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AANDAG ALLE WERKGEWERS

'n Produsent het jare gelede, toe wetgewing in die landbou al strenger geword het, vir my gesê "Ons moet nie worry nie, die
goed sal verbygaan" Ongelukkig is dit nie die geval nie en kan ons ons regmaak vir 'n paar uitdagende jare wat voorlê!

Ons wil dus graag 2 baie belangrike sake onder u aandag bring; naamlik die KAW, 'n werkgewersorganisasie gestig deur en
vir produsente en die rol wat mediasie kan en moet speel in landbou.

KAW

Die Kaapse Agri Werkgewersorganisasie is in 1998 vir en deur produsente gestig en lewer 'n waardevolle diens deurdat hy
op die belangrikste forums waar arbeidskwessies bespreek word verteenwoordig is, deur vele landbou-instansies genader
word vir advies, en lede en bedrywe op verskeie wyses bedien. Die KAW skakel aktief met en word erken deur die Dept van
Arbeid, provinsiaal en nasionaal, oor sake soos nakoming van diensvoorwaardes, diensgelykheid, werkplekveiligheid,
ongevalle, ens. Goeie bande is gesmee met die KVBA en die KAW het 'n verteenwoordiger op die AgriSETA se Raad.

Soos enige lede-organisasie word die uitbreiding van dienste bepaal deur die omvang van lidmaatskap.

Indien u nog nie lid is nie, skakel gerus vir Jack van Dyk by 083 301 6937, of Ciske Oosthuizen by 082 698 8216 om aan te
sluit, of meer inligting te bekom.

Besoek gerus ook hulle webwerf www.caeo.co.za

MEDIASIE (Opgestel deur Adv Alan Nelson)

Hierdie memorandum oor mediasie is opgestel na aanleiding van die inligtingsvergadering wat op 23 September 2014 by
die Nelson Mediasie en Vredesentrum gehou was met leiers in die landbousektor. Die doel van die memorandum is om die
agtergrond te verskaf vir 'n reeks mediasiekonferensies wat gedurende November en Desember 2014 by die Nelson
Mediasie en Vredesentrum gehou gaan word. Daar word eers met mediasie in die algemeen gehandel en daarna met die
redes vir die konferensies.

Mediasie word tans in baie ander dele van die wêreld as die hoofstroom meganisme gebruik om geskille tussen partye op te
los. Daar is baie redes hiervoor, maar die belangrikste is omdat:

Litigasie heeltemal te duur en tydrowend geword het en tans buite die bereik van meeste mense is;
Litigasie die besluit behels van wie regtens korrek is en wie nie. Daar is dus altyd slegs een wenner en een
verloorder. Mediasie spreek egter die belange van die partye aan en poog om uit verskeie moontlike oplossings, die
een te identifiseer wat vir beide partye aanvaarbaar is - maw wen/wen oplossings word met behulp van 'n mediator
nagestreef;
Die mediator neem nie die besluit nie, dit doen die partye self. Die mediator is onpartydig en maak gebruik van sy
kundigheid en ervaring om die partye te help om die heel beste oplossing vir hulle geskille te vind. Omdat die partye
self besluit het hoe om hulle geskil op te los, is hulle meer geneig om daaraan gestand te doen dan wanneer iemand
anders se besluit op hulle afgedwing word;
Die gemiddelde mediasie duur een dag en kos tussen R5 000 en R15 000. Soos die Oscar Pistorius saak wys, kan
hofsake daarenteen weke lank duur, met regskoste wat tot R150,000 per dag beloop;
Daarbenewens is die verborge koste aan hofsake gekoppel, dikwels nog baie meer as die regskoste daaraan
verbonde;
Onopgelosde geskille lei tot onproduktiwiteit, en dikwels ook tot stakings, geweld, beskadiging van eiendom, en, in
uiterste gevalle lewensverlies en selfs oorlog. Soos die Marikana tragedie aandui, kan die meeste van hierdie
probleme by wyse van mediasie opgelos word sonder enige vernietigende gevolge;
Litigasie veroorsaak dat verhoudings tussen partye permanent geskaad word. Mediasie daarenteen is daarop gerig
om verhoudings te herstel, sodat partye ten spyte van hulle geskille weer produktief kan saamleef en werk.
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Suid Afrika het vandag 'n groot behoefte aan mediasie. Daar is oral geskille wat ons gemeenskappe uitmekaar skeur.
Geweld en onenigheid is aan die orde van die dag. Ons leef- en werkswyse word dikwels aangetas deur bekommernis oor
probleme wat selfs nog nie ontstaan het nie. So byvoorbeeld word ons besluite as boere deesdae grotendeels gemaak uit
vrees vir arbeidsprobleme eerder as hoe om die produktiwiteit en winsmarges van ons ondernemings te optimiseer. Daar
bestaan egter geen twyfel dat baie van hierdie probleme by wyse van mediasie opgelos sal kan word indien die nodige
mediasie-infrastruktuur teen bekostigbare pryse beskikbaar gestel kan word.

China is vandag op ekonomiese gebied die wêreldleier. Daar kan met reg gevra word hoe dit moontlik is, veral gegewe die
afwesigheid van kapitalistiese aansporingsmeganismes en die moeilike lewens- en werksomstandighede van mense in 'n
kommunistiese bestel?

Na alle waarskynlikheid lê die antwoord daarin dat daar, in die moeilikste tye in China, een mediator vir elke honderd mense
was en slegs tienduisend regsgeleerdes vir 1,5 biljoen mense. Geskille is dus aangespreek sodra hulle ontstaan het ongeag
of hulle op huishoudelike-, werks- of politieke vlak plaasgevind het.

Op hierdie manier is produktiwiteitsverliese tot die minimum beperk en is die grootste nasie ter wêreld gebring tot waar hy
vandag staan. Suid Afrika sit natuurlik met sy eie komplikasies sodat 'n direkte vergelyking misplaas sal wees. Desondanks
bestaan daar geen twyfel dat ons, wat betref mediasie en produktiwiteit, baie uit die Chinese ervaring kan leer.

Ek was onlangs by twee voorleggings deur vooraanstaande ekonome, wie beide oortygend aangevoer het dat daar tans
twee probleme is wat ons land se ekonomiese vooruitgang in die wiele ry. Beide het te doen met produktiwiteit:

Die een is die probleem met die lewering van krag; en
Die tweede is arbeidsprobleme.

Soos die Chinese ervaring bewys het, gaan mediasie en verbeterde produktiwiteit hand aan hand. Soos die Engelse sê - 'it
is not rocket science!' Vra enige persoon wat by litigasie of onopgelosde en lang- uitgerekte konflik betrokke was, wat dit
aan sy of haar produktiwiteit gedoen het en die antwoord gaan dieselfde wees, ongeag waaroor die litigasie of konflik
gegaan het, en wie die ander party daartoe was.

Die voorgaande verduidelik ook hoekom mediasie nou in baie ander dele van die wêreld as die eerste meganisme tot die
oplossing van geskille gebruik word, met litigasie as die heel laaste uitweg. Dit geld vir baie lande in die Ooste, die Weste
en, meer onlangs, ook in dele van Afrika.

In Suid Afrika het mediasie egter nog nie naastenby tot sy volle potensiaal ontwikkel nie. Daar is diegene wat glo dat dit te
wyte is aan regsgeleerdes wat hulle inkomstebron wil beveilig. Die waarheid is egter dat dit hoofsaaklik aan onkunde oor
mediasie te wyte is! Hierdie onkunde is nie net tot regslui beperk nie, maar is 'n alledaagse verskynsel onder alle mense.

Ten einde hierdie onkunde aan te spreek gaan ons 'n reeks van tien konferensies gedurende November en Desember hier
by ons Mediasie en Vredesentrum aanbied. Aangeheg vind asseblief 'n afskrif van die program waaruit die omvang van die
projek sal blyk.

Daar is veral twee konferensies wat vir die landboubedryf van belang is:

Die Mediasie Konferensie vir die Landboubedryf, wat op 18 November 2014 plaasvind; en
Die Werksplek- Mediasie Konferensie, wat op 27 November 2014 gehou word.

Die eerste van hierdie twee konferensies sal die oplossing van kommersiële geskille in die landboubedryf deur mediasie as
fokuspunt hê, terwyl die tweede op arbeidskwessies sal fokus.

Geliewe voorts daarop te let dat daar 'n groep mediators hier in die Wes Kaap is wie aangedui het dat hulle November 2014
tot 'Nasionale Mediasie Maand' verklaar het en waartydens hulle kosteloos mediasie sal behartig. Ons wil dit graag tot 'n
landswye beweging laat uitkring.

Op 1 Desember 2014, word 'n relatief klein toets deur 'n paar landdroshowe geloods om mediasie te bevorder. Deelname
daaraan is vrywillig. Kennis van mediasie - hoe dit werk en die voordele daaraan verbonde - gaan uiters belangrik wees om
hierdie projek te laat slaag. Stappe om die publiek bewus te maak van mediasie is dus van die uiterste belang en alle hulp
op hierdie gebied sal hoog op prys gestel word.

Geliewe my te skakel indien enige verdere inligting verlang word. My eposadres is nelson@law.co.za en my selnommer 083
675 2528.

Advokaat Alan Nelson SC

24 September 2014

PS Ek praktiseer reeds die afgelope 35 jaar as advokaat met litigasie as spesialiteitsrigting - die laaste 20 daarvan as senior
advokaat. My blootstelling aan mediasie het 'n paar jaar gelede heel toevallig plaasgevind. Dit was vir my 'n
lewensveranderende ervaring. So oortuig is ek nou van die voordele wat mediasie vir my kliënte inhou, dat ek tans nie meer
bereid is om namens hulle in die hof te verskyn nie, tensy hulle eers mediasie probeer. My ervaring is dat mediasie in 90%
van die sake wat ek gehanteer het tot oplossings gelei het. Dit strook met die internasionale slaagsyfer van mediasie.
Volgens hierdie statistieke word 70% van geskille wat aan hierdie proses onderwerp word reeds op dag een van die
mediasie opgelos en die balans binne 'n paar dae daarna!
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