
  

 

Referendum ieħor għandu jkun  
l-aħħar għażla 

Reazzjoni għall-istqarrija tal-FKNK dwar intervista mas-CEO 
ta’ BirdLife Malta Mark Sultana fuq l-RTK 

 
Referendum ieħor għandu jkun l-aħħar għażla. L-ewwel għażla f’dan il-mument hi 
li l-Gvern iħares lejn l-evidenza xjentifika li toħroġ mill-istudji li kkummissjona hu 
stess u li turi li hemm raġunijiet biżżejjed biex jitwaqqaf l-istaġun tal-kaċċa fir-
rebbiegħa.  
 
Dan huwa preċiżament dak li ntqal mill-Kap Eżekuttiv ta’ BirdLife Malta Mark 
Sultana f’intervista li saritlu nhar is-Sibt filgħodu fuq l-RTK fl-okkażjoni tal-ftuħ 
tal-istaġun tal-kaċċa fir-rebbiegħa. Xejn iktar u xejn inqas. 
 
Waqt il-programm ‘Newsbook’ fuq l-RTK, is-CEO ta’ BirdLife Malta kien ċar fi 
kliemu meta tkellem dwar il-possibbiltà ta’ referendum ieħor. Meta ġie mistoqsi 
jekk BirdLife Malta tikkunsidrax referendum ieħor, Mark Sultana wieġeb b’mod 
mill-aktar ċar u spjega li waqt li f’pajjiż demokratiku referendum dejjem jibqa’ 
possibbiltà, fil-mument din għandha tkun l-aħħar għażla (last resort). Dan għaliex 
BirdLife Malta temmen li l-Gvern Malti – sew illum u anke fil-futur – għandu f’idejh 
biżżejjed studji xjentifiċi u raġunijiet sodi biex iwaqqaf l-istaġun tal-kaċċa tar-
rebbiegħa. 
 
BirdLife Malta tibqa’ tinsisti li fiċ-ċirkostanzi tal-lum issa li l-Gamiema m’għadhiex 
kaċċabbli fir-rebbiegħa, il-kaċċa għas-Summien ma tistax tiġi ġġustifikata bl-
argument li ma jgħaddux biżżejjed Summien fil-ħarifa. Dan għaliex il-Gvern Malti 
kkummissjona studju wara l-ieħor, sena wara sena, li juru li s-Summien jgħaddi 
b’ammonti kbar fil-ħarifa u għalhekk ma jistax jiġġustifika l-ftuħ ta’ staġun tal-
kaċċa għal din l-ispeċi fir-rebbiegħa wkoll. 
 
BirdLife Malta tibqa’ tħeġġeġ lill-Gvern biex jifhem ir-responsabbiltà li d-
deċiżjonijiet ambjentali jittieħdu mhux fuq bażi politika imma fuq dak li tgħid ix-
xjenza bħalma wara kollox għamel fil-każ tal-Gamiema fir-Rebbiegħa. 

__________________ 
 

Dan li ġej hawn taħt hu t-test ad verbatim tal-parti tal-intervista li saret lil Mark 
Sultana fejn jissemma r-referendum. Wieħed jista’ jisma’ l-intervista sħiħa 
hawnhekk: http://bit.ly/2n8K3Hk (il-kummenti dwar ir-referendum jinsabu fl-
aħħar 1:35 tal-intervista). 
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Preżentatur: “Wara r-referendum tal-kaċċa li kellna ftit tas-snin ilu, BirdLife 
Malta qiegħda taħseb li tagħmel xi ħaġa simili fix-xhur jew is-snin li ġejjin? Jew 
qatgħet qalbha?”  
 
Mark Sultana: “Il-kaċċa fir-rebbiegħa...għednieha fil-passat u nerġgħu 
ngħiduha...għandha expiry date. Il-problema hi li ma nistax ngħidlek meta hi d-
data għax jiddependi minn ħafna affarijiet. Kif għedna għal snin twal, il-kaċċa fuq 
il-Gamiema ma kinitx qed tagħmel sens għax l-għasfur kien qed jonqos, sena wara 
sena, b’ammonti kbar fl-Ewropa u f’Malta. Morna għal referendum imma  minkejja 
li l-vot m’għaddiex finalment illum xorta m’hemmx kaċċa tal-Gamiema għax il-
Gvern kien kostrett iwaqqafha. Ix-xjenza ma jista’ jmeriha ħadd. U aħna nibqgħu 
ninsistu li the last resort għandu jkun referendum ieħor. The first resort għandu 
jkun li l-Gvern iħares lejn l-istatistika u jinduna li għandu dover li mhux jaġevola lil 
min jivvutalu imma li jagħmel l-affarijiet li suppost.” 
 
Preżentatur: “Imma hemm xi ħaġa fil-pipeline, anke meta tqis li s-sena d-dieħla 
se jkun hemm l-elezzjonijiet? BirdLife Malta se tkun qed tressaq xi tip ta’ proposti 
għal xi referendum jew biex forsi jkun inkluż fil-programmi elettorali tal-partiti 
politiċi?” 
 
Mark Sultana: “L-idea li jkun hemm referendum fl-elezzjoni qiegħda fuq il-mejda, 
naturalment irid ikollok ir-riżorsi biex tagħmilha imma aħna nħossu li f’dan l-
istadju fejn issa l-Gvern diġà ħa deċiżjoni li ma jiftaħx staġun tal-Gamiema, wasal 
iż-żmien li nibqgħu npoġġu madwar il-mejda biex insibu soluzzjonijiet għax fl-
aħħar mill-aħħar bħalma ġara fil-każ tal-Gamiema hekk ukoll se jiġri fil-każ tas-
Summiena”. 
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