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POLITIEKE STRATEGIEË

‘Nóóit 
die moeite 
werd’
ONWETTIGE IMMIGRANTE, ONTEIENING 
SONDER VERGOEDING, ’N NIKSWERD 
RAND ... WATTER BANGMAAKPRAATJIES 
KAN SUID-AFRIKANERS VERWAG IN DIE 
OPLOOP NA DIE VERKIESING IN 2019? 
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‘Nóóit 
die moeite 
werd’
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POLITIEKE STRATEGIEË

D ie hele doel van praktiese politiekery, het die 
Amerikaanse joernalis Henry Louis Mencken 
reeds ’n eeu gelede geskryf, is om die bevolking 

bang te praat met ’n reeks eindelose “gogga maak vir baba 
bang”-stories, sommige denkbeeldig, as dit moet. Daarna 
hou jy jouself as die messias voor wat die kitskuur vir die 
land en al sy probleme gaan wees.

Kies jou skurk
Elke bangmaakstorie kort ’n booswig. In Suid-Afrika is 
die keuses legio, afhangende na wie se stem ’n politieke 
party vry. As die gehoor wit boere, of wit 
middelklasmense is, roep jy net die Mau-Mau-rebellie van 
die 1950’s in Kenia op, of die “oorlogsveterane” van 
Zimbabwe se Zanu-PF. Natuurlik moet jou storie ’n 
plaaslike invalshoek hê, so jy sit vir die skurke dalk rooi 
barette op.

Daar is eweneens booswigte te kies en te keur as jy 
vrees by swart kiesers wil inboesem. Soos die 
opportunistiese, onwettige Zimbabwiër, wat bereid is om 
jou werk vir die helfte van die minimum loon te doen. 
Vir wit kiesers dien hy sommer ’n dubbele doel: verander 
hom in ’n misdadiger en jy kry ekstra “waarde”. 

En wat van die Indiërs wat op die township-bewoners 
neersien en boonop belastinggeld steel? Of ’n slinkse 
Somaliër, wat kos verby die vervaldatum aan jou kinders 
verkoop en hulle voedselvergifting gee? 

Die Nigeriese dwelmsmous is nog ’n doeltreffende 
karakter wat vrees en afsku oor kulture en 
inkomstegroepe heen met hul blink skerppuntskoene en 
goue kettings inspireer. Hulle verkoop dwelms aan jou 
dogters, hou hulle as seksslawe aan en voer ’n skrikbewind 
van tik en geweld in armer buurte.

En moenie van die wit baas, die ryk boer of 
mynmagnaat vergeet wat nie sy bates wil deel wat hy op 
die rug van apartheid en goedkoop, swart arbeid bekom 
het nie. Trek hom ’n kakie-hemp aan en sit ’n Markus 
Jooste-glimlag op sy smoel.

Verkiesingstrategie
“Om ’n idee te kry van wat Suid-Afrikaners in 2019 kan 
verwag kan ons gerus kyk na Donald Trump se 
verkiesingstrategie vir Amerika se 
2016-presidentsverkiesing,” verduidelik die 
Johannesburgse kommunikasiestrateeg Coenraad 
Bezuidenhout.

“Wanneer vrees deel is van jou verkiesingsveldtog is dit 
die beste om dit reg aan die begin te gebruik, wanneer jy 
potensiële kiesers se aandag wil prikkel en hou. Trump 
het dit baie doeltreffend gedoen met sy beleid teenoor 

immigrante in Amerika. Dit is gewoonlik ’n strategie wat 
partye gebruik wat ’n nasionalistiese agenda dryf, of dit 
nou met ’n spesifieke geloof, taalkwessie, waardes of 
kulturele chauvinisme is. As jy jou kiesers wil mobiliseer, 
moet jy eerstens ’n gemeenskaplike vyand skep.” 

In Trump se verkiesingsretoriek was daar genoeg vyande. 
Onwettige immigrante wat Amerikaners se Christelike 
waardes, werk en veiligheid bedreig. Feministe, wat ’n 
loopbaan bo ’n baba kies – dit gaan lei tot die uitsterf van 
die tradisionele kernfamilie – en wat sommer in die 
etensuur vir ’n aborsie gaan.

Dan was daar die sosialis Bernie Sanders met sy radikale 
idees om Amerika se gesondheidsorg te nasionaliseer, maar 
voordat jy jou oë uitvee, is Amerika ’n kommunistiese staat! 

“Sy formule is briljant in sy eenvoud,” het die 
Amerikaanse sosioloog Barry Glassner en skrywer van The 
Culture of Fear aan Time gesê. “Trump was ’n meester 
daarvan om vrees uit te buit op ’n skaal wat ek nog nooit 
voorheen gesien het nie.” By die Republikeinse konvensie 
in 2016 het Trump Amerika beskryf as ’n land in ’n krisis 
en hom as die messias voorgedoen wat die Amerikaners kan 
red. 

 Onverskillig
Dit bekommer hom, hierdie onverskillige manier waarop 
politieke partye van stamgebondenheid gebruik maak om 
vrees in hul verkiesingsveldtogte te gebruik, sê die politieke 
ontleder en konsultant Ralph Mathekga.

Stamgebondenheid verwys nie noodwendig na ’n Zoeloe, 
Xhosa, bruin mens of Afrikaner nie. In die politiek verwys 
dit eerder na ’n sterk ideologiese identiteit of gedeelde 
waardes wat een groep van ’n ander onderskei. “Dit is ’n 
globale verskynsel,” vertel Ralph. 

“Jy hoef net te kyk na die onlangse Europese en 
Amerikaanse verkiesings en hoe regsgesinde, populistiese 
partye se gewildheid gegroei het.”

In Frankryk is dit Marie Le Pen se Nasionale Front en in 
Nederland Geert Wilders se Partij voor de Vrijheid wat 

Dié styl van 
politiekery skep nie 
net konflik tussen 
verskillende groepe 
nie, maar ook konflik 
binne homogene groepe.
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gedugte kompetisie gebied het. Hul strategieë was 
nasionalisties en konserwatief van aard, met ’n sterk klem 
op die sosio-maatskaplike probleme wat vlugtelinge en 
immigrante van Afrika en die Midde-Ooste bring. Die 
verkiesing van die regsgesinde Sebastian Kurz as Oostenryk 
se kanselier is nog ’n voorbeeld.

“Dié styl van politiekery skep nie net konflik tussen 
verskillende groepe nie, maar ook konflik binne homogene 
groepe,” waarsku Ralph. “Die ‘ons versus hulle’-narratief 
kan ernstige implikasies inhou, veral in ’n land soos 
Suid-Afrika, wat reeds verdeeld is.”

Goedkoop truuks
In ’n strategie so reg uit Trump se 2016-veldtog lyk dit of 
die DA die regulering van onwettige immigrante as een 
van sy hoofstrategieë vir die 2019-verkiesing geïdentifiseer 
het. 

In Oktober het Solly Msimanga, die DA se 
premierskandidaat, bevestig dat hulle van “onwettige, 
ongedokumenteerde immigrante ’n prioriteit gaan maak”. 
Dis iets wat politieke kenners ongemaklik maak.

Ralph meen dit was ’n onverantwoordelike skuif, juis 
weens Suid-Afrika se gewelddadige geskiedenis van 
vreemdelinghaat. As ’n verkiesingskommunikasiestrategie, 
sê Coenraad, is dit ’n berekende skuif om swart kiesers 
meer bewus van die party te maak én hul belangstelling te 
prikkel. Hy meen ook dit is nie die eerste keer dat 
Msimanga vrees en agterdog as politieke speelbal gebruik 
nie.

“Hy het tydens sy veldtog as die DA se Tshwane-
burgemeesterskandidaat die ANC se kandidaat, Thoko 
Didiza, as ’n ‘inkommer’ uitgebeeld wat geen plaaslike 
kennis het oor die uitdagings wat Tshwane se inwoners in 
die gesig staar nie.”

Barack Obama se destydse politieke opponente het 
dieselfde gedoen toe hulle agterdog oor sy Amerikaanse 
burgerskap gesaai en samesweringsteorieë aangevuur het 
dat hy eintlik in Afrika gebore is. Obama is ook aangeraai 
om nie sy tweede naam, Hussein, te gebruik nie omdat dit 
anti-Islam-gevoelens en dwepery onder potensiële 
Demokratiese kiesers kon aanwakker. 

Ralph meen dis betreurenswaardig dat die DA so vroeg 
in sy verkiesingsveldtog reeds van sulke “goedkoop, maar 
baie doeltreffende foefies” gebruik maak. “Dit was ’n kans 
vir ’n ernstige politieke party om te wys dat hy beter is as 
om die vuil politieke truuks te gebruik wat ons op ’n 
globale skaal sien.”

Ons versus hulle
Coenraad sê hoewel raspolitiek onder die Zuma-regime 

gedy het, gaan die ANC hierdie keer op kiesers se vrese oor 
die ekonomie en stabiliteit fokus, “maar eerder as om dit 
aan te blaas, gaan hulle mense probeer paai”.

“Jy kan dit reeds sien in die manier hoe die ANC 
beleggers probeer lok. Hul fokus is nou om vroeë suksesse 
te behaal om weer vertroue in die ANC aan te wakker. Hul 
hoofstrategie gaan waarskynlik klem lê op werkskepping en 
om die ekonomie te versterk.”

Die kwessie van grondonteiening sonder vergoeding, wat 
veronderstel was om meer linkse kiesers terug te wen wat 
hul politieke heil by die EFF gaan soek het, kan in ’n 
tweesnydende swaard verander as die ANC die proses en 
narratief nie reg bestuur nie.

Politieke partye soos die DA en VF+ is reeds besig om 
vergelykings met Zimbabwe en Venezuela te tref. Die DA 
het juis in Oktober lede van Venezuela se opposisieparty 
ingevlieg wat rilverhale van weghol-inflasie, hongersnood 
en leë winkelrakke vertel het.

Die EFF, aan die ander kant, is weer gou om met sy 
retoriek van witmonopolie-kapitalisme te smous en op die 
stereotipes van die bevoorregte, wit besigheidsmense te teer 
(wat toevallig deur die Steinhoff-debakel versterk word). 
Daar is ook ’n mate van vreemdelingvrees teenoor Indiërs.

Julius Malema, EFF-leier, het al verskeie keer gesê Indiërs 
is inherent rassisties. 

“Die meerderheid Indiërs sien [swart] Afrikane as 
mindere mense. Hulle stem nie vir Afrika-partye [soos die 
ANC, IVP, UDF of EFF] nie, hulle stem vir die DA, want 
hulle sien hulself nader aan wit mense as aan Afrikane se 
stryd.” 

Daarby word swart politici wat meer gematigde 
ekonomiese beleide steun, soos finansiesminister Tito 
Mboweni, sy voorganger, Nhlanhla Nene, en Pravin 
Gordhan, minister van openbare ondernemings, as 
“marionette” van die wit kapitaliste uitgebeeld.

Wanneer partye soos die EFF dan ontbloot word as dat 
hulle munt uit “swart kapitalisme” geslaan het – soos toe 
Floyd Shivambu, die EFF se visepresident, se kaperjolle by 
die VBS-bank op die lappe gekom het – skep hulle vinnig 
’n booswig om die aandag af te lei.

In hierdie geval is dit Gordhan en sy “skimeenheid” by 
die SAID, wat kwansuis ’n smeerveldtog teen die EFF voer 
om sy invloed te ondermyn.

Ralph kan aan geen voordele van hierdie soort strategie 
dink nie, maar die teenoorgestelde is beslis waar. “Dit is een 
van die suksesvolste politieke strategieë wat partye kan 
gebruik,” sê hy. 

“Dit het gewerk in Europa, dit het gewerk in Amerika. 
Maar uiteindelik skep jy soveel meer probleme. Dit verdeel 
die samelewing en dit vuur etniese spanning aan. Dit is net 
nie die moeite werd nie.” 
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