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KUSH JANE SHKAKTARET ME TE MEDHEJ TE NDOTJES SE AJRIT

NE TIRANE DHE ÇFARE DUHET BERE NE KETE DREJTIM?
Na informoni dhe kërkoni informacion në telefonin e gjelbër.

JU MIREPRESIM

-Ne gjithe Shqiperine, me statistika, jane rreth 6000 vete qe ushqehen nga punesimi ne riciklim. Por ka pengesa ne infrastrukture, nuk kane nje vend ku te
punojne, duhet te kene edhe lehtesira, sepse eshte e mundur te ushqehen. Te mos harrojme se varferia eshte ne rruge, pastertia nuk eshte ajo qe duhet....

-Ne Shqiperi vijne 1100 ton mbetje dhe 600 ton i merr une Polymeren Rycicling Albania, nderkohe qe ka kapacitet per 1100 ton ne muaj. Ne te njejten
kohe pjesen tjeter e importon nga Mali i Zi, Maqedonia, Kosova, Greqia etj. Pse te mos perdoren mbetjet e vendit?

-Biznesi nuk kerkon lehtesira ligjore por duhet te kete dhe subvensionime, siç jep çdo familje, p. sh. ne Gjermani. Ne perendim paguan çdo mbeturine
kutish dhe ato i kalojne firmes qe merret me pastrime dhe atij qe ka ndertuar landfildin.

-60% e mbeturinave jane te riciklueshme ne nje kohe qe plastika ne Shqiperi del 7-8%. Kjo ka te beje me varferine e popullit ne krahasim me Europen qe
e kerkon riciklimin e mbetjeve plastike 60%, por dhe me pengesat ligjore e organizimin e dobet.

RICIKLIMI, PUSHTETI LOKAL DHE BIZNESI

 TRYEZE E RRUMBULLAKET, ORGANIZUAR NGA GRUPIMI EKOLEVIZJA NE KUADRIN E
PROJEKTIT  “SHQIPERIA IME E PASTER DHE E BUKUR”

 Në Ersekë vdes një tjetër fëmijë 12 vjeç e
plagosen dy të tjerë duke nxjerrë hekur nga
rrënojat e një ndërtese. Ky “zanat” është
zgjedhur prej veshtirësive ekonomike të
familjeve rome, që mbijetojnë duke shitur
hekurishte për skrap. Nuk kanë dhe nuk dinë
asnjë mënyrë tjetër jetese.

Politikanët e shtetarët nuk pësojnë gjë
edhe kur ndotet mjedisi dhe ata reklamojnë të
kundërtën; edhe kur romët e vegjël që nuk e

klanë kaluar asnjëherë pragun e shkollës
vdesin për disa shufra hekuri apo ju pastrojnë
xhamat e fuoristradave nëpër kryqëzime; edhe
kur biznesi i riciklimit ju troket në derë tju marrë
plehrat dhe nuk i merr dot se janë “ pronë “ e
pushtetit lokal e kështu me radhë.

Një produkt
që zëvendëson
qeset e plas-
masit, dhe një
sërë nën-
produkte të
naftës, si ndo-

tësit më të mëdhenj të ambjentit që së shpejti
do pushtojë tregjet, është “pagëzuar” me
emrin e një kimisti shqiptar, i cili ka qene
pjese e stafit qe shpiku kete produkt.
Kompania Metabolix dhe gjigandi ADM
shpallen ditë më parë në një Konferencë të
përbashkët shtypi në Massachuseçs
Institure of Technology (shkolla me e mire
ne bote që është cilësuar si djepi i
teknologjisë botërore) që materialit plastik
ti vihet emri MirelTM. Ky produkt i ri që
mori emrin kimistit korçar Mirel Sharxhi,
konsiderohet si një alternativë ndaj
plastikave tradicionale të bëra nga nafta.
Por, MirelTM ka përparësinë që shpërbehet
në dyoksid karboni dhe ujë, pa demtuar
mjedisin.

Sipas të dhënave më të fundit, aktualisht
në vendin tonë riciklohen 4% e metaleve,
2% e plastikeve dhe 1% e letrës, të dhëna

këto që vërtetojnë se ndotja është tepër e
lartë dhe se standardet mjedisore shqiptare
janë tepër larg atyre botërore. Djegia e
pakontrolluar e 43 mijë tonë të plehrave
urbane, një pjesë e mirë e të cilave mund dhe
duhet të riciklohen, përfaqëson 73. 5 përqind
të ndotjeve duke e shndërruar në burimin
kryesor të shkarkimeve në ajër të dioksinave.

Kontrollet tregojne se gjysma e
eksportit te mbetjeve në Europë janë
ilegale. Në vendet e pasura që kanë një
legjislacion të përshtatshëm e të detajuar
për menaxhimin e këtyre produkteve,
prodhuesit e kanë më të lehtë ti “

eksportojnë !?” në vendet e varfra të Azisë
e Afrikës, por dhe gjetke, ku ky legjislacion
pothuaj nuk ekziston.

DERI KUR? NJE PYETJE QE
NGEL PA PERGJIGJE.
VDESIN FËMIJET DUKE

MBLEDHUR HEKUR

KIMISTI KORÇAR SHPIK
QESEN PLASTIKE QE NUK

NDOT MJEDISIN

NE SHQIPERI MBETJET
URBANE DIGJEN E NUK

RICIKLOHEN

EKSPORT I MBETJEVE NE
EMER TE RICIKLIMIT
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Nje nga veprimtarite e
qeverisjes vendore eshte edhe
administrimi i mbetjeve te ngurta,
qe sot per sot, perbejne problem
shqetesues. Ligji “Per Organizimin
dhe Funksionimin e Qeverisjes

Vendore” percakton qe menaxhimi
i mbetjeve eshte nje nga
pergjegjesite e njesive te qeverisjes
vendore. Kjo i ve komunat perballe
detyrimeve sidomos ato te zonave
te largeta rurale ku sistemi i
grumbullimit eshte ose i paket ose
thuajse nuk ekziston.

 Dihet se mbetjet e ngurta
hidhen ne menyre te pakontrolluar
apo digjen ne vende te hapura, gje
qe demtojne rende shendetin e
popullates, mjedisin dhe zhvillimin
ekonomik e ate turistik. Kjo praktike
duhet te marre fund. Po si duhet te

 Ne ditet e para te korrikut ka
rene zjarr ne vendin e grumbullimit
te mbeturinave ne Vromero te
Sarandes. Zjarri ka nisur ne oret e
para te mengjesit dhe ka vazhduar
dhe ne oret ne vijim, ndersa tymi i
shkaktuar prej tij ka mbuluar te
gjithe qytetin bregdetar.

 Djegia e mbeturinave ka
shkaktuar re te medha tymi ne
qytetin e Sarandes. Pas alarmit

Mbetjet urbane të qytetit të
Fierit nuk do të mblidhen më në
fushën e mbeturinave. Mes shumë
projekteve të prezantuara ndër vite,
është vendosur përfundimisht që
me riciklimin e mbetjeve urbane të
qytetit do të angazhohet një
kompani gjermane, e cila
bashkëpunon me dy biznesmenë

të Fierit. V. Ndreko, drejtori i
Ndërmarrjes së Pastrimit pranë
Bashkisë është shprehur se
“Situata e trajtimit të këtyre
mbetjeve deri më sot ka qënë e
vjetëruar dhe me efekte negative
në mjedis, qoftë për sa i përket
dekompozimit të hapur dhe
shkarkimit të gazrave apo
rrjedhjeve të ujerave të ndotura në
Gjanicë, duke shkaktuar probleme
serioze për shëndetin e njerëzve”.

 Vendimi për të ndërhyrë në
problemin jetik të mbetjeve urbane

1. Djegia e mbetjeve urbane
rrezikon shëndetin e banorëve të
Beratit dhe ndot lumin e Osumit.
Drejtori i Drejtorisë Rajonale të
Mjedisit A. Veleshja, shprehet se
smogu i krijuar nga djegia e
mbeturinave ka ndotur tërësisht
ambientin. Mungesa e një projekti
për grumbullimin e veçuar,
riciklimin dhe depozitimi e mbetjeve
urbane dhe djegia e tyre përbën një
rrezik serioz për shendetin e
qytetarëve, jo vetëm të zonës
përreth vëndgrumbullimit në
fshatin Orizaj, por edhe për banorët
e qytetit të Beratit. Rreth 22 mijë
tonë mbetje urbane në vit, pasi
grumbullohen çdo ditë nga bashkia
përfundojne buzë lumit Osum.
Këto mbetje depozitohen prej më
shumë se 25 vjetësh në një shesh
që ndodhet shumë afer qytetit të
Beratit. Inspektori i Mjedisit në
bashki, G. Kalluci thotë se sheshi i
depozitimit të mbetjeve urbane
është i papërshtatshëm dhe
pozicioni i tij përgjate Osumit
dëmton ekosistemin si rezultat i

PUSHTETI LOKAL PER MBETJET
veprohet? Metoda kryesore
depozitimin eshte hedhja ne vendet
e caktuara te mbetjeve te ngurta ne
fushat e grumbullimit. Realizimi i
ketij objektivi, kerkon fillimisht te
njihet mire kuadri ligjor dhe mbi
bazen e nje studimi cdo komune
apo fshat te hartoje programet
perkatese te veprimit te cilat te jene
ambicioze dhe efikase.

 Ndryshimi i situates natyrisht
qe nuk do te behet brenda dites por
do te kerkoje kohe, perpjekje dhe
investime. Nje ndermarrje e tille

kerkon planifikim. Ne planet e
veprimit duhet te percaktohen
nevojat afatshkurtra dhe afatmesme
per investime e mbeshtetje dhe te
formulohen ne projekte, menyra e
financimit, nga buxheti i shtetit apo
kontributet potenciale te
donatoreve per mjedisin. Çdo njesi

vendore te bashkeveproje e te
njohe planin rajonal. Nje pervoje
pozitive per kete problem ka ne
njesite vendore te Qarkut te Korçes
qe tashme ka zhvilluar nje plan per
t’iu pergjigjur nevojave afatshkurtra
dhe afatgjata. ShKSh merr persiper
qe t’u ofroje komunave udhezime,
standarde te pershtatshme (per
grumbullimin, trajtimin dhe
asgjesimin e mbetjeve), projekte te
standardizuara si dhe mbeshtetje
teknike ne menyre qe ato te marrin
masa qe planet te jene te nje cilesie

te pranueshme dhe qe rezultatet e
tyre te jene te krahasueshme.

 Hartimi i Planit Kombetar do te
coje detyrimisht ne zbatimin e plote
te legjislacionit te Bashkimit
Europian per administrimin e
mbetjeve. Aktualisht ky
legjislacion perqendrohet ne

zbatimin rigoroz te hierarkise se
mbetjeve te ndare ne;

 1 Reduktim,
 2 Riperdorim,
 3 Riciklim
 4 Asgjesim pa rrezik.
 Fusha e grumbullimit te

mbetjeve eshte i vetmi vend ku
duhet te perfundojne plehrat.
Urgjentisht duhet te trajtohen disa
kategori specifike mbetjesh te
rrezikshme si:

- Mbetjet klinike (Direktiva
1991/689/KEE);

- Vajrat e perdorur (Direktiva 75/
439/KEE);

- Automjetet jashte perdorimit
(2000/53/KE);

- Baterite (91/157/KEE);
Ambalazhet (94/62/KE);

- Mbetje DPK (Di-fenilet e
polilorinuar) (1996/59/KE).

 Masa e pare e menjehershme
qe duhet te merret per zbatimin e
ketij objektivi eshte zhvillimi i nje

të Fierit është marrë nga Këshilli
Bashkiak dhe është i vetmi projekt
ku këshilltarët nuk janë përfshire
në debat por e kane miratuar
njëzëri. Fabrika e re do të ndërtohet
në një territor privat dhe do të
realizojë seleksionimin e mbetjeve
sipas materialit përbërës: metalike,
plastike, qelqe, letër etj. “Mbetjet

do të therrmohen, paketohen dhe
eksportohen për riciklim.
Ndërkohe kompania do të paguaje
taksat në Bashkine e Fierit si dhe
do të hape 50 vende të reja pune”,
është shprehur përfaqësuesi
shqiptar i këtij projekti, E. Kule.
Mësohet se investimi do të kape
shumën e 5 milionë euro. Në Fier
për përpunimin e mbetjeve urbane
janë ofruar edhe kompani të tjera
si dhe projekte, por pas prezantimit
në keshillin bashkiak nuk kanë
mundur të kalojnë etapat e tjera.

depërtimit të lendeve toksike në
ujë. Mësohet se bashkia ka
kërkuar nga qeveria ndertimin e
një landfilli.

 2. Jane më shumë se 20
pronarë të tokave bujqësore në
periferi të qytetit të Urës-
Vajgurore, të cilet kërkojne prej tre
vjetësh që bashkia t’ju heqë
mbeturinat urbane të qytetit të
hedhur pothuaj në mes të rruges.
Pronarët në këtë sezon vere, kur
kanë dhe pikun e mbledhjes së
prodhimeve bujqësore nuk mund
të kalojnë me mjetet e tyre në
rrugen që është zënë me

mbeturinat që kane disa vite që
hidhen në buzë të lumit që kalon mes
tokave bujqesore Por edhe pas
ankeses, kur nga bashkia u nderpre

hedhja e tyre në këtë vend, ato
mbeturina që mbeten që para tre
vjetësh kanë bllokuar rrugen e
pronarëve të shkojne në tokat e tyre.
Përhapja e tyre ka bërë që rruga të
ngushtohet dhe të bëhet pothuaj e
pakalueshme. Shumë herë fëmijët e
komunitetit rom që mbledhin kanaçe
iu venë flakën mbeturinave dhe kjo
shkakton një tym të zi që ka dëmtuar
edhe prodhimet bujqësore si
pjeshkët etj, shprehen banoret.

Masa e pare e menjehershme qe duhet te merret
per zbatimin e ketij objektivi eshte zhvillimi i nje
fushate te koordinuar te ndergjegjesimit e cila te

synoje sensibilizimin e opinionit, rritjen e
ndergjegjesimit ne pergjithesi, per pasojat e

hedhjes se pakontrolluar te mbetjeve apo djegien
Rritja e ndergjegjesimit duhet te pasohet nga nje
fushate masash detyruese e shtrenguese kunder

hedhjeve te paligjshme te mbetjeve.

fushate te koordinuar te
ndergjegjesimit e cila te synoje
sensibilizimin e opinionit, rritjen e
ndergjegjesimit ne pergjithesi, per
pasojat e hedhjes se pakontrolluar
te mbetjeve apo djegien ne vende te
hapura etj. Fushata e ndergjegjesimit
duhet te perqendrohet dhe ne
ndryshimin e qendrimit dhe sjelljes
se popullates, ne zonat dhe ne
momentin qe do te instalohen pajisjet
e reja te grumbullimit, perzgjedhjes
dhe riciklimit te mbetjeve.

 Rritja e ndergjegjesimit duhet te
pasohet nga nje fushate masash
detyruese e shtrenguese kunder
hedhjeve te paligjshme te mbetjeve.
Tregtare dhe familjare, duhet t’u
pergjigjen pozitivisht ketyre masave.
Gjate viteve te ardhshme do te behen

nje sere fushatash per te nxitur,
mbeshtetur dhe promovuar nje
administrim te qendrueshem te
mbetjeve urbane.

nga banoret, menjehere ne
vendngjarje kane mberritur

zjarrefikeset te cilat kane nderhyre
per te shmangur perhapjen e
shpejte te flakeve ne drejtim te
shkurreve apo banesave qe
ndodhen jo shume larg prej vendit
te grumbullimit te mbeturinave.
Mendohet se kane qene banoret te
cilet kane tentuar te djegin
mbeturinat e shumta te
grumbulluara aty.

Nga Buletini i Shoqates se
Komunave te Shqiperise

FIRME GJERMANE PER
RICIKLIM

DIGJEN MBETURINAT NE SARANDE

BERATI DHE MBETJET
-Mbeturinat digjen në Osum, alarm për banorët

-Bllokohen nga plehrat 20 pronare tokash
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Në Ersekë vdes një tjetër
fëmijë 12 vjeç e plagosen dy të
tjerë duke nxjerrë hekur nga
rrënojat e një ndërtese. I ze
tavani i një magazine të ish-
Ndërmarrjes së Grumbullimit. Tre
të tjerë kanë mundur të
mbijetojnë. Kjo është tragjedia
që ndodh përsëri, dhe, aq më
tepër, fëmijë romë që mundohen
të mbledhin mbetje për të nxjerrë
jetesën e tyre e të familjeve. Të
gjithë janë nga e njëjta familje,
për të cilën nuk mjaftojnë
ngushëllimet e askujt, as të
politikanëve. Por më e keqja
është se, pavarësisht humbjes
së rëndë, të mbijetuarit
deklarojnë se nuk heqin dorë nga
ky zanat qe iu siguron
mbijetesën. Shkurt; nuk kanë
dhe nuk dinë asnjë mënyrë tjetër
jetese.

 Ky “zanat“ është zgjedhur
prej veshtirësive ekonomike të

familjeve rome, që mbijetojnë
duke shitur hekurishte për skrap.
Një i mbijetuar, Altini thotë; “E
gjithë familja jeton që prej katër
vitesh duke mbledhur hekur dhe
duke e shitur për skrap. Shëtisim
për të gjetur hekur në ndërtesa
të vjetra në qytetin e Ersekës,
Korçës dhe Bilishtit. Falenderoj
Zotin që më shpëtoi, pasi nuk e
kisha menduar ndonjëhere që kjo
punë kishte rreziqe”. Por vëllai i
vogël tregon se nuk e ka parë
akoma derën e shkollës, pasi ka
ndihmuar gjithmonë të atin dhe
vëllezërit për të përballuar jetën.

 Pyetja është ajo që është
ngritur dhe herë tjetër; Ku është
shteti? Ku është politika për
integrimin e romëve? Dhe ku
është shteti e shtetarët për të
venë në vijë edhe riciklimin, jo
duke dhene këshilla, por duke e
vënë në rregulla e ligje, duke
ndihmuar dhe biznesin privat.
Shembulli i Polymeren
Recycling Albania, por dhe të
tjerë që kanë filluar e mbledhin
romët në sipërmarrjet e veta. Pra
politikën sociale e bën biznesi,
ndërsa shteti në shumicën e
rasteve bën sehir.

 Por kemi, nëse mund ta
quajmë kështu, edhe
“antishembullin “ që në Tiranë,
por dhe gjetkë, ndodh që
kapakët e pusetave të shkarkimit
të ujrave, pasi vendosen
përfundojnë si skrap po në
ndërmarrjet që i kanë prodhuar.
Shkrihen prapë ( ndofta nuk

 ( Vazhdon nga numuri i kaluar
)

 E. Muka, shefe e Departamentit
të Politikave Mjedisore në
Bashkinë e Tiranës; Ne shtator do

fillohet me kete ide e seleksionimit
te mbatjeve. Do te behet nje
komunikim me perfaqesuesit, pjese
e agjensise dhe me bizneset, me nje
perfaqesues qe flet ne emer te te
gjitheve se nuk e dime sa jane.
Gjithashtu do te bashkepunohet
dhe me komunitetin rom se edhe
ata jane pjese goxha kryesore,
eshte nje grua qe merret me ta. Pra
ne shtator fillojne komunikimet me
grupet e interesit qe pretendojne
te p;erfshihen ne gjerat detyruese,
per te eliminuar problemin e
grupeve vulnerable qe jane romet.
Do te kete edhe nje pike detyruese
qe do te punesojne komunitetin
rom ne proces per sa kohe ne nuk
duam gjera te paparashikuara dhe
per sa kohe ata punojne ne menyre
te pavarur, dhe krijojne probleme
ne rruge. Ata duhet te punojne por
le te punojne ne menyre te sigurte
e te rregullt ligjore dhe jam e sigurte
qe ata e pranojne

 I. Bushati firma G. D. S. shpk;
Nuk besoj se ata pranojne te
punesohen.

 E. Muka; Duhet te kene nje
kontrate te rregullt pune, nje grafik,
nje sigurim shendetesor dhe ate
pune qe ata e bejne ne menyre te
pakontrolluar duhet te jete e
kontrolluar. Gjithashtu ne shtator
fillon edhe pergatitja e paketes per
ta perafruar ndarjen e mbeturinave
me incentiva ekonomike per
bizneset apo per qytetaret qe
riciklojne apo respektojne ate qe
kemi vendosur. Qe dote thote qe
nese nje biznes e ka respektuar at
qe ne themi mund te kete ulje
taksash me 10%, alternative qe
perdoren edhe jashte

 Xh. Mato; Keni kuader ligjor
per kete te plote?

 E. Muka; Jemi ne fazen e krijimit
te kesaj procedure. Merret vendim
i keshillit bashkiak, por jemi ne fazen
qe per sa kohe kemi te identifikuar
bisnesin nuk kemi te identifikuar
qytetarin ende, qe do te thote se
mund te jete me zona psh njesia
bashkiake nr 5 ka ricikluar ose ka

shkrihen fare ) dhe i rishiten shtetit
përsëri për tu vendosur e për tu
vjedhur prapë. Kështu riciklohet
vjedhja por jo hekuri. Dhe kjo
histori vazhdon prej vitesh pa
gjetur zgjidhje. A mund ti vihet faj
atyre që i vjedhin për të siguruar

bukën e gojës për vete dhe fëmijët
e tyre? Patjetër që po, sepse
është një veprim i dënueshëm nga
shoqëria dhe nga ligjet e shtetit.

Por sa faj kanë shtetarët? Të
zgjedhurit e të emëruarit që kanë
përsipsr të rregullojnë punët e
këtij vendi, midis të tjerave dhe
problemet e romëve, por dhe
riciklimin si fenomen që ndikon
disafish; në atë të reduktimit të
mbetjeve në landfielde; në
ndihmë të mjedisit dhe në
reduktimin e energjisë së
përdorur; në punësimin e njerëzve
etj.. Por politikanët e shtetarët nuk
pësojnë gjë edhe kur ndotet
mjedisi dhe ata reklamojnë të
kundërtën; edhe kur romët e
vegjël që nuk e klanë kaluar
asnjëherë pragun e shkollës
vdesin për disa shufra hekuri apo
ju pastrojnë xhamat e
fuoristradave nëpër kryqëzime;
edhe kur biznesi i riciklimit ju
troket në derë tju marrë plehrat
dhe nuk i merr dot se janë “ pronë
“ e pushtetit lokal e kështu me
radhë.

 Kemi pyetur shpesh “ deri kur
“. Tashti na duket se pyetja
përherë ka rënë në vesh të
shurdhër, pavarësisht se sa herë
bien këmbanat e alarmit, siç ranë
në Ersekë, siç kanë rënë më parë
dhe në Shodër, ku kanë vdekur
fëmijë. Sa shpresë duhet të kemi
për të marrë një përgjigje për këtë
pyetje? Apo interesi do të lindë
vetëm athere kur nga bota na vjen
ndonjë projekt si ai i IFC ku të
mbledhim romët për tu spjeguar
ç’të bëjnë për riciklimin?

 Megjithatë prapë do të
pyesimin. Deri kur?
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rekupuar nje sasi dhe atehere gjithe
bisnesit i ulet ne 5% apo 10%, pra
jemi ne alternative qe do te jete i
pergjithshem stimulimi ekonomik
apo do arrijme ta bejme individuale.

Ne shtator fillojme bisedimet per te
pare si do jete marredhenja jone
cfare me jep etj, dmth krijohet
marredhenje te dokumentuara
ligjore nuk behet fjale per. gjera
sporadike apo jane stimulime
ekonomike per. ata qe marrin pjese

 Xh. Mato; Do doja te pyesja z.
Ilir, nese ka nje experience per
Beratin dhe Elbasanin dhe si do te
bejme nje ndarje te klasifikuar. Ju
thate qe mblidhni hekurin, plastiken,
cfare grumbulloni. per bashkine
Elbasanit apo Beratit Si e keni
rregulluar se plehrat jane prone e
tyre, dmth e pushtetit local.

 I. Bushati; Kemi marre nje
miratim nga bashkia dhe kemi rene
dakort qe gjithcka do te behet sic e
kishim menduar ne; Mbetjet do te
vijne me perpara tek sheshi jone,
hiqen plehrat voluminoze qe jane
te demshme dhe te
padekompozueshme per mijra vjet

dhe mbetet pjesa e dekompozueshme
te cilat bashkia mund ti avancoje me
tej, ti beje ne forme kavaletash per te
marre gati plehun. Ne Berat ka gropa
grumbullimi, 3 a 4 kavaleta qe jane
akoma funksionale prej vitesh dhe
mund te kete bashkepunim ndermjet
bashkise se Beratit dhe te Kucoves,
por bashkia e beratit punon me
kompani private. Dmth hidhen direkt
ne shesh. Po ti marrim ne çfare te mire
ka kjo?. Se pari ato makina nuk
shkaterrohen sepse vine vetem ne
rruge te shtruar. Duhet ta shikoni edhe
ne kete prizem, çfare fiton p. sh.
bashkia e Tiranes po ti vije sa me pak
material, do fitoje dhe para qe ti
japesh dhe kompanise qe mbledh
plehrat, dmth qe te pakten nuk do te
investosh per to por me fitimin do te
mbulosh firmat qe bejne kete pune.
Dhe se dyti, qellimi kryesor, ekologjia,
sepse ato mbetje nuk do vene ne toke
e te groposen apo te perpunohen
perseri me vone.

 E. Muka; Une thashe, nese ti je
dakort te investosh ato miliona euro
ne nje projekt tre vjecar, urdhero e
hajde beje ne Sharre.

 I. Bushati; Problemi me i madh,
ne te pakten, nga ato identifikime apo
bisedat qe kemi bere me bashkine e
Tiranes eshte fakti qe ju keni nje
kontrate 5 vjecare, dhe eshte shume
e veshtire per ne se firmat e pastrimit
kane zerat e vete te buxhetuar qe
duhen te terheqin sasine dhe atij nuk

i leverdis. Do vazhdoje e njejta
procedure, nuk do ta derdhi ne
landfildi ngarkesen, por do ta derdhi
ne sheshin tim, qe eshte beton. Ata
nuk e marrin as me mend se sa goma
e kuzhineta i thyhen ne ato makina
kur punojne.

 (vijon ne faqen 4 )

ÇFARE FITOHET NGA RICIKLIMI
 - Se pari mjedisi, sepse mbetjet nuk do te vene ne toke e te groposen

apo te perpunohen perseri me vone. Në landfield do të shkojnë pothuaj
vetëm ato mbetje që do të dekompozohen.

 - Do të shtohet jetëgjatësia e landfieldit më se katër herë e më tepër,
sepse do të groposen vetëm një pjesë e sasisë së përgjithëshme.

 - Makina do të ruhen se nuk shkaterrohen rruge pa rruge në landfield,
do të rrugëtojnë vetëm në rrugë të shtruar duke kursyer kohë, pjesë
këmbimi e shpenzime të tjera.

 - Edhe biznesi, edhe pushteti lokal do të fitojnë nga ana financiare
duke bërë investime apo të mbulohen shpenzime që sot vijnë nga taksat.

 - Do të hapen vende pune, do të hiqen na rruga ata që mbledhin
materiale e parhapin plehrat në qytet etj..

DERI KUR? NJE PYETJE QE
NGEL PA PERGJIGJE.

VDESIN FËMIJET DUKE MBLEDHUR HEKUR

Politikanët e shtetarët nuk pësojnë gjë edhe kur
ndotet mjedisi dhe ata reklamojnë të kundërtën;
edhe kur romët e vegjël që nuk e klanë kaluar

asnjëherë pragun e shkollës vdesin për disa shufra
hekuri apo ju pastrojnë xhamat e fuoristradave
nëpër kryqëzime; edhe kur biznesi i riciklimit ju



4

 ( vijon nga faqja 3 )
 A. Mema, Polymeren

Recycling Albania; Nga te gjithe
ata qe merren me riciklim ne jemi
me te medhejte, edhe ne Balkan.
Ne bashkine e Tiranes kemi
paraqitur projektin, nje kerkese tek
drejtoria perkatese dhe si
gjithmone lihen ne arkive.
Kemistudiuar shume, dime
gjithshka se kam 8 vjet qe merrem,
kam ardhur me idene per te
investuar ne riciklimet ne shqiperi,
kam ardhur kur ishte gjendja zero.
Kam ndertuar gjithe ato, kam marre
projekte nga IFC-ja kam ndertuar
impiante ne gjithe vendin, pra
sisteme grumbullimi. Prandaj kur
themi sot ti hyme politikave,
mendoj se di gjithshka se i kam
marre dikur te gatshme nga jashte.

 Investimi qe ka bere zoti
Bardhi, per mua, eshte nje investim
shume i guximshem sepse koshat
jane te tij dhe ka marre nga BERZH-
i gjithe ate kredi te madhe, ka bere
gjithe ater pune dhe kur degjoj qe
do vihen kosha neper rruge prape
them se jemi te deshtuar. Edhe nje
femije i vogel e merr nje kafshe dhe
e ledhaton çdo dite dhe do ta doje
ate, por ne jemi mesuar ti hedhim
nga dritarja plehrat dhe do
vazhdojme ti hedhim nga dritarja.
Nuk mesohemi dot brenda 24
oreve.

 N. q. se do fillojme pune vertet
do te marre dy drejtime; me pelqen
zona pilot, jam dhe do te jem
inisiator dhe investitor por jo
neper kazana. Familjet ti nxjerrin
me qese tek dera do te ishte
shume here me konkrete, sepse
ndryshe po i nxorre ne kazana,
jane 100 firma ne Shqiperi qe do
te zihen kush ti marre etj,. Nese
bashkia vendos zonat pilot,
athere cakton firmat te cilat do te
merren, nje me kete zone e nje me
nje tjeter, ne baze te kapaciteteve,
investimeve qe kane bere,
teknologjive qe kane dhe athere
do te flasim edhe per mjedisin. Te
mos harrojma qe bota ka 84 vjet
qe merret me keto pune.

 Ne jemi pa kulture riciklimi dhe
pervojen e kemi zero. Na duhet te
fillojme se pari me mendimet tona,
me pergatitjet. Me pelqen qe
diskutoni me qejf per riciklimet
por mos harroni qe jeni ne
shkallenm e 4 –te, ne nje kohe qe

riciklimet ne Shqiperi kane te
pakten 5 vjet qe kane filluar e
duhet te jemi konkrete. Nese doni
te ecni me teper, duhet te merni
edhe mendimin tone dhe ketu nuk

po flas vetem ne kuadrin e
bisnesit. Duhet et vini te shikoni
tek neve ne fabriken tone ku
aktualisht jane 1000 ton plasika,
nje mal me i larte se ky pallat dhe
kur te shikoni qe ai do te
depozitohet çdo dite ne gropat
tuaja, athere do te thoni sa e
madhe eshte Shqiperia dhe sa
mbetje ka. Ne nuk duam lehtesira
ligjore por duhet te kete dhe
subvensionime, siç jep çdo
familje, p. sh. ne Gjermani. Ne
perendim paguan çdo mbeturine
kutish dhe ato i kalojne firmes qe
merret me pastrime dhe atij qe ka
ndertuar landfildin. Dhe ato
mbetje i transferojne tek ne dhe
behet nje zinxhir kjo. Kjo eshte
tavoline e 100 ku marrim pjese,
prandaj duhet te jemi eficente e te
mos mbetemi ne kuadrin e planeve
etj.

 I. Bushati; Jam dakort me ty,
nuk dime nese ka nje person
shqiptar i cili suvencionon kete
lloj aktiviteti qe ka lidhje me
mjedisin apo me aktivitetet e
mjedisit qe po mundohen te
ndihmojne. Nese jashte ka
sunvencionime nga shteti apo ulje
taksash, ketu nuk ka nje gje te tilla
dhe kjo eshte mungesa e pare.

 E. Muka; Jam dakort po nuk e
ka kuader ligjor, ligji nuk e lejon
te marre nje gje te tille.

 I. Bushati; A paguan per
plehrat bashkia?

 E. Muka; Buxheti i pastrimit
eshte gati 1milion euro. Nje pjese
nga taksat e bashkise nje pjese
nga qeveria.

 I. Bushati; Une mund te vij dy
here ne jave por kam nevoje per
propozime konkrete, gjera qe
mund te vijne nese ju merni nje
zone pilot ne Tirane dhe mbuloni

koshat, sherbimin e grumbullimit
etj..

 E. Muka; Nese ju paraqiteni
ju jap emrin tim dhe kontaktet.

 I. Bushati; Eshte mire te
fillohet me propozime konkrete,
gjera qe mund te vijne 100% edhe
ne fitimin tuaj por te mos ngelemi
me negociata ne leter, sepse ka
ndodhur dhr burokracia eshte e
tille me ato qe dihen.

 E. Sula, Polymeren Recycling
Albania; Mund te bej nje pyetje.
se ndoshta jam me pak specialist
nqnse ju paguani 1 milion dollare
per pastrimin e Tiranes dhe kjo
teknologji e pastrimit tani
konsiderohet me nje kosto te larte,
kur mbetjen ta marresh dhe ta
hedhesh bashke ne nje landfield
e ta mbulosh? Politika juaj e
pastrimit qe mund te ecin ne

teknologji me te mira do te thote
qe nje pjese te fondeve ta kaloni
ne keto teknologji me te
avancuara qe ti sjellin fitim edhe
pronarit edhe qytetarit edhe
bashkise. Nga ana financiare e
keni menduar ndonjeher kete qe
300 mije euro do te fusim per
teknologjine e riciklimit
tkonkretisht si do filloje.

 E. Muka; Ideja eshte qe do te
heqim te paktin nje ose dy lloj

mbetjesh nga rrjedha dhe i bie qe
ne ulim koston e transportit qe ja
paguajme firmes se pastrimit.

 I. Bushati: Athere paska leke
E. Muka; Jo mos ti ngaterrojme

gjerat. Ne jemi duke pare qe nuk
varen nga vetem ne por varet nga
instanca shume me lart. Ne bejme
nje kontrate patrimi per te cilen
une nuk jam shume dakort. Ideja
eshte qe 1 milion euro qe merret
te induktohet, ne mund te
paguajme 600, 700 ose 800 sa te
dale perllogaritja dhe rreth kesaj
te jete nje kosto paraje qe mund
te sunvencionohet ne firmat e
riciklimit. Kjo eshte nje gje qe
perfundon ne fund shtatori ose
fillim tetori. Eshte nisur nje pune
e tilla sepse edhe Bashkise nuk i
leverdise te paguaj 1 milion euro.
Nuk eshte se nuk ka para, por
problemi eshte ne kuadrin ligjor,
sa kompetence i jepet bashkise se
Tiranes qe te marri nje vendim

bashkiak te tille. eshte mire te
studiohet vendimi i pushtetit
vendor di gje qe pushteti vendor
di qe nuk mund te jepet kjo lloj
kopetence per qeverite po jane
gjera qe mund te ndryshojne me
kalimin e kohes

 Xh. Mato; Po ne keshillin
bashkiak cfare mund te
ndryshoni?

 E. Muka; Mund te behet nje
vendim po vendimet duhet te

behen ne baze ligjore dmth i
referohen nje baze ligjore, sa kohe
qe nuk ekziston baza ligjore nuk
mund te marresh nje vendim
bashkiak.

 Xh. Mato; Atehere mund te
behet ndonje hap edhe me
ndihmen e shoqatave te
nderhyjme me lart e te propozohet
nje ligj per marredheniet
nepermjet jush e privative.

Eshte mire qe te shikohet
legjislacioni shqiptar qe po behet
per direktiven e mbetjeve.

 I Bushati; Kush jane
kompetencat e bashkise se
Tiranes ose pushtetit vendor.

 E. Muka; Jemi ne fazen e
rishikimit te ligjeve qe kur mund
te jene ne fuqi

Takimet e herepashershem me
aktoret e interesuar eshte nje
program qe mbeshtetet nga BE per
afrimin e legjislacionit ne fushen
e mjedisit dhe midis te tjerave
kane dhe per mbetjet. Eshte bere
nje perllogaritje, qofte te kostos
financiare sa do ti duhet
Shqiperise ne vite dhe ne terma
financiar per ta transportuar
konkretisht kete direktive qe do
te thote qe futen te gjitha pjeset e
riciklimit, jo vetem pjeset e ngurta
por edhe te elektroshtepiakeve, te
vajrave te guzhines etj.. duke
vajtur me idene e parandalimit per
riciklimin dhe riperdorimit, te fitimit
ne energji, qofte edhe ne lendfilde
sepse kostot jane shume te larta.
Keto jane pare ne terma, ne
strukture, sa persona duhen qofte
ne nivel qendror, qofte ne nivel
bashkiak edhe me poshte. Ideja
eshte te punohet ne rajone, mbase
jo rajone gjeografike, por siç jane

ujembledhesat, pellgjet etj. Kjo
eshte ende ne proces diskutimi por
keto bejne njellloj plani kombetar
te manaxhimit te mbetjeve dhe do
tja shtrojme qeverise.

 Stela Mantho, specialiste në
Departamentin e Politikave
Mjedisore në Bashkinë e Tiranës;
Sapo ka nisur puna dhe do behet
drafti, ka takime me palet e
interesuara. Me vone une do tu
jape dhenat. Kemi bere kerkese tek
kryeministri dhe kam pasur disa
takime me te per kete problem u
mblodh nje grup pune net e cilen
teorikisht u pranua si fillim nje
menyre e hapur per bashkepunim
sips kerkesave tona

 Xh. Mato; po legjislacioni i
riciklimeve. Eshte detyrim edhe per
ne kur te hyjme ne Europe qe 40%
te riciklohet.

 E. Muka: e kemi ne
marreveshje te stabilizim asocimit
qe Shqiperia duhet te kete filluar
riciklimin deri ne momentin kur do
te hyjme ne Europe, duhet te jemi
deri diku tek 11%.

 A. Mema; Momentalisht, eci
gjithmone me statistika doganore,
ne Shqiperi vijne 1100 ton mbetje
dhe 600 ton i marr une, dmth shkoj
afersisht 60%. Po te flasim me
kostot, keto jane ne muaj por une
kam kapacitet per 1100 ton ne
muaj. Ne te njejten kohe pjesen
tjeter e importoj nga Mali i Zi,
Maqedonia, Kosova, Greqia etj.

 I. Bushati; Nuk pastrojme
vendin tona, pastrojme te tjeret,
ndersa ne mbushim gropat ose
lumenjte.

 A. Mema; Kur kemi mbyllur
kontraten, 2 muaj perpara, me
grekun nga ministria e qeveria, ne
kuader te fushates, na eshte
premtuar dicka, te pakten
verbalisht. Na eshte thene edhe
suvencionime do te keni edhe
anen ligjore do ti keni. Ne ricikluesit
jemi i vetmi biznes ne Shqiperi dhe
na eshte dhene mundesi ne baze
te nje vendimi te KM te punojme
me sistemin pa fature dhe kjo kur
flasim per komunitetin rom qe
ngritem pak me perpara.

 Valbona Mazreku; Eshte
vendim jo ligj, ju nuk paguani tvsh,
taksa mjedisore.

 A. Mema; Ne jemi ne embrion
te ketyre ideve e nuk mund te
akuzojme asnje. Gjeja me e bukur
eshte te vini te shikoni male te tera
me mbetje. Te vjen keq te shikosh
me qindra ton te mbetura. Une kam
punesuar 100 vete te komunitetit
rom dhe te gjithe nga Tirana. Ne
gjithe Shqiperine, me statistika,
jane rreth 6000 vete qe ushqehen
nga kjo pune. Por fillojne pengesa
ne infrastrukture, nuk kane nje
vend ku te punojne, duhet te kene
edhe lehtesira, sepse eshte e
mundur te ushqehen. Te mos
harrojme se varferia eshte ne
rruge, pastertia duhet etj.. Ne jemi
nje nga riciklimet, nga tre firmat e
vetme qe sjell te huaj ne Shqiperi

 E. Muka; Ne lidhje me piken

 RICIKLIMI, PUSHTETI LOKAL DHE BIZNESI
 TRYEZE E RRUMBULLAKET, ORGANIZUAR NGA GRUPIMI EKOLEVIZJA NE KUADRIN E PROJEKTIT “ SHQIPERIA IME E PASTER DHE E BUKUR “

Ne Shqiperi vijne 1100 ton mbetje dhe 600 ton i
merr une Polymeren Rycicling Albania, nderkohe qe
ka kapacitet per 1100 ton ne muaj. Ne te njejten

kohe pjesen tjeter e importon nga Mali i Zi,
Maqedonia, Kosova, Greqia etj. Pse te mos

perdoren mbetjet e vendit?

Ne gjithe Shqiperine, me statistika, jane rreth 6000
vete qe ushqehen nga punesimi ne riciklim. Por ka

pengesa ne infrastrukture, nuk kane nje vend ku te
punojne, duhet te kene edhe lehtesira, sepse eshte
e mundur te ushqehen. Te mos harrojme se varferia
eshte ne rruge, pastertia nuk eshte ajo qe duhet....
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stacionare ku mund te behet
seleksionimi i mbetjeve eshte nje
truall qe eshte i rezervuar ne planin
rregullues te Tiranes. Ju edini si

eshte plani rregullues, e
rendesishme eshte qe ka nje VSM
qe i bashkangjitet dhe e ka nxjerre
ne kushte te mira. Ne momentin qe
ky plan rregullues te aprovohet,
territoret e rezervuara ( ai territor
eshte rezervuar per nje stacion
transferimi ), ne nje kohe te ardhme
politika e bashkise do te beje
impjantet e trajtimit te jene rajonale
dhe jo lokale. Ai vend luan rol te
mire per te shkurtuar rruget e
transportit per impjantet e
pastrimit. Ne rast se ajo kthehet
ne nje qender paraselsksionimi nuk
krijon asnje lloj problemi, perpjekjet
jane bere por ju e dini si jane
politikat dhe gjerat nuk varen as
nga ju as nga une

 Xh. Mato; Si eshte ecuria e
planit rregullues?

 E. Muka; Nuk eshte miratuar
ende, nuk ka marre aprovim nga
Ministria e Mjedisit akoma. Nuk
varet nga ne. Eshte cuar qe ne
nentor 2008, eshte aprovuar ne
ARM dhe ka mbetur ne Ministrine
e Mjedisit. Ata nuk kthejne
pergjigje dhe jane humbur dhe
kontaktet.

 I. Bushati; Supozojme se
qeveria do e kaloje, do ta
aprovoje?

 E. Muka; I bie qe kemi nje truall
nga zona e Kasharit. Ne pjesen e
siperme mendohet te ndertohet
nje impjant i trajtimit te ujrave por
te jete nje bllok industrial aty ose
ne Paskuqan.

 Xh. Mato; E zeme se u caktua
si do procedoni ne lidhje me
selsksionimin?

 E. Muka; Duhet te bejme
çpronesimin etj. Pastaj do te
vendosim nese na intereson
paraseleksionimi. nuk mund te
bejme kontrate me nje kompani
prandaj do te bejme nje njoftim per
pjesemarrje.

Do te jete nje qender
paraseleksionuese qe luan rolin e
nje qendre transferimi dhe rolin e
paraseleksionimit te mbetejeve.
Mendojme se do te sjelle uljen e
kostos se transportit, te mjeteve
te pastrimit dhe te grumbullimit te
mbeturinave.

 I. Bushati; Nenkupton te gjitha
mbetjet e tiranes sepse eshte nje
pune shume e madhe.

 E. Muka; Po. Ne bisedat qe do
bej me te gjitha kompanite, nga
pervoja qe ata kane, ti ndajne
mbetjet qe ne fillim çohen ne

qendrat e paraseleksionimit per te
n dare ato gjerat, duhen vite qe
njerzit te mesohen me kete gje te
dyja rastet si ndarja e mbetjeve ne
burim, ne kosha dhe ne qendren e
paraseleksionimit nuk
funksionojne ne Tirane dhe duhen
bere paralelisht. Kjo eshte pjesa e
planit te komunikimit Gjej rastin te
kerkoj propozime nga ju si
pretendoni ju qe te perfshiheni ju
ne kete process, doni nje vend
pilot, mund te perballoni gjysmen
e Tiranes, te gjithe qytetin, mund
te ndani mbetjet e thata nga te
njomat, qe do te thote qelqi,
plastikat etj apo pretendoni vetem
plastiken. Po ashtu a merni

persiper te punesoni romet, merni
persiper te vendosni kazanet apo
gjithshka qe ju mund te propozoni.

 Xh. Mato; Cdo te thote
propozim se keta po vazhdojne te
punojne pavaresisht nga ju.

 I. Bushati; Une kam nevoje per
ju. Normalisht duhet te keni
parasysh dy gjera ne do hyjme ne
Europe por perfshire dhe
mbeturinat. N. q. se dikujt i lejohet
te fuse plastike do ndotim mjedisin
apo jo? Psh nje landfild qe e ke
krijuar do mbushet me te gjitha
mbeturinat nga populli apo do ti
seleksionosh, sepse e ke
llogaritjen me meter kub. Landfildi
merr 1000 m kub ne dite dhe po ti
shkoje i seleksionuar do te jete
vetem 200 m kub. Keshtu do te
kursehet 800 m kub. Çfare do behet
me keto para, do mi japesh mua?
Do ti shkojne koshave qe do besh?
Keto jane gjera qe duhet ti zgjidhni
mbasi te vendoset nuk mund te
ecet mbrapsht. Them se eshte nje
pune shume e veshtire dhe duhet
filluar nga poshte lart. Romet nuk
duhen lejuar te punojne neper
qytet se ndotin mjedisin, atehere
do mi japesh mua ti punesoj ose
me lejo mua ne qytet te krijoj kete
paralandfild, dmth ti do besh
patjeter seleksionim te
mbeturinave urbane dhe nuk
duhet lejuar, per te ruajtur mjedisin,
te hidhen mbeturina ne toke.

 A. Mema; Shkova ne Durres
rame dakort me kryetarin qe te me
jepnin landfildin. Qe ne fillim u hasa
me ligjin me fliste inxhinierja e
mjedisit ne durres, sa leke do te
jepja per mbeturinat. Qe ketu fillon.
Kjo mbeturine do perdoret apo jo?
Ka vlere apo jo? Aa leke paguhet

per te mos ndotur ambjentin? Çfare
detyrimi do kesh per Europen qe
plastika apo vaji etj mos hidhen
ne landfild? Sa te jep Europa per
kete pune, sa jep ti si shtet per kete
apo ate shpenzim qe te ruash
mjedisin? Do fillosh ta ndash
sipas operatoreve? Nuk e
konceptoj te punoj keshtu ne
qytet. Se romi zbras gjysmen e
kazanit per nje kanoce, prandaj
romet duhen ndaluar te mos prekin
kazanet kazanet dhe ato te jene me
kapak Eshte me e veshtire te
mesosh gjithe popullin, se sa te
mesosh romin sepse ate rom e marr
e punesoj. Tek ne te gjithe jane te
disiplinuar, te gjithe derdhin tatime

dhe te gjithe jane ne rregull me
ligjet dhe me fitimin e tyre.

 I. Bushati; Ne bashkine e
Tiranes ka shume sektore impiante
te shperndare, mbase do jete me
mire te ulemi te gjithe se bashku
se eshte dikush ne drejtorine e
pastrimit qe merret me pastrimin
dhe paketen ligjore. Per te eshte e
veshtire qe te fusi tani nje kompani
tjeter prandaj eshte me mire te kemi
persona nga bashkia e Tiranes per
te shkembyer informacion.

 E. Muka; Jam shume dakort
me ty informacioni qe mora per
takimin e sotem. Besoj se sot nuk
ishte i ketij formati. Gjithsesi
drejtoria e mjedisit eshte ndare ne
planifikues, urdherues dhe
veprues ne nje kohe qe kontrata e
pastrimit del nga sektori im, pra ne
jemi planifikuesi, ne jemi
preventivusi dhe te tjere bejne
vetem zbatim kontrate dhe
monitorim kontrate. Pastaj pjesa
tjeter jane gjera qe do rregullohen,

permiresohen nepermjet nje
kontrate pastrimi. Nuk jane gjera
dramatike per sa kohe ta lejon
kuadri ligjor nuk jane gjera serioze
dhe mund te zgjidhen.

 V. Mazreku, Milieukontakt;
Vjelja e informacionit eshte shume
e rendesishme sepse mund te jene
bere shume projekte te mira me
donatore te ndryshem per te
mbeshtetur pjesen e ndergjgjesimit

dhe bashkia nuk ka nje vision te
qarte se cfare do te beje. Prandaj
pot e them se duhet te krijoni nje
vision politik, se çfare doni te arrini
dhe si doni ta arrini se pastaj do te
shikohet per mekanizmat.

 I. Bushati; Nuk ma merr mendja
se bashkia ka problem me te madh
se mbushja e landfildeve. Do të
marrë një firme që ta bëjë këtë pune
në Sharrë por, sigurisht, nuk e
kishit marrë me mënd se ai landfild
të mbushej aq shpejt dhe tani po
kërkoni ta minimizoni problemin.

 A. Mema; Dihet çfarë ecurie
mori Shqipëria mbas viteve 90.
Eshtë arritur në vitin 93 - 600 ton
dhe në 97 - 800 ton mbledhja
ditore, në një kohë që para vitit 90
e kemi pasur 250- 300 ton, për të
mos thënë çdo ditë deri në 100 ton.
Kjo ka ndodhur me hapjen e tregut,
rritjen e popullsisë, rritje e
mirëqënies etj..

 I. Bushati; 60% e mbeturinave
jane te riciklueshme ne nje kohe
qe plastika ne na del 7-8%. Kjo ka
te beje me varferine e popullit ne
krahasim me Europen kur ai me
thote 60% dhe une marr 30- 40 ton
ne dite. Skisha nevoje fare te vija
te lutesha ma jep materialin ta bej,
po e shikoj qe jemi ne kufijte e
kostos me nje fitim fare te vogel
ditor. Ndersa me 60% i futesh me
koke kesaj pune, por kur e shikon
se ka 6, 7 apo 10 % maksimumi,
menjehere terhiqesh. Prandaj ju
kthyem Tiranes se perveç se ka

volum, ka dhe ka mireqenie me te
madhe. Qe te kemi te punojme me
Tiranen, une i bie impiantet ketu
dhe juve ju heq nje pjese me te
madhe te mbetjeve. Mundohuni ta
shikoni me kete sy.

 E. Muka; Ne beme nje audit
mbetjesh para nje muaji me
mercologjine e mbetjeve ne Sharre.
Biseduam me italianet dhe doli nje
perqindje e paparashikuar, ne
parashikuam 50% mbetje organike
ne nje kohe doli totalisht e
kunderta, plastike shume pak dhe
organike doli me pak se e kishim
menduar, rreth 15-20%. Doli qelq,
rroba ambalazhe kartoni te kalbura

Biznesi  nuk  kerkon  lehtesira ligjore  por  duhet  te
kete  dhe  subvensionime, siç jep çdo familje, p.sh.

ne Gjermani. Ne perendim paguan çdo mbeturine
kutish dhe ato i  kalojne firmes qe merret me
pastrime dhe  atij qe ka ndertuar landfildin.

60% e mbeturinave jane te riciklueshme ne nje kohe
qe plastika ne Shqiperi del 7-8%. Kjo ka te beje me
varferine e popullit ne krahasim me Europen qe e
kerkon riciklimin e mbetjeve plastike 60%, por dhe

me pengesat ligjore e organizimin e dobet.

etj. Nuk e parashikonim kete ose
kontaminimi nuk eshte marre i mire
ose jane marre ne rregull nga
koshat egrumbullimit. Presim
prape ta bejme kete gje.

 I. Bushati; Kam nje pyetje.
Keta te pastrimit jua heqin juve 40m
kub ne dite, nderkohe qe ua marrin
lekun per keto 40 meter kub. Ne
takimin qe beme ne ata thane qe e
kemi llogaritur qe ne fillim qe eshte
volumi kaq dhe ata e marin lekun
sikur eshte nje sasi e tille.

 E. Muka; Kjo do jete
provizore. Nuk mund te marresh
nje mase per keto kompani. Ka
diferenca se sa ton do futin ne
landfild, çfare shpenzime ka etj.

 I. Bushati; Merret me tonazh
makinerie dhe keshtu duhet
llogaritur. Ne takimin qe beme ata
na thane se jemi te interesuar
keshtu marrim me leke. Por Bashkie
e Tiranes e vendos nje gje te tille,
ka rolin e rregullatorit dhe
normalisht ata jane te detyruar ta
zbatojne.

 E. Muka; Ka qene nje vendim i
tille i keshillit bashkiak por ne nuk
kemi peshore.

 I. Bushati; Po blejme nje
peshore dhe ndajme leket bashke.
Se ne gjithe Europen paguan. Nuk
ka vend te hedh ne landfild dhe te
mos paguash. Nje firme ndertimi
do hedh çfare te doje dhe nuk
paguan. Prandaj peshorja duhet te
ishte vene e te mos paguhet kot.

Nje shok gjerman mori nga Italia
250 euro per ton per te
transportuan mbetjet.

Te bejme nje lufte kush ne
sektorin e vet, nuk kemi ne ate
gjendje qe te kemi nje plan
fronatlisht. Per nje project. Une
shikoj sektorin tim them se e
hermetizuar them se nga shtatori
tetori do te filloj nje marketing
shume frontal ne shqiperi do te
jete nje spektakel ne ate qe do te
bej, dhe do ta bejme privatisht the
se kam mbeshtetjen e ekolevizjes
eshte bashkia e tiranes se them qe
vertet duam te bejme dicka.
Problemi eshte qe do vonoje dhe
sa do vuajme por patjeter qe do
vije riciklimi.

 Z. Xhemal MATO; Këtë takim
mendoj ta publikojmë. Gjithashtu
mendoj se do të ketë ndikim më të
madh në se flasim në media më fort
për këtë problem. Mund dhe të
kemi edhe një projekt pilot në një
lagje dhe mund të bashkëpunojmë.
Duhet të organizojmë
bashkëpunim me shoqatën, qe
edhe mund të ndihmojë biznesin,
por dhe mund ta ndihmoni. Këtu
shoh edhe pikat e bëashkepunimit
konkret me Bashkinë, e cila në
rastin e projektit pilot mund të jetë
ndërmjetësja, zbatuesja dhe
monitoruesja e tij.
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Mbi 43 mijë tonë mbeturina
urbane dhe spitalore digjen në
hapësirë

 Specialistët e mjedisit, në
vlerësimin të fundit të situatës
mjedisore në Shqiperi në vendin
tonë, e kanë paraqitur atë si mjaft
shqetësuese ku veç ndotjeve në
ushqim, helmet depërtojnë në
organizimin tonë edhe nëpërmjet
frymëmarrjes apo gëlltitjes së
grimcave të ndotura. Sipas
ekspertëve të mjedisit këta ndotës
organikë të qëndrueshëm formohen
nga nënproduktet e industrisë dhe
më shumë nga proceset e djegies.

Sipas një raporti të Institutit të
Shëndetit Publik, rezulton se janë 9
kategori kryesore të burimeve të
ndotjes. Kështu rezulton se shkak
kryesor i ndotjes së mjedisit është
djegia e pakontrolluar e plehrave
urbane. Nga ky proces që nuk
kontrollohet prej vitesh nxirren 73.
5 përqind të ndotjeve duke e
shndërruar në burimin kryesor të
shkarkimeve në ajër të dioksinave.
“Kategoria e proceseve të djegieve

 Leter e karton
Letra e rekuperuar mund
te perdoret ne prodhimin
e ;
• kartonit
• leter per përdorim
shtëpiak ( per te shkruar
ose printuar)
• leter higjenike
• shami letre
• mbeshtjellese
• etj..
Letra e gazetave:
• kutite e vezeve
• mbajtëset e frutave
• shtresa
• kuti kepucesh e drithrash
• leter gazete
• numëratore telefonike
• etj..
Kartoni;
• kuti me karton te valezuar
• karton te ndryshem
• metriale ndertimi
• etj..  
  

Ne anketimin e zhvilluar me
“Telefonin e Gjelbër “ për problemet e
menaxhimit te mbetjeve urbane dhe
mundësitë e riciklimit, u intervistuan 34
persona, nga te cilët;

- 12 me arsim te larte;
- 13 me arsim të mesëm;
- 9 me arsim të ulët.
Pyetjes se si ishte evakuimi i

mbetjeve në zonat e tyre ju përgjigjën
29 vetë.

- 14 të intervistuar ( 48 % ) ishin
përgjithësisht të kënaqur nga puna e

Ekspertet e mjedisit i
konsiderojne mbetjet plastike si
mjaft te rrezikshme jo vetem per
natyren dhe ndotjen e saj, por edhe
per shendetin e njeriut. Madje, sipas
tyre, lendet helmuese qe prodhohen
nga mbetjet plastike ne shume raste
jane fajtore per shfaqjen e tumoreve
te njerezit.

 Periudha kohore e perdorimit te

objekteve me lende plastike shpesh
eshte e shkurter, por, nga ana tjeter,
krijon per mjedisin probleme per nje
kohe mjaft te gjate. Keshtu, ekspertet
pohojne se per prodhimin e kutive
te vogla te kosit ne industri nevojiten
vetem 5 sekonda, ndersa per
shperberjen e tyre, natyres i duhen
mbi 1000 vjet.

 Volumi i lendeve plastike te
vjetra ne plehrat shtepiake eshte
shume i madh. Meqenese nuk
prishen, ato mbesin si trupa te
ngurte, duke shtuar volumin e malit
te mbeturinave. Ekspertet e fushes
se mjedisit, nga ana tjeter, sqarojne
se gjate djegies se tyre, sipas
grupeve te lendeve plastike
prodhohen lende kimike si acid
klorhidrik. Keto lende me pas
shnderrohen ne ndotes te
rrezikshem per ujerat nentokesore
dhe ato siperfaqesore. Ndersa,
theksojne ekspertet, gjate djegies ne
shtepi lindin lende helmuese,
shkaktare te kancerit.

 Ne llojet e shumta te lendeve
plastike, PVC ose polivinilkloridi ze
nje vend te vecante. Pikerisht per
shkak te vetive helmuese qe ka, PVC
eshte nje lende plastike shume
problematike. PVC prodhohet nga
polimerizimi i lendes baze vinilklorid,
i cili eshte nje gaz helmues. Ne
lenden plastike vinilkloridi, i cili
ndodhet ne permbajtjen saj largohet
ngadale ne ajer dhe ne ushqimet e
paketuara me PVC. Gjate djegies se
1 kg PVC clirohet nje sasi gazi prej 0.
5 kg acid klorhidrik.

 Aty ku njerezit jetojne dhe
punojne gjithmone tepron dicka.
Cdo zhvillim ekonomik sjell
komoditet. Te gjithe ndihemi mire kur
kemi ne dore mallra qe nuk i kemi
njohur me pare. Por, sa me shume
mallra konsumojme, aq me teper
mbeturina flakim. Per te gjitha
mbeturinat jane bere nje shqetesim i
dites dhe nje problem mjaft i veshtire
per t’u zgjidhur, per vete faktin se
njerezit sillen ne menyre jo te drejte
me mjedisin.

Ekspertet pohojne faktin se ka
nevoje qe popullsia te informohet
dhe te sensibilizohet, ne menyre qe
mbeturinat te perdoren serish
permes metodave ricikluese.
Prandaj, ekspertet rekomandojne qe
ato nuk duhen lene thjesht ne
natyre, por te menjanohen ne
menyre te organizuar dhe sidomos
te riperdoren nepermjet proceseve
te riciklimit.

të pakontrolluara të plehrave
urbane në mënyrë spontane apo
të paqëllimshme në mjedis të hapur

është edhe kontribuuesi kryesor
për shkarkimet në ujë të këtyre
dioksinave, duke zënë pothuajse

100 për qind të shkarkimeve”,
pohojnë specialistët.

Sipas të dhënave më të fundit,
aktualisht në vendin tonë
riciklohen 4% e metaleve, 2% e
plastikeve dhe 1% e letrës, të dhëna
këto që vërtetojnë se ndotja është
tepër e lartë dhe se standardet
mjedisore shqiptare janë tepër larg
atyre botërore

 Vetëm dy vjet më parë në
Shqipëri mesatarja e prodhimit të
mbeturinave urbane ishte mbi 410
mijë tonë, nga të cilat rreth 43 mijë
tonë janë djegur në hapësirë duke

shtuar në mënyrë të ndjeshme
ndotjen e ajrit të qendrave urbane,
ku dhe pa to është i rënduar. Sipas
raportit sistemet e grumbullimit,
transportit dhe depozitimit nuk

kanë burime financiare të
mjaftueshme dhe nuk janë ngritur
vend depozitime sanitare.
Mbeturinat urbane shkarkohen në
dampa të hapura të papërshtatshme

për një administrim mjedisor”,
theksojnë specialistët e ISHP.

 Ndarja në grupe, përpara
depozitimit përfundimtar, është një
tjetër shqetësim që kanë ngritur
përpiluesit e këtij raporti në të cilin
vendi ynë qëndron gjithashtu
shumë prapa të tjerëve. Port edhe
kërkesat e biznesit të riciklimit
ndeshin pengesa. Ato do të
përpunonin, para lanfieldit,
mbeturinat, duke mbajtur për riciklim
një pjesë të madhe të tyre dhe duke
ulur edhe koston e përpunimit.

 Ndërsa grumbullimi jo i plotë i

Plastika & kaucuk
Plastika:
• qese plehrash
• mbajtëse produktesh jo
ushqimore

• mobile plastike
• veshje
• lodra
• vazo lulesh
• kapse robash
• dosje e mbajtëse
dokumentash

mbeturinave ka çuar në djegien e
mbeturinave në oborret e shtëpive
dhe në rrugë, madje edhe në kazanë
me qëllim zvogëlimin e vëllimit.
Mbledhja e kanaceve apo mjeteve

të ndryshme metalike që mund të
shiten kanë bërë që djegiet në
kazanat e plehrave apo në
vendgrumbullimet e tyre të jenë
fenomene të përditshme. Veprime të
tilla kryhen edhe në sheshet e
depozitimit të mbeturinave.

 Tirana vec të tjerave ka edhe dy
impiante që administrohen nga
KESH në të cilat riparhen
transformatorët dhe rigjenerhet vaji
i tyre. Me një vjetërsi punë prej tre
dekadash teknologjia e përdorur në
këto dy impiante, si dhe masat për
mbrojtjen e mjedisit, kanë lënë shteg
për ndotjen me vajra të territorit
pranë dhe përreth tyre. Biznesi ka
hapur sipërmarrje për përpunimin e
këtyre vajrave, si të transportit
tokësor e industrisë, ashtu edhe për
transportin detar. Me një organizim
më të mirë, duke bashkëpunuar më
këtë biznes, edhe kjo sasi vajrash
munt të rekuperohe e në një pjesë
edhe të riciklohet, duke shmangur
kështu një opjesë të madhe të
ndotjes.

• pjese auto (parakolpe, bateri
etj ) 
• litare
• sinjalizime te ndryshme
(rrugore etj.. ) 
• material per konstruksionin e
paisjeve elektronike
• kaseta audio e video
• doreza te objekteve te
ndryshme
• mokete ose baze per
mokete 
• perde dushi
• tampone
• shtresa dyshemeje
• paleta transporti
• mbulesa per bujqesine
• kafaze per kafshe
Kaucuku;
• blloqe axhendash
• dosja, portofole etj..
  
Qelqi;
• shishe, gota, etj..
• material izolimi me fibra qelqi

• shtese ne asfaltime
• ne prodhimet e
qeramikes
• per rere xhami 

  
Metalet;
• pjese motorresh
• vegla pune, brave,
celsa
• kuti konserve
• korniza
• laminat per paisje
elektronike
• struktura metalike
• hekur per beton
• tela 

ndërmarrjes së pastrimit.
- 11 persona ( 38 % ) kishin rezerva

ku vihej në dukje puna jo e njëllojtë në
pika të ndryshme të grumbullimit të
mbetjeve, sidomos gjatë ditëve të diela.

- 4 të intervistuar ( 14 % ) ishin
krejtësisht të pakënaqur, nga të cilët
tre në ish zonën e bllokut, ku shprehen
se mbetjet janë tepër të shumta nga
hedhjet e lokaleve. Po ashtu mbeturinat
nuk evakuahen natën, por në mëngjesin
e vonë, ngaqë lokalët i hedhin ato natën
vonë para se të mbyllen. Kjo më tepër

në rrugën A. Frashëri e V. Pasha.
 Problemi I hedhjes së mbetjeve,

aq më tepër ushqimore, nga lokalet,
ngrihet nga 23 të intervistuar ( 79 % 9,
ku theksojnë sidomos ato lokale që janë
në rrugë dytësore dhe kontrollet mund
të jenë më të rralla.

 Të pyetur për riciklimin;
- 24 prej tyre ( 71 % ) mendojnë se

në Shqipëri riciklohen vetëm kanaçet e
aluminit.

- 12 ( 35 & ) dinin se deri ne fiilim
të viteve 2000 mblidhej e riciklohej

edhe bakri, por mendojnë se burimet
(të prodhuara para viteve 90-të ) kanë
mbaruar.

- 29 persona të pyetur se a mendoni
se ka në Shqipëri impiante apo fabrika
riciklimi, u përgjegjën se nuk dinin asgjë,
përveç aluminit.

- 3 të intervistuar ( 9 % ), dinin se
ka të tilla sipërmarrje në Tiranë dhe
kishin dëgjuar se ka edhe në rrethe të
tjera, por pa patur njohuri të sakta.
Pothuaj të gjithë mendojnë se ky biznes
kryhet nga të huaj.

MBETJET URBANE DIGJEN E NUK RICIKLOHEN

Sipas të dhënave më të fundit, aktualisht në vendin
tonë riciklohen 4% e metaleve, 2% e plastikeve dhe
1% e letrës, të dhëna këto që vërtetojnë se ndotja

është tepër e lartë dhe se standardet mjedisore
shqiptare janë tepër larg atyre botërore

Djegia e pakontrolluar e 43 mijë tonë të plehrave
urbane përfaqëson 73. 5 përqind të ndotjeve duke e

shndërruar në burimin kryesor të shkarkimeve në
ajër të dioksinave

PERSE SHERBEN RICIKLIMI?
Produktet qe ne riciklojme mund te kene nje jete te dyte. Ja disa perdorime te produkteve qe mund te rekuperohen.

TELEFONI I GJELBER

MBETJET
PLASTIKE DHE
DEMET E TYRE

  
Alumini;
• kanace pijesh
• leter ambalazhi
• mobilje
• mbajtëse te ndryshme
• metrial ndertimi
• pjese automobilash
  Gomat e makinave;
• shtresa te ndryshme
(mbrojtëse per tregetine
e industrine, arenat, etj) 
• unaza dhe koka te
ndryshme ne automjete
• vazo lulesh
• membrana per paisje
audio (autoparlante etj )
• mbeshtjellese dinamiti
• rruge e shkalle
levizese
• veshje dyshemesh
• paisja fleksibel etj
• des bases de balises 
• de l’asphalte
caoutchoutée 
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Rrjeti i inspektoreve te
Bashkimit Europian per mjedisin,
IMPEL, ka mbushur 15 vjet nga
themelimi i tij. Me një rrjet të gjerë

organizmash informuese, ka qënë
një institucion për vrojtimin dhe
verifikimin, në përgjithësi dhe për
rajone e tema të veçanta, të
impakteve mjedisore në Europë.
Puna e tij bazohet vetëm në terren
dhe me veprimtari të pavarur nga
institucione të BE-së dhe
vendeve antare. Në këtë
përvjetor, IMPEL zhvilloi një
takim plenar për të celebruar
themelimin dhe veprimtaritë e
kryera në vite, por dhe për të
theksuar drejtimet e punës së

 Konventa e Bazelit është një traktat
ndërkombëtar që ka qëllim të reduktojë
qarkullimin e mbetjeve të rrezikshme
ndërmjet vendeve. Ajo nxit, në mënyrë të
veçantë, evitimin e transfertave të mbetjeve
të rrezikshme nga vendet e pasura drejt
vendeve në zhvillim, por dhe reduktimin e

prodhimit të mbetjeve toksike dhe të
ndihmojë vendet në zhvillim në politikat e
tyre për mbetjet që prodhojnë, të rrezikshme
ose jo.

 Konventa është themeluar në Bazel të
Zvicrës në 22 mars 1992 dhe ka hyrë në fuqi
më 5 maj të atij viti. Shqipëria bën pjesë në
të që nga viti 2005. Nga 166 shtete, pjestarë
të konventës, që e kanë firmosur atë, vetëm
SHBA, Afganistani dhe Haiti nuk e kanë
ratifikuar.

Franca dhe Hungaria i jane shtuar listes se vendeve qe kane ratifikuar
tashme Protokollin e Komisionit Ekonomik per Evropen ( i Kombeve te
Bashkuara ) mbi Rregjistrat per Shkarkimin dhe Transferimin e Ndotesave.
Numri i vendeve qe e kane ratifikuar deri tani eshte 18, ku perfshihen 17
shtete dhe Komisioni Evropian, duke i hapur rrugen hyrjes ne fuqi te ketij
Protokolli ne Tetor 2009.

 Vendet pale te ketij Protokolli jane: Shqiperia, Belgjika, Kroacia, Danimarka,

Estonia, Komisioni Evropian, Finlanda, Franca, Gjermania, Hungaria, Letonia,
Lituania, Luksemburg, Hollanda, Norvegjia, Sllovakia, Suedia dheZvicra.

 Nderkohe disa ratifikime te tjera jane ne proces e siper. Takimi i pare i
vendeve pale do te mbahet ne prill 2010-te. Eshte rene dakort qe ne kete takim
do te zhvillohet dhe nje mbledhje e vecante e vendeve pale per Konventen e
Aarhusit, ku do te krijohet nje Task Force per Pjesemarrjen Publike.

Mosperdorimi i qeseve plastike ndikon ne
permiresimin e jetes ne Toke pasi ulet ndjeshem ndotja
globale. Kur behet fjale per nje vend si Kina, qe po
mundohet ta praktikoje kete teori, kjo nuk eshte vetem
nje pike ne oqean per shkak te numrit te madh te
popullsise.

 Rreth nje vit me pare ne vendin aziatik u ndalua me
ligj perdorimi i qeseve plastike per te bere pazarin dhe
rezultatet e marra pas 12 muajsh jane vertet mbreselenese.

Qe prej asaj kohe, nga burime zyrtare, thuhet se jane
kursyer 1. 6 milione ton nafte nga mosperdorimi i rreth
40 miliarde qeseve. Llogarite jane bere nga “Chain Store
and Franchise Association”, qe thekson se rregulli i ri
ka shkaktuar mbylljen e fabrikave me te medha te qeseve
ne vend, por nga ana tjeter ka bindur shoqatat mjedisore
per perpjekjet e vendit ne luften kunder ndotjes globale.
Sipas shoqates, hapi i ardhshem do jete dhurimi i
cantave prej stofi, te cilat mund te perdoren disa here.

EKSPORT I MBETJEVE NE EMER TE RICIKLIMIT
ardhëshme

 Rrjeti IMPEL, në një publikim
të fundit, ka theksuar nevojen e
forcimit të mëtejshëm të

rregullave komunitare lidhur me
tregtimin e mbetjeve.

  Deri vitet e fundit ka qënë
Azia tregu i grumbullimit apo i
çmontimit të mbetjeve
elektronike për të ricikluat
mbetjet, sidomos bakrin dhe
metalet e tjera të rralla që
përdoren në to.

Tashmë këtë vend po e ze
gjithnjë e më tepër Afrika, por jo
vetëm për këto mbetje. Në drejtim
të saj, por dhe në vendet e varfra
e në zhvillim, po shkojnë ato

mbetje, edhe të rrezikshme, të cilat
bizneset e industria janë të
interesuar të mos i përpunojnë, për
koston e lartë që kërkojnë në këtë
proces.

 Në një raport të Grenpeace, të
publikuar së fundmi, denoncohet
rreziku kimik që vjen nga riciklimi
i këtyre materialeve, në shumicën
e tyre kompjuter dhe telefona
celularë. Nga shoqatat mjedisore
llogaritet se në botë prodhohen
nga 20 deri në 50 milion ton
produkte të tilla, ose siç quhen
ndryshe artikuj high’tech ( të
teknologjisë së lartë ). Në vendet
e pasura që kanë një legjislacion
të përshtatshëm e të detajuar për
menaxhimin e këtyre produkteve,
prodhuesit e kanë më të lehtë ti “
eksportojnë “ në vendet e varfra
të Azisë e Afrikës, ku ky
legjislacion pothuaj nuk egziston,
nuk është i plotë ose është i tillë
që lejon veprimtari të tilla.
Mbetjet, pjesët elektronike që nuk
do të përdoren më dhe
magazinohen si plehra në këto
vende, menaxhohen me
shpenzime shumë të ulta. Por
riciklimi dhe çmontimi i tyre, sjellin
akoma më tepër fitim, sepse
shfrytëzohet dhe krahu tepër i lirë
i punës dhe mungesa e

sanksioneve financiare për dëmet
në mjedis.

 Greenpeace, në raportin e
fundit, ka theksuar se p. sh. në
Ganë, riciklimi i prodhimeve
elektronike bëhet nga fëmijët,
jashtë çdo kushti sigurie dhe me
një pagë shumë të ulët.

Pas kontrolleve në vitet 2007 e
gjysmën e parë të vitit 2008,
rezultoi se, brenda një jave, gati
gjysma e anijeve qe transportonin
mbetje permes porteve detare
europiane, ishin ilegale. Gjatë

kësaj periudhe u kontrolluan 258
anije në 17 porte të mëdhëj
europianë, 140 transportonin
mbetje dhe 71 prej tyre kishin
shkelur rregullat e Bashkimit
Europian. Shume prej ketyre
anijeve transportonin mbetje te
rrezikshme te bllokuara per vendet
ne zhvillim, bllokim ky i vendosur

Kontrollet tregojne se gjysma e eksportit te
mbetjeve në Europë janë ilegale. Në vendet e

pasura që kanë një legjislacion të përshtatshëm e
të detajuar për menaxhimin e këtyre produkteve,

prodhuesit e kanë më të lehtë ti “ eksportojnë “ në
vendet e varfra të Azisë e Afrikës, por dhe gjetke,

ku ky legjislacion pothuaj nuk egziston

ne baze te Konventes se Baselit
per tregëtimin e mbetjeve te
rrezikshme.

 Në anijet, që mbartnin edhe
mbetje te rrezikshme, u gjetën pa
dokumentacion, por dhe në
kundërshtim me normat e BE-së,
mbetje të kabllove suedeze që
shkonin “ për riciklim “ në Kinë
dhe të cilat duhet të ishin të
bllokuara; kompresore ftohes te
nxjerre jashte perdorimit, te cilet
permbajne klorofluorkarbone te
bllokuara per Pakistanin; mbetjet

e bakrit te Lituanise që ishin
derguar ne Panama, si dhe 14
kontenitore te mbetjeve shtepiake
angleze, të cilët ishin te bllokuar
dhe do të shkonin në Indi;. Ne 30
kontenitore në France, te
mbushur me lloje te ndryshme
mbetjesh të bllokuara per Azine
dhe vendet e Afrikes.

TE NJOHIM EUROPEN
KONVENTA E BAZELIT
 Konventa mbi kontrollin e

Lëvizjes Ndërkufitare të
Mbetjeve të Rrezikshme dhe

Eliminimin e tyre

PROTOKOLLI PER
SHKARKIMIN E

TRANSFERIMIN E NDOTESVE

KINE, NDALIMI I QESEVE
PLASTIKE “SHENDOSH”

MJEDISIN

IMPEL, RRJETI I INSPEKTOREVE TE BE PER MJEDISIN
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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
• Forumi për integrimin social, ekonomik e kulturor,

Gjirokastër – Luan Pogaçi
• Shoqata Pylli i Blertë - Buçimas, Pogradec - Ruzhdi

Hymetllari
• Milieukontakt International, Tiranë – Valbona MAZREKU
• Shoqata e Përmakulturës, Tiranë - Edlira Mulla
• Klubi Ekologjik, Tiranë - Fatos Xhemalaj
• G&G Group, Tiranë - Sazan Guri
• AULEDA, Vlorë
• Shoqata Mjedisi Ekologjik dhe Turistik Lura, Lurë -

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

Themi Perri
• Qendra e konsulencës veterinare dhe sigurisë ushqimore,

Tirane – Gani Moka

KY NUMUR I GAZETES “ EKOLEVIZJA “ SPONSORIZOHET
NGA PROJEKTI “ SHQIPERIA IME E PASTER DHE E
BUKUR “, MUNDESUAR NGA UNICEF, MBESHTETUR NGA
AMBASADA HOLLANDEZE

• 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
•  Shoqata "EKOLOGJISTI "- Durres, president Bashkim

Shyle.
•  EKOMJEDISI, Durres, Presidente Magda CARA
•  Shoqata e Mbrojtjes së Peizazheve Natyrore në Shqipëri,

Skënder Sala
•  Agjensia Joniane e Mjedisit, Medias dhe Informacionit,

Shkëlqim Hajno

Një produkt që zëvendëson qeset
e plasmasit, dhe një sërë nënprodukte
të naftës, si ndotësit më të mëdhenj
të ambjentit që së shpejti do pushtojë
tregjet, është “pagëzuar” me emrin e
një kimisti shqiptar, i cili ka qene
pjese e stafit qe shpiku kete produkt.
Kompania Metabolix dhe gjigandi
ADM shpallen ditë më parë në një
Konferencë të përbashkët shtypi në
Massachuseçs Institure of
Technology (shkolla me e mire ne bote
që është cilësuar si djepi i teknologjisë

botërore) që materialit plastik ti vihet
emri MirelTM. Ky produkt i ri që
mori emrin kimistit korçar Mirel
Sharxhi, konsiderohet si një
alternativë ndaj plastikave
tradicionale të bëra nga nafta. Por,
MirelTM ka përparësinë që
shpërbehet në dyoksid karboni dhe
ujë, pa demtuar mjedisin.

 Kimisti Korçar Mirel Sharxhi ka
shkuar në SHBA në vitin 1997. Mbas
disa specializimeve në vitin 2000
vendoset në Cambridge. Punësohet
nga prof Oliver Peoples dhe bëhet
pjestar i ekipit të tij në kompaninë
Metabolix. Qëllimi i kompanisë është
të prodhojë në mënyrë industriale
produktin e cilësuar si “çudibërësin”
plastik që nuk ndot ambientin dhe
zevendëson produktet plastike të
prodhuara nga nafta.

 Sasia e madhe e mbetjeve urbane
te krijuara nga ambalazhet plastike
me prejardhje nga nafta, ne SHBA,
por edhe në gjithë globin, pas
automjeteve, konsiderohen si ndotësit
më të mëdhenj të ambjentit. Kjo pasi

BASHKIMI EUROPIAN PERCAKTON
POLITIKAT PER MBETJET DHE

BURIMET NATYRORE

SHQIPTARET NEPER BOTE

KIMISTI KORÇAR SHPIK QESEN PLASTIKE
QE NUK NDOT MJEDISIN

këto lëndë e ndotin ambjentin edhe
kur dekompozohen. Për këtë qëllim
në SHBA prej disa vitesh kishin filluar
studimet për zëvendësimin e tyre me
një lëndë që nuk lë pas ndotje. Dhe
vetëm para disa kohësh Metabolix
Inc., një udhëheqës në përdorimin e
bioshkences për të gjetur metodika të
pastra dhe kohegjata per plastikat,
karburantet, dhe kimikate bashke me
ADM, një udhëheqës botëror në
BioEnergy, shpallen qe do

bashkeprodhojne Mirel (TM) Plastik
Natyral, ku natyrisht ka dhene
kontributin e tij edhe kimisti shqiptar.

Në komunikatën zyrtare të
kompanisë thuhet se “MirelTM
mund të përdoret si një alternative e

plastikave të formuara nga nafta në
shumë procese konvertuese, duke
përfshire format plastike me
injeksion, letrën me shtresë të hollë
plastike, shtresat e holla në formë
filmi. Metabolix është duke punuar
për 60 aplikime, duke përfshirë

produkte të konsumuesve; qeset,
gotat, paketime, produkte qe
perdoren vetëm një herë dhe produkte
që perdoren në agrikulturë dhe
kontrollin e erozionit.

 Mirel Sharrxhi ka lindur më 28
Mars 1967 në qytetin e Korçës. Ka
mbaruar shkollën e mesme për
teknologji kimike në qytetin e
Elbasanit dhe më pas studimet e larta
ne Fakutetin e Shkencave të Natyres
Dega Kimi Industriale. Nuk mundi ta

ushtronte profesionin në Shqipëri
pasi dihet situata e industrise kimike
në kohën e tranzicionit. Në vitin 1997
emigron në SHBA. Fillon punë si
Kimist Analitik në kompanine
“Emerson and Cumming” Në vitin
2000 profesor Oliver Peoples i ofron
një punë të përkoheshme në
kompanine e sapoformuar
“Metabolix” me qendër në Cambridge,
Massachuseçs. Pas tre muajsh, duke
parë përkushtimin e tij ai i ofroi pune

të përhereshme si Kimist Analitik. Ne
vitin 2007 mbaron Masterin për Kimi
në Universitetin e Massachusetsit
dhe konsolidon pozitën si drejtues i
grupit analitik ne kompani. Dhe së
bashku me stafin e kompanisë
kryejne shpikjen e produktit kimik,
që merr emrin e kimistit shqiptar.

 Komisioni Europian do te
miratoje dy strategji te medha
mjedisore qe synojne
modernizimin e praktikave te
Bashkimit Europian per
menaxhimin e mbetjeve dhe
rritjen e eficences ne perdorimin
e burimeve natyrore. Keto
strategji jane e treta dhe e katerta
e nje grupi prej shtate strategjish
te premtuara ne kuader te

Programit te Gjashte te Veprimit
ne Mjedis.

 Strategjia per parandalimin
dhe riciklimin e mbetjeve
propozon rishqyrtimin e
direktives ligjore 30 vjecare te
Bashkimit Europian per mbetjet.
Te dyja strategjite perfshijne
elemente te ndryshimit te
rregullave. Ato, gjithashtu,

propozojne programe qe mund
te cojne drejt kerkesave te reja
europiane ne te ardhmen.

 Strategjia per burimet
natyrore percakton nje kuader
ligjor 25 vjecar per reduktimin e
sasise se burimeve te
nevojshme per rritjen ekonomike
te karburanteve, nderkohe qe
ulet ndikimi ne mjedis i burimeve
te perdorura.

 Kjo strategji perfshin masa
“te buta” bazuar ne
grumbullimin me te mire te te
dhenave.

 Nderkohe, Komisioni ka
premtuar marrjen e masave per
te zhvendosur mbetjet nga
venddepozitimet dhe ta
orientoje Bashkimin Europian
drejt nje “shoqerie ricikluese”.

Metabolix Announces That Mirel(TM)
Bioplastic Has Been Certified Compostable

by the Biodegradable Products Institute

CAMBRIDGE, Mass., Jun 24, 2009 (BUSINESS
WIRE) — Metabolix, Inc. (NASDAQ: MBLX)

announced that Mirel bioplastic resins
produced by Telles, its joint venture with

Archer Daniels Midland Company, have been
certified compostable by the Biodegradable

Products Institute (BPI), an independent North
American certifier of compostable material.

BPI certification shows that Mirel base resins
comply with the specifications established in

the American Society for Testing and Materials
standard ASTM D6400 for composting in a

professionally managed composting facility.

BPI Certification Provides Third-Party
Validation that Mirel Meets the ASTM D6400

Standard for Compostable Plastics


