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Inleiding
Hierdie Handleiding vertel vir ons hoe kleinskaalvissersgemeenskappe 
aan die Noord-Kaapse en Wes-Kaapse kus omgaan met die potensiële 
voordele wat vloei uit die Kleinskaalvisvangbeleid (KSVB) wanneer 
hulle te staan kom voor bestaansuitdagings en -geleenthede in hulle 
voortdurende soeke na voedselsoewereiniteit en meer volhoubare 
inkomstes vir hulle families, hulle vissersgemeenskappe en toekom-
stige generasies. Dit word vir ons vertel deur die spesifieke ervarings 
van kleinskaalvissers in die Noord-Kaap en Wes-Kaap, met ‘n klem op 
die rol van vroue en jongmense.
Maar voordat ons dit doen, moet ons die KSVB verstaan binne ‘n 
breër begrip van die Suid-Afrikaanse Grondwet, wat die Handves van 
Regte insluit, en ook die pad tot by die KSVB soos dit tussen 2002 en 
2018 ontvou het.

‘n Handleiding tot die
Verstaan van Bestaangeleenthede deur middel van die KSV-beleid

Inhoudsopgawe

1. Verstaan hoe die regte van kleinskaalvissers (en die KSVB) ooreenstem  
 met die Suid-Afrikaanse Grondwet en Handves van Menseregte  bl 2

2. ‘n Paradigmaskuif in die KSVB is nodig om vroue en jongmense 
 in te sluit  bl 7  

3. Vroue laat dinge in die Wes-Kaap gebeur   bl 12

4. Noord-Kaapse vissers pak die bedreigings tot hulle 
 lewensbestaan aan   bl 16  

5. Slot     bl 23

Lys van Afkortings

DLBV:  Departement van Landbou, Bosbou en Visserye (DAFF)
DBN:  De Beers Namakwaland  
WGKB:  Wet op Geïntegreerde Kusbestuur (ICMA)
WMLH:  Wet op Mariene Lewende Hulpbronne  (MLRA) 
WMPO:  Wet op Minerale en Petroleum Ontwikkeling (MPDA)
WNOB:  Wet op Nasionale Omgewingsbestuur (NEMA) 
KSV:  Kleinskaalvissers (SSF)
KSVB:  Kleinskaalvissersbeleid (SSFP) 
WKK:  Weskus Kreef (WCRL)
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Om te verstaan hoe die regte van kleinskaal-
vissers (en die KSVB) in lyn gebring word 
met die Suid-Afrikaanse Grondwet en die 

Handves van Regte  

In Mei 1996 het die post-apartheid Suid-Afrikaanse regering ‘n nuwe 
Suid-Afrikaanse Grondwet aanvaar as die oppergesag van die land, 
met inbegrip van ‘n Handves van Regte, wat beskou word as een 
van die mees progressiewe stukke wetgewing ter wêreld. Die stig-
tingsvoorwaardes van die Grondwet (Artikel 1) sit vier sleutelwaardes 
as raamwerk van die Republiek van Suid-Afrika uiteen: 
a) Menswaardigheid, die bereiking van gelykheid, en die 
 bevordering van mense se regte en vryhede
b) Nie-rassigheid en nie-seksisme
c) Die Oppergesag van die Grondwet en die heerskappy van die reg
d) Algemene stemreg, ‘n nasionale gemeenskaplike kieserslys, 
 gereëlde verkiesings en ‘n veelparty-stelsel van demokratiese   
 regering ten einde verantwoordingspligtigheid, ‘n responsiewe   
 ingesteldheid en openheid te verseker.

Die oppergesag van die Grondwet, gedek in Klousule 2 (Artikel 1), 
bevestig die Grondwet as die “oppergesag van die Republiek”; dat 
enige “wet of handeling teenstrydig daarmee ongeldig is”; en dat “die 
verpligtings wat daardeur (die Grondwet) voorgeskryf word, nage-
kom moet word”. Met ander woorde, enige wette, beleide of optrede 
van die regering wat ‘n impak het op die menswaardigheid, regte, en 
vryhede van Suid-Afrikaanse burgers, moet gelei word deur en kon-
sekwent wees aan die beginsels en waardes vervat in die Suid-Afri-
kaanse Grondwet en Handves van Regte.  
   
Die Handves van Regte 

Die Handves van Regte word in Artikel 2 van die Suid-Afrikaanse 
Grondwet uiteengesit. Anders as enige ander Grondwet, sluit die 
Suid-Afrikaanse Handves van Regte nie alleen politieke en siviele regte 
in nie. Dit sluit ook regte in wat die menswaardigheid en inkrementele 
verbetering in die sosio-ekonomiese lewe van alle Suid-Afrikaanse 
burgers (sosio-ekonomiese regte), waarvan baie relevant is vir die 
lewens en lewensbestaan van kleinskaalvissers, beskerm en bevorder.  
Klousule 7 (Artikel 2) beskryf wat bedoel word deur Regte in die 
Suid-Afrikaanse Grondwet:
(1) Die Handves van Regte is die hoeksteen van die demokrasie in   
 Suid-Afrika. Dit verskans die regte van alle mense in ons land en 
 bevestig die demokratiese waardes van menswaardigheid, 
 gelykheid en vryheid.
(2) Die staat moet die regte in die Handves van Regte eerbiedig,   
 beskerm, bevorder en verwesenlik.
(3) Die regte in die Handves van Regte is onderworpe aan die 
 beperkings in artikel 36 of elders in die Handves vervat of genoem. 
Hoewel dit nie moontlik is om te kyk na al die Regte wat in die 
Handves van Regte gedek word nie, sit die volgende tabel ‘n seleksie 
van Regte uiteen wat direk relevant is vir die maatskaplike en ekono-
miese leef- en werkstoestande van kleinskaalvissers in Suid-Afrika, en 
vir die beginsels en regte vervat in die Kleinskaalvisvangbeleid (2012). 



3

Om te verstaan hoe die regte van kleinskaal-
vissers (en die KSVB) in lyn gebring word 
met die Suid-Afrikaanse Grondwet en die 

Handves van Regte  

In Mei 1996 het die post-apartheid Suid-Afrikaanse regering ‘n nuwe 
Suid-Afrikaanse Grondwet aanvaar as die oppergesag van die land, 
met inbegrip van ‘n Handves van Regte, wat beskou word as een 
van die mees progressiewe stukke wetgewing ter wêreld. Die stig-
tingsvoorwaardes van die Grondwet (Artikel 1) sit vier sleutelwaardes 
as raamwerk van die Republiek van Suid-Afrika uiteen: 
a) Menswaardigheid, die bereiking van gelykheid, en die 
 bevordering van mense se regte en vryhede
b) Nie-rassigheid en nie-seksisme
c) Die Oppergesag van die Grondwet en die heerskappy van die reg
d) Algemene stemreg, ‘n nasionale gemeenskaplike kieserslys, 
 gereëlde verkiesings en ‘n veelparty-stelsel van demokratiese   
 regering ten einde verantwoordingspligtigheid, ‘n responsiewe   
 ingesteldheid en openheid te verseker.

Die oppergesag van die Grondwet, gedek in Klousule 2 (Artikel 1), 
bevestig die Grondwet as die “oppergesag van die Republiek”; dat 
enige “wet of handeling teenstrydig daarmee ongeldig is”; en dat “die 
verpligtings wat daardeur (die Grondwet) voorgeskryf word, nage-
kom moet word”. Met ander woorde, enige wette, beleide of optrede 
van die regering wat ‘n impak het op die menswaardigheid, regte, en 
vryhede van Suid-Afrikaanse burgers, moet gelei word deur en kon-
sekwent wees aan die beginsels en waardes vervat in die Suid-Afri-
kaanse Grondwet en Handves van Regte.  
   
Die Handves van Regte 

Die Handves van Regte word in Artikel 2 van die Suid-Afrikaanse 
Grondwet uiteengesit. Anders as enige ander Grondwet, sluit die 
Suid-Afrikaanse Handves van Regte nie alleen politieke en siviele regte 
in nie. Dit sluit ook regte in wat die menswaardigheid en inkrementele 
verbetering in die sosio-ekonomiese lewe van alle Suid-Afrikaanse 
burgers (sosio-ekonomiese regte), waarvan baie relevant is vir die 
lewens en lewensbestaan van kleinskaalvissers, beskerm en bevorder.  
Klousule 7 (Artikel 2) beskryf wat bedoel word deur Regte in die 
Suid-Afrikaanse Grondwet:
(1) Die Handves van Regte is die hoeksteen van die demokrasie in   
 Suid-Afrika. Dit verskans die regte van alle mense in ons land en 
 bevestig die demokratiese waardes van menswaardigheid, 
 gelykheid en vryheid.
(2) Die staat moet die regte in die Handves van Regte eerbiedig,   
 beskerm, bevorder en verwesenlik.
(3) Die regte in die Handves van Regte is onderworpe aan die 
 beperkings in artikel 36 of elders in die Handves vervat of genoem. 
Hoewel dit nie moontlik is om te kyk na al die Regte wat in die 
Handves van Regte gedek word nie, sit die volgende tabel ‘n seleksie 
van Regte uiteen wat direk relevant is vir die maatskaplike en ekono-
miese leef- en werkstoestande van kleinskaalvissers in Suid-Afrika, en 
vir die beginsels en regte vervat in die Kleinskaalvisvangbeleid (2012). 



4

Klousule Reg Beskrywing

9 Gelykheid

(1) Elkeen is gelyk voor die reg en het die reg op gelyke 
 beskerming en voordeel van die reg.
(2) Gelykheid sluit die volle en gelyke genieting van   
 alle regte en vryhede in. Ten einde die bereiding
 van gelykheid te bevorder, kan wetgewende en   
 ander maatreëls getref word wat ontwerp is vir die  
 beskerming of ontwikkeling van persone, of katego- 
 rieë persone, wat deur onbillike diskriminasie be 
 nadeel is. 
(3) Die staat mag nie regstreeks of onregstreeks onbillik 
 teen iemand diskrimineer op een of meer gronde  
 nie, met inbegrip van ras, geslagtelikheid, geslag,  
 swangerskap, huwelikstaat, etniese of sosiale   
 herkoms, kleur, seksuele georiënteerdheid, ou-  
 derdom, gestremdheid, godsdiens, gewete, oortuig- 
 ing, kultuur, taal en geboorte. 
(4) Geen persoon mag regstreeks of onregstreeks   
 onbillik teen iemand diskrimineer op een of meer  
 gronde ingevolge subartikel (3) nie Nasionale wet 
 gewing moet verorden word om onbillike diskrimi- 
 nasie te voorkom of te belet.
(5) Diskriminasie op een of meer van die gronde in sub- 
 artikel (3) vermeld, is onbillik, tensy daar vasgestel  
 word dat die diskriminasie billik is

Menswaar-
digheid

 Elkeen het ingebore waardigheid en die reg dat
 daardie waardigheid gerespekteer en beskerm   
 word

16
Vryheid van 
uitdrukking  

(1) Elkeen het die reg op vryheid van uitdrukking, waar 
 by inbegrepe is –
 a) die vryheid van die pers en ander media;
 b)die vryheid om inligting of idees te ontvang of oor  
 te dra;
 c) die vryheid van artistieke kreatiwiteit;
 d) akademiese vryheid en vryheid van wetenskap- 
 like navorsing;
(2) Die reg in subartikel (1) omvat nie –
 a) propaganda vir oorlog nie;
 b) die aanhitsing van dreigende geweld nie; of
 c) die verkondiging van haat wat op ras, geslagte  
 likheid of godsdiens gebaseer is en wat aanhitsing  
 om leed te veroorsaak, uitmaak nie

Klousule Reg Beskrywing

17

Vergadering, 
betoging, 
linievorming 
en petisie

 Elkeen het die reg op vryheid van assosiasie

21

Vryheid 
van bedryf, 
beroep en 
professie

 Elke burger het die reg om vrylik ‘n bedryf, beroep  
 of professie te kies

24  Omgewing

 Elkeen het die reg –
 a) op ‘n omgewing wat nie skadelik vir hul gesond- 
 heid of welsyn is nie; en
 b) op die beskerming van die omgewing, ter wille  
 van huidige en toekomstige geslagte, deur redelike  
 wetgewende en ander maatreëls wat –
 (1) besoedeling en ekologiese agteruitgang voor- 
  kom
 (2) bewaring bevorder, en
 (3) die ekologies volhoubare ontwikkeling en aan- 
 wending van natuurlike hulpbronne verseker terwyl  
 dit regverdigbare ekonomiese en maatskaplike   
 ontwikkeling bevorder

27

Gesondheid-
sorg, voedsel, 
water en 
maatskaplike 
sekerheid

 (1) Elkeen het die reg op toegang tot –
 a) gesondheidsorgdienste, met inbegrip van repro- 
 duktiewe gesondheidsorg;
 b) voldoende voedsel en water
 c) maatskaplike sekerheid, met inbegrip van   
  gepaste maatskaplike bystand indien hulle nie in
  staat is om hulself en hul afhanklikes te onder 
  hou nie;
 (2) Die staat moet redelike wetgewende en ander  
  maatreëls tref om binne sy beskikbare middele  
  elk van hierdie regte in toenemende mate te  
  verwesenlik;
 (3) Niemand mag mediese noodbehandeling ge- 
  weier word nie 
     

30 Taal en 
kultuur

 Elkeen het die reg om die taal van eie keuse te   
 gebruik en om aan die kulturele lewe van eie keuse  
 deel te neem, maar niemand wat hierdie regte uit- 
 oefen mag dit doen op ‘n wyse wat met enige bep- 
 aling van die Handves van Regte onbestaanbaar is   
 nie
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Die Departement van Landbou, Bosbou en Visserye (DAFF) erken 
dat, voordat die Visie van die KSF-beleid ‘n realiteit kan word, die re-
gering ‘n verandering in sy manier van dink en ‘n nuwe beleidsbe-
nadering nodig het. Die Departement erken ook dat die nuwe bena-
dering die bestaande behoefte aan transformasie, die progressiewe 
verwesenliking van menseregte binne geaffekteerde gemeenskappe, 
ontwikkelingsdoelwitte en huidige ekonomiese realiteite, die ekolo-
giese volhoubaarheid van die hulpbron, moet aanspreek; en bydra 
tot die gemeenskap se welsyn en ontwikkeling.  Dit  erken ook dat die 
kleinskaalvissersektor erken en geprioritiseer moet word vir sy maats-
kaplike, sosio-ekonomiese en makro-ekonomiese belangrikheid. 
Die bydraes deur die tienduisende mense wat direk of indirek in die 
kleinskaalvissersektor werk, is van groot beland vir die nasionale 

‘n Paradigma-skuif is nodig in die KSVB 
om vroue en jongmense in te sluit

Klousule Reg Beskrywing

32 Toegang tot 
inligting 

 (1) Elkeen het die reg op toegang tot –
  a) enige inligting wat deur die staat gehou word;  
  en
  b) enige inligting wat deur ‘n ander persoon   
 gehou word en wat vir die uitoefening of beskerm- 
 ing van enige regte benodig word. 
 (2) Nasionale wetgewing moet verorden word om  
  aan hierdie reg gevolg te gee, en kan voorsien- 
  ing maak vir redelike maatreëls om die adminis- 
  tratiewe en finansiële las op die staat te verlig

33

Regverdige 
adminis-
tratiewe 
optrede 

 (1) Elkeen het die reg op administratiewe optrede  
  wat regmatig, redelik en prosedureel billik is.
 (2) Elkeen wie se regte nadelig geraak is deur ad- 
  ministratiewe optrede het die reg op die ver- 
  skaffing van skriftelike redes.
 (3) Nasionale wetgewing moet verorden word om  
  aan hierdie regte gevolg te gee, en moet –
  a) voorsiening maak vir die hersiening van ad- 
  ministratiewe optrede deur ‘n hof of, waar dit  
  gepas is, ‘n onafhanklike en onpartydige tribu- 
  naal;
  b) die staat verplig om aan die regte in subar- 
  tikels (1) en (2) gevolg te gee; en
  c) ‘n doeltreffende administrasie te bevorder

36 Beperking 
van regte

 (1) Die regte in die Handves van Regte kan slegs  
  kragtens ‘n algemeen geldende regsvoorskrif  
  beperk word in die mate waarin die beperking
  redelik en regverdigbaar is in ‘n oop en
  demokratiese samelewing gebaseer op mens-
  waardigheid, gelykheid en vryheid, met inag- 
  neming van alle tersaaklike faktore, met inbe- 
  grip van –  
  a) die aard van die reg;
  b) die belangrikheid van die doel van die 
  beperking;
  c) die aard en omvang van die beperking;
  d) die verband tussen die beperking en die doel  
  daarvan.
 (2) Behalwe soos in subartikel (1) of in enige   
  ander bepaling van die Grondwet bepaal, mag  
  geen regsvoorskrif enige reg wat in die Handves  
  van Regte verskans is, beperk nie
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regte kon staatmaak. Diegene wat onsuksesvol was, het hulle nou 
gewend tot die Tussentydse Verligting (2007 en 2008) as ‘n manier 
om ‘n inkomste te voorsien.  Die meeste van hierdie vroue het gew-
erk in die prosesseeraanlegte voordat dit gesluit is en baie van hulle 
afgedank is. In die kusdorpies waar daar so min geleenthede vir alter-
natiewe werk is, behou die meeste hul fokus op die visvangbedryf as 
die primêre bron van inkomste.   

‘n Klein aantal van hierdie vroue wat kwotas in die mediumter-
myn-periode gekry het, het opleiding gekry en hulle veiligheidserti-
fikate ontvang. Hierdie vroue is nou gretig om persoonlik see toe te 
gaan, maar baie min van hulle het toegang tot vaartuie. In die Oos-
Kaap en KwaZulu-Natal het vroue wat voorheen bestaanspermitte 
ontvang het, reeds volgens tradisie visgevang. Selfs al sou min van 
hulle verkies om op die see uit te gaan, moet hulle voordeel kan trek 
uit die kleinskaalvisvangsektor.

Baie van hierdie verwagtinge spruit uit hulle vorige betrokkenheid by 
die sektor, asook uit die baie hoë vlakke van armoede in hulle ge-

ekonomie. Dit is belangrik om potensiaal vir vis en visprodukte van 
hoë gehalte vanuit hierdie sektor te erken deur die oorwegend dom-
inante gebruik van selektiewe visgereedskap en die beter hantering 
van vis. Die sektor moet getransformeer word sodat hierdie belan-
grike aspekte tot die maksimum voordeel van die kleinskaalvissers-
gemeenskappe gebruik kan word. Hierdie transformasie vereis dat 
kleinskaalvissers hulle toegang tot tradisionele visvanggebiede ter-
ugkry, voorsien word van toepaslike ondersteuning en geleenthede 
gegee word om binne ‘n bemagtigende omgewing te werk.

Die behoefte om seker te maak dat mans en vroue gelyke voordeel 
trek uit die kleinskaalvissersbedryf,  bied ‘n enorme uitdaging vir die 
Departement in die konteks van beleide van die verlede en verskanste 
patriargale gelowe en gebruike. Vroue het in die jare daarvoor en daar-
na altyd ‘n belangrike rol gespeel in die visvangaktiwiteite in Suid-Af-
rika, en in sommige gemeenskappe is vroue die primêre oesters van 
tussengety-hulpbronne. In sommige areas het vroue ‘n belangrike rol 
gespeel in die ontwikkeling van die vissersbedryf deur arbeid te ver-
skaf vir die prosessering en verpakking. Oor die afgelope klompie jare 
het die impak van globalisering, die konsolidasie van die prosessering 
van aanlegte, en veranderings in die geografiese ligging van landing-
splekke vir vis gelei tot werksverliese in plattelandse gebiede. 

Die instelling van wetgewing oor geslagsgelykheid in die 1990’s het, 
tesame met die klem op vroue se gelyke regte in die Grondwet, gelei 
tot ‘n beweging binne die Regering om vroue aan te moedig om aan-
soek te doen om visvangregte gedurende die mediumtermyn- (2002) 
en langtermyn-aansoekrondtes (2005). Dit het hoofsaaklik vroue in 
die Noord- en Wes-Kaap geraak, waar aan vroue kwotas toegeken is 
in die kommersiële WCRL (West Coast Reduction Ltd) en Lynvis-sek-
tore gedurende die mediumtermyn-periode. ‘n Aansienlike hoeveel-
heid van hierdie vroue, wat geen vorige ervaring as vissers gehad het 
nie, het nie self hulle kwotas gevang nie, maar omdat hulle kwota-
houers was, het hulle hulself gesien as wettige belanghebbers in die 
vissersbedryf. Dit het uitdagings gebied aan die Langtermyn Regte-
toekenningsproses, aangesien hierdie vroue geglo het dat hulle op 
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gebaseerde regsentiteite.  Meganismes en instellings wat onder hi-
erdie beleid geïmplementeer is, moet die volgende geslagspesifieke 
areas dek: 
 a) vroue moet bemagtig word om hulle regte om deel te neem   
 aan die bestuur van mariene hulpbronne uit te oefen. Dit is   
 veral belangrik omdat vroue gewoonlik ‘n hoë prioriteit plaas op   
 sosio-ekonomiese kwessies en voedselsekuriteit;
 b) daar moet toegesien word dat vroue mag deelneem aan die   
 ontwikkeling, implementering en evaluering van die vissersbeleid;
 c) vroue moet opgelei word om aan bemarking deel te neem. 
 Dit sluit vaardigheidsopleiding in die areas van besigheidsadminis-
 trasie, prosessering en bemarking in;
 d) vroue moet opgelei word om betrokke te raak by toerisme 
 en addisionele kus-ekonomiese geleenthede as bestuurders, sjefs,
 toeroperateurs, gidse, ens. 
 e) fasiliteite wat dit makliker te maak vir vroue om as vissers deel 
 te neem, moet verbeter word;
 f) die strewe na gelyke verteenwoordiging van vroue in staat  
 strukture verwant aan die kleinskaalvissersbedryf; en
 g) opleiding vir vroue om werk en eienaarskap in die akwakul-  
 tuurnywerhede te verseker.

meenskappe en die gebrek aan alternatiewe inkomstebronne. As 
primêre versorgers en verskaffers van voedselsekuriteit verwoord dié 
vroue hierdie aandrang by gebrek aan ‘n haalbare alternatief.  Deur 
sy bevordering van ‘n menseregtegebaseerde benadering erken die 
beleid die noodsaak om vroue se historiese nalatenskap van vooroor-
deel en ongelykheid aan te spreek; en dat dit belangrik is om geslags-
gelykheid in die middelpunt van transformasie in die sektor te plaas in 
lyn met die visie en beginsels uitgespel in die Nasionale Geslagsbeleid 
Raamwerk. Die beleid verkondig die belangrike waardetoevoegings- 
en ondersteuningsrol wat vroue in die kleinskaalvissersektor speel. 
Besondere aandag moet gegee word aan die rol van vroue in die 
samestelling van bestuursplanne; onderhandeling van medebestuur-
sooreenkomste; en in die vestiging van owerheidstrukture om:
• die ekonomiese bemagtiging van vroue binne die kleinskaalviss-  
 ersektor te bevorder; en
• praktyke wat voorheen in  die pad gestaan het van vroue se 
 toegang tot en voordeeltrekking uit hulpbronne, werk, ekono-  
 miese geleenthede en besluitneming.
Die beleid bevorder verder ‘n koöperatiewe benadering onder en 
binne alle sektore deur te verseker dat geslagsgelykheid binne die 
kleinskaalvissersektor bereik word, en ook binne die gemeenskaps-
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Ná die sukses van die CLSA se Kleinskaal-Voedsel en Kunsmark, is ge-
meenskappe al met die kus langs besig om te kyk na projekte wat 
hulle kan begin en hoe dit hulle lewensbestaan kan verbeter en alter-
natiewe werksgeleenthede kan skep. 

Die volgende stappe, hulpmiddels en kontrolelyste word gebruik om 
KSV by te staan om hulle volle bestaanspotensiaal te bereik. 

1. Die opstel van ‘n Gemeenskapsoudit – weet wie julle is en hoeveel 
	 families	en	mense	afhanklik	is	van	die	KSV-beleid	in	jou	ge-	 	
 meenskap.  

2. Hoeveel		vissers	het	DAFF	tot	dusver	geïdentifiseer	om	te	
	 kwalifiseer	vir	regte	onder	die	KSVB?

Die vroue in die KSV-sektor weet dat die KSVB vir hulle ruimte skep. 
Hulle is ingelig en verryk deur kapasiteitsbou-programme oor wat 
Medebestuur is en hoe Medebestuur funksioneer. Ná meer as 10 
jaar se wag vir beleidsimplementering, het die Wes-Kaapse vissers in 
Coastal Links besluit om op te hou wag vir DAFF om die beleid af te 
kondig, om bokant hulle omstandighede uit te styg, en om maniere te 
soek om hulle lewensbestaan te verbeter. 

‘n Besluit om te begin om die dele van die beleid wat verwys na waar-
detoegevoegde geleenthede te implementeer, word tans bespreek, 
nadat die idee, aanvanklik getoets by ‘n CLSA Kleinskaal Voedsel- en 
Kunsmark wat in November in Paternoster gehou is, op ‘n groot suk-
ses uitgeloop het. 

Terwyl hulle die geleentheid beplan het, het hulle ook ‘n bate-asses-
sering opgestel wat gekyk het na watter natuurlike, maatskaplike en 
menslike kapasiteit hulle het, en deur hierdie oefening het hulle besef 
dat daar meer waardetoevoegings- en werksgeleenthede was vir die 
vroue en jongmense in die KSVB as wat hulle besef het.   
Hulle het bespreek watter lekkernye en handwerk hulle kan maak van 
spesies wat beide in die oseaan en in die tussengetysones voorkom, 
en gekyk na hoe hulle werksgeleenthede kon skep, veral vir jong-
mense en vroue.

Vroue laat dinge in die 
Wes-Kaap gebeur! 
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5. Pas	mense	en	geleenthede	bymekaar.

6.	 Lys	die	uitdagings	en	beperkings

7.	 Identifiseer	opleidingsbehoeftes	vir	Kapasiteitsbou	

3. Weet	watter	spesies	jy	in	die	mandjie	wil	hê.

4.	 Lys	van	geleenthede	wat	direk	en	indirek	met	visvang	verband		 	
 hou.
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like raamwerk; en ‘n standhoudende voorraad mariene hulpbronne. 
Terwyl hierdie faktore almal belangrik is, kom kleinskaalvissers in die 
Noord-Kaap tans voor twee kritieke uitdagings te staan: toegang tot 
hulle tradisionele viswaters aan die kus; en 2) die beskerming van ‘n 
volhoubare mariene hulpbron en omgewing. Albei word ernstig bed-
reig deur die ontginning van diamante wat aan die kus plaasvind.
 

Wie beheer toegang tot die Noord-Kaapse kuslyn?
TDie ontginning van diamante aan die Noord-Kaapse kus (kleinskaals 
en kommersieel) word oorheers deur drie mynmaatskappye – Alexkor, 
Trans Hex/West Coast Resources, en De Beers Namaqualand (DBN).  
DBN myn nie meer aktief aan die kus nie. Sy mynbates is deur Trans 
Hex/West Coast Resources uitgekoop, en hoewel DBN steeds ‘n teen-
woordigheid aan die kus handhaaf, word die meeste van sy aktiwiteite 
nou gefokus op mynrehabilitasie. Die regering het aan al drie maats-
kappye groot mynboukonsessies langs die hele kus toegestaan, en so 
die toegang van die visserspubliek en plaaslike vissers geblokkeer. Toe 
vissers van Port Nolloth en Hondeklipbaai by ‘n onlangse werkswinkel 
‘n kaart teken van hulle tradisionele viswaters en die mynaktiwiteite 
van hierdie drie maatskappye, het dit geblyk dat die vissers nou slegs 
toegang het tot minder as 5% van die Noord-Kaapse kus wat strek van 
Alexanderbaai in die noorde tot Groenrivier in die suide.

Masifundise werk sedert 2012 reeds saam met lede van CLSA in die 
Noord-Kaap om die lewens en werkstoestande van vissers wat in Port 
Nolloth en Hondeklipbaai se vissersgemeenskappe woon, te verbeter. 
Albei gemeenskappe het sedert vroeg in 2016 aktief deelgeneem aan 
al die fases van die bekendstelling van die implementering van die 
beleid. 
Die Noord-Kaap het ‘n aantal unieke kenmerke. Dit is die grootste 
provinsie in Suid-Afrika. Dit dek 30% van die land se grondgebied of 
362, 830 vierkante Km, maar het die kleinste bevolking (1.2 miljoen 
inwoners) en ekonomie van al die provinsies. Die provinsie se ekon-
omie is histories deur mynbou oorheers, met die myne wat verbind 
is met die kus deur aansienlike beleggings in spoorvervoer.  Mynbou 
dra 22% tot die provinsie se ekonomie by, gevolg deur landbou met 
7%, vervaardiging teen 3%, en konstruksie teen 2%.  Die snelle groei 
in mynboupryse gedurende groot kommoditeitstygings, gevolg deur 
skerp dalings met verloop van tyd, maak die provinsie se ekonomiese 
basis relatief onstabiel, wat bygedra het tot aansienlike migrasie na 
buite oor die afgelope 20 jaar. Hoewel visvangs ‘n klein rol speel in die 
provinsie se ekonomie, is daar ‘n lang tradisie van kleinskaal- en kom-
mersiële visvangs aan die noordwestelike kus – vanaf Alexanderbaai 
tot by die Groenrivier in die suide – met Port Nolloth wat voldoen as 
vissershawe.  
Die Noord-Kaapse vissers is die eerste om te kwalifiseer vir regte in 
terme van die KSVB, en die eerste vissersgemeenskappe wat bekend-
gestel is aan die vestiging van koöperatiewe in die Noord-Kaap (Port 
Nolloth en Hondeklipbaai) in Februarie 2018.  Maar om die regte wat 
kleinskaalvissers deur die KSVB verkry het te verander in ‘n volhou-
bare reg op voedselsekuriteit en ‘n verbeterde lewensbestaan, hang 
daarvan af dat sekere basiese faktore in plek moet wees: toegang 
tot tradisionele kleinskaalviswaters; infrastruktuur (bote, toerusting, 
plaaslike hawens, ens.); ‘n bemagtigende regs-, beleids- en grondwet-

Noord-Kaapse vissers vat bedreigings van 
hulle lewensbestaan-KSVB aan 
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like raamwerk; en ‘n standhoudende voorraad mariene hulpbronne. 
Terwyl hierdie faktore almal belangrik is, kom kleinskaalvissers in die 
Noord-Kaap tans voor twee kritieke uitdagings te staan: toegang tot 
hulle tradisionele viswaters aan die kus; en 2) die beskerming van ‘n 
volhoubare mariene hulpbron en omgewing. Albei word ernstig bed-
reig deur die ontginning van diamante wat aan die kus plaasvind.
 

Wie beheer toegang tot die Noord-Kaapse kuslyn?
TDie ontginning van diamante aan die Noord-Kaapse kus (kleinskaals 
en kommersieel) word oorheers deur drie mynmaatskappye – Alexkor, 
Trans Hex/West Coast Resources, en De Beers Namaqualand (DBN).  
DBN myn nie meer aktief aan die kus nie. Sy mynbates is deur Trans 
Hex/West Coast Resources uitgekoop, en hoewel DBN steeds ‘n teen-
woordigheid aan die kus handhaaf, word die meeste van sy aktiwiteite 
nou gefokus op mynrehabilitasie. Die regering het aan al drie maats-
kappye groot mynboukonsessies langs die hele kus toegestaan, en so 
die toegang van die visserspubliek en plaaslike vissers geblokkeer. Toe 
vissers van Port Nolloth en Hondeklipbaai by ‘n onlangse werkswinkel 
‘n kaart teken van hulle tradisionele viswaters en die mynaktiwiteite 
van hierdie drie maatskappye, het dit geblyk dat die vissers nou slegs 
toegang het tot minder as 5% van die Noord-Kaapse kus wat strek van 
Alexanderbaai in die noorde tot Groenrivier in die suide.

Masifundise werk sedert 2012 reeds saam met lede van CLSA in die 
Noord-Kaap om die lewens en werkstoestande van vissers wat in Port 
Nolloth en Hondeklipbaai se vissersgemeenskappe woon, te verbeter. 
Albei gemeenskappe het sedert vroeg in 2016 aktief deelgeneem aan 
al die fases van die bekendstelling van die implementering van die 
beleid. 
Die Noord-Kaap het ‘n aantal unieke kenmerke. Dit is die grootste 
provinsie in Suid-Afrika. Dit dek 30% van die land se grondgebied of 
362, 830 vierkante Km, maar het die kleinste bevolking (1.2 miljoen 
inwoners) en ekonomie van al die provinsies. Die provinsie se ekon-
omie is histories deur mynbou oorheers, met die myne wat verbind 
is met die kus deur aansienlike beleggings in spoorvervoer.  Mynbou 
dra 22% tot die provinsie se ekonomie by, gevolg deur landbou met 
7%, vervaardiging teen 3%, en konstruksie teen 2%.  Die snelle groei 
in mynboupryse gedurende groot kommoditeitstygings, gevolg deur 
skerp dalings met verloop van tyd, maak die provinsie se ekonomiese 
basis relatief onstabiel, wat bygedra het tot aansienlike migrasie na 
buite oor die afgelope 20 jaar. Hoewel visvangs ‘n klein rol speel in die 
provinsie se ekonomie, is daar ‘n lang tradisie van kleinskaal- en kom-
mersiële visvangs aan die noordwestelike kus – vanaf Alexanderbaai 
tot by die Groenrivier in die suide – met Port Nolloth wat voldoen as 
vissershawe.  
Die Noord-Kaapse vissers is die eerste om te kwalifiseer vir regte in 
terme van die KSVB, en die eerste vissersgemeenskappe wat bekend-
gestel is aan die vestiging van koöperatiewe in die Noord-Kaap (Port 
Nolloth en Hondeklipbaai) in Februarie 2018.  Maar om die regte wat 
kleinskaalvissers deur die KSVB verkry het te verander in ‘n volhou-
bare reg op voedselsekuriteit en ‘n verbeterde lewensbestaan, hang 
daarvan af dat sekere basiese faktore in plek moet wees: toegang 
tot tradisionele kleinskaalviswaters; infrastruktuur (bote, toerusting, 
plaaslike hawens, ens.); ‘n bemagtigende regs-, beleids- en grondwet-
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Hoe word mariene hulpbronne en die omgewing bedreig?
Benewens toegang tot hulle tradisionele viswaters, benodig kleinskaal-
vissers ‘n volhoubare “spesiemandjie” of mariene hulpbronne aan die 
kus. Die reg om vis te vang sonder dat daar ‘n voldoende voorraad vis 
teenwoordig is, verskraal enige regte toegeken deur die Kleinskaalvis-
vangbeleid tot ‘n reg wat niks beteken nie. Een van die grootse bed-
reigings vir die beskerming en bewaring van die Noordkaapse mariene 
hulpbronne is die sogenaamde “kofferdamme” (of koffers). 
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Het jy gehoor van die 
kofferdamme?  

Dit is ‘n dam (ook geno-
em koffers) met vier mure 
gebou van rotse en klippe 
wat van die strand af in 

die see steek 

Hulle word gebou 
deur twee mynmaats-
kappye – Alexkor en 
Trans Hex/West Coast 

Resources

Waar word 
hulle gebou? 

Nee, wat is ‘n 
kofferdam?  

Wie bou die 
kofferdamme?  

Hoe word mariene hulpbronne en die omgewing bedreig?
Benewens toegang tot hulle tradisionele viswaters, benodig kleinskaal-
vissers ‘n volhoubare “spesiemandjie” of mariene hulpbronne aan die 
kus. Die reg om vis te vang sonder dat daar ‘n voldoende voorraad vis 
teenwoordig is, verskraal enige regte toegeken deur die Kleinskaalvis-
vangbeleid tot ‘n reg wat niks beteken nie. Een van die grootse bed-
reigings vir die beskerming en bewaring van die Noordkaapse mariene 
hulpbronne is die sogenaamde “kofferdamme” (of koffers). 
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Wat het omgewingsak-
tiviste in die Noord-
Kaap oor hierdie kof-

ferdamme te sê? 

Wat sê en doen kleinskaal-
vissers oor kofferdamme? 

Daar is kofferdamme 
van Alexanderbaai in die 
noorde tot by Port Nol-
loth (Alexkor) tot ver-
by Hondeklipbaai in die 
suide (Trans Hex/West 

Cape Resources)

Sodra die koffers gebou is, 
dreineer die mynmaatskappye 
al die seewater uit, en ook 

enige seelewe wat in die dam 
vasgekeer is, en dan bring 
hulle groot masjiene in om 
die diamante uit te haal

Wat gebeur nadat 
die diamante 
uitgehaal is? 

Is kofferdamme 
wettig?  

Hulle los die koffers 
net daar en beweeg 

aan om nuwes 
verder aan teen die 

kus te bou

Wat maak hulle met 
hierdie koffers? 
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Hulle word net gewettig as die 
mynmaatskappy ‘n omgewingsim-
pak-assessering gedoen het, en 

die damme moet van sand gebou 
word sodat hulle nie die mariene 

omgewing affekteer nie

Wat het omgewingsak-
tiviste in die Noord-
Kaap oor hierdie kof-

ferdamme te sê? 

Hulle glo dat baie gebou 
word sonder die regering 
se toestemming, soos die 
damme wat deur Alexkor 
rondom Alexanderbaai 

gebou is. Hulle is bang dat 
dit die mariene lewe aan 

die kus sal beïnvloed

Wat sê en doen kleinskaal-
vissers oor kofferdamme? 

Hulle soek regsadvies 
en werk saam met 
omgewingsaktiviste 
en kleinskaal-dia-
mantprodusente in 

die Noord-Kaap om te 
keer dat kofferdamme 

aan die kus gebou 
word!

Wat gebeur nadat 
die diamante 
uitgehaal is? 
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Soos u kan sien, was die pad tot die verkryging van voedselsoewerein-
iteit, insluitend die reg op voedselsekerheid en ‘n meer volhoubare 
bestaan, ‘n lang pad. Soos alle ander beleide (en wette) moet die KSVB 
– in beginsel en in hoe dit deur die Regering geïmplementeer word – 
optree in ooreenstemming met hoërvlakregte vervat in die Suid-Afri-
kaanse Grondwet en Handves van Regte.  Vissers aan die Noord- en 
Wes-Kaapse kus verstaan die baie voordele en geleenthede wat in 
die KSVB beloof is.  Hulle verstaan ook dat die implementering daar-
van deur die owerheid (DAFF) sedert 2016 nie ooreenstem met die 
KSVB-beginsels van gelykheid of ‘n volledige insluiting van kleinskaal-
vissers is nie, veral met betrekking tot vroue en jongmense.  

Daar is steeds baie gevegte wat langs die pad baklei moet word. Viss-
ers in die Noord-Kaap weet dat, tensy hulle beter toegang tot hulle 
kuslyn kan kry en slegte praktyke deur diamantmynmaatskappye kan 
keer, die mariene lewe en omgewing sal voortgaan om te kwyn, wat 
die regte waarvoor hulle baklei het betekenisloos maak in die afwe-
sigheid van ‘n volhoubare spesiemandjie. Vissers in die Wes-Kaap, 
veral die vroue, verstaan ook dat hulle proaktief moet wees en hulle 
aandag moet fokus op alternatiewe bestaans- en waardeketting-ge-
leenthede aan die kus, en het reeds begin om maniere uit te stippel 
om dit op ‘n plaaslike en provinsiale vlak te bereik.

In beide provinsies demonstreer kleinskaalvissers die mag van hulle 
maatskaplike ingryping en organisasie om seker te maak dat die stryd 
om voedselsoewereiniteit binne die soort mensereggebaseerde visie 
en benadering soos vervat in die KSVB, voortgesit word.      

SlotOnlangse navorsing wat gedoen is oor die ontginning van diamante 
aan die Noordkaapse kus het getoon dat daar oor die algemeen ‘n 
openlike gebrek is aan sosiale inklusiwiteit in die bestuur van mynbou, 
en hierdie gebied in die algemeen. En dat fisiese toegang tot die kus 
verbeter moet word as deel van ‘n oorgang tot ‘n postmynbou-nalat-
enskap, soos uiteengesit onder verskeie wette, en wat insluit die Wet 
op Minerale en Petroleum Hulpbronne (MPRDA), die Wet op Nasio-
nale Omgewingsbestuur (NEMA) en die Wet op Geïntegreerde Kus-
bestuur (ICMA). Daar word beweer dat ICMA nie behoorlik in hierdie 
streek erken word of geïmplementeer is nie, veral met betrekking tot 
kofferdamme en ander strandsones.
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Soos u kan sien, was die pad tot die verkryging van voedselsoewerein-
iteit, insluitend die reg op voedselsekerheid en ‘n meer volhoubare 
bestaan, ‘n lang pad. Soos alle ander beleide (en wette) moet die KSVB 
– in beginsel en in hoe dit deur die Regering geïmplementeer word – 
optree in ooreenstemming met hoërvlakregte vervat in die Suid-Afri-
kaanse Grondwet en Handves van Regte.  Vissers aan die Noord- en 
Wes-Kaapse kus verstaan die baie voordele en geleenthede wat in 
die KSVB beloof is.  Hulle verstaan ook dat die implementering daar-
van deur die owerheid (DAFF) sedert 2016 nie ooreenstem met die 
KSVB-beginsels van gelykheid of ‘n volledige insluiting van kleinskaal-
vissers is nie, veral met betrekking tot vroue en jongmense.  

Daar is steeds baie gevegte wat langs die pad baklei moet word. Viss-
ers in die Noord-Kaap weet dat, tensy hulle beter toegang tot hulle 
kuslyn kan kry en slegte praktyke deur diamantmynmaatskappye kan 
keer, die mariene lewe en omgewing sal voortgaan om te kwyn, wat 
die regte waarvoor hulle baklei het betekenisloos maak in die afwe-
sigheid van ‘n volhoubare spesiemandjie. Vissers in die Wes-Kaap, 
veral die vroue, verstaan ook dat hulle proaktief moet wees en hulle 
aandag moet fokus op alternatiewe bestaans- en waardeketting-ge-
leenthede aan die kus, en het reeds begin om maniere uit te stippel 
om dit op ‘n plaaslike en provinsiale vlak te bereik.

In beide provinsies demonstreer kleinskaalvissers die mag van hulle 
maatskaplike ingryping en organisasie om seker te maak dat die stryd 
om voedselsoewereiniteit binne die soort mensereggebaseerde visie 
en benadering soos vervat in die KSVB, voortgesit word.      

Slot



24

Vol 18 No. 5
Deur  Brandan Reynolds

Daar is nog baie veldslae wat langs 
die pad besleg moet word. Vissers 
weet dat, tensy hulle beter toegang 
tot die kus verkry en die wan-

praktyke van diamantmaatskappye 
stopsit, die mariene lewe en omge-
wing sal voortgaan om te krimp, 
en dat die regte waarvoor hulle 
baklei het, in die afwesigheid van 

‘n volhoubare spesiemandjie
betekenisloos gaan wees!

Vissers  moet ver-
staan wat die talle 
voordele en ge-

leenthede is wat in 
die KSVB aan hulle 

belowe is

Dankie, Kameraad 
Thozama, Aluta 

continua!
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