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ŞTIRI PRINCIPALE 

 

 Micii pescari câştigă influenţă crescândă în Consiliul consultativ pentru Marea Baltică, în timp ce FSK 
din Danemarca este a patra organizaţie membră LIFE care participă la Adunarea Generală 

În cursul lunii ianuarie, membrii LIFE din Danemarca, Foreningen for 
Skånsomt Kystefiskeri (FSK - http://skaansomtkystfiskeri.dk), au 
depus o cerere de aderare la Adunarea Generală a Consiliului 
consultativ pentru Marea Baltică (CCMB). Consiliile consultative (CC)  
sunt organizaţii conduse de părţile interesate, care le furnizează 
Comisiei Europene şi statelor membre recomandări în domeniul 
gestionării pescuitului. Participarea este esenţială pentru influenţarea 
politicilor europene în domeniul pescuitului (mai multe informaţii în tutorialul LIFE nr.3 
http://lifeplatform.eu/tutorials/). Cererea a trecut prin toate procedurile necesare în cadrul CCMB, iar 
secretariatul a anunţat oficial la sfârşitul lunii februarie că cererea FSK a fost acceptată. LIFE este mândră 
că membrii săi din Danemarca au decis să se implice în acest proces, urmând paşii membrilor din Polonia, 
Germania şi Suedia. Echipa LIFE va continua să depună toate eforturile pentru a ajuta membrii în conturarea 
politicii regionale în domeniul pescuitului, astfel încât să răspundă nevoilor pescarilor la scară mică, cu 
impact redus şi mediului marin mai larg! 

 Pescuitul mediteranean la scară mică: este momentul pentru un proces decizional de ultimă oră  

Luna februarie marchează începutul activităţilor desfăşurate de LIFE în cadrul 

proiectului său de trei ani finanţat de Fundaţia MAVA, dar este şi momentul potrivit 

pentru a evalua situaţia pescuitului la scară mică din regiune. Au trecut doi ani de 

când, în martie 2016, Comisia Generală pentru Pescuit în Marea Mediterană (CGPM) 

a organizat conferinţa “Construirea unui viitor pentru pescuitul durabil la scară mică  

în Marea Mediterană şi Marea Neagră” în Algeria, (http://www.fao.org/blogs/blue-

growth-blog/building-a-future-for-sustainable-small-scale-fisheries-in-the-

mediterranean-and-black-sea/en/), care a evoluat într-un plan oficial de sprijinire a 

pescuitului durabil la scară mică, inclus în “Strategia pe termen mediu (2017-2020) 

privind sustenabilitatea pescuitului în Marea Mediterană şi Marea Neagră”  

(http://www.fao.org/3/a-i7340e.pdf). În 2017, luna martie a fost marcată de Declaraţia “MedFish4ever” 

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

concret semnat de toate statele membre mediteraneene de a coopera pentru un pescuit durabil prin 

implicarea sectorului pescuitului la scară mică. În urma acestor etape, în luna septembrie 2018 va avea loc 

“O reuniune la nivel înalt privind pescuitul la scară mică” în Malta, unde va fi semnat un “Plan regional de 

acţiune pentru pescuitul la scară mică în Marea Mediterană şi Marea Neagră”. Membrii şi echipa LIFE au 

urmărit acest proces de la început, participând la grupuri de lucru şi oferind contribuţii scrise şi verbale. În 

contextul acestui eveniment important, grupul mediteranean LIFE lucrează în prezent la pregătirea paşilor 
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următori, adunând contribuţii pentru planul regional de acţiune, pentru a-şi face auzită vocea ca un întreg.    

LIFE încurajează toţi membrii grupului mediteranean care încă nu au fost, dintr-un motiv sau altul, 

implicaţi pe deplin în proces, să ia legătura cu echipa LIFE pentru a juca un rol activ în aceste consultări şi 

pentru a ajuta la modelarea viitorului lor şi al Mării Mediterane în general.    

 

ALTE ŞTIRI DIN UE 

 5-16/2 Bruxelles (Belgia) – În data de 16 ianuarie, Parlamentul European a votat pentru interzicerea totală a 

pescuitului cu impulsuri, o formă de traulare cu impulsuri electrice utilizată de un număr semnificativ de 

bărci în special din Olanda. Cu toate acestea, pentru ca interdicţia să fie eficientă, aceasta mai trebuie să 

treacă de negocierile tripartite (discuţii purtate între Parlamentul European, Comisia Europeană şi Consiliul 

de Miniştri – vezi buletinul informativ din luna ianuarie). Din acest motiv, lunile curente şi viitoare 

reprezintă un moment important pentru o promovare înţeleaptă; directorul adjunct al LIFE, Brian 

O’Riordan şi reprezentanţii ONG-ului Bloom s-au întâlnit cu ataşaţii pe probleme de pescuit din cadrul 

Reprezentanţelor Permanente ale Irlandei, Germaniei, Letoniei şi Belgiei pentru a discuta problema în 

contextul procesului legislativ care urmează. Atât ataşaţii irlandezi, cât şi cei germani au adoptat poziţia de 

neînţeles potrivit căreia, dacă LIFE face lobby împotriva pescuitului cu impulsuri, atunci înseamnă că susţine 

pescuitul cu traule laterale. Ataşatul belgian a făcut presiuni asupra LIFE privind poziţia sa faţă de 

negocierile tripartite şi a subliniat modul în care decizia sa finală va depinde în cele din urmă, mai ales de 

recomandările institutelor ştiinţifice. LIFE a evidenţiat de nenumărate ori observaţiile de primă mână ale 

membrilor săi din Marea Britanie, Belgia, Franţa şi Olanda cu privire la daunele provocate de această 

metodă de pescuit, care pare să lovească chiar la baza lanţului trofic şi apoi în sus. (Declaraţiile oficiale sunt 

disponibile aici: http://lifeplatform.eu/wp content/uploads/2017/09/Testimonies.pdf ). 

 6-7/2 Thorupstrand (Danemarca) – Echipa LIFE pentru Marea Baltică şi Marea Nordului a organizat un 

schimb de bune practici sub titlul “Supravieţuire şi prosperitate: adăugarea de valoare politicii şi 

producţiei de către pescarii la scară 

mică”. Membrii din Polonia, Suedia, 

Letonia, Olanda, Finlanda şi Germania, 

alături de mai multe părţi interesate din 

întreaga regiune au avut oportunitatea 

de a vizita prospera comunitate de 

pescari Thorupstrand, un sat de pe 

coasta de nord a Danemarcei, pentru a 

discuta modul în care pescarii fac faţă 

provocărilor generate de gestionarea 

pescuitului şi alocarea cotelor naţionale.  

În special, aceştia au combătut introducerea unui sistem de distribuire bazat pe cote individuale 

transferabile (CIT) (ITQ - Individual Fishing Quota) la sfârşitul anilor 2000, care a favorizat grupurile de 

interese la scară largă prin instituirea unui sistem colectiv pentru a cumpăra cote care urmează să fie 

deţinute într-o asociaţie comună. În cea de-a doua zi a întâlnirii, grupul s-a axat pe strategii şi canale de 

marketing, cum ar fi etichetarea, sistemele tip “fishbox” şi colaborarea cu Grupurile de acţiune locală în 

domeniul pescuitului (FLAG - Fisheries Local Action Group) şi cu Chefii. 

 08/2 Bruxelles (Belgia) – Echipa LIFE din Bruxelles a participat la un “important atelier de analiză” a unui 

studiu solicitat de Direcţia Generală Afaceri Maritime şi Pescuit (DG MARE) cu privire la beneficiile 

economice ale ariilor marine protejate (AMP-uri). Una dintre principalele probleme ridicate a fost cum să 

se asigure o guvernanţă adecvată şi importanţa fundamentală a co-gestionării. S-a discutat, de asemenea, 
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despre  sustenabilitatea AMP-urilor, nevoia de sinergii între părţile interesate pentru a crea situaţii reciproc 

avantajoase şi mecanismele de gestionare a conflictelor. 

 13/2 Stockholm (Suedia) – Coordonatorul LIFE pentru zona Mării Baltice şi a Mării Nordului a fost invitat să 

participe la cea de-a doua reuniune a Grupului de coordonare pentru cooperare transnaţională (CTN), un 

proiect care reuneşte 14 grupuri de acţiune locală în domeniul pescuitului (FLAG-uri) din Finlanda, Suedia, 

Estonia şi Germania pentru diminuarea impactului populaţiilor ridicate de foci cenuşii şi cormorani negri  

asupra micilor pescari de coastă. Discuţiile s-au axat pe gestionarea proiectului şi pregătirea unui sondaj 

care să fie completat de 20 de pescari din fiecare zonă FLAG, pentru a evalua impactul economic al focilor 

cenuşii şi a pagubelor produse de cormoranii negri pescuitului costier. Partenerii de proiect încurajează 

toate FLAG-urile să participe pentru a obţine cât mai multe beneficii. Mai multe informaţii aici: 

https://balticfisheries.com  

 14-15/2 Gothenburg (Suedia) – Un reprezentant al organizaţiei daneze FSK, membră LIFE, Hans Jacob 

Jensen, alături de echipa LIFE, au participat la reuniunea grupului HELCOM-FISH PRO, un proiect pe termen 

lung ce vizează îmbunătăţirea cunoaşterii stocurilor de peşte de coastă. O întâlnire mai ales ştiinţifică, ce a 

permis LIFE să comenteze asupra evoluţiilor proiectului şi să se pregătească să împărtăşească cunoştinţe în 

această privinţă. Dezvoltarea pescuitului de agrement a reprezentat, de asemenea, un subiect pe ordinea 

de zi, precum şi necesitatea de a evita concurenţa inutilă cu pescuitul comercial durabil, cu impact redus, la 

scară mică. Detalii suplimentare privind rezultatele reuniunii sunt disponibile aici: 

https://portal.helcom.fi/meetings/FISH-PRO%20II%205-2018-

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

 19/02 Bruxelles (Belgia) – Echipa LIFE din Bruxelles s-a întâlnit cu reprezentanţii biroului European Slow 

Food, cu scopul de a oferi o actualizare reciprocă a agendei de lucru şi a activităţilor. De-a lungul discuţiilor, 

Slow Food a subliniat necesitatea unei “Politici alimentare comune” cuprinzătoare la nivel european, pe 

care o promovează de ceva timp. A fost reafirmată importanţa cooperării dintre Slow Food şi LIFE în 

chestiuni de interes comun, cum ar fi politicile privind protecţia consumatorilor. 

 20/02 Roma (Italia) – Organizaţia pentru Alimentaţie şi Agricultură a Naţiunilor Unite (FAO - Food and 

Agriculture Organization of the United Nations) a publicat raportul “Participarea şi leadership-ul femeilor în 

organizaţiile de pescari şi acţiuni colective în domeniul pescuitului”. Scopul studiului este de a dezvolta  

tehnici avansate pentru participarea femeilor în organizaţiile de pescari ca membri şi lideri, precum şi de 

a identifica cele mai bune practici. Katia Frangoudes, purtătoare de cuvânt pentru AKTEA – reţeaua 

parteneră LIFE “femei în domeniul pescuitului” – a contribuit la studiu cu idei si sugestii. Dintre diversele 

exemple de organizaţii conduse de femei analizate în lucrare, cazul culegătoarelor de moluşte şi crustacee 

din Galicia şi programul de promovare al AKTEA sunt deosebit de relevante din perspectivă europeană. 

Documentul complet este disponibil pe site-ul AKTEA http://www.fao.org/3/I8480EN/i8480en.pdf      

 20-22/02 Jijel (Algeria) – MedPan, o reţea ce 

reprezintă managerii ariilor marine protejate, a 

organizat o întâlnire în Algeria, pentru a discuta 

despre modalităţi eficiente de gestionare a acestora. 

La întâlnire au participat o delegaţie LIFE compusă 

din reprezentanţi ai membrilor din Spania 

(Pescartes şi Arts Menors Costa Brava), Italia 

(Asociaţia pescarilor din Pantelleria), directorul LIFE 

pentru Mediterana - Christian Decugis şi doi membri 

din echipa LIFE. Iniţiativa de trei zile a permis 

pescarilor LIFE să se întâlnească cu managerii AMP-

urilor din Algeria, Franţa, Italia, Turcia şi Tunisia.  
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Întâlnirea a fost prima de acest fel şi a marcat prima activitate desfăşurată de LIFE în cadrul lucrărilor 

finanţate de Fundaţia MAVA. Participanţii au convenit asupra a 20 de recomandări cărora trebuie să li se 

acorde o atenţie deosebită în opinia pescarilor şi managerilor AMP-urilor, pentru a asigura o gestionare 

productivă a ariilor marine protejate. 

 20-21/02 Roma (Italia) – În cadrul ultimei reuniuni a Consiliului consultativ pentru Marea Mediterană, 

propunerea “Introducerea unui Plan regional de acţiune pentru sprijinirea pescuitului durabil la scară mică” 

a fost prezentată de grupul “alte interese”, care reprezintă 40% din numărul de locuri din Consiliu şi include 

ONG-uri şi organizaţii de pescari de agrement. Propunerea subliniază modul în care planul de acţiune       

mai-sus menţionat, a cărui versiune finală va fi oficial semnată de factorii de decizie în Malta, în luna 

septembrie 2018, ar trebui să introducă dispoziţii care să asigure accesul preferenţial la drepturile de 

pescuit pentru pescuitul cu impact redus, la scară mică şi să stabilească zone fără traule în zonele de 

coastă cu adâncime de 150m. Au fost menţionate alte măsuri-cheie cum ar fi: elaborarea planurilor de 

gestionare a zonelor costiere, mecanisme adecvate de control şi supraveghere, colectarea de date, 

consilierea şi cercetarea ştiinţifică. Deşi LIFE nu a putut fi prezentă, deoarece datele s-au suprapus cu 

iniţiativa privind AMP-urile din Algeria, contribuţia sa a fost furnizată în scris înaintea reuniunii.  

 21/02 Bruxelles (Belgia) – Echipa LIFE a participat la conferinţa “Numărătoare inversă pentru 2020: cât de 

departe a ajuns UE în stoparea pescuitului excesiv?“ organizată de Pew, un ONG internaţional.  

Coordonatorul LIFE pentru Marea Baltică şi Marea Nordului a profitat de ocazie pentru a evidenţia unele 

probleme legate de regiunea baltică, inclusiv eforturile flotelor de mici dimensiuni şi situaţia înrăutăţită în 

ceea ce priveşte aruncarea capturilor înapoi în mare. Organizatorii au luat act de o astfel de poziţie, dar 

opinia generală a Comisiei Europene, reprezentată de oficialul UE Maya Kirchner, privind gestionarea 

stocurilor europene a fost în general pozitivă, în special în ceea ce priveşte necesitatea obţinerii unui 

randament maxim durabil (RMD) şi a profiturilor bune realizate de flotele europene de mari dimensiuni. 

Mulţi interlocutori, printre care Javier Garat, reprezentantul Europêche, au fost de acord că atenţia 

factorilor decizionali ar trebui îndreptată acum spre sprijinirea pescuitului la scară mică şi a comunităţilor 

de coastă. Mai multe informaţii detaliate aici: 

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

ending-overfishing 

 26/2 - LIFE a participat la o teleconferinţă cu un număr de organizaţii ce fac parte din “Grupul de lucru 

pentru pescuitul la scară mică” al CGPM. Principalul subiect al discuţiei a fost o “matrice” (sau un set de 

criterii) pe care grupul o elaborează în prezent, pentru a defini în profunzime pescuitul la scară mică şi a 

identifica caracteristicile fiecărui tip de pescuit din Marea Mediterană. Matricea va permite, de 

asemenea, tuturor celor interesaţi să înţeleagă mai clar diferenţele dintre sectorul de mici dimensiuni şi cel 

la scară largă, fără însă a conduce la o eventuală separare între cele două. După consultarea cu membrii săi 

mediteraneeni, LIFE a furnizat datele şi opiniile sale cu privire la o serie de parametri pentru a ajuta la 

cercetare.  

 28/2 Bruxelles (Belgia) – Echipa LIFE din Bruxelles a participat la un eveniment în Parlamentul European pe 

tema “Promovarea dialogului pentru utilizarea durabilă a resurselor halieutice”, organizat de Biroul 

european pentru dezvoltare şi conservare (BEDC). Membrii grupului au recunoscut munca valoroasă a 

organizaţiilor regionale de gestionare a pescuitului şi au solicitat o mai bună cooperare între organismele 

regionale, naţionale şi internaţionale. Matjaz Malgaj, şeful secţiei “Mediul marin şi industria apei” (Direcţia 

Generală “Mediu” a Comsiei Europene - DG “Mediu”), a reamintit, de asemenea, importanţa acestei discuţii 

în contextul securităţii alimentare cu care se confruntă planeta. Pentru mai multe informaţii vezi: 

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

resources/.  
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ŞTIRI DE LA MEMBRII NOŞTRI 

 Lansarea ultimului proiect al Pescartes de-alungul coastei Murcia - Almería 

30/1 Almería (Spania) – Membru din Spania, Pescartes a început primele activităţi 
ale proiectului său “Pescados con Arte” (“Pescuit şi artă”), recent aprobat şi 
finanţat de Ministerul spaniol al Agriculturii, Pescuitului, Alimentaţiei şi Mediului şi 
de Fundaţia pentru biodiversitate. Proiectul, realizat în colaborare cu o asociaţie 
locală care acţionează în interes public, Asociación Columbares, are drept scop 
sensibilizarea publicului larg cu privire la valoarea socială, ecologică şi culturală a 
produselor pescăreşti locale capturate cu tehnici cu impact redus, la scară mică şi 
promovarea consumului lor. Primele iniţiative care constau în demonstraţii 
gastronomice în restaurante şi pieţe alimentare, s-au dovedit a fi foarte reuşite şi 
frecventate, aducându-i pe micii pescari mai aproape de consumatori. Printre 

subiectele abordate au fost importanţa conservării resurselor marine şi rolul jucat de micii pescari şi 
consumul responsabil.  

 Dacă va fi aprobat, proiectul de lege privind licenţa pentru patrimoniu („Heritage License Bill”) 
promovat de membrii LIFE din Irlanda ar putea deschide calea pentru mii de mici pescari care lucrează 
pe insule din întreaga Europă  

1/02 Dublin (Irlanda) – Membra LIFE din Irlanda, Organizaţia resurselor marine din Insulele Irlandeze 
(IIMRO) lucrează din 2014 la aprobarea unui “Proiect de lege privind licenţa pentru patrimoniu” 
(„Heritage License Bill”), care ar acorda locuitorilor insulelor acces preferenţial la drepturile de pescuit, 
prin acordarea unor licenţe speciale acelor pescari comerciali ce sunt rezidenţi în insule. Beneficiile ar fi 
duble: ar permite insulelor mici de coastă să supravieţuiască şi să prospere şi ar încuraja pescuitul durabil 
reducând, printre altele, presiunea asupra speciilor care nu fac obiectul cotelor, cum ar fi crabul şi 
homarul.  Prin votul din data de 1 februarie din cadrul Parlamentului Naţional, toate partidele politice din 
opoziţie au sprijinit proiectul de lege, dar Guvernul, după consultarea legislativă a Departamentului 
pentru Resurse Marine a declarat că nu ar putea face acest lucru, deoarece textul ar fi ilegal în 
conformitate cu Politica europeană comună în domeniul pescuitului (PCP). Pe de altă parte, IIMRO a 
avut întrevederi cu reprezentanţii aleşi şi oficiali ai Comisiei Europene, care i-au asigurat că măsurile 
îndeplinesc toate criteriile din cadrul PCP, în special articolul 17. Bătălia legislativă pentru aprobarea 
oficială este, aşadar, departe de a se fi încheiat, dar este una în care IIMRO este hotărâtă să se implice cu 
toate mijloacele sale şi cu spijinul deplin al LIFE. Implementarea cu succes a proiectului de lege ar 
permite ca „modelul patrimoniului insulei” să fie folosit ca model pentru sectorul de coastă mai larg din 
Irlanda şi întreaga Europă.  

 Platforma franceză pentru pescuitul la scară mică se reuneşte în cadrul Adunării Generale şi 
intenţionează să iniţieze o acţiune legală la nivel european cu privire la problema tonului roşu  

16/2 Guilvinec (Franţa) –  Cea de-a şasea Adunare Generală a Platformei Petite Pêche Française (PPPAF) 
a avut loc în Bretania. În cadrul reuniunii, au fost evidenţiate o serie de probleme precum: lipsa 
reprezentării drepturilor micilor pescari în forurile naţionale (cum ar fi în Comitetul Naţional); 
reglementările anormale care nu numai că împiedică pescarii să lucreze într-un mod polivalent, dar 
favorizează, de asemenea, tehnicile de pescuit distructive; accesul interzis în structurile oficiale, precum 
organizaţiile de producători şi situaţia dezastruoasă a stocurilor de biban de Atlantic (cunoscut şi sub 
numele de biban dungat). În general, reuniunea a subliniat o serie de aspecte care demonstrează 
necesitatea continuării activităţii atât la nivel naţional, cât şi la nivel european, pentru a se asigura că 
politicile reflectă nevoile flotei de mici dimensiuni (Comunicatul de presă complet aici: 
http://www.plateforme-petite-peche.fr/?p=594). În paralel, Platforma îşi continuă acţiunile de lobby 
pentru o distribuţie echitabilă a cotelor de ton roşu. În luna aprilie 2017, alături de alte organizaţii, 
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aceasta a înaintat o cerere oficială Consiliului de Stat francez, dar de atunci şi în pofida creşterii 
numărului total de tone alocate Europei şi ca urmare a situaţiei Franţei (care a trecut de la 4187 tone în 
2017 la 4934 tone în acest an) ulterior reuniunii Comisiei internaţionale pentru conservarea tonului din 
Oceanul Atlantic (ICCAT) din luna noiembrie 2017, nu s-au schimbat prea multe, iar cota drepturilor de 
pescuit este încă acordată grupurilor de interese la scară largă, în special sainerelor şi traulelor. 
Platforma intenţionează, prin urmare, să acţioneze mai rapid şi să depună o plângere oficială la Curtea 
Europeană de Justiţie.  

 Membrii germani îşi aleg preşedintele în cadrul reuniunii anuale  

17-18/02 Eckernförde (Germania) – A avut loc reuniunea anuală a 
Fischereischutzverband Schleswig-Holstein. Membrii şi-au reales în 
unanimitate directorul, Wolfgang Albrecht, în calitate de 
preşedinte al Asociaţiei (Domnul Albrecht, foto stânga, este şi 
directorul LIFE din Germania). Au fost discutate o serie de măsuri 
naţionale, inclusiv calendarul de închidere pentru pescuitul de 
anghilă, precum şi măsuri de amenajare a teritoriului şi protecţia 
mediului. Întâlnirea a constituit, de asemenea, o bună oportunitate 
de a discuta aspecte relevante cu invitaţii din cadrul administraţiei 
şi forurilor politice, printre care membrul german în Parlamentul 

European, Ulrike Rodust. Coordonatorul LIFE pentru Marea Baltică şi Marea Nordului a participat de 
asemenea. Întâlnirea a fost urmată de o serie de vizite la porturile locale şi discuţii cu pescarii cu privire 
la calea de urmat pentru dezvoltarea pescuitului la scară mică în zona Schleswig-Holstein.  

 Membrii din Finlanda pledează pentru includerea cunoştinţelor tradiţionale în procesele oficiale de 
gestionare ecologică  

19-24/02 Helsinki (Finlanda) – Tero Mustonen de la Cooperativa Snowchange a participat la “Atelierul 
regional la nivel înalt pentru facilitarea descrierii zonelor marine importante din punct de vedere ecologic 
sau biologic din Marea Baltică” organizat de Convenţia privind diversitatea biologică (CDB). Contribuţia 
Snowchange s-a axat pe asigurarea faptului că “cunoştinţele indigene şi locale” (ILK - “Indigenous and 
Local Knowledge”) sunt luate în considerare atunci când procesele oficiale de evaluare analizează 
valoarea ecologică şi biologică a zonelor marine. El a subliniat importanţa cunoştinţelor tradiţionale 
protejate de grupurile indigene (cum ar fi livonienii, izhorienii, voţienii şi samii), vânători de foci 
scandinavi şi mici pescari. A profitat de ocazie pentru a atrage atenţia asupra preocupărilor micilor 
pescari germani şi suedezi privind impactul pescuitului cu traule în jurul Insulei Fehmarn (o mică insulă 
situată în largul coastei de nord-est a Germaniei, în Marea Baltică de Sud). Un alt subiect pe ordinea de zi 
a fost proiectul rusesc la scară largă “Nord Stream II”, o conductă offshore care va transporta gaze 
naturale în Uniunea Europeană şi la care Coordonatorul LIFE pentru Marea Baltică şi Marea Nordului 
lucrează activ, pentru a creşte gradul de conştientizare cu privire la impactul pe care un asemenea 
proiect îl va avea asupra zonelor de pescuit.   

NOI MEMBRI LA BORD 
 

 Latvijas Zvejnieku Federācija (Federaţia pescarilor letoni)  

La atelierul LIFE din Thorupstrand, am avut oportunitatea de a-i ura în 

mod oficial „bun venit” unui nou membru LIFE din Letonia. Membrii săi 

îşi desfăşoară activitatea în debarcadere şi porturile plajelor mici din 

regiunea Liepaja, pescuind hering, cod, cambulă, somon şi peste 20 de 

specii de coastă. Aceştia au 103 bărci cu o dimensiune medie de 8m, ce 

utilizează setci, cârlige şi linii, capcane, precum şi sainere tradiţionale; 

http://www.akteaplatform.eu/


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

o parte din pescuitul lor se desfăşoară în ape dulci. Înfiinţată în 1999, Federaţia are sarcina de a 

apăra şi dezvolta interesele în materie de pescuit costier şi în apele interioare la nivel naţional şi 

internaţional, de a consolida patrimoniul cultural al pescuitului tradiţional, precum şi de a asigura un 

schimb de generaţii reuşit în domeniul pescuitului la scară mică.   

 Amarcarril (Culegătoarele de moluşte şi crustacee din Galicia - Spania) 

 
AKTEA şi LIFE au deosebita plăcere de a ura „bun venit”  
Amarcarril, o asociaţie nou formată exclusiv din femei, cu 
sediul în Galicia (Spania). Amarcarril a fost înfiinţată 
pentru a reprezenta interesele culegătoarelor de moluşte 
şi crustacee şi a decis să se alăture AKTEA pentru a intra 
în contact cu alte asociaţii de femei din Europa şi a 
coopera în cadrul unor proiecte şi activităţi. Dacă sunteţi 
interesaţi de misiunea acestor doamne dinamice, nu 
ezitaţi să urmăriţi Asociaţia pe Facebook 
https://www.facebook.com/amarcarril/  

 
 

REVISTA PRESEI ŞI SUBIECTE INTERESANTE DE CITIT 

 

Articolul din Yemaya privind necesitatea recunoaşterii oficiale a muncii femeilor în prelucrarea şi 

comercializarea peştelui la nivel mondial (engleză) 

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

Membrii scoţieni LIFE şi Brexit-ul (engleză) 

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 

Scrisoare comună a ONG-urilor ce denunţă aruncarea ilegală a capturilor în mare în Danemarca (engleză) 

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

Acest Buletin informativ reprezintă doar un instantaneu al activităţilor noastre externe. În plus, 

personalul LIFE din Marea Britanie, Bruxelles, Polonia şi Spania răspunde unei game largi de întrebări 

privind sectorul nostru şi dezvoltă şi promulgă continuu politici privind pescuitul şi crescătoriile de peşte la 

scară mică şi cu impact redus.   

Directorii noştri regionali, toţi mici pescari activi, promovează de asemenea valorile şi beneficiile 

pescuitului de coastă.  

Doriţi informaţii suplimentare despre un eveniment, proiect sau iniţiativă? Nu ezitaţi să ne contactaţi la 

communications@lifeplatform.eu  sau să urmăriţi pe Facebook Low Impact Fishers of Europe sau pe 

Twitter la @LIFEplatformEU. 

Sunteţi interesaţi să luaţi legătura cu femeile care lucrează în domeniul pescuitului?  Contactaţi AKTEA la  

contact@akteaplatform.eu sau pe Facebook la AKTEA women in fisheries şi pe Twitter la @AKTEAwif 
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