
 

 

 

 

11 Augustus 2022 
 
Geagte President Ramaphosa, 
  
Ope Brief - Oproep Om Buitelandse Olie- En Gaseksplorasie Te Verbied 
  
As die Voorsitter van die Presidensiële Kommissie vir Klimaatsverandering, moet jy bewus wees dat 
olie en gas fossielbrandstowwe is wat klimaatsverandering veroorsaak wat koolstofdioksied (CO2), 
metaan (80 keer sterker as CO2) en ander kweekhuisgasse vrystel.  As ons aanhou om 
fossielbrandstowwe vir energie te gebruik, sal dit lei tot 'n toename in uiterste impakte op 
klimaatsverandering soos;  vloede, hittegolwe, droogtes en storms.  Wat weer voedsel- en 
grondsekuriteit negatief beïnvloed. Fossielbrandstofbesoedeling (van lug, grond en die see) beïnvloed 
ook menslike gesondheid. 
  
Alhoewel die oseaan vir baie van ons meestal 'n ontspannings- en godsdienstige of kulturele waarde 
kan hê, moet ons ook in ag neem 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. 
  
“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. 
  
Ons kan nie aanvaar dat vir geslagte van vissers en kusgemeenskappe die risiko om hul lewensbestaan 
te verloor 'n aanvaarbare deel is van die regverdige oorgang van steenkool na hernubare energie nie.  
Duisende kleinskaalse vissers maak staat op die see om hul gesinne te voed en ekonomies 
lewensvatbare lewensbestaan te ontwikkel.  Bestaande werksgeleenthede moet beskerm word. 
 
Ons neem kennis dat die Minister van Bosbou, Visserye en Omgewing met 'n studie begin het om die 
omgewingsimpakte van buitelandse olie- en gaseksplorasieprojekte te evalueer.  Die voorsorgbeginsel 
wat deel uitmaak van ons reg in Suid-Afrika sal beweer dat ons nie 'n aksie moet aanpak sonder om 
die risiko's te ken nie, maar tog gaan olie- en gaseksplorasie in die buiteland voort. 
Hierdie besluite is reeds geneem, wat ons grondwetlike regte ondermyn om geraadpleeg te word oor 
besluite wat ons raak.  Openbare deelname word dikwels oor die hoof gesien, met die regering wat 
verkies om olie- en gaseksplorasie toe te laat vir "ontwikkeling".  Gevolglik is dit die oliemaatskappye 
wat voordeel word, terwyl ons die risiko van ernstige sosiale en ekonomiese gevolge.  Dit laat die 
mense wat direk geraak word, dikwels geen ander uitweg as om hof toe te gaan om hul grondwetlike 
regte terug te eis nie. 
 
Suid-Afrika hoef nie in 'n fossielbrandstofverlede vas te sit nie.  ’n Regverdige oorgang kan nuwe 
werksgeleenthede en ekonomiese geleenthede skep deur volhoubare hernubare energie. 



As president van Suid-Afrika doen ons 'n beroep op u om buitelandse olie- en gaseksplorasie te 
verbied. 
Ons sien uit om van jou te hoor. 
  
Die uwe, 
  
The Green Connection 
 


