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TELEFON I GJELBER 04 2234 851
NGA VJEN NDOTJA ME E MADHE NE TIRANE?

Na informoni dhe kërkoni informacion në telefonin e gjelbër.
JU MIREPRESIM

PROBLEMATIKA TE AJRIT URBAN NE SHQIPERI
 Nga Endri HAXHIRAJ, Asistent i Fushatës së Ajrit

 Tryezë e rrumbullakët : Si të kontribuojmë për të thithur ajër të shëndetshëm?
 Në 25 Maj, në kuadër të Fushatës Kombëtare Mjedisore “Vepro Tani” për

çështjen e Ajrit u organizua tryeza e rrumbullakët me fokus ajrin urban. Kjo
tryezë u organizua me mbështetjen e organizatës Milieukontakt International,
zyra lokale në Tiranë.

Duke ndarë sipërfqen e planetit për
popullsinë aktuale (duke marrë në konsideratë
sipërfaqen e nevojshme edhe për speciet e
tjera), del se më Tokë, çdo njeri ka në
dispozicion 1.7 hektarë për të përmbushur
kërkesat e tij. Gjurma ekologjike mesatare
botërore është 2, 2 hektarë, pra më e madhe se
ajo që duhet të jetë në të vërtetë.

Në datën 4 Qershor u zhvillua takimi vjetor i Grupimit Ekolëvizja.
Në këtë takim ku ishin present shoqatat antare të grupimit u diskutua

veprimtaria vjetore, detyrat për të ardhmen e u zhvilluan zgjedhjet e bordit e të
presidentit të grupimit. Grupimi Ekolëvizja solli për herë të parë një risi : dy
çmime vlerësuese për ata aktorë që kanë dhënë kontributin e tyre te çmuar në
mjedis. Çmimet ishin “Miku i Mjedisit 2010” dhe çmimi “Ekolëvizja 2010”. Çmimi
“Miku i Mjedisit 2010” ju dha Ambasadorit të Ambasadës së Mbretësisë së
Vendeve të ulta Z.Henk Van Den Dool dhe çmimi “Ekolëvizja 2010” projektit te
paneleve diellore me përfaqësues Z.Arjan Gaçe.

“Instalimi i sistemeve fotovoltaike portabël
në komunitetet e largëta të barinjve në
gadishullin e Karaburunit “ që u zgjeruadhe për
zonën e Thethit. Projekti konsistoi, midis të
tjerash, në shpërndarjen e sistemeve
fotovoltaike portabël të cilat arrijnë të japin mbi
10 orë dritë të mjaftueshme për të kryer punët e
zakonëshme në stanet e largëta si dhe japin
mundësine e ngarkimit të baterisë së aparateve
celularë.

ENERGJI DIELLORE PER BARINJTE

Rrjeti i Agjencive Rajonale te Zhvillimit (NETRDA) vuri në jetë projektin

MJEDISI URBAN
NGA HAPESIRAT URBANE NE EKOSISTEMET URBANE

MESAZHI I GJASHTE
Urbanizimi mund të jetë një

mundësi... ose një kërcënim për
biodiversitetin

- Në Europë, ku shumica dërrmuese e
njerëzve jetojnë në zonat urbane, për të
ndihmuar në humbjet e biodiversitetit,
është vendimtare të veprohet ndaj sfidave
të ndërveprimit të biodiversitetit me
tërësinë e rrjetit të qyteteve dhe qytezave.

Lexo fq. 9

Lexo fq. 8

Lexo fq. 3Lexo fq. 3

Lexo fq. 5

Projekt i Rrjetit të Agjensive Rajonale të Zhvillimit, fitues i çmimit
vjetor të Grupimit “Ekolëvizja”

GRUPIMI  “EKOLEVIZJA” NE  NJE  STAD  TE  RI

Nga Haki KOLA

 Tre të katërtat e banorëve të
Shqipërisë jetojnë në pejsazh të
dëmtuar, thithin ajër të ndotur, bëhen
pis dhe duhet të lahen tre herë në ditë,
me ujin e pakët dhe energjinë e
tejshtrenjtë, pasi strukturat vendim
marrëse të zgjedhura prej tyre kanë
marre vendime frikshëm të gabuara.

POLITIKA DHE KATASTROFA MJEDISORE

Lexo fq. 7
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AT FAQE 2

ENEL + 1

MBI TE DREJTEN E PUBLIKUT PER TE MARRE INFORMACION MJEDISOR

PAS NJE VITI....

KUR DHE SPITALET NDESHKOHEN PER NDOTJEN

(vazhdimi i draftit )
Seksioni III

PROCEDURAT PER TE
DREJTEN E MARRJES SE

INFORMACIONIT MJEDISOR
KUNDREJT KERKESES

10. Vonesat në ofrimin e
informacionit mjedisor si
rezultat i volumit ose
kompleksitetit të tij

a) Autoriteti publik kur
veren se volumi apo kompleksiteti

i informacionit është i tillë që
periudha prej një muaji, e referuar
ne paragrafin 7.c) nuk është e
mjaftueshme, e vë ate në
dispozicion te aplikuesit brenda
dy muajsh nga dorëzimi i kërkesës
së tij.

b) Autoriteti publik
informon aplikuesin për zgjatjen
e afatit kohor te permendur ne
nen- paragrafin a) perpara
përfundimit të periudhës prej një
muaji duke dhene edhe arsyet per
kete vonese.

11. Vonesat në dhenien e
informacionit mjedisor per shkak
te paqartesise se kerkeses

a) Autoriteti publik, ne
rastet kur kërkesa për informacion
mjedisor është formuluar në
mënyrë shumë të përgjithshme, i
kërkon aplikuesit sa më shpejt të
jetë e mundur por brenda një muaji
nga kërkesa e tij, që te specifikoje
kërkesën.

b) Autoriteti publik
ndihmon aplikuesin në
specifikimin e kërkesës së tij, ne
menyre te veçante duke i ofruar
informacion mbi përdorimin e
regjistrave publikë, siç
përcaktohet në paragrafin 9.c).

12. Perjashtimet nga
detyrimi per te perhapur
informacionin mjedisor

a) Autoriteti publik refuzon
kërkesën për informacion mjedisor
në rastet kur perhapja e ketij
informacioni ndikon negativisht
në:

i. konfidencialitetin e
procedurave të autoriteteteve
publike, kur ky eshte percaktuar
ne Ligjin “Per ruajtjen e të
dhënave personale” ose akte te
tjera ligjore ne fuqi;

ii. marrëdhëniet ndër-
kombëtare, sigurinë publike ose

mbrojtjen kombëtare;
iii. në proceset gjyqesore,

ne mundesine e nje personi per te
patur nje proces gjyqesor te
drejte, ose ne mundesine e nje
autoriteti publik per të ndërmarrë
një hetim me natyrë penale ose
disiplinore;

iv. ruajten e sekretit tregtar

ose industrial, ne rastet kur keto
parashikohen nga aktet ligjore ne
fuqi, ose ne rastet e parashikuara
ne legjislacionin perkates dhe qe
lidhen me ruajtjen e interesit te
ligjshem ekonomik, përfshirë edhe
interesin publik për të ruajtur
sekretin per statistikat dhe taksat;

v. të drejtat e pronësise
intelektuale;

vi. ruajtjen e të dhënave
personale dhe/ ose dosjeve që
lidhen me një person fizik, kur ky

person nuk ka dhënë miratimin e
tij për ta bërë publik këtë
informacion, sikurse parashikohet
ne Ligjin “Per ruajtjen e të
dhënave personale” ose akte te
tjera ligjore ne fuqi;

vii. interesat ose mbrojtjen e
cdo personi qe ka dhënë
informacionin e kërkuar në baza
vullnetare kur nuk kishte detyrimin
ligjor per ta bere kete, apo nuk ishte
e mundur te vihej nen kete detyrim,
po qe se personi nuk ka miratuar
me pare publikimin e ketij
informacioni;

viii. mbrojtjen e mjedisit, me
te cilin lidhet ky informacion, si
psh vendndodhjen e specieve të
rralla.

b) Autoriteti publik mund ta
refuzoje sipas rastit kërkesen për
informacion mjedisor kur:

i. informaconi i kërkuar
nuk mbahet nga ose për
autoritetin publik, të cilit i është
bërë kërkesa. Në rastet kur
autoriteti publik ka dijeni se ky
informacion mbahet nga ose për
një autoritet tjetër publik, ai ja
transferon kerkesen atij autoriteti,
sa me shpejt te jete e mundur dhe
per kete njofton me shkrim
aplikuesin. Autoriteti publik
mundet gjithashtu te informoje
dhe keshilloje aplikuesin për t’ja
drejtuar vete kerkesen e tij
autoritetit perkates te sugjeruar;

ii. kërkesa është qartësisht
e paarsyeshme;

iii. kërkesa është formuluar
në mënyrë shumë të përgjithshme,
sipas parashikimit te Paragrafit 11;

iv. kërkesa lidhet me
materiale, të dhëna apo
dokumente që janë në procesin e
pergatitjes apo të papërfunduara.
Autoriteti publik, ne kete rast
informon aplikuesin për emrin e
autoritetit që përgatit materialin
dhe kohën qe nevojitet per

pergatitjen e tij;
v. kërkesa lidhet me

komunikime të brendshme dhe
merr parasysh interesin publik per
dhenien e ketij informacioni;

c)  Autoriteti publik
perpara se të marrë vendim rast
pas rasti per te refuzuar pjesërisht
ose plotësisht kërkesën për
informacion mjedisor, merr ne
konsiderate interesat publike pro
dhe kundra perhapjes se
informacionit.

d) Autoriteti publik, per
qellime te nen-paragrafit a) pikat i,
iv, vi, vii dhe viii te ketij paragrafi,
nuk refuzon kërkesën për

informacion mjedisor, kur kjo
kërkese lidhet me dhenien e
informacionit per shkarkimet ne
mjedis.

e) Informacioni mjedisor qe
mbahet nga apo per autoritetin
publik, te cilit i vjen nje kerkese
nga aplikuesi, behet i
disponueshem pjesërisht, ne rast
se eshte e mundur te vecohet
informacioni qe eshte subjekt i
nen-paragrafit a) ose b) pika iv, v
e ketij paragrafi.

13. Arsyet e refuzimit per
dhenien e informacionit

a) Autoriteti publik i jep
aplikuesit arsyet e refuzimit per
dhenie te informacionit te plote
apo te pjesshem, me shkrim ose
në mënyrë elektronike.

b) Autoriteti publik jep
arsyet e permendura ne nen-
paragrafin a) te ketij paragrafi
brenda afatit kohor të përcaktuar
në paragrafin 8, pika c) ose ne
paragrafin 10 te ketij vendimi.

c) Autoriteti publik,
njekohesisht me arsyet për
refuzim, informon aplikuesin edhe
për të drejtat qe ai ka per te apeluar
ne rruge administrative apo
gjyqesore vendimin e refuzimit,
siç percaktohet në paragrafin 15
te ketij vendimi.

Seksioni IV,
DISPOZITAT

PERFUNDIMTARE

14. Tarifat për marrjen e
informacionit mjedisor

a) Aksesi ne cdo regjistër
publik ose listë te krijuar ose
mbajtur ne perputhje me paragrafin
9.a.iii te ketij vendimi si dhe
shqyrtimi i informacionit të kërkuar
në vendin e mbajtjes se tij, është
falas.

b) Autoriteti publik
përcakton një tarifë të arsyeshme
për tu paguar nga aplikuesi per te
marre informacionin e kerkuar.

c) Autoriteti publik ben
publike listën e këtyre tarifave dhe
rrethanat kur kjo tarife duhet paguar
ose jo.

15. Ankimimi Administrativ
dhe Gjyqesor

a) Cdo person, kur
konstaton se janë shkelur të drejtat
e tij të njohura nga ky vendim,
ankimon ne rruge administrative
ashtu siç përcaktohet në nenin 15
të ligjit nr. 8503, datë 30.6.1999 “Mbi
të drejtën e informimit për
dokumentat zyrtare”.

b) Cdo person, kur konsta-
ton se janë shkelur të drejtat e tij të
njohura nga ky vendim, ankimon
ne rruge gjyqesore, ashtu siç
përcaktohet në nenin 16 të ligjit nr.
8503, datë 30.6.1999 “Mbi të drejtën
e informimit për dokumentat
zyrtare”.

16. Sanksione

Përfaqësuesi i autoritetit publik
qe i jep aplikuesit informacion të
rremë, qe ndryshon, prish, bllokon,
fshin, shkatërron ose fsheh ndonjë
nga të dhënat që mbahen nga ai
autoritet, qe aplikuesi ka të drejtën
t’i marrë, eshte subjekt i
dispozitave të Nenit 186 të Kodit
Penal të Shqipërisë.

Nga zhvillimi i takimit të vonuar të ENEL me komunitetin e Durrësit

 Pas Qendrës Spitalore
Universitare në Tiranë, që u
ndëshkua me gjobë për pirjen e
duhanit në mjediset e saj, e pati
radhën për tu ndëshkuar edhe
spitali i Gjirokastrës. Ndotja e
madhe e mjediseve nga mbetjet
spitalore ka bërë që Agjencia
Rajonale e Mjedisit ta gjobisë me
700 mijë lekë. Kjo masë u mor
sepse prej shumë kohësh mbetjet
e spitalit, së bashku me mbeturinat
urbane, depozitohen në afërsi të
urës së lumit.Dhe këtu përfshihen

mbetjet spitalore si shiringa,
ambalazhe ilaçesh, por edhe
mbetje operacionale e shumë të
tjera që digjen, duke rrezikuar jo

vetëm mjedisin e qytetit, por edhe
jetën e vetë qytetarëve. Dihet se
këto mbeturina janë burim i madh
sëmundjesh infektive apo edhe
kanceroze që përbëjnë një
kërcënim serioz për banorët e
zonës.

 Ndotja e mjedisit nga mbetjet
spitalore në Gjirokastër është një
problem i vjetër, që nuk po merr
zgjidhje. Edhe vitin e kaluar
shkruajtëm për të dhe botuam një
foto ku, mbetjet dpitalore,
digjeshin pas murit të këtij spitale.

Vite më parë u soll në spital edhe
një krematorium me vlerë 1.1
milionë lekë, por që nuk është
vendosur asnjëherë në punë. Kur
dhe spiatlët ndotin e krijojnë
kushte, jo për pastërti, por për
infeksione, çfarë duhet të
mendojmë ? Këtë e dinë drejtuesit
e tij, por dhe të strukturave të tjera
të Ministrisë së Shëndetësisë e të
Shëndetit publik. Shpresojmë se
ndonjë pjesë e vogël e gjobës të
kalojë, jo vetëm nga xhepat e
mëdhej të shtetit, por dhe në ato të

vegjlit e drejtuesve të këtij spitali
apo edhe dikujt tjetër mbi të. Sepse,
kemi bindjen se kështu mund të ketë
më shumë efekt. Le ta shpresojmë.

TIRANE: Hedhja e mbetjeve të
QSUT në koshat e mbetjeve

urbane

GJIROKASTER:  2009, Djegja e
mbetjeve spitalore në spitalin e

Gjirokastrës
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Në 25 Maj, në kuadër të
Fushatës Kombëtare Mjedisore
“Vepro Tani” për çështjen e Ajrit u
organizua tryeza e rrumbullakët me

fokus ajrin urban. Kjo tryezë u
organizua me mbështetjen e
organizatës Milieukontakt
International, zyra lokale në Tiranë.

 Në fjalën hapëse Znj. Valbona
Mazreku dha një prezantim të
organizatës Milieukontakt
International, punës që po bën kjo
organizatë lidhur me Fushatën
Kombëtare për Ndryshim në
Mjedis dhe përkatësisht mbi 4
fushatat që po ndërmerren mbi
Ajrin, Ujin, Mbetjet dhe
Pjesmarrjen Publike.

 Në vijim Znj. Edlira Mulla,
menaxhere e Fushatës së Ajrit, bëri
një prezantim më të detajuar mbi
veprimtaritë e kryera në kuadrin e
Fushatës Kombëtare të Ajrit. Ndër
tjera ajo përmendi shpërndarjen e
fletëvolantëve ndërgjegjësuese me
tematika “Ndotja e ajrit nga
industria”, “Ndotja e ajrit nga

trafiku rrugor”, “Ndotja e ajrit nga
djegia e mbeturinave” dhe
“Indiferenca publike ndaj
ndotësve të ajrit”; prezantimin e
fushatës në median elektronike dhe
atë të shkruar, takimin me palë të
interesuara në fushën e ndotësve
të ajrit, futjen e kapitullit të
“menaxhimit të cilësisë së ajrit
urban” në kurrikulën e studimeve
Master [DND] në degët Gjeomjedis
dhe Inxhinieri Gjeologjike dhe po
ashtu prezantoi edhe stikerin me
mesazh nxitës që do të përdoret në

 Në datën 4 Qershor u zhvillua
konferenca e Grupimit Ekolëvizja.
Në këtë takim ku ishin prezent
shoqatat antare u diskutua
veprimtaria e grupimit, detyrat për
të ardhmen në rritje të veprimtarisë
e cilësisë së saj, rritja e ndikimit tek
vendimmarrësit dhe në lëvizjen

mjedisore, si dhe u zhvilluan
zgjedhjet e bordit e të presidentit
të grupimit.

 Grupimi Ekolëvizja solli për herë
të parë një risi : dy çmime
vlerësuese për ata aktorë që kanë
dhënë kontributin e tyre te çmuar
në mjedis. Çmimet ishin “Miku i
Mjedisit 2010” dhe çmimi
“Ekolëvizja 2010”. Çmimi “Miku i
Mjedisit 2010” ju dha Ambasadorit
të Ambasadës së Mbretësisë së
Vendeve të ulta Z. Henk Van Den
Dool dhe çmimi “Ekolëvizja 2010”
projektit të paneleve diellore nga
Rrjeti i Agjencive Rajonale të
Zhvillimit ( NETRDA) me
përfaqësues Z. Arjan Gaçe.

 Ambasada e Mbretërisë së
Vendeve të ulta u nderua me këtë
çmim për kontributin e madh që ka
dhënë në mbështetje të çështjve
dhe problematikave të mjedisit.
Çmimi ju dorëzua Ambasadorit nga

automjetet e transportit publik.
 Tryeza vazhdoi me disa

prezantime të cilat ishin:
“Rezultatet e monitorimit të ajrit

në vitin 2009 dhe tendencat disa
vjeçare të ndotësve të ajrit në
Tiranë” nga përfaqsues të ISHP-
së; “Situata lidhur me mjetet
Rrugore” nga përfaqsues të
DPSHTRR-së dhe “Ndikimi në
Shëndet i Ndotësve të Ajrit” nga
përfaqesues të ISHP-së.
Prezantimet dhanë një pasqyrë të
qartë të situatës lidhur me ndotesit
e ajrit në të gjitha qytetet
shqiptare, ku problematike
vazhdojnë të mbeten Lënda e
Ngurtë në Pezulli (LNP) dhe
Lënda e Ngurtë 10 mikronëshe
(PM10) të cilat kanë qenë mbi
normat e BE-së dhe mbi normat
shqiptare gjatë gjithë dekadës së
fundit. Ajo që vihet re është një
tendencë në rritje e përqendrimit
të ndotësve të tjerë si SO2, NO2
etj. Madje përqendrimi mesatar i
NO2 për vitin 2009 ka rezultuar

mbi normën shqiptare në tre
stacione monitorimi në Tiranë. Në
prezantim u tha se NO2 në ajër
është direkt i lidhur me numrin
gjithnjë në rritje të automjeteve,
të cilat në vendin tonë shtohen
me afro 22 mijë në vit. Tirana dhe
Durrësi rezultojnë qytetet më të
ndotura pasi këtu është regjistruar
edhe gjysma e automjeteve të
vendit tonë, pa permendur edhe
automjetet e rretheve të tjera që
kalojnë nëpër këto qytete.

( vijon ne faqen 4 )

zoti Xhemal Mato, Drejtor
Ekzekutiv i Grupimit duke e
falenderuar për kontributin e tij dhe
të Ambasadës në fushën e mjedisit.

 Ambasada e Mbretërisë së
Holandës ka mbështetur përmirë-
simin e mjedisit në Shqipëri
nëpërmjet financimit të disa

projekteve dhe programeve që nga
fillimi i Kooperimit holandez për
zhvillimin në 2000. Fokusi i kësaj

mbështetjeje ka qenë forcimi i
ndërgjegjësimit për mjedisin të
OJQ-ve mjedisore, institucioneve
të qeverisjes lokale dhe qendrore
që janë pjesë e strukturës
qeverisëse mjedisore dhe

rehabilitimit të hotspoteve.
Programet rajonale kanë
mbështetur, për shembull BELLS
(Balkan Environmental Life
Leadership Standard), një program
që përfshin një numur të madh
organizatash në Shqipëri dhe
vendet fqinje.

 Ambasada ka dhënë ndihmesa
të mëdha në përmirësimin e mjedisit
në Shqipëri dhe, pavarësisht nga
fakti se bashkëpunimi ka qënë deri
në fund të vitit 2010, ka përsëri
mundësi për të mbështetur
veprimtari në fushën e mjedisit, në
kuadrin e programit MATRA, me
qëllim të ndihmojë Shqipërinë në
përmbushjen e kërkesave për
pranimin në BE. Forcimi i
organizatave mjedisore në këtë
aspekt është një përparësi.

 Z. Xhemal Mato i dorëzoi
gjithashtu çmimin z. Arjan Gaçe për
projektin e ndriçimit me anë të
paneleve diellore, një metodë e re
dhe innovative, për barinjtë e zones
së Karaburunit dhe të Thethit. Me
anë të disa baterive të thjeshta të
cilat furnizohen me energji diellore
nëpërmjet paneleve, barinjtë e
këtyre zonave kanë mundësi të
kenë dritë atje ku nuk ka elektricitet
por edhe duke kursyer në të njëjtën
kohë energjinë elektrike dhe duke
u mbrojtur nga rëniet e zjarrit. Z.
Arjan u shpreh se paneli diellor dhe
bateria e përdorur nuk janë shumë
të kushtueshme dhe janë shumë
praktike. Z. Arjan falenderoi edhe
Grupimin Ekolëvizja për çmimin e
dhënë dhe dha disa informacione
për projektin e tij.

Duke falenderuar pjesëmarrësit,
Grupimi Ekolëvizja vazhdoi më tej
me programin e saj. U diskutua
ecuria e veprimtarisë së Grupimit
për periudhën e kaluar, projektet e
implementuara dhe impakti i tyre në
publik dhe tek vendimmarrësit,
zhvillimet mjedisore dhe detyrat që
i dalin grupimit dhe shoqatave në

të ardhmen.
 Pjesa e fundit ishte rezervuar

për zgjedhjen së bordit të ri të
Grupimit dhe Presidentit të tij.
Shoqatat prezente përzgjodhën
antarë e bordit ku u zgjodhën:
Milieukontakt International, Tiranë,
Qëndra Eden, Klubi Ekologjik
Krujë, Lilium Albanicum Librazhd,
Instituti i studimeve të Ambientit,
Klubi Ekologjik Elbasan, Ekologjisti
Durrës

 Presidente e Bordit të Grupimit
u zgjodh Znj. Valbona Mazreku,
drejtoreshë e Milieukontakt
International.

 Takimi u mbyll me fjalët
përshëndetëse të Znj. Mazreku,
presidentes së re të Bordit të
Grupimit dhe Drejtorit Ekzekutiv z.
Xhemal Mato.

PROBLEMATIKA TE AJRIT
URBAN NE SHQIPERI

GRUPIMI “ EKOLEVIZJA” NE NJE STAD TE RI
 Nga Endri HAXHIRAJ, Asistent i Fushatës së Ajrit

 Tryezë e rrumbullakët: Si të kontribuojmë për të
thithur ajër të shëndetshëm?

Jam  shumë  i  gëzuar  për nderin që më bëhet duke më dhënë këtë
çmim të cilin e vlerësoj shumë. Por sot, ky çmim merr një vlerë tjetër
sepse kam edhe ditëlindjen gjë që e bën akoma më të veçantë këtë
nderim që po më bëni.

  Pavarësisht se çmimi më jepet mua, mendoj, dhe kështu është, se
nuk duhet ta merrja unë i gjithë stafi i Ambasadës, pasi ne punojmë
në ekip dhe merita është e përbashkët. Po ashtu ky çmim i takon
dhe e meriton gjithashtu edhe Grupimi Ekolëvizja, pasi të gjithë
jami aktorë kryesorë në fushën e mjedisit.

   Ambasada e Mbretërisë së Vendeve të Ulta ka mbështetur
programe të mëdha zhvillimi të cilat kanë pasur në fokus mjedisin
siç ishte dhe ai i  menaxhimit përfundimtar të mbetjeve kimike në
Porto Romano së bashku me Bankën Botërore. Po ashtu edhe

projekti CLEEN, mbështetur nga UNICEF, që po e zbaton, midis të
tjerëve, edhe Grupimi “Ekolëvizja”.

   Aktualisht qeveria Hollandeze ka vendosur që Shqipëria, duke
qënë një vend në zhvillim dhe një vend potencial kandidat për t’iu
bashkuar familjes Europiane nuk do të ketë më nevojë për fonde të
tilla. Por,  megjithatë, Ambasada do të vazhdojë të mbështesë
programe më të vogla kryesisht për ndërgjegjësim dhe sensibilizim
në fushën e mjedisit. Ju ftoj  ftoi të gjithë antarët e Grupimit Ekolëvizja
të aplikojnë në bazë të informacioneve për thirrje që do të gjejnë në
faqen e web-it të Ambasadës.

FJALA  E  AMBASADORIT  VAN DEN  DOOL
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(vijon nga faqja 3 )
Përveç vjetërsisë së

automjeteve dhe gjendjes së tyre
teknike, në ndotësit që çlirohen në
ajër dihet se ndikon edhe cilësia e

karburantit që përdorin. Nga afro
400 mijë mjete rrugore në vendin
tonë, rreth 82 % e tyre përdorin
naftë, megjithëse në vitet e fundit
në blerjet e makinave të reja po
vihet re një tendencë rritjeje e
numrit të makinave me benzinë. Të
gjithë ndotësit e ajrit kanë pasoja
në shëndetin e njerëzve. Sipas
specialistëve të ISHP-së, po të
ekstrapolohen vlerësimet që
bëhen për uljen e jetëgjatësisë së
njerëzve për shkak të niveleve të
larta të ndotësve të ajrit, kjo shifër
do të ishte 1.5-2 vite jetë më pak
për çdo banor të Tiranës.

 Ajo që ndoqi prezantimet ishte
shtrimi për diskutim i një sërë
pyetjesh, kryesisht në lidhje me
numrin e madh të automjeteve, për
qëndrën teknike të kontrollit të
automjeteve, për sistemin e ri të

TIRANE 29 Maj 2010:
Në kuadër të Fushates së
Pjesmarrjes Publike vullnetarët
zhvilluan një veprimtari që
konsistonte në realizimin e një
grafiti në zonën e Tiranës së
Re. Slogani që u shkruajt ishte
“Vepro tani! Bëhu pjesë e
vendimmarrjeve mjedisore”.
Gjatë kësaj veprimtarie u
shpërndanë tek qytetarët
fletushka informuese dhe
materiale promocionale rreth
fushatës së Pjesëmarrjes
Publike.

SHKODER 2 Qershor
2010:

TRYEZE E
RRUMBULLAKET : MBI
PLANIN RREGULLUES

TE SHKODRES
 Zhvillohet një tryezë e

rrumbullakët me temë “Mbi
planin rregullues të Shkodrës”,
e zhvilluar nga qendra Aahrus
në këtë qytet, në lidhje me
ndërgjegjësimin dhe rritjen e
pjesmarrjes qytetare në
vendimmarrjet e pushtetit lokal,

taksimit të automjeteve,
monitorimin e ndotjes së ajrit dhe
probleme të tjera. Në diskutime u
vlerësua se qëndra e kontrollit
teknik të automjeteve ka rol të
rëndësishem në përmirësimin e
cilësisë së ajrit urban, megjithë

sfidat që ka ky sektor aktualisht
dhe të ardhmen premtuese që
pritet pas dhënies me konçesion.

Lidhur me sistemin e ri të
taksimit, nga autoritet shihet si një
hap pozitiv lidhur me uljen e
interesit të qytetarëve për të blerë
dhe përdorur makina të vjetra, që
janë pjesërisht shkaktarë të
ndotjes së ajrit. Ky sistem i
taksave, nga ana tjetër do të
ndikojë edhe tek vetë pronarët e
automjeteve që do ta vleresojnë
më shumë impaktin e mjeteve të
tyre në mjedis.

 Cilësia e karburanteve ishte një
tjetër pikë e rëndësishme, ku u
diskutua se duhet punuar më
shumë nga qeveria, nga kompanite
prodhuese dhe ato importuese të
lëndëve fosile për të pasur realisht
standardet Europiane të cilësisë së
tyre ne tregun tonë të

hidrokarbureve.
Të kombinuara, këto

probleme shpesh herë sjellin
edhe konfuzion në përllogaritjen
e ndotjes reale nga automjetet: a
ndikon më shume mosha e
automjeteve, cilësia e
karburanteve, apo mirëmbajtja e
automjeteve? Për këtë arsye u
theksua rëndësia që ka kontrolli
rigoroz i mjeteve nga ana e
kompanisë koncesionare SGS.

Në kuadër të Menaxhimit të
cilësisë së ajrit u theksua
rëndësia e informimit të publikut
mbi këtë çështje. Shumë të
rëndësishme janë edhe punimi
me mjete efikase për monitorimin
e ndotësve të ajrit.

 Pjesa e dyte e diskutimeve u
fokusua te pyetja “Si te
kontribuojme për të thithur ajër
të shëndetshëm”.

Rekomandimet që dolën nga
ky diskutim për autoritetet
kompetente ishin: - Te krijohet
mundësia e lejimit të kalimit të
taksive në hapësirat e rezervuara
të qarkullimit urban, të
shfrytëzuara aktualisht vetëm
nga autobuzët. Shumë qytetarë
do të përdornin taksitë e jo
makinat e tyre private për të
shkuar në punë, ndoshta të
grupuar si 4-shë kolegësh, duke
eliminuar kështu 4 makina
private në rruge. - Në kurrikulat
universitare mund të nxitim
futjen e lëndëve për mjedisin. Te
këmbëngulim të bëjmë tema
studimore reale. Universiteti
mund të bashkëpunojë me ISHP-
në dhe të kryejnë kerkime
shkencore me grupe pune të

perbashketa që lidhin ndikimin e
ndotesve të ajrit në shendetin e
njerëzve. - Te investohet drejt
kompjuterizimit në institucionet
spitalore lidhur me rregjistrimin e
pacientëve dhe për pasojë krijimin e
mundësive të studimeve të ndikimit
në shëndet të ndotësve të ajrit dhe
për të bërë edhe korrelacione të
sakta mes niveleve reale te ndotesve
te ajrit dhe ndikimit real te tyre në
shëndet. - Nevojitet të ketë më
shumë pika monitorimi të ndotësve
të ajrit per te pasur nje pasqyrë të

saktë të përqendrimeve të ndotësve
në ajër. - Pjesëmarresit ishin të
mendimit se puna e të gjithë
institucioneve shtetërore lidhur me
mjedisin duhet fokusuar tek
legjislacioni dhe forcimi i zbatimit te
tij.

Disa sugjerime që dolën nga
Tryeza janë:

- Qytetarët duhet të
ndërgjegjsohen për të pergjedhur

PROBLEMATIKA TE AJRIT URBAN NE SHQIPERI
Nga Endri HAXHIRAJ, Asistent

i Fushatës së Ajrit

me kujdes automjetet që duan të
blejnë lidhur me moshën e tyre dhe
gjendjen teknike. - Duhet punuar
më shumë për ndërgjegjësimin e
qytetarëve që të përdorin
karburante të cilësisë Europiane
dhe për t’i kryer shërbimet e
duhura të mirëmbajtjes makinave
të tyre. - Nevojitet më shumë punë
ndërgjegjësuese nga secili prej
aktorëve: autoritetet në të gjitha
nivelet, institucionet shkencore
dhe shoqëria civile. - Nevojitet të
bëhet edhe sensibilizimi i medias

lidhur me çështjet mjedisore në
përgjithësi dhe për ajrin në veçanti,
pasi media është një mjet efikas për
komunikimin në pjesën më të
madhe të popullsisë.
Shpresojmë se Tryeza e
Rrumbullakët solli sadopak në
vëmendjen e vendimmarrësve dhe
të qytetarëve çështjen e cilësisë
së ajrit.

BEHU PJESE E VENDIMMARRJES MJEDISORE
Veprimtari të fushatës VEPRO TANI

konkretisht në lidhje me
miratimin e planit rregullues
të qytetit. Në këtë veprimtari
ishin të pranishëm zyrtarë të
lartë nga bashkia Shkodër,
shoqëria civile, specialistë të
fushës, përfaqësues nga
Universiteti i Shkodrës dhe
qytetare të thjeshtë.

 Gjatë prezantimit të
Kryetarit të Bashkisë u
theksua situata aktuale
urbanistike dhe më gjerë në
qytetin e Shkodrës dhe u
paraqit i detajuar plani rregullues i ketij qyteti, gjithashtu dhe posteri i fushatës lokale të

Pjesemarrjes Publike.

5 Qershor 2010:
KONCERT TEK
AMFITEATRI I

LIQENIT

Zhvillohet një koncert,
organizuar nga Lëvizja Bells
me rastin e ditës ndër-
kombëtare të mjedisit, ku
Milieukontakt dhe fushata
Vepro Tani kishte rezervuar
një kënd me materiale
promocionale të Fushates.
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Zoti e ka bërë Mallakastrën as
të ulët e as të lartë, si nje urë që
lidh fushën e bukur të Myzeqesë

me malet e lartthepisura e luginat e
lumenjve të nxituar të Labërisë.
Mallakastra është e varfër në ujëra
sipërfaqësore. Gjanicën e ka më te
madhin lumë. Sa ishin pyjet që
vishnin tokën e nuk ishte zbuluar
nafta, ajo shkonte e pastër
pothuajse deri në Fier. Koherat
kane rrjedhur, gabimet njerezore
jane shumefishuar, e ndotja e
ujrave eshte shtuar. Koha e
kodrave te veshura me pyje e te
populluara me kafshe e zogj, tek
tregohet duket si një legjendë e
lashtë e të shumtët nuk e besojnë.
Drurët janë prerë deri tek i fundit
që në vendburim. Kodrat anash
janë të kuqërremta, pasojë e
shpyllëzimit nga njerëzit, te
urdheruara per te rritur kultura
bujqësore njevjecare, të cilat u
kultivuan deri në dhjetëvjeçarin e
parafundit të shekullit të kaluar. Që
në atë kohë toka mbeti lakuriq,
fillimisht pa bime e me pas humbi
shtresen e siperme apo lekuren e
saj, e plagosur rende ajo cdo vit
pas shirave të para të vjeshtës, që
shpesh bien me rrebesh e mjaft të
dendur, vete e bashkohet me ujin
e lumit, duke krijuar nje leng te
trashe dheu e nafte me nje te kafejte
te erret qe ndjek me pertese
shtratin.

 Pemet e shpateve në dy anet e
lumit, jane zevendesuar nga disa
struktura te cuditeshme metalike te
quajtura puse, burimi i aromës së
tmerrshme, që u zë frymën mbi 200
mijë banorëve, nga Ballshi në Fier.
Te kujtojne vampirët, qe duket sikur
kanë futur thellë në zemër të tokës
turirin e tyre të stërgjatë, e i nxjerrin
në mënyrë makabre “gjakun” e saj.
Toka për rreth tyre sikur është
ndragur e përlyer deri në thellësi

me ca ngjyra të çuditshme, e bimët
sikur janë larguar nga ky ferr, që
është vështirë të përshkruhet. Era
që përhapet, jashtëqitja që nxjerrin,
Gjanica që i merr e ecën e ecën.
Dhe uji dhe ajri, dhe toka bashkë
me qeniet mbi të, vuajnë një dënim,
që duket si i përjetshëm. Ndotja e

Akademikë nga “Mancester
University” njoftojnë se kanë
gjetur katër akullnaja në alpet
shqiptare dhe pikërisht në
“Bjeshkët e Namuna”. Gjeografët
i kanë zbuluar në një lartësi prej 2
mije metrash, relativisht zonë e ulët

për të favorizuar krijmin e
akullnajave.Në këtë zonë ndodhen
edhe të jera akullnaja, por më në
veri të vargmaleve.

Bjeshket e Namuna shtrihen në
veri të vendit tonë dhe në
Kosovë.Akullnajat, më e madhja
e së cilës ka përmasat e gjashtë
fushave futbolli, ndryshojnë

AKULLNAJA TE PASHKELURA
NE ALPET TONA

madhësi cdo vit sipas rënies së
deborës në dimer dhe
temperaturave në verë.Gjeografët
besojnë se akullnajat kanë mundur
të krijohen në një kuotë kaq të ulet
për arsye se ka sasi të
majftueshme dëbore. Philip

Hughes, një studiues në
“Mancester University” ka
deklaruar se fakti që malet, deri
kohet e fundit, ishin të rrethuara
nga anarkia nuk janë eksploruar
si duhet.Zbulimet, për të cilat
njoftohet në gazetën “Times”, do
të publikohen të plota në fund të
vitit.

POLITIKA DHE KATASTROFA MJEDISORE
Nga Haki KOLA tokës dhe e ajrit, nga nxjerrja pa

kujdes e naftës, ka bërë që tregu i
jashtëm t‘ia mbyllë dyert lajthise
se Visokes, këtij fruti të

mrekullueshëm, e të kërkuar
veçanërisht nga industria e
çokollatave. Ca para më pak për
banorët.

Janë dy gjenerata njerëzore që
përcillen në të tilla kushte dhe e
kalojnë jetën në këtë tragjedi. Si do
të ishte ajri pa industrinë e naftës?
Si do të ishte mjedisi nëse shteti
nuk merrte vendimet e gabuara të
shpyllëzimeve? E njëjta pyetje
shtrohet për lumin e Gjanicës dhe
cilësinë e jetës në të gjithë këtë
rajon. Është ndotur e ndoshta
helmuar Ajri dhe Uji. Në stadin që
jeton shoqëria jonë, duket se nuk i
kemi kapacitetet e duhura që ta
shmangim tragjedinë e këtyre
pasurive kaq të rëndësishme, që
nuk i përkasin askujt dhe që
përdoren nga të gjithë, qoftë edhe
zogjtë apo njerëzit kalimtarë
shtegtarë.

 Opinionit publik nuk iu degjua
zeri për industritë që shteti po
ngren në zonën e Vlorës, industri
që do të kenë një ndikim të gjerë,
mbi tre pasuri shumë të
rëndësishme të përbashkëta të
vlonjatëve e shqiptarëve,
peizazhin, ajrin e ujin. Në luginën e
Gjanicës, zgjidhjet që aktualisht
janë aplikuar, qoftë edhe për një
udhëtar kalimtar shqiptar apo të
huaj dëshmojnë një dështim
spektakolar, si për erën e rëndë që
e shoqëron (cilësia e ajrit), ashtu
edhe pamja e lumit dhe peizazhit
me “vampirë”. Eshte pretenduar se
në Vlorë teknologjia do të jetë
perfekte dhe nuk do të ketë pasoja
negative mbi ajrin e ujin e detit, dy
pasuri që si në Vlorë ashtu edhe
në Fier koincidojnë turizmin, apo
qoftë edhe vetëm bujqësinë.

Fermerit të Visokës shteti i ka bërë
pis tokën. Për shkak të industrisë
që e mbështet shteti, fermeri nuk
ka të drejtë të shesë prodhimin e
tij, që konsiderohet i ndotur. Por
ligji që është në fuqi, e ka valle
fuqinë t‘i kërkojë këtij ndotësi që
të paguajë ndotjen? Për shembull,

t‘u paguajë fermerëve të dëmtuar
si fidanët ashtu edhe plehun e
punën, që i tërë vendi të vishet me
pemë, “vampirët” të maskohen,
toka rreth tyre të mbulohet me
gjethe, e në Gjanicë të mos shkojë
më naftë. Përpara se të thuhet Vlora
nuk do të ndotet, është e
arsyeshme të shihet nëse ligjet e
mjedisit, apo i të drejtave të fermerit
e qytetarit, i kanë mekanizmat që
t‘ia paguajnë të drejtën qytetarit, e
pikërisht ndotësi të detyrohet nga
ligji që të paguajë dëmin? A është
në gjendje ligji që të mbrojë lumin
e Gjanicës nga ujërat e zeza, helmet
e azotikut, termocentralit, apo nga
mbetjet e naftës?.

 Vlora nuk rezistoi. Pak protesta
u fashiten dhe qeveria beri te sajen.
Te tere jemi deshmitar qe renia e

Vlores ishte ne kohe moderne. Ajo
erdhi pas Elbasanit Fierit e
Mallakastres qe i trasheguam nga
sistemi i meparshem Vlora ra dhe
shpejt u pasua me Krujen,
Durresin, Lezhen, pa i numeruar te
gjithe qendrat e banuara qe
aktualisht perbejne per nga
popullsia qe mbajne zemren se
kombit, pra shpateve fushave dhe
kodrave qe strehojne rreth
gjysmen e popullsise se
Shqiperise. Vampiret ketu u
zevendsuan nga malet e vdekura,
me minime e germime masive.
Fabrikat e cimentos bashke me
industrite e tjera i vrane bimet e
ketyre maleve, kafshuan rende
token, bluajten shkembinjte e u
shkuan deri ne thellesite e
tyre.Konstrukte gjigande metalike
pushtuan majat e kodrave te buta,

qe banoret po vishnin me bime e i
ruanin pas viteve 90 e qe te
ngazellyera hidhnin shtat per tu
bere pyje. Pishat e Krastes se
Krujes, krenaria e sherbimit pyjor
shqiptar, kombinim i dijes dhe
vullnetit per te luftuar shkretimin,
nuk duan te zhduken. Ato ndersa
priten e shkaterohen nga vendime
njerezore te gabuara, tentojne qe
me faren qe hedhin ne toke te
instalojne filizat e tyre, te cilat
industrite e cimentos e gelqeres i
ekzekutojne me kazma e zjarr.
Shkuan pas simotrave te Golemit e
gjithe bregdetit adriatik, qe nga
pisha u kthyen ne beton ne 20 vitet
e fundit. Malet e Krujes e Lezhes,
e kodrat poshte tyre dikur ballkone
per qytetaret e turistet per te shijuar
mal e det, histori e qyteterim te

lashte se bashku, tashme jane
caperlyer nga dora njerezore, e cila
nuk e pushon germimin dhe tymrat
qe dalin prej tyre pushtojne vendin
duke i barazuar ndotjet e Elbasanit,
Tiranes, Lezhes e Krujes, te gjithe

se bashku nje nje re te madhe tymi
qe shtohet, dhe ne nje pejsazh qe
neve, njerezit e ditur ne koherat
moderne sapo e vdiqem ne emer te
zhvillimit e punesimit. Vizitori qe
prej ajrit synon Rinasin nuk gjen
fjale tjeter vec asaj ”katastrofe”.

 Tre te katertat e banoreve te
Shqiperise jetojne ne pejsazh te
demtuar, thithin ajer te ndotur,
behen pis dhe duhet te lahen tre
here ne dite, me ujin e paket dhe
energjine e tejshtrenjte, pasi
strukturat vendim marrese te
zgjedhura prej tyre kane marre
vendime frikshem te gabuara. Me
pak fjale u kane nxire jeten. Fusha
me pjellore e vendit prodhon bime
te ndotura. Blegtoria eshte ushqyer
po me kete ajer e produktet e kesaj
toke. Tabelat ne ane te autostrades,
qe reklamojne mishin e derrit te
varur ne cdo kilometer, duken te
renduara nga pluhuri qe vjen nga
cdo ane. Ai ngop mishin bashke
me shitesin qe e reklamon si
biologjik. Ka ardhur koha qe te
reflektojme. Shqiperia yne e vogel
eshte teper e brishte nga pikpamja
ekologjike. Malet jane te reja, teper
te thepisur e ne stade te hershme
te zhvillimit ekologjik. Lumenjte e
ngushte e te rrpirshem midis u
kane marre dheun dhe kane
formuar me te fushen duke
mbathur e larguar detin, pra me e
re dhe delikate edhe se vete malet.
Padija dhe varferia i ka demtuar se
tepermi kodren fushen e malin.
Politika e dy shekujve te fundit nuk
i ka krijuar mjedis dijes per ta
trajtuar e permiresuar token tone
delikate. Bimet jane prere e djegur,
dija eshte perzene tej detit. Shpat
malet dhe kodrat e cveshura jane
sterlodhur nga trajtimi i
papergjegjshem. Ata po
demonstrojne se nuk mund te
mbajne me vehten e tyre. Pas
shirave te dimrave te fundit ata
kane filluar te rreshqasin ne mbare
vendin. Bashke me kodrat e malet
rreshqasin njerezit me shtepite,
rruget e varrezat. Kur rreshqitjet
jane masive mediat sikur zgjohen
nga gjumi letargjik dhe bejne
zhurmen dimerore te rradhes. Disa
eksperte qe dijne gjithcka dalin e
flasin pro e kunder, disa qytete e
fusha mbyten e cmbyten, pasuar
nga grupe te tjer ekspertesh qe
llogarisin demet. Cudia zgjat deri

ne pranvere e me pas vjen nje
harrese pak mujore. Dikush akuzon
natyren se sjell shume shi, apo
lumenjte qe sjellin shume uje.
Dikush se nuk sjellin. Te tjere se
dielli po ndricon si teper...

 (vijon ne faqen 8 )

Tre te katertat e banoreve te Shqiperise jetojne
ne pejsazh te demtuar, thithin ajer te ndotur,

behen pis dhe duhet te lahen tre here ne dite, me
ujin e paket dhe energjine e tejshtrenjte, pasi

strukturat vendim marrese te zgjedhura prej tyre
kane marre vendime frikshem te gabuara.
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NGA HAPESIRAT
URBANE NE

EKOSISTEMET URBANE
“Në vend që të dëmtojmë

ekosistemet, pse të mos fillojmë

t’i krijojmë ? Kemi teknologjinë
dhe kompetencat”.
Prof.Jacqueline McGlade,
Drejtore e Agjensisë Europiane të

Mjedisit.
 Të kujtojmë dritën, një burim

natyror. Njerëzit duan të punojnë
e të jetojnë të rrethuar nga drita
natyrore. Ndërtesat mund të
shfrytëzojnë lehtësisht këtë dritë

në mënyra akoma më të mirë. Ose
le të marrim kopshtet vertikale.
Këto nuk janë shpikje e re porn a
vijnë që nga kopshtet e varura të
Babilonisë dhe është e çuditshme
që kjo ide ka mbetur pa u
shfrytëzuar deri më sot.

Temperaturat e larta nëpër
qytete, të ardhura nga çimentua
dhe zifti i rrugëve që absorbojnë
nxehtësinë dhe lëshojnë atë
ngadalë, mund të shfrytëzohen
për një kohë më të gjatë për të
kultivuar bimë e pemë. Uji i shiut
mund të mblidhet nga çatitë dhe
mund të përdoret për të vaditur
bimët në çdo kat ndërtese. Bimët
e mbjella do ta mbajnë kështu
hapësirën e banimit të freskët në
verë e të ngrohtë në dimër.

POPULLSITE NE
LEVIZJE

 Popullsia po zhvendoset drejt
qyteteve. Parashikohet që rreth
vitit 2050 të jetojë në hapësirat
urbane, 80% e popullsisë
botërore. Që sot, shumë qytete

kanë vështirësi për të përballuar
problemet sociale e mjedisore
nga ky presion i mbipopullimit,
varfërisë, ndotjes e trafikut. Dhe
kjo tendencë është e destinuar të
vazhdojë. Të mos harrojmë se, në
botë, qytetet zenë vetëm 2% të
sipërfaqes tokësore por mbajnë
mbi gjysmë e populsisë së
planetit.

IMPAKTI I GJURMES
EKOLOGJIKE

 Vetëm në Europë, qytetet,
prezantojnë 69% të konsumit
energjetik e janë përgjegjëse të
pjesës më të madhe të çlirimit të
gazrave me efektin serrë. Impakti
i tyre në mjedis përhapet
gjerësisht edhe jashtë tyre për
shkakun se kërkojnë për të
plotësuar nevojat harxhim
energjie për prodhimet që i duhen
dhe depozitim të mbetjeve nga
zonat rreth tyre. Për shembull
gjurna ekologjike e Londrës ze nje
siperfaqe 300 herë më të madhe
se sipërfaqja e vet.

Gjurma ekologjike është
sipërfaqja e tokës që nevojitet
për të prodhuar gjithçka që
konsumojmë dhe për të
asimiluar mbetjet që prodhojmë.
Koncepti i saj ka hyrë në 1996 nga
Mathis Wackernagel e William
Rees me themelimin e Global

(vijon nga faqja 7 )
 I fundosur në oqeanin e ajrit

të ndotur, i mbushur kembe e koke
prej tij, në mendje me vjen
shprehja e Albert Schwitzer:
“Njeriu e ka humbur aftësinë të
parashikojë e parandalojë. Ai do
të përfundojë me shkatërrimin e
tokës”. Vendet e zhvilluara, janë
ndeshur dhe i kanë kapërcyer të
tilla absurditete. Në SHBA,
përpara se të miratohen statutet
federale të kontrollit të ndotjeve,
çdo qytet i madh ndërmerr hapa
paraprake për të përcaktuar të
drejtat pronësore të qytetarëve
mbi kualitetin e ajrit.

 Katastrofa ka ndodhur ne
prezencen tone, ne prezencen e
“intelektualeve”, universiteteve
qe shtohen e shtohen, te medias,
qe duket si nje prodhim i bollshem
per syrin dhe veshin, ne kete
kohe krize ekonomike. Ajo qe
eshte e veshtire te gjykosh eshte
nese keta faktor na e kane hapur
apo mbyllur, syrin, veshin dhe
mendjen.

Katastrofa ka ndodhur ne
kohen qe neve e quajme epoka e
demokracise. Ne populli qe
prodhojme qeverisjen tone,
dukemi si autore dhe aktore te saj.
Ndoshta pamja qe shohim ajri qe
thithim dhe uji qe pijme na ka
mjegulluar shikimin dhe gjykimin.

E pyes vehten nese intelektualet
tone levizin ndonjehere dhe nese
e shohin kete realitet. Po
profesoret e gazetaret. Kamerat,

syri i kanaleve tona televizive
duket sikur jane fiksuar vetem ne
sfondet artificiale me bojra te
bukura qe transportohen me

mjete te posacme nga Tirana ne
cdo skaj te atdheut, per tribunat
nga flasin politikanet.

 Nga dritaret e studiove fare
lehte dallohen malet e vdekur nga
dora njerezore. Dhe kori i
mdediave tona duket sikur u
kendon rrobave te reja te mbretit.
Intelektualet dhe shkruesit e
viteve tridhjete kishin me pak
mjete per te levizur, po xheku me
teper shihnin, degjonin e ngrinin
zerin. Te sotmit duket sikur flasin
me pak. Duken me te prirur per te
komentuar politiken e madhe.
Ndoshta edhe katastrofa eshte
po pjelle e kesaj politike te
madhe...

POLITIKA DHE KATASTROFA MJEDISORE
Nga Haki KOLA

Anketimi me anën e telefonit të
gjelbër, edhe kësaj radhe, vazhdoi
me temën e ndotjes së peisazhit
urban. Për këtë u intervistuan 24
persona, nga të cilët :

- 11 me arsim të lartë;
- 7 me arsim të mesëm;
-6 me arsim të ulët.
 Karakteristikë e pothuaj të

gjithë të pyeturve (22 vetë - 92%)
ishte se janë të kënaqur nga “çlirimi
“ i lumit Lana nga ndertimet anës
tij, nga ky proces i kryer në
lulishten e Parkut Rinia dhe në
zona të tjera ku janë liruar nga
ndërtimet pa leje.

 Pyetjes se cilat janë arsyet ku
dëmtohet peisazhi urban ju

përgjegjen :
- 19 vetë (79%) kanë mendimin

se urbanistika nuk ka kryer detyrën
e vet për sistemin apo llojin e
fasadave, largësinë midis
ndërtimeve, pjesën prej 40% të
sipërfqes së ndërtimit që duhet
lënë si hapësirë e gjelbër dhe
urbane në zonat e reja të ndërtimit.

- 14 të anketuar ( 58%)
mendojnë se shumë miratime nga
Këshilli i Rregullimit të Territorit
vijnë si rezultat i proceseve dhe
kundërvënieve politike të grupeve
përfaqësuese dhe jo si rezultat i
diskutimeve të pavarura dhe
profesionale.

- 18 të pyetur ( 75%) japin si

 TTTTTELEFONI i GJELELEFONI i GJELELEFONI i GJELELEFONI i GJELELEFONI i GJELBERBERBERBERBER
SA ESHTE DEMTUAR PEISAZHI URBAN NGA NDERTIMET ?

arsye të çregullimeve që vërehen
në ndërtimet e reja vijnë si pasojë
e diskutimeve nga të zgjedhur apo
të emëruar politikë dhe jo nga
specialistët e fushë, të cilët, edhe
kur thirren, mendimi nuk ju merret
parasysh.

- 22 të intervistuar ( 92%) janë
të bindur se shtesat e kateve dhe
shtesat vertikale (anash
ndërtimeve të vjetra ) që janë bërë
dhe po legalizohen, kamë dëmtuar
peisazhin, hapësirat publike e të
gjelbra. Ato nuk duhej të ishin
lejuar dhe se kanë shpërfytyruar
qytetin dhe, për zona të caktuara
nuk do të ketë mundësi për tu
riparuar asnjëherë.

“Në vend që të dëmtojmë ekosistemet, pse të mos
fillojmë t’i krijojmë? Kemi teknologjinë dhe

kompetencat”. Prof.Jacqueline McGlade, Drejtore e
Agjensisë Europiane të Mjedisit.

 Duke ndarë sipërfqen e planetit për popullsinë
aktuale (duke marrë në konsideratë sipërfaqen e
nevojshme edhe për speciet e tjera), del se më

Tokë, çdo njeri ka në dispozicion 1.7 hektarë për të
përmbushur kërkesat e tij. Gjurma ekologjike

mesatare botërore është 2, 2 hektarë, pra më e
madhe se ajo që duhet të jetë në të vërtetë. Po në
vendet e pasura ajo është edhe më e madhe. Psh.

Shtetet e Bashkuara e kanë, për person 9.5
hektarë, gjë që, në vendet mga ku ata marrin
mallrat që i nevojiten, kjo gjurmë, për vendasit

mbetet shumë e vogël.

MJEDISI URBAN
Footprint Network. Duke filluar
nga viti 1999, WWF përditëson

vazhdimisht llogaritjen e saj në
raportin “Living Planet Report”.
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Urbanizimi mund të jetë një
mundësi... ose një kërcënim për

biodiversitetin
- Në Europë, ku shumica

dërrmuese e njerëzve jetojnë në
zonat urbane, për të ndihmuar në
humbjet e biodiversitetit, është
vendimtare të veprohet ndaj
sfidave të ndërveprimit të

biodiversitetit me tërësinë e rrjetit
të qyteteve dhe qytezave.

- Urbanizimit mund të jetë edhe
një kërcënim për biodiversitetin.
Kërkesa për rritjen e zonave urbane
ka krijuar një ndërthurje të zonave
urbane të gjelbra me zona me
ndërtime të dëndura e kompakte.

- Cilësia e jetës në qytete varet
nga ekzistenca e zonave urbane të
gjelbra, tërheqëse e të mjaftueshme
për njerëzit dhe jetën e egër. Por po
aq të rëndësishëme për jetën
urbane janë edhe shërbimet e
ekosistemit, të marra nga
biodiversiteti në zonat e gjelbra
jashtë kufijve të qytetit.

- Edhe pse shërbimet e
biodiversitetit dhe ekosistemeve
janë të mira materiale globale e të
zakonshme, autoritetet lokale dhe
rajonale kanë fuqi ligjore për të
caktuar zonat e ruajtjes dhe të
integrojnë shqetësimet e
biodiversitetit në planifikimin urban
dhe hapësinor të tyre. Angazhimi
publik është i dukshëm në shumë
vende pjesëmarrës në Axhendën
Lokale - 21 * për procese që kanë
për qëllim ndërtimin e komuniteteve
të qëndrueshme që të identifikojnë
biodiversitetin, si parakusht për
menaxhimin e qyteteve.

- Përveç mbrojtjes së zonave,
është thelbësore për të integruar
biodiversitetin në planifikimin
hapësinor, në nivel rajonal dhe
lokal, duke përfshirë qytetet.
Zhvillimi i Infrastrukturës së
Konceptit Europian të Gjelbër,
paraqet një mundësi të
rëndësishme për ta bërë këtë.

1. Sfida e përmirësimit të
urbanizimit, ruajtja e

biodiversitetit dhe cilësisë së jetës
 Shërbimet e ekosistemeve, si

brenda dhe jashtë zonës urbane,
përfshijnë rregullimin e ciklit të ujit
dhe të klimës, pastrimin e ajrit, ujit
dhe tokës, prodhimin e ushqimeve
dhe mallrave të tjera. Në Evropë,
75% e popullsisë jeton në qytete
dhe pritet që në vitin 2020 kjo shifër
të jetë 80%. Kuptimi i marrë-
dhënieve të vendbanimeve urbane
dhe biodiversitetit dhe gjetja e një
koncepti që i shërben të dyjave,

kërkon që ne të rikonsiderojmë:
• Sjelljen ronë ndaj cilësisë dhe

karakterit të jetës në një qytet,
strukturën specifike e funksionale,
ndërveprimet strukturore socio-
ekonomike dhe kulturore në zonat
urbane. Shumë njerëz i gëzojnë këto
karakteristika urbane por, kur
njerëzit zgjedhin ku të jetojnë,

afërsia me natyrën luan një rol të
rëndësishëm në vendimin e tyre.
Revitalizimi urban përfshin
konceptet krijuese të reja në
sjelljen ndaj natyrës në qytet duke
e kombinuar me hapësirat atraktive
publike.

• Urbanizimi është rritja e

popullsisë urbane, e kombinuar me
dëndësimin urban dhe/ose
zgjerimin dhe fragmentimin e zonës
urbane. Kjo zakonisht rrit gjurmët
ekologjike të qytetit dhe krijon
efekte mbi biodiversitetin dhe
mjedisin në përgjithësi. Megjithatë,
shkalla e tyre varet nga forma dhe
model i urbanizimit.

• Projektimi urban përshkruan
vendin, formën fizike dhe
strukturat e qyteteve tona. Ai
mundëson disa funksione dhe
mënyra të jetesës. Disenjimi i duhur
urban, në këtë mënyrë, mund të
zvogëlojë nevojën për shtesa të

tokës urbane ose fragmentimit të
saj. Ai mund, në të njëjtën kohë, të
depërtojnë në qytet me gjelbërim
dhe promovimin e biodiversitetit.
Krijimi dhe përmirësimin e
sipërfaqeve të gjelbra, ringjallja e
tokës së pambjellë, gjelbërimin e
mureve, në të njëjtën kohë si
dëndësimi dhe kompaktësimi
urban, maksimizon shumën e
shërbimeve të ekosistemit të
realizuara brenda qyteteve.

2. Hapësirë e gjelbër dhe
biodiversiteti është një vlerë
përmjediset urbane

 Parqet, pemët dhe muret e
gjelbër janë mjetet kryesore për
sjelljen e biodiversitetit dhe
shërbimeve të tij në ekosistemin
qytetr. Është e rëndësishme që këto

të kenë përmasa të mjaftueshme,
diversitet dhe shpërndarje për të
mbështetur shumëllojshmërinë e
gjerë të shërbimeve të ekosistemit,
për natyrën dhe njeriun. Kjo duhet
të përfshijë parqet që menaxhohen
por edhe hapësirën e pamenaxhuar
si zonat natyrore, ligatinat dhe
zonat e përgjatë hekurudhave ose
të zonave industriale.

Për banorët, perceptimet lidhur
me sasinë e gjelbërimit, brenda apo
afër qyteteve, është një pjesë
integrale e cilësisë së jetës Prania
me bollëk dhe cilësi e hapësirave
të gjelbra janë dallime të
rëndësishme mes zonave rurale
dhe qyteteve. Vlera e biodiver-
sitetit në qytete është e lidhur
shumë e ngushtë me zgjedhjet
kulturore dhe sociale të shoqërisë
sepse njerëzit përfitojnë emocio-
nalisht dhe fizikisht nga kjo.
Megjithatë, perceptimi i një cilësie
të mirë të sipërfaqeve të gjelbra
mund të ndryshojë në Evropë për
shkak të konteksteve të ndryshme
gjeografike dhe kulturore.

3.Urbanizimi mund të jetë
një mundësi...

 Modeli tradicional i një qyteti
kompakt evropian, me shfrytëzimin
efikas të tokës, mind ta mbrojë
hapësirën e biodiversitetit. Shtimi
i dëndësisë së popullsisë
nënkupton një sasi të vogël të
tokës për frymë - shumë më e ulët
sesa njerëzit që jetojnë në zonat
suburbane dhe rurale. Në anën
tjetër, popullsia e dendur e ve nën
tension biodiversitetin brenda
qyteteve. Një ekuilibër midis zonës
së gjelbër urbane dhe atyre me
ndërtime është i domosdoshëm.
Kjo mund të arrihet duke zbatuar
konceptin e “dyfishtë të zhvillimit
të brendshëm të qytetit”, i cili
kombinon dëndësinë ekzistuese të
ndërtuar me zona në rritje të

hapësirave të gjelbra dhe rritjen e
infrastrukturave të tilla si pemët
nëpër rrugë apo muret dhe çatitë e
gjelbra. Kjo e përmirëson aksesin
e sipërfaqeve të gjelbra brenda dhe
jashtë qytetit.

Vlera e natyrës së egër në
qytete shpesh nënvlerësohet. Në
ditët e sotme, kënetat urbane, zonat
industriale të braktisura, zonat
djerrë anës rrugës, tokat e
braktisura, rrënojat e varrezat
duhen trajtuar si rezerva të
mundshëme të biodiversitetit
urban. Kjo rezulton nga
kompleksiteti i ekosistemeve
urbane, me veprimtaritë njerëzore
në qendër të tyre. Prania e faunës
së egër në qytete mund të jetë një
tregues pozitiv i cilësisë së
sipërfaqeve të gjelbra, por në disa

raste mund të japin edhe një rritje
të bezdisshme

 4... ose një kërcënim për
biodiversitetin

 Edhe pse urbanizimi mund të
përdorë me efikasitet tokën,
veçanërisht në formën e mbi-
vendosjes urbane (vertikalizimi),
përsëri është një kërcënim serioz
për biodiversitetin. Toka e mbuluar
urbane është 3, 4% në Evropë.
Rritja urbane shpesh vendost në
llojet më të mira të tokës dhe
shkatërron habitate natyrore dhe
gjysëm natyrore, së bashku me
komunitetet e specieve të tyre.
Dëndësia e ulët dhe vertikalizimi
urban ndikon në biodiversitetin
dhe zonat me vlerë natyrore, por,
po ashtu rrit ndikimet indirekte tek
njeriu, të tilla si rrëmuja, zhurma dhe
ndotja. Gjithashtu, ajo redukton

aksesin në hapësirat e hapura për
banorët. Këto do të shtojnë edhe
kërkesën për infrastrukturë të re
fizike, për shkak të rritjes së
popullsisë. Perceptimet se jeta në
qytete është me cilësi të ulët, (për
shembull për shkak të mungesës
së hapësirave të gjelbra), në
kombinim me përmirësimin e aksesit
të zonave të largëta, por dhe me
çmime të ulëta toke, zbatimin e
dobët të parimeve të planifikimit të
qëndrueshëm, mund të çojnë edhe
në braktisjen e brendshme të
qytetit dhe ndërtimin e zonave të

reja komerciale në zonat suburbane,
gjë që, në të vërtetë po ndodh.

 Përqendrimi i lartë i njerëzve
kërkon që qytetet të varet nga
biodiversiteti dhe shërbimet e
ekosistemit nga zona të tjera.
Shërbime të tilla si prodhimi i
ushqimit dhe biomasës, mbrojtja
nga përmbytjet dhe rregullimi i
bilancit të ujit dhe të klimës, merren

kryesisht nga ekosistemet jashtë
kufijve të qytetit. Përmes kërkesës
së tyre për mallra dhe shërbime të
ekosistemit, qytete risin ndikimet
në mjedis dhe në biodiversitet në
një shkallë shumë më të madhe se
zona e tyre aktuale. Megjithatë,

qytetet ndryshojnë në aspektin e
gjurmës të tyre ekologjike dhe
ndikimet e biodiversitetit në varësi
se si janë ndërtuar dhe si
menaxhohen.

5. Të sigurojmë biodiversitetin
urban - vendimtare për cilësinë e

jetës në qytetet europiane
 Vendosja urbane jep edhe

shembullin e duhur se sa cilësia e
jetës së qytetarëve evropianë varet
nga shërbimet e ofruara nga
biodiversiteti. Banorët urban
përfitojnë në mënyrë të
konsiderueshme shërbinet
rekreative, ato sociale dhe natyrës,
si brenda ashtu edhe jashtë
qyteteve. Por, shërbimet e
ekosistemit janë gjithashtu të
rëndësishme për kushtet
thelbesore të jetesës në qytete.

Lidhur me ndikimet e ndryshimeve
klimatike, të cilat do të intensi-
fikojnë ose ndryshojnë kushtet e
veçanta klimatike urbane,
gjelbërimi urban do të luajë një rol
të rëndësishëm në strategjitë e
përshtatjes, për shkak të efekteve
të dobishme klimatike. Gjelbërimi
urban e bën jetën në qytet më
tërheqëse, ndihmon për të
parandaluar “rrënujën” urbane dhe
në këtë mënyrë, kursen hapësirë
për biodiversitetin. Për më tepër, sa
më shumë shërbime të ofrohen
brenda qytetit, aq më tepër ulet

edhe ndikimi në biodiversitet dhe
në mjedisin në përgjithësi.

 Autoritetet lokale dhe rajonale
kanë fuqi ligjore për të caktuar zonat
e ruajtjes dhe integrimin e
shqetësimet e biodiversitetit në
planifikimin urban dhe hapësinor
dhe duhet të kontribuojnë në
veprimtari si Natura 2000 dhe
Axhenda Lokale 21, procese që

kanë për qëllim ndërtimin e
komuniteteve të qëndrueshme dhe
ta kenë biodiversitetin si një
parakusht të domosdoshëm për
qytetet..

*) Agenda 21 është një program i OKB-së

kushtuar zhvillimit të qëndrueshëm.

2010 VITI I BIODIVERSITETIT 10 MESAZHE PER VITIN 2010

MESAZHI I GJASHTE

Urbanizimi mund të jetë një mundësi... ose një
kërcënim për biodiversitetin

Autoritetet lokale dhe rajonale kanë fuqi ligjore për
të caktuar zonat e ruajtjes dhe integrimin e

shqetësimet e biodiversitetit në planifikimin urban
dhe hapësinor
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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

GRUPIMI “EKOLËVIZJA”
 Shoqata " EGNATIA ", Librazhd, Agim Blloshmi
 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
 Lilium Albanicum, Librazhd- Ferit Hysa
 Masmedia dhe Mjedisi - Xhemal Mato
 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
 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
 Fondacioni: “Instituti i Kërkimeve të Bioteknologji”, Agron

LAMKO
 Qendra e Studimit të Burimeve Natyrore, Sherif LUSHAJ
 Instituti i Politikave Mjedisore, Edvin Pacara
 Zyra e Monitorimit Ambjental, Shoder, Zamir LLAZANI.
 Instituti për Mirëqënie dhe Ambient, Luan LUSHA
 Instituti për Mirëqënie dhe Ambient, Luan LUSHA

 Përpjekjet për zhvillimin e sektorëve të energjisë së
rinovueshme, ju është shtuar dhe një ide tjetër.Kësaj radhe
vjen nga studiuesit e Universitetit të Karolinës në SHBA

publikuar në revitën
“New Scientist” dhe
prezantuar në
Kuvendin e Shoqërisë
Mekanike.

 Një flotë anijesh me
vela, e paisur me gje-
neratorë të posaçëm,
mund ta transformojë
energjinë eolike (të
erës), në hidrogjen që,
i mbledhur, do të
transferohet për
konsum në tokë për të
prodhuar energji ele-
ktrike. Në këtë mënyrë
do të mënjanohej dhe

vendosja e shtyllave të gjeneratorëve eolikë që zenë hapësirë
të mëdha dhe pengojnë edhe qarkullimin detar.

 Anijet të paisura me një hidrogjenerator me krahë, mund të
shfrytëzojnë edhe rrymat detare për prodhimin e hidrogjenit
nga uji. Energjia e përftuar në këtë mënyrë nga një anije me
rreth 400 m² vela, me një forcë ere prej 7 deri 15 m/sekondë,
sipas studiuesve, do të jetë 100 kwat. Energjia do të jetë tre
herë më e madhe se ajo e përftuar nga gjeneratorët me detarë
me shtylla, por duke zmadhuar sipërfaqën e velave kjo mund
të shkojë deri në 1 MWat për çdo anije.

Bota, sipas të dhënave të FAO,
Organizata Botërore e Bujqësisë
dhe Ushqimit, humbet çdo vit 13
milion hektarë pyje nga 4 miliardë
që gjenden në total në planet.
Indonezia ka norma nga më të
lartat të shpyllëzimit në botë, është
e treta për emisionet e gazit për

shkak të humbjes së tyre, si dhe
ka një biodiversitet të pasur që po
lufton për të mbijetuar në mes të
humbjes së habitateve në shkallë
të gjerë. Kryesisht këto humbje
vinë nga prerja e drurit të palmës
për nxjerrjen e vajit të saj.

Listës së
specieve të
zhdukura ju
shtua dhe një
tjetër: zogu tu-
feto Tachy-
baptus rufo-
lavatus). Bano-
re e liqeneve të
zonës lindore të
Madagaskarit,
kjo specie ka
pësuar një rënie
të shpejtë të

numurit deri në zhdukjen e saj. Shkaku
është ndërhyrja në këto liqene e peshqve
mishngrënës dhe në veçanti në liqenin
Alaotra., por dhe peshkimi i pakontrolluar
me rrjeta nyloni që kapin e mbytin zoqtë,
solli humbjen përfundimtare të këtij zogu
të rralë.

 Por në listë ndodhen rreth 190 specie
të tjera zoqsh të rrezikuar, por edhe pas
tyre 372 në rrezik të madh dhe 678 të tjerë
të ekspozuar ndaj këtij rreziku. Në total
12% e specieve botërore janë seriozisht
të rrezikuar për zhdukje. Këto të dhëna
vinë nga IUCN (International Union
Conservation Nature), në listën e kuqe
për vitin 2009, në të cilën janë marrë në
vëzhgim 10027 specie zoqsh.

PERFITIME NGA
NDALIMI I
DUHANIT

 Vënia në jetë e ligjit për
ndalimin e pirjes së duhanit në

vendet publike ka dhënë,
sigurisht atje ku zbatohet,
rezultatet e veta. Në Angli, janë
ulur, në dy vjetët e fundit,

emergjencat nga ataket kardiake,
me 2.4%. Kjo është bërë e ditur
nga studimet e Universitetit të
Bathit (Tobaço Control Research
Group) dhe bërë publike nga
British Medical Journal, në fillim
të qershorit. Këto studime janë
financuar nga shteti.

 Studiuesit kanë analizuar
shtrimet spitalore që nga hyrja në
fuqi e ligjit në vitin 2007 e deri në
fund të vitit 2009. Këto, për vitin
e fundit kanë rezultuar me 1200
emergjenca më pak, pra 2.4%.
Rezultate më të larta ka në grup-
moshat mbi 60 vjeç, si për burrat
edhe për gratë.

Udhëheqësja e projeëktit, dr
Michelle Sims, ka theksuar se:
“Pas implementimit të ligjit,
përfitimi në uljen e atakeve
kardiake është domethënës “.E

më pas shton se “ Qeveria duhet
ta shohë këtë si një dritë jeshile
për masa të mëtejshme për të
shpëtuar jetën - duke shkuar edhe
më tej në të ardhmen me ndalimin
në makinat dhe në shitjen e
pakontrolluar në rrugë, për të
goditur edhe kontrabandën e
duhanit dhe futjen e paligjshme të
paketimit të thjeshtë në kutitë e
cigareve, blerjen e duhanit nga të
miturit e të rinjtë, sepse duke pasur
parasysh numri i madh i atakeve
kardiakë dhe sëmundjeve
koronare (të zemrës) që vijnë nga
duhani, edhe një ulje relativisht e
vogël ka përfitime të rëndësishme
për shëndetin publik “.

 Studimi është kryer në një
popullsi prej rreth 49 milion
banorëve dhe tregon se më tepër
se 80% e të anketuarve e

mbështesin vendosjen e këtij ligji.
 Nuk guxojmë të bëjmë

krahasim me situatën e zbatimit të
këtij ligji në vendin tonë.sepse
mund të ketë ndodhur çdo gjë, por
jo zbatimi i ligjit.

McDONALD DHE
GOTAT ME
KADMIUM

 McDonald’s, gjiganti i madh i
ushqimeve të gatshme ka
tërhequr nga tregu 12 milion gota
qelqi. Të prodhuara me logon
“Shrek Forever After 3D”, të
pëlqyer nga fëmijët, këto gota, në
logon me ngjyra të përbindëshit
Shrek, kishtë përbërës kadmiumi,
një lëndë toksike e njohur.
Ekspozimi i gjatë ndaj kësaj lënde
bëhet shkak për shqetësime

shëndetësore si eisku i kancerit.
 McDonald’s ka deklaruar se

përdorimi i gotave me figurat e
personazheve të filmit si Shreku,
Fiona, maçoku me çizme apo

gomari, duhet ndaluar menjëherë
dhe ti rikthehen duke u kthyer
dhe pagesa.

 Ditët e fundit, si pjestare e
takimit për pyjet në Oslo, ky vend
njoftoi një marrëveshje për të
ndalur humbjen e pyjeve në Azinë
Juglindore. Ajo do të verë në fuqi
një moratorium dy vjeçar për
dhënien e koncesioneve të reja të
pyjeve të shiut dhe për

shfrytëzimin e torfës, duke filluar
nga janar 2011, megjithatë është
pranuar se koncesionet për
kompanitë nuk do të ndalen.
Njoftimi erdhi si pasojë e ndihmës
prej 1 miliardë dollarë nga
Norvegjia.

ATJE KU LIGJI ZBATOHET

MORATORIUM NDAJ PRERJES SE
PYJEVE TROPIKALE

NJE FLOTE ME VELA PER TE
“MBLEDHUR “ ENERGJINE E ERES

 ZHDUKET EDHE NJE
ZOG TJETER


