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Evropska turneja ladje Arctic Sunrise v podporo malim trajnostnim 
ribičem 
 
 
Letos spomladi Greenpeaceov ledolomilec Arctic Sunrise začenja pomembno popotovanje v 
podporo evropskim trajnostnim ribičem. 
 
Naša morja že desetletja trpijo zaradi prekomernega ribolova, zato je pomembneje kot 
kadarkoli, da nosilci odločanja prisluhnejo malim ribičem z odgovornim odnosom do ribolova. 
Trajnostni ribolov je edini način za ohranitev zdravih, z ribami bogatih morij in dolgoročno 
uspešno ribištvo. 
 
Ladja Arctic Sunrise bo v sklopu svoje turneje, ki bo potekala od marca do junija, obiskala devet 
držav: Romunijo, Bolgarijo, Grčijo, Slovenijo, Hrvaško, Italijo, Španijo, Francijo in Veliko Britanijo. 
 

 
Z ladjo bodo potovali tudi ribiči, ki bodo od države do države nosili svetilko kot simbol skupnega 
prizadevanja za zdrava evropska morja. 
 
V vsakem pristanišču (in na spletni strani http://myboat.gp/si) bo Greenpeace zbiral sporočila v 
podporo malim ribičem. Turneja bo potekala ravno v času, ko bo v Bruslju sprejemanje 
pomembnih sprememb evropske ribiške zakonodaje v zadnji fazi. 
 
Odločilni dnevi v Bruslju 
 
Evropski parlament in ministri za ribištvo iz držav EU sprejemajo novo usmeritev evropskega 
ribištva, ki bi prekinila s prekomernim izkoriščanjem naših morij in povrnila ribji stalež na raven, ki 
omogoča trajnostni ribolov. Končni dogovor naj bi bil sprejet do konca junija letos. 
 
V začetku februarja so poslanci Evropskega parlamenta sprejeli ukrepe za zmanjšanje 
ribolovnega pritiska do leta 2015, ki bi omogočilo povrnitev ribjega staleža na trajnostno raven. 
Podprli so načrte za uskladitev velikosti ribolovne flote EU z razpoložljivimi ribjimi staleži v 
evropskih morjih, za spodbujanje ribolova v majhnem obsegu in z majhnim vplivom na okolje ter 
za opustitev neracionalne prakse zavržkov (metanja neželenih mrtvih ali umirajočih rib nazaj v 



morje). Parlament je poleg tega sprejel pravila, ki bi evropskim ribolovnim ladjam prepovedala 
prekomerni ribolov v vodah tujih držav. 
 
A veliko ribiških držav, kot sta Španija in Francija, še naprej podpira industrijski ribolov, čeprav je 
to v nasprotju z interesi večine njihovih lastnih ribičev. Te države bi rade dovolile, da se 
prekomerni ribolov nadaljuje, obenem pa bi zadržale škodljive subvencije in uničujoče načine 
ribolova. 
 
Če se mali ribiči ne uprejo in zahtevajo umestitve trajnostnega ribolova v temelje ribiške reforme, 
lahko pride do kolapsa morskih ekosistemov in izumrtja ribištva. 
 
 
Kdo so mali ribiči? 
 
Majhna plovila predstavljajo okoli 80 % evropskega ribiškega sektorja, a se z le 20 % ali manj 
dodeljenih ribolovnih kvot le težko borijo za preživetje. Medtem pa škodljivo veliko industrijsko 
ladjevje zaščitniško ohranja zase preostalih 80 % kvot. 
 
Evropski trajnostni ribiči imajo tri glavne skupne značilnosti: 
 

 Uporabljajo selektivno opremo z majhnim vplivom na okolje, ki povzroča zelo malo 
zavržkov. 

 Delajo na svojih lastnih plovilih in se ne ženejo neodgovorno za največjim možnim 
dobičkom. 

 Spoštujejo naravne omejitve morja in pravila upravljanja, če taka pravila ne obstajajo ali 
so pomanjkljiva, pa sami ukrepajo za zaščito ribjih staležev in življenjskega okolja. 

 

 



Zlatko Novogradec, Piran, Slovenijia 
  
“Tako evropska kot slovenska politika morajo ponovno dobro pogledati 
naš sektor. V Sloveniji smo mali trajnostni ribiči v večini in tako kot v Evropi 
predstavljamo skoraj 80 odstotkov celotne ribiške flote. Smo pomemben 
člen v nadaljevanju tradicije in našim priobalnim mestom dajemo identiteto. 
Da bi zagotovili prihodnost ribištva in njegovo vzdržnost, se morajo stvari 
spremeniti. Tudi v Sloveniji. Industrijski ribolov ter druge uničujoče ribiške 
prakse so do sedaj imela neupravičeno prednost, navkljub mnogo manjši 
družbeni vrednosti.” 
© Greenpeace/Ristič 
 

 
 
Guy Vaudo, Sète, Francija 
 
“V manj kot pol stoletja je industrijskemu ribolovu 
uspelo izčrpati ribje vrste, ki so bile prisotne več 
tisoč let.” 
 
 
© Lagazeta/Greenpeace 
 
 
 
Luis Rodríguez, Cabo de Gata, Almeria 
 
“Moj dedek je bil ribič, njegov oče je bil ribič, moj 
oče je bil ribič in moj sin prav tako želi iti po mojih 
stopinjah. Največji problem današnjega ribištva je 
ribolov s pridneno vlečno mrežo. Mi uporabljamo 
okolju prijazne načine ribolova. Ne lovimo rib, ki so 
premajhne in ne ustvarjamo toliko zavržkov kot 
ribolov z vlečno mrežo. Želimo le, da nam politiki 
dovolijo še naprej početi to, kar počnemo že več 
generacij in da bodo to lahko počeli tudi naši 
otroci.« © Jorge Guerrero/Greenpeace 

 
 
Dimitris Zannes, Andros, Grčija 
 
“Mali ribiči predstavljajo 95 % grške ribiške flote. 
Smo sedanjost in prihodnost ribolova. Potrošnikom 
zagotavljamo trajnostno ulovljene in kakovostne ribe 
brez škode za oceane. Zato skupaj z ostalimi malimi 
ribiči pozivam našega ministra za ribištvo, naj 
vzpostavi pravičen sistem, ki bo zaščitil naša morja 
in malim ribičem omogočil pravičen dostop do 
morskih virov.” 
© Sotiria Psarou/Greenpeace 

 
 
 



Nekaj dejstev o prekomernem ribolovu: 
 

 Evropske zaloge rib so na kritični točki. 60 % ribjih staležev je prekomerno izkoriščanih 
in se ne more samih obnavljati. 
 

 31-odstotno zmanjšanje števila delovnih mest v ribištvu od leta 2002 kaže na veliko 
krizo evropskega ribištva, ki si lahko opomore le s korenito in obsežno reformo. 
 

 Evropsko industrijsko ribiško ladjevje je danes tako zmogljivo, da lahko ulovi dva- do 
trikrat toliko rib, kot se jih lahko v enakem času namnoži. 
 

 Največja evropska ribiška plovila uporabljajo tako velike mreže, da bi lahko vanje 
spravili kar 13 ogromnih letal jumbo jet. 
 

 V mnogo primerih z ribiških ladij odvržejo nazaj v morje kar 60 % mrtvih ali umirajočih 
ulovljenih rib, ker jih ne morejo prodati po dovolj visoki ceni ali ker so presegli 
ribolovne kvote. 
 

 Skoraj četrtina (1,2 milijona ton) ulova rib v EU je nalovljena v mednarodnih in tujih 
vodah. 
 

 Evropski davkoplačevalci za zagotovitev pravice do ribolova v vodah tujih držav 
prispevajo okoli 158 milijonov evrov letno. 

 


