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 Sektor rybołówstwa małoskalowego uzyskuje zasłużone miejsce w bałtyckim systemie decyzyjnym – 4 członków LIFE 
wchodzi do Komitetu Wykonawczego Rady Doradczej Morza Bałtyckiego  

8-9/05, Copenhagen (Denmark) – The recent meetings of the Baltic Sea Advisory 

Council’s (BSAC) Executive Committee (ExCom) and General Assembly (GA) resulted 

in the election of LIFE Member Organizations Fischereischutzverband Schleswig-

Holstein (Germany), Darłowska Group of Fish Producers and Boat Owners 

(Poland), Foreningen for Skånsomt Kystfiskeri (Denmark) and Svenska Yrkefiskare 

Ekonomiska Förening (Sweden) in the new BSAC Executive Committee for the 

years 2018-2021! We congratulate our Members for their commitment and 

constructive approach to the work of BSAC, which has made this historic 

achievement possible. LIFE will spare no effort to continue supporting its Members 

within the daily activities related to this Advisory Council. We very much hope that 

other member organizations will follow this example by joining their regional 

Advisory Councils Executive Committees, so as to make the voice of the sector 

heard in the recommendations to the European Commission. In that same setting, 

the General Assembly (GA) has not managed to elect the new Chair of the Executive 

Committee following the departure of Mr. Reine Johansson; BSAC’s Honorary Chair 

Steve Karnicki has agreed to step in ad interim to successfully complete the election process until the extraordinary GA 

meeting in November. It is also worth noting that the submission on European eel management from Wolfgang 

Albrecht, LIFE’s German Director, was met with considerable attention from both fisheries and NGOs representatives 

and will serve as a basis for further negotiations on the matter, one that attracts the interest of many players of the 

sector. 

8-9/05, Kopenhaga (Dania) - Ostatnie spotkania Komitetu Wykonawczego (ExCom) i Zgromadzenia Ogólnego (GA) Rady 

Morza Bałtyckiego (BSAC) zaowocowały wyborem organizacji członkowskich LIFE Fischereischutzverband Schleswig-

Holstein (Niemcy), Darłowska Grupa Producentów Ryb i Armatorów Łodzi Rybackich (Polska), Foreningen dla 

Skånsomt Kystfiskeri (Dania) i Svenska Yrkefiskare Ekonomiska Förening (Szwecja) do nowego Komitetu 

Wykonawczego BSAC na lata 2018-2021! Gratulujemy naszym Członkom ich zaangażowania i konstruktywnego 

podejścia do prac BSAC, dzięki którym to historyczne osiągnięcie stało się możliwe. LIFE dołoży wszelkich starań, aby 

nadal wspierać swych Członków w codziennych działaniach związanych z tym Komitetem Doradczym. Mamy wielką 

nadzieję, że inne organizacje członkowskie pójdą za tym przykładem, dołączając do komitetów wykonawczych 

regionalnych rad doradczych, aby głos sektora został wysłuchany w zaleceniach dla Komisji Europejskiej. Na tym samym 

posiedzeniu, Zgromadzeniu Ogólnemu (GA) nie udało się wybrać nowego przewodniczącego Komitetu Wykonawczego 

po odejściu Pana Reine Johansson; Honorowy przewodniczący BSAC, Zbigniew Karnicki, wyraził zgodę na tymczasowe 

przewodnictwo w celu zakończenia procesu wyborczego do nadzwyczajnego spotkania GA w listopadzie. Warto również 

odnotować, że przedłożenie Wolfganga Albrechta na temat węgorza europejskiego, niemieckiego dyrektora LIFE, 
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spotkało się z dużym zainteresowaniem zarówno przedstawicieli sektora rybołówstwa, jak i organizacji 

pozarządowych i będzie stanowić podstawę do dalszych negocjacji w tej sprawie, które przyciągną zainteresowanie 

wielu graczy w branży. 

 Działania LIFE w regionie Morza Śródziemnego wzmocnione przez nowego członka zespołu we Włoszech  

15/5 Palermo (Włochy) - W ramach swojego trzyletniego projektu "Uwzględnienie rybołówstwa przybrzeżnego na 

niewielką skalę w Morzu Śródziemnym" finansowanego przez Fundację MAVA, LIFE wzmacnia swoją obecność w 

regionie, aby zapewnić większe wsparcie dla lokalnych wspólnot rybaków małoskalowych. Po przeprowadzeniu 

kompleksowej rekrutacji wybrany został prof. Iuri Peri, aby pomóc LIFE w tym ważnym zadaniu we Włoszech, ze 

szczególnym uwzględnieniem Sycylii. Iuri jest badaczem na Uniwersytecie Katanii i ma rozległe doświadczenie w 

zakresie ekonomiki agro-rybackiej i wspierania społeczności rybackich w terenie. Włada biegle językami włoskim, 

angielskim i francuskim i na pewno będzie cennym dodatkiem do zespołu LIFE, generując pozytywne zmiany zarówno na 

poziomie krajowym, jak i europejskim. W przyszłym miesiącu dołączy do niego nowy członek zespołu z Malty. W 

pierwszym tygodniu swojej nowej roli Project Managera dla Włoch, Iuri wziął udział w spotkaniu zorganizowanym przez 

władze regionalne na temat nowego projektu ustawy o rybołówstwie, dotyczącego między innymi dystrybucji kwoty 

tuńczyka błękitnopłetwego (więcej informacji poniżej, 23/5). Poznaj Iuri’ego Peri w naszej pierwszej rozmowie z nim 

dostępnej tutaj: http://lifeplatform.eu/meet-iuri-peri-lifes-new-project-manager-italy/  

 

INNE WIEŚCI Z CAŁEJ UE 

 

 3/5 Bristol (UK) - Dyrektor wykonawczy LIFE, Jeremy Percy, wyraził swój osobisty pogląd na temat wpływu Brexitu na 

brytyjskie rybołówstwo na małą skalę w specjalnym artykule opublikowanym na stronie internetowej LIFE, a następnie 

na brytyjskim magazynie Fishing News. Przyszłość wydaje się raczej ponura ("... od morza możliwości do morza rozpaczy 

..."): brak dostępu do kwot, obowiązek wyładunku z 2019 r. i ogólny spadek sektora rybołówstwa małoskalowego wydają 

się być budowane tylko na podstawie szeregu obietnic odzyskania wód brytyjskich, "przynęty na haczyku Brexit-u". Pełny 

artykuł dostępny tutaj: http://lifeplatform.eu/future-british-fishing/ 

 10/5 Gland 10/5 (Szwajcaria) - Po trudnym procesie selekcji, koordynator LIFE w regionie Morza Śródziemnego i ekspert 

ds. Komunikacji zostali wybrani przez Fundację MAVA i organizację szkoleniową "Wspólny cel", aby wziąć udział w ich 

"Leaders dla Nature Academy". Akademia jest programem skierowanym specjalnie do profesjonalistów pracujących w 

rozmowach sieci partnerów MAVA i ma na celu zapewnienie im narzędzi, poprzez szkolenia i seminaria przez okres 

jednego roku, w celu zmaksymalizowania wpływu ich pracy. Pracownicy LIFE będą mieli okazję spotkać się z innymi 

wybranymi organizacjami i zidentyfikować nowe możliwości dla zespołu LIFE i jego członków. 

 14/5 Bruksela (Belgia) – brukselski zespół LIFE uczestniczył w spotkaniu "Przesłuchanie w sprawie obowiązku 

wyładunkowego i gatunków blokujących w połowach wielogatunkowych i mieszanych", zorganizowanego w 

Parlamencie Europejskim przez Komisję ds. rybactwa. Jak powiedział Alain Cadec, poseł do Parlamentu Europejskiego i 

przewodniczący tej Komisji: "Diagnoza jest bardzo jasna: niepewność, trudność, złożoność ... Nie żałuję głosowania 

przeciwko obowiązkowi wyładunkowemu". Obowiązek wyładunkowy został jednak zatwierdzony i wejdzie w życie w całej 

UE w styczniu 2019 r. W przypadku rybaków małoskalowych LIFE obawia się, że polityka zerowych odrzutów może stać 

się polityką „zerowego połowu i zerowego dochodu”. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz dedykowany artykuł tutaj 

(w języku angielskim) http://lifeplatform.eu/choking-landing-obligation/ 

 15/5 Bruksela (Belgia): przed „trilogami” (negocjacjami z udziałem Parlamentu, Komisji i Rady) w sprawie rozporządzenia 

dotyczącego technicznych środków ochrony zasobów, w tym przepisów dotyczących stosowania połowów pulsacyjnych, 

LIFE i Bloom kontynuowały swoje indywidualne spotkania z attaché ds. rybołówstwa i posłami do Parlamentu 

Europejskiego, aby opowiedzieć się za całkowitym zakazem tej niszczycielskiej praktyki stosowanej przez holenderską 

flotę trałową, która przynosi dewastację zasobów Morza Północnego i sektora małoskalowego. W tym kontekście 
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odbyli konkretne spotkania z delegacją fińską, asystentem hiszpańskiego eurodeputowanego Gabriela Mato i 

eurodeputowaną Renatą Briano. Negocjacje w trilogach są nadal na względnie wczesnym etapie, ale ostatnie spotkanie 

w ramach prezydencji bułgarskiej odbędzie się 19 czerwca. Pojawiły się pogłoski, że jeśli umowa nie zostanie wówczas 

zawarta, rozporządzenie w sprawie technicznych środków ochrony zasobów może zostać wycofane podczas 

nadchodzącej prezydencji austriackiej. Taki jest poziom niepewności. 

 17/5 Hiszpania i Słowenia - koordynator LIFE ds. Morza Śródziemnego i Morza Czarnego skontaktował się z p. Jerneją 

Penca, naukowcem specjalizującym się w rybołówstwie małoskalowym na Uniwersytecie Euro-Śródziemnomorskim 

(EMUNI University) w Słowenii. Jerneja poprosiła o spotkanie w celu omówienia spraw należących do jej pracy i 

zainteresowań badawczych. Obecnie realizuje projekt badawczy dotyczący ponadnarodowego prywatnego zarządzania 

środowiskiem i stosowania przepisów w celu poprawy pozycji rybaków małoskalowych. Chciała dowiedzieć się więcej na 

temat francusko-hiszpańskiej inicjatywy Synepesca, projektu MAVA i sposobów promowania łodziowego rybołówstwa 

przybrzeżnego na północnym Adriatyku. 

 17/5 Koszalin (Polska) - Polscy członkowie LIFE Wolinska, Darłowska i Środkowopomorska oraz członek zespołu LIFE 

uczestniczyli w konferencji naukowej na temat "stanu zasobów rybnych i środowiska Morza Bałtyckiego ". Otwarta 

przez wysokiego szczebla przedstawiciela rządu konferencja przedstawiła kompleksowy przegląd spraw istotnych dla 

rybaków, w tym: tendencje, których należy się spodziewać w przypadku głównych stad ryb w 2019 r., sytuacji 

ekologicznej i rozwoju Morza Bałtyckiego, chorób ryb, interakcji drapieżniki-rybołówstwo, a także spojrzenie na sytuację 

ekonomiczną różnych flot. Niektórzy prelegenci wezwali do pozytywnej dyskryminacji na rzecz łodziowego 

rybołówstwa przybrzeżnego, biorąc pod uwagę m.in. jego szczególnie trudną sytuację gospodarczą, odnotowywaną 

teraz. LIFE z przyjemnością kontynuuje współpracę z zainteresowanymi stronami w dążeniu do tego chwalebnego celu. 

 22/5 Bruksela (Belgia) – podczas Światowego Dnia Różnorodności Biologicznej, brukselski zespół LIFE uczestniczył w 

imprezie w Parlamencie Europejskim, której tematem była wystawa "Życie morskie i śmieci". Przedstawiono wyniki 

badań gromadzących dane na temat odpadów morskich w okresie trzydziestu lat z naciskiem na Irlandię. Irlandzka 

eurodeputowana Liadh Ní Riada przypomniała, że 80% irlandzkich ścieków i odpadów przemysłowych trafia do morza i 

podkreśliła ogromne postępy poczynione w związku z rosnącym problemem śmieci morskich. Przedstawiono także 

szereg rozwiązań i rekomendacji dotyczących strategii UE w zakresie przepisów dotyczących tworzyw sztucznych i 

odpadów. 

 23-24/05, Warszawa (Polska) - zespół LIFE uczestniczył jako aktywny obserwator w 8. posiedzeniu grupy roboczej 

HELCOM-FISH. Spośród wielu przeanalizowanych dokumentów i przedstawionych procesów, szczególne znaczenie mają: 

porozumienie co do zorganizowania wspólnej konferencji z grupą HELCOM-SEAL w 2019 r. w celu omówienia 

konstruktywnych i nieśmiercionośnych rozwiązań wpływu zwiększonej populacji fok na rybołówstwo; widoczny wśród 

naukowców i administracji trend większego zainteresowania danymi od rybaków małoskalowych, nie tylko w odniesieniu 

do rybołówstwa, ale także m.in. morskiego planowania przestrzennego. Z satysfakcją odnotowujemy wpływ, jaki nasi 

członkowie mieli na określenie "ważnych ekologicznie obszarów biologicznych (Ecologically Significant Biological 

Areas, ESBAs)" w ramach globalnego procesu Konwencji o różnorodności biologicznej (CBD), dzięki wyjątkowym 

wysiłkom Tero Mustonena z Kesalahti Fish Base/Snowchange Cooperative, członka LIFE z Finlandii. Więcej informacji 

tutaj: https://portal.helcom.fi/meetings/FISH%208-2018-509/MeetingDocuments/Forms/AllItems.aspx 

 23/5 Palermo (Włochy) – jako pierwszy krok działań LIFE na rzecz zwiększenia obecności rybaków małoskalowych we 

włoskim procesie decyzyjnym, nowy menedżer projektu LIFE dla Włoch Iuri Peri wziął udział w Sycylijskiej Komisji 

Doradczej ds. Rybołówstwa w celu prezentacji nowego projektu legislacyjnego opracowanego przez Departament 

Rybołówstwa lokalnego rządu Morza Śródziemnego, skierowanego do sycylijskiego rybołówstwa przybrzeżnego. Po raz 

pierwszy od 18 lat region Sycylii podejmuje działania na rzecz bezpośredniego podejmowania decyzji w sektorze 

rybołówstwa jako alternatywy dla scentralizowanego, krajowego systemu. Projekt zatytułowany "Sycylia i 

śródziemnomorskie rybołówstwo: tożsamość i ekonomia morza" wzywa do tworzenia prawodawstwa regionalnego i 

skupia się na trzech aspektach: tożsamość śródziemnomorska, techniczne środki ochrony zasobów i wzmocnienie 

planów zarządzania oraz "COGEPA" (lokalne konsorcjum małoskalowych rybaków). Przepisy opracowane przez władze 
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lokalne skupiają się m.in. na nowym przydziale kwot dla tuńczyka błękitnopłetwego. Zgodnie z zaleceniami 

Międzynarodowej Komisji ds. Ochrony Tuńczyka Atlantyckiego (ICCAT) w listopadzie 2017 r. i późniejszej transpozycji UE, 

włoska kwota tuńczyka błękitnopłetwego została zwiększona o 20%, z 3 298 ton do 3 894 ton (wg. witryny włoskiego 

Ministerstwa Rybołówstwa https://bit.ly/2JfQ3Oz). Sycylijski Departament ds. Rolnictwa i Rybołówstwa wystąpił do 

Ministerstwa Rybołówstwa z prośbą o uzupełnienie historycznej luki w odniesieniu do kwoty tuńczyka błękitnopłetwego 

poprzez sprawiedliwą realokację dla rybołówstwa rzemieślniczego. Jednakże, ministerstwo narodowe nie uwzględniło 

tych wniosków i otworzyło drogę do alokacji, opierając się ponownie na historycznych połowach z trzech poprzednich 

lat. Z tego powodu i po raz pierwszy władze lokalne zdecydowały się otworzyć drogę do formalnego sporu o ważność 

dekretu ministerialnego. 

 23-24/5 Bruksela (Belgia) - LIFE jest pełnoprawnym członkiem Komitetu Doradczego ds. Rynków (MAC), obecnym 

zarówno w ExCom, jak i w Zgromadzeniu Ogólnym i Grupie Roboczej. Jednym z omawianych tematów były Wytyczne 

MAC dotyczące Planów produkcji i sprzedaży organizacji producentów. LIFE zaprosiło Jim’a Pettipher, szefa brytyjskiej 

Coastal PO (pierwszej organizacji producentów wyłącznie złożonej z małych rybaków), aby przedstawił swój punkt 

widzenia na Wytyczne w sprawie tychże Planów opracowane przez MAC, które nie zawierają odniesienia do WPRyb cele 

społeczne rybołówstwa małoskalowego. Jednakże przewodniczący grupy roboczej, Sean O'Donoghue, nie oddał głosu w 

tej sprawie, stwierdzając, że "reprezentatywny udział małoskalowych producentów w organizacjach producentów nie 

należy do kompetencji Rady Doradczej ds. Rynku". 

 24/5 Bruksela (Belgia) – brukselski zespół LIFE wziął udział w konferencji pt. " Eyes on the Flyways " organizowanej przez 

BirdLife International (międzynarodową organizację pozarządową zajmującą się ochroną ptaków) w Muzeum 

Przyrodniczym. Konferencja była okazją dla zainteresowanych stron (w tym z dziedzin rolnictwa, łowiectwa i 

rybołówstwa) do omówienia kwestii, przed jakimi stoją te gatunki ptaków, które są traktowane priorytetowo pod 

względem ochrony. Wśród zidentyfikowanych zagrożeń znalazły się: zmiany użytkowania gruntów, śmieci morskie, 

utrata lub degradacja siedlisk, zmiany klimatyczne i polowania. W odniesieniu do rybołówstwa, sieci skrzelowe i sznury 

haczykowe mają coroczny przyłów ponad 200 000 ptaków morskich na wodach UE – w opinii SPEA, partnera BirdLife 

w Portugalii. LIFE podkreśliło swoje zainteresowanie wspieraniem współpracy między jej członkami a naukowcami w 

zakresie poszukiwania środków łagodzących i testowania innowacyjnych narzędzi zabezpieczających ptaki przed 

utonięciem. 

 28/5 Barcelona (Hiszpania) - “komitet zarządzania tobiaszowatymi” odbył swoje doroczne spotkanie plenarne w 

Departamencie Rybołówstwa, Rolnictwa i Żywności w centralnym biurze rządu Katalonii. Śródziemnomorski koordynator 

LIFE został zaproszony do udziału w charakterze przedstawiciela organizacji członkowskiej LIFE MedArtNet Hiszpania. 

Wśród głównych tematów znalazło się podsumowanie statusu rybołówstwa (przegląd połowów i ogólna ocena środków 

wdrożonych przez sektor tobiaszowatych) oraz przegląd monitoringu naukowego na podstawie danych z 2017 r. 

Zarówno rybacy, jak i naukowcy zgodzili się, że rok 2017 wykazał poprawę w porównaniu z rokiem 2016, który był trudny, 

gdy łowisko musiało zostać zamknięte z wyprzedzeniem, mimo że ważne środki zarządzania wdrożono po uzyskaniu 

zgody Komitetu. Naukowcy potwierdzili opinie rybaków na temat potencjalnej korelacji pomiędzy wyższymi średnimi 

temperaturami w miesiącu grudniu 2015 r. (zbiegającymi się z okresem tarła) i niskimi poziomami biomasy zasobów 

ryb tobiaszowatych w następnym roku (2016), wykazując w ten sposób istotny związek między czynnikami 

środowiskowymi a żywotnością tego gatunku. 

 29/05, Kopenhaga, Dania - Koordynator LIFE na Bałtyku i Morzu Północnym odbył spotkanie przeglądowe z naszymi 

duńskimi członkami, Foreningen for Skånsomt Kystfiskeri (FSK). Omówili szereg projektów i inicjatyw mających na celu 

poprawę sytuacji rybołówstwa małoskalowego w Danii, w tym z wykorzystaniem nowo pozyskanego miejsca FSK w 

Komitecie Wykonawczym BSAC. Było dużą przyjemnością, a także dobrą praktyką i źródłem inspiracji, uczestniczyć w 

wielu rozmowach podczas lunchu przygotowywanego z owoców morza dostarczanych przez społeczność rybołówstwa 

małoskalowego z Thorupstrand! 

 30/5, Barcelona (Hiszpania) – śródziemnomorsko-czarnomorski koordynator LIFE Marta Cavallé spotkał się z dwoma 

młodymi naukowcami zainteresowanymi przeprowadzeniem badań na Costa Brava w Katalonii nad waleniami żyjącymi 
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na tym obszarze oraz interakcjami między zwierzętami a lokalną flotą rybacką. Marta Cavallé wyjaśniła, w jaki sposób 

w różnych obszarach Morza Śródziemnego (Sycylia, Chorwacja, Cypr) interakcja między małoskalowym sektorem 

rybołówstwa a niektórymi gatunkami delfinów jest z pewnością istotna i powoduje konsekwencje społeczno-

ekonomiczne. Podkreśliła zainteresowanie programu LIFE współpracą przy takiej ocenie, która mogłaby dostarczyć 

istotnych informacji, w tym parametrów społeczno-ekonomicznych, i przynieść możliwe rozwiązania z korzyścią zarówno 

dla waleni, jak i sektora rybołówstwa małoskalowego.  

 

WIEŚCI OD NASZYCH CZŁONKÓW 

 IIMRO rozpoczyna publiczną kampanię nt. Licencji Dziedzictwa Rybackiego  

17/5 Arranmore (Irlandia) - W ciągu ostatnich miesięcy członkowie LIFE z Irlandii, Organizacja Morskich Zasobów Wysp 
Irlandzkich (Irish Islands Marine Resource Organisation, IIMRO), - poświęcili dodatkowy czas i energię, aby przeforsować 

zatwierdzenie przez władze publiczne projektu ustawy o Licencji 
Dziedzictwa, która pozwoliłaby przeznaczyć niewielki procent 
krajowej kwoty dla rybaków z wysp, tym samym zapobiegając 
kurczeniu się wyspiarskich populacji. W sytuacji zbliżającego się 
ostatecznego zatwierdzenia projektu przez Irlandzki Wspólny 
Komitet ds. Rolnictwa, Żywności i Morskiego, który jest na 
ostatnim etapie procesu legislacyjnego, IIMRO rozpoczęło 
kampanię skierowaną do decydentów, aby wesprzeć akt prawny, 
umożliwiając w końcu wsparcie poliwalentnie łowiących rybaków, 
którzy zostali ukarani dziesięcioleciami niewłaściwych polityk 
rybołówstwa, poprzez uzyskanie nieprzenoszalnej kwoty 
wspólnotowej. LIFE wspierał swoich członków, wysyłając pismo do 
Wspólnego Komitetu, opowiadając się za zachowaniem stylu życia 
w kategoriach społecznych, gospodarczych, kulturowych i 

środowiskowych, który jest teraz mocno zagrożony. Informacje prasowe IIMRO i list programu LIFE są dostępne tutaj: 
http://lifeplatform.eu/iimro-pr-heritage-license/  

 Członkowie LIFE z Francji i Hiszpanii rozpoczynają wspólny 
projekt nt. wartości dodanej z produktów rybnych  

8– 10/5 Port-la-Nouvelle (Francja) – francuscy członkowie 
LIFE Syndicat Professionnel des Pêcheurs Petit Métiers 
d’Occitanie (SPMLR) i hiszpańscy z Arts Menors Costa Brava 
zorganizowali spotkanie inauguracyjne wspólnego 
projektu Synepesca, finansowanego przez Fundację 
Carasso, na południu Francji. Inicjatywa ma na celu 
wspieranie francusko-hiszpańskich synergii w kierunku 
lepszej waloryzacji łodziowych produktów rybołówstwa 
małoskalowego i dzielenie się doświadczeniem SPMLR 
nabytym w ramach rozwoju ich marki Golion, aby 
umożliwić nowemu stowarzyszeniu Arts Menors Costa 
Brava wyciągnięcie wniosków z ich doświadczeń i wdrożyć 
podobną inicjatywę w swoich portach. Zespół LIFE 
uczestniczył w spotkaniu, aby pomóc w tłumaczeniach i administracyjnym zarządzaniu projektem.  

http://www.akteaplatform.eu/
http://lifeplatform.eu/iimro-pr-heritage-license/


 

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

 

  Członkowie AKTEA Asociación Amarcarril przygotowali nową 
broszurę 

28/5 Carril (Hiszpania) – Amarcarril, członkowie AKTEA, są organizacją 
kobiet-zbieraczek ostryg z wybrzeża Galicii, region Płn.-Zach. Hiszpanii. 
Przez swoje stowarzyszenie organizują szereg działań skierowanych do 
turystów w każdym wieku, w tym szczególnie dzieci, aby pozwolić na 
odkrycie regionu i fascynującej działalności zbierania ostryg. Niedawno 
przedstawiły broszurę zawierającą przegląd ich inicjatyw i bezpośrednie 
kontakty, dostępną tutaj (w jęz. hiszpańskim) 
http://akteaplatform.eu/amarcarril-brochure/  

 

PRZEGLĄD PRASY I INTERESUJĄCA LEKTURA 

 

Szkoccy członkowie LIFE i wpływ Brexitu (w jęz. angielskim) 

https://www.politico.eu/article/brexit-scotland-fishing-industry-divide/ 

Sycylia przeciwko krajowemu ministerstwu w sprawie alokacji tuńczyka błękitnopłetwego (w jęz. włoskim) 

http://www.cronachedigusto.it/archiviodal-05042011/330-il-caso/25076-la-sicilia-contro-il-ministero-qil-75--delle-quote-tonno-

nazionali-in-mano-a-12-barcheq.html 

Rybacy UK i Brexit (w jęz. angielskim) 

https://www.theguardian.com/commentisfree/2018/jun/11/brexit-uk-fishermen-fishing-industry-quotas-uk-

government 

 

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

UK, Brukseli, Hiszpanii, Polsce i Włoszech 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 
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