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Cry of the Xcluded is die 
gemeenskaplike banier 
waaronder ons as onafhanklike 
bewegings en individue saam 
’n veldtog in die komende 
munisipale verkiesings voer. ’n 
Verkiesing is dalk ’n iets nuut 
vir baie stemgeregtigdes, maar 
ons is al lank op die toneel. Ons 
beywer ons al jare lank in ons 
gemeenskappe vir ordentlike 
behuising, grond, bekostigbare 
basiese dienste, werk en die 
bestryding van korrupsie. Baie van 
ons het aan die bevrydingstryd 
deelgeneem. 

Ons neem aan hierdie munisipale 
verkiesings deel omdat ons land 
op die rand van ’n afgrond is. 
Die ekonomie is so swak dat dit 
waarskynlik nie gered kan word 
nie. Armoede en werkloosheid 
– veral onder ons jeug, vroue, 
gestremde mense en die LGBTIQ+-
gemeenskap – is so erg dat die land 

in voortslepende konflik en selfs ’n 
burgeroorlog gedompel kan word as 
niks daaraan gedoen word nie.
 
Munisipaliteite is in ’n yslike gemors 
en baie van hulle lewer geen basiese 
dienste nie. Mense se water en 
elektrisiteit word afgeskakel, selfs 
al het hulle daarvoor betaal. Baie 
rioolstelsels is in ’n skokkende 
toestand en dikwels vloei die riool in 
die strate uit. Gesondheidsklinieke 
is oorvol en het dikwels nie die 
nodigste medisyne nie. Dit is nie 
net weens korrupsie nie, maar 
ook weens knaende gebrekkige 
finansiering van munisipaliteite, 
krimpende begrotings en die 
uitkontraktering van dienste aan 
winsgewende ondernemings deur 
die ANC en die DA op nasionale en 
provinsiale vlak. ’n Ander belangrike 
oorsaak van hierdie krisis is dat 
politici onbekwame mense aanstel. 
Ons benodig nie net ’n nuwe 
toekomsplan vir munisipaliteite nie, 



maar ook vir die nasionale regering 
en vir ’n fundamentele verandering 
van ons gemeenskap.
 
Ons het ons kragte saamgesnoer 
in ONS gemeenskaplike stryd om 
die lewens van die menigte armes 
te verbeter sodat hulle ’n waardige 
lewe kan lei.

MET WAARDIGHEID 
BEDOEL ONS:

 • Jy moet nie honger gaan slaap 
nie.

 • Jy moet ’n ordentlike werk he 
en verdien ’n menswaardige 
inkomste.

 • Jy moet n deeglik geboude huis 
in ’n gemeenskap besit waar jy 
veilig kan woon.

 • Jy moet goeie, gratis basiese 
dienste beskikbaar he, veral 
wat betref water, elektrisiteit en 
reiniging.

 • Jy moet oral veilige 
gemeenskappe he.

Hoewel andere van standpunt 
verander het, bly ons onbeskroomd 
radikaal. Ons glo mense is vir hul eie 
geskiedenis verantwoordelik. Ons is 
ons eie bevryders. 
Verkiesings is nie ’n plaasvervanger 
vir die bevrydingstryd nie, maar 

wel ’n voortsetting daarvan. As 
ons verkies word, sal ons die stryd 
van die strate, na die stede en die 
stadsale verskuif sodat meer aandag 
aan die armes se probleme gegee 
word.
 
Ons is nie politici nie, ons is aktiviste. 
Ons manifes is gegrond op ’n 
gesegde van Amilcar Cabral, een 
van Afrika se groot leiers: “Moenie 
lieg nie, maak op geen maklike 
oorwinnings aanspraak nie.” In 
daardie gees maak ons geen leë 
beloftes nie. Die waarheid sal ons 
bevry.

WAT ONS VOORSTAAN
Hoewel ons tot verskillende 
organisasies behoort, het ons 
byeengekom omdat ons dieselfde 
waardes en oortuigings het. Die 
belangrikste hiervan is:

ONGELYKHEID IS 
DODELIK VIR ONS 
LAND! 

 - Dit staan in die pad van 
maatskaplike en ekonomiese 
vryheid.

 - Dit verdeel ons gemeenskappe en 
veroorsaak honger, armoede en 
geweld.

 - Ons is voorstanders van ’n basiese 



inkomstetoelaag van R1 500,00 
per maand vir alle werkloses en 
vir mense wat minder as R3 500 
per maand verdien.

 - Ons verlang ’n openbare 
onderwys- en gesondheidstelsel 
van gehalte wat nie deur mense se 
welvaart bepaal word nie.

 - Ons streef na gelykheid wat berus 
op die herverdeling van welvaart, 
waarvolgens die myne, grond, 
banke, fabrieke, selfoonnetwerke, 
plase, ensovoorts demokraties 
deur die mense besit en beheer 
word.

RASSISME EN 
VREEMDELINGEHAAT 
VERDEEL ONS! 

 - Deur verdeling onder die armes 
aan te moedig sodat hulle teen 
mekaar gekant is, voorkom die 
ekonomiese en politieke bolaag 
van die samelewing dat die 
werkers en die armes in hul stryd 
verenig.

 - Ons is gekant teen rassisme en glo 
in ’n nie-rassige Suid-Afrika.

 - Ons is gekant teen 
vreemdelingehaat (diskriminasie 
teenoor buitelanders). Ons is 
gekant teen werkgewers wat 
buitelanders en arm mense uitbuit 
deur hulle die laagste moontlike 

lone te betaal.

 - Ons bestry alle vorme van 
diskriminasie of verdrukking 
weens ons velkleur, die taal wat 
ons praat of ons godsdienstige 
oortuigings.

SEKSISME EN 
GESLAGSGEWELD 
ONDER VROUE! 

 - Geen man mag sy hand teen ’n 
vrou of meisie lig nie.

 - Geslagsgeweld is nie deel van ons 
kultuur nie.

 - Ons is gekant teen elke vorm van 
seksisme, asook diskriminasie 
teen en verdrukking van vroue 
of enige ander mens weens hul 
seksualiteit.

 - Vroue wat noodsaaklike werk 
tuis en in hul gemeenskappe 
doen, moet behoorlik vergoed 
word, want gratis vroue-arbeid 
is die rede vir hul voortdurende 
onderdrukking.

INSKAKELING – NIE 
NUWE APARTHEID NIE

 -  Beplanning vir die vereniging van 
stede, dorpe en gehuggies moet 
bespoedig word.



ONS GLO VOORTS: 

 • Ons moet weg doen met 
die huidige munisipale 
belastingstelsel, want dit is die 
belangrikste rede vir die krisis 
waarin munisipaliteite hulle 
bevind. Volgens dié stelsel kry 
munisipaliteite min geld van die 
staatskas en moet inwoners ten 
volle vir dienste betaal.

 • Die Tesourie se uiters streng 
beleid oor geldsake is die 
pynlikste en nadeligste vir 
munisipale owerhede sedert 
apartheid.

 • Wetenskaplike kennis word 
geskep deur sowel tradisionele 
as akademiese intellektuele. 
Siektes, soos Covid-19, MIV/
vigs en tering, hou groot gevaar 
vir openbare gesondheid in 
en kan net teengewerk word 
deur wetenskaplik beproefde 
behandelings, insluitende 
Westerse en nie-Westerse 
medisynes.

 • Die gevare van 
klimaatsverandering, soos 
hewige storms, oorstromings, 
hittegolwe, droogtes en veld- 
en bosbrande, staar ons in 
die gesig. Dit kan voorkom 
word deur onder meer baie 
minder steenkool, gas en olie te 

verbrand vir die opwekking van 
elektrisiteit. Munisipaliteite het 
beheer daaroor.

 • Ons glo aan ’n regverdige 
oorgang waarvolgens werkers 
en arm gemeenskappe vergoed 
word vir nywerhede wat gesluit 
word omdat hulle besoedeling 
veroorsaak. Die nywerhede 
is in baie munisipaliteite wat 
herstruktureer moet word.

Hierdie stryd duur steeds voort en 
moet aangepas word op grond van 
eenheid en solidariteit.
 
Ons veldtog gaan nie net oor die 
krisis in munisipaliteite en die 
lewering van beter dienste nie, Dit 
gaan ook oor ’n SOSIALISTIESE Suid-
Afrika waar die enorme welvaart 
van die land uit die hande van ’n 
klompie gulsiges geneem en gebruik 
word om te verseker dat elkeen 
’n waardige lewe kan lei. Ons stel 
mense bo geld.
 
Anders as die politici van die groot 
politieke partye maak ons nie leë 
beloftes nie. Ons wil hê jy moet stem 
vir kandidate wat deel is van die arm 
mense se gemeenskapsorganisasies 
en wat die stryd teen die 
onregverdighede in die stelsel sal 
voortsit.



ONS VERLANG NA 
DEMOKRATIESE 
MUNISIPALITEITE 
WAT DEUR DIE MENSE 
BEHEER WORD

 • Ons streef na munisipaliteite 
wat infrastruktuur, soos paaie 
en watervoorsiening, daarstel en 
onderhou.

 • Ons wil beter en meer dienste 
lewer as wat tans die geval is. 
Dienste moenie afgesluit word 
as mense nie kan betaal nie en 
’n hele gebied se dienste moenie 
afgesluit word as sommige 
mense nie kan betaal nie.

 • Ons is gekant teen die 
tenderstelsel, want dit werk 
korrupsie in die hand. Ons is ook 
daarteen dat mense kontrakte 
en werk kry as gevolg van hul 
politieke bande.

 • Ons baklei teen privatisering 
en die uitkontraktering van 
munisipale dienste. Werkers 
moet in diens geneem en ’n 
bestaansloon betaal word.

 • Ons sal aandring op 
deursigtigheid in alle projekte, 
kontrakte en finansiële 
transaksies. Ons kan gelykheid 
en aanspreeklikheid slegs 
verseker deur volslae 

deursigtigheid oor besluitneming 
en oor openbare pligte.

ONS VERLANG NA 
GOED GEFINANSIERDE 
MUNISIPALITEITE
Hiervoor is massiewe verhogings in 
munisipale begrotings nodig. Vir dié 
doel sal Cry of the Xcluded hom op 
die volgende maniere beywer:

 • Deelname aan begrotings en 
beplanning.

 • Die teenstaan van verkleinde 
begrotings.

 • Die lewering van gratis basiese 
dienste wat deur die nasionale 
regering betaal word.

 • Om van topswaar besture 
ontslae te raak deur die 
herstrukturering van 
burokratiese hiërargieë,

 • Hoër belasting vir die stinkrykes.

 • Volle aanspreeklikheid en 
deursigtigheid deur elke 
munisipale kontrak met private 
ondernemings openbaar te 
maak en ook maklik beskikbaar 
te stel.

 • Munisipale grond beskikbaar 
stel vir huise, groentetuine en 
gemeenskaplike besit. Ons 
steun die plattelandse vroue 
se versoek om “een vrou, een 



hektaar” daar te stel sodat hulle 
volhoubaar kos kan produseer 
vir huishoudelike gebruik.

 • Munisipale grond en hulpbronne 
moet beskikbaar gestel word vir 
ontspanning, veral vir die jeug.

 • Die verskaffing van werk 
en geriewe vir kulturele 
bedrywighede aan die 
jeug ten einde drank- en 
dwelmverslawing te oorkom.

 • Munisipale regulasies vir 
die aanmoediging van 
arbeidsintensiewe produksie 
bo meganiese produksie – eers 
mense, dan masjiene.

 • ’n Doeltreffende stelsel vir die 
opspoor van mense wat met die 
Covid-19-virus besmet is en om 
mense aan te moedig om hulle 
gratis vir die virus te laat toets en 
daarteen te laat inspuit.

 • Die indiensneming van 
gesondheidswerkers om 
primêre gesondheidsorg in 
gemeenskappe te verskaf as 
deel van ’n omvattende primêre 
gesondheidsorgstelsel.

 • Hoewel onderwys 
nie munisipaliteite se 
verantwoordelikheid is nie, moet 
munisipaliteite alles moontlik 
doen om met puttoilette weg 
te doen en gratis onderwys te 

verskaf.

 • Die verskaffing van sanitêre 
doekies aan vroue – 
maandstonde is nie vrywillig nie!

 • Die bevordering van 
klimaatvriendelike 
werksgeleenthede deurdat 
munisipaliteite hul eie wind- 
en sonkragaanlegte oprig 
en die ondersteuning van 
gemeenskapsprojekte vir 
hernubare energie.

 • Om voorkeur te gee aan die 
uitbreiding van openbare 
vervoer en om gratis en veilige 
vervoer te verseker.

 • Om voorkeur te gee aan die 
indiensneming van jeugdiges, 
veral werklose gegradueerdes 
wat in die behoeftes van die 
gemeenskap kan voorsien.

Elke stem vir ons kandidate beteken 
’n verbintenis tot mobilisasie 
en ’n volgehoue poging om 
regeringsbeleid te verander. Dit 
kan nie oornag gebeur nie, en is net 
moontlik deur ons gemeenskappe 
in stryd en solidariteit te verenig. 
Vir ons is die belangrikste nie 
regeringsposisies of vet salarisse vir 
raadslede nie.



ONS 
ONDERNEMING
Ons onderneem om omkopery deur 
geld en belangegroepe te beveg, Elke 
kandidaat van Cry of the Xcluded wat 
verkies word, sal:

 • ’n Beskeie loon van hul 
organisasie ontvang wat 
met die lone van staats- en 
nywerheidswerkers vergelykbaar 
is, en sal ’n deel van hul inkomste 
afstaan vir die uitbouing 
van die organisasie in die 
gemeenskappe.

 • Nie in die direksie van 
maatskappye dien nie, met geen 
winsgewende onderneming 
sake doen nie en in geen 
sake-ooreenkomste met enige 
staatsliggaam betrokke wees nie.

 • Sal woon in die wyk waar 
hy verkies is, sy/haar 
kontakbesonderhede aan die 
gemeenskap beskikbaar stel, 
dag en nag beskikbaar wees vir 
gemeenskapskwessies wat sy 
aandag vereis en maandelikse 
wyksvergaderings hou.

 • Sal deelneem aan 
gemeenskapsorganisasies.

 • Sal die reg van die gemeenskap 
respekteer om ’n verkose 
kandidaat te herroep as vertroue 
in hom/haar verloor is. Dit 
moet geskied op ’n behoorlik 
gekonstitueerde vergadering 
wat berus op die beginsels 
en verbintenissse in hierdie 
manifes.



STAAK DIEFSTAL VAN 
DIE ARMES – BELAS 
DIE RYKES!  
STAAN SAAM OF 
STERF!
HOOP DEUR EENHEID 
EN OPTREDE!
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