Uddybning af spørgsmål fra NGO-forum.

08. juni 2011

Vedr.: Ansøgning fra den Faglige Fiskerinetværk til NGO-Forum om
midler til kapacitetsudvikling af netværk, 2011.

Klarlægning af, hvordan kampagnen strategisk kobler sig til rapporten,
samt hvordan det forventes at nå politikerne på Christiansborg:
Levende Hav søger altid at fastholde en kontakt til fiskerimiljøet og ikke
blot agere på universitetsplan, men også inddrage, hvad der rører sig i
fiskersamfundene.
Konkret vil vi på møder diskutere rapportens indhold med mennesker fra
fiskersamfund. Vi er meget opmærksomme på, at partiernes fiskeriordførere/fødevareordførere lytter meget til, hvad der foregår og rører sig i
fiskeriafhængige dele af landet. Ordførerne læser de skrevne medier i
Nord- og Vestjylland. Omtale i pressen her placerer Levende Hav og
dermed Fiskerinetværket i en anden og mere autentisk position end de
øvrige NGO-er. Sagen er, at den fiskerimæssige situation i Danmark og
Europa har mange ligheder med den ud for Afrikas kyst. De store fartøjer
med store rederier som baggrund bemægtiger sig fiskerettighederne på
kystfiskeriets bekostning. Den nuværende regering i Danmark har aktivt
gjort alt for at fremme denne proces ved den nyligt gennemførte
fiskerireform, som gjorde den danske fiskeresurse til handelsvare. Danske
embedsmænd rejser rundt i Europa og advokerer for, at resten af EU skal
gøre det samme. Brutalt og energitungt trawlfiskeri afløser det
naturskånsomme passive kystfiskeri. Holdningsmæssigt er det ideen at
gøre verdens fiskeriresurser og fiskerirettigheder til en global handelsvare.
Den udvikling er det meget vigtigt at satte til diskussion som forudsætning
for virksom fortalervirksomhed til fordel for fattige landes kystfiskere. Det
gør vi bl.a. ved at peget på, hvorledes danske negative erfaringer direkte
kan overføres til fattige lande, hvor konsekvenserne er meget mere
dramatiske for den lokale befolkning. Her er der intet alternativ til fisken
som fødevare, ingen omskolingsmuligheder til alternativ beskæftigelse,
ligesom antallet af beskæftigede i fiskeriet og dets følgeerhverv giver
levebrødet til langt større andele af befolkningen.
Rapporten vil afspejle udfordringerne i det kystnære fiskeri i det globale

Syd, samt konflikten mellem det industrialiserede, kapitaltunge fiskeri og
det mere håndværksprægede kystnære fiskeri. De lokale danske fiskere
stod og står over for samme udfordringer og konflikter. I den danske
diskussion er deres stemme væsentlig. Vi mener altså, at præsentationen og
diskussionen af vor rapport i danske fiskermiljøer giver en solid baggrund
for den videre argumentation på politiker- og beslutningstagerniveau.
Projektets ambitionsniveau, samt FFN’s omfattende tilgang til
oplysningskampagnen på tværs af sociale grupperinger og geografi med en
kombination af metoder vil bidrage stærkt til netværkets
kapacitetsopbygning med hensyn til samarbejds- og
kommunikationsmetoder, fortalervirksomhed, samt anvendt forskning.
Flygtningebåden Anton og ”Verdens Bedste Nyheder”:
Projektet ”En flygtningebåd kommer til din by” er ganske rigtigt udviklet
som en del af den af Udenrigsministeriets finansierede ”2015-måls
kampagne”. Flygtningebåden med de 70 flygtninge fremstår imidlertid
som en kunstbegivenhed, som, hvor vi kommer frem, tydeligt maner til
eftertænksomhed. Synet af flygtningebåden vil tiltrække pressen og
dermed også være en appetitvækker til diskussionsmødet om aftenen.
Flygtningebåden vil sikre fokus under mødet og ligeså pressens
behandling af mødets indhold. Dette har vi efterhånden en sikker og
omfattende erfaring for fra den hidtidige kampagnesejlads på baggrund af
publikums positive tilkendegivelser. På tidspunktet for de planlagte møder
har vi ikke længere forpligtelser overfor den overordnede kampagne, selv
om den på nogle punkter er relevant også i denne forbindelse. Dette gælder
ganske særligt millenniummålene om at halvere sulten i verden og
reducere fattigdommen. Vi hævder netop, at den store satsning på
internationalt industrielt fiskeri i fattige landes havområder vil accelerere
sultsituationen og fattigdommen i den del af verden.

Hvilke strategiske tiltag vil FFN foretage for at kampagnen med kutteren
Anton i Danmark kan sætte fiskeriet højt på den politiske dagsorden i
Danmark og internationalt:
Som omtalt vil tilstedeværelsen i fiskeriafhængige områder være en vej ind
til danske parlamentarikere såvel i Danmark som i EU. Ligeledes, som
omtalt, styrker vi vores baggrund for at argumentere, fordi vi også tager

diskussionen i fiskerimiljøer og ikke kun i hovedstadens NGO-miljø.
Ved at koble problematikken angående kystfiskeriet i de fattige lande til
problematikken vedrørende kystfiskeriet i Danmark involverer vi danske
fiskere i de den politiske debat og derigennem sætter vi den globale
fiskeripolitik højere på den danske politiske dagsorden. Denne kobling er
også argumentation for, at forvaltningen af alle fiskeriressourcer på globalt
plan står over for de samme udfordringer.
Gennem vores tilstedeværelse i nær kontakt med mennesker i forskellige
fiskerihavne sikrer vi konkrete, aktuelle fiskerifaglige input, som kan
indgå i den videre proces mod offentlighedsgørelsen af rapporten med
særligt henblik på den fremtidige fortalervirksomhed til fordel for
udøverne af det naturskånsomme kystfiskeri og deres samfund.
Dernæst skal vi minde om, at Levende Hav bedre kan anvende rapporten
med baggrund i det faktum, at vi har haft en levende debat med fiskere i
Danmark. Dette er positivt i Levende Havs og dermed også FFN’s
bestræbelser på at påvirke folk med indflydelse på EU-niveau. Vi skal i
den forbindelse gøre opmærksom på, at Levende Hav sidder i bestyrelsen
for den europæiske lobbyorganisation ”Seas at Risk” og endvidere i
bestyrelsen i EU-rådgivningsorganet ”Long Distance fleet Regional
Advisory Council” (LDRAC). Herfra har vi relativt gode muligheder for at
komme i forbindelse med EU-niveauet. Dette vil supplere FFN’s øvrige
bestræbelser for at øve fortalervirksomhed internationalt.

Lanceringen af rapporten:
Vi forestiller os, at vi ved udgivelsen holder et pressemøde, hvor rapporten
bliver præsenteret. Vi satser således på, at rapporten bliver refereret i
medierne. Vi planlægger endvidere at anmode en eller flere af de
tænketanke, som beskæftiger sig med natur-, miljø- og
udviklingsområderne om at kommentere rapporten. Dernæst vil de
planlagte møder i danske fiskerihavne skabe lejligheder, hvor rapporten
bliver præsenteret og stilles til diskussion, og endelig skal den præsenteres
og anvendes i forbindelse med den konference, som er under planlægning.
I den forbindelse vil den fungere som bilagsmateriale, ligesom den vil
blive udsendt til medlemmer af Folketingets Fødevareudvalg, udvalgte
personer i Fødevareministeriet, samt fiskesektoren, medlemmer af
Udenrigspolitisk Udvalg, Udviklingsministeriet og miljø- og

udviklingsorganisationer. Dette initiativ vil blive fulgt op af personlige
henvendelser til udvalgte folketingsmedlemmer og EU-parlamentarikere.
Det bemærkes, at rapporten bliver formuleret på engelsk (med dansk
resumé). Den bliver derfor umiddelbart tilgængelig i relevante
internationale netværk.

