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). Europa moet Afrika red,

ondermyrr en vernietig IS, lik in 'n ekonomiese.ipoli- sê pro"f.Sam'.'.lP·I·emaar dat, met die uitson- tieke en maatskaplike
dering van Suid-Afrika, chaos weg te sink.

, die Wes-Europese lewens- Weens Suid-Afrika se
wyse, beskawing en ekono- unieke geografiese en eko-
mie nie sterk genoeg was nomiese posisie as die
om behoorlik op Afrikabo- enigste land van die soge- en Afrika oop te,maak en bresse te tree en veral on- basis van die Amerikaanse Suid-Afrika nie sanksies
dem wortel te skiet nie. naamde "Eerste Wêreld" der die Afrikastate se aan- .of dan die "Noorde" wat oop te hou; I "Vredeskorps" hulp te en ander vorme van druk
Gevolglik het Afrika- op die vasteland van Afri- • Wes-Europa moet dag te bring dat dit in hul- verleen. benodig niez.rnaar welfi-

lande te doen met 'n eko- voortgaan om Suid-Afrika, le eie, lewensnoodsaaklike • ·Prof. Terreblanche nansiêle, ekonomiese, teg-ka bestaan, is ons amper dnomiese toestand waaroor op toenemende wyse eko- belang sal wees om eer er het Suid-Afrika se uiters niese en kulturele hulp en
hulle basies geen beheer ideaal geskik om 'n hel- nomies en andersins te on- met Suid-Afrika saam te belangrike' en positiewe ondersteuning ten einde,
h . k h Il . pende hand na Afrika uit d t d t k k rol in Suider-Afrika on- di h tlike zroeiet me en ,an u e op eie te steek en so die amper ers eun, om a e ono- wer; le oogs moon I e groei-
houtjie ook geen blywende miese oplewingen groei in • Mense van die Wes- derstreep en genoem dat koers te kan handhaaf.onafwendbare ondergang , "~-:r.oplossing vir die desperate van die suidelike deel van Suid-Afrika die voorver- Europese lande sal in toe- .dit die enigste mocerne, Deur dus die beste teg-
toestand vind nie. "Afrika Afrika te help verhinder. eiste vir vreedsame binne- nemende mate, en op ontwikkelde nywerheids- niese, finansiële en kultu-
is besig om te sterf', het landse hervormings is - die groot skaal, regstreeks be- land in' Afrikais wat ten rele hulp aan Suid-Afrika
die Sekretaris-Generaal Hiervoor bestaan egter alternatief sal 'n chaotiese trokke moet raak in die volle op, die hoogte van te verskaf, sal Wes-Euro-
van die OA U, Edem 'n paar voorvereistes toestand wees wat nie opheffing en ontwikkeling Afrikatoestande is.' Hy pa help om die noodsaak-
Kodjo, in April 1980 in waaronder prof. Terre- slegs Suider-Afrika nie, van Afrika-lande deur by- kan dus waardevolle en like hervormings in Suid-
Lagos gesê. blanche die volgende ge- maar ook die Weste vir voorbeeld as onderwysers, noodsaaklike hulp aan Afrika te laat plaasvind en
Prof. Terreblanche het noem het: dekades sal benadeel;' ingenieurs, dokters, ver- Afrikastate voorsien op dus die "aaklige alterna-

gesê dat Suid-Afrika in 'n • Die hervorminge in • Wes-Europese rege- pleegsters en administra- tegniese, mediese, opvoed- tief" van rewolusie en
unieke posisie is om hulp Suid-Afrika moet voort- rings het dus 'n plig om tiewe personeel in hon- kundige en ander gebiede. bloedvergieting op die ag-
te verleen aan 'n Afrika gaan ten einde die nodige vir Suid-Afrika op inter- derde en duisende na Afri- .! Prof. Terreblanche het tergrond plaas en laat ver-
wat besig is om onherroep-:_,...:d~e:u~r:e~t~u~s~se:!:n~S~u~id~-~A~f~ri~k~a_n~a~s~io~n~a~le:._t~e::rr~e~in~I~·n~d~i:e_~k:!a~la~n~d~e~t:eJg~a~a~n~e::n~'o~p~d~ie~~~~~~de~u~r:.__!t!:.e...:s~ê~d~a~t_~~:.___ ""':_~ ~~

WES-EUROPA het 'n
verantwoordelikheid
teenoor Afrika om hier-
die vasteland van eko-
nomiese ondergang te
red, het prof. Sampie
Terreblanche, hoogle-
raar in die ekonomie
aan die Universiteit van
Stellenbo~ch, verlede
week in Wes-Duitsland
gesê.
Hy het 'n seminaar in

Jakobsberg toegespreek
oor Suid-Afrika se ekono-
mie en die land se betrek-
kinge met die 'Republiek
van Wes-Duitsland.

In 'n uiteensetting van
Wes-Europa se kolonialis-
tiese en imperiale verlede
in Afrika, het hy gesê dat
Afrika se oorspronklike
kultuur en lewenswyse
deur die koloniale periode
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