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Carin Smith

Kaapstad. – Die agtste Design
Indaba, wat onlangs in die Kaap-
stadse Internasionale Konferen-
siesentrum (Kiks) gehou is, het
meer as 50 000 besoekers gelok.

Volgens mnr. Alan Winde, die
Wes-Kaapse minister van finan-
sies, ekonomiese ontwikkeling en
toerisme, is dit 12 000 meer as ver-
lede jaar.

In 2004 was daar net 40 uit-
stallers teenoor 370 in 2011. Besoe-
kersgetalle het in dié tydperk toe-
geneem van 8 000 tot 38 000.

Daar was vanjaar sowat 400 uit-
stallers, waarvan ’n derde vir die
eerste keer aan die ekspo deelge-
neem het. Die sowat 400 plaaslike
en internasionale aankopers wat
vanjaar ’n draai gemaak het, is so-
wat 30% meer as verlede jaar en
sowat ’n kwart was internasio-
nale aankopers.

Die Wes-Kaapse regering het
vanjaar R250 000 tot die indaba
bygedra deur openbare-private-
vennootskappe. Dit sluit 14 op-
komende Wes-Kaapse kunsvlyt-
vervaardigingsgroepe in wat in
staat gestel is om hul ware ten
toon te stel.

Een so ’n groep is die Genaden-
dal Handweavers, wat matte van
stukkies T-hempmateriaal maak.
Die projek verskaf werk aan 72
vroue en het bestellings van alte-
same R170 000 op vanjaar se in-
daba gekry.

Die provinsiale regering ver-

skaf ook ondersteuning van
R6,42 miljoen aan die Cape Craft
& Design Institute (CCDI) ten ein-
de die kunsvlytbedryf in die pro-
vinsie aan te wakker en Kaapstad
as ontwerphoofstad van Suid-
Afrika te vestig.

Danksy die CCDI kon 12 Wes-
Kaapse vervaardigers van hand-
gemaakte produkte op die indaba
uitstal. Hulle maak van juwele tot
kralewerk en selfs sambrele.

Die Wes-Kaapse meubelprojek
(WCFI), wat ook met steun van die
provinsiale regering op die been
gebring is, het ook aan die indaba
deelgeneem.

“Ons hoofdoel is om gesament-
like verteenwoordiging vir meu-
belvervaardigers in die provinsie
te bied en plaaslik vervaardigde
meubels op plaaslike en interna-
sionale vlak te bemark,” sê me.
Bernadette Isaacs, hoof van die
WCFI.

Hinterveld, die Uitenhaagse
vervaardiger van sybokhaarpro-
dukte, het vanjaar vir die tweede
keer deelgeneem. Me. Li Edel-
koort, internasionaal bekende
voorspeller van tendense in leef-
styl en ontwerp en gereelde spre-
ker op die indaba-konferensie,
dink dié natuurlike vesel gaan in
die 21ste eeu ’n sentrale plek in
binneversiering hê. “Ons het van-
jaar ongelooflik baie belangstel-
ling op die indaba gekry – van bui-
telandse aankopers uit die VSA
en België tot plaaslike eienaars
van gastehuise en klein onaf-

hanklike kleinhandelaars,” sê
me. Jackie Gant, bemarkings-
bestuurder van Hinterveld.

Volgens navorsing van die Uni-
versiteit van Kaapstad se na-

graadse bestuurskool oor die eko-
nomiese impak van die Design
Indaba het dit verlede jaar ’n ge-
raamde R261,5 miljoen tot die na-
sionale bruto binnelandse produk
(BBP) bygedra. Dit is 12,71% meer
as in 2010. Die grootste deel hier-
van, R141,3 miljoen, was van be-
stellings wat geplaas is.

Die gesamentlike BBP-bydrae
van die Design Indaba van 2009,
2010 en 2011 was na raming meer
as R600 miljoen. Die 2011-indaba
het na raming regstreeks en on-
regstreeks meer as 1 000 voltydse
en deeltydse werkgeleenthede ge-
skep of volhoubaar gemaak. Dit
was 52 meer as in 2010.

Indigi Design deur Natalie du Toit, ondersteun deur die Cape Craft & Design Institute (CCDI), was op vanjaar
se Design Indaba te sien.

Kreatiewe bedryf lok beleggers
Mnr. Nils Flaatten, uitvoerende
hoof van die WesKaapse han
delsbevorderingsagentskap, Wes
gro, het op die Design Indaba ’n
netwerkgeleentheid vir 20 inter
nasionale aankopers – onder
meer uit Kanada, die VSA, Dene
marke en Australië – en 15 plaas
like ontwerpers aangebied.

Wesgro se ekonomiese navor
singseenheid het bevind tussen
2003 en 2011 was 4,1% oftewel
5 394 van alle direkte buiteland
se beleggings ter wêreld in die
kreatiewe bedryf en die totale
waarde daarvan was R544,41 mil
jard. Dit het altesame 268 124
werkgeleenthede geskep.

Tussen 2003 en 2011 was die
totale waarde van direkte buite
landse beleggings in Kaapstad se
kreatiewe bedryf die hoogste in
SuidAfrika se kreatiewe bedryf.

Veertien projekte is gedurende
daardie tydperk in Kaapstad se
kreatiewe bedryf begin met ’n
totale kapitaalwaarde van
R1,8 miljard.

Die meeste was in sogenaam
de nuwe media en kommunika
siemaatskappye.

In dieselfde tydperk het die
kreatiewe bedryf in Johannes
burg altesame R1,2 miljard se di
rekte buitelandse beleggings ge
lok en Pretoria s’n R465 miljoen.

ONTWERP

Design Indaba ál groter
WesKaapse regering steun kunsvlytbedryf

30%
Die plaaslike en
internasionale aankopers
wat vanjaar die indaba
besoek het, was 30%
meer as verlede jaar.

ARBEIDSIENING
JAN DE LANGE

D
aar is gisteroggend
deurentyd gegiggel
terwyl ’n beeldopna-
me gespeel is van
die onderhoud

waarin mnr. Jimmy Manyi,
hoof-regeringswoordvoerder,
sy gewraakte uitlatings maak
oor die “oorkonsentrasie” van
bruin mense in die Wes-Kaap.

Die opname is in Centurion
gespeel met die bekendstelling
van ’n nuwe gesamentlike stu-
diesentrum deur Unisa en die
Universiteit van Maryland oor
billike indiensneming en reg-
stellende aksie. By tye het die
gehoor selfs hardop begin ska-
ter van die lag vir Manyi se uit-
latings.

“Dus, hierdie oorverteen-
woordiging van bruin mense
in die Wes-Kaap werk nie vir
hulle nie. Hulle moet oor die
res van die land versprei . . . ”
brabbel die destydse direkteur-
generaal van arbeid onder
meer.

Totdat dr. Dirk Hermann,
adjunkhoof van die vakbond
Solidariteit, die gehoor daarop
gewys het dat dít wat Manyi in
dié onderhoud gesê het, van-
dag steeds amptelike rege-
ringsbeleid is, ten spyte daar-
van dat mnr. Trevor Manuel,
minister belas met die nasio-
nale beplanningskommissie,
hom in ’n ope brief skerp gere-
pudieer het.

Sy onversetlike aandrang op
numeriese teikens word reg-
deur die regering opgedwing,
ondanks die uitwerking wat
dit op dienslewering en pro-
duktiwiteit in die staatsdiens
het.

“Die debat oor regstellende
aksie in Suid-Afrika het in
groot mate gestagneer met die
klem op ras en numeriese tei-
kens. Daar word nie eintlik
meer nagedink oor wat ons wil
bereik nie – oor hoe ons die
maatskaplike en ekonomiese
doelwitte daarvan gaan bereik
nie,” sê prof. Hennie Kriek,

buitengewone hoogleraar in
bedryfsielkunde aan Unisa
wat saam met korrespondent-
akademici aan die Universiteit
van Maryland die studiegroep
in Suid-Afrika gestig het.

Die Amerikaanse universi-
teit het sowat ’n dekade gelede
reeds so ’n studiegroep gestig.
“Die VSA het al 47 jaar gelede
met regstellende aksie begin
en voel nog nie dat hy die doel-
witte daarvan bereik het nie,”
sê Kriek.

Manyi het die uitlatings ge-
maak terwyl hy direkteur-ge-
neraal van arbeid was. Sedert-
dien het hy kabinetswoord-
voerder geword. Intussen het
die lys hofsake wat Solidariteit
teen staatsdepartemente voer
al hoe langer geword.

Die saak van kapt. Renate
Barnard, wat twee keer in die
Suid-Afrikaanse Polisiediens
(SAPD) bevordering geweier is
in nuwe poste ten spyte daar-
van dat geen geskikte kandi-
daat van die “aangewese groe-
pe” vir die poste gevind kon
word nie, is steeds hangende.
Argumente in die arbeidsap-
pèlhof is reeds in Mei verlede
jaar afgehandel en sedertdien
wag Barnard steeds op ’n uit-
spraak – ses jaar nadat die saak
aanhangig gemaak is.

Sedert die arbeidshof beslis
het dat daar onbillike diskri-
minasie teen Barnard was, is
sewe soortgelyke sake van on-
billike diskriminasie deur
staatsdepartemente, meestal
die SAPD en die departement
van korrektiewe dienste, ge-
skik. In die skikkings, wat al-
mal op versoek van die partye
hofbevele gemaak is, is deur-
gaans gehoor gegee aan die ei-
se van vakbondlede namens
wie Solidariteit opgetree het.
Selfs hul regskoste is deur die
betrokke staatsdepartement
gedra.

Nog 19 soortgelyke sake is
verhoorafwagtend. Selfs
staatsbeheerde korporasies
het bygekom en pas regstellen-
de aksie op die Manyi-manier
toe. Onder hulle tel Denel, die
Suid-Afrikaanse Inkomste-
diens en SAL Tegnies waar So-
lidariteit sake namens indivi-
due aanhangig maak.

Daarom het Solidariteit be-
sluit om liewer ’n saak teen die
beleid self aanhangig te maak.
Die SAPD het in 2008 ’n ampte-
like, nasionale opdrag uitge-
reik dat poste vakant gelaat
kan word indien die vul daar-
van “nie verteenwoordigend-

heid sal bevorder nie” – nasio-
nale instruksie 02 van 2008.

Die vakbond is in die finale
stadium van voorbereidsels
om ’n hofaansoek in die ar-
beidshof in te dien waarin die
hof gevra word om die SAPD se
regstellende-aksieplan nietig
te verklaar. Dié plan en die reg-
stellende-aksieplanne van feit-
lik elke ander staatsdeparte-
ment bevat blinde numeriese
teikens wat bepaal dat 79% van
die SAPD se personeel teen
2014 op alle vlak swart moet
wees.

“Die staat se siening is dat
verteenwoordigendheid op dié
manier gelyk is aan gelykheid
– dat gelykheid bereik sal word
wanneer 79% van almal in die
werkplek swart is, 9% bruin,
ensovoorts. Hulle gebruik die
uitslag van die 2006-sensus op
nasionale vlak as maatstaf,” sê
mnr. Dirk Groenewald, hoof
van Solidariteit se arbeidshof-
afdeling.

Hermann sê regstellende ak-
sie het sy kompas in Suid-Afri-
ka verloor. Hy het aangehaal
uit ’n toespraak van oudpres.
Nelson Mandela op die ANC se
1991-konferensie oor regstel-
lende aksie in Port Elizabeth.

“Ons vra nie gunste vir enig-
iemand nie. Ons vra ook nie
dat, soos ’n wit vel ’n paspoort
tot ’n bevoorregte verlede was,
’n swart vel die grondslag vir
toekomstige bevoorregting
moet vorm nie.

“Dit is ook nie ons doelwit
om weg te doen met kwalifika-
sies nie. Ons is ook nie teen die
instandhouding van standaar-
de nie, maar teen die instand-
houding van struikelblokke
vir die bereik van standaarde.

“Die spesiale maatreëls wat
ons in die vooruitsig stel om
die nalatenskap van diskrimi-
nasie te oorkom, is nie gemik
op die bevordering van onge-
kwalifiseerde mense nie, maar
om toe te sien dat mense wat in
die verlede kwalifikasies ontsê
is, hulle nou kan kwalifiseer
en dat hulle wat gekwalifiseerd
is, maar oor die hoof gesien is
as gevolg van diskriminasie in
die verlede, nou hul kans kry.

“Die eerste punt is dat reg-
stellende aksie gewortel moet
wees op die beginsels van ge-
regtigheid en gelykheid.”

Dié woorde is opgeneem in
die verduidelikende memoran-
dum van die Wet op Billike
Indiensneming. Dit verskil he-
melsbreed van Manyi se bena-
dering, het Hermann gesê.

REGSTELLENDE AKSIE

Giggel liefs nie vir Manyi


