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ȘTIRI PRINCIPALE

Portugalia în centrul strategiei Atlantice LIFE
După programele din Marea Baltică, Marea Nordului și Marea Mediterană, în perioada iulie și august LIFE
a acordat atenție Portugaliei și Atlanticului de Sud-Vest. Serge Gomes da Silva, specialist în domeniul
pescuitului și al Gruprurilor de Acțiune Locală pentru Pescuit, a fost angajat de LIFE pentru a studia
potențial oportunitățile din zonă. Într-o primă serie de întâlniri din întreaga țară, domnul Gomes da Silva
s-a întâlnit cu organizațiile pescărești artizanale, dar și cu reprezentanți ai ONG-urilor pentru a introduce
LIFE și pentru a afla mai multe despre provocările,
proiectele și viziunile lor pentru viitor. Întâlnirile au inclus:
asociațiile locale de pescari și organizațiile de producători,
cum ar fi Asociația Armadores da Pesca Artesanal Centro e
Sul (AAPACS) și Associação Mariscadores da Terra do Vasco
da Gama; Mútua dos Pescadores (fondul național de
sănătate pentru pescari), FLAG (Grupul de acțiune locală
pentru pescuit), precum și scheme de livrare de pește (cum
ar fi "Cabaz do Peixe" http://www.cabazdopeixe.pt/ dezvoltat în parteneriat cu Docapesca, organizația
portugheză de vânzare a peștelui prin licitație). De asemenea, el s-a întâlnit cu secretarul de stat portughez
pentru pescuit pentru a înțelege cum pot fi sprijinite comunităților locale de pescuit în agenda națională.
Munca pe teren s-a dovedit a fi extrem de bogată în discuții și idei și a pus bazele unei serii de inițiative ce
urmează să fie întreprinse în această toamnă.

Proiectul de lege inițiat de membrii LIFE din Irlanda trece de faza aprobării inițiale
27/07 (Insula Árainn Mhór – Irlanda) - Organizația Națională a
Resurselor Marinei Irlandeze (IIMRO) a găzduit lansarea unui nou
proiect de lege, proiectul Sinn Féin's Island Fisheries Bill, care are ca
scop garantarea pentru comunităților de pescuit din insule a dreptului
de a utiliza metode și practici tradiționale de pescuit, protejate și
recunoscute în legislație. Mai multe informații (în engleză):
https://www.donegalnow.com/news/sinn-fein-launch-islandsfisheries-bill-arranmore-island-today/176269
et
https://www.kildarestreet.com/debates/?id=2017-07-12a.421
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ALTE ȘTIRI DIN SFERA UE

Personalul LIFE a participat în mod activ la cel de-al XVI-lea Festival al Heringului și la un concurs de
gătit pentru pescarii locali, organizat de Asociația Pescarilor Wolin, organizație poloneză membră LIFE.
A fost o excelentă ocazie de a promova o varietate de produse de hering durabile, proaspete și
provenite din surse locale, pregătite de pescari și soțiile lor, unui public numeros de turiști și localnici.
Evenimentul a avut loc la Muzeul de Pescuit din Niechorze (http://muzeumniechorze.pl), implicat activ
în activitățile desfășurate de pescarii locali. LIFE speră ca aceste produse delicioase să fie în curând
disponibile pentru un număr mult mai mare de clienți!

11/07 (Bruxelles, Belgia) - Brian O'Riordan, directorul adjunct al LIFE, a fost invitat ca membru al
panelului în cadrul seminarului "What’s the Catch?", găzduit de ONG-ul BirdLife în Parlamentul
European. Subiectul evenimentului a fost minimizarea capturilor accidentale în unelte de pescuit a
păsărilor, mamiferelor și broaștelor țestoase marine. Documentul de acțiune al LIFE a subliniat modul
în care pescuitul artizanal este un ideal spre care trebuie să tindem cu toții, solicitând o abordare
diferențiată a pescuitului industrial și a celui artizanal, în vederea recompensării pescuitul selectiv,
cu un impact redus asupra mediului marin.

20/07 (Freest, Germania) - Personalul LIFE a
vizitat organizația membră din Germania
Fischerei Freest pentru a discuta despre situația
și perspectivele lor de viitor, deosebit de
îngrijorătoare. Situația și perspectivele pentru
heringul din vestul Mării Baltice sunt foarte
importante, atât în contextul reducerilor abrupte
ale cotelor de pescuit, cât și în contextul unei
eventuale suspendări a certificării MSC. De fapt,
dacă acest lucru s-ar întâmpla, operatorii mari nu
ar mai putea să vândă la supermarkete și s-ar
reorienta către piețele de nișă, unde organizația
membră a LIFE își vinde produsele, inundând-o cu
peștele lor și diminuând prețul. S-a recunoscut și necesitatea consolidării (sau re-creării) piețelor de
pește proaspăt în Germania, în special pentru a crește gradul de conștientizare în rândul generațiilor
mai tinere care, din păcate, tind să mănânce produse semipreparate.

21/07 (Stralsund, Germania) și 29/07 (Ronne, Danemarca) – La cererea unui număr de organizații
membre din regiunea Mării Baltice, personalul LIFE și un reprezentant al organizației poloneze
Darwloska au participat la o serie de întâlniri de consultare privind construcția conductei "Nord
Stream II". Conducta are un interes indirect, dar important pentru pescarii noștri, deoarece construcția
sa poate afecta stocurile de pește de care aceștia depind, cum ar fi heringul occidental și codul estic.
Proiectul planului de a construi anul viitor o parte a conductei prin zona Bornholm Deep în Danemarca
în perioada în care codul își depune icrele este un exemplu de posibile urmări. LIFE a transmis
preocupările pescarilor artizanali - atât la întâlniri, cât și mai târziu în scris - și va continua să le
reprezinte interesele în fața industriei.
24/07 (conferință telefonică) – Fundația Prince Albert II de Monaco a contactat LIFE pentru sfaturi și
recomandări în vederea asigurării drepturilor de acces pentru pescarii artizanali și conformitatea
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Statelor Membre UE cu Articolul 17 din Politica Comuna pentru Pescuit. Fundația dorește să încurajeze
pescuitul cu impact redus asupra mediului înconjurător și a dorit să profite de ocazia unei întâlniri cu
Comisarul European pentru Afaceri Maritime și Pescuit, Karmenu Vella, pentru a-și exprima îngrijorarea
cu privire la realizarea unei repartizări echitabile a cotelor între pescuitul artizanal și cel industrial.
Personalul LIFE și directorul Proiectul Marin al Fundației au discutat despre principalele provocări cu
care se confruntă pescarii artizanali europeni în ceea ce privește asigurarea accesului la resurse,
provocări care se află în centrul activităților LIFE. Fundația se angajează să facă auzită vocea micilor
pescari și a asigurat LIFE că va continua să-i susțină cauza.

29/07 (Barcelona, Spania) - 13 reprezentanți ai
organizațiilor membre LIFE de pe coasta
Mediteraneană a Spaniei și a Insulelor Canare s-au
adunat la Barcelona pentru o întâlnire de
coordonare. Principalul punct de pe ordinea de zi a
fost tonul cu aripioare albastre și definirea a
strategiilor privind modul de redobândire a
accesului la această resursă vitală pentru pescarii
artizanali. O chestiune la fel de importantă în
discuție este ce fel de definirea unei forme
organizaționale optime pentru aceștia, pentru a le conferi o mai mare influență și recunoaștere în
luarea deciziilor politice și o voce mai puternică la nivel național.

31/08 (Copenhague, Danemark) - Bengt Larsson, membru al organizației SYEF, membră LIFE din Suedia,
directorul german al LIFE, Wolfgang Albrecht (care a participat, de asemenea, la ședința consultativă a
Consiliului Consultativ pentru Marea Baltică) și personalul LIFE au participat la reuniunea Forumului
BALTFISH1. În seara precedentă, dl Albrecht și personalul LIFE au avut un schimb de opinii foarte
prietenos cu Iben Wiene Rathje, reprezentant al organizației LIFE din Danemarca, FSK. Discuțiile
BALTFISH s-au dovedit a fi o oportunitate de a prezenta opiniile LIFE exprimate la Consiliul Consultativ
pentru Marea Baltică cu privire la posibilitățile de pescuit ale regiunii pentru 2018. În ceea ce îi privește,
subiectele de interes pentru membrii LIFE din regiunea Baltică sunt stocurile de cod (și anume
interzicerea pescuitului de cod în partea de vest pe perioada reproducerii și asigurarea disponibilității
hranei pentru codul din est), precum și anghila, pentru care Comisia a propus interzicerea totală a
pescuitului maritim2. Discuțiile au fost uneori dificile, deoarece propunerile Comisiei din acest an ating
nucleul viitorului pescuitului artizanal din zona baltică. LIFE va depune toate eforturile necesare
pentru a se asigura că opiniile membrilor săi sunt luate în cont atunci când Consiliul European pentru
Pescuit3 își va comunica deciziile finale, la începutul lunii octombrie.

1

Un organism regional care oferă o platformă pentru discuții privind chestiuni importante în domeniul
pescuitului în Marea Baltică http://helcom.fi/action-areas/fisheries/management/baltfish
2
Propunerea Comisiei Europene privind posibilitățile de pescuit pentru Marea Baltică pentru 2018
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-17-2921_en.htm
3
Adunarea miniștrilor pentru pescuit din statele membre ale UE pentru a stabili oportunitățile de pescuit
pentru anul următor.
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VEȘTI DE LA MEMBRII NOȘTRI

Membrii LIFE din Spania, Pescartes, au participat la o cursă de
solidaritate pentru sprijinul copiilor bolnavi de cancer
August (Cabo de Gata - Spania) - Organizația membră
Pescartes a participat la o cursă sportivă în cadrul proiectului
"Mojate Por La Vida", o inițiativă a unei rețele de caritate care
sprijină cercetarea științifică asupra cancerului infantil. Cursa a
constat în 60 km înot de-a lungul coastei zonei protejate
marine din Cabo de Gata, unul dintre cele mai mari parcuri
naturale din Andalucia. Traseul a fost împărțit în 5 etape de
aproximativ 12 km, pe fiecare tronson aflându-se zece inotători
oficiali din diferite părți ale Spaniei, precum și alți participanți
care doreau să ia parte la această experiență de neuitat.

REVISTA PRESEI
Manual FAO pentru susținerea egalității sexelor în dezvoltarea pescuitului artizanal (engleză)
http://www.fao.org/3/a-i7419e.pdf
Pescuitul electric, un subiect îngrijorător (engleză)
http://lifeplatform.eu/concerns-rise-electric-pulse-fishing/
Film BBC – Pescuitul cu traule electrice (engleză)
http://www.bbc.com/news/av/science-environment-40881793/electrofishing-saviour-of-the-sea-orfracking-of-the-oceans.
Pescuitul artizanal și cel industrial pot juca roluri complementare (spaniolă și engleză)
http://lifeplatform.eu/a-question-of-balance/
http://www.industriaspesqueras.com/noticias/en_portada/56503/artesanal_e_industrial_dos_model
os_complementarios_en_un_marco_equilibrado_.html
Lansarea Organizației de Producători (engleză)
http://fishingnews.co.uk/news/the-coastal-po/
Articol FSK: Pescuitul în Danemarca (daneză)
https://www.b.dk/nationalt/kvoter-konger-og-kumpaner-en-fortaelling-om-en-ministers-dobbeltspil
Curtea de Conturi Daneză critică sistemul de cote din Danemarca (daneză)
http://www.rigsrevisionen.dk/media/2104617/sr2216.pdf
Planul Mării Nordului aprobat de către Comisia PECH (engleză)
4

http://www.europarl.europa.eu/news/en/press-room/20170710IPR79402/north-sea-plan-ensuringsustainable-stocks-and-security-for-fishermen
Organizația Pantelleria și Zonele Marine Protejate (italiană)
http://www.ilfattoquotidiano.it/2017/07/18/da-pantelleria-fino-a-maratea-le-aree-marine-protettesono-previste-ma-inesistenti-e-la-fauna-e-dimezzata/3734983/2/#foto
Revista presei și extracte video Projecte Sepia, proiect de conservare dezvoltat de membrii Arts
Menors Costa Brava (spaniolă)
Informatiu al minut 14'57": http://www.rtve.es/alacarta/videos/linformatiu/linformatiu-01-082017/4144188/
Telediario al 34'32":http://www.rtve.es/alacarta/videos/telediario/telediario-21-horas-01-0817/4144922/
La Vanguardia http://www.lavanguardia.com/local/girona/20170730/43126406692/visitarsepiera-alternativa-turismo-masificado-costa-brava.html
Diari de Girona http://www.diaridegirona.cat/estiu/2017/07/19/reomplir-rebost/857502.html
Xip/TV PaisKM0 http://www.xiptv.cat/pais-km-0/capitol/que-es-el-projecte-sepia

Acest Newsletter reprezintă doar o prezentare succintă a activităților noastre externe. În plus, echipa LIFE
din Marea Britanie, din Belgia, Polonia și Spania lucrează la un număr de acțiuni legate de sectorul nostru
și dezvoltă și promovează în mod continuu politici legate de pescuitul artizanal.
Directorii noștri regionali, mici pescari la rândul lor, promovează de asmenea valorile și beneficiile
pescuitului artizanal.
Pentru mai multe informații referitoare la un eveniment specific, un proiect sau o inițiativă, nu ezitați să ne
contactați la communications@lifeplatform.eu, să ne urmăriți pe Facebook (Low Impact Fishers of Europe)
și pe Twitter ( @LIFEplatformEU ).
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