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LIQENI I TIRANES I BRAKTISUR MES THARJES,
NDERTIMEVE E UJRAVE TE ZEZA

PROGRES RAPORTI 2011
Ekstrakt nga Komunikata e Komisionit të Parlamentit

Evropian dhe Këshillit “Strategjia e Zgjerimit dhe Sfidat
Kryesore 2011-2012”, COM (2011) 666 final)

“Ka pak përparim të përgjithshëm përsa i përket shtrirjes
legjislative në fushën e mjedisit. Implementimi i përgjithshëm
dhe zbatimi i legjislacionit mbetet i dobët. Forcimi i kapacitetet
administrative dhe bashkëpunimit ndërinstitucional të kërkon
përpjekje të mëtejshme. Në lidhje me ndryshimet klimatike,
Shqipëria s’ka bërë asnjë progres dhe kapacitetet institucionale
mbeten shumë të dobët.”
P.S. Të plotë pjesën për mjedisin nga Progresraporti do
ta botojmë në numrin e ardhshëm.

Vitet e fundit, Liqeni artificial dhe Parku i madh i Tiranës kanë mbetur mjedisi i gjelbër
më i madh dhe pothuaj i vetmi për banorët e Tiranës. Në vitet e tranzicionit, Parku ka qenë
viktimë e një sërë ndërtimesh të pakontrolluara në brendësine e tij, ndikimi i të cilave nga
ana urbane dhe ndotjes mjedisore ka qenë tepër i ndjeshëm. Rreziku i atrofizimit të tij si
rezultat i shkatërrimit dhe bllokimit të rrugëve ujore me të cilat ushqehej liqeni, ndërtimet
përreth kanë prishur tërë strukturën ujëmbledhëse të basenit të liqenit sepse në vend te
bimësise tani ka beton dhe asfalt. Liqeni tashmë përbën një ekosistem të pa studjuar, të

 Më se 1,3 miliardë njerëz, gati 20 %
e popullsisë së planetit nuk ka akses në
energjinë elektrike. Gati 85% e njerëzve
pa qasje në energji në botë jetojnë në
zonat rurale, dhe më shumë se 95%
është në Afrikë apo në vendet në
zhvillim të Azisë.Këto dhe politikat që
duhen ndjekur për rritjen e objektivave
drejt energjisë së rinovueshme, u
diskutuan në konferencën “ Energji për
të gjithë “ të Agjensisë Ndërkombëtare
të Energjisë në 10-11 tetor në Oslo.

 Edicioni edicioni i pestë i „Tetorit
Gjerman“ është këtë vit një risi: për vitin
2011 trajton leitmotivin „Klimë – Energji –
Ndryshim“, tema që Ambasadorja Gjermane
znj. Carola Müller-Holtkemper i quajti tema
të së ardhmes sikurse janë ndryshimet
klimatike, energjitë e rinovueshme dhe
eficenca e energjisë.

Në fjalën e saj përshëndetëse për fillimin
e veprimtarive të Tetorit Gjerman ajo, ndër
të tjera u shpreh se : “Sipas disa studimeve
të Bankës Botërore të vitit 2009 dhe 2010
Shqipëria është një prej vendeve më të
pambrojtura në rajon: efektet e

ndryshimeve klimatike kanë nisur të vihen
re që tani, numri i ngjarjeve ekstreme të motit
është rritur. Ndërsa kapaciteti administrativ
i Shqipërisë për t’u bërë ballë këtyre sfidave
është i vogël.

Presidenti B.Topi : “Neni 49, per importin e mbetjeve
ne Republiken e Shqiperise, vleresoj se del jashte
qellimit te ligjit. Do t’u thoja të dëgjonin mendimet e
qytetarëve që, si asnjëherë tjetër, kanë qenë në një
fluks të jashtëzakonshëm për ta kontestuar këtë ligj”.

 Zv/ministri i Mjedisit Bino : “Refuzimi në mungesë
të argumenteve kushtetuese është padyshim një akt i
pastër politik. Refuzimi është pengesë e qeverisë në
funksionin e saj ligjor për menaxhimin e mbetjeve
sipas standardeve të BE-së.

pakontrolluar, që gradualisht po shkon drejt degradimit - kthimit në një gjol me ujë të
ndenjur, të pistë, pa jetë dhe të rrezikshëm por dhe drejt tharjes (eliminimit) të tij.

Për këtë qëllim këto problem janë bërë objekt i veprimtarisë së një diskutimi me
ekspertë dhe një takimi publik pranë mjediseve të Liqenit, organizuar nga Grupimi
“Ekolëvizja” me temë “Problemet e degradimit Mjedisor të Liqenit artificial të Tiranës
dhe zbatimin e masave mbrojtëse dhe rehabilituese ndaj tij”. Veprimtaria është bërë e
mundur nga një projekt i Shoqatës së Biologëve të mbështetur nga KE.

PERSE KJO “BETEJE” PER LIGJIN E MENAXHIMIT TE MBETJEVE

TETORI GJERMAN DHE MJEDISI SHQIPTAR

Nga Agim DALIPI
 Në vizitën e tij në një qendër zgjedhore

( lokal publik), ambasadori hollandez z. Van
Den Dool, fjalën e parë që tha kur hyri ishte
se aty po pihej duhan. Nuk është hera e
parë që ambasadorët përmendin
moszbatimin e ligjeve që ne vendosim. Para

DREJT 2012 - VITIT NDERKOMBETAR PER ENERGJI
TE QENRUESHME PER TE GJITHE

AMBASADORI HOLLANDEZ, MJEDISI, SHENDETI DHE DY LIGJE
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Lexo fq. 2

Lexo fq. 2

ca kohësh ambasadori i BE-së Lohan
thoshte se zbatimi i ligjeve tona nuk duhet
t’i ngjajë atij kundër pirjes së duhanit në
vende publike.
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Për një ligj të kontestuar ( sido
që kryesisht vetëm për një nen, atë
49 ) menduam se kthimi për rishikim
në parlament do të gjente një pritje
tjetër, atë të reflektimit qoftë nga
pikpamja juridike dhe nga ajo për
të cilën presidenti Topi u shpreh
për zyrtarët : “ Do t’i thoja të

orientohen tek mendimet e
qytetarëve, që, si asnjëherë tjetër,
kanë qenë në një fluks të
jashtëzakonshëm për ta kontestuar
këtë ligj”.

 Në gazeta e television askush
nga “avokatët” zyrtarë të këtij ligji
nuk u shpreh për një gjë : kush ka
vlerë për ne, biznesi i riciklimit e të
ardhurat prej tij apo riciklimi i
mbetjeve tona që akoma nuk po i
menaxhojmë dot pale pastaj ti
grumbullojmë të diferencuara. Zoti
Bino, zëvëndësministër në
Ministrinë e Mjedisit, pjesëmarrës
në përurimin e grumbullimit të
diferencuar të mbetjeve urbane në
Fier, implementuar nga Co-Plan, në
shtator të vitit të kaluar, u shpreh
në emër të qeverisë se : “Ne kemi
objektiva për riciklimin të cilat, së
bashku me një partner të
rëndësishëm si shoqata e biznesit
të riciklimit kemi objektiva që deri
në vitin 2015 të riciklohet 20% e
mbetjeve urbane por edhe kjo
shifër duhet të rritet edhe me

Edicioni edicioni i pestë i
„Tetorit Gjerman“ është këtë vit
një risi: për vitin 2011 trajton
leitmotivin „Klimë – Energji –
Ndryshim“, tema që Ambasadorja
Gjermane znj. Carola Müller-
Holtkemper i quajti tema të së
ardhmes sikurse janë ndryshimet
klimatike, energjitë e rinovueshme
dhe eficenca e energjisë.

Në fjalën e saj përshëndetëse
për fillimin e veprimtarive të
Tetorit Gjerman ajo, ndër të tjera
u shpreh se: “Tematika e
ndryshimeve klimatike dhe
energjive të rinovueshme
qëndron në rend të ditës në nivel
mbarëbotëror.

Sipas disa studimeve të
Bankës Botërore të vitit 2009 dhe
2010 Shqipëria është një prej
vendeve më të pambrojtura në
rajon: efektet e ndryshimeve
klimatike kanë nisur të vihen re
që tani, pasi në pesëmbëdhjet

vitet e fundit temeperaturat
mesatare janë rritur, sasia e
reshjeve ka rënë, ndërsa numri i
ngjarjeve ekstreme të motit është
rritur. Ndërsa kapaciteti
administrativ i Shqipërisë për t’u
bërë ballë këtyre sfidave, nëse u
referohemi studimeve të Bankës
Botërore, është i vogël. Në faqen
e kredive thuhet, që Shqipëria
prodhon më shumë se 90% të
energjisë elektrike prej fuqisë
hidrike dhe se zotëron një
potencial të konsiderueshëm në
sektorin e energjive të
rinovueshme.

 Garantimi i një furnizimi të
besueshëm, ekonomik dhe të
pajtueshëm me mjedisin është një
ndër sfidat më të mëdha të
shek.XXI.

Bashkëpunimi ekonomik
gjerman, në koordinim me
qeverinë shqiptare, përqendrohet
ndër të tjera në sektorët e
furnizimit me energji elektrik dhe
mjedisit, përfshirë këtu ujësjellës-
kanalizimet. Në këta sektorë
Shoqata për Bashkëpunim
Ndërkombëtar GIZ dhe Banka

Ditët e fundit nga Inspektorati
Qendror Teknik, i cili ka për detyrë
të mbikqyrë tregun, ka bërë disa
inspektime, nga ku kanë rezultuar
se lodrat e femijëve dhe veshjet për
të vegjlit që vijnë nga Kina, kanë

përbërës të rrezikshëm që dëmtojne
seriozisht shëndetin e tyre ndërsa
në këpucët e tyre janë gjetur edhe
përbërje kancerogjene. Në raportin
e IQP-së theksohet se “Nga analiza
rezultoi që 5 kampione, rreth 23.8%
e tyre, nuk i plotësojnë kushtet e
standardeve shqiptare, që do të
thotë se përmbajtja e substancave

 PERSE KJO “BETEJE” PER LIGJIN E MENAXHIMIT TE
MBETJEVE ?

TETORI GJERMAN DHE MJEDISI
SHQIPTAR

kontributin që do ti japë qeveria
kësaj industrie”.

 Po të ndalesh në objektivat e
MMPAU merr vesh se riciklimi do
të kryhej për mbetjet tona për të
arritur edhe shfrytëzimin sa më të
gjatë të venddepozitimeve.Tashti
na del se, me që nuk ndajmë dot

plehrat tona për riciklim duhet të
marrim ato të të tjerëve. E lemë
mënjanë ( megjithëse nuk është për
tu lënë aspak ) ndikimin e mafias
në biznesin ilegal të plehrave që,
sipas të dhënave të vitit 2010 po ja
kalon në shifra edhe atij të drogës.
Po ashtu le të mos flasim për
pothuaj pamundësinë e kontrollit
të specializuar të importit të tyre
në dogana e pika kufitare. Po
ashtu edhe për “rregullimet” që do
ti bëhen “ rast pas rasti” importit
nga vendimet apo urdhrat e
kryeministrit. Por plehrat tona kur
do ti riciklojmë ? Jo aq për të
mbajtur me lëndë të parë biznesin
e riciklimit se sa për të menaxhuar
plehrat e shtëpisë sonë që të
gjithë e pranojnë se po na zenë
frymën.

 Del se duhet të sakrifikojmë për
të mbajtur në këmbë një biznes që,
në fund të fundit, është një
veprimtari ekonomike e cila patjetër
duhet përkrahur por vetëm në të
mirë të mjedisit, të kombit e të

Gjermane për Rindërtim dhe Kfw
kanë përvojë të madhe.

Me anë të projekteve në këto
fusha, por edhe në të tjera veç
tyre, Gjermania e mbështet
Shqipërinë në rrugën e saj të
integrimit në BE”.

 Fokusi tematik „Klimë –
Energji – Ndryshim“ do të
trajtohet në disa aktivitete: do të
çelet një ekspozitë prej Agjencisë

Gjermane të Energjisë DENA me
temë „Reneëables – Made in
Germany“ për të hedhur dritë mbi
sfidat që lindin nga ndryshimet
klimatike, epërsitë e burimeve
alternative të energjisë dhe
teknologjive të ndryshme si dhe
mundësitë e shfrytëzimit të tyre.
Po ashtu ekspozita shëtitëse e
përshtatur prej GIZ në kontekstin
shqiptar, me tematikë „Uji është e
ardhme“ synon të nxisë publikun
të reflektojë rreth rrezikimit dhe
mbrojtjes së kësaj lënde natyrale
dhe me rëndësi jetike, ujit, si dhe

të sugjerojë masa konkrete për
mbrojtjen e ujit në jetën tonë të
përditshme.

 Gjithashtu REC Albania, do të
realizojë disa projekte me nxënës
: një konkurs vizatimesh me temë
ndryshimet klimatike, gjelbërimi i
oborreve të shkollës, si edhe një
seminar rreth ndryshimeve të
klimës. Së bashku me REC Albania
dhe Fondacionin Hanns Seidel
nxënësit e Durrësit do të bëjnë
objekt të analizës së tyre
shpërdorimin e burimeve të
ndryshme në shkollë dhe shtëpi
si dhe do të paraqesin në mbyllje
një koncept kursimi dhe këshilla
praktike për një kujdes më të
madh në shfrytëzimin e ujit dhe
energjisë.

Ambasada Gjermane zhvilloi
gjithashtu në korrik një pyetësor
për mjedisin “Ndërgjegjësimi për
mbrojtjen e mjedisit në Shqipëri”,
mbështetur nga Werbeagentur
Heymann Brandt De Gelmini *.

P.S. Materialin e plote do ta
botojme ne numurin e ardhshem
dhe ne adreswn : http://
w w w . e k o l e v i z j a . o r g /
index.php?topmenuitem=Gazeta

shtetit tonë, të shëndetit të
fëmijëve tanë.

 Asnjë nuk është kundër
biznesit të riciklimit por kush i ka
bërë llogaritë sa fitojmë nga importi
i mbetjeve në biznes e sa humbasim
në mjedis, në atë vetëpunësimin e
atyre, romëve në përgjithësi, që
merren sot pothuaj të paorganizuar
por nxjerrin jetesën, apo edhe në
mbushjen e shpejtë të
venddepozitimeve që akoma nuk i
kemi ? Vetëm plastikë në
venddepozitimin e Sharrës shkojnë
41% e mbetjeve të kryeqytetit, letër
14% e tekstile 10% (Analiza
merceologjike, Shtojca nr. 7 e Planit
të Administrimit Operativ të
Bashkisë Tiranë, 3 prill 2009 ). Po
ti shtosh dhe 20% të mbetjeve
organike që qeveria ka ndërmend
ti ripërdorë ( nëse do ta bëjë ) për
kompostim, athere aty do të
shkonin më pak se 20% e mbetjeve
të qytetit qe jane jo me pak se 800
ton ne dite. Pra venddepozitimi që
po mbushet do të shkontë të
paktën mbi 25 vjet dhe jo kaq sa ka
shkuar dhe në horizont po lind që
tani nevoja e një tjetri.

 Prandaj të gjitha palët le ta
shohin me këtë sy e të merren vesh
: Presidenti, Parlamenti qeveria e
MMPAU, të pyeten por dhe të
merret parasysh edhe shoqëria
civile si përfaqësuese e
komunitetit dhe vetë qytetarët. Në
një sondazh në të përditëshme
92% e të anketuarve ishin kundër
importit të mbetjeve. Le të
rishikohet ligji sepse ato vite që
kemi humbur për menaxhimin e
mbetjeve nuk i zëvëndësojnë dot
disa ditë apo javë e të mos kthehet
ky rishikim si një “armë” në betejën
politike por si një sinjal për ta bërë
më të saktë e në të mirën e sotme e
të ardhme të vendit.

Sepse është më mirë të rrojmë
më tepër, me pastër e pak më të
varfër se sa të jetojmë më pak e më
të pasur.

A.D.

KONTROLLI I SHTETIT DHE LODRAT KANCEROGJENE TE
FEMIJEVE

kimike dhe kryesisht sulfate dhe
substanca reduktuese ishin të
pranishme. Përcaktimi i tyre është
kryesisht kualitativ, mbasi në këto
lloje produktesh substancat e
mësipërme nuk duhet të jenë fare

të pranishme as në forme
gjurmësh”. Këto prodhime, por dhe
të tjera janë denoncuar disa herë
në RAPEX – Sistem i Informimit të
shpejtë në Europë. IQP ka informuar
dhe doganat dhe autoritetet
shëndetësore. Ndër mallrave me
problem të tilla janë dhe buzëkuqi i
femrave por edhe pelenat

njëpërdorimëshe të fëmijëve, por
edhe pambuku, pecetat higjienike
dhe fashat higjienike,.

 Në shtypin amerikan përdoret
rëndom një shprehje : “ Toys,
danger nr.1 from China – Lodrat,
rreziku nr.1 nga Kina “.Ka kohë që
në botë është shtuar kontrolli dhe
heqja nga tregëtimi i shumë
artikujve e asgjësimi i tyre, bashkë
me pasojat financiare, është kthyer
pothuajse në rutinë. Mattel në
SHBA, një gjigant i tregëtimit të
lodrave, ktheu vetëm në një ditë
19 milion lodra.  Këtë problem e
kemi ngritur disa herë në gazetën
tonë e siodoms për mungesën e
kontrollit të specializuar apo të
përciptë që ju bëhet shumë
mallrave të tilla që kanë ndotës
apo lëndë të rrezikshme për
shëndetin e njerëzve apo, aq më
tepër, të fëmijëve. Nëse kontrolli i
IQP u gjetën këto fakte sot do të
thotë se janë në gjendje ti gjejnë.
Athere pse kanë hyrë këto mallrat
e rrezikshme ?

Garantimi i një furnizimi të besueshëm, ekonomik
dhe të pajtueshëm me mjedisin është një ndër

sfidat më të mëdha të shek.XXI.
Kapaciteti administrativ i Shqipërisë për t’u bërë

ballë sfidave të ndryshimeve klimatike është i vogël.
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 Vitet e fundit, Liqeni artificial
dhe Parku i madh i Tiranës kanë
mbetur mjedisi i gjelbër më i madh
dhe pothuaj i vetmi për banorët e
Tiranës. Në vitet e tranzicionit,
Parku ka qenë viktimë e një sërë

ndërtimesh të pakontrolluara në
brendësine e tij, ndikimi i të cilave
nga ana urbane dhe ndotjes
mjedisore ka qenë tepër i ndjeshëm.
Rreziku i atrofizimit të tij si rezultat i
shkatërrimit dhe bllokimit të
rrugëve ujore me të cilat ushqehej
liqeni, ndërtimet përreth kanë
prishur tërë strukturën ujë-
mbledhëse të basenit të liqenit
sepse në vend te bimësise tani ka
beton dhe asfalt. Porta shkarkuese
e digës nuk funksionon dhe si e
tillë nuk kontrollon ndryshimin e
nivelit të ujit në liqen. Pra liqeni

tashmë përbën një ekosistem të pa
studjuar, të pakontrolluar, që
gradualisht po shkon drejt
degradimit - kthimit në një gjol me
ujë të ndenjur, të pistë, pa jetë dhe
të rrezikshëm por dhe drejt tharjes
(eliminimit) të tij.

Njohja e pronësise brenda
territorit të liqenit ka shtuar
presionin e pronarëve për ta
tjetërsuar atë. Braktisjen dhe

Menjëherë pas krijimit të
situatës problematike të
ngordhjes së peshqve në Liqenin
Artificial, Bashkia e Tiranës ngriti
një grup pune për të analizuar
situatën dhe për të marrë masa

duke marrë në konsideratë edhe
sensibilizimin e bërë nga takimi me
përfaqësues të Grupimit
Ekolëvizja me nënkryetarin E.
Panariti.

 Z. Panariti është shprehur se :
“Problemet e liqenit të Tiranës
dhe ekosistemit të tij janë
probleme të vjetra dhe të mbartura
prej shumë vitesh. Ka ardhur koha
që këto probleme duhen
ballafaquar energjikisht.

Problemi i parë  është i
karakterit hidroteknik, sepse
liqeni prej vitesh e ka shkëputur 
furnizimin e tij nga liqeni i Farkës.
Ne kemi ndërmarrë një plan
studimi, për të bërë ç’është e
mundur që kjo lidhje me liqenin e
Farkës të rivendoset, sepse në
këtë mënyrë ruhet bilanci hidrik,
oksigjenohet liqeni dhe bën të
mundur gjallërimin e jetës (siç e
shikoni jeta akuatike e liqenit
është pothuajse inekzistente).

 Nga ana tjetër, problem
madhor është ndalimi kategorik i
mbartjes së  Liqenit me inerte dhe
mbetje të  ngurta, gjë që për fat
të  keq po ndodh edhe këto ditë.
Ne i kemi dërguar një mesazh

Nga takimi ne 2009 për projektin

“Studimi i Problemeve të degradimit
Mjedisor të Liqenit artificial të
Tiranës, informimin, ndërgjegjësimin
dhe nxitjen e vendimarrjes për
zbatimin e masave mbrojtëse dhe
rehabilituese “, kryer nga organizata
“Massmedia dhe Mjedisi”  

Z. Arben Demeti, zv.ministër i
Mjedisit : Së pari liqeni e parku duhet
të ketë statusin e një zone të mbrojtur
pavarësisht nëse shoqërohet me
faturë financiare ose jo në momentin
përkatës, sepse kjo do të thotë që

LIQENI  DHE  ÇFARE  DUHET  BERE
persekutimin e tij u forcua edhe më
shumë gjatë kohëve të fundit, me
ngordhjen masive të peshqve në
liqen.

 Ndërkohë projektet e bashkisë
së Tiranës janë përqëndruar vetëm

në zonën tokësore të parkut,
sistemim rrugësh, mbjellje pemësh,
etj, dhe basenin e ujit (liqenin) nuk
e kanë vlerësuar si një pjesë
thelbësore të Parkut, nuk kanë bërë
asnjë studim apo ndërhyrje për ta
shpëtuar atë.

Për këtë qëllim këto problem janë
bërë objekt i veprimtarisë së një
diskutimi me ekspertë dhe një
takimi publik pranë mjediseve të
Liqenit, organizuar nga Grupimi
“Ekolëvizja” me temë “Problemet e
degradimit Mjedisor të Liqenit
artificial të Tiranës dhe zbatimin e

masave mbrojtëse dhe reha-
bilituese ndaj tij”. Veprimtaria është
bërë e mundur nga një projekt i Sho-
qatës së Biologëve të mbështetur
nga KE. Në takim merrnin pjesë znj.
Entela Pinguli, drejtuese e projektit,
Drejtori i Ndërmarrjes së Gjelbërimit
z. Arben Rusi, përfaqësues të
shoqatave të grupimit Ekolëvizja,
specialistë të mjedisit, qytetarë etj..

NGA TAKIMI ME NJE
GRUP EKSPERTESH
Z. Xhemal Mato: Morëm shkas

nga faktet se në vendin tonë, nga
informacionet, dokumenta dhe
media është vënë re se, në lidhje me
projektet që janë dhënë për mjedisin
dhe ndërkohë atje janë derdhur
financime, mjedisi ka shkuar me keq.
Kjo ka ardhur edhe nga që ka pasur
një strategji por që më vone ka
ndryshuar plotësisht. Shembuj
mund të sjellim : u dha një projekt i
madh për lagunën e Nartës dhe
Llogoranë, të bëhej park kombetar
Llogoraja dhe Karaburuni dhe
pastaj, megjithëse u dhanë 1 milionë
e ca USD, u ndryshua destinacioni
dhe realisht nuk realizohet ai qëllim
për të cilin që donatoret e huaj kishin
dhënë paratë. Po e njejta gjë ka
ndodhur dhe me lagunën e Nartës.

Me mbështetjen e “SOROS”
menduam edhe për ngritjen e një
grupi nga shoqeria civile me
ekspertë të fushave të ndryshme që
të monitorojnë dhe të ndikojnë në
politikat mjedisore në fusha të
ndryshme. Kemi pasur një seri
shembujsh sicc thashë më lart dhe
nisur nga kjo i propozuam
fondacionit të jemi më aktivë e të
bejme pak më tepër “presion” dhe
me tepër monitorim ne këtë fushe në
menyrë që të paraprijmë disa
harxhime të kota, sepse harxhohen
leket nga ana e Ministrisë së
Mjedisit apo edhe shoqatave në një
drejtim dhe pastaj praktika tregon se
është ecur në një drejtim të kundërt.
Ka pasur raste dhe në heqjen e
fondeve të pyjeve si psh në
Karaberun ku u hoqën 43 ha nga
Këshilli i Ministrave dhe ju dhanë
një kompanie ndertimi. Pra shihet që
në praktikë investimet apo zhvillimi
ecën shpesh në drejtim të kundërt
të një strategjie që mund të jetë
caktuar më parë për atë zonë.

 Nisur nga këto ne menduam që
të fillojmë me problemin e parkut të
madh dhe kodrave të Tiranes, një
potencial që është shumë më afer
dhe politikës dhe qytetit ku duam
që të krijojmë këtë grupin ad hoc, ku
jeni perzgjedhur ju sipas një
diskutimi që ne kemi bërë bashkë me
bordin, duke pasur parasysh
pervojën tuaj.

 ( vijon ne faqen 4 )

 BASHKIA PER ZGJIDHJEN E
PROBLEMEVE TE PARKUT DHE

LIQENIT TE TIRANES
shumë të qartë firmave të
ndërtimit, që ta ndalin menjëherë
këtë praktikë shkatërruese për këtë
ekosistem, përndryshe do të
përballen me sanksione të forta
ligjore.

Një  problem tjetër shumë i
rëndësishëm që  ka të bëjë po
kështu, me ruajtjen e bilancit hidrik
të Liqenit është edhe administrimi
korrekt i digës së Liqenit, gjë e
cila do të bëhet nga Bashkia e
Tiranës. Ka qenë një problem i
mbajtur pezull, sepse është akoma
në një proces gjyqësor, por ne së
shpejti do ta marrim në
administrim dhe do të bëjmë
investimet e mundshme.

 Një  problem tjetër madhor
shumë  i rëndësishëm që ka një 
impakt negativ në Liqen dhe
sistem  është shkarkimi i ujërave
të  zeza.

Të gjithë lokalet, bizneset që 
operojnë, të gjithë apartamentet
e banimit që operojnë rreth e
rrotull Liqenit kanë marrë një
mesazh të qartë, që brenda një
kohe të shkurtër, një periudhe dy
javore, të ndërpresin kategorikisht
shkarkimet e ujërave të zeza në
Liqen gjë e cila ka çuar edhe në
një asgjësim të jetës ujore të
Liqenit, të cilën ne nuk do ta
lejojmë.

Do të jemi shumë energjikë,
shumë të rreptë, me fuqinë që na
jep ligji, për ta ndaluar këtë
makabritet, që po ndodh në kurriz
të këtij ekosistemi.

 Problem shumë i
rëndësishëm  është edhe
disiplinimi i trafikut. Nuk do të
lejohet absolutisht asnjë automjet
privat, qoftë edhe automjet
shërbimi për të qarkulluar në
zonën pedonale, përveç
automjeteve të autorizuara, me
orare të kufizuara.

Çdo shkelje do të dënohet
rreptësisht. Qytetari i Tiranës ka
të drejtë për të kaluar ëeek-endin
apo edhe ditët e javës, në zonën
pedonale e cila është në shërbim
të tij dhe që do i shërbejë natyrisht
të gjithë banorëve të kryeqytetit”.

nuk do të përkeqësohet më tej.
 Unë jam konsultuar me Ministrin

në mënyrë të veçantë dhe marrim
përsipër që të fillojnë procedurat për
një akt nënligjor të KM për rrugën e
miratimit të kësaj zone të mbrojtur
rajonale, që do të jetë në harkun e
disa muajve.

Fatura financiare është e
justifikueshme për punën që duhet
të bëhet.

Z. Fatbardh PLAKU, kryetar i
komunës Farkë : Zona në periferi
është kthyer në një zonë banimi, por

për fat të mirë janë objektet e fundit
në proces. Eshtë zgjidhur sistemi i
kullimit të ujrave të zeza, përveç
ndërtesave që janë brenda territorit
të bashkisë.

 Ka ndërtime si me leje dhe pa leje
brenda territorit të parkut. Eshtë
shkatërruar rrjeti që furnizonte dikur
liqenin e Tiranës. Tek rezervuari i
thatë kemi filluar një projekt
rehabilitimi. Duhet të bashkëpunojmë
patjetër me bashkinë.

 Z. Eduart Shalësi,  ish
nënkryetar i Bashkisë : kanali
ekzistues është dëmtuar dhe ku nuk
mund të ndërhyjë e vetme Bashkia.
Ka një tjetër element të rëndësishëm
siç është ai i kanaleve të ujrave të
zeza, i ujrave të shiut por edhe i
përrenjve që derdhen në liqen. Për ta
bërë këtë basen, një mjedis ku
zhvillohen edhe aktivitete te tjera
rekreative, kërkohet një ndërhyrje që

kerkon një fond prej 11-12 milion
euro.

Nuk e kuptoj për çfarë duhet
njohur kthimi i pronave në një park
sepse legjitimon që të ushtrojë trysni
për të ndërtuar në park.

 Z. Besnik BARAJ : Mund të
merren vendime por duhet të
shoqërohen me një vullnet dashamirës
nga pushteti qëndror dhe lokal për ta
kthyer atë në vlera.

Duhet ti japim një status
maksimal, por të shoqërohet me
efekte buxhetore nga pushteti
qëndror dhe kam frikë se mos ne
shtojmë një konflikt tjetër ndërmjet
dy pushteteve.

Z. Farudin HOXHA, Komiteti i
Digave : Me keqardhje them që në
Komitetin e Digave ka presione të
mëdha për ndërtime fare pranë digës.
Unë do të sugjeroja nga Këshilli i
Ministrave që kjo digë të rishikohet,

në mënyrë që kjo digë të mos rrezikojë
banorët. Vlera e parkut kombëtar do të
binte shumë nëse nuk do të ekzistonte
liqeni dhe diga.

Z. Klejdis KRUJA,Prefekt i
Tiranës: Për mua çështja më e
rëndësishme është te statusi sepse nga
ai do të fillojnë të gjitha zgjidhjet.

Unë mendoj që të ngrihet një grup
pune që ta udheheqë institucioni i
Prefekturës, kjo është rruga më e mire
me përfaqësues nga Bashkia, Komuna,
Ministritë përkatese edhe nga ju ku
secili do të marrë përgjegjësitë e veta.

Z. Irfan DASHI, Drejtori i
Pergjithshem i ndërmarrjes nr 1 të
Gjelbërimit: Një pjesë e mirë e
territorit të liqenit është në territorin e
Komunës. Ne kur kemi dashur të
mbjellim pemët kemi pasur probleme
me pronarët. Ne jemi hallka e fundit
dhe vuajmë pasojat e statusit që ka
parku.

PER LIQENIN E TIRANES DY VJET ME PARE
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LIQENI I TIRANES I BRAKTISUR MES THAR
(vijon nga faqja 3 )

 Z. Xhemal Mato: Mendojmë ta
fillojme me mbrojtjen dhe rinovimin

e parkut të liqenit dhe strategjisë për
tu mbrojtur, qofte parku,qoftë
kodratduke krijuar një hapësire të
gjelber, e cila të jetë në të mirë të
qytetarve të Tiranes, dhe
mundësisht të ketë një plan
menaxhimi mjedisor dhe jo të jepet
si rastësisht për sheshe ndertimi. Ky
është qëllimi jone dhe kjo është tema
mbi të cilën ne duam të diskutojme.

 Ky grup i ngritur, fillimisht, do
monitorojë terrenin, do të marrë
informacjone dhe pastaj ne do
arrijmë, me një studim shumë të
thelluar, se si mund të nxisim
politikën edhe vendimmarrsit që të
ecë në rrugë të drejtë menaxhimi i
kësaj zone.

 Për parkun dhe për kodrat
shoqata jonë ka bërë dy projekte
më parë nga REC dhe nga Ministria
Kemi një pervojë e kemi një studim.
Bashkë me z.Lirim Selfo ne kemi
bërë dhe një hap tjetër kohët e
fundit, ku kemi takuar dhe
nënkryetarin e Bashkisë z.Edmond
Panariti, të cilit i spjeguam
njëkohesisht si gjendjen dhe disa
ide që kishim në lidhje me mbrojtjen
e liqenit sepse pati dhe një
koncidencë që,pak ditë më vonë
ndodhi dhe katastrofa e ngordhjes
së peshqve në liqen. Ne vumë re se
z.Panariti ra dakort me disa
sugjerime që idiskutuam sëbashku.
Por ky problem nuk zgjidhet vetëm
nga Bashkia sepse një pjesë e
liqenit, pjesa jugore dhe kodrat
varen nga komuna Farkë. Kështu
që ne na duhet të bëjmë një
përpjekje më të madhe e më
shkencore, me ekspertizë më të mirë
që, qoftë nga ana mjedisore, qoftë
nga ana inxhinjerike dhe ajo e
menaxhimit që të arrijmë në një
perfundim sa më të mire për qytetin
e Tiranës.

Z. Besnik Baraj : Mendimi im
është se do të ishte mirë nëse ne
trokasim në dyer të ndryshme, qofte
me z.Panariti por dhe të tjerë dhe
mund të aplikohet edhe për ndonjë
projekt për vlerësimin shkencor, nga
pikpamja kimike të këtij mjedisi, për
një vlerësim sa më real dhe çfarë
ndërhyrjesh duhen bërë apo duhen
shmangur në mënyrë që të mos
ndodhë degradimi i mëtejshëm i këtij
sistemi.

LIQENI DHE ÇFARE DUHET BERE
 Unë jam plotësisht dakort që jemi

në statusin e propuzuesit,
sugjeruesit e sensibilizuesit. Duhet
të marrim parasysh dhe këtë tja u

bëjmë të qartë dhe vendimmarrësve
këtë lloj shqetesimi dhe këtë lloje
dinamike për të cilën po flasim se
pallatet po marrin kodrat dhe duhet
ta paraqësim ashtu siç është dhe sa
më shpejt këtë situatë alarmi. Unë
do ta ngre si çështje edhe të
komisioni i veprimtarive

parlamentare për ta futur në
axhendën e tij sa më shpejt. Për këtë
do të kërkoj të bëhet dhe një takim
me kryetarin e tij z. Jemin Gjana

Z. Xhemal Mato : Mungesa e
jashtëzakonshme e hapësirave të
gjelbra në Tirane nuk zgjidhet me dot
me liqënin prandaj është e
domosdoshme që të trajtohet edhe
në planin rregullues të Tiranës ku
janë parë dhe Paskuqani e kodrat.
Ne mund ta shohim dhe me këtë
idenë se mbrohet liqëni dhe
zgjerojmë edhe idene e pushimit
rekreativ të qytetarve duke e
integruar bashkë me kodrat. Së dyti
plani rregullues i është një proces
që i integron të dyja, përveç faktit që
Tirana s’ka më sheshe të lira për
hapësira publike e të gjelbra dhe
parku e kodrat së bashku është një
zgjidhje.

Z.Lirim Selfo: Cila është
pritshmëria e produktit tonë, pra
çfarë kerkohet të bëhet nga ne
konkretisht, cila është prirja në kohë
dhe si do të punohet?

Z. Xhemal Mato : Koha është një
vit por kjo s’do të thote të mbetemi
me kaq, pra ne mund ta vazhdojme
punën si një organizëm jo qëveritar,
Të jemi një grup ad hoc i shoqërisë
civile që ka një kordinim të fushave
të ndryshme dhe ne do mundohemi
që këtu të fusim dhe ekspertë nga

shteti por që të jenë brenda këtij
grupi dhe duke e kthyer punën në
një fushatë ne median e shkruara
dhe vizive, të ushtrojmë presion tek
vendimmarrësit dhe politikanët që
të ecin në këtë rruge për të cilën ne
themi se është një zgjidhje
ekonomike,ekologjike dhe
shëndetsore. Domethënë të
insistojme me sugjerime shumë
konkrete të cilat mund të vlersohen
nga vendimmarrësit. Ne kemi edhe
ekspertë shumë të mirë si z.Sherif
Lusha, sepse shteti nuk ka
gjithmonë potencialet më të mira
brenda administratës së vet.
Mundësia që krijon një projekt
ndihmon edhe shtetin në disa
zgjidhje ku ai natyrisht ka vullnetin
e mirë dhe ne vazhdimisht këtë do të
sunojme për zgjidhje ekologjike dhe
ekonomike që mbrojnë mjedisin.

 Ne morëm liqenin dhe kodrat e
tij sepse i shohim si të pandara dhe
mendojme që mund të kemi ndikim
që të bindim sëpari se këtu duhet të
ndërhyhet urgjentisht por të
propozojme dhe menyrat. Ndoshta
ne nuk kemi statusin si insitut i
kërkimeve dhe projektimeve të
medha por nëse studimi dhe
argumentimi jonë është shumë

profesional nga të gjitha anët, jo
vetëm nga ana inxhinjerike por edhe
nga ana e filozofisë së mbrojtjes së
mjedisit, dhe nga ana e ligjshmërisë
si p.sh. statusi. Nga diskutimet kemi
arritur në përfundimin që ti jepet
statusi i si Park Publik me që nuk
mund ti jepet as zonë e mbrojtur.
Kodrat mund të marrin statusin
peisazh i mbrojtur që lejon jo vetëm
të mbrohen por dhe të mos
ndërtohet. Me leje të posaçme mund
të lehohen që, për veprimtari të
ndryshme që lidhen me funksionin
e parkut, mund të ndërtohen p.sh.
shtëpiza të vogla prej druri të cilat
mos të dalin mbi gjelberimin etj.

 Kemi kohë që merreni me këto
projekte për liqenin. Ne kemi bërë
një projekt konkret të cilin, me gjithë
sugjerimet dhe propozimet e
paraqitëm në qëveri dhe në bashki
ku, të dy palet u interesuan por nuk
patën vazhdueshmerine që ta
ndjekin. Në atë projekt ngritëm edhe
shkaqët pse është kështu liqen,
bëmë analizat e ujit, bëmë studim për
statusin ligjor.

Z.Lirim Selfo : Liqen në
periudhat e më parshme më anë të
një kanali sipërfaqësor furnizohej me
ujë nga liqen i Farkës. Ku liqën është
ndertuar gati 60 vjet më parë dhe
në të cilin kam dhënë kontributin
tim personal në ndertimin e digës.
Nuk është ndërtuar vetëm me
synimin se do të zbusë mikroklimën

e Tiranës por kishte dhe funksion
ekonomik sepse furnizonte me ujë
kombinatin tekstil. Rreth viteve 70-
të është hedhur edhe peshk për rritje
që pati një prodhim ku peshku arriti
1,5 metra.

 Në takimin që patëm në
bashkinë e Tiranës gjetëm një
mbështëtje edhe për faktin se z.
Panariti është vetë ambientalist, të
cilën në një farë mënyre e
demonstroi se vajti dhe bëri një
inspektim. Mundet të këtë edhe
ndonjë strategji nga persona të
veçante që ai liqën të thahet dhe të
kthehet në shesh ndërtimi megjithë
që nuk kam informacione nga
burime të sigurta por ka deduksione
se përsa kohë zonës së pishinave
ju ndërrua destinacion për të kaluar
në truall ndërtimi dhe u bë ai projekti
për ndërtimin e atyre gradacielave,
në momentin që fillon ndërtimi i tyre
është e pa shmangshme tharja e
liqent.

 Ne që jemi këtu per ta mbrojtur
liqen, nesër, në qoftë se bëhen ato,
do të jemi po ne që do të themi se
duhet të thahet liqen sepse
rezervuari me atë sasi uji për shkak
të një katastrofe natyrore çarja e
digës e permbyt të gjithe atë zonë.
Prandaj e mendoj këtë strategji. Por
ajo zonë ka dhe pronar dhe
pronarin mund ta kompesojë shteti
por jo në një zonë publike sepse
ajo është pasuri e 1 milion
banorëve.

 Mendoj se hapi i parë që duhet
të behet është insitutionalizimi, do
me thënë dhënia e statusit, kjo
duhet ti kërkohet drejtorisë së
biodiversitetit të zonave të
mbrojtura, se për momentin figuron
si park po nuk përmban në vetvete
klauzola se cçfarë ë lejohet dhe
cçfarë nuk lejohet në një park publik.

Z. Xhemal Mato : Ka tre lloj
statusi që mund të merrte : park
tranzitor ndërmjet dy zonave, park
ndërqytetar të cilat egzistojnë në
ligjin për mbrojtjen e parqeve dhe
zonë natyrore. Liqen bashkë me
pyllin është një ekosistem, dhe në
qoftë se nuk ndërhyjnë ekspertët që
të shohin si mbijetin liqeni, si duhet
të furnizohet me ujë dhe të merren
masa brenda parkut deri te derdhja
e ujrave të zeza nee liqën, zhurmat e
makinave që hynee vazhdimisht,
hedhja e helmeve në liqen,
funksionimi hidroteknik i tij etj. Nuk
mund të jepet një status si ekosistem.

Me z. Panariti ne ramë dakord që ti
jepet një status dhe mbas kësaj të

vazhdohet me probleme të tjera si a
do të lejohen bizneset të ushtrojnë
aktivitetet e tyre, gropat septike etj...

Z.Romeo Hanxhari : Nga 2009,
kur u implementua projekti, a ka
ndonjë përgjigje konkrete?

Z. Xhemal Mato : Ne takimin e
2009 ishte z.Demeti dhe nga bashkia
z.Shalsi. Athere u mor me shumë
pasion dhe z. Demeti tha që nesër
do shkonte në zyre të kryeminisatrit.
Por asgjë nuk ndodhi ndërsa
bashkia thoshte se ishte e bllokuar
me që zona ju është dhënë pronarëve
dhe duhet të bashkpunonin me
shtetin.

Z. Besnik Baraj : Një zgjidhje
që mund të jetë shumë e vlefshme
është edhe dhënia e Prkut e liqenit
në menaxhim të organizatave
mjedisore. Kjo është një përvojë
mbarë botërore që ka dhën shumë
efekte pozitive në ruajtjen e
mbrojtjen edhe të zonave të
mbrojtura etj.. Shembulli i Hungarisë,
që i jep këto zona në këtë mënyrë
është një shembull konkret që ka
dhënë fryte.

Z. Lirim Selfo : Kështu si po
shkojnë punët në kodrat nga ana e
komunës Farke do të vazhdojnë të
ndërtohen pallatet. Problemi është
që të ndalohet ndërtimi, domethënë
që komunës ti jepet urdhër që të
ndalojë çdo dhënje leje sepse po
shohim se ka një presion të
jashtzakonshëm të ndertuesve.

Z. Romeo Hanxhari : Ne mund
të kërkojme krijimin e një rrjeti të
parqeve urbane përfshirë liqenin
artificial, parkun e Paskuqanit,liqenin
e Farkës edhe kodrat.

Z. Lirim Selfo : Një problem tjetër
është ai i ujrave të zeza për të cilat
duhet të marrim kontakt me
drejtorinë e Ujësjelles kanalizimeve
dhe të kërkojmë nëse ka projekte.
Dhe në qoftë se ka projekte kur
implementohen për të disiplinuar që
mos të shkarkohen ujrat ne liqën.
Po nuk pati projektE është vërtet një
problem i madh.

Znj. Valbona Mazreku : Ne duhet
të kerkojme që të përfshihemi në rolin
monitorues ose supervizionues, kur,
nga kushdo qoftë të ketë programe
apo projekete. Vetëm kështu mund

të sigurohemi se çfarë ndosh në të
vërtetë.
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ARJES, NDERTIMEVE E UJRAVE TE ZEZA

 PYETJE : Si është gjendja faktike
e derdhjes së ujrave të zeza në liqen
?

Z. Arben Rusi, Drejtor i
Ndërmarrjes së Gjelbërimit : Janë
rreth pesëdhjetë pika, lokale, banesa
e ndërtime të tjerë që derdhin ujrat e
zeza në liqen. Këto janë ato që duken
sepse mund të ketë dhe të tjera.
Eshtë ngritur një grup pune për këtë,
të përcaktohen jo vetëm derdhjet e
ujrave të zeza dhe të inerteve por
me masa gjoba e afate të rikthehet
gjendja normale.

Z.Edvin Pacara, Instituti i
Politikave Mjedisore : : Si do të
zgjidhet furnizimi me ujë i liqenit
sepse kanali nga Farka nuk
funksionon dhe duhet
bashkëpunim midis bashkisë e
komunës Farkë ?

 Z. Arben Rusi : Ky është një
problem i vjetër.Kanali është
dëmtuar e ndërprerë. Po ashtu
edhe rezervuari i vjetër që ishte si
një galexhant për furnizimin e
liqenit por ujë nuk ka, por deri në
buzë të tij kanë ardhur
ndërtimet.Liqeni i Farkës është
plot por ka shumë ndërhyrje
rrugës nga ndërtimet dhe nga
kanalet që marrin ujë për vaditje.
Nga grupi i punës po punohet për
të përcaktuar ndërhyrjet që mund
të bëhen për ta riaktivizuar por
duhet bashkëpunim midis
bashkisë e komunës Farkë gjë që
zoti Panariti e ka marrë
parasysh.Duhet që komuna të
zbatojë ligjin e të lejojë punimet
sepse ai liqen nuk është vetëm për
banorët e Farkës, ndryshe nuk ka
kuptim sepse ky është dhe qëllimi
që është ndërtuar edhe për ta por
dhe për furnizimin e Liqenit të
Tiranës.

Znj.Valbona Mazreku,
Mieukontakt International,
Shqipëri : Po institucionet çfarë
po bëjnë në këtë drejtim, çfarë
mund të bëhet dhe si mund të
ndihmohet në këtë drejtim?

 Z. Arben Rusi : Ne si
ndërmarrje jemi të gatshëm por
nuk varet vetëm nga ne. Ju si
ambjentalistë keni sensibilizuar
dhe nënkryetarin e bashkisë që
ka premtuar zgjidhje të
problemeve dhe besoj se do ti
kryejë. Nuk ka vetëm një problem,
është dhe porta që derdh ujë. Ne
kemi si ndërmarrje 2 milion metra
katror ndërsa këtu në park janë
vetëm 45 hektarë të cilat ne i
mirëmbajmë dhe pa ujë liqeni nuk
mirëmbahet.

Z. Endri Haxhiraj, Instituti i
Politikave Mjedisore : Eshtë folur
se në liqen janë derdhur dhe lëndë
toksike por asnjëherë nuk janë bërë

PROBLEMET DHE ZGJIDHJET PER PARKUN E LIQENIN
NGA ZHVILLIMI I TAKIMIT PUBLIK

publike rezultatet e investigimit që
janë bërë. Si është e vërteta dhe cfarë
duhet bërë për kontrollin e
parandalimin e ngjarjeve të tilla në
liqen ?

Z. Arben Rusi : Eshtë e vërtetë
që kanë ndodhur raste të tilla dy
herë, një herë para dy vjetësh ku,
falë sensibilizimit, u bënë dhe
analiza e ndërhyri dhe prokuroria
por fajtorët nuk u gjetën. Kësaj here
ne kemi ngritur zërin nëpër instancat

përkatëse por nuk është bërë asgjë.
Ne nuk kemi as laborator për analiza.
Sa për mbrojtjen e liqenit ne nuk
kemi organikë për roje dhe
mundohemi që ta bëjmë këtë gjë me
punonjësit por vetëm gjatë ditës
dhe gjithë informacionet i përcjellim
në instancat përkatëse. Eshtë një
problem që kërkon zgjidhje se ka
edhe ndërhyrje të tjera, hedhje
dherash edhe nga ndërtuesit e
autostradës së re, lopë e dele në
park, prerje pemësh etj… Dikur
kishte një polic që vinte rregullin
sot ka një inspektoriat.. Edhe policia
bashkiake ka kapur kundravajtje e
ka vënë gjoba por gjëndja është kjo
që është. Janë bërë plane të mëdha
për liqenin medhe me zona barkash
e plazhi por nuk janë zbatuar sepse
nuk është investuar.

 Z. Agron Lamko, specialist i
pyjeve dhe mjedisit : Për mendimin
tim liqenit i ka ardhur fundi dhe nuk
do ta shpëtojnë ruajtja me policë
apo ndërmarrja e Gjelbërimit që nuk
ka as fonde për mirëmbajtje. I takon
edhe qverisë dhe bashkisë së
Tiranës që të merren me këtë sepse
janë përgjegjës kryesorë për
mirëmbajtjen dhe sjelljen e tij në
normalitet. Pa investuar me një
projekt serioz nuk rehabilitohet
liqeni. Po të egzistojë vullneti
projekti bëhet nga specialistët.
Mendoj se nuk ka interesim as nga
qeveria e as nga bashkia e ndofta
duan ta kthejnë në zonë ndërtimi
edhe liqenin që po thahet.

 Ne duhet të kërkojmë e të
zhvillojmë një takim urgjent me
strukturat e qeverisjes qendrore e
bashkisë por dhe me ndërtuesit
sepse janë dëmtuesit kryesorë të
zonës. Aty të gjendet edhe mundësia
e financimit të projekteve serioze
sepse liqeni po mbaron. Kjo vlen
edhe për zona të tjera sepse nuk

shohim askund të rehabilitohen
zonat e dëmtuara sepse nuk
investohet.Flitet për mjedisin,
shtohen institucionet por në fakt
nuk bëhet ndonjë gjë. Prandaj
edhe duhet të protestojmë
fuqishëm.

Z. Xhemal Mato : Si mendoni se
mund të ndihmojmë ne si shoqëri
civile apo dhe si qytetarë në
zgjidhjen e problemeve, qoftë për
statusin apo për projekte
rehabilitimi ?

Z. Riza Rroçeku, Përgjegjës i
sektorit për Parkun : Ruajtja e
mirëmbajtja e Parkut janë një
problem kompleks. Ndihma juaj
është sensibilizimi në media por
dhe tek strukturat përkatëse,
bashkia, qeveria dhe komuna se
dhe kryetari i saj F. Plaku, mori
disa punë përsipër, edhe riparimin
e kanalit të Farkës para dy vjetësh
në takimin e zhvilluar nga ju. Në
atë takim ishte dhe zv.ministri
Demeti, nga prefektura etj… Po
aty u mor zotim dhe për statusin e
liqenit që duhet cilësuar.

 Z. Xhemal Mato : Për statusin
është marrë pas viteve 90-të kur
rrezikohej parku një vendim për
ta quajtur objekt i rëndësisë së
veçantë e të ruhej me policë. Por
pas ca kohe ministria e Rendit i
hoqi. Prandaj duhet statusi se
është një ekosistem i tërë që
duhet të ruhet. Ne kemi bërë dhe
një studim për këtë dhe që duhet
të vihet në jetë. Këtu duhet
zgjidhur problem i ndërtimeve,
kthimit të pronave apo portës së

prishur prej vitesh. Fakti është se
nuk ka as edhe një plan
menaxhimi për parkun dhe liqenin.
Për ruajtjen që duhet ta bëjë
policia duhet dhe një rregullore
siç bën policia pyjore me Parkun
e Dajtit.

 Z. Mehmet Metaj, Albaforest
: Në këtë takim duhet të ishin
personat përgjegjës nga bashkia.
Drejtori dhe përgjegjësi I sektorit
duhen vlerësuar për
dashamirësinë që marrin pjesë
por nuk kanë as kapacitete
teknike, kompetence apo mundësi
që të bëjnë diçka. Ne duhet ti
drejtohemi kryetarit të bashkisë e
për dijeni edhe kryeministrit dhe
ndofta dhe organizmave eur-
opiane se ky park është jeta e

Tiranës. Aty të shtrojmë dhe çfarë
kërkojmë që të bëhet dhe çfarë
mund të bëjmë dhe ne se jemi
mbledhur shumë herë po rezultate
nuk ka.Mendoj se duhet të
shkëputet nga ndërmarrja e të
bëhet drejtori më vete siç kemi
diskutuar, park rajonal së bashku
me liqenin, me vendim të Këshillit
të Ministrave, me tërë strukturat
që i takojnë sepse sot nuk ka as
ekspertë në strukturën aktuale.
Kjo do të kërkojë domos-
doshmërisht edhe planin e
menaxhimit që sot mungon dhe
fondet përkatëse.

 Z. Ali Coka, Instituti i Gjelbër
Europian : Gjithë ndotja, edhe
shtimi i dëmshëm i algave dhe
leshterikëve ka ardhur nga
ndërtimet përreth e pasojave të
tyre. Mendoj se, me nxitje nga
ngjarjet e fundit të ngordhjes së
peshqve, bashkë me ndërmarrjen

e gjelbërimit dhe Ekolëvizjen, të
mund të mbledhim algat dhe ti
vendosim para derdhjes së
shllamit në lumin Erzen. Me këtë
bëjmë dy gjëra : e para shtojmë
oksigjenin në liqen për gjallesat e
kryesisht peshkun dhe e dyta
reduktojmë ndotjen e shllamit
sepse këto janë një lëndë
fitokuruese që do të veshin

luginën e Erzenit që nga landfiedi
e deri në derdhjen në det. Kjo
kërkon një projekt që besoj se nuk
do dhe shumë shpenzime.Ndërsa
për planin e menaxhimit duhet të
bëhet i qëndrueshëm dhe
afatgjatë.

 Z.Edvin Pacara : Mendoj që,
sipas përvojës botërore, në planet
e projeket duhet të përfshihen dhe
OJF-të si dashamirës ndofta të
vetëm të mjedisit. P.sh. një
organizatë mund të merret me
zogjtë, një me liqenin e kështu me
radhë.

 Znj. Entela Pinguli, Drejtuese e
projektit : Hapi i parë që mendoj të
bëjmë është letra, që duhet të jetë
edhe e hapur dhe në media, ndaj
vendimmarrësve, qeverisë,

bashkisë së Tiranës me që kanë
shprehur dhe dëshirën për të
bashkëpunuar e për të zgjidhur
problemet. Ajo që ne mund të bëjmë
më shumë është sensibilizimi, jo
vetëm i strukturave qeverisëse, por
dhe publikut të gjerë. Edhe mediat
na ngrenë pyetjen përherë se çfarë
kërkojmë. Prandaj kjo “zhurmë “ që
do të bëjmë duhet të jetë mbi baza
kompetente dhe duke propozuar
dhe disa alternativa. Dhënia e një

statusi për parkun dhe liqenin është
kryesore se sjell edhe planin e
menaxhimit dhe të tjerat që duhen,
strukturat, si do të menaxhohet,
përfshirjen e OJF-ve. Mendoj se kjo
e fundit është e rëndësishme sepse
OJF-të janë përfaqësuese të
komunitetit dhe për lobimin do të

kërkojmë dhe ndihmën e
Delegacioni të KE-së që janë
shumë të interesuar për ecurinë e
projektit dhe që mendojnë se duhet
zgjidhur problemi i parkut dhe liqenit
e që do të na ndihmojnë. Po ashtu
dhe Kryetari i bashkisë ka në planet
e veta edhe axhendën Green-Tirana
e jo vetëm për gjelbërimin por dhe
në kuadrin e gjelbër si koncept e në
mënyrën si do të planëzohet
urbanizmi i ri i qytetit, energjinë
etj….

 Z. Arben Rusi : Takime të tilla e
grupe pune janë ngritur gjithmonë.
Ka patur ide e plane shumë të mirë
por që nuk janë zbatuar. Nga dita
në ditë kemi shkuar drejt degradimit.
Ju thatë atë që duhet thënë. Liqeni
është pjesë e mushkrive të Tiranës
që është përgjysmuar dhe në
vartësi të bashkisë. Mendoj se,
duke qënë edhe unë pjesë juaja,
mendoj se kjo lëvizje duhet
vazhduar pa ndërprerje e te mos
mbetet ne mes. Kjo zonë është një
pjesë e punës sonë që shkon deri
në Pezë dhe fondet, tani që nuk jemi
më ndërmarrje por një drejtori e varur
nga drejtoria e Përgjithëshme, i kemi
tepër vështirë ti marrim dhe për gjëra
të vogla. Sa për shembull, kam
kërkuar 15 barka, një për të mbledhur
mbeturinat e të tjerat për shëtitje,
dhe ka pesë vjet që nuk janë
miratuar. Edhe taksa e lokaleve që
u ndërtuan dikur këtu, që u vu me
kërkesën time, u hoq dhe nga paratë
që u mblodhën asnjë nuk erdhi në
park. Prandaj duhet dhe statusi
bashkë me strukturat e fondet
përkatëse.

Pa liqenin parku i humbet
vlerat dhe vete emrin
Parku i Madh i Liqenit !

Parku të shpallet me
status park rajonal së

bashku me liqenin.
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Nga Agim DALIPI

 Në vizitën e tij në një qendër
zgjedhore (lokal publik),
ambasadori hollandez z. Van Den

Dool, fjalën e parë që tha kur hyri
ishte se aty po pihej duhan. Dhe
ky ambasador, bashkë me vendin
e tij janë treguar të gatshem të na

mësojnë, por dhe të na ndihmojnë
praktikisht për të ruajtur,
mirëmbajtur e zhvilluar mjedisin
tek ne.

 Nuk është hera e parë që
ambasadorët përmendin
moszbatimin e ligjeve që ne

 Më se 1,3 miliardë njerëz, gati
20 % e popullsisë së planetit nuk
ka akses në energjinë elektrike.

Gati 85% e njerëzve pa qasje në
energji në botë jetojnë në zonat
rurale, dhe më shumë se 95%
është në Afrikë apo në vendet në
zhvillim të Azisë.

Këto shifra ja në bërë të
njohura nga Agjensia
Ndërkombëtare e Energjisë ( AIE)
në konferencës “ Energji për të
gjithë “ në 10-11 tetor në Oslo
duke theksuar dhe pasojat
ekonomike, sociale e
shëndetësore të saj.

 Në konferencë u theksua
edhe se 2,7 milliardë banorë nuk
kanë mjetet modern as për të
gatuar duke përdorur, megjithë

AMBASADORI HOLLANDEZ, MJEDISI, SHENDETI DHE DY LIGJE
vendosim. Para ca kohësh
ambasadori i BE-së Lohan thoshte
se zbatimi i ligjeve tona nuk duhet
t’i ngjajë atij kundër pirjes së
duhanit në vende publike.

 Nga Ministria e Shëndetësisë
në shtator u mundësua krijimi i një
task force nga bluzat e bardha me
qëllim ndërgjegjësimin dhe
inspektimin në luftën kundër
duhanit. Në krye të saj u vendos
një veprimtar i njohur kundër
duhanit z. R. Shuperka, specialist i
duhanit ne ISHP.Kjo task forcë
krijohet, pa dyshim, nga që ligji
antiduhan i miratuar nuk ka arritur
të gjejë zbatim edhe për mungesë
të boshllëqeve ligjore por, siç
theksonte drejtori i ISHP, z. E.
Roshi, në takimin “Për një Shqipëri

pa duhan”, edhe për shkak të
moskoordinimit institucional dhe
mungesës së koordinimit me
pushtetin lokal. Në këtë takim doli
se punonjësit e ISHP që kryejne
funksionin e studiuesit dhe

inspektorit të duhanit, edhe pse
merrnin një shtesë prej 20% mbi
rrogën, gjë që i kushton shtetit 20
milion lekë në muaj, puna e tyre
pat mbetur jo efektive.Shikojmë në
televizion edhe spotin kundër
duhanit që saktëson dhe
penalitetet edhe shifrat e gjobave.
Por ndonjë ndryshim i ndjeshëm
në lokalet e Tiranës nuk po duket.

 Muajt e fundit u promovua dhe
një ligj dhe një tjetër aksion publik
: lufta kundër përdorimit të alkoolit
në moshat e mitura që nuk duket
se ka filluar të zbatohet.

 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.
Për të mos folur pastaj për moshat
më të rritura të të rinjve.

 Gjatë fjalës së tij kreu i
shëndetësisë Vasili është
shprehur: “Po lançojmë 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 ”.

 Bashkëkohor ishte dhe ligji
kundër duhanit, i miratuar që në
2007, por që rezultoi një dështim i

plotë sepse, jo vetëm lokalet e
mjediset publike, por duhani pihej
fare hapur edhe në Qendrën
Spitalore Universitare ku jane
vendosur edhe gjoba nga ISHP.
Ndërsa për alkoolin mjfton të
hedhësh darkave një sy nëpër
lokale e pub-e ku pothuaj askush
nuk pyet për moshën e të rinjve që
konsumojnë alkool.

 Qoftë ligji, qoftë gatishmëria e
ministrit për zbatimin e tij janë

veprime që duhen përshëndetur
por shpresojmë se do të
shoqërohen vërtet me masat
administrative që duhen zbatuar e
të mos mbetet në letër . Përvoja e
kemi të hidhur me dështimin kundër
duhanit, pothuajse të harruar deri
në krijimin e taskforcës dhe që

 Sipas Organizatës “Për një Shqipëri pa duhan”:
 - 3300 shqiptarë vdesin çdo vit nga sëmundje të

lidhura me duhanpirjen.
- Në arsimin universitar, janë fakultetet e Mjekësisë,
Infermierisë, Farmacisë dhe Stomatologjisë, pra aty
ku do të dalin mjekët e ardhshëm, ku pihet duhan në

masën më të madhe.
- QSUT është gjobitur nga kontrollet sepse në

mjediset e saj pihet duhan ?!
 - 4 në 10 persona pijnë duhan, që do të thotë se në

vend janë rreth 900 mijë duhanpirës.
- 6000 ton cigare në vit konsumohen në vendin tone.

- Duhanpirja është ulur deri në moshën 13- 15
vjeçare, duke arritur në 16.7 % në rang kombëtar, -
- 81 % e pirësve e nisin duhanin para moshës 18-

vjeçare.
Për çdo paketë cigare shteti ka një fitim prej 70 lekë,

që do të thotë 1/3 e vlerës mesatare.

ndofta “shërbeu”,siç duket, vetëm
për të plotësuar listat e
pyetësorëve për integrimin e
kështu për t’i bërë “qejfin”
Europës. Por mbi 3000 vetë që
vdesin në vit nga pirja e duhanit,
mbi 2600 që vdesin nga kanceri,
mbi 9000 të vdekur nga sëmundjet
e gjakut dhe ato kardiake duhet të
na bëjmë të vemë gishtin mbi
plagë.

 Kontinenti plak na e ka dhënë

përgjigjen disa herë për
moszbatimin e ligjeve ( edhe sa
herë !? ) . Na e kujtoi edhe
ambasadori Van Den Dool. Pre le
ti dëgjojmë dhe të shpresojmë që
ligjet të mos ngelen vetëm në
fletoren zyrtare. Por deri kur duhet
vetëm të shpresojmë ?

Sipas ISHP
- Fëmijët e moshës nën 8 vjeç provojnë pije

alkoolike.
- Përqindja e nxënësve që kanë provuar pije për
herë të parë alkoolin nën moshën 8 vjeç është e

lartë për zonat urbane
- 30% e nxënësve përdorin pije alkoolike për të

paktën 1-2 ditë gjatë muajit.

DREJT 2012 - VITIT NDERKOMBETAR PER ENERGJI TE QENRUESHME PER TE GJITHE
pasojat e ndotjes, shpyllëzimit
dhe çrregullimeve klimatike,
drurin e qymyrin. Vetëm nga ky
përdorim (dru e qymyr ) në botë
vdesin çdo vit mbi 1.5 milionë
persona.

 Nga lëvizja ambjentaliste në
konferencë u theksua se “dhënia
fund varfërise së energjisë duhet
të jetë pjesë e zgjidhjes për
ndryshimet klimatike, jo pjesë e
problemit”. WWF e të tjerë
organizata mjedisore kërkuan një
përqëndrim më të madhe në
burimet e rinovueshme të
cilësuara si energjia e të ardhmes
dhe largimin përherë e më tepër
nga karburantet fosile të së
kaluarës shkaktarë të ndotjes e
ndryshimeve që çojnë në
ngrohjen globale.

 Për tu përballur me këtë
problem do të shërbejë
konferenca Rio + 20, një
konferencë mbi zhvillimin e
qëndrueshëm që do të zhvillohet
në Brazil qershorin e ardhshëm.
Në Oslo u theksua se, aksessi i të
gjithëve në energji, është një
përgjigje ndaj “ të gjithë sfidave
globale” siç e quajti Sekretari i
Përgjithshëm i OKB-së, Ban Ki-
Moon. Varfëria, ndryshimet

klimatike,  zvogëlimi i aksesit në
ujin e pastër, shëndeti, kriza
ushqimore etj.., të gjitha këto
probleme, theksoi ai, kanë një lidhje
të fortë me mungesën e energjisë
që duhet zgjidhur në radhë të parë
me rritjen e objektivave drejt
energjisë së rinovueshme.

 Qasja në energji nuk është
përfshirë në Objektivat e Zhvillimit
të Mijëvjeçarit në kuadër
të Kombeve të Bashkuara në vitin
2000 por OKB-ja, megjithatë, ka
përcaktuar vitin  2012 si
 ”Viti Ndërkombëtar për energji të
qëndrueshme për të gjithë”.  Paisja
e popullsisë me energji nuk ka patur
rritjen e kërkuar me vetëm 9 miliardë
USD (6.7 miliardë euro) që janë
investuar në botë për të
zgjeruar qasjen në  “energjinë
moderne”.   Kjo mundësoi vetëm
20 milionë njerëz për qasje
në energji elektrike.

 AIE vlerësoi politikat për të
mbështetur qasjen në energji dhe
investimet priten të jenë në rendin
e 260 miliardë USD deri në vitet
2010. Por kjo nuk është e
mjaftueshme duke marrë
parasysh edhe rritjen e popullsisë
e prandaj vazhdon të mbetet për
zgjidhje problemi se cilat forma të

financimit duhen gjetur e miratuar
për të bërë efektiv qëllimin. Deri
më sot shumat e investuara në
favor të qasjes në energji ( përshi
vitin 2009 ) kanë ardhur 34% nga
institucionet shumëpalëshe, 30%
të vetë vendeve, 22% private dhe
14% nga ndihmat dypalëshe.

 E veçanta e këtij takimi, dhe e
mirëpritur nga të gjithë, ishte një

nismë e re globale ndërmarrë nga
qeveria e Norvegjisë për rritjen e
energjisë së rinovueshme në
vendet në zhvillim.

 Nëpërmjet skemës “ Energjia
+ “, qeveria norvegjeze do te
zbatojë e financojë zhvillimin drejt
energjisë së rinovueshme,

eficiencën energjetike dhe një
zhvillim me nivel të ulët karboni e
kjo për vendet në zhvillim ku
jetojnë rreth tre miliardë njerëz dhe
që nuk kanë mundësi të përdorin
atë që quhet energji e sigurt.

 Tashmë shumë aktive në
përpjekjet ndërkombëtare për të
luftuar kundër shpyllëzimit dhe
efekteve negative të tij në klimë,
përmes mekanizmit Redd
(reduktimin e emisioneve nga
shpyllëzimet dhe degradimi i tyre),
Norvegjia po përpiqet për të
ngritur një system të mbështetjes
financiare për monitorimin dhe
kontrollin e punës në vendet që
duhen ndihmuar. 

 Një tjetër propozim që u bë në
Oslo ishte shoqërizimi i fondeve
publike dhe private, ideja për të
tërhequr fonde private me
kushtet e përdorimit të fondeve
publike por për këtë duhet që
edhe projektet të jenë rentabël
nga ana komerciale dhe me një
model ekonomik solid e pa risk
sepse vetëm kështu mund të
tërhiqet biznesi. Kjo e theksuar
edhe nga kriza e sotme financiare
e masat shtërnguese që po
merren, sidomos në SHBA dhe
Europë.
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Nga Agim DALIPI

 Jo vetëm në në një rast, kur
shoqëria civile dhe lëvizja
ambjentaliste ka kritikuar projekte

qeveritare që janë konsideruar të
dëmshme për mjedisin shqiptar,
kryeministri Berisha i ka akuzuar me
gojën plot si antiglobalistë. Dhe kjo
e thënë në mënyrën për tu kuptuar
si antiperëndimorë, radikalë e
kritizerë të pandreqshëm e në
mënyrë të tërthortë edhe si
kundërshtarë të zhvillimit. Sa lidhje
ka kjo me globalizimin është tjetër
punë. Por pse antiglobalizmi
anatemohet kaq shumë ? Le t’i
hedhim një sy.

 Në vitet e fundit të shekullit të
kaluar, para se atentatet terroriste
në kullat binjake të World Trade
Center dhe, si rrjedhojë, ndërhyrjet
ushtarake në Afganistan e Irak, që
sollën fillimin e periudhës
“antiterroriste” që karakterizoi vitet
e para të shekullit XXI, tema e
preferuar që tërhiqte vëmendjen e
të gjithëve në shoqërinë
perëndimore, ishte globalizmi siç
është sot kriza ekonomike e
financiare. Pavarësisht se ato
ngjarje vunë në dyshim edhe
natyrën e këtij fenomeni duke ju
dhënë pjesërisht të drejtë nga njera
anë lëvizjeve kontestuese (No-
Global ose New-Global ) e nga ana
tjetër atyre, më të vonshëm, që
mendojnë se po shteron misionin
e tij, globalizmi, për shumë arsye,
është një proces me të cilin duhet
të mësohemi të bashkëjetojmë
duke shfrytëzuar dhe përparësitë
e tij.

 Eshtë e qartë se, nga ky proces,
pak nga pak, edhe kufijtë
kombëtarë po humbasin një pjesë
të vlerës së tyre e njerëzit po lëvizin
e do të lëvizin më lehtësisht duke e
bërë çdo pjesë të botës të
arritëshme. Europa e Bashkuar
është formatimi zyrtar e ligjor i tij.
Por këtu duhet të marrim parasysh

MJEDISI, POLITIKA MJEDISORE DHE GLOBALIZMI 1
edhe konceptin e gjeneratave të reja
që e shohin të ardhmen përherë e
me më pak kufij e kufizime, mbi të
gjitha nga pikëpamja kulturore.

 Nga njera anë globalizmi duhet

të sillte avantazhe për vendet më të
varfra për të reduktuar hendekun
që i ndan nga vendet me ekonomi
të zhvilluar. Këtë e tregon edhe
rritja e dukëshme e disa vendeve
aziatike ku në radhë të parë
qëndrojnë Kina, Taivani apo
Koreja e Jugut ku investimet e
huaja u rritën nga 202 miliardë
dollarë në 1990, në gati 2000
miliardë sot sipas të dhënave të
FMN. Megjithatë dominimi i tregut
botëror është në duart e treshes
SHBA, Europë e Japoni që
shumicën e investimeve i kanë
përqëndruar në disa hapësira të
caktuara të planetit që u japin
fitime më të mëdha e më të shpejta
e duke lënë hapësira të tjera, në
vend të parë Afrikën, pavarësisht

problemeve të mëdha ekonomike
të zhvillimit. Kështu që, në
pikëpamje globale, sipas shumë
analistëve, procesi nuk po arriti atë
për të cilën po përdoret : zhvillimin
global, d.th.th për të gjithë. Disa
vende e rajone u zhvilluan e disa
të tjera jo. Në zona të mëdha e të
varfra ( shembulli i parë është
përherë Afrika ) pati një rënie të
çmimeve të lëndëve të para gjë që
solli dhe reduktim të zhvillimit që,
së bashku me konfliktet,
keqmenaxhimin dhe pasojat
ekologjike, ka çuar miliona njerëz
në një uri pothuaj të përherëshme.

 Nga ana tjetër zhvillimi i
vrullshëm i teknologjisë që u

konkretizua nga fundi i viteve 1990
e në vazhdim luajti një rol parësor
për ta bërë më të kapshëm
globalizimin. Mundësia e mjeteve
të aksesit në informim, informacion
satelitar, fibrat optike, e rrjeti i
internetit po shpien në një integrim
individët, sipërmarrjet, kombet e
teknologjionë të ndërveprojnë
përherë e më tepër në mënyrë më
të efektshme, më të shpejtë dhe më
përfituese se në të kaluarën. Pra
në një fazë të re ekonomike e
sociale, pikërisht globale.

 Globalizmi nuk është gjë tjetër
veç se ekonomi liberale që po
përhapet me shpejtësi dhe
liberalizmi është ai që Alexis de
Tocqueville në 1832 e quante në
librin e tij “ Demokracia në Amerikë
“ – vendi i njerëzve të lirë 2).

 Në këtë erë të re të gjithë po
përpiqen të përfitojnë. Nga njera
anë, me dëshirën e tërheqjes së
kapitaleve dhe përparësive relative
që sjellin në zhvillimin e vendeve
të tyre, shumë shtete kanë
adoptuar politika neoliberale që u
kanë dhënë tregjeve dhe
sipërmarrjeve të mëdha rolin e
protagonistit në zhvillimin rajonal
e botëror. Kësaj i ka shërbyer edhe
politika e qeverisë sonë me zonat
e lira, politikat për lehtësi fiskale
apo me të famshmen “ Shqipëria 1
euro “ e cila konsiderohet si një
përpjekje për të realizuar një prej

premtimeve më të rëndësishme
elektorale, atë për rritjen e
investimeve vendase dhe të huaja
në Shqipëri.

 Pasojat e globalizmit nuk kanë
vonuar të ndjehen edhe në plane
të tjera, në radhë të parë në atë
mjedisor. Mallrat, kapitalet,
njerëzit, idetë por dhe ndotjet e
rreziqet ekologjike lëvizin në gjithë
botën me shpejtësi gjithmonë e më
të madhe e përherë në rritje.
Prandaj është pikërisht globalizmi
që ka sjellë dimensione
ndërkombëtare edhe për problemet
mjedisore.

 Sistemi i sotëm i tregut, i
përqëndruar në logjikën e kapitalit,
po operon kryesisht duke ju bërë
bisht llogaritjes e marrjes parasysh
të kostove sociale e mjedisore të
veprimtarisë ekonomike dhe jep një
“kontribut” që nuk po ndalet në
degradimin mjedisor. Janë të gjithë
në një mendje se modeli aktual i
zhvillimit, ka sjellë një shfrytëzim
të stërmadh të burimeve, konsum
po të tillë të energjisë, një
superprodhim të të mbetjeve dhe
ndotje të tillë sa e bëjnë bilancin e

efekteve mjediore të globalizmit
ekonomik vazhdimisht me
humbje.1) Përdorimi i burimeve
natyrore, jashtë parimeve të
arsyes e të kujdesit kanë sjellë
efekte alarmante në mjedis. Këtë e
tregojnë faktet që nga kriza
energjetike, te kriza klimatike,
hidrike, bujqësore, e shpyllëzimit
e deri te shkretëzimi i sipërfaqeve
të mëdha në planet. Pikërisht për
këto motive, në vitet e fundit,
sidomos pas koferencës së
Kyotos, pasojat direkte të
globaliuzmit në cilësinë e mjedisit,
janë bërë objekt i shumë
diskutimeve në rang rajonal e
botëror.

 Aspekti më preokupant i kësaj
situate qëndron në atë që është
quajtur dhe “ eksporti i të keqes “,
një tendencë që vazhdon të rritet.
Në krye të listës qëndron “migrimi”
i proceseve prodhuese drejt
zonave e vendeve në të cilat,
përvec kostos së ulët të lëndëve
të para apo krahut të punës, janë
të pamjaftueshme apo
inegzistente kontrollet apo masat
e mbrojtjes mjedisore.

 Eshtë fakt që vendet e
zhvilluara arrijnë ta transferojnë
teknologjinë e vjetër apo ndotëse
me gjithë pasojat : rrezikun,
ndotjen e mjedisit dhe mbeturinat
e prodhimit. Kështu, përveç se
përfitojnë kursime në koston e

prodhimit ose të shfrytëzimit më
të gjatë të makinerive të

amortizuara apo jashtë normave të
vendeve perëndimore,marrin dhe
pozicionin e “mirëbërësit” në
zhvillimin e këtyre vendeve. E
vërteta është se, për fat të keq, në
shumë vende kanë bërë që kushtet
e jetësë e të mjedisit janë
përkeqësuar. Pa vënë në dyshim
ndihmën e vërtetë ndërkombëtare
që ka kontribuar, pas viteve 90-të
tek ne kemi dhe pjesën tonë si

Petrolifera apo Enelin që u përpoq
( e ndofta po përpiqet akoma pas
kuintave ) të sillte investimet por
dhe ndotjen nga qymyri me tecin
e porto Romanos.

 Kësaj i mbivendoset dhe një
veprim më pak “fisnik”, eksporti i
mbetjeve për tu depozituar në
vendet e varfra me gjithë pasojat e
tyre mjedisore. Mund të
përmendim projektin që u përfol
disa vjet më parë për sjelljen e
plehrave e për tu depozituar në
Shqipëri nga fqinjët italianë që nuk

e kanë zgjidhur edhe sot problemin
e tyre, megjithë sanksionet e
vendosura nga BE por dhe ligjin e
ri për importin e mbetjeve për
riciklim kur mbetjet tona të pa
diferencuara në kanë zënë frymën
e janë kthyer në një problem akut
e që kërkon zgjidhje më të shpejtë
se ritmi i qeverisë në menaxhimin e
tyre. Në se në vendet e zhvilluara
kjo sjell pakësimin e ndotjes dhe
mjedisi po rikuperon funksionet e
tij, por në vendet në zhvillim
emetimet ndotëse të industrisë po
rriten me shpejtësi duke kaluar
edhe normën e rritjes ekonomike e
përfitimet prej saj.

 Në mënyrë të veçantë impakti
ndotës është vërejtur në burimet
ujore : në vendet e varfra ndryshimi
i kushteve ekologjike kanë njohur
rritje në dekadat e fundit. Ne
vendin tonë, pavarësisht se e
keqja nuk na ka ardhur te gjitha
nga jashtë, mund të përmenden
mbushja e lumejve me plastikë e
ndotja e Gjanicës me mbeturinat e
përpunimit apo të nxjerrjes së
naftës. Nuk ka nevojë të përmendet
për këtë ndikimi shëndetësor i
këtyre ujrave të ndotura që ju
shtohen edhe shkarkimet e
dëmshme te plehrave kimike nga
bujqësia. Për të mos folur pastaj

për ndotjen nga detergjentët që
përdor çdo familje e për të cilat ne
nuk kemi asnjë të dhënë apo
analizë.

( vijon në numurin e ardhshëm)
_________
 1) - WORLDWATCH –Status of the world

– 2010
 2) - IMF-World Economic Outlook

Database.
 3)- Alexis de Tocqueville dhe  Gustave de

Beaumont, “Democracy in America”, Project
Gutenberg, 1995.

Pasojat direkte të
globalizmit në cilësinë e

mjedisit, janë bërë
objekt i shumë

diskutimeve në rang
rajonal e botëror

Përdorimi i burimeve
natyrore, jashtë

parimeve të arsyes e të
kujdesit kanë sjellë
efekte alarmante në

mjedis
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GRUPIMI “EKOLËVIZJA”
Shoqata “ EGNATIA “, Librazhd, Agim BLLOSHMI
Shoqata e Ruajtjes dhe Mbrojtjes së Mjedisit Natyror,
 Shkodër - Fatbardh SOKOLI
Shoqata e Ruajtjes dhe Mbrojtjes së Mjedisit Natyror, Tirane
- Pranvera BEKTESHI
Shoqata Kombëtare progresi pyjor – Tirane, Liljana SHEHU
Albaforest, Tirane, Mehmet META
Qendra Eden, Tirane - Ermelinda MAHMUTAJ
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
Shoqata Mjedisi Ekologjik dhe Turistik Lura, - 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 Mjekesisë
dhe Mjedisit “Fillonid Durrachieni” – Flamur TARTARI
Shoqata “Adriatiku”, Vlorë – Petrit DERVISHI

Shoqata “Miqtë e Thethit”, Shkodër– Dedë NIKA
Shoqata “PASS”, Majlinda LlESHI
Shoqata “Nënujsat” Ened MATO
Shoqata “Vazhdon” Gazmend KODUZI
Shoqata “EKOLOGJISTI “- Durres, 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
Instituti për Mirëqënie dhe Mjedis, Tiranë, 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

Shkurt nga bota

KY NUMUR I GAZETES MBESHTETET NGA SOROS,
FONDACIONI “ SHOQËRIA E HAPUR PËR

SHQIPËRINË”.

 Analizat e fundit të tendencave
të emetimit të gazrave serrë në BE,
paraqitur nga EEA, Agjensia
Europiane e Mjedisit, tregon se, 
për vitin 2010 , këto emetime janë
në një rritje prej 2.4 % krahasuar

me 2009 (me një diferencë të
gabimit prej + / - 0.3%). Kjo edhe
për shkak në rritjes ekonomike
në shumë vende dhe të një dimri
të ftohtë që çon në një kërkesë në
rritje për ngrohje. Megjithatë, rritja
e shkarkimeve u përfshira nga një
lëvizje nga qymyri drejt gazit naty-
ror dhe drejt një rritje të qëndrue-
shme të fortë në prodhimin e

SMOGU – MILANEZET NE
KEMBE

 Në javën e dytë të tetorit në
“kryeqyetetin” e veriut italian,
Milano, smogu ( pjesëzat PM10 )

arriti në vlera mbi normën prej 50
mikrogramë për metër kub.
Pavarësisht se në fundjavë filloi

MEDASSET njofton për
zhvillimin e takimit “Ruajtja
detare ne Shqiperi: nje Strategji
Kombetare per Menaxhimin e
Breshkave te Detit” me 24
Tetor2011. Takmi zhvillohet në
bashkëpunim me MMPAU,
me mbështetjen e fondacionit
MAVA, në kuadrin e
Konventës së Barcelonës për
Mbrojtjen e Mjedisit Detar dhe
Zonave Bregdetare të Mes-
dheut dhe Zonave veçanërisht
të mbrojtura nga UNEP/
MAP.

 Gjate takimit:
- Do te prezantohen ne

menyre te permbledhur gjetjet
kryesore te projektit
“Monitorimi dhe Ruajtja
eZonave te Rendesishme te
Ushqimit te breshkave te detit
ne zonen e Patokut ne Shqiperi
2008-2010”;

- Pjesemarresit do te kene
mundesi te japin komentet dhe
opinionin e tyre per Strategjine
emenaxhimit te breshkave te
detit

- Do te miratohet Strategjia
Kombetare per menaxhimin e
breshkave te detit

- Do te diskutohen nevojat
per te ardhmen dhe planet
imediate per breshkat e detit
dhe mbrojtjen emjedisit detar
ne Shqiperi.

ALARM I OBSH – SMOGU PO
VRET ME SHUME

 Që smogu vret kjo është e
njohur por sëfundmi Organizata
Botërore e Shëndetësisë ka
publikuar të dhëna alarmante,
sipas të cilave, në zonat urbane

të globit, numri i vdekjeve nga
ndotja po rritet me shpejtësi.
Sipas të dhënave mbi dy milionë
njerëz vdesin nga shkaku i
pjesëzave të imta ( PM10 ) që
ndotin ajrin dhe pjesa më e
madhe i takon qyteteve me tre të
katërtat e këtyre vdekjeve të
parakohshme.

 Materiali i publikuar thekson

RRITJE TE EMETIMEVE NE
BASHKIMIN EUROPIAN

energjisë së rinovueshme.
Në BE-15, emisionet u ulën me

10.7% nën nivelet e vitit bazë , 1990
por ka dhe vende që nuk nuk
janë në rrugë të mbarë drejt
objektivit të tyre (Austria, Italia
dhe Luksemburgu) kërkohet
të bëjnë më shumë përpjekje për të
siguruar reduktimin e emetimeve
duke u mbështetur më shumë në
mekanizmat  eparashikuara
në Protokollin e Kyotos.

 Sektorët që nuk plotësojnë
objektivat ( 20 + 20 + 20 ) janë
transporti, konsumi energjetik
nga banorët dhe menaxhimi i
mbeturinave, 

 Deri në vitin 2020, shtetet
anëtare të BE do të duhet të
zbatojnë masat e planifikuara për
të ndërtuar një ekonomi me
karbon të ulët, duke arritur atë që
është angazhuar në bazë të
objektivave 20 – 20 – 20 :
reduktimi i emetimeve ndotëse
20% e rritja e energjisë së
rinovueshme 20%.

se shumë nga këto vdekje mund
të evitoheshin po të respektohen
normat e vendosura nga OBSH.
Ajo ka përcaktuar pragun e
tolerancës prej 20 mikrogramë për
metër kub por në disa metropole
kjo arrin deri në 300 e më tepër ku
“pjesën e luanit” në të e ka
sigurisht transporti. Një
shembull është edhe Athina
fqinje me një nivel prej 44
mikrogramë megjithëse lejon në
qytet vetëm makina me benzinë e
ka vite që ka hequr ato me naftë.

 Sipa analizës qytetet që
respektojnë vlerat e përcaktuara
janë të pakta dhe vdekshmëria
vazhdon të rritet. Kjo duket edhe
nga tabela ku zona jonë e
Mesdheut Lindor shënohet
EMR. Pjesëzat PM10 nepermjet
frymemarrjes hyjnë në mushkri e
me pas ne sistemin e qarkullimit
të gjakut duke shkaktuar
sëmundje të zemrës, tumore në
mushkri, astmën, infeksione
respiratore etj..

të ulej Arpa, Agjensia Rajonale për
mbrojtjen e mjedisit, vendosi që
të djelën, 9 tetor, të ndalohej
qarkullimi i të gjithë mjeteve me
lëndë djegëse fosile në qytet për
12 orët e ditës, ndalimin e
fishekzjarreve e lojrave

piroteknike dhe përdorimin e
gjithë mjeteve të tjera që nxjerrin
gazra të dëmshme.

KATASTROFE
EKOLOGJIKE NE ZELANDEN

E RE
 Një anije greke që transporton

2100 konteinerë dhe 1700 ton naftë
ka ngecur në barrierën e koraleve
të gjirit të Bollëkut në Zelandën e
Re. Dredhja e pjesës më të madhe
të naftës ka mbrritur brigjet dhe
po luftohet për ta mbledhur. Gjiri i
njohur për anemonat detare dhe
sfungjerë shumë ngjyrësh
rrezikon të kthehet në “
katastrofën detare më të madhe të
dhjetëvjeçarëve të fundit “, siç
është shprehur ministri i Mjedisit
të vendit jugor.

GREENPEACE ME NJE
ANIJE TE RE

 Greenpeace, oraganizata e
njohur ambjentaliste është paisur
me anijen e re Rainbow Warrior
III ( Luftetari i ylberit ). Këto anije
ekologjike përdoren, siç theksojnë
drentuesit e shoqatës “ për
betejën mjedisore në vijën e parë
të luftës kundër krimit mjedisor “.

 Rainbow Warrior i parë ka
qënë një anije e përshtatur nga
ekologjistët e Greenpeace që në
vitin 1956 dhe u përdor nga
organizata për të kundërshtuar

provat bëthamore të Francës në
ishujt Moruroa e Fangataufa të
Pacifikut. Ajo u mbyt gjatë një
veprimtari pranë Zelandës së Re
ku u akuzuan agjentë të shërbimit
sekret francez.

MJEDISI DETAR NE
SHQIPERI: NJE

STRATEGJI
KOMBËTARE PËR
MENAXHIMIN E

BRESHKAVE
DETARE


