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SABC in visier
DIE Right2Know-veldtog is besig om
’n betoging voor die SABC se gebou
in Johannesburg te reël oor die
kansellasie van The Big Debate, ’n
kletsprogram oor aktualiteite, het
organiseerders Vrydag gesê.

Mark Weinberg, nasionale koördi-
neerder, het gesê: “Uit protes teen
die voortgesette sensuur by die
SABC en sy gebrek aan redaksionele
onafhanklikheid, asook die skrapping
van The Big Debate, doen ons ’n
openbare versoek op almal om
protes aan te teken.” – Sapa

Cope-uitspraak
DIE jeugbeweging van Cope het
Vrydag die hofuitspraak verwel
kom waarvolgens Mosiuoa Lekota
as die party se enigste president
bevestig is.

Dié uitspraak is in Johannes
burg in die SuidGautengse
hooggeregshof gelewer.

Nqaba Bhanga, leier van die
Copejeugbeweging, het gesê:
“Dié lang verwagte uitspraak
bring die pynlikste tydperk vir
Cope, sy leierskap, lede en
ondersteuners regoor die land
eindelik tot ’n einde.” – Sapa

Radio ingespan
DIE regering het Donderdag sy
aanlyn 24 uur-radiostasie bekend
gestel wat sy buitelandse beleid sal
uitdra en die land se posisie as
ekonomiese en politieke reus op die
vasteland moet verstewig.

Radio Ubuntu, wat deur die
departement van internasionale
betrekkinge en samewerking bestuur
word, sal “verander hoe Afrika
gedek word,” sê Clayson Monyela,
regeringswoordvoerder. “Suid-Afrika
het ’n goeie storie om te vertel en
ons doen die afgelope 20 jaar
uiters goed.” – AFP

“Jy kan – ongeag jou
omstandighede – in
die registrasiery vir

sukses opeindig

”

‘Jintelman’ is nou
iets van die verlede

NOU die dag staan ek op ’n
verhoog in Wellington by
die matriekafskeid van ’n
plaaslike skool en dit gaan

gerook onder op die vloer –
letterlik.

Die geraas was só erg dat ek
gewonder het of dit enigsins sin sou
maak om my motiveringspraatjie te
lewer. My hoop was egter dat van die
kinders sou hoor wat ek sê – en
gehoor sou gee aan wat ek hulle
aangemoedig het om te doen.

Dit was ’n paar dae nadat ek ’n
meer inspirerende geleentheid in
Wellington bygewoon het: Die langver-
wagte terugkeer (deur sy digkuns en
openbare optrede) van Adam Small, ’n
boorling van die einste Wellington.

Uitgevat
Laasgenoemde geselligheid is gehou

in die Breytenbach-sentrum, vernoem
na ’n ander bekende Wellingtonner, die
digter en kunstenaar Breyten Breyten-
bach. Verder word die sentrum se
trusteeraad – heel gepas – gelei deur
dr. Michael le Cordeur, die taalman,
opvoedkundige en self ’n vername
produk van Wellington.

So kom ek toe heel opgewonde by
die stadsaal, net af in die pad van die
Breytenbach-sentrum, om die klas van
2013 by die spesifieke skool toe te
spreek. Ek kies die tema “In watter ry
gaan jy ná skool staan: Die AllPay-ry
of die registrasie-ry?”

En die kinders is uitgevat, blink van
kop tot tone. (Nugter weet waar die
geld sulke tye vandaan kom, maar dis

onmanierlik om so iets te vra.)
’n Grootskerm in die saal kondig hul

aankoms buite op die rooi tapyt aan,
die duur motors stop die een ná die
ander, paartjies klim uit, staan in ’n ry
vir foto’s en die kameras flits.

Maar soos wat hulle binnekom, val
dit my op dat ons duidelik nie meer
here grootmaak nie. Die “jintelman” is
iets van die verlede, want die seuns
trek net hul stoele uit en gaan sit,
kaplaks. Die meisies, uitgevat en
opgetof, moet hul eie stoele uittrek.

Dít en die geraas, ofte wel die
onbeheerde opgewondenheid van baie
van die kinders, was my ever end, die
dapper poging van sommige onnies om
hulle tot bedaring te bring ten spyt.

En dán, tot jou verbasing (of skok?),
dié openbaring: Onderwysers wat om
die tafel sit, spot oor hoe dit duidelik
is dat sommige van die outjies daar
agter in die saal “al lekker aan is”
(bruin sleng vir onder die invloed van
alkohol wees).

Was dit ’n verheerliking van verkeer-
de dinge wat aan die woord was? Of
was dit wanhoop?

Moontlik
Ek verkies om die opvoeders die

voordeel van die twyfel te gee dat dit
laasgenoemde was. Het die hoof dan
nie juis aan my beskryf hoedat sommi-
ge kinders duidelik soggens eers dagga
rook voordat hulle klas toe kom nie?

Nou wonder ek: Hoe leer jy so ’n
kind? Wát leer die kind? Wat sê die
ouers? En ek wonder veral: Sal dié
kinders ook maar opeindig in die
langer wordende AllPay-rye?

Of is dit moontlik dat van die
kinders my daai aand my hoor sê het
dat ek self grootgeword het op ’n
kindertoelaag wat my ma van die staat
gekry het nadat my pa skielik gesterf
het? En dat jy – ongeag jou omstan-
dighede – steeds in die registrasie-ry
vir sukses kan opeindig?

) Heindrich Wyngaard is media-
bestuurder by die Universiteit Stellen-
bosch Bestuurskool, maar skryf in sy
persoonlike hoedanigheid.
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Wysigingswet sal die manne beter bewaar
D IT was ’n belangrike week

vir kleinskaalse visser-
manne in die land.

Verteenwoordigers van
Masifundise en Coastal Links SA, ’n
groep van duisende kleinskaalse
vissermanne, het hul kommentaar oor
die Wysigingswetsontwerp op Lewende
Mariene Hulpbronne Woensdag in die
parlement by die portefeuljekomitee vir
landbou, bosbou en visserye ingedien.

Die aanvaarding van die gewysigde
wet sal die grondslag lê vir die
inwerkingstelling van ’n beleid oor
kleinskaalse vissery wat laas jaar ná ’n
lang stryd deur die kabinet aanvaar is.

Baie van ons werk die afgelope tien
jaar het op die aanvaarding van ’n
progressiewe visserybeleid gefokus wat
vissermanne se lot sal verbeter.

Ontwikkel
Die implementering van die beleid

sal betekenisvol wees, want dit sal
regte herstel wat met die Wet op
Naturellegrond van 1913 ook toegang
tot die see beperk het.

In 2005 het die regering ’n langter-
myn-visserybeleid aanvaar wat geen
voorsiening vir kleinskaalse vissers
gemaak het nie. Masifundise is in
2006 gelykheidshof toe en in 2007 het
die hof aanbeveel ’n nuwe beleid moet
ontwikkel word en tussentydse verlig-
ting moet plaasvind. Die kabinet het
dit uiteindelik in 2012 aanvaar.

Die meeste van ons voorstelle is
gebruik. Die voordele van die nuwe
beleid sal onder meer wees:

) Formele erkenning van ons

vissersgemeenskappe.
) ’n Skuif na kollektiewe vissersregte

(pleks van ’n individuele kwotastelsel).
) Die afbakening van voorkeurvisser-

sones vir kleinskaalse vissermanne waar
hulle talle spesies regdeur die jaar kan
vang vir ’n volhoubare inkomste.

) Duidelike voordele vir
vroue in vissersgemeenskap-
pe.

) Beter bewaring en
bestuur van mariene bronne.

Die wysigings aan die
bestaande wet is nodig om
die instelling van die nuwe
beleid oor kleinskaalse vissery
moontlik te maak. Ons is ten
gunste van die konsepwet omdat:

) Dit transformasie in vissers-
gemeenskappe bevorder deurdat vissers
se menseregte en waardigheid erken
word.

) Dit opgestel is met die samewer-
king van talle belanghebbendes – van
die kleinskaalse vissermanne tot

grootskaalse vismaatskappye.
) Dit kleinskaalse vissery in die

regsarena betrek en vissermanne se
bestaansmoontlikhede beskerm.

) Dit nie net oor die toekenning
van visvang-regte gaan nie, maar ook
oor gemeenskapsontwikkeling, geslags-

gelykheid en landelike opheffing.
Die gewysigde konsepwet
moet dringend aanvaar word
sodat die beleid in werking
gestel kan word. Dit sal
groot verligting vir talle
kusgemeenskappe bring.

Enige verdere vertraging
sal die kredietwaardigheid van

die proses skaad en die lyding
in vissersgemeenskappe verleng.

Ons is bly kleinskaalse vissers het
dié week in beduidende getalle parle-
ment toe gegaan en die voordragte van
ons provinsiale en gemeenskapsleiers is
uit alle oorde goed ontvang.

Ons verwag die wetsontwerp sal
sonder groot verandering aanvaar word.

VISSERS KAN
BEGIN HOOP

NASEEGH JAFFER, die direk
teur van die Masifundiseont
wikkelingstrust, sê hulle onder
steun die Wysigingswetsont
werp op Lewende Mariene
Hulpbronne. Hy verduidelik wat
dit vir duisende kleinskaalse
vissermanne gaan beteken.


