DEN ANSVARIGE
DYKARENS
INTERNATIONELLA
STADGA
Var med på äventyret, Visa ansvar,
Bli dykar-ambassadör på 2000-talet…
Albert Falco
Ex former chief diver and captain of the Calypso
Ex honorary president of LONGITUDE 181
François Sarano
Founder of LONGITUDE 181
Patrice Bureau
President of LONGITUDE 181

« Käre Dykarvän !
Du ska ut på en upptäcksfärd i havets värld och besöka de allra vackraste
korallreven där du kanske också kommer att möta hajar och valar.
Under några korta dagar ska du bo på en plats där människor arbetar och lever året
runt. Deras traditioner är annorlunda våras. Naturtillgångarna de livnär sig på är ofta
sparsamma, och deras resurser pa sötvatten är begränsad.
Inskränk inte din tillvaro till hotellet och dess bekvämligheter. Utnyttja istället din
lediga tid mellan dykningar till att möta befolkningen och lyssna på vad de har att
berätta. Du kommer att bli förvånad över deras gästfrihet och deras kulturella
rikedomar.
Din köpkraft är för det mesta överlägsen deras. Tro inte att det hjälper invånarnas
ekonomi att köpa hajtänder, snäckor, korall och andra bedrövliga souvenirer, eller
äta hajfenor och sköldpaddssoppa på restaurang. Tvärtom, det tömmer havet på
dess rikedomar, utrotningshotade djur försvinner för alltid och kan alltså, på långt
sikt, inte längre livnära befolkningen.
Under vattenytan finns en levande värld – vacker men ömtålig. Se men inte röra!
Många av korallrevens invånare dör när de utsätts för stötar och slag. Din närvaro
kan också skrämma fiskar som vaktar sin avkomma och överger den till rovdjuren.
Matning ändrar djurens inärvda beteende och stör balansen mellan arterna.
Om du i framtiden vill återuppleva naturens underverk med dina närmaste, var
nyfiken på allt nytt du kan lära dig, men visa dig framför allt diskret och uppmärksam
på omgivningen, ... och var helst lätt som en fjäder.
Det är ditt eget beteende idag som ger framtida dykar-generationer samma
möjligheter som du själv : att få upptäcka ett oskadat och rikt universum under
vattenytan och också få simma sida vid sida med hajar och valar..»

François Sarano
Founder of LONGITUDE 181

Var med på äventyret,!
Visa ansvar,
Bli dykar-ambassadör på 2000-talet…

DEN ANSVARIGE DYKAREN.
Denna stadga är en guide, inte en summa av tvångsmetoder. Varje plats är unik och
skall betraktas som sådan. Målet är att varje dykare frågar sig hur dykningen går
till så att inget förstörs eller förorenas, och att alla rättvist delar med sig havets
rikedomar...
1 - Förbered resan..
Alla resebyråer eller dykcenter bjuder inte på samma prestationer. En del har som
förutsättning att skydda miljön och rättvist dela havets rikedomar med människorna som bor
längst kusten. Det är både dyrare för dem och för dig, men tillsammans agerar ni för en
varaktig utveckling av vår planet. Välj därför inte resan bara av prisskäl..
• Välj en resebyrå som undertecknat en etisk stagda.
• Privilegiera ansvariga dykcenter som är medvetna om att skydda havet
(efterbehandling av avfall och avloppsvatten, användning av fytbojar istället för ankare, etc...)
och som aktivt deltar i befolkningens och traktens utveckling.
• Läs och lär dig om ekosystemet som du valt att besöka.
• Läs och lär dig också om befolkningen : deras traditioner, ekonomi och
naturtillgångar.

2 - Före dykningen...
 Se till att du är i form. Om du inte har dykt på ett tag,träna din fytförmåga: in-och
utandning, flytväst, ballast,...
 Informera dig om dykplatsen Lär dig i f örväg vad du kommer att f inna
på plats : om du kan identif iera djuren, om du vet var de f inns och hur de
beter sig blir din dykning mångfaldigt rikare och du behöver inte känna dig
som en passiv åskådare i ett land där du inte kan språket
 Be om ett föredrag om det existerande ekosystemet
 Ta ocksa reda på vad dykcentret har gjort för att skydda miljön under
vattenytan (fytbojar...) .


3 - Pa båten
 Släng INGETING i havet
 Vägra plastmuggar och assietter som det tar 10-tals år att bryta ner
 Begär soppåsar o mbord f ör att slänga f impar (om du absolut måste
röka – det tar havet f lera månader att bryta ner en f imp), sopor av plast,
aluminiumburkar, etc...
 Se till a tt a lla d ykatt iraljer sitter fast om de hänger löst kan de
f astna och skada f aunan
 Välj korta simfö tter
4 - Unde r dyk ni ngen
 Sa fort du är i vattnet, ko lla d in f lytför måga justera den om det
behövs
 Simma lång sa mt med simf ötterna f ör att inte skada miljön
 Rör inte floran eller faunan. De är ömtåliga.


 Ta inget, bara bilder


 Stressa inte djuren.Tv inga dem inte ut ur sina gömställen. Vänta
istället tålmodigt tills de visar sig igen .
 Mata inte f iskarna det ändrar både deras beteende och balansen i
ekosystemet.

5 - Efter dykningen

 Spara på sötvat tnet det är en dyrbar naturtillgång.
 Begär insta llat ioner so m minskar vattenförbr uknin gen : Sköljkar
f ör dyk-utrustningen, duschar med kontrollerad vattendebit
.

6 - Under vistelsen

T veka inte att besöka o mg ivningen utanför ho tellet/d ykcenter :
Utanf ör f inns det en värld som väntar på dig .
Köp in te sou ven irer so m ko mmer från havet hajtänder,
sköldpaddsskal, torkade sjöstjärnor, sjöhästar eller andra f iskar, etc...
 Bojkotta alla restauranger so m serverar hajfensso ppa, valkö tt
och allt annat som f iskas med brutala metoder (dynamit, giftiga kemikalier,
etc...)
 Be restauranger om en redogörelse över deras produkter:hur de
blivit f iskade och deras avtal med lokalbef olkningen.

ETT ANSVARIGT DYK-CENTER
Denna stadga är en guide, inte en summa av tvångsmetoder. Varje plats är unik
och skall betraktas som sådan. Målet är att varje dykare frågar sig hur dykningen
går till så att inget förstörs eller förorenas, och att alla rättvist delar med sig
havets rikedomar.
Ett dykcenter är en priviligierad plats där dykaren inte bara möter havets värld, men där han
också är turist på en främmande plats. Väck hans nyfikenhet, berätta både om havets och
invånarnas kulturella rikedomar.
1 - Mottagande
 Ett allmänt föredrag o m landet, deras invånare, ekonomi och
traditioner.
 Ett allmän t föredrag o m havet s ekosyste m Berätta inte bara om
vackra och originellla dykplatser, berätta också om hur ömtåliga de är
(skyddade och utrotningshotade arter), berätta om betydelsen av jämvikten i
ekosystemet, berätta om de minsta arternas ömtålighet.
 Förklara alla försikt ighet smått : agar som gäller skyddade arter
(innehav och kommers), bestämmelser som gäller in undervattensreservaten.
 Förklara vilka f iskar och snäckdjur man kan köpa och äta på
restaurang utan att hota ekosystemet, och vilka man ska undvika f ör att
hindra deras utrotning.

2 - Ansvarsfulla dyk-instruktörer
 Dyk-in struktörer, ni har ett enor mt ansvar : utöver undervisning
om hur man dyker och alla säkerhetsregler som skal l f öljas, skall ni också
väcka nyf ikenhet, entusiasm och respekt för miljön hos era elever.


 Påminn de m om at t havet s ekosyste m är ömtålig t Att deras eget
beteende bestämmer om det bevaras eller förstörs
 Påminn de m o m att d ykcentret befinn er sig i ett sa mhälle där
människor lever av och utnyttjar samma naturtillgångar (sötvatten, matvaror,
havet,...)
 Glöm in te att en d yk- instruktör är en mo dell som dyk-eleven
kommer att imitera .
3 - Kännedom och varaktig förvaltning av dyk-platser
 Inventer ing och upp föjn ing a v d ykplat ser : för att bevara
dykplatsernas rikedom, är det nödvändigt att göra en tidig inventering av
f loran och faunan. Denna inventering kan göras i samarbete men alla
bef intliga dykcenter i området, med utomstående biologer, men helst
tillsammans med lokala f öreningar som arbetar för miljöns bevaring. Det
gynnar även samlevandet med bef olkningen En sådan f örteckning är en viktig
ref erens f ör att jämföra och övervaka. Ett reguljärt uppföljande ger möjlighet
att f öja utvecklingen och att förvalta dykplatserna på långt sikt. Det ger
också dykaren-besökaren en källa av inf ormation
 Installer ing av flytbojar som inte förstör korallreven och dess invånare.
 Begränsat antal dykare. Alltf ör många besökare påskyndar f örstörelsen
av miljön
 Freda populära dykplat ser. Freda också lekplatser f ör ömtåliga arter.
 Gynna inrätte lser av skyddade zoner i samarbete med lokala
myndigheter. De tjänar både som referens och reservat, som tillåter utplantering i
skadade zoner

4 - Miljö vä nliga inrättni ngar
Ett dykcenters mål är att dess besökare skall upptäcka naturens underverk. Bevara
dem därför från förstörelse med en miljövänlig förvaltning av sopor och användning av
miljövänliga energikällor

Återvinn ing och behand ling av avfall Begränsa allt avf all (använd
inte plastmuggar och dylikt). Släng inte heller batterier, motorolja och annat
gif tigt avf all, se istället till att de blir behandlade på specialiserade platser.
Besparing och återvinn ing av sö tvatten : Sköljkar, dusch med
kontrollerad vattendebit, återvinning av regnvatten, återvinning och
omvandling av avloppsvatten till toaletter
 Förnyelsebar energi Föredra sol-och:eller vind-energin

5 – Rättvis och solidarisk ekonomi
 Utbildning och anställning av lokalbefolkningen.
 Rättvis användn ing och upp deln in g av sö tva ttnet, speciellet med
jordbrukare i länder där vattnet är knappt.
 Förvaltn in g av f isket t ill restauranger. Fiskare, lokala myndigheter
och andra ansvariga bestämmer tillsamm ans hur mycket man kan f iska av de
ömtåligase arterna (langouster, merous) för restaurangernas behov. De skall
också orientera restaurangbesökarna att äta andra arter. Dykcenters
restauranger skall vägra all f öda f rån havet som f iskats med destruktiva
metoder, skaldjur med ägg eller f isk-o-skaldjur som är för små.
 Finansiering av ett lokalt ut vecklin gsprojekt, som motsvarar en
procentsats av dykpriset (1-2 EUR), sk all avsättas till s kolor, bevattning,
vattenbesparing, solenergi, förvaltningav ett varaktigt f iske .

