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Aanslag
op vissers
gaan voort
SEDERT die aanbreek van demokrasie en die
einde van apartheid, is vissersgemeenskappe
een van die paar gemeenskappe in SuidAfrika wat aan die stertkant beland het van
die nuwe demokratiese regering se magdom
nuwe wette gemik daarop om die onregte
van die afgelope 300 jare van kolonialisme en
apartheid reg te stel.
Toe die nuwe Wet op Lewende
Mariene Hulpbronne (WLMH) van 1998
geïmplementeer is, het vissers regoor die
land hulleself gestrand bevind, en kon hulle
nie meer hulle bote uitneem op die see om ‘n
bestaan te maak nie.
Die WLMH het nuwe toetreders tot die
visvangsektor toegelaat en ander, selfs ook
enkele kleinskaalvissers, bemagtig, maar die
meerderheid is aan hulle eie lot oorgelaat.
Dit is reggestel deur die Gelykheidshof
van 2005, toe die regering beveel is om
binne twee jaar ‘n beleid vir kleinskaalvissers
te ontwikkel, en vissers in die Wes-Kaap is
geplaas is op Tussentydse Verligting (Interim
Relief), ‘n visvangregte-toewysing totdat
die nuwe kleinskaalvissersbeleid (KSVB) sou
inskop.
Dit was veronderstel om nuwe
hoop te bring op ‘n beter toekoms
vir vissersgemeenskappe, maar dit
het nie gebeur nie. Inteendeel, baie
vissersgemeenskappe is slegter af sedert die
uitspraak van die Gelykheidshof.
● Die KSVB, wat veronderstel was om twee
jaar te neem, is nog steeds, tien jaar later, nie
geïmplementeer nie.
● ‘n Inklusiewe en progressiewe beleid wat
vissers en belanghebbers ingesluit het, is
ontwikkel.
● In 2016 is Regulasies deur die Regering
gepubliseer, maar dit was in vele opsigte
in teenstelling met die beleid, en het van
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Vissers protesteer teen die uitbuiting van die oseane-ekonomie
olie en gas uit die oseaan, die bevordering
die voordele wat deur die beleid behaal is,
van die toerismebedryf en die verklaring van
weggeneem.
● Die WLMH is in 2014 gewysig, en het
nog MBG’s verkies.
● Daar bestaan reeds 24 MBG’s, en onder
uiteindelik kleinskaalvissers erken as ‘n sektor
Operasie Phakisa beoog die regering
binne die vissersbedryf.
● Vissers in die Oos-Kaap (OK) en KwaZulu/
om ‘n verdere 22 MBG’s al langs ons
kuslyn te verklaar, wat die toegang van
Natal (KZN) is nooit deel gemaak van die
vissersgemeenskappe tot die visvangplekke
IR-stelsel nie, en moet visvang met permitte
waarvan hulle bestaan afhanklik is, verder
wat vir rekreasiedoeleindes bedoel is, wat dit
ondermyn.
nie vir hulle moontlik maak om deur hulle
● Die Wet op Mariene Ruimtelike
visvangaktiwiteite ‘n bestaan te maak nie.
● Streng voorwaardes opgeneem in die
Beplanning (MRB) is aanvaar en lyk asof
dit niks anders doen nie as om ontslae te
bestuur van baie Mariene Beskermde
raak van burokratiese rompslomp en die
Gebiede (MBG’s) kan gesien word as net nog
regering in staat te stel om vinniger as
‘n aanslag op baie vissersgemeenskappe.
● MBG’s word bestuur en verklaar sonder
voorheen permitte, vergunnings, lisensies
en magtigings uit te reik vir mynbou,
die deelname en instemming van plaaslike
akwakultuur en ander ontwikkelings,
vissersgemeenskappe.
● In baie gevalle word die ongeskrewe reg
om sodoende aktiwiteite wat beskou
word as deel van Operasie Phakisa, te
van vissersgemeenskappe wat voorheen
bevorder. Daar is reeds voorbeelde van
visgevang en mariene hulpbronne
hoe omgewingsregulasies en
geoes het in wat nou MBG’s is, nie
Hulle
beskermingsmaatreëls deur
gerespekteer of erken nie.
● ‘n Ander groot aanslag
die boor en ontginning van
kon nie
wat reeds op die kus
op die lewensbestaan van
wettig hulle bote olie
van KZN plaasgevind het,
vissersgemeenskappe
op die see uitneem geïgnoreer word.
is Operasie Phakisa, die
regering se Oseaneof hulpbronne oes ● Grootskaalse
ekonomie Program, wat die
om ‘n bestaan te
grootskaalse onttrekking van
Vervolg op bladsy 3

maak nie.
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OPERASIE PHAKISA

Operasie Phakisa
vernietig kleinskaalvissers se lewensbestaan
IN die afgelope twee jaar het Operasie
Phakisa die nuwe gonswoord
geword in plaaslike kus- en
kleinskaalvissersgemeenskappe, met die
regering wat vergaderings (imbizo’s) en
bekendstellings van Operasie Phakisa reël,
en Phakisa-verwante ontwikkelings in die
media hou.
In 2016, deur Operasie Phakisa,
het die regering ‘n verdere 22 Mariene
Beskermde Gebiede (MBG’s) voorgestel
met konsepregulasies wat nie strook met
die nuwe Kleinskaalvissersbeleid (KSVB)
nie, en sonder om plaaslike gemeenskappe
oor hierdie MBG’s te raadpleeg.
In 2017 het parlementslede en
regeringsamptenare kort verhore
gehou oor Operasie Phakisa en die Wet
op Mariene Ruimtelike Beplanning in
uitgesoekte dorpe aan die kus waar hulle
sosio-ekonomiese voordele van die olieen gasmynbedrywe, akwakultuur- en
verwante infrastruktuur-ontwikkelings soos
hawens en snelweë aan kusgemeenskappe
belowe het.
Ten spyte van hierdie beloftes is daar
aan kusgemeenskappe geen inligting
verskaf oor hoe hulle voordeel sal trek
en hoe hulle ongeskrewe regte en
lewensbestaan in Phakisa-verwante
projekte beskerm en bevorder sal word nie.
Die ervaring van die Xolobenigemeenskap in Pondoland, wat nie
behoorlik gekonsulteer is oor die
ontginning van titaan op die kusgebiede
in hulle gesamentlike besit nie, is ‘n seker
aanduiding dat voordele aan plaaslike
gemeenskappe net maar leë beloftes is.
Inteendeel, vir baie mense in die
Xolobeni-gemeenskap wag daar
die gedwonge verskuiwing weg van
hulle gesinne, voorvaderlike graftes,
weidingsgebiede en grond waar hulle
kos verbou, om plek te maak vir die N2snelweg.
Dit het kusgemeenskappe duidelik
laat besef wat die gevare is van sommige
van die ontwikkelings wat onder Operasie
Phakisa voorgestel word en dat die
beloftes van welvaart in die toekoms slegs
vir ‘n paar mense en die rykes en magtiges
sal materialiseer.
Daarbenewens vra die kleinskaalvissers
ook wanneer hulle die werk en nuwe
geleenthede wat die DAFF-minister
hulle in 2012 belowe het toe die
Kleinskaalvissersbeleid in die Staatskoerant
gepubliseer is, sal kan begin geniet.
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Stemme van die kus:
Randall Bentley van Keimond sê dat hy die
plaaslike verhore oor die Wetsontwerp oor die
Mariene Ruimtelike Beplanning (WMRB) wat
deur die Parlementêre Portefeulje-Komitee
georganiseer is, die vorige jaar in Keimond
bygewoon het.

“Ek het die Wetsontwerp van hoek tot kant
deurgelees, en ek is uiters bekommerd. Hierdie
Wetsontwerp gaan slegs hoëvlak-konsultasie
moontlik maak, en gaan te veel besluitnemingsmag
plaas in die hande van die Direkteur-Generaal wat
die hoëvlak-komitee gaan vorm.”

Olie- en Gasmynbou onder Operasie Phakisa
Ntsindiso Nongcavu, Coastal Links-leier van Port St
Johns, is baie bekommerd oor die potensiële negatiewe
impak van die Olie- en Gasmynbou-komponent van
Phakisa op sy gemeenskap.

“Ons gemeenskap maak staat op die kuslande, woude
en die see vir voedselsekuriteit en ons voortbestaan.
Indien die regering voortgaan met Operasie Phakisa se
olie-ontginning sonder om ons te raadpleeg, gaan daar
heelwat konflik ontstaan omdat ons regtig op hierdie
areas staat maak vir ons voedsel. Ons moet dit beskerm
vir ons volgende generasies. Indien die regering hierdie
hulpbronne ontgin, gaan dit ‘n impak op ons kinders
hê. Ons beskerm die natuur omdat ons afhanklik is van
die valleie en heuwels hier langs die kus en ons kan nie
toelaat dat hulle hierdie omgewing vernietig nie.”

Akwakultuur
DIE Hamburg Akwakultuur-projek is een
van DAFF se vlagskip-akwakultuurprojekte.
Hoewel dit voor Operasie Phakisa begin
is, is dit nou deel van die Phakisa-projekte
en word daar dikwels na verwys as ‘n
sleutelprestasie van Operasie Phakisa se
Oseane-ekonomie.
Ayanda Yekani van Coastal Links sê dat
die gemeenskap gemengde gevoelens
oor die projek het. “Daar is belowe dat
dit ‘n ‘gemeenskapsprojek’ sou wees wat

baie voordele vir die gemeenskap sou
hê, maar slegs 26 individue trek voordeel
uit die projek deur werkskepping. Hulle
word ongeveer R2 000.00 per maand
betaal. Die akwakultuur-projek is nou in
vennootskap met sakeondernemings, en
lede van die gemeenskap voel besighede
haal die meeste voordele uit die projek.
Daar is vir ons belowe dat die gemeenskap
uiteindelik die projek sal kan oorneem en
besit.”
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DIREKTE VRAE :

VAN AANGESIG
TOT AANGESIG
met Christina Kopana van
Mendwana naby Willowvale in die
Oos-Kaap, naby Dwesa
Cwebe Natuurreservaat, wat ‘n MBG is.
Q: Hoe was dit om in jou
gemeenskap groot te word?

A: Mendwana is ‘n landelike gebied. Dit
neem meer as ‘n uur om by die naaste dorp,
Willowvale, te kom. In Mendwana het niks
deur die jare verander nie, en daar is geen
ontwikkeling in terme van klinieke, paaie,
werk nie. Die jongmense verlaat die gebied
en gaan soek werk in hoofsaaklik Kaapstad.

Q: Het jy al ooit van Operasie Phakisa
gehoor?

A: Ja, ek het die Parlementêre
Portefeuljekomitee se verhoor in Idutywa oor
Operasie Phakisa bygewoon.

Q: Wat verstaan jy omtrent Operasie
Phakisa?

A: Ek kan net sê wat vir ons by die verhoor
vertel is. Hulle het vir ons gesê daar gaan
paaie gebou word, minerale ontginning van
gas en olie sal teen die kus plaasvind. Hulle
het ook gesê dat hulle nog klein hawens gaan
bou, en hulle het baie werk in die Oos-Kaap
belowe, veral waar ons bly. Hulle het gesê dat
daar baie toeriste na ons plekke gaan kom.

Q: Dink jy dat al hierdie voordele
waarvan hulle praat na julle
gemeenskap sal kom?

A: My grootste probleem was dat dit
onregverdig was dat ons laat was, en dat ons
nie vrae oor Dwesa Cwebe en die MBG kon
vra nie. Slegs tien mense is toegelaat om vrae
te vra, en hulle was hoofsaaklik hoofmanne
van die omringende gemeenskappe. Ek
voel daar was dinge wat hulle nie vir ons
gesê het nie. Hoekom moes ek so ver ry, en
hoekom kon hulle nie na die verskillende
gemeenskappe toe kom nie? Ek kry die indruk
dat die kapteins voor die tyd ingelig is, en dat
hulle dinge in ons land gaan doen, maar nie
vir ons daarvan sê nie. Ek voel die kapteins
weet iets wat die gemeenskappe nie weet nie.

Q: Watter impak sal Operasie
Phakisa op jou gemeenskap hê?

A: Ek dink hulle jok oor die baie werk wat
geskep gaan word, en ek dink nie ons gaan
kwalifiseer om in die myne te werk nie, en dat
hulle mense van oorsee gaan kry om daardie
werk te kom doen. Ek en my mense uit die
gemeenskap gaan nie voordeel trek nie. Ons
gaan nie die belangrike poste kry nie. Hulle sê
visboerdery gaan vir die gemeenskap wees,
maar terugvoer uit Oos-Londen is dat dit baie
befondsing benodig, en dat net ryk mense
uiteindelik voordeel daaruit gaan trek.

Q: Watter veranderings gaan dit
bring, en hoe gaan dit verskil van die
gemeenskap waarin jy grootgeword
het?

A: Dit gaan veranderings bring soos ‘n los
werkie hier en daar. Dit gaan ‘n groot impak op
ons visvangste hê. Vis gaan doodgemaak word
en wegbeweeg as gevolg van die plofstowwe
wat hulle gaan gebruik, en dit gaan ons
vermoë om ‘n bestaan te maak, beïnvloed.
Dit gaan aardverwarming tot gevolg hê; dit
gaan meer probleme met die verandering in
weerspatrone veroorsaak. Ek dink nie hulle het
aan die omgewing gedink nie.
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Vervolg vanaf bladsy 1

Aanslag op vissers
gaan voort
diamantontginning in die Noord-Kaap
verskraal die bestaansmoontlikhede
van die vissersgemeenskappe van Port
Nolloth en Hondeklipbaai verder.
● Toe die Departement van Landbou,
Bosbou en Visserye (DAFF) begin het
om vissers te registreer as die eerste
fase in die implementering van die
KSVB, is baie mense, veral vroue en
kinders, ontmoedig om aansoek te
doen.
● En, toe hulle die Aanvanklike lys van
Vissers gepubliseer het, is die oorgrote
meerderheid van diegene wat aansoek
gedoen het uitgesluit, en het ons bly sit
met van die vissersgemeenskappe wat
so min as vier vissers op die voorlopige
lyste gehad het.
● Baie vissers, veral die vroue en
jongmense, het geweier om teen
hulle uitsluitings te appelleer weens
die gesindhede van die amptenare
van DAFF wat vir hulle teen die tyd
van registrasie gesê het dat hulle nie
kwalifiseer nie, aangesien die regulasies
hulle nie as vissers beskou nie.
● Nou sit ons met slegs ‘n fraksie
van die 30 000 Suid-Afrikaanse
kleinskaalvissers wat deel uitmaak van
die KSVB.
● Nadat ‘n lang tyd verloop het sedert
die begin van die implementering van
die beleid, het DAFF uiteindelik laat in
2017 weer begin om die finale lyste in
die Noord-Kaap in November en vroeg in
2018 vir die Oos-Kaap en KZN vry te stel.
● Die finale lyste was ook ‘n groot
teleurstelling vir die meeste
vissersgemeenskappe, aangesien
die visserspoel wat deur DAFF
aangekondig is, baie kleiner was as die
werklike aantal vissers wat daar binne
die vissersgemeenskappe bestaan.
● DAFF het nou ‘n opleidingsprogram
begin vir koöperatiewe met die
vissers wat hulle erken as vissers in
gemeenskappe in die Noord-Kaap
en KZN en, in die meeste gevalle, het
vissersgemeenskappe groot probleme
met hoe dit besig is om te ontvou.
Kleinskaalvissers in Suid-Afrika
het ‘n opdraande stryd teen ‘n
visserydepartement wat daarop uit is
om slegs die vissersbedryf te bestuur,
visvangwette en -regulasies te moniteer
en af te dwing, in plaas daarvan om
ontwikkeling en geregtigheid te bring
na ‘n sektor binne die bedryf wat
negatief beïnvloed is deur 300 jaar van
koloniale en apartheidswetgewing, en
deur die onbeplande gevolge van swart
ekonomiese bemagtiging.
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OPERASIE PHAKISA

Wat is Operasie Phakisa en die
Oseane-ekonomie?

OPERASIE Phakisa, of die Oseane-ekonomie,
soos dikwels daarna verwys word, is ‘n
program gemik op die vermindering van
armoede en die skep van werksgeleenthede,
deur die ‘potensiaal van die see te ontsluit
en velerlei sosio-ekonomiese voordele te
bevorder, deur middel van die versnelling
(fast-tracking) van die ontginning van waarna
verwys word as die Oseane-ekonomie,’ aldus
ekspresident Jacob Zuma, wat Operasie
Phakisa in 2014 van stapel gestuur het.
Phakisa beteken ‘maak gou’ in Sotho
en word gekoppel aan die Nasionale
Ontwikkelingsplan se doelstellings van
werkskepping en vermindering van armoede
vir die land.
Hierdie doelwit van die ontginning van
die see en kusstreke om nuwe hulpbronne
en ontwikkelingsgeleenthede te soek, is nie
uniek aan Suid-Afrika nie.
Dit is in ooreenstemming met die
wêreldwye neo-liberale en kapitalistiese
beleide wat kollektief bekend staan as ‘die
blou ekonomie’.
Operation Phakisa se doelwit is om die
ontginning van die oseaan-ekonomie in
die streek te versnel deur multisektorale
samewerking tussen staatsbeheerde en
privaat vennootskappe.
Regoor die wêreld rapporteer
kleinskaalvissersgemeenskappe dat hulle te
staan kom voor verwoestende ontwikkelings
wat die mariene ekostelsels affekteer as
gevolg van die ontginning van die oseaan.
In baie lande word plaaslike, kleinskaalse

gemeenskappe vervang deur groot,
industriële ontwikkelings soos die ontginning
van gas en olie, kragstasies, industriële
akwakultuur-projekte, hotelle en luukse
toeriste-oorde.
Hierdie verplasing vanaf tradisionele
kusgronde en waters staan bekend as ‘ocean
grabbing’ en die voordele vloei opwaarts na
die elite, en kleinskaalgemeenskappe trek
geensins billike voordeel daaruit nie.

Die Operasie Phakisa Oseaan-ekonomie in Suid-Afrika
het vier hoofprojekte:
Aflandige Olie- en Gasontginning;
Mariene Vervoer;
● Akwakultuur; en
● Mariene beskermingsdienste en
oseaanbeheer, insluitend Mariene
Ruimtelike Beplanning en Mariene
Beskermde Gebiede (MBGs)
Daarbenewens is Marine Clusters
(Mariene Groeperings) in al die
kusprovinsies ingestel om die fokus te
plaas op Kleinhawe-ontwikkeling en
Mariene Toerisme.
●
●

Wat is die moontlike impak van olie- en gasontginning
op die oseaan en die vissers se lewensonderhoud?
COASTAL Links-lede by die Konferensietafel het kritieke vrae oor die projekte
geopper, en die regeringsamptenare
gevra wat die impak gaan wees van
olie- en gasontginning op die oseaan en
vishulpbronne waarop hulle staatmaak
om ‘n bestaan te maak.
Hulle is bekommerd oor die feit dat
die Suid-Afrikaanse regering reeds die
groen lig gegee het vir die boor van olie
langs die KZN-kuslyn, en dat 98% van die
Eksklusiewe Ekonomiese Sone reeds vir
olie- en gasontginning uitverhuur is.
Twee nie-regeringsorganisasies
gebaseer in KZN het navorsing gedoen
oor die potensiële impak van olieen gasontginning op die oseaan en
vishulpbronne. GroundWorks en die
South Durban Community Environmental
Alliance (SDCEA) het gewaarsku dat
ervaring in ander dele van Afrika gewys het
dat olie- en gasontginning ‘n groot impak
op die gesondheid van die oseaan en
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mariene hulpbronne kan hê.
Die gevare van olie- en gasstortings,
asook landgebaseerde besoedeling van
olie-raffinaderye aan die kus, vorm almal
‘n aansienlike bedreiging vir vissers se
bestaan.
Verslae van die eerste stel toetse wat
aan die kus van KwaZulu-Natal (KZN) net
noord van Durban uitgevoer is, beweer
dat hierdie toetse ‘n vernietigende impak
het op mariene soogdiere soos dolfyne en
walvisse.
Die ontginning en produksie van olie en
gas is ‘n belangrike industriële ontwikkeling.
Beleidsnavorser Samuel Chadema van
GroundWork het aangetoon dat “… hoewel
dit deur sommige mense beskou word
as die oplossing vir ons ekonomie, wys
navorsing dat hierdie nywerhede nie ‘n
groot aantal werksgeleenthede gaan skep
nie, en dat die soort werk wat hulle skep,
gewoonlik vir hoogs geskoolde mense
gereserveer word”.
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Akwakultuur ontwikkeling
DIE Departement van Landbou, Bosbou en
Visserye (DAFF) is die leidende departement
vir die Oseane-ekonomie Akwakultuur.
Operasie Phakisa glo dat, weens die groeiende
bevolking en die afname in vis wat in die
see gevang word, die vraag na akwakultuur
of die teel van vis en ander mariene
hulpbronne sal groei en die potensiaal het om
werksgeleenthede te skep en ‘n belangrike
bron van voedsel te verskaf.
DAFF het konsepwetgewing vrygestel vir
die bestuur van die akwakultuur-sektor in
Suid-Afrika om die ontwikkeling daarvan te
fasiliteer.
Die departement verklaar dat dit beplan
om hierdie sektor te gebruik tot voordeel van
kusgemeenskappe. Maar ten spyte hiervan
het die nuwe Akwakultuur Ontwikkelingsone
in Saldanhabaai aan die Weskus van SuidAfrika misluk om kleinskaalse, tradisionele
vissers wat op hierdie waters vir hulle bestaan
afhanklik is, behoorlik te raadpleeg en in te
sluit.
Coastal Links-leier, Solene Smith, het
gesê: “Ek is bekommerd daaroor dat die
benadering wat deur DAFF gevolg is, een
is van grootskaalse industriële akwakultuur
wat weer eens die groot maatskappye wat
toegang het tot kapitaal en hulpbronne om
in hierdie projekte te belê, gaan bevoordeel. ”
Die ervaring van die Hamburgse gemeenskap
in die Oos-Kaap bevestig hierdie vrees. Daar
is baie min langtermyn werksgeleenthede vir
die plaaslike gemeenskap geskep, en dit is
grotendeels die private sakesektor wat deur
die akwakultuur-projek bevoordeel word.
In Hamburg in die Oos-Kaap is daar voor
Operasie Phakisa ‘n Akwakultuur-projek begin,
en ook daar is heelwat beloftes van voordele
vir die gemeenskap gemaak.
Ayanda Yekani, ‘n Coastal Links-leier
van Hamburg, wys daarop dat die aantal
begunstigdes in die gemeenskap sedert die
projek die eerste keer van stapel gestuur is,
stelselmatig afgeneem het.
Vissers by die Konferensietafel in
November 2017 het hulle kommer
uitgespreek oor die mate waartoe arm,
landelike gemeenskappe aan die kus uit die
voorgestelde akwakultuur-projekte voordeel
sal trek.
Hulle het daarop gewys dat die
voorgestelde konsep-Akwakultuurwetgewing
uitgebreide administratiewe rompslomp en
vereistes insluit wat dit selfs moeiliker sal maak
vir gemeenskapsgebaseerde projekte om
gevestig te raak en deur die gemeenskap besit
en bestuur te word.
Die vissers het ook hulle kommer
uitgespreek dat, net soos die olie- en gasmynbedrywe, beide industriële akwakultuur
en die mariene vervoersektor met sy
groot houerskepe ‘n gevaar sal inhou vir
die mariene ekostelsels, aangesien hulle
‘n besoedelingsrisiko bied en ‘n swaar
koolstofvoetspoor laat.

Wat is Mariene Ruimtelike Beplanning?
IN 2017 is gemeenskappe gewys daarop
dat hulle insette moet lewer by besprekings
oor die Wetsontwerp op Mariene Ruimtelike
Beplanning wat bespreek en op ‘n later
stadium in die parlement aanvaar gaan word.
Die Dept. van Omgewingsake het die
Wetsontwerp op Mariene Ruimtelike
Beplanning ontwikkel en openbare verhore
is gehou en voorleggings oor hierdie
wetsontwerp gemaak.
Die Wetsontwerp op Mariene Ruimtelike
Beplanning is aanvaar deur die Nasionale
Vergadering en gaan nou vanjaar na die
Nasionale Raad van Provinsies vir verdere
konsultasie en debat.
Volgens die Departement van
Omgewingsake (DOS) sluit Suid-Afrika
se oseaan ‘n verskeidenheid verskillende
menslike aktiwiteite soos visvangs,
maritieme vervoer, olie- en gasontwikkeling,
akwakultuur en afvalverwerking in.
DOS verklaar dat “… die huidige probleem
in Suid-Afrika se oseaanruimte is dat hierdie
aktiwiteite uitgevoer word op ‘n grondslag
van sektor vir sektor sonder veel oorweging
aan die impak daarvan op menslike
aktiwiteite of die mariene omgewing. Dit
het die potensiaal om grootskaalse konflikte
te skep, beide konflikte vir gebruiker tot
gebruiker en gebruiker tot omgewing.”
Dit verklaar verder dat “… die huidige
ongekoördineerde, oorvleuelende
(veelvuldige) en toenemende gebruik van
oseaanhulpbronne en -dienste ‘n negatiewe
impak het op die volhoubaarheid en besef
van die voordele van oseaangoedere en
-dienste vir die Suid-Afrikaanse ekonomie,”
(DOS 2017).
DOS het voorgestel dat “Mariene
Ruimtelike Beplanning (MRB)
gebruik sal word as ‘n bewinds- en
beplanningshulpmiddel wat integrasie en
‘n proses wat die ruimtelike en wêreldlike
verspreiding van menslike aktiwiteite in ons
oseaanruimtes sal toeken, gaan bevorder.
MRB gaan besluitneming verbeter en die
naasbestaan van verskillende menslike
aktiwiteite moontlik maak terwyl dit die
omgewing beskerm”.
MRB word gewild regoor die wêreld
vir die proses wat regerings en ander
belanghebbers ontwikkel ten einde te beplan
wie wat, waar en hoe kan doen in die oseane
en aan die kus. Die Konvensie oor Biologiese
Diversiteit (CBD) Konferensie van Partye
het Riglyne ontwikkel vir MRB wat aantoon
hoe belangrik dit is om inheemse mense en
plaaslike gemeenskappe ten volle en effektief
by MRB te betrek.
Die Wetsontwerp op Mariene Ruimtelike
Beplanning sit die visie, doelwitte, beginsels
en prosesse uiteen waarvolgens hierdie
geïntegreerde beplanning vir Operasie
Phakisa en ander aktiwiteite in die oseaan
gaan plaasvind.

Mariene Beskermde Gebiede speel ‘n sleutelrol in die gebruik van Mariene
Ruimtelike Beplanning
Etlike GBO’s en NRO’s het hulle kommer
oor hierdie Wetsontwerp oor Mariene
Ruimtelike Beplanning uitgespreek,
aangesien dit afgewater is van toe die DOS
eers begin het om dit op te stel.
In die eerste konsep was daar ‘n
voldoeningsklousule (klousule 1) om
regeringsdepartemente te dwing om te
voldoen aan sekere punte ter beskerming
van die omgewing, maar dit is later verwyder.
Daar is nou geen strafklousules of maniere
om voldoening af te dwing nie. GroundWork,
‘n NRO wat werk aan omgewingskwessies,
glo dit is om administratiewe rompslomp
uit te skakel en die regering in staat te stel
om permitte, vergunnings, lisensies en
magtigings vir mynwerk, akwakultuur en
ander ontwikkelings vinniger as ooit uit te
reik, om sodoende projekte onder Operasie
Phakisa te versnel.
Daar is reeds voorbeelde
van omgewingsregulasies en
beskermingsmaatreëls wat geïgnoreer is deur
maatskappye met die boor en ontginning
van olie aan die kus van KZN.
Die Wetsontwerp op Mariene Ruimtelike
Beplanning wat in die Parlement ter tafel
gelê is, slaag nie daarin om ‘n meganisme
te bied wat landsburgers in staat sal stel om
ten volle en doeltreffend te kan deelneem
aan besluitneming oor die implementering
van Operasie Phakisa en ander mariene en
kusontwikkelings nie.
Coastal Links-leier, mnr. Randall Bentley,
het daarop gewys dat die Wetsontwerp
al die mag plaas in die hande van ‘n paar
hoëvlak Direkteur-Generaals en sê “…die
voorgestelde belanghebberskonsultasie is
nie regverdig nie, en sal diskrimineer teen ons
as kleinskaalvissers en kusgemeenskappe”.
Een belangrike manier waarop die
DOS van voorneme is om die oseaan te
beskerm, is deur die uitbreiding van Mariene
Beskermde Gebiede (MBG’s).
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Ten einde dit te bereik, het die DOS
22 nuwe MBG’s al met die kus langs en
aflandig voorgestel, en konsepregulasies
vir kommentaar op hierdie MBG’s in 2016
vrygestel.
Hoewel 11 van hulle nie ‘n direkte impak
op die kleinskaalvissersgemeenskappe sou
gehad het nie, sou nog 11 ‘n aansienlike
invloed gehad het, en tog is hierdie
gemeenskappe in die meeste gevalle nie
geraadpleeg nie.
Heelparty van die voorgestelde MGB’s
het heeltemal misluk daarin om enige
voorsiening te maak vir voldoening aan die
kleinskaalvissersbeleid en die Gewysigde Wet
op Mariene Lewende Hulpbronne (WMLH).
By die Konferensietafel gehou in
September 2017, het heelwat van die vissers
die DOS, DAFF en die Oos-Kaap Parke- en
Toerisme-agentskap (OKPTA) uitgevra oor die
kwessie van die misbruik van MGB’s en die
versuim van hierdie departemente om hulle
genoegsaam en doeltreffend te raadpleeg,
en ook die manier waarop die ongeskrewe
regte van gemeenskappe in die verlede
geïgnoreer is.
Siya Dlulisa van die DOS het die Mariene
Ruimtelike Beplanningsproses (MRB-proses)
bekendgestel, en gesê die doel daarvan
is om te verseker dat die oseaan beskerm
gaan word deur die fasilitering van die
geïntegreerde beplanning van verskillende
sektore en lae.
Hy het ook die multisektorale aard van die
betrokke beplanning beklemtoon, en dat die
MRB ‘n hulpmiddel is gemik op die fasilitering
van die interaksies van die verskillende
‘beleggers van die oseaan’.
Die misbruik van die MRB moet
aangespreek word deur vissers- en ander
gemeenskappe, en hoe negatief dit die
vermoë van vissersgemeenskappe om ‘n
volhoubare bestaan te maak, sal affekteer,
moet openbaar gemaak word.
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OPERASIE PHAKISA

Vissers in die Oos-Kaap raak slaags
met die regering oor Operasie Phakisa
TEEN OKTOBER 2017 het vissers in die
Oos-Kaap gefrustreerd begin raak met die
velerlei kwessies wat ‘n negatiewe impak
op hulle bestaan het, en wat dit ‘n groot
stryd maak om ‘n bestaan te maak deur
hulle visvangaktiwiteite. Dus het hulle
besluit om tot aksie oor te gaan in die
vorm van ‘n mars en ‘n bespreking om ‘n
tafel te organiseer sodat hulle kan praat
met regeringsdepartemente en ander
belanghebbers wat hulle bestaan positief en
negatief beïnvloed.
Meer as 100 mense, meestal Coastal
Link-lede van groot en kleiner dorpe aan
die Oos-Kaapse kus het deelgeneem aan
die mars en die Konferensietafel (Round
Table) wat verlede jaar op 21 November in
Oos-Londen plaasgevind het.
Die Konferensietafel was daarop gemik
om vissers en kusgemeenskappe die
geleentheid te gee om die regering en
ander sleutel-belanghebbers te betrek by
kwessies rakende Operasie Phakisa, die
voorgenome uitbuiting van die oseaanekonomie en die voordele wat daar belowe
is.
Amptenare van sleutel nasionale
en provinsiale regeringsdepartemente
was teenwoordig, en het ingesluit die
Departement van Omgewingsake (DOS),
Departement van Landbou, Bosbou
en Visserye (DAFF), die Provinsiale
Departement van Ekonomiese

Ontwikkeling en Omgewingsake (PEOO),
die Departement van Openbare Werke, die
Oos-Kaapse Parke- en Toerisme-agentskap
(OKPTA).
Ook teenwoordig was tradisionele
gesaghebbendes, o.a. Prins Tyali van
die King Sigcawu Royal House, saam
met ‘n skare bondgenote van die
maatskaplike bewegings en NRO’s wat
verteenwoordiging in die provinsie het.
Hierdie organisasies het ingesluit die
Wetlike Hulpbronne-sentrum, Ntinga
Ntaba ka Ndoda, Inyanda, die Trust vir

Gemeenskapsuitreik en Onderwys (Trust for
Community Outreach and Education; TCOE),
die Grens Landelike Komitee (GLK/BRC),
DELTA, ZINGISA, CALUSA en TRALSO.
Die DOS en DAFF is gevra om
aanbiedings by die Konferensietafel te maak
deur te fokus op watter impak Operasie
Phakisa sou hê op die implementering
van die Kleinskaalvissersbeleid (KSVB)
in die provinsie. Die DOS is ook spesifiek
gevra om aan te toon hoe die regte van
gemeenskappe wat in en rondom Mariene
Beskermde Areas woon, beskerm sou word.

Hoe gaan Operasie Phakisa die oseaan en kus beskerm?
COASTAL Links-leiers is uiters bekommerd
oor watter impak die Operasie Phakisaplanne op die oseaan en kus sal hê, en dus
ook op die gesondheid van die vissery- en
kushulpbronne waarop hulle staat maak vir
hulle voedselsekuriteit en lewensbestaan.
Een van die aspekte van die Phakisaprogram wat hulle die meeste kwel, is
die oorhaastige tempo waarteen Phakisa
werk, en dat daar op hierdie stadium geen
behoorlike voorsiening is vir die beskerming
en bestuur van die omgewing ter steun van
die program soos dit uitgerol word nie.
Daar is byvoorbeeld geen toepaslike
meganismes en teenwigte om die
risiko’s wat heelwat van die olie- en
gas-toetsingsprojekte vir die mariene
omgewing bied, te bestuur nie.
Ten einde die impak te balanseer
van die uittrekkende (ekstraktiewe)
nywerheidsontwikkelings wat daarop uit is
om die oseaan te plunder en sy hulpbronne
te ontgin, sluit Operasie Phakisa ‘n
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vierde stutpilaar genoem “Mariene
beskermingsdienste en oseaanbestuur” in.
Hierdie stutpilaar se doel is om
‘n oorkoepelende, geïntegreerde
oseaanbestuursraamwerk te ontwikkel
om volhoubare groei van die oseaanekonomie te verseker, hoewel dit nog ver
van afgehandel is, en selfs al het olie- en
gastoetsing en ander projekte reeds begin.
Siya Dlulisa van die DOS het ‘n oorsig
van hierdie program gebied, en gesê dat dit
Phakisa se doel was om ‘n inisiatief te wees
wat die oseaan-ekonomie sou ontwikkel,
maar een waarin die regering en die mense
die see sal “besit en beskerm”.
Die Departement van Omgewingsake
is ook die departement wat daarvoor
verantwoordelik is om Suid-Afrika se
pogings om klimaatsverandering aan te
spreek en die land se koolstofvrystellings
in ooreenstemming met sy internasionale
verpligtinge te minder, te lei.
GroundWork-navorser Samuel
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Chadema het aangetoon dat daar heelwat
teenstrydighede in Operasie Phakisa is as
‘n mens die skade aan die omgewing in
berekening bring. “Phakisa beplan om 9
biljoen vate olie uit die see te boor, genoeg
vir 40 jaar se brandstof vir die land, maar
dat dit ‘n reuse-impak op Suid-Afrika se
koolstofvrystellings sal hê, waardeur ons
onsself verder aan klimaatsverandering
gaan blootstel.
“Onder die aflandige olie- en gasinstroming spog die DOS dat ons ongeveer
9 biljoen vate olie gaan kry … ekwivalent
aan 40 jaar van Suid-Afrika se olieverbruik
… [en] 11 biljoen vate olie se ekwivalent
aan natuurlike gas.”
Hy het gesê dat Phakisa “’n ambisieuse
teiken” gestel het vir die boor van 30
ontginningskagte en hoop dat dit sal lei tot
die produksie van 370 000 vate per dag.
“Die DOS noem egter nie dat dit
ongeveer 117 500 ton CO2 per dag of 43 Mt
per jaar maak nie.”

Wat kan kleinskaalse vissersgemeenskappe doen om te verseker dat
Operasie Phakisa kusgemeenskappe raadpleeg, vissers se lewensonderhoud
beskerm, hulle ongeskrewe regte respekteer en nie die oseaan beskadig nie?
regte, dieselfde is as wetlike regte.”
Die WMLH neem nie hierdie regte weg nie. Ongeskrewe regte
bly van krag, en wanneer die regering ‘n wet opstel wat bots met
ongeskrewe regte, moet hulle dit in ag neem.
Wicomb het gesê die Konstitusionele Hof gee riglyne oor wat
beskou sal word as voldoende konsultasie.
Die Voedsel- en Landbou-organisasie (VLO) se Vrywillige
Riglyne vir Eiendomsreg en Voedselsekuriteit, en die Afrika
Handves oor Menseregte wat Suid-Afrika bekragtig het, sê dat as
gemeenskappe met ongeskrewe regte vind dat ‘n voorgestelde
ontwikkeling die vang van vis stopsit, of hulle grondbesit,
hulpbronne of minerale raak, hulle die reg het op gratis, vooraf,
ingeligte instemming.
Dit gaan nie net daaroor om gehoor te word nie. Dit gaan
daaroor dat hulle die reg gegee word om te bespreek en te
onderhandel en nee te sê indien hulle nie saamstem nie. Dit is die
soort konsultasie wat die howe vereis.
Dit gaan nie oor die aftik van hoeveel vergaderings julle gehad
het nie, maar oor die uitkoms van die konsultasie om te assesseer
of dit goed genoeg was.
Wicomb het die kleinskaalvissers en ander verteenwoordigers
van die gemeenskap teenwoordig aangemoedig om hulle reg op
voldoende konsultasie van enige Operasie Phakisa-ontwikkeling
te eis: of dit ‘n voorgestelde mynontwikkeling, die uitrol van die
Kleinskaalvissersbeleid of die vestiging van ‘n MBG is.

WILMIEN Wicomb, prokureur by die Sentrum vir Regshulpbronne,
het gereageer op die debat oor konsultasie by die Konferensietafel
in die finale inset vir die vergadering.
Sy het deelnemers daaraan herinner dat die Suid-Afrikaanse
Grondwet, soos dit deur ‘n hele aantal sleuteluitsprake van die
Konstitusionele Hof geïnterpreteer is, hom baie duidelik uitspreek
oor die regte van gemeenskappe op regverdige en doeltreffende
konsultasie.
“Die Grondwet help ons om te verstaan en het ons rigsnoere
oor goeie konsultasie gegee. Nommer een, die regering moet die
impak van sy wette en besluite op mense se lewens assesseer.
Indien dit ‘n besluit is wat ‘n impak op mense se lewens sal hê, soos
om ‘n MBG wat voedselsekuriteit sal affekteer te open of te sluit, is
dit ‘n baie belangrike besluit,” het Wicomb gesê.
Sy het opgemerk dat die Konstitusionele Hof sê hoe belangriker
die besluit is, hoe hoër is die standaard van konsultasie, en
wanneer die regering oor ‘n MBG besluit, hulle eers moet oorweeg
wie deur die besluit geraak gaan word.
Hulle moet met die ander departemente praat en uitvind wie
geraak gaan word en hoe, en hulle moet ook uitvind of hulle
ongeskrewe regte beïnvloed gaan word.
Sy het die deelnemers herinner aan hulle ongeskrewe regte,
aangesien ongeskrewe regte nou deur die Grondwet erken word.
“Een van die mees radikale dinge wat ons grondwet gedoen
het, was om te sê dat ongeskrewe regte dieselfde is as gemene

Langebaan vissersgemeenskap spreek
hulle kommer uit oor die akwakultuurplaas

Photos: http:// www.pensito.eu, www.savelangebaanlagoon.co.za

DIE Langebaan tradisionele vissersgemeenskap wat baie
lank reeds in die Langebaanmeer visvang, is onlangs
gekonfronteer met die moontlikheid van die vestiging
van ‘n akwakultuurplaas in hulle gemeenskap, en het as
vissersgemeenskap onder die leierskap van Coastal Links
besluit om beswaar te maak teen die vestiging van die
akwakultuur-plaas.
Hieronder is die voorlegging wat hulle gemaak het.
Dit gee ‘n duidelike aanduiding van watter gevare die
akwakultuur vir hulle lewensbestaan en die omringende
meer en oseaan inhou.
Openbare voorlegging oor die seegebaseerde
Akwakultuur Ontwikkelingsone in Saldanhabaai Verslag
Nommer 499020 / 1
Vind hieronder die kommentaar en voorlegging van
die Langebaan Coastal Links. Ons is ‘n erkende kleinskaal
vissersgemeenskapsvereniging wat die tradisionele,
kleinskaalvissers van Langebaan wat afhanklik is
van die meer vir ons basiese voedselsekuriteit en
bestaansonderhoud, verteenwoordig. Dit sluit in die
regtehouers wat regte het om in die Langebaanmeer en
omgewing in Saldanhabaai vis te vang. Dit is ons historiese
tradisionele visvangplekke. Ons vra dat ons erken sal word
as sleutelreg-houers wat geraadpleeg moet word voordat
hierdie Akwakultuurontwikkeling kan voortgaan.

Inleiding

ONS, die tradisionele, historiese bewoners en regtehouers
en kleinskaalvissersgemeenskap van Langebaan verwelkom
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Langebaan
vissersgemeenskap
spreek hulle
kommer uit oor die
akwakultuurplaas
die inisiatief om te kyk na ontwikkeling
in ons streek wat sosio-ekonomiese
ontwikkeling op ‘n billike en volhoubare
manier sal bevorder. Ons sal graag deel
van hierdie beplanningsprosesse wil wees.
Ons voorvaders is die historiese eienaars
en gebruikers van hierdie waters van die
Saldanhabaai- en Langebaanmeer. Ons
sal graag die volhoubare ontwikkeling
wil verseker van ons waters waarvan
ons vir ons basiese voedselsekuriteit en
bestaansonderhoud afhanklik is.
Hoewel ons erken dat akwakultuur kan
bydra tot ontwikkeling, voedselsekuriteit
en werkskepping as dit sorgvuldig beplan
word, wil ons graag ‘n paar sake opper oor die
huidige voorlegging, en vra dat daar verdere
navorsing en raadpleging gedoen sal word
voordat hierdie projek goedgekeur word.

1. Grondwetlike en statutêre
verpligtinge wat hierdie OIA, wat
aan ons historiese regte gekoppel is,
raak

ONS sal graag daarop wil wys dat
ons die historiese, tradisionele
kleinskaalvissersgemeenskap wat die
langslewende kleinskaalse kommersiële
netvisvangs is, verteenwoordig Ons
kultuur is nou verbonde aan die meer
en die Baai en ons het goedgevestigde
gewoontepraktyke wat met ons visvangs
geassosieer word. In Oktober 2013 in die
hofsaak van Langebaan Coastal Links versus
die Minister van DOS, Minister van DAFF
en SANParke, het die Hooggeregshof beslis
dat ons tradisionele, historiese regte om in
die meer vis te vang, deur die verskillende

owerhede in aanmerking geneem moet word
wanneer enige sonering oorweeg word.
Die uitspraak van die Hooggeregshof het
verklaar dat vissers se “historiese aanspraak
op tradisionele visvangregte, die imperatiewe
van transformasie en die noodsaak vir
ekologiese bewaring terwyl daar voorsiening
gemaak word vir volhoubare gebruik en
ontwikkeling van die betrokke hulpbronne” in
aanmerking geneem moet word (Langebaan
Coastal Links versus die Minister en andere
2016).
Aanbeveling: Ons voel dat die OIA
vir hierdie projek in Saldanhabaai dus ‘n
spesifieke verslag moet insluit wat ondersoek
sal instel na watter impak die voorgestelde
projek op ons tradisionele vissersbedryf sal
hê en om toepaslike aanbevelings te maak
rondom die voorgestelde plekke ten einde
enige sodanige impakte te temper.

2. Behoefte om die risiko van
eksotiese spesies te oorweeg en ‘n
holistiese, geïntegreerde benadering
te aanvaar

ONS is ook bekommerd dat die byvoeging
van eksotiese, vreemde spesies in die
Baai teen die beginsels van die Mariene
Beskermde Area is en die RAMSAR-terrein,
ons visbedryf en die ekostelsel van die Baai
in sy geheel in gevaar kan stel. Dit is nie
in ooreenstemming met die program van
geïntegreerde beplanningsbenadering tot
mariene en kusbestuur. Ons voel dus dat
dit ‘n kundige se verslag tesame met die
BAR-verslag vereis sodat die OIA onderneem
kan word op ‘n wyse wat voldoen aan
toepaslike wetgewing. Veral die voorlegging
wat verband hou met Big Bay Suid sal ‘n
impak hê op ons visvanggebied en lê langs
die MBG. Om hierdie rede versoek ons dat
‘n voorsorgbenadering gevolg moet word.
Aanbeveling: Onderneem ‘n spesialisverslag
oor die potensiële impak daarvan om
vreemde, eksotiese spesies in die Baai vry
te laat en die risiko’s vir en behoefte aan ‘n
voorsorgmaatreël-benadering.
Aanbeveling: Gee opdrag vir ‘n
opinieverslag deur ‘n kundige oor die risiko’s
wat met die invoering van eksotiese spesies
verband hou.

3. Nodigheid om jou te verbind
daartoe om te verseker dat plaaslike
regtehouers en gemeenskappe die
primêre begunstigdes en vennote in
enige sodanige Akwakultuursoneontwikkelings is

en Afrika-vissersgemeenskap van Langebaan,
is oor die afgelope vier dekades negatief
geraak deur die ontwikkeling van die Baai
en die Meer. Ons het nie die voordele geniet
van die onderskeie ontwikkelings nie en bly
steeds die armste deel van die gemeenskap.
Ons eis dat enige sodanige Akwakultuur
Ontwikkelingsone ons erken en seker
maak dat ons die primêre direkte vennote
en bevoordeeldes van enige projekte van
hierdie aard sal wees. Ons sou graag wou
sien hoe die DOS beplan om te verseker dat
ons die primêre begunstigdes is. Dit is tans
nog nie vir ons duidelik nie, en ons versoek
dus verdere betrokkenheid en helderheid
oor hierdie kwessie voordat ons in staat is om
ons steun te gee aan hierdie voorgestelde
ontwikkeling.
Aanbeveling: verdere inligting vereis
aangaande primêre projekvennote en
begunstigdes
Die uwe
Mev. Solene Smith en Mnr. Norton
Dowries namens Langebaan Coastal Links

FEITE EN SYFERS
Daar word verwag dat Operasie Phakisa,
Oseane-ekonomie teen 2033

R177 biljoen

per jaar oor die volgende 10 jaar tot SuidAfrika se bruto nasionale produk (BNP)
sal bydra. Die Olie- en Gaskomponent
van Phakisa beplan om oor die volgende
10 jaar 30 ontginningskagte te boor.
Die regering beplan om

9 biljoen vate olie –
370 000 vate per dag – uit die
see te haal.
Wat die regering nie noem nie,
is dat dit ongeveer

117 500 ton
CO2 per dag
of 43 Mt per jaar

gaan produseer.
Akwakultuurprojekte gaan die sektor se
grootte laat groei van die ongeveer

700 miljoen rand wat dit tans is,
tot byna

3 biljoen rand teen 2019.
In Oktober 2017 het voormalige
President Zuma gesê dat Phakisa tot
dusver

6 500 werksgeleenthede
geskep het.

ONS, die tradisioneel benadeelde gekleurde
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