Pressmeddelande: Så diskuterades östersjötorskens
akuta läge under Almedalen 2017
Under almedalsveckan 2017 genomfördes över 4000 seminarier. Bara runt 40 av dem
handlade på något vis om Östersjön och bara ett seminarium handlade om den akuta
situationen för östersjötorsken. I de åtta partiledartal som hölls från almedalsscenen så
pratades det i över 200 minuter, men bara runt tio minuter pratades om miljöfrågor, och då
lyftes framförallt klimatfrågan. Inte en enda gång nämndes Östersjön eller torsken.
- Om östersjötorsken ska räddas så krävs ett starkare engagemang från politiken. Det räcker
inte bara med en viljeinriktning – det krävs att frågorna prioriteras, att regeringen lägger fram
förslag och att oppositionspartierna driver på, säger Conrad Stralka, verksamhetschef vid
Baltic Sea 2020
Att hållbart, kustnära fiske kan betyda mycket för många kommuner visade ett seminarium
om kustnära fiske under almedalen. Därmed visade årets Almedalen att östersjötorskens
framtid handlar om både internationell samverkan, nationella beslut och lokalt
ansvarstagande.
Det är uppskattat att samtliga riksdagspartier aktiverat sig i kampanjen Rädda östersjötorsken
och bidragit med texter om sin politik för att rädda Östersjön och torsken i synnerhet under
den senaste veckan. Vi noterar en bred enighet kring torskens viktiga roll för Östersjöns
ekosystem, men samtidigt oenighet kring vägen dit. Där vissa partier är benägna att överväga
ett förbud för bottentrålning så tror andra att det räcker med mer selektiva fiskemetoder, att
följa forskarnas rekommendationer kring kvoterna tydligare eller genom att utöka de
skyddade marina områdena.
- Något måste göras nu och det är bråttom. Om inte något sker snart kan torsken i Östersjön
vara bortom räddning. Det kommer att vara en viktig höst för att rädda östersjötorsken, och vi
hoppas på en än mer aktiv roll från politiken både på lokalt och nationell nivå, säger Conrad
Stralka verksamhetschef vid Baltic Sea 2020.
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