Appell lill-partiti politiċi kollha biex
jappoġġjaw il-mozzjoni parlamentari
tal-Park tal-Majjistral
L-estensjoni tal-ħinijiet tal-kaċċa u l-insib tmur kontra
l-kunċett ta’ park nazzjonali tan-natura
u għandha tiġi revokata
Fid-dawl tal-fatt li nhar it-Tnejn il-Parlament se jiddibatti u jivvota fuq mozzjoni
mressqa mid-Deputat Godfrey Farrugia tal-Partit Demokratiku kontra l-estensjoni
tal-ħinijiet tal-kaċċa u l-insib fil-Park tal-Majjistral, BirdLife Malta tħeġġeġ lillmembri parlamentari kollha biex dwar din il-mozzjoni jżommu f’moħħhom li lestensjoni tal-ħinijiet tal-kaċċa u l-insib f’sit bħal dan tmur kontra l-kunċett li
jkollok park nazzjonali tan-natura.
BirdLife Malta tfakkar li l-Bord tal-Majjistral stess iffurmat mit-tliet NGOs Din l-Art
Ħelwa, Fondazzjoni Gaia u Nature Trust Malta miġburin f’federazzjoni waħda
oġġezzjona għal din id-deċiżjoni li ttieħdet b’mod unilaterali mill-Gvern u anke
poġġa f’dubju l-legalità tal-Avviż Legali li daħħalha fis-seħħ mingħajr ma saret lebda konsultazzjoni pubblika kif suppost li jiġri f’każi bħal dawn.
Fid-dawl tal-fatt li nhar it-Tnejn se tiġi diskussa fil-Parlament il-mozzjoni li ġiet
ippreżentata fit-23 ta’ Novembru li għadda biex din id-deċiżjoni tiġi revokata,
wieħed jistenna li l-partiti politiċi kollha jappoġġjaw din il-mozzjoni u jiftakru li lestensjoni ġiet imposta kontra l-parir tal-istess bord li jmexxi l-park u li l-membri
tiegħu ġew appuntati mill-Gvern stess.
Huwa inkwetanti li skont rapporti li ħarġu fil-midja, l-Oppożizzjoni Nazzjonalista
qed tiddubita minn din il-mozzjoni tant li tista’ tiddikjara li mhux se tappoġġjaha.
Aktar u aktar meta hu fatt magħruf li l-Park Naturali u tal-Istorja fil-Majjistral
inħoloq minn Gvern Nazzjonalista stess fl-2007 bħala proġett li jħares il-pajsaġġ u
l-bijodiversità f’dawn l-inħawi.
Fid-dawl tad-deċiżjoni importanti ta’ nhar it-Tnejn, BirdLife Malta hija tal-fehma li
llum teżisti aktar minn qatt qabel il-ħtieġa li d-deputati parlamentari Maltin kollha
juru li għandhom il-kuraġġ li jpoġġu l-interess nazzjonali qabel dak partiġjan.
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Ħoloq utli:
• Stqarrija maħruġa fit-28 ta’ Ottubru, l-għada li ġie ppubblikat l-Avviż Legali
eNGOs slam new hunting and trapping times at Majjistral Park
Mehmuża:
• Il-mozzjoni parlamentari tal-Partit Demokratiku ppreżentata fit-23 ta’ Novembru

