
- støt kystfiskeriet  
i ERITREA

Giv en mand en fisk og han bliver mæt i dag
Giv ham et fiskenet og han bliver mæt i morgen  
gl. kinesisk ordsprog 
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- Befolkning: 4, 4 mio. Tigrinya 50 %, Tigre og Kunama 40 %, Afar 4 %, 
Saho 3 %, andre 3 %  Areal: 125.000 km2. Kyststrækning: 1200 km. 
Samt 400 større og mindre øer

- Religion: Islam og Kristendom  

- BNI pr indbygger 190 $ (Danmark 34.000 $)

Eritrea er et af verdens fattigste lande og økonomien er under stort pres 
bl.a. som følge af store udgifter til hæren og tørker. De udenlandske 
investeringer og den internationale udviklingsbistand er små, som følge af 
den politiske situation i Eritrea. 



 

Red Sea Costal Fishery Project 

Formålet med projektet: 

Få bekæmpet fattigdommen i kystfiskersamfundene gennem en bæredygtig og 
naturskånsom udnyttelse af de kystnære marine ressourcer i Det Røde Hav 

Kystfiskeriet forsvinder overalt på kloden og det gør det også i det Røde Hav. 
De marine ressourcer overtages af de større trawlfartøjer og det er biologisk og 
socialt ubæredygtigt. Fisken forsvinder fra kysten, dvs. også maden, arbejdet og 
indtægterne fra kystsamfundene, med fattigdom og flere steder i Eritrea, med 
sult til følge. 

Red Sea Costal Fishery Project konfronterer denne udvikling og ændrer kursen 
for kystfiskeriet i Eritrea. Det sker gennem et tæt fiskerifagligt samarbejde 
mellem de danske og de eritreanske fiskere. Kystfiskeriet skal udvikles og der 
igennem vise, at det er muligt at bedrive et økonomisk fornuftigt og bæredygtigt 
kystfiskeri i Det Røde Hav, til gavn og nytte for den eritreanske befolkning. 

Dertil har vi brug for udstyr og midler til køb af udstyr i Danmark. Vi garanterer, 
at din støtte går ubeskåret til de eritreanske fiskere og deres familier. Projektet 
modtager støtte fra Minipuljen under Projektrådgivningen og af Genbrug til Syd 
under Mellemfolkeligt Samvirke.  



Indsamling

Landsforeningen Levende Hav  
Juelsgårdvej 27, Ferring Strand, 7620 Lemvig 
Telefon 97 895 455,  mobil 20 487 421
mail eritrea@levende-hav.dk 
Giro konto 110 4527 mrk. ”Eritrea”
 

Den Eritreanske Støtteforening  
Bodøvej 82, 8200 Århus N 
Telefon 27 207 290 
mail graversgaard@get2net.dk 

Projektet er et samarbejdsprojekt mellem organisationerne:

Udstyr som indsamles og indkøbes til Eritrea:

 Garn 

 Tæller, under og overtælle 

 Tovværk, bøjer, ankre etc. 

 Elektronisk udstyr som GPS, ekkolod i god stand 

 Mindre el-anlæg, generatorer, batterier, lys etc. 

 Halemaskiner samt hydrauliske pumper, motorer, slanger fittings 

 Lænse pumper, slanger og fittings

 Større generatorer 20-30 kW. El anlæg 

 Hånd- og el-værktøj 

 Rednings- og sikkerhedsudstyr, veste, nød-radio 

 Mindre fartøjer, motorer såvel uden- og indenbords 

 Mindre anlæg til produktion af skæl is

 Undervisningsmaterialer og udstyr (engelsk sproget) fra fiskeri og søfartsskoler 

Læs mere om projektet på: http://www.levendehav.dk/Eritrea/forside-eritrea-2004.htm


