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Me nisjen e vitit të ri shkollor, grupimi
Ekolëvizja ka rifilluar dhe vazhdon vënien
në jetë të projektit COMBI, “ Shqipëria ime
e pastër dhe e bukur “. Ky projekt
financohet nga Unicef  në Tiranë dhe ka
për qëllim edukimin e sjelljes pro-aktive
ndaj mjedisit tek fëmijet.

 40 shkolla 9-vjeçare në Tiranë,
Shkodër, Lezhë, Durres e Korçë, pasi kanë
mbaruar projektin vazhdojnë të jenë të
përfshira në për një mjedis t e pastër duke
mbledhur mbeturinat plastike dhe qeset të
cilat dërgohen në fabrikat e riciklimit. Pesë
5 shkolla të Shkodres janë model në
mbledhjen e plastikës dhe ruajtjen e
mjedisit.

 Projeti vazhdon me shkollat 9-vjeçare
të Fierit e të Vlorës.

INSTITUCIONET TE
RESPEKTOJNE PLOTESISHT

DHE TE ZBATOJNE MIRE
LEGJISLACIONIN SHQIPTAR

Përgjigje e ambasadorit të BE-së në vendin tonë,
z. Ettore Sequi, ndaj letrës së Forumit për Mbrojtjen
e Trashëgimisë Kulturore, Grupimit Ekolevizja,
Forumit të Mendimit të Lirë, Shoqatës së Arkitektëve
të Shqipërisë dhe Qendrës Shqiptare të Trashëgimisë
për problemet e dëmtimit të Parkut të Tiranës. SEQUI:
Eshtë përgjegjësia e Ministrisë së Transporteve dhe
Mirëmbajtjes së Rrugëve, Bashkisë së Tiranës,
Drejtorisë së Rrugëve Rurale, dhe institucioneve të
tjera të përfshira që të respektojnë plotësisht dhe të
zbatojnë mirë legjislacionin shqiptar.

Në Tiranë për këtë ditë, me mbështetjen e
Ambasadës së BE-së dhe të Ministrisë së Mjedisit
dhe shoqërisë civile, u zhvilluan një sërë
veprimtarish për ndërgjegjësimin e publikut ndaj
ndotjes që i shkaktohet mjedisit nga përdorimi i
automjeteve. Në to kanë marrë pjesë edhe kreu i
diplomacisë së BE në Tiranë, Ettore Sequi, zv.
Ministri i Mjedisit z. Taulant Bino, zv. Ministrja e
Arsimit z. Nora Malaj, nxënës, veprimtarë mjedisorë
dhe organizata të shoqërisë civile.

AMBALAZHET DHE MBETJET E TYRE
 Nga Dorina IDRIZI

Këshilli i Ministrave në mars të ketij viti ka miratuar
propozimin e Ministrisë së Mjedisit, Pyjeve dhe
Administrimit të Ujërave projektin “Ambalazhet dhe mbetjet
e tyre”. Ky vendim parashikon ndalimin e  prodhimit,
hedhjen në treg dhe importimin e qeseve plastike të
pabiodegradueshme nga të gjithë operatorët ekonomikë
duke filluar nga shtatori i vitit 2012.

“PLANETI-PLASTIKE”
NE AKADEMINE MARUBI

 Nga Alisa Peçi

UNICEF në bashkëpunim me shoqatën “Ekolëvizja”,
organizuan për projektin “Shqipëria ime e pastër dhe e
bukur “, pjesëmarrjen e dy klasave, një klase fillore të
shkollës “Andon Xoxa”, Fier, dhe një klase të gjimnazit
“Ismail Qemali”, Tiranë, për të parë filmin. Pas transmetimit
të filmit, anëtarët e panelit prezantues dhanë mendimet e
tyre mbi të.

DITA BOTERORE PA MAKINA 2012
LE TE JEMI EVROPIANE !
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Tirana. 12 september 2012
Subject: Information on the

situation regarding the protection
of Tirana Park

Reference: Your letter of 9
August

Dear Sirs,
 Thank you for your letter,

which you provide information
about the situation regarding
protection of Tirana related legal
issues, the role of civil society
the reactions of the authorities.

 The EU Delegation to
Albania pays great attention to
the issue of environmental
protection.

 The European Commission’s
annual Progress Reports
analyze in detail the state of play
regarding the environment in
Albania and the European
Union greatly values the role of
civil society groups in this field.
The 2012 Progress report on
Albania will be published in early
October.

 The The European Union
emphasizes the necessity for the

Tirane, 12 shtator 2012
Të nderuar Zotërinj,
    Ju falenderoj për letrën ku
ofroni informacion mbi situatën
e mbrojtjes së Parkut të
Tiranës, mbi problemet ligjore
me të, rolin e shoqërisë civile
dhe reagimet e autoriteteve.
Delegacioni i BE-së në
Shqipëri i kushton vëmendje të
veçantë problemit të mbrojtjes
së ambjentit.

   Raportet vjetore të Progresit
nga Komisioni Europian
analizojnë me hollësi situatën e
mbrojtjes së ambjentit në
Shqipëri, dhe BE-ja vlerëson
rolin e luajtur nga shoqëria
civile në këtë drejtim. Raporti i
Progresit për vitin 2012, për
Shqipërinë, do të publikohet në
fillim të tetorit.
   BE thekson nevojën për
respektimin e plotë dhe zbatimin
e legjislacionit. Në fushën e
mbrojtjes së ambjentit, BE-ja
ka këshilluar qeverinë
shqiptare që të aprovojë
legjislacion të harmonizuar me
ligjet e BE-së në fushën e
ndërtimit të rrugëve, të

Ne hartimin e Draft Planit
rregullues të Tiranës,  eshte
parashikuar që gjithë  metropoli
i Tiranës, nga 850 mijë banorë
që është sot te kaloje, 1 milionë
banore, ndërkohë që vetë qyteti
i Tiranës parashikohet që nga
600 ne 650 mijë që është sot,
do të shkojë ne rreth 800 tek
850 mijë banorë Ky Plan ka në
themel të tij parime të forta të
respektimit të pronës private,

Natyra shqiptare është e
begatë. Në biodiversitetin e saj ka
rreth 3200 specie bimësh. Drurë
dhe shkurre, si pjesa me e
rëndësishme e kësaj flore,  
perbehet nga  rreth 350 lloje
kryesore vendase. Ky “thesar i
gjelbër” na shërben jo vetëm ne,

por dhe brezave të ardhshëm.
Por në vendin tonë janë

shpyllëzuar qindra ha pyje,
kryesisht në ultësirën Bregdetare,
në pjesën kodrinore, për të hapur
toka bujqësore e pemëtore. Sot
kemi shumë pak pyje natyrore në
laguna. Së bashku me pyjet u
zhduken mjaft drurë e kafshë me
vlera tipike për këto ekosisteme të
lagura. Në zonat kodrinore, me
mijëra ha dushkaja u shpyllëzuan
apo u degraduan. Tokat bujqësore

transparencës ndaj qytetarëve
dhe të respektit ndaj ambjentit.
Por është përgjegjësia e
Ministrisë së Transporteve dhe
Mirëmbajtjes së Rrugëve,
Bashkisë së Tiranës, Drejtorisë
së Rrugëve Rurale, dhe
institucioneve të tjera të
përfshira që të respektojnë
plotësisht dhe të zbatojnë mirë
legjislacionin shqiptar. Por, kini
parasysh se Delegacioni i
Bashkimit Europian në Shqipëri

nuk ka mandat të ndërhyjë në
raste konkrete.
   Megjithatë Delegacioni i BE-
së vazhdon të monitorojë me
shumë vëmendje zhvillimet në
fushën e mbrojtjes së ambjentit,
dhe vazhdon të punojë si në
nivelin politik dhe duke ofruar
ndihmë financiare të
konsiderueshme (ndihma
financiare e BE-së për këtë
sektor, e dhënë 5 vitet e fundit,
shkon rreth 115 milion EUR).
Në këtë kontekst letra juaj
është shumë e dobishme dhe e
mirëpritur.

I juaji sinqerisht,
   Ettore Sequi

në këto zona, të krijuara nga
shpyllëzimet prej rreth 150 mijë ha,
sot janë braktisur e janë kthyer në
vatra të fuqishme erozioni.
Gërryerja e tokës në pjesën
qendrore të vendit është ndër
problemet më shqetësuese, pasi
peizazhet pyjore janë mjaft të
degraduara.

Botimi i librit “Pylli dhe njeriu
“, me autorë Mehmet Metaj, Haki
Zoto e Gjon Fierza, synon t’u vijë
në ndihmë gjithë atyre që duan të
dinë e të kenë njohuri për pyllin e
dobitë e tij, nxënësve, fermerëve,
punonjësve të bujqësisë e
pylltarisë dhe gjithkujt në qytet e
fshat që do të dijë për dobitë e
pyjeve, të gjithë atyre që mund të
kontribuojnë në përmirësimin e
tyre. Aty jepen në bazë të
praktikës sonë pyjore dhe të asaj
botërore disa njohuri elementare,
por edhe shkencore bashkëkohore
për lindjen, zhvillimin, ruajtjen,
mbarështimin, biologjinë dhe
ekologjinë e pyllit. Të gjitha këto
do të kontribuojnë për edukimin
ekologjik të shoqërisë e sidomos
specialistëve të kësaj fushe.
Synohet të bëhet më i
ndërgjegjshëm e i kulturuar
opinioni publik për qëndrim më të
drejtë ndaj kësaj pasurie.

 Ky botim u realizua në kuadër
të zbatimit te “Projekti i zhvillimit
të burimeve natyrore” mbeshtur
dhe nga Qendra Rajonale e
Mjedisit (REC).

Konsultime Publike për Planin
Urbanistik të Tiranës

KULTURE EKOLOGJIKE

“PYLLI DHE NJERIU”
Pyjet janë burim jete. Sot,

njerëzit po bëhen gjithnjë e më të
interesuar për të ditur më shumë
rreth marrëdhënieve të tyre me
natyrën. Ata janë të shqetësuar
veçanërisht për vendin që do të
zërë pylli në mjedisin e tyre jetësor.
Konflikti midis nevojave të
njerëzve e pyjeve vjen duke u rritur.
Shqetësimi serioz për dëmtimin
masiv të pyjeve tropikalë, u bë
shtysa kryesore për Konferencën
Ndërkombëtare në Rio de
Zhaneiro (Argjentinë) më 1992,
konferencë e fokusuar tek mbrojtja
e mjedisit në përgjithësi dhe të
pyjeve si pjesë kryesore e tij.

Shume nisma për ruajtjen e
pyjeve dhe të natyrës në
përgjithësi, janë ndërmarrë nga
shumë vende e qeveri, në mbarë
botën. Synimi kryesor është
harmonizimi dhe bashkëjetesa e
njeriut me natyrën, me pyjet. Njeriu
t’i shfrytëzojë dobitë e pyjeve në
mënyrë që të mos cënojë të
ardhmen e tyre, duke garantuar
kështu të ardhmen dhe begatinë e
brezave që vijnë. Rrugët për arritjen
e këtij synimi janë të shumta, si:
përmes edukimit mjedisor të
fëmijëve, në familje e në shkollë;
përmes ngritjes së vetëdijes
publike të njerëzve; përmes
veprimeve konkrete të ruajtjes e
mbjelljes së drurëve pyjorë rreth
vendbanimit tonë, anës rrugëve,
në vendet e zhveshura, të pjerrëta
e të gërryera nga erozioni, etj.

 VENDI  DATA ORA 
1 Shkolla 9-Vjeçare ''1 Maji''  8 Tetor  18:00 
2 Universiteti i Sporteve 10 Tetor  18:00 
3 Shkolla e Mesme  ''Myslym Keta'' 12 Tetor  18:00 
4 Shkolla e Mesme  ''Aleks Buda'' 14 Tetor  18:00 
5 Shkolla 9-Vjeçare ''Hasan Prishtina'' 17 Tetor  18:00 
6 Kinoklubi Qyteti Studenti 19 Tetor  18:00 
 

mjedisit dhe zhvillimit ekonomik.
Me këtë Plan rivendoset
hierarkia e strukturës urbane
që nis nga blloku, ku
parashikohen 600 të tillë,
kompleksi avancon me lagjet
dhe përmbyllet me njësitë
administrative. Plani i
përgjithshëm vazhdon ti
nënshtrohet një konsultimit
intensiv  me banoret e
kryeqytetit dhe grupet e
interesit.

full respect for and
implementation of legislation. in
the area of environmental
protection, the European Union
has advised the government of
Albania to adopt legislation
ensuring alignment with EU
standards regarding road
construction, transparency
towards citizens and respect
towards the environment.

 However, it is the

responsibility of Ministry of
Transport and Public Works, the
Municipality of Tirana, the Rural
Road Directorate and the other
actors involved to fully respect
and properly implement
Albanian legislation. Please also

BASHKIMI EVROPIAN
DELEGACIONI NE SHQIPERI

Shefi Delegacionit

EUROPEAN UNION
DELEGATION TO ALBANIA
The Head of Delegation

SEQUI : Eshtë përgjegjësia e Ministrisë së
Transporteve dhe Mirëmbajtjes së Rrugëve,
Bashkisë së Tiranës, Drejtorisë së Rrugëve

Rurale, dhe institucioneve të tjera të
përfshira që të respektojnë plotësisht dhe të

zbatojnë mirë legjislacionin shqiptar.

note that the Delegation of the
European Union to Albania has
no mandate to intervene in
individual cases.

 Nonetheless, the EU
Delegation continues to follow
developments in environmental
protection very closely, and to
work both at political level and
through very substantial
financial support (EU financial
assistance in this sector in the

last five years amounts to about
115 million EUR). in that context
your letter is most useful and
welcome.

 Yours sincerely,
Ettore Sequi
Ambassador



3

 Nga Rita STRAKOSHA, Alisa PEÇI

 Në kuadër të javës
ndërkombëtare të të drejtave të
njeriut, Akademia e Filmit
“Marubi” transmetoi në datën 26

shtator filmin “Planeti Plastikë”.
Filmi, prodhim i “Neue Sentimental
Film”, me producent Werner
Boote, tregon ndikimin e madh që
ka plastika në jetën e përditshme,
pasojat e rënda mjedisore që ajo
sjell dhe përpjekjet për ti pakësuar
këto pasoja mjedisore.

 UNICEF në bashkëpunim me
shoqatën “Ekolëvizja”, organizuan
për projektin “Shqipëria ime e
pastër dhe e bukur “, shikimin e
filmit “Planeti Plastik” nga dy klasa,
një klasë fillore e shkollës “Andon
Xoxa”, Fier, dhe një klasë e
gjimnazit “Ismail Qemali”, Tiranë.
Pas transmetimit të filmit, anëtarët
e panelit prezantues dhanë
mendimet e tyre mbi të.

 Përfaqësuesi i UNICEF-it, Z.
Palm, deklaroi se nga filmi kuptoi
se plastika mund të kthehet në
problem nëse nuk menaxhohet si
duhet. Në një vizitë të tij në Kepin
e Rodonit para disa javësh vuri re
ndotjen e madhe të atjeshme nga
plastika. “Kaq shumë kishte, saqë
nuk mund të gjenin një vend për
të shtrirë peshqirin. Në këtë zonë
plastika vjen nga deti dhe nga
prurjet e lumenjve. Mund të mos
hedhim shishet në rrugë, por ti
grumbullojmë për trajtim të

Në 26 Shtator rreth 30 fëmijë të
shkollës fillore “Andon Xoxa”,
Fier, shoqëruar nga koordinatorja
e projektit “COMBI”, Mirela Emiri,
vizituan fabrikën e riciklimit të
“Everest IE” sh.p.k., në
autostradën Tiranë-Durrës. Kjo
vizitë u mundësua nga projekti
“COMBI” dhe synonte të mësonte
fëmijët për teknologjinë e riciklimit
të plastikës.

 Fabrika “Everest” është e
çertifikuar sipas standarteve ISO
9001:2008 dhe është pjesë e
Shoqatës Europiane të Ricikluesve
të Plastikës si dhe Shoqatës
Shqiptare të Ricikluesve. Ajo
është e specializuar për riciklimin
e plastikave PET (polietilenit).

 Fëmijët përpara vizitës kishin
parë filmin “Planeti Plastik” dhe
ishin mjaft të prekur nga çfarë

mësuan për ndotjen e madhe nga
plastika dhe problemet
shëndetësore që ajo shkakton.

Prandaj ishin mjaft kuriozë se si
fabrika e riciklimit I shfrytëzon
mbetjet plastike.

 NJE VIZITE NE FABRIKEN E RICIKLIMIT
 Fëmijët u njohën me proçesin

teknologjik të riciklimit të plastikës
nga administratori I saj, z. Vullnet
Haka.

Sipas shpjegimeve të tij mbetjet
grihen, pastaj lahen, u reduktohet
lagështira dhe pastaj kalojnë në
proçesin e shkrirjes në temperatura
200-250oC, temperatura në të cilat
ruhet e paprekur struktura e
materialit që riciklohet.

 Nga uji i përdorur në fabrikë
në proçesin teknologjik një pjesë
e konsiderueshme ripërdoret,
ndërsa pjesa tjetër pasi kalon në
proçesin e dekantimit dhe filtrimit
derdhet në rrjetin e ujërave. Meqë
gjithë proçesi zhvillohet në
praninë e ujit, emetime në ajër nuk
ka.

Z. Haka u shpjegoi fëmijëve se
si granulati I përfituar shërben si

lëndë e parë për fabrikat e
prodhimit të artikujve prej plastike
si qese të zeza, plastmas serash,
tuba uji etj.

 Shkolla “Andon Xoxa” është
një nga shkollat e Fierit që po merr
pjesë në projektin “COMBI”,
Shqipëria Ime e Pastër dhe e Bukur.
Fëmijët çdo të hënë grumbullojnë
mbetjet plastike të riciklueshme
(kryesisht shishe)  të familjes dhe
I dorëzojnë në shkollë, nga ku këto
merren prej ricikluesve dhe çohen
në fabrikat më të afërta të riciklimit
të plastikës.

Kjo vizitë u shërbeu fëmijëve
të mësojnë se si shishet plastike
të mbledhura prej tyre
shndërrohen në produkte të
dobishme për të gjithë, duke
kontribuar në të njëjtën kohë që
ambjenti të mbahet i pastër.

“PLANETI-PLASTIKE “ NE AKADEMINE MARUBI
mëtejshëm. Mesazhi im: mund të
ndihmojnë të gjithë, mësuesit,
nxënësit, politikanët, që mjedisi të
bëhet më i pastër. ”-tha zoti Palm.

Më pas Z. Xhemal Mato ja dha
fjalën ambasadorit hollandez, Z.
De La Beij. Ambasada hollandeze
ka 5-6 vjet që financon projekte për
mbajtjen e pastër të ambjentit.
Ambasadori hollandez foli për
përpjekjet e Hollandës për të
menaxhuar sa më mirë mbetjet.

Hollanda është një vend me
sipërfaqe sa të Shqipërisë, por
nëse Shqipëria ka 3 milion banorë,
Hollanda ka 17 milion. Kështu që
natyrshëm problemi i mbetjeve në
Hollandë kërkon më shumë
menaxhim. Prandaj hollandezët po
përpiqen të gjejnë mënyra të reja
të menaxhimit të mbetjeve.
Strategjia e re e menaxhimit të

mbetjeve në Hollandë kërkon që
produktet që në prodhim të
dizenjohen të tilla që të jenë të
riciklueshme. “Psh. nëse këpucët
plastike i keni Nikei, kjo ndërmarrje
në të ardhmen parashikon të
prodhojë këpucë nga plastikë e
ricikluar dhe ju fare mirë mund të
vishni këpucë të tilla. Bluzat
gjithashtu do të prodhohen nga
materiale të ricikluara. Po krijohet
një model i ri biznesi. Ju do të jeni
sipërmarrësit e rinj që do të
transformoni ekonominë. Në jetën
e përditshme mund të arrijmë
shumë. Psh. nëse përdorim çantën
tonë gjatë pazarit, mund të
kursejmë dhe 16 qese në javë. Ne
në Hollandë shkojmë në pazar me
biçikleta dhe përdorim çantat tona
për blerjet”-tha Z. De La Beji.

 “Shqipëria aspiron të bëhet
vend anëtar i BE-së, prandaj edhe
në sjelljen tonë duhet të bëhemi
më europianë, duke respektuar më
shumë ambjentin. ” - tha Z. Mato.
Po ashtu edhe përfaqësuesi i BE-
së, Z. Avignon, u shpreh për
tronditjen që ndjen sa herë shikon
filmin “Planeti Plastikë”, sepse

rrëfenjat e filmit janë realitet në
shumë vende në të gjithë botën.
Z. Avignon tregoi se edhe ai ka
vënë re ndotjen e madhe të
plazheve nga plastika, mbetje të
krijuara nga pak nga gjithsecili. Ai
theksoi se gjithkush mund të
kontribuojë në riciklimin dhe
ripërdorimin e plastikës. Për
riciklimin ka nevojë dhe për fabrika

riciklimi, një sektor në rritje në
Shqipëri, i cili, Z. Avignon
shpreson të rritet më tej. Në Suedi
psh. ka kërkesë të lartë për
importimin e mbetjeve për gjenerim
energjie. “Jeni dakort të mblidhni

mbetjet plastike ti çojmë në
Suedi?-pyeti Z. Avignon nxënësit
e pranishëm. Shumë nxënës në
sallë ishin dakort.

 Në vijim e morën fjalën
pjesëmarrës të tjerë në sallë. Z.
Mirela Emiri, koordinatorja e
projektit “COMBI” në rrethin e
Fierit, përcolli shpresat e saj që ky
edukim që fëmijët po marrin sot, tu
shërbejë në të ardhmen.
“Ndryshime po shikohen që sot.
Psh. buka po shërbehet në letër
në pikat tregëtare, dhe kjo mund
të konsiderohet si një fitore e vogël
për ambjentalistët. Shpresojmë që
në të ardhmen të përdorim çantat
shumëpërdorimshme në vend të
qeseve njëpërdorimshe” tha Z.
Emiri. Rajmonda, lektore në
Universitetin Europian, solli si
shembull pozitiv praktikën e
periudhës së para viteve 90, kur
në qytete kishte pika grumbullimi
të qelqit dhe letrës. Nisur nga kjo
përvojë, fare mirë sot ndërmarrje
të interesuara mund të ngrenë pika
grumbullimi për plastikën, ku

qytetarët mund të shesin mbetjet
plastike.

 Ambjentalisti Sazan Guri, u
përqëndrua në anën praktike të
problemit, duke u dhënë disa
këshilla fëmijëve. “Para se të bësh

mbetje, mendo, duhet bërë apo jo.
Pastaj mendo të pakësosh sa më
shumë mbetjet. Pastaj mendo të
riciklosh. Detyro prindin ti
grumbullojë plastikat më vete.
Plastika është prej nafte, materiali
më i rrezikshëm. Plastika nuk duhet
lënë në diell, në frigorifer. Sa sillni
pije në shishe plastike në shtëpi,
hidhini në qelq. ”-tha ndër të tjera
Z. Guri.

 Duke ju rikthyer temës Z. De
La Beij, theksoi se plastika ka dhe
anë pozitive. Per shembull
telefonat, syzet, sendet e përdorimit
të përditshëm janë prej plastike,
dhe këto na rrisin mirëqënien.
Këshilla e tij për nxënësit ishte:
“Nëse keni telefon I-phone 4 dhe
doni të blini modelin më të fundit,
mendoni fillimisht a keni
megjithmend nevojë për modelin
e ri? Nëse keni nevojë, dërgojeni
modelin e vjetër në një vend
riciklimi. Mos prisni nga të tjerët,
filloni ju të parët”, ishte mesazhi i
z. De La Beij, për të pranishmit në
sallë.

DICI

FOT

FOTO PL

FOTO

Z. Palm, përfaqësues i UNICEF në Shqipëri në premierën e filmit
“Planeti plastik”

Pas premierës u zhvilluan diskutimet e u dhanë përshtypjet mbi
filmin

Kuadër nga fimi i Werner Boote

Fëmijët e shkollës shkollës fillore “Andon Xoxa”, Fier, në
fabrikën e riciklimit të “Everest
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Në periudhën 16-22 Shtator të
çdo viti, me nismën e Bashkimit
Europian, organizohet “Java
Europiane e Qarkullimit”, e cila
finalizohet me datën 22 Shtator, me

ditën “Në qytet pa makinën time”.
Kjo nismë europiane e ka
zanafillën në Francë në 1998. U
deshën vetëm katër vjet që ajo të

bëhej një nga manifestimet me
përfshirjen më të madhe në fushën
e mbrojtjes së mjedisit. Qëllimi i
nismës evropiane është pikërisht
ndërgjegjësimi për ndërmarrjen e
politikave të sukseshme urbane
nga vendimamrrësit për të
mundësuar rritjen e vëllimit të
transportit me mjete miqësore me

Nga Petro Kutulla,
koordinator i projektit

COMBI, Vlorë

 Në kuadër të projektit
“Shqipëria ime e pastër dhe e
bukur “, mbështetur nga
UNICEF, organizuar nga DAR
Vlorë, nën moton “Në qytet pa
makinen time” mbi 400 nxënës,
prindër dhe mësues janë bërë
pjesë e garës me biçikleta në
qytetin e Vlorës, në
bashkëpunim me shkollën “Lef
Sallata” si edhe shkolla të tjera
të qytetit, pjesëmarrëse në
projekti.

 Për një qytet më të pastër

dhe një cilësi jete më të mirë për
veten dhe fëmijët, qytetarët kanë
përqafuar biçikletën për të lënë
qoftë dhe për një ditë të vetme
makinën në shtepi si edhe për
të sensibilizuar qytetarët që të
përdorin më pak automjetet e
tyre, duke mbrojtur kështu
mjedisin.

Rreth orës 11:00 qarkullimi
në një segment të rrugës
kryesore Vlorë- Skelë u bllokua
nga policia. Dhjetra nxënës me
bluza e kapele të bardha të
stampuara me simbolin

Nga Lira HAKANI, Qendra Eden

Nga 16-23 shtator 2012 në
Tiranë qendra mjedisore EDEN
organizoi dhe koordinoi
shkëmbimin rinor “ Riktheju
qytetarëve qytetin e tyre”. Ky
aktivitet, i cili u zhvillua në javën e
lëvizshmërisë, bashkoi 32 të rinj
nga 11 shtete të ndryshme të
Evropes të cilët kanë dëshirën për
të ndryshuar mënyrën e tyre të
jetësës në qytete sa më ekologjike
dhe sa më pranë mjedisit.

 “Trafiku në Tiranë është i
rrezikshëm dhe kur kalohet rruga
duhet të mendohesh disa herë para
se ta kalosh atë. Drejtuesit e
mjeteve duhet të jenë më të
kujdeshëm dhe të zbatojnë
rregulloren dhe po ashtu dhe
këmbësorët”: u shpreh Maggie

TE RINJTE EVROPIANE PER JAVEN E LEVIZSHMERISE
Dokupilova, sekretare e
përgjithshme e Youth and
Environment Europe (YEE)
Network

 Gjatë gjithë javës të rinjtë ishin
të pranishëm në jetën e lëvizshme

të Tiranës. Ata monitoruan
kryeqytetin dhe zhvillim urban të
tij, identifikuan pozitivet dhe
negativet, shprehën mendimet e

tyre në një letër rekomanuese për
Bashkinë Tiranë, morën
infomacion mbi zhvillimin urban,
pjesëmarrjen e publikut dhe
fushatëbërjen, vizituan Bordin e
Aarhus në Ministrinë e Mjedisit

Pyjeve dhe Administrimit të Ujrave
dhe ju bashkuan Tirana
Architecural Week (TAW).

 Një ndër aksionet e tyre më të

rendësishme ishte organizimi për
Ditën Ndërkombëtare pa Makina.
Ditën e shtunë, në datën 22 shtator
2012, të rinjtë realizuan dy “Flash
Mobs” me tematikë transportin
rrugor dhe më vonë ju bashkuan
me aktivitetet e tyre eventit të
madh “Star Ride” të organizuar nga
Ministria e Mjedist, Pyjeve dhe
Administrimit të Ujrave, Bashkia
Tiranë, projekti SELEA dhe EU
Info center.

 Të rinjtë ecën në këmbë nëpër
ruugët e Tiranës në Ditën pa
Makina dhe duke kaluar trotuaret
nëpër vijat e bardha pa semaforë,
pa folur drejtonin në letra me ngjyra
falemnderimin për shoferët
“Faleminderit që ndaluat” të cilët i
respektonin këta këmbësorë dhe
ndalonin ashtu sikundër duhet të
ndodhë. Ecja në këmbë përfundoi

në Fakultetin e Gjuhëve të huaja.
Këtu të rinjtë u pajisën me bicikleta
nga Ecovolis dhe cikluan deri tek
rruga pedonale “Murat Toptani”
ku u bashkuan me dashamirës të
tjerë të bicikletave dhe panairit të
organizatave mjedisore.
Përfaqësues nga qendra EDEN
dhe YEE në panair i prisnin të rinjtë
aty për të përcjellë ndër
pjesmarrësit e tjerë mesazhet tona
për ruajtjene mjedisit dhe të një
zhvillimi të qendrueshëm.

 Shëmbimi rinor, u mbështet
financiarisht nga Bashkimi
Evropean nëpërmjet programeve
Youth in Action (YiA) dhe
European Youth Foundation
(EYF). Qendra mjedisore EDEN
dhe rrjeti Youth and Environment
Europe (YEE) koordinuan gjithë
aktivitetin.

mjedisin.
 Në këtë kuadër, në kryeqytet

dhe në qytete të tjera të vendit janë
organizuar veprimtari, kryesisht me
shmangjen e lëvizjes me makina e
përdorimin e biçikletave. Në këtë
lëvizje, ku janë përfshirë mbi 20 mijë
qytete evropiane, i janë bashkuar
dhe qytetet tona.

 Në Tiranë për këtë ditë, me
mbështetjen e Ambasadës së BE-
së dhe të Ministrisë së Mjedisit
dhe shoqërisë civile, u zhvilluan
një sërë veprimtarish për
ndërgjegjësimin e publikut ndaj
ndotjes që i shkaktohet mjedisit
nga përdorimi i automjeteve. Në to
kanë marrë pjesë edhe kreu i
diplomacisë së BE në Tiranë, Ettore
Sequi, zv. Ministri i Mjedisit z.
Taulant Bino, zv. Ministrja e
Arsimit z. Nora Malaj, nxënës,

veprimtarë mjedisorë dhe
organizata të shoqërisë civile.

 Pas grumbullimit të çiklistëve
të nisur nga pika të ndryshme të
qytetit, me bllokimin edhe lëvizjes
së makinave në disa rrugë
kryesore si sheshi “Nënë Tereza”,
bulevardi “Dëshmorët e Kombit”,
rruga “Faik Konica” etj, në rrugën

Murat Toptani, nga ora 11. 00-13.
00 u zhvillua një panair me
pjesëmarrjen e shoqatave të
ndryshme mjedisore për të
sensibilizuar qytetarët në
përdorimin e mënyrave alternative
të transportit publik, ku një
mënyrë mjaft miqësore me
mjedisin është përdorimi i
bicikletave. Ky takim u çel me
paradën e bicikletave të Ecovolis.

 Në fjalën e tij në këtë
veprimtari, ambasadori i BE në
Tiranë z. Ettore Sequi, e cilësoi
këtë ditë si mjaft të rëndësishme.
Ai u shpreh se “nëse Tirana dhe
qytete të tjera të Shqipërisë
dëshirojnë të jenë evropianë, kjo
është në drejtimin e duhur”. Sequi
vuri theksin tek gjetja e mënyrave
të ndryshme të transportit në
qytete për të patur cilësi ajri dhe
qytete të mira për fëmijët. “Kjo
është një ditë shumë e
rëndësishme. Pjesëmarrja e
njerëzve duke lëvizur në qytet në
mënyrë më racionale është me
rëndësi, të gjejnë mënyra të
ndryshme të lëvizjes, të shmangin
trafikun dhe ndotjen në mënyrë që
të kemi cilësi më të mirë ajri për
fëmijët tanë. Le të kemi dhe ditë të
tjera si këto, le të jemi evropianë”.

 Ndërsa zv. Ministri i Mjedisit,
z. Taulant Bino tha se qytetet
shqiptare kanë pasur një traditë të
mirëfilltë të përdorimit të bicikletave,
ndaj, theksoi ai, “le t”i kthehemi
kësaj tradite. T”u rikthejmë
qyteteve transportin publik,
alternative dhe traditën e
biçikletave”. Bino tha se qëllimi i
këtij aktiviteti është mbrojtja e
shëndetit dhe promovimi i lëvizjes
miqësore me mjedisin.

 Me sloganin “Mjedis i pastër,
potencial turistik dhe zhvillim
ekonomik “ edhe bashkia e Korçës
zhvilloi, në bashkëpunim me
Drejtorinë Arsimore Rajonale, një
paradë sensibilizuese kushtuar
Ditës Botërore pa Makina.

evropian, u shfaqën me
bicikleta dhe parulla me
mesazhe sensiblilizuese.

Këta të fundit tërhoqën
vëmendjen jo vetëm të
qytetarëve këmbësorë nëpër
trotuare, por edhe të drejtuesëve
të automjeteve.

 Me pafajësinë e tyre nxënësit
e shkollës sonë dhe jo vetem,
përveç të tjerash, mesazhi
kryesor i tyre ishte përdorimi sa
më pak i makinave dhe më
shumë mjeteve ekologjike (të
paktën për distanca të
shkurtra).

Ky mesazh u përcoll edhe në
media dhe shpresojmë që të jetë

marrë në konsideratë nga
qytetarët e Vlorës, sepse kjo u
siguron atyre një qytet dhe ajër
të pastër, si edhe një jetë të gjatë
e të shëndetshme.

 Këto aktivitete u mbeshtetën
nga Qendra e Informimit të BE-
së dega Vlorë, si dhe shoqata të
mjedisit.

Gjithashtu dhe Drejtoria e
Policisë së Vlores morri masa
që synuan mbarëvajtjen e
aktiviteteteve te planifikuara, si
dhe në drejtim të sigurimit të
rendit dhe të qetësisë.  

DITA BOTERORE PA MAKINA 2012

LE TE JEMI EVROPIANE !
NJE DITE PA MAKINEN TIME
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 Ecovolis është një program që
synon të promovojë transportin
ekologjik me bicikleta duke i dhënë
qytetit tonë më shumë ajër të pastër,

duke shtuar një praktikë qytetare dhe
europiane që ndihmon në zhvillimin
ekonomik, social dhe mjedisor të
komunitetit tonë. Eshtë bërë e
zakonshme tashmë që t’i shikojmë
tërë vitin biçikletat etyre në gjithë
Tiranën por dhe në Durrës. Kjo
nismë ka sjellë që qytetarët, përherë
e më shumë të përdorin në qytet
biçikletat, për punë e për shëtitje. Kjo
ka ndikuar në përhapjen e këtij mjeti
sidomos tek të rinjtë.

 Më 22 shtator, në ditën
ndërkombëtare pa makina, në Tiranë
u organizuan edhe një sërë
aktivitetesh ndërgjegjësuese dhe
argëtuese të iniciuara nga Ekovolis.
Kjo ditë filloi me prezantimin e
fushatës “Bike to work”, e
promovuar nga vetë Kryetari i
Bashkisë, z. Lulzim Basha. Kryetari i

Bashkisë dha shembullin e tij, duke
pedaluar përgjatë Bulevardit në
drejtim të zyrës së tij, pranë Bashkisë
së Tiranës. Në lidhje me përpjekjet e
tij për t’i siguruar qytetarëve një
qytet më të pastër pa makina z. Basha
u shpreh: “Në vitin e parë të
administratës sime, jam angazhuar
për shtrimin e 20 km rrugë biçikletash
në qytet dhe në fakt me përfundimin
e projektit multimodal i cili do të
shtrihet në plot 12 rrugë kryesore të

 Nga Dorina IDRIZI

 Këshilli i Ministrave në mars
të ketij viti ka miratuar propozimin
e Ministrisë së Mjedisit, Pyjeve
dhe Administrimit të Ujërave
projektin “Ambalazhet dhe
mbetjet e tyre”. Ky vendim
parashikon ndalimin e  prodhimit,
hedhjen në treg dhe importimin e
qeseve plastike të

pabiodegradueshme nga të gjithë
operatorët ekonomikë duke filluar
nga shtatori i vitit 2012. Ndërkohë,
duke filluar nga janari i vitit tjetër e
në vazhdim do të ndalohet dhe
përdorimi i tyre.

Qëllimi i këtij vendimi është që
të mbrojë, të ruajë dhe të
përmirësojë cilësinë e mjedisit dhe
të shëndetit të njeriut përmes
zbutjes së efekteve negative nga
ambalazhet dhe mbetjet e tyre.
Strategjitë për arritjen e këtij qëllimi
janë parandalimi i mbetjeve nga
gjenerimi i ambalazheve, nxitja e
grumbullimit të diferencuar,
ripërdorimi, riciklimi, rikuperimi etj.

 Në propozimin e paraqitur nga

Mbetjet plastike përfaqësojnë
një nga problemet më të mëdha të
mbeturinave në botë sepse ato
duan rreth 1000 vjet që të
biodegradohen. Por një zbulim i
kohëve të fundit nga një grup
studentësh të Universitetit të Jalës
( SHBA ) mund të ndihmojë në
përshpejtimin e proçesit.

 Në një ekspeditë në Pyjet
Tropikale të Ekuadorit, studentët
nga Departamenti i biofizikës
molekulare dhe Biokimisë zbuluan
një kërpudhë të panjohur më parë
që ushqehet vetëm me poliuretan.
Kjo lloj kërpudhe me emrin
Pestalotiopsis është e para e
njohur deri më sot që mbijeton
vetëm nga poliuretani dhe ajo
mund këtë ta bëjë këtë në një

EKOVOLIS DHE PROGRAMI I
SAJ EKOLOGJIK Ministria e Mjedisit janë caktuar

dhe standartet e prodhimit dhe të
përbërjes së ambalazheve ku
merren parasysh pakësimi i nivelit
të përqëndrimit të metaleve të
rënda, si plumbi, kadmiumi, mërkuri
apo kromi hegzavalent të cilat
parashikohen të përmbushin
vlerën 100 ppm të peshës së
ambalazhit deri më 2017. Po ashtu

ambalazhuesi duhet të paraqesë
shenjën e riciklimit apo rikuperimit
të ambalazhit, shkurtimin e
emërtimit të materialeve të

ambalazheve, numrin e
identifikimit dhe shënimin që
njofton detyrimin për grumbullim
të diferencuar të mbetjeve nga
ambalazhet. Prodhuesit janë të

AMBALAZHET DHE MBETJET E TYRE

qytetit, në përfundim të këtij viti,
qyteti do të ketë 24 km korsi
biçikletash, korsi të dedikuara, të
shënuara, të paisura me sinjalistikë

dhe që garantojnë sigurinë e
çiklistëve”.   Në këtë ditë, në të gjitha
stacionet Ecovolis biçikletat u
ofruan falas për të gjithë qytetarët.
Kështu qytetarëve të Tiranës ju
krijua mundësia të provojnë
ndjesinë e këndshme që merr duke
pedaluar. Si rrjedhojë e aktiviteteve
dhe fushatave ndërgjegjësuese që
shoqata “Pass” ka realizuar, në
bashkëpunim me Ekovolis, një pjesë
e mirë e qytetarëve janë ndërgje-

gjësuar për ndikimin pozitiv që ka
përdorimi i biçikletës në shëndet dhe
në mjedisin e qytetit tonë. Gjatë kësaj
dite u realizua një panair i biçikletave
antike, në të cilën u ekspozuan
biçikletat ndër vite për të nxitur
sadopak kuriozitetin e brezit të sotëm
dhe nostalgjinë e brezave më të
vjetër. Në këtë panair ishin të

pranishëm edhe teknikët të
cilët ofruan riparim falas për
biçikletat e qytetarëve dhe
njëkohësisht qytetarët patën
mundësi të trainoheshin në
lidhje me riparimin e biçikletës
së tyre.

 Edhe më parë, në Panairin
e Shoqërisë Civile ‘Citizen’s
Street Fair’, organizuar për herë
të dytë në Tiranë nga
Ambasada e SHBA, nën moton

‘Bëj të dëgjohet zëri yt’, Ecovolis nuk
mund të mos ishte pjesë e këtij
aktiviteti, gjatë të cilit u shfaqën të
gjitha aspektet e kësaj nisme por dhe
u diskutuan problemet e shumta që
mbeten për të zgjidhur. Aty,
ambasadori amerikan z. Arvizu vizitoi
me interes pavionin e Ekovolis dhe
u informua si për arritjet ashtu dhe
për problemet që hasen nga kjo
nismë. Gjithashtu edhe ai u abonua
dhe me kartën Ekovolis.

detyruar që të vendosin shënimin
përkatës për materialin e
biodegradueshëm, si dhe të marrin
masa që brenda muajit janar 2013
të sigurojnë që shënimet mbi
ambalazh të jenë të qëndrueshme
edhe pasi të jetë hapur ambalazhi.
 

 Për të nxitur grumbullimin e
mbetjeve të ambalazheve dhe
përdorimin e substancave jo të
rrezikshme në përbërjen e tyre,
prodhuesit do të përdorin
instrumente ekonomike deri në
rimbursimin e pagesës. Kjo do të
thotë që blerësi i një produkti të
ambalazhuar parapaguan një vlerë
të caktuar, e cila në këmbim të
kthimit të një sasie ambalazhi i
rikthehet atij ose në vlerë
monetare, ose në trajtë të një malli
apo produkti tjetër me vlerë të
njëjtë me shumën e parapaguar.
 Ndërkohë shitësit do ta
përcaktojnë çmimin e ambalazhit të
mallrave që ambalazhohen në
pikën e tyre të shitjes dhe e
pasqyrojnë atë si zë më vete në
faturën përkatëse që i lëshojnë
blerësit.

 Autoriteti Kombetar i Ushqimit
së bashku me Bashkinë e Tiranës
ka vendosur fillimisht që
zëvendësimi i qeseve plastike të
pa biodegradueshme me ato të
letrës organike të çertifikuar të
fillojë nga tregëtia e furrave të
bukës. Por një pjesë e
konsiderueshme e furrave ende
vazhdojnë ta tregëtojnë bukën në
qese plastike, sidomos në zonat
periferike ku dhe numri i
kontrolleve nga autoritetet
përkatëse është edhe më i pakët.
Qytetet që kanë pranuar ti
bashkohen këtij sensibilizimi janë
Durrësi, Gjirokastra, Berati etj. Nga
AKU theksohet se, përveç bukës,
listës me ambalazhe të
biodegradueshme duhet ti
shtohen dhe produkte të tjera
ushqimore si mishi, djathi etj, por
sfida më e madhe mbetet
ndërgjegjësimi i publikut.

mjedis pa oksigjen, në thellësi të
landfilleve.

 Poliuretani është një polimer që
është përdorur për çdo gjë, nga

plastikat më të vështira deri tek
fibrat sintetike. Një pjesë e madhe
e arsyes që plastikat si poliuretani

janë aq të pavdekshëm është se
mikroorganizmat zakonisht nuk e
njohin atë si ushqim dhe duhen
shekuj për të shndërruar polimeret

e bëra nga njeriu në
granula mikroskopike.
Reduktimi i konsumit të
plastikës nga njeriu
duhet të jetë padyshim
hapi i parë drejt kufizimit
të ndotjes në mjedis,
por nëse kërpudhat
ekuadoriale janë të
gatshme për të
ndihmuar çështjen
akoma më mirë. Ajo që
mbetet për tu provuar

është në se mund të dërgohen
kërpudhat edhe në zona të tjera.

 A. P.

Jo vetem per kuriozitet
KERPUDHA QE USHQEHET ME PLASTIKE
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Për një periudhë të caktuar ( për shembull një javë ) ndaj mbeturinat e shtëpisë në
kategoritë si më poshtë, peshoini dhe i mbani në një tabelë :

A -  materiale që mund të ripërdoren nga ju ose nga dikush tjetër.
B -  materiale që mund të riciklohen ( plastikë, qelq, alumin etj. . . )
C - mbetjet ushqimore që mund të kompostohen ( për tu kthyer e përdorur si pleh organik

).
D – mbeturinat që nuk ripërdoren e do të shkojnë në venddepozitimin e plehrave.
 Mbas periudhës së caktuar krahasoini me shokët e klasës dhe nxirrni përfundime të cilat

mund të diskutohen në klasë apo në veprimtari të ndryshme :
 - Sa përqint nga mbetjet tuaja mund të ripërdoren ?
 - Sa përqint prej tyre mund të riciklohen ?
 - Sa përqint mund të kompostohen ?
 - Sa përqint mbeten për tu hedhur në kazanin e plehrave ?

Nxënësi : …………………………    
Klasa e. . . . , Shkolla. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Periudha : nga ……. . . deri …. . . . . .

NE NDIHME TE OREVE
EKSTRAKURRIKULARE PER MJEDISIN

VEPRIMTARI PER ORET EKSTRAKURRIKULARE
A DIME ÇFARE MBETJESH PRODHOJME ?

ÇFARE BEHET ME TO ?

P.S. Për fundimet mund ti dërgoni dhe në redaksinë e gazetës
Ekolëvizja dhe ato do të botohen në të si dhe do të hidhen në një
rubrikë të caktuar në faqen tonë të internetit www.myabcal.org

NDERTIMI I NJE KLASE APO SHTEPIE EKOLOGJIKE

1. Mblidhni grumbujt e shisheve
plastike të përdorura.

2. Lani shishet dhe hiqni etiketat.
Hiq kreun e shisheve duke prerë

ato dhe fundet me një palë
gërshërë të mprehta. Të jeni të

kujdesshëm nga gërshërët !!

3. Fiksoni katër drrasa apo trarë
të hollë në tokë duke krijuar në

perimetrin e tyre edhe një rrip të
betonuar ( ose me tulla të

niveluara ). Këto do të jenë baza
dhe katër “këmbët” e ndërtesës.

4. Bëni një kornizë për çdo anë,
kulmin, derën, dritaren etj. . .

Këto është mirë të bëhen me dru
e të punuar si korniza e të gjitha

të përputhen sëbashku në
përmasa.

5. Krijoni me shishet e përgatitura
duke i kaluar nëpër kallama

muret. Shishet vendosen në një
drejtin për tu futur tek njera

tjetra dhe lidhen të gjitha midis
tyre.

6. Duke përdorur lidhëse ose vida
lidhen pjesët me kornizat prej

druri.

7. Ndërtohet çatia me të njëjtën
mënyrë dhe lidhet me kornizat
prej druri. Kulmi mund të jetë i
sheshtë ose me pjerrësi sipas
dëshirës. Nëse bëni një çati

pjerrët ajo është mirë të bëhet
me dy korniza trekëndëshe.

 8. Montohet dera dhe, nëse ka,
edhe dritaret. Dera mund të jetë

nga një kornizë e vogël e cila
ndërtohet me shishe njëlloj si

ç’keni bërë me muret.

Kategoria I II III IV V VI VII Kg % 
A          
B          
C          
D          

TOTAL          
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Aktorja e famshme amerikane Mia Farrow
është një Ambasadore e herëshme e
UNICEF me një veprimtari të gjerë në
mbrojtje të të drejtave të fëmijëve në Afrikë
e sidomos në zonat e prekura nga lufta si në
Darfur, Çad, Ugandë, Sudan, Kenia,
Republikën e Afrikës Qendrore e në Lindjen
e Mesme si në Rripin e Gazës. Përvec të
tjerave ajo ka hapur dhe një faqe interneti
(www. miaFarrow. org ) në të cilën publikon
vazhdimisht materiale dhe seri fotosh nga
Afrika në lidhje me problemet e fëmijëve,
veprimtarive të kryera në kuadër të Unicef-
it.

 Që nga viti 2007, Farrow ka qenë e
përfshirë me fushatën e Darfurit, duke bërë
përpjekje të mëdha për të përqëndruar
vëmendjen e publikut ndaj gjendjes së
fëmijëve në zonat e luftës në Afrikë dhe atë
që duhet bërë për mbrojtjen e tyre. Ajo ka
ndërmarrë dhe veprimtari të tilla si
transmetimin, gjatë Olimpiadës Verore 2008,
mbajtur në Pekin, një emision televiziv nga
një kamp refugjatësh sudanezë, ku kritikonte
mbështetjen nga Kina të qeverisë së
Sudanit në mbështetjen e Kinës për qeverinë
e Sudanit. Po ashtu, kur Gjykata Penale
Ndërkombëtare lëshoi një urdhër për
arrestimin e presidentit sudanez Omar al-
Bashir më 2009, dhe dëbimin nga ai të

Roger Federer është një lojtar
profesionist zviceran i tenisit. Shumë
analistë, e kritikë të tenisit e konsiderojnë
atë si lojtari më i madh i tenisit të të gjitha
kohërave. Në renditjen botërore të tenistëve

Olufela Olufemi Anikulapo Kuti, i njohur
gjerësisht si Femi Kuti, është një muzikant nigerian.
Lindi në Londër dhe u rrit në ish kryeqytetin e
Nigerisë, Lagos. Që i ri ai u përfshi si saksofonist
në grupin instrumental të të atit, edhe ai muzikant
i njohur. Ka krijuar grupin e tij muzikor në fund të
viteve 1980 dhe karriera e tij ndërkombëtare filloi
në vitin 1988 kur ai u ftua nga Qendra Kulturore
Franceze për festivalin e Angulemës e më pas me
koncerte të suksesshme në shumë shtete të
ndryshme.

 Femi ka qenë i nominuar për çmimet Grammy
tri herë në kategorinë e muzikës botërore në vitin
2003, 2010 dhe 2012.

 Pas vdekjes në moshë të re të të jëmës e, më
vonë vdekja e të jatit e të motrës nga Sida, bëri që
ai, ashtu si dhe i ati, të tregonte një angazhim të
fortë për problemet sociale. Si ambasador i Vullnetit
të mirë të Unicef-it, ai ka marrë pjesë në shumë
koncerte e veprimtari bamirëse sidomos për fëmijët
e Afrikës e veçanërisht ata të Nigerisë.

trembëdhjetë agjencive ndërkombëtare të

ndihmës nga Darfuri, Farrow, për të rritur
ndërgjegjësimin filloi një grevë duke mos
pirë ujë.

 Farrow është vlerësuar për veprimtarinë
e saj shoqërore. Vetëm në vitin 2008 ajo u
ndruame tre çmime, kordonin e Legjionit

Francez, Refugees International Mc-call
Award për “shërbimin e jashtëzakonshem
ndaj refugjatëve “ si dhe Çmimin sheshi
Tiannamen. Ndërsa në vitin 2009, mori
çmimin Sullivan të Shërbimit Ndërkombëtar.
Ajo ka dëshmuar dhe në gjyqin kundër ish-
presidentit të Liberisë Taylor Charles në
gusht të vitit 2010.

 Por Farrow, në këtë veprimtari të gjerë të
saj ka tërhequr dhe të birin Ronan.
Shtatëmbëdhjetë vjeçari Ronan Farrow, një
zëdhënës i UNICEF për të rinjtë, është një
avokat i pasionuar dhe i hapur për fëmijët,
sidomos në rajonin Darfur të Sudanit. Ai ka
botuar vazhdimisht artikuj, duke komentuar
mbi politikat e ndjekura në Afrikë dhe
nevojën për të mbështetur Bashkimit
Afrikan e forcës paqeruajtëse në terren. Ai
e shoqëron përherë nënën e tij në një vizitat
e saj në zonat e prekura nga lufta në Afrikë
duke dëshmuar edhe në gjyq. Për këtë ai ka
thënë se “Ndjeva detyrim për të dëshmuar
për situatën në Darfur, sepse i kam parë me
sy vuajtjet e fëmijëve aty dhe natyrisht
ndjeva nevojën urgjente në përpjekje për të
bërë diçka. Ka kaq shumë jetimë në këto
kampe. Një shumicë e madhe e njerëzve në
kampet e refugjatëve janë gra dhe fëmijë.
Trauma dhe dhuna që kanë parë është
shumë e madhe”.

NENE  E  BIR  NE  SHERBIM  TE  FEMIJEVE  TE  AFRIKESNENE  E  BIR  NE  SHERBIM  TE  FEMIJEVE  TE  AFRIKESNENE  E  BIR  NE  SHERBIM  TE  FEMIJEVE  TE  AFRIKESNENE  E  BIR  NE  SHERBIM  TE  FEMIJEVE  TE  AFRIKESNENE  E  BIR  NE  SHERBIM  TE  FEMIJEVE  TE  AFRIKES
 Ronan beson tek njerëzit e zakonshëm,

sidomos tek të rinjtë, sepse ata mund të
bëjnë një ndryshim në sjelljen tonë për një

jetë më të mirë për fëmijët.
 Ronan përfunduar shkollën e mesme në

moshën njëmbëdhjetë vjeç dhe u diplomua
nëkolegji në moshën pesëmbëdhjetë. Ai
thotë se ndihet me fat që është në gjendje
për të punuar me UNICEF-in, dhe po
vazhdon të përdorë njohuritë e tij dhe
pasionin për të përmirësuar jetën e fëmijëve
që janë më në nevojë. Ai është kthyer në një
avokat të mirëfilltë për të drejtat e fëmijëve
dhe për të çrrënjosur poliomelitin.

AMITABH BACHCHAN, AKTORI QE LUFTON POLIOMELITIN
 Amitabh Bachchan, një nga figurat më

të shquara në historinë e kinemasë indiane
dhe një avokat i fuqishëm për fëmijët, u
emërua Ambasador i Vullnetit të Mirë të
UNICEF në prill 2005.

 Bachchan ka bërë zhdukjen e
poliomelitit një qëllim të veçantë për punën
e tij me UNICEF-in. Në blogun e tij
personal, ai ndikon për të rritur
ndërgjegjësimin në lidhje me rëndësinë e
imunizimit (vaksinimit ) ndaj poliomelitit për
të mbrojtur fëmijët kundër kësaj sëmundje
me efekte të mëdha negative dhe për tu

siguruar fëmijëve të drejtat e tyre për arsim,
kujdes shëndetësor dhe mbrojtje.

 Që nga viti 2002, para emërimit të tij
zyrtar si ambasador, z Bachchan ka
mbështetur përpjekjet e UNICEF-it për të
rritur nivelin e vaksinimit sidomos në Indi.
Ai regjistroi për këtë një seri spotesh
mbështetur nga qeveria e Indisë dhe
UNICEF që u transmetua në të gjitha
kanalet kombëtare. Me këtë dhe një srër
veprimtarish të tjera, me popullaritetin e tij
ai ka kontribuar në mënyrë të
konsiderueshme për të rritur

ndërgjegjësimin rreth problemeve të
poliomelitit dhe fushatën për vaksinimin e

fëmijëve në Indi.
 Në mbështetje të 20-vjetorit të

Konventës mbi të Drejtat e Fëmijës, në
nëntor 2009, z Bachchan zhvilloi një
fushatë të rëndësishme mbi nevojën
urgjente për zhdukjen e poliomelitit. Në
vitin 2010, ai shkroi një editorial për Ditën
Botërore të kësaj sëmundjeje në mediat më
të mëdha të vendit të vet.

 Një aktor, i cili ka një publik të gjerë në
Indi e jashtë saj, ka luajtur në më shumë se
150 filma. Ai ka fituar çmime të shumta të
mëdha në karrierën e tij, duke përfshirë katër
çmime kombëtare.

ai ka mbajtur pozicionin nr1 për 295
javë me radhë, një record që nuk
është arritur nga askush deri më sot.
Por ai është shquar dhe për
veprimtarinë e tij të ngjeshur
shoqërore.

 Federer mbështet një numër të
madh të organizatave bamirëse. Ai
ka themeluar Fondacionin Federer
në vitin 2003 për të ndihmuar
personat në nevojë dhe për të
promovuar sportin. Në vitin 2005,
ai shiti në ankand një raketë të tij
duke hapur një veprimtari që
mblidhte fonde për të ndihmuar
viktimat e uraganit Katrina.

 Ai u emërua Ambasador i
Vullnetit të mirë nga Unicef në vitin
2006. Por që në vitin 2005 kishte
organizuar tuneun Pacific Open
Paqësor dhe një ekspozitë që
përfshinte disa lojtarë të nivelit të
lartë dhe të ardhurat nga ngjarje
shkuan për viktimat e cunamit të
shkaktuar nga tërmeti i 2004 në
Oqeanin Indian. Që atëherë, ai ka

vizituar Afrikën e Jugut dhe Tamil Nadu, një
nga zonat më të prekura në Indi nga cunami.
Ka marrë pjesë vazhdimisht në mesazhet
publike të Unicefit për të rritur
ndërgjegjësimin publik ndaj sëmundjes së

ROGER FEDERER – TENISTI BAMIRES

FEMI KUTI

Sida-s. Si përgjigje ndaj tërmetit në Haiti
2010, Federer, duke bashkëpunuar me lojtarë
të tjerë të tenisit, Rafael Nadal, Novak
Gjokoviç, Andy Roddick, Kim Clijsters,
Serena Williams, Lleyton Heëitt dhe Sam
Stosur, hoqën dorë nga fitimet e turneut

Australian Open dhe gjithë të ardhurat
shkuan për viktimat e tërmetit në Haiti. Për
veprimtarinë e tij është emëruar si Young
Global Leader 2010 edhe nga Forumi
Ekonomik Botëror për arritjet dhe
kontributet shoqërore.
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GRUPIMI “EKOLËVIZJA”
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 Kombëtare progresi pyjor – Tirane, Liljana SHEHU
Albaforest, Tirane, Mehmet META
Qendra Eden, Tirane - 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
Laguna e Kaltër, Orikum - Skënder MEJDIAJ
Klubi Ekologjik, Librazhd - Naim DISANI

Forumi për integrimin social, ekonomik e kulturor,
Gjirokastër – Luan POGAÇI

Shoqata Pylli i Blertë - Buçimas, Pogradec – Ruzhdi
HYMETLLARI

Milieukontakt International, Tiranë – Valbona MAZREKU
Shoqata e Përmakulturës, Tiranë - Edlira MULLA
Klubi Ekologjik, Tiranë - Fatos XHEMALAJ
Shoqata Mjedisi Ekologjik dhe Turistik Lura, - Ismail HYSA
Federata e gjuetarëve sportivë të Shqipërisë, Tiranë – Themi PERRI
Qendra e konsulencës veterinare dhe sigurisë ushqimore, Tirane – Gani

MOKA
Klubi Ekologjik, Maliq – Myzafer GJIRITI
Shoqata “Natyra për njeriun”, Durrës – Fali NDREKA
Instituti Kombëtar për Studime dhe Kërkime të Mjekesisë
dhe Mjedisit “Fillonid Durrachieni” – Flamur TARTARI
Shoqata “Adriatiku”, Vlorë – Petrit DERVISHI

Shoqata “Miqtë e Thethit”, Shkodër– Dedë NIKA
Shoqata “PASS”, Majlinda LlESHI
Shoqata “Nënujsat” Ened MATO
Shoqata “Vazhdon” Gazmend KODUZI
Shoqata “EKOLOGJISTI “- Durres, Bashkim SHYLE.
EKOMJEDISI, Durres, Presidente Magdalena CARA
Shoqata e Mbrojtjes së Peizazheve Natyrore në Shqipëri,

Skënder SALA
Agjensia Joniane e Mjedisit, Medias dhe Informacionit,

Shkëlqim HAJNO
Fondacioni: “Instituti i Kërkimeve të Bioteknologji”, Agron

LAMKO
Qendra e Studimit të Burimeve Natyrore, Sherif LUSHAJ
Instituti i Politikave Mjedisore, Edvin PACARA
Zyra e Monitorimit Ambjental, Shoder, Zamir LLAZANI.
Instituti për Mirëqënie dhe Ambient, Luan LUSHA

KY NUMËR I GAZETES " EKOLEVIZJA" SPONSORIZOHET
NGA PROJEKTI CLEEN - " SHQIPERIA IME E PASTER DHE E BUKUR ",

MUNDESUAR NGA UNICEF

NGA BOTA
Në të gjithë

botën, si
rezultat i

veprimtarive
për ruajtjen e
mbrojtjen e
mjedisit dhe
riciklimit e

ripërdorimit të
plastikës bëhen
ndërtime nga

më të
ndryshmet me

materiale
plastike të

ripërdorura. Ja
disa prej tyre.


