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ΚΥΡΙΕΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Η ομάδα της Μεσογείου ασχολείται με τις εργασίες προετοιμασίας ενόψει της Μάλτας το
Σεπτέμβριο.
02/03 Ρώμη (Ιταλία) – Πραγματοποιήθηκε διαβούλευση για την προετοιμασία «Συνάντησης Υψηλού
Επιπέδου για την αλιεία μικρής κλίμακας στη Μεσόγειο και Μάυρη Θάλασσα» (που θα λάβει χώρα
στις 25-26 Σεπτεμβρίου) στα κεντρικά γραφεία του FAO στη Ρώμη. Αναφορικά με αυτό, παρουσιάστηκε
στους συμμετέχοντες ένα προσχέδιο του «Περιφερειακού Σχεδίου Δράσης για την Αλιεία Μικρής
Κλίμακας στη Μεσόγειο και Μάυρη Θάλασσα», οι οποίοι αντάλλαξαν γνώμες πάνω στο περιεχόμενο.
Το προσχέδιο μεταφράστηκε μετέπειτα στα Ισπανικά, Γαλλικά, Ιταλικά,Ελληνικά, Κροατικά και
κυκλοφόρησε ανάμεσα στα μέλη και στους εκπροσώπους της ΑΚΤΕΑ, έτσι ώστε να παρέχουν σχόλια
και να διασφαλίσουν ότι περιλαμβάνει τις ανάγκες και τις προτεραιότητες τους. Κατα τη διάρκεια της
διαβούλευσης στη Ρώμη συμφωνήθηκε επίσης ότι η Συνάντηση Υψηλόυ Επιπέδου στη Μάλτα το
Σεπτέμβριο θα απαρτίζεται σε δύο μέρες: μια μέρα για τεχνικές συζητήσεις αφιερωμένες στους
δρώντες (25/9) και μια μέρα συζητήσεις Υψηλού Επιπέδου για τους Υπουργούς (26/9). Η πρώτη μέρα
θα είναι μια ευκαιρία για ανταλλαγή βέλτιστων πρακτικών και επιτυχημένων ιστοριών σε ένα ευρύ
κοινό υψηλού επιπέδου, επομένως η LIFE ενθαρρύνει τα μέλη της να έρθουν σε επαφή με το
προσωπικό για να αρχίσουν ήδη να δουλέυουν στο πώς θα παρουσιάσουν καλύτερα τις κοινότητες τους
στο φόρουμ. Περισσότερες πληροφορίες : http://www.fao.org/gfcm/meetings/info/en/c/1094745/
Το πρόγραμμα BANS γιορτάζει την ολοκλήρωση του με μια εκδήλωση μεγάλης προσέλευσης στις
Βρυξέλλες
26/3 Βρυξέλλες (Βέλγιο) – Τα μέλη της LIFE
απο τη Δανία, Γερμανία, Ολλανδία,
Φινλανδία και Πολωνία συγκεντρώθηκαν
στην καρδιά της Ευρώπης
για να
σχηματίσουν συμπεράσματα για το
ευρωπαικό
χρηματοδοτούμενο
πρόγραμμα της LIFE «Υποστηρικτικά μέτρα
για την αλιεία μικρής
κλίμακας στη
Βαλτική και Βόρειο Θάλασσα», το οποίο τα
τελευταία δύο χρόνια (2016-2018) τους
επέτρεψε να βελτιώσουν δραστικά την
εκπροσώπηση τους εντός της ευρωπαικής
διαδικασίας
λήψης
αποφάσεων.
Παρεβρέθηκε ένας αριθμός καλεσμένων περιλαμβανομένων αντιπροσώπων της Ευρωπαικής
Επιτροπής, του Ευρωπαικού Κοινοβουλίου, της FARNET, εθνικοί και περιφερειακοί αντιπροσώποι, μηκυβερνητικές οργανώσεις και δημοσιογράφοι. Οι παρευρισκόμενοι τόνισαν πως η αλιεία μικρής
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κλίμακας είναι η ραχοκοκκαλιά του τομέα αλιείας και πως είναι ζωτικής σημασίας να παρέχουμε την
επαρκή υποστήριξη με σκοπό να επιτρέψουμε στις ευρωπαικές παράκτιες κοινότητες να
ευημερήσουν μακροπρόθεσμα. Υπογραμμίστηκε η δυνατότητα της ΑΜΚ να συμβάλλει στις λύσεις
μεταξύ άλλων μέσω της συνεργασίας με ευρωπαικές δομές, όπως οι Τοπικές Ομάδες Δράσης Αλιείας
(ΤΟΔΑ), όπως επίσης και η σημασία της συμπερίληψης της γνώσης των ψαράδων για παραδοσιακές και
βιώσιμες αλιευτικές τεχνικές στη διαχείριση της ευρωπαικής αλιείας και τονίστηκε επίσης η ανάγκη για
εφαρμογή του Άρθρου 17. Τα μέλη της LIFE ευχαρίστησαν τον Marcin Rucinski, το Συντονιστή της LIFE
για τη Βαλτική και Βόρειο Θάλασσα, για την υποστήριξη του κατα τη διάρκεια του προγράμματος και
επικρότησαν την είδηση ότι θα συνεχίσει να εργάζεται για τη LIFE. Πρόσβαση εδώ για:
➢ Δελτίο Τύπου, http://lifeplatform.eu/bans-final-event-26-3/
➢ Φωτογραφίες: https://myalbum.com/album/O16mWXjLPChN
➢ Επίσημο Βίντεο: https://www.youtube.com/watch?v=1S6cZPM52Fw&feature=youtu.be

ΑΛΛΕΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΟ ΓΥΡΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ

Mάρτιος- Βρυξέλλες (Βέλγιο) Ενώπιον της τριμερούς διαδικασίας (που περιλαμβάνει συζητήσεις μεταξύ
της Ευρωπαικής Επιτροπής, του Ευρωπαικού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου) για τα Τεχνικά Μέτρα
για τον Κανονισμό για τη Διατήρηση και για να προετοιμάσουν την επόμενη φάση της εκστρατείας
ενάντια στην ηλεκτρική αλιεία, ο ΜΚΟ Bloom και η LIFE διεξήγαγαν μια σειρά απο συναντήσεις με το
Γραφείο Αλιείας των εθνικών Μόνιμων Αντιπροσώπων με έδρα τις Βρυξέλλες. Κατα τη διάρκεια του
μήνα Μάρτη, συναντήθηκαν με αυτούς απο Ελλάδα, Δανία, Σουηδία, Γαλλία, ΗΒ, και Βουλγαρία. Μια
νέα προσέγγιση για πρόκληση απο τους αντιπάλους της ηλεκτρικής αλιείας είναι να υποστηρίξουμε ότι
είναι αντι-καινοτόμος. Περισσότερες πληροφορίες για την κάθε ξεχωριστή συνάντηση είναι διαθέσιμες
κατόπιν αιτήματος.
5/3 Βρυξέλλες (Βέλγιο) – Η LIFE είναι μέλος τόσο της Γενικής Ολομέλειας όσο και της Εκτελεστικής
Επιτροπής του Γνωμοδοτικού Συμβουλίου Αγοράς. Όπως άλλα Γνωμοδοτικά Συμβούλια, το
Γνωμοδοτικό Συμβούλιο Αγοράς έχει προσκαλεστεί απο την Ευρωπαική Επιτροπή να δώσει
γνωμοδότηση στο Ευρωπαικό Ταμείο Θάλασσας και Αλιείας (ΕΤΘΑ) μετά το 2020. Μια απο τις
ερωτήσεις που τέθηκαν στο ΓΣΑ ήταν πάνω στην «Υποστήριξη της Παράκτιας Αλιείας Μικρής
Κλίμακας». Ο Αναπληρωτής Διευθυντής της LIFE Brian O’Riordan διαβεβαίωσε ότι στην τελική
γνωμοδότηση ενσωματώθηκε μια διατύπωση για τα συγκεκριμένα χαρακτηριστικά των προιόντων της
αλιείας μικρής κλίμακας και η ανάγκη για κατάλληλα σχεδιασμένη υποστήριξη και μέτρα προώθησης.
7/3 Βαρκελώνη (Ισπανία) – Προσωπικό της LIFE παρεβρέθηκε σε «Εργαστήριο για συζήτηση για τις
εκπαιδευτικές στρατηγικές στις θαλάσσιες περιοχές του δικτύου Natura 2000 της Ισπανίας», που
διοργανώθηκε απο το χρηματοδοτούμενο
πρόγραμμα της Ε.Ε IP INTERMARRES και τους
εταίρους του. Το IP INTEMARES είναι το
μεγαλύτερο
πρόγραμμμα
θαλάσσιας
διατήρησης στην Ευρώπη και αποσκοπεί να
εδραιώσει και να βελτιώσει τη διαχείριση του
θαλάσσιου χώρου, μέρους του Δικτύου Natura
2000, μέσω τη ενεργούς συμμετοχής των
δρώντων και ειδικής επιστημονικής έρευνας. Το
εργαστήριο στοχέυει να εντοπίσει τις ανάγκες,
τις προτεραιότητες και αδυναμίες με όρους κατάρτισης και οικοδόμησης ικανοτήτων. Συγκεκριμένα,
τόνισε την ανάγκη βελτίωσης της διακυβέρνησης, μέσω μιας ειδικής εκπαίδευσης στη συνLIFE supports AKTEA, the women in fisheries network
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διαχείριση, μια πρόταση που επιδοκιμάστηκε απο τους παρευρισκομένους και συμπεριλήφθηκε στη
λίστα με τις προτεραιότητες. Περισσότερες πληροφορίες για το IP Intemares:
http://ec.europa.eu/environment/life/project/Projects/index.cfm?fuseaction=search.dspPage&n_proj_i
d=6101
9/3, Βρυξέλλες (Βέλγιο) – 09-03, Βρυξέλλες – Η ομάδα της LIFE με έδρα τις Βρυξέλλες συναντήθηκε με
τη Marja Bekendam και την Katia Frangoudes, εκπρόσωπο της AKTEA, το ευρωπαικό δίκτυο
οργανώσεων γυναικών στην αλιεία της Ευρώπης. Ο στόχος ήταν να συζητήσουν τις δραστηριότητες της
στη Μεσόγειο, ως μέρος του προγράμματος MAVA «Διατηρώντας την Αλιεία Μικρής Κλίμακας
Χαμηλής Έντασης στη Μεσόγειο». Την προηγούμενη μέρα, 8 Μαρτίου, ήταν η Διεθνής Μέρα Γυναίκας
2018 και η εκπρόσωπος της AKTEA, Katia Frangoudes συμμετείχε επίσης σε συνάντηση που
διοργανώθηκε απο την DG MARE, όπου έδωσε ομιλία για τις Ευρωπαίες γυναίκες στην αλιεία.
13/3 Bρυξέλλες (Βέλγιο) – Το γραφείο Βρυξελλών της LIFE συναντήθηκε με την Ομάδα Αειφόρου
Χελιού, η οποία δουλέυει πάνω στην αποκατάσταση υγειών πληθυσμών χελιού σε όλη την Ευρώπη. Ο
κύριος στόχος είναι να σταματήσει την παράνομη αλιεία και εμπορία μικρού χελιού. Στην Ε.Ε υπάρχει
ένα μεγάλο ποσοστό αποθέματος που «αγνοείται». Περίπου το 40% των ευρωπαικών χελιών φαίνεται
να χάνεται στη μάυρη αγορά. Αυτή η εμπορία παρουσιάζεται ως παράνομο εμπόριο, αφού τα
ευρωπαικά χέλια εξάγονται παράνομα στην Ασία όπου κοστολογούνται περισσότερο απο το χρυσό!
Περισσότερες πληροφορίες: www.sustainableeelgroup.org .
20/3 Μαδρίτη (Ισπανία) – Το Ισπανικό Υπουργείο Αλιείας πρόσφατα προσχεδίασε ένα Βασιλικό
Διάταγμα για να ρυθμίσει την τράτα βυθού στη
Μεσογειακή Αλιεία και στη συνέχεια να εγκαθιδρύσει
ένα «Πλήρες Πλάνο Διαχείρισης για τη διατήρηση
των αλιευτικών πόρων που επηρεάζονται απο το γρι
γρι, τις τράτες και τα παθητικά αλιευτικά εργαλεία
στη Μεσογειακή ακτή της Ισπανίας». Το προσχέδιο
ήταν θέμα στη διαβούλευση κατα τη διάρκεια
συνάντησης με τη Γραμματέα του Υπουργού Αλιείας
στη Μαδρίτη όπου παρεβρέθηκε και η LIFE. H LIFE
επιδοκίμασε την πρωτοβουλία της Ισπανικής Κυβέρνησης τόσο γραπτά όσο και με γραπτή συμβολή. Η
Ισπανία είναι σημαντική χώρα στη Μεσόγειο και το έργο που επιτελείται για να σχεδιάσει ένα αριθμό
επείγοντων μέτρων είναι αξιόλογο. Παρόλα αυτά, με τη τη βλέψη να βελτιώσει το κείμενο που
προτάθηκε απο τις δημόσιες αρχές, η LIFE παρείχε τα σχόλια των μελών της με τη μορφή αριθμού
τροποποιήσεων. Ειδικότερα τα μέλη της LIFE πιστέυουν ότι στις περισσότερες περιοχές, εκτός απο τη
ζώνη 4 και 5 (αντιστίχως, ανάλογα με τα νερά της περιοχής Βαλένσια) η βυθομετρία είναι ανεπαρκής
και πρέπει να αυξηθεί στα 100 μ., σε ευθυγράμμιση με τις εισηγήσεις της Ευρωπαικής Επιτροπής
«Πρόταση για το πολυετές πλάνο στη Δυτική Μεσόγειο». Αυτό το μέτρο θα διασφαλίσει τη διατήρηση
των ευάλωτων περιβάλλοντων την καλύτερο εφοδιασμό των αλιευτικών αποθεμάτων (που θα
συμβάλει στο στόχο για περιορισμό των απορρίψεων όπως απαιτείται απο την Κοινή Αλιευτική
Πολιτική) και διασφαλίζοντας προνομιακή πρόσβαση των αλιευτικών σκαφών χαμηλής έντασης, όπως
επιβάλλεται απο το άρθρο 17 της ΚαλΠ και εντός του πλαισίου της Υπουργικής Διακήρυξης στη Μάλτα
MidFish4Ever για την κατανομή πρόσβασης στους πόρους. Περισσότερες πληροφορίες:
http://lifeplatform.eu/input-members-spain-management-plan-med-eng-es/
21/3 Βρυξέλλες (Βέλγιο) –Η ομάδα Βρυξελλών της LIFE παρεβρέθηκε σε Δημόσια Ακρόαση για τις
«συναντήσεις» μεταξύ επιστήμης και διαχείρισης της αλιείας στο Ευρωπαικό Κοινοβούλιο. Με πυρήνα
τη ρύθμιση του Συνολικού Επιτρεπόμενου Αλιέυματος για τα αλιευτικά αποθέματα, αυτή η εκδήλωση
έδωσε την ευκαιρία για μια ενδελεχή παρουσίαση για ολόκληρη τη διαμόρφωση του ΣΕΑ, απο τα
αιτήματα για επιστημονική συμβουλή μέχρι τις τελικές αποφάσεις του Συμβουλίου. Η αξιολόγηση του
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αποθέματος περιγράφτηκε ως ανακριβής, βάσισμένη στην επιστήμη των πιθανοτήτων. Περισσότερες
πληροφορίες
στην
ιστοσελίδα
του
Ευρωπαικού
Κοινοβουλίου:
http://www.europarl.europa.eu/committees/en/pech/events-hearings.html?id=20180312CHE03621
23/03 Βρυξέλλες (Βέλγιο) – Το Nord Stream II είναι ένα πρόγραμμα μεγάλης κλίμακας για την επέκταση
ενός παράκτιου αγωγού, που θα μεταφέρει φυσικό αέριο στην
Ευρωπαική Ένωση, ενώνοντας τη Ρωσία με τη Γερμανία μέσω
της Βαλτικής Θάλασσας. Ανήσυχη για την επίπτωση ενός
τέτοιου προγράμματος στα αλιευτικά πεδία, η LIFE τους
τελευταίους μήνες έχει εμπλακεί σε συζητήσεις με αρκετούς
φορείς τους προγράμματος. Με αυτό υπόψη, έπειτα απο
πρόσκληση του Διατμηματικού Nord Steam II, που
συναντήθηκε στην Επιτροπή Περιφερειών, ο Συντονιστής της
LIFE για τη Βαλτική και Βόρειο Θάλασσα παρουσίασε τις
ανησυχίες των Μελών της LIFE για την επίδραση της
τοποθέτησης του αγωγού στο τελευταίο υπο λειτουργία
πεδίου γέννησης του Ανατολικού μπακαλιάρου, του Borholm Deep. Χωρίς να παίρνει οποιαδήποτε
θέση στην επένδυση καθεαυτή, η LIFE είναι ανήσυχη ότι η τοποθέτηση του αγωγού κατα τη διάρκεια
του κορυφαίου διαστήματος γέννησης του Ανατολικού μπακαλιάρου (Ιούλιος- Άυγούστος αυτό τον
χρόνο), όπως υπολογίζεται απο το πρόγραμμα θα προσθέτει αχρείαστα ρίσκα σε αυτό το κρίσιμο
αλιευτικό απόθεμα για το οικοσύστημα στη Βαλτική, το οποίο ήδη υποφέρει απο πολλές πιέσεις και
προβλήματα. Όπως πάντα, η LIFE εργάζεται για να διασφαλίσει ότι οι ανησυχίες των μελών της θα
ακουστούν και θα ληφθούν υπόψη.
Photo: Current Events Poland

ΝΕΑ ΑΠΟ ΤΑ ΜΕΛΗ ΜΑΣ

Η LIFE NL εξελίσσεται σε C-LIFE και ξεκινά με μια σειρά απο συναντήσεις
Μάρτιος (Κάτω Χώρες ) – Τον περασμένο μήνα η LIFE-NL εγγράφτηκε ως η νέα οργάνωση C-LIFE. .Η
νέα οργάνωση βασίζεται σε ένα ισχυρό εθνικό και ευρωπαικό δίκτυο επαφών και έχει αποστολή να
ενώσει όλους τους Ολλανδούς ψαράδες μικρής κλίμακας οι οποίοι χρησιμοποιούν χαμηλής έντασης
αλιευτικά εργαλεία που θέλουν να ακουστεί η φωνή τους εντός της διαδικασίας λήψης αποφάσεων. Οι
αιτήσεις για μέλη είναι τώρα ανοιχτές για αυτό μη διστάσετε να έρθετε σε επαφή για επιπρόσθετες
πληροφορίες (Γραμματεία WR. de Waal - GSM 0623818406, dewaal.overschie@gmail.com / Chairman
G. de Ruiter - Gsm 0651601758, ruiter51@zeelandnet.nl). Ήταν ένας πολυάσχολος μήνας
δραστηριοτήτων για τη C- LIFE. Στις 9-10/3 πραγματοποιήθηκε ένα σεμινάριο που επικεντρώθηκε στις
λύσεις για ελαχιστοποίηση του ανεπιθύμητου αλιέυματος και για συγκέντρωση των δρώντων του
αλιευτικού τομέα. Απονεμήθηκε ειδικό βραβείο για την πιο σημαντική επιστημονική έρευνα στο ζήτημα
στην ομάδα του επιστήμονα αλιείας Pieke Malenaar απο το Κέντρο Θαλάσσιας Έρευνας του
Πανεπιστημίου Wageningen. O κος. Molenaar μελετά επίσης την επιβίωση λαβρακιού στην αλιεία με
καθετή και στο παρελθόν βρέθηκε εν πλώ με τα μέλη της LIFE, όπου παρατήρησε ένα ρυθμό
επιβίωσης του 99%. Στις 14/3 η C-LIFE συναντήθηκε με εκπρόσωπο της ΜΚΟ OurFish και συμφώνησε να
ενισχύσει τη συνεργασία ενάντια στις ανεπιθύμητες αλιευτικές πρακτικές. Η C-LIFE θα παρέχει
φωτογραφίες, βίντεο και μαρτυρίες ψαράδων στην OurFish, οι οποίες θα βασίζονται σε αυτή για τις
δραστηριότητες στήριξης. Στις 16/3 έγιναν δύο συναντήσεις. Η πρώτη πραγματοποιήθηκε στην Εθνική
Αρχή Υπηρεσίας για Επιχειρηματίες, με σκοπό να ξεκαθαρίσει ένα αριθμό νέων κανονισμών για την
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αλιεία λαβρακιού, όσο αβέβαιες και αν παραμένουν οι παραμέτροι, ιδιαίτερα για τους κανονισμούς
για τον περιορισμό του αλιέυματος στο σκάφος σε διαφορετικές ζώνες και άδειες για την άυξηση της
ισχύος της μηχανής. Σύμφωνα με τη C-LIFE, οι δημόσιες αρχές θα παρήγαγαν πιο κατάλληλους
κανονισμούς εάν είχαν συμβουλευτεί δρώντες του τομέα εκ των προτέρων. Η δέυτερη συνάντηση
εστιάστηκε στην ηλεκτρική αλιεία. Παρεβρέθηκε αριθμός Ολλανδικών οργανώσεων
(περιλαμβανομένων των WMR, LNV, Visned, Vissersbond), σκοπός της συνάντησης ήταν να συζητηθούν
κάποιες αμφιλεγόμενες πτυχές της επίδρασης τέτοιου εργαλείου, περιλαμβανομένων των τεχνικών
λεπτομερειών που επισημάνθηκαν απο τη C-LIFE. Δυστυχώς, η συνάντηση ήταν μόνο εν μέρει
βοηθητική, καθώς αρκετές ερωτήσεις παραμένουν αναπάντητες και τα διαφορετικά μέρη του τομέα
επιμένουν, για αυτό αποτρέπουν οποιαδήποτε συλλογική συμφωνία. Στις 28/3 η C-LIFE παρεβρέθηκε
στην τελική εκδήλωση BANS της LIFE μαζί με δύο νέα μέλη της οργάνωσης τα οποία ήταν ιδιαίτερα
εντυπωσιασμένα απο την εκδήλωση και την δουλειά που έκανε η LIFE.
Μέλη της LIFE απο την Πολωνία και Ισπανία συμμετέχουν ως μέλη στην κριτική επιτροπή «Olivier
Roellinger» τους γαστρονομικούς διαγωνισμούς σε διάφορα μέρη της Ευρώπης
12-14/3 Βουδαπέστη (Ουγγαρία) και 27/03 Βαλένσια (Ισπανία)- Για κάποια χρόνια
η LIFE συνεργάζεται με το γαστρονομικό γεγονός που διοργανώνεται με την
υποστήριξη του Ethic Ocean (https://www.ethic-ocean.org/) για να προωθήσει τη
χρήση αειφόρων πηγών και την άυξηση της γνώσης ανάμεσα σε νέους σεφ για
ζητήματα θαλάσσιας διατήρησης. Η Aleksandra Budner-Wachowiak απο τη
Wolinska, μια οργάνωση μέλος της LIFE απο την Πολωνία μαζί με προσωπικό
της LIFE, παρεβρέθηκαν σε διαγωνισμό στη Βουδαπέστη, καθώς ο Vicente
Olivares και η Eva Fores απο την ADPAM, μια οργανωση μέλος της LIFE απο την
Ισπανία παρεβρέθηκαν σε αυτή στη Βαλένσια. Ως μέλη της κριτικής επιτροπής,
αξιολόγησαν την αειφορία και τη γέυση των διαφορετικών πιάτων, ρώτησαν
συγκεκριμένες ερωτήσεις για το ψάρι που επιλέχθηκε απο τους υποψηφίους, όπως το πώς ψαρέυτηκε
και πού, αυξάνοντας την αξία των αλιετικών προιόντων μικρής κλίμακας. Στο τέλος τρείς φιναλίστ απο
το διαγωνισμό επιλέχθηκαν και θα διαγωνιστούν στο Παρίσι στις 8 Ιουνίου. Περισσότερες πληροφορίες
εδώ (στα γαλλικά):https://www.ethic-ocean.org/fr/activites/produits-de-la-mer/chefs-cuisiniers-etrestaurateurs/concours-olivier-roellinger/?lang=fr
Η οργάνωση Arts Menors Costa Brava συμμετέχει στη διαχείριση κεφαλόποδων
21/03 L’Escala (Ισπανία) –Η οργάνωση της LIFE απο την Ισπανία, Arts Menors Costa Brava, μαζί με
άλλους εκπροσώπους αλιείας της Καταλονίας με τη βλέψη να εδραιώσουν ένα πλάνο διαχείρισης
κεφαλόποδων στην περιοχή και ένα σχήμα συν-διαχείρισης. Η Arts Menors Costa Brava επιζητά να
πετύχει συμφωνίες εντός του τομέα αλιείας για να βελτιώσει τη διαχείριση της αλιέιας, να διασφαλίσει
την αειφορία των ειδών και να εξασφαλίσει την οικονομική βιωσιμότητα για τον αλιευτικό τομέα .
Η Pescartes ασχολείται με το πρόγραμμα «Τέχνη και Αλιεία»
26/03 Αλμερία (Ισπανία) – Η Pescartes, μια οργάνωση
μέλος της LIFE απο την Ισπανία, διοργάνωσε
εργαστήριο το οποίο πραγματοποιήθηκε στην τοπική
αγορά τροφίμων για να ενημερώσει το γενικό κοινό
για τη χρήση αειφόρων αλιευτικών πόρων και για
την ανάγκη να επιλέγουμε προσεκτικά ντόπια και
φρέσκα προιόντα όταν ψωνίζουμε. Το εργαστήριο
είναι μέρος ενός ευρύτερου προγράμματος που
αναπτύσσει η οργάνωση με την υποστήριξη ενός
αριθμού εταίρων που συμπεριλαμβάνει την τοπική
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οργάνωση Asociación Columbares, το λιμάνι και πανεπιστήμιο της Αλμερίας, την LIFE και άλλους, που
αποσκοπεί να εμπλέξει μαζί με το γενικό κοινό, ένα αριθμό φορέων απο τον τομέα
συμπεριλαμβανομένων εμπόρων,ιχθυοπώλων και εστιατορίων.

ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ ΤΥΠΟΥ ΚΑΙ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΥΣΕΣ ΑΝΑΓΝΩΣΕΙΣ

Ο υπέυθυνος της LIFE Gwen Pennarun για την γαλλική εθνική εκπροσώπηση και τα αλιευτικά
δικαιώματα (Γαλλικά)
https://www.ouest-france.fr/bretagne/pont-labbe-29120/peche-au-bar-il-faut-preserver-les-frayeres5616184
Αλιεία στο ΗΒ και Brexit (Αγγλικά)
https://www.theguardian.com/politics/2018/mar/23/we-have-been-hijacked-fishermen-feel-used-overbrexit
Το έργο της LIFE για την ηλεκρική αλιεία (Αγγλικά)
http://climateandcapitalism.com/2018/03/06/electrical-pulse-fishing-switch-it-off-now/
Κρίσιμη η κατάσταση στη Μεσόγειο (Γαλλικά)
https://www.publicsenat.fr/article/societe/peche-en-mediterranee-une-mer-sinistree83989#.WrU3yLCLdjs.facebook
Βίντεο: Είναι εφικτή η βιώσιμη αλιεία; (Γαλλικά)
https://www.goodplanet.info/video/2018/03/28/debat-peche-durable-possible/
Οι ελπίδες και οι φόβοι της αλιευτικής βιομηχανίας του Lowestoft παρουσιάστηκαν σε συνέδριο
(Αγγλικά)
http://www.edp24.co.uk/business/hopes-and-fears-for-the-future-of-lowestoft-and-east-anglia-sfishing-industry-tied-to-brexit-1-5436976

Aυτό το ενημερωτικό Δελτίο, είναι ένα απλό στιγμιότυπο των εξωτερικών δραστηριοτήτων μας.
Επιπροσθέτως, το προσωπικό της LIFE στο ΗΒ, στις Βρυξέλλες, στην Πολωνία και στην Ισπανία
ανταποκρίνεται σε ένα ευρύ φάσμα ερωτήσεων, σχετικές με τον τομέα μας και διαρκώς αναπτύσσει και
διακηρύττει πολιτικές σχετικές με την μικρής κλίμακας, χαμηλής έντασης αλιεία.
Οι Περιφερειακοί μας Συμβούλοι, που όλοι ασχολούνται με τους αλιείς μικρής κλίμακας επίσης
προωθούν τις αξίες και τα ωφέλη της παράκτιας αλιείας.
Θα θέλατε κάποια επιπρόσθετη πληροφορία για κάποια συγκεκριμένη εκδήλωση, πρόγραμμα ή
πρωτοβουλία; Μην διστάσετε να επικοινωνήσετε μαζί μας στο communications@lifeplatform.eu ή
ακολουθήστε μας στο Facebook στο Low Impact Fishers of Europe η στο Twitter στο @LIFEplatformEU
Eνδιαφέρεστε να εμπλακείτε με τις γυναίκες που δουλέυουν στην αλιεία; Ελάτε σε επαφή με την ΑΚΤΕΑ
μεσω contact@akteaplatform.eu ή στο Faceboοk στο AKTEA women in fisheries και Twitter στο
@AKTEAwif
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