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www. ekolevizja.  org

TELEFON I GJELBER 04 2234 851
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

NJE ORE MESIMI PER MJEDISIN
 Në kuadrin e projektit CLEEN (Shqipëria ime e pastër dhe e bukur) te UNICEF mbeshtetur nga Ambasada Hollandeze, në
shkollën, pjestare e projektit, “ Emin Duraku” u zhvillua një orë mësimi mjedisore. Në këtë orë mësimi moren pjesë edhe z.
Detlef Palm, përfaqësues i UNICEF në Shqipëri dhe Zj. Mirlinda Bushati, drejtuese e projektit pranë UNICEF –Tiranë.

Takim i Qendres se
Grupimit “ Ekolevizja
“ me koordinatoret e
rretheve

 Diten e Enjte date
10. 09. 2009 u zhvillua
ne ambjentet e zyres te
Qendres te Grupimit
Ekolevizja nje mledhje e
pergjithsme ne kuader
te projektit CLEEN
“Shqiperia ime e Paster
dhe eBukur”, projekt ky
mbeshtetur nga
UNICEF.

GRUMBULLIMI I DIFERENCUAR
LEZHA – NJE SHEMBULL I MIRE QE DUHET NDJEKUR

 Në Ministrinë e Mjedisit, gjatë
muajit shtator, u organizuan dy
seminare për të prezantimin dhe
diskutimin e dy drafteve : “Projekt ligji
për Mbrojtjen e Mjedisit “ dhe “
Projekt ligji për Vlerësimin e Impaktit
Mjedisor “. Këto u zhvilluan në
kuadër të projektit CARDS “ Zbatimi
i Planit Kombëtar për Përafrimin e
Legjislacionit Mjedisor “.

Në valët e oqeanit botëror, sipas
statistikave të Green Peace, ka afërsisht me
dhjetra mijra fragmente plastike për
kilometër katror, që nga qeset e deri te furçat
e dhëmbëve, që nga shishet e gotat plastike
e deri te lodrat. Ata janë të gjithë të ndotur
dhe, në to, gjenden 6 milionë e 500 mijë ton
plastikë që noton mbi ujë. Jemi pjestarë të
rajonit të Mesdheut dhe, me mbetjet tona
plastike, “kontribuojmë” edhe ne në
ndotjen e tij. Nga të dhënat e këtij viti, në
detin Mesdhe, ka për çdo kilmetër katror,
më se 200 mijë fragmente plastike, duke
qënë deti më i ndotur në botë. Por kjo
gjendje është vetëm 15 % e asaj që ndodh
në të vërtetë.

 Pesë shkolla të Lezhës marrin pjesë aktive
në projektin “ Shqipëria ime e pastër dhe e bukur
“. Me fillimin e vitit të ri shkollor, shkollat Gjergj
Kastrioti, Kosova, Gjergj Fishta, Rrilë dhe
Shengjin kanë filluar përsëri veprimtarinë pas
pushimeve të verës. Por rreth një vit më parë
Bashkia e Lezhës nisi edhe një projekt që është
i vetmi i llojit të tij në Shqipëri. Të nisur nga
angazhimi për të bërë qytetin e tyre, jo vetëm më
të pastër, por dhe të përparuar në përpunimin e
mbetjeve urbane, ata nisën procesin e
grumbullimit të mbetjeve në mënyrë të
diferencuar.

MESDHEU DHE PLASTIKA
 PROBLEMI I MADH I QESEVE TE VOGLA

RICIKLIMI, SHKOLLAT DHE PROBLEMET E TYRE

NGA MMPAU

Lexo fq. 4

Lexo fq.  2

Lexo fq. 2

Lexo fq. 6
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Në Ministrinë e Mjedisit, gjatë
muajit shtator, u organizuan dy
seminare për të prezantimin dhe
diskutimin e dy drafteve: “Projekt
ligji për Mbrojtjen e Mjedisit “
dhe “ Projekt ligji për Vlerësimin

e Impaktit Mjedisor “. Këto u
zhvilluan në kuadër të projektit
CARDS “ Zbatimi i Planit
Kombëtar për Përafrimin e
Legjislacionit Mjedisor “.

Pesë shkolla të Lezhës marrin
pjesë aktive në projektin
“Shqipëria ime e pastër dhe e
bukur “. Me fillimin e vitit të ri
shkollor, shkollat Gjergj Kastrioti,

Kosova, Gjergj Fishta, Rrilë dhe
Shengjin kanë filluar përsëri
veprimtarinë pas pushimeve të
verës. Por rreth një vit më parë
Bashkia e Lezhës nisi edhe një
projekt që është i vetmi i llojit të
tij në Shqipëri. Të nisur nga
angazhimi për të bërë qytetin e
tyre, jo vetëm më të pastër, por
dhe të përparuar në përpunimin e
mbetjeve urbane, ata nisën
procesin e grumbullimit të
mbetjeve në mënyrë të
diferencuar, gjë që në vendin
tonë, përveç disa tentativave,
sidomos në Tiranë, nuk ishte
bërë.

 Në pranverën e këtij viti, në
bashkëpunim me kompaninë
gjermane “Schafer” u zhvillua

NGA MMPAU
 Nga prezantimi i të parë po

japim diskutimin e z. B. MEJDIAJ,
Drejtor i Drejtorisë së politikave
për Parandalimin e Ndotjes në
MMPAU

 Sipas mendimit tim, ky draft,
është përpjekja më serioze e bërë
ndonjëherë për një kuadër ligjor
të mjedisit. Por, pavarësisht punës
së bërë them se ai duhet të

përfshijë edhe përvojën e
deritanishme, edhe të ligjit
ekzistues, duke i hapur rrugën
përmirësimit të mjedisit nëpërmjet
zbatimit të ligjit. Për këtë shërben
dhe ky draft ligjor që duhet të
marrë parasysh edhe kushtet e
reja të vendit tonë, por që ka
nevojë akoma për rregullime dhe
jo vetëm të karakterit redaksional.

 Kam mendimin se struktura e
këtij drafti duhet të jetë më e
thjeshtë, sepse ajo ka dhe lidhje
të brëndëshme me përmbajtjen.
Po ashtu duhen përcaktuar mirë
dhe termat e përdorura në trajtë
përkufizimi, për të qënë më të
qarta.

 Kontrolli i ndotjes ka një gamë
të gjerë dhe, në draft, duhet
përcaktuar më mirë. Po ashtu
duhet marrë në konsideratë edhe
karakteri institucional, jo vetëm
për Inspektoriatin e Mjedisit apo
Agjensitë Rajonale, por dhe për
Ministrinë e Mjedisit e qeverinë.
Parimet mbi të cilat duhet të
mbështetet një shtet, për të ruajtur
e mbrojtur mjedisin, duhen
ripërcaktuar, jo thjesht të shtojmë
diccka. Kjo duhet bërë edhe duke
marrë në shqyrtim detyrimet e
Shqipërisë ndaj marrëveshjeve
apo traktateve ndërkombëtare,
sepse edhe vendi ynë duhet të
integrohet në to dhe të luajë rolin

që i takon për zbatimin e tyre në
vend.

 Duhet parë edhe
terminologjia juridike e
përmbajtjes. Edhe koncepti i
përgjegjësisë administrative
duhet të përpunohet e të mos
ngelet vetëm në përcaktimin e
gjobave për kundravajtësit.

Përgjegjësitë dhe detyrimet
shtetërore duhen të qarta për
rolin që duhet të kenë në ruajtjen
e mbrojtjen e mjedisit dhe,
sidomos, për investimet ndaj
dëmtimeve të tij.

 Një aspekt tjetër ku duhet
ndërhyrë është dhe monitorimi
dhe shfrytëzimi i pronës private.
Duhet përcaktuar kufizuar kjo e

drejtë në interes të mbrojtjes së
mjedisit publik. Kjo mund të bëhet
ashtu sicc është vepruar me
shkollat, kopshtet dhe veprimtari
të tjera publike.

 Në ligj nuk flitet për
ekosistemet. Sepse lindin pyetje p.
sh. se kush do ta mbrojë liqenin
apo ekosistemet. Këtu duhen

marrë parasysh edhe kompetencat
ligjore por edhe konceptin e
ndalimit që duhet ndaj veprimeve
që dëmtojnë ekosistemet. P. sh.
ndalimi i hyrjes në vend të
teknologjisë që shtetet e tjera e
kanë nxjerrë nga përdorimi si të
dëmshme për mjedisin. Sepse pa
bërë këtë, edhe vetë ne, e shikojmë
vendin tonë si të dorës së dytë.

GRUMBULLIMI I DIFERENCUAR

LEZHA – NJE SHEMBULL i MIRE QE DUHET NDJEKUR
dhe një seminar teoriko praktik
për implementimin e projektit të ri
të mbledhjes së diferencuar. Në
këtë seminar, sa efektiv dhe me
vlera njohëse, ishin të pranishëm
përfaqësues te M. së Puneve
Publike, Transportit dhe
Komunikacionit, përfaqësues nga
Bashkitë Shkodër, Durrës, Fier,
Vlorë, Berat e Sarandë. Kryetari i
Bashkise Lezhë, përfaqesuesi i
Kompanisë “Schafer”, Z.
Volfgang Ermlich dhe i
Sipërmarrjes së Pastrimit “Iridiani
& Kadeli” shpk, shpjeguan detaje
të këtij projekti.

 Kontrata e nenshkruar me
Kompanine Gjermane “Schafer”,
u zbatua me ritme te kenaqeshme,
u përcaktuan shpejt vendet e
vendosjes nën tokë te

konteniereve dhe u krye dhe
shpërndarja e tyre. Kjo ështe nje
metode bashkohore dhe e
pershtateshme, sidomos per
qendrat e qyteteve dhe
vecanerisht per qytete te tilla si
Lezha, qe drejtim baze ka
zhvillimin e turizmit.

Mbledhja e diferencuar e
mbetjeve urbane ne qytetin e
Lezhes u arrit ne saje te nje
bashkepunimi me komunitetin
qytetar, bashkepunimin me
blloqet e banimit, me te rinjte dhe
sidomos me nxenesit e shkollave,
që kërkoi edhe vëmëndjene
vazhdueshme të Bashkisë.
“Bashkia e Lezhes eshte e vetmja
ne Shqiperi, qe ka arritur te
zbatoje nje projekt te tille te
mbledhjes se mbeturinave ne

menyre te diferencuar”, është
shprehur ideatori i kesaj nisme

kryebashkiaku z. Viktor Tushe.
Ai shton se “ Me realizimin e
ketij projekti qyteti i Lezhes jep
nje shembull te mire per bashkite
dhe qytetet e tjera ne shkalle

vendi. Lezha, dikur qyteti i luleve
se shpejti do te jete nje model i mire
i nje qyteti te paster”.

 Por edhe para vënies në jetë të
këtij projekti Lezha kishte arritur
përparim në fushën e mbledhjes së
mbetjeve urbane. Keshtu jane
rritur me 15%, krahasuar me nje vit
me pare, shtesat ne siperfaqet e
sherbimit ne 13. 630 m2. Ka pasur
shtesa ne larjen e rrugeve me 7.
800 m2, ose 115 me shume se nje
vit me pare.

 Projekti i ri, i aplikuar ne blloqet
kryesore te banimit, kryesisht ne
lagjen Beselidhja te qytetit, është
përqëndruar ne 9 pika grumbullimi,
dhe ka filluar të japë rezulatet që
në vazhdimësi priten të shtohen.
Nderkohe vemendje gjithe vjetore
i kushtohet terheqjes se
perditshme te mbeturinave nga
pikat e grumbullimit,
permiresimeve dhe kerkesave mjaft
rigoroze ne pastrimin e rrugeve
dhe trotuareve, pastertise dhe
dezinfektimit periodik te
konteniereve sipas kerkesave te
kontraktuara, riparimit dhe
zevendesimit te konteniereve te
demtuar, shtimit te pikave te
grumbullimit te mbetjeve urbane ne
pergjigje te kerkesave te grupeve
te interesit dhe komunitetit, larjes
me shume se norma e kontraktuar
me sipermarrjen gjate periudhes se
veres, etj.
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Anketimi i muajit u bë për
organizimin e heqjes së mbetjeve
urbane nga qyteti, për orarët dhe
problemet që dalin.

 U interviatuan me Telefonin e
gjelbër 36 persona nga të cilët :

- 18 me arsim të lartë
- 6 me arsim të mesëm

Në kuadrin e projektit CLEEN
(Shqipëria ime e pastër dhe e
bukur) te UNICEF mbeshtetur
nga Ambasada Hollandeze, në

shkollën, pjestare e projektit,
“Emin Duraku” u zhvillua një orë
mësimi mjedisore. Në këtë orë

mësimi moren pjesë edhe z. Detlef
Palm, përfaqësues i UNICEF në
Shqipëri dhe Zj. Mirlinda Bushati,
drejtuese e projektit pranë
UNICEF –Tiranë, gjithashtu dhe
drejtuesit e projektit COMBI,
pjesë e projektit CLEEN z. Xhemal
Mato dhe kordinatorja znj. Bora
Trajko.

 Mesimi u zhvillua i gjallë,

TTTTTELEFONI i GJELELEFONI i GJELELEFONI i GJELELEFONI i GJELELEFONI i GJELBERBERBERBERBER

SI EVAKUOHEN MBETJET URBANE NE TIRANE
- 12 me arsim të ulët.
21 të pyetur (58%) ishin të

kënaqur nga evakuimi i mbetjeve
në zonat e tyre.

 7 persona ishin të pakënaqur
nga organizimi i kësaj procedure,
nga të cilët 3 në Laprakë, 2 në

Kombinat, një në lagjen Ali Demi
dhe në rrugën Siri Kodra.

 Pesë persona nga lagjet
periferike të Bathores ankohen se
pothuaj nuk ka fare as kosha e as
kujdeset njeri për evakuimin e
plehrave. Por theksojnë se edhe
banorët nuk tregojnë kujdesin e
duhur për vendet ku i hedhin këto
mbetje.

 Dy vetë nga Kamza përsëritën
problemin e djegjes së mbetjeve afër
banesave ku, Këshilli Bashkiak ka
miratuar vend-depozitimin.

 Problemi i djegjes së mbetjeve
edhe Brenda Tiranës ngrihet edhe
nga 11 banorë (31 %) në Kinostudjo,
rruga Babë Rexha dhe rruga Hoxha
Tahsim.

 67% (24 persona) ngrenë
problemin e shpërndarjes së
plehrave nga kazanët që kryhet nga
njerëzit që merren me grumbullimin
e kanaçeve ose materialeve të tjera.

 12 të intervistuar (33%)
ankohen nga impakti që krijohet
praën supermarketeve. Kur mbetjet

janë evakuar natën nga
sipërmarrja e pastrimit, në
mëngjes supermarkatet, pasi
bëjnë furnizimin, hedhin në

kazanët një sasi të madhe
ambalazhesh që i mbushin ato
përsëri. Ky problem ngrihet dhe

nga 6 vetë, të gjithë banorë të
bllokut ku, edhe këtu në mëngjes,
lokalet hedhin mbetjet e pastrimit.

 Pyetësori i numurit të
ardhëshëm : Zhurmat në qytet,
nga vinë dhe çfarë shkaktojnë.

NJE ORE MESIMI PER MJEDISIN
nxenesit u treguan shumë aktivë
në orën e mësimit për mjedisin,
ndërsa mësimi u bë me shembuj,
lodra dhe veprimtari konkrete në

mjedisin e shkolles.
 Ora filloi me një dialog të

zhvilluar nga dy nxënës të kësaj

klase ku flitej për ndotjen e ajrit,
tokës dhe nga zhurmat. Nxenësit
komentuan dhe sugjeruan se cilat
ishin shkaqet që cconin në këto
lloj ndotjesh. Ata kryen dhe një
pasrtrim territori të mjedisit të
shkollës.

 Ata, në formë sugjerimesh,
përpiluan dhe një letër që ja
dërguan kryetarit të Bashkisë dhe

Ministrit te Mjedisit për atë që
mund të bëhet për të përmirësuar
gjendjen e ndotjes në qytetin e
Tiranës. Kjo veprimtari e nxënësve
do të ekspozohet dhe në
veprimtarinë e Ministrisë së Arsimit.

 Mësuesja Antoneta Vatnikaj,
trajnuar në fushën e mjedisit nga

projekti CLEEN, u tregua një
edukatore dhe organizatore mjaftë
e mirë e këtij mësimi. Në përfundim
të orës së mësimit Z. Palm e përgëzoi
për orën e mësimit mjedisor dhe
premtoi se UNICEF do të vazhdojë
të ndihmojë edukimin mjedisor në
shkolla edhe në të ardhmen.

 Në vazhdim drejtuesi i projektit

COMBI (Conduct social
mobilization activities to

preserve and clean up the
environment as part of Cleen-

Child-Led Environmental
Education Initiative project), z.
Xhemal Mato i tregoi Z. Palm se
si funksionon edukimi mjedisor në
shkollat e përzgjedhura nga
Projekti CLEEN nëpërmjet
organizimit dhe drejtimit të
aktiviteteve shoqërore të vetë
fëmijve, për të ruajtur dhe
pastruar mjedisin, veccanërisht
nga ndotja plastike, ku është
përqëndruar projekti COMBI
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Diten e Enjte date 10. 09.
2009 u zhvillua ne ambjentet e
zyres te Qendres te Grupimit

Ekolevizja nje mledhje e
pergjithsme ne kuader te
projektit CLEEN “Shqiperia
ime e Paster dhe eBukur “,
projekt ky mbeshtetur nga
UNICEF. Te pranishem ne
kete mbledhje ishin
koordinatoret e qyteteve ku
operohet, perkatesisht Znj.
Liliana Cani, perfaqesuese per
qytetin e Durresit, Violeta Tici
per Korcen, Albina Gjini per
Lezhen, Dhurata Bushati per
Shkodren si dhe perfaqeues nga
UNICEF Znj. Mirlinda Bushati,
Z. Xhemal Mato drejtor
ekzekutiv i Qendres te Grupimit
Ekolevizja, Znj. Bora Trajko,
koordinatore e ketij projekti, Z.
Alfred Mema, menaxher i
pergjithshem i Polymeren
Recycling Albania, kompani e
cila eshte kontraktuar nga
projekti, Znj. Eglantina Bardhi,
gazetare e gazetes Shekulli dhe
Znj. Rajmonda Ymeri,
financiere e Ekolevizja.

 Fjalen e hapjes e mbajti Z.
Mato i cili i falenderoi te gjithe
te ftuarit e kesaj mbledhje dhe
me pas ia kaloi fjalen Znj. Bora
Trajko e cila beri nje prezantim
ne lidhje me kete projekt qe nga
fillimi tij.

 Znj. Bora Trajko : Projekti
u hap ne te pese qytetet e
Shqiperise (Tirane, Durres,
Korçe, Lezhe dh Shkoder), ku
u zhvilluan takime ne 40 shkolla
te perfshira ne projekt me
nxenes, mesues, drejtore
shkollash dhe komunitetin e
prinderve. Te gjitheve iu
spjegua se per cili ishte objektivi
i projektit deri ne detajet, pra
sensibilizim por dhe dhe
riciklimin praktik te plastikes
duke filluar qe nga nxenesit e

RICIKLIMI, SHKOLLAT DHE PROBLEMET E TYRE
 Takim i Qendres se Grupimit “ Ekolevizja “ me koordinatoret e rretheve

ciklit fillor. Projekti u prit me me
nje fryme entuziazmi dhe
deshire per te pasur nje

ambjent sa me te paster rreth
tyre. Ata e pershendeten idene
se nga ky prjekt femijet do te
kshin edhe nje kulture tjeter,
kulturen mjedisore, e cila duket

se kohet e fundit eshte
nenvleftesuar apo harruar disi
menjane.

Projekti do t’u dhuronte
shkollave nga nje kosh i cili
eshte i ndare ne dy pjese nga
ku ne njeren pjese femijet do
te hidhnin qeset plastike dhe
nga ana tjter do te hidhnin
bidonat plastike. Nje here ne
jave, perkatesiht te henen,
eshte caktuar qe femijet do te
vinin nga shtepite e tyre me nje
qese plastike ku te kene
grumbulluar bidona plastike te
cilet do ti hedhin ne koshin
perkates qe u ka dhuruar
projekti CLEEN.

 Nderkohe qe po punohej me
sensibilizimin dhe mobilizimin e
femijeve nga ana tjeter duhej
menduar se kush do i
grumbullonte keto bidona dhe

ku do te transportoheshin mbasi
te ishin grumbulluar. Per kete
u bene bene disa takime me
bashkite, kryesisht te Tiranes
dhe ate te Lezhes, me te cilat
kerkohej nje bashkepunim.
Keshtu projekti kerkonte te
mobilizonte jo vetem shkollat,
por edhe pushtetin lokal. Ne
bashkine e Tiranes u takua Znj.
Eriola Muka, e cila mbulonte
departamentin e menaxhinit te
mbetjeve urbane. Takimi ishte
jo shume i sukseshem pasi ajo
tha se nuk mund te
bashkepunonte duke qene se
tashme ata e kane nje grafik te
caktuar te grumbullimit te
mbetjeve ne qytet dhe per me
teper na sugjeroi qe ta zgjidhnim
kete me firmat private te
riciklimit. Zgjidhja e fundit qe u
mor nga Znj. Muka ishte qe
keto mbetje ti grumbullonim ne
Sharre nepermjet komunitetit
rom, gje qe ishte e

papershatshme.
 Ndersa ne bashkine e

Lezhes gjetem mbetshtetje tek
kryetari i saj Z. Viktor Tushaj i
cili garantoi vendin e
grumbullimit per keto mbetje
plastike.

 Por problem ngelte edhe se
kush do ti mblidhte nese
bashkia nuk ishte mundej ta
bente kete? Mbas shume
bisedimesh dhe takmesh u arrit
te kontaktohej me firmen e
riciklimit Polymeren Recycling
Albania me president Z. Fatmir
Sula dhe menaxher te
pergjithshem Z. Alfred Mema,
te cilet moren persiper
grumbullimin e plastikes se
mbledjur. Keshtu u mbyll nje
nga pengesat/pikepyetjet
kryesore te projektit.

 Koshat ishin nje veshtiresi

tjeter qe duhej kaluar, duke qene
se buxheti ishte i kufizuar dhe
duhej te prodhoheshin 40 te tille.
Ofertat per prodhimin e tyre
ishin te ndryshme por ajo qe u
zgjodh ishte firma Alba-Lam
me president Z. Ilir Hoxha.
Prodhimi i tyre nisi ne maj te
ketij viti periudhe e njejte kjo
edhe me shperndarjen e tyre
net e pese qytetet dhe 40
shkolla e perfshira. Por nga 40
te parashikuar u prodhuan
vetem 37. Ja edhe shperndarja
e tyre : Tirane 15 kosha, Durres
10 kosha, Lezhe 5 kosha,
Korca 3 kosha dhe ne Shkoder
5 kosha

 Sa i njohur eshte projekti
deri ne kete faze? Jane zhvilluar
dy emisione tek TROÇ ne
Televizionin Shqiptar (TVSH),
nje speciale ne Shkoder dhe dy
speciale ne Lezhe me ane te te
cilave eshte informuar edhe
opinioni publik si edhe
reklamime flash ne televizone
si Top Channel dhe Vizion Plus.

 Eshte prodhuar posteri i cili
eshte shperndare jo vetem ne
shkolla, por edhe neper qytete.
Por shperndarja e tij eshte
menduar te behet e dy faza
duke qene se koha e prodhimit
te tyre ka perkuar dhe me
fundin e vitit shkollor, keshtu qe
u pa e arsyeshme te kishte nje
faze shperndarje pas periudhes
te veres. Ne te njejten kohe ka
mbaruar prodhimi i nje spoti
publicitar i cili eshte prodhuar
me fondet e Ekolevizja-s duke
qene se nuk kishte nje fond te
percaktuar ne buxhet per
prodhim por vetem per
transmetim dhe pritet te
transmetohet se shpejti.

 Ketu perfundoi faza e pare
e ketij projekti.

 Shkollat filluan dhe shume
pyetje ngrihen. Si do te

vazhdohet? Sa te motovuar do
te jene drejtoret, mesuesit,
nxenesit si edhe komuniteti i
prinderve per te vazhduar ne
hapat e sensibilizimit? Cili do te
jete roli i Ministrise te Arsimit
ne kete projekt, çfare impakti
do te kete ai? (Nga
koordinatoret u tha se iu ka
ardhur nje shkrese ku shprehet
zbatimi i projektit CLEEN). Sa
do te jete firma e riciklimit e
gatshme per te respektuar
seriozisht kontraten? Si do
arrihet per te shkuar tek slogani
Shqiperia ime e Paster dhe e
Bukur?

 Z. Xhemal Mato shtoi se
ky ishte nje pershkrim i shpejte
e i shkurter ne lidhje me ate
cfare eshte bere. Secili nga
koordinatoret e di se si ka ecur
puna ne qytetet e tyre. Vlen te
theksohet se qyteti i Shkodres,
i cili ka punuar me mire nga te
pese qytetet, ndersa Lezha ka
patur nje bashkepunim shume
te mire me Bashkine e saj,
duke qene se ketu operonte
edhe projekti gjerman Schefer
i cili kishte ne qender te
vemendjes ndarjen e mbetejve
ne menyre te diferencuar.

 Ky problem eshte pak i
nderlikuar, shton Z. Mato,
gatishmeria e femijeve eshte
shume e madhe ashtu si edhe
bashkepunimi i koordinatorit me
shkollat dhe nxenesit eshte
shume i madh, ndergjegjesimi
eshte pothuajse i mire, pra te
gjithe e ndjejne se po ndihmojne
ne kete fushe, te gjithe e dine
se ndotja nga plastikat eshte
shume i madh si per shkollen,
qytetin dhe familjet.
Ndergjegjesimi eshte ajo qe

mungon, eshte vetem nje lloj
koordinimi i mire midis shkolles,
firmes private dhe bashkise. Ky
eshte nje problem qe del paksa
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jashte forcave tona, vazhdon ai,
megjithate ne jemi munduar te
kalojme pak a shume ne kete
nivel sepse nuk kishte per te
funksionuar projekti brenda
shkollave. Ne çastin qe femijet
mblodhen menjehere dhe
mbushen nje kosh, sic ishte
rasti ne Shkoder dhe keto
mbetje nuk hiqen nga bashkia,
projekti rrezikohet, nese
bashkia nuk ndihmon ne heqjen
e tyre me mjetet e saj ose me
ndonje kompanie private. Ne
kete qytet Bashkia ka shprehur
dashamiresine dhe vullnetin
per ti terhequr keto mbetje nga
shkollat. E njejta situate
paraqitet edhe ne Lezhe me
ndihmen e ketij projekti te
komapnise Schefer te cilet e
kane futur sisitemin e ndarjes
te plehrave ne te gjithe qytetin

me tre kosha. Znj. Albina Gjini
shton se ky projekt me kete
kompani gjermane ka ecur
vetem se Shengjini nuk eshte i
perfshire ne te dhe si pasoje
nuk eshte i pajisur me keto lloj
koshash. Megjithate kjo eshte
nje premise shume e mire qe
projekti te vazhdoje.

 Me pas Z. Mato i fton te
gjitha koordinatoret e qyteteve
per te shprehur secila procesin
e zhvillimit te projektit CLEEN
ne qytetet perkatese. Por jo
vetem kkaq, ai kerkoi edhe nje
opinion nga gazetarja e

Shekullit e cila ishte e
pranishme ne kete mbledhjen

per te dhene edhe ajo se
mendimin e saj se si mund te
ndihmoje media ne pasqyrimin
e ketyre aktiviteteve ne ndihme
te mjedisit.

 Znj. Dhurata Bushati,
kordinatore per qytetin e
Shkodres. Ajo pohon se projekti
ne Shkoder ka ecur shume
mire. Qe ne fazen e fillimit te
projektit femijet, mesuesit,
drejtoret ishin shume te
angazhuar, pjesemarrja ishte
masive dhe drejtoresha e
Drejtorise Arsimore ishte e
perkushtuar per te ndihmuar,
pra per ti dhene nje dore
projektit ne te gjitha shkollat.
Jane gjithsej te perfshira pese
shkolla, tre ne qender dhe dy
ne periferi, por edhe ne kete
pjese te qytetit projekti eci
shume mire. U bene shume

mbledhje edhe me drejtore, u
organizuan takime ne shkolla
sidomos me ciklin filllor duke
filluar me oret
jashtekurrikulare. Kjo ishte nje
pune e madhe. Me vone u bene
postera, projekti u afishua ne te
gjitha shkollat.

 Ne kete pike z. Xh. Mato
shtoi se projekti u ka dhene
atyre nje CD ku nepermjet nje
prezantimi mesueseit do e kene
me te lehte per tu shpjeguar
nxenesve se cfare jane mbetjet
plastike, cfare rendesie kane
ato, pse duhet te ricikohen etj.

 Nxenesit ishin shume te
entuziazmuar, shton Znj.

Bushati, ata filluan te punojne
dhe te mledhin shishe qofte

edhe ne ate pak kohe qe iu kish
nglelur deri ne perfundim te vitit

shkollor. Por arritem ne nje pike
qe u mbodhen shishe, asnje nuk
po vinte per ti marre dhe ne nje

fare menyre edhe bashkia qe
deri ne ate moment kishte
treguar gatishmeri per te
ndihmuar u dekurajua disi. Dhe
me vone ndodhi ajo qe
fshataret vinin dhe i merrnin per
te mbushur shishet me

qumesht. Pra bashkia vjen dhe
i merr per ti depozituar ne nje

vend te caktuar por problemi
eshte se edhe ketu kush do ti
teheqe keto mbetje?

Ne kete pike edhe Znj.
Albina Gjini, kordinatore e
qytetit te Lezhes tha se nje
fenomen i tille ku fshataret vinin
dhe i merrnin bidonat plastike
per qellimet e tyre kishte
ndodhur edhe ne Lezhe.
Gjithsesi duke marre shkas nga
ky rast Drejtoria Arsimore
Rajonale e Shkodres mori masa
per ti cuar keto kosha brenda
ambienteve te godines se
shkolles apo neper oborret e
ndonje familjeje qe ishte aty
afer shkolles. Duhet theksuar
se koshat jane te gjithe neper
shkollat dhe u arrit qe gjendja e
tyre te ishte ajo qe ka qene ne

fillim, pra nuk kane asnje lloj
demtimi dhe presin me fillimin
e shkolles te behet dicka e re,
ku ne qender te vemendjes
duhet te jete bashkepunimi me
firmen e riciklimit.

 Z. Mato hap problemin e

trasportit te ketyre mbetjeve ne
qytetet e largeta si Shkodra apo
Korça, ku kompanise private
nuk i intereson te shkoje nese
kane nje kosto te larte dhe
mbetjet nuk jane ne nivelin e
duhur. Keshtu qe duhet pare
nje menyre se si mund te
arrijme kete nivel dhe
Polymeren Recycling Albania
te arrije ti heqe keto nga keto
shkolla. Nese kjo nuk eshte e
mundur atehere te pakten
Bashkia ti terheqi dhe ti
bashkoje me mbeturinat e tjera,
mjaft qe qto te mos rrine ne
oborret e shkollave, thote ai.

 Nje zgjidhje e trete do te
ishte propozimi qe patem nga
Bashkia a Tiranes, shton Znj.
Bora Trajko, koordinatore e
ketij projekti, qe Bashkia e
Shkodres te caktoje nje shesh
vetem per grumbullimin e
materialeve plastike si bidonat
dhe mbas nje fare kohe te
caktuar, kur atje te jete
grumbulluar nje sasi e
kondiderueshme mbetjesh,
kompania te shkoje dhe ti
terheqe duke qene se do te
kete masen e duhur ne menyre
edhe kostot te jene ne
proporcion me njera tjetren. Nje
zgjidhje e tille eshte menduar te
behet edhe ne Tirane ku do te
ndertohet nje shesh para
Sharres ku te behet
seleksionimi i mbetjeve dhe me
pas riciklimi apo procesi, pra
faza e dyte pas seleksionimit.

 Z. Mato e falenderon qe
per dashamiresine e treguar
nga ana a tij Z. Mema dhe e
fton te jete edhe ai pjese e stafit
te projektit duke ju
bashkangjitur edhe projektit
SHENO GOL.
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Raporti i fundit i UNEP, Programi
për Mjedisin i OKB, dhe i shoqatës
ndërkombëtare “Ocean Conservan-
cy”, bërë publik në gusht 2009,

thekson se mbetjet plastike po
mbushin dhe ndotin oqeanët e
plazhet, prezantuar në Ditën Botërore
të oqeanëve. Studimi “ Mbetjet në

Në shtimin e mbetjeve, sidomos
atyre plastike, ai që po e vuan më
tepër është deti. Në valët e oqeanit
botëror, sipas statistikave të Green
Peace *, ka afërsisht me dhjetra mijra
fragmente plastike për kilometër
katror, që nga qeset, e deri te furëat

e dhëmbëve, që nga shishet e gotat
plastike e deri te lodrat. Ata janë të
gjithë të ndotur dhe, në to, gjenden
6 milionë e 500 mijë ton plastikë që
noton mbi ujë. Ka dhe ishuj të tërë si
ai i oqeanit Paqësor ku, nga rrymat e
detit, janë mbledhur mbetje plastike
në një sipërfaqe prej mbi 50 kilometër
katror, ku edhe anijet më të mëdha, i
shmangen me frikë.

 Jemi pjestarë të rajonit të
Mesdheut dhe, me mbetjet tona
plastike, “ kontribuojmë “ edhe ne
në ndotjen e tij. Nga të dhënat e këtij

Çdo veprim i yne, edhe me i
thjeshti, si per shembull leximi i
gazetes ose pirja e kafes se
mengjesit,   shoqerohet me miliona
faqe qe stampohen apo me koston
e transportit te kafese. Me pak fjale,

UNEP PER MBETJET
NE DET

dete : një sfidë globale ” për herë të
parë ka marrë në shqyrtim 12 rajone
të globit. Achim Steiner, drejtor
ekzekutiv i UNEP deklaroi : “

Mbetjet në dete janë simptomë e
një të keqe më të madhe :
shpërdorimi që vjen nga
keqmenaxhimi i burimeve natyrore.

BIODEGRADIMI NE DET
Të dhënat nga “Guide to marine debris” të OCEAN

CONSERVANCY.
MATERIALI KOHA  E  DEGRADIMIT  
Shishe  qelqi       1  milion   vjet . 
Shishe  plastike   450   vjet 
Gotë  e  hollë  plastike    50  vjet 
Rrjeta  e  peshkimit   600  vjet 
Kanaçe  alumini   80-200  vjet 
Nyloni   30-40  vjet 
Pantofla  gome   50-80 vjet 
Qese plastike  Minimum 20 vjet 
Kompensata   Deri  3  vjet 
Filtri  i  cigares  Deri  5 vjet 
Rroba  të  leshta  1-5 vjet 
Kutitë  e  qumështit  3  muaj 
Lëkura  e  mollës  2  muaj 
Gazetat  6  javë 
Lëkura  e  portokallit Deri  5  javë 
Shamitë  e  letrës  Deri  4  javë  
 

 MESDHEU DHE PLASTIKA

 PROBLEMI I MADH I QESEVE TE VOGLA
viti, realizuar nga Green Peace, për
Universitetin Exeter, në këtë “mare
nostrum “, ka për çdo kilmetër katror,
më se 200 mijë fragmente plastike,
duke qënë deti më i ndotur në botë.
Por kjo gjendje është vetëm 15 % e
asaj që është në të vërtetë. Fundi i

oqanëve mban rreth 70% të tjera e
15 % është në suspension midis
funddetit dhe sipërfaqes.

 Por Mesdheu ka dhe dy arsye
më tepër për të qënë në stadin e
emergjencës : formacioni i tij nuk
lejon një përmirësim të shpejtë dhe
përqëndrimi i madh njerëzor në
brigjet e tij.

 Ujrat e Mesdheut, ku u formuan
qytetërimet e para të njerëzimit, ku
lindi tregëtia, rrezikojnë të “mbyten”
përfundimisht nga trashëgimtarët e
qytetërimeve më antike, ku hyjmë

dhe ne, por të padisiplinuar e jo dhe
aq të pastër. Faktet tregojnë se më të
ndoturit në basenin mesdhetar, janë
ujrat e Spanjës, Italisë e Francës. Por
dhe këtu ndotja merr rrugë e zgjidhje
të ndryshme. Ekspertët thonë se
ndotësit më të mëdhej janë kthyer
vendet që janë në zhvillim e që
kërkojnë të industrializohen. Në të
njëjtën kohë, në kombet e pasura
është zhvilluar një sensibilizim
mjedisor i dukshëm.

 Plastika në detin Mesdhe, nuk
është vetëm problem estetik i
pastërtisë së detit, lumejve e
plazheve e, në përgjithësi i ujrave
bregdetare. Ato, sipas raportit janë
bërë rrezik për, të paktën, 267 specie
peshqish, fokave, breshkave,
cetaceve e zogjve detarë, që shpesh
ngordhin nga gëlltitja e materialeve
plastike. Veç kësaj, këto materiale
mund të lëshojnë edhe lëndë toksike
si p. sh. ftalatet, lëndë kimike që
përdoren në industrinë e plastikës.
Studimet në gjitarët kanë treguar se
ftalatet provokojnë dëmtime të
mëlçisë, veshkave dhe mushkrive

 Qeset e plastikës (ose siç quhen
edhe shopper), që janë përgjithësisht
prej polietileni, përfaqësojnë një
problem të madh mjedisor. Kjo vjen
nga që ndofta objekti i konsumit më
të përhapur dhe më të përdorur në
botë : çdo vit prodhohen më tepër

se 5x10¹² (5 mijë miliardë) copë. Vetëm
në Itali prodhohen afërsisht 300 mijë
ton të tilla, të cilat në më shumë se
98% kalojnë në mbeturina por dhe
të hedhura në gjendje të lirë. Duke
marrë parasysh që janë një prodhim
i ashtuquajtur “përdor e hidh “dhe

nuk janë të biodegradueshme,
kuptohet lehtë se çfarë peshë kanë
në mjedis, si në fazën e pastrimit, të
mbledhjes së mbetjeve urbane e të
depozitimit të tyre, por dhe në atë të
prodhimit të tyre, me qënë se
realizohen nga nafta. Për të
dekompozuar një qese plastike
duhen disa dhjetëvjeçarë e deri në
450 vjet dhe kur këto janë p. sh. në
det, bëhen shkak për ngordhjen e
shumë specieve, sidomos për
breshkat e ujit e cetacet (familjen e

balenave).
 Kemi vënë re se çfarë bëjnë këto

qese edhe në Tiranë e qytete të tjera
kur bie shi. Të mbledhura në kapakët
e pusetave bëhen shpesh edhe
shkak për grumbullimin e ujrave dhe
përbytje që jo rrallë kanë ndodhur

në zona të caktuara.
Grykëderdhjet e lumejve tanë ka

kohë që janë mbushur me mbertje
plastike, ashtu siç mbushen dhe
plazhet ngado. Shishe e pjata
plastike, qese e kanoçe mbushin
detin. E të gjitha këto, veç ndotjes,
do të kërkojnë dhe shuma tepër të
mëdha financiare për të rregulluar
gjendjen.

*Të dhënat e Green Peace janë të vitit
2009, përcaktuar nga eksplorimi në
Mesdhe me anijen “RainbowWarrior“

Shishet, qeset e çdo material plastic
që po mblidhen në detet e oqeanët
mund të reduktohen në mënyrë
drastike nëpërmjet veprimtarisë
parandaluese, reduktimit dhe
menaxhimit të mbeturinave dhe të
implementimit të nismave ricikluese.

 Nga dokumenti del se, megjithë
përpjekjet ndërkombëtare e
kombëtare për të ndaluar ndotjen
detare, një sasi alarmante e plehrave
të hedhura në ujë vazhdon të
kërcënojë sigurinë dhe shëndetin,
si për popullsinë dhe për jetën
shtazore. Në disa zona të oqeanit
arktik, raporti tregon se 95% e zogjve
kanë gëlltitur plastikë. Aipas këtij
raporti egzistojnë rregulla mbi
mbetjet në vende të ndryshme, por
mbeten të pazbatuara për probleme
lidhur me zbatimin praktik të tyre.

GRUMBULLIMI I DIFERENCUAR

mijra peme te prera, mijra litra nafte
te konsumuara, miliona kg CO2 te
çliruara ne atmosfere: te gjitha keto
mund te evitohen me grumbullimin
e diferencuar.

Disa shembuj:

- Secili prej nesh prodhon rreth
30 kg plastike ne vit: nese kjo plastike
do te riciklohet       komplet, ne 100.
000 banor do te kurseheshin 10. 000

tonelata nafte e karbon.     
 - per te prodhuar 1 kg alumin,

nevojiten 15 kwh energji elektrike;
per te prodhuar nje kg alumin te
ricikluar, mjaftojne vetem 0, 8 kwh.

- per te prodhuar nje tonelate leter
te pare nevojiten 15 peme,   440. 000
litra uje e 7. 600 kwh energji elektrike:
kurse per te prodhuar nje  tonelate
leter te ricikluar mjaftojne 1. 800 litra
uje e 2. 700 kwh energji elektrike.

 - nese nuk diferencohen, edhe
ilacet e skaduara ne pikat e grum-

bullimit mund te clirojne lende
toksike e te ndotin: per me teper dhe
prezenca e antibiotikeve tek
mbeturinat mund te favorizoj krijimin
e llojeve bakteriale rezistente ndaj
ketyre antibiotikeve.

- riciklimi i qelqit ben te mundur
kursimin e qindra mijra tonelata nafte
ne vit.

- nga 100 kg vaj te perdorur mund
te perfitohen 68 g vaj te ri: vetem 1
kg vaj i perdorur i hedhur ne ambient
ndot 1. 000 metra kub uje.

Grumbullimi i diferencuar eshte menyra me e mire per
te ruajtur e mirembajtur burimet natyrore, ne

avantazh te gjeneratave te se ardhmes: riperdorimi i
mbeturinave, nga letra te plastika, kontribuon ne

ruajtjen e nje ambienti me te pasur “natyralisht”.   
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 Në Mauritani, me financim
të BE dhe Francës, për dy vjet
rrjesht u zbatua një project për
luftën kundër varfërisë dhe
kundër ndikimeve në mjedis.
Projekti tre vjeçar vuri në lëvizje
sipërmarrjet egzistuese të
mbledhjes e përpunimit të
mbetjeve, pushtetin lokal dhe
shoqatat mjedisore, duke patur
për qëllim reduktimin e ndotjes
dhe, njëkohësisht edhe krijimin
e vendeve të punës për shtresat
e pa favorizuara në komunat
periferike të Nouakchott, me
rreth 150 mijë banorë, falë
rekuperimit dhe rivlerësimit të
mbetjeve plastike që kishin
mbushur mjedisin urban. Një
nga kërkesat kryesore të projektit
u vu punësimi i femrave që, në
këto zona, kishte mbi 95 % të
papuna. Projekti filloi me
kualifikimin e një stafi drejtue prej
rreth 30 vetësh. Fushata kundër
qeseve plastike përfshiu rreth 40
mijë njerëz, nga të cilët 20 mijë
nxënës të shkollave, 47 takime në
11 komuna, u botuan e

 Falë rreth 2000 ton material të
ricikluar, kompania më e madhe
ajrore angleze, British AirWays,
kursen 3 milion stërlina, më tepër
se 4 milion euro. Kjo nëpërmjet
ripërdorimit dhe kursimit të kostos
së mbledhjes dhe evakuimit të
mbetjeve. Për vitin 2008, kjo
kompani mundi të riciklojë 35% të
sasisë së mbetjeve rë saj. Objektivi
i ardhshëm i saj, ka bërë të ditur në
një njoftim për shtyp, në gusht,
është që, Brenda vitit 2010, të
riciklojë 50% të mbetjeve.

 Programi i riciklimit përmbledh
që nga enët e catering (ushqimore),
mbulesa, gazetat e mbetura në
avion e deri te vaji i motorëve. Në
veçanti mbulesat, pecetat,
uniformat e vjetra e në përgjithësi

gjithë materialet prej rrobe, do të
përdoren në mbushjen e divanëve,
dyshekëve e jastëkëve. Por jo
vetëm kaq. Në sajë të nismës së
inxhinjerëve të British AirWays,
aeroporti Gatwick, është vendosur
në krye të listës së aeroporteve më
virtuozë për riciklimin e
mbeturinave.

 Nga risitë që bien në sy, është
dhe vendosja e kazanëve për
grumbullimin e diferencuar në
mjediset e hapura për publikun, në
hangarët e aeroplanëve e nëpër
zyrat, sistemet e ndriçimit dhe të
ngrohjes me konsum të ulët
energjetik. Në në zyra janë
vendosur sensorë infra të kuq që
fikin sistemin e ndriçimit, në se nuk
zbulon lëvizje brenda dy minutash.

TAKSE PER QESET
PLASTIKE

 Në shtetin e Washington (DC
Columbia) është miratuar me
unanimitet një projekt i paraqitur
nga shoqatat mjedisore. Ai
parashikon vendosjen e një takses
prej 5 cent mbi qeset plastike një
përdorimshme që shpërndahen
në supermarketet e ushqimeve e
të çdo lloji tjetër. Llogaritet që në
këtë distrikt, një familje mesatare
me katër persona konsumon në
vit rreth 1900 qese plastike,
ndërsa supermerkatot
shpërndajnë mbi 90 mijë qese në
javë.

 Të ardhurat do të

 -BIODEGRADIM: Cilësi e një
materiali organik për tu shpërbërë
në ekosistem pas ciklit të tij jetësor
nga veprimi I baktereve që
transformojnë materien në elementë
të thjeshtë që riabsorbohet nga
toka ose ujrat.

 -BIODIVERSITET : Llojshmëria
e jetës në gjithë format dhe
kombinimet e saj, që e ndajmë (në
mënyrë skematike) në gene, specie
dhe ekosisteme Diferencat
morfologjike, gjenetike e fizike midis
llojeve të gjallesave në një hapësirë

të përcaktuar gjeografike, ose në
tërësi, midis bimëve apo kafshëve

 -BIOSFERA: Tregon
hapësirën e jashtëme të sipërfaqes
tokësore, të përbërë nga ajri, uji,
toka e nëntoka (në thellësi deri disa
dhjetra metra), në të cilën
egzistojnë kushtet themelore të
jetës.

 CERTIFIIMI I PERBERJES :
Egzistojnë (në Europë) dy marka
të çertifikimit të përbërjes së një
prodhimi të realizuar, duke filluar
nga bioplastikat : marka “OK
compost Home “ të shoqërisë
belge rë çertifikimit Vinçotte që i
referohet prodhimeve për
përdorim shtëpiak dhe marka më e
përhapur në Europë, ajo gjermane
DIN Certco. Të dyja bazohen në
standartet europianë të miratuara
nga KE, UNI EN 13432 të vitit
2002. Marka belge ka kusht
përcaktimin e biodegradimit të
prodhimeve Brenda 90 ditëve.

RICIKLIMI NE AFRIKERICIKLIMI NE AFRIKERICIKLIMI NE AFRIKERICIKLIMI NE AFRIKERICIKLIMI NE AFRIKE

NOUAKCHOT, QYTETI AFRIKAN PA
PLASTIKE

shpërndanë 5 mijë fletë palosje e
postera dhe disa koncerte e
spektakle teatrale.

 Zazou, në gjuhën vendase të
Mauritanisë, do të thotë plastikë.
Kështu quhen përgjithësisht edhe
qeset plastike. Vitet e fundit, në
vendet e varfra të Afrikës, ka
ndodhur një fluks i vërtetë i
mbetjeve plastike, duke
përmbytur mjedisin, duke
kërcënuar dhe kafshët, që janë
dhe një nga të ardhurat kryesore
të ekonomisë vendase. Në
Nouakchott, një OJQ, e
specializuar në zhvillimin e
qëndrueshëm, GRET (Grupi i
Studimeve dhe Kërkimeve
Teknologjike), ndërmori një
veprimtari për mbledhjen dhe
riciklimin e mbetjeve plastike. Ky
project u quajt ZAZOU. Për këtë
u krijuan disa kooperativa, vetëm
me gra, të cilat mbledhin, i
trajtojnë dhe i copëtojnë
materialet, duke i bërë gati për tu
shitur në fabrikat e prodhimeve
të paisjeve elektrike e të
ambalazheve. Në tre vjet (2006-

2009) u krijuan 103 kooperativa
të tilla, me më tepër se njëmijë
gra të punësuara. Së fundi, këto
kooperativa, janë organizuar në
një Grup të Interesit Ekonomik.
Institucionet lokale thonë se
përveç rritjes së të ardhura nga
ky aktivitet ekonomik, edhe
mjedisi ka patur përmirësime të
ndjeshme. Statistikat tregojnë se,
për një punonjëse, realizohet në
ditë një sasi plastike e përpunuar
prej rreth 25 kilogram. Me të
ardhurat është hapur dhe një
sallon ekspozimi (Zazou Salon &
the Earth).

 Duke vazhduar impenjimin në
këtë sector, Ministria e Mjedisit
të Mauritanisë, është shprehur se
po përgatit një ligj dhe normative
për një menaxhim të
qëndrueshëm të mbetjeve
plastike, duke bërë të
detyrueshme dhe përdorimin e
prodhimeve të reja të
biodegradueshme, “miq të
mjedisit”. Një veprim I tillë po
ndërmerret dhe në Europë dhe
do të hyjë në fuqi në janar 2010.

 Projekti “ZAZOU”, Nouakchott, Mauritani

BRITISH AIRWAYS - ME
RICIKLIM KURSEN 3 MILION

STERLINA

shfrytëzohen për bonifikimin
dhe mbrojtjen e lumit Anacostia
që është ndotur së tepërmi,
sidomos me qese e shishe
plastke. Sipas të dhënave të
shoqatës mjedisore për
mbrojtjen e këti lumi, 85 e
mbetjeve në të janë prej plastike
dhe gjysma e tyre vetëm qese
njëpërdorimshme.

MALDIVE ME TAKSE
PER ISHUJT KORALORE

Në ishujt Maldive, të njohura
për turizmin e tyre, është
vendosur një taksë për mjedisin.
Çdo turist që hyn në to do të
paguajë 3 euro në ditë si

JO VETËM PËR KURIOZITET
kontribut për mbrojtjen e
ekosistemit, të rrezikuar nga
rritja e nivelt të detit, si pasojë e
ngrohjes globale. Të rrezikuar
nga rritja e nivelit, ishujt koralinë
të Maldiveve janë në rrezik të
zhduken për lartësinë e vogël që
kanë nga niveli i ujit. Presidenti
Mohammed Nasheed njoftoi për
taksën e re që me një shumë
vjetore prej 6 milionë euro do të
ndihmojë në “revolucionin e
gjelbër” për ruajtjen e ekosistemit
të 1192 ishujve dhe për ti bërë
ato, të parët në botë, me impact
zero. Në Maldive hyjnë çdo vit
rreth 700 mijë turistë.

FJALOR I SHKURTERFJALOR I SHKURTERFJALOR I SHKURTERFJALOR I SHKURTERFJALOR I SHKURTER
I TERMAVE TEI TERMAVE TEI TERMAVE TEI TERMAVE TEI TERMAVE TE

MJEDISITMJEDISITMJEDISITMJEDISITMJEDISIT
-KATALOGU EUROPIAN I

MBETJEVE (CER): Lista e mbetjeve,
përfshirë në vendimin e Komosionit
Europian (2000/532/CE) dhe
modifikimet e mëvonëshme ku çdo
mbetje tregohet me një kod me
gjashtë shifra dhe klasifikuar si i
rrezikshëm apo jo mbi bazën e disa
kritereve të përcaktuara.

 -MBROJTJA MJEDISORE :
Masat e kontrollit të drejtuara për
parandalimin dhe keregjuar
fenomenet e shkatërrimit të mjedisit,
duke vlerësuar ndikimet dhe pasojat

e veprimtarisë njerëzore në të.
 -MJEDIS ABIOTIK: I gjithë

kompleksi i karakteristikave fizike e
kimike të mjedisit inorganik që
ndikon në organizmat e gjalla.

 - MONITORIMI MJEDISOR :
Procesi periodik ose i përhershëm i
matjes dhe vlerësimit të fenomeneve
të mjedisit, në mënyrë që të
parandalohen katastrofa mjedisore,
nëpërmjet njohjes dhe mundësisht
edhe kontrollit të faktorëve që
provokojnë efekte negative në mjedis.

-GRUMBULLIM I
DIFERENCUAR : Veprimtaria që
kryhet për seleksionimin (ndarjen)
nga mbetjet urbane të pjesëve
merceologjike homogjene, përfshi
pjesën organike të lagët, të destinuar
për riciklim ose ripërdorim.

 - TREGUES MJEDISOR :
Faktor që, bashkë me të tjerë,
përcakton kushtet e tashme e të
ardhshme të mjedisit.

 (vijon ne numurin e ardhshem)
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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
PROGRAMI : " FORCIMI I SHOQERISE CIVILE SHQIPTARE
PER NJE MJEDISI ME TE MIRE ", MBESHTETUR NGA
AMBASADA HOLLANDEZE NE SHQIPERI

• 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
•  Instituti për Mirëqënie dhe Mjedis, Tiranë, Drejtor

Ekzekutiv, z. Ali Lusha

OBAMA: “KLIMA,
RREZIKOJMË

KATASTROFËN “
“ Kërcënimi është i rëndë,

urgjent dhe në rritje. Në se nuk
reagojmë rrezikojmë tju lemë
brezave të ardhshëm një
katastrofë të pakthyeshme “. Me
këto fjalë, presidenti amerikan, B.
Obama lëshoi alarmin në samitin
e OKB për klimën. “ Koha e
mbetur për tu kujdesur “, vazhdoi
ai, “ po mbaron “. Ai pranoi se,
si dhe shumë shtete të tjera,
edhe SHBA kanë bërë pak, por
theksoi, duke patur parasysh
presidencën e Bush, se në tetë
muajt e fundit, ata kanë bërë më
tepër për energjinë e pastër dhe
reduktimin e gazrave serrë, se

kurrë ndonjëherë më parë. Ai ftoi
në këtë rrugë, për të kryer pjesën
e tyre jo vetëm vendet e
industrializuara por, dhe vendet
në rritje, që me emetimet e tyre
janë nga më kryesorët në ndotjen
e atmosferës, si Kina e India. Ai
e mbylli fjalën e tij : “ Nuk duhet
të kemi iluzione. Pjesën më të
vështirë të punës e kemi përpara
dhe duhet të përfundojë deri në
Kopenhagen”.

PRESIDENTI KINEZ : “DO
TË REDUKTOJMË

NDJESHËM EMETIMET”.
Ishte pikërisht presidenti

kinez, ashtu sië edhe pritej, që
lëshoi sinjalet e para positive.

Të nderuar kolegë,

Qendra EDEN dhe CEE
Bankwatch Network ka
kënaqësinë t’ju ftojë në
trainimin mbi “ Ndryshimet
Klimatike dhe Energjinë” i cili
do të zhvillohet në Tiranë më
2-4 tetor 2009, pranë shtëpisë
së OJF-ve në ambjentet e
Fondacionit SOROS, “Rr.
Qemal Stafa” Pallati 120/2,
Tiranë.

Trainimi do të fokusohet në
ndryshimet klimatike dhe
politikat e BE për to, ndikimi i
zhvillimeve në fushën e
energjisë përkundrejt
ndyshimeve klimatike si dhe
politikat kombëtare në fushë
dhe roli i shoqerisë civile.

Të gjihtë të interesuarit janë
të lutur të aplikojnë pranë
Qendrës EDEN në adresën e e-
mailit: anisa. xhitoni@eden-al.
org deri më 28 shtator.

Aplikimi duhet të përmbajë:
• emrin e aplikantit;
• organizatën që përfaqëson;
• pozicionin në organizatë;
• kontaktet: e-mail, telefon,

adresë dhe adresën në web
(nëse është e mundur)

• arsyen/ motivimin për
pjesmarrje në këtë trainim (3-
5- fjali)

Qendra EDEN do të mbulojë
shpenzimet e nevojshme që
lidhen me pjesmarrjen në këtë
trainim

Për më shumë informacion
mund të kontaktoni Qendrtën
EDEN në adresën:

Rr. ”Luigj Gurakuqi” Pall 12
B, Ap. 15 (Pas Kafe Europa)
Tirane, Shqiperi.

Tel:+355 4 2239619
anisa. xhitoni@eden-al. org
www. eden-al. org

OKB DHE SAMITI i KLIMES
Në sesionin e 64 të Asamblesë së OKB, dita e parë ju kushtua problemit të

ndryshimeve klimatike dhe përgatitjes për konferencën e Kopenhagenit.

Ndryshimet
klimatike dhe

energjia
Pak ditë më parë, kinezët kishin
njoftuar për objektivin e tyre që,
Brenda vitit 2030, të kalojnë
pothuaj tërësisht me energji të
rinovueshme. Edhe në Nju York,
presidenti Hu tha se vendi i tij
do të reduktojë emetimet e
dyoksidit të karbonit, brenda
vitit 2020, për ëdo njësi të
prodhimeve kombëtare në “
mënyrë të ndjeshme “. Ai u
shpreh se qeveria po bën dhe do
të bëjë me vendosmëri një
politikë mjedisore për rritjen e
sipërfaqes pyjore, për
teknologjitë eko të
qëndrueshme, të arrijnë 15% të
kuotës energjetike me energji jo
fosile etj.. Duhet kujtuar se, duke
filluar nga ky vit, Kina është

emetuesi më i madh i CO2 dhe,
sëbashku me SHBA, lëshojnë
40% të CO2 në botë. Edhe
kryeministri japonez Yukio
Hatoyama, duke rënë dakord me
«Green New Deal» të Obama,
kujtoi se vendi i tij ka qëllim të
reduktojë 25% të emetimit të
gazrave serrë deri në 2020.

BAN KI-MOON: “
NGADALËSI E AKULLT E

NEGOCIATAVE “
 Takimi në Pallatin e Qelqtë

të OKB u hap nga Ban Ki-moon
që i bëri thirrje komunitetit
ndërkombëtar me kritikën e një
“ngadalësie të akullt” të
negociatave drejt një traktati të

ri që duhet të zëvëndësojë
Protokollin E kyotos, në 2013.

“Kemi më pak se dhjetë vjet për
të evituar më të keqen “, u shpreh
ai, “ Në Arktik akujt mund të
zhduken brenda vitit 2030 dhe
pasojat do të ndjehen nga popujt
e gjithë kontinenteve “.
Ndryshimet klimatike prekin më
tepër vendet e pazhvilluara e, në
mënyrë të veëantë ato afrikane.
Ban Ki-Moon theksoi se këto
ndryshime “ do të hedhin poshtë
vite të tëra të zhvillimit, duke

destabilizuar shtete e duke
rrëzuar qeveritë “.

 Ban ju drejtoi një thirrje
vendeve të industrializuara “ për

të bërë hapin e parë “ sepse
kështu edhe të tjerët “ do të

marrin masa më të
përshtatëshme. Ai theksoi se
traktati i ri duhet të përfshijë “
objektiva të përcaktuara për
reduktimin e emetimeve të CO2
brenda vitit 2020 dhe
mbështetjen financiare e
teknologjike për vendet në
zhvillim “. Ai përfundoi duke
thënë se “ Një dështim i
konferencës së Kopenhagenit
do të ishte moralisht e
pajustifikueshme, ekonomikisht
dritëshkurtër dhe politikisht një
aventurë “.

FAO: “ Uria në rritje “
Edhe Programi i Ushqimit i

OKB u bashkua me thirrjen e Ban
Ki-Moon. Drejtoresha
ekzekutive e këtij programi,
Josette Sheeran, u shpreh se “
ëdo ditë vërejmë efektet e
ndryshimeve klimatike dhe urinë
e shkaktuar nga eventet
atmosferike. Në vazhdën e krizës
financiare e asaj të ushqimit, uria
e shkaktuar nga këto evente, si
thatësira e përmbytjet, po godet
pa ndërprerje komunitetet e
varfra “ Në dy vitet e fundit, uria
ka prekur dhe 150 njerëz, duke
arritur një miliardë të tillë në botë.


