
NASZA MISJA  
Misją Grupy Pew Environment jest 
wspieranie ochrony środowiska naturalnego 
i bogactwa życia, które w nim występuje. 
Nasz cel to wzmacnianie polityki i praktyki 
proekologicznej w taki sposób, aby 
zapewnić znaczną i wymierną ochronę 
środowiska na lądzie i w morzach świata. 
Aby to osiągnąć, propagujemy naukowe 
podejście do zrozumienia przyczyn i 
konsekwencji problemow ekologicznych. 
Opracowujemy też nowatorskie rozwiązania 
dla tych problemów i mobilizujemy 
społeczne poparcie na rzecz wprowadzenia 
zdecydowanych rozwiązań chroniących 
środowisko naturalne.

Koncentrujemy nasze wysiłki na 
zmniejszeniu zasięgu i złagodzeniu 
trzech bardzo poważnych problemow 
ekologicznych. Są to:
•	 Drastyczne	zmiany	w	klimacie	Ziemi	

spowodowane rosnącą koncentracją 
gazów cieplarnianych w atmosferze;

•	 Kurczenie	się	dzikich	ekosystemów	
zawierających dużą część pozostałego 
jeszcze zrożnicowania biologicznego życia 
na	Ziemi	oraz

•	 Dewastacjia	mórz	i	oceanów,	ze	
szczególnym podkreśleniem stanu 
światowych łowisk. 

JAK DZIAŁAMY
Grupa Pew Environment zatrudnia ponad 
100 naukowców, prawników, ekonomistów, 
ekspertów politycznych i  specjalistów 

od komunikacji rozsianych po czterech 
kontynentach – w Europie, Ameryce 
Północnej i Południowej i Australii – oraz w 
różnych regionach. Nasza praca obejmuje 
dwa głowne działania:

Zaprzęgnięcie nauki do rozwiązywania 
problemów środowiskowych
Grupa Pew sponsoruje badania nad 
praktycznymi rozwiązaniami, które 
wzbogacają debatę polityczną nad 
podejściem do problemów środowiskowych 
i i próbami ich rozwiązywania. Te niezależnie 
badania, prowadzone przez wybitnych 
naukowców z różnych uczelni i instytutów 
badawczych na świecie, poddawane są 
ocenie innych fachowców i publikowane 

w wiodących pismach naukowych. Ich 
wnioski przekazywane są mediom i twórcom 
polityki, agencjom zarządzającym zasobami 
naturalnymi i ciałom nadzorczym – tak, aby 
informować społeczeństwa, wzbogacać 
publiczne rozumienie tych tematow i 
wpływać na decyzje rządów. 

Promocja silnej polityki ochrony 
zasobów
Większość najważniejszych decyzji, 
które mają wplyw na główne wyzwania 
ekologiczne zapada w instytucjach 
rządowych. Grupa Pew Environment zdaje 
sobie z tego sprawę i dlatego skupia się 
na formułowaniu skutecznych rozwiązań 
dla polityki proekologicznej na poziomie 

Grupa Pew d/s Środowiska Naturalnego (The Pew Environment Group) jest odgałęzieniem Trustów 
Charytatywnych Pew (the Pew Charitable Trusts), niezależnej, niedochodowej organizacji z siedzibą 
w Filadelfii i Waszyngtonie. Jesteśmy nastawieni na rozwiązywanie najtrudniejszych współczesnych 
problemów poprzez rygorystyczne i analityczne podejście do poprawy polityki publicznej, informowanie 
społeczeństwa i stymulowanie inicjatyw obywatelskich.
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Po prawej: czerwony koralowiec i gąbki.
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władz regionalnych, rządów i instytucji 
ponadnarodowych. Propagujemy 
przyjęcie i egzekwowanie tych rozwiązań 
poprzez starannie wymierzone kampanie 
poparcia. Niektóre z nich podejmujemy 
sami, korzystając z szerokiego zespołu 
ekspertów politycznych i personelu w 
terenie. Inne obejmują koalicje organizacji 
społecznych, często z centralnym 
zespołem profesjonalnych organizatorów 
zatrudnionych i kierowanych przez Pew.

NASZ EUROPEJSKI PROGRAM 
MORSKI  
Grupa Pew Environment powołała 
niedawno Europejski Program Morski z 
biurem w Brukseli. Program ten ma na celu 
wzmocnienie roli Unii Europejskiej w walce 
z nadmierną eksploatacją łowisk na całym 
świecie oraz o zmniejszenie skali dewastacji 
oceanów. 

Unia Europejska (UE) ma jedną z 
największych flot rybackich na świecie. Jest 
też największym światowym importerem 
produktów rybnych. Niestety, polityka 
zarządzania łowiskami w Europie jest często 
zbyt słabo rozwinięta i wdrażana. W ten 
sposób UE przyczynia się do powszechnego 
zjawiska nadmiernych odłowów, zarówno 
na własnych wodach terytorialnych, jak i 

w innych częściach świata, gdzie operują 
trawlery z UE.

Nasze działania w UE koncentrują 
się na opracowywaniu i promowaniu 
zrównoważonej polityki morskiej i połowowej, 
opartej na najbardziej aktualnych i 
dokładnych informacjach naukowych. Poza 
tym jesteśmy zaangażowani w wysiłki na 
rzecz podniesienia społecznej świadomości 
narastających problemów ekologicznych 
i stanu środowiska morskiego w Europie i 
ogólnie w oceanach świata.  Ściślej, nasza 
praca koncentruje się na następujących 
problemach: 
•	 nielegalnych,	niedeklarowanych	i	

niekontrolowanych połowach;

•	 nadmiernym	potencjale	połowowym	i	
szkodliwym dla środowiska morskiego 
systemie subsydiów oraz

•	 nadmiernych	połowach,	potrzebie	
opracowania - w oparciu o rzetelne 
dane naukowe - dozwolonych kwot 
połowowych zagrożonych gatunków 
ryb i w trybie pilnym planów odbudowy 
wyeksploatowanych zasobów ryb.

Grupa Pew prowadzi aktywną działalność 
w Europie od 2004 roku inicjując i  
kierując wielkimi koalicjami organizacji 
pozarządowych na rzecz bardziej 
zrównoważonej polityki morskiej.

KONTAKT
Więcej informacji na temat naszej działalności 
na terenie Unii Europejskiej można znaleźć na 
naszej stronie internetowej: 
www.pewenvironment.eu

Po prawej: rekinek psi.  

Dalej z prawej: trawler poławiający dorsze 

na atlantyku. Poniżej: ławica ryb.

PEW EnvironmEnt GrouP
European Marine Programme 

Square du Bastion 1A
1050 Brussels
Belgium

T +32 (0)2 274 1620
F + 32 (0)2 274 1630
E eumarine@pewtrusts.org
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