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DIE KONSERWATIEWE PARTY VAN SUID-AFRIKA

PROGRAM VAN BEGINSELS

1. Ons glo in God Drie-enig, erken sy oppergesag, beskikking oor en
leiding in die lotgevalle van volke en aanvaar in gehoorsaamheid die
Bybel as onfeilbare Woord van God as norm en rigsnoer vir alle
uitinge van ons volkslewe.

2. Ons handhaaf Christelike-nasionale beginsels, spesifiek ook in
die onderwys, met beskerming van godsdiens- en gewetensvry-
heid.
3. Ons handhaaf die Republiek van Suid-Afrika as 'n soewereine,
onafhanklike staat en stel ons ten doel om die veiligheid en welvaart
van ons Republiek met al sy burgers te beskerm en te bevorder.

4. Ons handhaaf die beginsel van gelykberegtiging van Afrikaans en
Engels as amptelike tale van die Republiek van Suid-Afrika.

5. Ons aanvaar die volkeverskeidenheid van Suider-Afrika en ons
beywer ons vir die afsonderlike voortbestaan van die Blanke en sy
reg op selfhandhawing néés ander volke en groepe.

6. Ons sal ons beywer vir die geestelike, sedelike, kulturele en
politieke weerbaarheid van ons volke en ons sal dit najaag in 'n gees
van verantwoordelikheid en roepingsbesef ten opsigte van die
ooreenstemmende belange van ander volke en gemeenskappe.

7. Ons aanvaar die feit van ekonomiese interafhanklikheid tussen
volke en groepe en die noodsaak!ikheid van samewerking, beraad-
slaging en wedersydse hulpverlening, maar dit moet nie geskied ten
koste van eie politieke mag of magsbasis nie.

8. Ons staan vir 'n billike geografiese ordening as die basis vir die
afsonderlike politieke uitlewing van verskillende volke en groepe, as
waarborg vir eie vryheid, en as bolwerk teen integrasie en teen 'n ver-
nietigende magstryd tussen volke en groepe.
9. Ons beskou dit as absoluut noodsaaklik dat elke volk sy eie
politieke strukture en gesagsinstellings moet hê.
10. Ons verwerp enige neiging tot 'n diktatuurof staatsabsolutisme,
dit wil se, die ondermyning van die demokratiese regte en vryhede
van ons volk en ons handhaaf die soewereiniteit van die Blanke
parlement.



BELEID11. Ons beywer ons vir arbeidsvrede, vir billike lone en die bestry-ding van grootskeepse werkloosheid, maar ons sal in die besonderwaak oor die regte en posisie van die Blanke werker in die arbeid-situasie sowel as in die maatskaplike en politieke lewe, terwyl diebelange van werkgewers behoorlik in ag geneem word.
12. Ons beskou die landbou as van besondere strategiese belang
en beywer ons derhalwe vir 'n stabiele en selfstandige boerege-
meenskap en vir die welvaart van ons landelike bevolking. Ons staan
vir redelike beskerming teen buitelandse mededinging en vir 'n
doeltreffende handels- en bemarkingsbeleid, met inagneming van
die belange van die verbruiker.

13. Ons beskou 'n doeltreffende staatsdiens as die ruggraat vir
goeie landsadministrasie.

14. Ons beywer ons vir 'n gesonde handels- en nywerheidsbeleid
met besondere klem op private inisiatief. Die desentralisasie van
nywerhede moet op so 'n wyse geskied dat oorkonsentrasie in
sekere gebiede vermy word.

15. Ons beywer ons vir doeltreffende veiligheidsdienste en vir
sodanige diensvoorwaardes as wat nodig is om die nodige man-
nekrag en hulle tevredenheid en toewyding te verseker.

16. Ons ag dit 'n dure plig van die owerheid om doeltreffende onder-
wys te verseker met die oog op die behoeftes van ons volkshuishou-
ding en met inagneming van gesonde opvoedkundige en kultu-
rele beginsels.
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l. SELFBESKIKKING
Selfbeskikking is die reg van 'n volk om ten opsigte van elke
faset van sy bestaan, sonder inmenging, self te beslis.
1.1

1.2

1.3

1.4

1.5

Die Party aanvaar as uitgangspunt dat die vreedsame naas-
bestaan van volke, en onderlinge samewerking tussen hulle,
die beste gedien kan word deur die volle verwesenliking van
elkeen se reg op selfbeskikking.
Blanke selfbeskikking in 'n eie gebied sal met al die mag tot
die Party se beskikking gehandhaaf en bestendig word.
Terselfdertyd word die Kleurlinge, Indiërs en selfregerende
Swart volke se reg op volle politieke selfbeskikking erken
en bevorder.
Volle politieke selfbeskikking kan alleen verwesenlik word
deur die maksimale vestiging van elke volk in sy eie
gebied.

Integrasie of magsdeling en/of gemengde regering, in wat-
ter vorm en op watter vlak ookal, is onversoenbaar met
selfbeskikking en word verwerp.

2. ALGEMENE STAATKUNDIGE BELEID
2.1 Blankes

2.1.1 Die Blankes van die R.S.A. het 'n onvervreembare reg
op selfbeskikking.

2.1.2 Die Party sa! 'n Blanke meerderheidsbesetting in die
R.S.A. te alle tye daadwerklik bevorder.

2.1.3 Die Party bevestig die Blankes se tradisionele demo-
kratiese staatkundige bestel en sal die Republikeinse
staatsvorm handhaaf.

2.1.4 Wetgewing wat aangeneem mag word om die be-
staande staatkundige bedeling so te wysig dat dit die
Blanke se reg om uitsluitlik oor homself te regeer, aan-
tas, sal deur 'n Konserwatiewe Partyregering herroep
word.

2.1.5 Die bestaande staatkundige bedeling ten opsigte van
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die Provinsies, Provinsiale Rade, plaaslike besture en
provinsiale grense sal behou word, met uitsluiting van
die gebiede waaroor Kleurling-, Indiërs of Swart ower-
hede in die proses van staatkundige ontwikkeling
gesag verkry.

2.1 .e Betrekkinge met ander volke sal op 'n interstaatlike en
intervolkige grondslag gereél word.

2.2 Kleurlinge en Indiers
2.2.1 Ele owerhede met wetgewende, uitvoerende en

regtelike funksies wat in wetenskaplik bepaalde en
omlynde geografiese jurisdiksiegebiede (hartlande)
tot volle selfbeskikking kan ontwikkel, sal vir en deur
Kleurlinge en Indiërs ingestel word.

2.22 Die bestaande groepsgebiede van die Indiërs en die
bestaande landelike gebiede en groepsgebiede van
die Kleurlinge maak tans die twee groepe se onder-
skele grondgebiede uit.

2.2.3 Kleurling- en Indiërgemeenskappe wat buite hulle
onderskeie jurisdiksiegebiede (hartlande) gevestig is,
se groeps- of landelike gebiede maak deel uit en bly
onder die beheer van die R.S.A. met dien verstande
dat plaaslike bestuursfunksies aan sulke gemeen-
skappe gedelegeer kan word en dat met elke be-
trokke volksowerheid ooreengekom kan word om
sekere dienste daar te lewer.

2.2.4 Kleurling- en Indiërowerhede kan hulle jurisdik-

siegebiede (hartlande) uitbrei deur aangrensende

Blanke grond te koop en/of vir verspreide Kleurling- of

Indiérgrond elders in die Blanke gebied te ruil na die

nodige goedkeuring deur die R,S.A.-parlement.

2.2.5 Kleurlinge en Indiërs verkry en beoefen hulle politie-

ke regte slegs in die jurisdiksiegebiede (hartlande)

van hulle eie onderskeie owerhede, ongeag of hulle

binne of buite dié gebiede woon en werk.

2.2.6 Die konsolidasie van elke volk se grond en die vesti-

ging van elke volk onder sy eie owerheid sal daad•
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werklik bevorder word deur nywerheidsdesentralisa-

sie, finansiéle maatreéls en 'n positiewe ontwikke-
lingsbeleid in die algemeen.

2.2.7 Plaaslike besture vir Kleurlinge en Indiërs kan in hulle

onderskeie jurisdiksiegebiede (hartlande) ingestel

word.

2.2n 'n Aantal Kleurling- of 'n aantal Indiérgemeenskappe
kan hulleself op 'n streeksgrondslag organiseer.

2.2.9 Bevredigende reélings sal getref word met die ower-

heid van die Indiërs om te verseker dat immigrasie van

Indiërs doeltreffend beheer word.

2.2.10 Die bestaande wet waarkragtens Indiërs nie in die

Oranje Vrystaat en in Noord-Natalse distrikte toege-

laat word nie, sal behou word.

2.3 Swart Volke
2.3.1

2.3.2

2.3.3

2.3.4

2,3.5

2.3.6

2.3.7

'n Konserwatiewe Party-regering sal die selfregeren-
de nasionale state so gou moontlik tot onafhank-
likheid lei.

Swartes in die Blanke R.S.A. is burgers van hulle
onderskeie nasionale state en beoefen hulle politieke

regte daar.
Nywerheidsdesentralisasie, landbou-ontwikkeling,
finansiële en ander maatreéls sal verskerp word om
die grootste moontlike vestiging van elke volk op sy
eie grond onder sy eie owerheid te verkry.

Die toestroming van ander volke na die Blanke R.S.A.

sal streng beheer word en die uitvloei van nie-bankes
na hul eie lande sal beplan en uitgevoer word.

Die maatreèls ingevolge waarvan Swartes per-
manente verblyf in die Blanke R.S.A. kan verkry, sal
herroep word,
Swart woongebiede in die Blanke R.S.A. is Blanke
gebied onder beheer van die R.S.A.-regering.

Plaaslike besture, onder die R.SA-regering, kan in
sulke Swart woonbuurte ingestel word en die ower-
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heid van 'n selfregerende of onafhanklike nasionalestaat, kan deur ooreenkoms toegelaat word om in 'nwoonbuurt wat oorwegend deur sy eie burgers be-woon word, sekere dienste te lewer.
2.3.8 Streeksrade vir Swartes kan deur die R.S.A.-regeringingestel word om die administrasie en dienstevoor-siening van 'n aantal woonbuurte op 'n streeksgrond-slag te behartig.
2.3.9 Die nasionale state sal in die grootste moontlike mategekonsolideer word, met dien verstande dat diegrondkwotas ingevolge die Trust- en Grondwet van1 936 finaal is, en dat konsolidasie dus deur uitruiling

bevorder kan word in plaas van deur die skenking van
verdere grond.

3. ONDERWYSBELEID

3.1 Die Party erken en eerbiedig
(a) Die Blanke se reg om sy eie onderwysstelsel te bepaal

met behoud van die beginsel van:
(i) Christelik-nasionale onderwys;
(ii) en in besonder moedertaalonderwys.

(b) die reg van elke ander volk om sy eie onderwysstelsel
uit te werk.

3.2 Dit is derhalwe die Party se standpunt dat elke volkse onder-
wysowerheid, onderwyskundige struktuur, onderwysvoor-
siening en onderwysinstellings tot op tersiêre vlak op die
grondslag van eie verantwoordelikheid en afsonderlikheid
uitgebou moet word. Vermenging in die formele, informele
en nie-formele onderwys is nie aanvaarbaar nie.

3.3 Die volgende doelwitte sal nagestreef word:
(a) om die hoogste peil van onderrig en voorligting moont•

lik te voorsien met inagneming van:
(i) elke persoon se vryheid van beroepskeuse
(ii) elke persoon se aanleg en vaardighede
(iii) die arbeidsmagbehoeftes van die landsekono•

mie
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(b)

(c)

(d)

om ouerbetrokkenheid en seggenskap in die onderv
te handhaaf en uit te bou.
om onderwysersbetrokkenheid by alle aspekte van die
opvoeding van die kind te bevorder en
die professionele status van die onderwyser en dosent
te beskerm en uit te bou.

3.4 Die Party sal hom vir interstaatlike samewerking op onder-
wysgebied beywer, veral met die oog op onderwysstan-
daarde.

4. SPORTBELEID
4.1

4.2

4.3

Ingevolge die Party se staatkundige beleid beskik elke volk
oor die soewereine reg om sy sport afsonderlik op eie bodem
en groepsgebied te beoefen ten einde gestalte te gee aan sy
eiesoortige sportkultuur.
Die beheer, administrasie, afrigting en beoefening van sport
op skoolvlak, klub-, provisiale en nasionale vlak moet afson-
derlik behartig word.
Sport op skoolvlak moet veral ook omdat opvoeding iden-
titeitsverwerwing op die oog het, afsonderlik beoefen
word.

4.4. Dit is die Party se standpunt dat die keuse van embleme en
die toekenning van kleure aan verteenwoordigende sportlui
by elke volk moet berus en slegs ten opsigte van sy eie
burgers.

4.5 Internasionale deelname aan sport sal ondersteun word
mits daar nie aan Blanke sportlui eise gestel word om hulle
sporthuishouding in stryd met die Party Se staatkundige
beleid in te rig nie.

5. GEMEENSKAPSBOU
5.1 Beplanning

(a) 

(b) 

Ruimtelike ordening om te verseker dat elke volk mak-
simaal op sy eie grond onder sy eie owerheid teregkom,
sal hoe voorkeur geniets
Streekontwikkeling met die oog op desentralisasie en
die doeltreffende benutting van hulpbronne sal bevor-
der word,
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5.2 Gemeenskapsontwikkeling
(a) Aandagsal aan die proses van dorpstigting gegee wordmet die oog op die bespoediging daarvan.
(b) Die Party beskou dit as noodsaaklik dat 'n program vangemeenskapsontwikkeling ingestel word om:-

(i) die ontvolking van die Blanke platteland teen tewerk;
(ii) die kerklike en kultuurlewe, en sport en ontspan-ning in plattelandse gemeenskappe te bevorder;

(iii) die behoud en welvaart van klein dorpe te sti-
muleer.

5.3 Woongebiede, dienste en geriewe
(a) Afsonderlike woongebiede vir verskillende volksgroe-

pe sal in die Blanke gebied afgedwing word.
(b) Elke volk geniet voorkeur wat die gebruik van diensteen geriewe in sy gebied betref. Maatreëls teen ver-dringing sal behou en waar nodig ingestel of uitge-

brei word.
5.4 Behuising

(a) Behuising word as 'n primêre behoefte beskou, is
basies die verantwoordelikheid van elke individu en
geldelike hulp daarvoor sal voorkeur geniet.

(b) Besondere aandag sal aan die bevordering van huis-
eienaarskap gegee word en aan die behoeftes van
bejaardes, behoeftiges en jong egpare.

(c) Grondbesit word vir die lede van elke volk in sy jurisdik-
siegebied voorbehou.

(d) Werkgewers sal 'n bydrae moet lewer tot die koste van
huisvesting van hul nie-blanke werkers in die Blanke
gebied.

(e) Verdere behuising vir nie-blankes in Blanke gebied sal
tot 'n absolute minimum beperk word.
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6. GESONDHEID, WELSYN EN PENSIOENE
6.1

6.2

6.3

6.4

6.5

6.6

6.7

6.8

Die Party sal in sy strewe na die hoogste mate van voorspoed
en geluk vir die R.S.A. se bevolking toesien dat fisiese en
geestelike welsyn hoé voorkeur geniet. Dit vereis dat die
Party die volk sal lei in 'n onverbiddelike stryd teen onder-
myning en geestelike terrorisme deur veral die media en
die kunste.
Gesonde en gebalanseerde gesinsgroei sal doelbewus
bevorder word.
Wetenskaplike beplanning van hospitale en ver-
plegingsdienste ten einde 'n doeltreffende mediese infra-
struktuur daar te stel, sal bewerkstellig word.
Om hierdie doelwitte te bereik sal die nodige klem op
voorkomende- en gedesentraliseerde gemeenskapsge-
sondheidsdienste geplaas word, met vermyding van die
totale sosialisering van hierdie dienste.
Die Party erken dat dit 'n funksie van elke volksowerheid is
om welsynsdienste aan sy mense te voorsien as 'n voorko-
mings-, rehabilitasie- en rekonstruksiediens.

Welsynsdienste deur kerke en die privaatsektcr word as
noodsaaklik beskou en sal erken en ondersteun word.
Die professionele status van die welsynswerker, ver-
pleegster en ander paramediese personeel sal met die
beste diensvoorwaardes en voordele bevorder word.
Die Party beywer hom vir'n gesonde en aaneenlopende pen-
sioenstelsel wat met die wisselende waarde van geld reke-
ning hou.
Besondere aandag sal aan die behoeftes van bejaardes
gegee word.

7. EKONOMIESE EN FINANSIÈLE BELEID
7,1 (a) Die Party aanvaar as vertrekpunt dat sy algemene

staatkundige beleid nie dienstig kan wees aan suiwer
ekonomiese en finansiële oorwegings nie, maar dat
laasgenoemde 'n kardinale komponent vorm by die
praktiese toepassing van die algemene staatkundige
beleid.
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(b) Die Party glo ook dat elke volk in oorenstemming metdie staatkundige beleid in optimale mate vir eie eko-nomiese ontwikkeling verantwoordelik is; sy eie beleidkan bepaal en eie begroting finansier en hanteer. DieParty glo dat sodanige eie ekonomiese ontwikkeling
slegs 'n praktiese werklikheid kan word as die oorwig inekonomiese groei voortaan in die nasionale stateplaasvind vir sover dit strategies moontlik is.

7.2 Algemene Doelstellings

(a) Die doel is om ekonomiese welvaart vir almal te
verhoog.

(b) Die Party glo aan die vrye-ondernemingstelsel.
(c) 'n Gesonde handels- en nywerheidsbeleid sal nage-

streef word met besondere klem op die belangrikheid
van private inisiatief en die vestiging van kleinsake-
ondernemings.

(d) Die Party sal ongesonde monopolievorming bekamp.
(e) Die Party glo aan die daarstelling van 'n gedissiplineer-

de gelykmatige groeikoers in ooreenstemming met die
langtermyn behoeftes van die R.S.A.

7.3 Landbou

(a) Die Party beskou die landbou as van strategiese
belang.

(b) Die Party staan vir 'n selfstandige en stabiele boere-
gemeenskap.

(c)Die Blanke ontvolking van die platteland sal teenge-
werk word deur 'n kragtige gemeenskapsontwikke-
lingsprogram en die daarstelling van die nodige infra-
strukture en strukture vir gekoòrdineerde ontwikFeling
in die landbu deur onder andere navorsings- en voorlig-

tingsdienste, asook waar nodig deur wetgewing. Daar-

by sal daadwerklike pogings aangewend word vir die
hervestiging van Blanke boere op die platteland.

(d) Die stygende produksiekoste in die landbou sal bestry

word, onder meer deur monopolistiese neigings aan
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bande te lê, wyer mededinging te bevorder, onnodige

beskerming aan fabrikante van boerderybenodigdhede

op te hef en die landbou-koôperatiewe beweging te

versterk.
Dit is die Party se standpunt dat die staat hom nie met

arbeidsverhoudinge in die landbou moet inmeng nie,

maar werkgewers liewers moet ondersteun en aan-
om gunstige diensvoorwaardes aan te bied.moedig 

Stabiliteit in die landbou sal bevorder word deur 'n
stelsel van belastingvrye belegging by die staat of by
die Landbank wat in tye van droogte of ander teenslae
aangewend kan word.

in die landbou be-

7.4

7.5

I
7.6

(g)Die Party sal vertikale integrasie 
stry.

Handel, Nywerheid en Verbruikersake e

(a)

(b)

(c)

(d)

Die Party sal hom vir die uitbouing van die handel en
nywerheid beywer. Hy is ten gunste van redelike be-
skerming teen buitelandse mededinging en van 'n
doeltreffende handels- en bemarkingsbeleid met in-
agneming van die belange van die verbruiker en
produsent.
Nywerheidsdesentralisasie, finansiéle en ander maat-
reëls sal verskerp word om die grootste moontlike ves-
tiging van elke volk op sy eie grond onder sy eie
owerheid te verkry.

Die handhawing en uitbouing van internasionale eko-
nomiese betrekkinge sal ondersteun word.
Die Party sal toesien dat alle staatskontrakte by
voorkeur aan Suid-Afrikaanse nywerhede toekom.

Minerale

Suid-Afrika se minerale moet op so 'n wyse ontgin, veredel
en verhandel word dat die maksimum voordeel vir die R.S.A.
daaruit verkry word.

Energie
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Die Party sal daarna streef om die Republiek so onafhanklikmoontlik te maak wat sy energiebehoeftes aanbetref deuronder meer navorsing en die ontwikkeling van bestaande enalternatiewe energiebronne.
7.7 Water

Waterbronne sal ten volle bewaar en beveilig word.
7.8 Fiskale en Monetêre Beleid

Die Party staan 'n monetêre en fiskale beleid voor met asmikpunt onder meer:
(i) gesonde groeikoers
(ii) volle indiensneming
(iii) prysstabiliteit
(iv) betalingsbalansewewig
(v) wisselkoersstabiliteit
(vi) inflasiebeheer

8. MANNEKRAG

8.1 Die Party erken en eerbiedig ook op die arbeidsterrein
sy uitgangspunt van:
(a) die selfbeskikkingsreg van die Blanke en van

ander volke en
(b) hulle geografies-afsonderlike ontwikkeling.

8.2 Voortvloeiend uit die uitgangspunt van geografies-
afsonderlike ontwikkeling sal 'n stelsel van arbeids-
voorkeur vir die verskillende volke in hulle onderskeie
gebiede ingestel word. Die stelsel moet onderskraag
word deur 'n beleid van skeppende onttrekking van
vreemde arbeid uit mekaar se gebiede,

8.3 Die verantwoordelikheid van elke owerheid vir werk-
geleenthede vir sy burgers word bevestig en sal as
riglyn geld by besluite oor die verlening van ontwikke-
lingshulp aan buurstate. Arbeidsoorwigtige skemas ter

bekamping van werkloosheid, onder-indiensneming en

lae produktiwiteit sal aangemoedig word.
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8.4

8.5

8.6

8.7

In die Blanke gebied sal daar hoé voorkeur verleen, en
aansporingsmaatreels ingestel word, om arbeidsbe-
sparende tegnieke, Blanke selfwerksaamheid en die
seicktiewe immigrasie van Blankes, veral uit ons
stamlande, te bevorder.

Volgens die stelsel van arbeidsvoorkeur moet die lede
van elke volk in daardie volk se geografiese gebied
voorkeur geniet in alle arbeidsaangeleenthede, inslui-
tende voorkeur ten opsigte van bedinging, werkersbe-
skerming en indiensneming. Die voorwaardes en om-
standighede waaronder werkers uit ander state in die
R.S.A. aanwesig is, sal deur onderhandeling met hulle
betrokke owerhede bepaal word.
In die Blanke gebied sal ander bevolkingsgroepe nie
vakbondregte verkry nie, maar sal bedinging op ander
bevredigende wyses gereel word.
In die Blanke R.S.A sal 'n stelsel van arbeidsonering vir
die werkers van ander volke ingestel word om te ver-
seker dat hulle né die Blanke, indiensnemingsvoorkeur
kry aangrensend of naby hulle onderskeie state, of
waar hulle getalle tans oorheersend is (bv. Kleurlinge in
die Wes-Kaap of Suid-Sothos in die Vaal-Driehoek).

8.8 Die Party sal hom vir goeie verhouding tussen werk-
gewers en werknemers beywer,

8.9 Die Party onderskryf die beginsel dat vergoeding aan
produktiwiteit gemeet word.

9. BINNELANDSE AANGELEENTHEDE

9.1 Nasionaliteit en Burgerskap

(a) Persone wat tans oor R.S.A.-nasionaliteit beskik, sal ditkan behou tot tyd en wyl hulle ingevolge die wette vandie R.S.A. die nasionaliteit van 'n ander staat verkry.(b) Die instelling van die owerhede vir Kleurlinge en Indiërssal gepaardgaan met die instelling van burgerskap van
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die jurisdiksiegebiede (hartlande) van sodanige
(c) Die wetgewing ingevolge waarvan Swartes burgerskapvan hulle onderskeie nasionale state verkry het, salbehou word.
(d) Politieke regte is slegs geldig in dié gebied waarvan 'npersoon burgerskap het.
(e) Wanneer alle Swart nasionale state, die Kleurlingstaaten die Indièr-staat onafhanklikheid verkry het, sal slegsBlankes burgerskap binne die Republiek van Suid-Afrika hê, en geen dubbele burgerskap binne dieRepubliek van Suid-Afrika aanvaar word nie.

9.2 Publikasiebeheer
By die bepaling van maatstawwe vir publikasiebeheer sal
Christelike beginsels deurslaggewend wees.

9.3 Immigrasie
(a) Die immigrasie van Blankes sal selektief aangemoe-

dig word.
(b) Assimileerbaarheid en die behoeftes van die arbeids-

mag sal as vernaamste maatstawwe vir die keuring van
immigrante dien.

9.4 Bevolkingsklassifikasie
Wette wat vir die handhawing van identiteit en die uitbouing
van politieke regte noodsaaklik is, soos

die Bevolkingsregistrasiewet

die Groepsgebiedewet

die Wet op Verbod van Gemengde Huwelike en die
Ontugwet
sal behou en verbeter word waar nodig, en streng toe-

gepas word.

9.5 Die Staatsdiens

(a) Die Party ag 'n doeltreffende staatsdiens as die rug-

graat vir goeie landsadministrasie.

(b) Elke volk behartig sy eie staatsdiens.
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(c) Die vergoeding en ander diensvoorwaardes van staats-

amptenare sal volgens verantwoordelikheidsvereistes

en op vergelykbare grondslag met die privaatsektor

aangepas word.

10. JUSTISIE EN VEILIGHEID

(WEERMAG, INTELLIGENSIEDIENSTE, POLISIE EN

GEVANGENISDIENSTE).

10.1 Soewereiniteit

Die Party bevestig en handhaaf die soewereiniteit van die

Parlement van die Republiek van Suid-Afrika.

10.2 Justisie

(a) Die Party handhaaf en bevestig die onafhanklikheid van

die Howe van Suid-Afrika.

(b) Die Party handhaaf die beginsel dat elke persoon ge-
regtig is om hom te kan beroep op die toegang tot die
howe van die land, om volgens die reg reg te laat
geskied.

10.3 Weermag
(a)

(b)

(c)

(d)

Die Party glo in die handhawing van 'n sterk en doeltref-
fende weermag ter beskerming van Suid-Afrika se
soewereiniteitsgebied en bestaande bestel.
Ons glo dat die verdediging van Suider-Afrika die
verantwoordelikheid is van sy vérskillende onafhank-
like state en bevolkingsgroepe op 'n geallieerde, nie-
geïntegreerde basis.
Ons glo dat die Weermag nie daar is om enige
aggressie te pleeg nie, maar suiwer gebruik moet word
om aggressie teen Suid-Afrika effektief af te weer, van-
waar dit ookal gevoer mag word.
Ons glo dat oud-gediendes behoorlike pensioene moetontvang en dat in die behoeftes van die soldate se
afhanklikes behoorlik voorsien moet word.
Ons glo aan die bestaan van 'n doeltreffende burgerlike
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beskermingsorganisasie wat ook as 'n hulpmiddel virdie R.S.A. se totale verdedigingstrategie moet dien.
10.4 Polisie, Veiligheidsdienste en Gevangenisse

(a) Die Party glo dat die binnelandse veiligheid, wet enorde, deur 'n gedugte, doeltreffende en goedbetaaldepolisiemag gehandhaaf moet word.
(b) Ons glo dat die verskillende bevolkingsgroepe tenbeste deur hulle eie polisiemagte gedien moet word.
(c) Ons glo dat die veiligheidsdienste Suid-Afrika ten beste

kan dien in drie afdelings, te wete:
'n binnelandse veiligheidsafdeling;

(ii) 'n buitelandse veiligheidsafdeling en
(iii) i 'n militêre veiligheidsafdeling

wie se werk behoorlik gekoòrdineer en tot die beskik-
king is van elke diens wat dit mag benodig.

(d) Ons glo dat daar doeltreffende gevangenisdienste
moet wees met nadruk op rehabilitasie en op nasorg.

(e) Ons glo dat Gevangenisdienste ten beste funksioneer
as 'n selfstandige departement en dat behoorlik in die
behoeftes van die lede in die diens voorsien moet
word.

10.5 Integrasie

Die Party verwerp integrasie in voormelde dienste.

11. BUITELANDSE BELEID

11.1 Algemeen

Die Party bevestig dat:

(a) Die Republiek van Suid-Afrika 'n soewerein onafhank-
like staat is.

(b) Die Republiek van Suid-Afrika deel neem aan normale

internasionale en diplomatieke verkeer,
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(c)

(d)

(f)

Die Party geen inmenging sal duld in die Republiek van

Suid-Afrika se huishoudelike aangeleenthede nie, hom

sal verset teen die aantasting van die eer en integriteit

van ons land en geen vernedering van die Republiek
van Suid-Afrika sal duld of kondoneer nie.

Die aanknoop en behoud van diplomatieke betrekkinge

onafhanklik is van binnelandse politieke en ideologiese

beleidsrigtings of van bestaande diplomatieke verbin-

tenisse. Daarom sal die Party diplomatieke betrekkinge

waardeur die R.S.A. se belange gedien kan word,

aanknoop en handhaaf met enige staat wat sy soewe-

reiniteit erken en eerbiedig.

Die Republiek van Suid-Afrika hom die reg voorbehou

om ten opsigte van bepaalde internasionale geskille

neutraliteit te handhaaf.

Die Republiek van Suid-Afrika te alle tye die politieke

onafhanklikheid en territoriale integriteit van alle state

respekteer en derhalwe bereid is om met elke ander

staat 'n nie-aanvalsverdrag te sluit.

11.2 Afrika

As deel van die vasteland van Afrika sal die Republiek van

Suid-Afrika deelneem (en sodanige deelname soek) aan die

politieke en ekonomiese inter-Afrika verkeer op 'n vas-
telandse en streeksbasis. In dié organisasies en kommissies

kan die R.S.A binne sy vermoë hulp en veral ontwikkelings-
hulp verleen, met dien verstande dat dit alleen sal geskied
met die handhawing van ons land se eer en integriteit.

11.3 Suider•Afrika

(a) Die Republiek van Suid-Afrika erken die onafhank-
likheid van sy buurstate.

(b) Die Republiek van Suid-Afrika is bereid om in same-
werking met ander Suider-Afrikaanse state vrede,
stabiliteit en vooruitgang vir almal te bevorder.
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(c)Die Party is ten gunste van die daarstelling van 'n
Suider-Afrikaanse Stateberaad waarvan alle onafhank-
like Suider-Afrikaanse state, met behoud en erkenning
van elkeen se soewereiniteit en territoriale integriteit,
lid kan word. (Nie-onafhanklike volke in Suid-Afrika sal
nie in sodanige stateberaad kan deel nie.)

(d) Die Republiek van Suid-Afrika sal nie inmeng in die
huishoudelike aangeleenthede van 'n buurstaat nie ensy grense erken solank so 'n buurstaat ooreenkom-
stig handel.

Soos elke ander staat behou Suid-Afrika vir homself
steeds die reg van selfverdediging teen terroriste-
organisasies en diegene wat hulle huisves voor.

(f) Die Party weier om enige status toe te ken aan
terroriste-organisasies en verwerp alle aansprake van
sodanige organisasie op enige regte en voorregte
ingevolge internasionale konvensies.

1 1.4 Suidwes-Afrika

Die Party sal 'n skikking van die Suidwes-Afrika vraagstuk
wat die selfbeskikkingsreg van die verskillende etniese
groepe en dus ook van die Blankes sal verseker, onder-
steun.

11.5 Walvisbaai

Die Party bevestig dat Walvisbaai Suid-Afrikaanse grond-
gebied is.

11.6 Slot

In alle internasionale aangeleenthede sal die Party die
beginsel van Suid-Afrika Eerste handhaaf.
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(Hierdie Program van Beginsels en Beleid kan alleen verander word

deur die Algemene Kongres van die Konserwatiewe Party van Suid-

Afrika).
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