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HiQ INVOLVERAT I PROJEKT FÖR ATT SKYDDA VÄRLDSHAVEN
Secure Our Oceans hjälper länder, multilaterala grupper och icke-statliga förbund
att hitta rätt teknik för att värna marina skyddsområden. För att levandegöra
initiativet och skapa global spridning, har man valt att samarbeta med HiQ.
Nya secureoceans.org, som HiQ utvecklat, lanserades på en uppmärksammad
konferens i Washington DC där USA:s president Barack Obama, USA:s utrikesminister John Kerry och skådespelaren och miljökämpen Leonardo DiCaprio deltog.

	
  

- Våra hav är en källa till mat och försörjning för över en miljard människor. Tyvärr är
haven också en av världens största brottsplatser på grund av illegalt fiske. För att
stävja brottsligheten har världens länder börjat införa marina skyddsområden – över
5 000 bara de senaste åren. Secure Our Oceans uppgift är att stärka försvaret av
dessa, säger Johan Bergenäs, programchef för miljökriminalitetsfrågor på Stimson
Center, organisationen som ligger bakom initiativet.

	
  
- HiQs design- och utvecklingsarbete har hjälpt till att ge initiativet global räckvidd. Vi
har redan sett resultat i form av samarbete med amerikanska myndigheter och nya
erbjudanden att utföra pilotprojekt i Sydostasien och Ecuador. HiQ har en viktig roll i
att göra Secure Our Oceans lättillgängligt för beslutsfattare, fortsätter Bergenäs.
Tekniken och innovationerna för marint skydd finns, det svåra är att hitta rätt i
djungeln av olika möjligheter. Med Secure Our Oceans experter och tydliga fakta kan
beslutsfattare lättare identifiera vilka tekniska lösningar som behövs för just deras
utmaning, och hur lösningarna kan kombineras.
- På grund av tjuvfiske lider 90 procent av världens fiskevatten av överfiske. Det är
katastrofalt. Vi på HiQ brinner för att skapa en bättre värld genom teknik och vi är
stolta att bidra i det här enormt viktiga arbetet, säger Patrik Holm, VD på HiQ i
Linköping och Norrköping.
- Jag tillbringar mycket tid på och vid havet och ser utvecklingen som skrämmande
och helt oacceptabel. Därför blir jag väldigt glad när man tar hjälp av teknik både för
att förhindra brott och sprida kunskap. Med smart teknik och smidig kommunikation
kan vi tillsammans göra världen bättre och tryggare, avslutar Lars Stugemo.
Stimson Center är en opolitisk organisation som arbetar för att lösa världens utvecklings- och
säkerhetsproblem. Secure Our Oceans är ett samarbete med National Geographics Pristine Seas. HiQ
har tidigare jobbat med Stimson i ett initiativ för att skydda spetsnoshörningar från tjuvjakt.

För mer information, kontakta gärna:
Patrik Holm, VD på HiQ Ace i Linköping och Norrköping, tel. 070-844 99 76
Jenny Normark Sperens, Marknads- och Informationschef, HiQ, tel. 0734-431 007
HiQ skapar en bättre värld genom att förenkla och förbättra människors liv med teknik och kommunikation. Vi är en given
partner till alla som vill skapa resultat som gör skillnad i en digitaliserad värld. HiQ har fler än 1500 specialister och finns i fyra
länder. Bolaget grundades 1995 och är noterat på Nasdaq Stockholm Mid Cap. För mer information och inspiration, besök
www.hiq.se

