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FISKERI, KULTUR OG SELVSTÆNDIGHED 
Oplæg af Hjörtur Gudmundsson (Is), Bente Aasjord (N) og Bent Rulle 
(DK) 
 
Bent Rulle understregede i sine indledende bemærkninger, at hans oplæg 
ville komme til at handle mere om fiskeren og selvstændighed end om de 
enkelte landes selvstændighed. Han forholdt sig kritisk til de såkaldte 
FUP-programmer = Flerårige Udviklingsprogrammer --- Han var meget 
optaget af fiskersamfundenes deroute og redernes overtagelse af fiskeriet. 
 
Der var i forsamlingen en betydelig interesse i at få mere at vide om 
Islands position i forhold til EU. Fiskeriet er klart nok et hovedargument 
fra islandsk side for at holde sig ude af EU. Men er der andre afgørende 
grunde til, at skepsisen over for islandsk medlemskab af EU fortsat er 
udbredt på Sagaøen. Dem blev den islandske oplægsholder Hjörtur 
Gudumundsson bedt om kort at udrede. Han gjorde klart, at modstanden 
mod optagelsen i EU i Island væsentligst markeres af centrum-højre-
partierne. Den helt afgørende grund til at være imod EU set fra et 
islandsk perspektiv er truslen mod suveræniteten. Fastholdelsen af den er 
simpelt hen et nøgleelement. Samtidig er der en rodfæstet skepsis over 
for hele EU-integrationsprocessen og EU-centraliseringen. På Island vil 
vi selv vælge, hvem vi vil samarbejde med.  
 
Bente Aasjord uddybede begrebet ”omsættelige kvoter” og baggrunden 
for disse. Her er det markedet, der har lagt sin klamme hånd på 
fiskeressourcerne, og Bente Aasjord henviste til en bog med titlen ”The 
Privatization of the Oceans”. Der er tale om et helt andet tankesæt, en 
anden måde at fordele rettigheder på. Det er den egoistiske 
nyttemaksimering, centraliseringen og koncentrationen på stadig færre 
hænder inden for fiskeriet, der er omdrejningspunktet her. Men det er en 
udvikling, der ikke alene foregår inden for EU’s område. Den er er også 
en realitet i fx Island og Norge.  
 
Bent Rulle knyttede an til debatten i Danmark og problematiserede den 
rolle, som EU’s rådgivere på fiskeriområdet spiller. Han kritiserede 
ressourcespildet inden for fiskeriets stordrift og de mekaniserede 
fangstformer, dvs. fisk som smides ud fx. Han hyldede princippet om, at 
kun penge, som er tjent ved fiskeri, må investeres i fiskeri, et princip han 



i øvrigt meget gerne så lovfæstet. Men det er det modsatte, vi har været 
vidne til. Økonomificeringen af fiskeriet er taget til, og det er økonomien, 
der styrer fiskerne. Mere af samme skuffe må forventes i fremtiden.  
 
Advarselslampen blev også tændt i forbindelse med hollandske trawleres 
indtrængen i danske fiskevande. Man køber sig ind via stråmænd; de ejer 
stort set hele den danske bundtrawlsflåde og udgør derved en magtfaktor. 
Regler omgås, legalt, og derved undermineres formålet med 
bestemmelserne. Rusland, Norge og USA fisker i rørt vande, hvorved 
Havretskommissionen bliver sat ud af spillet.  
 
Flere blandt de tilstedeværende delte den skepsis, som bl.a. Rulle havde 
markeret. Den uholdbare udvikling blev sammenfattet i spørgsmålet: 
Hvad gør vi ved det? De store kapitalinteressers fiskerflåder dominerer 
markant og sættes under Bahama-flag med lavtlønnede filippinsk 
arbejdskraft om bord. Er det udviklingsperspektivet? Det er uhyggeligt 
med de kvoter, der kan omsættes. Men oprøret skal komme nedefra!  
 
Også oliestormagtsinteresserne og de miljømæssige konsekvenser af bl.a. 
olieudslip – olieudslippenes indvirkning på fiskeriet – blev strejfet.  
 
En anden problemstilling var (over)udnyttelsen af havressourcerne i den 
euroarktiske Barentsregion og de indbyrdes modstridende interesser 
mellem energiudvinding og miljøhensyn og fiskeri. Men fra de stores side 
handler det om at kontrollere ressourcer, og der er vidnesbyrd om 
sammenstød af stormagtsinteresser. Bente Aasjord opfordrede kraftigt 
Frit Norden til at sende deltager(e) til en kommende nordatlantisk 
fiskerikonference i Bergen. 
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