
 

Legez kanpoko arrantzaren eta laneko abusuen aurkako borroka sektorean 

 
Legez kanpoko arrantza da arrantzategi batean ezarritako arauak urratzen dituena, arrantza 

hori aitortzen ez duena edo arautu gabeko edo kudeatu gabeko arrantza batean jarduten 

duena. Horregatik, legez kanpoko, aitortu gabeko eta arautu gabeko arrantzaz ari gara 

(ingelesezko sigletan: INDNR). Praktika horrek arriskuan jartzen ditu munduko elikagaien 

segurtasuna eta itsas biodibertsitatea. 

INDNR arrantza da mehatxu larrienetako bat ondorengoetarako: 

• Arrantzaleen bizitza eta itsasoko segurtasunerako 

• Arrantzaleen soldatak eta lan-eskubideetarako 

• Ingurumena eta gure elikagaien hornidurarako 

• Arrantza-negozio arduradunarentzako, erritmo horri eutsi ezin baitio 

• Nazioak eta zerbitzu publikoak (zergak saihestuz) 

Arau horiek honako hauek ezartzen dituzte: 

• Elikadura eta Nekazaritzarako Nazio Batuen Erakundearen (FAO) Arrantza Arduratsurako 

Jokabide Kodea 

• INDNR Arrantza Prebenitzeko, Disuaditzeko eta Ezabatzeko Nazioarteko Ekintza Plana 

(PAI-INDNR) 

 

INDNR arrantzak arrantza-sektore osoa amiltzea eragin dezake, eta indarrean dagoen 

araudiaren arabera modu arduratsuan jarduten duten arrantzaleen arrantza-tokien, 

tradizioaren eta ibilbide profesionalaren bideragarritasuna arriskuan jar dezake. 

INDNR arrantza da, oraindik ere, itsas ekosistementzako mehatxurik handienetako bat, 

arrantzaren antolamendu iraunkorra lortzeko nazioen eta eskualdeen ahaleginak ahultzeko 

ahalmen handia dutelako, bai eta itsas biodibertsitatea kontserbatzeko ekimenak ere. INDNR 

arrantza administrazioetako ustelkeriaz baliatzen da, eta antolamendu-araubideen gabeziak 

ustiatzen ditu, batez ere garapen bidean dauden herrialdeetan, ez baitute behar besteko 

gaitasunik eta baliabiderik jarraipen-, kontrol- eta zaintza-ekimen eraginkorrak aplikatzeko. 

INDNR arrantza arrantza mota eta neurri guztietan existitzen da, bai itsas zabalean, bai 

jurisdikzio nazionaleko eremuetan, arraina harrapatzeko eta erabiltzeko alderdi eta etapa 

guztiei eragiten die eta, batzuetan, delinkuentzia antolatuarekin lotuta egon daiteke. 

Arrantzaleek dituzten arrantza-baliabideak INDNR arrantzak ustiatzen ditu, eta horrek 

arrantza-tokiak kolapsatzea eragin dezake, eta garapen-bidean dauden herrialdeetako eskala 

txikiko arrantza bereziki kaltebera da. INDNR arrantzatik eratorritako produktuak atzerriko 

merkataritza-merkatuetan sar daitezke, elikagaien tokiko hornidura itoz. Beraz, INDNR 

arrantza biziraupenerako mehatxua da, pobrezia larriagotzen du eta elikagaien segurtasunik 

eza areagotzen du. 

Harreman estua dago INDNR arrantza-praktiken eta giza eskubideen abusuen artean. Batez 

ere, arrantza-teknika edo -eragiketa jakin batzuk tartean sartzen direnean, askotan lan-

baldintza lotsagabeekin, lan-gehiegikeriarekin, nahitaezko lanarekin, pertsonen 

salerosketarekin, haurren lanarekin eta esklabotzarekin lotuta dago. Ontziei arrantza egiteko 

baimena ematen zaienean, dagozkien egoera-orriek eta Arrantza Kudeatzeko Eskualdeko 



Erakundeek (RFMO) zenbait printzipio hartu beharko dituzte kontuan, hala nola 188 Arrantza 

Hitzarmena. 

Beste sektore batzuetan bezala, beharrezkoa da itsasoan lan egiten duten pertsonek 

gizarteratzea eta berdintasuna, giza eskubideen errespetua eta lan-baldintza seguru eta 

txukunak bermatuko dituzten gizarte- eta lan-estandar duinen pean egitea. 

 

EUROPAN SARTZEN DEN ARRAINAREN % 15 LEGEZ KANPOKO JARDUERETATIK DATORRELA 

KALKULATZEN DA. 

Urtero legez kanpo harrapatzen dira mundu osoan 11-26 milioi tona arrain, eta horrek 10.000 

eta 23.500 milioi USD arteko galerak ekartzen dizkio munduko ekonomiari. Kalkuluen arabera, 

INDNR arrainaren munduko harrapaketak jakinarazitako arrantzako produktuen ekoizpen 

osoaren % 13 eta % 31 artekoak dira. Eskualde batzuetan, zifra hori % 40ra ere irits daiteke. 

Zifra handi horiek oso zabaldua eta ohikoa den arazo baten isla dira. Arazo hori legez kanpoko 

arrantza batetik dator, askotan arrantza-gobernantza onik ez dagoelako, hau da, kudeaketa-

planak eta baliabideen ustiapen iraunkorrerako kontrol- eta jarraipen-esparru egokiak. (WWF) 

Arrantza-jarduera arduratsuak sustatzea, arautzea eta horien jarraipena egitea arrantzaren 

antolamendu- eta gobernantza-esparru sendoen bidez, funtsezkoak dira arrantza-baliabideen 

iraunkortasunerako, bai kostaldean, bai itsaso zabalean. 

Arrantza-antolamendu arduratsuaren printzipioak ozeanoei eta arrantzari buruzko nazioarteko 

tresna batzuetan ezarri dira, baina estatuek ez dituzte beti beren zereginak behar bezala 

betetzen eskualdeko tresna eta mekanismo horiekin bat etorriz, eta askotan INDNR arrantza 

kasuak gertatzen dira. Horrek ahuldu egiten ditu arrantza modu iraunkorrean kudeatzeko 

nazioek, eskualdeek eta munduak egiten dituzten ahaleginak. Ez da nahikoa estatuek INDNR 

arrantza antzematea; aitzitik, legez kanpoko arrantzari buruzko legeak eta erregelamenduak 

indartu behar dituzte, eta arrantza egiten dutenen aurrean neurri eraginkorrak hartzeko gai 

izan behar dute, ez-betetzea etsiteko. 

Estatuek beren jarduna hobetu eta Portuko Estatu Errektorearen neurriak aplikatu behar 

dituzten arren, INDNR arrantzaren aurkako borrokan lorpen garrantzitsuak lortu dira. Esate 

baterako, nazioarteko gidalerroak egitea eta onartzea, pabiloiko estatuen zereginak hobeto 

betetzeko eta harrapaketen dokumentazio-sistemak (SDC) erabiltzea sustatzeko, balio-katean 

arrainaren eta arrantza-produktuen trazabilitate egokiagoa lortzeko; arrantzako ontzien 

munduko erregistro bat egitea; eta Portuko Estatu Errektorearen neurriei buruzko akordioa 

hartzea, legez kanpoko, aitortu gabeko eta arautu gabeko arrantza prebenitzeko, 

adoregabetzeko eta ezabatzeko. Akordioa, SDCetarako jarraibideak eta Munduko Erregistroa 

esparru sinergikoa dira INDNR arrantzari aurre egiteko. (SOFIA 2018) 

2010ean, Europaren arrakasta hori ahalbidetu duen araudia sortu zen. "Arrantzaren aurkako 

INDNR erregelamendua” tresna indartsua izan da legez kanpo harrapatutako arraina EBn ez 

sartzeko. Legez kanpoko arrantza saihesteko helburu orokorra duen bere generoko legeriarik 

anbiziotsuena da. 

Estatu kideek sistematikoagoak eta eraginkorragoak izan behar dute harrapaketen 

dokumentazioa (harrapaketa-ziurtagiriak) eta sortak (bereziki, arrisku handikotzat jotzen diren 

herrialdeetakoak) egiaztatzeko orduan, kontsumitzen dugun arraina legez harrapatu dela 

ziurtatzeko. 



2021eko ekainean, Gobernuak Arrantza Iraunkorraren eta Arrantza Ikerketaren Legearen 

aurreproiektua onartu zuen. Horren bidez, legeria erreformatzen hasi zen, industriari 

dimentsio jasangarriagoa emateko, hiru dimentsiotatik: ingurumena, ekonomia eta gizartea. 

Gardentasuna eta segurtasun juridikoa emateaz gain, stocken egoera biologikoa eta egoera 

biologikoaren ezagutza lotzea, arrantzako baliabide genetikoak eskuratzea, bazterkinak 

debekatzea eta legez kanpoko arrantza desagerraraztea, besteak beste. 

Horregatik guztiagatik, balio-katearen azken katebegiak, kontsumitzaileak, jakin behar du zer 

inplikatzen duen eskuratzen dituen produktuen balio jasangarriak eta propietateek, eta zer 

mehatxu izan daitekeen itsas baliabideen erabilera iraunkorrerako eta kontserbazio-

helburuetarako. Baita zer ondorio negatibo nabarmen eragiten dituen munduko ozeanoetan 

eta beste ekosistema urtar batzuetan, merkataritzan eta kostaldeko komunitateetan. Horrek 

eragin zuzena du kontsumitzailearen erosteko erabakian, gero eta arduratsuagoa eta 

zorrotzagoa baita bere erosketa-portaeretan. 

Espainian egindako azken merkatu-ikerketen arabera, espainiarren % 83k dio prest dagoela 

gehiago ordaintzeko jatorri jasangarria duten produktuengatik. 

INDNR arrantzatik datozen arrantza-produktuak erosteak esan nahi du, jakin gabe bada ere, 

jarduera ez-jasangarriak eta sarritan horien erantzule diren delitu-jarduerak zeharka babestea. 

Kontsumitzailearen aukera garrantzitsua da merkatuan: INDNR arrantza egiten duten 

arrantzaleek ez lukete harrapaketetarako merkaturik aurkitu behar! (Bolton Food/FAO) 

 

http://www.fao.org/iuu-fishing/es/ 

http://www.fao.org/state-of-fisheries-aquaculture/2018/es/ 

https://www.wwf.es/nuestro_trabajo/oceanos/pesca_sostenible/pesca_ilegal/ 

https://www.itfglobal.org/es/sector/fisheries/lucha-contra-la-pesca-indnr 

https://www.un.org/es/observances/end-illegal-fishing-day 

https://www.isabel.net/sostenibilidad/ 

https://www.equaltimes.org/podran-unirse-todos-los-paises?lang=es#.YUM60_kzaUk 

http://www.fao.org/3/cb4882es/cb4882es.pdf 
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