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Erkenning van kleinskaalvissersgemeenskappe se tradisionele

gebruiksregte op visvangs

Coastal Links-leiers bespreek tradisionele visvangregte op ‘n gedagte-uitruil besoek aan
die gemeenskap van Mathokozeni, Koffiebaai.
EEUE gelede reeds het gemeenskappe op
en neer langs die Suid-Afrikaanse kuslyn
staat gemaak op die see vir hulle lewens en
lewensonderhoud. Van die vissers sal selfs
vir jou sê “die see is in ons bloed”. Nie alleen
is die see gebruik as bron van voedsel nie,
maar dit het ook ‘n belangrike rol gespeel in
die ontwikkeling van kusgemeenskappe se
kulture, hulle kennisstelsels, gelowe en hulle
tradisionele regstelsels. Baie gemeenskappe
langs die kus wat op mariene en kusreserwes
staatgemaak het vir hulle bestaan, het met
verloop van tyd hulle eie stel reëls ontwikkel
om hulle gebruik van grond, woude en
water aan die kus te bepaal. Hierdie plaaslike
reëls vorm deel van hulle tradisionele
gebruiksregte.

Tradisionele gebruiksregte
(gewoonteregte) verwys na die
plaaslike reëls en praktyke wat
mense self skep en waarvolgens
hulle leef. Dit is die regstelsels
wat self deur groepe mense
ontwikkel is om die manier
waarop hulle met mekaar en met
die natuur omgaan, te bestuur.
Dit word ook genoem ‘lewende
tradisionele of gewoontereg’,
aangesien dit met verloop van
tyd verander en ontwikkel.

Beleid vir Kleinskaalvissers
gee erkenning aan
tradisionele gebruiksregte

IN baie kusgemeenskappe in Suid-Afrika
spruit die reg op toegang tot, gebruik van
en besit van eie verskillende natuurlike
hulpbronne uit plaaslike tradisionele
regstelsels. Toegang tot en gebruik van
mariene hulpbronne word gekoppel aan
die toegang tot en gebruik van kuslande
en -woude in die tradisionele regstelsels
van etlike miljoene Suid-Afrikaners. Hierdie
regstelsels word van geslag tot geslag
oorgedra. Hulle word nie neergeskryf
soos Westerse wette nie, maar kinders en
volwassenes leer hierdie wette mondeling
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Redakteursnota
IN 1996 het ons nuwe demokrasie
‘n belangrike stap geneem om die
diskriminasie waaronder miljoene SuidAfrikaners gely het, reg te stel toe die nuwe
Grondwet aanvaar is. Die erkenning van
tradisionele gebruiksregte as gelyk aan
staats- en gemene reg baan die weg vir die
erkenning, beskerming en bevordering van
tradisionele gebruiksregte op natuurlike
hulpbronne. Dit sluit mariene hulpbronne
in. In 2016 is
die Wet op Mariene Lewende
Hulpbronne van 1998 (WMLH) gewysig
ten einde kleinskaalvissersgemeenskappe
eksplisiet in te sluit.
Die WMLH verklaar dat die Minister
die doelstellings van die Grondwet
in Artikel 9 (2) en 39 (3) in ag moet
neem wanneer hy regulasies vir
kleinskaalvissersgemeenskappe
opstel. Dit beteken dat die Minister
stappe moet neem om gelykheid en
die genieting van alle vryhede vir
kleinskaalvissersgemeenskappe te
bevorder, en enige onbillike diskriminasie
moet verwyder en ‘n gemeenskap se
tradisionele visvangregte moet respekteer,
solank hulle voldoen aan die Handves van
Regte.
Ten spyte van hierdie duidelike riglyne
van die Grondwet oor die belangrikheid
van die regstel van onbillike diskriminasie,
het die Departement van Landbou,
Visserye en Bosbou (DLVB/DAFF) en die
Departement van Omgewingsake (DOS)
misluk daarin om deurslaggewende stappe
te neem om die diskriminasie waaronder
baie kleinskaalvissersgemeenskappe
gely het, reg te stel en hulle tradisionele
gebruiksregte te erken. Die
Gongqose-uitspraak in die Mthatha
Hooggeregshof is ‘n oorwinning vir alle
kleinskaalvissersgemeenskappe met
tradisionele visvangregte.
Die KSV-beleid is verbind tot ‘n
menseregte-gebaseerde benadering.
Die reg om jou kultuur uit te leef en om
vry te wees van diskriminasie teen jou
tradisionele gebruiks- en besitregte, asook
om die reg te hê op regstelling en restitusie,
is dus belangrike regte wat sentraal staan
teenoor die implementering van die
Grondwet, asook teenoor internasionale
instrumente soos die Die Vrywillige
Riglyne vir die Verantwoordelike Bestuur
van Verblyfreg (VG Tenure) op Grond,
Visserye en Woude in die konteks van
nasionale voedselsekuriteit. Maatskaplike
bewegings, NRO’s en ander organisasies
kan ‘n sleutelrol speel in die ondersteuning
van gemeenskappe om te verstaan wat
tradisionele gebruiksregstelsels beteken,
hoe om hul eie stelsels te identifiseer en
beskryf, en erkenning van hulle tradisionele
regte te eis.

FishersNet Vol 34 - April 2018

Stemme van die Kus:

Vissersgemeenskappe het diverse tradisionele gebruiks- en gewoonteregte aan die kus
Themba Mkhonto:
In my gemeenskap van
Mvutshane in Kosibaai glo ons
Thonga-stamme wat op die
walle van die mere woon dat
die mere kommunaal besit
word, maar dat die fuike wat
deur ons voorvaders gebruik
en gemaak is, aan ons families
behoort. Ons gemeenskap
het ‘n plaaslike stelsel van
tradisionele gebruiksreg wat
voorskryf dat net stamlede
hul eie fuike mag hê, maar dat
buitestanders toestemming
gegee kan word om die fuike
te gebruik as die plaaslike
gewoontereg-komitee van fuikeienaars daartoe instem.		

Lulamile Ponono:
Die amaTshawe het hulle aan die
Oos-Kaapse kus tussen die Nxaxoen die Gqunge-riviere kom vestig
en tradisionele gebruiksregte-reëls
bepaal oor watter bome in hulle
kommunale kuswoude gebruik kan
word vir bouwerk en watter bome
gebruik kan word om hulle tuine te
omhein. Hulle het selfs ‘n gebruik dat
daar tydens ‘n ritueel die blare van
unthatho gebruik moet word om die
borde waarop vleis bedien word, uit
te voer.
Nocawe Maskote:
Tradisionele geneser van
Mathokozeni in Koffiebaai
gebruik ‘n verskeidenheid
van natuurlike hulpbronne
uit die see en kuswoude in
haar praktyk as tradisionele
geneser. In die stelsel van
tradisionele gebruiksreg van
haar gemeenskap vervul
‘n tradisionele geneser ‘n
belangrike rol in die kultuur
of welsyn van daardie
gemeenskap. Haar toegang
tot die see en kuslyn vir
amayeza (geneesmiddels)
en om amakiso (tradisionele
rituele) uit te voer deur met die
voorvaders te kommunikeer,
is ‘n tradisionele gebruiksreg
wat deur die gemeenskap
erken word.
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AANGESIG
met Wilmien Wicomb,
Prokureur Regshulpbronnesentrum (RHS)

Erkenning
van tradisionele
gebruiksregte is relatief
nuut in Suid-Afrika, en
baie regeringsamptenare
verstaan nie die erkenning van
tradisionele wetgewing in
die Grondwet nie.
Tradisionele leiers bespreek
tradisionele visvangregte.

Wilmien werk vir die Konstitusionele Litigasie-eenheid van die RHS
en is die opdraggewende prokureur in die Gongqose-saak. Sy het
Coastal Links-vissers reeds in ‘n aantal regsake verteenwoordig,
insluitend Kenneth George vs die Minister (2010) en Langebaan
Coastal Links teen die Minister en ander (2013).
Vr: Hoekom is die Gongqosesaak belangrik vir kleinskaalvissersgemeenskappe in Suid-Afrika?

Wilmien: Die saak van David Gongqose
en ander is baie belangrik, aangesien dit
die eerste keer is dat ‘n Hooggeregshof
die bestaan en status van die tradisionele
gebruiksregte van ‘n vissersgemeenskap
in Suid-Afrika bevestig het. Dit beteken
dat, waar ‘n gemeenskap ‘n tradisionele
gebruiksreg het en regte om vis te vang
erken word in terme van die tradisionele
gebruiksreg van daardie gemeenskap, moet
die Minister hierdie reeds bestaande regte
erken. Hierdie uitspraak kan dus gebruik word
deur ander vissersgemeenskappe wat ook ‘n
tradisionele gebruiksregstelsel het wat hulle
reg om mariene hulpbronne te gebruik, erken.

Vr: Wat beteken dit vir hoe DAFF
en ander departemente hierdie
gemeenskappe behandel?

Wilmien: Tradisionele gebruiksregte kan
steeds gereguleer word, maar die Minister of
enige ander regeringsamptenaar moet eers
hierdie gemeenskappe raadpleeg en hulle
tradisionele gebruiksregte in aanmerking
neem wanneer daar met hulle gewerk word
om regulasies op te stel wat mariene en
kushulpbronne sal beskerm, terwyl hulle
terselfdertyd erkenning gee aan hierdie
gebruiksregte.

Vr: Watter raad kan jy gee vir
gemeenskappe wat voel dat
hulle tradisionele regstelsels en
gebruiksregte nie deur DAFF
gerespekteer word nie in die
konsep Wetgewing wat DAFF
gebruik in die opleiding vir
Koöperatiewe?

Wilmien: Vissersgemeenskappe moet
aan DAFF skryf en DAFF inlig dat hulle ‘n
tradisionele visvangreg het, en hulle moet
aan DAFF verduidelik hoekom hulle voel dat
die Grondwet nie hulle regte respekteer nie.
Erkenning van tradisionele regte is relatief
nuut in Suid-Afrika, en baie staatsamptenare
verstaan nie die erkenning van die
tradisionele gebruiksreg in die Grondwet
nie. Vissers moet spesifiek vir DAFF vra
om met hulle oor hierdie sake saam te
werk. Kleinskaalvissersgemeenskappe wat
aan die kus woon, moet daarop aandring
om toegelaat te word om hulle vrye,
voorafgaande, ingeligte toestemming
te gee. Hulle moet aandring daarop dat
hulle tyd gegee word om die Grondwet
te verstaan en vir effektiewe konsultasie
oor die implikasies en moontlike impakte
daarvan, voordat dit van hulle verwag word
om te teken en hulle toestemming te gee vir
enige ontwikkeling wat hulle regte tot hulle
grond, hulle woude en mariene hulpbronne
gaan raak.

3

Vervolg vanaf bladsy 1

Beleid vir Kleinskaalvissers
gee erkenning aan
tradisionele gebruiksregte
en deur praktiese voorbeelde van
hulle ouers en ouer mense in hulle
gemeenskappe.
In 1994 was die nuwe demokratiese
regering vasbeslote om seker te maak
dat Afrika-stelsels van tradisionele
gebruiksregte in die toekoms
gerespekteer word. Suid-Afrika se
Grondwet erken nou tradisionele
gebruiksregte (gewoonteregte) saam
met gemene reg en staatsreg. Artikel 39
(3) maak voorsiening vir ‘n gemeenskap
wat ‘n stelsel het van tradisionele regte
wat erken moet word, mits hierdie regte
voldoen aan die Handves van Regte. In
ooreenstemming hiermee erken die
Beleid op die Kleinskaalvissersbedryf
ook regte wat voortspruit in terme van
tradisionele gebruiksregte. Ten spyte
van hierdie wetlike beskerming, ken baie
gemeenskappe nie hulle regte nie, en
word hulle tradisionele gebruiksregte
steeds geïgnoreer en geskend.
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Verstaan
DAFF
tradisionele
visvangregte?

DAFF se brief gedateer 27 Oktober
2017 aan Oos-Kaap Coastal Links
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Vissers vra dat hulle tradisionele regte erken word.

Apartheid se ondermyning van vissers se
kulture en tradisionele gebruiksreg-praktyke
IN baie dele van die land is die kulture en
tradisionele gebruiksregte van plaaslike
gemeenskappe ondermyn deur koloniale
en apartheidsregerings wat nuwe
owerheidsregulasies op gemeenskappe
afgedwing het. In die Langebaanmeer in
die Wes-Kaap het tradisionele netvissers
byvoorbeeld hul eie stelsel van plaaslike
reëls gehad oor hoe om saam te werk
wanneer hulle visgevang het. Families het
die reg gehad om vis te vang, en indien ‘n
visserman doodgaan, het sy familie iemand
anders aangestel om namens hulle te
vang. Die regering se visserydepartement
het egter nuwe regulasies oor visvangs
ingestel wat familieregte weggeneem en
individuele permitte ingestel het. In sommige
gemeenskappe is hierdie regulasies nie meer
stewig gewortel nie in ‘n stelsel van plaaslike
wetgewing wat deur die meerderheid van die
groep of gemeenskap, wat gewoond was om
hierdie wet toe te pas.
DUS, terwyl tradisionele gebruikspraktyke
steeds ‘n belangrike deel van hierdie
gemeenskappe mag wees en hierdie
gemeenskappe identifiseer, mag hulle nie
meer gebruiksregte hê wat voortspruit in

terme van die erkenning en beskerming van
tradisionele gebruiksregte nie.

Stryd om die erkenning van
tradisionele visvangregte

DIE voorvaders van die sewe gemeenskappe
wat langs die Dwesa-Cwebe Natuurreservaat
en MBG in die Oos-Kaap woon, het hulle
honderde jare gelede op hierdie grond langs
die see kom vestig. Hierdie gemeenskappe
het goed gevestigde tradisionele
gebruiksregte wat hulle lei in hulle toegang
tot en gebruik van die natuurlike hulpbronne
van hulle grond, hulle woud en die see.
Hulle is hardhandig deur die koloniale
bosboudepartement en later deur die
apartheidsregime van die grond langs die
see af verwyder. In 2001 het hulle egter ‘n
Grondeise-ooreenkoms onderteken. Ten
spyte hiervan is die Dwesa-Cwebe Mariene
Beskermde Gebied (MBG) tot hande-af
(no-take) MGB verklaar en is baie vissers in
hegtenis geneem en in die tronk gegooi
omdat hulle visgevang het. In 2010 is David
Gongqose, ‘n tradisionele visser en twee
ander, in hegtenis geneem omdat hulle in die
MBG visgevang het. Hulle is verteenwoordig
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deur die Regshulpbronnesentrum in hierdie
kriminele saak wat in 2012 eers in die
Elliotdale Magistraatshof aangehoor is. Die
vissers het aangevoer dat hulle visgevang het
in ooreenstemming met hulle tradisionele
gebruiksreg op visvangs. Die magistraat
het aangevoer dat hy glo dat die vissers ‘n
gebruiksregstelsel het wat hulle die reg gee
om vis te vang, maar dat hy nie die mag het
om die WMLH ongrondwetlik te verklaar
nie, en dus is die saak na die Hooggeregshof
verwys. In 2016 het die Hooggeregshof in
Mthatha beslis dat die gemeenskappe van
Dwesa-Cwebe tradisionele gebruiksregte tot
visvangs het.

David Gongqose (regs) verteenwoordig
deur die Regshulpbronnesentrum.
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(SOURCE: Amandla, Feb 2018).

‘n Oos-Kaapse gemeenskap wat NEE sê vir mynbou op hulle tradisionele gebruiksgrond.

Tradisionele gebruiksregte en die

# Right2sayNO-veldtog

DIE #Right2sayNO-veldtog is ‘n internasionale veldtog
gelei deur gemeenskappe wat aanspraak maak op die
reg om te besluit watter ontwikkeling hulle op hulle
grond wil sien en om NEE te sê vir mynbou en ander
ontwikkelings wat hulle nie wil hê nie. In Suid-Afrika
staan die Amadiba Krisiskomitee van Xolobeni aan
die Oos-Kaapse kus aan die spits van hierdie veldtog.
Die Xolobeni-gemeenskap sê NEE vir pogings om
hulle grond te myn. Hulle sê as mynbedrywighede op
hulle grond sou voortgaan, dit sal inmeng met hulle
verhouding met hulle grond en hulle voorvaders. Dit sal
lei tot die verwydering van baie huishoudings en hulle
lewensbestaan ontwrig. Dit sal ook ‘n impak hê op hulle
water, die gehalte van hulle lug en die grasveld-, mariene
en estuarium-ekostelsels waarop hulle staat maak. Hulle
voer aan dat hulle tradisionele gebruiksregstelsel vereis
dat hulle geraadpleeg word en hulle toestemming
gee en dat hulle tradisionele leiers nie die reg het om
namens hulle te besluit nie. Op 23 April sal die Amadiba
Krisiskomitee, verteenwoordig deur hulle prokureurs
Richard Spoor Ing. en die Regshulpbronnesentum,
in die Hooggeregshof in Pretoria wees waar hulle die
Departement van Minerale Hulpbronne (DMH) hof toe
gaan neem op grond van die feit dat hulle nie hulle vrye,
vooraf, ingeligte toestemming gegee het nie en dat hulle
die reg het om NEE te sê. (Bron: Amandla, Feb 2018).
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Aktiviste wat op konsultasie aandring.
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FEITE EN SYFERS
Daar word geraam dat meer as

50%

van die Suid-Afrikaanse bevolking
leef volgens een of ander vorm van
tradisionele gebruiksreg (Mnisi 13:2009).
Van meer as

190 lande

se grondwette wat wêreldwyd bestudeer
is,
het meer as

60%

tradisionele gebruiksreg op een of ander
manier erken, maar net

20%

van hulle gee spesifiek erkenning aan die
tradisionele gebruiksreg wat natuurlike
hulpbronne bestuur. Van 52
Afrika-grondwette wat geassesseer is,
het

Tradisionele praktyke wat op toekomstige generasies oorgedra word.

Tradisionele gebruiksregte
en die reg op voedsel
ELKEEN het die reg om nie honger te ly
nie. Hierdie fundamentele mensereg vereis
dat mans, vrouens en kinders voldoende
voedsel en voeding moet hê. In Suid-Afrika
word geraam dat 26% van huishoudings
nie voedselsekuriteit het nie en 28% op die
randjie van hongersnood is. In Suid-Afrika
het 25% van kinders nie toegang tot die
basiese noodsaaklike voedsel nie, wat lei tot
belemmerde groei. In ‘n voorlegging aan die
Verenigde Nasies se Menseregtekommissie
(LRC), het die Departement van
Omgewings- en Geografiese Wetenskap
van die Universiteit van Kaapstad (UK), die
skakel beklemtoon tussen die erkenning
van tradisionele gebruiksregte en die reg op
voedsel. Baie gemeenskappe het histories
ontwikkelde plaaslike stelsels vir die bestuur
van gebruiksregte op hulle natuurlike
hulpbronne. Hierdie plaaslike stelsels word
gewoonlik ontwikkel op grond van die
gebruikers se plaaslike kennis van hulle
ekostelsels en hulpbronne. Die beperking
van hulle reg op toegang tot hierdie
hulpbronne het die weerloosheid van
gemeenskappe vererger. Dit het nie slegs

direk ‘n impak op hulle voedselsekuriteit
nie, maar ook indirek, aangesien dit hulle
inheemse kennisstelsels en hulle kultuur
raak.
Die WHS en die UK-spanne het kennis
geneem van die feit dat staatsgesentreerde
bewaringsbeleide tot gevolg gehad het dat
kleinskaalvissersgemeenskappe ontneem
is van hulle toegang tot en beheer oor
natuurlike hulpbronne, wat hulle reg op
voedsel en voeding geraak het. Veral het
die verklaring van die hande-af (no-take)
Mariene Beskermde Gebiede in geïsoleerde
plattelandse gebiede hulle tradisionele
gebruiksregte en hulle plaaslike kennis- en
voedselstelsels ondermyn sonder enige
kompensasie of voldoende alternatiewe.
Dit is ook waargeneem deur De Schutte,
die Rapporteur van die Verenigde Nasies,
oor die Reg op Voedsel (2012). Hy het gesê
dat dit nou duidelik was dat hiërargiese
bestuurstrategieë problematies was en dat
die deelname van vissersgemeenskappe
aan bestuur, asook die integrasie van vissers
se plaaslike kennis in die bestuur van vis- en
mariene spesies, krities noodsaaklik was.
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verwys na tradisionele gebruiksreg.
Suid-Afrika het een van die sterkste
Grondwetlike bepalings vir die
erkenning van tradisionele gebruiksreg,
aangesien dit hierdie gebruiksreg erken
as ‘n onafhanklike regsbron, gelyk in
status aan staatsreg en gemenereg.
‘n Groot aantal internasionale
konvensies, wette en riglyne erken
die belangrikheid van tradisionele
gebruiksregte en gebruiksregpraktyke
vir die bydrae wat dit kan maak tot
die beskerming van mariene en
kusbiodiversiteit en die genieting van
die menseregte van inheemse volke en
plaaslike gemeenskappe.

Dit sluit onder andere in:

Die Konvensie oor Biologiese Diversiteit
(CBD),
Die Verenigde Nasies se Deklarasie vir die
Regte van Inheemse Volke (UNDRIP),
Die Internasionale Arbeidsorganisasie se
Konvensie 169,
Die Vrywillige Riglyne vir die
Verantwoordelike Bestuur van Verblyfreg
van Grond, Visserye en Woude in die
konteks van nasionale voedselsekuriteit
(VG Tenure), en
Die Internasionale Riglyne oor
Kleinskaalvissers.
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