Kaċċatur iffilmjat jispjega lil tifel kif
jispara mill-Miżieb, post immexxi
mill-FKNK
BirdLife Malta xxandar filmati li juru lil ħu s-Segretarju
Ġenerali tal-FKNK għall-kaċċa ma’ minorenni fil-Miżieb flaħħar jum tal-istaġun tal-kaċċa fir-rebbiegħa
Wara l-inċident irrappurtat mill-midja li jinvolvi kaċċatur li kien iffilmjat jagħti
struzzjonijiet lil tifel kif jispara senter fil-Miżieb, u r-reazzjoni tal-Federazzjoni
Kaċċaturi Nassaba Konservazzjonisti għal dan, BirdLife Malta llum qed ixxandar ilfilmati ta’ dan l-inċident li seħħ fil-Miżieb – post immexxi mill-FKNK – fl-aħħar jum
tal-istaġun tal-kaċċa fir-rebbiegħa ta’ din is-sena.
Il-filmati juru b’mod ċar tliet affarijiet:
1. Il-kaċċatur jidher ċar qed jispjega lit-tifel kif iżomm senter ikkargat u jagħtih
struzzjonijiet kif jispara. Dan hu l-istess persuna li s-sena l-oħra kien iffilmjat
jagħmel l-istess ħaġa ma’ tifla, u s’issa għadu ma tressaqx il-Qorti għall-ewwel
inċident. Il-kaċċatur inzerta li jiġi ħu s-Segretarju Ġenerali tal-FKNK.
2. L-attitudni vulgari u ta’ bullying li wieħed jiġi wiċċ imb wiċċ magħha minnaħa tal-kaċċaturi toħroġ kemm mill-ġesti oxxeni tal-kaċċatur fil-konfront
tat-tim tagħna kif ukoll mill-baraxx ta’ insulti fid-direzzjoni tal-istess tim
minn numru ta’ kaċċaturi moħbija fis-siġar tal-Miżieb – zona li ġiet
mgħoddija lill-FKNK biex timmaniġġjaha permezz ta’ deal sigriet.
3. Is-serjetà tar-riskju tal-kaċċa speċjalment fil-preżenza tat-tfal tidher ċar
meta f’mument minnhom is-senter jiżloq, jispara bi żball u t-tir seta’
faċilment laqat lit-tifel jew lill-kaċċatur.
BirdLife Malta ttenni li l-għaqdiet tal-kaċċaturi verament tilfu l-kontroll tal-membri
tagħhom u d-dixxiplina fi ħdan il-komunità tal-kaċċaturi hija xi ħaġa fittizja bħalma
hija l-policy ta’ tolleranza zero.

Dan il-każ twettaq minn membri tal-FKNK f’zona mmexxija mill-istess għaqda, u
huwa wkoll dak li jiġri fil-kumplament tal-kampanja madwar Malta u Għawdex li
tittieħed mill-bqija tal-pubbliku li ma jistax igawdiha tul l-istaġuni twal tal-kaċċa.
Il-Miżieb jirrappreżenta verament mekka ta’ illegalitajiet kif jidher ċar għal darba
oħra mill-illegalitajiet rampanti li kellna din is-sena. Rapport dettaljat dwar dan se
jintbagħat lill-Kummissjoni Ewropea u lill-midja aktar tard. BirdLife Malta tfaħħar
l-azzjoni immedjata li ttieħdet f’dan l-inċident partikolari mill-Environmental
Protection Unit (EPU) tal-Korp tal-Pulizija.
Il-Kap Eżekuttiv ta’ BirdLife Malta Mark Sultana qal: “Kuntrarju għal dak li ntqal
mil-lobby tal-kaċċaturi, BirdLife Malta dejjem topera skont il-liġi u rridu nfakkru lil
kulħadd li l-mogħdijiet madwar il-Miżieb suppost li kien imwiegħed li se jinżammu
miftuħin għall-pubbliku s-sena kollha mill-Prim Ministru Robert Abela, u millMinistri Ian Borg u Aaron Farrugia.
M’aħniex se niġu intimidati mit-theddid ta’ azzjoni legali kontrina speċjalment
meta dawn ikunu frivoli. Bl-istess mod ma ġejniex intimidati meta konna attakkati,
saret il-ħsara fuq proprjetajiet tagħna u ġew vandalizzati r-riservi naturali.
M’aħniex se nieqfu nesponu l-illegalitajiet tal-kaċċa – dan huwa dmir u dritt tagħna.
Se nibqgħu ninsistu sakemm l-affarijiet isiru kif suppost. Dan jista’ jseħħ biss meta
l-politiċi ma jibqgħux jibbażaw id-deċiżjonijiet tagħhom fuq il-voti u jpoġġu l-ġid
komuni bħala prijorità fid-deċiżjonijiet li jieħdu f’dak li għandu x’jaqasam malkaċċa. It-tama tagħna hi li wara li jiġri dan, il-pass li jkun imiss hu li jkollna
komunità tal-kaċċa aktar dixxiplinata u li turi rispett.”
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Niżżel il-filmat minn hawn: https://we.tl/t-1cG0N91wfK
• Ħu s-Segretarju Ġenerali tal-FKNK għall-kaċċa ma’ minuri fil-Miżieb
(TWISSIJA: l-aħħar 60 sekonda tal-filmat fihom lingwaġġ li jista’ jkun
offensiv)
Ara l-filmat fuq il-YouTube Channel tagħna: https://youtu.be/Gf1hlCqCBSk
• Ħu s-Segretarju Ġenerali tal-FKNK għall-kaċċa ma’ minuri fil-Miżieb
(TWISSIJA: l-aħħar 60 sekonda tal-filmat fihom lingwaġġ li jista’ jkun
offensiv)

