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Sfidat e qeverisë së re për pyjet  e 

masakruara ?! 
 

Nga: Mehmet Metaj 

Nga pasuritë tona natyrore 

kombëtare më të masakruara 

dhe të përçudnuara janë 

pyjet.  

Po të bëjmë një bilanc 

krahasues me objektivat e 

qeverisë për periudhën 

qever isëse 2009-2013 

rezulton se jo vetëm që asnjë 

nga objektivat nuk është realizuar, por përkundrazi pyjet dhe burimet 

natyrore kanë pësuar përkeqësimin dhe shkatërrimin më të madh gjatë 

këtyre 20-viteve dhe sidomos parqet kombëtare.  

 

Kimikatet toksike gjenden në mijëra   

produkte të fëmijëve 

Sipas një raporti të publikuar në 

Maj, nga grupi monitorues i Koali-

cionit të Helmeve, Washington,  

mijëra  produkte të  fëmijëve të 

cilat janë të markave të njohura  

përmbajnë kimikate toksike të cilat 

shkaktojë  kancer, ç’rregullim  hor-

monal  dhe probleme riprodhuese. 

Nga raporti për kimikatet në pro-

duktet e fëmijëve, ndenjëset e 

fëmijës në makinë  rezultuan ndër 

produktet e identifikuara si më tok-

sike. 

Lexo fq. 5 Lexo fq. 4 

Komuniteti i Energjisë përcakton detyrat  

për liberalizimin e tregut 

Ulëza, fshati i harruar me pasuri të mëdha 

Gjelbërimi në fshatin Ulëz, shfaqet në forma nga më të ndryshmet dhe 

gjarpërimet e lumenjve Mat dhe Fan i japin jo 

vetem bukuri përrallore por dhe vlera mjaft të 

larta biodiversiteti. Ndonëse natyra është 

treguar mjaft bujare me ne,  kemi qenë  

“mosmirënjohës” duke e shkatërruar atë. 

Liberalizimi i tregut i kërkuar nga Komuniteti i En-

ergjisë, pritet që në një periudhë të paktën 

afatshkurtër, të sjellë rritje të çmimeve të elektric-

itetit në Shqipëri. Sipas rregullave të reja, KESH-i 

energjinë e prodhuar nga HEC-et dhe TEC-et shqip-

tare, fillimisht pjesërisht dhe me kalimin e kohës në 

një % në rritje, do të mund ta shesë për eksport edhe 

në prani të kërkesës së brendshme për energji. 

Bizneset shqiptare do të kenë më shumë konkurentë 

dhe konkurrentë më të fuqishëm, për këtë furnizim 

të domosdoshëm. Prandaj efiçenca e energjisë, kur-

simi i energjisë nga bizneset shqiptare do të marrin 

një rëndësi në rritje. 

Lexo fq. 5 

Lexo fq. 4 

 

Lexo fq. 7 

Lexo fq. 2 

Lexo fq. 2-3 

Lexo fq. 4 

 

 

Ndër të tjera në këtë numër do të lexoni: 

 

• Banka Botërore kufizon financimin e energjisë 

nga qymyri. TEC-i “Kosova e Re” në pikëpyetje 

• Programi i Rimëkëmbjes së Rrëqebullit të Ballkanit 

zgjerohet në Kosovë dhe Mal të Zi   Lexo fq. 6 

Lexo fq. 7 
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           Ulëza, fshati i harruar me pasuri të mëdha 

Fshati i Ulëz-ës shtrihet në veri të Shqipërisë pranë qytetit të Lezhës 

dhe i përket qarkut Dibër. Teksa nis udhëtimin prej kryeqytetit tonë e 

deri në Ulëz vihet re qartë shtimi gradual i gjelbërimit dhe pamjeve 

shlodhëse që natyra e saj ofron. Natyra në këtë fshat shfaq formën më 

të bukur të saj dhe është shëmbulli më i mirë i marrëdhënies 

shpeshherë problematike midis natyrës dhe njeriut. Gjelbërimi shfaqet 

në forma nga më të ndryshmet dhe gjarpërimet e lumenjve Mat dhe 

Fan i japin jo vetem bukuri përrallore por dhe vlera mjaft të larta 

biodiversiteti.  

Të gjithë ne jemi të ndërgjegjshëm që dita-ditës jemi duke e 

shkatërruar natyrën tonë duke minimizuar burimet për brezat e 

ardhshëm. Kjo mënyrë jo e qëndrueshme e të jetuarit nuk do të zgjasë 

dhe për shumë kohë, prandaj natyrëdashësit disa muaj më parë e 

shpallën Ulëzën dhe Shkopetin “Park Rajonal Natyral Ulëz“. Ky park 

ka një sipërfaqe prej 4.206 ha dhe në të përfshihen pyjet e pafundëm, 

liqenet Ulëz e Shkopet si dhe një pjesë e lumit Mat. E gjithë kjo 

harmoni natyrore vjen falë dashamirësisë së banorëve lokal që jetojnë 

brenda parkut, por në fakt jo gjithçka shkon ashtu siç duket. Në një 

takim që mund të bësh me banorët e zonës duket qartë harrimi i “të 

mëdhenjve” siç shprehen ata. Të inatosur nga pushtetarët nuk hezitojnë 

të shprehin ankesat e tyre lidhur me mungesën e vëmendjes drejt kësaj 

zone.  

Ekonomia e banorëve mbështetet kryesisht në peshkim. Z. Gjoka, 

peshkatar i zonës shprehet “Ka pothuajse 5 vjet që në liqenin tonë nuk 

është hedhur më peshk i llojit Rasat, madje dhe ai që ka mbetur po 

gjuhet me dinamit”. Kjo formë gjuetie është plotësisht e ndaluar në 

bazë të Legjislacionit Shqiptar, por skemi çtë bëjmë. Më pas ai shton: 

“Ne zgjohemi të trembur në mesnatë nga zhurma e dinamitëve dhe 

mesa duket kjo zhurmë nuk dëgjohet për gjumin e rëndë qeveritar. Ne 

nuk kemi një Organizatë të Menaxhimit të Peshkut që të menaxhojë 

peshkimin në liqen, por secili ushtron aktivitetin e peshkimit hera-

herës në mënyrë të paligjshme. Për këtë nuk kemi ku të ankohemi 

sepse askush nuk do t’ja dijë. 90% e peshkut të peshkuar konsumohet 

nga fshati jonë-vijon ai. 

Një tjetër problematikë mjedisore që shfaqet në këtë zonë është dhe 

gërryerja e shtratit të lumenjve. Në anë të lumit Fan duken qartë kodrat 

e zhavorrit të grumbulluara për t’i marrë makineritë e rënda e për t’i 

transportuar në destinacion. Urës më të vjetër të kësaj zone i janë 

zhveshur këmbët nga gërryerja e shtratit të lumit. 

Edhe pse këto situata janë të pakëndëshme për tu parë e dëgjuar, 

banorët shprehen sërisht optimist se një ditë do kuptohet vërtetë vlera 

dhe dikush do të kujtohet për ta. 

                                                                             Nga: Dorina Idrizi 

 

“Vetëm duke shfrytëzuar burimet natyrore Shqipëria do të sigurojë 

një jetë më të mirë !”(Sami Frashëri). 

  

Shqipëria jonë mbetet ekonomikisht “e mjerë” edhe në këte epokë 

krizash globale, megjithë dy avantazhet historike 

“sui generis” leva të zhvillimit që ajo ka: (i) 

pozicioni gjeografik dhe (ii) trashëgimia e 

burimeve natyrore. Ajo mbetet ende vendi më i 

varfër i Evropës, falë vandalizmave, 

keqpërdorimit dhe injorimit të tyre dhe sidomos 

kontributit tonë permanent në shfarosjen barbare 

të burimeve natyrore, pa asnjë strategji 

kombëtare zhvillimi, bazuar në këto burime. Nga 

pasuritë tona natyrore kombëtare më të 

masakruara dhe të përçudnuara janë pyjet. Po të 

bëjmë një bilanc krahasues me objektivat e 

qeverisë për periudhën qeverisëse  2009-2013 

rezulton se jo vetëm që asnjë nga objektivat nuk është realizuar, por 

përkundrazi pyjet dhe burimet natyrore kanë pësuar përkeqësimin dhe 

shkatërrimin më të madh gjatë këtyre 20-viteve dhe sidomos pyjet dhe 

parqet kombëtare ku përveç shfarosjes barbare nga prerjet ilegale dhe 

kontrabanda e lëndës së drurit, druve të zjarrit dhe qymyrit u dogj nga 

zjarret dhe riviera bregdetare e zaptuar nga njerëz të pushtetit dhe me 

tagër PD-je. 

I.    Shifrat tronditëse për pyjet që kërkojnë 

zgjidhje emergjente janë: 

  

1.      Ministria e Mjedisit, Pyjeve dhe 

Administrimit të Ujrave (MMPAU) ka 

qenë burimi kryesor i dëmtimit, 

keqadministrimit dhe shfarosjes të burimeve 

natyrore të vendit, për 8-vjet shkatërroi pyjet, 

ujrat, lumenjtë, i bëri sehir përmbytjes së 

Shkodrës e Lezhës nga prerjet barbare të pyjeve 

dhe mungesa e investimeve për ripyllëzime në 

ujëmbledhësa. MMPAU, është në konflikt 

interesi, njëkohësisht ushtron funksione 

rregullatore-politikbërëse dhe menaxhuese, në vend që ajo të jetë një 

institucion me funksion vetëm rregullator -politikbërës dhe kontrollues

-monitorues i mjedisit..                               →    Vijon në faqen 3 

Sfidat e qeverisë së re për pyjet  e masakruara ?! 
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 →    Vijon nga faqja 2 

2.      Është shkelur Ligji i Pyjeve: Nr. 9385, datë 4.5.2005. Që nga viti 

2005 me ligj duhet të krijoheshin Drejtoritë Rajonale në përputhje me 

12 Qarqet për të siguruar një reformë institucionale të plotë e të 

përputhur me organizimin territorial të vendit. Kjo jo vetëm që nuk u 

bë por u dëgraduan DSHP-të duke vendosur si drejtorë militant-

partiak, jo-specialistë por zhvatës-pyjesh, deri në veterinerë dhe 

mësues fiskulture.  

3.      Priten ilegalisht nga pyjet rreth 2-2,5 mln m3/vit që nga viti 1996-

2005, ndërsa vjelja e vlerës së dëmit të kundravajtjeve në pyje nga Po-

licia Pyjore  ka mbetur në nivelet 1-

2 %.  

4.      Asnjë investim në mbrojtjen e 

tokës nga erozioni, i cili mbetet më i 

larti në Evropë, 30-40 ton/ha/vit.  

5.      Janë zaptuar rreth 50 mijë ha 

teritore në bregdet dhe zona të tjera 

me vlera të veçanta natyrore-

turistike dhe biodiversiteti duke 

shkatërruar me vandalizëm 

pyllëzimet e zonës bregdetare, rivierën e vendit dhe rizortet turistike, 

që nga Velipoja (Shkodër) e Kune-Vaini (Lezhë), Patoku (Kurbin) e 

duke vazhduar ne Gjirin e Lalzit e Golem (Durrës), Divjakë (Lushnje) 

dhe rivierën e Vlorë-Sarandës, etj, fenomen ky që vazhdon ende, 

megjithë kuadrin ligjor të miratuar, konventat e ratifikuara nga vendi i 

ynë. Aktualisht vendi ynë përballet me një dëmtim dhe shkatërrim të 

parikuperueshëm të zonave që janë 

biokoridore të rëndësisë ndërkombëtare 

si masivi Dajt-Bizë-Martanesh, janë 

tjetërsuar  PK-Lurë, PK-Bozdovec dhe 

janë prerë shumica e kurorave të 

qyteteve. 

6.      Asnjë objektiv, program e investim 

për ripyllëzime, kur në Rio de Janeiro 

(“RIO + 20, 1992- 2012, 13-22 Qershor) 

u rimblodhën kryetarët e 100 shteteve 

dhe u mor angazhimi për mbjelljen e 100 

milion drurëve pyjore deri në 2017, tek 

ne nuk ka asnjë objektiv për mbjellje py-

jesh dhe as dita simbolike e mbjelljeve 

në Dhjetor nuk u bë dot. 

7.      Lulëzimi i kontrabandës së lendës drusore dhe druve të zjarrit, ku 

nga 100 mije m3 që raportohen, janë prerë ilegalisht nga pyjet 2-2,5 

milion m3/vit, dhe janë eksportuar kontrabandë miliona metër kub dru 

zjarri dhe qymyr druri, duke shfarosur jo vetëm ato pak pyje të mbetur 

por dhe parqet kombëtare dhe rezervat e pakta natyrore dhe turistike. 

8.      Përmbytjet biblike për shkak të prerjes së pyjeve dhe zhveshjes së 

ujëmbledhësave. Nga prerjet e pyjeve ne zonat e larta, kodrinore dhe 

malore, kanë ndodhur dy-përmbytje 

masive në zonat e Shkodrës e Lezhës, 

kemi mbushje të baseneve ujëmbled-

hës të hidrocentraleve në masën mbi 

30% për rreth 40 vjet dhe ato po shko-

jnë drejt skadencës (nga 100 vjet 

të parashikuara në projekt). 

9.      Pyjet komunale: Në një gjendje 

paaftësie për të mbrojtur dhe 

mbarështuar pyjet  Qeveria me justifikimin se s’mund t’i qeveris dot 

pyjet, me miratim të KM pas v. 2005 gjeti “zgjidhjen” në formën më të 

papërshtatëshme  duke ju dhënë 50 %  (750.000 ha)  të pyjeve dhe 

kullotave 250 komunave por pa administratën teknike-menaxhuese, 

këto pyje janë sot res nullius (pronë e askujt). 

 10.  Djegia nga zjarret e pakontrolluar e rreth 10,000-15,000 ha/

vit (sipas të dhënave të Sistemit Evropian të Informacionit-

Bruksel) me një vlerë dëmi prej rreth 20 mln Euro, ndërsa nga 

MMPAU janë raportuar: 4700 ha pyje dhe 1400 ha kullota, dhe 

buxheti i shtetit nuk ka plan asnjë lekë për mbrojtjen e pyjeve dhe 

kullotave nga zjari dhe nuk ka më asnjë vrojtues-sinjalizues kur kanë 

qenë 350 të tillë deri në 2005-ën. Para syve të qeverisë u dogjën: Dajti, 

Lura, Bozdovesci, Tomorri, Llogara-Karaburuni, riviera bregdetare, 

Krasta e Krujës,  etj); 

  

II. Objektivat më prioritare-imediate për të rivendosur në 

normalitet pyjet dhe burimet natyrore janë: 

  

1. Hartimi i legjislacionit të ri strikt, duke ndarë funksionet rregullatore 

nga ato menaxhuese dhe forcimi i strukturave për mbrojtjen e tyre. 

2. Ringritja e institucionit të pavarur, për menaxhimin e sektorit të 

pyjeve dhe kullotave shtetërore në nivel qëndror e lokal dhe drejtimi 

profesional i strukturave pyjore nga inxhinjerë pyjesh. 

3. Krijimi i një strategjie të re të zhvillimit të pyjeve dhe burimeve 

natyrore (pyje, kullota, ujëmbledhësa/ujara malore). 

4.  Moratorium 5-vjeçar për ndalimin e eksportit të lëndës së drurit, 

druve të zjarrit dhe qymyrit të drurit. 

5.  Riinventarizimin kombëtar të pyjeve dhe kullotave dhe krijimin e 

Kadastrës Kombëtare 

6. Zhvillimi i një programi kombëtar për 

rimëkëmbjen e pyjeve (rehabilitimin e 

pyjeve dhe parqeve të dëmtuara dhe 

djegura, i zonave të mbrojtura-turistike 

rehabilitimi i zonës së gjelbërt bregdetare 

dhe biokorridoreve, një program 

rimbjelljeje dhe fondi pyllëzimesh 

gjithëvjetore..etj), në bashkëpunim me 

institucionet ndërkombëtare si BB dhe 

FAO dhe programet e asistencës së BE. 

7. Ringritje e sistemit kombëtar të 

vrojtim-sinjalizimit për parandalimin dhe 

mbrojtjen e pyjeve dhe kullotave nga 

zjarri dhe rehabilitimi i sipërfaqeve 

pyjore të djegura. 

8. Promovimi dhe normalizimi i rehabilitimit të faunës së egër-gjahut 

dhe disiplinimi i gjuetisë. 

9. Rregullimi ligjor i prodhimit dhe përdorimit të lëndës drusore dhe 

druve të zjarrit falas për komunitetin rural. 

10. Zhvillimi i një analize ekonomike dhe transparencë e plotë dhe në 

detaje njëherësh, me përgjegjësitë përkatëse në sektorin e pyjeve dhe 

kullotave, për pyjet e prerë, të djegur, për dëmet e parikuperueshme, 

për rivendosjen në normalitet 

të këtij sektori, për special-

istët dhe punonjësit e sektorit 

pyjor të “syrgjynosur”, të 

“fyer” të “denjigruar” nga 

drejtuesit partiak dhe admin-

istrata aktuale e politizuar. 

   

Nga: Mehmet Metaj  - 

Drejtor Ekzekutiv, Qendra ALBAFOREST   

(www.albaforest.com). 

 

 

Janë zaptuar rreth 50 mijë ha teritore në bregdet dhe 

zona të tjera me vlera të veçanta natyrore-turistike 

dhe biodiversiteti duke shkatërruar me vandalizëm 

pyllëzimet e zonës bregdetare, rivierën e vendit dhe 

rizortet turistike, që nga Velipoja (Shkodër) e Kune-

Vaini (Lezhë), Patoku (Kurbin) e duke vazhduar në 

Gjirin e Lalzit e Golem (Durrës), Divjakë (Lushnje), 

rivierën e Vlorë-Sarandës, etj. 
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Në mbledhjen e nivelit të lartë të 29 Qershorit, në Komunitetin e En-

ergjisë (KE), sekretariati i KE-së publikoi standartet që pret nga vendet 

anëtare, përfshirë Shqipërinë, në liberalizimin e tregut të energjisë 

elektrike. 

Sipas dokumentit të politikave: 

Kategoria e klientit të kualifikuar duhet të përfshijë të gjithë konsuma-

torët jo-familjarë, të cilët duhet të kenë të drejtë të pakushtëzuar dhe të 

plotë për të zgjedhur furnizuesin e elektricitetit. Të gjithë klientët fa-

miljarë duhet të kenë të drejtën të zgjedhin furnizuesin duke filluar nga 

1 janar 2015 (pra të kenë të drejtë që nga klientë tariforë të bëhen 

klientë të kualifikuar). Sekretariati kërkon që përkufizimi i klientit të 

kualifikuar të jetë i qartë në ligj; nuk duhet të ketë kufizime për bizne-

set për ti konsideruar si të kualifikuar; nuk duhet të ketë nevojë për 

aprovime, regjistrime për të qenë klient i kualifikuar; e drejta për të 

ndërruar furnizuesin duhet të jetë e vazhdueshme dhe me afat parala-

jmërimi të shkurtër; tregëtarët duhet të përfshihen në kategorinë e 

klientëve të kualifikuar. 

Afati për realizimin e këtyre rekomandimeve ka kaluar dhe në rast mos

-respektimi sekretariati do të marrë masa ndëshkuese. 

Modeli i tregut elektrik 

Modeli i tregut nuk duhet të pengojë liberalizimin e tij dhe reformën e 

çmimeve. Prandaj furnizimi publik i energjisë duhet të kufizohet vetëm 

tek klientët e vegjel dhe nuk duhet të ndikojë skemën e klientëve të 

kualifikuar. Furnizuesi publik nuk duhet të jetë i detyruar të blejë nga 

një prodhues apo furnizues shumice i vetëm. Kërkesa që prodhuesi ti 

shesë gjithë energjinë furnizuesit publik (që ky pastaj t’ja shesë 

klientëve tariforë) është një detyrim i tepruar. Në vend të kësaj, një 

pjesë e energjisë së prodhuar duhet të lejohet të shitet në tregun e lirë, 

brenda ose jashtë vendit, me kontrata afatshkurtra ose afatgjata. 

Duhet të aprovohet legjislacion i cili ti kërkojë prodhuesve që të shesin 

një pjesë të energjisë në bursa apo platforma tregu, si dhe të publikojnë 

kontratat. 

Çmimet e energjisë për konsumatorët e mëdhenj 

Konsumatorët e mëdhenj duhet të paguajnë energjinë me çmimet e tre-

gut. Këta nuk duhet të kenë të drejtë të kualifikohen si klientë tariforë. 

Vendet anëtare duhet ti paraqesin sekretariatit një listë me konsuma-

torët e mëdhenj dhe ta përditësojnë atë çdo vit. 

Çmimet e energjisë për konsumatorët familjarë dhe bizneset e vo-

gla 

Tarifat e rregulluara për konsumatorët familjarë dhe bizneset e vogla 

duhet të mbulojnë patjetër kostot. Sekretariati do të marrë masa nëse 

çmimet janë nën kosto. Kostot duhet të përfshijnë kostot e importit, të 

investimeve, fitim të mjaftueshëm, si dhe borxhet e këqija. Gjithsesi, 

duhet të ketë rregulla që të nxisin pakësimin e nivelit të borxheve të 

këqija (faturave të papaguara, humbjeve në rrjet). Në të ardhmen sekre-

tariati do të kërkojë që me transpozimin e paketës së tretë energjitike, 

tarifat e rregulluara të rishikohen rregullisht në lidhje me qëllimin dhe 

proporcionalitetin e tyre. 

Tarifat e rrjetit 

Tarifat e rrjetit duhet të mbulojnë kostot. Operatorët e rrjetit duhet të 

kenë mundësi të mbulojnë kostot e mirëmbajtjes së rrjetit, të përdorimit 

të tij dhe të investimeve, si dhe të kenë një fitim të mjaftueshëm. Meg-

jithatë, duhet të ketë dhe nxitje që operatorët të pakësojnë kostot dhe të 

rrisin efiçencën. 

Konsumatorët në nevojë 

Vendet anëtare duhet të përkufizojnë qartë në ligj kush do të kon-

siderohet konsumator në nevojë, i cili do të mbështetet nga shteti. 

Përkufizimi duhet të përfshijë konsumatorët që kanë nevoja reale për 

mbështetje. Vendet anëtare duhet të lajmërojnë sekretariatin për 

mbështetjen që ofrojnë ndaj klientëve në nevojë menjëherë pas 

aprovimit të masave. Këto politika janë aprovuar bazuar në rekomandi-

met e raportit “Çmimet e rregulluara të elektricitetit në Komunitetin e 

Energjisë-Situata aktuale dhe rekomandime për reforma”, i maj 2012. 

Ky raport i bën një analizë dhe tregut shqiptar të energjisë elektrike, ku 

vëren pikat e tij të dobëta në lidhje me liberalizimin e tregut. Kështu 

sipas tij në Shqipëri: Konsumatorët janë të ndarë në klientë tariforë dhe 

klientë të kualifikuar, të parët e blejnë energjinë me çmime të rregul-

luara, kurse të dytët e blejnë me çmime tregu. Si klientë tariforë kuali-

fikohen automatikisht klientët e lidhur me rrjetin e tensionit të lartë dhe 

ata me mbi 50 milion Kwh konsum në vit, kurse konsumatorët e tjerë 

jo-familjarë duhet të aplikojnë për të marrë statusin si të kualifikuar. 

Klientët që bëhen të kualifikuar pas aplikimit kanë të drejtë të rimarrin 

statusin e klientit tarifor, me kërkesë. Kjo sipas raportit nuk është në 

përputhje me direktivën 2003/54/EC. Kjo direktivë kërkon që gjithë 

konsumatorët jo-familjarë (pra kryesisht bizneset) të kategorizohen 

automatikisht si klientë të kualifikuar dhe ta blejnë energjinë me 

çmime tregu (zakonisht më të larta se çmimet e rregulluara nga ERE). 

Klientët e kualifikuar e marrin këtë status bazuar në konsumin e tyre 

vetjak dhe nuk ka mundësi për një biznes që dëshiron të tregëtojë en-

ergjinë elektrike të njihet si klient i kualifikuar. Kjo është në kundër-

shtim me Aneksin 1 të traktatit të Komunitetit të Energjisë, si dhe me 

dispozitën nr. 21 të direktivës 2003/54/EC. 

Tarifat e energjië për klientët tariforë janë të rregulluara, pa pasur një 

plan kombëtar me afate për liberalizimin e tyre; pa pasur kufizime për 

zbatimin e tyre vetëm për klientët në nevojë; janë tarifa që nuk mbulo-

jnë kostot (psh. çmimin e importit) .       →    Vijon në faqen 5 

Komuniteti i energjisë përcakton detyrat  

për liberalizimin e tregut 
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Kimikatet toksike gjenden në mijëra   

produkte të fëmijëve 

Sipas një raporti të publikuar në Maj, nga grupi monitorues i Koalicio-

nit të Helmeve, Washington,  mijëra  produkte të  fëmijëve të cilat janë 

të markave të njohura  përmbajnë kimikate toksike të cilat shkaktojë  

kancer, ç’rregullim  hormonal  dhe probleme riprodhuese.  

Studimi, i quajtur “Zbulimi i Kimikateve” ka identifikuar mbi 5000 

produkte të fëmijëve të tilla si: veshja, ndejtësja e fëmijës në makinë  

dhe produkte te kujdesit personal që përmbajnë toksina, të cilat shkak-

tojnë probleme në zhvillimin e tyre dhe shkaktojnë  kancer.  

"Të dhënat nga studimi në dyqanet për fëmijë tregojnë se kimikatet 

toksike janë një shqetësim për shëndetin e fëmijëve," tha autorja e 

raportit  Erika Schreder, drejtoreshë në Koalicionin Helmeve, Wash-

ington. 

Grupi ka analizuar një seri raportesh të dorëzuara në  shtetin e Wash-

ingtonit, në  kuadër të  Aktit të Produkteve të Sigurtë për Fëmijë të vitit 

2008, e cila kërkon që prodhuesit e produkteve të fëmijëve  të raporto-

jnë praninë e kimikateve toksike në produktet e tyre. Shteti i Washing-

tonit është shteti i parë që ka një program të plotë të raportimit kimik. 

"Për shumicën e produkteve në shtëpitë tona, duke përfshirë dhe pro-

duktet e fëmijëve, ne nuk kemi standarte," shtoi Schreder.  

Studimi ka identifikuar një numër të prodhuesve të mëdhenj që rapor-

tuan përdorimin e kimikateve në produktet e tyre, duke përfshirë Wal-

mart, Gap, Gymboree, Hallmark dhe H & M. 

 

Walmart (firmë e prodhimit të kukullave dhe lodrave të 

tjera) raportoi një total prej 459 lloje produktesh që 

përmbajnë kimikate duke përfshirë arsenik, kadmium, 

ftalate, bisfenol A (BPA)  dhe mërkur. 

"Kjo është një situatë  shqetësuese, duke ju referuar num-

rit të madh të produkteve të raportuara nga Walmart," tha 

Schreder. Më tej ajo shtoi: "Kompanitë si Walmart duhet 

të tregojnë se janë serioze në lidhje me shëndetin e fëmi-

jëve, duke i shmangur kimikatet toksike nga produktet e 

tyre dhe zbatuar legjislacionin". 

"Gjëja më me vlerë që ky raport evidentoi është demon-

strimi i një sistemi që është thyer, e cila na bën të 

gjithëve përgjegjës  për të kërkuar mbrojtje më të mirë," 

shtoi Sarah Doll, e cila është pjesë e një rrjeti të grupeve 

mjedisore dhe shëndetësore në mbarë vendin. 

 

 

Gjetjet e  raportit përfshijnë: 

• Më shumë se 5000 produkte të raportuara deri më sot  përmbajnë ki-

mikate toksike, bazuar në listën e Washington State për 66 Kimikatet 

më të rrezikshme për fëmijët. 

• Produktet e raportuara deri tani përfshijnë: veshjet dhe këpucët për 

fëmijë, produktet e kujdesit personal për fëmijë, produktet e bebeve, 

lodrat dhe ndenjëset e fëmijës në makinë.  

• Metale toksike si zhiva, kadmiumi, kobalti, antimoni dhe molibdeni 

janë raportuar në sasi të konsiderueshme. 

• Prodhuesit kanë raportuar ftalate në veshje, lodra, krevate, dhe pro-

duktet e bebeve. 

                                                                         

                                                                          Përshtati: Alisa Peçi 

       

→ Vijon nga faqja 4 

Vendosja e tarifave nën kosto është ekuivalente me ndihmën shtetërore 

ndaj bizneseve që furnizohen me këto tarifa. Kjo ndihmë shtetërore 

vjen nga buxheti i shtetit në formën e fondeve ndaj KESH-it. Tarifat e 

ulëta pengojnë liberalizimin e tregut. 

Detyrimi i KESH-it për të furnizuar fillimisht klientët tariforë dhe 

pastaj, me tepricën, klientët e kualifikuar, dëmton klientët e kualifi-

kuar. Meqë Shqipëria është importuese neto e elektricitetit, kjo bën që 

klientët e kualifikuar zakonisht të furnizohen me  energji importi, çka i 

diskriminon ata. 

Bizneset paguajnë më shumë për elektricitetin se konsmatorët famil-

jarë, dhe kjo nuk mund të shpjegohet nga ndonjë ndryshim në struk-

turën e kostos. Bizneset në këtë mënyrë diskriminohen dhe detyrohen 

të mbulojnë një pjesë të kostove të furnizimit të familjarëve. 

Liberalizimi i tregut i kërkuar nga Komuniteti i Energjisë, pritet që në 

një periudhë të paktën afatshkurtër, të sjellë rritje të çmimeve të elek-

tricitetit në Shqipëri. Sipas rregullave të reja, KESH-i energjinë e prod-

huar nga HEC-et dhe TEC-et shqiptare, fillimisht pjesërisht dhe me 

kalimin e kohës në një % në rritje, do të mund ta shesë për eksport 

edhe në prani të kërkesës së brendshme për energji. Bizneset shqiptare 

do të kenë më shumë konkurentë, dhe konkurrentë më të fuqishëm, për 

këtë furnizim të domosdoshëm. Prandaj efiçenca e energjisë, kursimi i 

energjisë nga bizneset shqiptare do të marrin një rëndësi në rritje. 

                                                                             Nga: Rita Strakosha 

Raporti për kimikatet në produktet e fëmijëve: Ndenjëset e fëmijës në makinë 

ishin ndër produktet e identifikuara si më toksike. 
 

Mijëra  produkte të  fëmijëve të cilat janë të 

markave të njohura  përmbajnë kimikate toksike 

të cilat shkaktojnë  kancer, ç’rregullim  hormonal  

dhe probleme riprodhuese.  
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Shoqata e Ruajtjes dhe Mbrojtjes së Mjedisit Natyror në Shqipëri 

(PPNEA) së bashku me partnerët e saj në Programin e Rimëkëmbjes së 

Rrëqebullit të Ballkanit organizoi një workshop për rritjen e 

kapaciteteve në fushën e monitorimit të faunës dhe dimensionit human. 

Workshopi u mbajt më 24-30 qershor, në Parkun Kombëtar të 

Valbonës, në Alpet Shqiptare dhe  u organizua në vazhdën e 

përpjekjeve të koalicionit të  krijuar nga organizatat MES, PPNEA, 

EuroNatur dhe  KORA, për vendosjen e një rrjeti monitorimi  

kombëtar të faunës  për Shqipërinë, Maqedoninë dhe tanimë edhe për 

dy vendet e tjera fqinje si Kosova dhe Mali i Zi, me qëllim mbledhjen e 

të dhënave sistematike për rrëqebullin dhe prenë e tij. Pas workshopit 

të parë të organizuar vitin e kaluar në Vevçan/MK dhe Librazhd/  

zhvillimi i workshopit në Valbonë shënon një hap më tej në fazën 

përgatitore për zgjerimin e programit përtej Shqipërisë dhe 

Maqedonisë. 

Në këtë workshop kishte përfaqësues nga organizatat  PPNEA, MES, 

FINCH, ERA, CZIP,  OZONE dhe përfaqësues nga Parku Kombëtar 

Sharr në Kosovë, nga  Parqet Kombëtare në Malin e Zi, si dhe anëtarë 

të Agjensisë Rajonale  Mjedisore të Kosovës. Pjesëmarrësit u njohën 

me parimet e monitorimit, metodat, identifikimin e gjurmëve, dhe 

pikëprerjen e  dimensionit human me fushën e studimit të jetës së egër. 

Programi i trajnimit përfshinte prezantime nga kërkues dhe specialist të 

mirënjohur në fushën e ruajtjes së mishngrënësve të mëdhenj  të tillë si 

Urs Breitenmoser dhe  Manuela von Arx nga organizata KORA/

Zvicër, Kujtim Mersini, Aleksandër Trajçe dhe Bledi Hoxha nga 

PPNEA/Shqipëri, dhe Ljupcho Melovski, Dime Melovski dhe Gjorge 

Ivanov nga MES/MK.  

Krahas prezantimit teorik mbi parimet dhe teknikat e monitorimit të 

faunës,  rezultatet dhe  mësimet e nxjerra nga përvoja e zbatimit të 

Programit në Shqipëri dhe Maqedoni, po aq i rëndësishëm ishte dhe 

trajnimi në terren dhe aktivitetet praktike për njohjen e biodiversitetit 

të zonës dhe zbatimit të njërës prej metodave të monitorimit të 

rrëqebullit, që kryhet me anë të vendosjes së kamerave-kurth. Gjatë 

shëtitjes në terren pjesëmarrësit vendosën dy kamera-kurth në shtigje 

strategjike dhe u njohën nga afër me cilësinë e habitateve dhe vlerat e 

larta të florës dhe faunës së zones. Shumë e rëndësishme ishte dhe 

përcjellja e përvojës së bashkëpunëtores lokale Catherine Bohne, e cila 

theksoi rëndësinë e përfshirjes së komunitetit lokal në monitorimin e 

faunës dhe rritjen e ndërgjegjësimit të tij për ruajtjen e jetës së egër.  

Në mbyllje organizatorët u shprehën se përvoja dhe rezultatet e punës 

të MES dhe PPNEA mund të shërbejnë si një model, i cili mund të 

ndiqet dhe të zhvillohet më tej nga partnerët në Kosovë dhe Mal të Zi.  

Rrjedhimisht, zgjerimi i rrjetit për monitorimin  e rrëqebullit të 

Ballkanit jep  një hov të ri dhe rrit më tej angazhimin për ruajtjen e 

popullatës së ngelur të  rrëqebullit të Ballkanit. 

 

Programi i Rimëkëmbjes së Rrëqebullit të Ballkanit 

zgjerohet në Kosovë dhe Mal të Zi 

Bashkimi Evropian zgjeron listën e  

insekticideve të ndaluara 

Numri i bletëve ka rënë ndjeshëm në Evropë dhe 

SHBA. Gjatë vitit të kaluar në SHBA, numri i ko-

shereve të bletëve ka rënë me 40%. 

Në këtë situate Bashkimi Evropian  vendosi të 

martën që të ndalojë përdorimin e insekticidit 

Fipronil. Kjo ishte masa e fundit që është marrë për 

mbrojtjen e bletëve pas vendimmarrjes në maj për 

tri insekticidet e shumë diskutuara. 

Insekticidi Fipronil përdoret kundër milingonave, 

karkalecëve dhe lepidopterëve që ushqehen me të mbjellat e farave. 

Insekticidi prodhohet nga kompania Gjermane BASF dhe që nga viti 

1986 gjen përdorim të madh në treg. 

Nga 28 shtete anëtare të Bashkimit Evropian 23 prej tyre ishin pro 

ndalimit ndërsa 5 ishin kundër, ku midis tyre ishte Spanja dhe Ruma-

nia. Ky vendim mori shkasë nga një studim i kryer nga Autoriteti i Sig-

urisë Ushqimore Evropiane në maj të 2013-ës, ku thuhet që farat që 

trajtohen me këtë insekticid shkaktojnë një rrezik 

akut në popullatën e bletëve Evropiane. 

Ndalimi për tu aplikuar në bujqësi do të fillojë që nga 

31 Dhjetori dhe nuk do përdoret për farat e misrit dhe 

lulen e diellit, por do të lejohet për bimët që do të 

rriten në serrë. Për disa bimë në serrë nuk do të ap-

likohet si në lakra, presh, qepë, lulelakër dhe brokoli. 

Kompani prodhuese e insekticidit BASF kritikoi 

vendimin duke thënë që Komisioni Evropian do 

bënte mirë të studionte arsyen e vërtetë që çon në rënien e popullatave 

të bletëve. Të njëjtën ankesë paraqiti dhe Bayern e Syngenta për tri 

neonikotinoidet që u ndaluan në maj të 2013-ës. Të tri insekticidet-

Imidacloprid, thiamethoxam dhe clothianidin janë aplikuar dikur në të 

mbjellat e fushave dhe janë ndaluar për shkak se në bimët ku ato për-

doreshin “kullosnin” bletët dhe kjo shkaktonte shkatërrimin e sistemit 

nervor e muskular duke çuar bletët deri në vdekje. Nga: Dorina Idrizi 
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  BB kufizon financimin e energjisë nga qymyri. TEC-i 

“Kosova e Re” në pikëpyetje 
 

 

 

 
 

Nga  Anna Yukhananov and Valerie Volcovici, Washington, 16 

Korrik 2013 

(Rojters) – Bordi drejtues i Bankës Botërore të martën aprovoi një 

strategji të re energjitike, e cila do të kufizojë financimin e termocen-

traleve me qymyr vetëm për raste të rralla. Institucioni i fuqishëm i 

zhvillimit me seli në Washington po përpiqet të veprojë kundër ndry-

shimeve klimatike. Banka do të ndryshojë politikat e saj të kreditimit të 

projekteve të reja me qymyr, duke kufizuar ndihmën financiare vetëm 

për vende që nuk kanë alternativa të tjera praktike ndaj qymyrit, në 

përpjekje kjo për të eukuili-

bruar mbrojtjen e mjedisit 

me nevojat për energji në 

vendet e varfra.  

Pasojat e kësaj strategjie en-

ergjitike nuk do të ndjehen 

menjëherë, sepse donatorët 

dhe sektori privat do të 

vazhdojnë të financojnë 

qymyrin. Disa analistë 

shpresojnë që strategjia e re 

të dërgojë një sinjal se 

qymyri është investim i 

rrezikshëm, si dhe të nxisë 

vendet të orientohen drejt 

burimeve të rinovueshme të 

energjisë. 

Në dokumentin “Udhëzime 

për Sektorin e Energjisë”, të përditësuar çdo 10 vjet, banka gjithashtu 

ofron mbështetje në rritje për hidrocentralet, duke anulluar vendimin e 

marrë në vitet 1990 për ti braktisur. Ky vendim u mor nën presionin e 

shoqatave të ndihmave humanitare, të cilat trembeshin për shpërngul-

jen në masë të njerëzve. 

HEC-et e mëdha i japin mundësi bankës që të ekuilibrojë nevojat për 

energji me premtimin e saj për të mbështetur pakësimin e gazrave 

serrë. 

Disa grupe mjedisore kanë paralajmëruar se me politikën e investimeve 

në HEC-e janë bërë hapa mbrapa, megjithëse politikat mbi qymyrin 

janë përmirësuar. 

“Banka Botërore injoron faktin se ka zgjidhje më të mira. Në 10 vitet e 

kaluara qeveritë dhe investitorët privatë kanë instaluar më shumë ka-

pacitet me energji ere se me energji uji,” thotë Peter Bosshard, i grupit 

të avokimit “Lumenj Ndërkombëtar”. 

Drejtimi i ri 

Nën udhëheqjen e Presidentit të Bankës Botërore, Jim Yong Kim – 

shkencëtari i parë që drejton këtë instititucion kundër varfërisë- banka 

ka mbajtur një qëndrim më agresiv kundër ndryshimeve klimatike. 

Kim ka deklaruar se është e pamundur të luftohet varfëria pa luftuar 

pasojat e një bote më të ngrohtë. 

Institucione ndërkombëtare si Banka Botërore janë kritikuar që njëko-

hësisht me deklaratat e tyre për pakësimin e emetimeve të CO2 kanë 

financuar termocentralet me qymyr. Këto termocentrale akuzohen si 

një ndër shkaktarët kryesorë të rritjes së ndotjes nga gazrat serrë. 

Banka Botërore argumenton se financimi i termocentraleve me qymyr 

nganjëherë është i nevojshëm për të siguruar energji për vendet më të 

varfra dhe për të zhdukur varfërinë. 

Analistët thonë se qymyri është burimi më i lirë i energjisë në vende si 

Kosova, ku Banka Botërore po merr në konsideratë financimin e një 

termocentrali qymyri. 

Vende në zhvillim si Brazili dhe 

Kina-e cila konsumon shumë 

qymyr për të plotësuar nevojat 

në rritje për energji-më parë 

kanë bllokuar propozimet për 

kufizimin e financimeve për 

qymyrin. Ata argumentojnë se 

vendet në zhvillim duhet të për-

dorin të gjitha mjetet për të ar-

ritur vendet e zhvilluara dhe se 

kufizimi i përdorimit të qymyrit 

vetëm për më të varfrit do të 

ishte diskriminuese. 

Strategjia e Bankës Botërore 

afirmon parimin “çdo vend e 

përcakton vetë strategjinë en-

ergjitike”, parim i cili përputhet 

me interesat e vendeve si Kina. 

Rasti i Kosovës do të testojë strategjinë e re 

“Megjithëse kjo strategji humbet shansin për t’ja mbyllur derën 

përgjithmonë financimit të qymyrit, ajo lejon financimin vetëm në 

rastet kur nuk ka alternativa të tjera,” thotë Xhastin Guay, përfaqësues i 

Sierra Club. Guay thotë se ka pasur shqetësime se Kina nuk do të 

lejonte këtë ndryshim, siç ka ndodhur më parë me propozimet për të 

pakësuar financimet për qymyrin. 

Strategjia do të testohet vitin tjetër, kur BB-ja do të vendosë mbi finan-

cimin e termocentralit të ri me qymyr në Kosovë. 

 

                                                                    Përshtati: Rita Strakosha 

 

Pasojat e strategjisë së re energjitike nuk do të 

ndjehen menjëherë, sepse donatorët dhe sektori 

privat do të vazhdojnë të financojnë qymyrin. Disa 

analistë shpresojnë që strategjia e re do të dër-

gojë një sinjal se qymyri është investim i rrezik-

shëm, si dhe të nxisë vendet të orientohen drejt 

burimeve të rinovueshme të energjisë. 
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Numra  kontakti  Tel.  0481 52 71    Mob. 068 40 53 164  

E-mail: ekolevizja@yahoo.com  
Website: http://ekolevizja.wordpress.com 

                www.ekolevizja.org (në ristrukturim) 

• Shoqata " EGNATIA ", Librazhd, Agim 

Blloshmi 

• Shoqata e Ruajtjes dhe Mbrojtjes së Mjedisit 

Natyror, Shkodër - Fatbardh Sokoli 

• Shoqata e Ruajtjes dhe Mbrojtjes së Mjedisit 

Natyror, Tirane - Pranvera Bekteshi 

• Shoqata  “Progresi pyjor”, Tiranë - Liljana 

Shehu 

• Albaforest, Tiranë - Mehmet Meta 

• Qendra Eden, Tiranë - Ermelinda Mahmutaj 

• Klubi Ekologjik, Krujë - Muharrem Goci 

• Lilium Albanicum, Librazhd- Ferit Hysa 

• Masmedia dhe Mjedisi - Xhemal Mato 

• Qendra Kombëtare e Lëvizjes Ambjentaliste, 

Tiranë - Haziz Marku 

• Klubi Ekologjik, Elbasan - Ahmet Mehmeti 

• Instituti i Studimeve të Ambjentit, Tiranë - 

Agron Deliu 

• SEEP, Vlorë - Pajtim Ribaj 

• Laguna e Kaltër, Orikum - Skënder Mejdiaj 

• Klubi Ekologjik, Librazhd - Naim Disani 

• Forumi për integrimin social, ekonomik e kul-

turor, Gjirokastër – Luan Pogaçi       

•Milieukontakt International, Tiranë,Valbona 

Mazreku 

• Shoqata “Pylli i Blertë” - Pogradec, Ruzhdi 

Hymetllari 

• Shoqata e Përmakulturës, Tiranë - Edlira Mulla  

• Klubi Ekologjik, Tiranë - Fatos Xhemalaj 

• Auleda, Vlorë 

• Shoqata “Mjedisi Ekologjik dhe Turistik 

Lura”, Lurë - Ismail Hysa 

• Federata e gjuetarëve sportivë të Shqipërisë, 

Tiranë – Themi Perri 

• Qendra e konsulencës veterinare dhe sigurisë 

ushqimore, Tiranë – Gani Moka 

• Klubi Ekologjik, Maliq – Myzafer Gjiriti 

• Shoqata “Natyra për njeriun”, Durrës – Fali 

Ndreka 

• Shoqata “Adriatiku”, Vlorë – Petrit Dervishi 

• Shoqata “Miqtë e Thethit”, Shkodër– Dedë 

Nika 

• Instituti Kombëtar për Studime  te Mjeksisë 

dhe Mjedisit “Fillonid Durrachieni” – Flamur 

Tartari 

• Shoqata "PASS”, Tiranë - Majlinda Lleshi  

• EPER Center, Tiranë -Elvis ÇELA  

•Shoqata “Nënujsat” Ened Mato 

•Shoqata “Vazhdon” Gazmend Koduzi 

•Shoqata "Ekologjisti "- Durrës, Bashkim Shyle. 

• Ekomjedisi, Durrës - Magdalena Cara 

• Shoqata e Mbrojtjes së Peizazheve Natyrore në 

Shqipëri- Skënder Sala 

• Agjensia Joniane e Mjedisit, Medias dhe Infor-

macionit, Shkëlqim Hajno, - Sarandë 

• Instituti për Mirëqënie dhe Mjedis, Tiranë - Ali 

Lusha 

• Fondacioni: “Instituti i Kërkimeve në Bio-

teknologji”, - Agron Lamko 

• Qendra e Studimit të Burimeve Natyrore, -

Sherif Lushaj 

• Instituti i Politikave Mjedisore -Edvin Pacara 

• Zyra e Monitorimit Ambjental, Shkodër -

Zamir Llazani. 

• ECO Partners for sustainable development  - 

Enetela Pinguli 

GgGRUPIMI EKOLËVIZJA 

Një anketim në Britaninë e Madhe tregon se  

britanikët e duan dekarbonizimin 

Studiues të Universitetit të Kardifit, të financuar 

nga Qendra Britanike e Kërkimeve mbi En-

ergjinë, kanë kryer një sondazh mbi opinionin 

publik për energjinë dhe të ardhmen e saj. 

Rreth 2500 njerëz u anketuan në Angli, Skoci 

dhe Wells në Gusht të vitit 2012. Rezultatet u 

publikuan të martën në raportin “Transformimi i 

sistemit energjitik britanik: mentaliteti, zakonet e 

publikut dhe pranueshmëria.”. 

Pothuaj të gjithë të anketuarit ishin dakort se Britania e Madhe duhet të 

ndryshojë radikalisht deri në 2050 mënyrën se si e prodhon dhe konsu-

mon energjinë. 

Kur u pyetën mbi shqetësimet e tyre, siguria energjitike dhe çmimet e 

energjisë dolën të parat si çështjet më të rëndësishme. 

Çmimi i arsyeshëm energjisë ishte prioriteti kryesor për të anketuarit 

(40%), i ndjekur nga  furnizimi i mjaftueshëm për të parandaluar ndër-

prerjet masive të dritave dhe rradhët e gjata në pikat e karburantit (32 

%). Lufta kundër ndryshimeve klimatike ishte prioritet i parë për 27% 

të të anketuarve. 

83% e të anketuarve ishin të shqetësuar ose shumë të shqetësuar se 

gazi dhe elektriciteti do të shtrenjtoheshin përtej mundësive të tyre, se 

Britania e Madhe do të varet shumë nga importet e 

energjisë nga vendet e tjera dhe se vendi nuk do të 

ketë alternativa të tjera nëse burimet fosile do të 

shterojnë; kurse 78% shqetësoheshin për çmimin e 

papranueshëm të naftës karburant. 

79% e të anketuarve janë dakort se vendi duhet të 

pakësojë vartësinë e saj ndaj burimeve fosile. Kur u 

pyetën për arësyet, të anketuarit përmendën 

shterimin e burimeve fosile, mos-qëndrueshmërinë 

dhe jo-përtëritshmërinë e tyre (48%), çmimin e shtrenjtë (7%), vartës-

inë nga importet (5%); faktin që janë ndotëse (19%), si dhe që kon-

tribuojnë në ndryshimet klimatike (17%). 

81% e britanikëve janë gati të pakësojnë konsumin e energjisë. 

Një anketim i tillë në Shqipëri do të sillte shumë informacion mbi 

ndërgjegjësimin e publikut për  nevojën e çkarbonizimit të ekonomisë. 

Për momentin duket sikur vetëm qarqe të ngushta në qeveri e disa OJF 

të specializuara janë të mirinformuara mbi problemin. Për rritjen e 

çmimeve të energjisë dhe ndryshimet klimatike të gjithë janë në dijeni, 

por ndërgjegjësimi se këto do të kërkojnë dhe një përpjekje maksimale 

për ndryshimin rrënjësor të përdorimit të energjisë në jetën e përdit-

shme duket se mungon. 

Ky botim është bërë i mundur nga një grant i REC në kuadër të programit SENiOR-A 

“Mbështetje për Organizatat Mjedisore të Shoqërisë Civile në Shqipëri”. Ky program 

është financuar nga Qeveria Suedeze” 

 


