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WAARSKUWING!!! SUID-AFRIKA SE OSEANE WORD AAN OLIEMAATSKAPPYE VERHUUR SONDER

BETEKENISVOLLE OPENBARE DIALOG MET GEAFFEKTEERE GEMEENSKAPPE. HOU OP OM ONS OSEAAN TE

STEEL!

WEES INGELIG!

Die regering neem verskeie besluite oor ontwikkelings wat 'n risiko vir seegesondheid inhou, wat moontlik

bestaande lewensbestaan wat van 'n gesonde oseaan afhanklik is, ondermyn. Sommige van hierdie besluite is

geneem sonder betekenisvolle openbare deelname deur diegene wat die meeste waarskynlik geraak sal word, wat

die grondwetlike reg op prosedureel billike besluitneming ondermyn.

IS DIT TE LAAT? 

Die potensiële negatiewe gevolge van hierdie besluite word dikwels oor die hoof gesien, met die regering wat olie-

en gaseksplorasie bevorder vir die "ontwikkeling" wat dit beloof. Gevolglik is dit die groot oliemaatskappye wat

bevoordeel word, terwyl kusgemeenskappe die risiko van negatiewe sosiale en ekonomiese gevolge dra. Dit is

hoekom die mense, veral diegene wie se lewensbestaan regstreeks geraak kan word, hof toe moet gaan om hul

regte terug te eis om ingelig te word en hul sê te sê. 

STOP NOU DIE BUITELANDSE OLIE- EN GASONTGINNING – DIE KLIMAAT IS BESIG OM TE VERANDER!

Olie en gas is fossielbrandstowwe wat koolstofdioksied en ander kweekhuisgasse vrystel, en is 'n groot oorsaak

van klimaatsverandering. As ons aanhou om fossielbrandstowwe vir energie te gebruik, sal dit tot meer vloede,

hittegolwe, droogtes en storms lei. Dus, 'n negatiewe impak op voedsel- en grondsekuriteit.

Fossielbrandstofbesoedeling (van lug, grond en die see) beïnvloed ook menslike gesondheid.

Die bewyse oor die risiko's en negatiewe impakte wat met buitelandse olie- en gaseksplorasie verband hou – veral

met betrekking tot die ekosisteme – neem toe. Die wetenskap toon byvoorbeeld dat fisiese skade aan verskeie

spesies – soos harsingskudding, bloeding en gehoorskade – aan seismiese opnamegeluide gekoppel word.

Oliestortings stel gifstowwe in die see vry, kan ernstige gesondheidsprobleme veroorsaak soos hartskade,

immuunstelsel-effekte, ens. Oliesstortings kan ook die dood van spesies tot gevolg hê wat dit nie kan vermy nie,

soos voëls en visse.

NIE NET 'N STRANDPARTYTJIE NIE

Alhoewel die see vir baie van ons meestal 'n ontspannings- en godsdienstige of kulturele waarde kan hê, moet ons

ook onthou dat 'n gesonde oseaan van kritieke belang is vir lewe aangesien die meeste van ons suurstof (50% tot

85% deur seeplante geproduseer word/en plankton). Die see help ons ook om klimaatsverandering die hoof te bied

– dit is ons hoofbuffer, wat hitte van aardverwarming absorbeer (verwarming moet onder 1,5/2 grade Celsius bly).

DIT IS NOU DIE TYD VIR 'N REGVERDIGE OORGANG NA VOLHOUBARE HERNUBARE ENERGIE

"Olie- en gasontwikkelings" word steeds bevorder ten spyte van die ekonomiese risiko's. Die Wêreldbank het 12

lande suid van die Sahara bestudeer wat aansienlike olie- en gasbronne tussen 2002 en 2020 ontdek het – in elk

van hierdie lande was die olie- en gasvondse oorwaardeer, die tydlyn van ontdekking tot produksie het baie langer

geneem as wat belowe is, en dat staatsinkomste laer was as wat voorspel is. Waarom dan die navorsing ignoreer

en aanhou om die foute van die verlede te herhaal? Fossielbrandstowwe is die verlede en Suid-Afrika moet nie in

die verlede gelaat word nie, maar kan nuwe werksgeleenthede en ekonomiese geleenthede in volhoubare

hernubare energie laat groei.

BESKERM BESTAANDE WERKSGELEENTHEDE

En vir 'n land wat sukkel met ongekende hoë werkloosheidsyfers, moet ons ook bestaande werksgeleenthede

beskerm. #ONSOSEAANONS TOEKOMS

Duisende kleinskaalse vissers in die vier kusprovinsies maak staat op die see om hul gesinne te voed en

ekonomies lewensvatbare lewensbestaan te ontwikkel, terwyl Toerisme 175 000 werksgeleenthede in 2019 in die

Wes-Kaap alleen verskaf het.

Organisasies ter ondersteuning om buitelandse olie- en gaseksplorasie teen te staan, is; Masifundise, South

Durban Community Environmental Alliance, Eastern Cape Environmental Network, 350Africa.org, Amadiba Crisis

Committee, Oceans Not Oil, KOBUSH ONTWIKKELINGSVERENIGING, Extinction Rebellion, Save Langebaan

Lagoon, Support Centre for Land Change

Vir meer inligting, gaan na www.thegreenconnection.org.za

WIE ONSOSEANE GESTEEL HET?

https://www.masifundise.org/
https://sdcea.co.za/
https://ecen.org.za/
https://350africa.org/
https://www.facebook.com/amadibacrisiscommittee/
https://oceansnotoil.org/
https://extinctionrebellion.org.za/
http://savelangebaanlagoon.co.za/
https://www.facebook.com/sclctrust/?__cft__%5b0%5d=AZW5_MJHb_Nt0cuIGhraX3_P79YrGLkkN9xjbXw9lJYMMv0AeJZoLSTf6hb7q_jhMXrLIKyEoROeePGk-jTfahipKU46zikt0TFDPbHVsd4s7e4KVx4ePlPpP-vM4JIThgFhmwwdVQSJbGD4q1HjhA3tVYfCG9jBL2eybERgzPXWJg&__tn__=-UC%2CP-R
http://www.thegreenconnection.org.za/
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Teken Petisie Wie OnsOseane Gesteel Het?

Geen nuwe olie en gas nie. 
 Ons wil ’n regverdige oorgang na hernubare energie hê.
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