
Oor die laaste tien jare was die regte 
wat vissers gehed het afgevat met die 
instelling van regs gebaseerde kwota 
stelsel. Die Lang Termyn Vissery Regte 
Beleid wat oor die laaste paar maande 
geimpliminteer word, is die fi nale hou. 
Die impak van hierdie nuwe beleid 
slaan die lewensbestaan van ons kus 
mense hard.  Dit affekteer die hele 
dorps ekonomie, van die vissers tot die 
vroue werkers in die visfabrieke, die 
masjienis, boot bouers … almal.  Oor 
die hele kus hoor ons van vissers wat 
uit gesluit is vir die volgende tien jaar. 
Ons hoor ook dat Sea Harvest en ander 
vis- maatskappye beplan om mense af 
te sit omdat hulle kwotas gesny is.

Ons huis gesinne, kinders en fami-
lies staar groter armoede in die gesig.  
Bo-op moet ons by-staan terwyl ons 
kyk hoe ontwikkeling van tourisme en 
vakansie oorde in groot sekuriteits 

komplekse onbelemmerd voort gaan.  
Die armoede van visser gemeens-
kappe staan uit teen die rykdom van 
die inkomers in ons kus dorpe met 
hulle nuwe huise, groot 4 x 4’s en 
“fancy” motorbote. 

Die regering, deur Mariene en Kus 
Bestuur (MCM) sê die besluit om 
minder regte toe te ken is as gevolg 
van in die feit dat verskillende spesie 
mariene bronne oor benut word.. Soms 
sê hulle die oorsaak in die daling van 
bron getalle kan deur die negatiewe 
impak van klimaats veranderinge 
veroorsaak word. Die regering en die 
groot visser maatskappye sê ook dat 
die impak van globaliseering op wereld 
handel ook `n rol gespeel.  Vir die 
visser gemeenskappe voel dit asof `n 
tsunami op die hele maatskaplike, lig-
gaamlike en geestelike lewens van ons 
gemeenskappe toegeslaan het.
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Gebeur dit wereld wyd?  Het ander 
gemeenskappe die selfde probleme? 

Ja, dwars deur die wêreld voel kus 
en visser gemeenskappe die nega-
tiewe impak van `n ongelykheidige 
globaliseerings proses, waar groot 
multinationale maatskappye en die 
sterk lande van die Noorde die handel 
proses kontroleer vir hulle eie doelei-
endes. 

Maar die verskil tussen Suid Af-
rika en visser gemeenskappe in baie 
ander lande is dat die ander lande het 
die belangrikheid van die kleinskaal 
vissektor aanvaar en erken besig is om 
stappe te neem om dit te beskerm.  In 
Suid Afrika is dit `n heel ander storie. 
Ons wet,  die Wet op Lewende Mariene 
Hulpbronne (MLRA), erken nie ambags 
vissers nie, en die Minister maak glad 
nie plek vir tradisionele vissers nie.  
Tradisionele Vissers moet nou kom-
piteer met groot maatskappye sonder 
enige ondersteuning.

in ons visser gemeenskappe
KRISIS 

“Veg vir visser geemenskap’s regte om mariene bronne en ons kus gemeenskappe se lewensbestaan te beskerm”

Vissers 
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Dié situasie is totaal 
onaanvaarbaar. 
Dis `n verkragting 
van vissers 
gemeenskappe se 
mense regte!
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Die Grondwet van Suid Afrika gee ons visser 
gemeenskappe `n raamwerk van regte en beskerming.  Die 
Grondwet is die hoogste wet van die land.  Dit moet deur 
die Staat President, die regering en al die mense van Suid 
Afrika gehoorsaam word. Al die ander wette in die land 
moet die Grondwet volg.  

DIE HANDVES VAN REGTE
Die hoeksteun van die Grondwet is die Handves van 
Regte.  Die Handves van Regte beskryf die fundamentele 
menseregte en maak voorsiening vir die beskerming van 
dié regte.

(1) Hierdie Handves van Regte is ’n hoeksteen van die 
demokrasie in Suid-Afrika. Dit verskans die regte van alle 
mense in ons land en bevestig die demokratiese waardes 
van menswaardigheid, gelykheid en vryheid.
(2) Die Staat moet die regte in die Handves van Regte 
eerbiedig, beskerm, bevorder en verwesenlik.
(3) Die regte in die Handves van Regte is onderworpe aan 
die beperkings in artikel 36 of wat elders in die Handves 
vervat of genoem.

GELYKHEIDS ARTIKEL
Een van die mees belangrikste regte in die Handves van 
Regte is Artikel 9, die Gelykheids Artikel. Die artikel sê 
dat mense deel die regte, asook sy beskerming op ‘n 
gelykheidS basis. Vir almal beteken dit die volgende:

Elkeen is gelyk voor die reg en het die reg op >

gelyke beskerming en voordeel van die reg.
Gelykheid sluit die volle en gelyke genieting van 
alle regte en vryhede in. Ten einde die bereiking 
van gelykheid te bevorder, kan wetgewende en 
ander maatreëls getref word wat ontwerp is vir 
die beskerming of ontwikkeling van persone, 
of kategorieë persone, wat deur onbillike 
diskriminasie benadeel is.
Die staat mag nie regstreeks of onregstreeks 
onbillik teen iemand diskrimineer op een of meer 
gronde nie, met inbegrip van ras, geslagtelikheid, 
geslag, swangerskap, huwelikstaat, etniese of 
sosiale herkoms, kleur, seksuele georiënteerdheid, 
ouderdom, gestremdheid, godsdiens, gewete, 
oortuiging, kultuur, taal en geboorte.
Geen persoon mag regstreeks of onregstreeks 
onbillik teen iemand op een of meer gronde 
ingevolge subartikel (3) diskrimineer nie. Nasionale 
wetgewing moet verorden word om onbillike 
diskriminasie te voorkom of te belet.
Diskriminasie op een of meer van die gronde 
in subartikel (3) vermeld, is onbillik, tensy daar 
vasgestel word dat die diskriminasie billik is.

Om `n wettiglike raamwerk vir die Artikel te bou, het die 
regering `n nuwe wet, die ‘Promotion of Equality and 
Prevention of Unfair Discrimination Act’, 2000, daargestel.
Hierdie wet sê dat “Nie die Stad of enige persoon mag teen 
enige persoon onregverdig diskrimineer…” (afdeling 6). Die 
Wet maak voorsiening vir die beskerming van die regte in ‘n 
spesifieke hof, die Gelykheids Hof.
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Ons Regte as Vissers Gemeenskappe

Wat beteken dit vir vissers 
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Die Vissers se hof saak teen die Minister van Omgewing 
Sake en Toerisme, wat huidiglik aan die gang is, sê 
dat die Minister het teen die visser gemeenskappe 
gediskrimmineer want die MLRA, die wet wat hom die 
verantwoordlikheid gee om regte op mariene bronne toe 
te ken, maak geen plek vir ambags vissers nie.   Hy het 
dit gedoen desnieteenstaande die feit dat die Wet op 
Lewende Mariene Hulpbronne, no.18 van 1998 sê:

“Die Minister en enige staatsorgaan moet in die uitvoering 
van enige bevoegdheid kragtens hierdie Wet, die volgende 
doelstellings en beginsels in ag neem: 

(a)  Die noodsaak om optimale benutting van ekologiese 
volhoubare ontwikkeling van lewende mariene hulpbronne 
te bereik; 
(b) die noodsaak om lewende mariene hulpbronne vir sowel 
die huidige as toekomstige geslagte te bewaar;
(c)  die behoefte om voorkomende benaderings ten opsigte 
van die bestuur en ontwikkeling van lewende mariene 
hulpbronne te handhaaf;
(d)  die behoefte om lewende mariene hulpbronne te 
benut vir die bereiking van ekonomiese groei, menslike 
hulpbronontwikkeling, uitbruiding van vermoens in vissery 
– en marikultuurvertakkings, werkskepping en ‘n gesonde 
ekologiese balans, in ooreenstemming met die ontwikkeling
sdoelstellings van die nasionale regering: 
(j)  die behoefte om die visnywerheid te herstruktureer om 
historiese ongelykhede aan te spreek en om gelykheid 
binne alle vertakkings van die visnywerheid te bewerkstellig 
(Artikel 2)”.

Die Wet op Mariene Hulpbronne “maak voorsiening vir 
die bewaring van die mariene ekosisteem, die langtermyn 
volhoubare benutting van lewende marine hulpbronne en 
die ordelike toegang tot ontginning, benutting en beskerming 
van sekere lewende mariene hulpbronne”

Afdeling 18 (5)  By die verlening van ‘n reg in subartikel (1) 
bedoel, moet die Minister, ten einde die doelstellings beoog 
in artikel 2 te verwesenlik, en om in besonder in ag te neem 
op die behoefte om nuwe deelnemers toe te laat, in die 
besonder agtergeblewenes in die samelewing.

Die MLRA, afdeling 18 (1) sê dat “no person shall undertake 
commercial fi shing or subsistence fi shing, engage in 
mariculture or operate a fi sh processing establishment 
unless a right to undertake or engage in such activity or 
to operate such an establishment has been granted to 
such a person by the Minister”.   As gevolg van dit, en 
behalwe die min vissers wat nou moet kompiteer met groot 
maatskappye, is meeste ambags vissers in koue gelaat!  Dit 
het ons gesien gedurende to Medium Termyn Regs Periode 
and nou sien ons dit weer met die Lang Termyn Beleid.

Uit die 4070 vissers wat aansoek gedoen het vir Wes Kus 
Kreef in groep C, het net 813 mense regte gekry. Hoe gaan 
die res `n lewensbestaan maak? Wie gaan hulle kinders 
se skool fondse betaal? En wie gaan kos op die tafel 
sit? 

Die Grondwet gee regte en 
beskerming in dié geval!
Soos dit elders gemeld was, mag niemand en geen wet 
of beleid teen die Grondwet staan of onregverdig teen 
iemand diskrimineer nie.  Die Grondwet en Handves van 
Regte gin ons mense verskillende sosio-ekonomiste regte 
soos: Die reg om genoeg kos te hê; die reg tot basiese 
basiese gesondheid, behuising en om vir kinders genoeg 
voeding te gee. Sonder die reg om hulle werk as vissers te 
doen en `n inkomste te kry, is dié reg nie moontlik nie.  Dit 
is meer moeilik vir vroue, wie in mees gevalle die grootse 
verantwoordelikheid dra om vir families te sorg.

ONS REGTE IN ONS HOF 
SAAK TEEN DIE MINISTER



 Handves van Regte
Artikel 22. Vryheid van Bedryf, Beroep en Professie 
Elke burger het die reg om vrylik ’n bedryf of beroep te kies. 
Die beoefening van ’n bedryf of beroep kan deur die reg 
gereguleer word. 
 
Artikel 24. Omgewing
Elkeen het die reg :

op ’n omgewing wat nie skadelik vir hul gesondheid of 
welsyn is nie; en
op die beskerming van die omgewing, ter wille van 
huidige en toekomstige geslagte, deur redelike wet-
gewende en ander maatreëls wat:

(i) besoedeling en ekologiese agteruitgang voorkom;
(ii) bewaring bevorder; en
(iii) die ekologies volhoubare ontwikkeling en aanwending 
van natuurlike hulpbronne verseker, terwyl dit regverdigbare 
ekonomiese en maatskaplike ontwikkeling bevorder.

Artikel 25.  Eiendom 
Niemand mag van eiendom ontneem word nie behalwe 
ingevolge ’n algemeen geldige regsvoorskrif, en geen regs-
voorskrif mag arbitrêre ontneming van eiendom veroorloof 
nie.
By die toepassing van hierdie artikel:

beteken die openbare belang ook die nasie se verbin-
tenis tot grondhervorming, en tot hervormings om billike 
toegang tot al Suid-Afrika se natuurlike hulpbronne te 
bewerkstellig; en
is eiendom nie tot grond beperk nie.

Die staat moet redelike wetgewende en ander maatreëls 
tref om, binne sy beskikbare middele, toestande te skep wat 
burgers in staat stel om op ’n billike grondslag toegang tot 
grond te verkry.
 
Artikel 26.  Behuising

Elkeen het die reg op toegang tot geskikte behuising.
Die staat moet redelike wetgewende en ander maa-
treëls tref om binne sy beskikbare
middele hierdie reg in toenemende mate te verwesenlik.

Sonder ’n hofbevel wat na oorweging van al die tersaaklike 
omstandighede toegestaan is, mag niemand uit hul woning 
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gesit word en mag niemand se woning gesloop word nie. 
Geen wetgewing mag arbitrêre uitsettings veroorloof nie

Artikel 27. Gesondheidsorghdienste, voedsel, water en 
maatskapelike sekerheid
Elkeen het die reg op toegang tot: 

gesondheidsorgdienste, met inbegrip van reproduk-
tiewe gesondheidsorg;
voldoende voedsel en water; en
maatskaplike sekerheid, met inbegrip van gepaste 
maatskaplike bystand indien hulle nie in staat is om 
hulself en hul afhanklikes te onderhou nie.
Die staat moet redelike wetgewende en ander maa-
treëls tref om binne sy beskikbare middele elk van 
hierdie regte in toenemende mate te verwesenlik.
Niemand mag mediese noodbehandeling geweier word 
nie.

Artikel 28.Kinders
Elke kind het die reg:

op ’n naam en nasionaliteit vanaf geboorte;
op gesinsorg of ouerlike sorg, of op gepaste alterna-
tiewe sorg wanneer die kind uit die gesinsomgewing 
weggeneem word;
op basiese voeding, skuiling, basiese gesondheidsorg-
dienste en maatskaplike dienste;
om teen mishandeling, verwaarlosing, misbruik of 
vernedering beskerm te word;
om teen uitbuitende arbeidspraktyke beskerm te word;
om nie verplig of toegelaat te word om werk te verrig of 
dienste te lewer nie wat:

(i) onvanpas is vir ’n persoon van daardie kind se ouderdom; 
of
(ii) ’n risiko vir die kind se welsyn, opvoeding, liggaamlike 
of geestelike gesondheid of geestelike, morele of sosiale 
ontwikkeling inhou;

om nie aangehou te word nie, behalwe as laaste 
uitweg, in watter geval, benewens die regte wat ’n kind 
kragtens artikels 12 en 35 geniet, die kind slegs vir die 
kortste gepaste tydperkaangehou mag word, en die reg 
het om:

(i) afsonderlik van aangehoudenes bo die ouderdom van 18 
jaar aangehou te word; en
(ii) op ’n wyse behandel te word, en in omstandighede 
aangehou te word, wat met die kind se ouderdom rekening 
hou;

om, in siviele verrigtinge wat die kind raak, deur die 
staat op staatskoste van ’n regspraktisyn voorsien te 
word indien dit andersins tot wesenlike onreg sou lei; en
om nie regstreeks in gewapende stryd gebruik te word 
nie, en om in tye van gewapende stryd beskerm te 
word.
’n Kind se beste belang is van deurslaggewende belang 
in elke aangeleentheid wat die kind raak.
In hierdie artikel beteken “kind” iemand onder die ou-
derdom van 18 jaar.

Artikel 30. Taal en kultuur
Elkeen het die reg om die taal van eie keuse te gebruik 
en om aan die kulturele lewe van eie keuse deel te 
neem, maar niemand wat hierdie regte uitoefen, mag 
dit doen op ’n wyse wat met enige bepaling van die 
Handves van Regte onbestaanbaar is nie.
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 Handves van Regte Die Wet op Nasionale 
Omgewingsbestuur van 1998 
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Dié Wet maak voorsiening vir mense se deelname ge-
durende besluitneming oor ons natuurlike bronne en gee 
spesifi eke riglyne vir hoe die deelneming moet gebeur.  
Vir visser gemeenskappe is dit uiters belangrik maar ge-
durende die ontwikkeling van die Lang Termyn Beleid het dit 
glad nie gebeur nie.

Hoofstuk 1.
Artikel 2 (1) “Die beginsels in hierdie artikel uiteengesit, geld 
regdeur die Republiek ten opsigte van handelinge van alle 
staatsorgane wat die omgewing betenisvol kan raak en – 
(a) “is van toepassing naas alle ander gepaste en tersaa-
klike oorwegings met inbegrip van die Staat se verant-
woordlikheid om die maatskaplike en ekonomiese regte in 
Hoofstuk 2 van die Grondwet te respekteer, te beskerm, 
te bevorder en te vervul, en in die besonder die bassise 
behoeftes van kategoriee presone wat deur onbilike diskrmi-
nasie denadeel is”

Artikel 2 (2) “Omgewingsbestuur moet mense en hul 
behoeftes vooropstel, en hul fi siese, sielkundige, ontwikkel-
ings-, culture en maatskalike belange billik dien”

Artikel 2 (f) Die deelname van alle belanghebbende 
en geaffekteerde partye in omgewings bestuur moet 
bevorder word, en alle mense moet die geleentheid hê 
om die begrip, vaardigehede en vermoë wat nodig is 
vir die bereiking van billike en effektiewe deelname, te 
ontwikkel, en deelname deur kwesbare en benadeelde 
personse moet verseker word.

 (g) Besluite moet die belange, behoeftes en waardes 
van alle belanghebbende en geaffeteerde partye in ag 
neem, en ook die erkenning van alle vorme van kennis 
met inbegrip van tradisionele en gewone kennis.

Artikel 4 (d) “Billike toegang tot omgewingshulpbronne, 
-voordele en –dienste, om aan basiese menslike behoeftes 
te voldoen en on menslike welsyn te verseker, moet 
nagestreef word en spesiale stappe kan gedoen word om 
toegang daartoe deur kategoriee persone, wat deur onbillike 
diskriminasie benadeel is, te verseker”



(DEAT,2000), sit ‘n beleid uiteen wat daarop gerig is om vol-
houbare kusontwikkeling in Suid-Afrika to bereik deur middle 
van geintegreede kusbestuur.  Die Wes-Kaapse Geinte-
greerde Kusbestuurprogram sê: 

“Volhoubare kusontwikkeling kan beskyf word as die 
ontwikkeling van die kapasiteit van huidige en toekomstige 
geslagte om hul menslike potensiaal te realiseer sonder om 
die diversiteit, gesondheid en produktiwiteit van ekosiste-
meme aan die kus te benadeel” (Western Cape Department 
of Environmental Affairs and Planning, 2005,15).  Een van 
die sleutel punte van die Kusbestuur Program vir die Wes 
Kaap is: 

OOGMERK 1 “ Om betekenisvolle openbare deelname 
te verseker , en om vennootskappe tussen die staat, die 
Privaatsektor end die burgerlike gemeenskap te bev-
order ten einde medeverantwoordelikheid in kusbestuur 
te bevorder”. 

Een van die doelwitte van die program is dat “kusbeplan-
ning en bestuurpogings sowel as ontwikkelingsaktiwi-
teite moet opsies vir volhoubare lewensbestaan met die 
doel om armoede uit te wis, bevorder.” 

Die provinsiale beleid gaan belangrik wees vir vissers in die 
Wes Kaap wat die kort einde van die stokkie van ontwik-
keling kry.  ‘n Groot olie en gas ontwikkeling word op die  
kuslyn beplan en die voorwaardes van die ontwikkeling gaan 
rondom Saldanhabaai gevoel word.  Dit sal belangrik wees 
dat vissers deelneem in die beplanning van die ontwikkel-
ing en dat die regte omgewings impak evaluaeering gedoen 
word soedat dit nie die gebruik van vis en ander marine 
hulpbronne negatief beinvloed nie. 

WAT IS DIE ALTERNATIEF?

Is daar `n alternatiewe visregte bestuursstelsel wat meer 
toepaslik is vir klein skaal en tradisionele vissers? 

Ja! Dis ironies dat Suid Afrika die kwota stelsel in gebring 
het, na die apartheids jare – en nie na ander regs baseerde 
bestuurstelsels gekyk het. 
Dwars deur die wêreld is daar voorbeelde van ander soort 
regs – basiese bestuurstelsels wat van beter toapasing is op 
die tradisionele sektor en kuslyn sektor is. Soos gemeens-
kaps visvang regte en die ‘TURF’ stelsel – waar regte aan 
spesifi eke gemeenskappe toegeken word. Die basis vir dit is 
dat dit `n meer soepel keuse moet wees – wat die spesifi eke 
omstandighede van die plaaslike spesies, vissers en infra-
struktuur aan boord neem.
Ons eis `n nuwe stelsel wat ware vis-regte vir vissers gee. 
Met mede-bestuur as die basis en mandjie regte saam met 
moeite regulasies.
Sonder medebestuur en regte vir ons visser gemeenskap 
kan ons marine en kus bronne nie bekerm word nie. Sonder 
dit het ons kinders geen erfenis nie!

ALTERNATIEWE LEWENSWYSE

Terwyl ons veg vir ons vis regte moet ons ook begin om 
na alternatiewe lewenswyse te kyk soedat ons toekoms 
volhoubaar sal wees.  Ons visregte moet hand in hand gaan 
met nuwe geleenthede vir die jeug van ons kus dorpe in 
die toekoms as daar baie druk op die mariene bronne is.   
Wêreldwyd kyk regerings en groot maatskappye na Aqua-
culture en Mariculture as die antwoord vir die wêreldwye 
te kort aan vis.   Miskien kan dit wel iets vir ons gemeen-
skappe gee. Maar ons moet versigtig die rigting ingaan en 
eers leer van die probleme wat ander ontwikkelinde lande 
ondervind het.  En daar is ‘n klomp! Die mees belangrikste 
is dat kus en visser gemeenskappe moet deelneem in enige 
nuwe ontwikkeling en moet seker maak dat die voordele van 
enige nuwe ontwikkeling na hulle gemeenskappe terug kom, 
en dat hulle nie hul toegang tot kus gronde en toegang tot 
die see verder verloor nie!  In sommige plekke het Aquacul-
ture groot skade op mariene en water hulpbronne gebring. 
So die impak van hierdie alternatiewe moet eers deeglik 
ondersoek word. 

Die Witskrif vir Volhoubare 
Kusontwikkeling in Suid Afrika 



WAT KAN ONS DOEN?
Ons moet vir ons regte 
in die Grondwet veg.
Hoe? Wat kan ons doen?

Deur die hofsaak – om mense in kennis te stel sodat 
alle vissers en kus gemeenskappe hulle regte ken
Vra vir vergardering met jou plaaslike regerings 
beampte en vra hulle hoe hulle dié regte gaan beskerm
Bespreek dit in jul kerke, met jul minister en bine die 
klaskamer
Staan saam en mobiliseer!
Ons moet organiseer en veg vir dié regte, die lewe 
and lewensbestaan vir ons kus gemeenskappe en ons 
kinders se erfenis

>
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Ons reg om gehoor te word
Gewoonweg gaan mens nie inmiddelik hof toe as jy 
ongelukkig is oor iets nie – jy praat eers. By Masifundise glo 
ons in dié praktyk.

Gedurende 2004 het ons vele briewe aan MCM gerig waarin 
ons vra vir ’n vergadering om beleids probleme aan te spreek. 
Net een van die briewe was beantwoord wat gelei het dat ons 
‘n vergadering reël met Noel Williams. Toe ons daar kom vir 
die vergadering het Noel Williams glad nie op gedaag nie. Na 
dit het ons weer briewe geskryf met dieselfde pleidooi. 

Toe sê Shaheen Moola ons moet liewer ons saak en 
argument op skrif stel in plaas van vra vir ‘n vergadering. Toe 
skryf ons ‘n memorandum na MCM. Toe nog een. Toe nog 
een. Toe nog een. Toe raak ons pen droog. Toe koop ons ‘n 
nuwe een om deeglike en sorgvuldige kommentaar te lewer 
op die konsep lang termyn beleid. Toe nog ‘n memo. Toe een 
na die Minster. Toe nog een na die Portfolio Kommittee, Toe 
een na die President. Net ‘n klipmuur staar ons in die gesig!

Die vergaderings wat ons wel met MCM gehad het gedurende 
2005 het ook niks opgelewer nie. Nie een enkele beleids 
voorstel wat ons gemaak het was aanvaar nie.  Nie een 
enkele versoek wat ons gerig het was oorweeg nie. 

Nou is ons moeg van skryf. En ons is moeg van met dowe ore 
praat.

Naseegh Jaffer

VEG VIR 
GEMEENSKAPPE SE 

VISSER REGTE
VEG VIR DIE 

BESKERMING VAN 
ONS MARIEN EN 
KUS BRONNE!
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