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AGTERGROND  
●Toe Mikhail Gorbachev in 1985 leier van die Soviet Unie geword het, het hy die  
Soviet Unie in ‘n dramatiese nuwe rigting gestuur.   
●Sy tweeledige program van Perestroika en Glasnost het verskeie veranderings  
in ekonomiese praktyke, binnelandse sake en internasionale verhoudings  
meegebring.  
●In die 1980’s het die Suid-Afrikaanse regering ‘n veranderde wêreld in die gesig  
gestaar.  
●Afrika as ‘n kontinent was nie meer onder beheer van Europa nie en SA was dus  
geïsoleerd.  
●Teen die einde van 1989 het die Soviet Unie in duie begin stort.  
●Die kommunistiese regerings in Oos-Europa was besig om in duie te stort en die  
Berlynse Muur het geval.  
●Dit alles het bygedra tot die einde van die Apartheidsregering in Suid-Afrika. 
 

GLASNOST EN PERESTROIKA  
Perestroika was die hervorming van die Soviet ekonomie om toe te laat vir  
vermeerderde profyt deur individue, en om beheer deur die regering te  
verminder.  
Glasnost het verwys na vermindering aangaande die regering en ook, ‘n  
toename in vryheid van spraak. Kritiek op die regering sou toegelaat word en  
korrupsie deur die regeringsbeamptes sou gestaak word.  
  
DIE VAL VAN DIE BERLYNSE MUUR EN DIE IMPAK DAARVAN  
  
●Die val van die Berlynse Muur was een van die belangrikste gebeure in die 20ste  
eeu omdat dit die einde van die Koue Oorlog aangedui het en ook ‘n katalisator  
was vir verandering in baie lande.  
●Die Berlynse Muur was die magtigste simbool van die verdeeldheid wat die Koue  
Oorlog in Europa veroorsaak het.   
●Die val van die Berlynse Muur het gedui op die revolusionêre veranderings wat in  
Oos-Europa gebeur het.  
 ●Deur die hele Sovietblok het hervormers mag in hul eie hande geneem en so het 
meer as 40 jaar se kommunistiese diktatorskap tot ‘n einde gekom.  

●Die vernietiging van Kommunisme in Oos-Sentrale Europa en die Soviet Unie  
het die einde van die Koue Oorlog aangedui.  
  
IN SA HET DIE ONTBINDING VAN DIE SOVIET UNIE ‘N IMPAK OP DIE ANC EN  
DIE NP GEHAD  



  
NASIONALE PARTY  
●Die NP regering het die ANC uitgebeeld as ‘n kommunistiese organisasie wat  
direk onder die beheer van die Soviet Unie was en hulle het die Kommuniste  
blameer vir opstande soos die Sharpeville Massacre (Slagting) en die Soweto  
Opstande.  
●Die NP se bewerings dat hulle Suid-Afrika teen Kommunisme beskerm het, is as  
onrealisties bewys teenoor die feite van Gorbachev se beleid.  
●Die ineenstorting van die Soviet Unie het die SA regering se bewering dat hulle  
SA teen die kommunistiese aanslag wou beskerm, as onrealisties ontbloot.  
●Die SA regering kon dus nie langer die bedreiging van Kommunisme as ‘n wyse  
om ondersteuning te werf, gebruik nie.  
●Hulle kon ook nie langer op Westerse ondersteuning vir hierdie anti-kommunistiese 
houding staatmaak nie.  
●Die NP se vrees vir ‘n ANC wat deur Kommuniste beheer sou word het ook  
afgeneem want in Oos-Europa en die Soviet Unie het die steun vir Kommunisme  
afgeneem. Dus, vir die eerste keer was die NP bereid om met die ANC te  
onderhandel.  
●Die Westers-gedomineerde  wêreldmoondhede het die beweging in SA om  
ernstig sy probleme te probeer oplos op ‘n vreedsame en demokratiese wyse op  
te los, ondersteun.  
●Verskeie invloedryke wit leiers het besef dat Apartheid nie die antwoord op die  
behoeftes van wit kapitalistiese ontwikkeling was nie, en dat hervorming nodig  
was.  
●Hulle was bewus daarvan dat die instelling van drastiese ekonomiese hervorm  
baie beduidend sy ondersteuningsbasis sou ondermyn en dat alle hervorming  
dus baie matig sou moes wees.  
●Hulle het besef dat die voortgesette onderdrukking van swart mense nie politieke  
stabiliteit sou verseker nie.   
 ●Hulle het begin besef en glo dat enige hervormings ook die insluiting van ‘n sterk 
swart middelklas sou moes insluit.  

● ‘n Groeiende aantal invloedryke besigheidsmense, kerkleiers, akademici, 
politici en joernaliste het begin glo dat gesprekke en onderhandelings met die 
ANC nodig was ten einde die probleme in Suid-Afrika op te los.  

●Sekuriteitsmagte, as ook die verskeie opvolgende uitroep van noodtoestande deur  
PW Botha, het nie die township- opstande laat stop nie.  
 

ANC  
●Die ineenstorting van die Soviet Unie het ook ‘n invloed op die ANC gehad.   
●Die Soviet Unie en sy bondgenote het sterk bande met die ANC gehad.  
●Hulle het onderrig (onderwys) en militệre opleiding vir SA vlugtelinge in die  
Soviet Unie en die Frontlinie State verskaf.  
●Hulle was die belangrikste wapenverskaffers aan MK, die ANC se militêre vleuel.  
●Die Soviet Unie het die vryheidsbewegings ondersteun nadat hulle in die 1960’s  
verban is.   
●Die ANC het vir ‘n ruk lank die meeste van sy finansiele en militêre  
ondersteuning van die Soviet Unie ontvang.  
●Die ineenstorting van die Soviet Unie het dus ‘n belangrike bron van  
ondersteuning laat wegval.  



●Die ANC was gereed om te onderhandel.  
 

 
 
DIE IMPAK VAN DIE ONTTREKKING VAN DIE SANW UIT DIE STRYD VAN 
CUITO CUANAVALE  
 

●Die Stryd van Cuito Cuanavale het die grondslag gelê vir die onttrekking van die  
SANW uit Angola  
●Die Beleg van Cuito Cuanavale het die militêre balans in Suidelike Afrika  
verander.  
●Die betrokkenheid van eksterne magte aan die kante van MPLA en UNITA in die  
Stryd van Cuito Cuanavale het verskeie militêre dooiepunte veroorsaak wat  
bygedra het tot die soektog vir politieke oplossings.  
●Die dooiepunte, die einde van die Koue Oorlog en die ontbinding van die Apartheid  
Regime, het beide Kuba en SA daartoe gedwing om hulle posisies te heroorweeg.  
●Die feit dat die Nasionale Party met Kommuniste moes onderhandel  oor die  
onafhanklikheid van Namibië, het dit makliker gemaak om met die ANC in  
gesprek te tree.  
●Die vreedsame verplasing tot ‘n meerderheidsregering in Namibië het beide die 
NP regering en die ANC moed gegee.    
●Die regering het besef dat “meerderheidsregering” nie noodwendig die instel of  
oorname deur Kommunisme, of enige groot ekonomiese veranderings sou  
meebring nie.  
   
1989  
●Dit was ‘n belangrike jaar vir wêreld- en vir Suid-Aftrikaanse politiek.  
●Die Berlynse Muur het in November 1989 en dit het die val van Kommunisme as  
‘n institusie gesimboliseer.  
●PW Botha het beroerte gekry en is opgevolg deur FW de Klerk; hy het ‘n  
verskillende standpunt as dié van PW Botha ingeneem met betrekking tot Apartheid.  
●De Klerk het in daardie tyd ook gesê dat dit dom sou gewees het as hy nie die  
geleentheid wat die val van die Berlynse Muur tot gevolg gehad het, gebruik het  
nie.  
●3 Maande na die val van die Berlynse Muur het hy, in effek, die einde van 
Apartheid verklaar.   
●Hy het die ANC en ander politieke partye ontban en politieke gevangenes is 
vrygestel.  Nelson Mandela is vrygelaat – die belangrikste internasionale invloed wat 
gelei het tot die ontrafeling van Apartheid.  
● Dit het die fobie besweer dat ‘n swart stryd (struggle) teen Apartheid in der 
waarheid ‘n sameswering was wat uit Moskou beheer is. Dit het dit ook moontlik 
gemaak vir De Klerk om die nuwe benadering wat hy wou volg, te regverdig deur in 
gesprek met die ANC te tree. 


