
 

LIFE supports AKTEA, the women in fisheries network 
www.akteaplatform.eu  

WIEŚCI Z POKŁADU     

Comiesięczny biuletyn 

Low Impact Fishers of Europe 

Luty 2018 
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 Rybacy małoskalowi zwiększają wpływy w Komitecie Doradczym Morza Bałtyckiego: FSK czwartą 
organizacją członkowską LIFE w Zgromadzeniu Ogólnym  

W styczniu członkowie FSK z Danii, Foreningen for Skånsomt 
Kystefiskeri (FSK/Stowarzyszenie Rybołówstwa o Niskim Wpływie na 
Środowisko - http://skaansomtkystfiskeri.dk), złożyli wniosek o 
przystąpienie do Zgromadzenia Ogólnego Komitetu Doradczego Morza 
Bałtyckiego (BSAC). Komitety Doradcze (Advisory Councils, ACs) to 
zarządzane przez interesariuszy organizacje, mające za zadanie 
przekazywanie Komisji Europejskiej, gremiom regionalnym i państwom 
członkowskim rekomendacji nt. zarządzania rybołówstwem. Obecność na spotkaniach i aktywny udział w 
pracach są kluczem do wpływania na unijną politykę rybacką (więcej informacji w filmie instruktażowym LIFE 
nr 3 http://lifeplatform.eu/tutorials/ ). Wniosek przeszedł wszystkie niezbędne procedury w BSAC, a 
Sekretariat organizacji ogłosił pod koniec lutego akceptację FSK jako organizacji członkowskiej. W LIFE 
jesteśmy dumni z decyzji naszej duńskiej organizacji, idącej w ślady naszych organizacji członkowskich z Polski, 
Niemiec i Szwecji. Zespół LIFE nadal będzie niestrudzenie pomagać naszym członkom kształtować regionalną 
politykę rybacką, tak aby spełniała potrzeby rybaków małoskalowych o niskim wpływie na środowisko, a także 
samego środowiska morskiego!  

 Rybołówstwo Śródziemnomorskie: czas na poprawę procesów decyzyjnych  

Luty rozpoczyna działania prowadzone przez LIFE w ramach trzyletniego projektu 

finansowanego przez Fundację MAVA; jest to także dobry czas na podsumowanie 

sytuacji rybołówstwa małoskalowego w Regionie. Minęły również 2 lata od kiedy, w 

marcu 2016 roku, Generalna Komisja Rybołówstwa Śródziemnomorskiego (GFCM) 

zorganizowała Konferencję  “Building a future for sustainable small-scale fisheries in 

the Mediterranean and the Black Sea” w Algierii (“Budowanie przyszłości dla 

zrównoważonego rybołówstwa małoskalowego w Morzach Śródziemnym i Czarnym” 

http://www.fao.org/blogs/blue-growth-blog/building-a-future-for-sustainable-small-

scale-fisheries-in-the-mediterranean-and-black-sea/en/), która rozwinęła się w 

oficjalny plan wsparcia dla rybołówstwa małoskalowego włączony w „strategię 

śródterminową (2017-2020) na rzecz zrównoważenia Mórz Śródziemnego i Czarnego” 

(http://www.fao.org/3/a-i7340e.pdf ). Marzec 2017 przyniósł Deklarację “MedFish4ever” 

(https://ec.europa.eu/fisheries/inseparable/en/medfish4ever#quicktabs-medfish4ever=6), zawierającą 

konkretne zobowiązania do współpracy podpisane przez wszystkie państwa członkowskie Morza 

Śródziemnego, i zmierzające do zrównoważonego rybołówstwa przez zaangażowanie rybołówstwa 

małoskalowego. Następnym krokiem jest „spotkanie wysokiego szczebla nt. rybołówstwa małoskalowego”, na 

Malcie we wrześniu 2018 r., gdzie planowane jest przyjęcie “Regionalnego Planu Działań dla rybołówstwa 
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małoskalowego w Morzach Śródziemnym i Czarnym”. Członkowie i zespół LIFE od początku byli zaangażowani 

w ten proces, przekazując komentarze ustne oraz pisemne. W świetle opisanych powyżej planów, 

śródziemnomorska grupa LIFE pracuje nad przygotowaniem następnych kroków, zbierając stanowiska do 

planu regionalnego, tak aby nasz głos – jako całości – był dobrze słyszalny. Naszych członków którzy, z tych 

czy innych powodów, nie zaangażowali się jeszcze w pełni w ten proces, zachęcamy do kontaktu z zespołem 

LIFE aby odegrali aktywną rolę w konsultacjach i pomogli kształtować przyszłość Morza Śródziemnego i 

swoją własną. 

 

INNE WIEŚCI Z CAŁEJ UE 

 5-16/2 Bruksela (Belgia) – 16 stycznia, Parlament Europejski opowiedział się za całkowitym zakazem połowów 

pulsacyjnych, formą połowów włokiem elektrycznym, używaną przez znaczną ilość kutrów, operujących 

głównie z Niderlandów. Niemniej jednak, dla wejścia w życie, zakaz musi jeszcze zostać potwierdzony w 

negocjacjach w trilogach (negocjacjach między Parlamentem Europejskim, Radą Ministrów UE i Komisją 

Europejską – wyjaśnienie w Biuletynie styczniowym). Z tego powodu ten i następne miesiące mają zasadnicze 

znaczenie w naszych działaniach; Zastępca Dyrektora LIFE’s Brian O’Riordan i przedstawiciele organizacji 

pozarządowej Bloom spotkali się z brukselskimi attaché rybackimi z Irlandii, Niemiec, Łotwy i Belgii, aby 

omówić dalsze kroki w procesie legislacyjnym. Attaché z Irlandii i Niemiec przyjęli trudne do zrozumienia 

stanowisko, że opowiedzenie się LIFE przeciw połowom pulsacyjnym oznacza bycie za połowami włokami 

ramowymi. Attaché z Belgii naciskał na LIFE ze względu na zajęte w sprawie stanowisko i podkreślił, że 

ostateczna decyzja będzie zależeć przede wszystkim od rekomendacji naukowych. LIFE wielokrotnie 

podkreślało, że obserwacji naszych członków z UK, Belgii, Francji i Niderlandów wynika, że szkody wyrządzane 

przez tą metodę połowową są szkodliwe dla wszystkich elementów łańcucha żywnościowego (oficjalne 

stanowiska rybaków dostępne są tu http://lifeplatform.eu/wp-content/uploads/2017/09/Testimonies.pdf ). 

 6-7/2 Thorupstrand (Dania) – zespół LIFE dla Mórz Bałtyckiego i Północnego zorganizował warsztaty wymiany 

dobrych praktyk pt. “Przetrwanie i rozkwit: wartość dodana rybaków małoskalowych w polityce 

sektorowej i produkcji.” Członkowie z 

Finlandii, Łotwy Niderlandów, Niemiec, 

Polski i Szwecji, wraz z wieloma 

zainteresowanymi stronami z całego 

Regionu mieli możliwość odwiedzenia 

bardzo dobrze prosperującej wspólnoty 

rybackiej z Thorupstrand, wioski na 

północno-zachodnim wybrzeżu Danii, aby 

omówić w jaki sposób rybacy radzą sobie 

z wyzwaniami zarządzania 

rybołówstwem i alokacji kwot na 

poziomie krajowym. Ich działania w odpowiedzi na presję wywołaną przez wprowadzenie systemu ITQ w 

późnych latach 2000, faworyzującego interesy dużych jednostek, polegające na wykupieniu i 

uwspólnotowieniu kwot posiadanych przez członków, cieszyły się szczególnym zainteresowaniem. Drugi 

dzień warsztatów poświęcono strategiom i kanałom dystrybucji rynkowej, w tym znakowaniu, sprzedaży 

bezpośredniej i elektronicznej, oraz współpracy z LGRami i organizacjami kucharskimi/gastronomicznymi.  

 08/2 Bruksela (Belgia) – brukselski zespół LIFE uczestniczył w „warsztatach przeglądowych” zamówionego 

przez DG MARE studium nt. korzyści ekonomicznych z Morskich Obszarów Chronionych (Marine Protected 

Areas, MPAs). Jedną z podstawowych kwestii w dyskusji było odpowiednie zarządzanie takimi obszarami, z 

centralnym znaczeniem współzarządzania. Przedyskutowano także zrównoważony charakter MPAs, 
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potrzebę synergii między interesariuszami celem wytworzenia sytuacji obopólnych korzyści, a także 

mechanizmów zarządzania konfliktami.  

 13/2 Sztokholm (Szwecja) – bałtycko-północnomorski koordynator LIFE został zaproszony do udziału w 2 

spotkaniu Grupy Sterującej projektu Współpracy Ponadnarodowej (TNC), zrzeszającego 14 LGRów z Finlandii, 

Szwecji, Estonii i Niemiec celem zmniejszenia wpływu wysokich populacji foki szarej i kormorana czarnego 

na małoskalowe rybołówstwo przybrzeżne. Dyskusje skoncentrowały się na zarządzaniu projektem oraz 

przygotowaniu ankiety do wypełnienia przez 20 rybaków z obszaru każdego z LGR, w celu ocenienia 

ekonomicznego wpływu działań obu drapieżników na rybołówstwo przybrzeżne. Partnerzy projektu 

zachęcają wszystkie LGRy do udziału w projekcie, tak aby uzyskać możliwie najpełniejszy obraz sytuacji od 

rybaków. Więcej informacji: https://balticfisheries.com  

 14-15/2 Göteborg (Szwecja) – Hans Jacob Jensen z FSK, duńskiej organizacji członkowskiej LIFE, wraz z 

zespołem LIFE, uczestniczyli w spotkaniu grupy HELCOM-FISH PRO, zarządzającej długoterminowym 

projektem, mającym na celu poprawę wiedzy o stanie zasobów ryb przybrzeżnych. Spotkanie miało głównie 

naukowy charakter, umożliwiło jednak LIFE komentowanie kierunków dalszych działań projektu i 

przygotowanie do przekazania naukowcom praktycznej wiedzy posiadanej przez rybaków. Wiele miejsca 

poświęcono rozwojowi rybołówstwa rekreacyjnego, w tym konieczności uniknięcia niepotrzebnej rywalizacji 

ze zrównoważonym, komercyjnym rybołówstwem małoskalowym o niskim wpływie na środowisko. 

Szczegółowy protokół spotkania jest dostępny tu: https://portal.helcom.fi/meetings/FISH-PRO%20II%205-

2018-440/MeetingDocuments/Outcome%20of%20FISH-PRO%20II%205-2018.pdf 

 19/02 Bruksela (Belgia) – brukselski zespół LIFE spotkał się biurem Slow Food, celem porównania planów i 

dotychczasowych działań. Główną kwestią podkreślaną przez Slow Food była potrzeba powstania 

całościowej “wspólnej polityki żywnościowej” na poziomie unijnym, promowana przez tą organizację już 

od pewnego czasu. Potwierdzono też znaczenie dobrej współpracy między Slow Fish i LIFE w obszarach 

wspólnego zainteresowania, np. polityk zorientowanych na konsumenta.  

 20/02 Rzym (Włochy) – FAO opublikowało raport dot. udziału kobiet w organizacjach rybackich i działaniach 

w rybołówstwie (“Women’s participation and leadership in fisherfolk organizations and collective action in 

fisheries”). Jego celem jest uzyskanie informacji o sytuacji w zakresie udziału kobiet w organizacjach 

rybackich – jako członkinie i liderki, a także identyfikacja najlepszych praktyk. Katia Frangoudes, rzeczniczka 

AKTEA – sieci partnerskiej LIFE “kobiety w rybołówstwie” – włączyła się w przygotowanie raportu z wieloma 

informacjami i sugestiami. Wśród różnych przykładów organizacji kobiecych w raporcie, przyład zbieraczy 

skorupiaków w Galicii oraz działania sieci AKTEA zostały uznane za szczególnie ważne w perspektywie 

europejskiej. Pełny dokument dostępny tu http://www.fao.org/3/I8480EN/i8480en.pdf      

 20-22/02 Jjel (Algieria) – MedPan, sieć gromadząca zarządców MPAs, zorganizowała w Algierii spotkanie 

celem omówienia efektywnych sposobów zarządzania tymi obszarami. Delegacja LIFE składała się z 

przedstawicieli organizacji członkowskich z 

Hiszpanii (Pescartes and Arts Menors Costa Brava), 

Włoch (Associazione Pescatori di Pantelleria), 

śródziemnomorskiego Dyrektora LIFE Christian’a 

Decugis oraz dwóch członków zespołu LIFE. 

Trzydniowe spotkanie pozwoliło członkom LIFE na 

dyskusje z zarządcami MPAs z Algierii, Francji, Włoch, 

Turcji i Tunezji; było pierwszym tego rodzaju, jak 

również pierwszym podjętym przez LIFE w ramach 

działań podjętych przez Fundację MAVA. Uczestnicy 

uzgodnili 20 rekomendacji dla rybaków i zarządców 

MPAs, zapewniających owocne zarządzanie Morskim Obszarem Chronionym. 
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 20-21/02 Rzym (Włochy)  – na ostatnim spotkaniu Śródziemnomorskiego Komitetu Doradczego (MedAC), 

propozycja “wkładu do Regionalnego Planu Działań wspierającego rybołówstwo małoskalowe” została 

przedstawiona przez grupę “innych zainteresowanych”, reprezentującą 40% miejsc w MedAC i złożoną z 

NGOs oraz organizacji rybołówstwa rekreacyjnego. Propozycja ta, powiązana ze wspomnianym na str. 2 

Regionalnym Planem Działań dla rybołówstwa małoskalowego w Morzach Śródziemnym i Czarnym, powinna 

zawierać przepisy zapewniające preferencyjny dostęp do praw połowowych dla rybaków małoskalowych i 

ustanawiać strefy zamknięte dla połowów włokami w obszarach przybrzeżnych o głębokości niższej niż 

150m. Inne ważne działania to ustanowienie planów zarządzania obszarami przybrzeżnymi, wzmocnienia 

monitoring i kontroli, poprawa doradztwa naukowego. Stanowisko LIFE zostało przekazane do MedAC w 

formie pisemnej.   

 21/02 Bruksela (Belgia) – zespół LIFE uczestniczył w konferencji pt. „Odliczanie do roku 2020: jak daleko UE 

jest na drodze do zakończenia przełowienia?”, zorganizowanej przez Pew, międzynarodową organizację 

pozarządową. Bałtycko-Północnomorski koordynator LIFE wykorzystał okazję, aby podkreślić kilka kwestii 

ważnych w rybołówstwie bałtyckim, m.in. ekonomiczne problemy flot małoskalowych, czy pogarszającą się 

sytuację w zakresie odrzutów. Organizatorzy odnotowali to stanowisko, ale ogólny pogląd Komisji 

Europejskiej, reprezentowanej w panelu przez Maję Kirchner, na stan stad europejskich był pozytywny, 

szczególnie w odniesieniu do postępu w osiąganiu celu MSY (Maksymalnego Podtrzymywalnego Połowu), czy 

dobrych zysków osiąganych przez floty UE dużej skali. Wielu mówców, w tym Javier Garat, przewodniczący 

Europêche, zgodziło się co do tego, ze uwaga decydentów politycznych powinna być teraz skierowana na 

wspieranie rybołówstwa małoskalowego I wspólnot nadbrzeżnych. Więcej informacji: 

http://www.pewtrusts.org/en/about/events/2018/countdown-to-2020-how-far-has-the-eu-come-in-

ending-overfishing 

 26/2 – LIFE wzięło udział w telekonferencji z organizacjami tworzącymi grupę roboczą ds. rybołówstwa 

małoskalowego w ramach GFCM. Głównym tematem rozmowy była „matryca” (zestaw kryteriów) nad 

którymi grupa obecnie pracuje, aby lepiej zdefiniować rybołówstwo małoskalowe oraz określić 

charakterystykę każdego takiego rybołówstwa w Morzu Śródziemnym. Matryca pozwoli także wszystkim 

zainteresowanym na lepsze zrozumienie różnic między sektorami małej i dużej skali, ale bez powodowania 

podziałów między nimi. Po konsultacjach z członkami z basenu Morza Śródziemnego, LIFE przekazało swoje 

komentarze i pogląd na szereg parametrów określanych przez grupę.  

 28/2 Bruksela (Belgia) – brukselski zespół LIFE uczestniczył w spotkaniu dialogowym nt. zrównoważonego 

korzystania z zasobów rybnych, zorganizowanego przez firmę konsultingową EBCD. Paneliści docenili pracę 

regionalnych organizacji zarządczych, wzywając do lepszej współpracy między forami krajowymi, 

regionalnymi i międzynarodowymi. Matjaz Malgaj z Komisji Europejskiej (DG Środowisko) przypomniał o 

znaczeniu tej dyskusji w kontekście globalnego bezpieczeństwa żywnościowego. Więcej informacji: 

http://ebcd.org/event/cbd-sustainable-ocean-initiative-fostering-dialogue-sustainable-use-fisheries-

resources/.  
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WIEŚCI OD NASZYCH CZŁONKÓW 

 Rozpoczęcie nowego projektu Pescartes u wybrzeży Murcji i Almerii 

30/1 Almería (Hiszpania) – nasi Członkowie z Hiszpanii, Pescartes rozpoczęli 
pierwsze działania w ramach projektu “Pescados con Arte” (Ryby ze Sztuką), 
niedawno zaakceptowanego przez hiszpańskie ministerstwo rolnictwa, 
rybołówstwa, wyżywienia i środowiska oraz Fundację Bioróżnorodności. Projekt 
ten, prowadzony we współpracy z lokalnym stowarzyszeniem wspierającym interes 
publiczny, Asociación Columbares, ma na celu zwiększenie świadomości opinii 
publicznej na temat społecznej, środowiskowej i kulturalnej wartości lokalnych 
produktów rybnych pozyskanych technikami połowowymi o niskim wpływie na 
środowisko – oraz promowania ich konsumpcji. Pierwsze inicjatywy – 

demonstracje gastronomiczne w restauracjach i na rynkach spożywczych – spotkały się z bardzo dobrym 
przyjęciem i przybliżyły rybaków małoskalowych do konsumentów. Projekt odnosi się także do kwestii 
znaczenia ochrony zasobów morskich i roli odgrywanej przez rybołówstwo małoskalowe w tej kwestii, a 
także odpowiedzialnej konsumpcji ryb.  

 Prawo o Licencji Dziedzictwa, promowane przez członków LIFE w Irlandii, może być wzorem dla tysięcy 
rybaków małoskalowych z europejskich wysp – jeśli zostanie przyjęte  

1/02 Dublin (Irlandia) – członkowie LIFE z Irlandii, The Irish Islands Marine Resource Organisation (IIMRO), 
pracują nad przyjęciem “Prawa o Licencji Dziedzictwa”, które dałoby mieszkańcom małych wysp 
preferencyjny dostęp do praw połowowych, poprzez uzyskanie specjalnych licencji dla zamieszkujących 
nie rybaków. Korzyści byłyby dwojakie: umożliwienie przetrwania i rozwoju małym wyspom oddalonym od 
metropolii, a także zapewnienie zrównoważonego rybołówstwa poprzez redukcję m.in. presji na gatunki 
poza systemem kwot, takie jak krab czy homar. W głosowaniu w parlamencie irlandzkim 1 lutego, 
wszystkie partie opozycyjne poparły ustawę, ale rząd, na podstawie doradztwa legislacyjnego ministerstwa 
(departamentu) ds. morskich, zadeklarował że nie może poprzeć tej ustawy, gdyż byłaby ona nielegalna w 
ramach Wspólnej Polityki Rybołówstwa UE. Ze swej strony, przedstawiciele IIMRO spotkali się z wieloma 
europosłami i urzędnikami Komisji Europejskiej, uzyskując zapewnienia, że proponowane prawo spełnia 
wszystkie wymogi WPRyb., w tym Art. 17. Legislacyjna walka o przyjęcie ustawy jest zatem jeszcze daleka 
od zakończenia, ale IIMRO jest zdeterminowane, aby prowadzić ją dalej wszystkimi dostępnymi środkami 
– z pełnym poparciem LIFE. Skuteczne wdrożenie proponowanej ustawy mogłoby sprawić, że model 
dziedzictwa wysp stanie się wzorem dla sektora przybrzeżnego w Irlandii i w całej Europie.  

 Francuska Platforma Rybołówstwa Małoskalowego (PPPAF): spotkanie Zgromadzenia Ogólnego i 
planowany pozew europejski ws. tuńczyka błękitopłetwego  

16/2 Guilvinec (Francja) – VI Zgromadzenie Ogólne Francuskiej Platformy Rybołówstwa Małoskalowego 
(PPPAF) miało miejsce w Bretanii. Omówiono wiele spraw, w tym brak reprezentacji praw rybaków 
małoskalowych w forach ogólnokrajowych (np. komitecie narodowym); regulacje nie pozwalające na 
połowy wieloma technikami i narzędziami, a nawet faworyzujące metody destrukcyjne; brak dostępu do 
oficjalnych struktur, takich jak organizacje producentów; katastrofalna sytuacja stada labraksa 
atlantyckiego. Mianownik tych spraw jest jeden: potrzeba dalszych prac nad zmianą polityki – tej 
krajowej i tej europejskiej, tak żeby lepiej odzwierciedlić potrzeby floty małoskalowej (więcej informacji: 
http://www.plateforme-petite-peche.fr/?p=594). Jednocześnie, Platforma prowadzi działania lobbingowe 
na rzecz sprawiedliwego podziału kwoty tuńczyka błękitnopłetwego. W kwietniu 2017, wraz z innymi 
organizacjami, PPPAF przekazał oficjalny wniosek do francuskiej rady państwa w tej sprawie. Niemniej 
jednak, mimo podwyżki kwoty unijnej oraz tej należnej Francji (z 4187t w 2017 r. do 4934t na ten rok) w 
następstwie decyzji Międzynarodowej Komisji Ochrony Tuńczyka Błękitnopłetwego (ICCAT) z listopada 
2017 niewiele się zmieniło, a większość praw połowowych jest wciąż przyznawana flotom dużej skali, 
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szcególnie sejnerom i trawlerom. Platforma planuje się przenieść sprawę na wyższy poziom i złożyć 
oficjalny pozew w Trybunale Sprawiedliwości Unii Europejskiej.  

 Członkowie z Niemiec wybierają swego przewodniczącego podczas spotkania rocznego  

17-18/02 Eckernförde (Niemcy) – odbyło się spotkanie roczne 
Fischereischutzverband Schleswig-Holstein. Członkowie 
jednogłośnie wybrali na swego Pierwszego Przewodniczącego, 
Wolfganga Albrecht, niemieckiego Dyrektora LIFE. 
Przedyskutowano wiele krajowych spraw, m.in. czas zamknięcia 
połowów węgorza, a także kwestie morskiego planowania 
przestrzennego i ochrony środowiska. Wiele miejsca poświęcono 
dyskusjom z obecnymi przedstawicielami władz krajowych oraz 
instytucji UE, w tym niemieckiej europosłanki Ulrike Rodust.  
Bałtycko-Północnomorski koordynator LIFE również był obecny na 

spotkaniu. Po spotkaniu, przeprowadzono serię wizyt w lokalnych portach oraz dyskusji z lokalnymi 
rybakami nt. dalszego rozwoju rybołówstwa małoskalowego w Szlezwiku-Holsztynie. 

 Członkowie z Finlandii promują włączenie tradycyjnej wiedzy do oficjalnych procesów zarządzania 
ekologicznego  

19-24/02 Helsinki (Finlandia) - Tero Mustonen z Kooperatywy Snowchange uczestniczył w prowadzonych 
na wysokim szczeblu “Regionalnych warsztatach ułatwiających opis ekologicznie lub biologicznie ważnych 
obszarów morskich w Bałtyku”, zorganizowanych przez Konwencję o Różnorodności Biologicznej (CBD). 
Wkład Snowchange odnosił się przede wszystkim do zapewnienia, że „Tradycyjna i Lokalna Wiedza” 
(Indigenous and Local Knowledge, ILK), zostanie uwzględniona w oficjalnych procesach analizujących 
wartość ekologiczną i biologiczną obszarów morskich. Podkreślił znaczenie tradycyjnej wiedzy 
przechowywanej przez ludy autochtoniczne (np. Liwońcy, Izorowie, Votianie czy Saami), 
skandynawskich łowców fok, czy rybaków małoskalowych. Przekazał także zaniepokojenie rybaków 
szwedzkich i niemieckich wpływem prowadzenia połowów włokami wokół niemieckiej Wyspy Fehmarn. 
Innym tematem omawianym podczas spotkania był wpływ dużego rosyjskiego projektu gazowego Nord 
Stream II, gazociągu morskiego do UE, będącego przedmiotem analiz koordynatora bałtycko-
północnomorskiego w zakresie wpływu inwestycji na łowiska. 

NASI NOWI CZŁONKOWIE 
 

 Latvijas Zvejnieku Federācija (Łotewska Federacja Rybaków)  

podczas warsztatów LIFE w Thorupstrand, mieliśmy okazję do oficjalnego 

powitania nowego członka LIFE z Łotwy. Ich członkowie prowadzą połowy 

z małych portów i przystani plażowych w regionie Lipawy. Główne 

łowione gatunki to śledź, dorsz, stornia, łososiowate i ponad 20 gatunków 

przybrzeżnych. Członkowie organizacji posiadają 103 łodzie o średniej 

długości 8m, z użyciem sieci skrzelowych, sznurów haczykowych, 

narzędzi pułapkowych oraz tradycyjnych niewodów; część połowów 

prowadzona jest w wodach śródlądowych. Federacja została założona w 

1999 r., a jej zadaniami są: ochrona i rozwój interesów rybołówstwa przybrzeżnego i śródlądowego na 

poziomie krajowym i międzynarodowym, wzmacnianie kulturowego dziedzictwa tradycyjnego 

rybołówstwa, a także zapewnienie pozytywnej zmiany generacyjnej w rybołówstwie małoskalowym.  
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 Amarcarril (Zbieraczki skorupiaków z Galicii - Hiszpania) 

 
AKTEA i LIFE mają przyjemność powitania w swych 
szeregach organizacji Amarcarril, składającej się wyłącznie 
z kobiet i działającej w Galicii (Hiszpania). Amarcarril 
została utworzona dla reprezentacji interesów zbieraczek 
skorupiaków i postanowiła włączyć się do AKTEA, aby być 
w kontakcie z innymi organizacjami kobiecymi w całej 
Europie oraz współpracować przy projektach i innych 
działaniach. Więcej informacji o działania organizacji: 
https://www.facebook.com/amarcarril/  

  

 

PRZEGLĄD PRASY I LEKTURA 

 

Artykuł w Yemaya odnośnie potrzeby uznania pracy kobiet w przetwórstwie i handlu rybnym (angielski) 

https://www.icsf.net/en/yemaya/article/EN/56.html?limitstart=0  

Szkoccy członkowie LIFE i Brexit (angielski) 

http://www.thenational.scot/news/16033731._There_d_be_no_point_in_going_out_to_sea___Creel_fis

hermen_on_Brexit_s_devastating_impact/?ref=fbshr 

wspólny list organizacji ekologicznych potępiający nielegalne odrzuty w Danii (angielski) 

http://balticsea2020.org/images/Bilagor/letter_to_Ellemann.pdf 

 

Nasz Miesięczny Biuletyn jest prostym zestawieniem działań zewnętrznych. Ponadto, nasi pracownicy w 

UK, Brukseli, Polsce i Hiszpanii odpowiadają na ogromny zakres pytań odnośnie naszego sektora, ciągle 

rozwijając i upubliczniając kwestie związane z rybołówstwem małoskalowym o niskim wpływie na 

środowisko. 

Nasi Dyrektorzy Regionalni, wszyscy będący rybakami małoskalowymi, także promują wartości  

i korzyści płynące z rybołówstwa przybrzeżnego.  

Chcieliby Państwo zamieścić dodatkowe informacje nt. konkretnego wydarzenia, projektu, czy inicjatywy? 

Skontaktujcie się z nami pisząc na adres communications@lifeplatform.eu, śledźcie nasze profile na 

Facebooku (Low Impact Fishers of Europe) oraz Twitterze @LIFEplatformEU 

Zainteresowana/y współpracą z kobietami w rybołówstwie? Skontaktuj się z AKTEA przez 

contact@akteaplatform.eu, profil na Facebook’u (AKTEA women in fisheries) i na Twitterze @AKTEAwif 

http://www.akteaplatform.eu/
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