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‘Wanbestuur’

SAL snoer 
die media 
met ’n 
hofbevel
Pauli  van  Wyk

Johannesburg. – Die Suid-Afria-
kanse Lugdiens (SAL) wil nie hê 
die land moet weet hoe hy han-
del dryf nie.

Die SAL het ’n hooggeregshof-
bevel teen Media24, Moneyweb 
en die sakekoerant Business Day 
bekom om berigte oor moontlike 
wanbestuur in die lugdiens te 
onttrek.

’n Interne memorandum waar-
in gemeld word die SAL is in 
ernstige finansiële moeilikheid 
is die twispunt. 

Die media kan nou weens die
hofbevel nie sê wat in die me-
morandum staan nie.

Volgens die SAL mag die me-
dia nie die inhoud van die me-
morandum uitlap nie omdat dit 
“onderhewig is aan kliënte-pri-
vilegie”.

Songezo Zibi, redakteur van 
Business Day, het aan die radio-
stasie 702 gesê die aangeleent-
heid is “twak”. 

“Die SAL sê nie ons stories is
verkeerd nie. 

“Hy wil net dat die publiek 
nie moet weet wat werklik daar 
aangaan nie,” het hy getwiet.

Die hofbevel is nie teenge-
staan nie omdat die media nie 
ingelig is oor die muilbandpo-
ging nie.

Die tydelike bevel wat die me-
dia verbied om oor die memo-
randum te skryf, is Dinsdagog-
gend kort ná middernag toege-
staan.

Die tesourie het sedert 2007 
omstreeks R30 miljard in die 
SAL gestort om die staatsbe-
heerde lugdiens van ondergang 
te red.

Dudu Myeni, voorsitter van 
die SAL-raad, het die SAL on-
langs verder in die skuld laat 
beland met verskeie besluite 
wat sy geneem het.

Myeni word gesien as ’n reg-
terhand van pres. Jacob Zuma. 
Sy is ook die voorsitter van die 
Jacob G. Zuma-stigting.

Noah en Maimane is onder 100 invloedrykste Afrikane 
Johannesburg. – Nigerië het 
Suid-Afrika verbygesteek wat 
betref invloedryke figure wat 
hy aan Afrika lewer.

Dit is volgens die tydskrif 
New African se jaarlikse rang-
lys van die 100 invloedrykste 
Afrikane waarop Nigeriërs van-
jaar hoogty vier.

Bekende Suid-Afrikaners soos
die komediant Trevor Noah, 

Mmusi Maimane, DA-leier, die 
sakeman Elon Musk en dr. 
Nkosazana Dlamini-Zuma, voor-
sitter van die Afrika-unie, ver-
skyn op die lys. 

Suid-Afrikaanse studente het
ook ’n spesiale plek gekry as ge-
volg van die #FeesMustFall- en 
die #Rhodesmustfall-protes- 
veldtog.

Hulle bevind hulle in die ge-

selskap van mense soos die Se-
negalese rapper Akon, wat vir 
sy filantropie vereer is, pres. 
Muhammadu Buhari van Nige-
rië en Wes-Afrikaanse presiden-
te wat die stryd teen Ebola ge-
wen het.

Die mense op die lys verteen-
woordig 30 Afrikalande. Twin-
tig is Nigeriërs en 16 Suid-Afri-
kaners. 

Kenia (agt), Uganda (ses) en 
Kameroen (ses) staan ook sterk 
met ’n klomp van hul invloed-
rykes se name op die lys.

Die ranglys verskyn in die 
Desember-uitgawe van New Af-
rican. 

Dit bestaan uit Afrikane wat
uitblink in politiek, kuns en 
kultuur, sake, die burgerlike sa-
melewing, tegnologie, media en 

sport.
Phumzile Mlambo-Ngcuka, 

uitvoerende direkteur van VN 
Vroue, is nog ’n Suid-Afrikaner 
wie se naam op die lys is.

Altesaam 65 mans en 32 
vroue is op die lys. 

Die oorblywende drie plekke
word deur groepe, soos die 
Suid-Afrikaanse studente, be-
klee. –  Malberbe  NienaberTrevor  Noah

Russiese vegvliegtuig 
neergeskiet  bl. 10 

Cosatukongres

Cyril moet SA 
lei, sê vakbonde
Maryna  Lamprecht  en
Claudi  Mailovich

Midrand. – Minstens vyf van Co-
satu se grootste en invloedryk-
ste vakbonde wil hê adj.pres. 
Cyril Ramaphosa moet Suid-
Afrika se volgende president 
word.

Dié vyf vakbonde het gister op
Cosatu se nasionale kongres in 
Midrand van die verhoog af ge-
sê dit is ’n lang tradisie in die 
ANC dat die adjunkpresident 
die president op-
volg. En dit is hoe 
dit moet bly.

Die onderwysers-
vakbond Sadtu het 
eerste amptelik dié 
standpunt inge-
neem deur ’n voor-
stel van die vloer 
af te maak. Die 
voorstel is baie 
goed ontvang.

Die vakbonde De-
nosa, Nehawu, Sactwu en Sata-
wu het daarna ook hul steun 
verklaar.

Die NUM het gesê dit is nog te
vroeg om amptelik ’n standpunt 
in te neem oor die 2017-opvolg-
stryd, maar Die Burger het ver-
neem dié vakbond staan ook 
bankvas agter Ramaphosa.

Volgens Cosatu se jongste lid-
maatskapsyfers verteenwoordig 
die vakbonde wat reeds hul 
steun aan Ramaphosa toegesê 
het 60% van Cosatu se totale lid-
maatskap. 

Nkosana Dolopi, Sadtu se ad-
junkhoofsekretaris, het gesê dit 
is ’n beginsel en tradisie dat die 
ANC-adjunkpresident president 
word.

“Toe ons Mangaung toe ge-
gaan het, het ons gesê as ons ’n 
adjunkpresident verkies, het ons 
vertroue in daardie adjunkpresi-
dent, want as ons nie gehad het 
nie, sou ons nie vir hom dié 

ernstige verantwoordelikheid 
gegee het nie.

“So, as ons beginselvaste men-
se is, hoekom twyfel ons nou? 
Wat ons sê, is dat ons ons altyd 
deur beginsel moet laat lei.”

Na verwagting sal nog vak-
bonde voor die einde van die 
kongres hul steun aan Rama-
phosa – of ten minste die begin-
sel dat die adjunkpresident pre-
sident moet word – verklaar.

Tot nou toe het geen vakbond
nog openlik sy steun aan dr. 

Nkosazana Dlami-
ni-Zuma, wat Ra-
maphosa na ver-
wagting die stryd
om die president-
skap sal aansê,
verklaar nie.

’n Paar vakbon-
de was huiwerig
om in dié stadium
enige kandidaat
openlik te onder-
skryf. 

Fawu het gesê dit is bloot 
“tradisie” dat die adjunkpresi-
dent die president opvolg, nie 
“ ’n beginsel” nie – daarom kan 
Cosatu daarvan wegbreek as hy 
sou wou. Fawu is blykbaar nie 
ten gunste van Ramaphosa nie 
omdat hy hom as ’n kapitalis be-
skou. Hy wil hê Gwede Manta-
she, ANC-sekretaris-generaal, 
moet president word.

Ecliff Tantsi, die NUM se na-
sionale onderwys-sekretaris, het 
gesê die opvolgdebat is prema-
tuur. “Ons kan dit nie as ’n land 
bekostig om onsself besig te hou 
met die opvolgdebat terwyl ons 
ekonomiese situasie só lyk nie.”

Justice Malala, politieke ontle-
der, het gesê die verwikkelinge 
by die Cosatu-kongres is baie 
“betekenisvol” vir die Ramapho-
sa-veldtog, want dié vakverbond 
is steeds ’n sterk mag in die 
ANC-alliansie. 
) Nog  berigte  op  bl. 2.

‘Ernstige 
gevolge 
kom’

R140 m. geëis vir materiaal oor sluipmoord op John F. Kennedy 
Johannesburg. – ’n Vrou wie se 
oupa die sluipmoord op die 
Amerikaanse president John F. 
Kennedy op sy amateur-rol-
prentkamera verfilm het, eis dat 
die Amerikaanse regering dié 
filmmateriaal terugbesorg of 
haar met meer as $10 miljoen 
(R140 miljoen) vergoed.

Gayle Nix Jackson het die 
saak Saterdag aanhangig ge-
maak, ’n dag voor die 52ste her-
denking van die sluipmoord op 
Kennedy. Die president is op 22 
November 1963 in Dallas dood-
geskiet. Jackson beweer haar af-
gestorwe oupa, Orville Nix, se 

rolprent is ewe be-
langrik as die mate-
riaal wat deur Abra-
ham Zapruder op sý 
rolprentkamera vas-
gelê is. Zapruder se 
erfgename het in 
1999 sowat R225 mil-
joen van die rege-
ring vir die beeld-
materiaal ontvang.

Nix se 8 mm-
beeldmateriaal is ge-
neem aan die teen-
oorgestelde kant van Kennedy 
se limousine as van waar Zapru-
der verfilm het. Orville Nix het 

in 1963 sy materiaal
vir R50 000 aan die
UPI-nuusagentskap
verkoop. Die ver-
standhouding was
dat dit ná 25 jaar aan
hom terugbesorg sou
word. In daardie tyd
is die filmmateriaal
aan die Amerikaanse
regering oorhandig
waar dit deur die
Warren-kommissie,
wat die sluipmoord

ondersoek het, bestudeer is.
Jackson het die hofsaak aan-

hangig gemaak nadat die nasio-

nale argiewe vanjaar die familie 
meegedeel het dat hy nie die 
oorspronklike filmmateriaal in 
sy besit het of weet waar dit is 
nie. In die film kan ’n mens sien 
hoe ’n koeël die president tref 
en hoe sy vrou, Jacqueline, uit 
die motor klim. 

Jackson het ’n boek oor die 
film geskryf. Sy probeer al jare 
lank om die oorspronklike mate-
riaal in die hande te kry omdat 
sy glo dat dit kan bewys of daar 
’n tweede skieter by die sluip-
moord betrokke was, soos wat 
in baie komplotteorieë beweer 
word. –  Reuters 

Jacqueline  Kennedy 
op  die  begrafnis  van 
haar  man,  pres.  John 
F.  Kennedy. 
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Adj.pres.  Cyril 
Ramaphosa 

PRES.  POETIN  SÊ: 

Die  Russiese  vegvliegtuig
wat  gister  in  die  Kizildag
streek  van  Turkye  se  Ha
tayprovinsie  naby  die  Si
riese grens neergeskiet is,
tuimel  na  benede. 
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