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   Investimet në energjine e ripërtëritshme , në pyjet e 
në bujqësi të qëndrueshme, ne  transportin ekomiqësor 
publik dhe privat janë hapa themelore për të arritur 
objektivat, të nënshkruar në nivel ndërkombëtar për të 
luftuar varfërinë botërore duke shtuar zgjedhjet dhe 
mundësitë për të 
mbështetur 

QEVERITARE , 
QYTETARE  E  
FSHATARE ! 
SHPYLLESIMI 
PO RREZIKON  
SIGURINE E 
VENDIT TONE .                                                                                                               
SA PEME KENI 
MBJELLE  
KETE MUAJ 
DHE  KU   ?                                      

BANKA BOTËRORE DHE 
SHQIPËRIA PER 

NDRYSHIMET KLIMATIKE 
Efektet e parashikuara të ndryshimit të klimës 
jane shqyrtuar nga  Banka Boterore, Ministria 
e Bujqësisë dhe ajo e Mjedisit ne një analizë të 
impakteve mbi bujqësinë ku janë identifikuar 
politikat, programet dhe investimet kyçe që 
mund të ndihmojnë në uljen e cenueshmërisë 
së sektorit bujqësor shqiptar . 
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Përvoja e hidhur e ligjeve të tilla tek ne ka 
treguar se , në mos në tërësi , të paktën një një 
pjesë të madfhe nuk zbatohen. Shembulli më 
negativ është dështimi total i zbatimit të ligjit 
kundër pirjes së duhanit në mjediset publike. ���
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CoPlan, Grupimi Ekolevizja dhe 
Milieukontakt International 
organizuan Takimin Kombëtar 
Parapërgatitor me temë : "Ndikimi i 
Politikave Mjedisore të BE-së në 
Zhvillimin e Qëndrueshem në Vend" 
që synon ndërtimin dhe forcimin e 
shoqërise civile, aktive në fushën e 
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   Mbrojtja e mjedisit , jo vetëm e Parkut të Tiranës , është bërë një çështje 
mjaft e rëndësishme e lidhet fort me jetën e gjithsecilit prej nesh. Dhe 
problemet mjedisore në Shqipëri nuk janë të pakta. Mund të fillosh që nga 
ajri urban tejet i ndotur , erozioni, shkarjet e dheut e degradimi i tokës në 
masë , ujra të zeza e mbetje urbane që ndotin lumenj, liqene e dete derisa 
sa “vizitojnë” edhe Malin e Zi e Kroacinë , superurbanizim i qyteteve por 
dhe i sipërfaqeve të tëra në bregdet e nëpër fushat tona , prerja e pyjeve në 
atë shkallë sa nuk dihet a do të rimëkëmben prapë e plot probleme të tjera. 

   Eshtë e qartë se me këto probleme duhet të ishin marrë e duhet të 
merren institucionet tona që , në një mënyrë a në një tjetër drejtohen nga 
njerëz që ne vetë i zgjedhim , në pushtetin qendror e atë vendor. Presim 
prej tyre që të mbajnë dhe premtimet që na bëjnë në fushatat e tyre 
elektorale. Shpesh krenohemi se Shqipëria është një vend i pasur me 
burime e bukuri natyrore, por ende jemi vendi më i varfër në Europë, dhe 
kjo edhe si pasojë e marrëdhënieve të gabuara që kemi me ata që na 
qeverisin por dhe me mjedisin dhe burimet tona natyrore. 

  Por çfarë ndodh rëndom ? Duket se mjedisi e problemet e tij janë më 
tepër një “armë” elektorale për të zgjedhur njerën apo tjetrën palë , se sa 
një program për tu zbatuar������������	
����� 

NJE PARALAJMERIM TJETER PER  
IMPORTIN E PLEHRAVE  

Roberto Saviano : Nuk e di sesa ndikim ka 
n� t� kriminaliteti i organizuar dhe se sa 
dinak�ria politike. Italia po sheh, (dhe jo 
vet�m "Italia mafioze"), po sheh nj� 
mundësi p�r mbeturinat n� territorin 
shqiptar .  ��������������
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Shoqata e mbrojtjes së mjedisit Sea 
Shepherd  ka arritur te detyroje qeverine 
japoneze te ndaloje vrasjen e balenave  nen 
justifimin e “kerkimeve shkencore” . Kësaj  
fitoreje  ambjentaliste  i  është  bashkuar  dhe  
presioni  diplomatik . 
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 PROJEKT-PLAN 
PER MBETURINAT  

E  TIRANËS  
Ministri i Mjedisit ,z. F. Mediu, mori 
pjesë në prezantimin e projekt-planit 
të Menaxhimit të Mbejtjeve Urbane 
për Qarkun e Tiranës. Ky projekt-plan 
i hartuar nga ekspertët e MMPAU dhe 
me asistencën e INPAEL, programit të 
BE, konsistonte në gjetjen e 
mundësive të reja për trajtimin e 
mbeturinave urbane për qarkun e 
Tiranës, duke shfrytëzuar teknologjitë 
e reja në riciklimin dhe ripërdorimin e 
mbetjeve, por edhe në fillimin e një 
fushate sensibilzuese për banorët e 
kryeqytetit, të cilët tashmë duhet të 
ndërgjegjësohen për menaxhimin e 
mbetjeve që gjenerojnë. Gjatë fjalës 
së tij, ministri Mediu saktësoi se 
zgjidhja e këtij problemi nëpërmjet 
landfilldeve, siç është ai i Sharrës, nuk 
është zgjidhje ideale, pasi ka afate 
kohore të limituara, prandaj pushtetit 
lokal duhet të shikojë mundësi të reja 
bashkëpunimi me biznesin privat, 
përsa i përket riciklimit dhe ndarjes së 
mbeturinave, duke sjellë kështu 
minimizimin e tyre. Mediu cilësoi se ka 
ardhur koha për një baskëpunim 
emergjent mes niveleve qëndrore dhe 
loKale si dhe grupet e interesit . 

MJEDISI -  GJOBA 
E MBYLLJE   

AKTIVITETESH  
   Krahas klubeve të natës që duhet 
të pajisen me leje mjedisore për 
zhurmat kësaj liste do t’i shtohen edhe 
serviset e  makinave si dhe industrite 
e perpunimit. Kryeinspektori i  
MMPAU , I . Bala ,  ka paralajmeruar 
masa penalizuese jo vetëm me gjoba, 
por edhe pezullim të aktivitetit në rast 
se këto subjekte nuk pajisen me leje 
mjedisore.    Janë serviset e makinave 
që gjenden në katet e para të bane-
save, janë përpunimi i metaleve, 
përpunimi i drurit, përpunimi i duralu-
mineve, e të tjera. pra një sërë ak-
tivitetesh që gjatë veprimtarisë së tyre 
shkaktojnë ndotje. Nëse këto subjekte 
nuk marrin leje mjedisore brenda afatit 
të përcaktuar nga kontrolli i parë i 
ushtruar nga inspektorët në qarqet 
përkatëse, këtyre subjekteve u pezul-
lohet aktiviteti, penalizohen me gjoba.    
Vendi ynë që prej katër vitesh ka një 
ligj për ndotjen akustike, por shpesh 
here vetë strukturat e mjedisit kanë 
pranuar që ai nuk zbatohet ashtu si 
duhet, nga subjektet në veçanti në 
sezonin e verës nga klubet e natës në 
zonat bregdetare. 

FEMIJET  TE  GATSHEM  TE   
KONRIBUOJNE  PER  MJEDISIN 
   Për t’i bërë femijet të kuptojnë më mirë botën tonë është e nevojshme 
të hysh në botën e tyre. Është e nevojshme t’u tregosh në mënyrë të 
thjeshtë dhe pa shumë ndërlikime se përse duhet të jemi më të vëmend-
shëm e më të kujdesshëm ndaj mjedisit që na rrethon, pse duhet të re-
spektojmë sistemin e depozitimit të mbetjeve dhe rëndësinë që ka ky 
sistem në jetën tonë të përditshme.  

   Bazuar në marrëveshjen që ka me Bashkinë e Tiranës, në kuadër të 
edukimit publik mjedisor, kompania “Ecologica” zhvilloi një fushatë 

ndërgjegjësuese me fëmijët e një kopshti privat në rrugën “Ibrahim 
Kodra”, pranë kompleksit “Dinamo” dhe në shkollën e mesme profesion-
ale “Karl Gega”.  

   Ne kopsht përfaqësues të firmës bashkëbiseduan me fëmijët dhe 
nëpërmjet një libri ilustrativ u shpjeguan disa koncepte fillestare mbi 
mbeturinat, llojin e tyre, mënyrën e depozitimit, dëmin që sjellin ato në 
shëndetin e tyre etj. Fëmijëve iu dhuruan nga kompania fletë vizatimi, 
bojëra, lapsa, goma e materiale të tjera ndihmëse dhe iu kërkua të vizato-
jnë pamje të qytetit ku ato jetojnë. Sigurisht që në fokus të këtyre viza-
timeve ishte përmbledhja e ideve që fëmijët kanë për qytetin dhe pastër-
tinë e tij. Në fund të takimit, vizatimet që u përzgjodhën si më të bukurat 
u shpjeguan dhe komentuan nga vetë fëmijët.      Ndersa me nxënësit e 
klasave të dhjeta të shkollës “Karl Gega” u zhvillua  nje ankete ku ka 
rezultuar se ata ishin të mireinformuar për pastrimin e qytetit, ndarjen e 
mbeturinave dhe proceset e përpunimit të tyre. Jo vetëm kaq, por ata janë 
shprehur të gatshëm për të dhënë kontributin e tyre në mbrojtjen e 
mjedisit. SugjerimeT kishin të bënin me aplikimin e metodave bashkëko-
hore, bashkëpunimin mes pushtetit vendor dhe institucioneve të tjera, si 
edhe rritjen e shkallës së ndërgjegjësimit të qytetarëve. Për sa i përket 
kësaj të fundit nxënësit kishin mendimin se forcimi i sistemit të masave 
ndëshkuese administrative (gjobave) mund të kishte një efekt edhe më 
domethënës.  

   “Ecologica" është një nga gjashtë kompanitë që punon për pastrimin e 
pjesës perëndimore të qytetit, bazuar në marrëveshjet kontraktuale me 
Bashkinë e Tiranës. Një nga detyrat, që Bashkia ka përcaktuar në kon-
tratat përkatëse për firmat e pastrimit të qytetit, është edhe edukimit 
publik mjedisor.  
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Ministri i Mjedisit, Pyjeve dhe Adminis-
trimit të Ujërave, zoti Fatmir Mediu, 
priti sot në një takim, ambasadorin 
hollandez Henk Van de Dool, në lidhje 
me ecurinë dhe thellimin e bashkëpun-
imit ndërmjet Ministrisë së Mjedisit të 
Shqipërisë dhe Qeverisë Hollandeze,  
përsa i përket studimeve dhe ndërhyr-
jeve në lumin Buna. Duke e falen-
deruar mikun hollandez, për ndihmën 
e vyer që është dhënë deri tani nga 
ekspertët hollandezë, të cilët kanë 
qenë mjaft aktivë në terren duke 
studiuar shkaqet e përmbytjes në 
Shkodër që në momentet e para, 
zonat që u prekën dhe mundësitë për 
ndërhyrje, zoti Mediu, e njohu am-
basadorin hollandez edhe me takimet 
e fundit që janë zhvilluar në Shkodër 
dhe Podgoricë, nga komitetet e për-

bashkëta të 
punës.  

   Ministri Mediu, 
e siguroi am-
basadorin hollan-
dez, se insti-
tucioni që ai 
përfaqëson, 
është duke 
treguar një 
gatishmëri 
maksimale dhe 
angazhim 
shumëplanësh, 
përsa i përket 

disiplinimit të shtratit të lumit. Por në 
këtë kuadër,vazhdimi i asistencës dhe 
ekspertizës hollandeze, do të ishte më 
se e nevojshme, duke qenë edhe një 
vend, i cili ka përvojat më të sukses-
shme në mbrojtjen e tokave nga 
gllabërimi i detit. Në këtë kontekst, për 
të rritur akoma edhe më shumë efi-
cencën ndërinstitucionale, ministri 
Mediu i propozoi ambasadorit hollan-
dez nënshkrimin e një marrëveshje 
bashkëpunimi mes qeverisë shqiptare 
dhe asaj hollandeze për një asistencë 
akoma edhe më të specializuar përsa I 
përket ndërhyrjeve pas përmbytjes, e 
cila tashmë është kthyer në një pri-
oritet të punës së Ministrisë së Mjedisit 
në veçanti, por edhe të qeverisë 
shqiptare në përgjthësi. 
Ambasadori hollandez Van de Dool, 

pasi e falenderoi zotin Mediu për 
pritjen, shprehu entuziazmin e tij për 
propozimin, në lidhje me marrëveshjen 
e bashkëpunimit mes dy vendeve. Ai e 
siguroi zotin Mediu se do ta përcillte 
shumë shpejt këtë inisiativë pranë 
qeverisë hollandeze, dhe gjithashtu 
shprehur bindjen, se një marrëveshje 
e tillë, mund të quhet në rrugë të 
mbarë, që me mbërritjen e ekspertëve 
hollandezë në Shkodër. Ambasadori 
hollandez Van de Dool theksoi në 
emër të Ambasadës Hollandeze, por 
gjithashtu edhe te qeverisë mike, se 
ndihma e ekspertëve dhe qeverisë 
hollandezë do të jetë e vazhdueshme, 
përsa i përket studimeve për mënyrën 
se si do të ndërhyhet dhe projketeve 
të zbatimit në të ardhme. Gjithashtu 
ambasadori hollandez,  e përgëzoi 
zotin Mediu, për performancën që 
është duke treguar Ministria e Mjedisit 
në terren, si dhe për inisiativën për 
nënshkrimin e një marrëveshjeje 
bashkëpunimi për këtë çështje mes 
Qeverisë Shqiptare dhe asaj të Malit 
të Zi.  “Asistenca jonë do të jetë e 
vazhdueshme, në çdo hap dhe në çdo 
moment që ju do ta kërkoni atë. Ne 
urojmë që rajoni i Shkodës, të mos 
gjendet më në situate të tilla, dhe për 
këtë, së bashku me ju, do të bëjmë të 
pamundurën” siguroi në përfundim të 
këtij takimi ambasadori hollandez van 
de Dool. 

URA  VAJGURORE – PRE  
E  TYMIT  DHE  BLOZES  

Përveç guroreve, tashmë ndotjes në Urën 
Vajgurore i është shtuar dhe një rrezik 
tjetër, ai i fabrikave të asfalto-betonit që 
kryejnë aktivitet në këtë qytet. Janë dy 
fabrika të tilla që krijojnë  shtëllunga të 
mëdha të blozës, të cilat çlirohen nga 
përpunimi i ziftit me rërën. Prej kohësh, 
tymi i tyre ka mbuluar gjithë qytetin dhe 
rrethinat e tij. Njëra prej fabrikave ndodhet 
në lindje të qytetit dhe tjetra në perëndim, 
duke e bllokuar kështu të gjithë qytetin me 
ndotësit që ato shkarkojnë. Në lidhje me 
situatën e krijuar ka reaguar dhe kreu i 
bashkisë, S.Ormenaj. Sipas tij, dy fabrikat 
janë të jashtëligjshme. “Ndërtimi i këtyre 
fabrikave është i jashtëligjshëm. Për 
ndërtimin e tyre, fillimisht është prezantuar 
projekti për t’i vendosur ato larg qytetit. 
Por për çudi, ky projekt është zbatuar në 
afërsi të zonës banuese . Ne kemi pasur 
dhe ankesa të banorëve, pasi ata kanë ndier 
shqetësime në shëndetin e tyre si pasojë e 
ndotjes nga tymi”. Sipas kryebashkiakut  i 
është bërë shkresë edhe ministrive 
përkatëse që të bëjë bllokimin e këtyre 
fabrikave derisa pronarët e tyre t’i pajisin 
ato me sistemet përkatëse për mbrojtjen e 
mjedisit. Ky rast te sjell ndermend edhe ate 
te furrave te gelqeres ne Fushe Kruje qe 
dhe sot e kesaj dite nuk eshte rregulluar. 
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   Në lagjet 16 e 17 të qytetit të Korçës , 
sipas  projektit për rikonstruksionin e 
plote të blloqeve të banimit dhe në 
fushatën e mbjelljes së pemëve të  reja , 
Bashkia ka vazhduar të mbjellë pemë 
dhe shkurre dekorative . Brenda një viti, 
"Programi për rigjenerimin e rrugëve dhe 
sipërfaqeve të gjelbra” që është një nga 
iniciativat më të rëndësishmëe për 
përmirësimin e infrastrukturës në qytetin 
e Korçës, do të mundësojë ndërhyrjen 

masive për përmirësimin e infrastruk-
turës në çdo lagje të qytetit duke u shtrirë 
në çdo lagje të tij. Duke inspektuar 
punimet për përmirësimin e infrastruk-
turës të kësaj lagjeje kryetari i Bashkise 
Korçë N.Peleshi i ka bërë thirrje komu-
nitetit të mirëmbajë investimet ."Rrugët 
dhe sheshet e qytetit, nuk kanë ngjyra, 
ato janë të të gjithëve, qyteti është i të 
gjithëve dhe ne do të punojmë me shume 
dashuri çdo ditë për të" - ka theksuar ai. 
Mbjellje pemesh te reja dhe zevendesim 
të pemëve të dëmtuara Ndërmarrja e 
Shërbimeve Publike pranë Bashkisë 
Korçë po bën edhe në Lagjet 9,10,15, 16 
etj. 
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  Një  sinjal  i  fortë  për  importin  e  mbetjeve  në  
vendin  tonë  u  dha  përsëri . Këtë  herë  jo  nga  
shoqëria  civile  , ekspertë të mjedisit  apo  opinioni  
ynë  publik . Kësaj  here  vjen  nga  Roberto  Saviano 
, autori  i  librit  “Gomorra”  mbi  mafian  që  e  bëri  
të  famshëm  e  jo  vetëm  në  Itali  e  që  ruhet  nga  
shteti  prej  kërcënimeve  të  mafias . Në  një  
intervistë  në  televizion  ai  e  filloi  përgjigjen  e  tij  
ndaj  pyetjes për plehrat dhe vendimin e miratuar të 
qeverisë për importin e tyre  në Shqipëeri, duke 
përsëritur tre herë fjalën “ Kujdes “ . 

   Po japim të shkurtuar intervistën dhe shqetësimin  
e  tij  si  një nga njohësit më të mirë të aktivitetit të 
mafias italiane dhe rajonale  dhe  të   “aferave”  të  
saj  në  biznesin  miliarda  eurosh  të  mbetjeve  në  
Itali. 

  “ Jam n� dijeni t� k�saj dhe �sht� nj� problem. Nuk 
e di sesa ndikim ka n� t� kriminaliteti i organizuar 

dhe se sa dinak�ria politike. Atje ku ka shum� terrene 
të lira, ka shum� biznes p�r mbeturinat. Dhe k�shtu 
q� k�shilla q� do t'i jepja publikut shqiptar, �sht�: 
Kujdes! Çdo minier� do t'ju shnd�rrohet n� nj� 
vendshkarkimi mbeturinash, çdo fabrik� e braktisur 
do t'ju shnd�rrohet n� nj� magazin� plehrash.  
   Italia po sheh, (dhe jo vet�m "Italia mafioze"), po 
sheh n� territorin shqiptar nj� mundësi p�r mbeturi-
nat. Sa m� shum� d�shir� do ketë p�r t� b�r� këtë nga 
ana e shqiptar�ve, aq m� eksponencial �sht� rreziku 
gjeografik, biologjik, natyror p�r Shqip�rin�.  
   K�shtu q� ky operacion, n�se nuk kontrollohet, pas 
pes� vjet�sh ne do t� takohemi p�rs�ri dhe do t� 
themi se si vall� periferit� e qyteteve shqiptare, 

fshatrat shqiptare jan� plot me mbeturina toksike, 
mbeturina italiane, mbeturina ballkanike. Pra, b�ni 
shum� kujdes! B�ni kujdes me k�t� q� po ndodh! 

   Sigurisht  që  duhet  të  bëni  kujdes  nga  Italia . 
Ç�shtja e mbeturinave n� Itali �sht� natyrisht para 
syve t� t� gjith�ve p�r shkak t� skandalit napoletan, 
q� tregon paaft�sin� e nj� vendi p�r t� arritur t� 
organizoj� nj� cik�l t� mbeturinave. Ai kaos sjell 
tonelata parash. Skandali i mbeturinave n� Napoli ka 
prodhuar aq para' p�r Kampanian sa jan� t� barabarta 
me dy buxhete vjetore t� shtetit...  
   Prandaj them, kujdes! Ky �sht� hapi i par� p�r të 
b�r� q� t� ndodh� n� Shqip�ri jo thjesht atë q� po 
ndodh n� Napoli, por p�r ta mbushur pjes�n q� nuk 
shihet, fshatrat, guroret, minierat e braktisura, p�r t'i 
mbushur t� gjitha k�to me plehra dhe p�r t'i sjell� 
fitime atij q� nd�rmjet�son n� k�to transporte. 
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Qeveria shqiptare, në kuadër të nënshkrimit 
të Marrëveshjes së Stabilizim-Asocimit dhe 
të aplikimit si vend kandidat në BE , ka 
ndërmarrë një sërë angazhimesh dhe ka 
përqendruar përpjekjet për të arritur synimin 
final - hyrjen në BE.  
    Ndërmjet angazhimeve të shumta, janë 
edhe ato për ruajtjen dhe mbrojtjen e 
burimeve thelbësore natyrore për vendin dhe 
marrjen në konsideratë në vendimarrje të 
vlerave mjedisore. Megjithatë, vendi has 
probleme të shumta dhe intensive mjedisore, 
përfshirë këtu cilësi të ulët të ajrit urban, të 
ujit të pijshëm, trajtim të pamjaftueshëm të 
ujrave të zeza, mungesë higjiene, zhvillim 
urban kaotik, shpyllëzime dhe degradim toke. 
Në kuadër të rritjes së shpejtë dhe të 
urbanizimit, cilësia e mjedisit urban ka një 
ndikim në rritje në shëndetin publik dhe 
lidhet me faktore të tille si menaxhimi i 
mbetjeve të ngurta, cilësia e ujit dhe e ajrit.  
    Megjithëse përafrimi i legjislacionit me 

BE-në është përgjegjësi e qeverisë, 
organizatat e shoqërise civile kanë një 
rol tepër të rëndësishëm në procesin e 
zgjerimit dhe aderimit në BE. Ato 
duhet të plotësojnë punën e qeverisë, 
duke sinjalizuar shkeljet, duke 
mbledhur informacion, kordinuar 
projekte pilot dhe informuar qytetarët e 
bizneset mbi vlerat dhe politikat e BE-
së.  
    Instituti CoPlan, Grupimi Ekolevizja 
dhe Milieukontakt International 
organizuan së bashku Takimin 
Kombëtar Parapërgatitor me temë : "Ndikimi 
i Politikave Mjedisore të BE-së në Zhvillimin 
e Qëndrueshem në Vend", në kuadër të 
projektit "Forumi Europian", që synon 
ndërtimin dhe forcimin e shoqërise civile, 
aktive në fushën e mjedisit në vendet 
kandidate dhe potenciale kandidate, 
nëpërmjet shkëmbimit të pervojave mbi 
politikën dhe zhvillimet mjedisore të BE-së 

në procesin e zgjerimit.  
    Në fokus të prezantimeve në takim ishin 
ndikimi i politikave dhe legjislacionit të BE-
së për Zhvillimin e Qëndrueshëm në Shqiperi 
dhe Zbatimi i të drejtës 
mjedisore ,veçanërisht në sektoret e energjisë 
dhe transportit. 
Takimi Kombetar Parapërgatitor kishte si 
qëllim: - ofrimin e një forumi kombëtar ër 

OSHC-të mjedisore në vend; informimin në 
lidhje me politikat mjedisore të BE-së 
(nevojat për VNM/VSM të projekteve apo 
programeve për transportin dhe energjinë); 
vënien përballë me statusin e përafrimit 
mjedisor të vendit në BE;  
- ofrimin e alternativave se si  OSHC-të 
mjedisore mund të bëhen pjese e 
vendimarrjes për projektet apo programet për 
transportin dhe energjinë, aktivitete me një 
ndikim të madh në mjedis, duke përdorur 
VNM-në e VSM-në si një instrument; 
- kontribuimin në percaktimin e çështjeve 
kryesore për diskutime të mëtejshme. 
    Takimet pergatitore do te krijojne hapesire 
per dialog ndermjet OSHC-ve mjedisore dhe 
autoriteteve vendore, agjencive qeveritare, 
biznesit, nivelit akademik, medias dhe 
aktoreve te tjere te interesit. 
Konkluzionet e ketyre takimeve do te 
perpunohen dhe do te diskutohen me tej ne 
nivel rajonal, ne Takimin Vjetor qe do te 
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  Nga Agim DALIPI 

Në një intervistë të fundit zv/ministri i Mjedisit 
z.A.Demeti u shpreh , duke kritikuar gjendjen e 
Liqenit dhe Parkut të Tiranës se janë të gjitha 
mundësitë të shpallet një park natyror rajonal në 
kompetencë të administrimit të njësive vendore, 
kryesisht të qarkut, e cila do të bashkërendojë me 
njësitë vendore siç është Bashkia e Tiranës që ka 
pjesën kryesore dhe komuna e Farkës. “Besoj shumë 
shpejt do të ketë lëvizje në drejtimin e duhur për 
mbrojtjen e kësaj zone” u shpreh ai duke theksuar 
edhe domosdoshmërinë e ndërhyrjes për thellimin e 
liqenit , disiplinimin e derdhjeve e ndërtimeve në të 
etj... 

      Sigurisht që është një gjë e mirë . Por historia e 
liqenit e parkut është e hershme. Para rreth një vit e 
gjysëm , me nismën e grupimit të shoqatave 
“Ekolëvizja” dhe në përfundim të një studimi për 
problemet e liqenit të Tiranës dhe masat për ta 
shpëtuar, u zhvillua  një takim me palët e 
interesuara . Merrnin pjesë zoti Demeti , Prefekti i 
Tiranës z.Kruja , kryetari i Komunës Farkë 
z.F.Bardhi , përfaqësues të Bashkisë së Tiranës , të 
Komitetit të Digave z. F. Hoxha , të shoqatave 
mjedisore , specialistë , ekspertë etj.. 

     U fol e u diskutua gjatë. Por , midis kritikave e 
opsioneve u moren përsipër edhe detyrime . Aty zv/
ministri A.Demeti u shpreh i gatshëm për t'i dhënë 
fund degradimit të këtij liqeni si dhe për t'i dhënë një 
status të veçantë. Ai u shpreh tekstualisht : “ Kam 
përvojë për liqenin dhe për shume gjëra që kanë 
ndodhur në të.Në këtë tavolinë erdha disi pesimist, 
por u ngroha nga diskutimet e bëra këtu. Z. Bardhi 
për komunën e Farkës tha që nuk do të ketë më 
ndërtesa në pjesën jugore. As në gjatësi as në gjerësi 
nuk do ketë më ndërtesa ndërsa pjesa juglindore 

është nën territorin e bashkisë. Unë jam konsultuar 
me Ministrin në mënyrë të veçantë dhe unë 
përfaqësoj edhe vullnetin e tij. Ne do ta mbështesim 

këtë gjë maksimalisht. Ne e marrim përsipër që të 
fillojnë procedurat për një akt nënligjor të Këshillit të 
Ministrave që të hapi rrugën e miratimit të kësaj zone 
të mbrojtur rajonale, që do të jetë në harkun e disa 
muajve. Përsa i përket çështjeve të fondeve unë marr 
përsipër këtë gjë, që të luajmë një rol shtytës dhe 
koordinues si Ministri në lidhje me Pushtetin 
Qëndror dhe me aktorët e tjerë për këtë problem. Ky 
takim nuk quhet përfundimtar, por nganjëherë nisma 
të tilla shërbejnë për të ndërmarrë veprimtarinë”. 

  Prefekti Kruja , midis të tjerave u shpreh se “Unë 
mendoj që të ngrihet një grup pune që ta udheheqë 
institucioni i Prefekturës, kjo është rruga më e mirë. 

Në grup duhet të ketë përfaqësues nga Bashkia, 
Komuna, Ministritë përkatese edhe nga ju ku secili 
do të marrë përgjegjësitë e veta atje ku i takojnë’. 

    Por e thëna me të bërën kanë në mes një “liqen” të 
tërë. Dhe kështu ndodhi. Asgjë nuk u bë deri më sot . 
As ministria e as prefekti nuk i ngritën grupet e 
punës , as u bë ndonjë gjë për statusin, për fondet apo 
ndonjë veprimtari në shërbim të parkut e liqenit. Në 
zonën ku liqeni është pjesë e komunës së Farkës, 
toka u është kthyer pronarëve dhe qëllimisht po e 
lënë të degradojë që aty të bëhen ndërtime ashtu siç 
po degradon e gjithë zona , pavarësisht punimeve që 
ka kryer Bashkia e pemëve të mbjella. 

   Mbrojtja e mjedisit , jo vetëm e Parkut të Tiranës , 
është bërë një çështje mjaft e rëndësishme e lidhet 
fort me jetën e gjithsecilit prej nesh. Dhe problemet 
mjedisore në Shqipëri nuk janë të pakta. Mund të 
fillosh që nga ajri urban tejet i ndotur , erozioni, 
shkarjet e dheut e degradimi i tokës në masë , ujra të 
zeza e mbetje urbane që ndotin lumenj, liqene e dete 
derisa sa “vizitojnë” edhe Malin e Zi e Kroacinë , 
superurbanizim i qyteteve por dhe i sipërfaqeve të 
tëra në bregdet e nëpër fushat tona , prerja e pyjeve 
në atë shkallë sa nuk dihet a do të rimëkëmben prapë 
e plot probleme të tjera. 

   Eshtë e qartë se me këto probleme duhet të ishin 
marrë e duhet të merren institucionet tona që , në një 
mënyrë a në një tjetër drejtohen nga njerëz që ne vetë 
i zgjedhim , në pushtetin qendror e atë vendor. 
Presim prej tyre që të mbajnë dhe premtimet që na 
bëjnë në fushatat e tyre elektorale. Shpesh krenohemi 
se Shqipëria është një vend i pasur me burime e 
bukuri natyrore, por ende jemi vendi më i varfër në 
Europë, dhe kjo edhe si pasojë e marrëdhënieve të 
gabuara që kemi me ata që na qeverisin por dhe me 
mjedisin dhe burimet tona natyrore. 

  Por çfarë ndodh rëndom ? Duket se mjedisi e 
problemet e tij janë më tepër një “armë” elektorale 
për të zgjedhur njerën apo tjetrën palë , se sa një 
program për tu zbatuar. 

    Me afrimin e zgjedhjeve , lokale apo të 
përgjithëshme , mjedisi fillon e ze më tepër vend në 
fjalorin e politikanëve. Por më tepër se sa programet 
që paraqesin , në këtë fjalor , mjedisi  përdoret si 
“armë” për të denigruar programet apo veprimtaritë e 
kundërshtarit . Ndofta ndërhyrja e zv/ministrit nuk 
lidhet me zgjedhjet , por dhe një vonesë një vit e 
gjysëm “pa ndonjë fjalë” për parkut nuk justifikohet. 

    Tashti po i vjen “radha” edhe Kopshtit Botanik. 
Shkaku – unaza e madhe që , si çdo  gjë tjetër , më 
tepër se sa do të na shërbejë ne, u kthye , si përherë , 
mjet në duart e politikës . Qeveria ka vendosur 
hapjen e tenderit për ndërtimin e rrugës Komuna e 
Parisit - Rruga e Re, Tiranë – Elbasan. E gjithë kjo 
është kthyer në një "luftë" mes dy institucioneve , 
qeveisë e Bashkisë , bëhet pikërisht në prag të hapjes 
së fushatës elektorale për vendoret 2011 megjithë se 
Kryeministri Berisha ka pohuar se puna duhet bërë si 
fryt i Bashkisë dhe Qeverisë për faktin se unaza 
shtrihet edhe jashtë territorit të bashkisë Tiranë dhe 
pavarësisht se projekti i BERZH ka vite që rri në 
Bashki. 

   Faktet tregojnë se marrëdhëniet e “kundërshtarëve 
“ politikë , në lidhje me mjedisin hasin përherë 
kundërshtin e ideve apo veprimeve të neri-tjetri 
derisa , ndonjë herë janë edhe , në mos jashtë , në 
kufijtë e logjikës. Bllokime buxhetesh nëpër bashkitë 
“kundërshtare” , mohim apo pengesa në projekte etj.. 

   Por mjedisi është i të gjithëve e duhet parë me 
syrin e qytetarit e jo të kundërshtive politike apo , më 
keq akoma , si “armë” elektorale. 
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4 
SEZONI  I  MBJELLJEVE  NE  TIRANE  

 BASHKIA  PROJEKT  NE  15  HA  TOKE   
   Gjatë këtij  sezoni të mbjelljes 
së pemëve të reja , Bashkia e 
Tiranës ka parashikuar të shtojë 
mes blloqeve të banimit rreth 
2000 pemë e shkurre dekorative. 
Sëfundmi , Ndermarrja Nr.1 e 
punetorëve të kryeqytetit ka nisur 
zbatimin e projektit, që 
parashikon gjelbërimin e më 
shumë se 15 hektarë sipërfaqe 
toke në hapësirat mes blloqeve të 
banimit. 

   Aksioni për mbjelljen e këtyre 
pemëve ka nisur në bllokun e 
banimit "Qemal Stafa", ku i 
pranishëm ka qenë edhe 
kryebashkiaku, z.Edi Rama që ka 
folur mbi rëndësine e shtimit të 
hapësirave të gjelbra, jo vetëm në 
rrugët kryesore të kryeqytetit por 
për ta intensifikuar kudo 
përmasen e gjelbër të kryeqytetit. 

 Puna e ndermarrjes nr. 1 e cila 
mbulon edhe gjelberimin e 

kryeqytetit kane bere te ditur se 
aksioni i mbjelljeve do vijoi ne 
disa blloqe banimi si: "Kongresi i 
Manastirit", ku do te mbillen 
rreth 260 peme e shkurre 
dekorative; blloku prane 
maternitetit "Koco Glozheni", ku 
do te mbillen 180 peme e shkurre; 
blloku "Mine Peza", me 262 
peme e shkurre; nje bllok banim 
perbri rruges "Myslym Shyri", me 
90 peme etj. Drejtuesit e 

Ndermarrjes Nr. 1 
te punetoreve te 
qytetit thone se 
me gjithe 
veshtiresite e 
krijuara nga 
mungesa e 
fondeve, per 
shkak te bllokimit 
te buxhetit nga 
ana e Keshillit 
Bashkiak, puna 
per shtimin dhe 

mirembajtjen e hapesirave te 
gjelbra ne kryeqytet nuk eshte 
nderprere per asnje cast. Duke 
shfrytezuar bazen e mire 
materiale, qe ofrohet nga 
fidanishtja e kryeqytetit, si dhe 
bashkepunimin me donatoret e 
ndryshem, eshte bere e mundur te 
sigurohen fidanet e nevojshem 
per gjelberimin e hapesirave mes 
blloqeve te banimit. 

DURRES   :  PERURIME  .......   
  Nga  Dori  AGOLLI   

     Eshtë  përuruar fillimi i punimeve 
në rrugën e re të Durrësit paralel me 
murin e portit. Kjo do të jetë një arterie 
shumë  e rëndësishme e qytetit që do të 
lehtësojë shumë trafikun në qytet por 
njëkohësisht do të jetë edhe një rrugë 
me parametra evropianë.  

   Kryebashkiaku 
Dako , gjatë deklaroi 
se kjo rrugë është 
mbajtur e bllokuar 4 
vjet pa asnje 
argument teknik e 
më tepër për por 
tashmë  do të 
ndërtohet sepse i 
shërben të gjithë 
qytetarëve dhe 
interesave të qytetit. 
Rruga do të quhet “ 
Mars 91” sepse , 
sipas Dakos , njëzet 
vjet më parë 
qytetarët jo vetëm të 
Durrësit por të gjithë 
Shqipërisë  kaluan 
këto mure për një jetë më të mirë për 
një jetë të lirë  drejt Europes, drejt 
Perëndimit.  

     Investimi me një vlerë mbi 56 
milion lekë , bëhet nga Bashkia dhe 
është miratuar me Vendim të 
KRRTRSH që në 2007 me miratimin e 
Planit Rregullues të Qendrës Historike 
të Qytetit . Projekti përmban të gjitha 
elementet e një rruge me standarte 
europiane të cilat aplikohen ndoshta 
për herë të parë jo vetëm në Durres por 
në të gjithë Shqipërinë ; do të kete  

korsi për bicikletat , katër korsi levizje 
makinash , korsi parkimi, pemë si dhe 
një brez të gjelbër .  

   Bashkia e Durrësit gjithashtu ka 
filluar punën për rijetëzimin e sheshit 
ku është stacioni i nisjes së autobuzëve 
. Ky është një tjetër investim që do të 
kryhet në drejtim të përmirësimit të 

infrastrukturës në favor të interesave të 
qytetarëve.” Rijetëzimi i këtij sheshi “ 
u shpreh gjatë përurimit kryebashkiaku 
Dako , “ dhe do të kushtojë rreth 135 
milion lekë “. Investimi përfshin 
përvec punimeve nëntokësore dhe 
asfaltimit të sheshit edhe rivitalizimin e 
hapësirave të gjelbëra, shtrim me gurë 
natyral të një sipërfaqeje prej 1300 m2, 
shatërvan etj. E gjithë zona ku do të 
punohet për rijetëzimin përbën një 
sipërfaqe prej 12 800 m2. 

 Nga  Shkelqim  HAJNO , 
Agjencia Joniane e Mjedisit, 
Medias dhe Informacionit 
   Po vjen duke u pakesuar me ritme 
galopante sasia e bimeve 
mjekesore ne kullotat e 
jugperendimit te vendit, kryesisht 
ne komunat e nenprefekturave 
Sarande dhe Delvine. Burime nga 
komunat e Mesopotamit, 
Livadhjase dhe Dhivrit, thane per 
Agjencine "AJMMI" se pervec 
demit te shkaktuar nga zjarret 
gjate veres, bimet mjekesore si 
sherebeli,murrizi, etj., po 
kercenohen me zhdukje per 
shkak te korrjes dhe prerjes pa 

kriter dhe jashte cdo kontrolli nga 
grupe endacakesh qe kane bujtur 
kohet e fundit neper kullotat e 
ketij rajoni.  
    Megjithe perpjekjet e 
administrates se komunes 
Livadhja (Sarande) per 
disiplinimin nepermjet lejeve te 
shfrytezimit per siperfaqet 
kullosore ne pronesi te komunes, 
dukuria e demtimit per fitime nga 
korrja e sherbelit pergjate 12 
muajve te vitit, duket se nuk ka te 
ndalur. Kryetari i komunes se 
Mesopotamit, Themistokli 
Kaishi, u shpreh se "Administrata 
do ta kufizoje korrjen pa kriter 

pergjate gjithe vitit te sherebelit 
kushdo qofshin inteteresat e 
grupeve qe jane shperndare neper 
kullotat e zones sone per sherebel 
jo vetem gjate veres, por edhe ne 
tre stinet e tjera te vitit". 
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Pritet te perfundojne punimet qe po 
kryhen per sistemimin e 
infrastruktures nen toke ne 
sheshin "Skenderbej". Ketu 
perfshihen te gjitha tubacionet e 
ujesjelles-kanalizimeve, kabllot 
elektrike, ato te Albtelekomit dhe 
te internetit. "Kemi mbyllur 
kanalizimet e ujerave, para 

muzeut kemi shtuar nje tubacion 
400 metra per ujerat e bardha dhe 
400 per ujerat e zeza. Jemi duke 
punuar ne pese pika, pjesa e 
minidhomes teknike qe do behet 
intersektimi i kater galerive te 
reja te infrastruktures", thote 
Dritan Agolli, administrator i 
pergjithshem. Me perfundimin e 

rindertimit nuk do te behen me 
çarje te asfaltit per çfaredo lloj 
nderhyrjeje ne infrastrukture, si 
per nevojat e biznesit apo dhe per 
ato publike. "Ajo qe e ben te 
veshtire eshte se rrjetet e vjetra 
kane nje mori kabllosh te 
Telekomit, elektrikut dhe 
ujesjellesit, qe ne shumicen e tyre 
nuk jane te azhurnuara sakte dhe 
galerite ekzistuese na dolen ne 
nje pozicion tjeter, qe na ka 
detyruar ne rishikimin e 
projektit", tha Agolli. 
Sipas tij, dhoma teknike, e cila ka 
nje thellesi prej nente metrash, do 
te sistemoje te gjitha tubacionet e 
ujesjellesit, por edhe ujerat e 
shiut, te cilat do te shfrytezohen 
me pas per shatervanet qe jane 
parashikuar te zbukurojne sheshin 
"Skenderbej". 

... DHE  AMFITEATRI  ME  MBETURINA 

Amfiteatri i Durrësit është një nga më 
të mëdhenjtë e pellgut mesdhetar. Pak 
kohe më parë ministri i Kulturës 
Xhaferaj prezantoi një projekt për 
largimin e disa familjeve që i kanë 
zënë ‘frymën “ këtij monumenti. 

   Por , kur po mundohemi të shtojmë 
turizmin , ku ky objekt në Durrës ka 
një vend të veçantë , të pret që  tek 
kangjellat një grumbull i madh me 
dhera dhe mbeturina të tjera . Dhe ato 
po qëndrojnë aty prej disa muajsh . 

   Sipas punonjësve të drejtorisë 
rajonale të monumenteve (H.Arapi, 
drejtues i Drejtorisë Rajonale të 
Kultures Kombëtare) , që nga 

përfundimi i ekspeditës italo-
shqiptare në pjesën jugore të 
amfiteatrit, dherat e nxjerra nga 
gërmimi janë depozituar pranë 
kangjellave. Këto çdo vit janë 
evakuar nga Bashkia .  
     Kësaj pamje i shtohen dhe 
kazanët me plehra pranë tyre ku 
mbetjet urbane janë më shumë 
jashtë se brenda konteinerëve. 
Këto krijojnë imazhin e 
“mirëseardhjes” për vizitorët e 
shumtë të monumentit më të 
madh të antikitetit në vendin 

tonë. Shumica e plehrave të perditshme 
hiqen nga Bashkia por Arapi shton se 
edhe vetë qytetarët nuk janë të 
ndërgjegjësuar për rëndësine e 
monumentit, pasi pranë amfiteatrit ka 
kosha për plehrat e megjithatë, plehrat 
janë të shperndara rreth e rrotull . Ai 
thotë se "Shpresojme që mbas 
rikonstruksionit gjërat të ndryshojnë. 
Për momentin janë problem. Ne i 
mbledhim mbeturinat gjatë paradites, 
por pasdite banorët hedhin mbeturina 
sërish duke ju shtuar dherave të 
mbetura nga ekspedita”. 

    Siç duket gjërat janë lënë të 
rregullohen me sezonin e verës , duke 

�����������		
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Efektet e parashikuara të ndryshimit të 
klimës theksojnë nevojën për të hartuar 
dhe zbatuar masa të cilat mund ta rrisin 
rezistencën e bujqësisë ndaj rreziqeve 
klimatike në periudhën afatshkurtër dhe 
atë afatgjatë. Për këtë Banka Botërore, 
Ministria e Bujqësisë dhe Ministria e 
Mjedisit realizuar një analizë të efektit 
të parashikuar të ndryshimit klimatik 
mbi bujqësinë dhe janë identifikuar 
politikat, programet dhe investimet 
kyçe që mund të ndihmojnë në uljen e 
cenueshmërisë së sektorit bujqësor 
shqiptar nga ndryshimi i klimës. Në 
kuadër të këtij programi, këto 
institucione organizuan bashkërisht një 
Konferencë Kombëtare të Nivelit të 
Lartë për Shpërndarjen e Informacionit 
dhe Arritjen e Konsensusit në Tiranë. 

    Kjo konferencë ishte hapi më i fundit 
në kuadër të programit Për të Ulur 
Cenueshmërinë nga Ndryshimi i 
Klimës i Sistemeve Bujqësore 
Shqiptare, i cili nisi zyrtarisht në 
Shqipëri në maj 2009. Përmes 
programit, gjatë dy vjetëve të fundit, 
është zhvilluar një Seminar Pune 

Kombëtar Ndërgjegjësimi dhe 
Konsultimi, janë hartuar dy studime për 
Bujqësinë dhe Ndryshimin e Klimës në 
Shqipëri, janë zhvilluar shumë 
konsultime me fermerë në të katër 
zonat agro-ekologjike në Shqipëri dhe 
është nxjerrë një Projektvlerësim i 
Efektit dhe Meny e Mundësive për 
Përshtatje për sistemet bujqësore 
shqiptare. 

  Znj.  Dina Umali-Deininger, 
Menaxhere Sektori për Bujqësinë dhe 
Zhvillimin Rural, në rajonin e Evropës 
dhe Azisë Qendrore të BB theksoi në 
takim se : “ Ndihma për vendet si 
Shqipëria që këto të përgatiten për 
ndryshimin e klimës është një prej 
prioriteteve rajonale dhe globale të 
Bankës Botërore. Kjo konferencë 
përbën një mundësi të madhe për 
qeverinë dhe popullin e Shqipërisë, për 
të vendosur prioritetet për zbatim mes 
politikave, programeve dhe 
investimeve”. Ajo shtoi : “Përmbytjet 
rrënuese të kohëve të fundit në Shqipëri 
e vënë theksin te cenueshmëria e 
sektorit bujqësor nga luhatjet dhe 
ndryshimi i klimës në vend dhe 
nënvizojnë nevojën për të vënë në jetë 
masat e duhura për përshtatjen për të 
ndihmuar në uljen e kësaj 
cenueshmërie. Parashikimet e klimës 
tregojnë se temperaturat në Shqipëri do 
të rriten, ndërsa rreshjet do të 
pakësohen dhe do të bëhen më të 
luhatshme, duke çuar në rritjen e numrit 
të ngjarjeve ekstreme siç janë 

përmbytjet dhe thatësira dhe në ulje të 
rendimenteve të parashikuara 
bujqësore, sidomos për bimë të tilla si 
vreshtat dhe ullinjtë. Këto ndryshime 
mund të prekin ndjeshëm sistemet 
bujqësore të Shqipërisë dhe të kenë një 
ndikim negativ në mjetet e jetesës së 
popullsisë në fshatin shqiptar. 

    Ministri i Bujqësisë Ruli u shpreh se 
“Nisur nga përvoja e të dhënat e 
grumbulluara si dhe analizat dhe 
vlerësimet e bëra, ndryshimet e 
pritshme klimatike ndikojnë në një 

masë të madhe sidomos sigurimin e 
ushqimit për popullsinë më të varfër 
rurale dhe rritjen ekonomike në zonat 
më vulnerabël. Në të njëjtën kohë, këto 
ndryshime mund të krijojnë edhe 
mundësi të reja për fermerët në zona 
apo mikrozona agro-klimatike dhe 
vendi ynë është një shembull tipik për 
larminë e tyre në raport me madhësinë e 
territorit”. 

    Në fjalën e tij z. F. Mediu, Ministër i 
Mjedisit tha se “Komunikimi i Dytë 
Kombëtar i Shqipërisë, si detyrim ndaj 
Konventës Kuadër të Kombeve të 
Bashkuara për Ndryshimet Klimatike, i 
publikuar në vitin 2009 përfaqëson 
edhe dokumentin kryesor të politikave, 
që vlerëson ndikimin e ndryshimeve 
klimatike”. 

   Projektdokumenti u diskutua me 
grupet kyçe të interesit në nivel qendror 
dhe vendor gjatë Konferencës 
Kombëtare nga e cila po prioritizohen 

dhe finalizohen në 
bashkëpunim të plotë 
me MBUMK-në 
rekomandimet kyçe 
për politikat, 
programet dhe 
investimet.    
Ndërkohë Ministria e 
Mjedisit, Pyjeve dhe 
Adminitrimit të 
Ujërave ka filluar 
përgatitjet për 
hartimin e 

Komunikimit të Tretë Kombëtar, ku 
kërkohet një gjithpërfshirje dhe 
bashkëpunim i sektorëve të energjisë, 
industrisë, bujqesisë, pyjeve, mbetjeve, 
transportit etj.”  Ky program 
administrohet nga Banka Botërore dhe 
mbështetet me grante të Bankës 
Botërore, Partneritetit Bankë Botërore-
Vendet e Ulëta dhe Fondit të Besimit 
për Zhvillim të Qëndrueshëm nga Ana 
Mjedisore dhe Sociale. 
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    Ministri i Shëndetësisë, Petrit Vasili, ka pro-
movuar në ditën e 7 Marsit aksionin publik të luftës 
ndaj përdorimit të alkoolit në moshat e mitura. Gjatë 
fjalës së tij kreu i shëndetësisë është shprehur: “Po 
lancojmë një aksion publik që ka lidhje me një nga 
problematikat më delikate të shoqërisë, si ajo e 
përdorimit të alkoolit nga subjektet nën 18 vjec.  

    Shqipëria ka adaptuar një legjislacion bashkëkohor 
dhe është shumë e domosdoshme rimarja e këtij 
legjislacioni në pikpamje të zbatimit praktik”. Më tej 
ministri i shëndetësisë ka sqaruar se  dy fokuset e 
mëdha ai promovueso- edukues dhe ai i zbatimit 
praktik të masave dhe shtrëngimeve, që ligji ka 
imponuar janë dhe dy fokuset kryesore të punës së 
specialsitëve të shëndetësisë.  
   Përdorimi i dëmshëm i alkoolit është një nga 
faktorët kryesore që kontribuon në shtimin e numrit 
të vdekjeve të parakohshme dhe sëmundjeve të 
shmangshme në të gjithë botën dhe ka impaktin më 

të madh në shëndetin publik si dhe shkakton rreth 
4% të vdekshmërisë globale me  reth 2.5 milion 
vdekjeve të parakohshme në të gjithë botën . 

   Përdorimi i dëmshëm i alkoolit është i lidhur i 
lidhur me pasoja sociale, si krimet, dhunën, papunës-
inë dhe të mos qënit aktiv në aktivitete të ndryshme 
të jetës. Kjo gjë gjeneron kosto të shëndetit 
shëndetësor publik, pra kosto sociale por pavarësisht 
nga problemet metodologjike të përmasave paraqet 
një barrë të madhe shoqërore dhe ekonomike: kostoja 
globale e përdorimit të dëmshëm të alkoolit në botë 
vlerësohet diçka midis 210 – 665  miliardë dollarë 
amerikanë. 

   Por  problemi  merr një rëndësi  të  veçantë  kur  
bëhet  fjalë  për  moshat  e  reja .  Nga një studim i 
para  disa  kohësh  të Institutit të Shëndetit Publik me 
temë “Monitorimi i sjelljeve me risk tek fëmijët dhe 
të rinjtë e shkollave të mesme në vendin tonë”, ka 
sjellë disa konstatime  që  janë  të  paktën  alarmuese.   

      Për shembull të bën të mendosh thellë fakti se 
përqindja e nxënësve që kanë provuar pije për herë të 
parë alkoolin nën moshën 8 vjeç është e lartë për 
zonat urbane e është edhe më shqetësues fakti tjetër 
që fëmijët e moshës nën 8 vjeç provojnë pije 
alkoolike.  30% e nxënësve përdorin pije alkoolike 
për të paktën 1-2 ditë gjatë muajit. Por edhe më e 
rëndë është gjendja për moshat më të rritura të të 
rinjve . 

   Ministri  Vasili , në fjalën e tij theksoi edhe se 
“Ligji shqiptar është shumë i qartë, ndalues dhe pa 

asnjë lëshim qoftë në përdorimin e alkoolit në 
ambjentet arsimore, qoftë në trajtimin e tij në  tërësi. 
(Ndalesat e qarta të alkoolit në lokalet e të gjitha 
niveleve përsa i takon të miturve nën 18 vjec). Sot 
është momenti për të lancuar jo vetëm një aksion 
kombëtar por dhe një aleancë të madhe të të gjithë 
atyre që konsiderohen njerëzit kyc në proces dhe 
konkretisht është shumë e rëndësishme sot që të 
gjithë së bashku të kuptojmë rolin e jashtëzakonshëm 
të familjes në këtë rast”. Ai u shpreh po ashtu se : ne 
jemi të gatshëm për të bashkëpunuar me të gjitha 
mundësitë që ka pushteti lokal në Shqipëri, policia e 
rendit kur ajo është e domosdoshme të bashkëpuno-
het me të”. 

   Qoftë ligji , qoftë gatishmëria e ministrit për 
zbatimin e tij janë një veprim që duhet përshëndetur . 
Por shpresojmë se do të shoqërohet vërtet me masat 
administrative për tu zbatuar e të mos mbetet në 
letër. 

Përvoja e hidhur e ligjeve të tilla tek ne ka treguar se 
, në mos në tërësi , të paktën një një pjesë të madfhe 

nuk zbatohen. Shembulli më negativ është dështimi 
total i zbatimit të ligjit kundër pirjes së duhanit në 
mjediset publike.    

      Ky ligj , i miratuar në maj 2007, është një 
shembull i përkryer i moszbatimit të ligjeve . Përveç 
një fushate , ku u vunë edhe gjoba , asgjë nuk është 
bërë dhe ka ngelur në ndërgjegjen e pronarëve të 
lokaleve që , para ligjit shikojnë të ardhurat e biznesit 
të tyre. Diku u hoqën taketuket e vendosej ndonjë 
enë tjetër për hirin ndërsa sot edhe ato , me 
përjashtime të rralla , janë rikthyer nëpër tavolinat e 
lokaleve. Në këtë gazetë e kemi ngritur problemin 
disa herë.   

     Kemi thënë se ekspertët llogarisin  se nga duhani 
vdesin 3800  vetë në vit , disa  herë  më  shumë  se  
në  aksidentet  automobilistike ; se 60% e qytetarëve 
janë duhanpirës ; se për duhan shqiptarët harxhojnë 
270 milionë dollarë amerikanë për konsum duhani 
çdo  vit ; thanë se në vend konsumohen rreth 5900  
ton cigare ,një pjesë  e  mirë  kontrabandë dhe  më  e  
keqja  e  pinë  duhanin  edhe  16 %  e  nxënësve . 

   Me që në 31 maj është dita Ndërkombëtare e luftës 
kundër duhanit , le të kujtohen strukturat e shtetit për 
të bërë të mundur zbatimin e këti ligji , së bashku me 
atë të ndalimit të alkoolit për të miturit. Sepse 
mungon vetëm vullneti i këtyre strukturave për të 
kërkuar zbatimin e tij . 

   Edhe një herë le të shpresojmë që ligjet të mos 
ngelen vetëm në fletoren zyrtare . 

A. DALIPI 
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   Ekonomia e gjelbër është nje 
ndihme e madhe për të luftuar 
varfërinë. Kjo është treguar nga një 
analizë e re e UNEP, e prezantuar në 
takimin mes krerëve të shteteve dhe 
ministrave në selinë e OKB-së në 

Nju Jork, për të shqyrtuar dhe 
analizuar progresin e bërë , në nivel 
ndërkombëtar , të Zhvillimit të 
Mijëvjeçarit.  
  Investimet në energjine e 
ripërtëritshme , në pyjet e në bujqësi 
të qëndrueshme, ne  transportin 
ekomiqësorpublik dhe privat janë 
hapa themelore për të arritur 
objektivat, të nënshkruar në nivel 
ndërkombëtar për të luftuar 
varfërinë botërore.  
   Ne  takim , me skadimin e 
periudhës (pesë vjet ) për arritjen e 

Zhvillimit të Mijëvjeçarit që 
përfaqësuesit e 191shteteve anëtare 
të OKB-së jane zotuar , u theksua se 
në kohët e fundit është se - në 
vendet në të cilat janë aplikuar 
parimet e ekonomisë së gjelbër - nga 

një situatë e degradimit të mjedisit 
të avancuar, pati , jo vetëm një 
përmirësim të dukshëm në mjedis, 
por edhe rritje n kushtet e jetës së 
popullatës lokale në drejtim të 
reduktimit te urise , varfërisë dhe 
sëmundjeve. Si shembull u mor 
Kosta Rika, ku politikat dhe 
investimet e gjelbra kanë lejuar 
zgjerimin e zonave të mbrojtura dhe 
të parqeve kombëtare, e cila rezultoi 
në një rritje neto të industrisë së 
turizmit – e orientuar  veçanërisht si 
e gjelbër – kane gjeneruar më shumë 

se një milion vizitorë dhe një rritje 
të madhe në të ardhurat.  

    Po ashtu permendet qyteti 
brazilian i Curitibas, ku, siç e kemi 
botuar edhe ne gazeten tone , një 
planifikim ekomiqesor i qytetit , ka 
bere te mundur të rritet dhe  
përmirësohet lëvizshmëria dhe 
cilësia e jetës.  
    "Është gjithnjë e më e qartë - ka 
thënë Achim Steiner, Sekretar dhe 
Drejtor Ekzekutiv i Programit të 
Mjedisit të OKB - për të 
përshpejtuar kalimin në një ekonomi 
te gjelbër mund jo vetëm të jetë kyç 
për adresimin e sfidës së 
qëndrueshmërisë shekullit të 21, por 
edhe të bëjë një kontribut të 
rëndësishëm në arritjen e të tetë 
Objektivave te Zhvillimit të 
Mijëvjeçarit ". Ai ka shtuar se 
"Ekonomia e gjelbër ofron një 
perspektivë të re në sfidat aktuale 
dhe nxjerr në pah shumë mundësi 
ekonomike dhe sociale per të 
investuar dhe ri-investuar në 
sistemet moderne të energjisë së 
pastër , në menaxhimin e burimeve 
natyrore dhe infrastrukturës 
ekologjike planetit. Në këtë mënyrë, 
ajo e drejton zhvillimin ekonomik, 
social dhe mjedisor ne te të 
qëndrueshëm, duke rritur pasurite 
dhe duke shtuar zgjedhjet dhe 
mundësitë për të mbështetur 
progresin ne realitetin e kohës sonë.  
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ADOLESHENTI  ZBULON  MIKROBIN  QE  “ HA “  PLASTIKEN  

  Plastika është një nga kërcënimet 
më të mëdha për mjedisin . Nuk 
është e veshtire të imagjinosh ku 
shkon e gjithë ajo plastikë. Vetëm 
amerikanët përdorin 1 miliard qese 
plastike në vit, të cilat arrijnë 
300,000 ton mbeturina në landfill. 
Për fat të keq ato riciklohen më pak 
se 1 përqind. Përveç kësaj, shishet 
plastike të ujit dhe kapakët e tyre 
demtojne në mënyrë të ndejshme 
jetën e egër, sidomos kur plastika 
arrin në lumenj dhe dete . 
    Një  16-vjecare kandez, Daniel 
Burd, kohet e fundit zbuloi diçka qe 
mund te ndryshoje pergjithmone 
menaxhimin e çeshtjeve mjedisore. 

Ai ka “gjetur”  mikrobet qe "hane" 
plastiken,duke reduktuar ndjeshem 
kohen per dekompozimin e saj që 
kërkon deri në 1000 vjet. Kjo duke i 
zhytur plastikën në një solucion maja 
që nxit në mënyrë të shumëfishtë 
mikroorganizmat që bëjnë 
dekompozimin.  
    Në studim shumë interesant , në 
2004 , është bërë edhe në 
Universitetin e Eisconsin për të izoluar  
kërpudha të afta për të biodegraduar 
polimeret e fenolev , që p.sh. në 
SHBA kanë një prodhim prej 2,2 
milionë tonë në vit në shumë aplikime 
industriale dhe komerciale 

BE – KONSULTIM PUBLIK ... 

   Komisioni Evropian ka nisur 
një konsultim publik për 
rishikimin e rregullave për 
monitorimin dhe raportimin e 
gazeve serrë në BE . Qëllimi 
është për të përgatitur terrenin 
për rishikimin e legjislacionit 
nga qeveritë në këtë drejtim 
dhe duhet të  propozojnë 
ndryshime në rregullat për të 
zbatuar sistemin e ri me 
objektivat e klimës dhe  
energjisë, të ashtuquajturat 20- 
20-20. Objektivi është 
reduktimi gazrave serrë 20 
përqint , shtimi i energjisë së 

rinovueshme po 20 përqint deri 
në vitin 2020.  
   Shqyrtimet e propozimet , 
Komisioni Evropian , do t’i 
marrë parasysh në vendimet e 
marra në nivel ndërkombëtar 
duke bërë përmirësime bazuar 
në përvojën e deritanishme . 
Pyetësori , i botuar dhe në 
internet , zgjat tetë javë dhe 
synon përgjigjet nga 
kompanitë, organizatat 
joqeveritare , autoritetet 
publike por dhe individë. Këto 
do t’i shërbejnë Brukselit të 
BE-së për të hartuar ligjet e 

DHE INVESTIME PER NDRYSHIMET KLIMATIKE 

   Komisioni europian për 
mjedisin ka financuar 
programin vjetor Life+ me 
projekte të reja me një shumë 
prej 267 milionë euro. Tre janë 
fushat e veprimtarisë së Life+ : 
natyra e biodiversiteti , politika 
mjedisore dhe qeverisja  si dhe 
informacioni e komunikimi.  

  Në fushën e parë objektivi 
është përmirësimi i gjendjes së 
ruajtjes së specieve dhe 
habitateve në rrezik me 
projektin Natura 2000 duke 
ndaluar humbjen e 
biodiversitetit . Këtu investohet 
50% e finacimit por që mind të 
arrijë deri në 75 % për speciet 
e habitatet prioritarë. per le 
specie e gli habitat prioritare. 

   Për nismat në fushën e 
politikës dhe qeverisjes 
mjedisore , KE, kërkon të 
lançojë projekte në drejtim të 
strategjive  dhe instrumenteve 
të ndërhyrjes.    Do të 
financohen gjithashtu projekte 
në përmirësimin dhe 
aktualizimin e legjislacionit 
mjedisor të BE-së por dhe për 
të zhvilluar burimet e 
informacionit nëpërmjet 
veprimtarive të monitorimit , 
përfshirë këtu edhe pyjet por 
dhe fushata komunikimi ne 
drejtim te mjedisit  si ato per 
mbrojtjen e natyres , ruajtjen e 
biodiversitetit , monitorimin e 
gazrave serre apo per 
parandalimin e zjarreve ne 

Deri ne vitin 2025, Skocia do te 
prodhoje mjaftueshem energji te 
rinovueshme sa per te mbuluar te 
gjitha kerkesat e saj. Kryeministri 
Alex Salmond eshte shprehur se : 
"Skocia ka burime te pa 
krahasueshme energjie te gjelber 
dhe objektivi yne kombetar per te 
prodhuar 80% te nevojave 
energjitike nga burimet e 
rinovueshme, deri ne 2020, do te 
tejkalohet me ndihmen e 
impianteve te eres, te dallgeve dhe 
gjenerimit te baticave. Jam i sigurt 

se ne vitin 2025 ne do te prodhojme 
te pakten 100% te nevojave tona 
energjitike vetem nga burimet e 
rinovueshme, dhe se bashku me te 
gjitha burimet e tjera, do te jemi ne 
gjendje te behemi eksportuese te 
energjise se paster e te gjelber". 

   Skocia e rriti objektivin e 
prodhimit te energjise nga burimet e 
rinovueshme nga 50 ne 80% te 
kerkesave totale, pjesa me e madhe 
e te cilit pritet te arrihet permes eres 

pergjate bregut te detit brenda 
shume pak vitesh. 
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Nga Agim DALIPI 

    Valët e të nxehtit që rezultuan në Rusi, 
përmbytjet në Kinë dhe Pakistan kanë qenë 
disa nga ngjarjet “klimatike “ të mediave në 

gusht 2010. Në vazhdim të tyre , gjatë muajit 
dhjetor u regjistruan temperatura mbi 25 ° C ( 
mbi mesataren ) në disa zona të Kanadasë, 
Greenland dhe Siberia Lindore, dhe deri në 
10 ° C  nën mesataren në Evropën veriore. 
Shirat e rrëmbyeshëm e përmbytjet u panë 
me tepri në këtë pjesë të botës .   Këto ishin 
sinjale që do të kishte ndryshime klimatike 
edhe në hemisferin jugor.  

    Australia, Brazili, Afrika e Jugut: janë 
shembujt më të fundit (në mënyrë 
kronologjike ) se si klima po kushtëzon  
veprimtaritë e qeverive dhe e ka vendosur  
bashkësinë ndërkombëtare para vendimeve të 
vështira dhe shpesh të detyruara. Këtu le të 
kujtojmë ( veç shkarkimeve “njerëzore” nga 
hidrocentralet ) edhe përmbytjet e 
njëpasnjëshme të Shodrës e jo vetëm të saj në 
vendin tonë dhe koston e lartë financiare që 
kanë sjellë.  

    Vera  australe e vitit 2011 (dhjetor – shkurt 
) do të hyjë në histori si një nga më të 

mëdhatë me shira  të rrëmbyeshëm e 
vdekjeprurëse dhe duket se nuk do të jetë një 
“rekord “ i përkohshëm e do të përsëritet.  
Meteorologët caktojnë si përgjegjës për atë 
që filloi si një "horribilis annus – vit i 

tmerrshëm " , fenomenin e 
"La Nina ", por thonë edhe 
se intensiteti ka qënë tepër 
i veçantë në episodet e 
këtij viti. Por për 
komunitetin shkencor "La 
Nina" është njeri shkaku i 
fundit natyror sepse , 
përherë e më tepër , 
ngrohja globale po bëhet 
shkak dhe përgjegjëse për 
rotacionin e   periudhave të 
shpeshta në mes të 
thatësirave të mëdha dhe 
shirave të tejskajshme në të 
gjithë 
 planetit. 

   Në fillim ishte Australia: 
në fund të 2010 dhe në 
fillim të 2011 , me një 

sipërfaqe më të madhe se Italia dhe Franca 
sëbashku që pësoi përmbytjet më të 
tmerrshme në shekullin e kaluar .  
  Shirat e rrëmbyer që kanë goditur këtë vens 
kanë rezultuar edhe me mbi njëzet të vdekur , 
por edhe një rëndesë e madhe për buxhetin . 
Përcaktimet e ekspertëve e shpien dëmin në 
një herë e gjysëm të PBB (prodhimi i 
brendshëm bruto ) , që , sipas ekonomistëve 
është një handicap i vështirë për tu 
rikuperuar.  

   Ndërsa evakuimi masiv në Brisbane ( 
Australi ) tërhiqte vëmendjen e botës, rreth 
qyteteve të Sao Paulo dhe Rios , pas shirave 
të rrëmbyeshëm , ndodhte një fatkeqësi që u 
quajt epokale. Numri zyrtar i ofruar nga 
autoritetet braziliane ishte mbi 800 të vdekur, 
duke përfshirë rreth 300 fëmijë  e 400 të 
zhdukur. Përmbytjet dhe rrëshqitjet e tokës 
ishin nga fatkeqësitë natyrore më të rënda që 
Brazili ka njohur ndonjëherë. Madhësia e 
problemit dhe vështirësitë në arritjen e disa 
zona të largëta e bënë të vështirë edhe një 

vlerësim të përgjithshëm të dëmit. Qeveria 
njoftoi ngritjen e një sistemi të parala-
jmërimit, të aftë për të shpëtuar jetën e shumë 
njerëzve por kjo është vetëm një lehtësim për 
të ardhmen sepse problemin qeveria e Bra-
zilias sigurisht nuk mund ta trajtojë e vetme.  
     Shirat “sulmuan” edhe Afrikën e Jugut, 
duke vrarë rreth shtatëdhjetë viktima. Rastet 
e  kolera dhe leptospirosis të regjistruara 
ngjallën edhe frikën se kriza e klimës do të  
degjeneronte në një urgjencë mjekësore. Por 
më tepër se çdo gjë janë vënë në rrezik 
prodhimet bujqësore që mund të sjellin një 
krizë ushqimore. Moti i keq ka goditur edhe 
Namibinë, Mozambikun, Zimbabven, Zam-
bian, Swazilandin dhe Lesoton. Një pjesë e 
madhe e rrezikut , edhe këtu , e në të gjithë 
kontinentin afrikan janë të lashtat dhe siguria 
e ushqimit që 
edhe më parë kanë 
qënë në krizë në 
këtë pjesë të 
planetit.  

  Edhe pse 
gjenden në 
hemisferën 
veriore, Sri Lanka 
Filipinet në javët e 
fundit kanë njohur 
skenat e 
përmbytjeve të 
përsëritura, 
megjithatë, janë të 
pajisura me një 
sistemi të shpejtë 
lajmërimi , i cili 
ka ndihmuar për 
të reduktuar 
ndjeshëm pasojat 
e ngjarjeve. 
Shumë shtëpi janë ndërtuar mbi shtylla 
ndërsa në Bangladesh, në zonat më të larta të 
qytetit , janë ndërtuar strehime betoni . 
   Në Pakistan, emergjenca vazhdon që nga 
musonet e dhunshme të muajit gusht kanë 
shkatuar gati dy mijë viktima dhe njëzet 
milionë persona të zhvendosur . Dëmtimet 
arrijnë 43 miliardë dollarë. Valët e baltës 
përfshinë zonat më të frytshme qendrore dhe 

në jug ka shkatërruar të lashtat dhe tregu 
blegtoral duke asgjësuar shumicën e bagëtisë 
nga sëmundja e malaries. 
   E megjithatë , sipas të dhënave , hemisferi i 
jugut është më i mbrojtur nga ndryshimet 
klimatike se ai i veriut . Oqeanët që zenë një 
pjesë më të madhe se hemisferi verior , kanë 
një energji termike më të madhë se zonat 
tokësore . IPÇ ka bërë të njohur faktin se , në 
vitet 1979-2005 , rritja e temperaturës ka 
qënë 0,13°C për dhjetëvjeçar në oqeanët dhe   
0,27°C  në kontinente.  

  Po ti shtojmë këtyre ngjarjeve një frekuencë 
dhe intensitet më ttë lartë të uraganeve në 
Karaibe dhe Atlantik , përmbytjet në Europë 
etj.. , sipas ekspertëve ka ardhur e ka kaluar 
koha për marrjen e masave të fuqishme dhe , 
pa harruar krizën ekonomike e ushqimore 

globale , qeveritë e bashkësia ndërkombëtare 
duhet të nxitojnë . Këtu përfshihen dhe 
përfundimet për mjedisin në Kankun që , më 
së shumti janë quajtur “modeste”. Sepse edhe 
2010 u shkrua  në anale si viti i dytë më i 
nxehtë i regjistruar ndonjëherë me një 
temperaturë mesatare globale që kaloi 0,5°C  
mesataren e tridhjetë vjeçarit të fundit.  

���� 
 ��
 � ����

Mobile Energy është emri i turbinave 
të erës vogël e ndërtuar ndonjëherë, i 
cili i jep energji nga një mikroturbinë 
me erë. Ky është një helikopter në 
miniaturë, i rregulluar për të ruajtur të 
energjisë përmes paneleve diellore 
edhe në mungesë të erës.    Impianti 
ka një gjatësi vetëm 50 cm dhe 
transportohet me biçikletë apo edhe 
në dorë. Ai është projektuar për të 
ngarkuar në mënyrë të sigurtë 
telefonin ose një aparat fotografik. 

KURIOZITETE  ME  KONTEINERET  E  MBETJEVE  URBANE  
Çdo minutë prodhojmë  mbetje dhe diku i hedhim ato .Çdo  vend ka studiuar e prodhuar edhe kontenitorë zbavitës nga më të çuditëshmit. Le ti shohim disa.  

Në  rrugët  e  Madridit  mund  të  vërehen  
çadra  simpatike  që  u  bëjnë  hije  koshave  
të  mbetjeve  urbane  për  grumbullim  të  
diferencuar . 

 

 

 

 

 

 

 

 

Në  Shtetet  e  Bashkuara  mund  të  gjesh  në  
parqet  publike  dhe  në  marketet  e  mëdha  
këtë  bidon  të  veçantë  që  shërben  edhe  
kundër  terrorizmit . Në  fakt , në se  hidhet  
një  bombë  brenda  tij , shpërthimi  do  të  
drejtohet  lartë  për  të  bërë  sa  më  vogla  
dëmtimet. 

Në  parqet  e  Pekinit  koshat  e  plehrave  
kanë  formën  e  pagodave  tradicionale  
kineze . 
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   Vetëm  vitin e kaluar Japonia  vrau 506 
balena  Minke dhe kjo nën kuotën e 850 
balenave që Tokio kishte vendosur për 
"kërkimin shkencor", siç ka  vite  që  e  
quan  gjuetinë  e  balenave . Kjo  gjueti  për 
qëllime komerciale  është  ndaluar që nga 
viti 1986. Fakti  u  bë  i  ditur  nga  
Agjencia e Peshkimit japoneze që njoftoi se  
anija  e  madhe  e  gjuetisë  së  balenave  në  
detet  e  jugut - Nisshin Maru - e cila është 
ndjekur çdo  vit  nga anijet e Sea Shepherd 
(Sea Shepherd Conservation Society's), ka 
pushuar së operuari duke filluar  
nga  10 shkurti “ për arsye sigurie” . 
Agjensia  deklaroi  se ; "Ne jemi 
duke studiuar situatën, duke për-   
fshirë edhe  mundësinë për të 
ndaluar misionin para kohe ". 

   Por  “  arsyeja  e  sigurisë “ , në  
fakt  është  për shkak të presionit 
nga shoqata e mbrojtjes së mjedisit 
Sea Shepherd , që  ka  vite  që  
përpiqet  për  ta  ndaluar  këtë  
gjueti  që  ka  vazhduar  në  
justifikimin  e  kërkimeve  
shkencore , por  ne  fakt  per  
tregetimin  e  mishit  te  tyre  qe  ne  
Japoni  eshte  nje  biznes  i  madh.   

    Veprimtarët  e  Sea Shepherd , që  janë  
quajtur  edhe  “ ekopiratë “,  kanë  paisur  
tre  anije  moderne  super  të  shpejta  e  të  
manuvrueshme , për  të  ndjekur  dhe  
penguar  anijet  e  mëdha  japoneze  në  
gjueti . Si  për  ironi , njerës  prej  tyre  i  
kanë  vënë  emrin  Gojira , emri japanez i 
përbindëshit  të   filmave – Goxilla. Ata  
kanë  ndjekur  një  stratyegji  pa  kom-  
promis duke e detyruar flotën japoneze , 

për tu tërhequr, të paktën tani për tani. 
Përqëndrimi  i  tyre  kanë  qënë  sidomos  
në veçanti ndaj  anijeve-thertore  si  “ 
Nisshin Maru “. Po  ashtu  , anijet  e  Sea 
Shepherd , janë  munduar  për  të  gjetur  
tufat  e  balenave  para  japonezëve , duke  i  
larguar  ato  nga  zonat  e  gjuetisë. 

  Kësaj  fitoreje  ambjentaliste  i  është  
bashkuar  dhe  presioni  diplomatik  si  dhe  
kërkesa  zyrtare  e  qeverive  të  Australisë  
dhe  Zelandës  së  Re që  kanë denoncuar 
Japoninë  në  Gjykatën  e Hagës ". 

 Sea Shepherd do ta perqendroje 
veprimtarine e metejshme ne Atlantikun e 
Veriut , pikerisht ne ujrat  e  ishullit  Fær 
Oer , arkipelagu  danez , ku cdo vit gjate  
perqendrimit te  balenave  vriten në  masë  
nga banorët , shpesh  adoleshentë , që  
tregojnë  kështu  kalimin  në  moshën  
madhore . Masakra  e  egër  ndodh 
megjithese mishi  i  këtyre  gjitarëve  , i  
ndotur nga  toksina  dhe  matele  të  rënda , 
nuk  është  konform  me  normat  e  
standardet  e  BE-së . 
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· Shoqata " EGNATIA ", Librazhd, Agim Blloshmi 

· Shoqata e Ruajtjes e Mbrojtjes së Mjedisit Natyror, 

   Shkodër - Fatbardh Sokoli 

· Shoqata e Ruajtjese 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 Magdalena CARA 

· Shoqata e Mbrojtjes së Peizazheve Natyrore në Shqipëri, Skënder Sala 

· Agjensia Joniane e Mjedisit, Medias dhe Informacionit,Shkëlqim Hajno   Saraande 

· 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 

 

Numura  kontakti  Tel. ; 04 222 68 53    Mobil 068 40 53 164  

E-mail: ekolevizja@yahoo.com    Website ;   www.ekolevizja.org 

TIRAZHI: 600 KOPJE 

�������������EDITOR  - Xhemal MATO 

 KRYEREDAKTOR – Agim DALIPI 

    GRUPIMI “EKOLËVIZJA” 

1. Emri i grupit/organizatës (emri origjinal – 
përfshirë të gjitha shenjat e pikësimit dhe 
thekset e mundshme).  

2. Emri i grupit/organizatës (përkthimi në 
anglisht).   

3. Shkurtimi/Forma e shkurtër e emrit (Në 
anglisht dhe në gjuhën origjinale).  

4. Adresa.   5. Qyteti.   6. Kodi postar.  7. Kutia 
Postare.   8. Shteti.  

9. Telefon   10. Faks   11. E-mail.   12. Website.  

13. Drejtuesi i organizatës dhe pozicioni i tij/saj. 

14. Personi i kontaktit (nëse është i ndryshëm 
nga personi i mësipërm).   

15. Viti kur është formuar ,16. Viti i rregjistrimit 
.dhe 17. Lloji i rregjistrimit, •Shoqatë  • 

Fondacion  •  Qendër  • Tjetër  

18. Gjuha e folur.  

19. Përmbledhje e shkurtër e veprimtarisë  

20. Botimet kryesore .  

ADRESAR  PER  ORGANIZATAT  MJEDISORE  

AMAZONA  E  PREKUR  NGA  THATESIRA  
Dy thatësira të mëdha ,në 
gjashtë vitet e fundit kanë 
prekur pyjet e Amazonës, 
duke minuar statusin e saj 
si "mushkëria e planetit". 
Ekziston një shqetesim 
serioz sepse si rrjedhojë 
është ulur dukshëm edhe 
aftësia e bimëve të 
dendura në këtë rajon për 
të përthithur dioksidin e 
karbonit e duke ëliruar oksigjenin .  
   Shkencëtarë brazilianë dhe britanikë kanë 
arritur në përfundimin se thatësira e vitit 2010 
ishte më e madhja në një shekull. Lumi i 
Amazonës preku nivelet e tij më të ulta ndërsa 
degë të rëndësishme të tij, si Rio Negro, u 
thanë fare në disa pjesë. 

    Për mijëra njerëz që 
varen nga rrugët ujore 
për të mbijetuar, u 
gjendën në vështirësi të 
madhe për të lëvizur e 
për tu furnizuar . Por 
specialistët thonë se 
kjo situatë , që shkaktoi 
emergjenca të shumta 
në Brazil , mund të 
sjellë implikime për të 

gjithë planetin sepse aftesia gjigante e 
Amazones për të përthithur dioksidin e  
karbonit pritet të reduktohet nën pesë miliardë 
tonë gaz, ndërsa vetëm industria amerikane ka 
rritur në 5,4 miliard tonë ëlirimin e dioksidit të 
karbonit në atmosferë. 

Pas tërmetit e cunamit në Japoni ka marrë një 
përparësi të jashtëzakonshme menaxhimi i 
centraleve termobërthamore i shoqëruar me 
shqetësim nga gjithë bota. World Nuclear 
Association , një shoqatë e prodhuesve dhe të 
ekspertëve bërthamorë, 
ka bërë të ditur një 
dkument ku theksohet 
se njëzet përqint e 440 
reaktorëve bërthamorë 
që veprojnë sot në botë 
gjendet në zona 
sizmike,ne te cilat hyn 
dhe Shqiperia. Po 
kështu dhe 60 të tjerë 
për të cilat është 
kërkuar leja e 
punimeve.    Sipas 
shoqatës pothuajse të 
gjithë reaktorët në 

Japoni janë në rrezik "të lartë" ose "shumë të 
lartë" për 50 vitet e ardhshme. Në nivelin më të 
lartë të rrezikut janë gjashtë reaktorë në Tajvan 
dhe katër në SHBA, duke përfshirë tre në 
Kaliforni dhe një në shtetin e Uashingtonit.  

20 % E CENTRALEVE BERTHAMORE NE ZONA SIZMIKE 


