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Φεστιβάλ Βορείων Παραδόσεων Ψαρέματος: τιμώντας τις ντόπιες αλιευτικές κοινότητες
6-9/9 Tornio (Φινλανδία) – Η LIFE είχε την τιμή να συμμετέχει στο
Φεστιβάλ Βορείων Παραδόσεων Ψαρέματος, που φέρνει πιο κοντά
αλιευτικές κοινότητες μικρής κλίμακας από διάφορες χώρες
παγκοσμίως, το οποίο διοργανώθηκε από τα Φινλανδικά μέλη
Snowchange Cooperative. Εκπρόσωποι από την Αλάσκα, Καναδά,
Γροιλανδία, Σουηδία, Φινλανδία, Ρωσία, Ιαπωνία, Ταιβάν, Νέα
Ζηλανδία και πολλές άλλες περιοχές παρουσίασαν την θαλάσσια
κληρονομιά και την προσέγγιση των ντόπιων ανθρώπων στη
διαχείριση της αλιείας. Οι προκλήσεις που αντιμετωπίζει η μικρή
κλίμακα και οι ντόπιοι είναι αξιοσημείωτα παρόμοιες: η κλιματική
αλλαγή, ανεπαρκής αναγνώριση της παραδοσιακής οικολογικής γνώσης, η πίεση στην πρόσβαση στους πόρους, η
μεταβίβαση των παραδόσεων στις νέες γενιές. Οι διαχειριστές της αλιείας έχουν πολλά να μάθουν από την αλιεία μικρής
κλίμακας
και
τις
τοπικές
αλιευτικές
κοινότητες.
Περισσότερες
πληροφορίες:
http://www.snowchange.org/2018/09/festival-of-northern-fishing-traditions-brings-global-small-scale-and-indigenousfishermen-to-north/
Αποστολή της LIFE και της AKTEA συμμετείχε στη Συνάντηση Υψηλού Επιπέδου η οποία θα διαμορφώσει το μέλλον
του τομέα στη Μεσόγειο
25-26/9 (Μάλτα) – Η Γενική Επιτροπή Αλιείας για τη
Μεσόγειο και Μαύρη Θάλασσα διοργάνωσε
«Συνέδριο Υψηλού Επιπέδου για τη Βιώσιμη
Αλιεία Μικρής Κλίμακας στη Μεσόγειο και Μαύρη
Θάλασσα». Η συνάντηση ολοκληρώθηκε σε δύο
μέρες, η πρώτη αφιερώθηκε σε συζητήσεις με τα
εμπλεκόμενα μέρη και η δεύτερη σε εκδήλωση
υψηλού επιπέδου. Η πρωτοβουλία προέκυψε από
το έργο το οποίο επιτελείται τα τελευταία χρόνια
και αποσκοπεί στο να προκαλέσει πολιτική
βούληση και ξεκάθαρες δράσεις για να στηρίξει την
αλιεία
μικρής
κλίμακας
στην
Περιοχή.
Συγκεντρώθηκαν γύρω στους 240 συμμετέχοντες
από 30 χώρες για να συζητήσουν την πρόοδο και τις λύσεις για να ενισχύσουν τον τομέα μικρής κλίμακας. Ανάμεσα τους
συμμετείχαν σημαντική αποστολή μελών και προσωπικού της LIFE και της AKTEA από Ισπανία, Ιταλία, Κύπρο και
Μάλτα. Την πρώτη μέρα οι συζητήσεις επικεντρώθηκαν σε θέματα όπως ο ρόλος των ψαράδων μικρής κλίμακας στην
επιστημονική έρευνα, η βελτίωση της διαβίωσης και η αξιακή αλυσίδα, η προώθηση της κοινωνικής ανάπτυξης και η
αξιοπρεπής εργασία, η στήριξη των γυναικών, η συν-διαχείριση και η ενδυνάμωση των οργανώσεων ψαράδων μικρής
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κλίμακας. Συγκεκριμένα, η LIFE, η AKTEA, και τα μέλη της Pantelleria (Ιταλία) και Κροατίας παρουσίασαν βέλτιστες
πρακτικές σε κοινό και σε παράλληλη εκδήλωση που διοργανώθηκε από τη MEDAC. Παράλληλα, η LIFE και η AKTEA
έστησαν ένα πάγκο όπου έδειχναν βίντεο, εικόνες και ενημερωτικό υλικό από όλες τις οργανώσεις μέλη. Τη δεύτερη μέρα,
άρχισε επισήμως η περιφερειακή πλατφόρμα «φίλοι των αλιέων μικρής κλίμακας» μια πρωτοβουλία μαζί με τη LIFE ως
ιδρυτικό μέλος μαζί με τους GFCM-FAO, WWF, MEDAC, BISAC και CIHEAM, που στοχεύει στην προώθηση της υπερεθνικής
συνεργασίας και στις συνέργειες. Το σημαντικότερο, οι αντιπρόσωποι υψηλού επιπέδου από 18 χώρες της Μεσογείου
και Μαύρης Θάλασσας όπως επίσης και της Ε.Ε υπέγραψαν μια Υπουργική Διακήρυξη για εφαρμογή Περιφερειακού
Σχεδίου Δράσης για την Αλιεία Μικρής Κλίμακας στη Μεσόγειο και Μαύρη Θάλασσα(RPOA-SSF). Αυτή η Διακήρυξη είναι
ιστορικό βήμα για τη διασφάλιση της περιβαλλοντικής, οικονομικής και κοινωνικής βιωσιμότητας, με επίκεντρο την αλιεία
μικρής κλίμακας ως μέρος επίλυσης βαθιά ριζωμένων προβλημάτων της περιφέρειας. Για περισσότερες πληροφορίες:
➢ Το πρόγραμμα της εκδήλωσης που περιλαμβάνει και το RPOA: http://www.fao.org/gfcm/meetings/ssf2018/
➢ Το επίσημο δελτίο τύπου της GFCM: http://www.fao.org/gfcm/news/detail/en/c/1154586
➢ Συλλογή φωτογραφιών: http://www.fao.org/gfcm/meetings/ssf2018/photos
➢ Το βίντεο: https://www.youtube.com/watch?v=IJ26_xSqAAo&feature=youtu.be
➢ στο Twitter: #smallscalefisheriesfuture

ΑΛΛΑ ΝΕΑ ΑΠΟ ΤΟ ΓΥΡΟ ΤΗΣ Ε.Ε
4/9 Βρυξέλλες (Βέλγιο) – Το προσωπικό της LIFE και ο Διευθυντής για τη Μεσόγειο Christian Decugis πήγαν στο
Κοινοβούλιο για να συναντηθούν με τους Ευρωβουλευτές κα.Aguilera και κ. Iturgaiz. Παρουσίασαν τις τροποποιήσεις της
LIFE για τον Κανονισμό που καθιερώνει ένα πολυετές σχέδιο για την αλιεία αξιοποιώντας τα βενθικά αποθέματα στη
δυτική Μεσόγειο Θάλασσα (WestMed MAP) ο οποίος θα ψηφιστεί από το Κοινοβούλιο το χειμώνα. Τα μέλη της LIFE
συμφωνούν ότι κύριο επίκεντρο του WestMed MAP θα πρέπει να είναι ο κανονισμός για τις δραστηριότητες της τράτας
αλλά πιστεύουν ότι πρέπει να συμπεριληφθούν όλα τα τμήματα του στόλου, επαγγελματικά και ερασιτεχνικά. Η
συνάντηση με την Ευρωβουλευτή ήταν ιδιαίτερα παραγωγική και συμφώνησαν με την πρόταση της LIFE να γίνει ακρόαση
για τη συν-διαχείριση στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο τους ερχόμενους μήνες. Η LIFE υποστηρίζει ότι χρειάζεται ευελιξία από
τα κράτη μέλη στην εφαρμογή ζωνών χωρίς τράτες από τα 50 μέχρι τα 100 μ. βάθος καμπύλη, ή σε κατάλληλη απόσταση
από τη στεριά- μέχρι τα 8 μίλια όλο το χρόνο, ή εφαρμόζοντας «άλλα είδη προσωρινών και χωροταξικών περιορισμών για
ανάλογη επίπτωση στα ιχθυοαποθέματα» βασισμένες στην τοπογραφία του θαλάσσιου βυθού και σε ευθυγράμμιση με
την κοινωνική πολιτική της Ε.Ε. Οι τροποποιήσεις της LIFE είναι διαθέσιμες εδώ : http://lifeplatform.eu/westmedmapamendments/
4/9 Κοπεγχάγη (Δανία) – Ο Διευθυντής της LIFE για τη Γερμανία, Wolfgang Albrecht και προσωπικό της LIFE συμμετείχαν
στην Ομάδα Εργασίας του ΓΣΒΘ για τη Διαχείριση της Αλιείας βασισμένη στο Οικοσύστημα. Τα κύρια θέματα συζήτησης
ήταν το Ευρωπαϊκό Χέλι και πώς να διαχειριστεί αυτό το σημαντικό είδος που είναι σε δύσκολη κατάσταση. Πολλά από
τα θέματα που έθιξαν τα Μέλη της LIFE στις συζητήσεις πέρυσι (σύνοψη εδώ http://lifeplatform.eu/saving-europeaneel-small-scale-fishermen/) έγιναν δεκτά από τη συνάντηση, όπως η ιδέα για συμπερίληψη όλου του σχήματος
τεκμηρίωσης αλιείας σε όλα τα στάδια ζωής για το χέλι, για όλα τα νερά. Συζητήθηκαν εν συντομία οι διαδράσεις της
αλιείας-φώκιας, με το ΓΣΒΘ να καταδικάζει ομόφωνα με έντονα λόγια τα περιστατικά παράνομης εξολόθρευσης φώκιας,
που παρατηρήθηκαν στις ακτές της Βαλτικής αυτό το καλοκαίρι. Η LIFE θα καταβάλει κάθε δυνατή προσπάθεια να
διασφαλίσει την συνύπαρξη των ψαράδων μικρής κλίμακας και φωκιών με ένα βιώσιμο τρόπο.
5/9 Στοκχόλμη (Σουηδία) – Το προσωπικό της LIFE μετέφερε τις απόψεις των
Μελών της στη Συνάντηση του Φόρουμ Baltfish, που διοργανώθηκε στην αίθουσα
συσκέψεων που προηγουμένως χρησιμοποιούσε το πλήρωμα των υπουργών! Οι
αξιολογήσεις για τις Ευκαιρίες Αλιείας στη Βαλτική Θάλασσα για το 2019
κυριάρχησαν στην ατζέντα, με πολλά σημεία να συζητούνται. Μερικά ήταν: η Ρέγγα
Δυτικής Βαλτικής και η μεγάλη μείωση του Συνολικού Επιτρεπόμενου Αλιεύματος.
Τα αποθέματα Ανατολικού Βαλτικού μπακαλιάρου- με ιδιαίτερη προσοχή στο
Σχέδιο Δράσης που ετοιμάστηκε από τη LIFE (http://lifeplatform.eu/action-planLIFE supports AKTEA, the women in fisheries network
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for-eastern-baltic-cod/) – και την εισήγηση να μετατοπιστεί τουλάχιστον ένα μέρος της πελαγικής αλιευτικής
προσπάθειας στη Βόρειο Βαλτική για να απομείνει περισσότερη τροφή για τον μπακαλιάρο, την κατάργηση του
τερματισμού κατά την αναπαραγωγή του Δυτικού Βαλτικού μπακαλιάρου, ο σολομός λεκάνης και τα εμφανή θέματα
εσφαλμένων δηλώσεων.
12-13/9 Szczecin (Πολωνία ) – Ο Bengt Larsson από τη Σουηδική Οργάνωση Μέλος της LIFE SYEF, ο Robert Suwała από τη
Darłowska (Πολωνία) και Marzena Dewor από τη Wolinska (Πολωνία), μαζί με προσωπικό της LIFE, συμμετείχαν σε
σύσκεψη για το πρόγραμμα NESUfish, μια πρωτοβουλία από το Marine Stewardship Council (MSC). Η συνάντηση ήταν
ουσιώδης για την αξιολόγηση της κατάστασης της αλιείας μικρής κλίμακας για την Κεντρική Βαλτική, με τους
συμμετέχοντες να προβάλλουν τις θέσεις της Δανίας, Γερμανίας, Πολωνίας και Σουηδίας. Τα επόμενα βήματα που
προβλέπονται από το πρόγραμμα περιλαμβάνουν καταγραφή των αναγκών των ψαράδων μικρής κλίμακας και των
δράσεων που στοχεύουν στην προσθήκη αξίας στα προϊόντα τους. Η συνάντηση συνοδεύτηκε με ένα χρήσιμο ταξίδι
στο αλιευτικό λιμάνι μικρής κλίμακας στις ακτές της Λίμνης Szczecin.

13-14/9 Pantelleria (Ιταλία) – Ο Διευθυντής Προγραμμάτων της LIFE για την Ιταλία, Iuri Peri, πήγε στο νησί Pantelleria για
να συναντήσει μέλη της LIFE. Η τοπική οργάνωση είναι ένα καλό παράδειγμα μιας δραστήριας και καλά οργανωμένης
κοινότητας, αφοσιωμένη να ευνοεί την αειφορία και να εντοπίζει νέες
στρατηγικές για να προωθεί καλύτερα τα προϊόντα της. Οι δημόσιες αρχές του
νησιού έπειτα από αίτημα της οργάνωσης ψαράδων, ξεκίνησαν διαδικασίες
για να ανακαινίσουν ένα παλιό σφαγείο, παρέχοντας τεχνικό εξοπλισμό για
κατάψυξη ψαριού και επεξεργασία υπό τη διαχείριση των ψαράδων. Η
συνάντηση με προσωπικό της LIFE ήταν πολύ βοηθητική για την αξιολόγηση
των εξωτερικών αιτίων που προκαλούν αρνητικές επιπτώσεις στην αλιεία
μικρής κλίμακας στην περιοχή της Μεσογείου (στην εικόνα: ο ψαράς
Gianbattista Mannone και ο Διευθυντής Προγραμμάτων της LIFE Iuri Peri). Οι
ψαράδες της Pantelleria πρόσφατα έφτιαξαν ένα βίντεο με την στήριξη της LIFE
για να εξηγήσουν τις καθημερινές προκλήσεις και τις βέλτιστες πρακτικές ως νησιώτικη αλιευτική κοινότητα
https://vimeo.com/290229007
13-16/9 Fuengirola (Ισπανία) – Πραγματοποιήθηκε το «1Ο Φόρουμ για τη Θάλασσα Αλμποράν: συνάντηση θαλασσών,
επιστήμης και πολιτισμού». Συζητήθηκε η οικολογική και επιστημονική σημασία της Θάλασσας Aλμποράν, για τον
πολιτισμό και τη γαστρονομία στη Μεσόγειο. Παρουσιάστηκε επίσης το πρόγραμμα «Pescados con Arte», μια
πρωτοβουλία από το μέλος της LIFE Pescartes σε συνεργασία με την Οργάνωση Columbares και χρηματοδοτήθηκε από
τη Fundación Biodiversidad μέσω της πρόσκλησης PLEAMAR για χρηματοδότηση από το ΕΤΘΑ. Έγινε επίδειξη
γαστρονομίας με ψάρια από αλιευτικούς πόρους, προωθώντας έτσι τα προϊόντα μικρής κλίμακας -χαμηλής έντασης .
14/9 Βρυξέλλες (Βέλγιο) – Προσωπικό της LIFE συμμετείχε στο ετήσιο σεμινάριο για την επιστήμη της αλιείας, που
διοργανώθηκε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, όπου οι θεσμοί της Ε.Ε παρείχαν μια επισκόπηση για την υγεία
συγκεκριμένων αποθεμάτων και μελλοντικές τάσεις σε διαφορετικές θαλάσσιες λεκάνες. Οι προσκεκλημένοι ομιλητές
τόνισαν τη γενική αισιοδοξία της Γενικής Διεύθυνσης Θάλασσας για την πρόοδο σχετικά με την εκπλήρωση των στόχων
για Μέγιστη Βιώσιμη Απόδοση. Σύμφωνα με τα δεδομένα τους το 69% των αξιολογούμενων αποθεμάτων αλιεύονται
βιώσιμα (όπως εντός ΜSY) και ο ευρωπαϊκός στόλος σημειώνει κέρδος 1,3 δις ευρώ, όμως η Μεσόγειος είναι πηγή
μεγάλης ανησυχίας. Το κύριο μήνυμα ήταν ότι η αλιεία της Ε.Ε πρέπει να επιδιώκει αυτή την κατεύθυνση. Ο Αναπληρωτής
Διευθυντής της LIFE Brian O’ Riordan έθιξε το ζήτημα της χωροταξικής διαχείρισης και τη σημασία της εποχιακής παύσης
για προστασία των αποθεμάτων σε ευάλωτες περιόδους. Οι αξιωματούχοι της Γενικής Διεύθυνσης Θάλασσας απάντησαν
ότι «οι παύσεις δεν είναι πανάκεια». Οι παρουσιάσεις είναι διαθέσιμες εδώ: https://en.xingevents.com/XIWWDYC.html?page=1587900
18/9 Βρυξέλλες (Βέλγιο) – Ο κ. Jim Pettipher, πρόεδρος της οργάνωσης μέλους της LIFE από το ΗΒ, Coastal PO, μετέβηκε
στις Βρυξέλλες για συνάντηση με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή - Γενική Διεύθυνση Θάλασσας, Οικονομικής Ανάλυσης, Αγορών
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και Αξιολόγησης Επιδράσεων. Επίκεντρο της συνάντησης ήταν η δημιουργία Οργάνωσης Παραγωγών για τους αλιείς
μικρής κλίμακας που θα βελτιώνει την πρόσβαση στην ποσόστωση και στο σχηματισμό Σχεδίων Παραγωγών και Αγορών
όσο πιο λεπτομερή στην Κοινή Οργάνωση Αγορών και στην ευρωπαϊκή πολιτική για διαχείριση της αγοράς προϊόντων
αλιείας και υδατοκαλλιέργειας. Ο Jim ανακηρύχθηκε Πρόεδρος της LIFE για το ΗΒ από τον Διευθυντή , Dave Cuthbert
που αφυπηρέτησε. Ευχόμαστε κάθε καλό στον Dave για την αφυπηρέτηση του.
19/9 Βρυξέλλες (Βέλγιο) – Η LIFE συνέβαλε σε συνάντηση μεταξύ του Βελγικού fishbox scheme PintaFish, του εστιατορίου
Bia Mara και του ΜΚΟ Mundus Maris. Ήταν μια ευκαιρία να αναπτυχθούν επιχειρηματικές επαφές και να συζητηθούν τα
βιώσιμα προϊόντα ψαριού, οι μικρές αλυσίδες προμήθειας και τα δίκτυα παραγωγών μικρής κλίμακας!
19-20/9 Tunis (Τυνησία) – Η συντονίστρια της LIFE για τη Μεσόγειο συμμετείχε στην πρώτη συντονιστική συνάντηση
όλων των «εταίρων της MAVA» (οργανώσεις που χρηματοδοτούνται από την οργάνωση MAVA) εστιάζοντας το έργο τους
στο Στενό της Σικελίας. Η συνάντηση επέτρεψε το συντονισμό των προσπαθειών, την προώθηση των συνεργειών και τον
εντοπισμό σχετικών στόχων και δεικτών που θα βοηθήσουν τα επόμενα τρία χρόνια αυτή την συγκεκριμένη υπόπεριφέρεια.

20-23/09 Torino (Ιταλία) – Η Λειτουργός Επικοινωνιών της LIFE
εκπροσώπησε τη LIFE και την AKTEA στο Terra Madre, τη
μεγαλύτερη εκδήλωση για τη μεγάλη κλίμακα, που διοργανώθηκε
από τη Slowfood για την προώθηση οργανικών και βιώσιμων
προϊόντων από όλο τον κόσμο. Την πρώτη μέρα συμμετείχε σε μια
σύσκεψη για γυναίκες ψαράδες από διαφορετικά μη ευρωπαϊκά
κράτη. Ήταν μια ευκαιρία να παρουσιάσει την AKTEA και το Διεθνές
Συνέδριο για τις γυναίκες στην αλιεία που θα λάβει χώρα το
Νοέμβριο στο Santiago de Compostela. Το δεύτερο πάνελ της
ημέρας εστιάστηκε στην αρπαγή του ωκεανού, Το προσωπικό της
LIFE επισήμανε το ζήτημα της γαλάζιας ανάπτυξης στις πολιτικές της
Ε.Ε, ενώ οι άλλοι ανέφεραν την υδατοκαλλιέργεια και τα γεύματα
ψαριού. Τα μέλη της LIFE από τη Δανία προέβαλαν το θέμα των συστημάτων Ατομικών Μεταβιβάσιμων Ποσοστώσεων.
Η συζήτηση της επόμενης μέρας ήταν για τη συν-διαχείριση και τις ΜΠΠ, μια ευκαιρία για το κοινό να μάθει περισσότερα
για το πρόγραμμα Oz Minarzos που προωθείται στην Γαλικία απο την Fundación Lonxanet.
20/9 Darłowo (Πολωνία) – Ο Συντονιστής της LIFE για τη Βαλτική και Βόρειο Θάλασσα ζητήθηκε από τη ΤΟΔΑ Darłowo
να συμμετέχει στο ετήσιο συνέδριο που εστιάζεται στις προκλήσεις του τομέα αλιείας, στις λύσεις και στην παρουσίαση
των προοπτικών της πολωνικής αλιείας μικρής κλίμακας. Το συνέδριο έδωσε πολλή προσοχή στις αλληλεπιδράσεις
φώκιας- αλιείας και στην ανάγκη να προστεθεί αξία στα προϊόντα που προσφέρονται από τους αλιείς μικρής κλίμακας.
Η εκδήλωση ήταν χρήσιμη ως προς την επισήμανση της σημασίας της LIFE ως παράγοντας για θετική αλλαγή και στην
παροχή βέλτιστων πρακτικών σε περιοχές που χρειάζονται ως έμπνευση για σχεδιασμό τοπικών λύσεων.
24/09 Βρυξέλλες, (Βέλγιο) – Η Διοικητικός Λειτουργός της LIFE συμμετείχε στην Επιτροπή PECH, του Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου όπου συζητήθηκαν το πολυετές σχέδιο για εκμετάλλευση των βενθικών αποθεμάτων της Δυτικής
Μεσόγειου Θάλασσας. Η εισηγητής κα. Aguilera, εξέφρασε ξεκάθαρα τις αμφιβολίες σχετικά με την επίτευξη των στόχων
της ΚαλΠ προς την υλοποίηση του Μέγιστης Βιώσιμης Απόδοσης για όλα τα ιχθυοαποθέματα μέχρι το 2020. Πολλές από
τις τροποποιήσεις της LIFE, αντικατοπτρίζονταν στην πρόταση, όπως οι ζώνες χωρίς τράτα στα 100 μ. βάθος, η σημασία
μιας προσέγγισης προσηλωμένη στην προσπάθεια διαχείρισης παρά στην ποσόστωση και συν-διαχείριση.
25/9 Βαρσοβία (Πολωνία) – Η LIFE προσκαλέστηκε από το Marine Stewardship Council (MSC) να μιλήσει για την αλιεία
μικρής κλίμακας σε συνέδριο που σηματοδοτεί την έναρξη του Κεντρικού Ευρωπαϊκού Γραφείου MSC. Ήταν μια καλή
ευκαιρία να παρουσιαστεί η LIFE και ο ρόλος της και να επισημανθούν τα απαγορευτικά ψηλά κόστη για πιστοποίηση
MSC από πλευράς των ψαράδων μικρής κλίμακας και να συζητηθούν οι διάφορες θέσεις της LIFE σχετικά με το MSC
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για τον καλύτερο τρόπο για επίτευξη της βιώσιμης αλιείας. Οι ανώτατοι αντιπρόσωποι του MSC ενημέρωσαν στη
συνάντηση ότι η αξιολόγηση των τελευταίων χρόνων των απαιτήσεων του MSC έχει μόλις ξεκινήσει και ότι ένας από τους
κύριους στόχους είναι να φέρει πιο κοντά τους ενδιαφερομένους και τους ψαράδες μικρής κλίμακας. Λεπτομερής έκθεση
της συνάντησης εδώ (στα Πολωνικά): https://www.msc.org/docs/default-source/po-files/konferencja-mscprezentacje/podsumowanie-konferencji-msc---25-wrzesnia-2018.pdf?sfvrsn=360b005a_2

ΝΕΑ ΑΠΟ ΤΑ ΜΕΛΗ ΜΑΣ
Τα Ισπανικά μέλη Alicante συμμετείχαν σε επιστημονικό φόρουμ που διοργανώθηκε
από το Πανεπιστήμιο Alicante
17/9 Alicante (Ισπανία) – Το Ισπανικό μέλος της LIFE Pescartes συμμετείχε στο
«επιστημονικό φόρουμ για την Ισπανική αλιεία στη Μεσόγειο» μια πρωτοβουλία που
έλαβε το Πανεπιστήμιο Alicante (UA) και το Ινστιτούτο Ωκεανογραφικών Μελετών(IEO).
Αναλύθηκαν βασικά θέματα σχετικά με την περιβαλλοντική και αλιευτική βιωσιμότητα.
Ήταν μια ευκαιρία για συγκέντρωση εκπροσώπων της επιστήμης, της πολιτικής και της
αλιείας και για εξεύρεση βιώσιμων λύσεων για επείγοντα προβλήματα. Περισσότερες
πληροφορίες εδώ (στα Ισπανικά): http://www.iamz.ciheam.org/download/201
Ολλανδικό τηλεοπτικό πρόγραμμα καλεί το Διευθυντή της LIFE να παρουσιάσει το βιώσιμο λαβράκι
18/9 Ολλανδία –Ο Διευθυντής της LIFE για την Ολλανδία Ger de Ruiter ήταν καλεσμένος σε τηλεοπτικό πρόγραμμα
μαγειρικής με θέμα το λαβράκι αλιευμένο με παραγάδια . Ο Ger και ο σεφ του προγράμματος εξήγησαν τη σημασία
της χρήσης προϊόντων χαμηλής έντασης και ετοίμασαν μια συνταγή λαβρακιού με φρέσκες ντομάτες cherry και
ελαιόλαδο.
Το
πλήρες
επεισόδιο
στα
ολλανδικά
είναι
προσβάσιμο
εδώ:
https://www.omroepzeeland.nl/tv/programma/370130925/Van-Zee/aflevering/370143778/Zeebaars
Μέλη της LIFE από τη Φινλανδία ενημέρωσαν για τη σημασία της παραδοσιακής οικολογικής γνώσης
Σεπτέμβριος (Φινλανδία) –Τα μέλη της LIFE από τη φινλανδική
οργάνωση Snowchange καλέστηκαν να παρουσιάσουν θέματα
αλιείας στη Βαλτική σε συνάντηση του προγράμματος
«Coast4Us», μια πρωτοβουλία για να προωθήσει τη δικτύωση και
την ανάπτυξη μιας ολιστικής προσέγγισης στις βιώσιμες δράσεις
θαλάσσιων και παράκτιων ζωνών. Επισημάνθηκε η ανάγκη να
δοθεί περισσότερη προτεραιότητα στους ψαράδες μικρής
κλίμακας Βαλτικής και στην τοπική παραδοσιακή γνώση.
Συμπεριλήφθηκαν αρκετές μαρτυρίες στην έκθεση από την IPBES.
Ο δεύτερος τόμος αυτής της έκθεσης είναι ιδιαίτερα συναφής,
αφού περιέχει παραδείγματα αυξημένου διαλόγου μεταξύ των
αλιευτικών
κοινοτήτων
μικρής
κλίμακας.
Ιδιαίτερου
ενδιαφέροντος είναι οι περιπτώσεις του Puruvesi, η Ισλανδία,
Γροιλανδία και Kvarken. Αργότερα εντός της εβδομάδας έγινε ακόμα μια συνάντηση με αντιπροσώπους των εθνικών
αρχών Aland, όπου προβλήθηκε το βίντεο της LIFE και η ιδέα να διαδοθεί το δίκτυο μας. Η έκθεση IPBES είναι διαθέσιμη
εδώ: http://www.snowchange.org/2018/06/nordic-wide-ipbes-like-report-features-several-snowchange-core-areas/
Τα ισπανικά μέλη ADPAM συμμετείχαν στο σεμινάριο για την βελτίωση στρατηγικών θαλάσσιας διακυβέρνησης που
στο Δίκτυο Natura 2000
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21/9 Βαλένθια (Ισπανία) – Το μέλος της LIFE ADPAM συμμετείχε σε σεμινάριο για την ανάπτυξη στρατηγικών
διακυβέρνησης που εφαρμόζονται στις θαλάσσιες περιοχές του Δικτύου Natura 2000. Κατόπιν έρευνας για εντοπισμό των
υπαρχουσών εμποδίων για αποτελεσματική διακυβέρνησης, το σεμινάριο εστιάστηκε στη συνεργασία διαχειριστών και
χρηστών για να βελτιώσουν τα μέχρι στιγμής αποτελέσματα, να ευνοήσει τη γνώση στους συμμετέχοντες και να
ξεπεράσει δυσκολίες στην ανάπτυξη στρατηγικής θαλάσσιας διακυβέρνησης. Η εκδήλωση προωθήθηκε από την WWFΙσπανίας, το Πανεπιστήμιο Murcia και την Οργάνωση Biodiversity. Η τελευταία συντονίζει το πρόγραμμα Life Ip Intemares
τη μεγαλύτερη πρωτοβουλία για τη διάσωση του θαλάσσιου περιβάλλοντος στην Ευρώπη, που αποσκοπεί στην
ενδυνάμωση του θαλάσσιου δικτύου the Natura 2000. Η έρευνα αυτή θα είναι ενεργή μέχρι το Νοέμβριο 2018, επομένως
υπάρχει ακόμα χρόνος εάν επιθυμείτε : (https://encuestas.um.es/encuestas/MjA2NDY.c)
Δημιουργήθηκε νέα επιτροπή συν-διαχείρισης Σουπιάς με τη συμμετοχή ισπανικών μελών της LIFE
21/9 L’Escala (Ισπανία) – Ιδρύθηκε η επιτροπή συν-διαχείρισης Σουπιάς για τις ακτές Pals και Roses. Είναι η πρώτη φορά
που εγκρίθηκε από τη Κυβέρνηση της Καταλονίας, να δημιουργηθεί αυτού του είδους επιτροπή υπό «Κυβερνητικό
Διάταγμα», για τη θαλάσσια διακυβέρνηση. Στην εκδήλωση η οποία έγινε στο αλιευτικό λιμάνι L'Escala, παραβρέθηκαν
εκπρόσωποι της διοίκησης όπως ο Γενικός Διευθυντής, Sergi Tudela, εκπρόσωποι από διάφορες οργανώσεις ψαράδων,
εκπρόσωποι του επιστημονικού ινστιτούτου ICM-CSIC και προσωπικό της LIFE. Η Επιτροπή συστάθηκε έπειτα από
πρωτοβουλία των ψαράδων των περιοχών L'Escala, L'Estartit και Roses και ανοίγει το δρόμο για άλλες μελλοντικές
πρωτοβουλίες που θα ακολουθήσουν τα νέα σχέδια διαχείρισης της αλιείας της Καταλονίας. Η Επιτροπή θα πρέπει να
εγκρίνει ένα Σχέδιο Διαχείρισης περιλαμβανομένων αρκετών τεχνικών μέτρων εφαρμόσιμων τόσο στην επαγγελματική
όσο
και
στην
ερασιτεχνική
αλιεία.
Περισσότερες
πληροφορίες
εδώ
(στα
Ισπανικά):
http://premsa.gencat.cat/pres_fsvp/AppJava/notapremsavw/308055/ca/constitucio-comite-cogestio-gestio-sepiabadies-pals-roses.do - http://www.viladeroses.cat/es-constitueix-el-comite-de-cogestio-del-pla-de-gestio-de-la-sepia-ales-badies-de-roses-i-pals/ - http://www.canal10.cat/video/16420-es-constitueix-el-comit-de-cogesti-del-pla-de-gesti-dela-s-pia-a-les-badies-de-pals-i-roses
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.
Επίσης, οι Περιφερειακοί μας Σύμβουλοι, που όλοι ασχολούνται με τους αλιείς μικρής κλίμακας προωθούν τις αξίες και τα
οφέλη 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
Ενδιαφέρεστε να ενταχθείτε στις γυναίκες που δουλεύουνε στην αλιεία; Ελάτε σε επαφή με την ΑΚΤΕΑ μέσω
contact@akteaplatform.eu ή στο Faceboοk στο AKTEA women in fisheries και Twitter στο @AKTEAwif

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

