Projektsammanfattning
Locka ungdomar till kommersiellt havsfiske
FLAG: Cornwall och Scillyöarna
Newlyn, Cornwall, Förenade kungariket

FÖRENADE
KUNGARIKET

Projektöversikt
Kurser från Cornwall i Förenade kungariket visar
hur FLAG kan stödja kompetensuppbyggnad
och åter göra att sektorn lockar unga yrkesmän.
19 unga arbetslösa har sedan fått jobb inom
fiske och sektorer med anknytning till fiske.

Cornwall och
Scillyöarna

Trots en allt äldre arbetskraft och begränsad dragningskraft bland många ungdomar utvecklas fisket, vilket kräver ny kompetens och att man erbjuder nästa generation av kvalificerade fiskare, män som kvinnor, nya möjligheter. I samarbete med en välgörenhetsorganisation som verkar för att hjälpa missgynnade ungdomar har FLAG
Cornwall och Scillyöarna framgångsrikt finansierat en rad kurser i syfte att locka yngre nyrekryteringar till fiskebranschen och fisk- och skaldjurscatering.
Kursen i kommersiellt fiske är godkänd av Seafish, Förenade kungarikets fisk- och skaldjursmyndighet. Den omfattar en treveckors introduktion till kommersiellt fiske och ger de sökande den grundläggande kompetens och de
kunskaper som krävs för att på ett säkert och effektivt sätt arbeta till sjöss. Kursen består av två veckors landbaserad utbildning (som omfattar säkerhet, utrustning och fångsthantering, lagning av nät, arbete med rep, navigering
och handhavande av båtar), vilken följs av en veckolång obligatorisk kurs i grundläggande säkerhet (överleva till
sjöss, brandsläckning, första hjälpen, arbetsmiljö) som inbegriper Seafish grundkurs i stabilitet för fiskefartyg.
Kursen i fisk- och skaldjurscatering gavs av Padstow Seafood School för att utveckla kompetens och kunskaper för
ungdomar som är intresserade av den landbaserade delen av branschen och även fisk- och skaldjurscatering.
Projektet är inriktat på arbetslösa ungdomar och verkar i
partnerskap med lokala jobb- och sociala centra. Genom
att börja med ett “pröva på-pass” lär sig de motiverade
sökande allt om fiske och de får även möjlighet att utveckla
sin intervjukompetens och stärka sin meritförteckning, för
att lättare kunna hitta jobb. Kursen i kommersiellt fiske
leds av kvalificerade Seafish-utbildare, bland annat flera
aktiva eller pensionerade fiskare, så att deltagarna får
verkliga insikter i branschens livsstil och sociala aspekter,
samtidigt som direktkontakt med skepparna också bidrar
till att ge möjligheterna att hitta ett jobb en knuff framåt.
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Viktiga erfarenheter
>> Relevans för Farnet-teman: Samhälle, styrning, kulturarv.
>> Resultat: Fiskerikursen har getts två gånger i Newlyn, ett nav för fisket och den största aktiva fiskehamnen i
Cornwall, och en tredje kurs anordnades i Looe. Sammanlagt har 36 arbetslösa personer i åldern 16–25 haft
möjlighet att delta. Nio elever gick vidare och hittade ett jobb efter kursen: åtta ombord på lokala fiskefartyg
för att arbeta som besättningsmedlemmar och en på fiskmarknaden. För närvarande håller en fjärde kurs på
att förberedas i Newlyn.
Kursen i fisk- och skaldjurscatering ägde rum i Padstow och lockade tolv deltagare, varav tio lyckats få jobb
som ett resultat av kursen.
>> Överförbarhet: Bristande kompetens och åldrande arbetskraft är vanliga klagomål i många fiskeområden
runt om i Europa. FLAG kan främja utbildning och kompetensbyggande genom att medfinansiera befintliga
eller innovativa utbildningsprogram – genom partnerskap med allmänna utbildningsorgan (skolor, universitet) eller icke-statliga eller välgörenhetsorganisationer.
>> Avslutande kommentar: Sådana projekt kan bidra till att fiske förblir en lockande och produktiv verksamhet för kustsamhällen. Men avgörande är att man anpassar utbildnings- och inlärningsmöjligheter till målgruppernas särskilda omständigheter och förväntningar. I detta fall gjorde ett kort men intensivt utbildningspaket att de sökande på kort tid kunde bli motiverade och inhämta kunskaper och kompetens.

Totalkostnad och EFF-bidrag
Total projektkostnad för den första omgången (två kurser i kommersiellt fiske i Newlyn): 69 500 €
> EFF område 4: 38 900 € > Nationell medfinansiering: 12 970 € > Enskilda bidrag: 17 630 € (West Cornwall
Youth Trust och Princes Trust)
Total projektkostnad för den andra omgången (kurs i kommersiellt fiske i Looe och ytterligare planerad
kurs i Newlyn samt kurs i fisk- och skaldjurscatering i Padstow): 99 900 €
> EFF område 4: 74 925 € > Nationell medfinansiering: 24 975 €

Projektinformation
Rubrik: Locka ungdomar till kommersiellt havsfiske
Längd: Hösten 2012 – Våren 2013
Dag för fallstudien: Augusti 2014
Projektansvarig:
FLAG Cornwall och Scillyöarna och Seafood Cornwall
http: //www.seafoodcornwall.org.uk/
FLAG details		
Chris.Ranford@cornwallrcc.org.uk | +44 1872 243559
http://www.cornwallrcc.org.uk
Faktablad om FLAG Cornwall och Scillyöarna

Utgivare: Europeiska kommissionen, Generaldirektoratet för havsfrågor och fiske, generaldirektören.
Ansvarsfriskrivning: Medan generaldirektoratet för havsfrågor och fiske ansvarar för den övergripande framställningen av detta dokument, ansvarar det inte för
innehållet och garanterar inte heller att uppgifterna är exakta.
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