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OPSOMMING 

In die post-koloniale tydsgewrig was die menseregte-situasie en 

bestaansomgewing van talle Afrikane die van konflik, korrupsie, 

onderdrukking, sosiale ongeregtigheid en menseslagting. As 

kontinentale eenheidsorganisasie het die OAE jare lank in gebreke 

gebly om die lot van mense in sy ledestate te verbeter. Eers teen 

die laat-sewentigerjare het die organisasie - hoofsaaklik as gevolg 

van internasionale druk - begin om werklik aan menseregte aandag te 

skenk. Die kulminasie hiervan was die Banjoel-handves vir 

menseregte in 1981. Dit is egter bekend dat die gebeure geen 

wesenlike verbetering en vordering in die menseregte-gesteldheid in 

Afrika teweeg gebring het nie. 

Teen hierdie agtergrond is gepoog om die geskiedenis van menseregte 

in Afrika en die OAE se rol hieromtrent te ontleed. Samehangend is 

ondersoek gedoen na die noodsaaklike elemente vir 'n menseregte

bedeling op die kontinent - soos dit in der waarheid in die 

Banjoel-handves ten doel gestel is. Die belangrikste bevindings is 

onder meer dat 

* 'n botsing tussen pan-nasionale en nasionale belange in die 

OAE deurgaans ten diepste veroorsaak het dat die organisasie 

in gebreke was om die lot van talle Afrikane te verbeter; 

* die politieke bedelings en "regskultuur" van die afsonderlike 

Afrika-state tot dusver verhoed het dat die menseregte van die 

Banjoel-handves sinvol toegepas word; 

* indien die OAE sy menseregte-standaarde toegepas wil sien, 

die Afrika-leiers in afsonderlike verband eers daarmee erns 

sal moet maak; 
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* gemeenskaplik aanvaarde politieke bedelings en legitieme 

regerings in Afrika voorwaardelik is vir die verwerkliking 

van die ideaal van 'n menseregte-bedeling op die kontinent. 

Sedert die negentigerjare is daar egter tekens wat hoop bied op 'n 

verbetering in die menseregte-situasie in Afrika. Dit geld veral 

vir die demokratisering van etlike state en die werksaamhede van 

die OAE se Menseregte-kommissie. Weens verskeie redes sal die 

organisasie se taak ten opsigte van menseregte vorentoe egter nie 

maklik wees nie. Die hoop beskaam egter nie dat die OAE, hoe gering 

ook al, 'n bydrae kan !ewer om die bestaansomgewing van talle 

Afrikane te verbeter - mits 'n groter realisme daaroor in die 

afsonderlike ledestate posvat. 
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SUMMARY 

In the post-colonial era the human rights situation of many 

Africans was one of conflict, repression, social injustice and 

bloodshed. For years the OAU failed to improve the lot of people in 

its member states. It was only during the late seventies that the 

OAU - mainly as a result of international pressure - began to pay 

attention to the principles of human rights. The culmination of 

this was the Banjul Charter of human rights in 1981. This brought 

about no real progress or improvement in the human rights situation 

in Africa, however. 

Against this background an attempt has been made to analyse the 

history of human rights in Africa and the role of the OAU in this 

regard. At the same time the essential elements of a human rights 

dispensation on this continent - as it has in fact been envisaged 

by the OAU - have been investigated. The most important findings 

include the following: 

* a clash between pan-national and national interests in the 

OAU was a fundamental reason why this organisation failed to 

improve the lot of Africans; 

* the political dispensations and "legal culture" of the 

African states have thus far prevented the meaningful 

application of the Banjul charter; 

* if the OAU wishes to see its human rights standards applied, 

the African leaders will first have to make serious attempts 

to do this separately and individually; 

* commonly accepted political dispensations and legitimate 



governments will have to be established in the OAU member 

states before the ideal of a human rights dispensation can 

become a reality in Africa. 

vi 

Since the nineties there have, however, been signs offering hope 

for an improvement in the human rights situation in Africa. This 

applies in particular to the democratisation of numerous states and 

the activities of the OAU's Human Rights Commission. For various 

reasons the future task of this organisation in regard to human 

rights will not be easy. There is hope, however, that the OAU will 

be able to make some contribution, however slight, to improving the 

environment of many Africans - provided a greater realism about 

this matter sets in the respective member states. 
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HOOFSTUK l 

INLEIDING 

ontwikkelingsgang en probleemstelling 

Die periode sedert die Tweede Wereldoorlog verteenwoordig 'n tydvak 

wat reeds in die annale aangeteken is as een van die belangrikstes 

en ingrypendstes van hierdie eeu. Dit is deels daarin gelee dat die 

menseregte-ideaal 'n belangrike ''leitmotiv" in internasionale 

verhoudinge geword het. 

In die nuwe tydsgees is menseregte in verband gebring met 

vraagstukke en aangeleenthede random moraliteit, geregtigheid, 

regverdigheid, selfbeskikking, ensovoort. Veral die totstandkoming 

van die Verenigde Nasies (VN) in 1945 het daartoe aanleiding gegee 

dat menseregte ontwikkel het van 'n poli tieke konsep tot 'n 

allesomvattende begrip ten behoewe van die kwaliteit van die 

menslike lewe. Op die wyse het dit gaandeweg ontwikkel tot wat as 

'n universele norm beskryf kan word en wat op omvattende wyse 'n 

invloed uitoefen op houdings en gesindhede op nasionale, 

transnasionale en internasionale vlak. 

Na die totstandkoming van die Organisasie vir Afrika-eenheid (OAE) 

in 1963 het ook die organisasie sy verbintenis tot die menseregte

teorie duidelik laat blyk. Hierdie organisasie is primer in die 

lewe geroep om 'n eenvormige Afrika-standpunt in internasionale 

forums te stel en gemeenskaplike beleidsrigtings vir politieke en 

ekonomiese optrede te ontplooi. Dit stam uit die begeerte by 

Afrika-state om 'n "Afrika-teenwoordigheid" in wereldsake te vestig 

en die belange van die kontinent te beskerm en uit te brei. Baie 

opvallend hieromtrent is dat Afrika in verskeie internasionale 
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liggame 'n kampvegter vir die menseregte-ideaal geword het. 

Die feitlik fanatiese bemoeienis met menseregte staan direk in die 

teken van die gebeure voor en na af loop van die Tweede 

Wereldoorlog. Die Geallieerde magte het hierdie oorlog gevoer met 

die uitgangspunt van vryheid en demokrasie, en daarom wou hierdie 

moondhede oak toesien dat vrede en 'n nuwe wereldorde uit die 

oorlogsverwoesting gebore word. Vir doeleindes hiervan is 

menseregte gesien as die f ondament waarop die vredesideaal gebou 

moes word. Wat in hierdie verband belangrik is, is dat die klem wat 

op menseregte geplaas is, onder meer daartoe gelei het dat veral 

die beginsel random die selfbeskikking van volke uitgebou is tot 

een van die vernaamste grondslae van die 20ste-eeuse wereldpolitiek 

(Scholtz, 1955:17-21). 

Laasgenoemde beginsel is die eerste keer in die kollig van die 

internasionale politiek geplaas toe die destydse Amerikaanse 

president, Woodrow Wilson, in sy bekende Veertienpunt-toespraak dit 

by implikasie tot 'n basiese mensereg verhef het. Later, ten tye 

van die Tweede Wereldoorlog, het die Geallieerdes die 

selfbeskikkingsreg van volke nogeens ter sprake gebring in die 

Atlantiese handves van 1941 deur gekwalif iseerde erkenning daaraan 

te gee (Baker, 1922:43; Claude, 1967:35). Tog was die verwysings 

daarna weinig meer as vae beginsels, en die begrip het eers na 

afloop van die oorlog werklik indringend aandag geniet. 

Te midde hiervan het politieke gebeure in die Verre-Ooste 'n 

wending geneem toe Japan nie met groat magsvertoon en as gevolg van 

Westerse militere mag uit die verowerde gebiede gedwing kon word 

nie. Hierbenewens is die vooroorlogse Westerse koloniale meesters 

geensins in die dele terugverwelkom nie. Samehangend - hoewel in 'n 

ietwat ander verband - het Europa te doen gehad met 'n snel 

veranderende omgewing toe die steunpunt van moderne Europa, naamlik 
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Duitsland, verdwyn het. Na die verwoesting van Duitsland het die 

Sowjet-unie met sy ekspansionistiese benadering die geleentheid 

benut om die hart van Europa binne te dring. Hierdeur het die 

"verdedigingslinie" weswaarts geskuif en het 'n ystergordyn as 't 

ware oor Europa neergesak (Calvocoressi, 1982:79;116). 

'n Gevolg hiervan was dat die eertydse koloniale magte sedertdien 

grootliks ondergeskikte rolle gespeel het. Hierdie degradering van 

veral die Britse ryk en Frankryk is onregstreeks nog verder 

bevorder deur die toekenning van volle onafhanklikheid aan Indie en 

die wegdrywing van China uit die Westerse sfeer. Veral laasgenoemde 

het daartoe gelei dat die ganse struktuur van die Britse ryk 

ernstig aangetas is, aangesien die teenwoordigheid van die Britte 

in Indie as 'n waarborg gedien het vir Britse belange regoor die 

wereld (Calvocoressi, 1982:162; Stromberg, 1980:129-130). 

Tesame hiermee het kragte wat in die koloniale wereld ontwaak het, 

hulself in 'n anti-koloniale, anti-imperiale en anti-rassistiese 

gevoel geopenbaar wat, onder meer, ook sterk in die VN na vore 

gekom het. Dit is boonop gesterk deur die Sowjetunie wat politieke 

munt daaruit probeer slaan het. Veral die Westerse wereld is 

gebrandmerk as onderdrukkers en uitbuiters (Calvocoressi, 1982: 420; 

Liebenberg, 1989:4). 

Gelyklopend met vermelde verloop van gebeure het die VN na sy 

totstandkoming begin werk aan die verdere uitbouing van die 

menseregte-leerstuk, aangesien die handves van die organisasie 

bloot oppervlakkig daaraan aandag geskenk het. Vir die doel wou die 

VN 'n dokument daarstel wat oorkoepelend en eenvormig beslag sou 

gee aan universele beginsels van menseregte. Die resultaat hiervan 

was die aanvaarding van die Universele Verklaring van Menseregte in 

1948. 



4 

Die erkenning van menseregte is egter nie 'n uitvindsel van hierdie 

eeu nie. Denke oor die mens en sy vryhede en regte is reeds in die 

oudste geskrifte beskryf en bewaar. In die vroegste tye het 

filosowe reeds oor die oer-ingeskapenheid van menslike aansprake 

gepraat (Wiechers, 1988b:138). Die idee om mense deur middel van 

die internasionale reg te beskerm, hou egter volgens Whalen 

( 1989: 9) regstreeks verband met die negatiewe gevolge van die 

Tweede Wereldoorlog. Wat betref die menseregte-tradisies wat ter 

sprake was tydens die aanvaarding van die Universele Verklaring van 

Menseregte, blyk dit by nadere ondersoek dat die grondslae daarvan 

teruggevind kan word in die natuurregleer van die ou Grieke en die 

filosofie van John Locke. Volgens laasgenoemde behels die natuurreg 

dat elke mens aanspraak het op sekere regte wat horn op geen wyse 

ontneem of aangetas mag word nie, behalwe in die geval van 

regspleging. Hierdie regte is volgens horn gesetel in dit wat met 

die menslike lewe, vryheid en eiendom te make het. As verskynsel 

van die moderne geskiedenis het dit in die Westerse wereld 

ontwikkel in 'n stryd teen staatsabsolutisme ten behoewe van die 

individu. Dit het met ander woorde neerslag gevind as 'n reaksie of 

verset teen oordrewe en wederregtelike staatsoptrede, met die klem 

op politieke, juridiese en burgerregte (Baradat, 1979: 68; Bull, 

1979:79-81). 

Teenoor hierdie benadering het ook 'n ander menseregte-opvatting 

sedert die 19de eeu veld gewen. Bekend as die sosialistiese 

menseregte-begrip, is hierdie benadering later in veral die 

Sowjetunie en Oos-Europa voorgehou as antwoord op die probleme van 

die mens. Volgens hierdie opvatting sou die staat die plig he om sy 

burgers van bepaalde middele te help voorsien, aangesien vryheid 

sonder opleiding, behuising en ander fasiliteite in der waarheid 

betekenisloos is. Voorts is van die standpunt uitgegaan dat die 

Westerse menseregte-leer - en die beklemtoning van individuele 

vryheid - daartoe sou lei dat die staat nie sy verantwoordelikheid 
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teenoor die burgery ken nakom nie. In teenstelling met die Westerse 

menseregte-leer, het die sosialistiese benadering derhalwe 

ekonomiese, maatskaplike en kulturele regte as die belangrikste 

substansies van menseregte uitgelig (Espiell, 1979:43). 

Sowel die Westerse as sosialistiese opvattings van menseregte is 

uiteindelik in die VN se Universele Verklaring van Menseregte 

opgeneem (Liebenberg, 1989:6). Benewens politieke en burgerregte, 

het groepregte in sosiaal-kulturele verband gevolglik sedertdien 

ook deel gevorm van dit wat internasionaal aan menseregte gekoppel 

is. Sodoende het menseregte 'n begrip geword wat op omvattende wyse 

deursny tot haas elke aspek van die menslike lewe en bestaan. 

Die totstandkoming van die VN en die aanvaarding van die Universele 

Verklaring van Menseregte meet egter besien word teen die 

agtergrond dat die greetste deel van die Derde Wereld nog ender 

keloniale heerskappy verkeer het. Met die stigting van die VN was 

slegs vier Afrika-state enafhanklik. Daarem is die standpunte van 

die greetste deel van die "gekleurde" bevolkings van die wereld nag 

die VN-handves neg in die Universele Verklaring van Menseregte 

weerspieel. 

Ver al die Sowj etunie het hem negatief hiereer ui tgelaat en hem 

toenemend veorgedoen as kampvegter vir die belange van die Derde 

Wereld. Laasgenoemde het veral betrekking gehad op die aandrang dat 

die keleniale praktyke van die Eurepese meendhede beeindig moes 

word (Liebenberg, 1989:192). Uiteindelik het dit 'n nawerking en 

reaksie by die keleniale gebiede gehad, met die gevolg dat 

Derdewereldleiers self begin betoog het vir die vrywording van 

hierdie gebiede en die verkryging van selfregering. Veral die 

ekonemiese, maatskaplike en kulturele regte van die sesialistiese 

menseregte-leer, gepaard met die beginsel van selfbeskikking, het 

as grondslag vir hierdie aansprake gedien. Laasgenoemde beginsel 
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is ook as 'n basiese mensereg en voorwaarde vir alle vorme van 

menseregte gepropageer, wat by implikasie ingehou het dat al le 

vorme van kolonialisme vernietig moes word (Mazrui, 1976:14-17). 

Sodoende is dus meegebring dat die Afro-Asiatiese leiers toenemend 

op die selfbeskikkingsreg van volke* 1 klem geplaas het. Namate die 

proses van dekolonisasie gedurende die laatvyftiger- en 

sestigerjare momentum gekry het, het die verteenwoordiging van die 

Derde Wereld in die VN ook toegeneem, wat weer daartoe aanleiding 

gegee het dat die beginsel van selfbeskikking 'n steeds prominenter 

plek in die werksaamhede en standpuntinnames van die 

wereldorganisasie ingeneem het. 

As deel van die Derde Wereld, was ook die houding van Afrika in 

* 1 Die koloniale praktyk het grense in die Derde Wereld 

daargestel en verskillende volke tot bepaalde grenslyne ingeperk. 

Dit het mettertyd die vraag laat ontstaan wie die "peoples" is wat 

selfbeskikking moes verkry. 

Die reaksie van die Afro-Asiatiese leiers was dat die beginsel van 

selfbeskikking wel op die koloniale grense van toepassing is - 'n 

standpunt wat tans steeds deur die OAE gehuldig word. Omdat 

verskillende volke ("peoples") in die meerderheid Afrika-state en 

in heelwat state in die res van die Derde Wereld binne nasionale 

grense ingesluit is, sou die gelykskakeling van volk met "people" 

die selfbeskikkingsbeginsel in die dele in gedrang bring. Gevolglik 

het die leiers van die Derde Wereld 'n wye vertolking aan die 

begrip "people" gegee om in effek eerder geograf iese gebiede 

daaronder te verstaan. Die standpunt word ook weerspieel in 'n 

verslag van die Sekretariaat van die VN wat in 1945 verklaar het 

dat die beginsel van selfbeskikking " ..• applied to peoples as well 

as to nations and states" (VN, 1945:658; Mazrui, 1967:13). 
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ooreenstemming met die gees en aard van die 11 nuwe 11 wereld wat na 

die Tweede Wereldoorlog sy verskyning gemaak het. Sedert die OAE in 

Mei 1963 as kontinentale regsf iguur tot stand gekom het, het die 

Afrika-state dan ook op 'n gekoordineerde wyse begin om hulle 

belange in hierdie verband te beskerm en uit te brei. 

Hoewel die totstandkoming van hierdie organisasie 'n manifestasie 

van die Pan-Afrikaanse ideaal was, is dit ook betekenisvol binne 

die konteks van die voorafgaande bespreking. Die stigtingsgebeurde 

van die organisasie moet gesien word teen die agtergrond van die 

weersin wat die betrokke Afrika-state gehad het in kolonialisme en 

rassisme (as skendings van menseregte). Sowel die voorbereidende 

Ministersraad (ministers van buitelandse sake) as die opvolgende 

spitsberaad (vergadering van staatshoofde) wat aandag moes gee aan 

die ideaal van en strewe na die integrasie van Afrika, is gekenmerk 

deur diepgaande verskille oor die wyse waarop die eenwording van 

Afrika bewerkstellig moes word. Nieteenstaande hierdie 

verdeeldheid, het die teenwoordige state tog hulle weg oopgesien om 

hulle aan dieselfde organisasie te verbind. Die verklaring hiervoor 

le grotendeels in die weersin wat die onderskeie state in die 

koloniale verlede van die kontinent gehad het. Hierdie anti

kolonialistiese emosie was in hoofsaak die gemene deler wat 

uiteindelik die deurslag gegee het in die bereidwilligheid van die 

betrokke state om aan dieselfde organisasie deel te he (Cervenka, 

1977:7-8). 

Dienooreenkomstig het die opstellers van die OAE-handves dit 

eksplisiet in die dokument gestel dat dit die oortuiging van Afrika 

is dat alle mense die onvervreembare reg het om hulle eie 

bestemming te bepaal. Verder word dit ook verwoord dat vryheid, 

gelykheid, geregtigheid en menswaardigheid sentrale doelstellings 

is vir die regmatige aspirasies van Afrika en sy inwoners. Melding 

word ook gemaak van die begeerte na samewerking ter verbetering en 
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bestendiging van kontinentale vooruitgang. Terselfdertyd is die VN

handves en die Universele Verklaring van Menseregte as 'n vaste 

grondslag vir positiewe en vreedsame samewerking tussen die Afrika

state aanvaar (OAE, 1975d:394). 

Teen die voorafgaande agtergrond het die OAE horn sterk uitgespreek 

teen enige diskriminasie en kolonialisme, in so mate dat "blanke 

rassisme" deurentyd as 'n groter bedreiging as enige vorm van 

Kommunisme beskou is. Daarom is die Afrika-state, ten spyte van 

diepliggende en ernstige verskille, verenig in hulle teenkanting 

teen die sake. Met betrekking tot een saak was daar eenstemmigheid: 

die inwoners van Afrika het die plig om menseregte dwarsdeur die 

kontinent te verdedig en om te protesteer waar dit ook al geskend 

word. Dienooreenkomstig het die Afrika-state in verskeie 

internasionale liggame die kampvegter vir menseregte geword en word 

die herstel van die menswaardigheid van die Afrikaan as 'n roeping 

beskou wat met meer as net 'n blote sendingywer aangepak word 

(Venter, 1981:84;89). 

In die bekende Lusakamanifes van 1969 het die OAE sy oortuiging in 

hierdie verband duidelik uitgespreek, naamlik dat "alle mense gelyk 

is en gelyke regte tot menswaardigheid en respek het, ongeag kleur, 

ras, geloof of geslag". Dienooreenkomstig is dit gestel dat 

" .•• enige staat wat in die gemeenskap van nasies opgeneem wil word, 

op 'n aanvaarding van die beginsels van menswaardigheid en 

gelykheid gegrond moet wees". Voordat 'n grondslag vir vreedsame 

ontwikkeling op die kontinent tot stand kan kom, moet elke nasie· 

hom tot hierdie beginsels verbind en 'n doelbewuste poging aanwend 

om di t toe te pas. Om hierdie rede het die OAE deurentyd die 

standpunt gehuldig dat Suid-Afrika van die internasionale 

gemeenskap ge1soleer moet word totdat die beleid van "apartheid" en 

al sy reste vernietig is (OAE, 1975d:3). 
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Uit die ontwikkelingsgang wat saaklik in die voorafgaande 

bespreking uiteengesit is, is dit duidelik watter sentrale plek 

menseregte in die 20ste eeu inneem. Dit blyk ook dat die 

menseregte-leerstuk van meet af aan deur die OAE as 'n instrument 

aangegryp is in die veldtog ten behoewe van die beginsel van 

selfbeskikking en ten koste van die praktyke van die koloniale 

moondhede waardeur hulle die reg ontneem is. Dienooreenkomstig het 

die OAE - as daardie liggaam waarin feitlik al die Afrika-state 

verteenwoordig is uit die staanspoor nadruk gele op die 

vrywording van die oorgeblewe koloniale gebiede en die vernietiging 

van "apartheid" in suid-Afrika. 

Menseregte omvat egter veel meer as bloat die reg van volke om 

hulself te regeer en hulle menswees s6 te verwesenlik. Dit is 

boonop 'n begrip met 'n meerduidige en veelvlakkige betekenisinhoud 

wat in verskillende werelddele veskillende beklemtoninge dra. 

Wat veral van die begrip "menseregte" belangrik is, is dat dit die 

grondslag van die demokrasie vorm. Op die dieper moreel-etiese vlak 

word die demokrasie gedra deur 'n vryheids- en gelykheidsbewustheid 

wat ten minste veronderstel word om by die volkswil aangetref te 

word. Dienooreenkomstig word dit as 'n deugdelikheid beskou om te 

demokratiseer, omdat die herstel van die waardigheid en gelykheid 

van alle mense ten diepste ter sprake is. Hierdie deugdelikheid 

vind uitdrukking en konkretisering in die beskerming van 

menseregte. As sodanig word die demokrasie enersyds gedra deur die 

soeke na die herstel van die legitimiteit van regering en andersyds 

deur die ondersteuning en begrip van die onderdane (Wiechers, 

1988a:212). Vir doeleindes van 'n bree omskrywing van die konsep 

"menseregte" kan met onderstaande beskrywing volstaan word: 

"A human right is a capacity or benefit which people must 

be deemed inherently entitled to exercise, use, suspend or 
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relinquish as they choose if they are to function 

effectively together as fulfilled, autonomous beings. 

" .•. for western liberals basic human rights are the 

universal mutual, inherent entitlements of sovereign persons 

for whom self-fulfilment is a priority, and everything in 

this concept hinges on whether or not we accept the view 

that we humans are indeed sovereign persons constituted for 

self-fulfilment in a more than merely biological sense." (SA 

Regskommissie, 1989:201.) 

In die verband meen Du Plessis (1988:14-16) dat die menseregte

leerstuk op drie basiese regte berus, te wete 'n reg op vryheid, 'n 

reg op gelykheid en 'n reg op lewe. 

Die basiese reg op vryheid berus op die wisselwerking of korrelasie 

tussen die mens se gesag om moontlikhede te ontgin aan die een kant 

en, aan die ander kant, die ruimte waarbinne hy sy gesag laat geld. 

Hierdie reg word nie op grond van geloof, ras, kleur, geslag of 

herkoms beperk nie, maar slegs deur die noodsaaklike erkenning en 

eerbiediging van die soortgelyke reg van andere. Die basiese reg op 

gelykheid word eweneens nie deur enige van die bogenoemde beperk 

nie, maar hou in dat alle mense in beginsel aanspraak het op gelyke 

behandeling en gelyke geleenthede. In die derde plek slaan die reg 

op lewe op die feit dat die mens vir sy welstand en voortbestaan 

ruim op sy medemens aangewys is. In hierdie opsig het elke mens 

enersyds die reg om deur vrye assosiasie by die daarstel en 

instandhouding van samelewingsverhoudings en -instellings betrokke 

te wees en andersyds die reg om aan samelewingsprosesse wat hom 

raak, deel te neem. 

So beskou, is menseregte dus 'n veel omvattender leerstuk as dit 

wat met die (politieke) selfbeskikking van mense verband hou. Teen 
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die agtergrond van die voormelde beskrywings van menseregte, is dit 

dan ook nie vreemd nie dat menseregte selfs in die beraadslaging 

tussen die groot moondhede oor kernwapenbeperking, 'n fundamentele 

saak is. Die hoofklem is die behoud van die mens se reg op lewe en 

voortbestaan. Al die groot, wereldomvattende gevare kan gespieel 

word in die persoonlikste leed van die enkeling. 

En wanneer die geskiedenis van die OAE vlugtig in oenskou geneem 

word, wil dit op die oog af voorkom of die organisasie - ten spyte 

van 'n sterk verbintenis daaraan - weinig welslae behaal het in die 

uitbouing en vestiging van menseregte in Afrika. Periodieke 

uitsprake soos 11 ••• the OAU conveniently turned a blind eye to the 

issue of human rights" en "Africa's human rights has been one of 

the world's worst" (Jason, 1985:19) skilder inderdaad 'n somber 

prentjie van die stand van menseregte op die kontinent. 

Soos aangetoon, is die oorsprong van die menseregte-ideaal van 

Afrika terug te vind in die naoorlogse internasionale gebeure. Tog 

is dit eers aan die begin van die sestigerjare dat daar uit Afrika 

self gepoog is om menseregte op die kontinent op 'n formele en 

oorkoepelende wyse te beskerm. 

Vir doeleindes hiervan het 'n samekoms van Afrika-state in 1961 in 

Lagos vergader om te besin oor die moontlikheid om bepaalde 

institusionele meganismes daar te stel ten einde daadwerklik aandag 

te gee aan die menseregte-probleme van Afrika. Hierdie konferensie, 

onder toesig van die Internasionale Kommissie van Juriste, is 

bygewoon deur 194 regsgeleerdes van 23 state. Die belangrikste 

aanbeveling van die Kommissie was dat 'n Afrika-handves daargestel 

moes word en daarnaas 'n hof, met die nodige bevoegdhede, om die 

beginsels van sodanige handves af te dwing. Nog die handves nog die 

hof is verwerklik (Mathews, 1987:88-89). 
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Soos die sestigerjare, het die daaropvolgende dekade geen 

beduidende verandering ten opsigte van menseregte opgelewer nie. 

Herhaalde beroepe van die kant van VN-gel.nisieerde seminare en 

konf erensies op Afrika om aan die skendings van menseregte aandag 

te skenk, het telkens op dowe ore geval (Mathews, 1987:90). In 

praktyk het die huishoudings van Afrika-state ook allesbehalwe 

gunstig gelyk om enige hoop op beter vooruitsigte te hied. Talle 

outoritere bewinde het die septer geswaai en rewolusie, 

staatsgrepe, onderdrukking, verdrukking en moorde was geen vreemde 

politieke praktyke nie. Van die kant van die OAE is dikwels nie 

alleen hieroor geswyg nie, maar die destyds omstrede Ugandese 

staatshoof, Idi Amin, is selfs aangewys as voorsitter van die 

organisasie vir die tydperk 1975-1976. Slegs enkele Afrika-state en 

-leiers het hulle openlik teen Amin se voorsitterskap uitgespreek 

(Wiseberg, 1975:3). 

Dit was eers teen die einde van die sewentigerjare dat daar blyke 

by die OAE was van 'n oplewing rondom die beginsels van menseregte 

en dit wat daarmee gepaard gaan. Tydens die Spitsberaad in Julie 

1979 in Monrowie het die Afrika-staatshoofde 'n resolusie aanvaar 

waarvolgens die Sekretaris-generaal van die OAE versoek is om 'n. 

beraad te bele met die doel om 'n konsephandves vir menseregte daar 

te stel. Hierdie konsephandves is uiteindelik in Januarie 1981 deur 

die OAE aanvaar tydens die vergadering van die Ministersraad in 

Banjoel, Gambie. Ses maande later is dit ook deur die Spitsberaad 

as 'n resolusie aanvaar (Motshekga, 1989:38). 

Wat die inhoudelike van die handves betref, bestaan dit uit 'n 

aanhef en drie dele. Hiervan is veral die eerste twee dele van 

belang, en elk daarvan is in verskeie hoofstukke uiteengesit. Deel 

1 handel oor die beginsels van menseregte, soos vertolk deur die 

OAE. Die tweede deel handel oor die neerslag en monitering van 

menseregte in Afrika. Vir die doel is voorsiening gemaak vir 'n 
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kommissie van menseregte wat as hooftaak het " .•• to promote human 

and peoples' rights and ensure their protection in Africa" (OAE, 

1987: 256). 

Drie tipes of kategoriee van regte kan in die Banjoel-handves 

onderskei word. Dit is naamlik politieke en burgerregte (artikels 

2-12), ekonomiese, sosiale en kulturele regte (artikels 19-24) en 

kollektiewe of "peoples" regte (artikels 27-29). Wat voorts 

opmerklik is, is dat 'n sterk anti-kolonialistiese emosie deurgaans 

daarin geopenbaar word, terwyl dit ook velerlei ander besondere 

kenmerke vertoon (OAE, 1987:251-261). 

Ten spyte van die OAE se aanvaarding van hierdie handves van 

menseregte as 'n resolusie, was talle lidstate van die organisasie 

nie bereid om dit individueel te onderteken nie. Trouens, slegs 

enkele state was bereid om hulle steun op so 'n wyse daaraan toe te 

se. Eers teen die einde van 1986 is die aanvanklik hooggeprese 

handves vir menseregte deur meer as die helfte van die OAE-lede 

individueel onderteken om, kragtens die grondwet van die 

organisasie, enige instrumentele waarde te kon he (Welch, 1988:4). 

'n Vraag wat onwillekeurig uit die voorafgaande spruit, is waarom 

die OAE jare lank oenskynlik so traag was om formeel aan 'n handves 

van menseregte beslag te gee, en om welke rede slegs 'n minderheid 

ledestate aanvanklik bereid was om die Banjoel-handves individueel 

te steun. Hierdie vraag het groter betekenis as in gedagte gehou 

word dat al die lidstate van die OAE hulle steun toegese het aan 

die Verenigde Nasies se Universele Verklaring van Menseregte. In 

die verband kan die handves van die OAE - wat sy ledestate verbind 

tot die uitwissing van alle vorme van kolonialisme en die 

nastrewing van vryheid, gelykheid, geregtigheid en menswaardigheid 

(OAE, 1975e:l) - ook as 't ware as 'n klankbord vir hierdie 

verklaring beskryf word. Hierbenewens le die spore van slawerny, 
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rassisme en kolonialisme diep in die geskiedenis van Afrika, wat 

immers daartoe gelei het dat menseregte ten grondslag aan die 

bevrydingstryd in Afrika gele het. 

Alles in ag genome, sou dus logieserwys aanvaar kon word dat die 

Afrika-state die OAE-handves van menseregte nie alleen gretig sou 

onderteken nie, maar dit ook as maatstaf sou aanle vir die 

politieke en ekonomiese ontwikkeling van die kontinent. Die 

teendeel blyk eerder waar te wees. 

'n Verdere vraag wat om beantwoording roep, is waarom die OAE 

gedurende die afgelope dekade oenskynlik weinig meer as lippediens 

aan die dokument bewys het, aangesien talle Afrika-state 

waaronder selfs ondertekenaars daarvan - deur die jare ressorteer 

onder daardie state wat deur Amnestie Internasionaal aangewys word 

as skenders van menseregte. Voortspruitend bring dit die kwessie 

van die RSA se posisie in die aangeleentheid ter sprake, aangesien 

die beginsels rondom menseregte deurgaans as maatstaf voorgehou is 

in die pogings van die OAE om die morele integriteit van die RSA 

internasionaal onder verdenking te bring. 

Antwoorde op die vrae rondom die oenskynlike onwilligheid van die 

OAE-ledestate om die teoretiese beginsels van menseregte op die 

kontinent prakties neerslag te laat vind, le nie altyd voor die 

hand nie. Kommentaar soos " ..• signing a document is one thing, 

being positively for it is another" (Berhane, 1984:39), is tiperend 

van algemene kommentaar. ~n hierdie opsig word daarop gewys dat 

talle van die Afrika-state wat wel bereid was om die OAE-handves 

van menseregte te onderskryf, nie in hulle huishoudelike beleid 

daaraan beslag gegee het nie. So byvoorbeeld het een van die vroee 

ondertekenaars daarvan, Nigerie, aan die einde van 1983 talle 

vlugtelinge uit die land gedeporteer - en op 'n wyse wat skerp in 

stryd is met die aanvaarde beginsels van menseregte (Berhane, 
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1984:39). Talle ander voorbeelde sou ook nog opgehaal kon word. Die 

argument wat dus hier ter sake is, is dat sommige Afrika-state wel 

bereid is om hulle formeel aan menseregte te verbind, maar in 

praktyk strydig daarteen handel. 

Ander waarnemers weer, skryf die problematiek daaraan toe dat die 

menseregte-ideaal nie werklik aan die inwoners van Afrika bekend is 

nie en dat dit grondliggend is aan die problematiek rondom 

menseregte in Afrika. Volgens hierdie relaas word beweer dat, 

ofskoon die Universele Verklaring van Menseregte reeds langer as 40 

jaar bestaan, die betekenis en waarde daarvan nie aan die inwoners 

van Afrika bekend is nie. Die verklaring wat hiervoor aangebied 

word, is dat slegs drie Afrika-state ten tye van die opstelling van 

hierdie verklaring lidstate van die VN was. Hierbenewens word 

aangevoer dat die vroeere koloniale heersers van Afrika die 

beginsels van menseregte om politieke redes van hulle onderdane 

weerhou het (Kakande-Gava, 1988:2). 

Voorts word geargumenteer dat die post-koloniale situasie geen 

werklike verbetering ten opsigte van die menseregte-gesteldheid in 

Afrika teweeg gebring het nie. Die rede sou wees dat Afrika

regeerders hulle onderdane (vir eie gewin) doelbewus in die duister 

daaroor hou. 

"There is a tendency common in African politics to 

manipulate that well-known English proverb, 'Let sleeping 

dogs lie', the purpose being to blindfold the common man and 

exploit him without his awareness. In this way, the rights of 

minorities and of illiterate peasants are technically 

violated." (Kakande-Gava, 1988:3-4). 

Ander ontleders is weer die mening toegedaan dat die OAE self 

daarvoor verantwoordelik is dat menseregte skynbaar weinig 
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praktiese waarde in Afrika het. Volgens hierdie argument moet die 

menseregte-probleme in Afrika grootliks voor die deur van die OAE

beleid gele word. Hieromtrent word beweer dat die beginsel van 

"nie-inmenging in die huishoudelike aangeleenthede van state" -

waartoe die ledestate van die OAE verbind is - meegebring het dat 

die organisasie oor geen mag beskik om enige staat waar menseregte 

geskend word, tot verantwoording te roep nie. Hiermee saam word 

aangevoer dat die OAE-lidstate hierdie bepaling nie skrap nie, maar 

dit "gerief likheidshalwe" handhaaf om hulself te vrywaar van 

inmenging in hulle huishoudelike sake. 

"The reason the OAU has not addressed the human rights issue 

is that most heads of state are afflicted by the same disease 

of self-perpetuation in off ice. To that extent the OAU became 

a club to protect the perpetrators of heinous evils against 

their people. The OAU charter, which is 20 years old, laid an 

obsessive emphasis on the non-violability of sister states. 

Condemnation of.human rights abuses in member countries thus 

became an act of aggression" (Jason, 1985:19). 

Hoe dit ook al sy, uit die voorafgaande blyk dit dat die politieke 

leiers van Afrika deur die jare heen weinig vordering gemaak het om 

die teorie van menseregte in praktyk te bring. Waar die knelpunte 

le, is nie altyd duidelik nie. Die feit is egter dat die probleem 

ten diepste in die politieke leierskap van Afrika gelee is. Dit is 

omdat menseregte 'n bepaalde verhouding tussen owerheid en 

onderdaan veronderstel. Kakande-Gava (1988:2) beskryf menseregte as 

" ..• a collective responsibility for all those concerned (the rulers 

and the ruled)". Binne hierdie konteks kan daar geen sprake van 

menseregte wees indien staatshoofde en owerhede dit nie erken en by 

wyse van regsreels positiveer nie. Ten aansien hiervan meld Bull 

(1979:79-80) dat menseregte alleen kan bestaan in terme van 

" ... legal rights that are incorporated in some system of positive 
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law ... " Anders gestel, beteken dit dat menseregte slegs van waarde 

en betekenis is wanneer dit juridies uitgedruk en sodoende met 

"regskrag" (wetlike gesag) beklee is. 

Soos uit die voorafgaande blyk, word meer as een verklaring 

aangebied vir die OAE se probleme op die terrein van menseregte. 

Welke van die voorgenoemde verklaringsraamwerke korrek is, is op 

die cog af moeilik te bepaal en in daardie opsig le hierdie veld 

braak vir indringende ondersoek en navorsing. 

Doelstellings, belangrikheid van die studie en literatuuroorsig 

Hierdie proefskrif is 'n beskeie paging om 'n bydrae te lewer tot 

die ontraf eling van die probleme wat die OAE op die menseregte

terrein ondervind. Dit verteenwoordig nie 'n finale antwoord 

betreffende die terrein van ondersoek nie, maar word aangebied om 

'n toevoeging tot die literatuur in hierdie belangrike studieveld 

te wees. Dit het eerstens ten doel om grater duidelikheid te 

verkry oor die OAE se toenemende betrokkenheid by en gemoeidheid 

met menseregte. Die vernaamste oogmerk is egter om vas te stel 

waarom die pogings van die OAE tot die realisering van menseregte 

in Afrika tot dusver so min welslae opgelewer het. Soos vermeld, 

kan daar geen sinvolle aansprake op menseregte(-beskerming) wees 

indien staatshoofde dit nie erken en by wyse van regsreels 

positiveer nie. In die lig hiervan is die vraag of die gemelde 

problematiek op die volkeregtelike vlak gelee is (dit wil se 'n 

gebrek aan "regskrag" by die OAE om die neergelegde menseregte af 

te dwing), en of die OAE as regionaal-politieke instelling (sy 

optrede, ingesteldheid, struktuur en samestelling) ten diepste vir 

die organisasie se swak menseregte-rekord verantwoordelik is. 
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Samehangend het dit ook ten doel om te let op daardie staatkundige 

en regsteoretiese elemente of boustene wat noodsaaklik is vir die 

beslaggewing aan 'n menseregte-bedeling op die kontinent, soos die 

Afrika-leiers dit in die Banjoel-handves ten doel gestel het. 

By die uiteensetting van die doelstellings van hierdie studie, is 

dit terselfdertyd nodig om 'n belangrike beperking van 'n ondersoek 

soos hierdie saaklik te vermeld. Nieteenstaande die feit dat "tyd

en-plek-gebonde-menseregte" in die naoorlogse tydvak wyd inslag 

gevind het, word navorsing oor menseregte-aangeleenthede steeds 

hoofsaaklik (bewustelik of onbewustelik) uit 'n Westerse 

verwysingsraamwerk onderneem. Dit behels dat die maatstaf 

waarvolgens vasgestel word of samelewings aan die "behore van die 

twintigste eeu" beantwoord, in terme van Westerse opvattings van 

die staat en die menseregte-leerstuk beoordeel word. Ook hierdie 

studie kan nie as 'n uitsondering in die verband geag word nie. Die 

feit is ook dat die hedendaagse begrip "menseregte" 'n erfstuk van 

die Westerse wereld is. Sake soos die meet noodwendig 'n invloed he 

op af leidings ten opsigte van die aan- of afwesigheid van 

menseregte in Afrika. Aan die ander kant moet dit duidelik gestel 

word dat die menseregte-standaarde wat die OAE self vasgestel het 

(en die toepassing daarvan) hier die fokuspunt is. Dit is dus nie 

die oogmerk om 'n studie oor die gewoontereg of die Afrika-waardes 

en -belewing van menseregte te onderneem nie. 

Ter motivering van 'n studie rondom die voorafgaande uiteensetting 

sou veel gese kon word. Uit 'n persoonlike oogpunt word egter 

gevoel dat die konkrete inhoud van menseregte met die diepste 

versugting en nood van 'n koerslose en verbysterde mensdom verband 

hou. Wie hierdie versugting en nood begryp en insien, sal dalk ook 

begryp waarom die menseregte-leerstuk so 'n brandpunt in die 

internasionale politiek geword het. Dit is dan juis die verwoesting 

en ellende van die twee wereldoorloe aan die begin van hierdie eeu 
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wat tot die erkenning, uitbouing en formalisering van die 

menseregte-leerstuk aanleiding gegee het. Eweso is die sosiale 

ongeregtigheid, politieke onderdrukking, rassisme, hongersnood, 

armoede en ellende in Afrika dit wat die OAE uiteindelik beweeg het 

om te kyk na die regte van die mens in 'n wanhopige poging om sake 

op die kontinent te beredder. Tog, van hierdie saambindende etos -

wat alle mense in Afrika van die bogenoemde euwels moes vrywaar -

het skynbaar nog weinig tereg gekom sedert die staatshoofde van 

Afrika in 1981 besluit het om 'n handves van menseregte in te voer. 

In hierdie opsig sal met hierdie studie gepoog word om hierdie 

uiters belangrike en brandende vraagstuk ender die soeklig te 

plaas. 

Eweneens is die OAE as studieveld van besondere belang omdat Afrika 

'n kontinent is wat sedert die Tweede Wereldoorlog op die voorposte 

van die internasionale verhoudinge en gebeure staan. Uit die eens 

"donker kontinent" het die "nuwe" Afrika gegroei wat 'n al 

belangriker invloed op die gang van die geskiedenis uitoefen. 

Sedert sy vrywording het Afrika met 'n verbasende snelheid en krag 

tot die wereldpolitiek toegetree. Veral deur die mag van sy getalle 

is hy 'n belangrike faktor wat deur middel van die Verenigde Nasies 

en die OAE weet hoe om sy belange in die internasionale politiek te 

te beskerm. Deur saam te staan op die wereldforums, beskik die OAE

lidstate oor 'n kollektiewe bedingingsmag wat ver buite hulle 

ekonomiese vermoe strek. Hierbenewens beslaan die 51 OAE-lidstate 

ongeveer 20% van die wereldoppervlak en huisves hulle sowat 10% van 

die wereldbevolking. Naas die Verenigde Nasies en die Britse 

Statebond, is dit ook die grootste internasionale organisasie en 

daarmee saam die enigste wat op 'n feitlik kontinentale grondslag 

funksioneer (Esterhuysen, 1988:20). Dit spreek dus vanself dat die 

bestudering van die OAE van groot belang is vir die verstaan van 

die bree internasionale politiek en in besonder die politiek van 

Afrika. 
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Daar is vanselfsprekend reeds ontsaglik baie oor die onderwerp van 

menseregte geskryf en gepraat. Dit is dan ook so dat hierdie begrip 

meerduidig van aard is en dat dit vir verskillende mense 

verskillende dinge beteken. Vir die teoloog, die maatskaplike 

werker, die politikus, die juris of sakeman dra dit elk 'n ander 

beklemtoning. Ook wat die menseregte-kwessie in Afrika betref, het 

daar reeds heelwat publikasies verskyn. 

Ten aansien van di t wat in die voorafgaande oor die OAE en 

menseregte ten doel gestel is, is die talle amptelike OAE

verklarings/resolusies 'n weerspieeling van wat in die organisasie 

plaasgevind het in verband met die menseregte-kwessie in Afrika. 

Dit bied egter geen kritiese ontleding en bespreking van die OAE se 

arbeid en probleme op die menseregte-terrein nie. Vir die doel moes 

daar na ander bronne gewend word. Hierdie bronne is egter 

uiteenlopend van aard en nie ewe relevant tot die onderwerp nie. 

Belangrike en waardevolle werke wat melding verdien vir sover dit 

die voorafgaande regstreeks aansny, is Kunig et al ( 1985) en 

Shephard & Anikpo (1990). Meldenswaardige artikels is onder andere: 

Ramcharan (1975); Gittleman (1982); Berhane (1984); Jason (1985 & 
1986) ; Mathews ( 1987) ; Kakande-Gava ( 1988) ; Kiwanuka ( 1988) ; Welch 

(1981 & 1988); Motshekga (1989); Topouzis (1989) en Ramcharan 

(1991). Daar is ook nuttig gebruik gemaak van talle artikels in 

daardie tydskrifte wat deurlopend oor die (menseregte-)arbeid van 

die OAE verslag doen, soos Africa Research Bulletin, Africa 

contemporary Record, Africa Today en Human Rights Law Journal. 

Hierbenewens is daar 'n verskeidenheid werke wat oor die algemeen 

op die menseregte-kwessie ingestel is en wat as ondersteunende 

bronne gebruik is. Bronne wat in die verband melding verdien, is: 

Van der Vyfer (1975); Forsyth & Schiller (1979); Van der Westhuizen 

& Viljoen (1988); Liebenberg (1989); SA Regskommissie (1989) en 

Kruger (1990). 
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Met betrekking tot die aangeleentheid van die daarstelling en/of 

vestiging van 'n menseregte-bedeling in Afrika (hoofstuk 6) is geen 

bronne aangetref wat (uitsluitlik en omvattend) poog om die 

teoreties-filosofiese grondslae van sodanige bedeling aan te toon 

nie. Die identifisering van sulke grondslae kan gevolglik tereg 

beskryf word as 'n terrein wat braak le vir indringende ondersoek 

en navoring. (Selfs verhelderende riglyne in hierdie verband is nog 

'n terrein wat grootliks as onverken beskryf kan word.) 

Uit die literatuuroorsig is dit duidelik waarom 'n behoefte aan 'n 

omvattende en deels histories-kritiese ondersoek na die OAE en die 

menseregte-kwessie (binne die bestek van hierdie bespreking) 

bestaan. Talle studies hieroor is of verouderd of ontoereikend vir 

sover dit die problematiek, soos dit hierbo aan die orde gestel is, 

slegs gedeeltelik en onvolledig belig. 'n Verdere punt wat in 

verband met literatuur meldenswaardig is, is dat heelwat bronne 

deur sterk ideologiese ondertone geklee word, wat die waardevryheid 

daarvan in gedrang bring. Feit is ook dat die menseregte-kwessie in 

Afrika, soos dit binne die OAE-raamwerk ontwikkel het, 'n aktuele 

en omvattende studieterrein is wat groot uitdagings aan die 

navorser stel. 

Ten slotte betreffende die literatuuroorsig dien dit vermeld te 

word dat daar aspekte rakende die OAE se arbeid op die menseregte

terrein in die literatuur beskryf word wat nie regstreeks met 

hierdie studie verband hou nie (byvoorbeeld die organisasie se 

betrokkenheid by internasionale maatskaplike en ontwikkelingshulp 

aan Afrika, en sy bemoeienis met tussenstaatlike konflik op die 

kontinent). Bronne in hierdie verband is wel geraadpleeg of van 

kennis geneem, maar word slegs in die bespreking geref lekteer in 

soverre dit ondersteunend en nuttig aangewend kon word. 
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Oitleq en werkswyse 

Voordat daar in besonderhede op die terrein van ondersoek ingegaan 

kan word, is dit vooraf nodig om die aangeleentheid van menseregte 

in post-koloniale Afrika by wyse van 'n historiese perspektief 

oorsigtelik ender die soeklig te plaas. Daarsonder is die 

menseregte-problematiek, soos dit oor die afgelope jare in Afrika 

gemanif es teer het, nouliks verstaanbaar. Laasgenoemde kan 

teruggevoer word na die "rewolusie van Afrika" en die verkryging 

van onafhanklikheid deur die inheemse volke. Binne hierdie raamwerk 

sal beweeg word na die pogings van die Afrika-state om menseregte 

op die kontinent uit te bou en te beskerm. Vir die doel sal die 

klem verskuif na die f aktore en omstandighede van binne en buite 

Afrika wat gelei het tot die uiteindelike aanvaarding van die 

Banjoel-handves deur die OAE, sowel as die problematiek rondom die 

ondertekening en implementering daarvan. 

In samehang hiermee is dit nodig om duidelikheid te verkry oor die 

aard, inhoud en betekenis van die Banjoel-handves. In die verband 

sal in bree trekke gelet word op die struktuur, aard en algemene 

bepalings daarvan. Insgelyks sal die tipes of kategoriee regte soos 

dit daarin uiteengesit is, asook die inhoud waarmee dit beklee is, 

bespreek word. 'n Belangrike aspek wat hiermee saam ender die loep 

geneem sal word, wentel rondom die wyse waarop die OAE poog om 

menseregte in die individuele lidstate te monitor en te beskerm. 

Vir doeleindes hiervan sal die Kommissie vir Menseregte met 

inbegrip van sy funksie, taak en mandaat ender die loep geneem word 

(hoofstuk 2). 

Na aanleiding hiervan is dit vervolgens van belang om ondersoek te 

doen na die knelpunte rondom die realisering van menseregte in 

Afrika. Die nadruk in die verband word geplaas op die 
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regsafdwingbaarheid van die Banjoel-handves as 'n volkeregtelike 

akte. Soos gestel, kan daar geen werklike sprake van menseregte 

wees indien dit nie deur owerhede erken word en "regskrag" daaraan 

verleen wor~ nie. Anders gestel, beteken dit dat menseregte alleen 

van waarde kan wees indien positiewe regsbeskerming aan onderdane 

verleen word, in soverre aanspraak op die neergelegde beginsels 

daarvan geld. Die belangrike vraag in hierdie verband is of 

menseregte op die tussenstaatlike terrein deur middel van 

volkeregtelike aktes (socs die Banjoel-handves) beskerm kan word, 

en in welke mate nasionale state en afsonderlike regerings regtens 

gedwing kan word om regionaal-neergelegde beginsels van menseregte 

te eerbiedig. 

Hierdie kwessie is veral belangrik in die lig daarvan dat die 

grondwette van sommige Afrika-state nie voorsiening maak vir die 

werklike afdwingbaarheid van menseregte nie. In sodanige state kan 

die parlemente se wette dus (ten minste teoreties) op die 

neergelegde vryhede en regte inbreuk maak. Wat di t betref, sal 

gepoog word om grater duidelikheid te verkry oor die wyse waarop 

staatshoof de en owerhede in Afrika daardie menseregte en 

fundamentele vryhede, socs in die Banjoel-handves beliggaam, 

hanteer en daarmee omgaan. In die opsig sal die studie dus ten dele 

daarop afgestem wees om te bepaal in welke mate menseregte enersyds 

deur die OAE en sy meganismes en andersyds (ingevolge dit wat deur 

die OAE neergele is), in die afsonderlike Afrika-state beskerm word 

(hoofstuk 3). 

Probleme rakende die realisering van menseregte in Afrika sny 

blykens die vooraf bespreking egter wyer as slegs die kwessie van 

regsafdwingbaarheid. Ook by die OAE as 'n regionale instelling (dit 

wil se betreffende die wyse waarop dit funksioneer) is daar 

skynbaar faktore wat ewe relevant tot die ondersoek is. 
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Soos aangetoon, word die argument veelal deur politieke ontleders 

gehuldig dat die antwoorde op die menseregte-problematiek in Afrika 

terug te vind is by die dubbelslagtige wyse waarop die OAE 

menseregte hanteer. Hiervolgens word die standpunt ingeneem dat die 

deelnemende staatshoofde die beginsel van "nie-inmenging in die 

huishoudelike aangeleenthede van state" reeds sedert sy 

totstandkoming doelbewus en selfs teen elke prys handhaaf, ten 

einde sodoende te verhoed dat daar op 'n gekoordineerde en formele 

wyse uit Afrika na die hantering van menseregte in die individuele 

lidstate ondersoek gedoen kan word. Aldus, word beweer, verhoed die 

politieke ingesteldheid van die OAE as 't ware dat die menseregte

leerstuk in Afrika praktiese neerslag vind. 

Ter motivering van hierdie argument word dan veral daarop gewys dat 

die OAE dikwels geswyg en horn daarvan weerhou het om teen selfs die 

grof ste skendings van menseregte in sy ledestate op te tree. 

Hierbenewens word aangevoer dat talle Afrika-leiers steeds aan 

akute vergrype teen menseregte skuldig is - in weerwil van hulle 

formele verbintenis om die beginsels van die Banjoel-handves 

nasionaal daadwerklik te bevorder en te beskerm. In aansluiting 

hierby word beweer dat die OAE in 'n groot mate deur Afrika

staatslui gebruik word om hulle status en posisie tuis te 

konsolideer. Op grond hiervan word dit dan gestel dat die "onmag" 

van die OAE (wat in wese uit staats- en regeringshoofde saamgestel 

is), juis daarop ingestel is om die individuele staats- en 

regeringshoofde teen optrede deur die organisasie "te vrywaar". 

Hierdie argument word reeds sedert die sestigerjare deur kritici 

van die OAE geopper en daarom spreek dit vanself dat indringende 

studie hieroor belangrik is (hoofstuk 4). 

Ondanks al die f aktore en knelpunte wat negatief op die vestiging 

van 'n sogenaamde "regte-kultuur" in Afrika inwerk (en die noodsaak 

om klarigheid daaroor te verkry) , moet die afgelope jare se 
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vordering op die kontinent in hierdie verband nie misken of ontken 

word nie. In volkeregtelike verband is aansienlike vordering gemaak 

met die daarstelling en bekragtiging van die Banjoel-handves. 

Hierdeur het die Afrika-leiers inderdaad erkenning gegee aan 

belangrike beginsels met betrekking tot dit wat noodsaaklik is om 

'n menseregte-bedeling in Afrika neerslag te laat vind. Voorts poog 

die OAE sedert 1987 om deur middel van sy Kommissie vir Menseregte 

op 'n praktiese wyse aan die menseregte-probleme op die kontinent 

aandag te skenk. Sommige Afrika-leiers is sedert die aanvang van 

die negentigerjare skynbaar toenemend bereid om 'n grater mate van 

realisme en pragmatisme jeens die politieke en ekonomiese probleme 

van die kontinent waaronder menseregte-aangeleenthede te 

openbaar. In die algemeen versinnebeeld "menseregte" oak vir talle 

Afrikane die versugting na 'n bedeling waar vrede, geregtigheid en 

stabiliteit heers. 

Op grand hiervan en na aanleiding van verskeie uitsprake van die 

OAE, kan di t gestel word dat die vestiging van 'n menseregte

bedeling (en -bewussyn) vir die OAE nie alleen 'n belangrike ideaal 

is nie, maar insgelyks 'n grootse uitdaging. In die lig van die 

geskiedenis van die kontinent, is di t trouens van monumentale 

belang. Daarom is dit belangrik dat die staatkundige en juridiese 

onderbou wat 'n menseregte-bedeling in Afrika ten grondslag moet 

le, oak die nodige aandag sal geniet. 'n Menseregte-bedeling - soos 

dit in der waarheid in die Banjoel-handves ten doel gestel is - kan 

op stuk van sake net reg "bedryf" word indien die grondslae waarop 

dit gebou is, oar die nodige onderbou beskik. Binne hierdie konteks 

sal gepoog word om in 'n teoretiese perspektief sodanige grondslae 

(al is dit enkeles) te identifiseer, te fundeer en die posisie van 

Afrika en die OAE ten opsigte hiervan te evalueer. Insgelyks sal 

gelet word op die belangrikste struikelblokke en knelpunte in 

Afrika wat tot dusver die daarstelling van 'n menseregte-bedeling 

bemoeilik en in der waarheid verhoed het, asook wat die 
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toekomsmoontlikhede vir Afrika in hierdie opsig inhou. Laasgenoemde 

het veral betrekking op die neiging tot demokratisering wat veral 

sedert die negentigerjare op die kontinent merkbaar is (hoofstuk 

5} • 

Wat betref die afleidings wat in die studie gemaak word, is dit 

belangrik dat dit deurgaans beskou sal word binne die konteks van 

die aard van die lidmaatskap en rol van die OAE in die politiek van 

Afrika. Die funksionarisse binne sy organe is samestellend van 

regeringshoofde, ministers van buitelandse sake en ander ministers 

van Afrika. Die aard van die OAE le immers oop en bloat in die OAE

handves wat verklaar: "We, the Heads of African State and 

Government ... " Selfs die handvesbepaling wat politieke sluipmoord 

en ondermyning verdoem, dra die stempel van bekommernis oor eie 

magsbehoud en eie status. In die organisasie is dus saamgetrek die 

gesaghebbendste figure waaroor die deelnemende state beskik - nie 

verteenwoordigers wat aan nasionale regerings verslag moet doen en 

waarvan die besluite sander meer verwerp kan word nie. Dit kom dus 

daarop neer dat die OAE nie werklik 'n organisasie van en vir die 

mense van Afrika is nie. Daarom is dit belangrik om die bespreking 

en af leidings van die studie teen hierdie agtergrond te beskou, vir 

saver die liggaam en sy deelnemende funksionarisse as kontinentale 

eenheidsorganisasie optree en funksioneer - in besonder aangaande 

menseregte. 
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HOOFSTUK 2 

POST-KOLONIALE AFRIKA EN MENSEREGTE: 'N HISTORIESE PERSPEKTIEF 

2.1 INLEIDING 

Die menseregte-kwessie in Afrika het 'n lang historiese verloop. 

Di t hou verband met die betrokkenheid van die internasionale 

gemeenskap in Afrika, wat selfs tot die 18de eeu teruggevoer kan 

word. Wat dit betref, word die geskiedenis van Afrika vanaf die 

Berlynse Konferensie gedurende die laat 18de eeu tot met die 

vrywording van Afrika deur 'n besondere tydvak gekenmerk. 

Eersgenoemde het die weg gebaan vir die verdeling van die kontinent 

ender die Europese moondhede, terwyl laasgenoemde die verskyning 

van die nuwe, moderne Afrika ingelui het. 

Afgesien van die ingrypende invloed wat die gebeurde op die 

kontinent en sy inwoners gehad het, het dit ook meegebring dat die 

internasionale gemeenskap meteens werklik van Afrika bewus geword 

het. Van die eens "danker kontinent" was daar sedertdien geen 

sprake meer nie, en gaandeweg het die invloed van Afrika sodanig 

toegeneem dat die kontinent gedurende die vroee sestigerjare as 'n 

groat en invloedryke magsblok in die internasionale politiek ken 

optree. 

Van die faktore wat 'n besonder belangrike rel gespeel het in die 

vrywording van Afrika is dit wat in verband staan met die 

internasionale gebeure na afloop van die Tweede Wereldoorlog. Een 

van die belangrikste gevolge van die oorlog was dat kolonialisme en 
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die aansien van die koloniale moondhede 'n onherstelbare terugslag 

besorg is. 

•n Uitvloeisel hiervan was dat 'n begeerte tot selfbeskikking in 

Afrika posgevat het, gepaard met 'n afkeer van die staatkundige en 

ekonomiese heerskappy van die koloniale moondhede. Dit het in 'n 

verskeidenheid vorms gemanif es teer: aanspraak op gelykwaardige 

behandeling; op selfbestuur; onafhanklikheid; ensovoort. 

Een van die sleutelwoorde in die voormelde verloop van gebeure is 

die begrip "menseregte" en dit wat internasionaal in die naoorlogse 

tydsgewrig daarmee in verband gebring is. Hierdie woord het vir die 

Afrika-state die grondslag geword in hulle aandrang en strewe om as 

gelykes in tussenstaatlike verhoudinge opgeneem te word. 

Na die dekolonisasie van die meerderheid Afrika-state het 

menseregte egter nie 'n betekenislose begrip vir die Afrikane 

geword nie. Namate die aantal onafhanklike Afrika-state toegeneem 

het, het 'n al harder wekroep vanuit sowel Afrika as die 

internasionale gemeenskap opgeklink dat meer aandag aan die 

beskerming van menseregte op die kontinent geskenk moes word. Daar 

is veral aan die hand gedoen dat 'n kontinentale handves van 

menseregte as meganisme daargestel moes word om die menseregte

probleme van Afrika prakties en toepaslik aan te pak. Na jarelange 

beraadslaging, bespreking en beplanning is hierdie proses teen die 

begintagtigerjare afgesluit met die daarstelling en aanvaarding van 

'n eiesoortige Afrika-handves van menseregte. 

Ten einde hierdie inleidende agtergrond in perspektief te stel, sal 

vervolgens gelet word op die dekolonisasie van Afrika en die plek 

wat menseregte ingeneem het binne die geheel van faktore wat 

daartoe aanleiding gegee het. Binne hierdie konteks sal gepoog word 

om meer lig te werp op die bovermelde aandrang op die beskerming 
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van menseregte en die wyse waarop die Afrika-state uiteindelik 

hierop gereageer het. 

2.2 DIE REWOLUSIE VAN AFRIKA: ONAFHANKLIKHEID VIR DIE 

AFRIKA-STATE 

Die kolonisering van Afrika het sy beslag formeel gekry met die 

Kongres van Berlyn (1884-1885) waartydens die Europese moondhede 

die bal aan die rol gesit het om Afrika ender hulle te verdeel en 

uiteindelik te koloniseer. Hierdie proses van besetting het in der 

waarheid relatief vinnig plaasgevind, en teen 1915 was bykans die 

ganse kontinent ender die gesag van die groat Europese moondhede -

Brittanje, Duitsland, Belgie, Portugal en Italie (Addona, 1969:36-

37) • 

Dit het meegebring dat die inwoners van Afrika lank aan blanke 

koloniale gesag onderwerp is. Met hierdie Europese ingryping is die 

kontinent uit sy isolasie geruk tot midde in die internasionale 

politieke woelinge. Mettertyd het hierdie besetting egter uitgeloop 

op 'n verset van die onderhorige Afrikane wat later gekulmineer het 

in 'n stryd om bevryding en onafhanklikheid. 

Aangevuur deur die menseregte-gees wat in die naoorlogse tydvak 

wereldwyd posgevat het, is hierdie proses van verset en stryd in 

Afrika teen koloniale onderworpenheid uiteindelik voltrek met die 

totstandkoming van die 11 nuwe 11 , onafhanklike Afrika. Ten einde die 

agtergrond en redes vir hierdie toedrag van sake te begryp, moet 

die internasionale gebeure voor en na afloop van die Tweede 

Wereldoorlog in oenskou geneem word. 
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2.2.1 HISTORIESE AANLOOP 

Na die oorwinning oor Duitsland wou die staatsmanne van die wereld 

verseker dat 'n herhaling van die bloedvergieting van die vroee 

20ste eeu teen elke prys voorkom word. Om dit te doen, wou hulle 'n 

wereldorde tot stand bring waarin vrede en veiligheid gewaarborg 

sou wees (Tolley, 1987:2-3). 

Die algemene gevoel van die onderskeie nasies was dat daar teen 

elke prys 'n einde aan rasse-oorheersing en -superioriteit gemaak 

moes word. Laasgenoemde beginsels is uitgelig as die bose oorsake 

van die Tweede Wereldoorlog en die vernietiging van Europa, synde 

dit sentraal gestaan het in die Nazi-ideologie. In die sin het die 

idee van gelyke geleenthede vir alle mense - ongeag ras, kleur of 

geloof - veral in die Westerse wereld sterk posgevat (Wright, 

1979:22; Esterhuyse, 1982:25). 

Oat die internasionale gemeenskap inderdaad erns gemaak het met 

hierdie voorneme om 'n "nuwe" en veiliger wereld te skep, blyk 

daaruit dat hulle - te midde van middelpuntvliedende ideologiee -

tog hulle weg oopgesien het om in 'n enkele organisasie samewerking 

te seek. Teen hierdie agtergrond het die VN dan in 1945 in San 

Francisco as wereldliggaam tot stand gekom. 

Die stigting van die VN het ook in 'n ander opsig 'n nuwe dimensie 

aan die internasionale politiek verleen, in die sin dat 
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menseregte as begrip op die voorgrond geplaas is*1 (Weinstein, 

1975:1). Menseregte is naamlik deur die VN voorgehou as die resep 

vir die totstandbrenging van die voorgenome nuwe en veiliger 

wereldorde. Die gevoel was dat die ui tbouing van fundamentele 

menseregte via die VN 'n wesenlike bydrae sou lewer tot die 

voorkoming van verdere oorloe. Hoe meer klem op menseregte, hoe 

geringer die moontlikheid van aggressie en internasionale konflik, 

was die uitgangspunt. 

Met die totstandkoming van die VN is belangrike vordering hierin 

gemaak deurdat eerbied vir en die uitbouing van menseregte - ongeag 

ras, geslag, taal of godsdiens verhef is as een van die 

vernaamste oogmerke van die nuwe wereldliggaam (VN, 1956a:2). Tog 

is menseregte nerens in die VN-handves omskryf nie (ofskoon daar 

sewe verwysings daarna is) en om aandag hieraan te skenk het die 

Sekretaris-generaal van die VN opdrag gegee vir die daarstelling 

van 'n Afdeling vir Menseregte. Aan hierdie afdeling is die taak 

opgedra om as studiegroep te dien en aanbevelings te doen aangaande 

die skepping van 'n voltydse Kommissie vir Menseregte (Tolley, 

* 1 Dit is belangrik om daarop te let dat die internasionale 

bemoeienis met die menslike reg(te) na die Tweede Wereldoorlog geen 

nuwe verskynsel was nie. Die reaksie wat gedurende die vroee 18de 

eeu teen slawerny ontstaan het, was in beginsel niks anders nie as 

'n menseregte-stryd. Dieself de geld die totstandkoming van die 

Internasionale Rooi Kruis gedurende die middel 18de eeu, wat 

ontstaan het as 'n reaksie teen gebrekkige sorg vir gewonde 

soldate. 'n Ander meer resente voorbeeld is die totstandkoming van 

die Internasionale Arbeidsorganisasie, wat na afloop van die Eerste 

Wereldoorlog gestig is met die doel om die ekonomiese en sosiale 

regte van die mens te beskerm. Die feit is egter dat menseregte na 

die Tweede Wereldoorlog 'n prominensie in die internasionale 

politiek verkry het wat tevore ongekend was. 
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1987:9-10). 

Na die totstandbrenging daarvan, het laasgenoemde Kommissie in 

Januarie 1947 sy eerste vergadering gehou met mev. Eleanor 

Roosevelt, gade van die destydse Amerikaanse staatshoof, as 

voorsitter. Een van die belangrikste punte op die sakelys was die 

skepping van 'n internasionale menseregte-handves (Tolley, 1987:9). 

Na aanleiding van die Kommissie se werkopdrag is sodanige handves 

enkele maande later aan die bree vergadering van nasies voorgehou. 

Ten spyte van talle interne ideologiese verskille en geskille het 

die VN die voorgestelde Handves vir Menseregte in 1948 as 'n 

resolusie aanvaar. Met die uitsondering van enkele state wat buite 

stemming gebly het - waaronder suid-Afrika - was die gemeenskap van 

nasies eenparig in hulle aanvaarding daarvan (Lazreg, 1979:33). 

Op hierdie wyse is dus daartoe meegewerk om 'n internasionale 

"klimaat" te skep wat gunstig was vir die erkenning en 

formalisering van die menseregte-leerstuk. Die gevoel was dat die 

bevordering van menseregte 'n wesenlike bydrae tot die handhawing 

van internasionale vrede en veiligheid sou lewer. Terselfdertyd het 

dit daartoe gelei dat kragte en strominge ontketen is wat 'n nuwe 

dimensie aan die naoorlogse wereldtoneel gegee het. Dit het veral 

neerslag gevind in 'n heftige en emosionele reaksie teen 

kolonialisme, rassisme en alles wat daarmee in verband gebring is. 

2.2.2 NUWE KRAGTE EN STROMINGE 

Met die aanvaarding van bogenoemde handves - bekend as die 
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Universele Verklaring van Menseregte - is een van die belangrikste 

hoofstukke in die geskiedenis van die moderne wereld ingelui. Oor 

die aard, inhoud en wese van die dokument is reeds veel gese en 

geskryf. Tog is die volgende verklaring van die eertydse Suid

Afrikaanse eerste minister en wereldstaatsman, generaal J.C. Smuts, 

betekenisvol aangaande die naoorlogse idioom en gees wat daarin 

beliggaam is: 

"We have fought for justice and decency and the fundamental 

freedoms and rights of man which are all basic to all human 

advancement and progress and peace. Let this new Charter of 

humanity give expression to this faith in us, and thus 

proclaim to the world and to posterity that this was not a 

mere brute struggle of force between the nations but that 

for us behind the mortal struggle was the moral struggle, 

was the vision of the ideal, the faith in justice and the 

resolve to indicate the fundamental rights of man, and on 

that basis to found a better, freer world for the future." 

(Soos aangehaal deur Adegbite, 1968:71.) 

Wat belangrik is hiervan, is dat die gees en inhoud van hierdie 

dokument 'n ingrypende invloed op die poli tieke denke van die 

Afrikaan uitoefen het. Hierdie invloed is veral uitgedra ten 

opsigte van die onderhorige situasie waarin die inwoners van Afrika 

teenoor die Europese moondhede verkeer het. In die dokument word 

dit duidelik gestel dat alle mense 11 ••• are born free and equal in 

dignity and rights" en aanspraak het op menseregte " ..• without 

distinction of any kind, such as race, colour, sex, language, 

religion, political or other opinion, national or social origin, 

property, birth or other status" (VN, 1956b:132; Moolman, 

1974:420). 

Ter ondersteuning hiervan, het die VN-handves reeds in 1945 in 



34 

hoofstuk XI die beginsel neergele van internasionale 

verantwoordelikheid met betrekking tot koloniale administrasie. In 

artikel 73 - wat handel oor besluite aangaande nie-selfregerende 

gebiede - is sekere verantwoordelikhede op die koloniale gebiede 

geplaas, soos om rekening te hou met die politieke aspirasies van 

die gekoloniseerdes en om selfregering aan die kolonies toe te ken. 

Van die koloniale moondhede is ook periodieke verslae oar die 

kolonies verwag (VN, 1956a:17). 

Hierdie denke en neergelegde beginsels, tesame met die toenemende 

betrokkenheid van die Afrika-state en die res van die Derde Wereld 

in die werksaamhede van die VN, het daartoe gelei dat die status 

quo, vir saver dit die koloniale ondergeskiktheid van die Derde 

Wereld betref, bevraagteken is (Moolman, 1974:420; Sithole, 

1959:23). 

Hierdie reaksie was egter nie tot die Derde Wereld beperk nie, maar 

oak vanuit die Sowjet-blok is die Europese "koloniale 

onderdrukkers" in die beskuldigdebank geplaas. Terselfdertyd het 

daar by die Westerse wereld self 'n reaksie teen kolonialisme 

ontwikkel, wat waarskynlik toegeskryf kan word aan die liberale 

naoorlogse denke en 'n meegaande skuldgevoel oar die koloniale 

praktyke (Liebenberg, 1979:124; Esterhuyse, 1982:25). 

Teen hierdie agtergrond het die klem wat die VN op menseregte 

geplaas het, by die Afrika-state 'n bewussyn laat ontstaan met 

betrekking tot die onreg wat hulle aangedoen is deur die koloniale 

praktyke. In terme van die beginsels van die VN en die Universele 

Verklaring van Menseregte was dit 'n onhoudbare situasie wat vir 

die inwoners van Afrika om verandering geroep het (De Klerk, 

1975:36; Wai, 1979:119). 

Die proses waardeur Afrika uiteindelik sy vryheid teruggekry het, 
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kan inderdaad as spoedig en vinnig beskryf word. Waar Libie in 1951 

die eerste staat was om onafhanklikheid te verkry, het die getal in 
1970 op 43 onafhanklike Afrika-state te staan gekom (Karefa-Smart, 

1965:300). 

Een van die belangrikste redes vir die snel voltrekking van die 
dekolonisasieproses, is dat die tydsgees van menseregte daarop 

ingewerk het om Afrika-nasionalisme as 'n dryfveer by die Afrikane 

wakker te maak. Hoewel verkeerdelik beweer sou kon word dat Afrika
nasionalisme v66r die Tweede Wereldoorlog op die kontinent afwesig 

was, kan dit bo alle twyfel gestel word dat die internasionale 

gebeure na af loop van die oorlog die nodige stukrag daaraan verleen 

het om dit as 'n rewolusionere krag te aktiveer. Aangevuur deur die 
internasionale bewussyn van fundamentele menseregte en 'n 

gepaardgaande credo van gelykwaardigheid en vryheid, het dit na die 

Tweede Wereldoorlog 'n massakarakter aangeneem en soos 'n vloedgolf 

oar die kontinent beweeg. Om die rede is daar reeds by meer as een 

geleentheid na die bogenoemde gebeure verwys as die "rewolusie van 

Afrika" (Lewis et al., 1951:12; Moolman, 1974:420). 

Hierdie "rewolusie" en stuwing van Afrika-nasionalisme het vir die 

Afrikane eenvoudig beteken dat hulle vrywording teen elke prys 

deurgevoer moes word. Dit het uiteindelik gekulmineer in 'n strewe 

om onafhanklike state in die lewe te roep waarbinne volle 

selfbeskikking moontlik sou wees. Die kreet van vryheid, "uhuru", 
is gedurende die vyftiger- en sestigerjare baie algemeen in Afrika 

gehoor. Derhalwe het vryheid vir die inwoners van Afrika in die 

eerste plek onafhanklikheid beteken. Hiervolgens moes hulle 

soewereiniteit, wat hulle gedurende die 19de eeu prysgegee het, 

weer herstel word. Kwame Nkrumah, die bekende voormalige Ghanese 

staatshoof, het hierdie strewe na politieke vryheid soos volg 

verwoord: 
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"In our struggle for freedom, parliamentary democracy was as 

vital an aim as independence. The two were inseparable. It 

was not our purpose to rid the country of the colonial 

regime in order to substitute an African tyranny. We wanted 

to free our people from arbitrary rule, and to give them the 

freedom to choose the government they felt would best serve 

their interests and enhance their welfare." (Nkrumah, 

1975:207.) 

Vir die Afrikane het dit oor politieke vryheid gehandel. Dit het 

neergekom op die reg om binne 'n onafhanklike staat 'n eie 

staatsbedeling in te rig waar almal gelyke deelname aan die 

politieke proses kon he. 

Dit is dus duidelik dat die houding van post-koloniale Afrika in 

ooreenstemming is met die gees en aard van die "nuwe" wereld wat na 

die Tweede Wereldoorlog sy verskyning gemaak het. In hulle 

vryheidstrewe het die Afrika-state hulle dan ook telkens beroep op 

die beginsels soos neergele deur die VN. Hiervan het die voormalige 

Zimbabwiese nasionalistiese leier, Ndabaningi Sithole (1975:192), 

gese: " ..• these goals coincided with the aspirations and goals of 

African nationalism. The United Nations in setting down these 

declarations, marked the trend the liberation of non-independent 

countries was to follow". 

Op hierdie wyse het die aksent wat die naoorlogse internasionale 

gemeenskap op menseregte geplaas het, as •t ware 'n wapen in die 

hande van die inwoners van Afrika geword. Deur die opstel van die 

Universele Verklaring van Menseregte is internasionaal aanvaarde 

beginsels daargestel waarmee die koloniale moondhede gekonfronteer 

kon word. Sodoende het di t daartoe bygedra dat die Europese 

moondhede hulle een na die ander aan Afrika moes onttrek. 
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Wat meer is, is dat die vrygeworde Afrika-state (as deel van die 

Derdewereldblok) self begin het om die beginsel van selfbeskikking 

sterker uit te bou - veral omdat dit in daardie stadium as beginsel 

nog vaag omskryf was. Danksy hulle al groter wordende getalle kon 

hulle ook 'n steeds invloedryker rol in die VN aanneem. In 1966 het 

hulle hierdie invloed doeltreffend aangewend om 'n sterker neerslag 

en vertolking aan die selfbeskikkingsreg van volke te gee deur in 

albei menseregte-aktes (die oor ekonomiese, maatskaplike en 

kulturele regte en die oor politieke en burgerregte) voorrang 

daaraan te gee. Cassese (1979:142) meen hieroor dat dit ten doel 

gehad het om te benadruk " ... what should by now be taken for 

granted: that there is little sense in recognizing the rights and 

freedoms of individuals if the community in which the individuals 

live is not free. The right of self-determination, though not in 

itself sufficient, is nonetheless an essential pre-condition for 

the effective recognition of the rights and freedoms of the 

individual". Hiermee het die hedendaagse menseregte-leerstuk soos 

dit binne die VN ontwikkel het, grootliks sy beslag gekry. 

Hierdie uitbouing van die beginsel van selfbeskikking as onderdeel 

van menseregte, is twee jaar later nog verder versterk tydens 'n 

Internasionale Konferensie oor Menseregte in Iran. Laasgenoemde 

vergadering het hom sterk uitgelaat oor wat beskryf is as 11 
••• the 

importance of the universal realization of the right of peoples to 

self-determination and of the speedy granting of independence to 

colonial countries for the effective guarantee and observance of 

human rights" (VN, 1969:30). 

Dat die naoorlogse menseregte-gees wat vanuit die internasionale 

gemeenskap op Afrika uitgeoefen is, inderdaad diep gesny het, ly 

dus geen twyfel nie. Uiteindelik het dit ook kragte aan die werk 

gesit wat tot gevolg gehad het dat daar sedert die vroee 

sestigerjare toenemend stemme opgegaan het om menseregte in Afrika 
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met behulp van 'n regionale handves van menseregte te bevorder en 

te beskerm. 

2.3 AANLOOP TOT DIE AANVAARDING VAN 'N AFRIKA-HANDVES 

VAN MENSEREGTE 

Na die vrywording van Afrika het die behoeftes en strewes van die 

Afrika-state merkbaar 'n klemverskuiwing ondergaan. Soos die proses 

van dekolonisasie gevorder het, het die post-koloniale era die 

Afrikane met ander- en nuwesoortige probleme gekonfronteer. Een 

sodanige probleem was dat dit op die kontinent ontbreek het aan 

toepaslike meganismes waardeur menseregte beskerm en uitgebou kon 

word. Om dit op te los, het die Afrika-state uiteindelik 'n handves 

van menseregte aanvaar wat spesif iek op die behoeftes en strewes 

van die "nuwe" Afrika afgestem is. Van die faktore wat 'n 

belangrike rol in die aanvaarding van hierdie handves gespeel het, 

is die invloed wat die internasionale gemeenskap steeds op Afrika 

bly uitoefen het, asmede die totstandkoming van die OAE in 1963. 

2.3.1 INTERNASIONALE FAKTORE 

Soos uit die voorafgaande bespreking duidelik is, het die tydsgees 

van die naoorlogse internasionale stategemeenskap 'n 

klemverskuiwing in die wereldpolitiek teweeggebring. Dit is daarin 

gelee dat menseregte internasionaal as 'n tipe leitmotiv beslag 

gekry het. Dit het weer 'n belangrike invloed uitgeoefen op die 

strewe na vryheid en selfstandigheid wat in Afrika en elders in die 
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Derde Wereld ontstaan het. Die gevolg hiervan was dat 'n feitlik 

fanatiese strewe na selfbeskikking in die werelddele ontstaan het. 

In wat ontwikkel het as 'n hewige verset en stryd teen 

kolonialisme, het veral Afrika en Asie in die brandpunt van hierdie 

strewe gestaan. 

Hierdie aandrang op politieke vryheid is egter deur die koloniale 

magte teengestaan. In die verband is dit ook meldenswaardig dat 

kolonialisme direk na af loop van die Tweede Wereldoorlog 

internasionaal nie vry algemeen as "immoreel" en ongewens beskou is 

nie. In weerwil van die aanvaarding van die Universele Verklaring 

van Menseregte het die koloniale moondhede die onderworpenheid van 

die Derde Wereld steeds as houdbaar en geregverdig beskou (Scholtz, 

1955:19). Easton (1964:123) meld hieroor dat die selfbeskikkingsreg 
11 

••• was not thought of by any European power to be applicable to 

the peoples of their colonies, who are not fit for self-government 

at least not yet". Eweso geld dit die uitspraak van die 

toentertydse Britse eerste minister, Winston Churchill, waarin 

verklaar is dat die hers tel van die soewereini tei t en 

selfbeskikking betrekking het op " ..• the states and Nations of 

Europe now under Nazi yoke ... " (Eade, 1952:71). Dit bevestig dat 

die Europese nasies die beginsel nie na hulle kolonies wou deurvoer 

nie. Selfs die stigters van die VN het waarskynlik ook geen 

duidelike visie gehad van welke strekking en implikasies hierdie 

beginsel op die wereldpolitiek sou he nie. 

Twee konferensies ten gunste van die bevryding van die Derde 

Wereld, wat onderskeidelik in Bandoeng en Athene plaasgevind het, 

het egter die weg gebaan vir verskeie opvolgende vergaderings wat 

verydelend op hierdie sienswyse onder die Europese nasies ingewerk 

het. In die Bandoeng-handves (1955), soos opgestel deur die Afro

Asiatiese (Onverbonde) Lande, is naamlik baie duidelik gestel dat 

kolonialisme in stryd is met fundamentele menseregte, soos deur die 
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VN neergele. Daarmee saam is 'n beroep op die koloniale moondhede 

gedoen om kolonialisme te laat vaar. Aansluitend hierby het die 

Internasionale Kommissie van Juriste in die Deklarasie van Athene 

( 1955) die reg tot selfbeskikking beskryf as fundamenteel tot 

menseregte-beginsels (Motshekga, 1989:34; Yakemtchouk, 1975:97). 

G~volglik het die aandrang op die bevryding van Afrika steeds 

toegeneem, en in April 1958 is nuwe betekenis daaraan verleen toe 

die onafhanklike Afrika-state in Akkra byeengekom het met die doel 

om die onafhanklikwording van Afrika te bespoedig. Afgesien van die 

voorneme om alles moontlik te doen om die onderhorige state hierin 

by te staan, het die betrokke state ook hul steun aan die Bandoeng

handves en die handves van die VN toegese (Addona, 1969:62). 

In opvolging van die pogings om kolonialisme te vernietig het die 

Internasionale Kommissie van Juriste in 1959 in New Delhi, Indie, 

vergader. Tydens hierdie konferensie is beslis dat die beginsel van 

regsoewereiniteit ("rule of law") direk verband hou met die waardes 

van 'n vrye gemeenskap waarin die menslike persoon voorrang geniet. 

Dit veronderstel dat respek vir die menslike persoon onder meer die 

reg tot politieke vryheid impliseer. 

In 1960 het die Internasionale Kommissie van Juriste andermaal oor 

menseregte gesprek gevoer, en wel in Addis Abeba, Ethiopie. Tydens 

hierdie geleentheid het die vergadering 'n sterk uitspraak gelewer 

teen die onderdrukking van nasionale bevrydingsbewegings in Afrika 

en die beperkings wat op die leiers van hierdie bewegings geplaas 

is (Motshekga, 1889:35). 

Terself dertyd het die invloed van die Afrika-state in die VN steeds 

toegeneem, en wel sodanig dat die groepering in 1961 die grootste 

enkele blok in die VN geword het. Danksy hulle getalrykheid het 

hulle ook begin om die VN as platform te gebruik vir doeleindes van 
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hulle eiebelang (Woronoff, 1979:206). Pfeifenberger (1974:7) merk 

hieroor tereg op: "Met die toename van VN-ledestate uit die Derde 

Wereld is die begrip kolonialisme op ongekwalif iseerde wyse in die 

amptelike stukke van die Algemene Vergadering opgeneem". 

Binne hierdie konteks het die VN in 1960 'n resolusie aanvaar 

waarin die organisasie sy steun toegese het aan die vrywording van 

die koloniale gebiede in Afrika en 'n Spesiale Komitee in die lewe 

geroep om aanbevelings oor hierdie besluit te doen. Terselfdertyd 

het die resolusie die verbintenis van die internasionale gemeenskap 

tot fundamentele menseregte en menswaardigheid herbevestig en 

onderskryf. Voorts het die VN hom ook tot die beginsel van 

gelykwaardigheid en die menslike reg tot selfbeskikking verbind 

(Weinstein, 1975:2). 

In die lig van die voorafgaande is verklaar dat die proses van 

bevryding onomkeerbaar is en dat alle mense die onvervreembare reg 

het tot volkome vryheid, soewereiniteit en gebiedsintegriteit. 

Vervolgens is versoek dat 'n onmiddellike einde aan alle vorme van 

kolonialisme, diskriminasie en alle verbandhoudende praktyke gemaak 

moes word (Yakemtchouk, 1975:27). 

Opvolgend lui die resolusie dat alle mense by wyse van die 

selfbeskikkingsreg oor hulle eie politieke status moet kan besluit. 

Dieselfde geld vir ekonomiese, sosiale en kulturele ontwikkeling. 

Binne hierdie konteks is 'n beroep op die koloniale magte gedoen om 

die mag in die onderhorige gebiede sonder enige voorbehoud of 

versuim aan die inwoners van die dele oor te dra (Adegbite, 

1968:73). 

Terugskouend blyk dit dus dat die internasionale gemeenskap hom 

steeds met Afrika bly bemoei het, veral random die laaste reste van 

kolonialisme wat nog op die kontinent aanwesig was. Wat egter 
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belangrik is, is dat die statuur van die Afrika-state in die 

internasionale politiek met verloop van tyd sodanig toegeneem het, 

dat hulle 'n belangrike invloed op die besluite van die VN kon 

uitoefen. Daardeur is die proses van dekolonisasie van die 

kontinent aansienlik versnel. Terselfdertyd het die konsolidasie 

van die "nuwe" Afrika tot 'n ander belangrike gebeurtenis 

aanleiding gegee, naamlik dat 'n onafhanklike standpunt oor 

menseregte op die kontinent begin beslag kry het. Veral die 

totstandkoming van die OAE het in hierdie verband 'n nuwe dimensie 

aan menseregte in Afrika verleen. 

2.3.2 REGIONALE FAKTORE EN DIE STIGTING VAN DIE OAE 

Binne die voorafgaande raamwerk - waarin post-koloniale Afrika 

toenemend van fundamentele menseregte bewus geword het - het die 

gedagte posgevat om 'n handves vir menseregte daar te stel wat in 

besonder op die kontinent se probleme rondom menseregte gerig sou 

wees. Volgens Gittleman (1982:671) is hierdie gedagte die eerste 

keer in Januarie 1961 geopper tydens 'n vergadering van Afrika

regslui wat ender leiding van die Internasionale Kommissie van 

Juriste in Lagos plaasgevind het. Die doel van die Konferensie was 

om ondersoek in te stel na die beginsel van regsoewereiniteit 

("rule of law") in Afrika. 

Wat dit betref, is die beginsel van regsoewereiniteit omskryf as 'n 

konsep wat aangewend moet word om die wil van die mens en die 

politieke reg van die individu te bestendig en uit te bou. 

Samehangend is dit gesien as instrumenteel in die skepping van 

sosiale, ekonomiese en kulturele omstandighede waarbinne die 

individu sy regte met waardigheid kan uitoefen (Motshekga, 
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1989:36). 

Benewens bogenoemde omskrywing, het die vergadering die volgende 

aangaande die beginsel van regsoewereiniteit neergele: 

dat hierdie beginsel nie kan funksioneer sender die bestaan 

van wetgewende liggame wat in ooreenstemming met die 

burgerlike wil geskep is nie; 

dat die beginsel deur demokratiese strukture gerugsteun moet 

word; en 

dat fundamentele menseregte veral met betrekking tot 

persoonlike vryheid in die grondwette van alle state 

ingeskryf moet word (Motshekga, 1989:36-37). 

Voorts het die vergadering 'n uitnodiging tot die Afrika-state 

gerig om die moontlikheid van 'n samekoms van Afrika-state te 

ondersoek waarvan die doel moes wees om beginsels van menseregte -

wat spesifiek op die kontinent betrekking het - te formaliseer. Dit 

moes ook die moontlikheid ondersoek om 'n hof tot stand te bring 

ter uitbouing en beskerming van die menseregte-beginsels in daardie 

state waar dit van toepassing sou wees. Geen konstruktiewe 

resultate het egter uit hierdie voorstelle voortgespruit nie 

(Mathews, 1987:88). 

Intussen was ook ander politieke kragte in Afrika aan die werk en 

in 1963 (twee jaar na die vergadering in Lagos) het die OAE in 

Addis Abeba tot stand gekom. Hoewel die stigting van die 

organisasie grootliks met vormgewing aan die Pan-Afrikaanse ideaal 

verband hou, is dit tog belangrik vir sover menseregte in Afrika 

ter sake is. 
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In die handves van die OAE word van meet af aan verklaar dat dit 

die oortuiging van Afrika is dat alle mense die onvervreembare reg 

het om hulle eie (lots-) bestemming te bepaal. Verder word dit 

gestel dat vryheid, gelykheid, geregtigheid en menswaardigheid 

sentrale doelstellings is vir die bereiking van die regmatige 

aspirasies van Afrika en sy inwoners. Terselfdertyd is die handves 

van die VN en die Universele Verklaring van Menseregte as 'n vaste 

grondslag vir positiewe en vreedsame kontinentale samewerking 

aanvaar (Cervenka, 1968:30; OAE, 1975d:394). 

Ofskoon die handves van die OAE nerens spesif iek van menseregte 

melding maak nie, het dit tog duidelik die grondslag gele vir die 

beskerming daarvan op die kontinent. Volgens Mathews (1987:89) 

spreek dit uit artikel 2, waarin die deelnemende state hulle ten 

doel gestel het om eenheid en solidariteit op die kontinent te 

bewerkstellig en 'n beter bestaan viral die inwoners van Afrika te 

beding. Dieselfde geld met betrekking tot die verbintenis om mee te 

werk tot die soewereiniteit, territoriale integriteit en 

onafhanklikheid van elke Afrika-staat, tesame met die voorneme om 

hulp te verleen in die oogmerk om alle vorme van kolonialisme te 

vernietig (OAE, 1975d:394). 

Ook in artikel 3 word menseregte implisiet aangeraak (Mathews, 

1987:89). Daarin word die beginsels neergele vir samewerking op die 

kontinent. Dit behels naamlik die soewereine gelykheid van state, 

nie-inmenging in die interne sake van lidstate, respek vir die 

soewereiniteit en territoriale integriteit van elke staat en die 

onvervreembare reg tot onafhanklike bestaan, vreedsame beslegting 

van geskille deur onderhandeling, bemiddeling, versoening en 

arbitrasie, die ongereserveerde verwerping van politieke 

sluipmoorde en ondermynende optrede teen enige ander staat, asook 

die absolute toewyding aan die bevryding van die gebiede in Afrika 

wat nie onafhanklik is nie (OAE, 1975d:394). 
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Hoewel menseregte sterk in die handves van die OAE deurskemer, is 

dit eers gedurende die tweede helfte van die sestigerjare dat daar 

daadwerklik vanuit Afrika gepoog is om aandag aan die beskerming 

daarvan te gee. Wat dit betref, het 'n groep regsgeleerdes van 

Afrika 'n aantal konferensies georganiseer wat uiteindelik in die 

aanvaarding van 'n kontinentale handves van menseregte deur die OAE 

gekulmineer het. Hierdie konferensies het plaasgevind in Dakar 

(1966), Ka1ro (1969) en Dar es Salaam (1973). 

Tydens die konferensie in Dakar is aangevoer dat daar in die 

meerderheid Afrika-state geen ag op menseregte geslaan word nie. 

In die verband het die afgevaardigde van die Ivoorkus aangevoer dat 

daar wel wetgewing ingevoer is om die individu te beskerm, maar dat 

hierdie wette verontagsaam is as gevolg van onkunde 6f om politieke 

redes. Om hierdie rede is voorgestel dat 'n regionale kommissie vir 

menseregte in die lewe geroep moes word (Anon., 1966:96; Weinstein, 

1975: 10). 

Nadat die Dakar-vergadering egter geen positiewe resultate 

opgelewer het om die stand van menseregte op die kontinent te 

verbeter nie, het die deelnemende regslui drie jaar later tydens 

die konferensie in Ka1ro andermaal 'n pleidooi gelewer dat 'n 

regionale kommissie vir menseregte deur die Afrika-state daargestel 

word (Gittleman, 1982:671). Voortspruitend uit die Ka1ro-beraad het 

verteenwoordigers van 26 Afrika-state en 16 prominente regslui van 

Afrika agtien maande later nogeens die gedagte aan 'n kommissie vir 

menseregte geopper en ook aan die hand gedoen dat 'n handves van 

menseregte deur die OAE geskep moes word (Welch, 1981:410). 

In opvolging van bogenoemde pogings om die menseregte-leerstuk in 

Afrika uit te bou en te beskerm, is 'n seminaar in 1973 in Dar es 

Salaam onder leiding van die VN gehou. Tydens hierdie samekoms het 

die afgevaardigdes van die VN voorgestel dat 'n handves van 
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menseregte vanuit Afrika self geYnisieer en opgestel moes word, 

eerder as dat die VN so 'n dokument namens Afrika daarstel 

(Weinstein, 1975:10; Ramcharan, 1975:98). 

In terugskouing op bostaande bespreking blyk di t dus dat die 

sestigerjare 'n nuwe hoofstuk ingelui het in Afrika se 

betrokkenheid by en gemoeidheid met menseregte. Die aandrang vanuit 

Afrika om 'n kontinentale handves van menseregte die lig te laat 

sien was hierin die eerste betekenisvolle gebeurlikheid. 

Samehangend het die totstandkoming van die OAE verdere betekenis 

hieraan verleen. Ofskoon die handves van die organisasie geen 

dokument ten opsigte van menseregte is nie (en ook nie voorgee om 

dit te wees nie), word menseregte tog in meer as een opsig daarin 

aangeraak. Meer nog: sedert die middelsestigerjare het die vertoe 

steeds sterker opgegaan om 'n regionale kommissie vir menseregte in 

die lewe te roep ten einde die probleme van die kontinent aangaande 

die beskerming van menseregte daadwerklik aan te pak. Uiteindelik 

het hierdie pogings dan ook vrugte afgewerp toe die OAE die 

sogenaamde Banjoel-handves by wyse van 'n resolusie aanvaar het. 

2.3.3 DIE BANJOEL-HANDVES (1981) 

Na aanleiding van die voorafgaande konf erensies waarin die soeke na 

die beskerming van menseregte in Afrika toenemend aandag geniet 

het, het die OAE in 1979 in Monrowie, hoofstad van Liberia, 'n 

resolusie aanvaar waarin die opstel van 'n handves van menseregte 

in beginsel aanvaar is. Om hieraan gevolg te gee het die 

organisasie sy Sekretaris-generaal die taak opgele om 'n kommissie 

ui t kundige regslui saam te stel vir die opstel van sodanige 

konsephandves (Mathews, 1987:91). 
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Wat die werksaamhede van die kommissie betref, het die resolusie 

aan die hand gedoen dat dit 

die taak moes he om studie en navorsing op die terrein van 

menseregte te onderneem; 

situasies van vermeende geweld moes bestudeer en aan die OAE 

daaromtrent verslag moes doen; 

standaarde en norme daar moes stel wat as basis kon dien vir 

wetgewing in die Afrika-state; en 

aandag moes skenk aan die beskerming van menseregte op die 

kontinent en vir doeleindes daarvan met ander 

internasionale, nie-regerings- en 

samewerking moes soek (Welch, 1981:411). 

regeringsliggame 

Teen die einde van 1979 het die verkose regslui in Dakar vergader 

met die doel om die voorbereiding te doen vir die daarstelling van 

die voorgenome handves van menseregte. Die standpunt van die 

aanwesiges was deurgaans dat 'n tipiese Afrika-karakter, gegrond op 

die regsf ilosof ie en behoeftes van die kontinent, daarin beliggaam 

moes wees. In die verband was die onderskeie afgevaardigdes die 

mening toegedaan dat die probleme van Afrika eiesoortig is en dat 

die uitgangspunt van die handves daarom "Afrika-gerig" moes wees. 

Dit moes derhalwe nie 'n blote duplisering van die Europese 

Konvensie vir die Beskerming van Menseregte en Fundamentele Vryhede 

of die Amerikaanse Konvensie van Menseregte wees nie (Gittleman, 

1982: 668) . 

In opvolging van die aanvoorwerk wat bogenoemde vergaderings verrig 

het, het 'n aantal ministers en regskundiges vanuit verskillende 

Afrika-state in Junie 1980 in Banjoel, Gambie, ontmoet. Tydens 
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hierdie vergadering het die aanwesiges daarin geslaag om konsensus 

te bereik oor 11 artikels van die konsephandves. Vasbeslote om dit 

te finaliseer, het 40 van die 50 OAE-lidstate sowat ses maande 

later andermaal in Banjoel vergader. Die vergadering het in sy doel 

geslaag, waarna die ontwerphandves op 10 Junie 1991 aan die 

Ministersraad van die OAE voorgele is. Die vergadering het egter 

geen formele besluit oor die ontwerphandves geneem nie en besluit 

om dit aan die OAE se Spitsberaad vir moontlike goedkeuring en 

aanvaarding voor te hou. Op 17 Junie 1981 het die Afrika

staatshoofde dit sender enige amendement as 'n resolusie aanvaar, 

waarmee 'n tydvak van ongeveer twee jaar se beplanning en 

vergaderings afgesluit is (Nowak, 1966:399; Gittleman, 1982:667-

669) . 

Die aanvaarding van die handves as 'n resolusie deur die 

leiersberaad van die OAE hou veel in aangaande die historiese 

verloop van menseregte in Afrika. Na vele jare waarin die kontinent 

toenemend ender die invloed van die menseregte-gees en -ideaal van 

die internasionale gemeenskap gekom het, het die inwoners van 

Afrika uiteindelik oor 'n eie handves van menseregte beskik. Soos 

in die geval van enige dokument waar beginsels en waarde-oordele 

ter sake is, hou ook die betekenis en waarde van die Banjoel

handves direk verband met die inhoudelike daarvan. 
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2.4 AARD, INHOUD EN BETEKENIS VAN DIE BANJOEL-HANDVES 

Een van die belangrikste kenmerke van die Banjoel-handves*2 is die 

onderskeie (mense)regte wat daarin beliggaam is, waaronder 

politieke en burgerregte, sosiale en kulturele regte asook 

individuele en kollektiewe regte. 'n Ander interessante en 

waarskynlik selfs belangriker kenmerk is die meganismes wat die OAE 

in gedagte gehad het om hierdie regte te beskerm. Voorts is dit 

opvallend dat die handves in menige opsig met die Universele 

Verklaring van Menseregte ooreenstem, hoewel dit ook 'n sterk 

regionale karakter vertoon. 

2.4.1 STRUKTUUR 

Die Banjoel-handves bestaan uit 'n aanhef en drie dele. Die eerste 

deel bestaan uit twee hoofstukke wat oor menseregte en -pligte 

("duties") in die algemeen handel. In die eerste hoofstuk word 

kollektiewe regte behandel vir sover dit deur die handves beskerm 

moet word, terwyl die tweede op die individu se pligte jeens die 

gesin, familie, gemeenskap, staat en ander instellings konsentreer. 

* 2 Daar was (en is steeds) soms verwarring oor die titel van 

die handves. Die handves was aanvanklik getiteld: "Die Afrika

handves vir Mense- en Volkeregte". Tydens die 37ste vergadering van 

die OAE se Ministersraad is die mening egter gehuldig dat s6 'n 

titel by buitestaanders tot verwarring met die Handves van die OAE 

kon lei. As sodanig is aanbeveel dat die (menseregte-)handves as 

die "Banjoel-handves vir Mense- en Volkeregte" bekend moes staan. 

Hierdie aanbeveling is tydens die daaropvolgende Spitsberaad 

bekragtig. 
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Die tweede deel bestaan uit vier hoofstukke wat toegespits is op 

die beskerming van menseregte, socs uiteengesit in die eerste deel 

van die handves. Vir die doel word in die eerste hoofstuk 

voorsiening gemaak vir die skepping van 'n kommissie vir 

menseregte, terwyl die struktuur daarvan oak uitvoerig bespreek 

word. In die tweede deel word die mandaat en funksies van die 

kommissie uiteengesit, terwyl die derde hoofstuk oor die 

prosedurele regulasies aangaande die kommissie se werksaamhede 

handel. In aansluiting hierby is die laaste hoofstuk gewy aan die 

beginsels waarop die handves berus. 

Ietwat losstaande van die voorafgaande, is die derde deel op 

organisatoriese aangeleenthede toegespits, socs wysigings aan die 

handves en die inwerkingstelling daarvan binne die struktuur van 

die OAE (OAE, 1987:251-261). 

2.4.2 KARAKTER 

Die Banjoel-handves word ender meer deur 'n besondere Afrika

karakter gekenmerk. Dit blyk alreeds uit die aanhef tot die 

handves, waarin dit gestel word dat die dokument ten doel het om 

mense- en volkeregte*3 ("human and peoples' rights") te bevorder 

en te beskerm. Volgens Kunig et al (1985:27) is hierdie woordkeuse 

waarskynlik daaraan toe te skryf dat die begrip "menseregte" in 

* 3 Hierdie woordkeuse word deurgaans in die Banjoel-handves 

gebruik. Vir die doel van hierdie studie sal egter slegs na die 

begrip "menseregte" verwys word. 
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Afrika verskillend beskou en beleef word. In hierdie sin is dit 

moontlik bedoel as 'n kompromis tussen daardie state wat die klem 

op individuele regte plaas (naamlik die oorwegend demokraties- en 

vryemark-georienteerde state} teenoor andere vir wie groepregte 

sentraal in die menseregte-leerstuk is (waaronder veral die 

sosialisties-georienteerde state sorteer). 'n Ander besondere 

kenmerk van die handves (soos ook uit die aanhef blyk} is die 

verbintenis om alle vorme van kolonialisme in Afrika te vernietig. 

Die Banjoel-handves beskryf die missie van die Afrika-state as 

" ... the total liberation of Africa ... and ... to eliminate 

colonialism, apartheid, zionism and to dismantle aggressive foreign 

military bases". Voorts word beklemtoon dat die beginsels in die 

dokument 'n weerspieeling is van die Afrika-tradisie en die waardes 

van die inwoners van Afrika (OAE, 1987:251-252). 

Teen hierdie agtergrond merk Gittleman (1982:674} op dat die aanhef 

van die Banjoel-handves radikaal verskil van soortgelyke dokumente, 

soos die Amerikaanse en Europese handveste van menseregte. Dit geld 

veral vir die klem wat geplaas word op die uitwissing van alle 

reste van kolonialisme op die kontinent. Hierin beroep die Banjoel

handves horn op artikel 2 van die OAE-handves ( 1963) , waarin 

onderneem word om alles in werking te stel vir die verwesenliking 

van die ideaal om die bevryding van Afrika in al sy konsekwensies 

deur te voer (OAE, 1975d:394}. 

Met betrekking tot dit wat nodig is om menseregte in Afrika te 

realiseer, word in die aanhef tot die Banjoel-handves nogeens na 

die handves van die OAE verwys waarin vryheid, gelykheid, 

geregtigheid en waardigheid uitgelig word as noodsaaklike boustene 

vir die verwerkliking daarvan. Verder word dit gestel dat politieke 

en burgerregte (as die sogenaamde eerstegenerasie-regte} nie los 

staan van sosiale, ekonomiese en kulturele regte (die sogenaamde 

tweedegenerasie-regte} nie. In die sin word die belangrikheid 
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beklemtoon van sowel daardie regte wat met poli tieke vryheid 

verband hou as die regte wat met die mens se ontwikkeling te make 

het. Trouens, die handves wys nadruklik daarop dat die realisering 

van die tweedegenerasie-regte 'n onontbeerlike onderbou is vir die 

verwesenliking van die eerste generasie-regte. 

Die standpunt word ook gehuldig dat menseregte die produk is van 

die hoedanighede van die menslike persoonlikheid en derhalwe 

universeel tot die mensdom is. Met betrekking tot die uitoefening 

van regte en vryhede (in gemeenskappe) lui die aanhef tot die 

handves voorts dat dit afhang van die eerbiediging van menslike 

regte, tesame met die nakoming en uitoefening van bepaalde 

verpligtinge deur alle betrokkenes. Binne hierdie raamwerk word 

kolonialisme, neo-kolonialisme, apartheid en ander vorme van 

diskriminasie as die vernaamste struikelblokke op die weg na die 

bevordering en beskerming van menseregte in Afrika uitgelig (OAE, 

1987:252). 

2.4.3 ALGEMENE BEPALINGS 

Die eerste deel van die Banjoel-handves van menseregte (artikels 1-

29) handel oor menslike regte en vryhede in die algemeen. In die 

opsig word vier kategoriee (of tipes) regte uitgelig, naamlik 

politieke en burgerregte (artikels 9-13), ekonomiese, sosiale en 

kulturele regte (artikels 14-18), kollektiewe regte (artikels 19-

24) en individuele regte (artikels 27-29). 

In die eerste 8 artikels word enkele algemene bepalings 

uiteengesit. Artikel 1 vereis nie alleen van state om die regte en 

vryhede van die mens te erken nie, maar oak dat dit by wyse van 
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toepaslike metodes op nasionale vlak beskerm moet word. Artikel 2 

het 'n sterk anti-kolonialistiese sentiment en lui dat geen 

diskriminasie teen enigiemand op grond van ras, etnisiteit, kleur, 

geslag, taal, godsdiens, politiek, nasionaliteit, en so meer mag 

plaasvind nie. In artikel 3 word hierop voortgebou deur alle mense 

as gelyk voor die reg te erken, ook vir sever die mens deur die reg 

beskerm moet word (OAE, 1987:252). 

Ten aansien van die beskerming van die individu, wys artikels 4 en 

5 op drie basiese hoedanighede van die menslike persoon, te wete 

heiligheid, integriteit en waardigheid en word daar aangevoer dat 

geen menslike optrede (waaronder ook 'n strafregtelike handeling) 

tot 'n skending daarvan mag lei nie. Artikel 4 bepaal in besonder 

dat geen vergrype teen die individu se lewe en persoon mag geskied 

nie. Verbandhoudend verbied artikel 5 praktyke wat op die 

degradering en uitbuiting van die mens gemik is. Slawerny, 

slawehandel, marteling en onmenslike straftoediening word in die 

besonder gemeld. 

Artikel 6 het ook 'n juridiese strekking en stel dit dat geen mens 

van sy vryheid ontneem mag word nie, met die uitsondering van 

gevalle waar ingevolge die wet gehandel moet word. Geen persoon mag 

egter arbitrer gearresteer of aangehou word nie. In artikel 7 word 

bepaalde regsreels neergele, naamlik dat elke mens die reg het om 

appel aan te teken waar sy/haar menseregte aangetas word, om 

homself binne regsverband te verdedig, om wettig verhoor te word en 

onskuldig te wees alvorens die teendeel bewys is. Waar 'n persoon 

ook strafregtelik verhoor word, mag geen straf opgele word vir 'n 

misdaad wat nie verband hou met dit waarvoor die vermeende 

oortreder verskyn nie. Ietwat losstaande hiervan slaan artikel 8 op 

regte soos gewetens- en godsdiensvryheid (OAE, 1987:253). 
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POLITIEKE EN BURGERREGTE 

Met betrekking tot die sogenaamde eerstegenerasie-regte, naamlik 

politieke en burgerregte, lui artikel 9 van die Banjoel-handves dat 

elke mens die reg het om enige inligting te bekom en sy opinie 

vryelik binne die reg te laat geld (OAE, 1987:253). Aansluitend 

hierby verklaar artikel 13 dat elke mens die reg het om deur middel 

van verteenwoordiging aan landsregering deel te neem en ook • n 

gelyke reg met andere deel ten opsigte van dit wat deur die staat 

aan burgers gebied word. 

Artikels 10 en 11 bepaal dat elke mens die reg het tot vrye 

assosiasie en dat vergaderings na vrye wil en keuse mag plaasvind, 

behalwe waar dit ingevolge wetgewing verbode is as gevolg van redes 

soos staatsveiligheid, gesondheid, en so meer. Voortvloeiend bepaal 

artikel 12 dat elke mens 'n reg het op vrye beweging, nie alleen 

binnelands nie, maar ook tussenstaatlik (vir sover daar binne die 

reg opgetree word). Die reg tot asiel word ook onder meer erken. 

2.4.5 EKONOMIESE, SOSIALE EN KULTURELE REGTE 

Dat die sogenaamde tweedegenerasie-regte eweneens vir die 

opstellers van die Banjoel-handves 'n saak van erns was, blyk 

alreeds uit die aanhef daarvan. Daarin word verklaar dat " ..• the 

satisfaction of economic, social and cultural rights is a guarantee 

to the enjoyment of civil and political rights" (OAE, 1987:252). 

In artikel 15 word hierop voortgebou deur die bepaling dat elke 
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persoon die reg het om sy arbeid onder gunstige omstandighede te 

verkoop en daarop geregtig is om gelyke betaling vir dieselfde werk 

te ontvang. Artikel 16 slaan op die mens se reg op goeie fisieke en 

geestelike gesondheid en bepaal elke mens se gelykwaardige reg om 

mediese en opvoedkundige dienste te ontvang. Artikel 17 bepaal dat 

elke mens 'n reg tot opvoeding en deelname aan 'n gemeenskapslewe 

het. Deelnemende state word ook die plig opgele om toe te sien dat 

morele en tradisionele waardes beskerm en bevorder word. 

In artikel 18 word die gesin as die kern van die gemeenskap 

uitgelig en word van state verwag om gesinne nie alleen te beskerm 

nie, maar in die algemeen ook behulpsaam te wees. Voorts word 

geslagtelike diskriminasie verbied, terwyl kinders, bejaardes en 

f isies gestremde persone ingevolge die handves ook op die 

beskerming van sekere regte aanspraak het (OAE, 1987:254). 

2.4.6 KOLLEKTIEWE EN INDIVIDUELE REGTE 

In artikels 19-24 word uitgewei oor dit wat in die handves as 

kollektiewe ("peoples'") regte beskryf word en ook in die opsig 

vertoon die handves 'n unieke aard en karakter. Volgens Mathews 

(1987:93) kan hierdie begrip onder meer van toepassing gemaak word 

op die regte van etniese, rasse- en minderheidsgroepe (hoewel geen 

definisie daarvan opgeteken is nie). Motshekga (1989:44) meld in 

hierdie verband dat die opstellers van die Banjoel-handves van 

mening was dat die mens nie slegs as 'n individu funksioneer nie, 

maar ook as deel van 'n gemeenskap of groep, en derhalwe saam met 

andere aanspraak op bepaalde regte het. Op grond hiervan is daar 

dan aandag geskenk aan daardie regte wat mense in groepverband met 
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andere deel. *4 

Ten opsigte hiervan word in artikel 19 verklaar dat alle mense 

gelykwaardig is, en derhalwe op dieselfde respek en regte aanspraak 

het. Om hierdie rede kan daar, volgens die Banjoel-handves, geen 

ruimte bestaan vir enige vorm van dominasie van een groep mense 

("peoples") oor 'n ander nie (OAE, 1987:92). 

Voortspruitend lui artikel 20 dat alle mense ("peoples") 'n reg tot 

selfbeskikking het, wat inhou dat een groep mense nie oor 'n ander 

se politieke status en sosio-ekonomiese ontwikkeling mag besluit 

nie. Om hierdie rede word die reg toegeken aan daardie mense wat 

nii oor hierdie regte beskik nie om hulle konstruktief vir die 

beeindiging van hulle onderhorigheid te beywer. In dii opsig sou 

hulle ook oor die reg beskik om hulle te beroep op die steun van 

daardie state wat tot die Banjoel-handves verbind is. 

In artikel 21 word dit gestel dat alle mense die reg het om self te 

besluit oor die aanwending en bestemming van eie hulpbronne en 

welvaart. In gevalle waar hierdie beginsel versaak word, moet mense 

die reg kan uitoefen om by wyse van 'n regsgeding geregtigheid te 

eis en ook vergoed te word waar skade gely is. Voorts verbind die 

handves sy ondertekenaars daartoe om hulle hulpbronne ten behoewe 

van die kontinent aan te wend en alle internasionale monopoliee in 

Afrika te beveg. 

Artikel 22 handel oor groepregte ten opsigte van ontwikkeling en 

bepaal dat mense die reg het om self te besluit hoedanig 

ekonomiese, sosiale en kulturele ontwikkeling moet geskied. 

Terselfdertyd word state daartoe verbind om toe te sien dat 

* 4 Sedertdien het "peoples' rights" ook in ander dokumente oor 

menseregte beslag gekry, onder meer in dii van die VN. 
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geleentheid vir selfstandige ontwikkeling wel moontlik is. Hierdie 

bepaling is 'n verdere unieke eienskap van die Banjoel-handves, in 

die opsig dat dit die eerste internasionale regsinstrument is wat 

hierdie tipe reg beliggaam het* 5 , terwyl dit ook die mees 

prominente van die sogenaamde derdegenerasie-regte in die handves 

is. Wat dit betref, is dit 'n uitvloeisel en manifestasie van 

regsakademiese navorsing wat in die verband in Afrika gedoen is 

(Kunig et al, 1985:76-77). Aansluitend hierby stel artikel 24 dit 

dat mense ook die reg het om 'n bestaan te voer in 'n algemeen 

gunstige omgewing wat bevorderlik is vir ontwikkeling. 

Met betrekking tot verhoudinge tussen groepe ("peoples") en die 

staat word internasionale vrede en veiligheid as 'n groepreg 

beskryf. Van groepe word egter verwag om geen ondermynende 

aktiwiteite teen state van stapel te (help) stuur nie en om nie 

enige grondgebied vir sodanige doeleindes beskikbaar te stel nie 

(OAE, 1987:255). Die grondslag van hierdie bepaling is dat oorlog 

negatief op menseregte inwerk, en derhalwe verhoed moet word. 

Artikels 27-29 skenk aandag aan wat as mensepligte beskryf kan 

word. Hierdie bepalings maak die Banjoel-handves in 'n verdere 

opsig eiesoortig (Weinstein, 1988:4), aangesien dit met die 

kulturele waardes van die Afrikaan verband hou, veral aangaande 

gemeenskapsverpligtinge. Sekere verpligtinge word op die individu 

geplaas, byvoorbeeld dat morele waardes en wedersydse respek tussen 

mense bevorder moet word (artikels 27 en 28). Voortspruitend handel 

artikel 29 oor die individu se verpligtinge teenoor die staat. Orie 

beginsels word in besonder neergele, naamlik dat die mens met sy 

intellek en fisiese krag aan die staat diensbaar moet wees, dat 

gemeenskaps- en nasionale eenheid bevorder moet word en dat 

nasionale onafhanklikheid en territoriale integriteit bestendig en 

* 5 Die VN se Menseregte-kommissie het die reg tot 
selfbeskikking in 1979 as 'n mensereg erken. 
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beskerm meet word (OAE, 1987:256). 

'n Belangrike aspek of kenmerk van die Banjoel-handves wat 

insgelyks uit artikels 27-29 spreek, is die klem wat geplaas word 

op verpligtinge wat die individu teenoor ander partye het. Hoewel 

dit nie uniek aan handveste van menseregte is nie (ofskoon dit 

selde aangetref word), is dit wel die geval dat dit meer uitdruklik 

daarin voorkom as in enige ander handves van menseregte (Mathews, 

1987:9). Hierdie verpligtinge geld egter nie alleen vir die 

individu nie. Ook van state word verwag om sekere verpligtinge na 

te kom, socs om die regswese in stand te hou (OAE, 1987:256). 

Wat die individu in besonder aangaan, word hierdie verpligtinge 

opgele vir sever hy in wisselwerking verkeer met ander individue, 

die gesin, die gemeenskap, die kontinent van Afrika en die 

internasionale gemeenskap. In sy verhouding met die gesin word die 

verpligting byvoorbeeld op die mens geplaas om sy gesin te help 

ontwikkel en gesinsbande te bestendig. Daar word selfs ook van die 

individu verwag om sy ouers te alle tye te respekteer en hulle te 

onderhou waar dit nodig mag wees. In die geval waar verpligtinge 

teenoor die staat geld, word die individu ender meer gelas om sy 

intellektuele en f isiese vermoens aan die staat diensbaar te stel 

(socs in die bostaande bespreking uiteengesit). 

Volgens Sanders (1991:6) bied die Banjoel-handves in die opsig 'n 

gedragskode waardeur sorg vir die gemeenskap en nasiebou bevorder 

word en waardeur as 't ware 'n beperking op individuele en 

groepsoutonomie geplaas word. Deur in terme van gemeenskaplike 

belang te dink, word die (Westers-)liberale eise van individuele of 

groepsoutonomie verwerp ten behoewe van sosiale solidariteit, 

deurdat daar van die individu verwag word om sekere verpligtinge 

jeens die gemeenskap na te kom. 
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Samevattend in verband met die bespreking oor die aard en inhoud 

van die Banjoel-handves, kan dit dus gestel word dat dit in meer as 

een opsig uniek is. Die erns wat spreek ui t die strewe na die 

totale bevryding van Afrika (soos veral uit die aanhef blyk), is 

kennelik eie aan die belewing van die Afrikaan. Maar ook uit die 

onderskeid wat tussen groepregte en die van die individu getref 

word, blyk die eiesoortigheid daarvan, aangesien geen ander 

dokument oor menseregte hierdie onderskeid so eksplesiet hanteer 

nie. Nog 'n aspek wat dit uniek maak en ook sprekend is van die 

Afrika-karakter daarvan, is die tweesnydende regte en verpligtinge 

van individue en groepe wat deurgaans in die handves voorkom. (In 

die opsig verskil dit ook radikaal van die Europese en Amerikaanse 

handveste van menseregte.) 'n Verdere aspek wat die handves 

eiesoortig maak het betrekking op 'n kommissie vir menseregte, 

waarvan die doel is om die menseregte-probleme op die kontinent 

prakties aan te spreek. 

DIE KOMMISSIE VIR MENSEREGTE 

Die opstellers van die Banjoel-handves het waarskynlik besef dat 

die daarstelling van die dokument waardeloos sou wees indien daar 

nie 'n instrument bestaan waardeur menseregte in Afrika op een of 

ander wyse gekontroleer en beskerm word nie. Die belangrikste 

strukturele meganisme wat vir die doel geskep is, is 'n Kommissie 

vir Menseregte (hierna genoem die Kommissie). 

Die Kommissie bestaan uit 11 lede wat op 'n sesjaarlikse grondslag 

deur die leiersberaad van die OAE aangewys word. Die lede van die 

Kommissie word op 'n streeksgrondslag verkies en ook so dat meer as 

een lid van 'n bepaalde staat nie gelyktydig daarin dien nie. Die 
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lede tree egter nie as verteenwoordigers van hulle state op nie, 

maar dien in 'n persoonlike hoedanigheid daarin (OAE, 1987:257). 

Ingevolge artikel 45 het die Kommissie die primere taak om toe te 

sien dat menseregte in Afrika beskerm word. Die wyse waarop hierdie 

taak verrig moet word, is drieledig, naamlik: 

deur met ander liggame in Afrika en elders saam te werk; 

deur beginsels en regulasies daar te stel ten opsigte van 

spesif ieke probleme op die terrein van menseregte; en 

deur studies oor menseregte te onderneem; seminare en 

konferensies oor menseregte-aangeleenthede te reel en 

aanbevelings aan regerings daaroor te doen. 

Hierbenewens het dit ook die taak om enige ander taak wat deur die 

Spitsberaad daaraan opgedra word, uit te voer (OAE, 1987:258). 

Die grootste gedeelte van die Banjoel-handves ten aansien van die 

Kommissie word gewy aan die prosedure waarvolgens kommunikasie 

tussen die Kommissie en ander entiteite mag plaasvind in gevalle 

van vermeende skendings van menseregte. In die verband bepaal 

artikel 47 dat state wat met goeie rede meen dat 'n ander staat 

enige van die voormelde menseregte skend, di t by wyse van 'n 

formele skrywe ender die aandag van of die Kommissie of die 

betrokke staat kan bring. (In laasgenoemde geval sal sodanige 

skrywe ook ender die aandag van die Kommissie gebring word.) 

Skrywes aan die Kommissie is voorts ( ingevolge artikel 56) aan 

onder meer die volgende kriteria/voorwaardes onderworpe: 

name van outeurs moet vermeld word, selfs al word versoek 
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dit moet binne die parameters van of die handves van die 

OAE of die Banjoel-handves geskied; 
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aantuigings/beskuldigings ten opsigte van vergrype teen 

menseregte moet nie uitsluitlik op inligting soos verkry van 

die media, gegrond wees nie; 

dit moet nie beledigend wees teenoor of die OAE of daardie 

staat teen wie die beskuldiging gerig word nie; en 

alles moontlik moes in bilaterale verband gedoen wees om 

die probleem uit die weg te ruim - ofskoon uitsonderings 

hierop in besondere gevalle toelaatbaar is (OAE, 1987:259-

260) • 

Wanneer 'n staat ingevolge die bostaande van enige vergrype teen 

menseregte beskuldig word, word die beskuldigde staat 'n tydperk 

van drie maande gegun om skriftelik daarop te reageer. S6 'n staat 

moet dan verkieslik met daardie staat wat die beskuldiging gerig 

het, 'n ooreenkoms bereik. Sou daar egter in hierdie tydperk op 

bilaterale vlak (tussen die betrokke state) nie oor die 

beskuldiging uitsluitsel verkry ken word nie, kan enigeen van die 

betrokke state die saak na die Kommissie (via sy voorsitter) vir 'n 

beslissing verwys. Op grand hiervan mag die Kommissie dan die 

aangeleentheid deur "enige toepaslike metode" ondersoek (artikel 

46) en die beskuldigde staat versoek om alle moontlike inligting 

aangaande die aangeleentheid tot die beskikking en insae van die 

kommissielede te stel (artikel 51). Die taak berus dan by die 

Kommissie om 'n verslag op te stel, waarvan die bevinding aan al 

die betrokke state en die Spitsberaad voorgehou meet word (artikel 

52). 'n Aanbeveling in die verband mag ook aan die Spitsberaad 
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voorgele word (artikel 53) (OAE, 1987:259). 

Sender om indringend hieraan aandag te skenk, is dit tog 

betekenisvol om daarop te let dat die handves kommunikasie tussen 

die Kommissie en individue ondergeskik stel aan skakeling tussen 

die Kommissie en state (artikel 47) - ofskoon geen beletsel op 

enige entiteit geplaas word om met die Kommissie te skakel nie. 

Wanneer individue wel volgens voorskrif met die Kommissie 

kommunikeer, mag dit dan ook slegs (ingevolge artikel 56) as laaste 

uitweg gedoen word en waarvan bewys gelewer kan word (OAE, 

1987:259-260). Volgens Mathews (1988:95) beperk hierdie bepaling 

die moontlikheid dat verontregte burgers hulle tot die Kommissie 

kan wend as 'n instrument vir die uitbouing en beskerming van 

menseregte. 

Dit is ook belangrik om op die mandaat van die Kommissie te let, 

vir sover dit as 'n onderdeel van die OAE funksioneringsreg het. 

Artikel 59 handel in besonder hieroor en bepaal onder meer dat die 

Kommissie geen verslag kan publiseer sender die goedkeuring en 

instemming van die Spitsberaad nie. Andersyds geld die bepaling dat 

alle bevindings van die Kommissie vertroulik aan die beraad van 

staatshoofde meegedeel moet word. Slegs indien die staatshoofde dit 

goedvind, mag sodanige verslag gepubliseer en buite die OAE bekend 

gemaak word. Die vertroulikheidsaspek geld ook vir kommunikasie wat 

in die algemeen tussen die betrokke partye mag plaasvind (OAE, 

1987:260). Welch (1988:4) merk hieroor op dat dit 'n groat 

beperking op sowel die werksaamhede as die outonomie van die 

Kommissie plaas, asook dat aanbevelings en bevindings van die 

Kommissie oor akute menseregte-probleme kwalik buite die OAE 

rugbaar sal word. 

Voorts ontbreek dit die Kommissie aan bevoegdheid om enige besluit 

op die OAE-ledestate af te dwing. Die enigste appel wat ook 
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regstreeks tot state gerig mag word, is om die OAE tweejaarliks van 

'n verslag te voorsien met betrekking tot wat binnelands gedoen 

word om menseregte te bevorder en te beskerm (artikel 62). Maar 

selfs al sou state nie hieraan gehoor gee nie, kan die Komrnissie 

geen stappe doen om dit regtens op die Afrika-leiers en -owerhede 

af te dwing nie (OAE, 1987:261). 

Dit blyk dus op die oog af dat die Komrnissie gekortwiek word deur 

gebreke en strukturele beperkings wat die effektiwiteit daarvan 

(vir saver dit menseregte in Afrika moet uitbou en beskerm) ernstig 

kan benadeel. Maar ewe belangrik as dit wat met die mandaat van die 

kommissie verband hou, is die praktiese funksionering daarvan in 

die politiek van Afrika. Laasgenoemde staan teen die agtergrond van 

bepaalde probleme wat ondervind is random die implementering van 

die Banjoel-handves. 

2.4.8 IMPLEMENTERING 

Volgens Berhane (1984:39) het die OAE met die aanvaarding van die 

Banjoel-handves die eerste keer in die geskiedenis van die 

organisasie 'n bereidwilligheid geopenbaar om die problematiek 

random menseregte op regionale vlak deur middel van toepaslike 

meganismes te hanteer. Dit staan in teenstelling met die sestiger

en sewentigerjare waar buitelandse en ander akteurs die inisiatief 

geneem het in die pogings om menseregte in Afrika op 'n sterker en 

geformaliseerde grondslag te plaas. 

Daarom kon dit ook nie anders nie as dat groat verwagtings van die 

handves gekoester is om die stand van menseregte op die kontinent 

in •n nuwe rigting te stuur. Tog blyk dit of hierdie verwagtings 
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oorspanne was en dat die handves nie die verandering gebring het 

waarop gehoop is nie. Sowat 'n half dekade na die aanvaarding 

daarvan laat Jason (1986:29) horn soos volg hieroor uit: 

"Five years ago the OAU adopted an African Charter of Human 

and Peoples' Rights. But until today, the Charter has 

received no more attention than all those other resolutions 

which die with the echoes of their assent in the conference 

halls." 

Die vraag wat hieruit spruit, is waar sake dan skeef geloop het. 

Die antwoord hierop is grootliks daarin gelee dat die Banjoel

handves mank gegaan het aan die nodige bekragtiging deur die OAE. 

Ingevolge artikel 63 van die Banjoel-handves moes dit na 

aanvaarding as 'n resolusie ook nog by wyse van individuele 

ondertekening deur die meerderheid lidstate bekragtig word, om dit 

van enige instrumentele waarde te laat wees. En juis hierin het die 

knelpunt gele, aangesien die lidstate van die OAE - ten spyte 

daarvan dat die handves eenparig as 'n resolusie aanvaar is - nie 

bereid was om di t indi vidueel te onderteken nie. Van die 50 

ledestate van die organisasie was slegs 10 bereid om dit wel te 

doen, naamlik die Kongo, Gambie, Guinee, Liberie, Mali, Nigerie, 

Rwanda, Senegal, Tunisie en Togo. En aangesien die res van die OAE

lidstate (of ten minste die meerderheid daarvan) nie dieselfde 

bereidwilligheid geopenbaar het nie, was dit as instrument vir die 

beskerming van menseregte in Afrika totaal waardeloos (Berhane, 

1984:39). 

Hoewel drupsgewys, het van die ander OAE-lidstate hulle gaandeweg 

wel toegevoeg tot daardie state wat die dokument onderteken het. 

Met verloop van tyd het die ondertekenaars derhalw~ aangegroei, en 

teen Oktober 1986 (vyf jaar sedert dit as 'n resolusie aanvaar is) 

het die getal op 26 state te staan gekom. Daarmee is die Banjoel-
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handves binne OAE-verband formeel met instrumentele waarde en 

"krag" beklee, aangesien die meerderheid lidstate sedertdien 

geressorteer het onder daardie state wat dit afsonderlik onderteken 

het. Nog 'n jaar later, in Julie 1987, het die jaarlikse OAE

leiersberaad dan ook daartoe oorgegaan om die Kommissie vir 

Menseregte te aktiveer deur die elf kommissielede daarvan aan te 

wys (Weinstein, 1988:4}. 

Samevattend blyk dit uit die voorafgaande dat die lidstate van die 

OAE 'n mate van onwilligheid geopenbaar het om die Banjoel-handves 

by wyse van individuele ondertekening te aanvaar. In weerwil van 

die OAE se besluit om die dokument as 'n resolusie deur te voer -

en di t boonop met vol le ledesteun - het di t vyf j aar geneem 

voordat die meerderheid ledestate dit afsonderlik onderteken het. 

As gevolg hiervan was dit vir die duur van hierdie tyd waardeloos. 

Aan die ander kant getuig dit oak van die kompleksiteit rondom 

menseregte in Afrika en dat die problematiek daarvan veel dieper as 

die oppervlak sny. 

2.5 SAMEVATTING EN SLOTPERSPEKTIEF 

Waar Afrika eens die slapende reus was - soos daar na die kontinent 

verwys is voor die uhuru-winde dit uit sy eeueslaap gewek het - het 

dit sedert die Tweede Wereldoorlog met verbasende snelheid en krag 

tot die internasionale politiek toegetree. Deur die kragte wat deur 

die Tweede Wereldoorlog ontketen is, het 'n rewolusie as 't ware 

oor die kontinent gespoel wat die Europese moondhede en hulle 

koloniale praktyke eenvoudig uit Afrika verdryf het. 

Van die belangrikste kragte wat hierin 'n rol gespeel het, is dit 
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wat met die menseregte-ideaal verband hou. Nadat menseregte in die 

naoorlogse wereld beslag gekry het as 'n meganisme vir die 

handhawing van internasionale vrede, het die Derde Wereld veral die 

gelykheidsbeginsel daarvan aangegryp as 'n instrument om die euwels 

van kolonialisme te beveg. En as deel van die Derde Wereld het oak 

die inwoners van Afrika dit aangegryp en gebruik om die 

heerssugtige en paternalistiese ingesteldheid van hulle koloniale 

meesters te bevraagteken en te beveg. 

Namate die situasie in Afrika sedert die voltrekking van die 

dekolonisasieproses begin verander het, is die Afrika-state ook met 

nuwesoortige probleme gekonfronteer. Waar menseregte aanvanklik vir 

die Afrikaan by uitstek die instrument was om die ideaal van 

selfbeskikking te verwesenlik, het daar mettertyd vanuit die "nuwe" 

Afrika stemme opgegaan ten behoewe van die beskerming daarvan op 

die kontinent. In die sin het die gedagte aan die begin van die 

sestigerjare posgevat om •n kontinentale handves van menseregte vir 

die doel in die lewe te roep. 

In 1963 het menseregte in Afrika nuwe betekenis gekry met die 

totstandkoming van die OAE. Die bepalings van die handves van die 

organisasie is in menige opsig 'n uitdrukking van menseregte 

(ofskoon die term nerens in die dokument opgeteken is nie). 

Gelyklopend het die aandrang om 'n handves van menseregte te 

aanvaar vanuit sowel die internasionale gemeenskap as Afrika self 

sterker begin word. Daar is egter nie onmiddellik hierop gereageer 

nie. Eers in 1979 het die OAE daartoe oorgegaan om sodanige 

dokument in te voer, waarna dit twee jaar later formeel by wyse van 

'n resolusie deur die Afrika-staatshoofde aanvaar is. 

Wat hierdie dokument betref, is die aard en inhoud daarvan 

karakteriserend van die regsfilosofie, behoeftes, waardes en 

strewes van die inwoners van Afrika. Die gemelde groepregte en 
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individuele verpligtinge (oftewel "mensepligte") hou direk verband 

met die Afrika-opvattings en waardes ten opsigte van groepskohesie 

en die sosiale verpligtinge wat op die individu rus. Ook die anti

kolonialistiese sentiment en die swaar aksent wat op regte soos die 

reg tot selfbeskikking, ontwikkeling en 'n gunstige omgewing, asook 

derdegenerasie-regte in die algemeen geplaas word, maak die 

Banjoel-handves in meer as een opsig uniek (vergeleke met ander 

soortgelyke dokumente). Ten opsigte van die beskerming van daardie 

menseregte wat daarin beliggaam is, was dit merkbaar 'n belangrike 

aspek by die opstel van die handves, en 'n groot deel van die 

inhoud daarvan is dan ook daaraan gewy. 

Die oplewing rondom menseregte en die gepaardgaande daarstelling 

van die Banjoel-handves aan die begin van die tagtigerjare het 

egter nie meegebring dat die menseregte-kwessie in Afrika 

sedertdien met welslae deur middel van supra-funksionele, 

tussenstaatlike meganismes bygele is nie. Ten spyte daarvan dat die 

Afrika-staatshoofde eenparig in hulle besluit was om die Banjoel

handves as 'n OAE-resolusie te aanvaar, was slegs 'n minderheid van 

hulle bereid om die dokument individueel te onderteken ten einde 

dit met instrumentele krag te beklee. Gevolglik was die regionaal

neergelegde beginsels van menseregte waardeloos en kon die 

voorgenome kommissie vir menseregte (voorlopig) nie geaktiveer word 

nie. 

Die vraag wat dus onwillekeurig uit die voorafgaande spruit, is 

waarom die OAE-lede so traag en skynbaar onwillig was om die 

Banjoel-handves te onderteken. Hierdie vraag is van soveel groter 

betekenis as gelet word op die erns waarmee die Afrika-state die 

menseregte-ideaal nog altyd van internasionale forums af gepredik 

het. As hierby nog ingereken word welke indruk die wanpraktyke van 

kolonialisme op Afrika gelaat het, kan daar nie anders nie as om 

logieserwys te aanvaar dat die Afrika-state 'n handves van 
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menseregte nie slegs gretig sou onderteken nie, maar ook as 

maatstaf sou aanl~ vir die kontinent se politieke en ekonomiese 

ontwikkeling. Tog blyk die teendeel waar te wees. Afgesien van die 

OAE-lidstate se klaarblyklike onwilligheid om die Banjoel-handves 

te bekragtig, wil dit ook uit onlangse verslae oor menseregte in 

Afrika blyk dat - ten spyte van die OAE se bekragtiging van die 

handves in 1987 - geen wesenlike verbetering in die menseregte

si tuasie sedertdien merkbaar is nie. Trouens, die algemene situasie 

op die kontinent in die verband kan steeds as uiters sorgwekkend 

beskryf word. 

Ten einde hierdie problematiek in oenskou te neem, is dit nodig om 

groter duidelikheid te verkry oor die toepassing van die Banjoel

handves en die beginsels wat daarin vervat is. 'n Waardering van 

die OAE se vermoe om die Banjoel-handves regtens op sy verskillende 

ledestate af te dwing, sal tot hulp dien om die bogestelde vrae te 

beantwoord en te lei tot 'n beter begrip vir die menseregte

gesteldheid in Afrika. Terselfdertyd sal dit ook help om die 

huidige stand van menseregte in Afrika in beter perspektief te 

sien, veral betreffende aantuigings dat die Afrika-leiers en -

owerhede steeds onwillig is om werklik met menseregte erns te maak. 
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HOOFSTUK 3 

DIE BANJOEL-HANDVES: ENKELE ASPEKTE EN KNELPUNTE BETREFFENDE DIE 

TOEPASSING VAN MENSEREGTE IN AFRIKA 

3.1 INLEIDING 

Die begrip "menseregte" wat, soos reeds genoem, onder meer die 

vraagstukke van moraliteit, regverdigheid, geregtigheid, gelykheid 

en selfbeskikking omspan het sy beslag hoofsaaklik as 'n resultaat 

van die Westerse denke gekry. Hoewel die wortels van die 

menseregte-leerstuk in die antieke Griekse f ilosof ie en die 

Natuurregleer te vind is, is dit wat in algemene terme as die 

Westerse menseregte-tradisie beskryf sou kon word, 'n verskynsel 

van die moderne geskiedenis. In die state van die Westerse wereld 

het dit veral uit die stryd teen staatsabsolutisme as 'n politiek

staatkundige begrip neerslag gekry. 

Tog kan die hedendaagse amperse beheptheid met menseregte na die 

Tweede Wereldoorlog teruggevoer word. Menseregte-vergrype voor en 

tydens die oorlog het daartoe meegewerk om 'n internasionale 

"klimaat" te skep wat gunstig was vir die erkenning en uitbouing 

van menseregte. Daar is van die stand punt ui tgegaan dat die 

uitbouing, bevordering en aanvaarding van menseregte wereldwyd tot 

verminderde spanning en konflik sou lei. Gevolglik is gevoel dat 

die universele bevordering van menseregte deur middel van die nuut 

gestigte Verenigde Nasies 'n wesenlike bydrae hierin sou kon !ewer. 

Op hierdie wyse het dit uiteindelik van 'n politiek-staatkundige 

begrip ontwikkel tot 'n veeldimensionele begrip wat op 
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allesomvattende wyse haas elke aspek van die menslike lewe aansny. 

Binne die raamwerk van die internasionale gemeenskap se besorgdheid 

oor en bemoeienis met menseregte het dit uiteindelik gekulmineer in 

'n groot verskeidenheid volkeregtelike aktes. Afgesien van die 

Universele Verklaring van Menseregte van die VN, is die Europese en 

Amerikaanse konvensies oor menseregte seker die bekendste 

voorbeelde hiervan. 'n Nog meer onlangse produk is die Banjoel

handves van menseregte van die OAE. 

Die wye spektrum van menseregte wat in die loop van die geskiedenis 

geformuleer en getabuleer is, het egter nie met ewe veel welslae in 

die praktyk tereggekom nie. Hierdie toedrag van sake kan in die 

meeste gevalle toegeskryf word aan gebrekkige of ondoeltreffende 

regsmaatreels om menseregte doeltreffend af te dwing. Wat dit 

betref, is dit in die inleidende hoofstuk gestel dat daar geen 

werklike sprake van menseregte kan wees indien di t nie deur 

staatshoofde en regeerders erken word en doeltreffende 

regsbeskerming nie daaraan verleen word nie. Anders gestel, beteken 

dit dat menseregte alleen van waarde en betekenis is wanneer dit 

juridies uitgedruk en sodoende met "regskrag" beklee is. Om 

menseregte derhalwe te laat realiseer, moet die owerheid (wat die 

swaardmag hanteer) die menseregte-leerstuk aanvaar en eerbiedig, 

asook positiewe regsbeskerming aan onderdane verleen vir sover 

aanspraak op die beginsels daarvan geld. 

Teen hierdie agtergrond is die doe! van hierdie hoof stuk om te 

let op die toepassing van die Banjoel-handves en die "regskrag" 

waarmee die handves beklee is. In die sin wil bepaal word in welke 

mate die problematiek rondom die toepassing van die menseregte

leerstuk in Afrika te wyte is aan gebrekkige of ondoeltreffende 

maatreels ter beskerming van die beginsels van die Banjoel-handves. 

Eweneens het dit ten doel om ondersoek te doen na die situasie in 

die nasionale state in Afrika waar menseregte in die finale 
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instansie prakties verwerklik moet word, vir sover die Afrika

staatshoofde hulle in regionale verband daartoe verbind het. 

Ten einde hierdie vraagstuk te behandel, sal vervolgens vooraf 

saaklik gekyk word na enkele aktes van menseregte en die aard 

daarvan. Die klem sal in besonder geplaas word op die wyse waarop 

gepoog is om menseregte teen staatsinmenging te beskerm. Opvolgend 

sal die toneel na Afrika verskuif deur die historiese 

ontwikkelingsgang van menseregte in Afrika oorsigtelik aan die orde 

te stel, as synde die agtergrond waarbinne die Banjoel-handves 

beslag gekry het. Aan die hand hiervan sal die Banjoel-handves 

ontleed word met betrekking tot die wyse waarop regsbeskerming aan 

die beginsels daarvan verleen word, en vir sover die individuele 

Afrika-state daartoe verbind is om dit op nasionale vlak toe te 

pas. 

3.2 PRAKTIESE NEERSLAE VAN DIE MENSEREGTE-LEERSTUK 

Nadat die menseregte-leerstuk veral sedert die Tweede Wereldoorlog 

die maatstaf geword het om die moderne staatlike samelewing te yk, 

het dit sy invloed wereldwyd in politieke en regstelsels laat geld. 

In talle volkeregtelike aktes sowel as staatregtelike konstitusies 

het dit praktiese neerslag gekry. Ooreenkomstig die algemene aard 

en wese van die menseregte-leerstuk, het die praktiese neerslag 

gekulmineer in besondere regsbeskerming vir of die verskansing van 

bepaalde aansprake van regsonderdane. Tog strek die pogings van die 

mensdom om formele regsbeskerming aan menseregte te verleen, veel 

verder terug as die 20ste eeu. Ten einde hieroor duidelikheid te 

verkry, sal die vroegste staatsregtelike en volkeregtelike aktes 

vervolgens kortliks onder die loep geneem word. 
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3.2.1 STAATSREGTELIKE AKTES 

Anders as byvoorbeeld die totstandkoming van stamme of sibbes, hou 

die vorming van state nie verband met 'n natuurlike en spontane 

proses van sosiale ontwikkeling nie. In teenstelling met 

eersgenoemde groeperinge - wat 'n natuurlik geordende geheel vorm 

op grond van 'n homogene bevolking en eenvormige kultuurbesit -

staan die vorming van state in verband met wat as 'n formele 

afspraak beskryf sou kon word. Wat dit betref, kan staatsvorming 

getipeer word as 'n gemeenskaplike en formele afspraak om 

beskerming aan bepaalde norme en regte te verleen. Dit handel dus 

oor die verkryging van 'n balans tussen die individu en die 

gemeenskap binne die raamwerk van 'n geformaliseerde reeling. 

Daar bestaan verskillende teoriee oor die ontstaan van state. •n 

Filosoof soos Aristoteles het van die standpunt uitgegaan dat 

state ontstaan het as uitvloeisel van die menslike soeke na morele 

volkomenheid ("moral perfection") . Ander wysgere het weer die 

gedagte gehuldig dat state die resultaat is van 'n sosiale kontrak 

tussen regeerders en onderdane, ingevolge waarvan tussen die twee 

partye ooreengekom is om in 'n besondere verantwoordelikheid en 

wisselwerking jeens mekaar te handel (Baradat, 1979:11-16). 

Daar bestaan, afgesien van bogenoemde, nog etlike ander teoriee oor 

die oorsprong van state. In die algemeen kan dit egter gestel word 

dat die vorming van state verband hou met die praktiese behoefte 

aan gemeenskapsordening in 'n geformaliseerde verband. 

Eweneens moet menseregte beskou word binne die konteks van 'n 

formele afspraak en/of ooreenkoms om beskerming te verleen aan 

bepaalde norme en regte. Hoewel die wortels daarvan in die 
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Sto1synse natuurregleer te vind is, het dit uiteindelik as 

verskynsel van die moderne wereld in 'n geformaliseerde verband 

beslag gekry. 

In die Westerse state het dit veral uit 'n stryd teen vars- en/of 

staatsabsolutisme ontwikkel. Namate toenemend begin soek is na 

meganismes om gemeenskappe teen oormatige en onregmatige 

gemeenskapsbemoeiing te beskerm, het verskeie state begin om 

bepaalde aansprake van regsonderdane, deur ender meer 'n 

verskeidenheid juridiese kompetensies, subjektiewe regte en 

bevoegdhede, te verskans. Teen hierdie agtergrond het verskeie 

staatsregtelike dokumente uiteindelik as witskrifte van menseregte 

bekendheid verwerf. Van die vroegste aktes is veral die van 

Engeland, die VSA en Frankryk belangrik. 

Ten opsigte van Engeland is die Magna Carta van 1215, die Petition 

of Right van 1627 en die Bill of Rights van 1688 in hierdie opsig 

ter sprake. 

Met betrekking tot die Magna Carta spreek die menseregte-gedagte 

veral uit artikel 29 (van die oorspronklike akte), waardeur burgers 

teen arbi trere gevangesetting en onteiening beskerm word. Di t 

waarborg ook geregtigheid vir alle onderdane. Eiendomsreg en 

persoonlike vryheid word aldus beskerm op grand van die beginsel 

van gelyke regte en geregtigheid (Thompson, 1980:83). 

Die Petition of Right is vir 'n groat deel daarvan gewy aan 

arbi trere owerheidsoptrede waarteen burgers beswaar aangeteken het. 

Verskeie menseregte kan uit die inhoud daarvan afgelei word, soos 

dat die onderdane belastings deur middel van parlementere 

verteenwoordiging moet kan goedkeur en dat die reg op vryheid, lewe 

en eiendom vir elkeen nie arbitrer deur die owerheid aangetas mag 

word nie. Voorts behels dit ook dat elke individu 'n reg het op 
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privaatheid en gelykheid met betrekking tot regspleging (Knappen, 

1942:373-374). 

Die Bill of Riqhts is veral gemik op beskerming teen arbitrere 

owerheidsoptrede, soos die reg om petisies teen die koning op te 

stel, parlementere vryheid van spraak en selfs vrywaring teen 

uitermate boetes, strawwe, ensovoort (Knappen, 1942:449-450). 

Wat van hierdie dokumente opvallend is, is dat dit nie 'n 

uiteensetting van menseregte is soos dit hedendaags die geval is 

nie. Dit tabuleer hoofsaaklik griewe teen die optrede van die 

Engelse koning en behels nie as sodanig aansprake van die onderdane 

nie. 

In die geval van die VSA kan die staatsregtelike dokumente selfs as 

'n meer positiewe en regstreekse vermelding van menseregte beskryf 

word. Die dokumente wat hierop betrekking het, is die verklarinq 

van Mensereqte van Virqinie, wat oak die grondslag vorm van die 

Bill of Riqhts van die grondwet van Virginie en etlike ander state 

in die VSA, asook die bekende Bill of Riqhts van die Amerikaanse 

grondwet. 

Die Virginie-verklaring van 1776 word deur Van der Vyfer (1975:22) 

beskryf as seker die heel eerste staatsregtelike verklaring wat op 

die wysgerige menseregte-leerstuk geskoei is. Virginie het 'n 

leidende aandeel gehad in die eensydige onafhanklikheidsverklaring 

van die eerste dertien state wat gesamentlik die VSA gevorm het. In 

die Verklaring word die beginsels van mens like gelykheid, vrye 

verkiesings en uni verse le stemreg asook die idee van pers- en 

godsdiensvryheid bevestig. Belangrik van die Verklaring is oak die 

premisse dat gesag van die volk verkry word en daarin gesetel is, 

dat regerings ingestel is vir die beskerming en veiligheid van die 

burgery en dat 'n regering slegs behoue kan bly deur 'n sterk 
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verbintenis tot onder meer geregtigheid en fundamentele beginsels. 

In die onafhanklikheidsverklaring van die eerste dertien 

Amerikaanse state van 4 Julie 1776, 

universele gelykheid, ook aandag 

is benewens beginsels soos 

geskenk aan staatsgesag. 

Daarvolgens word veronderstel dat staatsgesag deur die volk aan die 

regering verleen word en dat die volk die reg het om die regering 

te wysig of te vervang indien dit nie aan sy doel beantwoord nie 

(Du Ponceau, 1974:51-52). 

Die oorspronklike Amerikaanse grondwet van 1789 het nie 'n 

inventaris van menseregte ingesluit nie, maar gewaarborgde regte is 

weldra toegevoeg by wyse van sogenaamde amendemente. Hierdie 

toevoeging staan bekend as die Bill of Rights (SA Regskommissie, 

1989:80). Hierdie amendemente stel perke aan die sentrale regering 

en magtig geregshowe in die VSA om wetgewing waarvan die vorm en 

inhoud strydig is met die neergelegde beginsels van menseregte, 

nietig te verklaar. 

In bree trekke waarborg dit ook sekere vryhede, soos vryheid van 

godsdiensbeoefening, vryheid van spraak, vryheid van die pers, die 

reg van die burgery om vreedsaam te vergader en die reg op 

privaatheid. Voorts waarborg dit sekere regte ten opsigte van die 

regspleging, soos dat 'n persoon nie meer as een keer vir dieselfde 

oortreding aangekla mag word nie, 'n spoedige en openbare verhoor 

deur 'n onpartydige jurie vir elke burger, dat niemand verplig kan 

word om teen homself te getuig nie en aanspraak op 

regsverteenwoordiging (Du Ponceau, 1974:82-83). 

In Frankryk het die leerstuk van menseregte uitdrukking gevind in 

die Declaration des Droits de l'Homme et du Citoyen van 1789. Die 

beginsels van die Deklarasie is later in die aanhef tot die Franse 

grondwette van 1946 en 1958 bevestig. Daarin word van die 
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veronderstelling uitgegaan dat alle mense gelyk en vry gebore is. 

Laasgenoemde veronderstelling is ook beskryf as die natuurlike en 

onvervreembare regte van die mens. Verder is die beginsel ook 

neergele dat soewereiniteit in die burgery setel en is bepaalde 

waarborge daargestel, soos dat 'n persoon onskuldig is totdat die 

teendeel bewys is en dat strafwetgewing nie terugwerkend is nie 

(Claude & Weston, 1989:14; Van der Vyfer, 1975:24). 

Hierdie vroee, vooroorlogse verklarings van menseregte vertoon in 

vergelyking met die naoorlogse menseregte-dokumente 'n besondere 

kenmerk. Dit is dat menseregte in algemene en selfs vae terme 

aangedui word. Sedert die Tweede Wereldoorlog het verskeie 

staatsregtelike dokumente die lig gesien wat meer volledig en in 

besonderhede omskryf is. Tog het die genoemde aktes die grondslag 

gele van voortgesette pogings om deur middel van die staatsowerheid 

bedoelde aansprake van die burgery te veroorloof en te verskans. 

Sedertdien het die eksponente van die menseregte-teorie in meer 

besonderhede en finesse gepoog om aan menseregte en fundamentele 

vryhede regsbeskerming te verleen. Ook op die terrein van die 

internasionale en volkereg het die leerstuk van menseregte sy 

invloed laat geld. 

3.2.2 VOLKEREGTELIKE AKTES 

Af gesien van 'n meer gespesifiseerde lys van partikuliere 

menseregte, is daar ook 'n tweede opmerklike verskil tussen die 

ouer en jonger dokumente van menseregte. Dit is naamlik met 

betrekking tot die regsgebied waarop hierdie aktes figureer. Terwyl 

die vooroorlogse aktes hoofsaaklik staatsregtelik van aard was, het 

die naoorlogse vredespogings en gees van internasionalisme gelei 
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tot 'n aantal volkeregtelike aktes van menseregte. Dit staan teen 

die agtergrond van die kollektiewe pogings van die internasionale 

gemeenskap om fundamentele menseregte op alle terreine van die 

nasionale en internasionale wereld verwerklik te sien. 

Seker die bekendste volkeregtelike akte van menseregte is die 

Universele Verklaring van Menseregte wat in 1948 deur die VN 

aanvaar is. (Kyk ook Hoofstuk 1.) Hierdie Verklaring is egter nie 

bindend op sy ledestate nie, maar gee slegs 'n omskrywing van dit 

wat in die Handves van die VN met menseregte en fundamentele 

vryhede bedoel word. Dit verskil ook van die naoorlogse 

staatsregtelike aktes wat op menseregte gegrond is in die opsig dat 

dit nie spesif iek is oor grense en beperkinge met betrekking tot 

dit wat oor menseregte en vryhede uiteengesit is nie. 

Ten einde die beginsels van die Universele Verklaring van 

Menseregte veral ten opsigte van rassediskriminasie en 

dekolonisasie - breer te omskryf, het die Menseregte-kommissie van 

die VN sy aandag gewy aan die opstel van twee verdere aktes van 

menseregte. Dit het uiteindelik neerslag gevind in die 1966-aktes 

oor ekonomiese, maatskaplike en kulturele regte en oor burgerlike 

en politieke regte - ook algemeen bekend as die "international bill 

of rights". Soos in die Universele Verklaring van Menseregte, berus 

die toepassing van hierdie aktes by die ondertekening daarvan deur 

die ledestate van die VN (VN, 1950:91; Claude & Weston, 1989:7}. 

'n Ander belangrike volkeregtelike akte wat in 1950 deur die 

Europese Raad onderteken is, is die Europese Konvensie oor 

Menseregte en Fundamentele Vryhede. In wese is dit 'n voortbouing 

op dit wat die VN aangaande menseregte neergele het, hoewel dit 

meer omskrywend is aangaande grense en beperkinge van regte en 

vryhede. So byvoorbeeld word ten aansien van proses- en 

bewysregtelike menseregte uiteengesit dat enige persoon wat 
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gearresteer word, onverwyld van die redes verwittig moet word. So 

'n persoon moet ook dadelik voor 'n regsprekende beampte gebring en 

binne 'n redelike tyd verhoor word. Daar moet ook 'n regsproses 

wees waardeur 'n persoon die regsgeldigheid van sy aanhouding kan 

betwis en sowel privaatregtelike as strafregtelike verhore moet in 

die openbaar deur 'n onpartydige tribunaal waargeneem word. om 

hierdie en ander beginsels juridies te waarborg, is 'n hof - te 

wete die Europese Hof vir Menseregte - tot stand gebring (Europese 

Raad, 1985:126-127; SA Regskommissie, 1989:67). 

In die Amerikas strek die volkeregtelike geskiedenis van menseregte 

selfs verder terug as die Tweede WAreldoorlog. Alreeds uit die 

Panama-ooreenkoms van 1926 blyk bepaalde beginsels van menseregte. 

'n Deel van hierdie ooreenkoms is gewy aan die beginsel van 

individuele gelykheid, terwyl daar ook ooreengekom is oor 

samewerking om slawehandel te bekamp. Gedurende die dertigerjare is 

verdere inter-Amerikaanse multi-laterale ooreenkomste gesluit, wat 

onder meer oor die arbeidsreg, pers- en godsdiensvryheid asook 

kinder- en vroueregte handel. Met die stigting van die Organisasie 

van Amerikaanse State (OAS) in 1948 is dit verder gevoer met die 

aanvaarding van 'n formele verklaring van menseregte, maar sander 

"regskrag" (Claude & Weston, 1989:211; Kunig et al, 1985:42). 

In 1959 is hierop voortgebou toe 'n Amerikaanse Kommissie vir 

Menseregte in die lewe geroep is, waarvan die doel was om as 

adviesliggaam in die Amerikas op te tree. Omdat die Kommissie 

probleme ondervind het om in die geval van menseregte-skendings op 

te tree, is die Konvensie van Menseregte in 1969 in die lewe 

geroep, wat op sy beurt die Amerikaanse Konvensie oor Mensereqte as 

'n resolusie aanvaar het. Die beginsels van hierdie Konvensie het 

sowat tien jaar later van krag geword en ten einde dit met die 

nodige "regskrag" te rugsteun, is oorgegaan tot die daarstelling 

van die Amerikaanse Hof vir Menseregte (Welch, 1981:416-417; SA 
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Regskommissie, 1989:70). 

Teen die voorafgaande agtergrond het post-koloniale Afrika ook 

mettertyd aandag geskenk aan 'n volkeregtelike akte gegrond op die 

menseregte-teorie. Ofskoon vaag gedefinieer, is die eerste blyke 

daarvan te vind in die Handves van die OAE van 1963. Sedertdien het 

die organisasie - te midde van druk wat veral deur internasionale 

regs- en kerklui daarop uitgeoefen is - telkemale pogings aangewend 

om 'n formele handves van menseregte vir die Afrika-state daar te 

stel. Dit het uiteindelik gelei tot die aanvaarding van die 

sogenaamde Banjoel-handves wat in 1987 van krag geword het. (Kyk 

ook Hoofstuk 2 vir bespreking hieroor.) 

Sonder om die toepassing van die bogenoemde aktes aan toetsing te 

onderwerp, spreek dit alreeds uit dit wat saaklik aan die orde 

gestel is, hoe belangrik die daadwerklike regsbeskerming van 

menseregte en vryhede is. Anders as in die geval van die Universele 

Verklaring van Menseregte en die 1966-aktes van die VN, het die 

bepalings van die Europese Konvensie met betrekking tot Menseregte 

en die Inter-Amerikaanse Konvensie oor Menseregte en Fundamentele 

Vryhede regsimplikasies. In die geval van laasgenoemde twee 

Konvensies word dit wat aangaande menseregte neergele is, juridies 

deur regionale howe beskerm, terwyl die toepassing en bindingskrag 

van die menseregte-beginsels van die VN slegs op die ondertekening 

daarvan deur die lidstate berus. Terugskouend op die 

staatsregtelike aktes, is die Bill of Rights van die Amerikaanse 

grondwet ook by uitstek 'n voorbeeld van konstitusioneel beskermde 

menseregte, ingevolge waarvan statutere voorskrifte wat met 

menseregte strydig is, deur die regbank nietig verklaar kan word. 

So byvoorbeeld het die Amerikaanse hooggeregshof in 1954 segregasie 

in die onderwys as in stryd met menseregte bevind, waarna die howe 

op grond daarvan alle vorme van rassediskriminasie en segregasie 

verbied het (Van der Vyfer, 1975:23). 
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Die vooraf gaande kom dus samevattend daarop neer dat menseregte 

alleen sinvol binne staatsverband toegepas kan word in terme van 

regsbeskerming, wat die afskaffing of wysiging daarvan onmoontlik 

maak of aan buitengewone formaliteite onderwerp. Dit is dan ook die 

essensie van menseregte, en sender dat hieraan voldoen word is dit 

niks meer as blote riglyne vir menslike handeling nie en in der 

waarheid waardeloos. In die sin is die regskonteks waarbinne dit 

gepositiveer word, deurslaggewend vir die praktiese neerslag en 

waarde van die menseregte-teorie. 

Ten opsigte van die probleme rondom menseregte in Afrika (socs dit 

in die voorafgaande hoofstukke geskets is) meet die grond van die 

problematiek derhalwe aan die hand van die bostaande beoordeel 

word. Die vraag is of dit wat deur die OAE aangaande menseregte 

neergele is deur "regskrag" gerugsteun word, en hoedanig daardie 

regte in die OAE-lidstate immuun is teen moontlike 

owerheidsingrype. Vir doeleindes hiervan sal die aandag vervolgens 

verskuif na die situasie in Afrika en hoe regionaal en nasionaal 

gepoog word om menseregte te beskerm en uit te bou. Ter wille van 

grater begrip en 'n grondige analise is dit egter nodig dat die 

inslag wat menseregte in die verlede op Afrika gehad het, vooraf 

kortliks aangeraak word. 

3.3 ENKELE PERSPEKTIEWE RAKENDE DIE INSLAG VAN MENSEREGTE OP 

AFR I KA 

Die soeke na (politieke) vryheid is 'n universele fenomeen. Dit is 

met ander woorde nie beperk tot 'n sekere werelddeel, 'n spesifieke 

volk of staat nie, maar iets wat inherent aan die mensdom is. Dit 

oorspan ook kleurgrense, geslag en ander menslike verskille. 
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In die voorafgaande gedeelte is aangetoon hoe die menseregte

leerstuk in die Westerse wereld ontwikkel het. Daar is oak 

aangetoon dat die menseregte-teorie, soos dit in die Westerse 

gemeenskap neerslag gevind het, 'n uitwerking op ander werelddele, 

waaronder die "nuwe" Afrika, gehad het. Tog wil hiermee nie 

ge1mpliseer word dat bepaalde vorme van menseregte - veral die 

beskerming van sekere regte - hoegenaamd nie in pre-koloniale 

Afrika voorgekom het nie. Ofskoon dit nie so duidelik 

uitgekristalliseer het soos in die Westerse wereld nie, beteken dit 

nie dat dit in die geskiedenis van Afrika afwesig is nie. 'n 

Ontleder van die Afrika-politiek soos Kiwanuka (1988:421) is selfs 

die mening toegedaan dat daar in pre-koloniale Afrika strukture 

geskep is met die oogmerk om beskerming aan menseregte te verleen. 

Kunig et al (1985:2) meen eweso dat aspekte van menseregte in die 

meeste beskawings teenwoordig was " ..• and this mean African 

communities had such concepts bearing or representing various 

contents. It could be that the same ideas as those existing in 

European communities were being expressed in African communities 

only that the different environments and cultural structures made 

the appearance of such ideas in different terms". 

Om grater duidelikheid hieroor te verkry, word vervolgens gekyk na 

die neerslae van menseregte in Afrika en die invloed wat die 

internasionale gemeenskap in die verband op die kontinent 

uitgeoefen het. Vir praktiese doeleindes sal die geskiedenis van 

Afrika hieromtrent in drie tydvakke bekyk word, te wete die pre

koloniale, koloniale en post-koloniale tydperk. 
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3.3.1 DIE PRE-KOLONIALE TYDVAK 

Volgens Wiechers (1988b:160) het geen gemeenskap ooit regsloos met 

mekaar omgegaan nie. Waar mense met mekaar saamleef, m6At daar 

regsreels wees om hulle onderlinge verhoudings en optredes te reel. 

Regstradisies en -ideale 

Regsreels veronderstel al 

is dus eie aan gemeenskapsvorming. 

daardie bindende voorskrifte wat 

menseverhoudings en gedrag beheers en wat afgedwing kan word. In 

die geval van state (wat 'n regsbegrip is) beteken dit dat die 

owerheid die gesag kan uitoefen wat die reg van die staat aan horn 

toeken. 

Wat pre-koloniale Afrika betref, het die verskillende gemeenskappe 

hulle eie modus vivendi gehad. Hulle het alliansies gesluit, 

ondertrou en selfs deur middel van sibbe- of stamgevegte in 

wisselwerking met mekaar verkeer. Sodoende het hulle in 'n verband 

van naasbestaan met mekaar verkeer, " ... according to the rules of 

the era. Through these inter-relationships, they were discovering 

rules for the forward movement of their societies" (Kiwanuka, 

1988:423). 

Vanselfsprekend was daar in hierdie stadium - met die uitsondering 

van enkele Egiptiese koninkryke - nog geen sprake van state in 

Afrika nie. Tog dui dit oenskynlik nie op die afwesigheid van 

duidelike regsreels en aansprake op die beskerming van sekere 

fundamentele regte nie. Adegbite (1986:69) meen hieroor dat die 

toentertydse strukture inderdaad ontwerp is met die doel om die 

welstand van elke lid van die gemeenskap te waarborg en te beskerm. 

In aansluiting hierby beweer Okeye (1990:163) dat Afrikane reeds 

lank voor die koloniale era bepaalde regte geniet het, waaronder 

vryheid van spraak, vrye deelname aan openbare aangeleenthede, die 

reg op hulp van die gemeenskap in geval van siekte, aanvalle en 
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dergelike. Ondersteunend hiertoe veer Kunig et al (1985:3) aan dat 

etlike tradisionele gemeenskappe, soos die Ashanti van Ghana en 

stamme in Oos-, Sentraal- en Suider-Afrika, gemeenskapsleiers by 

wyse van 'n "demokratiese" keuse aangewys het. Ook kwessies wat 

gemeenskappe as geheel geraak het, is volgens horn op 'n 

"demokratiese" wyse gehanteer. Daar was derhalwe " ... concern for 

rights, democratic institutions and rule of law, in such a way that 

did not, at all, reflect values of importance to western 

societies". 

Hoe dit ook al sy, daar was duidelike politieke eenhede in pre

koloniale Afrika wat in wisselwerking met mekaar verkeer het en wat 

op 'n eiesoortige wyse na die regte en welsyn van die gemeenskap 

omgesien het. Op grond van voorgenoemde argumente sou ook 

geredeneer kon word dat bepaalde aspekte van die menseregte-teorie 

gedurende hierdie tyd op die kontinent aanwesig was. In 

teenstelling hiermee het die kolonisering van Afrika 'n gans nuwe 

era ingelei, wat nie alleen die tradisionele strukture ingrypend 

geraak het nie maar ook die neerslag.van menseregte. 

3.3.2 DIE KOLONIALE TYDVAK 

Die tydperk van die Berlynse Konferensie (1884-1885) tot met die 

totstandkoming van Ghana as onafhanklike staat in 1957, kan 

inderdaad as 'n traumatiese era in die geskiedenis van Afrika 

beskryf word. Terwyl hierdie Konferensie die weg gebaan het vir die 

verdeling van Afrika, het laasgenoemde die verskyning van die 

"nuwe" Afrika ingelei. 

Hierdie driekwarteeu het ongetwyfeld 'n ingrypende invloed op 
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feitlik elke faset van die kontinent en sy inwoners gehad. Afrika 

is weliswaar in aanraking gebring met moderne tegnologie en 

ontwikkeling, maar teen 'n baie hoe prys. Nie alleen het die 

koloniale stelsel met sy starre en dikwels kunsmatige grense, 

stamme en etniese groepe of gedeeltes daarvan tot bepaalde 

staatsterritoriums ingeperk nie, maar is die tradisionele gesag en 

strukture ook ontbind en die inwoners van Afrika aan blanke 

heerskappy onderwerp (Mazrui, 1976:13; Rimmer, 1991:93). 

"Colonialism was a leveller. Traditional enemies were 

supposed to cooperate in the service of a foreign sovereign. 

Differences in language, culture and politics were pushed 

aside. Where the policy of indirect rule was followed, some 

indigenous people were used to extend colonial rule - thus 

sowing the seeds for internecine friction." (Kiwanuka, 

1988:423.) 

Volgens Kunig et al (1985:4) het hierdie gebeurde neergekom op 'n 

ernstige miskenning van die regte van die Afrikane. Nie alleen het 

dit meegebring dat hulle - in sommige gevalle met magsmiddele - aan 

vreemde politieke en regsgesag onderwerp is nie, maar ook dat hulle 

vryhede ingekort is. 

Die winde van verandering het egter na afloop van die Tweede 

Wereldoorlog oor Afrika begin waai. So vinnig as wat die 

kolonisering van die kontinent plaasgevind het, so kortstondig was 

die dekolonisasieproses. Die spoedige afloop hiervan staan in 'n 

sekere mate in die teken van menseregte-vergrype voor en tydens die 

oorlog, wat meegewerk het om 'n internasionale "klimaat" te skep 

wat gunstig was vir die erkenning en formalisering van menseregte. 

Kragte wat in die internasionale gemeenskap tot ontwaking gekom 

het, het hulself in 'n wrokkige anti-kolonialistiese, anti

imperialistiese en anti-rassistiese gevoel gemanifesteer, waardeur 
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die koloniale moondhede as uitbuiters en onderdrukkers gebrandmerk 

is. Hierin het die handves van die VN, maar veral die Universele 

Verklaring van Menseregte, die juridiese en praktiese hoeksteen vir 

die kruistog teen kolonialisme gevorm (Moolman, 1974:3). 

Hiermee saam het nasionalisme as 'n dryfveer op Afrika begin 

inwerk, wat tot gevolg gehad het dat die Afrikane teen hulle 

koloniale heersers in verset gekom het. Waar hierdie strewe na 

politieke vrywording voor die Tweede Wereldoorlog skaars 

waarneembaar was, het dit na afloop daarvan soos 'n vloedgolf onder 

die vaandel van "uhuru" oor Afrika beweeg. Uiteindelik was hierdie 

kragte net te sterk vir die koloniale praktyke (Lewis et al., 

1951: 12}. 

In 'n ander sin is die voormelde gebeure ook betekenisvol. Afrika 

het sedert die dekolonisasieproses met krag en snelheid tot die 

wereldpolitiek toegetree. Wat hiervan belangrik is, is dat die 

bevryde Afrika-state daardeur toenemend aan die internasionale 

tydsgees van menseregte blootgestel is. Veral via hulle 

betrokkenheid in die Algemene Vergadering van die VN, het hulle 

voortdurend met menseregte te make gekry. Uiteindelik was hulle 

getallegewys ook so sterk in die VN verteenwoordig dat hulle 'n 

aansienlike invloed op die gees en rigting van die organisasie kon 

uitoefen - in besonder aangaande menseregte in volkeregtelike 

verband. 

3.3.3 DIE POST-KOLONIALE TYDVAK 

"Afrika het die Verenigde Volke verander - iets wat die 

Europese argitekte van die organisasie waarskynlik in hulle 
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wildste drome nie voorsien het nie." (Anon., 1972:315.) 

Hierdie stelling mag op die cog af ietwat oordrewe voorkom. Tog 

blyk dit by nadere ondersoek nie die geval te wees nie. 

In die aanhef tot die VN-handves word die twee vernaamste oogmerke 

van die organisasie uitgelig, naamlik die handhawing van 

internasionale vrede en die beskerming van menseregte. Vier verdere 

funksies kan hieruit onderskei word: 

Die handhawing van internasionale vrede en veiligheid. 

Die bevordering van vriendskaplike betrekkinge en tussen

staatl ike samewerking. 

Die bevordering van vooruitgang op ekonomiese, sosiale, 

kulturele en humanitere gebied. 

Die nastrewing van eerbied vir menseregte en fundamentele 

vryhede (VN, 1956b:132). 

Dit is hieruit duidelik dat voorrang aan die vredestaak verleen 

word, in die opsig dat die bevordering van vriendskaplike 

betrekkinge tussen state; vooruitgang op ekonomiese, sosiale, 

kulturele en humanitere gebied; en eerbied vir menseregte alles 

daarop afgestem is om 'n stabiele wereldorde daar te stel. Voorts 

omskryf hoofstukke 6, 7 en 8 van die VN-handves die vredestaak van 

die wereldliggaam. Ook die samestelling van die Veiligheidsraad dui 

op die belangrike plek van die vredesfunksie in die oogmerke van 

die VN. 

Nadat die onafhanklike Afrika-state geleidelik tot die geledere van 

die VN toegetree het, het daar ook 'n merkbare klemverskuiwing ten 
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opsigte van die vredestaak van die organisasie plaasgevind. Omdat 

die Afrika-state nie regstreeks by die verwoesting van die 

wereldoorloe betrokke was nie, het hulle nie werklik belang gehad 

by die voorgenome vredesrol van die VN nie. Uit hulle ervaring van 

kolonialisme en stryd om onafhanklikheid was vryheid, gelykheid en 

rassisme die vraagstukke wat aandag en voorrang verdien het 

(Mazrui, 1967:129; Liebenberg, 1981:136). 

In hierdie kruistog ten behoewe van menseregte (en ten koste van 

kolonialisme), het hulle niks en niemand ontsien nie. Humanitere en 

sentimentele oorwegings het ook duidelik bo koue regsbeginsels 

voorkeur geniet. Met die steun van die Kommunistiese state het die 

Afro-Asiatiese alliansie die beginsel laat inslag vind dat alle 

vorme van Westerse kolonialisme verwerplik is. Van hierdie 

ontwikkeling meen Pfeifenberger (1974:24-25) dat dit gelei het tot 

'n situasie "· .. waar die oorweldigende meerderheid van state 

minstens stilswyend die regsmening van die nuwe Afro-Asiatiese 

state oorgeneem het, sonder dat die VV-Handves formeel daardeur 

gewysig is". 

Samevattend het die nuwe ledestate, wat in groot getalle tot die VN 

toegetree het, sodoende 'n ingrypende verandering in die 

internasionale menseregte-situasie teweeg gebring. Dit het daartoe 

gelei dat die aktiewe bevordering en beskerming van menseregte in 

die internasionale kollig geplaas is, hoewel dit grotendeels 'n 

eensydige en selektiewe bevorderingsaksie was wat in wese op die 

ervaring, oordele en vooroordele van die nuwe lidstate en hulle 

koloniale verlede geskoei was. 

Die vrywording van Afrika en die invloed wat dit op die gees en 

rigting van die VN gehad het, het egter ook belangrike implikasies 

vir die kontinent self meegebring. Die toetrede van die "nuwe" 

Afrika tot die wereldgemeenskap en die soeke na internasionale 
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aanvaarding het meegebring dat toenemend van die kontinent verwag 

is om aan sekere beginsels van menseregte te voldoen. Hierdie appal 

het veral uitgegaan ten aansien van die totstandkoming van 

soewereine state. Menseregte, en alles wat daarmee saamhang, het 

dus sedert die vrywording van Afrika geensins irrelevant met 

betrekking tot die kontinent geword nie. Trouens, die aandrang op 

die vestiging, uitbouing en beskerming daarvan deur die Afrika

gemeenskap het sedertdien al meer akuut geword. 

3.4 DIE BESKERMING VAN MENSEREGTE IN AFRIKA : MAATREeLS 

EN KNELPUNTE 

Die blootstelling wat Afrika in internasionale verband aan die 

naoorlogse gees van menseregte gehad het, het mettertyd oak na die 

kontinent self deurgesuur. Dit het uiteindelik daartoe gelei dat 

daar sedert die sestigerjare toenemend stemme uit Afrika opgegaan 

het om 'n regionale handves van menseregte daar te stel. Verskeie 

individue, kerkgenootskappe en regslui het daarop begin aandring 

dat daar daadwerklik en op 'n toepaslike wyse aan die menseregte

probleme op die kontinent aandag geskenk moes word. 

Die totstandkoming van die OAE in 1963 het verdere betekenis 

hieraan verleen, in die sin dat die handves van die organisasie 

menseregte in meer as een opsig implisiet aangeraak het. Dit alles 

het daartoe meegewerk dat die aandrang toegeneem het om 'n 

kommissie en Afrika-handves van menseregte in die lewe te roep ten 

einde die knelpunte rondom menseregte op die kontinent te probeer 

verwyder. Na jarelange debat en verskille oor die wyse waarop 

hieraan voldoen moes word, het die OAE in 1981 daarop geantwoord 

met die aanvaarding van die Banjoel-handves. 
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Wat belangrik is van die Banjoel-handves vir doeleindes van hierdie 

studie, is die "regskrag" waarmee die dokument beklee is, asook die 

mate waartoe die neergelegde beginsels van menseregte uitvoerbaar 

en afdwingbaar is. Die rede is naamlik dat dit deurslaggewend is 

ten opsigte van die praktiese toepassingswaarde van die dokument 

en die beginsels wat daarin beliggaam is. 

3.4.1 BEPALINGS VAN DIE BANJOEL-HANDVES EN ENKELE 

VERGELYKENDE PERSPEKTIEWE 

Volgens Potgieter (1986:7) is die rol van die staat as gevolg van 

die toenemende interafhanklikheid en belangeverstrengeldheid van 

die huidige wereldgemeenskap, sterk aan die afneem. " 'n Belangrike 

resultaat van hierdie ontwikkelinge is dat die staat hoe langer hoe 

meer onbevoeg raak om die veiligheid en welvaart van sy mense te 

verseker". Na aanleiding hiervan argumenteer Liebenberg (1989:294) 

dat die beperkings waaraan die hedendaagse nasionale staat skynbaar 

toenemend onderhewig raak, ook ten opsigte van die praktiese 

bevordering van menseregte geld. Hieruit word die stalling gemaak 

dat sekere sogenaamde nie-staatlike akteurs op die internasionale 

terrein belangrike praktiese bydraes met betrekking tot menseregte

aspekte kan maak. 

Verskeie internasionale instellings is dan ook met die uitbouing en 

beskerming van menseregte gemoeid. In volkeregtelike verband 

ressorteer veral die VN (en sy verskillende agentskappe), die 

Europese Raad, die OAS, die Arabiese Liga en andere hieronder. 

Verder is 'n verskeidenheid nie-regeringsorganisasies op die 

terrain werksaam, socs die Internasionale Rooi Kruis, Amnestie 

Internasionaal, die Internasionale Vereniging vir Demokratiese 
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Regslui en die Internasionale Liga vir Menseregte. 

Wat die menseregte-funksie van hierdie organisasies betref, het dit 

enersyds met die bevordering en andersyds met die daadwerklike 

beskerming daarvan te make. Die bevorderingsaspek het betrekking op 

die omgewing of sfeer waarbinne menseregte neerslag moet kry, en is 

daarom toegespits op bepaalde leemtes en knelpunte in die omgewing 

wat negatief op die skepping van 'n sogenaamde "regte-kultuur" 

inwerk. Die beskermingstaak daarenteen, het te make met die 

juridiese afdwinging daarvan. Dit handel derhalwe oor die idee dat 

menseregte en fundamentele vryhede besondere regsbeskerming moet 

geniet om van waarde te kan wees (Ramcharan, 1989:15). 

Wat die OAE betref, het die organisasie met die aanvaarding van die 

Banjoel-handves vryheid, gelykheid, geregtigheid en waardigheid 

uitgelig as noodsaaklike boustene vir die vestiging van 'n 

menseregte-bedeling. Aangaande die uitoefening van regte en vryhede 

(in gemeenskappe) word gemeld dat dit afhang van die eerbiediging 

van menslike regte, tesame met die nakoming en uitoefening van 

bepaalde verpligtinge deur alle betrokkenes (OAE, 1987:252-253). 

Soos die meeste dokumente van hierdie aard, kan die verskeidenheid 

regte, kompetensies en bevoegdhede van die Banjoel-handves in twee 

groepe verdeel word, naamlik substantiewe en prosessuele 

menseregte. Onder eersgenoemde ressorteer sake soos die vryheid van 

spraak, godsdiensvryheid, vrye assosiasie en die kompetensie om te 

betoog. Prosessuele menseregte het onder meer betrekking op sake 

soos die verbod op arbitr~re gevangesetting, die verbod op die 

ontneming van 'n persoon se lewe sonder 'n behoorlike regsproses en 

die reg om onskuldig te wees totdat die teendeel deur 'n bevoegde 

hof of tribunaal bewys is (OAE, 1987:252-253). 

Ten einde die neergelegde menseregte van die Banjoel-handves te 
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beskerm, het die ledestate van die OAE besluit om 'n Kommissie vir 

Menseregte daar te stel. (Kyk ook Hoofstuk 2 vir besonderhede.) Die 

wyse waarop hierdie Kommissie sy taak moet verrig, is deur met 

ander liggame in Afrika saam te werk, beginsels en regulasies daar 

te stel om spesifieke probleme op te los, studies oor menseregte 

te onderneem, seminare en konferensies oor menseregte

aangeleenthede te reel en aanbevelings aan regerings daaroor te 

doen. Hierbenewens moet dit enige ander taak uitvoer wat deur die 

Spitsberaad opgedra word (OAE, 1987:258). 

Die grootste gedeelte van die Banjoel-handves ten aansien van die 

Kommissie, is gewy aan die prosedure waarvolgens kommunikasie 

tussen die Kommissie en ander entiteite mag plaasvind in gevalle 

van vermeende skendings van menseregte. Wat dit betref, is dit 

meldenswaardig dat die handves skakeling tussen die Kommissie en 

individue ondergeskik stel aan kommunikasie tussen eersgenoemde en 

state. Individue mag wel volgens die neergelegde voorskrif met die 

Kommissie kommunikeer, maar slegs indien dit as laaste uitweg 

gedoen word en waarvan bewys gelewer kan word dat dit die geval is 

(OAE, 1987:259; Mathews, 1988:4). (Kyk hoofstuk 2 vir 'n volledige 

bespreking.) Volgens Mathews (1988:4) bring hierdie bepalings mee 

dat die moontlikheid vir verontregte burgers om hulle tot die 

Kommissie - as 'n instrument vir die beskerming en uitbouing van 

menseregte in Afrika - te wend, betreklik beperk is. 

Dit is ook belangrik om op die mandaat van die Kommissie te let, in 

soverre dit as 'n onderdeel van die OAE funksioneringsreg het. 

Artikel 59 van die Banjoel-handves handel in besonder hieroor en 

bepaal onder meer dat dit geen verslag kan publiseer sonder 

instemming van die Vergadering van Staatshoofde nie. Eweneens geld 

die bepaling dat alle bevindings van die Kommissie vertroulik aan 

die Spitsberaad meegedeel moet word en slegs indien die Beraad dit 

goedvind, mag sodanige verslag gepubliseer en bekend gemaak word. 
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Die vertroulikheidsaspek geld ook vir kommunikasie wat in die 

algemeen tussen die betrokke partye mag plaasvind (OAE, 1987:260). 

Welch (1988:4) merk hieroor op dat dit 'n beperking plaas op sowel 

die werksaamhede as die outonomie van die Kommissie. Dit hou ook in 

dat die aanbevelings en bevindings van die Kommissie oor akute 

menseregte-probleme nie openbaar gemaak mag word nie, maar tot die 

OAE-geledere beperk sal bly. 

Voorts ontbreek dit die Kommissie aan die bevoegdheid om enige 

besluit op die OAE-ledestate af te dwing. Die enigste appel wat ook 

regstreeks tot state gerig mag word, is om die OAE tweejaarliks van 

'n verslag te voorsien met betrekking tot dit wat op nasionale vlak 

gedoen word om menseregte te beskerm en te bevorder (artikel 62). 

Maar selfs al sou state nie hieraan gehoor gee nie, kan die 

Kommissie geen stappe doen om dit af te dwing nie (OAE, 1987:261). 

Dit blyk hieruit dat die Kommissie gekortwiek word deur 

tekortkominge wat die operasionele vermoe daarvan in die 

bevordering en beskerming van menseregte ernstig kan beperk. 

In geheel gesien, kan die Kommissie dus weinig doen om die 

beginsels van die Banjoel-handves op die afsonderlike Afrika-state 

af te dwing. Dit kan hoogstens 'n bydrae lewer tot die bevordering 

van menseregte - of skoon daar ook in hierdie opsig beperkinge op 

die Kommissie en sy mandaat is. 

Teenoor die Banjoel-handves, word sowel die Amerikaanse as Europese 

handveste van menseregte gerugsteun deur kommissies en howe 

waardeur die toepassing van menseregte op nasionale vlak regionaal 

gemonitor en beskerm word. In die geval van die Amerikaanse Handves 

van Menseregte is die Inter-Amerikaanse Kommissie vir Menseregte 

nog altyd as 'n uiters belangrike moniteringsorgaan van die OAS 

gereken. In artikel 41 word die taak daarvan beskryf as 11 ••• to 

promote for and defence for human rights" (OAS, 1985:147). Hierdie 
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artikel word verder in ses klousules omskryf wat ender meer 

voorsiening maak vir aanbevelings en advies aangaande menseregte

aangeleenthede aan individuele state; die onderneming van studies; 

en die insameling van inligting oar menseregte. Veral van belang in 

die betrokke artikel is 'n klousule waarin die Kommissie gemagtig 

is " ... to take action on petitions and other communications 

pursuant to its authority ... " {OAS, 1985:42). Ingevolge hiervan mag 

individue of groepe - wat bewys kan lewer dat hulle regspersoonlike 

status binne minstens een van die lidstate geniet - 'n saak teen 

enige OAS-lidstaat aanhangig maak in geval van vermeende 

menseregte-skendings. In die Europese Konvensie word gelykluidend 

in artikel 25 uiteengesit dat die Kommissie vir Menseregte " ..• may 

receive petitions addressed to the Secretary-General of the Council 

of Europe from any person, non-governmental organisation or group 

of individuals claiming to be the victim of a violation .•. " 

(Europese Raad, 1985:130). 

Wanneer 'n klag ingevolge artikel 41 van die Amerikaanse Konvensie 

oar Menseregte teen 'n lidstaat van die OAS ingedien word en 'n 

skikking tussen die betrokke partye bereik word, bepaal artikel 49 

van die Konvensie dat die Kommissie 'n verslag daaroor moet indien 

en dit aan al die betrokke state en organisasies meet voorle. Sou 

dit egter gebeur dat daar nie op hierdie wyse oor sake uitsluitsel 

verkry word nie, kan die Kommissie die saak enersyds na die Hof vir 

Menseregte verwys, of andersyds by wyse van 'n verslag 'n 

aanbeveling daaroor maak (OAS, 1985:150). 

Die wyse waarop die Europese Konvensie hierdie saak hanteer, word 

in artikels 31 en 32 uiteengesit. Wanneer 'n skikking nie tussen 

die betrokke partye bereik word nie, meet die Europese Kommissie 

vir Menseregte 'n verslag daaroor indien en aandui of 'n skending 

van menseregte plaasgevind het, al dan nie. Hierdie verslag word 

dan aan of die Ministeriele Komitee of die Europese Hof vir 
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Menseregte voorgehou, in welke geval daar met 'n 

tweederdemeerderheid 'n beslissing gevel moet word met betrekking 

tot die beweerde skending van menseregte. Indien 'n aantuiging 

gehandhaaf word, word die skuldige party regtens gelas om 

regstellende stappe te doen (Europese Raad, 1985:131). Artikel 7 

van die Statuut van die Europese Raad maak verder voorsiening 

daarvoor dat as 'n lidstaat nie sy verpligting om menseregte te 

bevorder, nakom nie, so 'n staat versoek kan word om horn aan die 

Raad te onttrek. Sou hy weier kan sy lidmaatskap opgeskort word -

die verreikendste remedie om menseregte volkeregtelik te beskerm 

(SA Regskommissie, 1989:68-69). 

Dit blyk dus dat die Amerikaanse en Europese konvensies beter 

toegerus is om beskerming aan menseregte te verleen as die Banjoel

handves, wat in der waarheid oor geen "regskrag" beskik nie. Hoewel 

die maatreels in die geval van eersgenoemde konvensies nog geen 

volledige waarborg vir die beskerming van menseregte bied nie en 

sekere knelpunte wel in die toepassing van menseregte-beginsels 

ervaar word (Welch, 1981:419), is dit tog veel beter daartoe in 

staat om menseregte-probleme op regionale vlak te hanteer. Teen 

hierdie agtergrond beskryf Kunig et al (1985:54) die Banjoel

handves as 11 ••• a classical example of formal law which has never 

achieved any practical meaning". 

Maar feitlik ewe belangrik as die noodsaak van behoorlike 

regsbeskerming 

beginsels wat 

vir regionale handveste van menseregte en die 

daarin vervat is, is 'n bereidwilligheid by 

staatshoofde en owerhede om op nasionale vlak praktiese neerslag 

aan die beginsels daarvan te gee en om 'n politieke "klimaat" te 

skep wat daarvoor bevorderlik is. Oak ten opsigte hiervan is daar 

probleme wat die realisering en neerslag van menseregte in Afrika 

kortwiek. 
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MAATREeLS EN KNELPUNTE OP NASIONALE VLAK 

Soos uit die voorafgaande blyk, het die naoorlogse vredespogings 

tot gevolg gehad dat kollektiewe pogings deur die internasionale 

gemeenskap van stapel gestuur is om menseregte op alle vlakke van 

die internasionale gemeenskap verwerklik te sien. Die resultaat 

hiervan is 'n verskeidenheid volkeregtelike dokumente van 

menseregte. Tog is al hierdie pogings futiel indien die beginsels 

daarvan nie op nasionale vlak verwerklik word nie. Soos reeds aan 

die orde gestel, het menseregte slegs wesenlike waarde wanneer dit 

f ormeel ui tdrukking vind in die verhouding tussen owerheid en 

onderdaan en wanneer doeltreffende regsbeskerming daaraan verleen 

word. Dit is dus van die grootste belang dat daardie menseregte

beginsels wat in volkeregtelike verband neergele is, nie slegs deur 

die afsonderlike state aanvaar moet word nie, maar dat daar op 

nasionale vlak in regsverband ook 'n uitnemende en onaantasbare 

status daaraan gegee sal word. 

So byvoorbeeld meld Ramcharan (1989:268) dat nieteenstaande dit wat 

die VN deur die jare op die menseregte-terrein daargestel het (soos 

die Universele Verklaring van Menseregte, die Akte oor Ekonomiese, 

Maatskaplike en Kulturele Regte en die Akte oor Burgerlike en 

Politieke Regte) , daar deurgaans 'n onwilligheid by die 

afsonderlike ledestate van die wereldorganisasie bestaan het om 

werklik met menseregte erns te maak en stappe te doen ter 

beskerming daarvan. 

"Many governments which have, prima f acie, accepted such 

international commitments, fail to take measures for their 

implementation at the national level ... Therefore, at the 

international level, commitment is frequently lacking and as 
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a result the international community finds itself unable to 

act for the protection of human rights." (Ramcharan, 

1989:268). 

Die voormalige Sekretaris-generaal van die VN, dr. Javier Perez de 

Cuellar, het in die lig hiervan dan ook meermale tereg daarop gewys 

dat welslae ten aansien van die internasionale beskerming van 

menseregte slegs moontlik is as die afsonderlike state hulle 

verantwoordelikheid in volkeregtelike verband aanvaar en nakom 

(Ramcharan, 1989:269). 

Wat die OAE aangaan, blyk dit uit die voorafgaande dat die 

organisasie nie met werklike "regskrag" beklee is om menseregte in 

die individuele lidstate af te dwing nie. Hierbenewens is dit die 

geval dat nog nie al die lidstate van die OAE hulle steun formeel 

aan die Banjoel-handves toegese het nie. Etlike van die Afrika

staatshoofde is steeds onwillig om die dokument f ormeel te 

onderskryf. Desondanks het die meerderheid Afrika-state hulle wel 

by wyse van indi viduele ondertekening daartoe verbind om die 

beginsels daarvan op nasionale vlak te handhaaf. Al die ledestate 

van die OAE is gevolglik daartoe verbind om dit as 'n resolusie 

(wat met meerderheidsteun aanvaar is) te eerbiedig. 

Soos egter vry algemeen bekend, is daar talle Afrika-leiers en 

-owerhede wat hulle aan skendings van menseregte skuldig maak. Daar 

is oak etlike state wat hulle hoegenaamd nie steur aan die 

toepassing van die beginsels nie. By nadere ondersoek blyk dit dat 

'n aantal state geen verwysing van menseregte in hulle grondwette 

het nie. Enkele state verwys slegs vaag of uiters saaklik daarna, 

soos byvoorbeeld in die aanhef tot 'n grondwet. Daar is wel state 

wat dit in grondwetlike verband opgeneem het, maar nie in al die 

gevalle word dit deur voldoende regsbeskerming gerugsteun nie 

(Kunig et al, 1985:10-13; SA Regskornrnissie, 1989:108-111). 
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Hoewel die juridiese verskansing van menseregte van wesenlike 

belang is vir die realisering daarvan, is dit eweneens uiters 

belangrik dat dit neerslag vind in 'n politieke bestel waarin 'n 

bepaalde "sensitiwiteit" vir menseregte bestaan (Ake, 1987: 11). Die 

begrip "menseregte" staan vierkantig binne die politieke arena en 

die waarde daarvan hang gevolglik nou saam met die mate waartoe 

regeerders (oftewel politici) bereid is om beperkinge op die 

staatsgesag te plaas vis-i-vis die regte van onderdane. Regeerders 

(sowel as onderdane) moet met ander woorde doelbewuste pogings aan 

die dag le om 'n "klimaat" vir menseregte te skep ten einde 

menseregte van prakties waarde te laat wees. 

Hierdie "sensitiwiteit" vir menseregte en die fundamentele 

aansprake van die staatsvolk ontbreek oenskynlik in die meerderheid 

Afrika-state (Nguema, 1990:263). Ake (1987:8) beskryf die algemene 

situasie in Afrika soos volg: 

"The willful brutalization of people occurring among us is 

appalling. Human life is taken lightly especially if it is 

that of the underprivileged. All manner of inhuman treatment 

is meted out for minor offences and sometimes for no 

offences at all. Ordinary people are terrorized daily by 

wanton display of state power and its instruments of 

violence ... All the ingredients of facism are present now in 

most parts of Africa: a political class which has failed 

even by its own standards, 

conscious of its humiliation 

cannot control: a people who 

sence of self-worth yearning 

and 

and 

have 

for 

which is 

baffled by 

little if 

redeemers: 

now acutely 

a world it 

any hope or 

a milieu of 

anomie: a concervative leadership pitted against a rising 

popular radicalism and poised to take cover in defensive 

radicalism." 
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Ook Kakande-Gava ( 1988: 2) skets 'n somber prentj ie van Afrika. 

Volgens horn het die politieke posisie van Afrika uit 'n 

menseregte-oogpunt - sedert dekolonisasie progressief versleg. In 

talle state is politieke leiers wat hulle vir menseregte beywer 

het, om die lewe gebring en vervang met lewenslange diktators wat 

slegs op eiebelang ingestel is. Dienooreenkomstig is militere 

bewinde of eenpartyregerings in talle state ingestel, demokratiese 

verkiesings uit die weg geruim en politieke opponente wreed 

vervolg. 

Van regerings wat ordelik, voorspelbaar en ondergeskik aan 

regsordes funksioneer en bewindvoerders wat hulle gesag uit hoofde 

van regsordes uitoefen, is daar in die meeste Afrika-state oor die 

afgelope dekades weinig sprake. Wat dit betref, was die meeste 

bewindvoerders in Afrika bo die reg verhewe, in die opsig dat 

regsordes na willekeur omgebuig en ingespan is vir eie doeleindes 

en persoonlike gewin. Met betrekking tot grondwette en dokumente 

oor menseregte verklaar Kakande-Gava ( 1988: 2) dan ook dat 'n 

pennestreep eenvoudig daardeur getrek is, of dat dit ondergeskik 

gestel is aan partybeleid en partikuliere belange. In dieselfde sin 

beskou Jason (1986:29) die situasie soos volg: 

"So human rights becomes hostage to the struggle of power, 

self-perpetuation and the liquidation of the opposition. 

Virtually all post-independence heads of state have become 

life presidents. The democratic process has been assaulted. 

Changes of government have not been through the ballot, but 

the bullets of impatient military dictators. Where one 

despot has been removed, it is through the agency of another 

tyrant who eventually behaves like one who, having rescued a 

helpless woman from the ravages of a rapist, proceeds to 

rape her." 
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Velerlei faktore het tot voormelde toedrag van sake aanleiding 

gegee. Een van die belangrikste faktore hou oenskynlik verband met 

die ontvoogding van Afrika en die totstandkoming van nasionale 

state op die kontinent (Kiwanuka, 1988:423). Soos bespreek, het die 

willekeurige verdeling van die kontinent deur die Europese 

koloniale moondhede nie altyd bevolkingsgroeperings in ag geneem 

nie. Dit het meegebring dat daar vandag in die meeste Afrika-state 

'n gedwonge rasse- en kulturele pluralisme bestaan. Hiermee saam 

het die snelle dekolonisasieproses en samehangende afwesigheid van 

behoorlike staatsvorming in menige Afrika-staat vraagstukke van 

politieke en kulturele minderhede meegebring (Baynham, 1991a:182). 

Anders as die Westerse state, waar nasionale gemeenskappe oor die 

algemeen die totstandkoming van nasionale state voorafgegaan het, 

het die nuwe Afrika-state dus weggespring met primer etniese 

gemeenskappe wat politiek saam gegroepeer is binne die staatsgrense 

van koloniale oorsprong. 

Die resultaat hiervan was die totstandkoming van state wat in meer 

as een opsig politieke karrikature is - met diverse of versnipperde 

bevolkings binne dieselfde grondgebied, maar as outonome politiek

ekonomiese eenhede. Uiteraard het dit die positiewe uitbouing van 

'n eie nasionale gevoel feitlik onmoontlik gemaak (Kirsten, 

1980:222), aangesien politieke ontwikkeling en nasionale integrasie 

regstreeks verband 

bedeling waarmee 

identifiseer. 

hou met die daarstelling van 'n politieke 

alle bevolkingsgroepe bereid is om te 

Oat laasgenoemde bedeling in talle onafhanklike Afrika-state 

ontbreek het, word bevestig deur die geskiedenis van rewolusie, 

politieke vervreemding en etniese konflik in onder meer Algerie, 

Zimbabwe, Burundi, Angola, Ethiopie, ZaYre, Suid-Afrika (in 'n 

sekere mate), Malawi, Ghana, Wes-Sahara, Guinee-Bissau, Kameroen, 

Uganda en die Sentraal-Afrikaanse Republiek (Le Roux, 1986b:161). 
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Ook territoriale geskille in Afrika, waarvan die in die Horing van 

Afrika en die Wes-Sahara by ui tstek voorbeelde is, is volgens 

Kirsten (1980:222) grootliks te wyte aan identifiseringsprobleme 

binne gegewe staatsgrense as gevolg van gedwonge etniese 

groepering. Hieruit spreek dit vanself dat 'n behoorlike grondslag 

om menseregte op nasionale vlak in post-koloniale Afrika in 'n 

verhouding tussen owerheid en onderdaan te vestig en uit te bou, 

uit die staanspoor grotendeels ontbreek het. 

Hierdie toedrag van sake is aansienlik vererger as gevolg van 'n 

onvermoe by die meeste Afrika-state om sedert politieke 

onafhanklikwording ekonomies die mas op te kom. Om hierdie rede het 

talle Afrika-state sedert die vyftiger- en sestigerjare toenemend 

materieel van die hulpverlenende wereld afhanklik geword. Hierdie 

hulp was egter futiel, deurdat niks kon verhelp dat die lande se 

ekonomiee steeds verswak en dat 'n akute toename in armoede 

kenmerkend van Afrika geword het nie. Hoedanig die ekonomiese 

situasie in Afrika huidig daar uitsien, spreek onder meer daaruit 

dat Afrika die armste en mees onderontwikkelde kontinent in die 

wereld is (Ihonvbere, 1990:59;61; Nguema, 1990:264-265). 

Vir sever menseregte ter sake is, het die voorafgaande geen 

positiewe gevolge ingehou nie. In talle state het dit meegebring 

dat militere leiers met geweld ingegryp het omdat hulle van mening 

was dat hulle beter in staat sou wees om die politieke probleme en 

ekonomiese agteruitgang die hoof te bied. 'n Voorbeeld van 'n staat 

waar ekonomiese dilemmas by verskeie geleenthede tot militere 

staatsgrepe aanleiding gegee het, is Benin. Ekonomiese oorwegings 

het ook in Ghana 'n rol gespeel in die omverwerping van die 

Nkrumah-bewind (1966), die van Kofi Busia (1972) en Ignatius 

Acheampong. Eweso is die bewind van Haille Selassi in 1974 ook op 

grond van ekonomiese redes omvergewerp (Le Roux, 1985:211). 
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Krisisse met betrekking tot ontwikkeling hang ook hiermee saam. In 

Liberie het betogings teen voedseltekorte en die afskaff ing van 

subsidies ten opsigte van die land se stapelvoedsel (rys), tot die 

destydse staatsgreep van Samuel Doe aanleiding gegee. Die 

staatsgrepe in Burkina Faso in 1966, 1980 en 1982 het almal random 

ontevredenheid met vakbonde gewentel. 

Nau verbonde aan die ekonomiese redes vir Afrika-staatsgrepe, is 

die aangeleentheid van korrupsie. Weinig militere leiers het nie 

korrupsie as rede aangevoer vir militere ingrype ten opsigte van 

burgerlike leiers nie. Dit was by uitstek die militere regverdiging 

vir die staatsgrepe in ender meer Somalie, Uganda, Burkina Faso, 

Ghana, Nigerie, ZaYre en Liberie (Le Roux, 1985:211). 

Die sorgwekkende politieke situasie waarin Afrika sedert die 

dekolonisasieproses verkeer, word duidelik weerspieel in die feit 

dat meer as die helfte Afrika-state teen 1987 militere regeerders 

in die kussings gehad het. Uit die meer as vyftig Afrika-state het 

slegs Botswana, die Ivoorkus, Senegal, Egipte, Marokko, Swaziland, 

Zambie, Zimbabwe, Malawi, Tunisie, Mauritius, Djiboeti en Suid

Afrika nie op een of ander wyse 'n militere staatsgreep of 'n 

paging daartoe beleef nie. Hierbenewens het ongeveer 1,6 miljoen 

Afrikane in 1990 aktief in militere magte gedien en nog sowat 1,4 

miljoen in polisie en para-militere magte (Cervenka, 1990:129; 

Baynham, 1991a:185). 

Hierdie situasie in Afrika was voor die dekolonisasieproses 

ongeken. Trouens, na afloop van die dekolonisasieproses het die 

euforie van vryheid, optimisme random nasiebou, die herlewing van 

die Afrika-kultuur en -waardes die gevoel laat posvat dat 

militarisering 'n uitgediende konsep is. So byvoorbeeld het die 

destydse Tanzaniese leier, Julius Nyerere, op die vooraand van sy 

land se onafhanklikwording met groat fanfare verklaar dat daar geen 
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doel vir 'n Tanzaniese weermag in die era van onafhanklikheid sou 

wees nie. Waar die land se weermag in daardie stadium op 2 ooo man 

gestaan het, het dit sowat 20 jaar later op 45 000 te staan gekom. 

In die geval van Ethiopie - 'n arm land - is die Ethiopiese weermag 

van 50 000 man in 1975 uitgebou tot meer as 300 ooo man in 1980. 

Indien die polisiemag en ander para-militere magte van die land nog 

hierby ingereken word, bring dit die veiligheidsmagte in Ethiopie 

op meer as 400 ooo man te staan. Met sy bevolking van tussen 40 en 

45 miljoen is die staat dus swaar gemilitariseer (Cervenka, 

1990:130;134-135). 

Die militarisering van Afrika het inderdaad ernstige implikasies 

vir die inwoners van Afrika meegebring. Feitlik in al die gevalle 

van militere regering het dit daartoe gelei dat menseregte misken 

en vertrap is. Dit is hoofsaaklik daaraan te wyte dat militere lui 

oor die regswese beheer verkry het, met die gevolg dat regstelsels 

alle soewereiniteit ontneem is (Cervenka, 1990:139). Die 

implikasies hiervan is so ernstig dat, selfs al sou menseregte 

juridies gewaarborg word en by wyse van regsreels uitgedruk wees, 

dit steeds aan die politieke wil van regeerders uitgelewer is. Die 

monopolisering van die regbank deur militere regeerders het aldus 

meegebring dat menseregte nie beskerm kon word nie omdat die 

basiese kondisies en voorwaardes daarvoor afwesig was. Daarom het 

dit in hierdie state geen wesenlike waarde vir burgers ingehou nie. 

Meer nog: alles dui daarop dat daar gedurende die post-koloniale 

periode in die algemeen op nasionale vlak weinig of niks gedoen is 

om menseregte aktief onder die inwoners van Afrika te bevorder nie. 

Kakande-Gava (1988:3-4) beweer hieromtrent dat sowat 98% van alle 

Afrikane geen insae in die grondwette van hulle state het nie -

ofskoon grondwette in die meeste Afrika-state 'n "burgerlike 

dokument" is. Hy meen selfs dat die regeerders van Afrika 

doelbewus daarop uit is om menseregte-beginsels vir politieke gewin 
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van hulle onderdane te weerhou. Dit kan onder meer daaruit afgelei 

word dat verreweg die meeste Afrika-state een of ander vorm van 

staatsbeheer op die radio, televisie en die massamedia, ingestel 

het. 

Die gevolge van hierdie toedrag van sake op Afrika sny inderdaad 

diep. Dit het saam met ander faktore daartoe gelei dat endemiese 

geweld, gewelddadige onderdrukking, massamoorde, dierlike wreedhede 

en nog talle ander vorme van sosiale ongeregtigheid treffende 

kenmerke van die "nuwe" Afrika geword het. So byvoorbeeld is 800 

000 mense tussen 1980 en 1985 in Uganda om die lewe gebring en 

eiendom van bykans 125 miljoen dollar in die proses vernietig 

(Kakande-Gava, 1988: 2) . Die erns van die situasie spreek ook 

daaruit dat die getal vlugtelinge op die kontinent van 800 ooo in 

1960 tot tussen vier en vyf miljoen in 1987 toegeneem het - 'n 

syf er wat alle ander kontinente in die verband ver oortref 

(Cervenka, 1990:139; Nguema, 1990:265). 

Teen die voorafgaande agtergrond is dit dus duidelik dat daar op 

nasionale vlak in Afrika gedurende die afgelope dekades oor die 

algemeen weinig blyke van doeltreffende beskerming van menseregte 

is. Ofskoon die meerderheid Afrika-state wel genee was om hulle aan 

die beginsels van die menseregte-leerstuk te verbind en etlike 

owerhede wel tot mindere of meerdere mate f ormeel aan die 

beskerming daarvan aandag gegee het, het feitlik niks tereggekom 

betreffende die praktiese verwerkliking daarvan nie. 

Vanself sprekend het menseregte dus weinig of geen praktiese inslag 

op die poli tieke bedelings en bestaansomgewing van die meeste 

Afrika-state gehad nie. Die voormelde is dan ook een van die 

belangrikste redes waarom menseregte steeds in 'n groot aantal 

Afrika-state van uiters beperkte waarde is vir sover state die 

funksie het om as 'n formele institusie aan bepaalde gemeenskaplike 

en individuele norme en regte beskerming te verleen. 
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Ter samevatting blyk dit dus dat die swak menseregte-gesteldheid in 

Afrika in 'n hoe mate gewyt moet word aan die wyse waarop die 

owerheidsbedelings van die meeste state op die kontinent ingerig 

is. Die outoritere en ondemokratiese regering waarvoor Afrika 

bekend geword het* 1 , het meegebring dat die regsprekende gesag 

ondergeskik gestel is aan die seksionele belange van regeerders en 

owerheidsinstellings. In die sin is dit wat instrumenteel is in die 

realisering van menseregte-beginsels aan die gesag van die Afrika

staatshoof de onderwerp. 

Binne bostaande konteks moet die klaarblyklike onbereidwilligheid 

van die Afrika-leiers om met menseregte-beginsels erns te maak en 

partydige belange ondergeskik te stel aan die algemene of nasionale 

wil, derhalwe besien word. Om die redes hierbo gemeld is die 

sinvolle toepassing van die menseregte-leerstuk, naamlik dat dit 

beskerm moet word teen enige poging van die owerheid of wetgewer om 

daarop inbreuk te maak, grotendeels nie in Afrika verwerklik nie. 

3.5 SAMEVATTIHG EN SLOTPERSPERTIEF 

Die wye spektrum van menseregte wat in die loop van die geskiedenis 

geformuleer en getabuleer is, het nie met ewe veel welslae in die 

praktyk tereggekom nie. Hierdie toedrag van sake kan in die meeste 

gevalle aan gebrekkige of ondoeltreffende regsbeskerming toegeskryf 

word. 

* 1 Hierdie stelling het veralgemenend op die na-koloniale 

tydsgewrig betrekking. Dit is egter bekend dat daar sedert die 

negentigerjare 'n demokratiseringsproses in Afrika aan die gang is. 

In hoofstuk 5 word hieraan aandag geskenk. 



105 

Tog is daar voorbeelde in die internasionale gemeenskap waar 

beginsels van menseregte doeltreffend beskerm en afgedwing word. 

Hieromtrent sou veral die sogenaamde Bill of Rights van die 

Amerikaanse konstitusie voorgehou kon word. Hierdie amendemente tot 

die oorspronklike Amerikaanse grondwet stel 'n perk aan die 

federale wetgewer wat die howe magtig om statutere voorskrifte 

nietig te verklaar wat na vorm of inhoud as strydig met die 

neergelegde menseregte bevind word. In die sin is menseregte

beskerming dus gewaarborg vir saver die regbank met die bevoegdheid 

beklee is om enige paging van die wetgewer om op menseregte en 

fundamentele vryhede inbreuk te maak, te veto. 

Oak op regionale vlak is daar volkeregtelike aktes wat reeds blyke 

van welslae opgelewer het in pogings om menseregte in kontinentale 

of streekverband uit te bou en te beskerm. In hierdie opsig is 

veral die menseregte-konvensies van die OAS en die Europese Raad 

meldenswaardige voorbeelde. Albei hierdie konvensies word 

operasioneel gerugsteun deur kommissies waaraan 'n mandaat verleen 

is om klagtes random ·vermeende menseregte-skendings in die 

ledestate te ondersoek. In juridiese verband word die uitvoerende 

taak daarvan verder versterk deur onderskeidelik die Amerikaanse en 

Europese howe vir menseregte. 

Op ekwivalente vlak het die OAE-lidstate bepaal dat die Banjoel

handves oak deur 'n Kommissie vir Menseregte gerugsteun moet word. 

Hierdie Kommissie kan egter slegs aanbevelings aan regerings doen 

en dit beskik nie oar enige bevoegdheid om beslissings op die 

Afrika-state af te dwing nie. Hierbenewens mag dit nie 

aangeleenthede en bevindings oor vermeende menseregte-skendings 

rugbaar maak sander die instemming van die Beraad van Staatshoof de 

nie. Selfs belangriker en anders as bogenoemde konvensies, is dat 

daar oak geen regionale hof in die lewe geroep is wat regspraak kan 

lewer oar vermeende menseregte-skendings nie. 
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Hierdie toedrag van sake plaas inderdaad 'n beperking op die 

operasionele vermoe van die Banjoel-handves as 'n tipe supra

instrument vir die realisering van menseregte in Afrika. Tog blyk 

daar ander f aktore te wees wat selfs tot groter hoogte 

verantwoordelik is vir die problematiek rondom die realisering van 

menseregte in Afrika, te wete die op nasionale vlak. Ofskoon die 

meerderheid OAE-lidstate die Banjoel-handves individueel onderskryf 

het en etlike Afrika-state wel in 'n meerdere of mindere mate 

grondwetlike erkenning en selfs beskerming aan menseregte verleen, 

het dit in die afgelope jare min en dikwels feitlik geen wesenlike 

waarde vir die inwoners van die kontinent en hulle bestaansomgewing 

in gehou nie. Soos uit die bostaande duidelik is, was en is 

menseregte vir alle praktiese doeleindes hoofsaaklik uit 'n 

teoretiese oogpunt van enige betekenis. 

Die hoof saak van hierdie problematiek moet klaarblyklik aan die 

politieke bedelings en "regskultuur" van die "nuwe" Afrika 

toegeskryf word. Soos aangetoon, het die kolonisering van Afrika 

die modus vivendi tussen die onderskeie etniese groepe en stamme 

ernstig versteur en ook 'n einde gebring aan die neerslag van 

menseregte, soos dit in die tradisionele situasie uitdrukking 

gevind het. Nog later het die snelle vrywording van die kontinent 

tot gevolg gehad dat behoorlike staatsvorming in verreweg die 

meeste state ontbreek het. Anders as die Westerse ervaring van 

staatsvorming, waar staatsgrense hoofsaaklik ingevolge nasionalisme 

en die suksesvolle integrasie van besondere gebiede ontwikkel het, 

het die nuwe Afrika-state weggespring met vaste, geforseerde grense 

en moes hulle poog om 'n mate van nasionale eenwording daarin te 

bewerkstellig. Wat dit betref, was die omskepping van die eens 

gekoloniseerde Afrika-state in selfstandige politieke eenhede hoogs 

kunsmatig, in soverre di t dikwels versnipperde en selfs 

vyandiggesinde etniese groepe ender 'n enkele administratiewe 

bestel tuisgebring het. Uit sodanige gedwonge pluralisme moes talle 
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Afrika-state dan nasionale eenheid tot stand bring. Dit verklaar 

waarom die proses van nasiebou en staatsvorming in die meeste 

Afrika-state sedert dekolonisasie so moeisaam en problematies 

verloop het. 

Hierdie toedrag van sake het diepgaande implikasies gehad op die 

naoorlogse pogings om menseregte in Afrika te vestig en uit te bou. 

Eweso verklaar dit die problematiek random die geslaagde toepassing 

van die Banjoel-handves, as synde die eerste poging om menseregte 

in Afrika op 'n geformaliseerde grondslag uit te bou en te beskerm. 

Soos vermeld, is die essensie van menseregte daarin gelee dat 

owerhede die menseregte-leerstuk moet aanvaar en eerbiedig en moet 

toesien dat regsbeskerming aan onderdane verleen word, in soverre 

aanspraak op die beginsels daarvan geld. Staatsowerhede moet 

dienooreenkomstig die bereidwilligheid openbaar om juridies as •t 

ware ingebind te word en hulle aan die soewereini tei t van die 

regbank te onderwerp, ten einde alles moontlik te doen en te 

verseker dat daar nie op enige wyse op menseregte inbreuk gemaak 

word nie. 

Teen hierdie agtergrond is die problematiek met betrekking tot die 

toepassing van menseregte in Afrika in 'n groat mate daarin gelee 

dat, vanwee bogenoemde middelpuntvliedende faktore wat geslaagde 

nasiebou en staatsvorming in die Afrika-state bemoeilik het, daar 

oor die algemeen 'n afwesigheid van gemeenskaplik-aanvaarde 

politieke bedelings was waarmee alle groepe hulle kon identifiseer. 

Politieke bedelings het in die sin 'n affektiewe effek op sekere 

bevolkingsegmente gehad, wat daartoe gelei het dat bepaalde 

elemente die staatsgesag op 'n gewelddadige wyse ten behoewe van 

seksionele belange gemonopoliseer het (met verwysing na die hoe 

konsentrasie van rewolusie, staatsgrepe en politieke konflik op die 

kontinent). As gevolg hiervan is die politieke problematiek 

aansienlik gekompliseer, aangesien dit in menige staat meegebring 
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het dat •n bereidwilligheid om partybelange aan 'n oorkoepelende 

(nasionale) identiteit ondergeskik te stel, aansienlik bemoeilik 

is. 

Na aanleiding van hierdie redes kon talle Afrika-state bloot nie 

daarin slaag om aan die grondliggende doel van staatsvorming te 

beantwoord nie, naamlik om 'n balans tussen die individu en die 

gemeenskap te skep. Die implikasie hiervan was dat 'n verhouding 

tussen owerheid en onderdaan - waarop 'n "regte-kultuur" kon berus 

- veelal in Afrika ontbreek het. Verbandhoudend was die regsordes 

in talle state aan politieke hoofde en hulle belange onderwerp. Die 

politieke bedelings en "regskultuur" in die oorgrote meerderheid 

Afrika-state was dus gewoon nie komplementer tot die sinvolle 

toepassing en neerslag van menseregte nie. Daarom was daar geen 

sinvolle neerslag van menseregte in die meeste Afrika-state nie en 

is die betekenis daarvan op die kontinent steeds hoof saaklik van 

teoretiese waarde. 

Hiermee wil egter nie te kenne gegee word dat daar nie ook ander 

faktore bestaan wat gedurende die afgelope jare negatief en 

inhiberend op die neerslag en bevordering van die menseregte

leerstuk in Afrika ingewerk het nie. Daar is kennelik ook ander 

dimensies en knelpunte wat hierin belangrik is. Hieraan word in die 

volgende hoofstuk aandag geskenk. 
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DIE OAE: 'N POLITIEKE STRUIKELBLOK VIR 'N MENSEREGTE-BEDELING 

IN AFRIKA? 

4.1 INLEIDING 
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Soos in die vorige hoofstuk aangetoon, kan die problematiek ten 

opsigte van die OAE se pogings om menseregte in Afrika te bevorder 

en te beskerm, grotendeels toegeskryf word aan 'n gebrek aan 

doeltreffende regsmaatreels ter beskerming daarvan op sowel die 

regionale as nasionale vlak. Ofskoon hierdie aangeleentheid 

negatief en beperkend op die vestiging en uitbouing van 'n 

"menseregte-kultuur" in Afrika inwerk, mag daar egter ook ander 

faktore wees wat vir die menseregte-dilemma op die kontinent 

verantwoordelik was en is. Dit het naamlik met die regionaal

politieke rol van die OAE te make. 

Dienooreenkomstig word die argument veelal deur ontleders gehuldig 

dat die vraagstuk in verband met die swak menseregte-rekord van die 

OAE aan die organisasie se politieke ingesteldheid en optrede te 

wyte is. Wat dit betref, is die organisasie reeds uit verskeie 

oorde (en selfs uit eie geledere) daarvan beskuldig dat hy nog 

nooit ernstig was om die menseregte-situasie op die kontinent 

daadwerklik te verbeter nie. In hierdie opsig word dan geredeneer 

dat die OAE op 'n dualistiese wyse alles in die stryd gewerp het om 

die menseregte-skendings in Suider-Afrika te veroordeel, maar dat 

die vertrapping daarvan in die res van Afrika gewoon verswyg is. 

Hierdie aantyging word gerig teen die agtergrond van die verdere 

beskuldiging dat die staatshoofde van Afrika die OAE in 'n groat 
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mate gebruik (en misbruik) om hulle status en posisie tuis te 

konsolideer en te bestendig. 

Ter ondersteuning van hierdie argument/aantyging word dan veral 

daarop gewys dat die OAE by etlike geleenthede bloat geswyg het oor 

selfs die grofste skendings van menseregte in sy lidstate - in 

welke geval die beginsel van "nie-inmenging in die huishoudelike 

sake van lidstate" (hierna gemeld as "nie-inmenging") telkens 

"verskonend" as motivering vir sodanige optrede voorgehou is. 

Voorts word aangevoer dat hierdie beginsel doelbewus en selfs teen 

elke prys gehandhaaf word, ten einde te verhoed dat daar enigsins 

op 'n gekoordineerde en f ormele wyse deur die OAE ondersoek 

ingestel word na die hantering van menseregte in die individuele 

Afrika-state. Op grond hiervan word dit gestel dat die "onmag" en 

"onvermoe" van die OAE om teen skenders van menseregte op te tree, 

juis daarop ingestel is om die individuele staats- en 

regeringshoofde teen enige optrede uit Afrika te vrywaar. Hierdie 

argument is dikwels geopper, en daarom is dit noodsaaklik dat 

aandag hieraan geskenk sal word. 

Insgelyks kan die bestudering van hierdie vraagstuk ook die gesag 

en legitimiteit waaroor die OAE as eenheidsorganisasie in Afrika 

beskik, verder belig. Wat dit betref, het gesag te make met die 

vraag of 'n organisasie/liggaam/struktuur sy besluite kan afdwing, 

met ander woorde indien die lede daarvan besluit het om iets te 

doen, of daardie organisasie in staat is om dit tot uitvoer te 

bring. Ten opsigte van die OAE en menseregte sluit dit aan by die 

vraag of die organisasie as 'n konfederale instelling oor enige 

gesag beskik om teen skendings van menseregte in sy lidstate op te 

tree. Die keersy daarvan, naamlik legitimiteit, is bloot 'n kwessie 

of 'n organisasie voldoende agting van sy lede geniet. Dit hang 

weer saam met die vraag of die individuele Afrika-leiers hulle 

werklik aan die gesamentlike besluitneming oor menseregte gebonde 
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ag. 

Teen hierdie agtergrond sal die studie ook daarop gemik wees om die 

gesag en legitimiteit waaroor die OAE beskik, verder te ondersoek 

en sodoende kan bepaal word in welke mate dit deur die beginsel van 

"nie-inmenging" ondermyn word. Hierdeur kan naamlik vasgestel word 

hoedanig die bevordering en beskerming van menseregte in Afrika 

deur hierdie toedrag van sake geraak word en of bogenoemde 

argumente en aantygings jeens die OAE gegrond is. 

Vir doeleindes van sodanige ondersoek sal die wyse waarop die OAE 

teen miskennings van menseregte (of 'n gebrek daaraan) opgetree 

het, in besonder ontleed word. Vir praktiese redes sal die 

geskiedenis van die OAE ten opsigte hiervan in twee tydvakke 

gehanteer en ontleed word. 

4.2 ENKELE AGTERGRONDSPERSPEKTIEWE 

Ter wille van 'n noodsaaklike perspektief aangaande die 

voorafgaande, moet vooraf saaklik kennis 

gebeure tydens die stigtingsvergadering 

geneem word 

van die OAE 

van 

en 

die 

die 

politieke sienswyse wat oor die algemeen hiertydens gemanifesteer 

het. Dit vorm die grondslag en uitgangspunt van die wyse waarop die 

OAE deur die jare heen met die menseregte-kwessie in Afrika 

gehandel het. 
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4.2.l DIE TOTSTANDKOMING VAN DIE OAE 

Op 22 Mei 1963 het keiser Haille Selassi die Afrika-staatshoofde in 

Addis Abeba verwelkom. Die atmosfeer was gelaai vir wat beloof het 

om 'n historiese en grootse samekoms te wees - 'n geleentheid 

waartydens die swart en Arabiese leiers van Afrika hande sou vat om 

die probleme van die kontinent gemeenskaplik en broederlik te 

probeer oplos (Anon., 1963:135). 

Die Afrika-state was vasbeslote om 'n ooreenkoms ten opsigte van 

eenwording te bereik. Om hulle erns daarmee te toon, is 'n spesiale 

komitee aan die begin van die vergadering aangewys om 'n 

konsephandves op te stel. Terwyl hierdie komitee besig was, is die 

vergadering deur veral twee sake oorheers: "Afrika-eenheid" en die 

dekolonisasie van die kontinent. In die algemene debat is verskeie 

standpunte gestel oor die wyse waarop eenheid in Afrika 

bewerkstellig moes word. Uiteindelik het dit geblyk dat twee 

hoofgedagterigtings uitgekristalliseer het. Die een groep was 

positief oor politieke eenwording, terwyl die ander sterk daarteen 

gekant was. Laasgenoemde groep het van die standpunt uitgegaan dat 

eenwording eerder op die ekonomiese, opvoedkundige en kulturele 

terrein gesoek moes word (Chime, 1977:183; Cervenka, 1968:9). 

Veral dr. Kwame Nkrumah van Ghana was 'n sterk voorstander van die 

idee van 'n unie van Afrika-state. Volgens sy opvatting sou 

politieke unif ikasie die oplossing vir Afrika en sy probleme bied. 

Hiervolgens sou samewerking op wetenskaplike, ekonomiese en 

opvoedkundige gebied slegs binne 'n politieke eenheid moontlik 

wees. Vir die doel moes die Afrika-state 'n verklaring van 

beginsels opstel, wat hulle moes saambind (Anon., 1963:160). 

Die meerderheid van die vergadering was egter heftig gekant teen 
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die gedagte van 'n politieke unie. Veral die kleiner state het die 

vrees gekoester dat hulle in sodanige bedeling politiek gedomineer 

sou word deur die groter state (Addona, 1969:120). By monde van die 

Nigeriese eerste minister, sir Abubakar Tafawa Balewa, is aangevoer 

dat die Afrika-state mekaar eers as gelykes moes erken en 
respekteer, alvorens politieke unifikasiemoontlik sou wees (Chime, 

1977:192). 

Na die debat het dit slegs ou verskille geblyk te wees wat vir die 

uiteenlopende gedagtestrominge verantwoordelik was: die sogenaamde 

Casablanca-state met hulle idee van 'n Afrika-federasie teenoor die 

Monrowie-groep wat die gedagte van 'n losse assosiasie van Afrika

state voorgestaan het - met geeneen wat bereid was om toeskietlik 

teenoor die ander te wees nie. Op die oog af het die konferensie 'n 
dooie punt bereik nadat dit in hierdie botsende standpunte vasgeval 

het. 

Sake het egter 'n wending geneem toe die kwessie van kolonialisme 

behandel is. Hiermee is kennelik nuwe lewe in die vergadering 
geblaas. "Skielik" het die deelnemende state 'n gemene deler gehad, 

te wete hulle renons in kolonialisme. Danksy hierdie gemeenskaplike 

binding kon die aanwesige state hulle uiteindelik by hulle groot 
ideaal bepaal, naamlik die opstel van 'n handves waarin voorsiening 

gemaak sou word vir een saambindende Afrika-organisasie (Cervenka, 

1977:7; Woronoff, 1970:143). 

Die botsing is deur die pluraliste gewen en daar is saamgestem dat 

funksionele eenheid (voorlopig) bo politieke eenheid gestel sou 

word. In hierdie sin is die Nkrumah-gedagte van politieke 

eenwording deur die meerderheid Afrika-state verwerp en is oor die 

algemeen te kenne gegee dat nasionale soewereiniteit nie ter wille 

van 'n oorhoofse struktuur ingeboet moes word nie (Anon., 1963:162; 

Chime, 1977:192). Hierdie benadering en sienswyse het uiteindelik 
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ook duidelik weerklank gevind in die OAE-handves wat op 25 Mei 1963 

deur die afgevaardigdes van die aanwesige state onderteken is, soos 

vervolgens uiteengesit sal word. 

4.2.2 OAE-BELEID EN -STRATEGIE 

Volgens Mathews (1987:89) het die kwessie van menseregte alreeds 

tydens die stigtingsvergadering van die OAE aan die orde gekom. In 

die opsig het die Afrika-state onder meer menings gelug oor die 

daarstelling van 'n kommissie vir menseregte. Eenstemmigheid kon 

egter nie daaroor bereik word nie, en uiteindelik is ook geen 

standpunt oor menseregte geformuleer nie. 

Desondanks is die handves van die OAE deurspek met implisiete 

verwysings na menseregte. Dit word van meet af aan in die handves 

verwoord dat dit die oortuiging van Afrika is dat alle mense die 

onvervreembare reg het om hulle eie bestemming te bepaal. Verder 

word dit ook gestel dat vryheid, gelykheid, geregtigheid en 

menswaardigheid sentrale doelstellings is vir die bereiking van die 

regmatige aspirasies van Afrika en sy inwoners. Melding word ook 

gemaak van die begeerte na samewerking ter verbetering en 

bestendiging van kontinentale vooruitgang. Terselfdertyd is die 

Uni verse le Verklar ing van Menseregte van die VN as 'n vaste 

grondslag vir positiewe en vreedsame samewerking tussen die Afrika

state aanvaar (OAE, 1975d:394). 

In artikel 2 van die handves word die werkswyse beskryf waarvolgens 

die OAE bogenoemde doelstellings wil uitvoer en verwesenlik. In 

hierdie opsig het die deelnemende state hulle ten doel gestel om 

eenheid en solidariteit tussen die betrokke state te bewerkstellig 
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en 'n beter bestaan vir die inwoners van Afrika te verseker. 

Hierbenewens verbind die handves die onderskeie ledestate ook tot 

medewerking aan die beskerming van die soewereiniteit, territoriale 

integriteit en onafhanklikheid van elke Afrika-staat (OAE, 

1975d: 394) . 

Opmerklik van die handves is dat daar nerens melding gemaak word 

van 'n politieke unie (die casablanca-gedagte) nie. Hoewel die 

totstandkoming van die OAE 'n uiting van die Pan-Afrikaanse strewe 

is, le sy handves die klem duidelik op samewerking tussen die 

soewereine state. Trouens, die woord Pan-Afrikanisme word nerens in 

die handves aangetref nie. 

Hoedanig die aanwesige state die aksent op tussenstaatlike 

samewerking geplaas het, blyk dan ook veral uit artikel 3. Hierin 

word die beginsels neergele vir die grondslag waarop sodanige 

samewerking moet geskied. Di t behels onder meer die soewereine 

gelykheid van lidstate, nie-inmenging in die huishoudelike sake van 

lidstate, eerbied vir die soewereiniteit en territoriale 

integriteit van elke staat en die onvervreembare reg tot 

onafhanklike bestaan, vreedsame beslegting van geskille deur 

onderhandeling, bemiddeling, versoening en arbitrasie, asook die 

ongereserveerde verwerping van politieke sluipmoorde en 

ondermynende optrede teen enige staat (OAE, 1975d:394). 

Dit blyk dus dat die meerderheid lidstate van die OAE van meet af 

aan van die gedagte van politieke unif ikasie weggeskram het. 

Gevolglik is daar tydens die stigting van die organisasie sowel as 

in die handves daarvan, kennelik 'n hoe premie op die nasionale 

soewereiniteit van state geplaas. Sedertdien het die Nkrumah-idee 

van politieke unif ikasie in Afrika dan ook progressief aanhang 

verloor, en is die klem toenemend geplaas op eerbied vir die 

gebiedsintegriteit van state. 



116 

Wat egter van besondere belang is vir doeleindes van die 

bespreking, is dat die beginsel van "nie-inmenging" na aanleiding 

hiervan uiteindelik 'n deurslaggewende rol gespeel het in die wyse 

waarop die OAE teenoor sy lidstate opgetree het - in besonder ten 

opsigte van die menseregte-gesteldheid op die kontinent. In die 

verband is dit belangrik om daarop te let dat die verbod wat op 

inmenging in die huishoudelike sake van ledestate geplaas is, ook 

op die menseregte-kwessie van toepassing gemaak is (Mathews, 

1987:90). Die gevolg hiervan is dat die OAE in effek van meet af 

aan geen mandaat gehad het om teen menseregte-skendings in sy 

ledestate op te tree of 'n uitspraak daaroor te lewer nie. 

Die lidstate van die OAE het die beginsel van "nie-inmenging" egter 

nie van toepassing gemaak op die huishoudelike aangeleenthede van 

daardie Afrika-state wat nog onder blanke beheer was en as sodanig 

sogenaamd onvry was nie. Binne hierdie konteks het die OAE dan ook 

reeds tydens sy totstandkoming 'n resolusie oor "apartheid" en 

kolonialisme aanvaar. 

4.2.3 "APARTHEID" EN KOLONIALISME 

Hoewel die OAE tydens sy stigtingsvergadering geen formele 

standpunt oor menseregte gestel het nie, is dit belangrik om daarop 

te let dat die Afrika-state hulle wel duidelik oar die wanpraktyke 

van "apartheid" en kolonialisme uitgelaat het. Ooreenkomstig die 

doelstellings wat in artikels 2 en 3 van die OAE-handves 

uiteengesit is, is kolonialisme en rassisme veroordeel as 'n 

f lagrante skending van die onvervreembare regte van die inwoners 

van daardie gebiede waar dit beoefen sou word. 



117 

Om toe te sien dat hierdie gebiede hulle vryheid verkry, is 'n 

beroep op die koloniale moondhede gedoen om hulle betrokkenheid in 

Afrika te beeindig. Beswaar is ook geopper teen die "onwettige" 

Suid-Afrikaanse betrokkenheid in die destydse Suidwes-Afrika. 

Terselfdertyd is die groot moondhede gevra om hulle hulp en bystand 

aan die Portugese regering op te skort wat, soos dit verwoord is, 

vir 'n "oorlog van rassemoord" in Afrika verantwoordelik was (OAE, 

1975c:401). 

Ten einde die bevryding van Afrika daadwerklik te bevorder, is 'n 

koordinerende Bevrydingskomitee in die lewe geroep, bestaande uit 

Algerie, Guinee, Kongo, Nigerie, Senegal, Tanzanie, Egipte en 

Uganda, met Dar es Salaam as hoofsetel. Daar is ook bepaal dat 

hierdie Komitee met •n spesiale fonds bygestaan sou word, waardeur 

die nasionalistiese bewegings in die nie-onafhanklike gebiede in 

hulle bevrydingstryd ondersteun kon word. 

Of skoon die OAE dus in daardie stadium nie oor die menseregte

s i tuasie in Afrika standpunt ingeneem het nie, is daar op 'n 

dualistiese wyse wel van meet af aan erns gemaak met die situasie 

in Suider-Afrika, wat as onregverdig en 'n miskenning van die regte 

van die inwoners van Afrika bevind is. Hierdie dubbelslagtigheid 

ten opsigte van die menseregte-gesteldheid op die kontinent blyk 

ook wanneer die optrede van die OAE sedertdien nagegaan word. 

Ten einde hieraan aandag te skenk, sal vervolgens gefokus word op 

die wyse waarop die OAE deur die jare heen met die menseregte

situasie in Afrika gehandel het. Dit sal ook daarop gemik wees om 

duidelikheid te kry oor daardie faktore wat negatief en inhiberend 

op die OAE ingewerk het in verband met die bevordering en uitbouing 

van die menseregte-leerstuk. 
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Bogenoemde tydvak strek van die totstandkoming van die OAE totdat 

die Banj oel-handves van menseregte as 'n resolusie aanvaar is. 

Hierdie tydvak omspan dus die gebeure in Afrika en die menseregte

arbeid van die OAE wat die daarstelling van die Banjoel-handves 

voorafgegaan het. 

4.3.1 MENSEREGTE-SKENDINGS IN AFRIKA 

Ten spyte daarvan dat menseregte alreeds tydens die 

stigtingsvergadering van die OAE bespreek is, het daar volgens 

Welch (1981:403) meer as 'n dekade verloop voordat enige 

indringende aandag aan die menseregte-dilemma op die kontinent 

geskenk is. Sedert sy stigtingsvergadering het die OAE - ingevolge 

die beginsel van "nie-inmenging" eenvoudig die menseregte

gesteldheid in sy ledestate oor die hoof gesien en die skendings 

daarvan gewoon verontagsaam. 

So byvoorbeeld het die OAE bloot geswyg oor die massa-moorde in 

Rwanda waar die Tutsi en Hutu sedert die vroee sestigerjare met 

mekaar slaags was. Selfs nie eens die feit dat tot 150 000 Hutu in 

slegs een van die etlike konf likte tussen die twee stamme omgekom 

het en ongeveer 'n gelyke getal uit die land gevlug het, het 

reaksie van die OAE ontlok nie (Wiseberg, 1975: 4; Weinstein, 

1975:7). 
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Ook in die geval van die bloedige Nigeriese burgeroorlog tussen 

1967 en 1970 het die OAE horn deurgaans van enige uitspraak weerhou 

op grand van die argument dat dit as 'n huishoudelike 

aangeleentheid beskou is. Slegs vier Afrika-leiers (presidente 

Nyerere van Tanzanie, Kaunda van Zambie, Houphouet-Boigny van die 

Ivoorkus en Bongo van Gaboen) het hulle daaroor uitgelaat en die 

OAE oor sy stilswye gekritiseer (Wiseberg, 1975:3). 

Tog was die organisasie uiteindelik genoop om oor die menseregte

gesteldheid in Afrika standpunt in te neem, in soverre die 

menseslagting en lyding op die kontinent die beweegredes daartoe 

was. Veral twee gebeure het hierin 'n rol gespeel. Die eerste was 

die gebeure in Uganda sedert generaal Idi Amin in die vroee 

sewentigerjare die bewind in die staat omvergewerp het. 

Nadat Amin die Ugandese staatshoof geword het, het hy daartoe 

oorgegaan om die Asiatiese gemeenskap van sowat 50 000 uit die land 

te deporteer. As motivering is aangevoer dat die Asiate die rykdom 

en welvaart van die land van die bree bevolking weerhou het. Die 

gevolge van die deportasie was egter katastrof ies met die uiteinde 

dat die staat in nog grater ekonomiese ellende gedompel is. 

Selfs 'n ernstiger vertrapping van menseregte is die dade wat Amin 

teenoor die inheemse bevolking gepleeg het. sander om in 

besonderhede daarop in te gaan, het Amnestie Internasionaal 

aangevoer dat tussen 100 000 en 300 000 mense tot 1977 as gevolg 

van die wreedhede en onderdrukking van die Amin-regime gesterf het 

(Weinstein, 1975:10; Le Roux, 1986a:94). 

Die OAE het hierdie gebeure bloat oor die hoof gesien en geen 

kritiek het uit die organisasie daarteen opgegaan nie (Mthombothi, 

1991b:6). Enkele Afrika-state het egter wel van hulle laat hoor en 

heftig gereageer op die vertrapping en skending van menseregte in 
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Uganda. Die eerste staat wat sy stem daarteen laat opgaan het is 

Tanzanie, wat uiteindelik geweier het om die 1975-Spitsberaad in 

Kampala, Uganda, by te woon. Ofskoon hierdie stap waarskynlik ten 

diepste deur swak buurskap en 'n dreigende militere konflik tussen 

die twee state gemotiveer is (Anon., 1976:B332), het Botswana, 

Mosambiek en Zambie kart daarna oak te kenne gegee dat hulle 

hierdie standpunt onderskryf en insgelyks beslui t het om geen 

afvaardiging na die Spitsberaad van die OAE te stuur nie. 

(Mosambiek het later wel sy adjunk-staatshoof na die beraad 

afgevaardig.) In die proses is die OAE en die beginsel van "nie

inmenging" oak nie van kri tiek gevrywaar nie (Wiseberg, 1975: 3; 

Welch, 1981:405). Veral Tanzanie het horn hieroor skerp uitgelaat en 

die diepgaande problematiek met die volgende verklaring blootgele: 

" ... when massacres, oppression and torture are used against 

Africans in the independent States of Africa there is no 

protest anywhere in Africa. There is silence even when such 

crimes are perpetrated by or with the connivance of African 

Governments and the leaders of African States .•. the OAU 

never makes any protest or criticism at all. It is always 

silent ... The reasons given by African leaders for their 

silence about these things is the non-interference clause in 

the OAU Charter." 

Oor die voorgenome Kampala-Spitsberaad het die Tanzaniese 

verklaring voorts as volg gelui: 

"This refusal to protest against African state crimes against 

African people is bad enough. But until now Africa has at 

least refraining from giving public support to the worst 

perpetrators of such crimes. Now by meeting in Kampala, the 

heads of states of the OAU are giving respectability to one of 

the most murderous administrations in Africa ... For this 
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meeting will be assumed to have thrown the mantle of OAU 

approval over what has been done, by General Amin and his 

hencemen against the people of Uganda." {Tanzaniese regering, 

1976:C22-C24.) 

Voorts is veral daarvan gewag gemaak dat die OAE sedert sy 

totstandkoming selde of ooit 'n geleentheid laat verbygaan het om 

horn teenoor die wanpraktyke van rassisme en kolonialisme in Suider

Afrika uit te spreek. Ten aansien van die menseregte-situasie in 

die res van Afrika, het die Tanzaniese standpunt gelui dat dit op 

'n dubbelslagtige wyse bloat verswyg is - met die beginsel van 

"nie-inmenging" wat telkens "gerieflikheidshalwe" as rede voorgehou 

is. Teen hierdie agtergrond het die Tanzaniese regering dit gestel 

dat sy besluit om nie die Kampala-spitsberaad by te woon nie, 

gegrond was op die OAE se selektiewe en inkonsekwente wyse van 

optrede en om dan nie enige aandeel daaraan te he nie. 

Betekenisvol hieromtrent, is dat 1975 juis die jaar was waarin die 

OAE sy bekende Dar es Salaamverklaring as 'n resolusie aanvaar het. 

Daarin het die Afrika-state in geen ondubbelsinnige terme nie skerp 

te velde getrek teen rassisme en kolonialisme soos dit in Suider

Afrika gemanifesteer het. Die kern van hierdie verklaring lui soos 

volg: 

"There are two main areas of conflict in Southern Africa. 

The first is the confrontation with colonialism. The second 

is the conflict with the system of apartheid which has 

rightly been declared by the United Nations as a crime 

against humanity." (OAE, 1975a:J8.) 

Met die Dar es Salaamverklaring het die OAE voortgebou op sy 

Lusakamanifes van 1969, waarin die situasie in suider-Afrika ender 

meer soos volg beskryf is: 



"The truth is, however, that in Mozambique, 

Rhodesia, Namibia and the Republic of South Africa, 

an open and continued denial of the principles 

equality and national self-determination. This 
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Angola, 

there is 

of human 

is not a 

failure in the implementation of accepted human principles. 

The effective administrations in all these territories are 

not struggling towards these difficult goals. They are 

fighting these principles; they are deliberately organizing 

their societies so as to destroy the hold of these 

principles in the minds of men." (OAE, 1975e:2.) 

Wat betref die kritiek wat (deur die bovermelde state) teenoor die 

OAE se dubbelslagtige hantering van die menseregte-kwessie 

uitgespreek is, het dit egter tot geen onmiddellike en regstreekse 

verandering in benadering of strategie by die organisasie gelei nie 

(Legum, 1985:70). Tog sou dit nie lank duur nie voordat die OAE sy 

posisie en rol in Afrika ten aansien van menseregte in heroorweging 

sou neem. 

'n Verdere belangrike aangeleentheid wat uiteindelik daartoe 

aanleiding gegee het dat die OAE oor sy posisie sou herbesin, is 

die gebeure in die Sentraal-Afrikaanse Republiek - 'n situasie wat 

skokgolwe deur die internasionale gemeenskap gestuur het. Dit hou 

naamlik verband met die optrede van die toentertydse staatshoof van 

die land, keiser Jean Bedel Bokassa. 

In Desember 1977 moes die wereld aanskou hoe die uitermate swierige 

kroningsplegtigheid van Bokassa in die hoofstad, Bangui, plaasvind. 

In ag genome dat die Sentraal-Afrikaanse Republiek een van die 

armste lande ter wereld is, het die buitensporige ruim besteding 

aan hierdie plegtigheid op 'n ernstige skending van menseregte 

neergekom - die geldelike hulp van die Franse regering ten spyt 

(Anon., 1977:4668). 
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Sedertdien het binnelandse reaksie en verset teen die regering van 

Bokassa opgelaai en in Januarie 1979 het etlike honderde studente 

in Bangui formeel teen die regering prates aangeteken. Vreedsame 

betogings het uiteindelik gekulmineer in bloedige gevegte met die 

polisie, met 'n gevolglike geraamde dodetal van 500 studente. 'n 

Verdere aantal studente is gearresteer en in gevangenskap geplaas. 

Bokassa het aangevoer dat die studente militant was en deur 

internasionale magte aangevuur is. Die aanduidings is egter dat die 

studente geen politieke aspirasies gehad het nie en bloat hulle 

misnoee te kenne wou gee met die verpligte dra van uniforms. Hoe 

dit ook al sy, tonele van afgryse het hulle sedertdien in die 

tronke van die Sentraal-Afrikaanse Republiek afgespeel en etlike 

gevalle van ontbering, marteling en moord het aan die lig gekom. In 

Mei 1979 het Amnestie Internasionaal aangevoer dat oor die 100 

studente in Bangui tereggestel is. Informasie het daarop gedui dat 

keiser Bokassa regstreeks daarvoor verantwoordelik was (Welch, 

1981:407; Anon., 1979:5130). 

Soos in die geval van die wandade onder Amin in Uganda, het die OAE 

ingevolge sy beleid van "nie-inmenging" hieroor geswyg en geen 

kritiek daarteen uitgespreek nie. 

Die wyse waarop die beleid van "nie-inmenging" telkens aangevoer is 

as rede vir die OAE se stilswye, het egter wye kritiek uitgelok. Na 

aanleiding hiervan het die Afrika-joernalis, Peter Enharo, horn as 

volg oor die optrede van die OAE uitgelaat: 

"Others (met verwysing na sekere state) have produced their 

OAU handbooks to invoke the clause on non-interference in 

the affairs of a neighbouring state with the careless ease 

which tourists would be expected to show off well known 
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information gleaned from guidebooks ... but as we know by now, 

the only time the OAU digs its head out of the sand is when 

it raise its beak to peck at the dastardly aggressions of 

Rhodesia and South Africa and make those clucking noises at 

'Western Imperialism'" (soos aangehaal deur Cervenka & 

Legum, 198lb:A60.) 

In dieselfde trant voer Welch (1981:402) aan dat " ... there has been 

a reluctance to question the policies on human rights pursued by 

member states. Domestic sovereignty and equality have been used as 

arguments against the o. A. U. becoming involved in internal matters: 

'non-interference' figures prominently in the Charter, and has been 

invoked on occasions when the o. A. U. ventured into new territory" • 

In hierdie aanhalings word gel.rnpliseer dat voorgenoernde rniskennings 

van rnenseregte in sy lidstate nie vir die OAE werklik 'n saak van 

erns was nie. Weliswaar sou hierop aangevoer kon word dat die OAE 

gebonde was aan die beleid van "nie-inrnenging" en die eerbiediging 

van die soewereiniteit van sy deelnernende state, ofskoon dit tog 

uit die voorafgaande wil lyk of dit telkens "gerief likheidshalwe" 

en "verskonend" voorgehou is om te verhoed dat die rnenseregte

gesteldheid op die kontinent (ander dan in Suider-Afrika) aan 

ondersoek en kritiek onderwerp word. 

Wat dit betref, sou ook gewys kon word op gevalle in die 

geskiedenis van die OAE waar hierdie organisasie horn wel regstreeks 

met die huishoudelike aangeleenthede van die Afrika-
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state bemoei het.* 1 Sover terug as die stigting van die OAE in 

1963 het die afgevaardigdes van die onderskeie state besluit om die 

nuwe Togolese staatshoof, Nicolas Grunitsky, nie by die Addis 

Abeba-beraad toe te laat nie. Die motivering hiervoor hou verband 

met die staatsgreep in Togo deur Grunitsky, waartydens die eerste 

minister, Syl vanus Olympio, enkele maande tevore om die lewe 

gebring is (Wolfers, 1976:3). 

Ook later, in 1966 - en wel strydig met die beginsel van "nie

inmenging" - het die verteenwoordigers van vyf Afrika-state die OAE 

se Raad van Ministers verlaat uit protes teen die teenwoordigheid 

van die Ghanese Nasionale Bevrydingsraad wat die Nkruma-bewind 

omver gewerp het. Gedurende 1971 is die nuwe Ugandese-bewind van 

generaal Idi Amin, na sy magsoorname (tydelik) geweier om die 

werksaamhede van die Raad van Ministers van die OAE by te woon. Na 

die 1978-staatsgreep in die comore, is die afgevaardigdes van die 

regime vir die verdere duur van die jaar toegang tot die OAE se 

* 1 Die inkonsekwente hantering van die internasionale 

regsbeginsel van "nie-inmenging" is geen nuwe en vreemde verskynsel 

by internasionale organisasies en in tussenstaatlike verhoudinge 

nie. Wiseberg (1975:7) haal die voorbeeld aan waar die VSA 

gedurende die middelsewentigerjare geweier het om horn negatief uit 

te laat oor die onderdrukking en bloedvergieting van die Pinochet

bewind in Chili op grond van die beginsel van "nie-inmenging". 

Daarenteen het die Amerikaanse regering enkele jare tevore aan sy 

Intelligensiediens toestemming verleen om stappe van 

"destabilisering" in Chili te doen teen die Allende-bewind om 

sogenaamde anti-kommunistiese redes. Eweso het die Sowjetunie 

gedurende die sestigerjare die Amerikaanse "inmenging" in Indochina 

skerp veroordeel, maar self gedurende 1968 met milit~re mag in 

Praag ingegryp. 



vergadersale geweier 

1981:404). 

(Cervenka & Legum, 1981a:A64; 

126 

Welch, 

Hierdie aangeleentheid kry selfs groter betekenis in die lig van 

wat die voormalige Tanzaniese staatshoof, Julius Nyerere, by 

geleentheid aangaande die OAE se stilswye oor die benouende 

menseregte-situasie in Afrika aangevoer het, naamlik dat die 

organisasie 11 ••• acts like a trade union of the current Heads of 

State and Government, with solidarity reflected in silence if not 

in open support of each other" ( soos aangehaal deur Cervenka & 

Legum, 1981a:A69). Eweso het die Nigeriese politieke kommentator, 

Pini Jason (1985:19), die OAE reeds beskryf as 'n klub waarvan die 

doel is om sy lede (wat samestellend is van staatshoofde en ander 

regeringsleiers) teen die inwoners van Afrika te beskerm. Die OAE 

se stilswye oor die menseregte-probleme in die onderskeie Afrika

state is daaraan toegeskryf dat die meerderheid deelnemende state 

self aan skendings van menseregte skuldig was, en daarom nie bereid 

was om teen leiers soos Amin, Bokassa en andere op te tree nie. 

Ook van besondere belang in verband hiermee is die beskuldigings 

wat gedurende die sewentigerjare by meer as een geleentheid deur 

die internasionale gemeenskap teen Afrika gerig is. Die 

onafhanklike Afrika-state is daarvan beskuldig dat hulle op 'n 

dubbelslagtige wyse wou poog om die organe van die VN as 'n middel 

te gebruik om die internasionale aandag van hulle eie menseregte

skendings af te lei deur die kollig op Suider-Afrika te plaas. Om 

derhalwe die OAE se hantering van menseregte in volle perspektief 

te besien en te beoordeel, sal vervolgens hieraan aandag geskenk 

word. 
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4.3.2. AFRIKA, DIE VERENIGDE NASIES EN MENSEREGTE 

Met die San Franciscokonferensie in 1945 was daar, afgesien van 

Suid-Afrika, slegs drie onafhanklike Afrika-state wat deel van die 

nuwe wereldorganisasie kon word. Met die toelating van Sierra Leone 

as honderdste lid van die wereldliggaam in 1961, het die Afrika

state die Latyns-Amerikaanse lande as die grootste enkele blok 

getalgewys verbygesteek. 

Sekere aangeleenthede het die Afrika-state egter in besonder 

aangegaan, en dit was nie lank voordat hulle as 'n afsonderlike 

groep in die VN begin optree het nie. As nuwe onafhanklike 

entiteite het hulle geen belang by die Koue Oorlog tussen die ooste 

en die Weste gehad nie en uit die staanspoor hulle eie oogmerke 

nagestreef. Vanwee hulle renons in kolonialisme en ekonomiese 

agterstand het menseregte kennelik 'n besondere plek in hulle 

oogmerke ingeneem. 

Vir die Afrika-state was kolonialisme en rassisme aan die wortel 

van feitlik alle kwaad in die wereld en die grootste enkele 

bedreiging vir wereldvrede. Dit is gesien as 'n saak wat die 

deurlopende aandag van die internasionale gemeenskap vereis en 

gevolglik nie as 'n huishoudelike saak beskou kon word nie. Wat 

hulle eie binnelandse beleidsrigtings betref, is die beginsels van 

soewereiniteit en huishoudelikheid egter telkens as verweer teen 

"inmenging" gebruik. Booysen (1980:21-22) verklaar hieromtrent dat 

die 11 
••• verontagsaming van die bepalings van die Handves van die 

Verenigde Nasies soos bv artikel 2(7) wat inmenging in die 

huishoudelike sake van 'n ander lidstaat verbied, kom vry algemeen 

voor veral ten opsigte van Suid-Afrika ... Die Afrikastate vorm egter 
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'n eenheidsfront in die Verenigde Nasies en beskerm mekaar se 

onafhanklikheid en bevoegdheid om elk sy eie binnelandse 

aangeleenthede te reel. Dit is juis 'n kenmerk van die Afrikastate 

dat hulle nie 'n ander Afrikastaat in die Verenigde Nasies sal 

veroordeel ten opsigte van ongekende skendings van menseregte in 

daardie staat nie" .. 

'n Belangrike mylpaal is in 1963 bereik met die stigting van die 

OAE, waardeur formeel aan die Afrika-blok in die VN beslag gegee 

is. Tydens die Addis Abebakonferensie is dan ook 'n mandaat aan die 

Afrika-blok verleen om 'n sekretariaat daar te stel en met ander 

groepe wat dieselfde standpunte huldig, saam te werk (Karefa-Smart, 

1965:401; Liebenberg, 1981:128). 

Danksy hulle getallekrag kon die Afrika-state ook toesien dat die 

werksaamhede van die verskillende organe van die VN tot groter 

hoogte aan menseregte-aangeleenthede gewy word. In koordinering met 

die Asiatiese state het die Afrika-blok oor die jare heen 'n groot 

aandeel in die menseregte-arbeid van die VN gehad. Die Afrika

state het hulle standpunte ook deeglik laat geld in die organisasie 

se formulering van beleid en standpunte oor menseregte en die 

skendings daarvan. So byvoorbeeld het hulle 'n uiters belangrike 

rol gespeel in die daarstelling en aanvaarding van die 

Internasionale Konvensie ter Uitskakeling van alle Vorme van 

Rassediskriminasie gedurende Desember 1965. Hierdie dokument is een 

van die heel belangrikstes wat deur die VN aanvaar is ten aansien 

van die bevordering van menseregte - ofskoon dit in menige opsig 'n 

herhaling van die Universele Verklaring is (Andemichael, 

1976:111;153; Wiseberg, 1975:9). 

Ook in die 1966-aktes van die Menseregte-kommissie van die VN -

die oor ekonomiese, maatskaplike en kulturele regte en die oor 

burgerlike en politieke regte - het die Afrika-blok 'n sleutelrol 
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gespeel, in besonder ten opsigte van die inhoud oor die 

selfbeskikkingsreg van volke wat in albei aktes opgeneem is. Die 

belangrikheid van hierdie aktes is veral daarin gelee dat die 

Universele Verklaring van Menseregte geen regstreekse verwysing na 

die selfbeskikkingsreg van volke bevat nie, terwyl hierdie aktes 

die selfbeskikkingsbeginsel tot 'n mensereg verhef het (Cassese, 

1979:141-142; Wiseberg, 1975:9). 

Gedurende die vroee sewentigerjare het die Afrika-blok nogeens 'n 

uiters belangrike aandeel gehad in die daarstelling en aanvaarding 

van die Internasionale Konvensie oor die Onderdrukking en 

Bestraff ing van die Misdaad van Apartheid, wat in 1973 deur die 

Algemene Vergadering aanvaar is. In hierdie Konvensie het die 

Algemene Vergadering onder meer terugverwys na sy resolusie 2922 

(XXVII) van 15 November 1972, waarin die oortuiging andermaal 

bevestig is dat " ... apartheid constitutes a total negation of the 

purposes and principles of the Charter of the United Nations and is 

a crime against humanity" (VN, 1973:103; Cervenka, 1973:A36). 

Volgens Weinstein (1975:6) was die Afrika-state egter deurgaans 

subjektief in die wyse waarop hulle gepoog het om menseregte te 

bevorder. Dit word gestel dat hulle alles gedoen het om die 

menseregte-gesteldheid in Suider-Afrika op die spits te dryf, 

terwyl hulle daarvan weggeskram het om die situasie in die res van 

Afrika en wereldwyd (met die uitsondering van Israel en Chili) aan 

die orde te bring. Ter stawing hiervan word gewys op die kommer wat 

by geleentheid in 1967 in die Ekonomiese en Sosiale Raad van die VN 

ui tgespreek is oor dubbele standaarde met betrekking tot die 

internasionale menseregte-situasie, soos uit die volgende uitlating 

van 'n deelnemer blyk: 

"There was a risk that double standards might be introduced 

and that procedures might be applied in some cases and not in 
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others. On a number of occasions ICFTU (The International 

Confederation of Trade Unions) had submitted petitions on 

behalf of workers in South West Africa, the Portuguese 

colonies, Aden, and southern Rhodesia but had been unable to 

refer violations of human rights in other countries" (soos 

aangehaal deur Weinstein 1975:6.) 

Uit die Westerse stategemeenskap is dan ook by verskeie geleenthede 

skerp kritiek gelewer op die selektiewe en inkonsekwente wyse 

waardeur die Afrika-state gepoog het om menseregte deur middel van 

die VN te bevorder (Van Boven, 1979:125). Hierbenewens is 

beskuldigings meermale aan die Afrika-state gerig dat hierdie 

toedrag van sake slegs daarop afgestem was om die vergrype teen 

menseregte in die onafhanklike Afrika-state te verdoesel. Binne 

hierdie konteks het 'n subkommissie van die Amerikaanse kongres in 

1974 as volg op die dubbelslagtige en inkonsekwente internasionale 

beskerming van menseregte gereageer ( soos aangehaal deur Weinstein, 

1975:11): 

" ..• the United Nations never hesitated to speak out against 

violations of human rights when a majority of member states 

favored action. The international organization consistently 

opposed colonialism and apartheid in Southern Africa ... The 

UN's credibility was undermined by the obvious use of 

political criteria to determine which violations of human 

rights deserved the organization's attention." 

Teen hierdie agtergrond redeneer Liebenberg ( 1989: 240; 244) dat 

vanwee die toedoen van die Afrika-blok in die VN (in medewerking 

met die Asiatiese lande), die praktiese bevordering van menseregte 

op internasionale vlak al hoe meer verskraal is tot 'n stryd teen 

rassediskriminasie. Die gevolg hiervan is dat die miskenning van en 

soms 'n totale gebrek aan menseregte in spesifiek die Derde Wereld, 
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selde of ooit onder die loep van die VN en sy onderskeie liggame 

geplaas is. Hierdie toedrag van sake word regstreeks daaraan 

toegeskryf dat die meerderheid state die beslissende stem het oar 

"waar en in welke mate daar skendings van menseregte plaasvind". 

Binne hierdie konteks word dit gestel dat 'n selektiewe moralisme 

en skeefgetrekte menseregte-standaarde die uitvloeisel van die 

menseregte-arbeid van die VN was. 

4.3.3 EVALUERING 

In die voorafgaande gedeelte is aan die lig gebring dat die OAE uit 

die staanspoor die nasionale soewereiniteit en territoriale 

integriteit van sy ledestate hoog aangeslaan het. Dit stam uit die 

vrees by sommige van die kleiner state dat hulle deur die groter 

moondhede politiek gedomineer sou word. Om hierdie rede is 

besondere klem geplaas op die beginsel van "nie-inmenging" as 'n 

meganisme waardeur gepoog is om hierdie vrees by die kleiner state 

te besweer ten einde sinvolle samewerking tussen die onderskeie 

Afrika-state te bewerkstellig. 

Ofskoon hierdie beginsel wel samewerking tussen die Afrika-leiers 

kon help bewerkstellig, kan met reg gevra word of dit nie 'n 

struikelblok in die weg van die oogmerk van die OAE gele het om 

"'n beter bestaan vir die mense van Afrika" (artikel II van die 

OAE-handves) te help skep nie - in besonder op die terrein van 

menseregte. Soos aangetoon, het die OAE horn (in die ter sake 

tydvak) deurgaans daarvan weerhou om enige ui tspraak oor die 

menseregte-probleme in sy ledestate te !ewer. En in hierdie opsig 

is die beginsel van "nie-inmenging" telkens as rede vir die 

stilswye voorgehou. 
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Hierteenoor is alles moontlik gedoen om die situasie in Suider

Afrika uit 'n menseregte-oogpunt te veroordeel. Vandaar dan ook die 

beskuldigings wat uit sowel eie geledere as uit die internasionale 

gemeenskap teen die OAE opgeklink het, naamlik dat 'n partydigheid 

en subjektiwiteit geopenbaar is in die wyse waarop met die 

menseregte-dilemma op die kontinent gehandel is. Dit laat die vraag 

ontstaan of die OAE nie slegs die menseregte-problematiek in 

Suider-Afrika wou gebruik om daardeur die aandag van sy eie 

probleme af te lei nie - ook gesien in die lig van die aantygings 

dat die organisasie ontwikkel het in 'n tipe klub waarin die 

politieke belange van die Afrika-leiers voorop gestel word. 

Voordat 'n finale oordeel egter hieroor uitgespreek word, is dit 

nodig om die aangeleentheid in volle perspektief te sien en aandag 

te skenk aan die feit dat die kritiek teen die OAE oor sy hantering 

van menseregte weldra tot 'n herbesinning by die organisasie gelei 

het. Hoewel die Afrika-state aanvanklik skynbaar traag was om die 

rol en posisie van die OAE in verband met menseregte in 

heroorweging te bring, het die momentum daarvoor gaandeweg 

toegeneem totdat die OAE in 1979 in Monrowie 'n resolusie aanvaar 

het waarin die opstel van 'n handves vir menseregte in beginsel 

aanvaar is. Die arbeid wat hieruit voortgespruit het, het 

uiteindelik gekulmineer in die Banjoel-handves, wat twee jaar later 

deur die OAE as 'n resolusie aanvaar is. 

4.4 DIE BANTERING VAN DIE MENSEREGTE-PROBLEMATIEK IN AFRIKA 

SEDERT 1981 

Die tydperk sedert 1981 kan as die begin van 'n nuwe era vir die 

OAE beskryf word. Dit hou daarmee verband dat die OAE deur die 
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blote aanvaarding van die Banjoel-handves, erken het dat die 

menseregte-gesteldheid in Afrika ernstig tekortskiet. Noodwendig 

het dit aanleiding gegee tot nuwe verwagtinge en vooruitsigte op 'n 

gunstiger bedeling vir die inwoners van Afrika. 

Om hieraan aandag te skenk en lig te probeer werp op die vrae wat 

uit die voorafgaande spruit, sal die wyse waarop die OAE sedert 

1981 met die menseregte-kwessie in Afrika gehandel het, voorts 

ontleed word. 

4.4.1 AANVAARDING VAN DIE BANJOEL-HANDVES 

Soos in die derde hoofstuk aangetoon, is die OAE sedert veral die 

middelsewentigerjare deur sowel internasionale regslui as regslui 

in Afrika ender toenemende druk geplaas om daadwerklike aandag aan 

die menseregte-probleme in Afrika te skenk. Samehangend het die 

Carter-bewind in die VSA in die tydsgewrig begin om 'n ekonomiese 

beleid jeens Afrika te volg waarin hulpverlening aan die kontinent 

en hulpbehoewende state aan 'n teenprestasie op die terrein van 

menseregte gekoppel is (Oudes, 1981:A85). Eweso het die Wereldbank 

en die Internasionale Monetere Fonds ook toenemend druk op die 

Afrika-lande begin uitoefen om ooreenkomstig aanvaarbare norme en 

menseregte op te tree (Leistner, 1991:11; Dias, 1989:59). 

Hierdie druk op Afrika, in samehang met die ernstige miskenning van 

menseregte wat in sommige van die Afrika-state plaasgevind het, het 

uiteindelik gelei tot die daarstelling en aanvaarding van die 

sogenaamde Banjoel-handves, wat in 1981 deur sowel die OAE se 

Ministersraad as die Vergadering van Staatshoofde as 'n resolusie 

aanvaar is. (Kyk hoofstuk 2 vir besonderhede.) 
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Die feit dat bogenoemde liggame die Banjoel-handves as 'n resolusie 

aanvaar het, het egter nie meegebring dat die beginsels en 

bepalings met betrekking tot menseregte op die deelnemende 

ledestate van die OAE bindend gemaak is nie. Alvorens dit kon 

gebeur, moes 'n meerderheid van die lidstate die handves op 'n 

individuele grondslag onderteken vir formele bekragtiging, socs 

bepaal deur artikel 63(3) daarvan (OAE, 1987:261). En juis hierin 

het die eerste knelpunt gele in dit wat op die oog af gedui het op 

'n weg van nuwe moontlikhede en 'n gunstiger bedeling vir die 

inwoners van Afrika. 

Ten spyte van die feit dat die Afrika-state genee was om die 

Banjoel-handves as 'n OAE-resolusie te aanvaar, wou verreweg die 

meeste van die OAE-lidstate nie dieselfde bereidwilligheid openbaar 

om dit op 'n individuele grondslag vir bekragtiging te onderteken 

nie. Trouens, slegs enkele state het ingewillig om hulle steun 

daaraan op s6 'n wyse te bevestig, ten einde die neergelegde 

beginsels op die onderskeie ledestate bindend te maak. 

Tog het die momentum, hoewel stadig, gaandeweg begin toeneem ten 

gunste van die ondertekening van die Banjoel-handves. Toenemend 

meer state het daartoe oorgegaan om hul le op 'n indi viduele 

grondslag formeel aan die beginsels daarvan te verbind. Gedurende 

Maart 1983 het Nigerie die lOde Afrika-staat geword wat ender 

diesulkes getel het. Uiteindelik, op 21 Oktober 1986, is die 

handves met instrumentele waarde beklee nadat die vereiste 26 OAE

ledestate dit individueel onderskryf het (Anon., 1987a:251). Onder 

die state wat die handves voor 1987 onderteken het, tel naamlik 

(met die jaartal · van bekragtiging): Mali ( 1981); Togo ( 1982); 

Senegal (1982); Kongo (1982); Guinee (1982); Liberie (1982); 

Tunisie (1983); Gambie (1983); Sierra Leone (1983); Nigerie (1983); 

Rwanda (1983); Zambie (1984); Egipte (1984); Burkina Faso (1984); 

Tanzanie (1984); Somalie (1985); Guinee-Bissau (1985); Benin 
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(1986); Wes-Sahara (1986); Uganda (1986); Botswana (1986); Soedan 

(1986); Sentraal Afrikaanse Republiek (1986); Tsjaad (1986); die 

Comore (1986); Gaboen (1986); Niger (1986); Sao Tome en Principe 

(1986); Zimbabwe (1986) en Mauritanie (geen datum). 

Ofskoon die OAE deur die aanvaarding van die Banjoel-handves 

oenskynlik groter erns met die menseregte-problematiek op die 

kontinent wou maak en van die Afrika-state die beginsels daarvan 

toenemend onderskryf het, dui die situasie in die onderskeie OAE

lidstate nie op enige wesenlike vordering in die opsig nie. 

Trouens, van die vroegste ondertekenaars van die Banjoel-handves, 

te wete die Kongo (1982), Liberie (1982) en Nigerie (1983), tel 

juis onder daardie Afrika-state wat internasionaal bekend geword 

het vir die akute miskenning van menseregte. In die geval van 

Nigerie het die regering van hierdie staat byvoorbeeld in dieselfde 

jaar as wat die Banjoel-handves onderteken is, honderde duisende 

vlugtelinge uit sy buurlande op 'n uiters omstrede wyse gedeporteer 

(Anon., 1983:6697; Berhane, 1984:39). 

Afgesien van voorgenoemde drie state, het ernstige menseregte

skendings ook nog voorgekom in Tsjaad, Gaboen, Guinee, Mali, 

Mauritanie, Rwanda en somalie - van die state wat hulle individuele 

steun aan die Banjoel-handves bevestig het voordat dit in Oktober 

1986 formeel van krag geword het. Hierbenewens is nog talle ander 

Afrika-state telkens deur Amnestie Internasionaal uitgewys as lande 

waar menseregte ernstig geskend is (Jason, 1986:19). 

In 'n verslag wat in 1985 deur die Juriste-vereniging van Afrika 

oor die menseregte-situasie op die kontinent uitgebring is, is dan 

ook kommer uitgespreek oor die progressief verslegtende toestande 

op die kontinent. So byvoorbeeld is verwys na die toenemende 

arbitrere arrestasies en aanhouding in verband met politieke 

aangeleenthede. Voorts is gemeld dat die inwoners van talle state 
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geen politieke vryheid geniet nie en dat vryheid van assosiasie en 

opinie slegs in 'n klein aantal state rnoontlik is. Verbandhoudend 

is daarop gewys dat 'n basiese rnensereg soos persvryheid in haas 

elke Afrika-staat rnisken is. Orn die erns van die situasie te 

beklerntoon, is ook verwys na die feit dat nie minder nie as tien 

miljoen van die ongeveer 250 miljoen Afrikane in daardie stadium 

ontwortelde vlugtelinge was (Legum, 1987:A96). 

Wat die reaksie van die OAE hierop betref, het die organisasie 

deurgaans geen standpunt teen die regerings van die betrokke state 

ingeneem of pogings aangewend om op regionale grondslag 

daadwerklike stappe daarteen te doen nie. Daarenteen is die 

politieke situasie in Suider-Afrika steeds telkens deur feitlik 

elke vergadering van die onderskeie OAE-liggame in geen onduidelike 

taal nie uit 'n menseregte-standpunt veroordeel. In sy hoedanigheid 

as OAE-voorsitter het president Daniel Arab Moi van Kenia tydens 

die 20ste herdenking van die organisasie se bestaan dan ook daarop 

geroem dat " ..• Namibia was the last vestige of the colonial rule 

that the OAU was set up to end 20 years ago". Eweneens is dit by 

monde van horn vir die soveelste maal as 'n eis gestel dat " ... the 

Black majority in South Africa must obtain their political, social 

and economic rights like any other people in a democratic society" 

(socs aangehaal deur Legum, 1985:A65). 

Sender om in breer trekke op die voorafgaande in te gaan, kan dit 

dus sender vrees vir teespraak gestel word dat die blote 

aanvaarding van die Banjoel-handves geen wesenlike kentering of 

omrneswaai in die menseregte-gesteldheid in Afrika teweeggebring het 

nie. Trouens, te oordeel aan die aantal state waar akute 

menseregte-skendings steeds plaasgevind het en in die lig van die 

OAE se voortgesette stilswye daaroor, korn dit voor asof die 

daarstelling van hierdie handves vir die inwoners van Afrika slegs 

ydele hoop op 'n beter bede1ing gebied het. 
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Ten opsigte van die posisie van die OAE in hierdie problematiek, 

wil dit ook voorkom of die organisasie en sy ledestate die 

benouende situasie in Afrika sedert 1981 steeds nie met die nodige 

erns bejeen het nie. Daarvan is die voortgesette stilswye oor die 

menseregte-skendings in talle van sy ledestate afdoende getuienis. 

Insgelyks is die blote feit dat dit vyf jaar geneem het alvorens 

die Banjoel-handves volgens voorskrif bekragtig is, aanduidend van 

'n mate van willoosheid by die OAE om daadwerklik aandag te gee aan 

die menseregte-problematiek in kontinentale verband. Die gevolg 

hiervan is dat die Banjoel-handves nie in werking gestel kon word 

nie en dat die aktivering van die Kommissie vir Menseregte met 

etlike jare uitgestel is. 

Oor die optrede van die OAE en di t wat inhiberend op hierdie 

organisasie ingewerk het om vordering op die weg van menseregte te 

maak, kan verskeie faktore uitgelig word. In aansluiting by dit wat 

hierbo vermeld is oor die OAE se klem op suider-Afrika, is Fofanah 

(1986:11) die mening toegedaan dat die bemoeienis van die 

onafhanklike Afrika-state met die situasie in hierdie werelddeel, 

deurgaans die swaartepunt was in die wyse waarop die menseregte

leerstuk gehanteer is. In die sin sluit dit aan by wat reeds vroeer 

in hierdie studie aan die lig gebring is, te wete dat die OAE 

sedert sy totstandkoming deurgaans geneig was om die menseregte

leerstuk veral in terme van rassediskriminasie en kolonialisme te 

beleef en dienooreenkomstig te hanteer. 

Waarskynlik selfs belangriker as laasgenoemde faktor, is die 

uitwerking van die veelbesproke beginsel van "nie-inmenging" op die 

werksaamhede van die OAE. Soos v66r 1981, het hierdie beginsel 

sedert die aanvaarding van die Banjoel-handves steeds negatief en 

dempend op die menseregte-arbeid en operasionele vermoe van die 

organisasie ingewerk. Fofanah (1986:11) meld hieromtrent dat die 

OAE met die daarstelling van die Banjoel-handves weliswaar 
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eksplisiet erkenning aan die noodsaak van menseregte in Afrika 

gegee het, maar 11 
••• it remains incontestably true that the focal 

point of interest of the organization is rather non-interference in 

the internal affairs of other states ... " Die behoud van en 

voortgesette klem wat die Afrika-state op hierdie beginsel geplaas 

het, het gevolglik rneegebring dat die OAE steeds nie opgetree het 

(en nie kon optree) teen die ernstige rnenseregte-skendings in sy 

ledestate nie. In die sin is die status quo van die sestiger- en 

sewentigerjare gehandhaaf, vir saver die OAE steeds geen rnandaat 

van sy ledestate gehad het om die rnenseregte-leerstuk in sy 

lidstate te beskerrn en te bevorder nie. In antwoord op 'n vraag het 

die toentertydse waarnemende Sekretaris-generaal van die OAE, dr. 

Peter Onu, in 1983 dan ook erken dat " ... the concept of African 

brotherhood has been greatly undermined by a strict adherence to 

the universal principles of noninterference in internal affairs of 

states and respect for the sovereignty and territorial integrity of 

each state ... It becomes difficult for one brother to talk to 

another in a brotherly atmosphere" (Legum, 1985:A65). 

Hoewel daar sekerlik rneriete is in die wenslikheid van die beginsel 

van "nie-inrnenging" in die organisatoriese funksionering van die 

OAE, ontstaan die vraag tog uit die voorafgaande of dit werklik die 

erns van die OAE was om deur rniddel van die Banjoel-handves 'n 

beter bedeling vir die inwoners van Afrika te bewerk. 'n Antwoord 

hierop rnoet beoordeel word aan die hand van die feit dat die verrnoe 

van enige organisasie saamhang met die bereidwilligheid van sy lede 

om saarn te werk en hulle eie belange ondergeskik te stel aan die 

kollektiewe belang daarvan. Dit moet met ander woorde aan die hand 

van die integrasieverrnoe van 'n liggaarn besien word, soos bepaal 

deur die energie wat die deelnernende sub-eenhede bereid is om 

daaraan te gee. Ten opsigte van die OAE en rnenseregte hou dit in 

dat die organisasie slegs so teen die skendings van rnenseregte in 

sy ledestate kon optree as wat die deelnernende Afrika-state horn 
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toegelaat het. 

Die OAE se klaarblyklike voortgesette onwilligheid om (sedert die 

aanvaarding van die Banjoel-handves) daadwerklik met die 

menseregte-problematiek in sy ledestate te handel, moet dus binne 

hierdie konteks beoordeel word. Volgens Jason (1986:29) is die 

waarde van die menseregte-leerstuk deur die Afrika-leiers misken, 

omdat " ••• human rights is a luxury they can't afford". 

Dienooreenkomstig sou die deelnemende Afrika-leiers dan nie aan die 

OAE 'n mandaat verleen het om teen menseregte-skendings in sy 

ledestate op te tree nie, omrede dat " •.. most heads of state are 

afflicted by the same disease of self-perpetuation in office" 

(Jason, 1985:19). Deur hierdie standpunt word dus geYmpliseer dat 

daar van die kant van die OAE doelbewus voete gesleep is om groter 

erns met die menseregte-problematiek in Afrika te maak, omdat die 

optrede en leierskap van die meerderheid staatshoof de daardeur in 

gedrang kon kom. 

Berhane ( 1984: 39) huldig eweso die standpunt dat, ofskoon die 

aanvaarding van die Banjoel-handves in meer as een opsig as 'n 

deurbraak beskryf kan word, dit 'n dokument is waaraan die Afrika

state niks meer as lippediens bewys het nie, omrede dat 11 ••• their 

own record on human rights leaves much to be desired". In dieselfde 

trant stel Fofanah (1986:11-12) dit dat die Afrika-leiers deurgaans 

hulle politieke oorlewing en posisie tuis bo die kontinentale 

bevordering van vryhede en menseregte gestel het. Binne die konteks 

van die argumentasie beweer Mthombothi ( 199la: 10) dat die OAE 

deurgaans daarvan weggeskram het om teen brandende kwessies in sy 

afsonderlike ledestate op te tree op grond van 'n diepgewortelde 

vrees dat dit tot afsplintering of selfs die disintegrasie van die 

OAE kan lei. Die voorbeeld van Marokko se onttrekking aan die OAE 

in 1981 as gevolg van politieke onenigheid word in hierdie verband 

as voorbeeld gemeld. 
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Hoe dit ook al sy, uit die voorafgaande kan dus tot die 

gevolgtrekking gekom word dat die OAE gedurende die vroee en 

middelsewentigerjare steeds in gebreke gebly het om die menseregte

situasie en bestaansomgewing in Afrika te verbeter (soos dit 

alreeds in 1963 ten doel gestel is) . Wat die dieperliggende oorsake 

daarvan aangaan, dui die voorafgaande bespreking daarop dat die 

problematiek aangaande die onvermoe van die OAE in hierdie opsig 

grootliks in die integrasievermoe van die organisasie gelee is. 

Reeds in die inleidende hoofstuk is di t gestel dat die OAE 'n 

organisasie vir en van die Afrika-leiers is en juis hierin blyk die 

probleem ten diepste gelee te wees, te wete dat die meeste van die 

deelnemende leiers skynbaar van meet af aan onwillig was om hulle 

eie belang ten behoewe van die bree kontinentale belang opsy te 

skuif. 

Die gebrek aan 'n eenheidstrewe in OAE-geledere is dan ook nie 'n 

aangeleentheid wat slegs op die menseregte-terrein gemanif esteer 

het nie. Dit blyk ook ten opsigte van talle ander sake waarby die 

organisasie sy aandag bepaal het. So byvoorbeeld het die OAE 

gedurende die vroee tagtigerj are sterk kl em gele op ekonomiese 

samewerking tussen Afrika-state. 'n Ekonomiese gemeenskap wat die 

hele vasteland (of die grootste deel daarvan) sou insluit, is in 

die vooruitsig gestel. Dit het egter spoedig geblyk dat geen 

vordering in die opsig gemaak sou word nie. Menige leier het 

eenvoudig nie daarvoor kans gesien om sy eie en sy regering se 

posisie op die spel te plaas deur dissiplinere en 

besuinigingsmaatreels deur te voer wat nodig was om so 'n 

ekonomiese gemeenskap te laat slaag nie (Esterhuysen, 1985:390). 

Alvorens hierdie kwessie tot 'n slotsom gevoer word, is dit egter 

nodig om daarop te let dat die f ormele bekragtiging en 

implementering van die Banjoel-handves gedurende Oktober 1986 

opnuut verwagtinge van 'n beter bedeling en bewussyn van menseregte 
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in Afrika laat posvat het. Veral die vooruitsig op die aktivering 

van die Kommissie vir Menseregte het hierdie hoop laat opvlam. 

Hiermee saam het die OAE-lidstate sedert die middelsewentigerjare 

'n groter bereidwilligheid geopenbaar om hulle individuele steun 

aan die Banjoel-handves toe te se, as gevolg waarvan die oorgrote 

meerderheid Afrika-state tans ondertekenaars van die handves is. 

Ten einde dan die voorafgaande problematiek in volle perspektief te 

besien en te beoordeel, sal die onlangse optrede van die OAE 

hieromtrent voorts onder die soeklig geplaas word. 

4.4.2 IMPLEMENTERING VAN DIE BANJOEL-HANDVES 

Sedert die Banjoel-handves aan die einde van 1986 van krag geword 

het, is alles gerig op die implementering van die veelbesproke 

Kommissie vir Menseregte (hierna vermeld as "die Kommissie") . 

Hierdie Kommissie sou naamlik die speerpunt vorm van die pogings 

van die OAE om die benouende menseregte-situasie in Afrika te 

probeer aanpak. 

Soos bepaal deur die opstellers van die Banjoel-handves, het die 

Kommissie 'n mate van outonomie ten opsigte van die OAE verkry. 

Dienooreenkomstig kan die elf lede daarvan hulle eie voorsitter en 

ondervoorsitter vir 'n termyn van twee jaar aanwys. Die Kommissie 

se prosedurele regulasies en voorskrifte word ook intern vasgestel. 

Voorts kan die Sekretaris-generaal van die OAE oak nie aan die 

besprekings daarvan deelneem of enige stem daarin uitbring nie. Hy 

het slags die reg om die vergaderings byte woon (OAE, 1987:258). 

Ten einde die Kommissie in sy werksaamhede by te staan, is bepaal 

dat die OAE wel behulpsaam moet wees in die daarstelling van 'n 
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sekretariaat. Die OAE het ook die taak om 'n sekretaris vir 

vergaderings van die Kommissie aan te wys (OAE, 1987:258). 

Ten opsigte van die werksaamhede van die Kommissie, het dit die 

taak om menseregte in Afrika te bevorder deur onder meer dokumente 

daaroor te versamel; studies en navorsing te onderneem; seminare, 

simposia en konferensies insake menseregte te organiseer; beginsels 

en (regs)reels neer te le wat as riglyn vir Afrika-leiers kan dien 

in die hantering van menseregte-aangeleenthede; en samewerking met 

ander belanghebbende liggame in Afrika en elders te soek. 

Hierbenewens moet dit ook enige ad hoc-take uitvoer wat deur die 

Beraad van Staatshoofde daaraan toegewys word (OAE, 1987:258). 

Soos egter aangetoon, het die OAE 'n beperkte mandaat aan die 

Kommissie verleen en kan dit nie enige stappe teen regerings van 

ledestate doen waar strydig met die neergelegde menseregte

beginsels gehandel word nie. Dit kan ook slegs bevindings in 

verband met vergrype teen menseregte publiseer indien die 

Vergadering van Staatshoofde daaraan goedkeuring verleen. Geen 

voorsiening is ook gemaak vir die daarstelling van 'n Hof vir 

Menseregte nie (OAE, 1987:260-261). 

Teen hierdie agtergrond het die OAE tydens die Spitsberaad van 

Julie 1987 daartoe oorgegaan om die Banjoel-handves in werking te 

stel deur die elf lede van die Kommissie aan te wys. Ingevolge 

artikel 31 van die Banjoel-handves moes hierdie lede persone wees 

van die "hoogste reputasie, moraliteit, integriteit, onpartydigheid 

en bevoegdheid". Hulle sou ook in 'n persoonlike hoedanigheid in 

die Kommissie dien en nie hulle onderskeie state verteenwoordig 

nie. Dienooreenkomstig het die Spitsberaad besluit om elf 

regsgeleerdes, onderskeidelik afkomstig van Senegal, Gambie, Kongo, 

Gaboen, Egipte, Libie, Mali, Uganda, Tanzanie en Zambie, vir die 

doel aan te wys (OAE, 1987:257; Welch, 1989:4). 
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Voortspruitend het die loodsvergadering van die Kommissie in 

November 1987 in Addis Abeba plaasgevind onder leiding van die nuut 

verkose voorsi tter, die Gaboenees Isaac Nguema. Alreeds tydens 

hierdie vergadering het dit geblyk dat die Kommissie 'n omsigtige 

taak sou he, deurdat dit die beginsels van die Banjoel-handves moes 

bevorder, sonder om op die soewereiniteit en gebiedsintegriteit van 

die lidstate inbreuk te maak. Binne hierdie konteks het Nguema dan 

ook verklaar dat die Kommissie nie sou poog om die Afrika-state in 

'n verleentheid te stel nie. In dieselfde trant het die destydse 

Sekretaris-generaal van die OAE, Ide Oumarou, 'n waarskuwing aan 

die Kommissie gerig om sy "delikate taak" versigtig te hanteer en 

aanbeveel dat sy metodes van ondersoek met "ons omgewing, ons mense 

en ons regerings" rekening moes hou (Anon., 1987b:8687; Naldi, 

1989: 133). 

Hiermee is die weg berei vir die Kommissie se eerste algemene 

vergadering ("ordinary session") wat op 12 Junie 1989 in Banjoel, 

Gambie, plaasgevind het - 'n geleentheid wat deur Nguema beskryf is 

as 11 'n nuwe baken van hoop vir Afrika". In sy repliek op die 

vergadering het Nguema die eerste doelstelling van die Kommissie 

beskryf as 11 
••• to promote the rights of man by teaching these 

rights to the people and sensitizing public opinion to the fact 

that they exist. This will necessitate, among other things, a 

literacy campaign. But it does not mean that because people cannot 

read or write they cannot learn about the African charter. We can 

and intend to use the radio and television to inform people. We 

would like to introduce human rights in the school curriculum, in 

university classrooms and in police and army training centres, as 

well as organize competitions in schools" (Anon., 1989: 9471; 

Topouzis, 1989:33). 

Hierdie taak wat die Kommissie homself ten doel gestel het, kan 

inderdaad as groats beskryf word. Slegs enkele jare gelede het die 
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Ugandese menseregte-leier, dr. Abdunnar Kakande-Gava (1988:1), die 

stelling gemaak dat soveel as 98% van die inwoners van Afrika van 

hulle individuele regte onbewus is. Of hierdie beweerde toedrag van 

sake sedertdien verbeter het, al dan nie, kan dit sonder vrees vir 

teespraak gestel word dat die menseregte-leerstuk vir die 

meerderheid Afrikane steeds onbekend, 6f hoogstens vaagweg bekend 

is. 

'n Tweede taak wat die Kommissie horn ten doel gestel het, is die 

beskerming van menseregte in Afrika. Volgens Nguema word soos volg 

teen menseregte-skendings in die Afrika-state opgetree: 

"Once seized of a violation, the commission comes into contact 

with the state and if no response is obtained, a meeting of 

heads of state and governments of the OAU will ensue. If they 

decide that a violation has taken place, then they will put 

pressure on the government in question." (Topouzis, 1989:33.) 

Soos reeds in 'n vorige hoofstuk aan die orde gestel, kan die 

Kommissie egter alleen teen miskennings van menseregte in die 

Afrika-state optree, wanneer 'n bepaalde staatlike entiteit 'n 

formele klag voor die Kommissie le. Die Kommissie mag dus nie uit 

eie inisiatief handel jeens state waar menseregte na bewering 

geskend word nie. Hierbenewens moet daardie staat, organisasie of 

individu wat 'n klag teen 'n bepaalde regering/staat indien, dit 

slegs as 'n laaste uitweg doen en hiervan bewys !ewer (OAE, 

1978:259-260). 

Teen hierdie agtergrond meld Welch (1988:4) dat kritici van die OAE 

meermale opgemerk het dat die Banjoel-handves menseregte veel beter 

kan bevorder, as beskerm. Wat di t betref, is die Kommissie 

inderdaad nie met dieself de wye magte as die Europese en Inter

Amer ikaanse Kommissies vir Menseregte toegerus nie. Hiermee saam 
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het die opstellers van die Banjoel-handves dit oak nie goed gedink 

om die Kommissie met 'n Hof vir Menseregte te rugsteun nie - 'n 

besluit wat in 1985 deur die OAE onderskryf is. Wat die gemelde 

beperkings op die Kommissie aangaan, het die 

vertroulikheidsbeginsel (artikel 59) oak van meet af aan inhiberend 

en belemmerend op die vermoe en taakverrigting daarvan ingewerk 

(Topouzis, 1989:33; Ramcharan, 1991:216-217). 

Feit is egter dat die Kommissie aktief is en dat die Kommissie-lede 

hulle aandag in alle erns by die menseregte-probleme op die 

kontinent bepaal. Met die skrywe hiervan het dit oak bekend geword 

dat die beperkings op die Kommissie ondersoek word met die oog op 

die moontlike uitbouing en verbetering van die operasionele vermoe 

daarvan (Ramcharan, 1991:216-217). Wat verder betekenisvol is, is 

dat enkele menseregte-organisasies en -institute in die afgelope 

tyd tot stand gekom het met die doel om op streek- en substreekvlak 

'n menseregte-funksie te vervul. Sodanige instansies bestaan reeds 

in Senegal, Zaire, Kameroen en Egipte, en dit is veral akademici 

wat hierin die leiding neem (Seek, 1990:287). Hierdie meganismes 

kan inderdaad (in samewerking met en aanvullend tot die Kommissie) 

'n belangrike bydrae lewer om menseregte op 'n gedesentraliseerde 

grondslag te bevorder. 

In geheel genome, kan die · voormelde ontwikkelinge random die 

aktivering en werksaamhede van die Kommissie dus nie anders nie as 

positief en tot krediet van die OAE beskryf word. Naldi (1989:13) 

takseer die ontwikkeling as " ... a progressive move towards the 

greater protection of human rights and fundamental freedoms ... " 

Die hoop kan maar net ui tgespreek word dat hierdie gebeure die 

weerspieeling is van 'n grater begrip vir en bewussyn van 

menseregte in Afrika. In die finale instansie is die woorde van 

Ramcharan (1991:218) hier paslik: 
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"After four years of operation, the African Commission on 

Human and Peoples' Rights is still in a very early stage of 

its work. Under African conditions it is not doing badly. In 

the course of time it has gained experience from its 

shortcomings and difficulties ... once the basic equipment and 

personnel is in place, it could become truly operational and 

begin to make its mark on the African continent." 

EVALUERING 

'n Terugskouing op die voorafgaande wys daarop dat die blote 

aanvaarding van die Banjoel-handves tot geen kentering of 

verbetering in die menseregte-gesteldheid van Afrika gelei het nie. 

Ten spyte van die grater erns wat die OAE klaarblyklik ten opsigte 

van menseregte geopenbaar het met die aanvaarding van die handves, 

het feitlik niks van die beginsels in sy deelnemende lidstate tereg 

gekom nie. Soos in die sestiger- en sewentigerj are, was die 

menseregte-arbeid van die OAE sedertdien grootliks eensydig gerig 

op en beperk tot volgehoue retoriese aanvalle op rassediskriminasie 

en "kolonialisme" in onderskeidelik Suid-Afrika en die destydse 

Suidwes-Afrika. 

As gevolg van die onwilligheid van die meerderheid OAE-lidstate om 

die Banjoel-handves op individuele grondslag te onderteken, is 

meegebring dat dit eers na etlike jare in werking gestel kon word -

en eweso die Kommissie vir Menseregte. Die belangrikste 

konsekwensie hiervan was dat die OAE steeds geen mandaat gehad het 

om op te tree waar menseregte in die onderskeie lidstate geskend is 

nie. Ofskoon die OAE dus bereid was om deur die aanvaarding van die 

Banjoel-handves erkenning te gee aan die benouende menseregte-
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situasie in Afrika, is die status quo gehandhaaf vir sover die 

organisasie geen daadwerklike stappe daaromtrent gedoen het (en in 

der waarheid kon doen) nie. In die sin het daar van die verwagtinge 

wat ten opsigte van die aanvaarding van die Banjoel-handves 

gekoester is, feitlik niks tereg gekom nie. 

Sedert die middeltagtigerjare het daar klaarblyklik egter tog iets 

begin deurbreek van 'n groter begrip vir die menseregte-gesteldheid 

in Afrika. Dit blyk daaruit dat toenemend meer Afrika-leiers bereid 

was om die Banjoel-handves op 'n individuele grondslag namens hulle 

state te onderskryf. Nadat die handves aan die einde van 1986 

bekragtig is, het die OAE alles in werking gestel om die Kommissie 

vir Menseregte te aktiveer. 

Wat die Kommissie betref, het die werksaamhede daarvan reeds op 

dreef gekom en hou dit wat ten doel gestel is veel belofte in vir 

die bevordering en uitbouing van die menseregte-leerstuk op die 

kontinent. Die Kommissie se weg vorentoe sal egter geensins maklik 

en sonder struikelblokke wees nie. Die mandaat daarvan is redelik 

beperk en projekte soos die wat in die vooruitsig gestel is verg 

tyd, kundigheid, mannekrag en kapitaal. In die geval van finansiele 

ondersteuning is die Kommissie feitlik ten volle op hulp van die 

OAE aangewys. Soos egter algemeen bekend, is 'n geldtekort dekades 

lank een van die OAE se vernaamste probleme. By geleentheid het 

Isaac Nguema dan ook te kenne gegee dat die Kommissie f inansiele 

probleme in die gesig staar (Topouzis, 1989:33). Hierbenewens kom 

menseregte-skendings steeds in talle Afrika-state voor, soos 

weerspieel deur d1e periodieke verslae van Amnestie Internasionaal 

(Anon., 1990:9766). 

Desondanks kan die Kommissie en die werksaamhede daarvan getakseer 

word as 'n vertrekpunt vir die vooruitsig op 'n gunstiger bedeling 

in Afrika en waarby die inwoners van die kontinent op die lang 
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termyn kan baat vind. Wat ook belangrik is, is dat die 

onafhanklikwording van Namibie in 1990 daartoe gelei het dat 

dekolonisasie as •n jarelange menseregte-kwessie in Afrika verval 

het. Dit, tesame met die moontlikheid van 'n aanvaarbare politieke 

skikking in Suid-Afrika, laat die OAE gevolglik met minder ruimte 

om van die menseregte-probleme in sy ledestate weg te deins. 

Dit sou egter dwaas wees om oorspanne verwagtinge van die OAE en 

die Kommissie te koester in die lig van genoemde ekonomiese 

probleme in Afrika en die omvang van die problematiek waarmee dit 

te make het. Hiermee saam sal die ledestate van die OAE ook nog 

verdere bewys moet lewer van hulle werklike erns om die menseregte

leerstuk te bevorder en uit te bou. Die hoop beskaam egter nie dat 

dit oor jare heen wel tot positiewe resultate kan lei - hoe gering 

dit ook al mag wees. 

4.5 SLOTPERSPEKTIEF 

Daar is meermale in hierdie studie daarop gewys dat die vermoe van 

enige organisasie saamhang met die mate van funksionele integrasie 

daarvan, tesame met die mandaat wat van die onderskeie lede verkry 

word. Binne hierdie konteks en teen die agtergrond van die 

voorafgaande merk Gambari ( 1989: 13) tereg op dat " ..• any 

organization can only be as good as members make it. Therefore, 

members of the OAU must critically evaluate their contributions to 

the continental body and rededicate themselves in real terms to the 

principles and goals of the Charter which are as valid now as when 

they were first adopted on 25 May 1963 in Addis Ababa". 

Wat van die OAE 'n potensieel kragtige organisasie maak, is die 
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aard van sy samestelling. Die onderskeie funksionarisse daarvan is 

staatshoofde en ander regeringshoofde - die mees gesaghebbende 

figure van die onderskeie deelnemende state. Die masjinerie vir 

besluitneming oor pan-nasionale aangeleenthede kan dus kwalik beter 

daaruitsien. 

Insgelyks wil dit voorkom asof die aard van sy samestelling juis 

ook die OAE se Achilleshiel is. Ten spyte van alles wat die Afrika

leiers reeds oor die belang van die kontinent en die noodsaak van 

broederlikheid in Afrika gese het, wil dit uit die voorafgaande lyk 

asof die OAE deurgaans tot groot hoogte deur die onderskeie leiers 

gebruik is om hulle eie posisie tuis te konsolideer. Daar was met 

ander woorde 'n botsing tussen nasionale en pan-nasionale belange 

as gevolg van 'n oenskynlike onwilligheid van die kant van die 

staatslui om kontinentale belange bo huishoudelike en persoonlike 

belange te stel. Om hierdie rede was die OAE dan jare lank nie by 

magte om die hooggeprese menseregte-leerstuk daadwerklik in Afrika 

te bevorder en ook sy eie menseregte-standaarde toe te pas nie. 

Tog het daar kennelik in die laaste jare 'n groter begrip en 

realisme by die Afrika-leiers begin posvat ten opsigte van die 

benouende menseregte-si tuasie op die kontinent. Daarvan is die 

implementering van die Banjoel-handves en die daarstelling van die 

Kommissie vir Menseregte inderdaad getuienis. 

Om Afrika egter op 'n nuwe weg te plaas vir sover dit menseregte 

aangaan, sal die Afrika-leiers moet toon dat hulle werklik bereid 

is om eie status en magsbehoud opsy te skuif ten behoewe van die 

groter belang van die kontinent en sy inwoners. Daar sal dus gewerk 

en gestreef moet word na groter funksionele integrasie in OAE

verband. 

Ten einde dit te verwesenlik sal die politieke bedelings (en 
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"regskultuur") van Afrika moet verander deurdat gemeenskaplik 

aanvaarde politieke bedelings in die Afrika-state tot stand sal 

moet kom. Eers wanneer dit plaasgevind het, sal die grondslag gele 

wees vir werklike funksionele integrasie op die kontinent. Maritz 

(1981:119) stel dit treffend dat ware kontinentale integrasie van 

"onder" af groei en nie van "bo" afgedwing kan word nie. Enige 

struktuur wat van bo afgedwing word, sal leweloos bly totdat dit 

van onder volgroei word. Die rede is dat funksionaliteit 

voortspruit uit en gegrond is op identifisering met transnasionale 

strukture, wat weer vereis dat daar lojaliteit jeens die nasionale 

strukture bestaan. Met die oog op lewensvatbare streek- en 

kontinentale strukture sal groter aksent dus op nasionale 

integrasie in Afrika geplaas moet word. 

Voorts is 'n kentering in die huishoudelike aangeleenthede van die 

onderskeie, deelnemende state ook noodsaaklik in die lig van dit 

wat in hierdie bespreking aangetoon is, te wete dat die 

verwerkliking van menseregte slegs op die nasionale vlak kan 

geskied binne die verhouding tussen owerheid en burger. In die sin 

is die essensie van menseregte dan ook juis dat dit in nasionale 

verband deur staatshoofde aanvaar, eerbiedig en beskerm moet word. 

Daarsonder kan daar geen sprake van menseregte wees nie. 

Sonder dat hieraan voldoen word, sal die OAE geen wesenlike welslae 

kan behaal in sy doel om die beginsels van menseregte in Afrika 

prakties neerslag te laat vind nie. Met die implementering van die 

Banjoel-handves is reeds aansienlik op hierdie weg gevorder, maar 

indien werklike funksionele integrasie op die kontinent nie bereik 

word nie, sal die OAE steeds in gebreke bly om as instrument te 

dien vir die bevordering en uitbouing van die menseregte-leerstuk. 

Oat daar nog menige hindernis deur die OAE en in Afrika oorkom sal 

moet word alvorens daar enige sprake van •n werklike menseregte-
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bedeling en "-kultuur" in Afrika kan wees, is seker - voormelde 

posi tiewe verwikkelinge op die kontinent ten spyt. Ten einde 

hierdie aangeleentheid tot verdere bespreking te voer, word 

vervolgens 'n teoretiese perspektief gegee op die elemente wat 

nodig is vir die daarstel van 'n menseregte-bedeling in Afrika (en 

enige vordering en welslae vir die OAE in hierdie verband) . Vir die 

doel sal 'n ondersoek gedoen word na daardie staatkundige en 

juridiese elemente of boustene waarsonder 'n menseregte-bedeling in 
Afrika nie daargestel kan word nie. 
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HOOFSTUK 5 

GRONDSLAE VAN 'N MENSEREGTE-BEDELING IN AFRIKA: 'N TEORETIESE 

PERSPEKTIEF 

5.1 INLEIDING 

Die begrip "menseregte" het veral sedert die middelsewentigerjare 

van toenemende belang vir Afrika en die OAE geraak. Nadat die 

organisasie van meet af aan op 'n bykans ongeergde wyse 'n stilswye 

oor die ernstige miskenning van menseregte in talle van sy 

ledestate gehandhaaf het, is daar aan die einde van die 

sewentigerjare (grootliks as gevolg van internasionale druk) begin 

om aandag aan die beginsels van die menseregte-leerstuk te gee. Dit 

het uiteindelik gekulmineer in die daarstelling van 'n kontinentale 

menseregte-handves (1981) en nog later, die instelling van die 

veelbesproke Afrika-kommissie vir Menseregte (1987). 

Desondanks is die praktiese waarde van die menseregte-leerstuk na 

jare vir die inwoners van Afrika steeds uiters beperk, aangesien 

talle Afrikane hulle in 'n omgewing bevind waar konflik, korrupsie, 

onmenslike vervolging, onderdrukking, menseslagting en algemene 

verval aan die orde van die dag is. Trouens, dit lyk asof die 

begrip "menseregte" vir die meerderheid Afrikane of slegs vaagweg 

bekend of betekenisloos is. 

Nietemin is die begrip "menseregte" vir talle mense binne en buite 

Afrika steeds die simbool van 'n versugting na 'n bedeling waar 

vrede, geregtigheid en stabiliteit heers. Sommige, veral 
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menseregte-organisasies en -leiers, hou dit voor as 'n towerformule 

vir die diepsnydende probleme van die kontinent. Andere weer, sien 

dit as 'n middel om die oormatige staatsgesag in Afrika teen te 

werk, terwyl nog andere dit waarskynlik selfs as 'n bedreiging vir 

gevestigde belange ervaar. 

Hoe dit ook al sy, die meerderheid van die leiers van Afrika 

onderskryf die inhoud van die menseregte-leerstuk (al blyk dit 

dikwels niks meer as politieke retoriek en lippediens te wees nie) , 

terwyl die OAE deur middel van sy Kommissie vir Menseregte poog om 

aandag aan die menseregte-probleme op die kontinent te gee. Tog is 

daar (veralgemenend en oorhoofs beskou) huidig nog nie sprake van 

'n menseregte-bedeling*1 en -bewussyn in Afrika nie. Menige 

struikelblok op die kontinent versper ook die weg daartoe. 

Vir Afrika en die OAE bly die vestiging van 'n menseregte-bedeling 

en -bewussyn egter 'n ideaal. In die lig van die tragiese 

geskiedenis van die kontinent is die uitdaging ook van monumentale 

belang. Daarom is dit belangrik dat die teoretiese en 

regsf ilosof iese onderbou wat sodanige bedeling ten grondslag moet 

le, ook in hierdie studie die nodige aandag sal geniet. 'n 

Menseregte-bedeling kan per slot van sake net behoorlik "bedryf" 

* 1 Met "menseregte-bedeling" word breedweg verwys na die 

beskerming van die menseregte-leerstuk en die beginsels daarvan. 

Soos in hoofstuk 3 aangetoon, handel dit oor die erkenning en 

eerbiediging van die basiese of fundamentele regte van die inwoners 

van Afrika. Dit hou ook in dat die gemelde regte nie arbitrer 

aangetas mag word nie en in die hoogste mate beskerming moet geniet 

- soos die OAE dit trouens in die Banjoel-handves uiteengesit het. 

In die sin handel dit ten diepste oor die beperking van staatsgesag 

en die beskerming van fundamentele regte teen aantasting deur die 

owerhede en politieke leiers van Afrika. 
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word indien die grondslae waarop dit gebou is oor die nodige 

onderbou beskik. 

In wat volg, sal dan gepoog word om sodanige grondslae (al is dit 

net enkele) te identifiseer, te fundeer en Afrika en die OAE se 

posisie aan die hand daarvan te evalueer. Vooraf sal kripties gekyk 

word na die oorsprong, aard en ontwikkelingsgang van die 

menseregte-leerstuk (in voortbouing op dit wat reeds hieroor in die 

studie aan die orde gestel is) . Binne hierdie konteks sal ondersoek 

ingestel word na die bestaanbaarheid van menseregte as juridiese 

konsep, dit wil se grondwetlik beskermde menseregte, asook hoe dit 

na die inhoudelike (en dus die normatiewe grondslae) in die 

verskillende werelddele teen inbreukmaking beskerm word. Aan die 

hand hiervan sal gepoog word om enigsins verhelderende riglyne ten 

opsigte van 'n menseregte-bedeling in Afrika aan te dui en 

terselfdertyd die OAE se posisie ten aansien hiervan te bespreek. 

5.2 DIE OORSPRONG, AARD EN ONTWIKKELING VAN DIE 

MENSEREGTE-LEERSTUK 

Fundamentele menseregte bepaal die politieke heerskappy vir sover 

hulle geld as afweerregte wat die individu teen die staatsgesag kan 

opwerp. Samehangend het dit 'n deurslaggewende betekenis by die 

regskeppende aktiwiteite van die staat. Die politieke program van 

die regering word deur middel van wetgewing as deel van en 

toevoeging tot die geldende regsorde gerealiseer. Dit alles beteken 

dat menseregte die individu die geleentheid bied om sy status as 

burger te handhaaf ten einde homself binne 'n vryheidsfeer as mens 

en deelgenoot van die maatskappy te laat geld (Wiechers, 

1988a:213-214). Binne hierdie konteks moet die oorsprong en 
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ontwikkelingsgang van die rnenseregte-leerstuk (asook die bespreking 

in geheel) deurgaans beskou word. 

Die wortels van die rnenseregte-leerstuk kan in die antieke Griekse 

filosofie en die latere natuurregleer van die StoYsyne gevind word. 

Tog is dit waarna breedweg as die Westerse rnenseregte-tradisie 

verwys kan word, 'n verskynsel van die rneer rnoderne geskiedenis. In 

aansluiting by die stoYsyne (wat leer dat alle rnense aan die hoere 

geesteswereld deel het, welke feit aan die mens 'n besondere 

waardigheid verleen en ook alle rnense gelyk stel), het veral die 

sewentiende- en agtiende-eeuse hurnaniste die leerstuk verfyn en 

uitgebou (Kruger, 1990:22;25). Die hoofeksponente van dit wat as 

die klassiek-liberale rnenseregte-teorie besternpel word, is John 

Locke (1632-1704) en Jean Jaques Rousseau (1712-1778). 

Locke se beskouing van die rnenseregte-leerstuk rnoet beskou word 

teen die agtergrond van die konstitusionele stryd wat rondorn die 

Britse koningshuis van Stuart afgespeel het. Ondanks die bepalings 

van die sogenaarnde Magna Carta (ingevolge waarvan die persoonlike 

vryheid van burgers nie ontneern rnog word sender 'n behoorlike 

regsgeding nie) en nieteenstaande die feit dat die Magna Carta in 

die daaropvolgende geskiedenis herhaaldelik in die Britse wetgewing 

bevestig is, is die konstitusionele stryd tussen die 

(ontwikkelende) parlernent en die koningshuis nie daardeur besleg 

nie. Hierdie rnagstryd het later aanleiding gegee tot die sogenaarnde 

Petition of Right waarin burgerlike griewe vasgele is en die 

parlernent vir hornself rnagte opgeeis het wat tevore in die hande van 

die koning was. Dit het egter slegs tot 'n geYntensiveerde rnagstryd 

tussen die parlernent en die koningshuis gelei. Eers na die 

aanvaarding van die Bill of Rights van 1689 en die Act of 

Settlement van 1707 het daar vrede oor die Engelse konstitusionele 

geskiedenis gekorn (Baradat, 1984:67; Barrie, 1968:101-102). 
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Teen die agtergrond van die voorafgaande het Locke sy bekende Two 

Treatises of civil Government die lig laat sien. Die standpunt wat 

daarin gehuldig word, kan as 'n reaksie teen staatsabsolutisme 

beskou word. 

Ten grondslag van Locke se natuurregleer is die gedagte dat die 

individu van nature op sekere regte aanspraak het, te wete die reg 

op lewe, die reg op vryheid en die reg op eiendom (ook beskryf as 

persoonlike vryheidsregte). Deur middel van 'n sosiale kontrak, is 

gemeen, kom burgerlike samelewings tot stand waardeur die 

beskerming van burgers se regte aan die owerheid opgedra word 

(Rosenbaum, 1980:12). Locke het voorts die idealistiese standpunt 

gehuldig dat die volk die owerheid outomaties verwyder wanneer hy 

as wetgewer nie meer sy verpligtinge nakom nie (Barrie, 1986:16). 

As voorbeeld het hy verwys na die Glorius Revolution van 1688, 

waarin koning James II tot 'n val gebring is en die Britse kroon 

aan die Nederlandse vors aangebied is (Baradat, 1984:68). 

Wat die sosiale kontrak betref, is twee fases onderskei in die 

sluiting daarvan. Die individue sluit vooraf onderling 'n verdrag 

om 'n sa~elewing tot stand te bring en daarna 'n verdrag om 'n 

regering (as agent van die gemeenskap) met politieke mag daar te 

stel (Baradat, 1984:72). 

Die ander belangrike eksponent van die klassiek-liberale 

menseregte-teorie, Jean Jaques Rousseau het, anders as Locke, die 

natuurstaat bloot as 'n hipotetiese toestand gesien ui t hoof de 

waarvan die totstandkoming van die burgerlike samelewing verklaar 

en waarin menseregte gefundeer is (Van der Vyfer, 1975:5). 

Die menseregte wat Rousseau in die natuurstaat geidentif iseer het, 

is die reg op lewe en die reg op gelykheid. Volgens Rousseau het 

die mens sy individualiteit prysgegee wanneer hy in die burgerlike 
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staat ingevolge die sosiale verdrag deel van die volk en die 

staatsgeheel geword het. Dit hang daarmee saam dat die mens binne 

die staatlike bedeling nie sy natuurlike menseregte behou nie, maar 

dit "inruil" vir sekere regte (Baradat, 1975:77-78). So word die 

staatsbestaan deur die beskerming van burgerlike regte geregverdig. 

Soortgelyk aan Locke, het Rousseau eweneens van die standpunt 

uitgegaan dat die staat verval, sou dit nalaat om sy funksie (as 

beskermer van regte) te vervul, waarna dit die onderdane vrystaan 

om 'n nuwe sosiale verdrag met 'n ander moontlike bewindvoerder te 

sluit (Van der Vyfer, 1973:8). 

Afgesien van Locke en Rousseau, het die sewentiende en agtiende 

eeue ook ander eksponente opgelewer wat bepaaldelik sterk 

standpunte oor menseregte ingeneem het. Van der Vyf er ( 19 7 5: 7) 

belig die volgende filosowe saaklik: 

Immanuel Kant (1724-1804) het een mensereg gevind in die 

onafhanklikheid van die wil. Daardie mensereg is gesien as 

innerlike vryheid wat ideeel gesproke slegs uit die vrye wilbeheer 

van andere bestaanbaar is, sodat die individu se vrye willekeur 

beperk word deur die gelyke vryheid van alle ander persone ender 'n 

algemene wet van vryheid. 

William Blackstone (1723-1780) het 'n hele aantal menseregte 

onderskei, socs die reg op persoonlike vryheid, die reg op private 

eiendom en die reg om die owerheid te petisioneer. Blackstone was 

besonder bewus van die onderdaan se regte vis-a-vis die owerheid. 

Hy het die parlement beskou as die instrument van die volk, wat 

moes toesien dat die staatlike soewereiniteit wat die onderdaan 

daaraan toevertrou het, gehandhaaf word. 

Gedurende die negentiende eeu het die natuurregleer en die leerstuk 
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van menseregte ietwat op die agtergrond geskuif as gevolg van die 

opkoms van die (regs)positiwisme. Die positiwiste het naamlik die 

argument gehuldig dat die daarstelling van wetgewing niks met 

universele goedheid, geregtigheid of absolute onveranderlike 

waarhede te make het nie. Volgens hierdie denkskool moes wetgewing 

slegs deur 'n wettige instelling daargestel word ten einde 

regsgeldig te wees. Uit hoofde hiervan het die positiwiste dan ook 

geen sin gevind in metaf isiese regsnorme en aangebore menseregte 

nie (SA Regskommissie, 1989:13-14; Rosenbaum, 1980:15;19). 

Tog is daar steeds f ilosowe wat in navolging van die klassiek

liberale denkers van die sewentiende en agtiende eeue langs die 

denklyne van die natuurreg 'n verdere bydrae tot die uitbouing van 

die menseregte-teorie gelewer het. Dit geld onder andere vir 

denkers soos Herbert Spencer (1820-1903) en Gustav Radbruch 

(1887-1949). 

Belangrik is egter dat menseregte sedertdien (en veral gedurende 

die naoorlogse periode in die 20ste eeu) gerelativeer is deurdat 

daarop klem gele is dat die owerheid menseregte kan beperk aan die 

hand van sy subjektiewe beskouing van die geldende feitelike 

omstandighede. Deur menseregte aldus te relativeer, volg dit dat 

menseregte nerens dieselfde inhoud het nie omdat die natuurlike, 

sosiale en juridiese toestande waarmee die wetgewer te doen het, 

bepalend is vir die inhoud van die wetgewer se regsvoorskrifte 

(Kruger, 1990:32). Volgens Van der Vyfer (1975:10) het die 

menseregte-teorie van die humanisme daardeur in 'n relativisme 

ontaard, waardeur die onderdaan aan die "grille en giere" van die 

owerheid (wetgewer) uitgelewer is. 

Wat voorts van belang is, is dat die Tweede Wereldoorlog die 

natuurregleer en die leerstuk van menseregte 'n hoogbloei laat 

beleef het (Van der Vyfer, 1975:9). Die einde van die oorlog is 
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gekenmerk deur 'n idealistiese strewe en voorneme om vrede en 'n 

nuwe wereldorde uit die puinhope te skep. Die uitbouing en 

bevordering van menseregte en internasionale eerbied vir sodanige 

norme en standaarde binne die nuwe te stigte wereldliggaam, die 

VN, was een van die vernaamste wyses waarop vrede en 'n nuwe 

internasionale bedeling daargestel moes word. Daarom lees die 

aanhef van die VN-handves: "We, the people of the United Nations, 

determined ... to reaffirm faith in fundamental human rights, in the 

dignity and worth of the human person, in the equal rights of men 

and women and of nations large and small ... have resolved to combine 

our efforts to accomplish these aims" {VN, 1956a:l). 

Sedertdien het die begrip "menseregte" 'n sentrale plek in 

nasionale en internasionale aangeleenthede ingeneem. Van 'n 

regsteoretiese en staatkundige begrip het dit uitgekring tot 'n 

veeldimensionele begrip wat elke aspek van die menslike lewe op 

haas allesomvattende wyse raak. 

Wat die voorafgaande uiteensetting betref, is dit egter belangrik 

om in hierdie bespreking 'n duidelike onderskeid te tref tussen 

in-beginsel-gegewe universele {nie-juridiese) aansprake waarvan die 

mens (as individu en gemeenskapswese) die draer is, en juridiese 

regte. Menseregte in eersgenoemde sin is nie universeel geldende 

regte in die juridiese betekenis nie en is derhalwe (in beginsel) 

nie as juridiese regte afdwingbaar nie. Dit is, met ander woorde, 

'n voor-juridiese begrip. In teenstelling hiermee het juridiese 

{mense)regte 'n regsistematiese posisie binne die regskonteks en 

word dit ook binne die regsproses gepositiveer. As sodanig 

impliseer dit menseregte as grondwetlik beskermde regte. 
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5.3 DIE JURIDIESE AARD VAN GRONDWETLIK BESKERMDE MENSEREGTE 

Op die dieper moreel-etiese vlak word die demokrasie gedra deur 'n 

vryheids- en gelykheidsbewustheid wat ten minste veronderstel word 

om in die volkswil aanwesig te wees. Dienooreenkomstig word die 

proses van demokratisering as 'n deugdelikheid beskou omdat die 

herstel van die waardigheid en gelykheid van alle mense, asook die 

soeke na legitieme regering ten diepste ter sprake is. Hierdie 

deugdelikheid vind naamlik uitdrukking en konkretisering in 

grondwetlik beskermde menseregte (Wiechers, 1988a:212). 

Vir voor-juridiese "menseregte" om as juridiese (oftewel 

grondwetlik beskermde) menseregte erken te word, moet 'n handeling 

deur 'n bepaalde owerheidsinstelling of gesagsliggaam plaasvind. 

Sodanige owerheidsinstelling slaan gewoonlik op die staatlike 

owerheid van 'n bepaalde staat. In die sin is menseregte in 

voor-juridiese verband dan nie universeel afdwingbare regte nie. 

Insgelyks geld juridies-afdwingbare (mense) regte normaalweg in 

nasionale verband binne bepaalde staatsgrense waar erkenning 

daaraan verleen word. 

Om as juridies-afdwingbare aansprake (juridiese regte) te geld, 

moet menseregte van "regskrag" voorsien word, soos alreeds in 

hoofstuk 3 van hierdie studie bespreek. Ten einde oor "regskrag" te 

beskik moet die betrokke aansprake as regsgeldige, juridiese regte 

erken word. Volgens Kruger (1990:61) geskied dit normaalweg op een 

of albei van die volgende wyses: 

waar 'n bepaalde owerheid 'n menseregte-aanspraak as 'n 
regsgeldige, juridiese reg erken. 'n Tipiese voorbeeld 

daarvan is wanneer 'n bepaalde staatsowerheid 'n bepaalde 

aanspraak as juridiese reg erken deur die daarstelling van 
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objektiewe regsreels of norme waardeur die juridiese gelding 

van 'n bepaalde aanspraak bekragtig word en die aanspraak 

dus van "regskrag" voorsien word; of 

waar 'n geregshof erkenning gee aan 'n bepaalde aanspraak as 

juridiese reg en die betrokke aanspraak aldus van "regskrag" 

voorsien word. 

Die regskrag wat in voorgenoemde wyses aan 'n aanspraak verleen 

word, is egter steeds slegs 'n latente regskrag. Dit impliseer dat 

meer as slegs blote erkenning nodig is om aan die juridiese reg 

funksionele regskrag te verleen. Ten einde te verseker dat 

doeltreffende toepassing en afdwinging geskied, is dit nodig dat 

die regsprekende gesag funksionele regskrag aan (in beginsel) 

latente regte verleen (Kruger, 1990:61). 

Hierdie handeling van die wetgewende gesag, waardeur erkenning aan 

menseregte-aansprake verleen word en dit dan as 'n juridiese 

aanspraak erken word, word normaalweg as die proses van 

regspositivering beskryf. Regspositivering is dus die erkenning van 

voor-juridiese "menseregte" as juridies afdwingbare regte. 

Samevattend hou dit dus in dat die staat - wat die funksie het om 

die algemene welsyn en openbare welstand te bevorder - deur die 

daarstelling van die objektiewe reg formele erkenning en beslag aan 

die bestaan van menseregte binne 'n bepaalde staat moet gee. 

Daardeur word aan sodanige menseregte regskrag gegee. 

Maar meer nag: dit is oak nodig dat 'n vorm van kontrole ingestel 

word, waardeur die wetgewer die reg ontneem word om menseregte 

volgens die gewone wetgewende prosedure te beperk en wel op s6 'n 

wyse dat 'n harmoniese versoening van private teenoor openbare 

belang bewerkstellig word (Neethling, 1971:249). Die bekendste (en 
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effektiefste) vorm van kontrole is jusidiele kontrole. 

Jusidiele kontrole behels dat 'n grondwet sekere beperkinge op die 

uitoefening van owerheidsgesag plaas wat as regsreels alle 

owerheidsorgane bind, en wat as gesaghebbend deur die regsprekende 

gesag ge1nterpreteer en toegepas word. Dit stel die regsprekende 

gesag dus in staat om die optrede van owerheidsorgane aan die 

bestaande reg te toets en, indien dit met die reg in stryd is, 

nietig te verklaar. In 'n staat soos die VSA, waarin jusidiele 

kontrole ten opsigte van die beperking van menseregte bestaan, word 

'n reg aan die onderdaan verleen (en gewaarborg) om die skending 

van 'n reg deur 'n owerheidsorgaan by 'n jusidiele instansie (die 

gewone hof of 'n konstitusionele hof) aanhangig te maak. Die 

regsprekende gesag spreek dan gewoonlik die laaste woord oor die 

interpretasie van menseregte-beginsels - en derhalwe ook oor die 

beperkingsmoontlikhede (Rautenbach, 1988:40; Sanders, 1971:234-

235). Dit is dus nodig dat menseregte en fundamentele vryhede ook 

besondere regsbeskerming moet geniet deurdat die af ska ff ing of 

wysiging daarvan onmoontlik gemaak, of aan buitengewone 

formaliteite onderwerp word. Die regsprekende gesag moet met ander 

woorde met die kompetensie beklee word om enige poging van die 

wetgewer om op fundamentele vryhede en die beskerming van 

menseregte inbreuk te maak, nietig te verklaar. 

Maar selfs meer as jusidiele of ander vorme van kontrole oor 

owerheidsorgane is nodig wanneer daar oor die juridiese aard en die 

eff ektiewe beskerming van menseregte gedebatteer word. Di t kan 

afgelei word uit die feit dat die wereld se ongeveer 150 

onafhanklike state haas elkeen oor 'n eie grondwet beskik en dat in 

weinig van hierdie grondwette geen verwysings na die regte van 

individue voorkom nie. Daar is dikwels ook weinig verskil in die 

verskillende werelddele oor die tipiese vryheidsregte waarmee die 

staat nie mag inmeng nie. Tog is die geskiedenis van veral die 
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Tweede- en Derdewereldlande deurspek met miskennings van 

menseregte, juis omdat die beskermingaspek oor meer handel as slegs 

die positivering van menseregte en jusidiele kontrole ter 

beskerming daarvan. 

5.4 MENSEREGTE-AKTES: 'N VERGELYKENDE OORSIG 

'n Ondersoek in 1976 na 157 grondwette het aan die lig gebring dat 

128 (90,1%) die spesifieke woorde ''burgerlike, mense-, politieke, 

fundamentele of individuele regte" of soortgelyke uitdrukkings 

bevat het. Ander grondwette het weer verwys na sekere uitdrukkings, 

byvoorbeeld "politieke vryhede" of "publieke regte". In totaal was 

daar slegs ses grondwette ( 4, 2%) sender enige verwysing na of 

bepaling oor burgerlike regte en/of pligte (Rautenbach, 1988:36). 

Gegewe die skendings van menseregte gedurende die af gelope dekades 

oor die wereld heen, is hierdie toedrag van sake op sigwaarde 

ietwat teenstrydig. Ten einde hierop lig te werp en die posisie van 

Afrika (wat in die verband 'n besonder swak rekord het) in die 

besonder na te gaan, sal die situasie in die verskillende 

werelddele vervolgens kripties by wyse van 'n vergelykende oorsig 

ender die loep geneem word. 

S.4.1 DIE VERENIGDE STATE VAN AMERIKA 

Die f ederale grondwet van die Verenigde State van Amerika (VSA) het 

aanvanklik geen inventaris van menseregte ingesluit nie, maar 
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sodanige gewaarborgde regte is spoedig tot die grondwet toegevoeg 

by wyse van sogenaamde amendemente. Die eerste tien amendemente, 

wat in 1791 goedgekeur is, staan bekend as die Bill of Rights van 

die Amerikaanse grondwet en behels 'n verskeidenheid menseregte. 

Hierdie bepalings tesame met die dertiende, veertiende, vyftiende, 

negentiende en een-en-twintigste wysigings, vorm die grondslag van 

'n gesofistikeerde stelsel met goed ontwikkelde instellings en 

prosedures ter beskerming van die indi vidu (SA Regskommissie, 

1989:81-82). 

In die Amerikaanse grondwet word egter nerens eksplisiet verklaar 

dat die regsprekende gesag finale kontrole oor die nakoming van 

bepalings uitoefen nie. Trouens, in die meeste gevalle word geen 

voorsiening gemaak vir die beperking van regte deur die uitvoerende 

en wetgewende gesag nie (Rautenbach, 1988:40). Tog het daar sedert 

die uitspraak van die Amerikaanse hooggeregshof in Marbury v 

Madison nog nooit enige twyfel bestaan oor die bevoegdheid van die 

howe om wetgewende en uitvoerende handelings wat in stryd met die 

grondwet is, nietig te verklaar nie (Sanders, 1971:284). 

Die Bill of Rights en jusidiele kontrole is egter nie die enigste 

middels waardeur individuele regte beskerm word nie. Dit maak slegs 

twee elemente van die staatkundige stelsel uit wat as geheel 'n 

besondere resultaat vorm. Rautenbach (1988:41) noem ook die 

volgende as belangrike elemente van die stelsel: 

'n geskrewe grondwet wat slegs deur 'n besonder moeilike 

prosedure afgeskaf, vervang, tydelik opgehef of gewysig kan 

word; 

die grondwet wat die positiefregtelike bron van 

owerheidsgesag is, asook die grondslag van die legitimiteit 

daarvan; 
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waarborge teen te sterk reger ing deur skeiding van rnagte, 

kruiskontrole ("checks and balances") en federalisrne; en 

verteenwoordigende regering as 'n basiese reg. 

In die VSA word een van die beste - indien nie die beste -

voorbeelde van die dinarniese aanwending van die positiewe reg 

aangetref. Die rnenseregte-bepalings wat in 1791 tot die grondwet 

gevoeg is tesarne met die aanvaarding van jusidiele kontrole oar die 

nakorning deur alle owerheidsorgane, het hierin 'n groat bydrae 

gelewer (SA Regskornrnissie, 1989:97). Wat egter oak vir doeleindes 

van hierdie bespreking van belang is, is dat dit nie die enigste 

elernente in die staatsbestel is waardeur regte beskerrn en 

gehandhaaf word nie, soos duidelik hierbo aangetoon. 

S.4.2 WES-EUROPA 

Gedurende die 19de eeu is byna geen grondwet in Europa geprornulgeer 

waarin rnenseregte nie op een of ander wyse verrneld is nie.*2 Die 

Franse Declaration des Droits de l' Homme et du citoyen van 1789 -

soos alreeds bevestig in die Franse grondwet van 1791 - het in 

hierdie verband 'n belangrike invloed op die Europese 

* 2 Byvoorbeeld in die grondwette van Frankryk {1814, 1815, 

1830, 1848), Nederland {1814, 1815, 1848), Noorwee {1848, 1849, 

1867), Griekeland (1864), Roernenie (1866), Serbie (1888), die 

Duitse ryk (1849), verskillende Duitse state soos Beiere (1818), 

Baden (1818), Wilrternberg (1819), Hesse (1830), Sakse {1830), 

Hannover (1833), Pruise (1850) en selfs buite Wes-Europa in Turkye 

(1876) en Rusland (1906). 
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stategemeenskap gehad. Hierdie verklaring was die credo van die 

Franse derde stand in hulle stryd teen die absolute monargie en die 

feodale wantoestande. In die verklaring word van die 

veronderstelling uitgegaan dat alle mense ten aansien van hulle 

regte gelyk en vry gebore is. Die bedoelde regte word elders in die 

dokument beskryf as natuurlike en onvervreembare regte van die mens 

en bestaan in besonder uit vryheid, eiendomsreg, sekuriteit en 

verset teen onderdrukking. Hierbenewens word ook nog van ander 

regte in die verklaring gewag gemaak (Nwachukwuike, 1986: 106; 

Cambell & Chapman, 1959:2). 

Anders as in die VSA, is daar alreeds in die Franse grondwet van 

1793 eksplisiete regte geformuleer ingevolge waarvan die individu 

aanspraak kon maak op die aktiewe bystand van owerheidsorgane. Tog 

is die gelykheidsbeginsel van die bekende slagspreuk liberte, 

egalite, fraternite veral gedurende die 20ste eeu vertolk as sou 

die staat verplig wees om burgerlike gelykheid deur staatsoptrede 

te bewerkstellig en 'n bydrae te lewer tot die sosiale, ekonomiese 

en kulturele ontplooiing van die individu. Hierdie verpligtinge van 

die staat is as sosiale, ekonomiese en kulturele regte van die 

individu gewaarborg (Nwachukwuike, 1986:106;111; Rautenbach, 

1988:44). Dit is ook elders in Wes-Europa die geval, byvoorbeeld in 

die grondwette van Duitsland (1919, 1949), Italie (1947), Spanje 

(1931, 1947), Turkye (1961), asook die latere grondwette van 

Frankryk (1946, 1958). 

Volgens Rautenbach (1988:45) is in Wes-Europa deurentyd gepoog om 

'n balans te vind tussen staatsoptrede en nie-inmenging wat deur 

die sosiale, ekonomiese en kulturele regte enersyds en andersyds 

deur liberale vryheidsregte vereis word. So byvoorbeeld is die 

begrip "sosiaal", soos dit in artikels 20(1) en 28(1) van die 

grondwet van die Federale Republiek van Duitsland aangewend word, 

deurlopend vertolk in terme van die begrensing van sosiaalstaatlike 
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staatsoptredes deur die regstaat-gedagte. 

Soos vermeld, het die natuurreg sedert die Tweede Wereldoorlog weer 

'n opbloei beleef. Dienooreenkomstig word menseregte-bepalings op 

groat skaal in die nuwe grondwette gevind. Waarskynlik die beste 

voorbeeld in hierdie opsig is die Federale Republiek van Duitsland. 

Die verskansing van grundrechte (positiefregtelike genormeerde 

"grondregte") word ender meer gereel deur artikel 19(1) en (2) van 

die Grundgesetz, oftewel die formele grondwet. Eersgenoemde artikel 

verklaar dat in soverre 'n grondreg deur 'n wet beperk mag word, 

daardie wet van algemene toepassing mag wees en verder spesif iek 

meet wys na die grondreg wat aldus beperk word. Artikel 19 (2) 

bepaal weer dat 'n grondreg nie na die wesenskern daarvan aangetas 

mag word nie. Voorts bepaal artikel 20(3) en (4) dat die wetgewer, 

die uitvoerende gesag en die regsprekende gesag aan die gesag van 

die reg onderworpe is en dat, indien enige van die genoemde 

owerheidsorgane hierdie gegewe omverwerp, al le Dui tsers oar 'n 

soort weerstandsreg (reg tot burgerlike ongehoorsaamheid) sou 

beskik (Kruger, 1990:119-120; SA Regskommissie, 1989:104). 

Wat die ander Europese state betref, word die beskerming van 

individuele regte nie in al die gevalle deur middel van jusidiele 

kontrole oar grondwetlike bepalings beskerm nie. Brittanje beskik 

byvoorbeeld oar geen handves van menseregte nie. Al die Wes

Europese lede van die Europese Gemeenskap is egter gebonde aan die 

Europese Konvensie oar Menseregte en Fundamentele Vryhede, waardeur 

die regte van individue met redelike welslae van buite beskerm word 

(SA Regskommissie, 1989:67;79). 
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5.4.3 KOMMUNISTIESE STATE 

Die grondwette van alle Kommunistiese state•3 verwys deurgaans na 

die regte van die individu. Oor die algemeen is die bepalings selfs 

omvangryker as in die Westerse grondwette, aangesien die sosiale, 

ekonomiese en kulturele regte deurgaans veel uitvoeriger beskryf 

word. Die formulering van die tipiese vryheidsregte waarmee die 

staat nie mag inmeng nie, verskil ook nie wesenlik van die in die 

Westerse bepalings nie. So byvoorbeeld beliggaam artikels 44-50 van 

die 1977-grondwet van die toenmalige USSR verskeie menseregte, 

waaronder die reg op behuising, die reg op opvoeding, die reg op 

vryheid van spraak, en so meer (Bhagwan & Bhushan, 1985:29-33). 

Ook die 1968-grondwet van die Volksrepubliek van China bevat 

omvangryke bepalings ten opsigte van fundamentele en individuele 

regte. In die verband waarborg artikels 44-59 onder meer stemreg, 

vryheid van spraak, vryheid van korrespondensie, persvryheid, die 

reg tot vrye vergadering en selfs die reg om prates aan te teken, 

te staak en andere (Bhagwan & Bhushan, 1985:166-167). 

* 3 Wat Cos-Europa betref, is hierdie bespreking gegrond op die 

tydvak v66r die feitlike ineenstorting van die Kommunistiese 

stelsels in die werelddeel. Van die state onder bespreking het 

reeds begin met die demokratisering/liberalisering van politieke 

stelsels en die invoer van vryemarkbeginsels in hulle ekonomiee. 

Vir die doeleindes van hierdie studie is die bespreking egter 

steeds belangrik en nuttig, deurdat dit lig werp op die wisselende 

mate van sukses by die verskillende menseregte-bepalings wereldwyd. 
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Wat egter belangrik is, is dat al die regte in genoemde state 

daarop afgestem is om die produktiwiteit van die individu te 

verhoog, om sodoende sy materiele welsyn te bevorder. In die sin is 

werkersbelange en die grondslae van die sosialistiese orde twee 

beperkingsgronde waardeur die meeste van die regte gekwalif iseer 

word. Die Westerse pogings om 'n balans te vind tussen 

staatsingryping ingevolge sosiale, kulturele en ekonomiese regte en 

die beperking van staatsoptrede ingevolge die sogenaamde 

vryheidsregte, word dan ook nie in die Kommunistiese lande 

aangetref nie (Doehring, 1979:80-81; Rautenbach, 1988:47). Teen 

hierdie agtergrond merk Bhagwan & Bhushan (1985:38) op dat, ofskoon 

die Sowjet-grondwet van 1977 " ... contains an impressive list of 

fundamental rights not even guaranteed by the democratic countries, 

the Russian citizens hardly enjoy these rights. All the rights 

exist not to promote the development of the people but to protect 

the interests of the Communist Party". Dieselfde geld vir die 

Chinese grondwet, wat eweneens daarop afgestem is om Kommunisme en 

die belang van die Chinese Kommunistiese Party te dien (Bhagwan & 

Bhushan, 1985:169). 

Die grondwette van sekere Kommunistiese state bevat voorts 

bepalings met betrekking tot jusidiele kontrole oor die handhawing 

en afdwinging van individuele regte.*4 Geen aanduiding kon egter 

in die literatuur gevind word oor die effektiwiteit daarvan nie. 

Trouens, volgens die SA Regskommissie ( 1989: 108-109) val 

Kommunistiese China, Bulgarye, Roemenie, Albanie, Hongarye (asook 

die destydse Sowjetunie en die toenmalige Duitse Demokratiese 

* 4 Artikel 58 van die 1977-grondwet van die USSR lui 

byvoorbeeld: "Complaints may be brought to a court, in the manner 

established by law, against actions which violate the law or exceed 

the authority of officials and which infringe the rights of 

citizens". 
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Republiek) almal ender daardie state waar jusidiele kontrole ter 

beskerming van menseregte of gebrekkig is of glad nie bestaan nie. 

Samevattend sou dus oor menseregte in die Kommunistiese state 

gestel kon word dat die benadering tot die regte van mense 

materialisties en staatsgeorienteerd is. Dit is in wese op die 

staat gerig, wat naamlik beskou word as die enigste kollektiewe 

eenheid waaraan die individu trou verskuldig is. In hierdie sin 

verskil dit wesenlik van betekenis en inhoud met die in die 

Westerse stategemeenskap. 

5.4.4 AFR I KA 

Byna al die onafhanklikheidsgrondwette wat sedert die vyftigerjare 

in Afrika aanvaar is, bevat menseregte-bepalings. Dit kan aan 

verskeie faktore toegeskryf word. In die eerste plek het die 

nasionalistiese leiers en bewegings hulle koloniale onderhorigheid 

as 'n skending van menseregte beleef. Die stryd om politieke 

bevryding en self standigheid is dus op die grondslag van menseregte 

gevoer. Tweedens het die state hulle onafhanklikheid verkry toe die 

gedagte van menseregte as 't ware deur die VN ge1nternasionaliseer 

is (Kunig et al, 1985:4-5). In die derde plek was die Europese 

koloniale moondhede regstreeks betrokke by die opstel van die 

grondwette van die vrygeworde Afrika-state en wou hulle skynbaar 

ook hulle eie regsopvattings na onafhanklikheid in die nuwe state 

voortsit. Die amptelike tekste van die grondwette van die Afrika

state suid van die Sahara is dan ook opmerklik in die taal van die 

koloniale moondhede geskryf. Verder blyk dit ook uit die feit dat 

verskillende benaderings gevolg is in die onderskeie state met die 

formulering van regte (Rautenbach, 1988:48; Kunig et al, 1985:7). 
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Met die onttrekking van Brittanje aan Afrika het die moondheid nie 

alleen toegesien dat menseregte en fundamentele vryhede in die 

onafhanklikheidsgrondwette neerslag vind nie, maar ook dat 

jusidiele kontrole - hoewel uiters beperk - oor die beperking van 

hierdie regte deur die wetgewende en uitvoerende organe ingestel 

word (Read, 1979:164-173). 

Ook in die eertydse Franse kolonies is in die aanhef tot die 

grondwette van hierdie state merendeels verwys na die Franse 

Verklaring van die Regte van die Mens en die Burger van 1789. 

Voorts is die Britse en Franse invloed kennelik afwesig in die 

grondwette van die voormalige Portugese kolonies en die Arabiese 

state (Kunig et al, 1985:10-11). 

Dit is egter vry algemeen bekend dat die pogings van die koloniale 

moondhede om menseregte-bepalings in die onafhanklikheidsgrondwette 

van die vrygeworde Afrika-state te beliggaam, nie geslaagd was nie. 

Read (1979:156) verklaar dit as volg: 

"Circumstances attending the birth of African states did not 

appear propitious for the protection of human rights, which 

arose by reaction against, rather than imitation of, former 

colonial rule. The new states emerged often hurriedly from 

authoritarian colonialism with dominant nationalist 

movements but essentially weak political systems, with 

vulnerable opposition parties and institutions like the 

judiciary, the press and professions too weak to exert 

effective pressures on government, with poor and poorly

educated populations and struggling economies - rocky soil 

for the nature of human rights." 

Dit val egter op dat met die vervanging van die talle 

onafhanklikheidsgrondwette met nuwe grondwette (waarvan talle deur 
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militere bewindhebbers vir korter en langer tye opgeskort is) die 

menseregte-bepalings feitlik almal formeel behou is (Rautenbach, 

1988: 49). 

Uit die voorafgaande blyk dus dat jusidiele kontrole onvoldoende is 

(en in der waarheid ook 'n swak barometer is) wanneer gekyk word na 

die doeltreffende beskerming van menseregte. Die welslae van die 

implementering daarvan raak alle aspekte van die verhouding tussen 

owerheid en burger. Dit behels, volgens Rautenbach ( 1988: 51) , 

aspekte van die menslike lewe waarmee die staat nie mag inmeng nie 

(die sogenaamde liberale vryheidsregte), aspekte waarin die staat 

'n bydrae behoort te !ewer tot die individuele welsyn (sosiale, 

ekonomiese en kulturele regte) en belangrik, deelname van die 

individu aan owerheidsbesluitneming oor sy wel en wee (politieke 

regte). Waar enige van die bogenoemde komponente afwesig is, kan 

die implementering en toepassing daarvan nie na behore geskied nie. 

Hierbenewens gaan grondwette en samehangende menseregte-bepalings 

hand aan hand met die regsleer waarop dit gebaseer is. Dit staan 

ook in regstreekse verband met die besondere politieke en sosio

ekonomiese omstandighede waaronder dit gepositiveer is. Op die 

formele toepassingsvlak is dit verder van wesenlike belang hoe dit 

deur die verskillende wetgewende, uitvoerende en regsprekende 

liggame geraak word. Vandaar dan die wisselende mate van sukses by 

die verskillende menseregte-bepalings soos dit oor die wereld heen 

neerslag gevind het. As sodanig moet al hierdie faktore verreken 

word wanneer daar bespreking gevoer word oor dit wat 'n menseregte

bedeling in Afrika ten grondslag behoort te le. 
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5.5 ONDERBOU VAN 'N MENSEREGTE-BEDELING IN AFRIKA 

Op grond van wat reeds in hierdie studie oor die OAE gemeld is, 

word as vertrekpunt aanvaar dat daar by die Afrika-leiers gedurende 

die afgelope jare 'n groter mate van erns en realisme ten opsigte 

van die menseregte-vraagstuk is. Met die skrywe hiervan is daar ook 

toenemende eise in die af sonderlike state om burgerregte en groter 

politieke inspraak, asook 'n diepgewortelde ontevredenheid oor die 

hantering van politieke en ekonomiese vraagstukke. Dit sou, 

gevolglik, nie onrealisties wees om te verwag dat menseregte 

voortaan in toenemende mate op die politieke agendas van sowel die 

OAE as die afsonderlike ledestate sal verskyn nie. 

Om hierdie rede is dit van wesenlike belang om vervolgens 

oorsigtelik te kyk na die onderbou van 'n menseregte-bedeling op 

die kontinent. Met "menseregte-bedeling" word, soos vermeld, verwys 

na 'n bedeling waar die politieke hoofde en stelsels in Afrika die 

fundamentele aansprake van die inwoners van Afrika erken en 

eerbiedig. Tweedens beteken dit dat die gemelde regte nie arbitrer 

aangetas mag word nie en tot in die hoogste mate beskerming moet 

geniet soos dit in der waarheid in die Banjoel-handves 

uiteengesit is. Dit handel dus ten diepste oor beperkte staatsgesag 

en die samehangende beskerming van menseregte op besondere wyses 

teen aantasting deur staatsowerhede en politieke leiers. 

Dit moet egter duidelik gestel word dat hierdie bespreking nie ten 

doel het om Westerse politieke modelle en regswaardes - wat die 

klem op klassieke liberale regte en individuele vryhede plaas - as 

remedie of bloudruk vir Afrika en sy menseregte-probleme voor te 

hou nie. Uit bostaande bespreking aangaande die geskiedenis van 

dekolonisasie is dan ook aan die lig gebring dat die liberaal

demokratiese waardes en menseregte-aktes wat deur die onttrekkende 
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koloniale moondhede aan die vondelingstate agtergelaat is, 

grotendeels nie die politieke doel waarvoor dit bestem was, bereik 

het nie. In di6 sin sal eerder breedweg gekyk word na noodsaaklike 

elemente of boustene wat 'n menseregte-bedeling in Afrika ten 

grondslag moet le. 

s.s.1 BEPERKTE OWERHEIDSGESAG 

Dit is 'n algemeen aanvaarde feit dat ongekontroleerde of 

onvoldoende gekontroleerde owerheidsgesag 'n wesenlike bedreiging 

vir die vryheid en regte van die individu inhou. Mag is geneig om 

te ontaard in 'n tirannie wanneer dit nie aan beperkings onderworpe 

gestel word nie. Voorbeelde hiervan is veral in die Derde Wereld 

talryk, en Afrika-state in die besonder word jare lank reeds 

gekenmerk deur 'n oorkonsentrasie van mag op die uitvoerende vlak 

(Leistner, 199lb:ll; Dowden, 1991:12). 

In ooreenstemming met die beginsel dat politieke mag maklik vatbaar 

is vir misbruik en dat die magsdrang en die misbruik daarvan 'n 

wesenlike gevaar vir "goeie regering" inhou, word die gedagte veral 

in die Westerse wereld gehuldig dat staatsmag ten beste beheer kan 

word wanneer dit verdeel is. Die mees algemene verdeling is deur 

die magte van die owerheid drieledig te verdeel in wetgewende, 

uitvoerende en regterlike instellings (Seegers, 1988:422). 

Benewens die verdeling van mag as meganisme van beheer, word 

ingevolge die Westerse politieke tradisie van konstitusionalisme 

ook vereis dat die politieke mag van die owerheid beperk moet word, 

en wel deur prosedures daaraan voor te skryf. Dit kom daarop neer 

dat arbitrere magsuitoefening van die owerheid beperk moet word en 
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dat die posisie van die burger deur die reg beskerm moet word ten 

einde die verhouding tussen owerheid en onderdaan volgens 

afgesproke reels te laat geskied (Venter, 1988:76). 

Konstitusionalisme wil dienooreenkomstig veral die uitvoerende 

gesag, oftewel die regering van 'n staat, beperk. Vir die 

realisering en beskerming van menseregte word beperkings op die 

uitvoerende gesag dan ook allerwee as gebiedend noodsaaklik beskou 

en erken. Sodanige beperking kan of deur middel van die gewone howe 

of deur middel van 'n stelsel van administratiewe howe geskied 

(Sanders, 1971:294). 

Ook die noodsaak van beperkings op die regsprekende gesag word 

algemeen onderskryf. 

Die gedagte dat beperkings ook op die wetgewende gesag geplaas 

word, vind egter nie altyd dieselfde byval nie. Tog bestaan daardie 

moontlikheid en is daar voorbeelde in die geskiedenis wat aantoon 

dat 'n ongekontroleerde wetgewende gesag geen waarborg vir die 

implementering van menseregte is nie (Sanders, 1971:249). 

Dit moet egter duidelik gestel word dat die beginsel van die 

beperking van owerheidsgesag nie die noodsaak van 'n effektiewe 

regeringsgesag - waarsonder menseregte·ook nie afdoende beskerm 

kan word nie - wil ontken nie. Dit vereis slegs 'n demokratiese 

owerheidsvorm wat deur 'n skeiding van magte, naamlik 'n 

onafhanklike wetgewende, uitvoerende en regsprekende gesag, 

gekenmerk word. Dit vereis voorts 'n beperking van elk van 

bogenoemde magte, omdat geen skeiding effektief kan wees indien een 

mag 'n ander oorheers nie. 

In teenstelling met bostaande word die skeiding tussen wetgewer, 

uitvoerder en regspreker in die diktatuur uitgewis die 
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magsbalanskontrole van 'n demokratiese staat word met ander woorde 

negeer. Aldus word staatsmag dan die persoonlike werktuig en 

instrument van die maghebber (SA Regskommissie, 1991:728). 

Vir menseregte in Afrika hou die voorafgaande in dat die 

oorkonsentrasie van politieke mag (veral op die uitvoerende vlak) 

getemper sal meet word deur die magte van owerhede enersyds te 

verdeel en andersyds bepaalde af sonderlike beperkings daarop te 

plaas. Arbitrere magsuitoefening meet dus geminimaliseer word. 

sanders ( 1971: 295) meld dan ook tereg dat die wenslikheid van 

beperkte regeringsgesag veral belangrik is in state wat met 

ernstige strukturele probleme van politieke, sosiale en ekonomiese 

aard te kampe het of waar 'n demokratiese tradisie in wording is -

waarvan die oorgrote meerderheid Afrika-state in hierdie stadium 

sprekende voorbeelde is. 

s.s.2 ONAFHANKLIKE REGSPREKENDE GESAG 

In die leerstelling van die verdeling van die owerheidsgesag is die 

beginsel van die onafhanklikheid van die regbank besonder 

belangrik. Oor die regbank en menseregte stel Basson (1988:64) dit 

dat die regbank as 'n onpartydige en onafhanklike arbiter meet 

optree in geskille waarby die owerheid en onderdaan betrokke is. 

Die regbank meet dus vreesloos die grondwetlike waarborge vir 

menseregte afdwing en nie huiwer om onderdaansregte te beskerm 

wanneer daarop inbreuk gemaak word nie. sanders (1971:295) meen 

hieroor dat die regsprekende gesag fundamentele regte slegs kan 

beskerm in daardie state waar die beginsel van beperkte 

regeringsgesag deurgevoer en die howe bevoeg is om wetgewing te 

toets aan die beginsels van 'n oppermagtige grondwet waarin die 
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basiese komponente van menseregte beliggaam is. Die begrip 

onafhanklikheid (van die regbank) moet hierin egter wyd gesien en 

vertolk word en beteken behalwe onafhanklikheid van die wetgewende 

en uitvoerende gesag ook dat die regter horn op geen onbehoorlike 

wyse mag laat be1nvloed nie. 

In geheel genome kan dit dus gestel word dat die daarstelling van 

'n werklike menseregte-bedeling in Afrika wesenlike en ingrypende 

aanpassings in die staatsbestelle van die afsonderlike Afrika-state 

verg. Sender om op 'n simplistiese wyse die ''tipiese bestanddele" 

van die Westerse regswaardes as oplossing vir Afrika en sy probleme 

voor te hou, beteken die voorafgaande gewoon dat daar in die 

Afrika-state gepoog sal moet word om regsordes daar te stel wat 

deur sowel burger as owerheid (insonderheid owerheidspersone en 

-instansies) eerbiedig word, ten einde die reg as "geleier" en 

reguleerder van konflik in samelewings te laat geld. 

Wat die voorafgaande betref, het die OAE in die Banjoel-handves 

hieraan erkenning gegee in artikel 26, wat lui dat alle 

ondertekenaars daarvan 11 ••• shall have the duty to guarantee the 

independence of the courts and shall allow the establishment and 

improvement of appropriate national institutions entrusted with the 

promotion and protection of the rights and freedoms guaranteed by 

the present Charter" (OAE, 1987:256). Dit is dus nie 'n geval dat 

vreemdsoortige en onaanvaarbare regswaardes aan Afrika voorgehou 

word nie, maar bloot dat die beginsel van onafhanklike regspraak 

prakties in die onderskeie state verwerklik sal moet word voordat 

wesenlike vordering met die realisering van menseregte gemaak sal 

kan word. 

Die verkryging van voormelde staatsbestelle en regsordes in Afrika 

hang egter direk af van pogings deur sowel regeerders as onderdane 

om daadwerklik aan die "koms" van beter samelewings en gemeenskappe 
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te werk. En juis hierin is 'n uiters belangrike aspek van 

menseregte opgesluit. Alle regs~egniese metodes om menseregte te 

beskerm, sal slegs geslaagd wees indien die Afrika-regeerders en 

-bevolkings regsordes waardeur handveste van menseregte werklik 

beskerm kan word, aanvaar en as 't ware in die politieke bedelings 

en "regskultuur" van Afrika indra - iets wat in die meeste Afrika

state tot dusver nie gebeur het nie. Regskundiges en 

grondwetskrywers kan, met ander woorde, die beste regsordes en 

handveste van menseregte beplan en daarstel, maar dit sal nie slaag 

voordat dit nie in die voee en groewe van die mens en sy bestaan 

ingegiet is nie. 

5.5.3 VERKOSE VERTEENWOORDIGING 

Die kenmerk van 'n demokrasie is, volgens Collins (1988:59) dat die 

mense oor die nodige instellings beskik om hulle regeerders te 

vervang of te verplig om hulle beleid te verander deur die 

meganisme van vrye en regverdige verkiesings. In ag genome die 

beginsel dat die demokrasie poog om die engste moontlike korrelasie 

tussen owerheid en onderdaan te bewerkstellig, het 

verteenwoordiging sowel 'n oorlegplegende as oorredende funksie. 

Dit berus by die verteenwoordiger om kiesers oor beleidsrigtings in 

te lig en te oortuig om een beleid bo 'n ander te stel. Verder is 

sodanige verteenwoordiger onderhewig aan terugroeping wanneer die 

kiesers ontevrede is oor die wyse waarop hy sy oordeel in 

besluitneming en die maak van wette aanwend. 'n Verteenwoordiger 

wat dus nie sy kiesers kan oortuig van die meriete in die wyse 

waarop hy sy kiesers verteenwoordig nie, word deur 'n verkiesing 

uit sy posisie verwyder (Venter, 1988:84). 
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Politieke regte kan dus as die kernwaarde van demokrasie beskryf 

word. Volgens Gastil (1990:30) kan die aan- of afwesigheid van 

politieke regte aan die hand van bepaalde waardes gemeet word. Dit 

kan die volgende insluit: 

sentrale owerheid word deur 

daargestel of verkies; 

'n betekenisvolle proses 

regverdige verkiesingswetgewing, stemming en uitslag; 

multi-politieke partye en deelname; 

wetgewer word deur gereelde verkiesings daargestel; 

regverdige weerspieeling van kieserskeuse in die verspreiding 

van mag; 

omvangryke politieke opposisie; en 

informele konsensus (de facto-opposisiemag), en so meer. 

Die belangrikheid en waarde van verkose verteenwoording met 

betrekking tot 'n menseregte-bedeling in Afrika spreek hieruit 

vanself. Die OAE het dit in artikel 13 van die Banjoel-handves dan 

ook gretig onderskryf (OAE, 1987:254). Tog staan die na-koloniale 

situasie in Afrika volgens Shephard (1987:16-17) in skrille kontras 

hiermee, deurdat " ..• those who control the political economy use 

its power for enforcing their interests against the demands of the 

majority for wider recognition of political and economical rights. 

Therefore, in the context of the African crisis, the struggle for 

human rights is still primarily one of self-determination for 

control of the state and the economy by a representative majority 

of the people". 
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Ter verdere illustrasie van die belangrikheid van verkose 

verteenwoordiging kan nogeens gewys word op die dimensie wat aan 

die lig gebring is uit die bespreking oor menseregte in die 

Kommunistiese state. Wat dit betref, is ender meer aangetoon dat 

bepalings oor stemreg en verteenwoordiging (politieke regte) wel in 

die menseregte-aktes van die lande vervat is. Die sosialistiese 

orde en ideologie is egter 'n belangrike beperkingsgrond waardeur 

hierdie regte gekwalif iseer word. In effek is die politieke regte 

van die burgers van hierdie lande dan op die bestendiging van die 

sosialistiese orde en die staat - as die enigste kollektiewe 

eenheid waaraan die individu trou verskuldig is - afgestem. Dit het 

dus nie ten doel om verkose verteenwoordigers binne 'n veelparty

demokrasie daar te stel nie. Die belange van die kieser is met 

ander woorde nie sentraal nie; daarom kan die waarde van menseregte 

in die state bevraagteken en betwis word. 

Die voorafgaande kom dus daarop neer dat die demokratiese 

staatsbestel sy legitimiteit uit die erkenning en beskerming van 

(mense)regte verkry - die staatsbestel groei as 't ware uit die 

regte en vryhede van die enkeling. Daarenteen is die owerheid in 

die Kommunistiese staat die belangrikste, want daardeur word die 

kollektiwiteit gehandhaaf en is die individu en sy regte die 

uitsondering wat deur spesiale owerheidsguns verdra en as 

uitsondering beskerm word. Wiechers (1988b:140) stel dit in hierdie 

verband dat die demokrasie die individu so belangrik ag dat die 

geheel alleen deur die regte van die enkeling in stand gehou kan 

word. Hierteenoor plaas Kommunisme die staat en die geheel sentraal 

wat meebring dat wanneer kollektiwiteit dit vereis en die maghebber 

s6 daaroor besluit, die individu opgeoffer moet word. 

Verkose verteenwoordiging beteken met ander woorde dat state nie in 

die belang van bepaalde groepe of ideologiee regeer nie, maar in 

belang van alle burgers. So word die samelewingsorde 'n omvangryke 
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versameling van individue en groepe wat op die grondslag van 

rasionele selfbelang en privaatkeuse met mekaar assosieer. Tussen 

die staat en die samelewing is daar voortdurend wisselwerking, 

politieke konf lik vind volgens afgesproke reels plaas en kan daarom 

besleg word deur vreedsame metodes en op so 'n wyse dat 

fundamentele regte nie aangetas word nie. 

Teen die agtergrond van die voorafgaande raak die beginsel van 

verkose verteenwoordiging ook die uiters belangrike aangeleentheid 

van waarborge vir die handhawing van grondwette (en as sodanig 

waarborge vir regsbeskermde menseregte). In die opsig is die 

legitimiteit van 'n grondwet die belangrikste faktor wat die 

voortbestaan van die grondwetlike bedelings van state be1nvloed. 

Indien die bevolking van 'n staat met die politieke bestel tevrede 

is, word die moontlikheid van 'n rewolusionere verandering daarvan 

verminder. Die belangrikheid hiervan is gelee in die feit dat die 

beste konstitusionele waarborge geen beskerming aan 'n grondwet 

bied in geval van 'n staatsgreep nie. Dit spreek vanself dat die 

nuwe regeerder dan die grondwet ongedaan kan maak, ongeag die 

waarborge, regte en beperkings wat die grondwet op regeringsgesag 

plaas. In die lig van die bogemelde is dit dus van die 

allergrootste belang dat verkose verteenwoordiging werklike 

betekenis in Afrika sal verkry (SA Regskommissie, 1991:1470-1471). 

5.5.4 OPPOSISIE 

Die reg tot opponering van die politieke owerheid, oftewel die reg 

tot opposisie, sluit nou aan by die beginsel van verkose 

verteenwoordiging. Dit word allerwee erken as een van die meer 

fundamentele regte van die Westerse demokrasie, te wete die reg van 
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vryheid en die daaruit vloeiende reg van assosiasie. 

Die reg tot opponering onderstreep die onderliggende beginsels van 

vryheid en gelykheid as van die belangrikste boustene van die 

demokrasie. Vryheid is immers nie moontlik sonder dat daar 'n keuse 

tussen alternatiewe vir die lede van 'n politieke samelewing is nie 

(Venter, 1988:81-82). 

Die instelling van wettige opposisie is volgens Seegers (1988:422) 

ook 'n belangrike meganisme om die sentralisering van staatsgesag 

te verhoed, deurdat konf lik op die wyse in die wetgewende gesag 

daargestel word. Die institusionalisering van konflik word onder 

meer veroorsaak deur die konstitusionele voorsiening vir die 

bestaan van politieke partye en kiesstelsels. Aldus vorm die 

opposisie 'n soort skaduregering wat die bestaande regering kan 

vervang en omdat die bestaande regering vervanging vrees, kan dit 

gedwing word om op die kritiek en aktiwiteit van die opposisie te 

reageer en "verantwoordelik" te handel - ook in besonder ten 

aansien van menseregte-aangeleenthede. 

Wat Afrika aangaan, kan dit gestel word dat samelewings oor die 

algemeen steeds konfliktueel van aard is, dat verskeie tradisies 

van geweld bestaan en dat die samelewingsbeeld van die meerderheid 

state sedert onafhanklikwording nouliks die van 'n demokratiese 

aard met 'n sterk opposisie weerspieel. 

Hierdie toedrag van sake hou regstreeks verband met die eenparty

pol i tieke stelsels wat veral sedert die sestigerjare so kenmerkend 

van die meeste Afrika-state geword het. In die verband staan 

opposisie in talle state gelyk aan ontrou, vyandskap en selfs 

hoogverraad. Dit was grootliks die gevolg van partye of groepe wat 

6f deur 'n verkiesing 6f deur geweld en militere mag aan die bewind 

gekom het en al le ander partye onwettig verklaar het. Sodanige 
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partye of groepe regverdig hulle optrede dikwels ender die 

voorwendsel of oortuiging dat die ondermyning van regering voorkom 

moes word, of dat dit in belang van nasionale eenheid sou wees. Dit 

staan oak in regstreekse verband met die OAE, wat in sy handves 

bepaal dat die bestaande staatsgrense (as koloniale produkte) behou 

moet word. Politieke eenheid word dus voorop gestel, al sou dit 

primer struktureel wees (Coetzee, 1984:116). 

Binne politieke stelsels van die aard kan daar vanselfsprekend geen 

ware geleentheid wees om regerings deur opposisie te dwing om 

hulle beleid (oak oar menseregte-sake) te verander of om die 

stembus te gebruik en regerings te vervang nie. Dit volg dus logies 

en gewoon hieruit dat demokratiese grondwette en veelpartystelsels 

tot 'n grater hoogte in Afrika neerslag sal meet vind alvorens daar 

enige sprake van 'n menseregte-bedeling op die kontinent kan wees. 

s.s.s EVALUERING 

Sander om in besonderhede in te gaan, kan dit breedweg gestel word 

dat die daarstel van 'n menseregte-bedeling in Afrika van die 

meeste state op die kontinent wesenlike veranderings aan en 

aanpassings op die politieke en regsterrein verg. Belangrik 

hieromtrent is dat daar in die eerste plek op die politieke vlak 

beweeg sal moet word na die daarstel van grondwette waarin 

voorsiening gemaak word vir veelparty-state en universele stemreg. 

Dit is naamlik die sluitstene waarmee hierdie probleem aangepak sal 

moet word. Dit impliseer dat vrye vorming van politieke partye 

moontlik moet wees en dat deelname aan regeringsprosesse effektief 

gewaarborg moet word. Devenish (1988:100) merk hieroor tereg op dat 

juridies beskermde menseregte " ..• can only function effectively 



184 

within an authentically democratic ethos and system of government. 

The principles of representative and responsible government are the 

very essence of government". Insgelyks verklaar Van der Vyf er 

(1988:64) dat legitimiteit (van owerhede) 'n voorvereiste is vir 

die (behoorlike) handhawing van menseregte, wat impliseer dat die 

bree nie-aanvaarding van owerhede regsbeskermde menseregte 

onmoontlik maak. Hieruit volg dus dat die suksesvolle neerslag van 

menseregte in Afrika regstreeks afhanklik is van die mate waartoe 

die politieke leiers in staat en bereid sal wees om politieke en 

staatkundige veranderings en aanpassings in die afsonderlike state 

deur te voer. 

Wat die rol van die OAE (as die volkeregtelike middel waardeur die 

leiers van Afrika menseregte wil bevorder) in hierdie opsig 

aangaan, het die organisasie inderdaad aan genoemde grondslae 

erkenning gegee. Artikel 13 van die Banjoel-handves stel dit 

byvoorbeeld duidelik dat 11 ••• every citizen shall have the right to 

participate freely in the government of his country, either 

directly or through freely chosen representatives •.. " en in artikel 

7 dat elke individu die reg het " ..• to an appeal to competent 

national organs against acts of violating his fundamental rights as 

recognised and guaranteed by conventions, laws, regulations and 

customs in force" (OAE, 1987:253-254). Dit wat dus ten opsigte van 

juridies beskermde menseregte en noodsaaklike elemente vir 'n 

menseregte-bedeling in Afrika voorgehou is, is neg onbekend aan die 

politiek van Afrika nog iets wat deur die leiers van Afrika 

(formeel) ontken word. 

Hierdie beginsels sal egter slegs in teorie (bly) bestaan solank 

die onderskeie Afrika-state tuis nie daarmee erns maak en dit 

dienooreenkomstig in politiek-staatkundige verband neerslag laat 

vind nie. Desgelyks sal die OAE, ooreenkomstig sy doelstellings, 

geen werklike welslae kan behaal in die vestiging en uitbouing van 
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'n sogenaamde "regte-kultuur" alvorens die leiers van Afrika op 

nasionale vlak self daaraan aandag skenk. Die rede hiervoor sluit 

aan by die gevolgtrekking wat in hoofstuk 4 gemaak is, naamlik dat 

funksionele eenheid en 'n eenheidstrewe in Afrika van "ender" moet 

groei en nie van "bo" afgedwing kan word nie. Alleen deur 'n 

bevredigende akkommodasiepatroon op die nasionale vlak kan daar 

beweeg word na funksionele integrasie op streeks- of nasionale 

vlak. Eers dan sal 'n dokument soos die Banjoel-handves enige 

praktiese waarde en positiewe betekenis vir die kontinent en sy 

inwoners he. Oak die pogings van die (belangrike) Afrika-kommissie 

vir Menseregte om menseregte te bevorder, sal beperk of selfs 

futiel wees solank 'n erns oor menseregte-sake in die individuele 

Afrika-state ontbreek. Die rede is eenvoudig omdat funksionaliteit 

'n produk is van lojaliteit jeens en identifikasie met nasionale 

strukture - iets wat so duidelik uit die Europese voorbeeld blyk. 

'n Groter realisme met betrekking tot menseregte op nasionale vlak 

en samehangende funksionele eenheid op kontinentale vlak sou ook 

daartoe kon lei dat die Afrika-leiers uiteindelik daartoe kan 

oorgaan om die Banjoel-handves met werklike "regskrag" te beklee. 

Soos aangetoon, is 'n gebrek aan "regskrag" 'n besondere leemte in 

die Banjoel-handves en ook een van die belangrikste redes waarom 

die Afrika-state hulle nie aan die bepalings daarvan (hoef te) 

steur nie. Betekenisvol hieromtrent, is dat die OAE die 

moontlikheid om vorentoe 'n Hof vir Menseregte in te voer, nie 

uitsluit nie (Topouzis, 1989:33). Die positiewe gevolge wat so 'n 

stap kan inhou, spreek vanself. Uit die bespreking oar menseregte 

in Europa is daarop gewys dat Brittanje oor geen menseregte-akte 

beskik nie, maar dat menseregte in die land - soos oak in die ander 

ledestate van die Europese Raad - met redelike welslae deur die 

Europese Konvensie oor Menseregte en Fundamentele Vryhede 

gewaarborg word. 
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Samevattend kom die voorafgaande dus daarop neer dat indien daar in 

Afrika werklik 'n erns bestaan om die oogmerk van 'n menseregte

bedeling op die kontinent deur middel van die OAE te verwesenlik, 

die Afrika-leiers •n grater realisme oor die aangeleentheid van 'n 

bevredigende akkommodasiepatroon op nasionale vlak sal moet 

openbaar. Daar sal vir die doel 'n bereidheid getoon moet word om 

partikuliere belange opsy te skuif ten behoewe van regionaal

gemeenskaplike belange. Wat dit betref, kan daar ten spyte van 

alles wat reeds oor Afrika in hierdie verband gese is, gewys word 

op •n toenemende kentering by menige Afrika-leier. 

5.6 PERSPEKTIEF OP BELANGRIKE TENDENSE IN AFRIKA 

Ofskoon Afrika politiek gesproke sedert die sestigerjare 'n 

algemene patroon van eenparty- en geenpartystate (militere bewinde 

ingesluit) openbaar, is hierdie toedrag van sake in etlike state 

tog besig om plek te maak vir meer demokratiese grondwette, 

veelpartystelsels en grater ekonomiese vryheid - 'n tendens wat 

positief kan ontwikkel ten opsigte van die daarstelling van 'n 

menseregte-bedeling op die kontinent. 

Toenemende eise om grater politieke inspraak/burgerregte en 'n 

diepliggende ontevredenheid met die onderskeie regerings se 

hantering van politieke en ekonomiese vraagstukke, le primer ten 

grondslag van hierdie tendens van verandering in die politieke 

stelsels van etlike Afrika-state. Hierbenewens is die voorbeeld van 

demokratisering in ander dele van die wereld, veral die Oos

Europese state, belangrike katalisators vir politieke verandering 

in Afrika. Die gelyklopende einde aan die Oos-Wes-mededinging (ook 

in Afrika) het insgelyks 'n belangrike invloed op Afrika gehad, 
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terwyl Afrika-state ook toenemend tot die besef gekom het dat 

hulpverlening en investering deur die internasionale gemeenskap, 

wat tot positiewe ekonomiese groei kan lei, slegs sal manifesteer 

indien ekonomiese aanpassings met behulp van Wes terse 

hulpverleningsorganisasies 

1991b:ll). 

gel:mplementeer word (Leistner, 

Wat laasgenoemde faktor betref, het direkte betrokkenheid deur 

hoof saaklik Westerse donateurs (waaronder die Internasionale 

Monetere Fonds (IMF), die Europese Gemeenskap (EG), die Organisasie 

vir Ekonomiese Samewerking en Ontwikkeling (OECD) en die Wereldbank 

toenemende druk op Afrika-state tot gevolg gehad, aangesien 

ekonomiese bystand voorskrywend is en aan bepaalde voorwaardes 

gekoppel word. Sodanige voorskrifte/voorwaardes behels ender meer 

dat Afrika-state ooreenkomstig menseregte en aanvaarbare norme moet 

optree en daadwerklik moet poog om ekonomiese en politieke 

demokratisering deur te voer. Die beginsel van "goeie regering" 

word dus as vereiste by die verlening van hulp gestel. In die 

jongste verlede het die IMF en die Wereldbank selfs 'n verdere 

voorwaarde vir ekonomiese bystand gestel, naamlik terugsnoeiings op 

oormatige militere besteding (Leistner, 1991b:ll; Baynham, 

1991b:3). 

Die gevolg van dit alles is dat daar gedurende die afgelope jare 'n 

klaarblyklik toenemende realisme en pragmatisme in Afrika posgevat 

het ten opsigte van die politieke en ekonomiese werklikhede op die 

kontinent (Leistner, 1991b:ll). Teen hierdie agtergrond is 

politieke hervormings sedert 1990 in etlike Afrika-state gel:nisieer 

en is die aanduidings dat veelpartyverkiesings toenemend in Afrika

state sal realiseer. Met die skrywe hiervan is veelpartyverkiesings 

in Ivoorkus, Gaboen, Benin, Kaap Verde asook Sao Tome en Principe 

reeds gehou. Ten opsigte van Ivoorkus en Gaboen het dit dan ook 

uitgeloop op oorwinnings vir die regerende partye, terwyl die 
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regerings in die ander drie state verslaan is. Hierbenewens is ook 

in Nigerie, Ghana, Burkina Faso, die Sentraal-Afrikaanse Republiek 

en Togo blyke van vordering met betrekking tot 'n grater 

pragmatisme op politieke terrein (Mthombothi, 1991a:10; Anon., 

1991b:9720-9724). 

Die demokratiseringsproses het ook in Suider-Afrika neerslag gekry. 

In Mosambiek het die regerende Frelimo Marxisme-Leninisme f ormeel 

afgesweer, terwyl daar ook toenemend hoop word op 'n politieke 

skikking in die oorlogverskeurde land op die grondslag van 

demokratiese verkiesings. Wat Angola betref, is daar by die 

regerende MPLA 'n nuwe pragmatisme te bespeur vir saver daadwerklik 

gepoog word om 'n politieke oplossing op die grondslag van 

demokratiese beginsels te soek ( Esterhuysen, 1991: 2; Leistner, 

1991b:ll). In die opsig kan ook verwag word dat 

verkiesingsveldtogte en konstitusionele aangeleenthede steeds meer 

prominent op die politieke agendas van sowel Mosambiek as Angola 

sal verskyn. Afgesien van die voormalige Portugese gebiede, het 'n 

grater realisme en pragmatisme ten opsigte van vrye politieke 

deelname reeds in Zambie gemanifesteer. In November 1991 is die 

United National Independent Party van dr Kenneth Kaunda in die 

staat se eerste veelpartyverkiesing in 23 jaar, oortuigend verslaan 

(Mthombothi, 1991b:6; Anon., 1991c:5). Hierbenewens dui alles 

daarop dat Namibie sedert sy onafhanklikwording in 1990, toenemend 

daarop bedag is om buitelandse beleggers nie af te skrik nie en 

word die basiese voorwaardes vir 'n demokrasie in die staat 

gehandhaaf (Anon., 1991a:12). 

Hierdie gebeurde kan vanselfsprekend positiewe gevolge inhou vir 

die daarstelling van 'n sogenaamde "regte-bedeling" en "-kultuur" 

in Afrika. Tog sal nog veel in die verband moet gebeur voordat 

sodanige bedeling - soos gemeet aan bespreekte parameters - op die 

kontinent gevestig kan word. Indien hierdie veranderingsproses 
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grootliks die resultaat van Westerse druk is en werklike vrye 

politieke deelname en 'n effektiewe verdeling en beperking van 

owerheidsgesag nie daaruit spruit nie, sal alle pogings om 

menseregte in Afrika te implementeer weinig praktiese waarde vir 

die inwoners van Afrika inhou of selfs futiel wees. 

Dit moet ook nie uit die oog verloor word nie dat menige Afrika

leier steeds die konsep van plurale demokrasie in beginsel verwerp. 

In ander Afrika-state weer, is vordering met politieke hervorming 

stadig of skaars waarneembaar. Hieronder val Tanzanie, Somalie, 

Senegal, Uganda, Kongo, Ethiopie, Guinee-Bissau, Djiboeti, Soedan, 

Tsjaad, Libie, Swaziland, Ekwatoriaal-Guinee, die Seychelle en 

andere. Voorts doen leiers hulself vir doeleindes van politieke 

gewin dikwels as demokrate voor. Dowden (1991:12) waarsku 

hieromtrent dat " ... although the upsurge of political discontent 

gathers round the banner of multiparty democracy, it would be wrong 

to see all the new movements as standard bearers of liberal 

democracy in the European tradition. Many of the leaders are 

opportunists and tribalists camouflaged in democratic uniforms". 

Afgesien hiervan is politieke onstabiliteit in Afrika steeds 

opmerklik aanwesig, ten spyte van pogings deur bewindhebbende 

groepe om meer verteenwoordigende regeringsvorms te vestig. 

Onderliggend aan hierdie onbestendigheid is 'n kombinasie van 

faktore, waarvan etnisiteit, godsdiens, ideologie asook 

maatskaplike knelpunte die belangrikste is - f aktore wat die soeke 

na oplossings vir die politieke probleme van die kontinent 

uiteraard bemoeilik (Mthombothi, 1991a:10; Mthombothi, 1991b:6). 

Wat meer is, is dat die verwydering van verstokte en outokratiese 

regimes 'n politieke lugleegte gelaat het wat sukkelende en 

onervare opposisiepartye moeilik kan vul. Verder ontbreek dit nog 

in Afrika aan tegnologiese ontwikkeling en 'n welvarende middelklas 
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- iets wat noodsaaklik is om demokrasie en demokratiese prosesse 

werklik te laat gedy (Anon., 1992:2). 

Ten spyte hiervan moet genoemde gebeurde in Afrika as positief 

besien word deurdat daar reeds sigbare blyke in sommige state is 

ten opsigte van 'n groter mate van nasionale integrasie in die 

opsig dat seksionele belange (weliswaar stadig) besig is om te 

vervaag ten behoewe van gemeenskaplikheid. Soos vermeld, sal 

menseregte slegs in Afrika neerslag kan vind wanneer die vrye 

vorming van politieke partye in Afrika moontlik is en deelname aan 

politieke prosesse effektief gewaarborg word. In die sin is die 

klaarblyklike groter realisme en pragmatisme by sommige Afrika

leiers gunstig en van groot belang vir doeleindes van hierdie 

bespreking. 

5.7 TERUGSKOUING EN SLOTGEDAGTES 

In hierdie bespreking is gepoog om enkele grondslae van dit wat 

noodsaaklik is om 'n menseregte-bedeling in Afrika "daar te stel", 

te identifiseer en enigsins verhelderende riglyne ten opsigte 

hiervan aan te dui. 

Die vraag wat op grond van hierdie ondersoek steeds om werklike 

beantwoording roep, is of die ideaal van 'n menseregte-bedeling in 

Afrika haalbaar is - 'n vraag wat inderdaad problematies is om 

afdoende te beantwoord. Daar is inderdaad soveel kompliserende 

dimensies wat antwoorde hierop bemoeilik, soos uit die voorafgaande 

duidelik aan die lig gekom het. 

In die algemeen kan dit gestel word dat Afrika vorentoe 'n moeilike 
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weg in hierdie verband het. Ten aansien van die faktore in die 

voorafgaande genoem, sal dit vanselfsprekend geen maklike taak wees 

om 'n menseregte-bedeling en -bewussyn in Afrika te skep nie. 

Anders as in die Westerse wereld, is die si tuasie veel meer 

gekompliseerd. Die tragiese gevolge van die Europese onttrekking 

aan Afrika gedurende die naoorlogse tydperk het inderdaad ernstige 

gevolge op die politiek en "regskultuur" van Afrika gehad. 

Hierbenewens is die heterogeniteit van bevolkings 'n gegewe waarmee 

rekening gehou moet word: taal-, godsdiens- en kultuurverskille 

bemoeilik die soeke na oplossings op politieke terrein en 

logieserwys ook die daarstelling van 'n menseregte-bedeling op die 

kontinent. Voeg hierby 'n gebrek aan 'n "regskultuur" in talle 

Afrika-state, dit wil se regstelsels wat swaar onder 'n gebrek aan 

legitimiteit gebuk gaan, wetgewende en uitvoerende gesagsliggame 

wat feitlik van alle legitimiteit ontdaan is, 'n geweldskultuur wat 

steeds wyd op die kontinent botvier, ongekontroleerde 

gesagsmisbruik deur veiligheidsmagte, ensovoort. Afgesien hiervan, 

is die regsprobleme met betrekking tot die inhoudgewing aan 'n 

menseregte-bedeling nog nie naastenby verreken nie. 

Maar meer nog: Teen die agtergrond van die voorafgaande bespreking 

het etlike Afrika-regerings gewoon nog nie die punt bereik dat 

fundamentele aansprake van burgers erken en eerbiedig word nie. Van 

die basiese voorwaarde vir die suksesvolle beskerming van 

menseregte, dit wil se dat staatsowerhede bereid is om sekere 

beperkings op hulle staatsgesag vis-a-vis die regte van hulle 

onderdane te aanvaar, is daar in die meerderheid state geen sprake 

nie. Die "instel 11 of "daarstel 11 van 'n menseregte-bedeling in 

Afrika is dus 'n uiters gekompliseerde aangeleentheid en in hierdie 

stadium 'n ideaal. 

Desondanks moet die vordering wat reeds met betrekking tot 
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menseregte in Afrika gemaak is, uit 'n prosesmatige oogpunt nie 

misgekyk of ontken word nie. In volkeregtelike verband het die OAE 

reeds aansienlike vordering gemaak met die daarstelling en 

bekragtiging van die Banjoel-handves. Soos uit die voorafgaande 

blyk, het die opstellers (en ondertekenaars) van die Banjoel

handves inderdaad erkenning gegee aan belangrike beginsels ten 

opsigte van dit wat nodig is om 'n menseregte-bedeling in Afrika 

daar te stel. Wesenlike beginsels (in die Westerse poli tieke 

tradisie), soos verkose verteenwoordiging, die reg tot opponering, 

onafhanklike en onpartydige regspraak, juridiese beskerming aan 

menseregte, en so meer, is inderdaad duidelik in hierdie handves 

ingeskryf. 

Van verdere belang is duidelike blyke dat 'n verandering geleidelik 

besig is om in Afrika in te tree deurdat al meer Afrika-state 'n 

groter mate van realisme en pragmatisme jeens die politieke 

problematiek van die kontinent openbaar. Die algemene patroon van 

eenparty- en geenpartystate wat die afgelope drie dekades so 

kenmerkend van Afrika se politiek was, is kennelik besig om vir 

meer demokratiese grondwette, veelpartystelsels en ekonomiese 

vryheid plek te maak. Die belangrikheid hiervan is, soos onder meer 

in die vergelykende oorsig oor menseregte-aktes aangetoon, dat die 

suksesvolle neerslag van menseregte op die kontinent regstreeks 

afhanklik is van die mate waartoe owerhede legitiem is - iets wat 

nie moontlik is sonder vrye politieke deelname aan 

regeringsprosesse nie. 

Soos hierbo uiteengesit, moet die onlangse veranderinge in Afrika 

egter versigtig-optimisties besien word. Veel sal nog op die 

politieke terrein in die afsonderlike state moet gebeur voordat 'n 

menseregte-bedeling in Afrika verwerklik kan word. Ondanks genoemde 

blyke van verandering, het die gedagte van plurale demokrasie nog 

nie by alle Afrika-state inslag gevind nie en Afrika word steeds 
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deur 'n oorkonsentrasie van mag op die uitvoerende regeringsvlakke 

gekenmerk (Leistner, 1991a:ll). Van 'n effektiewe verdeling en 

samehangende beperking van politieke mag op die kontinent het daar 

dus in hierdie stadium nog weinig tereg gekom. 

In geheel beskou, is die daarstelling van 'n menseregte-bedeling -

soos dit in die Banjoel-handves as ideaal gestel is - geen geringe 

taak nie. Gegewe die werklikhede van Afrika kan die daarstel van 'n 

bedeling wat met die volle omvang en behoeftes van die kontinent en 

sy inwoners rekening hou, ook kwalik anders as om moeisaam te 

geskied. Nogtans kan die toekoms van Afrika op hierdie gebied met 

'n mate van optimisme beskou word, veral in die lig van die 

onlangse politieke veranderinge in sommige state. Dit is egter 'n 

proses wat nie aan tyd gekoppel kan word nie en wat oor tyd heen 

prosesmatig sal moet vorder en groei na gelang van (veral 

politieke) ontwikkeling. 'n Menseregte-bedeling kan per slot van 

sake net van waarde wees indien die grondslae waarop dit gebou is, 

oor die nodige onderbou beskik. 
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HOOFSTUK 6 

SAMEVATTING EN EVALUERING 

1. 

Een van die oogmerke van hierdie studie is om groter duidelikheid 

oor die OAE se betrokkenheid by en gemoeidheid met menseregte te 

verkry. Vir doeleindes hiervan is vooraf gekonsentreer op die 

historiese ontwikkeling van die kontinentale organisasie se 

verbintenis om die leerstuk van menseregte in Afrika uit te bou en 

te beskerm. 

Die kwessie wat uiteindelik onder die loep geneem is, is die mate 

waarin die OAE.as kontinentale regsfiguur probleme ondervind om die 

menseregte-leerstuk te bevorder en te beskerm. Wat dit betref, is 

die vernaamste oogmerk van die studie dan ook om vas te stel (of 

ten minste meer te wete te kom) waarom die pogings van die OAE op 

die menseregte-terrein tot dusver so min welslae opgelewer het. In 

die verband is dit ten doel gestel om die belangrikste oorsake te 

belig van die probleme wat die OAE deur die jare op die menseregte

terrein ondervind het. Besonderlik is gepoog om, enersyds, vas te 

stel in welke mate die kwessie van gebrekkige afdwingbaarheid van 

die vasgestelde menseregte hiervoor verantwoordelik is, en 

andersyds te evalueer welke rol die OAE as regionaal-politieke 

instelling (sy optrede, ingesteldheid, struktuur en samestelling) 

hieromtrent speel. 

Samehangend het die studie ten doel om ondersoek in te stel na die 

staatkundige en juridiese grondslae en elemente wat noodsaaklik is 

vir die beslaggewing aan 'n menseregte-bedeling op die kontinent -
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soos die OAE dit in sy Banjoel-handves ten doel gestel het. 

Dienooreenkomstig is gepoog om sodanige grondslae by wyse van 'n 

teoretiese perspektief te identifiseer, te fundeer en die OAE se 

posisie aan die hand hiervan te bespreek. 

Teen die agtergrond van die voorafgaande is aangetoon dat die 

periode sedert die Tweede Wereldoorlog 'n tydvak verteenwoordig wat 

reeds aangeteken is as een van die belangrikstes en ingrypendstes 

van hierdie eeu. Dit is deels daarin gelee dat die menseregte

ideaal 'n belangrike "leitmotiv" in internasionale verhoudinge 

geword het. 

In hierdie nuwe tydsgees is menseregte in verband gebring met 

vraagstukke en aangeleenthede rondom moraliteit, geregtigheid, 

regverdigheid, menswaardigheid, ensovoort. Veral die totstandkoming 

van die VN in 1945 het daartoe meegewerk dat die begrip 

"menseregte" ontwikkel het van 'n politieke konsep tot 'n 

allesomvattende begrip ten behoewe van die kwaliteit van die 

menslike lewe. Menseregte is naamlik deur die VN voorgehou as die 

resep vir die totstandbrenging van 'n nuwe en veiliger wereldorde. 

Die algemene gevoel was dat die uitbouing van fundamentele 

menseregte wereldwyd 'n wesenlike bydrae tot die voorkoming van 

verdere oorloe en bloedvergieting sou !ewer. 

Met die totstandkoming van die VN is dan ook belangrike vordering 

hierin gemaak deurdat eerbied vir en die uitbouing van menseregte, 

ongeag ras, geslag, taal of godsdiens tot een van die vernaamste 

oogmerke van die nuwe wereldliggaam verhef is. Ver al deur die 

daarstelling van die Universele Verklaring van Menseregte is 

daartoe meegewerk om 'n internasionale klimaat te skep wat gunstig 

was vir die erkenning en formalisering van die voormelde beginsels. 

Terselfdertyd het hierdie gebeurde kragte en strominge ontketen wat 

'n nuwe dimensie aan die naoorlogse wereldtoneel gegee het. Dit het 
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veral neerslag gevind in 'n heftige reaksie teen kolonialisme, 

rassisme en alles wat daarmee in verband gebring is. 

Wat belangrik is van die voorafgaande, is dat die gees en inhoud 

van hierdie dokument 'n ingrypende invloed op die politieke denke 

in Afrika uitgeoefen het. Hierdie invloed is veral uitgedra ten 

opsigte van die onderhorige situasie waarin die inwoners van Afrika 

teenoor die Europese moondhede verkeer het. Ondersteunend hiertoe 

het die VN horn toenemend op die koloniale kwessie toegespits en 

daarop begin aandring dat die koloniale gebiede rekening moes hou 

met die politieke aspirasies van die gekoloniseerdes deur 

selfregering aan hulle toe te staan. 

Hierdie denke en neergelegde beginsels, saam met die toenemende 

betrokkenheid van die Afrika-state in die werksaamhede van die VN, 

het daartoe gelei dat vraagtekens begin plaas is agter die Europese 

besetting van die kontinent, vir sover die aangeleentheid van 

koloniale ondergeskiktheid as 'n skending van die fundamentele 

regte van die onderhorige nasies beskou is. Hierdie reaksie was 

egter nie tot Afrika beperk nie, maar ook uit die invloedryke 

Sowjetunie is die Europese "koloniale onderdrukkers" in die 

beskuldigdebank geplaas. 

Die proses waardeur Afrika sy vryheid teruggekry het, kan inderdaad 

as spoedig en kortstondig beskryf word. Aangevuur deur die 

menseregte-ideaal en 'n credo van gelykwaardigheid en vryheid, het 

die "rewolusie van Afrika" na die Tweede Wereldoorlog soos 1 n 

vloedgolf oor die kontinent beweeg. Op hierdie wyse het die aksent 

wat die naoorlogse internasionale gemeenskap op menseregte geplaas 

het, as 't ware •n wapen in die hande van die inwoners van Afrika 

geword in hulle stryd teen hulle koloniale meesters. As sodanig was 

dit uiteindelik een van die belangrikste katalisators en dryfvere 

vir die dekolonisering en ontvoogding van Afrika. 
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Van besondere belang en betekenis aangaande hierdie gebeure is dat 

dit uiteindelik kragte aan die werk gesit het ten opsigte van 

pogings om toepaslike meganismes daar te stel waardeur menseregte 

in Afrika uitgebou en beskerm kon word. In die verband het daar 

sedert die sestigerjare toenemend in die internasionale gemeenskap 

en in Afrika stemme begin opgaan om menseregte op die kontinent 

deur middel van 'n regionale handves van menseregte te bevorder en 

te beskerm. Samehangend het die stigting van die OAE in 1963 

verdere betekenis hieraan verleen. Dit is daarin gelee dat die 

handves van die organisasie menseregte in meer as een opsig aanraak 

(ofskoon dit geen dokument oar menseregte is en sodanige begrip ook 

nie daarin opgeteken is nie). 

Meer nog: sedert die middelsestigerjare het vertoe steeds starker 

opgegaan om 'n regionale handves en kommissie vir menseregte in die 

lewe te roep ten einde daadwerklik aan die menseregte-probleme van 

die kontinent aandag te gee. Hierdie aandrang het aanvanklik geen 

posi ti ewe reaksie by die OAE tot gevolg gehad nie, deurdat die 

organisasie deurentyd 'n onwilligheid geopenbaar het om aan s6 'n 

handves beslag te gee. Eers na verloop van etlike jare het die OAE 

hieraan gevolg gegee. Die Banjoel-handves is in 1979 as 'n 

regionale handves van menseregte (met inbegrip van 'n menseregte

kommissie) ingevoer, waarna die Afrika-staatshoofde dit twee jaar 

later formeel by wyse van 'n resolusie aanvaar het. Na bykans twee 

dekades sedert die stigting van die OAE, waarin die organisasie 

toenemend onder die invloed van die menseregte-ideaal gekom het, 

het die inwoners van Afrika dus oor 'n eie handves van menseregte 

beskik. 

Wat die Banjoel-handves betref, word dit onder meer gekenmerk deur 

'n besondere Afrika-karakter. Reeds in die aanhef tot die handves 

word die OAE se verbintenis tot die vernietiging van alle vorme van 

kolonialisme en die totale bevryding van Afrika bevestig. Dit word 
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ook beklemtoon dat die beginsels in die dokument 'n weerspieeling 

is van die tradisies en waardes van die inwoners van Afrika. In 

hierdie opsig verskil dit dan oak radikaal van ander soortgelyke 

dokumente 

menseregte. 

socs die Amerikaanse en Europese handveste van 

Inhoudelik het die handves 'n eiesoortige aard en karakter, ofskoon 

dit oak in menige opsig met ander handveste van menseregte 

ooreenstem. Wat die handves ender meer uniek maak, is dat dit in 

meer as een opsig op die handves van die OAE terugslaan, veral ten 

aansien van daardie beginsels wat met die vryheid, gelykheid, 

geregtigheid en waardigheid van alle mense te make het. Anders as 

ander handveste, word dit oak gestel dat "eerstegenerasie-regte" 

nie van "tweedegenerasie-regte" losstaan nie, maar dat die 

realisering van laasgenoemde as onontbeerlike onderbou dien vir die 

verwesenliking van politieke en burgerregte. In die opsig word dan 

oak 'n opmerklik swaar klem op sosiale, ekonomiese en kulturele 

regte geplaas. 

Wat die Banjoel-handves selfs nog meer eiesoortig maak, is dit wat 

oor kollektiewe en individuele regte opgeteken is. Dit geld in 

besonder vir die verpligtinge wat op die individu geplaas word vir 

saver di t optrede teenoor ander part ye en di.e bree gemeenskap 

aangaan. Hoewel dit nie uniek is aan handveste van menseregte nie 

(maar selde aangetref word) , kom di t meer ui tdruklik in die 

Banjoel-handves voor as in enige ander handves oor menseregte. 

Wat voorts aangaande die Banjoel-handves belangrik is, is die wyse 

waarop die OAE menseregte in Afrika prakties wil uitbou en beskerm. 

Die strukturele meganisme wat vir die doel geskep is, is 'n 

Kommissie vir Menseregte. Dit val egter onmiddellik op dat hierdie 

Kommissie oor geen wye magte beskik vir saver dit enige van die 

beginsels van die Banjoel-handves regtens op die afsonderlike OAE-



199 

ledestate kan afdwing nie. Hierbenewens het die Afrika-staatshoofde 

ook besluit om dit met weinig outonome magte toe te rus, terwyl dit 

ook ander opvallende gebreke vertoon. 

Ondanks die vermelde tekortkominge van die Kommissie vir 

Menseregte, sou die aanvaarding van die Banjoel-handves in 1981 

aansienlike vordering op die menseregte-terrein in Afrika beteken 

het, mits die OAE-ledestate dit bekragtig het. Feit is dat die OAE 

die eerste keer in die bestaan van die organisasie 'n 

bereidwilligheid getoon het om op regionale vlak deur middel van 

toepaslike meganismes met menseregte te handel. Dit staan in 

teenstelling met die sestiger- en sewentigerjare, toe buitelandse 

en ander akteurs die voortou geneem het in die pogings om 

menseregte in Afrika op 'n sterker en geformaliseerde grondslag te 

plaas. 

Die knelpunt ten opsigte van werklike vordering is egter daarin 

gelee dat die Banjoel-handves aan die nodige bekragtiging deur die 

onderskeie OAE-lidstate mank gegaan het. Ingevolge 'n bepaling van 

die handves moes dit na aanvaarding as 'n resolusie ook nog by wyse 

van afsonderlike ondertekening deur die meerderheid OAE-ledestate 

bekragtig word ten einde van enige instrumentele waarde te wees. 

Vanwee die klaarblyklike onwilligheid aan die kant van die Afrika

state om hieraan gevolg te gee, was dit vyf jaar lank waardeloos as 

instrument vir die uitbouing en beskerming van menseregte op die 

kontinent. Eers in Oktober 1986 het die meerderheid OAE-lidstate 

hulle afsonderlike steun aan die Banjoel-handves toegese, waarna 

die OAE-leiersberaad daartoe oorgegaan het om die Kommissie vir 

Menseregte te aktiveer en die elf lede daarvan aan te wys. 

Uit onlangse verslae oor die menseregte-situasie in Afrika blyk dit 

egter dat - ten spyte van die inwerkingstelling van die Banjoel-

handves daar sedertdien geen werklike verbetering in die 
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menseregte-gesteldheid op die kontinent merkbaar is nie. Trouens, 

die algemene situasie in Afrika in die verband is steeds 

sorgwekkend en getuig van die afwesigheid van 'n sogenaamde "regte

kul tuur". 

Die kwessie wat na aanleiding hiervan onder die loep geneem is, 

slaan op die toepassing van die Banjoel-handves en die 

regsbeskermde krag daarvan met betrekking tot die beginsels wat 

daarin vervat is. Die rede vir die ondersoek hou verband met die 

vermelde leemtes in die mandaat van die Kommissie en die beperkte 

outonomie waarmee dit beklee is. Dit het ook daarop betrekking dat 

die wye spektrum van menseregte wat deur die loop van die 

geskiedenis geformuleer en getabuleer is, nie met ewe veel welslae 

in die praktyk tereg gekom het nie. Wat dit betref, is dit in die 

meeste gevalle te wyte aan gebrekkige of ondoeltreffende 

regsmaatreels om menseregte effektief af te dwing. 

2. 

Soos meermale in die bespreking vermeld, moet die begrip 

"menseregte" binne die konteks van 'n formele afspraak en/of 

ooreenkoms tussen owerheid en regsonderdaan beskou word, vir saver 

dit nodig is om ooreen te kom dat eersgenoemde die beskerming van 

bepaalde norme en fundamentele regte sal waarborg. Anders gestel, 

hou dit in dat menseregte slegs van waarde en betekenis is wanneer 

dit juridies uitgedruk en met "regskrag" beklee is. 

In die Westerse wereld het pogings om menseregte te beskerm veral 

uit 'n stryd teen vors- en staatsabsolutisme ontwikkel. Namate 

toenemend begin soek is na meganismes om gemeenskappe teen 

onregmatige en arbitrere gemeenskapsbemoeiing te beskerm, het 

verskeie state begin om bepaalde aansprake van regsonderdane deur 

onder meer 'n verskeidenheid juridiese kompetensies, subjektiewe 



201 

regte en bevoegdhede te verskans. In die sin het verskeie 

staatsregtelike dokumente uiteindelik as witskrifte van menseregte 

bekendheid verwerf. Van die vroegste aktes is veral die van 

Engeland, die VSA en Frankryk belangrik. 

Die vroee vooroorlogse verklarings van menseregte vertoon in 

vergelyking met die naoorlogse menseregte-dokumente 'n besondere 

kenmerk. Di t is dat menseregte in algemene en selfs vae terme 

aangedui word. Tog het die genoemde aktes die grondslag gele van 

voortgesette pogings om deur middel van die staatsowerheid bedoelde 

aansprake van die burgery te veroorloof en te verskans. Binne 

hierdie konteks het verskeie staatsregtelike dokumente sedert die 

Tweede Wereldoorlog die lig gesien wat vollediger en in 

besonderhede omskryf is. Teen hierdie agtergrond het die eksponente 

van die menseregte-teorie sedertdien in meer finesse gepoog om aan 

menseregte en fundamentele vryhede regsbeskerming te verleen. 

Afgesien van 'n meer gespesifiseerde lys van partikuliere 

menseregte, is daar ook 'n tweede opmerklike verskil tussen die 

ouer en jonger dokumente van menseregte. Dit is naamlik met 

betrekking tot die regsgebied waarop hierdie aktes figureer. Terwyl 

die vooroorlogse aktes hoofsaaklik staatsregtelik van aard was, het 

die naoorlogse vredespogings en gees van internasionalisme tot 'n 

aantal volkeregtelike aktes van menseregte gelei. Dit staan teen 

die agtergrond van die kollektiewe pogings van die internasionale 

gemeenskap om fundamentele menseregte op alle terreine van die 

nasionale en internasionale wereld verwerklik te sien. 

Seker die bekendste volkeregtelike akte van menseregte is die 

Universele Verklaring van Menseregte. Hierdie akte is egter nie 

afdwingbaar op die ledestate van die VN nie, maar gee slegs 'n 

omskrywing van dit wat met menseregte en fundamentele vryhede 

bedoel word. Die toepassing van hierdie akte berus dus op die 
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ondertekening daarvan deur die VN-lidstate. Dit verskil ook van 

ander volkeregtelike aktes in die opsig dat dit nie spesif iek is 

ten opsigte van grense en beperkinge op menseregte en vryhede nie. 

Twee besonder belangrike volkeregtelike aktes van menseregte wat 

wel omskrywend is aangaande grense en beperkinge van regte en 

vryhede en wat met regskrag beklee is, is die Europese Konvensie 

met betrekking tot Menseregte en die Inter-Amerikaanse Konvensie 

van Menseregte. In teenstelling met die Universele Verklaring van 

Menseregte word die menseregte van hierdie aktes in die onderskeie 

werelddele deur middel van regionale howe beskerm en afgedwing. 

Wat die Banjoel-handves in die opsig aangaan, het dit - soos die 

Europese en Amerikaanse aktes van menseregte - primer ten doel om 

menseregte op regionale vlak te bevorder en te beskerm. Vergeleke 

met die Amer ikaanse en Europese aktes van menseregte, is die 

Banjoel-handves egter nie in dieselfde mate toegerus om daardie 

menseregte wat in regionale verband neergele en aanvaar is, te 

beskerm en regtens af te dwing nie. Trouens, die Banjoel-handves 

beskik in der waarheid oor geen "regskrag" nie. Dit is hoofsaaklik 

daaraan te wyte dat geen voorsiening gemaak is vir 'n regionale hof 

waardeur menseregte in die Afrika-state afgedwing kan word nie. 

Afgesien hiervan, is die Kommissie vir Menseregte - wat moet 

toesien dat die menseregte-leerstuk in Afrika uitgebou en beskerm 

word - ook geensins by magte om enige stap op die menseregte

terrein te doen wat nie die goedkeuring en instemming van die 

leiersberaad van die OAE wegdra nie (benewens die ander beperkinge 

wat die Kommissie opgele is). 

'n Verdere saak van belang is dat individue met regspersoonlike 

status in die geval van die Europese en Amerikaanse handveste van 

menseregte 'n saak teen enige lidstaat by die onderskeie kommissies 

aanhangig mag maak, terwyl dit vir individue in Afrika ingevolge 
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die bepalings van die Banjoel-handves moeiliker is om sodanige stap 

te doen. Die rede is dat die Banjoel-handves kommunikasie tussen 

die Kommissie en state (betreffende klagtes oor vermeende skendings 

van menseregte deur lidstate) hoer ag as skakeling tussen die 

Kommissie en individue. As gevolg hiervan is die moontlikheid 

beperk dat verontregte individue hulle tot die Kommissie - as 'n 

instrument vir die uitbouing en beskerming van menseregte in Afrika 

- kan wend. Maar selfs in die geval van kommunikasie tussen die 

Kommissie en state moet s6 •n stap as 'n laaste uitweg gedoen word, 

vir sover alles moontlik op bilaterale vlak gedoen moet wees om die 

probleem (betreffende die beweerde menseregte-skending) op te los 

en 'n ooreenkoms daaroor te bereik. Voorts mag die Kommissie ook 

geen inisiatief aan die dag le om enige staat oor die skending van 

menseregte te konfronteer nie. Die Banjoel-handves bepaal naamlik 

duidelik dat "inmenging" slegs mag geskied wanneer 'n klag formeel 

voor die Kommissie gele en ondersoek is. 

Dit blyk dus dat die toepassing van die Banjoel-handves op weinig 

meer as die ondertekening daarvan deur die OAE-ledestate berus. 

Hierdie toedrag van sake plaas inderdaad 'n beperking op die 

operasionele vermoe van die Banjoel-handves as 'n instrument vir 

die toepassing van menseregte in Afrika. Ten opsigte van die 

gemelde menseregte-probleme in Afrika (soos dit in die inleidende 

hoofstuk geskets is) moet die problematiek derhalwe in die lig 

hiervan beskou word. 

Ewe belangrik as die noodsaak van behoorlike regsbeskerming vir 

regionale handveste van menseregte en die beginsels wat daarin 

vervat is, is 'n bereidwilligheid by staatshoofde en owerhede om op 

nasionale vlak praktiese neerslag en eff ektiewe regsbeskerming aan 

die beginsels daarvan te gee, en om •n bedeling of "klimaat" te 

skep wat bevorderlik is daarvoor. Waar een of albei hierdie 

elemente afwesig is, kan daar geen sprake van 'n menseregte-
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bedeling of "regte-kultuur" wees nie. 

In hierdie opsig is daar 'n aantal Afrika-state wat geen verwysing 

na menseregte in hulle grondwette het nie. Talle state verwys wel 

daarna, maar meerendeels uiters vaag of saaklik, soos byvoorbeeld 

in die aanhef van 'n grondwet. Daar is wel state wat dit in 

grondwetlike verband opgeneem het, maar nie in al die gevalle word 

dit deur voldoende regsbeskerming gerugsteun nie. 

Hoe dit ook al sy, dit kan sander vrees vir teespraak gestel word 

dat 'n "sensitiwiteit" of "klimaat" vir menseregte tot nog toe in 

talle Afrika-state ontbreek het. Hierdie toedrag van sake was om 

vanselfsprekende redes 'n ernstige struikelblok vir die geslaagde 

toepassing van die Banjoel-handves. Daarom het menseregte tot in 

hierdie stadium ook weinig praktiese waarde vir die kontinent 

gehad. 

In talle state was politieke leiers wat hulle vir menseregte beywer 

het, om die lewe gebring of vervang met lewenslange diktators wat 

slegs op eiebelang ingestel is. Militere bewinde of 

eenpartyregerings is terselfdertyd in talle state ingestel, 

demokratiese verkiesings is oor die hoof gesien en poli tieke 

opponente wreed vervolg. Van regerings wat ordelik, voorspelbaar en 

ondergeskik aan regsordes funksioneer en bewindvoerders wat hulle 

gesag uit hoofde van regsordes uitoefen, is daar in die post

koloniale tydvak in Afrika weinig sprake. Wat dit betref, was die 

meeste bewindvoerders in Afrika bo die reg verhewe, in die opsig 

dat regsordes na willekeur omgebuig en ingespan is vir eie 

doeleindes en eie gewin. Grondwette en dokumente oor menseregte was 

in menige geval geYgnoreer of omseil, of gewoon aan partybeleid en 

partikuliere belange ondergeskik gestel. 

Een van die belangrikste faktore in hierdie opsig staan in verband 
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met die verdeling en uiteindelike totstandkoming van nasionale 

state in Afrika. Die willekeurige verdeling van die kontinent deur 

die Europese koloniale moondhede gedurende die 19de eeu het nie 

altyd bevolkingsgroeperings in ag geneem nie. Dit het meegebring 

dat daar tans in die meeste Afrika-state 'n gedwonge rasse- en 

kulturele pluralisme bestaan. Insgelyks het dit 'n einde gebring 

aan die neerslag van menseregte, soos dit (weliswaar 

ongeformaliseerd) in die tradisionele situasie uitdrukking gevind 

het. 

Verder het die snelle dekolonisasieproses en gevolglike afwesigheid 

van behoorlike staatsvorming, in menige Afrika-staat vraagstukke 

van politieke en kulturele minderhede meegebring. Anders as in die 

Wes terse stategemeenskap, waar nasionale gemeenskappe die 

totstandkoming van nasionale state voorafgegaan het, het die nuwe 

Afrika-state dus weggespring met primer etniese gemeenskappe wat 

politiek saam gegroepeer is binne die koloniaalgeerfde 

staatsgrense. Versnipperde en selfs vyandiggesinde etniese groepe 

is dikwels onder 'n enkele politieke bestel tuisgebring. 

Die resultaat hiervan was die totstandkoming van state wat in meer 

as een opsig politieke karrikature is - met diverse of verdeelde 

bevolkings binne dieselfde grondgebied, maar as outonome politiek

ekonomiese eenhede. Uiteraard het dit die positiewe uitbouing van 

'n eie nasionale gevoel en nasiebou feitlik onmoontlik gemaak, 

aangesien politieke ontwikkeling en nasionale integrasie regstreeks 

verband hou met die daarstelling van 'n politieke bedeling waarmee 

alle bevolkingsgroepe bereid is om hulle te identifiseer. 

Dat s6 'n bedeling sedert onafhanklikwording in die oorgrote 

meerderheid Afrika-state ontbreek het, word bevestig deur die 

rewolusie, politieke vervreemding en etniese konf lik wat Afrika oor 

die jare heen beleef het. Hierdie toedrag van sake is aansienlik 
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vererger deur 'n onvermoe by die meeste Afrika-state om op 

ekonomiese gebied die mas op te kom. 

Vir saver die toepassing van menseregte in Afrika ter sake is, het 

die voorafgaande geen positiewe gevolge vir die kontinent en sy 

inwoners ingehou nie. Dit het inderdaad diepgaande implikasies 

gehad vir die naoorlogse pogings om menseregte in Afrika uit te bou 

en te beskerm. In talle state het dit tot gevolg gehad dat militere 

leiers met geweld ingegryp het omdat hulle van mening was dat hulle 

beter in staat sou wees om die politieke probleme en ekonomiese 

agteruitgang die hoof te bied. Krisisse met betrekking tot 

ontwikkeling hang ook hiermee saam. Nou verbonde aan ekonomiese 

redes vir Afrika-staatsgrepe, is die aangeleentheid van korrupsie. 

Weinig militere leiers het nie korrupsie as rede vir militere 

ingrype voorgehou nie. Die sorgwekkende situasie in Afrika word 

duidelik daarin weerspieel dat uit die meer as vyftig Afrika-state, 

slegs 'n klein minderheid sedert onafhanklikwording nie op een of 

ander wyse 'n militere staatsgreep of poging daartoe beleef het 

nie. 

Die gevolge hiervan vir Afrika sny inderdaad diep. Dit het saam met 

ander faktore daartoe gelei dat endemiese geweld, gewelddadige 

onderdrukking, massamoorde, dierlike wreedheid en nog talle ander 

vorme van sosiale ongeregtigheid treffende kenmerke van die "nuwe" 

Afrika geword het. 

Eweso verklaar dit die problematiek random die geslaagde toepassing 

van die Banjoel-handves as synde die eerste paging in Afrika om 

menseregte op 'n geformaliseerde wyse te bevorder en te beskerm. 

Die essensie van menseregte is daarin gelee dat owerhede die 

menseregte-leerstuk moet aanvaar en eerbiedig, asook moet toesien 

dat regsbeskerming aan onderdane gewaarborg word, in soverre 

aanspraak op die beginsels daarvan geld. Staatsowerhede moet 
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dienooreenkomstig die bereidwilligheid openbaar om juridies beperk 

te word en hulle aan die soewereiniteit van die regbank te 

onderwerp ten einde te verhoed dat daar op enige wyse op menseregte 

inbreuk gemaak word. 

Teen hierdie agtergrond is die problematiek aangaande die 

toepassing van menseregte in Afrika grootliks daarin gelee dat, 

vanwee bogenoemde middelpuntvliedende f aktore en kragte wat 

geslaagde nasiebou en staatsvorming in die onafhanklike Afrika

state van meet af aan bemoeilik het, daar oor die algemeen 'n 

afwesigheid van gemeenskaplik aanvaarde politieke bedelings was 

waarmee alle groepe hulle kon identif iseer. Politieke bedelings het 

in die sin 'n affektiewe effek op sekere bevolkingsgroepe gehad, 

wat weer daartoe gelei het dat bepaalde elemente die staatsgesag op 

'n gewelddadige wyse ten behoewe van seksionele belange 

gemonopoliseer het. Hiervan is die hoe konsentrasie van rewolusie, 

staatsgrepe en politieke konf lik op die kontinent sprekend. In die 

sin is die politieke problematiek in Afrika aansienlik gekompliseer 

en het dit oor die algemeen meegebring dat 'n bereidwilligheid om 

partydige belange aan 'n oorkoepelende (nasionale) identiteit 

ondergeskik te stel, van meet af aan bemoeilik is. 

Gevolglik het talle Afrika-state van meet af aan bloot nie daarin 

geslaag om aan die grondliggende doel van staatsvorming te 

beantwoord nie, naamlik om 'n balans tussen die individu en die 

gemeenskap te skep. Die implikasie hiervan was dat 'n verhouding 

tussen owerheid en onderdaan - waarop menseregte en die beskerming 

daarvan kon berus - veelal in Afrika ontbreek het. Samehangend was 

die regsordes in hierdie state aan die politieke hoofde en hulle 

belange onderworpe. Die politieke en "regskultuur" in Afrika was 

dus (veralgemenend beskou) gewoon nie komplementer tot die sinvolle 

toepassing en neerslag van menseregte nie. Daarom was daar geen 

sinvolle neerslag van menseregte op die kontinent nie en is die 
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betekenis van menseregte in die meerderheid Afrika-state steeds 

grootliks van teoretiese waarde. 

Die voorafgaande is egter nie die enigste f aktore wat negatief en 

inhiberend ingewerk het op die OAE se pogings om menseregte in 

Afrika uit te bou en te beskerm nie. Daar is blykens die studie ook 

ander dimensies en knelpunte wat hierin ter sake is, naamlik dit 

wat met die poltieke ingesteldheid en optrede van die OAE te make 

het. 

3. 

Tydens die totstandkoming van die OAE in Mei 1963, was dit duidelik 

dat die aanwesige state van die gedagte van politieke unif ikasie 

weggeskram het. In die sin is daar kennelik 'n hoe premie op die 

nasionale soewereiniteit van die afsonderlike Afrika-state geplaas. 

Di t stam ui t die vrees by die kleiner state dat die groter 

moondhede hulle polities sou domineer. Die Nkrumah-ideaal van 

politieke unifikasie (soos dit deur 'n minderheid state gehuldig 

is) het sedertdien ook progressief aanhang verloor ten gunste van 

'n sterker wordende eerbied vir die gebiedsintegriteit van state. 

Hoedanig die aanwesige state die aksent op tussenstaatlike 

samewerking geplaas het, blyk dan ook veral uit artikel 3 van die 

handves van die OAE. Hierin is die beginsels neergele vir die basis 

waarop samewerking tussen die OAE-ledestate moet geskied. Dit 

behels onder meer die soewereine gelykheid van lidstate, nie

inmenging in die huishoudelike aangeleenthede van state, respek vir 

die territoriale integriteit van elke staat en die onvervreembare 

reg tot onafhanklike bestaan, vreedsame beslegting van geskille 

deur onderhandeling, bemiddeling, versoening en arbitrasie, asook 

die ongereserveerde verwerping van ondermynende optrede teen enige 

staat. 
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Wat teen die voorafgaande agtergrond van besondere belang is, is 

dat die beginsel van "nie-inmenging in die huishoudelike sake van 

ander state" (hierna "nie-inmenging") mettertyd 'n deurslaggewende 

rol gespeel het in die wyse waarop die OAE vis-i-vis sy lidstate 

opgetree het - in besonder ten aansien van die menseregte-situasie 

op die kontinent. In die verband is dit belangrik om daarop te let 

dat die verbod wat op inmenging in die huishoudelike sake van state 

geplaas is, ook met betrekking tot die menseregte-kwessie gegeld 
het. Die gevolg hiervan was dat die OAE van meet af aan geen 

mandaat gehad het om teen enige skending van menseregte in sy 

ledestate op te tree of selfs uitspraak daaroor te lewer nie. Dit 

is egter betekenisvol dat die bepaling van 11 nie-inmenging11 (ietwat 
dualisties) nie van toepassing gemaak is op daardie state wat nog 

sogenaamd "onvry" was en nie van die OAE deel gevorm het nie. 

Binne die konteks van die voormelde het die OAE van meet af aan 
die gebrekkige menseregte-situasie in sy ledestate as •t ware oor 

die hoof gesien deur hom van uitsprake en optrede teen die 

verguising daarvan, te weerhou. so byvoorbeeld is bloot geswyg oor 

die massamoorde in Rwanda waar die Hutu en Tutsi sedert die vroee 
sestigerjare met mekaar slaags was. Ook in die geval van die 

bloedige Nigeriese burgeroorlog tussen 1967 en 1970 het die OAE hom 

doelbewus van enige uitspraak weerhou op grond van die argument dat 

dit as 'n huishoudelike aangeleentheid beskou is. Daar sou ook op 
ander voorbeelde in die verband gewys kon word. 

Tog was die OAE mettertyd genoop om oor die menseregte-gesteldheid 

op die kontinent standpunt in te neem, in soverre die 

menseslagting, lyding en teleurstellings in sy ledestate die 
beweegredes daartoe was. Veral twee gebeurlikhede het hiertoe 

aanleiding gegee. Die eerste was die gebeure in Uganda sedert 

generaal Idi Amin in die vroee sestigerjare die bewind in die staat 
omvergewerp het. 
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Aanvanklik het die OAE die gebeure in die land oor die hoof gesien 

en het geen stemme uit die organisasie daarteen opgegaan nie. Tog 

het enkele Afrika-state wel van hulle laat hoor en heftig op die 

vertrapping van menseregte in Uganda gereageer. In hierdie state se 

reaksie op die optrede van die OAE is die beginsel van "nie

inmenging" en die inkonsekwente hantering daarvan, nie teen kritiek 

gevrywaar nie. Daar is veral daarvan gewag gemaak dat die OAE 

sedert sy totstandkoming op 'n selektiewe wyse selde of ooit 'n 

geleentheid laat verbygaan het om horn teen rassisme en kolonialisme 

in suider-Afrika uit te spreek, terwyl geen standpunt teen die 

akute miskenning van menseregte in die res van Afrika ingeneem is 

nie. 

'n Ander belangrike aangeleentheid wat skokgolwe deur die 

internasionale gemeenskap gestuur het en in welke geval die OAE -

ingevolge sy beleid - eweneens die swye bewaar het, is dit wat aan 

die einde van die sewentigerjare in die Sentraal-Afrikaanse 

Republiek afgespeel het. Dit hou naamlik verband met die gevolge 

van die optrede van die eertydse keiser Bokassa. 

Ook in die geval het die OAE se optrede jeens die menseregte

kwessie wye kritiek uitgelok. Die OAE is daarvan beskuldig dat die 

menseregte-situasie in Afrika nie ernstig opgeneem word nie en dat 

hy die beginsel van "nie-inmenging" telkens gerief likheidshalwe 

"verskonend" voorhou om te verhoed dat die menseregte-gesteldheid 

op die kontinent (ander dan in Suider-Afrika) aan ondersoek en 

kritiek onderwerp word. 

Hierdie beskuldigings teen die OAE kry selfs groter betekenis in 

die lig van beskuldigings uit Afrika dat die organisasie deurgaans 

as 'n tipe klub opgetree het, ter beskerming van die posisie van sy 

lede (staatshoofde en ander regeringsleiers) vis-a-vis die inwoners 

van Afrika. In dieselfde trant is veelal aangevoer dat die 
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meerderheid Afrika-leiers self aan skendings van menseregte skuldig 

was en daarom nie bereid was om deur middel van die OAE enige 

stappe teen leiers soos Amin, Bokassa en andere te doen nie. 

Ook van besondere belang in hierdie verband is die beskuldigings 

wat gedurende die sewentigerjare by meer as een geleentheid uit die 

internasionale gemeenskap teen Afrika gerig is. Dit is naamlik dat 

die Afrika-blok deurgaans op 'n dubbelslagtige wyse gepoog het om 

die organe van die VN as 'n middel te gebruik om die internasionale 

gemeenskap se aandag op Suider-Afrika te vestig, met die oogmerk om 

die aandag van die skending van menseregte in die res van Afrika af 

te lei. Feit is dan ook dat die Afrika-state in die tyd geen moeite 

ontsien het nie om alles in hulle vermoe te doen om die Suid

Afrikaanse "apartheidsbeleid" tot 'n misdaad teen die mensdom te 

laat verklaar. Hierdie toedrag van sake moet ook daarmee saamgelees 

word dat die OAE in die vroee- en middelsewentigerjare in geen 

onduidelike terme nie oor menseregte in Suider-Afrika standpunt 

ingeneem het, terwyl hy die ernstige inbreukmaking op menseregte in 

Rwanda, Nigerie, Uganda en ander state bloot verontagsaam het. 

Teen hierdie agtergrond kan geredeneer word dat 'n selektiewe 

moralisme en skeefgetrekte menseregte-standaarde die gevolge van 

die OAE se arbeid op die menseregte-terrein was. Weliswaar sou 

hierop aangevoer kan word dat die OAE aan die beleid van "nie

inmeng ing" en die eerbiediging van die soewereiniteit van sy 

lidstate gebonde was. Desondanks wil dit uit die gemelde gebeure 

voorkom of hierdie beginsels telkens "verskonend" voorgehou is om 

te verhoed dat die menseregte-situasie in Afrika (ander dan in 

suider-Afrika) aan ondersoek en kritiek onderwerp word. 

In die lig van die voorafgaande kan die begin van die tagtigerjare 

egter as die begin van 'n nuwe era vir die OAE beskryf word. Dit 

hou daarmee verband dat die OAE deur die blote aanvaarding van die 
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Banjoel-handves in 1981 daaraan erkenning gegee het dat die 

menseregte-gesteldheid in Afrika ernstig tekortskiet. Dit het 

noodwendig tot nuwe verwagtinge en vooruitsigte ten opsigte van 'n 

gunstiger bedeling vir die inwoners van Afrika aanleiding gegee. 

Hierdie gebeure hou verband met toenemende druk wat deur sowel die 

internasionale gemeenskap as Afrika-regslui op die OAE uitgeoefen 

is om daadwerklike aandag aan die menseregte-probleme op die 

kontinent te gee. Dit is ook deels die gevolg van internasionale 

hulpverlening aan Afrika, wat in toenemende mate aan 'n 

teenprestasie op die terrein van menseregte en "goeie regering" 

gekoppel is. As sodanig het dit uiteindelik 'n deurslaggewende rol 

gespeel in die aanvaarding van die Banjoel-handves. 

Die aanvaarding van die Banjoel-handves het egter geen kentering of 

verbetering in die menseregte-situasie van Afrika teweeg gebring 

nie. Ten spyte van die groter erns wat die OAE klaarblyklik ten 

opsigte van menseregte met die aanvaarding van die handves 

geopenbaar het, het feitlik niks daarvan in sy deelnemertde lidstate 

tereg gekom nie. Trouens, soos gedurende die sestiger- en 

sewentigerjare, was die menseregte-arbeid van die OAE sedertdien 

grootliks eensydig beperk tot volgehoue retoriese aanvalle op 

rassediskriminasie en "kolonialisme" in onderskeidelik die RSA en 

die destydse Suidwes-Afrika. 

As gevolg van die onwilligheid van die meerderheid OAE-lidstate om 

die Banjoel-handves op individuele grondslag te onderteken, is ook 

meegebring dat die handves eers na etlike jare in werking gestel 

kon word - en eweso die Kommissie vir Menseregte. Die belangrikste 

konsekwensie hiervan was dat die OAE steeds geen mandaat gehad het 

om op te tree waar menseregte in sy lidstate geskend is nie. 

Of skoon die OAE dus bereid was om deur die aanvaarding van die 

Banj oel-handves erkenning te gee aan die benouende menseregte-
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gesteldheid in Afrika, is die status quo gehandhaaf vir sover die 

organisasie geen daadwerklike stappe daaromtrent gedoen het (en in 

der waarheid daartoe in staat gestel was) nie. In die sin het daar 

van die verwagtinge wat ten opsigte van die aanvaarding van die 

Banjoel-handves gekoester is, feitlik niks tereg gekom nie. 

Sedert die middeltagtigerjare het daar klaarblyklik tog iets begin 

deurbreek van 'n groter begrip vir die menseregte-situasie in 

Afrika. Dit blyk daaruit dat toenemend meer Afrika-leiers bereid 

was om die Banjoel-handves op 'n individuele basis namens hulle 

state te onderskryf. Nadat die handves aan die einde van 1986 dan 

ook bekragtig is, het die OAE alles in werking gestel om die 

Kommissie vir Menseregte te aktiveer. 

Wat die Kommissie betref, het die werksaamhede daarvan reeds op 

dreef gekom en hou dit wat ten doel gestel is veel belofte in vir 

die bevordering en uitbouing van die menseregte-leerstuk op die 

kontinent. Die weg vorentoe sal egter geensins maklik wees nie. Die 

mandaat van die Kommissie is redelik beperk en projekte soos die 

wat in die vooruitsig gestel is verg tyd, kundigheid, mannekrag en 

kapitaal. In die geval van finansiele ondersteuning is die 

Kommissie feitlik ten volle op hulp van die OAE aangewys. Soos 

egter algemeen bekend, is gebrekkige finansiering dekades lank een 

van die vernaamste probleme van die OAE. 

Desondanks kan die Kommissie en sy werksaamhede getakseer word as 

'n vertrekpunt vir die vooruitsig op 'n gunstiger bedeling in 

Afrika en waarby die inwoners van die kontinent op die lang termyn 

kan baat vind. Wat ook belangrik is, is dat die onafhanklikwording 

van Namibie in 1990 daartoe gelei het dat dekolonisasie as 'n 

jarelange menseregte-kwessie in Afrika verval het. Dit, tesame met 

die gunstiger moontlikheid van 'n politieke skikking in die RSA (en 

die beYndiging van "apartheid'') laat die OAE gevolglik met minder 
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ruimte om van die menseregte-probleme in sy ledestate weg te deins. 

Gegewe die ekonomiese probleme in Afrika en die omvang van die 

problematiek, sou dit egter dwaas wees om oorspanne verwagtinge van 

die OAE en die Kommissie te koester. Hiermee saam sal die ledestate 

van die OAE ook nog verdere bewys moet lewer van hulle werklike 

erns om die menseregte-leerstuk te bevorder en uit te bou. Die hoop 

beskaam egter nie dat dit oor jare heen wel tot positiewe resultate 

kan lei nie - hoe gering dit ook al mag wees. In geheel genome het 

daar dus oor die laaste jare 'n groter begrip en realisme by die 

Afrika-leiers begin posvat ten opsigte van die benouende 

menseregte-si tuasie op die kontinent. Daarvan is die implementering 

van die Banjoel-handves en die daarstelling van die Kommissie vir 

Menseregte inderdaad getuienis. 

Om Afrika egter op 'n nuwe weg te plaas vir sover dit menseregte 

aangaan, sal die Afrika-leiers moet toon dat hulle werklik bereid 

is om eie status en magsbehoud opsy te skuif ten behoewe van die 

groter belang van die kontinent en sy inwoners. Daar sal ook 

gewerk en gestreef moet word na groter funksionele integrasie in 

OAE-verband. 

Daar is meermale in hierdie studie daarop gewys dat die vermoe van 

enige organisasie regstreeks afhang van die mate van funksionele 

integrasie daarvan, tesame met die mandaat wat van die onderskeie 

lede verkry word. Wat van die OAE 'n potensieel kragtige 

organisasie maak, is die aard van sy samestelling. Sy onderskeie 

funksionarisse is staatshoofde en ander regeringshoofde - die mees 

gesaghebbende figure van die onderskeie deelnemende state. Die 

masjinerie vir besluitneming oor pan-nasionale aangeleenthede kan 

dus kwalik beter daar uitsien. 

Insgelyks wil dit voorkom asof die aard en samestelling van die OAE 
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juis oak sy Achilleshiel is. Ten spyte van alles wat die Afrika

leiers reeds oor die belang van die kontinent en die noodsaak van 

broederlikheid in Afrika gese het, wil dit uit die voorafgaande lyk 

of die OAE deurgaans tot groat hoogte deur die onderskeie leiers 

gebruik is om hulle eie posisie tuis te konsolideer. Daar was met 

ander woorde 'n botsing tussen nasionale en pan-nasionale belange 

vanwee 'n klaarblyklike onwilligheid van die kant van die Afrika

leiers om kontinentale belange bo huishoudelike en persoonlike 

belange voorrang te laat geniet. Dit is een van die vernaamste 

redes waarom die OAE j are lank nie die hooggeprese menseregte

leerstuk daadwerklik in Afrika kon bevorder nie. 

Om egter 'n suksesvolle instrument vir die toepassing en beskerming 

van menseregte te wees, sal die politieke bedelings (en 

"regskultuur") van Afrika meet verander, deurdat gemeenskaplik 

aanvaarde politieke bedelings in die Afrika-state tot stand sal 

moet kom. Eers wanneer dit plaasgevind het, sal die grondslag gele 

wees vir werklik funksionele integrasie op die kontinent. 

Kontinentale integrasie moet dus van "ender" af groei en kan nie 

van "bo" afgedwing word nie. Enige struktuur wat van bo afgedwing 

word, sal leweloos bly totdat dit van ender volgroei word. Die rede 

is dat funksionaliteit voortspruit uit· en gegrond is op 

identifisering met transnasionale strukture, wat weer vereis dat 

daar lojaliteit jeens die nasionale strukture bestaan. Met die oog 

op lewensvatbare streek- en kontinentale strukture sal grater 

aksent dus op nasionale integrasie in Afrika geplaas meet word. 

Voorts is 'n kentering in die huishoudelike aangeleenthede van die 

onderskeie deelnemende state oak noodsaaklik in die lig van dit wat 

reeds in hierdie studie gestel is, te wete dat die verwerkliking 

van menseregte slegs op nasionale vlak kan geskied binne die 

verhouding tussen owerheid en burger. In die sin is die essensie 

van menseregte dan ook juis dat dit in nasionale verband deur 
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staatshoofde aanvaar, eerbiedig en beskerm moet word. Daarsonder 

kan daar geen sprake van menseregte-beskerming wees nie. 

Sonder dat aan die voorgenoemde gevolg gegee word, sal die OAE geen 

wesenlike welslae in sy doel kan behaal om die beginsels van 

menseregte in Afrika prakties neerslag te laat vind nie. Met die 

implementering van die Banjoel-handves is weliswaar reeds 

aansienlik op hierdie weg gevorder, maar indien werklike 

funksionele integrasie op die kontinent nie bereik word nie, sal 

die OAE steeds in onvermoe en gebreke bly om te dien as instrument 

vir die bevordering en uitbouing van die menseregte-leerstuk. 

Oat daar dus nog menige hindernis deur die OAE en in Afrika oorkom 

sal moet word alvorens daar enige sprake van 'n werklike 

menseregte-bedeling en "-kultuur" in Afrika kan wees, is seker -

die genoemde positiewe verwikkelinge op die kontinent ten spyt. Ten 

einde hierdie aangeleentheid ter verdere bespreking te neem, is 

opvolgend aandag geskenk aan die teoretiese en regsf ilosofiese 

onderbou wat 'n menseregte-bedeling in Afrika ten grondslag moet 

le, en terselfdertyd gepoog om die OAE se posisie hieromtrent te 

evalueer. 

4. 

Die begrip "menseregte" het veral sedert die Tweede Wereldoorlog 'n 

sentrale plek in nasionale en internasionale politieke 

aangeleenthede ingeneem. Van 'n regsteoretiese en staatkundige 

begrip het dit uitgekring tot 'n veeldimensionele begrip wat op 

haas elke aspek van die menslike lewe betrekking het. Ook binne 

OAE-verband is dit as konsep van groot belang. Met die invoer van 

die Banjoel-handves het hierdie organisasie hom duidelik tot die 

menseregte-ideaal verbind. 
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Vir besprekingsdoeleindes is dit egter nodig om 'n duidelike 

onderskeid te tref tussen in-beginsel-gegewe universele (nie

juridiese) aansprake waarvan die mens (as individu en as 

gerneenskapswese) die draer is, en juridiese regte. Menseregte in 

eersgenoernde sin is nie universeel geldende regte in die juridiese 

betekenis nie en is derhalwe nie as juridiese regte afdwingbaar 

nie. Dit is met ander woorde 'n voor-juridiese begrip. In 

teenstelling hierrnee het juridiese (rnense)regte 'n regsisternatiese 

posisie binne die regskonteks en word dit ook binne die regskonteks 

gepositiveer. 

In die lig hiervan rnoet rnenseregte, om as juridies-afdwingbare 

aansprake (juridiese regte) te geld, van "regskrag" voorsien word. 

Vir die doel rnoet die betrokke aansprake as regsgeldige, juridiese 

regte erken word. Sodanige regskrag is egter steeds 'n latente 

regskrag. Orn te verseker dat doeltreffende toepassing en afdwinging 

rnoontlik is, is dit nodig dat die regsprekende gesag funksionele 

regskrag aan (in beginsel) latente regte verleen. Die handeling van 

die wetgewende gesag waardeur erkenning aan rnenseregte-aansprake 

verleen word en waardeur dit dan as 'n juridiese aanspraak erken 

word, word norrnaalweg as die proses van regspositivering beskryf. 

Meer neg: dit is ook nodig dat 'n vorrn van kontrole ingestel word 

waardeur die wetgewer die reg ontneern word om rnenseregte volgens 

die gewone wetgewende prosedure te beperk en wel s6 dat 'n 

harrnoniese versoening van private teenoor openbare belang 

bewerkstellig word. Die bekendste (en effektiefste) vorrn van 

kontrole is jusidiele kontrole. Jusidiele kontrole word gebaseer op 

die bevoegdheid van die regsprekende gesag om die optrede van 

owerheidsorgane aan die bestaande reg te toets en indien dit met 

die reg in stryd is, nietig te verklaar. 

Selfs rneer as jusidiele kontrole is egter nodig wanneer na die 
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juridiese aard en die effektiewe beskerming van menseregte 

ondersoek gedoen word. Dit kan daaruit afgelei word dat die meer as 
160 onafhanklike state van die wereld elk oor 'n eie grondwet 
beskik en dat daar in weinig van hierdie grondwette geen verwysings 
na die regte van individue voorkom nie. Daar is dikwels ook weinig 
verskil in die verskillende werelddele oor die tipiese 

vryheidsregte waarmee die staat nie mag inmeng nie. Tog is die 
geskiedenis van veral die voormalige Kommunistiese state en die 

Derdewereldlande deurspek met skendings van menseregte, juis omdat 
die beskermingsaspek dieper sny as slegs die positivering van 
menseregte en jusidiele kontrole ter beskerming daarvan. 

Jusidiele kontrole is trouens onvoldoende en in der waarheid •n 

swak barometer en maatstaf vir die effektiewe en doeltreffende 
beskerming van menseregte. Die welslae van die realisering daarvan 
raak alle aspekte van die verhouding tussen owerheid en burger. Dit 
behels aspekte van die menslike lewe waarmee die staat nie mag 

inmeng nie (die sogenaamde liberale vryheidsregte), aspekte waarin 
die staat 'n bydrae behoort te lewer tot die individuele welsyn 
(die sogenaamde tweedegenerasie-regte) en belangrik, deelname van 
die individu aan besluitneming van owerheidswee oor sy wel en wee. 

Waar enige van die hierdie elemente afwesig is, kan die 
implementering en realisering van menseregte nie na behore geskied 
nie. 

Hierbenewens gaan grondwette en samehangende menseregte-bepalings 

hand aan hand met die regsleer waarop dit gebaseer is. Dit staan 
ook in regstreekse verband met die besondere politieke en sosio
ekonomiese omstandighede waaronder dit gepositiveer is. Op die 
formele toepassingsvlak is dit verder van wesenlike belang hoe dit 

deur die verskillende wetgewende, uitvoerende en regsprekende 
liggame geraak word. Vandaar ook die wisselende mate van sukses by 
die verskillende menseregte-bepalings soos dit wereldwyd neerslag 



219 

gevind het. 

Ter illustrasie hiervan is aangetoon dat bepalings oor stemreg en 

verteenwoordiging (politieke regte) wel in die menseregte-aktes van 

die Kommunistiese state aangetref word. Die sosialistiese orde en 

ideologie is egter 'n belangrike beperkingsgrond waardeur hierdie 

regte gekwalifiseer word. In effek is die politieke regte van die 

burgers van sodanige state afgestem op die bestendiging van die 

sosialistiese orde en die staat as die enigste kollektiewe eenheid 

waaraan die individu trou verskuldig is. Dit het dus nie ten doel 

om verkose verteenwoordigers binne 'n veelparty-demokrasie daar te 

stel nie. Die belange van die kieser is met ander woorde nie 

sentraal nie, en daarom kan die waarde daarvan tereg bevraagteken 

en betwis word. 

Wat die noodsaaklike elemente of boustene vir die daarstelling van 

'n menseregte-bedeling in Afrika betref, soos dit deur die OAE ten 

doel gestel is, is veral enkele aspekte in die lig van bostaande 

van besondere belang. In die eerste plek sal die oorkonsentrasie 

van politieke mag (veral op die uitvoerende vlak) getemper moet 

word deur enersyds die magte van owerhede ( ingevolge die trias 

politica-konsep) te verdeel, en andersyds bepaalde afsonderlike 

beperkings daarop te plaas. Die wenslikheid van beperkte 

reqerinqsqesaq is dan ook besonder belangrik vir state wat met 

ernstige strukturele probleme van politieke, sosiale en ekonomiese 

aard te kampe het, of waar 'n demokratiese tradisie in wording is. 

In die leerstelling van die verdeling van die owerheidsgesag is die 

beginsel van die onafhanklikheid van die reqbank besonder 

belangrik. Wat dit betref, is dit van belang om daarop te let dat 

die regsprekende gesag slegs in daardie state waar die beginsel van 

beperkte regeringsgesag ten volle deurgevoer is en die howe bevoeg 

is om wetgewing te toets aan die beginsels van 'n oppermagtige 
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grondwet waarin die basiese komponente van menseregte beliggaam is, 

werklik die rol as beskermer van fundamentele regte kan uitvoer. 

Vir Afrika hou dit in dat daar gepoog sal moet word om regsordes in 

die afsonderlike state daar te stel wat deur sowel burger as 

owerheid eerbiedig word ten einde die reg as konf likreguleerder en 

"-geleier" in samelewings te laat geld. 

Alle regstegniese metodes om menseregte te beskerm sal egter slegs 

geslaagd wees indien regsordes, waardeur handveste van menseregte 

werklik beskerm kan word, deur die Afrika-regeerders en onderdane 

aanvaar word en as 't ware in die Afrika-politiek ingroei. 

Konsti tusionele "waarborge" vir menseregte alleen is nie genoeg nie 

- want wie waarborg die waarborg? Regskundiges kan met ander woorde 

die beste regsordes en handveste van menseregte beplan en uitwerk, 

maar dit sal alles futiel wees om menseregte te beskerm as dit nie 

in die voee en groewe van Afrika en sy inwoners ingegiet word nie. 

Gesindhede onderliggend aan dit alles is dus belangriker as dit wat 

op papier opgeteken staan. In die sin sal daadwerklik aan die 

"koms" van beter samelewings en gemeenskappe gewerk moet word. 

Die sluitsteen waarmee die probleme ten opsigte van menseregte in 

Afrika aangepak sal meet word, le in die beginsel van verkose 

verteenwoordiging. Dit beteken gewoon dat daar geen sprake van 'n 

menseregte-bedeling in Afrika kan wees indien daar op politieke 

vlak nie beweeg word na die daarstelling van grondwette waarin 

voorsiening gemaak word vir veelpartystate en universele stemreg 

nie. Vrye vorming van poli tieke part ye moet met ander woorde 

moontlik wees en deelname aan regeringsprosesse meet effektief 

gewaarborg word. Slegs hierdeur kan verseker word dat owerhede nie 

in die belang van bepaalde groepe en/of ideologiee regeer nie, maar 

in die belang van alle burgers. Aldus is daar tussen die staat en 

die samelewing voortdurend wisselwerking en samehangend vind 

politieke konflik volgens afgesproke reels plaas. Konflik kan 
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daarom deur vreedsame metodes en op so 'n wyse dat fundamentele 

regte nie daardeur vertrap word nie, besleg word. 

Die beginsel van verkose verteenwoordiging is ook van die grootste 

belang in terme van waarborge vir die handhawing van die grondwette 

van die Afrika-state (en derhalwe waarborge vir menseregte

beskerming). Indien die bevolkings in Afrika met hulle politieke 

omgewing en bestel tevrede is, sal die moontlikheid van 

rewolusionere verandering vanselfsprekend verminder. Dit verg geen 

verduideliking dat die beste konsti tusionele waarborge geen de 

facto-beskerming aan grondwette bied in geval van staatsgrepe nie. 

Verbandhoudend met, die voorafgaande is die req tot opposisie

beginsel. Binne politieke stelsels soos die wat Afrika dekades lank 

reeds kenmerk, is daar geen ware geleentheid vir 'n opposisie om 

regerings te dwing om hulle beleid (byvoorbeeld oor menseregte

sake) te verander of om die stembus te gebruik om regerings te 

vervang nie. Dit volg dus hieruit dat demokratiese grondwette en 

veelpartystelsels tot groter hoogte in Afrika neerslag sal moet 

vind alvorens daar werklik sprake van 'n menseregte-bedeling op die 

kontinent kan wees. Die suksesvolle neerslag van menseregte is dan 

ook regstreeks afhanklik van die mate waartoe die politieke leiers 

van Afrika bereid sal wees om politiek-staatkundige veranderings en 

aanpassings in die afsonderlike Afrika-state deur te voer. 

Die vraag wat op grond van hierdie ondersoek probeer beantwoord is, 

is of die ideaal van 'n menseregte-bedeling in Afrika enigsins 

haalbaar is. Wat dit betref, is 'n klinkklare en afdoende antwoord 

moeilik te verskaf, omdat daar soveel kompliserende dimensies is 

soos dit uit die bespreking duidelik geword het. 

Daar bestaan egter geen twyfel nie dat Afrika vorentoe 'n moeilike 

weg in hierdie verband het. Teen die agtergrond van die 
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voorafgaande sal dit vanselfsprekend geen maklike taak wees om 'n 

menseregte-bedeling en -bewussyn in Afrika te skep nie. Anders as 

in die Westerse wereld, is die situasie veel meer gekompliseerd. 

Die tragiese gevolge van die Europese onttrekking aan Afrika 

gedurende die naoorlogse tydperk het inderdaad ernstige gevolge op 

die politiek en 11 regskultuur 11 van Afrika gehad. Hierbenewens is die 

heterogeniteit van bevolkings 'n gegewe waarmee rekening gehou moet 

word: taal- en kultuurverskille bemoeilik die soeke na oplossings 

op politieke terrein - en logieserwys oak die daarstelling van 'n 

menseregte-bedeling op die kontinent. Voeg hierby 'n gebrek aan 'n 

"regskultuur" in talle Afrika-state, dit wil se regstelsels wat 

swaar onder 'n gebrek aan legitimiteit gebuk gaan, wetgewende en 

uitvoerende gesagsliggame wat feitlik van alle legitimiteit ontdaan 

is, 'n geweldskul tuur wat steeds wyd op die kontinent bot vier, 

ongekontroleerde gesagsmisbruik deur veiligheidsmagte, ensovoort. 

Afgesien hiervan, is die regsprobleme met betrekking tot die 

inhoudgewing aan •n menseregte-bedeling nog nie naastenby verreken 

nie. 

Voorts is dit uit die bespreking duidelik dat etlike regerings in 

Afrika nag nie die punt bereik het dat fundamentele aansprake van 

burgers erken en gerespekteer word nie. Van die basiese voorwaarde 

vir die suksesvolle beskerming van menseregte, dit wil se dat 

staatsowerhede bereid is om sekere beperkings op hulle staatsgesag 

vis-6-vis die regte van hulle onderdane te aanvaar, is daar oak 

weinig blyke van in die oorgrote meerderheid state. Die 11 ins tel" of 

"daarstel" van 'n menseregte-bedeling in Afrika is dus 'n uiters 

gekompliseerde aangeleentheid en in hierdie stadium 'n ideaal. 

Desondanks moet die vordering in Afrika wat reeds met betrekking 

tot menseregte gemaak is, uit 'n prosesmatige oogpunt nie misgekyk 

of ontken word nie. In volkeregtelike verband het die OAE reeds 

aansienlike vordering gemaak met die daarstelling en bekragtiging 
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van die Banjoel-handves. Soos voorts aangetoon, het die opstellers 

(en ondertekenaars) van die Banjoel-handves inderdaad erkenning 

gegee aan belangrike beginsels ten opsigte van dit wat nodig is om 

'n menseregte-bedeling in Afrika daar te stel. Wesenlike beginsels 

(in die Westerse politieke tradisie), soos verkose 

verteenwoordiging, die reg tot opponering, onafhanklike en 

onpartydige regspraak en juridiese beskerming aan menseregte is 

inderdaad duidelik in hierdie handves ingeskryf. 

Wat voorts bemoedigend is, is dat enkele menseregte-organisasies en 

-institute in die afgelope tyd in Afrika tot stand gekom het met 

die doel om op streek-, substreek- en/of plaaslike grondslag •n 

menseregte-funksie te vervul. (Uit 'n oogpunt van voortgesette 

navorsing sou dit nuttig wees om die rol wat hierdie organisasies 

in samewerking met en aanvullend tot die Kommissie in die 

bevordering van menseregte kan speel, te ondersoek. Sommige 

menseregte-kenners bepleit dan ook 'n meer gedesentraliseerde of 

gefragmenteerde (volkeregtelike) menseregte-benadering, aangesien 

daardeur beter rekening gehou kan word met die feit dat menseregte

vraagstukke dikwels eie is aan 'n bepaalde geograf iese gebied, 

kultuurgemeenskap, nasie, ensovoorts.) 

Van verdere belang is duidelike blyke dat 'n veranderingsproses 

besig is om in Afrika te manifesteer deurdat al meer Afrika-state 

klaarblyklik 'n groter mate van realisme en pragmatisme jeens die 

politieke problematiek van die kontinent openbaar. Die algemene 

patroon van eenparty- en geenpartystate wat die afgelope drie 

dekades so kenmerkend van die politieke omstandighede van Afrika 

was, maak met verdrag plek vir meer demokratiese grondwette, 

veelpartystelsels en ekonomiese vryheid. 

Die belangrikheid van die huidige veranderinge in Afrika is dat die 

suksesvolle neerslag van menseregte op die kontinent regstreeks 
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afhanklik is van die mate waartoe owerhede legitiem is - iets wat 
nie moontlik is sander vrye politieke deelname en regeringsprosesse 

nie. Dit meet egter versigtig-optimisties besien word en veel sal 

nag op politieke terrein in die afsonderlike state meet gebeur 

voordat 'n menseregte-bedeling in Afrika verwerklik kan word. 
Ondanks genoemde blyke van verandering, het die gedagte van plurale 

demokrasie nag nie by alle Afrika-state aanklank en inslag gevind 

nie en voorts word Afrika steeds deur 'n oorkonsentrasie van mag op 

die uitvoerende regeringsvlakke gekenmerk. Van 'n effektiewe 
verdeling en samehangende beperking van politieke mag het daar in 

hierdie stadium dus nag weinig op die kontinent tereg gekom. 

In geheel gesien, kan die afleiding gemaak word dat die 

daarstelling van 'n menseregte-bedeling - soos dit in die Banjoel

handves as ideaal gestel is - geen geringe taak is nie. In die lig 

van die werklikhede van Afrika kan die daarstel van sodanige 

bedeling, wat met die volle omvang en behoeftes van die kontinent 

en sy inwoners rekening hou, oak kwalik anders as om moeisaam te 

geskied. Desondanks kan die toekoms van Afrika hieromtrent met 'n 

mate van optimisme beskou word, veral in die lig van die onlangse 

politieke veranderinge in sommige state. Die demokratiseringsproses 

kan egter nie aan tyd gekoppel word nie en sal oar tyd heen en 

prosesmatig meet groei en vorder om werklik resultate op te lewer. 

Ondanks al die negatiewe faktore hierbo genoem, mag die OAE as 'n 

menseregte-instrument in Afrika nie afgeskryf word nie. Ten spyte 

van die talle hindernisse, is daar bemoedigende tekens dat die OAE 

vorentoe 'n belangrike menseregte-funksie kan vervul en 'n sinvolle 
bydrae kan lewer tot die verbetering van lewensomstandighede op die 
kontinent. 

Die feit is egter dat indien die OAE sy eie menseregte-standaarde 

in Afrika toegepas wil sien, daar van die kant van die afsonderlike 
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Afrika-leiers op nasionale vlak daarmee erns gemaak sal moet word. 

'n Besef sal in Afrika moet posvat dat die OAE slegs oor soveel 

gesag kan beskik as wat sy lede bereid is om aan horn te gee. Van 'n 

outonome gesagsbasis (en afdwingbare besluite) is daar dan ook tot 

dusver geen sprake nie - juis omdat eenheid as vereiste vir 

organiese gesag nog ontbreek. Hieruit volg dus dat daar alleen deur 

'n bevredigende akkommodasiepatroon op nasionale vlak na 

funksionele integrasie op streeks- of kontinentale vlak beweeg kan 

word. Met die oog op werklike vordering op die menseregte-terrein 

kan hierdie orde nie omgekeer word nie. Eers wanneer die stadium 

bereik is, sal 'n dokument soos die Banjoel-handves praktiese 

waarde en positiewe betekenis vir die kontinent he en kan die OAE 

werklik as instrument dien vir die bevordering en beskerming van 

menseregte. 
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