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TELEFON I GJELBER
 04 2234 851

ÇFARE  MENDONI  PER  HIGJENEN  E  QYTETIT?
SI  ESHTE  E  ÇFARE  MUNGON?

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

IMPORTI I MBETJEVE - SA E JUSTIFIKON MJETI QELLIMIN?!

 Nga të dhënat del se shpesh
mbetjet e spitaleve depozitohen
njëlloj si të gjitha mbetjet e tjera
në kontejnerët e zakonshëm,
ndërkohë që 25 për qind e këtyre
mbetjeve përbëjnë rrezik për jetën
e pacientëve në spitale apo për
banorët e zonave ku
depozitohen. Kjo është më tepër
se skandal, sidomos kur sheh në
një televizion pamjet e
punonjësve të një spitali në
kryeqytet që hidhnin të tilla
mbetje në një kazan plehrash të
lagjes. Deri kur?

Në kuadër të projektit të
transportit multimodal
Bashkia e Tiranës po punon,
që brenda vitit 2010 të
realizojë korsitë e caktuara
për biçikletat, në 11 kilometra
rrugë kryesore. Ndërkohë
projekti parashikon, që gjatë
vitit të ardhshëm të realizohen
edhe 18 kilometra të tjera
rrugë të caktuar për
përdoruesit e mjetit me dy
rrota.

Nga Bashkim SHYLE
Gati i gjithë kolektivi, mësues e

nxënës, janë përfshire në zbatimin
e projektit dhe aktivitetet e shumta
me karakter mjedisor kanë lënë
gjurme si në mjedis ashtu dhe në
ndërgjegjësimin e nxenesve.
Rezultatet janë konkrete dhe
banorët e fshatit e kanë përkrahur
aktivitetet që ndërmorën.

Strategjia Kombëtare e Menaxhimit të Mbetjeve në drejtimin e politikës së Qeverisë për
menaxhimin e qëndrueshëm të mbetjeve deri në vitin 2025, përcakton dy objektiva, që
reflektojnë nevojën afat-shkurtër për t’u përqendruar tek mbetjet bashkiake:

- sasia e ricikluar apo e kompostuar e mbetjeve të grumbulluara nga autoritetet lokale të
rritet në masën 25% deri në vitin 2015;

- sasia e ricikluar apo e kompostuar e mbetjeve të grumbulluara nga autoritetet lokale të
rritet në masen 55% deri në vitin 2020.

 Megjithë se kemi këto objektiva, qeveria ka vendosur të fillojë importin e mbetjeve dhe
argumenton se “në Shqipëri nuk ekziston ende sistemi i veçuar i grumbullimit që bën që
industria e riciklimit të mos gjejë lendë të parë. Atëherë ajo i drejtohet tregut të huaj dhe
sjell në shqipëri atë për t’a përdorurur si lendë të parë”. Pra, me që nuk jemi të zotët “t’i
dalim për zot “ grumbullimit të diferencuar dhe të bëjmë atë që duhet për vendin dhe
popullin, del se duhet të marrim plehrat e të tjerëve. Në një intervistë (29 maj 2008) me
shtypin italian, kryeministri Berisha përgjigjej: “ Sot, importimi i plehrave nga jashtë është
i ndaluar me ligjin shqiptar. Unë besoj se ky vendim është marre nga interesa të veçanta,
pasi në këtë bote biznesin e plehrave e bëjnë edhe vende të tjera. Por pengesat ligjore janë
të pakalueshme”. Siç duket, me vendimin e ri, ligjet janë bërë “të kalueshme”.

 29 organizata mjedisore janë shprehur menjëherë kundër vendimit të Qeverisë Shqiptare
për përcaktimin e listës së mbetjeve të cilat lejohen të importohen për qellime përdorimi,
riciklimi dhe përpunimi. Shoqeria civile dhe organizatat mjedisore në Shqipëri e kanë thënë
fjalen e tyre për importin e mbetjeve në vitin 2004, duke kundërshtuar me forcë dhe
anulluar vendimin e Qeverisë së atëhershme për importimin e mbetjeve. Eshtë e pafalshme
mungesa e transparencës në aprovimin e këtij vendimi në kohen e sotme.

Nga bisedat telefonike me z.
Enio HAXHIMIHALI, Ekspert i

legjislacionit Mjedisor.

 Më shqetësojnë qeset
plastike ; ujrat e zeza që
derdhen në det ; plehrat që
digjen non stop ; pyjet që priten
e të tjerë që digjen për të
justifikuar zhdukjen e tyre e
ndërtimin e ndonjë Petrolifere
tjetër ; më shqetësojnë fabrikat
e çimentos e më tmerrojnë Tec-
et e reja që miratohen për
ndertim... Më lodh e më pret
totalisht fuqitë mungesa e
civilizimit e dëshires për të
mbrojtur atë që është e
përbashket!

KUR DHE SPITALET NDOTIN MJEDISIN

TELEFONI I GJELBER

SHQETESIMI JUAJ ME I MADH NE LIDHJE
ME MJEDISIN

MBROJME MJEDISIN - NDIHMOJME NJEREZIT
Nga veprimtaria e shkolles “Vëllezërit Haradinaj” në Durrës

Lexo fq. 4

TRAFIKU DHE SIGURIA RRUGORE
 Tryezë debati me grupet e interesit

Lexo fq. 2

Lexo fq. 5

Lexo fq. 6
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Bashkia e Tiranës dhe
Universiteti Politeknik i Tiranës,
në bashkëpunim me Shoqatat që
zhvillojnë veprimtarinë në fushën

e trafikut, sigurisë rrugore dhe
mjedisit organizuan një tryezë
debati, për të diskutuar mbi
çështjet e trafikut, shkaqet dhe
zgjidhjet si dhe rëndësinë e
respektimit të rregullave të
qarkullimit dhe sigurisë rrugore
për reduktimin e trafikut.

 Kreu i Bashkisë z. Rama, duke
ju referuar ekspertëve që
shprehen se Tirana ka një rrjet
rrugor që mundëson një
lëvizshmëri tërësisht normale,
theksoi në këtë veprimtari se: ”Sot
nëse duam një transport cilësor,
na duhet patjetër një qytetar i
vetëdijshëm për gjithçka përfshin
rolin e tij, në pikëpamje të kodit
rrugor dhe në pikëpamje të
bashkëjetesës në qytet”. Ai u
shpreh se trupat e Policisë,
qofshin Policia e Shtetit apo ajo
Bashkiake në terren, hasin përditë
në shkeljen konstante të
rregullave të qarkullimit, qoftë të
mjeteve, qoftë të këmbësorëve.

 Tirana ka sot 171 km rrugë
ekzistuese dhe vetëm 23 prej tyre

Procesi i Integrimit te
Shqiperise ne Bashkimin
Evropian po shoqërohet me
ndryshime në dinamikën e
financimeve për OSHCve për
mjedisin. Kohët e fundit është
vënë re një zvogëlim i
financimeve bilaterale prej
donatorëve tradicionale si
ambasada apo organizata
ndërkombëtare që operojnë në
Shqipëri, ndërkohe që kalimi
tek fondet e BE po realizohet
përmes Delegacionit Europian
apo strukturave të tjera ende
të centralizuara ne vend. Keto
ndryshime jane dhe rezultat i
krizes ekonomike globale qe
ka prekur dhe vendin tone. KE
do te diskutoje (20 - 21 Tetor)
mbi zhvillimet më të fundit
lidhur me fondet IPA dhe
veprimet e nevojshme për
pergatitjen me efektivitet të
programit.

 Për të përcjellë në këto
diskutime dhe zërin e
organizatave të shoqërisë
civile shqiptare, problemet dhe
shqetesimet e tyre, në
bashkëpunim me Forumin

Procesi i Integrimit te
Shqiperise ne Bashkimin
Evropian po shoqërohet me
ndryshime në dinamikën e
financimeve për OSHCve për
mjedisin. Kohët e fundit është
vënë re një zvogëlim i financimeve
bilaterale prej donatorëve

tradicionale si ambasada apo
organizata ndërkombëtare që
operojnë në Shqipëri, ndërkohe
që kalimi tek fondet e BE po
realizohet përmes Delegacionit

Botuam në numrin 126 të
gazetës sonë, një
fotoreportazh nga z. Kristaq
Shore, Shoqata Ndërkufitare
Korçë. Aty dukej qartë
dëmtimi i Parkut Kombëtar të
Prespës me prerjen e pyjeve.
Këtë problem është ngritur
edhe nga përfaqësues të SNV
-Agjensia Holandeze për

Zhvillim e cila po investon për
mbrojtjen e pyjeve në këtë
zonë. Specialistët e SNV-së
shprehen se Parku Kombëtar
i Prespës është demtuar duke
humbur vazhdimisht sipërfaqe

kanë ende nevojë për një ndërhyrje
që i përfshin në tërë rrjetin e
risistemuar të qytetit. Ka filluar
puna për korsitë e rezervuara për

autobusët, për të rritur cilësinë e
autobusëve dhe të kushteve të
qarkullimit (1. 88 km korsi e dedikuar
sot, 6. 5 km do të përfundojnë si
fazë e parë dhe aktualisht janë 3. 8

km që po punohet për tu futur në
këtë sistem).

 Shpërndarja e rrugës për të gjithë,
sigurisht e ndarë në mënyrë të drejtë
dhe korrekte për të gjithë përdoruesit
e saj. Ky është koncepti i shprehur

Mjedisor (projekt i KE),
Qendra Rajonale e Mjedisit
(REC) Shqipëri, organizoi një
tryezë të rrumbullakët
diskutimi me titull “Kontributi
i shoqatave mjedisore në
programin strategjik të
asistencës financiare
nëpermjet IPA 2011-2013 mbi
sektorin e mjedisit”.
Përfaqësues nga rreth 30
organizata mjedisore
shqiptare, sollën këtu
shqetësimet e tyre të hasura
gjatë punës për zbatimin e
projekteve në fushen e
mjedisit, si reduktim i ndjeshëm
i mundësive dhe i fondeve për
projekte të reja etj...
Pjesëmarresit theksuan që
mjedisi duhet të jetë prioritar
në çdo vendim të qeverisë për
investime apo parashikime
financiare, duke lobuar
fuqishëm për përfshirjen e
çështjeve mjedisore në
strategjite sektoriale të vendit,
që në hapat e para të hartimit
dhe për të patur një zhvillim të
qëndrueshëm të vendit në të
gjithë sektorët e tij.

Europian apo strukturave të tjera
ende të centralizuara ne vend. Keto
ndryshime jane dhe rezultat i
krizes ekonomike globale qe ka
prekur dhe vendin tone. KE do te
diskutoje (20 - 21 Tetor) mbi
zhvillimet më të fundit lidhur me
fondet IPA dhe veprimet e

nevojshme për pergatitjen me
efektivitet të programit.

 Për të përcjellë në këto
diskutime dhe zërin e organizatave
të shoqërisë civile shqiptare,

TRAFIKU DHE SIGURIA RRUGORE PER KONTRIBUTIN E SHOQATAVE
MJEDISORE NE PROGRAMIN

STRATEGJIK TE KE-senë atë që specialistët e quajnë në
gjuhën teknike “transporti
multimodal” dhe që po realizohet
nga Bashkia e Tiranës në rrugët e
kryeqytetit. Korsi të akseve rrugore
të ndara, si për automjetet ashtu
edhe për urbanët, biçikletat apo
këmbësorët. Në kuadër të projektit
të transportit multimodal Bashkia e
Tiranës po punon, që brenda vitit
2010 të realizojë korsitë e caktuara
për biçikletat, në 11 kilometra rrugë
kryesore. Ndërkohë projekti
parashikon, që gjatë vitit të
ardhshëm të realizohen edhe 18
kilometra të tjera rrugë të caktuar
për përdoruesit e mjetit me dy rrota.
Faza përgatitore për zbatimin e këtij
projekti është kompletuar dhe në
të gjitha rrugët, ku do të realizohen
ndarjet e përcaktuara, janë
vendosur tashmë piketat e duhura.

 Drejtuesit e Drejtorisë së
Transportit dhe Lëvizshmërisë në
Bashkinë e Tiranës kanë theksuar
se me këtë projekt do të
mundësohet që kryeqyteti të ketë
një rrjet të plotë të korsive të

biçikletave, që përshkon akset
kryesore të qytetit. Projektideja e
korsive të biçikletave ka ardhur si
rrjedhojë e analizës dhe planifikimit
të strategjiësë së transportit, që po
zbaton Bashkia.

Tryezë debati me grupet e interesit

NGA VENDI
PROCESI I INTEGRIMIT DHE SHOQERIA CIVILE

problemet dhe shqetesimet e tyre,
në bashkëpunim me Forumin
Mjedisor (projekt i KE), Qendra
Rajonale e Mjedisit (REC) Shqipëri,
organizoi një tryezë të
rrumbullakët diskutimi me titull
“Kontributi i shoqatave mjedisore
në programin strategjik të
asistencës financiare nëpermjet
IPA 2011-2013 mbi sektorin e
mjedisit”. Përfaqësues nga rreth 30
organizata mjedisore shqiptare,
sollën këtu shqetësimet e tyre të
hasura gjatë punës për zbatimin e
projekteve në fushen e mjedisit, si
reduktim i ndjeshëm i mundësive
dhe i fondeve për projekte të reja
etj... Pjesëmarresit theksuan që
mjedisi duhet të jetë prioritar në
çdo vendim të qeverisë për
investime apo parashikime
financiare, duke lobuar fuqishëm
për përfshirjen e çështjeve
mjedisore në strategjite sektoriale
të vendit, që në hapat e para të
hartimit dhe për të patur një
zhvillim të qëndrueshëm të vendit
në të gjithë sektorët e tij.

SHENIM NE VAZHDIM TE NJE
FOTOREPORTAZHI

të gjelbra.
 Këtë situatë problematike

e pranon edhe vetë kryetari i
komunës së Liqenasit, z. E.
Themelko, duke theksuar
nevojën për ndërhyrje
urgjente. Por nga kush e
kërkon nderhyrjen kreu i
pushtetit lokal? Mos ndofta
duhet ta ruajnë Parkun

specialistët e SNV apo dikush
tjetër? Le ta kërkojë ndihmën
aty ku duhet sepse Parkun që
po na “mbushin” të huajt me
pemë ne po e shesim në mes
të ditës për dru zjarri.
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Shqipëria duket se do të
perballet edhe njëherë me
situatën e gjashtë viteve më parë
kur qeveria kishte nënshkruar
një marrëveshje për sjelljen në
vend të mijera tonelata plehra
për riciklimin apo djegje. Një
vendim i ngashëm është
miratuar gjatë mbledhjes së
fundit të qeverise për të hapur
rrugën e importiti të plehrave nga
vendet e BE për qëllime riciklimi.

 Të kthehemi pak prapa. Në
16 korrik, Ministria e Mjedisit

organizoi tryezën “Politikat
Mjedisore për Riciklimin”, ku
merrnin pjesë përfaqësues të

biznesit të riciklimit, specialistë
të ministrive të linjës,
përfaqësues të pushtetit vendor,
si dhe përfaqësues të shoqatave
mjedisore. Në këtë tryezë,
ministri Mediu u shpreh se
procesi i riciklimit në Shqipëri,
është një nga prioritet që
Ministria e Mjedisit dhe Qeveria,
kanë në kuadër të angazhimeve
të vendit tonë, për zbatimin e
marrëveshjes së Stabilizim-
Asociimit.   Duke e cilësuar si
një element kyç, në rritjen e

cilësisë mjedisore në vend,
ministri Mediu, theksoi se të
gjithë së bashku, përfshirë këtu
grupet e interesit, pushtetin
vendor, biznesin, publikun,

duke përfituar edhe nga vullneti
i fortë i qeverisë në këtë drejtim,
duhet të bashkëpunojnë, në
mënyrë që procesi i ricklimit të
mbeturinave, të çfarëdo lloji
qofshin ato, të përafrohet me
standartet e BE. Po këtu u
përmend dhe puna mjaft e
frytshme e MMPAU, e cila ka
hartuar ligjin për mbetjet,
plotësisht i përafruar me
direktivat e BE; hartimi e disa
projektvendimeve, siç është ai
listës së gjelbër; përgatitjen e tri
VKM-ve të tjera për ambalazhet
dhe mbetjet nga ambalazhet,
mbetjetet elektronike dhe
bateritë.

 Po aty, ministri, duke marrë
në konsideratë kerkesat e
biznesit të fushës së riciklimit të
mbetjeve theksoi se mbetjet
urbane në vend përbëjnë
problemin më të madh
mjedisor për vetë permasat e
ndotjes që ato shkaktojnë dhe se
situata aktuale e iniciativave për
riciklimin e mbetjeve tregon se
ato janë ende në nivel të ulët.
Politikat e BE, tha ministri,
synojnë minimizimin  e sasisë
së mbetjeve, që  mbeten për
t’u trajtuar në landfill, duke i
trajtuar Landfillet si hallka e
fundit, dhe  kur janë konsumuar

mënyrat e tjera.  Por theksoi
edhe një VKM që përmbante një
listë të plotë të mbetjeve
metalike, plastike, tekstile, letres
dhe  organike, që lejohen të
importohen dhe eksportohen ne
Shqipëri.

 Po ti shtosh kësaj paraqitjeje
të shkurtër edhe vendimin e
fundit për importin e mbetjeve,
pasqyra bëhet e plotë. Mbetjet
tona, si për shembull ato të
diferencuara që mbledh prej disa
kohësh Lezha, apo ato që priten

nga projekti i plotë që u përurua
ditët e fundit në Fier, do të
mbesin në periferinë e riciklimit
që do të mbytet nga importi.

 Kryeministri Berisha, në vitin

2004, atehere në opozitë, ju
këndërvu me forcë projektit që
u quajt “Nano-Bechetti” dhe që
do të sillte mbetjet italiane në
Shqipëri dhe mbështeti deri në
fund protestat e shoqërisë civile
deri në pezullimin e projektit, për
të cilin u tha edhe se u firmos
por nuk u zbatua.

 Sot gjërat kanë ndryshuar.
Po miratojmë atë që hodhëm dje
poshtë DHE për atë, që një titular
i lartë i MMPAU u shpreh: “Do
të ishte shume mirë që industria
e riciklimit të mbështetej në
burimet e brendshme, por për fat
të keq në Shqipëri nuk ekziston
ende sistemi i veçuar i
grumbullimit që bën që industria
e riciklimit të mos gjejë lendë të
parë. Atëherë ajo i drejtohet
tregut të huaj dhe sjell në shqipëri

atë për t’a përdorurur si lendë të
parë”. Pra, me që nuk jemi të
zotët “t’i dalim për zot “
grumbullimit të diferencuar,
athere le të marrim plehrat e të
tjerëve.

 Së pari, në ekonominë e
tregut biznesi do të ketë patjetër
dhe mbështetjen e shtetit, por
përherë në dobi të të gjithëve. A
janë bërë mirë llogaritë e interesat
financiare të këtyre bizneseve
dhe përfitimi i të gjithëve dhe në
krahun tjetër dëmtimi i mjedisit?
Mos vallë, presioni që ushtroi
Shoqata dhe biznesi i riciklimit
ndaj qeverisë për importin e
këtyre mbetjeve, do të ishtë më
mirë të ushtrohej për
diferencimin e mbetjeve tona?A
ja vlen importi i mbetjeve kur,
sipas parimeve të sakta të BE-

së, duhet të menaxhojmë dhe
riciklojmë mbetjet tona njëherë
e pastaj të shikojmë për interesat
e një apo disa bizneseve?

 Së dyti sa të sigurt do të jemi
për “cilësinë” e mbetjeve që do
të importohen? Sepse, sot më
shumë se kurrë, ky fenomen
është në qendër të vëmendjes me
rastet e përsërituar. Në plehrat e
Napolit, që nga qeveria italiane
u dërguan në Gjermani, të
kontrolluara të paktën dy herë,
strukturat kufitare gjermane
gjetën mbeturina toksike dhe
radioaktive. Apo rasti i fundit i
Brazilit ku u bllokua një anije me
mbetje toksike të ardhura
(il)legalisht nga Gjermania. Sipas
statistikave të BE-së, “ekomafia”
në Itali trajton mbetje të
rrezikshme me një faturë prej 6

miliardë euro në vit dhe nuk do
të jetë e vështirë që me shifra
shumë më “modeste”, mbetje të

tilla të hynë (il)legalisht edhe tek
ne. Le të kujtojmë se, në vitin
2005, sipas të dhënave të

Agjensisë Europiane të Mjedisit,
47% e mbetjeve europiane,
eksportoheshin ilegalisht, por
edhe qeverite “mbyllin” njerin sy.

Le të kujotjmë se, në shtatorin
që sapo kaloi u gjetën sasi të
mëdha mbetjesh eletronike të
eksportuara në Afrikë nga shtetet
europiane, bile u akuzua për
miratimin e heshtur edhe
Agjensia angleze e mjedisit. Le
të kujtojmë “Albaniabeg
Ambient” që do të digjte falas!?
plehrat e shqiptarëve për 5 vjet
në impiantin e Kasharit por që
do ta bënte këtë edhe me mbetjet
italiane për 25 vjet të tjera dhe
që shtypi italian shprehu se po e
kthejmë Shqipërinë si “nevojtorja
jonë “. Por kjo bëhej për të
shmangur taksat doganore dhe
për të mos alarmuar shumë
opinionin publik italian duke i
quajtur plehrat si lëndë e parë
djegëse, siç mund të quhen sot
“për riciklim”. Le të kujtojmë se
dhe nga diplomatët italianë
anullimi i marrëveshjes dhe
polemikat e opozitës së
athershme u tha se do të ndikojnë
negativisht në negociatat për
hyrjen e Shqipërisë në BE. Mos
do të paguajmë një votë për
hyrjen në BE me importin e
plehrave? Kush e di, edhe
mundet.

 (vijon ne faqen 4)

NGA OBJEKTIVAT E
QEVERISE PER MBETJET

Strategjia Kombëtare e
Menaxhimit të Mbetjeve në
drejtimin e politikës së Qeverisë
për menaxhimin e qëndrueshëm
të mbetjeve deri në vitin 2025,
përcakton dy objektiva, që
reflektojnë nevojën afat-shkurtër
për t’u përqendruar tek mbetjet
bashkiake: 

- sasia e ricikluar apo e
kompostuar e mbetjeve të
grumbulluara nga autoritetet
lokale të rritet në masën  25%
deri në vitin 2015; 

- sasia e ricikluar apo e
kompostuar e mbetjeve të

grumbulluara nga autoritetet
lokale të rritet në masen  55%
deri në vitin 2020.  

ORGANIZATAT MJEDISORE
KUNDERSHTOJNE IMPORTIN E

MBETJEVE
 Deklaratë e 29 organizatave mjedisore

 Ne, 29 organizata mjedisore të mbledhura pasi u
njohëm nëpërmjet medias me Vendimin e Qeverisë
Shqiptare për përcaktimin e listës së mbetjeve të cilat
lejohen të importohen për qellime përdorimi, riciklimi dhe
përpunimi dhe shprehim me anë të kësaj deklarate
kundërshtimin tonë të hapur për këtë vendim.

 Pikërisht, në këtë kohë, kur Shqipëria është vendi me
shkallën më të lartë të ndotjes mjedisore në Europë, kur
ne shpresojmë shumë për një përmirësim të shpejtë e
rrënjësor të situates dhe jemi në pritje të miratimit të ligjit
për menaxhimin e mbetjeve urbane, shohim një veprim të
nxituar, krejtësisht të papranueshëm të Këshillit të
Ministrave që i hap rrugën importimit të mbetjeve urbane.

 Shoqeria civile dhe organizatat mjedisore në Shqipëri
e kanë thënë fjalen e tyre për importin e mbetjeve në vitin
2004, duke kundërshtuar me forcë dhe anulluar vendimin
e Qeverisë së atëhershme për importimin e mbetjeve. Eshtë
e pafalshme mungesa e transparencës në aprovimin e këtij
vendimi në kohen e sotme.

 Ne, përfaqësues të OJF-ve mjedisore, jemi kundër
riciklimit të idesë për importin e mbetjeve dhe kërkojmë
anullimin e këtij vendimi të Qeverisë. Ky vendim, nëse
nuk rivlerësohet në kuadër të ligjit të ri të menaxhimit të
mbetjeve, ende të pa miratuar, jo vetëm që do të sjellë
dëme të mëdha mjedisore, por do të krijojë probleme të
medha në menaxhimin e duhur të mbetjeve urbane dhe
në përgjithesi në ekonominë shqiptare.

29 maj 2008: Kryeministri Berisha intervistë me
shtypin italian: “ Sot, importimi i plehrave nga

jashtë është i ndaluar me ligjin shqiptar. Unë besoj
se ky vendim është marre nga interesa të

veçanta, pasi në këtë bote biznesin e plehrave e
bëjnë edhe vende të tjera. Por pengesat ligjore

janë të pakalueshme”.

IMPORTI i MBETJEVE - A E JUSTIFIKON MJETI QELLIMIN?!
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Nga Bashkim SHYLE

 Ka tre muaj, që në shkollën
9-vjeçare “Vëllezërit
Haradinaj” në Rrashbull,
Durrës, është krijuar një
atmosfere sensibilizimesh si ndaj
nxënësve, prindërve ashtu dhe
komunitetit përreth shkollës për

një mjedis më të pastër e më të
shëndetshëm.

 Aktivitetet e shumta
mjedisore, në kuader të
realizimit të projektit “Mbrojmë
mjedisin ndihmojmë njerëzit”,
mbështetur nga UNICEF-i
nëpërmjet Projekteve CLEEN,
kanë bërë që nxënësit të jenë
më miqësorë me mjedisin, të
kujdesen më shumë për
gjelbërimin në shkollë e jashtë
saj, të jene më të vëmendshëm
ndaj higjenës dhe pastërtise.

 Gati i gjithë kolektivi mësues
e nxënës janë përfshire në
zbatimin e projektit dhe
aktivitetet e shumta me karakter
mjedisor, kanë lënë gjurme si në
mjedis ashtu dhe në
ndërgjegjësimin e nxenesve.
Rezultatet e projektit jamë
konkrete: u mbollën lulishtet e
shkollës me bar, u pasuruan

klasat me vazo me lule, në
koridorin e shkollës u krijua një
mjedis i gjelbër ; u zhvilluan
konkurse në disa faza për
vizatimin me të mirë mjedisoor,
në fushën e letërsisë gjithashtu
ku u përzgjodhën esse-të,
vjershat e tregimet më të mira.

Për këtë numd të falenderohen
gjithë mësueset e shkollës e ne
vecanti ata të ciklit të ulët me z.
Aishe Allkja, si koordinatore e
këtij projekti. Ajo shprehet se
nidis aktiviteteve më
mbresëlënës ishte vendosja e
posterave mjedisore dhe
shperndarja e fletepalosjeve në
fshatin Rrashbull, shtëpi më
shtëpi e rrugë më rrugë nga vetë
nxënësit, gjë që s’kishte ndodhur
më parë në këtë zonë. Ajo shton
se: “ Ne jemi të bindur se një
pjesë e mire e komuniteti do t’i
zbatojë këshillat e dhëna sepse
banorët e fshatit e kanë
përkrahur aktivitetet që
ndërmorëm ne dhe disa prej
tyre u aktivizuan konkretisht, si
për mbjelljen e lulishteve.

 Pavarësisht nga puna e mirë
e drejtorisë së shkollës, asgjë
s’mund të arrihej pa

pjesëmarjen dhe kontributin e
nxënësve, të cilët meritojnë një
një falenderim të veçantë, si
ata të ciklit të ulët dhe atij të
lartë. Por edhe mësues si z.
Majlina Jupe, që edhe pse e
re në moshe e në profesion,
përgatiti programin për

konkursin mjedisor në mënyrë
të tille që jo vetëm shpalosi
dijet shkencore të nxenesve
për mjedisin, por solli edhe
njohuri shkencore të reja për
mjedisin.

Në këtë aktivitet,
emocionuese ishte fjala e
drejtorit të kësaj shkolle:”
Megjithmend e ndjej veten
mirë sot, pasi po “vjelim”atë
qe kemi mbjellë tek nxënësit.
Po “mësojme” edhe ne sa
shumë dinë nxënësit tanë për
mjedisin “.

 Shembujt janë të shumtë.
Mësuesi i Sadik Prethi u
shqua kryesisht në aksionet
për pastrimin e mjediseve
shkollore, eskursionet
ekologjike të zhvilluara, për
pastrimin e plazhit tek
Shëtitorja Taulantia, në Plazhin
e qytetit Rinia, që sensibilizuam
edhe plazhistët për një mjedis

e det më të paster.
 Nxënësi Klevin Veliu ai

shprehet se kemi kryer shumë
aktivitete mjedisore ne fushën
teorike, pasojat që sjell ngrohja
globale, efektin serrë e ndikimin
e njeriut në mjedis, por kemi
vepruar dhe konkretisht duke
marrë pjesë në punimin e
lulishteve të shkolles, kemi bërë
konkurse brenda klasës e në nivel
shkolle gjë që ka rritur njohuritë
dhe ndërgjegjësimin tonë.
Nxënësja e klasës së shtatë Anisa
Hoxha thotë se me shpërndarjen
e fletpalosjeve posterave kemi
ndikuar tek komuniteti sepse
njerëzit i merrnin me dëshirë dhe
i lexonin ato. Ndërsa Denisa
Oshafi, klasa e nëntë thotë se i
ka lënë shumë mbresa konkursi
mjedisor, pasi të gjithë mësuam se
për mjedisin, më e rendesishmja,
ishte “Pse duhet ta mbrojmë ate”.

 Bleona Kasmi, klasa e tetë
thekson se: “Kisha shumë kohë
që pregatitesha për konkursin
ndjehem krenare që u prezantova
dhe shpërblimin e mora nga
duartrokitje e të pranishmëve.

Kurse Pashjana Sellaj shprehet se
punuam shumë dhe skuadra jone
ishte fituese, por fituam me 0. 5
pikë më shumë që tregon se të
gjithe konkurentet punuan por dhe
mësuan shumë për mjedisin.

 Bora Losha sivjet është

 (vijon nga faqja 2)
 Nuk mendojmë se kontratat

që mund të lidhen për importin
e plehrave të të tjerëve do të
jenë “mafioze”. Por kur këto
ndodhin në vendet e BE-së, me
përvojën e kontrollit dhe të
teknologjisë në përdorim, me
ligje të forta si ai i vitit 2009 (CE
n. 967/2009 për eksport-
importin e mbetjeve), pa
përmendur këtu edhe
konventën e Bazelit për
transportin ndërkufitar të
mbetjeve, ç’mund të ndodhë tek
ne? Vështirë të thuhet. Ose më
saktë e dimë ç’mund të
ndodhë, por nuk na e nxe goja
ta themi.

IMPORTI i MBETJEVE - A E JUSTIFIKON MJETI QELLIMIN?!
 Përpjekjet e shoqërisë

civile, organizatave mjedisore,
qytetarëve dhe opozitës së para
gjashtë vjetëve nuk paskan
patur vlerë. As ligjet që bëjmë
mund të mos kenë vlerë sepse,
me raste edhe mund t’i
ndrrojmë e t’i ribëjmë sipas
interesave të ditës, muajit, vitit,
një biznesi apo fushate
elektorale. Kësaj here po flitet
për importin e mbetjeve të
“pastra “ per riciklim. Por nga
zyrtarë të lartë të sektorit është
përmendur dhe incenerimi, d.
m. th. djrgja e plehrave. Mos
vallë anatemat dhe
kundërshtimet që janë bërë dhe
për të do të kthehen në

vendime dhe, larg qoftë, për
të plotësuar kërkesat e

biznesit të incenerimit, do të
importojmë plehra të tjera? Edhe

mund të ndodhë dhe, e keqja
do të jetë, se shumë kush nuk
do të çuditet. Po ashtu, për
vendimin, pavarësisht ligjeve
për përfshirjen e shoqërisë
civile e qytetarëve në
vendimmarrje që, edhe kësaj
here, si dhe herë të tjrea, as nuk
u pyetën dhe nuk dihet a do t’ju
merret parasysh mendimi.

 Në vendet e Europës, për
mbetjet urbane, ka vite që
përdoret një shprehje: “not in
my backyard!” që do të thotë
(pak më thjeshtë se përkthimi)
nuk i dua plehrat e të tjerëve
në oborrin tim. Ndofta do të
ishte mirë t’ja u kujtonim
shtetarëve tanë çdo ditë.

MBROJME MJEDISIN - NDIHMOJME NJEREZIT
Nga veprimtaria e shkolles “Vëllezërit Haradinaj” në Durrës

zgjedhur dhe Kryetare e
Qeverisë së nxënesve të
shkollës dhe ka drejtuar shumë
aktivitete sensibilizuese me
nxënësit. Ajo shprehet se si
drejtuese e konkusit mjedisor, ka
mësuar shumë gjera për
mjedisin, që më parë jo vetëm
që nuk i dinte, por dhe nuk i kiste
degjuar. “Tashti’-thotë ajo, “
kemi nxjerrë një perfundim se
duhet ndaluar sa më parë
katastofa ekologjike që po
kanoset. Dua të falenderoj për
pjesëmarrjen e tyre në konkus
dhe për përgatitjen serioze që
treguan nxënësit Klaurent
Hasanllari, Adrian Kabashi,
Griselda Dema, Denisa Oshafi,
Anisa Hoxha, Ronilda Dyrmishi,
Devis Marku, Anisa Sejdaj,
Klevin Veliu e Pashjana Sellaj”.
Bora, një vend të veçante i
kushton nxënësve të ciklit të
ulët, që me përkushtim e me një
punë këmbëngulëse arritën
rezultate të larta si ata të klasës
me mësues Sadik Prethi: Ajet
Osmanallaraj, Klajdi Bardhoshi,
Anxhela Gjeci etj...

 Nuk mund të lihet pa
përmendur dhe kontributi i
prindërve në këto aktivitete ku
spikatën me aktivitetin e tyre
Shega Osmanallaraj, Dëfrim
Uka, Rozeta Ahmataj, Barie
Jangulli e shumë të tjerë.
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• Në Fier është bërë prezent
(për të disatën herë) rreziku i
përhapjes së epidemive dhe
pikërisht në spital. Një gazetë, si
shumë të tjera, për këtë botoi edhe
një shkrim me titullin shumë
domethënës: Pirgu i plehrave me
emrin Spitali i Fierit. Problemi është

ngritur edhe vitin e kaluar po siç
duket gjendja nuk ka ndryshuar.
Ndotja shkaktohet nga mbetjet
spitalore dhe ato urbane. Spitali,
ditët e fundit është bërë objekt
ndëshkimi nga autoritetet e
Higjienës, të cilat pas kontrolleve
të vazhdueshme në këtë spital,
kanë marrë vendimin se
institucioni nuk i përmbush
kushtet higjieno-sanitare?!

 Përgjegjësi i Inspektorit të
Higjienës në Fier, Nuredin
Kallashi, ka deklaruar se
ndëshkimi për këtë spitali ka
ardhur pas një kohe të gjatë pritjeje
për ndryshimin e kushteve të tij.
Ndotja është në kushte alarmante
prej kohësh dhe mbetjet spitalore
të hedhura pa kriter si dhe mbetjet
e konsumit nga ana e pacientëve,
kanë ndotur spitalin në mënyrë të
papranueshme. Ai thekson se:
“Nga kontrollet e kryera në
mjediset e brendëshme dhe të
jashtme të spitalit kemi parë vende
me plehra. Janë kryesisht
ambalazhe ilaçesh, por, duhet
pranuar që ka edhe mbeturina të
ndërhyrjeve të ndryshme

kirurgjikale që hidhen në mjedis të
hapur. E së bashku me mbetjet
urbane, këto vende mbledhjesh
mbeturinash kthehen në qendra
ndotjeje”. Kjo edhe pse spitali ka
një kontratë që mbetjet duhet t’i
heqë ndërmarrja komunale. Me sa
duket, kjo kontratë nuk
respektohet.

• Grumbuj të mëdhenj plehrash
ngrihen shumë afër dritareve të
pacientëve të shtruar në Pediatrinë
e Qendrës Spitalore Universitare
“Nënë Tereza”. Punonjësit e
Pediatrisë theksojnë se ky mjedis
është shumë i rrezikshëm për
pacientët dhe për këtë situatë

fajësojnë në radhë të parë
prindërit, të cilët hedhin mbeturina
nga dritarja, por edhe drejtorinë e
QSUT-së, e cila nuk merr masa për
t’i pastruar. Hapësira midis mureve
të të spitalit është kthyer në kazan
të madh plehrash dhe era e
mbeturinave ndjehet në çdo kat.
Por kjo nuk ndodh vetëm në këtë
spital.

• Telemedicina (mjekësia
virtuale apo mjekesia në distancë)
është  fjala e fundit e shkencës
mjekësore e cila, edhe pse shumë
e re në botë, vjen edhe ne vendin
tonë. Ministria e Shëndetësisë
njoftoi së fundmi një nismë për
implementimin e një projekti për
telemedicinën dhe në fund të
shtatorit, një grup mjekësh,
kryesisht drejtues të spitaleve në
rrethe, do të trajnohen për këtë
pranë Universitetit të Arizonës
(SHBA). Faza e parë e projektit
pritet të përfundojë në fillim të
muajit dhjetor dhe aparaturat, me
donator dhe financues USAID
dhe Prof. Refat Latifit, amerikanit
me origjinë shqiptare do të
vendosen në  Qendrën Spitalore

Universitare “Nënë Tereza”,  
Spitalin Rajonal Durrës,   Korçë,
Vlorë, Berat dhe Kukës.

 Ministri Vasili gjatë një
konference për shtyp thekësoi se
“Telemedicina i vjen në ndihmë në
kohë reale përmes teknologjisë
bashkëkohore specialistëve të
mjekësisë shqiptare të fushave të

ndryshme “. Kjo nismë do të
shërbejë që, ndërmjet komunikimit
në kohë reale me kolegët e huaj,
konsultimit të rasteve dhe
ndërhyrjeve në distancë për rastet
e rënda, të bëjë të mundur jo vetëm
mjekimin bashkëkohor të
pacientëve në vendin tonë por dhe

shkëmbimin e eksperiences,
shkurtimin e kohës, rritjen e
cilësisë së shërbimit si dhe uljen e
kostos së trajtimit.

 Këtë lajm po e bisedoja me një
mjek, mik i vjetër që ka vite që ka
dalë në pension. Mu përgjigj
vetëm kaq: “ Është gjë e mirë. Por
më parë duhet të pastrojmë
spitalet”.

HISTORI
 Një studim, financuar nga

OBSH-ja, UNICEF-i, USAID-i etj.
, u be për problemet që kemi me
mbetjet spitalore dhe menaxhimin
(apo keqmenaxhimin) e tyre nga
drejtuesit e spitaleve. Studimi ishte
për spitale si QSUT-ja, Materniteti
“Mbretëresha Geraldinë”,
Materniteti “Koço Glozheni”,
Spitali Universitar i Sëmundjes së
Mushkërive ”Shefqet Ndroqi” dhe
ISHP “Hulo Hajderi”.

 Nga të dhënat përfundimtare
doli se përpunimi i mbetjeve
spitalore kryhej pjesërisht në
QSUT dhe nuk bëhej në asnjë rast
në spitalet e tjera. Sipas mjekut
Adrian Hoxha, mbetjet e spitaleve
depozitoheshin njëlloj si të gjitha
mbetjet e tjera në kontejnerët e
zakonshëm, ndërkohë që 25 për
qind e këtyre mbetjeve përbëjnë
rrezik për jetën e pacientëve në
spitale apo për banorët e zonave
ku depozitohen. Kjo ishte më tepër
se skandal, kur pamë në një
televizion pamjet e punonjësve të
një spitali në kryeqytet që hidhnin
të tilla mbetje në një kazan plehrash
të lagjes.  Sipas të dhënave, spitalet
shkarkojnë rreth 1440 tonë mbetje
spitalore në vit dhe nga këto, 255
ton paraqesin rrezikshmëri të lartë
për qytetarët.

 Nga kontrollet e përbashkëta
të kryera nga inspektoratet e
mjedisit me drejtoritë e shëndetit
publik, u konstatua se në
përgjithësi nuk ekzistojnë
inceneratorët ose metoda të tjera
të përcaktuara me ligj për trajtimin

e mbetjeve spitalore. Për këtë
ministri i Mjedisit Mediu, deklaroi
në 23 qershor se edhe në ato raste
kur ka incenerator, ato janë jashtë
kushteve teknike. Ai u shpreh se:
“Nuk është bërë pajisja me leje
mjedisore dhe nuk është bërë
mirëmbajtja periodike e tyre. Kjo
pastaj çon në raste të
patolerueshme të djegies së tyre
në gjendje të lirë, pasi emetimi i
gazrave që çlirohen është me
pasoja katastrofike për shëndetin”
dhe se “një pjesë e spitaleve kanë
lidhur kontrata të kundraligjshme
me subjekte private që nuk kanë
lejet e posaçme për trajtimin e
mbetjeve spitalore, të cilat i
depozitojnë të patrajtuara në
fushat e depozitimit të mbetjeve
urbane, si dhe në vende të tjera të
pamiratuara me ligj nga organet
kompetente “.  

 Në të njëjtën ditë ministri i
Shëndetësisë, z. Vasili, pranoi
problemet në trajtimin e mbetjeve
spitalore duke thënë: “Trajtimi jo i
duhur i këtyre mbetjeve sjell rritje
të infeksioneve intraspitalore. Dhe
ky është një problem që ndeshet
jo vetëm tek ne, por në të gjithë
botën mjekësore. Dhe këto
infeksione dyfishojnë kostot
spitalore”.

 Të dy ministritë u zotuan se
do ta trajtojnë çështjen ligjërisht,
duke hartuar një paketë ligjore, e
cila të përcaktojë edhe trajtimin e
mbetjeve spitalore. Por dhe në
vitin 2007, dy ministritë, e Mjedisit
dhe e Shëndetësisë, hartuan një
rregullore të përbashkët “Për
administrimin e mbetjeve
spitalore”, por që, siç duket, nuk
u zbatua apo u zbatua me mangësi.
Por nuk është vetëm kjo
rregullore. Le të përmendim një
pjesë të tyre: Ligji Nr. 8094, datë
21. 3. 1996 “ Për largimin publik të
mbeturinave “ ; Ligji Nr. 8934 dt.
05. 09. 2002 “ Për mbrojtjen e
mjedisit “ ; Ligji Nr. 9010 dt. 13. 02.
2003 “ Për administrimin mjedisor
të mbetjeve të ngurta “ ; Ligji Nr.
9115 dt. 24. 07. 2003 “ Për trajtimin
mjedisor të ujrave të ndotura “ ;
Ligji nr. 9537 “ Për administrimin e
mbetjeve të rrezikshme “ ; VKM
Nr. 99 dt. 18. 02. 2005 “ Për
miratimin e katalogut shqiptar të
klasifikimit të mbetjeve “ etj. . Pra
ligjet e rregulloret i kemi. Mungon
vetëm një gjë “e vogël” – zbatimi i
tyre.

 ÇFARE DO TE BEHET POR
EDHE KUR?

  Lind një pyetje: nëse
drejtuesit dhe punonjësit e
spitaleve nuk e kryejnë detyrën

për higjenën, athere çfarë bëjnë
ata që drejtojnë këtë sektor
(shëndetin publik) dhe ata që
duhet ta kontrollojnë? Një
përgjigje për këtë mund ta
shprehim me fjalët e ministrit Vasili
në qershor të ketij viti për sezonin
turistik: “Konkluzioni: jo në të
gjitha rastet inspektoriati sanitar i
është përgjigjur me vendosmërinë
e duhur në mënyrë të veçantë në
lidhje me probleme të higjenës
humane e cila mbizotëron dhe
prevalon në këto momente mbi të
gjitha të tjerat”. E më tej:
“Inspektoriati ka munguar të jetë
në atë intensitet që imponoi ky
sezon turistik, vendosmëria nuk ka
qënë në nivelin e kërkuar dhe
shpesh herë është vërejtur dhe një
farë tërheqje para presionit të disa
bizneseve për të vazhduar në
shkeljen e rregullave. Sigurisht kjo
është e papranueshme, çdo njeri
që ka detyrën e inspektorit apo
ndihmës inspektorit duke filluar
nga inpektorët e Ministrisë së
Shëndetësisë për të vazhduar në
rrethe kanë vetëm një detyrë
zbatimin pa asnjë kompromis të
ligjit dhe asnjë tërheqje para çdo
lloj presioni cilido qoftë ai dhe
denoncimi i çdo lloj presioni”.
Drejtori i Shëndetit Publik dhe

kryeinspektori i Republikës morën
edhe ndëshkime me paralajmërim
për shkarkim nga detyra. E njëjta
masë do të merrej dhe për drejtorin
e Institutit të Shëndetit Publik,
drejtorët e Shëndetit Publik Vlorë,
Durrës dhe Sarandë.

 Kjo përsa i përket sezonit
turistik. Po gjatë vitit dhe jo vetëm
në zonat bregdetare të
pushimeve? Po në spitale, si në
rastet që përmendëm më lart ku
njerëzit shkojnë të shërohen midis
plehrave dhe mbetjeve spitalore?
Po e mbyll me pyetjen e
përherëshme: DERI KUR? Sepse

kemi njëzet vjet që, megjithë
ndrrimet apo shkarkimet e
titullarëve të Ministrisë, drejtorëve
të spitaleve apo të Shëndetit
publik (shpesh edhe për
militantizëm politik), megjithë
strukturimet, ristrukturimet,
nismat e projektet, prapë jemi aty
ku nuk duhet të ishim.

 Agim DALIPI

KUR DHE SPITALET NDOTIN MJEDISIN
 TRE LAJME TE FUNDIT
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SHQETESIMI JUAJ ME I MAD
Nga bisedat telefonike me z.
Enio HAXHIMIHALI, Ekspert i

legjislacionit Mjedisor.

 Në Radio CLUB-FM, më 29
shtator 2010, me pjesëmarrjen e
Z. Enio Haxhimihali, ekspert ligjor
i Mjedisit u zhvillua një program
kushtuar problemeve mjedisore
“Çfarë ju shqetëson në mjedisin
ku jetoni, ç’ka është problemi

kryesor”. Emisionin e ndoqën
dhe morën pjesë me telefonatat e
tyre shumë dëgjues. U bënë
shumë pyetje e po ashtu u dhanë
dhe opinione të dëgjuesve, për
të cilat edhe z. Haxhimihali dha
përgjigje.

 Disa nga pyetjet e bëra për z.
Haxhimihali kishin të bënin me
disa nga shqetësimet në jetën e
përditshme si çështja e qenve
endacakë që janë shumë të
rrezikshëm, trajtimi i problemit të
zhurmave pranë lokaleve të
banimit, menaxhimin e

mbeturinave, çështjen e pemëve që
priten etj...

 Z. Haxhimihali theksoi, midis
të tjerave se ka një numër të
institucioneve që janë përgjegjëse
për zbatimin e ligjit dhe mbrojtjen
e mjedisit. Këto janë institucione
ku të gjithë duhet të merret me
rastet e shkeljeve mjedisore. Ai
përmendi Agjencitë Rajonale të
Mjedisit, komunat me
inspektoratin e tyre, Ministrinë e
Mjedisit etj Nëse këto struktura
nuk i zbatojnë kompetencat e tyre
është e drejtë e jona si qytetarë për
të shkuar edhe në Prokurori drejt
procedimeve që parashikon edhe
Kodi Penal. Kështu, për shembull,
rastin e prerjes së pemëve duhet
të merren inspektoratet e mjedisit
në çdo qytet. Ose për menaxhimin
e mbeturinave, Ministria e Mjedisit
ka prezantuar një projekt të ri, por
duhet që she bashkitë e çdo qyteti
që duhet të merren me menaxhimin
e mbeturinave.

 Së fundmi eksperti vuri në
dukje se ajo çfarë duhet të bëhet
është edhe edukimi i publikut në
lidhje me çështjen e mbetjeve
urbane, duke filluar aë nga shkollat
e deri tek të gjithë anëtarët e
komunitetit.

• ERI: Këtu te lagjja ime s’ka
plehra, e vërtetë. Por ka shumë
zhurmë, është një lavazh, në fillim
më dukej e pamundur të
mësohesha, sidomos në mëngjes.

 • BENI: Shqetësimi mjedisor
kryesor - LUKUNIA E QENVE TE
LAGJES: Rreziku i kafshimit dhe
sëmundjeve; pagjumësi nga lehjet
natën; performancë e shpifur.

 • Në unazë tek Rozafa Ndotja

akustike është e tmerrshme.
makina nate e dite, bori pa kriter,
tymra makinash, shto koshat e
paket te plehrave e ska një park të
gjelbër.

• VENERA: shqetësimi më i
madh janë qentë e rrugës, më
besoni nuk dal dot në treg. Zotëria
i devijoi pyetjes se kush mban
përgjegjësi.? Ku të ankohemi?
Nuk mendoj se ti vrasësh qentë
në rrugë është normale, shpresoj
të gjeni zgjidhje sa më shpejt.

• JULIANI: Një problem shumë
serioz janë plehrat poshtë
pallateve, të cilat lihen me ditë të
tëra pa u hequr.

• VANGJUSHI: Mirëmëngjesi
Klubi. Me thënë të drejtën tek ne
ka shumë qen, të cilët janë shumë
të rrezikshëm, si ditën dhe natën

• ENDRI: Tema juaj është
vërtetë, jo vetëm interesante, por
shumë problematike, sidomos
Tirana që pluskon në tymrat dhe
gazrat e makinave.

• RUDI nga Durresi: Edhe në

qytetin tonë bregdetar, ka shumë
ndotje të tilla, edhe bregu i detit
nuk mirëmbahet as nga shteti as
nga vetë pronarët e lokaleve.

• BERTI Kamez: Ndotja e
mjedisit është shtuar shumë këto
kohet e fundit, duke nisur që nga
secili prej nesh që ecim në rrugë
dhe çdo gjë që duam të hedhim, e
lëshojme si pa të keq në toke, pa

pritur të shkojmë te koshi më i
afërt.

•Blerta ZILJA: Më
shqetesojnë gjëra pa fund! Më
shqetësojnë qeset blu që më
verbojnë kur i shikoj në çdo luginë
të mundshme; ujrat e zeza që
derdhen në det e njerëzit që lahen
pak metra më tutje duke bërë sikur
nuk i shikojnë ; më shqetësojnë
plazhet që pastrohen vetëm një
muaj para sezonit ; më shqetësojnë
plehrat që digjen non stop, pyjet
që priten për dru e të tjerë që digjen
për të justifikuar zhdukjen e tyre e
ndërtimin e ndonjë Petrolifere
tjetër ; më shqetësojnë fabrikat e
çimentos e më tmerrojnë Tec-et e
reja që miratohen për ndertim. Më
irritojnë mbeturinat në çdo
monument kulture ku shkoj,
shkrimet mbi to, njërëzit që
pështyjne ku të munden... dhe mbi
të gjitha më lodh e më pret totalisht
fuqitë mungesa e civilizimit e
dëshires për të mbrojtur atë që
është e përbashket.

 Faleminderit për temën!
Mendoj se është shumë e
nevojshme që të bëhet të paktën
një herë në 2 javë.

•Olta KOLA: Plehrat janë
shumë shqetësuese jam dakort!
Po problemi nis që në gjenezë:
persona që nuk mbajnë higjenën
për trupin e vet, që pështyn çdo
dy tre hapa, nuk pyet më për kosh,

për të hedhur plehrat !
•Gazmend ZYLYFTARI:

Derisa njerëzit do të hanë peshk
në Dajt dhe mish në det, jo që do
të vazhdojn ta shkaterojn mjedisin
por as nuk kan per ta kuptuar qe
po e bejne. Shembull konkret, para
pak ditesh ne lagjen time u pre një
peme shekullore se prishte pamjen
e klubit prej betoni.

• Melsi ALIAJ: Pluhuri i
ndërtimeve dhe smogu është gjëja
që më shqetëson me shumë.
Sigurisht edhe mungesa e
gjelbërimit.

•Viola SALIASI: Më shumë
vuaj mbeturinat që më hedh
komshia sipër te ballkoni.

•Matilda MUSARAJ: Vuajmë
kulturën e njerëzve që hedhin
mbeturinat kudo përveçse në
vendin e caktuar për tu hedhur ;
vujamë neglizhencën e shtetit apo
privatit të cilet nuk e kryejnë mire
procesin e pastrimit të qytetit ;
vuajmë injorancën e firmave të
ndertimit që duke ndërtuar
objektet e tyre prishin dhe ndotin
ambjentin përreth ; vuajmë hapjen
e kanaleve në rruge në mes të shiut
duke i bërë vendkalimet e
këmbësorëve copë-copë ; më vjen
të uleras që kudo në Europë
këpucët nuk arrijnë të bëhen pis,
kurse këtu të shkatërrohen nga
balta dhe gurët, ëper faktin se
makinat parkojnë në trotuar dhe
njerëzit ecin në rrugen e
makinave; ndjej neveri të hipi në
autobusin e unazës që nuk
pastrohen fare; më vjen keq që
njerëzit pronën publike e
shkatërrojne si kur të mos ishte e
tyre por e armikut.

Nga Endri HAXHIRAJ

 Kafshët e egra janë ndër
pasuritë tona më të çmuara. Nëse
në Europë po investohet shumë
për rehabilitimin e tyre, në
Shqipëri ata po vriten mizorisht.

 Habitati ynë natyror është
shumë i pasur dhe ne ende kemi
mundësi për t’i ruajtur ato nga
shkatërrimi. Kafshët e egra po
përballen edhe me një problem
tjetër madhor, mbajtja e kafshëve
në kafazet “1 metër katror”,
mungesa e përkujdesjes së duhur,
apo kopshte zoologjike-
restorante ku kafshët munden
vetëm të nuhasin atë çka përmban
pjata jonë.  Por edhe kafshët
bujqësore shpesh keqtrajtohen,
shumë prej tyre nuk e shohin kurrë
dritën e diellit ndërsa të tjera janë
nën stres të vazhdueshëm me
pasoja të mundshme edhe tek
konsumatori. Qeni, shoku më i
vjetër i njeriut tashmë është bërë
lypësi i lagjeve tona. Ne e kemi
braktisur dhe kthyer kurrizin.
Braktisja e tyre sa vjen dhe
shtohet.

 Shqipëria do të jetë pjesë e
Bashkimit Europian dhe ne do të

na duhet të fillojmë të përshtasim
ligjet Europiane. Në Maj të këtij viti,
plani i veprimit për mirëqenien e

kafshëve është aprovuar nga BE-
ja. Në të theksohet rëndësia që të
gjitha kafshët janë qënie të

ndjeshme dhe përgjegjësia që kanë
shtetet anëtare për kërkesat e
mirëqenies së kafshëve që duhet

të aplikohen tek kafshët bujqësore,
kafshët e egra, ato të shoqërimit,
të kopshteve zoologjike dhe të

cirkut. Shqipërisë i duhet të punojë
fortë edhe në këtë drejtim sepse e
kemi një ligj për mbrojtjen dhe

mirëqenien e kafshëve.  
 “Animal Rights in Albania,

NOW” është një grup i krijuar në

rrjetin social të Facebook dhe bëri
të mundur adresimin e Një Ligji për
Mbrojtjen e Kafshëve në Shqipëri
tashmë jo vetëm virtualisht por
edhe nëpërmjet një marshimi
popullor. Kështu Marshimit për
Ditën Ndërkombëtare të Kafshëve
ju bashkua edhe vendi ynë.

 Dashamirës të shumtë të
kafshëve, vullnetarë, grupe të tjera
aktivistësh por edhe njerëz të
thjeshtë u grumbulluan në Sheshin
Nënë Tereza dhe marshuan në
drejtim të parkut Rinia. Si asnjëherë
tjetër më parë, të pranishëm në këtë
marsh ishin edhe kafshët. Rreth 60
njerëz të shoqëruar nga shokët e
tyre me katër këmbë kanë pranuar,
të parët, të firmosin edhe një
peticion.

  Me këtë rast duhen
falenderuar organizatorët të cilët
edhe pse me drejtime të ndryshme
në jetën e tyre profesionale gjetën
bashkëpunim dhe mirëkuptim tek
njeri tjetrit. Për tu falenderuar janë
edhe pjesmarrësit të cilët na
vërtetuan se kjo është një kauzë
për të cilën ata do të japin
mbështetjen e tyre.

TELEFONI I GJELBER

Tirana pluskon në tymrat dhe gazrat e makinave
Mjedisi ndotet nga injoranca e njeriut. Kjo tregon
se nuk është i ndërgjegjësuar për dëmet që po i

bën vetes...

MARSHIM PER DITEN NDERKOMBETARE TE KAFSHEVE
Zhvillohet për herë të parë në Shqipëri, firmoset dhe një peticion
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DH NE LIDHJE ME MJEDISIN
 E gjithe kjo vjen nga kultura

jonë që le shumë për të deshiruar
dhe me keqardhje mendoj se jemi
një popull qe nuk e duam veten
dhe nuk kemi respekt për asgje.

•BLERINA: Këtu tek ne nuk

ka asgjë, as rrugë për një jetë
normale. Kam dy javë që po bredh
nëpër spitale e nuk ka asnjë të
pakorruptuar, duke filluar që nga
roja e më pas infermierët e
doktorët. Ky ishte thjesht një
shembull por në Shqipëri çdo gjë
është E NDOTUR dhe në lagjen
time plehrat janë akoma rrugëve.

•FLORI Zh.: Ekosistemi filloi
të shkatërrohej kur njerëzimi filloi
të zhvillohej. Jemi ne ndotja e
mjedisit, jemi ne fajtorë për gjithë
atë smog që thithim çdo ditë. Aq
shumë smog bëhet sa kur je në
Dajt, të duket sikur Tiranën e ka

EKOSISTEMET MALORE
 (vijon nga numri i kaluar)

Speciet malore
Shumë lloje alpine i kanë të

kufizuara aftësitë shpërndarëse

dhe copëzimi i habitatit mund të
kufizojë më tej lëvizjen e tyre.
 Popullatat e vogla të izoluara
përballen me bllokimin, i cili ul

përshtatshmërinë e tyre gjenetike
në një mjedis të ndryshëmn si dhe
mund të shkaktojë zhdukjen e tij
në një afat të gjatë. Llojet dhe
habitatet e lidhura me ujin e
rrjedhshëm dhe ligatinat ka të
ngjarë të ndikohen veçanërisht
nga zhvendosjet në regjimet e ujit.
 

Nga bashkëpunimi ndër-
kombëtar tek ndryshimet

vendore
 Politikat Ndërkombëtare

dhe Europiane e njohin rolin e
ekosistemeve malore

 Në shkallë globale, rëndësia
e zonave malore është theksuar në
kapitullin 13 të Axhendës 21, me
titull “Menaxhimi i ekosistemeve
të brishta: zhvillim i qëndrueshëm
malor (UN-1992) dhe nga
Konferenca e Palëve të Konventës
mbi Diversitetin Biologjik (CBD -
2010).  Përveç kësaj, kornizat
ligjore janë zhvilluar në nivel
rajonal për Alpet dhe Karpatet dhe
janë në diskutim për malet e
Europës juglindore dhe Kaukazet.
Konventa Alpine, e cila u
nënshkrua në 1991 dhe hyri në
fuqi në 1995, aplikon parimin

“ndotësi paguan “ dhe mbështet
bashkëpunimin midis shteteve
nënshkruese drejt një qasje
tërësore në mbrojtjen dhe ruajtjen
e Alpeve.

Rrjeti Alpin i Zonave të
Mbrojtura është një rezultat me
rëndësi të veçantë.

 Këto marrëveshje dhe
procese ndërkombëtare tregojnë
se ka njohje të mjaftueshme në
nivel Europian për nevojën e
bashkëpunimit ndërkombëtar.
 Është e rëndësishme për t’u marrë
parasysh që politikat kanë qenë
të suksesshme në nivele rajonal
dhe lokal.

Faktorët ekonomikë, socialë
dhe mjedisorë

 Rajonet malore në Europë nuk
ndryshojnë vetëm në aspektin e
kushteve të tyre biogjeografike
mjedisore por edhe nga rrethanat
e tyre politike dhe socio-
ekonomike. Përveç kësaj, njohuritë
tona për këto mjedise shumë të
ndryshme variojnë në masë të
madhe në veçanti me më shumë
njohuri në lidhje me Alpet sesa
rajonet e tjera.

 Kornizat ligjore Europiane
dhe ndërkombëtare mund të
shërbejnë si mjete për të zbutur
presionet e rënda të tilla si
ndryshimet klimatike përmes
synimeve dhe veprimeve për të
reduktuar ndotjen nga gazet serrë,
reduktime të pranuara në nivel

global (Protokolli i Kyotos) dhe
në nivelet e BE-së, dhe të
përshtaten me disa ndryshime të
pashmangshme klimatike.

 Megjithatë, ka shumë arsye
komplekse që të bashkëveprojmë

mbi tendencat negative në
biodiversitet, të cilat shpesh
shtyhen nga forcat kombëtare (p.
sh. punësimi dhe disbalancat në
të ardhura), aktivitetet Europiane
(psh. politikat e përbashkëta
bujqësore) dhe madje edhe
politikat globale.  Kjo nënkupton

nevojën për të integruar strategjitë
e menaxhimit, të cilat duhet të
zhvillohen dhe të zbatohen me
pjesëmarrjen aktive të publikut të
interesuar dhe të aktorëve
relevant.

mbuluar mjegulla.
•Avni LLUGIQI, PRISHTINË:

Po të ndalemi të mendojmë se
kush e ndot ambientin? Ndotjen e
bëjmë të gjithë ne prandaj le të
sherbejë ky mesazh si lutje për të

gjithë që një hedhje e mbeturinave
pa vend është një semundje më
shumë prandaj s’na kushton asgjë
disa hapa më shume e të shkojmë
në vendin e duhur.

•Endri POKA: Për mua ndotja
më e madhe janë autobusat e e
vjetër që qarkullojnë nëpër Tiranë
dhe njëkohesisht dhe makinat e
vjetra për mendimin tim do ishte
me mire që autobusat të ishin me
korent si vendet europiane.

•BLERINA, Tiranë: Sa për
temën, këtu në Tiranë çdo gjë
është e ndotur. duke filluar që nga
ajri që thithim.

•Klajdi HARIZI: Mendoj se të
gjithë këto që përmendet janë
faktoret e ndotjes së mjedisit por
në qytetin tonë mjedisi është
shume i paster ne krahasim me te
tjeret.

•Mili DELIU: Në vendin tim
ndotës i ambjentit janë: automjetet
tepër të vjetër, rrugët që në verë
krijohet një re pluhuri i paparë
gjithashtu ndikojnë dhe puset e
naftës.

 •Rena SHEHU: Sa për temën
doja të thoja se asgjë nuk e ndot
mjedisin po të ishin njerëzit vetë
të ndërgjegjshëm. Vetë njërëzit e
bëjnë këtë. për shembull në qytetin
tim mbeturinat i sheh përdhe dhe
jo në kosh.

 •Ana QOSE: Njerëzit nuk po
e kuptojne qe po e cojne boten
drejt fundit. Ajo pjesë

natyre e shkatërruar nuk
kthehet më. Me të lumtur janë ata
që jetojnë neë fshatra.

•Dritan HAZIZI: Në lagjen
time problem mjedisor janë
mungesa e hapësirave të gjelbërta
dhe ndërtimet pa planimetrinë e
duhur apo pa një farë rregulli, gjë
që të sjell një peshtjellim në
mendjen tënde dhe, po të mos ishit
ju, dita do të niste një katastrofë e
vërtetë. Ka raste të thyesh ndonjë
këmbë në kapakët tashmë
imagjinarë të pusetave. Tani po
mendoj që kjo është arsyeja pse
mbushen me plehra pusetat pa
kapak: “për të mos u vrarë”.

•Alma HARIZI: Prishësit e
natyrës jemi vetë ne, që nuk
shohim më tutje se hunda, që nuk
mbjellim një pemë, apo lule që sado
pa sistem të jenë ndërtimet, të
paktën te “thyhet syri” ; që i
hedhim mbeturinat vend e pa vend
(vetëm larg territorit të shtëpisë)!
E presim të miren të na vijë nga

larg dhe të na e sjelli dikush, apo
të na mësojë dikush, se me
vullnetin tonë...BAH!

•Alexi DEDA: Në qytetin tim
jemi mësuar me ndotjen dhe nuk e
kemi problem.

•Gersard SALIHAJ: Për

Një hedhje e mbeturinave pa vend është një
semundje më shumë

Më shqetësojnë qeset plastike; ujrat e zeza që
derdhen në det; plehrat që digjen non stop; pyjet

që priten e të tjerë që digjen për të justifikuar
zhdukjen e tyre e ndërtimin e ndonjë Petrolifere

tjetër... më lodh e më pret totalisht fuqitë
mungesa e civilizimit e dëshires për të mbrojtur

atë që është e përbashket.

temën në qytet ka ndotje, duke
filluar që nga hedhja e
mbeturinave si dhe djegia e tyre
që shkakton një re tymi të
dëmshme për mjedisin rrethues ;
në stinën e verës rrugët jane aq të
pista sa që ngrihet një re tymi që
prish ajrin ; djegia e pyjeve që janë
mushkëria e qytetit, me pak fjalë
jemi ne vetë qe e shkatërojmë
mjedisin që na rrethon.

•Aida BESHTIKA: Shqetësim
në vendin tim është ngritja e
pluhrit nga lëvizja e makinave, të
tjerat pastaj pak a shume janë mirë.
Përsa i përket ndotjes së mjedisit
jemi pikërisht ne njerëzit e
pandërgjegjshem që e shkaktojmë
një gjë të tille.

• “Vesh Crime”: S’ka nevojë
për shumë fjalë, mjedisi ndotet
nga injoranca e njeriut. Kjo tregon
se nuk është i ndërgjegjësuar për
dëmet që po i bën vetes... . .

•Arbana HOXHA: Vdiqëm për
mjedise të gjelberuara. Cilësi

skandaloze karburanti dhe
makinash. Edhe për të shkuar vrap
tek liqeni të mbushemi fillimisht me
ajër sepse i kemi mushkërite gjithë
blozë.

2010 VITI I BIODIVERSITETIT

10 MESAZHE PER VITIN 2010
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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

Shkurt nga bota

KY NUMËR I GAZETES EKOLEVIZJA
SPONSORIZOHET NGA PROGRAMI: "FORCIMI I

SHOQERISE CIVILE SHQIPTARE PER NJE
MJEDIS ME TE MIRE", MBESHTETUR NGA
AMBASADA HOLLANDEZE NE SHQIPERI

KURSIM I ENERGJISE
PER PRODHIMIN E UJIT

Kompeticioni në mes të ujit dhe
të energjisë kërkon studime dhe një
përllogaritje të saktë. Një nga

shembujt më të mirë të një lidhje
bashkëkohore mes tyre është në
Maltë. Aksesi në ujin e pastër dhe
energjia elektrike e harxhuar për të
është bërë një sfidë për
qëndrueshmërinënë këtë ishull të

vogël, ku shumica e
ujërave të ëmbla vjen
nga puset private dhe
shkripëzimi, ndërsa
energjia elektrike
varet nga nafta e huaj
që sjell dhe një kosto
të lartë të prodhimit të
ujit.

 Kjo varësi e
madhe nga nafta ka

bërë që qeveria të verë në zbatim
politika më të qëndrueshme. Ata
kanë vënë në tre centrale intensive
shkripëzimi duke përdorur
energjinë osmotike (të valëve të
detit) dhe duke arritur që të kursejnë
75 për qind të energjisë elektrike,
prodhuar nga nafta.

KATASTROFE
MJEDISORE NE

HUNGARI
 Me vdekjen e 9 personave dhe

duke plagosur 120 të tjerë, dëmtimin
e madh të dy qendrave të banuara,
meprekjen nga kjo të shtë qyteteve

të tjera, me zhdukjen totale të
biodiversitetit në lumin Marcal të
zonës dhe me ndotjen e lumit

Danub, është shoqëruar derdhja
e llumit të boksitit nga një rezervuar
në qytetin Ajka të Hungarisë.

 Qeveria hungareze shpalli
menjëherë gjendjen e
jashtëzakonshme në tri provinca

(Vezhprem, Kiskunhalas-
Sopron dhe Vas) të prekura
nga kjo fatkeqësi ekologjike.
Bën përshtypje që, veç
masave për të luftuar pasojat
dhe për të stabilizuar
gjendjen, qeveria propozoi
dhe miratoi një ligj ku,
sipërmarrjet private që
shkaktojnë impakte të tilla në
mjedis, do të shtetëzohen

dhe po ashtu edhe llogaritë e tyre
financiare, gjë që ndodhi dhe në
këtë rast.

Biçikleta është mjeti i vetëm që
mund të mbajnë deri në 10 herë
peshën e vet dhe brenda qyteteve
mund të kryen udhëtime më shpejt

se çdo mjet tjetër të transportit dhe
me emetime të CO2 - zero.

Për këtë, duke kërkuar për një
zgjidhje të qëndrueshme, por dhe

 Emetimi i gazrave serrë sot në
planet llogaritet në 386. 8 pjesë
për milion. Për të zgjidhur disa nga
sfidat më të mëdha të cilat

ballafaqohet bota sot dhe për të
promovuar mjete më emetime me
të vogla ose zero për të mirën e
njerëzimit, Fondacioni X PRIZE
zhvillon çdo vit një konkurs dhe
një ekspozitë për risi në këtë
drejtim.

 Themeluar në vitin 1995,
fondacioni është një organizatë
jofitimprurëse e drejtuar nga J.
Gianopulos dhe ka për mision të
mbështesë kërkime në fushën e
transportit me ndikim sa më ta
vogël në mjedis. Kësaj nisme i
janë bashkuar dhe mbështesin
edhe personalitete të tilla si J.
Kamerun, producenti dhe
regjizori i njohur etj. .

profesionale për transportin e
materialeve në qytetin e Montrealit
ka dy vjet që egziston edhe
transporti me biçikleta, një kompani

e vogël, Transporti Myette.
 Julien Myette, pronar i

kompanisë, ofron një shërbim të
veçantë, por mjaft praktik,
sidomos ekonomike dhe
ekologjike. Ai ka montuar në
biçikleta tërheqësa për materiale
të madhësive e peshave të
ndryshme dhe i transporton ato
në çdo vend të qytetit me një
çmim që shkon deri në 10-15% të

transportit me kamionë. Kompania
ofron dhe shërbime të tjera si
grumbullimin e mbeturinave të
riciklueshme, mbeturinat
ndërtimore, mbledhjen e mobiljeve

të vjetra dhe të pajisjeve, mbledhjen
e mbeturinave shtëpiake të
rrezikshme, etj. .

Mbetjet urbane të riciklueshme
i transportojnë në qendrat e
grumbullimit të tyre sipas
kategorive, ndërsa mbetjet e tjera
çohen në vendgrumbullimet e
plehrave të qytetit.

 Myette thotë se: “U nisa nga
fakti se ka shumë emetime gazi të
panevojshme. Për të transportuar
objekte të vogla ka patur pak
alternativa në dispozicion të
konsumatorëve dhe kryesisht
përdoren kamionë, të cilët çmimet i
kanë të larta dhe emetojnë gazra
serrë duke ndotur edhe mjedisin”.
shumë e madhe, e cila është e kota
dhe mjedisin antipatik.

 Për vitin 2010 çimi prej 10
milion dollarësh ju dha tre
automjeteve: Edison2, SHBA, X-
Tracer Zvicër dhe Li-ion Motors

në SHBA. Këto mjete kanë këto
karakteristika: Edison2 e quajtur
makina super e lehtë përdot etanol
dhe emeton 102. 5 MPG, Li-ion
Motors dhe X-Tracer janë makina
elektrike.

 Drejtuesit e fondacionit
shprehen se: “Ne besojmë se një
grup i vogël njerëzish me pasion
dhe përkushtim mund të arrijë atë
që kurrë nuk ka qenë e mundur të
arrihet deri më sot”.

X PRIZE shihet si model
kryesor për të nxitur elementet e
interesit publik, shpirtin
sipërmarrës dhe risitë
ndërdisiplinore për të sjellë
zgjidhje që të përfitojnë të gjithë.

TRANSPORT MALLRASH ME EMETIME ZERO

15 tetori ka hyrë, që nga viti
2008 (i shpallur nga Asembleja e
Përgjithëshme e OKB-së si vit i
Shëndetit) si Dita Ndërkombëtare
e Larjes së Duarve. Kjo
mbështetet në vizionin e kulturave
lokale dhe botërore dhe ka për
qëllim, sidomos për fëmijët, që veç
anës së përfitimit praktik, të
krijojnë një edukatë higjene të
plotë e të vlefshme.

 Çdo vit, mbi 3.5 milion fëmijë
në botë vdesin pa mbushur 5 vjeç
për shkak të sëmundjeve të

DITA NDERKOMBETARE E LARJES SE DUARVE
diarresë, infeksionet respiratore,
sëmundjet intestinale, infeksionet
e lëkurës dhe të syve që nxiten
kryesisht nga mungesa e
higjenës. Për këtë, larja e duarve
konsiderohet si parësore për tu
kthyer nga një ide abstrakte në një
praktikë të përditëshme.

 Kjo Ditë ka hyrë edhe në
objektivat e Mijëvjeçarit për
zhvillimin me synim që numuri i
vdekjeve tek fëmijët të ulet, të
paktën me dy të tretat seri në vitin
2015.

 Gjatë kësaj Dite zhvillohen
veprimtari pedagogjike dhe
sensibilizimi dhe shpërndarje
ndihmash ku vendin e “nderit “ e
ze sapuni.

 XPRIZE - NJE ÇMIM PER MAKINAT
“MJEDISORE”


