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Uitvoerende
Opsomming
(NKR)is in 1999deurdie regering
DieNasionale
Khoe-Sanraad
vanSuid-Afrika
in oorleg
met die leierskap
van inheemse
mensegestigas 'n platformvir die onderhandeling
om
grondwetlike
akkommodasie
en regstelling
vandie diskriminasie
vandieverlede.Di6
platformis deurdie destydseDepartementvan Grondwetlike
van stapel
Ontwikkeling
gestuurasdeelvan 'n oorkoepelende
projek
grondwetlike
nasionale
om
demokrasie
en 'n
kultuurvan beskerming
van menseregte
te vestig.Sedertdien
is die mandaatvandie NKR
van die erkenning
van Khoe-San
tradisionele
owerhede
beperktot die onderhandeling
vandie betrokkemense,of na die internasionale
sonderverwysing
na die inheemsheid
normeen standaarde
wat betrekkinghet op inheemse-volkeregte.
Diere6lingvan die 2O!2 Pretoria-werkswinkel
was 'n samewerking
tussendie NKR,IPACC
en inheemse
leierskap
vanSuid-Afrika
en buurlande,
ondermeerjeugafgevaardigdes,
met
die doelom bestekte neemvandie huidigestandvaninheemse-volkeregte
en die
in Suid-Afrika.
Daarisveralklemgel6op internasionale
onderhandeling
om erkenning
en
streeksvlak
normeen standaarde
wat betrekkinghet op die regtevan inheemsevolke.
Diewerkswinkel
het vandievolgendekennisgeneem:
.
DiemeesteAfrika-lande
sukkelnogmet die nalatenskap
vankoloniale
wetgewingen
die afskaffing
van die gewoontereg,
veralmet betrekking
tot gronden natuurlike
hulpbronne.
Dieproblematiekrondomdie afskaffingvan die gewoontereg,
ondermeer
verblyfreg,
is baieakutervir inheemse
volke,wat gewoonlik
meer
gemarganisaliseerd
asandergemeenskappe
wasonderdie koloniale
regstelsel,
en
politiekedussteedsverskeie
vormevan diskriminasie
en uitsluiting
uit die nasionale
ekonomieervaar,ondermeerernstigemenseregte
skendings
in sommigelande.
DieVerenigdeNasiesen die AfrikaKommissie
oor Mense-en Volkeregtehet
normatiewe
regsstandaarde
aangeneem
om die regtevaninheemse
volkete
bevorder.
Hierdiestandaarde,
instrumente
en meganismes
dra 'n moreleinvloeden
is in sekeregevalleregskragtig
in Suid-Afrika.
Suid-Afrika
het sekerepogingsaangewendom die regtevan inheemsevolkeregte
stel,vernaamlikmet die taalregtein die Grondwet.In die praktyk,egter,het die
staatnogniedaaringeslaag
om sy pligten opsigtevanhierdiegrondwetlik
bindende
bepaling
na te kom nie.Diegevolgis dat inheemse
tale nie in Suid-Afrikaanse
skoleis
geennasionale
nie,daarbestaan
beleidsraamwerk
nieen al dietaleis vinnigbesig
om agteruitte gaan.
DieSuid-Afrikaanse
regeringhet in die Pretoria-werkswinkel
opgemerkdat die
regering
inheemse
volkewil bystaanmet die erkenning
vantradisionele
owerhede,
dat daar'n programis om uit te werk hoe Inheemse
Kennisstelsels
kanbydratot
gebiede,
ontwikkeling,
veralin die landelike
en dat Suid-Afrika
betrokkebly in
streeksen internasionale
regsmeganismes.
DieSuid-Afrikaanse
regering
salin 20L2
'n oorlegplegende
konferensie
met die Khoe-Sanmense
hou,wat salbydratot die
2013halfdagAfrika-fokussessie
by die VN Permanente
Forumoor Inheemse
(UNPFll).
Aangeleenthede
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van
salword aandie opleiding
DieNKRhet besluitdat daarmeeraandaggeskenk
normeen standaarde,
dat die NKRorganisatories
inheemseleiersin internasionale
is in die bouvan'n volhoubare
versterkmoetword,en dat diejeugbelangrik
ng.
i nheemse-regtebewegi
maarvanuit
met die regering,
Kennisis geneemvandie belangvanonderhandeling
'n posisievan selfvertroue.
vergelekemet
Geenafwateringvan regteof standaarde
salaanvaar
word nie.
en streeksstandaarde
die Grondweten die internasionale
vandieVerenigde
om nouersaamte werkmet agentskappe
Daaris ook geleenthede
("livelihoods"),
programme
rakenderegte,lewensonderhoude
Nasies
aanbelangrike
vir dialoogmet dieVN asook
kultuur,onderwysen taal.Daarbestaanplatforms
asook
vir skimverslagdoening
Afrika-regerings,
daaris rapporteringsmeganismes
kan
word.Inheemse
leiersin Suid-Afrika
indienregtegeskend
toevlugsmeganismes
instrumente
en programme
vir
meerte wete kom oor hierdiemeganismes,
kapasiteitbou.
taleword
verskilvan di6vanSuid-Afrika.
Verskeie
inheemse
DieNamibiese
ervaring
vansommigetradisionele
en daaris amptelikeerkenning
op skoolaangebied
en insluiting
wasnie 'n kitskuurvir armoede
owerhede.Hierdievormevanerkenning
mensemoettoegelaat
word om te self-organiseer
nie inheemse
en marginalisering
hOin die gebruiken behoudvan natuurlike
hulpbronne,
en direkteseggenskap
geslag
gronden hoe hul kultuurvandie een
na dievolgende
oorgedraword.
leiersvanSuid-Afrika,
Daaris ooreengekom
dat dit nuttigsalweesindieninheemse
vooruitgang
saamwerk
vir die erkenning
van regte,aangesien
Namibi6en Botswana
impakop die anderstatemagh6.
in die een land'n positiewe

'n BeknopteGeskiedenis
Suid-Afrikais 'n klassiekevoorbeeldvan 'n land met 'n inheemsebevolkingwat
veelvoudigetraumasen 'n verliesaan regte en menswaardigheid
van die eerstevolke
deurgemaak
het, as 'n gevolgvan kolonialisme
en die voortsetting
van sekerekoloniaalgebaseerde
nalatenskappe
en vorme van diskriminasie
wat oorgedrais aan die postpolitieke-ekonomie.
koloniale
Die Europe€rshet 'n onderskeidgemaakin hul betrekkingemet jagter-versamelaars,
veeboere,en die meer hi6rargieseagro-pastoraliste,
alhoewel hierdie onderskeide
buigsaam
en deursyferbaar
is: oor die eeuehet daarheelwatondertrouery
en kulturele
uitruilingtussendie Khoe-en Sanmense,
en met die inkomendeagro-pastoraliste
uit
anderdelevanAfrikaplaasgevind.
Toedie kolonialepolitieke-ekonomie
gevestigis, het dit
die bevolkingmin of meer in drie groepeverdeel:die Sanjagter-versamelaars
wat as
volkomebarbaarsen sonderregte of leierskapbeskouis; die Khoekhoeherderswie se
grondgebiede
vroegal afgeneemis, of tot die randgebiede
van die kolonieverdryfis; en
die sogenaamde"Bantoe"-sprekende
agro-pastoraliste
wat beskouis as 'n potensi6le
arbeidsbrontydens die latere kolonialeekonomieen beskikhet oor 'n stelselvan
kapteinskap
wat die Brittegepooghet om in die koloniale
bestelte integreer.
Suid-Afrika
het 'n eiesoortige
wendingaan die geskiedenis
gegeemet die vyf dekadesvan
'n "apartheid"
minderheidsbestel,
waarvolgens
menseop grond van ras en taal apart
gehouis. Hiervolgens
is die meerderheid
Swartbevolking
na die rand van die nasionale
grondgebied,
hulpbronneen regteverdryf.In hierdietydperkis die Khoe-Sanmense
van
die nasionale
sensusgeskrapen het hullewetlikverdwyn.Hulleis gedwingom in ander
rassekategoried
opgeneemte word: df as "Kleurling"(sogenaamd
van 'n gemengderasseen kultureleoorsprong),
df aseenvandie amptelikafgebakende
"Bantoe"-identiteite.
Alle mensevan kleur het gely onder die apartheidregime,
wat deur erge menseregtegedwongeverskuiwings,
skendings,
trekarbeiden die beskadiging
van die struktuurvan
Afrika-samelewings
en die gepaardgaande
sielkundigetraumas van hierdie tydperk
gekenmerk
is. Die uitdagings
wat dit aan die Khoe-Sanmense
gestelhet,was uniekin die
sin dat hullebestaanontkenis en baiemensevan inheemseafkomsis in 'n kort tyd hul
tale,sinvan identiteiten geskiedenis
kwyt.
In die post-apartheid
era, verbinddie Grondwetdie regeringaan die regstelvan die
ongelykhede
van die verledeen om menswaardigheid
en gelykheidte herstel.In die
praktykvreesbaieKhoe-Sanmense
dat die regeringhul aandagop die behoeftes
van die
SwartAfrikaan-meerderheid
gevestighet, eerderasom gevoeligte weesvir die spesifieke
historiesegeweldwat teen die eerstemense- wie steedskwesbaaris, en in sommige
gevallenogsoosbuitestaanders
in hul plekvan herkomsbehandel
word- gepleegis.
Die regering,weer, voel uitgedaagom te voldoen aan die verwagtingevan die arm
meerderheid,
wat die Khoe-Sanmense
en hul nasateinsluit.Dierasse-identiteite
wat deur
apartheiden kolonialekonstruksies
daargestelis, beinvloedsteedsdie openbaregesprek
en beleide.Binnestaatsbeleid
heersdaar 'n spanning
tussendie begeerteom historiese
ongelykheidaan te spreeken terselfdertydte vermy dat sekereidentiteitebevoorreg
word of dat grondregteen -herstelmet spesifiekebevolkingsgroepe
geassosieer
word.
WeinigKhoe-Sanmense
dienin regeringstrukture
en dus is daarook die uitdaging
om die

te stuur sodatdit
stelseldoeltreffendte benut om die transformasieproses
demokratiese
vandie eerstemenseaanspreek.
die ervaringe
'n aanboddeur die Suidin die konteksvan
Hierdiewerkswinkelhet plaasgevind
owerhedein die bestaandestelselvan
tradisionele
Afrikaanseregeringom Khoe-San
in te lyf.Hierdieprosesse
owerhede(m.a.w.DieSwartAfrikaan-meerderheid)
tradisionele
vanverskillende
vir
die
erkenning
plaas
te
maak
voorsiening
sonderom enigsins
vindegter
van die moderneidentiteitspolitiek,
van die sosiologie
diskriminasie
vormevan historiese
volke.
is vir SwartAfrikaneen die inheemse
verskillend
wat wesentlik
* Let op:
Die term "Bantoe" word nie meer in die openbaregesprekgebruik nie, as gevolg van die assosiasiemet 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 oorsprongin Wes-Afrika het en oor die vastelandverspreihet. Die Khoe-Santale,
in teenstelling, het hul oorsprong in suider-Afrika en word gekenmerk deur die gebruik van talle klapklanke.

Inleiding
Die lndigenous
Peoplesof AfricaCo-ordinating
Committee(IPACC)
het van 22Iot 24 Julie
2072 'n NasionaleWerkswinkeloor die Regte en Erkenningvan InheemseVolke
aangebied.
Die werkswinkelis in vennootskapmet verskeierolspelersregoorsuiderAfrika,onder anderelede van Suid-Afrika
(NKR),inheemse
se Nasionale
Khoe-Sanraad
vroueen jeug,verteenwoordigers
van inheemsemensein die buurlande,Botswanaen
Namibi6,asookverskeieregeringsam
ptenaars,gehou.
Diegasheer
vir die werkswinkel
was die Centrefor HumanRights(CHR),
wat gebaseer
is
by die Regsfakulteit,
Universiteitvan Pretoria.Die CHR funksioneerbeide as 'n
akademiesedepartementen 'n nie-regeringsorganisasie.
Let daarop dat 'n aantal
verskillende
etniesegroepeaandie werkswinkel
deelgeneem
het wie se ledeas inheems
self-identifiseer.
Die term Khoe-San
word gebruikom die verskeidenheid
van beide
Khoekhoe-sprekendes
en nasate(ook Khoi en Qua geskryf)en die vele Sanvolke(ook
bekendas "Boesmans",
alhoewelhierdieterm as kwetsendervaar word in sekere
gemeenskappe)
te verteenwoordig.

Konteks
Die Suid-Afrikaanse
regeringis tans besigom wetgewingoor tradisionele
leierskapen
bestuurte herskryf,en beoogom die Konsepwetop Tradisionele
Aangeleenthede
voor die
eindevan 2Ot2 in die Parlement
ter tafel te 16.Die regeringsoekmaniereom die KhoeSangemeenskappe
in hierdienuwe wetgewingte akkommodeer.
Tog is daar verskeie
vraagstukke,
meestalin verbandmet die statusvan Khoe-Sangemeenskappe,
wat nog
uitgespookmoet word. 'n Fundamentele
vraag wat beantwoordmoet word, is of die
Khoe-Sangemeenskappe
"tradisionele","inheemse"enfof "eerstenasie"statLlsin SuidAfrikasalh€.
geagom 'n nasionale
Derhalwe
is dit noodsaaklik
werkswinkel
oor inheemse-volkeregte
te
hou sodat afgevaardigdes
van Khoe-Sangemeenskappe
geraadpleeg,
en -organisasies
ingeligen met die nodigevaardighede
toegeruskan word ten einde 'n konsensus
te
bereik.Die konsolidering
van bestaandeleierskapstrukture,
veral die NasionaleKhoe(NKR)wat die taakopgelGis om die Khoe-Sangemeenskappe
Sanraad
in onderhandeling
met die regeringte verteenwoordig,
is kritiektot die suksesvan Suid-Afrika
se beweging
vir inheemseregte.
Verderhet die Khoe-Sangemeenskappe
die geleentheid
om hul strydom inheemseregte
nouer in te skakel by internasionale
prosessesoos di6 van die VerenigdeNasies
Permanente
Forumoor Inheemse
(UNPFll).
Aangeleenthede
Sodoendeword beidedie
plaaslikeen internasionale
pogingstot die erkenningvan regte van inheemsevolke
versterk.
Weereensis tydsberekening
van wesenlike
gereed
belang,aangesien
die UNPFII
maakvir die201,4W6reldkonferensie
oor InheemseVolke.
Volgens 'n persverklaring
van die Verenigde Nasies,bied die Konferensie"'n
geleentheid"
ongeeiwenaarde
vir inheemse
mense,regerings
en VN-agentskappe
en ander
vennoteom saam te kom om 'n "ware raamwerk"vir die implementering
van die
Verenigde
Nasies
Verklaring
oor die Regtevan Inheemse
Volke(UNDRIP)
te bewerkstellig
(bron:
).

'n handige
Daar word gehoop dat afgevaardigdeshierdie verslag kan benut as
verwysingsbronwanneer hulle terugvoer aan hul gemeenskappegee, en ook ter
oor die regtevan inheemse
van die komendegesprekkeen onderhandeling
voorbereiding
volke.
van die werkswinkel,en die
Elke hoofstuk dek een van die vier hoofondenruerpe
hoofinhoudin elkehoofstukword onderdie volgendedrie opskrifteaangebied:
I Insette
a Besprekings
I Rktiwiteite.

'n
Dietoon van die werkswinkeloor die loop van?ie twee en half dae is gekenmerkdeur
en groepwerk.Tussendeurhet kundigesin die veld van
ope, informelegesprekvoering
en
vir die besprekings
insettegelewerwat die tegniesesteienarerk
inheemse-volkeregte
aktiwiteitegeskephet.
Dag 1
lnsette:
e 'n Inleidingtot die Afrika-konteks
r Perspektiewe
uit die buurlande,Botswanaen Namibi€
o DieKonsepwet
Aangeleenthede
op Tradisionele
o Taalregte
o Internasionale
vir inheemse-volkeregte.
normeen standaarde
Besprekings:
Khoeo Dieverhoudingtussendie huidigeonderhandelinge
deur die Nasionale
inheemse
aangaande
Sanraaden die VerenigdeNasiesse normeen standaarde
volke
o 'n Oorsigoor die posisiein suider-Afrika
sedertongeveer1990:die vorderingen
prestasies,
asookdie terugslaewat ervaaris
o Aanbevelings
vir regeringstelsels
inheemse-regte
o Ervaringe
van buurlande,Botswanaen Namibiewat soortgelyke
het.
asSuid-Afrika
kwessies
Aktiwiteite:
o Die Demokrasiemuur
is gevraom oor die loop van die drie dae voortdurendterugvoerte gee deur
Deelnemers
te plaas.Diedrie
drie vraeop stukkiespapierte beantwoorden op die "Demokrasiemuur"
vraewas:
o Wat het ek geleer?
o Hoehet ek gevoel?
o Wat is my aanbevelings?
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o TydlynAktiwiteit
Deelnemers
het stukkiespapierontvangwaarophullemoesskryfwaar en wanneerhul
persoonlike
betrokkenheid
by die stryd om die erkenningvan inheemse-volkeregte
begin
'n
geword?
het. Wanneerhet elkeen "aktivis"
Watter vergaderings
het as mylpalegedien
vir die aanvang
vanelkeense betrokkenheid?
(SienAddendum
2 vir'n tydlynvan mylpalein die beweging
vir inheemse
regte.)

;iilh".-".--_---.---*\ \\\\.\\s-

-ry-::--,:

s..s iir,r:

Die fokusvan die tweede dag van die werkswinkelwas die noodsaakvan samewerking
tussen verskillende
rolspelers.Hoe sal die NKR, regeringen die VerenigdeNasies
saamwerk
om 'n nasionale
dialoogte fasiliteer,
en voorbereiop diejaarlikse
sessie
vandie
UNPFllin2013asookdie W6reldkonferensie
in2074?
lnsette:
r Inheemse-volkeregte
in Suid-Afrika
o DieAfrika-konteks
(deel2)
e Bystandsstrukture:
lLO,OHCHR,
NCAen OSISA
Besprekings:
o Informelegesprekvoering
met regeringsverteenwoordigers
van die departemente
(DRDLR)
vanLandelike
Ontwikkeling
en Grondhervorming
en Internasionale
(DlRCO)
Betrekkinge
en Samewerking
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Aktiwiteite::
o Groepwerk
Deelnemersis gevraom 'n dinkskrumte hou oor die volgendekritiekevraagstukke
inheemseregte.Hulleterugvoersalinvoerin konkretevoorstellevir toekomstige
o Grond
o Erfenis
o Intellektuele
(lKS)
eiendomen inheemse
kennisstelsels
o Taalen onderwys
o Dieonderhandelingsproses.
Dag 3
Op die laaste dag van die werkswinkelis deelnemersgevra om te fokus op die
ontwikkelingvan voorstelleen om 'n konsensus
te bereikoor die pad vorentoevir SuidAfrikase bewegingvir inheemseregte.
Aktiwiteite:
o Groepwerk
Ten eindevoorstelleen 'n mandaatvir die NKR[e skep,was daartwee groepwerksessies
oor die volgendeonderwerpe.
o Hoedoeltreffendwerk die NKRsaammet die regering?
o Hoespreekonsdievolgende
aan:
-steun
o Gemeenskapsontwikkelingen
o Onderhandeling
en eksterneaangeleenthede
e Interneaangeleenthede
en kapasiteitbou
o 'n Strategievir Namibi6?

Deelnemersis herinner daaraan dat hulle, as verteenwoordigersvan inheemse
gemeenskappe,
die ware agentevan veranderingis. Derhalweis dit van uiterstebelang
dat deelnemers
hul vaardigheid
in leierskapen onderhandeling
slyp deur werkswinkels
soosdi6 by te woon.
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Hoofstuk1
Ervaringe
van Inheemse
Volkein Afrika
Hierdiehoofstukbied 'n opsommingvan die gesprekoor die statusen posisievan
inheemse
volkein Afrika,en spesifiek
suider-Afrika,
en hul stryd om die erkenningvan
inheemse-volkeregte.
Die rol van die Afrika Unie se Afrika Kommissie
oor Mense-en
Volkeregte(ACHPR)
word ook kortliksbespreek.

Insette
'n

Afrika-konteks: Prof Michelo Hansungule

In sy openingsrede,
spreekProf Hansungule
die afgevaardigdes
as hul gasheertoe. Hy
heetiederen elk van die afgevaardigdes
welkom,en verwysna hulleas die eerstemense
van hierdievasteland.
Hy bieddaarna'n oorsigoor diestandvan inheemse
regtein Afrika,
jagters
met spesifieke
verwysingna die Endorois,oorspronklik
en nou veeboerein
westelike
Kenia,wie se saakdeurdieACHPR
ten gunstevandie gewoontereg
beslegis.
Prof Hansungule
het in redelikedieptegepraatoor gevallestudies
van die skendingvan
inheemse-volkeregte,
en het beklemtoon
hoe belangrik
dit is om erkenning
en regstelling
van, en versoeningmet die eerstenasiesvan Afrikate bewerkstellig.
Verderhet hy ook
klem gel6 op die sentraleregsprobleem,
te wete die skeidingtussen die Europese
nalatenskappe
van verblyfregen grondbesitin Afrika, en die tradisionelestelselsvan
grond-en hulpbron-gebruiksreg
wat verwikkelden mondelingis, en nou saamhang
met
stelselsrakende beheer en volhoubaregrondgebruik.Die kwessievan inheemsemenseregte
wentel om die onvermodof onwilligheid
van moderneAfrika-regerings
om
die konfliktussen die stelselwat die meesteAfrikaneverstaan,en die regstelselwat
ge6erfis van die kolonialebestelen onteieningen konflikmodelle
van verblyf-en ander
regtewat afgesnyis van Afrika-kulture
en -waardestelsels.
Miskenningvan inheemsevolke
Prof Hansungule
het die omvangvan die veragtingvan inheemsevolke regoorAfrika
'n Suid-Afrikaanse
geskets.
parlementslid
Byvoorbeeld,
en voorsittervan die Grondwetlike
Oorsigkomitee,
PatekileHolomisa,
het sy miskenning
van inheemsemensebewysdeur
onsensitief
te vra: "Wie is hierdiemense?"Namibi6,die tuistevan sekereafgevaardigdes,
is ook een van die state wat teen die VerenigdeNasiesVerklaringoor die Regtevan
gekantis.In Botswana,
Inheemse
Volke(oftewelUNDRIP)
het die ministervan Buitelandse
geleweroor die kwessie
Sakeonlangs
op BBCkommentaar
van inheemse
volke,deurte s6
dat die regeringmodernisering
primitiwiteitvan inheemsemense
bo die geimpliseerde
verkies.
Klaarblyklik
het die AfrikaUnieook 'n ambivalente
houdingteenoordie kwessievan die
erkenning
van inheemsheid.
Onlangsin Brazzaville,
toe daargepoogis om 'n Afrika-wye
grondwette aanvaar,
wou dit voorkomof een van die ministersomtrentsteiertoe daar
na "inheemsevolke"verwysword. SelfspresidentJakayaKikwetevan Tanzanid,
alhoewel
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hy self 'n lid van die inheemse bevolking van sy land is, verkies die term
'n minister, in
"gemarginaliseerde
mense". Dieselfde het in Rwanda gebeur toe
gesprekvoering
hom versoekhet om hom te weerhou van die
met prof Hansungule,
glo dat die veelvuldigegevallevan miskenning
gebruikvan hierdieterm. Prof Hansungule
as bewysestaanvan die vreeswat die vastelandvan Afrikavoel vir dit wat inheemsevolke
maak.
in staatis om te vermag,en dit waarophullemet reg kanaanspraak
Die Endorois-soak
na die saakvan die Endorois
As voorbeeldvan wat moontlikis, verwysProf Hansungule
'n
pastorale
grond
1970
wie
in
sondervergoedingdeur
stam
se
van Kenia.Die Endoroisis
'n
grotendeels
omdat
die regeringafgeneemis om te omskepin meeren natuurreservaat,
die Endoroisnie as die regmatigeeienaarsbeskouis nie. Nadathulledie hofstrydverloor
in
het, het hulle die saak na die Afrika Kommissieoor Mense-en Volkeregte(ACHPR)
gevra:
geneem.
regte
vir
die
erkenning
van
drie
Hullehet basies
Banjul,die Gambi€
o Dieherstelvan hul grond
o Erkenning
van hul besitreg,
o Vergoeding
vir verloreeiendom.
In 2009, nadat die saakal in 2003 aanhangiggemaakis, bepaaldie Kommissiedat die
grond herstelmoet word (m.a.w.die verskuiwingsis veroordeel),dat die regeringdie
mensese pastoralelewenswyseontwrig het, dat die Endoroisvoldoendevergoedmoet
word, en die regeringis tereggewysomdat hulle dit nie reeds in die sewentigerjare
'n erkenningvan die gewoonteregtelike
gedoen het nie.
Om op te som, dit was
'n kritiekeoorwinningvir Afrika se inheemse
verblyfreg van die Endoroisveeboerevolke.
ldentiteit en toegang tot grond
Afrikawette erken grotendeels nie gewoonteregtelikegrondregte nie, en dit is
problematies.
is van meningdat Afrikalande"onafhanklikis, dog nie" Prof Hansungule
Afrikane probeer terselfdertyddie voorouerlikelewenswysehandhaaf,en moderne
eiendomsregwat gewaarborg is om deur die regering erken te word, toepas.
'n
'n
om in aanmerkingvir'n bankleningte kom, moet mens grondbriefkan
Byvoorbeeld,
biedassekuriteit,en nie slegsbewysevan herkomsnie.
het die AfrikaKommissie
nie slegsdie grondas hul
In sy hanteringvan die Endorois-saak,
'n handelsartikel
grond
(die
in
die westeverkry)erken
waarde
wat
as
regmatigeeiendom
nie, maarook hul reg om hul eie oortuigingsen kultuurte beoefen.Want, in Afrika,het
die grond 'n geestelikewaarde:"Ons kom almalvan die aarde,en keer daarheenterug
wanneerdit tyd is om te gaan."Baiegeslagtegelede,het die vastelandvan Afrika nie
kerkegehadsoosvandagnie; sy tempelswas die land en bome, en die aardehet alles
voorsienwat benodigword om te oorleef,soosvoedsel,water,medisyne,ens.
Die laastebelangrikebesluitwat die ACHPRopgeroephet, was dat alle mense,veral
en besluitneming.
inheemsevolke,die reg het om deelte neem in hul eie ontwikkeling
die feit dat - terwyl die AfrikaUnies6 hulledra nie
Daarombeklemtoonprof Hansungule
"kennis" van inheemsevolke nie - een van hul liggame,die Afrika Kommissie,s6,
"lnderdaad,
onsdra kennisvan hulle".
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As gevolgvan die miskenning
van inheemse
volke,het hulle'n gebrekaangrond.Eenvan
die grootprobleme,
egter,is dat die regerings6:"Onserkenjulle nie,wantjulle het geen
grondnie."Maardie inheemse
volkes6:"Ja,wantjulle het dit afgevat."Onskandie saak
nogverdervoer:die saakis baieomvangryker
as net grond,want dit is ook 'n strydom
'n
onafhanklikheid, stryd vir jou volk. ldentiteitis 'n idee wat baie nou verbandhou
hiermee.
Oorheersing
von inheemsevolke
Regoor Afrika word tradisioneleleiers gebruik om etniese groepe te identifiseer.
Ongelukkig
het dit tot gevolgdat inheemsevolke nie hul taal, kultuurof gebruikekan
beoefennie, want (weereensas 'n gevolgvan miskenning)
het hulle nie tradisionele
instellings
of leiersnie - dit is 'n sikluswaaruitnie ontsnapkan word nie. Bantoetaalsprekendes
het deelgeneem
aan hierdievolksuitwissing
deur hul eie tradisionele
stelsels
op inheemsemenseaf te dwing,en, in 'n sekeresin, is dit bloot 'n voortsetting
van
kolonialisme.
RegoorAfrikaheersBantoetaal-sprekendes
namensinheemse
volkeomdat
hulleoor meer invloedbeskik.Gevolglik
oorheershulledeur tradisionele
leierste word,
deur inheemsevolke as "onbeskaafd"
te bestempel,deur te verstedeliken westerse
gebruike
aante neem.
Prof Hansungule
verwysna 'n ervaringwat hy gehadhet op 'n besoekaan Burundias
gaslektor.Hy het 'n Batwa-pigmeevrou
gevraom hom 'n glaswater te kry. 'n Takiewat 'n
paarminutebehoortte neem,neemhaartoe ure.Wat gebeurhet, is dat die Bantoetaalgeweierhet om
sprekendekombuispersoneel
haar die glaswater te gee,omdat hullegedink
het sy wil dit self drink.(Bantoetaal-sprekendes
deel gewoonliknooit 'n glas water met die
Batwanie,omdat dit "onrein"geagword.)Prof
Hansungule
noemook dat,in Uganda,
die Batwa
huiwerigis om Kampalate besoekuit vreesvir
bespotting;
mensemaakopmerkings
soos:"Wat
'n
doen Batwain die stad?"en selfs,"Wat doen
'n Batwaop die bus?",ensovoorts.
Onlangsin
AddisAbabahet die professorvergadermet 'n
groep oudstes wat eens veeboere was. Hul
lewenswyseis tot niet omdat hul grond eers
deur kolonialisme,en later deur Bantoeonderdrukking,
onteienis.
Afrikastateis besig om te moderniseer,maar
hierdie kwessiesen konflikte bestaansteeds:
baie Afrikalandehou, uit vrees, nie van
inheemsevolkenie. Die AfrikaUnie het te lank
geneemom inheemsevolkete erken,terwyl politicinog sukkelom 'n greepop die idee
van inheemse-volkeregte
te kry. Selfs'n verslagwat in 2005 deur die Afrika Kommissie
uitgereikis, gebruikdie woord "bevolkings"in plaasvan "volke",want die woord "volke"
sinspeelop selfbeskikking.
Die verslagbevat egter goeie aanbevelings,
al is dit net in
teorie.
(ProfHansungule
is'n professorin dieMensereg
en is gebaseer
by die Centrefor HumonRightsaan
die Universiteit
vanPretoria.Sywerkfokusop mense-en volkeregtein Afrika.)
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Inheemse volkeregte in Suid-Afrika:Me Ad6le Wildschut
Die demokrasieis 'n proseswat deur die regeringgelei word, maar waarin almal
deelneem;dit is 'n tweeledigeproses,m.a.w.aan die een kant om sin te maakvan die
verlede,en aandie anderkantom die toekomste bou:"onstoekomsomvatdie verlede".
Ons moet nie net terugkyk op apartheid nie, maar oor 400 jaar van kolonialisme,
volksmoord, marginalisering,grondroof en taaldood. Hierdie geskiedenisis egter
geskakeerd.
Agterdie geskiedenis
16'n ryk tapisserieverhaleen die glorierykheid
is hierin
vervat:ten spytevan al die pyn, word 'n verhaalvan menslikeoorlewing,durf en lewe
vertel.
Ons toekomsvisieis een van gelykheiden waardigheid- maar ons het nog nie die
toekomsbereiknie! Dieonverrigtesakevan die demokrasieis steedsdie inheemsevolke.
Ons is nog besigmet 'n proses,maar nie almal is op dieselfdestadiumin daardieproses
nie. Die huidigegeslagmoet nog die verledein die gesigstaaren dit regstel.Onshet al die
gehad,asookbeleiden wetgewingwat menseregte
Waarheidsen Versoeningskommissie
bekragtig,en wetgewingoor grondhervorming.
Onshet ook 'n beter begripvanerfenis,en
daar is al beginom die ongeregtighede
van d+everledeaan te spreek,byvoorbeelde
deur
plekname
te hernoem.
- internasionale
Daaris instrumentetot ons beskikking
norme en standaarde
wat baie
effektief as moniteringsmiddeleaangewend kan word, waarvan UNDRIP die
noemenswaardigste
is. Inheemsevolke moet instrumenteelwees in die ontwerpvan hul
eie lotsbestemming.
(Me Wildschutis 'nprokureurwat spesialiseer
in menseregte,
osooklid vandieIPACC
Trust.)
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Besprekins
Tydlyn Aktiwiteit: Inheemse regte in Suid-Afrika
een van die
die tydlynaktiwiteitvoltooihet, het dr NigelCrawhall,
Nadatdeelenemers
fasiliteerdersen Direkteur van die IPACCSekretariaat,die krag van di6 aktiwiteit
beeld
detail,daar'n kollektiewe
Dietydlynhet getoondat, uit die individuele
verduidelik.
'n
internasionale
en
nasionale
deur
het,
wat
verrys
wat in Suid-Afrika
vorm van beweging
gebeurebeinvloedword. Die proseshet stadigmaar sekerin die tagtigerjaremet weinig
begin,maar het skielikbaiemeer momentumgekrysoosal hoe meer mense
rolspelers
geword
het van die behoefte aan aktivisme,en die aantal vergaderingsoor
bewus
bewegingvir
inheemseregtedrastiesbegintoeneemhet. Dit wil voorkomof die Khoe-San
momentumbereikhet.
onomkeerbare
bemagtiging'n
van die inheemsevolke,en
het verwysna die ryk geskiedenis
Eenvan die deelnemers
vante maak,onder
genoemdat dit genoegsaam
is om nie mindernie asvyf dokumentOre
by
hul
betrokkenheid
en
spoorsny
Khoe-Sanmense,
van
die
kultuur
taal
en
oor
die
meer
Hy
stryd.
Raad
se
Khoe-San
die
Nasionale
parke,
van
en die aarden omvang
die nasionale
"Hullewie naasteaan die vuur staan,word die vinnigste
het 'n ou gesegdeaangehaal:
'n vuur was,was die situasie
vinnigaan
warm".Indiendie strydom inheemse-volkeregte
die opwarm.
'n
vir sosialekohesiein
Nog 'n deelnemerhet ongeveertwee jaar gelede vergadering
ontken is. Die
blatantweg
volke
van
inheemse
Kliptownbygewoon,waar die bestaan
nie meer
het dat die Khoe-Sanmense
indrukwat gelaatis,is dat andermenseaangeneem
'n
of dat hulle
op die randvan die samelewing,
bestaannie,behalwevir paarverdwaaldes
punt
nooitware
daar
geassimileer
was
dat
is.
Die
gesamentlike
"kleurlingbevolking"
in die
groep
voel
dat hulle
nog
een
sosiale kohesie in Suid-Afrikakan wees terwyl
'n mensvalslikge6tiketteerword (byvoorbeeld
as
gemarginaliseer
word, en wanneer
is)nie.
"kleurling"
wanneerhy/syin der waarheidKhoe-San
'n Volgendedeelnemerhet sy persoonlike
in die
betrokkenheid
ervaringen gevolglike
ges6:
nie jaar
nie
kleurling
"Jy
is
ouma
was,
het
sy
oud
tien
Toe
hy
stryd oorgedra.
'n
eendagsal daar profeet,ene mnr Le Fleur,kom om ons mensete bevry."Hierdie
'n
woordehet blywendeindrukop hom gelaat,en hy is negejaar geledegewerfom te
van inheemsemense.Volgenshom, hoeweldie Bantoetaalhelp met die mobilisering
van die
moet vra vir die onteiening
Afrikanogom verskoning
van sub-Sahara
sprekendes
'n
politieke
naamlik
behaal,
oorwinning
het hulle noemenswaardige
Khoe-Sanmense,
Raaden sy
Khoe-San
saakis dat die Nasionale
Hy glo die belangrikste
onafhanlikheid.
se stryd in
affiliatemoet leer uit die foute en oorwinningsvan die Bantoetaal-sprekendes
kolonisering.
teen Europese
Suid-Afrika
het verwysna voortgesettenavorsingin die Baviaanskloof
Me MargaretCoetzee-Williams
van inheemsemense en die beweerde
teenwoordigheid
na die geskiedkundige
Volgensme Coetzeedeur setlaars.
baiejare geledevan die Khoe-Sanmense
volksmoord
van die afgelopepaar geslagte,was haar
Williamsen die mondelingeoorvertellings
hulledaaroor
westerlinge
te besig,aangesien
voorouersselfsbangom die Khoe-Santale
geslagte
heenonder
oor
baie
vervolghet: dit is sekerdan hoe die "kultuurvan stilswye"
volkegekweekis.
inheemse
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Deesdae,veral in Port Elizabethwil dit egter voorkom of al hoe meer mense begin
hulle wil weet waar hulle inpas,aan watter stam hulle
belangstelin hul genealogie;
behoort het in die verlede.Menseis nuuskierigen weer trots op hul herkoms.Laastens
beklemtoonhoe belangrikdit is om 'n tradisioneleKhoe-San
het me Coetzee-William
nie,
geestelikheid
te handhaafin die lig van nie net dekadesvan Europesekolonisasie
maarook te middevan 'n nuwesoort kolonisasie.

lnsette
Ervaringevan inheemse mense in NamibiE en Botswana
Verskeie verteenwoordigersvan ons buurlande, Namibi€ en Botswana, het die
nog die
werkswinkelbygewoonom lig te werp op hul uniekesituasie.TerwylSuid-Afrika
Botswana
nie
sodanige
bestel
van apartheid,het
hoof moet bied aan die nalatenskap
gehad nie, tog sukkelhulle om die regte van inheemsevolke erken te kry. Hoe ervaar
hierdiebeweging?
inheemsegemeenskappe
Botswana Khwedom Raad: Mnr Thabo Tuelo
Mnr Tuelobeaamdie swaarkryvan Botswanase inheemsevolke:sowatvyf jaar gelede,
'n
toe hy 'n vlugvan Kasanena Gaboronegehaalhet, nader wit seuntjiemnr Tuelo,en vra
'n
sy vader,"ls dit 'n mens?"Derhalwekan mens verstaandat hulle gefrustreerdvoel,
'n
'n
want die strydis nie bloot politiekestrydnie,maarook strydom sosialeaanvaarding.
'n
Terwyl die meestevan hul mense Basarwais, is hulle stamhoofdenie, en dit het
effek.SuiwerhuweliketussenSanmansen -vroueis raar (moontlikomdat
ondermynende
verkiesof benodig).Die gevolg is dat hulle
hulle dikwels welvarendehuweliksmaats
'n
kinders,op hul beurt,nie inheemsetaal wil praatnie.
Sedertdie KhwedomRaadgevestigis, ervaarhulle voordurendprobleme:in 2010 was
hulleveronderstelom 'n vergaderingmet presidentKhamaby te woon, maarsy kantoor
het nog konsekwentgeweierom hullete woord te staan.Hul rede was dat sy dagboek
is. Op die ou end het die Raadmet die onderminister
reedstwee jaar vooruitvolbespreek
van plaaslikeregeringvergader.Mnr Tuelohet afgesluitdeur te pleit:"Onsbakleinie teen
die regeringnie, ons bakleiteen onsself.Ons mensemoet eerstenshul regteken,en die
huistalemoet gebruikword."

!GunisensNama: Me FredrikaKuhlmann
'n Nama-gemeenskapsorganisasie
wat in die suidevan
Me Kuhlmannverteenwoordig
grootste
gebaseer
Namibi6
is. Die Namasis die
inheemsebevolkingin die streek,met
Hulleinheemsheid
word nie
meeras 100 000 ledein Namibi6,Suid-Afrika
en Botswana.
deur die Namibieseregeringerken nie,ten spytevan die feit dat hulleeerstenasieis en
nouverwantis aandie Sanmense
deurtaal,kultuuren erfenis.
Wat onderwysbetref,het me Kuhlmanndie geskiedkundige
agterstandverduidelikwat in
die tydperk van 1970 tot 1987 deur die teenwoordigheidvan die Suid-Afrikaanse
te
Weermagin Nambi€veroorsaak
is. Omdatleerkragte
ingevoeris om die Namakinders
onderrig,het baiejeugdigesopstandiggeraaken die ouer geslagtehet openlikekonflik
gevrees.
(lnsidente
het
waartraanrookgebruikis, het gereeldvoorgekom.)
Me Kuhlmann
'n baiemeeroptimistiese
geskets.
genoem
Sy het
dat talle
beeldvan die huidigesituasie
klein suksesverhale
daartoegelei het dat vroue baie meer betrokkegeraakhet by die
in plaaslike
onderwysen dat sommige vroue selfs invloedrykeleierskapposisies
gemeenskappe
die "Boere"in sekereopsigte
beklee.Tog s6 sy dat, na onafhanklikheid,
bloot deur 'n SWAPO-regering
vervangis, wat die Namamensemet beperktesake-en
eindomsregte
laat.
WIMSA: Me Elfriede Gaeses
Me Gaesesis 'n Haillom gemeenskapsaktivis.
Sy het meldinggemaakvan twee
hoofuitdagings:
o
o

grondherstel,
en
van inheemse
leierskap.
die erkenning

ln L997het haarmense'n opmarsgeorganiseer
om hul regmatigeeienaarskap
van grond
by Etoshate eis,waaroorhulleerg oor die kole gehaalis. In 2008 het die Namibiese
regering
uiteindelik
beginplaseopkoopasvergoeding
vir grondverlies;
dit is 'n tree in die
'n
regte rigting,maar nog nie oorwinningnie. Dit blyk asof die kwessievan leierskapna
politiekeerkenning
onafhanlikheid
nieveelmeeras 'n oppervlakkige
behelshet nie.

Slotsom
Dr Crawhallhet beklemtoondat Namibidal gevorderhet tot die stadium waar die
regering erkenninggee aan die Namataalen -leierskap.Tog ervaar hulle nog
marginalisering,
selfs na die land se onafhanklikheid.
Die regeringerken hulle nie as
'n
inheemsemensenie,en hulleis vasgevang
in strikvan politiekeinsluiting
maarsosiale,
ekonomiese
en kultureleuitsluiting.
Dit tesamemet klimaatsverandering
in suid-Namibi€
laatdie Nama-mense
in 'n kwesbareen frustrerendeposisie.
Die leswat ons uit hierdiegevalkan leer,is dat die oplossing
vir marginalisering
dieper
moet 16as die amptelikeerkenningvan 'n taal, die verskaffingvan skole,en tradisionele
owerhede.Die probleemis diep gewortelin diskriminasie
en hoe menseoor hulselfvoel
en hul onderlingeverhoudings
binne'n diversenasionalekonteks.Met anderwoorde,om
kwessiesvan stigmaen die problemewat daarmeeverbandhou op te los,verg meer as
net eenvoudig'n
beleidsverandering.
Die fundamenteleprobleem is die probleemvan menslikeongelykheid- mense van
verskillenderasse-en kultuurgroepehet eweSeervir demokrasiein Suid-Afrikageveg.
Maar ons is nog nie almalgelykbinnedie post-koloniale
bestelnie. Ons het nie ware
demokrasie
bereiknie.Wat onsop die oomblikhet, is 'n politiekedemokrasie
sonderdie
transformasie
wat volhoubaarheid
en waardigheid
aanallemensebied.Deelname
op baie
verskillende
vlakkeis absoluutnoodsaaklik
vir transformasie;
alhoewelonsoor dieverlede
kan praat,moet ons 'n doelgerigteplanvir die toekomsh6.Selfbeskikking
is 'n fondasievir
'n betekenisvolle
verhoudingtussengemeenskappe,
volke en die staat.Sod66ndeslaag
onsdaarinom transformasie
in onsverhoudings
te weegte bring.

Opsommine
problemein die gesig.
Inheemsemenseregdeursub-Sahara
Afrikastaarsoortgelyke
Hierdieproblemehou verbandmet diegekombineerde
nalatenskap
van Europese
kolonialisme
en onderdrukking
deur Bantoetaal-sprekende
volkewat inheemse
menseonderdanigaan hul tradisionele
leierskapstrukture
maak.
Inheemse
mensesoekerkenning
in hulgeboorteland
vanhul inheemse
status,onder
meer hul gewoonteregtelike
regte.Regerings
in Afrikaskepegterdie indrukdat hul
onbereikbaar
is,en ook onwilligis om die regtevaninheemse
volkete erken.Hul
benadering
tot inheemsevolkeis om hullete assimileer
in die hoofstroom.
DieAfrikaUnie,insluitend
hul liggaam,
die ACHPR,
het 'n ambivalente
houding
teenoordie erkenning
vaninheemse
volkeen hul regte.
DieACHPR
het in 2009'n presedentgeskeptoe hulledie gewoonteregtelike
verblyfregvan die Endoroisveeboerevan Keniabekragtighet.
In Suid-Afrika
het die bewegingvir inheemseregtesedertdie tagtigerjaremet rasse
gevorder,
skrede
met al hoe meermensevan Khoe-San
afkomswat belangstelling
in
hul herkomstoon.
Oplossings
tot die vraagstukke
van die inheemsevolkeregin Afrikaverg'n
veelvoudige
benadering,
ondermeerdeur op verskeievlakkedeelte neem(m.a.w.
die gemeenskaps-,
nasionale,
vastelandsen internasionale
vlakke).
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Hoofstuk2
Inheemse
Regtein die Internasionale
Arena
Hierdiehoofstukhandeloor die verskillende
organisasies,
instrumente
en meganismes
in
die internasionale
arenawat beskikbaar
is aan inheemsevolkein hul strydom inheemse
volkeregte(lVR).Die vraag of die VerenigdeNasiesse Verklaringoor die Regtevan
Inheemse
Volkewetlikafdwingbaar
is,word ook aangespreek.

Insette
Internasionalenorme en standaardevir IVR: Me Ad6le Wildschut
Me Wildschuthet enkelevan die hoofpuntevan die Verenigde
NasiesVerklaring
oor die
Regte van InheemseVolke (oftewel United Nations Declarationon the Rights of
Indigenous
Peoples,
UNDRIP)
beklemtoon,
spesifiek
die konsepvanselfbeskikking.
Hierdie
verklaringbou voort op die menseregraamwerk
en behels'n aantalbelangrikebeginsels,
insluitend:
o kollektieweregte
e erkenning
vandie waardigheid
en outonomievan inheemse
volke.
Voortshet sy ook verwysna die belangvan die:
o Kundigemeganisme
oor die Regtevan Inheemse
Volke(ExpertMechanism
on the
Rightsof Indigenous
Peoples,
of EMRIP)
o Verenigde
Volkese Permanente
(UNPFll)
Forumoor Inheemse
Aangeleenthede
o AfrikaKommissie
oor Mense-en Volkeregte(ACHPR).
Bogenoemde
verteenwoordig
die gevestigdeinternasionale
normeen standaardeoor die
regtevan inheemse
volke.Dievraagis hoe hierdienormeen standaarde
benutkanword
in die strydom inheemse-volkeregte
in suider-Afrika..
Inheemsevolkeregte as menseregte: Dr Danny Titus
Inheemse-volkeregte
word geheelen al binnedie internasionale
raamwerk
van universele
gegiet:
menseregte
dit is die eerste maal, kort na die Tweede Wdreldoorlog,as die
UniverseleVerklaringvan Menseregteop skrif gestel.Maar, soos daar ges6 word, die
"onverrigtesakevan die demokrasie"
is steedsinheemse-menseregte.
Dr Titus beklemtoonwat hy glo die belangriksteelement is wat benodig word vir
suksesvolle
onderhandeling:
ingeligte,verstandigebetoog. Andersverval ons weer in
"aktivismodus".
Die UNDRIP
is tot ons beskikking,
en daarommoet dit omtrentso getrou
soosdie Bybelgevolgword in die gesprekoor die stryd om inheemseregte.Instrumente
soosUNDRIP
is onsenigstemiddele,en daarommoetonsdit aandagtig
bestudeer.
Die uitdagingwat voorl6,is die nuwetaalwettewat nog 'n stryd uitmaakmet die Afrikane
wat glo dat inheemsetale gelykstaande
aan Afrikataleis. Voorts,in Suid-Afrika
is daar nie
'n
eers waarborgdat Afrikaans
meereen van die vier hooftalevan die landsal weesnie.
Dieselfdegeld vir die Khoe-Santale.
Dit is 'n jammerte dat die Khoe-Sanleiers
PanSALB
moet naderom hullete vertelhoeom hul huistale
te laatherleef.
(Dr Titusis voorsitter van die AfrikaonseTaal-en Kultuurvereniging,
of ATKV,en is die Afrikalid vir EMRIP.)
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VerenigdeNasies(vN) / lJnited Nations(UN)
UNDRIP.

VerenigdeNasiesVerklar

oor die

oor die Regtevan lnheemseVolkeis in 2OO7deur die
DieVerenigdeNasiesVerklaring
Dit het 25 iaargeneem
vandie VerenigdeNasiesaangeneem.
AfgemeneVergadering
'n
nie
deur die AlgemeneVergadering
om die prosesdeurte voer.Alhoewel Verklaring
'n
'n regskragtige
reg nie,volgens VNdie internasionale
instrumentis ingevolge
le
ng van i nternasiona
persverkla
dit die dinamieseontwikkeli
ring,"verteenwoordig
rigtings
regsnormeen weerspie€ldit die toewydingvan die VN se lidstateom in sekere
standaardvir die
te beweeg."DieVN beskryfdit asdie stelvan "'n belangrike
'n beduidende
salword
instrument
twyfel
wat
sonder
volke
van
inheemse
behandeling
planeet
miljoen
inheemse
se
370
van
die
vandie menseregte
ten eindedie skending
en
menseuit te wis en om hulleby te staanin die strydteendiskriminasie
'n
van die individueleen kollektiewe
Verklaring
bied uiteensetting
marginalisering."Die
regtevan inheemsemense,asookhul regtot kultuur,identiteit,taal,indiensneming,
Dit "beklemtoonook die regtevan inheemse
gesondheid,
onderwysen anderkwessies.
kultureen tradisieste handhaafen te versterk,en om hul
volkeom hul eie instansies,
na te streef."Dit
met hul eie behoeftesen aspirasies
ontwikkelingin ooreenstemming
teen inheemsemense",en dit " bevorderhul volleen effektiewe
"verbieddiskriminasie
te
wat hulleraak,en hul regom hul kenmerkendheid
deelnamein alleaangeleenthede
en sosialeontwikkelingna te streef."
behouen om hul eie visievan ekonomiese
(Bron:wikipedia)

oor die Regte'
Kundigemeganisme

ol

oor die Regtevan InheemseVolkeis in2OO7deur die VN se
Diekundigemeganisme
Raadvir Menseregte(HumanRightsCouncil,HRC)gestig.Diekundigemeganisme
kundigesin die regtevan inheemsevolke.Die
bestaanuit vyf onafhanklike
biedtematieseraadaandie HRC,in die vorm van studiesen
kundigemeganisme
deurdie Raad.Die
oor die regtevan inheemsevolkesoosaangewys
navorsing,
kanook voorstelleaandie Raadvoorldvir sy oorwegingen
kundigemeganisme
gewoonlik
waaraan
in Julie,'n sessie
houjaarliks,
goedkeuring.
Diekundigemeganisme
die
organisasies,
van state,inheemsevolke,inheemse-volkere
verteenwoordigers
w6reld
die
akademiese
en
tussenregeringsorganisasies
burgerlikesamelewing,
www.ohchr.org)
deelneem.(Bron:
VerenigdeNasiesPermanenteI

3mse

is die VN se
Aangeleenthede
Forumoor Inheemse
Die VerenigdeNasiesPermanente
van die
en
regte
rakende
die
besorgdhede
vir
sake
sentralekodrdineringsliggaam
'n
en Sosiale
vir die Ekonomiese
volke.Die Forumis adviesliggaam
wQreldse inheemse
aan die Raadoor sake rakendedie
Die Forummaak aanbevelings
Raad(ECOSOC).
ontwikkeling,kultuur,omgewing,onderwys,gesondheiden menseregte.
maatskaplike
'n
jaar [gewoonlik
per
in Mei] vergaderdie Raadvir sessiewat twee weke
Eenmaal
'n driejaartermyn aangestel.
Aan die
kundigesword vir
duur. Sestienonafhanklike
'n
of heraangestel
volgendetermyn herverkies
einde van hul termyn,kan hulle vir
organisasies
word.Vandie 16 lede,word agt deurlidstate,en agt direkdeurinheemse
(Bron:
wikipedia)
benoem.
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Interna sionaIe Arbeidsorganisasie (lLO)
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Konvensie
169is 'n regskragtige
internasionale
instrumentwat oop is vir
bekragtiging.
Dit handelspesifiekoor die regtevan inheemseen stamgebonde
volke.Tot dusveris dit deur 20 landebekragtig.
is 'n lid van die lLO,maar
[Suid-Afrika
het nog nie K169bekragtignie.l
Sodra'n landdie Konvensie
bekragtig,
het die landeenjaar om wetgewing,beleide
en programmein lyn met die Konvensie
te bringalvorensdit regskragtig
word. Die
bepalings
van Konvensie
Nr 169 is verenigbaar
met die bepalings
van die Verenigde
NasiesVerklaring
oor die Regtevan InheemseVolke.
DieKonvensie
stipuleerdat regerings
die verantwoordelikheid
dra om
gekoordineerde
en stelselmatige
aksieste ontwikkelom die regtevan inheemseen
stamgebonde
volkete beskermen om te versekerdat toepaslikemeganismes
en
gestelword.Met diefokusop raadpleging
middelebeskikbaar
en deelname,
is
Konvensie
Nr 69 'n middelom dialoogtussenregerings
en inheemse
en
stamverbonde
volkete stimuleeren dit is al aangewend
om ontwikkelingsprosesse,
asookdie vermydingen oplossing
van konflikete bewerkstellig.
wwwito.org)
laron:

PRO169 is die globaleProgramvir die Bevordering
van ILOKonvensie
159. Dit is
tansdie grootsteprogrambinnedie VerenigdeNasieswat voorspraak
vir inheemsevolkeregtemaak.lBron:
MrKPfeffer,
tLo)

Afrika Unie (AU) African Union
: Afrika Kbmmissieoor Mense-en
Die AfrikaHandveshet die Afrika Kommissie
oor Mense-en Volkeregtein die lewe
geroep.Die Kommissie
is in 1987ingehuldig.
Die Sekretariaat
van die Kommissie
is
in Banjul,die Gambi6gesitueer.
Bo en behalwedie take wat dit opgedraword deur die Vergadering
van Staats-en
Regeringshoofde,
is die amptelike
funksies
vandie Kommissie
asvolg:
.
die beskerming
van mense-en volkeregte
.
die bevordering
van menseen volkeregte
.
die vertolkingvan die AfrikaHandves
van Mense-en Volkeregte.
Die Kommissiebestaanuit elf lede wat deur die AU Vergadering
verkiesword
uit kundigeswat deur die staatspartyetot die Handvesbenoemword. [SuidAfrika is ook'n ondertekenaar.l
DieWerksgroep,
wat in 2000gestigis, is 'n spesialemeganisme
vandie ACHPR.
(Bron:www.achpr.org)
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Besprekine
Kan UNDRIPafgedwing word?
Het dit enige
van UNDRIP.
het twyfel uitgedrukoor die afdwingbaarheid
Deelnemers
op die vraag.
Hiervolgdrie perspektiewe
regskragtigheid?
Dr Nigel Crawhall
'n verklaringgeskryfword om as standaardstellende
Dr Crawhallhet verduidelikdat
instrumentte dien. Sodrasodanigeverklaringdeur die VerenigdeNasiesaangeneem
'n
(aslid van dieVN)moetvoldoennormwaaraanSuid-Afrika
word,word dit wAreldwye
word enigeewolusieof
dusis dit "moreelbindend".Boonop,volgensdie AfrikaHandves
(soosaanvaardeurdie VN)ook as bindendbeskouop
groeiin die konsepvan menseregte
op
doeleindes
vir allepraktiese
word die UNDRIP
die ledevan die AfrikaUnie.Sodoende
twee manierebindendvir Afrika-state.Die toepassingvan hierdiebeginsel,soos in die
geneemis vir beslegting
en vertolking.
gevalwaar die Endorois-saak
na die ACHPR
Dr Danny Titus
kan hou om hullegrondwetlike
Onsreddingis die feit dat ons die regeringaanspreeklik
na te kom en dit word moontlikgemaakmet behulpvan internasionale
verpligtinge
behaal,en elke
is deurkonsensus
Hierdienormeen standaarde
soosUNDRIP.
instrumente
'n mensdwingjou regering
'n paradoksale
gee.
idee:
gehoor
Dit
is
waarlik
moet
staatparty
arena,en
en kom teen mekaarte staan in die internasionale
uit jul eie regsgebied
'n
tuiste weegte bring'
dwing menshulleom verandering
sodoende
Prof Michelo Hansungule
'n
Daaris genoemdat UNDRIP "morelewaarde"dra. Daarom,betoogdie professor,is dit
as 'n verdrag,as gevolgvan daardiemorelewaarde.Die
selfsbelangriker
in die regspraak
'n
daagliksebasisdeur die wet regeernie - ons kom
meestevan ons word nie op
deur 'n verkeersbeampte
gewoonlikeers in kontakdaarmeewanneerons byvoorbeeld
voorgekeerword. In der waarheidword ons meer gereelddeur morelewaardesregeer
Daaromkan'n verklaring
(enindiennodig,is die hof daarom onsaandie wet te herinner.)
verdraewees.
so te sOkragtigeras regsgeldige
'n
'n
'n
het nie slegs politiekemorelewaardenie - want wanneer staat
Verder,UNDRIP
van die verklaring
di6 staatom te hou by die beginsels
onderneem
onderteken,
verklaring
- dit het ook 'n regswaarde.
en herstel,spruit
verwys
na
selfbeskikking
wat
Die klousules
uit formelewette wat afdwingbaaris, dus sluit die verklaringstandaardein wat regskrag
'n
onbenullig
hou vol dat die verskilletussen verdragen verklaring
het. ProfHansungule
dieselfde.
en tegniesvanaardis- die voordeleis inderdaad
van
van die suidevan Meksiko,wat die implementering
Die hofsaakvan die Maja-mense
'n
gestel
presedent
geskiedkundige
die
omdat
die gewoonteregversoek het, het
gebruik
het om hul saak te red.
Hoofregterdie Verklaringas die enigsteinstrument
'n
Daaromhet ons ten minste een presedent,die Maja-saak,waar UNDRIP groot
uitwerkinggehadhet.
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Insette
Bystandsstrukture
Daar bestaantalle nasionaleen internasionale
bystandsstrukture
wat inheemsevolkein hul stryd
van vier
om erkenningbystaan.Verteenwoordigers
sodanige
organisasies
wat betrokkeis in die suiderAfrikaanse
streek,naamlikdie lLO,OHCHR,
NCAen
OSISA,
het die vergadering
toegespreek.
lnternasionaleArbeidsorganisasie(ltO):
Mr KarlPfeffer
'n
Mnr Pfefferhet begin met 'n uiteensettingvan die mandaatvan die lLO, driesydige
Hy is in Namibidgebaseer,
waarhy werk aan PRO169.Hierdie
internasionale
organisasie.
programis goedontwikkeldin Suid-Amerika
en selfsin Europa,maarin Afrikakon hulle
sovernognet daarinslaagom in die Sentraal
Afrikaanse
Republiek,
Namibiden Kameroen
betrokkete raak. Die SentraalAfrikaanseRepubliekis die enigsteAfrika-staatwat ILO
Konvensie169 bekragtighet. Wat maak die Konvensie169 so spesiaal?Dit kan beskryf
(of "policytool") wat leidingaan die regeringbied. Die
word as 'n "beleidsmiddel"
hoeksteen
van sy doelwitteis om strukturevir raadpleging
en deelnamedaarte stel.'n
- dit is ook
Menshoorgereeldvan die regering
se "gesigloosheid"
en "ontoeganklikheid"
die situasieelders.Daarommik die ILO(deurPRO169)daarnaom ruimtevir dialoogte
skep.
Die een vraagwat mnr Pfefferegter altyd stel, is: Hoe beplanons om die regeringin 'n
gesprekte betrek?Die UNDRIPbemagtigons met die politiekeinvloedom druk op
- klaarblyklik
regerings
is'n andersoort"dier"as'n konvensie
te plaas.Maar'n verklaring
'n
'n
te
word regerings
maklikeroorreedom verklaring
te ondertekenas om konvensie
word
bekragtig.'n Verklaringstel normesen waardes,terwyl 'n konvensieregsbindend
sodradit deur 'n staatpartybekragtigword. Aan die ander kant, indien regerings'n
konvensie
bekragtig,
maarnie die beginsels
implementeer
of daarbyhou nie,salhullenie
gedrukword nie,maarten minsteis daar'n weg om die saakblootte 16en drukte plaas.
is gevraom aan 'n ILO-komitee
bestaandeuit kundigeste verduidelik
Kenia,byvoorbeeld,
hoe hulleprobeerom inheemsevolke in hul arbeidsmarkbeleide
te integreer.Deur 'n
konvensie
te bekragtig,win 'n landdie vertroueen trou van die vakbonde,di werkgewers
- dit dienas 'n belangrike
asookinternasionale
beleggers
ekonomiese
aansporing.
- inheemse
Wat is die strategievan PRO169? Eerstensis die fokus op bewusmaking
'n
mense moet hul regte ken. Tweedens,die PRO 169 poog om
bemagtigende
beleidsomgewing
te skepen kapasiteitbou
te fasiliteer,m.a.w.die regeringmoet opgelei
van Konvensie159 en gewysword wat presieshulle
word in die gebruiken interpretasie
kan/moetdoen.Mnr Pfefferhet die gehoordaaraanherinnerdat die regeringdikwels
inheemse
volkeafskeep,
nie omdathullenie wil helpnie,maaromdathullenie weet hoe
nieof hulleis onbewusvandie uitdagings
wat inheemse
volkein diegesigstaar.
Laastens
rolspelers
mik die organisasie
daarnaom verskillende
bymekaarte bring- aan
die eindevan die dag wil hulle tasbareresultatesien. Mnr Pfeffersluit af met die
opmerkingdat die strydvir inheemseregtesomsook 'n "papierstryd"
is: dit is belangrik
dat rolspelers
hiervanbewusis.
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Kantoor van die HoE Kommissarisvir Menseregte (OHCHR):
Me Geraldine Debandt
vir Menseregte(Officeof
Me Debandt,'n internwat die Kantoorvan die Hod Kommissaris
'n oorsigvan die
for HumanRights,OHCHR),
het die deelnemers
the HighCommissioner
Kantoor se werksaamhedegegee. Die OHCHRis deel van die Verenigde Nasies
mandaatom alle menseregte
te beskerm.DieOHCHRhet
Sekretariaat,
met die universele
'n streekskantoorin Suid-Afrikawat hul werksaamhedein veertien suider-Afrikaanse
bied opleiding,kapasiteitbou
en administratiewe
dienste
lande bestuur.Die organisasie
seminare,ensovoortsfasiliteer.
en kanwerkswinkels,
armoedeen
In die algemeen,is die OHCHRverbindtot die stryd teen diskriminasie,
vir menseregtein samewerkingmet
straffeloosheid,
en werk daaraanom meganismes
nasionalerolspelerste versterk.In reaksieop 'n vraag uit die gehoor,het me Debandt
geantwoorddat die OHCHRgratis prokureursdienste
bied. Me Debandt het die feit
een en dieselfdeis. Die OHCHR
beklemtoondat menseregteen inheemse-volkeregte
as alle menseregte:
dit is
neem dus net so 'n sterk standpuntin vir inheemse-volkeregte
wat in die Khoe-San
strydbenutkanword.
voorwaar'norganisasie
Noorweegse Kerkehulp (NCAI:Mnr Thembani Chamane
Mnr Chamanehet verduidelikdat die Noorweegse
Kerkehulp(oftewelNorwegianChurch
organisasie
is wat die spesiale
taak opgelOis om die strukture
Aid, NCA)'n kerkgebaseerde
van inheemsevolkete ondersteun.
Hullefokusis op Namibid,Botswana
en organisasies
en Suid-Afrika.Hul benaderingis drieledig:eerstens,die hoofdoelvan die NCAis om
te bevorder;tweedens,
ekonomieseontwikkelingen geregtigheiddeur selfbemagtiging
te verseker;en laastens,
die NCAwil die kennisstelsels
die NCApoogom geslagsgelykheid
aan ons stel.
van inheemsevolke inkorporeerin die uitdagingswat klimaatsverandering
Mnr Chamanenooi al die deelnemers(wat sterk leiersen 'n sterk bewegingregdeurdie
(SAOG/SADC)verteenwoordig) om
Suider-AfrikaanseOntwikkelingsgemeenskap
aan te gaanmet organisasies
soosdie NCA;dit is slegsdeur die vestiging
vennootskappe
dat inheemse volke daarin sal slaag om enige
van sodanige bondgenootskappe
verandering
af te dwing.
beleidsgedrewe
Ope Samelewing Inisiatief van Suider-Afrika(OSISA):Mnr Delme Cupido
Die Inisiatief(Open Society Initiativeof SouthernAfrica, OSISA)is in Johannesburg
gebaseeren word privaatbefonds.Diefokuspunteis gesondheid,
onderwysen taalregte.
Mnr Cupidohet onlangs'n programvir inheemse-volkeregte
van stapelgestuurwat oor al
want, volgensmnr
die SAOG-lande
strek (behalwevir Tanzaniden 'n aantaleilandstate)
Cupido,word verdeeldheiden etniesegrenseg€perpetueerdeur die klem op nasionale
grense.Sy werksveldis nie eng bepaalnie, en is derhalwebuigsaam;OSISAverkiesdat
gemeenskappe
selfdie rigtingaanwys.
regteten eindetasbareveranderingop
Die oorkoepelende
fokusis op sosio-ekonomiese
mee te bring. Dit word vermag deur burgerlikeen niedie kerngemeenskapsvlak
regeringsorganisasies
te befonds en deur seker te maak dat beleide in plek is en
gelmplementeerword. Verder, OSISAprobeer ook om voorspraaknamensinheemse
volke te maak, maar hulle is sensitiefvir die feit dat inheemsemense hulself moet
verteenwoordig.
Mnr Cupidoself is van Khoe-San
afkomsen, alhoewelhy grotendeelssy
en dat inheemsevolke "namens
taal en kultuur verloor het, glo hy in selfbemagtiging
praat".
hulselfmoet
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Mnr LeFleur,asvoorsittervan die NKR,het gereageer
deurte s6 dat die vooruitsigvan die
steunvanorganisasies
soosbogemelde
die deurvir geleenthede
oopmaak.DieNKRhet 'n
dringendebehoefte aan onafhanklikevergaderingsom strategiedte bespreeken te
beplansonderdat die regeringoor hul skouerloer. 'n Verderekritiekepunt is dat die
eersdaagseaanvaarding/verwerping
van die nuwe Konsepwet op Tradisionele
Aangeleenthede:
die NKRbenodigdringendregsadvies
ten eindedie beste,meesingeligte
besluitte neem.
Mnr Pfefferhet ook genoem dat presidentZuma beloof het om die Konvensiej.69 te
bekragtig,en die geleentheidom hom verantwoordbaar
te maak moet aangegrypword.
Alhoeweldie ILOinstrumenteel
wasin die daarstelling
van die NKRin i.999,kanhullenie
die regering
omseilnie. Die moeilikste
kwessie,
en wat van kardinalebelangis, is om die
denkwyse
van regeringsmense
te verander.Dit help nie 'n menssit beleidin plek,maar
die regering
dinknog"ou skool"nie.

Opsomming
Hoofkwessies
o
o
o

Hoekandie NKRgebruikmaakvaninstrumente
soosUNDRIP
en ILOKonvensie
1.69
om inheemse-volkeregte
in Suid-Afrika
te bevorder?
Hoebeplandie NKRom met die regeringin gesprekte tree?
Hoekandie NKRbaatvind by bystandsstrukture
soosdie lLO,OCHRC,
NCAen OSISA
om inheemse-volkeregte
in Suid-Afrika
te bevorder

Aanbevelings

a
o

DatUNDRIP
vorentoeasdie hoeksteen
vanonderhandelinge
met die regering
dien
(mosieaanvaardeur afgevaardigdes).
Datdie regeringaangemoedig
word om ILO169te bekragtig.
Datdie NKRdie bystandvan bogenoemde
organisasies
benutom regsadvies
in te
win en onafhanklike
vergaderings
te hou waarstrategievir die onderhandelinge
met
die regeringbespreekkanword.
Datdie GrondwetlikeHof in gedagtegehouword as 'n manierom wetgewingte
toets.

Geleenthede
llo, deurdie PRo169,bieddienstein kapasiteitbou
en voorspraak
maak,met die
fokusdaaropom die regering
se kapasiteit
en deelnamein die implementering
van
ILO169te versterk.
oHcHRbied regsadvies,
opleiding,kapasiteitbou
en administratiewe
dienste;die
fasiliteringvan werkswinkels,
seminare, ens.
NCAbefondsen ondersteun
inheemse
struktureen organisasies
in Namibi€,
Botswana
en Suid-Afrika.
OSISA
befondsen ondersteunburgerlikeen nie-regeringsorganisasies;
versekerdat
beleidin plekis en gelmplementeer
word,helpmet voorspraak
maak.
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Hoofstuk3
vir InheemseRegtein Suid-Afrika
Onderhandeling
Tradisionele
Hierdie hoofstuk begin deur die agtergrond vir die voorgestelde
spreekhul
te bied.Afgevaardigdes
Konsepwetasookinheemse-taalregte
Aangeleenthede
en taalregteom
betreffendedie konsepwetgewing
uit en maakaanbevelings
besorgdhede
'n mandaatvir onderhandeling
te
met die regering
sodoende
Khoe-Sanraad
die Nasionale
in
gebied
afgevaardigdes
om
geleentheid
word ook die
gee. Regeringsverteenwoordigers
in Suid-Afrika'
ie lig oor die regeringse posisieen hul vorderingmet inheemseregte

lnsette
Mnr CecilLeFleur
Aangeleenthede:
Konsepwetop Tradisionele

t,r

r

'r::;

'n kort oorsig oor die uitgebreidewetgewendeproses met die
Mnr Le Fleur bied
Hierdiewetgewingsal die twee bestaande
Aangeleenthede'
Konsepwetop Tradisionele
Leiersvan 2008'en die
van Tradisionele
Huis
wette, naamlikdie Wet op die Nasionale
vervang.
2003
wet van
en Regeringsraamwerk
LeierskapTradisionele
geeaan
erkenning
waardeurdie regering
Aangeleenthede,
op Tradisionele
DieKonsepwet
om die
wetgewing
maakdeel uit van
gemeenskappe,
in tradisionele
leierskapstrukture
in suid-Afrikate erken.Dit het beginas onderhandelinge
regte van die Khoe-sanmense
maartot duSverhet die
Status(teenOor"tradisionele"),
oOrdie erkenningVan"inheemSe"
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leiersas tradisioneleleiersin
regeringnog net die toegewinggemaakom Khoe-San
strukturete erken.
tradisionele
leier moet voldoenaan sekerekriteriaof
Die konsepwetstipuleerdat 'n tradisionele
hieraan,salhy/sydie reghC
vereistes
alvorens
hy/syerkensalword.Indienhy/syvoldoen
om 'n raadte kiesom onderhom/haarte dien.Verderstel die konsepwetook voor dat
'n
gemeenskap,
met
tradisionele
leieren sy/haarraad gedefinieerde
sodanige
tradisionele
konteks,moet verteenwoordig.
agtergrondin die Suid-Afrikaanse
sy eie geskiedkundige
'n
Met anderwoorde,hy of sy moet kan bewysdat sy/hy gemeenskapverteenwoordig
'n
tradisioneelof inheemsis. Volgensdie gewoonteregsou daar
wat onteenseglik
(byvoorbeeld,
waarvolgens
die oudsteseun gewoonlikdie
duidelikeopvolgingspatroon
'n
'n
bied dit uiteraard
soosSuid-Afrika
leierskap
oorneem)moeswees.In demokrasie
In
wees vir leierskapposisies.
verdereuitdaging,want vroue moet ook verkiesbaar
wet, sal die regering'n begrotingaan sodanige
met die voorgestelde
ooreenstemming
tradisionele
leiertoekenom hom/haarte helpom sy/haarpligteas leieroptimaaluit te
voer.
Soosreedsgenoem,val hierdienuwe wetgewingbinne die bestekvan "tradisionele
leierskap".Mnr Le Fleurhet verwysna me Gaeses'se vroeeireopmerkingsoor die wyse
Of,
leierskap
erken.Maar is dit voldoende?
regeringtradisionele
waaropdie Namibiese
vanonsleiersasinheemsen asdie eerstemensevan
op die erkenning
moetonsaandring
'n
is dit 'n neteligesaak.Die regeringvoel dat dit
hierdievasteland?In Suid-Afrika
sienswyse
leierskap
te erken,want die algemene
voldoende
toegewingis om tradisionele
is: "Onsis almalAfrikane,daaromis almalinheems."Mnr
in die meesteAfrika-bedelings
prosesse
van
te maakvir parallele
Le Fleursteldievraag:Behoortdie NKRdusvoorspraak
of moet onsslegsop hierdieeen kanaalfokus?Hy het die
wetgewende
onderhandelings,
vir oorweging.
oorhandig
saakaandiedeelnemers
in 1997 gestigis, het die
Oor baiejare heen, sedert die eersteinheemse-regtegroepe
'n
beweging
tyd geneemom momentumte kry,en nouwil dit voorkomasofdit uiteindelik
salwaarskynlik
nogvoor die eindevan 2012in die
bietjievuurkragkry.Hierdiewetgewing
gemaanom in gedagtete
parlement
gel6
ter tafel
word.Mnr Le Fleurhet afgevaardigdes
hou dat die regering
somsmoeilikis om in die handete kry:"As hulledeurtoe is,danis hy
geleentheid
om juisdit te doen.
t66!" - en hieris 'n waardevolle
Sal die kollektieweregte van
Wat is die tekortkomingevan die konsepwetgewing?
ls dit genoegom blootas
word deurdie regering?
inheemse
volkevorentoegerespekteer
"tradisioneel"
erkente word?Of moetonsverdersoekna ware inheemsestatus?Mnr Le
nou verwerp,dit dalk'n
Fleurselfis van meningdat,indiendie NKRdie konsepwetgewing
wat reedsgemaakis weer in te haal.Miskien,
verdere20 jaarkanneemom die vordering
kan hulle
van die hoogsteregeringsvlakke,
as die NKRkan deurbreekna die binnekringe
vaninheemse
volkete verander.
se beskouing
daarinslaagom die regering
watter weg ookal deur die verskeie
Ter afsluitinghet hy opgemerk dat
tydens hierdie werkswinkelgekies gaan word - die wette wat
belanghebbendes
moet meebring.Dit gaannie net
vooruitgang
aan hul mensebelowe,ware verandering
grondvlak
gemeenskappe
wyse baat
op
moet
op betekenisvolle
leiers
nie;
die
oor die
daarby.
(Mr Le Fleuris choirpersonof the NKC,ond member of the
IPACCTrustond the NotionalGriquoCouncil.)
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Taalregte: Mnr Willem Damarah
Mnr Damarahhet kortliksgepraatoor die kwessievan taalregtebinne die bredr SuidAfrikaansekonteks.Hy het die vraag gewaag:"Wat moet eerste gebeur?ls dit die
van inheemseof is dit dalkdie erkenning
leierskapstrukture,
van tradisionele
erkenning
taalregte?"
,n Kultuurof volk word aan hul taal en kultuurgeken.Dit wil ampervoorkomof die
'n
regeringinheemsemense"bestraf' wat hul tale aanbetref:voor 1994is mensverbied
'n
te besig,en na 1994word mensgekeerom die saakaante spreek.
om ,n Khoe-Santaal
'n taalgroep,grondwetlikebeskerming
geniet
as
Daarword dikwelsgesQdat die Khoe-San,
- die Grondwetis die hoeksteenvan Suid-Afrikase demokrasie(andersas enigeander
statuut wat deur die Parlementverwerp kan word). Maar die nasionaletaalbeleid
verskansalleenlikdie gebruikvan Afrikaans,Engelsen die Bantoetalein onderwys wat
vir tale?Word hierdietale enigsins
ts daar enigegelykberegtiging
van die Khoe-Santale?
'n
vlakgebruik?
op funksionele
te
as 'n onderrigmedium
Tansis daargeenbeleidin plekom die gebruikvfn Khoe-Santale
gevolg
daarvan
ly as
gebruiknie; daaromis die tale laat vaar in skole.Khoe-Sankinders
minister
erken dat die
Die
bly.
laag
jaarlikse
leerders
onder
slaagsyfer
die
iangesien
di6 tale nie
as
maak
kan
voorsiening
Khoe-Santale
nasionalebegroting nie vir die
plig
grondwetlike
na
nie. Die vele
sy
ampteliketale is nie. Kortweg,die regeringkom nie
blyknie vanveel hulpte weesnie.
of SASEF)
taalradeen -liggame(soosPanSAT
'n
is dit eintlik onjuistestelling,want
Wanneeriemands6, "Ek praat die Khoe-Santaal",
'n
net apartheiddie blaamgeevir
vantale.Kanonseerlikwaar
ons praat Khoe-Sanfamilie
van onstale?Diewaarheidis dat ons selfhierdietale na die rand
die ampereuitwissing
Het ons werklikgenoeggedoenom
geskuifhet as gevolgvan afskepingen verdeeldheid.
word elke jaar
van die Khoe-Santale
hul oorlewingte verseker?Moedertaalsprekers
oor' Mnr
minder - lNu, byvoorbeeld,het slegs vier bejaarde moedertaalsprekers
'n gesondeouerom
is
dit
hoe
belangrik
Damarahsluit af deur te beklemtoon
te kweeken om die volgendegeslagtete leer om voort te gaanom die
/kindverhouding
te gebruik.
Khoe-Santale
(Mr Damorah is o Nomaeducator, language rights octivist ond member of the NKC.)

Aktiwiteit
Groepwerk: Die Konsepwet op Tradisionele Aangeleenthede, Taalregte
Deelnemersis gevra om in groepe te verdeel en 'n dinkskrumoor die kwessiesvan
tradisionele
leierskap
en taalregtete hou en dan konstruktiewe
terugvoerte gee.
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Insette
Gesprekmet regeringsverteenwoordigers
regeringhet hulle by die vergadering
van die Suid-Afrikaanse
Verteenwoordigers
Hulle
aangesluit
om informeelgesprekte voer oor die statusvan inheemse-menseregte.
(DRDLR)
en
en Grondhervorming
het die departementevan LandelikeOntwikkeling
(DIRCO)
verteenwoordig.
Betrekkinge
en Samewerking
Internasionale
Departement van LandelikeOntwikkeling en Grondhervorming (DRDLR):
Dr DaphneyMayindien Me KeamogetseMabalane
'n
Dr DaphneyMayindihet begindeur kort inleidingoor die beoogdeplannevan die
(DRDLR,
DIRCO
en
Departement
te bied.Sy het uitgewysdat die drie staatsdepartmente
vir
is
om
voor
te
berei
DTA)tansbesig
Aangeleenthede,
vanTradisionele
die Departement
'n werkswinkel,
en voor die eindevan
wat sal volg op die jaarlikseUNPFI|-vergadering,
en
IPACC
lynfunksie
departemente,
Deelnemers
sal die verskillende
201,2salplaasvind.
problemesodatdaar
leierskap
insluiten daarsalgekykword na die bestaande
Khoe-San
met eenstemgepraatkanword.
uiteindelik
tans
en Grondhervorming
Waarmeeis die Departementvan LandelikeOntwikkeling
en
asooknavorsing
besig?Dr Mayindihet ondermeerdie volgendegenoem:tegnologie,
in landelikegebiedete verbeter.Die navorsingis
om die infrastruktuur
ontwikkeling
(lKS)te
Kennisstelsels
en Inheemse
toepaslike
tegnologied
daaropgemikom byvoorbeeld
'n
gemeenskappe
ontplooikanword asdeelvan strategieom
identifiseer
wat in landelike
gemeenskappe
aan te spreek.Die
in plattelandse
van onderontwikkeling
die uitdagings
'n gemeenskap,
eerste fase, voor ingrypingsgemaak word, is om die status van
en basiesedienste
van sosio-ekonomiese
en die beskikbaarheid
indiensnemingsvlakke
peil.
ontbrekendis,dan moet die volgende
te
Indienbogenoemde
sooswatervoorsiening
vraag beantwoord word: wat kan gedoen word om te lewer? Opwindendenuwe
sluit in tegnologiewat lug in water kan omsit (selfstot 5 000 liter per dag)
ontwikkelings
in
baksteen-en-sement
boumetodes(byvoorbeeld,
en alternatiewe
tot die tradisionele
gebou.)
word daarhuisevansand
Dysselsdorp
Nog 'n fokusgebiedis die herlewingvan klein dorpies- hierdieplekkiesis dikwels
'n
geskiedenisryk
dat die Departement
en het meestal lewendigekultuur.Terselfdertyd
vanwerkskepping
hulleook kwessies
ondersoek
van IKSte verskerp,
werkom bewustheid
en onderwys.Dr Mayindihet beklemtoonhoe belangrikdit is om saammet inheemse
mensete gaansit en uit te vindwatterkennishul dra.
beskermen behou"ten opsigtevan
het die woorde"bevorder,
Me Keamogetse
Mabalane
'n
deurdie
Sy het verwysna uitvoerbaarheidsondersoek
van IKSherhaal.
die bevordering
(WNNR/CSIR)na die ekonomiese
Wetenskaplikeen Nywerheidsnavorsingsraad
is
byvoorbeeld,
van inheemseprodukte.ln die NoordwesProvinsie,
lewensvatbaarheid
'n
ges6
produk
plaaslike
het
dat ons
beskou.Me Mabalane
leerprodukte
as lewensvatbare
uitwissingin die gesigstaar.Daaromhet die
etnieseerfenis,op alle lewensterreine,
te
Departement
die taak onderneemom hierdiekenniste bewaaren kultuursentrums
ruimtes.Sy het 'n beroepop
en opvoedkundige
laat herleef,beideas toeriste-attraksies
problemeaandie
gedoenom te helpom plaaslike
mensevan suider-Afrika
die inheemse
by te staaneerderasom blaamte plaas.
uit te wys,en om die regering
regering
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Departement van Internasionale Betrekkinge en
Me Amanda Mkwanazi

Samewerking (DIRCO):

Me Mkhwanazihet ook verwysna die werkswinkelwaarvandr Mayindigepraathet. Die
voorgenomewerkswinkelonderneemom deelnemersin te lig oor hoe die nasionale
implementeer,asook di6 van die Spesiale
departementedie UNPFII-aanbevelings
tydenssy besoekin 2005.
Rapporteur
van die
te werk ter voorbereiding
Die prioriteitmoet weesom saammet die Afrika-streek
plaasvind.
sal
Nasies
Volkein 2Ot4wat by die Verenigde
oor Inheemse
Wereldkonferensie
tot
betrokkewas by die UNDRIP-onderhandelinge
genoem
DIRCO
dat
het
Me Mkhwanazi
met die NKR
samewerking
en met die aannamedaarvanin 2O07,en dat die Departement
volke" in
"inheemse
van
kOnsep
en
die
StatuS
soOS"eerste-nasie"
aanmoedig.KweSsieS
konteksmoet nog uitvoerigbespreekword'
die Suid-Afrikaanse
moet word
wat aangespreek
Dietematiesevraagstukke
is
ondermeer:
werkswinkel
van die
ter voorbereiding
').. Kultuur
2. Onderwys
3. Gesondheid
4. Omgewing
5. Menseregte
6. Taal
status
7. Eerste-nasie
grondgebiede
en
8. Grond
Kennis
9. Inheemse
ontwikkeling
en ekonomiese
10. Maatskaplike
behuising
11. Voldoende
eiendomsregte
12. Intellektuele
13. Vroueen kinders.

Aktiwiteit
Groepwerk: Kritieke Vraagstukkevir Inheemse Regte
te bespreek,met die
is gevraom die volgendevyf dringendevraagstukke
Afgevaardigdes
sal
wete dat die dinkskrumkonstruktiewevoorstelleen aanbevelings lewer,wat dan op
(soosUNPFll,die gemeldewerkswinkelmet die
die agendavir toekomstigevergaderings
in20t4) geplaassalword:
regering,en die WGreldkonferensie
o
r
o
o
o

Grond
Erfenis
eiendomen IKS
lntellektuele
Taalen onderwys
Onderhandelingsproses.
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Diebasisvan onsonderhandeling
in Suid-Afrika
is UNDRIP
en spesifiekartikel28

(onsteenwoordigheid
voordiekolonisasie
deurBantoetaal-sprekendes
,i ,i eiqnaarskap
en Europe€rs)
o Grondkangebruik
wordom'n sterkmagsbasis
opte bou,waarop
ekonomiese

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

a
a
a
a

r

Maaktoerismetoeganklik(die Kangogrotte,
byvoorbeeld,
is deur 'n Khoe-Sanman

ma-ar
dieggryeeq*qp*h*e"!_"n-gg_.gggn
baat_sevind
h"!e1die
b"y-g1tge"!,
loerlg-pe1ie1,""""
""""".j

iUitdagingsVaninheemseeiendomsregteeninheemsekennis
r , , Eiernaarskap:
inheemsekennisword nie
qotstekEninge
op 'n plaaswat aan 'n Afri
,.,

r , Opvoeding
oor die ekonomiese
voordele
, weetnie hoeveelwaarde
inheemsekenr
selfen kom regeringtegemoet.
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Ontwikkelstorieboeke
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Slotsom
wasasvolgopgesomkanword:"Onsmoet praat,
MnrTuelohet'n ou gesegde
aangehaal,
gemaanom versigtig
te wees
nie bakleinie".Mnr Tuelohet ook sy mede-afgevaardigdes
"andere"
namens
Khoe-San
maak,
dat
inheemse
vir derde-party
wat
die
voorspraak
en
mensedaadwerklik
betrokkemoet raakin die strydom erkenning.
Mnr AndriesSteenkamp
het saamgestem:
dit is nodigom verstandige
debaten dialoogte
vir optredebeklemtoon.
Tenspytevan
voer,nieom te bakleinie.Hy het ook die noodsaak
gedoenword,kanons nietoelaatdat onspassief
die goeiewerkwat by so 'n werkswinkel
o f s t a g n a nw
t o r d n i e :" ' n B o e s m ains s o o s ' nl e e u :a sh yj o u b e s p r i n g ehny m i s ,d a nl o o p
hy weg. Maar as hy jou raak dan breek dit jou". Mnr Steenkampbepleit dus 'n
strategievir die NKRom so doeltreffend
as moontlikte
selfgeldende
en weldeurdagte
wees.
jong
geleweroor dieteenwoordigheid
Me Coetzee-Williams
het kommentaar
vanverskeie
jeug
Khoe-San
by
die
werkswinkel.
Dit
is
bemoedigend
om
te
weet
dat
die
afgevaardigdes
'n
'n
volkevan suider-Afrika
het pligteenoormekaar, pligwat
aanboordis. Dieinheemse
salmeebring
dat hulleverenigen hul inheemse-volk
statusterugkry.

Opsommins
met die regering
Onderhandelinge
DieNKRmoet hul onderhandelinge
met die regering
voortsitom dievooruitgang
van
die afgelope20 jaarte konsolideer.
DieNKRmoetvolhardom die inheemse,
eerstenasie
in
statusvandie Khoe-San,
teenstelling
met tradisionele
status,erkente kry.
DieNKRen anderverteenwoordigende
liggame
vandie Khoe-Sanmense
moet
onafhanklike
regsadvies
inwinen oor die finansi6le
middelebeskikom hul
werksaam
hedete befonds.

Taal,erfenisen onderwys
moetaanhouom hulletalete gebruiken te ontwikkelom
DieKhoe-Sanmense
die oorlewingvandi6 talete verseker.
sodoende
in die
die taalbepalings
moetversekerdat die regering
DieKhoe-sanbeweging
gebied
van onderwys.
Grondwetnakom,veralin die
'n
statusvan hul
behoort betoogte lewervir die amptelike
DieKhoe-Sanbeweging
'n amptelikenasionale
van
om
die
rol
tale
te
kies
van
die
om
een
oorweeg
tale,en
taalin te neem.
taal
moet beheeroor hul eieerfenisneem,ondermeer
DieKhoe-Sangemeenskappe
'n
wysein die nasionalekurrikulumgeintegreer
en lKS,wat op betekenisvolle
behoortte word.
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Hoofstuk4
Versterking
van die NKR
Hierdiehoofstukfokus op die NasionaleKhoe-San
Raad(NKR),sy visieen werksplan.
gevra
Afgevaardigdes
is
om riglynevir die padvorentoevir die NKRte helpuitwerk,met
behulpvandie kennisen insaewat hulletydensdie werkswinkel
opgedoenhet.Teneinde
gekonsolideerde
gevra om konkrete,doelgerigte
riglyne te bepaal,is afgevaardigdes
besluite
te neem.

Aktiwiteite
Groepwerk 1: Verhouding tussen regering en NKR
Groepehet terugvoergegeeop die volgendevraag:"Hoe doeltreffend
werk die NKR
saammet die regering?"

o
r

Dieregeringis aandie stuur,en beheerdie meestevan die middele/prosesse,
en
gevolglikis die NKRondoeltreffend.
NKR-lede
is nie n"*ur vaninternasionale
normeen standaarde
wat in die
gebruikkanword nie - afgevaardigdes
onderhandelingsproses
moet dit noukeurig
bestudeer.
DieNKRmoet bemagtigweesom hierdieinstrumentetot die voordeelvandie KhoeSangemeenskappe
te benut.
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Groepwerk 2: Aksieplan (TematieseVraagstukke)
gevraom 'n aksieplanop te
is afgevaardigdes
Ten eindedie werkswinkelte konsolideer,
'n
stel, met elkeenvan die vier groepewat aan spesifieketema werk. Weer eensis daar
gevra dat die terugvoerkonkreeten sistematiesmoet wees: watter aktiwiteitemoet
gedoenword,wanneeren deurwie?
is:
moesaanspreek,
Dievier belangrike
temaswat afgevaardigdes
o
o
o
o

Gemeenskapsontwikkelingen-steun
en eksterneaangeleenthede
Onderhandeling
en kapasiteitbou
Interneaangeleenthede
'n Strategievir Namibi6
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Watteraktiwiteite?
e Inligtingsvergaderings
o Media(koerante,radio,dokument6reprogramme)
r Kultuuraktiwiteite
kore,drama}
{dansgroepe,
r Jeugka
pasiteitbou
o Vennootskap
en tradisionele
leiersen die NKR
tussengodsdienstige
o Vroueen mensemet gestremdhede
r opvoedkundige
programme{veldskool,
spoorsny,ens.)
r lnheemseKennisstelsels
Wanneer?
o Sogou as moontlik,maarvoortdurend
r behoefteaan evaluering
en monitering
Deurwie?
Kommunikasie
moetvan "onderna bo" loop,m.a.w.,terugvoerkom van die
Organogram:
'n
gemeenskappe
op grondvlak:jou mandaatis op sy sterkstewanneerjy akkuratebegrip
van die situasieop grondvlakhet. Die Verenigdel.lasies(in die organogramhieronder)
'n agent vir
funksioneerparalleltot die linedre ketting in suider-Afrikaen dien as
onderhandeling:
Khoe-Sangemeenskappe
Regering
VerenigdeNasies- IPACC
- Organisasies
Leierskap
DieNKR

Endeurwie?
Wanneer?
Watteraktiwiteite?
werkswinkel(Oktober2012)= Mnr CecilLe Fleur
lnterdepartementele
r Die NKRmoet aktiefbetrokkeweesby die organisering
daarvan(17 AugZOt2l
e NKRse prioriteitemoetin ag geneemword!
o Agendamoetvoordietyd beskikbaar
20L2)
wees(1 September
=
op Tradisionele
AangeleenthedeMnr CecilLe Fleur
DieKonsepwet
o NKR-lede
en toetsteendie bekende
moetdie kosepwetdeeglikanaliseer,
(5
internasionale
normeen standaarde tot 7 September20L2)
(L5Augustus
r NKRmoet'n advieskomitee
saamstel
bestaande
uit kundiges
20L2)
U N P F=I Id i e N K R
r Stuur'n sterkafvaardiging
vanwelsprekende
NKR-leiers
om deelte neemaan
2012)
in Brazzaville
of NewYork(30November
dievolgendegeleentheid
=
A C H P Rd i e N K R
o NKR-lede
2012)
weesby die konferensie
moetteenwoordig
{30 November
Volke2014= NKR
W6reldkonferensie
oor lnheemse
o DieNKRmoetdeeluitmaakvandie voorbereidingsvergadering
(reedsin 2013)
vergaderings
en saamkomste:
die NKRmoet
Alleopkomende
internasionale
geeoor vorderingin suider-Afrika
terugvoer
hulpdf
organisasies
bystandkanbied,met df tegniese
Vinduit watterinternasionale
advies.
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Wat interne versterkingbetref, het die groep besluitdat dit nodig is om portefeuljeste
skep: elk van die 21. portefeuljehoofdekodpteer ongeveervyf mense om saam met
en
hom/haar te dien. Die portefeuljessal toegewysword op grond van belangstelling
geregtigheid,
vaardigheid.Voorbeelde sluit in: taal, onderwys, kuns en kultuur,
bemagtigwant elkeenvan die vyf
grondhervorming,
ens.Sodoendeword gemeenskappe
gee.
gemeenskap
die
aan
komiteeledesaloutomatiesterugvoer
die relevante lynfunksie
gereeld
met
vergader
Die portefeuljehoofdekan meer
departemente,en plaaslikeowerhedekan waardevollebondgenoteword. Om sukseste
'n
behaal,egter, moet ons begrotingtoegewysword en die steun h6 van verskeieNRos.
middeleis die bronvan die NKRse vooruitsigtevir ontwikkeling,en kanbystand
Finansidle
in te win.
fasiliteerbv. om regsmenings
Kortermyndoelwitte:
o Bemagtiging
bringvertrouemee
kundigheid
r Erkenning
(opgrond-en regeringsvlak)r Struktuur(stel'n grondwetoP)
Medium term goals:
r Verpreiding
van kennis
r
vandie organogram
lmplementering
Long term goals:
"stamgebiede"
r Ontwikkelgeografiese
regering
provinsiale
r Plaaslike,
en nasionale
'n
House"'
"lndigenous
Huis".
o Vestiging
"lnheemse
van
Of ons nou die voorgesteldeKonsepwetop TradisioneleAangeleenthdedaanvaarof
'n
verwerp,ons moet betrokkeraak.Eerderasom net vuurhoutjieaante steek,wil onsiets
is die sleutel,want as die regeringons nie meer kan
doen: sigbaarheid
konstruktiefs
ons moet beginpraat
ignoreerof onderdruknie, sal hullena ons moet luister.Laastens,
'n
'n
Huis"nie'
van "lnheemseHuis",en nietoegeetot "Tradisionele

'n
is van planom Namibidin die nabyetoekoms(na besoekaan
Rapporteur
DieSpesiale
'n
moet derhalwe
Botswana) te besoek, Die Namibiese Khoe-Sanleierskap
met die doelom voorte bereiop die besoek.
saamstel
koordineringskomitee
'n
in NamibiE
van die situasie
uitbeelding
Om sekerte maakdat daar onbevooroordeelde
slegsna
regering
die
deur
Rapporteur
Spesiale
dat
die
nie toelaat
is, kanons byvoorbeeld
Dit
sal die
ly
nie.
erger
baie
vergeselword, terwyl die San elders
die "modeldorpies"
wees om hom na die kritieke
van die koordineringskomitee
verantwoordelikheid
'n
hom
voor die tyd gedetailleerde
om
werk
beste
sal
die
dit
te
neem:
Sangemeenskappe
te stuur.
reisprogram
voor - Keetmanshoop,
in drie sleutelgebiede
met die Khoe-San
Ons stel vergaderings
in die
kwessies
gemeenskappe
verskillende
Marientalen Windhoek- omdatverskillende
maar
winsgewend,
baie
die
mynbedryf
is
byvoorbeeld,
gesigstaar; in suid-Namibi6,
menseput skaarsenigevoordeeldaaruit!
inheemse
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Ter afsluiting
is die afgevaardigdes
aangemoedig
om te vra: " Hoegaanek in die toekoms
dingeandersdoen?"Dieware "werk en sweet"beginnou eers.Mnr Le Fleurhet IpACC
bedankvir die organisering
van die werkswinkel,
waardeurhullegewyshet hoe belangrik
'n rol IPACC
in suider-Afrika
kanspeelom die Khoe-Sanmense
in hul strydom erkenning
by te staan.
Aandie afgevaardigdes
het mnr LeFleurgenoemdat sukseshaasonmoontlikis sonderdie
hulp van bystandsorganisasies
soos lpACC,lLo, oHcHR,NCAen oslsA. Hy het ook die
waardevanwerkswinkels
soosdi6 om gedeeldekenniste skepbeklemtoon.
"Onsredding
hier in Suid-Afrika
sal opvoedingen kenniswees." Verteenwoordigers
van inheemse
mensemoetbeidegoeieonderhandelaars
en leiersword,met die besefdat hulledie ware
agentevan verandering
is. Diejong, opkomendeKhoe-Sanleiers
moet ook erkenword,
want die vrugvan onsstrydsaleersdeur ons kindersgeplukword.

Opsomming
Verhoudingtussenregeringen NKR
a
a

o
a

DieNKRmoetgekapasiteer
word om onafhanklik
vandie regering
te organiseer.
DieNKRmoet assertiewer
weesin hul omgangmet die regering,en oorweegom
prosedureredls
vir onderhandeling
neerte 16.
NKR-lede
benodigverderespesifieke
opleidingin inheemse-regte
kwessies.
Kapasiteitbou
en institusionele
steunvir die NKRis noodsaaklik
om sukses
te
verseker.

Aksieplan
GroepA: Gemeenskapsontwikkeling
en -steun
lmplementeer
organogram
om kommunikasie
van "onderna bo,,te verseker,met
behulpvan 'n verskeidenheid
mediaen aktiwiteiteom bewustheid
te skep.
GroepB: Onderhondelingen eksterneaangeleenthede
Tref voorbereidings
vir deelnameaan 'n reeks nasionaleen internasionale
vergaderings(sien lys vir besonderhede)wat kulmineer in 201,4 met die
WEreldkonferensie
oor Inheemse
Volke.
GroepC: lnterne aangeleenthedeen kapositeitbou
Skepportefeuljekomitees
om spesifiekekwessiessoosonderwysen kultuuraan te
spreek,en verseker
sodoende
die deelname
vangemeenskappe.
GroepD: 'n Strategievir Namibid
Tref voorbereidings
vir die komendebesoekvan die spesialeRapporteuraan
Namibiddeur 'n koordineringskomitee
in die lewe te roep wat die taak het om so
spoedigmoontlik'n gebalanseerde
reisprogram
vir sy besoekvoorte berei.
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Bylaag1
Bywoningsregister
van Inheemse
Volke
Nasionale
Werkswinkel
oor die Regteen Erkenning

The Centrefor HumanRights(CHR)
Email:
(Namibia)
RehobothBasterCommunity
Phone: (+27)081 241 9628
Norwegian
ChurchAid (NCA)
Email:
Phone:(+27)0123466489
(IPACC)
Indigenous
Peoplesof AfricaCo-ordinating
Committee
Email:
Phone: (+27) 021 674 3260
NationalKhoe-SanCouncil(NKC)
Phone:(+27)071301 6884
The Open SocietyInitiativeof SouthernAfrica(OSISA)
Email:delmec@osisa.org
NationalKhoe-SanCouncil(NKC)
Email:
Phone:(+27)083 999 6841
NationalKhoe-SanCouncil(NKC)
Email:
The Officeof the HighCommissioner
for HumanRights(OHCHR)
Email:
(Namibia)
RehobothBasterCommunity
Email:
P h o n e :( + 2 6 4 )0 8 14 2 2 2 5 1 2
BotswanaKhwedomCouncil
P.O.Box263.Nata.Botswana
Phone:(+267)081 655 9276
NationalKhoe-SanCouncil(NKC)
Phone: (+27) 079 341 5707
in SouthernAfricaftVIMSA)
The WorkingGroupof Indigenous
Minorities
Email:
Phone:(+264)61244909
(Namibia)
AuthorityJu/'hoansi
Traditional
P.O.Box905,Grootfontein,
Namibia
(IPACC)
Peoplesof AfricaCo-ordinating
The Indigenous
Committee
Email:
Phone: (+27) 021 674 3260
NaturalJustice
Email:
The SouthAfricanSan Institute(SASI)
Email:
Emaill xhukhwex@iafrica.com
NCHIL
fKhomaniSan Youth
Email:
Phone:(+27)071941 6795
FredrikaKuhlmann,

Nama
!Gunisens
Email:
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Phone: (+264)813 895 27I
NationalKhoe-San
Council(NKC)
Email:
NationalKhoe-San
Council(NKC)
The Indigenous
Peoplesof AfricaCo-ordinating
(IPACC)
Committee
GriquaNationalCouncil(GNC)
Email:

WilliamLangeveldt
Cecil Le Fleur

coineeisr-inrs

NationalKhoe-San
Council(NKC)

Gert Joel Links

NationalKhoe-San
Council(NKC)
Email:
P h o n e :( + 2 7 ) 0 7 21 8 68 9 3 8
NationalKhoe-San
Council(NKC)
Email:

Collin Louw
KeamogetseMabalane

Department
of RuralDevelopment
and LandReform(DRDLR)
Email:

F. Mario Mahongo

NationalKhoe-San
Council(NKC)
Phone: (+27)082 822 1586
Department
of RuralDevelopment
and LandReform(DRDLR)
Emaill

DaphneyMayindi
Johan Meiring

Departmentof TraditionalAffairs(DTA)
Email:

Amanda Mkhwanazi

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

GPJ Mooney

NationalKhoe-San
Council(NKC)
Email:
Phone:(+27)083 5902740

'
Todala
Peggy Muyaya
MariaNamupala

The Centrefor HumanRights(CHR)
Email:
TheWorkingGroupof Indigenous
Minorities
in Southern
Africa(WIMSA)
Email:
Phone:ft264\6124490
The SouthAfricanSan Institute(SASI)
17 TritoniaStreet,Roodepan,
Kimberley
(SASI)
The SouthAfricanSan Institute
Email:
Email:

Joe Ogilvie
BilliesDifannoPamo

Lungile Penxa

Department
of RuralDevelopment
and LandReform(DRDLR)
Email;

Karl Pfeffer

International
(lLO)
LabourOrganization
Email:

AdeolaRomola

The Centrefor HumanRights(CHR)
Email:

Andries Steenkamp

NationalKhoe-San
Council(NKC)
Phone: (+27) 073 444 7 303
AfrikaanseTaal-en Kultuurvereniging
(ATKV)
Email:

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

l

:

.

1

.

.

.

1

.

.

.

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

'

.

.

'

,

.

.

.

,

i

i

,

,

BotswanaKhwedomCouncil
Email:
!Kwhattu SanCulturaland Education
Gentre
Email:
Email:
Phone:(+27)A71953 5352

Theys Van Rooyen
Johannes Waterboer

AdamKokSekundi
Email:
NationalKhoe-San
Council(NKC)
Email:
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Bylaag2
vir InheemseRegte
Beweging
Tydlynvan Mylpale
(1903- 2009)
Suid(erl-Afrika
die
SS$$* 3$R$;OpperhoofAAS Le Fleur I stig die Griekwa NasionaleKonferensie,
die
Landbank
en
die
Griekwa
Kerk,
die
Griekwa-kore,
Onafhanklike
Griekwa
Opinion"koerant
"GriquaandColouredPeople's
1$$$s:Die eerstegebruikvan die terme "Khoe"en "San"deur
Schulze)

'n akademikus(Leonhard

*$?Ss: Gebruikvan terme "Khoe" en "San" word algemeengebruik in progressiewe
kringe
akademiese
R$$Ss:Terme"Khoe"en "San"word algemeengebruikdeur die nasatevan die Khoeen
San
[$$3: Stigtingvan die lXu & KhweTrust
l$94: Term "kleurling"word van die wetboekverwyder
1$9$: WIMSA,SAS|wordgestig
$.$$?:IPACCword deur die Afrika-koukusby die UN Working Group on Indigenous
(UNWGIP)gestig
Populations
met die Departementvan
3$53: NasionaleGriekwaForumword gestigna vergaderings
(DCD)
Ontwikkeline
Grondwetlike
Khoe-San
Forumword gestig;vergadermet DCD
R$$S* t$$$: Nasionale
vantKhomaniSan,Griekwa,Nama
1$S$* R$St:Grondherstel
Departement
vanKunsen Kultuur(DAC)
Khoeen SanErfenisprojek,
3$$S; Nasionale
(NKOK)
Khoeen SanOorlegplegingskonferensie
3$$3: Nasionale
van
wat deur die Departement
Sanraad(SASC),
R$$3: WIMSAstig die Suid-Afrikaanse
(DPLG)
erkenword
Regering
Provinsiale
en Plaaslike
lV vergaderingter voorbereidingvan "World Summit for
:lnternasionale
Development"
Sustainable
: Herbegrafnis
vanSarahBaartman
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20$3: TweedeNasionale
Khoeen SanOorlegplegingskonferensie
2003: SASCbehaalmylpaal met die Hoodia-ooreenkoms
waarvolgenswinste van die
gebruikvan Hoodiagedeelword met Sangemeenskap
kommersi€le
?t)04: Stigtingvan regeringse Interdepartementele
Werksgroepwat al die lynfunksie
departementeverteenwoordig(doel: om die grondwetlikeakkommodasieproses
te koordineer)
2005: VN Spesiale
Rapporteur,
RudolfoStavenhagen,
besoeksuider-Afrika
2006: Suid-Afrika
se Departementvan Buitelandse
Sake(DFA)stem vir die aanvaarding
van UNDRIP
2008: DerdeNasionale
Khoeen SanOorlegplegingskonferensie
(NKOK)
: Khoe,Sanen Namaraadplegende
vergadering
met PLL& PanSAT
2009: StigtingvanTradisionele
Huis,Kimberlei

(1957- 20061
Internasionaal
1957: Aanneemvan die eersteILO Konvensie107 RakendeInheemseen Stamgebonde
Volkein Onafhanklike
Lande
1970s:EersteNasiesvah die Amerikasen Australi6aktivisme
1978: VN Werksgroep
vir Inheemse
Volke(UNWGIP)
word gestig
1989: Aanneemvan tweede ILO Konvensie169 RakendeInheemseen Stamgebonde
Volkein Onafhanklike
Lande(vervangtLOK107)
1993: VN Internasionale
Jaarvan die W6reldse Inheemse
Volke
1994- ?0S4:Dekadevan die W6reldse Inheemse
Volke
2000: PermanenteForum oor InheemseAangeleenthede
(UNPFll)deur VN se ECOSOC
gestig
2003: ACHPRbeleidsdokument
erkendie relevantheid
van die konsep"lnheemseVolke"
in Afrika
2005- 2015:NuweDekadevan die Wdreldse Inheemse
Volke
2006: UNDRIP
deurVN Vergadering
aangeneem
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Committee
Peoplesof AfricaCoordinating
Indigenous
Phone:+27 21.6743260
F a x : + 2 72 1 . 6 7 43 2 6 2
E m a i l i:p a c c @ i a f r i c a . c o m

Suite202,HeritageHouse,DreyerStreet,Claremont
CapeTown,SouthAfrica
POBox106,Newlands,
SouthAfrica,7725
www.ipacc.org.za

