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POVZETEK

V diplomski nalogi sem predstavil problem zatiranja temnopoltega prebivalstva v JAR
oz. specifiko tega problema z vidika spoštovanja človekovih pravic, ki se je začel
takoj po naselitvi belih naseljencev na Rtu dobrega upanja. V nalogi je torej
predstavljen problem apartheida, ki je temeljil na rasni segregaciji in tako zatiral
pravice prvotnih temnopoltih naseljencev na ozemlju današnje Juţnoafriške republike
s strani belih naseljencev. Da bi čim bolj jasno predstavil ta problem, sem v prvem
delu diplomskega dela prikazal zgodovinski razvoj JAR od prvih belih naseljencev
naprej. V okviru tega zgodovinskega razvoja JAR pa sem predstavil tudi vsa
zgodovinska dejstva in dogodke, ki so pripeljali do pravnega sistema rasne
segregacije, imenovanega apartheid. Sistem apartheida sem prikazal z njegovimi
zakoni, ki sem jih analiziral s pomočjo človekovih pravicami in tako prikazal različne
načine kršenja človekovih pravic, ki jih je dovoljeval sistem apartheida.

Ključne besede:
apartheid, rasna diskriminacija, rasna segregacija, kolonizacija, človekove pravice
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SUMMARY
In this dissertation, I wanted to present the problem of oppression of black people in
the RAS or. specifics of this problem from the perspective of human rights, which
began immediately after the population of white settlers in the Cape of good hope.
In this task, therefore, presents the problem of apartheid, which was based on racial
segregation and also supress to the right original black settlers in the territory of
present-day Republic of South Africa by the white settlers. In order to clear the
problem, I was in the first part of this dissertation show the historical development of
the RAS to the first white settlers. In this context, the historical development of the
RAS, I presented all the historical facts and events that led to the legal system of
racial segregation known as apartheid. The system of apartheid, I presented with the
laws of apartheid, which I analyzed with the human rights and also show different
ways of human rights violations, which allowed the system of apartheid.
Key words:
apartheid, racial discrimination, racial segregation, kolonization, human rights
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1 UVOD

Beseda apartheid je zame imela vedno nek poseben pomen, saj me je vedno
asociirala na JAR, moje sorodnike v Johannesburgu, Nelsona Mandelo, v času študija
pa vedno bolj tudi na človekove pravice. Rdečo nit diplomskega dela predstavljata
dva pojma, ki se med seboj prepletata in se hkrati izključujeta, to sta torej apartheid
ter varstvo človekovih pravic in svoboščin.
V prvem delu sem najprej predstavil zgodovinski razvoj JAR, vse od prvih naseljencev
naprej. Ta del diplomske naloge se mi zdi ključnega pomena za razumevanje
osrednjega dela te diplomske naloge, kjer je predstavljen sistem apartheida. Prvi del
diplomske naloge sem torej začel z začetki kolonizacije na ozemlju današnje JAR, saj
je prav naselitev belega človeka na tem ozemlju vodila v zatiranje in izkoriščanje
prvotnih temnopoltih prebivalcev tega ozemlja. Pri predstavitvi zgodovinskega
razvoja JAR sem ţelel prikazati zgodovinsko zaporedje kršenja človekovih pravic. Vse
skupaj se je začelo s prilastitvijo tujega ozemlja s strani kolonistov, nadaljevalo se je
z mučenjem in izkoriščanjem uvoţenih suţnjev, sledilo je zatiranje prvotnih
temnopoltih prebivalcev tega ozemlja, človekove pravice so bile kršene tudi v burskih
vojnah med Buri in Angleţi, predvsem v koncentracijskih taboriščih, ki so jih Angleţi
izumili prav v teh burskih vojnah in so bila kasneje vzor za koncentracijska taborišča
v 2. svetovni vojni ter na koncu z odvzemanjem osnovnih človekovih pravic na osnovi
rasne segregacije. Seveda pa je potrebno dodati, da so bile navadno vse te kršitve
podkrepljene še s prelivanjem krvi. S prikazom vseh teh zgodovinskih dejstev in
dogodkov pri razvoju JAR sem torej ţelel poudariti, da sistem apartheida nikakor ni
bil muha enodnevnica, ampak se je postopoma razvijal vse od prihoda prvih
kolonistov, saj je le na podlagi teh dejstev moč razumeti tak absurd v pravu, kot je
bil prav sistem apartheida.
V osrednjem delu tega diplomskega dela sem skušal čim bolj nazorno in objektivno
predstaviti ta svojevrsten in samosvoj pravni sistem apartheida, ki je temeljil na rasni
segregaciji. Tega problema sem se lotil najprej s predstavitvijo sistema apartheida
kot celote, kjer sem navedel glavne vzroke, cilje in namene samega sistema oz.
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vladnega program Nacionalistične stranke (NP), imenovanega apartheid. V
nadaljevanju sem potem skušal predstaviti temeljne zakone o ločenem razvoju ras, ki
so predstavljali glavne temelje apartheida in so pravzaprav omogočali izvajanje letega, ter legalizirali oz. uzakonili rasno diskriminacijo na osnovi rasne segregacije.
Prav pri predstavitvi teh zakonov pa sem naletel na največje teţave, saj nikjer ni moč
dobiti literature, kjer bi bilo predstavljeno besedilo teh zakonov. Te zakone sem
potem po priporočilu sorodnice iz Johannesburga našel na spletu, kjer pa so bili
večinoma podani zgolj skopi povzetki teh zakonov. Pri opisu teh zakonov pa sem
uporabil tudi pričevanje svojega očeta, ki je 6 let ţivel v Johannesburgu ravno v času
apartheida, saj sem ţelel čim bolj nazorno predstaviti izvajanje in ukrepe teh
zakonov, ter takratne druţbene in politične razmere, da bi dobil odgovor na glavni
problem te naloge in sicer, kako lahko sploh pride do takega absurda v pravu, kot so
bili prav ti zakoni o ločenem razvoju ras in celoten sistem apartheida. Problem
apartheida pa sem v nadaljevanju ţelel analizirati tudi z vidika človekovih pravic, ki so
ravno ob uvedbi apartheida leta 1948 oblikovane v Deklaraciji o človekovih pravicah,
ki jo je izdala OZN in so tako dobile svoje mesto in pomen v mednarodnem pravu. V
tem delu sem tako vsak člen Deklaracije o človekovih pravicah, v katerih so zapisane
posamezne pravice, analiziral in primerjal z zakoni apartheida ter tako prikazal
absurdnost in nasprotje le-teh.
V zaključnem delu tega diplomskega dela pa sem predstavil boj temnopoltih za
njihove osnovne človekove pravice, pri čemer sem posebej izpostavil vlogo Nelsona
Mandele. Preko odpora temnopoltih proti apartheidu pa sem predstavil tudi postopno
prehajanje v demokratični sistem, ki je bil dokončno uveden leta 1994, ko je bela
Nacionalistična stranka popustila pod pritiski večinskega temnopoltega prebivalstva in
mednarodne javnosti ter dovolila prve demokratične volitve v JAR, s tem pa je bil
odpravljen tudi sistem apartheida.

2

2 OPREDELITEV POJMOV

APARTHEID
Beseda apartheid v afriškem jeziku pomeni ločitev. To je bila rasna politika v
Juţnoafriški republiki, ki je predstavljala najostrejšo obliko rasne diskriminacije in
odrekanja pravic v gospodarskem in političnem ţivljenju. To pomeni popolno ločitev
med črnci in belci v korist ekonomskega in političnega vodstva belcev. To obliko
apartheida imenujemo veliki apartheid. Apartheid pa je segal tudi v človekovo
intimno ţivljenje in se je imenoval mali apartheid[2], [3].
Enciklopedija Britannica pa opredeljuje apartheid kot politiko razdvojenosti
(apartness policy), ki je urejala odnose med juţnoafriško belsko manjšino in ne–
belsko večino, ter sankcionirala rasno diskriminacijo, vključno s politično in
ekonomsko diskriminacijo nad ne–belimi. Implementacija apartheida, ki se je od leta
1960 pogosto imenovala »ločen razvoj« (»seperate development«), je bila
udejanjena preko zakonov, kot so bili Population Registration Act iz leta 1950, ki je
prvotno kalsificiral vse Juţnoafričane v tri skupine: Bantu (vsi temnoplti Afričani),
mešani ali angleško Coloured in beli. Četrta kategorija pa je bila kategorija Azijcev
(Indijci in Pakistanci), ki je bila dodana kasneje[II].
BURI
Beseda Bur v nizozemščini pomeni kmet. Buri so bili potomci Nizozemcev, spodnjenemških in hugenotskih kolonistov v Juţni Afriki. Njihov jezik je bila afrikanska
burščina. Leta 1806 so Kapland zavzeli Angleţi, zato so se Buri umaknili na sever in
ustanovili svobodne drţave Oranje, Natal in Transvaal. Tudi tu so jih kasneje v burski
vojni, ki je trajala od leta 1899 do 1902 porazili Angleţi, vendar pa so v Juţnoafriški
uniji končno pridobili politično oblast. Buri so kmalu postali ozaveščeni in ker so
smatrali, da so oni prvotni prebivalci Juţne Afrike, so se poimenovali kar
Afrikaanerji[2]. V nekaterih drugih literaturah pa so Buri pogosto omenjeni tudi kot
Trekkburi ali Transvalci.
BANTUJCI
Beseda bantu dobesedno pomeni ljudje in je skupno ime za različna ljudstva enakega
izvora, ki štejejo okoli 70 milijonov ljudi in govorijo preko 200 različnih jezikov, ki pa
so si med sabo še vedno zelo podobni, čeprav so se razširili na velikem afriškem
področju[5]. Bili so ţivinorejci in imeli so visoko razvito plemensko organizacijo[1].
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SUŢENJSTVO
Beseda suţenjstvo je druţbena ureditev, v kateri je posameznik suţenj/lastnina
drugega posameznika/gospodarja (v antiki suţnja sploh niso imeli za človeka).
Suţenjstvo je nastalo po vojaških pohodih, ko so ujetnike uporabili kot delovno silo.
Suţenj je imel status stvari in je bil tako brez pravic; lastnik ga je lahko ubil brez
razloga. Ekonomija starih civilizacij (Stari Egipt, Antična Grčija, Stari Rim) je temeljila
predvsem na delu suţnjev. Suţenjstvo so v večini krščanskih deţel odpravili v
srednjem veku. Suţenjstvo se je spet pojavilo po odkritju Amerike, odpravljeno je
bilo šele v 19. stoletju (zadnje leta 1880 v Braziliji)[VIII].
V Slovarju slovenskega knjiţnega jezika pa je beseda suţenjstvo opredeljena takole:
súţenjstvo-a je gospodarsko-druţbena ureditev pred fevdalizmom, v kateri so
proizvajalci suţnji: suţenjstvo v stari Grčiji; suţenjstvo in fevdalizem.
RASNA DISKRIMINACIJA
Mednarodna konvencija o odpravi vseh oblik rasne diskriminacije iz leta 1965 v
svojem prvem členu opredeljuje izraz rasna diskriminacija kot kakršnokoli
razlikovanje, izključevanje, omejevanje ali dajanje prednosti na temelju rase, barve
koţe, porekla, narodnega ali etničnega izvora, ki ima namen ali dejanski učinek
onemogočiti komurkoli ali ga prikrajšati za enakopravno priznavanje, uţivanje ali
uresničevanje človekovih pravic in temeljnih svoboščin na političnem, gospodarskem,
socialnem, kulturnem in vsakem drugem področju javnega ţivljenja[VII].
RASNA SEGREGACIJA
Po Leksikonu Cankarjeve zaloţbe beseda segregacij izhaja iz latinske besede
separatio, ki pomeni izločevanje, oddaljevanje od celote. Rasna segregacija pa je
oblika rasizma, rasne diskriminacije, kjer gre za rasno razlikovanje, druţbeno,
lastninsko, velikokrat pa tudi prostorsko ločevanje neke druţbene skupine od drugih
(ponavadi večinskih) znotraj neke druţbe, npr. segregacija črncev od belcev na jugu
ZDA. Najhujša oblika segregacije pa je bil prav apartheid v Juţnoafriški republiki[2].
Slovar slovenskega knjiţnega jezika pa opredeljuje besedo segregacija kot knjiţno
besedo ţenskega spola, ki pomeni ločevanje, zapostavljanje določene rase,
določenega druţbenega sloja na vseh področjih javnega ţivljenja [V].
Pomen besede segregacija v Juţnoafriški republiki pa v svoji knjigi Beli gospodarji
razlaga tudi Heinrich Jaenecke. Jaenecke pravi, da beseda segregacija v Juţnoafriški
republiki ni pomenila le ločitev črnih in belih na ţeleznici, v šolah in restavracijah,
ampak je pomenila tudi ozemeljsko ločitev črnskega prebivalstva in njegovo
nazadovanje na niţjo civilizacijsko stopnjo [1].
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3 ZGODOVINA JUŢNOAFRIŠKE REPUBLIKE IN VZPOSTAVITEV
APARTHEIDA

V prvem delu svoje diplomske naloge bi rad na kratko predstavil zgodovino razvoja
Juţnoafriške republike. Sama predstavitev zgodovine razvoja Juţnoafriške republike
se mi zdi pomembna predvsem zaradi takratnih razmer in posledičnih dogodkov, ki
so bistveno vplivali na razvoj in vzpostavitev političnega sistema kot je apartheid.
Vsi vemo, da je zgodovinski razvoj tako imenovane črne celine, torej Afrike od 13.
stoletja dalje krojila predvsem evropska kolonialna politika. V tistem času so namreč
vse vodilne evropske drţave: Španija, Portugalska, Anglija, Francija in Nizozemska
pošiljale pomorščake na odkrivanje in kasneje osvajanje Evropi še nepoznanega
sveta. Prvotni cilj takih odprav je bil prav gotovo najti alternativno trgovsko pot do
Indije. Indija je bila takrat mikavna predvsem zaradi dragocene svile, začimb, dišav
ter zdravilnih in čudodelnih sredstev, ki so bili v Evropi zelo visoko cenjeni in vredni,
ker jih Evropa ni imela.
Prva se je na pot novih spoznanj in odkritij podala Portugalska. Za enega prvih
pobudnikov za začetek portugalskih odprav v neznane prekomorske deţele pa
štejemo Henrika Pomorščaka, saj je prav on podal pobudo za prvo odpravo v
prekomorske deţele. Z organizacijo odprav v neznano je začel ţe leta 1418 in čeprav
se ni udeleţil nobene od teh odprav, velja za začetnika dobe odkritji. Portugalskim
začetkom pa je naglo in uspešno sledila Španija in eden prvih ali pa vsaj nam najbolj
znanih pomorščakov, ki je plul pod špansko zastavo, je bil prav gotovo Krištof
Kolumb. Krištof Kolumb je v ţelji, da odkrije novo pomorsko pot do Indije, 12.
oktobra leta 1492 pristal na Bahamskem otoku San Salvador v Juţni Ameriki. Ta otok
je potem zavzel prepričan, da je pristal v juţni Indiji. Naslednji znani pomorščak, ki
so ga poslale španske in portugalske oblasti, pa je bil Amerigo Vespucci. Amerigo
Vespucci je najbolj znan po tem, da leta 1498 odkril Juţno Ameriko in je bil prvi, ki je
zatrdil, da gre za novo celino, ki ni del azijske celine, in tako ovrgel Kolumbovo tezo,
da gre za Indijo[I].
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Pomembno vlogo pri odkrivanju afriške celine in pri samem zgodovinskem razvoju
Juţnoafriške republike pa je imel Bartolomeo Diaz, saj je prav on odkril Rt dobre
nade oz. upanja1, kot ga je kasneje poimenoval portugalski kralj Joầu II. Odkritje Rta
dobrega upanja pa je pustilo velik pečat v zgodovinskem razvoju tako Juţnoafriške
republike, kot tudi apartheida.Prav tu, na Rtu dobrega upanja je namreč 6. aprila
1652 pristala prva nizozemska posadka pod vodstvom komandanta Jana van
Riebeecka, ki je postavila prvo postojanko na območju današnje Juţnoafriške
republike in s tem začela osvajanje tega ozemlja ter kasneje izkoriščanje
temnopoltega prebivalstva[1].
Pri predstavitvi zgodovinskih dejstev, ki so vplivala na sam razvoj Juţnoafriške
republike in apartheida, je potrebno posebej izpostaviti tudi ekonomski vidik
kolonialnih osvajanj, zaradi katerega je kasneje prišlo do izkoriščanja tamkajšnjega
temnopoltega prebivalstva. Prve prekomorske odprave so se pravzaprav začele ravno
zaradi ekonomskih ciljev, s katerimi so raziskovalci novega sveta upravičili svoje
odprave pri oblasteh, ki so jih financirale. Kot sem ţe prej navedel, se je Krištof
Kolumb odpravil na pot, predvsem zato, da bi odkril novo pomorsko pot do Indije, ki
pa je bila mikavna predvsem zaradi svile, začimb in dišav, ki so bile na stari celini
visoko cenjene in tako so kolonialne drţave na sorazmerno lahek način prišle do
velikega premoţenja, ko so ropale oz. ekonomsko izkoriščale svoje kolonije. Podobna
situacija je bila takrat tudi na ozemlju današnje Juţnoafriške republike, ki pa je za
kolonialne drţave postala še posebej mikavna, ko so odkrili velike zaloge zlata in
diamantov. Prvoten namen nizozemske postojanke je bil postaviti zgolj ladijsko
oporišče za Nizozemsko vzhodnoindijsko druţbo. Kasneje pa se je prav zaradi velikih
zalog zlata in diamantov začela odvijati krvava drama Juţnoafriške republike, ki je
trajala več kot tristo let, saj se je prav zaradi tega na tem ozemlju vnel močan boj
med evropskimi drţavami za prilastitev tega ozemlja. Posebej pomembno vlogo v
zgodovini Juţnoafriške republike so imele burske vojne. To je bil pravzaprav boj za
ozemlje in prevlado nad črnskim prebivalstvom med Buri2 in Angleţi in prav ti boji so
odločilno vplivali na zatiranje črnskega prebivalstva in kasneje tudi na oblikovanje
političnega sistema, kot je bil apartheid.

1

Ko je Bartolomeo Diaz odkril Rt dobrega upanja, ga je sam poimenoval Viharni rt, ker je tu močno
pihalo. Portugalskemu kralju Joầu II. pa se je kasneje zdelo sporočilo, da so objadrali Afriko, tako
ohrabrujoče, da je Viharni rt preimenoval v Rt dobre nade[1].
2
Buri so bili potomci nizozemskih kolonistov v Juţni Afriki.
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3.1 PRIHOD NIZOZEMCEV IN POSTAVITEV TRGOVSKE POSTOJANKE

Zgodovina današnje Juţnoafriške republike se je začela pisati z dnem, ko so na
skrajnem juţnem delu tega ozemlja pristale tri nizozemske ladje pod poveljstvom
komandanta Jana van Riebeecka. Ta zgodovinsko pomemben in usoden trenutek za
to ozemlje se je zgodil 6. aprila 1652, ko je nizozemska posadka s tremi ladjami
pristala na Rtu dobrega upanja. Ta odprava pa nikakor ni bila še ena od odprav proti
neznanim deţelam, saj so evropski mornarji Rt dobrega upanja ţe zdavnaj odkrili. Šlo
je za skrbno načrtovano odpravo, saj so moţje, ki so se zasidrali v zalivu Rta dobrega
upanja, točno vedeli, kakšna sta namen in cilj štirimesečne naporne plovbe po
oceanu, postavitev ladijskega oporišča oz. trgovske postojanke, s katero bi oskrbovali
Nizozemsko vzhodnoindijsko druţbo. Vse to pa seveda še dodatno potrjuje dejstvo,
da je šlo res za izjemno pomemben zgodovinski mejnik na tem območju, saj se je od
te postojanke dalje pisala nova zgodovina na tem ozemlju, ki je pripeljala vse do
današnje Juţnoafriške republike. Pomemben dogodek, ki je močo vplival na
novoustanovljeno kolonijo Kaapstadt (danes Cape Town), pa je bil, ko je republika
zdruţene Nizozemske prevzela portugalski monopol v vzhodni Aziji in za kratko
obdobje postala vodilna sila bele rase. Nizozemska je v tistem času zgradila ogromen
imperij, ki je segal od reke Hudson do Jave. Nizozemska je v času tega imperija ţelela
predvsem povečati premoţenje z njenimi prekomorskimi podjetji. Pri dosegi tega cilja
niso izbirali sredstev, zato so ustvarili monopol, ki je prinašal kar največje dobičke, ter
tako ustvarili trdno verigo od proizvajalcev do potrošnikov tudi z nasiljem. Temu cilju
je seveda uspešno sledila predvsem Nizozemska vzhodnoindijska druţba ali krajše
VOC3, ki ji je Nizozemska dala pravico do monopola v zunanji trgovini in tudi
suverenost v prekomorskih deţelah, torej je kolonialno kraljestvo v vzhodni Aziji
skoraj 200 let dobesedno vodilo zasebno podjetje VOC in ne matična kolonialna
drţava, kot je bilo značilno za druge kolonije. Kot sem ţe omenil, pa je prav ta ţelja
nizozemske politike po povečanju premoţenja in ustanovitev druţbe VOC botrovala
temu, da so Nizozemci na Rtu dobrega upanja postavili postojanko in kasneje kolonijo
Kaapland. Druţba VOC je namreč zaradi trgovanja imela redne plovbe od Amsterdama
do Dţakarte v jugovzhodni Aziji. Taka plovba je povprečno trajala šest mesecev in ker
so se ladje zelo redko ustavljale zaradi hitrejše plovbe, je bilo zdravje potnikov in
članov posadke zelo ogroţeno. Na ladji se je namreč šest mesecev na majhnem
prostoru drenjalo od dvesto do tristo potnikov in članov posadke, ki so jedli predvsem

3

VOC je kratica za Vereenigde Oostindische Companie. To je bila Nizozemska vzhodnoindijska druţba,
ki je imela popoln monopol v zunanji trgovini in tudi suverenost v prekomorskih deţelah[1].
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enolončnice, fiţol in nasoljeno meso, zato so trpeli za velikim pomanjkanjem
vitaminov, saj sadje in zelenjava nista bila obstojna za tako dolge plovbe. Prav zaradi
pomanjkanja vitaminov pa so bile na takih odpravah stalni spremljevalec bolezni kot
so: skorbut, griţa in mrzlica, zaradi katerih je na takih plovbah umrla tudi do polovica
potnikov in članov posadke. Velika spodbuda za VOC, da se je odločilo postaviti
trgovsko postojanko na Rtu dobrega upanja, pa je bila poleg številnih smrtnih ţrtev
tudi poročilo neke posadke, ki je nasedla v zalivu pod gorovjem Table in tam vztrajala
eno leto, da je varovala premoţenje druţbe VOC, poleg tega pa je bila do tedaj
preskrbovalna postaja na sveti Heleni, ki je bila na angleški posesti, kjer pa je zaradi
napetih odnosov z Anglijo pretila nevarnost, da to postojanko kaj kmalu izgubijo.
Druţba VOC je dognala, da oslabljena in bolna posadka ni tako učinkovita in povečuje
stroške plovbe ter naposled le odredila postavitev trgovske postojanke na Rtu
dobrega upanja, ki pa je bil ravno nekje na polovici poti med Amsterdamom in
Dţakarto[1].
Temeljni namen investicije druţbe VOC pri postavitvi postojanke je bil torej zniţati
potne stroške na poti v vzhodno Indijo, ki so nastajali predvsem zaradi zdravstvene
oslabelosti in izgub posadke. Na tej postojanki naj bi se ladje, ki so prihajale iz obeh
smeri, oskrbele s sveţo vodo, sadjem, zelenjavo in mesom. Na tej postojanki naj bi
tudi poskrbeli za zdravljenje bolnih, zdrave pa bi pošiljali na ladjo, da nadaljujejo pot.
Jan van Riebeeck pa je kmalu po postavitvi postojanke naletel na teţavo s prvotnimi
prebivalci Rta, ki jo niso predvidevali. Na tem rtu so bili prvotni prebivalci Kokoini, ki
pa so jih Evropejci zaradi odsekane izgovorjave poimenovali kar Hotentoti. Hotentoti
so bili nomadski ţivinorejci, ki pa so se močno razlikovali od atletskih temnopoltih
Afričanov severno od Ekvatorja, ki so jih ţe v antiki izkoriščali kot suţnje. Hotentoti so
bili bolj majhni in debeli, ţiveli pa so v okroglih v lahko razstavljivih kočah, ki so bile
primerne za njihovo nomadsko ţivljenje. Poleg Hotentotov pa je na tem ozemlju ţivelo
tudi lovsko ljudstvo Bušmanov, ki so se preţivljali z lovom. Bušmani so bili sicer
sorodniki Koikoinov, vendar pa je bila njihova civilizacija na precej niţji stopnji kot pri
Hotentotih in prav to je bil razlog za nenehne spore med njimi, saj so Hotentoti z
ţivino uničevali bušmanska lovišča, Bušmani pa so jim zato kradli ţivino. Ti prvotni
prebivalci Rta so bili do Riebeeckove posadke, ki je štela natanko 200 ljudi, zelo
nezaupljivi, kljub temu da je Riebeeck svojim ljudem strogo prepovedal kakršnokoli
nasilje nad prvotnim prebivalstvom. Posledica te nezaupljivosti pa je tista teţava, ki je
Jan van Riebeeck ni predvidel. Domačini so namreč zelo redko zamenjali ovco za
košček bakrene ţice ali kaj podobnega, zato so morali Riebeeckovi ljudje celo leto
ţiveti od ladijskih zalog, ki so postale skoraj neuţitne, zato jih je zajela lakota. Počasi
so Hotentoti le dobili zaupanje do belcev in tako začeli trgovati z ţivino, ki so jo belci
sčasoma začeli sami rediti. Postojanka pa je kmalu dosegla svoj namen, saj je ţe
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po dveh letih iz Nizozemske priplula ladja s sto umirajočimi bolniki za skorbutom, ki so
jih v postojanki oskrbeli in tako mnogim rešili ţivljenje[1].
3.1.1 Razširitev nizozemske trgovske postojanke v naselbino, prihod
suţnjev in nastanek novega naroda, imenovanega Buri

Nizozemska trgovska postojanka se je na rtu zelo dobro obnesla, saj je v zelo
kratkem času presegla namen in cilj, zaradi katerega je bila tam postavljena. Prav ta
hiter razvoj in utrditev poloţaja postaje je pripeljal do nove teţave, s katero se je
morala druţba VOC soočiti. Tamkajšnja posadka Jana van Riebeecka naključno
izbranih vojakov in mornarjev namreč ţe po treh letih ni bila več kos hitro
razvijajočemu se gospodarstvu na tem območju, zato so se pokazale potrebe po
novih naseljencih. Riebeeck je o tem obvestil druţbo VOC in predlagal, da bi na novo
nastajajoči naselbini naselili nizozemske kmete, saj je bilo tu veliko rodovitne zemlje,
ki je bila primerna za obdelovanje. Druţba VOC se je zavedala za kako pomembno
odločitev gre, saj so podobne poskuse ţe izvajali v Ameriki in se niso preveč obnesli,
zato je o omenjenem predlogu razpravljala dve leti. Po dveh letih pa so le odločili, da
dovolijo naselitev nizozemskih kmetov, vendar pod strogimi pogoji. Druţba VOC se je
namreč bala, da bi na novo priseljeni kmetje ogrozili njihov monopolni poloţaj na tem
območju, zato so za novo priseljene kmete določili stroga pravila in omejitve
predvsem glede prodaje pridelkov (prodajali so lahko samo VOC po točno določeni
ceni), cene kupljene ţivine od domačinov in prepoved pridelovanja tobaka, poleg
tega so se morali vezati za dvajset let, druţbi VOC so bili dolţni tlako in bili vojaško
obvezni. 21. februarja leta 1657 je Jan van Riebeeck po izdaji drţavljanske listine
podelil prvim devetim naseljencem drţavljanske pravice. Med prvimi naseljenci pa
niso bili samo nizozemski kmetje, ampak je bilo med njimi kar pet Nemcev, kar je ţe
nakazovalo na razvoj nadaljnjega naseljevanja, saj so drţavljanske pravice poleg
Nizozemcev podelili le še Nemcem, ki so bili njihovi zavezniki. Naseljevanje
nizozemskih kmetov je bil zelo usoden in nepreklicen korak, ki je trgovsko postojanko
spremenil v majhno avtonomno naselbino, v kateri pa so kljub strogim pravilom in
prepovedim začeli prevladovati lastni interesi. To je opazil tudi guverner Nizozemske
Indije Rycklof van Goens, ko je prišel nadzorovat novo nastalo kolonijo, vendar je
kljub temu podprl Riebeecka naj nadaljuje s svojo politiko, saj se mu je zdelo, da na
ta način druţba VOC prihrani veliko denarja.
Še preden so začeli z naseljevanje prvih kmetov, pa je Riebeeck zapisal, da bi bilo
veliko ceneje, če bi delo na poljih, lov na tjulnje in vsa druga opravila namesto
usluţbencev druţbe opravljali suţnji. Suţnje namreč v zameno ne bi bilo potrebno
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plačevati, temveč bi dobili le reden obrok riţa, rib ali mesa. Kmalu po naselitvi prvih
naseljencev, pa je Riebeeck dejansko dobil 12 suţnjev za posebne potrebe, toda
kasnejših prošenj po rednih pošiljkah suţnjev mu druţba VOC ni odobrila, saj ni
odobravala tega, da bi namesto nizozemskih naseljencev delali suţnji. Čez nekaj let,
pa je v zalivu rta popolnoma nepričakovano pristala ladja, polna suţnjev, ki so jih
Nizozemci zajeli na neki portugalski ladji na gvinejski obali. Kar nanaenkrat je torej
na rt prišlo okrog 170 suţnjev, ki pa jih Riebeeck ni uporabil samo za potrebe VOC,
ampak je leta 1658 priseljenim drţavljanom dal pravico, da lahko kupujejo suţnje za
svoje potrebe. S to odločitvijo Riebeecka pa se je začelo obdobje suţnjelastništva, ki
je kasneje pustilo tako usodne posledice. Ko je generalni guverner nizozemske Indije
zvedel, da so priseljenci na rtu začeli izkoriščati suţnje za delovno silo, je temu takoj
nasprotoval, saj je menil, da je to zelo slabo za kolonijo, ker se bodo beli priseljenci
polenili in ne bodo hoteli več fizično delati, ampak bodo tako kot po drugih kolonijah
iz kmetov postali gospodje. Tako se je kmalu tudi zgodilo, saj so priseljenci hitro
pridobili samozavest, da so se uprli druţbi VOC in zahtevali razveljavitev prepovedi in
določil o monopolu, predvsem pa višje cene. S prihodom suţnjev pa je povezana tudi
razdelitev zemlje in zametki novega naroda, imenovanega Buri, kajti v tem času so
se belci ločili na dve skupini, in sicer na tiste, ki so bili usluţbenci druţbe VOC, in bele
priseljence, ki so jih imenovali Buri, oni pa so se kasneje poimenovali Afrikaanderji
oz. po angleško Afrikanerji[4]. Novo nastali narod pa se je začel še posebej krepiti po
letu 1678, ko je rt zapustil Jan van Riebeeck. V tistem čas je bila namreč Nizozemska
ţe v vojni z Ludvikom XIV., zato so se bali, da bi Francija napadla Rt dobrega upanja.
Druţba VOC je takrat spremenila politiko in dovolila omejeno priseljevanje, da bi s
povečanim številom belih naseljencev tako zavarovali kolonijo. Takratni guverner
Simon van der Stel je v času svojega vladanja na rt sprejel na stotine Nizozemcev in
Nemcev, kasneje pa tudi okrog 150 hugenotov, ki so se pred preganjanjem v Franciji
umaknili na Nizozemsko. S tem mnoţičnim priseljevanjem belcev se je novonastali
narod Burov močno okrepil in dobival vedno večjo vlogo, hkrati pa je kolonija
pospešeno širila svoje ozemlje in s tem je nastala tudi prva naselbina izven takratnih
meja kolonije, imenovana Stellenbosch. Kmalu po ustanovitvi nove naselbine
Stellenbosch pa je zopet prišlo do novega upora belih naseljencev, katerega povod je
bila korupcija takratnega guvernerja Simona van der Stela, ki je kljub prepovedim
drubţe VOC zasebno posloval in tako oškodoval bele naseljence za najboljše posle.
Ko je druţba VOC izvedela za ta dogodek, je odstavila guvernerja in prepovedala
nadaljnjo naseljevanje belcev ter s tem za nekaj časa povzročila stagnacijo te
kolonije. Devet let po tej prepovedi pa je druţba ponovno dala moţnost priseljevanja,
predvsem zato, ker so ţeleli zmanjšati stroške kolonije in povečati poljedelsko
produkcijo. Druţbo VOC je predvsem zanimalo, katera delovna sila je cenejša za
kolonijo, od te odločitve pa je bila odvisna prihodnost in nadaljnji razvoj te deţele.
Kolonisti so se v tem primeru enotno razen enega odločili za suţnje, odločitev pa so
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utemeljevali s tem, da vzdrţevanje suţnja stane največ 60 guldnov, vzdrţevanje
belega nameščenca pa vsaj trikrat več. S to odločitvijo pa je bila zarezana globoka
brazda med črnimi in belimi, hkrati pa je bila začrtana krvava zgodovina te deţele. Po
tej odločitvi se je v koloniji seveda močno razmahnila trgovina s suţnji in s tem vse
grobe oblike nasilja izkoriščanja suţnjev. Kaznovanje suţnjev ni bilo nič manj kruto
kot v nekdanjih barbarskih deţelah, saj so suţnje ţe za manjše prekrške (kraja)
bičali, vklepali v verige, jim rezali ušesa, jih ţigosali itd. Lastniki suţnjev niso smeli
sami kaznovati, ampak je moral kazen odobriti pristojni sodnik. Zaradi hitrega
naraščanja števila suţnjev pa so ţe leta 1681 prepovedali izvenzakonsko občevanje
med belci in suţnji, kmalu zatem pa tudi poroke med belci in osvobojenimi suţnji 4.
Velik razmah trgovine s suţnji in s tem tudi mnoţično naseljevanje suţnjev pa je
povzročilo naglo širjenje ozemlja kolonije, saj je ţe sredi 18. stoletja kolonija štela
5123 svobodnih drţavljanov in 5787 suţnjev.
Ena od posledic mnoţičnega naseljevanja suţnjev pa je bila tudi to, da so se Buri
prenehali ukvarjati s kmetijstvom in postali nomadski ţivinorejci. S tem ko so Buri
postali neke vrste nomadi, so začeli prodirati v neznano notranjost juţnoafriške
celine, ter tako kmalu izgubili vse stike s civiliziranim prebivalstvom kolonije. Take
pohode v neznano notranjost celine so Buri imenovali treki, zato so jih imenovali
Trekburi. Trekburi niso imeli posebnega cilja in so predvsem sledili svojemu
anarhističnemu nagonu, saj so bili njihovi treki neke vrste beg od druţbe VOC, od
vseh zakonov in prepovedi in nasilja denarnega gospodarstva. Ti treki so na Bure
močno vplivali in dodobra spremenili njihovo kulturo. Buri so se namreč tako močno
izolirali od civiliziranih naseljencev, da so le redki Buri še znali brati in pisati, pa še to
so brali samo Biblijo, ko so se pridruţili kalvinistični cerkvi, saj niso hoteli vedeti, kaj
se dogaja po svetu. Njihova izolacija od druţbe VOC in civiliziranih kolonistov pa je
šla tako daleč, da so celo jezik spremenili. Čisto nizozemščino so torej govorili samo
še uradniki druţbe VOC, Buri pa so jo precej oskubili v neko primitivno govorico, ki je
zadoščala za sporazumevanje v divjini, iz tega pa je kasneje nastala afrikanščina, ki
je danes knjiţni jezik Burov in prvi uradni jezik v Juţnoafriški republiki.

4

Vse suţnje, ki so se spreobrnili, se dali krstiti in s tem sprejel krščansko vero, so morali osvoboditi,
prav tako pa tudi vse njihove krščene otroke[1].
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3.2 PRIHOD ANGLEŢEV IN BURSKE VOJNE

Kot sem ţe omenil v prejšnjem poglavju, so Buri zaradi mnoţičnega priseljevanja
suţnjev opustili kmetijstvo in postali nomadski ţivinorejci ter tako začeli prodirati v
neznano notranjost celine, s tem pa so tudi širili meje kolonije. Pri svojih pohodih v
neznano oziroma trekih pa so naleteli na nepričakovano teţavo. Leta 1770 so namreč
Trekburi pri Veliki ribji reki trčili ob skupino tamkajšnjih temnopoltih naseljencev
imenovanih Bantujci, kot prikazuje slika 1.
Slika 1: Širjenje Kapske kolonije.

Vir:Beli gospodarji (Heinrich Jaenecke, 1979)
Bantujci pa so se ţe po zunanjem videzu precej razlikovali od Bušmanov in Hotentov,
saj so bili visoki in atletske postave, predvsem pa so se razlikovali po višji stopnji
civilizacijske razvitosti. Bantujci so bili prav tako kot Buri ţivinorejci, uporabljali pa so
ţe kovinsko orodje, nekateri pa so ţe imeli strelno oroţje, zato so bili za Bure
nevaren sovraţnik. Prav zaradi njihove ţivinorejske dejavnosti so prišli v stik in spor z
Buri, saj so prav tako kot Buri iskali nove pašnike za svoje črede. Konico črednega
preseljevanja Bantujcev so tvorili Ksozi, ki so zaradi stalnih vpadov Burov prodrli čez
mejno reko in tako začeli niz spopadov med Buri in Ksozi [1]. Prelomen trenutek teh
spopadov pa je bil, ko so Buri pri oblasteh zaprosili za vojaško pomoč proti Ksozom,
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oblast pa je stopila na stran Ksozov, ki so jim prisodili tudi celotno osvojeno ozemlje
v zakonito last. To pa so storili zato, ker so vedeli, da se druţba VOC počasi potaplja
in je tik pred finančnim zlomom, saj je imela kar 112 milijonov guldnov dolga in to
predvsem prav zaradi Kapske kolonije. Buri pa so se seveda v tistem hipu uprli in
organizirali upor proti druţbi VOC, odstavili okroţnega glavarja, ki jih je razlastil, ter
tako naredili prvi korak k ustanovitvi burske republike. Ta korak pa so Buri naredili ob
neugodnem trenutku, saj so ravno takrat, junija leta 1795 v zalivu False za hrbtom
rta pristale prve angleške ladje. To je bil namreč čas francoske revolucije in takrat si
je Francija prisvojila Nizozemsko, princ Oranski pa je zbeţal v Anglijo in izročil
kolonialno kraljestvo v varstvo Veliki Britaniji. Velika Britanija seveda ni dolgo čakala
in je hitro izkoristila ponujeno priloţnost, saj je prav Rt dobre nade predstavljal
največjo oviro na pomorski poti v Indijo. Ko so Angleţi pripluli na rt, so bili Nizozemci
v koloniji prepuščeni sami sebi in se niso bili zmoţni upreti Angleţem. Klub vsemu pa
je bila edino burska policija pripravljena na boj, vendar pa zaradi slabe oboroţitve in
pomanjkljivega znanja v vojskovanju niso predstavljali nobene ovire za Angleţe.
Angleţi so imeli namreč kar 5000 pehotnih vojakov in topove, zato so zelo hitro zatrli
upor burske policije. 16. septembra leta 1795 je moral tako nizozemski nadkomisar
Sluysken Kapsko kolonijo predati v roke angleškemu generalu Craigu in tako se je
začela angleška vladavina in kasneje dolgoletne vojne med Buri in Angleţi. S tem
dogodkom pa se v koloniji ni kaj dosti spremenilo, saj Britanci kaj več od prevzema
vojaške oblasti niso storili.
Leta 1803 pa so Angleţi in Francozi zopet sklenili premirje, zato so se na rt za tri leta
zopet vrnili novi nizozemski administratorji druţbe VOC, ki so sicer ţe bili prosvetljeni
z idejami o človekovih pravicah, vendar napak, ki so jih delali pri razvoju te kolonije,
njihovi predhodniki niso mogli več popraviti. Leta 1806 so na rtu zopet pristale
angleške ladje in tokrat je bilo vsem jasno, da se nizozemska vladavina dokončno
umika od tu, saj Nizozemska ni imela ne denarja in ne vojske, da bi se kakorkoli
uprla Angleţem. 18. januarja leta 1806 se je tako moral umakniti zadnji nizozemski
guverner te kolonije, generalpolkovnik Jan Willem Janssens in skupaj z njim 94
oficirjev, 573 vojakov, 31 uradnikov in 53 ţena in otrok, torej vse, kar je še ostalo od
nizozemske kolonije. Tega dne se je v Juţni Afriki res začelo novo obdobje, saj so
Angleţi na tem ozemlju nameravali vpeljati civilizirane zakone iz Evrope, ter s tem
precej spremeniti kulturo in način ţivljenja Burov in tudi dotedanjo druţbeno in
gospodarsko ureditev deţele. Z okupacijo Juţne Afrike se je Anglija znašla pred teţko
nalogo, saj so jim stare navade tamkajšnjega prebivalstva, ki so bile močno
ukoreninjene, predstavljale veliko oviro na poti do zastavljenega cilja. Angleţi so torej
ţeleli čim prej anglizirati to nizozemsko kolonijo, zato so najprej zamenjali rimskonizozemski zakonik z britanskim kodeksom, nadaljevali so pri veri,
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tako da so odpravili religiozni monopol kalvinistične drţavne cerkve. Velik problem pa
je seveda predstavljal tudi jezik, saj so Buri govorili povsem svoj jezik, zato so
Angleţi angleščino kmalu razglasili za uradni jezik, to pa so podkrepili še z naselitvijo
prvih angleških naseljencev. Taki in podobni ukrepi so se seveda Burom zdeli povsem
neprimerni in so jih razumeli kot neko izzivanje in dokazovanje moči nove oblasti,
zato so kmalu začeli gojiti sovraštvo do Angleţev, ki pa se je kasneje sprevrglo v
bursko vojno. Angleţi pa se seveda niso kaj dosti zmenili za sovraţnost Burov, zato
so nadaljevali s svojimi ukrepi in tako l. 1807 prepovedali trgovanje s suţnji. Za Bure
je bil to zelo hud udarec, saj bi lahko v nekaj letih ostali brez delovne sile, ko bi
dosedanji suţnji postali prestari za delo, zato so rešitev našli v Hotentotih. Buri so
leta 1809 od britanske vlade dosegli, da je Hotentotom vzela pravico do svobodnega
gibanja, da se niso mogli odseliti stran od tiranije in izkoriščanja Burov. S tem
ukrepom britanske vlade, ki ga je zajela v hotentnoskih zakonih, pa so lahko Buri
začeli izkoriščati tudi hotentotske otroke, ki so se rodili na njihovi farmi, saj so imeli
pravico da so vsakega otroka po izpolnjenem osmem letu starosti za deset let vzeli v
sluţbo kot vajenca. Hotentoti so se po tem ukrepu smeli gibati samo po nalogu
svojega gospodarja ali zaradi zakonitega posla. S tem ukrepom pa je na nek način
britanska vlada naredila korak nazaj pri preprečevanju izkoriščanja človeške delovne
sile. V hotentotskih zakonih pa so bila tudi določila, ki so na nek način varovala
Hotentote ter jih smatrala, kot da so enaki pred zakonom s tem, da so lahko
Hotentoti ovadili svojega delodajalca zaradi slabega ravnanja z njimi. S temi določili
pa se niso mogli sprijazniti nekateri Buri in so ignorirali pozive sodišč misleč, da jim
ovadbe Hotentotov ne morejo do ţivega, zato so Angleţi uporabili silo in jih nekaj na
ta račun tudi usmrtili ter tako ponovno opozorili Bure na moč angleških zakonov.
Skupaj z angleško kolonialno upravo pa so prišli tudi angleški misijonarji, ki naj bi
širili krščansko vero med domorodce, torej Hotentote. Najbolj znan med njimi je bil
dr. John Philip, saj je bil eden prvih, ki se je boril proti rasni diskriminaciji v Juţni
Afriki, zato je bil seveda zelo osovraţen med Buri. Prav zaradi tega je leta 1828 poslal
v London obseţno poročilo o tem, kako ravnajo Buri s suţnji in Hotentoti in kako jih
brez kakršnegakoli nadzora izkoriščajo in tiranizirajo. Logičen korak naprej v tem
poročilu pa je bila seveda njegova zahteva, da Anglija odpravi Hotentotske zakone in
s tem osvobodi Hotentote tiranije Burov ter jim da moţnost, da na dostojen in
pravičen način skrbijo za svoje druţine. Še istega leta je Anglija tudi dejansko
odpravila Hotentotske zakone, ki so zagovarjali rasno diskriminacijo. To so storili s
tako imenovano 50. odredbo, s katero so podelili domorodcem enake drţavljanske
pravice kot belcem, zato ta odredba še danes velja za eno najbolj razvpitih ukrepov v
zgodovini Burov. Z razveljavitvijo Hotentotskih zakonov so lahko Hotentoti zopet
svobodno potovali, pridobivali v last zemljo in po lastni volji menjali delodajalce.
Kmalu po 50. odredbi pa je Bure doletel še en zelo hud udarec, ki močno zamajal
njihovo gospodarsko in druţbeno ureditev. Leta 1833 je Anglija po vsem svojem
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imperiju prepovedala suţnjelastništvo, saj to nikakor ni bilo v skladu z njihovo
kolonialno politiko, ki naj bi bila pravična do vseh naseljencev v njihovih kolonijah. S
to prepovedjo je tako v Juţnoafriški koloniji kar 40.000 podloţnikov oz. suţnjev
postalo kar naenkrat svobodnih, seveda predvsem uradno, saj so bili v očeh Burov še
vedno suţnji. Od tega trenutka dalje pa so morali Buri plačevati mezde in sprejeti
tveganje, da bodo ostali brez hlapcev, če bodo slabo ravnali z njimi. To je seveda
popolnoma sesulo Bure, zato jim ni preostalo drugega, kot da se iz Britanske kolonije
preselijo v notranjost Afrike in to so tudi storili. Pri tem pohodu v notranjost pa so
zopet naleteli na odpor Ksozov, ki so jim poţgali vse farme in jih pregnali iz njihovega
ozemlja. Takrat pa so jim prvič priskočili na pomoč britanski kolonialisti, saj jim je
guverner Benjamin D'Urban poslal na Veliko ribjo reko britanske vojaške enote, ki so
skupaj z burskimi komandosi pregnali Ksoze ne samo iz nevtralne cone, ampak kar
100 km od reke Kei. To osvojeno ozemlje pa so skupaj z bivšo nevtralno cono
priključili Juţnoafriški koloniji kot provinco kraljice Adelaide. Guverner D'Urban pa je v
novi provinci dovolil Burom naseljevanje, ter jim obljubil odškodnino za izgube ob
napadu Ksozov, kot znak zahvale za pomoč v boju proti Ksozom. Končno je kazalo,
da se bodo Buri in Angleţi spravili, toda ko je vest o novopridobljenem ozemlju prišla
v London, so angleške oblasti nemudoma preklicale D'Urbanovo odločitev ter
osvojeno ozemlje predale nazaj v last Ksozom ter tako zopet povzročili sovraţnost
Burov do Angleţev. S to odločitvijo Anglije je ogorčenje Burov preseglo vse meje,
zato so se odločili, da zapustijo Juţnoafriško kolonijo in si poiščejo novo domovanje
ter se tako leta 1835 odpravili na znameniti veliki trek[1].
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3.2.1 Veliki trek in nastanek burske republike
Veliki trek je za Afrikanerje še danes eden najpomembnejših dogodkov v njihovi
zgodovini, hkrati pa je bil pomemben tudi za razvoj same Juţnoafriške republike, zato
sem se odločil, da ga bom na kratko predstavil. Neuradni začetki velikega treka
pravzaprav segajo še v leto 1833, ko je Anglija po vsem imperiju prepovedala
suţnjelastništvo. Še istega leta so zato Buri sklenili zapustiti Juţnoafriško kolonijo, a
so jih pri njihovem pohodu zaustavili Ksozi, kot sem opisal ţe v prejšnjem poglavju.
Torej iz tega vidimo, da je bil glavni razlog za veliki trek prav prepoved
suţnjelastništva, predaja na novo osvojenega ozemlja Ksozom pa je bila le pika na i,
ki je Bure še dodatno vzpodbudila k velikemu treku. Veliki trek pa se je bistveno
razlikoval od prejšnjih trekov, saj so Buri ta trek skrbno načrtovali in niso brezciljno
tavali kot v 18. stoletju. Veliki trek je bil skrbno načrtovan odhod pribliţno 15.000
ljudi s ciljem ustanoviti suvereno republiko in se tako odcepiti od angleške nadvlade.
Pot velikega treka prikazuje slika 2.
Slika 2: Prikaz poteka velikega treka.

Vir: Beli gospodarji (Heinrich Jaenecke, 1979)
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Trekburom seveda ni bilo teţko zapustiti kaplandske kolonije, saj so ţe prej ţiveli
napol nomadsko ţivljenje, njihovo premoţenje pa je bilo vezano predvsem na vozove
z volovsko vprego, saj niso imeli trdno zgrajenih hiš. Njihov glavni vodja na tem
pohodu je bil Piet Retief, ki je ţe prej zastopal obmejne Bure v sporih z vlado, saj je
bil izobraţen in je znal brati in pisati. Področje, kamor so bili Buri v velikem treku
namenjeni, pa ni bilo povsem nenaseljeno, zato je bilo jasno, da bodo naleteli na
odpor domorodcev, poleg tega pa so jim pot dodatno oteţili še Ksozi, ki so se jim
morali Buri izogniti, zato so morali pot prestaviti vzdolţ obale in prečkati visoko
planoto med reko Oranje in Vaalom, imenovano visoki Veld, kar pa je bilo precej
teţavno, saj so voli teţko vlekli do vrha napolnjene vozove s hrano, strelivom in
drugim premoţenjem Burov. Ţe leto po odhod je prva skupina Burov naletela na
odpor domorodcev, in sicer je šlo za pleme Ndebelejci. Buri so svoj tabor obdali s
sklenjenim obročem vozov, vozove pa so še dodatno zavarovali s trnjem, znotraj pa
so bili oboroţeni tudi z dvema topovoma. S tako močno zavarovanim taborom so bili
Buri nepremagljivi za Ndebeljce, zato so jih kljub njihovi številčni premoči z lahkoto
premagali. Tak potek boja v utrjenem taboru je bil značilen tudi za kasnejše
spopade, ki so sledili na poti Velikega treka. Buri so bili torej s svojimi utrjenimi tabori
z vozovi praktično nepremagljivi za domorodce, zato so kljub veliki številčni premoči
domorodcev z minimalnimi izgubami zdesetkali armado Bantujcev. Trekburi so nato
pot nadaljevali do kraja z imenom Thaba Nchu (Črni hrib), kjer pa so ţe zgradili jedro
kasnejše burske republike. V pustinji Črnega hriba je nastala neke vrste praoblika
burske drţave, kjer se je 5000 Trekburov razporedilo po več taborih, izvolili pa so
tudi ljudski svet in voditelje teh taborov. Pri tej novi druţbeni obliki pa si niso bili
enotni, zato so se kmalu razšli. Potgiter je s svojo skupino Burov nadaljeval pot proti
severu, Piet Retief in Gert Mritz pa proti jugu, saj sta se hotela naseliti na ozemlju
današnje province Natal. To ozemlje pa je bilo takrat v lasti Zulujev5, ki so sicer sprva
dovolili Burom naselitev okoli Port Natala oz. današnjega Durbana, nato pa so jih 6.
februarja leta 1838 s prevaro skoraj vse pobili in zaţgali njihovo naselje. Pri tem
poboju so bili ubiti tudi vsi trije vodilni moţje velikega treka, torej Piet Uys
(organizator velikega treka), Piet Retief in Gert Maritz. Ko so bili ubiti vsi trije vodilni
moţje, je bilo videti, da naselitev Burov v Natalu povsem propadla, saj ni bilo več
nikogar, ki bi organiziral upor proti Zulujem. Kljub temu pa so preţiveli Trekburi le
našli rešitev v novem vodji in to je bil oče burske drţave, Andries Pretorius. Na poziv
preţivelih Trekburov se je Pretorius hitro odzval in ţe novembra 1838 prispel v Natal
odločen, da se maščuje in pokonča Zulujce. Pretorius je nato s 460 izbranimi moţmi

5

Zuluji so pripadali vojaškemu plemenu Nagunov. V začetku 19. sotletja so se povzpeli do vodilne
črne sile v jugovzhodni Afriki. Njihov vzpon je bila predvsem zasluga kralja Čake, ki je ustvaril močno
in nevarno vojaško drţavo. Iz Zulujev je vzgojil ljudstvo, katerega edini cilj je bila vojna, zato je bilo to
kraljestvo neke vrste črna Šparta[1].
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in 75 vozovi postavil tabor na bregu reke Nkome, ki je bil obdan s sklenjenim krogom
vozov. 16. decembra 1838 so jih napadli Zulujci z 12.000 moţmi, vendar niso mogli
priti do ţivega Trekburom, ki so jih z ostrostrelci in topovi pobijali val za valom, tako
da je bilo na koncu mrtvih 3000 Zulujcev, Buri pa so imeli le tri ranjene. Ta zmaga
pomeni za Bure največji preobrat v njihovi zgodovini, zato še danes praznujejo 16.
december kot nacionalni praznik, reko Nkome pa so preimenovali v Blood River oz.
po slovensko Krvava reka. S to zmago je samozavest in rasistični šovinizem Burov
postal še močnejši, okrepilo pa se je tudi njihovo prepričanje, da so oni izbrano
ljudstvo. Na podlagi te zmage je 14. februarja leta 1840 Pretorius v taboru ob Črni
reki razglasil prvo bursko republiko, ki se je imenovala Natalia[1].
Britanci pa so seveda takoj ostro nasprotovali tej republiki in je niso priznavali,
predvsem zato, ker so v novi republiki Buri zopet vpeljali suţnjelastništvo. Le dve leti
po ustanovitvi so jih zato Angleţi napadli in tako je neslavno propadla prva burska
republika. S tem napadom Angleţev pa se je začela tudi zgodovina Burske vojne.
Trekburi se seveda niso sprijaznili z angleško nadvlado, zato so se zopet podali na
pot, tokrat na sever, ter se naselili na obeh straneh reke Vaal, kjer sta nastala dva
ločena tabora. Seveda so Buri na novih lokacijah zopet poskušali ustanoviti dve
suvereni republiki, vendar jim Velika Britanija tega ni dopustila, zato so med njimi
potekali večletni boji. Do preobrata je prišlo šele, ko se je v Angliji zamenjala oblast
in tako so Buri leta 1852 dobili novo drţavo Transvaal, saj jim je nova britanska vlada
zagotovila neodvisnost. Dve leti za tem pa so se Angleţi umaknili tudi s področja
Oranje in tako je nastala še ena neodvisna drţava, in sicer Svobodna drţava Oranje.
Sam potek nastanka burskih republik lepo prikazuje tudi spodnja zgodovinska karta
na sliki 3.
Slika 3: Nastanek burskih republik.

Vir: Beli gospodarji (Heinrich Jaenecke, 1979)
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Kmalu zatem pa je Transvaal postal jedro današnje Juţnoafriške republike in se je ţe
leta 1858 preimenoval v Juţnoafriško republiko. Prvi predsednik Juţnoafriške
republike pa je bil Marthinus Pretorius, sin pokojnega Andriesa Pretoriusa, ki je po
njem imenoval glavno mesto Pretoria. V Pretoriji pa so sprejeli tudi prvo ustavo, ki je
izrecno poudarila neenakost med rasami in nakazovala na kasnejši apartheid[1].
3.2.2 Odkritje diamantov in zlata je prekinilo premirje med Buri in Angleţi
Odkritje diamantov in zlata je povzročilo velik preobrat tako za Bure kot tudi za
Angleţe in na nek način zopet povzročilo in še povečalo spore med njimi. Odkritje pa
je močno vplivalo in pospešilo tudi rasno diskriminacijo. Prav iz tega vidika se mi zdi
pomembno predstaviti same okoliščine in posledice odkritja naravnega bogastva na
območju Juţnoafriške republike, saj je prav to odkritje eden izmed odgovorov na
vprašanje o vzrokih nastanka apartheida.
Začetek tega velikega odkritja sega v leto 1867, ko naj bi čisto po naključju odkrili
prvi diamant na neki burski farmi blizu reke Oranje, kjer so ga otroci uporabljali za
igračo. Prvi, ki se je začel zanimati za to »otroško igračo«, je bil Schalk van Niekerk,
ki se mu je zdel ta kamen nekaj posebnega, zato ga je dal trgovcu O'Reillyiju, da bi
ugotovil za kakšne vrste kamen gre. O'Reilly je takoj začel trditi, da gre za diamant,
toda vseeno ga je poslal na analizo še dr. Atherstoneu, ki pa je samo potrdil, da gre
za diamant, ki je tehtal kar 21 karatov in tako se je začel veliki preobrat za to deţelo.
Kmalu za tem pa se je seveda ob reki kar trlo iskalcev zaklada, vendar se je kmalu
izkazalo, da se največja nahajališča nahajajo na drugi strani reke, torej ţe v Svobodni
drţavi Oranje. Leta 1870 so na drugi strani reke na neki burski farmi zopet našli
največja nahajališča diamantov doslej. S tem trenutkom pa se je spremenila tudi
politika kolonialne Anglije, ki se doslej ni kaj dosti menila glede širitve njenih meja v
Juţni Afriki. V tistem trenutku pa Anglija ni kaj dosti razmišljala in je tako ţe leta
1871 celotno ozemlje diamantnih nahajališč priključila Angliji, Svobodni drţavi Oranje
pa je plačala odškodnini v višini 90.000 funtov. Kmalu za odkritjem diamantnih
nahajališč pa je nemški geolog Karl Mauch v takratni Juţnoafriški republiki odkril
velika nahajališča zlata. Anglija seveda tudi tu ni dolgo oklevala in tako je ţe leta
1877 Angliji priključila tudi takratno Juţnoafriško republiko. Pri priključitvi
Juţnoafriške republike pa ni počila niti ena puška, saj je bila takratna republika na
robu bankrota, zato se ni kaj dosti upirala angleški odkupnini. Seveda pa so angleţi
poznali bursko trmo in nagnjenje k uporu, zato so Burom ob priključitvi republike
zagotovili, da bodo ohranili njihov rasni sistem. S to odločitvijo pa je Anglija zavoljo
lastnega pohlepa po bogastvu zavrgla lastno kolonialno politiko, ki naj bi bila
pravična do vseh prebivalcev njenih kolonij (ne glede raso) in tako prvič v svojem

19

imperiju povsem uradno dovolila rasno diskriminacijo ter s tem omogočila prosto pot
razvoju rasizma in seveda kasneje tudi apartheida. Buri pa se kljub tej veliki
ugodnosti niso mogli sprijazniti z izgubo suverenosti, zato so se zopet uprli Angleţem
in pod vodstvom Paula Krügerja leta 1884 zopet dosegli suverenost. S tem je nastala
nova Juţnoafriška republika, Paul Krüger pa je postal njen predsednik in velik narodni
Slika 4: Paul Krüger.
junak med Buri oziroma Afrikanerji. S to zmago pa
se je na novo rodila tudi nacionalna zavest
Afrikanerjev, saj so tokrat svojo pripadnost
Afrikanerstvu čutili tudi Buri, ki so ostali v angleški
kapski koloniji. S tem narodnim prebujenjem
Afrikanerstva pa se je začela razvijati tudi njihova
kultura in jezik, hkrati pa je nastala tudi
Afrikanerska zveza, ki je bila prva politična
organizacija Afrikanerjev in se je kot politična
stranka še posebej uveljavila prav v kapski
koloniji[1], [III].

Vir: Spletna stran The Boer Wars.
URL:= »http://www.boer-war.com/Personalities/Boer/KrugerPaul.html«.junij 2009
)
3.2.3 Druga bursko-angleška vojna – uradna vojna za zlato, oblast in
rasizem
Po zmagi Paula Krügerja proti Cecilu Rhodesu, ki je na vsak način hotel priključiti
Juţnoafriško republiko nazaj k angleškemu imperiju, so se razmere v Juţni Afriki
močno zaostrile. Anglija se je namreč zavedala, kakšno teţo ima njihov poloţaj v
Juţni Afriki predvsem zaradi zlata. Ta pohlep in idejo o osvojitvi Juţne Afrike pa so
skrivali predvsem pod pretvezo, da je od njihove vloge v Juţni Afriki odvisen njihov
ugled in vpliv v vseh ostalih angleških kolonijah po svetu. Tu je bilo popolnoma
jasno, da ţeli Anglija obdrţati oblast in vpliv v Juţni Afriki predvsem zaradi zlata, na
drugi strani pa so se hoteli Buri na vsak način popolnoma ločiti od Anglije predvsem
zato, da bi lahko uresničili svojo idejo o Afrikanerstvu in beli Afriki, ter s tem
nadaljevali svojo politiko rasizma. Anglija je zato na Juţnoafriško republiko vršila
številne politične napade, vendar pa je bilo ţe vsem jasno, da bo vprašanje oblasti v
Juţni Afriki moţno rešiti le z vojno, zato so se v Angliji v ozadju ţe pripravljali na
pravo klasično vojno. Leta 1899 je Juţnoafriška republika podlegla političnim
pritiskom Anglije in tako 11. oktobra napovedala vojno angleškemu imperiju. Buri so
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se pod vodstvom Paula Krügerja zanašali na zaupanje izvoljenega ljudstva v Boga in
na pomoč Nemcev, ki so jih oboroţili z najmodernejšimi mavzericami in Kruppovimi
topovi, čeprav so se zavedali, da ima Anglija številčno premoč in tudi prednost v
tehniki bojevanja, saj Buri niso bili vajeni odprtih bojišč. Buri so vojno začeli kot
pravo klasično vojno in z ofenzivo prodrli na jugu in zahodu na angleško ozemlje. V
nekaj dneh so Buri obkolili Angleţe v mestih Kimberley., Mafeking in Ladysmith, saj
jih je bilo samo v Ladymithu okrog 10.000. Angleţi pa se seveda niso vdali in so na
pobudo poveljnika Baena Powella poslali mlade fante čez bursko črto kot ogleduhe, ki
so poročali o stanju in razmerah burske vojske. Kot zanimivost lahko povem, da se je
v ozadju vojne odvijal tudi politični vzpon znamenitega Winstona Churchilla, ki je kot
vojni poročevalec pri londonskem Morning Postu na lastne stroške prišel v Juţno
Afriko. Ko je ţelel priti v oblegani Ladysmith, so ga zajeli Buri in tako je pristal v
ujetništvu, vendar pa je iz ujetništva kmalu zbeţal in se pridruţil angleški vojski in
prebijanju burskega obroča okrog Ladysmitha. Ko so prebili burski obroč in osvobodili
Ladysmith, pa se je vrnil v Anglijo in osvojil svoj prvi mandat v spodnjem domu, kjer
je bil najmlajši poslanec tistega časa. Po letu dni vojne so v Juţno Afriko prispele
angleške okrepitve iz Indije in pospešile angleški protinapad na Bure. Kot sem ţe
zgoraj omenil, so bili Buri do zdaj vajeni samo gverilskih akcij, ki so jih načrtovali
neposredno pred izvedbo in ko je bila akcija opravljena, so komandosi odšli domov.
Ta sistem pa je na odprtem bojišču z moderno tehniko bojevanja Anglije odpovedal
in tako so Angleţi ţe po enem letu zasedli glavno mesto Oranja Bloemfontein, nato
Johannesburg in tudi Pretorijo, s tem pa so zavzeli celotno področje zlata in
diamantov. Paul Krüger je še istega leta ves besen odšel iskat pomoč v Evropo, kjer
pa razen Nizozemske, ki je zanj poslala kriţarko Gelderland, ni naletel na odprte roke
in tako doţivel še eno veliko razočaranje. Potrebno je omeniti, da je v tistem času
tudi v Evropi močno odmevala Burska vojna in je bilo zanjo veliko zanimanja, tako da
so se celo otroci igrali Bure in Angleţe, toda kljub tej aktualnosti burske vojne v
Evropi Buri od Evrope niso prejeli pomoči. Paul Krüger si je nato najprej poiskal azil
na Nizozemskem, kasneje pa v Švici, kjer je leta 1904 v Clarensu tudi umrl. Povsem
normalno je bilo, da je Anglija po tem, ko je osvojila obe glavni mesti burskih drţav
in pregnala Juţnoafriškega predsednika, takoj leta 1900 enostransko razglasila, da je
vojna končana in da si priključuje obe burski republiki[1].
Seveda se Buri tudi tokrat niso predali, zato sta se obe burski vladi umaknili v ilegalo
in organizirali eno prvih gverilskih oziroma bolje rečeno partizanskih vojn v moderni
zgodovini. Njihova taktika je temeljila na hitrih napadih majhnih skupin, ki so
napadale predvsem oskrbovalne transporte, skladišča za oroţje, razdirale so
ţelezniške tire in mostove, zasedale so majhna mesta in napadale angleške vojaške
tabore v večjih skupinah. Njihova taktika je bila torej čim bolj onesposobiti in počasi
zasesti strateške poloţaje nasprotnika s hitrimi napadi in sabotaţami. Angleţi so bili
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seveda do vseh, ki so imeli karkoli s komandosi, neusmiljeni in so jih na sodišču hitro
obsodili in usmrtili. Toda Angleţem tudi strogi ukrepi do vseh, ki so sodelovali s
komandosi, niso kaj dosti pomagali, ker so bili povsem nemočni do komandosov, saj
so se prvič srečali s takim načinom bojevanja in upora. Angleţi so se tako ţe skoraj
povsem vdali, da ne bodo mogli ubraniti pridobljenega ozemlja pred gverilci, vse
dokler poveljstva angleških vojaških sil v Juţni Afriki ni prevzel Horatio Herbert
Kitchener[1].
Kitchener se je burskih komandosov lotil na povsem nov način in sicer tako, da jih je
poskušal povsem odrezati od zunanjega sveta in od njihovih druţin, ki bi jim lahko
kakorkoli pomagale. Njegov načrt je bil vse prebivalce Juţnoafriške republike, ki niso
bili Angleţi, koncentrirati znotraj določenih zavarovanih območji, da ne bi mogli imeti
stikov s komandosi. Tega načrta se je lotil zelo resno, zato je celotno Juţnoafriško
republiko razdelil na posamezne predele, ki jih je ogradil z bodečo ţico in jih
zavaroval z lesenimi bunkerji, ki so bili med sabo povezani s kablom, ki je ob dotiku
sproţil samostrelno napravo. V ta namen je postavil kar 8000 lesenih bunkerjev in
3700 milj ograje iz bodeče ţice. Znotraj teh sektorjev pa so vojaki mnoţično poţigali
kmetije, uničevali pridelek in odganjali ţivino, ljudi pa so z vlaki na odprtih vagonih
vozili v taborišča, kjer so jih koncentrirali. Za ta taborišča pa je Kitchener našel nov
izraz, poimenoval jih je Concentration Camp, kar pomeni koncentracijsko taborišče. S
temi taborišči pa se je nedvomno začela ena največjih morij v zgodovini Juţnoafriške
republike. V teh taboriščih so bile razmere zelo slabe, saj so bili ljudje precej
nagneteni v šotorih brez ogrevanja, dobili so le odejo in majhne porcije moke in
surovega mesa v konzervah, brez kakršnekoli posode. Zaradi katastrofalnih razmer
so v taboriščih zelo hitro izbruhnile razne bolezni in epidemije, poleg tega pa je
vladala lakota in izčrpanost, zato so ljudje kmalu začeli mnoţično umirati. Znano je,
da so v koncentracijska taborišča internirali 118.000 belcev in 48.000 črncev in po
burskih podatkih naj bi tam v enem letu in pol umrlo kar 26.000 belcev, Angleţi
navajajo številko 18.000, po podatkih Enciklopedije Britanice pa naj bi umrlo več kot
20.000 belcev, med katerimi je bilo največ otrok. O številu črnskih ţrtev v taboriščih
pa ni podatkov, saj se za njih ni zanimal nihče. Tako krut način boja proti burskim
komandosom pa je gotovo tudi posledica Kitchenerjevega prepričanja, da so vsi drugi
naseljenci Juţne Afrike razen Angleţev drugorazredni. Vsem so nam verjetno veliko
bolj znana koncentracijska taborišča v drugi svetovni vojni, v katerih je Hitler po
Kitchenerjevem konceptu pobijal vse drugorazredne prebivalce zemlje, vendar na
veliko bolj krut način in predvsem v večjem obsegu. Vsa ta krutost in mnoţično
umiranje teh ljudi v taboriščih pa ja presunilo tudi vedno več posameznikov na stari
celini, ki so začeli nasprotovati temu in ustanovili komite za pomoč juţnoafriškim
ţenam in otrokom. Ena najbolj znanih aktivistk za pomoč je bila Emily Hobhous, ki jo
je omenjeni komite kot svojo delegatko poslal v Juţno Afriko. Emily je pisala zelo
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natančen dnevnik, ki je sluţil kot zelo verodostojno poročilo o dejanskem dogajanju v
koncentracijskih taboriščih. Njeno poročilo je tako v Angliji vzbudilo val ogorčenja in
sočutja tudi med političnimi vrstami, zato je tudi angleška vlada začela pritiskati na
Kitchenerja[1].
V ozadju tega krutega dogajanja v taboriščih pa so burske gverilske akcije nemoteno
potekale naprej. Ko je Kitchener spoznal, da koncentracijska taborišča ne bodo
zaustavila burskega odporniškega gibanja, se je sestal z vrhovnim poveljnikom
Luisom Botho, da bi se pogajala o miru. Na tem sestanku je Botha zahteval popolno
suverenost burskih drţav in splošno pomilostitev kapski upornikov, kar pa je
Kitchener seveda zavrnil in tako se je gverilska vojna nadaljevala. Ko je angleška
vlada videla, da Kitchener ne bo dosegel miru, je sama ponudila rešitev za mir.
Anglija je predlagala, da bi z Buri sklenili frontalni mir, zato jim je ponudila
samoupravo po vzoru kapske kolonije. Po vseh dosedanjih pogajanjih z Buri pa so se
Angleţi ţe naučili, da mir ne bo doseţen, če ne popustijo tudi pri glavni zahtevi
Burov, in sicer da v burskih republikah načelo rasne enakosti ne velja, s čimer so
ponovno zatrli lastna načela in prepričanja. Angleţi so vedeli, da Buri ne bodo
popustili, dokler ne bodo pristali na rasno diskriminacijo, zato so v odločilnem 8.
členu mirovne pogodbe zapisali: »Vprašanje volilne pravice domorodcev se ne bo
reševalo pred uvedbo samouprave (nove kolonije oz. drţave).« S tem so dokončno
zapečatili usodo temnopoltih prebivalcev v svobodni drţavi Oranje in Transvaalu, saj
so jim volilno pravico lahko na tej podlagi lahko podelili samo Buri, kar pa se seveda
ni zgodilo. O ponudbi mirovne pogodbe Anglije je narodni svet Burov razpravljal dva
tedna, toda na koncu so ugotovili, da te vojne ne morejo več dobiti, zato so 31. maja
1902 izglasovali sprejetje mirovne pogodbe in jo še isti dan tudi podpisali. S to
mirovno pogodbo so sklenili premirje z Angleţi in s tem osvobodili 100.000 ţena in
otrok iz taborišč. 30.000 moţ iz ujetništva, iz skrivališč pa je prišlo tudi preko 21.000
burskih vojakov. Ta mirovna pogodba pa je tudi dokončno izbrisala stari burski
republiki iz zemljevida, kjer se nista pojavili nikoli več[1].
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3.3 VZPOSTAVITEV APARTHEIDA

Začetek poti uradne vzpostavitve apartheida se po mojem mnenju začne leta 1905,
ko je v angleški politiki prišlo do pomembnega preobrata. Tega leta so v Angliji na
oblast prišli liberalci pod vodstvom sira Campbell-Bannermana in v tem preobratu so
razočarani Buri kaj kmalu videli priloţnost, da kaj iztrţijo in morda pridejo celo do
popolne avtonomije. Kot znak preobrata v angleški politiki je Anglija nekdanjima
burskima republikama podelila samoupravo. Na podlagi te nove pridobitve je bivši
general Botha v Transvaalu ustanovil afrikanersko stranko Het Volk, s katero je na
prvih volitvah tudi zmagal, v istem času pa je Hertzog s svojo stranko Orange Unie
postal član kabineta v Orange-River-Kolonie. Kmalu pa so se začela tudi
prizadevanja, da se ozemlja v Juţni Afriki zdruţita v samostojen dominion angleškega
kraljestva, in sicer tako na strani Angleţev, kot seveda tudi na strani Burov. Ta
prizadevanja so svoj cilj dosegla ţe leta 1908, saj je Anglija spojila obe stari koloniji,
torej kapsko in Natal, z nekdanjima burskima republikama v Transvaalu in Oranju in
tako je nastalo enotno ozemlje, ki ga pokriva današnja Juţnoafriška republika.
Oktobra istega leta pa se je v Durbanu sestala tudi ustavodajna skupščina, ki so jo
sestavljali sami belci, da bi ustanovila Juţnoafriško unijo. Eno temeljnih odprtih
vprašanj pri ustanavljanju unije je bilo, ali bo v celotni uniji obveljalo angleško načelo
rasne enakosti, ali burski sistem rasne neenakosti. Glede tega vprašanja so potekala
dolga pogajanja med liberalno usmerjenimi zagovorniki rasne enakosti na jugu in
zagovorniki rasne neenakosti na severu, rešitev tega vprašanja pa je bila seveda
predvsem v rokah Londona. Predsednik kapske kolonije Anwalt, William Schreiner, ki
se je zavzemal za čim bolj izenačen poloţaj temnopoltih z belci, je prav zaradi tega z
delegacijo temnopoltih Juţnoafričanov odpotoval v London, da bi s peticijo preprečil
rasno diskriminacijo, saj je bil prepričan, da bi rasna diskriminacija povzročila veliko
škodo uniji, v kateri je za uspeh potrebno tako gospodarsko kot intelektualno
sodelovanje vseh, predvsem pa bi se zgodila velika krivica vsem nebelcem. Anglija je
bil v tistem času ţal precej gluha za načela rasne enakosti, ki jih je v preteklosti sama
uveljavila, razmišljala je predvsem iz ekonomskega stališča, saj je bila Juţna Afrika za
angleški imperij strateško zelo pomembna predvsem zaradi zlata in pomorske poti.
Anglijo je torej tudi tokrat zaslepilo gospodarsko koristoljubje, zato je ponovno
ţrtvovala pravice nebelcev, da bi si pridobila poslušnost in vdanost belih Afrikanerjev.
Ustavodajna skupščina v Durbanu, kjer so imeli večino nepopustljivi Buri, je tako brez
teţav črtala načelo enakosti iz novega temeljnega zakona oz. ustave Juţnoafriške
unije. 31. maja leta 1910 je bila razglašena nova drţava, imenovana Juţnoafriška
unija, ki je postala
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samoupravni dominion angleškega imperija, podobno kot Kanada, Avstralija in Nova
Zelandija. V novi drţavni ureditvi unije so se stare burske republike spremenile v
province, staro glavno mesto Burov, Pretoria je postalo sedeţ vlade, v Capetownu pa
je bil sedeţ parlamenta. Uradna jezika v uniji sta postali angleščina in nizozemščina,
kasneje pa so Buri celo dosegli, da je uradni jezik postala tudi afrikanščina. Ţe na
prvih uradni parlamentarnih volitvah se je pokazala premoč Afrikanerjev, saj je z
veliko večino zmagala Juţnoafriška stranka Luisa Bothe, ki je postal prvi vladni
voditelj v uniji. S tem so Buri prevzeli oblast nad celotno Juţno Afriko, s tem pa so
padle vse ovire za uveljavitev rasističnega sistema, ki naj bi po njihovem pravilu, ki
se je imenovalo rasna segregacija (ločitev) oz. kasneje po afrikanersko apartheid,
obdrţalo in zavarovalo belo raso pred drugimi.
Oblast v Juţnoafriški uniji je svojo politiko segregacije kmalu začela urejati tudi z
zakoni in tako je ţe leta 1911 sprejela Mines and Works Act, ki je napovedal še vrsto
kasnejših zakonov, s katerimi so izvajali politiko segregacije. S tem zakonom so le
beli dobili zakonsko pravico do kvalificiranih delovnih mest v rudarstvu, s tem so
tehnično zahtevno delo monopolizirali belci, nekvalificirana dela pa so morali
opravljati temnopolti. Istega leta je sta bila sprejeta še dva zakona, in sicer Native
Labour Regulation Act, ki je prekinitev delovnega razmerja s strani temnopoltih
obravnaval kot kaznjivo dejanje in Dutch Reformed Church Act, s katerim so
prepovedali polnopravno članstvo temnopoltih v cerkvi[VI]. Eden prvih zagovornikov
in aktivistov za rasno segregacijo je bil gotovo James Barry Munnik Hertzog, ki je
svojo politiko najprej začel uveljavljati na področju gospodarstva, saj je menil, da
nebelci omejujejo gospodarski obstoj belih delavcev. Naslednji pomemben zakon za
uveljavitev segregacije so sprejeli leta 1913, imenovan Nativ Land Act, ki je urejal
ozemlje domorodcev. S tem zakonom so določili 7,3% drţavnega ozemlja (kasneje
13,7%) za črnske rezervate. Torej so vsi črnci, ki so ţiveli na belem ozemlju kot
farmarji ali zakupniki, kar naenkrat ostali brez vsega, saj zunaj rezervatov niso smeli
obdelovati zemlje ali jo imeti v zakupu, zato so se morali odseliti ali pa se zaposliti na
belih farmah kot dninarji. Drugi zelo pomemben zakon za razvoj apartheida pa so
sprejeli leta 1923. To je bil Native Urban Areas Act, ki je urejal mestna področja za
temnopolte. Po tem zakonu je moralo imeti vsako mesto unije določene predele, v
katerih so lahko ţiveli temnopolti. Ti ločeni predeli mest pa niso bili nič drugega kot
geto, v katerem so lahko ţiveli temnopolti, če so imeli pogodbe o delu, izven getov je
lahko ţivela le temnopolta sluţinčad. Ta zakon je torej poskrbel, da so imeli beli
delodajalci na enem mestu zbrano zelo poceni delovno silo. Prav ta dva zakona pa
sta postavila zakonsko osnovo za kasnejšo uveljavitev apartheida[1].
Temnopolti se sprva niso kaj dosti upirali uvedbi segregacije, ko pa so spoznali, da se
njihove pravice hitro oţijo, so se med seboj povezali in tako je leta 1912 nastala
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prva temnopolta politična organizacija v Afriki, imenovana South African Native
National Congress, kasneje pa se je preimenovala v African National Congress ali
krajše ANC. Prvi predsednik ANC je bil metodistični duhovnik John L. Dube, ki je ţelel
ukiniti zakone segregacije, vendar je tako v uniji kot v Angliji naletel na gluha ušesa.
Prvi predstavniki nebelcev, ki so organizirali upore in proteste, pa so bili Indijci, vodil
pa jih je mladi odvetnik Mohandas Gandhi. Seveda je afrikanerska oblast vse njihove
upore zadušila, kljub temu pa so dosegli, da so segregacijske določbe za Indijce
začasno omilili[1].
Kmalu po ustanovitvi unije je prišlo do prvih sporov med burskimi voditelji, saj se je
večinska skupina Burov z Luisom Botho na čelu zadovoljila z vodstvom Juţnoafriške
unije pod britansko zastavo, manjša skupina nacionalistov s Hertzogom in De Wetom
na čelu, pa je obsojala kakršnokoli povezavo z Anglijo za izdajo. Kot posledica tega
spora je ţe leta 1914 prišlo do ustanovitve Nacionalistične stranke pod vodstvom
Hertzoga in celo do oboroţenega upora proti aktualni vladi Bothe, ki je zahteval več
kot 300 smrtnih ţrtev med Afrikanerji in 5000 ujetnikov. Po smrti Luisa Bothe leta
1919 je vodenje vlade prevzel njegov tesni sodelavec Jan Christian Smuts, ki je po
vzoru Bothe z vojaško represijo zadušil tako upor beli delavcev v rudnikih zaradi
ukinitve rasne omejitve v rudnikih kot tudi upore neke črnske verske sekte. To
dejanje Smutsa se je takoj odrazilo ţe na naslednjih volitvah leta 1924, ko je
Juţnoafriška stranka doţivela hud poraz, nacionalisti pod vodstvom Jamesa Hertzoga
pa zmago. Hertzog je bil ţe ob ustanovitvi unije eden glavnih borcev za segregacijo
in kot eden od utemeljiteljev rasnega ločevanja je s prihodom na oblast močno
pospešil sprejemanje rasističnih zakonov, hkrati pa tudi zaostril izvajanje dotedanjih
rasističnih zakonov. Eden od takih zakonov je bil Zakon o bantujski upravi, s katerim
so oţili pravice temnopoltim v rezervatih, saj je vlada lahko po lastni volji odstavljala
poglavarje, za zborovanje pa so morali temnopolti dobiti dovoljenje od bele nadzorne
oblasti. Podoben zakon je sprejel tudi za nebelce zunaj rezervatov, katerim pa je z
Zakonom proti zbiranju mnoţic popolnoma prepovedal zborovanja, vlada pa je lahko
aktiviste zborovanj brez sklepa sodišča izselila. Hertzog pa se je pri uveljavljanju
rasnega ločevanja spustil tudi na raven intimnih človekovih pravic. Z Zakonom o
nemorali je popolnoma prepovedal izvenzakonsko spolno občevanje med belimi in
črnimi, kazen pa je bila predvidena tako za moške, kot za ţenske, ne glede na raso.
Hertzog pa je ţe od začetka unije teţil tudi k temu, da bi se unija popolnoma ločila
od Anglije, zato je za časa svojega vladanja svoja prizadevanja usmerjal tudi k temu
cilju. Pot do odcepitve od Anglije je začel s tem, da je namesto nizozemščine uvedel
afrikanščino kot enakovredni uradni jezik angleščini, kljub vsem uporom angleško
govorečih Juţnoafričanov je nadaljeval z novo zastavo unije, dokler ni leta 1931
Juţna Afrika v statutu Westministra dobila popolno neodvisnost znotraj
Commonwealtha. S to pridobitvijo je Juţnoafriška unija lahko vodila lastno zunanjo
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politiko, saj je angleški spodnji dom izgubil pravico veta proti uniji, vse, kar je ostalo
od nekdanje angleške nadoblast,i je bila le krona, saj je angleški kralj po nazivu še
vedno ostal drţavni poglavar Juţnoafriške unije. Kmalu po pridobitvi neodvisnosti pa
je Hertzog v ţelji, da bi v svoji stranki zdruţil vse Juţnoafričane (tudi angleško
govoreče), v vlado sprejel starega nasprotnika Jana Smutsa, s katerim sta zdruţila
svoji stranki v novo Zdruţeno stranko (United Party). Prav zaradi tega pa se je zopet
ponovila zgodba nestrinjanja radikalnih nacionalistov z vlado, zato se je del članov
nove Zdruţene stranke odcepil in pod vodstvom Daniela Malana ustanovili novo
Očiščeno nacionalistično stranko. Ti radikalni nacionalisti pa so imeli poleg Očiščene
nacionalistične stranke oporo tudi v tajni druţbi Afrikaaner Broaderbond ali krajše AB,
ki je bila ustanovljena ţe leta 1918. Očiščena nacionalistična stranka in tajna druţba
AB sta se kmalu povsem poenotili v ideji, da so le pravi Afrikanerji od Boga izbran
narod, ki mora vladati Juţni Afriki. Tajna druţba AB se je kmalu tako razširila, da je
postala drţava v drţavi, saj je imela svoje lovke delovanja razširjene v vseh kulturnih
in druţbenih ustanovah (šole, univerze, mladinske zveze, kalvinistična cerkev) in na
koncu celo v gospodarstvu [1], [VI].
Leta 1939, ko se je začela 2. svetovna vojna, pa se je vlada unije razcepila, in sicer
je bil Smuts na strani Anglije, Hertzog pa nevtralen, zato je moral vladanje zopet
prepusti Smutsu, ki pa je prevzel vse glavne funkcije v drţavi, bil je hkrati predsednik
vlade, zunanji minister, obrambni minister in vrhovni poveljnik armade, ki se je
bojevala na strani Angleţev. Med tem ko je Smuts med 2. svetovno vojno vodil
armado, pa je nacionalistična opozicija ţe pripravljala nov osnutek ustave, ki je
napovedovala njihov zloglasni vladni program, imenovan apartheid. Po vojni pa je se
je sistem rasnega razlikovanja v uniji skoraj sesul, saj je hitra industrializacija
zahtevala vedno več črnske delovne sile v mestih, zato je bila integracija med belimi
in temnopoltimi neizbeţna. V tem času je celo Smuts, ki je bil vedno zagovornik
segregacije, spremenil svoj odnos do temnopoltih in bil celo eden izmed avtorjev
zemljevida OZN, ki je ostro obsojal rasno diskriminacij v Juţnoafriški uniji. Prav ta
preobrat Smutsa v odnosu do temnopoltega prebivalstva in do segregacije pa je bil
verjetno še dodatno vplival na afrikanerske volivce, ki so leta 1948 Malanoovi
Nacionalistični stranki namenili večino glasov. Z zmago Nacionalistične stranke pa
seveda ni bilo več moţnosti, da bi Juţnoafriška unija dejansko spremenila svoj
usmeritev glede rasne diskriminacije. Zmaga Daniela Malana in njegove
Nacionalistične stranke na volitvah je naznanila začetek izvajanja zloglasnega
vladnega programa, imenovanega apartheid [1].
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4 POLITIKA APARTHEIDA IN ZAKONI O LOČENEM RAZVOJU
RAS

Po predstavitvi zgodovinskih dejstev in ključnih dogodkov v razvoju Juţnoafriške
republike pa sedaj prehajam na osrednji del svoje diplomske naloge, kjer bom
poskušal prikazati samo izvajanje apartheida in vpliv vladajoče bele manjšine, ki je
ves čas vodila politiko rasne diskriminacije in s tem kršila temeljne človekove pravice
in svoboščine.
Kot je razvidno ţe iz prejšnjega poglavja, so bile volitve leta 1948 zagotovo ene
najusodnejših volitev v zgodovini JAR, saj je tega leta na oblast prišla Nacionalistična
stranka, ki pa je imela ţe od ustanovitve povsem jasen in brezkompromisen političen
cilj, ki je bil zajet v njihovem vladnem programu, imenovanem apartheid. Njihov
političen cilj je bila torej uresničitev stare burske zamisli o beli Juţni Afriki, ki ji mora
vladati beli človek, od Boga izbran, da vlada tej deţeli, pot do tega cilja pa je
predstavljal vladni program apartheida. Sama ideološka osnova apartheida torej
temelji na neki religiozni oz. rasistični miselnosti kalvinistične cerkve, katere nauk je
učil, da za vsako raso obstaja posebna pot razvoja, hkrati pa je potomce Nizozemcev,
Bure, razglasil za neke vrste višjo raso, ki je od Boga izbrana, da vlada Juţni Afriki in
tej ideji je Nacionalistična stranka brezglavo sledila[5].
Apartheid pa ni bil zgolj neka religiozna ideja, ampak je bil skrbno načrtovan in zelo
krut politični sistem, ki se je razvijal in izvajal v skladu s tremi temeljnimi vodili oz.
točkami apartheida, ki so:
1. stroga ločitev ras,
2. odvzem političnih in socialnih pravic temnopoltim oz. vsem nebelcem,
3. strog policijski sistem, s katerim se prepreči upor nebelcev, ki so predstavljali
kar 83 odstotkov vseh prebivalcev [1].
Iz teh treh točk lahko vidimo, da je bil uradni cilj apartheida zaščititi vladajočo belo
raso pred nebelo večino, zato so predvidevali ustanovitev ločenih področji za nebele,
ki bi predstavljala ločene druţbene skupnosti, v katerih bi se nebeli ločeno razvijali od
belih in tako ne bi ogroţali obstoja bele rase. Seveda pa je bil to le teoretični cilj
apartheida, ki se je v praksi izvajal tako, da je bil razvoj nebelih v njihovih skupnostih
oz. rezervatih pod kontrolo in skrbništvom bele manjšine. Dejanski cilj apartheida je
bila popolna teritorialna ločitev nebelih od belih, hkrati pa popoln nadzor nad nebelci,
ki so lahko prestopili belo ozemlje samo kot delovna sila, ki opravlja delo pod pogoji
bele manjšine, hkrati pa so bili popolnoma izločeni iz gospodarskega, političnega,
druţbenega in kulturnega ţivljenja belcev [1], [6], [7].
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4.1 ZAKONI APARTHEIDA O LOČENEM RAZVOJU RAS
Ko je nova oblast začela izvajati svoj vladni program apartheida, je morala najprej
oblikovati in sprejeti zakone, ki so ga dopuščali oz. celo zahtevala izvajanje rasne
diskriminacije, ki je veljala kot glavno vodilo izvajanja apartheida. V tem poglavju
bom skušal na kratko predstaviti vse bistvene zakone apartheida oz. zakone o
ločenem razvoju ras, kot so jih kasneje imenovali. Naj povem, da praktično nikjer ni
moč dobiti dobesednih zapisov teh zakonov kot tudi ne seznama vseh zakonov o
ločenem razvoju ras, saj ima očitno nekdanja bela oblast še vedno toliko vpliva v
ozadju, da širši javnosti še vedno preprečujejo dostop do zapisa teh zakonov, zato
sem imel velike teţave pri iskanju.
4.1.1 Navedba in opis posameznih zakonov in praktični primeri izvajanja
le-teh
Eden prvih pomembnih zakonov po uvedbi aparthieda je bil The Prohibition of
Mixed Marriages Act oz. Zakon o prepovedi mešanih porok, ki je bil sprejet leta
1949. Ta zakon je povsem prepovedal mešane poroke, torej vse poroke med belci in
pripadniki drugih ras. Zanimivost tega zakone pa je, da ta prepoved ni veljala za
poroke med ne belimi, torej so se lahko med seboj poročali na primer črnci in Indijci
itd. Ta zakon je dokaz sam po sebi, da je bil glavni cilj bele oblasti preprečiti ne-belim
vstop v njihovo druţbeno okolje, saj so med ne-belimi mirno dopustili mešanje ras. S
tem zakonom se je tudi jasno pokazalo, kako močno se je bela oblast bala in
zavedala številčne premoči ne-belih, saj je bilo od leta 1946 pa do sprejetja tega
zakona zabeleţenih le 75 mešanih porok in kar 28.000 belih porok, ampak kljub temu
je bil to prvi sprejeti zakon o ločenem razvoju ras po uvedbi apartheida. Ta zakon se
je izvajal pod strogimi nadzorom policije in tajne sluţbe, ki je vsakega kršitelja strogo
kaznovala. Kazen za kršitev tega zakona je torej veljala tako za belce, kot tudi nebelce, seveda pa je bila navadno ne-belcem izrečena stroţja kazen kot belcem. Vse
kršitelje tega zakona so torej aretirali in zaprli, med kršitelje pa so seveda spadali
tudi duhovniki in drţavni uradniki, ki so sklepali take poroke [1], [X], [XI] .
Naslednji ukrep bele politike je bil pravzaprav The Immorality Amendment Act ali
Amandma na Zakon o nemorali, ki se je nanašal na Immorality Act, torej Zakon o
nemorali iz leta 1927. Zakon o nemorali iz leta 1927 je torej prepovedal spolne
odnose med belimi in temnopoltimi, s tem amandmajem leta 1950 pa so to prepoved
razširili na vse spolne odnose med belimi in ne-belimi (Indijci, mešanci …), tudi ta
zakon pa ni veljal za spolne odnose med različnimi ne-belimi rasami. Tudi za
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kršitev tega zakona ja bila predvidena zaporna kazen, ki je seveda veljala tako za
bele kot ne-bele. Najvišja predvidena kazen je bila 7 let zapora, v večini primerov pa
so tudi tu višjo kazen dobili ne-beli kot pa beli. Nadzor nad tem zakonom je izvajala
policija in tajna sluţba, zanimivo pa je to, da so nadzor nad tem zakonom izvajali tudi
na področjih, ki so bila namenjena samo ne-belcem. Strog nadzor nad tem zakonom
se je tako vršil čisto povsod, tudi na privatnih zemljiščih. Kot zanimivost lahko
povem, da je bila prva oseba, obsojena po Zakonu o nemorali, prav eden od
ministrov takratne vlade. Tega ministra so namreč zalotili z njegovo temnopolto
sluţkinjo v garaţi na njegovem domu. Prav te okoliščine prvega obsojenca po Zakonu
o nemorali nam povedo, da se je nadzor po tem zakonu izvajal nad vsemi druţbenimi
sloji in vseh moţnih lokacijah. Ta zakon je torej samo še dopolnil popolno prepoved
osebnih stikov med belimi in ne-belimi ter tako začrtal še globljo brazdo med njimi.
Zaradi ţelje po večplastnem prikazu izvajanja teh zakonov pa bom poskušal vključiti
tudi doţivljanje in videnje teh zakonov iz prve roke. Moj oče je namreč 5 let ţivel v
Juţnoafriški republiki, in sicer od leta 1964 pa do leta 1969, se pravi ravno v času
največjega razmaha apartheida. Glede Zakona o prepovedi mešanih porok in Zakona
o nemorali pravi, da je imel eno prav posebno izkušnjo, ko se je hotel sestati z
dekletom kitajskega porekla. Druţina tega dekleta je namreč stanovala nasproti
mesnice, v kateri je svoj čas delal moj oče in tako mu je postala všeč, zato se je
hotel sestati z njo, vendar pa se je zavedal, da je ob tako strogem nadzoru to
praktično nemogoče. Potem pa je po nasvetu nekega prijatelja prišel na idejo, da bi
se lahko sestala v kinu, saj so Kitajci in Indijci za razliko od temnopoltih takrat lahko
obiskovali nekatere kine za belce. Moj oče je tako dan pred predstavo kupil dve
vstopnici, od katerih je eno dal temu dekletu, eno pa je obdrţal sam, potem pa sta
vsak posebej prišla v kino in se usedla na sosednja sedeţa, nato pa sta se vsak zase
razšla. Nekaj dni za tem, pa ga je eden od prijateljev, ki je bil policijski inšpektor,
opozoril, da ga je v kinu s tem dekletom opazil predstavniki tajne policije in da ga še
vedno zasleduje. To je seveda za mojega očeta pomenilo, da se ne sme več videvati
s tem dekletom, saj je bila ţe za najmanjši prekršek Zakona o nemorali (drţanje za
roke) predpisana minimalna kazen, in sicer 3 mesece zapora za oba [1], [X], [XI].
Naslednji zakon, ki je bil sprejet leta 1950, se je imenoval The Population
Registration Act ali Zakon o popisu prebivalstva: Ta zakon je veljal za enega od
stebrov apartheida, s katerim so hoteli doseči popoln pregled in nadzor nad rasno
pripadnostjo prebivalstva, da bi lahko izvedli popolno ločitev ras. Ta zakon je določal
natančen popis in klasifikacijo prebivalstva, pri čemer se vsakemu posamezniku
določi, kateri rasi pripada. Za laţjo rasno klasifikacijo prebivalstva so določili štiri
osnovne rasne skupine, in sicer:
1. whites (belci)
Bela oseba po zakonu pomeni osebo, ki je po videzu očitno bela in ni razvrščena
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med mešance ali Bantujce, ampak je razvrščena med belce, seveda pod pogojem, da
nobeden od staršev ni bil razvrščen med mešance ali Bantujce.
2. coloured (mešanci)
Mešanci so bili po zakonu opredeljeni kot osebe, ki niso razvrščene med belce ali
temnopolte.
3. Asians (Azijci)
4. Bantu – black African (Bantujci – temnopolti Afričani)
Bantujci so bili po zakonu opredeljeni kot osebe, ki pripadajo staroselski rasi ali
kateremu izmed Afriških plemen.
V prvi obliki zakona so bile sicer določene samo 3 rasne skupine, brez Azijcev,
kasneje pa so zaradi velikega števila Azijcev tudi te dodali kot samostojno rasno
skupino, kateri so pripadali vsi potomci naseljencev iz Juţne Azije in nekdanjih
indijskih kolonij. Pri tem razvrščanju prebivalstva v posamezne rasne skupine pa je
kmalu prišlo do spornih primerov, v katerih niso mogli določiti, ali posameznik spada
med belce ali med mešance. Za rešitev teh primerov so kmalu ustanovili Urade za
določanje rase, kateri po dolgih postopkih odločali mejnih primerih med mešanci in
belci. V teh primerih so uradi odločali tudi na podlagi naslednjih kriterijev: barva las,
dlakavost, barva koţe, značilnosti obraza (nos, velikost ustnic, oči), materni jezik in
znanje oz. neznanje afrikanščine, področje nastanitve osebe, prijatelji in znanci te
osebe, zaposlitev, ekonomsko socialni status, prehranjevalne in pivske navade itd.
Razvrstitev v posamezno rasno skupino je bila za prebivalce zelo pomembna, saj je
prav ta razvrstitev določala njihove politične in socialne pravice, moţnost
izobraţevanja, kvaliteto izobraţevanja, gospodarski poloţaj, področje naselitve, vrste
zaposlitve itd. Ta zakon pa je pripeljal celo do tega, da je moral imeti vsak prebivalec
vedno pri sebi osebno izkaznico, na kateri piše, kateri rasi pripada. Takšno osebno
izkaznico je imel v času bivanja v JAR tudi moj oče, zato na sliki 5 prikazujem
njegovo osebno izkaznico, kjer je razvidno, da je bil eden osrednjih podatkov na
osebni izkaznici prav vrsta rase.
Slika 5: Osebna izkaznica v JAR.

Vir: Franc Košir, avgust 2009
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Vpliv tega zakona pa je bil viden tudi na potnem listu, kjer so bile napisane celo
fizične lastnosti osebe, kar je razvidno na sliki 6 [1], [XI], [XII], [XIII], [XIV].
Slika 6: Potni list v JAR.

Vir: Franc Košir, avgust
2009
Naslednji zakon, ki je bil pravzaprav samo nadaljevanje oz. razširitev Zakona o
popisu prebivalstva, pa je bil The Group Areas Act ali Zakon o skupnih področjih.
Ta zakon je torej predvideval prisilno fizično ločevanje posameznih ras, zato so v ta
namen predvideli oblikovanje različnih bivalnih območji za vsako raso posebej. Tako
so se torej oblikovala območja za belce, Azijce, mešance in temnopolte. To je v
praksi torej pomenilo, da je bilo znotraj mesta za vsako rasno skupino določeno
območje, na katerem so pripadniki posamezne rase lahko bivali, delali in se
izobraţevali. Glavni namen tega zakona je bil torej najbolj razvite dele mesta
rezervirati izključno za pripadnike bele rase. Povod za sprejetje tega zakona je bila
prav gotovo mnoţična urbanizacija prebivalstva v 20. stoletju, zato se je bela oblast
bala, da ne bi pripadniki drugih ras preveč napredovali v finančnem in predvsem
intelektualne pogledu ter tako ogrozili izvajanja in nadaljnjega razvoja apartheida. Ko
se je začel izvajati ta zakon, so bili vsi, ki so po Population Registration Act pripadali
mešancem, azijcem ali temnopoltim, prisilno izseljeni iz območij, ki so bila po novem
rezervirana samo za belo raso, naselili pa so se lahko le na območju, ki ga je vlada
predvidela za njihovo raso. S tem ukrepom vlade so bili torej vsi ne-belci, ki so od
nekdaj ţiveli v predelu, ki je po novem namenjen izključno belcem, ostali brez vsega,
tudi brez minimalne odškodnine za stanovanja ali hiše. Ta zakon je torej povsem
omejil pravice posamezne rase do lastnine, bivanja, podjetništva, dela in šolanja
izključno samo na območja, ki so bila namenjena njihovi rasi. Ta območja pa so si od
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najrevnejšega in najmanj razvitega obrobja mesta proti razvitemu centru mesta
sledila po enakem zaporedju, kakor so si sledile rase. Na najbolj revnem obrobju
mesta so bila območja namenjena temnopoltim, sledila so jim območja za Azijce,
nato območja za mešance, v najbolj razvitih predelih mesta pa so ţiveli belci. Najbolj
razvpiti in znani predeli so postali prav obrobni predeli mesta za temnopolte, ki so se
razvili v neke vrste geta, še danes eden najbolj znanih getov je zagotovo Soweto na
obrobju največjega mesta v JAR, Johannesburga [XI], [XV], [XVI, [XVII].
Naslednji zakon apartheida, ki je bil sprejet leta 1950, se je imenoval The Internal
Security Act (Suppression of Communism Act) ali Zakon o notranji varnosti
(Zakon o zatiranju komunizma). Ta zakon se je omejil predvsem na notranje politično
udejstvovanje prebivalcev Juţne Afrike. S tem zakonom so najprej formalno
prepovedali Komunistično partijo Juţne Afrike (Communist Party of South Africa ali
krajše CPSA), ki je bila ustanovljena ţe leta 1921 in je s tem postala nezakonita
organizacija. Glavni vzrok za sprejem tega zakona pa ni bila samo prepoved CSPA,
ampak predvsem omejitev vpliva CSPA na vse ostale organizacije, ki so se borile proti
apartheidu in se zavzemale za pravice temnopoltih. Pri uresničevanju tega cilja so se
osredotočili predvsem na Afriški nacionalni kongres (African Nacional Congress ali
krajše ANC), saj je prav ANC poiskal finančno pomoč v CSPA in je bil ena vodilnih
organizacij, ki se je zavzemala za pravice temnopoltih. Prav iz tega razloga pa je bil
komunizem v tem zakonu zelo na široko opredeljen, saj se je ţe vsak poziv za
kakršnokoli spremembo obstoječega sistema apartheida štel za komunizem in s tem
je bil tudi kazensko preganjan. Ta zakon je torej predvideval kaznovanje vsakega
posameznika ali skupine, ki je nameravala doseči politične, gospodarske, industrijske
in socialne spremembe obstoječega sistema apartheida ali pa če je z nezakonitimi
dejanji spodbujala občutek sovraţnosti med neevropskimi rasami. Med ta nezakonita
dejanja pa je zakon štel tudi vse publikacije, filme in javne nastope, ki so bili v
nasprotju z apartheidom. Ta zakon je torej vse organizacije, ki so nasprotovale
apartheidu, potisnil v ilegalo, kjer pa so se med seboj povezale in začele svojo
dejavnost z aktivističnimi akcijami in sabotaţami, kar pa je seveda samo še povečalo
sovraţnost in nasprotovanje do bele oblasti, hkrati pa je bil tudi oteţen nadzor nad
temi organizacijami, saj so delovale v ilegali [XI], [XIX], [XVIII].
Naslednji zakon je bil sprejet leta 1951, osnovan pa je bil na Group Areas Act in se je
imenoval Black (Bantu) Authorities Act ali Zakon o črnskih (bantujskih) organih.
Po tem zakonu so vsa področja, ki so bila po Group Areas Act namenjena
temnopoltim, dobila dovoljenje za oblikovanje samostojne tradicionalne plemenske
ureditve, kjer so imeli temnopolti samostojno regionalno in teritorialno oblast. Tukaj
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je šlo torej za formiranje neke vrste samostojnih rezervatov, ki so imeli podoben
status kot samostojne drţavice, poznani pa so bili kot homelands oz. kasneje kot
bantustani. S tem zakonom je bela oblast ţelela odvzeti popolnoma vse drţavljanske
pravice tudi tistim temnopoltim, ki so delali v mestih. Po tem zakonu so bile namreč
vse politične pravice omejene samo na meje teh novih samostojnih homelands.
Drţavljani teh homelands pa so po tem zakonu postali vsi, ki so bili po Population
Registration Act evidentirani kot temnopolti. To pa je pomenilo, da so vsi temnopolti,
ki so delali v mestih in ţiveli v mestnih getih izven teh rezervatov izgubili popolnoma
vse drţavljanske pravice, ki so jih do tedaj še imeli, saj po novem niso bili več
drţavljani Juţnoafriške Unije, ampak drţavljani enega od novih samostojnih
rezervatov oz. drţavic [XI] [XX], [XXI], [XXII], [XIII].
Leta 1951 je bil sprejet tudi Bantu Building Workers Act ali Zakon o temnopoltih
gradbenih delavcih. Ta zakon je dovoljeval temnopoltim, da so se usposabljali za
fizična dela v gradbeništvu, vendar pa so bila določena dela rezervirana samo za
belce. Po tem zakonu so temnopolti lahko delali kot gradbinci samo na območjih za
temnopolte, zato je bilo kaznivo dejanje, če so opravljali kvalificirana dela v
gradbeništvu v urbanih področjih belcev. Na urbanih območjih, ki so bila namenjena
belcem, so temnopolti gradbeni delavci lahko opravljali samo določena nekvalificirana
dela, ki so bila namenjena temnopoltim. V tesni povezavi s tem zakonom pa je bil
leta 1953 sprejet tudi krajši zakon, imenovan Native Labour (Settlement of
Disputes) Act ali Zakon o črnskem delu (reševanje sporov), s katerim so
temnopoltim delavcem prepovedali pravico do stavke [XXVII].
Leta 1951 je bil sprejet tudi Separate Representation of Voters Act ali Zakon o
ločenem zastopanju volivcev. Ta zakon je zahteval, da se mešance oz. coloureds
izbriše iz skupnih volilnih imenikov in se jih vpiše v ločene volilne imenike. Do
uveljavitve tega zakona so torej mešanci imeli aktivno in pasivno volilno pravico, po
uvedbi tega zakona pa so imeli samo še okrnjeno aktivno volilno pravico, saj je ta
zakon določal, da so v parlament lahko izvoljeni izključno beli predstavniki [XXVII],
[XXVIII].
Kot vidimo, je bilo leto 1951 eno najplodnejših let, kar se tiče zakonov apartheida.
Tega leta je bil namreč sprejet tudi Prevention of Illegal Squatting Act ali Zakon
o preprečevanju ilegalnega naseljevanja. Ta zakon je pooblastil ministra za črnske
zadeve, da je lahko vse temnopolte, ki so bili po Group Areas Act ilegalno naseljeni,
bodisi na javnem ali privatnem zemljišču, izselil iz hiše, ki je bila na tem zemljišču in
jih preselil v taborišča, ki so bila posebej namenjena za razseljene temnopolte. Kot je
razvidno, je ta zakon pravzaprav omogočal legalno izvajanje predhodno
predstavljenega Group Areas Act. Naj še omenim, da je bil v tesni povezavi s tem
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zakonom leta 1956 sprejet tudi Natives (Prohibition of Interdicts) Act ali Zakon
o prepovedi pritoţbe, s katerim so temnopoltim prepovedali pritoţbo na sodišče
zoper prisilno izselitev [XVII].
Natives Laws Amendment Act ali Amandma na zakon o temnopoltih pa je bil
sprejet leta 1952. S tem amandmajem je vlada podrobneje opredelila oz. zoţila
kategorijo temnopoltih, ki so lahko ţiveli v mestu. S tem amandmajem so imeli
pravico do stalnega bivanja v mestih samo še tisti temnopolti, ki so se rodili v mestu
in v mestu tudi neprekinjeno ţiveli ali delali najmanj 15 let, to pravico pa so imeli tudi
tisti temnopolti, ki so najmanj 10 let neprekinjeno delali pri istem delodajalcu [XVII].
Leta 1952 je bil sprejet Blacks (Abolition of Passes and Co-ordination of
Documents) Act, torej Črnski zakon o odpravi izkaznic in o usklajevanju
dokumentov. Ta zakon je pomenil nadgradnjo in nadaljevanje Group Areas Act in
Population Registration Act, vendar pa je bil za razliko od teh dveh zakonov
namenjen samo temnopoltim. S tem zakonom so razveljavili dotedanje izkaznice oz.
prepustnice, ki so jih morali imeti vsi temnopolti moški, ki so delali v mestih in so se
razlikovale od province do province, ter na novo uvedli enotne identifikacijske
knjiţice. Te identifikacijske knjiţice so morali imeti vsi temnopolti prebivalci od 16.
leta naprej, tako moški kot ţenske. Te knjiţice so vsebovale fotografijo in prstne
odtise posameznika, celotno evidenco o zaposlitvah, evidenco o plačevanju davkov in
policijsko evidenco. To knjiţico so morali imeti temnopolti vedno pri sebi in jo tudi
pokazati na zahtevo policista ali kakšne druge uradne osebe. Izvajanje tega zakona
je bilo zelo strogo, saj so vsakega temnopoltega, ki pri sebi ni imel identifikacijske
knjiţice, aretirali in zaprli ali pa celo izgnali v homelands. Na podlagi tega zakona je
bilo tako od njegove uveljavitve pa do njegove razveljavitve leta 1986 vsako leto
pribliţno 500.000 temnopoltih aretiranih, skupno pa je bilo v tem času na podlagi
tega zakona kaznovanih okoli 20 milijonov temnopoltih. S tem zakonom je torej vlada
uzakonila kontrolo migracij črnske delovne sile in tako regulirala zaposlenost na
urbanih področjih ter kanalizirala temnopolto delovno silo na evropske farme in
ostala slabše plačana delovna mesta [1], [XI], [XXIV].
Sistem apartheida pa je rasno segregacijo predvideval tudi v šolstvu, zato so leta
1953 sprejeli Bantu Education Act ali Zakon o izobraţevanju temnopoltih, ki je
natančno urejal sistem šolstva za temnopolte in je predstavljal enega glavnih stebrov
politike apartheida. Na podlagi tega zakona je takratni minister za temnopolte oz.
Bantujce, Hendrik Verwoerd ustanovil neke vrste vladno sluţbo, ki bo po novem
skrbela in popolnoma reformirala sistem šolstva za temnopolte v skladu z rasnimi
načeli apartheida. Prvi ukrep te vladne sluţbe je bil podrţavljenje misijonarskih šol, ki
so do takrat pravzaprav edine skrbele za izobraţevanje temnopoltih in niso bile pod
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nadzorom vlade. Ena od temeljnih nalog te vladne sluţbe je bila tudi priprava
posebnega učnega načrta za temnopolte, ki jim bo nudil samo tisto znanje, ki ga
potrebujejo na nekvalificiranih delovnih mestih, s tem pa so hoteli ţe majhnim
črnskih otrokom vbiti v glavo, da nikoli ne morejo biti enaki belim. Za primerjavo
lahko povem, da je učni načrt za temnopolte od otrok zahteval znanje treh jezikov
(angleščine, afrikanščine in maternega jezika), učni načrt za bele otroke pa samo dva
(materinščina in eden od obeh uradnih jezikov), saj so si prizadevali, da bi temnopolti
čim manj govorili v materinščini. V tistem času so si borci za pravice temnopoltih in
tudi misijonarji, ki so do tedaj edini omogočali izobraţevanje črnskih otrok, borili za
uvedbo obveznega osnovnega šolanja tudi za temnopolte otroke, vendar je ta zakon
oz. nova vladna sluţba to zahtevo zavrnila, češ črnsko oz. bantujsko gospodarstvo ne
bi moglo zaposliti teh otrok. S tem zakonom pa je vlada še dodatno oteţevala
izobraţevanje temnopoltih, ko je v nekdanjih misijonarskih šolah za temnopolte, ki so
bile podrţavljene, uvedla šolnino in s tem veliki večini temnopoltih onemogočila
izobraţevanje. Ta zakon so leta 1959 še nadgradili z Extension of University
Education Act ali Zakonom o razširitvi univerzitetnega izobraţevanja. S tem
zakonom so prepovedali študij temnopoltim na vseh juţnoafriških univerzah, ki so
bile do takrat še odprtega tipa in ustanovili ločene univerze za temnopolte in Azijce,
mešance in belce. Iz vsega tega je razvidno, da je bil namen vlade vsaj močno oteţiti
dvig izobrazbene ravni temnopoltih, če je ţe niso mogli preprečiti [1], [6], [XXVII],
[XXIX], [XXX].
Leta 1953 so sprejeli Reservation of Separate Amenities Act ali Zakon o
rezerviranem ločenem udobju. Ta zakon je bil eden temeljnih zakonov, katerega
usmeritev so poimenovali kar petty apartheid oz. mala ločitev ras. V sklop petty
aparthed pa spadajo tudi ţe predstavljeni zakoni: Prohibition of Mixed Marriages Act,
Immorality Amendment Act, The Population Registration Act in The Group Areas Act.
Temeljni namen vseh teh zakonov vključno z Reservation of Separate Amenities Act
je namreč fizična ločitev osebnih stikov med pripadniki različnih ras. Reservation of
Separate Amenities Act pa je bil tisti zakon, v katerem so povsem dobesedno povzeli
namen petty apartheida in tako uzakonili prisilno segregacijo na vseh področjih
javnega ţivljenja. Ta zakon je torej privedel do tega, da so bile vse javne zgradbe kot
so: muzeji, kini, restavracije, gledališča, športna igrišča, bolnišnice, označene z
oznako white ali non-white, torej beli ali ne-beli in s tem so natančno določili, katere
zgradbe so namenjene belim in katere ne-belim. Na enak način je zakon razdelil tudi
javna mesta kot so: parki, plaţe, javna stranišča, avtobusne in ţelezniške postaje ter
celo klopi v parkih, kot prikazujeta sliki 7 in 8. Ta zakon je tudi prepovedal vstop nebelim v trgovine z alkoholom, prav tako je prepovedal skupno nastopanje umetnikov
različnih ras kot seveda tudi več-rasno občinstvo. Seveda pa ima svoj pomen tudi
beseda udobje v imenu tega zakona, saj je ta zakon uzakonil večje udobje bivanja,
36

boljše zdravstvene storitve, šolanje, opremo v zdravstvu za bele kot ne-bele. Vse
kršitelje tega zakona, predvsem ne-bele, ki so se nahajali na območjih oz. v stavbah
z oznako white, so navadno brez opozorila prisilno odstranili. Zanimivo izkušnjo glede
tega zakona je imel tudi moj oče, ko je bival v Johannesburgu. Nekega večera, ko se
je vračal z neke zabave domov, je namreč vstopil na napačen avtobus, ki je bil
namenjen samo ne-blecem, zato ga je voznik avtobusa opozoril, naj zapusti ta
avtobus. Moj oče pa takrat ni resno vzel opozorila voznika, saj je avtobus ustavil na
postaji, ki je bila namenjena tako avtobusom za bele kot za ne-bele. V tistem
trenutku pa je mimo prišel policist, ki je takoj pristopil do mojega očeta in ga pozval,
naj takoj zapusti ta avtobus, ker je namenjen ne-belcem, saj mu drugače grozi kazen
[1], [6], [XXVII], [XXXIII].
Slika 7: Klop v parku, rezervirana za bele.

Vir: Spletna stran flicker.
URL:= »http://farm3.static.flickr.com/2361/2305168086_31decfc5ba.jpg?v=0«.
Avgust 2009.
Slika 8: Plaţa, rezervirana za belce.

Vir: Spletna stran enciklopedije Britannica.
URL:= » http://www.britannica.com/EBchecked/topic-art/555568/95471/A-SouthAfrican-beach-during-the-apartheid-era«. Avgust 2009
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Leta 1954 je bil sprejet The Riotous Assemblies and Suppression of
Communism Amendment Act ali Zakon o uporniških zborovanjih in amandma na
Zakon o zatiranju komunizma. Ta zakon je pooblastil ministra za pravosodje, da je
kaznoval vse pripadnike odporniških gibanj in organizacij, ali pa samo udeleţence
različni shodov, katerih namen ni bil predhodno pojasnjen vladi, hkrati pa je
prepovedal kakršnokoli javno zbiranje, ki bi prestavljalo groţnjo za javni red in mir.
Najpogostejši ukrep tega zakona je bil bann, s katerim je lahko minister za
pravosodje brez sodnega postopka za posameznika odredil hišni pripor, prepoved
druţbenih stikov in tudi prepoved javnih nastopov. Z amandmajem Zakona o
zatiranju komunizma pa so prepovedali tudi kakršnekoli objave v javnih medijih
(časopis, televizija, radio), ki bi kakorkoli namigovale oz. spodbujale sovraţnost med
belimi in temnopoltimi [1], [XI], [XXV].
The Promotion of Bantu Self-Government Act ali Zakon o napredovanju
bantujske samouprave, ki je bil sprejet leta 1959, se močno navezuje na Black
(Bantu) Authorities Act in pravzaprav pomeni nadaljevanje le-tega. Ta zakon je
nekdanje rezervate, ki jih je določal Black (Bantu) Authorities Act, preoblikoval v
polnopravne neodvisne bantustane. Zakon je torej določil 8 samostojnih etničnih
skupin, ki so se imenovale North-Sotho, South-Sotho, Tswana, Zulu, Swazi, Xhosa,
Tsonga in Venda. V vsaki od teh osmih etničnih skupin oz. bantustanov je bila
zagotovljena popolna samouprava in za vsak bantustan je bil dodeljen tudi generalni
sekretar, ki je vodil samoupravo posameznega bantustana. Glavna naloga
posameznega generalnega sekretarja je bila pravzaprav razviti bantustan tako, da se
bo lahko razvijal samostojno, brez interveniranja bele vlade. S tem ko so bantustani
dobili pravico do samouprave, pa je ta zakon hkrati ukinil njihove bele predstavnike
oz. zastopnike v nacionalnem parlamentu [XI], [XXVI].
Leta 1963 je bil sprejet General Law Amendment Act ali Amandma na splošni
zakon. Ta amandma je določal, da lahko policist vsakega posameznika, ki je
osumljen političnega kriminala proti apartheidu, z navadno aretacijo pripre v zaporu
do 90 dni brez pravice do odvetnika. Vse tiste osumljence političnega kriminala, ki so
bili ţe obsojeni le-tega, pa lahko priprejo celo za 12 mesecev brez pravice do
odvetnika. Ta amandma pa je bil leta 1967 dopolnjen še z novim zakonom
Terrorism Act ali Zakon o terorizmu. V tem zakonu je bilo podobno kot v Zakonu o
preprečevanju komunizma teroristično dejanje zelo ohlapno opredeljeno. Ta široka
opredelitev terorizma pa je dopuščala beli vladi, da je karkoli oz. kogarkoli, ki ji ni bil
všeč, razglasila za terorista oz. teroristično dejanje. Ta zakon pa je dovoljeval
policistom od stopnje podporočnika naprej, da lahko osumljence političnega kriminala
priprejo za nedoločen čas, brez sodnega postopka, dokler od osumljencev ne
pridobijo ustreznih informacij, ki so kakorkoli povezane z aktivisti boja proti
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apartheidu in tudi z osumljenci vseh drugi kriminalnih dejanj. Zakon o terorizmu pa je
poleg zaporne kazni dovoljeval tudi smrtno kazen, zato je bila JAR ena od drţav z
največjim številom smrtnih kazni, od 40 do celo 100 obsojencev in to z obešanjem
[1], [XI], [XXVII].
Naslednji zakon je bil sprejet leta 1970 in to je bil Bantu Homelands Citizenship
Act ali Zakon o drţavljanstvu temnopoltih v bantustanih. Ta zakon je torej zahteval,
da nobeden temnopolt ne more imeti Juţnoafriškega drţavljanstva, ampak ima ne
glede na njegovo dejansko prebivališče, torej tudi če ţivi izven bantustnov,
drţavljanstvo v enem od bantustanov in nikakor ne juţnoafriškega drţavljanstva.
Glavni cilj tega zakona je bil torej omejiti stike belih in temnopoltih na maksimalno
moţno raven, saj so s tem vsakdanje ţivljenje temnopoltih še bolj prisilno pogojili z
bantustani, saj so lahko le tam uveljavljali in urejali drţavljanske pravice. Ta zakon pa
so leta 1971 podkrepili še z Bantu Homelands Constitution Act ali Zakonom o
bantujski ustavi v bantustanih. S tem zakonom je bela vlada še razširila vladna
pooblastila samouprav v bantustanih in tako naredila še korak dlje do popolne
odcepitve in samostojnosti bantustanov [XI].
To so torej najpomembnejši zakoni apartheida oz. zakoni ločenega razvoja ras, s
katerimi so bile grobo kršene temeljne človekove pravice in svoboščine. Po
predstaviti teh zakonov in vseh zgodovinskih dejstev je povsem jasno, da so bili beli
Afrikanerji pripravljeni storiti vse, da bi onemogočili predvsem temnopoltim
kakršnokoli sodelovanje v politiki vodenja Juţne Afrike, saj je bila njihova ţelja, da
vladajo Juţni Afriki in hkrati strah pred tem, da temnopolta večina prevzame oblast
tako velik, da jim je popolnoma zameglil razum. Ti zakoni ločenega razvoja ras so
definitivno edini in najhujši primer uzakonjenega kršenja človekovih pravic in
temeljnih svoboščin na svetu. Upam, da sem dosegel svoj cilj, namreč čim bolj
nazorno prikazati to kruto zakonodajo apartheida, ki je imela svoje globoke korenine
ţe od prvih Burov naprej. Prav zato pa sem v prvem delu diplomske naloge nekaj več
pozornosti namenil zgodovinskemu razvoju Burov in njihovi neumorni ţelji po
vladanju v Juţni Afriki, saj tako laţje razumemo, kako to privede do uveljavitve tako
krutih in velikokrat tudi nesmiselnih ukrepov in zakonov, kot so bili zakoni o ločenem
razvoju ras.
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5 ČLOVEKOVE PRAVICE IN SVOBOŠČINE

V tem poglavju prehajamo na čisto nasprotje apartheida, na začetek formalnega
uveljavljanja in zaščite človekovih pravic in svoboščin. Najbolj zanimivo in hkrati
zastrašujoče se mi zdi dejstvo, da sta se leta 1948 zgodila dva zelo pomembna
dogodka za človeštvo, ki sta si bila hkrati tako nasprotna, da sta pravzaprav drug
drugemu izpodbijala cilj in namen. Prvi dogodek sem ţe podrobno predstavil v
prejšnjem poglavju, to je bila torej zmaga Nacionalistične stranke na volitvah v
Juţnoafriški uniji in seveda začetek izvajanja vladnega programa, imenovanega
apartheid. Za drugi dogodek pa je poskrbela generalna skupščina Zdruţenih narodov,
ko je 10. decembra 1948 sprejela Splošno deklaracijo človekovih pravic. Po drugi
svetovni vojni je namreč celoten svet spoznal, kakšne tragedije lahko povzročijo
posamezniki oz. narodi, ki skrbijo le za lastno korist in ugodje, pri tem pa velikokrat
povzročijo neizbrisno trpljenje in bolečine sočloveku oz. narodu, saj pri uveljavitvi
svojih interesov ne izbirajo sredstev in se popolnoma nič ne ozirajo na dostojanstvo
posameznika. Prav iz tega spoznanja pa se je po drugi svetovni vojni rodila ideja o
varovanju človekovih pravic, ki je vodilne drţave članice Organizacije Zdruţenih
narodov povezala med seboj v ţelji, da postavijo okvirne mednarodne norme
varovanja človekovih pravic. Prvi sad te ideje je bila torej Splošna deklaracija
človekovih pravic, s katero so bili postavljeni temelji uveljavljanja človekovih pravic,
saj je bila ta deklaracija prvi mednarodni akt, ki je pravzaprav oblikoval temeljne
človekove pravice in svoboščine ter opozoril na njihovo pravno varstvo. V tem
poglavju se bom osredotočil na človekove pravice in temeljne svoboščine ter
predstavil začetke prizadevanja za varstvo človekovih pravic s strani mednarodne
javnosti in posebej tudi Evrope. Predstavniki nekaterih evropskih drţav so svoja
prizadevanja glede varstva človekovih pravic strnili v Evropski konvenciji o varstvu
človekovih pravic in temeljnih svoboščin, ki pa je temeljila na Splošni deklaraciji
človekovih pravic.
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5.1 DEKLARACIJA O ČLOVEKOVIH PRAVICAH

Deklaracija o človekovih pravicah je, kot ţe rečeno, rezultat povojnih prizadevanj
drţav članic Organizacije zdruţenih narodov, da bi oblikovali neke osnovne človekove
pravice in s tem tudi okvirne mednarodne norme za varovanje le-teh ter tako
preprečili podobna grozodejstva, kot jih je povzročila druga svetovna vojna. S to
deklaracijo so bile torej začrtane osnovne človekove pravice in svoboščine, pa tudi
smernice za mednarodno pravno varstvo teh pravic, saj je bila ta deklaracija prvi
mednarodni akt, ki je opozoril na pravno varstvo človekovih pravic. V nadaljevanju
bom zato predstavil posamezne člene deklaracije človekovih pravic, ki še vedno
predstavljajo osnovno izhodišče za ustavno opredelitev človekovih pravic v mnogih
drţavah tega sveta, med drugimi tudi v Sloveniji. Poleg členov deklaracije pa bom
predstavil tudi primerjavo posameznega člena z zakoni apartheida, ki so ga kršili.
1. člen deklaracije pravi, da se vsi ljudje rodijo svobodni in imajo enako dostojanstvo
in enake pravice. Obdarjeni so z razumom in vestjo in bi morali ravnati drug z drugim
kakor bratje.
Ta člen, ki velja za enega temeljnih členov te deklaracije, je bil kršen prav z vsemi
zakoni apartheida, ki sem jih predstavil v prejšnjem poglavju, saj so vsi ti zakoni
zanikali enakost med ljudmi.
2. člen govori o tem, da je vsakdo upravičen do uţivanja vseh pravic in svoboščin, ki
so razglašene s to deklaracijo, ne glede na raso, barvo koţe, spol, jezik, vero,
politično ali drugo prepričanje, narodno ali socialno pripadnost, premoţenje, rojstvo
ali kakršnokoli drugo okoliščino. V drugem delu pa je ta člen razširjen tudi na
mednarodno raven, kjer ni dopustno nikakršno razlikovanje glede na politično ali
pravno ureditev ali mednarodni poloţaj deţele ali ozemlja, ki mu kdo pripada. Tudi ta
člen je bil kršen s strani vseh zgoraj predstavljenih zakonov apartheida, s tem da je
bil pri nekaterih zakonih kršen ţe v samem besedilu (Zakon o drţavljanstvu
temnopoltih v bantustanih, Zakon o napredovanju bantujske samouprave, Zakon o
rezerviranem ločenem udobju, Zakon o razširitvi univerzitetnega izobraţevanja,
Zakon o izobraţevanju temnopoltih, Zakon o ločenem zastopanju volivcev, Zakon o
temnopoltih gradbenih delavcih, Zakon o črnskem delu itd.), pri drugih zakonih pa je
samo izvajanje posameznega zakona privedlo do kršitve tega člena (Zakon o
terorizmu, Amandma na splošni zakon, Zakon o uporniških zborovanjih in amandma
na Zakon o zatiranju komunizma, Zakon o preprečevanju ilegalnega naseljevanja
idr.).
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3. člen pravi, da ima vsakdo pravico do ţivljenja, do prostosti in do osebne varnosti.
Ta člen so neposredno kršili vsi zakoni apartheida, ki so opredeljevali skupna
območja bivanja za posamezno raso, še posebej zakoni o bantustanih, to pa so bili
predvsem naslednji zakoni: Zakon o drţavljanstvu temnopoltih v bantustanih, Zakon
o napredovanju bantujske samouprave, Zakon o rezerviranem ločenem udobju,
Amandma na zakon o temnopoltih , Zakon o črnskih (bantujskih) organih in Zakon o
skupnih področjih.
4. člen deklaracij pravi, da nihče ne sme biti drţan ne v suţenjstvu ne v tlačanski
odvisnosti; suţenjstvo in trgovina s suţnji v kakršnikoli obliki sta prepovedana.
Zakoni apartheida tega člena niso neposredno kršili, posredno pa je bil ta člen kršen
predvsem z Zakonom o temnopoltih gradbenih delavcih in Zakonom o delu
temnopoltih, ki sta delo in delovna mesta temnopoltih omejevala do te mere, da je
prišlo do takšnega izkoriščanje temnopolte delovne sile, da je vse skupaj ţe mejilo na
klasično suţenjstvo.
5. člen deklaracije govori o prepovedi mučenja in posebej poudarja, da nihče ne
sme biti podvrţen mučenju ali okrutnemu, nečloveškemu ali poniţujočemu ravnanju
ali kaznovanju.
Ta člen je bil posredno kršen s številnimi zakoni apartheida, predvsem zaradi načina
izvajanja le-teh. Najbolj neposredno pa so ta člen kršili zakoni, ki so omejevali
človekovo zasebnost in ga s tem poniţevali (Zakon o nemorali in Zakon o prepovedi
mešanih porok) ter zakoni, ki so se izvrševali z nasiljem oz. prisilo (Zakon o
terorizmu, Amandma na splošni zakon, Zakon o uporniških zborovanjih in amandma
na Zakon o zatiranju komunizma, Zakon o rezerviranem ločenem udobju, Zakon o
notranji varnosti (Zakon o zatiranju komunizma) in Zakon o skupnih področjih).
6. člen govori o tem, da ima vsakdo povsod pravico do priznanja pravne
sposobnosti, kar pomeni, da ima vsak posameznik pravico do priznanja sposobnosti
biti nosilec pravic in obveznosti.
Ta člen so kršili vsi zakoni apartheida, ki so kakorkoli omejevali pravice posameznika
na podlagi rasne pripadnosti, predvsem pa so ta člen kršili zakoni, ki so omejevali
drţavljanske pravice temnopoltih, ki so ţiveli izven bantustanov in jih na koncu tudi
ukinili (Zakon o drţavljanstvu temnopoltih v bantustanih, Zakon o napredovanju
bantujske samouprave, Amandma na zakon o temnopoltih, Zakon o prepovedi
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pritoţbe, Zakon o ločenem zastopanju volivcev, Zakon o črnskih (bantujskih) organih
in Zakon o skupnih področjih).
7. člen deklaracije je eden najbolj spornih členov v povezavi z apartheidom, saj se
neposredno nanaša na prepoved rasne segregacije. Po tem členu so namreč vsi
enaki pred zakonom, vsi, brez diskriminacije, imajo pravico do enakega pravnega
varstva. Vsi imajo pravico do enakega varstva pred sleherno diskriminacijo, ki bi
kršila to deklaracijo, kakor tudi pred vsakim ščuvanjem k takšni diskriminaciji.
Popolnoma nesporno je, da so ta člen kršili popolnoma vsi zakoni apartheida, saj je
bila ţe sama ideja apartheida, katere cilj je bila popolna rasna segregacija, popolno
nasprotje tega člena.
8. člen govori o tem, da ima vsakdo pravico do učinkovitega pravnega sredstva pri
pristojnih drţavnih sodnih oblasteh proti dejanjem, ki kršijo temeljne pravice,
priznane mu po ustavi ali zakonu.
Ta člen sta kršila predvsem Amandma na splošni zakon in Zakon o terorizmu, ki sta
dovoljevala pridrţanje za nedoločen čas brez sodnega varstva za vsakega
posameznika, ki je bil osumljen političnega kriminala.
9. člen pravi, da nihče ne sme biti samovoljno zaprt, pridrţan ali izgnan.
Tudi ta člen sta kršila predvsem Amandma na splošni zakon in Zakon o terorizmu, ki
sta policistom dopuščala, da so lahko vsako oseb, za katero so sumili, da je bila
udeleţena pri političnem kriminalu, pridrţali celo za nedoločen čas. Ta člen pa je kršil
tudi Črnski zakon o odpravi izkaznic in usklajevanju dokumentov, ki je v primeru
kršitve le-tega predvideval tudi izgon iz drţave za temnopolte, ki niso nosili
identifikacijske knjiţice.
10. člen pravi, da je vsakdo v primeru kakršnekoli kazenske obtoţbe upravičen do
pravičnega in javnega obravnavanja pred neodvisnim in nepristranskim sodiščem,
kjer je obravnavan popolnoma enako kot vsi ostali.
Tudi člen sta kršila Amandma na splošni zakon in Zakon o terorizmu, najbolj
neposredno pa je ta člen kršil Zakon o prepovedi pritoţbe, s katerim so temnopoltim
prepovedali pritoţbo na sodišče zoper prisilno izselitev. Pravzaprav lahko rečemo, da
so se na sodiščih uporabljala dvojna pravila (za bele in ne-bele) za kršitve skoraj
popolnoma vseh zakonov apartheida.
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11. člen v prvem delu govori o tem, da ima vsakdo, ki je obtoţen kaznivega dejanja,
pravico, da velja za nedolţnega, dokler ni spoznan za krivega v skladu z zakonom, v
javnem postopku, v katerem so mu dane vse moţnosti, potrebne za njegovo
obrambo. V drugem delu pa ta člen govori o tem, da nihče ne sme biti kaznovan za
nazaj, torej za kaznivo dejanje, ki v času storitve po notranjem ali mednarodnem
pravu ni veljalo za kaznivo dejanje, prav tako pa se mu ne sme izreči stroţja kazen,
kot je bila predpisana v času storitve kaznivega dejanja. Tega člena neposredno ni
kršil nobeden od zakonov apartheida, posredno pa sta ga kršila Zakon o notranji
varnosti (Zakon o zatiranju komunizma) in Zakon o terorizmu, predvsem zaradi
ohlapne opredelitve terorizma in komunizma, saj je bil lahko posameznik kaznovan ţe
zaradi ene napačne besede, ki ni bila všeč beli oblasti.
12. člen pravi, da se ne sme nikogar nadlegovati s samovoljnim vmešavanjem v
njegovo zasebno ţivljenje, torej v druţino, stanovanje, dopisovanje ter napad na čast
in ugled, hkrati pa ima vsakdo pravico do zakonskega varstva pred takšnim
vmešavanjem in napadi.
Ta člen je bil neposredno kršen predvsem s policijskim nadzorom nad izvrševanjem
zakonov apartheida kot so: Zakon o prepovedi mešanih porok, Zakon o nemorali,
Zakon o notranji varnosti (Zakon o zatiranju komunizma) in Zakon o terorizmu.
13. člen deklaracije v prvem delu določa, da ima vsakdo pravico do svobodnega
gibanja in izbire prebivališča znotraj meja določene drţave, v drugem delu pa dodaja,
da ima vsakdo tudi pravico zapustiti katerokoli drţavo, vključno s svojo lastno, in se
vanjo vrniti.
Z zakoni apartheida je bil kršen predvsem prvi del tega člena, predvsem z Zakonom o
rezerviranem ločenem udobju, ki je temnopoltim prepovedoval svobodno gibanje na
določenih mestnih področjih, ki so bila rezervirana samo za bele. Ta člen pa so kršili
tudi Zakon o skupnih področjih, Zakon o črnskih (bantujskih) organih in Zakon o
napredovanju bantujske samouprave, na podlagi katerih so temnopolte prisilno
preseljevali v bantustane.
14. člen v prvem delu opredeljuje pravico vsakega posameznika glede iskanja in
uţivanja pribeţališča pred preganjanjem v drugih drţavah, v drugem delu pa omeji
uporabo te pravice, saj se nanjo ni mogoče sklicevati v primeru pregona, ki dejansko
temelji na nepolitičnih kaznivih dejanjih, ki so v nasprotju s cilji in načeli Zdruţenih
narodov.
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Za razliko od vseh prejšnjih členov pa pri tem členu nisem našel nobenega zakona o
ločenem razvoju ras, s katerim bi bil kršen ta člen.
15. člen določa pravico do drţavljanstva vsakega posameznika, v drugem delu pa
nadaljuje, da ta pravica kot tudi zakonita pravica do spremembe drţavljanstva
nikomur ne sme biti samovoljno odvzeta.
Ta člen pa kršijo predvsem tisti zakoni apartheida, ki so prisilno odvzeli juţnoafriško
drţavljanstvo tistim temnopoltim, ki so ţiveli izven bantustanov, to pa je bilo
omogočeno z Zakonom o črnskih (bantujskih) organih in Zakonom o drţavljanstvu
temnopoltih v bantustanih.
16. člen določa pravico vseh polnoletnih moških in ţensk, ki imajo brez kakršnih koli
omejitev glede na raso, drţavljanstvo ali vero pravico skleniti zakonsko zvezo in
ustanoviti druţino. Ta člen tudi pravi, da se sme zakonska zveza skleniti samo s
svobodno in polno privolitvijo obeh bodočih zakoncev. Ta člen pa se spušča tudi na
področje druţine, ki jo opredeljuje kot temeljno celico druţbe, ki ima pravico do
druţbenega in drţavnega varstva.
Ta člen je bil kršen predvsem z Zakonom o prepovedi mešanih porok, s katerim so
strogo prepovedali poroke med belci in ne-belci.
17. člen opredeljuje pravico do premoţenja, ki pripada vsakemu posamezniku kakor
tudi skupno z drugimi, premoţenje pa ne sme biti nikomur samovoljno vzeto.
Ta člen je bil kršen predvsem z zakonom o skupnih področjih, ki je omejil pravico do
premoţenja za temnopolte samo na določeno območje, izven tega območja pa jim je
bilo premoţenje odvzeto.
18. člen opredeljuje pravico posameznika do svobode misli, vesti in veroizpovedi. Ta
pravica torej vključuje svobodo spreminjati prepričanje ali vero, kakor tudi njuno
svobodno, javno ali zasebno izraţanje, bodisi posamezno ali v skupnosti z drugimi, s
poučevanjem, z izpolnjevanjem verskih dolţnosti, z bogosluţjem in opravljanjem
obredov.
Zakoni apartheida tega člena neposredno niso kršili, posredno pa je bil ta člen kršen
z Zakonom o terorizmu, Zakonom o uporniških zborovanjih in amandmajem na Zakon
o zatiranju komunizma ter z Zakonom o notranji varnosti (Zakon o zatiranju
komunizma), ki so močno omejevali svobodo govora, misli in javnega nastopanja.
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19. člen določa pravico do svobode mišljenja in izraţanja, pri čemer nihče ne sme
biti nadlegovan zaradi svojega mišljenja, poleg tega pa ima vsak pravico, da lahko
išče, sprejema in širi informacije in ideje s kakršnimikoli sredstvi in ne glede na meje.
Tudi ta člen je bil kršen predvsem z Zakonom o terorizmu, Zakonom o uporniških
zborovanjih in amandmajem na Zakon o zatiranju komunizma ter z Zakonom o
notranji varnosti (Zakon o zatiranju komunizma), ki so omogočali omejevanje
svobode mišljenja, izraţanja ter širjenje informacij in idej, ki so bile kakorkoli v
nasprotju z apartheidom.
20. člen opredeljuje pravico posameznika do svobodnega in mirnega zbiranja in
zdruţevanja, hkrati pa prepoveduje članstvo pod prisilo v kateremkoli društvu.
Ta člen je najbolj neposredno kršil Zakon o uporniških zborovanjih in amandma na
Zakon o zatiranju komunizma, ki je prepovedoval kakršnakoli zbiranja in zborovanja,
ki bi bila v nasprotju z apartheidom, posredno pa sta ta člen kršila tudi Zakon o
terorizmu in Zakon o notranji varnosti (Zakon o zatiranju komunizma).
21. člen opredeljuje kar tri pravice, in sicer:
- pravico sodelovanja posameznika pri opravljanju javnih zadev svoje drţave bodisi
neposredno ali pa po svobodno izbranih predstavnikih,
- pravico do javnih sluţb v svoji drţavi pod enakimi pogoji,
- pravico ljudstva, po kateri je volja ljudstva temelj javne oblasti; ta volja pa se mora
izraţati v občasnih in poštenih volitvah, ki morajo biti splošne, ob načelu enakosti in
tajnega glasovanja ali po kakšnem drugem enakovrednem postopku, ki zagotavlja
svobodo glasovanja.
Ta člen je apartheid kršil z vsemi zakoni, ki so omejevali delo temnopoltih samo na
nekvalificirana delovna mesta in samo na določena ozemlja (Zakon o popisu
prebivalstva, Zakon o skupnih področjih, Zakon o temnopoltih gradbenih delavcih,
Zakon o črnskem delu, Zakon o rezerviranem ločenem udobju), hkrati pa tudi z vsemi
zakoni, ki so omejevali pravico do posrednega ali neposrednega odločanja o javnih
zadevah in pravico do demokratičnih volitev, to pa je omejeval predvsem Zakon o
ločenem zastopanju volivcev.
22. člen opredeljuje pravico posameznika, ki ima kot član druţbe pravico do socialne
varnosti in pravico do uţivanja, s pomočjo prizadevanja svojih skupnosti in
mednarodnega sodelovanja in v skladu z ureditvijo in sredstvi neke drţave,
ekonomskih, socialnih in kulturnih pravic, nepogrešljivih za njegovo dostojanstvo in
svoboden razvoj njegove osebnosti.
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To je spet eden izmed členov, ki ga neposredno ni kršil noben zakon apartheida,
seveda pa so se pri izvajanju teh zakonov uporabljala dvojna merila, in sicer vedno v
škodo temnopoltih, tu pa lahko posebej izpostavim Zakon o rezerviranem ločenem
udobju, zaradi katerega so na primer imeli temnopolti slabšo oskrbo v bolnišnicah itd.
23. člen ureja kar 4 pravice, ki se nanašajo na delo, in to so:
- pravica posameznika do dela in proste izbire zaposlitve, do pravičnih in zadovoljivih
delovnih pogojev in do varstva pred brezposelnostjo,
- pravica posameznika do enakega plačila za enako delo brez kakršnekoli
diskriminacije,
- pravica vsakega delavca do pravične in zadovoljive nagrade, ki zagotavlja njemu in
njegovi druţini človeka vreden obstoj in ki naj se po potrebi dopolni z drugimi
sredstvi socialnega varstva,
- pravica posameznika sodelovati pri ustanavljanju sindikata ali pridruţiti se sindikatu
za zavarovanje svojih interesov.
Ta člen so kršili predvsem tisti zakoni apartheida, ki so omogočali slabše plačevanje
temnopoltih in preprečevali zaposlovanje kvalificiranih temnopoltih na njim ustreznih
delovnih mestih (Zakon o popisu prebivalstva, Zakon o skupnih področjih, Zakon o
temnopoltih gradbenih delavcih, Zakon o črnskem delu).
24. člen določa pravico do počitka in prostega časa posameznika, vključno z
razumno omejitvijo delovnih ur, in pravico do občasnega plačanega dopusta.
Tudi ta člen ni bil neposredno kršen z nobenim od zakonov apartheida, posredno pa
je bil gotovo kršen z Zakonom o temnopoltih gradbenih delavcih in Zakonom o
črnskem delu, ki sta omogočala izkoriščanje temnopoltih kot manjvredne delovne
sile.
25. člen opredeljuje pravico posameznika do takšne ţivljenjske ravni, ki zagotavlja
njemu in njegovi druţini zdravje in blaginjo, vključno s hrano, obleko, stanovanjem,
zdravniško oskrbo in potrebnimi socialnimi storitvami; pravico do varstva v primeru
brezposelnosti, bolezni, delovne nezmoţnosti, vdovstva ter starosti ali druge
nezmoţnosti pridobivanja ţivljenjskih sredstev zaradi okoliščin, neodvisnih od njegove
volje. V drugem delu pa ta člen določa, da so posamezniki na podlagi materinstva in
otroštva upravičeni do posebne skrbi in pomoči, tako da imajo vsi otroci pravico do
enakega socialnega varstva ne glede ali so rojeni v zakonski ali zunaj zakonski
skupnosti.
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Tudi ta člen je bil samo posredno kršen predvsem z Zakonom o rezerviranem
ločenem udobju, ki ne omogoča enakega socialnega varstva za vse otroke, saj bile
na primer bolnišnice za temnopolte veliko slabše opremljene in niso omogočale
enake zdravniške oskrbe kot bolnišnice za bele.
26. člen ureja pravico posameznika do izobraţevanja, ki je razdeljena na 3 pravice:
- Pravica vsakega posameznika do izobraţevanja. Na podlagi te pravice mora biti
šolanje brezplačno vsaj na začetni stopnji. Iz te pravice izhaja tudi to, da mora biti
šolanje na začetni stopnji obvezno, da mora biti tehnično in poklicno šolanje splošno
dostopno ter da mora biti višje šolanje na osnovi doseţenih uspehov vsem enako
dostopno.
- Samo izobraţevanje mora biti usmerjeno k polnemu razvoju človekove osebnosti in
utrjevanju spoštovanja človekovih pravic in temeljnih svoboščin. Pospeševati mora
razumevanje, strpnost in prijateljstvo med vsemi narodi, med rasami in verskimi
skupinami ter pospeševati dejavnost Zdruţenih narodov in ohranitev miru.
- Prednostna pravica staršev pri izbiri vrste izobraţevanja svojih otrok.
Ta člen je bil neposredno kršen z Zakonom o izobraţevanju temnopoltih, ki je
podrţavil vse zasebne osnovne šole za temnopolte, uvedel šolnino na teh šolah in
preprečil, da bi osnovno šolanje za temnopolte postalo obvezno. Poleg tega pa je ta
zakon predvidel takšne učne načrte, ki so učili temnopolte otroke, da so manj vredni
kot beli otroci in jim tako vsiljeval načela rasne diskriminacije. Ta člen pa je kršil tudi
Zakon o razširitvi univerzitetnega izobraţevanja, ki je temnopoltim prepovedal
izobraţevanje na tistih univerzah, ki so bile namenjene belim.
27. člen določa pravico vsakega posameznika do prostega udeleţevanja kulturnega
ţivljenja svoje skupnosti, uţivanja umetnosti in sodelovanja pri napredku znanosti in
pravico do koristi, ki iz tega izhajajo. Ta člen pa določa tudi pravico posameznika do
varstva moralnih in premoţenjskih koristi, ki izhajajo iz kateregakoli znanstvenega,
knjiţevnega ali umetniškega dela, katerega avtor je posameznik.
Ta pravica je bila zopet kršena predvsem z Zakonom o rezerviranem ločenem
udobju, ki je temnopoltim prepovedal vstop v kulturne ustanove (gledališča,
kinoteke, muzeji itd.), ki so bile namenjene izključno belim.
28. člen pa določa pravico vsakega posameznika do druţbenega in mednarodnega
reda, v katerem se lahko v polni meri uresničujejo pravice in svoboščine, določene v
tej deklaraciji.
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Komentar tega člena v povezavi z apartheidom je popolnoma odveč, saj je celoten
sistem apartheida predstavljal kršitev vseh členov te deklaracije.
29. člen pa poleg pravic opredeljuje tudi dolţnosti posameznika. Po tem členu ima
tako vsakdo dolţnosti do skupnosti, v kateri je edino mogoč svoboden in popoln
razvoj njegove osebnosti. Ta člen določa, da je pri izvajanju svojih pravic in
svoboščin vsakdo podvrţen samo takšnim omejitvam, ki so določene z zakonom,
katerih izključni namen je zavarovati obvezno priznanje in spoštovanje pravic in
svoboščin drugih ter izpolnjevanje pravičnih zahtev morale, javnega reda in splošne
blaginje v demokratični druţbi. Po tem členu pa velja tudi to, da se te pravice in
svoboščine v nobenem primeru ne smejo izvajati v nasprotju s cilji in načeli
Zdruţenih narodov.
Tudi tega člena ni potrebno komentirati z zakoni apartheida, saj v sistemu apartheida
ni bilo prostora za človekove pravice in svoboščine.
30. člen pa prepoveduje oz. omejuje kakršnokoli ravnanje posameznika, skupine ali
drţave, ki bi ogrozilo uveljavljanje določb te deklaracije, zato določa, da se nobene
določbe ne sme razlagati tako, kot da iz nje izhaja za drţavo, skupino ali
posameznika kakršnakoli pravica do delovanja ali dejanja, ki bi hotelo uničiti v njej
določene pravice in svoboščine.
Tudi ta člen deklaracije v sistemu aparthieda ni našel svojega pravega mesta, saj
sam sistem apartheida ni določala zakonsko urejenega varovanja človekovih pravic,
ampak je kvečjemu uzakonil kršenje človekovih pravic [XXXIV].
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5.2 EVROPSKA KONVECIJA
TEMELJNIH SVOBOŠČIN

O

VARSTVU

ČLOVEKOVIH

PRAVIC

IN

Evropska konvencija o varstvu človekovih in temeljnih svoboščin je torej prvi uradni
rezultat evropskih drţav, ki so si prizadevale za splošno uveljavitev in upoštevanje
človekovih pravic v evropskih drţavah. Evropsko konvencija o varstvu človekovih
pravic so nekatere evropske drţave, ki so bile povezane v organizacijo Sveta Evrope
sprejele 4. novembra 1950, v veljavo pa je stopila 3. septembra leta 1953. Svet
Evrope je bil ustanovljen leta 1949 prav z namenom, da bi povezal evropske drţave v
boju za uveljavitev in varovanje človekovih pravic. Svet Evrope pa velja za
najstarejšo panevropsko mednarodno organizacijo, katere članica je od leta 1993
tudi Slovenija. Glavni temelj in izhodišče Evropske konvencije predstavlja Deklaracija
človekovih pravic, ki jo je OZN sprejela 10. decembra leta 1948. Glavni namen
Evropske konvencije o varstvu človekovih pravih in temeljnih svoboščin je torej bil
pravzaprav povzeti vsebino Deklaracije o človekovih pravicah in vzpostaviti sistem
izvrševanja in varovanja človekovih pravic, ki izhajajo iz Deklaracije o človekovih
pravicah. Vsebina Evropske konvencije torej zajema človekove pravice, ki so bile
oblikovane v Deklaraciji o človekovih pravicah, s tem da je vsaka pravica še
podrobneje opredeljena in razčlenjena na več vidikov njenega namena in izvrševanja.
Od začetka veljavnosti pa do danes je bilo sprejetih še 14 protokolov, s katerimi je
bilo besedilo konvencije še dodatno popravljeno in dopolnjeno. Glavna razlika med
Deklaracijo o človekovih pravicah in Evropsko konvencijo pa je ta, da je Evropska
konvencija poleg navedbe človekovih pravic vzpostavila tudi pravne mehanizme za
zagotavljanje izvajanja človekovih pravic, ki izhajajo iz njenih določil. Z namenom
zagotavljanja izvajanja človekovih pravic pa so bile ustanovljene tudi posebne
organizacije, kot so: Evropska komisija za človekove pravice, Evropsko sodišče za
človekove pravice in Odbor ministrov Sveta Evrope. Od leta 1998 pa za pravno
zagotavljanje izvajanja človekovih pravic v Evropi skrbita samo še Evropsko sodišče
za človekove pravice in Odbor ministrov Sveta Evrope. Kot lahko vidimo, torej
Evropska konvencija o varstvu človekovih pravic in svoboščin določa in opredeljuje
enake človekove pravice kot Deklaracija o človekovih pravicah, zato ponovna
primerjava s sistemom apartheida ni potrebna. Predstavitev evropske konvencije pa
se mi je zdela potrebna predvsem zato, ker je ta konvencija poleg človekovih pravic
vzpostavila tud pravne mehanizme varovanja izvajanja le-teh. Prav ti pravni
mehanizmi pa danes tudi v Sloveniji zagotavljajo pravno varstvo človekovih pravic,
saj je 28. junija leta 1994 evropsko konvencijo ratificirala tudi Slovenija in s tem
sprejela izvajanje določb Evropske konvencije o varstvu človekovih pravic in
svoboščin [XXXV].
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6 ODPOR
TEMNOPOLTEGA
PREBIVALSTVA,
APARTHEIDA IN UVEDBA DEMOKRACIJE V JAR

PADEC

6.1 ORGANIZIRANI ODPORI TEMNOPOLTEGA PREBIVALSTVA
Kot je razvidno iz prejšnjih poglavji, je sistem apartheida zaradi svoje politike
ločenega razvoja ras grobo kršil pravice temnopoltih ter njihovo svobodo gibanja
omejeval na bantustane in gete. Vedno večja represija politike apartheida in vedno
večje zatiranje temnopoltega prebivalstva pa je rodilo vedno večji odpor
temnopoltega prebivalstva do politike apartheida. Ta je sčasoma dobival tudi vedno
večjo podporo in naklonjenost juţnoafriških kapitalistov, kar je povsem logična
posledica gospodarskega razvoja v JAR. JAR je namreč zaradi apartheida postajala
vedno bolj zaprta drţava (tudi gospodarsko), saj je mednarodna javnost vedno bolj
nasprotovala rasni segregaciji. OZN so na primer ţe leta 1946 na predlog Indije prvič
obtoţili Juţno Afriko, kasneje pa so leta 1977 v OZN sprejeli embargo na prodajo
oroţja v Juţni Afriki. Sistem apartheida je torej za sabo potegnil tudi omejevanje
gospodarskega razvoja v JAR, ki so ga s svojimi ukrepi in omejitvami povzročile
drţave in mednarodne organizacije (tako gospodarske kot politične), ki so
nasprotovale apartheidu in prav te omejitve so spodbudile juţnoafriške kapitaliste, da
so se pridruţili odporu temnopoltih.
6.1.1 Odpor temnopoltega prebivalstva pod okriljem ANC
Krovna organizacija, ki je zdruţevala temnopolte, je bila gotovo ANC (African
National Cogress ali Afriški Nacionalni kongres), ki je bila ustanovljena ţe leta 1912.
To je bila tudi ena prvih organizacij, ki se je tudi kot politična stranka bojevala za
pravice in enakost temnopoltih, dokler ni bila z apartheidom prepovedana. ANC je
danes vse od prvih demokratičnih volitev leta 1994 vladajoča stranka v JAR, saj je
tudi trenutni predsednik ANC, Jacob Gedleyihlekisa Zuma, predsednik juţnoafriške
vlade. Sama ustanovitev ANC na začetku sicer ni imela kakšnega večjega vpliva, saj
se temnopolti pravzaprav nikoli niso zares uprli sistemu, ki jim je vse od ustanovitve
ANC postopoma odvzemal vedno več pravic, temveč je delovanje ANC vse do druge
svetovne vojne temeljilo predvsem na intelektualnem področju z akademskimi
resolucijami in protesti. ANC je torej šele med drugo svetovno vojno dosegel svoj
pravi pomen, ko se je iz neke vrste elitnega debatnega kluba razvil v učinkovito
politično zdruţenje. Ţe leta 1943 so v ANC pod vodstvom takratnega predsednika dr.
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Alfreda Xuma oblikovali seznam osnovnih pravic temnopoltih Juţnoafričanov, kjer so
zahtevali enake drţavljanske pravice, kot jih imajo v Juţni Afriki vsi Evropejci. Ta
predlog oz. zahteva ANC je pri beli vladi seveda naletela na gluha ušesa, zato so se v
ANC ţe začele porajati ideje o bolj radikalnih ukrepih proti beli oblasti. Te ideje so se
z zmago nacionalistične stranke in uvedbo apartheida samo še okrepile, zato so
zaradi preblage politike odstavili takratnega predsednika dr. Xumo. ANC je s
pričetkom apartheida začela uvajati bolj radikalne ukrepe v boju za svoje pravice.
Leta 1950 je na primer ANC pozval svoje privrţence k zaţiganju prepustnic in uporabi
ločenih javnih sredstev (javna stranišča, parki, klopi itd.). Na kršitve obstoječih
zakonov s strani temnopoltih pa se je bela oblast odzvala z vedno stroţjimi zakoni
apartheida (Zakon o zatiranju komunizma itd.), ki pa so še povečali odpor
temnopoltega prebivalstva [1], [VI], [XXXVI], [XXXVII].
Prvič so temnopolti resneje opozorili nase leta 1952, in sicer prav na dan, ko so beli
praznovali 300-letnico pristanka Jana van Riebecka v Juţni Afriki. Tistega dne so
mnoţice temnopoltih prvič demonstrirale v vseh velikih mestih po Juţni Afriki. Na teh
protestih je spregovoril tudi takratni predsednik ANC dr. Moroka, ki je v
Johannesburgu opozoril na vse krvavo nasilje, ki so ga v teh 300 letih doţiveli prvotni
prebivalci Juţne Afrike. Vsi ti protesti in mnoţične kršitve zakonov o ločenem razvoju
ras pa je v okviru svoje kampanje civilne neposlušnosti vodil Albert Luthuli. Luthuli je
s to kampanjo uspel prebuditi politično zavest temnopoltih in s tem dosegel svoj cilj,
saj je število članov ANC iz 7000 narastlo kar na 100.000 in več kljub temu, da so
konec leta 1952 zaprli skoraj 9000 aktivistov ANC. Povsem logično je, da je bil s tem
uspehom Luthuli izvoljen za novega predsednika ANC. Luthuli je s tem postal resen
nasprotnik bele vlade, zato so ga odstavili s poloţaja poglavarja majhnega
misijonarskega rezervata v Natalu in mu po Zakonu o zatiranju komunizma dodelili
bann. Naslednji in hkrati tudi njegov zadnji večji podvig Luthulija je bila organizacija
prve in zadnje legalne politične skupščine vseh juţnoafriških ras leta 1955. Tega
narodnega kongresa oz. skupščine se je udeleţilo kar 3000 delegatov, med katerimi
so bili poleg temnopoltih, mešancev in Azijcev tudi predstavniki belcev iz
novoustanovljene Liberalne stranke. Rezultat tega kongresa je bila Listina svobode, v
kateri so skromno zahtevali zgolj enak poloţaj v drţavi za vse nacionalne skupine in
rase. To je seveda vlada videla kot veleizdajo, zato je Luthulija skupaj s 155 drugimi
postavila pred sodišče, ki pa jih je po petletnem sojenju izpustilo. Kljub odločitvi
sodišča pa so Luthulija zopet obsodili na bann, tako da je do svoje smrti leta 1967
ţivel pod policijskim nadzorstvom, spustili so ga le leta 1960, da je lahko v Oslu
prejel Nobelovo nagrado za mir. Nekaj podobnega se je prav v tem času dogajalo
tudi v azijski drţavi Mjanmar, kjer je tamkajšnje sodišče prav v tem času ponovno
obsodilo mjanmarsko opozicijsko voditeljic Aung San Su Kji še na dodatnih 18
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mesecev hišnega pripora. Mjanmarska opozicijska voditeljica in hkrati Nobelova
nagrajenka za mir Aung San Su Kji je namreč kot politična zapornica zadnjih 20 let ţe
več kot 14 let v hišnem priporu. Prav zaradi kršenja človekovih pravic v tem primeru
pa se tudi za izpustitev Aung San Su Kji danes prizadevajo številne drţave in
mednarodne organizacije kot tudi posamezniki, kar sem nedavno tudi sam doţivel na
koncertu irske glasbene skupine U2, ko je med koncertom pevec Bono Vox pozval
60.000 glavo mnoţico k boju za človekove pravice in k prizadevanju za izpustitev
Aung San Su Kji [1], [VI], [XXXVI].
6.1.2 Odpor temnopoltega prebivalstva pod okriljem PAC
Med vse pogostejšimi odpori temnopolte večine je vodenje drţave prevzel nov
ministrski predsednik Hendrik Verwoerd, ki pa je samo zaostril in dopolnil politiko
apartheida, saj bil predstavnik skrajnega desnega krila burskih nacionalistov, ki je bil
po kalvinistični tradiciji prepričan v svoje poslanstvo. Prav ironično je, da je ravno v
času zaostrovanja apartheida leta 1961 Juţna Afrika postala republika in se tako
osvobodila še zadnje vezi z Veliko Britanijo, kar pa v praksi ni pomenilo nič drugega
kot to, da je namesto kraljice mesto šefa drţave prevzel predsednik drţave. Na
zaostrovanje apartheida pa se je s še bolj radikalnim odporom odzvala tudi
temnopolta večina. Leta 1959 se je tako od ANC odcepilo militaristično krilo in se
zdruţilo v Panafriški kongres (Pan Africanist Congress ali krajše PAC), ki ga je vodil
nekdanji član mladinske lige ANC, Robert Sobukwe. Z ustanovitvijo PAC se je začel
neke vrste črnski nacionalizem, saj so poleg enakih pravic zahtevali tudi konec belega
gospostva v JAR, njihovo geslo pa se je glasilo: Afriko Afričanom. Prva večja
uporniška akcija pod vodstvom PAC je bila organizirana leta 1960 v obliki kampanje
proti prepustnicam. Načrt te kampanje je bil prihod več tisoč temnopoltih na
policijsko postajo v Sharpevillu, kjer bi se brez prepustnic dali aretirati. Načrt te
kampanje pa se je na ţalost izjalovil in se spremenil v mnoţično prelivanje krvi, saj so
policisti iz policijske postaje Sharpevill na mnoţico neoboroţenih temnopoltih, ki se je
bliţala policijski postaji začeli streljati, ker niso vedeli, kakšen je njihov namen. Ta
incident, ki je znan kot dogodek pri Sharpevillu, je bil do takrat gotovo največji pokol
pod reţimom apartheida, saj je bilo ubitih kar 69 temnopoltih, 178 pa ranjenih. Kljub
mednarodnemu ogorčenju nad dogodkom pri Sharpevillu pa je temu sledila še
mnoţična aretacija 20.000 ljudi, med katerimi je bil tudi Robert Sobukwe in prepoved
obeh temnopoltih političnih organizacij, ANC in PAC. Prepoved ANC in PAC je njuno
delovanje potisnila v ilegalo, zato sta obe organizaciji ustanovili lastno militantno
krilo. Militantno krilo ANC se je imenovalo Umkonto we Sizwe (Kopje naroda),
militantno krilo PAC pa Poqo, kar je pomenilo Black Only oz. Samo črni. Tu je
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potrebno omeniti, da je militantno krilo ANC ustanovil Nelson (Rolihlahla) Mandela, ki
so ga temnopolti po izgnanstvu Luthulija in obsodbi Sobukweja izbrali za novega
voditelja. Ţivljenje in delo Nelsona Mandele bom posebej predstavil v naslednjem
podpoglavju [1], [VI], [XXXVI].
6.1.3 Odpor temnopoltega prebivalstva pod okriljem SASO in BCP
Naslednji večji upor temnopoltega prebivalstva je bil organiziran s strani temnopoltih
študentov. Študentje temnopoltih apartheidskih univerz so postali jedro novega
gibanja upora temnopoltih, ko so leta 1968 ustanovili lastno študentsko organizacijo,
imenovano SASO (South African Students Organisation ali Juţnoafriška študentska
organizacija). Glavni cilj te organizacije ni bilo le izenačenje temnopoltih študentov z
belimi, ampak osvoboditev temnopoltih od belih, zato so zavračali vse osebne stike z
belci, tudi z belimi liberalci, ki so do tedaj veljali kot njihovi partnerji in zavezniki. Iz
SASO pa se je razvila še ena politična organizacija temnopoltih, imenovana Black
Peoples Convention ali krajše BPC, ki je odpor in delovanje organizacije SASO iz
črnskih univerz razširila tudi v geta. Največji upor pod okriljem SASO in BCP pa je
izbruhnil v getih, ko je izdala odredbo, po kateri naj bi na višjih črnskih šolah poleg
angleščine uvedli še afrikanščino, ki pa je takrat za študentsko odporniško gibanje
pomenila simbol tristoletnega zatiranja temnopoltega prebivalstva. Ob uvedbi tega
ukrepa so temnopolti študentje več tednov protestirali, 16. junija 1976 pa so
organizirali usodni demonstrativni pohod 10.000 temnopoltih šolarjev skozi največji
geto Soweto. Policija je tudi tokrat na ukaz vlade krvavo zadušila odpor
temnopoltega prebivalstva, tokrat pa se je v primerjavi s Sharpevillom število ţrtev
policijskega streljanja povečalo na kar 200 mrtvih temnopoltih šolarjev. Ta pokol je
sproţil do tedaj najhujše nemire v JAR po uvedbi apartheida, saj je končno število
ţrtev teh nemirov do vzpostavitve ponovnega miru zraslo na 400 mrtvih [1], [VI],
[XXXVI] .

6.2 NELSON (ROLIHLAHLA) MANDELA BOREC PROTI APARTHEIDU
Ob pojavu imena Nelsona Mandele v kateremkoli mediju me je le-to vedno asociiralo
najprej na JAR, nato na enega največjih borcev za pravice temnopoltih v JAR in za
človekove pravice nasploh, ter na koncu tudi na apartheid in prav te tri pojme bi
uporabil, če bi moral nekomu v enem stavku razloţiti, kdo je Nelson Mandela. Gre
torej za izjemno pomembno osebnost novejše zgodovine, ki še danes velja za
največjega voditelja temnopoltih v JAR. Vpliv Nelsona Mandele kot največjega borca
za pravice temnopoltih in hkrati človekovih pravic nasploh pa seveda ni omejen samo
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na meje JAR, ampak sega daleč prek njenih meja. Nelson Mandela je bil rojen 18.
julija 1918 v majhni vasici Mvezo na območju nekdanje province Transkei. Ţe njegov
oče je imel močno razvite vodstvene sposobnosti, saj je bil neke vrste poglavar oz.
šef vasice Mvezo. Mandela je bil eden od trinajstih otrok, a je kljub temu obiskoval
metodistično misijonarsko šolo. Visokošolsko šolanje je nato nadaljeval na Univerzi v
Forth Hare, ki je bila prva univerza za temnopolte Afričane. Na tej univerzi je
Mandela pravzaprav začel svojo politično pot, ko je spoznal svojega dolgoletnega
prijatelja in kasnejšega sodelavca Oliverja Tamboo, s katerim sta bila ţe leta 1940
zaradi političnega aktivizma izgnana iz te univerze. Mandela se je nato skupaj z
mamo in zaročenko preselil v predmestje Johannesburga, kjer je kot uradnik delal v
nekem pravnem podjetju, v večernih urah pa je nadaljeval študij prava na tamkajšnji
Juţnoafriški univerzi, kjer je kasneje tudi dokončal študij prava [1], [XXXVIII].
Njegova prva resnejša politična vloga v okviru ANC pa je bila, ko je leta 1951 postal
predsednik mladinske lige ANC. Leto kasneje sta skupaj z Tamboo ustanovila urad
oz. pravno pisarno, ki je bila namenjena temnopoltim, ter na ta način veliko
prispevala k boju proti apartheidu. Njegova naslednja pomembna prelomnica je bila
udeleţba na Narodnem kongresu in hkrati sodelovanje pri oblikovanju Listine
svobode leta 1956, zaradi česar je bil skupaj z Albertom Luthulijem in še 154 drugimi
udeleţenci aretiran ter bi obtoţen veleizdaje, a je bil po petih letih sodnega postopka
skupaj z vsemi ostalimi tudi izpuščen. Najpomembnejša prelomnica pri boju Nelsona
Mandele proti apartheidu je bila zagotovo njegova izvolitev za predsednika ANC leta
1961, potem ko je bela oblast izgnala Luthulija in obsodila Sobukweja. Njegova prva
znamenita izjava ob izvolitvi za predsednika ANC, ki še danes odmeva, se je glasila
nekako takole: »V ţivljenju vsakega naroda pride čas, ko ima narod na izbiro le še
dve moţnosti, podrediti ali boriti se, in za Juţno Afriko je prišel tak čas.« [XXXVIII] S
to znamenito izjavo je torej dal vedeti, da se bo še bolj goreče boril za pravice
temnopoltih, hkrati pa je naznanil, da je prišel pravi trenutek, da se temnopolta
večina upre tiraniji belih. Nelson Mandela je takoj po izvolitvi, ko je bil ANC
prepovedan tudi z zakonom, ustanovil militantno krilo ANC, imenovano Umkonto we
Sizwe, s katerim je ţelel preprečiti propad ANC in omogočiti nadaljevanje boja proti
apartheidu v ilegali. Prvo akcijo so pod okriljem Umkonto we Sizwe temnopolti
gverilci v Johannesburgu izvedli še istega leta, ko so v dveh mestnih v vladnih
stavbah brez človeških ţrtev sproţili 10 bomb. To uporniško gibanje pa je vlada zelo
hitro zatrla, ko je leta 1964 na farmi Lilieslief v Rivoniji blizu Johannesburga odkrila
njihov sedeţ. Temu razkritju skrivnega sedeţa Umkonto we Sizwe so seveda sledile
takojšnje aretacije vseh vodilnih članov te organizacije, med katerimi je bil seveda
tudi Nelson Mandela. Mandela je bil še istega leta obsojen na dosmrtno ječo, ki jo je
prestajal v posebnem oddelku za politični kriminal v zaporu na Robben Islandu. Na
koncu svoje 4 ure trajajoče izjave na sodišču je Mandela izrekel znamenite besede, s
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katerimi lahko povzamemo njegov boj proti apartheidu in rasizmu takole: »Svoje
ţivljenje sem posvetil boju za afriške ljudi. Boril sem se tako proti beli dominaciji, kot
tudi proti dominaciji temnopoltega prebivalstva. Gojil sem ideal demokratične druţbe,
v kateri lahko vsi ljudje ţivijo skupaj v soţitju in z enakimi moţnostmi. To je ideal, za
katerega ţivim in si ga ţelim doseči. Če je potrebno, pa sem za ta ideal pripravljen
tudi umreti.« [XXXVIII] Med prestajanjem kazni je Mandela zaradi pritiskov javnosti
na vlado leta 1976 dobil ponudbo od ministra za pravosodje, da se lahko naseli v
Transval, če se odpove boju proti apartheidu, vendar je Mandela to ponudbo zavrnil.
Kasneje je Mandela zaradi pritiska mednarodne javnosti za njegovo izpustitev dobil
še nekaj podobnih ponudb od vlade, vendar je vse ponudbe zavrnil, saj so od njega
vedno znova zahtevali, da se odpove boju za pravice temnopoltih. Mandela je bil po
26 letih zapora dokončno izpuščen 11. februarja leta 1990, ko je novi predsednik De
Klerk razveljavil vse banne in izpustil vse politične zapornike, ki niso zakrivili nasilnih
kaznivih dejanj. Mandela se je nato pogajal z belo vlado o popolni odpravi apartheida
in tudi o prvih demokratičnih volitvah. Še preden so bila ta pogajanja z De Klerkom
končana, je leta 1993 dobil Nobelovo nagrado za mir. Ţe aprila leta 1994 pa so
pogajanja z De Klerkom dosegla končni cilj, saj so bile izpeljane prve demokratične
volite, na katerih je z 62% glasov zmagala ANC, Nelson Mandela pa je postal prvi
temnopolti predsednik JAR [1], [XXXVIII].

6.3 POSTOPNO
ODPRAVLJANJE
ZAKONOV
APARTHEIDA IN UVEDBA DEMOKRACIJE

APARTHEIDA,

PADEC

Prvi jasni zanki, ki so počasi ţe napovedovali propad apartheida, so se pojavili ţe v
času, ko je vlado apartheida vodil Pieter Willem Botha, se pravi od leta 1978. V
tistem času je namreč začelo gospodarstvo izvajati močan pritisk na vlado, saj so jim
zakoni apartheida onemogočali normalen gospodarski razvoj, predvsem zaradi
nasprotovanja mednarodne javnosti zoper apartheid, saj so mnoge drţave iz protesta
uvedle embarge na uvoz iz JAR ter druge ukrepe, ki so slabili juţnoafriško
gospodarstvo. Vlada je zato ţe leta 1979 dovolila ustanovitve delavskih zdruţenj oz.
sindikatov v ţelji, da bi stabilizirala gospodarsko stanje in olepšala sliko
gospodarskega stanja za tuje vlagatelje. S tem ukrepom pa je vlada počasi začela
rušiti zakone apartheida, saj je tudi temnopoltim delavcem dovolila, da se zdruţujejo
in delujejo v delavskih sindikatih. Naslednja velika poteza Botha pa je bila reforma
ustave leta 1984, s katero so uvedli trodomni parlament s tremi ločenimi domovi za
belce, mešance in Azijce. To je Botha storil zato, ker se je vedno bolj bal ne-bele
manjšine, zato je ţelel pridobiti podporo mešancev in Azijcev ter s tem okrepiti moč
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bele manjšine. Ta ukrep pa je seveda samo še okrepil odpor temnopoltih, ki so zopet
ostali brez vsega [VI].
Precej resneje in predvsem bolj učinkovito pa se je reforme apartheida lotil naslednik
Bothe, Frederik Willem de Klerk, ki je postal predsednik JAR leta 1989. De Klerk se je
namreč zavedal, da sitem apartheida ob tolikšnih mednarodni in notranjih pritiskih ne
more več dolgo zdrţati, zato je začel iskati dialog z voditelji temnopolte večine. De
Klerk je tako ob prevzemu oblasti stopil v kontakt s takratnimi politični zaporniki ANC
ter se še istega letal začel v zaporu sestajati z Nelsonom Mandelo na tajnih
sestankih. S pomočjo Nelsona Mandele je tako pripravljal načrt za velike premike in
reforme v juţnoafriški politiki. Prvi reformni ukrep de Klerka je bil sprejel ţe leta
1990, ko je odpravil vse banne na pripadnike ANC, PAC in SACP ter odredil izpustitev
vseh političnih zapornikov, ki niso storil nasilnih kaznivih dejanj. Ta ukrep zagotovo
predstavlja eno največjih prelomnic pri odpravljanju apartheida, saj je Botha s tem
ukrepom pravzaprav zanikal politiko lastne stranke in s tem prvič na široko odprl pot
reformam apartheida. Seveda pa ta ukrep ni zadostil nasprotovanju temnopoltih in
mednarodne javnosti, zato je de Klerk k pogajalski mizi povabil na novo osvobojene
borce za pravice temnopoltih, da skupaj pripravijo osnutek mešane ustave. Vodilno
vlogo pri teh pogajanjih z vlado o novi mešani ustavi pa je imel seveda Nelson
Mandela in člani njegove stranke ANC. V sklopu teh pogajanj je de Klerk nadaljeval z
reformami apartheida do te mere, da je začel ukinjati temeljne zakone apartheida.
Leta 1990 je začel z ukinitvijo Reservation of Separate Amnestie Act oz. Petty
apartheid, leta 1991 je ukinil Native Lands Act, istega leta pa je ukinili tudi še Group
Areas Act in Registration Population Act ter s tem podrl vse temelje apartheida in
odprl pot demokraciji. Omenjene reforme apartheida in pogajanja s temnopoltimi
voditelji so dosegla vrh 26. aprila 1994, ko so se izvedle prve demokratične volitve v
JAR, na katerih so lahko z aktivno in pasivno volilno pravico lahko sodelovali vsi
drţavljani JAR, ne glede na raso in spol. S tem dnem se je vsaj iz pravnega stališča
končalo več kot 300 letno zatiranje temnopoltega prebivalstva na območju JAR. To
so bile torej prve volitve, na katerih je lahko tudi temnopolta večina oddal svoj glas,
kar je bilo razvidno tudi iz rezultatov, saj je z 62% glasov zmagala prav ANC, ki je
večino v juţnoafriškem parlamentu obdrţala vse do danes. 9. maja 1994 je bil tako
Nelson Mandela kot predsednik stranke ANC imenovan za prvega temnopoltega
predsednika JAR in tako uresničil svojo največjo ţeljo ter JAR popeljal po poti
demokracije, soţitja med rasami in spoštovanja človekovih pravic [VI], [XXXVI].

57

7 ZAKLJUČEK

Moj temeljni namen te diplomske naloge je bil predstaviti problem sistema
apartheida v JAR, preko katerega sem ţelel predstaviti obseţnost in različne načine
kršenja človekovih pravic zaradi samega apartheida. Med študijem tega problema pa
sem naletel na tri osnovna vprašanja, na katera sem ţelel odgovoriti in jih razjasniti v
tej diplomski nalogi. Ta ključna tri vprašanja pa se glasijo nekako takole:
Kako je pravzaprav mogoče, da v druţbenih ureditvah polpretekle zgodovine
ob prisotnosti vseh mednarodnih norm sploh pride do takega absurda v pravni
ureditvi neke drţave, kot je sistem apartheida, kjer je uzakonjena rasna
diskriminacija in rasna segregacija, sami zakoni o ločenem razvoju ras pa
določajo grobo kršenje človekovih pravic.
V kolikšni meri, če sploh, je apartheid kršil in omejeval tudi človekove pravice
belih v primerjavi z ne-belimi (mešanci, Azijci in temnopolti).
Kakšno moč in vpliv imajo pri odpravi takega sistema kot je bil apartheid
mednarodne norme o človekovih pravicah, pritisk mednarodnih organizacij in
mednarodne javnosti ter odpor zatiranega temnopoltega prebivalstva.
Prvo vprašanje sem poskušal razjasniti in osvetliti predvsem preko predstavitve
samih zgodovinski dogodkov in dejstev, ki so se odvijali v času zgodovinskega
razvoja JAR od prvih belih naseljencev naprej in so po mojem mnenju ključno vplivali
na razvoj apartheida. Sami začetki razvoja apartheida torej segajo v čas, ko so prvi
beli naseljenci na Rtu dobre nade začeli uvaţati suţnje, s tem pa se je seveda začelo
izkoriščanje brezplačne suţenjske delovne sile, uvedlo se je suţnje-lastništvo, najbolj
grobo pa so bile kršene osnovne pravice suţnjev, ko so jih mučili in pretepali. Kmalu
po naselitvi kolonistov pa je njihovo prebivalstvo začelo naraščati, zato so začeli s
prisilnim odtujevanjem ozemlja tamkajšnjim prvotnim temnopoltim prebivalcem, torej
Bantujcem. V tem času je nastal tudi nov narod, ki so ga sestavljali naseljeni
nizozemski kmetje, imenovani Buri. Prav ti Buri pa so v ţelji, da bi si prilastili njihovo
ozemlje in jim nekoč tudi zavladali, začeli z zatiranjem temnopoltih staroselcev, in
prav to je bil tudi eden glavnih vzrokov za razvoja apartheida. Zametki apartheida so
se potem nadaljevali s prihodom Angleţev in Burskimi vojnami med Buri in Angleţi.
Angleţi so namreč takrat po zmagi nad Nizozemsko dobili tudi njihovo kolonijo v
Juţni Afriki, v tistem času pa so se ţeleli Buri odcepiti in osamosvojiti od kolonijske
oblasti ter tako zavladati Juţni Afriki. Angleţi so seveda zavračali teţnje Burov, Buri
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pa so se jim uprli. Glavno teţo za razvoj apartheida so imela v Burskih vojnah
koncentracijska taborišča, v katera so Angleţi pod nečloveškimi pogoji nastanili
druţine burskih vojakov, da bi tako preprečili njihovo pomoč vojakom - svojcem. Ta
taborišča pa so terjala ogromno nedolţnih ţivljenj zaradi izjemno slabih higienskih in
bivalnih pogojev in prav to je še dodatno podţgalo dolgoletno ţeljo Burov, da se
osamosvojijo in zavladajo Juţni Afriki. Glavni vzrok pri boju za oblast na angleških
strani pa je bilo zagotovo odkritje velikih nahajališč zlata in diamantov na območju
današnje JAR. Vsi ti zgodovinski dogodki in dejstva so torej močno vplivali na samo
uvedbo apartheida, toda glavni vzrok za uvedbo apartheida je dolgoletna ţelja in
bojevanje Burov, da zavladajo Juţni Afriki in jo naredijo belo. Prav ta ţelja po oblasti
in versko prepričanje Burov, da so oni izbrani od Boga in jim je namenjeno, da
zavladajo Juţni Afriki, pa je tako zaslepila Bure, da so mimo vseh mednarodnih
pravnih norm uvedli apartheid ter s tem uzakonili rasno segregacijo, s katero so
hoteli JAR narediti popolnoma belo in onemogočiti prvotnim prebivalcem te deţele,
da bi kdajkoli prevzeli oblast v JAR.
V osrednjem delu naloge, kjer sem predstavil sistem apartheida in njegove zakone o
ločnem razvoju ras, pa sem poskušal odgovoriti na drugo zastavljeno vprašanje.
Odgovor na to vprašanje se mi je ponujal ţe pri prvih dveh zakonih, in sicer pri
Zakonu o prepovedi mešanih porok in pri Amandmaju na zakon o nemorali. Odgovor
na moje vprašanje se skriva ţe v besedilu obeh zakonov, prvi zakon namreč
prepoveduje poroko med belimi in ne-belimi, drugi pa spolne odnose med belimi in
ne-belim, torej omejuje in krši tudi pravice belih. Nadalje se odgovor ponuja tudi v
predvidenih kazenskih sankcijah, ki so bile v enaki meri predvidene tako za bele kot
ne-bele (zaporna kazen). Pri dodeljevanju kazenskih sankcij pa so ţe nastajale
razlike, saj mnogi avtorji navajajo, da so se ne-belim v praksi dodeljevale stroţje
kazni kot belim. To vprašanje pa sem dodatno pojasnil tudi z nekaj primeri iz
vsakdanjega ţivljenja mojega očeta, ki je v času apartheida 5 let ţivel v
Johannesburgu in je doţivel zakone o ločenem razvoju ras. Prav za zakon o nemorali
je povedal lep primer iz lastnega ţivljenja, ko se je sestal z neko Kitajko tako, da sta
zgolj sedela na sosednjih sedeţih v kinu. Iz tega primera je lepo razvidno kako hitro
je prišlo do suma kršitve Zakona o nemorali, kako hitro je začela tajna policija s
poostrenim nadzorom tudi nad belim osumljencem in predvsem to, da se je strog
nadzor glede izvajanja tega zakona vršil tako nad belimi kot tudi ne-belimi povsod.
Tudi v Zakonu o rezerviranem ločenem udobju ali Reservation of Separate Amenities
Act je moč razbrati, da je apartheid kršil tudi človekove pravice belih. Ta zakon je
torej določal ločitev javnih zgradb, predelov mesta, parkov, plaţ, avtobusnih postaj
itd., ki so namenjene samo belim oz. samo ne-belim. Ta zakon je sicer na prvi pogled
v enaki meri kršil človekove pravice belih kot tudi ne-belih, saj je tako belim kot nebelim omejeval svobodo gibanja, nastanitve, uporabe javnih prevoznih sredstev itd.,
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vendar pa je v praksi veliko bolj prizadel ne-bele saj so jim bili dodeljeni slabše razviti
deli mesta, bolnišnice s slabšo opremo in posledično pomanjkljive zdravstvene
storitve. Tudi ob tem zakonu sem predstavil osebno izkušnjo svojega očeta, ko se je
hotel peljati z avtobusom za ne-bele, pa mu je to v trenutku onemogočil policist, ki
ga je takoj odstranil iz tega avtobusa in ga opozoril, da je lahko zaradi takega
dejanja enako kaznovan kot ne-beli. Tudi ta primer ponovno dokazuje, da so nekateri
zakoni o ločenem razvoju ras skoraj v enaki meri kršili tudi pravice belih in se izvajali
pod enako strogim nadzorom za obe rasi.
V zadnjem delu pa sem ţelel prikazati, kako majhen oz. pravzaprav ničen vpliv na
odpravo apartheida je imela uvedba Deklaracije o človekovih pravicah, v kateri so
bile prvič v naši zgodovini opredeljene osnovne človekove pravice in je bila prav
ironično sprejeta leta 1948, se pravi istega leta, kot se je začel izvajati apartheid. To
veliko nasprotje med Deklaracijo o človekovih pravicah in apartheidom pa sem
poudaril tudi tako, da sem navedel posamezne člene deklaracije, v katerih so zajete
človekove pravice, ter jih nato primerjal s posameznimi zakoni apartheida, s katerimi
je bila uzakonjena neposredna kršitev posameznega člena oziroma pravice. Prav ta
primerjava dokazuje, kako majhen vpliv je imela deklaracija in z njo mednarodne
norme o varstvu človekovih pravic na omejevanje in preprečitev zakonov apartheida.
Drugi del odgovora na tretje vprašanje pa se skriva v organiziranem odporu
temnopoltih, postopnem odpravljanju apartheida in prehodu v demokracijo v JAR,
kjer se razjasni moč vpliva odpora temnopoltih, mednarodnih organizacij in
mednarodne javnosti na propad apartheida. Pri prikazu postopnega odpravljanja
apartheida in prehoda v demokratični sistem se je lepo pokazalo, da je na propad
apartheida najbolj vplival pritisk mednarodnih organizacij (OZN), mednarodne
javnosti in posameznih drţav (ZDA), ki so s svojimi omejitvami in drugimi ukrepi proti
JAR (embargo na oroţje, draţja posojila, draţji naftni derivat itd.) pravzaprav prisilili
belo oblast v JAR, da je popustila zahtevam temnopoltih po enakosti, ter tako
odpravila apartheid in uvedla demokracijo. Seveda pa je povsem neizpodbitno, da
glavni del zaslug za odpravo apartheida pravzaprav pripada temnopoltim odporniškim
gibanjem (ANC in PAC), ki so s svojim delovanjem in s svojimi akcijami (dogodek pri
Sharpevillu) mednarodno javnost nenehno opozarjali na grobo kršenje njihovih pravic
zaradi apartheida ter tako sproţili val ukrepov mednarodnih organizacij in
posameznih drţav proti JAR, ki so pripeljali do padca apartheida in uvedbe
demokracije.

60

INTERNETNI VIRI
[I] Spletna stran Doba odkritji. URL: =
»http://projekti.svarog.org/doba_odkritij/default.htm«. Maj 2009.
[II] Spletna stran Enciklopedija Britannica. URL: =
»http://www.britannica.com/EBchecked/topic/29332/apartheid«. Maj 2009.
[III] Spletna stran The Boer Wars. Članek o Paulu Krügerju. URL: =
»http://www.boer-war.com/Personalities/Boer/KrugerPaul.html«. Junij 2009.
[IV] Spletna stran Enciklopedije Britanica. Članek o Juţnoafriški vojni. URL: =
»http://www.britannica.com/EBchecked/topic/555806/South-African-War«. Junij
2009.
[V] Spletna stran Slovar slovenskega knjiţnega jezika. Razlaga besede rasna
segregacija. URL: =»http://bos.zrcsazu.si/cgi/a03.exe?name=sskj_testa&expression=rasna+segregacija&hs=1«. Julij
2009
[VI] Spletna stran Library of Congress, Country Studies. Članki o Juţni Afriki. URL: =
»http://memory.loc.gov/frd/cs/zatoc.html«. Julij 2009.
[VII] Slovenska spletna stran Amnesty International. Članek o rasni diskriminaciji.
URL: =
»http://www.amnesty.si/files/Delavnica%20Diskriminacija%20na%20podlagi%20ras
e%20in%20etnicne%20pripadnosti.doc«. Julij 2009.
[VIII] Spletna stran organizacije Zdruţenih narodov. Mednarodna konvencija o
odpravi vseh oblik rasne diskriminacije. URL: =
»http://www2.ohchr.org/english/law/cerd.htm«: Julij 2009.
[IX] Spletna stran Slovar slovenskega knjiţnega jezika. Razlaga besede suţenjstvo.
URL: = »http://bos.zrcsazu.si/cgi/a03.exe?name=sskj_testa&expression=su%C5%BEenjstvo&hs=1«. Julij
2009.

61

[X] Spletna stran South End Museum, članek o Zakonu o prepovedi mešanih porok
oz. Prohibition of Mixed Marriages Act. URL: =
»http://www.southendmuseum.co.za/index.php?option=com_content&view=article&i
d=20:mixed-marriages-act&catid=1:main&Itemid=21«. Julij 2009.
[XI] Spletna stran African History. Članki o zakonih apartheida. URL: =
»http://africanhistory.about.com/od/apartheidlaws/African_History_Glossary_Aparthe
id_Laws.htm«. Julij 2009.
[XII] Spletna stran Heritage project. Članek o Zakonu o popisu prebivalstvaURL: =
»http://heritage.thetimes.co.za/memorials/wc/RaceClassificationBoard/article.aspx?id
=591128«. Julij 2009.
[XIII] Spletna stran enciklopedije Wikipedija. Članek o Zakonu o popisu prebivalstva.
URL: = »http://en.wikipedia.org/wiki/Population_Registration_Act«. Julij 2009.
[XIV] Spletna stran Enciklopedije Britannica. Članek o Zakonu o popisu prebivalstva
URL: = »http://www.britannica.com/EBchecked/topic/470466/PopulationRegistration-Act«. Julij 2009
[XV] Spletna stran Everything. Članek o Group Areas Act. URL: =
»http://everything2.com/title/Group+Areas+Act«. Julij 2009.
[XVI] Spletna stran Experiencefestival. Zbirka člankov o Group Areas Act. URL: =
»http://www.experiencefestival.com/group_areas_act«. Julij 2009.
[XVII] Spletna stran Enciklopedije Britannica, članek o Group Areas Act. URL: =
»http://www.britannica.com/EBchecked/topic/247103/Group-Areas-Act«. Julij 2009.
[XVIII] Spletna stran enciklopedije Wikipedija. Članek o Suppression of Communisem
Act. URL: = »http://en.wikipedia.org/wiki/Suppression_of_Communism_Act«. Avgust
2009.
[XIX] Spletna stran Sahistory. Članek o Suppression of Communisem Act. URL: =
»http://www.sahistory.org.za/pages/chronology/thisday/1950-06-26.htm«. Avgust
2009.

62

[XX] Spletna stran South African Legislation. Članek o The Bantu Authorities Act.
URL: = »http://www.eou.edu/~nknowles/fall2000/saleg.html«. Avgust 2009.
[XXI] Spletna stran Helen Suzman. Članek o The Bantu Authorities Act. URL: =
»http://www.cortland.edu/cgis/suzman/apartheid.html«. Avgust 2009.
[XXII] Spletna stran Sahistory. Članek o The Bantu Authorities Act. URL: =
»http://www.sahistory.org.za/pages/chronology/thisday/bantu-auth-act-1951.htm«.
Avgust 2009.
[XXIII] Spletna stran South Africa Separating Black from White. Članek o The Bantu
Authorities Act. URL: =
»http://www.workmall.com/wfb2001/south_africa/south_africa_history_separating_b
lack_from_white.html«. avgust 2009.
[XXIV] Spletna stran Organizacije zdruţenih narodov. članek o Blacks (Abolition of
Passes and Co-ordination of Documents) Act.URL: =
»http://www.un.org/cyberschoolbus/discrim/race_b_at_print.asp«. Avgust 2009.
[XXV] Spletna stran Sahistory. Članek o The Riotous Assemblies and Suppression of
Communism Amendment Act. URL: =
»http://africanhistory.about.com/od/apartheidlaws/g/No15of54.htm«. Avgust 2009.
[XXVI] Spletna stran Sahistory. Članek o Promotion of Bantu Self-Government Act.
URL: = »http://www.sahistory.org.za/pages/chronology/thisday/bantuselgovernment-act.htm«. avgust 2009.
[XXVII] Spletna stran Africanhistory. Kratki opisi zakonov aparheida. URL: =
»http://africanhistory.about.com/library/bl/blsalaws.htm« Avgust 2009.
[XXVIII] Spletna stran Countrystudies. Kratka razlaga Separate Representation of
Voters Act. URL: = »http://countrystudies.us/south-africa/25.htm«. Avgust 2009.
[XXIX] Spletna stran Overcoming Apartheid Building Democrasy. Članek o Bantu
Education Act. URL: =
»http://www.overcomingapartheid.msu.edu/sidebar.php?id=3«. Avgust 2009.

63

[XXX] Spletna stran Sahistory. Članek o Bantu Education Act. URL: =
»http://www.sahistory.org.za/pages/governence-projects/june16/bantu-eduactionact-1953.htm«. Avgust 2009.
[XXXI] Spletna stran flicker. Fotografije o petty apartheid. URL: =
»http://farm3.static.flickr.com/2361/2305168086_31decfc5ba.jpg?v=0«. Avgust
2009.
[XXXII] Spletna stran enciklopedije Britannica. Fotografije o JAR. URL: =
»http://www.britannica.com/EBchecked/topic-art/555568/95471/A-South-Africanbeach-during-the-apartheid-era«. Avgust 2009.
[XXXIII] Spletna stran South End Museum. Članek o Reservation of Separate
Amenities Act. URL: =
»http://www.southendmuseum.co.za/index.php?option=com_content&view=article&i
d=21&Itemid=22«. Avgust 2009.
[XXXIV] Spletna stran Varuha človekovih pravic Republike Slovenije. Besedilo
Deklaracije Zdruţenih narodov o človekovih pravicah. URL: = »http://www.varuhrs.si/index.php?id=102«. Avgust 2009.
[XXXV] Spletna stran Varuha človekovih pravic Republike Slovenije. Besedilo
Evropske konvencije o varovanju človekovih pravic in temeljnih svoboščin. URL: =
»http://www.varuh-rs.si/index.php?id=108«. Avgust 2009.
[XXXVI] Spletna stran Afriškega Nacionalnega kongresa. Članki povezani z
dejavnostjo Afriškega Nacionalnega kongresa. URL: =
»http://www.anc.org.za/index.html«. Avgust 2009.
[XXXVII] Spletna stran juţnoafriške vlade. URL: = »http://www.gov.za/«. Avgust
2009.
[XXXVIII] Spletna stran Sahistory. Ţivljenjepis Nelsona Mandele. URL: =
»http://africanhistory.about.com/od/mandelanelson/a/bio_mandela.htm«. Avgust
2009.

64

LITERATURA
[1] Heinrich, Jaenecke. Beli gospodarji. Zaloţba borec, Ljubljana, 1979.
[2] Leksikon Cankarjeve zaloţbe, Cankarjeva zaloţba, Ljubljana, 1988
[3] Krušič, Marjan. Deţele in ljudje. Afrika juţno od Sahare. Mladinska knjiga,
Ljubljana, 1995
[4] Juţnič, Stane. Apartheid v Juţnoafriški republiki. Teorija in praksa. 1982, let. 19,
št. 7/8, str. 1020-1028
[5] K. L., Roskam. Apartheid and Discrimination. Leyden. A. W. Sythoff, 1960
[6] H.Santa Cruz. Racial Discrimination,. United Nations, New York, 1971.
[7] Peleš, Aleksandar. Rasna diskriminacija i meĎunarodno pravo. Svjetlost, Sarajevo
1977.

65

KAZALO SLIK

Slika
Slika
Slika
Slika
Slika
Slika
Slika
Slika

1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:

Širjenje Kapske kolonije. ......................................................................... 12
Prikaz poteka velikega treka. ................................................................... 16
Nastanek burskih republik. ...................................................................... 18
Paul Krüger. ........................................................................................... 20
Osebna izkaznica v JAR. .......................................................................... 31
Potni list v JAR. ...................................................................................... 32
Klop v parku, rezervirana za bele. ............................................................ 37
Plaţa, rezervirana za belce. ..................................................................... 37

66

SEZNAM KRATIC

AB – Afrikaaner Broederbond
ANC – African National Congress
BPC – Black Peoples Convention
CSPA - Communist Party of South Africa
JAR – Juţnoafriška Republika
OZN – Organizacija zdruţenih narodov
PAC – Pan Africanist Congress
RAS – Republic of South Africa
SASO – South African Students Organisation
VOC – Vereenigde Ostindische Companie

67

IZJAVA O AVTORSTVU IN NAVEDBA LEKTORJA

Izjavljam, da sem diplomsko delo izdelal samostojno pod vodstvom mentorice dr.
Alenke Kuhelj.
Izjavljam tudi, da se strinjam z objavo diplomskega dela na internetu.
Diplomsko delo je lektorirala študentka 4. letnika slavistike Anja Gašperin.

68

