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**inleiding

In die landelike gebiede van die wêreld kom mense in opstand
teen die honger, uitsluiting en die disrespek wat die hedendaagse
 samelewing aan hulle probeer opdring. Hulle sal nie langer
uitsetting, onteiening, uitbuiting duld nie; ook nie die stilte en
geweld wat daardeur teweegbring word nie. Hulle sal ook nie meer
etikette soos “idiote”, “pakdiere”, of “agterlik”, wat op verskillende
tye na hulle geslinger word, aanvaar nie. Hulle baklei nou terug
en veg vorentoe. Deur hierdie geveg bied hulle vir die mensdom
en elke lid daarvan 'n gawe wat hulle nie kan weier nie – vir ons
almal - die moontlikheid van 'n totale bevryde gemeenskap in die
toekoms; en huidiglik vir ons elkeen, die moontlikheid om 'n etiese
lewe vol betekenis, vervulling en bydrae te ervaar.

Die volgende bladsye vertel die belangrikste dele van die verhaal
tot dusver en fokus op ‘n kleiner en meer onbekende deel van die
stryd. Dit handel oor die Reg-tot-Grond-en-Landbou-Hervorming-
vir Voedselsoewereiniteit (afkorting vir Voedselsoewereiniteits-
Veldtog) as 'n poging om na die eeu-oue doelwit vir menslike
waardes van vryheid, gelykheid en solidariteit te strewe. Dit is
nieteenstaande die     feit dat die veldtog moontlike mislukking in
die gesig staar as dit nie ’n fondasie  van die nodige ondersteuning
en visie verkry nie.  Revolusionêre strewes na bevryding is gewaagd.
Onderdrukking, uitputting en koöptering is altyd bedreigings.

Die hede word gekenmerk deur Amerikaanse imperialistiese oorloë,
'n wêreldwye ekonomiese ressessie en 'n ultra-uitbuitende neo-
liberalistiese orde wat onder toenemende druk geplaas word. Dit
maak alles deel uit van die huidige samestelling van ’n sosiale
sisteem wat gebaseer is op die vernedering van ’n oorgrote
meerderheid van mense op die basis van geslag, klas, ras en
status. Dit word ook gekenmerk deur pogings om weer eens
massabewegings te bou wat gemik is op die vernietiging van die
onderdrukkende sosiale orde. Alhoewel dit hoofsaaklik gesentreer
is in Latyns-Amerika en Suid-oos Asië, strek die bewegings
wêreldwyd. Bewegings soos die MST in Brasilië, La Via Campesina
en die Zapatistas het tot dusver ’n beslissende rol gespeel en speel
tans nog daardie rol in die geveg teen neo-liberalisme en om die
baniere van die bevrydende revolusie hoog te hou.

Maar hulle gaan verder. Hulle gee uiting aan en moedig 'n
vasberadenheid aan om die onderdrukkingspraktyke van die anti-
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**kapitalistiese bewegings van die verlede te vermy.
Behalwe vir 'n paar plekke soos in Suid-Afrika word
Stalinisme met onguns bejeën. Dit is egter steeds
aktiviste se verantwoordelikheid om praktyke te skep
en verhoudings te bewerk vir die vermyding en
ondermyning van seksisme, outoritarisme, geweld,
opportunisme, rassisme en sekterianisme tussen die
opponente van kapitalisme. Bewegings soos die
Zapatistas neem hierdie verantwoordelikheid baie ernstig
op, en weier om te val vir die selfsugtige leuen dat die
stryd teen een tipe onderdrukking vereis dat die stryd
teen 'n ander tipe onderdrukking ondergestel moet
word. Die veldtogte van die MST en die Zapatistas is
sonder twyfel 'n klassestryd vir die bevryding van die
armes. Maar hulle inkorporeer ook ’n fokus op die
bevryding van vroue en onderdrukte etniese
gemeenskappe.

Die Voedselsoewereiniteits-Veldtog put inspirasie uit

en bou steeds goeie betrekkinge met La Via Campesina
en die MST. Tog is hulle nie verantwoordbaar teenoor
hierdie bewegings nie en volg nie na wat hulle doen
nie. Hulle poog om hulle eie praktyke te ontwikkel wat
gebaseer is op die situasie in Suid-Afrika en die
algemene beginsels van menslike bevrydinging wat
ons deel ander stryde.

Die hooffokus is daarom gevestig op die plaaslike
kwessies en mense. Dit poog om Suid-Afrika se landelike
armes te mobiliseer teen die neo-liberale kapitalisme
waarvan die ANC regering 'n hoofagent is. Die visie
van die Voedselsoewereiniteits-Veldtog spruit voort uit
pogings om rassisme, seksisme en kapitalistiese
onderdrukking te opponeer en af te skaf. Die
Voedselsoewereiniteits-Veldtog maak daarom aanspraak
op die ondersteuning van almal wat hierdie euwels wil
teenwerk en almal wat wil bydra tot 'n bevryde
gemeenskap.

inleiding vervlog...
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HOOFSTUK 1
INLEIDING: GLOBALE KONTEKS

Hierdie mans verskil van mekaar op belangrike maniere, maar ten opsigte van
een spesifieke aspek is daar geen verskil tussen hulle nie. Hulle is almal top lede

van elites wat mag uitoefen deur die staat as ‘n instansie.

Dit is misleidend om aan hulle te dink as die belangrikste voorstaanders van verandering.
Die eintlike agente van verandering is die mense sonder mag, die mense wat onder

staan in die piramiede van staaatsmag. Dit is hierdie mense se vermoë om
bewegings te vorm vir sosiale verandering wat die einde van die

Washington Konsensus bewerkstellig het

Die Reg to Grond en Landbouhervoming vir Voedsel soewereiniteit moet in
sy globale verband gesien word.

In Maart 2009 is daar ‘n gevoel in die lug dat groot veranderinge oppad is…
Iets is inderdaad besig om te verander – die oorheersing deur

die Washington Konsensus, ook bekend as neo-liberalisme of globalisme,
het tot ‘n einde gekom. *Washington Konsensus

Wie is agter hierdie veranderinge? As ons ons televisies, radios, ipods en
rekenaars glo, dan is dit:
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**
washington konsensus
Diegene wat neoliberalism tot die uiterste gedryf het, is
ook dieselfde mense wat die begin van die sisteem se
ondergang aangekondig het. Met die begin van die Oorlog
teen Terreur het George Bush en sy Neo-Konserwatiewes
die mening gehuldig dat niks die Amerikaanse
besigheidskern behoort te beperk in die soeke na wins nie,
al is dit tot op die vlak waar hulle te kenne gee dat die VSA
regering die reg het om gewapende mag te gebruik in hulle
soeke na profyt. Die laaste oorblyfsels van die welsynstaat
will hulle vir ewig laat verdwyn. Die oorlogstaat moet die
instrument van die mark wees, of eerder van die superryk
korporasies wat die internasionale mark beheer. Dit, het
die Neo-konserwatiewes geglo, sou lei tot die “Nuwe
Amerikaanse Eeu” van ongebreidelde dominansie van die
wêreld deur die alliansie tussen die gewapende magte en
die besighede van die VSA.

Strategeë in die Pentagons, Kremlins en Verbode Stede is
altyd in die versoeking om die populêre

weerstandsbewegings te beskou as te swak om ernstig op
te neem. In die aangesig van die mag van die VSA elite,
hoekom sou hullle bekommerd wees oor ’n skorriemorrie
bende van drie maal onteiende kansvatters in ’n obskure
hoekie van Mexiko, ’n “leër” van rumoerige Italiaanse
jongelinge in wit oorpakke met weinig sigbare organisasie
en geen bevelvoerders nie, of ’n feestelike byeenkoms in
’n hawestad in Suid-Brasilië wat vooraf weier om ’n
strategiese lyn neer te lê? En tog was dit die
aktivistebewegings geïnspireer en getipeer deur die
Zapatistas in Mexiko, Ya Basta in Italië en die Wêreld
Sosiale Forum wat begin is in Porto Alegre, Brasilië, wat
hoofsaaklik verantwoordelik was daarvoor dat die Bush
administrasie in sy laaste paar maande van mag teruggedraai
het oor baie van die kerngedagtes van sy eie filosofie.

Die Zapatista beweging in Chiapas in
Mexiko is ‘n goeie voorbeeld.

In Januarie 1994 het ons in opstand gekom
teen NAFTA oftewel die Noord Amerikaanse
Vryehandelsooreenkoms wat neo-liberalisme
op die mense van Mexiko, Canada en die VSA
afdwing en daardeur ryk maatskappye help
om arm boere, werkers en die   hele
samelewing meer uit te buit deur die onteiening
van publieke bronne.

In nog ‘n voorbeeld in November 1999 het
‘n verskeidenheid van bewegings saam
opgetree om die stad Seattle te blokkeer.

Ons gaan nie die Wêreld
Handelsorganisasie toelaat om voort
te gaan om handelsliberalisering af
te dwing nie.

Na dit het bewegings volgehou met hulle protes en politieke aksies
teen die hoofinstansies van neo-liberalisme.4



Ander belanrike manifestasies van
hierdie wêreldwye beweging was:
˛  Die Wêreld Sosiale Forum, wat
gedurig groei in grootte en
radikalisme en wat ook die groei van
plaaslike en streeksforums aanmoedig
gebaseer op dieselfde beginsels.
˛  Die verkiesing van linksgesinde regerings
in ‘n aantal belangrike lande in Latyns Amerika waar dit
gepaard gaan met populêre massa bewegings.
˛  Die stigting van internasionale bewegings van
kleinskaalse boere en grondlose mense soos La Via
Campesina, die MST en die Zapatistas.

Hierdie populêre bewegings het die kredietwaardigheid van neo-liberalisme vernietig.
Hierdeur het hulle die veranderinge nie net moontlike gemaak nie maar onvermydelik.
Vir die Obamas en Zumas om vir die veranderinge krediet te neem sonder erkenning
van die bewegings is nie net ‘n leuen nie maar ‘n direkte aanval. Die doel van die aanval
is om veranderinge binne perke te hou wat veilig is vir die elites wat hierdie man
verteenwoordig. Die bewegings was sterk genoeg om verandering af te dwing maar
hulle het ook swakhede en tekortkominge wat op die oomblik hierdie lede van die elite
toelaat om krediet te neem.

Teen die imperialisme van die VSA, spesifiek in
Maart 2003 toe die grootste demonstrasies ooit
protes aangeteken het teen die aanval op Irak.
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HOOFSTUK 2
DIE REG TOT GROND- EN LANDBOUHERVORMING VIR VOEDSELSOEWEREINITEIT

Die Reg tot Grond- en Landbouhervorming vir
Voedselsoewereiniteit is ‘n relatief klein, maar
tipiesevoorbeeld van hierdie wêreldwye massa

mobiliserings teen *neo-liberalisme.
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Hier is die dinge wat vir ons belangrik is:
• Die eiendomsregte van wit boere en agribesighede wat die grond verkry
het met behulp van kolonialisme en Apartheid
• ‘mark gebaseerde’ grondhervorming wat funksioneer deur ‘gewillige verkopers’
en ‘gewillige kopers’ wat handel dryf met grond teen ‘mark-verwante pryse’
• Kommersiële landbou wat daarna streef om vir uitvoer te produseer.
• Chemiese-industriële landbou met gekonsentreerde grondeienaarskap
en maksimale gebruik van masjinerie, gifstowwe en geneties
veranderde organismes.

Dit baklei teen die neo-liberale benadering
tot grondhervorming en landbou van die Suid
Afrikaanse staat, wat die volgende ondersteun:

**
neo-liberalisme

Die kerm van neo-liberalisme is:
1. Alle aspekte van die sosiale lewe moet ondergeskik wees
aan ekonomiese oorwegings.
2. Alle ekonomiese oorwegings moet ondergeskik wees aan
kapitalistiese, om ten volle en vryelik wins te bejag uit almal
en alles.

Vanaf sy ontstaan as die geloofsbelydenis van minder as drie
mallerige professore in die 1960’s, het dit in die 1990’s ’n
onbestrede wêreldwye regsinnigheid geraak, wat getrou herhaal
is deur regerings en opinievormers van elke nasie. Soveel so
dat die wagwoord TINA sy beslag gekry het: “There is no
alternative”

Die beleidsrigtings wat ingeslaan is oor die hele wêreld om
hierdie geloof uit te dra het die volgende ingesluit:
• privatisering van die openbare sektor
• liberalisasie van handel en investering
• globale sentralisasie van ekonomiese besluitneming in
instellings soos die Wêreldbank, die Internasionale Monetêre
Fonds en die Wêreldhandelsorganisasie (WHO)
• deregulasie van die finansiële sektor
• swewende valuta
• besnoeiing van maatskappybelasting
• beperkings op die spandering aan sosiale welsyn en dienste
• uitkontraktering en benutting van tydelike mannekrag
• die prioritisering van produksie vir uitvoermarkte

’n Onlangse uitgawe van Newsweek, ’n tydskrif wat die
spreekbuis vir korporatiewe Amerika is, verwys na Barack
Obama as ’n sosialis. Obama het ingegryp in die ekonomie,
en tot ’n mate regulering van kapitaal en staatseienaarskap
van sommige sleutel-besighede bekendgestel met die
spesifieke doel om werkers te beskerm teen werksverlies. In
die oë van sommige kapitaliste, het dit van hom ’n sosialis

gemaak.
Dit is baie ver verwyder van die waarheid, soos uitgewys deur
’n artikel deur Paul Street. Eerstens, is die korrekte siening
van sosialisme die eienaarskap van die ekonomie deur die
gemeenskap as ’n geheel georganiseer op die beginsels van
direkte demokrasie, gepaard met die bestuur van individuele
ondernemings deur die werkers self wat ook weer gebaseer
is op die beginsels van direkte demokrasie. Dit kan nie van
bo deur ’n president geïmplementeer word nie.  Dit kan slegs
gekonstitueer word deur algemene, anti-hiërargiese mobilisasie
van onder.

Tweedens is Obama slegs besig met die voortsetting in die
ekonomiese rigting wat begin is deur die fanaties anti-
sosialistiese en anti-populêre Bush-administrasie in sy finale
maande. Ver van enige mikpunt om sosialisme te vestig, mik
hierdie tipe staatsingryping daarna om kapitalisme te stabiliseer
in die konteks van die ekonomiese krisis wat aan neo-
liberalistiese vermorsing en hebsug te wyte is, en die
ideologiese onguns van neo-liberalisme teweeg bring deur
aktivistiese bewegings.

Dit gesê, is dit belangrik om te erken dat ’n verskuiwing
plaasgevind het. Nóg neo-liberalisme as ideologie, nóg die
beleid en institusionele raamwerk wat in sy naam geskep is
en bekend is as globalisering, het tot ’n einde gekom. Dit was
sy onbestrede oorheersing wat beëindig het – die Washington
Konsensus. In sy plek is die hoop van ’n beter alternatief en
die strewe om dit te definieer as ’n nuwe manier om die ou
elite te dien, of as ’n nuwe rondte van opstand en oorwinning
deur vroue, werkers, die armes, die gemarginaliseerdes en
almal wat onderdruk en uitgebuit is deur hierdie elite.

Hierdie soort verskuiwing op ’n ideologiese en kulturele vlak
is ’n deurslaggewende voorloper en deel van die dieper
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Sover dit die denke van amptenare
betref is Suid Afrika ‘n prentjie van
‘n neo-liberale staat. In Oktober
2008 was daar ‘n klein versteuring
van hierdie prentjie. In ‘n brief aan
haar provinsiale kantoor het ‘n
s t r eeksamptenaa r  van  d ie
Departement Grondsake geskryf:

Wat is die betekenis van hierdie versteuring? Wat het dit veroorsaak?

Dit was ‘n klein verskuiwing in die debat rondom grond en kos. Voorheen het die staat nie eers erken dat die konsep
‘voedselsoewereiniteit’ bestaan nie. Alhoewel die staat steeds neo-liberaal in struktuur en beleidsrigting is, dui
hierdie verskuiwing tog op die tipe veranderinge in denke wat die Voedselsoewereiniteit Veldtog benodig.

En nee, dit dui nie aan dat die staat instaat is om ditself te verander in die belang van burgers nie. Dit wys slegs
dat aktivisme die staat kan dwing om te verander, maar wanneer die staat dit wel doen, sal dit altyd die krediet
daarvoor neem en probeer om sy eie mag te vergroot. Hierdie gedrag is in die struktuur van die staat ingebou.

Die ervaring van die Reg tot Grond en Landbouhervorming vir Voedselsoewereiniteit Veldtog, of kortliks die
Voedselsoewereiniteit Veldtog, demonstreer dus beide die strerk punte wat opgebou moet word om sosiale
verandering teen die staat te wen, asook die swakhede en tekortkominge wat oorbrug moet word om te voorkom
dat die staat die verandering draai in ‘n wen vir ditself en ‘n verlies vir die mense.

To discuss and plot a way forward on, but not limited to, the new
approach of SPP and the Food Sovereignty Task team on matters
pertaining to vulnerable groups in rural areas in relation to food
sovereignty in land and agrarian reform, and more specifically...
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HOOFSTUK 3
POPULÊRE OPVOEDING

Die Voedsesoewereinteit Veldtog het sy oorsprong in ‘n proses
van *populêre opvoeding in 2006 en 2007.

Die werkswinkels was gereël deur die Surplus People’s Project(SPP)
‘n nie-regeringsorganisasie wat met landelike gemeenskappe in die
Wes- en Noord Kaapse Povinsies werk. SPP bevorder ontwikkeling
en landbou hervorming om die mense wat deur Apartheid and
kolonialisme onderdruk word, te bevoordeel. Die werkswinkels was

hoofsaaklik bygwoon deur kleinskaalse, opkomende boere in areas
waar SPP werk naamlik die Hantam Karoo, Namakwaland en die
Weskus. Die werkswinkel wat gekenmerk was deur passievolle
besprekings wat verandering bevorder, was ’n keerpunt vir die boere-
aktiviste wat dit bygewoon het.

“Die tyd het aangebreek vir die Reg
tot Grond en Landbouhervorming
vir Voedselsoewereiniteit Veldtog!”

• Die grond hervorming en restitusie programme van die regering het
heeltemal misluk om ongelykheid, armoede en onderdrukking in die
landelike gebiede te beëindig. Seksisme, rassisme en klas onderdrukking
voer nog steeds hoogty.
• Een van die hoofredes vir hierdie mislukking is die beleid rigting van die
ANC en die ander politieke partye wat die staat tot neo-liberale kapitalisme
verbind. Dit is niks anders as die verdere verryking van die rykes deur die
meer intense uitbuiting van die armes.
• Daar is ‘n baie groot behoefte vir die benadeelde landelike armes om
hulle demokratiese regte, groot getalle en organisasie vermoeëns te
gebruik om druk op die staat en die rykes te plaas wat veranderinge
ten gunste van die armes kan afdwing.
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**populêre opvoeding

Die praktyk van populêre opvoeding is so oud soos
georganiseerde weerstand teen onderdrukking. Die konsep
het prominent geraak in die 1970’s deur die werk van die
Brasiliaan Paolo Freire en ander met hulle ontwikkeling van
'n kritiek van hiërargiese en kapittalistiese opvoeding en die
vooropstelling van populêre opvoedingsmetodes as 'n
alternatief wat nie onderdrukking reproduseer nie maar
bevryding ondersteun. Populêre opvoeding het ontstaan as
'n reflektiewe praktyk wat nie onderskei kan word van die stryd
en bewegings wat onderdrukking omver wou werp nie.

Huidiglik is die situasie anders. Groot besigheidskorporasies
is uit die aard van die saak spesifiek georganiseer om wins
te maak deur die uitbuiting van werkers en verbruikers. Dit
sal daarom, as 'n voorbeeld, voorkom dat hulle inherent die
doel en metodes van populêre onderwys sal voorstaan. Maar
'n paar van die slimmer bestuurders het gesien dat die metodes
en styl wat gebruik word in populêre opvoeding kreatiwiteit
bevorder. Hulle het toe gedink dat hulle sommige van hierdie
metodes, en die styl, kan kies en dit kan gebruik om hulle
werknemers meer kreatief te maak omtrent winsbejag.

In 'n beweging, gelei deur oliekorporasies soos Shell, het die
tyd gekom van die bestuurs- en opleidingskonsultant, geskool
in metodes wat in die werkswinkelsituasie hiërargie tydelik
onderbreek, maar nooit die winsmotief nie. Hulle het tot
bruikbare metodologieë ontwikkel soos die World Café-proses.
Die hele ding het so goed gewerk dat dit baie gou 'n nuwe
klein godsdiens, met sy eie heilige boeke, binnekring
taalgebruik, gemeentes en hoogsbetaalde priesters geraak
het. Ou Mammon het natuurlik die god gebly.

Die gevolglike praktyk mag op sekere maniere na populêre
opvoeding lyk, maar dit is in werklikheid ondermyning daarvan.
Dit gebruik die styl en sommige van die metodes van populêre
opvoeding, maar dit vermoor sy revolusionêre gees.

Maar, die grootste huidige bedreiging vir die revolusionêre
etos van populêre opvoeding kom nie van die inspuiting van
sommige van sy dele in die kapitalistiese korporasies nie; dit
kom van die indringing van kapitalistiese norme en verhoudinge
tot binne-in die populêre opvoeding self. Die agente van
hierdie indringing is nie kundige korporatiewe bestuurders
wat in hulle jeug linksgesind was nie; dit is die populêre
opvoeders self, of liewer die instellings waarvoor hulle werk.

Een van die oorwinnings van die veldtogte van die verlede
soos dié van die 1960’s en 70’s is die moontlikheid om 'n
bestaan te maak as 'n populêre opvoeder. Instellings wat
professionele populêre opvoeders in diens neem sluit in:
• Vakunies
• Departemente van volwasse opvoeding by universiteite
• Sonder winsbejag, nie-regeringsorganisasies
• Kerke
• Politieke partye

Die probleem is dat nie een van hierdie instellings begin is
om hiërargie of kapitaal oorboord te gooi nie. In werklikheid
het die meeste van hulle 'n aandeel in die behoud van hierdie
verhoudinge, wat hulle oplê aan die veronderstelde populêre
opvoeding. Daar is baie redes en metodes om dit so te doen.
Almal van hulle het te doen met wie rapporteer aan wie. As
die inhoud en opvoedingsproses gekontroleer word deur
v a k u n i e  a m p t e n a r e ,  u n i v e r s i t e i t s o w e r h e d e ,
nieregeringsorganisasiebesture, biskoppe of partyleiers, in
stede van die deelnemers self, beteken dit dat populêre
opvoeding omvergewerp is. Dit is so eenvoudig soos dit.

As hiërargiese instellings die hulpmiddels voorsien wat 'n
proses van opvoeding ondersteun, moet hulle die kontrole
opgee oor beide die inhoud en die proses sodat daardie proses
sy gewildheid kan behou. Natuurlik mag hulle sienings hê'
oor inhoud en proses. Maar in 'n populêre opvoedingsproses
lê die beslui tnemingsmag by die deelnemers.

Daar was al voorbeelde van ware populêre opvoeding wat
gefasiliteer is deur opvoeders in diens van die tipe organisasie
waar mag aan die bokant gesetel is. Dit is nie onmoontlik nie.
Maar, dit is ongewoon en gaan gewoonlik gepaard met
snaarstywe spanning tussen die gelykmakende aard van die
populêre opvoeding en die hiërargiese natuur van die
ondersteunende organisasie.

Die meer gewone situasie is waar deelnemers sommige van
die aspekte beheer en die “grootkoppe” die ander, afhangende
van verskeie faktore. Dit mag heel moontlik 'n nagemaakte
populêre opvoedingsproses wees, waar die leierskap van die
“ondersteunende” organisasie ware mag behou deur die
voorskryf en manipulering van die grense van deelnemerbeheer.
Dit mag ook 'n geval wees van 'n geskikte tydelike verdeling
van take ooreengekom deur vrye dialoog op 'n basis van
gelykheid tussen die deelnemers en die ondersteunende
organisasie. In so 'n geval sal die dialoog voortgaan, die
inhoud en proses sal aanpas by die behoeftes van die
deelnemers, die opvoeding sal deurlopende refleksie omtrent
die proses insluit, en die ondersteunende organisasie sal
daarna streef om onsekerheid oor die vlakke en voorwaardes
van die hulpbronne wat dit aan die proses toevertrou uit die
weg ruim. Dit sal nie spanning uit die weg ruim nie, maar dit
sal die omstandighede skep om dit doelbewus aan te spreek.

So 'n benadering mag onpopulêr wees by diegene wie se mag
afhang van die hiërargiese struktuur van die organisasie. Maar
dit bied die geleentheid vir die behoud van beide die voordeel
wat populêre opvoeding hieruit trek sedert die 1970’s en sy
revolusionêre oriëntasie wat alleen verdere voordele kan
bekom.
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HOOFSTUK 4
DIE DOELSTELLINGS VAN VOEDSELSOEWEREINITEIT

Op Vrydag 9 Mei 2008 het omtrent ‘n duisend landelike mense in die oggendkoue
byeengekom voor die Kaap Peninsula Universiteit van Tegnologie. Hulle was daar
om deur ‘n optog na die parlement aan hulle woede teenoor die regering en
kommersiële boere uiting te gee.

Ons is die landelike armes,
uitgesluit deur privatisering en
neo-liberale grondhervorming.

Ons wil al die grond, huise en dienste
hê en ons wil self demokratiese beheer
daaroor uitoefen.Die polisie was vyandig en onbeskof.

Die media was oral.

Die ministers was nêrens te vinde.

Mense was verskriklik kwaad. Sommige wou glad nie die memorandum oorhandig aan die amptenare wat die ministers
verteenwoordig het nie. Dit het tot spanning gelei tussen hierdie groep en ander wat gevoel het dit sou ‘n vermorsing van tyd
wees om dit nie oor te handig nie. Op die ou end was besluit om die memorandum aan die amptenare te oorhandig en terselfde
tyd sterk kapsie te maak teen die afwesigheid van die ministers.
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**
die doelwitte van die voedselsoewereiniteits-veldtog
Die idee dat mense moet baklei vir die reg tot landelike hervorming
gemik op voedselsoewereiniteit is nuut in Suid-Afrika. Op sy
eenvoudigste beteken dit dat mense wie swaarkry omdat hulle nie
toegang het tot grond en voedsel het nie eintlik meer nodig het en
verdien as net toegang tot grond en voedsel.

Die ANC-regering en -party, byvoorbeeld, is deeglik bewus daarvan
dat die huidige model van grondeienaarskap nie voldoen aan die
behoeftes van die mense nie, en nie billik is nie. Hulle praat daarom
van grondhervorming, met die doel om 30% van die landbougrond
wat aan witmense behoort teen 2014 aan swartmense oor te dra. Dit
is duidelik dat dit nie bereik sal word met die huidige regeringspraktyke
nie. Sedert 1994 is slegs 4% van die grond oorgedra. Maar selfs al
word hierdie doelwit bereik, sal dit 'n einde aan armoede en sosiale
probleme in landelike gebiede bring?

Nee! Die grondonteienings van die verlede was net 'n gedeelte ('n
groot en belangrike deel, ja) van die groter sisteem van onderdrukking
op die basis van ras, klas en geslag. Die voorstelle van die ANC en
ander vir grondhervorming is daarom nie genoeg nie. Dit is nie
genoeg om vir mense grond te gee terwyl die verhoudinge wat gevestig
is deur geslagte van onderdrukking steeds voortgaan nie.

Saam met die behoefte tot die hervorming van die modelle van
grondeienaarskap is daar ook 'n dringende behoefte vir die totale
transformasie van sosiale instellings en verhoudinge. Tipies van
landelike gemeenskappe is die bevoorregte posisie van witmense
oor swartmense, mans oor vroue, en die rykes oor die armes. Dit is
wat die Voedselsoewereiniteits-Veldtog wil beëindig, saam met al
die vorme van onderdrukking. Dit is hoekom die veldtog sê
‘grondhervorming’ is nie genoeg nie; ‘landelike hervorming’ is die
pad vorentoe.

Dieselfde is waar vir die voedselkwessie. Die politici en die
staatsamptenary praat van ‘voedselsekuriteit’, wat beteken dat mense
veilige toegang tot genoeg voedsame voedsel behoort te hê. Maar jy
kan ‘voedselsekuriteit’ in die tronk hê.

Die idee van ‘voedselsoewereiniteit’ sê dat ‘voedselsekuriteit’ nie
genoeg is nie; dit is nie genoeg om veilige toegang tot voedsame
voedsel te hê nie. 'n Mens benodig en verdien meer. As mense het
ons die vermoë en behoefte om ons eie besluite te neem. Tans

is daar 'n klein groepie superryk maatskappye soos Monsanto wat
die voedselsisteem wêreldwyd beheer. Deur te veg vir
voedselsoewereiniteit wil die veldtog hê dat mense demokratiese
kontrole oor die produksie, verspreiding, voorbereiding en verbruik
van voedsel behoort te hê, terwyl daar ook seker gemaak word dat
landbou ekologies gesond is en die omgewing beskerm word vir
toekomstige generasies.

In die memorandum wat op 9 Mei 2008 aan die regering oorhandig
is, spel die Voedselsoewereinteit-Veldtog hulle doelstellings in detail
uit. By 'n vergadering in 2009 sit die veldtog sy mikpunte soos volg
uiteen:
• Om die stryd te voer vir die verkryging van voedselsoewereiniteit en
ondersteuning van enige veldtog vir voedselsoewereiniteit in die wêreld.
• Om aktief te veg teen die neo-liberalisme sisteem en al die sisteme
verantwoordelik vir armoede en onderontwikkeling. Dus om 'n beter
sisteem van regering tot stand te bring wat direkte demokrasie verseker.
• Om toegang te verkry tot grond vir landbou- en
behuisingsdoeleindes, en die verwerping van die markgebaseerde
grondhervormingsraamwerk.
• Om die privatisering van ons natuurlike hulpbronne en dienste te
beëindig.
• Om agro-ekologiese boerderymetodes te bevorder, wat sosiaal
regverdig is, omgewingsvriendelik is en wat plaaslike kontrole deur
kleinboere en gemeenskappe verseker.
• Aktiewe weerstand teen die chemiese industriële verbonde model
van landbou, wat genetiese gemodifiseerde organismes en die beheer
van sade bevorder. Dit sluit in die beheer van voedsel en sade deur
Agri-Besigheide.
• Om 'n einde te bring aan die uitsetting en dwangverskuiwing van
plaaswerkers en -bewoners.
• Om 'n alternatiewe sisteem te bevorder wat armoede, werkloosheid
en die opheffing van die lewenstandaard van mense tot gevolg sal hê.
• Om landboukundig-sensitiewe praktyke te implementeer en te bevorder.
• Om soldariteit en eenheid tussen dié sonder grond, kleinboere,
plaaswerkers, armes en werkers in landelike en stedelike gebiede te
bevorder.
• Om rassisme en seksisme te beveg.
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CHAPTER 4
En toe… niks.

Geen reaksie van die ministers, geen reaksie van die amptenare.

Waarvoor het hulle gehoop?

Dat die grondloosheid, hongerte en onderdrukking net gaan verdwyn?

Of dat hierdie mense wat dit opgeneem het nie weer gaan kom nie?

Waarkynlik vir die tweede opsie.

Maar dit was nie so bestem nie…

Wat nou?
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**Vir elke beweging vir sosiale verandering is daar die vraag van die
staat. Die kolossale instelling wat aanspraak maak op die reg om die
gemeenskap te verteenwoordig en terselfdertyd te beheer. Ons het
gewoond geraak aan hierdie aanspraak. Hoe buitengewoon sal dit
nie in die alledaagse lewe wees vir 'n verkoopsverteenwoordiger om
die reg te eis om te heers oor al die sake van die maatskappy wat
hom of haar aangestel het? Of 'n prokureur, vakbondverteenwoordiger
of enige van die verteenwoordigers wat ons aanwys om dieselfde
aanspraak te maak? Die enigste vergelykbare situasie is dié van die
voogde van wettige minderjariges. In die aangesig van die staat is
ons almal minderjariges. Met die verskil dat voogde nie hokke bou
en wapens opstapel met die uitsluitlike doel om hulle onderdane op
te sluit of dood te maak as hulle die instelling van hulle voogdyskap
sou bedreig nie.

Die stryd om voedselsoewereiniteit is ongetwyfeld 'n stryd om die
staat te transformeer. Dit is die aanname oor die bewustheid dat sou
dit op sy eie gelaat word, die staat soos dit tans gekonstitueer is nooit
voedselsoewereiniteit sal lewer nie. Die mense wat hulle mag, rykdom
en status sal verloor as hierdie soort verandering wat
voedselsoewereiniteit vereis wel plaasvind, is presies diégene wat
die meeste beheer oor die huidige staat het. Oor die algemeen, hoe
meer iemand het om te verloor deur die bereiking van
voedselsoewereiniteit, hoe meer beheer het hulle oor die aktiwiteite
en strukture van die staat. Die staat se mags-elite van neo-liberale
politiese en administratiewe hoofde, saam met hulle besigheids-
eweknieë van die rykste senior bestuurders en aandeelhouers, vorm
die grootste struikelblok vir voedselsoewereiniteit om hierdie juiste
rede dat dit net kan oorwin ten koste van hulle mag en rykdom.

Die ingesteldheid van die senior staatsamptenare en politici teenoor
die Voedselsoewereiniteits-Veldtog is daarom moeilik om te verteer,
maar maklik om te verstaan. Die eerste reaksie is om die veldtog weg
te wens. As dit nie net verdwyn nie probeer hulle die verantwoordelik
afskuif op iemand anders. In hierdie stadium is die toepaslike forum
vir hierdie aangeleenthede altyd 'n ander vlak van regering of vertakking
van die staat. As 'n besondere staatinstelling nie langer
verantwoordelikheid kan omseil nie, argumenteer hulle dat hulle
bestaande strukture en praktyke fundamenteel voldoende is en dat

die veldtog net toepaslik moet inpas nadat daar moontlik 'n paar
kleiner veranderinge aangebring word. Soos die veldtog in die toekoms
in sterkte en radikalisme groei het hulle die opsie om toegewings te
maak indien hulle bang raak vir sy sterkte, of om dit te onderdruk as
hulle dink dat hulle kan. Hulle beginpunt is altyd nie dit wat goed is
vir die veldtog en sy deelnemers nie, maar dit wat goed is vir die
staat. Vir hulle gaan dit net om die staats- (nie voedsel) soewereiniteit.
Hulle reaksies kom ooreen met die wyse waarop mense reageer as
hulle 'n vratjie, wat óf kwaadaardig óf onskadelik kan wees, op hulle
liggame ontdek – 'n mengsel van ontkenning, irritasie, vrees en totale
vyandigheid.

Verkiesings is die aangewese metode waardeur mense hulle leiers
kan verander en, vermoedelik, die struktuur van die staat. Die
Voedselsoewereiniteits-Veldtog het hierdie metode verwerp ten gunste
van direkte aksie. Hulle baseer hulle siening op die feit dat nie een
van die strydende partye in die 2009 nasionale verkiesing 'n
lewensvatbare alternatief vir die neo-liberale kapitalisme bied nie.
Die geskiedenis en die logika suggereer beide 'n dieper regverdiging
van hierdie siening.

Die soort van grondige strukturele veranderinge wat die
Voedselsoewereiniteits-Veldtog wil hê is nog net ooit behaal deur
die bewegings waarvan die basiese oriëntasie dié van direkte aksie
was. Baie van hulle het verkiesings gebruik as bykomend tot direkte
aksie, maar nie as 'n plaasvervanger daarvoor nie. Die logika is heel
eenvoudig.

Verkiesings word gestruktureer deur die staatskapitalistiese elite, vír
die staatskapitalistiese elite. Dit is bykans onmoontlik om te wen
sonder die steun van 'n redelike groot deel van hierdie groep. Hulle
beheer die geld, die media en die wet, almal so opgestel om 'n
revolusie onmoontlik te maak. Lank voordat 'n beweging vir sosiale
verandering die ondersteuning en hulpbronne versamel het om 'n
kapitalistiese verkiesing te kan wen, sal hulle sterk genoeg wees om
verandering te weeg te bring deur direkte aksie. Hoekom dan wag?
En al probeer hulle wag, sal die staatskapitalistiese elite nié. Hulle
sal aanval met geld, mag, vuurwapens en daardeur die beweging
forseer om betrokke te raak in direkte aksie.

die staat en die voedselsoewereiniteits-veldtog
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HOOFSTUK 5
REAKSIES VAN DIE STAAT

Op 13 Augustus 2008 het die werknemers by die Wes Kaapse provinsiale kantoor vir
grond hervorming gedink hulle is in vir net nog ‘n dag op kantoor. Maar teen sowat elf
uur het 60 lede van die Voedselsoewereinteit Veldtog buite die gebou bymekaar gekom.

Verskoon ons asseblief, ons was verkeerd
om nie terug te kom na julle nie. Ek sal

nou dadelik die minister gaan bel

‘n Paar minute later, met ‘n bietjie geluk en wysheid,
was hulle in. Slagspreuke en krete het deur die gange
weergalm terwyl die amptenare vol vrees rondgeskarrel
het. Die kameras van die joernaliste het sonder ophou
geflits. Hierdie was ‘n sit-in.

Die aktiviste het geëis om met Terence Fife te praat.
Hy was toe die direkteur van die Kantoor vir
Grondhervorming en het ‘n preuk agtige toespraak en
allerhande beloftes gemaak die dag van die optog na
die parlement.
Eers was hy “nie beskikbaar nie”, maar toe dit duidelik
raak dat die sit-in ‘n ernstige saak is het Terence te
voorskyn gekom.

Hierdie keer was die reaksie van die staatsamptenare
baie verskillend as die dag van die optog:

˛  Hulle het erken dat hulle verkeerd was en
hulle het om verskoning gevra.

˛  Hulle het toegelaat dat die Voedselsoewereiniteit
Veldtog die interne korrespondensie van die
Departement Grondsake besigtig.

˛  Hulle het onmiddelik die kantoor van die
minister van Grondsake gebel om ‘n vergadering
te belê.

˛  Hulle het respek betoon aan die mense.

Op 27 August 2008 het twintig afgevaardiges van
die Voedselsoewereiniteit Veldtog vergader met
Thozi Gwanya, die direkteur-generaal van die
Departement van Grondsake.

Die minister was nêrens te vinde nie. Niks was gedoen omtrent die memorandum nie,
behalwe om dit na provinsiale amptenare te verwys. Die stryd moes voortgaan.

Waar is Terence?
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HOOFSTUK 6
PLAASLIKE AKSIES

Die Voedselsoewereiniteit Veldtog het nou hulle aandag na plaaslike aksies verskuif.
Op 6 September 2008 gedurende Boomplant week het hulle, soos baie ander, bome
in hul gemeenskappe geplant. Hulle het ook die sade van rewolusie geplant.

La Via Campesina is ‘n wêreldwye beweging van kleinskaalse
en grondlose boere. Die sewe beginsels van
voedselsoewereiniteit is:

˛  Voedsel is ‘n basiese mense reg.

˛  Grond en landbou hervorming is ‘n noodsaaklikheid.

˛  Natuurlike bronne moet beskerm word.

˛  Handel in voedsel moet herorganiseer word.

˛  Die globalisering van hongerte moet stopgesit word.

˛  Ons moet strewe vir sosiale vrede.

˛  Daar moet demokratiese beheer oor voedsel wees.

Vat dit huis toe en plant dit in jou
hart. Dit is die sewe beginsels van
voedselsoewereiniteit van La Via

Campesina

Die vyande van hierdie beginsels is
neo-liberale regerings en

multi-nasionale maatskappye
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**
weerstand teen neo-liberalisme in landbou

Mense regoor die aardbol bied weerstand teen neo-liberalisme
in landbou. Op sommige plekke het hulle dit reggekry om
massabewegings met miljoene lede en ondersteuners te skep wat
bekend geword het daarvoor dat hulle 'n stem gegee het aan die
landelike armes, en vir die voorsiening van alternatiewe vir die
chemiese industriële model van grootskaalse landbou wat
begunstig word deur neo-liberalistiese regerings en korporasies.
La Via Campesina, die Zapatistas, die MST en Navdanya is van
die mees bekende voorbeelde. Miljoene mense, insluitende baie
in Suid-Afrika, het lesse geleer en inspirasie geput uit hierdie
bewegings. Die naam van die “Landless People’s Movement”
(LPM), byvoorbeeld, is die Engelse vertaling van die Portugese
naam van die MST. Die LPM, en deur hulle het baie
gemeenskapsgroepe, ook geaffilieer by die La Via Campesina.
Nog 'n voorbeeld is Die-Reg-tot-Agrariese-Hervorming-vir-
Voedselsoewereiniteit-Veldtog. Hulle gebruik van die idee
voedselsoewereiniteit wys die feite uit dat aktiviste in Suid-Afrika
in potensiële solidariteit is met die groter wêreldbewegings en by
hulle leer.

Dit is 'n goeie ding vir veldtogte teen eksploiterende neo-liberale
landbou. Inspirasie, solidariteit en ondersteuning wat die grense
van bepaalde gebiede oorsteek is van deurslaggewende belang
vir die suksesvolle uitbou van 'n beweging. Groot
aktivistebewegings van die verlede soos die ANC en die Swart
Bewussyns-beweging is duidelike voorbeelde hiervan. Grond,
voedsel en landelike aktiviste in Suid-Afrika sal daarom voortgaan
om noukeurige aandag te gee aan en bou aan diepsinnige skakeling
met bewegings soos La Via Campesina, die Zapatistas, die MST
en Navdanya. Veral gegewe die feit dat die sisteem van neo-
liberale landbou met sy bevordering van ryk multi-nasionale
korporasies, chemiese industriële boerderymetodes en die
liberalisasie van voedselhandel, en sy meegaande uitbuiting,
onteiening, en die verarming van kleinboere, plaaswerkers en
verbruikers, is dieselfde sisteem wat sosiale probleme in Suid-
Afrika veroorsaak en in die lande waar hierdie bewegings aan die
gang is.

Wat is sommige van die lesse wat plaaslike aktiviste kan
leer uit hierdie wêreldwye bewegings?
Solidariteit is deurslaggewend. Geeneen van hierdie bewegings
sou kom waar hulle is sonder om hulself van die begin af reg te
posisioneer as deel van 'n breër beweging en stryd. Dit sluit in
landswye en transnasionale landelike bewegings sowel as skakeling
met die stedelike bewegings teen neo-liberalistiese kapitalisme.
Na universele bevryding toe. Al die bewegings fokus op spesifieke
stelle probleme rondom grond en landbou. Terselfdertyd het hulle
die ontwikkeling van ‘n praktyk van emasipasie aangemoedig wat
seksisme, stand-oorheersing, rassisme, opvoedkundige eletisme
en kapitalisme oor die algemeen in ag neem. Hulle het daarop
gewys dat beide fokus op die spesifieke probleem wat die groep
byeenbring sowel as ’n breë humanistiese benadering belangrik
is.
Waak teen misbruik. Dit lyk of aktiviste maklik in die versoeking
gelei word om idees en leiers aan plaaslike gemeenskappe voor
te skryf. Hierdie bewegings staan dit teen en glo dat dit sleg is
as aktiviste nie die magte en prosesse van die plaaslike

gemeenskappe, selfs namens die algemeen goeie idees en leiers,
respekteer nie. Bewegings het daarom baie energie ingesit in die
ontwikkeling van vorms van plaaslike selfregering wat werk.
Ontwikkeling van aktiviste kan nie afgeskeep word nie. Bewegings
sien opvoeding en refleksie as 'n hoë prioriteit. Hulle sien dit as
'n manier om die lede se begrip van die gemeenskap asook hulle
vaardighede te ontwikkel. Hulle weet dat bewegings nie kan slaag
in die emansipasie as hulle lede nie ontwikel in kritiese denkers
en bevoegde, onafhanklike individue nie.

‘Soos korporatief-gedrewe ekonomiese globalisering en weghol
vryehandelbeleide landelike gemeenskappe regoor die wêreld
vernietig, kom kleinboere gemeenskappe bymekaar rondom die
strydkreet van voedselsoewereiniteit.’
- Rosset, Peter. 2003. “Food Sovereignty: Global Rallying Cry of
Farmer Movements.” Institute for Food and Development Policy,
Fall 9:4.

Voedselsoewereiniteit is:
‘Die reg van mense om hul eie landbou en voedsel beleide te
definieer, die beskerming en regulering van binnelandse
landbouproduksie, en handel om volhoubare ontwikkeling te
verseker; om te bepaal tot watter mate hulle selfvertroue wil hê;
om die dumping van hulle produkte in die markte te beperk.
Voedselsoewereiniteit is nie net gemik teen handel nie, maar dit
bevorder die formulering van handelsbeleide en praktyke wat die
regte dien van mense, tot gesonde, veilige en ekologies volhoubare
produksie.’
La Via Campesina, 2007. ‘What is La Via Campesina?: the
international peasant’s voice.’

‘Ek dink dat dit wat ons regtig saamvoeg is 'n fundamentele
verbintenis tot humanisme, want die antitese hiervan is
individualisme en materialisme. Die algemene probleme van
grond, produksie, tegnologie, markte, ideologiese samestelling,
opleiding, armoede – dit alles het ons in gemeen. Maar wat ons
ook verenig is groot aspirasies.Ons is almal oortuig daarvan dat
die huidige struktuur of ekonomiese, politiese en sosiale mag is
onregverdig en uitsluitend. Wat ons verenig is die gees van
transformasie en die stryd om hierdie strukture reg oor die wêreld
te verander. Ons streef na 'n beter wêreld. 'n meer regverdige
wêreld, 'n meer menslike wêreld, 'n wêreld waar ware gelykheid
en sosiale geregtigheid bestaan. Hierdie aspirasies en solidariteit
in landelike veldtogte hou ons verenig in die Via Campesina.”
- Rafael Alegria, Voormalige Operasionele Sekretariaat van die
Via Campesina.

‘In ons denke, en in ons harte, het ons die punt bereik waar ons
nie enigsins verder kan gaan nie, en bykomend, is dit moontlik
dat ons alles wat ons het kan verloor as ons bly soos wat ons is
en niks doen om vorentoe te beweeg nie. Die tyd het aangebreek
om weer eens die risiko te vat en 'n stap te doen wat gevaarlik,
maar die moeite werd, is. Want miskien, as ons verenig is met
ander sosiale sektore wat ook dieselfde gebreke as ons ly, sal dit
moontlik wees om te verkry wat ons nodig het en wat ons verdien.
'n Nuwe stap vorentoe in ons inheemse stryd is net moontlik as
ons inheemse saamstaan met arbeiders, kleinboere, studente,
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**onderwysers, werkers … die werkers van die stad en die
platteland.’
- Zapatista Army of National Liberation, 6th Declaration of the
Selva Lacandona, 1 Julie 2005

‘Ons is besig met die besetting van grond, optogte en protesaksies
om die vestiging van 150 000 families wat in kampe lewe te eis,
en groter belegging in landelike ontwikkeling.’
- Communiqué vrygestel deur Brazil’s Landless Movement
(MST) in April 2008.

‘Ons siening van die aarde se demokrasie is verklaar in 'n missie
oor die skep van biodiversiteit en saadsoewereiniteit,
voedselsoewereiniteit en waterdemokrasie.
Die verdediging van saad-, voedsel- en watersoewereiniteit (Bija
Swaraj, Anna Swaraj, Jal Swaraj) is nodig vir die vervulling van
ons missie en die meebring van welvaart aan gemeenskappe
van kleinboere om sodoende die saad van vrede en welvaart te
saai. Ons is daarom verbind tot die teenstand van patente op
saad en lewensvorme soos bevorder deur die TRIPS ooreenkoms
van die WHO wat lei tot die privatisering van biodiversiteit en
die ongeoorloofde toe-eiening van tradisionele voorkennis (Bija
Satyagraha). Ons het die bio-diefstal van die patente op basmati,
neem en koring suksesvol betwis. Ons bou aan die lewende
demokratiese beweging “Jaiv Panchayat” om biodiversiteit as
rantsoen te verdedig. Ons is verbind tot die bevordering van
alternatiewe tot nievolhoubare landboutegnologie gebaseer op
toksiese chemikalieë en genetiese manipulasie. Ons is verbind
tot die verandering van die reëls van onbillike handelsmag op
kleinboere deur die WHO ooreenkoms oor landbou, wat besig
is om te lei tot armoede, skuld en selfmoord onder boere.’
- Navdanya missieverklaring op  Mei 2008

Op  25 Oktober 2008 het die
aksie verskuif na die Weskus
dorp Vredendal.

Daar was ‘n groeiende gevoel
onder die aktiviste dat die
Voedselsoewereiniteit
Veldtog grond moet beset.

Ons beset hierdie munisipale grond
as ‘n simbool van wat nog kom

Sogenaamde  grondbesettings deur die armes
is heeltemal geregverdig. Dit was in baie plekke
al gebruik. Die regering en die kommersiële

boere los ons geen ander keuse nie

weerstand teen
neo-liberalisme in landbou
[vervolg]
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**
Munisipaliteite en
Grond-en- Landbou
Hervorming vir
Voedselsoewereiniteit
Munisipaliteite word gesien as die sfeer van regering wat die naaste
aan die mense is en wat veronderstel  is om die hoofinstelling van
dienslewering te wees. Hierdie is slegs waar in die sin dat dit hier is
waar die mislukkings van die staat rondom dienslewering die meeste
sigbaar is. Die grootste proporsie van protesaksies teen die gebrek
aan dienslewering was gerig  teen  plaaslike regering. Baie eise en
pleidooie aan die nasionale regering was bedoel om druk op hulle uit
te oefen om tussenbeide te tree teen die ontegemoetkomende  plaaslike
regerings.

Wat waar is in die algemeen, was ook waar in die geval van die Voedsel
Soewereiniteit  Veldtog. Meeste van die aksies en eise was gemik teen
plaaslike regerings. Die memorandums en verklarings van die veldtog
het konstant gepraat van die onvoldoende en gebrekkige dienste van
die plaaslike regering.

‘n Paar dae voor die nasionale verkiesing van 2009, het lede van die
Voedsel Soewereiniteit Veldtog ‘n optog geloods na die kantore van
die Hantam Munisipaliteit in Calvinia. Hulle was besig om ‘n
memorandum van eise aan die burgemeester oor te handig en hul
misnoeë uit te spreek oor die afwesigheid van Kareeberg en Karoo-
Hoogland Munisipaliteite, toe ‘n raserige motorstoet besig met ‘n
veldtog vir stemme vir die ANC in die nasionale verkiesing, hulle
ontwrig het. Hulle sien toe die Kareeberg burgemeester in die motorstoet
en spreek  haar aan oor haar deelname aan ‘n veldtog vir die nasionale
verkiesing terwyl sy nie haar munisipale kiesers wat deel van die
Voedsel Soewereiniteit Veldtog is, kon ontmoet nie. Hulle was woedend
toe sy in die onbeskofste manier moontlik reageer het, deur vir hulle
te sê om te “Gaan Kak’.

Baie burgemeesters, munisipale politici en amptenare het nie voorheen
op hierdie wyse gereageer nie. Hulle was gewoonlik meer
tegemoetkomend deur vir mense te sê dat hulle graag vir hulle wou
gee wat hulle eis, maar dat munisipaliteit ‘n gebrek aan fondse het.
Mense moet dit dus opneem met die nasionale regering. Met ander
woorde ‘n meer beskaafde manier om dieselfde ding te sê.

Tot op hede het die aktiviste in die veldtog meesal gereageer deur te
dreig met meer radikale aksies, media ontbloting en klagtes aan die
hoër vlakke van regering. Die feit van die saak is dat die neo liberale
benadering van die ANC regering insluit die inkorting van fondse van
nasionale tot plaaslike regering tot so veel as 90% oor die afgelope
tien jaar. Munisipaliteite het dit beskou as ‘n mandaat om ook koste
in te kort en hul eie fondse in te samel deur privatisering en
kommersialisering van dienste, verhoogde diensgelde, koste herwinning
en uitkontraktering. Almal, behalwe die rykste munisipaliteit, het gefaal
om selfs die basiese dienste te lewer.

Dit beteken egter nie kwytskelding vir die munisipale politici nie. Hulle
is verkose verteenwoordigers van die kiesers, nie agente van nasionale
regering nie. Indien die nasionale regering in ‘n neo liberale wyse
optree wat die welsyn van die kiesers ondermyn, moet hulle aansluit
by die stryd van die mense teen neo liberalisme en die nasionale
regering. Die mees basiese beginsels van demokrasie vereis dit. Tog
het geen van die munisipaliteite dit ooit gedoen nie.
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HOOFSTUK 7
TEEN ‘N PLAAS UITSETTING

Op 20 November 2008 was dit die dorp
Piketberg se beurt. Hierdie keer was die fokus
op plaasuitsettings.

Ons is hier om te keer dat Rob
Duncan vir Michael Morobi uitsit

vanaf die plaas Pemonia.

Ek kan nie werk nie want
ek was beseer terwyl ek op hierdie

plaas gewerk het. As ek ‘n
man was…

Rob Duncan is ‘n wit man wat die plaas
Pemonia in die berge bo Piketberg besit.
Hy het die plaaslike hof genader vir ‘n
uitsettingsbevel teen Michael Morobi ‘n
plaaswerker wat ‘n paar jaar terug deur
die plaas afgedank was. Michael het
gevoel dat die beplande uitsetting
onregverdig was vir twee redes.

As ek nie ‘n aktivis was nie
en stil gebly het…

Dan kon ons op die plaas
gebly het!
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Die Voedselsoewereiniteit Veldtog het
Michael ondersteun en nie net die
wit boer geteiken nie maar ook die

Departement van Grondsake:

Johnny Slingers, Wes Kaapse
direkteur van Grondsake

en die munisipale bestuurder van die
Bergrivier munisipaliteit

Die Voedselsoewereiniteit
Veldtog het Michael

ondersteun nie net van ‘n
wetlike perspektief nie, maar

ook van ‘n menslike en
sosiale een

Wat is die menslike gevolge
van uitsettings vir
plaasbewoners?

“Ek is bang. Ek gaan my
tuiste verloor en my vriende.
My skool werk gaan ook ly”

 -Bentley Morobi
“Michael gaan van ‘n klein huis na ‘n groter een. Dit is goed. Maar
dit los nie die probleem op nie. Om uitsettings te voorkom en die
verblyfssekerheid war deur die Wet op die Uitbreiding van
Verblyfssekerheid belowe word ‘n realiteit te maak. Die
Voedselsoewereiniteit Veldtog het Michael gehelp en daardeur
bewys ons staan nie net vir opkomende boere nie, ons veg ook vir
die regte van plaaswerkers.” - Davine Witbooi

Op 22 Januarie 2009 na nog ‘n
hofverskyning, nog ‘n optog deur die
Voedselsoewereiniteit Veldtog en nog
‘ n  v e r g a d e r i n g  d e u r  d i e
belanghebbenes was ‘n ooreenkoms
bereik. Michael Morobi sou die plaas
Pemonia teen 31 Julie 2009 verlaat.
Die Departement Grondsake en die
Bergrivier Munisipaliteit sou hom
voorsien van alternatiewe behuising
asook ‘n stuk grond om op te boer.
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HOOFSTUK 8
BOU VAN EENHEID

Vanaf die begin het die Voedselsoewereiniteit Veldtog probeer om eenheid en samewerking
te bewerkstellig met groepe wat soortgelyke of ondersteunende doelwitte het.

By die optog op 9 Mei 2009:

Waarom sê die media ons is mense van die Noord
Kaap wat teen die Departement Grondsake

protesteer? Wat van die mense van die Suid Kaap
wat met die Departement Behuising baklei?

Mense wat op staatsgrond woon in die Suid
Kaap en Sentrale Karoo het probleme met
behuising en dienslewering. Die oorsaak is

dieselfde neo-liberale benadering wat
kleinboere ondermyn

Gemeenskappe kon mekaar
inspireer en aanmoedig. Maar
om eenheid te behou was nie

maklik nie. Spanning het
ontstaan rondom media,

verteenwoordiging en
die kwessie van

watter staatsdepartement
om op te fokus.

Pogings om met
ander bewegings
saam te werk het
gelei tot ‘n min of
meer dieselfde
mengsel van
aanmoediging en
spanning.
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In Julie 2008 het
afgevaardigdes van die
Voedselsoewereiniteit
Veldtog ‘n werkswinkel van
die Landless People’s
Movement bygewoon in
Kwazulu/Natal.

In September
2008 het die

Voedselsoewerei
niteit Veldtog in

Bitterfontein
vergader. Die

volgende groepe
was ook daar:

“Ons wil graag deel word van
die Landless People’s

Movement maar ons is nie
seker hoe om dit te doen
sonder om in negatiewe

konflikte betrokke te raak nie.”
 -Voedsel Soewereiniteit Veldtog

“Ons is ‘n vakbond en sosiale
beweging van plaasbewoners

wat fokus op die belange
van vroulike seisoenale werkers.
Ons het die Voedselsoewereiniteit

Veldtog ondersteun toe hulle
die uitsetting van Michael
Morobi teengestaan het.”

 -Sikhula Sonke

“Ons bly in informele
behuising in Kaapstad. Ons

baklei teen die stadsraad wat
ons wil forseer om te trek.

Ons identifiseer met die stryd
vir grond en verblyfreg”

 -Informal Settlements In Struggle
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In Oktober 2008 het ‘n ander
afvaardiging die Southern African Social
Forum in Manzini, Swaziland bygewoon.
Daar het hulle aktiviste en bewegings

van baie lande ontmoet.
Afgevaardiges by die byeenkoms het

gesê “Dit was fantasties vir ons om
hier te wees. Ons het baie geleer en
klomp nuwe vriende gemaak. Mense
van Malawi tot Botswana het nou van
ons veldtog gehoor. Maar na die forum,
hoe hou ‘n mens eenheid lewendig oor
die groot afstande en verskeidenheid

van kwessies?”

“Ons veg vir werk en behuising. Ons
het afgevaardigdes van die

Voedselsoewereiniteit Veldtog genooi
na ons vergadering met Whitey

Jacobs, toe provinsiale minister vir
behuising.”

 -Delft Housing and Job Creation Campaign

“Ons het misverstande opgeklaar wat
uitgevloei het uit die optog van 9 Mei en ons
het planne beraam vir samewerking in die
toekoms. Die vergadering was goed maar
die toets sal wees in hoe ons saamwerk.”

 -Southern Cape Land Committee

Delft Housing and Job
Creation Campaign

Die Jubilee beweging veg vir die herstel van die skade van Apartheid en die kansellasie van
die Apartheid skuld. Hulle het die Voedselsoewereiniteit Veldtog uitgenooi om ‘n konferensie
in Desember 2008 by te woon ter herdenking van hulle tiende bestaansjaar. Hulle het hierdie
konferensie gebruik om verskeie sosiale bewegings byeen te bring om ‘n gesamentlike platform

te ontwikkel vir die verkiesing van April 2009.
Afgevaardiges by die Jubilee konferensie het gesê: “Dit was moeilik om eenheid te

bewerkstellig. Mense het vasgeklou aan hulle teenstrydige taktiese posisies.”

In Desember 2008 het nog ‘n vergadering
tussen die Voedselsoewereiniteit Veldtog in
George plaasgevind wat mense op
staatsgrond in die Suid Kaap en Sentrale
Karoo ingesluit het.
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Die Voedselsoewereiniteit
Veldtog het besluit om dit

verder te neem.

“Ons gaan opmars na die
polisie om ‘n klag van

bedrog teen die regering
te lê vir die valse beloftes

wat hulle doelbewus
maak.”

Ons het besluit op ‘n posisie ‘Geen
grond, geen stem!’ Ons respekteer
die reg om te stem, maar ons roep
op mense om te weier om te stem
en liewer aan ons direkte aksies

deel te neem om protes aan te teken
teen die bedrog wat verkiesings is.

Nieteenstaande was daar ‘n
besluit geneem om ‘n
nasionale eenheid front te
stig met streekstrukture en
vergaderings. ‘n Maand voor
die verkiesing was dit nog
nie duidelik wat die front sou
doen nie.

Dit was nie duidelik watter ander groepe
aan hierdie aksie gaan deel neem nie.
Maar die begeerte vir eenheid en die

strewe daarna bly sterk.

Tussen 23 Januarie 2009 en
8 Februarie 2009 het die

Voedselsoewereiniteit Veldtog ‘n
afvaardiging na Belem in Brasilië

gestuur om die Wêreld Sosiale
Forum by te woon.

WSF afgevaardiges het gesê: “Dit was
‘n ervaring van ‘n leeftyd. Ons het die
globale teenwoordigheid en mag gesien
van bewegings net soos ons. Nou moet
ons maniere vind om hierdie eenheid

vorentoe te vat in ons eie stryd.”
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**slotsom
As ons Suid-Afrika in ons geestesoog voorstel as 'n
t e a t e r ,  s a l  d i e  g e b e u r e  r o n d o m  d i e
Voedselsoewereiniteits-Veldtog 'n gefluisterde gesprek
tussen 'n klein groepie mense heel agter in die hoek
van die ouditorium wees. Af en toe sal hulle hulle
stemme verhef in 'n poging om hulself hoorbaar te
maak vir die res van die gehoor. Maar net die mense
wat naby hulle sit sal hulle hoor. Partykeer voel hulle
dapper genoeg om tot op die verhoog te marsjeer en
die hoofakteurs en die hele gehoor aan te spreek.
Sover, egter, is hulle elke keer wat dit gebeur gestop
en teruggeforseer na hulle eie hoek toe. Daar bondel
hulle saam, praat in fluister stemme, en beplan hulle
volgende poging om uit te breek. Hulle word
aangemoedig deur die feit dat daar in die ander hoeke
'n paar klein groepies sigbaar is, soortgelyk aan hulle,
besig om dieselfde ding te probeer doen. En op die
verhoog sal hulle 'n paar van die hoofakteurs sien wat
soms nuuskierig staar in die rigting van die agterste
hoek van die ouditorium.

Die meeste mense in die teater word geabsorbeer deur
die drama van die geworstel om die verpletterende
armoede te oorleef, ongelykheid, kompetisie om
hulpbronne, geweldsmisdaad, verkragting,
werkloosheid, MIV/VIGS, rasse- en etniese konflik,
seksistiese diskriminasie, vreemdelingehaat, en
ekonomiese ressessie. Baie probeer meer doen as om
net te oorleef en werk daaraan om hulleself en ander
te verbeter. Die middel van die verhoog word beset
deur 'n baie klein groepie oorvleuelende superryk
besigheidspersone en supermagtige staatsamptenary
wat die pogings van die ander gebruik om te oorleef
en te verbeter as 'n manier om nóg groter rykdom en
mag te bekom. Die arme immigrante oorleef deur
tydelike werk te doen en verryk daardeur die
kapitalistiese besigheidseienaars. Om dokumentasie
te verkry moet sy hulde bring en haarself onderwerp
aan die mag van staatsburokrasie. Die teks is geskryf
op die beginsel dat niemand daartoe in staat moet
wees om enigiets te doen sonder dat dit bydra tot die
profyt van die kapitalistiese klas en die mag van die
staat nie. In hierdie drama raak die behandeling van
die slagoffers wat verkragting oorleef het 'n geleentheid
om winste te vergroot en mag te regverdig.
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**slotsom vervolg...
As diegene soos Jacob Zuma en Patrice Motsepe van
die middel van die verhoog af uitkyk oor die gehoor, raak
hulle uitsig verwronge deur die gloed van hulle rykdom
en mag. Dit lyk vir hulle of almal besig is om hulle na
te aap, dat die mense wat worstel om te oorleef en spartel
om hulle lewens te verbeter, besig is met 'n poging in
die versterking van integrasie in die kapitalistiese
besigheid en die kapitalistiese staat. Dit is die enigste
drama wat die elite sien. Dit is net 'n stukkie van die
storie.

Mense is inderdaad aan die strewe daarna om ten minste
sommige van die hulpbronne wat deur die staat
gemonopoliseer is in die hande te kry. Om dit reg te kry
moet hulle deel raak van die walglike sepies van
kapitalistiese besigheid en politiese lewe. Maar hulle is
ook bewus daarvan dat hierdie instellings presies die
oorsaak is van baie bedreigings vir hulle oorlewing en
welsyn. Hulle weet dat die begeerte na rykdom en mag
die bedryfsbeginsel van kapitalistiese besigheid is en
dat politiek nie die oplossing kan wees vir die probleme
wat dit in die eerste plek veroorsaak het nie. Daarom vind
hulle voortdurend maniere om hulle afkeer van hierdie
begerigheid uit te druk. Maar meer kere as nie doen hulle
dit op indirekte maniere, óf betower óf geïntimideer deur
die rykdom en mag van die hoofakteurs, wat toelaat dat
hulle verwerping uitgeskryf raak úit die amptelike program
uit en úit die teks uit.

Dit is 'n groot prestasie vir 'n klein groepie kleinboere
en plaaswerkers, in die agterste hoek van die teater,
vasgekeer deur die bose mag van geslagte van haatlike
diskriminasie teen swartmense, landelike mense, arm
mense en vroue, om op te staan en te sê: ‘Genoeg is
genoeg! Ons wil nie die kapitalistiese manier van dinge
doen hê nie. Ons wil nie langer wegkruip en wag nie.
Soos ons vryheid verstaan, so sal ons optree!’

D i e  vo l l e  h i s t o r i e se  be t eken i s  van  d i e
Voedselsoewereiniteits-Veldtog sal afhang van die mate
waarin hulle kan verenig met die res van die gehoor in
die oorname van die teater, en die eienaars, skrywers,
regisseurs en akteurs van hulle eie drama raak.
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