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Redakteursnotas
Interresante tye lê vir
Vissers voor
Welkom by 2014 se eerste uitgawe van FishersNet.
’n Uitdagende, dog opwindende rit lê vir ons as
kleinskaalse-vissers voor.
Die Gewysigde Wet op Lewende Mariene Hulpbronne (MLRA) wat onlangs deur Pres. Zuma
bekragtig is, baan die weg vir die inwerkingstelling van die beleid van kleinskaalse-visserye (SSF).
Volgens die Departement van Landbou, Bosbou en
Visserye se verteenwoordigers, is hulpbronne vir die
inwerkingstellingsproses reeds opsy gesit.
Sover was ons pad besaai met frustrasie en
oponthoud, maar ons visie, samehorigheid en gesamentlike mag het bewys dat ’n mens goeie vordering kan maak as jy wil.
Ons oomblik van waarheid het aangebreek, Ons
het ons Rubikon bereik, wat ons saam sal moet oorsteek.
Dit verg selfs groter samehorigheid en vasberadenheid as vantevore. Dit verg dat ons goed met
mekaar en ander belanghebbendes moet saamwerk.
Ons glo dis in almal se beste belang as ons en
die Departement van Landbou, Bosbou en Visserye
in harmonie saamwerk. Die inwerkingstelling van
die SSF is immers ’n gesamentlike doel, en sal vir
vissersgemeenskappe tot voordeel wees.
In die verlede was dit moeilik om saam te
werk en enigiets te bereik, omdat daar wantroue,
oponthoude en onnodige geskille was.
Ons moet dit egter nou alles agterlaat en ’n vennootskap begin bou wat vinnige vooruitgang sal
aanhelp.
Die goeie nuus is dat Mnr Sezeni Zokwana as
die nuwe minister vir Landbou, Bosbou en Visserye
aangestel is. Ons wens hom, en sy adjunk, Mnr Bheki
Cele, alles van die beste toe en wil hulle spesiale
aandag gee aan die inwerkingstelling van die SSF
beleid.
Ons wil graag met hulle en hul departement
saamspan, sodat die laaste skof van hierdie lang reis
’n suksesvolle uiteinde sal hê.

Die oomblik van waarheid
Beleidsinwerkingstelling bied geleenthede en uitdagings

Coastal Links en Masifundise het
die regering gevra om speisale aandag
aan die inwerkingstelling van die
beleid op kleinskaalse-visserye te gee.
Die oproep kom na die aanstelling
van Senzeni Zokwana as Minister van
Landbou, Bosbou en Visserye en Bheki
Cele as sy adjunk minister.
Volgens
’n
gesamentlike
persverklaring deur Christiaan
Adams, die voorsitter van Coastal
Links SA, en Naseegh Jaffer, direkteur
van Masifundise,; “…is die beleid van
die kleinskaalse-visserye die uiteinde
By die Bekendstelling van die Handleiding vir Kleinskaalse Vissers in Ocean View is van
van vissers se volgehoue pogings,
en ’n hofs-bevel wat in 2006 deur die links na regs: Naseegh Jaffer, Direkteur Masifundise Trust, Prof. Moeniba Isaacs van
Gelykheidshof uitgereik is. Dit het jare PLAAS, Saasa Phieeha, van die Departement Landbou, Bosbou en Visserye (DAFF),
Solene Smith van Coastal Links Langebaan en Mnr Andy Johnson van die Ambags Vissers
geneem om opgestel te word en deur
Vereniging van Suid Afrika.
die wetregtelike proses te gaan, en dit is
dus uiters belangrik dat dit dringend in werking gestel
Masifundise, Coastal Links en hul vennote het vir jare
word.”
geswoeg om hierdie beleid opgestel en aanvaar te kry.
“Die lewensgehalte van kleinskaalse-vissers en
Met die inwerkingstelling van die SSF uiteindelik ’n
vissersgemeenskappe maak daarop staat. Ons staan reg
werklikheid, is daar egter net soveel goeie vooruitsigte
om saam met die ministers en die departement te werk
as gevaartekens.
om seker te maak dat dié proses suksesvol uitgevoer en
Tydens verlede maand se bekendstelling van die
afgehandel word”.
Handleiding van die SSF Beleid in Ocean View, Kaapstad,
President Jacob Zuma het uiteindelik, twee weke
het Mnr Saasha Phieeha, een van die hoofdirekteure van
voor die verklaring, die Gewysigde Wet op Lewende
die Departement van Landbou, Bosbou en Visserye
Mariene Hulpbronne bekragtig, en sodoende die
(DLBV), die departement se toewyding tot die proses
inwerkingstelling van die kleinskaalse-visserye (SSF)
beaam.
beleid moontlik gemaak.
Volgens hom, het die departement vir die volgende
finansiële jaar R90 miljoen vir werk aan die
inwerkingstelling bewillig, en is hulle vasberade
om ten nouste saam met vissersgemeenskappe te
werk.
Die Handleiding self, landswyd in vier tale
gepubliseer, gee kleinskaalse-vissers waardevolle
insig wat die inwerkingstellingsproses betref.
Een van die grootste struikelblokke is egter die
konflik tussen die Suid-Afrikaanse Kommersiële
Handlyn vissersvereniging en die DLBV aangaande
die toekenning van langtermyn-visvangregte.
Die DLBV het die proses gestaak, maar die
Meer as 150 mense het die Bekendstelling van die Handleiding
bygewoon. Die publikasie is alreeds landswyd versprei.
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Maak kennis met Masifundise

Op pad vorentoe, een tree op ’n slag
Die Masifundise Ontwikkelingstrust bestaan lank reeds as ‘n nieregeringsorganisasie, en fokus deesdae op kleinskaalse-visserye. Hierdie bladsy
bevat agtergrond en ander inligting omtrent Masifundise.

Mowbray se muur trek die oog
Die enorme, kleurvolle muurskildery op die Masifundise-kantoor se voorste
buitemuuris deesdae op almal se lippe in Mowbray.
’n Groep kunstenaars, bestaande uit Garth Erasmus, Gaby Chemainis,
Sophie Pieters en Thembinkosi Kohli het dié treffende Kaapstadse kunswerk
geskep, waarin ’n kleinskaalse-vissersgemeenskap uitgebeeld word.
Ook die binne mure van Masifundise se kantore is in ’n klein uitstalling
omskep, met visuele beelde en byskrifte wat Masifundise en Coastal Links
Suid-Afrika se onderskeie stories vertel.

Regs: Aktivis Josh Cox, links, voor die Masifundise Muurskildery, met Masifundise personeel lede, Mansoor Jaffer,
Naseegh Jaffer en Sithembiso Gwaza

Wat die beleid op kleinskaalsevisserye behels
Sowat 150 mense het op 15 Mei in Ocean
View, Kaapstad, bymekaar gekom vir
die bekendstelling van die Handleiding
waarin kleinskaalse-vissers se basiese regte
uiteengesit word.

Die Internasionale Riglyne vir die
Beveiliging van Kleinskaalse-visserye
is ’n dokument met die doel om
kleinskaalse-vissers wêreldwyd te help
om hul inkomste en kos te beveilig, en
armoede te bekamp. Dit is deur die FAO
(Food and Agriculture Organisation) se Die Riglyne was bespreek by hierdie
vergadering in Rome verlede jaar.
Komitee op Visserye (COFI) saamgestel,
met doelwitte wat bereik kan word deur ’n menseregte benadering te
volg, sodat gemeenskappe bemagtig kan word.
Naseegh Jaffer, direkteur van Masifundise, het as verteenwoordiger
van die Wêreldforum van Vissers, aan hierdie proses deel neem.
COFI, die komitee op visserye, het vroeg in Februarie 2014
onderhandelinge betreffende die vrywillige riglyne vir kleinskaalse
-visserye (KSV) (SSF) voltrek.
Die volledige stel riglyne is goedgekeur, wat internasionaal ’n groot
stap vir die kleinskaalse –visser sektor beteken. Slegs een paragraaf is
nie goedgekeur nie, en sal by die volgende COFI-vergadering op 5 Junie
vanjaar verder bespreek word.
Die riglyne spruit uit ’n reeks vergaderings (’n deelnemende
en beraadslagende proses) tussen kleinvissersgemeenskappe,
burgersregte-organisasies, regerings, streeksorganisasies en ander
belanghebbendes in die FAO.
You can go to this link to read final draft that was approved:
http://masifundise.org.za/international-guidelines-on-securingsustainable-small-scale-fisheries/

WIE HOU DIE LYNE STYF?

Die handleiding word deur Masifundise,
PLAAS (die Instituut vir Armoede-, Gronden Landboustudies) en TBTI (Too Big To
Ignore, ’n navorsingsinstituut) uitgegee. Die
By die Bekendstelling van die
doel daarvan is sodat kleinskaalse-vissers
Handleiding
die KSV SSF Beleid maklik kan verstaan, en
behulpsaam met die inwerkingstellingsproses van die beleid kan wees.
Die handleiding bevat menige van die beleidsaspekte, soos die toewysing
van regte, gesamentlike bestuursbeginsels, vaardigheidsontwikkeling,
gemeenskapstrukture, visvangkwotas en geslagsgelykheid.
Die bekendstelling is deur akademici, navorsers, burgersregte-groepe,
lede van die Ocean View-gemeenskap en vissers van regoor die land
bygewoon.
Die geleentheid is gelei deur Naseegh Jaffer, direkteur van
Masifundise. Mnr Andy Johnson van die Suid-Afrikaanse Ambagsmanvissersvereniging, Prof. Moeniba Isaacs van PLAAS, Solene Smith, ‘n
leier van Coastal Links in Langebaan en Saasa Phieeha van die DLBV, het
onder meer as sprekers opgetree.
Mnr Johnson en Mev. Smith se praatjies het oor die stryd gehandel wat
uiteindelik tot die progressiewe beleid gelei het. Prof. Isaacs het van die
moontlike uitdagings tydens die inwerkingstellingsproses bespreek. Mnr
Phieeha het die Departement daartoe verbind om die proses deur te sien,
en bevestig dat R90 miljoen vir die komende finansiële jaar bewillig is
sodat die werk aan die inwerkingstelling kan gebeur.
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Internasionale Riglyne vir die
Beveiliging van Kleinvisserye
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Ontmoet in hierdie uitgawe nog ’n paar van die personeellede
wat Masifundise se lyne styf hou.

Carsten Pedersen – Beleids- en program
assistent
Carsten werk sedert 2004 saam met
Masifundise, en het in 2010 permanent
aangesluit. Hy hou ’n ogie oor die benaderings
van die rolspelers wat visserye beheer – soos
Nepad, Europese lande en die Wêreldbank –
en deel die relevante inligting daaroor met vissersgemeenskappe.
Hy bou ook deurslaggewende bondgenootskappe en netwerke
met bewegings en instellings in die Noorde, om internasionale
solidariteit te versterk en nuwe vennootskappe te vestig.

Sithembiso Gwaza - Projekkoördineerder
Sthera het in 2001 by Masifundise begin
werk. Die nasionale voetspoorprogram
waartydens CLSA na die Oos-Kaap
en KwaZulu-Natal uitgebrei en meer
as 2 000 lede gewerf het, is een van sy
grootste prestasies. Hy werk vanuit
Mowbray, en werk ten nouste saam met veldpersoneel om
gemeenskapsprogramme voor te berei en in werking te
stel.

Stemme vanaf
die kus

Die Gewysigde Wet op Lewende Mariene Hulpbronne (MLRA) is verlede maande deur Pres. Zuma bekragtig. Dit
maak die inwerkingstelling van die SSF Beleid moontlik. Hoor wat dink Coastal Links-lede van regoor die land oor
hoe vissers hiervoor moet voorberei.

Nozuko Mnyombolo

Khayelitsha, Wes-Kaap
Ons moet seker maak dat dit in werking gestel word. ’n Belangrike
faktor is om seker te maak dat lede van vissersgemeenskappe op
die stelsel is, sodat hulle op hul regte aanspraak kan maak. Daar
sal oornag ’n klomp organisasies wees wat sê hulle beywer hulle vir
die kleinskaalse-visserye, omdat hulle weet die beleid binnekort in
werking gestel gaan word.

Hilda April

Mamre, Wes-Kaap

Dit is ’n groot prestasie vir kleinskaalse -vissers in ons brandarm
vissersgemeenskappe. Al die rolspelers – permithouers, en hul
families en begunstigdes – moet saamstaan ter voorbereiding
van die inwerkingstelling. Ons moet onsself van die SSF Beleid
vergewis en kopieë van die Hhandleiding kry.

Harvey Ntshoko

KuCENTANE, Oos-Kaap

Ons moet seker maak dat ons ingelig is oor die ontwikkelinge in
die vissersbedryf. Ons het verifikasie nodig sodat die departement
weet wie ons is, wat ons doen en wat ons vang. Ons het ook
ondersteunings-programme nodig, sodat ons kan voorberei en
begin om ons regsliggame te vestig. Laat die inwerkingstelling
begin, ons is slaggereed hier in die Oos-Kaap

Sindiso Nongcavu

Port St Johns, Oos-Kaap
Ons benodig geleenthede om die mark betree. Ons moet ons bergplekke en lisensies voorberei, sodat ons, ons vangste kan verkoop
of uitvoer. Ons moet ook seker maak dat ons toegang tot skuite
het sodat ons dieper kan visvang. As gemeenskap moet ons vir
lisensies aansoek doen en gereed maak.

Samke Mchunu

Kwadukuza, KwaZulu-Natal
Vissersgemeenskappe moet beter georganiseer wees, hulle moet
hulself mobiliseer en hulself daarop voorberei om vis te vang,
hulself te bemark en permitte te kry. As ’n jongmens, sien ek
hierdie fase as ’n geleentheid vir ander jongmense, wat ons lewens
op baie maniere kan verander. Ons is gereed.
continued from page 1

vereniging wil met hul regstappe voortgaan.
Mandla Gqamlana van Masifundise verduidelik:
“Ons is bekommerd dat hierdie proses die
inwerkingstelling van die SSF beleid kan vertraag,
en dat dit negatiewe gevolge vir die kleinvissersektor
se kwotas kan inhou.

“Ons sal met graagte aan die hofsaak deelneem
om seker te maak dat daar nie vertragings is nie, en
dat die toewysings aan kleinskaalse-vissers nie in
gedrang sal kom nie”.
Nog besonderhede omtrent die hofsaak volg op
bladsy 2.
3

COASTAL LINK-NUUS

Coastal
Links
vergroot
sy vloot
Coastal Links Suid-Afrika (CLSA) groei
steeds, en maak ’n al hoe groter verskil
onder vissersgemeenskappe regoor SuidAfrika.
Meer as 4 000 vissers skaar hulle tans
by CLSA, en die organisasie ondersoek
tans die moontlikheid van beter finansiële
volhoubaarheid en die opstel van ’n
grondwet.
Beide sake is tydens verlede maand se
nasionale vergadering in Port Elizabeth
aangeroer. CLSA beywer hom tans steeds
vir permitvrystelling in die Oos-Kaap
en KwaZulu-Natal, sodat vissers groter
vangste kan vang en om hul vangste te kan
verkoop.
KwaZulu-Natal se plaaslike CLSA-takke
fokus hul veldtogte in en om mariene
bewaar-areas, sodat vissers toegang kan
kry en behoeftige vissersgemeenskappe nie
meer geteister sal word nie.
Op plekke soos Struisbaai, Arniston en
Gansbaai in die Wes-Kaap is daar steeds ‘n
ophef aangaande die kwotas vir kreef en
lynvis.
Coastal Links versprei landswyd die
SSF-handleiding wat in samewerking met
Masifundise, PLAAS en TBTI opgestel is.
Die uitdagings wat die SSF beleid se
inwerkingstelling meebring, sal CLSA
se grootste verantwoordelikheid nog
wees. Dit sal uiterse samehorigheid,
vaardigheidsontwikkeling en interaksie
met vele belanghebbendes vereis.
CLSA is ook deel van ’n span wat tans vir
die Wêreldforum van Vissers se Algemene
Vergadering voorberei. Dit sal in die eerste
week van September in Kaapstad plaasvind.

Masifundise wil graag die
lede van CLSA bedank wat
help met die verspreiding
van die FishersNet. Te danke
aan julle, is ons in staat om
‘n groot aantal mense te
bereik, inligting te versprei
en bewustheid te skep.
FishersNet Vol. 22 – Junie 2014

COASTAL LINK-NUUS

Van aangesig tot aangesig
met Nico

Q Van waar kom jy?
A Ek is van Langebaan, op die Weskus van
die Wes-Kaap.
Q Vertel ons van jou gesin?
A Ek is getroud en het twee kinders, ’n
dogter van 17 en ’n seun van 12.
Q Hoe en wanneer het jy by die
vissersbedryf betrokke geraak?
A Nadat ek skool op Vredendal skool
klaargemaak het, het ek as ’n
gekwalifiseerde retort-operateur by ’n
visfabriek gaan werk.

Waldeck

Q Wanneer het jy vir Masifundise begin
werk?
A In 2003 het ek as ’n veldwerker vir
Masifundise begin werk. Ek het baie met
die gemeenskappe te doen gehad, en dus
hoe CLSA begin het.
Q Waarvan hou jy die meeste van jou
werk?
A Ek hou daarvan om saam met die
geesdriftige kleinskaalse -vissers te werk,
en ook om die uitdagings van die bedryf
aan te pak, veral die politiek wat dit
beïnvloed.
Q Jy was al oorsee. Waar was jy heen?
A Ons het van die vissersgemeenskappe
wat visboerdery bedryf in Chile, SuidAmerika, besoek. Daar het ons gesien
hoe verskillende gemeenskappe by
ander soorte kleinskaalse -visserye en
visboerderye betrokke is. Ek onthou ons
het spesifiek vissers wat met perlemoen
boer, gaan sien.

Hofaansoek kan
visvangregte
vertraag
Die Suid-Afrikaanse Kommersiële Lynvissersvereniging (South African Commercial Linefish
Association) se besluit om die DLBV in die hof
oor langtermyn-visvangregte uit te daag, kan
die SSF Beleid se inwerkingstelling vertraag.
Die kan boonop ook daartoe lei dat die
kleinskaalse-vissersbedryf se kwotas drasties
verminder word.
Die Minister van Visserye het die
toewysingsproses verlede maand stopgesit,
maar die Lynvissers-vereniging gaan steeds
voort met hul regstappe.
Masifundise het in April gepoog om
tussenbeide te tree, sodat die hofsaak nie
die inwerkingstelling van die beleid, en die
toewysing van visvangregte vertraag nie.
Wilmien Wicomb van die Legal Resources
Centre (LRC) het namens Masifundise as
prokureur opgetree, en die aansoek sal op 12
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Q Waar wil jy graag oor vyf jaar wees?
A Ek sal steeds by Masifundise wees;
omdat ons nog met die beleid op
kleinskaalse visserye besig sal wees, en
ek dit graag in werking gestel sal wil
sien, met werk wat geskep sal word en
vissers wat ’n volhoubare inkomste sal
hê.
Q Wat is jou wens; hoe wil jy graag hê
moet die vissersgemeenskappe hulself
vir die inwerkingstelling van die SSF
Beleid voorberei?
A Ek sal graag wil sien dat kleinskaalsevissers elke dag kos op die tafel kan
sit. Die gemeenskappe moet bowenal
deurgaans op hoogte bly van wat
gebeur, hulle moet hulself organiseer
en dit vir die departement maklik maak
om met hulle te praat. Die ingesteldheid
moet verander, waar vissers ander ervare
vissers vir hulp kan nader, en uit mekaar
se ervaring kan leer.

Die vereniging, ten tye van perse-gaande
van hierdie uitgawe, het nog ’n skikking
voorgestaan wat die herverdeling van regte
onder huidige en vorige regshouers behels. Dit
beteken egter minder vangste vir kleinskaalsevissers, omdat meeste van die regte sal gaan aan
diegene wat kommersieel en vir
ontspanning visvang.
Die SSF Beleid erken die
kleinskaalse-vissers vir die eerste
keer ooit as ’n wettige sektor,
maak voorsiening vir spesifieke
visvang-sones vir die sektor, en
laat gemeenskaplike regte eerder
as die vernietigende individuele
kwotas van die verlede toe.
Mandla
Gqamlana
van
Masifundise
beaam
dit:
“Masifundise en Coastal Links
ondersteun enige proses wat
Vissers by ‘n gemeenskaps vergadering in Paternoster, stuur ‘n duidelike boodskap uit
tot ’n regverdige en gelykmatige
toewysing van visvangregte sal lei. Ons sal enige
Junie 2014 aangehoor word. Die hof het tot
proses teenstaan wat die inwerkingstelling van
op hede Masifundise se aansoek teë gestaan en
die beleid op kleinskaal-visserye gaan vertraag.
die Lynvissers-vereniging het daarteen beswaar
Die beleid word wyd gesteun en sal ’n nuwe
aangeteken.
hoofstuk vir die sektor inlei.
Die
Lynvissers-vereniging
glo
nie
Ons sal ook enige regsaksie teenstaan as dit
dat
Masifundise
kleinskaalse-vissers
kleinskaalse-vissers van hul regmatige deel
verteenwoordig, of dat kleinskaalse-vissers as
gaan ontneem”.
’n sektor bestaansreg het nie.
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Vissersgemeenskappe vind baat by
die LRC (Legal Resources Centre)
Volgens prokureur Wilmien Wicomb van die
LRC se grondwetlike regseenheid, sal die LRC,
Masifundise en Coastal Links saamwerk vir
ten minste so lank dit neem om die beleid op
kleinskaalse-visserye suksesvol in werking te
stel en die vissergemeenskappe se gebruiksregte
behoorlik erken te kry.
Die verhouding tussen Masifundise en die
LRC strek aldus Me. Wicomb, tot sover as
2004, tydens; “... die eerste belangrike saak wat
in 2004 en 2005 voor die Gelykheidshof gekom
het, en tot die hofbevel gelei het dat die beleid
op kleinskaalse visserye opgestel moet word”.
Masifundise en Coastal Links, as
verteenwoordigers van kleinskaalse-vissers, is
die LRC se kliënt en gee die LRC sodanig opdrag
namens kleinskaalse-vissergemeenskappe.
Masifundise se Nasionale Direkteur, Naseegh
Jaffer, het groot lof vir die LRC se werk, en reken
dat hulle nie net die plaaslike kleinskaalsevissergemeenskappe se kwessies en stryd
verstaan en hulle daarvoor beywer nie, maar
ook dié van ander plaaslike gemeenskappe
regoor Suid-Afrika.
Volgens Mnr Jaffer, speel die LRC ’n
waardevolle rol in die verdediging van plaaslike
vissers, wat wetregterlik vervolg word en
daarom nie ’n volhoubare inkomste kan maak
nie.
“Die LRC se regsadvies het ook ’n beduidende
rol gespeel tydens die opstel van die SSF Beleid
en wysigings tot die Wet op Lewende Mariene.”
Die LRC het verlede jaar saam met
Jackie Sunde navorsing gedoen oor die

Henk Smith, Legal Resources Centre prokureur, saam met ‘n mynwerker
in Marikana verlede jaar.

inwerkingstelling van die SSF Beleid in
KwaZulu-Natal, en Masifundise het ’n
plaaslike navorser beskikbaar gestel. Die LRC
het ook kommentaar gelewer oor die beleid
en die inwerkingstelling daarvan. Die LRC
het die vissersgemeenskappe gedurende die
onderhandelinge oor die SSF Beleid by Nedlac
verteenwoordig, asook Masifundise tydens die
onderhandelinge oor die wysigings tot die Wet,
met aantekeninge oor die SSF Beleid tydens
elke stadium van die proses.
“Noemenswaardige sake waartydens die
LRC kleinskaalse-vissers verteenwoordig
het, is die Kenneth George-saak in die
Gelykheidshof (2005, 2009 en 2010), en die
huidige lynvissersaak waarin ons Masifundise
as tussentredende party verteenwoordig het.
Ons is ook by die Coastal Links Langebaan en
Dwesa-Cwebe sake betrokke.
“Ons gee vir Masifundise en Coastal Links
raad oor wat ons dink die beste wettige
manier is om die doelwitte te bereik wat vir

al die partye belangrik is, soos maatskaplike
regverdigheid en gelykheid. Masifundise en
Coastal Links moet seker maak dat hulle die
kliënte self – die vissers – verstaan, en aan ons
duidelik maak wat hulle wil hê. Die LRC werk
gewoonlik vir die NROs en GSOs in die hof,
omdat dit nie vir ons as prokureurs moontlik
is om die gemeenskappe self te mobiliseer nie,”
verduidelik Wicomb.
Die LRC is in 1979 deur Arthur Chaskalson
(voormalige hoofregter en grondwetlike regter),
Felicity Kentridge en ander vooraanstaande
menseregte-prokureurs en aktiviste gestig.
Buiten die oorspronklike kantoor in
Johannesburg, het die LRC nóg drie
streekskantore in Kaapstad, Grahamstad
en Durban, en grondwetlike eenhede in
Johannesburg en Kaapstad.
Die LRC is destyds begin om mense te
verteenwoordig wat weens paswetoortredings
gearresteer is, as ‘n strategie om op so ‘n manier
‘n einde aan apartheid te help maak.
Wicomb is een van die talle prokureurs
wat aan die LRC verbonde is, maar is
tans die enigste een wat haar met die
vissersgemeenskappe bemoei. Sy volg in
die voetspore van William Kerfoot en Henk
Smith, wat jare lank die vissersgemeenskappe
verteenwoordig het. “Ons verteenwoordig
individue en gemeenskappe op verskeie
gebiede: grondhervorming, gewoontereg,
gender, opvoeding, vlugtelingstatus, behuising,
kinderregte, noem maar op,” sê sy.

Oseaanvergryping moet end kry!
Die WFFP se stryd teen ongeoorloofde
instellings wat hul nie vir vissers beywer nie,
sal by die sesde Algemene Jaarvergadering
in September vanjaar ’n hupstoot kry.
Die Wêreldbank en die Nederlandse
regering het in April 2014 ’n wêreldwye
spitsberaad gehou waartydens al die
sleutelvennote, soos Nepad en die WWF,
bymekaar gekom het om die weg oop te
maak vir die voortgesette privatisering van
visserye.
Naseegh Jaffer het dit namens die WFFP
bygewoon. Hy het dit duidelik gestel dat
vissers se menseregte beskerm behoort te
word, deur nie-oordraagbare vissersregte op
die beginsel van gelykheid en regverdigheid
aan vissersgemeenskappe toe te wys.
Die Wêreldbank het ’n program vir Afrika

ontwikkel wat op privaat
eiendom in visserye geskoei
is. Die program se begroting
strek tot $550 miljoen en is
sonder die insette van vissers
ontwikkel, sonder dat enige
van die sleutelbeginsels en
meganismes van die beleid
op kleinskaalse-visserye in
ag geneem is.
Suid-Afrika se beleid
op
kleinskaalse-visserye,
– wat van individuele
kwotas na gemeenskaplike
visvangregte beweeg – het in
die voedselregteverslag wat
in 2012 aan die Verenigde
continued on page 6
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Wêreldvisserskonferensie
binnekort in Kaapstad
Die Wêreldforum van Vissers se
’n menseregte-benadering te help beweeg;
Algemene Vergadering sal tydens die
hulle wil seker maak dat vissers se regte en
eerste week van September 2014 in
behoeftes in aanmerking geneem sal word
Kaapstad plaasvind, waartydens 35 lande
en wêreldwyd onder regerings aandag sal
se vissersgemeenskappe verteenwoordig
geniet.
sal word.
Die WFFP se sesde Algemene
Die Algemene Vergadering word elke
Vergadering kon nie op ’n beter tyd gekom
vier jaar gehou, en sal vanjaar op die
het nie. Daar word verwag dat die Verenigde
kwessie van oseaanprivatisering en op die
Nasies se Voedsel- en Landbou-organisasie
internasionale riglyne vir die beveiliging
(FAO) se komitee op visserye in Junie
van kleinskaalse visserye fokus.
2014 die Internasionale Riglyne vir die
Masifundise verteenwoordig die
Beveiliging van Volhoubare Kleinskaalsegasheerland en is dus vir al die konferensie
visserye sal onderskryf. Net soos met die
se reëlings verantwoordelik.
Suid-Afrikaanse beleid op kleinskaalseAlhoewel die meerderheid lidvisserye, sal dit ’n fokusverskuiwing van
Afgevaardiges by die Algemene Vergadering van die WFFP in Sri Lanka in 2007.
organisasies uit Asië en Afrika kom,
beleidsvorming tot inwerkingstelling
verteenwoordig die WFFP ook vissers uit NoordDie organisasie is by ’n verskeidenheid van
beteken.
en Suid-Amerika, Europa en die Stille Oseaan se
stemwerwings- en voorspraakwerk betrokke,
Met wêreldwye aandag op die riglyne
suidweste.
en het ’n leidende rol in die ontwikkeling van
gevestig, blyk daar heelwat momentum vir die
Die keuse van Suid-Afrika as gasheerland
die Voedsel- en Landbou-organisasie (FAO) se
inwerkingstelling te wees. Masifundise en Coastal
vir die sesde Algemene Vergadering was met
Internasionale Riglyne vir die Beveiliging van
Links sal dit tot hul voordeel inspan wanneer
voorbedagte rade. Solene Smith van Coastal
Volhoubare Kleinskaalse-visserye gespeel.
hulle van 1 tot 4 September vanjaar vir die WFFP
Links in Langebaan het in 2011 tydens die vorige
Nog iets waaraan die organisasie deelneem,
se Algemene Vergadering gasheer speel.
Algemene Vergadering in Pakistan ’n goeie woord
is die veldtog teen Oseaanvergryping, sê
Naseegh Jaffer dien tans sy tweede termyn as
gedoen om hiervoor te motiveer.
Naseegh Jaffer, direkteur by Masifundise
WFFP-koördineerder, en beaam hoe belangrik
“Ons kommunikasie-eenheid sal oor die
Ontwikkelingstrust (MDT) en medevoorsitter
dit is om die riglyne vir kleinskaalse-visserye te
volgende paar maande meer inligting omtrent
van die organisasie, want; “... ons glo dat die
bespreek. Hy wys egter ook daarop dat mense
die konferensie publiseer en die artikels op
oseaan of enige ander natuurlike hulpbron nie
bewus gemaak moet word, en dat strategieë
webwerwe, sosiale netwerke en ander plekke
aan enkele individue of maatskappye moet
ontwikkel moet word om seker te maak dat
plaas,” het Nosipho Singiswa van Masifundise
behoort nie.
kleinskaalse-vissers wêreldwyd kollektiewe
gesê.
Natuurlike hulpbronne moet vrylik beskikbaar
toegangsregte kry: “Ons staar ernstige uitdagings
Die WFFP is ’n internasionale organisasie wat in
wees en mense moet die reg hê om dit te gebruik,
in die gesig wat dit betref, omdat die magtige
Oktober 2000 tydens ’n konferensie in Frankryk
veral as hulle vir hul inkomste van so ’n natuurlike
elite se posisie van oorheersing deur individuele-,
geloods is, en word tans uit Karachi in Pakistan
bron afhanklik is,” sê Jaffer.
oordraagbare kwotas, en die privatisering van
bedryf. Die organisasie verenig kleinskaal-visseryDie WFFP is vasberade om die regering na
visserye versterk word”.
organisasies, sodat fundamentele menseregte en
Masifundise en CLSA is lede van die
maatskaplike regverdigheid vasgelê en beskerm
continued from page 5
WFFP, en beywer hulle vir kleinskaalsekan word, en sodat kleinskaalse-vissers ’n stem
Nasies (VN) se Algemene Vergadering
vissers op internasionale vlak, daarom het
kan hê.
voorgelê is, by die VN se Spesiale
die Wêreldbank en al sy vennote onder skoot
Die doelwit van die WFFP is om die see as
Verslaggewer vir die beleid se enorme bydrae
gekom vir hul versuim om van individuele
lewensbron te vestig, en is daartoe verbind om
tot voedselsekerheid erkenning gekry.
kwotas na gemeenskapsvisvangregte te
visserye en akwatiese bronne vir die huidige en
Die beleid stel die onregverdigheid van
beweeg.
toekomstige generasies volhoubaar te maak. Oor
vorige visseryewette reg, veral dié van die
Die privatisering van seegebiede,
die algemeen is die WFFP daarop ingestel om
langtermynbeleid wat uit 2005 dateer, deur
oseaanvergryping en die skep van
gemeenskappe wat op die see vir hul inkomste
’n nuwe meganisme daar te stel waarmee
volhoubare vissergemeenskappe is van die
en lewensgehalte afhanklik is, te bevorder en
visvangregte aan vissersgemeenskappe
kwessies wat dringend moet aandag geniet,
beskerm.
toegewys word, sodat almal gelyke toegang
sodat reg in alle vissersgemeenskappe kan
Die WFFP se lede kom tans uit 35 lande,
kan hê.
geskied. Aldus Masifundise se Carsten
en lidmaatskap is oop vir organisasies wat
“Vele magtige instellings, organisasies
Pedersen: “Ons sal nooit toelaat dat die
bestaansvissers, ambagsman-vissers, en inheemse
en korporasies wil regoor die wêreld
korporatiewe wêreld ons vishulpbronne en
groepe wat gewoontevissers is, bevorder. Die
in die naam van armoede verligting en
kusgebiede koloniseer nie. Die verdrywing
organisasie bestaan uit ’n Algemene Vergadering,
voedselsekerheid
hierdie
individuele
van vissersgemeenskappe vanaf hul grond,
’n koördineringskomitee en vyf forums (een vir
kwotastelsels op vissersgemeenskappe
sodat maatskappye by die vishulpbronne
elke verteenwoordigende kontinent), wat almal
afdwing,” was Mnr Jaffer se kommentaar.
kan uitkom, moet end kry”.
saamspan om ekonomiese vatbaarheid en gehalte
vir vissersgemeenskappe beding.
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Feite en statistieke oor visserye
Het jy geweet? Die VN het 2014 tot Internasionale
Jaar van Familieboerdery verklaar, met die doel om
mense van familieboerdery en kleinboerdery bewus te
maak. Dit speel ’n belangrike rol in die bekamping van
armoede en hongersnood, verskaf voedselsekerheid
en kos, verbeter broodwinning, bestuur natuurlike
hulpbronne, beskerm die omgewing en maak
volhoubare ontwikkeling moontlik, veral in landelike
gebiede.
http://www.fao.org/family-farming-2014/en/

Die hawe in Port Nolloth, Noord Kaap

Port Nolloth op die voorgrond
Driehonderd van Suid-Afrika se 3
000m kuslyn behoort tans aan die NoordKaapprovinsie, met Hondeklipbaai en Port
Nolloth die twee grootste vissersdorpe.
Port Nolloth is ’n vissersgemeenskap
waar kreef gevang, en diamante op
kleinskaal ontgin word.
Coastal Links Suid-Afrika het takke in
Hondeklipbaai sowel as Port Nolloth.
“Ons het tans 77 permithouers in Port
Nolloth, maar net tien skuite, wat ’n
uitdaging vir die vissers is, omdat almal
nie gelyk kan uitgaan see toe nie,” het
verduidelik Mnr Dawie Phillips, voorsitter
van Coastal Links.
Port Nolloth is in die 1850’s gevestig
om die uitvoer van koper te vergemaklik.
Die koper is vanaf die myne by O’Kiep na
die kus vervoer. Diamante is ook van die
Namakwalandse kus af hierheen gebring.
Vir meer as 150 jaar het die soms
wanordelike hawe aan kopermyners,
seevaarders, diamantduikers en vissers se
behoeftes voorsien. Sedert grootskaalse
verskeping teen die laat 1970’s ten einde
gekom het toe diamante begin skaars raak
het, is reisigers wat avontuur soek die
nuutste groep aankomelinge.
Die Namas was die eerstes om dié plek
wat sowat 144km noordwes van Springbok
in die Noord-Kaap lê, ’n naam te gee:
Aukwatowa,; ‘waar die ou man deur die
water weggevat is’.
Daarna het dit as Robbaai bekend
gestaan, omdat die ruwe kopermyners wat
in die middel-1800s hier begin aankom
het, robpelse en gedroogde robvleis by die
Namas kom koop het.
Die baai is later jare na die landmeter,
Kapt. MS Nolloth, vernoem. Die sonnige
dorp met sy hoë temperature en gewilde

Weskus-restaurante, is die tuiste van die
noordelikste vuurtoring aan die weskus
van Suid-Afrika. Die 11m hoë vuurtoring is
een van die sigbaarste toeriste trekpleister
op die dorp.
’n Mens kan walvis kyk, en die skoon
strande en kalm waters van McDougallsbaai
geniet. Jy kan ook swem, vir uitstappies
gaan, in ’n kajak rond te dobber, en selfs
snoek of geelstert vang as jy ’n permit het.
Port Nolloth is ’n goeie rusplek op die
Namakwalandse blomroete, of op pad na die
Richtersveld Nasionale Park. Die plaaslike
museum vertel die dorp se geskiedenis, en
Lekkersing, net noord van Port Nolloth,
bied ’n kykie in die gemeenskap se lewens,
waar plaaslike handwerk soos velskoene,
matjies, hutte, rokke en riempiestoele te
siene is.
Port Nolloth se hawe is deesdae erg
toegeslik. Net kleinerige vaartuie kan
dit nog gebruik, en sedert 2006 is dit
net visserskuite, plesierbootjies en die
diamantbedryf se klein vaartuie wat daar te
siene is.
“Die enigste uitdaging wat ons in die
gesig staar is die uitreiking van permitte vir
ons om see toe te gaan. Ek is bly om te kan
sê dat die DTI op Junie 4, 8.9m lang bote
wat 12 mense uit see toe kan vat aan ons sal
oorhandig,” sê Mnr Philips.
Die hawe bestaan uit ’n enkele 67m lange
kaai, en is slegs vir klein vaartuie geskik.
Geen sleepbote of loodse is beskikbaar nie.
http://en.wikipedia.org/wiki/Port_Nolloth
http://www.portnolloth.co.za/
http://ports.co.za/port-nolloth.php
http://www.southafrica.net/za/en/articles/
entry/article-southafrica.net-historical-portnolloth

Visserye speel direk en indirek ’n belangrike rol om
meer as 140 000 Suid-Afrikaners te onderhou. Vis is
ook ’n belangrike bron van proteïene vir vele tradisionele
vissergemeenskappe aan die Suid-Afrikaanse kus,
waar voedselonsekerheid heers. Die onderhoud en
voedselsekerheid van talle gemeenskappe hang daarvan af
of die beleid op kleinskaalse-visserye suksesvol in werking
gestel en uitgevoer kan word.
In die verarmde Oos-Kaap bring tjokka R500 miljoen
se buitelandse valuta per jaar in, wat dit een van die
land se waardevolste visserye maak. Die kommersiële
visvangsbedryf verskaf 43 458 Suid-Afrikaners van werk,
seisoenale en permanente werkers ingesluit.
http://www.wwf.org.za/?4900/fisheriesfactstrends

Het jy geweet? Die Wet op Lewende Mariene
Hulpbronne sal ook help om stroping te bekamp,
deurdat gemeenskappe eerder hul mariene hulpbronne
sal beskerm as plunder, omdat hulle die reg daartoe sal
hê om vis te vang en ’n lewe daaruit te maak.
Read more: http://www.southafrica.info/business/economy/
development/fishing-041013.htm#.

Visserige grappies
Twee ouens vang vis by ‘n meer, met die hulp van wurms.
Een van die ouens kry ‘n byt en katrol sy lyn in. Hy vang ‘n
bottel. Hy haal die kurkprop uit die bottel en daar verskyn toe
‘n “genie”. Hy gee hom een wens, so die ou dink en dink.
Uiteindelik sê hy: “Ek wens dat hierdie hele meer in bier
verander!” Kaboem!!! Die meer verander in bier. Die ander
ou kyk na hom en sê: “Jou idioot, nou moet ons in die
boot pee!”
‘n Man bel sy baas en sê: “Ek kan nie vandag kom werk
nie!” Die baas vra hoekom nie, en die man sê: “Dit is my
oë.” “Wat is fout met jou oë?” vra die baas. “Ek sien net
nie myself by die werk vandag nie, so ek gaan maar eerder
visvang...”
Twee idiote huur ‘n boot en gaan vang vis. Hulle vang baie
vis en keer terug na die kus.
Eerste idioot: “Ek hoop jy het die plek onthou waar ons al
daardie visse gevang het.”
Tweede idioot: “Ja, ek het ‘n ‘X’ aan die kant van die boot
gemaak om die plek te merk.”
Eerste idioot: “Jou idioot! Hoe weet jy ons gaan weer
dieselfde boot kry?”
Ma se raad aan dogter: Bak vir ‘n man ‘n vis en jy voed hom
vir ‘n dag, maar leer ‘n man om vis te vang en jy is ontslae
van hom vir die hele naweek.
BRONNE:
http://fishing.boyslife.org/25-funny-fish-jokes/
http://www.lukaroski.com/jokes/fishing.asp
http://www.allfishingbuy.com/Fishing-jokes.htm
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