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TELEFON I GJELBER
 04 2234 851

ÇFARE MENDONI PER IMPORTIN E MBETJEVE PER
RICIKLIM ?

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

PERMBYTJE  SHTOHEN - META: “SITUATA  NEN  KONTROLL”
Sapo dimri dha shenjat e para
- përmbytjet u rikthyen,duke

vërtetuar se ne harrojmë edhe
kur e pësojmë

Në janar të këtij viti, pas përmbytjeve të
Shkodrës, specialisti Dhimitër Vogli shprehej
se “Institucionet përkatëse duhet që
paraprakisht të inspektojnë argjinaturat, të
marrin masat paraprake dhe të nxirren
përfundimet “. Ai theksonte se përmbytjet,
sidomos në Lezhë duhet të ishin
parandaluar.

       Në fund të shkurtit, Ministria e
Bujqësisë, pasi bënte një “llogari” të shirave
të rëna theksonte se rritja e nivelit të ujit në
lumenj pati bërë evidente probleme të
shumta, që kanë të bëjnë me rrëshqitje të
pjesshme të digave të rezervuarve, prishje
të argjinaturave lumore, gërryerjet masive
të tokës bujqësore në brigjet e lumenjve, si
dhe është shfaqur ndjeshëm fenomeni i
rrëshqitjes së tokës.

  Por çfarë u bë ? Siç duket vera kaloi
duke bërë “llogari” sepse edhe në vjeshtë,
me shirat e para u rikthyen përmbytjet, jo
vetem në Shkodër por dhe ne Gjirokastër,
në Fushë Krujë e Kurbin, në Vjosë, Lezhë,
Malesi e Madhe e deri në Tropojë.

Nga Madlina PUKA

Në kuadrin e Fushatës Kombëtare për
Ndryshim në Mjedis, Milieukontakt

Për herë të parë në Qytetin e Durrësit,
u zbatua dhe përurua nga grupimi
Ekolevizja në bashkëpunim me Bashkinë,
një lulishte e ndriçuar tërësisht me energji
diellore.

 Ky projekt ështe bërë i mundur nga
mbështetja e Qëndrës Rajonale të Mjedisit
(RE)  në kuadër të fondit Special
Hollandez2 për projekte Mjedisore me
nisma vendore, financuar nga Ambasada
e Mbretërisë së Vëndeve të ulëta. Realizimi
i këtij projekti, në lulishten pranë befotrofit,
është bërë.

Lëvizja Bells ka organizuar
Konferencën Kombëtare Vjetore “Vlerat
dhe standardet mjedisore të Bashkimit

JEPEN ÇMIMET “AMBASADOR I NDERUAR I
MJEDISIT”

 NJE LULISHTE “DIELLORE” NE DURRES

Evropian”, me qëllim një prezantim të
aktivitetit të Bells në Shqiperi dhe për
përkrahjen dhe lobimin per disa çeshtje
mjedisore në qendër të vëmendjes së
opinionit publik dhe si detyrime për
integrimin në BE. Në këtë konferencë u
organizua dhe ndarja e çmimeve “Ambasador
i Nderuar i Mjedisit” ku u vlerësua dhe
Grupimi Ekolëvizja.

Sipas informacioneve,MMPAU dhe
qeveria po përgatisin një vendim të ri
(VKM) për lejimin e peshkimit dhe akua-
kulturës në  zonën qendrore të parkut
kombëtar të Butrinit, ku përshihet edhe
liqeni i Bufit, vlerësuar si zonë strikt e
mbrojtur sipas VKM 693- 2005 . Për këtë
problem u zhvillua një takim në prani të
Mistristrit, zotit Fatmir Mediu dhe një grup
ekspertësh ku u diskutua në frymë
përgjegjësie dhe konstruktive në lidhje me
VKM e re për ndryshimin e zonimit të

A  DUHET  TE  JETE  ME  I  MBROJTUR BUTRINTI  ?

brendëshëm të Parkut Kombëtar Butrint dhe
u arrit në disa përfundime.

Nga Xhemal MATO

Shumë shtete të fuqishme
subvencionojnë për t’i nxjerrë jashtë
shtëpisë plehrat e veta, bile,jo rrallë,e
mbyllin një sy para ligjeve ndërkombëtare
kur është fjala për heqjen e mbetjeve
“problematike” të vendit të tyre. Shoqatat
mjedisore e shohin problemin e
mbeturinave më gjerë se sa çështja e
importimit të listës së gjelbër apo biznesit

UJI I PIJSHEM – Ç’NDODH ME TE DHE Ç’DUHET TE DIME
FUSHATA “VEPRO TANI”

International-Zyra Shqipëri, në
bashkëpunim me Qendrën për Kërkim
Zhvillim e Bashkëpunim-CRCD, organizuan
një tavolinë të rrumbullakët me tematikë:
“Mekanizmat e Informimit dhe Pjesëmarrjes
Publike në Proçeset e Reformave në lidhje
me Ujin e Pijshëm”.

IMPORTIMI I MBETURINAVE DHE MAFIA
të disa kompanive: “Të
pastrojmë Shqipërinë
nga mbeturinat tona, të
cilat po kthehen në një
problem jetësor për
shëndetin dhe
zhvillimin tonë”.
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Sipas informimit nga punonjës
të brendshëm të Ministrise se
Mjedisit, MMPAU dhe qeveria
po përgatisin një vendim të ri
(VKM) për lejimin e peshkimit dhe
akua-kulturës në  zonën qendrore
të parkut kombëtar të Butrinit, ku
përshihet edhe liqeni i Bufit,
vlerësuar si zonë A ( zonë strikt e
mbrojtur sipas VKN 693 te 2005 ).
Argumenti është se liqeni do të
përdoret për peshkim
“tradicional”, ndërkohë që
peshkatarëve të Zarës, ju është
hequr e drejta e përdorimit edhe
të dajlanit të Rrëzës, në dalje të
liqenit dhe i është dhënë dikujt
që nuk ka lidhje “tradicionale” me
këtë zonë që do të vijë nga
Shqipëria e Mesme.

 Parku Kombëtar i Butrintit dhe
liqeni, zemra e këtij parku natyror,
janë  trefish të mbrojtur ndaj këtij
trajtimi dhe shfrytëzimi, së pari
nga ligji yne i parqeve që i ndalon
rreptësisht këto industri brënda
një parku Kombëtar, qofshin ato
dhe “tradicionale”, nga UNESCO
si dhe Konventa Ramsar ku, ky
park është regjistruar  si zonë me
vlera të veçanta natyrore dhe
kulturore. Për studimin e planit të
menaxhimit dhe ruajtjes së tij
Banka Botërore dha para 2
vjetësh rreth 1 milion dollarë.

 Me këtë vendim do të
rezultojë që gjithë sipërfaqja ujore
e liqenit të Bufit dhe atij të Rrëzës,
do të kalojë në përdorim dhe asgjë
nuk ngel më për tu mbrojtur,
ndoshta as emri PARK
KOMBETAR.

 Në Athinë u zhvillua konferenca
“Nisma e Mesdheut për
Ndryshimet Klimatike “(MCCI), ku
mori pjesë dhe ministri i Mjedisit z.
F. Mediu. Kryeministri Papandreu,
që hapi veprimtarinë, theksoi
rëndësinë e nivelit të lartë të
përfaqësimit, duke vënë në dukje
në veçanti praninë e kryeministrit
turk Rexhep Erdogan.  

 A u ndal në atë që u quajt
“skenarët e këqij” të ndryshimeve
klimatike që duket se kanë ardhur
në Mesdheun juglindor me
fenomenet ekstreme të motit dhe
kërcënimet në rritje ndaj prodhimit

bujqësor në rajon. Papandreu u
shpreh se “duke përfituar nga
bashkëpunimi midis vendeve të
rajonit duhet zhvilluar një model të
ri të rritjes, duke e bërë këtë me
përdorimin e burimeve të rajonit për
të krijuar një bazë industrie të re e
të gjelbër dhe një zë më të fuqishëm
në negociatat ndërkombëtare për

 Qendra Mjedisore EDEN dhe
Zyra e Mbrojtjes së Konsumatorit
( ZMK ) organizuan një takim me
Autoritetin Kombëtare të Ushqimit
(AKU) për rrezikshmërin e
kimikateve në produktet ushqimor
financuar nga IPEN
(Internatiotional POPs Elemination
Network - Rrjeti Ndërkombëtare për
Eleminimin e Ndotësve organikë të
vazhdueshëm).

Në këte takim Qendra EDEN i
kerkojë Autoritetit Kombëtar të
Ushqimit, që të analizojë sasinë e
kimikateve që hidhen në produktet
ushqimore për ruajtjen e ushqimit.

Znj. J. Mamaj koordinatore e
projektit të Qendres EDEN
prezantoi para autoriteteve te
sigurise ushqimore ecurinë e
projektit dhe rezultatet e mbledhura.
Ajo, midis të tjerave theksoi “ Të
nisin analizat e nevojshme për

produktet ushqimore të cilat
mendohet të kenë kimikate në
mëyrë që të identifikohet sasia e
kimikatit që është përdorur në
produkt dhe rrezikshmëria e tij në
organizmin e njeriut. Ne si shoqeri
civile kërkojmë që cdo produkt i cili
ndodhet në marketet shqiptare të
etiketohet sipas standarteve të

Qendra Rajonale e Mjedisit
(REC), Shqipëri, në kuadër të
fushatës së ndërgjegjësimit për
minimizimin e mbetjeve plastike,
përmes promovimit të filmit
dokumentar “Planeti Plastik”, për
rritjen e nivelit të shkëmbimit të
informacionit mbi sektorë të
ndryshëm të mjedisit, organizoi
sot një takim me gazetarët e

medias së shkruar dhe asaj
elektronike me tematikë
“Reduktimi i mbetjeve plastike -
Kontributi ynë për vendin dhe
planetin”.

 Ky film, i cili u shfaq për herë
të parë në vendin tonë u mundësua
nga Ambasada e Austrisë në
Shqipëri dhe Zyra Austriake e
Bashkepunimit për Zhvillim. Ai

A  DUHET  TE  JETE  ME  I  MBROJTUR BUTRINTI ?
 Për këtë problem u zhvillua një

takim në Ministrinë e Mjedisit, në
prani të Mistristrit, zotit Fatmir
Mediu dhe një grup ekspertësh
ku merrnin pjesë zotërinjtë

Xhemal Mato, Arian Gaçe dhe
Ferdinand Bego. Në këtë takim u
diskutua në frymë përgjegjësie
dhe konstruktive në lidhje me
VKM e re për ndryshimin e
zonimit të brendëshëm të Parkut
Kombëtar Butrint dhe u arrit në
përfundimin se:

1. Zonimi ekzistues i Parkut
Kombëtar Butrint, i përcaktuar me
VKM e vitit 2005 nuk do të
ndryshojë, pra pjesa jugore e
Liqenit të Butrintit dhe Liqeni i
Bufit/Rrëzës do të ruhen me
Statusin e Zonës A (Zonë
Qendrore).

2. Lejimi i aktivitetit tradicional
të peshkimit (dajlani i kanalit të
Butrintit dhe dajlani i liqenit të
Rrëzes) dhe midhikulturës në
liqenin e Butrintit brënda Zonës

A do të jenë objekt i Vlerësimit të
Ndikimit në Mjedis, duke ruajtur
masën dhe mënyrën sikurse këto
aktivitete zhvilloheshin në
momentin e zgjerimit dhe shpalljes
së Butrintit si Parkut Kombëtar në
vitin 2005.

3. Vlerësimi i Ndikimit në
Mjedis, në rastin e parkut
Kombëtar të Butrintit do të
përfshije ndikimin e këtyre
aktiviteteve në mjedisin natyror
dhe arkeologjik të parkut dhe
duhet të kryhet përpara dhënies
së lejes mjedisore.

4. Aktiviteti i midhikulturës në
zonen A të liqenit të Butrintit do
të monitorohet në menyrë të
vazhdueshme dhe do të kufizohet
deri në nderprerje, në rast se ky
aktivitetet nuk do të respektojë
standartet kombëtare dhe
ndërkombëtare mjedisore si dhe
kushtet që do të vendosen në
lejen mjedisore.

 Duke falenderuar zotin
Ministër, Drejtorin e Peshkimit
dhe Drejtorin e Zonave të
Mbrojtura për mirëkuptimin dhe
ndjeshmërine e treguar për të
mbrojtur parkun, shmangur apo
minimizuar ndikimin e aktiviteteve
ekonomike në vlerat unikale
natyrore dhe arkeologjike të
Butrintit, si zonë e listes UNESCO,
konventës Ramsar dhe si Park
Kombëtar, shpresojmë që ky
formulim të gjejë mirëkuptimin
edhe të aktoreve të tjerë.

klimën para konferencës botërore
në Meksikë”.

 Më konferencë u theksua se
bashkëpunimi bëhet edhe më i
detyrueshëm, sepse globalizimi,
ashtu siç është në zhvillim, ka
krijuar pabarazi të mëdha,
jostabilitet të madh, për shkak të
ndryshimit të klimës, probleme të
energjisë, kriza ushqimore, krizë në
menaxhimin e ujit por edhe për shkak
të konflikteve ekonomike dhe
recesionit.

 Në konferencë u nënëshkrua
një deklaratë, e cila sipas
Papandreut “nuk është një

deklaratë të qëllimeve e objektivave,
por një angazhim për të
përshpejtuar bashkëpunimin tonë
në Mesdhe, drejt ndryshimeve të
duhura dhe përdorimit të burimeve
të pasur të rajonit. Mesdheu është
hapësira jonë e vetme dhe rruga e
bashkëpunimit është e vetmja
mënyrë për sukses”.

KONFERENCA MESDHETARE
PER KLIMEN

“KONTRIBUTI YNE PER VENDIN DHE PLANETIN” RREZIKSHMERIA E KIMIKATEVE NE USHQIMET
është një film dokumentar,
zbavitës dhe investigues është
fokusuar në faktin që plastika
është bërë tashme një kërcënim
për njerezit dhe mjedisin. Filmi
ofron një këndvështrim më të
thelluar të ndikimit të plastikës
mbi shëndetin. Filmi zbulon që
bota jonë nuk ekziston dot pa
produkte plastike, por në të

njëjtën kohë, problemet dhe
rreziqet me të cilat po përballet
janë të lidhura ngushtë me lëndën
plastike.

 Shfaqja u organizua në formën
e një bashkëbisedimi me regjizorin
dhe producentin e këtij filmi, me
punë kerkimore mbi 10 vjecare.
Autori Wrner Boote, tregoi
eksperiencat dhe ndjesitë e

krijuara nga takimet me
shkencëtarë të ndryshëm,
prodhues dhe konsumatorë në të
gjithë botën. Mesazhi që autori
ka përcjellë është që gjithesecili
prej nesh të mund të
ndërgjegjësohet mbi rrezikun që
mbart plastika dhe perdorimi në
masë i saj, rrezik jo vetem në mjedis
por sidomos në shëndetin tonë,
dhe rëndësia për të ndërmarrë
hapa për të ndaluar përdorimin e
saj aty ku është e mundur.

 Në takim bëri një prezantim
edhe ekspertja për menaxhimin e
mbetjeve, znj. Edlira Mulla, e cila
njohu të pranishmit me situatën
aktuale në vend për mbetjet
plastike.

Aktualisht Shqipëria nuk ka
asnjë studim konkret mbi
konsumin e plastikës apo
elementët përbërës të produkteve
plastike që tregtohen në tregun
tonë ndërkohë që bizneset e
riciklimit të plastikës jane ngritur
edhe tek ne, procesi i riciklimit
është shumë i kushtueshëm dhe
kërkon vëmendje shumë të madhe
për të nxjerrë produkte plastike të
ricikluara cilësore dhe të sigurta
për t’u përdorur përseri.

 Vëpeimtaria u mundësua nga
projekti “CONTINUE - Kontribut
në përdorimin e informacionit për
rritjen e ndërgjegjes mjedisore”,
mbështetur nga Komisioni
Evropian.

Bashkimit Europian, duke renditur
përbësit që gjenden në produkt dhe
në rastet kur ky produkt ka si
pëbërës një kimikat të shkruhen
efektet anësore të tij. Kërkojme
ndihmë në ndergjegjësimin e
konsumatorëve duke i dhën atyre
sa më shumë informacion mbi
kimikate të ndryshme në produktet
ushqimore. “

 Ndërsa z. Rezart Kthupi, nga
Autoriteti Kombëtar i Ushqimit tha
: “ AKU, që pas seancës dëgjimore
në muajin maj bëri një investigim
në tregjet e mbyllura dhe sipas listës
së përbërësve ushqimor të
paraqitur nga insitucionet e
Bashkimit Europian, këta përbërës
nuk kan rrezikshmeri të lartë në
organizmin e njeriut. Aktualisht po
punohet që të krijohet një sektor
vetëm për kryerjen e analizave ku
do të përfshihen të gjithë

laboratorët dhe te gjitha podukteve
vendasase do tu bëhen analizat e
nevojshme. AKU po punon për të
etiketuar produktet sipas
stanadrteve dhe për ti pasur ato në
gjuhen shqipe. Së shpejti në Web
siten e AKU-s do të publikohen
informacione mbi kmikatet të cilat
ekzistojnë”.
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 Në pranverën e këtij viti,
kronikat shënonin një “hartë”
shëmbjesh e rrëshqitjesh dheu me një
shtrirje të madhe. Sa për kujtesë, vetëm
në tre ditë të muajit shkurt shkarjet
masive të tokës kishin krijuar
probleme në disa fshatra të komunës
Frakull në Fier në rreth 50 hektarë ku

ishin shembur totalisht edhe 7 banesa.
Nga këto shkaqe rreth 1 km rrugë në
në zonën e Radhimës ka pësuar rënie
të nivelit dhe për pasojë rrezikonte të
përfundonte në det. Shembja në
Qafën e Pllocës, por në pjesë të
tjera krijuarn vështirësi në rrugën që
lidh Pogradecin me Korëën. Po ashtu
rrëshqitje të dheut pati edhe në fshatin
Zvezdë ku rruga u bë pothuajse e
pakalueshme nga rrëzimi i gurëve dhe
vazhdonin rrëshqitjet dhe në fshatrat
Moglicë dhe Liqenas. Në Mirditë, ku
u izoluan tre fshatra, ka patur
rrëshqitje në rreth 500 metra nga rruga
nacionale Rrëshen- Lurë që rrezikoi
edhe shtyllën e tensionit të lartë 220
kilovolt Fierzë-Elbasan si dhe
rezervuarin e ujit të pijshëm në fshatin
Prosek. Po ashtu rrëshqitje pati dhe
në Shkozë të Tiranës, pothuaj brenda
qytetit.

 Me vjeshtën dhe shirat
fenomeni u rikthye, si në rrugën
Rrëshen-Milot, në Ujin e Ftohtë në
Vlorë ku u evakuan dhe banorët e
shtatë familjeve, në rrugën Elbasan-
Librazhd, në atë Peqin-Elbasan e
gjetkë. Por njgjarje të tilla pati edhe
gjatë verës ku në muajin maj ku nga
rrëshqitjet e dheut është bllokuar treni
i nisur nga Tirana në fshatin
Dragostunjë të Librazhdit.

Në janar të këtij viti, pas
përmbytjeve të Shkodrës, specialisti
Dhimitër Vogli shprehej se
“Institucionet përkatëse duhet që
paraprakisht të inspektojnë
argjinaturat, të marrin masat
paraprake dhe të nxirren përfundimet.
Duhet të ketë institucione të bejnë

matje të sakta”. Ai theksonte se
përmbytjet, sidomos në Lezhë duhet
të ishin parandaluar.

 Në fund të shkurtit, Ministria e
Bujqësisë, pasi bënte një “llogari” të

shirave të rëna theksonte se rritja e
nivelit të ujit në lumenj pati bërë
evidente probleme të shumta, që kanë
të bëjnë me rrëshqitje të pjesshme të
digave të rezervuarve, prishje të
argjinaturave lumore, gërryerjet
masive të tokës bujqësore në brigjet e
lumenjve, si dhe është shfaqur

ndjeshëm fenomeni i rrëshqitjes së
tokës. Sipas MBUMK, situata bëhet
edhe më alarmante kur merret
parasysh se poshtë digave shtrihen
me qindra zona banimi. Për këtë

përmendte përmbytjet në Qarkun e
Shkodrës, në Qarkun e Korçës, Lezha
rrezikohej nga rritja e lumit Mat, në
Qarkun e Kukësit probleme serioze
në rezervuarët e zonës së Hasit, në
Qarkun e Durrësit, dëmtimet e
evidentuara në digën e Paskuqanit, në
zonën e Fierit, në Qarkun e Beratit
dhe atë të Gjirokastrës si dhe në Vlorë
e Elbasan. Domethënë në gjithë
vendin.

 Por çfarë u bë ?
 Që në prill, Bordi i Kullimit në

Shkodër deklaronte, nëpërmjet
Shtabit të Emergjencave Civile të
Qarkut se nuk ishte para për të
vazhduar punën në ndërtimin e
argjinaturave sepse : “Mjetet
financiare që ne kemi në dispozicion
për këtë vit, janë të mjaftueshme
vetëm për të përballuar kryerjen e
punimeve në komunat e Velipojës dhe
të Anës së Malit, ndërsa për komunat
e tjera nuk ka asnjë lek. Del si detyrë
imediate që të nisë zbatimi i
projekteve për ndërtimin e
argjinaturave të reja përgjatë brigjeve
të lumit Buna”. Dhe siç duket vera
kaloi duke bërë llogari sepse edhe në
vjeshtë, me shirat e para të shtatorit
u rikthyen në Shkodër përmbytjet
duke bllokuar disa akse rrugore të
qytetit. Ky ishte një paralajmërim nga
natyra. Por puna, veç atyre punimeve

që mund të quhen sa për të kaluar
emergjencën, filluan në tetor. Për herë
të parë, pas më shumë se 25 vitesh,
nisi puna për riparimin e
argjinaturave të Zonës së
Nënshkodrës. Përgjegjësi i punimeve,
Lorenc Bicaj, u shpreh se “mendojmë
se me punën që është bërë, kemi
parandaluar që dëmet e një viti më
parë të mos përsëriten. Në disa vende,
argjinatura ka qenë thuajse e shembur
dhe në rast se do të lihej në atë gjendje,

të gjitha prurjet e lumit Buna në rast
reshjesh do të futeshin në brendësi të
Nënshkodrës”.

 Por rreshjet e fundit, që “falë zotit
“ pushuan shpejt sollën përmbytje
në Shkodër e Gjirokastër, në Fushë
Krujë e Kurbin, në Vjosë, Lezhë e
deri në Tropojë.

 Ministri Meta, që në të vërtetë
ka vizituar disa herë zonat e
verilindjes, u shpreh së fundmi se

PERMBYTJE SHTOHEN – META : “SITUATA NEN KONTROLL”
“gjithçka është nën kontroll dhe mbi
të gjitha nuk do të përsëritet situata e
vitit të kaluar”. Por ndërkohë qindra
hektarë tokë e qindra shtëpi janë nën
ujë. Siç duket do të vërtetojë atë fjalën
latine : nemo tenetur se ipsum
accusare- që do të thotë se askush
nuk akuzon veten e vet

 A janë dëgjuar specialistët? Kohë
më parë Prof. Dr. Sherif Lushaj
shprehej se “ Në se do të vazhdojë që
gjërat të mbahen të fshehura, në se

statistika shqiptare do të shifrojë
sipas dëshirës dhe jo me të dhëna që
maten dhe verifikohen, në se ndodhitë
nuk analizohen në menyre të
paaneshme dhe te koregjohen,
përmbytjet do të shtrihen edhe më
gjerë”.

 Dhe dimri sapo dha shenjat e para
e përmbytjet u rikthyen, duke
vërtetuar se ne harrojmë edhe kur e
pësojmë.

Prof. Dr. Sherif Lushaj :“Në se do të vazhdojë që
gjërat të mbahen të fshehura, në se statistika

shqiptare do të shifrojë sipas dëshirës dhe jo me
të dhëna që maten dhe verifikohen, në se

ndodhitë nuk analizohen në menyre të paaneshme
dhe te koregjohen, përmbytjet do të shtrihen

edhe më gjerë”.

 Si kudo edhe këtu duhen dëgjuar
më pak administratorët (nëpunësit) e
më tepër ekspertët e specialistët. Por
a ndodh kjo ?

 Një nga ekspertët më të njohur të
fushës, Prof. Dr. Skënder Sala, me një
varg studimesh, është shprehur shumë
herë për këtë problem. Ai thekson se :
“ Për fat të keq kemi harruar se është
më mirë të ruhemi nga sëmundja, sesa
të marrim ilace për t’u shëruar prej
saj. Zhvillimi është shoqëruar me rritje
të presionit të tij mbi mjedisin, por. jo
gjithnjë. ai është treguar i kjdesshëm
në këtë përdorim. Shpesh ai është
udhëhequr nga fitimi i shpejtë
ekonomik, duke prerë bimësinë
natyrore, duke keqpërdorur tokën
bujqësore, duke hapur rrugë dhe kanale
etj, pa e njohur dhe vlerësuar rrezikun
nga rrëshqitjet”. Ai shton se :” Para së
gjithash duhet bërë studimi i integruar
i fenomenit të rrëshqitjeve, duke kaluar
nga njohja e gjëndjes reale në vlerësim

të masave përkatëse dhe më pastaj në
realizimin konkret të këtyre të fundit.
Përvoja e vëndeve të zhvilluara në
tregon qartë se para se të veprojmë
mbi mjedisin, duhet të parashikojmë
ekuilibrin natyror që prishim, dëmet e
mundshme ndaj tij dhe njeriut. Nëse
një gjë e tillë do të ishte bërë edhe tek
ne, atëherë, nuk do të kishim
shqetësimet e dëmet serioze nga
rrëshqitjet e tokës”.

 Thënë më shkurt : ai spjegon
shkaqet por jep dhe rrugëzgjidhjet. Por
sa është dëgjur ai dhe shumë specialistë
të tjerë ? Vështirë ta thuash por
situatat e vazhdueshme të këtij
fenomeni tregon se shteti është akoma
larg masave, qofshin afatshkurtra apo
afatgjata. Dhe ky fenomen është

shfaqur, sigurisht me humbje
financiare edhe në rrugët e reja që po
ndërtohen, si për shembull në
autostradën Durrës-Kukës apo në
aksin Tepelenë-Gjirokastër. Le të mos
harrojmë se, veç dëmeve materiale ka
patur dhe viktima si në Burrel ku, para
dyvjetsh, dy persona humbën jetën.

 Zgjidhja nuk është që shteti “tju
qëndrojë pranë” dhe tu japë ndihma e
banorëve që pësojnë dëme. Zgjidhja
është ajo që ngre Prof. Sala
“Vendimmarrësit dhe politikbërësit
duhet të kërkojnë ndihmën e
specialistëve për zgjidhjen e
problemit, pasi ata e njohin mirë, kanë
studime dhe botime në dobi të këtij
qëllimi. Para së gjithash duhet bërë
studimi i integruar i fenomenit të
rrëshqitjeve, duke kaluar nga njohja e
gjëndjes reale në vlerësim të masave
përkatëse dhe më pastaj në realizimin
konkret të këtyre të fundit. Kjo do të
ishte rruga më e mirë e zgjidhjes së
këtij problemi “.

DHE DEMTIMIN E PYJEVE
 Shfrytëzimi pa kriter i pyjeve

është kthyer në një fenomen. që ka
shtrirë rrënjët thuajse në çdo zonë
të vendit. Një biznes që garanton
fitime të majme për abuzuesit, të
cilat jo pak herë janë të fshehur
pas flamurëve politikë. Këta
abuzues janë kthyer në padronë të
zonave të tyre duke sfiduar këdo e
gjithçka edhe vetë ligjin.

 Pas viteve 90-të, në shumë
raste, pyjet, nga “pasuri e popullit”
u kthyen në atë e askujt dhe këtë e
tregojnë shembuj të tillë, jo se janë të
vetmit, por që kanë rënë më tepër në
sy si parku kombëtar i Lurës, ai i
Drenoves, pyjet e Pukës, Fushë
Arrëzit, Kukësit e Përmetit. Dhe këto
nuk janë pasojë e asaj që kyrjnë
fashatarët, që përgjithësiaht, ngrohen
e gauajnë me dru që, dhe ata shkaktojnë
dëme. Por dëmet e mëdha e të
pariparushme nuk vinë nga ata. Vijnë
nga biznesi që, me sa duket, është i
paligjshëm ose në kufijtë e të
paligjshmes. E themi këtë duke u nisur

nga faktet e fundit të publikuara në
mdia për Ersekën dhe Librazhdin, por
dhe për atë fotoreportazh nga Prespa
që botuam (si do që pak foto nga
shumë që kemi) nga prerjet e pyjeve
të Prespës. .

 Në Ersekë sharrat janë pranë
qytetit e në Barmash, kryetari i
komunës është dhe peonar i një
sipërmarrjeje, në bashkëpronësi me një
të afërm, dhe ka si objet shfrytëzimin

e pyjeve, përpunimin dhe tregëtimin
e lëndes drusore, pavarësisht se
përmbush vetëm njerin nga objektet e
parashikuara në QKR, atë të prerjes.
Po ashtu në fshatin Psar i Zi, sharra,
sipas ekstraktit të QKR, del përsëri
emri i kryetarit të komunës “Çlirim”
në Ersekë që zotëron aktivitetin privat
në fushën e shfrytëzimit të pyjeve.
Ndërsa në Qinam, komuna Mollas,
një tjetër stacion sharrash ka pronar
villain e kryetarit të komunës. Lista
mund të vazhdojë edhe me kryetarë
lokalë të partive, si në fshatin Taç,
fituese e tenderit të vitit 2009,
organizuar në Drejtorine Pyjore për
shfrytëzimin e parcelave pyjore
shtetërore, në Borovë apo edhe
kandidatë për deputetë. Por kjo ndodh
edhe në Librazhd, si në komunën
Stravej. Siç duket është tepër e thjeshtë
ti japësh lejen vetes.

 Në gusht të vitit 2008, Shoqata e
Specialistëve Shqiptarë të Pyjeve (
SHSSHP) u shpreh në një deklaratë
për reformën e ndërmarrë nga qeveria
për pyjet., ku jep dhe opinionet e saj
për problemet e reformës së ndërmarrë
në sektorin pyjor. Që në fillim të kësaj
deklarate shoqata shprehej se reforma

ishte e mirëpritur dhe theksonin se kjo
vinte dhe nga se shteti ishte treguar i
pafuqishëm për të menaxhuar në
mënyrë efikase pasuritë pyjore e
kullosore për shkak të mungesës së
efektshmërisë institucionale dhe
përqëndrimit të kompetencave në
instanca të larta.

 Por SHSSHP vinte në dukje se
reforma e rëndësishme e ndërmarrë në
sektorin pyjor dhe Shërbimin Pyjor
Shqiptar, krahas përmirësimeve kishte
dhe një sërë pasigurish, shmangie nga
strategjia, planet dhe programet e
mëparshme, si dhe një konfuzion,
sidomos në aspektin e organizimit
institucional të tij në përgjithësi.
Shoqata shprehej se pa rritjen e
aftësisë rehabilituese dhe menaxhuese
të pyjeve dhe kullotave nuk mund të
realizohej në mënyrë të suksesshme
pa ndërtimin e një sistemi institucional
dinamik dhe rritjen e kapaciteteve,
qoftë në pylltarinë komunale, qoftnë
atë shtetërore, qoftë në pyjet me status
specifik konservimi.

 Por a u dëgjuan specialistët e kësaj
shoqate dhe të tjerë që kanë folur për
këto probleme? Duket se jo.
Administratorët që punojnë në shtet
duket se e kanë të lehtë të jenë vet zot
e vëtë shkop sepse, jo rrallë edhe
secialistët, pjesë e administratës
shtetërore detyrohen të hyjnë në
“hullitë” e drejtuesve që duan vetëm
“përparime”. Vështirë është të thuash
se sa do të reagojnë për këto probleme,
veç ndonjë konference për shtyp, ku
“dënohet “ veprimtaria e ndokujt, që
edhe atij, faktikisht nuk “do ti hyjë
ferra në këmbë. Dhe nuk do të jetë
hera e parë dhe, për fat të keq, nga
përvoja e deritanishme, mund te mos
jetë dhe hera e fundit.

 A. DALIPI
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Ne, përfaqësues të sektorit të
shoqërisë civile në fushën e
mjedisit, shprehim kënaqësinë
dhe mirënjohjen për kontributin e
vyer të çdo aktori të përfshirë në
fushatën Kombëtare ”Vepro
TANI”.

 Ne besojmë se në mbrojtjen e

mjedisit dhe zhvillimin e
qendrueshëm në tërësi nuk ka
ngjyra politike dhe se vetëm me
dialog, ndërveprim dhe
bashkëpunim mund të arrijmë një
mjedis më të mirë.

 Ne falenderojmë veçanërisht
Ministrinë e Mjedisit për qasjen e
re dhe bashkëpunimin e ngushtë
me sektorin e shoqërisë civile si
dhe prezencën e mbështetjen e

drejtëpërdrejtë nga titullari i këtij
institucioni ndaj problematikave
mjedisore.

 Ne falenderojmë Ambasadën
e Mbretërisë së Vendeve të Ulëta
për mbështetjen e kësaj nisme
dhe të projektit Forcimi i
Shoqërisë Civile për një Mjedis
më të Mirë, i cili bëri të mundur
sensibilizimin e një pjese të
konsiderueshme të popullatës,
Organeve të pushtetit qendror e
vendor, Shoqërisë civile si dhe
institucioneve të cilat janë të
angazhuara me problemet e Ujit,
Ajrit, Mbetjeve Urbane duke u
përpjekur për një mjedis sa më të
pastër, të kulturuar dhe
bashkëkohor.

 Ne vlerësojmë punën e bërë
deri tani nga Komisioni
Parlamentar Për Veprimtarinë
Prodhuese, Tregtinë dhe
Mjedisin, nga Ministria e
Mjedisit, Pyjeve dhe

Administrimit të Ujrave, nga
Ministria e Punëve Publike dhe
Transporteve, nga disa njësi të
pushtetit vendor si dhe nga
mbi 50 organizatat e përfshira
në nivel vendi, megjithatë,
shprehim bindjen se ka ende
shumë për tu bërë në një vend
si Shqipëria e cila po përballet
me sfidën e madhe të aderimit
në BE ku çështjet e Ujit, Ajrit,
Menaxhimit të mbetjeve urbane
dhe Informimit mund të
zgjidhen nëpërmjet një procesi
me pjesëmarrje.

 Në këtë kontekst ne,
organizatat mjedisore shqiptare
shprehim angazhimin se do të
vazhdojmë të jemi aktiv dhe të
vendosur duke kontribuar për
përmirësimin e situatës
mjedisore dhe njëkohësisht
DEKLAROJME se:

 -Do të vazhdojmë advokimin
me të gjitha hallkat qeverisëse

për një mjedis të pastër dhe cilësi
të lartë jetese për të gjithë qytetarët
e Shqipërisë;

 -Do të shtojmë rolin tonë
vëzhgues për të siguruar që
legjislacioni vendas dhe direktivat
e BE-së për ujin, ajrin dhe mbetjet
urbane të zbatohen si një detyrim
institucional, ligjor dhe i

patjetërsueshëm;
 -Do të vazhdojmë përpjekjet

tona për të institucionalizuar
mekanizmat e pjesëmarrjes së
publikut në vendimarrje në Draft
Ligjin Për Mbrojtjen e Mjedisit
(rekomandime të dala në tryezën e

Viti që po kalojmë ka qenë një vit
i vështirë ku kudo në media jepen çdo
ditë lajme për ujin e pijshëm të lidhura

si me mungesën e tij apo edhe me
cilësinë duke shkatuar edhe probleme
me shëndetin e popullatës në dy
qytete. Nga ana tjetër janë duke u
ndërmarrë nisma nga institucionet
qendrore për përmirësimin e situatës,
kjo jo vetëm me investime në sektorin
e ujësjellës-kanalizimeve por edhe me

përgatitjen e dokumentave strategjik
si Strategjia Kombëtare e Ujit të
Pijshëm. Vazhdimisht flitet për një
rritje apo balancim të çmimit të ujit
të pijshëm që rrjedh nga rubineti dhe
kjo jo vetëm në Tiranë por edhe në
qytete të tjera. Është momenti të
flitet edhe për cilësinë e tij. A është i
pijshëm, si mund të informohemi si
qytetarë për këtë? Kur do të arrijmë
të kemi ujë të pijshëm nga rubineti?
Si mund të kontribojmë edhe ne si
qytetarë?

 Për këtë, në vijim të takimeve e
aksioneve komunitare me fokus ujin
e pijshëm dhe mbrojtjen e burimeve
të ujit të tij, të realizuara në kuadrin
e Fushatës Kombëtare për Ndryshim
në Mjedis, Milieukontakt
International-Zyra Shqipëri, në
bashkëpunim me Qendrën për
Kërkim Zhvillim e Bashkëpunim-
CRCD, organizuan një tavolinë të
rrumbullakët me tematikë:
“Mekanizmat e Informimit dhe
Pjesëmarrjes Publike në Proçeset e

Shoqata për Politika të Reja të
Mjedisit (ANEP), në kuadër të
fushatës kombëtare “Vepro tani!” për
çështjen e ajrit, ka ndërmarrë takime

të shpeshta me autoritetet lokale dhe
aktorë të tjerë të Devollit, Beratit dhe
Fierit. Qëllimi i këtyre takimeve ishte
prezantimi i problematikës së krijuar
në disa zona rurale nga djegia e

pakontrolluar e mbeturinave, me
pasoja çlirimin e dioksinave që njihen
si substancat më kancerogjene të
krijuara nga njeriu.

 Në takimet Prof. As. Dr. Romeo
Hanxhari, kryetari i shoqatës, dhe stafi

i projektit kanë bërë një përshkrim të
problematikës, toksinave që çlirohen
nga këto aktivitete, efektet
shëndetsore dhe ekonomike dhe
shtrimin e çështjes për një zgjidhjeje

dashamirëse me mjedisin. Gjithashtu
është folur mbi rolin ndikues që kanë
kryetarët e bashkive dhe stafi i
Bashkive e komunave për mbetjet
në komunitetet rurale. Në bashkinë
e Beratit të pranishëm ishin edhe
mediat lokale.

 Një nga problematikat më të
mprehta është perceptimi i gabuar
nga ana e komunitetit duke menduar
se po i heqin qafe “plehrat” duke i
djegur, pa kuptuar se kjo është me
veprim më të demshem sesa vetë
mbeturinat, e lidhur kjo me krijimin
e dioksinave. Gjatë vizitave në terren
që ka bërë shoqata ANEP, ky
problem është hasur në disa zona.
Nga ana tjetër, kalimi nga djegia e
mbeturinave, dhe veçanërisht e
plastikës, në një proces riciklimi
mund të rezultojë në aktivitet
fitimprurës. Madje motivimi i
komunitetit dhe autoritetit lokal

rritet për shkak të eksporteve të
produkteve bujqësore, subvencioneve
nga ana e shtetit dhe politikat për
zhvillimin e qëndrueshëm.

 Në takime u theksua nevoja për më
shumë bashkëpunim për të ndikuar në
këtë proces, si dhe për veprime
konkrete. Një mënyrë për të ndikuar në
këtë problematë do të jetë krijimi i nje
DVD-je nga filmimet dhe faktet e
mbledhura gjatë vizitave në terren. Në
këtë mënyrë banorët e këtyre
komuniteteve rurale do të njihen me
situatën në zonën e tyre dhe zgjidhjet e
mundshme praktike që mund të jenë edhe
fitimprurëse. DVD-ja me titull “JO
djegies së plastikës! DIOKSINA vret!”
do të përmbajë pamje të seleksionuara
nga zona e komunitetit.

 Në fjalën e tyre autoritetet vendore
theksuan se janë të ndërgjegjsuar për
problematiken dhe ky projekt i ANEP
vjen në kohën e duhur kur duhet të fillojë
edhe hedhja e selektuar e mbeturinave

në disa zona pilot. Nga autoritetet
vendore u mor zotimi për të ndihmuar
në transmetimin e DVD-së nga
televizionet lokale dhe ndërgjegjsimin
e komunitetit. Gjithashtu nga

pjesmarrësit në takime u theksua roli i
fëmijëve, si një brez që duhet
ndërgjegjsuar me ndikim në vetë ata,
në familjet e tyre dhe më gjerë.
Sugjerimet ishin të shumta do të
konsiderohen në vazhdim të fushatës.

DEKLARATE

UJI I PIJSHEM – Ç’NDODH ME TE DHE Ç’DUHET TE DIME
Nga Madlina PUKA

Reformave në lidhje me Ujin e
Pijshëm”.

 Nisur nga situata aktuale për
ujin e pijshëm dhe punës që po
bëhet nga institucione të ndryshme,
ftesës për në takim ju përgjigjen
shoqata mjedisore, përfaqësues të
institucioneve publike e private të
këtij sektori, institucione
ndërkombëtare, institucioneve
lokale, të cilët e kanë vëmendjen e
tyre në rritjen e cilësisë se
shërbimeve ndaj qytetarëve,

 Në takim u shkëmbyen një sërë
informacionesh për principet dhe
objektivat e hartimit të Strategjisë
Kombëtare të Ujit të Pijshem dhe
rolin potencial që mund të luajë
shoqëria civile nëpërmjet
pjesëmarrjes aktive të saj në takime
e konsultime mes grupeve të
koordinuara nga ministritë
përkatëse e kryesisht Ministria e
Punëve Publike e Transportit.
Shumë fakte e të dhëna u dhanë nga
Instituti i Shëndetit Publik rreth dy

rasteve të Ballshit e Vlorës, punën e
bëre për monitorimin e cilësisë së ujit,
vizitat e kryera dhe masat e marra dhe
Një vëmendje të veçantë morën
prezatimet e legjislacionit dhe direktivat
e Këshillit të Evropës për Ujin e
Pijshëm dhe sesi mund të plotësohen
gradualisht nga ana jonë. U theksua se
pjesëmarrja publike është një ndër
konceptet e përmendura në këto
direktiva dhe pjesë e vendim-marrjeve

të reformave për Ujin.
 Shembuj u dhanë nga situata në

qytetin e Tiranës nga Ndërmarrja e
Ujësjellësit duke ju referuar

dt 16 qershor 2010);
 -Do të lobojmë që

institucionet qeveritare të marrin
përsipër përgjegjësitë për të
përmirësuar menaxhimin e
burimeve ujore dhe të sigurohet
furnizmi me ujë të pijshëm, të
shëndetshëm e të bollshëm për të
gjithë popullatën e Shqipërisë;

 -Do të punojmë për informimin
e publikut së bashku me organet
monitoruese në lidhje me
përqëndrimet e disa treguesve si
(O3, SO2, NOx, CO, LNP dhe Pb)
në qytetet kryesore të Shqipërisë.

 -Do të punojmë që menaxhimi
i integruar i mbeturinave urbane
të kthehet në prioritet për njësitë
e qeverisjes vendore si kërkesë e
draft ligjit të ri për Menaxhimin e
Integruar të Mbetjeve Ubane dhe
mbështetur në Stategjinë
përkatëse Kombëtare.

Tiranë më 27 tetor 2010.

AJRI DHE PUSHTETI VENDOR
Takim me autoritetet vendore në kuadër të fushatës “Vepro Tani” për çështjen e ajrin.

Nga Endri HAXHIRAJ,
Asistent i Fushatës së Ajrit

përmirësimeve të bëra në krahasim
me disa vjeta më parë, vështirësitë e
komunikimit me banorët, informimi i
tyre si dhe u diskutua modeli i qytetit
të Korcës, një qytet, në të cilin banorët
furnizohen 24-orë me ujë të pijshëm
dhe impakti në jetën sociale i vërejtur
drejtpërdrejtë nga kontaktet me ta
është optimal.

 Është momenti të punojmë për
ditën kur cdo familje të furnizohet

24-orë me ujë të pijshëm pasi e drejta
për ujin e pijshëm është një e drejtë
humane dhe sikurse cdo e drejtë tjetër,
ajo mbrohet me ligj.
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Foto Fier, plehrat spitali

Sot panelet fotovoltanike dhe
llambat LED përbëjnë një
revolucion në teknologjinë e
ndriçimit pasi këto llamba,

ndonëse kërkojnë fuqi 3 wat
ndricojnë sa llambat 60 wat. Duke
u nisur nga kjo, për herë të parë ne
Qytetin e Durrësit, u zbatua dhe
përurua një lulishte e ndriçuar
tërësisht me energji diellore. Ky
projekt ështe bërë i mundur nga
mbështetja e Qëndrës Rajonale të
Mjedisit (REC ) në kuadër të fondit
Special Hollandez2 për projekte
Mjedisore me nisma vendore,
financuar nga Ambasada e
Mbretërisë së Vëndeve të ulëta.
Realizimi i këtij projekti, në lulishten
pranë befotrofit, është bërë nga
grupimi Ekolevizja në
bashkëpunim me Bashkinë Durrës.

 Në përurim ishin të pranishem
Ambasadori Hollandez në Tiranë
z. Henk Van Den Dool, kryetari i
bashkisë Durres z. Vanjgjush
Dako, Drejtori i REC në Shqipëri z.
Mihallaq Qirjo dhe Drejtori
ekzekutiv i Grupimit Ekolevizja z.

Lëvizja Bells ka organizuar
Konferencën Kombëtare Vjetore
“Vlerat dhe standardet mjedisore

të Bashkimit Evropian”, në të
cilën u pasqyrua veprimtaria
vjetore e Lëvizjes Bells në
Shqipëri si dhe disa prej
çështjeve prioritare mjedisore.
Konferenca pati si qëllim që të
bejë një prezantim të aktivitetit të
Bells në Shqiperi gjate vitit, të
ngrejë për diskutim, të përkrahë
dhe lobojë per disa çeshtje
mjedisore të cilat janë në qendër
të vëmendjes së opinionit publik
dhe që përfaqësojnë njëherazi
detyrime për tu plotesuar në
rrugetimin e vendit për integrimin
në BE.

 Të ftuar në konferencë ishin
Ministri i Mjedisit z. Fatmir
Mediu; kryetari i Komisionit për
Aktivitetet Prodhuese, Tregtisë
dhe Mjedisit në Kuvendin e
Shqipërisë z. Jemin Gjana;
përfaqësues nga Ambasada e
Mbretërisë së Vendeve të Ulta;
nga Komisioni Evropian në
Shqiperi; shoqeria civile,
akademikë etj.

 Konferenca u përshëndet nga
z. Fatmir Mediu, Ministër i
Mjedisit, i cili e kuotoi
Koalicionin Kombëtar për
Mjedisin dhe Lëvizjen Bells si një
grupim që i jep shoqërisë
Shqiptare emancipimin e
nevojshëm me shtrirje shumë

Xhemal Mato. Përurimi filloi me
ardhjen e mbrëmjes kur dritat u
ndezën automatikisht pas largimit
të dritës së diellit. Aty të pranishmit
u njohën konkretisht me projektin
që realizoi ndricimin me anë të
energjisë diellore të kësaj lulishteje
publike të Durrësit që edhe u
rehabilitua plotësisht.

 Në ceremoninë e rastit kryetari
i Bashkisë së Durrësit dhe
ambasadori hollandez Van Den
Dool, pasi vizituan lulishten me
ndricues diellorë, shprehën
vullnetin e përbashkët për
bashkëpunime të tjera në projekte
mjedisore.   Kryebashkiaku
Vangjush Dako deklaroi se Bashkia
e ka në fokus të punës së saj
mbrojtjen e mjedisit: “Ky është
bashkëpunimi i dytë që kemi me
ambasadën hollandeze përsa i
përket projekteve në mbrojtje të
mjedisit.  Ky është një sistem
ndricimi që i shërben qytetarëve
që do të kalojnë kohën në këtë
lulishte të rehabilituar, por nga ana
tjetër është edhe një sistem ndricimi
në kuadër të energjisë së pastër që
është një teknologji inovatore dhe
thuajse fare pa kosto krahasuar me
kostot e energjisë elektrike. Ne do
të vazhdojmë të bashkëpunojmë,
jo vetëm me Hollandën, përsa i
përket projekteve në mbrojtje të
mjedisit por edhe me institucione

e aktorë të tjerë të kësaj fushe pasi
ne si Bashki po përpiqemi sa më
shumë që të realizojmë punë dhe
projekte në mbrojtje të mjedisit. Një
mjedis sa më i pastër i shërben
plotësisht qytetit, aq më tepër që
Durrësi është një destinacion mjaft
i rëndësishëm turistik, ndaj edhe
në të ardhmen ne do të vazhdojmë
ta kemi në fokus të punës sonë
mbrojtjen e mjedisit.”  

 Ndërsa nga ana e tij Van Den
Dool shprehu dëshirën për

bashkëpunime të tjera në fushën
mjedisore duke theksuar se “Ne e
kemi mbështetur Bashkinë e
Durrësit me këtë investim me kosto
të vogël duke realizuar diçka të
bukur që i shërben qytetarëve të

këtij qyteti dhe sigurisht do të
vazhdojmë të sensibilizojmë dhe të
ndihmojmë në projekte që i
shërbejnë mjedisit. ” 

 Sistemi i ndriçimit të kësaj
lulishteje përbëhet nga 40 llamba
LED 3 watt, 3 panele diellore 165
wp, 1 bateri 12 Volt 160 A dhe një
panel drejtimi elektronik për
sistemin. Panelet diellore gjatë
ditës e kthejnë energjinë diellore
në energji elektrike që depozitohet

në baterinë e këtij sistemi.
 Ndërkohë me në mbrëmje dritat
ndizen automatikisht duke u
ushqyer nga bateria që ka energji
të mjaftueshme për ti mbajtur dritat
ndezur gjatë gjithë natës dhe me
zbardhjen e ditës dritat fiken
automatikisht.   Sipas përllo-
garitjeve të ekspertëve, kostua
fillestare lahet brenda 6 muajsh dhe
për 20 vjet nuk do të duhet asnjë
shpenzim.

 NJE LULISHTE “DIELLORE” NE DURRES

KOSTOT
 Energjia elektrike e rrjetit
 6 llamba X 1000 W=6000 W =6 KW
 6 KW X 10 ore në natë = 60 Kw/ore
 60 kw/ore X 130 lek (0, 1EU) = 6 EU/dite
 365 dite X 6 euro= 2200 EU/vit-
 Materiale (kabell, llampa) = 100 EU
- NE VIT = 2300 EURO

Me panele Diellore
 2 panele 60 W = 300 EU
 Nje bateri 80 Amper = 80 EU
 12 llampa LED X 50 EU = 600 EU
-Total = 1000 EURO
Kostoja fillestare lahet brenda 6 muajsh dhe pastaj
per 20 vjet asnje shpenzim

dimensionale që i ka kapërcyer
njëanshmëritë politike dhe që
krijon një mundësi për të punuar

sëbashku, të sigurojë
transparencën dhe ekspertizën e
nevoshme për çeshtjet e mjedisit
dhe arritjen e standardeve
evropiane.

 Konferenca u përshëndet
gjithashtu nga z. Jemin Gjana, znj
Noeke Ruiter, Ambasada e
Mbretërisë së Vendeve të Ulta në
Shqipëri, znj. Mirjana Barbulovic,
koordinatore Rajonale e Projektit
REA dhe Lëvizjes Bells në
Ballkanin Perëndimor, z. Antoin

Avignon, përfaqësues i
Delegacionit të Komisionit
Evropian në Tiranë.

Në seancën interaktive të
konferencës diskutuan

Shoqatat mjedisore: “Të pastrojmë Shqipërinë
nga mbeturinat tona, të cilat po kthehen në një

problem jetësor për shëndetin dhe zhvillimin
tonë”.

JEPEN ÇMIMET “AMBASADOR I NDERUAR I MJEDISIT”

Shoqatat mjedisore: “Të pastrojmë Shqipërinë nga
mbeturinat tona, të cilat po kthehen në një

problem jetësor për shëndetin dhe zhvillimin tonë”.

përfaqësues të shoqërise civile
si, Kozara Kati, Yllka Hida,
Jamarber Malltezi, Sazan Guri e
të tjerë.

 Ne konference u prezantuan
temat:

• Ndërgjegjsimi mjedisor i
qytetarëve dhe institucioneve,
Deklaratat Bells nga z. Edlir
Vokopola, Koordinator

Kombëtar;
• Roli i Kuvendit të Shqipërisë

dhe mardhëniet e ndërsjellta me
Lëvizjen Bells nga z. Besnik Baraj,
Antar i Kuvendit ;

• Partneriteti me Pushtetin
Vendor, Menaxhimi i

Mbeturinave në fokus të
aktivitetit të Bashkisë Lezhë nga
z. Viktor Tushe, Kryetari i
Bashkisë Lezhë;

KOMISIONI NDEROI ME ÇMIME :

- Grupimi Ekolëvizja dhe z. Xhemal Mato Drejtor
Ekzekutiv i Grupimit ;
-  Z. Jemin Gjana, Deputet, Kryetar i Komisionit për
Aktivitetet Prodhuese, Tregtisë dhe Mjedisit në
Kuvendin e Shqipërisë;
-  Qendren Rajonal te Mjedisit (REC) Zyra Shqiperi,
-  Këshillin e Qarkut Elbasan;
-  Z. Bardhyl Baltëza, Kryetar i Shoqatës Shqiptare
të Ricikluesve;
-  Znj. Ina Kasimati, mësuese, Shkolla e Mesme e
Përgjithshme “A. Z. Cajupi”
-  Konferenca nderoi gjithashtu me Çmim Mirënjohje
Ambasadën e Mbretërisë së Holandes në Tiranë dhe
z. Lek Gjiknuri me Çmimin “Ambasador i Nderuar i
Mjedisit, pas vdekjes.

• Përmbushja e detyrimeve
mjedisore për integrimin
Evropian nga z. Taulant Bino,
zëvendës ministër, MMPAU;

• Menaxhimi i Mbetjeve
Urbane, prioritet kombëtar, nga
z. Romeo Hanxhari, Shoqata për
Politika të Reja të Mbrojtjes së
Mjedisit;

• Vlerësimi Strategjik Mjedisor,

domosdoshmëri ligjore dhe
praktike, nga z. Lavdosh Ferruni,
Organizata e Bujqësisë Organike;

• Menaxhimi i pyjeve dhe
efekti mjedisor, nga Rexhep
Ndreu, Kryetar i Shoqatës

Kombëtare të Pyjeve dhe
Kullotave Komunale.

 (vijon ne faqen 6 )

Nevoja për ndërgjegjësim dhe edukim nuk është
ezauruar dhe duhet shtrire edhe në nivelet e

larta të administratës dhe vendimmarrjes

Nxitja dhe krijimi i kapaciteteve të shoqerisë
civile për të rritur profilin profesional dhe

qëndrimin e pavarur është një domosdoshmëri
në mbrojtjen e mjedisit dhe zhvillimin e

qëndrueshem
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(vijon nga faqja 5 )
 Në këtë konferencë u

organizua dhe ndarja e çmimeve
“Ambasador i Nderuar i Mjedisit”,
i cili iu dha shume personaliteteve
dhe institucioneve të
përkushtuara ndër vite në

mbrojtjen e mjedisit në Shqipëri.
 Z. Xhemal Mato falenderoi për

çmimin e akorduar duke thënë se
“Ky është një vlerësim për gjithë
rrjetin prej 39 shoqatave
mjedisore të grupimit, por
gjithashtu dhe një përgjegjësi më
e madhe e jona për të ardhmen”.
Në fjalën e tij ai theksoi se :
“Mbrojtja e mjedisit, përgjatë
këtyre viteve të tranzicionit, ka
qënë një luftë e humbur për

(Vijon nga faqja 5 )
Por ja që tani del se ato, “nga

halli” do të kthehen të punojnë për
plehrat e vendeve të huaja, meqë këto
shtete bëjnë një politikë më të mirë
menaxhuese për mbeturinat e tyre, i

kanë “më të mira”, me tepricë dhe i
eksportojnë. Ndërsa qeveritë tona,
për 20 vjet, nuk e kanë vlerësuar fare
këtë problem të madh, por dhe këtë
pasuri të madhe si lëndë e parë.

Kështu nga kjo tregti, mjedisi i
këtyre vendeve bëhet më i pastër dhe
më i shëndetshëm dhe mjedisi ynë
keq e më keq. A është vërtet kjo një
politikë e mirë mjedisore për vendin
tonë, me të cilën duhet të krenohet
qeveria jonë se po i përafrohet
Europës?!

Po të hedhësh një sy nëpër
internet, gjen plot raste të deformimit
të tregtisë së mbetjeve dhe të
korrupsionit në këtë tregti dhe nga
shtetet me ligje dhe institucione
shumë të forta. Ja disa prej tyre:

“22 tonë mbeturina plastike të
refuzuara, dërguar ilegalisht nga porti
verior gjerman i Hamburgut në
Brazil, janë kthyer mbrapsht në
Gjermani.

Zyrtarët brazilianë e kapën këtë
mall, pasi arriti në Portin jugor të Rio
Grande. Dërgesa është dokumentuar
si plastikë nga Republika Çeke, që
do të riciklohej dhe të shitej në
Amerikën e Jugut. Në vend të saj
zyrtarët brazilianë kanë gjetur
mbeturina shtëpiake, pelena të
përdorura, mbetje të produkteve të
pastrimit dhe “çdo lloj mbeturine të
ndaluar të ndotur”, deklaroi Instituti
i Mjedisit dhe i Burimeve Natyrore
të rinovueshme të Brazilit (IBAMA).
Në vitin 2009, autoritetet braziliane

JEPEN ÇMIMET “ AMBASADOR I NDERUAR I MJEDISIT “
shoqërinë tonë. Në këtë luftë,
grupimi Ekolëvizja, ka qënë një
kompani e vogël që ka fituar disa
beteja por që s’ka arritur të
ndryshojë farin e luftës. Por ja, që
në një situatë të tillë, një koalicion i
ri, me emrin BELLS, fjalë që në
anglisht tingëllon si “Kambanat”,
po vazhdon me optimizëm t’ju bjerë
kambanave për tu bashkuar më
fortë në mbrojtjen e mjedisit, bile
edhe duke inkurajuar të tjerët,
nëpërmjet këtij çmimi të
ambasadorëve të mjedisit”.

 Në kuadër të ndërgjegjësimit
mjedisor të qytetarëve dhe të
institucioneve, Lëvizja Bells ka
nxjerrë një deklaratë ku zotohen për

një bashkëpunim ndërkufitar në
zhvillimin e qëndrueshëm, duke
kontribuar në sigurinë e njerëzve,
duke zbutur rreziqet e përgjithshme
dhe forcuar bashkëpunimin e

mëtejshëm rajonal e ndërkufitar në
pritje të antaresimit të ardhshëm
në Bashkimint Evropian.

 Konferenca arriti në
konkluzione se : Mbrojtja e
mjedisit nuk është akoma një
çeshtje prioritare në axhenden e
punës për zhvillimin e
qëndrueshëm në Shqipëri,
financimet e nevojshme janë
akoma në nivele të ulta dhe
kërkohet një rishpërndarje më e
balancuar e investimeve për të
përballuar sfidat e ndryshimeve
klimatike dhe zhvillimin e
qëndrueshëm; Kapacitetet në
vend jane të pamjaftueshme për të
përballuar sfidat në vijim, si

kërkesat për integrimin dhe
përputhjen me standardet e BE;
Përballmin e katastrofave dhe
menaxhimin e qëndrueshëm të
burimeve natyrore si dhe

Nxitja dhe krijimi i kapaciteteve të shoqwrisë
civile, për të rritur profilin profesional dhe

qëndrimin e pavarur, është një domosdoshmeri në
mbrojtjen e mjedisit dhe zhvillimin e qëndrueshem

monitorimin e fenomeneve me
efekt mbi mjedisin ; ka mungesë
informimi për rrjedhojë nevoja për
ndërgjegjësim dhe edukim nuk

është ezauruar dhe duhet shtrire
edhe në nivelet e larta të
administratës dhe vendimmarrjes
etj. . .

 Në konferencë u theksua se
organizatat e Shoqerisë Civile
luajnë një rol të rëndësishëm në
ndërgjegjësimin e gjithanshëm
dhe transparencën në
vendimmarrje, dhe nxitja dhe
krijimi i kapaciteteve të kësaj
shoqerie për të rritur profilin
profesional dhe qëndrimin e
pavarur është një

domosdoshmeri në mbrojtjen e
mjedisit dhe zhvillimin e
qëndrueshem. Edhe pse ka
inflacion në përdorimin e

terminologjisë për “zhvillimin e
qëndrueshëm”, Konferenca vuri
në dukje nevojen për emancipimin
e klasës politike dhe që kjo klasë
të perceptojë e veprojë në
përputhje me çfarë kërkon realisht
ky koncept, gjithashtu Vlerësimi
Strategjik Mjedisor duhet të bëhet
ligjërisht i detyrueshëm dhe të
paraprijë të gjithë investimet dhe
se një Plani Hapsinor Kombëtar
duhet të përpilohet dhe të bëhet
sa më shpejt efektiv në përputhje
me kerkesat e ligjit për Planifikimin
e Territorit.

IMPORTIMI I MBETURINAVE DHE MAFIA
zbuluan mbeturina të paligjshme të
ardhura nga Britania, pas këtij rasti
Brazili ishte etiketuar nga media si
“vendi i depozitimit të mbeturinave”
të Europës”

(Http://www. dw-world. de/dw/
article/

 “Autoritetet italiane kanë
përcaktuar vendosjen e një anijeje të
mbytur në brigjet jugore të Italisë me
180 fuçi e mbeturina toksike në bord,
për të cilën ata thonë se është fundosur
nga mafia. Anija e mbytur është
raportuar të jetë një prej më shumë se
30 anijeve të tilla, që sipas të dhënave
janë mbytur në detet Adriatik dhe Jon
nga ‘Cosa Nostra’”. (Http://news. bbc.
co. uk/2/hi/europe/8260409.

stm)Nostra.
 (http://news. bbc. co. uk/2/hi/

europe/8260409. stm

“Skandali i përfitimeve italo-
gjerman nga spekulimi me mbeturinat
e ngurta tregon për një industri që
lulëzon. Sipas hetimeve nga Zyra
Federale e Gjermanisë e Policisë
Kriminale (BKa), deri në 2 milionë tonë
të mbeturinave shtëpiake janë tashmë
të hedhura ilegalisht në vend-
grumbullimet dhe ish-gropat në
Gjermaninë Lindore. “Shkalla e
aktiviteteve spekuluese me mbeturinat
e ngurta është e paparë për nga
madhësia”, u shprehën ekspertët. Rasti
ka qenë i nënvlerësuar plotësisht nga
agjencitë qeveritare dhe politikanët,
sipas një studimi të brendshëm BKa”.
“Disa nga mbeturinat janë gjetur në
landfillin e qytetit të Freyburg-
Zeuchfeld, në Saksoni-Anhalt, i cili
ishte mbyllur në pranverën e vitit 2009.
Inspektorët shtetërorë të mjedisit
gjetën këtu 300. 000 tonë mbeturina të
paligjshme.

Prokurorët besojnë se e dinë se kush
është prapa dërgesave të mbeturinave.
Që në fillim, thotë një hetues, “një grup
i caktuar i kriminelëve gjermanë dhe
italianë” kishin planifikuar të

“pastronin mbeturinat në mënyrë të
paligjshme nga Campania në rajonin e
Saksonisë-Anhalt, sepse shumica e
tyre ishte e papërpunuar”.

(www. brightmag. org)
Pra, kur mafia e plehrave arrin të

çajë dhe administratën gjermane,
ç’mund të presim ne me administratën
tonë që sipas Institutit Shqiptar për
Studimet Ndërkombëtare, AIIS, del se
niveli i sigurisë në doganat tona është
më i ulëti në Europë. (www. aiis-
albania. org/publications. html)

Le të sjellim një rast tjetër të
tregtisë së mbeturinave:

“Sipas të dhënave nga mbikëqyrësi
i mjedisit të Kinës, në fshatin Lianjiao
trajtohen më shumë se 200. 000 tonë

plastikë në vit, një pjesë e madhe e së
cilës janë të importuara ilegalisht. Sipas
Administratës së Shtetit për
Mbrojtjen e Mjedisit (SEPA): “Kina
ndalon rreptësisht çdo import të
mbeturinave që nuk mund të riciklohen
si lëndë e parë, apo të trajtohen në
vend”. “Të nxitur nga përfitimet,
thekson mbikëqyrësi, disa shitës
bashkëpunojnë me thyerës të ligjit
jashtë shtetit dhe në mënyrë të

paligjshme kontrabandojnë ose
importojnë plehra në Kinë, duke
shkaktuar dëme për shëndetin e
njerëzve dhe të mjedisit”. (Http://bbs.

chinadaily. com. cn/redirect)
 Sot gara e vendeve të zhvilluara për

mbeturinat, po bëhet po aq e fuqishme
sa ajo për naftën, vetëm me një
ndryshim, ndërsa naftën luftojnë ta
importojnë, mbeturinat synojnë t’i
eksportojnë. Kjo është një dukuri e re e
globalizimit

Gjatë debateve tona me
pjesëmarrjen e shumë shoqatave në
lidhje me vendimin e importimit të
mbeturinave, shpesh dilte pyetja:
“Nëse disa shtete eksportojnë
mbeturina (plastikë, letër etj. ) përse
ata nuk ngrenë fabrika riciklimi në
vendin e tyre, siç është bërë në vendin
tonë, duke ndihmuar trajtimin e plotë
të mbetjeve në vendin e tyre, por e
humbasin kot këtë lëndë të parë duke
jua dhënë pothuajse falas vendeve në
zhvillim. Po ja një ditë e gjetëm
përgjigjen te një fjalim i Kryeministrit:
Ju që mendoni kështu “. . . jeni
antiglobalistë, marksist leninist, kundër
mjedisit dhe mbështeteni nga mafia”.
Nga gjithë kjo breshëri fjalësh vetëm
fjala antiglobalist ishte e re për ne,
kështu që u futëm shpejt në internet
për të kuptuar se kush jemi. Dhe ja si e
trajtonte UNDP globalizmin në një
studim të ISSD: “Ende nuk ka një
marrëveshje për të përcaktuar saktë në
atë që quhet “globalizim”, se cilat janë
pjesët e mira dhe të këqija të tij”

Dhe më poshtë: “Globalizmi ka
vendosur presion mbi mjedisin global
dhe burimet natyrore, duke reduktuar
kapacitetet mjedisore. Kostot

mjedisore, si dhe pasojat ekonomike
që sjell mjedisi, mund të eksportohen
te njerëzit që janë në vendet e
pazhvilluara”. Pra globalizmi, krahas
të mirave paska dhe të këqija,
veçanërisht në drejtim të mjedisit. Mos
vallë Kryeministri na ka bërë
kompliment me etiketimin

“Antiglobalist”?!. . .
Ministri i Mjedisit siguron se për

çdo mbeturinë të listës së gjelbër që do
të importohet, do të vendoset nga
Këshilli i Ministrave me një VKM të
veçantë. Pra, në fund do të firmoset
nga tre ministrat kryesorë dhe
Kryeministri. Por a s’ndodhi
ekzaktësisht kjo me vendimin për
importimin e plehrave urbane nga Italia
në 2004-n për t’u djegur në Kashar?!

Prandaj ne insistojmë që vendimi
për importimin e mbeturinave, qoftë

dhe të listës së gjelbër, të mos fillojë të
zbatohet pa u përgatitur plotësisht me
kuadrin mbrojtës ligjor të plotë, me një
politikë financiare të veçantë për ketë
rast dhe me një informim dhe
ndërgjegjësim të mirë të publikut dhe
administratës.

Shoqatat mjedisore e shohin
problemin e mbeturinave më gjerë se
sa çështja e importimit të listës së
gjelbër apo biznesit të disa kompanive:
“Të pastrojmë Shqipërinë nga
mbeturinat tona, të cilat po kthehen
në një problem jetësor për shëndetin
dhe zhvillimin tonë”.

Shoqatat mjedisore: “Të pastrojmë Shqipërinë nga
mbeturinat tona, të cilat po kthehen në një

problem jetësor për shëndetin dhe zhvillimin tonë”.

20/10/2010 : Një trafik i jashtëligjshëm i mbeturinave
nga Italia drejt Shqipërisë është zbuluar në portin e
Barit. Funksionarë të zyrës së Doganave në Bari, në

bashkëpunim me njësinë operative ekologjike të
karabinierisë i kanë sekuestruar këto në portin italian

para nisjes për në Shqipëri.

Nga Xhemal MATO
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Mozaiku evropian i peizazheve
është produkt i ndërhyrjeve intensive
të njeriut gjatë shumë shekujve. Këto
peizazhe pasqyrojnë shumë-
llojshmërinë e kushteve klimatike,
gjeologjike dhe morfologjike, në të
cilat ka ndërhyrë njeriu, që nga
habitatet e para natyrore, dhe deri te
menaxhimi në mënyrë intensive i
tokave bujqësore, ultësirave e zonave
malore e vendbanimet urbane.

 Krahasuar me rajone të tjera në
botë me madhësi të ngjashme (p. sh.
Federata Ruse, Australia apo Amerika
e Veriut), dendësia e popullsisë në
Evropë është shumë më e lartë, me
ndikim të drejtpërdrejtë mbi llojin e
peizazheve dhe të biodiversitetit
përkatës.

Po ashtu, historia e përdorimit të
tokës dhe konvertimit të saj në
Europë daton në një kohë më të
hershme e në shkallë më të gjerë,
sepse këto ndikimie kanë filluar që

në kohët e Neolitit nga gjuetia,
kultivimi i drithërave, të lashtave e
frutat, si dhe vendbanimet që i kanë
ndryshuar formë ekosistemeve dhe
peisazhit të Evropës, kjo deri në
shekullin e 18Më pas, duke u zgjeruar
industrializimi dhe teknikat e
zhvillimit (në shekullin e 19-të ) u
ndryshua rrënjësisht edhe Evropa me

Në kuadër të vitit rë
Biodiversitetit dhe si pararendëse
e negociatave për klimën dhe te
një trakteti që do të zëvëndësojë
Protokollin e Kyotos, u mbajt
konferenca e Nagoya (Japoni) me
pjesëmarrjen e 183 qeverive.

 Pas zhgënjimit që solli
Konferenca e vitit të kaluar të
Kopenhagënit (CO15) dhe kritikat
e ashpra që erdhën më pas, edhe
bisedimet në Japoni u filluan në
një atmosferë skepticizmi që, në
dy vitet e fundit është shtuar edhe
për shkak të krizës financiare dhe
ekonomike në botë por, sidomos
në Amerikë. Këtë e shtoi dhe
mossfirmosja deri në fund e
Protokollit të Kyotos nga ana e

ndryshime edhe në marrëdhëniet
shoqërore dhe mentalitetin ndaj
përdorimit të natyrës dhe peizazheve
rurale në Evropë. Pas Luftës së Dytë
Botërore, përdorimi i tokës u
intensifikua në shumë pjesë të
Evropës dhe në infrastrukturën e
zhvillimit dhe urbanizimit duke
shkaktuar fragmentim të peisazhit.

 UNESKO i përcakton peizazhet
kulturore si “zona gjeografike që
përfaqësojnë  kombinimin enatyrës
dhe veprimtarisë së njeriut “.
Koncepti është veçanërisht i
rëndësishëm në Evropë, ku ndikimi
ka qënë i madh si rezultat i
bashkëveprimit kompleks ndërmjet
njerëzve dhe mjedisit ku njerëzit kanë
ndikuar shumë ndaj biodiversitetit
dhe peizazheve të kontinentit,
sidomos përmes bujqësisë, industrisë
dhe aktivitetet e tjera ekonomike. Por,
në mënyrë të barabartë, bota natyrore
ka qenë jashtëzakonisht e rëndë-
sishëme në formimin e shoqërive dhe
kulturave tona.

 Përveç sigurimit të ushqimit dhe
nevojat e tjera për ekzistencën tonë,
ekosistemet janë të çmuara edhe për
mundësitë estetike rekreative e
shpirtërore që ato ofrojnë. Një
element i rëndësishëm në konceptin
e peizazheve kulturore është edhe
njohja që kanë vetë njerëzit për vlerat
e rëndësishme kulturore në rrethinat
e tyre. Ashtu si ne trashëgojmë
traditat kulturore që kalojnë në brezat
e ardhshëm, po ashtu duhet të jemi
ne jemi rojet e një trashëgimie
jashtëzakonisht të vlefshme të

biodiversitetit dhe kemi detyrë tja
ruajmë atë gjeneratave të ardhshme.
Kjo përfshin mbrojtjen e peisazheve
të çmuar dhe mrekullitë natyrore,
larminë e llojeve, veçanërisht të atyre
endemike, diversitetit gjenetik të
ekosistemit që ofron mundësi të
mëdha.

 Peisazhet e Evropës janë të
fragmentuara shumë si rezultat i

urbanizimit e infrastrukturës së
transportit, si dhe prej bujqësi
intensive. Përveç kësaj peizazhet e
Evropës janë bërë më të
homogjenizuar që nga Lufta e Parë
Botërore, si rezultat i intensifikimit
bujqësor që është rritur por dhe
braktisjes së tokës së punueshme,
shtimit të plantacioneve uniforme,
kanalizimit të lumenjve etj. . I njëjti
proces ka ndodhur edhe në qytete,
me ndërtimet në hapësirat e hapura
e të gjelbëra dhe spastrimin e egër e
spontan të florës dhe faunës dhe duke
ulur aftësinë e tyre për të siguruar
mallra dhe shërbime të ekosistemit.

 Peisazhet janë pjesë e identitetit
dhe të kulturës në Evropë. Por
perceptimet e peisazheve janë
thelbësore edhe si pjesë e mirëqenies
së një komuniteti dhe të vizitorëve.
Gjithnjë e më shumë, lloji dhe cilësia
e peisazheve janë të lidhura edhe me

produktet me cilësi të lartë lokale,
që pasqyrohet në interesin e blerësve
në pyetjen “nga vjen ky prodhim”.

 Dy shekuj më parë, rreth 80% e
popullsisë jetonin ende në fshat. Që
atëherë, teknologjia, të lashtat e reja,
plehrat e reja dhe pesticidet, teknikat
e reja të menaxhimit (në afate kohore
të ndryshme dhe sipas kushteve të
mjedisit), kanë çuar në komplekse

bashkëveprimi, mes njerëzve dhe
natyrës, duke rezultuar edhe në një
përzierje të pasur të peizazheve
kulturore në Evropë, ekosisteme të
reja dhe krijuar habitate të reja në
zonat urbane dhe rurale.

Në qytete, specie të reja migruan
dhe evoluan përmes adaptimit në
peisazhin urban duke u bërë një pjesë
tipike e ekosistemeve urbane duke
rritur përherë shqetësimin sepse një
përqindje e lartë e këtyre llojeve të
huaja  mund të bëhet oportune dhe

më pas pushtuese. Eshtë vlerësuar,
për shembull, që në çdo 2 000 specie
bimore të futura në Evropën
qendrore, një bëhet pushtuese dhe
kërcënon shëndetin e njeriut apo sjall
pasoja ekonomike.

 Nisma të ndryshme adresohen
ndaj trashëgimisë evropiane të
biodiversitetit në nivelin e peisazhit.
Konventa e Këshillit të Evropës për
Peisazhin hyri në fuqi në vitin 2004.
Ajopranon se peizazhi kontribuon
fuqishëm në formimin e kulturave lokale
dhe se ajo është një komponent bazë i
trashëgimisë natyrore dhe kulturore,
duke kontribuar në mirëqenien
njerëzore dhe konsolidimin e identitetit
evropian.

 Ndër të tjera, Konventa ka për
qëllim të integrohen politikat e
planifikimit kulturor, mjedisor,
politikat bujqësore, sociale dhe
ekonomike në peisazhet rajonale dhe
qytetet  si dhe politika të tjera të
mundshme me ndikim të drejtpërdrejtë
ose të tërthortë në peizazh. Në të
kërkohet që : “ Publiku i gjerë,
autoritetet rajonale dhe lokale dhe palët
tjera të interesuara duhet të marrin

pjesë në mënyrë aktive në
identifikimin,  analizimin dhe
vlerësimin e peisazheve dhe
përcaktimin e objektivat për cilësinë e
tyre Po të jetë angazhimi i plotë,
komunitetet lokale mund të japin një
kontribut të rëndësishëm për një
menaxhim të qëndrueshëm në mbajtjen
dhe përdorimin tradicional të tokës.

 Këshilli “këmbëngul se
veprimtaria e BE-së duhet të përfshijë
në mënyrë sa më të plotë të gjithë
aktorët në nivel lokal dhe kombëtar
për zhvillimin e politikave dhe
nismave dhe beson që qasje të tilla
pjesëmarrëse do të shndrrohen në
menaxhim cilësor e të qëndrushëm të
peisazheve e trashëgimisë së
biodiversitetit në kontinent “.

-Kushtet e ndryshme klimatike,
përdorimi i tokës dhe ndryshimet
gjeologjike dhe morfologjike gjatë
shekujve para dhe pas industriale, kanë
sjellë ndryshime të peizazheve
kulturore dhe natyrore të Evropës, të
pasur në biodiversitet.

- peisazhi i Evropës është ndarë
dhe homogjenizuar shumë, duke
kërcënuar biodiversitetin e me
ndikimin e shumëfunksional.

- Në menaxhimin e peizazheve të
peizazheve kulturore dhe natyrore
multifunksionale Evropa duhet të
sigurojnë shërbime të qëndrueshme e
të vlefshme të ekosistemeve, duke
ruajtur trashëgiminë e tij kulturore dhe
natyrore.

- Shumë instrumenta ligjore dhe
nisma të ndryshme i janë adresuar
trashëgimisë së peisazhit të
biodiversitetit evropian. Eshtë e
nevojshme që, për të siguruar
trashëgiminë e biodiversitetit dhe
peizazheve të Evropës, duhen futur
këto ligje e nisma në planifikimin
rajonal dhe lokal dhe përfshirjen e
komuniteteve lokale.

SHBA ku, me ardhjen në pushtet
të demokratëve të Obamës,
priteshin ndryshime në politikën
mjedisore të tyre. Pavarësisht nga
deklaratat paraelektorale të
presidentit të ri, SHBA, edhe në
Kopenhagen, i shkuan deri në

fund qëllimit të përfshirjes
financiare në betejën globale ndaj
ndryshimeve klimatike, të
shteteve në zhvillim, sidomos të

shteteve të tilla të mëdhej, si në
potencë finaciare, ashtu edhe në
emetimet e gazrave serrë.

 Në Nagoya, sipas analistëve,
pragmatizmi ka qenë i pranishëm
por, kësaj here delegatët në fakt u
treguan më të gatshëm për të
dëgjuar këshillat e shkencëtarëve
dhe paralajmërimet e tyre për
rreziqet e pasojat e mosveprimit
të mëtejshëm. Por gjithashtu u duk
qartë edhe një përpjekje më e fortë
për tu larguar disi nga nga
interesat egoiste nacionale drejt
shqetësimeve globale.

 Disa nga qëllimet kryesore në
këtë konferencë ishte plani për të
zgjeruar rezervat natyrore në botë
për 17% të tokës dhe 10% të
ujërave të planetit. Ekipi

KONFERENCA E BIODIVERSITETIT NE JAPONI – NJE ARRITJE PARA KANKUNIT
negociues kësaj radhe ju dha një
mandat më i gjerë. Megjithatë deri
në orën e fundit, ka pasur
momente kur bisedimet u shfaq
në prag të rrënimit. Një nga arritjet
më të mëdha të kësaj konference
ishte se u nxorr në pah fakti se
biodiversitetit nuk është vetëm
për ruajtjen e një kafshë apo disa
të tilla, apo rujtja e disa zonave,
por lidhet tërësisht me
parandalimin e rreziqeve për gjithë
ekosistemet, ekonominë botërore
dhe në fund të fundit jeta e
njerëzimit.

 Në fund, me një kompromis
që u arrit në orët e fundit të
zhvillimit të konferencës u
theksua se ndryshimi më i
rëndësishëm duhet të jetë

objektiva të formuluar pa
tendencë dhe zbatimi i tyre në
praktikë. Dhe kjo duhet bërë,
sipas shumicës së pjesëmarrësve
me mobilizimin dhe bashkë-
punimin e financave private si dhe
të fondeve publike për një kauzë
të përbashkët.

 Sipas shumë analistëve të
fushës dhe organizmave të mëdha
mjedisore të planetit është shumë
herët të themi nëse Nagoya
shënoi një pikë kthese por,
sidoqoftë ishte një përkrahës
shumë i nevojshme për rritjen e
moralit dhe shpresës se, në
Konferencën e Kankunit, do të
merren rezultate pozitive.

 A. DALIPI

10 MESAZHE PER VITIN 2010

PEISAZHI KULTUROR DHE TRASHEGIMIA E BIODIVERSITETIT
2010 VITI I BIODIVERSITETIT
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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

SEGWAY – NGA LODER
NE MJET TE
PERDITSHEM

 Fillimisht u krijua dhe u
prodhua si lojë që, nga fëmijët,
kaloi tek të rriturit. Por në
konceptimet e reja të përdorimit
të mjeteve pa karburant fosilë po
ze një vend e më të madhe në

lëvizje për zona të kufizuara në
qytete dhe, sidomos, brenda
ndërmarrjeve e institucioneve që
kanë hapësira të mëdha që duhen

Qendra Mjedisore për
Mbrojtje, Edukim dhe
Rehabilitim – EPER Center, me
mbështetjen e Fondacionit ABC,
është duke realizuar projektin
“Pjesmarrje Rinore tek Biznesi
Riciklimit”. Në kuadër të kësaj
nisme ftohen të rinjtë  të
aplikojnë për:

• përfshirjen në nismën e
edukimit për sektorin e riciklimit
të mbetjeve;

• kryerjen e praktikave
profesionale tek biznesi i
riciklimit;

• zhvillimin e projekt ideve në
lidhje me sektorin e riciklimit

Kjo inisiativë synon të
aftësojë pjesëmarrësit jo vetëm
në sipërmarrjen e rinore në fushën
e riciklimit të mbetjeve, por edhe
në aftësimin e të rinjve për tregun
e punës. Projekti do të asistohet
nga profesorë dhe ekspertë të
njohur në fushën e ekonomisë,
mjedisit dhe rinisë.

Kërkesat për aplikuesit:
Të jenë të moshës 18-30 vjeç;
Të kenë njohuri në fushat

ekonomike apo inxhinjerike;
Të kenë aftësi të mira

komunikimi dhe të jenë të aftë të
punojnë në grupe;

Të kenë njohuri të mira
kompiuterike

Velib është sistemi i
vetëshërbimit me biçikleta në Paris
në dispozicion duke filluar nga viti

2007. Krijuar nga biznesi privat, por
i mbështetur nga Bashkia e qytetit,

kjo veprimtari filloi me përdorimin
e 250 stacioneve dhe 7500
biçikleta. Numri i biçikletave në
dispozicion është rritur
gradualisht me vendosjen e
stacioneve të reja, duke arritur në
20 600 biçikletë shpërndarë në
1202 stacione që ka sot. Biçikletat
kanë një dizajn unik. Ato janë me
shpejtësi të integruar dhe ndriçim
për natën.

 Organizimi është bërë që çdo
stacion të ketë një terminal për të
kërkuar qeranë, të kontrollojë
gjendjen biçikletave dhe për të

dhënë informacion në lidhje me
shërbimin. Mjetet mund të merren
me qera për një kohë të caktuar poe
dhe për periudha të gjata deri në
një javë duke depozituar një shumë
prej rreth 150 dollarë.

 Sistem kompjuterik i secilit
stacion përfshin një kompjuter për
të verifikuar kartat e kreditit dhe
një server të lidhur me një rrjet
sensorësh të veddosur në qytet
për të ndjekur vendndodhjen e
biçikletave gjatë gjithë kohës.
Biçikleta mund të dorëzohet në çdo
kohë të ditës dhe në çdo stacion.

përshkuar.
 Mjeti i fundit, i quajtur H-DUE,

është konceptuar për dy persona,
punon me bateri elektrike dhe me
një motor me një fuqi sa katër
llamba inkandeshente – rreth 400
vat. Por janë hedhur në treg
shumë variante deri dhe për
transport materialesh me një
peshë deri në 50 kilogram dhe
autonomi prej rreth 40-50
kilometra.

TIGRAT E EGER MUND
TE ZHDUKEN BRENDA

12 VJETESH
 WWF ka publikuar rezultatet

e një studimi, sipas të cilit, nëse
nuk do të merren masa të forta,
tigrat e egër rrezikojnë të zhduken.
Studimi thekson se kjo specie
është nga më të kërcënuarat dhe
llogarit se sot gjenden në gjendje

The idea for the project World
Cleanup 2012 comes from large
country cleanup actions, which

took place between 2008 and
2010 in six countries. More than
a million volunteers participated
in the cleanups in 2010.

 It all began in Estonia where
a team of volunteers brought

together 50, 000 people to clean
illegal dumpsites in their country.
Take a look at the inspiring video

about the Estonian action.
 The idea spread

quickly and grew into a
movement.

So far Lithuania,
Latvia, Portugal, Romania
and Slovenia have done
such cleanups. In Slovenia
the participation rate
reached a spectacular 13.
5 % of the population.

The interest to
participate was already
expressed in 100

countries around the world. The
project is actively supported by
the European Commissioner for
the Environment, Janez
Potoènik. We formed an
international organizational team

and set a goal to realize the
global action World Cleanup
2012, which will take place on
the 24th of March 2012. Millions
of people will be a part of the
biggest environmental voluntary
action in the history of humanity.
The action will unite the world
for one day.

On that day we’re going to
clean the planet of millions of
tons of waste. On that day we’ll
write history together.

 Preparations for the global
action have already begun.
From 15th to 17th of April 2011
Slovenia will host the “Let’s
clean The Balkans in one
day!”international conference
for eleven Balkan countries.
Five representatives from each
country, who are willing to take
up the coordination of the

Të kenë njohuri të gjuhës
Angleze;

Të rinjtë e intersuar duhet të
paraqesin një CV dhe një Letër
Motivimi me anën e adresës
emailit: epercenter@gmail. com.

Afati i fundit i aplikimit është
data 15 Nëntori 2010, ora 1700.  

Vetem kandidatet që do të
jenë përzgjedhur do të
kontaktohen për një intervistë.
 Numri i të rinjve pjesmarrës
është 30-të.

EPER Center-Qendra Mje-
disore për Mbrojtje, Edukim dhe
Rehabilitim

Adresa:
Rr. Aleksandër Moisiu,
 Pall 72/1, Ap 3,
(Kinostudio), Tiranë, Shqi-

përi;
Tel: +355 42 346134;
Cel: +355672054788;
Email: epercenter@gmail. com

VELIB - BIÇIKLETAT ME QERA TE PARISIT

THIRRJE PËR PJESËMARRJE

Qendra Mjedisore për Mbrojtje,
Edukim dhe Rehabilitim

LET’S CLEAN THE BALKANS IN ONE DAY
 Invitation to the “Let’s clean The Balkans in one day” conference

të lirë vetëm 3200 ekzemplarë. Në
100 vjeçarin e fundit janë zhdukur
97 përqind e tyre.

 WWF ka hapur një fushatë për
dyfishimin e tigrave të egër deri
në vitin 2022 nëpërmjet mbrojtjes
së tyre dhe habitateve si dhe
shumimit. Për këtë, në Rusi, që
praën lumit Amur ka një popullsi
të konsiderueshme tigrash, do të

zhvillohet një takim katër ditor për
këtë problem.

cleanup action in their country,
are invited to the conference.
The representatives will get the

knowledge needed for the
realization of the action.

 We hope you can assist us
in looking for the volunteers
who’d be willing to help organize
the project in your country. You
can assist us in two ways:

1. Send the attached
invitation to all the non-
governmental organizations in
your country, which work on
environmental issues or support
voluntarism or anyone else who
might be interested in
participating in the project.

 2. Send us the contacts of
non-governmental organizations
and individuals that might be
interested and we’ll send them
the invitation.

For any questions please con-
tact us at:
conference@ocistimo. si
Ecologists Without Borders
Association


