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Uitvoerende Opsomming

Die Nasionale Khoe-Sanraad van Suid-Afr ika (NKR) is in 1999 deur die regering in oorleg
met die leierskap van inheemse mense gest ig as 'n platform vir  die onderhandel ing om
grondwetl ike akkommodasie en regstel l ing van die diskr iminasie van die ver lede. Di6
platform is deur die destydse Departement van Grondwetlike Ontwikkeling van stapel
gestuur as deel van 'n oorkoepelende nasionale projek om grondwetl ike demokrasie en 'n

kultuur van beskerming van menseregte te vest ig.  Sedertdien is die mandaat van die NKR
beperk tot  die onderhandel ing van die erkenning van Khoe-San tradisionele owerhede
sonder verwysing na die inheemsheid van die betrokke mense, of na die internasionale
norme en standaarde wat betrekking het op inheemse-volkeregte.

Die re6ling van die 2O!2 Pretoria-werkswinkel was 'n samewerking tussen die NKR, IPACC
en inheemse leierskap van Suid-Afr ika en buurlande, onder meer jeugafgevaardigdes, met
die doel om bestek te neem van die huidige stand van inheemse-volkeregte en die
onderhandel ing om erkenning in Suid-Afr ika. Daar is veral  k lem gel6 op internasionale en
streeksvlak norme en standaarde wat betrekking het op die regte van inheemse volke.

Die werkswinkel het van die volgende kennis geneem:
. Die meeste Afr ika- lande sukkel nog met die nalatenskap van koloniale wetgewing en

die afskaffing van die gewoontereg, veral met betrekking tot grond en natuurlike
hu lpbronne.

Die problematiek rondom die afskaffing van die gewoontereg, onder meer
verblyfreg, is baie akuter vir  inheemse volke, wat gewoonl ik meer
gemarganisal iseerd as ander gemeenskappe was onder die koloniale regstelsel ,  en
dus steeds verskeie vorme van diskr iminasie en ui ts lui t ing ui t  die nasionale pol i t ieke-
ekonomie ervaar,  onder meer ernst ige menseregte skendings in sommige lande.

Die Verenigde Nasies en die Afrika Kommissie oor Mense- en Volkeregte het
normatiewe regsstandaarde aangeneem om die regte van inheemse volke te
bevorder.  Hierdie standaarde, instrumente en meganismes dra 'n morele invloed en
is in sekere gevalle regskragtig in Suid-Afrika.

Suid-Afrika het sekere pogings aangewend om die regte van inheemse volke reg te
stel, vernaamlik met die taalregte in die Grondwet. In die praktyk, egter, het die
staat nog nie daarin geslaag om sy pl ig ten opsigte van hierdie grondwetl ik bindende
bepal ing na te kom nie. Die gevolg is dat inheemse tale nie in Suid-Afr ikaanse skole is
nie, daar bestaan geen nasionale beleidsraamwerk nie en al  die tale is vinnig besig
om agterui t  te gaan.

Die Suid-Afrikaanse regering het in die Pretoria-werkswinkel opgemerk dat die
regering inheemse volke wi l  bystaan met die erkenning van tradisionele owerhede,
dat daar 'n program is om uit  te werk hoe Inheemse Kennisstelsels kan bydra tot
ontwikkel ing, veral  in die landel ike gebiede, en dat Suid-Afr ika betrokke bly in
streeks- en internasionale regsmeganismes. Die Suid-Afr ikaanse regering sal  in 20L2
'n oorlegplegende konferensie met die Khoe-Sanmense hou, wat sal  bydra tot  die
2013 halfdag Afr ika-fokussessie by die VN Permanente Forum oor Inheemse
Aangeleenthede (UNPFll) .
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Die NKR het beslui t  dat daar meer aandag geskenk sal word aan die opleiding van
inheemse leiers in internasionale norme en standaarde, dat die NKR organisator ies
versterk moet word, en dat die jeug belangrik is in die bou van 'n volhoubare
i n heemse-regtebewegi n g.

Kennis is geneem van die belang van onderhandel ing met die regering, maar vanuit
'n posisie van selfvertroue. Geen afwatering van regte of standaarde vergeleke met
die Grondwet en die internasionale en streeksstandaarde sal aanvaar word nie.

Daar is ook geleenthede om nouer saam te werk met agentskappe van die Verenigde
Nasies aan belangrike programme rakende regte, lewensonderhoude (" l ivel ihoods"),
kul tuur,  onderwys en taal .  Daar bestaan platforms vir  dialoog met die VN asook
Afr ika-regerings, daar is rapporter ingsmeganismes vir  skimverslagdoening asook
toevlugsmeganismes indien regte geskend word. Inheemse leiers in Suid-Afr ika kan
meer te wete kom oor hierdie meganismes, instrumente en programme vir
kapasitei tbou.

Die Namibiese ervaring verski l  van di6 van Suid-Afr ika. Verskeie inheemse tale word
op skool aangebied en daar is amptel ike erkenning van sommige tradisionele
owerhede. Hierdie vorme van erkenning en inslui t ing was nie 'n ki tskuur vir  armoede
en marginal iser ing nie -  inheemse mense moet toegelaat word om te sel f-organiseer
en direkte seggenskap hO in die gebruik en behoud van natuurl ike hulpbronne,
grond en hoe hul kul tuur van die een geslag na die volgende oorgedra word.

Daar is ooreengekom dat di t  nutt ig sal  wees indien inheemse leiers van Suid-Afr ika,
Namibi6 en Botswana saamwerk vir  die erkenning van regte, aangesien voorui tgang
in die een land 'n posit iewe impak op die ander state mag h6.



'n Beknopte Geskiedenis

Suid-Afr ika is 'n klassieke voorbeeld van 'n land met 'n inheemse bevolking wat
veelvoudige traumas en 'n verlies aan regte en menswaardigheid van die eerste volke
deurgemaak het,  as 'n gevolg van kolonial isme en die voortsett ing van sekere koloniaal-
gebaseerde nalatenskappe en vorme van diskr iminasie wat oorgedra is aan die post-
koloniale pol i t ieke-ekonomie.

Die Europe€rs het 'n onderskeid gemaak in hul betrekkinge met jagter-versamelaars,
veeboere, en die meer hi6rargiese agro-pastoraliste, alhoewel hierdie onderskeide
buigsaam en deursyferbaar is:  oor die eeue het daar heelwat ondertrouery en kul turele
uitrui l ing tussen die Khoe- en Sanmense, en met die inkomende agro-pastoral iste ui t
ander dele van Afrika plaasgevind. Toe die koloniale politieke-ekonomie gevestig is, het dit
die bevolking min of meer in dr ie groepe verdeel:  die San jagter-versamelaars wat as
volkome barbaars en sonder regte of leierskap beskou is; die Khoekhoe herders wie se
grondgebiede vroeg al afgeneem is, of tot die randgebiede van die kolonie verdryf is; en
die sogenaamde "Bantoe"-sprekende agro-pastoraliste wat beskou is as 'n potensi6le
arbeidsbron tydens die latere koloniale ekonomie en beskik het oor 'n stelsel  van
kapteinskap wat die Bri t te gepoog het om in die koloniale bestel  te integreer.

Suid-Afrika het 'n eiesoortige wending aan die geskiedenis gegee met die vyf dekades van'n "apartheid" minderheidsbestel ,  waarvolgens mense op grond van ras en taal  apart
gehou is.  Hiervolgens is die meerderheid Swartbevolking na die rand van die nasionale
grondgebied, hulpbronne en regte verdryf.  In hierdie tydperk is die Khoe-Sanmense van
die nasionale sensus geskrap en het hul le wet l ik verdwyn. Hul le is gedwing om in ander
rassekategoried opgeneem te word: df as "Kleurling" (sogenaamd van 'n gemengde rasse-
en kulturele oorsprong),  df  as een van die amptel ik afgebakende "Bantoe"- ident i tei te.

Al le mense van kleur het gely onder die apartheidregime, wat deur erge menseregte-
skendings, gedwonge verskuiwings, t rekarbeid en die beskadiging van die struktuur van
Afr ika-samelewings en die gepaardgaande sielkundige traumas van hierdie tydperk
gekenmerk is.  Die ui tdagings wat di t  aan die Khoe-Sanmense gestel  het,  was uniek in die
sin dat hul le bestaan ontken is en baie mense van inheemse afkoms is in 'n kort  tyd hul
tale, sin van identiteit en geskiedenis kwyt.

In die post-apartheid era, verbind die Grondwet die regering aan die regstel  van die
ongelykhede van die ver lede en om menswaardigheid en gelykheid te herstel .  In die
praktyk vrees baie Khoe-Sanmense dat die regering hul aandag op die behoeftes van die
Swart Afrikaan-meerderheid gevestig het, eerder as om gevoelig te wees vir die spesifieke
historiese geweld wat teen die eerste mense - wie steeds kwesbaar is, en in sommige
geval le nog soos buitestaanders in hul plek van herkoms behandel word -  gepleeg is.

Die regering, weer, voel uitgedaag om te voldoen aan die verwagtinge van die arm
meerderheid, wat die Khoe-Sanmense en hul nasate inslui t .  Die rasse-ident i tei te wat deur
apartheid en koloniale konstruksies daargestel is, beinvloed steeds die openbare gesprek
en beleide. Binne staatsbeleid heers daar 'n spanning tussen die begeerte om histor iese
ongelykheid aan te spreek en terselfdertyd te vermy dat sekere identiteite bevoorreg
word of dat grondregte en -herstel met spesifieke bevolkingsgroepe geassosieer word.
Weinig Khoe-Sanmense dien in regeringstrukture en dus is daar ook die ui tdaging om die



demokratiese stelsel doeltreffend te benut om die transformasieproses te stuur sodat dit

die ervar inge van die eerste mense aanspreek.

Hierdie werkswinkel het plaasgevind in die konteks van 'n aanbod deur die Suid-
Afr ikaanse regering om Khoe-San tradisionele owerhede in die bestaande stelsel  van

tradisionele owerhede (m.a.w. Die Swart Afr ikaan-meerderheid) in te lyf .  Hierdie prosesse

vind egter plaas sonder om enigsins voorsiening te maak vir  die erkenning van verski l lende
vorme van histor iese diskr iminasie van die sosiologie van die moderne ident i tei tspol i t iek,

wat wesent l ik verski l lend is vir  Swart Afr ikane en die inheemse volke.

* Let op:

Die term "Bantoe" word nie meer in die openbare gesprek gebruik nie, as gevolg van die assosiasie met rasse-diskriminasie.

In die veld van linguiistiek, egter, word hierdie term gebruik om te verwys na die gootste taalfamilie in Afrika wat deel is

van die Niger-Kongo makro-familie wat sy oorsprong in Wes-Afrika het en oor die vasteland versprei het. Die Khoe-Santale,

in teenstelling, het hul oorsprong in suider-Afrika en word gekenmerk deur die gebruik van talle klapklanke.



Inleiding

Die lndigenous Peoples of Africa Co-ordinating Committee (IPACC) het van 22Iot 24 Julie
2072 'n Nasionale Werkswinkel oor die Regte en Erkenning van Inheemse Volke
aangebied. Die werkswinkel is in vennootskap met verskeie rolspelers regoor suider-
Afr ika, onder andere lede van Suid-Afr ika se Nasionale Khoe-Sanraad (NKR), inheemse
vroue en jeug, verteenwoordigers van inheemse mense in die buurlande, Botswana en
Namibi6, asook verskeie regeringsam ptenaa rs, gehou.

Die gasheer vir  die werkswinkel was die Centre for Human Rights (CHR), wat gebaseer is
by die Regsfakultei t ,  Universi tei t  van Pretor ia.  Die CHR funksioneer beide as 'n

akademiese departement en 'n nie-regeringsorganisasie. Let daarop dat 'n aantal
verski l lende etniese groepe aan die werkswinkel deelgeneem het wie se lede as inheems
self- ident i f iseer.  Die term Khoe-San word gebruik om die verskeidenheid van beide
Khoekhoe-sprekendes en nasate (ook Khoi en Qua geskryf) en die vele Sanvolke (ook
bekend as "Boesmans", alhoewel hierdie term as kwetsend ervaar word in sekere
gemeenskappe) te verteenwoordig.

Konteks
Die Suid-Afr ikaanse regering is tans besig om wetgewing oor tradisionele leierskap en
bestuur te herskryf, en beoog om die Konsepwet op Tradisionele Aangeleenthede voor die
einde van 2Ot2 in die Parlement ter tafel  te 16. Die regering soek maniere om die Khoe-
Sangemeenskappe in hierdie nuwe wetgewing te akkommodeer. Tog is daar verskeie
vraagstukke, meestal in verband met die status van Khoe-Sangemeenskappe, wat nog
uitgespook moet word. 'n Fundamentele vraag wat beantwoord moet word, is of die
Khoe-Sangemeenskappe "tradisionele", "inheemse" enfof "eerstenasie" statLls in Suid-
Afrika sal h€.

Derhalwe is di t  noodsaakl ik geag om 'n nasionale werkswinkel oor inheemse-volkeregte te
hou sodat afgevaardigdes van Khoe-Sangemeenskappe en -organisasies geraadpleeg,
ingel ig en met die nodige vaardighede toegerus kan word ten einde 'n konsensus te
bereik.  Die konsol ider ing van bestaande leierskapstrukture, veral  die Nasionale Khoe-
Sanraad (NKR) wat die taak opgelG is om die Khoe-Sangemeenskappe in onderhandel ing
met die regering te verteenwoordig, is kritiek tot die sukses van Suid-Afrika se beweging
vir inheemse regte.

Verder het die Khoe-Sangemeenskappe die geleentheid om hul stryd om inheemse regte
nouer in te skakel by internasionale prosesse soos di6 van die Verenigde Nasies
Permanente Forum oor Inheemse Aangeleenthede (UNPFll) .  Sodoende word beide die
plaasl ike en internasionale pogings tot  die erkenning van regte van inheemse volke
versterk. Weer eens is tydsberekening van wesenl ike belang, aangesien die UNPFII gereed
maak vir die 201,4 W6reldkonferensie oor Inheemse Volke.

Volgens 'n persverklar ing van die Verenigde Nasies, bied die Konferensie " 'n
ongeeiwenaarde geleentheid" vir  inheemse mense, regerings en VN-agentskappe en ander
vennote om saam te kom om 'n "ware raamwerk" vir  die implementer ing van die
Verenigde Nasies Verklar ing oor die Regte van Inheemse Volke (UNDRIP) te bewerkstel l ig
(bron: ) .



Daar word gehoop dat afgevaardigdes hierdie verslag kan benut as 'n handige

verwysingsbron wanneer hulle terugvoer aan hul gemeenskappe gee, en ook ter

voorbereiding van die komende gesprekke en onderhandeling oor die regte van inheemse

volke.

Elke hoofstuk dek een van die vier hoofondenruerpe van die werkswinkel, en die

hoofinhoud in elke hoofstuk word onder die volgende drie opskrifte aangebied:

I Insette
a Besprekings
I Rktiwiteite.

Die toon van die werkswinkel oor die loop van?ie twee en 'n half dae is gekenmerk deur

ope, informele gesprekvoering en groepwerk. Tussendeur het kundiges in die veld van

inheemse-volkeregte insette gelewer wat die tegniese steienarerk vir die besprekings en

aktiwiteite geskep het.

Dag 1

lnsette:
e 'n Inleiding tot die Afrika-konteks
r Perspektiewe uit die buurlande, Botswana en Namibi€
o Die Konsepwet op Tradisionele Aangeleenthede
o Taalregte
o Internasionale norme en standaarde vir inheemse-volkeregte.

Besprekings:
o Die verhouding tussen die huidige onderhandelinge deur die Nasionale Khoe-

Sanraad en die Verenigde Nasies se norme en standaarde aangaande inheemse

volke
o 'n Oorsig oor die posisie in suider-Afrika sedert ongeveer 1990: die vordering en

prestasies, asook die terugslae wat ervaar is
o Aanbevelings vir regeringstelsels
o Ervaringe van buurlande, Botswana en Namibie wat soortgelyke inheemse-regte

kwessies as Suid-Afrika het.

Aktiwiteite:
o Die Demokrasiemuur

Deelnemers is gevra om oor die loop van die drie dae voortdurend terugvoer te gee deur

drie vrae op stukkies papier te beantwoord en op die "Demokrasiemuur" te plaas. Die drie

vrae was:
o Wat het ek geleer?
o Hoe het ek gevoel?
o Wat is my aanbevelings?
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o Tydlyn Aktiwiteit
Deelnemers het stukkies papier ontvang waarop hul le moes skryf waar en wanneer hul
persoonlike betrokkenheid by die stryd om die erkenning van inheemse-volkeregte begin
het. Wanneer het elkeen 'n "aktivis" geword? Watter vergaderings het as mylpale gedien
vir  die aanvang van elkeen se betrokkenheid?

(Sien Addendum 2 vir 'n tydlyn van mylpale in die beweging vir  inheemse regte.)

; i i lh".-" .--_--- .---*-  s.-  -ry-: : -- , :

\ \\\\.\\s- .s iir,r:

Die fokus van die tweede dag van die werkswinkel was die noodsaak van samewerking
tussen verski l lende rolspelers. Hoe sal die NKR, regering en die Verenigde Nasies
saamwerk om 'n nasionale dialoog te fasi l i teer,  en voorberei  op die jaar l ikse sessie van die
UNPFll in 2013 asook die W6reldkonferensie in2074?

lnsette:
r Inheemse-volkeregte in Suid-Afrika
o Die Afrika-konteks (deel 2)
e Bystandsstrukture: lLO, OHCHR, NCA en OSISA

Besprekings:
o Informele gesprekvoering met regeringsverteenwoordigers van die departemente

van Landel ike Ontwikkel ing en Grondhervorming (DRDLR) en Internasionale
Betrekkinge en Samewerking (Dl RCO)
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Aktiwiteite::
o Groepwerk

Deelnemers is gevra om 'n dinkskrum te hou oor die volgende kritieke vraagstukke
inheemse regte. Hulle terugvoer sal invoer in konkrete voorstelle vir toekomstige

o Grond
o Erfenis
o Intel lektuele eiendom en inheemse kennisstelsels ( lKS)
o Taal en onderwys
o Dieonderhandel ingsproses.

Dag 3
Op die laaste dag van die werkswinkel is deelnemers gevra om te fokus op die
ontwikkeling van voorstelle en om 'n konsensus te bereik oor die pad vorentoe vir Suid-
Afrika se beweging vir inheemse regte.

Aktiwiteite:
o Groepwerk

Ten einde voorstelle en 'n mandaat vir die NKR [e skep, was daar twee groepwerk sessies
oor die volgende onderwerpe.

o Hoe doeltreffend werk die NKR saam met die regering?
o Hoe spreek ons die volgende aan:

o Gemeenskapsontwikkel ingen -steun
o Onderhandel ing en eksterne aangeleenthede
e Interne aangeleenthede en kapasiteitbou
o 'n Strategie vir Namibi6?

Deelnemers is herinner daaraan dat hulle, as verteenwoordigers van inheemse
gemeenskappe, die ware agente van verandering is. Derhalwe is dit van uiterste belang
dat deelnemers hul vaardigheid in leierskap en onderhandel ing slyp deur werkswinkels
soos di6 by te woon.
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Hoofstuk 1

Ervaringe van Inheemse Volke in Afrika

Hierdie hoofstuk bied 'n opsomming van die gesprek oor die status en posisie van
inheemse volke in Afr ika, en spesif iek suider-Afr ika, en hul stryd om die erkenning van
inheemse-volkeregte. Die rol  van die Afr ika Unie se Afr ika Kommissie oor Mense- en
Volkeregte (ACHPR) word ook kortliks bespreek.

Insette

'n Afrika-konteks: Prof Michelo Hansungule

In sy openingsrede, spreek Prof Hansungule die afgevaardigdes as hul gasheer toe. Hy
heet ieder en elk van die afgevaardigdes welkom, en verwys na hul le as die eerste mense
van hierdie vasteland. Hy bied daarna 'n oorsig oor die stand van inheemse regte in Afr ika,
met spesif ieke verwysing na die Endorois,  oorspronkl ik jagters en nou veeboere in
westel ike Kenia, wie se saak deur die ACHPR ten gunste van die gewoontereg besleg is.

Prof Hansungule het in redel ike diepte gepraat oor geval lestudies van die skending van
inheemse-volkeregte, en het beklemtoon hoe belangrik di t  is om erkenning en regstel l ing
van, en versoening met die eerste nasies van Afrika te bewerkstellig. Verder het hy ook
klem gel6 op die sentrale regsprobleem, te wete die skeiding tussen die Europese
nalatenskappe van verblyfreg en grondbesit in Afrika, en die tradisionele stelsels van
grond- en hulpbron-gebruiksreg wat verwikkeld en mondel ing is,  en nou saamhang met
stelsels rakende beheer en volhoubare grondgebruik.  Die kwessie van inheemse-
menseregte wentel  om die onvermod of onwi l l igheid van moderne Afr ika-regerings om
die konflik tussen die stelsel wat die meeste Afrikane verstaan, en die regstelsel wat
ge6erf  is van die koloniale bestel  en onteiening en konf l ikmodel le van verblyf-  en ander
regte wat afgesny is van Afrika-kulture en -waardestelsels.

Miskenning van inheemse volke

Prof Hansungule het die omvang van die veragt ing van inheemse volke regoor Afr ika
geskets. Byvoorbeeld, 'n Suid-Afr ikaanse parlementsl id en voorsi t ter van die Grondwetl ike
Oorsigkomitee, Pateki le Holomisa, het sy miskenning van inheemse mense bewys deur
onsensitief te vra: "Wie is hierdie mense?" Namibi6, die tuiste van sekere afgevaardigdes,
is ook een van die state wat teen die Verenigde Nasies Verklar ing oor die Regte van
Inheemse Volke (oftewel UNDRIP) gekant is.  In Botswana, het die minister van Buitelandse
Sake onlangs op BBC kommentaar gelewer oor die kwessie van inheemse volke, deur te s6
dat die regering moderniser ing bo die geimpl iseerde pr imit iwi tei t  van inheemse mense
verkies.

Klaarblykl ik het die Afr ika Unie ook 'n ambivalente houding teenoor die kwessie van die
erkenning van inheemsheid. Onlangs in Brazzavi l le,  toe daar gepoog is om 'n Afr ika-wye
grondwet te aanvaar,  wou di t  voorkom of een van die ministers omtrent steier toe daar
na "inheemse volke" verwys word. Selfs president Jakaya Kikwete van Tanzanid, alhoewel
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hy self 'n lid van die inheemse bevolking van sy land is, verkies die term
"gemarginaliseerde mense". Dieselfde het in Rwanda gebeur toe 'n minister, in
gesprekvoering met prof Hansungule, hom versoek het om hom te weerhou van die
gebruik van hierdie term. Prof Hansungule glo dat die veelvuldige gevalle van miskenning
as bewyse staan van die vrees wat die vasteland van Afrika voel vir dit wat inheemse volke
in staat is om te vermag, en dit waarop hulle met reg kan aanspraak maak.

Die Endorois-soak

As voorbeeld van wat moontlik is, verwys Prof Hansungule na die saak van die Endorois
van Kenia. Die Endorois is 'n pastorale stam wie se grond in 1970 sonder vergoeding deur
die regering afgeneem is om te omskep in 'n meer en natuurreservaat, grotendeels omdat
die Endorois nie as die regmatige eienaars beskou is nie. Nadat hulle die hofstryd verloor
het, het hulle die saak na die Afrika Kommissie oor Mense- en Volkeregte (ACHPR) in
Banjul, die Gambi€ geneem. Hulle het basies vir die erkenning van drie regte gevra:

o Die herstel van hul grond
o Erkenning van hul besitreg,
o Vergoeding vir verlore eiendom.

In 2009, nadat die saak al in 2003 aanhangig gemaak is, bepaal die Kommissie dat die
grond herstel moet word (m.a.w. die verskuiwings is veroordeel), dat die regering die
mense se pastorale lewenswyse ontwrig het, dat die Endorois voldoende vergoed moet
word, en die regering is tereggewys omdat hulle dit nie reeds in die sewentigerjare
gedoen het nie. Om op te som, dit was 'n erkenning van die gewoonteregtelike
verblyfreg van die Endorois veeboere - 'n kritieke oorwinning vir Afrika se inheemse
volke.

ldentiteit en toegang tot grond

Afrikawette erken grotendeels nie gewoonteregtelike grondregte nie, en dit is
problematies. Prof Hansungule is van mening dat Afrikalande "onafhanklik is, dog nie" -

Afrikane probeer terselfdertyd die voorouerlike lewenswyse handhaaf, en moderne
eiendomsreg wat gewaarborg is om deur die regering erken te word, toepas.
Byvoorbeeld, om in aanmerking vir'n banklening te kom, moet 'n mens 'n grondbrief kan
bied as sekuriteit, en nie slegs bewyse van herkoms nie.

In sy hantering van die Endorois-saak, het die Afrika Kommissie nie slegs die grond as hul
regmatige eiendom (die waarde wat grond as 'n handelsartikel in die weste verkry) erken
nie, maar ook hul reg om hul eie oortuigings en kultuur te beoefen. Want, in Afrika, het
die grond 'n geestelike waarde: "Ons kom almal van die aarde, en keer daarheen terug
wanneer dit tyd is om te gaan." Baie geslagte gelede, het die vasteland van Afrika nie
kerke gehad soos vandag nie; sy tempels was die land en bome, en die aarde het alles
voorsien wat benodig word om te oorleef, soos voedsel, water, medisyne, ens.

Die laaste belangrike besluit wat die ACHPR opgeroep het, was dat alle mense, veral
inheemse volke, die reg het om deel te neem in hul eie ontwikkel ing en beslui tneming.
Daarom beklemtoon prof Hansungule die feit dat - terwyl die Afrika Unie s6 hulle dra nie
"kennis" van inheemse volke nie - een van hul liggame, die Afrika Kommissie, s6,
" lnderdaad, ons dra kennis van hul le".
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As gevolg van die miskenning van inheemse volke, het hul le 'n gebrek aan grond. Een van
die groot probleme, egter,  is dat die regering s6: "Ons erken jul le nie, want jul le het geen
grond nie."  Maar die inheemse volke s6: "Ja, want jul le het di t  afgevat."  Ons kan die saak
nog verder voer:  die saak is baie omvangryker as net grond, want di t  is ook 'n stryd om
onafhankl ikheid, 'n stryd vir  jou volk.  ldent i tei t  is 'n idee wat baie nou verband hou
hiermee.

Oorheersing von inheemse volke

Regoor Afrika word tradisionele leiers gebruik om etniese groepe te identifiseer.
Ongelukkig het di t  tot  gevolg dat inheemse volke nie hul taal ,  kul tuur of gebruike kan
beoefen nie, want (weer eens as 'n gevolg van miskenning) het hul le nie tradisionele
instel l ings of le iers nie -  di t  is 'n sik lus waarui t  nie ontsnap kan word nie. Bantoetaal-
sprekendes het deelgeneem aan hierdie volksuitwissing deur hul eie tradisionele stelsels
op inheemse mense af te dwing, en, in 'n sekere sin,  is di t  bloot 'n voortsett ing van
kolonial isme. Regoor Afr ika heers Bantoetaal-sprekendes namens inheemse volke omdat
hul le oor meer invloed beskik.  Gevolgl ik oorheers hul le deur tradisionele leiers te word,
deur inheemse volke as "onbeskaafd" te bestempel,  deur te verstedel ik en westerse
gebruike aan te neem.

Prof Hansungule verwys na 'n ervar ing wat hy gehad het op 'n besoek aan Burundi as
gaslektor. Hy het 'n Batwa-pigmeevrou gevra om hom 'n glas water te kry. 'n Takie wat 'n

paar minute behoort  te neem, neem haar toe ure. Wat gebeur het,  is dat die Bantoetaal-
sprekende kombuispersoneel geweier het om
haar die glas water te gee, omdat hul le gedink
het sy wi l  di t  sel f  dr ink. (Bantoetaal-sprekendes
deel gewoonl ik nooit  'n glas water met die
Batwa nie, omdat di t  "onrein" geag word.)  Prof
Hansungule noem ook dat,  in Uganda, die Batwa
huiwerig is om Kampala te besoek ui t  vrees vir
bespott ing; mense maak opmerkings soos: "Wat
doen 'n Batwa in die stad?" en selfs, "Wat doen
'n Batwa op die bus?",  ensovoorts.  Onlangs in
Addis Ababa het die professor vergader met 'n

groep oudstes wat eens veeboere was. Hul
lewenswyse is tot niet omdat hul grond eers
deur kolonial isme, en later deur Bantoe-
onderdrukking, onteien is.

Afrikastate is besig om te moderniseer, maar
hierdie kwessies en konflikte bestaan steeds:
baie Afr ikalande hou, ui t  vrees, nie van
inheemse volke nie. Die Afr ika Unie het te lank

geneem om inheemse volke te erken, terwyl pol i t ic i  nog sukkel om 'n greep op die idee
van inheemse-volkeregte te kry. Selfs 'n verslag wat in 2005 deur die Afrika Kommissie
uitgereik is, gebruik die woord "bevolkings" in plaas van "volke", want die woord "volke"
sinspeel op sel fbeskikking. Die verslag bevat egter goeie aanbevel ings, al  is di t  net in
teorie.

(Prof Hansungule is'n professor in die Mensereg en is gebaseer by die Centre for Humon Rights aan
die Universiteit van Pretoria. Sy werk fokus op mense- en volkeregte in Afrika.)
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Inheemse volkeregte in Suid-Afrika: Me Ad6le Wildschut

Die demokrasie is 'n proses wat deur die regering gelei word, maar waarin almal
deelneem; di t  is 'n tweeledige proses, m.a.w. aan die een kant om sin te maak van die
verlede, en aan die ander kant om die toekoms te bou: "ons toekoms omvat die ver lede".
Ons moet nie net terugkyk op apartheid nie, maar oor 400 jaar van kolonialisme,
volksmoord, marginalisering, grondroof en taaldood. Hierdie geskiedenis is egter
geskakeerd. Agter die geskiedenis 16 'n ryk tapisserie verhale en die glorierykheid is hierin
vervat: ten spyte van al die pyn, word 'n verhaal van menslike oorlewing, durf en lewe
vertel.

Ons toekomsvisie is een van gelykheid en waardigheid - maar ons het nog nie die
toekoms bereik nie! Die onverrigte sake van die demokrasie is steeds die inheemse volke.
Ons is nog besig met 'n proses, maar nie almal is op dieselfde stadium in daardie proses
nie. Die huidige geslag moet nog die verlede in die gesig staar en dit regstel. Ons het al die
Waarheids- en Versoeningskommissie gehad, asook beleid en wetgewing wat menseregte
bekragtig, en wetgewing oor grondhervorming. Ons het ook 'n beter begrip van erfenis, en
daar is al begin om die ongeregtighede van d+e verlede aan te spreek, byvoorbeelde deur
plekname te hernoem.

Daar is instrumente tot  ons beskikking -  internasionale norme en standaarde wat baie
effektief as moniteringsmiddele aangewend kan word, waarvan UNDRIP die
noemenswaardigste is. Inheemse volke moet instrumenteel wees in die ontwerp van hul
eie lotsbestemming.

(Me Wildschut is 'n prokureur wat spesialiseer in menseregte, osook lid van die IPACC Trust.)
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Besprekins

Tydlyn Aktiwiteit: Inheemse regte in Suid-Afrika

Nadat deelenemers die tydlyn akt iwitei t  vol tooi  het,  het dr Nigel Crawhal l ,  een van die

fasiliteerders en Direkteur van die IPACC Sekretariaat, die krag van di6 aktiwiteit

verduidel ik.  Die tydlyn het getoon dat,  ui t  die individuele detai l ,  daar 'n kol lekt iewe beeld

vorm van 'n beweging wat in Suid-Afr ika verrys het,  wat deur nasionale en internasionale

gebeure beinvloed word. Die proses het stadig maar seker in die tagtigerjare met weinig

rolspelers begin, maar het skiel ik baie meer momentum gekry soos al  hoe meer mense

bewus geword het van die behoefte aan aktivisme, en die aantal vergaderings oor

inheemse regte drasties begin toeneem het. Dit wil voorkom of die Khoe-San beweging vir

bemagtiging'n onomkeerbare momentum bereik het.

Een van die deelnemers het verwys na die ryk geskiedenis van die inheemse volke, en

genoem dat di t  genoegsaam is om nie minder nie as vyf dokumentOre van te maak, onder

meer oor die taal  en kul tuur van die Khoe-Sanmense, spoorsny en hul betrokkenheid by

die nasionale parke, en die aard en omvang van die Nasionale Khoe-San Raad se stryd. Hy

het 'n ou gesegde aangehaal:  "Hul le wie naaste aan die vuur staan, word die vinnigste

warm". Indien die stryd om inheemse-volkeregte 'n vuur was, was die si tuasie vinnig aan

die opwarm.

Nog 'n deelnemer het ongeveer twee jaar gelede 'n vergadering vir  sosiale kohesie in

Kl iptown bygewoon, waar die bestaan van inheemse volke blatantweg ontken is.  Die

indruk wat gelaat is,  is dat ander mense aangeneem het dat die Khoe-Sanmense nie meer

bestaan nie, behalwe vir  'n paar verdwaaldes op die rand van die samelewing, of dat hul le

in die gesamentl ike "kleur l ingbevolking" geassimi leer is.  Die punt was dat daar nooit  ware

sosiale kohesie in Suid-Afr ika kan wees terwyl een groep nog voel dat hul le

gemarginal iseer word, en wanneer 'n mens valsl ik ge6t iketteer word (byvoorbeeld as

"kleur l ing" wanneer hy/sy in der waarheid Khoe-San is) nie.

'n Volgende deelnemer het sy persoonl ike ervaring en gevolgl ike betrokkenheid in die

stryd oorgedra. Toe hy t ien jaar oud was, het sy ouma ges6: "Jy is nie kleur l ing nie -

eendag sal daar 'n profeet,  ene mnr Le Fleur,  kom om ons mense te bevry."  Hierdie

woorde het 'n blywende indruk op hom gelaat,  en hy is nege jaar gelede gewerf om te

help met die mobi l iser ing van inheemse mense. Volgens hom, hoewel die Bantoetaal-

sprekendes van sub-Sahara Afr ika nog om verskoning moet vra vir  die onteiening van die

Khoe-Sanmense, het hul le 'n noemenswaardige oorwinning behaal,  naamlik pol i t ieke

onafhanl ikheid. Hy glo die belangrikste saak is dat die Nasionale Khoe-San Raad en sy

affil iate moet leer uit die foute en oorwinnings van die Bantoetaal-sprekendes se stryd in

Suid-Afrika teen Europese kolonisering.

Me Margaret Coetzee-Williams het verwys na voortgesette navorsing in die Baviaanskloof

na die geskiedkundige teenwoordigheid van inheemse mense en die beweerde

volksmoord baie jare gelede van die Khoe-Sanmense deur set laars. Volgens me Coetzee-

Wil l iams en die mondel inge oorvertel l ings van die afgelope paar geslagte, was haar

voorouers sel fs bang om die Khoe-Santale te besig, aangesien wester l inge hul le daaroor

vervolg het:  di t  is seker dan hoe die "kul tuur van st i lswye" oor baie geslagte heen onder

inheemse volke gekweek is.
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Deesdae, veral in Port Elizabeth wil dit egter voorkom of al hoe meer mense begin
belangstel  in hul genealogie; hul le wi l  weet waar hul le inpas, aan watter stam hul le
behoort het in die verlede. Mense is nuuskierig en weer trots op hul herkoms. Laastens
het me Coetzee-William beklemtoon hoe belangrik dit is om 'n tradisionele Khoe-San
geestelikheid te handhaaf in die lig van nie net dekades van Europese kolonisasie nie,
maar ook te midde van 'n nuwe soort kolonisasie.

lnsette

Ervaringe van inheemse mense in NamibiE en Botswana

Verskeie verteenwoordigers van ons buurlande, Namibi€ en Botswana, het die
werkswinkel bygewoon om lig te werp op hul unieke situasie. Terwyl Suid-Afrika nog die
hoof moet bied aan die nalatenskap van apartheid, het Botswana nie sodanige bestel
gehad nie, tog sukkel hulle om die regte van inheemse volke erken te kry. Hoe ervaar
inheemse gemeenskappe hierdie beweging?

Botswana Khwedom Raad: Mnr Thabo Tuelo

Mnr Tuelo beaam die swaarkry van Botswana se inheemse volke: sowat vyf jaar gelede,

toe hy 'n vlug van Kasane na Gaborone gehaal het, nader 'n wit seuntjie mnr Tuelo, en vra
sy vader, "ls dit 'n mens?" Derhalwe kan 'n mens verstaan dat hulle gefrustreerd voel,
want die stryd is nie bloot 'n politieke stryd nie, maar ook 'n stryd om sosiale aanvaarding.
Terwyl die meeste van hul mense Basarwa is, is hulle stamhoofde nie, en dit het 'n

ondermynende effek. Suiwer huwelike tussen Sanmans en -vroue is raar (moontlik omdat
hulle dikwels welvarende huweliksmaats verkies of benodig). Die gevolg is dat hulle
kinders, op hul beurt, nie 'n inheemse taal wil praat nie.

Sedert die Khwedom Raad gevestig is, ervaar hulle voordurend probleme: in 2010 was
hulle veronderstel om 'n vergadering met president Khama by te woon, maar sy kantoor
het nog konsekwent geweier om hulle te woord te staan. Hul rede was dat sy dagboek
reeds twee jaar vooruit volbespreek is. Op die ou end het die Raad met die onderminister
van plaaslike regering vergader. Mnr Tuelo het afgesluit deur te pleit: "Ons baklei nie teen
die regering nie, ons baklei teen onsself. Ons mense moet eerstens hul regte ken, en die
huistale moet gebruik word."



!Gunisens Nama: Me Fredrika Kuhlmann

Me Kuhlmann verteenwoordig 'n Nama-gemeenskapsorganisasie wat in die suide van
Namibi6 gebaseer is.  Die Namas is die grootste inheemse bevolking in die streek, met
meer as 100 000 lede in Namibi6, Suid-Afr ika en Botswana. Hul le inheemsheid word nie
deur die Namibiese regering erken nie, ten spyte van die feit dat hulle eerste nasie is en
nou verwant is aan die Sanmense deur taal ,  kul tuur en erfenis.

Wat onderwys betref, het me Kuhlmann die geskiedkundige agterstand verduidelik wat in
die tydperk van 1970 tot 1987 deur die teenwoordigheid van die Suid-Afrikaanse
Weermag in Nambi€ veroorsaak is.  Omdat leerkragte ingevoer is om die Namakinders te
onderrig, het baie jeugdiges opstandig geraak en die ouer geslagte het openlike konflik
gevrees. ( lnsidente waar traanrook gebruik is,  het gereeld voorgekom.) Me Kuhlmann het
'n baie meer opt imist iese beeld van die huidige si tuasie geskets. Sy het genoem dat tal le
klein suksesverhale daartoe gelei het dat vroue baie meer betrokke geraak het by die
onderwys en dat sommige vroue selfs invloedryke leierskapposisies in plaasl ike
gemeenskappe beklee. Tog s6 sy dat, na onafhanklikheid, die "Boere" in sekere opsigte
bloot deur 'n SWAPO-regering vervang is, wat die Namamense met beperkte sake- en
eindomsregte laat.

WIMSA: Me Elfriede Gaeses

Me Gaeses is 'n Hai l lom gemeenskapsakt iv is.  Sy het melding gemaak van twee
hoofuitdagings:

o grondherstel, en
o die erkenning van inheemse leierskap.

ln L997 het haar mense 'n opmars georganiseer om hul regmatige eienaarskap van grond
by Etosha te eis,  waaroor hul le erg oor die kole gehaal is.  In 2008 het die Namibiese
regering ui teindel ik begin plase opkoop as vergoeding vir  grondverl ies; di t  is 'n tree in die
regte rigting, maar nog nie 'n oorwinning nie. Dit blyk asof die kwessie van leierskap na
onafhanl ikheid nie veel meer as 'n oppervlakkige pol i t ieke erkenning behels het nie.



Slotsom

Dr Crawhall het beklemtoon dat Namibid al gevorder het tot die stadium waar die
regering erkenning gee aan die Namataal en - leierskap. Tog ervaar hul le nog
marginal iser ing, sel fs na die land se onafhankl ikheid. Die regering erken hul le nie as
inheemse mense nie, en hul le is vasgevang in 'n str ik van pol i t ieke inslui t ing maar sosiale,
ekonomiese en kulturele ui ts lui t ing. Dit  tesame met kl imaatsverandering in suid-Namibi€
laat die Nama-mense in 'n kwesbare en frustrerende posisie.

Die les wat ons ui t  hierdie geval kan leer,  is dat die oplossing vir  marginal iser ing dieper
moet 16 as die amptelike erkenning van 'n taal, die verskaffing van skole, en tradisionele
owerhede. Die probleem is diep gewortel in diskriminasie en hoe mense oor hulself voel
en hul onderlinge verhoudings binne 'n diverse nasionale konteks. Met ander woorde, om
kwessies van stigma en die probleme wat daarmee verband hou op te los, verg meer as
net eenvoudig'n beleidsverandering.

Die fundamentele probleem is die probleem van menslike ongelykheid - mense van
verskillende rasse- en kultuurgroepe het eweSeer vir demokrasie in Suid-Afrika geveg.
Maar ons is nog nie almal gelyk binne die post-koloniale bestel  nie.  Ons het nie ware
demokrasie bereik nie. Wat ons op die oombl ik het,  is 'n pol i t ieke demokrasie sonder die
transformasie wat volhoubaarheid en waardigheid aan al le mense bied. Deelname op baie
verski l lende vlakke is absoluut noodsaakl ik vir  t ransformasie; alhoewel ons oor die ver lede
kan praat, moet ons 'n doelgerigte plan vir die toekoms h6. Selfbeskikking is 'n fondasie vir
'n betekenisvolle verhouding tussen gemeenskappe, volke en die staat. Sod66nde slaag
ons daarin om transformasie in ons verhoudings te weeg te bring.

Opsommine

Inheemse mense regdeur sub-Sahara Afrika staar soortgelyke probleme in die gesig.
Hierdie probleme hou verband met die gekombineerde nalatenskap van Europese
kolonialisme en onderdrukking deur Bantoetaal-sprekende volke wat inheemse
mense onderdanig aan hul tradisionele leierskapstrukture maak.
Inheemse mense soek erkenning in hul geboorteland van hul inheemse status, onder
meer hul gewoonteregtelike regte. Regerings in Afrika skep egter die indruk dat hul
onbereikbaar is,  en ook onwil l ig is om die regte van inheemse volke te erken. Hul
benadering tot inheemse volke is om hulle te assimileer in die hoofstroom.
Die Afr ika Unie, inslui tend hul l iggaam, die ACHPR, het 'n ambivalente houding
teenoor die erkenning van inheemse volke en hul regte.
Die ACHPR het in 2009 'n presedent geskep toe hulle die gewoonteregtelike
verblyfreg van die Endorois veeboere van Kenia bekragtig het.
In Suid-Afrika het die beweging vir inheemse regte sedert die tagtigerjare met rasse
skrede gevorder, met al hoe meer mense van Khoe-San afkoms wat belangstelling in
hul herkoms toon.
Oplossings tot die vraagstukke van die inheemse volkereg in Afrika verg 'n

veelvoudige benadering, onder meer deur op verskeie vlakke deel te neem (m.a.w.
die gemeenskaps-,  nasionale, vastelands- en internasionale vlakke).
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Hoofstuk 2
Inheemse Regte in die Internasionale Arena

Hierdie hoofstuk handel oor die verski l lende organisasies, instrumente en meganismes in
die internasionale arena wat beskikbaar is aan inheemse volke in hul stryd om inheemse
volkeregte (lVR). Die vraag of die Verenigde Nasies se Verklaring oor die Regte van
Inheemse Volke wetlik afdwingbaar is, word ook aangespreek.

Insette
Internasionale norme en standaarde vir IVR: Me Ad6le Wildschut

Me Wildschut het enkele van die hoofpunte van die Verenigde Nasies Verklar ing oor die
Regte van Inheemse Volke (oftewel United Nations Declaration on the Rights of
Indigenous Peoples, UNDRIP) beklemtoon, spesif iek die konsep van selfbeskikking. Hierdie
verklaring bou voort op die menseregraamwerk en behels 'n aantal belangrike beginsels,
inslui tend:

o kollektiewe regte
e erkenning van die waardigheid en outonomie van inheemse volke.

Voorts het sy ook verwys na die belang van die:
o Kundigemeganisme oor die Regte van Inheemse Volke (Expert  Mechanism on the

Rights of Indigenous Peoples, of  EMRIP)
o Verenigde Volke se Permanente Forum oor Inheemse Aangeleenthede (UNPFll)
o Afrika Kommissie oor Mense- en Volkeregte (ACHPR).

Bogenoemde verteenwoordig die gevestigde internasionale norme en standaarde oor die
regte van inheemse volke. Die vraag is hoe hierdie norme en standaarde benut kan word
in die stryd om inheemse-volkeregte in suider-Afrika..

Inheemse volkeregte as menseregte: Dr Danny Titus
Inheemse-volkeregte word geheel en al  binne die internasionale raamwerk van universele
menseregte gegiet: dit is die eerste maal, kort na die Tweede Wdreldoorlog, as die
Universele Verklaring van Menseregte op skrif gestel. Maar, soos daar ges6 word, die
"onverrigte sake van die demokrasie" is steeds inheemse-menseregte.

Dr Titus beklemtoon wat hy glo die belangrikste element is wat benodig word vir
suksesvolle onderhandeling: ingeligte, verstandige betoog. Anders verval ons weer in
"akt iv ismodus".  Die UNDRIP is tot  ons beskikking, en daarom moet di t  omtrent so getrou
soos die Bybel gevolg word in die gesprek oor die stryd om inheemse regte. Instrumente
soos UNDRIP is ons enigste middele, en daarom moet ons di t  aandagt ig bestudeer.

Die uitdaging wat voorl6, is die nuwe taalwette wat nog 'n stryd uitmaak met die Afrikane
wat glo dat inheemse tale gelykstaande aan Afrikatale is. Voorts, in Suid-Afrika is daar nie
eers 'n waarborg dat Afr ikaans meer een van die vier hooftale van die land sal wees nie.
Dieselfde geld vir die Khoe-Santale. Dit is 'n jammerte dat die Khoe-Sanleiers PanSALB
moet nader om hul le te vertel  hoe om hul huistale te laat her leef.

(Dr Titus is voorsitter van die Afrikaonse Taal- en Kultuurvereniging,
of ATKV, en is die Afrikalid vir EMRIP.)
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Verenigde Nasies (vN) / lJnited Nations (UN)

UNDRIP. Verenigde Nasies Verklar oor die

Die Verenigde Nasies Verklaring oor die Regte van lnheemse Volke is in 2OO7 deur die

Afgemene Vergadering van die Verenigde Nasies aangeneem. Dit het 25 iaar geneem

om die proses deur te voer. Alhoewel 'n Verklaring deur die Algemene Vergadering nie
'n regskragtige instrument is ingevolge die internasionale reg nie, volgens 'n VN-
persverkla ring, "verteenwoordig dit die di nam iese ontwikkeli ng va n i nternasiona le

regsnorme en weerspie€l dit die toewyding van die VN se lidstate om in sekere rigtings

te beweeg." Die VN beskryf dit as die stel van "'n belangrike standaard vir die

behandel ing van inheemse volke wat sonder twyfel  'n beduidende instrument sal  word

ten einde die skending van die menseregte van die planeet se 370 mil joen inheemse

mense ui t  te wis en om hul le by te staan in die stryd teen diskr iminasie en

marginalisering."Die Verklaring bied 'n uiteensetting van die individuele en kollektiewe

regte van inheemse mense, asook hul reg tot kultuur, identiteit, taal, indiensneming,
gesondheid, onderwys en ander kwessies. Dit "beklemtoon ook die regte van inheemse

volke om hul eie instansies, kulture en tradisies te handhaaf en te versterk, en om hul

ontwikkeling in ooreenstemming met hul eie behoeftes en aspirasies na te streef." Dit

"verbied diskriminasie teen inheemse mense", en dit " bevorder hul volle en effektiewe

deelname in al le aangeleenthede wat hul le raak, en hul reg om hul kenmerkendheid te

behou en om hul eie visie van ekonomiese en sosiale ontwikkeling na te streef."
(Bron: wikipedia)

Kundigemeganisme oor die Regte' ol

Die kundigemeganisme oor die Regte van Inheemse Volke is in2OO7 deur die VN se

Raad vir Menseregte (Human Rights Council, HRC) gestig. Die kundigemeganisme
bestaan uit vyf onafhanklike kundiges in die regte van inheemse volke. Die

kundigemeganisme bied tematiese raad aan die HRC, in die vorm van studies en

navorsing, oor die regte van inheemse volke soos aangewys deur die Raad. Die

kundigemeganisme kan ook voorstelle aan die Raad voorld vir sy oorweging en
goedkeuring. Die kundigemeganisme hou jaar l iks,  gewoonl ik in Jul ie,  'n sessie waaraan

verteenwoordigers van state, inheemse volke, inheemse-volkere organisasies, die

burgerlike samelewing, tussenregeringsorganisasies en die akademiese w6reld
deelneem. (Bron: www.ohchr.org)

Verenigde Nasies Permanente I 3mse

Die Verenigde Nasies Permanente Forum oor Inheemse Aangeleenthede is die VN se

sentrale kodrdineringsliggaam vir sake rakende die besorgdhede en regte van die

wQreld se inheemse volke. Die Forum is 'n adviesl iggaam vir  die Ekonomiese en Sosiale

Raad (ECOSOC). Die Forum maak aanbevel ings aan die Raad oor sake rakende die

maatskaplike ontwikkeling, kultuur, omgewing, onderwys, gesondheid en menseregte.

Een maal per jaar [gewoonl ik in Mei]  vergader die Raad vir  'n sessie wat twee weke

duur.  Sest ien onafhankl ike kundiges word vir  'n dr iejaar termyn aangestel .  Aan die

einde van hul termyn, kan hul le vir  'n volgende termyn herverkies of heraangestel

word. Van die 16 lede, word agt deur l idstate, en agt direk deur inheemse organisasies

benoem. (Bron: wikipedia)
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I nte rna sio n a I e Arbeid so rga ni sa si e (l LO )
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Konvensie 169 is 'n regskragtige internasionale instrument wat oop is vir
bekragtiging. Dit handel spesifiek oor die regte van inheemse en stamgebonde
volke. Tot dusver is dit deur 20 lande bekragtig. [Suid-Afrika is 'n lid van die lLO, maar
het nog nie K169 bekragtig nie.l

Sodra 'n land die Konvensie bekragtig, het die land een jaar om wetgewing, beleide
en programme in lyn met die Konvensie te bring alvorens dit regskragtig word. Die
bepalings van Konvensie Nr 169 is verenigbaar met die bepalings van die Verenigde
Nasies Verklaring oor die Regte van Inheemse Volke.

Die Konvensie stipuleer dat regerings die verantwoordelikheid dra om
gekoordineerde en stelselmatige aksies te ontwikkel om die regte van inheemse en
stamgebonde volke te beskerm en om te verseker dat toepaslike meganismes en
middele beskikbaar gestel  word. Met die fokus op raadpleging en deelname, is
Konvensie Nr 69 'n middel om dialoog tussen regerings en inheemse en
stamverbonde volke te stimuleer en dit is al aangewend om ontwikkelingsprosesse,
asook die vermyding en oplossing van konflike te bewerkstellig. laron: wwwito.org)

PRO 169 is die globale Program vir  die Bevordering van ILO Konvensie 159. Dit  is
tans die grootste program binne die Verenigde Nasies wat voorspraak vir inheemse-
volkeregte maak. lBron: Mr K Pfeffer, tLo)

Afrika Unie (AU) African Union

: Afrika Kbmmissie oor Mense- en

Die Afrika Handves het die Afrika Kommissie oor Mense- en Volkeregte in die lewe
geroep. Die Kommissie is in 1987 ingehuldig. Die Sekretar iaat van die Kommissie is
in Banjul ,  die Gambi6 gesitueer.

Bo en behalwe die take wat dit opgedra word deur die Vergadering van Staats- en
Regeringshoofde, is die amptel ike funksies van die Kommissie as volg:
. die beskerming van mense- en volkeregte
. die bevordering van mense en volkeregte
. die vertolking van die Afrika Handves van Mense- en Volkeregte.
Die Kommissie bestaan ui t  el f  lede wat deur die AU Vergadering verkies word
uit  kundiges wat deur die staatspartye tot  die Handves benoem word. [Suid-
Afr ika is ook'n ondertekenaar. l

Die Werksgroep, wat in 2000 gestig is, is 'n spesiale meganisme van die ACHPR.
(Bron: www.achpr.org)
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Besprekine

Kan UNDRIP afgedwing word?

Deelnemers het twyfel  ui tgedruk oor die afdwingbaarheid van UNDRIP. Het di t  enige

regskragtigheid? Hier volg drie perspektiewe op die vraag.

Dr Nigel Crawhall

Dr Crawhal l  het verduidel ik dat 'n verklar ing geskryf word om as standaardstel lende

instrument te dien. Sodra sodanige verklar ing deur die Verenigde Nasies aangeneem

word, word di t  'n wAreldwye norm waaraan Suid-Afr ika (as l id van die VN) moet voldoen -

dus is di t  "moreel bindend". Boonop, volgens die Afr ika Handves word enige ewolusie of
groei in die konsep van menseregte (soos aanvaar deur die VN) ook as bindend beskou op

die lede van die Afr ika Unie. Sodoende word die UNDRIP vir  al le prakt iese doeleindes op

twee maniere bindend vir Afrika-state. Die toepassing van hierdie beginsel, soos in die
geval waar die Endorois-saak na die ACHPR geneem is vir beslegting en vertolking.

Dr Danny Titus

Ons redding is die fei t  dat ons die regering aanspreekl ik kan hou om hul le grondwetl ike

verpl igt inge na te kom - en di t  word moontl ik gemaak met behulp van internasionale

instrumente soos UNDRIP. Hierdie norme en standaarde is deur konsensus behaal,  en elke

staatparty moet gehoor gee. Dit  is waarl ik 'n paradoksale idee: 'n mens dwing jou regering

uit  ju l  eie regsgebied en kom teen mekaar te staan in die internasionale arena, en

sodoende dwing 'n mens hul le om verandering tuis te weeg te br ing'

Prof Michelo Hansungule

Daar is genoem dat UNDRIP 'n "morele waarde" dra. Daarom, betoog die professor, is dit

in die regspraak selfs belangriker as 'n verdrag, as gevolg van daardie morele waarde. Die

meeste van ons word nie op 'n daagl ikse basis deur die wet regeer nie -  ons kom
gewoonl ik eers in kontak daarmee wanneer ons byvoorbeeld deur 'n verkeersbeampte

voorgekeer word. In der waarheid word ons meer gereeld deur morele waardes regeer
(en indien nodig, is die hof daar om ons aan die wet te herinner.)  Daarom kan'n verklar ing

so te sO kragtiger as regsgeldige verdrae wees.

Verder,  UNDRIP het nie slegs 'n pol i t ieke morele waarde nie -  want wanneer 'n staat 'n

verklar ing onderteken, onderneem di6 staat om te hou by die beginsels van die verklar ing
- dit het ook 'n regswaarde. Die klousules wat verwys na selfbeskikking en herstel, spruit

uit formele wette wat afdwingbaar is, dus sluit die verklaring standaarde in wat regskrag

het.  Prof Hansungule hou vol dat die verski l le tussen 'n verdrag en verklar ing onbenul l ig

en tegnies van aard is -  die voordele is inderdaad dieselfde.

Die hofsaak van die Maja-mense van die suide van Meksiko, wat die implementer ing van

die gewoontereg versoek het, het 'n geskiedkundige presedent gestel omdat die

Hoofregter die Verklaring as die enigste instrument gebruik het om hul saak te red.

Daarom het ons ten minste een presedent,  die Maja-saak, waar UNDRIP 'n groot

uitwerking gehad het.
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Insette

Bystandsstrukture
Daar bestaan tal le nasionale en internasionale
bystandsstrukture wat inheemse volke in hul stryd
om erkenning bystaan. Verteenwoordigers van vier
sodanige organisasies wat betrokke is in die suider-
Afr ikaanse streek, naamlik die lLO, OHCHR, NCA en
OSISA, het die vergadering toegespreek.

lnternasionale Arbeidsorganisasie (ltO):

Mr KarlPfeffer

Mnr Pfeffer het begin met 'n uiteensetting van die mandaat van die lLO, 'n driesydige
internasionale organisasie. Hy is in Namibid gebaseer,  waar hy werk aan PRO 169. Hierdie
program is goed ontwikkeld in Suid-Amerika en sel fs in Europa, maar in Afr ika kon hul le
sover nog net daarin slaag om in die Sentraal Afr ikaanse Republ iek, Namibid en Kameroen
betrokke te raak. Die Sentraal Afrikaanse Republiek is die enigste Afrika-staat wat ILO
Konvensie 169 bekragtig het. Wat maak die Konvensie 169 so spesiaal? Dit kan beskryf
word as 'n "beleidsmiddel" (of  "pol icy tool")  wat leiding aan die regering bied. Die
hoeksteen van sy doelwit te is om strukture vir  raadpleging en deelname daar te stel .  'n

Mens hoor gereeld van die regering se "gesigloosheid" en "ontoegankl ikheid" -  di t  is ook
die si tuasie elders. Daarom mik die ILO (deur PRO 169) daarna om ruimte vir  dialoog te
skep.

Die een vraag wat mnr Pfeffer egter altyd stel, is: Hoe beplan ons om die regering in 'n

gesprek te betrek? Die UNDRIP bemagtig ons met die pol i t ieke invloed om druk op
regerings te plaas. Maar 'n verklar ing is 'n ander soort  "dier" as'n konvensie -  k laarblykl ik
word regerings makl iker oorreed om 'n verklar ing te onderteken as om 'n konvensie te
bekragtig. 'n Verklaring stel normes en waardes, terwyl 'n konvensie regsbindend word
sodra di t  deur 'n staatparty bekragt ig word. Aan die ander kant,  indien regerings 'n

konvensie bekragt ig,  maar nie die beginsels implementeer of daarby hou nie, sal  hul le nie
gedruk word nie, maar ten minste is daar 'n weg om die saak bloot te 16 en druk te plaas.
Kenia, byvoorbeeld, is gevra om aan 'n ILO-komitee bestaande uit kundiges te verduidelik
hoe hul le probeer om inheemse volke in hul arbeidsmarkbeleide te integreer.  Deur 'n

konvensie te bekragtig, win 'n land die vertroue en trou van die vakbonde, di werkgewers
asook internasionale beleggers -  di t  dien as 'n belangrike ekonomiese aansporing.

Wat is die strategie van PRO 169? Eerstens is die fokus op bewusmaking - inheemse
mense moet hul regte ken. Tweedens, die PRO 169 poog om 'n bemagtigende
beleidsomgewing te skep en kapasiteitbou te fasiliteer, m.a.w. die regering moet opgelei
word in die gebruik en interpretasie van Konvensie 159 en gewys word wat presies hulle
kan/moet doen. Mnr Pfeffer het die gehoor daaraan herinner dat die regering dikwels
inheemse volke afskeep, nie omdat hul le nie wi l  help nie, maar omdat hul le nie weet hoe
nie of hul le is onbewus van die ui tdagings wat inheemse volke in die gesig staar.

Laastens mik die organisasie daarna om verski l lende rolspelers bymekaar te br ing -  aan
die einde van die dag wi l  hul le tasbare resultate sien. Mnr Pfeffer s lui t  af  met die
opmerking dat die stryd vir  inheemse regte soms ook 'n "papierstryd" is:  di t  is belangrik
dat rolspelers hiervan bewus is.
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Kantoor van die HoE Kommissaris vir Menseregte (OHCHR):

Me Geraldine Debandt

Me Debandt, 'n intern wat die Kantoor van die Hod Kommissaris vir Menseregte (Office of
the High Commissioner for Human Rights, OHCHR), het die deelnemers 'n oorsig van die
Kantoor se werksaamhede gegee. Die OHCHR is deel van die Verenigde Nasies
Sekretariaat, met die universele mandaat om alle menseregte te beskerm. Die OHCHR het
'n streekskantoor in Suid-Afrika wat hul werksaamhede in veertien suider-Afrikaanse
lande bestuur. Die organisasie bied opleiding, kapasiteitbou en administratiewe dienste
en kan werkswinkels, seminare, ensovoorts fasiliteer.

In die algemeen, is die OHCHR verbind tot  die stryd teen diskr iminasie, armoede en
straffeloosheid, en werk daaraan om meganismes vir menseregte in samewerking met
nasionale rolspelers te versterk. In reaksie op 'n vraag uit die gehoor, het me Debandt
geantwoord dat die OHCHR gratis prokureursdienste bied. Me Debandt het die feit
beklemtoon dat menseregte en inheemse-volkeregte een en dieselfde is. Die OHCHR
neem dus net so 'n sterk standpunt in vir inheemse-volkeregte as alle menseregte: dit is
voorwaar'n organisasie wat in die Khoe-San stryd benut kan word.

Noorweegse Kerkehulp (NCAI: Mnr Thembani Chamane

Mnr Chamane het verduidelik dat die Noorweegse Kerkehulp (oftewel Norwegian Church
Aid, NCA) 'n kerkgebaseerde organisasie is wat die spesiale taak opgelO is om die strukture
en organisasies van inheemse volke te ondersteun. Hul le fokus is op Namibid, Botswana
en Suid-Afrika. Hul benadering is drieledig: eerstens, die hoofdoel van die NCA is om
ekonomiese ontwikkeling en geregtigheid deur selfbemagtiging te bevorder; tweedens,
die NCA poog om geslagsgelykheid te verseker; en laastens, die NCA wil die kennisstelsels
van inheemse volke inkorporeer in die uitdagings wat klimaatsverandering aan ons stel.
Mnr Chamane nooi al die deelnemers (wat sterk leiers en 'n sterk beweging regdeur die
Suider-Afrikaanse Ontwikkelingsgemeenskap (SAOG/SADC) verteenwoordig) om
vennootskappe aan te gaan met organisasies soos die NCA; dit is slegs deur die vestiging
van sodanige bondgenootskappe dat inheemse volke daarin sal slaag om enige
beleidsgedrewe verandering af te dwing.

Ope Samelewing Inisiatief van Suider-Afrika (OSISA): Mnr Delme Cupido
Die Inisiatief (Open Society Initiative of Southern Africa, OSISA) is in Johannesburg
gebaseer en word privaat befonds. Die fokuspunte is gesondheid, onderwys en taalregte.
Mnr Cupido het onlangs 'n program vir inheemse-volkeregte van stapel gestuur wat oor al
die SAOG-lande strek (behalwe vir Tanzanid en 'n aantal eilandstate) want, volgens mnr
Cupido, word verdeeldheid en etniese grense g€perpetueer deur die klem op nasionale
grense. Sy werksveld is nie eng bepaal nie, en is derhalwe buigsaam; OSISA verkies dat
gemeenskappe self die rigting aanwys.
Die oorkoepelende fokus is op sosio-ekonomiese regte ten einde tasbare verandering op
die kerngemeenskapsvlak mee te bring. Dit word vermag deur burgerlike en nie-
regeringsorganisasies te befonds en deur seker te maak dat beleide in plek is en
gelmplementeer word. Verder, OSISA probeer ook om voorspraak namens inheemse
volke te maak, maar hulle is sensitief vir die feit dat inheemse mense hulself moet
verteenwoordig. Mnr Cupido self is van Khoe-San afkoms en, alhoewel hy grotendeels sy
taal en kultuur verloor het, glo hy in selfbemagtiging en dat inheemse volke "namens
hulself moet praat".
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Mnr Le Fleur, as voorsitter van die NKR, het gereageer deur te s6 dat die vooruitsig van die
steun van organisasies soos bogemelde die deur vir  geleenthede oopmaak. Die NKR het 'n

dringende behoefte aan onafhanklike vergaderings om strategied te bespreek en te
beplan sonder dat die regering oor hul skouer loer.  'n Verdere kr i t ieke punt is dat die
eersdaagse aanvaarding/verwerping van die nuwe Konsepwet op Tradisionele
Aangeleenthede: die NKR benodig dr ingend regsadvies ten einde die beste, mees ingel igte
beslui t  te neem.

Mnr Pfeffer het ook genoem dat president Zuma beloof het om die Konvensie j.69 te
bekragtig, en die geleentheid om hom verantwoordbaar te maak moet aangegryp word.
Alhoewel die ILO instrumenteel was in die daarstel l ing van die NKR in i .999, kan hul le nie
die regering omsei l  nie.  Die moei l ikste kwessie, en wat van kardinale belang is,  is om die
denkwyse van regeringsmense te verander.  Dit  help nie 'n mens si t  beleid in plek, maar
die regering dink nog "ou skool" nie.

Opsomming

Hoofkwessies

o Hoe kan die NKR gebruik maak van instrumente soos UNDRIP en ILO Konvensie 1.69
om inheemse-volkeregte in Suid-Afrika te bevorder?

o Hoe beplan die NKR om met die regering in gesprek te tree?
o Hoe kan die NKR baat vind by bystandsstrukture soos die lLO, OCHRC, NCA en OSISA

om inheemse-volkeregte in Suid-Afrika te bevorder

Aanbevelings

Dat UNDRIP vorentoe as die hoeksteen van onderhandel inge met die regering dien
(mosie aanvaar deur afgevaardigdes).
Dat die regering aangemoedig word om ILO 169 te bekragtig.
Dat die NKR die bystand van bogenoemde organisasies benut om regsadvies in te
win en onafhanklike vergaderings te hou waar strategie vir die onderhandelinge met
die regering bespreek kan word.
Dat die Grondwetlike Hof in gedagte gehou word as 'n manier om wetgewing te
toets.

Geleenthede

l lo,  deur die PRo 169, bied dienste in kapasitei tbou en voorspraak maak, met die
fokus daarop om die regering se kapasitei t  en deelname in die implementer ing van
ILO 169 te versterk.
oHcHR bied regsadvies, opleiding, kapasiteitbou en administratiewe dienste; die
fasil itering va n werkswinkels, sem ina re, ens.
NCA befonds en ondersteun inheemse strukture en organisasies in Namibi€,
Botswana en Suid-Afrika.
OSISA befonds en ondersteun burgerlike en nie-regeringsorganisasies; verseker dat
beleid in plek is en gelmplementeer word, help met voorspraak maak.

a

o
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Hoofstuk 3

Onderhandeling vir Inheemse Regte in Suid-Afrika

Hierdie hoofstuk begin deur die agtergrond vir die voorgestelde Tradisionele

Aangeleenthede Konsepwet asook inheemse-taalregte te bied. Afgevaardigdes spreek hul

besorgdhede uit en maak aanbevelings betreffende die konsepwetgewing en taalregte om

die Nasionale Khoe-Sanraad sodoende 'n mandaat vir  onderhandel ing met die regering te

gee. Regeringsverteenwoordigers word ook die geleentheid gebied om afgevaardigdes in

ie lig oor die regering se posisie en hul vordering met inheemse regte in Suid-Afrika'

lnsette

Konsepwet op Tradisionele Aangeleenthede: Mnr Cecil Le Fleur

t , r  r  ' r : : ;

Mnr Le Fleur bied 'n kort oorsig oor die uitgebreide wetgewende proses met die

Konsepwet op Tradisionele Aangeleenthede' Hierdie wetgewing sal die twee bestaande

wette, naamlik die Wet op die Nasionale Huis van Tradisionele Leiers van 2008' en die

Tradisionele Leierskap- en Regeringsraamwerk wet van 2003 vervang.

Die Konsepwet op Tradisionele Aangeleenthede, waardeur die regering erkenning gee aan

leierskapstrukture in tradisionele gemeenskappe, maak deel ui t  van wetgewing om die

regte van die Khoe-sanmense in suid-Afrika te erken. Dit het begin as onderhandelinge

oOr die erkenning Van "inheemSe" Status (teenOor "tradisionele"), maar tot duSver het die
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regering nog net die toegewing gemaak om Khoe-San leiers as tradisionele leiers in
tradisionele strukture te erken.

Die konsepwet st ipuleer dat 'n tradisionele leier moet voldoen aan sekere kr i ter ia of
vereistes alvorens hy/sy erken salword. Indien hy/syvoldoen hieraan, sal  hy/sy die reg hC
om 'n raad te kies om onder hom/haar te dien. Verder stel  die konsepwet ook voor dat
sodanige tradisionele leier en sy/haar raad 'n gedef inieerde tradisionele gemeenskap, met
sy eie geskiedkundige agtergrond in die Suid-Afrikaanse konteks, moet verteenwoordig.
Met ander woorde, hy of sy moet kan bewys dat sy/hy 'n gemeenskap verteenwoordig
wat onteensegl ik tradisioneel of  inheems is.  Volgens die gewoontereg sou daar 'n

duidel ike opvolgingspatroon (byvoorbeeld, waarvolgens die oudste seun gewoonl ik die
leierskap oorneem) moes wees. In 'n demokrasie soos Suid-Afr ika bied di t  ui teraard 'n

verdere ui tdaging, want vroue moet ook verkiesbaar wees vir  le ierskapposisies. In
ooreenstemming met die voorgestelde wet, sal die regering 'n begroting aan sodanige
tradisionele leier toeken om hom/haar te help om sy/haar pl igte as leier opt imaal ui t  te
voer.

Soos reeds genoem, val  hierdie nuwe wetgewing binne die bestek van "tradisionele
leierskap". Mnr Le Fleur het verwys na me Gaeses' se vroeeire opmerkings oor die wyse
waarop die Namibiese regering tradisionele leierskap erken. Maar is di t  voldoende? Of,
moet ons aandring op die erkenning van ons leiers as inheems en as die eerste mense van
hierdie vasteland? In Suid-Afr ika is di t  'n netel ige saak. Die regering voel dat di t  'n

voldoende toegewing is om tradisionele leierskap te erken, want die algemene sienswyse
in die meeste Afr ika-bedel ings is:  "Ons is almal Afr ikane, daarom is almal inheems." Mnr
Le Fleur stel  die vraag: Behoort  die NKR dus voorspraak te maak vir  paral lele prosesse van
wetgewende onderhandel ings, of  moet ons slegs op hierdie een kanaal fokus? Hy het die
saak aan die deelnemers oorhandig vir  oorweging.

Oor baie jare heen, sedert die eerste inheemse-regtegroepe in 1997 gestig is, het die
beweging tyd geneem om momentum te kry,  en nou wi l  di t  voorkom asof di t  ui teindel ik 'n

biet j ie vuurkrag kry.  Hierdie wetgewing sal waarskynl ik nog voor die einde van 2012 in die
parlement ter tafel  gel6 word. Mnr Le Fleur het afgevaardigdes gemaan om in gedagte te
hou dat die regering soms moei l ik is om in die hande te kry:  "As hul le deur toe is,  dan is hy
t66!" -  en hier is 'n waardevol le geleentheid om juis di t  te doen.

Wat is die tekortkominge van die konsepwetgewing? Sal die kollektiewe regte van
inheemse volke vorentoe gerespekteer word deur die regering? ls di t  genoeg om bloot as
"tradisioneel" erken te word? Of moet ons verder soek na ware inheemse status? Mnr Le
Fleur sel f  is van mening dat,  indien die NKR die konsepwetgewing nou verwerp, di t  dalk 'n

verdere 20 jaar kan neem om die vordering wat reeds gemaak is weer in te haal.  Miskien,
as die NKR kan deurbreek na die binnekringe van die hoogste regeringsvlakke, kan hul le
daarin slaag om die regering se beskouing van inheemse volke te verander.

Ter afslui t ing het hy opgemerk dat watter weg ookal deur die verskeie
belanghebbendes tydens hierdie werkswinkel gekies gaan word -  die wette wat
voorui tgang aan hul mense belowe, ware verandering moet meebring. Dit  gaan nie net
oor die leiers nie; die gemeenskappe op grondvlak moet op betekenisvol le wyse baat
daarby.

(Mr Le Fleur is choirperson of the NKC, ond member of the
IPACC Trust ond the Notional Griquo Council.)

29



Taalregte: Mnr Willem Damarah

Mnr Damarah het kortliks gepraat oor die kwessie van taalregte binne die bredr Suid-

Afrikaanse konteks. Hy het die vraag gewaag: "Wat moet eerste gebeur? ls dit die

erkenning van tradisionele leierskapstrukture, of  is di t  dalk die erkenning van inheemse-

taalregte?"

,n Kultuur of volk word aan hul taal  en kul tuur geken. Dit  wi l  amper voorkom of die

regering inheemse mense "bestraf' wat hul tale aanbetref: voor 1994 is 'n mens verbied

om ,n Khoe-Santaal te besig, en na 1994 word 'n mens gekeer om die saak aan te spreek.

Daar word dikwels gesQ dat die Khoe-San, as 'n taalgroep, grondwetlike beskerming geniet

- die Grondwet is die hoeksteen van Suid-Afrika se demokrasie (anders as enige ander

statuut wat deur die Parlement verwerp kan word).  Maar die nasionale taalbeleid

verskans alleenlik die gebruik van Afrikaans, Engels en die Bantoetale in onderwys - wat

van die Khoe-Santale? ts daar enige gelykberegtiging vir tale? Word hierdie tale enigsins

op 'n funksionele vlak gebruik?

Tans is daar geen beleid in plek om die gebruik vfn Khoe-Santale as 'n onderrigmedium te

gebruik nie; daarom is die tale laat vaar in skole. Khoe-Sankinders ly as gevolg daarvan

iangesien die jaarlikse slaagsyfer onder leerders laag bly. Die minister erken dat die

nasionale begroting nie vir die Khoe-Santale voorsiening kan maak as di6 tale nie

amptelike tale is nie. Kortweg, die regering kom nie sy grondwetlike plig na nie. Die vele

taalrade en -liggame (soos PanSAT of SASEF) blyk nie van veel hulp te wees nie.

Wanneer iemand s6, "Ek praat die Khoe-Santaal", is dit eintlik 'n onjuiste stelling, want

ons praat 'n Khoe-Sanfamil ie van tale.  Kan ons eerl ikwaar net apartheid die blaam gee vir

die ampere ui twissing van ons tale? Die waarheid is dat ons sel f  hierdie tale na die rand

geskuif het as gevolg van afskeping en verdeeldheid. Het ons werklik genoeg gedoen om

hul oorlewing te verseker? Moedertaalsprekers van die Khoe-Santale word elke jaar

minder - lNu, byvoorbeeld, het slegs vier bejaarde moedertaalsprekers oor' Mnr

Damarah slui t  af  deur te beklemtoon hoe belangrik di t  is om 'n gesonde ouer-

/kindverhouding te kweek en om die volgende geslagte te leer om voort te gaan om die

Khoe-Santale te gebruik.

(Mr Damorah is o Noma educator, language rights octivist ond member of the NKC.)



Aktiwiteit

Groepwerk: Die Konsepwet op Tradisionele Aangeleenthede, Taalregte

Deelnemers is gevra om in groepe te verdeel en 'n dinkskrum oor die kwessies van
tradisionele leierskap en taalregte te hou en dan konstruktiewe terugvoer te gee.
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Insette

Gesprek met regeri ngsverteenwoordigers

Verteenwoordigers van die Suid-Afr ikaanse regering het hul le by die vergadering
aangeslui t  om informeel gesprek te voer oor die status van inheemse-menseregte. Hul le
het die departemente van Landel ike Ontwikkel ing en Grondhervorming (DRDLR) en
Internasionale Betrekkinge en Samewerking (DIRCO) verteenwoordig.

Departement van Landelike Ontwikkeling en Grondhervorming (DRDLR):

Dr Daphney Mayindien Me Keamogetse Mabalane

Dr Daphney Mayindi het begin deur 'n kort  in leiding oor die beoogde planne van die
Departement te bied. Sy het ui tgewys dat die dr ie staatsdepartmente (DRDLR, DIRCO en
die Departement van Tradisionele Aangeleenthede, DTA) tans besig is om voor te berei  v ir
'n werkswinkel,  wat sal  volg op die jaar l ikse UNPFI|-vergadering, en voor die einde van
201,2 sal  plaasvind. Deelnemers sal  die verski l lende lynfunksie departemente, IPACC en
Khoe-San leierskap inslui t  en daar sal  gekyk word na die bestaande probleme sodat daar
ui teindel ik met een stem gepraat kan word.

Waarmee is die Departement van Landel ike Ontwikkel ing en Grondhervorming tans
besig? Dr Mayindi het onder meer die volgende genoem: tegnologie, asook navorsing en
ontwikkel ing om die infrastruktuur in landel ike gebiede te verbeter.  Die navorsing is
daarop gemik om byvoorbeeld toepasl ike tegnologied en Inheemse Kennisstelsels ( lKS)te

ident i f iseer wat in landel ike gemeenskappe ontplooi kan word as deel van 'n strategie om
die ui tdagings van onderontwikkel ing in plattelandse gemeenskappe aan te spreek. Die
eerste fase, voor ingrypings gemaak word, is om die status van 'n gemeenskap,

indiensnemingsvlakke en die beskikbaarheid van sosio-ekonomiese en basiese dienste
soos watervoorsiening te pei l .  Indien bogenoemde ontbrekend is,  dan moet die volgende
vraag beantwoord word: wat kan gedoen word om te lewer? Opwindende nuwe
ontwikkelings sluit in tegnologie wat lug in water kan omsit (selfs tot 5 000 liter per dag)
en al ternat iewe tot die tradisionele baksteen-en-sement boumetodes (byvoorbeeld, in
Dysselsdorp word daar huise van sand gebou.)

Nog 'n fokusgebied is die herlewing van klein dorpies -  hierdie plekkies is dikwels
geskiedenisryk en het meestal  'n lewendige kultuur.  Terselfdertyd dat die Departement
werk om bewustheid van IKS te verskerp, ondersoek hul le ook kwessies van werkskepping
en onderwys. Dr Mayindi het beklemtoon hoe belangrik di t  is om saam met inheemse
mense te gaan si t  en ui t  te vind watter kennis hul dra.

Me Keamogetse Mabalane het die woorde "bevorder,  beskerm en behou" ten opsigte van
die bevordering van IKS herhaal.  Sy het verwys na 'n ui tvoerbaarheidsondersoek deur die
Wetenskapl ike en Nywerheidsnavorsingsraad (WNNR/CSIR) na die ekonomiese
lewensvatbaarheid van inheemse produkte. ln die Noordwes Provinsie, byvoorbeeld, is
leerprodukte as 'n lewensvatbare plaasl ike produk beskou. Me Mabalane het ges6 dat ons
etniese erfenis,  op al le lewensterreine, ui twissing in die gesig staar.  Daarom het die
Departement die taak onderneem om hierdie kennis te bewaar en kul tuursentrums te
laat her leef,  beide as toer iste-attraksies en opvoedkundige ruimtes. Sy het 'n beroep op
die inheemse mense van suider-Afr ika gedoen om te help om plaasl ike probleme aan die
regering ui t  te wys, en om die regering by te staan eerder as om blaam te plaas.
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Departement van Internasionale Betrekkinge en Samewerking (DIRCO):

Me Amanda Mkwanazi

Me Mkhwanazi het ook verwys na die werkswinkel waarvan dr Mayindi gepraat het. Die

voorgenome werkswinkel onderneem om deelnemers in te l ig oor hoe die nasionale

departemente die UNPFII-aanbevel ings implementeer,  asook di6 van die Spesiale

Rapporteur tydens sy besoek in 2005.

Die prioriteit moet wees om saam met die Afrika-streek te werk ter voorbereiding van die

Wereldkonferensie oor Inheemse Volke in 2Ot4 wat by die Verenigde Nasies sal plaasvind.

Me Mkhwanazi het genoem dat DIRCO betrokke was by die UNDRIP-onderhandel inge tot

en met die aanname daarvan in 2O07, en dat die Departement samewerking met die NKR

aanmoedig. KweSsieS soOS "eerste-nasie" StatuS en die kOnsep van "inheemse volke" in

die Suid-Afrikaanse konteks moet nog uitvoerig bespreek word'

Die tematiese vraagstukke wat aangespreek moet word

ter voorbereiding van die werkswinkel is ondermeer:

').. Kultuur
2. Onderwys
3. Gesondheid
4. Omgewing
5. Menseregte
6. Taal
7. Eerste-nasie status
8. Grond en grondgebiede

9. Inheemse Kennis
10. Maatskaplike en ekonomiese ontwikkeling
11. Voldoende behuising
12. Intellektuele eiendomsregte
13. Vroue en kinders.

Aktiwiteit

Groepwerk: Kritieke Vraagstukke vir Inheemse Regte

Afgevaardigdes is gevra om die volgende vyf dringende vraagstukke te bespreek, met die

wete dat die dinkskrum konstruktiewe voorstelle en aanbevelings sal lewer, wat dan op

die agenda vir toekomstige vergaderings (soos UNPFll, die gemelde werkswinkel met die

regering, en die WGreldkonferensie in20t4) geplaas salword:

o Grond
r Erfenis
o lntel lektuele eiendom en IKS
o Taal en onderwys
o Onderhandel ingsproses.
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. Die basis van ons onderhandeling in Suid-Afrika is UNDRIP en spesifiek artikel 28

i......,"...,. _.",-""?l_g"gf pglillg]i-e*groei kan plaasvi nd.

,i ,i eiqnaarskap (ons teenwoordigheid voor die kolonisasie deur Bantoetaal-sprekendes
en Europe€rs)

o Grond kan gebruik word om 'n sterk magsbasis op te bou, waarop ekonomiese

a

a

a

a

r Maak toerisme toeganklik (die Kangogrotte, byvoorbeeld, is deur 'n Khoe-Sanman

-g1tge"!, ma-ar die ggryeeq*qp*h*e"!_"n-gg_.gggn baat _sevind b"y- h"!e1die loerlg-pe- 1ie1,"""" """"".j

iU i tdag ingsVan inheemsee iendomsregteen inheemsekenn is
r , , Eiernaarskap: inheemse kennis word nie
,., qotstekEninge op 'n plaas wat aan 'n Afri

r , Opvoeding oor die ekonomiese voordele
, weet nie hoeveelwaarde inheemse kenr
self en kom regering tegemoet.
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Slotsom

MnrTuelo het 'n ou gesegde aangehaal,  was as volg opgesom kan word: "Ons moet praat,
nie baklei  nie".  Mnr Tuelo het ook sy mede-afgevaardigdes gemaan om versigt ig te wees
vir  derde-party "andere" wat namens die Khoe-San voorspraak maak, en dat inheemse
mense daadwerkl ik betrokke moet raak in die stryd om erkenning.

Mnr Andries Steenkamp het saamgestem: di t  is nodig om verstandige debat en dialoog te
voer,  nie om te baklei  nie.  Hy het ook die noodsaak vir  optrede beklemtoon. Ten spyte van
die goeie werk wat by so 'n werkswinkel gedoen word, kan ons nie toelaat dat ons passief
o f  s tagnant  word  n ie :  " 'n  Boesman is  soos 'n  leeu:  as  hy  jou  bespr ingen hy  mis ,  dan loop
hy weg. Maar as hy jou raak dan breek di t  jou".  Mnr Steenkamp beplei t  dus 'n

selfgeldende en weldeurdagte strategie vir  die NKR om so doeltref fend as moontl ik te
wees.

Me Coetzee-Wil l iams het kommentaar gelewer oor die teenwoordigheid van verskeie jong
Khoe-San afgevaardigdes by die werkswinkel.  Dit  is bemoedigend om te weet dat die jeug
aan boord is.  Die inheemse volke van suider-Afr ika het 'n pl ig teenoor mekaar,  'n pl ig wat
sal meebring dat hul le verenig en hul inheemse-volk status terugkry.

Opsommins

Onderhandelinge met die regering

Die NKR moet hul onderhandel inge met die regering voortsi t  om die voorui tgang van
die afgelope 20 jaar te konsolideer.
Die NKR moet volhard om die inheemse, eerstenasie status van die Khoe-San, in
teenstel l ing met tradisionele status, erken te kry.
Die NKR en ander verteenwoordigende l iggame van die Khoe-Sanmense moet
onafhankl ike regsadvies inwin en oor die f inansi6le middele beskik om hul
werksaam hede te befonds.



Taal, erfenis en onderwys

Die Khoe-Sanmense moet aanhou om hul le tale te gebruik en te ontwikkel om

sodoende die oorlewing van di6 tale te verseker.
Die Khoe-sanbeweging moet verseker dat die regering die taalbepal ings in die

Grondwet nakom, veral in die gebied van onderwys.

Die Khoe-Sanbeweging behoort  'n betoog te lewer vir  die amptel ike status van hul

tale,  en oorweeg om een van die tale te kies om die rol  van 'n amptel ike nasionale

taal in te neem.
Die Khoe-Sangemeenskappe moet beheer oor hul eie erfenis neem, ondermeer taal

en lKS, wat op 'n betekenisvolle wyse in die nasionale kurrikulum geintegreer

behoort te word.
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Hoofstuk 4
Versterking van die NKR

Hierdie hoofstuk fokus op die Nasionale Khoe-San Raad (NKR), sy vis ie en werksplan.
Afgevaardigdes is gevra om r iglyne vir  die pad vorentoe vir  die NKR te help ui twerk, met
behulp van die kennis en insae wat hul le tydens die werkswinkel opgedoen het.  Ten einde
gekonsolideerde riglyne te bepaal, is afgevaardigdes gevra om konkrete, doelgerigte
beslui te te neem.

Aktiwiteite
Groepwerk 1: Verhouding tussen regering en NKR

Groepe het terugvoer gegee op die volgende vraag: "Hoe doeltref fend werk die NKR
saam met die regering?"

o Die regering is aan die stuur, en beheer die meeste van die middele/prosesse, en
gevolglik is die NKR ondoeltreffend.

r NKR-lede is nie n"*ur van internasionale norme en standaarde wat in die
onderhandelingsproses gebruik kan word nie - afgevaardigdes moet dit noukeurig
bestudeer.
Die NKR moet bemagtig wees om hierdie instrumente tot die voordeel van die Khoe-
Sangemeenskappe te benut.  :
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Groepwerk 2: Aksieplan (Tematiese Vraagstukke)

Ten einde die werkswinkel te konsolideer, is afgevaardigdes gevra om 'n aksieplan op te
stel, met elkeen van die vier groepe wat aan 'n spesifieke tema werk. Weer eens is daar
gevra dat die terugvoer konkreet en sistematies moet wees: watter aktiwiteite moet
gedoen word, wanneer en deur wie?

Die vier belangrike temas wat afgevaardigdes moes aanspreek, is:

o Gemeenskapsontwikkel ingen-steun
o Onderhandel ing en eksterne aangeleenthede
o Interne aangeleenthede en kapasiteitbou
o 'n Strategie vir Namibi6
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Watter akt iwitei te?
e Inligtingsvergaderings
o Media (koerante, radio, dokument6re programme)
r Kultuuraktiwiteite {dansgroepe, kore, drama}
r Jeugka pasiteitbou
o Vennootskap tussen godsdienstige en tradisionele leiers en die NKR
o Vroue en mense met gestremdhede
r opvoedkundige programme {veldskool, spoorsny, ens.)
r  lnheemseKennisstelsels

Wanneer?
o So gou as moontlik, maar voortdurend
r behoefte aan evaluering en monitering

Deur wie?

Organogram: Kommunikasie moet van "onder na bo" loop, m.a.w., terugvoer kom van die
gemeenskappe op grondvlak: jou mandaat is op sy sterkste wanneer jy 'n akkurate begrip
van die situasie op grondvlak het. Die Verenigde l.lasies (in die organogram hieronder)
funksioneer parallel tot die linedre ketting in suider-Afrika en dien as 'n agent vir
onderhandel ing:

Khoe-Sangemeenskappe
Regering

Verenigde Nasies - IPACC
Leierskap - Organisasies

Die NKR

lnterdepartementele werkswinkel (Oktober 2012) = Mnr Cecil Le Fleur
r Die NKR moet aktief betrokke wees by die organisering daarvan (17 AugZOt2l
e NKR se pr ior i tei te moet in ag geneem word!
o Agenda moet voor die tyd beskikbaar wees (1 September 20L2)

Die Konsepwet op Tradisionele Aangeleenthede = Mnr Ceci l  Le Fleur
o NKR-lede moet die kosepwet deegl ik anal iseer,  en toets teen die bekende

internasionale norme en standaarde (5 tot 7 September 20L2)
r NKR moet 'n advieskomitee bestaande ui t  kundiges saamstel  (L5 Augustus

20L2)
UNPFI I  =  d ie  NKR

r Stuur 'n sterk afvaardiging van welsprekende NKR-leiers om deel te neem aan
die volgende geleentheid in Brazzavi l le of New York (30 November 2012)

ACHPR = d ie  NKR
o NKR-lede moet teenwoordig wees by die konferensie {30 November 2012)

W6reldkonferensie oor lnheemse Volke 2014 = NKR
o Die NKR moet deel ui tmaak van die voorbereidingsvergadering (reeds in 2013)

Al le opkomende internasionale vergaderings en saamkomste: die NKR moet
terugvoer gee oor vordering in suider-Afr ika
Vind ui t  watter internasionale organisasies bystand kan bied, met df tegniese hulp df
adv ies .

Watter akt iwitei te? Wanneer? En deur wie?
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Wat interne versterking betref, het die groep besluit dat dit nodig is om portefeuljes te

skep: elk van die 21. portefeuljehoofde kodpteer ongeveer vyf mense om saam met

hom/haar te dien. Die portefeuljes sal toegewys word op grond van belangstelling en

vaardigheid. Voorbeelde sluit in: taal, onderwys, kuns en kultuur, geregtigheid,

grondhervorming, ens. Sodoende word gemeenskappe bemagtig want elkeen van die vyf

komiteelede sal outomaties terugvoer aan die gemeenskap gee.

Die portefeuljehoofde kan meer gereeld vergader met die relevante lynfunksie

departemente, en plaaslike owerhede kan waardevolle bondgenote word. Om sukses te

behaal, egter, moet ons 'n begroting toegewys word en die steun h6 van verskeie NRos.

Finansidle middele is die bron van die NKR se vooruitsigte vir ontwikkeling, en kan bystand

fasiliteer bv. om regsmenings in te win.

Kortermyn doelwitte:
o Bemagtiging
r Erkenning (op grond- en regeringsvlak)- kundigheid br ing vertroue mee

r Struktuur (stel 'n grondwet oP)

Medium term goals:
r  Verpreiding van kennis
r lmplementer ing van die organogram

Long term goals:
r Ontwikkel geografiese "stamgebiede"
r Plaasl ike, provinsiale en nasionale regering
o Vest iging van 'n " lnheemse Huis".  " lndigenous House" '

Of ons nou die voorgestelde Konsepwet op Tradisionele Aangeleenthded aanvaar of

verwerp, ons moet betrokke raak. Eerder as om net 'n vuurhoutjie aan te steek, wil ons iets

konstrukt iefs doen: sigbaarheid is die sleutel ,  want as die regering ons nie meer kan

ignoreer of onderdruk nie, sal  hul le na ons moet luister.  Laastens, ons moet begin praat

van 'n " lnheemse Huis",  en nie toegee tot 'n "Tradisionele Huis" nie '

Die Spesiale Rapporteur is van plan om Namibid in die nabye toekoms (na 'n besoek aan

Botswana) te besoek, Die Namibiese Khoe-Sanleierskap moet derhalwe 'n

koordineringskomitee saamstel  met die doel om voor te berei  op die besoek.

Om seker te maak dat daar 'n onbevooroordeelde ui tbeelding van die si tuasie in NamibiE

is,  kan ons byvoorbeeld nie toelaat dat die Spesiale Rapporteur deur die regering slegs na

die "modeldorpies" vergesel word, terwyl die San elders baie erger ly nie.  Dit  sal  die

verantwoordel ikheid van die koordineringskomitee wees om hom na die kr i t ieke

Sangemeenskappe te neem: di t  sal  die beste werk om hom voor die tyd 'n gedetai l leerde

reisprogram te stuur.

Ons stel  vergaderings met die Khoe-San in dr ie sleutelgebiede voor -  Keetmanshoop,

Mariental  en Windhoek - omdat verski l lende gemeenskappe verski l lende kwessies in die

gesig staar;  in suid-Namibi6, byvoorbeeld, is die mynbedryf baie winsgewend, maar

inheemse mense put skaars enige voordeel daarui t !
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Ter afslui t ing is die afgevaardigdes aangemoedig om te vra: "  Hoe gaan ek in die toekoms
dinge anders doen?" Die ware "werk en sweet" begin nou eers. Mnr Le Fleur het IpACC
bedank vir  die organiser ing van die werkswinkel,  waardeur hul le gewys het hoe belangrik'n rol  IPACC in suider-Afr ika kan speel om die Khoe-Sanmense in hul stryd om erkenning
by te staan.

Aan die afgevaardigdes het mnr Le Fleur genoem dat sukses haas onmoontl ik is sonder die
hulp van bystandsorganisasies soos lpACC, lLo, oHcHR, NCA en oslsA. Hy het ook die
waarde van werkswinkels soos di6 om gedeelde kennis te skep beklemtoon. "Ons redding
hier in Suid-Afr ika sal  opvoeding en kennis wees." Verteenwoordigers van inheemse
mense moet beide goeie onderhandelaars en leiers word, met die besef dat hul le die ware
agente van verandering is.  Die jong, opkomende Khoe-Sanleiers moet ook erken word,
want die vrug van ons stryd sal eers deur ons kinders gepluk word.

Opsomming

Verhouding tussen regering en NKR

a

a

Die NKR moet gekapasiteer word om onafhankl ik van die regering te organiseer.
Die NKR moet assertiewer wees in hul omgang met die regering, en oorweeg om
prosedureredls vir  onderhandel ing neer te 16.
NKR-lede benodig verdere spesif ieke opleiding in inheemse-regte kwessies.
Kapasitei tbou en inst i tusionele steun vir  die NKR is noodsaakl ik om sukses te
verseker.

Aksieplan

Groep A: Gemeenskapsontwikkeling en -steun
lmplementeer organogram om kommunikasie van "onder na bo,,  te verseker,  met
behulp van 'n verskeidenheid media en akt iwitei te om bewustheid te skep.

Groep B: Onderhondeling en eksterne aangeleenthede
Tref voorbereidings vir  deelname aan 'n reeks nasionale en internasionale
vergaderings (sien lys vir besonderhede) wat kulmineer in 201,4 met die
WEreldkonferensie oor I  nheemse Volke.

Groep C: lnterne aangeleenthede en kapositeitbou
Skep portefeuljekomitees om spesifieke kwessies soos onderwys en kultuur aan te
spreek, en verseker sodoende die deelname van gemeenskappe.

Groep D: 'n Strategie vir Namibid
Tref voorbereidings vir  die komende besoek van die spesiale Rapporteur aan
Namibid deur 'n koordineringskomitee in die lewe te roep wat die taak het om so
spoedig moontl ik 'n gebalanseerde reisprogram vir  sy besoek voor te berei .

o

a
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Bylaag 1

Bywoningsregister

Nasionale Werkswinkel oor die Regte en Erkenning van Inheemse Volke

The Centre for Human Rights (CHR)
Email:

Rehoboth Baster Community (Namibia)
Phone: (+27)081 241 9628

Norwegian Church Aid (NCA)
Emai l :
Phone: (+27)012 346 6489

Indigenous Peoples of Africa Co-ordinating Committee (IPACC)
Emai l :
Phone: (+27) 021 67 4 3260

National Khoe-San Council (NKC)
Phone: (+27) 071 301 6884

The Open Society Initiative of Southern Africa (OSISA)
Email: delmec@osisa.org

National Khoe-San Council (NKC)
Emai l :
Phone: (+27) 083 999 6841

National Khoe-San Council (NKC)
Emai l :

The Office of the High Commissioner for Human Rights (OHCHR)
Emai l :

Rehoboth Baster Community (Namibia)
Emai l :
Phone:  (+264) 081 4222512

Botswana Khwedom Council
P.O. Box 263. Nata. Botswana
Phone: (+267) 081 655 9276

National Khoe-San Council (NKC)
Phone: (+27) 079 341 5707

The Working Group of Indigenous Minorit ies in Southern Africa ftVIMSA)
Emai l :
Phone: (+264)61 244909

Traditional Authority Ju/'hoansi (Namibia)
P.O. Box 905, Grootfontein, Namibia

The Indigenous Peoples of Africa Co-ordinating Committee (IPACC)
Emai l :
Phone: (+27) 021 67 4 3260

Natural Justice
Emai l :

The South African San Institute (SASI)
Emai l :
Email l xhukhwex@iafrica.com

NCHIL

fKhomani San Youth
Emai l :
Phone: (+27)071 941 6795

!Gunisens Nama
Emai l :
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William Langeveldt

Cecil Le Fleur

coineeis r-inrs

Gert Joel Links

Collin Louw

Keamogetse Mabalane

Phone: (+264) 813 895 27 I

National Khoe-San Council (NKC)
Emai l :

National Khoe-San Council (NKC)
The Indigenous Peoples of Africa Co-ordinating Committee (IPACC)
Griqua National Council (GNC)
Emai l :

National Khoe-San Council (NKC)

National Khoe-San Council (NKC)
Emai l :
Phone:  (+27)072 186 8938

National Khoe-San Council (NKC)
Emai l :

Department of Rural Development and Land Reform (DRDLR)
Emai l :

National Khoe-San Council (NKC)
Phone: (+27) 082 822 1 586

Department of Rural Development and Land Reform (DRDLR)
Emai l l

Department of Traditional Affairs (DTA)
Emai l :

Department of International Relations and Co-operation (DIRCO)
Emai l :

National Khoe-San Council (NKC)
Emai l :
Phone: (+27) 083 590 2740

The Centre for Human Rights (CHR)
Emai l :

The Working Group of Indigenous Minorit ies in Southern Africa (WIMSA)
Emai l :
Phone: ft264\6124490

The South African San Institute (SASI)
17 Tritonia Street, Roodepan, Kimberley
The South African San Institute (SASI)
Emai l :
Emai l :

Department of Rural Development and Land Reform (DRDLR)
Emai l ;

International Labour Organization (lLO)
Emai l :

The Centre for Human Rights (CHR)
Emai l :

National Khoe-San Council (NKC)
Phone: (+27 ) 07 3 444 7 303

Afrikaanse Taal- en Kultuurvereniging (ATKV)
Emai l :

Botswana Khwedom Council
Emai l :

!Kwha ttu San Cultural and Education Gentre
Emai l :
Emai l :
Phone: (+27) A71 953 5352

Adam Kok Sekundi
Emai l :

National Khoe-San Council (NKC)
Emai l :

F. Mario Mahongo

Daphney Mayindi

Johan Meiring

Amanda Mkhwanazi

GPJ Mooney

Todala 
'

Peggy Muyaya

Maria Namupala

Joe Ogilvie

Bil l ies Difanno Pamo

Lungile Penxa

Karl Pfeffer

Adeola Romola

Andries Steenkamp

;:-\*l}'ilu;.)r"rt:*.)l

Theys Van Rooyen

Thabo Tuelo r :
. l : . 1 . 1 . . .

. ' . . . . ' , . . . , i i , ,*':=ilil-i,ilill)i-)

Johannes Waterboer
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Beweging vir Inheemse Regte
Tydlyn van Mylpale

Suid(erl-Afrika (1903 - 2009)

SS$$ * 3$R$; Opperhoof AAS Le Fleur I stig die Griekwa Nasionale Konferensie, die
Griekwa Onafhanklike Kerk, die Griekwa-kore, die Griekwa Landbank en die
"Griqua and Coloured People's Opinion" koerant

1$$$s: Die eerste gebruik van die terme "Khoe" en "San" deur 'n akademikus (Leonhard

Schulze)

*$?Ss: Gebruik van terme "Khoe" en "San" word algemeen gebruik in progressiewe

akademiese kr inge

R$$Ss: Terme "Khoe" en "San" word algemeen gebruik deur die nasate van die Khoe en
San

[$$3: Stigting van die lXu & Khwe Trust

l$94: Term "kleurling" word van die wetboek verwyder

1$9$: WIMSA, SAS|word gestig

$.$$?: IPACC word deur die Afrika-koukus by die UN Working Group on Indigenous
Populations (U NWG I P) gestig

3$53: Nasionale Griekwa Forum word gestig na vergaderings met die Departement van
Grondwetl ike Ontwikkel ine (DCD)

R$$S * t$$$: Nasionale Khoe-San Forum word gestig; vergader met DCD

1$S$ * R$St:  Grondherstel  van tKhomani San, Griekwa, Nama

3$$S; Nasionale Khoe en San Erfenisprojek, Departement van Kuns en Kultuur (DAC)

3$$3: Nasionale Khoe en San Oorlegplegingskonferensie (NKOK)

R$$3: WIMSA stig die Suid-Afrikaanse Sanraad (SASC), wat deur
Provinsiale en Plaasl ike Regering (DPLG) erken word
: lnternasionale lV vergadering ter voorbereiding van
Sustainable Development"
:  Herbegrafnis van Sarah Baartman

die Departement

"World Summit

van

for
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20$3: Tweede Nasionale Khoe en San Oorlegplegingskonferensie

2003: SASC behaal mylpaal met die Hoodia-ooreenkoms waarvolgens winste van die
kommersi€le gebruik van Hoodia gedeel word met Sangemeenskap

?t)04: Stigting van regering se Interdepartementele Werksgroep wat al die lynfunksie
departemente verteenwoordig (doel : om die grondwetlike akkommodasieproses
te koordineer)

2005: VN Spesiale Rapporteur, Rudolfo Stavenhagen, besoek suider-Afrika

2006: Suid-Afrika se Departement van Buitelandse Sake (DFA) stem vir die aanvaarding
van UNDRIP

2008: Derde Nasionale Khoe en San Oorlegplegingskonferensie (NKOK)
: Khoe, San en Nama raadplegende vergadering met PLL & PanSAT

2009: Stigting van Tradisionele Huis, Kimberlei

Internasionaal (1957 - 20061

1957: Aanneem van die eerste ILO Konvensie 107 Rakende Inheemse en Stamgebonde
Volke in Onafhanklike Lande

1970s: Eerste Nasies vah die Amerikas en Australi6 aktivisme

1978: VN Werksgroep vir Inheemse Volke (UNWGIP) word gestig

1989: Aanneem van tweede ILO Konvensie 169 Rakende Inheemse en Stamgebonde
Volke in Onafhanklike Lande (vervang tLO K107)

1993: VN Internasionale Jaar van die W6reld se Inheemse Volke

1994 - ?0S4: Dekade van die W6reld se Inheemse Volke

2000: Permanente Forum oor Inheemse Aangeleenthede (UNPFll) deur VN se ECOSOC
gestig

2003: ACHPR beleidsdokument erken die relevantheid van die konsep "lnheemse Volke"
in Afrika

2005 - 2015: Nuwe Dekade van die Wdreld se Inheemse Volke

2006: UNDRIP deur VN Vergadering aangeneem
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Indigenous Peoples of Africa Coordinating Committee

Phone: +27 21.6743260
Fax:  +27 21.674 3262
Emai l :  ipacc@iafr ica.com

Suite 202, Heritage House, Dreyer Street, Claremont
Cape Town, South Africa

PO Box 106, Newlands, South Africa,7725

www.ipacc.org.za


