
 

 

 
 
Gradivo za medije 

Kitolov, komercialni kitolov v Evropi, Mednarodna komisija za kitolov 
 

1 Kitolov in Mednarodna komisija za kitolov  
 

1.1 Zgodovina 
 

Od 17. stoletja dalje se je večina pomorskih narodov ukvarjala tudi s kitolovom. Kite so uporabljali kot 
surovino za margarino, olja, mila, strojno mast, gnojila ter za kozmetične in farmacevtske izdelke. Vosi 
vosatih kitov so uporabljali za izdelavo steznikov. Gospodarski pomen kitolova je bil zelo velik, zato so 
nastale številne kitolovne postaje in plavajoče predelovalne tovarne. V 30-ih letih 19. stoletja je kite kot 
dobrino preganjalo že kar 41 predelovalnih ladij. To je privedlo do dramatičnega upada vseh populacij 
kitov v prvi polovici 20. stoletja. Ker je kmalu postalo jasno, da se kitolov na tak način ne more nadaljevati, 
je bila z namenom ohranjanja populacij kitov 2. decembra 1946 ustanovljena Mednarodna komisija za 
kitolov (International Whaling Commission – v nadaljevanju IWC). Vzpostaviti je bilo potrebno regulacijo 
kitolova s kvotami, zavarovanimi območji, sezonskimi ali regijskimi prepovedmi lova in nenazadnje z 
mednarodnim moratorijem.  
 
1.2 Mednarodna komisija za kitolov (IWC) – namen in izhodišča 
 

IWC je odgovorna za varovanje populacij kitov in upravljanje lova na velike kite. Trenutno komisija sestoji 
iz 88 držav pogodbenic, ki so ratificirale Mednarodno konvencijo o ureditvi kitolova (International 
Convention for the Regulation of Whaling), ki je sicer ustanovni dokument IWC.  
 
Negotovosti glede številčnosti kitov so privedle do ustavitve komercialnega kitolova v letu 1986 s 
sprejetjem moratorija. Le-ta je še vedno v veljavi, z izjemo kvot, ki jih IWC podeljuje za tako imenovani 
domorodni kitolov.  
 
Danes se IWC ukvarja tudi z drugimi grožnjami kitom, kot so prilov, trčenja z ladjami, morski odpadki in 
podnebne spremembe. 
 

1.3 Leto 1986: Moratorij na komercialni kitolov  
 
Lov na velike kite v komercialne namene je prepovedan od leta 1986. Moratorij je občutno zmanjšal 
število ubitih kitov (pred tem je bilo ubitih okoli 30.000 kitov letno), a še vedno približno 2000 velikih 
kitov, vključno z ogroženimi vrstami, vsako leto končna pod harpunami. Japonska, Norveška in Islandija so 
mnenja, da jih moratorij ne obvezuje. Uporabljajo vrzeli v zakonu (t. i. znanstveni kitolov ali formalne 
zadržke proti moratoriju), da lahko nadaljujejo s svojimi kitolovnimi aktivnostmi. Poleg tega tudi stalno 
poskušajo ovreči moratorij in prepoved trgovanja.  
 

2 Komercialni kitolov v Evropi  
 

2.1 Norveška vodilna v kitolovu 
 
Medtem ko je bila Islandija pod velikim diplomatskim pritiskom, Japonska pa zaradi znanstvenega kitolova 
obravnavana na Mednarodnem sodišču v Haagu, se je Norveška do zdaj kritikam pretežno izognila. Vendar 
pa je bilo v zadnjih dveh letih na Norveškem ubitih več kitov kot na Japonskem in Islandiji skupaj. Na 
Norveškem je bilo – navkljub moratoriju – s harpunami pobitih več kot 12.000 pritlikavih ali ščukastih kitov 
– živali so poginile v hudih mukah. V zadnjih dveh letih je Norveška – ne glede na mednarodno prepoved 
trgovanja s kitovi izdelki – na Japonsko izvozila skoraj 200 ton kitovega mesa. Trenutno (podatki iz 

https://iwc.int/home
https://iwc.int/home
https://iwc.int/convention
https://iwc.int/convention


 

 

septembra 2016) je načrtovana še ena pošiljka 195 ton mesa pritlikavih kitov na Japonsko, kar bo največji 
izvoz Norveške od uveljavitve mednarodnega moratorija.  
 

Norveška vlada postopoma zmanjšuje omejitve za kitolovce in celo promovira uporabo kitovih izdelkov; 
država financira vrsto projektov, katerih cilj je spodbujanje prodaje kitovih izdelkov na domačem trgu.  
 

Vlada, na primer, podpira razvoj prehranskih dopolnil, alternativnih zdravil in kozmetičnih izdelkov iz 
kitovega olja. V letu 2015 je podjetje z imenom Myklebust Hvalprodukter (Kitovi izdelki) napovedalo novo 
linijo izdelkov, ki vsebujejo kitovo olje, med drugim tudi kremo za kožo.  
 

Izdelki iz kitovega olja 
OceanCare novica, 26. september 2016 
 
2.1.1 Poročilo “Frozen in Time” – Zamrznjena v času 
 

Poročilo "Zamrznjena v času: Kako se sodobna Norveška oklepa svoje kitolove preteklosti" podrobno 
opisuje, kako Norveška spodkopava prepoved komercialnega kitolova in razkriva rast njene prekomorske 
trgovine s kitovimi izdelki. Te pošiljke – nekatere so potovale tudi čez evropska pristanišča – igrajo ključno 
vlogo pri ohranjanju norveške kitolovne industrije. V letih 2014 in 2015 je pod norveškimi harpunami 
končalo 1396 pritlikavih kitov. V istem obdobju je Japonska ubila 663 kitov in Islandija 345 kitov. V letošnji 
kitolovni sezoni, ki se je začela aprila in končala 7. septembra, je bilo na Norveškem ubitih 591 pritlikavih 
kitov. 
 

Poročilo “Frozen in Time” (Zamrznjena v času) 
OceanCare objava za medije, 13. junij 2016 
Statistika kitolova Islandije, Norveške in Japonske v letih 2001–2015 
 

2.1.2 Kitovo meso uporabljeno za krmo na farmah krzna 
 

Medtem ko Norvežani pojedo vse manj kitovega mesa, je vlada sama sebi odobrila kvoto 880 pritlikavih 
kitov na leto v naslednjih šestih letih, s čimer nadaljuje z ignoriranjem moratorija na komercialni kitolov. 
Še posebej sporno je to, da so v letu 2014 z več kot 113 tonami kitovega mesa (to je okoli 75 pritlikavih 
kitov) nahranili kune in lisice, ki jih gojijo za krzno. To je razvidno iz dokumentov, ki so bili dostopni 
organizaciji OceanCare in njeni partnerski organizacije iz Nemčije Pro Wildlife.  
 

Nevladne organizacije obsojajo norveški kitolov in zlorabo mesa ogroženih pritlikavih kitov. Da morski 
sesalci končajo kot krma na farmah krzna je kruto še z drugega vidika: leta 2014 je norveška krznena 
industrija ubila 165.000 lisic in 850.000 kun za njihove kože. 
 

Statistika: kitovo meso za farme krzna  
OceanCare objava za medije, 31. marec 2016  
 
2.2 Kitolov na Islandiji: brazdasti kiti za izvoz in pritlikavi kiti za domači trg 
 

Moratorij na komercialni kitolov je začel veljati leta 1986. Po tem je Islandija, ena izmed glavnih kitolovih 
držav, leta 1991 protestno izstopila iz IWC, vendar se leta 2002 ponovno pridružila, a z zadržkom, zato 
Islandije moratorij uradno ne obvezuje. Že leta 2003 je ta otoška država začela z "znanstvenim kitolovom", 
od leta 2006 pa uradno izvaja tudi komercialni kitolov. Do konca leta 2013 je Islandija ubila 414 brazdastih 
kitov in 531 pritlikavih kitov. Brazdasti kiti so uvrščeni na Rdeči seznam ogroženih vrst IUCN kot ogroženi; 
tako brazdasti kot pritlikavi kiti (z izjemo populacij pritlikavih kitov Zahodne Grenlandije) so navedeni v 
Dodatku I h Konvenciji o mednarodni trgovini z ogroženimi prosto živečimi živalskimi in rastlinskimi 
vrstami (CITES). Ko se je Islandija leta 2000 pridružila CITES-u, je vložila zadržek na Dodatek I, ki vključuje 
večino velikih kitov, in tako ni formalno vezana k mednarodni prepovedi trgovanja. 
 
Podatki WDC-ja o islandskem kitolovu (interaktivni grafi v angleščini) 

http://nettbutikk.hvalprodukter.no/categories/helseprodukter
http://oceancare.org/en/conservation-groups-confirm-shipment-1500-tonnes-endangered-fin-whale-products-japan/
http://oceancare.org/wp-content/uploads/2016/07/Report_Walfang_OC_AWI_PW_Frozen-in-time_EN_2016.pdf
http://oceancare.org/en/new-report-details-norways-efforts-promote-whaling/
http://oceancare.org/wp-content/uploads/2016/09/Walfang_Whales-Killed-by-Iceland-Norway-Japan-2001-2015.pdf
http://oceancare.org/wp-content/uploads/2016/09/Statistik_whale-meat_fur-farms_Norway-2014.jpg
http://oceancare.org/en/start-whaling-season-norway-whale-meat-used-feed-animals-fur-farms/
http://www.iucnredlist.org/
https://www.cites.org/
https://www.cites.org/
http://de.whales.org/themen/walfang-in-island


 

 

2.2.1 Islandski kitolov v številkah 
 
V letu 2014 je bilo ubitih 137 brazdastih kitov in 24 pritlikavih kitov ter 155 brazdastih kitov in 29 
pritlikavih kitov v 2015. V teh dveh letih je islandski izvoz kitovega mesa na Japonsko znašal skoraj 4000 
ton. Septembra 2016 se je izvedelo, da Islandija na Japonsko odpremlja še dodatnih 1.500 ton mesa 
brazdastih kitov. 
Februarja letos je Kristján Loftsson, lastnik edine kitolovne družbe v državi, napovedal, da v tej sezoni 
brazdastih kitov ne bodo pobijali. Toda izvoz 1.500 ton mesa brazdastih kitov v istem letu nakazuje, da 
Loftsson prazni svoja skladišča in da bi se ubijanje lahko nadaljevalo že v letu 2017. 
 
Statistika kitolova Islandije, Norveške in Japonske v letih 2001–2015  
OceanCare novica, 26. september 2016  
 

3 Evropska unija se mora aktivirati 
 
Norveška in Islandija, sosedi EU, nadaljujeta s komercialnim kitolovom, s čimer sistematično ignorirata 
moratorij IWC o kitolovu in CITES-ovo prepoved trgovanja s kitovimi proizvodi.  
  
Leto 2016 zaznamuje 30. obletnico moratorija, ki je v tem obdobju rešil življenja več sto tisoč morskih 
sesalcev. Evropska unija ima zavezujoče skupno stališče o kitolovu, katerega namen je ohranjanje 
moratorija. Zato je še toliko bolj nerazumljivo, da je EU popustila pritiskom ene same države članice EU in 
na tokratni konferenc držav pogodbenic IWC v oktobru ne bo predstavila resolucije proti komercialnemu 
kitolovu. Tako ne bo glasovanja o tej problematiki, ki se dogaja na pragu EU in bi zahtevala takojšnje 
ukrepanje.  
 
3.1 Peticija za Evropo brez kitolova 
  
Organizacija OceanCare in njena partnerska organizacija iz Nemčije Pro Wildlife izvajata peticijo za poziv 
EU, da naj se jasno odloči proti komercialnemu kitolovu in da naj letošnji konferenci IWC od Islandije in 
Norveške zahteva, da s kitolovom dokončno prenehata. 
  
Peticija proti norveškem kitolovu 

 

4 Znanstveni kitolov 
 
V skladu z VIII. členom Mednarodne konvencije o ureditvi kitolova, ki je bila sprejeta leta 1946, lahko 
države izdajo posebna dovoljenja za lov kitov v znanstvene namene. Omenjene raziskave morajo 
prispevati k preživetju vrst kitov. 
  
Uredba je bila sprejeta v 40. letih prejšnjega stoletja, ko je bilo naše znanje o morskih sesalcih zelo 
omejeno. 70 let kasneje o njih vemo mnogo več, poleg tega pa so se zelo razvile in izboljšale tudi 
raziskovalne metode. Dovoljenja za znanstveni kitolov so bila izdana – predvsem na Japonskem – šele, ko 
je začela veljati prepoved komercialnega kitolova. Zato je bilo že od začetka zelo verjetno, da gre le za 
način, kako zaobiti moratorij.  
  
Islandija in Norveška sta tudi občasno izdali tovrstna dovoljenja, toda predvsem Japonska je tista, ki kitolov 
izvaja pod pretvezo znanosti. Japonska izvaja dva programa: v okviru programa JARPA izvajajo lov na 
pritlikave ali ščukaste kite v zavarovanem območju za kite na Antarktiki (Southern Ocean Whale 
Sanctuary), v okviru programa JARPN pa lovijo pritlikave kite in Brydove kite v severozahodnem Pacifiku. 
  
Odkar je Japonska leta 1987 začela s t. i. znanstvenim kitolovom, je pod pretvezo raziskovanja njena flota 
pobila več kot 14.000 kitov.  

http://oceancare.org/wp-content/uploads/2016/09/Walfang_Whales-Killed-by-Iceland-Norway-Japan-2001-2015.pdf
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4.1. Japonski kitolov je nezakonit 
 
O znanstvenem kitolovu na Japonskem obstaja malo ali nič recenziranih publikacij. 
  
Mednarodno sodišče v Haagu je obsodilo japonski kitolov v letu 2014 na Antarktiki zaradi pomanjkljivih 
znanstvenih standardov in zahtevalo, da Japonska konča ta program. Analize DNK in tehnike sledenja s 
pomočjo sistema GPS so sedaj standardne metode in za preučevanje znanstvenikom kitov ni treba ubijati.  
  
A, kot kaže, japonska vlada razsodbe sodišča ne upošteva ter hoče s kitolovom nadaljevati pod pretvezo 
razvoja novega znanstvenega programa. V skladu s tem novim programom (NEWREP-A), ki ga je Japonska 
uvedla konec leta 2015, bodo raziskovalno območje v Južnem oceanu še razširili, naslednjih dvanajst let pa 
bodo pobili 333 pritlikavih kitov letno.  
  
O tej temi na letošnji konferenci pričakujemo intenzivno razpravo.   
 
4.2 Mali obalni kitolov / domorodni kitolov za samooskrbo 
 
Japonska že leta nenehno pritiska na IWC za legalizacijo kitolova v severozahodnem Pacifiku in za 
uveljavitev le-tega kot nove kategorije – "obalni kitolov«. Do sedaj Japonski ni uspelo. 
  
Japonska poskuša pod pretvezo, da obalne skupnosti nujno potrebujejo oskrbo s hrano iz morja, pridobiti 
uveljavitev samooskrbnega kitolova kot nove kategorije. V intervjuju, objavljenem junija 2016, je Joji 
Morishita, japonski komisar za IWC, podpredsednik IWC in kandidat za predsedstvo IWC za prihodnji dve 
leti, dejal, da bi Japonska lahko prenehala s kitolovom na Antarktiki, če bi uveljavili obalni kitolov. Toda 
kitolov v obalnih vodah je pravzaprav le oblika komercialnega kitolova, ki je prepovedana že od leta 1986. 
Če bi Japonski uspelo, lahko to ogrozi obstoj moratorija.  
 
Angleški prevod intervjuja z Joji Morishita v časopisu "Minato" z dne 21. junija 2016, je na voljo.   

 

5 Domorodni samooskrbni kitolov 
 
Poleg komercialnega in znanstvenega kitolova obstaja še tretja kategorija kitolova, to je domorodni 
samooskrbni kitolov. Skupinam avtohtonih prebivalcev v ZDA, Rusiji, na Grenlandiji ter na Svetem 
Vincentu in Grenadiniju so določene kvote za tovrstni kitolov. Vsako leto pobijejo okoli 300 do 400 velikih 
kitov, predvsem pritlikavih in sivih kitov, ter nekoliko manj brazdastih kitov in kitov grbavcev. 
  
IWC o kvotah odloča vsakih pet let. Predloge za povečanje kvote sprejema Znanstveni odbor IWC; v vlogi 
je treba dokazati potrebe avtohtonega prebivalstva ter pojasniti kulturne, trajnostne in prehranske vidike. 
  
Za organizacijo OceanCare je to edina sprejemljiva oblika kitolova, dokler avtohtono prebivalstvo upošteva 
tudi dobrobit živali in ohranjanje vrst ter da te dejavnosti ne tržijo. Na primer Grenlandija je bil tarča kritik, 
ker je kitovo meso prodajala v trgovinah, turističnih restavracijah in na križarkah. Razlikovanje med 
eksistenčnim kitolovom in komercialnim kitolovom mora biti jasno začrtano.  
 

6 Delo organizacije OceanCare proti kitolovu 
 
Organizacija OceanCare deluje za zaščito kitov kot opazovalka na IWC konferencah že od leta 1992. Letos 
prvič pri znanstvenem odboru IWC sodeluje njihova strokovnjakinja dr. Silvia Frey. 
Ker je moratorij le začasna prepoved lova na velike kite, so intenzivne razprave in tesni izidi glasovanj za in 
proti kitolovu stalnica na konferencah IWC. Ob praznovanju 30. obletnice moratorija na kitolov je 
pričakovati, da bo letošnja konferenca še posebej intenzivna. Organizacija OceanCare se bo konference 
udeležila in bo sodelovala v dialogu z delegati, da bi dosegli kar največje možno varstvo kitov. 
  



 

 

Poleg razkritja pomanjkljivosti in zlorab se bo OceanCare osredotočila tudi na podporo IWC-ju, da bi le-ta 
postala forum za reševanje globalnih groženj kitov na splošno. To vključuje ribolov, podvodni hrup, 
kemično onesnaževanje, morske odpadke ter tudi zdravstvene težave ljudi, ki jih povzroča uživanje 
kontaminiranega kitovega mesa.  
  
Ob vseh grožnjah in kumulativnih negativnih vplivih na te morske velikane je še toliko bolj pomembno, da 
se ukine kitolov, saj je to grožnja, ki se jo najbolj enostavno odpravi – z upoštevanjem moratorija. 
  
OceanCare si prizadeva tudi za vključitev prepovedi kitolova na male kite in delfine, OceanCare je bila 
uspešna pri japonskem kupovanju glasov. Strokovna študija, ki jo OceanCare predložila leta 2001, je 
pripeljala do zgodovinske resolucije za politično transparentnost v okviru Mednarodne komisije za kitolov. 
V letu 2011 je forum izrecno prepovedal tako imenovana darila za spodbudo ("pomoč ribištva"). 
 
Od leta 1997 OceanCare osvešča o zdravstvenih tveganjih, povezanih z uživanjem mesa morskih sesalcev; 
spodbudila je tudi več resolucij.  
 
Leta 2012 je IWC uradno priznala problem strupenih onesnaževal. Kot so OceanCare in njeni partnerji 
zahtevali že več let, so kitolovne države dolžne obvestiti svoje prebivalce o tveganjih za zdravje, ki jih 
prinaša uživanje mesa kitov in delfinov. 
  
OceanCare si prav tako prizadeva za izboljšanje sodelovanja civilne družbe v okviru IWC. Leta 2003 je na 
pobudo OceanCare prof. Alexander Gillespie pripravil strokovno študijo z naslovom “Facilitating and 
Controlling Civil Society in International Environmental Law”, ki je postala temeljni dokument za delovno 
skupino IWC-ja, zadolženo za pravice nevladnih organizacij. To je leta 2008 privedlo do odločitve, da tudi 
nevladne organizacije lahko na IWC dobijo besedo.  
 
Kronologija mejnikov OceanCare-a od leta 1992 je na voljo v nemškem jeziku. 

 
7 Dodatne informacije in slikovno gradivo 
 
7. 1 Dodatne informacije  
 
OceanCare 
Nicolas Entrup, M. + 43 660 211 9963, nentrup@oceancare.org 
Fabienne McLellan, M: (+41) 79 456 77 07, fmclellan@oceancare.org 
 
O IWC http://oceancare.org/en/our-work/international-collaboration/iwc/ 
 
7.2 Slikovno gradivo 
 

 Picture gallery of Norwegian fur farms I 
https://www.flickr.com/photos/dyrsfrihet/sets/72157648684349841  

 Picture gallery of Norwegian fur farms II  
ttps://www.flickr.com/photos/dyrsfrihet/sets/72157647670594652  
Note: Pictures by Dyrevern Alliansen (Norwegian Animal Protection Alliance) may be used on the 
condition of copyright attribution.  

 Contact for whaling photos from Norway: Nick Seeliger (German sports journalist who happened 
to become a witness of whaling in 2015 when taking part in a whale watching tour; he made the 
image on page 2 of the report Frozen in Time);  nseeliger@googlemail.com  

 Sperm whale fluke © Kai Marine Services (available on request)  

 Humpback whale fluke © NOAA (available on request) 
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