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SHQIPERIA DUHET TE VENDOSE
NIVEL-TAVAN TE ÇLIRIMIT TE CO2

  Në  të  gjithë  botën, ku  Europa
është  në  krye  të  përpjekjeve, po
zhvillohet  beteja  kundër  ngrohjes
globale  e  ndryshimeve  klimatike  që
vijnë  prej   saj me  pasoja  që  kanë
filluar  të  ndjehen  që  sot. Me
Protokollin  e  Kyotos  u  vunë
objektiva  të  sakta  për  reduktimin  e
gazrave  serrë  e  në  radhë  të  parë
për  CO2, kryesisht  për  vendet  e
industrializuara. Konkretisht është e
vendosur  detyrim për shtetet
Europiane  që deri në vitin 2012 të ulë
çlirimin e CO2 me 20%. Po  ashtu  u
krijua  e  u  vu  në  efiçencë  tregu  i
kreditëve  të  karbonit . Por  kjo  nuk
do  të  thotë  se  vendet  e  tjera , të
varfëra  apo  në  zhvillim, ku  hyjmë
dhe  ne , do  të  vazhdojnë  përherë  të
qëndrojnë  jashtë  këtyre  detyrimeve.

  Dihet  aspirata , por  dhe
përpjekjet  e  vendit  tonë  për  të  hyrë
në  Europë. Gjithashtu  njihen  dhe
kërkesat  e  Komunitetit  Europian, të
cilat  duhet  t’i   plotësojmë, si  në  të
gjitha  fushat  e  tjera, edhe  në  fushën
e  mjedisit

 Pra dhe vendi yne, do  të  duhet
të  hyjë  në  këtë  betejë, sipas  parimit
“ kush  ndot – duhet  të  pastrojë “.
Por  a  kemi  sot  ne, ndonjë  kriter se
sa CO2 duhet të  çlirojmë,  një  nivel-
tavan  të  dioksidit  të  karbonit, të
cilin  duhet  ta  respektojmë?  Sa
duhet  të  jetë  ky  nivel? Statistikat
që  jepen  flasin  për  0.1  të  totalit
botëror  të  çlirimit  të  tij  nga  vendi
ynë. Të  dhënat  shtetërore  japin  një
shifër  prej  1.2  ton  CO2  për  banor,
por  të  dhëna  të  ISHP  tregojnë  se
kjo  shifër  është  edhe  më  tepër  se
2.5-3 ton  për  banor. Vetëm  një
fabrikë  çimentoje  çliron  rreth  1
mil ion  ton  CO2  në  vit.   Po
sëbashku  me  të  tjerat  që  janë
ndërtuar  e  priten  të  ndërtohen,
bashkë  me  tec-et  dhe  industrinë
tjetër  që  ndot, sa  do  të  jetë  çlirimi
i  tij? Shtesa  do  të  jetë, sipas
specialistëve, me  rreth  30 %  në  vit.
Kjo ju ka dhene te huajve mundesine
te investojne teknologji qe s’mund t’I
ndertojne ne vendin e tyre.A eshte kjo
me perfitim apo me humbje per
ekonomine tone? A mos eshte nje
politike ekonomike driteshkurter?

Ateherë  del  se  është  i
detyrueshëm  përcaktimi  sa  më
shpejt  i  tavanit  të  çlirimit  të  CO2
nga qeveria jonë  për  t’i  paraprirë
kritereve të  nesërme të Europës, por
dhe ngritjen e një industrie me bazë
ndotëse, e cila do të  na  kushtojë
shumë më teper  për ta  shkulur  neser.

Në Greqi zbulohet e bllokohet një sasi
prej 1200 ton vaj ushqimor i ndotur me vajra
lubrifikantë e dioksinë, i destinuar edhe për
në Shqipëri.  A kanë hyrë vajra të tillë në
Shqipëri ? A kontrollohet si duhet ky ushqim
para se të dalë në treg ?

Ballafaqimi i treguesve
të mirëqënies me koston
mjedisore është bërë
prezent më tepër se kurrë.
Shembulli i mungesës së
ratifikimit të Protokollit të
Kyotos nga SHBA,
kërkesa për përfshirjen në

investime globale mjedisore nga sa më shumë
shtete në zhvillim (pavarësisht kostos në nivelin
e tyre ekonomik), lidhja e prodhimit të energjisë
së pastër më tepër me fitimet se me mjedisin e
vërtetojnë këtë.

Për të diskutuar më gjerësisht problemet
mjedisore që lindin nga investimet  e  fundit
në  Shqipëri , në  13  maj, në mjediset e Hotel
Tirana International, u zhvillua një takim
me temë: “A po krijojnë një të ardhme të
qëndrueshme investimet industriale dhe
energjetike, dhëniet me koncesion dhe
vlerësimi mjedisor strategjik në vendin tonë”.

Lexo fq. 3

U zhvillua më 25 - 28 Mars Workshop-
i i Pervitshem i Rrjetit Rajonal te Ozonit
per Evropen Juglindore dhe Azine
Qendrore, i cili per kete vit u zhvillua ne
Tiranë.

Lexo fq. 2

WORKSHOPI I RRJETIT RAJONAL TE
OZONIT PER EVROPEN JUGLINDORE

DHE AZINE QENDRORE

Me investimet
e reja CO2
në Shqipëri
trefishohet

Redaksia e
gazetës Ekolevizja
ka menduar t’i
kushtojë 1-2 faqe,
me një pyetësor,
problemit të
investimeve të
fundit në Shqipëri

dhe ndikimit të tyre në mjedis e në zhvillimin e
vendit.

Lexo fq. 3

MJEDISI DHE  INVESTIMET E REJA NË SHQIPËRI

Vaji i ndotur

MIRËQENIA DHE MJEDISI PASOJA TE NGROHJES GLOBALE
Janë zbuluar dhjetra raste të një specie të re

arinjsh të kryqëzuar nga ariu grizzly, që nga
ngrohja globale prej Europës qëndrore po migron
në veri, me ariun polar, i cili nga shkrirja e akujve
ka filluar të zbresë në gjerësi më të ulëta
gjeografike.

Lexo fq. 8
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Mbaroi me sukses Workshopi i
Pervitshem i Rrjetit Rajonal te Ozonit
per Evropen Juglindore dhe Azine
Qendrore, i cili per kete vit u zhvillua
ne Tiranë më 25 - 28 Mars, ne
Hotel:Shato Linza”.

 Në këtë workshop ndërkombëtar
morën pjesë: përfaqësues të lartë të
Sekretariatit të Ozonit, UNEP – it,
UNIDO- s (Agjenci financuese për
Shqipërinë), UNDP, ekspertë të
ndryshëm nga Anglia, Gjermania,
Hungaria, Rumania, Suedia, Austria,
Franca, Polonia, ekspertë të MDI –
ve dhe të sektorit të shëndetit,
koordinatorë dhe asistent- koordinator
të Ozonit të vendeve të Evropës dhe
Azisë Qëndrore, rreth 70 pjesmarrës
nga me shume se 30 vende te botes.

  Për herë të parë në një workshop
ndërkombëtar u bë përkthim simultant
anglisht – rusisht dhe rusisht – anglisht.

 Në këtë seminar nderoi me ardhjen
e Tij edhe Ministri i Mjedisit, Pyjeve
dhe Administrimit të Ujrave, Z. Lufter
XHUVELI dhe përfaqësues të tjerë të
lartë të kësaj Ministrie, i cili mbajti
dhe fjalën e hapjes të këtij seminari të

rëndësishëm.
 Më pas përshëndetën Z. Gilbert

BANKOBEZA nga Sekretariati i
Ozonit dhe Z. Blaise Horisberger nga
UNEP- i.

 Në vijim u bë mbjellja e rreth 60
rrënjë pemëve nga pjesëmarrësit e
seminarit si simbol i sinergjisë së këtij
Projekti me Projektin e Ngrohjes
Globale.

  Ky seminar u zhvillua për gjatë
katër ditëve, ku si tematikë kryesore
në ditën e parë ishte ndikimi i përdorimit
të CFC – ve në aerosolet farmaceutike
që përdoren për të sëmurët azmatikë.

  Në ditën e parë kishte referim nga
vendi ynë për këtë tematikën Znj.
Rilinda KLOSI – Shefe e Laboratorit të
Kontrollit të Barnave.

Si synim i gjithë këtij referimi (së
ditës së parë) është ndërtimi i një
strategjie dhe përmirësimi i legjislacionit
të preperateve azmatike.

  Në ditën e dytë si tematikë kryesore
ishte roli i HCFC – ve, alternativat e
reja zëvendësimit të tyre në sektorët e
industrisë si, shkumës dhe ftohjes.

  Në ditën e tretë si tematikë kryesore
ishte strategjia dhe legjislacioni për
HCFC – të, dhe sistemi i liçensave për
import – eksportin përfshirë edhe
HCFC- të.

  Për këtë tematikë kishte referime
nga ekspertët më të mirë të Evropës.
Për vendin tonë në lidhje me HCFC –
të u kërkua krijimi i një Plani Kombëtar
për heqjen nga përdorimi të tyre me të
njëjtën proçedurë si edhe për CFC –
të: pra karakterizimi i konsumit dhe
përdorimit të HCFC – ve në vend,
zhvillimi i një sistemi dokumentimi për
shpërndarësit dhe konsumatorët e

këtyre substancave, përcaktimi i
kuotave të konsumit për çdo vit,
ndërtimi i një sistem liçensimi për
import – eksportin e HCFC - ve,
përmirësimi i legjislacionit që
nënkupton edhe vendosjen e
sanksioneve sikurse është bërë në
vendin tonë deri tani për CFC – të.

  Gjithesej u prezantuan me shume
se 70 referime. Dita e katërt u
përmbush nga diskutime në grupe të
vogla për sistemin e liçensave, dhe për
prioritetet e vitit 2008- 2009, zbatimi
i programit të punës së ECA 2007 –
2008 si edhe Draft programi i punës,
përcaktimi i buxhetit, dhe tematikat
për ECA 2008 – 2009 dhe përcaktimi
i vendit për zhvillimin e seminarit në
vitin e ardhshëm.

Seminari u mbyll me rekomandime
dhe konkluzione të ECA Network
Meeting.

WORKSHOPI I RRJETIT RAJONAL TE OZONIT PER
EVROPEN JUGLINDORE DHE AZINE QENDRORE

Valbona Plaku
 Asistente e projektit te

ozonit

Zv. ministri i Mjedisit, A. Garuli,
i shoqëruar nga kryeinspektori i
Inspektoratit të Lartë të Punës, A.
Arapi, kanë inspektuar zonën
industriale të Elbasanit në tre
kompanitë industriale që kanë
veprimtarinë e tyre aty, “Kurum”,
“Darfo” dhe “ECF”. Kjo u bë me
synimin për kontroll të
parametrave të ndotjes nga këto
kompani në mjedis. Ekipi i
inspektimit ku bënin pjesë dhe
specialistë të Agjensisë Rajonale
të Mjedisit dhe të Baseneve ka
kqyrur përparimin e teknologjisë
filtruese në uzinën e çelikut dhe
petëzimit në firmën turke “Kurum”.
Sipas statistikave zyrtare, del se
Elbasani ka dalë nga “harta” e
ndotjes, parametrat e së cilës
mbeten brënda standardeve
evropiane që nga viti i kaluar. Zv.
ministri Garuli, sipas medias u
shpreh: “Tashmë ky qytet nuk

mund të etiketohet më si etalon i
ndotjes në vendin tonë, por kjo nuk
do të thotë se do të mungojnë

kontrollet e rrepta të organeve
shtetërore dhe penalizimet, nëse
shkelen ligjet dhe rregullat e shtetit
shqiptar”. Ai ka kërkuar nga „
Kurum „ vendosjen brenda njëzetë
ditëve të nje teknologjie

kompjuterike, që të bëjë të mundur
pezullimin automatik të punës në
rast defekti të sistemit të filtrimit.

  Pas “Kurum”, grupi i kontrollit
ka inspektuar edhe uzinën e
ferrokromit “Darfo” dhe fabrikën e
çimentos “ECF” për problemet e
ndotjes dhe të funksionimit të
sistemit të filtrimit.

NGA MINISTRIA E MJEDISIT

Në datë 5 Maj 2008, Qendra
EDEN, me mbështetje të CEE
Bankwatch Network, organizoi, në
ambjentet e Universitetit Europian të
Tiranës (UET), një debat informues
lidhur me  ndërtimin në Vlorë të
projekteve energjitike  me bazë nafte
dhe gazi. Qëllimi i debatit ishte
informimi i studentëve  dhe
minimizimi  i  paqartësive  të  tyre  mbi
keto projekte.

Pjesë e panelit debatues ishin Z.
Lavdosh Ferruni e Z. Ardian Klosi,
anëtarë të Aleancës për Mbrojtjen e
Gjirit të Vlorës, dhe në anën tjetër Z.
Shpëtim Nazarko, opinionist dhe Z.
Henri Çili, opinionist e pedagog në
UET. Fatkeqësisht, me gjithë ftesen e
marrë nga Qendra EDEN, si
Petrolifera, ashtu edhe Banka
Europiane për Rindërtim dhe
Zhvillim, nuk pranuan të merrnin
pjesë në debat.

Pas  transmetimit  të  një  filmi
mbi  ndërtimin e parkut energjitik në
Vlorë, u vijua  me prezantimin e
këndvështrimit të secilit nga anëtarëve
të panelit debatues.

Prezantimi i  tyre  u  pasua  me
një  diskutim  intensive  mes
studentëve  dhe  panelit debatues.
Ndër çështjet kryesore qe u diskutuan

Në datat 17 dhe 18 prill në Hotel
Tirana International u organizua një
workshop për njohjen dhe zbatimin
e ligjit “Për rregullat dhe proçedurat
për tregtimin ndërkombëtar të llojeve
të rrezikuara të faunës dhe florës së
egër” nr. 9867, datë 31. 1. 2008, ligji i
cili ka hyrë në fuqi më 5 Mars 2008.

Workshop-i u mundësua në sajë
të financimit të programit TAIEX të
Komisionit Evropian.

 Ligji parashikon dispozita për
ngritjen dhe funskionimin e
infrastrukturës së nevojshme për
zbatimin e Konventës së CITES “Për
tregtinë ndërkombëtare të llojeve te
rrezikuara të faunës dhe florës së egër”
në të cilën Shqipëria është Palë prej
25. 9. 2003 dhe njëkohësisht siguron
transpozimin e pjesshëm të
dispozitave të Rregullores 338/97 të

SEMINAR PËR NJOHJEN E LIGJIT
TË CITES

Në mbledhjen e dt 14. 01. dhe 8. 02. 2008 “Komisioni i Shqyrtimit
të Kërkesave të Lejeve Mjedisore” me 6 anëtarë ekspert të nivelit të
lartë dhe Kryetar, Ministrin e Mjedisit Pyjeve dhe Administrimit te
Ujërave z. Lufter XHUVELI, shqyrtuan këto aktivitete. Komisioni
pas shqyrtimit të dokumentacionit të kërkuar vendosi të miratoj këtë
aktivitete

VENDIME PËR LEJE MJEDISORE

DEBAT  INFORMUES  MBI  PARKUN
ENERGJETIK  NE  VLORE

Anisa Xhitoni
Qendra EDEN

ishin nëse Vlora është vendi më i
përshtatshëm për ndertimin e një
parku energjitik kur dihet se prej
kohesh ai ka si strategji zhvillimi
turizmin. Anëtarët  e  Aleancës
mbrojtën  idenë  se  projekte të tilla
nuk mund të zhvillohen në një qytet
turistik siç Vlora, në veri të se ciles
ndodhet dhe Lagura e Nartës, një zone
kjo e shpallur “E mbrojtur” e që
strehon rreth 40% të shpendëve
folenizues në Shqipëri. Në përgjigje
të kësaj, pala pro parkut energjitik u
shpreh se ky nuk është një problem
lokal, por ka përmasa kombëtare.

Disa pyetje te tjera të studentëve
që iu drejtuan panelit debatues ishin:

 A është e drejtë që banorët e Vlorës
të saktifikohen për një projekt që nuk
mund të zhgjidhi problemin energjitik
në Shqiperi për shkak të permasave
të tij dhe çmimit gjithnjë e në rritje të
naftës?

A janë marrë masat e duhura për
të parandaluar ndikimin mjedisor e
shëndetësor në raste aksidentesh?

A mos gjithë kjo mungesë
përpjekjeje për informim përkthehet
si mungesë transparence dhe fsheh
dicka pas saj?

Shpresojmë që ky debat të ketë
dhënë një kontribut të vlefshëm mbi
informimin e publikut dhe në të
ardhmen projekte të tilla të kenë impact
sa më të vogel në mjedis.

Komisionit Evropian për tregtinë
ndërkombëtare të jetës së egër.

  Në seminar morën pjesë eskpertë
të vendeve të Bashkimit Evropian z.
J. Hounslow

(Mbretëria e Bashkuar), zj. M.
Munk (Danimarkë) dhe z. P.
Melauner (Belgjikë), të cilët paraqitën
dhe dhanë për pjesëmarrësit
eksperiencën e vendeve të tyre në
zbatimin e dispozitave të CITES.

 Në këtë takim morën pjesë rreth
60 specialistë nga Ministria e
Mjedisit, Pyjeve dhe Administrimit
të Ujërave, nga Drejtoritë e Shërbimit
Pyjor të rretheve, Drejtoria e
Përgjithshme e Doganave, Agjencia e
Mjedisit dhe e Pyjeve, Ministria e
Integrimit dhe institucionet
kërkimore-shkencore që lidhen me
faunën dhe florën e egër.

  Nr.  Aktiviteti Subjekti Adresa Vendimi 
1. 
14.01 

Karrier guri gelqeror 
 

Benchtel Enka Michael 
Swinford- 
Kukes 

Miratohet 

2 
8.02 

Shfrytezim 
mineral kromi  
 

"Elidon-06" sh.p.k. Has Miratohet 

3 Kariere guri 
Perteritje  
 

Favina shpk Burimas/ Korce Miratohet 
 

4 Prodhim guresh 
dekorative  

"ALB-KACA" 
sh.p.k. 

Librazhd Miratohet 
 

5 Karriere per 
nxjerren e 
pllakave te gurit 
 

Il-Fa shpk Berat Miratohet 
 

6 Karriere guri "Biba X" sh.p.k Berat Miratohet 
 

7 Plani rregullues i 
qytetit te 
Ballshit/Deklarate 
mjedisore 

Bashkia Ballsh- Fier Miratohet 
 

 Karriere guri 
dekorativ (pllakor)  

Krelajd shpk Berat Miratohet 
 

 Mbarshtrim dhe 
therje bagetish 

Ab Gersa shpk Fier Miratohet 
 

 Karrier guri 
gelqeror 

Tomorri & Co U. Vajgurore, 
Berat 

Miratohet 
 

 Minier kromi "Durici"sh.p.k Bulqize Miratohet 
 

 
 Karrier gipsi dhe 

alabastre 
Tafa&Gjeci sh.p.k Kavaje Miratohet 

 
 Karrier kromi Basura"shpk  Mat Miratohet 

 
 Depozite GNL   "ROYAL GAZ" 

Sh.p.k. 
Xhafzotaj, 
Durres 

Miratohet 
 

 Shfrytezim I 
ranoreve pllakore  

"ASMIDA" sh.p.k. Kapinove, Berat Miratohet 
 

 Shfrytezim 
karriere lumore  

"Argjini" sh.p.k. Palokaster, 
Gjirokaster 

Nuk miratohet 
 

 Shfrytezim 
karriere lumore  

"Eurobeton" sh.p.k.  Gorice, 
Gjirokaster 

Shtyhet 
 

 Park eolik 
 

"Power Wind 
Energy" 
Sh.p.k. 

Libohove, 
Gjirokaster 

Miratohet 
 

 18 Shfrytezim "Skrapalliu" sh.p.k.  Piskove, Permet Miratohet 
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 Pyetje: 1. Çfare mendimi
keni per investimin e 6
fabrikave te çimentos ne zonen
Fushekruje-Shkoder?

 Besnik Baraj:   Mungon
transparenca, nuk pyeten
faktoret profesional ne Shqiperi.
Politika shteterore vendos per
gjithshka, pra demokracia eshte
e cunguar veçanerisht ne fushen
e mardhenieve me mjedisin.
Personalisht kjo industri edhe
pse jam inxhinjer kimist, me
ngjall nje ndjesi te krema-
toriumeve. Nuk djeg njerez por
vret ngadale njerez, kur nuk
respektohen standartet sikurse
ndodh rendom ne Shqiperi.

 a. A do te ndikojne ne
ndotjen e ajrit dhe ne
pergjithesi ne mjedisin e kësaj
zone kur secila emeton aq CO2
sa jane kriteret (Sipas VNM)?

Artan  Hoxha: Padyshim qe
do emetojne 6 here me shume
se 1 fabrike. Por ketu  duhet
pare nese shperndarja e 6
fabrikave ne ate territor eshte
mjaftueshem  apo koncentrimi
eshte i tille qe emetimi i CO2
eshte njesoj  sikur te  emetohej
nga nje fabrike me kapacitet sa
te 6ta sebashku? A  eshte bere
nje  vleresim i efektit integral

 Dy vitet e fundit po vihet re
një  rritje e investimeve në
fushëen e energjisëe dhe
fabrikave të çimentos . Janë
dhënë leje mjedisore për TEC-in
e Vlorës (i cili ka filluar të
ndërtohet), për petroliferat e

Vlorës dhe të Porto Romanos, për
Parkun industrial të energjisë së
erës në Karaburun-Llogora,
Fabrikat e çimentos Aguila (2
fabrika -450 milion  euro ),  Antea
Cement , “Fasto Beraberi” (200
milion  euro), “Todini
Construksion”  (146 milion  euro),
Coacem” (250 milionl euro ) etj.

Ndërkohë janë në proces
marrëveshje  për   disa investime
të tjera industriale, të cilat ende
s’kanë marrë lejen mjedisore.

Takim diskutimi mbi qendrueshmerine mjedisore
 te investimeve industriale dhe energjitike

-Nuk  kemi  një   profil  kombëtar  të zhvillimit
afatgjatë, ndonëse  ccdo fushë  ka  strategjinë  e
vet .  Një  profil  i  tillë  do  të  përcaktonte llojet e

investimeve  .
     -A  ka  subjektivizëm  në  zbatimin  e  strategjisë

mjedisore  dhe  a  zbatohet  plotësisht  ajo ?
    -Si mund të investohet në  ndërtimin e  fabrikave
dhe tec-eve  duke  u mbështetur në një VNM , e cila

nuk  është  transparente  dhe  nuk  ka  oponencë
për  të ?

    -Pse  nuk  kemi  një  normë-tavan  për  çlirimin  e
CO2  dhe  a  duhet  vendosur  nga  qeveria  një

tavan  i  tillë ?
    -Nevoja  për  një  komision  mbarëqytetar  për

problemet  e  mjedisit , lidhur  ngushtë  me
investimet  në  industri  dhe  energjetikë , por  dhe

në  synimet  e  zhvillimit  afatgjatë  të  vendit .
   -Qeveria  duhet  të miratojë  mbështetje

financiare për të zbatuar Konventën e Aahrusit , për
një institucion të drejtuar nga vetë Shoqëria Civile.

Për të diskutuar më gjerësisht
problemet mjedisore që lindin nga
këto investime, në  13  maj , në
mjediset e Hotel Tirana
International, u zhvillua një takim
diskutimi me temë: “A po krijojnë
një të ardhme të qëndrueshme

investimet industriale dhe
energjetike , dhëniet me koncesion
dhe vlerësimi mjedisor strategjik
në vendin tonë”.

Në takim merrnin pjesë OJF
mjedisore, ekspertë mjedisi,
ekspertë të fushës së energjisë,
ekspertë të politikave të zhvillimit,
biznesmenë, përfaqësues të
organizmave ndërkombëtare,
analistë, studentë etj,

Diskutimet u përqëndruan
kryesisht në :

- Procesin e dhënies së lejeve
mjedisore të këtyre investimeve
dhe të metat e tij

- Parkun e erës në Llogora-
Karaburun, ku nuk janë
respektuar informimi dhe
pjesëmarrja në vendimmarrje e

publikut të zonës
- Mosrespektimin e

procedurave për dhënien e lejes
mjedisore në një zone me status
të veçante (Park natyror, peisazh
etj.)

- Mosrespektimin e
procedurave për projektin
“Menaxhimi i integruar i  zonës
bregdetare të Jugut (detit Jon) .

- Problemet lidhur me
ndërtimin e fabrikave të çimentos,
si:

1. Lejet mjedisore nuk kanë
vlerësuar ndotjen kumulative të 6
fabrikave të çimentos në një zonë
të ngushtë Fushë Krujë-Shkodër.

2. Nuk është bërë vlerësimi
mjedisor strategjik i ketyre
investimeve (duke vlerësuar dhe

detyrimet që do ketë Shqipëria për
çlirimet e CO2 kur të pranohet në
BE)

3. Nuk është bërë vleresimi
eko-ekonomik i integruar i
investimeve

4. Nuk është informuar
publiku dhe nuk është bërë
pjesëmarres në vendimmarrje

5. Nuk është informuar biznesi
shqiptar, të cilit në këtë mënyre
po i hiqet shansi për investime
shqiptare në të ardhmen.

Ajo çfare synohej të arrihej
nga ky takim ishte:

- Informimi i shoqatave
mjedisore dhe publikut mbi
procesin e investimeve të reja në
fushëën e industrise dhe
energjetikës

- Ballafaqimi i procesit të
investimeve tëë reja dhe
zhvillimit te vendit me strategjinë
mjedisore dhe zhvillimin e
qëndrueshëm

- Diskutim i procesit për
dhënien e lejeve mjedisore sipas
vlerësimit strategjik mjedisor dhe
zhvillimit të qëndrueshëm .

Takimi u organizua nga
Qendra e Grupimit Ekolevizja, me
mbështetjen e Qendrës Rajonale
të Mjedisit - REC Shqiperi.

MJEDISI DHE  INVESTIMET E REJA NË SHQIPËRI

para se te jepeshin  licencat? Une
vete nuk kam  pergjigje per kete
pyetje dhe do te doja mendimin
e eksperteve.

Lavdosh Ferruni: Nuk
mund te behen 6 fabrika
cimentoje ne kete territor. pa nje
VSM. Gjithe bota me kritere
punon. te zbatosh kriteret do te
thote te  ndotesh   aq sa lejohet.
problemi shtrohet se ku e ben
ndotjen e lejuar. Psh mund  te
behet fabrike çimento prapa
Pallatit te Kultures? Problemi
tjeter  eshte sa humbasim apo
fitojme sikur mos ta bejme kete
veper? Ky eshte  kriter qe ne e
injorojme. VNM-te e shkruajne
sa per te kaluar rradhen.

 Besnik Baraj: Nuk eshte
fjala per ndotje nga CO2, por
shume, shume me keq. Do jete
vone kur te ndergjegjesohet
publiku! Nga ndotja e tyre nuk
do te vuajne vetem banoret
prane por shume me larg. Tirana
psh do te ndjeje impaktin e
fabrikave te çimentos te Fushe
Krujes. Transporti ajror i
ndotesve njihet qe ndodh deri
ne mijra km e jo me 15 km larg.

Artan  Lame: Në parim, do
të shihja më me kënaqësi një
kodër të mbuluar me bar e pemë,
sesa një kodër të ngrënë nga
fadromat dhe minat, por do të
thoja që për sa kohë ne nuk kemi
ndërtuar një profil zhvillimi

perspektiv të vendit, një strategji
afatgjatë zhvillimi, është e
pamundur të themi se kush është
më fitimprurëse kjo apo ajo,
cimentoja apo mjedisi, guroret
apo turizmi. Personalisht do të
isha i prirur drejt një orientimi
turistik të vendit, por ky nuk
është një orientim që mund të
ndryshojë sa herë ndryshojnë
qeveritë.

b.A jane ato vertet te
domosdoshme dhe te vlefshme
per zhvillimin  ekonomik te
Shqiperise. (Shqiperia ka
nevoje vetem per 1 milione ton
çimento nderkohe qe te gjitha
keto se bashku do prodhojne
mbi rreth 7  milione ton pra

vetem per tregun Europian)
Artan  Hoxha: Ekonomia

Shqiptare ka nevoje deshpe-
ruese te rrise eksportet.

Nga  ky kendveshtrim i
ngushte investimet e mesiperme
jane te dobishme.  Por a  jane
ato te dobishme nese do te benim
nje vleresim total te  perfitimeve
dhe  kostove perfshi ato
mjedisore? Nuk di te them. Kam
ndjesine e nje dyshimi  mbi kete
dobi. Kjo pyetje ka nevoje per
analiza  te thelluara.

Lavdosh Ferruni:
Shqiperia duhet te prodhoj sa per
nevojat e veta. Vetem impakti
trafikut te cimentos qe do
eksportohet eshte i paperballu-
eshem ne  Shqiperi. E thene
shkurt dhe figurativisht
Shqiperia nuk mund te
pasurohet nga taksat qe do marri
nga ndertimi i nje haleje me
standarte nderkombetare per
nderkombetaret.

Besnik Baraj:Nese fitimi do
te investohesh ne Shqiperi ne
infrastrukture, turizem etj mund
te beheshin analiza te
kujdeseshme, sigurisht jo duke
i ndertuar prane zonave historike
e turistike. Ne fakt fitimi do

Forum
Redaksia e gazetës Ekolevizja ka menduar

të hapë një debat  për   problemin e
investimeve te fundit ne Shqipëri dhe ndikimit
te tyre ne  mjedis e ne zhvillimin e vendit. Për
ketë kemi menduar te organizojmë  ne kete
faqe nje forum me pyetje dhe përgjigje. Do
t’ju ishim shume  mirënjohës nese përfshiheni
në këtë debat që do të vazhdojë në disa numra
të gazetës.

Falenderojmë për debatin e  parë zotërinjtë
Besnik Baraj, Artan Hoxha, Lavdosh Ferruni
dhe Artan Lame.
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shkoje gjetke, ata do realizojne
superfitim pasi nuk do paguajne
asnje kosto mjedisore. Ajo qe
humbet lidhur me mjedisin,
ndotjen e peisazhin ne krahasim
me 1000 punetore qe do
punesohen eshte e jashte-
zakonshme per ne.

Artan  Lame: E gjitha kjo
është në vartësi të përgjigjes së
pyetjes 1. Sidoqoftë, “medalja”
që i vari vetes qeveria, duke
avancuar në indeksin e lirisë
ekonomike, vjen kryesisht si
pasojë e mosegzistencës së
pengesave mjedisore në
Shqipëri.

 c.Po per kreditet e CO2 si
do te ndikoje kjo per politiken
mjedisore  te Shqiperise (sipas
Kiotos)

Artan  Hoxha:Besoj do te
jemi perseri nje vend me
prodhim te vogel te CO2  per
fryme edhe pas ketyre
investimeve

Lavdosh Ferruni: Eshte
per te ardhur keq qe shqiperia
nuk e kthen ne dobi te saj

Protokollin e Kiotos duke
investur  ne industri qe paksojne
CO2.

 Besnik Baraj: Ne fakt ne
kemi patur mundesi te fitojme
investime dhe grante nga vendet
e zhvilluara, duke mos patur
vlera te larta te emisionit te CO2.
Ndertimi i kesaj industrie mendoj
i zvoglon kapacitetet per te
perfituar nga projektet e Kiotos.

  Artan  Lame:Duke qenë
ing. me profesion, nuk preferoj
të shprehem me opinione për
gjëra që janë të përcaktuara
matematikisht. Nëse matjet janë
mbi normën, kjo nuk është më
cështje opinioni.

d. Si mendoni per
investitoret shqiptare? Nese ata
do te duan ne te  ardhmen te
investojne per çimenton, a ju
jane lene atyre potenciale
natyrore nderkohe qe
investitorëve te huaj u jane
dhene me koncesion  per rreth
20 vjet keto resurse?

Artan  Hoxha: Potenciale
natyrore per prodhim cimentoje
ka ende me bollek.

 Çeshtja eshte nese do te kete
potenciale tregu per investitoret
e  ardhshem.  Besoj qe jo. Por
kjo nuk perben problem sipas
meje

Lavdosh Ferruni:  Ne
smund te prodhojme kompjutera
por ne industrine e ndertimit
mund te  avancojme.

 Besnik Baraj: Mendoj se
nuk i jane lene. Per te mbetur
nje pjese e fitimeve ketu, qeveria
ose biznesi shqiptar duhet te
ishte pjese e ketyre investimeve.
Si pasoje ne humbasim dy here.

Artan  Lame:Shqipëria
është ende e madhe dhe, derisa
të hamë e të shkatërrojmë edhe
malin e fundit, do ende kohë e
punë. Mjafton të shihni se c’po
ndodh prapa Dajtit apo në Malin

e Tomorrit, se cfarë janë në
gjendje t’i punojnë vendit të tyre
shqiptarët dhe do të ndryshonit
mendim. Në fund them se do
jemi prapë me fitim, se do kemi
një fushë të madhe 28.000 km2.

2. Si mendoni per dhënien
e tokes me 1 euro investitorëve
te huaj, kur  shpesh kjo toke
investitorëve shqiptare ju jepet
me çmimin e tregut.?

Artan  Hoxha:  Nuk besoj
se eshte keshtu. kriteri 1 euro
nuk eshte vetem per te  huajt
por edhe per shqiptaret.
Diferencimi duhet pare per raste
te  ngjashme  nese ekziston apo
jo ne praktike.

Lavdosh Ferruni:   Duhet
te kete ndonje favorizim per
ndonje investim unikal por shitja
e  territoreve me 1 euro eshte
thjesht shitje e vendit, nderkohe
kur  pronarve ne Shqiperi nuk
po i kthehen pronat.

 Besnik Baraj: Toka jo
vetem qe jepet falas por ne futim
ne borxhe brezat e ardhshem
pasi ajo kontaminohet. Shihni
çpo behet ne Fushe Kruje!
Shihni peisazhin aty! Sa do
duhet per ta risjelle ne gjendje
per te mos vrare syrin, le pastaj
per erozionin ndotjen etj.

Artan  Lame: NUk besoj që
ka njeri me mënt në kokë që ta
ketë marrë seriozisht këtë
përrallën e Shqipërisë 1 Euro.

3. Si mendoni per dhënien
me koncesion te shume
potencialeve  energjetike
(Malet e Llogorait dhe Laberise
jane dhene per 20 vjet
nderkohe qe tere kete kohe e
gjithe energjia elektrike e fituar
prodhohet vetem per Italine e
Jugut  nepermjet kabllit
nënujor,  Petroliferi po keshtu
e me radhe...)?

Artan  Hoxha: Jam
perciptas i informuar per
impiantet e eres ne kete zone.

 Me  kaq sa di me duket se
investimi eshte i dobishem. Se
pari si energji   ere dhe
kompaktibel me mjedisin, se

dyti si eksport, se treti si
mundesi te  ardhurash per
shtetin dhe per komunitetin, se
katerti si  mundesi transmetimi
te energjise per nevojat e
Shqiperise nepermjet  kabllit
nenujor.

Lavdosh Ferruni:  - Kush i
ka dhene? Kullotat e laberise
kane pronare 2000 vjecar. Ata
po  mund ti japin nese bien dakort
me cmimin dhe nese shteti bie
dakort me mbrojtjen e natyres.

 Besnik Baraj:  Do doja te
shihja projektin te njihja kushtet
ekonomike te qeverise, sa
perfitojme. Lidhur me kete
(energjia e rinovueshme) vendet

e Europes si Gjermani, Hollande
etj qe kujdesen mjaft per mjedisin
i kane prioritete, ndaj do doja me
teper info per tu prononcuar.

Artan  Lame: Unë jam
shprehur edhe publikisht edhe me
një artikull kundër ndërtimit të
parkut të elikave në Llogara.

 4. Si mendoni per 3 TEC
me qymyr dhe me nafte qe do
te ndertohen ne  Shqiperi
(mund te jene dhe me shume),
nderkohe qe politikat Evropiane
i kane kufizuar ato ne
minimum dhe po i japin
prioritet vetem  ndertimit te
energjive te rinovueshme (Diell,
ere, bio etj)?

Artan  Hoxha: Jam per sa
me pak tece me qymyr ose me
nafte, aq saç jane nevojat
minimale dhe jam ne favor te
investimeve me burime
alternative  te ujit,  eres, diellit
etj. Por keto te fundit jane ende
mjaft me te  kushtueshme se  te
parat, ndaj dhe duhet gjetur nje
ekuiliber afatgjate  duke
konsideruar  edhe efektet
mjedisore.

Lavdosh Ferruni:
Shqiperia mund te ndertoj vetem
ndonje TEC me nafte ne zonen
naftembajtese te Shqiperise. Kaq
asgje tjeter me burim fosilesh..

 Besnik Baraj:  Midis TEC-
eve do kufizohesha me ato me
gaz dhe nafte, por ato do ishte

mire te ndertoheshin ne vende qe
nuk kompromentojne kapacitetet
turistike dhe ekonomike te vendit.
Kemi nevoje urgjente per burime
alternative energjitike. Politika
nuk duhet te nxitohet ne marrje
vendimesh, duhet te vleresoje me
shume perspektivenafatgjate dhe
te qendrueshme te zhvillimit te
vendit. Te pyese nje rreth te gjere
ekspertesh e mos te kufizohet ne
nje te vetem, pas te cilit si te
thuash “dashurohet”. Ka plot
alternativa, por shpesh politikanet
sot thyhen shpejt dhe jane
megalomane. Do sillja nje paralele
mes politikanit shqiptar dhe
studentit. Politikani mendon se i

di te gjitha kur ne fakt di pak,
ndersa studenti mendon se di
pak, kur ne fakt di me shume se
mendon ai.

Artan  Lame: Prapë e kam
të vështirë të shprehem me
opinion për cështje teknike, pra
ndot apo jo qymyri apo nafta.
Pranova të shprehem
negativisht për centralet eolitike,
pikërisht për shkak të impaktit
të tmerrshëm viziv të tyre dhe
të ndotjes vizuale që shkaktojnë.
Të njëjtin problem ka edhe
energjia e ujit, e cila në mëyrën
më profane, vazhdon t’u shitet
shqiptarëve si jo-ndikuese në
mjedis.

5. A perkojne keto investime
me strategjine e zhvillimit
ekonomik te  vendit? (Psh me
prioritetin e turizmit)

Artan  Hoxha: Varet se ku
do te pozicionohen si dhe cfare
teknologjie do te perdoret. Psh.
zona e Durresit edhe pse
bregdetare destinacionin me te
dobishem per bendin ne teresi
e ka ne drejtim te nyjes se
transportit,   energjise dhe
industrise. Pavaresisht nga ky
destinacion teknologjia e
prodhimit te energjise si dhe ato
te transporteve dhe industrive
te  tjera  duhet te jene sa me
pak ndotese dhe sa me mire te
pozicionuara ne  raport me
regjimin e ujrave dhe ererave si

dhe me Durresin e vjeter dhe
plazhet  tradicionale apo me
gjirin e Lalezit.

Lavdosh Ferruni:    Ne
zonen bregdetare nuk duhet te
kete asnje TEC. Ose ti fusin
TEC ne  spotet e CNN.

 Besnik Baraj:   Rritja e
kapacitete  energjitike ne parim
po, por zgjidhjet ne shume
raste jane te gabuara. Na duhet
dhe TEC-i, ne vendin e duhur,
duke respektuar standartet.
Duke mos ruajtur keto parime
i kompromentojme kapacitetet
turistike. Nga fabrikat e
çimentos turistet largohen me
vrap. Une jam shqiptar dhe sme
merr malli te shoh Krujen tek
kaloj ne ate peisazh mizor qe
kane shkaktuar çimentoja dhe
guroret.

Artan  Lame: Për këtë shih
përgjigjen e pyetjes 1. Nuk
mund të verifikosh
përputhshmërinë e këtyre
investimeve me strategjinë e
zhvillimit, për arësyen e thjeshtë
se nuk kemi strategji të
zhvillimit.

6. Bumi i lejeve për
investime te viteve te fundit  -
a ka thjesht dhe interes politik
partiak?   - Mos ka dhe motive
thjesht  personale (10 %  e
ryshfetit?)

Artan  Hoxha:  Natyrisht
qe ka edhe motivim politik se
qeveria kerkon te  tregoje  se
po arrin rezultate. Nuk di nese
motivi i dyte eshte i  vertete apo
jo. Do  bazohemi te besimi apo
te dyshimi? 10% e kujt?  Vleres
se investimit? Shume e  larte
per t’u besuar.

Lavdosh Ferruni:    Keto
jane aresyet e verteta.

 Besnik Baraj: Padyshim
ryshfeti eshte aresya kryesore.
Ky i zbeh interesat politike,
nacionale, shoqerore, zbeh
ndershmerine etj. Nuk i shihni
qeveritaret qe dje flisnin per
duar te pastra dhe sot jane
zhytur deri ne gryke. Ju thoni
10 %, por po te pyeswsh
investitorwt te thone qe eshte
15 %.

Artan  Lame:  Eshtë e
natyrshme që në cdo vend të
botës nismat ekonomike dhe të
investimeve të ndërmarra nga
qeveritë, të kenë interes politik.
Problemi fillon në pikën ku
dëmi afatgjatë që i shkaktohet
vendit, tejkalon shumë
përfitimin momental politik të
një qeverie. Në tastin tone, vec
kësaj, duhet të shtojmë edhe
faktin që përgjithësisht qeveritë
janë ekologjikisht të pa-
ndjeshme.

Çështja e ryshfeteve pastaj,
është lehtësisht e imagji-
nueshme, vështirësisht e
provueshme dhe pamundësisht
e dënueshme, qoftë edhe
moralisht, në një vend ku duhet
të pranojmë se edhe
ndjeshmëria mjedisore e
publikut është shumë e ulët.
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Çdo vit bota gërmon me
procese të ndryshme, dhe hedh
jashtë mbi gjysëm trillion ton
materiale. Më pak se një përqind e
tyre bëhet pjesë e prodhimeve dhe
përfundon rolin gjashtë muaj pas
shitjes. Gjithë pjesa tjetër ngel
mbeturina. Kjo strukturë prodhimi
e konsumi, tashmë kërcënon çdo
ekosistem në Tokë. Që në 2005,
Kofi Anan, Sekretar i Përgjithshëm
i OKB, u shpreh: “ Baza e vërtetë e
jetës në tokë po rrënohet me ritme
alarmante “.   Me kalimin e kohës,
për shumicën e prodhimeve të bëra
nga njerëzit pasi janë projektuar e
ndërtuar, cikli i tyre në kostot
ekonomike dhe ekologjike të 80-90
% të tyre, bëht i paevitueshëm. P.
sh. gazeta që keni në dorë, karrikja
ku ulemi, aeroplani apo makinat që
udhëtojmë, dhe çdo gjë tjetër, janë
rezultat i mijëra zgjedhjeve bërë nga
politikanët, projektuesit e
inxhinjerët, tregëtarët,  artizanët e
kështu me radhë. Çdo hap i bërë
përfaqëson mundësi për zbatimin
e ideve, nga njera anë, dhe
procesin e prodhimit me sa më pak
burime e sa më tepër rezultat
përfundimtar. Duke menduar me sa

 Në disa rrethe shkencore,
shumica të lidhur në mënyra të
ndryshme me biznesin,  kanë
filluar të kundërshtojnë teorinë e
ngrohjes globale, pavarësisht nga
sasia dhe cilësia e argumentave

të tyre. Debati ka filluar. Por ku
bazohen ata që kundërshtojnë ?
   -  Kundërshtarët, ku bëjnë pjesë
përgjithësisht meteorologë, me në
krye Coleman, pronari i Weather
Chanel, nuk janë për veprime
drastike në reduktimin e energjisë,
në prodhim e përdorim. Argumenti:
duke marrë në konsideratë se
shumica e popullsisë së planetit,
rron në vendet e botës së tretë,
vende të pazhvilluara ose në
zhvillim, ku automjetet dhe

më shumë rrugë analitike dhe duke
zgjedhur me më tepër mençuri çdo
hap, mund të reduktojmë impaktin
e këtyre zgjedhjeve në planet e tek
banorët e tij.  Ky është themeli i
kapitalizmit natyral, struktura e
qëndrueshmërisë, e cila
përshkruan se si duhen bashkuar
nevojat në rrugët më fitimprurëse,
për të zgjidhur sa më tepër
ndryshimet mjedisore dhe sociale,
duke bërë që planeti të përfitojë sa
më shumë dhe të sigurohet një
cilësi më e lartë e jetës së popullsisë.

  Kjo bazohet në tre parime:
  - Të pranojmë se është nevojë

urgjente marrja e masave për
ndryshimin e  zhvillimit, duke
përdorur të gjithë burimet me më
tepër produktivitet.

  - Të riprojektojmë si t’i bëjmë
të gjithë prodhimet dhe të
parashikojmë shërbimet, duke
përdorur afrim me bionatyrën.

  - Të menaxhojmë gjithë
institucionet për të qënë
rikuperuese për kapitalin nerëzor
dhe natyral

   Bashkimi i njerëzimit, ndërsa
nxjerr më pak mbetje, bën të
përfitohet më shumë e të rritet

standarti i jetesës. Duke kombinuar
përpjekjet për një konsumim më të

ulët e duke rritur efikasitetin e
përdorimit të burimeve, duke

industria janë në nivele të ulta dhe,
siç thonë ata edhe ndotja është e
paktë, mendojnë se pjesa tjetër e
botës së zhvilluar, një pakicë, prapë
sipas tyre, nuk mund të sjellë me
ndotjen e saj, ndryshime të tilla të

mëdha klimatike.
   - Një pjesë shkencëtarësh
skeptikë mendojnë se, me matjet e
monitorimin e temperaturës për
njëqind vjetët e fundit, nuk mund
të dilet me përfundimin se Toka po
ngrohet në mënyrë të rrezikshme
dhe shkrirja e akullnajave, ngritja e
nivelit të oqeanëve dhe migrimi i
specieve që janë të ndjeshme ndaj
temperaturës, janë normale. Rritja
e temperatures me 0. 1-0. 2 º C, për
dekadë, në shekullin e 20-të,  sipas

tyre bën pjesë në rendin e
ngrohjeve e ftohjeve që, planeti ka
përjetuar në 10-15 mijë vjetët e
fundit. Ata theksojnë se këto
fenomene, që kanë prekur Tokën
edhe herë të tjera, janë vërtetuar
nga gjeologjia, arkeologjia dhe
historitë e shkruara dhe gojore të
njerëzimit.
    - Disa astronomë kanë hyrë në
debat më të dhënat e tyre. Ata
pranojnë se edhe në planetët e tjerë
ka një rritje të temperaturave Por,
për Tokën, janë të mendimit se
aktiviteti aktual i diellit është më se
i zakonshëm dhe planeti , sipas
tyre, ndodhet në mesin e ngrohtë
të një Ere të Vogël Akullnajash prej
1500 vjetësh, periudhë e ftohtë për
hemisferën veriore, dhe i
korespondon, asaj që
astrofizikanët e quajnë “ Minimumi
Maunder “. Ngrohja, pavarësisht
nivelit të vogël të rritjes, lidhet me
njollat e diellit, të cilat për shtatë
dekadat e ardhëshme, nuk do të
kenë aktivitet të dukshëm.
   Klimatologët, meteorologët,
fizikanë, astronomë etj… në IPCC,
panelin mjedisor të OKB, në
institute të tjera në mbarë botën,
kanë vite që studiojnë klimën,
ndryshimet e shkaqet e tyre. Dhe
rezultatet, shkencërisht të
vërtetuara, janë bërë publike. Për
tu kundërshtuar, duhen po ashtu,

studime e vërtetime shkencore. Sa
për argumentat e atyre që
kundërshtojnë, mund të sillen disa
arsye të thjeshta, por krejtësisht
të mjaftueshme:
     - Ngrohja është globale, e
gjithë planetit, dhe nuk ka logjikë
të ndahet sipas shteteve apo
rajoneve.
     -Nuk bëhet fjalë për reduktimin
e energjisë, por të gazrave serrë,
duke shtuar prodhimin e enregjisë
së pastër dhe reduktuar
përkatësisht energjinë nga
karburantët fosilë.
     -Në periudhat e kaluara nuk
egzistonte emetimi artificial
(industria, makinat etj) i gazrave
serrë që po shtohet vazhdimisht,
rritja e të cilit dhe efektet në
ngrohjen globale, janë të
vërtetuara në praktikë dhe
shkencërisht.
    -Ngrohja e planetit tonë, nuk
mund të lidhet me ndryshimet e
planetëve të tjerë, sepse janë në
kushte dhe zhvillime krejtësisht të
ndryshme.
    -Në qoftë se nuk ka të dhëna të
temperaturës për periudhat e
kaluara, po ashtu nuk mund të
merren plotësisht të sakta edhe të
dhënat e tjera e, aq më pak ato
historike, të shkruara apo gojore.
    Shumë analistë kanë vënë në
dukje interesat private të

Kapitalizmi natyror përshkruan se si duhen
bashkuar nevojat me rrugët më fitimprurëse, për
të zgjidhur sa më tepër ndryshimet mjedisore dhe
sociale, duke bërë që planeti të përfitojë sa më
shumë dhe të sigurohet një cilësi më e lartë e

jetës së popullsisë.

TE RIMENDOSH PRODHIMIN
(përmbledhje e shkurtuar)

  L. H. Lovins, President dhe themelues i “ Zgjidhjet e Kaptalizmit Natyror “, professor i biznesit në Shkollën “ Presidio “ të Menaxhimit (SHBA)
  Nga studimi vjetor i Institutit World Watch.

qarkulluar (ricikluar) materialet, në
vend që t’i hedhim poshtë dhe të

imitojmë natyrën, na ofron një
model të përparimit për një mjedis

NGROHJA GLOBALE – KUSH ESHTE KUNDER E PSE

 Përqëndrimi i ozonit në verën
e vitit 2007, ka qënë më i ulët nga
çdo vit tjetër i dekadës së fundit
sipas monitorimit të EEA
(Agjensisë Europiane të Mjedisit),
publikuar në raportin teknik të saj
“ Ndotja e Ajrit nga Ozoni në
Europë “. Në ndryshim nga një vit
më parë, pragu prej 180 μg/m3,
gjatë verës 2007 nuk u kalua në
Europën veriore.

   Niveli më i lartë për një orë i

të degraduar dhe një planet të
rënduar nga varfëria.

  Zotësia për të prodhuar
mallra të lira dhe transport të lirë
në gjithë planetin, varet pjesërisht
nga mbështetja me energji të lirë.
Të përdorim naftë, gaz e qymyr jo
të shtrenjtë, do të ndotim planetin,
duke ngrohur rrezikshmërisht
klimën. Pa eko-efikasitet, asnjë
system prodhimi nuk do të ishte i
qëndrueshëm.

  WBCSD (Këshilli Botëror I
Biznesit për Zhvillim të
Qëndrueshëm) përcakton eko-
efikasitetin si:

  - reduktim të sasisë së
materialeve për mallrat e
shërbimet.

  - reduktim të sasisë së
energjisë për mallrat e shërbimet.

  - reduktim të shpërndarjes së
materialeve toksike.

  - përmirësim e rritje të
riciklimit.

  - përdorim maksimal të
burimeve të rinovueshme.

  - rritje të kohëzgjatjes së
produkteve.

  - zmadhim të intensitetit të
mallrave e shërbimeve.

Coleman dhe kanalit të tij
televiziv (të vënë në shitje për
arsye financiare). Por, po ashtu
edhe kompani të mëdha të
emetimit të gazrave (bile edhe
shtete), kanë interesat e tyre
financiare për të nxitur, hapur ose
jo, kundërshtitë ndaj ngrohjes
globale. Arsyet ekonomike e
financiare, jo vetëm në një kanal
televiziv, si ai meteorologjik, por
edhe në shtete të fuqishëm
ekonomikisht, si SHBA, kanë
bërë që politika të tregohet e
tërhequr nga mosprekja e
mirëqënies dhe problemet
ekonomike, ose siç quhet ndryshe,
nga politika “e ditës “. Shembulli
i mungesës së ratifikimit të
Protokollit të Kyotos nga SHBA,
kërkesa për përfshirjen në
investime globale mjedisore nga
sa më shumë shtete në zhvillim
(pavarësisht kostos në nivelin e
tyre ekonomik), vonesa në
marrjen e masave, edhe brënda
vendeve të tyre, lidhja përherë e
prodhimit të energjisë së pastër
më tepër me fitimet se me mjedisin
dhe probleme të tjera të kësaj
natyre, vërtetojnë se ballafaqimi
i treguesve të mirëqënies me
koston mjedisore është bërë
prezent më tepër se kurrë.

                     Agim DALIPI

NJOFTIM I EEA PER NIVELIN E OZONIT NE EUROPE
ozonit është vërejtur në Sicili (Itali)
ku u arrit një sasi prej 479 μg/m3, i
ndjekur nga Rumania me një nivel
prej 363 μg/m3. Po ashtu Franca,
Greqia, Italia e Rumania, kanë
raportuar të paktën gjashtë herë
nivele të larta të ozonit (sasi për
një orë).

  Krahasuar me objektivin
afatgjatë, për mbrojtjen e shëndetit
njerëzor (një maksimim përqëndrimi
të ozonit prej 120 μg/m3 në tetë

orë), të dhënat e 2007 tregojnë se
pragu i vënë në direktivat e KE,

përgjithësisht është tejkaluar në
gjithë Europën. Këto direktiva kanë
përcaktuar edhe drejtimet kryesore
të vëndeve të BE në reduktimin e
ozonit si caktimin e metodave e
kritereve të përbashkëta të
monitorimit të ozonit, objektivat
afatgjata të Komunitetin Europian,
shkëmbimin dhe publikimin e
informacioneve, përmirësimin e ajrit
në mjedis dhe rritjen e
bashkëpunimit të vendeve të BE

në reduktimin e ozonit.
  Nivelet e larta të ozonit në ajër

sjellin rreziqe për shëndetin, irritime
të frymëmarrjes, pakësimin e
funksioneve të mushkrive dhe
sëmundjen e astmës. Ozoni në
nivelin tokësor formohet nga
ndotësit e emetuar nga automjetet
dhe industria dhe, në Europë është
një nga ndotësit e ajrit me
përqëndrim më të lartë në Europë.
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 - Në më tepër se 50 vjetët e
fundit, veprimtaria njerëzore,
veçanërisht në djegjen e lëndëve
fosile, ka lëshuar sasi të mëdha të
dioksidit të karbonit dhe gazra të
tjera serrë që kanë ndikuar në
ngrohjen globale. Përqëndrimi i
dioksidit të karbonit është shtuar
30 % që nga koha paraindustriale.
Ndryshimet në klimën globale kanë
sjellë rreziqe për shëndetin dhe
vdekje, si rezultat i temperaturave
të larta e deri të sëmundjet infektive.

 - Nga tropikët në pole, klima e
moti, ka impakt të drejtëpërdrejtë
në jetën njerëzore. Ekstreme të
motit si shirat e rrëmbyshëm,
përmbytjet dhe ciklone shkatërrues
si ai Katrina, që rrënoi Nju Orlins
në gusht 2005, rrezikojnë
shëndetin dhe shkatërrojnë pronat
e mjetet e jetesës.

 - Luhatjet e mëdha të
temperaturës, po ashtu dëmtojnë
rëndë shëndetin, duke shkaktuar
stres (hipertermia) ose i ftohti i
madh (hipotermia), që shpien në
shtimin e vdekjeve nga sëmundjet
e zemrës dhe të organeve të
frymëmarrjes. Studime të fundit
kanë treguar se rritja e
temperaturave në Europën
perëndimore në verën e vitit 2003,
u shoqërua me një kulm të
vdekjeve, përafërsisht 70 mijë më
tepër se në të jëjtat periudha të
viteve të kaluara.

 - Rritja globale e temperaturave
bën edhe shtimin e niveleve
sezonale, si nga njerëzit dhe nga

natyra të lëndëve në ajër, si polenet
e bimëve, të cilat shkaktojnë
astmën. Në botë, rreth 300 milion
njerëz vuajnë nga astma dhe vetëm
në vitin 2005, kanë vdekur prej saj

255 mijë vetë. Mendohet se, në
qoftë se nuk merren masa për uljen
e ngrohjes globale, në 10 vitet e
ardhëshme, të sëmurët nga astma
do të shtohen me 20 %.

 - Rritja e nivelit të deteve, një
tjetër pasojë e ngrohjes globale, ka

shtuar rrezikun e përmbytjes
bregdetare, dhe mund të shpjerë
në zhvendosjen e popullsisë. Më
tepër se gjysma e popullsisë
botërore rron në më pak se 60 km
nga vija bregdetare. Më të

prekurat do të jenë rajone si delta e
Nilit (egjipt) dhe Gangut (Indi),
ishujt e vegjël si Maldivet në
oqeanit indian apo ato Tuvalu në
atë paqësor. Përmbytjet

shkaktojnë drejpërsëdrejti dëmtime
e vdekje dhe rritin rreziqet e ndotjes
së ujrave e të sëmundjeve
infektive. Por dhe zhvendosjet e
popullsisë mund të çojnë në rritjen
e tensioneve dhe rrezikun e hapjes
së konflikteve.

- Ndryshimet në rënien e
rreshjeve kanë kompromentuar
edhe furnizimin e popullsisë me ujë
të pastër. Në prgjithësi, mungesa e
tyre kanë prekur në një rend prej
katër nga dhjetë popuj. Mungesa

e ujit të pastër kanë ndikuar në
higjenë e shëndetin e njerëzve.
Është rritur rreziku nga diarrea, që
vret afërsisht 1. 8 milion njerëz çdo
vit, po ashtu edhe trakoma (një
infeksion i syve që çon në verbëri)
dhe sëmundje të tjera.

 - Pakësimi i ujrave i bën njerëzit

ta marrin ujin në distanca të
largëta dhe ta ruajnë atë për një
kohë të gjatë në shtëpitë e tyre,
gjë që shton rrezikun e
kontaminimit dhe të sëmundjeve.

 - Kushtet klimatike nxisin
sëmundjet e transmetuara
nëpërmjet ujit, po ashtu nga
nëpërmjet agjentëve të tjerë si
mushkonjat. Sëmundjet që vijnë
nga ndryshimet klimatike janë
vrasëse në shkallë të gjerë.
Diarrea, malaria dhe pamjaftue-
shmëria e proteinave në ushqim,
shkaktojnë më tepër se 3 milion
vdekje në vit (të dhënat e vitit
2003) dhe mbi një e treta e këtyre
vdekjeve ndodh në Afrikë

Kequshqimi shkakton miliona
të vdekur çdo vit, nga
pamjaftushmëria e ushqimit, por
edhe ajo që shkakton sëmundje
infektive si malarja, diarrea dhe të
sistemit të frymëmarrjes Rritja e

temperaturave në planet dhe
ndryshimet e rënies së rreshjeve
pritet të ulin prodhimin e të
korrave në shumë rajone
tropikale, ku sigurimi i ushqimit që
vazhdimisht është problem. Mali
është një shëmbull për këtë. Në
qoftë se nuk do të merren masa,

ndryshimet klimatike që priten të
dyfishohen në 2050, përqindja e
popullsisë në rrezik urie do të
shoqërohet edhe me efekte në
shëndet.

 - Hapat për reduktimin e
emetimit të gazrave serrë ose
zvogëlimi I impaktit në shëndet I
ndryshimeve klimatike do të çojë
në efekte pozitive për shëndetin.
Për shëmbëll, duke shtuar
përdorimin e mjeteve të transportit
publik për lëvizje, në vend të
mjeteve private, apo lëvizja me
biçikleta, mund të reduktojë
dioksidin e karbonit dhe të
përmirësojë shëndetin publik.
Kjo, sepse jo vetëm shmang dëmet
nga trafiku, por dhe ndotjen e ajrit
që shoqërohet me sëmundje
respiratore e të sistemit
kardiovaskular. Rritja e aktivitetit
fizik do të ulë dhe shkallën e
vdekshmërisë.

 NDIKIMET E NDRYSHIMEVE KLIMATIKE NË SHËNDET
 Nga studimi i Organizatës Botërore të Shëndetësisë.

INDUSTRIA E MAKINAVE PER MJEDISIN

Rritja e temperaturave në planet dhe ndryshimet e
rënies së rreshjeve pritet të ulin prodhimin e të
korrave në shumë rajone tropikale, ku sigurimi i

ushqimit që vazhdimisht është problem

Sëmundjet që vijnë nga ndryshimet klimatike janë
vrasëse në shkallë të gjerë. Diarrea, malaria dhe

pamjaftueshmëria e proteinave në ushqim,
shkaktojnë më tepër se 3 milion vdekje në vit

 Si rrjedhojë e ngrohjes
globale, dhe po ashtu nga
detyrimet dhe aq më tepër
sanksionet që po vendosen për

uljen e emetimeve të dioksidit të
karbonit e gazrave të tjera serrë
dhe zgjerimit të tregut me pagesë
të karbonit, industria e ndërtimit

të makinave, po bën përpjekje në
përmirësimin e teknologjisë së
shfrytëzimit më të madh të
karburantëve me sa më pak

emetime.
  Nga të dhënat e Jato

Dinamics, një institut që është
lider  në studimet e kërkimet për

Nga detyrimet dhe taksat që po vendosen për uljen
e emetimeve të dioksidit të karbonit nga

automjetet, industria e ndërtimit të makinave, po
bën përpjekje në përmirësimin e teknologjisë së

shfrytëzimit më të madh të karburantëve me sa më
pak emetime.

fushën e emetimeve nga
automjetet, bëhet i ditur edhe
rezultati i arritur nga kompanitë e
prodhimit në këtë drejtim.

  Për vitin 2007, në krye të
arritjeve është klasifikuar FIAT
me një emetim mesatar të dioksidit
të karbonit prej 137. 3 gram për
kilometër, e ndjekur nga PEUGEOT
me 141. 9 dhe CITROËN me 142.
2.

  Këto arritje, të vlerësuara
edhe në panairin vjetor të
Gjenevës, bëjnë pjesë, midis të
tjerave, edhe në dy programe, me
qëndër në Gjermani (Tüv-Nord),
si DFE (Design for Environment
– Projekte për Mjedisin) dhe LCA
(Life Cycle Assessment –
Vlerësimi i Ciklit të Jetës).

  Të dy këto programe,

studiojnë, por edhe japin çmime
për impaktin mjedisor në
industrinë e makinave. DFE
vlerëson ndikimin mjedisor nga
djegja e karburantëve gjatë
projektimit dhe zhvillimit të
mjeteve, po ashtu dhe nivelin e

çmontimit dhe riciklimit të tyre.
LCA studion procesin e

fabrikimit dhe kohëzgjatjen e
impaktit mjedisor, duke përfshirë

dhe zgjedhjen e materialeve të
riciklueshme, si alumini në
ndërtimin e motorrëve (me një
peshë më të vogël se 15 kg) apo
materiale të tjera në paisjet e
brendëshme. Për këtë, disa
automjete, si Benz –Mercedes S-

class (2005), C-class (2006),
Volksëagen Passat e Golf dhe KIA
Ceed (2007) kanë marrë edhe
çmimet përkatëse.

 Velezhi është qyteti më i ndotur
në Maqedoni, për shkak të fabrikës
së shkrirjes së plumbit e zinkut, që

ndodhet pothauj brenda në qytet.
Ndotja është e pranishme, me
nivele të lartë të plumbit e

kadmiumit, megjithëse prodhimi
është ndaluar që në vitin 2003. Disa
studime, tek fëmijët e prekur nga

kanceri, kanë gjetur gjurmë
kadmiumi në indet e tyre. Instituti
maqedonas i Shendetit Publik ka

Të nxitur nga shoqatat
mjedisore dhe nga

marrëveshja e Aarhus-it,
firmosur nga Maqedonia,
Këshilli i Qytetit Velezh
vendosi çmontimin e

fabrikës së plumbit dhe
zinkutër dhe

dekontaminimin e gjithë
zonës përreth.

ÇMONTOHET FABRIKA NDOTESE NE MAQEDONI
bërë të ditur se, në kohën që fabrika
zhvillonte veprimtarinë e saj, aty në
Velezh përpunoheshin dhe ndotnin

rreth 62 mijë ton zink, 47 mijë ton
plumb dhe 12 mijë ton dioksid
squfuri çdo vit. Mbetjet toksike

kanë ndotur për 30 vjet tokën dhe
ujrat nëntokësore.

  Në nëntor të vitit të kaluar,
qyteti me 50 mijë banorë, u
kërcënua nga rrjedhja në lumin
Vardar të rreth 200 ton acidi sulfurik
mbajtur në një tanker të
papërshtatshëm të fabrikës, që do
të sillte pasoja të mëdha për florën
e faunën e rajonit. Një rrezik i tillë u
kalua dhe në vitin 2004, kur nga një
fabrikë tjetër kur, nga një rrjedhje
të 4, 500 ton acid sulfurik dhe 400
ton amonak.

 Shoqatat mjedisore, për vite me
radhë kanë ngritur zërin për
treguesit e lartë të ndotjes që
kalonte normat edhe deri në 50 herë,

por mbyllja e fabrikës shtyhej me
arsyen e papunësisë.

  Me fillimin e vitit një sërë
shoqatash mjedisore morën
nismën, të nxitur edhe nga
marrëveshja e Aarhus-it, që është
firmosur dhe nga Maqedonia, për
çmontimin e fabrikës. Ata u
mbështetën edhe nga Këshilli i
qytetit dhe qeveria, duke vendosur
ditët e fundit jo vetëm çmontimin e
pastrimin nga metalet e rënda, por
edhe dekontaminimin e zonës rreth
fabrikës së vjetër në një sipërfaqe
prej rreth 45 ha. Këshilli i qytetit
vendosi të nxisë ndërtimin e
strukturave të banimit dhe biznesit
në këtë zonë.
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 Ngrohja globale dhe shkaqet e
pasojat që lidhen me të, po bëhen
çdo ditë e më shumë evidente në të
gjithë kontinentet. Afrka, si
kontinenti më i varfër, po kërkon nga
qeveritë e saj, por dhe nga

komuniteti ndërkombëtar, masa
konkrete e jo vetëm plane.

   Si rrjedhojë e pozitës
gjeografike dhe varfërisë, Afrika ka
pësuar një ndryshim të madh dhe
të shpërpjestuar për zona të
ndryshme nga ngrohja globale.
Shkencëtarët afrikanë venë theksin

në thatësirat ekstreme në 25 vjetët
e fundit që kanë shpurë në një
impakt të rrjedhës së jetesës. Në
qoftë se këto ndryshime vazhdojnë
me këto ritme, si deri më sot, rreshjet
që lëvizin në mënyrë të
paparishikueshme, me thatësira të
tejzgjatura ose me përmbytje,
kërcënojnë bujqësinë, që është
primare në shumë ekonomi të
Afrikës.

  Por problemet janë të
ndryshme. Në disa zona zhvillimi
ka përparuar, në të tjera është në
kolaps, lufta është prezente për
arsye nga më të ndryshmet, varfëria
është problem I përhershëm, bumi
demografik gjithashtu, rritja e
çmimeve të lëndëve djegëse për
industrinëa dhe thatësira kanë bërë
që nevojat për energji të bëhen
gjithnjë e më të mëdha.

  Kërcënimet e ardhura nga
ndryshimet klimatike, kanë
ndërlikuar edhe më tej jetesën
njerëzore në pasigurinë e ushqimit,
konfliktet dhe problemet e shëndetit
publik, që lidhen me mungesën ose
pamjaftushmërinë e ujit të pastër.
Në zonat ku rreshjet rriten, e aq më
tepër krijojnë përmbytje e moçale,
ndodh shumëzimi i mushkonjave që
përhapin malarjen, dhe insekteve të
tjera, shkaktarë të sëmundjeve
infektive, kur, edhe në gjendje të
zakonshme, janë problem i madh në
shëndetin e popujve të Afrikës.
Shumë njerëz jetojnë me SIDA,
duke patur dhe problemet e

përherëshme të kequshqimit ose
mungesës së tij, që bën thuajse të
pamundur efektivitetin e luftës
kundër kësaj sëmundjeje.

   Në kuadrin botëror të luftës
kundër ngrohjes globale,

organizata panafrikane Aksioni
Afrikan (AA) me drejtim të
theksuar ekonomik dhe mjedisor, po
bën përpjekje për të adresuar
politikat e vendeve të pasura, midis
tyre dhe SHBA, në këtë drejtim.
Drejtori i saj Egzekutiv, G. LeMelle,
shtroi kërkesat e Afrikës, edhe në

WEC (Këshilli Botëror i Energjisë,
që u mbajt ditët e fundit të prillit në
Londër. Ai theksoi se “ Politika e
SHBA dhe vendeve të pasura në
Afrikë, duhet të drejtohet
njëkohësisht në drejtim të daljes
nga varfëria dhe nevojave afatgjata

të burimeve të energjisë së
rinovueshme “. Këtu duhet vënë
në pah, se mungesa kronike e
energjisë në shumicën e vendeve
afrikane, ka vënë në lëvizje
institucionet, por dhe nxitjen e
organizatave mjedisore, për të
planëzuar projekte për zgjidhjen e

problemit, duke patur në pla të parë
edhe mjedisin dhe luftën kundër
ngrohjes globale.

  Mungesa e energjisë elektrike
është e pranishme në shumë nga
vendet e Afrikës. P. sh. në Angola
apo Nigeri e shtete të tjera, shumë
biznese, përfshirë shërbimet dhe
ujitjen e tokave bujqësore, që janë
të varur nga kjo energji dhe nga
mungesa pothuajse e përherëshme
e saj, përdorin gjeneratorë, që
përveç rritjes së kostos financiare,
sjellin dhe shtimin artificial të
ndotjes në mjedis.

   Por edhe konsumi energjitik i
industrisë, të ngritur nga investime
ndërkombatare, që shfrytëzojnë si
burimet natyrore, po ashtu edhe
krahun e lirë të punës, është i madh.
Si shëmbëll domethënës merret
uzina e shkrirjes së aluminit në
Maputo (Mozambik), që e vetme
harxhon katër herë më teper energji
se i gjithë vendi, që shpesh ngelet
në errësirë. Sipas World Bank, janë
të lidhura me rrjete kombëtare
energjie më pak se një e katërta e
shteteve nën Saharë.

   Në drejtim të energjisë, qoftë
për mungesën e saj në, qoftë edhe
për t’ju larguar ndotjes nga
përdorimi i lëndëve fosile
(përgjithësisht naftë e qymyr), AA
ka përsëritur problemet e financimit
dhe ndërtimit në Kongo (RDK) të
një hidrocentrali të madh e të digës
së tij, që, në qoftë se realizohet, do
të jetë diga më e madhe në botë dhe
do të shtojë burimet energjitike
(sipas projektit INGA) me një të
tretën. Por nga zv. drejtoresha e AA,
M. C. Brill, është ngritur gjithashtu
problemi i shpërnguljeve massive
njerëzore dhe ndikimit mjedisor
gjatë zbatimit të këtij projekti, i
njgjashëm me atë të digës së Tre
Grykave në Kinë.

   Përshtypje bën fakti që,
megjithë problemet e mëdha
sociale, ekonomike, politike dhe
etnike, deri në konflikte që po marrin
jetën e mirëqënien e miliona

njerëzve në Afrikë, përsëri ata po
mundohen të hynë në politikat
botërore, brënda mundësitë të tyre,
jo vetëm për luftën kundër varfërisë
që arrin në kufijtë e mbijetesës, por
edhe në atë kundër ngrohjes
globale.

                    Agim Dalipi

Është e vështirë që sot, kur hap
një gazetë apo ndez një televizor,
të mos lexosh apo të mos shohësh
një lajm apo një koment për
mjedisin. Përpjekjet e organizatave
të mjedisit, por edhe shtetërore e
ndërkombëtare, kanë bërë që
interesimi, ndërgjegjësimi, por dhe
gjetja e rrugëve për të përballuar
problemet e lindura, të jenë gjithnjë
e më të mëdha.

   Ngrohja globale dhe shkaqet
e pasojat që lidhen me të, po bëhen
çdo ditë e më shumë evidente në
të gjithë kontinentet. Komunitetet
po kërkojnë nga qeveritë e tyre
masa konkrete, jo vetëm plane. Por
gjithashtu po organizojnë dhe
projekte për zona të tëra me energji
të qëndrueshme. Një i tillë është ai
HOLISTIC, që në kuadrin e
projekteve të BE, ka investuar në
Dundalk (Irlandë), Modling
(Austri) dhe Njushatel (Zvicër) e
ka në plan edhe të tjerë në Gjermani
e Itali, që do t’i kthejë këto në zona
që do të përdorin vetëm energji të
pastër, duke i vënë në pararojë për
gjithë Europën. Ky project

 

RISTRUKTURIM ME BAZE ENERGJINE E RINOVUESHME
mbështetet edhe nga Ministritë
përkatëse të Mjedisit.

  Qëllimi i tij është që të tregojnë
praktikisht përfitimin nga energjia
e pastër, qoftë në prodhimin e
energjisë, në shpërndarjen dhe në
konsumin e saj, industrial dhe
tregëtar (ku hyn dhe konsumi
shtëpiak). Këtu futet ndërtimi i një
impianti për prodhimin e energjisë
eolike (të erës) me turbinë deri në

1.8 MW, ndërtimi i një skeme për
ngrohjen me shfrytëzimin e
mbeturinave të drurit , rritjen e
efektivitetit dhe kontrolit të
shfrytëzimit shtëpiak të energjisë
për të trefishuar furnizimin e
banorëve brënda të njëjtës kosto
të deritanishme e ndriçimit rrugor
vetëm me energji të rinovueshme.
Fillimi zyrtar i projektit në qershor
2008 shoqërohet edhe me ngritjen
e një zyre të Energjisë që do të
ushtrojë kontroll të vazhdueshëm
të prodhimit e konsumit me
standarte të larta të energjisë. duke
bërë dhe ristrukturimin e sistemit
ekzistues.

A.  Dalipi

Në kuadrin e politikës mjedisore BE po
vazhdon projektet për qytete e zona që

shfrytëzojnë vetem energji të pastër.

AFRIKA MIDIS VARFERISE E NDRYSHIMEVE KLIMATIKE

Emiratet e Bashkuara Arabe,
kohët e fundit nëpërmjet Agjensisë
së tyre Mjedisore, kanë bërë publik
planin e tyre strategjik për vitet
2008-2012. Kjo strategji, e cilësuar
si e të ardhmes, ka marrë përparësi
në planet shtetërore të 5 viteve që
vijnë. Ajo ka vendosur dhe etapat
e monitorimit të ndryshimeve
mjedisore, planet afatgjata të
Emirateve dhe synimet dhe
mënyrat e zbatimit të tyre në drejtim
të sigurisë shoqërore, ekonomisë
së qëndrueshme dhe efektivitetin
e lartë qeverisës.

  Dhjetë drejtimet kryesore të
planit janë:

- Qëndrueshmëria mjedisore.
- Menaxhimi i burimeve të ujit.
- Cilësia e ajrit.
- Lëndët ndotëse dhe menaxhimi

i mbetjeve.
- Menaxhimi i biodiversitetit.
- Njohuritë mjedisore.
- Mjedisi, shëndeti e sistemi i

sigurisë.
- Efektiviteti organizativ.
- Menaxhimi i emergjencave.
- Sistemi i informimit mjedisor.
 Këto i bëri të ditura zv.

kryeministri A. Bovardi në një

  Presidenti i Brazilit Lula, në
vizitën e tij në Europë, lajmëruar
që dy muaj më parë, kërkon të
vazhdojë promovimin e
bioarburanteve , si prodhime me
qëllime përfitimi financiar dhe po
ashtu mjedisor.

 Brazili është eksportuesi më
i madh në botë i etanolit, por dhe
më i ashpri kundër kritikave që

PRESIDENTI I BRAZILIT
DHE BIOKARBURANTET

po bëhen kohët e fundit ndaj
përdorimit të tij dhe pasojave në
zvogëlimin e prodhimeve
ushqimore dhe rritjes së çmimeve
të tyre.

Rritja e çmimeve të grurit,
orizit dhe misrit ka bërë që shumë
vende të kritikojnë përdorimin e
tyre në prodhimin e bio-
karburantëve.

Në Afrikë, kërcënimet e ardhura nga
ndryshimet klimatike, kanë ndërlikuar edhe
më tej jetesën njerëzore në pasigurinë e

ushqimit, konfliktet dhe problemet e shëndetit
publik

Megjithë problemet e mëdha sociale,
ekonomike, politike dhe etnike, deri në

konflikte që po marrin jetën e mirëqënien e
miliona njerëzve, Afrika po mundohet të hyjë,

brënda mundësive të saj, edhe në betejën
kundër ngrohjes globale.

 STRATEGJI MJEDISORE
E EMIRATEVE ARABE

konferencë shtypi duke theksuar,
midis të tjerave, se “ Strategjia jonë
për të ardhmen është të na bëjë të
gëzojmë përfitimet e një mjedisi të
pastër, të sigurt e të shëndetshëm.
Besojmë se nuk duhet pritur duke

shtyrë problemet mjedisore për më
vonë. Ne duhet të jemi strategjikë
dhe veprues që sot, sepse mjedisi
ynë është nën trysni, dhe jo vetëm
nga një drejtim “. Ai shtoi
gjithashtu, se brezat që shkatërruan
mjedisin nuk do të paguajnë për
këtë, barra do t’ju bjerë brezave të
ardhshëm.  Duke ngritur nevojën e
një zhvillimi të qëndrueshëm, qoftë
edhe me ndryshime të stilit të jetës,
ai theksoi se duhet durim, zotime të
qarta e këmbëngulje në arritjen e
tyre.
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GRUPIMI “EKOLËVIZJA”
• 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

CMYK

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

Shkurt nga bota Shkurt nga bota

Ndikimet e efektit serrë po bëhen gjithnjë
e më të dukshme në ekosistemin e zonave
të ndryshme. Në Afrkën ekuatoriale, vitin e
fundit është vënë re pakësimi i insekteve,
tek të cilat është parë tendenca për tu
shpërngulur në veri, në zona që ngrohjen

globale dhe pasojat e saj ndjehen më pak. E
njëjta dukuri ka ndodhur në Europë me
migrimin e bletëve, gjithmonë për në zona
më të larta ose më në veri. Kjo është vënë re
më tepër në Italinë e veriut dhe Europën
qëndrore, por edhe në Groenlandë, ku në
gjerësi më të mëdha se deri tani, po rriten
patatet dhe mbarështrohen bletë.

Milieukontakt International ka nisur
projektin “Forcimi i Shoqerise Civile
Shqiptare per nje Mjedis me te mire” 2008-
2010, mbeshtetur nga Ambasada
Hollandeze ne Shqiperi. Pergjate ketij
programi Milieukontakt synon te arrije
permiresimin e zbatimit dhe perforcimit te
politikes kombetare per mbetjet, ujin dhe
cilesine e ajrit permes aktiviteteve te
ndryshme adresuar si ne nivel vendor dhe
ne ate kombetar, duke nxitur
bashkepunimin mes aktoreve kyc ne
shoqerine civile.

  Ne mendojme dhe besojme qe shoqeria
civile mund te ndikoje mjaft ne cilesine e
mjedisit, jo aq duke nderhyre ne te sesa
duke marre pjese aktivisht ne politikeberje
dhe vendimarje per problemet e mjedisit.

  Ndaj nje nder elementet kryesore ne
kete program eshte ngritja e grupeve te
punes sipas tematikave te projektit. Dy nga
grupet e punes per Pjesemarrjen Publike
dhe Ujin tashme kane filluar punen e tyre.
Mbetjet eshte tema e nje grupi tjeter pune
qe do te perbehet nga eksperte te ceshtjes,
anetare shoqatash dhe drejtues te

Makinat me energji diellore, po fitojnë
gjithnjë e më tepër përparësi e popullaritet
në botë. Ato kanë hyrë në rendin e
makinave sportive, por dhe për transportin

e përditshëm, me gjithë se akoma nuk kanë
arritur të hyjnë praktikisht në shërbim, për
arsye të teknologjive, që akoma nuk kanë
arritur të sigurojnë plotësisht sasinë e
nevojshme të energjisë së kërkuar.
Megjithëatë, me sponsorizime nga kompani

BASHKIMI EUROPIAN PËR
PJESËZAT PM10

  Këshilli i Ministrave të Bashkimit
Evropian ka finalizuar tekstin e direktivës së
rishqyrtuar për cilësinë e ajrit. Ligji ishte
miratuar politikisht nëntorin e vitit 2000, në
marrëveshjen midis qeverisë dhe parlamentarëve
evropianë. Kjo direktivë do te forcojë një sërë
ligjesh ekzistuese, duke vendosur për herë të
parë limite mbi përqendrimin n mjedis të
grimcave të imta (PM2. 5) dhe vendosjen e disa
kushteve për autoritetet lokale dhe ato
shtetërore. Në këtë drejtim, ka patur legjislacion
vetëm për PM 10,

Qeverite do te kene dy vjet kohe per ta vene
ne zbatim ligjin.

ESTONI
   Një mënyrë e informatizuar për gjetjen dhe

eliminimin e mbeturinave është bërë e mundur
nga dy specialistë estonezë, njeri prej të cilëve,
programues i SKYPE, program i njohur
interneti. Në një program të bazuar në GOOGLE
EARTH dhe sistemin satelitor GPS, ata kanë
bërë të mundur përpilimin e një harte të
depozitave të mbetjeve abusive të vendit të tyre,
të shoqëruara edhe me fotografi satelitore.

 Në bazë të këtij programi, rreth 40 mijë
vullnetarë kanë bërë pastrimin e zonave, duke
qënë njëkohësisht edhe të lidhur direct në
internet.

  QENDRA EUROPIANE PER
MJEDISIN E SHENDETIN

  ECEH (European Centre for Environment
and Health – Qendra europiane për mjedisin e

• 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

FTESE PER PJESEMARRJE

 PASOJA TE NGROHJES GLOBALE
  Ky migrim i insekteve, sidomos në

zonat e përdorimit agrar, sjell mungesë
polenizimi që ul në mënyrë të ndjeshme
prodhimin e drithrave e kulturave të tjera
bujqësore. Sidomos në Afrikë, ku problemi
i mungesave ushqimiore është evident,

pasojat kanë filluar të
ndjehen.

  Një studim tjetër, i kryer
nga biologu G. Divocy, në
hemisferin verior e më tepër
në Europë e Arktik, ka
zbuluar dhjetra raste të një
specie të re arinjsh. Dihet
që Europa popullohet nga
ariu grizzly, ose ndryshe ariu
i murrmë. Por me ngrohjen

globale në rritje, kjo specie ka vazhduar të
lëvizë për në veri duke u takuar gjithnjë e
më shpesh me ariun polar, I cili nga shkrirja
e akujve ka filluar të zbresë në gjerësi më të
ulëta gjeografike. Nga kryqëzimi I tyre ka
lindur një specieje e re, e cila është
konfirmuar në shumë raste nga studimi I
mësipërm.

komunitetit. Ky grup do te siguroje
mbeshtjetje dhe lobim kundrejt autoriteteve
qe kane mungese ekspertize ne zhvillimin e
planeve per mbetjet dhe manaxhimin e tyre,
do te shohe per menyra krijuese,
pjesemarrese dhe alternative ne zgjidhjen e
problemeve. Shqiperia ka hyre ne procesin
e perafrimit te legjislacionit me BE, ndaj grupi
i punes do te shqyrtoje legjislacionin dhe
politikat perkatese. Milieukontakt do te
lehtesoje, organizoje dhe koordinoje grupin
e punes per nevojat qe do te parashtrohen
dhe do te sjelle eksperienca nga shoqata te
vendeve te Europes Qendrore si Bullgaria
dhe Rumania.

  Per sa me siper, per te gjithe ata qe e
shohin veten pjese te ketij grupi - tema e
Mbetjeve - apo qe do te duan te ofrojne
ekspertizen dhe informacionin e tyre, do t’ju
ftonim te vinin te terhiqnin formularin e
aplikimit prane zyrave te Milieukontakt
International - zyra lokale Shqiperi.

  Afati i fundit per aplikim eshte data 19
maj 2008, ora 17. 00

Milieukontakt International - zyra lokale
Shqiperi.

MAKINAT ME ENERGJI DIELLORE
biznesi, përgjithësisht nga universitete dhe
qendra kërkimore, por dhe nga qeveritë, si
Agjensia e Energjisë në SHBA, rezultatet
nuk kanë munguar.

  Makina diellore
është një mjet
elektrik i ushqyer nga
energjia diellore e
përftuar nga panele
diellore të montuar
në të. Energjia
diellore, përftohet
nga shfrytëzimi i
qindra qelizave
fotovoltaike të
ndryshme, si ato me

silikon polikristalin e monokristalin, arsenid
galiumi etj …Problemet më të vështira të
hasura nga kërkuesit, përveç rritjes së
fuqisë, janë dhe zvogëlimi i sipërfaqes së
panelëve me qeliza dhe ruajtja e tyre nga
moti e dëmtimet.

shëndetin), ka organizuar në bashkëpunim me
OBSH, disa konferenca ministeriale në drejtim
të ndikimeve të mjedisit në shëndet dhe masat
që duhet të merren. Kohët e fundit ka hapur për
përdorim të gjerë, në bibliotekën e saj në Romë,
një seri publikimesh ku promovohen politikat e
OBSH në këto drejtime, informacione dhe
studime mbi natyrën e ndikimeve mjedisore në
shëndet dhe pasojat sociale dhe ekonomike të
tyre.

NJE RAPORT MJEDISOR PER
QYTETET E MEDHA ITALIANE

  Agjencia italiane e Mjedisit ka publikuar
raportin per gjendjen e mjedisit ne 24 qytetet
me te medha te Italise. Raporti shenon rritje te
volumit te mbetjeve, renie te konsumit te ujit,
nivele me te ulta te shkarkimeve te grimcave te
imta PM10 nga transporti rrugor, por dhe rritje
te numrit te parqeve natyrore.

  Ky raport eshte kritikuar nga sherbimi i
informacionit mjedisor GREENREPORT per
fokusimin vetem ne qytetet e medha dhe
perdorimin e nje liste “jo te plote” treguesish.
Raportet e organizatave mjedisore, si
Legambiente, paraqesin nje situate me negative.

 SUDAN
  Në kuadrin e Ditës së Tokës, Programi i

OKB për mjedisin, në prill, dha çmimin e
Kampionit të Tokës, z. B. 0sman-Elasha, një
studius nga Sudani, në përbërje të IPCC, për
kontributin e tij në fushën e përballimit të
pasojave të ngrohjes globale dhe për
mësimdhënien në këtë drejtim për studentët e
vendit të tij.


