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LabMAF: projekt znakowania dla śródziemnomorskiego rybołówstwa małoskalowego
Grudzień (Słowenia) – LIFE z radością przymuje rolę partnera projektu LabMAF, mającego na celu opracowanie systemu
znakowania produktów rybołówstwa małoskalowego z Morza Śródziemnego. Projekt został wybrany przez inicjatywę
BlueMed (http://www.bluemed-initiative.eu/) do otrzymania wsparcia na działania innowacyjne i start-up. Potrwa on 18
miesięcy, a jednym z głównych zadań będzie opracowanie stadium wykonalności dla znakowania lub innych
instrumentów rynkowych dla produktów śródziemnomorskiego rybołówstwa małoskalowego. Planowana jest także
identyfikacja produktów, które spełniają wysokie
regionalne kryteria natury ekologicznej i
społecznej. Partnerzy projektu pochodzą z Włoch,
Słowenii, Hiszpanii, Francji, Libanu i Malty. Są
wśród nich 4 instytutu naukowe i wydziały
uniwersytetów, a także LIFE oraz francuska firma
konsultingowa Marepolis. W najbliższych
miesiącach odbędzie się spotkanie inauguracyjne
wszystkich partnerów projektu i rozpoczęcie prac nad stadium wykonalności. Więcej informacji:
https://www.emuni.si/en/projects/labmaf

Dorsz w kryzysie: zaniepokojenie sytuacją wschodniego stada dorsza bałtyckiego na spotkaniu BSAC
28-29/01 Kopenhaga (Dania) – czlonkowie LIFE (na zdjęciu po prawej
stronie) ze Szwecji (Bengt Larsson, SYEF), Danii (Hans Jacob Jensen, FSK),
Polski (Rafał Bocheński, Darłowska), Niemiec (Wolfgang Albrecht, FSV)
oraz zespół LIFE spędzili dwa intensywne dni uczestnicząc w Grupie
Roboczej ds. kontroli oraz Komitecie Wykonawczym Rady Doradczej
Morza Bałtyckiego (BSAC), której częścią była specjalna sesja
poświęcona stadu dorsza wschodniego Bałtyku. Członkowie LIFE
przekazali wiele uwag w odniesieniu do rozporządzenia kontrolnego,
podkreślając m.in. potrzebę zapewnienia podejścia oddolnego do
systemów elektronicznego monitorowania połowów, a także
sprawienia, aby nowe wymogi identyfikowalności nie przeszkodziły w
inicjatywach sprzedaży bezpośredniej, podejmowanych w rybołówstwie
małoskalowym. LIFE zostało przyjęte do grupy fokusowej ds. śledzia zachodniego Bałtyku a także, wysiłkiem koordynatora
ds. Bałtyku i Morza Północnego, jako przedstawiciela w grupie fokusowej ds. statutów BSAC, zdecydowanie broniło roli i
pozytywnego wkładu LIFE w prace BSAC. Dwudniowa sesja zakończyła się mocno negatywnym akcentem w kwestii dorsza
wschodniego Bałtyku – wiodący naukowcy zaprezentowali złą ocenę stanu stada, wyraźnie widoczną w najnowszych
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badaniach. W krótkiej odpowiedzi, BSAC jednomyślnie stwierdził, że “wszystkie dostępne środki zarządcze muszą zostać
przeanalizowane przez wypracowanie planu działań nadzwyczajnych”. LIFE nie będzie szczędzić wysiłków, aby sytuacja się
poprawiła, zgodnie z naszym Planem Działań, przedstawionym jesienią ub. r. http://lifeplatform.eu/action-plan-for-easternbaltic-cod/ .

INNE WIEŚCI Z CAŁEJ UE
03/12 Warszawa (Polska) – dzięki problemom podniesionym przez bałtyckich członków LIFE, nasz bałtyckopółnocnomorski koordynator przeprowadził szczegółową i produktywną telekonferencję z zespołem MSC oceniającym
możliwość certyfikacji duńskiego, estońskiego, niemieckiego i szwedzkiego rybołówstwa pelagicznego w centralnym
Bałtyku
(https://fisheries.msc.org/en/fisheries/denmark-estonia-germany-sweden-baltic-herring-andsprat/@@assessments). Potrzeba aby MSC, podczas oceny złego stanu wschodniego stada dorsza, wzięło pod uwagę
także ekosystemowy wpływ intensywnego rybołówstwa pelagicznego w podobszarach 25-26, ukierunkowanego na
gatunki będące ważnym pożywieniem dorsza (szczególnie szprot), jest dla członków LIFE sprawą palącą. Po
telekonferencji, koordynator podjął szereg kontaktów z naukowcami, administracją, rybakami i graczami rynkowymi w
celu uzyskania jasnego obrazu sytuacji wschodniobałtyckiego dorsza, przed publikacją doradztwa naukowego.
Niestety, zdobyte informacje jednoznacznie wskazują na znaczące pogorszenie się stanu stada. Jednocześnie, LIFE
zaangażowało się w dyskusje dotyczące węgorza europejskiego przed grudniową Radą Ministrów UE, której decyzje
szczęśliwie pozwoliły uniknąć dalszych redukcji morskich połowów małoskalowych – dzięki wysiłkom członków i zespołu
LIFE.
4/12 Bruksela (Belgia) – niemiecki Dyrektor LIFE Wolfgang Albrecht i zespół LIFE spotkali si z
eurodeputowaną Ulrike Rodust. Nie będzie ona ponownie ubiegać się o mandat posła do
Parlamentu Europejskiego w maju 2019. Nasze przyjazne i szerokie dyskusje dotyczyły przede
wszystkim propozycji nowego rozporządzenia kontrolnego oraz propozycji EFMR na lata 20212027. Ulrike Rodust popiera koncentrację EFMR na rybołówstwie małoskalowym oraz
pozostawienie jego jednolitej unijnej definicji w obecnie stosowanym kształcie.

4-5/12 Bruksela (Belgia) – Dyrekcja Generalna ds. rybołówstwa Komisji Europejskiej (DG MARE) zorganizowała warsztaty
nt. „narzędzi cyfrowych dla rybołówstwa małoskalowego”, aby omówić elektroniczne monitorowanie i raportowanie
połowów, przewidziane w propozycji unijnego rozporządzenia kontrolnego. Sekretarz Wykonawczy LIFE Brian
O’Riordan uczestniczył w spotkaniu w imienu LIFE, był też sprawozdawcą Sesji 2 dotyczącej elektronicznego
raportowania połowów. DG MARE podkreślało konieczność zastąpienia papieru cyfrowymi metodami raportowania.
Rybacy małoskalowi będą podlegać nowym wymogom raportowania i kontroli elektronicznej, gdy poprawki do unijnego
rozporządzenia kontrolnego zostaną przyjęte. Więcej informacji: https://ec.europa.eu/fisheries/press/outcomesworkshop-digital-tools-small-scale-fisheries-brussels-4-5-december-2018_en
4/12 Bruksela (Belgia) – zespół LIFE uczestniczył w wydarzeniu nt. współzarządzania rybołówstwem, zorganizowanym
przez przedstawicielstwo Katalonii przy UE. Sergi Tudela, kataloński dyrektor ds. morskich i rybackich, przedstawił
współzarządzanie jako nowy model dla administracji katalońskiej i pierwszy przykład zawarcia w rybackim
prawodawstwie wiążącego zobowiązania do stosowania zasady współzarządzania (oprócz m.in. zasad MSY, kontroli i
inspekcji, itp.). Przedstawił także Strategię Morską Katalonii na lata 2018-2021, podkreślając rolę rozszerzenia podejścia
partycypacyjnego na inne sektory Niebieskiej Gospodarki.
4/12 Bruksela (Belgia) – zespół LIFE wziął udział w zorganizowanym w Parlamencie Europejskim wydarzeniu WWF
dotyczącym stanu wdrożenia Wspólnej Polityki Rybackiej UE. W spotkaniu uczestniczyło kilku eurodeputowanych
(Aguilera, Affronte, Rodust, Mato), DG MARE Komisji Europejskiej (Elisa Roller) oraz przedstawiciele sektora rybackiego
i organizacji pozarządowych (Oceana, Birdlife, Bloom, ClientEarth, członkowie Komitetu Doradczego ds. rynków).
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Głównym elementem wydarzenia była zaprezentowana przez WWF zbiorowa informacja, pokazująca że państwa
członkowskie są opóźnione we wdrożeniu WPRyb; tylko jedno z 46 działań WPRyb. ocenianych przez WWF zostało w
pełni wdrożone przez wszystkie kraje UE (http://www.wwf.eu/media_centre/?uNewsID=339815). To spowodowało
bardzo interesującą debatę. Z jednej strony, eurodeputowani i Komisja Europejska poparli uzyskane dotychczas
rezultaty, jak np. osiągnięcie poziomu MSY dla wielu stad oraz inne postępy na drodze do zrównoważenia, szczególnie
na Bałtyku. Z drugiej strony, organizacje pozarządowe skarżyły się na brak respektu dla doradztwa naukowego i stan stad
na Morzu Śródziemnym. Rybacy uczestniczący w panelu podkreślili znaczenie redukcji obciążeń biurokratycznych w
dostępie do EFMR oraz pilną potrzebę regulacji rybołówstwa rekreacyjnego, aby chronić komercyjne rybołówstwo
małoskalowe.
10/12 Rzym (Włochy). zespół LIFE uczestniczył w spotkaniach Śródziemnomorskiego Komitetu Doradczego (MedAC),
gdzie Grupa Robocza 1 (w sprawie wdrażania WPRyb) była jedynym punktem porządku obrad. Uczestnicy zapoznali się
ze stanem wiedzy na temat kilku rozporządzeń (plany wieloletnie dla Zachodniego Morza Śródziemnego oraz połowów
małych ryb pelagicznych na Adriatyku itp.). Uzgodniono też wspólne stanowisko MedAC w sprawie propozycji
rozporządzenia
kontrolnego.
Więcej
informacji:
http://en.medac.eu/files/documentazione_pareri_lettere/2018/12/339_medac_opinion_revision_control_reg.pdf
11/12 – 14/12 Rzym (Włochy) - The Ogólna Komisja Rybołówstwa Śródziemnomorskiego (GFCM) zorganizowało
wydarzenie Fish Forum 2018 na temat nauki o rybołówstwie na Morzu Śródziemnym i Morzu Czarnym w siedzibie
głównej FAO. Inicjatywa zgromadziła ponad 450 ekspertów zajmujących się rybołówstwem i naukami morskimi, aby
omówić postępy w badaniach, integrację wiedzy naukowej w celu wsparcia procesu decyzyjnego i priorytetów na
najbliższe dziesięciolecie. Ponadto, wiele organizacji prowadziło wydarzenia towarzyszące na marginesie głównych
obrad; opublikowano najnowszy raport "stan rybołówstwa Mórz Śródziemnego i Czarnego" (SOMFI 2018
http://www.fao.org/gfcm/publications/somfi/2018 ). LIFE było oficjalnym partnerem wydarzenia, a nasi pracownicy
pełnili role panelistów, przedstawiając współzarządzanie i innowacyjne formy administrowania rybołówstwem
małoskalowym. Ponadto, członkowie LIFE z Pescartes oraz AKTEA – paneuropejska sieć kobiet w rybołówstwie – wzięła
udział w panelu zorganizowanym przez MedAC i zaprezentowała projekt “Pescado con Arte” oraz pracę na rzecz
równości płci. Prezentacje i konkluzje są dostępne tu: http://www.fao.org/gfcm/fishforum2018/presentations i tu
http://www.fao.org/gfcm/news/detail/en/c/1175296/
12/12 Catania (Włochy) - Zarząd Wydziału Rolnictwa, Żywności i Środowiska Uniwersytetu Katanii wyraził zgodę na
sformalizowanie Porozumienia Ramowego z LIFE. Jest to pierwszy krok do bardziej praktycznej współpracy, w tym w
ramach projektu "Diverso", inicjatywy na rzecz dywersyfikacji działalności związanej z rybołówstwem prowadzonej przez
Sycylijski Regionalny Departament Rybołówstwa, dotykającego zwiększenia wartości produktów morza i współpracy
między naukowcami oraz przemysłem na rzecz ochrony zasobów morskich i dziedzictwa kulturowego. Więcej informacji
w języku włoskim tu http://www.pescadiverso.com/
18/12 Almeria (Hiszpania) – w ramach trzyletniego projektu “Włączanie do głównego
nurtu rybołówstwa małoskalowego o niskim wpływie na środowisko w Morzu
Śródziemnym”, finansowanego przez fundację MAVA, LIFE wzmacnia swoją obecność w
regionach nadmorskich w celu intensyfikacji wsparcia dla wspólnot rybaków
małoskalowych w regionie. Macarena Molina została wybrana, aby wesprzeć LIFE w tym
ważnym zadaniu jako nowy Menadżer Projektu dla Morza Alborańskiego. Nasz
powitalny wywiad z Macareną znajduje się tu: http://lifeplatform.eu/meet-macarenamolina-lifes-project-manager-for-the-alboran-sea/
8/1 Bruksela (Belgia) – Sekretarz Wykonawczy LIFE Brian O’Riordan, wspólnie z pracownikami LIFE i Bloom, spotkali się
z Konstantinem Petrov, attaché rybackim Stałego Przedstawicielstwa Bułgarii przy UE, który wróci do Bułgarii aby
działać dla administracji publicznej i zamierza podtrzymać kontakty z LIFE w celu zorganizowania warsztatów nt.
rybołówstwa małoskalowego w Morzu Czarnym.
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09/1 Gdańsk (Polska) – Bengt Larsson ze szwedzkiej organizacji członkowskiej LIFE SYEF oraz zespół LIFE, po konsultacjach
z naszymi członkami z region Morza Bałtyckiego, uczestniczył w spotkaniu w celu opracowania koncepcji projektu dla
połowów komercyjnych i sprzedaży babki byczej (Neogobius Melanostomus) – inwazyjnego gatunku z Morza
Kaspijskiego obecnego w wodach przybrzeżnych w całym środkowo-wschodnim Bałtyku. Pracowity dzień roboczy
pozwolił zaawansować propozycje wykorzystania potencjalnych źródeł finansowania początkowego dla projektów i
wskazał na konieczność współpracy wśród potencjalnych partnerów reprezentujących rybołówstwo na małą skalę,
naukę i władze lokalne. Propozycja projektu została złożona do Instytutu Szwedzkiego.
15/1 Bruksela (Belgia) – Sekretarz Wykonawczy LIFE spotkał się z Barbarą Roegiers, attaché rybacką Stałego
Przedstawicielstwa Belgii przy UE, celem omówienia postępu prac odnośnie połowów włokiem pulsacyjnym. Odrzuciła
pomysł, że zakaz połowów pulsacyjnych spowodowałby powrót do używania tradycyjnych włoków ramowych.
Podkreśliła też, że flota belgijska jest dochodowa dzięki innowacjom w narzędziach połowowych z ostatnich 20 lat, bez
konieczności używania elektryczności.
17-18/1 Sztokholm (Szwecja) – partnerzy projektu NESUfish, wśród nich Evalds Urtans, łotewski członek LIFE wraz z
zespołem LIFE, uczestniczyli w spotkaniu podsumowującym inicjatywę pod przewodnictwem MSC. Omówiono działania
projektu oraz przedyskutowano opcje dalszej współpracy. Raport końcowy projektu zostanie przygotowany do kwietnia,
łącznie z mapowaniem wspólnot rybołówstwa małoskalowego w całym Morzu Bałtyckim. Szczególnie wiele uwagi
partnerzy projektu poświęcili działaniom zwiększającym wartość dodaną produktów uzyskiwanych przez rybaków
małoskalowych, zachęcając do podejmowania lokalnych inicjatyw w tym kierunku.
21-22/1 Boulogne-sur-Mer (Francja) and Bruksela (Belgia) – Dwa pracowite
dni, podczas których pracownicy i członkowie LIFE spotkali się z rybakami
z całej Europy, aby skoncentrować się na problemie połowów włokami
pulsacyjnymi. W dniu 1 Sekretarz wykonawczy LIFE uczestniczył w
wydarzeniu zorganizowanym w siedzibie aukcji rybnej w Boulogne-sur-Mer,
zorganizowanej przez Bloom. Inicjatywa obejmowała konferencję prasową,
debatę i warsztaty w obecności rybaków, w tym członków LIFE z Hiszpanii,
Włoch, Francji, Wielkiej Brytanii i Belgii. Najważniejszym rezultatem
spotkania była propozycja opracowania programu na najbliższe wybory do
Parlamentu Europejskiego. Następnego dnia uczestnicy wzięli udział w
posiedzeniach w Brukseli z udziałem kilku posłów do Parlamentu
Europejskiego, w tym Gabrielem Mato (sprawozdawcą rozporządzenia w sprawie środków technicznych i EFMR po 2020
r.), Alainem Cadecem, Izascunem Bilbao Barandicą i Marisą Sevillą Andrada (asystentką europdeputowanej Clara
Aguilera). Była to szansa dla rybaków na spotkanie z eurodeputowanymi oraz na przeprowadzenie quizu na temat
trałowania włokami elektrycznymi i innych problemów.
23/1 Bruksela (Belgia) – zespół LIFE wziął udział w publicznym wysłuchaniu na temat "Przyszłości rybołówstwa
przybrzeżnego w UE", które odbyło się w Parlamencie Europejskim. Okazało się ono być okazją dla DG MARE do
potwierdzenia swojego zobowiązania do wspierania łodziowego rybołówstwa przybrzeżnego w następnej edycji EFMR.
Były prezentacje z Azorów, Irlandii, Niemiec, Hiszpanii i Włoch. Podkreślono kwestie dostępu do kwot i dostępu do
rynków. Ken Kawahara z francuskiej organizacji członkowskiej LIFE (PPPAF) dobrze podsumował spotkanie (w jęz.
francuskim) http://www.plateforme-petite-peche.fr/?p=683.
28/1 Sitges (Hiszpania) - LIFE pomogło swojej organizacji członkowskiej Cofradia de Sitges opracować propozycję
projektu przedstawioną lokalnej administracji publicznej na potrzeby "promocji rozwoju gospodarczego tradycyjnego
łodziowego rybołówstwa przybrzeżnego". Projekt, zatwierdzony na sesji plenarnej Urzędu Miejskiego i ogłoszony do
wiadomości publicznej, zostanie przeprowadzony w ciągu 4 lat i pozwoli poprawić sytuację ekonomiczną organizacji,
promując zróżnicowaną działalność połowową, w tym "pesca-turismo" (w tym wizyty, zajęcia dydaktyczne i
gastronomiczne).
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30/1 Roses (Hiszpania) - Odbyło się drugie spotkanie "Komitetu
współzarządzania Sepii w zatokach Roses and Pals". Porządek obrad
obejmował: 1) Przedstawienie wyników uzyskanych z badania
śledzenia sepia; 2) Krótka prezentacja przez rząd regionalny połowów
sepii przez flotę rybacką dla trzech organizacji rybaków objętych
planem i 3) Prezentacja przeprowadzona przez każdą organizację na
temat przyszłego "Planu zarządzania sepią". LIFE, jako członek komitetu
współzarządzania, przeprowadził prace przygotowawcze z rybakami z
L'Estartit i l'Escala (którzy są również członkami LIFE), aby przygotować
się na spotkanie i znaleźć konsensus.

WIEŚCI OD NASZYCH CZŁONKÓW
Członkowie LIFE z FSK prowadzą badania nt. śladu węglowego
3/12, Dania - wpływ na klimat jest ważną kwestią zarówno dla rybaków, jak i konsumentów w całej UE. Wielu konsumentów
zdaje sobie sprawę, że np. wołowina ma znaczący ślad węglowy. Ale co z rybami? Członkowie LIFE z Danii, FSK, zapytali
Friederike Ziegler z instytutu badawczego RISE o ślad węglowy ryb. "Zawsze będą różnice między rybołówstwami. Ma
również znaczenie, jaka jest sytuacja stada, co przekłada się na to, jak łatwo złowić ryby. Ogólnie można jednak stwierdzić,
że ślad węglowy dorsza lub ryb płaskich, złowionych przy użyciu narzędzi biernych, takich jak sieci i haki, jest niższy niż w
przypadku, gdy te same ryby z tego samego stada są łowione przez aktywne narzędzia połowowe - na przykład włok denny
",
skonkludowała
Friederike
Ziegler.
Pełny
artykuł
(po
duńsku)
dostępny
jest
tutaj
http://skaansomtkystfiskeri.dk/klimapaavirkning-stor-forskel-paa-fiskemetoder/
Arts Menors Costa Brava aktywnie promują swoje produkty w telewizji
18/12 i 10/1 L’Escala (Hiszpania) – członkowie LIFE z Arts Menors Costa Brava udzielili wywiadów w hiszpańskim programie
telewizyjnym "Las Rutas de Veronica" na antenie TVE2. Isaac, rybak stowarzyszenia, wyjaśnił znaczenie łowisk sepii dla
lokalnych społeczności rybackich i technik zapewniających zrównoważone zarządzanie zasobami, szczególnie w odniesieniu
do
tarła. Pełny
wywiad
jest
dostępny
tutaj,
zaczynając od
minuty
42
(po
hiszpańsku)
http://www.rtve.es/m/alacarta/videos/las-rutas-de-veronica/rutas-veronica-alt-emporda/4893939/?media=tve.
W
następnym miesiącu spotkali się z personelem LIFE, aby pracować nad projektem Synepesca, finansowanym przez Fundację
Carasso. Inicjatywa ma na celu wspieranie francusko-hiszpańskich synergii i podzielenie się z grupą hiszpańską
doświadczeniem nabytym przez francuskich członków LIFE zrzeszonych w programie SPMLR w rozwoju ich marki Golion.
Arts Menors Costa Brava podjęła ważne kroki w celu poprawy marketingu i znakowania swoich produktów dzięki
projektowi Synepesca. LIFE wspierał rybaków, zapewniając budowanie zdolności w zakresie zarządzania projektami i
planowania działań na 2019 r., Co obejmie wprowadzenie znakowania i drugą wymianę najlepszych praktyk.
Pescartes bierze udział w wydarzeniu organizowanym przez Greenpeace i odnawia swój projekt
26/12 Santiago de Compostela (Hiszpania) – hiszpańscy członkowie LIFE Pescartes wzięli udział w warsztatach pt. “Pesca
Justa” (sprawiedliwe rybołówstwo), podczas którego Greenpeace zaprezentował
swoją “Mapę Drogową dla sprawiedliwego i zrównoważonego rybołówstwa”.
Wielu interesariuszy związanych z rybołówstwem małoskalowym było obecnych, a
głównym tematem na agendzie był marketing zrównoważonych produktów
rybołówstwa
małoskalowego.
Więcej
informacji:
https://es.greenpeace.org/es/sala-de-prensa/comunicados/santiago-acoge-lasjornadas-tejiendo-redes-dando-valor-a-la-pesca-sostenible/. Pescartes odnowił
także swój projekt pt. “Pescados con Arte” (na zdjęciu) i będzie nadal prowadzić
inicjatywy promujące zrównoważone rybołówstwo małoskalowe w trakcie roku.
Projekt ma wsparcie Fundacji Biodiversidad (bioróżnorodność) przez program Pleamar finansowany z EFMR.
LIFE supports AKTEA, the women in fisheries network
www.akteaplatform.eu

PRZEGLĄD PRASY I INTERESUJĄCA LEKTURA
Stanowisko LIFE nt. węgorza (jęz. angielski)
http://lifeplatform.eu/life-position-on-eel-for-2019/
Expertengruppe Fischereikontrolle (jęz. niemiecki)
http://lifeplatform.eu/expertengruppe-fischereikontrolle/
Rada Bożonarodzeniowa (jęz. angielski)
http://lifeplatform.eu/christmas-council-annual-quota-carve-up-getting-the-balance-right/
Głosowanie ws. planu wieloletniego dla zachodniego Morza Śródziemnego (jęz. angielski)
http://lifeplatform.eu/vote-on-the-westmed-map/
Głosowanie nt. EFMR (jęz. angielski)
http://lifeplatform.eu/vote-on-the-2021-2027-emff/
http://fiskerforum.dk/en/news/b/emff-must-maintain-support-for-small-scale-fishing-says-life
Wywiad z Sekretarzem Wykonawczym LIFE Brianem O’Riordan (jęz. angielski)
https://mag.hookandnet.com/2018/12/17/2018-12life1/pugpig_index.html
Portal Morski o definicji rybołówstwa małoskalowego (jęz. polski)
https://www.portalmorski.pl/rybolowstwo/41604-projekt-nowego-funduszu-rybackiego-rozszerzarybolowstwo-maloskalowe-z-12-az-do-24-metrow
Portal Morski o nieprawidłowościach w zarządzaniu rybołówstwem w Danii (jęz. polski)
https://www.portalmorski.pl/rybolowstwo/41628-dunscy-rybacy-maja-problemy-z-powodu-blednegoraportowania-polowow
Szkoccy członkowie o strefie 3-milowej (jęz. angielski)
http://www.scottishcreelfishermensfederation.co.uk/threemilelimit.htm
Nasz Comiesięczny Biuletyn jest prostym zestawieniem działań zewnętrznych. Ponadto, nasi pracownicy w UK, Brukseli,
Hiszpanii, Polsce, na Malcie i we 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
i korzyści płynące z rybołówstwa przybrzeżnego.

rybakami

małoskalowymi,

także

promują

wartości

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

