Manifest fuq
il-Legalizzazzjoni u
r-Regolamenti tal-Kannabis
f’Malta

Sitt Għanijiet Maġġuri għal Malta
1. L-Iżvilupp, il-kontroll u r-regolizzazzjoni tal-industrija Maltija talKannabis mill-Gvern Malti.

2. L-assigurazzjoni ta’ aċċess għall-Kannabis mediċinali lil dawk li
jeħtiġuha

3. It-tneħħija ta’ miżuri punittivi u kriminalizzazzjoni tal-utenti tad-droga
fis-soċjetà Maltija

4. L-allokazzjoni ta’ ċittadini Maltin biex jipparteċipaw f’industrija legali
u irregolata tal-Kannabis, u biex tagħti spinta lill-ekonomija permezz talħolqien tal-impjiegi u t-tassazzjoni

5. It-twaqqif ta’ Faċilitajiet għall-ittestjar tal-Kwalità, jiġu implimentati
politiki ta’ tnaqqis tal-ħsara, u politika aġġornata dwar l-edukazzjoni
rigward id-droga

6. L-eradikazzjoni tan-netwerks kriminali u d-dgħjufija tas-suq iswed
attwalment preżenti f’Malta

kisru diversi ħajjiet- imma
“ Id-drogi
l-politika ħażina tal-gvernijiet kisret
ħafna iktar.

Kofi Annan, ex-Segretarju Ġenerali tan-Nazzjonijiet Uniti
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Progress f’Malta
Il-Gvern Malti għamel pass kuraġġuż ‘il quddiem fejn iddikriminalizza
l-użu tal-Kannabis għall-użu personali fis-sena 2013, pass lejn
de-stigmatizzazzjoni tal-utenti tal-Kannabis u l-utenti mediċinali.
Madankollu, dan ma naqqasx l-iskala jew l-invażjoni tas-suq illegali,
hekk kif indikat hawn taħt fl-istatistiċi tal-pulizija, fejn juru illi hija iebsa
sabiex ikollok stampa ċara ta’ kemm hu kbir is-suq illegali f’Malta.

Matul dawn l-aħħar snin, id-domanda taċ-ċittadini Maltin għal Kannabis
mediċinali u ri-kreattiva żdiedet, u s-suq illegali mhux ser jiġi ivverifikat
sa kemm ma titwaqqaf politika ta’ leġislazzjoni u regolamentazzjoni.
Sakemm dan iseħħ, is-suq illegali ser jibqa’ jikber u jipprofittta minn din
id-domanda, u jqiegħed direttament il-flus taċ-ċittadini Maltin f’idejn
għaqdiet u organizzazzjonijiet kriminali.

Hawn taħt hawn statistiċi fejn jindikaw l-ammont ta’ Kannabis li ġiet
ikkonfiskata mill-pulizija Maltin f’dawn l-aħħar għaxar snin. Hekk kif
spjegat hawn taħt, is-suq illegali f’Malta huwa mimli b’Kannabis miġjuba
b’mezzi kriminali- u jekk il-pulizija ma kellhomx suċċess milli jnaqsu
s-suq illegali, wisq anqas jista’ jkollhom idea ċara tal-ammonti li jinsabu
f’Malta.

Ammont ta’ Kannabis ikkonfiskata mill-pulizija ta’ Malta.
2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

Cannabis
Grass
(kgs)

1.8

2.8

0.048

0.0016

458.3

0.755

1.5

2.785

9.739

69.5

4.031

Cannabis
Resin
(kgs)

19.6

45

2.2

23.4

23.4

42.7

89.5

16.460

0.535

42

69.9

Statistika miksuba bil-koperazzjoni tal-Kwartieri Ġenerali tal-Pulizija, il-Furjana.
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Ir-Rakkomandazzjonijiet Proposti
għall-Kontroll u r-Regolamenti talKannabis f’Malta.
Malta huwa pajjiż kompassjonat u bħal avvanzi li diġa’ rajna, illegalizzazzjoni tal-Kannabis għall-użu mediċinali u personali għall-persuni
adulti ‘il fuq minn wieħed u għoxrin sena (21), huwa pass essenzjali għal
pajjiżna. Mill-inqas, il-Kannabis għandha tkun permessa skont il-liġi illi
tinkiseb għall-użu mediċinali, għall-użu personali minn bejjiegħ liċenzjat,
u li ċittadini Maltin ikunu permessi illi jkabbru ammont żgħir fir-residenza
privata tagħhom għall-użu personali.

Fin-natural tagħha, il-pjanta tal-ħaxixa hija reżistenti u faċli li tikber, u
din għandha diversi applikazzjonijiet bi profitt apparti dawk tipiċi ta’ użu
mediċinali u ri-kreattiv. Il-Qanneb industrijali, li hija magħmula mill-parti
tal-pjanta li mhix psikoattiva, tista’ tintuża’ biex tagħmel fibri verament
reżistenti, tintuża f’ materjali ta’ kostruzzjoni, fil-produzzjoni tal-plastik,
ikel għall-umani u annimali kif ukoll sors ta’ ‘biofuel’.

Il-profitti potenzjali mill-industrija regolata tal-Kannabis ri-kreattiva
jirriflettu fl-Istat ta’ Colorado li kopra aktar minn biljun dollaru Amerikan
f’bejgħ fis-sena 2016 biss, fejn akkumulaw f’ sebgħin miljun dollaru
Amerikan f’taxxi għall-istat f’inqas minn għaxar (10) xhur.

Hawn taħt jinsabu r-rakkomandazzjonijiet l-aktar adattati għal Malta
wara li ntqiesu l-mudelli ta’ pajjiżi oħra u l-kuntesti lokali. (Ara annex 1 u 2)
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Medika
Il-Kannabis mediċinali għandha tiġi trattata bħal mediċini oħra ta’
preskrizzjoni, dan ifisser illi l-utenti jkollhom aċċess għall-Kannabis
mediċinali minn farmaċija b’riċetta tat-tabib. Il-pazjenti għandhom
ikollhom aċċess għal tobba adattati għall-preskrizzjoni b’aċċess faċli, u
jkollhom aċċess għall-mediċina preskritta bil-faċilita’- u jekk ma jkunx
hemm fl-istokk, il-gvern għandu jsib mezz ta’ kif tiġi provduta.

Il-Kannabis mediċinali għandha tkun legali illi tiġi magħmula u
permessa fid-diversi forom tagħħa.
(Fwar/Żejt/Fjura/Estratti/Forma ta’ Ikel). Dawn għandhom jiġu
miksuba mingħand dawk b’ liċenzji mediċinali sew produtturi kif ukoll
distributuri, mkabbra lokalment u trattati lokalment, jew miksuba minn
manifatturi barranin liċenzjati.

Sabiex tinxtara l-Kannabis mediċinali legalment, wieħed irid ikun filpussess ta’ preskrizzjoni għall-Kannabis mediċinali mingħand tabib
mediku.

Il-Kannabis mediċinali tiġi intaxxata flimkien ma’ mediċini oħra.

F’ċerti każijiet għandha tkun legali illi tiġi preskritta Kannabis mediċinali
lil persuni taħt l-eta’ ta’ wieħed u għoxrin sena jekk it-tabib jemmen illi
huwa meħtieġ fil-każ tagħhom.

Kundizzjonijiet li jikkwalifikaw
Suġġetti għal kundizzjonijiet addizzjonali

•
•
•
•
•
•
•

Cachexia
Kanċer
Uġiegħ Kroniku
Disturbi tas-sistema nervuża kroniċi
Social Anxiety Disorder
Glaucoma

•
•
•
•
•
•

Nawżja
Spasmi persisteni fil-muskoli
Sindrom ta’ Stress Post-Trawmatiku
Nuqqas ta’ rqad
Aċċessjonijiet
Fibromyalgia

HIV jew AIDS
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Użu Personali u Tkabbir
Adulti ta’ wieħed u għoxrin sena jew ikbar ikunu permessi li jkabbru sa
sitt (6) pjanti tal-Marijuana kull persuna (b’erbgħa jew inqas maturi),
legalment jippossjedu l-Kannabis kollu mill-pjanti li jkabbru, legalment
jippossjedu sa tletin (30) gramma ta’ Kannabis fuq il-persuna tagħhom
waqt li jkunu f’postijiet pubbliċi, u permessi jagħtu bħala rigal sa tletin
(30) gramma ta’ Kannabis lil ċittadini oħra ta’ wieħed u għoxrin sena jew
ikbar jekk ma jkunx hemm konsiderazzjoni finanzjarja.

Kull adult ikun jista’ jixtri sa ħames grammi ta’ Kannabis minn kull negozju
liċenzjat fil-bejgħ tal-Kannabis.

It-tkabbir għandu jsir fi spazju magħluq, ma jitmexxix b’mod miftuħ jew
pubbliku, u ma jistax ikun disponibbli għall-bejgħ privat. Kull min mhux
liċenzjat biex ibiegħ jew jinnegozja l-Kannabis jew kull prodott derivattiv
personalment jew fuq l-internet huwa soġġett għal piena.

In-numru ta’ pjanti li jistgħu jinżammu jew jitkabbru f’propjeta’ residenzjali
huwa ta’ tnax-il pjanta (preżunt illi hemm iktar minn persuna waħda
illi trid tkabbar), sakemm ma jingħatawx permess mingħand awtorita’
medika jew ġudizzjarja li tippermetti li jkollok fil-pussess tiegħek jew li
tista’ tkabbar aktar minn tnax-il pjanta. Persuna tista’ titlob eċċezzjoni
lill-awtoritajiet sabiex tkabbar sa erbgħa u għoxrin pjanta b’raġuni valida.

Tista’ tinħoloq liċenzja ta’ klabb soċjali li tippermetti persuna li ma tistax
tkabbar f’darha sabiex tirrinunzja d-dritt tagħha li tkabbar il-pjanti filklabb soċjali f’isimha. Dan ifisser illi s-sid tal-klabb soċjali jkollu liċenzja
illi tippermetti li jkabbar pjanti għall-utenti. Klabb soċjali jista’ jiġi iffurmat
minn żewg persuni jew iktar.

Il-Qanneb industrijali għandu jiġi regolat separatament minn tipi oħra talKannabis b’konċentrazzjonijiet ogħla ta’ Delta-9 Tetrahydrocannabinol
(THC).

Il-koltivaturi kollha industrijali u kummerċjali għandhom jirrispettaw irregolamenti u r-rakkomandazzjonijiet ambjentali kurrenti kollha sabiex
jiġu liċenzjati.
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Skemi ta’ Liċenzji u Kontroll ta’
Kwalita’
Għandu jinħoloq Ministeru jew dipartiment regolatorju fi ħdan Ministeru
sabiex imexxi kemm il-ħruġ tal-liċenzji kif ukoll ittestjar u kontroll ta’
kwalita’. Liċenzjar ta’ dan it-tip ikun l-ewwel tat-tip tiegħu fid-dinja, u
jkopri numru ta’ liċenzji:

Liċenzja A
Liċenzja Kummerċjali sabiex tbiegħ il-Kannabis f’post speċifiku

Liċenzja B
Liċenzja ta’ Tkabbir fuq livell industrijali għal skopijiet kummerċjali/
mediċi

Liċenzja C
Liċenzja ta’ Distributur għal trasport tal-Kannabis bejn istituzzjonijiet/
stabbilimenti kummerċjali

Liċenzja D
Liċenzja ta’ Negozji żgħar sabiex ikabbru sa mija u ħamsin (150) pjanta
għal bejgħ fl-istabbiliment kummerċjali propju

Liċenzja E
Liċenzja ta’ Klabb Soċjali biex ikabbru pjanti f’isem dawk li ma jistgħux
ikabbru huma stess

Liċenzja F
Liċenzja għal Riċerka u Żvilupp għal użu akkademiku u xjentifiku
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Kriminali
Huwa irrakkomandat illi kull min jinqabad ibiegħ il-Kannabis lill-minorenni
jkun soġġett għal piena ħarxa.

Kull min jinqabad ikabbar personalment aktar mill-massimu stipulat filliġi jkun ukoll soġġett għal multa jew piena.

Għandha tiġi emendata l-liġi tal-parole fejn tiddikjara li l-użu talKannabis waqt il-perjodu tal-parole ma tibqax punibbli.

Il-konsum huwa permess f’manjiera simili għal xorb alkoħoliku, b’offiżi
ekwivalenti preskritti għas-sewqan taħt l-influwenza tal-Kannabis.

Il-konsum f’postijiet pubbliċi huwa permesss b’mod simili bħal xorb
alkoħoliku kif ukoll tipjip. Kull min jinqabad ipejjep il-Kannabis f’post
pubbliku jew f’post mhux permess jista’ jeħel multa.

Persuni li nstabu ħatja ta’ reati bħal pussess jew traffikar li ma kinux
reat kriminali wara l-legalizzazzjoni għandhom jitneħħew is-sentenzi
tagħhom u tiġi ingħatata amnestija lil dawn l-individwi. Il-priġunerija
kontinwa ta’ individwu għal reat li sussegwentament isir legali tmur kontra
l-etika u ma tkunx qed tiġi osservata l-liġi b’mod ġust u b’kompassjoni.
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Kummerċjali
Negozji relatati mal-Kannabis huwa biss permessi li joperaw:

1. F’żoni kummerċjali
2. Tal-inqas mitt metru (100m) ‘il bogħod minn:
Skejjel
Ċentri tal-Komunita’
Faċilitajiet taż-żgħażagħ li jservu żgħażagħ vulnerabbli
3. B’liċenzji ta’ negozji
4. B’liċenzja kummerċjali tal-Kannabis
Ħin stipulat għal ħwienet tal-Kannabis huwa mit-8.00am sa 12.00am.

Kwalunkwe individwu (i) li jixtieq jiftaħ negozju relatat mal-Kannabis
huwa soġġett għall-istess rekwiżiti u kundizzjonijiet bħal li kieku kien
ser jiftaħ kwalunkwe żbokk kummerċjali komparattiv (bħal spiżerija,
restorant jew bar). L-applikanti ma jkunux eliġibli jekk qatt wettqu delitt
vjolenti jew xi delitt relatat mat-tfal.

Ħwienet jew dispenseriji li jbiegħu il-Kannabis għall-użu personali
ma jistgħux jagħmlu reklami fuq ebda midja li hija aċċessibbli għallminorenni u anqas f’ postijiet li huma miżjura minn minorenni, u ma
jistgħux jużaw materjali, kuluri jew temi fil-prodotti tagħhom li jistgħu
jkunu attrajenti għall-minorenni.
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Prodotti
Postijiet Liċenzjati jistgħu ibiegħu dawn it-tipi ta’ prodotti:

•
•
•
•

Forom ta’ resina u fjura tal-Kannabis
Konċentrazzjonijiet: essenza taż-żejt tal-pjanta jew terpini
Forma ta’ ikel: ikel, ħelu jew xorb bil-Kannabis
Prodotti Transdermali: kremi, lozjonijiet, żjut tal-massaġġi u tipi
oħra magħmula mill-Kannabis. Dawn il-prodotti mhumiex psikoattivi

•
•

Żrieragħ: Żrieragħ li jintużaw sabiex tikber il-pjanta tal-Kannabis
Żrieragħ: Żrieragħ b’saħħithom li huma lesti biex jiġu mkabbra

Ikel bil-Kannabis huwa definit bħala tmien grammi (8g) ta’ konċentrat
bl-imnut li huwa ekwivalenti għal uqija waħda ta’ fjuri, u għaldaqstant
tmien mitt miligramma (800mg) ta’ THC f’forom ta’ ikel bl-imnut jiġu
ekwivalenti għal uqija waħda ta’ fjuri bl-imnut.

Kull stabbiliment kummerċjali jista’ japplika għal liċenzja tal-bejgħ talKannabis (Liċenzja A) sakemm ma jbiegħux ukoll xorb alkoħoliku u
ma jkunux aċċessibbli għall-minorenni. L-istabbilimenti kummerċjali
kollha għandhom jivverifikaw lill-patruni tagħhom qabel ma jidħlu flistabbiliment tagħhom biex jiżguraw id-disponibbiltà tal-prodotti
tagħhom biss għall-adulti.

Il-fjuri jew ir-reżina u ż-żejt għandhom jibqgħu illegali għall-esportazzjoni
u l-importazzjoni. L-importazzjoni ta’ żerriegħa mhux iffertilizzata u
prodotti li qed ikabbru għandhom jkunu legali għall-importazzjoni.
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Turiżmu
Viżitaturi u turisti f’Malta jistgħu jużaw u jixtru il-Kannabis għall-użu personali, iżda jiffaċċjaw prosekuzzjoni jekk jippruvaw jivvjaġġaw barra millpajjiż bil-Kannabis fuq il-persuna tagħhom.

Riċerka
Malta tibbenefika minn twaqqif ta’ liċenzja ta’ riċerka u żvilupp tal-Kannabis jew approvazzjoni għal liċenzja eżistenti li tippermetti l-produzzjoni u l-ipproċessar tal-Kannabis għal skopijiet ta’ riċerka. L-applikant
ikollu jissottometti mal-applikazzjoni tal-liċenzja deskrizzjoni tar-riċerka
li għandha ssir, u jekk ir-riċerka tinvolvi entità pubblika jew flus pubbliċi,
allura kummissjoni konsultattiva xjentifika għandha tirrevedi u tivvaluta l-proġett ta’ riċerka. Riċevitur ta’ riċerka u żvilupp tal-Kannabis jista’
jbiegħ biss il-Kannabis li jkabbar għal riċevituri ta’ riċerka u żviluppi oħra
tal-Kannabis.

Ir-riċerka dwar l-applikazzjonijiet tal-Kannabis tqiegħed lil Malta fuq quddiem ta’ din ir-riċerka, flimkien ma’ pijunieri mediċi oħra bħall-Kanada,
l-Istati Uniti jew anke Iżrael, li huwa pajjiż fejn Malta għandha Memorandum ta’ Ftehim Kummerċjali miegħu.

Taxxi
Għandha titwaqqaf Kummissjoni biex tiġi studjata l-aħjar rata ta’ taxxa li
għandha tiġi imposta fuq il-bejgħ kollu tal-Kannabis minbarra kwalunkwe
taxxi tal-bejgħ li diġà jeżistu. Il-Kummissjoni għandha toqgħod attenta
minn taxxa żejda minħabba li l-utenti jerġgħu jduru għas-suq illegali, kif
ukoll tinħoloq kategorija ta’ taxxa li hija kompetittiva għal negozji żgħar u
ta’ daqs medju.
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Sigurta’
Għandha tiġi stabbilita faċilità ta’ ttestjar immexxija mill-gvern jew millprivat biex tiżgura l-kwalità u l-purità tal-prodotti kollha, b’eżamijiet
regolari u obbligatorji tal-prodotti tan-negozji kummerċjali kollha relatati
mal-Kannabis.

Għandhom jingħataw multi kbar u sentenzi ta’ ħabs lil nies li jinqabdu
jbiegħu lit-tfal. Persentaġġ (20-30%) tad-dħul iġġenerat mit-taxxi ġodda
għandhom jiġu allokati legalment fuq it-titjib taċ-ċentri tal-edukazzjoni
u r-rijabilitazzjoni tad-droga. Għandu jingħata wkoll persentaġġ lill-forza
tal-pulizija fit-triq biex tgħinha tinforza l-projbizzjoni fuq is-sewqan taħt
l-effett tal-Kannabis.

Għandu jinħoloq programm edukattiv fuq droga fattwali, u jkun
kontemporanju u ibbilanċjat biex jinforma lit-tfal dwar il-perikli taddrogi u l-konsegwenzi tal-użu u l-abbuż tad-droga.

Ir-regolamenti kollha li huma applikabbli għal kummerċ tat-tabakk
għandhom japplikaw għall-Kannabis biex jiġi żgurat li l-pubbliku jifhem
li din hija droga psikoattiva ħafifa. Dan ifisser li kull fjura / żejt / reżina /
prodott li jittiekel għandu jkun immarkat bi twissija tas-saħħa u immarkat
b’mod ċar li fih il-Marijuana.

Kwalunkwe forma ta’ distribuzzjoni ta’ Kannabis illeċitu għandha tiġi
nfurzata b’ pieni ħorox biex kemm jista’ jkun titnaqqas id-disponibbiltà
tal-prodott tas-suq illegali.
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Qanneb
Ħruġ ta’ liċenzji għall-kultivazzjoni industrijali u l-ipproċessar talQanneb: Il-Qanneb huwa definit bħala kwalunkwe forma tal-pjanta talKannabis li għandha inqas minn “3/10 ta’ wieħed fil-mija “ delta-9-THC.
Il-Ministeru għall-Ambjent, l-Iżvilupp Sostenibbli u t-Tibdil fil-Klima,
jew Awtorità tal-Kannabis li għadha kemm twaqqfet, għandhom jibdew
jirregolaw il-produzzjoni tal-Qanneb.

Dawk li jixtiequ jikkultivaw Qanneb industrijali għandhom japplikaw malMinisteru rispettiv sabiex jirreġistraw. Jekk l-applikanti jixtiequ jikkultivaw
il-Qanneb industrijali għal skopijiet kummerċjali, għandhom jipprovdu
l-isem u l-indirizz tal-applikant u deskrizzjoni legali, il-lokalizzazzjoni
globali tas-sistema ta’ pożizzjonament, kif ukoll il-mappa tal-art li fuqha
l-applikant jippjana li jipparteċipa f’kultivazzjoni industrijali tal-Qanneb
jew f’ operazzjonijiet ta’ riċerka u tkabbir.

L-applikazzjoni għandha tidentifika bl-isem kull uffiċjal, direttur,
membru, sieħeb jew sid ta’ mill-inqas għaxra fil-mija tal-entità u
kwalunkwe persuna oħra li qiegħda fl-amministrazzjoni jew il-kontroll
tal-awtorità fuq l-entità. L-applikanti li jirreġistraw jistgħu jiġu miċħuda
r-reġistrazzjoni sa tliet snin, jekk xi individwu jew entità elenkata flapplikazzjoni kienet preċedentement soġġetta għal dixxiplina, jew
l-individwu jew entità kienet preċedentement elenkata minn entità li
kienet suġġetta għal dixxiplina. Meta reġistrazzjoni tiġi sospiża, revokata
jew rilaxxata, applikazzjoni ġdida għar-reġistrazzjoni tista’ tiġi miċħuda
sa tliet snin wara d-data effettiva tad-dixxiplina.
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Anness 1: Mudelli Globali Pijunieri
Hemm diversi oqfsa ta’ kif tista’ tinkiseb il-legalizzazzjoni tal-Kannabis
- dawn jiddependu mill-għanijiet tal-gvern. Spjegat fil-qosor hawn taħt
huma wħud mill-aktar mudelli effettivi misjuba f’ħames pajjiżi oħra, li
jvarjaw minn favur dik mediċinali, favur in-negozju, u favur is-saħħa.

Colorado (USA)
Huwa legali li tixtri u tikkonsma l-marijuana għall-użu personali, li jkollok
fil-pussess tiegħek, kif ukoll li tikseb karta ta’ sħubija.
Kull individwu li għandu iktar minn 21 sena (b’ identifikazzjoni b’ritratt
ivvalidat mill-gvern) jista’ jidħol fi spiżerija liċenzjata u jixtri l-Marijuana.
Fis-sena 2015, l-industrija tal-Kannabis f’ Colorado ħolqot 18,000 impjieg.
Fis-sena 2016 l-industrija tal-Kannabis f’ Colorado iġġenerat rekord ta’
$1.3 biljun f’bejgħ. Aktar minn 150 miljun dollaru Amerikan daħal mittaxxi ta’ bejgħ tal-istat ta’ Colorado fejn għexieren ta’ miljuni dollari marru
direttament għal fondi ta’ proġetti għall-iskejjel tal-Gvern.
Minħabba l-legalizzazzjoni, hemm inqas arresti relatati mal-Kannabis flistat ta’ Colorado. Fil-fatt, bejn il-legalizzazzjoni fl-2012 u l-2014, l-arresti
relatati mal-Kannabis naqsu bin-nofs. Naqas ukoll l-użu tal-Kannabis milladoloxxenti f’Colorado u dan minħabba l-legalizzazzjoni.
Huwa legalment mandatorju illi 20% tad-dħul iġġenerat mit-taxxa talKannabis għandu jintuża f’programmi edukattivi jew sportivi fi ħdan
l-istat.
Hemm aktar minn 2,500 ħanut relatat mal-Kannabis, li 900 minnhom
huma dispensarji f’popolazzjoni ta’ 5.5 miljun.
Madwar 130,000 persuna għandhom karta tal-Marijuana Medika, b’aktar
minn 94% minnhom qed jiġu ikkurati għal serħan mill-uġiegħ ikkawżat
mill-mard jew kundizzjoni tagħhom. Il-Marijuana medika mhix suġġetta
għall-istess 25% f’ tnaqqis addizzjonali tas-sisa u tal-bejgħ bħal dik talKannabis ri-kreattiva. Skont il-liġijiet attwali ta’ Colorado, il-Marijuana
kollha mibjugħa fl-istat għandha titkabbar hemm ukoll.
Il-konsum pubbliku huwa trattat bl-istess mod bħall-alkoħol, bi klabbs
“privati” tal-Kannabis li nfetħu sabiex jirrispondu għad-domanda talkonsum.
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Spanja
Huwa legali li wieħed ikun fil-pussess tal-Kannabis fi Spanja, iżda
teknikament huwa illegali li jbiegħ il-Kannabis, u huwa legali biex tkabbar
pjanta f’żona privata li mhix viżibbli. Madankollu, l-utenti jistgħu jingħaqdu
ma’ klabb privat tal-Kannabis u jiksbu l-Kannabis.
Il-klabbs tal-Kannabis privati ta’
 Barċellona huma miftuħa biss għal
membri ġodda permezz ta’ referenzi minn membri eżistenti. Meta ssir
membru ta’ klabb tal-Kannabis f’Barċellona, 
inti essenzjalment tkun
parti minn koalizzjoni li tikber u tiddistribwixxi l-Marijuana fost il-membri
tagħha. Għalhekk, il-Marijuana li jkabbru tappartjeni għall-membri kollha,
inkluż lilek.
Inti mitlub li tħallas is-sehem tiegħek tal-ammont li jiswa biex tkabbar ilMarijuana u tħallas għall-ispazju tal-bini u faċilitajiet oħra, utilitajiet, eċċ.
Sabiex tikseb sħubija fi klabb tal-Kannabis trid tippreżenta passaport
validu, karta tal-identita’ jew karta ta’ NIE. Għandek tirreġistra wkoll
l-indirizz ta’ użu fi Spanja. It-tariffa tvarja minn 10 ewro għal 50 ewro.
L-użu kollu tal-Kannabis għandu jibqa’ fuq ġewwa jew fi proprjetà privata.

Urugwaj
Il-pussess għall-użu personali m’ huwiex ippenalizzat u l-liġi ma tispeċifikax
il-kwantità għal “użu personali”. F’Awwissu tal-2014, l-Urugwaj illegalizza
t-tkabbir ta’ sitt (6) pjanti fid-dar, kif ukoll it-twaqqif ta’ klabbs li qed
jikbru, reġim ta’ dispensa tal-Marijuana ikkontrollata mill-istat

u t-twaqqif
tal-Istitut Regolatorju tal-Kannabis Governattiv (IRCA). Madankollu, dan
mhuwiex suq ħieles.
Il-gvern jikkontrolla u jiddetermina l-produzzjoni kollha u l-prezz, il-kwalità
u l-massimu tal-volum tal-produzzjoni. In-nies permessi jixtru sa 40g (1.4
oz) ta’ Kannabis mill-ispiżeriji tal-gvern kull xahar. L-utenti għandhom
ikunu ta’ 21 sena jew iktar u jkunu irreġistrati f’bażi 
ta’ informazzjoni
nazzjonali sabiex jiġi segwit il-konsum tagħhom. Il-kultivaturi permessi
jkabbru sa sitt (6) pjanti fi djarhom kull sena u m’għandhomx jaqbżu
480g (17 oz) fis-sena. Il-klabbs tat-tipjip irreġistrati huma legali jkabru 99
pjanta kull sena. Ix-xiri tal-Kannabis se jkun ipprojbit lill-barranin.
Jistgħu jinxtraw biss żewġ tipi ta’ Kannabis, b’kontenut ta’ THC mandatorju
mill-gvern.
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Olanda
Il-politika tad-drogi tal-Olanda hija ibbażata fuq żewġ prinċipji ewlenin:
1. L-użu tad-droga huwa kwistjoni ta’ saħħa pubblika, mhux kwistjoni
kriminali
2. Teżisti distinzjoni bejn drogi ħorox u mediċini ħfief
Il-Kannabis tibqa’ sostanza ikkontrollata fl-Olanda u kemm il-pussess u
anke l-produzzjoni għall-użu personali għadhom kontra l-liġi, punibbli
b’multa. Il-kafeteriji tal-Kannabis huma wkoll teknikament illegali skont
l-istatuti.
Madankollu, politika ta’ nuqqas ta’ infurzar wasslet għal sitwazzjoni fejn
id-dipendenza fuq in-nuqqas ta’ infurzar saret komuni, u minħabba dan,
il-qrati iddeċidew kontra l-gvern meta każijiet individwali ġew imħarrka.
Il-Kannabis u l-kafeteriji jibqgħu f’żona legali griża, mhux uffiċjalment
permessa iżda ttollerata, għall-profitti u s-suċċess tas-sidien tan-negozji
lokali u għal gost tad-dilettanti tal-Kannabis.

Kanada
Il-Kannabis mediċinali hija legali fil-Kanada permezz tal-preskrizzjoni.
Hemm mill-inqas 36 produttur tal-Kannabis medika liċenzjat fil-Kanada,
b’aktar minn 100,000 Kanadiżi li jagħmlu użu minn Kannabis mediku.
Wara l-elezzjoni ta’ Justin Trudeau bħala Prim Ministru fl-2015, il-pjanijiet
għall-legalizzazzjoni nazzjonali tal-Kannabis ġew stabbiliti, bl-ippjanar
tal-bejgħ għall-użu personali biex jibda f’Jannar, 2018.
Is-sustanza tibqa’ ikkontrollata: mibjugħa biss lil bejjiegħa liċenzjati
mill-gvern, u mkabbra biss minn produtturi liċenzjati. Se jkun hemm
ukoll “liġijiet ġodda u aktar b’saħħithom” kontra l-bejgħ lill-minorenni,
sewqan taħt l-effett tal-Kannabis u bejgħ permezz ta’ kanali li m’humiex
awtorizzati speċifikament biex jagħmlu dan.
Id-dħul mit-taxxi tal-Kannabis ri-kreattiva huwa mistenni li jkun mill-inqas
$618 miljun fl-ewwel sena, u eventwalment aktar minn biljun fis-sena
ladarba l-istruttura xierqa tkun fis-seħħ.
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Anness 2: Il-Gwerra Falluta dwar
id-Drogi
Il-gwerra globali fuq id-drogi falliet, u llum qed jinħassu d-danni soċjali
u ekonomiċi ta’ din il-gwerra impossibbli. L-elementi kriminali madwar
id-dinja kollha infiltraw fis-soċjetà, u jieħdu vantaġġ minn industrija
globali li mhix regolata u li tiswa l-biljuni u tammonta għal madwar 1%
tal-kummerċ globali totali.
Mill-bdiewa fqar imġiegħla jkabru l-ħxejjex illeċiti, sal-kriminali tad-droga
li jibilgħu pakketti ta’ droga, sa ż-żgħażagħ negozjanti tad-drogi fit-toroq
kollha, u l-klieb il-baħar li saru estremament sinjuri mill-fatt illi m’humiex
irregolati mill-gvern, għexieren ta’ snin ta’ politika falluta kellha riżultat
miżerabbli fuq għadd ta’ nies, li l-biċċa l-kbira minnhom huma ħatja ta’
xejn aktar minn għażla personali, u xi kultant saħansitra inqas minn hekk.

Gwerra fuq in-Nies
Globalment, il- “gwerra kontra d-drogi” ma rnexxietx. Xi wħud stmaw illi
l-infurzar ta’ spejjeż globali ta’ projbizzjoni jiswew mill-inqas $100 biljun
(€ 90.7 biljun) fis-sena, iżda 300 miljun persuna preżentament jużaw iddrogi madwar id-dinja, u jikkontribwixxu għal suq illeċitu globali b’fatturat
ta’ $330 biljun fis-sena, wieħed mill-ikbar swieq tal-komoditajiet fiddinja.
Malta stess nefqet 0.08% tal-PDG tagħha fl-2012 - 5.5 miljun ewro - fuq
nefqa relatata mad-droga.
Il-projbizzjoni kellha ftit impatt fuq il-provvista jew id-domanda għaddrogi. Meta l-infurzar tal-liġi jirnexxi f’qasam wieħed, il-produzzjoni
tad-droga sempliċement timxi f’reġjun jew pajjiż ieħor, it-traffikar taddroga jiċċaqlaq għal rotta oħra u l-utenti tad-droga jaqilbu għal droga
differenti. Il-projbizzjoni lanqas ma naqset l-użu b’mod sinifikanti.
L-istudji konsistentement naqsu milli jistabbilixxu l-eżistenza ta’ rabta
bejn il-ħruxija ta’ liġijiet tad-droga ta’ pajjiż u l-livelli ta’ użu tad-droga.
Dan japplika wkoll għal Malta fejn rajna illi l-gwerra kontra d-drogi falliet
għaliex id-disponibbiltà tad-droga għadha prevalenti ħafna u ċ-ċifri
tal-utenti tad-drogi baqgħu l-istess, u Malta hija reġistrata bħala pajjiż
bit-tieni l-ogħla użu ta’ eroina fl-Ewropa kif irrappurtat fir-Rapport tadDroga Ewropeja tal-2015.
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Wasal iż-żmien li tingħata prijorità lis-Saħħa
fuq il-Piena
Wasal iż-żmien għal regolamenti li jpoġġu l-ħajja u s-sigurtà l-ewwel, u
mhux moralità dogmatika u l-istigmatizzazzjoni. Il-politika ibbażata fuq
suppożizzjonijiet etiċi komuni u sentimenti popolari jistgħu jsiru riċetta
għal preskrizzjonijiet żbaljati u interventi żbaljati.
Billi nħarsu bir-reqqa lejn l-evidenza tal-Istati Uniti, issa nafu li
l-legalizzazzjoni tal-użu tal-Kannabis għal skopijiet mediċi ma wasslitx,
bħal ma argumentaw l-avversarji, għal żieda fl-użu tagħha miżżgħażagħ, iżda fil-fatt baqgħet f’livell kostanti, xi drabi anke naqset
f’ċerti demografiji.
Min-naħa l-oħra, kien hemm kważi t-tripplu ta’ mwiet Amerikani minn
dożi eċċessivi ta’ eroina bejn l-2010 u l-2013, minkejja li l-liġi u l-pieni
severi tagħhom ma nbidlux.
Il-Kannabis ġiet biss legalizzata kompletament fl-Urugwaj. Billi huwa
pajjiż żgħir tal-Amerika t’ Isfel, sar pijunier globali bil-qafas uniku
tagħhom. Il-Kanada hija mistennija li tillegalizza l-użu tal-Kannabis fl2018, li tagħmilha l-ewwel nazzjon tal-Punent li tagħmel dan. B’aktar u
aktar pajjiżi li qed ifittxu li jibdlu l-politika tad-drogi tagħhom għal liġijiet
aktar sensittivi u razzjonali, Malta issa hija f’pożizzjoni perfetta biex issir
l-ewwel nazzjon fir-reġjun Ewropew u Mediterran biex tillegalizza, u
tippermetti lil Malta biex tikkonsolida l-istiva tagħha bħala ċentru mediku
eċċellenti fir-reġjun, li żżid mal-attrazzjoni tagħha bħala destinazzjoni
turistika popolari, kif ukoll li tikkonferma lilha nnifsha bħala pajjiż
demokratiku u ħieles għaċ-ċittadini li jgħixu fih.
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Futur Aħjar
Bil-marea tal-perċezzjoni pubblika li qed tinbidel, u bin-numru ta’ pajjiżi
barranin li qed jikber fejn emendaw il-liġijiet tagħhom biex jirriflettu din
il-bidla fl-ideoloġija, issa huwa l-waqt li Malta tikkonferma r-rieda politika
tagħha u toħloq pajjiż aktar ugwali u kompassjonat. L-implimentazzjoni
ta’ dawn ir-rakkomandazzjonijiet ta’ hawn fuq mhix affari faċli u ta’
malajr, iżda ladarba din tiġi implimentata, ser telimina s-suq illegali,
tnaqqas l-ammont ta’ priġunieri, toħloq ix-xogħol u dħul fiskali, tkabbar
is-sistema tas-saħħa Maltija, iżżid l-ammont ta’ turisti li jżuru lill-pajjiż, u
fuq kollox, jittrattaw lill-utenti tal-Kannabis Maltin bħala ċittadini ġusti u
ugwali f’għajnejn il-liġi.
Issa huwa l-waqt illi tiġi aċċettata r-realtà tas-soċjetà Maltija moderna,
jittieħed vantaġġ minnha, tiġi regolata u tinħoloq soċjetà aħjar għaċċittadini ta’ Malta.
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