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Prim Ministru,
Qed niktblek fid-dawl tal-qtil bla kontroll u bla raġuni ta’tajr tal-priża din il-ġimgħa
f’Malta u Għawdex – qed nirreferu għall-massakru ta’ madwar 40 Astun Iswed (Black
Kite). Nifhmu li għalik il-kaċċa illegali mhix prijorita.
Fuq dan il-punt hemm konsensus mal-FKNK, jiġifieri li t-tajr tal-priża li huwa protett billiġi ma għandux jiġi ikkaċċjat. Huwa għalhekk li ma nistgħux nifhmu r-reluttanza tiegħek
li ma tagħmilx pressjoni fuq il-pulizija biex jagħmlu xogħolhom. Imma illum ssitwazzjoni tal-ħarsien tal-ambjent naturali u b’mod speċjali tal-għasafar protetti bil-liġi
huwa l-agħar li qatt kien fl-istorja ta’ Malta.
Qatt ma konna ħażin daqs illum, fejn l-infurzar ma jsirx u fejn il-gvern qed jibgħat
messaġġ ċar li min irid jikser il-liġi jista jagħmel li jrid. Huwa car li l-gvern jibqa dgħajjef
quddiem dawn l-abbużi.
Kemm ilek li lħaqt Prim Ministru l-infurzar ta’ liġijiet li jħarsu l-għasafar marru
literallment l-baħar. Frott l-fatt li inti m’intix motivat li jkun hawn rispett lejn il-liġijiet li
l-predeċissuri tiegħek daħħlu f’Malta.
Aħna ma nistgħux nibqgħu siekta. Sena wara sena f’Settembru u Ottubru jinqatlu mijiet
ta’ tajr tal-priża. Għajb għall-pajjiżna u għal gvern tieghek. Huwa obbligu tiegħek, bħala
Prim Ministru ta pajjiż membru stat ta’ l-Unjoni Ewropea, li dawn l-għasafar li huma
protetti f’Malta u l-Unjoni Ewropea isibu il-kenn f’pajjizna wkoll.
Jekk inti bħala Prim Ministru ma tistax tiżgura li l-Pulizija Maltija u l-aġenziji lokali ikunu
fi stat li jħarsu l-liġi, inti għandek minnufih tikkunsidra ma tiftaħx l-istaġun tal-kaċċa
qabel il-15 ta’ Ottubru, 2022. B’hekk tkun qed tevita li jinqatlu mijiet ta’ għasafar protetti.
Insellu għalik,

Mark Sultana
CEO

Darryl Grima
President
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