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DET FORENEDE
KONGERIGE

Projektoversigt
Uddannelseskurser i Cornwall, Det Forenede
Kongerige, viser, hvordan FLAG’erne kan støtte
erhvervelse af kvalifikationer og genoprette
fiskerierhvervets tiltrækning på unge. Siden har
19 unge arbejdsløse fundet job i fiskeriet eller
fiskerirelaterede erhverv.

Cornwall and
Isles of Scilly

Trods en aldrende arbejdsstyrke og begrænset appel til mange yngre udvikler fiskerierhvervet sig og kræver nye
færdigheder og giver nye muligheder for næste generation af kvalificerede fiskere af begge køn. I samarbejde
med en velgørende forening, der hjælper udsatte unge, lykkedes det FLAG’en Cornwall and Isles of Scilly at
skaffe finansiering til en række uddannelseskurser, der skulle tiltrække og rekruttere unge til fiskerierhvervet og
fisk- og skaldyrscateringbranchen.
Erhvervsfiskerikurset, der fik akkreditering fra Seafish, som er den britiske fiskerimyndighed, er et tre uger langt
introduktionskursus i erhvervsfiskeri, som giver kursisterne de grundlæggende færdigheder og den basisviden,
der skal til for at arbejde sikkert og effektivt på havet. Kurset består af to ugers kystbaseret uddannelse (om
sikkerhed, redskaber og fangsthåndtering, garnbødning, rebarbejde, navigation og bådhåndtering) fulgt af et
obligatorisk sikkerhedsgrundkursus på en uge (overlevelse til søs, brandslukning, førstehjælp og sundhed og
sikkerhed på arbejdspladsen), hvori indgår Seafish-myndighedens grundkursus i fiskerfartøjers stabilitet. Kurset
i fisk- og skaldyrscatering blev arrangeret af Padstow Seafood School, som underviste unge med interesse i de
kystbaserede dele af fiskerierhvervet foruden skaldyrscatering.
Projektet er målrettet unge arbejdsløse og gennemføres
i samarbejde med de lokale job- og socialcentre. De
motiverede kursister får først en smagsprøve i form af et
indledende kursus i alt om fiskeri, hvor de også får lejlighed til at øve samtaleteknik og forbedre deres CV’er med
henblik på at finde et job. Erhvervsfiskerkurset holdes af
uddannede instruktører fra Seafish, hvoraf mange er
aktive eller tidligere erhvervsfiskere, så deltagerne får
reel indsigt i livet som fisker og de sociale aspekter af
erhvervet, mens direkte kontakt til fiskeskippere desuden hjælper med at fremme jobmulighederne.
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Vigtige erfaringer
>> Relevans for FARNET-temaerne: Samfund, forvaltning, arv.
>> Resultater: Fiskerikurset er blevet afholdt to gange i Newlyn, som er fiskerierhvervets hovedby og den største aktive fiskerihavn i Cornwall, og der er afholdt et tredje kursus i Looe, hvor i alt 36 arbejdsløse unge mellem 16 og 25 kunne deltage. Ni kursister fik job efter endt kursus: otte som besætningsmedlemmer om bord
på lokale fiskerfartøjer og en på fiskemarkedet. Et fjerde kursus er undervejs i Newlyn.
Fisk- og skaldyrscateringkurset fandt sted i Padstow med deltagelse af 12 kursister, hvoraf 10 har fået job som
resultat af kurset.
>> Kan idéen kopieres? Mangel på kvalifikationer og en aldrende arbejdsstyrke er et udbredt problem i mange
fiskeriområder i Europa. FLAG’erne kan fremme uddannelse og erhvervelse af færdigheder ved at medfinansiere eksisterende eller innovative uddannelsesprogrammer gennem partnerskaber med offentlige uddannelsesinstitutioner (skoler og universiteter) eller almennyttige eller velgørende organisationer.
>> Slutbemærkning: Sådanne projekter kan hjælpe fiskerierhvervet med at forblive en attraktiv og produktiv
aktivitet i kystsamfundene. Men det er afgørende at tilpasse de almene og erhvervsfaglige uddannelsesmuligheder til de specifikke omstændigheder og målgruppens forventninger. I dette tilfælde gjorde et kort,
men intensivt, kursusforløb det muligt for kursisterne at opnå motivation, viden og færdigheder på kort tid.

Samlet omkostning og EFF-bidrag
Samlet projektomkostning for første runde (to Newlyn-kurser i erhvervsfiskeri): 69 500 €
> EFF akse 4: 38 900 € > National medfinansiering: 12 970 € > Privat bidrag: 17 630 € (West Cornwall Youth
Trust og the Princes Trust)
Samlet projektomkostning for anden runde (kursus i erhvervsfiskeri i Looe og det næste planlagte kursus i
Newlyn samt kursus i fisk- og skaldyrscatering i Padstow): 99 900 €
> EFF akse 4: 74 925 € > National medfinansiering: 24 975 €
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Redaktør: Europa-Kommissionen, Generaldirektoratet for Maritime Anliggender og Fiskeri, generaldirektøren.
Ansvarsfraskrivelse: Selv om Generaldirektoratet for Maritime Anliggender og Fiskeri er ansvarligt for den generelle udarbejdelse af dette dokument, er det ikke
ansvarligt for indholdet og står ikke inde for oplysningernes nøjagtighed.
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