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Tijd om te focussen op visserij - Rond het
Gemeenschappelijk Visserijbeleid van de Caribische
Gemeenschap af en pas het toe
Door Milton Haughton
Onze Caribische visserij heeft invloed op zoveel levens in de hele regio, met name door het aantal banen verbonden aan de visserijsector. Vissers en duizenden
meer in de groothandel, verwerking, transport en kleinhandelskant van de vis en week-,schaal -en schelpdieren sector zijn direct tewerkgesteld. Vervolgens
komen de grote aantallen burgers die werkzaam zijn in het toerisme en de horeca, die in de dienstverlening onze bezoekers assisteren die naar het Caribisch
gebied komen om van de rijke mariene biodiversiteit te genieten door te snorkelen en duiken. Of die vis vangen op zee. Of genieten van die vis op hun bord.
Bijna iedereen in de regio geniet van het eten van vis en week-,schaal -en schelpdieren. Het is niet alleen lekker, het is ook heel voedzaam.
De band met onze visserij loopt duidelijk door Caribische samenlevingen heen. Met een groot deel van onze cultuur, traditie en levensonderhoud afhankelijk
van de visserij, is het alleen maar goed voor ons om alles te doen wat we kunnen om visbestanden en ecosystemen te beschermen en in stand te houden. Te
beschermen tegen achteruitgang als gevolg van onverantwoorde visserij, vervuiling, aantasting van habitat en klimaatverandering.
Uitvoering van het Gemeenschappelijk Visserijbeleid van de Caribische Gemeenschap (Caribbean Community Common Fisheries Policy - CCCFP), een
regionaal verdrag over behoud, beheer en duurzaam gebruik van visbestanden, zal Caribische Naties helpen visserij en inkomens van vissers te beschermen
en meer welvaart te scheppen. Bepalingen van de CCCFP hebben tot doel de transformatie van de sector te vergemakkelijken, zodat het marktgerichter wordt,
internationaal beter concurrerend en meer ecologisch duurzaam.
Het beleid, dat in opdracht van de CARICOM staatshoofden is opgesteld, is op vrijwel elk overheidsniveau in de betrokken landen goedgekeurd. Wat overblijft
om het in werking te laten treden is de handtekening van ten minste acht CARICOM staatshoofden.
Het zijn zware tijden in de gehele wereld. Naties proberen nieuwe manieren te vinden om hun economieën te laten groeien. De Caribische visserijsector
presenteert reële kansen voor groei en het creëren van rijkdom door middel van diversificatie, innovatie en samenwerking. Meer jobs en inkomen gegenereerd
door de visserij verbetert niet alleen het levensonderhoud en het welzijn van de vissers - het vergroot ook de totale regionale economie. Verbetering van
de bescherming, vergunningverlening, toezicht en handhaving neergelegd in het CCCFP zal visbestanden en de middelen van bestaan van vissers beter
beschermen. Deze worden nu bedreigd door verlies van vangstmogelijkheden veroorzaakt hetzij door illegale, ongemelde of ongereglementeerde visserij, of
doordat andere volkeren deze kansen eerder veiligstellen omdat zij blijkbaar betere management praktijken hanteren. Ratificatie van het CCCFP zal vissers en
vissersgemeenschappen helpen te bloeien en te slagen op alle gewenste niveaus.
Door samenwerking, kunnen vissers visverwerking in de regio vergroten en uitbreiden naar producten met toegevoegde waarde om meer van de winst hier
thuis te houden en nog meer goede banen te creëren. Aquacultuurbedrijven worden ook aangemoedigd door het CCCFP. Caribische vissers kunnen hun
producten diversifiëren door het nastreven van onder- of onbenutte vissoorten. Om vissers te ondersteunen vraagt het CCCFP om meer wetenschappelijk
onderzoek, marktonderzoek om een grotere toegang tot de markt te ontwikkelen, marketing, planning en handelsontwikkeling voor de sector. Bovendien, door
middel van verbeterde wetenschap, zal het CCCFP de gegevens en informatie gebruikt bij de besluitvorming en het beheer van de hulpbronnen uitbreiden,
waardoor landen in staat worden gesteld om hun belangen te beschermen, bijvoorbeeld tijdens internationale onderhandelingen over vangstquota.
Caribische burgers kunnen delen in de sociale en economische verbeteringen in het welzijn van de vissers door het creëren van werk en het genereren van
inkomens, naast een versterkte voedselzekerheid en voedingszekerheid. Samen kunnen we op weg gaan naar een stralendere, meer welvarende toekomst en
duurzame visserij veilig te stellen door ratificatie en implementatie van het verdrag.
Laat uw leiders weten dat u onmiddellijke uitvoering van Gemeenschappelijk Visserijbeleid van de Caribische Gemeenschap ondersteunt. Het moment is nu.
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