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SENTRUM VAN UITNEMENDHEID
Landelike Veiligheid
Die werksaamhede van die
Sentrum van Uitnemendheid
word ondersteun deur die polisie,
weermag, korrektiewe dienste,
Nasionale Vervolgingsgesag
(NVG) en die Instituut vir
Sekerheidstudies (ISS), wat gereeld
vergaderings van die Sentrum van
Uitnemendheid bywoon en insette
maak tot die besprekings.

Kobus Breytenbach

POLISIE-AANGELEENTHEDE
Die Sentrum van Uitnemendheid
het verskeie aspekte rakende
polisiëring gedurende die
verslagtydperk gehanteer, wat die
volgende insluit:
•

Kobus Breytenbach is die
voorsitter van die Sentrum
van Uitnemendheid,
ondersteun deur Boeta du
Toit as ondervoorsitter en
Uys van der Westhuijzen as
dagbestuurslid. Kobus Visser
is die hoof van dié Sentrum
van Uitnemendheid.
Die Sentrum van Uitnemendheid
se werksaamhede is toegespits
op veiligheidsaspekte wat ’n
uitwerking het op boerderygemeenskappe se persoonlike
veiligheid en op algemene
misdadigheid.
Die Sentrum van Uitnemendheid
fasiliteer Agri SA se beïnvloeding
van beleid, wetgewing en
programme wat betrekking het
op die veiligheid en sekuriteit van
boerderygemeenskappe en die
landelike omgewing.
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Gesprek met minister van
polisie
Op 20 September 2017 het ’n
afvaardiging van Agri SA die
minister van polisie ontmoet
en tekortkominge met die
effektiewe implementering van
die landelikebeveiligingstrategie,
beskikbaarheid en diensbaarheid
van voertuie, reserviste en
hulpbronbehoeftes van landelike
polisiestasies, bespreek. ’n
Taakspan is daarna saamgestel om
die uitkoms van die gesprek in ’n
aksieplan saam te stel.
Met die aanstelling van die
nuwe nasionale kommissaris
van polisie het hy besluit dat
die landelikebeveiligingstrategie
hersien moet word en dat die
bevindinge van die taakspan
ingesluit moet word by die
hersiene strategie.

•
Vuurwapenwetgewing
Om te verseker dat die
hernuwingsproses vir
vuurwapenlisensies so glad
moontlik verloop, moet almal
wie se lisensies verval ten minste
90 dae voor die vervaldatum
met die hernuwingsproses
begin. Die geldigheidsduur van
’n bevoegdheidsertifikaat is
gekoppel aan die langs geldende
vuurwapenlisensie. In die
gesprek met die minister van
polisie is ’n versoek gerig dat ’n
amnestieperiode oorweeg word
vir diegene wat nie voldoen het
aan die 90 dae-periode waarbinne
lisensies hernu moes word nie.
Die versoek is nie ondersteun
nie, weens die appélsaak
waarin die polisie betrokke
was. Die minister het egter
tydens sy begrotingsdebat ’n
amnestieperiode bevestig wat
ten doel het om onwettige
vuurwapens uit die samelewing te
verwyder.
•

Witskrifte oor
onderskeidelik Polisiëring en
Veiligheid en Sekuriteit
Beide die witskrifte is
gedurende April 2016 deur die
kabinet aanvaar. Die siviele
sekretariaat van polisie is
besig met die ontwikkeling
van implementeringsplanne
vir beide witskrifte. Die
sekretariaat ontwikkel ’n
“Crime and Violence Prevention
Strategy” in ooreenstemming
met die Witskrif oor Veiligheid
en Sekuriteit. In terme van
die Witskrif oor Polisiëring
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word beleid ontwikkel oor
gemeenskapspolisiëringsforums,
die “National Policing
Board Framework”, ’n
besprekingsdokument oor die
vestiging van ’n enkele polisiediens
en navorsing oor demilitarisering
en professionalisering van
polisiëring. Agri SA sal daarop
reageer wanneer die beleide
ontwikkel is en vrygestel word vir
kommentaar.
•
Reservistebeleidsraamwerk
’n Goed funksionerende
reservistestelsel, ondersteun
deur toepaslike opleiding, is ’n
voorvereiste vir die landbougemeenskap om daarby betrokke
te raak. Klem word in die hersiene
landelikebeveiligingstrategie
geplaas op die belangrike rol
wat reserviste sal speel om
momentum te gee aan die
implementering van die strategie.
Daar is belangstelling by boerelede
om daaraan deel te neem, maar
implementeringsprobleme moet
so spoedig moontlik uitgeklaar
word.
Persone wat as reserviste oorweeg
wil word, sal aan streng kriteria
onderwerp word en sal uit die
gemeenskap waar hy/sy woon
gewerf en aangewend word,
hetsy vir funksionele polisiëring
of gespesialiseerde operasionele
ondersteuning. Reserviste vorm ’n
belangrike element van landelike
beveiliging en daarom sal Agri SA
voortgaan om op die hoogste
vlak met die polisie te skakel oor
die effektiewe ontwikkeling en
implementering van die stelsel,
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om dit toeganklik te maak vir
boerelede.
•
Sektorpolisiëring
Sektorpolisiëring dien as
voertuig vir die polisie om
gemeenskapsbetrokkenheid
by misdaadbekamping en
-voorkoming te bevorder. Die
navorsing oor die moontlike
impak wat sektorpolisiëring
op misdaadbekamping het, is
afgehandel, maar nog nie deur
die nasionale kommissaris van
polisie vrygestel nie. ’n Versoek is
aan die kommissaris gerig om die
navorsing te openbaar en ’n kopie
daarvan aan Agri SA beskikbaar te
maak.
•

Herindeling van
polisieklusters
Die doel met die herindeling
van polisieklusters was vir die
polisie om te bepaal of hulle hul
doelwitte met polisiëring bereik
het en, indien daar spesifieke
implementeringsprobleme by ’n
stasie of kluster voorgekom het, dit
as deel van die proses gehanteer
sou word. Die polisie is tans besig
met die monitering en evaluering
van die geïmplementeerde
kluster-strategie. ’n Versoek is
tot die polisie gerig om by die
volgende vergadering terugvoering
te verskaf oor die vordering
wat gemaak word met die
implementering van die nuwe
strategie.

betrokke is by die organisering van
aksies wat lei tot grondbesettings.
In baie gevalle word mense
aangery om aan onwettige
bedrywighede deel te neem en
die plaaslike gemeenskap is nie
ten gunste van grondbesettingaksies nie. Beide die organisasies
manipuleer die besluit van die
parlement oor onteiening sonder
vergoeding op plaaslike vlak om
besetting-aksies te inisieer.
Private persone rapporteer toenemend gevalle van besettings en
in die meeste gevalle is dit grond
wat aan mynmaatskappye of die
staat behoort. Dit is die Sentrum
van Uitnemendheid se mening dat
grondbesettings die gevolg van
onverantwoordelike politieke en
populistiese uitsprake is en dat dit
’n negatiewe effek op die landbou
het. Betreding op onbewoonde
en ongebruikte grond lei gewoonlik tot grondbesettings,
met ’n uitkringende negatiewe
veiligheidsimpak op die omliggende landbougebied.

“Private persone
rapporteer toenemend
gevalle van besettings
en in die meeste gevalle
is dit grond wat aan
mynmaatskappye of die
staat behoort.”

•
Grondbesettings
Dit is hoofsaaklik die “Black First,
Land First” (BFLF) en “Economic
Freedom Fighters (EFF)” wat
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Op versoek van Agri SA het die
polisie in Maart 2017 omvattende
riglyne en in Julie van dieselfde
jaar ’n Nasionale Instruksie, 7
van 2017, uitgereik wat riglyne
aan polisielede gee oor hoe om
betreding en grondbesettings
effektief te hanteer. Dit verskaf
ook riglyne aan boerelede oor hoe
om sulke sake met die polisie te
hanteer.
•
Voertuigtekorte
Die beskikbaarheid van voertuie
op stasievlak bly ’n deurlopende
debatspunt, aangesien die ervaring
op plaaslike vlak verskil van dit
wat op nasionale vlak ervaar word.
Klagtes word deurlopend ontvang
dat voertuie nie beskikbaar is op
stasievlak nie, weens herstelwerk
en dienste wat ’n lang tydperk
neem.
Wanneer gesprekke op nasionale
vlak gevoer word, bevestig die
polisie dat voldoende diensbare
voertuie beskikbaar is. Dit wil
egter voorkom asof daar ’n
kommunikasiegaping tussen
stasievlak en die hoofkantoor in
dié verband bestaan. Die Sentrum
van Uitnemendheid verwelkom die
oudit rakende hulpbronbehoeftes
wat die polisie van voorneme is
om op stasievlak te onderneem,
wat ’n beter aanduiding van die
beskikbaarheid van voertuie kan
gee.
LANDELIKEBEVEILIGING
Landelikebeveiligingstrategie
Die landelikebeveiligingstrategie
is sedert Julie 2011 in werking.

62

Die tyd het aangebreek dat die
strategie hersien moes word en
in die proses is Agri SA en ook
die Sentrum van Uitnemendheid
geraadpleeg om insette tot die
hersiene strategie te maak. Die
strategie gee erkenning dat die
regering die veiligheid en sekuriteit
van landelike gemeenskappe as
’n prioriteit ag. Die erns van die
voortdurende dade van geweld
teen die landelike gemeenskap,
hoë vlakke van veediefstal en die
vernietiging van infrastruktuur
word in die strategie erken en
daarvoor is ’n strategie nodig om
’n veilige landelike omgewing te
vestig en voedselsekerheid te
handhaaf.
Die Sentrum van Uitnemendheid
het skriftelike kommentaar aan
die polisie voorsien rakende
die strategie en ook die
implementeringsplan wat die
strategie moet ondersteun. Die
nuwe benadering word geloof as ’n
belangrike stap in die regte rigting
om die strategie meer effektief
te implementeer. Die polisie
is versoek om in samewerking
met Agri SA ’n sub-strategie te
ontwikkel wat van toepassing sal
wees op boerderygebiede, sodat
hulle unieke veiligheidsituasie
spesifiek gehanteer word.
Ooreenkoms met AfriForum
’n Ooreenkoms is met AfriForum
bereik. Dit maak voorsiening vir die
vestiging van kommunikasiekanale,
die uitskakeling van duplisering en
’n onderneming om nie mededingende strukture te vestig nie.
Die Sentrum van Uitnemendheid

monitor die implementering van
die ooreenkoms en ’n beroep is
op provinsiale affiliasies gedoen
om dit te gebruik om verhoudinge
met AfriForum op plaaslike vlak te
bestuur.
Nieteenstaande die ooreenkoms,
ervaar verskeie provinsiale
affiliasies dat AfriForum voortgaan
met die skep van mededingende
strukture op plaaslike vlak, wat
uitdruklik deur die strategie
verbied word. Agri SA voer van tyd
tot tyd gesprek met AfriForum om
dié en ander kwessies te hanteer.
Plaastoegangprotokol
Die landelikebeveiligingstrategie
bepaal dat ’n protokol vir toegang
tot plase toegepas kan word
ter bevordering van landelike
veiligheid. Agri SA se protokol in
dié verband word wyd aanvaar
as ’n geskikte protokol vir die
doel. Gedurende die verslagjaar is
wysigings aan die protokol gedoen,
wat ’n gedeelte oor toegang tot
grensplase deur die weermag
insluit.
Misdaadbeslagleggingsrekening
Die Sentrum van Uitnemendheid
het die Wet op die Voorkoming
van Georganiseerde Misdaad
(Poc Act), bespreek en hoe
dit voorsiening maak vir ’n
misdaadbeslagleggingsrekening
(Criminal Asset Recovery
Account - Cara), wat bestuur
word deur ’n komitee bestaande
uit die departemente van
justisie, polisie en finansies. Die
fonds is tot die beskikking van
wetstoepassingsdepartemente in

Agri SA

Jaarverslag 2017/2018

L a nd e lik e Ve ilig h ei d

die staat, waar aansoek gedoen
kan word vir befondsing van
spesifieke items.
Om in aanmerking te kom vir
toekennings uit die fonds moet ’n
omvattende versoek gerig word
met gedetailleerde besonderhede
oor waarvoor die fondse aangewend sal word. Die versoek
word dan aan die kabinet voorgelê
vir oorweging en die goedgekeurde
fondse moet gereserveer word vir
die doel waarvoor dit aangevra
is. Daar moet ook terugvoer aan
die kabinet verskaf word oor die
aanwending daarvan. Sedert
die bestaan van die Cara-fonds
is slegs drie toekennings uit die
fonds goedgekeur. Dit blyk egter
dat departemente huiwerig is om
aansoek te doen, aangesien hulle
probleme kan kry indien hul eie
begrotings nie ten volle gebruik
is nie en daar vir addisionele
befondsing aansoek gedoen word.
Tweedehandse Goedere- en
Strafregwysigingswet, 2015
’n Versoek is tot die polisie se
regsafdeling gerig vir die insluiting
van besproeiïngstoerusting
asook omheiningsmateriaal soos
ysterpale onder skedule 1 van
die Tweedehandse Goederewet.
Volgens die polisie is hulle en die
siviele sekretariaat van polisie
besig met die hersiening van
verskeie aspekte van die wet,
asook skedule 1 daarvan. In ’n
gesamentlike gesprek met die
polisie, departement van justisie
en die nasionale vervolgingsgesag
is Agri SA se versoek vir insluiting
van bogenoemde items gunstig
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ontvang en sal die hersiene
wetgewing, wanneer dit beskikbaar
is, aan Agri SA voorsien word vir
verdere insette.
’n Verdere versoek is tot die
departement van justisie gerig vir
die insluiting van voedselproduksie
as ’n basiese diens aan die
publiek en besproeiingstelsels as
noodsaaklike infrastruktuur, in
die onderskeie definisies van die
wet. Volgens terugvoering van
die departement van justisie is
Agri SA se versoek verwys na die
staatsregsadviseurs wat met die
wet handel. Tydens bovermelde
gesprek was daar begrip vir Agri SA
se versoek, maar aanvullende
inligting is nodig om die versoek
gemotiveerd aan die minister van
justisie vir oorweging voor te lê. In
die proses is provinsiale affiliasies
genader om behulpsaam te wees
met die toepaslike inligting.
Gemeenskapsveiligheidsforums
Die gemeenskapsveiligheidsforums
(CSF) is verantwoordelik vir die
fasilitering van ’n multi-sektorale
regeringsbenadering vir veiligheid
in die gemeenskap. Die CSF
se benadering is breër as die
gemeenskapspolisiëringsforum
(GPF) deurdat dit die
departemente in die JCPS-cluster
insluit. Die GPF is beperk tot die
polisiestasiegebied en fokus op
polisiëring en verwante sake,
terwyl die CSF ’n meer inklusiewe
benadering volg en ’n wyer
aanwendingsrol het.
Die CSF se doel is om alle
veiligheidsaangeleenthede wat

die betrokke gemeenskap raak
in te sluit, wat mense veiliger
laat voel op straat, in hulle huise
en werkplek. Die oorspronklike
doel van die CSF was om aan alle
sake wat tradisionele polisiëring
nie kon hanteer nie, aandag te
gee. Die polisie is versoek om
georganiseerde landbou in die
strategie in te sluit as deel van die
burgerlike samelewing.
Koste van misdaad
Agri SA se direksie het fondse
beskikbaar gemaak om navorsing
te doen oor die koste wat misdaad
vir die landbou inhou. Navorsing
wat deur Statistieke SA in 2002
in dié verband gedoen is, kan as
basis gebruik word om te bepaal
hoe die prentjie verander het tot
en met 2017. Unisa se Buro vir
Marknavorsing is gekontrakteer
om dié navorsing te doen. Die
insameling van die inligting is by
wyse van die elektroniese media
gedoen en die vraelyste is met
die ondersteuning van provinsiale
affiliasies aan hulle lede versprei
vir voltooiing. Ná afhandeling van
die studie sal Unisa ’n verslag oor
hulle bevindings van die navorsing
aan Agri SA beskikbaar maak.

“Agri SA se direksie het
fondse beskikbaar gemaak
om navorsing te doen oor
die koste wat misdaad vir
die landbou inhou.”

63

Land elike Vei l i ghe i d

wetswysigings vereis en sal volgens
voorgeskrewe prosedures met alle
belangegroepe gekonsulteer word.
Hierbenewens moet voorgestelde
wetgewing ook in die staatskoerant
gepubliseer word vir publieke
konsultasie.

KORREKTIEWE DIENSTE
Die minister het aan die einde
van 2015 ’n taakspan aangestel
om die paroolstelsel te ondersoek
en aanbevelings te maak vir ’n
nuwe hersiene paroolstelsel. Die
taakspan het in Januarie 2017
aanbevelings aan die mnister
voorgelê wat in April 2017 met die
huidige paroolrade gekonsulteer
is. Nadat enkele wysigings aan
die voorstelle gemaak is, is die
aanbevelings weer in Junie 2017
aan die minister voorgelê. Die
minister het die aangeleentheid
toe na die Nasionanele Raad vir
Korrektiewe Dienste (NCCS) verwys
vir advies.

Die Sentrum van Uitnemendheid
is ook ingelig dat die huidige
paroolrade se kontrakte aan die
einde van Junie 2018 verval en
dat die poste geadverteer sal
word. Na alle verwagting sal nuwe
paroolraadlede vanaf 1 Julie 2018
aangestel word.

Rakende indiensopleiding meld
die NVG dat daar nie ’n nasionale
instruksie bestaan wat bepaal
dat die NVG opleiding moet
verskaf nie. Dit hang egter af van
die samewerking wat binne elke
provinsie bestaan. Erkenning word
aan die NVG gegee rakende die
opleiding wat vir staatsaanklaers
aangebied word en dat die
sukses daarvan reeds in verskeie
provinsies waarneembaar is.

NASIONALE VERVOLGINGSGESAG
Die Nasionale Vervolgingsgesag
(NVG) het die Sentrum van
Uitnemendheid ingelig dat 87

Enige veranderinge aan die
paroolstelsel sal waarskynlik

staatsaanklaers die afgelope
jaar opleiding by die kollege
ondergaan het in die hantering
van veediefstalsake. Dit het goeie
resultate in die howe tot gevolg
gehad. Daar is ook opleiding aan
vyf staatsaanklaers uit Botswana
verskaf.

Plaasaanvalle en -moorde

Plaasaanvalle
en Vergelyking:
-moorde
Nasionale
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PLAASAANVALLE
Die basis vir die versameling
van plaasaanvalstatistieke
is die definisie in die
landelikebeveiligingstrategie wat
alle geweld insluit teen persone
wat op plase en kleinhoewes
woon, asook persone wat daar
werk of persone wat die persele
besoek. Dit sluit misdade in soos
moord, verkragting en roof, wat
liggaamlike skade veroorsaak.
Addisioneel hiertoe sluit dit
ook alle geweld teen die plaasinfrastruktuur en eiendom in
met die oog daarop om wettige
landbou-aktiwiteite te ontwrig.
Teen dié agtergrond sluit
plaasaanvalstatistieke nie net
misdade teen kommersiële boere
in nie, maar ook kleinhoeweeienaars wat ’n landbou-aktiwiteit
bedryf, opkomende boere,
plaaswerkers, gesinslede en
besoekers.
In die tydperk 2001/2002 is
die hoogste voorkoms van
plaasaanvalle in die geskiedenis
geregistreer, met 1 069 aanvalle
wat in die betrokke jaar
voorgekom het. Die hoogste
voorkoms van moord was in die
1997/1998-tydperk, naamlik
153 moorde.
Wanneer statistieke van die polisie,
soos in die parlement bekend
gemaak is vir die afgelope ses
jaar, van nader beskou word,
het plaasaanvalle toegeneem en
moorde op ’n jaar-tot-jaar-basis
afgeneem. Oor die afgelope
19 jaar, van 1996/1997, het
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12 567 aanvalle en 1 730 moorde
voorgekom, met ’n gemiddeld van
661 aanvalle en 91 moorde per
jaar. Die syfers spreek boekdele
oor die omvang van plaasaanvalle
en die veiligheidsbedreiging wat
die gemeenskap daagliks moet
trotseer.

•

“Wanneer statistieke van
die polisie, soos in die
parlement bekend gemaak
is vir die afgelope ses
jaar, van nader beskou
word, het plaasaanvalle
toegeneem en moorde
op ’n jaar-tot-jaar-basis
afgeneem.”

•

•

•

VEEDIEFSTAL
•

Veediefstaleenheid se
werksaamhede
Volgens die Nasionale Veediefstaleenheid is die provinsies
wat die meeste geraak is deur
die aantal beeste wat gesteel
is, KwaZulu-Natal, Vrystaat en
Noordwes. Die meeste skape word
gesteel in die Oos-Kaap, Vrystaat
en Noord-Kaap.
Vyf van die brandpuntpolisiestasies kom in die Oos-Kaap
voor, drie in KwaZulu-Natal en een
elk in Mpumalanga en die Vrystaat.
Die volgende inligting is met die
Sentrum van Uitnemendheid
gedeel:

•

•

Goeie vonnisse word vir
veediefstaloortredings in
sommige provinsies opgelê,
terwyl in ander opgeskorte
vonnisse opgelê word wat nie
in ooreenstemming is met
die erns van die oortreding
wat begaan is nie. Dié aspek
word deurlopend met die
Vervolgingsgesag opgeneem;
Wat renosterstroping betref,
het ’n daling gedurende 2017
voorgekom. Kommer bestaan
egter oor die toenames in
die Vrystaat, Noord-Kaap,
Noordwes en veral KwaZuluNatal;
In die Krugerwildtuin word
goeie suksesse behaal
in die voorkoming van
renosterstroping deur hulle
veldwagters;
’n Toename in 2017 is ook
ervaar in die stroping van
olifante en leeus. Dit is
veral in die Vrystaat waar ’n
toename in die stroping van
leeus voorgekom het. Daar is
magtiging dat ’n sekere aantal
leeus per jaar uitgevoer mag
word en in dié stadium word
leeus hoofsaaklik doodgemaak
vir die “muti”-bedryf;
Wettige permithouers het in
die verlede renosterhorings
verkoop en daarna ’n saak van
inbraak by die polisie geopen.
Nadat daar teen dié gebruik
opgetree is, het die voorkoms
daarvan afgeneem; en
Die meeste veediefstalsake is
gewone misdaad en analises
om die georganiseerdheid
daarvan te bepaal, is nie in die
onlangse verlede gedoen nie.
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WEERMAG-AANGELEENTHEDE
Die Suid-Afrikaanse nasionale
weermag het die Sentrum
van Uitnemendheid ingelig
rakende hulle aktiwiteite aan
die internasionale grens vir die
tydperk van 1 Januarie 2017 tot
einde Februarie 2018.
Die volgende suksesse is deur die
weermag behaal:
•

•
•

•
•
•
•
•
•

•
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Vyftien sub-weermageenhede bestaande uit
2 754 manskappe is aan die
internasionale grens ontplooi,
wat gedurende Maart tot April
2018 geroteer sou word;
15 788 ongedokumenteerde
persone is gearresteer;
Onwettige goedere ter
waarde van R23 miljoen is
gekonfiskeer;
29 wapens is teruggevind;
18 ton dagga ter waarde van
R60 miljoen is gekonfiskeer;
’n Totaal van 1 297
lewendehawe is teruggevind;
164 voertuie is teruggevind;
263 gesoekte misdadigers is
gearresteer;
Die weermag is ook besig
met die implementering van
mobiele pakkette, wat insluit
voertuie aan die KwaZuluNatal-, Mpumalanga-,
Limpopo- en Oos-Kaap-grense;
Die departement van
openbare werke is
verantwoordelik vir die
infrastruktuur aan die grens
om die weermag in staat te
stel om die grens effektief
te patrolleer. Hiervoor word

•

•

•

kontrakteurs aangestel vir
die implementering van
’n stelsel wat bestaan uit
heinings, observasieposte,
patrolliepaaie en mobiele
ontplooiings;
Die KwaZulu-Natal/Ndumogrens sal voorkeur kry, veral
omdat die gebied gebruik
word vir die uitneem van
gesteelde voertuie;
Wat eksterne operasies
betref, is die weermag in
samewerking met die Keniaweermag aktief betrokke in
die Mosambiek-kanaal met
operasies teen seerowery; en
In die Demokratiese
Republiek van die Kongo is die
weermag betrokke met 1 143
personeellede in Operasie
Mistral.

Beveiligingstelsel
Onderhandelinge is tans
onderweg met Fidelity,
rakende die verskaffing van ’n
beveiligingstelsel aan die landelike
landbougemeenskap. Gesprekke
word tans gevoer om die volgende
dienste tot die beskikking van die
boerderygemeenskap te stel:
•
•
•
•

•
•

Gewapende reaksie en
tegniese ondersteuning;
Die monitering van
alarmstelsels landwyd;
Taktiese intervensiespanne;
Gespesialiseerde dienste, wat
insluit gewapende reaksie,
forensiese ondersoeke en
bestuur van protesoptogte;
Taktiese lugondersteuning;
Ondersoeke, die neem van
verklarings, saamstel van

•
•

•

dossiere, skakeling met die
polisie en spesialiseenhede
om arrestasies en vervolging
te verseker;
Informasie-prosessering;
Beskikbaarmaking van
gespesialiseerde ondersoekers
om in private vervolgings op te
tree namens kliënte; en
Optrede namens die kliënt
in die hof om te help met
opponering van borg, die
saamstel van klagstate en die
monitering van vordering van
sake op die hofrol.

Die doel met die beveiligingstelsel
is om elke plaas in te skakel
by ’n huisalarmstelsel wat op
’n effektiewe basis gemonitor
kan word en waarvandaan hulp
ontbied kan word. Sodra die
stelsel gefinaliseer is, sal dit met
die ondersteuning van provinsiale
affiliasies bekend gestel word.
INTERNASIONALE
MISDAADKONFERENSIE
’n Internasionale misdaadkonferensie is op 27 September
2017 gehou, waartydens
internasionale sprekers van
Amerika, Australië en Kenia
voorleggings gemaak het. Die
konferensie is deur Unisa gereël,
in samewerking met Agri SA en die
Rooivleis Produsente Organisasie.
Van die belangrikste aspekte
wat tydens die konferensie
geïdentifiseer is, was die volgende:
•

Die belangrike rol wat
georganiseerde landbou
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•

•

•

speel in beleidsformulering
en gevolglik daarmee moet
voortgaan;
Die belang van misdaadintelligensie in die voorkoming
van plaasgeweld;
Die behoefte aan eenheid
binne georganiseerde landbou
in die hantering van die
landelike misdaadprobleem;
en
Die vestiging van ‘n Sentrum
vir Navorsing oor landelike
misdaad.

Uit die onderskeie aanbiedinge
was dit duidelik dat boere
wêreldwyd deur misdaad geteister
word. In Suid-Afrika is die verskil
egter dat die boerderygemeenskap
ook nog te make het met plaasaanvalle – iets wat die res van die
wêreld se boere nie ken nie.

VERGADERING VAN
BELANGSTELLENDES
Agri SA was op 2 November 2017
betrokke by ’n vergadering van
belangstellendes om oor die vlaag
plaasaanvalle wat in daardie tyd
voorgekom het, gesprek te voer en
moontlike oplossings daarvoor te
oorweeg.
Van die besluite wat tydens die
geleentheid geneem is, sluit die
volgende in:
•

•

“Uit die onderskeie
aanbiedinge was dit

•

duidelik dat boere
wêreldwyd deur
misdaad geteister word.
In Suid-Afrika is die
verskil egter dat die
boerderygemeenskap
ook nog te make het met
plaasaanvalle – iets wat
die res van die wêreld se
boere nie ken nie.”
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•

•

Dat die Agri-sector Unity
Forum (Asuf) versoek word om
’n inklusiewe sub-komitee daar
te stel om ’n koördineringsrol
te speel waarby ingesluit
word verteenwoordigers
van landelike bewoners,
diensverskaffers en ander
geïdentifiseerde betrokkenes;
Dat die struktuur inklusief
moet wees en daadwerklik
nagestreef moet word;
Die boodskap van die
plattelandse bewoner moet
provinsiaal, nasionaal en
internasionaal oorgedra word,
waartydens die belangrike
rol uitgewys word wat die
landbou in die ekonomie en
voedselsekerheid speel asook
sy bydrae tot stabiliteit in die
land;
Die vergadering moet op ’n
dringende basis saamgeroep
en gefasiliteer word; en
Dat die Agri Securitas
Trustfonds die nodige
finansiële ondersteuning
behoort te kry om voort te
gaan met sy werksaamhede.

Erkenning
Lede van die boerderygemeenskap, provinsiale
affiliasies, asook veiligheidsverteenwoordigers, wat op
verskeie vlakke bydraes lewer
om die veiligheid van landelike
gemeenskappe te verseker,
verdien erkenning en waardering.
’n Besondere woord van dank
aan die Suid-Afrikaanse nasionale
weermag (SANW), die SuidAfrikaanse Polisiediens (SAPD),
die Nasionale Vervolgingsgesag,
Korrektiewe Dienste, en die
Instituut vir Sekerheidstudies
vir hulle ondersteuning aan die
Sentrum van Uitnemendheid in sy
poging om landelike veiligheid te
bevorder.
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