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’n Nasionale Spitsberaad
om die regte hoogtes te bereik
By die spitsberaad
sal vissers kan
praat oor wat ‘n
visbeleid is en wat
dit moet insluit.

T

alle ernstige beroepe op Marineen Kusbestuur, die Minister van
Omgewingsake en Toerisme, en
die President het die afgelope tien jaar
op dowe ore geval. Die tradisionele
kleinskaalvissers van die Weskaap het
baie min sukses, indien enige, gehad
in hul poging om gehoor te vind by
politici en owerhede om erkenning vir die
tradisionele kleinskaalsektor in die SuidAfrikaanse wetgewing te kry. Coastal
Links, die Artisanal Fishers Association
en Masifundise het dus geen ander
keuse gehad as om die Minister teen die
einde van 2004 voor die hof te daag nie.
Vandag is ons besig met die ontwikkeling van ‘n nuwe beleid vir die tradisionele kleinskaalsektor – ‘n beleid wat
alle tradisionele kleinskaalvissers in
Suid-Afrika insluit. Hierdie proses is deur
die hofsaak en die ondertekening van ‘n
hofbevel deur Regter Nathan Erasmus in
Mei 2007 aan die gang gesit. Ons moet
toesien dat alle tradisionele kleinskaalvissers toegang tot die inligting oor die
beleidsproses het en dat hulle almal kan
help gestalte gee aan hul eie toekoms
– almal van die kommersiële vissers in
Port Nolloth tot die vroue-visskoonmakers in Kalkbaai, die kreeﬁnsamelaars in Kofﬁebaai en die bestaans-mosseluithalers in Sodwana.
Gemeenskapsleiers van al die kusprovinsies sal by die Nasionale Spitsberaad wat op 1 tot 2 November 2007
in Port Elizabeth gehou word vergader

om die nuwe visbeleid te bespreek.
Die spitsberaad sal die eerste van sy
soort in Suid-Afrika wees en is dus ‘n
geskiedkundige gebeurtenis vir tradisionele kleinskaalvissers. By die spitsberaad sal vissers kan praat oor wat ‘n
visbeleid is en wat dit moet insluit. Dit
sal ‘n geleentheid wees om insette oor
die oogmerke van die beleid en die beginsels wat as riglyne daarvoor behoort
te dien, te lewer. In hierdie opsig is dit ‘n
geleentheid om die behoefte vir bemagtiging en deelname as sleutelbeginsels
in die beleid voor te staan.
Hoewel visbeleid die sentrale tema
van die spitsberaad is, is dit belangerik
om in gedagte te hou dat die spitsberaad oor meer as net dit gaan. Dit
gaan ook oor die regte van vroue, mans
en die jeug van vissersgemeenskappe
– die reg om te kan visvang, reg op
deelname en die reg om ‘n bestaan te
maak. By die spitsberaad het die vissers
die geleentheid om hul reg op deelname
uit te oefen.
Die verlede het gewys dat ons nie ons
regte as vanselfsprekend kan aanvaar
nie, en daar is geen rede om te glo dat
dit as gevolg van die spitsberaad sal
verander nie. Die spitsberaad is een
stap in die regte rigting, maar die pad
loop nie ten einde in Port Elizabeth op
2 November 2007 nie. Dit is nodig dat
die vissers wat aan die spitsberaad
deelneem, teruggaan na die vissersgemeenskappe en die inligting deel met,
en terugvoering kry van, die vroue,
mans en die jeug. Dit is nodig dat die
vissers voortgaan met die stryd om
hul regte, om toe te sien dat die ﬁnale
beleid die tradisionele kleinskaalvissers
akkommodeer. Dit is nodig dat die
vissers, met die Handves van Regte in
hul hande, aanspraak op hul demokratiese regte maak.
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Deelname deur almal is nodig vir Demokrasie
Om deel te neem aan die stryd
om hul regte, is dit belangerik
dat vissers in gedagte hou dat
dit ‘n stryd om mag is

D

it is nou 13 jaar sedert Suid-Afrika ‘n demokratiese republiek geword het. Die Wet op Mariene
Lewende Hulpbronne, 1998, en ‘n reeks visbeleide
is gedurende hierdie tydperk ontwikkel – sonder
dat daar na die stem van die tradisionele visser geluister is.
Tradisionele vissers is deur die Regering uitgenooi om by
toervertonings te ﬂuister, maar het nooit die kans gekry om
hul stemme te verhef nie.
Die Regering en navorsers het besluit dat tradisionele vissers as bestaansvissers geakkommodeer behoort te word en
dat diegene wat as bestaansvissers kwaliﬁseer, aan medebestuur van die hulpbronne behoort deel te neem. Diegene wat
buite die deﬁnisie van bestaansvisser val, is uitgelaat.
In die tradisionele kleinskaalvisvangsektor, met inbegrip
van diegene wat as bestaansvissers kwaliﬁseer, het ons ‘n
gebrek aan deelname en bemagtiging gesien. Min is gedoen
om toe te sien dat vissers “die geleentheid kry om die begrip,
vaardighede en kapasiteit te ontwikkel wat nodig is om gelyke
en doeltreffende deelname te behaal” – soos gestipuleer in
die Wet op Nasionale Omgewingsbestuur, 1998. Daar is min
gedoen om die vissersgemeenskappe te bemagtig om hulle
in staat te stel om as ‘n verenigde *sektor te staan en hul
regte op te eis.
Om deel te neem aan die stryd om hul regte, is dit belangerik dat vissers in gedagte hou dat dit ‘n stryd om mag is
– die mag van vissers om saam te staan, sodat hulle ‘n sterk
liggaam kan vorm wat al die tradisionele kleinskaalvissers
verteenwoordig. Bemagtiging van die vissers sal uiteindelik die deur oopmaak vir deelname, sodat die tradisionele
kleinskaalvissers in die toekoms spesiﬁek by die politieke en
ekonomiese prosesse ingesluit sal word.
Gedurende die “struggle”-jare was daar ‘n sterk fokus op
“demokrasie vir almal” en dat mense moet help bou aan hul
eie toekoms. Hoekom dra die Regering dan nie by tot die
bemagtiging van almal, sodat hulle in staat kan wees om aan
hul eie toekoms te help bou nie? Hoewel daar onbevoeg-
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dheid binne regeringsliggame kan bestaan, lê die werklike
antwoord in die wyse waarop die Regering demokrasie
toepas. Die Regering weerspreek sy eie toekomsblik deur
te versuim om die mense in die vissersgemeenskappe te
bemagtig om aan “demokrasie vir almal” deel te neem.
Die kwessies van deelname en bemagtiging hou nou
verband met “medebestuur” van die hulpbronne –
‘n bestuurstelsel wat verskillende betekenisse vir mense van
verskillende area het. By ‘n streekswerkwinkel wat in Oktober
in Paternoster gehou is, het een visser gesê dat medebestuur beteken “ons moet almal aan besluitneming deelneem – in alle sake, ten alle koste”. Verteenwoordigers van
Coastal Links het ‘n soortgelyke siening. Vir hulle beteken
medebestuur dat vissers moet deelneem in besluitnemingsprosesse met betrekking tot wie die reg het om vis te vang,
hoe vissery gereguleer behoort te word (bv. ‘n ekslusiewe
gebruikersone vir die tradisionele vissers), wat die doelstelling
van’n visbeleid behoort te wees, en aan wie die vissers hul
vangste kan verkoop – om net ‘n paar voorbeelde te noem.
In KZN en die Oos-Kaap het medebestuur oënskynlik
‘n heel verskillende betekenis. Ongelukkig het ons baie
beperkte tyd en middele vir samewerking met die vissers
in hierdie provinsies gehad en ons siening van hul persepsie van bestuur is hoofsaaklik gebaseer op wat ons gelees
het en op besprekings met ander insethouers. Dit lyk egter
asof die medebestuurstelses deur die owerhede ontwikkel
en geïmplimenteer is en dat die vissers baie min sê gehad
het oor byvoorbeeld die doel van medebestuur, wie visregte
behoort te hê, en visregulasies. Verder het bemagtiging
hoofsaaklik plaasgevind ten opsigte van die beskerming van
die omgewing en nie ten opsigte van die vissers se deelname
in politieke en ekonomiese prosesse en die bou van hul eie
toekoms nie.
‘n Groot aantal bestuurders en navorsers stem oënskynlik
saam dat bemagtiging en deelname voorvereistes vir suksesvolle medebestuur is. Selfs op internasionale vlak, soos by
die Verenigde Nasies Landbou-organisasie, praat Regerings
ook van deelname en bemagtiging in die medebestuur van
hulpbronne. Dit is dus baie ironies dat daar in Suid-Afrika so
min gedoen is om die vissers te bemagtig. Wat ons in die
jare van demokrasie geleer het, is dat ons die toekoms in eie
hande moet neem. Ons moet saamstaan en ons regte opeis.
Ons moet selfbemagtiging in die tradisionele kleinskaalvissersgemeenskappe in Suid-Afrika versnel.

Nog ‘n Oorwining vir Coastal Links
‘n Stap nader aan sukses, met nog groter uitdagings vir ons agtergeblewe vissersgemeenskappe.’n Goeie vlak van
samewerking met ander partye is een van die doelwitte wat Coastal Links met die provinsiale werkswinkel bereik het. Vir
Coastal Links en Masifundise is dit ‘n groot mylpaal om die stem van ongekende vissersgemeenskappe van die verlede
te laat hoor in die toekoms, soos gedoen op ‘n paar verskillende geleenthede. As ons as vissers net kan saamstaan, sal
ons ‘n verskil maak in ons gemeenskappe. Laat Coastal Links die stem van die vissers verder dra. Dankie aan al die
leiers van vissersgemeenskappe vir die bydrae tot hierdie groot sukses.
Long Live Coastal Links and Masifundise - Long Live!!!
NOORD WESKUS

Coastal Links se Eerste Algemene
Jaarlikse Vergadering
Coastal Links het onlangs in ‘n feestelike stemming hul eerste Algemene Jaarlikse Vergadering (AJV) op Paternoster
gehou. Die verrigtinge van 6 Oktober is met ‘n heerlike funksie afgesluit. Coastal Links is in 2004 op Langebaan gestig
en het die afgelope twee jaar na verskillende kusgebiede, insluitende die Suidkus, Weskus en Noord-weskus, uitgebrei.
Coastal Links is op die been gebring met die hulp van Masifundise Development Trust, wat 14 leiers in verskillende
vissersdorpe gehelp identiﬁseer het. Die leiers het in hul onderskeidelike vissersdorpe navorsing gedoen oor tradisionele vissers en oor hoeveel mense 100% van bestaansvissery afhanklik is.
‘n Nuwe bestuur is op die AJV vir 2007-2009 verkies. Hulle is:
Voorsitter – Suid-Weskus
Voorsitter - Suidkus
Voorsitter – Noord-Weskus
Kassier
Sekretaris
Streeksverteenwoordiger – Suid-Weskus
Streeksverteenwoordiger- Suidkus
Streeksverteenwoordiger- Noord-Weskus

Naomi Cloete
Maria Hoffman
Hahn Goliath
John Grandﬁeld
Shannaz Staggie
Christopher Blaauw
Sarah Niemand
Peter Cloete

Die bestuur is opgewonde om op 1 en 2 November 2007 aan die Nasionale Spitsberaad in Port Elizabeth, waar ‘n nuwe
beleid vir tradisionele vissers opgestel gaan word, deel te neem.
SUIDKUS

Verwagtinge vir ‘Nuwe Beleid
> Die reg om see toe te gaan sonder onderonsies met en inmenging van
oningeligte plaaslike MKB-lede (Mariene- en Kusbestuurlede).
> Om enige spesie (behalwe dié op die gevaarlys) te kan vang wat op ‘n
spesiﬁeke tyd in die water is en wat ingebring kan word.
> Om aktief deel te neem aan besluite en aksies rakende plaaslike vissers,
m.a.w. deelnemende bestuur.
> Om toe te sien dat beleid uitgevoer en redelik toegepas word.
> As daar moontlik veranderinge binne die beleid plaasvind, vissers deel sal
vorm van die veranderinge.
> Om saam navorsing te doen en besluite te neem.
SUID WESKUS
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Nuwe konsep-beleidvoors
Ten spyte van die
belangrike rol wat
kleinskaalvissers
speel, word hulle
selde geken
wanneer regerings
beleid oor visseryaangeleenthede maak.

O

p 4 en 5 Oktober 2007 het 50
leiers en verteenwoordigers
van kus- en vissersgemeenskappe op Paternoster op
die Weskus saamgekom om die nuwe
beleid vir kleinskaalvissers te bespreek
en insette te lewer ter voorbereiding vir
die Nasionale Spitsberaad in Port
Elizabeth. Daar was ook verteenwoordigers van die Nasionale Regering,
Provinsiale Regering, die Provinsiale
Ontwikkelingsraad en belangrike rolspelers van ander vissersorganisasies
en die Universiteit van die Wes-Kaap.
Die werkswinkel het begin met
inligting oor die internasionale konteks.
Daar word internasionaal aanvaar dat
kleinskaalse visserye ‘n belangrike
bydrae tot voedselsekuriteit lewer,
sowel vir gewone huishoudings en as op
nasionale vlak. In die kusgemeenskappe
dra die ontwikkeling daarvan tot die
bekamping van armoede by.
In 1995 het die VLO (Voedsel en
Landbou Organisasie van die Verenigde
Nasies), ‘n internasionale organisasie
in Rome,’n “Kode vir Verantwoordelike
Visvang” gepubliseer, aangesien hulle
besef het watter kritieke rol visvang in
die verskafﬁng van kos aan die wêreld
se bevolking speel. Daar is besef dat
verbeterde visserybestuur noodsaaklik
is om volhoubare visvang te verbeter. ‘n
Belangrike deel hiervan was die besef
dat kleinskaalse visserye ‘n baie belangrike rol hierin speel en dat volhoubare
bestuur in die sektor noodsaaklik is.
Ten spyte van die belangrike rol wat
kleinskaalvissers speel, word hulle selde
geken wanneer regerings beleid oor
vissery-aangeleenthede maak. Ons het
dit hier in Suid-Afrika gesien met die toekenning van langtermynregte, asook met
in die geval van die beleid en bestuur
van die sektor, wat hoofsaaklik op die
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groot kommersiële sektore gefokus is.
Kleinskaalse vissers moet òf hierby inpas, òf word uitgelaat. Daar is dus tans
geen fokus op kleinskaalse vissers nie.
Gevolglik is daar in die laaste
dekade meer gefokus op die kleinskaalse vissery en meer pogings is
aangewend om die sektor te bevorder
en te beskerm. Die belangrikste
hiervan was die besef dat, ten einde
volhoubare visserye daar te stel,
Regerings moet fokus op sowel die
omgewingsfaktore as die sosiale
impak van die beleid wat hulle maak.
Omgewingsvolhoubaarheid moet hand
aan hand gaan met maatskaplike en
ekonomiese regte. Daar is besef dat
dit nodig is om vissers se maatskaplike
en ekonomiese regte in ag te neem
om omgewingsvolhoubare visserye te
verseker.

Die VLO het ‘n aantal strategieë
ontwikkel om kleinskaalvissers te
ondersteun. Dit is gebaseer op
internasionale ondervinding van die
ontwikkeling van ’n omgewing van
bemagtiging en sluit in:
● Stappe om visserybeleid en wetgewing aan te pas om vir die
kleinskaalsektor voorsiening maak.
● Verbetering in ander wetgewing en
beleid wat die kleinskaalvissers raak.
● Verskafﬁng van inligting aan
kleinskaalvissers.
● Hulpverlening met toegang tot
ﬁnansiële hulp
● Ontwikkeling van vissers se
kapasiteit.
● Verbeterde bemarkingsgeleenthede
vir kleinskaalvissers.

stel vir kleinskaalvissers
en daar was ’n gemeenskapsgebaseerde benadering.
Ten spyte van die belangrike rol wat
kleinskaalse vissers speel, word hulle
selde geken wanneer regerings beleide
oor vissery-aangeleenthede maak. In
Suid-Afrika tel die meerderheid van
tradisionele vissers nie in die
toekening van langtermyn visvangregte
nie. Die struktuur van die visbedryf is
nog ongelyk en die herstrukurering wat
plaasgevind het, het nie die tradisionele
vissers in ag geneem nie. Ons het dit
hier in Suid-Afrika gesien met die toekenning van langtermyn regte, asook in
die beleid en bestuur van die sektor, wat
hoofsaaklik op die groot kommersiële
sektore gefokus is. Kleinskaalse vissers
moet òf inpas hierby òf word uitgelaat.
Ten opsigte van die VLO-ooreenkoms
en die Kode vir Verantwoordelike
Visvang, het Suid-Afrika nie die internasionale beloftes nagekom nie.
Daar is wêreldwyd ‘n beweging om
tradisionele vissersregte erkenning te
gee. Baie lande het beskermende wette
wat voorsiening maak vir die regte van
vissers, soos om hulle voorkeurtoegang tot die see te gee en ekslusiewe sones te verklaar.
Die toekomsblik vir die beleidsproses
is om ’n bemagtigingsraamwerk vir die
tradisionele kleinskaalsesektor te skep.

Doelwitte van ‘n nuwe beleid
Die fokus van die res van die werkswinkel was die ontwikkeling van voorstelle
vir ‘n bemagtigingsraamwerk vir ons in
Suid-Afrika. Die deelneemers het debat
gehou en die volgende voorstelle vir ‘n
nuwe raamwerk gemaak:

Inleiding

Die tradisionele kleinskaalse vissers is
‘n uiteenlopende groep. Verskillende
deﬁnisies word gebruik om ons te
beskryf. Ons is kleinskaalse vissers wat
tradisioneel afhanklik van die see is vir
ons lewensbestaan. Soms vang ons om
kos op die tafel te sit en soms verkoop
ons ons vangste. Ons is bestaansvissers, ambagsvissers, kleinskaalvissers.
Ons vang vis en benut mariene bronne
in die aankus en nabykuslyn. In die
verlede het ons ‘n ”mandjie” vis gevang

- ‘n verskeidenheid van vissoorte,
op verskillende tye van die jaar. Ons
gebruik klein bote en ons toerusting
is eenvoudig. Ons bewerk die bron
self, saam met ons bakkiemaat of
bemanning. Ons bly langs die see in
vissersdorpe. Daar is ‘n groep tradisionele vissers wat deur die Groepsgebiedewet weggejaag was en hulle bly
verder van die see. Baie van hulle
woon in die “townships” van Kaapstad.
Die tradisionele kultuur van plaaslike
vissersgemeenskappe is van geslag
tot geslag oorgedra. Visvang in die
aankuslyn deur tradisionele vissers was
‘n inheemse proses voordat die Wes
met hulle tegnologie gekom het, maar
dit word nooit erken nie. Die aankus- en
nabykus-vissery beskerm die bronne
met tradisie en inheemse kennis. Die
vrouens het ’n belangrike rol gespeel

1. Om die menseregte, visserregte en
tradisionele regte van kleinskaalvissers
te erken en beskerm;
2. Om die regte van tradisionele vissers
wat hulle regte verloor het, te herstel;
3. Om die tradisie en geskiedenis
van kus- en vissersgemeenskappe te
beskerm;
4. Om voorkeur-toegang tot die aankus
en nabykuslyn te gee vir tradisionele
vissers;
5. Om ‘n bemagtigingsraamwerk vir tradisionele vissers in plek te kry, wat die
kapasiteit van die vissers sal verhoog;
6. Om die verwydering van armoede,
werkskepping, en voedselsekuriteit
in plaaslike vissersgemeenskappe te
verseker;
7. Om die mariene bronne op ’n volhoubare wyse te beskerm;
8. Om ‘n deelnemende medebestuurstelsel te ontwikkel;
(turn page)
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(Continued from previous page)

Beginsels

1. Die erkenning en beskerming van
tradisionele vissers se menseregte,
visregte, en geskiedkundige en
kulturele regte;
2. Gelykheid in die visbedryf;
3. Voorkeurtoegang tot die see vir
tradisionele vissers wat die aankus en
nabykuslyn bewerk het;
4. Toegang tot die mariene bronne
wat tradisioneel deur’n mandjiestelsel
benut was;
5. ’n Gemeenskapgebaseerde
benadering, wat die maatskaplike en
ekonomiese gesondheid van die hele
gemeenskap in ag neem – met
kennisneming van vrouens,
pensioenarisse en die jeug;
6. Respek vir die lewensbestaan en
inheemse kennis van die vissers;
7. ’n Deelnemende medebestuursbenadering;
8. ’n Geïntegreerde raamwerk wat
verligting van armoede, voedselsekuriteit en Plaaslike Ekonomiese Ontwikkeling (PEO) voorstaan en verseker;
9. ’n Bemagtigingsbenadering wat die
kapasiteit van die vissers bou.

Benadering

Daar word oor die benadering van
die nuwe beleid gedebatteer. Die
meerderheid van vissers voel sterk
oor ‘n meer gemeenskapsgebaseerde
benadering. Die vissers het gesien wat
die kwotastelsel aan die gemeens-

kappe gedoen het. Hulle wil na ‘n meer
gemeenskapsgebaseerde benadering
beweeg, waarvolgens die regte van
individu beskerm word en verseker is
as hy of sy ’n tradisionele visser is. Die
TURF (area gebieds gebruiker stelsel)
is voorgestel, maar dit is bekend dat
die grootte van die TURF of sone sal
verander van plek tot plek en dat dit
sal nie werk vir alle spesies nie. Daar
moet ‘n ander stelsel vir die lopende
spesies uitgewerk word. Die vangs van
alle spesies moet toelaatbaar wees,
maar nie die spesies wat onder druk is
nie.
Die groot maatskapye moet nie
toestemming kry om in die aankuslyn
te werk nie. Die kleinskaalvissers moet
voorkeur-toegang kry. Daar moet ‘n
proses wees waardeur elke
tradisionele visser geïdentiﬁseer word,
en ’n register gehou word.

Navorsing

Vissers moet betrek word in die
navorsing wat MKB (Mariene en Kusbeheer) doen en hul inheemse kennis
moet erken word.

Medebestuur en
institusionele meganisme

1. Daar moet ’n aktiewe deelnemende
proses van besluitneming rakende
erkenning van plaaslike vissers wees.
2. Alle rolspelers moet betrokke wees:
MKB, vissers, omgewingsgroepe en
Parkeraad.

3. Die kapasiteit van die vissers
moet opgebou word, sodat hulle aan
medebestuur kan deelneem,
eienaarskap kan neem, en die bron
volhoubaar kan bestuur.
4. Die medebestuurkomitee moet
ook kyk na die volhoubaarheid van
vissersregte en die uitskakeling van
probleme en struikelblokke.

Ander punte wat van
belang is:

● Weduwees van vissermanne moet

regte kry.
● Man en vrou moet albei kan aansoek
doen.
● ‘n Visserman se reg moet oordraagbaar wees aan familie of
naasbestaandes.
● Die vrou moet ‘n reg hê om see toe
te gaan, net as sy wil.
● As daar aansoekvorms is, moet hulle
meertalig en verstaanbaar wees.
Daar moet toegang tot inligting wees.
Die vissers van die Wes Kaap was
gelukkig om hierdie soort werkswinkel
ter voorbereiding van die Nasionale
Spitsberaad te hou. Dit gaan nou
belangrik wees dat visser- en kusgemeenskappe in die Noord-Kaap, OosKaap en KwaZulu/Natal ook dieselfde
geleenthede kry; ook dat al die leiers
die inligting terugneem na hulle
gemeenskappe toe en die benaderings
en inhoud van die beleid debatteer en
bespreek.

Vroue se rol in die
kleinskaalvisserysektor

A

l langs die kus van Suid-Afrika,
in gehuggies en in groter
vissersdorpe, speel vroue ‘n
kritieke rol in die oes en gebruik van
mariene hulpbronne en in die versorging en onderhoud van vissershuishoudings en -gemeenskappe.
In party gemeenskappe, soos dié
aan die Oos-Kaapse kus, is vroue die
primêre insamelaars van mariene hulpbronne soos mossels en klipmossels.
In ander gemeenskappe, soos byvoorbeeld die Weskus, speel vroue tradisioneel ‘n kritieke rol voor en na die oes
van mariene hulpbronne, deurdat hulle
help met nette maak, voorbereiding van
aas, en die skoonmaak en droog van
vis. Daarbenewens verrig hulle ook die
meeste van die huishoudelike arbeid,
wat die sorg van hul kinders, oumense
en hul mans insluit. Deesdae speel
hulle ook die leidende rol in die landgebaseerde administrasie ten opsigte van
die aansoeke en bestuur van hul mans
se visvangpermitte. Omdat hulle verantwoordelik is vir die voedingsbehoeftes
van hul families, is die kwessie van
toegang tot die see van direkte belang
vir vroue, aangesien dit hul inkomste
beskerm en voedselsekuriteit gee.
Vroue se belange, wat bepaal word
deur hul sentrale rol in die huishouding
en plaaslike gemeenskapsprosesse,
lei tot hul kenmerkende behoefte om
plaaslike voortbestaan te waarborg.

Marginalisasie van vroue
in die visvangbedryf

Al speel vroue hierdie uiters belangrike
rol, kry hulle selde erkenning in die
visvangbedryf en baie mense praat
slegs van “vissermanne”. Kultuurverskille bepaal ook die persepsie van die
vrou se rol. Party gemeenskappe glo
dit bring slegte geluk as vroue opsee
gaan en het streng taboes daarteen.
Vir ander gemeenskappe het die see ‘n
vroulike natuur en kry die vrou se belangrike band met die see erkenning.
Omdat die rol van vroue dikwels nie
erkenning kry nie, word hulle baie kere
nie in ag geneem nie wanneer regerings ‘n beleid vir vissersgemeenskappe
ontwikkel. Die gevaar bestaan gevolglik
dat vroue nie op gelyke vlak aan die
huidige beleidsproses sal deelneem nie,
tensy hulle bemagtig word en hul rol
gevaloriseer en erken word.

die reg hê van toekenning van mariene hulpbronne om sodoende uit die
visvangregte voordeel te trek en tot die
bestaan van hulle families by te dra.

Die uitdagings wat die
Regering en vroue en mans
by hierdie konferensie in
die gesig staar

Vroue is direk bewus van die verband
tussen die daaglikse oorlewingsbehoeftes van hul gemeenskappe en die breër
sosio-ekonomiese ontwikkeling daarvan. Aangesien gewaarborgde toegang
tot mariene hulpbronne al minder raak,
is baie vroue in vissers- en kusgemeenskappe gretig om hul bestaansopsies te
diversiﬁseer en kan hulle ‘n belangrike
bystand lewer in die beplanning van
geskikte en volhoubare diversiﬁsering
van broodwinning op plaaslike vlak. Om
hierdie rede is dit baie belangrik dat die
nuwe beleidsproses ‘n meganisme het
om toe te sien dat sosio-ekonomiese
regte beskerm en bevorder word en dat
vroue ‘n sentrale rol in hierdie proses
speel.
Gedurende die afgelope tien jaar
het die Suid-Afrikaanse Regering die
toekennig van visvangregte en bestaanspermitte aan vroue aangemoedig
om geslagsonpartydigheid binne die
visvangbedryf te bevorder. Hoewel
party vroue uit hierdie beleid kon voordeel trek en regte verkry het, het dit ook
‘n mate van spanning en verwarring op
plaaslike vlak geskep, aangesien vroue
visvangregte verkry het ten koste van
mans in die gemeenskap. Gevolglik
bestaan daar baie spanning en woede
oor hierdie aspek van die nuwe beleid.
In dele van die Wes-Kaap is mans
van mening dat vroue nie opsee moet
gaan nie en maak hulle uitsprake soos
“vroue hoort nie op see nie” en “’n vrou
se plek is by die huis”. Party vroue
stem met hulle saam en wil liewer nie
self opsee gaan nie, maar hulle wil wel

Mariene en Kusbestuur (MKB) moet ‘n
manier vind om te luister na wat verskillende groepe vroue te sê het en om die
gevoelens rakende die rol en plek van
vroue in die kleinskaalsektor te begryp.
Vroue se reg op gelyke voordele en
deelneming moet beskerm word, terwyl
die plaaslike gemeenskap gehelp word
om ‘n billike en volhoubare metode te
vestig waarop vroue en mans in die
sektor betrek kan word. Vroue hoef
nie op die see uit te gaan om gelyke
voordele as mans te hê nie. Daar is
talle verwante aspekte, soos nette
maak, aasbewerking, prosessering,
administrasie, bemarking en eko-toerismegeleenthede waarin vroue ‘n baie
belangrike rol speel. Verder is vroue
geneig om meer te fokus op sake
rakende huishoudelike en voedselsekuriteit en om hierdie bepaalde rede is dit
van kritieke belang dat vroue ‘n gelyke
kans moet hê om beleidsdoelstellings te
beïnvloed.
Die nuwe beleid moet gebaseer word
op die erkenning van die belangrike
rolle wat vroue speel en aan vroue die
geleentheid gee vir gelyke deelname
in besluitneming en medebestuur. Vir
die verwesenliking van die visie van
‘n meer volhoubare, gemeenskapsgebaseerde benadering, waarin alle lede
van die gemeenskap baat vind by die
gebruik van mariene hulpbronne, moet
vroue bemagtig word om op gelyke
vlak deel te neem. ‘n Nuwe beleid moet
‘n visie as riglyn uiteensit vir ‘n nuwe
manier waarop vroue naas mans kan
werk en bydra tot die ontwikkeling van
‘n lewendige kleinskaalvisserysektor. Dit
sal help om armoede uit te wis en die
lewe en bestaan van die hele gemeenskap te verryk.
Net soos vissers hul regte opgeëis
het, moet vroue in vissers- en kusgemeenskappe opstaan, saamstaan, en
veg vir hul regte, hetsy op huishoudelike, gemeenskaps- of regeringsvlak.
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‘n Nuwe begin
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Die gemeenskapsvissers-spitsberaad
in November 2007 is ‘n belangrike
geleentheid vir tradisionele vissers wat
veg vir visvangregte. Met die koms van
demokrasie in 1994, het ons geglo dat
ons op die drumpel van ‘n beter lewe
staan. Dit is wat ons politieke leiers ons
vertel het en ons het hulle geglo. Ons
het selfs vir hulle gestem.
Min het ons geweet dat hulle beleide
sou ontwikkel wat slegs ‘n beter lewe
sou beteken vir kommersiële visvangmaatskappye en die rykes of diegene
met die vermoë om groot winste te
maak. Vissers wat vis uithaal om ‘n
basiese bestaan te maak, was gesien
as marginaal en is op die kantlyn gelaat.
Die nuwe visserybeleidsproses, en die
beleid self, het nie erkenning gegee aan
tradisionele vissers nie. Selfs die nuwe
wet (Wet op Mariene Lewende Hulpbronne) het nie
erkenning gegee aan die bestaan van
tradisionele vissery nie. Tradisionele
vissers is hoog en droog gelaat.
Op die inisiatief van die Artisinal Fishers Association in die Wes-Kaap, het
vissers hul begin beywer om hul tradisionele regte terug te wen. Hulle het verskeie veldtogte geloods om verder op
hierdie eis aanspraak te maak. En hulle
het hul stemme dik gemaak. In 2004 het
vissers van die Wes-Kaap saamgekom
en Coastal Links gestig om die stryd
aan te voer.
Propaganda, mobilisering en organisering het oor ‘n al wyer front geskied.
Briewe is gestuur om pleidooie vir
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tradisionele visregte te lewer. Dit is
opgevolg deur talle memorandums wat
die saak van die tradisionele kleinskaalvissery gestel het. Laasgenoemde
is gestuur aan Mariene en Kusbestuur,
die Minister en selfs aan die President,
maar alles het op dowe ore geval. Met
geen oorblywende opsies, het die vissers ‘n aantal massa-betogings en openbare optogte na die Parlement van stapel gestuur. Op ‘n koue, nat wintersnag
het hulle hulself selfs oornag aan die
hekke van die parlement vasgeketting
om hul boodskap tuis te bring. Daarna,
sonder geen ander wettige opsie nie,
is ons Gelykheidshof toe in ‘n verdere
en desperate poging om die herstel van
tradisionele visvangregte te eis.

Ondanks volgehoue
vertragings het Coastal Links ‘n
massa-weerstand geloods.
Op 12 Desember 2006 het ongeveer
30 vissersbote in die visvanggebied
van Paternoster sonder wettige permitte op die see uitgegaan as weerstand teen die nuwe visvangbeleid.
Hulle het in volle sig van die publiek
kreef uitgehaal en verkoop. Hulle
optrede is deur nasionale televisie, die
radio en die gedrukte media gedek.
Dit was ‘n hoogtepunt in die stryd om
erkenning van tradisionele visvangregte. Dit is ‘n reg wat hierdie gemeenskap van baie vorige geslagte geërf het.
Om vis te vang vir ‘n lewe is ‘n
tradisionele gebruik vir ongeveer 20
000 tradisionele vissers in kusgebiede

soos Hondeklipbaai in die NoordKaap, Kosibaai in KZN, Hamburg in
die Oos-Kaap en Oceanview en Paternoster in die Wes-Kaap. Die wettiging
van hierdie tradisionele visvangregte
vorm die basis van die Nasionale
Spitsberaad.

Lui die spitsberaad dus ‘n
nuwe begin in?
Vir tradisionele vissersgemeenskappe is die spitsberaad ‘n keerpunt.
Dit is ‘n geleentheid waar die Regering
verplig is om ons stem te hoor en dit in
die letter van die wet van ons land te
akkommodeer, en waar kommersiële
visvangmaatskappye gemaan sal word
dat hulle kommersiële ondernemings
bestaande tradisionele vissersgemeenskappe moet toelaat om naas
hulle ‘n bestaan te kan maak. Ons sal
nie as ‘n blote nagedagte behandel
word nie. Ons bestaan binne ons eie
reg.
Tradisionele vissers het ‘n reg wat
deur ons Handves van Regte en baie
internasionale protokols beskerm
word. Dit is ‘n reg waarvoor ons moet
aanhou veg. En ondervinding bewys
sonder twyfel dat ons – as ‘n
nasionaal-verenigde mag – sal voortgaan met die stryd om hierdie reg te
implementeer, selfs ná die spitsberaad.
Daar sal in ons behoeftes voorsien
word deur die implementering van ‘n
beleid wat op ‘n demokratiese wyse
gemaak is. Baie harde werk sal nodig
wees om hierdie doel te bereik.

