Il-PL u l-PN ma jimpurtahom minn
ħadd ħlief mill-kaċċaturi u n-nassaba
Biex jirbħu l-voti, lesti li jpoġġu lil Malta f’riskju li terġa’
tispiċċa quddiem il-Qorti Ewropea tal-Ġustizzja
BirdLife Malta hija diżappuntata bil-kbir għall-mod kif iż-żewġ partiti politiċi
ewlenin jinsabu ffukati biss fuq kif jaċċertaw li jirbħu l-vot tal-kaċċaturi u nnassaba. U qed jagħmlu dan b’detriment tal-ġid komuni, u b’riskju li Malta terġa’
tispiċċa quddiem il-Qorti Ewropea tal-Ġustizzja (ECJ) fuq il-kaċċa fir-rebbiegħa, linsib tal-għasafar u l-qtil illegali ta’ tajr protett f’dan il-pajjiż.
Għaż-żewġ partiti politiċi ewlenin, dawk il-persuni li m’għandhomx liċenzja talkaċċa jew l-insib huma irrelevanti. Il-Partit Laburista u l-Partit Nazzjonalista ittnejn jidher li jinsabu aljenati mill-fatt li ħadd ma jista’ jgawdi l-kampanja meta
jkollok 10,000 kaċċatur bis-snieter ikkargati fl-ispazji naturali limitati ta’ pajjiżna.
Minbarra manifesti elettorali li ma fihom l-ebda direzzjoni fuq kif kull gvern futur
se jiżgura s-sigurtà u l-konservazzjoni tal-impronta naturali dejjem tiċkien ta’
pajjiżna, il-partiti politiċi prinċipali jiżguraw ukoll li bl-ebda mod ma jurtaw lillgħaqdiet tal-kaċċa u l-insib, b’detriment għall-kumplament tal-poplu. In-nuqqas ta’
kuraġġ u sinsla biex joħorġu b’soluzzjonijiet ħalli jikkontrollaw il-kaċċa illegali
rampanti f’Malta huwa ċar. Għall-kuntrarju l-PN u l-PL it-tnejn li huma moħħhom
biex jiżguraw li jkollna staġun ieħor tal-kaċċa fir-rebbiegħa, l-aktar prattika
insostenibbli, b’ksur tad-Direttiva tal-UE dwar l-Għasafar.
F’konferenza tal-aħbarijiet fil-Belt Valletta li saret quddiem Kastilja, il-Kap
Eżekuttiv ta’ BirdLife Malta Mark Sultana qal: “Illejla l-Kumitat ORNIS se jkun qed
jiltaqa’ biex jiddiskuti diversi temi. Bħas-soltu, l-ebda waħda mhi relatata malkonservazzjoni tal-għasafar, anzi se nkomplu nsibu mezzi kif indgħajfu l-liġijiet u
issa se nippruvaw insibu skużi biex niftħu staġun tal-kaċċa fir-rebbiegħa fuq ilGamiema, li hija speċi vulnerabbli. Filwaqt li l-Ewropa kollha qed tipproteġi lil dan
l-għasfur mill-estinzjoni, Malta trid tikkaċċjah ftit jiem qabel ma jasal fil-postijiet
fejn ibejjet. Waqt li pajjiżi Ewropej qed iwaqqfu l-istaġuni tal-kaċċa għal dan lgħasfur anke fil-ħarifa, Malta trid toqtlu fir-rebbiegħa. Din hija mossa li lanqas biss
toħlomha, li tmur kontra kull etika u morali, apparti li hu illegali li pajjiżna jagħmel
dan u BirdLife Malta se tkun qed tagħmel dak kollu possibbli biex twaqqaf din lazzjoni.

Jekk ikun hemm qbil dwar dan u jitneħħa l-moratorju fuq il-kaċċa għall-Gamiem,
allura nistennew biss li l-Kummissjoni Ewropea tuża l-poteri kollha tagħha biex
twaqqaf dan il-massakru kemm jista’ jkun malajr. Malta ma għandha l-ebda
ġustifikazzjoni għad-deroga tal-kaċċa fir-rebbiegħa, bħalma ma għandhiex lanqas
ġustifikazzjoni għad-derogi tal-insib. Ir-rieda politika u l-gwadann politiku ta’
derogi bħal dawn mhumiex ġustifikazzjoni u juru biss kif il-partiti politiċi tagħna
għandhom l-aktar kredenzjali baxxi fil-konservazzjoni tal-għasafar u tan-natura flistorja ta’ pajjiżna.”
Il-poplu Malti jixraqlu aħjar fejn għandu x’jaqsam mal-ħarsien u l-konservazzjoni
tan-natura. Għaliex il-partiti politiċi mhumiex qed iwiegħdu li jindirizzaw il-qtil
illegali tat-tajr protett bil-ħolqien ta’ Wildlife Crime Unit fi ħdan il-Korp tal-Pulizija
li jkun responsabbli esklussivament mill-infurzar tal-liġijiet tal-ħarsien tan-natura?
Għaliex il-partiti mhux qed iwiegħdu l-ħolqien ta’ żoni fejn ma tkunx permessa lkaċċa f’art pubblika li tifforma parti minn siti Natura 2000? Għaliex il-partiti
mhumiex lesti jaċċettaw li l-għasafar huma parti mill-bijodiversità, u li l-liġijiet u lpolicies ambjentali kollha jkunu jaqgħu taħt ir-responsabbiltà tal-Awtorità għallAmbjent u r-Riżorsi (ERA)? Għalfejn il-partiti politiċi ma jridux isibu soluzzjonijiet
biex tinqata’ darba għal dejjem il-problema tal-użu orribbli u illegali tal-apparat
tal-għajjat artifiċjali tal-għasafar? Għax mhux qed iwiegħdu, pereżempju, li se
jinvestu f’sistema biex jiġu verifikati darba għal dejjem il-kollezzjonijiet ta’ tajr
ibbalzmat li fuqhom ingħataw amnestiji fl-imgħoddi?
It-tweġiba hi għaliex għandna politiċi bla sinsla li jaħdmu biss għall-voti ta’ dawk li
ma jimpurtahom minn xejn ħlief il-pjaċir li joqtlu l-għasafar. Hu għalhekk li lkaċċaturi jirnexxilhom jieħdu kulma jixtiequ. Sintomu ċar ta’ dan hu dak li ġara
meta erba’ Fjamingi nqatlu fil-Ponta tal-Qawra. Dakinhar konna mwiegħda li l-post
se jsir żona fejn ma tkunx permessa aktar il-kaċċa, imma din il-wegħda ġiet irtirata
u ma mmaterjalizzat qatt.
Fid-dawl ta’ dan, BirdLife Malta u ħafna eNGOs oħrajn jibqgħu rilevanti aktar minn
qatt qabel f’dan il-pajjiż u nħeġġu lil dawk kollha b’kuxjenza favur in-natura u lbijodiversità biex jissieħbu fl-għaqdiet ambjentali u jsegwu dak li jagħmlu. Aħna
nsejħu lill-poplu Malti biex isemma’ leħnu dwar it-tħassib tiegħu fuq it-telf talimpronta naturali tagħna u r-realtà tal-kaċċa u l-insib f’Malta.
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