Co-Funded by
the European Union

FishersNet
Uitgegee deur:
Coastal Links and Masifundise Development Trust

1 Station Road, Mowbray, Cape Town 7700 | Tel: 021 685 4549 • Fax: 021 685 3816
Email: info@masifundise.org.za • Website- masifundise.org/ • Facebook- https://www.facebook.com/Masifundise
Twitter- https://twitter.com/MasifundiseDT • Instagram- https://www.instagram.com/masifundisedt/?hl=en

VOL. 40 - Des 2021

Notas deur die redakteur

Belegging in
ons jeug

DIE JEUG, KLEINSKAALSE
VISSERYE EN VOEDSELSOEWEREINITEIT

WELKOM BY DIE Desember 2021-uitgawe
van VissersNet, die nuusbrief van die
Masifundise Ontwikkelingstrust en
Coastal Links Suid-Afrika.
Hierdie uitgawe fokus op die jeug
en hulle plek in die kleinskaalse
visserybedryf. ’n Kundige, vaardige
jeugkomponent kan nuwe energie na die
sektor bring en die lewens en heenkome
van talle gemeenskappe verbeter.
Masifundise en Coastal Links het begin
om meer aandag op jongmense te fokus
en het in Oktober ’n jeugskool aangebied.
In die Stemme uit die gemeenskapgedeelte praat jongmense oor hulle
regte en verantwoordelikhede en die
belangrikheid van kennis en vaardighede.
Terselfdertyd moet ons leer by diegene
wat vir ons ’n fondament gelê het. En
om hierdie rede bring Masifundise en
Coastal Links hulde aan ons veterane
regoor die land. Mag die jeug deur hulle
kennis verryk word en deur hulle moed
geïnspireer word.
Ons het in die vorige uitgawe
gerapporteer dat die Kabinet die Nasionale
Varswater- (Binnelandse) Wildevangsvisserybeleid in Augustus 2021 aanvaar
het. Die beleid sal ’n doeltreffende manier
verskaf om die binnelandse visserysektor
te bestuur en reguleer. Aan die einde van
Oktober het Masifundise sy eerste verslag
oor binnelandse visserye bekend gestel,
asook ’n dokumentêr wat uitdagings in die
sektor en die nodige oplossings uiteensit.
In hierdie uitgawe plaas ons die kollig
weer op die ontginningsbedrywe –
hierdie keer Shell se aktiwiteite aan
die Transkeise kus, en ons kyk na
voedselsoewereiniteit.
Lees oor hierdie kwessies en ander in
die laaste VissersNet vir 2021.
Terwyl ons hierdie stryd voortsit, wens
ons ons lede en alle ander persone in
vissergemeenskappe regoor die land ’n
veilige en geseënde Feesseisoen toe.

Bo: Jeugdeelnemers van KwaZulu-Natal en die Oos-Kaap by Masifundise se heel eerste
somerskool in Durban.

T

EN EINDE ’N volhoubare
toekoms vir KSVgemeenskappe te bou,
moet jongmense die
middelpunt van die stryd om
voedselsoewereiniteit wees.
Hulle moet betrokke wees by beleidmaking
en erkenning kry vir hulle bydrae tot
visvang en hulle werk in die waardeketting.
Ongelukkig is daar talle faktore wat KSVjongmense verhinder om hulle reg op kos
in hierdie sektor uit te oefen.
In November 2021 het Masifundise ’n
jeugaktivis-somerskool vir KSV-jongmense
uit gemeenskappe in die Oos-Kaap en
KwaZulu-Natal gehou. ’n Paar van die
kwessies wat na vore gekom het, was
migrasie. ’n Deelnemer aan die somerskool
het gesê dat migrasie goed is, want
sommige mense leer meer wanneer hulle
weg is en kry meer werksgeleenthede.

THE views expressed in this publication do not necessarily reflect the views of the European Commission

Die gebrek aan die implementering van die
KSV-beleid. Die kriteria om ’n kleinskaalse
visser te word, sluit jongmense, vroue en
mans uit wat in die waardeketting gewerk
het maar nie noodwendig self see toe gaan
nie.
Die jongmense het ook aangedui
dat hulle by KSV-koöperasies uitgesluit
word en dit verhinder hulle om hulle
bekommernisse uit te spreek en tot hulle
onderskeie gemeenskappe by te dra.
Klimaatsverandering en
omgewingsagteruitgang lewer ’n groot
bydrae tot die jeug wat nie by kleinskaalse
visserye betrokke is nie. Vis en ander
spesies word skaarser. KSV-gemeenskappe
is ook kwesbaar ten opsigte van misdaad
en dwelms. Die deelnemers het verduidelik
dat dwelmmisbruik ’n belangrike kwessie
onder jongmense in die gemeenskappe is.

Gaan voort op bladsy 2
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Vervolg van bladsy 1

Van aangesig
tot aangesig
met Maria Hoffman

Gee asseblief ’n kort beskrywing van jouself,
jou gesin, waar jy grootgeword het, ens.

My naam is Maria Hoffman. Ek is in 1953 in Tulbagh
gebore, maar het as jong kind saam met my familie
na Pearly Beach getrek, waar ons op ’n plaas gewoon
het. Ons was 12 kinders, vier vroue en agt mans, van
wie vier nog leef. Die boer saam met wie ons getrek
het, het ’n viskwota besit en my pa het saam met hom
begin visvang. Twee van my broers is vandag nog steeds
vissers.

Hoe was dit om in jou gemeenskap groot te
word?
Bo: Jeugdeelnemers van KwaZulu-Natal en die Oos-Kaap.

Die hoë werkloosheidskoers en die stryd van
jongmense om aan koöperasies te behoort
of genoeg geld uit visvang te maak, is ook
bydraende faktore.
Voedselsoewereiniteit word omskryf
as ’n voedselstelsel waar die mense
wat kos produseer, verbruik en versprei
ook die meganismes en beleide van

voedselproduksie en verspreiding beheer.
Voedselsoewereiniteit is op kleinskaalse
visvanggemeenskappe (KSV-gemeenskappe)
van toepassing omdat hulle heenkomes van
natuurlike mariene hulpbronne afhanklik
is as ’n primêre bron van inkomste en hulle
maatskaplike en kulturele identiteit is by die
praktyk geïntegreer.
Die skool het jongmense gehelp om ’n

paar van die kwessies te hanteer en hopelik
sal hulle voortgaan om vir hulle plek in die
KSV-sektor te baklei.
Awonke Gxarisa van Mpume het gesê:
“Ek het so baie geleer, soos hoe om op te
tree wanneer ek ’n probleem met iets in my
omgewing het, en ek het ook uitgevind wat
die verskil tussen Masifundise en Coastal
Links is, so ek het baie geleer.”

Stemme uit die gemeenskap
Watter rol kan die jeug in visserorganisasies speel?
Philasande Qhangaqha –
Mendwana, Oos-Kaap

Die jeug is innoverend en het baie idees
wat visserorganisasies en bewegings
vorentoe kan laat beweeg. Met die
hulp en leiding van die ouer geslag het
ons saam die mag om maatskaplike
verandering aan te dryf deur openbare
bewustheidsveldtogte wat die breër
publiek opvoed oor die uitdagings wat
kleinskaalse vissers raak.

Bongani Khumalo – Mazambane,
KwaZulu-Natal
Jongmense het baie energie, wat
hulle in die ideale posisie plaas om
maatskaplike en visserstryde vorentoe
te neem. Ons is altyd gereed om aksies
verder te neem. Ons het die plig om te
verseker dat die toekoms vir ons kinders
en toekomstige geslagte beter lyk.
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Owen Sandt – Venterstad, Noord-Kaap

In Venterstad het ons jongmense nodig
wat aktief is in visvangaktiwiteite en wat
visserbewegings en organisasies ondersteun.
Die jeug moet hulleself by visvangprojekte
insluit wat ’n heenkome kan genereer. Ons is
vasgevang in siklusse van armoede omdat ons
nie besef hoe belangrik die hulpbronne is wat
ons het nie. Ons kan met behulp van visvang
volhoubaar leef.

Sibusiso Mtshali – Mtubatuba,
KwaZulu-Natal

Die jeug kan werklik help om teenstand teen
die projekte van Operasie Phakisa en die Blou
Ekonomie te bied. Ons gemeenskappe word
talle kere ’n rat voor die oë gedraai en vertel
dat Operasie Phakisa voordelig sal wees,
terwyl ons hulpbronne reg voor ons gesteel
word. Die jeug moet ander jongmense ten
opsigte van hierdie gevare bemagtig sodat
ons kan beskerm wat ons s’n is.

Dit was baie interessant om in hierdie gemeenskap groot
te word, aangesien ons gesin op daardie tydstip die enige
visserfamilie was. Die mense in die gemeenskap het ons
snaaks aangekyk wanneer ons die seebamboes en gras
bymekaargemaak het om te verkoop. Dit was eintlik ’n
groot uitdaging om die gemeenskap te laat sien dat jy
kan leef en ’n goeie bestaan uit die see kan maak. Vir my
is die see ’n bestaan, my kos, my alles. En die see gee alles
gratis vir ons.

Wat is jou stokperdjies of belangstellings
buiten visvang?

’n Paar jaar gelede het Masifundise ’n werkswinkel oor
organiese tuinmaak by ons aangebied, en sedertdien
het ek ’n groot belangstelling in groente kweek,
aangesien ek nie meer self kan gaan visvang nie.
My dogter en ek bedryf ook ’n klein vis-en-skyfieswegneemonderneming met vis wat ons by die plaaslike
vissers koop en aartappels uit my tuin.

Hoe oud was jy toe jy begin visvang het of
aan visvangaktiwiteite begin deelneem het?
Ek was nege jaar oud toe ek saam met my pa
met handlyne begin visvang het. Toe die vier
kreefpermitte uitgekom het, was ek ongeveer 32 jaar
oud, en sedertdien was ek tot in 2007 aktief by die
visvangsektor betrokke. Ek koop steeds my permit by
dieselfde poskantoor en gebruik dit om alikreukels uit
te haal.

Watter voordeel hou die jeug vir kleinskaalse
visvang in?
Daar is net drie jong vissers in ons gemeenskap. Hulle
is die mense wat die aktiefste is wanneer dit by visvang
kom. Sodra hulle hulle visvangpermitte het, sien jy hulle
strand toe loop met hulle visstokke. Hulle is ’n goeie
voorbeeld om vir die gemeenskap te wys dat wanneer jy
iets van die departement kry, jy dit goed moet gebruik.
Hulle verkoop die vis gewoonlik teen goeie pryse, wat
wys dat jy ’n bestaan uit visvang kan maak. Die kleiner
vis word teen goedkoop pryse aan die gemeenskap
verkoop. Die gemeenskap baat dus beslis by hulle.

“Ek vang nie vir die pret vis
nie, ek vang vis om te eet –
dit hou my aan die lewe”

O

P 28 OKTOBER 2021 het Masifundise sy eerste verslag oor
binnelandse visserye en ’n dokumentêr bekend gestel.
Die verslag en die video ondersoek die uitdagings wat
binnelandse kleinskaalse vissergemeenskappe in die gesig
staar as gevolg van die gebrek aan erkenning vir hulle
lewensbestaansaktiwiteite, asook die tekortkominge van bestaande
bestuursraamwerke wat hierdie heenkomes ondersteun.
Masifundise se verslag, getiteld Covid-19 left us hungry: Shortcomings
of Governance Frameworks in the Inland Fisheries Sector of South Africa
through a Lens of the Covid-19 pandemic, is ’n bewysgebaseerde
navorsingsverslag wat sal bydra om die gaping in kennis oor die
binnelandse visseryesektor in Suid-Afrika uit te skakel. Dit sal
beleidmakings- en besluitnemingsprosesse aanvul, en probeer ook om
die binnelandse visseryesektor tot voordeel van plaaslike gemeenskappe
te transformeer.
Die dokumentêr oor binnelandse visserye, getiteld I Live Behind
the Hill: Stories of Inland Fishers Struggling for Recognition, vul die
navorsingsverslag aan en verskaf die ontbrekende stemme van
binnelandse vissergemeenskappe. Dit beklemtoon die onoorkombare
uitdagings wat binnelandse vissers as voedselprodusente in ’n wêreldwye
pandemie vol beperkings moet hanteer.
“Ons is baie opgewonde om die dokumentêr en die verslag vry
te stel. Hierdie twee projekte het werklik ’n menslike gesig aan die
binnelandse visvangsektor gegee, wat nie erken word nie en in ’n groot
mate onsigbaar is, sonder dat sy bydraes tot voedselproduksie erken
word. Hierdie dokumentêr beklemtoon die stryd van binnelandse
vissergemeenskappe in hulle veldtog om erkenning,” sê Boyisile Mafilika,
die projekbeampte.
Die vrystellingsgeleentheid is afgesluit met ’n paneelbespreking met
Masifundise se direkteur, Naseegh Jaffer, insette van die produksieleier van
die kort dokumentêr, Pablo Pinedo, en verteenwoordigers van binnelandse
kleinskaalse vissers van die Vanderkloof-, Gariep- en Jozinidam.
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Het jy in die nuus al die
ontwikkeling gesien wat
privaat en buitelandse
maatskappye beoog om in ons
kusgemeenskappe te doen?

Ons het die jeug en almal
wat vir kleinskaalse
vissergemeenskappe omgee
nou meer as ooit nodig om
hierdie mynbou- en ander
bedreigings uit te daag.

Hoe kan ons
betrokke raak?

Illustrasies deur:

Caine Swanson

Nee, ek het
nie. Vertel
my asseblief
meer.

Dit is verskriklik! Dit beteken
die mariene hulpbronne soos
vis waarop ons staatmaak,
kan in gevaar wees. Ons
heenkomes word bedreig.

Ons het al hierdie uitdagings teen ons
en ons vissergemeenskappe. Daar is
elke dag ’n nuwe aansoek of mariene
beskermde gebied wat in ons tradisionele
visvanggebiede afgedwing word. Ons
is net jongmense, wat kan ons doen om
hierdie bedreigings vir ons heenkomes
te keer?
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Maar hoe
kan ons groot
maatskappye
teenstaan?

Shell het aansoek gedoen om
die ontginning van olie en gas
aan die Oos-Kaap se Wildekus
te verken. Ongelukkig is dit
een van die talle mynaansoeke
wat steeds in ons tradisionele
visvanggebiede voorkom.

Ja, dit is reg. Die regering
implementeer Operasie
Phakisa aggressief en ons sal
binnekort as gevolg van die
mynbou nie enige vis in ons
visvanggebiede kry nie.

Moenie julle rol as jongmense
onderskat nie, ons het julle in
hierdie stryd nodig. Die jeug
het ’n baie belangrike rol om
in ons Coastal Links-beweging
te speel.

Ons moet inligting oor die gevare
van hierdie ontwikkelings in ons
gemeenskappe aan die kus deel. Ons
moet dan op enige manier wat ons
kan daarteen protesteer.

Ons kan
selfs petisies
onderteken en
briewe aan die
regering skryf
sodat hulle weet
ons wil nie hierdie
ontwikkeling aan
ons kus hê nie.

Jy is reg! Ons as die jeug
kan selfs op sosiale media
oor hierdie kwessies praat
om seker te maak dat almal
van die bedreiging vir ons
heenkome weet.

Slot
As ons met een stem praat, het ons mag. Saam as ’n gemeenskap kan
ons enige uitdaging uitskakel – groot of klein.
Ja, jy is reg. Ons moet onthou dat ons altyd die gereedskap het om te
veg. Dit is waarom ons dokumente soos die Suid-Afrikaanse Grondwet,
die kleinskaalse visserybeleid en die vrywillige riglyne vir kleinskaalse
vissery het om ons met die stryd te help.
Ons moet almal met daardie kennis en inligting bemagtig om te
verseker dat ons heenkomes en natuurlike hulpbronne beskerm word
teen ontwikkelings wat plaaslike gemeenskappe hulle heenkomes wil
ontneem.
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Feite en syfers:
Probleme van jongmense in kleinskaalse vissergemeenskappe
op die Afrika-kontinent.

Die werkloosheidskoers onder die jeug in Suid-Afrika
het in die tweede kwartaal van 2021 tot

64.40%
gestyg.

Geleenthede vir jongmense word dikwels
aangetref in gedeeltes van kleinskaalse visserye se
waardekettings wat informeel en swak betaal is.
Maatskaplike verdeling van arbeid kan sterk volgens
gender geskied. Jong mans is geneig om vis te
produseer, waar hulle ’n mate van mag kan hê, maar
teen groot fisiese of finansiële risiko. Jong vroue is
geneig om vis te produseer en daarmee handel te
dryf, maar hulle toon dikwels ’n gebrek aan invloed
en erkenning.

Suid-Afrikaanse
visserybeleid se
aas vang niks nie

W

ÊRELDVISSERYDAG
word op 21 November
deur vissers regoor
die wêreld gevier.
Die dag beklemtoon
die belangrike rol
wat kleinskaalse vissers speel om plaaslike
voedsel- en voedingsekerheid te verseker en
natuurlike waterhulpbronne vir toekomstige
geslagte te bewaar. Dit is ook die dag waarop
die Wêreldforum vir Vissermense (WFVM)
gestig is.
As ons egter na die stand van die
kleinskaalse visserye in Suid-Afrika kyk – van
die vertragings en die ondoeltreffendheid
van die beleidsimplementering tot die
groeiende voorkoms van “oseaantoeëiening”
deur ontginningsaktiwiteite aan die kus, is
daar min rede om fees te vier.
In 2005 het kleinskaalse vissers, saam
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Die gebrek aan visvangtoerusting soos bote en
nette vir visserye is ’n groot probleem vir jongmense.
Hierdie beperkings bemoeilik die toegang van
jongmense tot finansiële dienste en tegniese advies.

met Masifundise en Coastal Links, die
regering hof toe geneem omdat hulle by
die visvangregte-toewysingstelsel uitgesluit
was. Hulle het uiteindelik erkenning gekry
vir hulle belangrike kulturele en sosioekonomiese rol in kusgemeenskappe. Die
Kleinskaalse Visserybeleid is gevolglik deur
middel van ’n onder-na-bo-benadering
ontwikkel, met omvattende deelname deur
vissergemeenskappe.
Hierdie beleid maak voorsiening vir
gemeenskapsgebaseerde visvangregte
en gesamentlike bestuur, erkenning
van gewoontereg, voorkeurtoegang vir
kleinskaalse vissers, die betrokkenheid
van vroue en jongmense en
gemeenskapseienaarskap van die
visserywaardeketting.

Gaan voort op bladsy 8

Waar jongmense wel regte op toepaslike hulpbronne
het, moet hulle dalk met magstrukture onderhandel
om toegang te verkry. In samelewings waar
besluitneming deur die rykes of mees ervare mense
oorheers word, word deelname en leierskap deur
die jeug dikwels verhinder. Hierdie uitdagings dra
tot die dalende belangstelling onder jongmense in
kleinskaalse voedselstelsels by.
Jongmense in kleinskaalse visserye bly ’n gebied
wat nog baie bestudeer moet word. Dit lei tot vals
narratiewe oor hoe jong vroue en mans by die sektor
betrokke is en dit is nie ’n akkurate aanduiding van die
jeug se geleefde realiteit nie.
Bronne: StatsSA
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Vervolg van bladsy 6
Die Kleinskaalse Visserybeleid is in 2012
in die Staatskoerant gepubliseer, maar die
implementering sedertdien is deurtrek met
uitdagings en word gekenmerk deur ’n bona-onder-, uiters burokratiese proses wat
tot die uitsluiting van talle bona fide-vissers
regoor die land lei.
Die aansoekproses om erkenning as ’n
kleinskaalse visser was vol uitdagings en
korrupsie, aangesien talle vissers óf nie kon
aansoek doen nie, óf onsuksesvol was om
’n verskeidenheid redes – talle daarvan
administratief. Voorts het talle nievissers
verkeerdelik in die aansoekproses geslaag.
Die implementering van die beleid
sluit in die stigting van kleinskaalse
visvangkoöperasies in gemeenskappe as
die regsentiteit waaraan die visvangregte
toegeken word. Hierdie proses het egter

ook probleme gehad,
aangesien die koöperasies
deur die DBVO bepaal is,
met voorafopgestelde
konstitusies en ingewikkelde
prosesse om permitte te kry
en as ’n koöperasie te werk.
Talle koöperasies wat
tot dusver gestig is, kry nie
voldoende mentorskap of
opleiding nie, en die jongste
evaluerings deur Masifundise
en Coastal Links toon dat
die meeste van hierdie
koöperasies nie kan werk nie.
Die koöperasies is dus gedoem om te misluk.
Op Wêreldvisserydag het ons die
geleentheid gebruik om kleinskaalse visserye
in Suid-Afrika te vier, maar ons erken ook
dat die optrede van diegene in beheer
kleinskaalse visserye uit die oseane dryf. Dit

Ons staan op die
skouers van reuse

M

ASIFUNDISE HET BEGIN met
’n reis om die veterane van die
kleinskaalse visvangbedryf
te eer en hulle ervarings te
benut. Vir bykans twee dekades baklei
vissers uit kusgemeenskappe al om
erkenning en respek om mariene spesies
te oes en hulle heenkomes te verdien op ’n
manier wat hulle tradisie en kultuur eer.
Hulle redeneer dat kleinskaalse vissers
’n integrale deel van ons samelewing is en
’n belangrike rol speel omdat hulle waarde
tot die ekonomie toevoeg, gemeenskappe
versterk en kos op die familie en bure se
tafels sit.
Sterk leiers het die afgelope paar dekades
uit kusgemeenskappe na vore gekom en
gemeenskappe gemobiliseer om die regte
van kleinskaalse vissers uit te oefen.
In 2004 het ’n paar van hierdie leiers
en hulle ondersteuners aan die Weskus

van die Wes-Kaap met Masifundise kontak
gemaak en hulleself later as Coastal Links
georganiseer.
Hulle het gesukkel en opofferings gemaak,
voorspraak gemaak en betoog, risiko’s en ’n
gespot hanteer, en tog het hulle vas gestaan
in hulle pogings om te veg om die lewens en
lewensbestaan van alle vissers.
Deur hulle visionêre pogings het
hulle kusgemeenskappe regoor die land
geïnspireer om hulleself te organiseer. Dit
het in 2012 tot die stigting van Coastal Links
Suid-Afrika gelei.
Hulle was aan die voorpunt van die
volgehoue stryd om ’n progressiewe
kleinskaalse visserybeleid te vestig wat regte
vir die vissers gewaarborg het.
Deur hulle pogings het hulle oomblikke
van oorwinning gesmaak, soos toe die
Gelykheidshof die regering in 2007 opdrag

is tyd om kleinskaalse vissers te prioritiseer
en as belangrike spelers in die versekering
van plaaslike voedselsekerheid en die bou
van plaaslike ekonomieë te erken. Dit is tyd
om die ruimte aan kleinskaalse vissers te gee
om te verseker dat hulle voldoende toegang
tot tradisionele visvanggebiede kry.

gegee het om die Wet op Lewende Mariene
Hulpbronne te wysig en ’n kleinskaalse
visserybeleid te ontwikkel. En weer toe die
beleid in 2012 uiteindelik in 2012 aanvaar is.
Maar elke oorwinning het nog
uitdagings meegebring. Hulle is gedwing
om uitputtende veldtogte te voer om
hulle eie regering te kry om die beleid
te implementeer. En is genoop om op te
tree teen kommersiële deelnemers wie se
gulsigheid die oseane en die omgewing
benadeel.
Hulle beur onverpoosd voort in die stryd om
maatskaplike en omgewingsgeregtigheid en
voedselsoewereiniteit.
Sommige van hierdie leiers is vandag
veterane wat steeds onbaatsugtig bydra.
Ander is ongelukkig nie meer met ons
nie – talle van hulle is tydens die Covid-19pandemie oorlede.
Ons bring hulde aan die veterane. Hulle
opofferings en visie, energie en toewyding
het ’n grondslag vir huidige en toekomstige
geslagte gelê. Die leiers wat met ons is en
die wat nie meer daar is nie het aan ons ’n
sterk en blywende nalatenskap gelaat.
Vandag staan ons op julle skouers. Nuwe
geslagte leiers kom na vore en sal julle
steun en mentorskap nodig hê om voort te
gaan met die reis wat julle begin het.
In November het Masifundise begin met
’n proses om erkenning te gee en hulde
te bring aan hierdie reuse wat die stryd
om KSV oor die afgelope dekades begin
het. Hoewel hierdie proses in die Wes- en
Noord-Kaap ontstaan het, sal dit in 2022 na
die Oos-Kaap en KwaZulu-Natal uitgebrei
word.

Bo: Masifundise-raadslid George Bongo oorhandig sertifikate by die erkenningseremonie om
die bydrae van veteraan- kleinskaalse vissers in die Wes-Kaap te vereer.
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Ons staan op die skouers van reuse!!! Aluta
Continua!

