RIBIČI SO VEDNO BOLJ OZAVEŠČENI IN ODGOVORNI TER ZAHTEVAJO UČINKOVITO
ZASTOPANJE, DA BI LAHKO IZRAZILI SVOJA MNENJA
Izkušnje, pridobljene s tem projektom, zlasti v okviru Študij Primerov, dokazujejo, da
med nosilci v sektorju obstaja vedno bolj razširjena in globoko zakoreninjena zavest o
pomenu spoštovanja pravil, pa tudi naraščajoča potreba po predpisih za zagotovitev
varstva virov in s tem trajnosti malega priobalnega ribolova. Po zaslugi zbranih informacij
in priložnosti za srečanja smo uspeli oblikovati nekatere sklepne premisleke, ki so povzeti
v nadaljevanju.
Zaradi navzkrižja interesov z ostalimi dejavnostmi, ki potekajo na morju (industrijski
ribolov, športni ribolov, navtični turizem, prevoz blaga in potnikov, rudarska dejavnost,
itd.), kot tudi zaradi očitnega upada ribiških virov obstaja po mnenju nosilcev dejavnosti
v okviru malega priobalnega ribolova oprijemljiva in očitna potreba po reguliranju vseh
dejavnosti ter po zagotavljanju upoštevanja predpisov tudi z več nadzora.
Povečano zaznavanje in sprejemanje pravil gre z roko v roki tudi z naraščajočo
ozaveščenostjo o pomembnosti posvetovanja z nosilci dejavnosti, da bi lahko vplivali
na postopke odločanja in spodbujali sprejetje pravil, ki upoštevajo dejanske potrebe in
bogastvo znanja v sektorju, vzporedno z dejansko uporabnostjo pravil, katerih namen je
varovanje virov.
Vse bolj razširjeno je tudi prepričanje, da primerjava in izmenjava izkušenj, naprej
med nosilci dejavnosti, ki le-te izvajajo v homogenem območju ter v skupnem
okviru evropskih standardov, predstavljata prvi in nujen korak na poti proti učinkoviti
zastopanosti v tej kategoriji dejavnosti.
Ribiči imajo vedno potrebo po tem, da bi bil njihov glas slišan, zavedajo pa se tudi, da se
morajo med seboj povezati, saj bodo tako imela njihova mnenja večjo težo.

NA KRATKO O PROJEKTU ARTFISHMED
Projekt ArtFISHMed (“Actions aimed to enhance the participatory role of Mediterranean
small-scale fishing in the decision making and advisory processes at national and EU level” “Ukrepi za krepitev udeleženosti sredozemskih malih priobalnih ribičev v postopkih odločanja
in svetovalnih procesih na nacionalni ter EU ravni”) se je razvil iz potrebe Evropske komisije po
večjem sodelovanju sektorja malega priobalnega ribištva pri oblikovanju politik upravljanja tega
sektorja. Zastopanost predstavlja ključno orodje za posvetovanje in podporo pri izpolnjevanju
potreb sektorja.
MEDAC, ki je skupaj z italijanskim inštitutom Unimar partner projekta, predstavlja svetovalni
svet za Sredozemlje in glavni instrument za zastopanje, saj ga sestavljajo najpomembnejše
sektorske organizacije iz držav članic EU, ki ležijo ob Jadranskem bazenu.
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www.artfishmed.eu

Zastopanje in Sodelovanje sta prepoznana kot priložnost za podporo in zaščito
interesov v sektorju, postajata pa tudi potrebna, da bi lahko ribiči učinkovito prispevali
ne samo k okoljski, ampak tudi k družbeni in ekonomski trajnosti malega priobalnega
ribolova v Sredozemlju, kar v končni fazi predstavlja prednostni namen sektorskih
predpisov.

Na področju malega priobalnega ribištva
obstaja potreba po prispevku vseh:
pišite nam na
info@artfishmed.eu.

Mali priobalni ribolov in zastopanje
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PROJEKT ARTFISHMED:
METODOLOGIJA
IN REZULTATI

The project “Actions aimed to enhance the
participatory role of Mediterranean small-scale
fishing in the decision making and advisory
processes at national and EU level” is co-funded by
the European Union under the grant agreement No
MARE/2014/04-SI2.723954

DEJAVNOSTI IN REZULTATI
Predvidene projektne dejavnosti so razdeljene v štiri Faze,
za katere je na voljo povzetek uporabljene metodologije
in doseženih ciljev.

Podrobnosti
o rezultatih bodo
občasno objavljene
na spletni strani
www.artfishmed.eu,
ki se uporablja kot
referenčno orodje za
širitev in izmenjavo
informacij v sektorju.

PRVA FAZA - POPIS ORGANIZACIJ
Vzpostavitev Podatkovne zbirke Organizacij za zastopanje v
državah članicah v Sredozemlju: podrobna raziskava, ki je bila
izpeljana s pomočjo sveta MEDAC, nam je omogočila izdelavo
podatkovne zbirke organizacij, ki na različnih ravneh zastopajo
sektor malega priobalnega ribištva. Podatkovna zbirka je
zasnovana v kartografski obliki in dostopna na spletni strani.
Pridobili smo seznam 300 organizacij; z 200 od njih smo lahko
stopili v stik preko e-pošte. Seznam zajema predvsem združenja
ribičev (španske in francoske ribiške organizacije (Cofradías,
Prud’homies), gospodarske zbornice, lokalne akcijske skupine za
ribištvo in mednarodne organizacije v sektorju ribištva.
Vse organizacije z možnostjo stika preko e-pošte smo pozvali k
izpolnjevanju Vprašalnika. Vprašalnik je bil preveden v 7 jezikov
in je bil namenjen zbiranju informacij in mnenj o tem, kako te
organizacije zaznavajo zastopanost sektorja. Prejeli smo 45
izpolnjenih vprašalnikov, ki so pokrili dobršen del pozvanih
organizacij, saj so mnoge članice združenj, ki so vprašalnike
izpolnila v imenu vseh svojih povezanih organizacij. Odgovori
na vprašanja so razkrili predvsem to, da je zastopanost malih
priobalnih ribičev v institucijah na nezadovoljivi ravni. Podrobni
rezultati so objavljeni na spletni strani.

DRUGA FAZA - MALI PRIOBALNI RIBOLOV V OKVIRU
DELOVANJA SVETA MEDAC
Vsi dokumenti, ki jih je od svoje ustanovitve izdelal svetovalni
svet MEDAC (zapisniki dogodkov, mnenja in dopisi) so bili
podrobno analizirani z namenom, da bi izpostavili tista gradiva,
ki so obravnavala vprašanja, povezana z malim priobalnim
ribolovom. Na spletni strani je na voljo podatkovna zbirka
dokumentov, ki se navezujejo na ključne besede, katere
omogočajo iskanje po temi. Na spletni strani najdete tudi
obrazložen povzetek vsebine.
TRETJA FAZA - ŠTUDIJE PRIMEROV
Zasnovanost treh Študij Primerov nam je omogočila, da smo
pri projektu izkoristili udeležbo samostojnih ribičev, pa tudi
razvoj modelov in dobrih praks. Na podlagi izrecne zahteve
s strani Komisije je bila za območje delovanja izbrana regija
severnega Jadrana, ki je obsegala Italijo (Veneto), Slovenijo
in Hrvaško (Istra). Te države si delijo zgodovino in proizvodne
dejavnosti, ki so se vedno odvijale v tem delu Jadrana.

8. organizacija dogodka za medsebojno izmenjavo
informacij za vsako posamezno študijo primera,
z aktivno udeležbo ribičev v razpravi in v delovnih
skupinah ter z drugimi zainteresiranimi stranmi;
9. izmenjava rezultatov študij primerov in projekta.

Ali menite, da lahko
strokovna združenja
igrajo vlogo pri zastopanju
interesov ribičev malega
ribolova?

Vsaka študija primera se je odvijala na podlagi delovnega
načrta, ki je bi zasnovan na naslednji način:

77%

1. oblikovanje ekip: izbira lokalnih strokovnjakov glede na
njihove izkušnje v sektorju;
2. določitev pristanišč glede na pomembno prisotnost malih
priobalnih ribičev, razpoložljivost objektov za dogodke,
predhodni stiki z ribiči, logistična vprašanja: Chioggia, Caorle
(Italija), Piran, Koper, Izola, Strunjan (Slovenija), Poreč, Pula
(Hrvaška ) so glavna sodelujoča pristanišča;
3. predhodna preučitev stanja v sektorju na lokalni ravni
(ribolovna flota, ribiška podjetja, združenja, vlade);
4. določitev ribičev, pojasnila in usposabljanje glede dejavnosti
v okviru projekta;
5. stik z lokalnimi oblastmi, združenji, raziskovalnimi inštituti;
6. načrtovanje in izvedba kampanje zbiranja mnenj ribičev s
pomočjo vprašalnikov in intervjujev;

Ribolovna flota: iz registra ribolovne flote je bila prenešena
podatkovna zbirka ribiških plovil Skupnosti, ki spadajo pod uradno
opredelitev malih priobalnih ribičev in, ki delujejo v Sredozemlju;
datoteka je na voljo na spletni strani.

deležnikom projekta;

7. objava brošure z informacijami o projektu (prevedena v
angleški, italijanski, slovenski in hrvaški jezik) in o orodjih
za zastopanje na mednarodni, nacionalni ter lokalni ravni,
ki so na voljo sektorju. Kopije brošure so bile razdeljene
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ČETRTA FAZA - MREŽA
Na osnovi podatkovne zbirke organizacij, ki je bila
vzpostavljena v prvi fazi projekta, ter na podlagi
informacij, zbranih v okviru študij primerov, je bila razvita
Mreža deležnikov, s katero so postala razpoložljiva
orodja za takojšnjo izmenjavo informacij: glavno od orodij
je pilotni spletni portal na temo malega priobalnega
ribolova v Sredozemlju, ki predstavlja platformo za
izmenjavo informacij, pomembnih dokumentov in
uporabnih stikov. Portal je zasnovan kot orodje za
iskanje uporabnih poti za prenos informacij, ki zadevajo
ta sektor.
Poleg tega je bilo mogoče po zaslugi zbranih stikov in s
pomočjo študij primerov in podatkovne zbirke organizacij
pridobiti seznam naslovov, na katere so bili poslani
rezultati projekta, novice, izdelana gradiva in novosti,
zanimive za sektor. Za namene podpiranja izmenjave
izkušenj in informacij smo lahko tako s pomočjo novičk in
spletne strani ustvarili priložnost za promocijo dejavnosti
sveta MEDAC, hkrati pa smo tudi omogočili izgradnjo
mreže stikov med deležniki in drugimi zainteresiranimi
stranmi.

