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KUSH DO TE FITOJE - MBJELLJET APO PRERJET
PROBLEMET E GJUETISE DHE FAUNES

SE EGER NE VENDIN TONE
Ministria e Mjedisit, Pyjeve dhe Administrimit

te Ujrave pas Shtatorit 2005 është institucioni
përgjegjës per aktivitetin e gjuetisë, duke
trashëguar këtë detyrë nga Drejtoria e
Përgjitshme e Pyjeve dhe Kullotave. Për të
realizuar atë që qeveria e ka përcaktuar si
prioritet, u ngrit edhe një sektor i veçantë për
problemet e faunës së egër. Për përmirësimin e
punës është kërkuar te vendoseshin ura lidhje
me të gjithë aktorët duke filluar nga Ministria e
Brëndëshme, Shoqatat e gjuetarëve, agjensitë
turistike, etj. , për të kuptuar më shumë rolin,
funksionin dhe dëshirën për të respektuar
rregullat e lojës.

 Por si mund ta përshkruajmë situatën sot
përsa i përket gjendjes së fauns s egër dhe
aktivitetit të gjuetisë. Situata me faunen e eger
në Shqipëri nuk ësht aspak optimiste.

Duke mos dashur të japim
shifra, që në këtë fushë

hartohen mbi të njëjtat t dhëna
të Drejtorive Pyjore nëpër

rrethe, të cilat nuk reflektojnë
asnje realitet pasi nuk bazohen
në inventarizimin e llojeve dhe
monitorimin e aktivitetit, mund
të themi se janë vetë gjuetarët

që ankohen për mungesë të
faunës së egër dhe se gjendja

është katastrofike.

 Monitorimi i shpendëve që kryhet çdo vit
në zona të ndryshme ligatinore të vendit, tregon
një ulje drastike të numrit të tyre. Nga ana tjetër
pretendohet që janë rreth 17 mijë antarë të
Fedaratës së Gjuetarëve Sportivë të
Shqipërisë, kur lejen e gjuetisë e paguajnë rreth
9000 gjuetarë. Një numër i konsiderueshëm
armësh mbahen me leje nga persona që gjoja
nuk ushtrojnë gjuetinë. Nga ana tjetër shumë
gjuetarë të huaj “përfitojnë” nga lejet e marra
nga agjensitë turistike për gjuetinë e laureshës,
për të ardhur dhe gjuajtur në vendin tonë “sipas
qejfit”. Mjafton të dalësh ndonjëherë në zona jo
të lejuara për gjuetarë të huaj dhe ti shohësh
gjatë gjithë javës (megjithëse gjuetia lejohet
vetëm në fund jave) që ushtrojnë aktivitetin e
tyre, me udhërrëfyes vendas të paguar nga
keto agjensi. Megjithatë duhet të pranojmë, se
jo të gjithë agjensitë e kryejnë këtë aktivitet.

Në rast se do të pyesnim çfare ka bërë
Ministria e Mjedisit gjatë kësaj periudhe për
përmirësimin e situatës atëhere më duhet të
them pak, për të mos thënë aspak. Janë hartuar
programe pune për të ardhmen, është hartuar
një plan veprimi, janë kryer disa takime për të
ndihmuar në menaxhimin e situatës për aktivitetin
e gjuetisë që kryhet nga Drejtoritë e Shërbimit
Pyjor në rrethe, që në një farë mënyre shprehin
vullnetin e mirë të stafit teknik për të kryer
detyrat e tij. Por vetëm kaq. Çfarë bëhet
konkretisht në terren? Kur nuk kemi më shpend
te egër ose elemente të tjerë të faunës së egër,
kryhen pak kontrolle dhe monitorim të situatës
për ushtrimin e gjuetisë, ku aktiviteti ilegal ende
është tepër prezent. Zonat e mbrojtura nuk
kryejnë asnjë funksion për mbrojtjen e faunës
megjithëse për këtë krijohen.

Ka një praktikë te emërimit të njerëzve në
zonat e mbrojtura që janë pjesë e masakrës së
kryer ose kanë konflikt pasi marrin licencë për
gjueti turistike. Lejohet gjuetia në zona të
ndaluara për t’i bërë qejfin lidhjeve politike,
pavarsisht nevojës reale për ndalimin e saj.
Paralizohet me dashje veprimtaria e organit
kolegjial ndëristitucional të ngritur për të
debatuar dhe mbështetur bashkëveprimin
ndërmjet istitucioneve. Dhe së fundmi shtyhet
afati i gjuetise deri në 15 Mars për të plotësuar
gjoja kërkesën e hershme të gjuetarëve për të
gjuajtur rosën marsatore (Anas querquedula).

Nga Zamir DEDEJ

vijon në faqen 2

NJE NISME E RE E
BASHKISE TE TIRANES

Bashkia e Tiranës, në funksion të mbrojtjes
së mjedisit dhe shtimit të hapësirave të gjelbra
në kryeqytet, prezantoi nismën “Një Qytetar -
Një Pemë”, në bashkëpunim me Bankën
Popullore, pjesë e grupit ndërkombëtar “Societe
Generale”, e cila aderoi në këtë nismë duke i
dhuruar Bashkisë 170 pemë për 170 punonjësit
e saj në Tiranë.

 Kryeministri Berisha priti ditët e fundit
përfaqësuesin e kompanisë “Sumsung”, J.
W . Lee. Ky takim shërbeu për tu njohur me
projektin e kësaj kompanie për ndërtimin e
një Termocentrali me fuqi prodhuese 40
M Wat. ...

TEC NE FIER

Dhjetori-Muaji i Pyjeve apo Muaji i
Pyllëzimeve. Kur ishim të vegjël, në shkollë
fillore, në muajin dhjetor e kishim të sigurt që
në një nga orët e gjuhës shqipe do të na kërkohej
të bënim një hartim me këtë temë “Dhjetori
muaji i pyjeve”...

MUAJI I PYLLEZIMEVE

Disa ditë më parë, në datat 26, 27 dhe 28
Shkurt 2008, Qendra EDEN ka mirëpritur në
një takim përgatitor 7 liderët e shoqatave
bashkëpunëtore për projektin e radhës në
kuadër të programit Youth in Action të
financuar nga Komisioni Evropian...

SHIKO PERTEJ KULTURES –
PROJEKTI I RADHES I GRUPIT

TE GUIDAVE NATYRORE

Jeta e shqiptarit të zakonshëm, ecën “pa
progres” mes tehut të abuzimit prej biznesmenëve
të miellit dhe bukës, karburanteve për makinat
dhe vajit të gatimit dhe pafuqisë së shtetit për të
ndërhyrë me mekanizma lehtësues ekonomikë...

KONSUMI I PERDITSHEM
– SA AFER DHE LARG
NDIKIMIT GLOBAL
DHE TE KLIMES

Zona e Labërisë nga Himara deri në
afërsi të Kardhiqit, nga Vlora e deri në
Sarandë, është një ndër zona më
piktoreske të Shqipërisë, me male, lumenj
e det të jashtëzakonshëm, që po vuan
pasojat e tragjedisë të përbashkët...

ENGJELLI SHPETIMTAR I LABERISE

 Disa vjet më parë, një pronar në Las Vegas,
në një vënd ku mundësia e rënies së rreshjeve
është 130 mm në vit, u konfrontua me
inspektorin e ujrave të distriktit për marrjen
ilegale të ujrave për vaditje në mes të ditës.
Inspektori, shumë i inatosur i tha: Ti dhe gjithë
budallenjtë si puna jote, po mundoheni ta
ktheni këtë vend në shkretëtirë...

EKONOMIA E GJELBER, KOHA PER TE NA
ARDHUR MENDJA NE KOKE

 ARKA E RE E NOES
Krijohet Banka

Botërore e Farërave
për të ruajtur varietetet
ekzistuese të larmi-
shmërisë vegjetale nga
katastrofat natyrale
dhe nga njerëzit, d. m.
th. nga lufta dhe
ndryshimet klimatike.

Lexo fq. 2

Lexo fq. 2

Lexo fq. 3
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Lexo fq.  5 Lexo fq. 6

Kur ritmi i prerjeve
është dhjetra herë
më i madh se ai i
mbjelljeve atëherë
ne shkojmë drejt
shkretëtirëzimit

Kur ritmi i prerjeve
është dhjetra herë
më i madh se ai i
mbjelljeve atëherë
ne shkojmë drejt
shkretëtirëzimit
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Nr. Lloji i aktivitetit te 

propozuar

Institucioni / 

Kompania / Enti qe e 

ka paraqitur

Personi i 
kontaktit / 
Administratori / 
Pronari

Vendi ku 
propozohet te 
zhvillohet 
aktiviteti

Komente Vlera (leke)

13 Park Eolik "CERS" Sh.p.k. Carlo Friancioni Panaja, Vlore Miratohet        60,000 

23 Park Eolik "CERS" Sh.p.k. Carlo Friancioni Hamallaj Miratohet        60,000 

24 Park Eolik "CERS" Sh.p.k. Carlo Friancioni Kavaje Miratohet        60,000 

Totali      870,000 

16

17

“Union idea” sh.p.k.Tefta Jaupllari Miratohet

Miratohet

14

Lushnje

18 MiratohetFshati turistik me vial 

banimi

“Lura” sh.p.k. Dode Doci Gjiti I Lalezit 

Durres

21 MiratohetShkaterrimi I ndertese 

dhe vendepozitimi I 

mbetjeve te Rubikut

Ministria e 

Ekonomise

10 Miratohet

19 MiratohetKarier gelqeror pllakor“Herkules” sh.p.k. Altin Dedaj Kalivac, 

Tepelen

Miratohet

Rritje peshku me 

kosha lundrues

6

8  Miratohet.Depozitim 

karburantesh

"Genklaudis" Sh.a. Paulin Gega Shkoder

 MiratohetDepozitim 

karburantesh

"Auto - S" Sh.a. Dashamir 

KOCIU

Miratohet

Miratohet

Miratohet

Miratohet

1

2

3

4

Eno Bozdo Rubik

Hidrocentral Korsel “Korsel” sh.p.k. Maksim FejzullaErsek, 
Permet, 
Carshove

“Alie B” sh.p.k. Andrea Boci Sarande

Karier argilor ranor

Gjirokaster

Rikonstruksioni I 
portit te limionit 
Sarande

MPPTT Jamarber 

Malltezi

Sarande

“Cerc” sh.p.k. Carlo Francioni Shengjine, 

Lezhe

Shfrytezim guri 

dekorativ

"Stone Group 

Albania" sh.p.k.

Arjan Qyra Korce

Park Eolik Shengjine 

Lezhe

Linje fraksionimi e 

inerteve

"Muca 2006" sh.p.k.Julian Muca Berat

Karriere argjile 

(perteritje)

"Qeramika e Jugut" 

sh.p.k.

Perparim 

Skenderi

Permet

       60,000 

       40,000 

       60,000 

       40,000 

       30,000 

       60,000 

       60,000 

       40,000 

       60,000 

       60,000 

       60,000 

       60,000 

       60,000 

Komisioni nr. 15

Z. Lufter XHUVELI Kryetar
Z. Gavrosh ZELA Sekretar

URDHËROJ:
1. Ndalimin dhenies se

lejeve mjedisore dhe te ushtrimit
të aktiviteteve të shfrytëzimit të
karrierave të gurit gëlqeror brenda
sipërfaqes të Parkut Kombëtar të
Malit të Dajtit.

2. Subjekteve me leje të
vlefshme, të miratuar para daljes
së vendimit të mësipërm të mos u
rinovohet leja pas përfundimit të
afatit të saj.

3. Subjektet qe zhvillojne
aktivitet brenda sipërfaqes të
Parkut Kombëtar të Malit të Dajtit
të marrin masa që brënda datës 1.
06. 2008, të kenë larguar materialin
gjendje, impiantet e fraksionimit
dhe automjetet e pajisjet
përkatëse, si dhe të kenë kryer

rehabilitimin e mjedisit.
4. Strukturat e ngarkuara

për zbatimin e këtij urdhëri të
bashkëpunojnë me Ministrinë e
Ekonomisë, Tregëtisë dhe
Energjitikës, Komunat Dajt e Zall
Herr të Qarkut Tiranë, si dhe
Inspektoriatin Ndërtimor e
Urbanistik të Qarkut Tiranë.

5. Ngarkohen Drejtoria e
Koordinimit të Kontrollit, Drejtoria
e Vlerësimit të Ndikimeve në
Mjedis dhe Lejeve, Inspektoriati i
Mjedisit, Agjensia Rajonale e
Mjedisit e Qarkut Tiranë dhe
Drejtoria e Shërbimit Pyjor Tiranë
për zbatimin e këtij urdhëri.

Ky urdhër hyn në fuqi
menjëherë.

Lufter XHUVELI
MINISTËR

Bashkia e Tiranës, në
funksion të mbrojtjes së mjedisit
dhe shtimit të hapësirave të
gjelbra në kryeqytet, prezantoi
nismën “Një Qytetar - Një
Pemë”, në bashkëpunim me
Bankën Popullore, pjesë e grupit
ndërkombëtar “Societe
Generale”, e cila aderoi në këtë
nismë duke i dhuruar Bashkisë
170 pemë për 170 punonjësit e
saj në Tiranë.

Duke prezantuar këtë nismë,
Kryebashkiaku Edi Rama u
shpreh se:
“Kjo është dallëndyshja e

parë e programit “Një Qytetar-
Një Pemë” dhe këtë dallëndyshe
e sjell “Société Générale”, e cila
i dhuron qytetit 170 pemë për
170 punonjësit e saj.

 Ky është një program i cili
synon që t’u japë tëgjitha
sipërmarrjeve të qytetit të rritin
në mënyrë të ndjeshme
sipërfaqet e gjelbëra duke u bërë
më të vetëdijshëm se sa më i
gjelbër të jetë qyteti ynë, aq më

 Kryeministri Berisha priti
ditët e fundit përfaqësuesin e
kompanisë “Sumsung”, J. W .
Lee. Ky takim shërbeu për tu
njohur me projektin e kësaj
kompanie për ndërtimin e një
Termocentrali me fuqi prodhuese
40 MWat. Kjo vepër energjitike,
që parashikohet të ndërtohet në
Fier do të përdorë lëndë djegese
fosile(mazut)dhe përfaqësuesit e
kompanisë “Sumsung” kërkuan
që ky projekt të përfshihet në
kuadrin e nismës “Shqipëria 1
euro”.

 “Sumsung” prezantoi edhe
një tjetër projekt në fushën
energjitike që ka të bëjë me
ndërtimin e një linje transmetimi
në të ashtuquajturën Unaza e
Jugut dhe kjo linjë transmetimi do
të shtrihet nga Babica deri në

Sarandë për të përmirësuar
shpërndarjen e energjisë elektrike
në këtë zonë.

Kryeministri Berisha i
konsideroi dy projektet shume të
favorshme për Shqipërinë dhe
premtoi lehtësira dhe përshpejtim
të procedurave.

Kryeministri siguroi gjitha-
shtu investitorët e “Sumsung” se
qeveria do të mbështesë projektet
e tyre pasi të vlerësohen konform
ligjeve në fuqi që garantojnë
konkurencën e lirë dhe të
ndershme.

INVESTIME
NE KOSOVE

 Nga mediat merret edhe një
lajm tjetër: Qeveria jonë, ka
ndërmënd të marrë pjesë në
ndërtimin e një termocentrali të

ri që ka në plan qeveria e
Kosovës. Ky TEC, me fuqi 1200
M Wat, është 12 herë më i
fuqishëm se ai që do të ndërtohet
në Vlorë. Qeveria, gjithmonë
duke ju referuar medias që
përmend burime pranë
Kryeministrit, ka qëllim të marrë
pjesë në investimet për minierën
e njohur të Trepçës, ku do të
furnizohet me qymyr ky TEC.
Sipas ekspertëve përfitimet do të
jenë të dyanshme dhe do të
zgjidhë, përveç probleme të
energjisë edhe financiare.
Urojmë që, ndihma jonë për
vëllezërit e Kosovës, sidomos pas
shpalljes së pavarësisë të jetë
gjithnjë e më e madhe e jo vetëm
në drejtim të energjisë por në të
gjithë fushat.

e shëndetëshme do të jetë e
ardhmja e fëmijëve tanë.
Ndërkohë, i njëjti aktivitet, në
bashkëpunim me bashki të tjera,
po kryhet edhe në 29 qytete, ku

është e pranishme Banka
Popullore me degët e saj me

Në Berat, në mjediset e ish
kombinatit të tekstileve, vazhdojnë
të qëndrijnë 24 cisterna me amoniak.
Kjo sasi e madhe, përveç erës,
rrezikon edhe banorët dhe

Megjithë se është dimër, në
vend po shfaqen vatra zjarresh.
Kështu ka ndodhur në qarkun e
Korçës.
Në pyjet pranë Boboshticës,

ditët e fundit janë djegur rreth 4

URDHËR I MINISTRIT
Nr. 61, Datë 25. 02. 2008

PËR NDALIMIN E USHTRIMIT TË
AKTIVITETEVE TË  SHFRYTËZIMIT TË

KARRIERAVE  TË GURIT GËLQEROR NË ZONËN
E PARKUT KOMBËTAR TË MALIT TË DAJTIT

Në zbatim të pikës 4 të nenit 102 të Kushtetutës, të pikës 2/gj të
nenit 6 të ligjit nr. 8906, datë 6. 06. 2002, “Për zonat e mbrojtura” dhe të
pikës 6 të Vendimit Nr. 402, datë 21. 06. 2006, të Këshillit të Ministrave,
“Për shpalljen e ekosistemit natyror të Malit të Dajtit Park Kombëtar”
(me sipërfaqe të zgjeruar);

Z. Dritan ARAPI Anetare
Z. Nihat DRAGOTI Anetare
Z. Narin PANARITI Anetare

TEC NE FIER

NJE NISME E RE E BASHKISE TE TIRANES

NJE PYETJE 14 VJEÇARE

ZJARRE NE PYJET

punonjësit e bizneseve që
zhvillojnë aktivitetin e tyre në këtë
zonë. Amoniaku, nga amortizimi I
cisternave, mund të derdhet në
mjedis. Kjo sasi e madhe

kimikatesh, ndodhet aty prej 14
vitesh, që nga 1994. Pyetja është
kjo : kur dhe kush do të kujtohet
për evakuimin e tyre. Ndofta presin
që amoniaku të derdhet.

ha me pyje e kullota. Por edhe në
qarkun e Dibrës, në zonën e
fshatit Homesh, në malin e
Bardhë, kanë marrë flakë disa
hektarë , nga të cilat një është
djegur plotësisht. Prefektura bën

të ditur se zjarri është fikur
vetvetiu. Siç duket zjarri nuk
parapëlqen vetëm verën, por
edhe dimrin.
Ata që e kanë për detyrë t’i

ruajnë, duhet ta dinë edhe këtë.

Kjo është e pajustifikuar pasi
popullata e kësaj rose është në rënie
të madhe dhe kjo periudhe nuk është
për gjuetinë e saj por për të lejuar
kthimin e saj në vendet e origjines.
Për më teper, Bashkimi Europian për
speciet migratore ka vendosur
ndalimin e gjuetisë pas datës 15
Janar për të lejuar migrimin e tyre
mbrapsht. Malta është hedhur në
gjyq nga BE pasi nuk ka pranuar këtë

vendim.
 Duke ndjerë një përgjegjësi

personale për këtë situatë, shpresoj
që në të ardhmen politikat e
dikastereve të interesuara të jenë
realisht prezente, dhe jo pre e
“presioneve” të paskrupullta të
gjuetareve te pandershëm e pjesë e
kompromiseve pa vlerë që nxit
korrupsionin. Ligji i faunës duhet të
ndryshojë dhe bashkë me të edhe
mënyra e kontrollit për zbatimin e tij.
Ka ardhur koha të kuptojmë se duhen

gjetur mekanizma më efikase për
respektimin e ligjit, dhe të mos ta lemë
këtë në dorë të administrates pyjore
që deri më tash nuk ka ruajtur por
ka bashkëpunuar me keqbërësit.
Decentralizimi dhe rritja e forcës
goditëse të ligjit mund të jenë pjesë e
një politike të re që duhet zbatuar.
Koncepte të tjera si sipërfaqet e
lejuara për gjueti mbi bazën e numrit
të shpendëve, numri i kufizuar i
gjuetarëve në zona të ndryshme,
rritja e gjobave dhe dënimeve për të

paligjshmit, inventarizimi efikas i
faunës objekt gjuetie, etj. , duhet të
jenë bazë e një politike të re. Mendoj
se edhe mbështetja e investimeve
private për zhvillimin e fondit të
faunës se egër (ringritja e
fazanerive, ngritja e rezervateve të
mbarshtrimit të faunës, et), mund të
jetë fitimprurëse në një periudhë të
gjatë kohe.

Endërroj, por edhe shpresoj, që
të rikthehet periudha e bukur kur si
studentë vizitonim lagunat shqiptare

plot me shpendë të egër, që tashme
duhet të bëhet pjesë e politikave
mjedisore dhe atyre për zhvillimin e
turizmit, për të cilin shumë po flitet.
Endërroj, por nuk besoj, që persona
që kanë trumpetuar mbrojtjen e
natyrës t’i japin një vlerë kësaj
shprehje me akte konkrete. Endërroj,
por për këtë edhe do të luftoj, që
politika të mos t’i konsiderojë bukuritë
e natyrës shqiptare, si pjesë të
çifligut te vet, ku çdo kush bën ate
që urdherohet prej tyre.

PROBLEMET E GJUETISE DHE FAUNES SE EGER NE VENDIN TONE
Vijon nga faqja 1

Ndalohet një gurore ndërkohë
që lejohen pesë të tjera

Vendim nr. 15

moton “Një punonjës-një
pemë”. Ky kontribut i
drejtëpërdrejtë e domethënës
është për shtimin e sipërfaqeve
të gjelbëra, është pjesë e

strategjisë së Përgjegjësisë
Sociale të “Societe Generalë”.
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Dhjetori-Muaji i Pyjeve apo
Muaji i Pyllëzimeve. Kur ishim të
vegjël, në shkollë fillore, në muajin
dhjetor e kishim të sigurt që në një nga
orët e gjuhës shqipe do të na kërkohej
të bënim një hartim me këtë temë
“Dhjetori muaji i pyjeve”. Kur u rritëm
edhe ca dhe ishim në gjendje të
përdornim kazmën e lopatën, përveç

hartimit, ndonjë të dielë e kishim të
garantuar punën në aksion për të
mbjellë të paktën një pemë për njeri
diku në hapësirat e gjelbra brenda lagjes
apo në kodrat e liqenit.

 Këto kanë qenë lidhjet e para të
shumë prej nesh me pyllin dhe
natyrën, veçanërisht për ne që më vonë
do të mësonim se pyll është diçka më
shumë se rreshti i pemëve në rrugicat
e lagjes apo grumbulli i drurëve në
kodrat e liqenit artificial. Megjithatë
në atë kohë të gjithë ishim të bindur se
pylli është mjaft i dobishëm dhe të
gjithë ne duhet të punojmë për shtimin

dhe ruajtjen e tyre. Dhe çdo vit për
këtë na kujtonte edhe fushata
“Dhjetori Muaji i Pyllëzimeve”.

 Tradita e fushatës “Dhjetori –
Muaji i Pyjeve” vazhdon edhe sot.

Çdo vit, për shumë vite me rradhë,
Ministria e Bujqësisë, dje, dhe ajo e
Mjedisit, sot, në çdo filllim dhjetori
fillojnë të flasin dhe aktivizohen për
problemet e pyjeve. Fillojnë fushata
pyllëzimi, ndërgjegjësimi, shfaqen
duke mbajtur fidanë e duke hedhur
lopata me dhe në gropa që i kanë
hapur të tjerët, etj. Më pas gjatë gjithë
vitit, nëse nuk ka ndonjë zjarr
problematik në stinën e nxehtë nuk
kujtohen më.

 Por, a është qëllimi i fushatës
“Dhjetori Muaji i Pyjeve” që
Ministria e Mjedisit, Pyjeve dhe
Administrimit të Ujërave të kujtohet
për pyjet? A është qëllimi i fushatës
“Dhjetori Muaji i Pyjeve” që Ministria
të kujtohet të bëjë disa investime në
pyje? A është qëllimi i fushatës
“Dhjetori Muaji i Pyjeve” që ministri
apo përfaqësues të tjerë të ministrisë
apo shërbimit pyjor të shfaqen para
kamerave dhe mediave duke mbajtur
një fidan? A mund të përmirësohen
pyjet e Shqipërisë me një punë një
apo disa mujore të strukturave
përkatëse? Mendoj se gjendja e
burimeve pyjore në vend e jep vetë
përgjigjen dhe ajo nuk është aspak
optimiste.

 Fushata “Dhjetori Muaji i Pyjeve”
nuk është për të motivuar Shërbimin
Pyjor apo Ministrinë e Mjedisit,
Pyjeve dhe Administrimit të Ujërave,
detyrë e të cilëve është kujdesja gjatë
gjithë vitit për mirë menaxhimin e
burimeve pyjore. Qëllimi i fushatës

është të sensibilizojë ata që janë jashtë
kësaj fushe, që të paktën një (apo disa
muaj në vit) të kujtohen që duhet të

japin kontributin e tyre në
përmirësimin e burimeve
pyjore të cilët të gjithë e
pranojmë që janë
mushkëritë e gjelbra të
planetit tonë.

 Qëllimi i fushatës është
që t’i kujtojë kabinetit
qeveritar që të angazhohet
më shumë në mbrojtjen dhe
përmirësimin e pyjeve. Qëllimi i
fushatës është që ti ndërgjegjësojë
komunitetet për rëndësinë e
përdorimit të qëndrueshëm të
burimeve pyjore. Qëllimi i fushatës
është që ti nxisë nxënësit e shkollave
që të punojnë vullnetarisht për shtimin
e sipërfaqeve pyjore dhe mbrojtjen e
atyre ekzistuese.

 Ministria e Mjedisit deklaron se
gjatë vitit të fundit ka realizuar 250 ha
pyllëzime të cilat i kanë kushtuar
buxhetit të shtetit për pyjet 40 milion

Disa ditë më parë, në datat 26, 27
dhe 28 Shkurt 2008, Qendra EDEN
ka mirëpritur në një takim përgatitor
7 liderët e shoqatave bashkëpunëtore
për projektin e radhës në kuadër të
programit Youth in Action të
financuar nga Komisioni Evropian.
Shkëmbimi kulturor rinor që do të
sjellë së bashku 37 të rinj nga 7 shtete,
për 10 ditë me radhë në qytetin e
bukur e të lashtë të Gjirokastrës, ka
si qëllim të promovojë monumentet
e kulturës dhe monumentet e natyrës
shqiptare duke përdorur

trashëgiminë kulturore si temë për të
nxitur të rinjtë të diskutojnë dhe të
gjejnë mënyra për të vepruar kundër
shkatërrimit të pasurive kulturore dhe
veçanërisht atyre natyrore.

Për të përgatitur aktivitetin 10
ditor që do të zhvillohet në fund të
marsit nga data 22-31, liderët e shtatë
organizatat partnere në projektin me
titull SEE through CULTure (Shiko
përtej kulturës), më konkretisht
Turqia, Belgjika, Bullgaria, Serbia,
Bosnje Hercegovina, Italia dhe
Shqipëria janë mbledhur në takimin
paraprak dhe kanë diskutuar mbi
objektivat dhe qëllimin e këtij
projekti. Ata kanë punuar për të
detajuar programin e aktivitetit për
të bërë të mundur që të rinjtë përmes
argëtimi dhe edukimin jo-formal të
mësojnë dhe të ndajnë mes tyre
informacion kulturor e mjedisor. Të

rinjtë e këtyre 7 shteteve do të kenë
mundësi që për 10 ditë të vizitojnë
disa nga vendet piktoreske të
Shqipërisë siç është vetë qyteti i
lashtë i Gjirokastrës, Syri i Kaltër,
Butrinti, Ujërat termale të Bënçës dhe
Viroi. Përveç kësaj gjatë aktivitetit që
do të zhvillohet të rinjtë do të kenë
mundësi të ndjekin workshop-e,
seminare e sesione të drejtuara nga
liderët e grupeve dhe vetë ata. Përveç
qëllimit kryesor të projektit gjatë
këtyre ditëve të rinjtë do të kenë
mundësi të shprehin dhe diskutojnë
idetë e tyre mbi tema reale si
diskriminimi, paragjykimet,
stereotipat, racizmi, dialogu
ndërkulturor, dimensionet dhe
ndërgjegjshmëria Evropiane. Në të
njëjtën kohë do të organizohet çdo
natë një shfaqje kulturore e çdo shteti
për të prezantuar traditën, ushqimet,

MUAJI I PYLLEZIMEVE
Nga Genti Krodhima

SHIKO PERTEJ KULTURES –PROJEKTI I RADHES I GRUPIT TE GUIDAVE NATYRORE

“MJEDISI SOT” Nr. 120
 Jeta e shqiptarit të zakonshëm,

ecën “pa progres” mes tehut të abuzimit
prej biznesmenëve të miellit dhe bukës,
karburanteve për makinat dhe vajit të
gatimit dhe pafuqisë së shtetit për të
ndërhyrë me mekanizma lehtësues
ekonomikë. Diskutimi i gjerë publik dhe
i pasqyruar gjerësisht në media mbi
rekordet e çmimeve jo vetëm për bukën
e përditëshme, ka nxjerrë edhe një herë
mbi ujë shumë prej arsyeve përse një
vend i vogël si Shqipëria të ndjejë kaq
fuqishëm edhe luhatjet më të vogla të
tregut botëror. Nesti, një fermer me disa
dhjetëra dynymë tokë pjellore në
polenë të Korçës, tregon (sinqerisht)
që nuk i leverdis të mbjellë dhe prodhojë
më shumë grurë me çmimin që i ofron
tregu. ”Më del më mirë të ushqej
bagëtinë me të “.

 Toka bujqësore e pakët, e papunuar
dhe e keqmbajtur, përdoret sipas
trysnisë së mekanizmave të tregut të
lirë, të cilët jo domosdoshmërisht
orientohen drejt një standardi më të mirë

 Për ne shqiptarët ,
prodhimi i pakët vendas
dhe ndikimet e shumta
globale, ndërmjet tyre

edhe i faktorëve
mjedisorë në zvogëlimin e

prodhimit botëror të
ushqimeve, përbën një

risk të drejtpërdrejtë për
rritjen e shkallës së

varfërisë.

KONSUMI I PERDITSHEM – SA AFER DHE LARG NDIKIMIT GLOBAL DHE TE KLIMES
Nga Mihallaq Qirjo, REC Shqipëri

pijet, muzikën, natyrën, vlerat etj. ,
në mënyrë që këto dhjetë ditë
pjesëmarrësit nga Europa dhe Ballkani
të mësojnë për njëri tjetrin dhe të
shohin ngjashmëritë apo ndryshimet
që i bashkojnë dhe i bëjnë të veçantë
gjithashtu.

Qëllimi i këtij projekti është që tu
tregojmë të rinjve se cilat janë vlerat
të cilët duhet të ruhen e të
promovohen. Çdo vend është i pasur
me trashëgimi kulturore e natyrore,
gjë që u jep qytetarëve të këtij vendi
motivin për tu ndjerë krenar të
kulturës së tyre e cila njëkohësisht i
bën ata unikë. Në këtë mënyrë
përmes workshop-eve ne synojmë tu
japim këtyre të rinjve mundësinë për
të ndarë idetë e tyre me njëri – tjetrin,
të mësojnë nga praktikat e realiteteve
të ndryshme se si të ndihmojnë për
të mbrojtur pasuritë mjedisore,

monumentet e natyrës dhe të kulturës
të cilat përbëjnë kulturën e një vendi.

Shqipëria paraqet një vend me një
koleksion të pasur kulturor, e
njëkohësisht një udhëkryq të
kulturave të ndryshme si pasojë e
vendndodhjes së saj. Në Shqipëri
numërohen aktualisht 1500 objekte
të klasifikuara si Kategori e Parë në
listën e objekteve me vlerë të lashta,
vende të trashëgimisë kulturore (site
arkeologjike, kështjella nga antikiteti
dhe mesjeta, objekte fetare, qendra
historike etj). Për këtë arsye ne, Grupi
i Guidave Natyrore të qendrës EDEN
menduam se do të ishte një ide mjaft
e mirë për tu mbledhur në qytetin
historik të Gjirokastrës (e mbrojtur
nga UNESCO), për të eksploruar më
në thellësi trashëgiminë kulturore.

Irena Topalli
Koordinatore e Projektit,

Qendra EDEN

për popullatën dhe aq më pak drejt
elementeve qoftë fillestare të mbrojtjes
së mjedisit. Por pa u futur në analizën
shqiptare të faktorëve të shumtë që
ndikojnë në rritjen e papërballueshme
të çmimeve, le të shohim një faktor tjetër
që duket se na bën edhe më vulnerabël.

Në nivel global, agjensitë e
ndryshme të informacionit dhanë lajmin
mbi rritjen rekord të çmimit të grurit në

bursat ndërkombëtare. Nga analizat e
bëra, një prej arsyeve është moti jo i
favorshëm në Kanada dhe pjesë të
caktuara të Europës. Sipas burimeve
zyrtare të SHBA, Prodhimi i grurit vitin
e shkuar ka qënë në nivelin më të ulët të

26 viteve të fundit. Si rezultat i
thatësirës së zgjatur , prodhimi kanadez
do të bjerë me 1/5 e e sasisë së

përgjithshme. Australia, vendi i tretë
më i madh eksportues i grurit, kryesisht
në tregjet aziatike dhe Amerikës së
Jugut, ka paralajmëruar rënien e
prodhimit gjatë 2008 si rezultat i
temperaturave më të larta se mesatarja.

Këto ditë edhe Kina ka raportuar rënien
e prodhimit me 10 % për shkak të
përmbytjeve dhe thatësirës në zona të

ndryshme të saj. Ndërkohë , zëdhënësi i
Programit Botëror të Ushqimit ka thënë
se vendet do të përballen me mungesën e
ushqimit si shkak i katastrofave natyrore.

 Çmimi për ton i grurit të importuar
prej bizneseve, sigurisht, ka ndjekur ritmin
200 % të rritjes së çmimit në tregun
botëror dhe i është nënshtruar të njëjtit
presion sikundërse është rritja trefish e
taksës së eksportit për drithërat prej
Rusisë apo dyfish prej Kinës. Për ne
shqiptarët , prodhimi i pakët vendas dhe
ndikimet e shumta globale, ndërmjet tyre
edhe i faktorëve mjedisorë në zvogëlimin
e prodhimit botëror të ushqimeve, përbën
një risk të drejtpërdrejtë për rritjen e
shkallës së varfërisë. Në këtë përballje të
ruajtjes së standardit tonë të jetesës, cili
është roli i shtetit ? Eshtë e qartë se
deklarata për promovimin e ekonomisë
së tregut të liberalizuar të bukës, nuk ka
mjaftuar për të shpjeguar rolin dhe
përgjegjësinë e tij . Ndoshta, aq më pak
shpresë ka në uljen e çmimit vetëm prej
masave afatshkurtra, si heqja e TVSH
për grurin etj. . .

lekë (30% e buxhetit total për
investime në pyje) dhe janë mbjellë
rreth 500’000 fidanë.

 Suksesi i vërtetë i fushatës do të
ishte sikur çdo punonjës i adminitratës
publike, sot numërohen rreth 120’000
të tillë, pa përfshirë punonjësit e
tatimeve, doganave dhe policisë,
(INSTAT 2006), të mbillte të paktën
një fidan. Suksesi i vërtetë i fushatës
do të ishte sikur çdo nxënës shkolle
dhe sot numërohen rreth 450’000 të
tillë (INSTAT 2006), të mbilltë të
paktën një fidan.

Imagjinoni sa e pasur në pyje do të
ishte Shqipëria.
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Zona e Labërisë nga Himara
deri në afërsi të Kardhiqit, nga
Vlora e deri në Sarandë, është një
ndër zona më piktoreske të
Shqipërisë, me male, lumenj e det
të jashtëzakonshëm, që po vuan
pasojat e tragjedisë të
përbashkët. Kur tek ura e
Kardhiqit merr anën e Gurrës së
Picarit për në qendër të komunës,
tek degjon gurgullimën e ujit e
sheh pasqyrimin e tij të kristaltë
në një ditë të kthjellët fund dimri,
rrethur nga peisazhet fantastike
te vargmaleve që i vijnë rrotull
luginës mëmë të Drinos, sikur nuk
do të pranosh, që po udhëton, në
një pjesë të Labërisë, njëlloj si në
Lumin e Vlorës, Lopësit apo
Bënçës mbi një tokë të vdekur.

Toka që duhej ti vishte këto
shpate malesh të thepisura, është
zhveshur e djegur, drurët janë
zëvëndësuar nga gëmusha të
rralla, me skeletet e zinj të mbetura
pas zjarreve të njëpsnjëshme, si
fantazma në shpatet të bërë copë
e çikë deri në ekstrem, që u ikën
toka me ritme të shpejta drejt
përrenjeve lumenjve e deteve, sa
herë shirat e furishëm mesdhetarë
përplasen me të, pasi zhegu i
korrik-gushtit me zjarret pas tyre
e kanë pjekur e i heqin atë pak
shtresa të mbetura.
 Të mbledhur për të bërë një

plan si të shpëtojmë pyjet dhe
kullotat që shteti ka vendosur tua
japë komunave, së bashku të parët
e fshatrave të Picarit, me ekspertë
të pyjeve dhe kullotave, në
kuadrin e një projekti të Bankës
Botërore, debatojnë për zgjidhje
si të ndalohet shkretimi, e kur flitet
për investime, të parët e fshatit
sikur janë në garë me njëri tjetrin,
në kërkesat për të ndërtuar lera
uji e mbajtur më shume dele. Po
kështu në mbledhjet e Lopësit,
Armenit e Himarës , bile edhe
jashtë Labërisë si në Piskovë e
Ballaban.
 Mbi45 mijë dele e dhi venë e

vijnë në 4500 hektarë tokë që
vazhdon të quhet kullotë e pyll,
ku as një e dhjeta e saj nuk
punohet. Në kërkim të zgjidhjve
të mundëshme dikush propozon
të bëhët plehërim intensiv i tokës,
për të filluar të kurohet shtresa e
degraduar bimore, propozim që
hidhet poshtë, me arsyetimin që
vonohet kullotja e bagëtive dhe

banorëve u shtohet varfëria.
Erozioni eshte kudo. Lëvizja
intensive e kafshëve, për të gjetur
atë që kanë zhdukur apo e gjuanë
për ta zhdukur kur tenton te mbijë,
apo djegia e kësaj toke të
zhveshur nga dielli e zjarri, e
shpëlarja më pas nga rrebeshi i
shiut, e ka reduktur deri ne
ekstrem barin duke i lene keto toka
bosh e pak prodhuese , sikur të
jenë mbjellë me gurë e shkembenj.
E njëjta pamje që nga ura e
Kardhiqit në Himarë e që nga
Vlora në Tatzat. Tufa të pafund
me dele venë e vijnë, mbi këto
kopështe me gurë e shkëmbenj.
Matanë këtyre kodrave është

Bashkimi Europian, delet shohin
nga qafat me habi parajsën e
ndaluar plot me bar në shtetin
fqinj, pjesë e së njëjtës tokë e

klimë. Sa afër e larg ndjehen
projektet ndërkufitare, e sa e
vogël shihet rrezja e veprimit të
dijes, kulturës e shkollave të
pretenduara.
Të pakoordinuar në përpjekje
 Në këtë debat, me argumenta

për të shtuar edhe më tepër
blegtorinë, më vjen në mëndje
historia e tragjedisë së të
përbashkëtës. E shkruar
mrekullisht nga Garrett Hardin në
1968, ajo e merr temën tek një
kullotë që shfrytëzohej nga
banorët pa ligje, rregulla apo
norma për ta përdorur atë. Ajo
është e hapur për të gjithë
banorët. Barinjtë shtonin
vazhdimisht delet në kopetë e

tyre, duke shtuar nga viti në vit
edhe fitimet që merrnin nga këto
kope. Të pakoordinuar në
përpjekjet e tyre, dhe të
pandërgjegjshëm për efektet e
veprimit të tyre individuale tek të
tjerët, me një shkujdesje të
frikëshme kolektive, blegtorët
shkatërruan kullotën e tyre.
Plotësisht e mundëshme për një
histori se si mund të pasuroheshin
të gjithë, nëse blegtorët do të
kuptonin atë që po bënin, ajo u
shëndrrua në një histori varfërie.
Fermerët që nuk i kishin shtuar
tufat e tyre, mbeten me pak dele e
pa kullotë, u dogj injomi me të

thatin.
 Ashtu si Hardin e quan atë në

mënyre artistike:

...çka i tregon se ka pak tokë, e
kullotat për rreth lakmohen
përgjatë dimrit edhe nga blegtorët
e Gramozit, Tomorrit e deri në
malësitë e veriut. Rrënimi është
destinacioni ku këto burra
nxitojnë, secili i ndjellë nga
interesi i tij, drejt më së mirës, që
beson në lirinë e së përbashkëtës.
Për ti bindur këto burra që u

duhet lënë pjesë edhe brezave të
ardhëshëm në Picar e Labëri,
përpiqem t’u citoj nga Kanuni i
tyre ( i Labërisë), fjalët e bukura
të të cilit, duket se bashkojnë
luftën e pafund të këtyre
malësorëve për të formuar
komunitete, për të bërë pasuri e
përmirësuar jetesën. Mikpritja e
plot virtyte të tjera të trashëguara,
vitaliteti në vargjet e ashpra të
këngës, ” bij cobanësh neve jemi
“, sikur e bëjnë të papranueshme
termin e tragjedisë së të
përbashkëtës, e përsëri duket
sikur diçka ka humbur në
gjysëmën e shekullit të kaluar apo
kurrë nuk e kemi patur: Kur nuk
janë të rregulluara të drejtat e
pronësisë, qofshin këto formale
apo informale- rregullatori i vetëm
i përdorimit të këtyre burimeve të
brishta natyrore, veprimet
njerëzore çojnë në mënyrë të
paevitueshme në pakësimin dhe
shkatërrimin e atyre që natyra
mund të japë.
A është në gjëndje ky

komunitet të ngrejë institucione
që e frenojnë këtë dobësi
njerëzore në trajtimin e së
përbashkëtës ? Këtu është bërë
kanuni i Idriz Sulit, një kushtetutë
sa e shkruar po aq dhe e pa
shkruar që dikur ndihmonte për

të vënë rregull në shoqëri. Ky
popull jeton mbi e përreth floririt,
mund dhe duhet të bëhët i pasur.
Ky popull ka mbijetuar në prova
të paimagjinueshme, ka
komunikuar, njeh far e fisin e të
parët.

Une besoj se me intuitën e
përvojën si Picari ashtu edhe
komunitetet e tjera të Labërise do
t’i përshtaten kohës me zakonet,
traditat e rregullat që duhet të
kufizojnë një sjellje antishqërore,
që shkatërron burimin e jetës.
Është ky popull, këta njerëz që
duhet të përcaktojnë, zbatojnë dhe
të shesin e të blejnë të drejtat e

pronësisë mbi shpatet, gërxhet,
malet e luginat e bukura të vendit
të tyre. Këta banorë mund dhe

duhet ta evitojnë tragjedinë e të
përbashkëtës. Në të vërtetë në
vend të bashkëjetesës me
tragjeditë, këta burra e gra duhet
të trumfojnë mbi të përbashkëtën.
Ndërsa Veliu mundohet te tregojë
se dikur këto vende ishin të ndara
e kishin zot, rrapi ishte i Zigurit,
livadhi i Gjolekës, duket se atyre
të pyjores u kujton mundimet e
telashet për të gjetur kufirin që nuk
është përmendur që kur nuk
mbahet mend të fshatit, e imagjino
sa punë do të gjëndet kufiri i lagjes,
fisit apo familjes. Duket e gjatë
rruga në kërkim të triumfit perfekt
e komplet. Prapë se prapë do të
ngelet dicka e përbashkët e
tragjeditë sikur sillen përrreth.
 Debati në mbledhje më duket

si fillimi i një fëmijëria të tejzgjatur,

të përpjekjes për të evituar
tragjedinë e të përbashkëtës, që po
e le pa tokë e të ardhme Labërinë.
Ndrojet e frika e këtyre burrave
sikur na dëshmojnë për nivelin
shumë të ulët të të ardhurave, që
është bërë shkak që rinia e
fshatrave të mërgojë e punojë të
tjera toka. Kjo të bën ti thërresësh
mëndjes për të mbledhur forcat e
për të kaluar stadin e parë, kur
qëniet njerëzore nuk ia arrijnë të
bëjnë shumë për të ndarë e vënë
në jetë të drejtën e pronësisë e po
ashtu edhe për të administruar në
mënyrën e duhur atë që kanë të
përbashkët.
Ata janë pjesë e Labërisë, një

mjedis, ku të shtresuar deformuar
për mijëra arsye, përsëri zakonet e
traditat e tyre janë bazë e jetës së
tyre.
 Është detyra e Shoqërisë

Shqiptare, e ligjvënesve, të diturve
e institucioneve financiare, ti
asistojë këta malësore që ta kalojnë
stadin e parë. Prandaj me këto
burra e gra duhen bërë planet. E
nëse asistohen e ndihmohen të

shtojnë të ardhurat, të dalin nga
pragu i varfërise, të hapin sytë e të
shohim dëmet që i bëjmë vehtes
nga e përbashkëta, atëhere kemi
arritur në stadin e dytë. Ky është
momenti kur fillojnë të vendosen
gardhet, dhe fillojnë të zbatohen
rregulla për të administruar të
përbashkëtën. Kjo do të ndodhë
kur Qeveria të ketë legalizuar
tranferimin e ketyre burimeve tek
komuna e ajo ti kete rregjstruar
keto pasuri. Komisionet me
përfaqësues të fshatrave që
aktualisht duket sikur po lozin
kufijsh, kur firmosin në
proceverbalet reciproke, do të jenë,
pas kësaj, këshillues e asistues tek
vihen gardhe elektrike me bateri
diellore apo të tjera, apo tek
udhëheqin turistët në shtigje për
të parë peisazhet e jashtë-
zakënshme, e shijuar në stane
mishin e hellit me pikën e parë të
rakisë. Nëse kjo ndodh shpejt
mund ti hapë rrugë stadit te tretë,
kur tregjet do kenë evoluar , bashkë
veprimin e ligjit, që do të përcaktojë
sferat e veprimit privat me atë publik.
Të drejtat private zëvëndësojnë
kontrollin publik dhe triumfi do të
zëvëndësojë tragjedinë e së
përbashkëtës.
 Tregjet dhe e drejta e pronësisë

kanë qenë gjithmonë armët e

engjellit në garë me djallin e
kërkesën e tij për rishpërndarje të
pasurisë. Po kështu mbështetësit e
institucioneve të tregjeve e të
pronave, në polemikën e
vazhdueshme me mbështetësit e
rishpëndarjes. Veprimet për
rishpërndarje të pasurisë kanë
patur kosto shumë të lartë
shoqërore në Shqipëri. Ata e
mpinjë tek kombi ndjenjen e
ruajtjes së pronës dhe krijimit të
pasurisë, dhe shkrirja nuk po vjen
ende pas dy dekadash.
Është kjo që e konverton

trumfin në tragjedi.
 Është një “engjëll” që mund

ta shpëtojë tokën e përbashkët të
Labërise nga tragjedia. Ky engjëll
lufton kundër së keqes me dy
armë të fuqishme :”të drejtën e
prones mbi pyllin e kullotën” dhe
“tregun”. Bijtë e Labërisë mundet
dhe do ta evitojnë tragjedinë e së
përbashkëtës. Por që kjo të
realizohet kërkohet edhe ndihma
e engjellit me dy armët e tij të
shenjta të drejtën e pronësisë dhe
tregjet, të cilat duhet të mbrohen

ENGJELLI SHPETIMTAR I LABERISE
( NE AKTIN FINAL TE TRAGJEDISE TE PERBASHKET )

Nga Haki KOLA

“Në Labëri po luhet akti final i tragjedisë. Çdo
burrë është mbyllur në një sistem që e detyron
atë të shtojë kopenë e tij pa kufij, kur jeton në

një fshat malor dhe sapo ka nënshkruar
marrëveshjen për kufinjtë me fshatin tjetër të

komunës së tij...

Të pakoordinuar në përpjekjet dhe të
pandërgjegjshëm për efektet e veprimit të tyre
individuale tek të tjerët, blegtorët shkatërrojnë

kullotat e tyre.
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 Disa vjet më parë, një pronar
në Las Vegas, në një vënd ku
mundësia e rënies së rreshjeve
është 130 mm në vit, u konfrontua

me inspektorin e ujrave të
distriktit për marrjen ilegale të
ujrave për vaditje në mes të ditës.
Inspektori, shumë i inatosur i tha:
Ti dhe gjithë budallenjtë si puna
jote, po mundoheni ta ktheni këtë
vend në shkretëtirë.

 Ideja është se, njerëzit që
punojnë, nuk janë përshtatur me
realitetin, të cilin duhet ta
ndihmojnë. Kjo e vërtetë e
veçante mbi ekonomizimin e
rrjedhjeve ujore, ku është bazuar

pjesërisht shumica e arsyetimeve
në kete drejtim 250 vjetët e fundit.
duhet lënë pas e duhet përfituar.
Keto ide te tilla për te siguruar
GDP si treguesi-çeles i
mirëqenies së përgjithëshme-
kanë dominuar mendimet e
vendimet për ekonominë në
media, qeveritë, biznesin dhe
ndërgjegjen e njerëzve.

 Në dekadat e fundit,
teoricienët ekonomikë dhe
kërkuesit kanë propozuar një
llojshmëri reformash, të cilat i kanë
bërë ekonomistët më
këmbëngulës.

 1. Krahasimi. Sa më e madhe
është rritja e ekonomisë globale
ne lidhje me ekosistemin
global?Kjo është e
domosdoshme, sepse kjo ekonomi
qëndron e gjitha brënda
ekosistemit global-ekosistemi i jep

asaj vendin për të vepruar, e
furnizon me lëndën e parë dhe e
mbështet në shumë shërbime
kritike të saj. Me shprehje më të

thjeshta, veprimtaria ekonomike
është e bazuar në shndrrimin e
përbërësve të ekosistemit për
përdorim njerëzor : pemët e pyjet
në lëndë druri e shtëpi, fushat e
habitate të tjera në ferma për
ushqimin e miliarda njerëzve e
kështu me radhë.

 Që nga koha e A. Smith,
numuri i popullsisë ka shpërthyer
nga 1 në afër 7 miliardë. Dhe në
200 vjetet e fundit, Prodhimi i
Përgjithshëm Botëror është rritur

afërsisht një për 60. Ekosistemi e
ka vuajtur këtë rezultat, prandaj
dhe më kryesoret po i shikojmë
përditë:ndryshimet klimatike,
zhdukjen e specieve, zvogëlimin e
pyjeve, pakësimin e ujrave dhe
gjithë të tjerat.

 Pak nga pak, ne po fillojmë ta
marrim mesazhin mbi shkallën e
ekonomisë. Tani për tani ne njohim
se sa shumë karbon po lundron
përreth në këtë nivel të ekonomisë.
Vitin e kaluar, më tepër se 90
korporatave të mëdha, midis tyre
General electric, Volvo, Airbus etj.
. . ju kërkua nga qeveritë përkatëse
të vendosin afate për reduktimin e
emetimit të gazrave me efektin
serrë dhe Bashkimi Europian
përcaktoi një tavan për karbonin
dhe tregun e këmbimit të tij

 Eshtë e kotë të minimizosh
rrugët për te reduktuar

shkallëzimin ekonomik. Çdo vit ne
fillojmë dhe kemi në proces më
tepër se gjysëm trilion ton lëndë
të para –dhe gjashtë muaj më
vonë, më tepër se 99% e tyre bëhet
mbeturina.

 2. Stresi i mbirritjes së
zhvillimit Kjo duhet kuptuar, që

për ta bërë ekonominë më të mirë,
duhet të bëhet jo thjesht më e
madhe, por të përmbushë nevojat
e njerëzimit.

 Kjo bie pjesërisht mbi
ekoefektshmërinë. Kostua efektive
është tani duke nxitur burimet e
efektshmërisë në të paktën 1 për
katër dhe mundësisht një për 20. E
duke marrë parasysh nevojën e
miliarda njerëzve për të shmangur
varfërinë e skajshme, ne duhet të
vazhdojmë përpjekjet në këtë
rrugë.   Por për të bërë diçka për
zgjidhjen e këtij problemi, çfarë
duhet të bëjë ekonomia për të ?Jo
vetëm që ekonomia globale nuk

rritet përherë, por dhe rritja nuk
është e barabartë midis vendeve
të pasura dhe pjeses tjetër: SHBA
ka trefishuar të ardhurat për njeri
që nga 1950, por sasia e
amerikanëve vërtet të kënaqur
është ulur në 30 vjetët e fundit. Ka
një lidhje midis konsumit të madh
dhe zvogëlimit të mendimit të
njerëzve për lumturinë, sidomos
në marëdhëniet shoqërore, jetës
familjare dhe ndjenjës së
bashkësisë. Kërkimet kanë treguar
se sa më mirë të jenë njerëzit
materialisht, aq më tepër ulet
lumturia në lidhje me të.

 3. T’i bësh çmimet të
përshtatëshme me të vërtetën
ekologjike. Të shmangesh nga
kjo, qoftë edhe pak, nuk sjell asgjë
reale në reformat që duhen bërë.
Çdo ekonomist e di që që tregu
dështon, nëqoftë se çmimet nuk
ju përshtaten kostove aktuale.
Reformat duhet ta zbatojnë këtë
rregull edhe për ekosistemin. Tani
për tani, ndryshimet klimatike kanë
vërtetuar dëmet e emetimeve të

dioksidit të karbonit në atmosferë.
Shëmbëll tjetër është ndikimi
njerëzor në zhdukjen e specieve.
Ne po e zhveshim mburojën tonë
të mekanizmit jetësor dhe duket se
askush e për shumë kohë nuk do
të paguajë për këtë. Për fat të mirë
qeveritë e bizneset kanë filluar të

eksperimentojnë me tregun e
karbonit, mekanizmin e ujrave dhe
ruajtjen e terrenit. (Tregu i karbonit
për vitin 2007 ka sjellë 59 miliard
dollarë).

 4. Të paguash që natyra të të
shërbejë Në SHBA, polenizimi
nga bletët sjell mbi 19 miliard
dollarë çdo vit. Kjo, gjithashtu sjell
pastrimin e ajrit dhe ujrave,
rigjenerimin e terrenit, kontrollin e
insekteve, shpërndarjen e farëzave
dhe riciklimin e ushqimit, midis
shumë shërbimeve të tjera që jep
natyra. Për të shpurë më përpara
këto shërbime, disa vende kanë
filluar t’i rivlerësojnë siç duhet.

Kosta Rika p. sh. paguan pronarët
e tokave për të ruajnë pyjet dhe
biodiversitetin e tyre me të
ardhurat nga taksat mbi
karburantet dhe shitjet e kreditëve
të mjedisit tek biznesi. Por dhe
shtete të tjera po ngrenë sisteme
për të marrë vlera nga shërbime që
deri tani kanë qënë falas, si
Meksika, Australia etj. . .

 5. Parimi i masave paraprake.
Kjo është koha e mënçurisë së
vjetër që thoshte “së pari mos
dëmto” dhe “shiko mirë para se
të veprosh”, të cilat duhen futur
në politikën publike në drejtim të
prodhimeve të reja (sidomos
kimike)dhe në teknologjinë që
përmban risk. Si rregull, analizat e
risqeve duhen filluar me “në çfarë
mase i sjell dëm mjedisit po ta filloj

EKONOMIA E GJELBER, KOHA PER TE NA ARDHUR MENDJA NE KOKE
Thomas Prugh, editor në Institutin WorldWatch.

 Shkurt 2008 WWW. WORLDWATCH. ORG

këtë punë” dhe sipas parimit të
mësipërm d. m. th “sa më pak që
të jatë e mundur”. Ky parim po
përshtatet gjithnjë e më tepër
gjerësisht . Traktati i Maastrihtit
që krijoi Bashkimin Europian në
1991, e ve këtë parim në qendër të
politikës mjedisore dhe në San
Francisko (Kaliforni) është bërë
politikë zyrtare më 2003.

 6. Menaxhimi i përbashkët.
Njerëzit përgjithësisht besojnë se
ka dy regjime pune për të përdorur
burimet : prona private dhe
kontrolli shtetëror. Por ka dhe një
rrugë të tretë, atë të nxitjes së
bashkëpunimit dhe përfitimit të
përbashkët. Menaxhimi i
përbashkët e ka provuar veten në
shekuj eksperience, si përdorimi i
sistemit të ujitjes në Spanjë që në
shekullin e 15-të ose në
përdorimin e pyjeve dhe kullotave
në Zvicër, Japoni , Filipine e
Indonezi ku përdoret prej
shekujsh. Bashkëpunimi jeton e
lulëzon edhe sot sidomos në
tregjet e fermerëve në garë botën
Kjo, aq më tepër duhet bërë për
atmosferën ku të gjithë duhet ta
menaxhojme dhe ta ruajmë
nëpërmjet regjimit të
bashkëpunimit. Po ashtu edhe për

gjuetinë e peshkut në oqeane.
 Këto ide janë të

pamjaftueshme që ekonomistët të
ndryshojnë, por përgjithësisht të
rejat e përshkruara në State of the
W orld , duhen ndjekur, qoftë një
prej tyre ose më tepër. Eshtë
shpresëdhënëse ajo, që
ekonomistët janë në rrugën e

shndrrimeve të ekonomisë nga
“shkencë e zymtë” në më tepër
se “të hirshme”.

 Titulli është i redaksisë së
EKOLEVIZJA.

 Titulli origjinal është “Green
economics”:Turning main
stream thinking on its head
“(Ekonomitë e gjelbra:Të
kthesh rrjedhën duke menduar
me kokën tënde).

Ekosistemi e ka vuajtur edhe shtimin e
popullsisë, nga 1 në rreth 7 miliardë. Po i

shikojmë përditë ndryshimet klimatike, zhdukjen
e specieve, zvogëlimin e pyjeve, pakësimin e

ujrave dhe gjithë të tjerat.

 Menaxhimi i përbashkët aq më tepër duhet bërë
për atmosferën ku të gjithë duhet të

bashkëpunojme për ta ruajtur.

Në SHBA, polenizimi nga bletët sjell mbi 19
miliard dollarë çdo vit. Kjo, gjithashtu sjell
pastrimin e ajrit dhe ujrave, rigjenerimin e

terrenit, kontrollin e insekteve, shpërndarjen e
farëzave dhe riciklimin e ushqimit, midis shumë

shërbimeve të tjera që jep natyra.

Zhvillim në shkretëtirë
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LEGJENDA. Sipas Biblës,
zoti, i pezmatuar nga mëkati
njerëzor, vendosi të fshijë nga
faqja e dheut çdo gjë të gjallë,
duke përmbytur tokën me atë që

është quajtur kataklizmi, ose
përmbytja e përbotshme. Por, për
të ruajtur vazhdimësinë e jetës,
porositi patriarkun e një familjeje

të madhe, Noen, të ndërtonte një
barkë gjigande, e cila mori emrin
Arka e Noes. Në të, ai duhet të
ngarkonte nga një çift të çdo
specieje të gjallë dhe farat e gjithë

bimësisë.
 Pasi zoti e përmbyti botën, e

çdo gjë u zhduk, Arka shpëtoi e
gjeti liman në majën e malit Ararat,

në atë që dikur quhej Albania e
Kaukazit. Pasi u larguan ujerat, me

kafshët e bimët që shpëtoi Noe-
ja, jeta filloi përsëri në tokë. Kjo
është legjenda.

 SOT. Të hënën, në 26 shkurt,
u përurua një Arkë e re. Në
arkipelagun Spitzberg të
Norvegjisë, u krijua Banka
Botërore e Farërave, sipas
programi te FAO (Organizata
Botërore e Ushqimit), të quajtur
Traktati mbi Burimet Fitogjenetike
për Ushqimin e Bujqësinë,
financuar nga qeveria norvegjeze.
Në Arktik, 1000 km nga poli i
veriut, në një mal akulli u ndërtua
depozita e atyre që u quajtën
“thesaret e larmishmeri
(diversitetit) vegjetal” dhe do të
mbajë farërat e gjithë kulturave që
njihen sot mbi tokë. Kjo bëhet për
t’i ruajtur varietetet ekzistuese
nga katastrofat natyrale dhe nga

 Fale zhvillimit në rritje, jo
vetëm të Kinës, po dhe në vëndet e
tjera të Azisë e Afrikës, me fillimin
e vitit 2008, popullsia e Botës u bë
më tepër “qytetare”. Më tepër se
50% e saj jeton sot, për herë të parë
në historinë e njerëzimit, në zonat
urbane. Paralelisht kjo ka sjellë
dhe në të ardhmen do të shtojë
pasojat për mjedisin.
Sipas Studimeve Mjedisore të

Kolegjit Uilliams në Masaçusets
(SHBA) ndryshime të mëdha do të
priten në rishpërndarjen e ujrave
(sidomos ato mbitokësorë),
zhdukjen e specieve dhe
ndryshimet klimaterike. Këto
ndryshime do të ndjehen fillimisht

më tepër ne vëndet e pasura, me
grumbullimin e të ardhurave
materiale në zonat urbane,
domethënë në zona tepër të vogla
në krahasim me sipërfaqet e
vëndeve përkatëse.
 Sipas vlerësimeve të para, duket

se qytetet do të kenë më
shumëprobleme se zgjidhje.
Popullsia e lagjeve të varfëra (si
favelas nëBrazil, bidonvilet etj. . )
me zgjerimin dhe krijimin e zonave
të reja, dherritjen e ndotjeve
industriale do të sjellin ndryshime
të mëdha sasiore ecilësore të
mjedisit, sidomos në ajër dhe
sitemin hidrik. Të dhënat e fundit ,
janar 2008, tregojnë se vetëm në
Kinën verilindore , rreth 6 milion
njerës vuajnë nga mungesa e ujit
të pijshëm. Po ashtu qytete të tjera
të mëdha, si metropolet e Amerikës
së jugut, të Afrikës apo Indisë.
pakësimit të rreshjeve
Meqënë se mundësitë

ekonomike janë shpesh më të
mëdha në qytete, tashmë rrjedhja e
popullsisë drejt tyre duket e
pashmangëshme, gjë që ka
ndodhuredhe në Shqipëri, sidomos
në Tiranë ku probleme të tilla janë
bërë  më se të dukshme. .

njerëzit, d. m. th. nga lufta dhe
ndryshimet klimatike. Me një

kapacitet prej 4. 5 milion, dyfishin
e atyre që ekzistojnë, ajo e filloi
depozitimin me 200 mijë fara nga
e gjithë bota.

 Diouf, Drejtori i Përgjithshëm
i FAO tha se kjo nismë është një
nga sipërmarrjet më të

 Nga të dhënat e EEA
(European Environment Agency
– Agjensia Europiane e Mjedisit )
del se Europa ka bërë përparime
në reduktimin e gazrave me
efektin serrë. Ç’farë përparimi
është bërë në Europë ?

 Emetimet e gazrave me efektin
serrë, në 27 vendet e BE, duke
përjashtuar emetimet dhe lëvizjet
nga terreni, ndryshimet e tij dhe
pyjet (LULUCF-Land –use, Land-
use Change e Forestry ), janë
zvogëluar me 0. 7% nga 2004 deri
në 2005 dhe me 7. 9% nga 1990
deri në 2005. Këto emetime janë
zvogëluar shumë në Shtetet e reja
Antare që nga 1990, por që nga

viti 2000, prirjet kanë qënë pothuaj
të njëjta me BE-15 edhe nga
antarët e rinj. Midis 1990 dhe 2005
emetimi i këtyre gazrave është
zvogëluar në të gjithë sektorët,
përveç atij të transportit, ku ka
rritje të ndjeshme.

 Në BE-15 , totali i emetimeve
të gazrave me efektin serrë
(përjashtuar LULUCF ) është ulur
me 0. 8% në periudhën 2004-05,
me 1. 5% në në 1990-05 dhe me 2.
0 % midis vitit bazë të Kyotos dhe
2005. Me këto EU-15 ka realizuar
një të katërtën e reduktimit të
totalit, që duhet nga 8 % e
kërkesës së Protokollit të Kyotos,
i caktuar për vitet 2008-2012.

Megjithatë, objektivi mund të
shkojë më lart, nëpërmjet
veprimeve jashtë BE (me
mekanizmat e Kyotos).
 Në 12 shtetet e reja të BE,

totali i emetimeve të gazrave me
efektin serrë, janë zvogëluar ,
sipas periudhave të mësipërme
me 0. 3% (2004-05) dhe 27. 8 %
(1990-05). Përjashtuar Slloveninë
, emetimet e 2005 nga Shtetet e
Rij, kanë një objektiv mjaft më
poshtë se objektivi i Kyotos.

Çfarë përparimi po
projektohet?
 Projektet për 2010 janë që BE

-15, të bashkojë plotësisht dhe
shpejt, masat ekzistuese me të
tjera që do tu shtohen atyre dhe
të përdorë depozitimet e karbonit
dhe mekanizmat e caktuara të
Kyotos. Në qoftë se reduktimi i
projektuar do të realizohet, BE-15
do të mund të arrijë një nivel të
emetimeve prej 11. 4 % më të ulët
ne sasine vjetore te emetimeve, si
pasojë do të ketë tejkalim të
objektivit 8 % të Kyotos me 3. 4%.

 BE-27 nuk ka ndonjë objektiv
te Kyotos (does not have).
Dymbëdhjetë nga BE-15 kanë në
plan të kenë objektivat e tyre
vetjake. Dhjetë të tjerë Shtete
Anetare te reja mendojnë t’i
bashkohen këtij objektivi (Qipro
e Malta nuk kanë objektiva të
Kyotos). Kroacia, Islanda,
Norvegjia dhe Zvicra kanë qëllim
t’i bashkohen këtyre objektivave
, ndërsa Turqia nuk e ka ratifikuar
Protokollin e Kyotos.

 ARKA E RE E NOES

Krijohet Banka Botërore e Farërave për të
ruajtur varietetet ekzistuese të

larmishmërisë vegjetale nga katastrofat
natyrale dhe nga njerëzit, d. m. th. nga

lufta dhe ndryshimet klimatike.

jashtëzakonshme në shërbim të
njerëzimit, ndërsa Presidenti i
radhës i BE, e quajti depozitën
“Kopshti i ngrirë i Edenit
(parajsës)”.
 Nga shoqatat mjedisore të

disa vendeve skandinave u bë,
pak a shumë një deklaratë e tillë:
Përveç urimit për ngritjen e kësaj
depozite, bënë dhe një urim tjetër
për ata që qeverisin, më në fund
njerëzit u kujtuan të ruajnë
trashëgiminë natyrore.
 Nga zoti, nuk besojmë se do

të ketë tjetër kataklizëm. Nga
njerëzit, po i lamë akujt të shkrihen
nga ngrohja globale, bota,

megjithëse jo e gjithë edhe mund
të përmbytet. Por edhe këtë nuk e
besojmë. A. D.

BOTA U BE “QYTETARE”

 Meqënë se mundësitë ekonomike janë shpesh
më të mëdha në qytete, tashmë rrjedhja e

popullsisë drejt tyre duket e pashmangëshme
duke sjellë ndryshime të mëdha në mjedis,

sidomos në ajër dhe sitemin hidrik

 TREGUESIT E EMETIMEVE TE GAZRAVE ME
EFEKTIN SERRE NE EUROPE

BE kërkon të arrijë në 2010 një nivel të
emetimeve prej 11. 4 % më të ulët ne sasine

vjetore dhe të ketë tejkalim të objektivit  (8%)
të Kyotos me 3. 4 %.
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Në konferencat ministeriale të
BE, në Helsinki (1993 dhe Lisbonë
1998), u vendosën kriteret dhe
treguesit për pyjet dhe
shfrytëzimin e tyre. Këto çuan në
të ashtuquajturin “proçes ndër-
europian” që ka për qëllim, përveç
përfitimit social-ekonomik edhe:
 -Mirëmbajtjten dhe zhvillimin

e përshtatshëm të pyjeve dhe
kontributin e tyre në ciklin global
të karbonit.
 -Ruajtjen e shëndetëshme dhe

zhvillimin e ekosistemit pyjor dhe
biodiversitetit.

 -Ruajtjen dhe zhvillimin e
përshtatshëm të veprimeve
mbrojtëse në përdorimin e pyjeve,
në mënyrë të veçantë në ruajtjen
e tokës dhe ujrave.
 Mbi bazën e këtyre parimeve,

në 1999 krijua PEFC( Programme
for the Endorsement of Forest
Certification –Programi i Miratimit
të Çertifikimit Pyjor). Kjo shoqatë,
pa qëllim përfitimi, përfshin, nga
mbi 30 shtete të botës, pronarë
(privat e shtetërorë ) të pyjeve dhe

 Përdorimi i pyjeve
dhe terreneve pyjore
duhet të mundësojë
tani e në të ardhmen
funksionet ekologjike

e socialekonomike
që nuk shkaktojnë

dëm as në
ekosistemet e tjera

përdorues së lendës drusore e
celulozës dhe ka marrë

vullnetarisht përsipër përdorim të
tillë të pyjeve dhe terreneve pyjore
që të mundësojë tani e në të
ardhmen funksionet ekologjike e
socialekonomike që nuk
shkaktojnë dëme as në ekosistemet
e tjera.

Dihet roli i pyjeve në
absorbimin e dioksidit të karbonit
dhe prodhimin e oksigjenit.
Gjithashtu njihet dhe beteja e filluar

kundër ngrohjes globale, ku
vëndin kryesor e ze përpjekja për

uljen e emetimit të gazrave me
efektin serrë. Nga studimet del se
nga lënda drusore që pritet për t’u
shfrytëzuar sot në botë, vetëm 40%
e saj shkon për prodhime druri e
celulozë, ndërsa pjesa tjetër

përdoret për prodhimin e energjisë,
d. m. th. digjet, shkurt bëhet tym.

Kjo ndryshon, nga vëndet e
industrializuara që kanë shifra pak
a shumë positive deri tek vëndet
në zhvillim ku statistikat janë më
tepër se alarmante. Prandaj, në
dhënien e çertifikatave për

Në Konferencën e Balit
pothuaj nuk u arrit ajo që kishin
punuar e shpresuar ekspertët dhe
shoqatat mjedisore, Paneli i
Ndryshimeve Klimatike i OKB, i
lauruar edhe me çmimin “Nobel”
për paqen, por përgjithësisht edhe
përfaqësuesit e Europës e të tjerë.
Edhe mendimi se SHBA do ta
ratifikonin këtë Protokoll nuk u
arrit plotesisht. Nga 37 vëndet e
detyruara nga Protokolli për
reduktimin e gazrave me efektin
serrë, jashtë ngeli vetëm SHBA.
Dilema midis mirëqënies dhe

mbrojtjes imediate të mjedisit, i
dha superioritet të parës. Sofizma
e vjetër e një veze sot, apo një pule
mot, u perifrazua shumë herë e në
forma të ndryshme në
Konferencën e Balit. Bile u
përmëndën edhe kalendat greke e
vargjet e Shekspirit –To be or not
to be, this is a question (të jesh a
të mos jesh, kjo është çështja).
 Promotorr i kësaj gjëndjeje, që

disa herë kaloi edhe me pasione
ndofta të tepëruara deri në
shtyrjen e Konferencës, ishte
përfaqësia amerikane, por edhe
disa të tjerë. Arësyetimi është i
thjeshtë:nuk prekim mirëqënien e
Amerikës. Këtu, siç u tha edhe në
diskutimet nuk hyn vetëm
mirëqënia, por edhe politika, e
quajtur e ditës, për qeverinë, që
për arsye elektorale nuk do të
prekë, ose do të rritë nivelin
ekonomik të shtetasve të vet.
 Por aty u theksua dhe vlera

financiare që kërkon mjedisi për
t’u ruajtur siç është dhe shifrat që
përmënden janë tepër të mëdha.
Aq më tepër do të jenë nesër, kur
pasojat e ndotjes së mjedisit do të
kërkojnë shumë më tepër mjete
financiare, qoftë nga buxhetet
përkatëse të shteteve, qoftë nga
biznesi. Dhe këto, dihet, përsëri do
të rëndojnë xhepin e qytetarëve
taksapagues. Llogaria shkon po
atje për t’u paguar.

 “American Dream”(Endrra

Amerikane), nuk u ndërtua pa
punë e pa energji. Eshtë meritë e
popullit amerikan, por dhe e
qeverive të tij. Këtë nuk e ve

askush në diskutim. Niveli i lartë i
jetesës u arrit me mund e sakrifica
dhe u takon ta gëzojnë ata që e
vendosën Amerikën në krye të
shteteve të tjera. Por ky nivel,
kërkon një sasi energjie shumë të
madhe për të qëndruar atje ku
është e akoma më tepër për t’u
zhvilluar më tej, me ritmet me të

cilat janë mësuar amerikanët. Boll
të përmëndim se 1000 familje
amerikane shfrytëzojnë energji, sa
për 3200 familje europiane. Të

mos harrojmë se Europa është
edhe vetë e përparuar.
 Por kjo e ka vënë SHBA, për

dekada me radhë në ndotësin më
të madh të planetit. Prandaj të
gjithë prisnin, që ajo të ratifikonte
Protokollin e Kyotos, bile të
merrte përgjegjësi edhe më të
mëdha se të tjerët, siç i ka marrë

dhe merr në fusha të tjera, qoftë
të ndihmave morale e politike,
qoftë të ndihmave ekonomike e
ushtarake.
 Kjo nuk ndodhi. Para

Konferencës së Balit, presidenti
Bush u prononcua pak si ashpër
me idenë për takime ndërkombëtar
të organizuar nga SHBA në
pranverën e 2008. Ky prononcim
kishte të bënte, jo vetëm me
mosprekjen e interesave
amerikane, por edhe për marrjen e
masave brënda SHBA për
reduktimin e dioksidit të karbonit,
pa hyrë në detyrime
ndërkombëtare, duke kërkuar
angazhimin më të madh të
shteteve të tjera në zhvillim.
 Me fillimin e vitit 2008, Yvo de

Boer, presidenti i IPCC(GIEC) dhe
sekretar ekzekutiv për klimën në
OKB, me nxitjen e administratës
amerikane, por siç duket e dhe me
dëshirën e kësaj të fundit, duket
se ka arritur rezultate. Me anë të
zëdhënësit të Shtëpisë së Bardhë
për sigurinë kombëtare, Daniel
Price, në një konferencë shtypi në
Paris, SHBA deklaroi se merr
përsipër detyrimet e Protokollit,
por me një kusht të madh.
 Price deklaroi pikërisht: SHBA

janë të përgëtitura të hyjnë në
detyrimet ndërkombëtare për
reduktimin e gazrave me efektin
serrë, si pjesë e marëveshjes
globale, me gjithë 17 ekonomitë e
mëdha e të ngjashme emetuese të
80% të dioksidit të karbonit në
botë, për të marrë përsipër edhe
këto detyrime”(Sipas BBC. ). Dhe
këto ekonomi të “mëdha “ kanë
në krye të listës SHBA e Kinën.
Por Kina, Brazili apo India e të
tjerë vënde të varfëra apo në
zhvillim, i morën përsipër
detyrimet e Kyotos, pamvarësisht
se parësor kanë qëllimin për të
nxjerrë popujt e tyre nga varfëria
dhe emetimin e tyre të gazrave
ndotës për banor e kanë shumë
më të ulët se SHBA.

 Meqë Kina ka dy muaj që
tejkaloi SHBA në totalin e
emetimeve të dioksidit të
karbonit, Price, i shoqëruar dhe
nga J. Cannaugton, shefi i mjedisit
në Shtëpinë e Bardhë, kërkoi që
emetuesit e mëdhej, duhet të ulin
gazrat baras me SHBA. ”
 De Boer, mbi këtë kusht të

amerikanëve u shpreh se
“interesimi i SHBA për objektivat
ndërkombëtarë në reduktimin e
gazrave është i madh, por nëqoftë
se kërkojmë që përpjekjet
ndërkombëtare të vëndeve në
zhvillim të jenë të krahasueshme,
është jo realiste dhe jo në
përputhje me vendimet e Balit”.
 Price, u ngarkua nga

administrate amrikane, të
përgatitë një “deklaratë të
liderëve” të këtyre vëndeve (por
jo një marëveshje ndërkombëtare
si në Bali), për ta paraqitur në
Samitin e G8, që do të mbahet në
Japoni korrikun e ardhshëm.
Kështu mund të dalë pa vlerë
praktike vendimi në Indonezi, që
deri në 2012, të negociohet për një
mareveshje të re në vazhdim të
Protokollit të Kyotos, ose
amerikanët duhet të rreshtohen
me të tjerët dhe të nënëshkruajnë
këtë protokoll. Yvo de Boer, në
lidhje me këto deklarime u shpreh
se diçka përparoi, por SHBA është
në një gjëndje pa nisje (no starter).
 Mendimi i përgjithshëm është

se edhe ëndrra amerikane duhet
të marrë pjesën e saj në betejën
kundër ndotjes dhe ngrohjes
globale, dhe sa më parë aq më e
lehtë do të jetë për të dhe për
gjithë të tjerët. Shifrat e ndotjes,
problemet që kanë lindur e po
rëndohen në ngrohjen globale
janë të sakta e kokëfortë. Por
duhet pritur, për të parë se sa
SHBA do të jetë këmbëngulës në
ruajtjen të paprekur të “Amerikan
Dream”.

 A. Dalipi

“AMERICAN DREAM” DHE PROTOKOLLI I KYOTOS

BIZNESI DHE MJEDISI

 “American Dream “ nuk u ndërtua pa punë
e pa energji. Sot 1000 familje amerikane
shfrytëzojnë energji sa për 3200 familje

europiane. A e justifikon kjo edhe ndotjen e
mjedisit që nesër do të kërkojë vlera

financiare akoma më të mëdha ?

shfrytëzimin e pyjeve, PEFC,
tregohet shumë e shtërnguar. Një
nga faktorët kryesorë të dhënies
së tyre është përdorimi disa herë i
letrës së ricikluar, që shpie jo
vetëm në kursimin e lëndës
drusore, por edhe të ujit dhe
energjisë. Për të qënë prodhimi
edhe ekologjik, edhe sipas
kërkesave të konsumatorëve, me
anën e teknologjisë së përparur,
kërkohet rigjenerimi i fibrave, duke
ndarë nga to papastërtitë, si
ngjyrat, ngjitësit, plastikën apo
kapëset metalike etj. . .
 Pra, prodhuesit, që kanë qëllim

parësor fitimin, sepse për këtë
kanë hapur aktivitetin në pyjet-
pronë e tyre, janë të detyruar, jo
vetëm ta ruajnë por të punojnë për
rritjen e sasisë e cilësisë së pyjeve,
njëkohësisht dhe të mjedisit.
 Shqipëria nuk bën pjesë në këtë

në këtë organizëm, qe ndoshta
tregon se ne nuk jemi ne gjendje
te zbatojme kriteret e kesaj
organizate Boterore ne ruajtjen dhe
mireperdorimin e pyjeve A. D.
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 Inisiativa MASDAR, një investim i Abu
Dhab-it në zhvillimin e zgjidhjet për energjisë e
pastër të së ardhmes, mori këtë çmim nga Forumi
i Teknologjisë së Pastër në San Francisko, ku veç
tyre e morën dhe Bordi Drejtues i Cleantech , Sër
N. Stern i Bankës Botërore , CalPERS (fond i
madh i pensioneve në ShBA) dhe Tregu i
Investimeve të Bursës së Londrës. Ky vlerësim
prestigjos u dha për kontributin në zhvillimin e
burimeve për një industri me teknologji të pastër.

 "Masdar ka zhvilluar dhe investuar në zgjidhje
nismëtare, sepse bota po rrit kërkesën për energjinë
e së ardhmes " tha Dr. Al Jaber, drejtor i saj. "Ne
jemi të nderuar për besimin tek ne dhe në sukseset
tona për teknologjinë e energjisë së rinovueshme ,
por edhe për bashkëpunimin dhe bashkëveprimin,
sepse vetëm kështu do të ndihmojmë industrinë.

 Që nga viti 2003, Cleantech Group, ka kërkuar
e zgjedhur individë, kompani dhe organizata të
tjera për të çuar më përpara sektorin e energjisë së
pastër , së bashku me forumin Cleantech .

 "EARTH HOUR"
 Në muajin mars, në shumë vënde të botës do

të zhvillohet "Earth hour" (ora e Tokës). Eshtë
një nismë e përvitëshme e shoqatës së njohur
mjedisore WWF dhe gazetës australiane "Sydney
Morning Herald" në ndihmë të ndërgjegjësimit
për luftën kundër ndryshimeve klimaterike dhe
qëndron në ndalimin e energjisë elektrike për një
periudhë të shkurtër, sidomos në pjesë kryesore
e të njohura të qyteteve të mëdha.

 Deri në mes të shkurtit, në këtë nismë kanë
aderuar 24 qytete të mëdhej të botës me rreth 30
milion njerëz. Këtë vit do të ndërpritet
ndriçimi(zakonisht 5 minuta)dhe do të fiken
televizorët, impiantet elektrike që nuk shkaktojnë

dëme etj…Midis të tjerëve do të ndërpresin
rrymën elektrike ndërtesa symbol si Ura e madhe
dhe Opera house në Sydney, Golden Gate (Ura e
Madhe e Gjirit) në San Francisko e Kulla Sears
në Çikago (SHBA), Kulla 553m e lartë e CNN në
Toronto (Kanada)etj…Pritet të marrin pjesë deri
në 100 milion banorë.

 Në Europë, një nismë e tillë zhvillohet çdo
vit (sivjet u bë në shkurt), ku heqin ndriçimin
simbole të tilla si Kulla Eifel në Paris, Koloseu në
Romë etj…

 NE ITALI
 Shoqata mjedisore më e madhe në Itali,

Legambiente, nga 1 deri në 15 shkurt, organizoi
një fushatë kombëtare kundër ndotjes së mjedisit
urban. Në këtë fushatë, u përqëndruan në matjen
praktike të smogut në qytetet, e sidomos për
monitorimin e PM10, pjesëzave të imta të
ndotjeve urbane dhe shkaktare nga të parat për
sëmundjet bronkopneumologjike, sidomos tek të
rinjtë e fëmijët. Në qytetet ku PM10 kalon normat
e BE, d. m. th. 50 mg/m³, veprimtarët e
Legambiente dorëzojnë në mënyrë simbolike në
pushtetin lokal, të dhënat e monitorimit.

 Përveç kësaj u bënë marshime me biçikleta
dhe maska ajri në fytyrë, për të kërkuar shtimin e
korsive të biçikletave dhe ndalimin e zënies së
tyre në mënyrë abusive nga makinat. Në shumë
qytete, u shtruan nëpër sheshet kryesore, çarçafë
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• Shoqata e Ruajtjes dhe Mbrojtjes së Mjedisit Natyror,

Shkodër - Fatbardh Sokoli
• Shoqata e Ruajtjes dhe Mbrojtjes së Mjedisit Natyror,

Tirane - Pranvera Bekteshi
• Shoqata Kombëtare progresi pyjor – Tirane, Liljana Shehu
• Albaforest, Tirane, Mehmet Meta
• Qendra Eden, Tirane - Merita Mansaku
• Klubi Ekologjik, Krujë - Muharrem Goci
• Shoqata e Ruajtjes dhe Mbrojtjes së Mjedisit Natyror, Berat

- Genta Decolli
• Lilium Albanicum, Librazhd- Ferit Hysa
• Masmedia dhe Mjedisi - Xhemal Mato
• Qendra për Komunikimin Elektronik, Tiranë – Ladi Balla
• Qendra Kombëtare e Lëvizjes Ambjentaliste, Tiranë - Haziz

Marku
• Klubi Ekologjik, Elbasan - Ahmet Mehmeti
• Instituti i Studimeve të Ambjentit, Tiranë - Agron Deliu
• Laguna e Kaltër, Orikum - Skënder Mejdiaj
• Klubi Ekologjik, Librazhd - Naim Disani
• Shoqata Pylli i Blertë - Buçimas, Pogradec - Ruzhdi Hymetllari
• Milieukontakt Oost Europa, Tiranë - Valbona Mazreku

• Shoqata e Përmakulturës, Tiranë - Edlira Mulla
• Klubi Ekologjik, Tiranë - Fatos Xhemalaj
• G&G Group, Tiranë - Sazan Guri
• AULEDA, Vlorë – Hasan Hallko
• Shoqata Mjedisi Ekologjik dhe Turistik Lura, Lurë -

Ismail Hysa
• Federata e gjuetarëve sportivë të Shqipërisë, Tiranë –

Themi Perri
• Qendra e konsulencës veterinare dhe sigurisë ushqimore,

Tirane – Gani Moka
• Klubi Ekologjik, Maliq – Myzafer Gjiriti
• Shoqata “Natyra për njeriun”, Durrës – Fali Ndreka
• Instituti Kombëtar për Studime dhe Kërkime të

Mjeksisë dhe Mjedisit “Fillonid Durrachieni” – Flamur
Tartari

• Shoqata “Adriatiku”, Vlorë – Petrit Dërvishi
• Shoqata “Miqtë e Thethit”, Shkodër– Dedë Nika
• Shoqata “ PASS”, Majlinda Lleshi
• Shoqata “Nënujsat” Ened Mato
•  Shoqata “Vazhdon” Gazmend Koduzi

Shkurt nga bota

CM YK

Shkurt nga bota
të mëdhenj me shkrimin "No smog".

 Po në Itali, në krahinën e Napolit, me
probleme të mëdha të evakuimit të plehrave, një
grua e moshuar, për të protestuar kundër hapjes
së një venddepozitimi të tyre në fshatin e saj, u
lidh me zinxhirë e i vuri flakën vetes me benzinë.
Për fat e shpëtuan, por nga kjo del , që për të
ruajtur mjedisin, njerëzit mund të bëjnë edhe
sakrifica të skajshme.

BIOKARBURANTET
 Ditët e fundit të shkurtit u krye një fluturim

jo i zakonshëm pa pasagjerë në bord. Një avion
Boeing 747 me katër motorrë i shoqërisë Virgin
Atlantic, udhëtoi nga Londra në Amsterdam. E

veçanta e këtij fluturimi qënronte se një nga
motorrët e tij përdori 20% biokarburant të nxjerrë
nga vajrat e kokosit dhe të bimës babasu. Pjesa
tjetër, për të paraprirë ndonjë problem të
mundshëm ishte karburant konvecional.

 Fluturimi u krye me sukses dhe pati një të
papritur kureshtare. Drejtuesit e projektit, para
nisjes pinë nga një pije të bërë me vajrat e përdorura
për distilimin e biokarburantit.

 Një test i tillë është bërë në janar nga shoqëria
e prodhimit të avionëve Airbus, por me 10%
biokarburant në një motor.

 NE ANGLI
 Në Londër javën e fundit u bënë në Londër

dy protesta. E para nga veprimtarët e Green
Peace. Disa prej tyre hynë në mjediset e
aeroportit ndërkombëtar Heathrow. Të hipur mbi
krahët e një avionic lëshuan slloganë kundër
vendimit të qeverisë për ndërtimin e një piste të
re në këtë aeroport, që ka trafikun ajror më të
rënduar në Europë.

 Për të protestuar për të njëjtin vendim të
qeverisë angleze, veprimtarë të tjerë, bënë një
ngjitje spektakolare në çatinë e Parlamentit anglez.
Aty hodhën në ajër aeroplanë prej letre dhe hapën
një parullë të madhe kundër ndotjes nga aeroporti.

 Ironike përgjigja në media e Kryeministrit
Brown:Vendimet merren në parlament e jo në
çatinë e tij.

MASDAR - LIDER I VITIT PER TEKNOLOGJINE E PASTER
Nisma MASDAR, ka filluar në shtator 2006

dhe ka krijuar fondin CTF, me të njëjtin emër, me
një shumë 250 milion dollarë në bashkëpunim me
bankën Credit Suisse, Siemens dhe Consensus
Business Group në Angli. Gji thë fondet e tyre
përdoren vetëm në ndërtim makinerish për
kompanitë me teknologji të pastër. Me fillimin e
vitit ata nisën ndërtimin e qytetit të parë ekologjik
në botë-MASDAR CITY me zero jarbon, zero
ndotje dhe pa makina, me 50 mijë banorë e 1500
biznese.

 Masdar investon po ashtu në kapitalin
njerëzor duke stimuluar talented shkencorë e
humanë në drejtim të teknologjisë së pastër. Për
këtë, është themeluar Instituti MASDAR i
Shkencës dhe Teknologjisë (MIST), ku nivelet e
ndryshme të diplomimit jepen vetëm për kërkime
dhe zgjidhje në drejtim të energjisë së rinovueshme.
Për këtë punojnë në bashkëveprim me Institutin e
Teknologjisë në Masaçusets

Siç është njoftuar dhe më parë, shteti i
Kalifornisë, ku guvernator është aktori i

Nga mediat mësohet se në Maqedoni , më
saktë në Komunën e Dibrës së Madhe, do të
hapet një depozitë mbeturinash, por edhe
mbetjesh kimike. Ky është një vendim i
qeverisë Maqedonase dhe e drejtë e tyre. Aty,
sipas vendimit, do të mblidhen mbeturinat e 8
komunave përreth.

 Banorët e kësaj komune kanë nisur
protestat kundër hapjes e përdorimit të kësaj
depozite dhe kërkojnë që të gjëndet një vend
tjetër më i përshtatshëm. Këtë e kërkojnë, së
pari për të ruajtur zonën e tyre, që është nga
mjediset më të pastërt të Maqedonisë, por
edhe për një arsye tjetër. Nga mbetjet kimike,

që parashikohen të mblidhen aty, të cilave ju
njihen pasojat tepër të dëmshme në gjithë
mjedisin, por akoma më shumë në sistemir
ujor, ndikimi do të jetë i madh në ujrat Drinit
të Zi. Ky lumë, që më tepër se 90% të gjatësisë
së tij e ka në Shqipëri, do të ndotet në mënyrë
pothuaj të përherëshme. Mendojmë, jo vetëm
për Dibrën e Madhe, por edhe për vëndin tonë,
po shtohet një burim ndotjeje. Duke qënë i
tillë, del se jo vetëm qeveria maqedonase ka të
drejtë të marrë vendime të këtilla. Besojmë se
edhe shteti ynë duhet, jo vetëm ta dijë, por
edhe të parashikojë veprime, të cilat duhet të
ndikojnë edhe tek fqinjët tanë kufitarë.

NJE VENDIM, QE NUK I TAKON VETEM FQINJEVE

 EKOLEVIZJA IS FINANCIALLY SUPPORTED BY THE PROGRAMME STRENGTHENING ALBANIAN CIVIL SOCIETY ORGANISATIONS FOR
AN IMPROVED ENVIRONMENT, SUPPORTED BY NETHERLANDS MINISTRY OF FOREIGN AFFAIRS.

 EKOLEVIZJA SPONSORIZOHET NGA PROGRAMI I FORCIMIT TE ORGANIZATAVE TE SHOQERISE CIVILE SHQIPTARE PER
PERMIRESIMIN E MJEDISIT , MBESHTETUR NGA MINISTRIA E PUNEVE TE JASHTEME TE HOLLANDES

KALIFORNIA – PERSERI PROBLEM
PER AGJENSINE FEDERALE TE MJEDISIT

mirënjohur A. Shvarzeneger, vuri në fuqi një ligj,
ku kërkohej ulja 25%, deri në vitin 2009, e
emetimit të gazrave me efektin serrë nga të gjitha
automjetet në qarkullim. Por nga EPA, Agjensia
federale e Mjedisit të SHBA, nuk u pranua ky
vendim për tu zbatuar.

 Por kohët e fundit, nëpunësit e kësaj
Agjensie, kanë paralajmëruar drejtorin S.
Johnson se duhet të japë dorëheqjen, në rast se
do të kundërshtojë përsëri kërkesën e shtetit të
Kalifornisë. Shvarzeneger ka deklaruar se në rast
mohimi përsëritu, do të kërkojë zgjidhje
nëpërmjet gjykatës.


