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Juhtkiri
„Ootan põnevusega FLAGide uue põlvkonna
tulekut ja vastupidava Euroopa ehitamist altpoolt ülespoole.“
2020 on olnud muutuste aasta.
Toimus muutus Euroopa Liidu tasandil: uus Euroopa Komisjon ja
Euroopa roheline kokkulepe, mille järgi peaks Euroopast 2050. aastaks saama esimene kliimaneutraalne maailmajagu.
Toimus muutus globaalsel tasandil: alguse sai COVID-19 pandeemia, mis rabas meie ühiskonda ja majandust ning mille kaugemad
tagajärjed on siiani ebaselged.
Toimus muutus ELi programmides: 2020. aasta oli Euroopa struktuuri- ja investeerimisfondide praeguse programmiperioodi viimane ametlik aasta.
Kuidas on need muutused omavahel seotud ja kuidas saaksime
neist võimalikult palju kasu lõigata? See Euroopa Komisjon pühendub täielikult kalandus- ja vesiviljeluskogukondade toetamisele
COVID-19 kriisiga kohanemisel ja sellest väljumisel ning soovib
tagada digitaalse ja rohelise (või praegusel juhul pigem sinise)
taastumise. Uue programmiperioodi alates tekivad uued võimalused, mis hoolitsevad selle eest, et suunaksime oma ressursid tugevama tuleviku kujundamisse.
Vahepealsel ajal on kogukonna juhitud kohaliku arengu (community-led local development ehk CLLD) lähenemine järjepidevalt
tõestanud, et see tõesti toetab kohalikke kogukondi. Nagu saate
lugeda käesolevast väljaandest, on FLAGid paljudes kohtades toetanud tegevusi, mis leevendavad COVID-19 kriisi negatiivset mõju.
Mõnes kohas on FLAGid hankinud ja levitanud kaitsevahendeid, et
kalurid ja teised kalandussektoris töötavad inimesed saaksid jätkata
töötamist ohututes tingimustes. Teistes kohtades on FLAGid töötanud välja kommunikatsioonikampaaniaid, toetamaks kohalike kalasaaduste turustamist, eriti otsemüügi kaudu. Lisaks on FLAGid ja
nende vabatahtlikud juhtkonnad loonud projekte, et valmistuda
kohaliku majanduse uuesti üles ehitamiseks.
Seega on COVID-19 järjekordne näide sellest, kui olulised on hästi
toimivad FLAGid. Arvestades eesootavate väljakutsete mastaapi,
tuleb kõiki ressursse ja võimalusi maksimaalselt ära kasutada. Seetõttu peame kindlustama CLLD potentsiaali täieliku realiseerimise.
Et see oleks võimalik, peame looma rakendussüsteemid, mis on

paindlikud ja eesmärgipärased ehk, teisisõnu, mis võimaldaksid
kohalikel inimestel tegeleda oma vajadustega nii kiiresti ja efektiivselt kui vähegi võimalik.
FARNETi tugiüksuse hiljutise tööga on esile tõstetud mõned
probleemid, mis on viimase kahe perioodi jooksul esinenud, ja
soovituslikud lahendused nende ületamiseks. See töö näitab, et
paljudel ELi liikmesriikidel on õnnestunud luua süsteemid, mis võimestavad kohalikke kogukondi, ja pole ühtki põhjust, miks CLLD
kolmas põlvkond ei peaks nägema toetavaid rakendussüsteeme
kõikides ELi liikmesriikides.
CLLD on mulle väga südamelähedane. Õigupoolest oli üks mu esimesi avalikke esinemisi Euroopa Komisjoni keskkonna, ookeanide
ja kalanduse volinikuna 2020. aasta järgse CLLD teemalisel konverentsil 2019. aasta detsembris. Energia, innukus ja uuendusmeelsus,
mida seal nägin, veensid mind, et CLLD on võimas vahend – mitte
ainult kokku varisenud kohalike majanduste ülesehitamisega seotud vajaduste täitmiseks, vaid ka sellise uuenduslikkuse toetamiseks
ja julgustamiseks, mida vajame, et taastada majandus ning muuta
kohalikud kogukonnad Euroopa rohelise kokkuleppe ja säästvama
kalandus- ja ookeanipoliitika eestvedajaiks kohalikul tasandil.
Meie kalandus- ja vesiviljeluskogukonnad vajavad meie abi. Neil
on olemas see, mida vaja kohaliku majanduse taaselustamiseks.
Pakume neile tuge ja rakendussüsteeme selle saavutamiseks.

Virginijus Sinkevičius,
Euroopa Komisjoni keskkonna,
ookeanide ja kalanduse volinik
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Aasta ühe FL AGi elus
CO S TA B R AVA

[ K ATA L O O N I A , H I S PA A N I A ]

Järgmiseks perioodiks
valmistumine
Costa Brava FLAG loodi 2016. aastal ja see hõlmab kogu 175 km pikkust
rannikujoont Girona provintsis. Selle FLAGi piirkond on populaarne turistide
seas ja selle kalandussektori käive moodustab 34 protsenti Kataloonia kalandussektori kogukäibest. Kuigi FLAGi edasiviivaks jõuks on ühendused, mida
nimetatakse cofradía’teks1, kuuluvad selle liikmete hulka ka neli omavalitsust,
erasektor ning kultuuri- ja teadusasutused.
„Kui kummardud ja korjad oma käega liivalt plastitüki üles, muudab see su elu
igaveseks,“ ütleb Teresa Ferrés. Ta on üks
projekti „Mou-te Pel Mar“2 eestvedajaist:
see on algatus, mille puhul kasutatakse
mobiilirakendust nimega TWINAPP, et
korraldada sporti ja piirkonna koristamist
hõlmavaid kohtumisi ning levitada nende
kohta teavet. Teel Gran de Palamósi randa,
et kohtuda seal kahe rakendusekasutaja ja
oma venna, Miquel Ferrèsiga, selgitab ta:
„Miquel tuli selle idee peale. Ta on kalur ja
jooksja. Ta leidis oma kalavõrkudest samasugust prügi, mida oli näinud päev varem
rannikul jooksmas käies. Kõik, mida me ei
kõrvalda õigesti maa peal, lõpetab meres.“

▲ Twinapp

▲ Projektis „Master Peix” osalejad

„See on viis siduda minu kirg mu eluviisi –
mere – kaitsmisega,“ sõnab Miquel samal ajal
polüstüreenitükke üles korjates. Kui küsida,
kui paljud inimesed selle rakenduse kaudu
plogging’uga3 tegelevad, võtab ta oma mobiili
välja. „Nii, järgmine toimub Buenos Aireses…
neli inimest,“ ütleb ta ega näi üllatunud.

euroga ning seda kõigist neljast teljest4, mida
nende kohaliku arengu strateegia ette näeb.
Nende strateegia 2. telg puudutab keskkonnapärandi ja rannikupiirkondade säästvat
majandamist ja kaitset: „Tulevikus on plaan
teha need läbivaks teemaks, mis peab olema
osa igast projektist, mida me rahastame,“ selgitab Costa Brava FLAGi juht Francesc Galí.

Costa Brava FLAGi toel korraldati selle projekti raames kõigepealt koristuskampaania
neljas omavalitsuses ja kohtuti poliitikutega, et nad sellesse algatusse kaasata.
„Ent kõige parem on inimesi kaasata nende
koristustalgute endi kaudu,“ lisab Teresa.
▲ Teresa Ferrés, projekti
„Mou-te Pel Mar“ eestvedaja

See FLAG, mille kogueelarve aastateks 2014–
2020 oli neli miljonit eurot, on siiani toetanud 54 projekti kokku enam kui 2,86 miljoni

FLAGist alguse saanud ettevõtmised on
Miquelile tuttavad. „Ma olen ka Master
Peix,“ ütleb ta uhkelt.
„Master Peix“ on üks teine projekt, mida
Costa Brava FLAG toetab. Seda korraldab
Promediterránea Fond ning selle raames
õpetatakse kaluritele kommunikatsiooni,
et neist saaksid giidid ja koolitajad püütava
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▲ Blanesi sadam

kala ja traditsiooniliste mereandide teemal.
Pärast koolitust osalevad kalurid piirkonna
gastronoomilistel üritustel. Neil intensiivsetel kursustel, millest igaüks kestis ühe
kuu, osales umbes 27 kohalikku naist ja
meest. Seejärel võtsid nad 2019. aastal osa
40 üritusest.
„Neil üritustel saab üldsusele selgeks, et
kalurid on lüli inimeste ja nende söödava
kala vahel,“ ütleb Conrad Massaguer, kes
on samuti Master Peix.
See on kooskõlas ühe Costa Brava FLAGi peamise fookuspunktiga, milleks on kohalike
kalasaaduste kultuuriline ja gastronoomiline
väärtus. Kalurite harimine ja koolitamine võib
aidata seda edendada ning anda motivatsiooni kohalike ettevõtete loomiseks.
Kohalik ettevõte Grenyal5 pakub kohalikel
saadustel põhinevaid gastronoomiaturismi
pakette. Grenyali tegevjuht Roser Vall-llosada kirjeldab seda ettevõtmist, ise samal ajal
viburhännakuid küpsetades: „Tänu FLAGile
sai Blanesi cofradía, mis oli juba turismiatraktsioon, ehitada selle toiduvalmistamisruumi,
kus saame nende tooteid maitsta.“ Selle projekti raames ehitatud köögis saavad turistid
kohalikke saaduseid degusteerida.

▲ Roser Vall-llosada, Grenyali tegevjuht

Selle cofradia juht Xavi räägib nii: „See on
hea võimalus tutvustada kvaliteetseid ja
säästvaid saaduseid nagu need ning viburhännakud on palju soodsamad kui hiidlehthännakud. Kliimamuutused on suurendanud viburhännakute arvukust, mistõttu on
nende söömise populariseerimine põnev
ettevõtmine.“
„Me korraldame kolm korda rohkem üritusi
kui eelmise aastal,“6 ütleb Roser. „Nüüdseks on meil kolm täiskohaga töötajat, kuid
meie koostöömeeskonda kuulub umbes
30 inimest, kes kõik on kohalikud professionaalid. Peame hindama seda, mis meil on.“

▶▶▶

1

Hispaanias on cofradía’d (kalurite ühendused)
avalik-õiguslikud organisatsioonid, mis tegut
sevad kindlas geograafilises piirkonnas ja esindavad kalandussektori huve tervikuna.

2

„Liiguta end mere nimel“ katalaani keeles.

3

Väljend plogging tuleneb ingliskeelse sõna jogging (eesti keeles „sörkimine“) segamisest rootsikeelse väljendiga plocka upp, mis tähendab „üles
korjama“. See kontseptsioon sündis 2016. aastal
Stockholmis, et siduda sport austusega keskkonna vastu. Praegu harrastatakse seda enam
kui 100 riigis ja kuuldavasti tegeleb plogging’uga
ligikaudu 20 000 inimest.

4

Costa Brava kogukonna juhitud kohaliku arengu
strateegia neli telge on kavandatud nii, et need
oleksid võimalikult laiad ja hõlmaksid enamikku
kohalikke projekte. Teljed hõlmavad järgnevat:
konkurentsivõimelisus (1), säästvus (2), kohalik
areng (3), haridus ja väljaõpe (4).

5

https://www.grenyal.com/qui-som-3/

6

https://www.blanescostabrava.cat/es/oci/
el-grenyal-aula-gastronomica/
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kuid oleme sellele probleemile tähelepanu
juhtinud juba enam kui 20 aastat,“ ütleb
Jaume Caball, ühe laeva kapten.

„Võrgustikutöö bioloogilise
mitmekesisuse kaitseks
Cap de Creusi veealused kanjonid on delfiinide jaoks kõige tähtsam koht Kataloonias7.
Kui valitsusväline organisatsioon SUBMON
täheldas, et 80% juhtudel nähti delfiine
seoses traaleritega, mille võrkudest delfiinid süüa otsisid, hakkas koostöö alustamise
idee jumet võtma.
Projektiga „Tramuntana Dolphins“, mis
on silmikdelfiini populatsiooni puudutav
õppeprojekt, on seotud kogu Rosesi ja
Llançá cofradía’te traalerilaevastik. Delfiinid paljunevad Cap de Creusi kanjonites ja
kuuluvad elupaikade direktiivi8 kaitse alla.
„Delfiinid on katuseliik – kui hoolitseme
nende eest, kaitseme ka kõike, mis on nendega seotud, alustades kalast, millest nad
toituvad, ja lõpetades ökosüsteemiga, kus
nad elavad,“ selgitab Carla Álvarez, SUBMONi projektijuht. „Kalurite abita ei oleks
selliste seoste uurimine mitte kunagi võimalikuks saanud.“

▲ Carla Álvarez, SUBMONi projektijuht

Costa Brava FLAGi rahastatud koolitus
kaluritele hõlmab kaitsemeetmeid suhtluseks vaalalistega, vaatluste jäädvustamist
ning piltide tegemist GPS-asukohtadest ja
uimedest, mille abil bioloogid iga isendi
tuvastavad. „Me korraldasime ka kaasavaid
töötube, kus osalesid kalakaupmehed, julgustamaks neid tähistama kohalike kalurite
saaki projekti logoga,“ räägib projekti tehnik Irene Albert de Quevedo.
Selle projekti raames osales kaks veesõidukit ka mereprügi puudutavas katse
programmis. „Kaks valitsusvälise organisatsiooni teadlast sõitsid meie laevadel kaasa,
et teha kindlaks nende võrkudest leitava
plasti tüüp ja päritolu. Kõik ei tea seda,

Costa Brava koostöö kõikidel tasanditel
> Piirkondlik koostöö: Costa Brava FLAG osales koos Delta del Ebre FLAGi ja
cofradía’te Kataloonia liiduga naisteühenduse Dones de la Mar loomises.
> Riiklik koostöö: Costa Brava FLAG tegi projekti „Cerco Cataluña-Euskadi“ raames
koostööd Baskimaa FLAGiga, saates Kataloonia seinnoodalaevade omanikud
Baskimaale, kus nad said tutvuda väikeste pelaagiliste kalade tootjaorganisatsiooniga, et luua sarnane ka Kataloonias.
> Rahvusvaheline koostöö: FLAG juhtis kaht rahvusvahelist projekti:
- NorWedMedi projekt, mille eesmärk oli Vahemere loodeosast pärinevate
kohalike kalasaaduste väärindamine. Koostöös Hispaania, Prantsusmaa ja
Itaalia FLAGidega koostati kokaraamat neljas Vahemere riikide keeles;
- FLAG edendas ja kaasrahastas kõikjalt Katalooniast pärit traalerite osalemist
2019. aastal Taanis toimunud rahvusvahelisel messil Danfish10, et võimaldada
teadmusvahetust Danfishi – kalandustehnoloogiaalase liidri – ja Vahemere
kalalaevade omanike vahel.
> Euroopa tasandil: Costa Brava FLAG on oma loomisest saati osalenud kolmel
FARNETi rahvusvahelisel seminaril ja 2019. aasta oktoobris Brüsselis toimunud
korraldusasutuste kohtumisel esitles piirkondlik asutus kolme Costa Brava FLAGi
koostööprojekti.

Plastiprobleem ei ole võõras ka Salvador
Manerale. „Mina tegelen käsitööpüügiga,
nagu kogu mu pere. Olen leidnud ookeanist plasti juba aastaid. Üks sõber soovitas
mul osaleda teatrikursusel Geronas. Viie
aasta möödudes otsustasin kirjutada näidendi, et rääkida oma kogemustest. Nii
sündiski „Pescaplàstik“9.“
See näidend on lugu kalurist, kes avastab,
et ülepüük ja mereprügi ei lase tal tema
tööd teha. „Selle näidendi häda oli hariva
sisu vähesus. Siis leidsingi, et FLAG saaks
mind aidata,“ meenutab Salvador kesk töötubade materjale.
Üheskoos Costa Brava FLAGiga töötas Salvador välja juhendi ja neli teabeseminari
kalanduse ja mereprügi teemal. „Ühes
töötoas kasutame filme, milleks on vajalikud virtuaalreaalsuse prillid. Me jäädvustasime 360-kraadiste kaamerate abil
traalilaeva töö, seinnooda kasutamise,
tuuni
kalalaeva, käsitööpüügiga tegeleva
laeva ja kalaoksjoni.“
Töötube, mille vastu tunnevad huvi nii
omavalitsused, koolid kui ka eraettevõtted, korraldatakse 80-pealistele gruppidele
(täiskasvanutele ja lastele). „2019. aastal
korraldasime 50 üritust kõikjal Kataloonias
ja 2020. aastaks on meilt juba broneeritud 20 etendust,“ ütleb ta, kandes oma
„traaleriülikonda“.

Loodus- ja kultuuripärandi ärakasutamine
Cap de Creusi ja Medesi saarte looduspargid on Costa Brava populaarsed turismisihtkohad, kus peamiseks majandustegevuseks on juba ammusest ajast sukeldumine.
Seal viis Costa Brava veealuste turismikeskuste ühendus11, mis on Hispaania vanim
professionaalne sukeldumisühendus, 2019.
aastal ellu sukeldumistegevuse säästvat
arengut puudutava projekt. Selle raames
toimus 14 tasuta kursust ühendusse kuuluva 36 sukeldumiskeskuse instruktoritele.
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▲ Veealuste turismikeskuste ühendus pakub sukeldu
jatele tasuta kursuseid säästva arengu teemal

▲ Josep Lluis Marami keskuses

„Meie jaoks on keskkonnakaitse ettevõtete
sotsiaalse vastutuse12 teema. Me tegutseme
kaitsealadel, millest mõned on need kohad,
kus sünnivad rannalähedasest püügist kõige
enam mõjutatavad liigid. Halb juhtimine
võib mõjutada kalandust, kuid see on tegevus, mida peame austama,“ sõnab ühenduse president Genis Dalmau. „Esimene
samm oli õpetada välja meie instruktorid,
kes vastutavad igasuguse keskkonnakahju
eest, mida nende kliendid põhjustavad.“

samas keskkonnaväärtuseid edasi anda,“
selgitab Raquel Gómez, üks kursustel osalenud instruktoritest.

Need 12-tunnised kursused hõlmasid
sukeldujate järelevalvet ja kommunikatsiooni puudutavaid mooduleid. „Enne kui
sukeldujad vee alla laskuvad, räägime neile
elupaikadest ja näitame neile liigituvastuskaarte. Terviklikuma teenuse pakkumine
võimaldab meil rohkem raha teenida ja

„Kataloonia ühiskonna side merega on kadumas. Kogu meie potentsiaali ärakasutamine
oli peamine ajend 2018. aastal Kataloonia
merestrateegia 203013 käivitamiseks,“ ütleb
Kataloonia piirkondliku valitsuse kalandus
asjade peadirektoraadi juht Sergi Tudela.
„FLAGidel on väga tähtis roll – näiteks toovad
need inimesed taas merele lähemale.“
Sellesama eesmärgiga avas 2009. aastal
oma uksed kalanduse tutvustuskeskus
Maram14 L’Escalas. See tutvustuskeskus
toob inimesed kalandusmaailmale lähemale visuaalsel ja interaktiivsel viisil.

Maram, mis loodi tänu Euroopa Kalandusfondile (EKF), värskendas oma ruume ja õppematerjale FLAGi toetusrahade eest. „Inimeste
teavitamine kohalikust kalanduspärandist
on põhjus, miks otsustasime muuta need
ruumid tutvustuskeskuseks,“ ütleb Trinidad
Agundez, L’Escala cofradía sekretär.
„Kõik teavad, et meie huvi on edendada
kohalikku kala ja traditsioonilisi roogasid,“
lisab sellesse cofradía’sse kuuluv kalur
Josep Lluis. „Näiteks võib tuua osalemise
L’Escala gastronoomiamessil15. Ma armastan oma küla, uhket „kaluriküla“, ent need
ei tohi jääda pelgalt sõnadeks: me peame
ise oma kalanduspärandit väärtustama.“ ■

7

Pindala:
360 km²

Cap de Creusi poolsaar asub Pürenee poolsaare
kõige kirdepoolsemas punktis ja kuulub suures
osas Cap de Creusi looduspargi (katalaani keeles
Parc Natural del Cap de Creus) kaitse alla. See on
esimene mere- ja maismaapark Kataloonias, mis
hõlmab suuremat osa kaheksa omavalitsuse
territooriumist.

8

Rahvaarv:
171 936 elanikku

Nõukogu direktiiv 92/43/EMÜ, 21. mai 1992,
looduslike elupaikade ning loodusliku loomastiku ja taimestiku kaitse kohta

9

https://www.pescaplastik.com/

COSTA BRAVA (Hispaania)

H ISPA A N IA

GALP Costa Brava

10 Organisatsioon Danfish

Rahvastikutihedus:
479 elanikku km² kohta

EMKFi eelarve

11 www.submarinismocostabrava.com

EUR
EL
3 044 045

Piirkondlik
537 185

KONTAKT
GALP Costa Brava
c/o Ms. Francesc Galí
c/Moll Pesquer, s/n
17230 Palamós, Hispaania
Tel: +34 659.68.54.00
gerencia@galpcostabrava.cat – www.galpcostabrava.cat

Kokku
3 581 230

12 Väljend „ettevõtete sotsiaalne vastutus“
on ettevõtete vabatahtliku eneseregulatsiooni poliitika, mille eesmärk on panustada
ühiskondlikesse eesmärkidesse nagu
näiteks keskkonnakaitse. https://ec.europa.
eu/growth/industry/sustainability/
corporate-social-responsibility_en
13 Kataloonia merestrateegia, mille on heaks kiitnud piirkondlik valitsus, kehtestab merepoliitika,
mille puhul on arvesse võetud kõiki Kataloonia
mereruumi mõjutavaid tegevusi. Selle neli reguleerimisala aastani 2030 on järgnevad: säästev
areng, mereökosüsteemide kaitse, kodanike
kaasamine ja uuendusmeelne juhtimine.
14 Centro MARAM (https://www.visitlescala.com/es/
museos/centro-dinterpretacion-del-pescado-maram)
15 L’Escala gastronoomiamess oli kohaliku
majanduse ja turismi arendusasutuse poolt
veetav FLAGi projekt, mille kaudu sai kohalike
kalurite rühm 2019. aasta septembris võimaluse
tutvustada traditsioonilisi kalaroogasid.
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Raport

SININE RINGMAJANDUS

Sinine märk
Mereprügi – peamiselt plasti – kokkukogumisest on saanud suur mure
Portugali pealinna lähedaste rannikukogukondade kalurite ja elanike jaoks.
Seal on ringmajandus merekeskne.

Ana Pêgot võib tihti näha jalutamas, pea
maas. „Hei! Kas näed neid fossiile selles
kivis seal?“ hüüab ta, osutades valgetele
jälgedele
Cascaisi
sadamaesplanaadi
ääriskividel. Ta ei saa sinna midagi parata:
mitte miski maas – ei hea ega halb – ei jää
selle merebioloogi puuriva pilgu eest varjatuks. Aastate jooksul on temast saanud
beachcombing’u ehk randade koristamise
meister, kes on sidunud oma kire praktilise
eesmärgiga.
Aastate jooksul on Ana randu kammides
üles korjanud sadu plastesemeid, näiteks
vanu kotte, mänguasju, kõrsi, SIM-kaarte,
telefoniakusid ja e-sigarettide filtreid. Ta
sorteerib ja puhastab need ära ning seab
siis kauniteks dekoratiivesemete installatsioonideks, mida ta esitleb koolides ja
raamatukogudes, kohvikulaudadel ja sotsiaalvõrgustikes – kõikides, nii reaalsetes
kui ka virtuaalsetes kohtades, kus ta saab
tõsta teadlikkust sellest, mida ta ise nimetab ookeani „uueks võõrliigiks“. „Minu eesmärk on segada teadust ja kunsti, et jõuda
võimalikult paljude inimesteni ja teha nad
teadlikuks tõelisest keskkonnakatastroofist, milleks on plast. Kõik need mängulised
taiesed aitavad inimestel visualiseerida
selle katastroofi ulatust.“ Tema projekti nimi
on „Plasticus Maritimus“ ning see hõlmab
Facebooki lehte, üheksas keeles avaldatud

raamatut ning keskkonnahariduse programmi lastele ja nende õpetajatele. „Nüüd
keskendun ma õpetajatele, sest see projekt
on üha kasvamas ning ma ei jõua vastata
kõikidele koolidest tulevatele päringutele. Õpetajatel on suurepärane kordistav
efekt, kuid nad pole päris kindlad, kuidas
oma õpilaste ees mereökoloogia teemale
läheneda. Ma annan neile igasugust nõu,
eriti selles osas, kuidas teha kindlaks jäät-

▲ Ana Pêgo näitamas plastesemeid, mille ta on randadest leidnud
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▲ Kalurite kogutud prügi Cascaisi sadamas käitlemist ootamas

mete päritolu. Lisaks prügile, mille inimesed randa jätavad, pärineb kõik see plast
maalt ja merelt, vihmast uhutud teedelt,
muidugi tööstustegevusest, aga ka merel
aset leidnud õnnetustest. Näiteks see printerikassett pärineb konteinerist, mis kukkus
laevalt maha Assooride lähistel. Hoovused
tõid osa lastist siiani välja. Tragöödia seisneb selles, et kui see (väga aeglaselt) laguneb, muutub plast väikesteks osakesteks,
mille neelavad alla kalad, mida me sööme,
ja selline niinimetatud „nanoplast“ jõuab
lõpuks meie vereringesse!“

Säästev kohalik areng
Selle projektiga võitis Ana hiljuti Yves
Rocheri fondi võistlusel „Terre de Femmes“ kolmanda koha. Tema isiklik initsiatiiv
võiks olla väärtuslik panus Euroopa fondidest toetatavasse kohalikku arengusse.
„Ma püüan veenda Anat esitama projekti
ka meie neljanda pakkumiskutse raames,“
ütleb Marcia Mendes, kes on koordinaator
ühenduses A2S (Associação para o Desenvolvimento Sustentável da Região Saloia),
mida Portugali valitsus tunnistab vaheasutusena Lissaboni läänepoolse piiri maaja rannikupiirkondadele (Região Saloia)
suunatud Euroopa rahastuse juhtimiseks.
A2S juhib LEADERi programmi sisemaal ja
Ericeira/Cascaisi FLAG rannikul.

Selle FLAGi alla kuuluvad kaks omavalitsust
(Mafra ja Cascais), kolm avalik-õiguslikku
asutust ja 11 muud kollektiivset osalejat,
nende seas kolm kohalikku kalandusorganisatsiooni. Euroopa Merendus- ja Kalandusfond (EMKF) rahastab hetkel umbes
kümmet projekti kala ja mereandide
müügi, turismi ja „sinise“ ringmajanduse
sektorites. „Seni olime rahastanud ainult
üht projekti selles viimases valdkonnas,
kuid meie piirkonnas on teisigi projekte,
mida ei pruugi olla rahastanud meie, kuid
mida tuleks igal juhul esitleda, toetada ja
tutvustada ka Euroopa tasandil.“

Sinine märk
2019. aasta märtsist septembrini arendatud projekt „Blue Circular PostBranding
Project“ („Sinise ringmajanduse järelbränding“), mida toetab FLAG, sai inspiratsiooni
projektist „Fishing for a Waste Free Sea“
(„Meri jäätmevabaks kalanduse abil“), mida
mereministeerium on edendanud 2017.
aastast saati ja mille töötas välja Docapesca, kalasadamate ja -oksjonite pea
direktoraat, koostöös Portugali mereprügi
ühendusega.
Uus projekt läheb veel kaugemale – lisaks
kalastusjäätmete (võrkude ja plasti) kokku
kogumisele ja kõrvaldamisele hakatakse

seda ringlusse võtma, et valmistada
säästval viisil uusi tooteid (algselt saapaid, riideid, veekindlaid riideesemeid ja
kalastusrõivaid). Sellel on „keskkonnasõbralik, sotsiaalne, visuaalne ja vastutustunnet tõstev mõju tarbijakäitumisele“, nagu
selgitab Isabel Farinha, Lissaboni Universidade Europeia turundusprofessor ja projekti algataja, kes kuulub teadusüksusesse
UNIDCOM.
„Sinise ringmajanduse mudeli rakendamine koos kodanikuühiskonna, kalanduskogukonna ning poliitiliste ja ärihuvide
kaasamisega aitab muuta iga päev ära
visatava prügi millekski uueks ja väärtuslikuks. See ongi nn „järelbrändingu“ (inglise
keeles postbranding) mõte – mõtlesin selle
sõna välja, sest me tahame anda neile toodetele uue elu, uue „brändi“,“ ütleb Isabel
Farinha.

▶▶▶
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„Me püüame edendada läbipaistvat ja
terviklikku ringmajanduse protsessi, mis
tugevdab sotsiaalmajanduslikku arengut
põhimõttel „ostan seda, mida oman“. Me
tahame luua täiesti uue tööstusharu, mis
põhineb ookeanile kahjulikel ressurssidel, mis töödeldakse ümber uuteks keskkonnahoidlikeks toodeteks. Säästvus on
eetiline ja loominguline ökodisaini protsess, mille aluseks on kõrge kvaliteet ja
keskkonnateadlikkus.“
See projekt, mille lõid algselt Ericeira kalurid
enda jaoks, laiendati ootamatute asjaolude
tõttu Cascaisile. „2019. aasta detsembris
hävitas torm Helena Ericeira sadama taristu
peaaegu täielikult,“ räägib Sonia Seixas,
Aberta ülikooli bioloog, kes vastutab selle
projekti koordineerimise eest. „Mõistsime,
et ilma sadamata ei ole ka projekti – seega
pöördusime Cascaisi poole.“
Niisiis korraldas projektimeeskond 2020.
aasta jaanuaris Cascaisis kohtumise, kus
osalesid kalurid, omavalitsuse esindajad,
omavalitsuste vaheline jäätmekäitlus
ettevõte Tratolixo ja Dopesca. Sadamasse
paigaldati kogumiskastid ja kalaturu kõrvale loodi vajalikud rajatised. Kõik oli 16.
märtsil toimuma pidanud avamisürituseks
valmis, kuid siis tuli COVID-19 ja ühiskond
pandi lukku. Selle artikli kirjutamise ajal
(mais 2020) oli „Blue Circular PostBranding
Project“ ikka veel stardipakul. „Ma ei kahtle
selle projekti edus, vähemalt selles osas,
mis puudutab meid,“ ütleb Paulo Pina,
umbes sajaliikmelise Cascaisi kutseliste
kalurite ühenduse president. „Nooremad
kalurid pooldavad tugevalt keskkonnahoidlikkust ja säästvat kalapüüki ning on
väga teadlikud mereprügi probleemist.
Koos bioloogidega töötamine motiveerib
neid veel rohkem.“
„See koroonaviirus on üks suur õnnetus!“
ütleb Sonia Seixas. „Me olime 100% valmis:
kalurid on valmis alustama ning kvantitatiivsed ja kvalitatiivsed uuringud, mille
läbi viisime, kinnitavad, et see projekt on
teostatav.“

▲ Fernando Teixeira ja ringlusplastist valmistatud
FAPILi toodete uus sari

Fapil
Teostatavuse, praktilisuse ja säästvuse
kombineerimine on miski, mida Fernando
Teixeira oskab hästi. Ta on plastist majapidamistoodete valmistamisele spetsialiseerunud ettevõtte FAPIL tegevdirektor. „Kui
mu isa selle ettevõtte 1975. aastal asutas,
oli ta juba suur keskkonnaentusiast. Pärast
ta surma 2018. aastal hakkasime mõtlema
uutele toodetele, mida valmistada plastist,
mis „pärineb merest ja ei tohiks iial sinna
tagasi jõuda“, et lõhkuda tavapärane jäätme
tsükkel – mere viskamine, prügilasse viimine või põletamine. Me otsisime kõikjalt
maailmast ja leidsime inimesed, kes said
hakata meid varustama ringlusse võetud
plastist valmistatud pelletitega.“

Tänu sellele uuele toorainele, mida toodetakse nööride, võrkude ja muude meresektori plastijäätmete ringlussevõtu teel,
on FAPIL saanud välja töötada umbes
30 tootest koosneva uue sarja, milles on
kasutatud vähemalt 20% ulatuses ringlusmaterjali ja mis on kohe turule tulemas.
„Need on 10–20% kallimad, kuid tänu
materjali ringlussevõtule on neil ainulaadse „orgaanilise“ tundega tekstuur. See
võimaldab meil sihtida eliitturgu ja hakata
eksportima Põhja-Euroopa turgudele.“
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▲ Nööridest ja kalavõrkudest saadud plastist pelletid

Projekt „Skeleton Sea“

ERICEIRA / CASCAIS (Portugal)

PORTUGAL

Pindala:
95 km²
Rahvaarv:
80 860 80 860 elanikku

Ericeira / Cascais

Rahvastikutihedus:
852 elanikku km² kohta

EMKFi eelarve

EUR
EL
1 462 918

Riiklik
258 162

Kokku
1 721 080

KONTAKT
GAL Ericeira/ Cascais
A2S – Associação para o Desenvolvimento Sustentável da Região Saloia
c/o Márcia Mendes
Mafra Business Factory
Avenida Primeiro de maio, n.°1
2640-455 Mafra – Portugal
www.a2s.pt – geral@a2s.pt

„Viimastel aastatel on Portugali merekeskkond palju paranenud. Ent plastijäätmed
on jätkuvalt tohutu suur probleem, nagu
kõikjal maailmas, ja et sellest plastist lahti
saada, peame leidma sellele rakenduse,“
rõhutab Xandi Kreuzeder, sakslasest surfi
fanaatik, kes elab Ericeiras, mida peetakse
juba 2011. aastast „maailma surfireservaadiks“. Xandi on osalenud ka sinise ringmajanduse edendamises, mis meelitab sinna
aina enam inimesi: tema projekti „Skeleton
Sea“ raames luuakse mereprügist suuri
skulptuure, millest mõned on rännanud
üle kogu Portugali ja isegi ümber maailma
(aastatel 2011–12 toimunud Volvo Ocean
Race’i ajal). Umbes 1 200 koolilast on osalenud tema keskkonnahariduse programmis,
mis põhineb EMP toetustel (mida on andnud Island, Liechtenstein ja Norra).
Jätame viimase sõna Xandile: „Nüüdseks
on noored probleemist väga teadlikud ja
harivad oma vanemaidki. See teeb mind
väga optimistlikuks!“ ■
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FLAGide strateegiad
ja tugi ning nende
otstarbekus muutuste
valguses
Nüüd, kus FLAGid hakkavad valmistuma järgmiseks programmiperioodiks, on kanda kinnitanud uus reaalsus,
mida suutsid ette kujutada vähesed: üleilmne COVID19 pandeemia. Puhangu alguses lukustati inimesed
kodudesse ning peatati kalandus- ja vesiviljelustegevus
paljudes Euroopa piirkondades. COVID-19 püsiv mõju
kalanduskogukondadele ja ühiskonnale üldiselt ei ole aga
veel teada, kuna inimesed alles hakkavad oma ettevõtteid
uuesti üles ehitama ning ühiskonda ja sellesse kuuluvaid
tegevusi ümber korraldama.
▲ Isikukaitsevahendite jaotamine

Küll aga on saanud selgeks, et kohaliku arengu strateegiad peavad aitama kohalikel kogukondadel saada tugevamaks, et
tulla toime väliste löökidega, ning strateegiad peavad olema
paindlikud, et FLAGid saaksid reageerida muutuvatele vajadustele. Kui 2008. aasta finantskriis muutis radikaalselt enamiku
FLAGide tegevuskonteksti, siis COVID-19 kriis on taas olusid
muutnud.
Järgnevalt on koondatud näited sellest, kuidas õnnestus teatud
FLAGidel oma toetused ümber suunata, et reageerida uutele ja
pakilistele vajadustele, mida ei osatud jooksva perioodi alguses
ette näha. See võib anda mõtteainet FLAGidele, mis on ette valmistamas oma 2020. aasta järgseid strateegiaid.

EELARVE JA ELAVDAMISTEGEVUSE
ÜMBERSUUNAMINE HÄDAOLUKORRAS
[HISPAANIA]
Kui koroonaviiruse puhang Hispaanias algas, ähvardades kalandustegevuse peatada, reageeris Baskimaa FLAG kiiresti olukorrale,
kus oli puudus põhilistest tervisekaitsevahenditest nagu maskid,
termomeetrid ja desinfitseerimisained. FLAG toetas nende hankimist, kus võimalik, ja jagas teatud varud laiali oma laevastiku vahel.
See tegi tihedat koostööd piirkonna kalandusorganisatsioonidega,
ühe valitsusvälise organisatsiooni ja piirkondliku valitsusega, toetades ka projekti oma põhisadama kalakäitluseeskirja kohandamiseks. See aitas tagada sotsiaalse distantseerumise meetmed, tänu
millele sai jätkuda kala lossimine, müük ja levitamine.
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▲ Mario Belo Pedro, Quinta Quanta tegevjuht töötamas
halofüütsete taimedega. Oeste FLAGi toetatud projekt.

▲ Kohalik kalur oma kala näitamas

MERETAIMEDE KASVATAJA HAKKAB
TOOTMA KÄTEPUHASTUSVAHENDIT
[PORTUGAL]

SEKTORI TOETUSEKS KOHALIKU
KOGUKONNA KAASAMINE
SOTSIAALMEEDIAS [ITAALIA]

COVID-19 pandeemia ajal oli Oeste FLAGi piirkonnas suur puudus
kätedesinfitseerimisgeelist. Tänu sellele, et FLAG oli varem toetanud eeterlike õlide hankimiseks rannikutaimede kasvatamist hõlmavat projekti, sai üks ettevõte kasutada oma rajatisi, et hakata
tootma alkoholi vesilahust sisaldavat kätepuhastusgeeli. Ettevõte
hankis kohalikelt talunikelt kõrvitsaid, mille kääritamise teel saadi
desinfitseerija tootmiseks vajalik alkohol. Kriisi ajal tootis see talu
50 liitrit kätedesinfitseerijat nädalas, jätkates samas ka ranniku
taimede kasvatamist ja eeterlike õlide tootmist.

VeGALi FLAG käivitas Facebookis teadlikkuskampaania, millega
julgustati kohalike kalurite videopöördumiste abil inimesi kohalikke mereande tarbima. Nende kalurite ja teiste kohalike ettevõtete toetamiseks edendas FLAG ka otsemüüki, jagades teavet
selle kohta, millal kohalikud tootjad tegutsesid ja kaupa kohale
toimetasid. Tarbijad said selle algatusega kaasa minna, kasutades
Facebooki teemaviidet #IoMangioItaliano. FLAGi juhtkond pidas
kaugkoosolekuid, et korraldada seda kampaaniat ja kiita heaks
uusi projekte, mis aitaksid leevendada COVID-19 mõju.

▲ Kalamüügiautomaat

▲ Gran Canaria kalur kala püüdmas

VÄRSKE KALA KONTAKTIVABA
OST JA MÜÜK [SLOVEENIA]

WHATSAPPI KAUDU KOHALIKU
TARNEVÕRGUSTIKU LOOMINE [HISPAANIA]

Posavje FLAG mõtles välja uuendusliku süsteemi, mis võimaldab
tarbijatel osta värskeid mereande teiste inimestega kokku puutumata. Krško linna turul asuv müügiautomaadisüsteem, mis paigaldati algselt, et tagada värske kala ööpäevaringne kättesaadavus, võimaldas tarbijatel kriisi ajal osta mitmesuguseid mereande,
hoides samas teistest inimestest distantsi.

Liikumiskeelu ajal jäid paljude tarbijate jaoks nende tavapärased
mereannimüüjad kättesaamatuks. Lahendusena lõi Gran Canaria FLAG rakenduses WhatsApp grupi, mis aitas kokku viia tootjad
ja tarbijad. Selle grupi abil said tarbijad tellida värsket kala ja kalurid toimetada tellimusi kindlatesse kogumispunktidesse. Lisaks
toetab FLAG tulevikus selle algatuse edasiarendamist püsivamaks
digitaalplatvormiks.
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▲ Tarbija saab kalurilt kätte oma kala,
tänu veebiportaalile Fisch vom Kutter

▲ Kavala, Kreeka

OLEMASOLEVA FLAG-PROJEKTI
KOHANDAMINE UUTE VAJADUSTE JÄRGI
[SAKSAMAA]

TEHNOLOOGIA ARENDAMINE JA
BÜROKRAATLIKE TAKISTUSTE
KÕRVALDAMINE [KREEKA]

Veebiportaal Fisch vom Kutter, mis ühendab tarbijaid kohalike
kaluritega, oli pikaajaline projekt, mida haldas Läänemere ranniku FLAG. Kui maailma tabas COVID-19 kriis, tõestas see igati oma
väärtust. Kohapealne tegevus suurenes ja kalurid, kes otseturustasid varem vaid väikese osa oma kalast, pöördusid portaali poole, et
müüa maha kogu oma saak. Lisaks võttis Fisch vom Kutter pärast
vabaõhuturgude sulgemist tavapäraste tarnekohtade kõrval kasutusele väikeveoki kala mujale kohale toimetamiseks.

Püüdluses leevendada pandeemia mõju võtsid Kreeka FLAGid
kasutusele videokonverentsivahendid, et jätkata projektikutsete
ja projektide väljavalimisega seotud protsesse. Vähendamaks
survet nii FLAGile kui ka projektide eestvedajatele, pikendasid
paljud FLAGid (Pilio, Thessaloniki, Kavala, Dodecanese ja Aitoliki) projektide esitamise tähtaegu. Projektide väljavalimise protsessi pikendamise eesmärk oli julgustada inimesi pakkuma välja
projekte pandeemiast tingitud uute väljakutsete ületamiseks.

▲ Kaasamüügiteenus piirangute tingimustes

▲ Costa Brava FLAGi piirkond

KAASAMÜÜGITEENUS PIIRANGUTE
TINGIMUSTES [SOOME]

PANDEEMIAJÄRGSE STRATEEGIA
VÄLJATÖÖTAMINE [HISPAANIA]

Kui Soomes kehtestati piirangud, hakkas Kesk-Soome FLAGi piirkonnas asuv kalatöötleja tegema koostööd kohaliku restoraniga,
et pakkuda kohalikele elanikele kaasamüügiteenust – seda tänu
FLAGi toetusele. Selline koostöö aitas säilitada kala tarneahela kriisi
ajal, kuna kohalikud kalurid said müüa oma saagi töötlejale. Nii sai
ka restoran kala, mida vajas kaasamüügiteenuse pakkumiseks.

Tulevikku vaadates algatas Costa Brava FLAG kaugkoosolekute
seeria, et arutada, kuidas kohandada oma strateegiat pärast pandeemiat. Virtuaalkoosolekute eesmärk oli koondada ideid ja
lahendusi seoses pandeemiast tulenevate uute väljakutsetega selles piirkonnas. Samuti arutati neil koosolekutel FLAGi ja piirkonna
kalandussektori nähtavuse parandamist ning kohalikule kogukonnale kasulike projektide väljavalimisega edasi liikumist. ■
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Inimesed

Kogukonna juhitud kohaliku
arengu senine lugu ja tulevik
Kuna uue programmiperioodi algus 2021. aastal on kohe
käes, soovisime kuulda kogukonna juhitud kohaliku
arengu (community-led local development ehk CLLD) praegusest seisust ja sellest, kuidas see mõjutab tuleviku
plaane. Ühe FLAGi, riikliku võrgustiku ja korraldusasutuse
esindajad räägivad, kuidas on ettevalmistused järgmiseks
perioodiks seni kulgenud ja mis igaüht neist ees ootab.

VeGALi FLAG (Itaalia) – tulevikku
vaadates tugevam rõhk keskkonnale
VeGALi FLAGi piirkond, mis asub ajaloolise Veneetsia läheduses,
meelitab igal aastal kuni 40 miljonit turisti. Selle FLAGi president on
Antonio Gottardo.„VeGALi FLAGi piirkonna pindala on umbes 784
km² ja rannikujoone pikkus umbes 83 km. Geograafilises mõttes on
see mitmekülgne kant – siin on jõeäärseid alasid, põllumajandusmaad ja rannikut. Meie FLAGi liikmeskond esindab peaaegu kogu
meie piirkonna kalandus- ja loomakasvatussektorit ning me soovime, et see jääks samamoodi ka järgmisel programmiperioodil.“
„Meie kohaliku arengu strateegia eesmärgid jooksval perioodil
olid töökohtade säilitamine ja loomine, kalanduskogukondade
rolli tugevdamine kohalikus arengus ja juhtimises ning kalandusja vesiviljelustegevuse arendamise toetamine. Meie projektid hõlmasid peamiselt kalandus- ja vesiviljelusettevõtteid ning aitasid
majandustegevust elavdada.“
„Jooksval perioodil määratleti uued ühenduse tähtsusega elupaigad kilpkonnade ja delfiinide kaitsmiseks ilma suurema teadusliku
aluseta. Need ühenduse tähtsusega alad häirivad kalandustegevust.
Koos kohalike kaluritega ning naaberpiirkondade FLAGidega Friulis
ja Emilia Romagnas tegime kindlaks need alad ühenduse tähtsusega
elupaikades, kus kalandustegevus ähvardas katkeda. Tänu sellisele
koostööle said piiritletud väiksemad alad, kus kalandustegevus
sai jätkuda ja ka teadusasutuste töötajad said jätkata oma tööd
kalalaevadel.“

▲ Antonio Gottardo, VeGALi FLAGi president

„Järgmisel programmiperioodil keskendume sarnastele asjadele.
Töökohtade säilitamine ja ettevõtete toetamine on alati olnud meie
kohaliku arengu strateegias tähtsal kohal. Traditsiooniline kalapüük
annab vaid toimetulekuks vajaliku sissetuleku, seega püüame me
stabiliseerida selles sektoris töötavate inimeste arvu ning julgustada
kalureid mitmekesistama oma tegevust, sidudes selle ka teiste sektoritega nagu ökosüsteemiteenused või loomakasvatus. See aitab
väikesemahulist kalapüüki ja vesiviljelust elus hoida.“
„Teine võimalus tööhõive suurendamiseks ja sissetuleku mitmekesistamiseks on siduda kalandussektor säästva turismiga. Me püüame
siduda Veneetsia tugeva turismitööstuse kalanduse kui ainulaadse
kultuuripärandi vormiga, võttes arvesse Veneetsia teadmisi, kaubandust ja käsitööndust, mida on edasi antud juba põlvkondi. Samuti
on oluline tõsta esile kalandusega seotud kohti nagu rannajoon ja
kalurikülad ning lisada need turistide reisiplaanidesse. Käimasoleva
projektikutse eesmärk on valida välja projektid, milles eristatakse ja
määratletakse „kalanduspärandit toetavaid külasid“.“
„Varasemate säästva turismi projektide puhul on sageli keskendutud teenuste, tegevuskohtade ja tarneahelate standardimisele.
Nüüd tahame teha rohkem tööd ainulaadsuse ja bioloogilise mitmekesisusega – need on aspektid, mis teevad Itaalia ranniku eriliseks. Selliste projektide kasulikku keskkonnamõju toetab kalurite
pidev töö rannikualade ja laguunide seiramisel, mis näitab, et
kalandussektor võib mängida olulist rolli mere kaitsmises.“

▶▶▶
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„Äriühingute toetamine kasvamisel ja uute võimaluste ärakasutamisel loob majanduslikult ja sotsiaalselt aktiivseid ettevõtteid, mis
toovad kohalikule piirkonnale kasu. Vaja on projekte, mis täiendaksid juba paranenud taristut – näiteks sadamate ja kalaturgude
maksimaalne ärakasutamine. Ettevõtjad peavad omavahel rohkem
läbi käima, tehnoloogilisi uuendusi tuleb rohkem uurida ja turustustegevust tuleb toetada. FLAGina saame me ergutada kõige selle
kujundamist ja juhtimist. Väljavalitud projektid hõlmavad algatusi
moeche16 väärindamiseks kohalike restoranipidajate abil, teavituskampaaniaid müügikohtades ja erinevatel messidel osalemist.“
„Riiklike ja kohalike ametiasutuste teadlikkus keskkonnaprobleemidest on paranenud. See on juba mõjutanud seda, millised projektid välja valitakse, ja see jätkub ka järgmisel perioodil. VeGALi FLAG
näeb kalurite jaoks kaht suurt võimalust. Esiteks peaksid keskkonnaseirega seotud tegevused olema osa kalurite tööst, kui nad merel
viibivad. Selle eesmärgi edukas elluviimine eeldab mitmeid samme,
nende seas kalurite mõtteviisi muutmine, nende väljaõpe ning kalurite ja teadlaste vahel tihedamate sidemete loomine. Teiseks peab
biolagundatava varustuse kasutamine saama normiks. Praegu kasutavad uuenduslikku kalastusvarustust ainult üksikud vesiviljelejad ja
kalurid. Siin on FLAGil veel tähtis roll mängida ning selle toetamiseks
peame julgustama biolagundatava varustuse põhjalikumat uurimist
ja suunama rohkem kalureid seda kasutama.“
„Järgmiseks perioodiks valmistudes on oodata hulka tegevusi,
mida toetab kohalikul tasandil FLAGide riiklik võrgustik. 2019. aasta
juulis ja oktoobris toimusid FLAGide kohtumised Notos ja Chioggias, kuhu FLAGide esindajad tulid kokku, et arutleda ja mõtiskleda
uue perioodi üle. Jooksva perioodi hindamine on käimas ja me
arendame ettepanekuid tulevasteks täiustusteks üha edasi.“
„Kuna oleme oma CLLD eelarve selleks perioodiks juba ära kulutanud, riskisime sellega, et jooksva perioodi ja uue perioodi
alguse vahele jääb auk. Selle olukorra lahendamiseks taotlesime
rahastust teistest EMKFi meetmete raames kättesaadavatest fondidest. Pärast nõupidamist meie vahendusasutusega, Veneto
piirkonnaga, saame nüüd toetada projekte, mis jäävad küll CLLD
alt välja, kuid võimaldavad meil säilitada kontakti sama kogukonna ja sektoriga. Nendeks on näiteks mereprügi kogumisega
seotud algatused ning kalanduses ja vesiviljeluses biolagundatava materjali kasutamise edendamine.“

▲ Erko Veltson

Eesti riiklik kalandusvõrgustik on valmis
oma head tööd jätkama
Riiklikud võrgustikud võivad tegutseda erineval kujul, näiteks korraldusasutuse alla kuuluva osakonnana või välise asutusena, mis
saab tehnilise abiga seotud rahastust EMKFist. Vormist olenemata
on enamikul riiklikel võrgustikel sarnased eesmärgid, nende seas
suutlikkuse suurendamine ja võrgustikutegevus, teadmiste ja parimate tavade / projektiideede vahetamine ning korraldusasutuse ja
FLAGide vahelise teabevoo parandamine.
Eestis, kus on kokku kaheksa FLAGi, on Kalanduse Teabekeskus
EMKFi rahastatav pikaajaline projekt, mis täidab riikliku kalandusvõrgustiku ülesandeid. Erko Veltson töötab Kalanduse Teabekeskuses.„Kalanduse Teabekeskus loodi eelmisel programmiperioodil
4. telje raames. See keskus tegeleb kogu kalandussektoriga, sealhulgas vesiviljeluse, rannakalanduse, traalpüügi ja palju muuga.
Kalanduse Teabekeskus koordineerib järgnevat: koostöö kalandus- ja vesiviljelussektori vahel, kalurite ühendused ja teadlased
ning asjaomased uuringud ja katseprojektid.“
„Kui Kalanduse Teabekeskus loodi, oli see eraldi kogukonna juhitud kohaliku arenguga tegelevast riiklikust kalandusvõrgustikust.
2015. aastal otsustas ministeerium siduda Kalanduse Teabekeskuse
riikliku kalandusvõrgustikuga. Ma olen üks kahest riikliku kalandusvõrgustiku liikmest, kes töötab keskuses kogukonna juhitud
kohaliku arengu kallal. 2019. aastal läbi viidud CLLD hindamine näitas, et Kalanduse Teabekeskus toimib hästi ning et koostöö sektori
ja rannakalandusega seotud osapooltega on väga hea.“
„Iga aasta lõpus koostab Kalanduse Teabekeskus järgmise aasta tegevuskava ja eelarve. Tegevuskavas on kirjas järgmise aasta tegevused,
koolitused, üritused ja väljaanded koos viitega eelarvesummale, mis
igaühele neist eraldatakse. Kui tegevuskava ja eelarve on valmis,
vaatab Kalanduse Teabekeskuse nõukogu need üle ja annab neile
heakskiidu. Kalanduse Teabekeskuse nõukogusse kuulub üks FLAGe
esindav liige, kes on FLAGide hääl otsustusprotsessis. Ma usun, et nii
Kalanduse Teabekeskuse formaat kui ka selle rahastatavad tegevused
jäävad järgmisel perioodiks samaks, kuna need on jätkuvalt vajalikud.“

16 Mutatsiooni tagajärjel kaotavad krabid oma kilbi, võttes õrna ja
pehme vormi. Selliseid krabisid nimetatakse moeche’deks –
see termin tuleneb Veneetsia dialektist.

„Me alustasime järgmise perioodi programmi koostamist eelmisel
aastal. FLAGid on olnud pidevalt sellesse protsessi kaasatud. 2019.
aasta juulis korraldati FLAGidele suveseminar. Sageli toimuvad
ümarlauad, viimane neist möödunud novembris. Samuti on FLAGide
esindajad osalenud meie sektoripõhiste töörühmade koosolekutel
– viimane toimus 2019. aasta oktoobris.“
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„Koostöö FLAGidega on hea. Et see suhe oleks tuleval perioodil
veel parem, saaks Kalanduse Teabekeskus pakkuda FLAGidele
coaching’ut või mentorlust, et üheskoos uuenduslikke ideid edasi
arendada. Kuigi koostöö FLAGidega on juba praegu hea, loodan
seda veelgi parandada, mis aitaks luua rohkem sidemeid kalandus
ettevõtjate ja teadusasutuste vahel.“
„Järgmisel perioodil keskendume järgnevale: meremajandus,
merevesiviljelus, keskkonnasäästlikkus, kalavarude parem majandamine ja võõrliigid. Korraldusasutus ja riiklik kalandusvõrgustik
on neis teemades kokku leppinud, järgides Euroopa Komisjoni
seatud prioriteete.“
„Minu arvates saaks parandada rahvusvahelist koostööd puudutavaid projektireegleid. Selle all pean silmas seda, et ELi liikmesriikide reeglid tuleks ühtlustada, et oleks lihtsam läbi viia koostööprojekte teiste riikide FLAGidega. Paraku ei saa meie riikliku
kalandusvõrgustikuna selles suhtes midagi ette võtta.“
„Ma ei tea, mida meie riiklik kalandusvõrgustik teeb Balti riikide
vahelise koostöö osas järgmisel perioodil. Hetkel on käimas üks hülgeid ja kormorane puudutav rahvusvaheline projekt koos Soome,
Rootsi ja Saksamaaga. Riikliku võrgustiku esindajana aitan ma
FLAGidel omavahel suhelda. Tulevikus loodan näha rohkem selliseid
projekte, sest need lähendavad inimesi ja annavad suuremaid tulemusi. Koostöö on hädavajalik – mitte ainult FLAGi tasandil, vaid ka
korraldusasutuse ja riikliku kalandusvõrgustiku tasandil.“

Sloveenia korraldusasutus tegutseb
rakendussüsteemi parandamise nimel
Korraldusasutused on riiklikud ametiasutused, mis korraldavad ja
jälgivad Euroopa fondide nagu EMKF rahastuse kasutamist. Korraldusasutused seavad programmi laiad eesmärgid ning täpsustavad
reeglid ja eeskirjad raha kulutamiseks.
Bety Breznik, PhD, on Sloveenia korraldusasutusest, kus on neli
aktiivset FLAGi ja suur huvi kalandussektori poolt.„Alustades oli
meil palju viivitusi, sest läksime ühe fondi süsteemilt üle kolme
fondi süsteemile ja iga fondi puhul kehtisid erinevad reeglid. Nüüd
edeneb kogukonna juhitud kohalik areng hästi. Väliseksperdid
hindasid seda, kuidas me sel perioodil EMKFi rahastust rakendasime. Hindamise käigus tulid välja administratiivse koormuse ja
pika otsustamisprotsessiga seotud algsed takistused, ent lõpuks
jõuti järeldusele, et meil on õnnestunud need takistused ületada
ja meie tegevus sujub hästi.“
„Järgmiseks perioodiks on kavas rakendussüsteemi täiustada,
kuna on oluline, et see toimiks hästi kõigi osapoolte jaoks. Tahame
luua lihtsa ja läbipaistva süsteemi, mis tähendab seda, et takistuste
vältimiseks tuleb kõik asjaomased organid algusest peale süsteemi
kujundamisse kaasata. See omakorda tähendab arutelusid, milles
osalevad makseasutus, FLAGid ja kõik teised asjaomased pooled
– nende seas näiteks eri sektorite, sh kalandus- ja vesiviljelussektori
esindajad, turismi ja haridusvaldkonna esindajad, valitsusvälised
organisatsioonid, naised, haavatavad rühmad, omavalitsuse
tasand ning teadus- ja uurimisasutused.“

▲ Bety Breznik, Sloveenia korraldusasutus

„Võttes arvesse jooksva perioodi haldusalast keerukust ning
tõenäolisi viivitusi, mis tulenevad teiste Euroopa struktuuri- ja
investeerimisfondide (ESIF) kasutuselevõtust, kasutab meie korraldusasutus võimalust luua kolme fondi asemel ühest fondist
rahastatavad FLAGid. Mitmest fondist rahastamine on jätkuvalt
võimalik teiste fondide puhul (EAFRD, ERF ja ESF), kuid EMKF toetab eraldiseisvaid FLAGe. See võimaldab FLAGidel kiiremini edasi
liikuda ja olla rohkem tulemustele orienteeritud, vastavalt sektori
ja kohaliku piirkonna vajadustele, ning aitab kasutada ELi rahastust
parimal võimalikul moel.“
„Arutelud kalandusega seotud kogukonna juhitud kohaliku
arengu tulevikust Sloveeniast on edenenud hästi ja meil on juba
konkreetseid ideid. Sloveenia korraldusasutus võib isegi suunata rohkem rahastust kogukonna juhitud kohalikku arengusse
ja keskenduda uutele sisemaapiirkondadele. Hinnanguliselt võib
lausa üks kolmandik Sloveenia EMKFi rahastusest saada järgmisel
perioodil suunatud kogukonna juhitud kohalikku arengusse, kuigi
arutelu selle üle veel käib. Me kaalume kalandusega seotud CLLD
jaoks riikliku võrgustiku loomist ning riigi kirdeosas võiks luua ühe
või kaks uut FLAGi.“
„Olemasolevaid sisemaiseid FLAGe julgustatakse oma strateegiates keskenduma lisaväärtuse andmisele, kohalike toodete
edendamisele, kultuuri- ja looduspärandile ning muidugi sektori
säilitamisele (sealhulgas töökohtade ja ettevõtete loomisele ning
huvirühmade vahelise koostöö toetamisele). Me loodame, et rannikuäärne FLAG jätkab keskendumist mitmekesistamisele, teisi
sektoreid hõlmavatele koostööprojektidele, traditsioonide ning
loodus- ja kultuuripärandi hoidmisele, keskkonnasäästlikele tegevustele ning jäätmete vähendamise projektidele.“
„Meie korraldusasutus on juba hakanud koostama EMKFi programmi esimest eelnõud ja on määranud töörühma, kuhu kuuluvad ka FLAGide esindajad. 2019. aasta sügisel hakkasime toetama
FLAGe järgmiseks perioodiks valmistumisel, korraldades neile
kolm töötuba, et aidata neil välja töötada oma SWOT-analüüsid ja koostada tulevikustrateegiad. Me oleme pidevas kontaktis
FLAGide juhtidega, et arutada kõiki lahtiseid küsimusi (nt kohaliku
tasandi raskused nagu õigusaktide mõistmine) ning aidata elavdamise, koosolekute ja koolitustega.“ ■
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▲ Maaelu arengu algatuse FLAG, Poola

Kogukonna juhitud kohalik
areng sisemaapiirkondades
Euroopa sisemaapiirkondade veepõhiste ressursside kasutamisega seotud
traditsioonid on rikkalikud. Kui rääkida FLAGidest tervikuna, asub üks neljast
FLAGist sisemaal või hõlmab märkimisväärses osas sisemaist kalandus- või
vesiviljelustegevust. Rikkalikud ja mitmekülgsed traditsioonid, mis on sageli
sadu aastaid vanad, muudavad Euroopa sisemaapiirkonnad veel ligitõmbavamaks ja huvitavamaks.
See artikkel annab ülevaate ja profiilid erinevatest Euroopa sisemaistest
FLAGidest. Samuti uuritakse selles FLAGide põhilisi probleeme koos mõnede
näidetega nende lahendustest. Lõpetuseks selgitatakse sisemaiste FLAGide
väljavalimise põhimõtteid ja väljavaateid järgmiseks programmiperioodiks.

Mis on sisemaine FLAG?
Selle määratlemine, mis on sisemaine
FLAG, on keeruline, kuid vajalik, et FLAGi
tegevust saaks terviklikult analüüsida.
Selle artikli tähenduses on sisemaine FLAG
selline FLAG, mis tegutseb peamiselt riigi
sisealadel. Seega jätame välja rannikuäärsed FLAGid, kuigi ka nende aladel võib olla
mage-/riimveelaguune või järvi – selliste

mageveekogude olemasolu ei ole tavaliselt ju peamine põhjus, miks enamik FLAGe
paikneb just rannikupiirkondades.
Selle määratluse järgi oleme kindlaks teinud 93 FLAGi, mis tegutsevad aktiivselt
Euroopa sisemaapiirkondades ja kümnes
eri liikmesriigis. Need FLAGid moodustavad 25 protsenti FLAGide koguarvust
ning paiknevad peamiselt Euroopa ida-

osas. Suuruse poolest katavad sisemaised
FLAGid tavaliselt suuremaid maa-alasid kui
rannikuäärsed FLAGid, nende keskmine
suurus on ligikaudu 4 400 km² (ELi FLAGide
keskmine suurus on 2 300 km²).
Tööhõivest rääkides on vesiviljelus kalandusega seotud tegevustest kõige suurem
tööandja, kuna sinna on koondunud ligi 45
protsenti töökohtadest, millele järgnevad
kutseline kalapüük sisevetel (umbes 30 protsenti töökohtadest) ja töötlev sektor umbes
20 protsendiga. Võrdluses rannikuäärsete
FLAGidega on vesiviljelusega seotud töökohtade ülekaal omane just sisemaistele FLAGidele. Samas on sisemaistes FLAGides vähem
töötleva sektori töökohti (keskmiselt 15
protsenti vähem kui rannikuäärsete FLAGide
puhul). See on seotud kahe suundumusega,
mida on sisemaiste FLAGide piirkondades
täheldatud: terve kala otsemüügi tähtsus
farmides (eriti neis, mis asuvad tiikide ja väikejärvede läheduses) ning kalasaaduste töötlemine väikesemahulise püügiga tegelevate
kalurite endi poolt (keda loetakse meie andmete mõistes tootjateks, mitte töötlejateks).
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Liikmesriik

Sisemaiste FLAGide arv

Keskmine pindala
(km²)

Keskmine rahvaarv
(FLAGi kohta)

Keskmine kogutööhõive
kalandussektoris (täistööaja
ekvivalent FLAGi kohta)

Kalanduse keskmine
(täistööaja ekvivalent
FLAGi kohta)

Vesiviljeluse keskmine
(täistööaja ekvivalent
FLAGi kohta)

Töötluse keskmine
(täistööaja ekvivalent
FLAGi kohta)

Aastatel 2014–2020 igale
FLAGile eraldatud keskmine
avaliku sektori kogueelarve

Tabel 1: ülevaade sisemaiste FLAGide peamistest arvandmetest

BG

3

1 534

25 188

77

0

45

32

3 000 000

DE

14

1 259

113 574

232

92

380

107

448 810

EE

2

2 855

28 134

389

232

6

152

2 931 559

FI

6

23 958

313 064

282

154

51

76

1 036 766

GR

1

607

14 905

14

14

0

0

1 500 000

LT

9

2 653

63 835

176

29

45

207

1 126 517

PL

26

1 823

94 925

140

63

110

56

2 236 406

RO

19

1 387

83 578

306

241

85

35

2 656 368

SE

10

12 874

184 231

63

39

3

32

1 740 594

SI

3

1 049

87 312

15

1

12

8

1 338 330

93

4 382

113 182

153

49

67

32

€1 719 638

Kokku

Sisemaiste FLAGide eelarve, mis on umbes
1,7 miljonit eurot, kätkeb endas suurt ebavõrdsust – mõnede Saksamaa sisemaiste
FLAGide eelarve on kõigest 400 000 eurot,
samas kui riikides nagu Bulgaaria, Eesti
ja Rumeenia on eelarved lausa 3 miljonit
eurot (vt tabelit 1).
Geograafilise jaotuse mõttes näitab joonis
1 selget erinevust Euroopa ida- ja lääneosa
vahel, kuna kõik sisemaised FLAGid asuvad
Reini jõest ida pool ja on enim koondunud
Baltimaade piirkonda. Kõige rohkem sisemaiseid FLAGe on Poolas (26), millele järgnevad Rumeenia (19) ja Saksamaa (14).

▶▶▶

Joonis 1: sisemaiste FLAGide asukohad ja klassifikatsioon Euroopas
Sisemaine FLAG, kus:
ülekaalus on vesiviljelus
(38 FLAGi)
ülekaalus on töönduslik kalapüük (20 FLAGi)

FI
SE

mõlemad on võrdse tähtsusega
(35 FLAGi)

EE

LT

PL
DE

RO
SI
BG

EL
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Vesiviljelus (suuremahuline, tiikidel
põhinev)

Vesiviljelus
(forell, muu, jne)

Kalatöötlus

Eesti

Töönduslik
siseveepüük

Tabel 2: sisemaiste FLAGide valdkondlikud eripärad liikmesriikide tasandil

Liikmesriik

Tabel 2 toob esile selle, et sisemaised
FLAGid, kus tugevas ülekaalus on töönduslik kalapüük, asuvad peamiselt Euroopa
põhjaosas. Suuremahuline kalakasvatus
tiikides on iseloomulik Saksamaa ja Poola
sisemaistele FLAGidele, millele lisanduvad
mõned piirkondlikud eripärad, nt jääpüük
Leedus, Eestis ja Soomes, tärkav kalandussektor Saksimaa (Saksamaa) endistes
söekivikaevandustes või siis tohutu suur ja
sajandeid vana kalanduskogukond Rumeenias Doonau jõe ääres. Samuti tegelevad
siseveekalandusega pea kõikjal väikesed
kalalaevad, mis kasutavad passiivseid
püügivahendeid, erandiks on suuremad
Soome või Eesti järved.

XXX

X

X

XXX

Leedu

X

X

XXX

Soome

XXX

X

X

Rootsi

XXX

Saksamaa

X

XXX

Poola

X

XXX

Sloveenia
Kreeka
Rumeenia
Bulgaaria

X

XX

X

XXX

XX

X

XXX

X

X

X

XX

X

X
XXX

X

Fookuses: Poola FLAGid ja kalakasvatus – tõeline armastuslugu
Poola on üks ELi suurimaid karpkalatootjaid ja karpkala kasvatamisel tiikides on pikk ajalugu. Need sajanditevanused tootmissüsteemid ei ole üksnes tähtis toiduallikas, vaid pakuvad ka väärtuslikke
keskkonnateenuseid, panustades kohalikku bioloogilisse mitmekesisusse. Poola kalakasvatajate peamine probleem on tarbimise
ja seega ka sissetuleku tugev hooajalisus. FLAGid on ulatuslikult
reklaaminud karpkala (ja ka muid sisemaiseid kalaliike) kui kala,
mida sobib süüa aastaringselt, mitte ainult jõulude ajal. Kolm neljandikku Poola FLAGidest asuvad sisemaal. Poola lääneosas toetab
Baryczi oru FLAG mitmesuguseid küpseid ja terviklikke äriarendustegevusi, nende seas ka kalakasvatajaid.
Kaugemal lõunas on Opole FLAGi piirkonnas enam kui 20 väikese
mahulist kalakasvandust, mis on loonud 100 otsest täistööajaga
töökohta (vt artiklit FARNET Magazine’i 16. väljaandes ja videot).

▲ Opole piirkond

Nagu nimi Karpkalaoru FLAG vihjab, on traditsiooniline karpkalapüük ja kuulus Zatori karpkala osa kõrgelt hinnatud kultuuripärandist. Poola kaguosas on Puuviljaraja FLAGi ja Roztocze FLAGi piirkonnad tuntud tuhandete tiikide poolest, kus toimub intensiivne
karpkala, forelli ja tuura tootmine. Lisaks on Poola õngitsejate liidu
kohalikud harud seotud enamiku Poola sisemaiste FLAGidega ja on
osalenud paljudes CLLD projektides; näiteks on need aidanud edendada keskkonnasõbralikke mageveekalapüügi meetodeid, jagades
kogemusi ja häid tavasid ühe Soome FLAGi ja kahe Poola FLAGiga.

▲ Karpkalaorg

I
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Sisemaiste kalanduskogukondade kaasamine kalavarude majandamisse
Kohalike kalanduskogukondade kasutatavate kalavarude olukord erineb piirkonniti
väga palju. Mõnedes piirkondades on kutseliste kalurite arv saadaolevate kalavarude
suhtes proportsionaalselt liiga suur, eriti
pooltööstuslike kalalaevade sõidetavate
järvede (nt Eestis ja Leedus) ja mõnede
jõgede (nt Doonau) ümbruses. Sisevete
tootlikkust vähendavad ka veereostus
ja inimtekkeliste takistuste (nt tammide)
hulga suurenemine. Samal ajal jäävad
mõned mageveekalade liigid (nt rääbis,
ahven ja karpkalalased) Põhja- ja Baltimaades kohalike kalurite „ärilise“ huvi alt välja.
▲ Baryczi oru partnerlus

Sisevete suletuse tõttu võivad erinevate
kasutajate vahel (kutselised kalurid, harrastuskalurid, kalakasvatajad, looduskaitsjad,
looduslike veespordialade harrastajad jne)
tekkida küllaltki teravad konfliktid. Sageli
on kalandus ülejäänud piirkonnaga (tavaliselt maapiirkonnaga) kehvasti seotud ja
kuna kalanduse tähtsus kohalikus majanduses on marginaalne, on ka võrgustikutöö
võimalusi vähe.
Vastusena neile probleemidele on paljud
Baltimaade sisemaised FLAGid aidanud
kohalikel kalurite ühendustel teha koostööd korraldusasutuste ja teadlastega, et
viia ellu vesikondade majandamiskavasid
(vt Nyköpingi veemajanduskava, Rootsi)
ning seire- ja salapüügivastaseid projekte (vt Põhja-Kurzeme FLAGi projekti,
Läti) ning väärindada alakasutatud liike
(Rootsis ja Soomes Vakava võrgustiku ja
„hakk-kala“ projektiga). Väikekaluritele kättesaadavate võimaluste (sadamad, dokid,
töötlusüksused jne, vt näiteks Hästholmeni sadama projekti, Rootsi) täiustamise
teel aitavad FLAGid selles sektoris säilitada
töökohti ja teatavat sidusust, tegutsedes
mõnikord ka vahendajana konfliktides erinevate huvirühmade vahel, kes neist veekogudest kasu saavad (vt Vãtterni järve
FLAGi projekti, Rootsi).

Teine levinud mure paljude sisemaiste
FLAGide piirkondades on kormoranide
laastamistöö. 2017. aastal käivitasid Taani,
Eesti, Soome ja Rootsi rahvusvahelise
koostööprojekti, mille eesmärk on leida
säästvad lahendused, et vähendada kormoranide ja hüljeste tekitatavaid kahjusid,
mis mõjutab nii kala- kui ka vesiviljelusressursse. Praegu hõlmab see projekt peamiselt rannikuäärseid FLAGe, kuid mitmed
sisemaised FLAGid Leedus, Eestis ja Soomes on väljendanud huvi projektiga liitumise vastu.

Kohalike kogukondade
sotsiaalse kapitali säilitamine
nende traditsiooniliste
väärtuste najal
Sisemaised FLAGid seisavad silmitsi nii
sotsiaalsete kui ka majanduslike probleemidega. Enamik neist, eelkõige Bulgaarias,
Rumeenias ja Leedus, on hädas demograafiliste probleemidega: madal sündimus,
inimränne, rahvastiku vananemine, madal
tööhõivemäär, kohalike traditsioonide ja
oskusteabe kadu. Kalandusega seotud
ettevõtete arv on vähenemas, mis omakorda vähendab selle sektori atraktiivsust.
Tagatipuks on sellistes maapiirkondades
vähe investoreid, kalandussektori väärtus
ahelas napib taristut ja kaasaegset varustust ning sageli ei rakendata turismipotentsiaali piisavalt.

Et sisemaapiirkondade kultuuripärandit ja
identiteeti säilitada ning neist kasu lõigata,
on FLAGid keskendunud selliste tegevuste
toetamisele, millega edendatakse kohalikke kultuuritraditsioone. Selliste algatuste
seas on näiteks kultuuriürituste korraldamine (nt projektid FISCHtival ja Holm Saksamaal ning kokandustöötoad Sloveenias),
kohalike kultuuriatraktsioonide tugevdamine (muuseumid ja näitused, nagu
näiteks Tirschenreuthi FLAGi projektid
Saksamaal), traditsioonilise kalapüügi ja
kohalike saaduste edendamine (kalafestivalid Leedus ja Eestis) ning tulevaste
kaluripõlvkondade harimine (noortele
suunatud õppekavavälised tegevused
Rumeenias).
Koostöös kogukonnaga saavad FLAGid
kujundada kohalike ettevõtete hoidmiseks
ja uute talentide meelitamiseks soodsa
keskkonna. Näide sellest on Baryczi oru
partnerluse FLAGi (Poola) sidustegevuste
seeria, millega parandati kohalike ettevõtete, nende seas kalakasvatajate, restoranide ning haridus- ja vabaajateenuste
pakkujate võimekust ning julgustati neid
omavahel koostööd tegema. Piiriülene
koostööprojekt, mille käivitasid kaheksa
LEADERi LAGi-FLAGi Eestist, Soomest ja
Lätist, aitab maapiirkondade ettevõtjatel
luua sidemeid sarnaste ettevõtetega naaberriikides, kaasates samas noori inimesi,
kes võiksid ettevõtted üle võtta.

▶▶▶
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▲ Soome kalur tutvustamas professionaalset kalapüüki Põhja-Lapimaal

Fook uses: kohalik ud väljak ut sed
ja kalandusse k tor i atrak tii vsus
Peale põlvkonnavahetuse ja sisemaise kalandustegevuse
väheneva kasumlikkusega seotud probleemide võivad
Soome FLAGide väljakutsed olla üsnagi erinevad.
Kesk-Soome FLAGi piirkonnas kurdavad kohalikud huvirühmad,
et sadamates on liiga vähe käitlusrajatisi. FLAGi juht kinnitab seda:
„Uusi kalureid on küll, kuid neil ei ole siin lihtne alustada, sest nad
peavad lossima oma saagi mitteergonoomilistes tingimustes.
Pikad vahemaad kalurite ja kalatöötlusettevõtete vahel on meie
piirkonnas väga suur probleem. Sageli peavad kalurid oma saagi
maha müüma rookimata ja töötlemata kujul, mistõttu on saagi
väärtus madalam. Peale selle muutuvad talved globaalse soojenemise tõttu üha leebemaks, mis mõjutab tugevalt meie traditsioonilist jääpüüki ja vähendab paljude väärtusahelasse kuuluvate
ettevõtete sissetulekut.“
Sarnaselt on Kainuu-Koillismaa FLAGi piirkonnas ainult kaks väikest kalatöötlusettevõtet. Kogu potentsiaalne lisaväärtus kalatöötluse väärtusahelas läheb piirkonnast välja. Paremini suunatud toetus väikestele ja keskmise suurusega kalatöötlusettevõtetele aitaks
säilitada kogu kohalikku kalandussektorit.
Seevastu Lapimaa FLAGi piirkonnas (Põhja-Soomes) ei ole kohaliku kalandustaristuga mingeid probleeme: sadamad ja kalakäitlusrajatised on kaasajastatud või heas seisukorras. Nende rajatiste
omanikeks ja majandajateks on kohalikud omavalitsused, mis
täiustavad ja arendavad neid rajatisi, investeerides masinatesse ja
renoveerimisse, osalt EMKFi ja riikliku eelarve abil. Koos kohalike

kaluritega, kes on liikumapanev jõud, on oluline osa FLAGi tööst
aidata omavalitsustel taotleda rahastust EMKFi teistest osadest.
Lapimaa FLAGi piirkonnas on 3 000 km² järvepinda, mis sobib ja on
saadaval töönduslikuks kalapüügiks, ning teaduslike uuringute ja
eksperthinnangute kohaselt saaks säästva tööndusliku kalapüügi
saaki kolme- või isegi neljakordistada. FLAGi juht ütleb nii: „Lõuna-Soome nõudlus meie kvaliteetse kala järele on suur – suurem
kui pakkumine, mis on kalurite vähesuse tõttu madal. Suur nõudlus
tähendab kõrgemaid hindu ja head kasumlikkust, seega võiks ju
eeldada, et kaluriamet on noorte jaoks atraktiivne. Paraku ei ole
see nii. Niisiis on üks meie FLAGi peamisi väljakutseid siseveepüügiga seotud töökohtade promomine ning selle eluala kuvandi ja
maine parandamine.“
Selle olukorra parandamiseks valmisid FLAGi rahastuse toel kuus
videot, milles tutvustatakse kohalikku kalastustegevust ja kaasaegseid kalastusvõtteid, reklaamides samas kalurite erakordset
töökeskkonda (videod on vaadatavad YouTube’is). Koos Sodankylä
omavalitsuse ja Lokka kalurite ühistuga juhitakse värbamisprojekti, mille raames kogenud kalurid suunavad ja koolitavad uus
tulnukaid. Siiani on koolituse vastu huvi tundnud 30 inimest ja
kuus noort meest on hakanud tegelema tööndusliku kalapüügiga.
See on julgustav kohaliku FLAGi juhi jaoks, kes ütles nii: „Mõned
uued kalurid ei olnud põlised laplased. Sodankyläs on nüüd 11 uut
elanikku – on toimunud tööränne Lõuna-Soomest Lapimaale!“
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Kohalike tavade
rohestamine uuenduste,
hariduse ja koostöö abil
Enamik sisemaiseid FLAGe on tuvastanud
vajaduse tõsta kohaliku elanikkonna teadlikkust keskkonnakaitsest ja kliimamuutustest, mis mõjutavad tugevalt suuremat
osa vesikondadest. Kirde-Saksamaal toetas Mecklenburgi järvistu siseveepüügi
FLAG uuenduslikku akvapoonikaprojekti
„Tomato
-fish“, mille eesmärk on vähendada kalakasvatuse keskkonnamõju kala
ja tomatite sümbiootilise kasvatamise
teel. Rumeenias Galati FLAGi piirkonnas
pakutakse noortele harivaid tegevusi nagu
jäätmekäitlusteemalised koolitused ja ökolaagrid, mille raames räägitakse neile, kuidas säilitada Alam-Pruti lammi looduspargi
tundlikku ökosüsteemi.
Impordiga seotud ökoloogilise jalajälje
vähendamine koos kohalike saaduste reklaamimisega on üks Sloveenia kolme sisemaise FLAGi koostööprojekti eesmärke.
Kõigepealt loodi Sloveenia kalakasvandustest pärinevate saaduste riiklik kvaliteedisüsteem, misjärel töötati välja kvaliteedimärk, millega anda tarbijatele kindlus ja
julgustada neid eelistama kohalikke kalasaaduseid imporditud toodetele.

Tulevikuvisioon
Sisemaised FLAGid moodustavad tähtsa
osa ELi FLAGide kogukonnast ning mängivad olulist rolli kohaliku kalanduse ja
vesiviljeluse toetamises. FLAGid panustavad kultuuripärandi säilitamisse ja noorte
inimeste keskkonnateemalisse harimisse
ning toetavad uuenduslikke ideid ja mitme
sektori koostööd. Nende meetmete abil
aitavad FLAGid leevendada maapiirkondi
kimbutavaid üleilmseid probleeme, millest
võib välja tuua näiteks rahvastikukao, veereostuse ja surve kohalikele kalavarudele.

▲ Rohelised kohalikud elupaigad

Selles artiklis rõhutatakse kasu, mida toob
FLAGi loomine sisemaal, kus on kalanduse
ja vesiviljeluse ajaloolised ja kultuurilised
juured. Siiski on FLAGi loomise ratsionaliseerimisel oluline võtta arvesse majanduslikku ja sotsiaalset kriitilist massi, mida
kalandus-/vesiviljelustööstus neis piirkondades esindab. Selleks, et eelistada FLAGi
loomist LEADERi LAGi loomisele, peavad
kalandus ja muud sellega seotud tegevused olema piirkonna iseloomulik tunnus.
Mõnedes piirkondades võivad maa- ja
kalanduskogukondade huve kõige paremini teenida mitmest fondist rahastatavad
kohalikud tegevusrühmad. Jooksval programmiperioodil on umbes 27 protsenti
sisemaistest FLAGidest mitmest fondist
rahastatavad (enamasti koos LEADERi programmiga). Järgmisel programmiperioodil
võib see osakaal märkimisväärselt suureneda, mis oleks loogiline maapiirkondades,
kus valitseb tugev sünergia kalandus- ja
maakogukondade vahel. Mitmest fondist
rahastamist võiks kasutada kohalike toiduainete arendamiseks, kala- ja talusaaduste
sidumiseks (nt koos EAFRDga), turismi
pakettide loomiseks (kodumajutus kalastuskohtade läheduses (ERF)) või turismisektori
töötajate ümberkoolitamiseks (ESF).

Aastate 2021–2027 programmiperioodi
ootuses peituvad sisemaiste FLAGide võimalused potentsiaalses koostöös teiste
sarnaste sisemaapiirkondadega ning peamiselt vesiviljeluse ja mageveeressursside
kaitsega seotud kogemuste ja parimate
tavade jagamises. Samuti on FLAGid viidanud, et soovivad tugevdada sidemeid
kalandussektori ja turismitööstuse vahel,
parandada tegevuse mitmekesistamisest
huvitatud professionaalide nõustamist ja
arendada mageveekalaliikide turustamist.
Sisemaiste ja rannikupiirkondade FLAGide
reaalsus erineb, kuid neid kimbutavad globaalsed mured on sarnased. Nii on sisemaa- ja rannikukogukondadel teineteiselt
palju õppida. Nende liitmine FARNETi sarnase võrgustikuga muudab FLAGid suurepäraseks vahendiks, mille abil tegeleda
merenduse, ranniku ja maismaaga seotud
probleemidega kohalikul tasandil. ■
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Koostöö

Üheskoos ühiste
väljakutsetega võitlemine
Vahemere piirkonnas
Kalavarude vähenemine, erinevatest majandussektoritest tulenev tugev surve mere ökosüsteemidele,
saaste ja kliimamuutuste mõjud – kõik see mõjutab Vahemere piirkonna kalanduse pikaajalist jätkusuutlikkust. Need väljakutsed on samad paljudes Vahemere-äärsete FLAGide piirkondades ja neile suunatud lahendused nõuavad koostöist lähenemist

Milline mõju on mereprügi kokkukogumisel, kui meetmeid ei koordineerita piki rannikut, et hoida ära prügi sattumine merre
kusagil mujal? Samamoodi – miks pingutada kalavarude parema majandamise
nimel ühes piirkonnas, kui sealsamas kõrval
jätkub ülepüük takistamatult? Üheskoos
tegutsedes ja kohalikul tasandil ellu viidavate projektide haaret laiendades saavad
FLAGid toetada kohalike teadmiste kaasamist, et lahendada konkreetseid probleeme Vahemere piirkonnas, samal ajal ka
sünergiaid luues ja muutuste ellukutsumiseks vajalikke kriitilisi tegevusi arendades.

Kalavarude ja neile
eluliselt vajalike mereökosüsteemide kaitsmine
2016. aastal andsid seitse valitsusvälist
organisatsiooni ühisavaldusega17 teada
Vahemere kalavarude dramaatilisest olukorrast – 96 protsenti hinnatud kalavarudest loeti ülepüütuks. Vahemere üldine
kalanduskomisjon (GFCM) on nõus, et kõik

Vahemere-äärsed 21 riiki peavad kalanduse juhtimise seadma oma prioriteediks.
Ent suur küsimus on see, kuidas seda teha?
Suurem valivus, kaaspüügi ja ohustatud
liikude mõjutamise minimeerimine ning
ebaseadusliku, teatamata ja reguleerimata kalapüügiga võitlemine on vaid
mõned lahendused. Merekaitsealade
kehtestamine võib aidata parandada bioloogilist mitmekesisust ja mereökosüsteemide tervist.
See on teema, mida uurivad FLAGid erinevates Vahemere maades. Merekaitsealad
on kindlalt piiritletud tsoonid, millele kehtestatakse kaitse-eesmärke. Neil on tõestatult positiivne mõju bioloogilisele mitmekesisusele, sealhulgas kalavarudele nende
piires ja ümber. Peaaegu 12 protsenti
Vahemerest on kaetud merekaitsealadega,
kuid Euroopa Liit usub, et kaitse all olevat
ELi mereala tuleks suurendada – kuni 30
protsendini, nagu sätestab ELi bioloogilise
mitmekesisuse strateegia aastani 203018.

▲ Koostöö Vahemere piirkonnas
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▲ Küklaadide FLAGi piirkond, Kreeka

Siiski ei piisa lihtsalt merekaitsealade loomisest, et need oleksid tõhusad. Neid tuleb
majandada ja seal tuleb rakendada kaitsemeetmeid – st piiranguid tegevusele, olgu
see seotud turismi või kalandusega. See
aga nõuab ressursse.
Seda silmas pidades on 12 Vahemere piirkonna FLAGi Kreekast, Küproselt, Horvaatiast, Hispaaniast ja Itaaliast näidanud üles
huvi liituda uue koostööprojektiga, mille
eesmärk on luua FLAGide töörühm, et
arendada teadmisi ja toetada koostööd,
kindlustamaks piirkonna merekaitsealade majanduslik elujõulisus. Õppekülastuste ja teadmusvahetuse kaudu
soovivad need FLAGid saada teada, kuidas
parandada oma piirkondade majandamist,
eristades ja toetades looduskeskkonnaga
kokku sobivat sotsiaalmajanduslikku arengut. Seda projekti juhib Küklaadide FLAG
Kreekas ja koordineerib Prantsusmaa ettevõte nimega VertigoLab. Esimene õppekülaskäik toimus 2019. aasta oktoobris tugeva
kaitse all oleva Gyarose saare vahetus
läheduses. Osalejad tutvusid võimalustega

teatud majandustegevustega (nt professionaalse giidiga ekskursioonid või sukeldumisretked) alustamiseks, et investeerida
neist pärinev tulu looduskaitsemeetmetesse, millega kaitsta näiteks saare munkhüljeste populatsiooni ja muid haruldasi
liike nagu vahemere pistrik.

Turismi jätkusuutlikuna
hoidmine
Vahemeri on maailma populaarseim turismi
sihtkoht – 2018. aastal külastas seda 1,4
miljardit inimest. Turism on majanduse elutähtis osa pea kõikides Vahemere-äärsetes
rannikukogukondades. Siiski on paljudes
piirkondades traditsioonilised turismimudelid toonud kaasa rannikute ülerahvastatuse ja looduslike ökosüsteemide kahjustumise. Saadav majanduslik kasu ei ole alati
hea kohalikele elanikele.

▶▶▶

17 „High Level Seminar on the state of stocks in
the Mediterranean and on the CFP approach“
(„Kõrgetasemeline seminar Vahemere kalavarude
olukorra ja ühise kalanduspoliitika lähenemisviisi
teemal“) (Catania, veebruar 2016): valitsusväliste
organisatsioonide ühisavaldus
18 ELi bioloogilise mitmekesisuse strateegia
aastani 2030
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FLAGid peavad aitama hoolitseda selle
eest, et turism nende piirkonnas jääks
jätkusuutlikuks, ja kui kasutada ära
senisest ehedamate turismikogemuste
aina kasvavat turgu, saavad FLAGid
tagada ka kalandussektori kaasamise.
Kalanduse ja turismi sidumine võib tulla
kasuks kohalikele ökosüsteemidele, kuna
sellega paraneb kalurite ja üldsuse teadlikkus merekeskkonna austamise olulisusest. Samuti võib see olla kasulik kohalikele
kalanduskogukondadele, kuna annab neile
võimaluse saada osa säästva turismi teel
teenitavast tulust.
Näiteks edukalt ellu viidav kalandusturism
võimaldab kaluritel mitmekesistada ja
täiendada oma sissetulekut, vähendades samas kalahulka, mille nad peavad
püüdma, et inimväärselt ära elada. Selle
kontseptsioon on lihtne: kalapüügilaevad, mis on kohandatud nii, et on tagatud
nende ohutus ja vastavus kohaldatavatele
eeskirjadele, võtavad pardale turistid, kes
saavad siis kõrvalt näha üht päeva kohaliku
kaluri elus. Teatud riikides saavad turistid
ka ujuda, laevalt õngega kala püüda ja/või
püütud kalast valmistatud rooga nautida.
Võttes arvesse kalandusturismi ohutusega
seotud küsimusi, on mõnedes riikides alles
hiljuti välja töötatud sellist tegevust puudutav seaduslik raamistik. Palju tööd on
veel ees: ametliku turismipakkumise loomine ja korraldamine, osalevate kalalaevade kohandamine, kalurite koolitamine
ja selle tegevuse reklaamimine. Nii on
lugu Kreekas, kus 2020. aasta jaanuaris
käivitasid kakskümmend Kreeka FLAGi
koostööprojekti, et üheskoos kalandusturismi arendada ja reklaamida. Tuginedes Itaalia kalurite kogemusele näeb
see projekt ette Kreeka kalurite õppereise
Itaaliasse ja ekspertide kaasamist riikidest,
mis on juba mõned aastad kalandusturismi
pakkunud19. Koos loodavad Kreeka FLAGid
muuta kalandusturismi tunnustatud turismitegevuseks Kreekas.
Loomulikult ulatub turism kaugemale
kalandusega seotud tegevustest. Sellegi
poolest peaksid need jääma säästvaks
ning vältima ranniku- ja merekeskkonna
kahjustamist. Ühe teise Vahemere-äärse
projekti raames tegutsevad kuus Kreeka
ja Küprose FLAGi koos, et laiendada
ühistele säästvust puudutavatele standarditele vastavate sukeldumis- ja snorgeldamisradade võrgustikku. Selle pro-

▲ Kalandusturismiga tegeleja Ida-Sardiinias

jektiga, mida juhib Lesvose FLAG (Kreeka),
on kohalikud kalurid, teadlased ja turismiagentuurid suunatud piiritlema 30 erinevat sukeldumispiirkonda ning kohalikud
huvirühmad on kaasatud nende alade kaitsmisesse ja edendamisse. FLAGid on koostanud neid sukeldumisradasid puudutavad
reklaammaterjalid ja korraldanud suure
konverentsi, et tõsta kalurite, turismiagentuuride ja ettevõtjate teadlikkust. Sellel
konverentsil keskenduti sellele, millist rolli
saavad sukeldumispargid mängida merekeskkonna kaitse toetamises, kindlustades
samas jätkusuutliku sissetuleku kohalikele
ettevõtjatele. Selle algatusega seotakse ka
merekeskkonna bioloogilise mitmekesisuse
seire kalurite ja teadlaste poolt, et hoolikalt
analüüsida seda, kuidas võib turismitegevus mõjutada mereelustikku.

Võitlus reostuse ja
mereprügiga
Ifremeri 2019. aasta uuringu kohaselt on
Vahemeri kõige rohkem saastatud Euroopa
meri20. Merereostus, sealhulgas õli, kemikaalid, mikroplast ja mereprügi, tuleneb
paljudest allikatest: kaubavedu, turism,
kalapüük, vesiviljelus, prügilad, tööstus,
põllumajandus jne. Selle mõju mereelustikule võib olla katastroofiline.
Mereprügist rääkides on Vahemeri kui suletud meri, kuhu satub igal aastal ligi 200 000
tonni prügi, üks enim mõjutatud veekogusid maailmas. See prügi hõlmab kilekotte,

pudeleid, pakendeid, kalastusvarustust ja
riideesemeid. Ifremeri uuringuga leiti, et 60
protsenti sellest prügist sisaldab plasti, mis
seletab seda, miks on Euroopa Komisjon
nimetanud plasti kohest tähelepanu vajavaks prioriteediks.
Hulk FLAGe on juba selle väljakutse vastu
võtnud ja toetab merest plasti kokku
kogumise algatusi. Näiteks on selle ette
võtnud neli Sardiinia FLAGi (Itaalia), mis
on ühendanud jõud Cagliari ülikooliga,
et luua süsteem nende jäätmete käitlemiseks. See projekt on vastus avalikule
üleskutsele Sardiinia piirkonnas ning sellesse on kaasatud kalurid, kohalikud sadamahaldusasutused ja jäätmekäitlusettevõtted. Kalalaevadele lisatakse varustus,
mille abil saavad kalurid jäätmed pardal
kokku koguda ja eraldada, ning saart ümbritsevatesse lossimiskohtadesse paigaldatakse eraldi jäätmekonteinerid.
„FLAGid soovivad rõhutada ainulaadset
sotsiaalteenust, mida kutselised kalurid
oma tegevuse käigus pakuvad,“ ütleb Alessandro Cau Cagliari ülikoolist.
Sardiinia ei ole ainus Vahemere-äärne piirkond, kus on tehtud üleskutseid kaluritele
mereprügi kokkukogumiseks. Hispaanias
Kataloonias on käimas töö, et EMKFi rahastuse abil motiveerida erinevaid organisatsioone sellesse eesmärki panustama, ning
FLAGid on heas olukorras sellistes partnerlusprojektides kaasalöömiseks ja nende
toetamiseks.
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Kliimamuutuste ja
nendega seotud uute
võõrliikidega kohanemine
Merede soojenemine, mida seostatakse
kliimamuutustega, on toonud Vahemerre
uusi liike. Tavaline sinikrabi (Callinectes sapidus), agressiivne uustulnuk, keda ei ohusta
Vahemeres teadaolevalt ükski kiskja, on
end sisse seadmas Kreeka Thessalonikist
Hispaania Ebro Deltani ulatuvas merepiirkonnas. Kalurid on selle liigi üha suureneva arvukuse pärast mures, kuna sinikrabid lõhuvad kalurite võrke, kui kogemata
neisse satuvad, ja mõjutavad negatiivselt
endogeenseid koorikloomi.
Sinikrabiga seotud probleemidega tegelemiseks on jõud ühendanud kolm FLAGi
Prantsusmaa Occitanie’ piirkonnast, seda
projekti juhib Vahemere Püreneede
FLAG ja koostööd tehakse ka Kerkennah’
saartega (Tuneesia). Selles projektis osalevad paljud eksperdid ja seda toetatakse
kahest programmist, milleks on Terricoop
ja DEVLOK. Lisaks püüab Vahemere
Püreneede FLAG aktiivselt tihendada
suhteid teiste riikide Vahemere-äärsete FLAGidega, saamaks teada, kuidas nemad tegelevad sinikrabiga ja kui
edukalt on neil õnnestunud seda liiki
turustada. Paljud FLAGid uurivad hoolega leevendus- ja ohjevõimalusi ning ka
viise sinikrabi arvukuse tõusust majandusliku kasu saamiseks. Arutelud on käimas ja
koostöö Vahemere-äärsete FLAGide vahel
on tulevikus täiesti võimalik.
Ülalmainitud projekt on ainult üks näide sellest, kuidas Vahemere põhjaosa (Euroopa)
kalanduskogukonnad teevad koostööd
Vahemere lõunaosa (Põhja-Aafrika) kogukondadega. Teiseks näiteks on ENSAMBLE,
mille puhul kalanduskogukonnad Prantsusmaal, Itaalias ja Tuneesias teevad
koostööd, et edendada Vahemere
põhja- ja lõunaosa säästvat arengut.
Seda projekti koordineerib Etruski ranniku
FLAG Toscanas (Itaalia) ja selle eesmärk
on parandada partnerite võimekust tulla
toime probleemidega, mis ulatuvad kaugemale mitte ainult kohalikust tasandist, vaid
ka Euroopa piiridest. Lõppkokkuvõttes on
see projekt püüe käivitada Tuneesia kogukondades kaasav lähenemine kohalikule
arengule, et hõlmata nii avaliku sektori kui
ka erasektori huvirühmi.

▲ Naine näitamas kalasaaduseid Vahemere Püreneede FLAGi piirkonnas

Kui FLAGid hakkavad kavandama oma tulevasi kohaliku arengu strateegiaid, peaksid nad üha enam mõtlema ka sellele, kas
nende kogukonnad võiksid teatud väljakutsetega tegelemisel jõuda kaugemale,
kui neil oleks võimalus õppida teistelt sama
merd ümbritsevatelt kogukondadelt ja
teha nendega koostööd. Õppekülaskäikudest ühisuuringute ning uute teenuste ja
toodete arendamise ja turustamiseni välja
– koostöö viljad võivad tugevdada kohaliku tasandi tegevuse mõju. Globaliseerunud maailmas, kus probleemid on suured,
võime me üheskoos olla veel suuremad.

FARNET võib olla teile toeks
Kas otsite partnereid? Saatke meile oma
koostööidee vastaval mallil, mille leiate
FARNETi veebilehelt. Me saadame teie idee
e-kirjaga kõikidele FLAGidele ja levitame
seda sotsiaalmeedias. ■

19 Koostööprojektiga arendatakse kalandusturismi
tulevikku Kreekas – rohkem teavet:
https://webgate.ec.europa.eu/fpfis/cms/farnet2/news-events/news/cooperation-projectseeks-build-future-pesca-tourism-greece_en.
20 Prantsuse merekasutuse uuringute instituudi
(IFREMER) uuring: Seafloor litter from the
continental shelf and canyons in French
Mediterranean Water: Distribution, typologies
and trends („Merepõhja prügi mandrilavalt ja
kanjonitest Prantsusmaa Vahemeres“)
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Perspektiiv

FLAGide kohaliku arengu
strateegiate ümbermõtestamine:
uus uurimiskava
Arengule suunatud territoriaalse lähenemise mõju uurimine ei ole uus asi. Kogukonna juhitud kohalikku arengut
(CLLD) maapiirkondades on laialdaselt käsitletud paljudes uuringutes ja mitmesugustes kontekstides. Kalanduse olukord on aga mõnevõrra erinev ning veel hiljuti jäi Euroopa Merendus- ja Kalandusfondi (EMKFi) toetatav CLLD suures
osas teadusringkonna tähelepanuta. Samas on oluline teadvustada, et EMKFi toetatav CLLD on uuem programm ning
et palju paralleele saab tõmmata teistest Euroopa struktuuri- ja investeerimisfondidest toetatavat CLLDd puudutavate
olemasolevate uuringutega. Siiski on kalanduse juhtumist palju õppida. Kalanduspiirkondade CLLD teise etapi lõpu
lähenedes hakkab esile kerkima uus uurimiskava.

Kasvav huvi CLLD
uurimise vastu
Suuresti nagu perioodi 2007–2013 lõpus
toob ka jooksva programmi lõpp kaasa aja
mõtisklusteks ja tõstatab näiteks järgmised küsimused: mida me oleme õppinud,
kuidas me oleme arenenud ja kuidas see
mõjutab FLAGide kohaliku arengu strateegiaid tulevikus? 2015. aastal, kui CLLD
esimene periood kalanduspiirkondades
(Euroopa Kalandusfondi 4. telg) hakkas
lõpule jõudma, püüti kalanduspiirkondade kohalikule arengule pühendatud
ajakirja Sociologia Ruralis21 eriväljaandes
mõnedele neile küsimustele vastata. Selle
eriväljaande keskmes oli koostöö juhtivate
kalanduspiirkondade, sotsiaalteadlaste ja
FARNETi tugiüksuse vahel. FARNETi tugiüksuse poolt läbi viidud juhtumiuuringud
kindlate FLAGide kohta andsid aimu CLLD
mõjust kohalikul tasandil, 22 samas kui teistes käsitleti laiemaid küsimusi nagu näiteks
see, kui edukas on olnud filosoofiline nihe
selle suunas, et lähenemine Euroopa kalanduse arengule muutuks piirkonnapõhisemaks.23 Väidetavalt oli kõige asjakohasem

teema, mis ilmnes FLAGe puudutavatest
esimestest uuringutest, nende ainulaadne
positsioon sidumaks valdkondlikke ja territoriaalseid huve altpoolt ülespoole ning
see, kui efektiivsed oleksid nende kohaliku
arengu strateegiad sellise tasakaalu ja sidususe saavutamisel.
Nagu võis oodata, läksid FLAGidega seotud
uuringud laiemas teaduskogukonnas siis,
kui see mõtisklusperiood hakkas lõpule
jõudma ja algas valmistumine 2014.–2020.
aasta programmiperioodiks, teatavale pausile. Sellest hoolimata on FARNETi tugiüksus jäänud FLAGe puudutavate uuringute
keskmesse, aidates selgitada FLAGide rolli
põhiprobleemide lahendamises – nagu
näiteks nende mõju väikesemahulisele
rannapüügile24 ning see, kuidas FLAGid on
toetanud naiste kohta ja rolli kalanduspiirkondades25. Oma käimasolevast uurimistööst olenemata püüab FARNETi tugiüksus
pidevalt hoida sidet teaduskogukonnaga,
et olla igal võimalusel abiliseks ja koostööpartneriks CLLDd ja FLAGe puudutavas
töös. Sellega seoses võõrustasime märtsis
oma Brüsseli peakorteris teadlaste mees-

konda Euroopa teaduse- ja tehnoloogia
alasest koostöövõrgust (COST), et üheskoos töötada projektiga, mille keskmes on
FLAGi projektide analüüs, nende seotus
kohaliku arengu strateegiatega ja see, kuidas need võivad tulevikus muutuda.
Loodame, et sarnane koostöö teaduskogukonnaga jätkub ka kahel järgneval aastal,
ning oleme alustanud ettevalmistusi kalanduskogukondade ülemineku toetamisele
pühendatud istungjärguks, mis toimub
järgmisel rahvusvahelise kalamajanduse ja
-kaubanduse instituudi (IIFET)26 konverentsil. Töörühma on meelitatud juhtivad teadlased kõikjalt maailmast, sh Hiinast, LõunaKoreast, USAst ja Euroopast, keda kõiki
ühendab huvi kalandus- ja vesiviljeluspiirkondi toetavate kohalike algatuste vastu.
Rahvusvaheliste uurimistööde suur hulk
näitab aina kasvavat huvi selle teema vastu,
ent annab ka hea võimaluse teadmus- ja
kogemusvahetuseks mitmete kontinentide
vahel.

I

I

Farnet Magazine Nr 18 Sügis 2020 lehekülg 29

▲ FLAGide tulevikustrateegiate kujundamine FARNETi konverentsil "Kohalik tegevus muutuvas maailmas"
Brüssel, detsember 2019.

Piirkondlik lähenemine
väljaspool ELi
Üleilmne huvi FLAGide ja CLLD-lähenemise
vastu on märkimisväärne. Näiteks uurib
rühm teadlasi Korea mereinstituudist27
CLLD-lähenemist Euroopas ja seda, kuidas
see on toetanud projekti nimega „Fishing
Village New Deal 300“28, mille eesmärk on
väikesemahulise kalapüügiga tegelevate
kogukondade taaselustamine LõunaKoreas. Praeguseks on selle teadmusvahetuse raames toimunud kaks uurimiskülastust FARNETi tugiüksuse peakorterisse,
et saada teada, kuidas FARNET tegutseb,
tutvuda FLAGidega ja CLLD elluviimisega
Euroopas ning mõista, mida oleks senisest
tegevusest õppida rahvusvaheliselt. Lisaks
äratas CLLD lisaväärtus huvi ühes Lõuna-Korea kohalikus raadiojaamas, mis tegi
saate sellest lähenemisest ja selle mõjust
teistele kohaliku arengu programmidele.
Väljaspool ELi on CLLD ja muud kohalikule
arengule suunatud piirkonnapõhised lähenemisviisid olnud mitmeti seotud ja nende
vahele on tõmmatud mitmeid paralleele.
Üks näide, millest on kujunenud välja eks-

perimentides kasutatav arengumudel, on
Shorefasti algatus ja Fogo saar, mis asub
Newfoundlandis Kanadas. Fogo saar, mille
kalanduskogukonnad said tugevalt räsida
tursavarude kokkuvarisemisest 1980ndatel, on juba pikka aega olnud tugev näide
piirkonnapõhisest lähenemisest kohalikule
arengule; Shorefast on avalik sihtasutus,
mis juhib Fogo saare arendamist mitmete
algatuste kaudu. Lisaks töötas üks teadlaste rühm Shorefasti sihtasutusega koostöö tegemisel saadud kogemuste najal
välja kogukondliku arengu mudeli PLACE29.
Selle mudeli puhul rõhutatakse peamisi
omadusi, mis on aidanud jõuda paikkondliku lähenemiseni Fogo saarel, ja see sarnaneb paljuski CLLDga. Samamoodi nagu
CLLD ja LEADER enne seda, keskendub
PLACE säästva territoriaalse arengu saavutamiseks vajalikule põhimõtete kogumile.

Uute FLAGi
strateegiate koostamine
Võrdlemine ja teadmusvahetus teiste programmidega suurendab CLLD väärtust ning
tõstatab küsimusi selle kohta, kuidas võiksid kohaliku arengu strateegiad tulevikus
muutuda. 2019. aastal toimunud konverents „Post-2020 CLLD“30 meelitas kohale
palju teadlasi Euroopast ja kaugemaltki,
et ühest küljest tähistada CLLD edukust
perioodil 2014–2020 ja teisest küljest teha
plaane tulevikuks, arutledes selle üle, milline see võiks välja näha järgmisel programmiperioodil. Kombinatsioon paljudest
töörühmadest, peaesinejatest, plenaar
istungitest ning ELi erinevatest struktuurija investeerimisfondidest toetatud 40
CLLD projekti näitusest võimaldas esmakordselt heita pilgu sellesse, kuidas CLLD
muudab elusid nii linna-, maa- kui ka rannikupiirkondades. Lähtudes ohtratest positiivsetest muutustest ja kasust kogukondadele kõikjal Euroopas, millest konverentsil
räägiti, võib julgelt öelda, et CLLD lisaväärtus üha kasvab.

▶▶▶
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Toetamaks neid FLAGide tulevikustrateegiatega tegelevaid töörühmi, kasutasime
me tervet rida näitajaid, mis on välja töötatud FLAGide teabelehtede andmete ja kolmeaastase perioodi jooksul kogutud teabe
analüüsi põhjal ning mis aitavad mõista,
kuidas FLAGide strateegiaid praegu koostatakse. Need näitajad loodi, et teha kindlaks mustrid praegustes FLAGide strateegiates ja vaadata üle mõned järeldused,
mis tehti FLAGide esimesest programmiperioodist aastatel 2007–2013. Lisaks hinnati
selle analüüsiga seda, kas FLAGid on eelmisel suurel FARNETi konverentsil „Sailing
Towards 2020“, mis toimus 2015. aastal,
välja toodud probleemidega tegelemisel
omadega järje peal. 119 FLAGi hõlmanud
küsitluse põhjal oli üldine seisukoht see, et
FLAGidel on õnnestunud lahendada kolm
peamist 2015. aastal tuvastatud probleemi.
Esiteks tõid FLAGid esile, et nad suutsid
toetada oma piirkondi ühise kalanduspoliitika 2014. aasta muudatustega kohanemisel31. Teiseks valitses üksmeel selles osas,
et FLAGid on suutnud toetada töökohtade
loomist, eelkõige marginaalsetesse rühmadesse kuuluva elanikkonna seas. Kolmandaks märkisid FLAGid, et neil on õnnestunud toetada kohaliku meremajanduse
kasvu. Uuringust ei tulnud nii selgelt välja
see, mil määral on FLAGidel õnnestunud
tegeleda kliimamuutustega kohanemisega
seotud väljakutsetega või mitmest fondist
rahastamisel põhineva lähenemise eduka
arendamise ja rakendamisega.
Kui rääkida jooksva programmiperioodi
(2014–2020) teistest väljakutsetest, siis
pisut vähem kui pooled uuringus osalenud
FLAGid tõdesid, et sattusid silmitsi ettenägematute probleemidega. Nendest FLAGidest ütles 50 protsenti, et ettetulnud probleemid nõudsid kohaliku arengu strateegia
muutmist. Üks peamistest väljunditest,
milleni strateegiate parendamisele keskendunud töörühmad konverentsil jõudsid,
oli kohanemisvõime ja vastupidavuse
suurendamise vajadus ning ka strateegiate paindlikumaks muutmise vajadus.
Näited neist ettenägematutest probleemidest olid laiaulatuslikud, nende seas uued
ja ootamatud võimalused ning turu, kalandussektori ja valitsuspoliitika muutused.
Konkreetsemate probleemidena nimetati
rändekriisi, konflikte asjaomaste poolte
vahel ja looduskatastroofide mõju.

Tulevikku vaadates paluti FLAGidel kaaluda, milline võiks maastik olla 2030. aastal, nagu teevad paljud teadlased praegu,
mil jooksev periood on lõppemas. Seoses
üleminekuga järgmisesse perioodi ütles
valdav enamus FLAGe (65 protsenti), et
nad on tulevikuks valmis, olles oma tulevikustrateegiate arendamisel kas „üsnagi“
või „hästi valmis“.32 Nendele FLAGidele, mis
olid vähem valmis, pakkusid konverentsi
„Post-2020“ tulevikustrateegiate töörühmad praktilisi nõuandeid oma elavdamistegevuse, projektide valimise kriteeriumite
ja elluviimise täiustamiseks. Lisaks käsitleti
konverentsil piirkonnapõhiste koostöö
suhete loomise ja võrgustike kujunemisaastail kasutatavate kohaliku arengu strateegiate väljatöötamise põhielemente. Kui
esimene programmiperiood (2007–2013)
oli programmi käimasaamise ja elluviimisprotsessi alustamise periood, siis teine
(2014–2020) on kindlasti olnud õppimise
periood. See viib loomulikult küsimusteni
„Mida?“ ja „Mis?“. Mida me oleme viimase
kuue aasta jooksul õppinud? Mis on muutunud? Mida saame parandada?
Esialgsed märgid viitavad sellele, et kolmandale programmiperioodile lähenedes
lihvivad FLAGid oma strateegiaid rohkem,
keskenduvad konkreetsetele probleemidele ja saavad küpsemaks, tuginedes
senistele õppetundidele, et tagada terviklikum ja tõhusam territoriaalne areng.
Selles uues küpsuseetapis saavad FLAGid
uurida efektiivsemaid töömeetodeid, erinevaid õppevõtteid ja uuenduslikke viise
kohalike väljakutsetega tegelemiseks.
Konverentsil „Post-2020“ välja toodud küsimuste seas oli peamine FLAGide vajadus
2021.–2027. aasta programmiperioodi sisenedes areneda. FLAGid peavad tegutsema,
et tugevdada sidet kalandussektori ja uute
majandusklastrite vahel, võtma kasutusele uued tehnoloogiad ja lahendused, et
tagada sektori jätkusuutlikkus, ning saama
„õppekogukondade“ keskpunktiks. Sellest tulenevalt on neil tähtis roll kohaliku
tasandi haridustegevuse kujundamises, et
arendada noorema põlvkonna oskuseid ja
valmistada neid ette paljudeks uuteks väljakutseteks, mis neid ees ootavad. ■

21 Sociologia Ruralis on juhtiv akadeemiline ajakiri,
milles käsitletakse maaelu ja territoriaalset arengut.
22 Vt van de Walle et al. (2015) „Achieving sustainable
development of local fishing interests: The case
of Pays d’Auray FLAG“ („Kohalike kalandushuvide
säästva arengu saavutamine: Pays d’Auray FLAGi
juhtum“), Sociologia Ruralis, 55(3), lk 360–377.
23 Vt Phillipson ja Symes (2015) „Finding a middle
way to develop Europe’s fisheries dependent
areas: The role of fisheries local action groups“
(„Kuldse kesktee leidmine kalandusest sõltuvate
Euroopa piirkondade arendamiseks: kalanduse
kohalike tegevusrühmade roll“), Sociologia
Ruralis, 55(3), lk 343–359.
24 Vt FARNETi tugiüksuse tehnilist aruannet
väikesemahulise rannikupüügi kohta: https://
webgate.ec.europa.eu/fpfis/cms/farnet2/library/technical-report/present-and-future-emffsupport-small-scale-coastal-fisheries-throughflags_en.
25 Vt FARNETi tugiüksuse tehnilist aruannet selle
kohta, kuidas saavad FLAGid toetada kalanduses
tegutsevaid naisi: https://webgate.ec.europa.
eu/fpfis/cms/farnet2/library/technical-report/
flag-support-women-fisheries-and-aquaculture_en.
26 IIFET on globaalne organisatsioon, millel on
enam kui 700 liiget rohkem kui 65 riigist. IIFET
toimib rahvusvahelise foorumi ja võrgustikuna, mille kaudu jagada teavet uurimistööst
kalamajanduse, mereandidega kaubitsemise ja
vesiviljeluse ökonoomika kohta.
27 Korea mereinstituudil on kalanduskogukondade
ja sadamate uurimisega tegelev osakond (http://
www.kmi.re.kr).
28 Ülevaate projektist „Fishing Village New Deal
300“ leiate siit: https://www.mof.go.kr/eng/content/view.do?menuKey=765&contentKey=233.
29 PLACE on akronüüm, mis tähistab kogukondliku
arengu viit põhimõtet, mis tulenevad projektist,
mille raames uuriti Newfoundlandis asuva Fogo
saare paikkonnapõhist Shorefasti lähenemist.
30 Konverents „Post-2020 CLLD“, mille korraldas
FARNETi tugiüksus, oli kõikide CLLDd ellu viivate
Euroopa struktuuri- ja investeerimisfondide
koostöö. See näitas seda, kuidas tuhanded
kodanikud kasutavad edukalt altpoolt ülespoole
suunatud lähenemist, et tagada oma piirkonna
säästev areng.
31 Vt Hegland ja Raakjaer (2020) „The Common
Fisheries Policy“ („Ühine kalanduspoliitika“), mis annab kokkuvõtliku ülevaate 2014. aasta muudatustest: https://
oxfordre.com/politics/view/10.1093/
acrefore/9780190228637.001.0001/
acrefore-9780190228637-e-1099.
32 Uuring viidi läbi 2019. aasta lõpus, enne
COVID-19 pandeemiat. Seega ei hõlma FLAGide
valmidus, mis on uuringus välja toodud,
COVID-19 võimalikku mõju. Link COVIDiteemalisele artiklile: https://webgate.ec.europa.
eu/fpfis/cms/farnet2/news-events/news/
covid-19-flag-response-message-board_en.
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Võrgustik FARNET
Taani
10 FLAGi
239 projekti

Iirimaa
7 FLAGi
731 projekti

Saksamaa
29 FLAGi
150 projekti
Prantsusmaa
23 FLAGi
426 projekti

Portugal
15 FLAGi
151 projekti

Hispaania
41 FLAGi
1 193 projekti

Läti
6 FLAGi
175 projekti

Rootsi
13 FLAGi
161 projekti

Sloveenia
4 FLAGi
36 projekti

Soome
10 FLAGi
261 projekti
Eesti
8 FLAGi
898 projekti
Leedu
12 FLAGi
43 projekti

Poola
36 FLAGi
1 687 projekti

Rumeenia
22 FLAGi
215 projekti

Horvaatia
14 FLAGi
30 projekti

Bulgaaria
9 FLAGi
25 projekti

Itaalia
53 FLAGi
483 projekti
Kreeka
33 FLAGi
projekte ei ole veel

Küpros
3 FLAGi
18 projekti

2020. aasta juuliks FARNETi tugiüksuse poolt kogutud teave

CLLD rakendamine – kvaliteetsetele
projektidele ELi rahastuse saamise võti
ELi FLAGid toetavad tuhandeid abisaajaid, et neil oleks võimalik oma
ideed ellu viia. Selleks on hädavajalikud toimivad rakendussüsteemid ehk reeglid ja menetlusnormid, mis toetavad kohalike projektide kiiret ja läbipaistvat väljavalimist ning ELi toetuste edastamist
neile, kes neid projekte ellu viivad. Hästi toimiv rakendussüsteem
aitab edendada uuenduslikke projekte ja lihtsustab väiksemate
huvirühmade juurdepääsu rahastusele, samas kui mittetoimiv süsteem võib põhjustada administratiivseid takistusi ja viivitusi.
FARNETi tugiüksus on koostanud korraldusasutustele juhendi, mis
aitab neil kujundada CLLD rakendussüsteeme järgmisel programmiperioodil. See juhend sisaldab praktilisi nõuandeid ja näiteid CLLD
elluviimisest liikmesriikides kõikjal ELis: taotluste esitamisest, projektide väljavalimisest ja heakskiitmisest projektide elluviimise ja
väljamaksete tegemiseni välja. Samuti sisaldab see juhend teavet
selliste vahendite kohta nagu „rakendussüsteemi tervisekontroll“
või võrdlusvahend CLLD projektide menetlemiskiiruse võrdlemiseks erinevate ELi liikmesriikide lõikes.
Juhendit saate lugeda siin. Samuti on see kergesti leitav FARNETi
veebilehel (www.farnet.eu) vahelehe „Library“ jaotise „Guides“ all,
kus see on saadaval seitsmes keeles.
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CLLD praktikas
FLAG aitab luua Hispaania esimese purjetamiskooli
puuetega inimestele (Murcia FLAG, Hispaania)
Kohaliku FLAGi ja piirkondliku vesiviljelusliidu toel muutis üks alakehast
halvatud mees isikliku rehabilitatsiooniprojekti riigi esimeseks purjetamiskooliks puuetega inimestele. Füüsilise ja sotsiaalse kaasatuse paranemine
viis kliinilise uuringuni, mida viib läbi Toledo riiklik parapleegiahaigla, mis
on üks Hispaania suurimaid selgroovigastustega tegelevaid ravikeskuseid.

Kohalike kalurite loodud akvaarium
Wild Atlantic Wayl (North Westi FLAG, Iirimaa)

Hoidke end kursis
Et saada FARNETi ajakirja, FARNETi
uudiskirja või muud teavet, saatke palun
oma kontaktandmed aadressile info@
farnet.eu

Saatke meile oma uudiseid

Üks kohalik ettevõte, mille asutas 20 aastat tagasi Achilli kogukond, lõi
neile kuuluvasse kasutuna seisvasse hoonesse akvaariumi, kaasates vabatahtlikud, pensionile läinud kalurid ja kalandustööjõu. Achill Experience
Aquarium and Visitors Centre on Iirimaa esimene kohalikul kalanduspärandil põhinev kultuuriruum ja üks maakonna suurimaid atraktsioone.

FARNETi väljaanded on vahend kõikide
nende jaoks, kes tegelevad Euroopa kalanduspiirkondade jätkusuutlikuma tuleviku
rajamisega. Palun saatke meile uudiseid ja
informatsiooni oma tegevuste kohta, mis

Mereprügi käitlemiseks võrgustiku loomine
(neli Sardiinia FLAGi)

võivad pakkuda huvi teistele tegevus- või

Neli Sardiinia FLAGi on ühendanud jõud Cagliari ülikooliga, et luua jäätmekäitlussüsteem kohalike kalurite püütava mereprügi efektiivseks kõrvaldamiseks. Projekt nimega „Fishing Litter and Abandoned Gears“ hõlmab paaditekkidele mõeldud paigaldisi, kaldapealseid eraldamisrajatisi ja
kogumisrajatisi mereprügi efektiivseks kõrvaldamiseks.

huvirühmadele, kes selles valdkonnas töötavad. Me oleme alati huvitatud teie lugudest ja ideedest vahetuseks või koostööks
teiste kalanduspiirkondadega. Samuti

Eraettevõtjast kalatöötleja investeerib FLAGidesse
(Botnia lahe FLAG, Soome)

saame aidata jagada teie saavutusi, olulisi

Oma kampaaniaga „Thanks to the Fisherman“ („Tänu kalurile“) on üks
Soome suurimaid kalatöötlusettevõtteid, Hätälä, seadnud sihiks koguda
umbes 100 000 eurot FLAGidele, et need saaksid toetada kohalikke kalureid. Selle kampaaniaga reklaamitakse Soome metsikuid kalaliike ning
parandatakse kaluriameti nähtavust ja kuvandit. Hätälä annetab osa oma
Soome kala müügist teenitud tulust FLAGidele.

sündmuseid ja teadaandeid. Kirjutage

Vesiviljelussaaduste edendamine
(Kolm Sloveenia FLAGi – Soča org, Gorenjska košarica, Posavje)

Facebook-Square

Kolm FLAGi viivad ellu kalatoodete ühishindamist, et luua kvaliteedisüsteem ja kvaliteedimärk Sloveenias toodetud kalatoodetele. See annab
tarbijatele kindluse, et nad tarbivad kvaliteetset toitu, ja julgustab neid
eelistama kohalikke tooteid kaugelt toodud kalatoodetele.

fisheries areas network

meile aadressil info@farnet.eu

Jälgige meid sotsiaalmeedias

Twitter-square

LINKEDIN

凌

