W obronie wielorybów na świecie –
zwycięstwo Sea Shepherd
Japońska flota wielorybnicza ogłosiła wycofanie swoich jednostek z Oceanu Południowego w tym
sezonie. Sea Shepherd Conservation Society zapowiada gotowość do wznowienia działań na rzecz
zablokowania nielegalnych połowów wielorybów.
Japońska flota wielorybnicza ogłosiła wycofanie swoich jednostek z Oceanu Południowego w
tym sezonie. Sea Shepherd Conservation Society zapowiada gotowość do wznowienia
działań na rzecz zablokowania nielegalnych połowów wielorybów, jeśli Japończycy powrócą
do Wielorybiego Sanktuarium.
Jednostka Sea Shepherd „Bob Barker” siedziała na ogonie japońskiego statku przetwórni „Nisshin
Maru” od 9 lutego uniemożliwiając wielorybnikom kontynuowanie nielegalnego połowu wielorybów.
Japończycy zmienili kurs natychmiast po tym, jak ich rząd oficjalnie potwierdził wycofanie swojej
floty z Oceanu Południowego. Statki Sea Shepherd: „Steve Irwin”, „Bob Barker” i „Gojira” pozostaną
na Oceanie Południowym na czas eskortowania japońskich wielorybników w ich drodze na północ.
„Nie pozostawimy Sanktuarium Wielorybów do momentu opuszczenia ostatniego statku
wielorybniczego” – powiedział kapitan Locky MacLean z „Gojira”.
Załoga składająca się z 88 osób z 23 krajów, w tym z Japonii, jest zadowolona z odwrotu
wielorybników. Wielorybie Sanktuarium Oceanu Południowego jest teraz prawdziwym
sanktuarium
powiedział kapitan Paul Watson

To wielkie zwycięstwo dla wielorybów, ale nie dokonaliśmy tego w pojedynkę. Bez
wsparcia mieszkańców Australii i Nowej Zelandii, nie bylibyśmy w stanie przez siedem
sezonów podróżować pomiędzy portami tych państw. Jesteśmy wdzięczni australijskiej
Partii Zielonych i senatorowi Barker’owi za ofiarowanie nam statku, który wspomógł
wyparcie japońskiej floty z tych wód. Jesteśmy wdzięczni wszystkim naszym lądowym
pracownikom i wolontariuszom, sympatykom i załogom statków. Jest to bardzo
szczęśliwy dzień dla wszystkich ludzi, którzy kochają wieloryby i oceany
Zabijanie wielorybów na terenie Wielorybiego Sanktuarium Oceanu Południowego zostało
zakończone. Wielorybnicy nie zrealizowali nawet 10% limitu odłowu. Sea Shepherd szacuje, że
ocalało ponad 900 wielorybów.
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Sea Shepherd w akcji przeciwko wielorybnikom. Fot. Archiwum Sea Shepherd
W 1986 roku Międzynarodowa Komisja Wielorybnicza (IWC) wprowadziła moratorium na wszystkie
komercyjne połowy wielorybów. Od tego czasu trzy narody – Islandia, Norwegia i Japonia – pod
pozorem badań naukowych brutalnie zabiła ponad 25 tys. wielorybów. Sea Shepherd jest jedyną
organizacją, której działania koncentrują się na egzekwowaniu moratorium i ochronie wielorybów na
świecie. Misją Sea Shepherd jest ukrócenie niszczenia siedlisk i zabijania dzikich zwierząt w
oceanach oraz ochrona bioróżnorodności i delikatnej równowagi ekosystemów morskich.
Organizacja wykorzystuje innowacyjne taktyki oparte na akcji bezpośredniej w celu zbadania,
udokumentowania a w razie potrzeby zablokowania nielegalnych działań na pełnym morzu.
Czytaj o Sea Shepherd w miesięczniku Dzikie Życie (nr 7-8, 2009)
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