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FORUM
’n Klimaat vir planne maak

Ons is steeds
op soek na die
reënboognasie
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Mielieproduksie wat binne twee dekades met tot ’n
vyfde kan krimp en sagtevrugteprodusente (veral
appelboere) wat plekplek ander gewasse sal moet
aanplant. Dít is die soort werklikheid wat klimaats
verandering vir die landbousektor kan meebring,
berig JORISNA BONTHUYS.

D

it is makliker om by stygende temperature aan te pas
omdat dit meer voorspelbaar is (mits sekere drempels nie
oorgesteek word nie). Veranderings
in die verspreiding en intensiteit van
reënval kan moeiliker wees, veral in
’n waterskaars land soos Suid-Afrika.
Só verduidelik dr. Stephanie Midgley, klimaatskenner verbonde aan
OneWorld Sustainable Investments,
vroeër in Landbouweekblad. Die
vooruitsigte lyk nie oral dieselfde
nie. Vir Wes-Kaapse wynboere lyk
die toekoms byvoorbeeld beter as vir
appelboere, na gelang van byvoorbeeld hoe vinnig temperature sou
styg. Vrugteboere kan meer probleme met hittestres en die beskikbaarheid van water vir besproeiing ondervind asook meer met sekere plae
sukkel. Boere met gewasse soos fynbos, olywe en sitrus blyk die minste
kwesbaar te wees, mits hul watervoorraad verseker kan word.
Goeie grondbestuur en grondgesondheid kan boere se kwesbaarheid
help verminder, meen Midgley.
Doeltreffende waterbestuur kan die
landbousektor se aanpasbaarheidsvermoë help verhoog.
Die VN se omgewingsprogram
(Unep) wys in ’n onlangse ontleding
getiteld The Natural Fix? The Role of
Ecosystems in Climate Mitigation hoe
belangrik volhoubare bestuur van
ekosisteme kan wees (op kort termyn) om gemeenskappe te help buffer. Terwyl talle regerings hul hoop
vestig op belowende dog peperduur
tegnologiese oplossings soos koolstofsekwestrasie-projekte, bied die
biosfeer talle “beleggingsopsies” wat
op ’n natuurlike manier kweekhuisgas-vrystellings kan beperk. Terselfdertyd hou dit ekologiese én samelewingsvoordele in om vrystellings te
besnoei deur goeie grondbestuur en
die sekwestrasie van koolstof in ekosisteme, sê Unep.

HEIVELD-KLEINBOERE
Dit is juis dié soort strategie, te mid-

Prys van melk sal
noodwendig styg
Die voorgestelde verhoging van
40% in elektrisiteitstariewe bied
’n gulde geleentheid vir die regering om twee vlieë met een klap te
vermorsel.
Dit is wel so dat ons te lank lae
elektrisiteitstariewe gehad het en
verbruikers sal meer moet opdok.
Die uitdaging is egter om verwante direkte gevolge vir die verbruiker én produsente uit te skakel.
Vir seker sal verhoogde tariewe
aanleiding gee tot duurder verbruiksgoedere op winkelrakke.
Wat betref basiese voedselsoorte
soos melk bied dit egter die geleentheid vir die regering om met
inisiatief vorendag te kom.
’n Melkboer se grootste insetkoste is elektrisiteit. Melkmasjiene het elektrisiteit nodig. Elektrisiteit is nodig vir pompe om water
na plaasdamme te pomp. Elektrisiteit is ook nodig om spilpunte te
dryf wat landerye besproei.
Die verhoging in die elektrisiteitstariewe sal dus noodwendig
die prys van melk op die winkelrak aansienlik verhoog – ’n bose,
maar onafwendbare gevolg wat
die armstes nie kan bekostig nie.

de van ’n klimaat op steriodes (stygende vlakke van atmosferiese
kweekhuisgas-vrystellings), wat die
Heiveld se kleinboere van die Nieuwoudtville-plato probeer volg.
Dié groep boere, wat organiese tee
teen ’n premie verbou, is besonder
kwesbaar vir die toestande wat voorsien word. Weerpatrone raak oënskynlik al hoe meer onvoorspelbaar
in dié deel van die Noord-Kaap. En
volgens die klimatoloë gaan die westelike dele van die land grootliks al
hoe droër en warmer word.
Dié groep boere – die
meeste maak ’n bestaan
op marginale landbougrond – word genoodsaak om reeds met aanpassings vir warmer en
droër toestande vorendag te kom. Dit sluit in
planne om gronderosie
teen te werk en hoe gereeld hulle veldtee sny.
Die stapeleffek van
klimaatsrisiko’s kan dié
kleinboere se kwesbaarheid verder verhoog.
In baie gevalle is groot
kommersiële boere wat
net met een gewas of lewende-hawesoort soos melkkoeie boer, volgens
onlangse ontledings óók kwesbaar.
Dit is dus nie net kleinboere wat
weens klimaatsverandering kan
deurloop nie.

passing).
Die noodsaak daarvan om beter
klimaatsnetwerke te vestig, meteorologiese dienste te verbeter en toepaslike inligting aan gebruikers
daarvan te lewer (waaronder die
landbousektor) was hoog op die
agenda van die onlangse Wêreldklimaatskonferensie in Switserland.
Daar blyk steeds ’n groot gaping te
wees tussen die soort navorsingsdata wat versamel word en die gebruikers van data. Dit blyk uit ’n onlangse ontleding van dr. Gina Ziervogel
vir die Stockholm Environmental Instituut. Ziervogel, van die Universiteit van Kaapstad (UK) se departement omgewings- en geografiese wetenskappe, sê dit is die bykomende
druk wat klimaatsverandering op
kwesbare gemeenskappe en ekosisteme meebring, wat kommer wek.
Goeie weerdienste is van sleutelbelang vir die landbousektor, veral arm bestaansboere, om by klimaatsverandering en die effek
daarvan aan te pas.
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KWEEKHUISGAS
Hoewel in klimaatsonderhandelings
gepraat word oor ingrypings om
kweekhuisgas-vrystellings te beperk is sekere veranderings rééds
ons voorland (weens historiese vrystellings) en word aanpassings daarvoor benodig.
Sommige scenario’s van die VN se
interregeringspaneel oor klimaatsverandering voorsien enorme verliese aan produktiewe landbougrond, onder meer in Afrika. Op lang
termyn sal stygende atmosferiese
kweekhuisgas-vrystellings drasties
ingekort móét word (as ’n soort aan-

Nou is dit tyd vir die regering
om subsidies vir byvoorbeeld
melkboere in te stel. Melkboere
moet reeds kompeteer met boere
in die VSA en Europa wat subsidies van hul regerings ontvang. Indien dit nie gebeur nie, sal ons boere ophou boer.
Die nuwe regering het reeds
aangedui dat voedselsekerheid ’n
prioriteit is – hier is nou vir pres.
Jacob Zuma ’n geleentheid om
daad by die woord te voeg. So word
produsente en verbruikers beskerm – of is melk net vir die rykes?
PIETER VAN PLETZEN
GrootBrakrivier

Verbruikers getap,
nes vir eNatis
Dit kan ’n mens net met woede vervul as verbruikers weer eens deur
’n enorme verhoging in die kragtariewe in die gesig gestaar word.
Daar is al verskeie kere in die
dagblaaie verwys na die hopelose
manier wat Eskom sy geld bestee
op die aankoop van steenkool, salarisse, bonusse, ensovoorts. Wat
gaan gebeur as die drie jaar van
uitbreidings (R385 miljard) verby

TREVOR MANUEL

Klimaatsverandering,
voedselsekerheid en die
beskikbaarheid van water is van die kwessies
waaraan die regering se
beplanningskommissie
onder leiding van mnr.
Trevor Manuel voortaan sal aandag gee.
Landbou word dikwels uitgesonder as kwesbaar vir
veranderings in plaaslike weerstoestande weens globale klimaatsverandering (wat die manier waarop die
planetêre atmosferiese masjien
energie uitruil, verander).
Die westelike dele van die land kan
binne dekades 10% tot 20% minder
reën kry as nou, terwyl ’n gemiddelde temperatuurstyging van tot 3 °C
in die binneland moontlik is. ’n Toename in die voorkoms van meer intense reënbuie is reeds oor twee derdes van die land bespeur.
Dr. Bob Scholes, WNNR-sisteemekoloog, sê hoewel groot veranderings ons voorland is, voorsien hy
nie dat die situasie met kosvoorsiening in Suider-Afrika noodwendig
desperaat gaan wees nie. Daar is nog
baie grond in Angola en Tanzanië
wat met vrug vir landbou benut kan
word, hoewel dit met bepaalde biodi-

is? Gaan die huidige verhogings
dan weer afgeskaf word, of gaan
dieselfde gebeur wat met die finansiering van die departement van
vervoer se eNatis-rekenaarstelsel
gebeur het? Die finansieringsheffing van R30 is mos nou verander
na ’n transaksieheffing en tot R36
verhoog.
Is daar nie iemand wat die Eskom-trein se stuur kan oorneem
en ’n sukses daarvan kan maak
nie?
SAREL CLARENCE
Kraaifonten

George moet liewer
sy eie fees kry
Ek verwys na die berig oor die
voorstelle dat Oudtshoorn die
KKNK met George moet deel.
Ek dink dit is vermetel van die
sanger Danie Niehaus en die burgemeester van George, mnr. Flip
de Swart, om te verwag
Oudtshoorn moet die KKNK met
George deel of so iets.
Oudtshoorn het die inisiatief geneem om so ’n fees te begin en
maak al langer as 15 jaar daarvan
’n reuse-sukses. Nou wil George
weer ’n hap van die koek hê.

versiteitsverliese gepaard sal gaan.
Voorts is boere se opbrengs per hektaar in talle Afrikalande aansienlik
minder as wat moontlik is.
Plaaslik is die landbou nie so ’n
groot sondaar met kweekhuisgasvrystellings nie (ongeveer 7% van
die nasionale syfer), maar dié sektor
dra ook by (weens byvoorbeeld bemesting en metaanvrystellings van
kuddes). Wêreldwyd kry ontbossing
en veranderings van grondgebruik
(vir landbou) die skuld vir ongeveer
’n vyfde van alle mensgemaakte vrystellings.
Landbou is aan die ontvangkant
van klimaatsverandering, maar kan
ook deel van die oplossing wees, sê
Midgley in ’n onlangse voorlegging
by die Santam Ecocentric Journeykonferensie oor klimaatsrisiko’s en
geleenthede hieroor.
Dié sektor bied dalk belangrike
aanpassingsmoontlikhede om die effek van klimaatsverandering te temper. Dit sluit in pogings om grondherstel mee te bring en CO2 in die proses te sekwestreer, hoe grond
omgeploeg word en om klimaatsvriendeliker lewendehawe-produksie aan te moedig. Wêreldwyd wen
geen-ploegpraktyke of praktyke
waar die minimum geploeg word,
toenemend veld.

WINTERREËNVALSTREEK
In Suider-Afrika is reënvaltendense
moeilik om te ontsyfer weens die normale wisselvalligheid van weerpatrone. Die prentjie oor reënvalsyfers
lyk nie oral dieselfde nie. Die aanduiding is egter dat die winterreënvalstreek voortaan oorwegend droër
gaan word, sê Midgley. Veral landbou in die winterreënvalstreek sal
kwesbaar gelaat word, met waterskaarstes sowel as laer opbrengste
wat vir sekere sektore voorspel
word, het Landbouweekblad berig.
Droër en warmer toestande in die
westelike dele van die land kan met
verhoogde waterstres gepaard gaan.
Hierteenoor sal die oostelike dele
van die land voortaan moontlik meer
reën kry, blyk onder meer uit navorsing van die UK se klimaatsisteemanalistegroep. Onlangse ontledings
toon boere in veral Limpopo, KwaZulu-Natal en die Oos-Kaap se landelike
gebiede is kwesbaar.
Na verwagting sal die frekwensie
en intensiteit van veldbrande in die
fynbosryk toeneem, terwyl ’n toena-

George se weer kan in een dag
soos handomkeer verander, terwyl Oudtshoorn 99% van die jaar
pragtige en windlose dae het.
Ek het Saterdag na ’n rugbywedstryd op Outeniquapark in George
gekyk. Die speler wat geskop het,
moes deur die mis na die pale loer.
As Niehaus nie by ’n koor in
George betrokke was nie, sou hy
ook nie met so ’n lawwe voorstel
vorendag gekom het nie.
Los Oudtshoorn en ons KKNK
uit. Soek jul eie feeste.
Dit is ook glad nie waar dat
George
beter
verblyf
as
Oudtshoorn bied nie. Dit is baie
duur om daar tuis te gaan.
Die lughawe moes ook op
Oudtshoorn gewees het. Dan sou
dit nie nodig gewees het om Port
Elizabeth toe te vlieg as George
eendeweer het nie.
Ek sê maar net.
JOHANNA ELOFF
Oudtshoorn

Wees op jou hoede
vir dié swendelaars
Ek sidder om te dink hoeveel mense al gekul is deur die gewetenlose
swendelaars hier in die Kaap.

me in die voorkoms van ekstreme
weerstoestande (soos meer intense
storms) byvoorbeeld in die WesKaap voorsien word. Ook in die Suiden die Oos-Kaap is meer gereelde
storms voortaan moontlik. Dit kan
met vloedskade en infrastruktuurverliese gepaard gaan.
Luidens sommige ontledings kan
5% tot 15% meer van die land se waterbronne teen 2050 verdamp as nou.
Dié en ander waarskuwings word
al hoe ernstiger opgeneem deur landbou-owerhede en bedryfsorganisasies, wat die laaste tyd heelwat in navorsing in klimaatsverandering belê
het. Die Sandveld se aartappel- en
rooibosteeboere het byvoorbeeld
reeds bedryfspesifieke klimaatsnavorsing hieroor laat onderneem.
’n Groenskrif oor klimaatsverandering en hoe om die verwagte effek
daarvan met die nodige aanpassings
te temper, word deur die regering
ontwikkel, en die departement van
landbou is onder meer besig om klimaatsoogmerke in sy beplanning en
beleid te verreken. Wetenskaplikes
is ook gemoeid met die samestelling
van ’n sogenaamde nasionale kwesbaarheidsindeks.
Die versekeringsbedryf sal al hoe
sensitiewer raak vir die impak van
meer ekstreme weerstoestande op
die landbousektor, wat kan meebring dat premies byvoorbeeld
weens verhoogde haelrisiko in bepaalde gebiede kan volg.
Institusionele faktore wat veral
kleinboere se kwesbaarheid verhoog, soos toegang tot krediet en toepaslike klimaat- en weerdata (veral
seisoenale data) en tegnologie, moet
bekyk word. Klimaatsrisiko’s moet
in alle ontwikkelingsbeplanning ingereken word terwyl meetbare teikens vir landbou-aanpassings hiervoor gestel word.
Bronne: Western Cape Report – A
Status Quo, Vulnerability and Adaptation Assessment of the Physical and
Socio-Economic Effects of Climate
Change; IPCC.ch; weadpart.org;
Long Term Mitigation Scenario – Assessing Impacts, Vulnerability and
Adaptation in Key South African Sectors; Mapping South African Farming Sector Vulnerability to Climate
Change and Variability; Climate
Change and Adaptation in African
Agriculture; IFPRI.org; Landbouweekblad.

Mense wat so maklik jou emosies teen jou gebruik om ’n welwillende geldjie uit jou sak uit te jaag.
Ek praat nou van die man met die
houertjie wat net “vyf liter petrol
nodig het”, die “boer van Zimbabwe” wat net ’n paar rand nodig het
om sy gesin se verblyf by die backpackers te betaal – en nou ook ’n
slinkse duiwel wat “uit my tydelike woning gesluit is totdat ek die
huur kan bybring”.
Ek is in Desember verlede jaar
langs die R27 deur hom geflous.
Die storie is dat hy en sy gesin geld
kort vir verblyf en (natuurlik) petrol. Hulle is kwansuis van die buiteland, en daar is iets groot fout
met sy seun.
Ek het hom teen my beter wete
R100 gegee, en maar in my hart geglo dat ek iemand help. Totdat ek
hom nou, amper ’n jaar later, net
buite Stellenbosch betrap het –
met dieselfde storie.
Dit is baie moeilik om nee te sê
vir iemand wat lyk asof hy werklik
in die moeilikheid is. ’n Mens voel
sleg, want dit kon net sowel jy gewees het.
Slaan egter ag op hierdie waarskuwing: Iemand met ’n hartseerverhaal langs die pad jok vir jou.
Hierdie spesifieke (aggressie-

Duitse televisiespan maak ’n ondersoekende dokumentêre program oor
Suid-Afrika. Op Soek na die Reënboognasie noem die vervaardiger dit.
Met die oog op die 2010-Wêreldbeker-sokker kyk
die wêreld weer aandagtig na Suid-Afrika. Hoe
was dit nou weer tydens apartheid, hoe het sake
in die afgelope 15 jaar verloop? Wat het van die
ideale en die drome geword?
As die wêreld volgende jaar op Suid-Afrika
toesak, wat sal die mense sien? Het daar iets
gekom van die reënboognasie?
Die jong vervaardiger noem haarself “AfroDuits”: ’n Duitse moeder en ’n Ghanese vader. In
Duitsland het sy al klaar naam gemaak.
Sy is vanweë haar velkleur deur neo-Nazi’s
aangerand, maar het nie verbitterd en verskrik in
’n hoekie gaan sit en alle Duitsers vervloek nie.
Sy het na die Nazi-neste teruggegaan, geluister
en gepraat, verneem waarom die rassehaat en
verbittering nog daar is en ’n dokumentêre
program gemaak wat in Duitsland opslae gemaak
het en vandag met die samewerking van die
regering oral in skole en gemeenskappe vertoon
word – met bespreking. Duitsland leer steeds wat
dit beteken as die skadu
van die verlede oor die
hede bly hang.
Sy kom dus met
bepaalde sensitiwiteite na
ons land, en met credentials, en vra: “Wys my die
reënboognasie.”
’n Suid-Afrikaanse gids
neem haar deur die land.
Sy is geskok oor die
fisieke skeiding van en
afstand tussen ons steeds
rasgekenmerkte woonbuurte, die plakkerskampe
en die talle bewyse van die neerdrukkende lae van
ons armoede.
Sy het gepraat met mense wat smalend van “die
nuwe apartheid” praat.
Die verwyte van rassisme rondom die Caster
Semenya-saak – is dit waar?
Sy lees nie net nuusberigte nie, maar ook die
briewe- en SMS-kolomme. “Daarin hoor ’n mens
die hartklop van die mense,” redeneer sy. Ek hou
my hart vas, want wat soms dáárin staan . . .
Sy vra oor die diepgewortelde woede wat so
maklik by ons protesoptredes in vlammende
geweld omslaan. Waar sien ’n mens dit, die
reënboognasie?
“By sportbyeenkomste,” sê ek. “As ons wen.
Jongmense saans in klubs.”
“In die kerk?” vra sy. Ek skaam my ’n bietjie.
Die kameralens fokus skerp op my gesig. Sy wil
my oë sien as ek antwoord.
Ek vertel haar dat die reënboog ’n boog is: ’n
mens klim, gly ’n bietjie, en klim verder.
Maar daar is talle Suid-Afrikaners wat al iets
van die reënboog laat sien. Waar mense doelbewus uit hul hokkies klim, grense deurbreek om by
mekaar uit te kom en saam te soek na die dinge
wat ons saambind; saam townships binnevaar om
dinge saam te doen.
Waar ons ontdek dat een se kommer, een se
nood, een se droom eintlik almal s’n is, dat die
reënboog gevorm word deur mekaar se hande te
vat.
Die reënboog kom en gaan, ons kry ’n kykie na
God se belofte, ons sien die soom van God se
sewekleurige kleed.
Maar vir dié wat glo, is die reënboog ’n sakrament in die lug; en ons word uitgenooi om deel
daarvan te word.
En ons reik daarna, hand in hand.
Sy praat met haar kameraman. Sy wil my oë
sien.
boesak@mweb.co.za

we) kêrel staan altyd langs sy silwer-bruin Isuzu double cab 4x4bakkie.
Wees gewaarsku en help liefs
nie met jou geld nie, maar deur die
polisie te ontbied.
MDK
Blouberg

Canal Walk minag
só Afrikaanses
My beskouing van die meeste Afrikaanssprekendes wat ek ken en
waarmee ek in aanraking kom, is
dat hulle oor baie dinge ontevrede
is en sterk gevoelens daaroor het.
Daarteen het ek geen beswaar
nie. Wat my egter grensloos pla, is
dat dié gevoelens net by hulself
bly. Dit word selde of ooit verder
gevoer.
’n Sprekende voorbeeld is die
Canal Walk-winkelsentrum. Daar
is geen Afrikaanse banier, plakkaat, kennisgewing, reklamebord
en sentrum-kennisgewingborde
nie. Nie eens die spyskaarte is in
Afrikaans nie. Daar is darem hier
en daar ’n Afrikaanse koerant om
te lees. Myns insiens diskrimineer
die sentrum, ook ander sentrums,
teen Afrikaans en Afrikaansspre-

kendes.
Nou wat daarvan? Afrikaanssprekendes is in groot getalle in
die sentrum aan die sake doen.
Hulle is die mense wat Afrikaans
praat en gebruik, en is maar net tevrede dat die winkelsentrums so
arrogant is om nie eens een Afrikaanse uitstalbord te gebruik nie.
Wat sê dit? Jul geld is vir ons goed,
maar jul taal is vir ons sleg.
Groot kleinhandelaars is in die
winkelsentrum en doen goed besigheid, en miskien is daar darem
Afrikaans in hul winkels, maar
nie eens hulle sal die winkelsentrum se bestuur aanvat oor die gebrek aan Afrikaans nie.
Die bestuur van die winkelsentrum veral is op hul agterpote as jy
oor die nie-gebruik van Afrikaans
kla, want dit is nie die besigheidstaal nie.
So word ons as Afrikaanssprekendes geminag. En wat doen ons?
Niks nie, want dit is moeite om te
kla. Ek wonder of ons nie moet begin met ’n pro-Afrikaanse dag een
keer per maand nie waarop ons sodanige winkelsentrums en winkels boikot. Dit sal ’n geweldige
impak hê.
SCHALK BURGER
Kleinbosch

