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Sinjuri nirringrazzjakhom tal-preżenza tagħkom u nagħti bidu għall din il-Konferenza
Stampa li ser tindirizza l-Petizzjoni li ġabret il-FKNK sabiex ikunu protetti l-interessi, ddrittijiet u l-privileġġi legali tal-minoranzi.
Kif tafu aħna bdejna niġbru din il-Petizzjoni fis-16 ta’ Diċembru tas-sena l-oħra, meta
waqt Konferenza Stampa li konna tajna ukoll dakinhar biex tajna bidu għall ġbir tal-firem
tal-Petizzjoni tagħna, konna spjegajna li għalkemm aħna konna sa niġbru l-firem
minħabba referendum abrogattiv li qed jiġi propost minn grupp ta’ ftit nies abolizzjonisti
sabiex jabbolixxu t-tradizzjoni soċjo-kulturali tal-kaċċa fir-rebbiegħa, għidnilkom fuq
kollox, li l-propost referendum ma kienx rigward il-kaċċa fir-rebbiegħa imma hu attakk
fuq l-interessi, d-drittijiet u l-privileġġi legali li jgawdu gruppi fis-soċjeta’ Maltija liema
gruppi jinsabu f’minoranza meta mqabbla mall-bqija tas-soċjeta’ Maltija.

Il-propost

referendum huwa ukoll riżultat ta mibgħeda soċjali li għandhom dawn il-grupp żgħir ta’
nies għall-kaċċaturi u n-nassaba Maltin u Għawdxin.
Għallhekk huwa mhux biss sew li wieħed janaliżża min huma dan il-ftit nies
abolizzjonisti għall benefiċju tal-kaċċaturi u n-nassaba, pero aktar minn hekk sabiex ilpoplu nġenerali ikun ukoll konxju min huma dawn l-estremisti li jridu jeqirdu l-ħajja ta’
grupp ta’ nies li jinsabu f’minoranza, sempliċiment għax huma magħndhomx ix-xorti li
jgawdu dak li għandu ħaddieħor, jew biex forsi jilħqu l-ambizzjoni personali tagħhom li
ħafna drabi tkun waħda politika u finanzjarja.
L’hekk imsejħa CASH, il-koalizzjoni kontra l-kaċċa fir-rebbiegħa hija mmexxija miċċermen tal-Partit Politiku Alternattiva Demokratika, l-Profs. Arnold Cassola u l-viċi
ċermen tal-istess Partit, il-Perit Carmel Cacopardo. Kif tafu dawn it-tnejn minn nies
ikkontestaw l-Elezzjonijiet tal-Parlament Ewropew il-ġimgħa l-oħra, u t-tnejn li huma

għall ma nafx kemm il-darba reġu baqu l-art. L-istess tnejn minn nies li pubbikament
sqarru li dan ir-referendum li qed jipproponu mhux ser ikun l-ewwel wieħed, u l-FKNK
reġett ingħatat raġun f’dan ir-rigward meta f’April li għadda l-mexxej tar-“River of Love
Christian Fellowship Group” għedded li jabolixxi l-Liġi tal-Unjoni Ċivili, li tolqot mill-viċin
sezzjoni tal-poplu f’minoranza, b’referendum abbrogattiv. L-istess Profs. Cassola ukoll
stqarr li rid ikollu x’ħaġa taħraq għall-kampanja tiegħu għall-Elezzjonijiet tal-Parlament
Ewropew. Filwaqt li wieħed jista forsi jammira l-kurraġ tal-Profs. Cassola li jibqa joħlom
li xi darba jkun rappreżentat f’xi Parlament, għax kif tafu lanqas ġol-Parlament Malti qatt
ma sab siġġu, ma nistawx nifmhu kif dan il-bniedem estremist ma jistħix jitkaża b’xi
estremiżmu ta ħaddieħor.
Ta min wieħed jiftakkar li din l-azzjoni vendikattiva tal-Alternattiva Demokratika ma
bdietx dan l-aħħar.

Fl-1993 l-Alternattiva kienet ippruvat tressaq petizzjoni oħra fil-

Parlament Malti sabiex ir-Riżervi tal-Kaċċa tal-Miżieb u l-Aħrax li huma amministrati millFKNK jittieħdu, sabiex il-FKNK ma tingħatax flus bħal ma jingħataw mill-Gvern ħafna
għaqdiet oħra mhux governattivi u li jsir moratorju fuq il-kaċċa u l-insib biex kullħadd
ikun jista jara li l-għasafar jibqu Malta u jbejtu, liema moraturju jwassal għall abbolizzjoni
totali tal-kaċċa u l-insib mill-gżejjer Maltin.

Għidt li l-Alternattiva ipprovaw iresqu l-

petizzjoni, peress li dakinhar ma sabu ebda membru minn kull naħa tal-Kamra talParlament biex iresqilhom il-petizzjoni u sadanitant ir-Riżervi tal-kaċċa tal-Miżieb u lAhrax għadhom amministrati mill-FKNK u l-abolizzjoni totali ma seħhitx. Il-moratorju,
mill-banda l-oħra sar fir-rebbiegħa tas-snin 2008, 2009 u 2010, meta minħabba dan xi
membri minn tagħna anki kienu waslu għas-suiċidju. Pero ukoll u minkejja tlett snin ma
jsirx kaċċa fir-rebbiegħa, ħadd ma seta jara xi differenza fl-amont ta’ għasafar li baqu
Malta biex ukoll ibejtu f’dawk is-snin.
U la semmejna l-Elezzjonijiet tal-Parlament Ewropew ma nistawx ma nsemmux żewġ
kontestanti oħra.

Nibdew bis-Sur Jonathan Shaw li kkontesta f’isem il-Partit

Nazzjonalista u bl-għajta li hu ukoll irid jeqred il-kaċċa fir-rebbiegħa. Is-Sur Shaw ġab
ftit voti aktar mill-kontestant li ġab l-inqas voti mill-kontestanti kollha tal-Partit
Nazzjonalista. U dan iffakarna f’kontestant ieħor tal-Partit Nazzjonalista li fl-Elezzjonijiet

tal-2009 ukoll kien ħareġ bl-għajta kontra l-kaċċa fir-rebbiegħa u dan kien is-Sur Edward
Demicoli li dakinhar saħansitra kien ġab l-anqas voti mill-kontestanti kollha tal-Partit
Nazzjonalista, għalkemm is-Sur Demicoli xorta sab postu f’Brussel kif għamel ukoll l-x
ċerman tal-Alternattiva Demokratika, Dr. Harry Vassallo.
Ma nistawx ma nsemmux lill-kontestant li ħareġ f’isem il-Partit Laburista, persuna li lFKNK apoġġatt bis-sħih, peress ukoll li l-Perit Clint Camilleri huwa kaċċatur u nassaba u
membru tal-istess FKNK u minhawn ninfurmah li ser jingħata l-unur ta’ Membru
Onorarju tal-FKNK. F’isem il-Kunsill tal-FKNK u l-eluf ta’ kaċċaturi u nassaba Maltin u
Għawdxin (bħal Clint) membri tal-FKNK ngħid GRAZZI CLINT. Clint magħamilix għallParlament Ewropew għall biss 200 vot, pero nigħdulu taqtax qalbek Clint, lanqas ilProfs. Cassola ma qata qalbu wara dastant disfatti. Aħna lesti li nibqu nappoġġaw lil
Clint fil-karriera politka tiegħu għax Clint huwa wieħed minnha.
Esponent ieħor tal-koalizzjoni huwa l-Profs. Rudolph Ragonese. Il-Profs. Ragonese,
tal-Gaia Foundation fliemkien ma Dr. Vince Attard, tan-Nature Trust, ‘one-man-band’
oħra u esponent ieħor tal-koalizzjoni, bejniethom akkwistaw kważi nofs l-art rurali filgżejjer Maltin. Il-Profs. Ragonese, taħt l-amministrazzjoni ta qabel kien ilhu jistenna xi
tmin snin bi jakkwista medda ta’ art rurali estensiva oħra, dik magħrufa bħala x-Xahra lĦamra. Ftit wara li tela l-Partit Laburista fil-Gvern is-sena l-oħra, l-Ministru Leo Brincat
malgħajr ikkontenta lill-Profs. Ragonese li dan, li ma kien qatt tniffes rigward kaċċa
irringrazzja lill-Ministru Brincat, sar ukoll professur fuq l-għasafar u ħareġ qatta bla ħabel
kontra l-kaċċa u l-insib anki b’kampanja immorali. Tgħid għaliex qatt ma lissen xejn
kontra l-kaċċa u l-insib taħt l-amministrazzjoni ta’ qabel il-Profs. Ragonese?
L-aħħar esponent li ser nitkelmu dwaru f’din il-Konferenza hija l-BirdLife Malta. Soċjeta,
li minn informazzjoni li għandna qeda iddejjaq mhux ħażin entitajiet oħra Ewropei kif
ukoll Internazzjonali li normalment jappoġawa, peress li ‘llum il-BirdLife Malta saret aktar
makkinarju ta’ propaganda negativa kontra l-kaċċa u l-insib milli soċjeta’ xjentifika talortinoloġija.

L-estremiżmu tal-BirdLife, li meta Malta ssieħbet mall-Unjoni Ewropea

kienet pubblikament aċċettat li l-kaċċa fir-rebbiegħa kellha tibqa, wassal biex stiednu

Malta Ingliż eċċentriku għall-aħħar, liema Ingliż jibrilla fir-rexti apparti li żgur hu l-akbar
giddieb fl-Ingilterra! Din il-persuna inġabet Malta mill-BirdLife sabiex jiġbet filmati talkaċċaturi Maltin jisparaw fuq miljuni ta għasafar tal-passa! L-estremiżmu u l-eċċentrita’
ta dan ix-‘showman’ ma tistax tkun aktar evidenti minn rapport fil-ġurnali tal-ġimgħa loħra, fejn din il-persuna ġiet irrapurtata tgħid li magħndhomx jibqu jinħlew flus għarriċerka dwar il-kanċer, imma dawk il-flus għandhom jintnefqu favur il-protezzjoni talambjent naturali! Qabel ma telqet minn Malta din il-persuna għamlet xandira simili fissens li l-BirdLife Malta għanda tingħata donazzjonijiet ta flus.
Le, l-membri tal-koalizzjoni ma jintereshomx mill-għasfur, imma qed jipprovaw jinstigaw
ir-referendum abolizjonist għax, kif diġa għidt, dawn l-estremisti jridu jeqirdu l-ħajja ta’
grupp ta’ nies li jinsabu f’minoranza, sempliċiment għax huma magħndhomx ix-xorti li
jgawdu dak li għandu ħaddieħor, jew biex forsi jilħqu l-ambizzjoni personali tagħhom li
ħafna drabi tkun waħda politika apparti l-interess finanzjarju kif spjegajt ukoll.
Il-FKNK tifhem, li demokrazija tfisser li filwaqt li hija l-maġġoranza li tiggverna, din ittmexxija għandha però issir b’rispett sħiħ lejn il-minoranza. Il-FKNK temmen ukoll li tali
referendum huwa perikoloz u jista jkun abbużat peress li:
- qed jipprova jimpedixxi l-Gvern milli jesegwixxi l-manifest elettorali tiegħu, b’liema
manifest ingħata mandat ċar mill-maġġoranza assoluta tal-poplu biex jiggverna;
- ż-żewġ Partiti fil-Parlament illum jaqblu li l-kaċċa fir-rebbiegħa għanda tibqa tkun
prattikata anki fil-paramittri tal-liġijiet tal-Unjoni Ewropea;
- referendum rigward il-kaċċa fir-rebbiegħa diġa sar bħala parti mir-referendum li kien
sar rigward is-sħubija ta’ Malta fl-Unjoni Ewropea, meta l-maġġoranza tal-poplu
dakinhar tagħat mandat ċar u mingħajr ekwivoku lill-Gvern Malti li l-kaċċa fir-rebbiegħa
għanda tibqa’ preċiżament għax kienet tifforma parti mill-pakett tas-sħubija ta’ Malta flUnjoni Ewropea;
- qed jipprova jimmina s-sentenza tal-Qorti tal-Ewropa tal-10 ta’ Settembru 2009,
rigward il-kaċċa fir-rebbiegħa;

- qed jipprova jnneħħi d-dritt ta’ Malta, bħala Stat Membru tal-Unjoni Ewropea li tapplika
deroga,
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tal-Unjoni.

Ir-referendum proponut mill-koalizjoni, mhux dwar il-kaċċa fir-rebbiegħa, imma huwa
attakk vendikattiv minn nies li meta jfettillhom, jaraw ma min ser jaqbdu u lesti jaslu għal
kollox biex jilħqu l-għan tagħhom, minkejja l-perikolu li jistgħu jkunu qegħdin jikkrejaw
lill-istess soċjeta’ Maltija u Għawdxija.
Rigward iż-żamma ta’ referendum, il-FKNK trid tagħmila ċara li hi mhux ma temminx
f’referendum demokratiku, pero, li referendum għandu jinżamm biss meta l-issue
inkwistjoni tkun tirrigwarda issue nazzjonali. Għalhekk ukoll, il-FKNK taħseb li dan irreferendum ipproponut mill-koalizzjoni qed jiġi instigat b’abbuz u mibgħeda lejn sezzjoni
tal-poplu Malti u Għawdxi li jinsab f’minoranza.
Għalhekk, niġi issa għall-Petizzjoni miġbura mill-FKNK fuq bejn wieħed u ieħor erba
xhur li ser tiġi ppreżentata lill-Parlament Malti bħala l-ewwel pass li ħa tieħdu l-FKNK
kontra r-referendum li qeda tinstiga l-koalizzjoni. Għidt l-ewwel pass għax aħna kif
jingħad bl-Ingliż ‘we will leave no stone unturned’ biex nassiguraw iż-żamma tattradizzjoni u passjoni soċjo-kulturali Maltija tal-kaċċa fir-rebbiegħa.
Ngħid mill-ewwel li ‘llum minhiex ħa nagħti ċ-ċifra ta’ kemm ġbarna firem, dik nagħtuha
dakinhar li l-Petizzjoni tiġi ppreżentata fil-Parlament. Firem li kolla nġabru mingħand
ċittadini Maltin u Għawdxin sabiex ikunu protetti l-interessi, d-drittijiet u l-privileġġi legali
tal-minoranzi.

Pero illum ħa nagħti biss statistika rigward iċ-ċifra li tħejjiet minn

‘statistician’ professjonali indipendenti li kkummisjonajna biex janalizza iċ-ċifra.
Dawk bejn l-erbatax u t-tmintax il-sena jammontaw għall 0.78%;
Dawk bejn is-sittax u t-tminja u għoxrin sena jammontaw għall 20.89%;
Dawk bejn id-disa u għoxrin u t-tminja u tlettin sena jammontaw għall 18.02%;
Dawk bejn id-disa u tlettin u t-tminja u erbajn sena jammontaw għall 15.41%;
Dawk bejn id-disa u erbajn u t-tminja u ħamsin sena jammontaw għall 20.10%;

Dawk bejn id-disa u ħamsin u t-tminja u sittin sena jammontaw għall 14.10%;
Dawk il-fuq minn disa u sittin sena jammontaw għall 9.14%;
U firem invalidi ammontaw għall 1.57%.
Inżid ngħid li l-Petizzjoni, li se tkun il-Petizzjoni bl-akbar amont ta firem li qatt tressqet filParlament Malti, sabet l-appoġġ ta bosta entitajiet oħra u l-membri tagħhom liema
entitajiet ukoll jinsabu f’minoranza u fost dawn insibu: il-Kaċċaturi San Ubertu; lAssocjazzjoni tat-Tiġrijiet taż-Żwiemel; is-‘Song Bird Association Malta’; il-‘Malta
Shooting Sport Federation’; il-‘The Maltese/Gozitan Citizens Hunter Groups of New
York USA’; l-Għaqda Żwiemel u Kultura; l-Federazzjoni ta’ L-Għaqdiet tas-Sajjieda
Dilettanti Malta; l-‘Association of Maltese Arms Collectors & Shooters’; l-‘Association of
Arms Collectors and Target Shooters’; il-‘Little Armier Shooting Club’; bosta dilettanti
tal-ħamiem tal-ġiri minn diversi klabbs u bosta dilettanti tan-nar.
Peress li kull min iffirma huwa ċittadin Maltin li jeliġi l-Membri Parlamentari taż-żewġ
naħat tal-Kamra tal-Parlament, aħna ħsibna li jkun xieraq li l-Petizzjoni titressaq ilParlament minn rappreżentant minn kull naħa tal-Kamra. Għalhekk fi Frar li għadda
għamilna t-talba liż-żewġ Partiti.
Il-Partit Laburista mall-ewwel aċetta u fil-fatt ser ikun is-Segretarju Parlamentari Dr.
Michael Falzon li ser jippreżenta l-Petizzjoni. Sfortunatament, l-aħħar risposta li ħadna
propju l-bieraħ mingħand il-Partit Nazzjonalista kienet li l-Partit kien għadu ma
iddiskutiex it-talba tagħna fil-Grupp Parlamentari tal-istess Partit pero wiegħed li din ser
tiġi diskussa fl-ewwel laqgħa tal-Grupp Parlamentari ta nhar l-Erbgħa tal-ġimgħa ddieħla.
Madankollu, aħna għandna l-preparamenti kolla lesti biex il-Petizzjoni tiġi ppreżentata
ġol-Parlament nhar it-Tnejn li ġej, u għalhekk għadna nittamaw li sa dakinhar xorta
jkolna risposta pożittiva mingħand il-Partit Nazzjonalista u x’ħadd mill-Partit iressaq ilPetizzjoni flimkien ma Dr. Michael Falzon. Nemnu li għandu jkun hekk peress li nemnu
ukoll li ebda Membru Parlamentari Malti ma jista jinjora daqs tant firem ta’ ċittadini

Maltin li jleġġu l-istess Membri Parlamentari, kif ukoll li xi wieħed jew waħda minn dawn
il-Membri jista qatt jaċetta li l-interessi, d-drittijiet u l-privileġġi legali tal-minoranzi jistgħu
qatt jiġu mittifsa minn x’ħadd.
Għalhekk, nhar it-Tnejn fil-ħamsa ta filgħaxija il-Kunsill tal-FKNK ser jinġabar Bieb il-Belt
minfejn ser jibqa dieħel sal-bini tal-Parlament biex jippreżenta l-Petizzjoni. L-entitajiet u
individwi li appoġaw il-Petizzjoni huma mistiedna, jekk iridu, sabiex jakkompanjaw ilKunsill tal-FKNK bil-preżentazzjoni tal-Petizzjoni.
Fl-aħħarnett ngħid lill-kaċċaturi u n-nassaba kollha Maltin u Għawdxin biex jibqu
maqqudin fi ħdan il-FKNK u jibqu jappoġġaw lill-istess FKNK, bl-istess mod ta kif propju
l-ġimgħa l-oħra ingħaqadna u appoġajna lis-Sur Clint Camilleri.
maqqudin naslu biex nirbħu din il-battalja ukoll.
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