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Filmmakaren och frilansjournalisten Folke Rydén och fotografen Mattias 
Klum arbetar från 2007 och tio år framåt med Baltic Sea Media Project, en 
av de mest långsiktiga journalistiska film- och mediesatsningarna hittills i 
Sverige.

På ett nyskapande, underhållande och informativt sätt ska 85 miljoner 
människor runt Östersjön bli medvetna om hoten och möjligheterna som 
innanhavet står inför. Alla torskar är den första av totalt fem dokumentär-
er som kommer att skapas under projektet.

Arbetet kommer att avslutas 2017 med en långfilm som skildrar Östersjön, 
dess invånare och natur, över en tioårsperiod.  

Mer information om projektet finns på: www.saveourbalticsea.com.

BalticSea2020 är en privat stiftelse vars mål är att bidra till att vända den 
negativa utvecklingen i Östersjön till år 2020. Det skall uppnås genom att 
förbruka en donation om 500 miljoner kronor på konkreta åtgärder inom 
forskning, opinionsbildning och aktivt engagemang i projekt.

För det behövs. Annars kommer livskvalitén för de cirka 85 miljoner män-
niskor som bor i Östersjöområdet att drastiskt försämras. Och det går. 
Det är stiftelsens grundare Björn Carlsons övertygelse. Han vill med sin 
donation skapa en handlingskraftig aktör som oavsett politik och byråkrati 
snabbt kan gå in och se till att det som gör skillnad för Östersjön verkligen 
blir av. 

BalticSea2020 stödjer the Baltic Sea Media Project.

Läs mer om BalticSea2020 på: www.balticsea2020.org.
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INNAN NI SER FILMEN

DET STORA SAMMANHANGET
Använd fakta från The Big Picture - applikationen (endast på engelska) på:  
www.saveourbalticsea.com. 
Försök hitta svaren på följande frågor:

Obs! Viktenheterna är i ton.

Hjälpande glosor 
Cod population = torskpopulation 

Cod fishing = torskfiske 

Salt levels / Saline levels = saltnivå 

Human Impact = mänsklig påverkan

The Moving Baltic = Det filmade                   
                                    Östersjölivet

Eutrophication = övergödning

Encatchment area = avrinningsområde

Total Stock Biomass = Totala torsk-                                                                                                                                           
                                        beståndet

INNAN NI SER FILMEN

1. Hur har torskbeståndet i Östersjön 
förändrats från 1965 till idag? 
 

2. Hur mycket torsk fångades som mest 
och under vilket år?  

3. Vad påverkar storleken på torsk- 
beståndet? 

4. Varför är vattnets salthalt viktig för  
torsken? 

5. Hur har Östersjöns salthalt varierat 
under åren? 

6. Vad är en “död zon” och varför uppstår 
den? 

7. Ge exempel på hur människor har 
förändrat Östersjöns omgivningar.
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SÄRSKILDA ORD
Alger är primitiva klorofyllinnehållande, framför allt vattenlevande, organismer som saknar egentlig 
stam, rot och blad.

Bifångst är den fisk som fångas oavsiktligt i fiskeredskap.

Brackvatten är vatten med låg salthalt, vanligen en blandning av saltvatten och sötvatten.

Trål är ett koniskt nät som fästs i en båt och dras genom vattnet på stort djup.

Torsk är en fisk med magert, vitt kött och som är viktig för Östersjöns ekosystem.

Eutrofiering alltså övergödning innebär en förhöjning av näringsämnen i ett vattendrag.

Överfiske är att fiska för mycket.

Hållbar beskriver förmågan att bevara en ekologisk balans.

Ekolod är ett instrument som mäter djup och ytor under vatten.

Utrotning innebär att någonting inte längre finns.

Spöknät är fiskenät som tappats på havsbotten och som djur ofta fastnar i av misstag.

Subvention är ekonomisk hjälp som betalas ut av staten för att stödja en industriell verksamhet.

Skarpsill är en liten havslevande matfisk.

Plankton är små organismer som flyter eller driver omkring i stort antal i salta eller söta vattendrag. 
Plankton är en primär födokälla för många fiskar.

Dumpning innebär att göra sig av med någonting som betraktas som oanvändbart eller oönskat.

Uppgradering är att kasta tillbaka mindre värdefull fisk i havet och fortsätta fiska efter mer värde-
fullare fångst. Fiskaren tar då endast i hamn fisk av högsta kvalitet.

INNAN NI SER FILMEN

Kartarbete

Titta på en karta

Var ligger Östersjön? 

Vilken form har Östersjön? 

Vad kan du ta reda på om Östersjön 
bara genom att titta på en karta?  
 
Vilka stora städer ligger vid vattnet?

Vilka människor är förbundna 
genom Östersjön och använder dess 
resurser?
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MEDAN NI SER FILMEN

FAKTA FRÅN TURE TORSK
Skriv ned de fakta som Ture Torsk tar upp i Torsknytt.1 
Han berättar om hur en torsk lever. 
(I bilaga A finns alla texter till animeringarna.)

FILMENS HUVUDBUDSKAP
Vilket är dokumentärfilmens huvudbudskap? 

1. Vad i denna film är nyheter för dig? 

2. Vad tyckte du om filmen som helhet?

3. Vilket är filmens huvudbudskap? 

4. Vad tror du att de som gjorde filmen vill att du ska tycka?

5. Hur påverkar filmen dig?

MEDAN NI SER FILMEN

1 Se Torsknytt, fem avsnitt via denna länk http://www.saveourbalticsea.com/index.php/tv-a-film/for-cods-sake/cod-report
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BERÄTTELSE OM EN FISKARE 
Detta är berättelsen om en fiskare som, trots 
all modern utrustning han skulle kunna an-
vända, väljer att fiska på ett gammaldags sätt. 
Så här lyder den:

“Det var en gång en fiskare. En dag vaknade 
han som vanligt tidigt på morgonen för att åka 
till jobbet, vilket för honom innebar att åka ut 
på havet för att fånga fisk. Denna vackra mor-
gon fick han en rik fångst. Han sålde fisken på 
marknaden och åkte sedan till sitt favoritställe, 
nämligen stranden. Där träffade han sina vän-
ner. Han kände sig hemma och kunde prata 
och slappna av efter en dags hårt arbete. Han 
var faktiskt väldigt nöjd med sitt liv.
När han satt i sin sköna stol och värmde sig i 
solen kom en man fram till honom och sa:

- Varför sitter du här när du kunde vara ute på 
havet och fånga mer fisk? Det finns massor 
av fisk och om du har mer att sälja tjänar du 
mer pengar. Du kunde köpa en annan båt, med 
bättre utrustning. Du kunde anställa folk. Efter 
några år skulle du vara rik och då kunde du 
sälja båtarna och få pengar som räckte resten 
av ditt liv. Och du skulle kunna göra vad helst 
du ville!

- Men, sa fiskaren, det är ju precis det jag gör 
just nu!

Fundera på:

Varför ville inte fiskaren fiska mer
och köpa ny utrustning?

Vad var viktigt för de två 
männen i berättelsen? 

Man kan betrakta allting ur olika
synvinklar. Vilken är den största
skillnaden mellan de två männen
 i berättelsen?

Varför tror du de har så olika 
åsikt om samma sak?

EFTER ATT NI SETT FILMEN

EFTER ATT NI SETT FILMEN

INSTUDERINGSFRÅGOR 

1. Vilka länder omger Östersjön?

2. Vilka regler finns för fiskeindustrin?

3. Vilka metoder används till att fånga fisk?

4. När blev livet svårare för torsken?

5. Från vilket havsområde har torsken redan fiskats ut?

6. Varför stoppade EU polska fiskare från att fiska torsk?

7. Beskriv olika sätt som vi slösar bort torsk på. Hur vi låter en del av dem dö utan att äta dem.

8. Varför åker europeiska fiskare till Afrikas kust för att fiska?
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HUR MAN FISKAR UTAN BIFÅNGST
Ett av de största problemen med fiske med modern utrustning är bifångst. Det är fisk och andra 
djur som fastnar i nät som inte är avsedda för dem. “Den del av en fiskfångst som dumpas som 
oönskad eller kommersiellt oanvändbar”.  Fiskarna dör och det är slöseri. 

Samtala om detta problem och se vilka lösningar ni kan komma på...
Överväg möjliga politiska åtgärder, t.ex. hur fiskeredskap är konstruerade och så vidare…

GÖR DIN EGEN VOKI, EN RÖST FÖR 
ÖSTERSJÖN
På webbplatsen www.voki.com  kan du skapa en 
figur som kan prata. Skapa figuren och låtsas att 
den vill förändra vårt sätt att behandla Östersjön. 

1. Vilket budskap om Östersjön vill du låta din 
egen karaktär förmedla?  

2. Är han/hon oroad eller inte över Östersjöns 
framtid? 

DILEMMAN
Ett dilemma är ett tillstånd av osäkerhet eller förvirring, i synnerhet ett som kräver ett val mellan 
två lika ofördel-aktiga alternativ. Det finns helt klart dilemman som rör försöken att hitta ett sätt att 
fånga, sälja och äta den fisk som vi får från haven. Samtala om följande dilemman: 

1. Borde du som fiskare ta i hamn den fisk som överskrider din kvot och sälja den olagligt eller 
borde du kasta tillbaka den i havet, även om du vet att den är död och bara kommer att ruttna 
på havsbotten? 

2. En fiskare tror att det finns massor av fisk i havet, men han har inte tillstånd att fiska. Han får 
istället pengar från staten för att låta bli att fiska och för att låta båten ligga i hamn. Men han 
vill hellre fiska. Vad borde han göra och varför? 

3. Du bestämmer dig för att äta torsk till kvällsmat, men när du kommer till mataffären finns det 
bara torsk som fångats i ett område där torskbeståndet är hotat. Ändå säljs den i mataffären. 
Vad gör du? 

4. Teoretiskt vore det möjligt för tio trålare av en viss storlek att fånga hela Sveriges torskkvot på 
ett år, men ändå finns det 264 båtar av olika storlek som har tillstånd att fånga torsk. Situa-
tionen är likadan i de övriga länderna kring Östersjön. Hur tycker du att staterna borde hantera 
detta? 

5. Kvoten för en fiskare är alldeles för liten för att han ska kunna försörja sin familj. Skulle olagligt 
fiske vara ett bra sätt att tjäna tillräckligt med pengar för att klara sig?

HÅLLBAR UTVECKLING

1. Ekologisk hållbarhet

2. Social hållbarhet

3. Ekonomisk hållbarhet

EFTER ATT NI SETT FILMEN
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Samtala om vad de olika komponenterna betyder och hur de kan betraktas när det gäller frågor 
som rör Östersjön. Vilken komponent är den viktigaste när det gäller torsken? Det vill säga, vilken 
ska vi fokusera på först? Vem/vilka är offret/offren för hållbar utveckling? Är det möjligt att det inte 
finns några offer alls?

SKRIVÖVNING
Skriv en berättelse eller en artikel, skönlitterär eller fakta utifrån något av följande ämnen:

Skönlitterärt:

1. Havsörnens/Dominikas/sälkutens liv. 
Bakgrundsinformation: År 2009 föds tre nya liv kring Östersjön.  
 

•      Ett ägg kläcks i en tall på Sveriges östkust och en fuktig liten havsörn lyfter sin näbb.  
 

•      Samtidigt i Gdansk föds flickan Dominika och läggs till sin mammas bröst.  
 

•      Några mil utanför Estlands kust diar en liten sälkut sin första måltid.  
 

Du kan få ett smakprov på “Our Baltic” på hemsidan www.saveourbalticsea.com 

2. Jag följde med en fiskebåt ut i mörka natten… Om olagligt fiske. 

3. Ture Torsk mot trålaren.

Fakta:

1. Försöka rädda havet.

2. Vad jag kan göra för att förhindra att torsken utrotas

3. Fiskare i Afrika, utan fisk att fånga.

Foto: Mattias Klum

EFTER ATT NI SETT FILMEN
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SANT ELLER FALSKT

Läs följande påståenden och avgör om de är sanna eller falska:

1. En torskhona kan producera en miljon ägg 

2. Äggen sjunker om vattnet inte har rätt salthalt 

3. Ett spöknät är ett sätt att endast fånga den fisk man vill ha 

4. Skarpsill äter torskägg och djurplankton 

5. En trålare fångar allt som kommer i dess väg 

6. Eutrofiering är bra för vattnet 

7. Brackvatten är vatten med låg salthalt 

8. Polen har den längsta kuststräckan kring Östersjön 

9. Skarpsill är föda för torsk 

10. Fiskmjöl används som hönsfoder 

11. De afrikanska länderna får pengar för att européer fiskar i deras vatten 

12. Det sägs att algblomning ökar när torsken försvinner 

13. En torsks fortplantningsförmåga minskar med dess vikt 

14. År 1992 blomstrade torskfisket i Kanada 

Gör dina egna sant eller falskt-frågor
Använd fakta från dokumentärfilmen och gör dina egna sant eller falskt-frågor.  
Låt andra elever svara på dem.

SANT FALSKT

EFTER ATT NI SETT FILMEN
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TURE TORSKS KORSORD

EFTER ATT NI SETT FILMEN

1. Genom att äta fisk blir du…
2. Bidrag som betalas ut till fiskeindustrin
3. Här fattas de beslut som påverkar oss
4. Torsk äter…
5. Skarpsillen äter…
6. Torsk innehåller detta näringsämne
7. Här finns det ingen torsk längre
8. Torsk och annan fisk blir…
9. I Kanada är vi nästan…
10. De jagar oss
11. Lite djurplankton kan orsaka detta
12. Det blev svårt för oss att …. oss
13. Detta händer utanför Afrikas kust
14. Hur torsk smakar enligt Ture Torsk

15. Torsken i norra Europa bor i detta hav
16. Redskap som fångar torsk och som  

skrapar havsbottnen
17. Djurplankton äter…
18. Fiskeministrarna (kollektivt)
19. Ture Torsk är den här typen av fisk
20. Skarpsill äter även detta
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EFTER ATT NI SETT FILMEN

ORDJAKT
Leta upp och ringa in orden. Ta även reda på vad orden betyder. Lycka till!

ALGER 
BRÄCKT 

BIFÅNGST 
TORSK 

EKOLOD
ÖVERGÖDNING 

TRÅL
HÅLLBAR 

SKARPSILL 
PLANKTON 

ÖVERFISKE
UTROTNING

I T B T AK TU N S

G S K A R P S I L L

N G S T Å R P U KL

I N R A B L L Å H L

N Å O H N D A A K G

D F T B O O N L K N

Ö I T R Å L K Y K I

G B K Ä R O T G S N

R A N C T K O P L T

E I M K B E N P I O

V C K T B R Ä A K R

Ö Y N G K I L T A T

K N V B S G R A L U

R K T O E S U K C N

Ö V E R F I S K E T
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CITAT
Här nedan finns några citat från dokumentärfilmen. Läs dem och diskutera vad som faktiskt sägs 
och varför.

”Varför skulle jag känna mig som en jävla tjuv? Vad spelar det för roll om jag eller en dansk tar upp 
fisken? Allt är business.” Marcin Cholewinski, polsk fiskare

”Det spelar ingen roll för fisken om den fångas illegalt eller legalt. Det spelar ingen roll om den 
ingår i kvoten eller kastas ut. Den är ju ändå död.” Daniel Pauly, marinbiolog

”Vi förstörde en av de viktigaste proteinkällorna som jorden hade. Med öppna ögon.” Brian Tobin, 
fiske- och havsminister i Kanada (1993-1996)

”Nu har vi på plats en mer långsiktig återhämtningsplan. Vi behöver göra något åt överkapacitet 
och överfiske så att vi återfår ett stabilt bestånd i Östersjön.” Joe Borg, EU-kommissionär med ans-
var för fiske och havsfrågor

”Dumpa så mycket fisk dött i havet, det förstör ju både havet och förstör bottnarna. Plus att det är 
ju vår framtid som vi slänger tillbaka. Man försöker ju vända sig bort och tänka på något annat. 
När man ser nästan en hel ö med fisk flyta runt, det är inte roligt att se.” Rickard Sollander, skep-
pare på svenska båten GG44 Runavik

”Att dumpa fisk är olagligt i Norge eftersom vi vill ha full kontroll över uttaget, över hur mycket 
fiskarna fångar. Vi tycker också att det är moraliskt tvivelaktigt att dumpa fisk.” Reidar Toresen, 
forskningschef, Institutet för marin forskning i Bergen.

”Vi åker till Spanien. Vi tänker lämna det här innan det blir värre. Här finns inget arbete.” Västafri-
kansk fiskare

”Det vore ju roligt att kunna hjälpa till att få allmänheten att förstå mer, att det finns väldigt mycket 
som inte rapporteras till exempel, och att det är mycket som slängs på grund av politiska beslut och 
sådana saker. Jag hade ingen aning innan och det skulle vara roligt att kunna öppna ögonen på fler 
lite grann. Eller hjälpa till att göra det mer förståeligt.” Lo Persson, student

LÄR MER OM TORSKEN
Leta upp en nylig aktuell tidningsartikel om torsk. Läs artikeln och för sedan en diskussion. Dela upp 
er i två grupper, en grupp som är för och en grupp som är emot vad artikeln handlar om.

EFTER ATT NI SETT FILMEN
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MER INFORMATION
Här följer några förslag på hemsidor med ytterligare information och inspiration:

www.saveourbalticsea.com

www.balticsea2020.org

www.itameriportaali.fi/sv

www.helcom.fi

www.havet.nu

www.wwf.se

www.su.se/ostersjocentrum/publikationer

Baltic Sea Media Project

BalticSea2020

Östersjöportalen

Helcom

Havet

Världsnaturfonden 

Östersjöcentrum/Stockhoms universitet

EFTER ATT NI SETT FILMEN
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VAD HAR HÄNT SEDAN FILMEN GJORDES?

EU HAR LAGT GRUNDEN TILL EN HELT NY 
FISKERIFÖRVALTNING

År 2013 var en milstolpe för det europeiska fisket. EU tog beslut om en ny 
gemensam fiskeripolitik. Resultatet beskrivs som historiskt och lägger grunden 
till en helt ny förvaltning som ska värna om en bättre marin miljö med starkare 
fiskbestånd och förutsättningar för en lönsam fiskeflotta.

Den nya fiskeripolitiken består bland annat av ett så kallat utkastförbud (att fisk 
inte får slängas överbord) och krav på att fiskbeståndens storlek inte får under-
stiga en viss storlek (sk. Maximum Sustainable Yield, MSY). Idag slängs omkring 
var fjärde matfisk som fångas inom EU tillbaka, vilket är ungefär 1,7 miljoner ton 
fisk per år. För Östersjön innebär det att ungefär tio procent av fångsten slängs 
överbord, helt i onödan. Därutöver är två av tre fiskbestånd överfiskade. På 
grund av att fiskbestånden har minskat har ungefär 30 % av alla arbetstillfällen 
försvunnit.  Nu är förhoppningen att den nya fiskerilagen bidrar till ett ekosystem 
i balans med hållbara fiskebestånd, men också att det skapar en bättre lönsam-
het för fisket. 

Huvuddragen i den nya gemensamma fiskerilagen är:
• Fiskbestånden förvaltas så att storleken inte understigen nivån för en håll-

bar beståndsstorlek, MSY. Med hjälp av MSY kan nu EUs medlemsländer 
bestämma hur stora mängder fisk som får fiskas varje år. MSY ska vara infört 
2015 där det är möjligt, dock senast 2020. I nuvarande fiskerilag finns inga 
konkreta mål för hur stora fiskbestånden ska vara.

• Utkastförbud införs. All fisk som fångas måste tas i land och räknas av 
fiskarens kvot, vilket innebär att fiskaren måste se till att bara fånga den fisk 
som han har kvot för. Utkastförbudet kommer att införas gradvis. I Östersjön 
börjar förbudet att gälla, för vissa arter, från 2015.

• Den nya fiskelagen innehåller också något som heter regionalisering. Det 
betyder att EU-länderna kring ett havsområde kan föreslå åtgärder för att 
uppnå målen i den nya fiskerilagen, utan inblandning från övriga EU-länder.  

HUR ÄR DET MED TORSKEN IDAG?
I mitten på 2000-talet var torskbestånden i Östersjön på väg att försvinna. Sedan 
dess har Östersjöländerna beslutat om en förvaltningsplan för torsk. Förvalt-
ningsplanens införande har bidragit till att Östersjöländerna varit restriktiva med 
kvotökningar och minimerat olagligt fiske. Det har lett till att beståndsstorleken 
har tredubblats för torsken i östra Östersjön och fiskekvoterna har kunnat för-
dubblas. 

Beståndet befinner sig idag över MSY-nivån. Det visar hur både fiskbestånden 
och industrin tjänar på en bra förvaltning och att det inte behöver ta särskilt lång 
tid att förbättra beståndssituationen. 

Men, trots införandet av bättre lagar har torsken stött på nya problem. Torsken i 
Östersjön har de senaste tre åren visat sig växa mycket långsamt och den vuxna 
torsken blir inte så stor som den borde vara. Det finns teorier om att detta kan 
bero på att de stora torskarna har fiskats för mycket och att de små torskarna har 
brist på föda. Det behövs nu åtgärder för att se till att torsken växer bättre och 
för att öka mängden stor fisk.

2 AV 3 
FISKBESTÅND 

ÄR ÖVERFISKADE

FISKENS 
MEDELSTORLEK 

HAR MINSKAT PÅ 
GRUND AV 

ÖVERFISKE OCH 
UTKAST

1,7 MILJONER 
TON UTKAST 

VARJE ÅR

VAD HAR HÄNT SEDAN FILMEN GJORDES?
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BILAGA  A

BILAGA A

FRÅGOR FRÅN TORSKNYTT

1. TORSKENS HISTORIA Vilken stor händelse förändrade torskens liv för ungefär 60 år sedan?  
Var finns torsken?

2. SUBVENTIONERAD PLUNDRING Vad innebär “subventionerad plundring”?
3. DEN AFRIKANSKA TRAGEDIN Varför åker européer och fiskar i afrikanska vatten?
4. EN ÖVERLEVNADSGUIDE FÖR TORSKAR Vad säger Ture Torsk skulle hjälpa dig att överleva om 

du vore en torsk?
5. SNABBLÖSNINGEN Vad måste göras för att rädda torsken, enligt Ture Torsk?

UTSKRIFTER AV TORSKNYTT

Avsnitt 1 
TORSKENS HISTORIA
I miljoner år levde vi ohotade i en fantastisk värld av rike-
dom och välfärd. Vi förökade oss snabbt och anpassade oss 
till olika vattenmiljöer. Atlanten, Barents hav, Östersjön. Till 
slut var vi så många att havet nästan inte räckte till. Redan 
på stenåldern njöt människorna av oss. Vi smakar gott och 
innehåller mycket proteiner. Men, för tusen år sen hände 
något. Vi blev en viktig handelsvara. Då, på den tiden, var 
vi så många och människorna ännu så få att vi fortsatte att 
leva i överflöd i hundratals år. Men så, för sextio år sedan, 
förändrades allt. Jättelika båtar började jaga oss. Båtarna blev fler och fler och större och större. 
Och vi blev färre och färre. Och mindre och mindre. Vi fick allt svårare att föröka oss. Tillslut var vi 
nästan utrotade utanför Kanada. Nu är vi så få att vi inte kan bygga upp vår stora torskfamilj igen. I 
Östersjön riskerar vi att gå samma öde till mötes. Idag är frågan, kommer vi att överleva?

Avsnitt 2 
EN ÖVERLEVNADSGUIDE FÖR TORSKAR
Så här överlever du i Östersjön. Se till att du undviker föl-
jande: stora trålare, långa nät, krokar, spöknät och dom som 
kallar att fånga oss en sport. Sen, om du fortfarande lever, 
var snäll och föröka dig så fort som möjligt! Men undvik om-
råden där botten är död och det inte finns tillräckligt med 
salt i vattnet. Dina ägg kan inte flyta och kläckas där! Dom 
kommer att sjunka och dö. Så var snäll och be för storm-
vindar och strömmar som kan leda nytt saltvatten från 
Kattegatt in i vårt hav. Och en sak till! Akta dig för skarp-
sillen! Eftersom vi torskar inte käkar skarpsill som vi brukade göra så lever dom glada livet! Det 
finns så många av dem att dom nu dominerar i Östersjön. Det är dom som äter oss, i alla fall våra 
oskyldiga bebisägg. De äter nästan alla djurplankton i Östersjön. Och färre djurplankton kan leda 
till algblomningar. Människorna där uppe hatar det.  Den där gröna sörjan gör att människorna inte 
kan njuta av semestrar och bada i Östersjön. Få dom däruppe att förstå att allt hänger samman! Att 
vi alla behöver varandra! Uh...men vänta nu...vi behöver väl inte människorna, eller!?
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Avsnitt 3 
DEN SUBVENTIONERADE PLUNDRINGEN
Det är här i Bryssel som besluten om vår död administreras. Och 
här är dom som bestämmer. EU:s fiskeministrar. Dom har det inte 
lätt. Det är synd om dom faktiskt. Å ena sidan ska dom ta hänsyn 
till oss torskar, och i högtidstal talar dom om hållbar utveckling, 
bevarande bestånd och om att bruka utan att förbruka. Att vi ska 
få leva så att vi kan bli fler. Å andra sidan ska dom ta hänsyn till 
yrkesfiskare och fiskeindustrin. Människor som har pengar och 
inflytande. Och som röstar i politiska val. Vi torskar röstar inte alls 
i några val. Vi har bara vetenskapen på vår sida. Forskare som vill 
stoppa överfisket av oss. Men forskarna har politikerna inte lys-
snat på. I kampen mellan miljö och ekonomi har ekonomin alltid 
vunnit. Så därför har EU och fiskeländerna betalat miljoner till 
dom som lever på dödandet av oss.
Miljonerna kallas subventioner. Subventioner till större båtar, 
bättre trålar, modernare utrustning. Men nu, i sista stund, har EU 
ministrarna har bestämt att vi ska få en chans att återhämta oss. 
Man vill äntligen följa forskarnas råd.
Idag är frågan, kommer vi att lämnas ifred tillräckligt länge så att vi kan börja föröka oss igen?

Avsnitt 4 
DEN AFRIKANSKA TRAGEDIN
På grund av den intensiva och omfattande rovdriften av oss i Östersjön utrotas idag 
småvilt och apor i Afrika. Ja, det är faktiskt sant! Så här hänger det ihop! Eftersom vi 
torskar har överfiskats i Östersjön, måste Östersjöländernas fiskare söka andra jakt-
marker.  På vägen till sitt mål får båtarna ännu mera stöd från EU som köpt fiskerätter. 
Här, längs den Västafrikanska kusten tömmer EU flottans industritrålare Afrikas vatten 
på våra släktingar, tonfisk, sardiner, bläckfisk.
Havsbotten sopas ren. Men vad har det här med apor och småvilt att göra? Jo! Se här. 
När EU båtarna tagit all fisk måste den bofasta befolkningen söka sin föda inåt land. 
Och då dödas allt som kan ge människorna livsviktiga proteiner.
Idag är frågan, hur smart är det här? Blev man inte smart av att käka fisk, eller?

Avsnitt 5 
SNABBLÖSNINGEN 
Vid det här laget har nog alla förstått vad som måste göras.
Om inte - så kommer det här – igen: Fånga inte fler av oss än att vi kan få en chans att leka 
rommen av oss i fred! Förbjud all dumpning, vi vill inte dö till ingen nytta. Vår överlevnad 
handlar inte om ekonomi och pengar på kort sikt – utan om ekologi och miljö på lång sikt.  Om 
vi försvinner – då torskar alla. Om vi tillåts överleva och bli fler – då är alla vinnare! Havet mår 
så mycket bättre. Skolbarn får nyttig och god mat. Skattebetalarna slipper betala för olönsamt 
fiske och fiskeministrarna slipper kritik. Forskarnas trovärdighet 
återupprättas. Fritidsfiskarna blir glada. Småfiskare som Marcin 
klarar sig. Lo känner hopp om framtiden. Och vi torskar kommer 
att leva livet igen! – Alla vi torskar! Ska det vara så svårt att haja?

BILAGA  A
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