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Jemen-drama
DIE minister van internasionale
betrekkinge en samewerking het
Vrydag gesê die regering doen
stappe om die SA egpaar te bevry
wat in Jemen ontvoer is.

Maite Nkoana-Mashabane sê
amptelike kanale word gebruik om
te keer dat die situasie rondom
Pierre en Yolandé Korkie se
ontvoering versleg. “Dis vir ons
van kritieke belang dat ons
voortgaan om inligting met die
regering daar en die familie in
Suid-Afrika uit te ruil.” – Sapa

Botha: Prez jok
PRES. Jacob Zuma se opmerking
dat SuidAfrikaners se lewensge
halte sedert die koms van ons
demokrasie verbeter het, is
onsensitief, het die Christen
Demokratiese Party Vrydag gesê.

Theunis Botha, CDPleier, sê
pres. Zuma het in gesprek met
diplomate laat val daar is ’n
merkbare verbetering in die
lewenspeil sedert die ANC aan
bewind gekom het. “Dié stelling
is nie net misleidend nie, maar
kan selfs as ’n onbeskaamde
leuen beskou word.” – Sapa

Xenofobie bly
XENOFOBIE-aanvalle is nie
verby in Suid-Afrika nie, het
Regslui vir Menseregte (LHR)
Vrydag gesê.

“Dis vyf jaar sedert gekoördi-
neerde aanvalle regoor die land
uitgebreek en tot 64 sterftes
gelei en honderdduisende ontwor-
tel het,” sê David Cote van die
LHR. “Hoewel die geweld net ’n
paar weke gewoed het, het die
dralende vrees nooit regtig
verdwyn nie. Dít volg deels
omdat dié aanvalle nooit regtig
opgehou het nie.” – Sapa

“Nkwinti het die
gemoedere gelukkig
gekalmeer deur te
sê die grondwet sal

gewysig word

Minister laat bruin
harte vinniger klop

TUSSEN die soet en suur
van bruin wees in Suid-
Afrika, het minister Gugile
Nkwinti, minister van

landelike ontwikkeling en grond-
hervorming, die afgelope week
hoop en inspirasie gebied vir die
nasate van die Khoi en San.

Ek wil dit duidelik stel dat ek
geensins sê bruines is ŉ homogene
groep nie. Daar is bruines wat hulself
nie as Khoi of San beskou nie. Ander
voel egter sterk oor dié identifisering.

Ons wat gedurig dink, skryf en praat
oor die kompleksiteit van ras, klas en
etnisiteit (veral oor die bruin problema-
tiek), het aan die begin van die 21ste
eeu gedebatteer oor waar Sarah Baart-
man se oorskot begrawe behoort te
word. Hiér het ŉ waarheid uitgekom.

Prof. Hein Willemse het gesê: “Dis ’n
feit dat bruin mense nie net Khoi-San
is nie; hul leefwêreld is ook Kreools,
Westers, Oosters, Afrikaans.

“Die kultuursmouse, deur een aspek
te verhef, doen hulself en hul navol-
gers ’n onguns aan. Hulle gee ’n
eensydige perspektief aan die hele
kwessie.”

In dieselfde tydperk het wyle
prof. Jakes Gerwel in ŉ onderhoud
genoem sy ma is van “Xhosa-afkoms”.

Teen die agtergrond van die alewige
debat oor die afskeep van bruines,
moet die heropening van grondeise
verwelkom word. Om die proses te
begin, is die Wysigingswetsontwerp op
die Herstel van Grondregte onlangs in

die Staatskoerant gepubliseer. Die
bepalings van dié wet het egter ŉ
demper geplaas op die goeie gees (aan
die Khoi-kant) ná gesprekke tussen die
Khoi-groepe en Nkwinti.

Dit is omdat dié wet dit nie moont-
lik maak vir die Khoi en San om te
eis vir grond wat voor die Wet op
Naturellegrond van 1913 onteien is nie.

Sedert die aanvaarding van die
tussentydse grondwet in 1993 en die
grondwet in 1996 is kommer uitge-

spreek onder veral bruines. Dit is
omdat die onderhandelingspan van die
destydse Arbeidersparty en bruin
NP-verteenwoordigers op die Kodesa-on-
derhandelingsproses min of niks gedoen
het oor die 1913-afsnypunt nie.

In my onderhoude met wyle
eerw. Allan Hendrickse, Chris April en
ander oor dié kwessies, kon niemand
redes verskaf nie. ’n Deeglike weten-
skaplike studie behoort gedoen te word
oor hoekom bruin kwessies – wat dít
ook al mag beteken – nooit of in ’n
geringe mate neerslag gevind het in
bogenoemde prosesse nie.

Helingsplek
Nkwinti het gemoedere gelukkig

gekalmeer deur te sê die grondwet sal
gewysig word om die grondeise van die
Khoi en San te akkommodeer.

Ook het hy aangekondig dat die
Kasteel in Kaapstad, wat dateer uit die
dae van Jan van Riebeeck, moontlik
eersdaags omskep sal word van ’n
simbool van kolonialisme na ŉ helings-
plek vir die Khoi.

Nkwinti het gesê dié versoek is van
die Khoi, “wat ŉ belangrike groep van
ons bevolking is, maar wat oorgesien is
toe die terugwerkende datum vir
grondeise op 1913 vasgestel is”.

Dit is ongetwyfeld ŉ “Madiba-inslag”
wat meehelp aan regstelling, versoening
en nasiebou. Dit gee hoop en behoort
bruines te motiveer om gereeld met
die regering in gesprek te tree oor
kwessies wat hulle ten nouste raak.

) Jason Lloyd is ’n vryskutskrywer.

Jason Lloyd

Nuwe beleid beweeg weg van kwotastelsel

D IE nuwe beleid oor
kleinskaalse vissery wat in
2012 deur die kabinet
aanvaar is, kan landwyd

tot positiewe veranderinge in die
lewe van ambagsman-vissers lei.

Die voordele van die beleid sluit in:
) Formele erkenning van vissersge-

meenskappe wat visvang as ambag
beoefen;

) ’n Skuif na kollektiewe vissersregte
– weg van die individuele kwotastelsel
wat die meerderheid uitsluit;

) Die afbakening van voorkeur-vis-
sersones waar kleinskaalse vissers
veelvoudige spesies regdeur die jaar
kan vang. Die potensiaal vir ’n volhou-
bare inkomste sal aansienlik verbeter
word. Dié sones sal vir groot kommer-
siële visserymaatskappye buite perke
wees.

) Verbeterde en volhoubare
gesamentlike bestuur van
mariene hulpbronne.

Wat nou nodig is, is ’n
omvattende, stelselmatige
implementeringsplan wat alle
rolspelers betrek.

Ons by die Masifundise
Development Trust en Coastal
Links SA maak werk daarvan om
vissersgemeenskappe en die publiek
bewus te maak van die implikasie van
die nuwe beleid.

Ons fokus dié maand op die skuif
na kollektiewe vissersregte omdat dit ’n
belangrike afwyking van die ou vissery-
stelsel sal inlui.

Die idee van individuele oordraag-

bare kwotas is iets wat vissersgemeen-
skappe jare lank moes trotseer. Dié
kwotas het talle beperkings, soos:

) Net ’n klein persentasie (sowat
10%) van die aansoekers kry kwotas.
Net 700 uit 7000 aansoeke was in

2004 suksesvol.
) Nuwelinge in die mark
verkoop hul kwota aan meer

gevestigde deelnemers en
belemmer transformasie in
die sektor.

) Lede van die gemeen-
skap en hul families moet

met mekaar meeding, pleks
daarvan om saam te werk.

Daarteenoor is daar talle
moontlikhede wat met die benadering
van kollektiewe regte saamgaan.

Eerstens vereis die stelsel samewer-
king pleks van wedywering. Lede van
die gemeenskap sal as ’n groep moet
registreer. Dit sal hulle help om
toegang te kry tot kapitaal vir beter
toerusting en bergingsfasiliteite. Met

hul kollektiewe mag kan hulle toegang
tot beter pryse en markte kry.

Sodra hulle ’n wettige entiteit gestig
het, sal lede vir werkloosheidsverseke-
ring (UIF) kwalifiseer, by mediese
skemas kan aansluit en baat by
programme vir vaardigheidsopleiding.

Die nuwe beleid kan sy ontstaan na
2002 se Wêreldberaad oor Volhoubare
Ontwikkeling (WSSD) terugvoer. Die
regering se langtermyn-vissersbeleid wat
in 2005 aanvaar is, het kleinskaalse
vissery nie betrek nie en Masifundise
het die kwessie in 2006 Gelykheidshof
toe gevat. Dié hof het bevind ’n nuwe
beleid is nodig, asook tussentydse
bystand vir kleinskaalse vissers. Dié
proses het vyf jaar gesloer totdat die
nuwe beleid verlede jaar aanvaar is.

Baie van Masifundise se voorstelle is
by die nuwe beleid ingesluit.

Die inwerkingstelling daarvan sal
groot vernuwing in kleinskaalse vissery
bring. Ons vra dat dit vinnig en
omvattend geïmplementeer moet word.

VISSERS SIEN
EINDELIK LIG

NASEEGH JAFFER, direkteur
van die Masifundise Develop
ment Trust, wat met klein
skaalse vissermanne werk,
praat oor die positiewe veran
deringe wat nuwe wetgewing in
die lewe van bestaansvissers
landwyd tot gevolg sal hê.


