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Hyrje

Njeriu në rrugën e tij të zhvillimit ka shfaqur vlera të 
jashtëzakonshme, gjeniale do thosha, por në etapa të caktuara ai 
është dominuar nga një sjellje agresive unikale, si ndaj vetvetës 
ashtu dhe mjedisit ku jeton. Në këtë kontekst është mjaft 
domethënëse shprehja e nobelistit gjerman Albert Schweitzer 
(Nobelist 1952) 

"Kur njeriu do të mësojë të respektoje deri krijesën më të vogël, 
qoftë ajo bimë apo kafshë askush nuk do të ketë nevojë ta edukojë 
atë të dojë dhe respektojë po vetë njeriun".
 
Në fillimet e viteve 90 shoqëria shqiptare shënoi një kthesë të 
madhe, e cila u shoqërua me efekte dramatike në të gjithë 
aspektet e ek i tencës, jo vetëm ato njerëzore por edhe natyrore. 
Shprehja e nobelistit të mençur gjeti pasqyrim më të plotë tek ne, 
pasi ndërsa përjetuam një shkatërrim të pakrahasueshëm në 
rajon, përsa i përket mjedisit, përjetuam dhe një agresivitet  në 
planin njerëzor.

Megjithatë, ishin jo të pakët zërat dhe organizimet që filluan të 
shfaqen në mbrojtje të natyrës dhe vlerave mjedisore, si në zonat 
urbane ashtu edhe përtej tyre. Një pjesë e mirë e këtyre zërave 
ishin personalitete në mjediset akademike dhe institucionet që 
lidheshin më drejtpërdrejt me natyrën. Pa rolin e tyre shkatërrimet 
në Shqipëri do ishin edhe më të mëdha. Ishin këta pedagogë, 
mësues, specialistë të fushave të ndryshme e shpesh herë 
gazetarë që me autoritetin e angazhimin e tyre arritën të 
sensibilizojnë tek studentët,  të rinjtë e grupet e interesit në 
komunitet vullnetin për të mbrojtur vlerat e natyrës si një pasuri 
për sot dhe brezat e ardhshëm. Do veçoja 3 kulminacione.

Së pari rolin e PPNEA në dekadën e parë të tranzicionit, që përfshiu 
një elitë intelektuale të mirëfilltë. Së dyti Ekolëvizja si forma 
emblematike e organizimit të lëvizjes mjedisore në dekadën e 
fundit. Të dyja kanë luajtur një rol oponent të spikatur ndaj 
politikave antimjedisore dhe edukimin mjedisor në këto 20 vjet. 
Dhe së fundmi nuk mund të le pa përmendur këtu Prf. Dr. Lekë 
Gjiknuri si pioneri i shquar të lëvizjes mjedisore shqiptare.

z s
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Në forcimin e lëvizjes mjedisore ka qënë i jashtëzakonshëm roli i 
partnerëve ndërkombëtar, të cilët e kishin kapërcyer përvojën tonë 
vite e ndoshta shekuj më parë. Kontributi i tyre financiar, 
organizativ dhe ndërtimi i kapaciteteve në sektorë të ndryshëm të 
funksionimit të OJF-ve ka qënë i një rëndësie të madhe. 
 
Libërthi që kemi në duar është një përmbledhje mjaft sintetike e 
etapave nëpër të cilat ka kaluar ndjesia mjedisore qytetare në 
nivel botëror dhe lokal ( në Shqipëri). Mendoj se ai i shërben mjaft 
mirë kujtdo që kërkon të marrë informacion të kondensuar për 
këtë problematikë në nivel global dhe lokal. 

Edhe pse në numër mjaft të kufizuar faqesh temat e rrokura janë 
substanciale për funksionimin e mbrojtjes së mjedisit, si shoqëria 
civile dhe mjedisi, ndërtimi i rrjetit mjedisor, informimi dhe 
transparenca, forcimi i kapaciteteve dhe financimet.

Në kushtet kur shoqërisë civile, në rolin e saj për mbrojtjen e 
mjedisit, i ka munguar mbështetja nga politika, veprimtaria e saj 
ka qënë e vështirë dhe në një farë mënyre e guximshme. 
Ritheksoj, pa këtë rol mjedisi shqiptar do ishte mjaft më i dëmtuar.
 
Po i përfundoj këto rradhë me idenë se kur politika shqiptare do të 
përfshijë e mbështese sa më shumë aktorë të shoqërisë civile me 
formim mjedisor, atëherë ajo do të tregojë realisht maturi edhe në 
planin njerëzor ashtu dhe atë të përkujdesjes e respektimit edhe 
të qënieve më të thjeshta qofshin këto bimë apo kafshë.
Kjo do të përcaktojë dhe fundin e tranzicionit shqiptar dhe futjen 
në rrugën e qytetërimit real. 

                                Besnik BARE, Anëtar i Parlamentit Shqiptar 
 



(4

Si të krijojmë një lëvizje mjedisore

Ky libërth përshkruan mësimet e nxjerra gjatë krijimit të lëvizjes 
mjedisore përgjatë projektit "Forcimi i Shoqërisë Civile për një 
mjedis më të mirë", zbatuar në Shqipëri në vitet 2007-2010. 
Projekti përbën një shembull të shkëlqyer dhe ky botim do t'u 
shërbejë nevojave të OJF-ve shqiptare për zhvillimin e rrjeteve në 
të ardhmen. Botimi do tu shpërndahet edhe sektorëve të tjerë të 
shoqërisë civile që punojnë në zhvillimin e rrjeteve. 
Projekti "Forcimi i Shoqërisë Civile për një mjedis më të mirë" 
(SACSIE) shënon një stad në zhvillimin e rrjetit të shoqërisë civile 
mjedisore, por përvoja e fituar na tregon që ai nuk është më i 
fundit. Libërthi nuk do të përshkruajë vetëm hapat, arritjet dhe 
mësimet e nxjerra, por do të japë mendime në lidhje me hapat e 
mëtejshme që duhet të ndërmerren në lëvizjen aktuale mjedisore 
në Shqipëri. Të tilla rekomandime mund të përdoren edhe për 
sektorë të tjerë dhe rrjetet e tyre, ndonëse ato mund të jenë në 
nivel tjetër zhvillimi. 
Projekti SACSIE i kishte të gjitha elementët e ndërtimit të 
shoqërisë civile që u zbatuan një nga një në projekte të 
mëparshme në vende të tjera. Hë për hë, nuk ka ndonjë botim në 
këtë fushë që të lidhet me krijimin e shoqërisë civile në mjedis dhe 
natyrë. Në procesin aktual të hyrjes në Bashkimin Europian, fonde 
si IPA mbështesin zhvillimin e shoqërisë civile në shumë vende. Ky 
botim mund të ndihmojë donatorët, organizatat e shoqërisë civile 
dhe profesionistët e interesuar në formimin e mendimit të tyre dhe 
forcimin e bazave teorike për veprimtarinë e tyre në këtë fushë. 
Botimi është një mënyrë e shkëlqyer e përgjithësimit të përvojave 
të tre viteve të fundit në projektin SACSIE dhe të mësimeve të 
nxëna pas 10 vjet bashkëpunimi ndërmjet Milieukontakt dhe 
shoqërisë civile për natyrën dhe mjedisin në Shqipëri. 
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Përmbajtja 

1.   Shoqëria Civile për mjedisin 
      Përshkrim i shkurtër mbi historinë e shoqërisë civile me një 

seksion mbi Shqipërinë dhe zhvillimet më të fundit të 
vendosura në kontekstin e zhvillimeve gjetiu

 
2.   Ngritja e rrjeteve  
      Përvoja në ngritje rrjetesh dhe një përshkrim i Ekolëvizjes 

dhe rolit të saj në lëvizjen mjedisore shqiptare, krahasuar me 
rrjete të tjera.

 
3.   Strategjitë (Bashkëpunim, Grupe Pune, Informim, Risitë, 

Përballje)
      Shembuj të strategjive të ndryshme të përdorura nga 

organizatat mjedisore 

4.   Ndërtimi i kapaciteteve për shoqërinë civile 
      Metodologji të efektshme dhe të përshtatshme 

5.   Si të financohet lëvizja; E ardhmja e shoqërisë civile       
      shqiptare në mjedis 
      Përshkrim i rrugëve për të financuar organizatat mjedisore,   
      avantazhet dhe disavantazhet 

6.   Aspektet thelbësore të një shoqërie civile mjedisore të  
      efektshme, mësimet e nxëna në Shqipëri
      Përmbledhje e përmbajtjes dhe rekomandime 
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I.  Shoqëria civile për mjedisin 

Një përshkrim i shkurtër i historisë së shoqërisë civile për mjedisin 
dhe natyrën me një seksion të veçantë për Shqipërinë dhe 
zhvillimet më të fundit të vendosura në kontekstin e zhvillimeve 
gjetiu 

Historia e Shoqërisë Civile për Mjedisin 

Në përgjithësi mund të thuhet që historia e organizatave mjedisore 
në Europë është zhvilluar nga organizata qytetarësh që kanë 
punuar për vendosjen e programeve në organizata profesionale 
fushatëbërjesh. 
Organizatat për mbrojtjen e natyrës u zhvilluan qysh në shekullin 
19 dhe në fillim të shekullit 20; madje, asokohe nisën të ngjizeshin 
dhe disa organizata mjedisore. Por, piku i zhvillimit të organizatave 
me mision për të punuar për mbrojtjen e mjedisit nisi vetëm në 
fillim të viteve 70 të shekullit të kaluar. Si fillim, qytetarë të 
shqetësuar nisën të organizohen për çështje si ndotja e ajrit dhe e 
tokës nga fabrikat. Më pas, çështjet u zgjeruan drejt energjisë, 
bujqësisë, konsumit, transportit, ujrave dhe shumë çështje të 
tjera.

Mund të dallohen tri periudha të krijimit të organizatave 
mjedisore: Periudha e parë (natyralizmi dhe mbrojtja e natyrës) 
nga viti 1860 deri në luftën e dytë botërore, periudha e dytë 
(mjedisi nën rrezik) nga 1960 deri në 1980 dhe periudha e tretë 
(rrjetet ndërkombëtare për mjedisin) nga 1980 deri më sot. 

Natyralizmi dhe mbrojtja e natyrës
Efektet e industrializimit, zhvillimit të shkencave natyrore dhe një 
ndryshim i qëndrimit ndaj natyrës në pjesën e parë të shekullit 19, 
çoi në shfaqjen e biologëve, artistëve, fisnikëve dhe 
industrialistëve që donin të ruanin zonat natyrore. Shembuj të 
famshëm janë piktorët që kanë jetuar në Barbizon (Francë) që 
donin të ruanin pyllin e Fontainebleau (1837) për shkak të 
bukurive të tij. Administrata e pyllit donte të priste drurët e vjetër 
të pyllit e të krijonte një zonë të hapur. Piktorët arritën të ruanin 
këtë pjesë nëpërmjet lobimit. Në 1853 u krijua fondi i parë për 
natyrën në Europë nga qeveria franceze.
Një dekadë më vonë, në anën tjetër të botës presidenti Linkoln
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nënshkroi ligjin "Për mbrojtjen e Parkut Yosemite", i ndjekur nga 
krijimi i parkut të parë kombëtar në Amerikë në 1872: Parkut 
Yellowstone. Në fakt, kjo ndodhi për shkak të lobimit dhe punës 
publicitare të sipërmarrësit James Mason Hutchings dhe artistit 
Thomas Ayres. Ata bënë një fushatë të vërtetë publicitare në Nju 
Jork, me artikuj dhe ekspozita që rritën vëmendjen dhe krijuan 
turizëm për zonën. Duke lobuar në Kongres ata arritën të kalonin 
"Ligjin për Fondin Yosemite". 
Në Hollandë në vitet 1904, autoritetet e Amsterdamit vendosën të 
krijojnë një fushë depozitimi mbetjesh në "liqenet Naardermeer, që 
u quajtën të pavlera", por që në të vërtetë përbënin një ligatinë 
mjaft të bukur plot me zogj. Falë mësuesit nga Amsterdami Jac. P. 
Thijsse kjo zonë ka mbetur dhe ende shijohet si atëherë. Thijsse 
arriti të lobojë me njerëz të rëndësishëm dhe të sigurojë një 
shumë prej 155.000 guilder, shumë mjaft e madhe për kohën, për 
ta blerë atë zonë. Kjo çoi në krijimin e organizatës Monumentet e 
Natyrës, e dyta organizatë në Hollandë pas WWF, në mbrotjen e 
natyrës me rreth 820.000 anëtarë në 2009 që zotërojnë më 
shumë se 100.000 hektarë tokë. Në 1961 në Zvicër u themelua 
WWF nën kryesinë e Lartësisë Mbretërore Hollandeze, Princit 
Bernhard. 

Mjedisi nën rrezik
Megjithëse para luftës së dytë botërore kishte disa organizata që 
merreshin me mbrojtjen e mjedisit, vetëm pas viteve 1960 çështja 
u ngrit në nivel programesh politike dhe u krijuan disa organizata. 
Në vitin 1962 Rachel Carson impresionoi shumë lexues me librin e 
saj "Pranvera e Heshtur". Rachel përshkroi efektet e pesticideve 
mbi mjedisin, sidomos mbi zogjtë, duke shkaktuar vezë me 
lëvozhgë më të hollë dhe duke përfunduar në problem shumimi e 
ngordhje. Ajo kritikoi përdorimin e DDT dhe informacionin e dhënë 
nga industria. Të tjera botime pasuan, si "Kufijtë e rritjes" më 
1968, që përshkruan kufijtë e përdorimit të komoditeteve në lidhje 
me rritjen e shpejtë të popullsisë botërore, dhe më 1972 "Projekti 
për mbijetesë' që propagandoi një kalim të shoqërisë moderne në 
bashkësi më të vogla. Kjo është mënyra e vetme e mbijetesës së 
planetit në këndvështrimin e mbështetësve. Kritikët thonë që këto 
botime ishin dhe nisja e skenarit të fatit të predikuar shpesh nga 
mjedisorët. Gjithsesi ndërgjegjësimi në rritje provokoi krijimin e 
një sërë organizatash dhe rrjetesh për mjedisin që veprojnë nga 
tre lloj modelesh.  
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Të parët ishin radikalët që donin të ndryshonin strukturën në 
shoqëri pasi ishte struktura kapitaliste, teknokrate dhe në shkallë 
të lartë që kishte shkaktuar problemet m edisore. Ishte e 
pamundur të zgjidheshin problemet mjedisore brenda kësaj 
strukture. Friends of the Earth (FoE 1971) janë një shembull i 

j

mirë 
i kësaj shkolle. FoE ishte edhe një shembull i një organizate që lidhi 
lëvizjen e vërtetë të komunitetit me veprimtaritë ndërkombëtare. 
FoE në Hollandë u krijua në 1972 dhe u bë anëtare e 
Milieudefensie.
Të dytët ishin organizatat që u përpoqën të krijonin ndryshime në 
sistem përmes lobimit dhe publicitetit. Një shembull hollandez 
është Natuur en Milieu (1972) që deri më sot ishte një organizatë e 
vërtetë eksperte dhe lobuese me qendër të vëmendjes tek qeveria. 
Lloji i tretë ishin organizatat që zhvilluan dhe treguan shembuj të 
rrugëve alternative të jetesës sipas bujqësisë biologjike, duke 
kursyer energji dhe ujë dhe ulur nivelin e konsumit dhe të 
mbetjeve. De Kleine Aarde (1972) është një shembull hollandez 
për këtë kategori, që në 2010 u mbyll pas 38 vitesh aktivitet. 
Në 1971 një grup mjedisorësh kanadezë, të vetëquajtur 'Don't 
make a wave committee', morën një anije për të lundruar në zonën 
e testimit nuklear të Amchitka-s afër Alaskës. Ata u ndaluan nga 
flota amerikane por fituan mjaft mbështetje dhe publicitet për 
veprën e tyre heroike. Ata e quajtën anijen e tyre Greenpeace dhe, 
më 1972, themeluan organizatën me të njëjtin emër. Kombinimi i 
heroizmit me mbulim mediatik doli mjaft i suksesshëm: Greenpace 
ka sot organizata në 41 shtete në të gjithë botën. 

Drejt bashkëpunimit ndërkombëtar
Dekada që ndoqi (vitet 1976 deri 1986) mund të quhet dekada e 
tragjedive për mjedisin. Tragjeditë e mëdha kimike (Seveso 1976, 
Bhopal 1984) derdhjet e naftës (Amoco Cadiz 1978 dhe së paku 
10 tragjedi të tjera naftëderdhjeje) dhe aksidentet bërthamore 
(Harrisburg 1979 dhe Çernobil 1986) janë të gjitha ndër 10 
tragjeditë mjedisore të përshkruara nga S.M. Enzier në 
www.lenntech.com/environmental-disasters.htm
Tragjeditë të kombinuara me zhvillimet e masmedias dhe përdorimi 
i teknikave të komunikimit nga organizatat e profesionalizuara 
mjedisore dhe ato të ruajtjes së natyrës krijoi një mbështetje 
masive morale dhe financiare. Qytetarët u anëtarësuan dhe 
qeveritë filluan t'i financonin organizatat që kishin treguar që kishin 
të drejtë. Në pikun e zhvillimit organizatat në Hollandë kishin rreth 
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4 milion anëtarë, 25% e gjithë popullsisë. 

Rrjetet ndërkombëtare për mjedisin
Megjithëse organizatat dhe rrjetet ndërkombëtare, si Unioni 
Ndërkombëtar për Mbrojtjen e Natyrës (1960) dhe Zyra Europiane 
e Mjedisit (1974) ishin organizata të forta në vitet 1980, vetëm në 
3 dekadat e fundit lëvizja mjedisore arriti të zhvillohej në rrjete 
ndërkombëtare. Shoqëria civile u bë një partner i respektuar në 
dialogun me qeveritë dhe çështjet mjedisore u përfshinë në 
programet politike ndërkombëtare. 
OKB organizoi një takim historik mbi zhvillimin e qëndrueshëm në 
Rio de Janeiro në 1992. Shumë organizata morëm pjesë dhe pati 
edhe një mbulim të mirë mediatik. Një vit më parë (1991) në 
Pragë, u zhvillua konferenca e parë për Mjedisin në Europë. Në 
këtë proces (pan)europian vendet diskutuan politika dhe 
bashkëpunime të përbashkëta për mjedisin. Në 1997 udhëheqësit 
e botës u mblodhën së bashku për të biseduar në Kioto për 
ndryshimet klimatike. Këto konferenca u bënë edhe më të mëdha 
me një lloj hymnizimi në takimin mbi ndryshimet klimatike në 
Kopenhagen në 2009 me më shumë se 40.000 pjesëmarrës nga 
qeveritë, shoqëria civile dhe media. Kjo mund të ketë qënë në fakt 
një nga arsyet për mos arritjen e një marrëveshjeje të kënaqshme 
pasi vendimmarrja është mjaft e vështirë me aq shumë 
pjesëmarrës dhe me një mbulim të tillë mediatik. 
Organizatat e shoqërisë civile kanë krijuar rrjete ndërkombëtare si 
Transporti dhe Mjedisi (1990), Grupi i Punës për Europën Qendrore 
dhe Lindore për Përmirësimin e Biodiversitetit (CEEWeb, 1994), 
CEE Bankwatch (1995) Rrjeti i Veprimeve Klimatike (1997) dhe 
Rrjeti i Veprimeve mbi Pesticidet (2003). 

Një formë tjetër e bashkëpunimit ndërkombëtar ishte ndërmjet 
shoqërisë civile perëndimore dhe vendeve në tranzicion që u 
hapën pas rënies së Bashkimit Sovietik. Kontaktet e para në këtë 
fushë nga ana e Hollandës ishin ndërmjet organizatave disidente 
polake dhe Shoqërisë Civile Hollandeze. Friends of the Earth ishin 
mjaft aktiv në mbështetje të organizatave të reja të krijuara. Pas 
një vizite (sekrete) tek disidentët polakë, ministri hollandez për 
mjedisin Ed Nijpels nisi një program mbështetje që u zbatua nga 
Milieukontakt Oost Europa (1988), e themeluar mes të tjerave nga 
Milieudefensie, Friends of the Earth Europe dhe Natuur en Milieu. 
Në fillim të viteve '80 organizatat disidente u krijuan pas daljes së
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Solidarnosit, sindikata e famshme e punëtorëve polakë. E para 
ishte Klubi Ekologjik Polak (PKE), i themeluar në Krakov 1980, 
mbase e para organizatë joqeveritare mjedisore e pavarur ligjore 
në ish bllokun socialist të vendeve të Europës Lindore dhe 
Qendrore. Më vonë u krijuan organizata si Bigadat Jeshile të Letrës 
Ekologjike (1989), Federata e Gjelbër (1993) dhe Rrjeti i Gjelbër 
Polak (1995) sipas shembullit Hollandez të Rrjetit të Federatës 
Mjedisore. Zhvillime të njëjta po ndodhnin edhe në Republikën 
Çeke dhe Hungari. Me mbështetjen ndërkombëtare shoqëria civile 
në vendet ish komuniste u zhvillua po aq shpejt sa edhe shoqëritë 
ndryshuan veten. 

Organizatat mjedisore në Shqipëri
Grupet mjedisore shqiptare u shfaqën për herë të parë pas hedhjes 
së regjimit totalitar në qershor 1991, kur demokracia krijoi kushte 
të përshtatshme për organizatat e shoqërisë civile. Vihet re një 
ndarje gjeografike e këtij zhvillimi. Grupet e para u krijuan në 
kryeqytetin e Shqipërisë, Tiranë, rreth vitit 1991. Në 1994-1995 
grupet u përhapën në qytete si Shkodra, Korça, Pogradeci dhe 
Elbasani. Në 1997 - 2001 kishte një bum OJF-sh nëpër të gjithë 
vendin, sidomos të shkaktuar nga kriza e Kosovës, ku u regjistruan 
rreth 160 organizata të reja. Pas vitit 2005 krijimi i rrjeteve për 
organizatat m edisore nisi me rrjetin Ekolëvizja. 
Sipas një vëzhgimi të bërë nga rrjeti Euclid mbi zhvillimin e sektorit 
të 3-të në Shqipëri, në 2007 OJF-të e mjedisit dhe trashëgimisë 
kulturore përbënin rreth 10% të numrit të përgjithshëm të OJF-ve 
të regjistruara në Shqipëri (Organizatat e të drejtave të njeriut 
43%, organizatat e zhvillimit ekonomik 12% dhe ato të promovimit 
të demokracisë 12%). Organizatat mjedisore janë aktive sidomos 
në qytetet e mëdha ose në zonat pranë me vlera të larta natyrore. 
Ndër çështjet që ato mbulojnë janë: biodiversiteti, problemet 
urbane, edukimi mjedisor dhe mbrojtja e vlerave natyrore. 

Demokracia dhe era e shoqërisë civile në Tiranë (1991-1993)
Në Shqipëri problemet mjedisore ishin efektet negative më të 
dukshme të sistemit totalitar. Protesta mjedisore quhej shprehje 
idesh antikomuniste. Në ditët e para të qeverisë së re u krijuan 
organizatat e para mjedisore. Shoqata për Ruajtjen dhe Mbrojtjen 
e Mjedisit Natyror Shqipëri (PPNEA) ishte e para shoqatë e 
themeluar zyrtarisht në 13 qershor 1991 me një dekret special nga 
Akademia e Shkencave. PPNEA u zhvillua si një nga zërat më të

j
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rëndësishëm në Shqipëri për mjedisin jashtë qeverisë. U krijua në 
një periudhë trazirash dhe ndryshimesh social-ekonomik të vendit 
dhe të rajonit - kohë kur çështjet mjedisore anashkaloheshin dhe u 
lihej një vend tepër i vogël në qeverisje dhe çështjet politike. Pas 
krijimit, PPNEA u shfaq si një organizatë tepër aktive, që mori 
pjesë dhe organizoi shumë fushata ndërgjegjësimi mjedisor në 
Shqipëri, si dhe ndërmori një sërë projektesh të ndryshme të 
fokusuara në çështje të ndryshme mjedisore. PPNEA ishte sidomos 
e shqetësuar me ruajtjen dhe çështjet e zhvillimit të qëndrueshëm 
dhe fushat e tij më të mëdha të interesit janë menaxhimi i botës 
së egër dhe ruajtja e specieve të rrezikuara, projekte dhe nisma 
lokale, zhvillimi dhe ruajtja e peisazheve 
(www.linkedin.com/companies/ppnea). Në kuadër të PPNEA që nga 
1991 janë krijuar dhjetëra OJF me fokus mbrojtjen e mjedisit. Si 
fillim, shumica e OJF-ve u krijua në Tiranë, kryeqytetin e vendit, 
dhe anëtarët e tyre ishin të kufizuar me specialistë të fushave të 
shkencave mjedisore: biologji, kimi, gjeografi. Shumica ishin grupe 
të vogla deri 100 njerëz, ndonëse ka dhe grupe me qindra e mijëra 
anëtarë. Megjithëqë organizatat ishin të dobëta, ato treguan 
përkushtim në ruajtjen e çështjeve mjedisore. Jo më kot një nga 
ngjarjet më të mëdha ndodhi në kryeqytet. Në 1993 PPNEA 
organizoi një fushatë për mbrojtjen e kopshtit botanik nga 
ndërtimet e paligjshme. Shumë organizata të tjera iu bashkuan 
kësaj fushate. Dhe rezultati nuk ishte ndalimi i ndërtimeve të 
paligjshme, por edhe ndërgjegjësimi i publikut për çështjet 
mjedisore.

Zgjerimi i lëvizjes në qytetet e mëdha
Disa vite më pas OJF-të që u krijuan kishin një bazë më të gjerë 
anëtarësie, duke përfshirë studentë dhe me mbështetje nga 
publiku i gjerë. Në vitet 1994-1995 një numër i madh OJF-sh u 
krijua jashtë Tiranës, sidomos në rrethe me probleme të nxehta 
mjedisore, si Shkodra, Korça, Pogradeci dhe Elbasani. Këto 
organizata ishin degë të OJF-ve kombëtare si PPNE e Shkodrës dhe 
Korçës, ose Klubi Ekologjik i Elbasanit, Fierit, Krujës, Lezhës, etj.
 
Numri i OJF-ve mjedisore në Shqipëri në vitin 1995 ishte 52, 
përfshirë dhe degët e pavarura të organizatave kombëtare. Në këtë 
periudhë, anëtarët e PPNEA dhe grupit rinor Perla (themeluar më 
1993) protestuan ndaj ndërtimit të hotelit Sheraton në zonën e 
liqenit artificial. Protesta të tilla u përpoqën të sillnin në vëmendje
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të politikanëve mbrojtjen e natyrës, por fatkeqësisht Shqipëria 
ishte vend në zhvillim dhe qeveria ishte e hapur përkundrejt çdo 
tipi zhvillimi dhe investimi dhe Hoteli Sheraton u ndërtua. Një 
tjetër veprim u kthye në mjaft i sukseshëm. Në vitin 1999 si 
rezultat i demostratave publike të organizuara nga PPNEA qeveria 
anulloi vendimin e Këshillit Kombëtar të Rregullimit të Territorit në 
lidhje me disa leje ndërtimi në Parkun e Tiranës. Shumica e 
veprimtarive ndodhën në kryeqytet ndonëse kishte disa veprime 
rajonale në qytete me burime natyrore të larta. 

Veprimet e suksesshme të PPNEA mbetën të pashoqe në Shqipëri 
sepse përgjatë dekadës së parë të lëvizjes (1991-2000) nuk pati 
mbështetje të gjerë publike për veprimet mjedisore. Kjo ishte në 
kundërshtim me problemet e shumta mjedisore me të cilat 
përballej shoqëria shqiptare: ndotja e rëndë e ujrave, ndërtimet e 
paligjshme, prerjet e pyjeve dhe mbeturinat që ishin të hedhura 
gjithandej apo shkatërrimi i mjediseve publike. Ishte shumë e 
vështirë për organizatat që të mobilizonin shoqërinë shqiptare për 
të luftuar trashëgiminë e komunizmit dhe, më vonë, pasojat e një 
shoqërie të re konsumi. Aktivitetet kishin pjesëmarrje të kufizuar 
dhe organizatat vetëm pak anëtarë. Një nga arsyet për përfshirje të 
ulët të publikut në Shqipëri mund të jetë fakti që deri në vitet 1999 
nuk kishte përmbushje të nevojave bazë si punësimi, strehimi, 
shërbimi shëndetsor, energjia, ushqimi dhe arsimimi. Mbase këto 
nevoja bazë duhen plotësuar përpara se njerëzit të nisin të 
mendojnë për mjedisin. Për sa kohë që çështjet kryesore jetësore 
nuk janë zgjidhur, pavarësisht faktit që synimet dhe kërkesat 
afatgjata të OJF-ve mjedisore mbështesin zgjidhjet e tyre optimale, 
ata nuk do të mund të ndërgjegjësojnë njerëzit që kanë nevojë për 
mjete bazike jetese. Një familje që nuk ka strehë (lëvizjet 
demografike kanë qënë të panumërta), nuk do të vrasë mendjen 
nëse pret një pemë a një pyll, që i duhet për shtëpinë e vet, apo që 
kanalet ujrave të zeza të hapura paraqesin rrezik për shëndetin. 
Përveç prioritetit të ulët që i jepet mjedisit duhet t'i shtojmë 
problemit edhe përmbushjen e nevojave bazë. Një shembull është 
prerja e paligjshme e pyjeve. Shumica e familjeve në Shqipëri dhe 
të gjitha familjet që jetonin në fshat kanë qenë të varur nga druri 
për ngrohje. Shqipëria ka qenë në një luftë për disa dekada me 
problemin për të siguruar ngrohje të mjaftueshme për banesat. 
Reduktimi i furnizimit me energji shkaktoi ndalime energjie edhe 
më serioze. Përgjatë 45 viteve (1955 - 2000) 30% e pyjeve janë
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shkatërruar nga aktivitete të pastra prerje drurësh nga qytetarët 
shqiptarë dhe kompani të huaja. Në vijim, gjuetia e peshkimi si dhe 
shitja e bimëve medicinale ishin mënyrat më popullore për 
nxjerrjen e të ardhurave. Zogj e peshq të rrallë u eksportuan dhe u 
shitën për çmime relativisht të larta. Praktikat e gjuetisë shpesh 
kishin pasoja tepër serioze. 

Kriza kosovare dhe bumi i shoqërisë civile
Përgjatë viteve 1997-2001, fill pas krizës së rëndë ekonomike në 
vend, kishte një bum OJF-sh. Gjatë krizës së refugjatëve kosovarë 
ndodhi shtimi më i madh i OJF-ve në Shqipëri. Në pikun e tij kishte 
më shumë se 160 OJF të regjistruara me zyra qendrore në Tiranë. 
Shumë organizata nisën të ofronin shërbime të shumta sociale si 
pjesë të aktiviteteve të tyre.
  

1991: fillimi i krijimit të 
OJF-ve mjedisore 

1994: numër i kufizuar 
OJF-sh në Tiranë me degë 
në qytetet e mëdha 

1996-7: bum i OJF-ve të 
vogla në qytete duke 
mbuluar problemet lokale;
 
1998, 99: ngjarjet në 
Ballkan ndikuan në 
zhvillimin e sektorit civil në 
Shqipëri;
 
2000: qëndrueshmëri dhe 
protesta në rritje  
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Qëndrueshmëria e OJF-ve mjedisore dhe rritja e protestave 
qytetare kundër investimeve të huaja jo të qëndrueshme (që nga 
2000). 
Pas vitit 2000, veprimet mjedisore patën mbulim më intensiv nga 
masmedia duke ndjekur planet e reja të investimeve. Shembull i 
tillë është projekti i Nartës. Moto e fushatës ishte "Jo Naftës, Pro 
Nartës", u organizua nga organizatat mjedisore dhe u mbulua nga 
masmedia për të ndaluar (planet për) shpimin për naftë në 
Lagunën e Nartës nga kompania Ina Naftaplin më 2002. Kjo nismë 
u mbështet nga grupet e të rinjve dhe mjaft shoqata të rajonit. 
Tjetër shembull është ndërtimi i një shkrumbatori nga një 
kompani italiane - Albania Bag (Maj 2004). Ky plan u përball me 
protesta nga një koalicion OJF-sh (mjedisore dhe të drejtave të 
njeriut) ku Ekolevizja ishte forca kryesore. Për disa muaj, mjaft 
veprimtari u organizuan kundër importimit të mbetjeve nga Italia 
në Shqipëri. Për herë të parë qytetarët u bënë pjesë e protestave 
dhe e detyruan qeverinë të hiqte dorë nga një angazhim dhe 
investim i tillë. 

Një numër në rritje qytetarësh folën kundër investimeve të 
planifikuara dhe kjo jo vetëm në Tiranë. Qeveria shqiptare pati 
konceptuar më 2001 një plan për një terminal hidrokarburesh afër 
qytetit jugor të Vlorës. Projekti u miratua më 2003 dhe një vit më 
vonë u nënshkrua një marrëveshje koncesioni me një investitor 
italian, La Petrolifera Italo Rumena, e mbështetur në një propozim 
të pashqyrtuar gjerësisht. Pjesë e marrëveshjes ishin një sërë 
nxitësish bujarë që i jepnin mundësi kompanisë italiane që të 
blinte një sipërfaqe të projektit prej 183.000 metrash katrore me 
çmimin simbolik prej 1 Euro. Veç kësaj, koncesioni i jepte 
kompanisë të drejtën të ishte i vetmi operues në Gjirin e Vlorës. 
Pavarësisht mbështetjes së qeverisë për projektin, qytetarët e 
Vlorës e kundrështuan me forcë atë, duke nisur një peticion të 
mbështetur nga 14.000 nënshkrime me dy kërkesa, për 
referendum vendor dhe për veprime të ndryshme civile. Kërkesa e 
parë për referendum vendor kundër parkut energjitik dhe 
industrial u paraqit në vitin 2005 nga Aleanca Civile për Mbrojtjen 
e Gjirit të Vlorës (themeluar më 2005) në Komisionin Qendror të 
Zgjedhjeve. Kërkesa e dytë u paraqit nga Këshilli Bashkiak i 
Vlorës më 2007. Të dyja kërkesat u rrëzuan mbështetur në arsye 
zyrtare ligjore. 



(15

Protestat në rrugë kundër terminalit u intensifikuan me nisjen e 
punimeve të ndërtimit. Në fillim të vitit 2008 dhe sidomos në 
pranverë protestat hasën në represionin e policisë. Një protestë e 
organizuar në maj u pasua me arrestimin e gjashtë qytetarëve 
vlonjatë; tre anëtarë të Aleancës Qytetare u mbajtën në burg në 
kushte jonjerëzore dhe, aktualisht, po presin gjykimin. Kjo çështje 
nuk u ngrit vetëm në nivel kombëtar por, përmes një letre politike 
të përgatitur nga qendra EDEN si partnere e CEE Bank Watch, iu 
paraqit edhe Bankës Botërore në një takim në Londër. 

Në 2008 organizatat mjedisore Shqiptare kundërshtuan studimin e 
vlerësimit të ndikimit në mjedis të kompanisë Italiane ENEL për 
Termocentralin e Porto Romanos, duke kërkuar që qeveria ta 
rishohë projektin ose ta ndalojë atë. Grupimi Ekolevizja së bashku 
me qendrën EDEN, si organizata nismëtare edhe me mbështetjen e 
Rrjetit CEE Bank Watch, akuzuan gjigandin energjitik italian për 
injorimin e ligjeve shqiptare në studimin e vlerësimit të ndikimit në 
mjedis, për keqpërfaqësimin e strategjisë kombëtare të energjisë 
dhe për dhënien e një informacioni jo të saktë në përdorimin e 
teknologjisë për kapjen e karbonit. Sipas Ekolevizjes dhe EDEN, 
studimi i ndikimit në mjedis të Enelit nuk jep një vlerësim të qartë 
të emetimeve të karbonit nga procesi i prodhimit në TEC.
 
Grupet mjedisore përllogaritën që, nëse qeveria shqiptare do të 
vijonte me një plan të tillë, shkarkimet e karbonit në ajër do të 
rriten me 6-7 milion ton në vit, duke dyfishuar nivelin e tanishëm 
të shkarkimeve. Në përfundim organizatat mjedisore shqiptare 
arritën të ndalonin një tekonologji të tillë. 
Siç mund ta shihni numri i OJF-ve të përfshira realisht në dialogje 
politike me qeverinë, apo në veprimtari monitoruese të politikave 
është rritur përgjatë këtyre viteve të fundit. 
 
Në 2010, në kuadër të projektit "Forcimi i Shoqërisë Civile për një 
mjedis më të mirë" lëvizja mjedisore shqiptare arriti të prezantojë 
qartë dokumentat e pozicionimit për çështjet e ajrit, ujit, mbetjeve 
dhe pjesëmarrjes publike në vendimmarrje. Dokumentave iu 
kushtua një vëmendje serioze nga Ministria e Mjedisit Pyjeve dhe 
Administrimit të Ujërave dhe mund të përdoren si një udhëzues 
dhe instrument lobues i përbashkët nga organizatat. 



(16



(17



 

 

 

(18

II.  Zhvillimi i rrjeteve në mjedis 

Përshkrim i zhvillimit të rrjeteve mjedisore, me ilustrim të veçantë 
për Ekolëvizjen dhe rolin e saj në lëvizjen mjedisore shqiptare, 
krahasuar me rrjetet e tjera. 

Ka disa rrugë zhvillimi të lëvizjes mjedisore. Kjo lidhet në një masë 
të madhe me bazat financiare të lëvizjes. Ka ndryshim të madh 
ndërmjet një vendi si Hollanda, ku organizatat mjedisore nisën të 
zhvillohen me ndihmën financiare të sipërmarrësve, pronarëve të 
tokave, dhe më vonë të mbështetësve privat, që tani bëhen rreth 4 
milion (vara vroege vogels 2010, lista e mbështetësve), dhe me 
mbështetjen e qeverisë. 

Në shumë vende organizatat mbështeten financiarisht kryesisht 
nga donatorë të huaj. Kanë pak bazë anëtarësie dhe shumë pak 
mbështetje nga qeveria qendrore apo vendore. Sipas përvojës së 
Milieukontakt organizatat në vendet ish-komuniste janë më shumë 
të orientuara ndërkombëtarisht sesa organizatat lokale hollandeze. 
Megjithë ndryshimet, shumë organizata të shoqërisë civile 
mjedisore kanë karakteristika të përbashkëta.Milieukontakt ka 
zhvilluar një teori praktike për mbështetjen e rrjeteve mjedisore 
duke përdorur këto karakteristika.  

Qëndrueshmë
ria e lëvizjes 
mjedisore

Zhvillimi i
rrjeteve dhe 
pjesëmarrjes

Zhvillimi i
brendshëm i 
kapaciteteve
të OJF-ve

Krijimi i
shoqatave
mjedisore
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Faza 1
Në shumë vende profesorët, mësuesit dhe qytetarët e shqetësuar 
nisin të botojnë për gjendjen e mjedisit. Nisin të krijohen grupe 
studentësh, nënash, shkencëtarësh të angazhuar dhe 
dashamirësish të natyrës duke u bërë aktivë në bashkësinë apo 
vendin e tyre. 

Faza 2
Shumica e këtyre grupeve zhvillohen në organizata që takohen 
rregullisht për të diskutuar për veprimtari të reja. Shpesh ato 
ndihmohen nga fonde të vogla nga donatorë (ndërkombëtarë) dhe 
nisin të shkruajnë projekt propozime për të financuar aktivitetet e 
tyre. Për ta bërë këtë siç duhet, atyre u duhen kompjuter, mjete 
komunikimi dhe njerëz me cilësi në fushën e shkrimit të 
propozimeve, administrimit të projektit, komunikimit dhe, 
natyrisht, ekspertizë për çështje të ndryshme mjedisore. Një 
përvojë vetjake e një prej autorëve të këtij botimi ishte në fillim të 
viteve '90 në Poloni. Në Krakov ishte një grup tepër aktiv të rinjsh 
të cilët arritën të mobilizonin për 2 ditë rreth 50 biçiklistë për një 
veprimtari mjedisore. Ata takoheshin me njëri tjetrin pasditeve në 
bare në qendër të qytetit. Ishte një lëvizje tepër e gjallë dhe e 
motivuar. Pas 4 vitesh mbështetjeje, autori i vizitoi në zyrën e 
krijuar në Krakov dhe i gjeti partnerët e vet polakë duke punuar 
për projekt propozime, ulur para kompjuterave, duke bërë takime 
për strukturën organizative dhe formulimin e synimeve dhe të 
veprimtarive. Lëvizja ishte profesionalizuar, njerëzit ishin ende të 
motivuar por, në një farë mënyre, diçka nga koha e lumtur e 
viteve të hershme kishte humbur. 

Faza 3
Kur këto organizata kanë një zyrë, zhvillojnë projekte dhe bëhen 
të dukshëm në vendin e tyre ata shpesh nisin të lidhen me të 
tjerë. Si fillim me organizata të njëjta, së paku nëse arrijnë të 
bashkëpunojnë. Ndonjëherë lëvizja mjedisore nuk është aspak e 
lidhur dhe të gjitha organizatat luftojnë njëra-tjetrën ose gjejnë 
mënyrën për të injoruar njëra tjetrën. Por, kur rrjetet krijohen, 
organizatat janë të efektshme në lobim ndaj qeverisë. Sërish, 
Polonia, Republika Çeke, Hungaria dhe, së fundi, Shqipëria janë 
shembuj të shkëlqyer të këtij zhvillimi. Lobimi në nivel qendror do 
të thotë gjithashtu marrëdhënie e lidhje me palë të tjera jashtë 
lëvizjes si autoritetet, sindikatat, bujqësinë, industrinë dhe shumë
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të tjerë që ndikojnë në mjedis. Ndaj, organizatat realisht bëhen 
pjesë e strukturave që kontrollojnë apo ushtrojnë pushtet, që është 
faza e rrjetëzimit dhe pjesëmarrjes. 

Faza 4
Faza përfundimtare mund të karakterizohet si një shoqëri civile e 
qëndrueshme dhe e dukshme që ka pavarësi të fuqishme 
financiare. Gjendja e sotme në Hollandë tregon që për një kohë të 
madhe ne mendonim se lëvizja ishte e qendrueshme dhe e fortë, 
duke u bërë shembull për të tjerët. Në vitin 2010 pothuaj të gjitha 
organizatat ishin të detyruar të shkurtonin stafin e tyre nga 30 në 
60% për shkak të shkurtimeve të forta të fondeve nga qeveria. Disa 
si De Kleine Aarde u detyruan madje të mbylleshin. Kjo tregoi 
varësinë e tyre të madhe nga fondet qeveritare dhe brishtësinë e 
tyre. 

Në vendet e Europës Lindore dhe të Ballkanit Perëndimor 
organizatat do të vuajnë një humbje të madhe financiare si rezultat 
i shkurtimeve të buxhetit në të gjitha vendet e Europës 
Perëndimore. Një tjetër shembull i rrezikut nga varësia nga një 
burim i vetëm mbështetjeje financiare. Fatkeqësisht, jo përherë 
organizatat kanë mundësi zgjedhje. Greenpeace është një nga të 
paktat organizata që përherë kanë refuzuar të punojnë me fondet e 
qeverisë dhe ia ka dalë mbanë. 

Nëse do të 
donim ta 
paraqitnim 
grafikisht 
lëvizjen 
mjedisore do 
të ngjante me 
një grafik të 
tillë: 
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Organizata të ndryshme ombrellë të lidhura me grupe të ndryshme 
lokale, organizata të lidhura sipas çështjeve (rrjeti i Ndryshimit 
Klimatik) ose në nivel bashkëpunimi rajonal (Milieufederaties në 
Hollandë) ose brenda një strukture (Mama 86 në Ukrainë, 
Ekolevizja në Shqipëri dhe Friends of the Earth në Europë) dhe 
ende ka disa organizata apo individë që veprojnë më vete në 
vendin e tyre por që lidhen me partnerë në vende të tjera. Ka 
mjaft organizata me bazë komuniteti, struktura mbështetëse 
rajonale dhe komitete kombëtare, platforma, organizata ombrellë 
apo ndërkombëtare me partnerë në shumë vende (EEB, Transport 
and Environment, Bankwatch etj.). Për ta bërë edhe më të lehtë ka 
mjaft çështje të ndryshme si gjinia dhe mjedisi (WECF), zhvillimi 
dhe mjedisi (Both Ends), ndryshimet klimatike, energjia, jetesa e 
qëndrueshme dhe mbase edhe qindra tema të tjera. Ndonjë bën 
shaka duke thenë që në Hollandë çdo kafshë ka organizatën e vet. 
Dhe kjo është e vërtetë, të paktën për zogjtë, mamalët, vjedullën, 
iriqin, fluturat, amfibët, fokat, arinjtë, elefantët......dhe majmunët!

Përvojë e ngjashme në të gjitha vendet është që, një ditë, nisin e 
ngrihen pyetje për anëtarësinë, përfaqësimin, organizimin dhe 
komunikimin në rrjet. Këto pyetje shpesh ngjallin diskutime 
emocionale në nivelin e duhur të organizimit të rrjetit, procedurat 
e votimit dhe përfaqësimin e anëtarësimin. Nëse nuk pranoni 
kërkesën e organizatave për të qenë pjesë e rrjetit do t'ju duhen 
kritere; nëse doni përfaqësim, do t'ju duhen procedura e 
protokolle. Vendosja e instrumentave të tillë kërkon nga njëra anë 
një drejtim me takt duke qënë se keni të bëni me vlera të ndjera 
të demokracisë, besim dhe konsensus, dhe, nga ana tjetër, kërkim 
për dhe mbajtje pushteti. Diskutimet priren të kalojnë në 
personale, duke përmendur konflikte të stërgjata dhe përvoja të 
këqija. 

Nga ana tjetër është vlerë nëse rrjeti arrin të flasë me një zë dhe 
të jetë i dukshëm e i kuptueshëm për autoritetet, publikun, median 
dhe aktorët e tjerë. Disa rrugë për të shmangur konfliktin e 
përmendur më lart janë: 
 
1.   Ju mund të përpiqeni të hartoni një mision të qartë për 

rrjetin, si psh: Ne jemi organizata dhe individë që punojmë së 
bashku për shoqëri të qëndrueshme duke respektuar natyrën, 
mjedisin dhe drejtësinë sociale pa përdorur dhunë dhe në
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energjinë, mbetjet e 
çështje të tjera do të jenë ato që kanë njohuri mbi çështjen 
që, në mënyrë të natyrshme, do të bëhen zëdhënës për këtë 
çështje. Përgjegjësia e tyre është t'i bëjnë të tjerët krenarë që 
janë pjesë e rrjetit me këto zëdhënës të shkëlqyer. 

3.   Krijoni një sekretariat për ti shërbyer rrjetit: Lini njerëz me 
aftësi në organizim dhe me komunikim të shkëlqyer që t'i 
shërbejnë rrjetit me informacion, takime dhe mjete 
komunikimi. Përgjegjësia e tyre është t'a bëjnë rrjetin sa më 
tërheqës për të tjerët. 

4.   Ku ka një takim a forum kombëtar strategjik kujdesu që të 
ketë një lehtësues të paanshëm. Roli i lehtësuesit është t'u 
japë gjithë pjesëmarrësve mundësinë për të shprehur 
mendimet e tyre. Nëse ata përfaqësojnë një a më shumë 
organizata le të flasin në emër të tyre. 

5.   Nëse është planifikuar votim apo marrje vendimi mundohuni të 
jeni të qartë e të saktë në procedurat dhe pyetini 
pjesëmarrësit para takimit nëse janë dakord me procedurat e 
përshkruara dhe i ndiqni ato me përpikmëri ashtu siç keni 
vendosur gjatë takimit. 

6.   Kriteret për anëtarësi duhe të jenë të pakta për të 
shmangur procedurat e ndërlikuara. Organizatat jo të 
dhunshme, jo tregtare, jo qeveritare, jo fetare me 
qëndrueshmëri që në misionin e tyre kanë natyrën dhe 
mjedisin janë kriteri kryesor që ju nuk doni t'i keni pjesë të 
rrjetit. 

7.   Përcakto nivele anëtarësie si abonentë të gazetës, 
mbështetës financiarë të rrjetit, organizata të shoqërisë civile, 
anëtarë me dhe pa të drejtë vote. Ka mjaft mënyra për të 
tërhequr shumë anëtarë në një rrjet të organizuar pa humbur 
misionin. 

8.   Sfida më me rëndësi është si ta mbash rrjetin sa më 
tërheqës për anëtarët. Kjo është përgjegjësi e të gjithë 
anëtarëve të rrjetit, por rrjeti ka nevojë edhe për "kampionë", 
njerëz që i japin energji komunikimit dhe mobilizimit të 
anëtarëve dhe mbështetësve. 

9.   Mos u shqetësoni për diferencat e mendimeve mbi strategjitë, 

respekt të demokracisë. Të gjithë anëtarët duhet ta 
nënshkruajnë këtë mision dhe misionet e tyre nuk duhet të 
jenë kontradiktore. 

2.   Kapuni pas përmbajtjes së përfaqësimit: nëse hartoni 
      dokumenta pozicionimi mbi transportin, 
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përjashtim të ndonjërit prej anëtarëve; kjo e 
fundit ka nevojë për procedura... 

10.  Zhvillo instrumenta mbështetëse si takime kombëtare 
strategjike, një portal apo faqe interneti, një platformë për 
diskutim. 

Grupimi Ekolevizja, Rrjeti Shqiptar

Që nga fillimi i zhvillimit të shoqërisë civile në Shqipëri ka patur 
disa përpjekje për krijimin e forumeve të OJF-ve mjedisore. 
Përpjekja e parë ka qenë në 1994 dhe e dyta në 1999. Ato nuk 
kanë rezultuar të suksesshme sepse krijimi i rrjetit nuk kishte një 
objektiv apo çështje për të punuar. Nga ana tjetër OJF-të nuk ishin 
gati për të ndërmarrë këtë nismë. Grupimi Ekolevizja ishte rast i 
suksesshëm i pranuar jo vetëm nga OJF-të por edhe nga 
institucionet qeveritare dhe publiku i gjerë në përgjithësi. Nisi si 
një mundësi për informim dhe shpërndarje informacioni. Sipas 
Kushtetutës së Shqipërisë (v. 1998), Shqipëria 'njeh të drejtën e 
çdokujt për t'u informuar mbi gjendjen mjedisore dhe ruajtjen e 
saj' dhe 'për të marrë pjesë në proceset vendimmarrëse', por 
informacioni mjedisor mungonte. 

Në maj 2000 Qendra Rajonale e Mjedisit nisi skanimin e një sërë 
gazetave të përditshme për të mbledhur informacion në lidhje me 
mbrojtjen e natyrës dhe problemet mjedisore. Ky botim u quajt 
Mjedisi Sot dhe çdo ditë u shpërndahej me e-mail rreth 300 
abonentëve dhe e përdyjavshme në formë të printuar rreth 250 
abonentëve të tjerë që nuk kishin mundësi e-mail. Gradualisht 
ideja u zhvillua për ta ndryshuar botimin në një forum diskutimi 
dhe lajme interaktive. Hapi i parë për ta vënë në praktikë ishte 
përfshirja e reporterëve, anëtarë të shoqatave, nga rajone të 
ndryshme të Shqipërisë, duke iu kërkuar lajme. 

metodat apo veprimtaritë. Diversiteti mund të jetë një nga 
anët e forta të rrjetit. Përpiquni të krijoni konsensus në rast 
mosmarrëveshjeje, por nëse kjo nuk arrihet ju mund të bini 
dakord që të mos bini dakord dhe të respektoni synimin e 
njëri-tjetrit. Gjëja që duhet të shmangni janë veprimet 
kontradiktore. Është përherë keq kur ndërsa një anëtar 
negocion, tjetri përdor një strategji destruktive konfrontuese. 
Kjo mund të jetë një arsye për një diskutim më të thellë dhe 
mbase edhe 
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Në vitin 2003 një grup prej 6 organizatash mjedisore vendosën të 
merrnin përsipër nismën e REC dhe të ndryshonin fokusin e 
botimit. Në vend të një buletini të thjeshtë botimi do të fokusohej 
në adresimin e çështjeve më të mprehta mjedisore dhe do të 
përpiqej të përfshinte më shumë publikun e gjerë. Kjo nismë u 
zgjerua dhe nga fundi i 2003 një grup prej 11 OJF-sh morën 
përsipër botimin e gazetës. Grupimi u quajt Ekolevizja dhe nisi të 
veprojë në fillim të 2004 me mbështetjen financiare të 
Milieukontakt Oost Europa dhe më pas edhe nga donator të tjerë si 
Qendra Rajonale e Mjedisit, Banka Botërore dhe Shoqata për 
Bujqësi Organike. 

Në takimin vjetor të shoqatave mjedisore që u mbajt në 25 prill 
2003 në Durrës një grup pune diskutoi nevojën e transferimit të 
gazetës "Mjedisi Sot", nën drejtimin e shoqatave mjedisore. Ndër 
idetë e grupeve të punës të diskutuara ishin:
 
OJF-të duhet të kenë zërin e tyre dhe një media e tyre e shkruar 
do t'i ndihmojë në institucionalizimin e tyre. Një organizatë e 

 

vetme nuk do jetë në gjendje dhe aq më pak e përshtatshme për 
t'a bërë një gjë të tillë. Ndaj, një grup shoqatash duhet të 
bashkohen në një nismë të tillë. Ky do të jetë një lloj organizimi si 
forum. Ekziston kapaciteti ndërmjet organizatave të lidhura me 
logjistikë, përvoja dhe burime njerëzore duke garantuar një lëvizje 
mjedisore cilësore nëpërmjet politikave të drejta.
  
Në 22 tetor 2003, 11 organizata mjedisore shprehën interesin e 
drejtpërdrejtë për të kontribuar në krijimin e grupit me të njëjtin 
emër si dhe gazeta "Ekolevizja". Synimi i kësaj ideje ishte forcimi i 
zërit të përbashkët dhe dëshira për të ndërtuar sinergji dhe për të 
ndërmarrë veprime konkrete të shoqërisë civile për të shfaqur 
presion kërkues tek vendimmarrësit në këtë fazë të zhvillimit të 
vendit, për të ndaluar ndikimin negativ në mjedis dhe për të patur 
një zhvillim miqësor me mjedisin.
 
Në shtator 2005 grupimi Ekolevizja u regjistrua zyrtarisht. Ky 
regjistrim ishte i nevojshëm për arsyet e mëposhtme: 
Ÿ Një numër i konsiderueshëm organizatash mjedisore iu 

bashkuan grupimit 
Ÿ Kishte njohuri të vlefshme për organizimin e veprimtarive dhe 

gjetjen e fondeve që mund të ndaheshin dhe me anëtarët e
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     tjerë të rrjetit; 
Ÿ Specialistët dhe kapacitetet brenda rrjetit mund të 

shfrytëzoheshin nga të gjithë; 
Ÿ Kishte dëshirë dhe interes tek anëtarët për t'u bërë një rrjet; 
Ÿ Kishte një nevojë në rritje për bashkërendim dhe shkëmbim 

informacioni; 

Në vitet e fundit dhe numri i anëtarëve të Ekolevizjes është rritur 
nga 11 OJF në 2003 në 24 në 2006, 32 në 2008 dhe 39 anëtarë në 
fund të vitit 2010. 

Ndër vite Ekolevizja u bë e njohur në publik me gazetën e 
përdyjavshme që publikon informacion mjedisor profesional dhe 
artikuj investigues të fortë mbi çështjet mjedisore. Tashmë gazeta 
shpërndahet gjerësisht tek abonentët që janë rritur nga 150 në 
600. Gazeta ka shërbyer si pikë reference për shumë gazeta të 
përditshme të pavarura sa herë që këto të fundit kanë botuar apo 
investiguar probleme mjedisore.
 
Rrjeti është i dukshëm në publik duke organizuar veprime të 
përbashkëta si fushata kombëtare mbi çështje të ndryshme: 

Ÿ Importin e mbetjeve urbane nga Italia për tu djegur në 
vendin tonë. Fushata përfundoi me ndalimin e vendimit nga 
ana e qeverisë.

 
Ÿ OMGJ-të kërkonin përmirësime ligjore. Ligji u pezullua dhe 

një ligj i rishikuar u dërgua në parlament për miratim. 

Ÿ Mbrojtja e resurseve natyrore siç ishte Liqeni i Zi ku ishte 
planifikuar për tu ndërtuar një hidrocentral që do të 
shfrytëzonte ujrat e liqenit. Gazeta Ekolevizja publikoi 
lajmin dhe e investigoi më tej problemin duke përballur 
personat përgjegjës me ligjin që nuk lejon ndërtime të 
çfarëdolloj natyre në zona të mbrojtura, dhe një debat 
televiziv u organizua me specialistë dhe përfaqësues të 
projektit që do të zbatohej në këtë zonë të mbrojtur.

 
Ÿ Mbrojtja e banorëve nga ndotja industriale në Elbasan. 

Synimi kryesor i fushatës ishte krijimi i kanaleve të 
komunikimit me pushtetin vendor dhe mbështetje për 
shoqërinë civile. 
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Ÿ Gjelbërimi i zgjedhjeve lokale ku grupimi Ekolevizja dhe 
anëtarët ishin aktivë në ngritjen e rëndësisë së çështjeve 
mjedisore si uji dhe ujrat e zeza, planifikimi urban dhe 
mbrojtja dhe përmirësimi i mjedisit në programet politike 
vendore.

 
Ÿ Kundër ndërtimit të termocentralit në Parkun Energjitik të 

Vlorës. 

Ÿ Kundër depozitimit ilegal në Sharrë dhe mbështetje për 
komunitetin vendor për përmirësimin e venddepozitimit 
aktual;

 
Ÿ Bllokimin e miratimit të VNM së termocentralit të ENEL-it në 

Porto Romano.

Ekolevizja së bashku me aktorë të tjerë ka zhvilluar alternativa 
edhe për problemet mjedisore. 
Ÿ Studimi për problemet e Liqenit të Tiranës dhe plani i 

menaxhimit të tij. 
Ÿ Studimi për problemet e kodrave përreth Tiranës dhe shpalljen 
    e tyre si peisazh me status të veçantë mbrojtjeje; 
Ÿ Përvoja të mira - laguna artificiale buzë lumit të Tiranës për 

pastrimin e ujrave të zeza të banorëve që jetojnë aty pranë;
Ÿ Trainimin e gazetarëve mbi gazetarinë investiguese në fushën e 

mjedisit dhe përfshirjen e tyre në publikimin e artikujve të 
ndryshëm për çështjet e mjedisit. 

Të gjitha këto çështje të përmendura më lart kanë të përbashkët 
përfshirjen direkte apo indirekte të zyrtarëve qeveritarë. Shumica 
e gazetave kombëtare janë të lidhur me partitë politike ndaj nuk 
do të shkruajnë për çështjet mjedisore ku përfaqësuesit e partisë 
janë të përfshirë. Por Ekolevizja ka advokuar dhe do të vazhdojë 
të punojë për zhvillimin ekonomik bazuar në përdorimin e 
qëndrueshëm të burimeve natyrore. 
Përpjekjet e grupimit Ekolevizja për procedura më transparente 
dhe demokratike në vendimarrjen mjedisore pa dyshim ka prekur 
telat e duhur. Me rastin e Ditës Botërore Urbane, Ekolëvizja u 
nderua me çmimin Liderit për Shoqërinë Civile në 2004. Dhe në 
dimrin e 2010 Ekolevizja u nderua nga Lëvizja Bells si ambasador i 
mjedisit. 
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III.  Strategjitë

Shembuj të strategjive të ndryshme të përdorura nga organizatat 

Organizatat mjedisore dhe rrjetet nuk janë shumë të pasura dhe 
në shumicën e rasteve nuk aplikojnë dhunë. Strategjitë e tyre 
kryesisht mbështeten në komunikim, mobilizim, ndikim, në 
zhvillimin e ligjeve, nxitjen e zbatimit të ligjit dhe krijimin e 
politikave. Brenda këtyre katër zonave mund të dallohen një gamë 
nënstrategjish të mundshme, që shkojnë nga bashkëpunuese në 
konfrontuese. Një organizatë mjedisore mund të jetë partner në 
një projekt me qeverinë dhe biznesin, nga ana tjetër anëtarët 
mund të lidhen zinxhir në formë gardhi ose të ulen në një grevë 
urie përpara një treni që përmban mbetje nukleare. Ndonjëherë 
kjo krijon konflikte brenda lëvizjes për shkak se në perceptimin e 
publikut është "një lëvizje mjedisore" dhe jo një rrjet organizatash 
të ndryshme. 
Duhet të theksohet se nuk ka të tilla gjëra si psh një strategji të 
mirë. Çdo kauzë ka nevojë për ndërthurje strategjish dhe, në çdo 
shoqëri, dallimet kulturore vendosin nëse një strategji është ose jo 
e dobishme. E rëndësishme për t'u theksuar eshtë që ndërtimi i 
besimit dhe marrëdhënieve të mira me palët e interesuara mund 
të marrë shumë vite, por shkatërrimi i tyre mund të bëhet në një 
ditë. Kjo duhet të merret në konsideratë kur zgjedhim strategjinë e 
duhur për një kauzë të caktuar. 

Ka disa shembuj historik të strategjive që kanë rezultuar të 
suksesshme në disa raste. 

Përcaktimi i axhendës 

Shembulli më i mirë i përcaktimit të një axhende është libri dhe 
filmi i Al Gore "E vërteta e papërshtatshme". Al Gore ishte tashmë 
i njohur për faktin që nuk do të bëhej presidenti i rradhës i 
Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Ai arriti të nxirrte cështjet e 
ndryshimit të klimës në majën e axhendës ndërkombëtare, 
kryesisht duke treguar grafikun e shkopit të hokejit që shënonte 
një rritje të shpejtë të shkarkimit të CO2 që shkaktonte ngrohje 
globale. Më vonë shumë sulme u bënë ndaj besueshmërisë së tij 
dhe asaj të IPCC, dhe madje grafiku i shkopit të hokejit u vendos 
në diskutim, nga të ashtuquajturit skeptikë të klimës, por çështja
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ishte pa dyshim në axhendë. Mjetet që Gore përdori ishin fama, 
teknikat e komunikimit të fortë, mbështetja shkencore dhe një 
çështje globale serioze.
 
Mobilizimi i publikut kundër shumëkombësheve

Ndërsa kohë më vonë shumë specialistë thanë që nëse do të kishin 
hedhur Brent Spar në det mund të kishte qenë më pak e dëmshme 
për mjedisin, në kohën e veprimeve të Greenpeace, por kjo do të 
ishte gjithsesi një çështje e humbur për Shell. Shell UK donte të 
fundoste në thellësi të detit ndërtimin që ende përmbante një sasi 
nafte. Greenpeace vendosi në 1995, ta kundërshtonte këtë veprim, 
dhe zuri platformën për tre javë. Kjo nxiti televizionin dhe raporte 
ditore u realizuan nga të gjithë stacionet e lajmeve  në  botë. Më 
në fund Shell vendosi, i bindur vetëm nga risku i humbjes së 
reputacionit dhe jo për shkak të mjedisit, të mos e hidhte 
ndërtimin. Aktualisht, pjesë të tij janë përdorur në portin e 
Stavanger në Norvegji. Përgjatë aksionit konsumatorët bojkotuan 
Shell dhe Greenpeace pati një dukshmëri të jashtëzakonshme. 
Strategjia mund të karakterizohet si një fushatë mobilizimi 
konfrontuese. Mjetet që u përdorën ishin mbulimi mediatik, zënia e 
hapësirës dhe mobilizimi i konsumatorëve. 

Roli i mbikëqyrjes: Parandalimi i zhvillimit të rrugës me fuqi ligjore

Më 1957 qeveria holandeze miratoi Rrugën 19 në planin e 
autostradës kombëtare të 1957. Ishte një rrugë ndërmjet Delft dhe 
Schiedam që lidhte Hagën me Roterdamin. Për shkak të 
procedurave të qytetarëve lokalë dhe organizatave mjedisore 
zhvillimi i autostradës u bllokua deri më 2006, kur qeveria vendosi 
të ndërtonte autostradën pjesërisht si tunel, që kushtonte 700 
milion euro për 7 km. Më në fund në 2011 puna pritet të fillojë. 
Autostrada ka kundërshtarët por edhe klubin e vet të fansave 
"miqtë e A4" (rreth 12.000 anëtarë!) me faqen e tyre të internetit 
duke akuzuar Milieudefensie për informacione false, dhënies së 
përshtypjes artistike të një rruge të re dhe numërimin e ditëve kur 
do të fillojë puna. Në këtë strategji konfrontimi ligjore 
Milieudefensie në bashkëpunim me organizatat lokale kryesisht 
duke përdorur vëmendjen e medias, mbështetën organizatat lokale 
dhe të drejtën e tyre ligjore për të kundërshtuar autostradën. 
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Mbështetja e nismave qytetare
 
Një strategji shumë pozitive por njëkohësisht e vështirë është 
mobilizimi i qytetarëve. Ka shumë metodologi të zhvilluara për 
pjesëmarrjen e qytetarëve. (partnerët e ) Milieukontakt kanë 
zhvilluar metodologjinë e "Axhendës së Gjelbër". Axhenda e Gjelbër 
ka dy qëllime: nga njëra anë, është një proces me pjesëmarrje 
nëpërmjet të cilit marrëveshje të përbashkëta, komunikimi dhe 
bashkëpunimi i aktorëve lokalë të ndryshëm mund të arrihet; nga 
ana tjetër, rezultati i procesit është po aq i rëndësishëm - një plan 
veprimi për të përmirësuar cilësinë e jetës përmes zhvillimit të 
qëndrueshëm. Metoda përbëhet nga 17 hapa të ndarë në 5 faza. 
Koordinatori dhe iniciatori i procesit është një organizatë lokale e 
shoqërisë civile (OSHC). Puna kryesore kryhet nga grupet e punës 
që përfshijnë të gjithë sektorët e ndryshëm në komunitetin vendor. 
Grupet e punës përfshijnë përfaqësues të aktorëve lokalë 
(autoritetet lokale, kompanitë, OSHC-të dhe individë). Për shkak se 
përfshihet numër i madh pjesëmarrësish, procesi kërkon kohë. Në 
varësi të madhësisë së komunitetit, numri dhe madhësia e grupeve 
të punës dhe motivimi i pjesëmarrësve, rezultatet mund të arrihen 
nga 10 deri 18 muaj. Është një proces ciklik: mbarimi i një procesi 
jo domosdoshmërisht do të thotë mbarim i Axhendës së Gjelbër. Do 
të thotë gjithashtu fillim i një cikli të ri bazuar në eksperiencën dhe 
rezultatet e mëparshme. Në këtë rast faza e parë është vlerësimi i 
ciklit të mëparshëm. Qytetarë dhe pjesëmarrës të rinj mund të 
ftohen për 'takimet e para' të një cikli të ri dhe grupet e punës 
ekzistuese mund të japin hollësi mbi vlerat e tyre ose grupe të reja 
pune mund të stabilizohen. Në këtë mënyrë Axhenda e Gjelbër 
vazhdon të përfshijë qytetarët në përcaktimin dhe zbatimin e një 
politike për zhvillimin e qëndrueshëm në komunitetin e tyre. Vlen të 
theksohet që një dokument i Axhendës së Gjelbër është një 
marrëveshje mes qytetarëve dhe kufizohet vetëm me kohën dhe 
buxhetin. Nuk është një kontratë me një palë të jashtme, me një 
afat kohor dhe detyrime financiare.
 
Në Shqipëri Axhenda e Gjelbër është zbatuar në 3 komuna: Prezë, 
Dajç dhe Voskopojë. Aktorët lokalë punuan në grupe pune tematike 
si për shembull potencialet turistike, biodiversiteti dhe trashëgimia 
kulturore dhe formuluan plane strategjike si dhe projekte pilote 
afatshkurtra. PPNE e Shkodrës, Shoqata Shqiptare e Permakulturës, 
Natyra Ndërkufitare, trainuesit e EDEN dhe Milieukontakt i
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mbështeti ata përgjatë këtij procesi. Ishte me të vërtetë inspiruese 
të shikoje se si komunat lokale ishin në gjendje të përdornin një 
projekt për të ndërtuar një urë të së ardhmes: në Dajç një pozicion 
i ri pune u krijua brenda komunës për ruajtjen e trashëgimisë 
natyrore dhe kulturore, në Prezë turistët do të mirëpriten nga 
guidë e trainuar dhe panelet e informacionit në vendet interesante 
më kryesore, dhe në Voskopojë një mjedis shplodhës u krijua në 
qendër të komunës. Të gjitha këto gjëra, dhe të tjera më shumë, 
do të mbesin dhe do të shërbejnë si gurë kilometrik për zhvillimin 
e qëndrueshëm në të ardhmen të këtyre komunave të bukura. 

Shembuj të praktikave më të mira

Shpesh kur duket se ka shumë barriera reale apo virtuale për 
zgjidhjen e problemeve mjedisore një shembull mund të jetë një 
ide shumë e mirë. Më 1996 Greenpeace zhvilloi SmILE, për të 
demonstruar se sa efikase në karburant mund të jetë një makinë. 
Emri SmILE qendron për "i Vogël, Inteligjent, Dritë, Eficent'. De 
Kleine Aarde në Hollandë është një shembull i "organizatës 
ekzemplare" të përshkruar më parë, misioni i së cilës është t'u 
tregojë zgjidhje politëkëbërësve dhe publikut. Milieukontakt aplikoi 
këtë strategji në punën me pesticidet e vjetëruara. Mbas shumë 
vitesh debate mbi çështjen e pesticideve të vjetëruara në vendet 
ish-Sovietike duket sikur ka një situatë të bllokuar në kuptimin që 
shumë është folur për zgjidhjet por askush nuk ka vepruar me të 
vërtetë në këtë rajon. Së bashku me dy ekspertë, Milieukontakt 
filloi një program për të zhvilluar një projekt tip të inventarizimit, 
mbledhjes dhe ripaketimit në Moldavi, Gjeorgji e Kirgistan. Këto 
shembuj treguan se, megjithëse nuk ishte shumë e thjeshtë, 
ripaketimi ishte i mundur edhe pa kontributin e më shumë se dy 
apo tre ekspertëve perëndimorë. 

Marrje përsipër

Organizatat për natyrën shpesh blejnë copë toke për t'ia shtuar ato 
rrjetit të tyre të zonave natyrale. Kjo i ngarkon ata me detyrën e 
mbrojtjes së zonës dhe i bën më pak të varur nga vendimet e 
qeverisë apo gatishmërisë së pronarëve privatë.  
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Ndërgjegjësimi 

Pothuaj të gjitha organizatat kanë ndërgjegjësimin në strategjitë e 
tyre. Shpesh ka të bëjë vetëm me ndërgjegjësim të problemit për 
të cilin po punon organizata, që mund të quhet edhe përcaktim 
programi. Në raste të tjera organizatat me të vërtetë përpiqen ti 
bëjnë njerëzit të ndërgjegjshëm mbi efektet e sjelljes së tyre në 
mjedis. Në të shumtën e rasteve është mirë që të bëhet 
ndërgjegjësim për zgjidhje shumë konkrete si parandalimi i 
përdorimit të shumtë të ujit, mbetjeve dhe energjisë. 
Ndërgjegjësimi afatgjatë, si adoptimi i një stili jete të qëndrueshme 
ka të bëjë më shumë me edukimin mjedisor, i cili është gjithashtu 
një strategji e aplikuar gjerësisht. Efektet e ndërgjegjësimit shpesh 
janë të vështira për t'u matur sidomos kur është një qëllim 
afatgjatë.  
Në fillim të stabilizimit të tyre qëllimi kryesor i aktiviteteve të 
organizatave shqiptare të shoqërisë civile për mjedisin ishte 
ndërgjegjësimi për mbrojtjen e mjedisit. Organizatat tashmë janë 
rritur në numër, specializuar dhe zgjeruar në qëllimet e tyre më 
shumë drejt lobimit, mbrojtjes së burimeve natyrore dhe zhvillimit 
të planeve strategjike. Vihet re një prirje bashkëpunimi me 
bizneset (eko-mjedisore), por akoma roli kryesor dhe mbështetja 
është në edukimin mjedisor dhe ndërgjegjësim.

 

Fajësimi dhe turpërimi 

Nëpërmjet reklamave, artikujve, reklamave në radio organizatat 
mjedisore shpesh publikisht deklarojnë një kompani që nuk sillet 
miqësisht me mjedisin. Supermarketet që shesin mish shumë të 
lirë nga fermat industriale, kompanitë energjitike që ndërtojnë 
TEC-e me qymyr janë disa shembuj. Është më mirë që kjo strategji 
të praktikohet vetëm pas një procesi të gjatë negociimi në të cilin 
ju kërcënoni me instrumente nëse pala kundërshtare nuk është e 
gatshme për të ndryshuar politikat e saj. 

Kombinimi i lobimit me fushatëbërje 

Të dyja, lobimi dhe fushatbërja janë zbatuar nga shumë 
organizata. WWF, Greenpeace, Friends of the Earth, të gjitha kanë 
organizuar fushata të famshme në favor apo kundër një çështje të 
caktuar. Një fushatë e mirë ka nevojë për një strategji marketimi 
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me qëllime të caktuara qartë e grup të synuar dhe përdorimin 
profesional të medias. Shpesh një skandal apo fatkeqësi ndihmon 
në vendosjen e një fushate në qendër të vëmendjes. 
Është mençuri të kombinosh fushatëbërjen me lobimin, sepse nëse 
vëmendja është e lartë politikanët do të vihen në lëvizje. Lobimi 
është një formë e organizimit dhe ndikimit të vendimmarrësve 
duke u dhënë atyre argumente të mira në kohën e duhur. Kjo 
kërkon njohuri në fushë dhe pjesëmarrje kur është e nevojshme. 
Kjo do të thotë që ju duhet të jeni atje pothuaj gjithmonë sepse 
përndryshe nuk mund të kapni kurrë momentin e duhur.... 
Një shembull i mirë shqiptar është Projekti "Forcimi i Shoqërisë 
Civile Shqiptare për një Mjedis më të Mirë". Për herë të parë në 
Shqipëri në sektorin e shoqatave mjedisore dhe specialistët erdhën 
bashkë dhe zhvilluan dokumentat e pozicionimit në çështje 
specifike (uji, mbetjet, ndotja ajrit dhe pjesëmarrja publike). Në 
dokumenta ata deklaruan konkluzione dhe dhanë rekomandime 
specifike për të trajtuar problemet dhe ofruar alternativa. Këto 
dokumenta pozicionimi u zhvilluan nga grupe interesi dhe janë 
konsultuar e miratuar me shumë organizata. Në fund dokumentat 
e pozicionimit u janë dorëzuar institucioneve qeveritare nëpërmjet 
nje fushate kombëtare. "Vepro Tani- Fushatë Kombëtare për 
Ndryshim në Mjedis" ishte slogani që mblodhi 15 organizata aktive 
në veprimtari ndërgjegjësuese dhe iu drejtua shumë individëve 
duke nisur nga qeverisja lokale dhe ministritë e deri të kompanitë 
dhe qytetarët. Si rezultat i një komunikimi shumë të mirë të 
brendshëm të ekipit të fushatës dhe bashkëpunimit me iniciativa 
të tjera fushata u shtri me sukses në një audiencë të madhe të 
grupeve të ndryshme të synuara dhe arriti shumë në terma të 
rritjes së ndërgjegjësimit, përfshirjes në vendimmarrje dhe 
veprime konkrete. 

Organizatat aktive aplikojnë një miks strategjish. Kjo do të thotë 
që kërkohen njerëz të ndryshëm me aftësi të ndryshme. Është 
gjithmonë mirë të njohësh apo të kesh një lobist në fushatë. Disa 
njerëz entuziastë dhe praktikë nevojiten gjithmonë për 
organizimin dhe mbështetjen. Një person i zgjuar është shpesh një 
nevojë dhe ekspertët lokal është mirë të jenë të përfshirë. Dhe 
duhet të njihni ekspertë në të gjitha fushat ku ju punoni sepse 
nëse jeni një gazetar i suksesshëm vendimmarrësit do të testojnë 
menjëherë besueshmërinë tuaj për çështjen në fjalë. 
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IV.  Ngritja e kapaciteteve për mjedisin 

Të jesh ambientalist që punon për një organizatë të 
shoqërisë civile kërkon shumë aftësi. Menaxhimi, 
komunikimi, mjedisi, planifikimi urban, uji, ligjet janë vetëm 
disa nga çështjet ju hasni në jetën e përditshme të OSHC-
ve. Shpesh njerëzit që e duan natyrën humbin në projekte, 
raporte, takime dhe financa, duke harxhuar shumë më 
shumë kohë mbas kompjuterave sesa në terren. Kapacitetet 
duhen mbajtur e zhvilluar dhe kjo vlen edhe për 
organizatën si një e tërë. 

Duke folur me përafërsi, ka tre mënyra për zhvillimin e 
kapaciteteve brenda organizatave të shoqërisë civile. 

E para ka të bëjë me tërheqjen e burimeve nga jashtë. Nëse nuk 
keni aftësi të mira financiare merrni një profesionist, me pagesë 
ose si vullnetar. Shumë njerëz të shkolluar janë të gatshëm të 
harxhojnë pak kohë për organizatat e shoqërisë civile, për aq kohë 
sa ndihen të respektuar për atë që ato bëjnë dhe kanë një liri të 
caktuar në mënyrën se si e bëjnë.

Mënyra e dytë për të përmirësuar aftësitë është përmes krijimit të 
një buxheti për edukimin e vullnetarëve dhe profesionistëve për t'u 
dhënë mundësinë për të zhvilluar aftësitë e tyre në një kurs të 
jashtëm ose në një trainim të brendshëm.

Mundësia e tretë është të zhvillohet një strukturë mbështetëse 
brenda rrjetit të OSHC-ve që lehtëson trainimin dhe të mësuarit. 
Në shumë vende Milieukontakt mbështeti zhvillimin e strukturave 
të tilla në formën e ekipeve të trainuesve që ofrojnë trainime të 
ndryshme. 

Metodologjia
Anëtarët dhe punonjësit e organizatave të shoqërisë civile shpesh 
janë profesionistë me shkollim të lartë në fushat e tyre. Ata sjellin 
mjaft njohuri dhe përvojë në çdo takim si dhe një lloj dëshire për 
të qenë praktik dhe punuar drejt arritjes së rezultateve. Dhe së 
treti ka një traditë të fortë të barazisë dhe marrëdhënieve 
informale brenda lëvizjes së OSHC-ve për mjedisin.
Këto tre elementë japin kërkesa të caktuara për metodologjinë e
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përdorur në sesionet e trainimit.

Të mësuarit me pjesëmarrje

Në zhvillimin e kapaciteteve brenda rrjetit të OSHCve Milieukontakt 
përdor një përqasje të fortë pjesëmarrëse bazuar në "ciklin adult të 
të mësuarit -Kolb" dhe prezantuar nga Simon van Koolwijk nga 
Facilicom consult. (www.facili.nl)

Cikli:

Në vizionin e Kolb-it të mësuarit është shndërrimi i informacionit 
në njohuri të vlefshme. Cikli i të mësuarit kërkon që pjesëmarrësit 
të progresojnë përmës katër fazave të ndryshme të procesit të të 
mësuarit. Të mësuarit efikas kërkon aftësi për të aplikuar gjërat e 
mësuara në fazën 3, ku ju formoni parimet bazuar në analizën tuaj 
në fazën 2 e të një eksperience që keni patur në fazën 1. Kjo nuk 
është e thjeshtë për çdo njeri, sidomos për ata që kanë mësuar 
përmes leksioneve. Ky lloj të mësuari kërkon pjesëmarrje aktive të 
pjesëmarrësve gjatë procesit të të mësuarit. Roli i trainuesit, më 
pas, është të ndihmojë pjesëmarrësit përgjatë këtij procesi të 
mësuari. Një trainues i mirë duhet të ketë aftësi të kuptojë çfarë 
ndodh në secilën fazë dhe të lehtësojë procesin e të mësuarit. 
Një aspekt tjetër i rëndësishëm i metodës së të mësuarit me 
pjesëmarrje është se pjesëmarrësit në trainim mësojnë nga njëri-
tjetri, shumicën e herëve më shumë sesa mësojnë nga trainuesi i 
cili ka më shumë rol lehtësues dhe analizon e përmbledh në fazën 
e përgjithësimit çfarë ndodh brenda grupit. Në secilin sesion, secila 
fazë ka qëllimin dhe metodat e veta të punës. 

Eksperienca

Pjesëmarrësit kanë një eksperiencë ose kujtojnë eksperienca të 
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lidhura me çështjen në fjalë. Shpesh eksperienca krijohet, për 
shembull, me një luajtje rolesh ose trainuesi pyet pjesëmarrësit të 
sjellin ndër mend një eksperiencë që ata kanë patur. 
Eksperienca përcillet në grup.

Reflektimi

Pjesëmarrësit reflektojnë mbi ç'ka ndodhur në ushtrim dhe 
diskutojnë subjektin. Trainuesi bën pyetje të tilla si: "çfarë 
vëzhguat në luajtjen e roleve, si ishte sjellja kur keni patur këtë 
eksperiencë, çfarë reagimesh keni marrë". 

Përgjithësimi 

Subjekti kalon në një stad më të lartë. Pjesëmarrësit ndajnë 
vizionin e tyre mbi subjektin dhe trainuesi jep një kontekst më të 
gjerë. Shpesh trainuesi ose një pjesëmarrës me përvojë jep leksion 
teorik që i referohet literaturës mbi subjektin. 

Aplikimi

Më anë të një ushtrimi pjesëmarrësit aplikojnë njohuritë e fituara.
Që më 2005 shumë module 
trainimesh janë zhvilluar 
brenda grupit të trainuesve të 
Milieukontakt International 
(MITT). Të gjitha modulet janë 
bazuar në një numër (6 deri 
10) sesionesh që shkojnë 
përgjatë ciklit të të mësuarit. 

Axhenda e Gjelbër

Milieukontakt zhvilloi metodën 
e Axhendës së Gjelbër si një 
mënyrë për të udhëhequr 
procesin e përfshirjes së 
qytetarëve në formimin e një 
të ardhme të qendrueshme 
të komuniteteve të tyre. 
Metoda është përshkruar 

Grupi i trainuesve t ë Milieukontakt 
International (MITT) është një rrjet i 

trainuesve të specializuar në metodat 

pjesëmarrëse që

 

synon

 

të

 

arrijë

 

një

botë

 

të

 

qendrueshme përmes forcimit 

të

 

shoqërisë

 

civile. Vizioni i tij është

një

 

shoqëri civile proaktive dhe e 

përgjegjshme me një

 

ndikim të

 

dukshëm në

 

arritjen e botës së

 

qendrueshme. Anëtarët e grupit të

trainuesve janë

 

trainuar dhe 

përzgjedhur mbi bazën e një

 

niveli të

ndarë

 
të

 
cilësive, metodologjis ë

 
dhe 

përqasjes së

 
tyre. Bazuar në

 
aftësitë

dhe vlerat kurrikula t ë
 

reja janë
 

zhvilluar brenda rrjetit që
 

ofrojnë

trainime për partner të  interesuar. 

Trainuesit e rrjetit vijn ë  nga më  
shumë se 6 vende  të  Europës dhe 

Azisë Qendrore.  
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gjerësisht në një manual, zhvilluar së pari në Kroaci, që jep hap 
pas hapi prezantimin e procesit të plotë. Që në vitin 2000 projekte 
të Axhendës së Gjelbër janë filluar me sukses në 25 bashkësi në 4 
vende. Në periudhën 2007-2010, 18 bashkësi në Ballkanin 
Perëndimor shkuan përmes procesit të Axhendës së Gjelbër me 
mbështetjen e Milieukontakt dhe MITT. 

Pjesëmarrja Publike

Ky kurs trainimi është hartuar për tu dhënë OSHC-ve në nivel 
vendor e kombëtar mjetet për të marrë pjesë në proceset 
vendimmarrëse për çështje që kanë të bëjnë me mjedisin. Është 
bazuar në shtyllat e Konventës së Arhusit, pa u përqendruar 
kryesisht në zhargonin apo instrumentat ligjore. Trainimi është 
organizuar rreth një çështjeje qendrore të një konflikti mjedisor 
(imagjinar). 

Programim i bazuar në rezultate

Kur hartoni një projekt a program, zakonisht keni shumë ëndrra 
të asaj që doni të arrini. Në procesin e përkthimit të ëndrrave tuaja 
për një të ardhme të qendrueshme, në rezultatet konkrete është e 
rëndësishme të planifikoni momentet e monitorimit në të cilat ju 
mund të vlerësoni nëse projekti është ende në drejtimin e duhur. 
Kjo shpesh harrohet, ose shihet si një detyrim për donatorin. 
Megjithatë, cilësia e monitorimit do t'ju sigurojë kontribut shumë 
të mirë për të përmirësuar performancën tuaj dhe akoma më mirë: 
më pas për ta provuar këtë tek grupet që synoni dhe donatorët. 
Zakonisht në këtë kurs dy ditor trainimi, pjesëmarrësit mësojnë se 
si të programojnë duke u nisur nga rezultatet, sipas 10 hapave të 
modelit të rezultateve bazuar në Monitorim dhe Vlerësim të përdorur 
nga Banka Botërore. Pjesëmarrësit mësojnë se si të hartojnë një 
plan bazë të rezultateve bazuar në monitorim dhe vlerësim. 

Ndërmjetësimi

Konfliktet janë pjesë e jetës së përditshme kur punon për 
organizata të shoqërisë civile. Brenda organizatës, rrjetit dhe me 
aktorët jashtë rrjetit ju rrezikoni të bini në ndonjë konflikt. 
Metoda e praktikimit të ndërmjetësimit është zhvilluar për të 
manaxhuar konfliktet dhe për të ndërmjetësuar mes palëve.
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Përgjatë këtij lloj trainimi pjesëmarrësit praktikojnë rolet e tyre në 
konflikte dhe luajnë rolin e ndërmjetësit. Ky trainim është një 
prezantim i parë për ndërmjetësimin. Që të bëhesh një ndërmjetës 
profesionist kërkon shumë njohuri dhe aftësi që mund të mësohen 
në kurse të tjera. 

Lehtësim sipas nevojave grupit të synuar 

Trainues të MITT mund të lehtësojnë takimet e klientëve, duke 
vlerësuar qëllimet dhe produktet e këtyre takimeve në 
bashkëpunim me klientët, duke shtuar mjete lehtësimi dhe metoda 
për diskutime me pjesëmarrje të gjerë e për të arritur rezultate të 
mira. 

Zhvillimi i kurrikulave

Ky trainim ju mëson rreth stilit tuaj të preferuar të të mësuarit si 
trainues dhe si të njihni stilet e të mësuarit për anëtarët e tjerë të 
grupit. Trainimi gjeneron ide se si të zhvillohen kurrikula që të 
plotësojnë nevojat e pjesëmarrësve me stile të ndryshme të të 
mësuari. Sfondi teorik i këtij trainimi sigurohet nga Cikli Kolb i të 
Nxënit. Ai i mëson pjesëmarrësit se si të zhvillojnë sesionet hap 
pas hapi dhe të zhvillojnë një trainim me sesione të ndryshme. 
Ky trainim është i detyrueshëm për të gjithë trainuesit e MITT.

 

Shkrimi i Projekt Propozimit 

Në përvojën tonë nuk është gjithnjë e lehtë që të strukturohen 
mendimet kur shkruhet një projekt propozim në momentet e 
fundit. Megjithatë, një propozim i mirë nuk është çelësi vetëm për 
marrjen e grantit por edhe për zbatimin me sukses të projektit. 
Gjatë trainimit pjesëmarrësit udhëhiqen në faza të ndryshme të 
shkrimit të projekt propozimit. Pjesëmarrësit trainohen për të 
shkruar projekt propozime të suksesshme duke filluar me analizën 
e problemit, vendosjen e qëllimeve, zhvillimin e strategjisë dhe 
formulimin e një plani manaxhimi dhe monitorimi. 

Shumica e moduleve të trainimit janë aplikuar në Shqipëri dhe 
disa, si programimi bazuar në rezultate dhe ndërmjetësimi, janë 
zhvilluar në bashkëpunim të ngushtë mes trainuesve shqiptarë 
dhe hollandezë të MITT.
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V.  Si të financojmë lëvizjen 

Përshkrimi i strategjive për fonde
Qëndrueshmëria financiare ka qenë dhe do të jetë përherë një 
çështje për shoqërinë civile që punojnë në mjedis dhe natyrë. Kjo 
si për organizatat e mirë stabilizuara por edhe për grupet 
vullnetare me bazë komuniteti. Njihen tre burime mjetesh 
financiare:
1. Mbështetje nga qeveria
2. Fonde private
3. Të ardhura të gjeneruara nga organizata

Vlen të theksohet që varësia nga një lloj burimi të ardhurash nuk 
është mirë për qëndrueshmërinë e organizatave të shoqërisë civile. 
Në rastin e financimit nga qeveria, politikat mund të ndryshojnë 
brenda një nate dhe zërat e buxhetit mund të ndërpriten. 
Financuesit privatë mund të lodhen nga organizatat kur krijimtaria 
humbet ose kur ka publicitet të keq. Varësia e plotë nga të 
ardhurat e vetë organizatës e shndërron atë në një biznes dhe e 
nxjerr jashtë fushës së shoqërisë civile. Gjithashtu brenda një prej 
tre kategorive është e rëndësishme të shpërndahet rreziku dhe të 
merren fonde nga qeveri të ndryshme dhe zëra buxheti të 
ndryshme, mbështetje nga biznesi dhe shumë donatorë privat dhe 
të kihen disa partnerë të ndryshëm për të cilët organizata punon. 
Brenda tre kategorive kryesore ne mund të përcaktojmë disa nën 
kategori:
1.   Qeveritë
          a.  Financim në bazë projekti 
          b.  Fonde institucionale
          c.  Tendera
          d.  Detyrat

2.   Financim privat
          e.  Donatorë privatë 
          f.   Llotaritë
          g.  Sponsorizime
          h.  Fonde private 

3.   Të ardhura të gjeneruara nga organizata
          I.  Shitja e shërbimeve ose produkteve 
          j.  Trust Fund
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Qeveria: Financim në bazë projekti 
Financimi në bazë projekti shpesh është i bazuar në zërat e 
buxhetit të qeverisë për thirrjet e hapura për aplikime. OSHC-të 
propozojnë projekte sipas kritereve të vendosura në thirrje. 
Këtyre thirrjeve shpesh u përgjigjen më shumë organizata sesa 
mund të financohen. Kjo do të thotë që nëse doni të jeni të 
suksesshëm ju duhet të ndiqni pak a shumë disa rregulla bazë: 

1.  Gjithmonë ndiqni saktësisht termat e thirrjes dhe mos u 
përpiqni të jeni shumë krijues mbasi në të kundërt do të 
nxirreni jashtë për mosndjekje procedurash. 

2.  Mbrapa termave të referencës ka një politikë. Përpiquni që jo 
vetëm të ndiqni rregullat por edhe politikën e saj. Shpesh një 
zë buxheti prezantohet si zhvillim bashkëpunimi drejt 
qëllimeve por rezulton të jetë një mjet nxitës promovimi. 

3.  Gjithmonë është mirë të njihen njerëzit që merren me 
buxhetin dhe ata që merren me politikat. Megjithëse shumë 
herë procedurat janë të drejta dhe transparente, shpesh kjo të 
ndihmon....

4.  Jini të kujdesshëm me atë çfarë premtoni, si në rezultate dhe 
buxhet. Në fund një projekt mund t'i ketë kushtuar organizatës 
më shumë sesa ka sjellë. 

Avantazhet Disavantazhet

Ka një lloj lirie në zhvillimin 

e propozimit tuaj 

Kriteret e seleksionimit 

shpesh nuk janë të qarta

Ju mban krijues dhe të 

mprehtë

 

Është shumë punë me shanse 

të kufizuara

 

suksesi 

 

Projektet ju detyrojnë të 

bëni strategji, qëllime,

 

plane 

pune dhe buxhete të qarta.

 
Mbështetja

 

financiare është e 

përkohshme, kështu

 

që është 

e vështirë për të krijuar 

qëndrueshmëri bazuar në 

projekte 

 

Shumicën e rasteve 

rezultatet e projektit janë 

bërë të qarta sepse duhet të 

raportohen dhe vlerësohen 

 

Shumë financues presin të 

marrin rezultate gati të 

pamunduara brenda një viti 

projekti. 
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Projektet ju detyrojnë të 

keni manaxhim të 

shëndoshë

 
dhe kontroll të 

jashtëm të financave tuaja
 

Financat tuaja varen nga 

vendimet e qeverisë

  

Shumë
 
financues nuk 

lejojnë
 
pagesa më

 
të

 
larta 

se sa ato që  ju keni  nevojë  

për të  mbijetuar si një  

organizatë  

Cikli i projektit sjell shumë

pasiguri
 

dhe e bën strategjinë

afatgjatë  të  vështirë  për 

organizatën tuaj.  

Shembuj
Financimi i projektit është aktualisht një nga burimet kryesore të 
fondit të qeverisë për shoqërinë civile. 

Qeveritë: Fonde Institucionale 
Ndonëse në ditët e sotme është vështirë që të gjenden, ndonjëherë 
organizatat mbështeten në mënyrë strukturore nga burimet e 
qeverisë. Bazuar në një plan vjetor pune dhe raportet organizata 
merr fonde institucionale. Kjo është një bazë e mirë dhe të jep 
qëndrueshmëri, veçanërisht nëse mbështetja është e garantuar për 
disa vite. Por, nga ana tjetër një organizatë që mbështetet në këtë 
mënyrë varet shumë nga burimi dhe mund të humbasë pavarësinë 
e vet. Një risk tjetër i këtij lloj financimi është fakti që organizata 
mund të mësohet më faktin e të qenit të financuar dhe nuk e 
kupton luksin e një sistemimi të tillë. Një ditë qeveria mund të 
ndryshojë politikat e saja dhe mjetet financiare mund të ndërpriten. 

Avantazhet Disavantazhet

Qendrueshmëria financiare e 

organizatës tuaj

 

Varësia nga burimi i 

financimit

 

Baza të

 

mira për zhvillimin e 

burimeve të

 

tjera financiare

 
Shpesh qeveria aplikon 

rregulla të

 

caktuara që

 

nuk 

lejojnë

 

zhvillimin e rezervave 

financiare për organizatën 

tuaj

 

Mundësi për të
 

zhvilluar dhe 

zbatuar strategji afagjata 
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Shembuj
Departamenti i Mjedisit ne BE ka zë buxheti për Rrjetin Europian të 
Mjedisit. Çdo vit këto rrjete mund të aplikojnë për fonde bazë për 
të mbuluar shpenzimet e zyrës dhe shpenzime të stafit. Në vitet e 
hershme të ekzistencës Milieukontakt International ka patur një 
buxhet vjetor për shtet, të siguruar nga Ministria e Mjedisit. Por kjo 
do të thotë që njëra nga zyrat aplikon përfiton nga ky buxhet dhe 
OJF-të pjesë e rrjetit do të mbështeten financiarisht për të ndjekur 
takime dhe zhvilluar strategji. Ka një ndërgjegjësim të OJFM-ve 
nga rajoni i Ballkanit për të decentrailzuar këtë lloj buxheti në nivel 
lokal, që artikulohet si - Stabilizimi i një programi financimi bazë 
në departamentin e Mjedisit për shoqatat mjedisore nga vendet 
kandidate dhe kandidate të mundshme me qëllim mbështetjen e 
zbatimit të ligjeve mjedisore europiane. 

Qeveritë: Tenderat
Kur qeveritë kanë projekte apo detyra që ata duan ti zbatojnë 
zakonisht zhvillojnë tendera. Kjo është pak a shumë një detyrë e 
përcaktuar qartë të cilën organizata apo konsorciumi duhet t'a 
reflektojnë. Në shumicën e rasteve ka shumë raunde. Së pari, ju 
dërgoni CV tuaja dhe përshkrimin e organizatës dhe fushat bazë. 
Mbas kësaj njoftohet një listë e përzgjedhur e pesë apo tre 
organizatave që mund të aplikojnë. Bazuar në kritere të caktuara 
përzgjidhet një organizatë për negocim, më së shumti për çmimin. 

vantazhet

Ka më shumë konkurencë se 

sa me projekt propozime. 

Shumë biznese aplikojnë dhe 

në shumë raste, si me bankën 

Botërore, konkurimi është 

mbarëbotëror.

 

 

ju keni të bëni me 

detyra afatshkurtra dhe keni  

të vogël në 

përmbajtje.

 

Shpesh ju nuk e dini shumën 

dhe limitoni veten tuaj në
  

Avantazhet

Aplikimi shpesh është më i 

thjeshtë se sa me projekt 

propozim, për arsye të 

listës së shkurtuar.

 

Raportimi është në 

shumicën e rasteve më i 

thjeshtë sesa në një projekt 

i financuar.

 

Shpesh mund të merrni një 

pagë të arsyeshmë madje 

edhe pagesë të lartë.  

Disa

Shpesh

ndikim

aplikim.
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Shembuj
Institucionet Ndërkombëtare si Banka Botërore dhe BERZH kanë 
tendera të rregullt. Gjithashtu edhe Sida ka programe/ politika që 
shkojnë përmes tenderave. Po kështu edhe shumë institucione 
kombëtare e aplikojnë këtë metodë. 

Qeveritë: Detyrat 
Kur është poshtë një vlere të caktuar qeveritë nuk kanë nevojë të 
hapin tendera për një detyrë por ia japin direkt një organizate. Kjo 
mund të jetë një kërkim, analizë e aktorëve lokal ose përfshirje, 
trainim, lehtësim apo thjesht pjesëmarrje në një konferencë. Jini të 
vetëdijshëm që shpesh ka mundësi brenda buxheteve të qeverisë 
për këto lloj aktivitetesh. Kur ju kërkohet të merrni pjesë në një 
takim mund të ketë mundësi përfitimi financiar. Jini të kujdesshëm 
në të tilla raste përsëri në lidhje me pavarësinë e organizatës tuaj. 
Zhvillimi i shumë detyrave të tilla ju kthen në konsulent dhe mund 
t'ju largojë nga misioni i organizatës tuaj. 
Në Shqipëri buxheti i qeverisë për të mbështetur organizata është 
shumë i ulët ose nuk ekziston. Të paktën Ministria e Mjedisit, 
Pyjeve dhe Administrimit të Ujrave (MMPAU) nuk ka një buxhet për 
detyra të tilla për organizatat. Ekolevizja në orvatjet e veta për të 
institucionalizuar komunikimin me MMPAU përmes një 
Memorandumi Mirëkuptimi ka kërkuar për një buxhet për (pjesë) 
projekte, (projekte të ndryshme që Ministria po zbaton) për t'iu 
alokuar shoqatave mjedisore për aktivitete ndërgjegjësuese apo 
organizim fushatash, etj. 

Shpesh ka shumë  
dokumentacion dhe formate 

u plotësuar. Por kur të

keni aplikuar një
 

herë është

r më  pas.   

 

për t’

kollaj pë

Avantazhet Disavantazhet

Përmbajtja bëhet tërësisht

 

nga qeveria që jep detyrën.

  

Nëse jeni të sukseshëm 

mund të humbisni statusin 

tuaj si organizatë e shoqërisë 

civile.
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Me aftësi të mira negociimi 

mund të
 
merrni pagesa të

 

mira.
 

Taksat mund të jenë të

ndryshme për këtë
 

lloj pune.

Mund të jetë fillim për një 

detyrë të re.  

 

Shembuj
Shpesh pagesat paguhen për të marrë pjesë në një takim apo për 
të qenë pjesë e një bordi këshillues. Mund të organizoni një takim 
të grupeve të interesit ose një fushatë informimi. 

Fonde private: Donatorë privatë 
Të gjitha organizatat e mëdha mjedisore kanë mbështetës privatë, 
qytetarë që paguajnë një shumë të caktuar çdo vit për të 
mbështetur misionin e organizatës. Dekadën e kaluar mbështetja 
vjetore ka kaluar drejt mbështetjeve specifike për fushata. Ky burim 
financimi ka dy avantazhe të mëdha: së pari, mbështetësit mund të 
sjellin një shumë të madhe parash së bashku dhe, së dyti, i japin 
organizatës tuaj legjitimitet. Organizatat hollandeze për natyrën 
dhe mjedisin kanë rreth 4.000.000 mbështetës së bashku, gjë që i 
bën ata shumë të respektuar dhe një forcë politike. Ana tjetër e 
burimit të financimit është që ju keni nevojë për departament 
marketimi për të tërhequr të gjithë mbështetësit. Shpesh këto lloj 
organizatash kthehen në një makinë të madhe marketimi, që fitojnë 
shumë mbështetës por ulin vëmendjen tek 'produkti' që do të 
shpërndajnë. Marketimi mund t'i kalohet edhe profesionistëve që 
nuk janë pjesë e organizatës. Marketimi mund t'ju limitojë në 
politikën tuaj sepse me shumë mbështetës duhet të jini më të 
fokusuar dhe më pak kritik drejt politikave të caktuara si, për 
shembull, çështje delikate si mobilizimi dhe përdorimi i makinave. 
Organizatat duhet të jenë të vetëdijshme për skandalet apo 
dëmtimin e reputacionit. Nëse të hollat nga donacionet nuk janë 
shpenzuar si duhet apo mbështetësit mendojnë kështu, mbështetja 
dhe të ardhurat tuaja mund të bien qënësishëm. Shumë vende kanë 
një shenjë për këto lloj organizatash, kështuqë mbështetësit 
besojnë në faktin që paratë e tyre janë shpenzuar më së miri. 
Mënyrë tjetër për të marrë para është organizimi i eventeve, si 
darka, panaire, koncerte bamirësie, etj. Po kështu, mbledhja e 
parave në rrugë apo derë më derë. Kjo është një metodë intensive 
që mund të sjellë para në sasi shumë të madhe.
Në Shqipëri nuk ka kulturë filantropie në sektorin e mjedisit. 



(45

Avantazhet Disavantazhet

Pavarësi.

 

Ka nevojë për një investim të 

mirë në marketimin e 

organizatës dhe misionit 

tuaj.

  

Mbështetës do të thotë para 

dhe fuqi.

  
Çdo donator privat do të ketë 

nevojë për investime që 

kthehen mbas dy tre vitesh.

Strategjia kombinon ngritjen 

e fondeve me
 

dukshmërinë
 

e 

organizatës.
  

Duhet të
 

jini më
 

tepër të

kujdesshëm për imazhin e 

organizatës suaj sesa 

zakonisht.  

Shembuj: 
Koncerti i ndihmës për Sida-n në korrik 2007 është një shembull i 
shkëlqyer, darkë bamirësie për viktimat me Sida, mbledhjen e të 
mirave për kafshët ose për mirëqenien e kafshëve. 

Fonde private: Llotaritë
Llotaritë janë shumë popullore dhe të kombinuara me bamirësi 
bëjnë që kumari të jetë një mundësi shumë e mirë. Në Hollandë 
Llotaria Postcode mbështeti në 2011, 83 organizata me një total 
2070 milion euro. Llotaria u formua nga manaxheri i marketimit të 
NOVIB, organizata zhvilluese më e madhe në vend. Për disa njerëz 
e gjithë strategjia e marketimit që mbështeste një llotari, ku mund 
të fitoheshin makina, bileta avioni për në vendet ekzotike, ishte në 
kontradiktë me mbështetjen e të varfërve dhe atyre në nevojë. 
Llotaritë tregojnë që njerëzit luajnë kumar ndonjëherë, por mund 
ta përdorin atë edhe për një kauzë të drejtë. 
Që të bëhesh përfitues i një llotarie, aplikohen disa kushte dhe 
lidhjet e mira mund të të ndihmojnë. Është një kontribut shumë i 
mirë për buxhetin vjetor dhe kjo mund të jetë një fushë që 
shoqatat shqiptare mund ta eksplorojnë dhe duhet të përdorin në 
të ardhmen. 

Ka një shembull të mirë të fshatit SOS Kinderdorf ku financimi më 
i madh vjen nga donacione private (shqiptare dhe ndërkombëtare), 
por ky është një shërbim bamirësie.
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Nuk ka nevojë për shumë 

raporte.

  
Duhet të lini pas ‘gjuhën tuaj 

të projekteve’ dhe të 

komunikoni në të njëjtin nivel 

me sponsorët.

   

Mund të realizoni shumë 

gjëra të cilat kushtojnë.
  Shpesh investimi në kohë 

është shumë i madh saqë do 

ishte më e lehtë të paguhej 

për shërbimet.   

Shembuj
Nëse blini produkte femrash për higjenën, të Libresse ju mbështesni 
vajzat e Sudanit të shkojnë në shkollë përmes Oxfam/Novib, WWF 
dhe një numri korporatash energjetike në promovimin e energjisë 
së gjelbër.

Fonde private: fonde private
Shumë njerëz të pasur duan të bëjnë gjëra të mira me paratë e 
tyre, kur ata janë gjallë apo pas vdekjes. Shpesh milionat vendosen 
në një fond të veçantë me një mison të caktuar. Përsëri këto fonde 
kanë kritere dhe organizatat duhet të aplikojnë nëpërmjet projekt 
propozimeve për ti marrë. Këto lloj fondesh krijohen nga bankat, 
kompanitë dhe institucionet fetare. 

Avantazhet Disavantazhet

Në shumicën e rasteve këto 

fonde janë më pak 

burokratike.   

Është vështirë për t’i marrë.

Shembuj 
Fondacionet Bill dhe Melinda Gates, Soros, Rockefeller, Ford.
 
Të ardhura të gjeneruara nga organizata: shitja e 
produkteve dhe shërbimeve 
Organizatat e shoqërisë civile shpesh kanë kapacitete apo marka 
që mund të kapitalizohen. Nëse jeni të aftë në përfshirjen e 
aktorëve kyç apo analizimin e tyre, keni ekspertë të mirë në ligje, 
ndryshimin e klimës ose ujin, shumë thjesht mund të transferohet 
informacioni përmes një rrjeti kombëtar ose buletini që është 
shumë i lexuar, për të cilën palët mund të jenë të interesuara të 
paguajnë këto lloj shërbime dhe produkte. Organizata hollandeze 
Waddensea vendosi logon e vet në të gjitha këmishat, peshqirët, 
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Avantazhet Disavantazhet

Është (nganjëherë shumë) 

fond privat që nuk kërkon 

shumë administrim.   

Duhet të pranoni rregullat 

për krijimin e fondeve të 

aplikuar nga departamenti i 

marketimit të llotarisë.  

Shembuj
Lloteria post code Hollandeze 

Fonde private: Sponsorizimi
Ka shumë mënyra se si kompanitë të sponsorizojnë organizatat. 
Sponsorizimi mund të lidhet me një produkt apo shërbim. Për çdo 
sms të dërguar organizata juaj mund të marrë 0.000005 qindarka 
euro nga kompanitë telefonike, ose për çdo produkt femëror të 
blerë ju ndihmoni një nënë në Uganda, një shembull i marketimit 
të lidhur me shkaqet. Një mënyrë tjetër janë shërbimet pa pagesë, 
pajisjet ose produktet. Një organizatë hollandeze organizon një ditë 
në vit për një çështje të mirë ku punonjësit nga biznesi bëjnë diçka 
për organizatën e tyre. Shpesh një kompani lokale dhuron 
përdorimin e traktorëve apo pajisjeve për një ditë. Supermarketet 
japin më tonelata ushqime ditore që ushqejnë bankat në shumë 
vende. Banka ua transferon ushqimin njerëzve në nevojë. Një 
shembull tjetër sponsorizimi janë kompanitë (e mëdha) që 
dhurojnë para për aktivitetet apo ndërtesa si në rastin e një qendre 
edukimi apo një zyre. Disa këshilla: 

Ÿ Jini specifik dhe të qartë për pozicionin tuaj 
Ÿ Trajtojeni sponsorin mirë por mos e ekzagjeroni 
Ÿ Paraqisni një raport të mirë dhe vizual në mënyrë që 

sponsorët të tregojnë suksesin 
Ÿ Sigurohuni që të ketë sukses
Ÿ Mos bëni përshkrime të gjata, propozime apo raporte 
Ÿ Idetë tuaja duhet të jenë të freskëta dhe të lidhura me 

misionin e kompanisë 

Avantazhet Disavantazhet

Nëse ke lidhjet e duhura 

është

 

e thjeshtë

 

për tu 

realizuar.

  Ka nevojë për shumë 

rrjetëzim, p.sh investim në 

kohë.
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Avantazhet Disavantazhet

Përfitimi mbi produktet dhe 

shërbimet janë para

 

që 

mund të përdoren në 

aktivitete të tjera.

  

Nëse bëni shumë përfitime 

mund të quheni si një biznes 

që mund të sjellë 

disavantazhe të caktuara.

Produktet me logon tuaj 

mund të japin dukshmëri 

për organizatën tuaj.
  

Produktet kanë nevojë për 

investime. Duhet t’i blini dhe 

t’i ruani ato. Investimet mund 

të të rëndojnë në bilancin 

financiar.   

Shërbimet mund t’ju japin 

një hyrje dhe njohuri në 

rrjetet e tjera.
  

Nëse punoni për shërbimet 

për më shumë se 50 % mund 

të konsideroni të bëheni një 

zyre konsulence 

filxhanët, librat dhe shumë produkte të tjera që dikur ishin shumë 
popullore dhe kjo dha fitime të mira. Disa njerëz i shesin aftësitë e 
tyre në çështje ligjore apo planifikim urban.  
Adoptimi është një produkt i ri. Njerëzit mund të adoptojnë një 
pemë, pulë, gorrillë ose lloj tjetër kafshësh dhe të paguajnë një 
shumë për mbijetesën e tyre.

Shembuj 
Organizata hollandeze Waddensea aplikoi këtë strategji, WWF ka 
një dyqan dhe faqe të këndshme ku ju mund të blini libra, 
kalendarë dhe video, The Dutch Stichting Aarde ishte shumë e 
sukseshme me veprimtarinë 'pemët për lopët', ku njerëzit mund të 
adoptonin një pemë që të bënte hije për lopën në fushë. 

Para të gjeneruara nga organizata: të jetuarit në interes
Nëse vendosni një sasi të madhe parash në bankë ju mund të rrisni 
interesat. Nëse keni 10 milion euro me interes 5% ju do të keni në 
vit 500.000 euro për të shpenzuar. Disa organizata europiane e 
kanë këtë fat.

Avantazhet Disavantazhet

Shpërndarja e

 

këtyre parave

merret me vendim bordi.  
Nuk mund të

 

përdorni paratë 

që janë në bankë.

  

Kujdesuni që paratë të 

investohen në raste të mira.
  

Donatorët do t’ju 

konsiderojnë si organizatë e 

pasur.   
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V.  Aspektet bazë të një shoqërie civile efektive 
      për mjedisin

Mësime të nxjerra nga Shqipëria dhe vende të tjera 

'Çdo gjë që është e çmuar është e pambrojtur' ka thënë një poet 
hollandez. Shoqëria civile për mjedisin dhe natyrën është me siguri 
e tillë. Në fund varet nga motivimi dhe gatishmëria e qytetarëve 
për të kontribuar për çështjen. Në nivel organizimi, organizatat 
janë të vogla dhe nuk kanë rezerva financiare të mëdha. Dhe duke 
qenë se organizatat nuk janë regjistruar për nxjerrje përfitimesh, 
drejtimi i një biznesi nuk përbën aftësi kyçe të organizatave.

Nga ana tjetër në shumë vende shoqëria civile është akoma më 
shumë se 20 deri 50 vjet aktive. Nëse nuk ka para/fonde atëhere 
vullnetarët marrin përsipër disa funksione për të mbajtur punën e 
organizatës, herë pas here organizata dhe nisma të reja dalin dhe 
natyrisht organizata të tjera mbyllen. Qendrueshmëria e 
organizatave të mjedisit dhe natyrës nuk lidhet direkt me 
qendrueshmërinë financiare. Ka të bëjë me qendrueshmërinë e 
angazhimit për çështjen me qytetarët. Ky angazhim lidhet me 
ndërgjegjësimin e një mjedisi të shëndetshëm të nevojshëm dhe të 
një vetëdije mbi vlerat e brendshme dhe jo karakteristike të 
natyrës.

Është e dukshme që qeveria ka nevojë për shoqërinë cvile në 
dialogun me shoqërinë. Në një demokraci pjesëmarrëse aktorët 
kyç janë të nevojshëm për të përfaqësuar qytetarët dhe 'për tu 
dhënë zë atyre që nuk kanë një zë', si natyra dhe mjedisi.
 
Së fundmi, kur gjërat dalin jashtë kontrollit për shkak të një 
politike të keqe apo sjelljes së papërgjegjshme të autoriteteve, 
qytetarëve apo kompanive, cilësia e mjedisit, shëndeti i njerëzve 
dhe jetesa kërcënohet, qytetarët organizohen për të mbrojtur 
mjedisin e tyre.

Thënë këtë, është e qartë që shoqatat e mjedisit dhe natyrës do të 
kenë gjithmonë burime dhe instrumenta të kufizuara. Kjo bën që 
nevoja për përdorim efektiv të burimeve të bëhet më e 
rëndësishme. 
Në fund të këtij libri janë dhënë disa rekomandime. 
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1.  Respektoni llojshmërinë dhe karakterin e rrjetit të shoqërisë 
civile dhe mos u përpiqni të kontrolloni atë nga një institucion 
qendror. Të gjitha eksperiencat në këtë fushë kthehen në 
kundërproduktive për shkak të ngritjes së një konflikti se kush 
është përgjegjës dhe çfarë strategjie duhet ndjekur brenda 
rrjetit.

 
2.  Zhvilloni një strukturë mbështetëse për organizatën. Kjo 

strukturë duhet të jetë e orientuar drejt shërbimeve dhe të 
meritojë statusin dhe rolin e vet nëpërmjet vlerave të shtuara 
për organizatën. Roli i strukturës mund të jetë organizimi i 
takimeve të rrjetit, lehtësimi i trainimeve dhe edukimit dhe 
dhënia e shërbimeve sipas kërkesës si manaxhimi i burimeve 
njerëzore, manaxhimi i brendshëm, dhe këshilla ligjore. 
Shërbimet nuk kanë nevojë për shumë punonjës, burimet mund 
të merren nga organizatat brenda rrjetit. Në këtë rast struktura 
është më shumë një ndërmjetës mes palësh sesa një qendër 
shërbimesh.

3.  Zhvilloni një bazë të fortë anëtarësie. Anëtarët e bëjnë 
organizatën tuaj dhe rrjetin më të fortë financiarisht dhe 
politikisht dhe formojnë lidhjen me shoqërinë. Reagimi i marrë 
nga anëtarët mund tju tregojë nëse jeni apo jo në rrugën e 
duhur. 

4.  Jini i vetëdijshëm për imazhin e organizatës dhe rrjetit tuaj. 
Mund të jeni kritik por gjithmonë të besueshëm. Nëse jeni duke 
punuar për një çështje (të drejtë) duhet të praktikoni atë që 
predikoni ose jepni një arsye të fortë dhe bindëse në rast se 

     nuk e bëni. Komunikimi është shumë i ndërlikuar. Për të fituar 
anëtarë apo zëvendësues duhet të premtoni rezultate të 
arritshme. Por nëse ju premtoni më shumë do të përballeni me 
dështimin për një kohë të gjatë.

5.  Jini i sigurt që bazat në menaxhim (financiar) të jenë organizuar 
mirë, në mënyrë që asnjë lek i financuesve, anëtarëve apo 
mbështetësve të mos humbasë për shkak të keqmenaxhimit, 

     ose jo vendimmarrjes, takimeve të gjata dhe konferencave të 
panevojshme.

 
6.  Vazhdoni të kërkoni për aleatë brenda dhe jashtë rrjetit tuaj. 
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    Organizatat vështirë se mund të arrijnë rezultate duke punuar 
vetëm. Një fushatë e mirë apo aktivitet edukativ mund të 
realizohet lehtë por do të shënojë një ndryshim të vogël nëse 
nuk janë pjesë e një pamje më të madhe ku përfshihen shumë 
aktorë të shoqërisë.

 
7.  Organizoni lobim në nivel lokal, kombëtar dhe ndërkombëtar 

nëse doni të ndikoni në vendimmarrje. Disa organizata kanë 
përfaqësi të përhershme në nivel kombëtar dhe ndërkombëtar 
dhe janë të mirënjohura në komunitetet e tyre.

 
8.  Larmia e lëvizjes është pikë e fortë dhe njëherazi e dobët. Në 

pothuaj të gjitha rastet këshillohen strategji të përziera në 
ndikim në politika dhe gjetje mbështjeje (financiare).

 
Pas dhjetë vitesh mbështetje të aktiviteteve të rrjetit në Shqipëri 
ka disa rekomandime specifike për organizatat që punojnë për 
mjedisin dhe natyrën në vend.

I.   Megjithëse burimet ndërkombëtare financare mund të 
ndërpriten gradualisht do të ishte me shumë vlerë nëse 
organizatat do t'ia dilnin të mbanin frymën e bashkëpunimit 

     dhe të qenurit të hapur në diskutime të zhvilluara ndër vite.
 
II.  Asnjëherë s'duhet reshtur së theksuari: ndërtoni një bazë 

anëtarësie për organizatën tuaj dhe rrjetin si një i tërë.  
Shqipëria nuk ka një traditë të fortë në këtë drejtim por në të 
ardhmen një anëtarësi do të jetë e domosdoshme për të qenë 
të qendrueshëm si organizata dhe si rrjet. Fakti që nuk është 
traditë mund të shihet dhe si një mundësi, që është e re dhe 
ndërkohë që tregu nuk është i tejmbushur me konkurencë. 
Rritja e një klase të mesme me nevojën për një mjedis të 
shëndetshëm, plazhe dhe shtrate të pastra lumenjsh mund të 
japin mundësi. Filloni me pak dhe përpiquni shumë!

III. Llojshmëria e mbështetjes financiare. Aktualisht komuniteti 
ndërkombëtar është burimi kryesor i financimit të shoqatave 
shqiptare. Në vitet në vijim ky burim mund të rrallohet, ndaj 
është mirë të eksplorohen burime të tjera.  
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IV.  Gjeni bashkëpunim në monitorimin e mjedisit, mbledhjen e të 

dhënave, kërkime/investigime dhe ndani këtë informacion me 
njëri-tjetrin. 

V.   Komunikoni aktivitetet tuaja në media, publik dhe tek   
      autoritetet për të qenë të dukshëm në shoqëri.

VI.  Formoni eksperiencë në hartimin e dokumentave të 
pozicionimit si traditë për zhvillimin e qëndrimeve të 
përbashkëta për çështje të caktuara duke bashkuar dhe 
forcuar zërin e shoqërisë civile për të ruajtur ndikimin tuaj në 
proceset vendimmarrëse.

 
VII. Zhvilloni dhe përfshini ekspertizë në alternativa të 

qëndrueshme për politikat qeverisëse.

VIII. Vazhdoni të përfshini aktorët e duhur në çështje të nxehta 
për t'i bërë këto probleme dhe zgjidhjet e tyre shqetësime të 
përbashkëta që kërkojnë zgjidhje të përbashkëta.

IX.  Përdorni mekanizma dhe programe për pjesëmarrje aktive në 
hartimin dhe zbatimin e legjislacionit mjedisor dhe nisma të 
përbashkëta të ndërmarra për të adoptuar legjislacionin 
shqiptar aktual sipas direktivave të BE-së. 

X.   Vazhdoni të lidhni nismat lokale me ato në nivel (ndër)   
      kombëtar dhe anasjelltas.
 
XI.  Promovoni pjesëmarrjen e komunitetit në mbrojtjen e mjedisit 
      përmes veprimeve direkte në mjedis.
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Jac. H. de Raat, përkthyes

Sandra Molenkamp, menaxhere e Milieukontakt International për 
Shqipërinë

Rrezearta Ago, menaxhere projekti pranë Milieukontakt Shqipëri

Valmira Kallushi, Menaxhere Finance Milieukontakt Shqipëri

Ambasada e Mbretërisë së Vendeve të Ulta në Tiranë, mbështetësi 
kryesor i projektit "Forcimi i Shoqërsië Civile Shqiptare për një 
Mjedis më të Mirë" (SACSIE)
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