verdere ondersoek 

om ook houdingsgroepe te wees aangesien hulle steun teoreties nie tot die persone wat 

direk betrokke is, beperk is nie (Ball & Millard 1986: 166-167). 

Die mees algemene skema is die indeling van belangegroepe volgens die tipe belang 

wat dit verteenwoordig soos byvoorbeeld die van Townsley (1967: 14-19). Hy klassifiseer 

belangegroepe in terme van sosiale funksies, naamlik: 

• boere 
• werkers 
• besigheid 
• handel en nywerheid 
• bank- en versekeringswese 
• professionele organisasies 
• akademies, kultureel en wetenskaplik 
• veterane of oud-soldate 
• spesiale belange 
• godsdienstig 
• regionale groepe (groepe wat nie op nasionale vlak funksioneer nie). 

Ball en Millard (1986: 165), Finer (1967: 119-124), Key (1965: 106-126), Ranney (1975:232-

238), Truman (1958:63-102) en Zeigler (1965:93-226) gebruik soortgelyke indelings. 

Net Ball en Millard noem omgewingsgroepe as 'n afsonderlike groep. 

Ook hierdie klassifikasieskema is nie vir hierdie studie geskik nie omdat dit op een tipe 

belangegroep ( omgewings- en groenbelangegroepe) konsentreer. Hierdie skema maak 



dit dus nie moontlik om tussen verskillende tipes omgewings- en groenbelangegroepe 

te onderskei nie. 

Ball en Millard (1986 :40-41) gee benewens hulle klassifikasieskema 'n lys van sewe 

eienskappe waarvolgens belangegroepe ontleed kan word. Hierdie eienskappe is soos 

volg: 

1. Legitimiteit van die groep: Dit behels. eerstens of die groep wettig is of nie, en 

tweedens die mate waartoe die houdings en waardes van die groep met die dominante 

houdings en waardes van die politieke stelsel ooreenstem. 

2. Vlak van politieke aktiwiteit: Die vraag wat hier gestel word is hoe dikwels die 

groep se aktiwiteite deel van die politieke stelsel uitmaak. 

3. Aard van lidmaatskap: Sommige groepe se lede is beperk tot 'n herkenbare deel 

van die samelewing, terwyl dit in ander gevalle nie die geval is nie. 'n Derde tipe 

belangegroep is die wat geen formele lidmaatskap het nie. 

4. · Aard van die organisasie: Sommige groepe het 'n burokrasie met voltydse personeel 

terwyl ander op die hulp van vrywilligers staatmaak. Die veranderlike sluit ook 

die mate van betrokkenheid van die gewone lede in. 

5. Lewensduur van die groep: Lewensduur wissel van spontane groepe met 'n beperkte 

lewensduur, die wat bestaan totdat 'n spesifieke vraagstuk opgelos is tot by 

permanente belangegroepe. 

6. Doelstellings: Sommige groepe het 'n komplekse beleid wat meer as een vraagstuk 

aanspreek terwyl ander eendoelig is. 

7. Verhouding met die regering: Sommige groepe is deel van die owerheidstelsel, 

ander het noue bande met die owerheid, terwyl sekere groepe geen bande met 'n 

owerheidsinstelling het nie. 

Eienskappe drie, vier en vyf sluit aan by die klassifikasieskema van Almond en Powell 

wat in hierdie studie gebruik word. Almond en Powell klassifiseer belangegroepe volgens 

lidmaatskap, aard van organisasie en lewensduur. Vlak van politieke aktiwiteit en 

doelstellings is volgens Almond en Powell se skema nie deurslaggewend in die klassifisering 



van belangegroepe nie en wissel van groep tot groep binne dieselfde klas. Eienskappe 

een, twee en sewe het te doen met die effektiwiteit van 'n belangegroep en word in 

afdeling 2. 5 bespreek. LaPalombara gebruik 'n soortgelyke klassifikasieskema as 

Almond en Powell. 

Almond en Powell (1966:75-76) onderskei tussen vier tipes belar.gegroepe, naamlik: 

1. · Anomies of ongeorganiseerde belangegroepe: Hierdie belangegroepe ontstaan spon

taan, byvoorbeeld onluste en betogings. Die uitstaande kenmerke is swak of geen 

organisasie nie en 'n gebrek aan volgehoue aktiwiteit. Dit is gewoonlik aan een 

vraagstuk gekoppel en bestaan net totdat die vraagstuk opgelos is. Hierdie groepe word 

dus nie voorafbeplan nie en het nie 'n deurdagte plan van aksie nie. Dit het ook 

geen forrnele lidmaatskap- en besluitnemingstrukture nie, maar moet egter nie verwar 

word met die mobilisering van die massa en/of openbare mening deur georganiseerde 

groepe soos byvoorbeeld assosiatiewe belangegroepe en politieke partye nie. 

2. Nie-assosiatiewe belangegroepe: Hierdie belangegroepe is verwantskap- en af

stammelingsgroepe, met ander woorde 'n persoon behoort aan die groep weens 

'n aangebore eienskap, byvoorbeeld etnisiteit, klas of geografiese ligging. Formele 

lidmaatskapstrukture ontbreek dus ook, maar anders as by anomiese belangegroepe 

is lidmaatskap nie vrywillig nie. Nie-assosiatiewe belangegroepe word gekenmerk 

r/ deur 'n gebrek aan organisatoriese strukture, 'n periodieke en wisselvallige patroon 

van belange-artikulasie, die afwesigheid van georganiseerde prosedures of gevestigde 

manier van belange-artikulasie en 'n gebrek aan kontinui'teit. 'n Belangegroep sal 

byvoorbeeld slegs aktiefwees wanneer sy belange direk bedreig word. Aldie lede 

van die belangegroep is nie noodwendig aktief binne die groep of ondersteun die 

optrede van die groep nie. 

3. Institusionele belangegroepe: Hierdie tipe belangegroep kom voor in organisasies 

soos politieke partye, die burokrasie, die wetgewende vergadering en kerke. Hierdie 

organisasies het formele organisatoriese strukture wat deur professionele personeel 

beman word. Dit het spesifieke funksies en pligte wat belange-artikulasie uitsluit. 

Belange-artikulasie is dus nie die belangegroep se primere doelwit nie. Die organisasie 

as 'n geheel of groepe daarbinne (byvoorbeeld klieks) kan as belangegroepe optree 

om hul eie of ander se belange te artikuleer. Hierdie groepe is dikwels deel van 

die beleidsbepalingstrukture van die politieke stelsel. 

4. Assosiatiewe belangegroepe: Hierdie belangegroepe se hooffunksie is om spesifieke 



belange te bevorder en het daarom gespesialiseerde strukture vir belange-artikulasie. 

Dit word gekenmerk deur ekspli~iete verteenwoordiging van belange van 'n spesifieke 

groep, voltydse professionele personeel, geordende prosedures vir die formulering. 

van belange en eise. Die groepe is dus georganiseerd en het formele lede. Lidmaatskap 

is vrywillig. Dit beteken nie dat dit nie ook die steun van nie-lede kan geniet nie. 

LaPalombara onderskei tussen twee tipes assosiatiewe belangegroepe, naamlik 

sambreelliggame en houdingsgroepe. Laasgenoemde is selde beroepsgebaseer en 

is dikwels los georganiseer met die uitsluitlike funksie om belange te artikuleer. 

Houdingsgroepe neig om eendoelig te wees. 

Beide anomiese en nie-assosiatiewe belangegroepe is dus ongeorganiseerd sonder formele 

strukture. Anomiese groepe ontstaan egter spontaan en het gewoonlik 'n kort lewensduur. 

Daarenteen het nie-assosiatiewe groepe 'n lang lewensduur, hoewel dit vir lang tydperke 

onaktief kan wees. Deelname aan die aktiwiteite van eersgenoemde is vrywillig en 

lidmaatskap kortstondig, terwyllidmaatskap van laasgenoemde aan 'n onwillekeurige 

eienskap van mense gekoppel word. Lidmaatskap van 'n nie-assosiatiewe belangegroep 

beteken nie noodwendig ondersteuning van die dominante houdings in die groep of 

deelname aan die groep se aktiwiteite nie. 

Beide die institusionele en assosiatiewe groepe is georganiseerd en het gewoonlik 'n 

lang lewensduur. Die groot onderskeid is dat eersgenoemde se hooftaak nie belange

artikulasie is nie terwyllaasgenoemde juis 'n gespesialiseerde belange-artikulasiestruktuur 

lS. 

2.3.2 Samevatting 

Verskeie klassifikasieskemas vir belangegroepe bestaan. Almond en Powell se 

klassifikasieskema wat belangegroepe opdeel in anomiese, nie-assosiatiewe, institusionele 

en assosiatiewe groepe is die geskikste vir 'n studie wat konsentreer op belangegroepe 

wat 'n spesifieke strydvraag en/ofideologie bevorder. 

2.4 Die politieke proses 

In die vorige afdeling is die konsep belangegroep gedefinieer. Daaruit blyk dit dat 'n 

belangegroep somtyds of dikwels deel van die politieke proses kan uitmaak. Die term 

politiek en die politieke proses word vervolgens bespreek met spesiale verwysing na 



die rol van belangegroepe. Laastens word die metodes wat deur belangegroepe gebruik 

kan word, bespreek. 

2.4.1 Die stelselbenadering 

'n Stelselbenadering word in hierdie studie gebruik om die politieke proses te bespreek. 

Volgens die stelselbenadering is die politieke proses 'n dinamiese interaktiewe proses. 

Dit bied 'n omvattende model van die politieke stelsel wat die vergelyking tussen 

verskillende politieke stelsels sowel as die rol en funksionering van strukture binne 'n 

spesifieke politieke stelsel moontlik maak. 'n Stelselbenadering maak dit ook moontlik 

om formele en informele faktore wat die politieke stelsel bei:nvloed, te ontleed. Verder 

pas dit ook aan by die onderwerp van groenpolitiek wat met sy holistiese benadering, 

stelselbenaderings onderskryf. 

'n Stelselbenadering aangepas uit Almond en Powell word gebruik. Daar word ook na 

die werk van David Easton verwys. Almond en Powell se gebruik van 'n stelselbenadering 

maak dit moontlik om die rol van belangegroepe en politieke partye in belange-artikulasie 

en -aggregasie uiteen te sit. 

Volgens 'n stelselbenadering funksioneer die politieke proses soos 'n biologiese organisme, 

of anders gestel, dit is 'n dinamiese interafhanklike stelsel. 'n Stelsel bestaan uit onderdele 

wat van sy omgewing deur 'n waarneembare grens onderskei word en kan dus van 

ander stelsels in die samelewing onderskei word. Die grens van die stelsel is nie staties 

nie- die stelsel kan groter ofkleiner word. 'n Voorwerp wat gewoonlik nie deel van die 

stelsel is nie, kan onder sekere omstandighede deel van die stelsel word. Wanneer 'n 

polities apatiese persoon tydens 'n politieke verkiesing stem, is die persoon vir die duur 

van hierdie aksie deel van die politieke stelsel (Almond & Powell 1966: 19). 

Daar is gedurig interaksies tussen die onderdele van 'n stelsel. Die politieke stelsel 

word van die ander stelsels in die samelewing onderskei deurdat dit bestaan uit al die 

interaksies wat van legitieme fisiese dwang gebruik maak of dreig om daarvan gebruik 

te maak. Hoewel politiek nie net uit dwangverhoudings bestaan nie, is dwang die uitstaande 

kenmerk. Die politieke stelsel is nie die enigste stelsel wat reels maak en dit afdwing 

nie, maar dit is die onderskeidende kenmerk van die politieke stelsel dat geen ander 

stelsel die gesag het om sy reels so absoluut afte dwing nie. Die bekende definisie van 

David Easton, naamlik dat politiek die gesaghebbende toebedeling van waardes vir die 

samelewing is, impliseer hierdie magsverhouding (Almond & Powell 1966: 17-19). 



Die politieke stelsel word eerstens in strukture en in rolle verdeel. 'n Struktuur is ' n 

waarneembare aktiwiteit wat deel van die politieke stelsel uitmaak. 'n Roi is die spesifieke 

deel van die aktiwiteit wat die individu by die politieke proses betrokke maak. ' n Stel 

rolle vorm 'n struktuur. 'n Verdere onderdeel van die politieke stelsel is politieke kultuur. 

Politieke kultuur bestaan uit die houdings, oortuigings en waardes van die gemeenskap 

as 'n geheel sowel as die geneigdhede en patrone wat in afsonderlike dele van die 

gemeenskap voorkom (Almond & Powell 1966:21-23). 

Volgens Easton se stelselbenadering soos aangepas uit Almond en Powell, word die 

politieke stelsel binne die konteks van insette, uitsette en terugvoering aangetref. 

Stelselbenadering soos aangepas uit Almond en Powell 

Insette bestaan uit eise en ondersteuning. Eise word onderverdeel in eise vir die lewering 

van goedere en dienste, die regulering van gedrag, deelname aan die politieke stelsel en 

kommunikasie en inligting. Ondersteuning sluit in materiele ondersteuning van die politieke 

stelsel soos byvoorbeeld die betaling van belasting, gehoorsaamheid aan wette en regulasies, 

deelname aan die politieke stelsel en respek, aanvaarding en kennisname van 

owerheidsoptrede (Almond & Powell 1966:25-26). 

Uitsette bestaan uit die onttrekking soos byvoorbeeld die hefvan belastings, regulering 

van gedrag, verspreiding van goedere en simboliek soos byvoorbeeld die bevestiging 

van die heersende waardes in die politieke stelsel. Uitsette lei tot veranderde eise 

(terugvoering). Daar is dus gedurige wisselwerking tussen en aanpassing by die omgewing 

van die stelsel (Almond & Powell 1966:27). 

Hoofstuk2 • 



Die politieke stelsel sit insette om in uitsette. Die funksionering van die politieke stelsel 

kan beskryfword in terme van drie aspekte van die stelsel, naamlik die vermoensaspek, 

omsettingsaspek en die instandhouding- eh aanpassingsaspek. Elkeen van hierdie drie 

aspekte kan weer verder onderverdeel word (Almond & Powell 1966:28-30). 

Die vermoensaspek verwys na die algemene funksionering van die politieke stelsel en 

sy verhouding met ander stelsels in sy omgewing. Dit verwys onder andere na die dominante 

insette en uitsette wat in 'n spesifieke politieke stelsel voorkom. Die vermoensaspek 

word verder onderverdeel in 'n onttrekkingsvermoe, reguleringsvermoe, 

verspreidingsvermoe, responderingsvermoe en simboliese vermoe. Omsetting verwys 

na die interne funksionering van die politieke stelsel, met ander woorde die manier 

waarop insette in uitsette omgesit word. Dit word onderverdeel in belange-artikulasie, 

belange-aggregasie, reelmaking, reeltoepassing, reelbeoordeling en kommunikasie. Die 

instandhoudings- en aanpassingsfunksie verwys na die sosialisering en rekrutering van 

mense binne die politieke stelsel (Almond & Powell 1966:28-30). 

Die politieke proses is dus 'n dinamiese interaktiewe stelsel bestaande uit insette, omsette, 

uitsette en terugvoering. Die stelselbenadering van Almond en Powell is 'n instrument 

waarmee die werking van belangegroepe en politieke partye in die politieke proses ontleed 

kan word. In die volgende afdeling word spesifiek verwys na die plek waar belangegroepe 

en politieke partye in die werking van die politieke stelsel inpas. Daar sal veral op die 

omsettingsaspek gekonsentreer word. 

2.4.2 Die rol van belangegroepe in die politieke stelsel 

Om die rol van belangegroepe in die politieke proses te verstaan is dit belangrik om op 

die omsettingsfunksie van politieke stelsels uit te brei. 

Die omsettingsfunksie verwys na die interne funksionering van die stelsel. Dit kan in 

ses aspekte onderverdeel word. Belange-artikulasie verwys na die formulering van eise. 

Dit is dus die proses waardeur individue en groepe hul eise aan die politieke besluitnemers 

kommunikeer. Sodra 'n persoon of groep sy belange artikuleer, word dit deel van die 

politieke stelsel. Wanneer verskillende belange saamgevoeg word in die formaat van 

alternatiewe handelswyses of gedragslyne, word dit belange-aggregasie genoem. 

Reelmaking verwys na die neerlegging van gesaghebbende reels soos byvoorbeeld die 

maak van wette of regulasies. Die toepassing van hierdie reels word reeltoepassing 

genoem. Reelbeoordeling verwys na die beoordeling van die toepassing van die reels in 



individuele gevalle. Hierdie verskeidenheid van aktiwiteite word binne die stelsel en 

tussen die politieke stelsel en sy omgewing gekommunikeer. Die aspek word kommunikasie 

genoem (Almond & Powel11966:29, 73). 

Die omsettingsfunksie verwys dus na die wyse waarop insette deur die stelsel in uitsette 

omgeskakel word. Belange word geartikuleer en geaggregeer. Dit dien as insette. Daarna 

word dit deur die stelsel verwerk in uitsette, naamlik reelbeoordeling, reeltoepassing en 

kommunikasie. 

Belangegroepe speel 'n belangrike rol in belange-artikulasie deurdat die funksie daarvan 

is om spesifieke belange te beskerm en te bevorder. Verskillende metodes en kanale 

word gebruik om belange te artikuleer. Hierdie metodes en kanale word in afdeling 2.5 

bespreek (Almond & Powel11966:74-75). 

Eckstein ( 1960: 151) brei hierop uit. Volgens hom is die funksie van belangegroepe (hy 

gebruik die term drukgroep) om belange .te artikuleer, inligting aan besluitnemers te 

verskaf, om steun te organiseer en as 'n kommunikasiekanaal vir griewe te dien. 

Belange-aggregasie kan binne al die substelsels van die politieke stelsel plaasvind. Die 

proses van belange-aggregasie verskil tussen verskillende tipes politieke stelsels. In 'n 

moderne demokratiese politieke stelsel is belange-aggregasie 'n gespesialiseerde en 

komplekse proses. Die geskikste strukture vir hierdie doel in so 'n stelsel is burokrasiee 

en politieke partye. Burokrasiee is hierargiese strukture wat formeel aan die reelmakers 

verbind is. Hoewel die primere funksie van burokrasiee reeltoepassing is, speel hulle in 

die moderne politieke stelsel ook 'n belangrike rol in die verwerking van belange tot 'n 

beleid (handelswyse of gedragslyn) (Almond & Powell 1966: 1 00-1 01). 

'n Politieke party kan beskou word as 'n gespesialiseerde aggregasie-struktuur in moderne 

stelsels. Politieke partye verteenwoordig gewoonlik 'n verskeidenheid van belange en 

smee dit saam in 'n beleid. In 'n kompeterende stelsel werf die party tydens verkiesings 

steun op grond van die onderneming om hierdie beleid in reelmaking om te sit, indien 

dit aan bewind kom (Almond & Powell 1966: 1 02). 

Belangegroepe vorm dus 'n belangrike struktuur in die artikulasie van politieke belange 

terwyl politieke partye 'n groter rol in belange-aggregasie speel. 



2.4.3 Wyses waarop belange-artikulasie plaasvind 

Daar is verskillende maniere waarop belangegroepe belange kan artikuleer. Dit sal atbang 

van die tipe politieke stelsel sowel as die tipe belangegroep. In hierdie afdeling word 

die kanale en metodes wat belangegroepe gebruik, bespreek. 

2.4.3.1 Kanale wat belangegroepe gebruik 

Eise kan deur middel van verskillende kanale binne die politieke stelsel gerig word 

tydens die kommunikering van belange. Beer (1982:336) wys op vier bree kanale wat 

gebruik kan word wanneer belangegroepe die politieke stelsel probeer bei:nvloed. Dit is 

deur middel van die openbare mening (Beer gebruik die term kieserskorps), politieke 

partye, die wetgewende liggame en die uitvoerende liggame. 

Die mate waartoe belangegroepe hul op 'n spesifieke kanaal toespits, hang van die 

plaaslike politieke stelsel en politieke kultuur af. In Finland werk belangegroepe hoofsaaklik 

deur politieke partye, in Frankryk probeer belangegroepe individuele parlementslede 

bei:nvloed en in Brittanje word klem op die uitvoerende instellings van owerhede gele 

(Krusius-Ahrenberg 1967:33-48; Lavau 1967:75-76; Eckstein 1960:23, 73). 

Nie net die formele nie, maar ook die informele struktuur van die plaaslike politieke 

stelsel moet hier beklemtoon word. Die formele en informele beleidbepalingstruktuur, 

die verspreiding van die uitvoering van besluite en die politieke kultuur bepaal dus 

watter kanale belangegroepe sal volg (Eckstein 1960: 15-16). 

Die plaaslike politieke stelsel bepaal ook in watter mate belangegroepe 'n rol in belange

artikulasie speel asook die metodes wat gevolg word. Belangegroepe speel nie in al die 

tipes politieke stelsels 'n ewe belangrike rol nie (Almond & Powell 1966:275-279; Eckstein 

1960:23). 

2.4.3.2 Metodes 

Belangegroepe kan verskeie metodes gebruik om hul doelwitte te bereik. Daar is reeds 

verwys na die verskillende kanale wat gevolg kan word. Vervolgens word die onderskeie 

met odes bespreek. Die verskillende metodes word met die vier basiese kanale in verband 

gebring. 



Fisiese demonstrasies en geweld 

Openbare demonstrasies sluit in pestering (picketing), massa-optogte, skreeu van 

slagspreuke en uitjou van opponente. Dit lei nie noodwendig tot geweld nie. Geweld 

kan spontaan of beplan wees. Die gebruik van geweld as 'n doelbewuste metode om 

druk op die stelsel uit te oefen, moet ook onderskei word van geweld wat uit frustrasie 

gebore is en geen definitiewe doelwit het nie. Die gebruik van geweld beteken nie 

noodwendig die verwerping van die politieke stelsel nie. In sommige politieke stelsels 

is dit 'n gevestigde metode van belange-artikulasie. Geweld en fisiese demonstrasies 

het nie net ten doel om belange te kommunikeer nie, maar ook om lede se betrokkenheid 

te identifiseer en 'n emosioneel bevredigende ervaring aan deelnemers te hied. Dit kan 

reaksie by omstanders ontlok, byvoorbeeld polisiebrutaliteit kan simpatie by ander lede 

van die publiek wek of omstanders kan betrokke raak. Laastens trek dit die aandag van 

die wyer publiek, byvoorbeeld deur koerant- en/oftelevisiedekking. Be1nvloeding van 

die publiek of openbare mening speel dus 'n groot rol by hierdie metode (Almond & 

Powell1966:81; LaPalombara 1974:359; Ranney 1975:24~-245, 247-249; Castles 1967:98). 

Fisiese demonstrasies en geweld is op meer as een van die vier kanale toegespits. Dit 

word gebruik om druk op die wetgewende en/ofuitvoerende gesag toe te pas om 'n reel 

oftoepassing van 'n reel te verander. Terselfdertyd skep die metode ook groot media

belangstelling en is dus 'n manier om openbare mening te be1nvloed en van hul eise 

bewus te maak. 

Nie-gewelddadige burgerlike ongehoorsaamheid 

Burgerlike ongehoorsaamheid is die oortreding van 'n spesifieke wet om 'n duidelik 

vooraf aangekondigde doelstelling te bereik. Die vernaamste tegnieke sluit in die weiering 

om belasting te betaal, verontagsaming van regeringsmaatreels wat vreedsame protes 

verbied en lydelike verset (Ranney 1975:246; Castles 1967:97). 

Burgerlike ongehoorsaamheid het dieselfde effek en doelstellings as openbare demonstrasies 

en geweld, met die uitsondering dat dit nie-gewelddadig is en daarom sterk self-dissipline 

van die deelnemers vereis. 

Stakings en boikotte 

Stakings is die kollektiewe opskorting van werk. Gewoonlik word dit gebruik deur werkers 

om ekonomiese doelwitte te bereik, maar dit kan ook deur ander lede van die gemeenskap 

gebiuik word om politieke doelwitte te bereik. 'n Boikot vind plaas wanneer 'n groep 

mense weier om sake met 'n private ofopenbare instelling te doen (Ranney 1975:245). 



Stakings en boikotte kan 'n indirekte manier wees om druk op die wetgewende en 

uitvoerende gesag uit te oefen. Dit kan druk uitoefen op 'n invloedryke belangegroep 

(byvoorbeeld sakelui) wat weer op hul beurt druk op die politieke ampsbekleers uitoefen. 

Beide metodes maak staat op die deelname van 'n groot aantal mense en trek media

aandag. Daardeur het dit ook 'n invloed op die openbare mening. Beide metodes is 

gevestigde metodes in die Suid-Afrikaanse politieke stelsel. 

Persoonlike kontak 
Hieronder word verstaan die gebruik van familie-, plaaslike en sosiale verbintenisse as 

tussengangers tussen die belangegroep en politieke elites of besluitnemers. Individue 

maak namens hul belangegroep kontak met ou kennisse binne die politieke stelsel om 

hul boodskap oor te dra. Persoonlike kontak word as 'n uiters doeltreffende wyse van 

belange-artikulasie beskou. Dit is egter net toeganklik vir diegene wat bande met politieke 

elites het (Almond & Powell 1966:83). 

Persoonlike kontak maak staat op bestaande informele bande. Die kanaal waarop hierdie 

metode toegespits is, hang af van die amp van die invloedryke persoon. Dit kan of 'n 

invloedryke persoon in die wetgewende of in die uitvoerende gesag (insluitend departemente 

of agentskappe) wees. 

Beinvloeding van die openbare mening 
Volgens John Dewey se definisie kan die publiek van 'n groep beskou word as die·som 

van individue wat bewus is, of wat bewus gemaak kan word, van die gevolge van die 

groep se aksies. 'n Opinie kan in die eenvoudigste terme beskou word as die uitdrukking 

van 'n houding aangaande 'n strydvraag ofvoorstelling. Openbare mening is me noodwendig 

die meerderheidsmening nie, want die publiek van 'n spesifieke groep kan die minderheid 

van die samelewing uitmaak. Een wyse waarop belangegroepe die houdings en opinies 

van die publiek probeer be'invloed, is propaganda. Propaganda word beskou as enige 

poging, deur die manipulasie van woorde en woordplaasvervangers, om beheer oor die 

houdings en die gevolglike gedrag van 'n aantal individue aangaande 'n sekere saak, uit 

te oefen. Weens die negatiewe konnotasies van die term propaganda maak baie groepe 

van die term openbare opvoeding gebruik. Hierdie metode sluit in die gebruik van die 

massa-media en gedrukte media (Key 1965: 130-132; Truman 1958:217-220, 222-223). 

Spesiale verhoudings met politieke partye 
Britse vakbonde en die Britse Arbeidersparty en Duitse vakbonde en die Sosiaal

Demokratiese Party in Duitsland is voorbeelde van spesiale verhoudings tussen 

belangegroepe en politieke partye. Die Britse vakbonde oefen 'n groot invloed op die 

benoeming van verkiesingskandidate van die Arbeidersparty uit. In gevalle waar daar 

spesiale verhoudings tussen belangegroepe en politieke partye bestaan, spits die 



belangegroep sy aktiwiteite in 'n groot mate toe op die spesifieke party en het nie veel 

kontak met die ander partye nie (LaPalombara 1974:357-359; Ranney 1975:241; Hirsch

Weber 1967:110). 

Beinvloeding van die wetgewer 

Drie algemene voorbeelde word gegee, naamlik wandelgangpolitiek, belofte van 

verkiesingsteun en verskaffing van inligting. 

Een van die mees algemene metodes wat in hierdie kategorie val, is wandelgangpolitiek. 

Salisbury (1975:209) definieer dit as 'n eksplisiete poging deur 'n groep se segsman om 

spesifieke besluite of aksies van politieke ampsbekleers te belnvloed om volgens die 

groep se wense op te tree. 

Die belofte van verkiesingsteun of die dreigement van die weerhouding daarvan, of 

steun vir die ampsbekleer se troetelprojek, is 'n metode om wetgewers te belnvloed. 

Die doeltreffendheid van die metode sal afuang van die groep se beheer oor sy lede se 

optrede (LaPalombara 1974:355; Ranney 1975:242; Salisbury 1975:213). 

In 'n moderne komplekse samelewing is geen parlementarier 'n spesialis op elke gebied 

nie. Die parlementarier is afuanklik van spesialiste se advies. 'n Belangegroep kan goeie 

bande met politieke ampsbekleers opbou deur hierdie spesialisadvies te verskaf. Dit is 

veral 'n waardevolle metode wanneer 'n groep 'n reputasie opgebou het dat dit betroubare 

inligting verskaf(Ranney 1975:242; Truman 1958:322-333). 

Beinvloeding van die uitvoerende gesag 

Die belangegroep kan deur 'n lid van die groep of 'n persoon wat die groep simpatiek 

gesind is, in 'n besluitnemingsliggaam verteenwoordig wees. Besluitnemingsliggame 

sluit in institusionele liggame soos adviesrade en komitees van ondersoek. Die persoon 

stel die groep se saak in die betrokke instelling. Indien die belangegroep nie verteenwoordig 

is in 'n uitvoerende liggaam nie, kan dit nog steeds 'n invloed daarop uitoefen byvoorbeeld 

deur die verskaffing van inligting. Laasgenoemde sluit getuienis aan owerheidskomitees 

en -kommissies in. Die groep kan ook gevra word om voorstelle aangaande beleid voor 

tele(Almond&Powell1966:83;Finer 1967:130-131;Lavau 1967:82-83; Salisbury 1975:210). 

2.4.4 Samevatting 

Al die bogenoemde metodes, uitgesonderd die doelbewuste gebruik van geweld, is nie

gewelddadig. Openbare demonstrasies, stakings en boikotte kan soms tot geweld aanleiding 



gee, maar dit is nie noodwendig die geval nie. Sommig~ van die metodes is uitsluitlik 

op een van die vier kanale, naamlik openbare mening, politieke partye, die wetgewende 
gesag en die uitvoerende gesag toegespits. Ander is weer op meer as een kanaal toegespits. 

Hierdie bespreking is nie 'n volledige lys van aldie metodes wat gebruik kan word nie, 

maar vir die doeleindes van hierdie ondersoek die belangrikste. 

2.5 Faktore wat die effektiwiteit van belangegroepe beinvloed 

Daar is verskeie faktore wat 'n belangegroep se effektiwiteit bei:nvloed. Hierdie bespreking 
is gebaseer op die werk van Ranney en is aangevul met die van Ball en Millard sowel as 
Almond en Powell. 

Grootte 
Indien alle ander faktore gelyk is, het 'n groot belangegroep 'n groter kans op sukses as 

'n klein belangegroep. Dit is bloot omdat 'n groot groep meer mense verteenwoordig. 

Grootte alleen is egter nie deurslaggewend nie. Grootte is 'n positiewe faktor wanneer 

van die ander faktore ook in die groep se guns is. Die gebrek aan lede is ook nie noodwendig 

onoorkombaar indien ander faktore in die groep se guns is nie (Ranney 1975:250). 

Sosiale status 
'n Verdere faktor is die sosiale status wat 'n belangegroep in die samelewing geniet. 

Hoe hoer die sosiale status, hoe groter die kans op sukses. 'n Mediese professionele 

vereniging geniet gewoonlik 'n hoe sosiale status en het daarom meer invloed as wat uit 
sy ledetal blyk (Ranney 1975:250). 

Legitimiteit 

Tesame met sosiale status speellegitimiteit 'n rol. 'n Groep wat die dominante houdings 
en waardes van die stelsel verteenwoordig, het 'n groter kans op sukses as 'n groep met 

wie dit nie die geval is nie. Groepe wat eise stel wat deur die stelsel as ekstreem, dogmaties 
of ooremosioneel ervaar word, het 'n kleiner kans op sukses (Almond & Powell1966:89; 
Ball & Millard 1986 :40) 

Kohesie 
'n Belangegroep met lede wat sterk voel oor die gedeelde belang ofhouding en daarom 

'n sterk saniehorigheidsgevoel het, het 'n groter kans op sukses as 'n belangegroep wat 

deur onderlinge konflik of apatie gekenmerk word. 'n Klein koherente aktiewe groep 

kan meer effektief wees as 'n groot apatiese groep. Kohesie word deur twee faktore 

bei:nvloed. Lede van 'n belangegroep behoort gewoonlik aan meer as een belangegroep. 

Kohesie word daarom eerstens bei:nvloed deur die lede se toegewydheid aan die groep 

in vergelyking met die ander groepe waaraan hulle behoort en tweedens. deur ciie mate 
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van konflik tussen die belange en houdings tussen die groep en die ander belangegroepe 
waaraan die lede behoort (Ranney 1975:250-252). 

Leierskap 
'n Leier van 'n belangegroep het beide 'n interne en eksterne rol. Intern speel die leier 
'n belangrike rol ten opsigte van beleidbepaling, interne dissipline en opleiding. Ekstern 

moet die leier die be lange van die groep verteenwoordig en bevorder. 'n Oneffektiewe 

leier benadeel die belangegroepe se kans op sukses terwyl 'n effektiewe leier dit bevorder 
(Ranney 1975:252). 

Politieke omgewing 
Belangegroepe se effektiwiteit berus in 'n groot mate op hul toegang tot die politieke 
stelsel, veral tot die besluitnemingsliggame. Indien 'n belangegroep onwettig is, sal dit 

moeilik toegang tot die politieke stelsel kry. Die aard van die politieke stelsel bepaal 

ook die toegangsroetes wat bestaan. In 'n gedesentraliseerde politieke stelsel soos die 

van die VSA, is daar meer toegangsroetes wat belangegroepe kan gebruik as in 'n 
gesentraliseerde stelsel soos die van Brittanje. Verder is dit makliker om wetgewers 

teen die meerderheidsmening in hul party te bei'nvloed in 'n politieke stelsel soos die 

van die VSA as wat die geval is met die van Brittanje waar die stelsel deur sterk 

partydissipline gekenmerk word. In 'n eenpartystaat is die toegangsroetes baie beperk 

en is dit moeilik vir belangegroepe om effektiefte funksioneer (Ball & Millard 1986:41; 
Ranney 1975:253-254). 

Organisatoriese struktuur en fondse 
Daar kan aanvaar word dat 'n goedontwikkelde organisatoriese struktuur en voldoende 
fondse 'n belangegroep se effektiwiteit sal verhoog. 

Samevatting 
Daar is verskeie faktore wat die effektiwiteit van 'n belangegroep bepaal. 'n Groep se effektiwi

teit word bepaal deur 'n kombinasie van die faktore en nie deur een individuele faktor nie. 

2.6 Die konsep ideologie 

Die vraag of groenpolitiek 'n ideologie is, word in die studie bespreek. Dit is daarom 

nodig om die konsep ideologie te definieer. 

'n Ideologie word deur Kotze en VanWyk (1986:57-58) gedefinieer as 'n stelsel van 

interatbanlike idees ( oortuigings, tradisies, beginsels) wat by sosiafe groepe teenwoordig 

is en wat hulle spesifieke sosiale, morele, politieke en ekonomiese belange en verbintenisse 

regverdig, rasionaliseer en weergee. 



van konflik tussen die belange en houdings tussen die groep en die ander belangegroepe 
waaraan die lede behoort (Ranney,1975:250-252). 

Leierskap 
'n Leier van 'n belangegroep het beide 'n interne en eksterne rol. Intern speel die leier 

'n belangrike rol ten opsigte van beleidbepaling, interne dissipline en opleiding. Ekstern 

moet die leier die belange van die groep verteenwoordig en bevorder. 'n Oneffektiewe 

leier benadeel die belangegroepe se kans op sukses terwyl 'n effektiewe leier dit bevorder 

(Ranney 1975:Z52). 

Politieke omgewing 
Belangegroepe se effektiwiteit berus in 'n groot mate op hul toegang tot die politieke 
stelsel, veral tot die besluitnemingsliggame. Indien 'n belangegroep onwettig is, sal dit 

moeilik toegang tot die politieke stelsel kry. Die aard van die politieke stelsel bepaal 

ook die toegangsroetes wat bestaan. In 'n gedesentraliseerde politieke stelsel soos die 

van die VSA, is daar meer toegangsroetes wat belangegroepe kan gebruik as in 'n 

gesentraliseerde stelsel soos die van Brittanje. Verder is dit makliker om wetgewers 

teen die meerderheidsmening in hul party te belnvloed in 'n politieke stelsel soos die 

van die VSA as wat die geval is met die van Brittanje waar die stelsel deur sterk 

partydissipline gekenmerk word. In 'n eenpartystaat is die toegangsroetes baie beperk 
en is dit moeilik vir belangegroepe om.effektiefte funksioneer (Ball & Millard 1986:41; 

Ranney 1975:253-254). 

Organisatoriese struktuur en fondse 
Daar kan aanvaar word dat 'n goedontwikkelde organisatoriese struktuur en voldoende 

fondse 'n belangegroep se effektiwiteit sal verhoog. 

Samevatting 
Daar is verskeie faktore wat die effektiwiteit van 'n belangegroep bepaal. 'n Groep se effektiwi

teit word bepaal deur 'n kombinasie van die faktore en nie deur een individuele faktor nie. 

2.6 Die konsep ideologie 

Die vraag of groenpolitiek 'n ideologie is, word in die studie bespreek. Dit is daarom 

nodig om die konsep ideologie te definieer. 

'n Ideologie word deur Kotze en VanWyk (1986:57-58) gedefinieer as 'n stelsel van 

interafhanlike idees (oortuigings, tradisies, beginsels) wat by sosiale groepe teenwoordig 

is en wat hulle spesifieke sosiale, morele, politieke en ekonomiese belange en verbintenisse. 

regverdig, rasionaliseer en weergee. 



van belangegroepe word bepaal deur 'n kombinasie van hierdie faktore en nie deur een 

faktor in isolasie nie. 

Laastens is die konsep ideologie gedefinieer. 'n Ideologie is 'n stel van idees wat 'n 

spesifieke sosiale, politieke, morele en ekonomiese orde beskryf en regverdig. 'n Ideologie 

bevat ook 'n uiteensetting van watter stappe geneem moet word om hierdie orde tot 

stand te kan bring. 



3.1 Inleiding 

Omgewings- en groenpolitiek: 
ontwikkeling en beginsels 

In hoofstuk 2 is politieke teoretiese konsepte wat op hierdie studie betrekking het, bespreek. 

In hierdie hoofstuk word die ideologiese konsepte bespreek. Die hoofstuk begin met die 

definiering van die konsepte omgewingsbewustheid, ekologisme en omgewingsbewaring. 

Hierna word die konsepte omgewingspolitiek en groenpolitiek bespreek. Hierdie vier 

terme word in die alledaagse lewe los en vas en dikwels as wisselterme gebruik. In 

hierdie studie word daar egter 'n onderskeid getref 

Die grootste deel van die hoofstuk handel oor die basiese vertrekpunte en beleid van die 

groenbeweging. Die bespreking sluit in die faktore wat tot die ontwikkeling van 

groenpolitiek aanleiding gegee het, die basiese beginsels van groenpolitiek en die strorninge 

binne groenpolitiek. Die basiese beginsels word deur meer spesifieke beleidsuitsprake 

gei:llustreer. In die bespreking van groenpolitiek word baie ·klem op die Duitse Griinen 

en Britse Greens gele omdat daar baie oor en deur hierdie partye gepubliseer is. Minder 

inligting is oor die ander partye en belangegroepe in die wereldwye groenbeweging 

beskikbaar. Die Griinen word ook dikwels as die ideaal vir ander groenbewegings voorgehou. 

Die doel van die hoofstuk is om te verduidelik wat omgewings- en groenpolitiek is en 

dat groenpolitiek as 'n ideologie beskou kan word. 

3.2 Terminologie 

Die term groenpolitiek word dikwels verkeerd gebruik. Dit word somtyds as.' n wisselterm 

vir omgewingspolitiek gebruik. In hierdie studie word die twee terme egter as verskillende 

konsepte beskou. Alvorens die twee konsepte gedefinieer word, word die. konsepte 

omgewingsbewustheid (environmentalism) en ekologisme ( ecologism) bespreek. 

3.2.1 Omgewingsbewustheid en ekologisme 

Die terme ekologisme en omgewingsbewustheid word in die alledaagse lewe dikwels 

as wisselterme gebruik. Beide terme word los en vas gebruik om aile aksies en idees 



wat iets met die natuurlike omgewing te make het, te beskryf. Omgewingsbewustheid 

behels volgens Cooper ( 1990: 1 04) 'n aktiewe belangstelling in die natuurlike omgewing. 

Omgewingsbewustheid omsluit die aktiwiteit omgewingsbewaring. 

Ekologisme daarenteen is veel meer as bloot 'n aktiewe belangstelling in die omgewing. 

Dit verwys na 'n stel waardes en idees wat op die wetenskap ekologie gebaseer is. Die 

term ekologie het aanvanklik verwys na 'n vertakking van biologie wat die verhouding 

tussen verskillende organismes en tussen 'n organisme en sy omgewing, bestudeer. Die 

term word ontleen aan die Griekse oikos en logos wat die "studie van tuistes" beteken. 

Hierdie eng definisie van ekologie word steeds in natuurwetenskaplike kringe gebruik. 

Deesdae word daar ook 'n breer betekenis aan die term geheg sodat dit nie net die 

natuurlike omgewing nie, maar ook kunsmatige of mensgemaakte omgewings soos 

byvoorbeeld 1nstellings en politieke stelsels insluit. Die ekologiese beskouing beklemtoon 

die interafuanklikheid van aile lewende organismes onderling en van hul omgewing. 

Die mensgemaakte en natuurlike omgewing word as 'n interafuanklike dinamiese stelsel 

beskou. Aanvaarding van die beginsels waarop ekologisme geskoei is, het verreikende 

gevolge op menslike waardes en lewenstyle (Cooper 1990:9; Johnson 1991:72). 

Voorstaanders van omgewingsbewustheid tree op om die omgewing binne die tradisionele 

politieke stelsel te beskerm. Ekologiste daarenteen verwerp die tradisionele stelsel as 

deel van die probleem. Hulle sluit benewens mense, die plante- en diereryk, sowel as 

die aarde self by die politieke gemeenskap in. Hulle beklemtoon die wisselwerking 

tussen hierdie verskillende onderdele van die politieke gemeenskap (Dobson & Lucardie 

1993:x). 

Volgens Earthlife Africa se beleidsdokument is daar twee tipes omgewingsgroepe. Die 

eerste beywer dit vir die bewaring van die diere- en planteryk sonder die inagneming 

van mense se behoeft:es. Die tweede tipe omgewingsgroep beywer dit ook vir die bewaring 

van die natuurlike omgewing, maar besef dat mense se behoeftes in ag geneem moet 

word. Die tweede tipe groep bevraagteken egter steeds nie die heersende sosio-politieke 

orde nie. Die groenes daarenteen beskou omgewingsprobleme as sistemies van aard -

die resultaat van die heersende sosio-ekonomiese en politieke stelsel (Earthlife Africa 

1993:1). 



3.2.2 Omgewingspolitiek en groenpolitiek 

Die konsepte omgewingspolitiek en groenpolitiek verwys na aksies wat uit 

omgewingsbewustheid en ekologisme spruit en wat deel van die politieke proses uitmaak. 

Hieruit volg dit dat omgewingspolitiek politieke optrede is wat uit die aktiewe belangstelling 

in die omgewing spruit. Daar kan dus van omgewingspolitiek gepraat word wanneer 'n 

omgewingsaangeleentheid 'n belangrike inset ofuitset in die politieke proses. is. 'n Eis 

om finansiele steun vir omgewingsbewaring, 'n eis vir regulasies wat op die omgewing 

betrekking het, of die toepassing van ·hierdie regulasies is almal voorbeelde van 

omgewingspolitiek. 

Groenpolitiek word in hierdie studie as die politieke been van ekologisme beskou. Die 

beginsels van ekologisme is daarom ook die onderliggende beginsels van groenpolitiek. 

Die res van hierdie hoofstuk handel feitlik uitsluitlik oor die aard en ontwikkeling van 

groenpolitiek. Waar waardes en ideologiese uitsprake bespreek word, word groen en 

ekologisme as wisselterme gebruik. 

3.2.3 Samevatting 

'n Onderskeid word getref tussen omgewingsbewustheid en ekologisme. Waar 

omgewingsbewustheid binne die tradisionele stelsel funksioneer, verwerp ondersteuners 

van ekologisme dit en stel 'n alternatiewe stelsel voor. Omgewingspolitiek en groenpolitiek 

word beskou as die politieke bene van onderskeidelik omgewingsbewustheid en ekologisme. 

3.3 Faktore wat tot die ontwikkeling van groenpolitiek aanleiding 
gegee bet 

Die Duitse Grunen is waarskynlik die bekendste van al die groenpartye en baie is daaroor 

gepubliseer. Baie besprekings oor die ontwikkeling van die groenbeweging, veral die 

wat gedurende die vroee en middel-1980 's gepubliseer is, gebruik die Duitse ervaring 

as grondslag. Die probleem met hierdie bronne is dat die ontwikkeling van die 

groenbeweging in terme van gebeure in die Duitse geskiedenis verklaar word. Hierdie 

geskrifte slaag nie altyd daarin om die ontwikkeling van die groenbeweging in die res 

van Europa en die wereld te verklaar nie. 

• •••••• 



In hierdie afdeling word gekyk na die faktore wat tot die ontwikkeling van groenpolitiek 

gelei het. Daarna word die faktore wat tot die Duitse groenbeweging se ontwikkeling 

gelei het, bespreek. Die volgende word in hierdie afdeling aangevoer: 

. • Die groenbeweging het gedurende die 1970's en 1980's uit die ouer gevestigde 

omgewingsbeweging ontwikkel mi 'n waardeverskuiwing in die samelewing. 

• Die geskiedenis van die Duitse groenbeweging kan nie as verteenwoordigend van 

die wereldwye groenbeweging gebruik word nie. 

• Die omstandighede in die na-oorlogse Wes-Duitsland het bygedra tot die aard van 

groenpolitiek in die land. 

3.3.1 Algemene faktore 

Faktore wat tot die ontwikkeling van die wereldwye groenbeweging gelei het, word 

vervolgens bespreek. Dit is naamlik die ontwikkelinge in die natuurwetenskappe en 

omgewingsagteruitgang, sowel as 'n herlewing van geestelike waardes in die westerse 

samelewing. 

3.3.1.1 Natuurwetenskappe en omgewingsagteruitgang 

'n Belangrike faktor in die ontwikkeling van ekologisme en groenpolitiek is die 

ontwikkelings wat die afgelope eeu in die natuurwetenskappe plaasgevind het. Denke 

gedurende die laaste vier eeue is oorheers deur die sogenaamde objektiewe en neutrale 

wetenskaplike metode wat op 'n meganistiese wereldbeskouing gegrond is. Dit het die 

mens in staat gestel om sy omgewing te voorspel en te beheer, terwyl die mens se geestelike 

sy terselfdertyd misken is. Die natuur word volgens die benadering as 'n onuitputlike 

hulpbron wat vir die mens se gebruik daargestel is, beskou. Menslike selfverwesenliking 

is gekoppel aan die oorheersing van die natuur en die onderwerping daarvan aan menslike 

behoeftes. Die onderliggende filosofie is dat, indien die mens volledig heer en meester 

van die natuur kan wees, die mens ook volledig in beheer van sy/haar eie lot sal wees. 

Om werklik vry te wees moet die mens volkome rasioneel wees en sy/haar natuurstaat 

in die geheel agterlaat. Wetenskap is dus as 'n instrument van menslike bevryding en 

selfverwesenliking beskou (Albertyn 1990:5; I:Iattingh 1993:3-6). 

Hierdie vertroue in die mens se rasionele vermoens het egter 'n ernstige knou gedurende 

die middel- en laat-twintigste eeu gekry. Eerstens het wetenskaplike ontwikkelings soos 

Einstein se relatiwiteitsteorie en die ontwikkeling van kwantumfisika die mens se vermoe 

om te voorspel en te beheer onder verdenking geplaas. Ook die aanname dat wetenskap 

: ti9,9~~!M~li:~ ...••••.••• ,:. 



objekti~f, waardevryen apolities is, word die afgelope paar dekades bevraagteken (Albertyn 

1990:5; Hattingh 1993:11). 

Tweedens het ekologie, 'n onderafdeling van die natuurwetenskappe, sterk vooruitgang 

gedurende die twintigste eeu gemaak. Daar is besef dat die natuur nie onuitputlik is nie 

en dat verskynsels interafbanklik van mekaar is. Die basiese vertrekpunte wat deur die 

ekologie gevestig is, is: 

1. Aile vorme van lewe in biotiese gemeenkappe is op mekaar aangewese. 

2. Verandering van een punt van die web van die lewe kan verreikende gevolge vir 

die res van die stelsel inhou. 

3. Een bevolking in die biosfeer kan nie onbeperk of buite verhouding tot die ander 

bevolkings daarin groei nie. 

4. Die ekwilibrium in ekosisteme is uiters delikaat en word in stand gehou deur 

komplekse homeostatiese terugvoermeganismes. 

5. Die vermoe om by veranderde omstandighede aan te pas, hou direk verband met 

die diversiteit van die stelsel. 

6. Die mens moet eerder in terme van lang tydperiodes as kort periodes dink wanneer 

die gevolge van menslike ingrepe in die ekosisteem oorweeg word (Albertyn 1990:5; 

Hattingh 1993:11 ). 

Ontwikkelings binne die natuurwetenskappe het gelei tot die opkoms van die ekologiese 

benadering ten koste van die meganistiese benadering. Sedert die middel van die 20ste 

eeu het die wetenskaplikes al hoe meer besef dat die optimisme van die 18de en 19de 

eeue misplaas was. Natuurwetenskaplikes het besef dat die mens nog ver van volkome 

begrip en kennis van die natuur is en daarom ook nie ten voile in beheer daarvan kan 

wees nie. Daarmee saam is besef dat die aarde se hulpbronne nie onuitputlik is nie en 

dat die mens nie altyd in staat is om ingrypings in die natuur wat nadelige gevolge het, 

reg te stel nie. 

Hierdie nuwe ekologiese benadering is onderstreep deur die toenemende bewuswording 

van omgewingsagteruitgang. Mense word die afgelope drie dekades gebombardeer met 

inligting oor werklike en potensiele ekologiese Ta.mpe soos besoedeling, ontbossing, 

woestynvorming, uitsterwing van spesies, die rommelprobleem, suurreen, kweekhuiseffek, 

die gat in die osoonlaag en talle ander (Cooper 1990:19, 25-29). Dit het al hoe duideliker 

geword dat die aarde se hulpbronne uitputbaar is en dat die ekosisteem nie in staat is om 

onbeperk by menslike ingrypings aan te pas nie. 



Verskeie van bogenoemde ekologiese rampe word toegeskryf aan onbeperkte industrialisasie 

wat aan die opkoms van die wetenskap en tegnologie toegeskryfword. Die groenbeweging 

is dan ook die sterkste in ge"industrialiseerde state waar die omgewingsprobleme die 

opvallendste is, soos byvoorbeeld die Europese state (Spretnak & Capra 1990:163). 

Hierdie inligting aangaande omgewingsagteruitgang is deur talle wetenskaplikes ingewin 

en bekendgestel, maar die massa-media het die grootste rol in die bewusmaking van 

omgewingsprobleme gespeel. Weens die rol van die massa-media is die meeste mense 

in die ge"industrialiseerde wereld in 'n mate bewus van die omgewingsprobleme (Burke 

1989:43). 

3.3.1.2 'n Toenemende herlewing van geestelike waardes 

Aanvanklik _was die omgewingsbeweging 'n oorwegend middelklasbeweging. Die 

ongekende materiele voorspoed in die tydperk na die Tweede Wereldoorlog, het mense 

in die posisie geplaas om nie net oor kwantitatiewe nie, maar ook oor kwalitatiewe 

doelstellings te besin. Mense wat oor materiele sekuriteit beskik, kan bekostig om oor 

meer as lewensnoodsaaklikhede nate dink. Hulle kan ook oor hullewenstyl en -kwaliteit 

besin. Die omgewingsbeweging was aanvanklik gewortel in die begeerte om van die 

onpersoonlike en besige stadslewe te ontvlug en 'n romantiese eenwording met die 

natuur na te streef. Die sosiale en politieke dimensies van die omgewingsprobleem is 

hiermeeontken(Burke 1989;43;Hattingh 1993:16; Schrepfer 1989:192; White 1988:316). 

Gedurende die 1970's en 1980's het die fokus egter van 'n romantiese beskouing van 

die natuur verskuif na die bevraagtekening van die politieke en ekonomiese magstrukture 

wat omgewingsagteruitgang veroorsaak. Daar word nou aanvaar dat die omgewingskrisis 

multidimensioneel is. Dit gaan nie net oor die agteruitgang van die natuurlike omgewing 

nie, maar ook oor ekonomiese, geestelike en sosiale verval. Die krisis het intellektuele, 

geestelike en morele dimensies. Die omgewingsprobleme word as simptome van die 

werklike probleem beskou, naamlik dat die mens weer oor sy verhouding met die res 

van die ekosisteem moet herbesin (Albertyn 1990:5; Hattingh 1993:16). 

Die groenbeweging het gedurende die 1970's en 1980's uit die omgewingsbeweging 

ontwikkel met die verskuiwing van die fokus van 'n romantiese beskouing van die 

natuur tot 'n bevraagtekening van die heersende sosio-ekonomiese en politieke stelsel. 

Gedurende die 1970's en 1980's het 'n rewolusie in die westerse demokrasiee plaasgevind 



wat tot die ontwikkeling van die groenbeweging uit die omgewingsbeweging bygedra 

het. Die rewolusie het sy ontstaan in die herlewing van geestelike waardes, die aandrang 

op deelname aan die politieke besluitnemingsproses en kreatiwiteit. Die nuwe waardes 

staan in kontras met die ou waardes van materialisme, die behoefte aan ekonomiese 

sekuriteit en tradisionele houdings teenoor gesag (Papadakis 1984: 1). 

3.3.1.3 Kerngevaar en wildernisgebiede 

In Europa het die Koue Oorlog en gepaardgaande kernafskrikkingbeleid tesame met die 

ontwikkeling van kernkrag 'n belangrike rol in die ontwikkeling van die groenbeweging 

gespeel. Dit kan gesien word in die groot mate waartoe anti-kernkrag en pasifistiese 

groepe by die aktiwiteite van Europese groenbewegings betrokke is (Hay & Haward 

1988:437). 

Hoewel die Europese beweging meer bekend is, het die Noord-Amerikaanse en Australiese 

bewegings 'n belangrike rol in die intellektuele en filosofiese ontwikkeling van die 

groenbeweging gespeel. In Noord-Amerika en Australasie het die bestaan van en 

blootstelling aan ongerepte wildernisgebiede 'n belangrike rol gespeel in die ontwikkeling 

van die groenbeweging. Die beweging in Noord-Amerika en Australie neig omweens 

hierdie agtergrond meer op die nie-menslike te fokus in teenstelling met hul Europese 

eweknie wat meer mensgerig is. Die beweging in Noord-Amerika fokus meer op die 

gelykheid van nie-menslike spesies en hul reg om voort te bestaan, terwyl die pasifisme 

en ontgogeling met die moderne samelewing in Europa 'n groter rol speel. Deep ecology 

kom feitlik uitsluitlik buite Europa voor, terwyl die Europese beweging op sosio-ekonorniese 

en politieke vraagstukke konsen~reer (Hay & Haward 1988:437). 

3.3.2 Die Duitse ervaring 

Verskeie teoriee oor redes vir die ontwikkeling van die groenbeweging in die destydse 

Wes-Duitsland word aangebied. Van hierdie teoriee verbind die Duitse groenbeweging 

met die Duitse romantiese tradisie, terwyl ander die wortels in die na-oorlogse toestande 

soek. 

Volgens sommige teoriee kom natuurgeorienteerde bewegings tradisioneel elke paar 

dekades onder die Duitse jeug voor. Ondersteuners van hierdie teorie voer die ontwikkeling 

van die groenbewe~ing terug na die Duitse romantiese beweging van die 19de eeu of na 

die Nazi-jeugbeweging wat geleer het dat die natuur op Duitse grondgebied heilig is 

(Spretnak & Capra 1990:10) . 

. 2 Sien afdeling 3.6.1 vir 'n bespreking van deep ecology. 



Greve (1984:22) se artikel is 'n voorbeeld hiervan. Hy koppel die groenbeweging aan 

die ou Duitse tradisies wat hy beskryfas Gemutlichkeit, irrasionalisme, seltbejammering 

en 'n oormatige begeerte na nasionale eenheid- dieselfde tradisies wat volgens hom tot 

die ontwikkeling van NazYsme gelei het. 

Die ontwikkeling van die groenbeweging in Duitsland kan eerder toegeskryf word aan 

die omstandighede na die Tweede Wereldoorlog, tesame met dieselfde faktore wat in 

die res van die geYndustrialiseerde wereld tot die ontwikkeling van die groenbeweging 

bygedra het. Die na-oorlogse toestand in Wes-Duitsland word eers bespreek alvorens 

die invloed daarvan op die ontwikkeling van die omgewings- en groenbeweging bespreek 

word. 

3.3.2.1 Gebrek aan 'n linkervleuel 

Die destydse Wes-Duitsland is in die periode na die Tweede Wereldoorlog as 'n frontstaat 
" 

vir die weste teenoor die kommunistiese Oosblokstate omskep en anti-kommunisme is 

sterk deur die Wes-Duitse regering bevorder (Cohen & Arata 1984:328). Een van die 

gevolge hiervan was die gebrek aan 'n sterk linkervleuel in die Duitse politiek. Die 

Sozialdemokratische Partei Deutchlands (SPD), die party aan die linkerkant van die 

politieke spektrum, het misluk om aan- die verwagtings van die linkervleuel te voldoen. 

Die party het in die sterk anti-kommunistiese atmosfeer geleidelik na die middel van 

die politieke spektrum beweeg en Duitsland sander 'n werklike linkse alternatief gelaat. 

Die Duitse vakbonde was ook nie sterk ontwikkel nie en het ook nie 'n linkse alternatief 

gebied nie. 'n Menigte burgerinisiatiewe (Duits: buergerinitiativen) het ontstaan om 

die leemte te vul. Hierdie burgerinisiatiewe vorm die boustene van die Duitse 

groenbeweging. Die Grunen word gekenmerk deur 'n sterk linkse invloed en word ook 

beskou as 'n party aan die linkerkant van die SPD. Baie van die steun vir die party kom 

van gewese SPD-ondersteuners wat voel dat die SPD nie links genoeg is nie. Die Grunen 

vul dus die gaping aan die linkerkant van die politieke spektrum (Cohen & Arata 1984:327; 

Hulsberg 1988:34-35; Papadakis 1984:96-101; Parkin 1989:114-116). 

3.3.2.2 Ind ustrialisasie 

'n Tweede kenmerk van na-oorlogse Wes-Duitsland was die klem op ekonomiese opbou 

en bevordering van welvaart en voorspoed. Die tydperk is gekenmerk deur onbelemmerde 

industriele groei. Die groenbeweging in Duitsland lewer, soos in die ander 



gei:ndustrialiseerde state, kritiek op die moderne gei"ndustrialiseerde staat. Dit beteken 

nie dat hulle teen alle wetenskap en tegnologie gekant is nie, maar eerder teen kompleksiteit, 

onbelemmerde ekonomiese groei en industrialisme (Cohen & Arato 1984:328). Volgens 

die meningspeiler Allenbach het die aantal Wes-Duitsers wat van mening was dat tegnologie 

'n seening vir die mensdom is, van 72% gedureride die 1960's tot 30% aan die einde 

van die 1970's gedaal (Hi.ilsberg 1988:48-49). 

Die kritiek teen die vernietiging van die planeet deur onbelemmerde ekonomiese groei 

en industrialisme is deur twee uiteenlopende sektore van die Duitse samelewing opgeneem. 

Aan die een kant was daar die Duitse studentebeweging van die 1960's wat 'n sterk 

kommunistiese inslag gehad het; kapitalisme met sy klem op kwantitatiewe ekonomiese 

groei is as die wortel van die kwaad beskou. Hierdie beweging het kapitalisme as 'n 

misdaad teen die mensdom beskou omdat dit volgens hulle mense se lewens vernietig, 

nie-hernubare hulpbronne opgebruik en inbreuk maak op die mens se basiese regte van 

lug, beskutting, vrede en ontspanning. Kapitalisme is dus beskou as 'n bedreiging vir 

die planeet se voortbestaan. Die linkse studentebeweging het egter nie daarin geslaag 

om 'n lewensvatbare beweging wat op ekologiese beginsels geskoei is, op die been te 

bring nie (Hi.ilsberg 1988:1, 9; Spretnak& Capra 1990:12). 

Die middelklas-gedomineerde omgewingsbeweging het wel daarin geslaag om 'n 

lewensvatbare beweging op die been te bring. Die omgewingsbeweging was aanvanklik 

'n middelklasbeweging in die middel van die politieke spektrum (Hi.ilsberg 1988:1, 9). 

Die linkses wat in die burgerinisiatiewe 'n tuiste gevind het, het egter in 'n later sta

dium weer 'n belangrike rol in die omgewingsbeweging begin speel en oorheers tans 

die beweging. 

3.3.2.3 Teenkultu urbeweging 

'n Verdere kenmerk van die na-oorlogse Duitsland is die bevraagtekening van tradisionele 

houdinge teenoor gesag, sowel as die Duitse romantiese tradisie. Dit was eerstens die 

amptelike beleid om wantroue in gesagstrukture, sosiale instellings en hierargiese orde 

aan te moedig. Hiermee wou hulle voorkom dat die nasie weer onkrities 'n charismatiese 

leier volg op die wyse wat Hitler gevolg is. Tweedens is die gebruik van ideologie, 

emosies en simbole deur politici gewantrou omdat Hitler dit so doeltreffend gebruik 

het. Beide kenmerke spruit dus uit die Nazi-ervaring (Cohen & Arato 1984:330; Reston 

1984:53-54; Spretnak & Capra 1990:11-12). 



Deur die verswyging van hul Nazi-verlede en die verwerping van die gebruik van ideologiese 

en emosionele gevoelens, sowel as simbole in die politieke stelsel, is die kontinuiteit 

met ou Duitse tradisies verbreek. Die huidige Wes-Duitse geslag deel egter nie hul 

ouers se Nazi-ervaring nie en vrees daarom nie die gebruik van simbole en emosies in 

die politiek nie. Die Duitse groenes het weer emosies, ideologie en simbole in die Duitse 

politieke stelsel teruggeplaas. In teenstelling met die Nazi-simbole het hulle egter doelbewus 

pasifistiese simbole gekies. In hierdie opsig kan die groenes wei as 'n voortsetting van 

die ou Duitse tradisies beskou word (Cohen & Arato 1984:330; Reston 1984:53-54) .. 

Duitsland het 'n sterk teenkultuurbeweging. Die teenkultuurbeweging, wat die dominante 

waardes van die samelewing verwerp, geniet die steun van 10-15% van die jeug tussen 

die ouderdomme van 17 en 23 jaar en staan oorwegend post-materialistiese doelstellings 

van individuele bevryding, selfverwesenliking, vrede, en die bevordering van 

lewenskwaliteit voor. Die teenkultuurbeweging dui op vervreemding van en ontnugtering 

met industrialistiese waardes onder die Duitse jeug (Mewes 1985: 15). 

Die Duitse groenbeweging het daarom 'n sterk anti-partybenadering. Hierdie punt word 

in hoofstuk vier in meer detail bespreek. 

3.3.2.4 Kerngevaar 

Die laaste faktor wat bespreek word, is die plasing van kernwapens op Duitse grondgebied 

in die na-oorlogse periode en die vrees dat 'n kernoorlog op Europese grondgebied sal 

plaasvind. Die teenwoordigheid van kernwapens het 'n belangrike rol gespeel in die 

ontwikkeling van die groenbeweging. Die vredesbeweging, wat hulle onder andere vir 

ontwapening beywer het, was een van die sterkste dryfvere van die groenbeweging. Dit 

het in die vroee 1980's die party in so 'n mate oorheers dat die groenparty as 'n enkel

vraagstukparty beskou is. Die party het steeds 'n sterk pasifistiese inslag (Hiilsberg 

1988:67; Papadakis 1984:135-137, 150-151). Die party se 1984-verkiesingsveldtog is 

oorheers deur die veldtog teen die ontplooiing van Amerikaanse Cruise en Pershing II 

missiele. Opnames het in 1981 getoon dat 70% van die aktiewe lede van die vredesbeweging 

ook die groenparty ondersteun (Hiilsberg 1988:100-103). 

3.3.3 Samevatting 

Verskeie faktore het reeds sedert die einde van die 19de eeu tot die ontwikkeling van 

die omgewingsbeweging gelei. Dit sluit in die toenemende bevraagtekening van die 



meganistiese benadering in die natuurwetenskappe tesame met die opkoms van 'n 

ekologiese benadering. 

Ontwikkelings in die natuurwetenskappe gedurende die 20ste eeu het die mens eerstens 

laat besef dat hy/sy nie genoeg kennis het om die natuur te beheer nie en tweedens dat 

natuurlike hulpbronne nie onuitputlik is nie. Hierdie wete is onderstreep deur sigbare 

omgewingsagteruitgang tesame met die publisiteit wat dit in die massa-media geniet. 

Gedurende die 1970's en 1980's het 'n klemverskuiwing plaasgevind. 'n Romantiese 

beskouing van die natuur is vervang deur 'n kritiek op die heersende sosio-ekonomiese 

en politieke stelsel. Hierdie klemverskuiwing tesame met 'n herlewing van geestelike 

waardes en die bevraagtekening van materialisme het tot die ontwikkeling van die 

groenbeweging gelei. Hierdie klemverskuiwing kan deels toegeskryfword aan die materiele 

sekuriteit van die na-oorlogse bestaan en die gepaardgaande toenemende besinning oor 

lewenskwaliteit. 

Ander bydraende faktore tot die ontwikkeling van groenpolitiek is die groei van pasifisme 

teen die agtergrond van die kernafskrikkingsbeleid en die groeiende respek vir alle lewe, 

ook die van nie-menslike spesies. 

In Wes-Duitsland het dieselfde faktore as die in die res van die wereld 'n rol gespeel in 

die ontwikkeling van die groenbeweging. Dit sluit in die ontgogeling met die moderne 

industriele samelewing en die gevaar van 'n kernoorlog. Soos in die res van die wereld 

het die Duitsers die heersende sosio-ekonomiese en politieke stelsel bevraagteken en 

alternatiewe waardesisteme ontwikkel. Die interne politiek van die destydse Wes-Duitsland 

het egter gelei tot die besondere aard van die Duitse groenbeweging. 

Hoewel pasifisme ook in die wereldwye groenbeweging 'n rol gespeel het, was dit besonder 

sterk in die gewese Wes-Duitsland weens die staat se geografiese ligging en historiese 

ervaring. Wes-Duitsland was geografies en polities 'n frontstaat vir die weste. Die gevolglike 

konsentrasie van kernwapens in Wes- en Oos-Duitsland het die moontlikheid van 'n 

kernoorlog vir die Duitsers soveel meer vreesaanjaend gemaak. 

Die Duitse groenbeweging is ook gekenmerk deur 'n sterk kommunistiese invloed wat 

deels toegeskryfkan word aan 'n gebrek aan 'n linkervleuel. Die na-oorlogse wantroue 

in gesagsfigure en die teenkultuurbeweging het 'n belangrike rol in die ontwikkeling 

van die groenbeweging gespeel. 



3.4 Onderliggende beginsels van groenpolitiek 

Dit is hierbo gestel dat die groenbeweging 'n alternatiewe sosio-ekonomiese en politieke 

stelsel voorstaan. Die onderliggende beginsels van hierdie alternatiewe stelsel word 

vervolgens gei:dentifiseer. 

Hoewel die verskillende groenbewegings se beleid van mekaar verskil, is daar onderliggende 

beginsels wat kenmerkend van alle groenbewegings is. Daar kom wel klemverskuiwings 

tussen verskillende groenbewegings voor. Hierdie gemene delers kan gebruik word om 

'n operasionele definisie van groenpolitiek daar te stel. 

Afdeling 3.5 verskafvoorbeelde van spesifieke beleidsuitsprake wat die toepassing van 

die beginsels in die praktyk illustreer. 

3.4.1 Biosentrisme 

Biosentrisme kan gedefinieer word as die eerbied van en respek vir alle lewe. Dit sluit 

in 'n afsku vir die vernietiging ofneem van enige lewe. Dit geld vir die hele ekosisteem 

met sy diversiteit van spesies. Anders as by antroposentriese filosofiee soos byvoorbeeld 

sekulere humanisme, plaas groenpolitiek die menslike welsyn nie bo die van ander 

organismes nie. Die hele ekosisteem, waarvan die mens deel vorm, se belange moet in 

ag geneem word (Cooper 1990:104-105, 262; Spretnak 1984:472). 

3.4.2 lnterafhanklikheid en holisme 

Biosentrisme spruit uit die beginsel van interafhanklikheid. Daar is reeds aangevoer dat 

groenpolitiek op die beginsels van ekologisme geskoei is. Ekologisme onderskryf 'n 

holistiese benadering wat interafhanklikheid van verskynsels en spesies beklemtoon. 

Volgens ekologisme is die mens en sy aktiwiteite deel van 'n dinamiese web van verskynsels. 

Die onderdele van die web is interafhanklik en elke verandering (en veranderings vind 

gedurig plaas), het 'n uitwerking op die geheel. 'n Ekstreme stroming binne groenpolitiek, 

deep ecology, voer die beginsel tot sy uiterste en beklemtoon die eenheid van aile lewe 

(Cooper 1990: 105; Harman 1985:319; Kemp & Wall1990:21; Spretnak 1984:472; Spretnak 

& Capra 1990:29-30). 

Die beginsel van interafhanklikheid het twee hoofimplikasies. Enersyds word die 

wetenskaplike benadering wat verskynsels in isolasie bestudeer en in terme van so eenvoudig 



moontlike teoriee beskryf, verwerp omdat dit nie die bande tussen verskynsels na behore 

in ag neem nie. Reduksionistiese wetenskap, soos daarna verwys word, hied eenvoudige 

oplossings vir komplekse probleme en dit lei volgens die groenes tot onopgeloste probleme. 

Die meganistiese benadering moet deur 'n dinamiese multi-dissiplinere stelselbenadering 

vervang word (Cooper 1990:105; Harman 1985:319; Spretnak 1984:472; Spretnak & 

Capra 1990:29-30). 

Andersyds onderhou die aarde en sy ekologiese stelsel alle lewe, insluitend die mens. 

Die mens se voortbestaan is atbanklik van die gesondheid van die planeet. Dit lei tot 'n 

oproep vir die beeindiging van die vernietiging van uitputbare hulpbronne en die vergiftiging 

van die biosfeer (Harman 1985:319). Die ontwikkeling van Lovelock se Gaia-hipotese 

wat die aarde en sy ekosisteem as 'n enkele lewende organisme beskryf, het 'n groot rol 

in die ontwikkeling van die beginsel gespeel. 

3.4.3 Volhoubaarheid 

Volgens denkers in die groenbeweging stuur die mens, weens die oorbenutting van natuurlike 

hulpbronne, op 'n ekologiese ramp af. Die groenbeweging le klem op volhoubare 

ontwikkeling en ekonomiese aktiwiteite. Volgehoue ekonomiese groei teen die huidige 

koers word verwerp tesame met die huidige ekonomiese stelsel wat sukses in terme van 

kwantitatiewe groei meet. Beplanning moet nie net korttermyn voordele in ag neem nie, 

maar ook langtermyn volhoubaarheid. Omdat bronne uitputbaar is, moet daar beperkings 

op die ekonomie en bevolking geplaas word (Barnaby 1988:89; Cooper 1990:104-105; 

Harman 1985:320; Kemp & Wal11990:187-188). 

Die Blueprint for Survival wat as basis vir die Britse groenparty se beleid dien en die 

Oulu-verklaring wat in 1984 deur die Finse groenbeweging uitgereik is, gee 'n uiteensetting 

van volhoubaarheid. 

Die Blueprint (Kemp & Wall 1990:23; Parkin 1989:218) bestaan uit vier beginsels, 

naamlik: 

1. Die minimum ontwrigting van die ekologiese prosesse. 

2. Die maksimum bewaring van materiale en energie. 

3. Zero-groei in bevolkingaanwas. 

4. 'n Sosiale sisteem waarin individue bogenoemde reels kan geniet eerder as om 

ingeperk te voel. 



Die Oulu-verklaring (Parkin 1989 :81-82) bestaan ook uit vier punte: 

1. Die vermoe van die natuur om die effek van menslike aksie te hanteer, moet nie 

oorskry word nie. 

2. Die kapasiteit van mense om sosiale en ekonomiese druk te hanteer, moet nie 

oorskry word nie. 

3. Die langtermyn gevolge van beleid moet die primere element van besluitneming 

vorm. 

4. Die koste van openbare beleid moet nie aan toekomstige geslagte oorgelaat word 

om te betaal nie. 

Volhoubare ontwikkeling kan dus gedefinieer word as ontwikkeling wat nie die 

herstelvermoe van die ekosisteem oorskry nie. Dit sluit in die suinige gebruik van uitputbare 

hulpbronne en die inagneming van langtermyngevolge van menslike aksies. Cooper 

(1990:104-105) definieer volhoubaarheid as ontwikkeling en ekonomiese aktiwiteite 

wat nie die lewenskwaliteit van toekomstige geslagte benadeel nie. 

3.4.4 Desentralisasie 

'n Deurlopende tema in groenpolitiek is desentralisasie, betsy op die gebied van die 

ekonomie of van die politieke stelsel. Die kritiek teen gesentraliseerde stelsels is dat dit 

mense beheer oor bullewens ontneem. Sentralisasie lei tot groot burokratiese strukture 

wat lei tot gevoelens van vervreemding en onpersoonlikheid. Om lewenskwaliteit te 

verboog, moet bestaande burokrasiee en konvensionele magstrukture afgebreek en weer 

rondom plaaslike gemeenskappe opgebou word. Die groenes is sterk voorstaanders van 

voetsooldemokrasie (grassroots democracy). Hulle verwerp bierargiese strukture. Politieke 

besluitneming moet sover moontlik na die plaaslike vlak afgewentel word. Mense moet 

deelneem aan die besluitnemingsproses wat bulle raak. Deelnemende demokrasie is die 

ideaal (Harman 1985:320-321; Kemp & Wall1990:20-21; Probert 1988:118; Spretnak 

1984:472; Spretnak & Capra 1990:29-30). 

Ekonomiese sentralisasie bet volgens die groenes ook nie ekonomiese sin nie, want dit · 

het tot gevolg dat mense ver afstande moet reis wat weer tot 'n vermorsing van tyd en 

energie lei (lcke 1990:49-54; Kemp & Walll990:80). 



3.4.5 Sosiale Verantwoordelikheid 

'n Verdere tema is sosiale verantwoordelikheid waaronder verstaan word dat die armes 

·en werkersklas nie nadelig geraak moet word deur proJekte om die ekonomie en 

verbruikersgemeenskap volgens ekologiese beginsels te herstruktureer nie. Die beginsel 

sluit in 'n kritiek op welgestelde mense wat kan bekostig om duurder organies gekweekte 

voedsel te koop en in minder besoedelde gebiede te woon, maar niks aan die lot van die 

armes doen nie (Harman 1985:320; Spretnak & Capra 1990:29). 

3.4.6 Nie-gewelddadigheid 

Die tema van nie-gewelddadigheid behels die beeindiging van beide persoonlike en 

strukturele geweld. Dit sluit die vervanging van tradisionele militere verdediging met 

sosiale verdediging in, sowel as die beeindiging van alle vorme van uitbuiting en 

onderdrukking, soos byvoorbeeld diskriminasie teen homoseksueles, ·vrouens, kinders 

en minderheidsgroepe (Kemp & Wall 1990: 19-20; Spretnak & Capra: 1990:40-42). 

Ook die uitbuiting en onderdrukking van diere word veroordeel. Daar bestaan 

meningsverskille binne groenpolitiek oor diereregte. Sommiges voel dat diere dieselfde 

regte as mense moet geniet, terwyl ander voel dat diere nie op regte aanspraak kan maak 

nie. Daar is wel algemene ooreenstemming dat fabrieksboerdery en viviseksie nie toegelaat 

mag word nie (Kemp & Wall 1990: 19-20). 

Die Nieu-Seelandse Values Party het in hul 1985-verkiesingsmanifes die regte van inheemse 

volke onder die beginsel van nie-gewelddadigheid ingesluit. Die Nieu-Seelandse 

groenbeweging het steeds noue ban de met Maori-groepe (Kemp & Wall 1990: 1 0; Spretnak 

& Capra 1990:164). 

Wat nie-gewelddadigheid op internasionale vlak betref, word die uitbuiting van die Derde 

Wereld deur die Eerste Wereld veroordeel. Hiermee saam word die huidige internasionale 

finansiele stelsel wat die onderdrukking en uitbuiting van die Derde W ereld in stand 

hou, verwerp (Harman 1985:320; Kemp & Wall1990:19-20). 

Die wapenwedloop word ook op hierdie punt veroordeel. Die groot somme geld wat 

aan wapens bestee word, kan volgens die groenes nie net beter aan welsynsprojekte 

bestee word nie, maar die wapenopbou verskaf ook valse sekuriteit. Wap~ns is volgens 

die groenes die oorsaak vir die gebrek aan sekuriteit en kan daarom nie sekuriteit bied 
nie (Harman 1985:319-320; Spretnak 1984:472). 



3.4. 7 Post-patriargale samelewing 

Die groen beweging le die· skuld vir die huidige ekologiese krisis voor die deur van wat 

hulle as patriargale waardes beskou. Patriargale waardes behels die beklemtoning of 

aanmoediging van kompetisie, aggressie, oorheersing/beheer en uitbuiting. Volgens die 

groenes is die huidige industriele samelewing op hierdie waardes geskoei (Harman 

1985:320). Daarteenoor moedig die groenes waardes, wat hulle as feministies beskou, 

soos versorging, koestering, samewerking en bewaring aan. Hierdie definisie van patriargale 

(manlike) en feministiese (vroulike) waardes word in verskeie beleidsdokumente van 

groenbewegings vermeld. Dit word daarom op hierdie wyse in die studie gebruik hoewel 

daar besef word dat die definisie selfs binne feministiese bewegings kontroversieel sal 

wees (Icke 1990:199-201; Kemp & Wall 1990:26-27; Parkin 1989:299; Spretnak & 

Capra 1990:164). 

3.4.8 Herontdekking van die mens se siel 

Die groenfilosofie erken dat die mens 'n geestelike sy het en spreek geestelike verval en 

verarming aan. Veral deep ecology beklemtoon die geestelike sy van die mens. Hiermee 

word nie noodwendig na godsdienstigheid verwys nie, maar dat die mens nodig het om 

uiting aan sy/haar geestelike sy te gee. Daarmee saam word erken dat mense nie net 

materiele behoeftes het nie, maar ook 'n behoefte aan kreatiwiteit, selfverwesenliking 

en gesonde verhoudings met hulle medemens. Die ekonomiese, politieke en sosiale 

omgewing moet die geleentheid skep om hierdie behoeftes te bevredig (Joffe 1983:20; 

Harman 1985:320; Kemp & Wall 1990:188-189; Mewes 1985:36; Spretnak & Capra 

1990:50). 

3.4.9 Anti-industrialisme 

Die groenes reflekteer die vrees vir die onversetlike vooruitgang van industrialisme en 

verstedeliking wat behels dat die individu bedreig word deur 'n samelewing van 

wetenskaplike bestuur en monteerbane. Hulle is skepties teenoor moderne tegnologiese 

vooruitgang. Die groenes verwerp groot staatsmonopoliee ten gunste van selfbeskikking, 

desentralisasie, eie-inisiatief, individualisme en hanteerbare groepe. Hulle reik terug 

na 'n greener, suiwerder omgewing en na wat hulle glo 'n eenvoudiger, minder korrupte 

wereld was (Hillsberg 1988:109; Painton 1983a:l0). 

Die groenes verwerp dus die politieke, ekonomiese en sosiale stelsel wat tans in 



gei"ndustrialiseerde state voorkom. Hierdie stelsels kan nie net hervorm word nie, maar 

moet grondig verander word (Cooper 1990:104-105, 263; Spretnak 1984:472). Omdat 

die groenbeweging nie-gewelddadigheid voorstaan, moet die verandering .ook op 'n 

nie-gewelddadige wyse plaasvind (Harman 1985:321). 

'n Tema wat sterk na vore kom in die groenes se kritiek op die industriele samelewing, 

is vervreemding. Die groenes vrees isolasie en 'n verlies aan persoonlike en kollektiewe 

identiteit. Hulle vrees die eensaamheid van die individu binne die stad weens 'n gebrek 

aan sosiale bande. Die skepping van alternatiewe gemeenskappe vorm deel van die 

poging om isolasie deur kameraadskap; vrees deur geluk en verveeldheid deur avontuur 

te vervang. Tegnokrasie word beskou as vreemd aan die skepping van 'n sinvolle 

gemeenskapslewe (Papadakis 1984:22-29). 

Een van die onderliggende aannames van die groenbeweging is dat die probleem van 

vervreemding sal ophou bestaan wanneer daar 'n radikale verandering van waardes is

van materialisme na kreatiwiteit. Dit word wyd aanvaar dat materiele waardes lynreg 

teenoor individuele ontwikkeling staan. Die gedagte van kwaliteit van werk is baie 

belangrik in groengeledere (Papadakis 1984: 53). Dit is 'n sentrale gedagte van die groenes 

dat verbruikerisme sal ophou om die mees belangrike vorm van gratifikasie te wees in 

'n meer demokratiese, gedesentraliseerde samelewing waar individue beheer oor hul 

lewe uitoefen (Probert 1988: 119). 

'n Verdere punt is die verwerping van die idee dat industrialisme "modern" en ander 

samelewings ontwikkelend of onontwikkeld is. Kulturele diversiteit word deur die 

groenbeweging as 'n hulpbron beskou en die westerse industrialisme wat die westerse 

kultuur as meer ontwikkeld as die van ander beskou, word verwerp. Die term ontwikkelende 

state word verwerp, aangesien dit impliseer dat sulke state minder gevorderd as die 

westerse gei"ndustrialiseerde state is en dat die westerse industrialisme die ideaal is 

(Harman 1985:321; Spretnak 1984:472). 

3.4.10 Samevatting 

Die groenes bepleit 'n alternatiewe nuwe lewenstyl wat op 'n ekologiese wereldbeeld 

berus. Daarvolgens is die mens en sy aktiwiteit deel van 'n dinamiese web van verskynsels 

en moet hy/sy binne die beperking wat dit vir hom/haar stel, leef. Terselfdertyd word 



die gee~telike dimensie van die mens erken met die gepaardgaande klem op sosiale 

geregtigheid en die mens se behoeft:e aan kreatiwiteit. Die groenes verwerp industrialisme 

wat op kwantitatiewe ekonomiese groei gebaseer is, en geld en mag in 'n paar hande 

konsentreer. Anders as in Marxistiese analises word beide kapitalistiese en sosialistiese 

industrialisme verwerp. Daaruit volg hul wantroue in groot instellings, besighede en 

burokrasiee. Die groenes wil weer mag en beheer in die gemiddelde persoon se hande 

plaas. Die groenbeweging met sy uiteenlopende faksies word bymekaar gehou deur 

pasifisme. Persoonlike en strukturele geweld word veroordeel. 

Die nege onderliggende beginsels van groenpolitiek word soos volg opgesom: 

1. Eerbied en respek vir lewe. 

2. 'n Holistiese wereldbeeld. 

3. 'n Volhoubare lewenstyl. 

4. Ekonomiese en politieke desentralisasie. 

5. 'n Herstrukturering van die samelewing moet die armes se behoeft:es in ag neem. 

6. Nie-gewelddadigheid insluitend anti-uitbuiting, anti-diskriminasie, pasifisme en 

ontwapening. 

7. Aanmoediging van waardes soos versorging, koestering en samewerking en afkeer 

in waardes soos kompetisie, aggressie en oorheersing. 

8. Die herontdekking van die menslike siel. 

9. Anti-industrialisme insluitend die herskepping van 'n gemeenskapslewe. 

3.5 Spesifieke beleidsuitsprake 

Meer spesifieke beleidsuitsprake word bespreek teen die agtergrond van die onderliggende 

uitgangspunte van die beweging. Die doel is nie om 'n omvattende bespreking van die 

onderskeie partye en bewegings se beleid daar te stel nie, maar om die beginsels te 

illustreer. Hierdie bespreking word weer eens oorheers deur die Duitse en Britse groenpartye. 

3.5.1 Ekonomie 

Die uitstaande kenmerke van 'n ekologies-aanvaarbare ekonomiese stelsel word beskryf. 

Dit is 'n omvattende onderwerp wat slegs oorsigtelik hier bespreek kan word. Die ekonomie 

word onder die volgende hoofde bespreek: welvaart en ekonomiese groei, desentralisasie, 

tegnologie en arbeid, basiese behoeftes, energieverbruik, landbou en padvervoer. 



3.5.1.1 Welvaart en ekonomiese groei 

Volgens Wolfe (1983:160) is die uitstaande kenmerk van denke in die groenbeweging 

die bevraagtekening van snelle ekonomiese groei wat geborg word deur swaar 

regeringsinvestering in die tegnologiese infrastruktuur, insluitend militere besteding. 

Die groenes is nie net anti-kapitalisties nie, maar ook teen die sosiaal-demokratiese 

bestel gekant. Laasgenoemde is volgens die groenes net soos kapitalisme op industrialisme 

geskoei. 'n Sosiaal-demokratiese stelsel berus ook op volgehoue ekonomiese groei en 

sentralisering wat tot groot instellings en burokrasiee lei. Die werker het in 'n sosiaal

demokratiese bestel ook nie veel insae in besluitneming wat op 'n sentrale vlak geskied 

nie. Hoewel die groenes meer na die linkerkant van die politieke spektrum oorhel, is die 

tradisionele links-regs spektrum nie heeltemal op hulle van toepassing nie. Hulle 

ekonomiese beleid berus nie soos die linkervleuel s'n op ekonomiese groei wat die 

onderbou vir 'n welsynstaat moet vorm nie. Hul spreek juis die beperkte ruimte vir· 

ekonomiese groei aan. Die mening word deur Harman (1985:321), Mewes (1985: 17) en 

Sweet (1983 :32) beaam~ 

Die groenbeleid berus op die aanname dat hulpbronne beperk is, daarom kan die ekonomie 

nie onbeperk groei nie. Die Britse Greens en Italiaanse Liste Verdi aanvaar egter dat 

zero-groei ook nie haalbaar is nie. Hulle bepleit eerder 'n stabiele ekonomie wat ook 

kwalitatiewe kriteria in ag neem (Icke 1990: 13-15; Johns 1993 :45; Rosenbaum 1987:3). 

Terselfdertyd word die Bruto Nasionale Produk (BNP) as meetinstrument van welvaart 

verwei-p, omdat dit nie kwalitatiewe faktore soos menslike welsyn, gesondheid, geestelike 

gesondheid, sosiale kohesie, vakmanskap en duursaamheid in ag neem nie en sukses in 

terme van verbruik meet. Die groenes daarenteen plaas klem op hierdie kwalitatiewe 

faktore. Met die BNP word sukses gemeet aan' hoeveel verbruik word, sonder om 

volhoubaarheid in ag te neem. Die berekening van welvaart moet volgens die groenes 

ook die nadelige invloed van ekonomiese aktiwiteite op die omgewing in ag neem en 

dit van dievoordele aftrek. Dit sal 'n meer realistiese beeld van voortuitgang gee (Icke 

1990: 24-29, 38-40; Johns 1993:45; Kemp & Wal11990:55, 72-73; Pepper 1987:334-

335). 

Weens bogenoemde kritiek op die BNP as meetinstrument het ekonome in die groen

beweging 'n alternatiewe meetinstrument van welvaart, die Menslike Ontwikkelingsindeks, 

ontwikkel. Dieselfde aanwysers as met die BNP word in ag geneem, maar aanwysers 

soos volwasse geletterdheid en lewensverwagting word bygevoeg. Hierdie indeks word 



reeds deur sommige instellings gebruik. Baie aanwysers van werklike welvaart spruit 

volgens die groenes uit die nie-monetere ekonomie soos huishouwerk voort. Dit dra by 

tot die kwaliteit van lewe, maar word nie in die konvensionele berekenings van rykdom 

gereflekteer nie (Johns 1993 :45; Pepper 1987:334-335). 

3.5.1.2 Desentralisasie 

Die Britse en Kanadese groen partye se toepassing van die desentralisasiebeginsel behels 

die beklemtoning van kleiner plaaslike ekonomiese ondernemings (Barron 1983 :60; 

Hay 1984:8; Kemp & Wall 1990:80). Sentralisasie is volgens die Britse Greens nie 

koste-effektiefnie, weens die gepaardgaande hoe vervoerkoste, hoe energieverbruik en 

besoedeling. Desentralisasie kan bevorder word deur enersyds belastings te verhoog in 

verhouding tot die grootte van die onderneming. Andersyds moet produktepryse die 

werklike koste weerspieel, soos byvoorbeeld die opruiming van besoedeling en die 

beskadiging van paaie (Icke 1990:37, 49-54). 

3.5.1.3 Tegnologie en kreatiwiteit 

Verskillende houdings ten opsigte van tegnologie bestaan binne die groenbeweging. 

Hierdie houdings wissel van algehele vyandigheid tot die voorwaardelike goedkeuring 

van tegnologie. Die amptelike beleid van die Grunen en die Greens is dat tegnologie 

getoets moet word vir versoenbaarheid met die omgewing, ekonomiese energieverbruik 

en bydrae tot menslike werksomstandighede deur menslike kreatiwiteit te ondersteun. 

Tegnologie moet nie mense vervreem of van hul werk ontneem nie (Icke 1990:34; Spretnak 

& Capra 1990:88). 

Arbeid moet kreatiefwees en mense moet beheer oor hul werksomstandighede terugkry. 

Laasgenoemde kan bereik word deur selfindiensneming, kollektiewe eienaarskap en 

kooperatiewe instellings (Kemp & Wall 1990:79). Die werksweek moet verkort word 

sodat werk beter tussen die bevolking versprei kan word, aangesien daar nie genoeg 

werk is sodat almal voldag kan werk nie (Hi.ilsberg 1988:125; Spretnak& Capra 1990:92). 

Die Britse Greens skryf die hoe verbruikspatroon in gelndustrialiseerde state toe aan 

vervreemding wat deels uit onbevredigende sieldodende werk spruit. Mense soek 

kompensasie vir 'n onvervulde I ewe in verbruikersprodukte. Die Greens beklemtoQn, 

soos die Grunen, geleentheid vir die uitlewing van kreatiwiteit (Kemp & Wall1990:74-75). 



Nie-ekologiese ondernemings moet omvorm word. Die beginsel dat die besoedelaar 

betaal, moet geld. Dit sal maatskappye aanspoor om self oplossings vir besoedeling te 

soek. Minder rou materiale moet gebruik word, minder afval geproduseer word en die 

produksiemetode moet lae energieverbruik he. Herwinning is belangrik om volhoubaarheid 

te bewerkstellig (Icke 1990:37; Kemp & Wall1990:49, 51, 78; Spretnak & Capra 1990:80, 

82) 

3.5.1.4 Basiese behoeftes 

Die Greens staan 'n stelsel van 'n versekerde basiese inkomste voor wat deur die staat 

betaal word. Dit moet net genoeg wees om in mense se basiese behoeftes te voorsien. 

Mense kan selfbesluit hoeveel hulle werk om sodoende 'n groter inkomste te bekom. 

Hierdie stelsel sal ook mense vergoed wat in die huidige stelsel onbetaalde werk lewer 

(soos byvoorbeeld huisvrouens), en dit vir mense makliker maak om hul eie sake

ondernemings te begin (Cooper 1990:96-97; Icke 1990:40-41; Kemp & Wall1990:92). 

Behoeftes sluit in behuising, voedsel en opvoeding. Dit moet so goedkoop en effektief 

moontlik verskaf word. Begeertes mag ook bevredig word, maar nie op dieselfde 

verkwistende vlak as in die heersende ekonomie nie. 'n Onbeperkte uitbreidende 

verbruikersekonomie is nie ekologies volhoubaar nie (Johns 1993:45). 

3.5.1.5 Energieverbruik 

Beide die vermindering van energieverbruik en die ontwikkeling van alternatiewe 

energiebronne vir fossielbrandstowwe word deur feitlik die hele groenbeweging onderskryf 

en bevorder. Kernk:rag word egter nie as 'n lewensvatbare alternatiefbeskou nie, aangesien 

dit duur en gevaarlik is (Icke 1990: 139-141; Kemp & Wall1990:56-57, 62-63; Rosenbaum 

1987:3). Energieverbruik kan verminderword deur die uitskakeling van onnodige elektriese 

toestelle en strukture en deur toestelle te bou wat so min energie moontlik verbruik 

·(Kemp & Walll990:63-64, 70; Icke 1990:135). 

3.5.1.6 Landbou 

In die landbou beywer die groenes hulle vir die volhoubare benutting van hulpbronne 

en beklemtoon die interafhanklikheid van substelsels binne die ekosisteem. 



Die groenes ondersteun die gebruik van organiese boerderymetodes en permakultuur. 

Met organiese boerderymetodes word chemiese middels nie gebruik nie en die beginsel 

om eerder die grond as die plante te voed, word gevolg. Permakultuur is 'n uitbreiding 

hierop. Dit behels die kombinering van plante, diere en hulpbronne soos byvoorbeeld 

water om 'n selfonderhoudende ekosisteem tot stand te bring. Organiese boerderymetodes 

en permakultuur voldoen dus aan die beginsels van volhoubaarheid en interatbanklikheid 

en hou ook geen besoedelingsgevare in nie. Die verbouing van monokulture word verwerp, 

omdat dit nie op die langtermyn volhoubaar is nie en geleidelik meer menslike ingrype 

in die vorm van kunsmis en insekdoders benodig om te kan voortbestaan (I eke 1990: 117, 

120; Kemp & Wall 1990:59). 

Die groenes is ook teen biotegnologie gekant. Biotegnologie is mensgemaakte mutasies 

in plante en diere sowel as die skep van nuwe spesies. Die groenes is van mening dat die 

mens nie genoeg van die natuur en die werking van die ekosisteem weet om die gevolge 

van sy handelinge te kan voorspel en beheer nie (Kemp & Wall 1990:59). 

3.5.1.7 Padvervoer 

Padvervoer word as 'n groot besoedelaar beskou. Private vervoer moet volgens die 

groenes ontmoedig en openbare vervoer en die gebruik van fietse aangemoedig word. 

Goedkoop betroubare openbare vervoer moet beskikbaar wees, terwyl desentralisasie 

ook die noodsaaklikheid van vervoer sal verminder. Die mense wat van motors gebruik 

maak, moet vir die bou en instandhouding van paaie betaal. Die beginsel waarop die 

vervoerbeleid berus, is 'n vermindering in energieverbruik en besoedeling (Fre're 1986:73-

74; Icke 1990:146, 154-155; Kemp & Wall1990:65-68; Spretnak & Capra 1990:87). 

3.5.1.8 Kritiek op 'n groenekonomie 

Groen ekonomiese denke word deur die tradisionele ekonome gekritiseer as mooi beginsels 

sonder definitiewe stappe van optrede. Pepper (1987:336-337) wat die boek The Living 

Economy onder redakteurskap van Paul Ekins bespreek, is van mening dat hoewel daar 

niks fout met bulle ekonomiese beginsels is nie, die groenes nie daarin kon slaag om 'n 

werkbare ekonomiese beleid daar te stel nie. Sommige van die ekonomiese beginsels 

word deur kommunes toegepas en blyk suksesvol te wees. Die groenes slaag egter volgens 

hom nie daarin om 'n plan van aksie daar te stel wat die oorgang van die industriele 

ekonomie na 'n groenekonomie moontlik maak nie. 



3.5.2 Sosiale geregtigheid 

Volgens die groenes het ekologiese politiek geen sin as dit nie met sosiale geregtigheid 

gepaard gaan nie. Daarom is feminisme, anti-rassisme en anti-seksisme 'n integrate 

deel van groenpolitiek. Dit is onmoontlik om die wyse waarop mense bronne gebruik, 

te verander sender om hulle verhouding met mekaar en met hul omgewing te verander. 

In teenstelling hiermee behels die vryemarkbenadering die verskaffing van gefiltreerde 

water en organiese voedsel aan die rykes wat dit kan bekostig, terwyl die armes steeds 

met besoedelde water en besmette kos moet klaarkom (Kemp & Wall1990:87-88). Die 

langtermyn doelstelling moet egter wees om gesonde florerende gemeenskappe daar te 

stel met materiele sekuriteit vir almal. Die regering moet dus verantwoordelikheid aanvaar 

om vir die minder bevoorregtes te sorg deur middel van 'n welsynstelsel wat buigsaam 

en nie-paternalisties is, en wat die regte van die verbruiker verseker (Kemp & Wall 

1990:102). 

In Duitsland word klem op die gelykheid vir vroue geplaas. Die Grunen het 'n baie hoer 

persentasie vroue in leiersposisies as die tradisionele partye en vrouekwessies soos aborsie 

geniet baie aandag (Blue 1983: 122; Spretnak & Capra 1990:47-50). 

Die Y slandse K vennalistinn (Vroue-alliansie) is 'n politieke party wat gestig is met die 

doel om vroue se belange te bevorder en 'n "vroue-vriendelike" samelewing daar te 

stel. Hulle beywer hulle vir die bevordering van gelykheid tussen qie geslagte en aktiewe 

deelname deur vroue aan die politieke proses. Die party het ook 'n sterk pasifistiese 

inslag (Parkin 1989:236-237). 

Die Grunen noem spesifiek die nodigheid van sosiale programme om die toestand van 

bejaardes, persone met liggaamlike gebreke, gaswerkers en sigeuners te verbeter. Hulle 

verwerp aile vorme van diskriminasie en beywer hulle vir gelyke regte vir onder meer 

homoseksuele en gaswerkers (Spretnak & Capra 1990: 114-115). 

3.5.3 w ereldgeregtigheid (global justice) 

Die verhouding tussen die arm (Derde Wereld) en ryk (Eerste Wereld) vorm 'n belangrike 

element van die groenes se beleid. 

Die Grunen stel dit dat daar geen realistiese hoop op stabiele wereldvrede kan wees 

solank as wat daar geen hoop vir die arm state is nie en terwyl daar die meedoenlose 
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kompetisie om rou materiale en markte heers nie. Volgens die beskouing sit die 

gelndustrialiseerde state kolonialisme bloot in 'n nuwe vorm voort (Spretnak & Capra 

1990:60, 96). Die Britse Greens brei hierop uit: armoede, die skuldkrisis en die wereld 

se magspatroon moet aangespreek word voordat daar enige hoop kan wees om die 

wereldomgewingskrisis op te los. (Kemp & Wal11990: 1 05). 

Die arm lande se skuldterugbetalings is meer as die hulppakette wat hulle ontvang. Die 

meeste hulp gaan boonop aan nywerheidsondernemings van die skenkerland in die 

ontvangerland, of is 'n manier om van surplusse ontslae te raak. Dit is dus nie 'n manier 

om die armes te help nie, maar om beheer uit te brei. Handelsversperrings voorkom 

verder dat die arm lande suksesvol tot die wereldmark kan toetree (Icke 1990:65, 70). 

Hulppakette moet eerder demokratiese ekologiesgesonde projekte ondersteun (Kemp 

& Wall 1990: 113). Die arm lande moet gehelp word om selfonderhoudend te wees en 

voedsel vir hule eie behoeftes te kweek. Baie lande waar daar voedseltekorte op die 

plaaslike mark heers, voer voedsel na die ryk lande uit om buitelandse kapitaal te verdi en. 

Voorts behoort skuld afgeskryf te word, want die leningsterme is onbillik (Cooper 1990: 183-

184). 

Multinasionale ondernemings wat fabrieke in arm lande het omdat hulle daar laer 

veiligheidstandaarde en lone as tuis kan handhaaf, moet ook aan bande gele word. Die 

plaaslike bevolking ly onder die besoedeling en armoede sodat goedkoop produkte teen 

groot winste vir die ryk lande vervaardig kan word (Kemp & Wall 1990: 114-115). 

Hoewel die groenes die beskouing verwerp dat die hoe bevolkingsaanwas van die arm 

lande die hoofoorsaak vir die wereld se omgewingsprobleme is, aanvaar hulle tog dat 

bevolkingsgroei nie onbeperk kan voortduur nie. In die arm lande hied kinders vir hul 

ouers finansiele sekuriteit, omdat hulle reeds op 'n jong ouderdom ekonomies aktief is 

en in die afwesigheid van voldoende welsynstelsels hulle bejaarde ouers moet versorg. 

Die oplossing vir die probleem is die uitskakeling van armoede, emansipasie van vroue, 

die beskikbaarheid van voorbehoedmiddels en opvoeding. N avorsing het getoon dat die 

aantal kinders per vrou afneem soos die onderwyspeil styg (lcke 1990:83-86; Kemp & 

Wall1990:106-107). 

Die groenes le dus die skuld vir die armoede in die Derde W ereld voor die deur van die 

Eerste Wereld wat volgens hulle die Derde Wereld uitbuit. Die Eerste Wereld hou ook 

die Derde Wereld doelbewus in ;n onderdanige en afhanklike posisie deur middel van 

ekonomiese maatreels. 



3.5.4 Demokrasie 

Die Britse Greens staan politieke desentralisasie voor. Politieke mag moet na die laagste 

vlak moontlik gedesentraliseer word. Belasting moet op plaaslike vlak ingesamel word 

en van daar af proporsioneel aan die hoer vlakke oorhandig word. Algehele desentralisasie 

is egter nie moontlik nie, ryk gebiede moet byvoorbeeld arm gebiede subsidieer (Icke 

1990: 48; Kemp & Wall 1990: 176-177). 

Die Britse Greens verkies ook 'n proporsionele verkiesingstelsel bo die tradisionele 

Britse wenner-kry-alles-verkiesingstelsel omdat eersgenoemde groter geleenthede vir 

kleiner partye bied. 'n Klein party het 'n groter kans om verteenwoordiging in 'n wetgewende 

liggaam te verkry in 'n proporsionele stelsel omdat setels toegeken word volgens die 

persentasie stemme behaal in 'n staat ofsetel. Onder die tradisionele Britse stelsel moet 

'n party egter die meerderheid stemme binne 'n setel werf om verteenwoordiging te kry 

- iets wat onmoontlik is vir 'n klein party, tensy al die ondersteuners in enkele setels 

gekonsentreer is. Die Greens beywer hulle ook vir 'n geskrewe handves van menseregte 

vir Brittanje. Hulle is ten gunste van maatreels om te voorkom dat ryker politieke kandidate 

en partye bevoordeel word bo kandidate en partye wat nie duur verkiesingsveldtogte 

kan bekostig nie. 'n Stelsel van staatsbefondsing vir verkiesingsveldtogte soos wat in 

Duitsland gebruik word, word deur die Britse Greens ondersteun aangesien dit kleiner 

en armer partye geleentheid bied om meer mededingende veldtogte te loods (I eke 1990: 46; 

Kemp & Wal11990: 174-176, 180). 

3.5.5 Verdediging en buitelandse beleid 

Beide die Britte en Duitsers se groenes staan onttrekking van hul onderskeie state aan 

die Noord-Atlantiese Verdragsorganisasie (NAVO) voor. Beide partye voel dat NAVO 

deur die VSA tot laasgenoemde se voordeel oorheers word. Die Griinen is ten gunste 

van Duitse neutraliteit (Icke 1990:156, 158, 160; Markham 1983:37). Beskouings soos 

hierdie het veral aan die Duitse Griinen 'n anti-Amerikaanse etiket besorg (Greve 1984:24). 

Ook die Oostenrykse groenbeweging voel sterk oor die behoud van Oostenrykse neutraliteit 

wat volgens hulle deur Oostenryk se groeiende wapenhandel bedreig word. Die groenes 

wil ook verhoed dat Oostenryk by die Europese Unie aansluit en voel dat daar reeds te 

noue bande met NAVO is (Parkin 1989:31). 

Beide die Greens en Grunen beywer hulle vir die verwydering van kernwapens van hul 



state se grondgebied. Die groenes vrees dat indien 'n kernoorlog sou uitbreek, dit uitsluitlik 

in Europa sal plaasvind. Hulle voel dat die ontplooiing van kernwapens op hul grondgebied 

van die twee state 'n teiken maak. Kernwapens is volgens hulle nie ter beskerming van . 
Europa nie, maar om 'n kernwapenoorlog weg van die VSA te hou (Icke 1990:156, 158, 

160; Reston 1984:56). Die Griinen wil ook sy buurstate oorreed om Europa 'n kernvrye 

gebied te maak (Markham 1983:37). 

Die Griinen, Greens enKvennalistinn beywer hulle vir ontwapening en versoek dat hul 

eie state die Ieiding moet neem met eensydige ontwapening (Blue 1983: 122; Kemp & 

Wal11990:29; Parkin 1989:23). Die groenes wildie tradisionele verdedigingstelsel met 

'n stelsel van sosiale verdediging vervang. Sosiale verdediging bestaan uit aktiewe, 

nie-gewelddadige weerstand en 'n weiering om met die besettingsmag saam te werk. 

Dit sluit in grootskaalse simboliese aksies, nie-dodelike sabotasie, ekonomiese boikotte 

deur verbruikers en produsente, sosiale en politieke boikotte van instellings, stakings, 

ontwrigting van kommunikasiekanale en adrninistratiewe stelsels tot doelbewuste obstruksie 

en oneffektiwiteit. Die tradisionele verdedigingstelsel berus op 'n hoe prys wat betaal 

word vir die skending van grense, terwyl die sosiale verdedigingstelsel berus op 'n hoe 

prys wat betaal moet word om binne die grense te bly (Kemp & Wall1990:29; Spretnak 

& Capra 1990:58-59). 

Die Griinen verwerp die konsep van 'n nasiestaat en wil Europa verdeel in kleiner outonome 

state. Die nasiestaat is volgens hulle egoi:sties, chauvinisties en kompeterend (Spretnak 

& Capra 1990:46, 57, 59). Volgens die Greens is territorialisme, patriotisme en nasionalisme 

almal euwels wat gebruik word om konflik aan te hits. Aile soorte nasionalismes moet 

ontmoedig word (Kemp & Wall1990:141). 

Daar moet wei volgens die Griinen op internasionale vlak saamgewerk word oor sake 

wat meer as een staat raak. Die Verenigde Nasies kan hier 'n belangrike rol speel (Spretnak 

& Capra 1990:46, 57, 59). Hoewel die Greens ook internasionale samewerking voorstaan, 

wantrou hulle die Verenigde Nasies wat volgens hulle deur die VSA gedomineer word. 

Ook die gedagte van 'n Europese supermoondheid word gewantrou (Kemp & Wall 

1990:142-143, 178-179). 

3.5.6 Samevatting 

Bogenoemde bespreking is nie 'n volledige bespreking van aldie groenbewegings se 



beleidstellings nie, maar dien as voorbeelde om die nege basiese beginsels te illustreer. 

Die uitstaande kenmerke van die groenes se ekonomiese beleid is die ondermyning van 

die westerse werketos, die beklemtoning van kreatiwiteit en aangename 

werksomstandighede, die vermindering van druk op die natuurlike hulpbronne, 

omgewingsvriendelike tegnologie en desentralisasie. Met die ondermyning van die werketos 

word bedoel dat arbeid nie die oorheersende wyse van selfverwesenliking moet wees 

nie. 'n Groenekonomie plaas mense en die ekologiese prosesse sentraal, anders as 

industrialisme wat tegnologie en winsneming sentraal plaas. 

Sosiale geregtigheid is 'n sentrale tema van die groenbeweging se beleid. Dit behels die 

toeganklikheid van 'n ekologiese lewenswyse vir almal, 'n goeie welsynstelsel en die 

beeindiging van diskriminasie. Op internasionale gebied is die Marxistiese invloed op 

die Griinen en Greens duidelik uit hulle analise van die verhouding tussen die arm en 

ryk Iande. Dit word as die ekonomiese terme van uitbuiting en akkumulasie van rykdom 

beskryf. 

Die groenes is verder ten gunste van 'n gedesentraliseerde demokrasie en die gelykmaking 

van die politieke speelveld. Voetsooldemokrasie is een van die basiese beginsels van 

groenpolitiek. Hierdie beginsel sal verder bespreek word onder die ontleding van die 

Griinen se organisatoriese strukture in hoofstuk 4. 

\ 

Die groenes se buitelandse en verdedigingsbeleid behels pasifisme, wat die verwerping 

van tradisionele verdedigingstrategiee insluit, ontwapening, sowel as sterk teenkanting 

teen die strategie van kernafskrikking, die konsep van die nasiestaat en die vorming van 

internasionale magsblokke. Daarteenoor is hulle ten gunste van sosiale verdediging, 

die vorming van klein gemeenskappe wat met mekaar kan saamwerk indien 'n vraagstuk 

twee of meer gemeenskappe raak. 

3.6 Ekstreme strominge 

Tot dusver is die groenbeweging in die algemeen bespreek. Daar is egter ekstreme strominge 

binne die beweging. Die twee belangrikste van hierdie ekstreme vorme is deep ecology 

en sosialistiese ekologie. 



3.6.1 Deep ecology 

Deep ecology spruit uit 'n poging om 'n omvattende religieuse en filosofiese 

wereldbeskouing, wat op die waarneming van die natuur berus, daar te stel. Volgens die 

aanhangers daarvan, is die fout in die heersende denke dat mense as afsonderlik van die 

natuur beskou word. Hulle is ook krities teen die materialistiese beskouing van die 

werklikheid en beskou eerder die mens as deel van die totale biosfeer. Die mens is deel 

van 'n organiese eenheid en van geestelike en materiele aspekte van die werklikheid en 

moet nie as verskillend en afsonderlik hanteer word nie. Volgens Arne Naess wat die 

begrip deep ecology gepopulariseer het, is die basis van die stroming selfverwesenliking 

en biosentriese gelykheid. Geestelike groei kan net begin wanneer mense ophou om 

hulself as gei:soleerde kompeterende "ego's" te beskou en eerder hulself met ander te 

identifiseer - nie net met familie en vriende nie, maar met die totale menslike spesie en 

met die nie-menslike wereld (Cooper 1990: 112). 

Die deep ecology-beweging kan beskou word as 'n konfrontasie met die tegnologiese 

kultuur. Hulle verwerp die moderne samelewing wat oor die natuur wil heers en ander 

spesies in terme van hul nuttigheidswaarde vir die mens beoordeel. Hulle beskou beskawing 

as 'n bedreiging vir die natuur en wildie natuur in sy oorspronklike vorm, voor inmenging 

deur die mens, herstel (Manes 1990:8, 36-37). 

Voorbeelde van deep ecology belangegroepe is Earth First! van die VSA en Sea Shepard 

van Kanada. Die meeste deep ecology-groepe maak van nie-gewelddadige burgerlike 

ongehoorsaamheid en openbare demonstrasies gebruik om hul doelstellings te bereik. 

Daar is egter groepe wat somtyds van geweld gebruik maak. Een van die metodes wat in 

die meeste groen kringe afkeur uitlok, is ekotasie (eko-sabotasie) ofmonkeywrenching3 

soos dit ook bekend staan. Voorbeelde van ekotasie is tree spiking'\ en boat rammingS. 

Monkeywrenching of ekotasie is die beskadiging van eiendom om ekologiese skade te voorkom. Die 
benaming monkeywrenching is afkomstig van Edward Abbey se boek The monekywrenching gang 
wat oor 'n groep ekoteurs handel. 

Tree spiking behels die inkap van duisende spykers in borne om te verhoed dat dit afgekap word. 
Die spykers hou geen nadelinge gevolge vir die borne in nie, maar moet verwyder word voordat 
die borne afgesaag kan word. Die verwydering van die spykers is tydrowend en duur en daarom 
is dit nie lonend vir die betrokke maatskappy om met die werk voort te gaan nie. 

Boat ramming word veral deur Sea Shepard gebruik. Hullle jaag met hulle bote in walvisbote vas 
en veroorsaak so skade. Dit is 'n poging om walvisvangs nie-winsgewend te maak deur onkostes, 
insluitend verserkeringsonkostes, te verhoog. 



Burgerlike ongehoorsaamheid sluit in iree sittinff' en padblokkades (Manes 1990:6, 10, 

14,16-17,103,169, 175). 

Die normale omgewingsgroepe en meer gematigde (ligter) groenbewegings word deur 

die deep ecologists gekritiseer. Hulle beweer die groepe is bloot oor die mens se voortbestaan 

bekommerd en pro beer verhoed dat die mens nie homself vernietig nie. Die groepe is 

volgens hulle nie werklik besorg oor die hele ekosisteem nie. Daarenteen beskou die 

deep ecologists aile spesies as gelyk (Manes 1990: 170). 

3.6.2 Sosialistiese ekologie 

'n Tweede stroming binne die groenbeweging is sosialistiese ekologie waarvan die wortels 

in utopiese sosialisme7 en anargistiese8 tradisies te vinde is. Murray Bookchin is die 

leidende figuur in die stroming. Volgens die aanhangers van hierdie stroming is die 

primere oorsaak van die ekologiese probleem nie individuele gedrag nie, maar die sosiale 

orde wat op 'n vryemarkgerigte, uitbreidende kapitalisme berus. Die implikasie hiervan 

is dat daar eers 'n sosialistiese rewolusie moet wees voordat individue 'n ekologiese 

perspektief sal aanvaar. Anders gestel, 'n ekologiese samelewing kan net in 'n utopiese 

sosialistiese samelewing tot stand kom (Cooper 1990:113-114). 

3. 7 Algemene samevatting 

In hierdie hoofstuk is die konsepte omgewingsbewustheid en ekologisme sowel as 

omgewingspolitiek en groenpolitiek gedefinieer. Omgewingsbewustheid is 'n aktiewe 

belangstelling in die mens se omgewing, terwyl ekologisme 'n stel waardes verteenwoordig 

wat op die beginsels van die ekologie gebou is. Hierdie beginsels berus op die erkenning 

van die omgewing as 'n dinamiese interafuanklike stelsel waar die aksies van een lid 
emstige gevolge vir die res van die stelsel kan inhou. Omgewingspolitiek en groenpolitiek 

verwys na aksies wat deel van die politieke proses uitmaak en wat uit omgewingsbewustheid 

en ekologisme spruit. 

Tree sitting is wanneeer persone in borne klim en slegs deur geweld verwyder kan word. Dit is 'n 
poging om die afkap van borne te vertraag en daarmee produksiekoste te verhoog. Op die manier 
word die afkap van borne nie-lonend vir die betrokke maatskappy. Die metode trek ook baie media
aandag. 

Utopiese sosialisme verwerp privaatbesit en individualisme is ondergeskik aan die kollektiewe wil. 
Hulle glo aan die moontlikheid van 'n utopiese sosialistiese staat wat deur samewerking en sosiale 
solidariteit gekenmerk sal word. 

Anargisme verwerp aile vorme van georganiseerde owerheid. Dit sluit politieke, sosiale en gods
dienstige gesag in. 



Verskeie faktore het gedurende die tweede helfte van die twintigste eeu aanleiding tot 

die ontwikkeling van groenpolitiek, die politieke been van ekologisme, gegee. Hierdie 

faktore kan almal in verband gebring word met 'n ontnugtering met en wantroue in die 

industriele samelewing met sy klem op wetenskap, tegnologie en ekonomiese groei. 

Die bewuswording van ernstige omgewingsagteruitgang het die besef laat posvat dat 

die ekosisteem nie in staat is om die omvattende ingrypings deur die mens te verwerk 

nie. Die mens het 'n bedreiging vir sy eie voortbestaan, en moontlik die van die hele 

ekosisteem, geword. Ernstige aanpassings in terme van die westerse lewenstyl wat op 

verbruikerisme gegrond is, het nodig geword. 

Omgewingsagteruitgang kan nie alleen die opkoms van ekologisme verduidelik nie. 

Nuwe ontwikkelinge in Fisika sowel as die opkoms van die Ekologie as wetenskap het 

ook 'n rol gespeel. Eerstens is die mens se vertroue in sy vermoe om te voorspel en te 

beheer onder verdenking geplaas en tweedens is wetenskaplike bewyse vir die bestaan 

van die web van die lewe gevind. 'n Laaste faktor is die industriele mens se behoefte 

om van die onpersoonlike verstedelikte lewe te ontsnap. 

Ekologisme verskil van omgewingsbewustheid in die sin dat laasgenoemde die 

omgewingsprobleme self aanspreek. Ekologisme bevraagteken die heersende sosio

ekonomiese en politiek stelsel van die industriele staat. Volgens ekologiste is die 

omgewingsprobleme net die simptome van die werklike probleem - die industriele staat. 

Omgewingsprobleme kan net oorkom word indien die basiese waardes waarop die huidige 

industriele staat (kapitalisties sowel as sosialisties) gebou is, verander word. 

Die basiese beginsels van ekologisme of groenpolitiek is bespreek. Dit kan soos volg 

opgesom word: 

1. Eerbied en respek vir lewe. 

2. 'n Holistiese wereldbeeld. 

3. Ondersteuning van 'n volhoubare lewenstyl. 

4. Ekonomiese en politieke desentralisasie. 

5. Die herstrukturering van die samelewing moet die armes se behoeftes in ag neem. 

6. Nie-gewelddadigheid insluitend anti-uitbuiting, anti-diskriminasie, pasifisme en 

ontwapening. 

7. Aanmoediging van waardes soos versorging, koestering en samewerking en afkeer 

in waardes soos kompetisie, aggressie en oorheersing. 

8. Die herontdekking van die menslike siel. 

9. Anti-industrialisme insluitend die herskepping van die gemeenskapslewe . 

• 



Bogenoemde beginsels is deur die bespreking van groenbewegings se beleidsuitsprake 

gei11ustreer. 

Aangesien die groenbeweging 'n alternatiewe stelsel voorstaan, volg dit daaruit dat die 

waardes binne die beweging dikwels van die dominante waardes in die breer samelewing 

verskil. Hierdie is 'n faktor wat die effektiwiteit en groei van die beweging nadelig kan 

bei:nvloed. 

Dit blyk uit hierdie hoofstuk dat groenpolitiek of ekologisme as 'n ideologie beskou 

kan word. Groenpolitiek stel 'n alternatiewe sosiale, ekonomiese, morele en politieke 

stelsel voor, vertolk en verwerp ander ideologiee en het 'n gedetailleerde beleid wat 

uitspel hoe hierdie alternatiewe stelsel daar moet uitsien en bereik moet word. 

Omgewingspolitiek daarenteen, funksioneer binne die bestaande stelsel. 



Groenpartye van die wereld 

4.1 Inleiding 

Hierdie hoofstuk sluit nou by hoofstuk 3 aan. Die stand van groenpolitiek wereldwyd 

en veral die totstandkoming van groenpartye word bespreek. Daar word ook aandag 

geskenk aan die ledeprofiel, organisatoriese strukture en deelname aan verkiesings deur 

groenpartye. Suid-Afrika is nie hierby ingesluit nie en word in 'n aparte hoofstuk bespreek. 

Die doel van die hoofstuk is om die dominante tendense in die wereldwye groenbeweging 

te identifiseer waarmee die Suid-Mrikaanse groenbeweging ontleed en vergelyk kan 

word. 

4.2 Die totstandkoming van groenpartye 

In hierdie afdeling word die stigting van groenpartye en -netwerke beskryf. Heelwat 

aandag word weer eens aan die Duitse Griinen en die Britse Greens geskenk. Die twee 

partye se geskiedenis is uiteenlopend en is verteenwoordigend van die Europese 

groenbeweging. Ook ander Europese bewegings en nie-Europese bewegings word bespreek. 

4.2.1 Die Griinen 

In afdeling 3.3.2 is gemeld dat daar gedurende die sewentigerjare in Duitsland teenkanting 

teen die industriele staat ontwikkel het. Terselfdertyd kon die vakbonde en die 

Sozialdemokratische Partei Deutchlands (SPD) nie daarin slaag om 'n werklike linkse 

alternatief te verskaf nie. 

Hierdie kritiek teenoo~ die industriele staat en gebrek aan 'n linkse alternatiefin Duitsland 

het gelei tot die ontwikkeling van 'n menigte belangegroepe wat uiteenlopende vraagstukke 

aangespreek het. Hierdie groepe staan asBuergerinitiativen bekend. (Daar sal voortaan 

na hierdie groepe as burgerinisiatiewe verwys word). Die burgerinisiatiewe het gewissel 

van vrouegroepe, ekologiese groepe, homoseksuele, anti-kernkraggroepe tot by 

Protestantsgeleide pasifistiese veldtogte. Teen 1972 was daar reeds 1 500 sulke groepe 

en teen 1980 50 000 met meer as 2 miljoen lede (Markham 1983 :70; Cohen & Arato 

1984:3 2 7). Baie van die burgerinisiatiewe is bei"nvloed deur idees oor toepaslike tegnologie, 

Ill 



hemubare hulpbron-energiestelsels, organiese landboumetodes en holistiese gesondheidsorg 

(Spretnak & Capra 1990:13-14). Teen 1975 was 43% van die burgerlike groepe by 

omgewingsvraagstukke betrokke (Mewes 1985: 15). 

Die burgerinisiatiewe het as nie-assosiatiewe en assosiatiewe belangegroepe in die Duitse 

politieke stelsel begin funksioneer. Hierdie burgerinisiatiewe artikuleer die belange van 

die deel van die Duitse bevolking wat nie in die magstrukture van die Duitse staat 

verteenwoordig is nie. Dit het die linkse radikales, diegene wat 'n alternatiewe lewenstyl 

(alternatief vir industriele lewenstyl) daar wou stel, en die omgewingsbeweging 

verteenwoordig. 

Die burgerinisiatiewe was nie die enigste boustene van die groenbeweging nie. 'n Klein 

groepie liberale en konserwatiewe ekologiste het reeds sedert 1973 standpunte soos 

omgewingsbeskerming en Duitse onverbondenheid aan 'n internasionale politieke magsblok 

gepropageer. Die groepie het in 1978 die Aksiekomitee van Onafuanklike Duitsers gestig. 

Teen 1978 het aldie groepe wat die groenbeweging sou uitmaak, reeds bestaan (Spretnak 

& Capra 1990:14). 

Teen die einde van die 1970's het die burgerinisiatiewe en die Ak:siekomitee netwerke 

of alliansies begin vorm wat aan verkiesings deelgeneem het deur gesamentlike 

kandidatelyste daar te stel9. Die alliansievorming was die aanloop tot die stigting van 

'n groenparty. Die eerste groen deelstaatpartye is in 1979 gestig en hierdie groenpartye 

het as 'n alliansie aan die 1979-Europese verkiesings deelgeneem. Na 'n reeks kon~ensies 

in Oktober 1979 en 12 tot 14 Januarie 1980 te Karlsruhe, is besluit om 'n nasionale 

groenparty, Die Griinen, te stig. Die regse groepe binne die groenbeweging was die 

aanvanklike dryfveer om 'n party te stig. Die linkses was aanvanklik sku, maar namate 

hulle betrokke geraak het, het hulle die party begin oorheers. Die beleidsdokumente het 

nie daarin geslaag om 'n kompromie tussen die groepe daar te stel nie en het oorwegend 

die linkervleuel se standpunte weerspieel soos byvoorbeeld die ontbinding van die NAVO

en Warskouverdrae en hul ekonomiese beleid (Frankland 1989:390; Hi.ilsberg 1988:94-

96; Koelble 1989:209; Mewes 1985:15; Parkin 1989:118-121). 

Die Griinen het uit beide konserwatiewe ekologiese bewegings en linkse en alternatiewe 

Duitsland gebruik die gemengde verkiesingstelsel. Hiervolgens het elke kieser twee stemme. Die helfte 

van die federale parlement, die Bundestag word verkies van party-kandidatelyste volgens 'n proporsionele 

stelsel. 'n Party moet meer as 5% van die stemme trek om vir hierdie toekenning van setels in aanmerking 

te kom. Die ander helfte van die lede word verkies in setels deur middel van 'n gewone meerderheid. 



(lewenstyl) burgerinisiatiewe ontstaan. Die Grunen verteenwoordig dus uiteenlopende 

belangegroepe wat saamgebind is deur hul gemeenskaplike teenkanting teen die industriele 

en wetenskaplik-meganistiese samelewing. 

Die ontwikkeling van die Griinen as 'n politieke party uit 'n menigte belangegroepe is 

steeds merkbaar in die faksievorming en hoe voorkoms van interne konflik binne die 

party. Die beleidbepalende konvensies het nie daarin geslaag om al die deelnemers tevrede 

te stel nie en verskille is bolangs toegesmeer. Die party is ook kwesbaar omdat sy interne 

struwelinge weens die party se beleid van openbare verantwoording en openheid, in die 

openbare oog afgespeel word. 

Die interne struwelinge en verskille kan in drie groepe verdeel word, naamlik ideologiese 

verskille, strategieverskille en spesiale belangegroepe binne die party (Parkin 1989: 123). 

Spretnak en Capra (1990:3-5) beskryf vier ideologiese strominge binne die Griinen, 

naamlik: 

1. Die holistiese groenes wat 'n utopiese visie van 'n nuwe post-patriargale ekologiese 

gemeenskap het. Daarvolgens word die interafhanklikheid tussen verskynsels erken, 

die meganistiese wereldbeskouing van die westerse beskawing verwerp en die 

idee dat ekonomiese kriteria nie net handel oor hoeveel en hoe geproduseer word 

nie, maar ook wat geproduseer word, vooropgestel. 

2. Die ekogroenes. Hulle het 'n meer regse agtergrond en is meerendeels op die 

beskerming van die natuur ingestel, byvoorbeeld die vermindering van besoedeling, 

toepaslike tegnologie en alternatiewe energie. 

3. Die vredesbeweging-groenes konsentreer op demilitarisasie en sosiale beskerming 

en teenkanting teen die vorming van magsblokke in die internasionale politieke 

stelsel. 

4. Die linkse radikales is die eertydse kommuniste wat binne die groenparty 'n tuiste 

gevind het. 

Mewes (1985:33-34) en Hiilsberg (1988:144) gee 'n soortgelyke indeling as Spretnak 

en Capra. Hulle sluit egter die strategieverskille in. Die strategiedebat binne die party is 

verdeel tussen twee groepe, naamlik die fundamentaliste (jundis) en die realiste (realos). 



Die realiste is die pragmatiste wat bereid 1s om hul beleid af te water en koalisie

ooreenkomste met die SPD aan te gaan. Die fundamentaliste is van mening dat daar 

nooit van die party se beleid afgewyk mag word nie, selfs indien dit beteken dat die 

party 'n geleentheid om deel van koalisieregering te wees, verbeur (Cohen & Arato 

1984:328; Hulsberg 1988:144; Painton 1983a:48; Parkin 1989:123-125). 

Die interne konflik het uiteindelik tot 'n skeuring binne die party gelei. Die fundamentaliste 

het van die Grunen weggebreek nadat die party sy parlementere verteenwoordiging met 

die·1990-verkiesings verloor het (Munnik 1993a:47). 

Parkin (1989: 127) wys ook op die rol van spesiale belangegroepe binne die party soos 

byvoorbeeld die feministe wat die party baie suksesvol binnegedring het en 'n groot 

invloed op die partybeleid uitoefen. 

Die Duitse groenparty het dus ontstaan uit 'n alliansie tussen belangegroepe wat teen 

die industriele staat gekant is. Dit sluit in linkse radikales, voorstanders van alternatiewe 

lewenstyle en meer konserwatiewe ekologistiese groepe. Drie kenmerke van die 

groenbeweging kom uit hierdie bespreking na vore. Eerstens is groenpolitiek teen die 

industriele staat gekant. Tweed ens word die party gekenmerk deur uiteenlopende strominge 

binne die party wat tot 'n hoe mate van interne konflik lei. Die groenparty se aktiwiteite 

en beleid strek veel wyer as net die natuurlike omgewing. Dit is een van die onderskeidende 

kenmerke tussen omgewings- en groenpolitiek. Laastens het die totstandkoming van 

die nasionale groenparty die patroon van stigting van belangegroepe, alliansievorming 

en uiteindelik partyvorming gevolg. 

4.2.2 . Die Britse Ecology/Green Party 

Vervolgens word die stigting van die Britse groenparty bespreek. Hierdie party se 

ontwikkeling verskil heelwat van die van die Duitse party. Die twee partye saam bied 

egter 'n redelik verteenwoordigende beeld van die Europese groenbeweging. 

In 1972 het 'n klein groepie mense 'n verslag, getiteld A blueprint for survival die lig 

laat s~en. Edward Goldsmith van die tydskrif Ecologist was die leidende figuur in die 

groep. Die doel van die verslag wat oor die impak van tegnologie op die omgewing 

handel, was om parlt~mentslede te bei:nvloed. Die doel van die groepie was om as 'n 

· belangegroep op te tree wat die wetgewende gesag bei:nvloed deur hulle van inligting te 

voorsien. Daar is egter gevind dat belangegroepaktiwiteite nie voldoende is om veranderings 



in die omgewingsbeleid in Brittanje teweeg te bring nie. Daarop is die People Party in 

1973 as die eerste Europese groenparty gestig met Goldsmith as een van die stigterslede. 

In 1974 het die party vir die eerste keer kandidate in die algemene verkiesing gestel, 

maar nie sukses behaal nie (Kemp & Wall 1990:23; Parkin 1989:214-218). 

In 1975 is die party se naam na die Ecology Party verander omdat die pers die ou naam 

met kommunisme geassosieer het. Die naam is in 1985 na die Green Party verander 

(Parkin 1989:218-219, 224). 

Anders as die Duitse party wat uit 'n bree alliansie van belangegroepe gegroei het, is 

die Britse party gestig deur 'n klein groepie belangstellendes wat bekommerd was oor 

omgewingsagteruitgang en die bree toepassing van ekologiese beginsels wou bevorder. 

4.2.3 Ander Europese partye en netwerke 

Die Europese groenpartye, uitgesonderd die Duitse en Britse partye, word oorsigtelik in 

hierdie afdeling bespreek. Die doel van die bespreking is om algemene tendense in die 

Europese groenbeweging uit te wys. Hierdie bespreking sluit ook die Skandinawiese 

partye in, aangesien hul ontwikkeling met die Europese partye ooreenstem. 

Daar is groenpartye in onder meer Belgie, Denemarke, Eire, Frankryk, Italie, Luxemburg, 

Nederland, Oostenryk, Portugal, Spanje, Swede en Switserland. Hoewel Ysland nie 'n 

groenparty het nie, is die Kvennalistinn se beleid tiperend van 'n groenparty in die sin 

dat dit 'n post-patriargale samelewing bevorder (Church 1992: 12; Kemp & Walll990:6-

7; Parkin 1989:6, 31, 61, 71, 84, 170, 190, 202,236, 241, 247; Rosenbaum 1987:34-35;. 

Spretnak & Capra 1990:168-169, 174). 10 

4.2.3.1 Ontwikkelingspatrone 

Verskeie van bogenoemde state soos Belgie, Frankryk, Luxemburg, Nederland, Oostenryk, 

Portugal, Spanje en Switserland het meer as een groenparty. Somtyds is die partye in 

kompetisie met mekaar soos byvoorbeeld in Frankryk en in ander gevalle is daar 

samewerkingsooreenkomste tussen die partye soos byvoorbeeld Agalev en Ecolo 

in Belgie (Kemp & Wall1990:5; Parkin 1989:33-34, 61, 169, 170-172, 203-205, 241, 

247-248; Spretnak& Capra 1990:168-169, 174). 

10 Kyk lys van groenpartye in bylae A 



In Europa het omgewingsbewustheid in die sewentigerjare die vorm van gemeenskaps

gebaseerde enkelvraagstuk-belangegroepe en projekte aangeneem. Gedurende die 1980's 

het van die groepe besef dat dit nodig was om toegang tot die wetgewende gesag van 

hul onderskeie state te verkry om die probleme effektiefte kan aanspreek (Burke 1989:43). 

Die algemene patroon wat gevolg is, is dat die groenbewegings op plaaslike vlak rondom 

spesifieke vraagstukke organiseer. Hierdie plaaslike groepe en individue vorm netwerke 

of verkiesingskoalisies waaruit die nasionale party mettertyd ontwikkel (Spretnak & 

Capra 1990:172). 

Hierdie patroon het in Duitsland voorgekom en herhaal hom in state soos Oostenryk, 

Frankryk, Italie, Finland en Switserland. Die partyvorming in hierdie state word vervolgens 

kortliks bespreek. 

Die Switserse Griine Partei is in 1983 deur vyf groepe gestig. In 1986 het 'n verdere agt 

groepe hulle by die party aangesluit. Hierdie groepe bestaan uit beide assosiatiewe 

belangegroepe en politieke streekspartye (Parkin 1989:207). 

Die Oostenrykse en Italiaanse bewegings het soos die Duitse beweging uit enkelvraagstuk

belangegroepe gegroei. In Oostenryk het die vredesgroepe en protesveldtogte teen damme 

in ekologies-sensitiewe gebiede die boustene gevorm. Tans is daar steeds 'n menigte 

klein partye wat betrokke is by die groenbeweging in Oostenryk, maar netwerkvorming 

het reeds begin. Die sterkste party, die Griine Alternative, beskryfhomself as 'n koalisie 

van gematigde ekologiste, ontevrede sosiaal-demokrate, vredesaktiviste, Eurokommuniste, 

voormalige linkse radikales, antikernkrag-aktiviste en kritiese Christene (Parkin 1989:31, 

33-34). 

Die Italiaanse Liste Verdi wat in 1984 gestig is, is 'n losse alliansie van drie groepe, 

naamlik die World Wildlife Fund wat op bedreigde spesies konsentreer, Friends of the 

Earth wat op kernkrag en -wapens konsentreer en die Omgewingsliga wat in 1980 deur 

ontevrede linkses gestig is (Rosenbaum 1987:3). 

Die Finse groenbeweging word beskryf as 'n alliansie van individue wat jaarliks vergader 

om gemeenskaplike beleid te bepaal (Parkin 1989:83-84). Les Verts in Frankryk het uit 

'n aantal belangegroepe ontwikkel (Parkin 1989:96-101). Die twee Franse partye, Les 

Verts en Generation Ecologie, het in die 1993-algemene verkiesing saamgespan as die 

Entente Ecologiste. Ondanks genoemde samewerking is daar egter steeds tweespalt tussen 

die twee Franse partye (Brand 1993 :7). 



4.2.3.2 Invloed van die linkervleuel 

'n Kenmerk van die Duitse groenparty is die invloed van die linkervleuel op die party. 

Dit is nie uniek aan Duitsland nie en kom ook in Italie, Nederland en Frankryk voor. 

Daar is reeds genoem dat die Oostenrykse Grune Alternative en Italiaanse Liste Verdi 

persone insluit wat ontevrede met die gevestigde sosialistiese partye is. Dit geld ook vir 

twee van die Nederlandse groenpartye, naamlik die Politieke Party van Radikales en 

die Pasifistiese Sosialistiese Party (Kemp & Wall 1990: 5-6). Ook in Frankryk het Brice 

Lalonde die Generation Ecologie met die goedkeuring van Frankryk se sosialistiese 

president Francois Mitterand gestig om 'n tuiste vir ontevrede sosialiste te bied. Lalonde 

het in die vroee 1990's as minister van omgewingsake in die sosialistiese kabinet gedien 

(Church 1992:12; Johnstone 1989:13; Smolowe 1992:14). 

4.2.3.3 Gunstige en ongunstige faktore vir die ontwikkeling van groenpartye 

Hoewel die Deense en Nederlandse bevolkings baie omgewingsbewus is, het die twee 

Iande nie sterk groenpartye nie. Dit kan daaraan toegeskryf word dat die tradisionele 

partye in hierdie state heelwat groen aangeleenthede in hul beleid aanspreek. Denemarke 

het geen kernkragaanlegte nie en heelwat fondse word in die ontwikkeling van alternatiewe 

energiebronne bele. Die Deense Sosialistiese Party wat in 1958 gestig is, spreek reeds 

pasifistiese en ekologiese beleidstandpunte in hul beleid aan. Nederland het van die 

sterkste vredes- en anti-kernkragbewegings in Europa. Juis omdat hierdie bewegings so 

sterk is, akkommodeer die gevestigde politieke partye hierdie groepe aangesien dit 

noodsaaklik is vir hul eie politieke voortbestaan (Painton 1991 :76; Parkin 1989:61, 179). 

Dit blyk uit bogenoemde dat bewustheid en ondersteuning van ekologiese beginsels nie 

die enigste voorvereiste vir die vestiging van groenpartye is nie. Dit moet gepaard gaan 

met die onvermoe van die gevestigde partye in die politieke stelsel om hierdie behoeftes 

aan te spreek. 

Groenpartye kan wei in wat beskou word as ongunstige 6mstandighede ontstaan soos 

byvoorbeeld die lerse Comhaontas Glas. Die ongunstige omstandighede sluit in Ierland 

se rela~iewe min omgewingsprobleme, 'n wenner-kry-alles-verkiesingstelsel en 'n politieke 

kultuur wat rondom persoonlikhede wentel. In hierdie geval het die party nie uit 

belangegroepe ontwikkel nie, maar is soos die Britse groenparty deur intellektuele en 

aktiviste gestig en voer 'n sukkelbestaan (Parkin 1989:70-71). 



Sara Parkin gee in haar boek Green Parties die verkiesingsuitslae van al die Europese 

groenpartye tot en met 1989. Hieruit blyk dit dat groenpartye tussen 0,5% en 10,1% 

steun in nasionale verkiesings gedurende die tweede helfte van die 1980's op hulle 

gevestig het. 

'n Groenparty wat ongeveer 5% verkiesingsteun geniet, word as suksesvol beskou. 

Proporsionele verteenwoordiging as verkiesingstelsel is dus tot voordeel van groenpartye 

omdat die stelsel kleiner partye die geleentheid bied om verteenwoordiging in die parlement 

te verkry. Dit is baie moeilik vir klein partye om 'n verkiesingsdeurbraak te maak in 

Iande met 'n wenner-kry-alles-verkiesingstelsel. Die suksesvolste groenpartye is dan 

ook die wat in state met proporsionele verteenwoordiging as verkiesingstelsel gesetel is 

(Hay & Haward 1988:163; Spretnak & Capra 1990:163). 

4.2.3.4 Bespreking 

Die groenbeweging is wyd verspreid in Europa en Skandinawie. Twee patrone in 

~ie ontwikkeling van groenpartye kom na vore. Die eerste word gekenmerk deur 'n 

patroon van stigting van enkelvraagstuk assosiatiewe belangegroepe, gevolg deur 

die stigting van streekspartye, alliansies of netwerke en laastens die totstandkoming 

van 'n nasionale groenparty. Hierdie patroon stem ooreen met die Duitse ervaring 

en blyk die.meer algemene patroon te wees. 'n Tweede patroon is die van 'n groenparty 

wat deur intellektuele en aktiviste gestig word. Dit stem met die Britse patroon 

ooreen. Talle Europese groenbewegings is nog in die fase van netwerkvorming en 

streekspartye en daarom het heelwat van die state meer as een groenparty. Soos die 

Duitse groenbeweging word die breer Europese beweging gekenmerk deur uiteenlopende 

groepe wat somtyds in konflik met mekaar is. Dit bemoeilik die stigting van 'n 

nasionale groenparty. 

Gunstige faktore vir die ontwikkeling van 'n groenparty sluit in 'n hoe mate van 

omgewingsbewustheid en opsigtelike omgewingsagteruitgang of -probleme. Dit 

wil voorkom of dit 'n voorvereiste vir die ontwikkeling van 'nlewensvatbare groenparty 

is dat daar 'n leemte in die bestaande politieke stelsel moet wees. Hierdie leemte 

sluit in die gebrek aan 'n linkse party en/ of miskenning van omgewingsvraagstukke 

deur die gevestigde partye. 'n Proporsionele verkiesingstelsel is ook 'n verdere 

gunstige faktor. 



4.2.4 Nie-Europese Partye 

Vervolgens word die groenbewegings in Australasie, Noord-Amerika en enkele Derde 

Wereldstate bespreek. 

Die eerste groenparty ter wereld is reeds in die 1960's in Nieu-Seeland gestig. Hernude 

belangstelling in die Maorikultuur, verstedeliking, teenkanting teen die hidroelektriese 

projek by die Manapourimeer en die Franse se kernprogram in die Stille Oseaan was 

van die aanleidende faktore tot die stigting van die Values Party in 1972. Die party se 

geskiedenis word deur persoonlikheidsbotsings gekenmerk. Sy ondergang is uiteindelik 

bewerkstellig deur 'n leierskapspolemiek en die opkoms van die Social Credit Party ('n 
) 

sterk anti-kernkrag party wat in 1975 gestig is) en die mislukking om 'n verband tussen 

ekologiese politieken sosiale bewegings daar te stel. Die Values Party het in 1975 sy 

hoogtepunt bereik, maar teen 1981 feitlik glad nie meer gefunksioneer nie. Die party, 

herstig as die Green Alternative, het sterk bande met die Maori's. Sedert 1988 staan dit 

. bekend as die Green Party of Aotearoa11 (Kemp & Wall 1990:1 0; Parkin 1989:267; 

Spretnak & Capra 1990:163-164). 

Hoewel Australie deur sommige as die intellektuele sentrum van groenfilosofie beskou 

word (Hay & Haward 1988:433-434; Kemp & Wall1990:8-9), word die beweging daar 

gekenmerk deur groepe wat kom en gaan. Die belangrikste dryfvere vir die ontwikkeling 

van die groenbeweging in Australie is die beskerming van bestaande wildernisgebiede 

en optrede teen kernwapens. Die Australiese Demokrate is in 1977 gestig en was bekend 

dat dit ontvanklik vir die insette van belangegroepe is. Ook groenbelangegroepe het 

verkies om deur die party te werk eerder as om 'n afsonderlike groenparty te stig. Die 

Demokrate het 'n omvattende anti-kern- en omgewingsbeleid gehad wat heeltemal 

aanvaarbaar vir die groenbelangegroepe was. Vertrdue in die party deur die groenbeweging 

is egter ondermyn deur sy swak ekonomiese en konvensionele verdedigingsbeleid sowel 

as sy hierargiese struktuur wat dit soos 'n tradisionele party laat lyk het (Parkin 1989:281-282). 

In 1984 is die Kernontwapeningsparty in Australie gestig. Die party het vinnig gegroei, 

maar het teen 1987 doodgeloop weens 'n gebrek aan 'n omvattende en deurdagte beleid 

(Parkin 1989:282-283). 

Die Australiese groenbeweging word steeds gekenmerk deur die enkelvraagstuk 

assosiatiewe belangegroepe eerder as die stigting van partye. Voorbeelde van sulke 

belangegroepe is die Tasmanian Wilderness Society en die Vote for Forests Campaign 

(Parkin 1989:280, 284). 

11 Die Maori naam van Nieu-Seeland 

.l 



Die Kanadese groenparty is in 1982 in Vancouver, British Columbia gestig. Dit het uit 

die pasifistiese en omgewingsbeweg.ings van die 1960's gegroei (Barron 1983 :60) 

Die VSA-bevolkipg is baie omgewingsbewus. Tydens 'n Time Magazine-opname gedurende 

1990 is bevind dat 94% van die Amerikaners dink dat die omgewing 'n belangrike 

strydvraag is en 63% was ten gunste van strenger wette om die omgewing te beskerm. 

Verder het Amerikaanse skrywers en denkers soos Capra, Spretnak, Bookchin en Sale 

'n groot bydrae tot die ontwikkeling van groenfilosofie gelewer. Tog het die VSA nie 'n 

groenparty nie. Een van die probleme is die sterk twee-partystelsel wat feitlik onoorkombaar 

is. Geen derde party het nog daarin geslaag om 'n betekenisvolle impak op die Amerikaanse 

politieke stelsel te maak nie. Die Amerikaanse politieke stelsel is wei bekend vir die 

belangrike rol wat belangegroepe daarin speel. Die Amerikaanse groenbeweging bestaan 

dan ook uit belangegroepe eerder as politieke partye (Linden 1990:42-43; Parkin 1989:289; 

Wolfe 1983:168). 

Groenbewegings wat omgewingsagteruitgang probeer bekamp, het ook in die Derde 

Wereld ontwikkel. In Brasilie is 'n sterk beweging wat hom vir die beskerming van 

reenwoude en die opheffing van die armes beywer (Kemp & Wall 1990: 17). In Indie is 

die Chipko-beweging betrokke by die beskerming van woude en in Kenia, die Green 

Belt Movement, wat mense leer en aanmoedig om borne te plant (Parkin 1989:322-325). 

Die groenbeweging het buite Europa dus selde in groenpartye ontwikkel. In die state 

waar daar pogings aangewend is soos in Australie, Kanada en Nieu-Seeland het dit 6f 

misluk 6f die partye voer 'n sukkelbestaan. Die bewegings neig steeds om enkelvraagstuk

belangegroepe te bly. Die kernwapenvraagstuk en beskerming van wildernisgebiede 

blyk belangrike komponente van die nie-Europese groenbeweging te wees, terwyl die op

heffing van armes en die erkenning van inheemse kulture ook in sommige state aandag geniet. 

Twee faktore wat die ontwikkeling van groen politieke partye be"invloed, het in hierdie 

gedeelte na vore gekom. Albei hou verband met die politieke stelsel. Uit die Australiese 

ervaring blyk dit dat indien die groenbeweging goeie bande met 'n tradisionele politieke 

party het, die beweging neig om in die vorm van belangegroepe te funksioneer. Die 

VSA se twee-partystelsel is 'n ongunstige faktor vir die ontwikkeling van 'n groenparty. 

'n Groenparty kan net funksioneer in 'n multi-partystelsel, verkieslik met 'n proporsionele 

verteenwoordigingstelsel. In 'n twee-partystelsel ofeen-partystelsel kan die groenbeweging 

net in die vorm van belangegroepe organiseer. 



4.2.5 1 Samevatting 

Uit die bespreking van die wereldwye groenbeweging blyk dit dat groenpartye volgens 

twee algeme.ne patrone tot stand kom. By die patroon wat die meeste gevolg word, is 

die eerste stap die vorming van plaaslike enkelvraagstuk assosiatiewe belangegroepe. 

Hierdie groepe vorm mettertyd alliansies en netwerke. Die volgende stap is die 

totstandkoming van groenpartye op streeksvlak waaruit die nasionale gi-oenparty'uiteindelik 

ontwikkel. Die minder algemene patroon is die stigting van 'n groenparty deur intellektueles 

en aktiviste. 

Hoewel die totstandkoming van groenpartye nie tot Europa en Skandinawie beperk is 

nie, word die suksesvolle partye in die gebiede aangetref. Groenpartye in Nieu-Seeland 

en Kanada is nie baie suksesvol nie. Die groenbeweging in die nie-Europese wereld 

word eerder gekenmerk deur die stigting van beide enkelvraagstuk- sowel as komplekse 

assosiatiewe belangegroepe. 

Die Europese beweging bied 'n tuiste vir 'n verskeidenheid van belangegroepe waaronder 

die vredes- en anti-kernbeweging, ekologistiese groepe en ontevrede linkse radikales. 

Die beskerming van wildernisgebiede en teenkanting teen kernwapens is belangrike 

vraagstukke in die nie-Europese bewegings. Sommige Derde Wereldbewegings skenk 

ook aandag aan die opheffing van armes en die erkenning van inheemse bevolkings. 

'n Aantal vereistes vir die sukses van groenpartye blyk uit die bespreking van die Europese 

partye. Eerstens moet daar 'n hoe vlak van omgewingsbewustheid in 'n staat wees en 

tweedens moet 'n leemte in die politieke spektrum vir 'n groenparty bestaan, betsy om 

ekologiese kwessies aan te spreek of om 'n tuiste vir linkse radikales te bied. Indien die 

tradisionele partye daarin slaag om hierdie belange in hul beleid op te neem, is die 

groenpartye wat wel ontstaan baie swak. 

Die politieke stelsel van 'n staat betook 'n groot invloed op die stigting van groenpartye. 
" 

Eerstens skep 'n verkiesingstelsel wat groot partye bevoordeel 'n ongunstige klimaat 

vir die ontwikkeling van 'n groenparty. Groenpartye bet 'n beter kans op oorlewing in 

state met proporsionele verteenwoordiging as in state met 'n wenner-kry-alles-stelsel. 

Die laaste faktor is die aard van die politieke stelsel. 'n Multi-partystelsel is ook 'n 
voorvereiste vir die ontwikkeling van 'n groenparty. In 'n sterk twee-party- of eenpartystelsel 

is die kanse skraal dat 'n nuwe party, insluitend 'n groenparty, effektief sal funksioneer. 

4.3 Ledeprofiel 

Verskeie meningsopnames is gedoen (soos byvoorbeeld die van Wilhelm C. Bi.irklin in 
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Wes-Duitsland, Morrison en Dunlap in die VSA en Steve Cotgrove in Brittanje) om die 

ledeprofiel van die groenbewegings vas te stel. Dit blyk uit die statistieke dat die tendens 

in verskillende state ooreenstem. 

Die ondersteuners van die groenbewegings is oorvert.eenwoordig onder die jonger 

ouderdomsgroepe. Hiermee word bedoel dat hul steun onder die jeug hoer is as hul 

steun onder die bevolking as 'n geheel. Ook binne die bewegings is die meerderheid 

van die ondersteuners jonger as 34 jaar oud- 67% in die geval van Duitsland. In aldie 

state is die groenes se gemiddelde onderwyspeil hoer as die gemiddelde van die res van 

die bevolking. Ondanks die algemene persepsie beteken laasgenoemde nie dat die groenes 

hoofsaaklik uit akademici bestaan nie. Die groenes is gewoonlik werksaam in die diens

en professionele sektor of staan buite die formele sektor soos byvoorbeeld werkloses, 

studente en huisvrouens. In Brittanje is 'n hoe persentasie lede van die geestelike, onderwys

of mediese professies. Ondanks die Marxistiese retoriek van partye soos die Griinen, 

geniet die groenes nie veel steun onder die werkersklas nie. Die ekonomiese beleid van 

die groenes kan as 'n bedreiging vir werkers beskou word, omdat dit teen industrialisme 

gekant is en dus 'n bedreiging vir veral handearbeiders se werksgeleenthede inhou. Ook 

die sakelui is merkbaar afwesig. Ondersteuning is hoofsaaklik in stedelike gebiede 

gekonsentreer. In beide Duitsland en Brittanje is 'n groot persentasie van die ondersteuners 

gewese ondersteuners van die tradisionele sosialistiese partye, naamlik die Sosiaal

Demokrate in Duitsland en die Arbeiders in Brittanje. Die bewegings toon egter 'n 

neiging om sosialistiese intellektuele en aktiviste eerder as werkers se ondersteuning te 

geniet (Cohen & Arato 1984:327-328; Eckersley 1989:206-207; Hiilsberg 1988:113-

116; Kemp & Wall1990:35-36; Markham 1983:76; Mewes 1985:15-16). 

Die tipiese groene is jonk, verstedelik, uit die middelklas atkomstig en het 'n hoe 

onderwyspeil. Die meeste ondersteuners is 6f gesalarieerdes/kantoorwerkers 6f is van 

die formele ekonomiese sektor uitgesluit. Dit blyk dat baie in beroepe werksaam is wat 

rondom diens aan mense wentel. Laastens bied die groenes 'n tuiste aan linkse radikales. 

4.4 Organisatoriese strukture 

Desentralisasie is een van die onderliggende beginsels van die groenbeweging. Die meeste 

groenpartye se organisatoriese strukture weerspieel hierdie beginsel deur hul verwerping 

van die meer tradisionele hierargiese partystruktt1re. 
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Die Ierse Comhaontas Glas bet byvoorbeeld 'n afsku in leiersfigure in 'n staat waar die 

politieke stelsel om persoonlikbede draai (Parkin 1989:72). Die Kanadese groenparty 

bet 'n ongestruktureerde organisatoriese struktuur en die Italiaanse Liste Verdi le ook 

klem op die vermyding van tradisionele bierargiese strukture (Hay 1984:8; Rosenbaum 

1987:3). 

Die Britse Greens is ook verbind tot desentralisasie en dit is in sy grondwet vervat. Die 

party probeer wegbeweeg van bierargiese strukture, leierskapmodelle (die bou van die 

party rondom 'n cbarismatiese persoonlikbeid) en die burokrasie van die tradisionele 

partye. Hulle probeer ook verboed dat mag in die bande van 'n paar geakkumuleer word 

(Kemp & Wall1990:29). 

Die Grunen word dikwels as 'n antiparty-party genoem omdat dit die tradisionele 

partystrukture verwerp. Die party se organisatoriese struktuur is ontwerp om deelnemende 

demokrasie te institusionaliseer en die party se band met die protesbewegings te beklemtoon. 

Op staats- en plaaslike vlak is daar 'n direkte band tussen die party en die sosiale bewegings. 

Die verteenwoordigers van die bewegings en burgerinisiatiewe bet die reg om die party 

toe te spreek en voorstelle voor al die party se komi tees en werksgroepe te le. In aansluiting 

bierby gee die beginsel van konsensusdemokrasie minderbede die reg om bul stand punt 

te stel en te verdedig voordat gestem word. Die interne organisatoriese struktuur is 

daarop ingestel dat die party se verteenwoordigers deur gewone lede bebeer word. Die 

sosiale bewegings bet inspraak in die aanwending van die party se ekofonds. Nie-lede 

is al genomineer as verkiesingskandidate (Frankland 1989:392; Hi.ilsberg 1988:119-

120; Mewes 1985:35). 

Die Grunen se federale struktuur is daarop gemik om permanente leierskap en 

professionalisme te ondermyn (Mewes 1985:35). Die party is op plaaslike, staats- en 

federate vlak georganiseer en elke vlak is in 'n groot mate outonoom (Koelble 1989:205). 

Oligargie, burokratisering en professionalisme word deur die rotasiebeginsel teengewerk. 

Hierdie beginsel kom dikwels onder skoot. Sommige beskou dit as 'n vermorsing van 

talent en enkele parlementere verteenwoordigers bet al geweier om te roteer (Mewes 

1985:36; Painton 1983a:48). 

Enige afgevaardigde of verteenwoordiger van die Griinen wat van beleidsresolusies 

afwyk, moet bedank. Die bandves verbied verder die gelyktydige besetting van meer as 

een partypos en parlementere mandate. Partyamptenare ontvang nie salarisse nie, maar 

word wel vergoed vir bul uitgawes. Betaalde partywerkers mag nie politieke poste beklee 

nie (Frankland 1989:392). Materiele voordele word beperk, 'n parlementslid kry 



byvoorbeeld dieselfde salaris as 'n geskoolde werker (Hiilsberg 1988: 119-120). 

Bogenoeinde is alles maatreels om professionalisme en die ontwikkeling van 'n hierargiese 

struktuur teen te werk. 

Soos die Greens en Comhaontas Glas het die Grunen ook 'n wantroue in charismatiese 

leiers of politieke sterre (Frankland 1989:293; Koelble 1989:207). 

Hierdie metodes om professionalisme en die ontwikkeling van leiersfigure te voorkom, 

veroorsaak baie druk binne die Grunen. Eerstens word probleme ondervind om genoeg 

persone te vind om al die poste te vul. Dit is ook nie werklik moontlik om die ontwikkeling 

van leiersfigure te voorkom nie. Die gedagte van 'n amateurparty is nie haalbaar nie. 

Die politieke poste verg soveel tyd dat net diegene wat vir hulself werk of werkloos is, 

dit kan volhou. Dit kan nie saam met 'n voltydse beroep behartig word nie (Hiilsberg 

1988: 120-123). 

Bogenoemde groenpartye het dus gedesentraliseerde besluitneming- en organisatoriese 

strukture wat daarop gemik is om professionalisme en ontwikkeling van leiersfigure te 

voorkom. Hierdie maatreels skep egter baie praktiese probleme deurdat die partye binne 

die tradisionele kompeterende politieke stelsels moet meeding. Die groenes se afsku in 

leiersfigure veroorsaak dat hulle sukkel om sukses te behaal in politieke kulture wat 

rondom persoonlikhede wentel, soos byvoorbeeld die Ierse politieke kultuur. 

4.5 Deelname aan verkiesings 

Europese groenpartye het sedert die 1980's met wisselende sukses aan politieke verkiesings 

deelgeneem. Veral die Duitse groenparty se suksesse in die verband het baie aandag 

getrek. 

Die groenes het die koerantopskrifte gehaal toe 27 lede van die Duitse Grunen in 1983 

hul plekke in die parlement ingeneem het. Dit was egter nie die eerste keer dat 'n lid van 

'n groenparty tot 'n nasionale parlement verkies is nie. Op 21 Oktober 1979 is Daniel 

Brelaz van die Groupement pour la Protection de l 'Environnement tot die Switserse 

parlement verkies. Teen 1990 was daar groen lede in 11 nasionale parlemente en 30 

lede in die Europese parlement (Cooper 1990:103; Johnstone 1989:13). 

Die Grunen neem aan plaaslike, staats-, federale en Europese verkiesings deel. Hulle 



het in 1983 vir die eerste keer setels in die federale parlement gewen (Mewes 1983 :4; 

Painton 1983a: 8). Hulle b~skou hulself as opponente van die politieke stelsel en gebruik 

die Bundestag in die eerste plek as 'n forum vanwaar hulle hul gedagtes kan kommunikeer. 

Hulle maak baie van tussenwerpsels gebruik en benut vraetyd meer as die ander partye. 

Verder wyk hulle af van die bestaande gedragskodes oor kleredrag. en die lewering van 

toesprake en het al baniere, blomme en ander voorwerpe die Bundestag ingedra. Hierdie 

simboliese optrede het aan hulle baie mediadekking besorg (Frankland 1989:401-402). 

In 1990 het die Griinen egter hul verteenwoordiging in die Bundestag verloor toe hulle 

nie daarin kon slaagom die vereiste 5% drempel te bereik nie. Dit was die eerste federale 

verkiesing van die verenigde Duitsland (Benjamin 1990:26). Die rede vir die swak vertoning 

is waarskynlik eerder toe te skryf aan die gebrekkige steun wat die party in die gewese 

Oos-Duitsland geniet as aan 'n verlies van bestaande ondersteuners. Die Griinen het na 

die 1990-verkiesing wel die steun van sommige medewerkers verloor, maar intussen 

daarin geslaag om met die Oos-Duitse groenes saam te werk (Munnik 1993 a:4 7). 12 

Die Greens het ook al aan verkiesings deelgeneem, maar nie te waffers gevaar nie. Dit 

kan deels toegeskryfword aan die Britse wenner-kry-alles-verkiesingstelsel wat dit baie 

moeilik vir klein partye maak om verteenwoordiging in die parlement te kry (Hay & 

Haward 1988:434; Kemp & Wal11990:32; Spretnak & Capra 1990:163). Die Greens 

spits hul daarom meer op burgerlike ongehoorsaamheidsveldtogte toe en het al daarmee 

sukses behaal (Kemp & Wall 1990:30-31 ). Die party funksioneer dus eerder as 'n 

belangegroep as 'n politieke party. 

Die Europese groenpartye het as 'n koalisie aan die 1984- en 1989-Europese verkiesings 

deelgeneem (Burke 1989:19; Parkin 1989:327). Met die verkiesing van 14 Junie 1989 

het die groenes 27 setels in vyf state gewen. Hoewel die Britse party die hoogste persentasie 

( 15%) stemme getrek het, kon hulle geen setels wen nie weens die Britse verkiesingstelsel. 

4.6 Algemene samevatting 

Twee ontwikkelingspatrone is in die bespreking van die ontwikkeling van die politieke 

partye in die groenbeweging geldentifiseer. 

Eerstens is daar die Dyitse model waarvolgens die party uit enkelvraagstuk-belangegroepe 

12 Die Gran en het in die Oktober 1994 verkiesing in Duits1and 49 uit 341 sete1s gewen (Jackson 1994:31 ) . 

• 



ontwikkel. Hierdie belangegroepe wat vredesgroepe, anti-kernkrag en -wapengroepe, 

alternatiewe lewenstyl, vrouegroepe, omgewingsgroepe en talle ander insluit, vorm 

mettertyd netwerke en alliansies. Die netwerke of alliansies kan saam aan verkiesings 

deelneem of streekspartye stig. Die stigting van 'n nasionale groenparty is die laaste 

stap. Die tweede, niinder algemene patroon, is die stigting van 'n groenparty deur aktiviste 

en/of intellektueles. Nasionale groenpartye wat deur intellektueles en aktiviste gestig 

is, vorm somtyds alliansies met ander groenstreekspartye en belangegroepe en word s6 

deel van die eerste patroon. 

Gunstige omstandighede vir die ontwikkeling van groenpartye sluit in die gebruik van 

proporsionele verteenwoordiging as verkiesingstelsel in die betrokke staat en 'n multi

partystelsel. 'n Verdere gunstige faktor is die opsigtelike omgewingsagteruitgang en 'n 

hoe mate van bewustheid daarvan deur die publiek. Die voordeel van laasgenoemde 

faktor vir die ontstaan van groenpartye word egter ondermyn indien die tradisionele 

partye die omgewingsprobleme aanspreek. Laastens span linkse radikales in state waar 

'n linkse party ontbreek met ekologiste saam om 'n anti-industriele kritiek deur middel 

van 'n politieke party te bevorder. Groenpartye wat s6 ontwikkel, het dan ook 'n sterk 

anti-kapitalistiese inslag. 'n Gebrek aan 'n linkse anti-industriele party, kan dus ook as 

'n gunstige faktor beskou word. 

Ongunstige omstandighede sluit benewens die gebrek aan bogenoemde faktore die bestaan 

van 'n sterk twee-partystelsel, sowel as 'n politieke stelsel wat rondom charismatiese 

figure draai, in. Dit wil.ook voorkom asof die ontwikkeling van groenpartye 'n Europese 

verskynsel is, terwyl die groenbeweging in die res van die wereld eerder as belangeroepe 

funksioneer. 

Waar groenpartye wel ontwikkel, word dit dikwels deur nie-hierargiese anti

professionalistiese organisatoriese strukture gekenmerk. Die Duitse Grunen se 

organisatoriese struktuur is daarop gemik om die wydste moontlike deelname van die 

gewone lede en belangstellendes te bewerkstellig. 

Twee faktore wat die effektiwiteit van die groenbeweging negatiefbe1nvloed, kom egter 

na vore in hierdie bespreking. Die gebrek aan kohesie en openlike konflik binne die 

beweging ondermyn die beweging se effektiwiteit. Hierdie gebrek aan kohesie word 

vererger deur hul nie-hierargiese organisatoriese struktuur. :Oie beweging se afsku in 

sterk leiersfigure is 'n tweede faktor. Volgens Ranney (kyk afdeling 2.5) is sterk leierskap 



'n belangrike faktor om effektiwiteit binne 'n belangegroep ofbeweging te verseker. 

Selfs gevestigde groenpartye trek nie hoe persentasies stemme in verkiesings nie. Daar 

is dus nie veel kans dat 'n groenparty 'n regeringstelsel kan oorheers nie. Die uitsondering 

is waar dit saam met ander partye 'n koalisie vorrri, byvoorbeeld groen-SPD-koalisies 

op streeksvlak in Duitsland. Hierdie koalisies is oak nie vir aile groenes aanvaarbaar 

nie, omdat dit beteken dat hulle toegewings ten opsigte van hul beleid moet maak. 

Groenpartye funksioneer dus in 'n mate soos belangegroepe wat die parlement as 'n 

forum benut om hul boodskap te versprei. Deur verteenwoordiging in die parlement te 

verkry, kry die groepe oak toegang tot voordele soos geprivilegeerde inligting en fondse 

(salarisse). Die hoofimpak van die Duitse groenparty was dat die publiek in so 'n mate 

van omgewingsprobleme bewus geraak het dat die tradisionele partye hul beleid moes 

aanpas. 

••••••• 



5.1 Inleiding 

Omgewings- en groenpolitiek 
in Suid-Afrika 

In hoofstuk 3 is aangetoon dat hoewel groenpolitiek uit omgewingspolitiek ontwikkel 

het, dit anders as omgewingspolitiek nie net om die bewaring van fauna en flora en anti

besoedelingsmaatreels gaan nie. Groenpolitiek bevraagteken die waardes onderliggend 

aan die westerse ofindustriele kultuur. Die meganistiese wereldbeskouing word verwerp 

ten gunste van die holistiese wereldbeskouing van ekologisme. Volgens die voorstaanders 

van groenpolitiek moet die mens wegbeweeg van 'n filosofie van beheer en oorheersing 

en eerder bewus raak van die mens se plek in 'n interafuanklike geheel. 

In hierdie hoofstuk word omgewings- en groenpolitiek in Suid-Afrika bespreek. Daar 

word aangetoon dat Suid-Mrika 'n lang geskiedenis van natuurbewaring en in 'n minder 

mate omgewingspolitiek het, maar dat groenpolitiek eers gedurende die laaste dekade 

ontwikkel het. In die laaste gedeelte van die hoofstuk word die ontwikkeling van 

groenpolitiek in Suid-Afrika gedurende die laat-1980's en die 1990's aangetoon. In die 

hoofstuk word die ontwikkeling van groenpolitiek in Suid-Mrika beklemtoon, terwyl 

omgewingsbewustheid en -politiek ter agtergrond bespreek word. 

5.2 Omgewingsbewustheid in Suid-Afrika 

In hierdie afdeling word omgewingsbewustheid in Suid-Afrika bespreek. Dit sluit in 

die verandering in benadering wat die afgelope paar jaar in die omgewingsbeweging 

plaasgevind het. 

5.2.1 Algemene oorsig 

Suid-Mrika het 'n lang geskiedenis vim omgewingsbewustheid wat omgewingsbewaring 

insluit. Reeds onder die Nederlandse koloniale bewind is placaaten rakende 

omgewingsbewaring uitgevaardig. Daar kan egter eers van die middel van die negentiende 

eeu met die aanvang van Dr Ludwig Pappe se werk van 'n bewuste bewaringsfilosofie 

gepraat word. Volgens Kahn (1990a:22-24) was die westerse waarde van beheer van die 

begin af deel van die omgewingsbeleid. 



Omgewingsbewustheid in Suid-Mrika het hoofsaaklik in die vorm van omgewingsbewaring 

gemanifesteer. Teen die eeuwending is assosiatiewe belangegroepe gestig om die 

· bewaringsideaal te bevorder. Aanvanklik was lidmaatskap van die organisasies tot die 

blanke middelklas beperk. Die eerste belangegroepe sluit onder andere in (stigtingsdatums 

in hakkies) die Caledon Wildflower Society (1892), die Transvaal Game Protection 

Society (1902), die Botaniese Vereniging van Suid-Afrika (1913), die Wild Life Protec

tion and Conservation Society of South Africa ( 1926 - later bekend as die Wild Life 

Protection Society of South Africa) en die National Veld Trust (1943). Sedertdien het 

die getal institusionele en assosiatiewe omgewingsbelangegroepe skerp toegeneem, veral 

die groepe wat op plaaslike vlak organiseer. Die Green Pages lys reeds meer as 1 000 

belangegroepe (kyk bylae D). 13 Dit is egter die ou gevestigde organisasies soos die Veld 

Trust en die Botaniese Vereniging wat die grootste invloed op die omgewingsideologie 

uitoefen (Kahn 1990a:95). 

Daar was wei swart omgewingsorganisasies wat gedurende die laat-19de en vroee 20ste 

eeu aktiefwas in die vorm van boereverenigings soos byvoorbeeld die Native Farmers 

Association, African National Soil Conservation Association en African Wildlife 

Society. Die organisasies het nooit sterk steun geniet nie en het tot niet gegaan (Kahn 

1990a:25-26, 44-45). 

Omgewingsbelangegroepe was onder die apartheidsbeleid, wat teen die middel van die 

20ste eeu geformaliseer is, verplig om lidmaatskap op rassegrondslag te skei. Hierdie 

skeiding het in die praktyk voortgeduur mi die verslapping van apartheidswetgewing in 

die 1970's en 1980's. Die invloedryke organisasies se ledetal was steeds hoofsaaklik 

blank. Hulle aktiwiteite weerspieel dan ook die belangstellings van hul hoofsaaklik 

opgevoede welgestelde blanke lede. Die organisasies het apolities probeer bly deur op 

neutrale natuurwetenskaplike analises te konsentreer. Daar is gekonsentreer op die 

bewaring van wildernisgebiede en spesifieke plant- en dierespesies sonder om hierdie 

omgewingskwessies binne 'n sosio-politieke perspektief te plaas. Omge

wingsaangeleenthede het daardeur vir die grootste deel van die bevolking irrelevant 

gebly (Cock in Koch & Cock 1991:2-4; Die Burger 1991:5; Kahn 1990a:61, 96-97). 

Tydens die 1980's het die gevestigde omgewingsorganisasies soos die SA Natuurstigting 

l3 The Green Pages is 'n gids wat omgewings-, groen- en ontwikkelingsbelangegroepe lys. Dit het aanvanklik 

as 'n tydskrif binne die omgewings- en groenbeweging van Suid-Afrika ontstaan, maar is na net meer as 'n 

jaar in 'n gids verander watjaarliks verskyn. The Green Pages het noue bande met die weekblad, die Weekly 

Mail & Guardian. 



besluit om die breer bevolking by omgewingskwessies te betrek en van hul "blanke 

middelklas" -beeld weg te beweeg. Daar is besef dat indien omgewingsaangeleenthede 

enigsins relevant in 'n demokratiese Suid-Afrika gemaak wil word, dit die steun van die 

meerderheid van die bevolking moet geniet. Die nuwe benadering le in die bewusmaking 

van die komplekse interaksies tussen armoede, menslike bevolkingsgroei, ekonomiese 

agteruitgang en ekonomiese ontwikkeling. Anders gestel, die misbruik van die natuur 

word in verband gebring met die uitbuiting van mense. Die beweegredes vir 

omgewingsbewaring verskuif van die estetiese en rekreasie, na basiese menslike oorlewing 

en lewenskwaliteit. Opheffingsprogramme word 'n sentrale deel van omgewingsbewaring 

en die plaaslike bevolking word by besluitneming betrek. In meer konkrete terme, 

omgewingsbewaring handel nie net meer oor die groot en troetelbare soos pandas en 

walvisse nie, maar ook oor skoon water en voldoende sanitere geriewe (Cock in Cock 

& Koch 1991:1-2; Hanks 1993:22-23; Kahn 1990a:ll2-113). 

Farieda Kahn ( 1990a: 115-120, 1990b: 17; 1991: 15-17) wie se meestersverhandeling oor 

swart response op omgewingsvraagstukke handel, stip drie voorvereistes vir die 

betrokkenheid van die swart bevolking by omgewings- en groenpolitiek aan. Ten eerste 

word die demokratisering van Suid-Afrika as voorvereiste gestel. Demokratiese regte 

is 'n voorvereiste vir betekenisvolle·deelname aan die politieke stelsel. Mense kan nie 

'n betekenisvolle rol in verandering speel sonder toegang tot die besluitnemingsmeganismes 

van die gemeenskap nie. Die uitwissing van ongelykhede in die samelewing sluit hierby 

aan. Slegs op hierdie wyse kan mense bo die posisie van slagoffers uitstyg en 

verantwoordelikheid vir hul omgewing aanvaar. Tweedens koppel Kahn die geestelike 

vervreemding van swartes van die omgewing aan hul fisiese vervreemding daarvan. 

Deur mense weer vrye toegang tot die omgewing en demokratiese regte te gee, sal 'n 

behoefte vir die versorging van die natuur weer gekweek kan word. Ten derde is die 

verhoging van lewenskwaliteit nodig. Mense wie se lewens deur 'n daaglikse stryd om 

voortbestaan en oorlewing gedomineer word, stel nie belang in omgewingsbewaring 

me. 

Die sentrale tema van Kahn se betoog is dat die swart bevolking deur apartheid van die 

omgewing vervreem is. Die afskaffing van apartheid en demokratisering van die Suid

Afrikaanse politieke stelsel behoort daarom die kerngedagte by die omgewingsbeweging 

te vorm. Hierdie argument is algemeen binne die Suid-Afrikaanse omgewings- en 

groenbeweging en word in afdeling 5.4.3 bespreek. 

Die omgewingsbeweging probeer dus om omgewingsvraagstukke vir 'n groter deel van 

'· 



die bevolking relevant te maak deur dit aan die ophe:ffings- en ontwikkelingsprogramme 

te koppel. 

5.2.2 Samevatting 

Suid-Afrika het 'n lang geskiedenis van omgewingsbewustheid wat hoofsaaklik in die 

vorm van omgewingsbewaring gemanifesteer het. Die omgewingsbeweging is tot onlangs 

deur die dominante groep in die samelewing, die blanke middelklas, gedomineer. Die 

beweging het egter die laaste paar jaar wegbeweeg van hierdie benadering en hom meer 

op die behoeftes van die breer gemeenskap begin toespits. 

In afdeling 3 .2.1. is onderskei tussen twee verskillende tipes omgewingsbewegings. 

Die Suid-Afrikaanse omgewingsbeweging was aanvanklik 'n voorbeeld van die. eerste 

tipe, naamlik 'n omgewingsbeweging wat hulle op die bewaring van die plante- en 

diereryk toespits sonder die inagneming van mense se behoeftes. Gedurende die 1980's 

het dit verander sodat die Suid-Mrikaanse beweging eerder as 'n voorbeeld van die 

tweede tipe beskou kan word wat benewens die belange van die plante- en diereryk, 

ook die van mense in ag neem. Hierdie verandering moet teen die agtergrond van die 

demokratiserings- en ophe:ffingsproses in Suid-Afrika gesien word. 

5.3 ·omgewingspolitiek in Suid-Afrika 

In hierdie afdeling word omgewingsbelangegroepe bespreek. Daar word op assosiatiewe 

omgewingsbelangegroepe en vakbonde gekonsentreer. Tweedens word 'n oorsigtelike 

bespreking van die tradisionele politieke partye se omgewingsbeleid gegee wat as agtergrond 

vir latere besprekings dien. 

5.3.1 Assosiatiewe omgewingsbelangegroepe 

Talle omgewingsorganisasies is die afgelope paar jaar gestig. Die Green Pages lys meer 

as 1 000 organisasies in hul 1993 -gids wat in 'n mindere of meerdere mate by 

omgewingskwessies betrokke is. Hierdie gids sluit staatsdepartemente en -agentskappe 

(institusionele belangegroepe) in, maar in hierdie afdeling word die assosiatiewe groepe 

net in bree trekke bespreek. Geselekteerde omgewingsbelangegroepe word in hoofstuk 

6 in meer detail bespreek. 



Soos hierbo genoem, het Suid-Afrika 'n lang geskiedenis van omgewingsbewaring. 

Die aktiwiteite van omgewingsgroepe is uitgebreid en gevarieerd. Dit sluit in die 

bevordering van omgewingsbewustheid, omgewingsopvoeding, steunwerwing by politici 

en ander besluitnemers, fondsinsameling en publikasies. 'n Meer onlangse ontwikkeling 

is die vorming van omgewingsbelangegroepe wat dikwels aan die politieke stelsel 

deelneem en op die lees van die Europese groenes skoei is. Die lede van die assosiatiewe 

belangegroepe kom hoofsaaklik uit die hoer sosio-ekonomiese klasse (RSA 1991: 115-

117). Die ledeprofiel stem dus ooreen met die Europese tendens. 

'n Groot aantal van hierdie groepe le hulle toe op strydvrae wat ook in Europa sentrale 

strydvrae is. Dit sluit in vraagstukke soos kernkrag en alternatiewe energie, alternatiewe 

vervoer, loodvrye petrol, beskerming van spesies soos robbe, dolfyne en walvisse, 

die beskerming van die natuurlike omgewing teen mynbedrywighede soos byvoorbeeld 

die St. Lucia- en Chapmanspiek-veldtogte, gifstowwe en biologiese pesbeheer, besoedeling, 

afval, groen verbruikerisme en omgewingsvriendelike produksieprosesse (CAP 1990:1-

3, 7; CAP 1991:10; Cock & Koch 1991:111; De Moor 1990a:2; De Moor 1990b:4; 

Gandar in Cock & Koch 1991:94-109; Geach 1990:7-11; Lukey, Albertyn & Coetzee 

in Cock & Koch 1991:160; Zawada & Ellison 1990:13-14). 

Omgewings- engroenpolitiek berus egter op massa-mobilisasie en daar is 'n groeiende 

besef dat die swart bevolking, wat die oorgrote meerderheid van die Suid-Afrikaanse 

bevolking uitmaak, ook by omgewingsaangeleenthede betrek moet word. Die 

omgewingsgroepe met swart steun le hulle toe op vraagstukke soos plakkery, voorkomende 

gesondheidsorg, nywerheidsveiligheid, sowel as die verhouding tussen die mens en 

sy omgewing (RSA 1991: 116-117). 

Die National Environmental Awareness Campaign (NEAC) wat in Soweto gesetel is, 

is 'n voorbeeld van so 'n groep. Die NEAC beskou apartheid as die kernoorsaak van 

omgewingsprobleme. In 1987 het die lede van NEAC 'n betoging gereel en plakkate 

soos "Apartheid makes our townships dirty" en "Protect our environment by remov

ing the Group Areas Act and the Land Act" te gebruik (Cock in Cock & Koch 1991 : 11-

12). Die doelstellings van die NEAC sluit in die opstel van 'n nasionale behuisingstrategie, 

'n nasionale gesondheid~trategie en die bevordering van 'n bewaringsetiek (NEAC 

1990:4). 

Ill 



5.3.2 Vakbonde se betrokkenheid by omgewings- en groenbewegings 

Voor 1989 het vakbonde en omgewingsbelangegroepe mekaar vermy .. Omgewingspolitiek 

en vakbondpolitiek gaan gewoonlik nie hand aan hand nie, aangesien omgewingsgroepe 

se optrede tot werkloosheid kan lei, byvoorbeeld wanneer fabrieke gesluit word weens 

hul negatiewe invloed op die omgewing. Omgewingsgroepe het egter begin besef dat 

hulle meer sensitief vir die werkers se belange moet wees. Dit is nie net die taak van 

omgewingsgroepe om omgewings-onvriendelike praktyke uit te wys nie, maar ook om 

alternatiewe werkswyses te ondersoek (Venter 1989: 12). 

Sedertdien het vakbonde met vrug betrokke geraak by omgewingsvraagstukke. Hulle 

spits hulle toe op veiligheids- en gesondheidskwessies binne die werkplek sowel as in 

die woonbuurtes (Crompton & Erwin in Cock & Koch 1991 :92-93; Venter 1989: 12). 

Van hierdie vraagstukke wat deur die vakbonde aangespreek word, kan ook met die 

groenbeweging in verband gebring word. 

Die vakbonde se betrokkenheid wentel om die eis dat werkers die reg het om inligting 

en om 'n keuse te kan uitoefen. Hiervolgens het werkers eerstens die reg om ingelig te 

word indien hul werk enige gevaar vir hulle inhou en tweedens die reg om te weier om 

gevaarlike werk uit te voer (Thorpe in Hall owes 1993: 78). Dit sluit nou aan by die 

groenes se veldtog vir 'n demokratiese en oop (Engels: transparent) gemeenskap. 

Volgens Mopholisi Morokong (in Hallowes 1993 :92) van die South African Chemical 

Workers Union (SACWU), beveg vakbonde nie net gevaarlike en ongesonde 

werksomstandighede nie, maar ook die vervanging van menslike arbeid met masjiene 

en die konsentrasie van mag en hulpbronne in 'n klein groepie se hande. 

Die beskerming van menslike arbeid kan inskakel by die groenes se beleid van toepaslike 

tegnologie wat ook die gebruik van menslike arbeid insluit. Hoewel die teenkanting 

teen die konsentrasie van mag en bevordering van menslike kreatiwiteit by die groenes 

se beleid van desentralisasie en anti-industrialisme inskakel, hou dit waarskynlik meer 

verband met die vakbonde se anti-kapitalistiese inslag. Beide Thorpe (Adjunk-Sekretaris

Generaal van die International Chemical and Energy Federation) en Morokong beskou 

kapitalisme as die wortel van alle kwaad, insluitend omgewingsprobleme. 

Suid-Afrikaanse vakbonde, veral die wie se lede gereeld aan gevaarlike en ongesonde 

omgewings blootgestel is, blyk aktiefin die omgewingsbeweging te wees. Die veiligheid 



en gesondheid van die werkers is egter steeds die primere doelwit, terwyl die omgewing 

op sigself 'n sekondere oorweging is. 

Voorbeelde van hierdie samewerking is die Dolphin Action and Protection Group wat 

saam met die Food and Allied Workers Union teen die behandeling van Suid-Afrikaanse 

werkers op Taiwanese tunabote opgetree het (Cock in Cock & Koch 1991:10). Die 

Zamdela Omgewingsgroep en South African Chemical Workers' Union het saamgewerk 

aan 'n projek om die uitwerking van lugbesoedeling op die inwoners van Zamdela naby 

Sasolburg vas te stel (Koch in Cock & Koch 1991:22). 

5.3.3 Tradisionele politieke partye 

Omgewingsvraagstukke geniet nie hoe prioriteit by die tradisionele partye van die gewese 

driekamerparlement nie. In 'n meningsopname wat in 1989 deur die Vrye Weekblad 

gedoen is, is bevind dat net die Demokratiese Party enigsins omgewingsvraagstukke in 

hul verkiesingsveldtog aangeraak het (Steenkamp 1989:14). 

Die Demokratiese Party (DP) het 'n omvattende omgewingsbeleid. Volgens Rupert Lorimer, 

die destydse DP-woordvoerder vir die omgewing, is die DP die groenparty van Suid

Afrika. Die DP-beleid spreek inderdaad 'n omvattende lys van omgewiQgsvraagstukke 

aan, maar die holistiese benadering wat groenpolitiek kenmerk en na die probleem agter 

die probleem soek, ontbreek (L' Ange 1991 :48). 

Daarenteen het die Konserwatiewe Party (KP) en Nasionale Party (NP) geen spesifieke 

omgewingsbeleid nie. Omgewingsake was 'n junior portefeulje in die NP-regering (L' Ange 

1991:46, 48). Die Departement van Omgewingsake se begroting was byvoorbeeld slegs 

1% van die van Verdediging (Koch 1991/2:32). 

Volgens Louis Pienaar, gewese Minister van Omgewingsake van die NP-regering, 

ondersteun die party wel die beginsel van volhoubare ontwikkeling. Pienaar beskou 

bevolkingsgroei en armoede as die grootste bedreigings vir die omgewing. Dit is daarom 

noodsaaklik dat ten minste 'n 5% ekonomiese groeikoers gehandhaaf word aangesien 

ontwikkeling die omgewing nooit soveel skade kan berokken as armoede nie (Pienaar 

in Hallowes 1993:260, 262). Hierdie stand punt staan in kontras met die standpunt in 

die groertbeweging, maar is nie teenstrydig met omgewingspolitiek nie. 

Van die destydse bevrydingsorganisasies soos die ANC en PAC het wei 'n omvattende 

omgewingsbeleid. 



Die African National Congress (ANC) het tydens sy Nasionale Konferensie gehou van 

28 tot 31 Mei 1992, 'n omgewing~beleid aanvaar. · 'n Uittreksel hieruit lui soos volg: 

The ANC believes that all citizens of South Africa at 

present and in future, have the right to a safe and healthy 

environment, and to a life of well-being. Accordingly, 

the broad objectives of our environment policy are aimed 

at fulfilling this right. In this context, growth and de

velopment within South Africa must be based· on the 

criteria of sustainability (Jack in Hallowes 1993 :268). 

Die ANC koppel sosio-ekonomiese ontwikkeling aan omgewingsvraagstukke en gaan 

van die standpunt uit dat dit hand aan hand gaan. Omgewingsvraagstukke word aan 

lewenskwaliteit gekoppel. Sonder 'n gesonde omgewing is 'n hoe lewenskwaliteit nie 

moontlik nie. Aan die ander kant sal die omgewing vernietig word in 'n desperate stryd 

om oorlewing, indien 'n aanvaarbare lewenstandaard nie verseker word nie. Die ANC 

spreek verder omgewingsprobleme soos ontbossing, wildstropery, atmosferiese besoedeling, 

toksiese afval en ondersteuning vir die Organisasie vir Afrika Eenheid se beleid van 

Afrika as 'n kernvrye sone, aan (Cock in Cock & Koch 1991: 13-14; Financial Mail 

1992:11-15; Lorimer 1991a:~-7;Valentine 1990:1, 4). 

Die ANC het 'n goed geformuleerde omgewingsbeleid, maar dit beteken nie noodwendig 

dat dit voorkeur geniet nie. Behuising, opvoeding, gesondheid, werkskepping en die 

herverdeling van grond geniet waarskynlik voorkeur bo omgewingsbewaring. 

Hoewel die groenbeweging hom by die ANC geskaar het (kyk afdeling 5.5), is daar 

groot verskille tussen die ANC se beleid en die basiese beginsels van die groenbeweging. 

Die ANC is 'n gesentraliseerde politieke party met 'n tradisionele hierargiese organisatoriese 

struktuur. Dit sluit 'n groot burokrasie in. Dit kan ook as 'n nasionalistiese party beskou 

word en het gedurende die vryheidstryd van gewapende geweld gebruik gemaak. Die 

groenbeweging daarenteen ondersteun desentralisasie, anti-industrialisme, anti

nasionalisme en pasifisme. 

Die Pan Africanist Congress (PAC) het 'n goedgeformuleerde omgewingsbeleid wat 'n 

integrate deel van hul algemene beleid uitmaak. Hiervolgens ondersteun die PAC 'n 

holistiese benadering tot die omgewing en is toegewy aan die bewaring van ekosisteme 

en bio-diversiteit. Die PAC aanvaar ook die beginsel van volhoubare ontwikkeling .. 



Volhoubare ontwikkeling is egter onderworpe aan die voorvereiste dat die verskille in 

sosiale, ekonomiese en politieke ontwikkeling beeindig moet word. Die PAC se eerste 

prioriteit blyk dus uitwissing van ongelykhede te wees. Hoewel volhoubaarheid in beginsel 

aanvaar word, sal dit net nagestreefword indien dit nie in konflik met hul eerste prioriteit 

kom nie. Die PAC stel ook strategiee voor waarvolgens omgewingskwessies soos 

lugbesoedeling, toksiese afval en alternatiewe energie relevant vir die meerderheid van 

die mense gemaak kan word. Omgewingsbeplanning moet voorsiening maak vir mense 

se basiese behoeftes (Cock in Cock & Koch 1991: 14; Financial Mail 1992: 19; L' Ange 

1991 :48; Lorimer 1991:6-7). 

Ook die Inkatha Vryheidsparty het 'n omgewingsbeleid, hoewel baie vaag geformuleer. 

Dit berus op die beginsel dat die mens en die natuur deel van 'n interatbanklike geheel 

is. Die beleid stel dit dat omgewingsvraagstukke oor menslike oorlewing handel en net 

so belangrik as ekonomiese, wetenskaplike en veiligheidsvraagstukke is (Financial Mail 

1992:20-23; L' Ange 1991 :48). 

5.3.4 Samevatting 

Suid-Afrika het talle omgewingsbelangegroepe waarvan sommige somtyds as politieke 

belangegroepe optree. Hieronder tel vele assosiatiewe belangegroepe. Beide tipiese Eerste 

Wereld- en Derde Wereld-vraagstukke word aangespreek. Vakbonde en 

omgewinsorganisasies werk saam met die omgewingsbeweging ten opsigte van 

gesondheids- en veiligheidstoestande van die werkers by die werk sowel as die huis. 

Die sukses van die omgewings- en groenbeweging om die beskerming van die omgewing 

as deel van die rekonstruksieproses te vestig, blyk uit die feit dat die belangrikste eertydse 

vryheidsorganisasies elkeen 'n omvattende omgewingsbeleid het. Die verdelende ervaring 

van omgewingsvraagstukke word in die politieke partye se beleid weer~pieel. Die DP 

weerspieel 'n Eerste Wereld-perspektiefterwyl die PAC en ANC omgewingskwessies 

met die demokratiserings- en opheffingsproses kombineer. 

Nie een van die tradisionele politieke partye (van die gewese driekamer- of huidige 

parlement) kan as 'n groenparty beskou word wat die omgewing as 'n primere 

verantwoordelikheid beskou nie. Partye soos die ANC kan hoogstens as simpatiek teenoor 

aspekte van die beginsels van volhoubare ontwikkeling en sosiale verantwoordelikheid 

beskou word. Die ander beginsels wat die groenbeweging kenmerk, ontbreek egter. 



5.4 Faktore wat die aard van Suid-Afrikaanse groenpolitiek 
be'invloed 

In Suid-Mrika, soos in Europa, belnvloed die interne politieke dinamika van die politieke 

stelsel die aard van die groenbeweging. Suid-Afrika behels 'n kombinasie van beide 

Eerste en Derde Wereld toestande. Hierdie kombinasie, tesame met die 

demokratiseringsproses wat in 1990 begin het, het tot die besondere aard van Suid

Mrikaanse groenpolitiek gelei. 

5.4.1 Suid-Afrika as nywerheidsland 

In hoofstuk 3 is aangetoon dat industrialisasie 'n belangrike faktor in die ontwikkeling 

van 'n groenbeweging is. Suid-Afrika het 'n gelndustrialiseerde ekonomie. Talle boeke 

is geskryf oor die invloed van industrialisasie op Suid-Afrika en dit is duidelik dat 

sekere dele van Suid-Mrika aan grootskaalse besoedeling blootgestel word. Veral die 

Oos-Transvaal is bekend vir die hoe mate van lugbesoedeling. Dit is egter nie die doel 

van hierdie studie om 'n lys van Suid-Afrika se omgewingsprobleme daar te stel nie. 

Literatuur soos J. Clarke se Back to earth, J. Yeld se Sorg vir die aarde en die 

Presidentsraadverslag ( 1991) kan vir hierdie doeleindes geraadpleeg word. 

In die verlede het Suid-Afrika, anders as die "besoedelaar betaal" -benadering wat in die 

meeste westerse lande gevolg word, 'n meer versoenende benadering teenoor nywerhede 

gevolg. Die Omgewingswet van 1989 het aan die Minister van Omgewingsake baie 

diskresionere magte gegee om besoedeling te voorkom, maar vasgestelde stappe ontbreek. 
. ' 

Suid-Afrika se strukture rakende die omgewing is gefragmenteerd op beide departementele 

en regeringsvlak. Nie net is verskeie departemente, soos Mineraal en -Energiesake, 

Nasionale Gesondheid, Waterwese en Bosbou, benewens die Departement van 

Omgewingsake op sentrale vlak vir omgewingsvraagstukke verantwoordelik nie, maar 

omgewingsvraagstukke is ook tussen sentrale, provinsiale en plaaslike regeringsvlak 

. verdeel. In die praktyk moet die Minister van Omgewingsake elke betrokke instelling · 

se samewerking verkry voordat omgewingsbeleid geformuleer kan word. Die Minister 

van Omgewingsake het dus nie die gesag om omgewingsvraagstukke doeltreffend aan 

te spreek en besluite afte dwing nie (Koch & Hartford 1989:10; RSA 1991:214-215). 

Talle navorsers beskou swak omgewingswetgewing oor nywerhede as een van die 

belangrikste redes vir die hoe'vlak van lug-, grond- en waterbesoedeling in Suid-Mrika 

(Koch 1991/2:31-32). 



Hoewel die groenbeweging besig is om in Suid-Mrika pos te vat, is belangegroepe in 

Suid-Mrika nog nie so goed georganiseerd as in Europa nie. Ook die private sektor wat 

grotendeels verteenwoordig word deur die georganiseerde handel en nywerheid word 

toenemend bewus van omgewingskwessies. Namate die algemene publiek meer bewus 

raak van omgewingskwessies, sal meer druk deur die verbruiker op produseerders uitgeoefen 

word om omgewingsvriendelike produkte te lewer. Die gemiddelde Suid-Afrikaner is 

egter nog nie so bewus van die invloed van produksieprosesse op die omgewing as 

hulle Europese ewekniee nie. 'n Belangrike faktor is die afskaffing van ekonomiese 

sanksies. Suid-Afrikaanse produsente sal in die toekoms moet kennis rieem van 

omgewingsvriendelike produksieprosesse indien hulle die kritiese buitelandse markte 

wil binnedring (RSA 1991:119). 

Suid-Mrika het dieselfde probleme as ander gelndustrialiseerde state en daarom kan 

verwag word dat dit 'n invloed op die Suid-Mrikaanse groenbeweging sal uitoefen. 

Reeds in afdeling 5.3.1. is aangetoon dat van die assosiatiewe belangegroepe tipiese 

Eerste Wereld omgewingsvraagstukke soos besoedeling, verbruikersgedrag en tegnologie 

aanspreek. 

5.4.2 Demokrasie en ontwikkeling 

Daar word algemeen aanvaar dat Suid-Mrika uit beide Eerste en Derde Wereldsegmente 

bestaan. Daar is reeds gemeld dat Suid-Afrika 'n gelndustrialiseerde sektor het. 

Daarbenewens is daar 'n groot verarmde sektor wat op die rand van die formele ekonomiese 

sektorleef. 

Die meerderheid van die swart bevolking het ook 'n groot sosiaal-ekonomiese agterstand 

op die blanke bevolking, veral in die platteland. Talle mense, ook 'n deel van die blanke 

bevolking, veg daagliks om oorlewing. Ongeveer 16 milj oen mense leef onder die broodlyn 

waarvan twee miljoen uiters arm is. Armoede maak dit vir mense feitlik onmoontlik om 

hulpbronne volhoubaar en effektiefte gebruik. Hierdie mense leefvan dag tot dag en is 

nie in die posisie om langtermyngevolge in ag te neem nie (Hanks 1993:23; RSA 1991 : 13 6). 

Daar word algemeen aanvaar dat die klem in die heropbouingstydperk in die post-apart

heid Suid-Afrika ( 1994-1999) op sosio-ekonomiese ontwikkeling gaan val. Belangegroepe 

waaronder Earthlife Africa beywer hulle eerstens daarvoor om te verhoed dat die omgewing 

in die proses verontagsaam word. Tweedens word omgewingsbewaring doelbewus met 

sosio-ekonomiese opheffing en ontwikkeling in verband gebring. Volgens Jacobsohn 



(in Cock & Koch 1991:212-213) le die huidige uitdaging vir die omgewingsbeweging 

daarin om mense se sosio-ekonomiese behoeftes met bewaringsprioriteite te versoen. 

Die omgewings- en groenbeweging wys daarop dat dit meer nadele as voordele sal 

meebring indien sosio-ekonomiese ontwikkelings ten koste van die omgewing uitgevoer 

word. In die verlede is innoverende idees geloods om lae koste dienste aan die vinnig 

groeiende stedelike bevolking te verskaf. Dit het egter weens 'n gebrek aan voldoende 

instandhouding dikwels tot grootskaalse gronderosie, besoedeling en onherstelbare 

omgewingsagteruitgang gelei. Daar moet besefword dat lae koste dienste die koste van 

Eerste Wereldstandaarddienste kan oorskry indien dit nie in stand gehou word nie. Nie 

aileen die oprigtingskoste van dienste moet bereken word nie, maar ook die 

instandhoudingskoste en lewensduur van die stelsels, dit wil se die langtermynkoste 

(Eagle Bulletin 1991:6; L'Ange 1991:46-48). 

Dit is problematies om in 'n land waar talle mense honger ly, te verduidelik hoekom so 

baie geld op diere soos byvoorbeeld renosters spandeer word. Die persepsie bestaan dat 

groenpolitiek handel oor die belange van die bevoorregtes ten koste van die onbevoorregtes, 

die meerderwaardigheid van die "beskaafde minderheid" wat die hoer dinge in die lewe 

waardeer, teenoor die minderwaardige meerderheid wat 'n bedreiging vir die natuur 

inhou en wie se aktiwiteite beheer moet word (Cameron 1993:5; Cock 1990a:38). 

Die groenbeweging moet homself dus verdedig teen hierdie aanklag dat hy diere en 

plante belangriker as mense beskou. Daarom beklemtoon die Suid-Afrikaanse beweging 

die beginsels van sosiale verantwoordelikheid, nie-gewelddadigheid (wat die veroordeling 

van diskriminasie en uitbuiting insluit) en 'n gedesentraliseerde deursigtige demokrasie. 

Hiervolgens is nie aileen die beskerming van die natuur 'n prioriteit in die groenbeweging 

nie, maar ook die opheffing van mense sodat hulle 'n aanvaarbare lewenskwaliteit kan 

geniet. Volgens die groenes is nie net die bevrediging van behoeftes soos die voorsiening 

van kos, water, klere, behuising en energie nodig vir die bereiking van 'n aanvaarbare 

lewenstanddaard nie. Mense moet ook beheer oor die wyse waarop aan hulle behoeftes 

voldoen kan word, met ander woorde die politieke stelsel en toegang tot hulpbronne, 

verkry. Toegang tot hulpbronne en politieke mag is sentraal aan die bevrediging van 

basiese behoeftes (Cameron 1993:5-8; Coetzee 1991/2:31-32). 

Uit 'n ekologiese benadering, wat die interafhanklikheid van verskynsels onderskryf, is 

sosio-ekonomiese vooruitgang noodsaaklik om omgewingsbewaring moontlik t~ maak. 

Bevolkingsgroei word byvoorbeeld deur talle as een van Suid-Afrika se grootste 



omgewingsprobleme beskou. Statistieke toon egter aan dat toegang tot onderwys en die 

verhoging van lewenskwaliteit tot 'n daling in die geboortesyfer lei. Omgewingsprobleme 

kan dus niein isolasie beskou word nie (Cameron 1993:5-8; Coetzee 1991/2:31-32). 

Dit sluit aan by die basiese vertrekpunt van die groenbeweging dat omgewingsprobleme 

deur die sosio-ekonomiese en politieke stelsel veroorsaak word. 

Die argument dat apartheid 'n belangrike oorsaak van omgewingsagteruitgang is en dat 

die groenbeweging daarom 'n belangrike rol in die beeindiging daarvan kan speel, neem 

'n sentrale plek in die Suid-Afrikaanse beweging in. Hierdie argumente word in die 

afdeling 5.4. 3 uiteengesit. 

5.4.3 Die groenbeweging en apartheid 

In hoofstukke 3 en 4 is aangetoon dat die verhouding tussen die Eerste en Derde Werelde 

'n sentrale tema in die groenbeweging vorm. Volgens die groenes word die Derde Wereld 

deur middel van die internasionale finansiele- en handelstrukture deur die Eerste Wereld 

uitgebuit en onderdruk. Hierdie argument word nie net deur die Suid-Afrikaanse 

groenbeweging beaam nie, maar ook by plaaslike omstandighede aangepas. Hiervolgens 

bestaan Suid-Afrika terselfdertyd uit 'n Eerste en 'n Derde Wereldsektor. Eersgenoemde 

het laasgenoemde deur mid del van· die apartheidsbeleid uitgebuit. Die Derde W ereldsektor 

is steeds in 'n minderwaardige posisie weens die nalatenskap van apartheid wat tyd sal 

neem om uitgewis te word. 

Volgens hierdie analise was omgewingskwessies van die begin af verpolitiseerd aangesien 

dit swart-wit magsverhoudinge weerspieel. Die vroee geskiedenis van omgewingsbewaring 

word volgens Kahn (1990a:22-24) beskryf as 'n geskiedenis van swart onteiening en 

ontneming van mag. Die klimaks van swart onteiening is bereik met die Naturellen Grond 

Wet van 1913 en die Suid-Afrikaanse Naturelle (Trust) en Grond Wet van1936 waarmee 

die swart bevolking tot ongeveer 13% van die Suid-Afrikaanse grondgebied beperk is. 

Apartheid, waaronder die tuislandbeleid, word deur talle in die groenbeweging as een 

van die hoofoorsake van Suid-Afrika se omgewingsprobleme beskou. Die belangrikste 

argumente word in hierdie afdeling beskryf. 

Volgens verskeie skrywers (Cooper in Cock & Koch 1991: 176-179; Kahn 1990a:44, 

47-56; Kahn 1990b: 14-17; Klugman in Cock & Koch 1991:73-77; Koch & Hartford 

1989:1 0) het die tuislandbeleid tot oorbevolking, oorbeweiding en oorbewerking van 



grond gelei. Dit het 'n uiters nadelige invloed op die omgewing gehad deurdat dit 

gronderosie, ontbossing, die verwydering van dieremis van die grond vir vuurmaakgoed 

en die algemene verarming van die grond tot gevolg gehad het. 

Apartheid het nie net 'n nadelige invloed op die platteland gehad nie, maar ook in die 

stede. Die meeste swart groepsgebiede is ver van die stede gelee. Die swart townships 

is as tydelike woonbuurtes beskou en beplan omdat hul inwoners volgens die 

apartheidsbeleid eintlik in die tuislande gevestig moes wees. Om dieselfde rede is daar 

nooit gepoog om voldoende huisvesting vir die swart bevolking in die stede te voorsien 

nie. Die gebrek aan huisvesting is gedeeltelik verantwoordelik vir die snelle groei van 

plakkersgebiede wat 'n uiters nadelige uitwerking op die omgewing het. Aangesien die 

townships as tydelik beskou is, is dit beplan om onaantreklik te wees en permanehte 

verblyfte ontmoedig. Hierdie woonbuurtes se voorkoms is daarom eentonig en beplanning 

het sonder inagneming van rekreasie en oop ruimtes geskied. Volgens die groenes is die 

townships ook gebou in gebiede wat ongeskik vir dorpsontwikkeling is, soos byvoorbeeld 

die in Transvaal wat op onstabiele dolomietrots ontwikkel is. Terselfdertyd is die esteties 

mooier gebiede vir blankes gereserveer. Die paswette het die swart bevolking se 

beweeglikheid kwaai aan bande gele en hul verhoed om vryelik toegang tot 

rekreasiefasiliteite soos wildernisgebiede te verkry. Dit het bygedra tot 'n gevoel van 

vervreemding van die natuurlike omgewing (Kahn 1990a:44, 47-56; Kahn 1990b: 14-

17; Koch & Hartford 1989: 10; Lawson in Cock & Koch 1991 :46-63; NEAC 1990: 1-3). 

Die stigting van nasionale parke het ook in die verlede soms bygedra tot die swart 

bevolking se vervreemding van die natuur. Die stigting van die Tembe Olifantpark word 

dikwels in die literatuur as voorbeeld aangehaal. Die stigting van hierdie park in 1983 

het meegebring dat die plaaslike bevolking van hul tradisionele grondgebied moes trek. 

Hulle het landbougrond en weiveld en daarmee saam hul inkomste verloor. Die park 

hou geen voordele vir bulle in nie en bulle kan nie bekostig om dit te besoek nie. Voorvalle 

soos hierdie het die mening onder swart Suid-Afrikaners laat posvat dat bewaring 'n 

blanke middelklasaktiwiteit is wat tot voordeel van hierdie klas bestuur word. Die 

beskuldiging word gemaak dat diere vir die voorstanders van bewaring belangriker as 

hul mede-landgenote is (Hanks 1990:6; Koch & Hartford 1989:1 0). 

Dr Gomolemo Mokae van Azapo het gese: "We have better things to do than to get on 

the bandwagon with ignorant white people who need an interest to fill their time" en 

"Now at the height of the vogue, the green movement agitates on behalf of flora, of 

fauna, the entire animal kingdom, with but one exception: the black mankind" (L' Ange 

1991 :48). 



Swartmense is polities eenkant geskuif en van hul gesag ontneem. Hulle kon nie aan die 

beleidbepalingsproses deelneem nie en is dus nie net fisies en geestelik vervreem van 

die grond nie, maar ook uitgesluit uit die politieke proses. Selfs al is hul belange in ag 

geneem in die bepaling van omgewingsbeleid, kon hulle hul nie daarmee vereenselwig 

nie (Kahn 1990a:47-48; 1990b:17). 

Volgens hierdie beskouing is omgewingsaangeleenthede in Suid-Afrika van die begin 

verpolitiseerd weens die weerspieeling van swart-wit magsverhoudinge in die amptetike 

omgewingsbeleid. Dit word aangevoer as die rede waarom die swart bevolking apaties 

en selfs vyandiggesind teenoor omgewingsbewaring is. 

5.4.4 Die groen-rooi alliansie 

In afdelings 3.5.3 en 5.4.3 is aangetoon dat 'n Marxistiese ontleding (rooi politiek) van 

die Eerste-Derde Wereldkonflik 'n belangrike rol in die groenbeweging speel. Verder is 

in afdelings 4.2.1. en 4.2.3.2 aangedui dat daar 'n sterk linkse invloed op sommige van 

die Europese groenpartye is. 

Dit is daarom nie verbasend dat, soos in Europa, 'n segment in die Suid-Afrikaanse 

groenbeweging ten gunste van samewerking tussen groen- en rooipolitiek in Suid-Afrika 

is nie. Die kern van die argument ten gunste van groen-rooisamewerking is dat beide 

groen- en rooipolitiek hul vir 'n demokratiese stelsel in Suid-Afrika beywer waar daar 

toegang tot inligting is en die reg om op grond daarvan op te tree, erken word. Hiervolgens 

beywer beide groen- en rooipolitiek hul vir die beeindiging van die uitbuiting van die 

mens en die natuur. Die standpunt dat groenpolitiek 'n negatiewe uitwerking op 

werksgeleenthede het, word deur hierdie segment verwerp. Daar word aangevoer dat 

ekologiese beginsels in die korttermyn moontlik 'n negatiewe uitwerking op 

werksgeleenthede kan he, maar in die langtermyn beskou, die hele ekonomie in duie sal 

stort indien die beginsel van volhoubaarheid nie gevolg word nie. Voorstanders van 

groen-rooi samewerking beskou kapitalisme as die primere probleem omdat nie net die 

omgewing ter wille van wins misbruik word nie, maar ook werkers se gesondheid en 

veiligheid in gevaar gestel word (Cock in Cock & Koch 1991:7-9; Erwin & Crompton 

in Cock & Koch 1991:78-90; Wajs 1992:23). 

5.4.5 Samevatting 

Suid-Afrika is 'n nywerheidsland met die gepaardgaande omgewingsprobleme soos 



besoedeling en afval. Onvoldoende omgewingswetgewing in die verlede het bygedra 

tot omgewingsagteruitgang. Suid-Afrikaanse nywerhede sal in die toekoms kennis moet 

neem van omgewingsvriendelike produksieprosesse indien hul hoop om die wereldmark 

binne te dring. 

Industrialisasie en vakbonde loop hand aan hand. Suid-Afrikaanse vakbonde is baie 

aktiefin die politieke stelsel aangesien hulle 'n sleutelrol in die demokratiseringsproses 

speel. Anders as in die meeste ander state, is die Suid-Afrikaanse vakbonde wei aktief 

betrokke by omgewingskwessies, veral waar dit hul lede direk raak. Die vakbondwese 

bring 'n besliste rooi skynsel in die groenbeweging van Suid-Afrika. 

Suid-Afrika is ook 'n ontwikkelende land, met 'n groot deel van die bevolking wat in 

armoede lee f. Terselfdertyd is die land in 'n demokratiseringsproses gewikkel. Die 

groenbeweging het hom doelbewus tot die demokratiseringsproses verbind en die kritiek 

op apartheid, sowel as die ontwikkeling van agtergeblewenes speel 'n belangrike rol in 

die beweging. Op hierdie wyse word groenpolitiek relevant vir die meerderheid van 

Suid-Afrikaners. Die beweging is mensgerig en beklemtoon basiese lewenstandaarde 

en 'n gesonde werksomgewing. 

5.5 Groenpolitiek in Suid-Afrika 

Groenpolitiek het reeds gedurende die 1960's en 1970's in Europa posgevat. Teen die 

1980's was dit 'n politieke mag met verteenwoordiging in 'n aantal nasionale parlemente. 

In Suid-Afrika het groenpolitiek eers sedert die laat-1980's posgevat. 

5.5.1 Ontwikkeling van groenpolitiek in Suid-Afrika 

Groenpolitiek het in Suid-Afrika posgevat (Greeri Pages 1990:3). Dit vorm deel van die 

wereldwye groei van omgewingsbewustheid en aktivisme. Die Suid-Afrikaanse bewegings 

is geskoei op die model van hul buitelandse ewekniee en talle van die groepe het sterk 

bande met internasionale groepe. Die groen belangegroepe het feitlik oornag ontstaan 

en maak gebruik van massabetogings en publisiteitsfoefies wat algemeen in die buiteland 

gebruikword (Vander Merwe 1990:5). 

Verskeie kongresse is al gehou waartydens die beleid van die Suid-Afrikaanse beweging 

bespreek is, naamlik die Konferensie vir 'n Demokratiese Toekoms in 1989, 'n nasionale 



konferensie oor die omgewing en ontwikkeling in 1991 en die Earth life Africa Interna

tional Environment Conference in 1992. 

5.5.1.1 Konferensie vir 'n demokratiese toekoms 

Tydens die Konferensie vir 'n Demokratiese Toekoms by die Universiteit van die 

Witwatersrand in 1989 is die noodsaaklikheid van die afskaffing van politieke diskriminasie 

vir die groei van groenpolitiek aangeraak. Earth life Africa, 'n belangegroep in die 

groenbeweging, het aangevoer dat dit baie moeilik sal wees om die omgewing 'n sentrale 

politieke tema te maak in 'n land wat gekenmerk word deur armoede, hoe inflasie en 

werkloosheid. Behoeftes soos die skep van rykdom, skoon water, behuising, 

werksgeleenthede, gesondheidsdienste en onderwys sal waarskynlik voorkeur geniet. 

Tydens hierdie konferensie is gepoog om die steun van die destydse vryheidsbewegings 

vir die bewaring van die omgewing te verkry. Omgewingsdoelwitte is in verband gebring 

met politieke doelstellings soos om beheer oor die produksieprosesse te verkry om sodoende 

die omgewing te beskerm (Cock in Cock & Koch 1991:15- 16; Vander Merwe 1990:4). 

5.5.1.2 Nasionale konferensie oor omgewing en ontwikkeling 

In Julie 1991 is 'n nasionale konferensie oor omgewing en ontwikkeling by die Universiteit 

van Wes-Kaapland in Bellville gehou. Die tema van die konferensie was Die omgewing 

en politiek. Ongeveer 200 afgevaardigdes wat 'n wye spektrum politieke partye en 

omgewings- en groenbelangegroepe verteenwoordig, het die konferensie bygewoon. 

Tydens die konferensie is die volgende verklaring uitgereik: "A peaceful and just soci

ety can only be sustained if its ecological basis is sound, and this means working with 

the people of the country striving for a democratic government and justice in access to 

land and common wealth". Groenpolitiek en die stryd om sosio-ekonomiese geregtigheid 

word met mekaar verbind. Die interafuanklikheid van alle lewensvorme is beklemtoon, 

met ander woorde die vryheidstryd sonder die inagneming van die omgewing salop 'n 

tragedie uitloop. Daar is saamgestem dat die samewerking van die mense op voetsoolvlak 

no dig is om die doelstellings te kan bereik (Financial Mail 1991: 5; Kagenna 1991 :4). 

5.5.1.3 Earthlife Africa-konferensie 

In September 1992 is die Earthlife Africa International Environment Conference wat 

deur Suid-Afrikaners sowel as buitelanders bygewoon is, by die Universiteit van Natal 

in Pietermaritzburg gehou. Die konferensietema het gehandel oor die betekenis van om 
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groen in Suid-Arika te wees (Munnik 1992/3 :32-34). Die doelstellings van die konferensie 

was soos volg: 

• Om gevestigde ontwikkelingsbenaderings te beoordeel en uit te wys watter 

ontwikkelingstrategiee ekologies aanvaarbaar en volhoubaar is. 

• Om 'n netwerk tussen Suid-Mrikaanse en internasionale organisasies en inisiatiewe 

te bevorder. 

• Om die ontwikkelings- en omgewingsdebat in Suid-Mrika uit te brei in terme van 

vraagstukke wat aangespreek word en organisasies wat betrokke is. 

• Om die internasionale bewustheid van die aard van die ontwikkeling- en 

omgewingsdebat in Suid-Afrika te verhoog (Hallowes 1993 :3). 

Die gedagte dat die omgewingskrisis slegs 'n simptoom van 'n onderliggende probleem 

is, is allerwee op die konferensie onderskryf. Die sprekers by die konferensie het egter 

verskil oor die aard van die onderliggende probleem. Sommiges, soos Thorpe en Raman 

beskou kapitalisme as die wortel van die kwaad, terwyl Kenny kapitalisme as die oplossing 

beskou. Vandana Shiva daarenteen le die skuld voor die deur van westerse tegnologie 

(Aburge in Hallowes 1993:11-12). 

Die konferensiegangers het wel ooreengekom oor wat nie groen is nie. Die volgende is 

verwerp: 

• onveilige en/of ongesonde werksplekke; 

• ongesonde lewensomstandighede; 

• 'n produksiestelsel wat 'n hoe vlak van verbruik (Engels: consumerism) en afval 

bevorder; 

• 'n sake-etiek wat die nuttigheid van mense in terme van hul produksievermoe 

beoordeel; 

• diskriminasie op grond van ras, rykdom en geslag; 

• 'n sosiale stelsel wat geen beskerming vir armes bied nie; en 

• 'n waardesisteem wat geestelikheid en medelye uitsluit en toelaat dat mense in 

swak omstandighede leef (Aburge in Hall owes 1993:1 0). 



Drie beleidsdokumente is by dieEarthlife-konferensie aanvaar. Die eerste twee is reeds 

v66r die konferensie in Junie 1992 opgestel. Die drie dokumente is: 

• Nongovernmental Organisation (NGO) Agricultural Treaty; 

• Alternative Treaty on Trade and Sustainable Development; en 

• die konferensie-resolusies. 

Die landbou-ooreenkoms se openingsparagraaf lui soos volg: 

The dominant global socio-economic and political sys

tem which promotes the model of industrial agricultural 

production and rural development is the root of the so

cial and environmental crisis in agriculture, and its ef

fects extend from rural to urban areas on a planetary 

scale (Hallowes 1993:312). 

In die dokument word die klem op westerse tegnologie en industrialisasie verwerp wat 

volgens die ondertekenaars grond en mag in 'n elite se hande konsentreer en nie daarin 

kon slaag om die hongersnoodprobleem op t.e los nie. Daarbenewens ondersteun hulle 

landboumetodes wat bio-diversiteit bevorder, kulturele diversiteit en tradisionele kennis 

erken en 'n stelsel wat kleinboere ondersteun (Hall owes 1993 :312-316). 

In die tweede dokument word die nodigheid van ekologies volhoubare ontwikkeling 

onderstreep. Die heersende internasionale finansiele en handelstrukture as meganismes 

waardeur die Derde Wereld deur die Eerste Wereld beheer en uitgebuit word, word ook 

verwerp en die afskryf van die Derde W ereld se skuldlas word bepleit. Die patentering 

van biologiese bronne en lewensvorme word verder verwerp. In die dokument word die 

nodigheid van regverdige internasionale ooreenkomste wat op deursigtige (Engels: trans

parent) en deelnemende demokrasie berus, beklemtoon (Hallowes 1993 :317-323). 

Twee aspekte word in die konferensie-resolusies aangespreek. Eerstens is daar besluit 

dat 'n nasionale liggaam gestig moet word om die werk van omgewingsbelangegroepe 

te koordineer. Die liggaam moet 'n gedesentraliseerde en nie-hierargiese struktuur he. 



Die volgende doelstellings moet deur middel van die liggaam bereik word: 

• Om die vloei van omgewingsinligting te fasiliteer. 

• Om inligting meer toeganklik vir omgewingsbelangegroepe te maak. 

• Om befondsing te fasiliteer. 
• Om die duplisering van werk te voorkom. 

• Om die omgewingsbeweging se steunwerwingsvermoe (Engels: lobbying) te verhoog. 

• Om die opbou van internasionale netwerke te fasiliteer. 

• Om 'n soortgelyke dokument as Agenda 21 14
, wat tydens die Aardeberaad in Rio 

de Janeiro (1992) aanvaar is, vir Suid-Afrika op stel (Hallowes 1993 :323). 

Tweedens het die konferensiegangers versoek dat 'n toekomstige grondwet vir Suid

Afrika volhoubaarheid van die omgewing, sowel as gelyke toegang daartoe, moet verseker. 
Dit moet verder die beginsel dat natuurlike skoonheid en omgewingsdiversiteit aan 

almal behoort, bevat. Laastens behoort 'n grondwet die reg op inligting en die verpligting 

om in te lig aangaande ontwikkelingsbeplanning en omgewingsmisbruik te onderskryf 
(Hallowes 1993:323). 

5.5.2 Groenkoalisies in Suid-Afrika 

Twee koalisies word bespreek, naamlik die nasionale Environmental Justice Network
ing Forum en die Wes-Kaapse Green Coalition. 

Die behoefte aan netwerkvorming wat by die Earthlife-konferensie uitgespreek is (kyk 
afdeling 5.5.1.3), het gelei tot die stigting van die Environmental Justice Networking 

Forum (EJNF) met Chris Albertyn as die nasionale sameroeper. Die Forum beoog om 
die progressiewe omgewingsbewegings in 'n netwerk saam te bind (Green Pages 1993: 1 03). 

Voorbereidings vir die stigting van die Forum is na die Earthlife Africa-konferensie in 

1992 begin, maar dit het eers op 25 tot 27 November 1994 finaal beslag gekry. 

EJNF se konsep-missiestelling lui soos volg: 

14 

The Environmental Justice Networking Forum is a network of organisa

tions and institutions with an interest in environment and development. 

We believe that the environment and development crisis in South Mrica 

is primarily rooted in the prevailing political and economic system. This 

system is one based on power structures which apportion justice and 

material resources on an inequitable and unjust basis (EJNF 1994a). 

Agenda 21 is 'n dokument wat die wereld se omgewingsprobleme identifiseer, oplossings aan die 
hand doen en uiteensit wie vir die finansiering van die program verantwoordelik sal wees. Daar kon 
tydens die Aarde-beraad egter nie ooreengekom word oar die finansiering van die program nie. 



Die huidige stelsel wat verwerp word, word soos volg beskryf: 

• Produksie en verbruikerspatrone wat oormatige afval veroorsaak, word bevorder. 

• Onveilige en ongesonde werks- en woonplekke word geskep. 

• Natuurlike hulpbronne word uitgeput. 

• 'n Waardestelsel wat die mens se geestelikheid (Engels: spirituality) ontken en 

lewens as ontbeerlik beskou, word ondersteun. 

• Die armes geniet ongelyke verteenwoordiging en word sander sorg en beskerming 

gelaat. 

Die missiestelling word afgesluit met die stelling dat ongeregtigheid nie net tot Suid

Mrika beperk is nie, maar 'n wereldwye verskynsel is (EJNF 1994a). 

Die basiese beginsels van 'n alternatiewe stelsel wat vir die Forum aanvaarbaar is, lui 

soos volg: 

• respek vir lewe; 

• geregtigheid en billikheid (Engels: equity) in terme van die verspreiding van materiele 

hulpbronne vir beide die huidige en toekomstige geslagte; 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

wedersyds voordelige, eerder as uitbuitende, verhoudings tussen mense, tussen 

state en tussen die mens en natuur; 

'n mens-gesentreerde, deelnemende besluitnemingsproses met toerekenbaarheid 

op al die vlakke; 

die reg om inligting; 

'n erkenning van die voordele van inheemse en tradisionele tegnologiee en gebruike; 

'n erkenning van die feit dat die aarde 'n beperkte vermoe het om lewe te onderhou 

en dat die bevordering van volhoubare ontwikkeling daarom noodsaaklik is; en 

die bemagtiging (Engels: empowerment) van plaaslike inisiatiewe en omgewings

en ontwikkelingsgroepe (EJNF 1994a). 

Die Forum het dus 'n duidelike groenbeleid, met die beklemtoning van beginsels soos 

biosentrisme, 'n ekologiese wereldbeskouing, sosiale verantwoordelikheid, nie

gewelddadigheid, erkenning van die mens se geestelike behoeftes en anti-industrialisme. 

Die EJNF se doelstellings is soos volg: 

• Om die kultuur van omgewingsgeregtigheid en volhoubare ontwikkeling dwarsoor 

Suid-Mrika te bevorder. 



• Om netwerkondersteuning en hulp te verskaf aan gemeenskapsgebaseerde 

organisasies, nie-regeringsorganisasies, vakbonde, kerkgroepe, vrouegroepe en 

enige ander nie-regeringsorganisasies wat 'n belang by die bevordering van 

omgewingsgeregtigheid en volhoubare ontwikkeling het. 

• Om 'n opvoedingsrol te speel in die bewusmaking van die onderlinge verband 

tussen die aard van die sosiale, politieke, omgewings- en ekonomiese faktore in 

die beperking/bevordering van 'n volhoubare, billike en regverdige gemeenskap. 

• Om die netwerkvermoe rondom omgewingsgeregtigheid en volhoubare ontwikkeling 

uit te brei. 

• Om deur ondersteuning en die verspreiding van inligting die wandel

gangbei:nvloedingsaksies (Engels: lobbying) van lede te versterk. 

• Om al die sektore van die burgerlike samelewing in staat te stel om aan die nasionale 

en regionale rekonstruksie- en ontwikkelingsprosesse deel te neem, met die 

beklemtoning van die bereiking van omgewingsgeregtigheid en volhoubare 

ontwikkeling. 

• Om internasionale netwerkvorming tebevorder (EJNF 1994b: 1-2). 

Die stigtersgroepe van die Environmental Justice Networking Forum is: 

• Akanani.:. Noord-Transvaal; 

• ANC Omgewingslessenaar; 

• Earthlife Africa; 

• Environmental Development Agency; 

• Environmental Monitoring Group; 

• Group for Environmental Monitoring; 

• Institute for African Alternatives; 

• Rural Education Forum; 

• Merewent Ratepayers' Association; en 

• SANCO - Nasionaal (EJNF 1994a) . 

Die EJNF is oop vir alle nie-regerings-gemeenskapsgebaseerde organisasies en netwerke 

binne Suid-Afrika. Die hoogste gesagsliggaam in die Forum is die nasionale 

bestuurskomitee wat uit nege lede bestaan - een verteenwoordiger van elk van die nege 

streeksbestuurskomitees. Die streke stem ooreen met die provinsiale indeling van Suid

Afrika na April 1994 (EJNF 1994b:2-3). 

Die Green Coalition is 'n koalisie van 3 5 Wes-Kaapse organisasies. Al die lede is 



organisasies sender winsmotief. Geen regeringsdepartemente of -agentskappe en pri

vate konsultante word as lede aanvaar nie. Aansoeke om lidmaatskap word deur die 

bestuurskomitee hanteer (Kahn 1994:pers. komm.). 

Die hoofdoel van die koalisie is om gesamentlike projekte te koordineer en lede op 

hoogte van die nuutste gebeure te hou. Hoewel dit nie uitdruklik as vocirwaarde gestel 

word nie, neig die lidorganisasies na die linkerkant van die politieke spektrum. Die 

Green Coalition is by die Environmental Justice Networking Forum geaffilieer (Kahn 

1994:pers. komm.). 

5.5.3 Groenpartye in Suid-Afrika 

Suid-Mrika het twee groenpartye, naamlik die Ekologie Party en die Groen Party van 

Suid-Afrika. 

Die Ekologie Party is op 27 November 1989 in Natal deur Colin Slater gestig. Slater is 

aan groenpolitiek blootgestel terwyl hy in Duitsland gewerk het. Die Ekologie Party het 

met sy stigting beoog om aan politieke verkiesings op plaaslike vlak deel te neem. In 'n 

later stadium sou aan nasionale verkiesings deelgeneem word. Die doelwit van die party 

was om omgewingsvraagstukke op regeringsvlak aan te spreek (Slater 1990:82-83). 

In die partybeleid word kommer uitgespreek oor die bestaande omgewingsagteruitgang 

en die stand van omgewingswetgewing in Suid-Afrika. Die party beywer hom daarvoor 

om omgewingsopvoeding verpligtend te maak en te verseker dat die publiek bewus van 

omgewingsvraagstukke bly (Slater 1990:82-83). 

Die party het in 1990 daarop aanspraak gemaak dat dit ongeveer 700 ondersteuners het, 

maar Steenkamp (1989: 14) en Van der Merwe (1990 :4) beskryf dit as 'n eenmansvertoning 

sender veel steun. Slater het intussen selfuit die party bedank (Slater 1990:82-83). 

Die party bestaan steeds in Yeoville, Johannesburg Il_let Don Pilkington en Alex Zaloumis 

as die leidende figure. Die party beoog nie om in hierdie stadium aan verkiesings deel te 

neem nie, maar deelname sal in die toekoms heroorweeg word. Die party funksioneer 

tans eerder as 'n belangegroep wat die belange van die omgewing in sy breedste sin 

(plante, diere en mense) bevorder. Die party is nou betrokke by verskeie veldtogte, 

byvoorbeeld die Save St. Lucia-veldtog. Don Pilkington wou nie meer inligting oor die 

huidige veldtogte verskaf nie, aangesien dit volgens hom polities sensitief is. Volgens 
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hom het die party noue bande met ander politieke partye en bedien hierdie partye van 

raad aangaande omgewingsake. Hy wou egter nie hierdie partye identifiseer nie, omdat 

die Ekologie Party op die oomblik nie aan 'n spesifieke politieke groepering verbind 

wil word nie. Die Ekologie Party is nie bereid om meer inligting aangaande sy bedrywighede 

te verskaf nie (Pilkington 1994:pers. komm.). 

Die Green Pages ( 1993: 13 7) verskaf 'n omvattende lys van vraagstukke waarby die 

Ekologie Party betrokke is. Daarvolgens is die party se hoofbelangstelling die fisiese en 

geestelike lewenskwaliteit van Suid-Afrikaners. Hulle is ook besorg oor die omgewingsetiek 

rakende behuising, onderwys, werkverskaffing, belasting, stemreg, grondgebruik, militere 

diens, gesondheidsorg, vryheid van spraak, assosiasie van aanbidding, tronktoestande, 

padveiligheid, inflasie, polisie, dwelmmiddels, Vigs, alkoholisme, lugbesoedeling, 

dierewelsyn, geraasbeheer, gevaarlike afval en energie. Geen besonderhede word verskaf 

me. 

Die Groen Party van Suid-Afrika is aan die einde van 1991 in Kaapstad gestig. Volgens 

Ian Brownlie, een van die stigterslede, het marknavorsing aangedui dat daar wei 'n 

behoefte aan 'n groenparty in Suid-Afrika is. Hoewel daar besef word dat daar talle 

groenbelangegroepe is wat uitstekende werk doen, is die party gestig omdat nie een van 

die belangegroepe die wetgewende mag het wat 'n setel in die parlement meebring nie. 

Die party beoog dus om direkte verteenwoordiging in die parlement vir groenbelange te 

verkry (Green Pages 1993:138; Hoogervorst 1992:3-4). 

Die Groen Party het aan die 1994 Wes-Kaapse provinsiale verkiesing deelgeneem. Die 

party het 'n lae-profiel- en kosteverkiesingsveldtog van stapel gestuur. Hulle het onder 

andere slegs twee dae voor die verkiesing op 27 tot 29 April1994 gefotostateerde pamflette 

by die Kaapse stasie en die Goue Akker, 'n uiters besige winkelsentrum in die Kaapstadse 

middestad, uitgedeel. Advertensies is gedurende dieselfde tydperk in die Kaapse nuusblaaie 

geplaas. 

Die verkiesingsveldtog is gevoer onder die slagspreuke "Freedom of choice", "A green 

vote secures your involvement in safeguarding and protecting our environment" en "Keep 

the Western Cape Green". 

In die veldtog het die party hom beywer vir die gebruik van ethanol-brandstofwat van 

dagga vervaardig word. Volgens die party is die brandstof nie net omgewingsvriendelik 

nie, maar die vervaardiging daarvan sal ook baie werksgeleenthede skep. Verder kan-



die ontbossingvraagstuk opgelos word deur hennep, 'n produk van die daggaplant, vir 

brandhout en papierproduksie te verbou. Derdens beywer die party hom vir die verfraaiing 

en vergroening van stedelike gebiede, veral die agtergeblewe gebiede. Laastens staan 

die party vryheid van keuse in die gebruik van alkohol, tabak en dagga voor (Green 

Party 1994). 

In die aanloop tot die 1994-verkiesing het die party daarop aanspraak gemaak dat dit 'n 

lang geskiedenis van omgewingsveldtogte het en op die ondersteuning van ongeveer 20 

000 mense kan staatmaak. Hierdie aansprake is sterk deur die breer groenbeweging in 

die Kaapstad-omgewing bevraagteken (Weekly Mail & Guardian 1994:4). 

Die party het swak in die verkiesing gevaar en slegs 2 611 uit 'n totaal van 2 148 456 

stemme behaal. Dit is 'n persentasie van 0,1 %. Verskeie redes kan hiervoor aangevoer 

word. Die Groen Party was een van 'n menigte klein onbekende partye wat vir die 

eerste keer aan 'n verkiesing deelgeneem het. Tweedens stem die beklemtoning van die 

produkte van die dagga-plant nie ooreen met die dominante houding van die breer 

gemeenskap, wat die gebruik van dagga afkeur, nie. Die party het ook nie die ondersteuning 

van die groenbeweging geniet nie. 

5.5.4 Samevatting 

Groenpolitiek kom wel in Suid-Afrika voor. Soos in die res van die wereld het die 

interne omstandighede 'n deurslaggewende rol gespeel in die vorming van die aard van 

groenpolitiek in Suid-Afrika. 

Groenpolitiek in Suid-Mrika is sterk verbind aan die demokratiseringsproses. Weens· 

die aard van Suid-Afrika se interne politiek en die groot armoede wat hier heers, word 

heelwat klem op ontwikkeling gele. Die omgewing en ontwikkeling word as twee kante 

van dieselfde saak beskou. 

Beleidstandpunte wat aandag geniet, is volhoubare landboumetodes, die beskerming 

van kleinboere, die verwerping van die bestaande internasionale finansiele- en 

handelstrukture en die Eerste-Derde Wereldkonflik. Laasgenoemde word in Marxistiese 

terme ontleed. Probleme wat deur industrialisasie veroorsaak word, soos byvoor

beeld hoe vlakke van verbruik en afval, en die posisie van die fabriekswerker word 

aangespreek. 



Hoewel daar nooit uitdruklik na die basiese beginsels van groenpolitiek verwys word 

nie, kom veral vier beginsels sterk na vore. Dit is volhoubaarheid, anti-industrialisme, 
I 

nie-gewelddadigheid en veral sosiale verantwoordelikheid. Die anti-diskriminasie en 

-uitbuitingsaspekte van die beginsel van nie-gewelddadigheid word sterk beklemtoon. 

Die ontleding van die internasionale finansiele, handels- en politieke verhoudings stem 

ook ooreen met die dominante denkrigtings in die wereldwye groenbeweging. 

Hoewel groenpolitiek duidelik in Suid-Afrika voorkom, blyk dit hoofsaaklik in die vorm 

van assosiatiewe belangegroepe te wees. Netwerkvorming is reeds aan die gang. Twee 

partye bestaan, maar albei blyk baie swak te wees en min ondersteuning, selfs van die 

groenbeweging self, te geniet. Nie een van die partye het 'n omvattende groenbeleid 

wat ooreenstem met die beginsels wat in hoofstuk 3 geldentifiseer is nie. Die Ekologie 

Party blyk deesdae as assosiatiewe belangegroep eerder as 'n politieke party te funksioneer. 

· Dit blyk ook uit die bespreking van die Groen Party se verkiesingsuitslae dat Suid

Afrika nog nie gereed vir groenpolitiek op partyvlak is nie. Belangegroepe binne die 

groenbeweging kom egter sterk en aktief voor. 

5.6 Groenpolitiek en die Suid-Afrikaanse politieke stelsel 

In hoofstuk 4 is die gunstige en ongunstige omstandighede vir die ontwikkeling van 

groenpolitiek bespreek. Gunstige faktore is: 

• 

• 

• 

• 

opsigtelike omgewingsagteruitgang en 'n hoe mate van bewustheid daarvan; 

'n leemte in die politieke spektrum wat nie deur een van die tradisionele partye 

gevul word nie; 

proporsionele verteenwoordiging-verkiesingstelsel; en 

'n multi-partystelsel. 

Ongunstige faktore is: 

• 'n wenner-kry-alles-verkiesingstelsel; 

• 'n sterk twee-partystelsel; 

• 'n politieke stelsel wat rondom charismatiese persoonlikhede draai; en 

• die aanspreek van omgewingsprobleme deur tradisionele politieke partye. 



Kahn en andere voeg 'n verdere voorvereiste by, naamlik 'n demokratiese politieke 

stelsel. In Suid-Afrika sluit dit die aftakeling van apartheid in (Crompton & Erwin in 

Cock & Koch 1991:84; Financial Mail1991:6; Kahn 1990a:119; 1990b:17). 

Daarbenewens is faktore wat die effektiwiteit van belangegroepe belnvloed in afdeling 

2.5 geldentifiseer. Dit sluit die grootte van die groep, sosiale status, legitimiteit, kohesie, 
I' 

leierskap en die politieke omgewing in. 

Voor 1994 is die Suid-Afrikaanse politieke stelsel deur een party, die NP, gedomineer. 

Demokratiese prosesse was tot 'n minderheidsgroep van die bevolking beperk en die 

Westminster-verkiesingstelsel, 'n voorbeeld van 'n wenner-kry-alles-stelsel, is gebruik. 

Laastens staan 'n groot deel van die bevolking apaties en selfs vyandiggesind teenoor 

omgewingsaangeleenthede. Hierdie faktore het die ontwikkeling van groenpolitiek en 

veral die vorming van groenpartye teengewerk. 

Gunstige faktore in Suid-Afrika sluit in opsigtelike omgewingsagteruitgang, 'n hoe mate 

van omgewingsbewustheid onder 'n gedeelte van die bevolking en die gebrek aan 'n 

gevestigde party wat groenkwessies aanspreek. Belangegroepe wat aktief in beide 

omgewings- en groenpolitiek is, wend tans pogings aan om die meerderheid van die 

bevolking by omgewingsaangeleenthede te betrek. 

Hierdie situasie het egter in April 1994 verander. Volgens die 1993-oorgangsgrondwet 

van Suid-Afrika sal Suid-Afrika voortaan 'n verkiesingsstelsel van proporsionele 

verteenwoordiging gebruik. Die uitwerking hiervan is reeds te bespeur in die talle klein 

partye wat vir die April 1994-verkiesing geregistreer het. Dit sluit die Groen Party van 

Suid-Afrika wat vir die Wes-Kaapse provinsiale verkiesing geregistreer het, in. 

Die 1994-verkiesing is die eerste werklik inklusiewe verkiesing in Suid-Afrika en behoort 

'n legitieme regering daar te stel. Die demokratiseringsproses wat reeds in 1990 begin 

het, behoort die marginalisering van die grootste deel van die bevolking uit te skakel en 

by die besluitnemingsproses te betrek. 

Volgens artikel 29 van die 1993-grondwet het "Elke persoon die reg op 'n omgewing 

wat nie vir sy gesondheid of welsyn nadelig is nie". Artikel 29 maak deel uit van die 

handves van menseregte. Die grondwet maak ook voorsiening vir 'n grondwetlike hof 

wat hierdie regte moet beskerm (RSA 1993: 17). 



Die 1994-verkiesing is gedomineer deur twee partye, naamlik die ANC en NP wat 

gesamentlik 83% van die nasionale stemme op hulle gevestig het. Van die ander partye 

het slegs die Inkatha Vryheidsparty meer as 5% van die stemme getrek en 'n verdere 

drie partye tussen 1% en 2,2%. Die 1994-verkiesing het ook in 'n groot mate rondom 

persoonlikhede, veral Nelson Mandela, F. W. de Klerk en Mangosuthu Buthelezi gewentel 

(Die Burger 1994:10). 

Hierdie verkiesing was egter die eerste ware demokratiese verkiesing in Suid-Afrika en 

ook die verkiesing vir die grondwetskrywende vergadering. Besondere faktore wat 

waarskynlik in die toekoms 'n kleiner rol sal speel, het dus 'n groot invloed op die 

verkiesing uitgeoefen. 

Hoewel omstandighede gunstiger vir die ontwikkeling van groenpartye gedurende die 

1990's geraak het, is dit egter duidelik dat Suid-Afrika nog nie gereed is vir sodanige 

partye nie. 

5. 7 Algemene samevatting 

Suid-Afrika het 'n lang geskiedenis van omgewingsbewustheid wat hoofsaaklik in die 

vorm van omgewingsbewaring gemanifesteer het. Sedert ·die einde van die vorige eeu, 

maar veral in die tweede helfte van die 20ste eeu, het 'n menigte assosiatiewe en 

institusionele belangegroepe tot stand gekom om omgewingsbewaring te bevorder. Die 

assosiatiewe belangegroepe het aanvanklik gepoog om polities neutraal te bly en hul op 

wetenskaplike analises toe te le. Hierdie benadering het gedurende die 1980's verander 

met die toenemende bewuswording dat omgewingsvraagstukke nie polities neutraal is 

nie. Daar is besef dat sosio-ekonomiese behoeftes aangespreek moet word indien die 

beweging relevant vir die meerderheid van die bevolking wil wees en dat relevansie 

noodsaaklik vir sukses is. 

Benewens die omgewingsbeweging, kom daar wei sedert die 1990s 'n groenbeweging 

in Suid-Afrika voor. Op die oomblik funksioneer die beweging hoofsaaklik op 

belangegroepvlak, hoewel netwerkvorming reeds begin het.' Dit is egter nog te vroeg 

om te bepaal of die beweging dieselfde ontwikkelingspatroon as die van Die Grunen 

gaan volg en of dit soos in die nie-Europese wereld op belangegroepvlak sal bly funksioneer. 

Twee groenpartye is reeds gestig, maar albei is. swak. Beide geniet min steun, selfs 

binne die groenbeweging self. Die Ekologie Party funksioneer eerder as 'n assosiatiewe 



belangegroep as 'n politieke party. 

Die groenbeweging het van die begin af deel van die demokratiseringsproses uitgemaak. 

Die groot verskil tussen omgewings- en groenpolitiek is dat laasgenoemde gegrond is 

op 'n holistiese benadering wat berus op die aanname dat die omgewingsprobleme sistemies 

van aard is. Die groenbeweging skryf dan ook die bron van die omgewingsprobleme 

aan apartheid toe. 

Die groenbeweging beklemtoon volhoubare ontwikkeling. Die probleme wat deur 

industrialisasie veroorsaak word, word aangespreek en die vakbonde speel hier 'n belangrike 

rol. Die beweging le veral klem op die groenbeginsels van sosiale verantwoordelikheid 

sowel as teenkanting teen diskriminasie en uitbuiting. Die Suid-Afrikaanse beweging 

se ontleding van finansiele en handelsverhoudinge stem ooreen met die van die wereldwye 

beweging. 

Die Suid-Afrikaanse politieke stelsel voor Aprill994 was baie ongunstig vir die vorming 

van groenpartye. Die situasie het in 'n mate verander deur die instelling van 'n proporsionele 

verkiesingstelsel en die waarborg van die reg op 'n gesonde omgewing in die grondwet. 

Die demokratiseringsproses is egter nog nie afgehandel nie. Die volgende paar jaar sal 

na verwagting deur die herkonstruksie- en ontwikkelingsplan oorheers word en die politieke 

stelsel sal waarskynlik gedurende hierdie tydperk deur die gevestigde politieke leiers 

oorheers word. 

Dit blyk dus uit bogenoemde bespreking sowel as die Groen Party se verkiesingsuitslae 

dat Suid-Afrika nog nie gereed is vir groenpolitiek op partyvlak nie en dat die groenbeweging 

hoofsaaklik in die vorm van belangegroepe manifesteer. 

Ongunstige faktore wat moontlik 'n negatiewe rol speel in die effektiwiteit van die 

groenbeweging, sluit in die apatie van ·die breer bevolking ten opsigte van 

omgewingsaangeleenthede, die relatiewe klein gedeelte van die bevolking wat aktief 

daarin betrokke is, die beklemtoning van waardes wat vir die breer gemeenskap 

onaanvaarbaar is, soos byvoorbeeld die gebruike van die daggaplant. Hoewel die Groen 

Party nie veel steun van die groenbeweging geniet nie, kan nie aangevoer word dat daar 

nie kohesie binne die beweging is nie, aangesien netwerkvorming en samewerking 

tussen die verskillende belangegroepe beklemtoon word. 



6.1 Inleiding 

Geselekteerde omgewings- en 
groenbelangegroepe in die Wes-Kaap 

Hierdie hoofstuk is gebaseer op posvraelyste wat aan omgewings- en groenbelangegroepe 

in die Wes-Kaap gestuur is. Die vraelys, die seleksie 'van belangegroepe en die responskoers 

word eers bespreek. Daarna word die resultate onder twee afdelings, naamlik 

omgewingsbelangegroepe en groenbelangegroepe bespreek. 

6.2 Vraelys 

Die inhoud van die vraelys is op hoofstukke 2 tot 4 gebaseer en is hoofsaaklik ontwerp 

om vas te stel of daar groenbelangegroepe in Suid-Afrika aktiefis en wat hulle kenmerke 

is. 'n Onderskeid tussen omgewingsbewustheid en omgewingspolitiek aan die een kant 

en ekologisme en groenpolitiek aan die ander kant is in hoofstuk 3 getref. 

Omgewingsbewustheid is gedefinieer as 'n aktiewe belangstelling in die natuurlike 

omgewing. Ekologisme daarenteen verwys na 'n stel waardes en idees wat op die wetenskap 

"ekologie" gebaseer is. Omgewings- en groenpolitiek verwys na aksies wat uit 

omgewingsbewustheid en ekologisme spruit en deel van die politieke stelsel uitmaak. 

Die vraelys is in vier afdelings verdeel, naamlik lidmaatskap, organisatoriese strukture, 

beleid en metodes. Die doelstellings wat met die vraelys bereik wou word, word vervolgens 

bespreek. Kyk ook bylae C vir die volledige vraelys. 

Met die vrae oor lidmaatskap is gepoog om.vas te stel of die belangegroepe formele of 

informele lidmaatskap het en wat die aard (individueel, groepe of korporatiet) van hul 

lede is. Die lewensduur van die groep word ook vasgestel. Omdat van die groengroepe 

in Europa neig om 'n hoe mate van inspraak in beleidsake aan nie-lede te gee (kyk 

hoofstuk 4), is probeer om vas te stel of dit ook met die Suid-Afrikaanse beweging die 

geval is. 

Die doel met die afdeling oor organisatoriese struktuur is vierled~g. Die doel was eerstens 



om vas te stel of die groep formele organisatoriese strukture het en tweedens of dit met 

die tipiese groen-organisatoriese strukture ooreenstem. In hoofstuk 4 is aangedui dat 

groengroepe neig om van sterk leiersfigure weg te skram en dat die gewone lede aktief 

,betrokke by beleidbepaling is. Die derde doelstelling met hierdie afdeling is om vas te 

stel of die belangegroepe soms of gereeld as 'n politieke belangegroep optree. Bogenoemde 

inligting tesame met die van die eerste afdeling, maak dit ook moontlik om die 

belangegroepe te klassifiseer volgens Almond en Powell se skema wat onderskei tussen 

anomiese, nie-assosiatiewe, institusionele en assosiatiewe belangegroepe (kyk hoofstuk 2). 

Die vierde doelstelling met die afdeling oor organisatoriese strukture, sluit aan by die 

ontwikkelingspatroon van groenbewegings wereldwyd. In hoofstuk 4 is aangetoon dat 

die groepe op plaaslike vlak ontstaan en mettertyd alliansies vorm totdat 'daar op nasionale 

vlak saamgewerk word. Die vraag of alliansievorming ook in Suid-Afrika kenmerkend 

is, word deur hierdie afdeling aangespreek. 

Die derde afdeling handel oor beleidsake en is gebaseer op die nege beginsels van 

groenpolitiek soos in hoofstuk 3 gei:dentifiseer, naamlik: 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

Biosentrisme en eerbied vir lewe . 

Holisme of ekologiese en interafbanklike wereldbeskouing . 

Volhoubaarheid . 

Politieke en ekonomiese desentralisasie, insluitend voetsooldemokrasie . 

Sosiale verantwoordelikheid of die inagneming van die armes se behoeftes in 

beleidbepaling. 

Nie-gewelddadigheid wat ontwapening sowel as die verwerping van diskriminasie 

en uitbuiting insluit. 

Bevordering van feministiese waardes soos koestering en versorging en verwerping 

van patriargale waardes soos dominansie en kompetisie. 

Erkenning van die mens se geestelike behoeftes . 

Anti-industrial~sme wat toepaslike tegnologie en die herskepping van 

gemeenskapslewe insluit. 

Die belangegroepe is verder met 'n oop vraag versoek om die belangrikste strydvrae 

wat hulle aanspreek, te lys. Vraag 16 handel oor die voorkoms van die nege beginsels, 

terwyl vraag 1 7 oor meer spesifieke beleidsake handel. 
I 



Die laaste afdeling handel oor die metodes wat die belangegroepe gebruik. Hierdie lys 

is gebaseer op die verskillende metodes en kanale wat belangegroepe kan gebruik soos 

beskryf in hoofstuk 2, naamlik: 

• fisiese demonstrasies en geweld; 

• nie-gewelddadige burgerlike ongehoorsaamheid; 

• be'invloeding van die openbare mening, insluitend opvoeding en die verspreiding 

van inligting deur die media; 

• boikotte en stakings; 

• spesiale verhoudings met 'n politieke party; 

• persoonlike kontak met 'n persoon in 'n besluitnemingsposisie; 

• bei:nvloeding van die uitvoerende liggame van die staat; en 

• bei:nvloeding van die wetgewers, insluitend wandelgangbei:nvloeding, die belofte 

van verkiesingsteun en die verskaffing van gespesialiseerde inligting aan wetgewers. 

Die metodes sluit aan by die vier kanale waardeur die politieke stelsel bei:nvloed kan 

word (kyk hoofstuk 2), naamlik: die openbare mening, 'n politieke party, die uitvoerende 

gesag en die wetgewende gesag. 

6.3 Steekproef en res pons 

Die posvraelys is aan 17 belangegroepe van Kaapstad en omgewing (met 7000 tot 8999 

poskode) wat onder "General Environment" in die Green Pages gelys is, gestuur. Die 

Green Pages is gekies omdat dit die omvattendste lys van omgewingsbelangegroepe is. 

(Kyk die volledige lys van belangegroepe wat die vraelys ontvang het in bylae B) . 

In hoofstuk 2 is vier tipes belangegroepe onderskei, naamlik anomiese, nie-assosiatiewe, 

institusionele en assosiatiewe belangegroepe. Weens die aard van die gids word anomiese 

belangegroepe nie daarin gelys nie. Slegs groepe wat georganiseerd genoeg is om aansoek 

te doen om gelys te word en vir 'n lang genoeg tydperk bestaan om dit die moeite werd 

te maak, word daarin gelys. Dit is dus onwaarskynlik dat nie-assosiatiewe belangegroepe 

gelys sal word weens hul gebrekkige organisatoriese strukture. Die gids lys dus hoofsaaklik 

assosiatiewe en institusionele belangegroepe. Die keuse van die "General Environ

ment" -hoofstuk in die Green Pages, beteken dat institusionele belangegroepe soos 

staatsdepartemente en -agentskappe uitgesluit is. Daar kan aanvaar word dat net wettige 

groepe in die Green Pages gelys sal word. 



Benewens die vraelys, is die belangegroepe ook versoek om addisionele inligting soos 

beleidsdokumente en grondwette te verskaf. 

Die geselekteerde belangegroepe het die vraelys en 'n gefrankeerde koevert ontvang. 

Na 'n maand is 'n maanbrief gestuur en na 'n verdere twee weke is die groepe telefonies 

geskakel indien telefoonnommers beskikbaar was. Sewe vraelyste is terugontvang wat 

nege van die belangegroepe verteenwoordig, aangesien drie van die groepe intussen 

saamgesmelt het. AI die vraelyste is nie volledig beantwoord nie en slegs twee groepe 

het addisionele inligting gestuur. Die inligting verkry deur die vraelyste is aangevul 

deur die inskrywings in die Green Pages en Farieda Kahn se opname in haar 

meestersverhandeling. 

6.4 Omgewingsbelangegroepe 

Die belangegroepe is geklassifiseer as omgewingsbelangegroepe en groenbelangegroepe. 

In hierdie afdeling word die vyf groepe wat as omgewingsgroepe beoordeel is, bespreek. 

Die vyf groepe is: Green Gateway Citizens Action Group, International Association for 

Impact Assesment- South Africa (IAIA-SA), Environmental Monitoring Group, Fair

est Cape en Naturewatch. 

6.4.1 Green Gateway Citizens Action Group en International Association for 

Impact Assessment- South Africa 

Beide groepe het nie die vraelys volledig voltooi nie. Green Gateway Citizens Action 

Group het deur middel van 'n kort briefgeantwoord, terwyl IAIA-SA sy beleidsdokumente 

en 'n nuusbrief gestuur het. 

Green Gateway Citizens Action Group 

Die Green Gateway Citizens Action Group (GGCAG) is gestig deur die plaaslike inwoners 

van die Kloofnek-omgewing in Kaapstad wat voorgestelde ontwikkelings deur die Kaapse 

stadsraad by Kloofnek wou teenstaan. Geen impakstudie is deur die Stadsraad in die 

beplanning van die ontwikkelings gedoen nie. Tot op hede ( 1994) is die ontwikkelings 

nog nie uitgevoer nie. Die groep is tans onaktief, aangesien die me~ste van die oorspronklike 

lede uit die gebied weggetrek het. Die lede van die groep is dus tot 'n geografiese area 

beperk. Die groep kan as 'n assosiatiewe belangegroep geklassifiseer word, aangesien 

dit in 'n mate georganiseer en lidmaatskap vrywillig was, ondanks die feit dat lidmaatskap 



tot 'n geografiese gebied beperk was. Die groep is duidelik 'n enkelvraagstuk-belangegroep 

wat geleidelik doodgeloop het. 

International Association for Impact Assessment - South Africa 

International Association for Impact Assessment of South Africa (IAIA-SA) is 'n tipiese 

assosiatiewe belangegroep. Die organisasie het omvattende organisatoriese strukture 

en lidmaatskap is oop vir almal wat die doelstellings ondersteun. Die organisasie het 

tans ongeveer 250 individuele lede (282 volgens hul nuusbrief- IAIA-SA 1994:2). IAIA

SA het twee hoofdoelstellings, naamlik: 

en: 

... the betterment of society through the encouragement of improved 
policy making processes concerning the analysis of the future con
sequences of present decisions. 

To create a home for those people who wish to exchange informa
tion or learn more about impact assessments (IAIA-SA 1994: 1). 

IAIA-SA is 'n enkelvraagstuk-belangegroep wat die professionele belange van 

impaknavorsers bevorder. Dit bevorder ook die gedagte van impakstudies self en poog 

om standaarde binne die professie te verhoog. Geen aanduiding word gegee dat die 

groep ooit van politieke metodes gebruik maak nie. 

Die groep is 'n plaaslike tak van 'n internasionale netwerk wat in vyf ander state, waaronder 

die Verenigde State van Amerika, Australie, Brasilie en Kanada, 15 aktiefis. Voorbereidings 

vir die stigting van die plaaslike tak (Engels: chapter) is in Oktober 1992 deur 40 persone 

begin wat reeds lede van die internasionale liggaam was. Die stigting van die plaaslike 

tak wat se werksaamhede in die Wes-Kaap en Transvaal gesetel is, is op 14 Februarie 

1993 in Mexiko deur die internasionale liggaam goedgekeur (IAIA-SA n.d.: 1 ). 

Bespreking 

Beide GGCAG en IAIA-SA is assosiatiewe enkelvraagstuk-belangegroepe. IAIA-SA 

het egter anders as GGCAC, weens die aard van sy doelstelling, 'n potensiele lang 

lewensduur. Dit is onwaarskynlik dat IAIA-SA se aktiwiteite deel van die politieke 

stelsel sal word, terwyl GGCAG by plaaslike politiek betrokke was. Albei is 

omgewingsbelangegroepe en kan geensins as groengroepe beskou word nie. Aangesien 

die twee belangegroepe nie volledige inligting verskafhet nie, is slegs 'n oppervlakkige 

15 Die vyfde staat word nie aangedui nie. 



bespreking van die twee belangegroepe moontlik. 

6.4.2 Environmental Monitoring Group, Fairest Cape en Naturewatch 

Hierdie drie belangegroepe, wat al drie as omgewingsbelangegroepe geklassifiseer word, 

bet die vraelyste gedeeltelik ofvolledig voltooi en daarom is 'n meer in diepte bespreking 

moontlik. 

Environmental Monitoring Group 

Die Environmental Monitoring Group (EMG) is in 1992 gestig. Dit bet ontwikk~l uit 

die omgewingswerkgroep van die Sentrum vir Ontwikkelingstudies van die Universiteit 

van Kaapstad. Dit is dus 'n assosiatiewe belangegroep wat uit 'n institusionele belangegroep 

ontwikkel bet. Hierdie belangegroep bet slegs 13 individuele lede en is bierargies 

gestruktureerd. Dit is boofsaaklik 'n navorsingsgroep wat somtyds van vrywilligers en 

eksterne konsultante gebruik maak. Dit wil voorkom of die groep nie poog om sy ledetal 

aktiefuit te brei nie. 

EMG beskou nie bomself as 'n politieke belangegroep nie, maar sy aktiwiteite maak 

soms wel deel van die politieke stelsel uii. Dit bet byvoorbeeld in die verlede gesamentlike 

projekte met die ANC en dieMass Democratic Movement, albei gespesialiseerde politieke 

groeperinge, onderneem. Verder maak bulle van verskeie metodes en drie van die vier 

ge'identifiseerde kanale gebruik om die politieke stelsel te be'invloed. EMG be'invloed 

die openbare mening deur opvoedkundige programme aan te hied, inligting aan die 

mas sa-media te verskaf en bydraes aan populere sowel as wetenskaplike publikasies te 

lewer. Hulle bet formele bande met die ANC, wat tans as 'n politieke party funksioneer. 

Verder probeer bulle ook om die uitvoerende liggame te be'invloed, bet persoonlike 

kontak met lede in uitvoerende posisies en self verteenwoordiging in 'n uitvoerende 

liggaam. 

EMG is deel van die twee omgewingsnetwerke, naamlik die Wes-Kaapse Green Coali

tion en die nasionale Environmental Justice Networking Forum (kyk boofstuk 5). · 

Die groep is hoofsaaklik by ontwikkeling betrokke en bevorder die gedagte van 

volboubaarbeid. 16 Daarbenewens is bulle ook betrokke by omgewings- en politieke 

16 Volhoubaarheid is in hoofstuk 3 gedefinieer as ontwikkeling en ekonomiese aktiwiteite wat nie die 

lewenskwaliteit van toekomstige geslagte benadeel nie. 

Ill 



opvoeding. Die enigste twee van die nege groenbeginsels wat die EMG in sy beleid 

opgeneem het, is sosiale geregtigheid en volhoubaarheid. 

Fairest Cape 

Fairest Cape is in 1980 deur die verpakkingsindustrie en Kaapstadse Stadsraad gestig 

om die rommelprobleem op te los. Die vereniging is streng hierargies gestruktureer en 

bestaan net uit korporatiewe lede. Volgens die groep neem hulle nooit aan die politieke 

stelsel deel nie, maar maak egter deel uit van plaaslike uitvoerende liggame. Dit neem 

dus tog wei op ten minste 'n beperkte skaal aan die politieke stelsel deel. 

Fairest Cape spits hulle toe op die afvalprobleem en -bestuur, maar noem ook in die 

vraelys dat hulle by die bewaring van spesies betrokke is en 'n holistiese wereldbeskouing 

het. Die groep maak gebruik van net twee van die vier politieke kanale, naamlik openbare 

mening en uitvoerende liggame. Soos EMG is dit eerstens betrokke by 

omgewingsopvoeding, verskaf inligting aan die massa-media en publiseer in beide 

wetenskaplike en populere publikasies. In die tweede plek het die groep ook persoonlike 

kontak met persone in uitvoerende posisies en noue kontak met plaaslike uitvoerende 

liggame. Fairest Cape ontvang toelaes van beide die Kaapstadse Stadsraad en die Wes

Kaapse Streeksdiensteraad. Die groep is by Keep South Africa Beautiful geaffilieer, 

maar met behoud van sy outonomie (Lawrence 1994:pers. komm.). 

Naturewatch 

Naturewatch is in 1990 deur GeofWardable gestig om die besoedelingsprobleem aan te 

spreek. Aile tipes van atmosferiese besoedeling, waaronder sigaretrook, word hierby 

ingesluit. Die belangegroep beskik oor formele lidmaatskap, maar maak ook staat op 

die medewerking en belangstelling van nie-lede. Naturewatch beskou homself as bloot 

'n belangegroep eerder as 'n politieke belangegroep. Dit het egter al as 'n politieke 

belangegroep opgetree deur gesamentlike projekte met die Demokratiese Party aan te 

pak. 

In antwoord op die vraelys het Naturewatch aangedui dat dit ses van die nege beginsels 

van groenpolitiek gedeeltelik of volledig ondersteun, naamlik: biosentrisme, sosiale 

geregtigheid, toepaslike energie (anti-industrialisme), politieke desentralisasie (maar 

nie voetsooldemokrasie nie), anti-diskriminasie en anti-uitbuiting (nie-gewelddadigheid) 

en vroulike waardes (patriargale waardes soos kompetisie word egter nie afgekeur nie). 

Onder vraagstukke wat deur die groep aangeroer word, word slegs lug- en seebesoedeling 



genoem. Alhoewel die groep met die eerste oogopslag lyk asof dit 'n groenbelangegroep 

kan wees, is dit 'n omgewingsbelangegroep, aangesien dit binne die bestaande sosio

ekonomiese en politieke stelsel funksioneer. 

Naturewatch probeer hul doelwitte bereik deur van slegs twee kanale gebruik te maak, 

naamlik die wetgewende en uitvoerende gesag. Dit probeer om parlementslede sowel 

as uitvoerende liggame op nasionale en plaaslike vlak te bei:nvloed. 

Bespreking 

Nie een van die drie belangegrciepe beskou hulself as 'n politieke belangegroep nie. 

Nogtans het al drie in die verlede in 'n wisselende mate aan die politieke proses deelgeneem 

deur plaaslike en nasionale regeringsliggame se beleid te pro beer bei:nvloed en/of met 

politieke partye of bewegings saam te werk. Nie een van drie groepe kan as 'n tipiese 

groenbelangegroep beskou word nie. Die drie is assosiatiewe belangegroepe, hoewel 

die EMG uit 'n institusionele belangegroep ontwikkel het. Al drie het ook duidelik 

afgebakende belangstellingsvelde en 'n potensiele lang lewensduur. Fairest Cape en 

Naturewatch tree soms as politieke belangegroepe op, terwyl EMG dikwels as 'n politieke 

belangegroep optree. 

BeideFairest Cape en EMG pro beer die openbare mening op meer as een manier bei:nvloed, 

terwyl al drie groepe op een of ander manier die uitvoerende gesag nader. Naturewatch 

daarenteen, werf steun by parlementslede, terwyl EMG 'n formele ooreenkoms met 'n 

politieke party het. Nie een van die groepe maak van demonstrasies, geweld, stakings 

of boikotte gebruik nie.-

6.4.3 Samevatting 

Die belangegroepe wat die vraelyste beantwoord het, is eerstens in omgewings- en 

groengroepe verdeel. Die indeling is volgens die kenmerke wat in hoofstuk 3 beskryf en 

in die vraelys vervat is, gedoen. Al vyf die groepe wat in hierdie afdeling bespreek is, is 

omgewingsgroepe. Daarbenewens is die vyf groepe ook volgens Almond & Powell se 

skema geklassifiseer. AI vyfblyk assosiatiewe belangegroepe te wees. 

Die Green Gateway Citizens Action Group en IAIA-SA i"s enkelvraagstuk-belangegroepe, 

terwyl die Environmental Monitoring Group, Fairest Cape en Naturewatch- hoewel 

nie enkelvraagstukgroepe nie - beperkte belangstellingsvelde het. Vraagstukke soos 

volhoubare ontwikkeling, omgewingsimpakstudies, afvallrommel, besoedeling en 

ongewilde plaaslike ontwikkelings word aangespreek. Vier van die vyf groepe neig dus 



om op Eerste Wereldprobleme te konsentreer, terwyl EMG die Derde Wereldsektor 

aanspreek. Onder Eerste Wereldprobleme word verstaan vraagstukke wat ook algemeen 

in die gelndustrialiseerde Europa aangepak word, byvoorbeeld besoedeling en oormatige 

meganisasie. Daarenteen beklemtoon omgewingsgroepe in Derde Wereldstate eerder 

ontwikkeling en die voorsiening van basiese geriewe. Bogenoemde word in hoofstuk 4 

in meer detail bespreek. 

Al vyf groepe is wettige groepe wat legitieme metodes gebruik. Al die metodes wat 

gebruik word, is nie-gewelddadig. Nie een van die groepe maak van fisiese demonstrasies, 

geweld, stakings of boikotte gebruik nie. Al vier kanale waardeur die politieke stelsel 

belnvloed kan word, word benut. 

6.5 Groenbelangegroepe 

Twee belangegroepe word in hierdie afdeling bespreek, naamlik £co-Programme en 

Earthlife Africa. Beide is tipiese groenbelangegroepe. 

6.5.1 Eco-Programme 

£co-Programme is in 1991 gestig en het uit 'n reeks samesmeltings ontwikkel. Die 

oorspronklike groep wasKoeberg Alert wat in die Cape Town Ecology Group ontwikkel 

het. Laasgenoemde het in 1991 met die World Conference on Religion saamgesmelt om 

£co-Programme te vorm. Die Coalition for Plutonium Shipments het intussen ook by 

£co-Programme ingeskakel. 

Koeberg Alert is in 1976 gestig na die oprigting van die Koeberg-kernkragsentrale naby 

Melkbos. Dit wou 'n massa anti-kernkragbeweging tot stand bring. Teen die 1980's het 

die groep se lidmaatskap begin daal en in 1983 is besluit om die groep se fokus te 

vergroot sodat die kernvraagstuk binne die breer sosio-politieke en ekonomiese konteks 

geplaas kon word (Kahn 1990:109). 

Die Cape Town Ecology Group het homselfbeskryf as "a democratic organisation aime? 

at promoting public awareness on ecological issues, and at discovering new ways in 

which to understand our relationship with nature" (Green Pages 1993: 1 00). Soos reeds 

gemeld het die groep ontwikkel uit 'n behoefte om omgewingsvraagstukke in 'n breer 

sosio-politieke en ekonomiese konteks te plaas. Die Cape Town Ecology Group het nie-



lede se bydraes as bdangrik beskou en het geleenthede geskep waar die publiek insette 

in beleidformulering kon lewer (Kahn 1990: 1 0 1) 0 

Die hoofdoelwit van £co-Programme is om omgewingsvraagstukke op die agenda van 

politieke groeperinge, vakbonde en gemeenskapsorganisasies te plaas sowel as om 

omgewingsgroepe van die politieke konteks van omgewingsvraagstukke bewus te maako 

Die doelstelling kan saamgevat word as: "politicising ecology and ecologising poli

tics" 0 

£co-Programme het formele individuele en institusionele lidmaatskapo Nie-lede kan 

' ook aan die groep se aktiwiteite deelneemo £co-Programme werk dikwels met ander 

groepe saam, dit het byvoorbeeld gedurende 1994 'n gesamentlike projek met die 

Khayelitsha Environmental Action Group aangepak. £co-Programme het egter geen 

formele samewerkingsooreenkomste met enige ander groep nieo 

Die groep se beleid omvat al nege beginsels van groenpolitieko Sy aktiwiteite sluit in: 

die bevordering van omgewingsbewustheid en -opvoeding, vergroening van gebiede en 

herwinning, anti-kernvraagstukke, alternatiewe lewenstyle, ontwikkelingsvraagstukke 

en volhoubaarheido 

£co-Programme maak van vyfvan die sewe metodes in hoofstuk 2 ge'identifiseer gebruik, 

naamlik: 

• 

• 

• 

• 

• 

fisiese demonstrasies; 

verbruikersboikotte; 

openbare mening: £co-Programme is betrokke by opvoedingsprojekte, verskaf 

inligting aan die massa-media en lewer bydraes tot beide populere en wetenskaplike 

publikasies; 

formele bande met 'n politieke party (ANC); en 

persoonlike kontak met persone in besluitnemingsposisieso 

Hierdie metodes sluit aan by drie van die vier kanale waardeur die politieke stelsel 

be'invloed kan word, naamlik: openbare mening, politieke partye en die uitvoerende 

gesago 

£co-programme is 'n groenbelangegroep aangesien dit die groenbeginsels aanvaar en 



omgewingsvraagstukke in die breer sosio-politieke en ekonomiese konteks plaas wat 

tipies van groengroepe is. Volgens Almond en Powell se skema is dit 'n assosiatiewe 

belangegroep. £co-Programme is die produk van netwerkvorming en uiteindelike 

samesmelting. . 

£co-Programme is aan die linkerkant van die politieke spektrum gevestig deur sy assosiasie 
I 

met die ANC en blyk sensitiefte wees vir vraagstukke wat aan die Derde Wereldsektor 

in Suid-Afrika gekoppel word. Laagenoemde blyk uit hul gesamentlike projek met die 

Khayelitsha Environmental Action Group. £co-Programme se belangrikste huidige 

vraagstukke roer egter meestal omgewingsprobleme geassosieer met Eerste 

Wereldtoestande aan. Die groep maak, anders as die omgewingsgroepe, van meer omstrede 

metodes soos demonstrasies en boikotte gebruik om hul doelwitte te bereik. 

6.5.2 Earthlife Africa 

Die inligting deur die vraelys wat aanEarthlife Africa (Kaapstad) gestuur is, word kortliks 

bespreek. Daarna word die belangegroep se algemene beleid in diepte bespreek. 

6.5.2.1 Algemene oorsig 

Earthlife Africa is in 1989 gestig deur individue en aktiviste van progressiewe belangegroepe 

met die doel om ekologiese vraagstukke deel van die nasionale bevrydingsagenda te 

maak. Dit is 'n assosiasie van 14 outonome takke wat almal dieselfde beginsels ondersteun. 

'n Tak moet aan die volgende vereistes voldoen: 

• Earthlife Africa se Verklaring van Oortuigings (kyk afdeling 6.5.2.2) onderskryf. 

• Kontak met al die ander Earthlife-takke gemaak het, en indien moontlik, saam 

met die naaste buurtak vergader het. 
• Geratifiseer wees deur die Earthlife Africa-raad. Die ratifikasie moet deur die 

jaarlikseEarthlife-kongres bevestig word. Aile nuwe takke en takke wat hul grondwet 

gewysig het, moet die grondwet aan die jaarlikse Nasionale Kongres voorle. Die 

besluit van die Kongres om 'n nuwe tak te affilieer, word by wyse van konsensus 

geneem. Indien konsensus nie bereik kan word nie, geld 'n twee-derde meerderheids

reeling. 

• Elke tak moet elke jaar vir heraffiliasie aansoek doen. 

• Elke tak is 'n outonome groep wat verantwoordelik is vir die ontwikkeling van sy 

eie takstrukture. 

• Elke tak is toerekenbaar aan sy eie lede sowel as die Kongres (Earthlife Africa 1993 :3). 

'n Nasionale Raad bestaande uit een lid van elke tak is verantwoordelik vir die bevordering 
' 



van kommunikasie en samewerking tussen die takke. Die afgevaardigdes is ook 

verantwoordelik vir konsultasie met die plaaslike takke namens die nasionale beweging, 

byvoorbeeld vir die uitreik van persverklarings en gesamentlike projekte. Die vraelys 

is na die Kaapstadtak gestmir. Die Kaapstadtak het ongeveer 250 lede, maar moedig die 

deelname van nie-lede in hul aktiwiteite aan. Nie-lede word ook oor beleid gekonsulteer. 

Earthlife het die tipiese organisatoriese struktuur van 'n groenbelangegroep. Dit is nie

hierargies gestruktureer en leiersfigure speel 'n mindere rol. Earthlife werk gereeld saam 

met ander groepe en is lid van twee omgewingsnetwerke, die Wes-Kaapse Green Coa

lition en die nasionaleEnvironmental Justice Networking Forum. Laasgenoemde is gestig 

na 'n konferensie wat deur Earthlife Africa georganiseer is (kyk afdeling 5.5.1 ). Die 

groep beskou hulself as 'n politieke belangegroep en het in die verlede gesamentlike 

projekte met die ANC geloods. 

Earthlife onderskryf al nege beginsels van groenpolitiek. Die groep se beleid word in 

diepte in afdeling 6. 5. 2. 2 aan die hand van hul 1993-Kongresdokument bespreek. Earth life 

konsentreer op drie van die vier kanale waardeur die politieke stelsel belnvloed kan 

word en gebruik ses van die sewe metodes in hoofstuk 2 geldentifiseer. Die groep werf 

steun vir hul doelstellirigs by beide die wetgewende en uitvoerende gesag. Dit sluit 

wandelgangpolitiek en beskikbaarstelling van inligting in. Earthlife Africa het by

voorbeeld skriftelike getuienis aan die Presidentsraadkomitee oor 'n nasionale 

omgewingsbestuurstelsel gelewer (RSA 1991 :3 2 7). Verder word die openbare mening 

belnvloed deur opvoedkundige programme, inligting aan die massa-media te verskaf en 

bydraes aan populere publikasies te lewer. Soos £co-Programme, maak Earthlife ook 

van fisiese demonstrasies en boikotte gebruik, maar daarbenewens ook van nie

gewelddadige burgerlike ongehoorsaamheid en stakings. Geweld word nie gebruik nie. 

Earthlife Africa probeer ook om hul doelwit te bereik deur ander groepe se inisiatiewe 

te ondersteun, regstappe te neem waar nodig en die lede hul eie lewenstyle by hul oortuigings 

aan te pas (Earthlife Africa 1993 :2). 

Earthlife Africa is 'n assosiatiewe belangegroep. Dit het 'n tipiese green organisatoriese 

struktuur, dit wil se 'n nie-hierargiese struktuur en verwerping van dominerende leiersfigure. 

Die groep self is 'n assosiasie van 14 outonome takke en die Kaapstadtak is lid van 'n 

streeks- sowel as 'n nasionale netwerk. Soos £co-Programme het Earthlife hul aan die 

linkerkant van die politieke spektrum verbind en maak van meer omstrede metodes 

soos demonstrasies, boikotte, stakings en burgerlike ongehoorsaamheid gebruik. 



6.5.2.2 Earthlife Africa:-beleid 

Earthlife Africa is een van die twee groepe wat sy beleidsdokument beskikbaar gestel 

bet. Hierdie beleidsdokument word gereeld tydens hul jaarlikse kongres hersien. Dit is 

'n omvattende dokument wat as 'n goeie voorbeeld van die beleidvan 'n groenbelangegroep 

of -party dien. Earthlife se beleid word vervolgens in besonderhede bespreek. 

Earthlife stel dit in die inleiding "Earthlife Africa is a Green organisation and as such 

we have a vision of the future which we can offer to people as a goal. This vision 

. informs our work and provides us with an agenda as a proactive group". 

Groenbelangegroepe word vervolgens van ander omgewingsgroepe onderskei. Volgens 

Earthlife is daar twee tipes omgewingsgroepe. Die eerste tipe is op die bewaring van 

spesies sender die inagneming van mense se behoeftes, ingestel. Die tipe 

omgewingsbelangegroep word gekenmerk deur "... all the trappings of a masculine, 

militarist society: fences, guns, uniforms and hard scientific facts and numbers". Die 

tweede tipe omgewingsbelangegroep erken dat mense se behoeftes in ag geneem moet 

word, maar bevraagteken nie die heersende sosio-politieke orde nie. Daarenteen besef 

'n groenbelangegroep dat omgewingsprobleme sistemies van aard is- " ... however, Greeris 

recognize that ecological stress is a logical and inevitable consequence of the economic 

and social status quo." en " ... we must therefore transform society socially and economi

cally to develop new patterns of action, which 'see us working from within our place in 

the natural system, rather than competing against it." (Earthlife Mrica 1993: 1). 

Earthlife sien dus die heersende sosio-politiese en ekonomiese stelsel as die bron van 

omgewingsprobleme en stel dit ten doel om 'n alternatief daarvoor te ontwikkel. Dit 

aanvaar ook 'n ekologiese wereldbeskouing wat die mens as deel van 'n groter dinamiese 

interaktiewe stelsel beskou. 

Die res van die beleidsdokument is in drie afdelings verdeel, naamlik 'n Verklaring van 

Oortuigings, sewe basiese beginsels en meer spesifieke beleidsuitsprake wat onder 15 

hofies bespreek word. Die Verklaring stem ooreen met die nege basiese groenbeginsels. 

Die tweede deel is in werklikheid spesifieke eise aangaande omgewingswetgewing. 

Die laaste deel sit Earthlife se beleid oor spesifieke omgewingsvraagstukke uiteen. 



Die Verklaring van Oortuigings wat die 14 Earthlife takke aan mekaar verbind is: 

• Eerbied vir die aarde: die ontwikkeling van 'n houding van respek en koestering 

teenoor die omgewing in sy voile diversiteit. 

• Voetsooldemokrasie: gelyke en aktiewe deelname van almal aan besluitnemings

prosesse en gedeelde verantwoordelikheid vir die implementering van aile menslike 

en omgewingsverhoudings. 

• Verwerping van diskriminasie: Earthlife verwerp aile vorme van diskriminasie. 

• Nie-gewelddadigheid: die bevordering van vreedsame wyses van konflikbeslegting. 

• Beeindiging van uitbuiting: onregmatige gebruik van magsverhoudinge word in 

beginsel verwerp. 

• Bevryding van menslike potensiaal: die geestelike, persoonlike en sosiale ont

wikkeling van mense, sowel as die bevryding van menslike potensiaal word 

aangemoedig (Earthlife Africa 1993 :2). 

Die verklaring word afgesluit met "In recognizing that all are totally dependent on the 

bi9sphere's life support system, we aim to promote the careful and sustainable inter

action of humans and our environment" (Earthlife Africa 1993 :2). 

Sewe basiese beginsels word vervolgens gelys: 

• 

• 

• 

• 

'n Eis om vrye toegang tot inligting . 

'n Eis om 'n onafuanklike uitvoerende omgewingsagentskap . 

'n Eis om 'n omgewingsombudsman . 

Enige toekomstige omgewingswetgewing moet die bewyslas van omgewing na 

die besoedelaar verskuif en op voorkoming eerder as beheer geskoei wees. 

• Die beginsel van "die besoedelaar betaal" moet deur omgewingswetgewing gevolg 

word. 

• Indien daar op onweerlegbare wetenskaplike getuienis van die impak van besoe

delende stowwe op die omgewing gewag word, kan onherstelbare skade aangerig 

word. Daar word gevolglik aanbeveel dat wetgewing die gedagte van "voorkomende 

aksie" as grondbeginsel vir die voorkoming en uitskakeling van besoedeling aanneem. 

• Die beginsels van onafuanklike omgewingsimpakstudies word ondersteun. Sodanige 

studies behoort egter verpl~gtend te wees en al die betrokke gemeenskappe en 

belangegroepe moet kan insette lewer (Earthlife Africa 1993 :6). 

········N~hrii~i#~ig··················· 



Die spesifieke beleidstandpunte word verdeel onder die volgende hoofde: ekonomie, 

grondgebruik en -uitbuiting, nywerheids- en gevaarlike afval, kernkrag, lug-, see-, 

geraas-, varswater- en verbruikersbesoedeling sowel as herwinning, omgewingsbeskerming, 

Antarktika, opvoedkundige prioriteite, viviseksie, diskriminasie en feminisme, en 

bevolking. 

Earthlife Africa beywer homselfvir 'n groen ekonomiese stelsel. "Green economics is 

based on a principle of efficiency and equity;, the satisfaction of genuine human needs 

(as opposed to socially dictated wants) with the minimum disruption to natural sys

tems." Om dit te kan bereik moet die werklike koste van produkte eerstens bereken 

word, dit wil se die hele produksieproses insluitend opruiming en besoedeling moet in 

ag geneem word. Tweedens is ekonomiese desentralisasie nodig en derdens moet die 

skep van onnodige behoeftes deur die huidige sosio-ekonomiese stelsel teengewerk word. 

Earthlife wys verder daarop dat persone net ekologiese sensitiewe besluite kan neem 

indien hulle toegang tot die nodige inligting het. Laastens word die huidige internasionale 

ekonomiese stelsel, wat volgens Ea~thlife die uitbuiting van die sogenaamde 

onderontwikkelde state aanmoedig, verwerp (Earthlife Africa 1993 :6-7). 

Bogenoemde beaam die beleidstandpunte van die wereldwye groenbeweging oor ekonomie 

soos in hoofstuk 3 bespreek. Onder afval, verskeie vorms van besoedeling en kernkrag 

raak Earthlife ook ander aspekte wat in hoofstuk 3 onder ekonomie bespreek is, aan. 

Landbou word ook toegelig. Earthlife gaan van die standpunt uit dat die kwessie oor 

die verdeling van grond in Suid-Afrika eers opgelos moet word voordat omgewingsprobleme 

aangespreek kan word. Verder moet landboumetodes en voedselproduksie grondkwaliteit 

verhoog, nie tap nie. Volhoubare landboumetodes moet gevolg word (Earthlife Africa 

1993: 7). Dit sluit aan by die wereldwye beweging se afkeer aan die talle chemiese middels 

wat tans in die landbou gebruik word en aanbeveling van organiese boerdery en/of 

permakultuur. 

Earthlife bepleit die bevordering van toepaslike energie, hoewel dit nie al die fasette 

van die wereldwye beweging in ag neem nie. Hul versoek wel dat nywerhede tegnologie 
/ 

benut wat die minimum aantal grondstowwe en energie in die produksieproses gebruik, 

nie gevaarlike afval in die proses produseer nie, en die finale produk ook nie 'n 

afvalprobleem skep nie (Earthlife Africa 1993: 7). Die laaste faset van toepaslike tegnologie, 

naamlik kreatiewe arbeid, word nie genoem nie. 

Tegnologie wat besoedeling veroorsaak, word ook verwerp. Osoon-skadelike stowwe 



en oormatige verpakking word verwerp, terwyl skoon steenkooltegnologiee, loodvrye 

petrol en die rasionalisering van stedelike vervoerstelsels aangemoedig word. Earthlife 

maak ook sterk kapsie teen die besoedeling van die see en varswaterbronne en versoek 

dat doeltreffende geraasbesoedelingsmaatreels, veral in die geval van fabriekswerkers, 

ingestel moet word (Earthlife Africa 1993:8-9). 

Earthlife Africa verwerp beide kernkrag en -wapens. Volgens hulle is daar geen veilige 

manier om kernafval te hanteer nie. Daarbenewens word kernkrag verbind met militarisasie 

en 'n onverteenwoordigende regering weens die streng sekuriteit insluitend die 

geheimhouding daaraan verbonde. Earthlife ondersteun die gedagte dat Afrika 'n kernvrye 

sone moet wees (Earthlife Africa 1993:8). 

Earthlife staan gemeenskapsbetrokkenheid voor ten opsigte van omgewingsbewaring 

en beklemtoon die noodsaaklikheid van omgewingsopvoeding. Earthlife ondersteun 

ook die gedagte van 'n wereldpark vir Antarktika. Die wilderniskarakter en omgewing 

van Antarktika moet beskerm word en dit moet 'n gedernilitariseerde kemvrye vredesgebied 

bly. Nie-skadelike wetenskaplike navorsing op die vasteland en internasionale samewerking 

in die verband word wel aangemoedig (Earthlife Africa 1993:1 0). 

Earthlife Africa verwerp alle vorme van diskriminasie en uitbuiting. Dit sluit die uitbuiting 

van diere in die vorm van viviseksie in. Apartheid word uitdruklik verwerp. Daarbenewens 

keur Earthlife die sogenaamde waardes van dominansie en kompetisie af, terwyl die 

ontwikkeling van vroulike waardes soos versorging en koestering aangemoedig word. 

Die manlike waardes word as die oorsaak van ekologiese agteruitgang beskou. Die 

dokument stel dit soos volg: 

The drive for competitive power and the profit incen

tive have become the dogma of our society, and led to 

attempts at justifying all forms of exploitation. Males 

have traditionally been required to express traits of domi

nance, aggression and exploitativeness. 

The values of our society are thus seen to be a symptom 

of male domination, as is the ecological devastation which 

we now face (Earthlife Africa 1993: 10-11 ). 

Die laaste saak wat in die dokument aangeroer word, is die verhouding tussen die menslike 



I 

bevolkingsgetalle en die res van die ekosisteem. Earthlife gaan van die standpunt afuit 

dat die bevolkingsgetalle in balans met die ekosisteem moet bly. Die bevolkingsaanwas 

sal volgens Earthlife slegs daal indien vroue hul eie vrugbaarheid kan beheer. Dit is net 

moontlik indien vroue beheer oor die sosiale, kulturele, ekonomiese en politieke aspekte 

van hul lewens kan verkry. Earthlife neem ook kennis van die algemeen aanvaarde 

aanname dat die bevolkingsgroei afneem wanneer 'n gemeenskap se onderwysstandaard 

styg. Earthlife koppel dus die verlaging in die bevolkingsgroeikoers aan die uitwissing 
,J 

van ongelykhede en diskriminasie, dit wil se sosiale en ekonomiese regverdigheid (Earthlife 

Africa 1993: 11 ). 

Earthlife Africa se beleidsdokument is 'n goeie voorbeeld van 'n groenbeleid en dit 

stem ooreen met beleidsdokumente van die Europese groenbeweging. Volgens hierdie 

beleid word die sosio-politieke en ekonomiese stelsel van Suid-Afrika as die oorsaak 

van omgewingsprobleme beskou. Die onderliggende stelsel moet dus verander word, 

voordat omgewingsprobleme doeltreffend aangespreek kan word. Hoewel van die 

beleidsuitsprake die sosio-politieke stelsel wat onder die NP-regering van krag was, 

verwerp, dui ander op die verwerping van die westerse waardes en norme. 

6.5.3 Samevatting 

BeideEco-Programme enEarthlife Africa voldoen aan die vereistes om as groengroepe 

geklassifiseer te word. Earthlife Africa se beleid toon duidelike ooreenkomste met die 

van die Europese groenbeweging. Earthlife het bande met die internasionale groenbeweging 

en het al veldtogte saam met Greenpeace.geloods. Beide is assosiatiewe belangegroepe 

met formele lidmaatskap en 'n organisatoriese struktuur. Albei is multi

vraagstukbelangegroepe met 'n potensiele lang le~ensduur. 

Beide groepe het hul aan die linkerkant van die Suid-Afrikaanse politieke spektrum 

verbind en beskou die sosio-politieke en ekonomiesestatus quo (nasionaal en internasionaal) 

as die bran van omgewingsprobleme. Beide groepe, maar veralEarthlife Africa, bied 'n 

sosiale, ekonomiese en politieke alternatief. 

Albei groepe het min lede, maar blyk baie aktief te wees. Netwerkvorming het reeds 

begin. Die groengroepe blyk ook meer gewillig as die omgewingsgroepe te wees om 

van meer omstrede metodes gebruik te maak. 



6.6 Algemene samevatting 

Die onderskeid tussen belangegroepe wat aan die een kant deel van die omgewingsbeweging 

is en die groenbeweging aan die anderkant, is gemaak op grand van die beginsels van 

groenpolitiek wat in hoofstuk 3 bespreek is. Benewens die nege beginsels, is die 

hoofonderskeid tussen omgewings- en groenbelangegroepe die feit dat laasgenoemde 

die heersende sosio-politieke en ekonomiese stelsel bevraagteken en 'n alternatief daarvoor 

aanbied. 

Die vyf omgewingsbelangegroepe, naamlik Green Gateway Citizens Action Group, In

ternational Association for Impact Assessment of South Africa, Environmental Moni

toring Group, Fairest Cape en Naturewatch, is almal volgens Almond en Powell se 

klassifikasieskema assosiatiewe belangegroepe en van hulle tree soms as politieke 

belangegroepe op. Die omgewingsgroepe wat by die politieke stelsel betrokke raak, 

werk saam met partye in die middel en aan die linkerkant van die Suid-Afrikaanse 

politieke spektrum, soos die DP en die ANC. 

BeideEco-Programme enEarthlife Africa is groenbelangegroepe. Daarbenewens is hulle 

assosiatiewe belangegroepe volgens Almond en Powell se skema. Albei het hulle aan 

die linkerkant van die Suid-Afrikaanse politieke spektrum verbind17
. Albei maak van 

meer omstrede metodes soos stakings en boikotte gebruik, maar nie een van die twee 

maak van geweld gebruik nie. Die twee belangegroepe se beleid stem ooreen met die 

wereldwye groenbeweging. 

Groenpolitiek kom dus wei in Suid-Afrika voor, maar die groepe se ledetal is nog baie 

klein. Earthlife Africa se beleidsdokument is 'n voorbeeld van 'n goed deurdagte groenbeleid 

wat goed vergelyk met sy Europese ewekniee. Netwerkvorming het reeds begin, maar 

daar is op hierdie stadium geen aanduiding of dit op partyvorming kan uitloop nie. 

17 Die links-regsterminologie word baie verwarrend in Suid-Afrika gebruik. Dit wys nie altyd na die 
onderskeid tussen kaptalistiese en kommunistiese ekonomiese stelsels nie, maar meer dikwels op 
die onderskeid tussen voorstaanders van apartheid aan die een kant en liberale menseregte aan die 
ander kant. Die gebruik van die term links in Suid- Afrika verwys dus dikwels eerder na 'n 
vereenselwiging met die demokratiseringstryd as na 'n Marxistiese inslag. 



Slot 

7.1 Inleiding 

Hierdie studie handel oor omgewingspolitiek, maar veral groenpolitiek. Groenpolitiek 

is vir die doeleindes van hierdie studie, die politieke been van ekologisme. 

Ekologisme is 'n bree onderwerp wat deur verskillende dissiplines bestudeer word. 

Sommige aspekte van ekologisme word glad nie in die studie aangespreek nie. Ekologisme 

word byvoorbeeld verbind met die toenemende invloed van New Age en oosterse religiee, 

die heropkoms van paganisme (veraldeep ecology) en die herwaardering van inheemse 

en nie-westerse kulture. Uit 'n kultuurstudie-oogpunt het ekologisme 'n groot invloed 

op die mens se materiele kultuur, aangesien dit die mens se hele lewenswyse aanspreek. 

In hoofstuk 1 is ses punte gestel wat in die studie aangespreek sou word. Die ses punte 

is soos volg: 

1. Definiering van die konsepte omgewingsbewustheid, omgewingspolitie~, ekologisme 

en groenpolitiek. 

2. Die aard van omgewingsbewustheid en -politiek in S~id-Afrika. 

3. Die aard van groenpolitiek in Suid-Afrika. 

4. 'n Vergelyking tussen die ontwikkelingspatroon van die wereldwye beweging en 

die van Suid-Afrika. 

5. Klassifisering van omgewings- en groenbelangegroepe. 

6. Die metodes en kanale wat deur hierdie omgewings- en groengroepe gebruik word. 

Die verhandeling handel dus oor beide omgewingsbewustheid en ekologisme en hul 

politieke bene, omgewingspolitiek en groenpolitiek. Die grootste deel van die studie 

handel egter oor groenpolitiek!ekologisme en die vraag of dit in.Suid-Afrika voorkom 

en indien wel, (fie kenmerke daarvan. Die konsepte belangegroep, politieke party en die 

politieke proses is beskryf en dien as agtergrond vir die bespreking van die twee bewegings. 

In hoofstuk 2 is die politieke proses as 'n dinamiese interafhanklike stelsel beskryf. 

Politiek self kan beskryf word as die gesaghebbende toebedeling van hulpbronne vir 

die samelewing. Die konsep belangegroep is gedefinieer as twee of meer persone wat 

daarvan bewus is dat hulle 'n gedeelde belang, band ofvoordeel het. Daar is onderlinge 



interaksie tussen die lede van die groep en tussen die groep en sy omgewing met die 

doel om die gedeelde belang te beskerm en te bevorder. Enige belangegroep kan soms 

of dikwels deel van 'n politieke stelsel uitmaak. Belangegroepe word geklassifiseer 

volgens Almond en Powell se indeling van anomiese groepe, nie-assosiatiewe groepe, 

assosiatiewe groepe en institusionele groepe. Die vier kanale waardeur belangegroepe 

die politieke stelsel bei:nvloed, is die openbare mening, politieke partye, die uitvoerende 

gesag en die wetgewende gesag. Verskeie metodes wat deur belangegroepe gebruik 

word, sowel as faktore wat die effektiwiteit van belangegroepe bei:nvloed, is beskryf. 

Politieke partye is gedefinieer as gespesialiseerde belange-aggregrasiestrukture wat van 

belangegroepe onderskei word deurdat die partye poog om verteenwoordiging in die 

wetgewende liggame van die politieke stelsel te verkry. 'n Beweging is gedefinieer as 

'n groep mense wat poog om veranderings in sosiale en politieke stelsels teweeg te 

bring. 'n Enkele of sentrale organisasie ontbreek egter in 'n beweging. Hierdie terminologie 

is in die res van die hoofstukke gebruik om omgewings- en groenpolitiek te beskryf. 

7.2 Omgewirigsbeweging 

Omgewingsbewustheid is 'n aktiewe belangstelling in die natuurlike omgewing. Dit 

sluit omgewingsbewaring in. Omgewingspolitiek is politieke optrede wat uit 'n aktiewe 

belangstelling in die omgewing spruit. Daar kan dus van omgewingspolitiek gepraat 

word indien 'n omgewingsverwante aangeleentheid 'n belangrike inset of uitset in die 

politieke proses is. Voorbeelde is die .eis vir omgewingsregulasies of die eis dat 'n bepaalde 

beleid wat die omgewing raak, verander moet word. 

Suid-Afrika het 'n lang geskiedenis van omgewingsbewustheid, veral in die vorm van 

omgewingsbewaring. Daar kan egter eers van die mid del van die 19de eeu van 'n bewuste 

omgewingsbewaringsfilosofie gepraat word. Teen die eeuwending het die stigting van 

assosiatiewe belangegroepe met omgewingsbewaring as hul hoofdoelwit begin posvat. 

Die Suid-Afrikaanse omgewingsbeweging is tot onlangs oorheers deur die blanke 

middelklas en die beweging se aktiwiteite het dan ook die sektor se belange weerspieel. 

Dit het meegebring dat die grootste deel van die bevolking apaties of selfs vyandiggesind 

teenoor omgewingsbewaring is. 

In die tydperk het die omgewingsbeweging gekonsentreer op wetenskaplike analises, 
terwyl die sosio-politieke konteks van die omgewingsprobleme ontken is. Teen die 1980's 



het daar egter 'n verandering ingetree. Invloedryke belangegroepe soos die SA 

Natuurstigting het besef dat die sosio-politieke konteks van omgewingsprobleme nie 

meer ge'ignoreer kan word nie. Die omgewingsbeweging het ook besef dat die meerderheid 

van die bevolking se steun verkry moet word, indien die beweging suksesvol wil wees. 

Hierdie steun het noodsaaklik geword met die aanvang van die demokratiseringsproses 

in Suid-Afrika. 

Die omgewingsbeweging is eers in die algemeen bespreek waarna 'n beperkte steekproef 

van belangegroepe in'Kaapstad en onmiddellike omgewing ontleed is. Uit die gegewens 

wat deur middel van 'n vraelys ingevorder is, blyk dit dat die omgewingsbelangegroepe 

meestal assosiatiewe belangegroepe is. Bylae D toon dat daar verskeie institusionele 

omgewingsbelangegroepe is. Hier word hoofsaaklik verwys na die staatsdepartemente 

en -agentskappe, belangegroepe binne politieke partye en talle navorsingseenhede. 

Die Suid-Mrikaanse omgewingsbelangegroepe maak van legitieme metodes soos die 

be'invloeding van die openbare mening deur opvoeding en die benutting van die massa

media gebruik. Verder word die steun van wetgewers en uitvoerende amptenare gewerf, 

terwyl sotnmige van hierdie groepe verteenwoordiging in amptelike uitvoerende liggame 

het. Meer omstrede metodes soos demonstrasies, geweld, stakings en boikotte word 

vermy. Van die groepe beskou hulself as politieke belangegroepe en het formele 

ooreenkomste met 'n politieke party, terwyl ander polities neutraal wil bly. Die 

omgewingsbeweging word, anders as die groenbeweging, nie oorheersend met die 

linkerkant van die politieke spektrum geassosieer nie. 

7.3 Groenbeweging 

Die grootste deel van die verhandeling handel oor ekologisme en sy politieke been, 

groenpolitiek. Ekologisme is 'n stel waardes wat op die wetenskap "ekologie" geskoei 

is. Volgens ekologisme is die omgewing 'n dinamiese interafhanklike stelsel en die 

onverantwoordelike en die ongebalanseerde inmenging van die mens sal tot tragiese 

gevolge lei, aangesien die stelsel se aanpassingsvermoe beperk is. 

Volgens die aanhangers van ekologisme oorskry die moderne westerse lewenswyse met 

sy beklemtoning van nywerhede, wetenskap en tegnologie die omgewing se vermoe om 

by die toenemende menslike ingrypings aan te pas. Ekologisme beskou omgewingsprobleme 

as die simptoom van 'n groter probleem. Om die omgewingsprobleme op te los, moet 



die huidige sosio-politieke en ekonomiese stelsel verander word. Ekologisme en 

groenpolitiek staan dus 'n alternatiewe sosio-ekonomiese en politieke stelsel voor. Een 

van die kenmerke van hierdie alternatiewe stelsel is dat plante en diere ook by die politieke 

gemeenskap ingesluit word. In die gevestigde stelsels bestaan die politieke gemeenskap 

net uit mense. 

Ekologisme is hoofsaaklik die gevolg van opsigtelike omgewingsagteruitgang, die moderne 

mens se eensaamheid in groot onpersoonlike stede en werksplekke en wetenskaplike 

ontwikkelings wat die mens se vertroue in die wetenskap en tegnologie onder verdenking 

plaas. Geestelikheid, wat deur die rasionaliste van die vorige twee eeue verwerp is, 

geniet weer aandag. Laasgenoemde neem nie noodwendig die vorm van 'n religie aan 

me. 

Die basiese beginsels van groenpolitiek is: 

• Biosentrisme of eerbied vir lewe. 

• 'n Holistiese wereldbeeld wat die konsep interafhanklikheid omsluit. 

• Volhoubaarheid. 

• Politieke en ekonomiese desentralisasie insluitend voetsooldemokrasie. 

• Sosiale verantwoordelikheid. 

• Nie-gewelddadigheid wat die verwerping van persoonlike en strukturele diskriminasie 

en uitbuiting ( ook teen diere) en ondersteuning van ontwapening insluit. 

• 

• 

• 

Die verwerping van manlike waardes soos kompetisie, aggressie en uitbuiting en 

die bevordering van vroulike waardes soos koestering en versorging. Volgens die 

groenes is die manlike waardes dominant in die westerse kultuur en is dit 'n oorsaak 

van omgewingsagteruitgang. 

Die herontdekking van die mens se siel en sy behoefte aan geestelike vervulling . 

'n Afkeer van die dominante rol van wetenskap entegnologie in die moderne 
', 

lewenswyse wat mag in groot burokrasiee konsentreer, en kulturele diversiteit en 

gemeenskapslewe ondermyn. 

Die analise van die internasionale finansiele en ekonomiese strukture wat volgens die 

groenes tot die uitbuiting van die Derde Wereld deur die Eerste Wereld lei, speel 'n 

sleutelrol in groen beleidsdokumente. Ook die hoe verbruik van chemiese middels in 

voedselproduksie en fabrieksboerdery word uitgelig. Ander vraagstukke wat baie aandag 

geniet, is toepaslike tegnologie, alternatiewe energie, welsynsdienste, diereregte,. 

ontwapening, en die verwerping van die nasiestaat gedagte. 



Anders as met die geval van omgewingsbewustheid en -politiek, kan ekologisme of 

groenpolitiek as 'n ideologie beskou word, aangesien dit 'n alternatiewe mens- en 

wereldbeskouing het, ander ideologiee vertolk en verwerp en doen voorstelle aan die 

hand oor hoe 'n alternatiewe bestel bereik kan word. 

In Europa het die groenbeweging tot die stigting van groenpartye gelei. Sommige van 

die partye is deur klein groepies aktiviste gestig. Hierdie groepe is gewoonlik baie swak. 

Die meer algemene ontwikkelingspatroon is die van enkelvraagstuk-belangegroepe wat 

alliansies en netwerke vorm. Streekspartye en uiteindelik nasionale partye ontwikkel 

uit hierdie netwerke. Die partye het dus uit 'n samesnoering van belangegroepe en kleiner 

streekspartye ontwikkel. Buite Europa funksioneer die groenbeweging hoofsaaklik in 

die vorm van belangegroepe. Talle van die Europese groenpartye het sosialistiese faksies 

binne hul geledere. 

Groenpolitiek kom ook in Suid-Afrika voor, hoewel op klein skaal. Dit het veral sedert 

1989 op die voorgrond getree. Dit is 'n jong beweging en min litenituur is daaroor 

beskikbaar. Hoewel daar twee groen politieke partye in Suid-Afrika bestaan, word die 

beweging oorheers deur assosiatiewe belangegroepe. Die Suid-Afrikaanse groenbeweging 

se beleidsrigting stem nou ooreen met die Europese beweging. 'n Patroon van alliansie

en netwerkvorming begin ook duidelik in Suid-Afrika ontwikkel. Die Environmental 

Justice Networking Forum is 'n nasionale netwerk met 'n tipiese groenbeleid. Dit lyk 

asof verskeie van die grootste groenbelangegroepe by hierdie Forum inskakel. Dit ts 

egter nog te vroeg om te bepaal of hierdie netwerkvorming tot partystigting sal lei. 

Die meeste belangegroepe en netwerke in die Suid-Afrikaanse groenbeweging het bulle 

by die bevrydingsbeweging geskaar en die verwerping van apartheid speel 'n sentrale 

rol daarin. Hoewel die plaaslike groenbeweging se beleid met die van die wereldwye 

beweging ooreenstem, word sosiale geregtigheid baie sterk beklemtoon. Dit moet gesien 

word teen die agtergrond van Suid-Afrika se interne politieke dinamika wat eers deur 

die bevrydingstryd en tans deur die heropbou- en ontwikkelingsprogram oorheers word. 

Die groenbeweging gaan van die vertrekpunt uit dat bulle deel van hierdie prosesse 

moet wees indien bulle relevant in 'n staat met groot armoede wil wees. Die Suid

Afrikaanse groenbeweging beskou daarom die uitskakeling van ekonomiese en politieke 

ongelykhede as 'n voorwaarde vir 'n gesonde omgewing. 

Nie alleen apartheid word verwerp nie, maar ook, soos met die wereldbeweging, die 

internasionale finansiele en ekonomiese stelsels. Apartheid word beskou as die plaaslike 



meganisme waarmee die Eerste Wereld die Derde Wereld uitbuit. 

Sommige Suid-Afrikaanse vakbonde is aktiefbetrokke in die omgewingsbeweging, veral 

in soverre dit gesonoe en veilige werks- en woonomstandighede betref. Hierdie vakbonde 

beskou kapitalisme as die bron van die omgewingsprobleem. Weens die anti-kapitalistiese 

vakbonde se invloed, toon die Suid-Afrikaanse groenbeweging, soos sy Europese eweknie, 

linkse neigings. 

Die groenbeweging spreek vraagstukke aan wat met 'n moderne industriele staat gepaard 

gaan. Voorbeelde hiervan is besoedeling, alternatiewe energie, kernkrag en -wapens, 

biodiversiteit, verbruikerisme, omgewingsvriendelike produksieprosesse, 

mynbedrywighede, vervoerstelsels en gesonde werksomstandighede. Daarbenewens word 

vraagstukke toegelig wat ook deur die wereldwye groenbeweging aangespreek word. 

Dit sluit in die bevordering van vroulike waardes, diskriminasie en uitbuiting, alternatiewe 

lewenstyle, viviseksie en volhoubare landboumetodes. Die laaste groep vraagstukke 

kan gekoppel word aan Suid-Afrika se Derde Wereldsektor. Hierdie vraagstukke sluit 

in: sanitasie, verfraaiing van woongebiede, bevolkingsaanwas, en opheffings- en 

ontwikkelingsprogramme. 

Die twee groenbelangegroepe wat in hoofstuk 6 bespreek is, is beide assosiatiewe 

belangegroepe. Hulle maak van dieselfde metodes as die omgewingsbeweging gebruik 

om hul doelwitte te bereik, maar gebruik ook meer omstrede metodes soos betogings, 

nie-gewelddadige burgerlike ongehoorsaamheid, stakings en boikotte. Die twee groepe 

maak egter nie van geweld gebruik nie. Dit is in ooreenstemming met die groenbeginsel 

van nie-gewelddadigheid. 

Ten minste een belangegroep, Earthlife Africa, het 'n nie-hierargiese organisatoriese 

struktuur wat tipies van die Europese groenbeweging is. 

7.4 Die groenbeweging en die Suid-Afrikaanse politieke stelsel 

Suid-Afrika het in April 1994 'n nuwe politieke era betree met die inwerkingstelling 

van 'n nuwe grondwet en 'n regering van nasionale eenheid. Hierdeur het die plaaslike 

politiek meer gunstig vir die ontwikkeling van groenpolitiek geword. 

Gunstige omstandighede vir die ontwikkeling van groenpolitiek in Suid-Afrika sluit in: 

. ~.96t-~.~~F7.••·•··•···•···••·• 



die opsigtelike omgewingsagteruitgang, die gebrek aan 'n gevestigde party wat 

groenideologie bevorder, 'n proporsionele verkiesingstelsel en 'n demokratiese politieke 

stelsel. Ongunstige omstandighede sluit in die dominansie van die ANC en NP ( ondanks 

'n proporsionele verkiesingstelsel), die belangrikheid van persoonlikhede soos Nelson 

Mandela en F. W. de Klerk en die grootskaalse armoede. 

Die Groen Party van Suid-Afrika het aan die April1994-Wes-Kaapse provinsiale verkiesing 

deelgeneem, maar swak gevaar. Moontlike redes vir hierdie swak vertoning is die feit 

dat die party getallegewys klein is, relatief onbekend aan die publiek is en nie die dominante 

waardes van die gemeenskap weerspieel nie. Dit is duidelik dat die Suid-Afrikaanse 

politiek tans oorheers word deur die demokratiserings- en ontwikkelingsproses. 

7.5 Voorstelle vir toekomstige studies 

Hierdie studie dien bloot as 'n verkennende studie waarin die basiese konsepte en tendense 

waarvolgens groenpolitiek bestudeer kan word, identifiseer en beskryf is. Hierdie stu die 

baan dus die weg vir meer gedetailleerde studies oor die Suid-Afrikaanse groenbeweging. 

Aangesien groenpolitiek in hierdie studie beklemtoon is, is omgewingspolitiek in 'n 

mindere mate bespreek. 

Beide die omgewings- en groenbewegings moet nog in diepte bestudeer word, byvoorbeeld 

'n omvattende stu die van die belangegroepe, hul geskiedenis, doelstellings, werkswyses 

en ledeprofiel. 

'n Tweede studie wat waardevol sal wees, is 'n kwantitatiewe studie oor die houdings 

en waardes ten opsigte van die beginsels van die groenbeweging in die omgewings- en 

groenbewegings self, politieke ampsbekleers sowel as die breer Suid-Afrikaanse publiek. 

Derdens is in hierdie studie gemeld dat die Suid-Afrikaanse politieke stelsel gedurende 

1994 drasties verander het. 'n Studie wat die invloed van hierdie veranderings op die 

groenbeweging dokumenteer, behoort gedoen te word. Dit sal die verhouding tussen 

die groenbeweging en die anti-apartheidsbeweging insluit. Daar is aangetoon dat die 

groenbeweging dit in die pre-April 1994-stelsel by die anti-apartheidsbeweging geskaar 

het. Die ANC het gedurende 1994 aan bewind gekom en die invloed hiervan op die 

verhouding tussen die ANC en groenbeweging kan interessant wees in die lig van die 
ANC-regering se prioriteite van werk, gesondheid, behuising en opvoeding. 



7.6 Samevatting 

Beide omgewings- en groenpolitiek kom in Suid-Afrika voor. Dit blyk uit Bylae D dat 

die omgewingsbeweging goed gevestig is en uit talle belangegroepe bestaan, terwyl die 

groenbeweging baie klein is. 

Groenpolitiek stem ooreen met die Europese beweging wat beleidsake aanbetref, hoewel 

die gedagte van sosiale regverdigheid hier weens plaaslike faktore baie sterk beklemtoon 

word. 

Dit is in hierdie stadium moeilik om 'n ontwikkelingspatroon van die groenbeweging 

vas te stel. Aan die een kant wil dit voorkom of die enkelvraagstuk-belangegroep deur 

alliansies en netwerke en die uiteindelike stigting van 'n streeks- en nasionale groenparty 

gevolg gaan word. Suid-Afrika is nog in die netwerkvormingsfase. Dit kan egter nog 

gebeur dat, indien die groot tradisionele partye se houvas op die politieke stelsel voortduur, 

netwerkvorming die laaste fase in die ontwikkelingspatroon kan wees soos wat die geval 

buite Europa is. 

Dit is wei duidelik dat ondanks 'n aantal gunstige faktore, die Suid-Afrikaanse politieke 

stelsel nog nie gereed is vir groenpolitiek op partyvlak nie. 

• 
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Groenpartye van die wereld 

Staat Party Stigtingsdatum 

Belgie Agalev Maart 1982 
Ecolo Maart 1980 

Denemarke De Gnmne Oktober 1983 
Danmarks Miljopartiet 1984 

Duitsland Die Griinen Januarie 1980 

Finland Vihrea Liitto Februarie 1987 

Frankryk Les Verts F ebruarie 1984 
Generation Ecologie 

Groot Brittanje Green Party F ebruarie 1973 
(oorspronklik People Party) 

Ierland Comhaontas Glas Desember 1981 

ltalie Federazione della Liste Verdi November 1984 

Kanada Green Party of Canada Februarie 1983 

Luxemburg Dei Greng Alternativ Junie 1983 

Nederland De Groenen Desember 1983 
Politieke Party van Radikales 
Pasifistiese Sosialistiese Party 

Nieu Zeeland Values Party/Green Alternative Mei 1972 

Oostenryk Vereinte Griine Osterreichs Desember 1982 
Alternative Liste Osterreich November 1982 
Die Griine Alternative September 1986 
(samesmelting van bg. twee 
partye plus andere) 

Portugal Movimento Democnitio Portugues 1969 
Os Verdes 1981 
Partido Popular Monarquico Mei 1974 

Spanje Els Verde Oktober 1984 
( oorspronklik Los Verdes) 



Swede 

Switserland 

Alternative Verde 
Verde 

Miljopartiet de Grona 

Le Parti Ecologiste/ 
De GrOne Partei 
stigterslede: 

ca. 1986 
ca. 1986 

September 1981 

Mei 1986 

Groupement pour Ia Protection de I 'Environnement, Vaud 
Mouvement pour Ia Protection de l'Environnement, Neuchatel 
Parti Ecologiste Genevoise, Geneva 
Griine Partei des Kantons Zurich 
Griine Partei Nordwest Schweiz 
Griine partei des Kantosa Thurgau 
Freie List, Bern 
Movimento Ecologista Ticinese, Ticino 
Demokratische Alternative, Bern 
Parti Ecologiste Fribourgeois 
Glarner Umweltgruppe 
Parti Ecologiste Valaisan (waarnemer) 
Griine Mitte Basel (waarnemer) 



Lys van belangegroepe aan wie vraelyste gestuur is 

Cape Town Environment Tru.st (Captrust), Rondebosch 
Cape Recycling Network, Hout Bay 
Cape Town Ecology Group, Mowbray 
Coalition against plutonium shipments, Salt River 
Earthlife Africa, Observatory 
Eco-programme, Salt River 
Environmental Monitoring Group, Observatory 
Fairest Cape Association, Cape Town 
Green Age 2000, Bantry Bay 
Green Coalition, Claremont 
Green Gateway Citizens Action, Cape Town 
International Association for Impact Assessment, Claremont 
Khanyisa Environmental Awareness Campaign, Langa 
Naturewatch, Cape Town 
South African Institute ofEcologists, Fish Hoek . 
South Peninsula Environmental Forum, Roggebaai 



, Vraelys 

13 April 1994 

Dear Madam/Sir 

I am currently doing my MA-degree in political studies at the 
University of South Africa. The topic of my dissertation is 
"Green politics in South Africa with special reference to the role 
of interest groups". 

To be able to complete the final stage of this project, I need your help. 
Your organisation is one of 16 Western Cape organisations selected 
from the Green Pages and I need your cooperation to 
complete the project. Please answer as soon as possible. If it 
is possible, will you be so kind as to include a policy document, state
ment of belief or constitution with the completed questionnaire. 
A self-addressed envelope is included for this purpose. 

I trust that I can rely on your support to complete this project on a 
very important topic. You can contact me at during 
office hours if you have any further enquiries. 

Yours faithfully 

H. VOLLGRAAFF 



1. Name of organisation: ............................................................................................... .. 

2. In what year was the organisation founded? ................................................................ . 

3. Why was the organisation founded and by whom? ...................................................... . 

MEMBERSHIP 

4. Does your organisation have (please tick off): 

no formal membership D 

formal membership D 

IF NO FORMAL MEMBERSHIP ANSWER QUESTION 5 

5. On what basis does one take part in the organisation's activities? ............................ .. 

IF FORMAL MEMBERSHIP, ANSWER QUESTION 6 - 9 

6. Membership consists of one or more of the following (please tick off): 

individual 0 
groups/organisations D 
corporate members D 

7. How many members do you have? ............................................................................ .. 

8a. Can non-members participate in the activities of the organisation? 

yes 
no 

D 
D 

8b. If yes, please give details ........................................................................................... . 



9a. Can non-members give input into policy dec!sions? 

yes 
no 

D 
D 

9b. If yes, please give details .......................................................................................... . 

ORGANISATIONAL STRUCTURE 

10. Would you describe the characteristics of the organisational structure as: 
(please tick appropriate box/boxes) 

D strictly organised in ranks (hierarchical) 
D activity centred around leading figures 
D input of ordinary members is of upper-most importance 
D leaders are fully accountable to members 
D members take part in decision-making 
D members are fully accountable to leaders 
D members are fully accountable to other members 
D strict rules and regulations 

lla. Does the group ever work with other groups (national and international)? 

I lb. If yes, does it happen regularly? 

yes D 
no D 

yes 
no 

D 
D 

lie. Is there formal agreement between your group and other groups? Please give details .. 

12. Does the group already comprise a coalition of groups or an umbrella group? ........... . 
---

. . ···································································································································· 



13a. Do you ever work together with a political party? 

yes 
no 

0 
0 

13b. If yes, please give name of party .................................................................................. . 

14a. Have you ever or do you intend to put up candidates in political elections on: 

local level 
provincial level 
national level 

0 
0 
0 

14b. If yes, please give more information ............................................................................ . 

15. Do you describe yourself as a: 

interest/pressure group O 
political party 0 
political interest/pressure group 0 

POLICY 

16. Does your official policy advocate one or more of the fqllowing?: 
(please tick appropriate box/boxes) 

0 reverence for life 
0 conserving species 
0 holistic/ ecological/ interdependent world view 
0 taking the needs of the poor into account in all actions and policy 
0 rejection of industrialism 
O appropriate technology 
0 political desentralization 
0 economic desentralization 
O grassroots democracy 
O non-violence 
D anti-exploitation 
D anti-discrimination 
D disarmament 
D promoting of values such as nurturing, caring 
D discouraging competition 
0 acknowledgement of spiritual needs of people 



17. Please give a short description of the main issues your organisation is concerned with 

(e.g. air pollution, nuclear power, etc.): ·········································································· 

...................................................................... · ............................................................... . 

METHODS 

18. What methods have you used in the past to reach your goals: 
(please tick appropriate box/boxes) 

D demonstrations 
D physical force 
D non-violent civil disobedience 
D educating/informing the public 
0 supplying information to mass media 
0 contributing to popular publications 
D contributing to scientific publications 
D encouraging and/or participating in strikes 
D encouraging and/or participating in consumer boycotts 
D formalising links with a political party 
o· formalising links with an executive body 
D targeting parliamentary representatives 
D targeting members of cabinet 
D targeting a government agency/department 
D personal contact with a person in a decision-making body 
D representation in .a decision-making body 
D putting up candidates in political elections 

Thank you for your time. 

Your name: ......................................................................................................... . 

P 
. . . .. 

os1t1on 1n organ1sat1on: .......................................................................................... . 



Suid-Afrikaanse belangegroepe soos gelys in 
die Green Pages'x 

Die belangegroepe wat onder die volgende hoofde in die Green Pages gelys is, is in hierdie 
bylaag opgeneem: Animal Rights; Birds; Botanical; Conservation: Coastal and Rivers; 
Conservation: Land and Wildlife; Development: Agriculture, Forestry, Land and Hous
ing; Environmental Education; General Environmental Issues; Political and Government 
Departments. 

Sekere instellings en groepe verskyn op meer as een lys. 

Diereregte 

Hierdie afdeling sluit in belangegroepe wat hul vir die welsyn van diere bevorder. Dit sluit 
in groepe wat hul teen fabrieksboerdery, eksperimentering op diere en die voorkoming van 
wreedheid teen diere beywer. 'n Aantal vegetariese groepe en veeartsenydienste word ook 
gelys. 

Alexandra Animal Clinic: Alexandra 
Animail: Port Elizabeth 
Animal Anti-Cruelty League: Rosettenville (Head Office) 
Animals in Distress Society: Bramley 
Animal Rights Campaign: Cape )'own 
Beauty without Cruelty: Claremont (Head Office) 
Catpark: Malvern 
Centaur- Animal Networking: Ferndale 
Earthlife Animal Action Group: Pretoria, Durban, Johannesburg 
Friends ofthe Cat: Saxonwold 
Friends of the Pig: Sandton 
Front for Animal Liberation and Conservation ofNature (Falcon): Kloof, Gardenview 
Irwin Animal Sanctuary: Walkerville 
People's Dispensary for Sick Animals (PDSA): Cape Town, Mellville 
Society for Animals in Distress: Johannesburg 
Society for the Prevention of Cruelty to Animals (SPCA): Southdale (National Council) 
South African Association Against Painful Experiments on Animals: Emmarentia 
South Africans for the Abolition of Vivisection: Honeydew, Pretoria, Durban, Cape Town 
Vegans in South Africa: Glosderry 
Vegetarian Society of the Cape: Bellville 
Vegetarian Society of South Africa: Joubert Park 
Voluntary Animal Rescue Organisation: Vlaeberg 
World Society for the Protection of Animals: Pretoria 

18 The Green Pages. 1993. Environmental & Development networking directory for southern Africa. 
Johannesburg: Green Pages. 



Voels 

Hierdie afdeling sluit verskeie navorsings- en rehabilitasiesentrums in sowel as groepe 
wat hul vir die beskerming van bedreigde voelsoorte beywer. Verskeie plaaslike klubs vir 
voelgeesdriftiges word ook gelys. 

The Mrican Gamebird Research Education Development Trust: Johannesburg 
Mrican Raptor Information Centre: Halfway House 
Bateleur Raptor Rehabilitation and Breeding Centre: Orange Grove 
Imperani Voelklub: Ficksburg 
Kroonstad Voelklub: Kroonstad 
Magaliesberg Black Eagle Project: Pretoria 
Mal uti Voelklub: Ficksburg 
Natal Falconry Club: Edgecombe 
Percy Fitzpatrick Institute of Mrican Ornithology: Rondebosch 
Poison Working Group: Lynn East 
South Mrican National Council for the Conservation of Coastal Birds: Bloubergrant 
(Cape) 
Southern African Crane Foundation: Durban 
Southern Mrican Ornithological Society: Houghton 
Cape Bird Club: Cape Town 
Eastern Cape Wild Bird Society: Greenacres 
Goldfields Bird Club: Virginia 
Lowveld Bird Club: Nelspruit 
Natal Bird Club: Durban 
Natal Midlands Bird Club: Pietermaritzburg 
North Eastern Bird Club: Pietersburg North 
Northern Transvaal Ornithological Society: Pretoria 
Orange Free State Ornithological Society: Bloemfontein 
Rand Barbett's Bird Club: Parkwood 
Sandton Bird Club: Benmore 
Vaal Reef's Bird Club: Vaal Reefs 
Wesvaal Bird Club: Potchefstroom 
Witwatersrand Bird Club: Parkview 
South Mrican Museum Seabird Group: Cape Town 
Transvaal Museum Bird Department: Pretoria 
University of Cape Town - Bird Ringing Unit/Bird Atlas Project: Rondebosch 
Vulture Study Group: Parkview 
Western Cape Wader Study Group: Pinelands 

i 

Wild Birds and Small Mammals Preservation, Education and Scientific Research (The 
Wild Bird Trust): Hout Bay 



Botanies 

Hierdie groepe wat hul beywer vir die bewaring van plante en hul habitat sluit in verskeie 
plaaslike groepe vir die algemene publiek sowel as navorsingsinstellings en regerings
ofregeringsondersteunde instellings (byvoorbeeld nasionale botaniese tuine en herbaria). 

Betty's Bay Wild Flower Society: Betty's Bay 
Bonsai Institute of South Africa: Pretoria 
Botanical Society of South Africa: Claremont (Head Office) 
Cape Association ofNurserymen: Bergvliet 
Cape Nature Conservation and Museums: Cape Town 
Clanwilliam Wildflower Society: Clanwilliam 
Cycad Society of Southern Africa: Lynn East (Head Office) 
Darling Wildflower Society: Darling 
Dendrological Society and Foundation: Pretoria 
Durban Parks Department: Durban 
Eastern Province Wildflower Society: Port Elizabeth 
Fern Society of Southern Africa: Pretoria 
Giddy's Nursery: Natal 
Green Industries Council: Halfway House 
Green Link Society: Roodepoort 
Herb Association of South Africa: Estcourt (Head Office) 
Herb Society of South Africa: Impala Park 
Hermanus Botanical Society: Hermanus 
Institute ofNature Resources Ethnobotany Programme: Pietermaritzburg 
Institute for Plant Conservation: Roridebosch 
Johannesburg Botanical Gardens: Johannesburg 
Margaret Roberts Herbal Centre: De Wildt 
Natal Association ofNurserymen: Dorpspruit 
National Botanical Institute: Rondebosch (Head Office) 
National Botanical Gardens 
• Harold Porter National Botanic Garden: Betty's Bay 
• Karoo National Botanic Garden: Worcester 
• Kirstenbosch: Claremont 
• Lowveld National Botanic Garden: Nelspruit 
• Natal National Botanic Garden: Dorpspruit 
• Orange Free State National Botanic Garden: Bloemfontein 
• Pretoria National Botanic Garden: Pretoria 
• Witwatersrand National Botanic Garden: Wilro Park 
Herbaria 
• Albany Museum Herbarium: Grahamstown 
• Compton Herbarium: Claremont 
• Natal Herbarium: Durban 
• National Herbarium: Pretoria 
• Stellenbosch Herbarium: Stellenbosch 



Operation Wildflower: Alberton 
OFS Association ofNurserymen: Pretoria 
Patryshoek Nursery: Pretoria 
Planner Bee Plant Care: Cresta 
Plantlife: Port Edward 
Silvermine Village Hack Group: Noordhoek 
Simon's Town Conservation Group: Simon's Town 
South Mrican Association ofBotanists: Pretoria 
South Mrican Nurserymen's Association: Halfway House 
The Southern African Organic Grower: Cresta 
Succulent Society of South Mrica: Pretoria 
Take Root: Umdloti 
Transvaal Association ofNurserymen: Northmead 
The Tree Society of Southern Mrica: Johannesburg 
Villiersdorp Wildflower Society: Villiersdorp 
Witkoppen Wildflower Nursery: Bryanston. 

Bewaring: Kus en riviere 

Belangegroepe in hierdie afdeling stel belang in riviere, kusstroke, die see en hul inwoners, 
soos byvoorbeeld dolfyne. Rehabilitasie- en navorsingsentrums sowel as verskeie plaaslike 
openbare verenigings en klubs, word gelys. 

Adopt a Stream: Pietermaritzburg 
Aliwal Shoals Action Group: Umkomaas 
Boesmans Kariega Trust: Kenton-on-Sea 
Braamfontein Spruit Trust: Sandton 
Campaign for St. Lucia: Durban, Mellville 
Cape Coastwatch: Grahamstown 
Cape Nature Conservation and Museums: Cape Town 
Cape Wetlands Trust: Rondebosch 
Coast Watch: Umhlanga Rocks 
Coastal Management Advisory Programme: Roggebaai 
Conchological Society of South Africa: Durban 
Dolphin Action and Protection Group: Fish Hoek 
Environmental Centre for Coastal Areas: Durban 
Harbour Watch: Durban 
Ichthos- Friends of the J.L.B. Smith Institute oflchthyology: Grahamstown 
Institute ofMarine Law: Rondebosch 
J.L.B. Smith Institute oflchthyology: Grahamstown 
National Sea Rescue Institute: Roggebaai 
Oceanographic Research Institute: Durban 
Outeniqua Trust: Plettenberg Bay 
Peak to Point Conservation Trust: Scarborough (Cape) 

Ill 



Pollution Liaison Group: Richard's Bay· 
Rietrivier Action Group: Port Alfred 
Rivers Friends for Life: Tokai 
Robberg Trust: Johannesburg 
Sandspruit Awareness Group: Gallo Manor 
Sandy Bay Conservation Trust: Table View 
Save Chapman's Peak Action Group: Noordhoek 
Save Gordon's Bay Society: Gordon's Bay 
Save the Garden Route Committee: Plettenberg Bay 
Save the Lakes Campaign: Durban 
Silvermine River Society: Fish Hoek 
Siyaya Project: Pietermaritzburg 
S.A. Association for Marine Biological Research: Durban 
South Mrica Rivers Association: Durban 
St. Francis Bay/Kromme Trust: St. Francis Bay 
St. Lucia Action Group: St. Lucia 
Stilbaai Trust: Stellenbosch 
Western Cape Marine Conservation Society: Cape Town 
Zululand Environmental Alliance: Empangeni 
Zwartkops Trust: Zwartkops 

Bewaring: Grond en wildlewe 

Soos in die geval van die bewaring van die rivier en kus, word heelwat navorsings- en 
rehabilitasiesentrums gelys. Weereens is daar 'n groot aantal plaaslike openbare klubs 
en verenigings. Die gemene deler van hierdie belangegroepe is die bewaring van 
landgebonde dierelewe. Interessant is die jagklubs wat daarop aanspraak maak dat hulle 
ook bewaringsgroepe is. 

Animal Rehabilitation Centre: Lynn East 
Bokmakierie Natuurvereniging: Fauresmith 
Blesbokspruit Trust: Benoryn 
Blyde Conservation Area: Hoedspruit 
Breeding ofEndangered Species Trust: Parklands 
Cape Nature Conservation and Museums: Cape Town 
Centre for the Rehabilitation ofWildlife: Durban, Scottsville 
Confederation of Amateur Hunters Associations: Durban 
The Conservation Trust: Scarborough (Cape) 
De Wildt Cheetah Research Centre: De Wildt 
De Wildt Environmental Committee: De Wildt 
East Rand Herpetological Association: Aston Manor 
Endangered Wildlife Trust: Parkview 
Entomological Society of Southern Africa: Pretoria 
Escarpment Conservation Area: Hoedspruit 
Ethical Bowhunters Ltd.: Halfway House 

;.············ 



European Department for the Conservation ofNature (South Africa): Azaadville 
Friends of Chimfunshi: Kempton Park 
Friends ofthe-Nature Areas Trust: Rondebosch 
Friends of the Helderberg Nature Reserve (Helderberg Friends): Somerset West 
Friends ofNylsvley: Irene 
Friends ofPilanesberg Society: Kengray 
Friends ofRietvlei: Table View 
Friends ofRiverlands: Higgovale 
Game Farmes Association: Campbell 
The Green Trust: Stellenbosch 
Habitat Council: Cape Town 
Hardekool- Bewaringsnuusbriefvir die Bosveld: Thabazimbi 
Herpetological Association of South Africa: Halfway House 
Inanda Conservation Committee: Durban 
International Professional Hunters Association: Irene 
Jock of the Bushveld Foundation: Bryanston 
Johannesburg Zoological Gardens: Parkview 
Kaapsche Hoop Association ofLandowners: Nelspruit 
Kareebosrand Conservancy: Bryanston 
Kleinmond Nature Conservation Society: Kleinmond 
Klipriviersberg Nature Reserve Association: Kibler Park 
Lapala Wilderness School: Bedfordview 
Lourens River Nature Conservation Society: Somerset West 
Magaliesberg Protection Association: Pretoria 
Maputo Zoo Fund: Skukuza 
Natal Hunters and Game Conservation Association: Westville 
Natal Wildlife Conservancies Association: Howick 
National Game Organisation: Pretoria 
National Zoological Gardens: Pretoria 
Northcliff Ridge Management Committee: Roosevelt Park 
Northen Transvaal Hippo Survival Fund: Pietersburg 
Okavanga Wildlife Society: Saxonwold 
Orange Free State Conservancies: Marquard 
Orange Free State Hunters and Conservation Association: Bloemfontein 
Orphanage for Wildlife: Port Shepstone 
Pennington Environmental Group: Pennington 
Pola~ Bear Trust: Parkview 
Professional Hunters Association of South Africa: Cramerview 
Rhino and Elephant Foundation: Bedfordview 
Rhodes Park Preservation Society: Cape Town 
Sandton Nature Conservation Society: Rivonia 
South African Hunters and Game Conservation Society: Pretoria 
Southern African Nature Foundation (WWF-SA): Stellenbosch 
Southern African Wildlife Management Association: Pretoria 
Spider Club of Southern Africa: Roodepoort 



Traffic: Parkview 
Wildcare Centre Zululand: Richard's Bay 
Wilderness Action Group: Durban 
Wilderness Foundation: Yellowwood Park 
Wilderness Leadership School: Cape Town, Yellowwood Park, Houghton 
Wilderness Trust of Southern Afica: Bedford view 
Wildlife Society of Southern Africa: Linden (Head Office) 
Wildlife Society Somerset West: Somerset West 
Wildlife Utilization Forum of South Africa: Irene 
Witwatersrand Conservation Foundation: Sandton 

Ontwikkeling: Landbou, Bosbou, Grond en Behuising 

Soos reeds in die opskrif gestel, word belangegroepe rakende landbou, bosbou, grond 
en behuising in hierdie afdeling gelys. Heelwat gemeenskapsgebaseerde organisasies 
word gelys. Belangegroepe in hierdie afdeling is meer mensgerig as die in die vorige 
afdelings. 

Abalima Bezekhaya: Cape Town 
Afesis/Corplan: East London 
Africa Tree Centre: Plessislaer (Natal) 
Africa Water Exchange Programme: Pietermaritzburg 
African Co-operative Action Trust: Pietermaritzburg 
Agricultural Information Media Services: Bisho 
Agricultural Training and Management Centre for Bio-dynamic Farming and Garden
ing: Pretoria 
Agricultural and Veterinary Chemical Association of South Africa: Halfway House 
Agroforestry Society of Southern Mrica: Arcadia (Pretoria) 
Akanani Rural Development Association: Elim Hospital 
Association for Rural Advancement: Pietermaritzburg 
Aquaculture Association of South Africa: Lynnwood Ridge 
Back to the Land: Johannesburg 
Bio-dynamic Agricultural Association of Southern Africa: Paulshof (Head Office) 
The Biomaas Initiative: Lynnwood Ridge, Pietermaritzburg 
BloublommetjieskloofBio-dynamic Farm: Wellington 
Border Rural Committee: Grahamstown 
Borehole Water Association: Johannesburg 
Built Environment Support Group: Durban 
Care International: Johannesburg 
Centre for Community Organisation Research and Development: Durban 
Centre for Development Studies: Bellville 
Centre for Low Input Agricultural Research and Development: KwaDlangezwa 

Centre for Rural Legal Studies: Stellenbosch 
I 

Compassion: Rondebosch 
Department of Agricultural Engineering: Pietermaritzburg 



Development Action group: Observatory 
Development Bank of Southern Africa: Halfway House 
Development Contact Network; Durban 
Development Diary: Stutterheim 
Development Resources Centre: Johannesburg 
Development Society of Southern Africa: Pretoria 
East Cape Land Committee: Port Elizabeth 
Ecolink: Witrivier 
Environmental and Development Agency: Johannesburg 
Energy and Development Group: Noordhoek, Pretoria 
Farmer Foundation: Irene 
Farmer Support Group: Pietermartizburg 
Farming Systems Research-Extension Southern Africa: Pretoria 
Farmworkers Research & Resource Project: Wits, Johannesburg 
Federation of Southern African Flyfishers: Pietermaritzburg 
Fertilis: Bredell 
Fertilizer Society: Hennopsmeer 
Fieldworkers Network Resource Centre: Umtata 
Food Gardens Foundation: Johannesburg 
Forest Owners Association: Rivonia 
Forestry School: Pretoria 
Forestry Forum: Pretoria 
Green Africa: Plaston 
HL&H Timber Products: Johannesburg 
Independent Development Trust: Vlaeberg 
IDT's ReliefDevelopment Programme: Johannesburg 
Institute for African Alternatives: Braamfontein 
Institute ofNatural Resources: Pietermaritzburg 
Insika Rural Development Association: Empangeni 
Jewish National Fund of South Africa: Johannesburg 
Joseph Project: East London 
Kagiso Trust: Johannesburg 
Land and Agricultural Policy Centre: Wits Johannesburg 
Matlhasedi: Mmabatho 
Montagu and Ashton Community Service: Montagu 
National Association ofRural Development and Service Organisations: Newtown 
National Land Committee: Doornfontein 
Operation Hunger: Braamfontein 
OFS Rural Committee: Bloemfontein 
Other-wise: Rosebank (Cape) 
Organic Soil Association of South Africa: Cape Town 
Organic World: Honeydew 
Permaculture Association of South Africa: Bryanston 



Permaculture Services Unlimited: Northcliff 
Planact: Yeoville 
Pie!ermaritzburg Agency for Christian Social Awareness: Pietermaritzburg 
Programme for Development Research: Braamfontein 
Pro-seed: Pietermaritzburg 
Regional Development Advisory Committee: Pietermaritzburg 
Remote Area Power Supply Product Directory: Rondebosch 
Resource Exploration and Development: Randburg, Rondebosch 
Rural Advice Centre: Johannesburg (Head Office) 
Rural Development Support Program: Cape Town 
Rural Foundation: Stellenbosch 
Rutec (Pty) Ltd.: Braamfontein 
Social Forestry Group: Pretoria 
Soil Science Society of South Africa: Pretoria 
South African Housing Trust: Randburg 
South Mrican Timber Growers Association: Pietermaritzburg 
Southern Africa Institute ofForestry, Helderberg, Pietermaritzburg, Pretoria 
Southern Cape Land Committee: George 
Stutterheim Development Foundation: Stutterheim 
Surplus People Project: Athlone 
Transkei Fieldworkers Network: Umtata 
Transkei Land Service Committee: Johannesburg 
Trees for Africa: Gallo Manor 
Ubuntu Country Market: Brooklyn 
Unthombo Pride: Dormerton 
Umzamo Development Project: Observatory 
University ofthe Witwatersrand Rural Facility: Klaserie 
Urban Foundation: Johannesburg (Head Office) 
The Valley Trust: Botha's Hill 
Veggie Aid Bureau: Cape Town 
Women's Development Banking: Johannesburg 
World Vision of Southern Africa: Florida (Head Office) 
Yoluntu: Burgersdorp 
Zamani Agroforestry Project: Estcourt 

Omgewingsopvoeding 

Verskeie regerings- en regeringsondersteunde instellings word in hierdie afdeling gelys. 
Aangesien opvoedinghier ter sprake is, word, soos verwag kan word, 'n hele aantal 
jeugorganisasies gelys. 

Boy Scouts of South Mrica: Cape Town 
Brett/SAPPI Bird and Wildlife Courses: Benmore 



Bundu Venture: White River 
Cape Natural History Club: Rondebosch 
Cape Nature Conservation and Museums: Cape Town 
Cape Town College for Education: Mowbray 
Careers in Botany: Pretoria 
Careers in Environmental Conservation: Greenside 
Centre for Outdoor Education: Graaff-Reinet 
Co-operation in Informal Environmental Education: Raedene 
Delta Environmental Centre: Parkview 
Department ofEnvironmental Affairs: Pretoria 
Developing Environments: Pretoria 
Ecolink: White River 
Ecumenical Centre Trust Resource Centre: Durban 
Education and Development Agency: Braamfontein 
Education for Ecological Awareness: Kensington 
Ekko: Kleinmond 
Enviro: Wits Johannesburg 
Enviro facts: Howick 
Enviro Focus: Paardekraal 
Environmental Education Association of Southern Africa: Merrivale (Head Office) 
Enviroteach: Johannesburg 
External Education Services Umgeni Water: Pietermaritzburg 
Field Guides AssoCiation of Southern Africa: Bedfordview 
Friends of the Bushveld: Benoryn 
Girl Guides Association of South Africa: Honeydew 
Global Rivers Environmental Education Network: Pietermaritzburg 
Happy Acres Educational Field Centre: Magaliesberg 
Jacana Education: Houghton 
Khaditshwene: Mmabatho 
Khanyisa College: Giyani 
Koppiesrus Environmental Education Centre: Bloemfontein 
Lumko: Delmenville 
Mbabaat Safari Lodge: Hoedspruit, Wendywood 
Michael Mount Organic Market: Rivonia 
Murray & Roberts Chair ofEnvironmental Education: Grahamstown 
Natal Environment Education Society: Gillitts 
National Spiritual Assembly of the Baha'is of South Africa: Johannesburg 
On Stream: Pietermaritzburg 
Orange Free State Environmental Education Programme: Bloemfontein 
Potchefstroom University for CHO, Potchefstroom 
Project W.A.T.E.R.: Pietermaritzburg 
River Action Campaign: Pietermaritzburg 
Science and Environmental Resource Centre: Bloemfontein 



Share-net: Howick 
South African Exploration Society: Villiersdorp 
Stellenbosch Water Analysis Project: Stellenbosch 
Storyteller Group: Mellville 
Theatre for Africa: Hillcrest Natal 
University of Stellenbosch Environmental Education Programme: Stellenbosch 
University of Western Cape Environmental Education and Resources Unit: Bellville 
Whale Africa Promotions 
Wildlife Society Treasure Beach Project: Port Elizabeth 
Umbogavango Nature Reserve & Resource Centre: Amanzimtoti 
Umgeni Valley Project: Howick 
Wilge Veld and Youth Clubs: Benoni 

Omgewing - algemeen 

Die groengroepe wat in hierdie afdeling gelys is, is van 'n uiteenlopende aard. Dit sluit 
in green groepe, groepe wat herwinning bevorder, mense van toksiese afval bewus maak 
en rommelstrooiery teenwerk. Die steekproefvir hoofstuk 6 is uit hierdie afdeling getrek: 

Action for Environmental Protection: Edenvale 
Alex Enviro-Protection Group: Marlboro 
Biotox Foundation: Glenstantia 
Cape Town Environment Trust (Captrust): Rondebosch 
Cape Recycling Network: Hout Bay 
Cape Town Ecology Group: Mowbray 
Chiro Catholic Youth: Saulsville 
Coalition against Plutonium Shipments: Salt River 
Delta Environmental Protection Organisation: Bergvlei 
The Earth Speaks: Kensington 
Earthlife Africa: Cape Town, Durban, Grahamstown, Johannesburg, Midrand, 
Pietermaritzburg, Pretoria, Durban (University of Durban-Westville), Pietermaritzbirg 
(University ofNatal), Pretoria (University of Pretoria) 
Eco-Programme: Salt River 
Edenvale Conservation of Open Space Society: Edenvale 
Ekogilde: Vlaeberg, Hartbeespoort 
Electro-Magnetic Awareness Group: Fairland 
Elmwood Institute: Kensington 
Environmental Justic~ Networking Forum: Scottsville 
Environmental Law Association: Johannesburg, Durban 
Environmental Monitoring Group: Observatory 
Environmental Planning Professions Interdisciplinary Committee: Marshalltown 
Environmental Scientific Association: Cleveland 

Fairest Cape Association: Cape Town 



Fruitarians Inviolating GAIA: Wittedrif 
Global Exchange- S.A. Contact: Johannesburg 
Green Age 2000: Bantry Bay 
Greenbelt Action Group: Bryanston 
Green Coalition: Claremont 
Green Gateway Citizens Action Group: Cape Town 
Group for Environmental Monitoring: Newtown 
Industrial Environmental Forum of Southern Africa: Johannesburg 
Integrated Environmental Management Contact Group: Emmarentia 
International Association for Impact Asessment - SA: Claremont 
Johannesburg Council for Natural History: Northcliff 
Keep Durban Beautiful Association: Durban 
Keep Johannesburg Beautiful Association: Braamfontein 
Keep South Africa Beautiful: Randburg 
Keep KwaNatal Beautiful Association: Durban 
Khanyisa Environmental Awareness Campaign: Langa 
Kononia Search: Pietermaritzburg 
Living Environment Action Front: Durban 
Lowveld Environment Action Foundation: Schagen 
Make Midrand Green Association: Halfway House 
Merebank Resident's Association: Merebank 
Modulaqhowa Environmental Project: Bloemfontein 
Natal Environmental Network: Umlaas Road 
National Action Committee on Summer Time: Durban 
National Association for Clean Air: Johannesburg 
National Environmental Awareness Campaign: Dobsonville 
National Environmental Awareness Task: Krugersdorp 
National Environmental Awareness Trust: Braamfontein 
Naturewatch: Cape Town 
Noise Action Committee: Pietermaritzburg 
Northcliff Ridge Management Committee: Roosevelt Park 
People for Parks Conservation: Melville 
Pollution Liasion Group: Richard's Bay 
Randburg Friends ofNature: Bordeaux 
Reality Group: Yeoville 
Saheti School Enviro Group: Senderwood 
South African Institute of Ecologists: Fish Hoek 
South Peninsula Environmental Forum: Roggebaai 
The Third Way Society: Parkview 
Tirelo Sechaba Youth Project: Johannesburg 
Tshakhuma Environmental Awareness Programme: Tshakhuma 

Ubuntu Environmental Project: Port Elizabeth 
We Create our Future: Suurbraak 
Wits SCR Enviro-Forum: Wits Johannesburg 



Women's Bureau of South Africa (Working Group: Women and the Environment): 
Emmarentia 
The World Unity and Service Trust: Craighall 
Zululand Environmental Alliance::Kwa-Mbonambi 
Zululand Regional Centre for the Environment: Meerensee 

Polities en regering 

Die belangegroepe in hierdie afdeling kan in twee subgroepe verdeel word, naamlik 
politieke partye en regeringsinstellings. Die eerste sewe gelyste name is die van politieke 
partye. Vyfvan die partye beklee tans setels in die nasionale en provinsiale wetgewende 
liggame (die S.A. Kommunistiese Party het as alliansie-vennoot van die ANC deelgeneem). 
Die Ekologie en Groen Partye is die uitsondering. Hierdie twee partye is egter die enigste 
wie se primere bestaansrede die omgewing is. Geen partye aan die regterkant van die 
politieke spektrum is gelys nie. 

Die regerings- en regeringsondersteunde instellings kan weer onderverdeel word, naamlik 
in nasionale regeringsdepartemente, regeringsondersteunde nasionale liggame waaronder 
di~ nasionale parke, provinsiale en plaaslike regeringsinstellings en instellings en 
departemente van die gewese tuislandregerings. Sommige van hierdie instellings is sedert 
April 1994 in 'n proses om uitgefaseer te word of het naamsveranderings ondergaan. 

African National Congress (ANC): Johannesburg 
• Environmental Desk 
• 
• 
• 
• 

Land Commission 
President's Office 
Research 
Science & Technology 

• Women's League 
Democratic Party Environment Spokesman: Cape Town, Johannesburg 
Ecology Party: Yeoville 
Green Party of South Mrica: Vlaeberg 
Inkatha Freedom Party: Durban 
Pan Mricanist Congress: Ferreirastown 
S.A. Communist Party: Johannesburg 

Agricultural Research Council: Pretoria 
Armscor: Pretoria 
Atomic Energy Corporation: Pretoria 
Central Statistical Service: Pretoria 
Council for the Environment: Pretoria 
Council for Nuclear Safety: Hennopsmeer 
Government Printer: Pretoria, Cape Town 
National Parks Board: Pretoria (Head Office) 



National Parks 
• Addo Elephant Park: Addo 
• Augrabies National Park: Augrabies 
• Bontebok National Park: Swellendam 
• Golden Gate Highlands National Park: Golden Gate 
• Kalahari Gemsbok National Park: Gemsbokpark 
• Karoo National Park: Beaufort West 
• Knysna National Park: Knysna 
• Kruger National Park: Skukuza 
• Mountain Zebra National Park: Cradock 
• Richtersveld National Park: Alexander Bay 
• Tankwa-Karoo National Park: Calvinia 
• Tsitsikama National Park: Storms River 
• Vaalbos National Park: Longlands 
• West Coast National Park: Langebaan 
• Wilderness National Park: George 
• Zuurberg National Park: Addo 

President's Council: Cape Town 
South Africa Defence Force Environmental Management: Pretoria 
South Africa Police Endangered Species Protection Unit: Pretoria 

Department of Agriculture: Pretoria 
Department ofEnvironmental Affairs: Pretoria 
Department ofMineral and Energy Affairs: Pretoria 
Department ofNational Health and Population Development: Pretoria. 
Department ofWater Affairs and Forestry: Pretoria 

Cape Nature Conservation and Museums: Cape Town 
Natal Parks Board: Pietermaritzburg 
Natal Sharks Board: Umhlanga Rocks 
OFS Provincial Administration Directorate of Nature and Environmental Conserva
tion: Bloemfontein 
Transvaal Provincial Administration 
• ChiefDirectorate Nature and Environmental Conservation: Pretoria 
• National Zoological Gardens: Pretoria 

Cape Town City Council Environmental Management Group: Cape Town 

Durban Parks Department: Durban 
Johannesburg City Council: Johannesburg 
• Environmental Health 
• Water Pollution Incidents 
• Parks and Recreation Department 
Sandton Parks Department 



Agricultural Development Corporation ofBophutatswana: Mmabatho 
• Borakalalo National Park: Jericho 
• Botsalano Game Reserve: Mafikeng 
• Pilanesberg National Park: Mogwase 
Ciskei Council of State: Bisho 
Ciskei Department of Agriculture, Forestry and Rural Development: Bisho 
Gazankulu Department ofthe ChiefMinister: Giyani 
Kangwane ChiefMinister: Louw's Creek 
Kangwane Parks Corporation: Nelspruit 
KwaNdebele ChiefMinister: KwaMhlanga 
KwaNdebele Department of Agriculture and Environment Affairs: KwaMhlanga 
KwaZulu ChiefMinister: Ulundi 
KwaZulu Bureau ofNatural Resources: Ulundi 
Lebowa ChiefMinister: Chuenespoort 
Lebowa Department of Agriculture and Environmental Conservation: Chuenespoort 
Qwaqwa Chief Minister: Witsieshoek 
Qwaqwa Tourism and Nature Conservation Corporation: Witsieshoek 
Transkei Military Council:,.Umtata 
Transkei Department of Agriculture and Forestry, Nature Conservation Division: Umtata 
Venda Council ofUnity: Sibasa 
Venda Department of Environment and Water Affairs: Sibasa 
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