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Die bou van ‘n koöper-
atiewe beweging 
(saamwerk-aksie) vir 
kleinskaalvissers in 
Suid-Afrika
DIE langverwagte bekendstelling van die 
Beleid vir Kleinskaalvissers (KSV) in Suid-
Afrika het groot momentum gekry sedert 
Februarie vanjaar toe DAFF begin het met 
opleiding vir die vestiging van koöperatiewe 
in erkende kleinskaalvissersgemeenskappe. 
Hulle het begin in die Noord-Kaap, en is 
kort daarna gevolg deur KwaZulu-Natal, 
en daar word verwag dat die Oos-Kaap 
middel April daarmee sal begin, gevolg 
deur die Wes-Kaap. Die instelling van hierdie 
koöperatiewe het die potensiaal om ‘n golf 
van verandering in meer as driehonderd  

kusgemeenskappe aan die Suid-Afrikaanse 
kus tot stand te bring. Watter rol word vir 
hierdie koöperatiewe in die kleinskaalsektor 
in die vooruitsig gestel?

Die ontwikkeling van 
koöperatiewe in die gees 
van die KSV-beleid in 
Suid-Afrika 
Die KSV-beleid wat om 2012 afgekondig 
en nou regoor die land van stapel 
gestuur word, stel ‘n radikaal 
nuwe benadering tot die 
bestuur van kleinskaalvisserye 
in die land bekend. Sommige 
visserybestuurders het dit ‘n 
‘rewolusie in ons visserybedryf’ 
genoem. In 2015 het DAFF 
KSV  Visserydirektoraat dit “die 

Gangwisseling: 

“’n  Koöperatief beteken ‘n outonome 
vereniging van mense wat vrywillig 
verenig om te voldoen aan hulle ge-
meenskaplike ekonomiese, maatskaplike 
of kulturele behoeftes en aspirasies deur 

‘n onderneming wat gesamentlik 
besit en demokraties beheer 

en op koöperatiewe 
beginsels georgani-

seer en bedryf word” 
(Wysigingswet op 
Suid-Afrikaanse 
Koöperatiewe van 
2013).  

Wat is ‘n  
koöperatief?

GROOT verandering” genoem, en het KSV-
vissers uitgenooi om deel van die groot 
verandering te word. Die KSV-beleid bring 
‘n nuwe gees(drif ) met hom saam. In Zulu 
praat vissers van die “uMoya iSSF-beleid”. 
Wat is hierdie nuwe gees?

Watter 
rol word 

vir hierdie 
koöperatiewe in die 

kleinskaalsektor 
in die vooruitsig 

gestel? 
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WAT beteken hierdie “GROOT 
VERANDERING” vir gewone vissers? 
Die nalatenskap van apartheid en die 
individueel- geörienteerde permit- en 
kwotastelsel wat reeds vir ‘n geruime 
tyd in plek is, beteken dat die skuif na 
gemeenskapsgebaseerde koöperatiewe 
sorgvuldige beplanning en  steun gaan 
benodig om die verlangde verandering in 

Redaksioneel

Die DAFF Koöperatiewe Konstitusie profielvorm

benadering van die verlede tot stand te 
bring. Hierdie verandering gaan bestaande 
verhoudings op baie vlakke beïnvloed: die 
verhouding van vissers teenoor mekaar, 
die verhoudings tussen vissers en vorige 
bemarkers, en die verhouding tussen 
gemeenskappe en regeringsdepartemente. 

Veranderings in maatskaplike verhoudings 
is nie maklik nie. Hulle neem tyd en 

veroorsaak noodwendig konflik soos ou 
patrone van gesag en maniere waarop 
hulle by mekaar aansluiting gevind is, 
versteur word. Die uitdagings wat hierdie 
veranderinge waarskynlik sal bring, kan 
tot ‘n sekere mate geantisipeer word.  
Sorgvuldige deelnemende beplanning 
en die vestiging van meganismes om die 
impak van verandering te hanteer, kan 
verseker dat die oorkoepelende doelwitte 
van die beleidsverskuiwing bereik word. 
In Suid-Afrika kan lesse geleer word van 
ander sektore soos die grondsektor om 
pogings te versterk om te verseker dat 
hierdie veranderingsproses op ‘n volhoubare, 
nie-diskriminerende en kreatiewe manier 
bestuur word en toenemende welsyn vir 
vissersgemeenskappe tot stand gebring 
word.

  ‘n Belangrike les wat uit ander sektore 
na vore gekom het, is dat hierdie proses 
nie slegs ‘n tegniese een vir die vestiging 
van nuwe reëls, strukture en prosedures 
is nie. ‘n Kritieke deel hiervan is die proses 
betrokke by die skep van geleenthede 
vir lede van die regsentiteit om dinge te 
bespreek, idees en verskillende opinies uit 
te ruil, te praat oor verskillende gesindhede 
en waardes sodat die groep saam kan 
werk aan die ontwikkeling van ‘n gedeelde 
verwysingsraamwerk.   

Hierdie proseskomponent 
kan nie afgejaag word 

nie. Dit is dus 
kommerwekkend dat, 

in hierdie konteks, 
daar gerapporteer 
word vanuit die 
Noord-Kaap 
en KZN Coastal 
Links, dat DAFF in 

die eerste rondte 
van Koöperatiewe 

Opleiding ‘n uiters 
leidinggewende en 

dominante rol gespeel 
het.  DAFF het selfs sover 

gegaan om ‘n skriftelike profielvorm vir die 
Konstitusie vir koöperatiewe te sirkuleer, 
en in die meerderheid van die gevalle het 
DAFF daarop aangedring dat gemeenskappe 
hierdie profielvorm teken ten einde as ‘n 
koöperatief te kan registreer. Coastal Links 
leiers rapporteer dat die tweedag-opleiding 
afgejaag is en hulle nie tyd gegun het om die 
Konstitusie, wat daarna van hulle verwag is 
om te teken, te lees nie. 

THE 
challenges 
that these 

changes are likely 
to bring can be 
anticipated to a 
certain degree.
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Vervolg vanaf bladsy 1

Die gees van die KSV-beleid
DIE oorkoepelende doelwit 
van hierdie groot verandering 
in KSV-bestuur wat in die KSV-
beleid uiteengesit word, is om ‘n 
deelnamemodel vir kleinskaalvissers 
te ontwikkel waar die vissers en 
kleinskaalvissersgemeenskappe 
erken en na waarde geskat word, 
en in staat is om deel te neem aan 
die bestuur van die visvangbedryf. 
Die doel is om in elke dorpie ‘n 
demokratiese, billike en volhoubare 
visvangbedryf te vestig, waar 
plaaslike vissers omgee vir hulle 
hulpbronne, dit beskerm teen 
oorbenutting, en die gemeenskap 
kan baat deur waarde toe te voeg 
en werksgeleenthede oor die hele 
waardeketting heen te skep. Dit sal 
voedselsoewereiniteit bevorder, 
plaaslike ekonomieë stimuleer, 
en dien as katalisator vir breër 
ekonomiese en maatskaplike 
ontwikkeling in gemarginaliseerde 
landelike gemeenskappe. Maar 
hierdie menseregte-gebaseerde visie 
voorspel ‘n groot verandering van 
die verlede waar kleinskaalvissers nie 
toegelaat is om hul eie organisasies 
te hê om die visvangbedryf te 
bestuur nie. In plaas daarvan was 
daar ‘n hiërargiese benadering 
waar vir vissers gesê is wat hulle 
toegelaat word om te doen, en waar 
permitregulasies en -voorwaardes 
bepaal is deur DAFF sonder enige 
betekenisvolle medebestuur. 
Hierdie groot skuif behels twee 
aspekte.  Eerstens behels dit 
‘n verskuiwing in waardes en 
beginsels deur vissers se menseregte 
en vissersgemeenskappe se 
demokratiese deelname aan en hulle 
verantwoordelikheid vir aktiewe 
deelname aan medebestuur te 
beklemtoon. Tweedens behels dit 
‘n verandering in die opstel van 
die regtehoudende entiteite in die 
visserybedryf. Waar die regering 
voorheen regte toegeken het aan 
individue of individuele maatskappye 
wat gelukkig genoeg was om 
deur die regtetoewysingsproses 
bevoordeel te word, behels die 
groot verandering die instelling 
van gemeenskapsgebaseerde 
organisasies om die gemeenskap 
se visvangregte en beskerm en te 
bestuur.     
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KZN-leiers eis hulle 
reg op vrye, vooraf-
gaande, oorwoë 
toestemming
DIE ervarings van die Noord-Kaapse 
vissers het soos veldbrand na KZN 
versprei. Die leiers hier het die 
profielvorm van die Konstitusie wat hulle 
by die Noord-Kaapse vissers gekry het, 
bespreek. Hulle was uiters bekommerd 
oor die feit dat die gewoonteregte 
van baie KSV-vissers deur die uiters 
voorskriftelike rol wat DAFF besig 
was om te speel, ondermyn sou word, 
en oor die feit dat regte nie met die 
dood van ‘n lid oorgedra kon word 
nie.  Hulle was ook baie gefrustreerd 
met die proses wat DAFF gevolg het 
wanneer hulle gemeenskappe oor 
die finale uitkoms van versoekskrifte 
en opleidingskennisgewings ingelig 
het. Hulle het ‘n eenparige besluit 
geneem om aan DAFF te skryf en 
hulle besware te deel, en ook om die  
Regshulpbronnesentrum (RHS) te nader 
vir regsadvies.  

IN Februarie van hierdie jaar het DAFF begin 
met die tweedag-opleiding vir die vestiging 
van koöperatiewe in die Noord-Kaap, gevolg 
deur KZN.  Verslae van die Coastal Links-leiers in 
hierdie provinsie het KSV-vissers aan die praat 
gesit. Van oral oor is daar gerugte van verdagte 
(fishy) aktiwiteite wanneer dit kom by die proses 
wat DAFF volg, en van die profielvorm vir ‘n 
Koöperatiewe Konstitusie wat DAFF van vissers 
verwag om te teken. 

In die Noord-Kaap kla vissers dat die 
Konstitusie nie in hulle huistaal, Afrikaans, was 
nie. Hulle het nie genoeg tyd gehad om te gaan 
sit en konsensus te bereik oor die waardes en 

benadering wat hulle as die fondasie vir hulle 
koöps wou neerlê nie.   Daar is egter druk op 
hulle geplaas om die proses te versnel en ‘n 
tussentydse Raad te verkies sodat registrasie kon 
voortgaan. Het hulle geteken vir ‘n Konstitusie 
of het hulle bloot ‘n bywoningsregister geteken? 
Sou hulle die reg hê om die Konstitusie te 
wysig op die manier war hulle verkies? Hoe 
hou die munisipale regulasies verband met die 
res van die Konstitusie indien hulle sou besluit 
om munisipale regulasies wat ander klousules 
weerspreek, te aanvaar? Hierdie vrae het 
onbeantwoord gebly terwyl die fokus al langs 
op die kus na KZN verskuif het.  

Hang hier dalk ‘n 
visklankie rond?  Verslae 
van DAFF Koöp Opleiding
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COASTAL Links vissers steun die vestiging 
van koöperatiewe en wag gretig op 
die registrasie van hulle koöperatiewe, 
maar hulle voel dat die proses wat die 
opleiding gevolg het en die inhoud van die 
Konstitusie nie inpas by die gees van die 
KSV-beleid nie.   In lyn met die lesse van 
gemeenskapsgebaseerde visvangbedrywe 
en koöperatiewe in ander lande, moet 
gemeenskappe nou tyd spandeer om 
vertroue en ‘n gedeelde visie onder lede 
van elke koöperatief op te bou.   Hulle moet 
die vaardighede en opleiding identifiseer 
wat nodig is ten einde te verseker dat hulle 
demokratiese, deursigtige en toerekenbare 

Die pad vorentoe Stemme van 
die Kus:
Philile Mtshali: “ 
Ons is in groepe 
verdeel om te 
bespreek wat 
ons graag in die 
Konstitusie wou 
sien. Abongile het 
gesê dat ons slegs 
na 3 maande die 
Konstitusie kon 
verander. Hy het 
gesê hulle sou al 
die kwessies op 
die bord op ‘n vel papier tik. Dit was nie 
duidelik of wat ons voorgestel het toe 
gewysig is aan die Konstitusie wat ons 
gedwing is om te onderteken nie. Ek kan 
nie sê of ons voorstelle aanvaar is of nie.”

Eric Mbhanseni: 
“Ek het gevra of 
ons iemand van 
LegalWise kon 
kry om saam 
met ons deur die 
Konstitusie te 
werk, maar hulle 
het nee gesê.  Daar 
was slegs 33 uit 
57 teenwoordig. 
Ek het hulle 
aangevat oor 
die manier waarop hulle mense oor 
hierdie opleiding kennis gee. Selfs DAFF-
amptenare het verskoning gevra vir die 
feit dat hulle slegs selfone gebruik. Hulle 
het erken dat dit nie die enigste manier 
was om mense in te is nie, en dat hulle 
slegs een van ses maniere gebruik het 
om die mense te kontak.  

Mnr. Gumede:  “Ek 
verstaan nie wat 
ons moes teken 
nie. DAFF het gesê 
ons kon dit oornag 
lees. Maar omdat 
ons nie almal 
‘n kopie gekry 
het nie, was dit 
onmoontlik, want 
ons woon ver van 
mekaar. Hier in 
Mazambane was 
nie al die vissers op skool nie, en dit 
was dus baie moeilik vir hulle omdat 
iemand dit vir hulle moes lees. Toe een 
visser probeer om dit met sy kinders 
wat skoolgaan te deel, het hulle vir 
hom gesê hulle gee op, want selfs hulle 
kon nie die Zulu verstaan wat in die 
dokument gebruik is nie. Hulle het gesê 
dit klink vir hulle soos Xhosa.” 

OP die 5de Maart, voor die begin van die 
opleiding in KZN, het Wilmien Wicomb, 
prokureur by die Regshulpbronnesentrum, 
geskryf aan mnr. Craig Smith, Direkteur 
van DAFF KBV Direktoraat om DAFF in 
te lig dat die KZN-leiers sou voortgaan 
met die opleiding omdat hulle gretig is 
vir die implementering van KBV, maar 
dat hulle kopieë in hul eie taal wil hê 
van die  Konstitusie, en dat hulle die reg 
gegee moet word om hulle prokureurs te 
raadpleeg en nie enige dokumente hoef 
te teken tensy hulle en hulle prokureurs 
tevrede is met die inhoud van die 
dokument nie. Ten spyte van die RHS se 
brief aan DAFF, rapporteer KZN Coastal 
Links-lede van 8 gemeenskappe talle 
probleme met die proses en die inhoud van 
die opleiding.

Regshulpbronnesentrum 
verteenwoordig Coastal 
Links KZN

besluitnemingstelsels ontwikkel. 
Die belangrikste is egter dat hulle 
verantwoordelikheid moet aanvaar vir die 
ontwikkeling van hul eie koöperatiewe, en 
dat hulle hul regte om volledig en effektief 
deel te neem aan die bestuur van alle 
aspekte van die kleinskaalvissersbedryf, 
uitoefen.    

Koöperatiewe en 
medebestuur  
VISSERS het hulle gewend tot die beginsel 
van medebestuur in die KBV-beleid om 
hulle aansprake dat DAFF hulle in elke 
stap van die proses van KBV-regering en 
-bestuur moet raadpleeg, te ondersteun.
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