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Volgens die jongste vrystelling van Statistiek SA se kwartaallikse opname van Suid-Afrika se 
werksmag (29 Julie 2014), het altesaam 73 000 poste sedert die ooreenstemmende tyd in 2013 
uit die landbousektor verdwyn. Dit is bykans 10% minder plaaswerkers as wat ‘n jaar gelede 
in diens van boere was. Skynbaar maak hierdie enorme afskaling van werksgeleenthede in die 
landbou almal behalwe arbeidsunies en die regerende party bekommerd want die rede vir 
hierdie afname word deur verskeie kommentators aan vakbonde se magsvertoon en die 
regering se beperkende arbeidswette toegeskryf. Gepaardgaande met die verwagtinge wat 
onuitvoerbare grondhervormingsplanne by plaaswerkers skep, raak arbeid net eenvoudig ‘n 
risiko wat ingrypend bestuur moet word. Gevolglik skaal boere hulle afhanklikheid van 
plaaswerkers toenemend af.  
 
Die afname in plaaswerkers vind reeds die afgelope 20 jaar plaas. In 1994, toe die ANC aan 
bewind gekom het, was daar bykans 1,1 miljoen arbeiders op plase werksaam gewees. Die 
jongste statistiek dui aan dat daar in 2014 nou 670 000 plaaswerkers oor is. Dit is ‘n totale 
verlies van 430 000 werksgeleenthede op Suid-Afrika se plase in die bestek van 20 jaar. 
 
Die produksieproses 
 
Onder ŉ vrye markstelsel word kapitale bates hoofsaaklik deur privaat persone besit en 
beheer. Arbeid word in die vorm van lone en salarisse “gekoop” om die kapitale bates in 
produksie te bring sodat dit winste vir die eienaars kan realiseer. Kommoditeite word dus 
bymekaar gegooi met die doel om ‘n surplus waarde bó die koste van die kommoditeite te 
voeg sodat die surplus in die vorm van wins die kapitaaleienaar as beloning kan toeval. Die 
kernaspek is dat bestaande kommoditeite (saad, kunsmis, diesel, onkruid- en plaagdoders) 
tydens die produksieproses in nuwe kommoditeite (mielies, sojas, koring) omskep word sodat 
die nuwe kommoditeite teen ŉ hoër waarde verkoop kan word as wat die onderlinge 
aankoopwaarde van die bestanddele was.  
 
Kritiek teen die vrye mark is dat arbeid onder hierdie stelsel ook as ŉ blote kommoditeit 
beskou word. Getrou aan die grondslag van die vrye mark móét arbeid dus ook so aangewend 
word dat dit ŉ surplus bó die aanvanklike koste kan realiseer. Die koste van arbeid, soos 
weerspieël in ŉ loon of salaris, moet dus onvermydelik minder wees as die waarde wat dit vir 
die kapitaaleienaar realiseer. Dit stel die kapitaaleienaar in staat om surplus waarde uit arbeid 
te onttrek en wins daaruit te akkumuleer. Die resultaat is dat, onder die vrye mark, daar ŉ 
groot gedeelte van die mense is wat nie self oor kapitale hulpbronne beskik nie wat hulle in 
staat sou stel om ŉ onafhanklike bestaan te kon maak. Hierdie groep mense het dus geen ander 
keuse nie as om hulle arbeid teen ‘n prys aan kapitaaleienaars te verkoop. 




