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Grond, visserye, woude en ander natuurlike 
hulpbronne is die platvorm vir lewensbestaan 
en vorm die basis vir sosiale, kulturele en 
godsdienstige gebruike. Druk op hierdie 
hulpbronne is aan die toeneem weens die 
behoefte vir grond vir verbouing. Toepaslike 
grond is skaars weens stedelike uitbreiding, of as 
gevolg van agteruitgang, klimaatsverandering en 
konflik.

In reaksie op hierdie druk, het die Food and 
Agriculture Organisation (FAO) van die Verenigde 
Nasies en vennootskappe die voorbereiding van 
internasionaal-aanvaarde riglyne geïnisieer om 
die bestuur van die verblyfreg tot grond, visserye 
en woude te bevorder (die Vrywillige Riglyne vir 
die Verantwoordelike Bestuur van Verblyfreg tot 
Grond, Visserye en Woude in die konteks van 
Nasionale Voedselsekerheid).

Die Riglyne bevorder versekerde verblyfregte 
en gelyke toegang tot grond, visserye en 
woude, om armoede en hongersnood uit te wis, 
volhoubare ontwikkeling te ondersteun en die 
omgewing te verbeter. Die Riglyne is amptelik 

onderskryf op 11 Mei 2012 deur die Komitee vir 
Wêreld Voedsel Sekerheid.

Die ontwikkeling van die riglyne word 
ondersteun deur die International Conference 
on Agrarian Reform and Rural Development 
(ICARRD), wat in 2006 plaasgevind het.

 “Die vrywillige riglyne sal ‘n belangrike rol 
speel in die beëindiging van hongersnood, en 
om voedselsekerheid vir elke kind, vrou en 
man te verseker, op ‘n ekonomiese, sosiale en 
omgewingsvriendelike volhoubare manier.” 
Graziano Da Silva, Direkteur-generaal van die 
Food and Agriculture Organisation (FAO) of the 
United Nations. 

Gedurende 2009 en 2010 het die United 
Nations Committee on World Food Security (VN 
CFS) plaaslike samesprekings in Brasilië, Burkina 
Faso, Ethiopië, Jordanië, Namibië, Panama, 
Roemenië, die Russiese Federasie, Samoa en 
Viëtnam gehou.

Hierdie plaaslike samesprekings het byna 700 
mense van 133 lande, vanuit die openbare en 
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Hierdie week  – vanaf 8 tot 11 Junie 2015 – kom die 
ernstige saak van verblyfreg in die soeklig in Kaapstad.

Meer as 70 verteenwoordigers van regoor SA beraad-
slaag oor hierdie belangrike saak tydens ‘n werkswinkel 
wat deur die Masifundise Ontwikkelingstrust (MDT), in 
vennootskap met die Trust for Community Outreach and 
Education (TCOE),  en die Food and Agriculture Organi-
sation (FAO) van die Verenigde Nasies georganiseer is. 
Die werkswinkel sal belanghebbendes van die landelike, 
bosbou en visserye sektore insluit.

Veilige en regverdige verblyfreg vorm die kern van 
die menseregte van klein-skaalse vissersgemeenskappe, 
kleinboere, plaaswerkers, inheemse mense en plaaslike 
gemeenskappe, wat afhanklik is van toegang tot grond 
en ander natuurlike hulpbronne vir voedselsekerheid en 
hul lewens bestaan.

Verblyfreg bepaal mense se verhoudings tot grond, 
mariene en ander natuurlike hulpbronne. Dit bepaal wie 
toegang het tot wat, en hoe die toegang en verbruik 
van hulpbronne beheer word. Sekerheid van verblyfreg 
kan nie van die reg van ‘n gemeenskap of groep tot ‘n 
volhoubare lewensbestaan verwyder word nie. Land en 
see vergryping deur die elite ontken arm gemeenskappe 
hul reg tot verblyfreg.

Die Komitee vir Wêreld Voedsel Sekerheid het tydens 
2012 ‘n stel vrywillige riglyne amptelik onderskryf, wat 
die uitslag was van ‘n reeks konsultasieprosesse en 
onderhandelinge tussen verskeie regerings. Die riglyne 
het onder andere beginsels en standaarde vir verant-
woordelike praktyke uiteengesit.

Sedert 1994 het die Suid-Afrikaanse regering ‘n reeks 
regs- en beleid hervormings begin instel, aangaande 
verblyfreg tot grond, bosbou en visserye. Ten spyte hi-
ervan, word gemeenskappe steeds gekonfronteer deur 
toenemende onsekerheid ten opsigte van eiendom-
sregte tot grond en ander natuurlike hulpbronne.

Die doelwitte van die werkswinkel is om bewustheid 
van die vrywillige riglyne te bevorder, om deelnemers tot 
goeie interpretasies van die riglyne in staat te stel, en 
om die grondslag te lê waardeur dit as instrumente van 
verandering gebruik kan word. 

Hierdie nuusbrief bevat inligting oor aspekte van 
verblyfreg, en verskaf besonderhede oor die vrywillige 
riglyne.

Dit moet deur gemeenskappe oor die hele land 
gebruik word om hul voortgesette stryd vir sosiale 
geregtigheid te bevorder.

Toenemende toepassing van die Vrywillige Riglyne vir die Verantwoordelike Bestuur van 
Verblyfreg van Grond, Visserye en Bosbou tussen Burgerlike Organisasies en Plaaslike 

Organisasies in Suid-Afrika

Inligting oor die Verblyfreg Riglyne
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Deur Moegsien Ismail

DAVID Gongqose van Dwesa-Cwebe aan die 
Wildekus van die Oos-Kaap, ‘n visserman vir 
11 jaar, wie se familie al visvang vir geslagte, 
is bevrees dat die regering se beperkings, hul 
tradisionele vorme van lewens vatbaarheid 
bedreig.

Gongqose sê sy pa nog steeds ‘n visserman 
is, soos sy oupa en ander voorvaders voorheen 
was. Sy ma, vrou en susters oes swart mossels 
en ander mariene hulpbronne op die strande, 
‘n ekonomiese aktiwiteit wat deur die vroue in 
sy gesin en in die gemeenskap al vir geslagte 
beoefen word.

Die Dwesa-Cwebe Natuurreservaat en die 
Mariene Bewaringsgebied in die reservaat 
verbied die tradisionele visvang gemeenskap 
om in die area vis te vang.

Gongqose verstaan verblyfreg, en dra 
kennis van die Vrywillige Riglyne vir die 
Verantwoordelike Bestuur van Verblyfreg 
van Grond, Vissery en Bosbou in die Konteks 
van die Nasionale Voedselsekerheid, en 
hoe verskillende vorme van verblyfreg sy 
gemeenskap beïnvloed.

“Ons woon in sewe dorpe rondom die Dwesa-
Cwebe Natuurreservaat, wat bestuur word deur 
die Oos Kaap Parkeraad, “ sê Gongqose.

“Daar is ‘n hotel in die natuurreservaat, wat 
aan die gemeenskap behoort, en wat ook lede 

van die gemeenskap in diens neem, maar omdat 
die regering ‘n verbod op visvang geplaas het, 
kom baie min mense nou na die hotel toe, en dit 
is nie winsgewend nie. “

Hy glo dat baie toeriste na die Natuurreservaat 
kom om vis te vang, en die sluiting van visvang 
het veroorsaak dat minder mense die reservaat 
besoek en by die hotel oorbly.

Gongqose en ander vissers in Dwesa-Cwebe 
vang vis met ‘n verbruikers-vissers permit, 
wat hulle toelaat om net ‘n sekere hoeveelheid 
vis per dag te vang, vir verbruik en nie om te 
verkoop nie.

Dit is vir hom ‘n bedroewende saak, aangesien 
hulle hulself beskou as egte klein-skaalse 
kommersiële vissers wat ‘n bestaan maak van 
die oes van hierdie hulpbronne uit die see.

Die manne vang baie vis-spesies van die 
strand af en langs die oewer van party van die 
riviere wat deur die reservaat loop, en by die 
mond van die oseaan.

Die vroue oes swart mossels en ander 
mariene hulpbronne op die rotse op die strande 
van Dwesa-Cwebe.

Soos so baie ander vissers in sy gemeenskap, 
is Gongqose al ‘n paar keer in hegtenis geneem 
of ‘n boete opgelê terwyl hy ‘n bestaan maak.

Behalwe dat toegang tot die see hulle ontken 
word, as ‘n gemeenskap word hulle ook verbied 
om ander belangrike hulpbronne uit die bos in 
die natuurreservaat te versamel.

“Ons mense versamel al vir honderde jare 
hout om pale te maak om ons huise bou. Ons 
het altyd hout versamel om kieries te kerf en 
om heinings vir ons krale te maak, in die woude 
wat vandag deel vorm van die Dwesa-Cwebe 
Natuurreservaat.

“Ons vroue het altyd vuurmaakhout in 
die woude bymekaar gemaak, ons het nie 
elektrisiteit nie, en baie van ons het nie paraffien 
stowe nie, en selfs diegene wat paraffien stowe 
het, gebruik steeds vuurmaakhout om kos te 
kook en ons huise warm te hou.”

Die regering is in besprekings met die 
gemeenskap, om die eienaarskap van 
die natuurreservaat en die grond aan die 
gemeenskap oor te dra, maar ironies genoeg, 
sê Gongqose het hulle nie die gemeenskap in 
die saak geken om visvang in die MPA te verban 
nie.

Die oordrag van eienaarskap van die grond 
aan die gemeenskap lyk asof dit sal geskied met 
streng natuurbewarings voorwaardes.

Gongqose sê die mense wat in die sewe dorpe 
rondom die reservaat bly is baie arm en dat hy 
graag sal wil sien dat daar spesifieke maatstawwe 
ingebring word om die armoede te verlig.

‘n Paar belangrike veranderinge wat hy graag 
sal wil sien is dat permitte uitgereik word aan 
alle vissers en vroue, om vis te vang en mariene 
hulpbronne op ‘n kommersiële skaal te oes.

    vanaf bladsy 1

private sektore, die burgerlike samelewing en 
die akademie bymekaar gebring.

Vier samesprekings is spesifiek gehou 
vir die burgerlike samelewing van Afrika, 
Asië, Europa, Midde-en Wes-Asië en Latyns-
Amerika. Hierdie samesprekings is bygewoon 
deur bykans 200 mense uit 70 lande, en ‘n 
bykomende samespreking vir die privaat sektor 
deur meer as 70 mense uit 21 lande.

Voorstelle aangaande die konsep van die 
riglyne is ook ontvang van regoor die wêreld, 
deur middel van elektroniese samesprekings.

Op hul ses-en-dertigste sitting het die  
Committee on World Food Security (CFS) 
in Oktober 2010, die voortsetting van ‘n 
inklusiewe proses vir die ontwikkeling van 
die riglyne aangemoedig, en die besluit om ‘n 

onbepaalde werkgroep te stig om die eerste 
Konsep-Riglyne na te gaan.

Gedurende sessies in Junie, Julie en Oktober 
2011 en Maart 2012 het die onbepaalde 
werkgroep die riglyne ontwikkel.

Die riglyne is in ooreenstemming 
met internasionale en plaaslike 
instrumente, insluitend die Millennium 
Ontwikkelingsdoelwitte, wat menseregte en 
verblyfreg aanspreek.

Die Riglyne gebruik ‘n multi-dissiplinêre 
benadering wat landelike en stedelike 
skakeling erken, ‘n verskeidenheid 
natuurlike hulpbronne in oorweging neem 
en voorsorgmaatreëls integreer vir kwesbare 
groepe.

Die Riglyne moedig alle partye aan om 
verwante gebruike van natuurlike hulpbronne 
in ag te neem, en om volhoubare benaderings 

tot die administrasie daarvan te implementeer.
Die riglyne is amptelik onderskryf op 

11 Mei 2012 deur die Komitee vir Wêreld 
Voedselsekerheid.

Bronne:
Die Vrywillige Riglyne vir die Verantwoordelike 
Bestuur van Verblyfreg  tot Grond, Visserye 
en Woude in die Konteks van Nasionale 
Voedselsekerheid, FAO 2012: Webtuiste: 
http://www.fao.org/docrep/016/i2801e/i2801e.
pdf; Mei 2015.

FOA: Bestuur van verblyfreg “Verseker 
dat dit gebeur” Vrywillige Riglyne vir die 
Verantwoordelike Bestuur van Verblyfreg tot 
Grond, Visserye en Woude in die Konteks van 
Nasionale Voedselsekerheid, VG Verblyfreg 
Brosjure, 2012.

Inligting oor die Verblyfreg Riglyne

Beperkings ‘n groot 
bedreiging vir visvang 
gemeenskappe

David Gonqgose van Dwesa-Cwebe
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Deur Zukile Tom

Baie munisipaliteite hanteer meentgrond 
verkeerd hetsy deur dit te verkoop, uit te 
huur aan kommersiële boere vir kommersiële 
boerdery of vir die ontwikkeling ontspanning 
parke soos gholflandgoedere.

Dit is belangrik om daarop te let dat sulke 
praktyke in konflik is met die doel waarvoor 
die meentgrond eerstens toegestaan is, naamlik 
om die behoeftes van die armes aan te spreek. 
Dit is dus die reg van grondlose en klein-
skaalse boere organisasies en bewegings om 
munisipaliteite aanspreeklik te hou en toegang 
tot bestaande meentgrond te eis, en enige vorm 
van wanbestuur van meentgrond aan te spreek.

Munisipaliteite in die Overberg en Langeberg 
ignoreer voortdurend die grondwetlike 
bepalings vir die arm gemeenskappe in die 
Wes-Kaap deur meentgrond te verkoop.

‘n Aantal koerant advertensies in gebiede 
soos Barrydale, Stellenbosch en Swellendam, 
waar sodanige land as te koop aangebied 
word, het onder ons aandag gekom.

Die betrokke grond  - munisipale 
meentgrond - is ‘n spesiale kategorie 
van munisipale grond en bied ‘n unieke 
geleentheid vir landelike ontwikkeling en 
landbouhervorming. In die 1880’s het baie 
“wit” dorpe omliggende grond gratis ontvang 
onder staatsgrond beskikkingswette, onder 
streng en beperkende voorwaardes om te 
verseker dat die grond die eiendom van 
munisipaliteite bly: munisipaliteite kon nie die 
land vervreem nie (deur verkoping, skenking 
of ruiling nie) sonder die toestemming van die 
Goewerneur nie (en later, Staatspresident), en 

die grond was bestem om beskikbaar gestel te 
word vir die gebruik van die dorp se inwoners 
vir boerdery doeleindes. As gevolg van 
rassistiese wette was dit meestal wit mense 
wat meentgrond in gebruik geneem het.

Met die oorskakeling na demokrasie in 
1994 en die instelling van demokratiese 
munisipaliteite as die vorm van plaaslike 
regering, het alle plaaslike inwoners 
geregtig geword op toegang tot munisipale 
meentgrond, met die klem op diegene wat 
voorheen uitgesluit was.

Ons munisipaliteite is verplig onder die 
Suid Afrikaanse Grondwet om by te dra 

tot die progressiewe verwesenliking van 
fundamentele regte. Terwyl hulle nie verplig 
is om grondhervorming te inisieer en te 
onderneem nie, is hulle verplig om deel te neem 
in nasionale grondhervormingsprogramme.

Die Mawubuye Grond Regte Forum, 
voorheen benadeelde swart Barrydale boere 
en die Trust for Community Outreach and 
Education (TCOE) is tans besig om ‘n 
regsproses om die verkoop van die Barrydale 
grond stop te sit.

In hierdie geval, het die munisipaliteit 
doelbewus misleidende taktieke gebruik 
om ‘n persepsie te skep dat die regte kanale 
gebruik is in die verkoop van meentgrond, 
deur ‘n advertensie te plaas nadat die land 
skynbaar reeds verkoop is.

Na ‘n paar mislukte pogings om die verkoop 
van grond wat vir die gemeenskap bestem is 
deur die Swellendam munisipaliteit te stop, 
het klein-skaalse boere besluit om ‘n optog te 
hou om hul frustrasies aan die muisipaliteit 
te lig.

Hulle het ‘n einde van die verkoping 
geëis, asook ‘n oudit van meentgrond in 
Swellendam, besonderhede van hoe sodanige 
grond aan kommersiële boere verhuur is, en 
die toestaan van sodanige grond aan klein-
skaalse boere.

Zukile Tom is Veldtog Koördineerder vir die Trust 
vir Gemeenskaplike Uitreiking en Onderwys 
(TCOE).

Veldtog om verkope van 
Meentgrond te stop

Mawubuye Lands Right Forum op ‘n optog teen die verkoop van meentgrond in Barrydale

Lede van die Mawubuye Land Rights Forum hou ‘n optog in verdediging van hul regte
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Rasta: Onlangs het die Food and Agriculture Organisation (FAO), ‘n agentskap van die United 
Nations Organisation (VNO) ‘Die Vrywillige Riglyne vir die Verantwoordelik Bestuur van 

Verblyfreg van Grond, Vissery en Bosbou’ aangeneem. Hulle doelwit is om armes, kwesbare 
partye en uitgeworpenes te beskerm teen ‘n grondlose, werklose bestaan sonder ‘n manier 

om hulself te onderhou.

Thozama: Riglyne!? 
Moet ons verwag 
‘n stel riglyne gaan 
ons regte beskerm? 
Maar ek is tog baie 
geïnteresseerd om te 
hoor hoe hierdie nuwe 
riglyne ons gaan help.

Rasta: Jy is heeltemal reg, riglyne is nie 
wette nie, en word sagte wette genoem, 
wat nie verpligtend is nie. Regerings kan 

egter die ‘riglyne’ gebruik as ‘n standaard   
     vir die ontwikkeling van goeie wette 

en praktyke.

Boeta Joe: In Suid-Afrika het ons 
reeds die Klein-skaalse Beleid, wat 
vir groot en klein-skaalse vissers is. 
Maar daar is altyd ‘n kans dat dit 
sleg geïmplementeer en wanbestuur 

sal word.

Anna: Ons as het die plaaswerkers en landelike 
armes en andere voer ‘n onsekere bestaan as 
gevolg van voedselskaarste en onsekerheid ten 

opsigte van grondbesit.

Thozama: Die ‘riglyne’ kan 
dan in ‘n Suid-Afrikaanse 
konteks gebruik word om 
beste praktyk te ontwikkel 
oor hoe om die SSF beleid 

te implementeer.

Boeta Joe: Die ‘riglyne’ moet 
tot voordeel van al die mense 

van alle lande wees, maar 
die grootste klem is om die 
armes, kwesbare partye en 

onderdruktes te help.

Mulalo: Verblyfreg beteken die reg om iets te 
gebruik, nie noodwendig om dit te besit nie, 

byvoorbeeld, tradisioneel het ons die mense in 
woude bome geplant en afgekap, vissers het die 
see bewerk, plaaswerkers het die lande bewerk. 

Ons het nie dokumente gehad om onsself 
eienaars van die see, die land of die woude  

te verklaar nie, maar ons het dit saam  
bewerk en besit.
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Anna: Sedert kolonialisme het dit 
verander, en apartheid het dit 

vererger, maar hulle kon ons die land 
heeltemal verbied nie, of om uit te 
gaan op die see of om woude te 

beplant nie.

Mulalo: Baie is gedoen om ons te 
verdrywe, hoewel baie verander 

het sedert 1994, voer baie van ons 
nog ‘n onseker bestaan.

Boeta Joe: Vandag het baie visvang 
gemeenskappe die verblyfreg om die 
hulpbronne van die see te oes, met 

geen eiendomsreg nie, en dit geld ook 
vir plaaswerkers, landelike armes, en 

bosbouers.

Rasta: Dit is belangrik vir ons om 
die regte werk te hê om vis te 
vang, om te boer en bome te 

plant en te oes, en die verblyfreg 
op die grond. Ons kan nie die een 

sonder die ander hê nie.

Thozama: Baie van ons is verwyder van waar ons ‘n bestaan gemaak het. Waar ons 
huise was, is toerisme-aantreklikhede, hotelle, vakansie huise, en natuurbewaringsparke 
ontwikkel. Ons is in ‘n konstante stryd vir verblyfreg, die reg om te werk, en om die 

tradisies van ons voorvaders uit te oefen.

Boeta Joe: Ja, maar natuurbewaring 
is baie keer ‘n dekmantel vir groot 

toeriste-aantreklikhede vir die rykes, 
waarna ons nie toegang kan kry nie, 
en waardeur ons uit die see uitgesluit 
word, waaruit ons ‘n inkomste kon 

verdien.

Mulalo: Die riglyne is vir alle mense wat ly en sukkel soos ons. Dit is ‘n stel riglyne om 
regerings te help om beleide, wette en praktyke te ontwikkel wat voedselsekuriteit sal 
bring, en honger en armoede uit sal roei. Dit sal bydra tot sosiale stabiliteit, behuising, 

landelike ontwikkeling en beskerming van die omgewing.

ALMAL: Dit moet ‘n einde bring aan Korrupsie! Dit moet regeringsamptenare verbied om omkoopgeld te aanvaar en 
te eis, want dit veroorsaak oorontginning en die agteruitgang van die omgewing. Die rykes gebruik omkoopgeld, en in 

die proses word die omgewing vernietig. Ons as armes, kan dit nie aanvaar nie, dit vernietig ons gemeenskappe!
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Die sosiale, politieke en ekonomiese 
betrekkinge rondom wie die grond, woude 
en mariene en ander natuurlike hulpbronne 
in SA gebruik, weerspieël die geskiedenis van 
kolonialisme en apartheid. Oor die eeue het 
wette en beleide swart Suid-Afrikaners van 
hul voorvaderlike grond en gebiede verdryf, 
wat hulle ontneem het van toegang tot en 
beheer oor hulpbronne.

Na 1994, het die nuwe grondwet die 
grondslag gelê vir wetgewende hervorming 
wat die kwessie van verblyfreg aanspreek.

Artikel (25) van die Grondwet plaas 
‘n verantwoordelikheid op die Staat om 
wetgewing te implementeer wat vergoeding 
of aanvaarbare herstel moet bewerkstellig en 
verblyfregsverhoudings aanspreek.

Oor die afgelope 20 jaar het die regering ‘n 
oorvloed van wette en beleide ontwikkel om 
hierdie doel van die Grondwet uit te voer. 
Maar tot nou toe het die omstandighede van 
baie swart Suid-Afrikaners nie veel verander 
nie. In sommige gevalle, het hervormings 
ongelykhede vererger.

Gemeenskappe wat tydens Apartheid 
verwyder is weens rassistiese behoudswette 
om plek te maak vir die vestiging van 
Nasionale Parke en Beskermde Gebiede, 
staar spesifieke uitdagings in die gesig 
in die herwinning van hul grond en die 
volhoubare gebruik van hul hulpbronne. 
In *die meeste gevalle het die hervormings 
beleide wat ingestel is versuim om kennis te 
neem van die lewende verblyf van plaaslike 
gemeenskappe.

In elk van die verskeie sektore, naamlik 
Land, Bosbou en Visserye, het die Staat 
‘n verskeidenheid van verskillende 
beleidsinstrumente ontwikkel. Met 
betrekking tot Grond, is die voorgestelde 
wysigingsbeleid hoogs omstrede, 
byvoorbeeld, “ die nuwe Communal Land 
Rights Act (CLRA) van 2003 stel voor om 
die ‘buitenste grense’ van die ‘stamgrond’ 
van die voormalige Bantoe tuislande oor te 
dra na ‘tradisionele rade’ (die nuwe naam 

vir die stamowerhede wat geskep is tydens 
die Bantoe tuisland era). Die beleid stel voor 
dat die grond eenhede wat oorgedra sal word 
moet delinieer word volgens die stam grense 
van die omstrede Wet op Bantoe Owerhede 
van 1951”, (PLAAS 2014).

In Bosbou het die Departement die 
National Forest Act (NFA) van 1998 ingestel 
om die drie tipes verblyfreg stelsels vir woude 
aan te spreek, naamlik die staat, eiendomsreg 
en gemeenskaplike tradisionele owerheid 
gebiede. Ten spyte hiervan is daar steeds ‘n 
gemis in die bestuur van bosbou hulpbronne 
en gemeenskappe ervaar steeds ‘n verlies van 
gebruik regte, en nie alle gemeenskappe kon 
nog hulle reg om hulle bosbou hulpbronne 
te bestuur herwin nie. 

In Visserye en Mariene en akwatiese 
hulpbronne, bly daar wydverspreide 
uitsluiting, maar die beleid vir Klein-skaalse 
visserye, met sy menseregte-gebaseerde 
benadering, bied hoop.

Dit verbind die Staat om regte op mariene 
hulpbronne wat ontstaan in terme van 
die gewoontereg, gemene reg of statutêre 
wetgewing te erken. 

Die SSF beleid is slegs van toepassing op 
mariene visserye. Daar is op die oomblik 
geen wetgewing wat die regte van klein-
skaalse vissers in binnelandse visserye 
aanspreek nie. 

DAFF het ook onlangs konsep 
regulasies vir openbare kommentaar in die 
Staatskoerant gepubliseer wat ‘n nuwe stelsel 
van verblyfreg verhoudings vir klein-skaalse 

visserye uiteensit. Ongelukkig versuim 
die konsep regulasies om klein-skaalse 
vissersgemeenskappe wat op kommunale 
grond of onder stelsels wat deur gewoontereg 
bestuur word te erken en te akkommodeer. 
Dit geld vir byna al die gemeenskappe in of 
aangrensend aan MPAs in die Oos-Kaap en 
KwaZulu-Natal, asook ander gemeenskappe 
in dié provinsies. Daar word beraam dat dit 
geld vir so veel as 56 kleinskaalse vissers 
gemeenskappe. Die Grondwet en die MLRA 
Wysigingswet verplig die Minister om die 
regte van sulke gemeenskappe te erken. 
Die DAFF Konsep regulasies gebruik ‘n ‘een 
grootte pas almal’ model van verblyfreg, wat 
versuim om voormalige verblyfregte, sisteme 
en instansies erken. Dit versuim ook om die 
beginsel van voorkeur van toegang tot die 
waters en hulpbronne aan die tradisionele 
kleinskaalse vissers te erken, soos uiteengesit 
in die Gedragskode vir Verantwoordelike 
Visserye (6,18), en dit versuim om magte 
en gesag vir besluitneming te delegeer aan 
erkende regshouers op gemeenskap of 
plaaslike vlak.

Die voortgesette diskriminasie teen 
gemeenskappe met betrekking tot hul 
verblyfreg, gebeur ten spyte van die feit dat 
hierdie eiendomsreg, en verwante menseregte 
beskerm word deur ‘n verskeidenheid van 
internasionale regsinstrumente, soos die 
Universele Verklaring van Menseregte, die 
Declaration on the Rights of Indigenous 
Peoples  en die African Charter on Human 
and Peoples’ Rights (ACHPR).

Baie gemeenskappe in Suid-Afrika 
ondervind onsekere verblyfsreg ten opsigte 
van grond, woude en visserye en die ander 
natuurlike hulpbronne waarvan hulle 
afhanklik is vir hul lewensbestaan en ander 
menseregte. Wetlike hervormings sedert 
die begin van demokrasie het versuim om 
hul eiendomsreg in die praktyk te erken. 
Hierdie gemeenskappe draai nou na die VG 
Verblyfreg Riglyne vir ondersteuning in hul 
stryd om hul verblyfreg te verseker.

Baie gemeenskappe in Suid-Afrika 
ondervind onsekere verblyfreg ten 

opsigte van grond, woude en visserye 
en die ander natuurlike hulpbronne 
waarvan hulle afhanklik is vir hul 

lewensbestaan en ander menseregte. 
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Wette en beleide ten 
opsigte van 
verblyfsreg in Suid-
Afrika: ‘n Ontstellende 
terrein en gebied 
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Ten spyte van pogings deur die regering om 
die wanbalanse in grondeienaarskap reg te stel, 
voedselonsekerheid uit te roei en sekuriteit 
van grondbesit te skep, ondervind mense in 
landelike gebiede steeds baie uitdagings wat ‘n 
lang tyd kan neem om te oorkom.

Boyce Tom, ‘n navorser by die Trust for 
Community Outreach and Education (TCOE) 
in Mowbray, Kaapstad, werk hoofsaaklik met 
gemeenskappe in die Wes-Kaapse landelike 
gebiede, en sê dat daar suksesse en mislukkings 
ondervind word.

Na afloop van die 1990’s, het baie boere begin 
om plaaswerkers van hul plase af te sit, en baie 
informele nedersettings het begin ontwikkel 
in landelike dorpe. Die gebruik van seisoenale 
werkers op plase het ‘n algemene verskeinsel 
geword, en die boere het slegs die nodigste 
personeel buite die seisoen periodes op hul plase 
begin aanhou.

Die post-1994 demokratiese regering het 
‘n grondhervormingsprogram geïnisieer, 
wat ‘n kombinasie van grondrestitusie en 
grondhervorming insluit, om grondeienaarskap 
na die grondloses oor te dra.

Die regering het baie plase in die hande van 

opkomende boere geplaas, en hulle voorsien van 
lenings en subsidies om die boerderye suksesvol 
te maak.

Titelaktes is oorhandig aan individue 
en groepe, maar daar was ‘n hoë graad van 
mislukking in die program.

“‘n Nuwe wet is nou ingebring wat die 
begunstigdes huurders van die plase maak vir 
vyf jaar voordat hulle eienaarskap van die plase 
kan neem.”

Boyce sê dat daar verskillende 
verblyfregskategorieë waaronder opkomende 
boere toegang tot grond vir boerdery doeleindes 
kan kry.

Een van hierdie kategorieë is meentgrond, 
wat ‘n algemene kenmerk onder die groepe 
is waarmee hy werk in die Breede Vallei en 
Wynland Distrikte van die Wes-Kaap,

“Meentgrond word hoofsaaklik 
geïmplementeer deur die plaaslike 
munisipaliteite in die landelike gebiede.

Die munisipaliteit verhuur ‘n stuk grond aan 
‘n opkomende boer of ‘n groep begunstigdes 
vir drie en ‘n half jaar, waartydens hulle ‘n 
suksesvolle operasie moet behartig. “

Na die drie-en-’n-half jaar, sal die huurkontrak 
hernu word, en indien die boerdery nie suksesvol 
is nie, kan die opkomende boer of andere bie om 
te boer op die erf.

Dit bied opkomende boere met baie 
uitdagings, en opkomende boere kan ‘n groot 
risiko loop.

“Eerstens, is dit moeilik om finansiering te 
kry van die regering vir so ‘n program, omdat 
die regering net eiendomme sal finansier wat ten 

minste ‘n vyf-jaar huurkontrak het.”
Ander probleme sluit in die feit dat mense die 

beleggings wat hulle gemaak het in die boerdery, 
soos heinings wat hulle opgerig het, water 
stelsels wat hulle geïnstalleer en gereedskap 
wat hulle gekoop het, sal verloor as hulle nie 
suksesvol is na drie-en-‘n-half jaar nie.

Meentgrond skep verwagtinge van ‘n beter 
lewe, veiligheid van voedsel en grondbesit, 
maar op dieselfde tyd, skep dit ook dieselfde 
onsekerhede.

Plaaswerkers in landelike gebiede staar nog 
steeds baie swaarkry en onsekerhede in baie 
aspekte van hul daaglikse bestaan in die gesig.

Om afgegooi te word van die plaas as gevolg 
van ‘n arbeids-, loon- of enige ander geskil met 
die boer is nog steeds ‘n daaglikse realiteit op 
baie plase.

Daar is wette wat die regte van plaaswerkers 
beskerm, asook organisasies wat hul beywer vir 
die welsyn en veg vir die regte van plaaswerkers, 
maar aan die einde van die dag, wanneer 
buitestaanders wat namens die plaaswerker 
ingryp, die plaas verlaat, is dit die plaaswerker 
wat die boer op sy eie in die gesig moet staar.

Boyce sê dat boere gebruik baie meganismes 
om diegene wat pleit vir plaas hervorming van 
hul plase af te hou.

“Hy sal toegangsbeheer gebruik, en versoek 
dat jy ‘n rede gee hoekom jy iemand besoek, 
waarom jy besoek en hoe lank jy gaan bly, en as 
hy jou antwoorde nie bevredigend vind nie, sal 
hy sal jou toegang weier.”

Sekere regte soos huisvesting, elektrisiteit, 
water en sanitasie word ook deur boere gebruik 
om die lewens van plaaswerkers te beheer.

“Die elektrisiteit en water van stakende 
plaaswerkers en moeilikheid makers op die 
plaas kan maklik deur die boer afgesny word, of 
die boer kan hulle dreig met uitsettings.

Boyce sê dat seisoenale werkers ly aan 
voedselonsekerheid en hongersnood vir die 
grootste deel van die jaar, en het net verligting 
gedurende die seisoen, en buite seisoen ly die 
meeste van hulle honger.

Volgens Boyce, ly mense in landelike gebiede 
aan grond en voedselonsekerheid, en ook 
selfs die opkomende boere is aan dieselfde 
onsekerheid blootgestel.

Grondbesit in Landelike Gebiede

Kleinskaalse boere ploeg die grond vir die plant seisoen om vir hul families te kan versorg . Courtesy of World Agro Forestry Org

Gegooi van die plaas af as gevolg van 
‘n arbeid, te betaal of enige ander geskil 
met die boer is nog steeds ‘n daaglikse 

realiteit op baie plase.

‘n Nuwe wet is nou ingebring wat 
die begunstigdes huurders van die 

plase maak vir vyf jaar voordat hulle 
eienaarskap van die plase kan neem.”
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D E V E L O P M E N T T R U S T

MASIFUNDISE 

VOEDsEL sEkUrITEIT

SEWENTIG afgevaardigdes van burgerlike 
organisasies vir grond, bosbou en visserye 
woon hierdie week die Verblyfsreg 
Werkswinkel by wat deur Masifundise 
georganiseer word.

Die doel van die werkswinkel is om die 
gebruik van die Vrywillige Riglyne Oor Die 
Verantwoordelik Bestuur Van Verblyfreg Van 
Grond, Vissery En Bosbou onder die burgerlike 
samelewing en plaaslike-organisasies in Suid-
Afrika te verhoog.

Klein-skaalse produsente, vissermanne, 
boere, inheemse mense en plaaslike 
gemeenskappe word gekonfronteer met 
onsekere eiendomsreg, verhoogde armoede 
en voedselonsekerheid, as gevolg van die land 
en die see vergryping, maar hierdie kan alles 
verander, as regerings regoor die wêreld, en 
in Suid-Afrika, instem tot die implementasie 
van die Vrywillige Riglyne vir die die 
Verantwoordelike Bestuur van Verblyfreg van 
Grond, Vissery en Bosbou (VGGT).

“Hierdie werkswinkel ondersoek hoe 
verskillende gemeenskappe in die visserye, 
landbou en bosbou sektore geraak word deur 
verblyfsreg reëlings,” het Mandla Gqamlana 
van Masifundise gesê.

Die VGGT, wat in 2012 deur die FAO 
aanvaar is, poog om die wanbalanse, 
veroorsaak deur onsekere eiendomsreg 
regulasies wat grond verlies, armoede, 
hongersnood en onsekerheid veroorsaak, aan 
te spreek en te herstel.

Selfs in Suid-Afrika, waar ‘n verskeidenheid 
van wette sedert 1994 aangeneem is  om 
die wanbalanse van die verlede reg te stel, 
word gemeenskappe steeds toenemend 
gekonfronteer met onsekerheid oor verblyfreg 
op grond en ander hulpbronne.

“Ons hoop om bewustheid onder 
gemeenskapsorganisasies te bevorder oor die 
Verblyfsreg Riglyne, en ook dat gemeenskappe 
vorendag sal kom met hul eie strategieë van 
hoe hulle die riglyne tot hul eie voordele kan 
gebruik,” het hy bygevoeg.

Belangrike doelwitte van die werkswinkel, 
sluit die volgende in:

1. Om bewustheid te bevorder tussen klein-
skaalse vissermanne, klein-skaalse boere en 
ander landelike grondlose gemeenskappe oor 
die inhoud van die VGGT.

2. Om deelnemers in staat te stel om hul 
verblyfreg stelsels te identifiseer en om hulle 
eiendomsreg te verstaan.

3. Om ‘n proses waardeur die deelnemers 
hulle opinie kan uitspreek oor hoe beleide, 
prosesse en huidige bestuur raamwerke 
plaaslike ideale ampstermyn reëlings uitdaag.

4. Die fasilitering van ‘n proses waardeur 
lede van die gemeenskap met, met die hulp  
van die verblyfreg riglyne, ‘n veranderingsplan 
kan bewerkstellig wat gebruik kan word as ‘n 
instrument van verandering.

Verblyfreg bepaal menseverhoudings met 
die grond, mariene en ander natuurlike 
hulpbronne. Dit spreek direk tot hul toegang 
tot (in die meeste gevalle) hulpbronne wat 
hulle vir eeue gebruik het in ‘n tradisionele, 
kommunale en gebruiklike wyse, sonder enige 
hindernisse van moderne en onderdrukkende 
wette en regulasies wat hulle toegang tot hul 
verblyfreg ontken en misken (VGGT, 2012).

Om mense toegang tot hul verblyfreg te 
ontken is gelykstaande om mense hul basiese 
menseregte te ontken, want dit ontken hulle 
die reg om ‘n veilige en volhoubare lewe te lei.

“Hierdie werkswinkel oor die VGGT is 
baie belangrik, want dit is een van talle klein 
stappe in die rigting van die herstel van mense 
se gebruiklike, tradisionele en kommunale 
menseregte vir ‘n volhoubare lewensbestaan,” 
sê Michelle Josua van Masifundise.

Masifundise het rolspelers van klein skaalse 
visvang, boerdery en bosbou gemeenskappe 

genooi, asook kundiges wat in hierdie sektor 
werk. Verteenwoordigers van die Food and 
Agriculture (FAO), FoodFirst Information 
and Action Network (FIAN), die Trust for 
Community Outreach and Education (TCOE) 
en die Instituut vir Armoede, Landelike en 
Armoede Studies (PLAAS) sal toesprake lewer 
oor die verskillende aspekte van die riglyne.

Sofia Monsalve van FIAN sal die konsep 
van die verblyfsreg bekendstel asook die 
agtergrond van die Riglyne. Haar aanbieding 
fokus op waarom die riglyne belangrik is en 
hoe hulle ontwikkel is.

As een van die belangrikste persone wat 
betrokke was in die proses van uitbreiding en 
onderhandeling van die VGGT, gaan sy die 
betekenis van hierdie ervaring verduidelik, 
veral in die konteks van mense bewegings en 
hul stryd om billike en veilige verblyfsreg.

Afgevaardigdes gaan ook na insae luister 
oor hoe die riglyne as ‘n instrument gebruik 
kan word om veranderings aan te bring, met 
spesifieke verwysing na voedselsekuriteit. 
‘n Aanbieding oor verblyfsreg in die Suid-
Afrikaanse konteks, met spesifieke fokus op 
binnelandse boerdery gemeenskappe, en die 
eienskappe en uitdagings van verblyfsreg in 
SA, deur Moenieba Isaacs (PLAAS) en Mercia 
Andrews (TCOE) onderskeidelik.

Die werkswinkel word onderskryf deur die 
Voedsel- en Landbou-organisasie (FAO) van 
die Verenigde Nasies.

Werkswinkel poog om 
deelnemers te bemagtig

Kleinboere neem hul vee na die mark in Ethiopie


