Kleinskaa lse- en
b esta a nsvisserye in Suid -Afrika
is ’ n bela ng rike, d iverse en
ing ew ikkeld e sektor.
Die leiers va n kleinskaa lse en besta a nsvissers
het bela ng rike werk op politieke en
gem eenskapsvlak ged oen om die reg te en
die sê va n die vissers wa t hulle
verteenw o ord ig te bevord er.
Vissers het ook bed uid end e kund igheid oor
die osea a n en die kuslyn. Dít sluit geestelike
kennis, sow el as die geb ruike en beg insels vir
ma rieneb eskerming in. Baie vissers ond erho u
hulself buite visva ng in, bv. land b o u,
kleinsakeo nd ernemings, ekotoerisme.
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Baie leiers in
vissersgem eenskap p e, veral
vroue, is betrokke by
liefd a d igheid in hul
gem eenskap p e. Hulle help om
kwesba re gesinne, kind ers en
mense op straa t te voed en te
1
ond ersteun, soos wa t ons
ged urend e en ná die Covid -19
gesien het.
Die kleinskaa lse visseryb eleid was ’n
oorwinning in ’n lang stryd vir die reg te
va n kleinskaa lse vissers in Suid -Afrika. Ons
het eg ter gesien hoe dit ba ie uitg esluit
het en dit op meeste plekke sta d ig en
swa k geïmp lementeer was.
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REGTE EN KONTEKS:
Regte wat nie op geskiedkundinge
en huidige onregte in ag neem nie,
is onvoldoende.

DIS WAT ONS GEHOOR HET:
Ons na vorsingspa n het va n Julie
to t Sep tem b er 2020 telefo niese
ond erho ud e met vissersleiers
va n reg oor Suid -Afrika gevoer
om meer te wete te kom oor die
kwessies en bekom mernisse wa t
hulle in verskillend e streke en
gem eenskap p e mee worstel.
Hier is ’n opsomming:
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Besta a nsvissers en kleinskaa lse visserye
het nie kap ita a l of besta a nd e
hulp b ronne soos visva ng to erusting , bote,
kanto ortoerusting , vervo er of koelkam ers
nie. Dit beteken da t al het hulle die reg
om te heng el en die no d ige toekennings,
kan hulle nie ’n inkomste verdien nie.
Dit geld veral vir kleinskaa lse visserye wa t
toestem ming verkry het om spesies te
va ng wa t tot dusver deur die
kom m ersiële sektor oorheers is, soos bv.
inkvis.
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ADMINISTRATIEWE
STRUIKELBLOKKE

LEË BELOFTES:
Vir pa rty vissers voel dit asof die reg ering
kleinskaa lse visserye-koöp erasies
sam eg estel het as ’n ’skouspel’ om hulself
goed te laa k lyk en sekere teikens te
beha a l. Dit is ’n groot ged o ente en da a r is
ba ie med ia -a a nd a g wa nneer ’n nuw e
koöp erasie gestig word, ma a r da n geb eur
d a a r niks nie. Die beloftes va n op leid ing ,
toerusting en fina nsiële ond ersteuning
word nie na g ekom nie.
Vissers sê hulle ”ond erga ng bep la n word ”.

Da a r is ’n geb rek aa n ’n gevoel va n
eiena a rskap va n of sam ehorigheid by die
koöp erasies en in som mige geva lle ’n
geb rek aa n ’n versta nd ho ud ing ond er
vissers oor wa t hul reg te is. Som mige vissers
weet nie eers hul na m e op is kleinskaa lse
visserye-koöp erasies se lyse is nie.
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Wa nneer ’ n koöp erasie gestig word, da n
is die verkose voorsitter verantw oordelik
vir die ad ministratiew e werk sond er
beta ling , kantoortoerusting en
aa nva nklike ond ersteuning .
Da a r is verskeie ad ministratiew e
struikelblokke om die nod ige permitte,
vrystellings en and er amp telike
d okumente te verkry. Da a r word ba ie
va n die koöp erasies verwa g , ma a r hulle
word in die wiele gery voor hulle ’ n
inkomste va n verdien.
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VASGEVANG IN MARKTE
In die huidige ekonomiese stelsel
word kleinskaalse- en
bestaansvisserye op baie maniere
uitgebuit.
Markte:
Vissers word in sekere ma rkte
vasgeva ng en het min ma g om
pryse te ond erha nd el. Da a r is
ma a tsta w w e vir “volhoub a re
visva ng ” wa t kleinskaa lse- en
besta a nsvisserye verder uitsluit,
veral va n pla aslike ma rkte, soos bv.
die Suid -Afrikaa nse Volhoub a re
Seekosinisiatief (Sassi) se lys.
Vrystellings word gem a a k sond er
om hierdie ma rkte en and er
fa ktore in ag te neem.
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DIE MAG VAN DIE
KOMMERSIËLE SEKTOR:
Baie kleinskaalse visserye-koöperasies
het geen ander uitweg as om
vennootskappe met privaatmaatskappye
aan te gang nie om ’n volhoubare
besigheid te hê, maar hierdie
vennootskappe is skeefgetrek in
privaatmaatskappye se guns.

Kleinskaalse visserye-koöperasies word
gedwing om wisselvallige arbeid vir die
privaatsektor te wees.
Die privaatsektor het die kapitaal,
toerusting, tegnologie, toegang tot
regspraktisyns, besigheidservaring,
sosiale kapitaal, ens. wat kleinskaalse
visserye-koöperasies nie het nie. Hierdie
ekonomiese verhouding moet
getransformeer word.

8

VISSERS SE REGTE WORD GESKEN
Die kom mersiële sektor bed reig die
kleinskaa lse visserye-koöp erasies en
prob eer hulle blok. Dit veroorsaa k
vertrag ings in die toekenning va n
vrystellings. (Bv. SASMIA dreig om die
d ep a rtem ent va n omg ew ingsake ,
bosbou en visserye (DEFF) te da g va a r
oor inkvis vrystellings.)
Visse word deur and er entiteite
uitg ep ut. Kleinskaa lse visseryekoöp erasies word ond erdruk ond er die
va a nd el va n hulp b ronb eskerming
terwyl and er groep e en ekonomiese
aktiwiteite ’n groter imp a k op
ma rienehulp b ronne het.
And er werk is skaa rs en ma a k pa rtykeer
mense en ekosistem e meer kwesba a r.
(Bv. pla ntasies wa t moerasland e
op d roog wa t vissers sta a tma a k op .)9

Die mense aan bewind en in openbare
beleidsvorming verstaan nie die
lewens en die regte van vissers goed
genoeg nie.

Die polisie, weerma g en
bew a ringsam p tena re die mense wa t vissers
d a a g liks raa kloop oefen gereeld
onreg verdig e ma g oor
die vissers uit en kenm erk
hulle as “onw ettig” tot die
ma te da t vissers se
basiese mensereg te
gereeld geskend word.
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VISSERS WORD TOEGANG
TOT DIE SEE GEWYER

VISSERS WORD BY
OSEANEBESTUUR
UITGESLUIT
Hulpsmid d els vir die beskerming va n
die osea a n, soos die
ontw ikkelingsbep la nning vir ma riene
bronne, neem nie die beleid vir
kleinskaa lse visserye -koöp erasies
genoeg in ag nie, ma a r vold oen ook
nie aa n die vereistes va n pla aslike en
internasiona le wetg ew ing nie.
Die gespesialiseerde en geestelike
kennsi, en geb ruikte va n vissers wa t
va n een generasie na die and er
oorged ra word, word oorgesien.
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Kleinskaalse- en bestaansvissers lewe
met die trauma van geskiedkundige en
huidige gedwonge ontruimings wat
hulle verder van hul bestaansmiddel en
’n sin van bestaansreg by die kuslyn
verwyder.
Vissers se toeg a ng tot die see is bep erk
op verskeie ma niere. Bv. Toeg a ng tot
Durba n se ha w e is verbod e, priva te
toerisme-ontw ikkelings sny toeg a ng tot
die kus af, ontw ikkelingsbep la nning vir
ma riene bronne wa t uitb rei word pla as
bep erkings op visva ng , ’n tekort aa n
va n vervoer va n die geb ied e wa a rheen
mense getrek het, mynb ou wa t
ekosisteme beskad ig, boere langs die
kus wa nt mense verbied om deur hulle
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grond by die see uit te kom.

DIE UITDAGINGS VAN
KOLLEKTIEWE
BYEENKOMSTE

ANDER ONREGTE WAT
VISSERS ERVAAR:

Daa r is uitda gings wat kleinskaa lse- en
bestaa nsvissers keer om binne
gemeenskappe en verskillende provinsies
bymeka ar tekom.
Byeenkomste is bep erk to t pla aslike
gem eenskapsvlak en orga niseerd ers word
pa rtykeer met gew eld ged reig wa nneer hulle
vir persoo nlike bela ng e teen mynb ou
ma a tskap p ye, bew a ringsow erhed e en die
plaaslike elite prob eer opsta a n.

Da a r is ’n tekort aa n hulp b ronne vir
verga d erings en kom m unikasie.

• Rassisme en and er vooroordele
• Ma a tskap like prob lem e soos
werkloosheid , alkohola fha nklikheid en
misda a d
• ’ n Wa terkrisis in ba ie kusgeb ied e
• ’ n Tekort aa n ond ersteuning va n die
reg ering , skend ing va n reg te, hulle
word by die konsultasiep roses
uitg esluit en die verlies va n ma rkte
sed ert Covid -19

Die ma nier hoe die beleid vir kleinskaa lse- en
besta a nsvisserye saa m g estel is, sluit ba ie
vissers uit. Dit veroorsaa k verd ere spa nning en
ond ermyn vetroue.
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ONS ROL DEEL 2:

ONS ROL
DEEL 1:
Ons het ba ie hierd ie jaa r geleer oor die
bela ng e va n kleinskaa lse- en
besta a nsvisserye, en die klein ma niere
wa a rop ons kan help.
Da a r is ’n aa nta l niereg eringsorga nisasies
(NRO's) en and er orga nisasies wa t vissers op
verskeie ma niere ond ersteun. Ons wil dit
bym eka a r bring en ond ersteun om die
groeiend e netw erk vorento e te neem.
Hierdie is die tipe goed wa t ons as na vorsers
en op vo ed ers kan do en:
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Om prob lem e met die toeg a ng tot
inligting aa n te spreek, help om saa m
met vissers sin te ma a k va n die
besluite rond om die osea a n, die
toeg a ng klinke ond errig va n vissers se
reg te, inligting rakend e kleinskaa lseen besta a nsvisserye te versprei.
Help om mense va n verskillend e
groep e, insluitend vissers, na vorsers,
prokureurs en and er bew eg ings
bym eka a r te bring . Dit sluit veld tog te
oor wa ter, grond reg te, die
teenka nting va n mynb ou,
om g ew ingsgereg tigheid en werkers
in.
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ONS ROL DEEL 3:
Help om verga d erings met vissers en
hulp bond g enote te belê om
strateg ieë te ontw ikkel om die
uitd a g ings aa n te spreek wa t vissers
het.
Pleit vir die insluiting va n vissers by
besluite wa t hulle raa k (Bv. Olie- en
gasekspolorasie, die ontw ikkeling
va n ma riene bronne en die
bep la nning va n ma rieneg eb ied e.)
Ond errig en bew usma king ond er
wetenskap likes en besluitnemers oor
die reg te va n vissers

Gehoor te gee aa n vissers deur hulle
stories via potg ooie, berigte, ens. te
versprei
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SPESIFIEKE VERSOEKE VIR
NAVORSING EN
ONDERSTEUNING DEEL 1:
BENODIG
Bewusmaking oor
en rea ksie op die
teistering van
vissers deur
bewaringsampten
are.

Versoek toegang
tot vissers om ’n
werklike begrip te
kry oor hoe hul
lewensbestaan
deur boorwerk
naby die kus en
sandmynbou
beïnvloed word.

HOE KAN ONS OPTREE

Oefen druk uit deur die
media
Win regsadvies in
Pleit vir die hervorming
van die staatsbestuur van
marienegebiede

Verkry en deel inligting oor
die verskillende
mynontwikkelinge en die
openbare deelnameproses
Kry toepaslike raa d van
wetenskaplikes oor die
ware impa k op visssers
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SPESIFIEKE VERSOEKE VIR
NAVORSING EN
ONDERSTEUNING DEEL 2:
BENODIG
Vissers soek meer
deursigtigheid oor die
wetenskap en
motivering vir die
toekenning van
spesies, sones en die
beplanning van
marienegebiede. Hulle
kort word uitgesluit die
besluitneming van
heirdie prosesse.

Druk uit te oefen
deur die media vir
die regte van
kleinskaalse vissers.

SPESIFIEKE VERSOEKE VIR
NAVORSING EN
ONDERSTEUNING DEEL 3:

HOE KAN ONS OPTREE

Pleit vir ’n meer sinvolle
deelna m ep roses, meer
delena m e in na vorsing
en med eb estuur;
Prob eer om die mo d el
vas te stel va n die ”beste
praktyk” in sekere
geva llestud ies

Die skryf va n berigte,
persverklarings,
nuusbriew e en deur aktief
op Twitter te wees
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BENODIG
Fasiliteerder vir
verga derings met
die DEFF om oor ’n
verskeidenheid
kwessies te praat
Opleiding vir die hokke:
Bote en koelkamers;
• Regsad vies oor
kontrakte oor bv.
inkvis, perlemoen;
• Op leiding in
perlemoenb oerd ery;
• Op leiding in
sakeva a rdighed e;
• Op leiding vir skipp ers;
• Lew ensva a rdighed e
soos die geb ruik va n
internet, e-p os,
skand ering en basiese
kom munikasieva a rdig
hed e, en and er
lew ensond erhoud
soos tuistuinm a a k

HOE KAN ONS OPTREE
Ontwikkel ’n strategie saa m
met and er bo nd g enote oor
ho e om gesprekke met die DEFF
en and er bond g enote in die
burgerlike sam elewing te
bena d er, mik vir 'n hoëvlakverga d erings tussen
vissergem eenskap leiers en
DEFF-am p tena re in elke
provinsie

Bep leit by die DEFF om
hierdie kwessies op te volg
Verbind vissers met
prokureurs vir raa d oor
kontrakte

Reël verga d erings met die
priva a tm a a tskap p ye wa t by
hierdie kontrakte betrokke is
Skakel met and er
ond erwysbew eg ings
Fasiliteer ’n leeruitruil oor
kleiner ma rkte en die werk
inligting va nuit and er
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geb ied e by

SPESIFIEKE VERSOEKE VIR
NAVORSING EN
ONDERSTEUNING DEEL 4:
BENODIG
Vroulike vissers soek
spesifieke raa d en
ondersteuning
moontlike
lewensbestaan en
bema gtiging

Besoek van die
‘Lalela Ulwandle’
Empatheatre
toneelstuk om
kennis oor
wetenskap, visserye
en die geestelike
aspek van die
osea an te deel

KONTAKBESONDERHEDE:

HOE KAN ONS OPTREE
Bou ’n
solida riteitsnetw erk va n
vroulike vissers, soek
spesifieke op leid ing en
and er geleenthed e, leer
by and er orga nisasies
ho e om
sakeontw ikkeling vir
vroulike vissers te
bena d er

Deel die ‘Lalela
Ulwa nd le’ rad iod ra m a en
reël no g ’n Lalela
Ulwa nd le toer, ontwikkel
’n to neelstuk oor
kleinskaa lse-, besta a nsen and er visserye.

Hierdie pa m flet is saa m g estel deur die One Oc ea n Hub
Co asta l Justic e Knowled g e Ac tion Netw ork wa t by
Environm enta l Lea rning Resea rc h Centre by Rho d esUniversiteit in Ma kha nd a gesetel is. Hulle geb ruik
sold a riteitsnetw erke en stories om meer inklusiew e
bena nd erings to t die bestuur va n die osea a n en
kusgereg tig heid te ond ersoek.
Emp a thea tre is ’n na vorsings-geb aseerd e bena d ering tot
tea ter wa t die geb ruik va n innoverend e sosiale ruimtes vir
op enb a re dia loo g insluit. In 2019, het die Emp a thea tre
Collec tive die to neelstuk ‘Lalela Ulwa nd le’ ontwikkel. Dit
ha nd el oor die uiteenlop end e verho ud ings wa t SuidAfrikaners met die see het.
https://ww w .emp a thea tre.c om/la lela -ulwa nd le
The One Oc ea n Hub is ’n na vorsingsprojek wa t streef na
’n visie va n geïnteg reerde osea a nb estuur vir billike en
inklusiew e volho ub a a rheid . Dit word deur die UKRI
befonds deur die Glob a l Cha lleng es Resea rc h Fund .
https://oneo c ea nhub .org
Die Environm enta l Lea rning Resea rc h Centre is ’n
lew end ig e en diverse gem eenskap wa a r aka d emic i en
praktisyns in omg ewingsop vo ed ing bym eka a rkom, en is
die mid d elpunt va n pla aslike om g ewingsleerinnovasie.
https://ww w .ru.a c .za/elrc
Konta k Taryn Pereira vir meer inligting by
t.p ereiraka p la n@ru.a c .za
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