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 Indiens fiskerkooperativer 
Med Indiens lange kystlinje og mange dyrerige indlandssøer er fiskeri en af de 

største industrier i landet, med mere end 14 millioner mennesker beskæftiget 

inden for fiskeri og akvakultur.  Fiskersamfundene er dog blandt de svageste i  

landet, idet mange lider af analfabetisme, er hårdt ramt af fattigdom, og de har 

intet teknologisk kendskab.  Mange af fiskerne bliver udnyttet af mellemmænd, 

men ved at gå sammen og stifte kooperativer står de stærkere, og de oplever, at de selv har kontrollen og 

muligheden for at forbedre deres socialøkonomiske forhold.  

Der findes 14.620 primære fiskerkooperativer i Indien med 2,2 millioner fiskere som medlem. De hører 

under The National Federation of Fishermen’s Cooperatives Ltd., forkortet FISHCOPFED (Det nationale 

forbund for fiskerkooperativer), der som national 

organisation står i spidsen for arbejdet med at oprette 

fiskerkooperativer i Indien. Organisationen blev grundlagt i 

1980 og er hovedorganisation for de lokale forbund, 

hvoraf der p.t. er 83 forskellige. Gennem forbundet har 

fiskerkooperativerne fået mulighed for bedre 

koordinering, teknisk assistance, uddannelse og adgang til 

mange andre fordele. 

Målet for FISHCOPFED er at fremme Indiens fiskeindustri 

gennem kooperativer, og forbundets aktiviteter kan inddeles i tre brede kategorier: udvikling, velfærd og 

forretning. FISHCOPFED er administrativt underlagt det Indiske landbrugsministerium og samarbejder tæt 

med den Indiske regering og The National Cooperative Development Cooperation (Det nationale 

kooperative udviklingssamarbejde) og giver de mange små fiskerkooperativer 

en indflydelsesrig stemme i landet.  

Et af FISHCOPFEDs mest succesrige tiltag har været at sørge for forsikring for 

fiskerne, så de har mulighed for at få kompensation, hvis de bliver ramt af 

uheld, hvilket har givet dem større personlig og økonomisk sikkerhed. I 2011-

2012, dækkede FISHCOPFED næsten 3,5 millioner fiskere i landet med 

forbundets centralt støttede gruppeulykkesforsikringsplan.  Forbundet gør 

også en stor indsats i forhold til at sætte fokus på forebyggelse af ulykker og 

dødsulykker og arbejder for at redde liv blandt de mange fiskere.  

Et andet fokusområde for FISHCOPFED er kvinderne, der traditionelt er en 

forsømt gruppe i fiskeindustrien. Kvinderne arbejder ikke med at fange fiskene  
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men spiller en vigtig rolle i forhold til bearbejdning af fangsten. For at styrke kvinderne, har FISHCOPFED 

startet et projekt i staterne langs kysten, hvor kvinderne lærer teknikker for tørring af fisk. FISHCOPFED har 

tidligere med stor succes gennemført andre projekter med fokus på at styrke kvinderne ved at undervise 

dem i blandt andet at flette net, børnepasning, familieplanlægning, sundhed og ernæring. 

FISHCOPFED hjælper også de enkelte kooperativer, hvis de 

har brug for hjælp med at markedsføre deres forretning. 

For at kunne opfylde hoteller og andre kunders store 

efterspørgsel på fisk i Delhi, driver forbundet en 

fiskeforretning og har planer om snart at åbne lignende 

forretninger i andre områder. FISHCOPFED står også for at 

arrangere transport af fisk i kølelastbiler fra 

fangststederne til områder uden samme nemme adgang 

til fisk, hvilket hjælper fiskerne til at opnå en bedre 

fortjeneste på deres fangst.  

Mindre dambrug verden over er truet på deres overlevelse på grund af konkurrence fra store industri 

dambrug, øget forurening, ødelæggelse af fiskenes levesteder og overfiskning. FISHCOPFED i Indien er en 

værdifuld hjælp for de små fiskere i deres kamp for overlevelse, idet ved at organisere sig i kooperativer har 

de større chance for at blive hørt og dermed for at overleve.  

Faktaboks 

Kooperativets navn: FISHCOPFED (National Federation of Fishermen’s Cooperatives Ltd.) 

Branche: Fiskeri 

Ansatte: 43 

Medlemmer: 83 

Hjemmeside: http://www.fishcopfed.in/ 


