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KU SHKOJNE PARATE QE MBLIDHEN PER MJEDISIN ?!
BUXHETI DHE

MJEDISI
Nga Xhemal MATO

 Kjo politikë e dhënies së buxhetit për pasojat
dhe jo për shkaqet ngjason me atë që bën një
amvise në shtëpinë që po i përmbytet nga ujët
dhe në vend që të mbyllë çesmen, blen kova
për të hequr ujin.

 Buxheti i MMPAU për vitin 2012 është 2.3
milardë lekë ose me një shifër të përafërt rreth
17 milion euro.

 Ndërkaq nga taksa mjedisore e mbledhur
nga importi i karburanteve, për 580 mijë ton në
vit, me një çmim mesatar prej 2.5 lek për litër
(3 lek nafta dhe 1.5 lek benzina) shteti duhet të
mbledhë një të ardhur financiare prej 10 milion
euro. Por kjo sasi shtohet, për të njëjtën sasi
karburanti për të cilën u pagua dhe qytetarët
që e harxhojnë këtë karburant paguajnë edhe
një herë taksë prej 7 lek të tjera për litër. Vetëm
kjo sjell edhe një të ardhur tjetër prej 30 milion
euro.

Një nga pasojat e globalizmit e të
shoqërisë së konsumit është dhe prodhimi
i mbetjeve në sasi të mëdha duke rritur
deri në kufijtë e pamundësisë menaxhimin
e tyre. Një shembëll, që pavarësisht
përpjekjeve të qeverisë qendrore e
vendore dhe strukturave të emergjencës
e ushtrisë italiane, është Napoli dhe
mbetjet e tij që janë kthyer në një problem
që nuk po gjen zgjidhje. Dhe mbetjet
urbane vanzhdojnë të shtohen. Edhe ne
kemi arritur në kufijtë e 1 milion ton mbetje
të prodhuara në vit.

Nga Agim DALIPI
 Në Durban të Afrikës së Jugut u mbajt

Konferenca e OKB-së për Ndryshimet
Klimatike qëllimi kryesor i të cilës ishte
gjetja e një konsesusi dhe firmosja e një
traktati si vazhdim i Protokollit të Kyotos.
Faktikisht u arrit një “road map in
extremis” që shumë analistë e quajtën si
një shtyrje të marrëveshjes se sa një
marrëveshje të mirëfilltë. Natyra juridike
e saj mbetet për tu saktësuar dhe
pavarësisht nga lehtësimi i delegatëve
të mbi 190 shteteve që arritën një rezultat
pothuajse konkret, shumë e kanë quajtur
si një “strict minimum”.

Ne datë 2 dhjetor, pranë Delegacionit
Europian në Tiranë u organizua një takim, i
treti në radhë midis shoqatave mjedisore
shqiptare dhe Delegacionit të Komisionit
Europian në Tiranë Në të merrnin pjesë z.
Antoin Avignon, menaxheri i sektorit të
Mjedisit dhe Energjisë dhe z. Philippe
Theou në Delegacionin e KE-së, z. A.
Anton – SNV dhe përfaqësues nga

Për hidrokarburet, materialet plastike etj
që krijojnë problem e premisa për ndotjen e
mjedisit paguhet taksë mjedisi. Por kjo
shkon në buxhetin e shtetit dhe nuk i kalon
fondit të mjedisit. Bile fond mjedisi me ligj
nuk ka. Fakt është se pretendohet të
krijohet një fond mjedisi i cili pastaj do të
shpërndahet apo rimbursohet për subjektet
që do bëhen grumbullues, ripërdorues apo
asgjësues të këtyre mbetjeve.

MENAXHIMI I TE ARDHURAVE NGA TAKSAT PER
MJEDISIN

Intervistë me Agron Lamko, ambjentalist, Instituti i
Kërkimeve Bioteknologjike
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rolin dhe rëndësinë e shoqërisë civile në
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 Ne datë 2 dhjetor, pranë
Delegacionit Europian në Tiranë
u organizua një takim, i treti në
radhë midis shoqatave mjedisore
shqiptare dhe Delegacionit të
Komisionit Europian në Tiranë Në
të merrnin pjesë z. Antoin
Avignon, menaxheri i sektorit të
Mjedisit dhe Energjisë dhe z.
Philippe Theou në Delegacionin
e KE-së, z. A. Anton – SNV dhe
përfaqësues nga shoqatat
Ekolëvizja, PPNEA, OSBE, INCA,
Co PLAN, Qendra EDEN,
Albaforest, Green line Albania,
Shoqata e biologëve Shqiptarë,
Alba forest, etj….

 Ky është takimi i tretë që
realizohet gjatë këtij viti midis KE-
së në Tiranë dhe shoqatave
mjedisore gjë që tregon nje rritje
të interesit të kësajë të fundit për
rolin dhe rëndësinë e shoqërisë
civile në problemet mjedisore të
Shqipërisë. Takimi u zhvillua në
formën e një tavoline të
rrumbullaktë ku të gjithë

Robert MURATAJ, Qendra
Aarhus Vlorë

 Qendra Aarhus në Vlorë, në
bashkëpuninim me Organizatat e
Shoqërise Civile dhe me
ambientalistë të qytetit ka
organizuar një tryeze të
rrumbullakët për të diskutuar
problemet e menaxhimit të

mbetjeve urbane në qytetin e
Vlorës. Morën pjesë përfaqësues
nga OJF-të lokale, studentë dhe

 Shoqata Green Line Albania,
organizate e re ne fushen e mjedisit,
ka prezantuar fillimin e nje projekti
te madh e te veçante mjedisor te
organizuar ne vendin tone, te

titulluar “Ta pastrojme Shqiperine
ne nje dite 2012”.

 Ky projekt eshte pjese e
aksionit boteror “Let’s clean
World in one day 2012" dhe vjen
ne Shqiperi me mbeshtetjen e
Ambasades se Republikes
Sllovene. Ne takimin e organizuar
merrnin pjese si e ftuar nderi
europarlamentarja Tanja Fajon,

ministri i Mjedisit, Pyjeve dhe
Administrimit te Ujerave Fatmir
Mediu, perfaqesues te Ambasades
se Republikes Sllovene,
perfaqesues te organizatave
nderkombetare qe operojne ne
Shqiperi, shoqeria civile dhe
aktore te fushes.

 Ministri Mediu, ne fjalen
pershendetese, e vleresoi kete
projekt te ri si nje reflektim per
veprimin e drejte per nje nga
problemet me te medha ka sot
Shqiperia per mbetjet. “Kuadri
ligjor qe ne kemi i sherben teresisht
iniciatives qe ju keni marre persiper,
dhe ky veprim i juaji eshte si nje
“thirrje zgjimi” per te gjithe ne, qe
nga qeverisja qendrore, qeverisja
lokale e cdo qytetar”, theksoi ai.
Ai, ne emer te Ministrise se
Mjedisit dhe te Qeverise
Shqiptare, shprehu gatishmerine e
tij per mbeshtetje ne cdo hap te
zbatimit te projektit ne fjale.

 Gjithashtu takimi u pershendet
dhe nga europarlamentarja Fajon.

MERRET SKRAP -
PERHAPEN PESICIDE

 Çmontimi i skrapit nga ish-
uzina e azotikut, veç te tjerave ka
sjelle edhe efekte ekologjike sepse
si pasoje e shperberjes se disa ish-
magazinave prane repartit te
perpunimit te urese, nje numer i
konsiderueshem lendesh
pesticide kane mbetur ne qiell te
hapur.

 Sipas specialisteve qe kane
punuar per vite me radhe prane ish-
uzines, per pasoje te shirave keto
pesticide mund te perhapen ne
terrenet bujqesore qe ndodhen
prane tyre, duke rritur nivelin e
rrezikshmerise. Nderkaq, veç
çmontimit te skrapit si pasoje e
shitjes se tij me ane te nje tenderi,
ka ende persona qe ne mes te dites
grabisin aty ç’te mundin. Edhe pse
azotiku eshte i rrethuar me mur te
larte dhe ka roja ne te gjitha anet,

DELEGACIONI EUROPIAN DHE SHOQATAT MJEDSIORE
pjësmarrësit informuan dhe
diskutuan së bashku mbi
problemet e shoqatave lidhur dhe
me situatën mjedisore në vënd.

 Z. Avignon, pasi bëri një
përmbledhje të dy takimeve të

kaluara, kujtoi dhe një herë
Progres-raportin e KE-së i cili, në
kapitullin për mjedisin në tërësi
vlerësonte se mjedisi në Shqipëri
gjatë vitit të fundit nuk ka patur

përmirësim, bile në disa sektorë
përkundrazi gjëndja ka njohur
edhe degradim mjedisor. Ai
theksoi se ky takim do të
shërbente për të diskutuar “
ç’farë bëjmë ne dhe cfarë beni ju”.

Gjithashtu z. Avignon bëri thirrje
për krijimin e një database për
OJQ-të dhe krijimin e një
sekretarie teknike për dërgimin e
informacionit.

 Një nga problemet kryesore qe
u ngrit nga z. M. Metaj
(Albaforest ) ishte mbi dobësitë
dhe nevojën e forcimit të rrjetit të
shoqatave mjedisore dhe i
komunikimit për t’u bërë faktorë
në politikat mjedisore dhe
mbrojtjen e mjedisit. Po ashtu për
problemet e mjedisit dhe të
organizatave të shoqërisë civile.
Ndërsa z. Trajçe tha se problemi
kryesor nuk është komunikimi në
mes të OJQ-ve, por efikasiteti i
tyre.

 Znj Mahmutaj ( EDEN) bëri
thirrje për OJQ aktive dhe efikase
dhe ngriti shqetësimin se ka dy
situata të ndryshme, në një anë
ka nevojë për mbështetje të OJQ-
ve në lidhje me menaxhimin e
problemeve lokale dhe në anën
tjetër duhet edhe një forum për
përfaqësimin e OJQ-ve sidomos
për të shkëmbyer informacionin.
Z. Xh. Mato ngriti problemin e
fondeve që vijnë jo nga vendi por
nga qytetarët europinë.

 Drejtues të shoqatave
theksuan problemin e mungesës
së fondeve dhe donatorëve per
mbështetjen e projekteve
mjedisore të hartuara nga
shoqatat. Gjithashtu u permënd
fakti që Qeveria shqiptare,
mbrojtjen e mjedisit dhe politikën
e zhvillimit të qëndrueshem ne
realitet nuk e ka prioritare. Kjo ka
reflektuar dhe në mos mbështetjen
e shoqatave mjedisore në
projektet e tyre në ndihmë të
mjedisit.

Perfaqesuesit e KE ne Tiranë
theksuan se ndër detyrat e
qeverisë shqiptare për t’u future
në BE është dhe përfshirja e
shoqërisë civile aktivitetet për
mbrojtjen e mjedisit si dhe ne
debatet për hartimin e ligjeve
mjedisore qe po kalojnë procesin
e përafrimit me ligjet mjedisore të
BE. . Por dhe ne këtë fushë
pjesëmarrësit sollën mjaftë fakte
që tregojnë se këto procese bëhen
formalisht dhe të pa efektëshme.

ambientaliste të qytetit qytetarë të
tjerë. Në fokus ishte gjetja e
rrugëve efikase për zgjidhjen
përfundimtare të çështjes së
mbetjeve urbane dhe hartimi i një
plani për sensibilizimin dhe
ndërgjegjesimin publik e të
institucioneve vendimmarrëse për
koordinimin dhe bashkëpunimin

me njeri-tjetrin, si dhe me
autoritetet qendrore, për ndërtimin
e një landfilli të mirëfillte për

mbetjet urbane.
 Niko Dumani, përfaqësues i

Prefekturës dhe ambientalist u
shpreh se “Institucionet lokale të
zgjedhura nga qytetarët për të
përmiresuar shërbimet që i ofrohen
komunitetit, gjejnë justifikime nga
më të ndryshmet për të pasuar
përgjegjesine te njeri - tjetri dhe
këto pasoja i vuajnë familjet tona,
fëmijët tanë që thithin ajër tejet të
ndotur”. Ndërsa z. H. Cufaj, nga
Drejtoria e Shëndetit Publik
Parësor tha se “Djegia e
pandërprerë e mbeturinave që
shkarkohen te ish - fusha e
Aviacionit ka shkaktuar jo pak
sëmundje të rrugeve të
frymëmarrjes si dhe sëmundje te
tjera kancerogjene në vitet e
fundit”.

 Nga pjesëmarrësit u vendos që
te hartohet dhe të nënshkruhet një
peticion nga qytetarët për largimin
e mbetjeve urbane nga
vendgrumbullimi aktual dhe
paraqitja e këtij peticioni pranë
gjithe institucioneve lokale si
Bashkia, Qarku dhe Prefektura.

nuk eshte bere ende e mundur qe
te ndalohet shperberja e kesaj vepre
madhore. Gjate kesaj vere, skrapi i
azotikut u shit nga shteti me
tenderim ne nje vlere disa here me
te vogel nga ajo reale. Edhe pse
tenderi u pezullua dhe anetaret e
komisionit te tenderimit po hetohen
nga prokuroria, cmontimi i mbetjeve
metalike ka vazhduar.

 GJIROKASTRA ME PLEHRA
NEPER RRUGE

 Hedhja e mbeturinave urbane
pa kriter ne perroin e lagjes Zinxhira
ka revoltuar qytetaret. Ekonomisti
Stavrin Jorgji thotw se pergjegjesia
e shkaterrimit te mjedisit nga
mbeturinat urbane eshte
dypaleshe, taksapagues dhe
taksambledhesit dhe eshte nje nje
krim ekologjik, i pafalshem dhe i
denueshem. Ai shton edhe se “Jam
i bindur që pushteti vendor nuk ka
interes t’i mësoje banorët t’i hedhin

mbeturinat urbane kuturu, por
pushteti vendor duhet të përdorë
mënyra, qoftë edhe ligjore, që
mbetjet urbane të mos flakëriten në
përrua, ashtu siç po ndodh në disa

lagjet të qytetit të Gjirokastrës
sepse edhe fëmijët hedhin
mbeturina në përrua. Me pak fjalë,
ky fenoment po futet në sistem dhe
kjo do të jetë shumë e dëmshme për
të ardhmen”.

 Dr. Ornela Bineri, specialiste

mjedisi pranë institucionit të
Prefektit të Qarkut thotë se vetëm 2
nga 32 njësi vendore, 6 bashki dhe
26 komuna, organizojnë mbledhjen
e mbeturinave urbane me kosha në

territorin e tyre. Ajo shprehet se
“Gjendja në 30 nga 32 njësi vendore
është katastrofike. Banorët i
depozitojnë mbetjet me lumenjve,
anës rrugëve kombëtare apo nëpër
përrenj”. Në qytetin e Gjirokastrës
ka një pikë grumbullimi, por pa leje

mjedisore dhe ç’është më e keqja,
ajo ndodhet 150 metra larg zonës
së banueshme.

 Më tej, Bineri thekson
“Landfilli është mënyra më e mirë
për të grumbulluar dhe përpunuar
mbeturinat urbane, por qarkut te
Gjirokastrës i mungon një sektor i
tillë, i domodosshëm për 130 mijë
banorë”. Ndersa Vangjel Muço,
nënkryetari i Bashkisë së
Gjirokastrës, thotë se shërbimi i
pastrimit dhe grumbullimt të
mbeturinave urbane bëhet nga
buxheti i pushtetit vendor : “Fondi
i pastrimit prej 45 milionë lekë është
i mjaftueshëm, por ndihemi të
mbingarkuar, pasi banorët ende nuk
janë edukuar se ku duhet të hidhen
mbeturinat urbane, madje hidhet
edhe mbeturina interte, që
dëmtojne koshat dhe makineritë”.

 Por deri kur do te vazhdoje kjo
gjendje ?

MENAXHIMI I MBETJEVE URBANE NE VLORE TA PASTROJME SHQIPERINE
NE NJE DITE

NGA VENDI
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 Projekti, zbatuar nga grupimi
“Ekolëvizja “ dhe mundësuar nga

Shoqata e Biologëve dhe
mbështetur nga KE zhvilloi një takim
konsultativ më Bashkinë e Tiranës.
Synimi ishte nisja e procedurave për
të garantuar mbrojtje ligjore për

Parkun e Liqenit Artificial duke i
dhënë kësaj zone edhe një status të

nevojshëm. Merrnin pjesë zv. ministri
i Mjedisit z. Taulant Bino, znj. Etleva
Cani, drejtoresha e Agjensisë
Kombëtare të Mjedisit, kryetari i
komunës Farkë, z. Fatbardh Plaku,

Sul Bregu jeton në një fshat të
Tiranës. Ai ka 5 femijë dhe jeton
me prodhimet e tokës, produktet

nga bagëtia dhe nga një ngastër
me pemë frutore dhe pyll. Nga
puna e këtij viti ai nxorri më pak lek
se vitet e tjera. Pjesën kryesore të
tyre vendosi ta perdorë për të
ndërtuar shtëpinë dhe për të blerë

një makinë të re. Pjeësen tjetër e
hoqi mënjeane për të blerë ilace për
femijët dhe gruan të cilet vitet e
fundit i semuren gjithnjë e më
shpesh. Mjeku i fshatit i ka thënë
se uji që përdorin për të pirë është
i ndotur nga shkarkimet e WC-së
shtëpisë së tij prandaj ai duhet të
investojë për të hapur një gropë
septike për të grumbulluar dhe
kontrolluar këto ujra, por hë për hë
ai mendon se ky investim duhet
bërë më vonë.

 Plehrat e shtepise prej vitesh

hidhen ne nje qoshe të oborrit dhe
tani ato janë shtuar dhe përhapur
aq shumë sa që duket e pamundur
të pastrohen. Një vit me parë, njëra
prej lopëve të tij i ngordhi se kishte
futur në bark një fletë plastike 3 m
të gjatë. Shirat e rrëmbyeshëm të
dimrit e frynë përroin që i rrëmbeu
500 m2 toke nga arat e tij. Prita mbi
përrua që dikur zbuste vrullin e ujit,
ishte prishur dhe rindërtimi i saj
gjithashtu kërkon lekë. Edhe zjarret
rrotull, janë përsëritur shpesh në
ditët e nxehta të verës. Këtë verë i
ra zjarri dhe ja shkrumboi gjysmën
e pyllit. Djali i tij që merresh më parë
me pyllin, tani merret me rrugën. Me
këto dëme në pasuritë e tij natyrore,
ai këtë vit nxorri vetem gjysmen e
parave krahasuar me ato që nxirrte

para 5 vjetësh. Me dëshpërim ai po
e ndjen se nga viti në vit po
keqësohen gjërat, por s’e di se pse
po i ecën kaq ters.

 Gjithe kjo histori dhe vete Sula
janë imagjinare, por pjesë të tyre
ndodhin realisht në ekonominë e
shumë familjeve në zonat ku
problemet mjedisore janë
përkeqësuar. Ndërkohe që kjo
histori në permasa globale po
ndodh për shtepinë tonë të madhe,
Shqipërinë.

(vjon ne faqen 9 )
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  Buxheti i MMPAU për vitin 2012 është 2. 3 milardë lekë ose me një
shifër të përafërt rreth 17 milion euro.

 Ndërkaq nga taksa e importit të karburanteve, për 580 mijë ton
në vit, me një çmim mesatar prej 2. 5 lek për litër ( 3 lek nafta dhe 1.
5 lek benzina ) shteti duhet të mbledhë një të ardhur financiare prej
10 milion euro. Por kjo sasi shtohet, për të njëjtën sasi karburanti
për të cilën u pagua dhe qytetarët që e harxhojnë këtë karburant
paguajnë edhe një herë taksë prej 7 lek të tjera për litër. Vetëm kjo
sjell edhe një të ardhur tjetër prej 30 milion euro.

 Pra, sasia e mbledhur nga shteti, në emër të mjedisit, vetëm për
karburantin dhe impaktin e tij në mjedis, është rreth 40 milion euro.
Kjo është një shifër sa gati 2. 5 herë buxheti “ i rishikuar” i Ministrisë
së Mjedisit për vitin 2012.

 Por ku shkojnë këto para ? Sa pemë janë mbjellë apo do të
mbillen me to ? Çfarë është bërë për përmirësimin e cilësisë së ajrit
? Pra sa prej tyre investohen në mjedis ? Apo shkojnë në buxhet në
zëra të tjerë si për shembëll paga të administratës “ në dietë “ që, për
punën e mirë do të marrë dhe një shpërblim në fund të këtij viti.

Pyetje : Cilat janë taksat që
shteti mbledh nga importi e
përdorimi I lëndëve djegëse,
vajrave industrial etj ?

Z. A. LAMKO : Në ligjin e
mbetjeve taksat u merren vetëm
subjekteve që sjellin lëndë nga
jashtë, nga importi, të cilat
krijojnë premisa për ndotjen e
mjedisit në Shqipëri.

Për shembëll hidrokarburet,
materialet plastike që krijojnë
probleme, ambalazhet e të tjera
që kanë impact në mjedis. Të
gjitha këto krijojnë probleme,
premisa për ndotjen e mjedisit
dhe për të cilat paguhet taksë
mjedisi. Por kjo shkon në
buxhetin e shtetit dhe nuk i kalon
fondit të mjedisit. Bile fond
mjedisi me ligj nuk ka. Fakt
është se pretendohet të krijohet
një fond mjedisi i cili pastaj do
të shpërndahet apo rimbursohet
për subjektet që do bëhen
grumbullues, ripërdorues apo
asgjësues të këtyre mbetjeve.

 Sot për sot edhe vajrat e
përdorur grumbullohen në
mënyrë ilegale nga subjekte që
i ripërdorin në mënyrë abuzive,
për djegje në kaldaja duke ndotur
mjedisin. Këtu duhet theksuar
se edhe agjensitë e mjedisit
nëpër qarqe nuk kanë marrë
asnjë masë. Kanë filluar të
bëhen inspektime që nuk
rezultojnë me ndonjë
përmirësim sepse veprimtaritë
realisht vazhdojnë. Por ka edhe
subjekte që i grumbullojnë,
asgjësojnë për prodhim bitumi
në mënyrën më ekologjike të
licensuar. Një shembëll është
firma Bitum Natural Tekno
Albania e cila nëpërmjet
fondacionit Instituti i Kërkimeve
Bioteknologjike që punon me
projektet e grumbullimit të
hidrokarbureve dhe vajrave të
përdorura, e cila ka filluar të

bëjë grumbullimin. Por
ndërkohë shumë firmat nuk i
dorzojnë ppor i shesin. Ligji
presupozon jo vetëm që duhet
ti grumbullojnë por edhe të ti
dorëzojnë këto vajëra të
përdorura si dhe të
rimbursohen nga shteti

pikërisht nga ajo taksë që marrin
nga importuesit e këtyre
lëndëve. Po kështu duhet të

rimbursohen edhe pikat e
serviseve dhe pika të tjera që

PER DHENIEN E STATUSIT LIGJOR LIQENIT TE TIRANES
Takim i shoqërisë civile dhe pushtetit vendor kuadër të projektit “Problemet e degradimit Mjedisor të Liqenit

artificial të Tiranës dhe zbatimin e masave mbrojtëse dhe rehabilituese ndaj tij”
z. Xhemal Mato nga grupimi
“Ekolëvizja”, z. Lirim Selfo, ekspert
mjedisi, pedagogë të Universitetit
Politeknik etj…

 Në takim, z. Lulëzim BASHA,
Kryetar i Bashkisë, në një ndërhyrje
të shkurtër, foli për rolin që do të
marrë përsipër e do të luajë Bashkia
në drejtim të masave që do të merren
qoftë për statusin, rehabilitimin dhe
çdo ndërhyrje tjetër të nevojshme.

 Në përfundim u arrit mirëkuptimi
që Parkut të Liqenit t’i jepet statusi i
Parkut Natyror Rajonal dhe për të
nisur dhe për këtë procedurat ligjore
dhe administrative. Po ashtu u
diskutua dhe për përcaktimin e
sipërfaqes, masat që duhen të
merren për investimet dhe
mirëmbajtjen e parkut në drejtim të
ruajtjes së ekosistemit nga ndotjet,
ndërhyrjet abusive si dhe për

zhvillimin e mëtejshëm të
biodiversitetit në gjithë hapësirën.
Propozimi do t’i kalojë për miratim
Këshillit Bashkiak të Tiranës.  Në
diskutimet doli se tre janë ndërhyrjet
kryesore që u
diskutuan : reha-
bilitimi i valvolës së
s h k a r k i m i t ,
përfundimi i
procesit të portës
dhe përfundimi i
kolektorit të ujrave
të zeza që
mendohet t’i japin
fund menaxhimit të
riskut. Liqeni kërkon një vlerësim më
profesional për të parë e gjetur një
zgjidhje të qëndrueshme por dhe
higjenike, për të qenë një resurs i
përdorshëm për qytetarët. Kjo
kërkon që të zgjohet dhe interes tek

donatorë që do të mbështesin me
grante por edhe vizioni që do të
paraqitet do të ketë një rol kyç .
Planet duhet të jenë të integruar, të
ketë studime perspektive, për

shembëll 10 vjecar duke marrë
parasysh edhe kushtet klimatike.

(Vijon ne faqen 4 )
Liqeni kërkon një vlerësim më

profesional për të parë e gjetur një
zgjidhje të qëndrueshme

BUXHETI DHE MJEDISI
Nga Xhemal MATO MENAXHIMI I TE ARDHURAVE

NGA TAKSAT PER MJEDISIN
Intervistë me Agron Lamko, ambjentalist, Instituti i Kërkimeve

Bioteknologjike

Për hidrokarburet, materialet plastike etj që
krijojnë problem e premisa për ndotjen e
mjedisit paguhet taksë mjedisi. Por kjo

shkon në buxhetin e shtetit dhe nuk i kalon
fondit të mjedisit

grumbullojnë këto vajra të
përdorura.

Pyetje : Ç’thotë ligji për këtë?
Z. A. LAMKO : Ligji vajrave

thotë të detyrohen të gjithë
subjektet që disponojnë këto
vajra ti evidentojnë dhe më pas
ti dorëzojnë në mënyrë të
kontrolluar te subjektet e
liçencuar për asgjesim ose
ripërdorim të kontrolluar.

Pyetje : Cili është roli i
Agjensisë Kombëtare të
Mjedisit?

Z. A. LAMKO: Agjencia
Kombëtare e Mjedisit ka në
dtyrë vlerësimin e projekteve
ndërkohë që Ministria e Mjedisit
ka dhënien e licencave. Por vetë
Agjensia Kombëtare e Mjedisit
varet direkt nga Ministria dhe
këtu ka një konflikt interesi. Pra
Agjensia përderisa bën
Vlerësimin në Mjedis (VNM) të
aktiviteteve që zhvillohen në
Shqipëri nuk ka pse të jetë në
varësi të Ministrisë së Mjedisit.
Sepse kjo Ministri mund ti
imponohet Agjensisë që ti
miratojë apo jo vendimet. Këtu
del se edhe vlerësimin e ndikimit
në mjedis e bën vetë edhe
licensën e jep vetë. Agjensia
Kombëtare e Mjedisit duhet të
jetë e pavarur dhe ky është një
problem që e kemi ngritur disa
herë edhe në takimin ku u
diskutua drafti ligjor për krijimin
e Agjencisë Kombëtare të

Mjedisit Por kjo nuk është
marrë parasysh.
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(vijon nga faqja 3 )
NGA DISKUTIMET
Z. Edmond PANARITI,

Nënkryetar i Bashkisë : Mendoj
të diskutohet se cili është opsioni
më i mirë për statusin ligjor të
Liqenit të Tiranës, i cili do t’i kaloj
për propozim këshillit bashkiak për
tu finalizuar më pas në organe të
tjera të vendimarrjes brenda kuadrit
të pushtetit vendor. Çështja e
statusit përcaktohet qartë nga disa
kritere teknike : status të parkut
kombëtar, status të parkut
kombëtar rajonal, status të parkut
të qytetit dhe të gjitha këto janë të
shoqëruar me disa specifika, kritere
teknike që i përcaktojnë. Por nuk
desha që të përqëndroheshim
vetëm tek statusi por edhe në tërësi
tek hapat administrativë apo ligjorë
që duhen për mbrojtjen e liqenit dhe
në pikëpamjen e ndërhyrjeve,
sidomos në cështjen e rehabilitimit
të liqenit. Faza e parë të jetë ndalimi
i shkarkimeve të ndotjeve, inerteve
dhe faza e dytë, më e vështirë dhe
më sfiduese, është çështja e
rehabilitimit. Do doja ta shtrinim
bisedën edhe në këtë fazë të dytë
por fillimisht do ta fillojmë me
cështjen e statusit. Z. Taulant ka
qënë më i angazhuar në këtë
drejtim.

Z. Taulant BINO, Zv. ministër
i Mjedisit : Liqeni i Tiranës është
një nga zonat e pakta atraktive të
Tiranës dhe, për fat të keq, është
një nga zonat ku po kryen të gjitha
lëvizjet e popullsisë. Prandaj
nevojitet krijimi i hapësirave të
gjelbra. Dy vjet më parë është
diskutuar për këtë temë, këtu unë
kam gazetën Ekolëvizja, ku thuhet
se zv. ministri, zoti Demeti ka thënë
se ministria do niste punën për të
krijuar hapësirat ligjore për krijimin
e Parkut Rajonal. Ne sot jemi në një
fazë tjetër që prej qershorit të vitit
2010 është miratuar VKM për
procedurat, propozimet dhe
rregullat për parkun natyror rajonal.

 Për të folur për statusin kemi
diskutimet tona. A mund të bëjë
pjesë parku i Tiranës në rrjetin e
zonave të mbrojtura kombëtare? Në
gjashtë kategoritë që përcakton
legjislacioni ( parku kombëtar,
rezervat natyror, monument i
natyrës etj. ) nuk mund të bënte
pjesë për shkak të kritereve që janë
të vendosura në ligj. Por ekziston
hapësira për të qënë park rajonal

që do të thotë që do të ketë interes
nga ministri të ndryshme e nga
qeversja vendore për ta shpallur e
për ta mbrojtur. Ekziston hapësira
ligjore por nuk ekzistonin aktet
nënligjore. Unë ju citova
procedurat e propozimit. por
nevojitet që njësitë vendore të
bëjnë propozimin pranë këshillave
bashkiakë të tyre për dhënien e
statusit të parkut natyror rajonal.
Mund të jetë kjo strategji ose mund
të jetë një strategji që vjen direkt
nga këshilli i qarkut.

Z. Edmond PANARITI : Ka edhe
zona, për shembëll tek pjesa e
Saukut dhe kodrat, ku kërkohet,
sipas meje, një ndërhyrje shumë më
e madhe. Kam bërë një bisedë me
donatorë të mundshëm që mund ta
marrin në konsideratë çështjen e
rehabilitimit dhe kanë thënë që
kusht është ndalimi i shkarkimeve
dhe monitorimi dhe i burimeve
potenciale të ndotjes, ndalimi i
shkarkimeve të inerteve, mbajtjen
në mbikqyrje të burimeve
potenciale të ndotjes që të
përcaktohet opsioni më i mirë i
rehabilitimit. Ka opsione më radikale
dhe më pak radikale. Më radikalet
kanë të bëjnë me thellimin e
mbushjes e riparimin dhe më pak
radikale është pastrimi me filtra, me
dekantime. Këto janë gjëra që
duhen parë pasi nuk duhet është e

rëndësishme thjesht zgjidhja më
optimale teknike por duhet marrë
parsysh edhe mendimet e
qytetarëve. Akte të tilla kërkojnë
padyshim dhe një konsultë të gjerë
me publikun, çdo gjë të bëhet e

menduar dhe publiku të informohet
paraprakisht me detaje për planet
dhe perspektivat e një rehabilitimi.
Por kjo, çështja e rehabilitimit, do
vijë më vonë, vitin tjetër, pasi të
trajtohet çështja e shkarkimit.

Z. Fatbardh PLAKU, kryetar i
komunës Farkë : Parku është një
nga sfidat e Bashkisë së Tiranës.
Statusi duhet të materializohet, të
marrë formën e tij juridike sepse
gjendja e liqenit është katandisur
ashtu siç është sot sepse bashkia
s’donte ta merrte përsipër liqenin

artificial. Ka qënë edhe
mosmarrëveshje politike, qeveri-
bashki etj. . Unë kam marr liqenin e
Farkës, që është 6-7 herë më i madh
se ky ndërsa bashkia nuk merrte
përsipër dot liqenin me 2000 m2. Kjo
ka çuar në këtë gjendje që duke mos
pasur statusin, duke mos patur
përgjegjësinë direkte, mbetej
përgjegjësi e qeverisë dhe duhet të
mendojmë se si duhet ndërhyrë.

Edhe kur ndodhi ndotja me shkumat
është akuzuar komuna e Farkës, po
ashtu për shkarkimin e ujrave të
zeza. Por e gjitha kjo është mungesë
e njohjes së realitetit. As një pallat
nuk shkarkon në liqenin e Tiranës
por objektet e reja nuk kanë një

kolektor të mirëfilltë ku të
shkarkojnë ujrat.

 Statusin jepjani si të doni, por
bashkia duhet ta marrë përsipër.
Them se nuk ka shanse që qarku ta
marr përsipër atë dhe as komuna

por kjo nuk do të thotë që ne të
mos bashkëpunojmë por e para
është bashkia që duhet të përveshë
mëngët. Të mos harrojmë se Liqeni
i Farkës është krijuar 28 vjet më
vonë, se liqeni i Tiranës dhe nuk
është ndërtuar për të furnizuar
liqenin artificial. Liqeni i Farkës ka
mbajtur gjallë liqenin e Tiranës
shumë më vonë dhe do të bëhet
parku numur 2 i qytetit. Gjithashtu
është emergjente ndërhyrja tek
porta e shkarkimit.

 Z. F. PLAKU : Puna te diga

duhet filluar që nesër sepse
pasnesër do të jetë vonë. Bashkia
duhet të jetë në gjendje të hapë
kanalin, ta rehabilitojë dhe le të
marrin ujë sa të duan nga liqeni i
Farkës.

Z. Xemal MATO : Duhet një
diskutim më teknik e më kompetent.
Problemi i kanalizimit nga Farka ka
patur një studim që e shikonte
zonën si një ekosistem. Sepse

Liqeni nuk është një gjë e vetmuar,
e izoluar por është pjesë e
ekosistemit prandaj duhet bërë një
studim shumë më i integruar nga të
gjithë ekspertët e kësaj fushe. Ne si
shoqatë e kemi bërë
ndërgjegjësimin që para dy vjetësh
dhe mund të ndihmojmë me
komunitetin përreth duke
shpërndarë fletëpalosje, me gazetën
tonë. . Unë jam dakort më z.
Fatbardh për disa emergjenca që
duhet ti kapim në kohë dhe që nuk
kanë një investim të madh. Nuk
mund të mbrohet liqeni nga erozioni
nëse nuk mbjellim. Erozioni është
shumë i madh. Pa pemë nuk e

mbron dot liqenin. Emergjenca nuk
ka kosto të madhe, me disa
donatorë mund që të ndihmojnë në
mbjelljen e fidanëve duke
bashkëpunuar dhe me komunën e
Farkës. Niveli i ujit është i ulët dhe
krijon mundësi për të ndërhyrë tek
porta.

Z. Lirim SELFO : Statusi nuk
varet as nga ndërhyrjet në digë por
është dicka e përcaktuar mirë në
VKM dhe sa më shpejt të
ndërmerret aq më mirë. Si hap të

dytë për ti ardhur në ndihmë
propozimit të universiteteve duhet
edhe diskutim publik me gjithë
grupet e interesit në trajtën e
konferencës për rrjetin e parqeve
rajonale parku Tiranës, Paskuqanit
e më gjerë. Në këtë kuadër mendoj
se bashkëpunimi me universitetet
por sidomos me shoqatat
mjedisore mund të jetë përcaktues
në orientimin e diskutimeve lidhur
me objektivin që duam të arrijmë,
ku të dilet në propozime konkrete
po ashtu edhe me një plan pune jo
më vonë se shkurti. Ky plani pune
dhe menaxhimi duhet të krijojnë
këtë kontekst bashkëpunimi që do
të sjellë dhe donatorë sepse ata do
të shikojnë edhe sensibilitetin e
aktorëve, të bashkisë, shoqatave,
universiteteve etj.

 Bashkia e Tiranës duhet të jetë
përgjegjëse por mund të delegojë
përgjegjësi për çështje teknike edhe
te shoqatat mjedisore që e kanë
mundësinë dhe resurset në
ekspertë e specialistë.

Z. Xhemal MATO : Kemi bërë
një studim vetëm për zonën e
kodrave para dy vjetësh dhe nuk
mund të ekzistojë parku pa lidhjen
e tij me kodrat. Kodrat kanë një
vlerë tjetër dhe parku i liqenit tjetër
prandaj nuk mund ti jepet i njëjti
status. Kodrave duhet ti jepet
statusi peizazh i mbrojtur e me këtë
status mund të mbrohet nga
ndërtimet dhe mund ti lejojë të
bëhet park rajonal. Nëse nga ky lloj
takimi të dyja këto statuse do të
merren, do të jetë një arritje e
jashtëzakonshme sepse ato janë të
integruara bashkë dhe do të ketë
dhe një impakt të madh edhe për
publikun. Kjo do të shtojë dhe
hapësirën e gjelbër Tiranës gati

katër herë më shumë. Do ishte gjë e
mirë nëse i studjojmë të dyja.

Z. Lirim SELFO : Për ta
mbrojtur nga sedimentet, po të ketë
qarkullim uji edhe sedimentimi do
të jetë më i ulët. Duhet filluar nga
masat, nga statusi që ajo ka si zonë
e rëndësisë së vecantë

Znj. Etleva Cano : Duke ecur
edhe me statusin ligjor, pastaj të
merren masat. Të merren masat që
nga ujësjellësi, pastaj të shihen
masa më emergjente.

.

PER DHENIEN E STATUSIT LIGJOR LIQENIT TE TIRANES

Tre ndërhyrjet kryesore : rehabilitimi i valvolës së
shkarkimit, përfundimi i procesit të portës dhe

përfundimi i kolektorit të ujrave të zeza duhet t’i japin
fund menjëherë menaxhimit të riskut
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Efektet e grimcave të dëmshme
të ajrit shkaktojnë astmën, kancerin
e mushkërive, problemet
kardiovaskulare dhe një sërë
sëmundjes e vdekjesh të
parakohshme. Gazrat e lëshuara nga
makinat dhe grimcat e imta në ajer (

PM ) konsiderohen si ndotësit më
të rrezikshëm për organizmin e
njeriut. Që prej 2007-s, në Shqiperi
ekziston një nismë
ndërinstitucionale për pakësimin e
ndotjes, por që ka mbetur disi peng
edhe i diskutimeve politike.

Eshtë përpiluar edhe një plan
kombëtar veprimi për të siguruar
një cilësi më të mirë të ajrit në vend
ku monitorimet do të ishin më të
shpeshta e mbi bazën e tyre do të
aplikoheshin masat për të ulur
ndotjen kur është jashtë normave.

 Po ashtu, me ndryshimet e bëra
në ligjin për “Mbrojtjen e ajrit nga
ndotja”, Qeveria pati vendosur se
cilat do të ishin këto masa si dhe
rolin e Ministrisë së Mjedisit dhe
organeve vendore në zbatimin e
tyre. Gjithashtu u vlerësua se roli i

bashkive, sidomos në qytetet e
mëdha, do të ishte parësor. “Organi
i qeverisjes përkatëse vendore, për
zbatimin e planit vendor të veprimit
për cilësinë e ajrit nxjerr akte
normative, me anë të të cilave mund,
 të mbyllë përkohësisht ose
përgjithmonë rrugët e qarkullimit të
automjeteve, të përfshira në zonën
e veprimit për cilësinë e ajrit apo të
vendosë kufizime për përdorimin e
rrugëve nga automjetet me motor,
të parashikojë kufizimin e parkimit
dhe/ose të ngarkimit”, thuhet në

ligj. Por kjo nuk pengon jo vetëm
qarkullimin por ndodh si para dy
vjetësh kur, në ditën

Ndërkombëtare pa Makina
punonjësit e MMPAU shkuan me
këmbë në sheshin “ Nënë Tereza “
për një ceremoni të shoqërisë civile,
dhe u kthyen me makinë në punë.

 Siç duket ligji e nisma nuk kanë
dhënë rezultat. Rreth 500 persona
humbasin jetën në një vit nga
ndotja e ajrit dhe pjesa më e madhe
e tyre jetojnë në Tiranë. Shifra është
dhënë nga Organizata Boterore e
Shëndetësisë, pas një studimi që
e ka cilësuar Tiranën mes qyteteve
më të ndotura në botë.

 OBSH ka kërkuar nga
institucionet shqiptare që të
marrin masa urgjente për
përmiresimin e cilësise së ajrit në
qytetet e mëdha pasi po vihet re
një rritje e sëmundshmerise,

NDOTJA E AJRIT VRET NE VIT 500 VETE

 Me rastin e përmbylljes së projektit
“MBROJTJA E SHËNDETIT NGA
NDRYSHIMET KLIMATIKE NË
SHQIPËRI “, mbështetur nga Ministria
Federale Gjermane për Mjedisin, Mbrojtjen
e Natyrës dhe Sigurinë Nukleare, në 14
Dhetor 2011, Ministria e Shëndetësisë në
bashkëpunim me Organizatën Botërore të
Shëndetësisë organizon një konferencë për
arritjet e projektit dhe hapat e mëtejshëm.

 Në konferencë do të referohen :
Përmbledhje e arritjeve të projektit nga
Gazmend Bejta, Ministria e Shëndetësisë ;
“Historiku i ndryshimeve klimatike në
Shqipëri” nga Mirela Kamberi – PNUD ;
Nisma për ndyshimet klimatike - Jo Nurse,
zyra e OBSH në Bonn); “Ndotja e ajrit” nga
Agron Deliu dhe “Uji e ndryshimet
klimatike” nga Arben Zhulati, Instituti i
Shëndetit Publik etj…

MSH

sidomos e kancerëve në mushkëri.
Fakt është se qeveria ka pranuar se
moszbatimi i planit te veprimit ka
ardhur si pasojë e politizimit të këtij
problemi. Nga Ministria e Mjedisit
është pranuar se nuk bëhet fjalë
vetëm për bashkëpunim me
pushtetin vendor, por dhe për
bashkëpunim ndërministror si

Ministria e Transportit dhe e
Ekonomisë dhe Energjitikës. Por
nuk kuptohet se përse nuk arrihet

Ky supplement është mbështetur nga Organizata Borërore e
Shëndetësisë, zyra Shqipëri

Vlera e PM10, PM2. 5 si mesatare 3 mujore tejkalon 2-3 here normat
e BE, ku PM 2. 5 është me i rrezikshmi ne pikepamje shendetsore.
Raporti PM2. 5/PM 10 eshte rreth 50 perqind,   qe do te thote se
gjysma e grimcave te imta eshte bloze nga makinat me motorre
dizel, ndersa gjysma tjeter eshte pluhur i ngritur prej rruges.

NO2 i krijuar prej automjeteve eshte si mesatare rreth 10-15
perqind mbi normen e BE.

Ozoni eshte brenda normes, por me ngritjen e temp. pritet te
tejkaloje normen e BE ne periudhen e nxehte.

Efekti shendetsor i kombinuar i tre ndotesve kryesor te
mesiperm rezulton ne indeksin shendetsor te cilesise se
ajrit AQHI me vlere mesatare 3 mujore  rreth 8. 5, nga 4 qe
rekomandohet; pra ajri konsiderohet i rrezikshem per
shendetin e njeriut (ref. shkalles internacionale te dhene
ne materjalin e matjeve).

dot bashkëpunimi
ndërinstitucional, pavarësisht
nismave të qeverisë.

 Ndërkohë të gjithë marrim të
njëjtin ajër, të njëjtat sëmundje
dhe presim që strukturat
institucionale të merren vesh me
njeri tjetrin e më pas me pushtetin
vendor. Sepse edhe shifra e

OBSH-së për 500 vdekje në vit me
shkak impaktet në mjedis nuk i bën
dot të bashkëpunojnë.

RRITJA E TEMPERATURES – RRITJE E VDEKSHMERISE
Per çdo grade rritjeje

temperature, mbi një prag limit,
vihet re një rritje e vdekshmërisë
prej 3% në qytete të veçanta. Pra,
vdekshmeria është e lidhur me
luhatjet e nxehtësisë e me
ndryshimet klimatike. E dhëna vjen
nga drejtori i programit special
mjedisor të Europës (OBSH-Itali),
R. Bertolini, që ka leshuar alarmin

në fjalën e tij në konferencën mbi
ndryshimet klimatike. Ky alarm
nënvizon lidhjen e ngushtë që
kanë efektet e ndryshimeve
klimatike me shëndetin dhe
jetëgjatesine e njerëzve.

 Sipas studjuesit, problemi
prek, mbi të gjitha, “hapësirat
metropolitane”, pra qytetet e
mëdha. Kjo çështje është e lidhur

me “luhatjet e temperaturës, që
janë edhe një nga problemet e
ndryshimeve klimatike”. Pikërisht
për shkak të këtyre ndryshimeve,
“te gjitha luhatjet e temperaturave
që ngrihen godasin fillimisht më
të rrezikuarit: të moshuarit dhe
fëmijet”.

 Qytetet e mëdha janë zonat që
preken më shumë nga fenomeni
dhe ku luhatjet e nxehtësise rrisin
me 3% shkallen e vdekshmërise.
Në këto zona metropolitane, në
fakt, ka nje sërë faktoresh me
ndikim të ngadaltë si ndotjet
atmosferike ( të ajrit ) që mund të
rrisin demet. Bertolini ka marrë si
shembull ( si ndryshimet klimatike
ndikojnë mbi parametrat
shëndetësore ) vajtja në Itali nga
Shqiperia, në fillim të viteve 90-të i
mushkonjës “tiger” që më vonë u
shpërnda dhe u strhua në vendin
fqinjë falë klimës që ka gjetur atje.

 Përhapja, shton Bertolini, e
agjentëve transmetues, si insektet
dhe mushkonjat, është “ndihmuar
dhe favorizuar nga ndryshimet
klimatike”. Ndër të tjera, sipas
drejtorit të OBSH, “nevojitet një
vëzhgim shëndetesor për kujdesin
dhe pasojat”. Dhe më pas
perfundon se është i
domosdoshem “një instrument që
i jep frymëmarrje të re, një rregullim
i ri dhe një plan shëndetësor
mbikqyrjeje epidemologjike, për të
bërë të dukshme e të sakta lidhjet
mes patologjive, vdekshmërise
dhe ndryshimeve klimatike”.

WHO

SUPLEMENT: NDRYSHIMET KLIMATKE DHE SHENDETI
Ky supplement është mbështetur nga Organizata Borërore e Shëndetësisë, zyra Shqipëri
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 Qëllimi i përgjithshëm i
projektit ne Shqiperi ishte që të
forconte kapacitetin në vend për
të kuptuar risqet për shëndetin
nga ndryshimet e klimës dhe
veprimet ndaj tyre, duke
zhvilluar dhe përforcuar një plan
kombëtar të përshtatjes
shëndetësore për përgatitjen
dhe përgjigjen e sistemeve
shëndetësore ; ndërtimin e
kapaciteteve për tiu përgjigjur
kërcënimeve ndaj shëndetit ;
menaxhimin e emergjencave të

lidhura me klimën në
institucionet e kujdesit
shëndetësor, duke përfshirë
eficiencën e energjisë ;
kapacitetin për të monitoruar
ndotjen e ajrit dhe për të
reduktuar sëmundjet
respiratore që lidhen me të ;
mekanizmat e alarmit për
sëmundjet infektive, në
përputhje me përgatitjen e
vendit për të zbatuar
Rregulloren Ndërkombëtare të
Shëndetit ; sistemin e
informacionit shëndetësor që
lidhet me ndryshimet klimatike.

NDRYSHIMET
KLIMATIKE NË

SHQIPËRI
 Komunikimi i parë

Kombëtar per klimen ne
Shqipëri filloi në tetor 1998. Më
vonë komponentët e projektit
ishin inventar i CO2, një
vlerësim i ndikimeve të
mundshme të ndryshimeve
klimatike në Shqipëri, një
analizë e masave të mundshme
per të zvogëluar emetimet e
gazrave në Shqipëri dhe për t’iu
përshtatur ndryshimit të klimës.
Me tej u realizua përgatitja e
një plani kombëtar të veprimit
për të adresuar ndryshimet
klimatike dhe ndikimet e tij
negative. U vazhdua me
vlerësimin e nevojave te
teknologjisë dhe ngritje te
kapaciteteve Komunikimi i dytë
Kombëtar bëri të mundshëm

zhvillimin e inventarin të
gazrave me efekt serrë,
analizen specifike në fusha të
ndryshme të klimës dhe
vlerësimin e vulnerabilitetit dhe
modelet e propozuara për
përshtatjen. Tek Komunikimi i
Dyte per here te pare u vendos
edhe nje paragraf per
ndryshimin klimatik dhe
impaktin e tij ne shendet, ne saje
te projektit aktual te OBSH /
BMU

 Efektet e ndryshimeve
klimatike filluan të bëhen të
dukshme për syrin vetëm kohët
e fundit. Brigjet kanë filluar të
gërryen pothuajse në të gjithë
bregdetin Adriatik në Shqipëri
për shkak të ngritjes së nivelit
të detit - në disa vende deti ka
përparuar më shumë se 50m në
brendësi, duke shkatërruar
pyjet bregdetare dhe bimësinë
si dhe duke rritur përmbajtjen
ne kripe në lagunat dhe fushat
në afërsi të bregdetit.

Efektet e ndryshimeve
klimatike kanë rritur numrin dhe
dendesine e zjarreve në
Shqipëri.

Ndryshimi i klimës ka sjellë
dimër të butë që ka favorizuar

rritjen e bimëve tropikale edhe
në Shqipëri dhe ka bërë të
mundur shfaqjen e
mushkonjave në lartësi mbi
400-500 m mbi nivelin e detit.
Dimri është relativisht i shkurtër
dhe i butë e i lagësht në afërsi
të zonave të bregdetit. Vera
zgjat shumë gjatë dhe është e
nxehtë dhe e thatë.

Thatësira pritet gjatë verës
për shkak të temperaturës së
rritur dhe avullimit të madh, të
pa balancuar nga reshjet

Rritja e temperaturave do të
rrisë probabilitetin e ngjarjeve
ekstreme dhe të
ndryshueshmërisë më të lartë
të temperaturave minimale
brenda vitit. Ka mundësi që të
ndodhë rritje më e lartë e
temperaturave minimale ditore
se sa e temperaturave
maksimale. Janë të mundshme
thatësira më të shpeshta dhe
më të rënda me rrezik më të
madh për zjarre.

 Ngjarjet e motit ekstrem
kanë efekte shëndetësore te
drejtpërdrejta dhe te tërthorta
tek njerëzit dhe kosto indirekte
për ekonominë. Ngjarjet
ekstreme të motit përfshijnë
thatësirat, përmbytjet dhe
rrëshqitjet e tokës të lidhura me
to, stuhitë, ciklonet, dallgët e
mëdha të detit dhe bregdetit,
valët e të nxehtit dhe goditjet e
të ftohtit. Zonat e lagështa ka
të ngjarë të bëhen më të
lagështa, me episode më të
shpeshta të përmbytjeve,
ndërsa zonat e thata mund të
bëhen më të thata, me periudha
më të gjata thatësire që çon në
një rrezik në rritje të
shkretëtirëzimit. Në përgjithësi,
gjasat e stuhive, do të rriten,
duke qenë se ka gjithnjë e më
shumë nxehtësi dhe lagështirë
në atmosferë.

Ngrohja ekstreme, thatësira
dhe zjarret në shkallë të gjerë,
stuhitë, përmbytjet si dhe
manifestime të tjera të

ndryshimeve klimatike, do të
ndryshojnë incidencën dhe
ashpërsinë e alergjive,
dermatiteve atopike dhe
astmës. Shqipëria është më e
prirur ndaj përmbytjeve dhe
shkarjet që lidhen me to, stuhitë,
valët e të nxehtit dhe goditjet e
të ftohtit. Ndryshimet klimatike
pritet të shkaktojnë dhe rrisin

fatkeqësitë si dhe të
përkeqësojnë cënueshmëritë
ekzistuese. Pasojat humanitare
të ndryshimeve klimatike kanë

një ndikim të gjerë,
multisektorial, pasi ato prekin në
mënyrë jo proporcionale
njerëzit në vendet me të ardhura
të ulëta. Njerëzit e varfër dhe
komunitetet që kanë shumë pak
qasje në skemat e përshtatjes
jane te prirur të kërkojne
ndihmë emergjente humanitare,
pasi ata përballen me një

NDRYSHIMET KLIMATKE DHE SHENDETI
Suplement

MBROJTJA E SHËNDETIT NGA NDRYSHIMET KLIMATIKE NË SHQIPËRI
Nga projekti “Mbrojtja e shëndetit nga ndryshimi klimatik në Shqipëri”
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frekuencë dhe intensitet të
rritur të rreziqeve që lidhen me
motin. Ndërsa është i pamundur
parandalimi i ndodhjes së
ngjarjeve natyrore, duhet të
reduktohet cënueshmëria e
atyre popullatave që jetojnë në
zonat e prirura ndaj katastrofës.

 Nxehtësia e tepërt paraqet
një kërcënim serioz për të gjithë
popullsinë, por grupe të veçanta
janë më të ndjeshme për shkak
të një përgjigje të dëmtuar
fiziologjike ose të sjelljes. Këto
grupe përfshijnë të moshuarit
dhe mundësisht të gjithë
individët që kanë një aftësi të
reduktuar për t’u kujdesur për
veten e tyre, të tillë si fëmijët e
vegjël dhe me aftësi të
kufizuara, ata me sëmundje
para-ekzistuese kardio-
vaskulare, respiratore dhe të

veshkave, diabetit, çrregullime
neurologjike dhe sëmundje
psikiatrike. Ngjarjet e motit
ekstrem kanë efekte
shëndetësore te drejtpërdrejta
dhe te tërthorta tek njerëzit dhe
kosto indirekte për ekonominë.

 Thatësira zakonisht ndodhin
gjatë periudhës së verës. Pyjet
Shqiptare janë të prirur ndaj
zjarreve, sidomos gjatë fundit të
pranverës dhe muajve të nxehtë
dhe të thatë të verës. Shkaqet
kryesore të zjarreve në pyje në
Shqipëri janë të karakterit
antropogjen (pakujdesi
njerëzore, djegie e shkurreve
nga barinjtë, etj, dhe në një
shkallë më të vogël, zjarre të
qëllimshme ose kriminale) dhe
shkaqe natyrore (rrufetë). Pjesa
më e madhe e dëmeve prek
pyjet halorë. Keqpërdorimi i
zjarreve nga njerëzit (shoqëruar
nga shpyllëzimet si dhe mos
marrja e masave parandaluese
gjatë viteve të fundit) dhe
praktikat për pastrimin e

kullotave përbëjnë shkaqet më
të mëdha për dëmtimin e pyjeve.

 Ndotja e ajrit është një rrezik
i madh mjedisor për shëndetin
dhe është vlerësuar si shkaktar
i rreth 2 milionë vdekjeve të
parakohshme në mbarë botën
në vit. Vetëm nga ndotja e ajrit,
sipas OBSH-se llogariten deri
500 vdekje shtese vetëm ne
Tirane.

Cilësia e dobët e ajrit shton
ndjeshëm barrën e sëmundjes
për popullsinë. Duke reduktuar
nivelet e ndotjes së ajrit, mund
të ndihmojmë vendet në
zvogëlimin e barrës globale të
sëmundjeve nga infeksionet e
rrugëve të frymëmarrjes,
sëmundjeve të zemrës dhe
kancerit të mushkërive. Në një
studim të bërë për të vëzhguar
efektet e ndotjes në shëndetin e

policëve së trafikut rrugor, është
vërejtur se këta kanë një rënie
të funksioneve kryesore të
rrugëve respiratore në gati 69-
75% të normave, si dhe një
prevalencë të rritur të
sëmundjeve jo specifike
espiratore (bronkit kronik,
bronkit akut, astma, etj).

Burimet kryesore të
shkarkimeve në ajër tani janë
grimcat nga rrugët dhe ndotësit
nga shkarkimet e automjeteve.
Ndikimi i tyre në popullsinë
njerëzore është më e vështirë
për tu kontrolluar dhe më të
rrezikshme se dy dekada më
parë.

 Gjatë dekadave të fundit
faktet tregojnë se ka pasur një
rritje në prevalencën e alergjisë
nga pjalmet në shumicën e
vendeve Evropiane. Alergjia e
lidhur me pjalmet është një
sëmundje e zakonshme që
rezulton në simptoma të
polinozës dhe astmës në rreth
10% të popullsisë me shkallë

NDRYSHIMET KLIMATKE DHE SHENDETI
prevalence dukshëm më të lartë
në disa vende, sidomos në grup
moshat e reja. Rritja e
përqendrimit të CO2 atmosferik,
së bashku me ngrohjen globale,
gjithashtu rrit prodhimin e
pjalmeve. Për më tepër,
ndryshimet e shpeshta të klimës
mund të ndryshojnë
ndërveprimin midis ndotësve të
ajrit dhe alergeneve të
frymëmarrjes, duke rritur kështu
sëmundshmërinë ne azmatiket
me shkak nga pjalmi.

 Shfaqja e fundit në Evropë
e disa sëmundjeve me origjinë
vektoriale, parazitare dhe
sëmundjeve infektive (disa prej
tyre të interesit zoonotik) ka
shkaktuar alarm, veçanërisht në
lidhje me rrezikun e transmetimit
lokal të patogjenëve ekzotikë si
ka ndodhur për Çikungunia ose

viruset Deng, kështu që
shqetësimi është se si të
shmangen shpërthime të reja
apo vazhdimësia e të tjerave,
qofshin këto edhe autoktone,
Sëmundjet me Origjinë nga
Vektorët. Ndikimi i ndryshimit të
klimës në epidemiologjinë e
malaries në Shqipëri mbetet të
vërtetohet me hetime specifike
entomologjike/parazitologjike të
fokusuara në terrenet me rrezik
më të madh. Në Shqipëri,
sëmundshmëria e
Leishmaniozës Viscerale, e
transmetuar nga vektorët
flebotome, është 20-40 herë më
e lartë se në vendet e tjera të
Evropës Jugore.

VIZIONI I STRATEGJISE
SHQIPTARE PËR
PËRSHTATJEN E

SISTEMIT SHËNDETËSOR
NDAJ NDRYSHIMEVE TË

KLIMËS ( 2011-2021 )
Sigurimi dhe përmirësimi i

shëndetit dhe mirëqenies së

popullatës shqiptare në një
klimë në ndryshim e sipër
kërkon :

• Përforcimin e shërbimeve
shëndetësore dhe sistemeve
ndër-sektoriale për të

përmirësuar në mënyrën e
duhur reagimin e tyre ndaj
ndikimeve të ndryshimeve
klimatike, • Inkurajimin i
sjelljeve të shëndetshme dhe
energji-efiçiente, në të gjitha
mjediset dhe dhënien e
informacionit dhe mundësive
për ndërhyrje në zbutjen dhe
përshtatjen, me një fokus të
veçantë në grupet e
cenueshme përmes fushatave
të ndërgjegjësimit publik.

 Objektivat janë :
• Ndërgjegjësimi i publikut

përmirësimi i edukimit dhe
ngritja e kapaciteteve të
profesionistëve përkatës lidhur
efektet e mundshme të
ndryshimeve klimatike në
shëndet.

• Përshtatja e sistemit të
informacionit me qëllim zbulimin
e rreziqeve nga ndryshimet e
klimës për të vlerësuar në kohë
efektet e tyre në shëndet.
Inkurajimi i kërkimit dhe risisë
në lidhje me shëndetin dhe
ndryshimet klimatike.

 Integrimi i perspektivës,
qasjeve dhe çështjeve
shëndetësore në të gjitha
politikat e tashmë dhe të
ardhme të ndryshimit të klimës
për të siguruar fuqizimin e
përfitimeve dhe pakësimin e
dëmeve. Të sigurohet
bashkërendimi mes palëve dhe
sektorëve të ndryshëm për të
rritur efikasitetin. • Forcimi i
kapaciteteve ne sistemet e
monitorimit ndërsektorial për
tëkontrolluar problemet në rritje
që lidhen me ndotjen e ajrit me
fokus të veçantë në grimcat
dhe ozonin.

• Rritja e kapaciteteve,
parapërgatitja dhe
bashkërendimi i sistemit
shëndetësor me sistemet e tjera
që kanë të bëjnë me probleme

të shëndetit që pritet të
shkaktohen nga valët e të
nxehtit dhe motit të ftohtë
ekstrem.

• Përmirësimi i
bashkëpunimit dhe integrimit të

sistemit shëndetësor në
strukturat e emergjencës
kombëtare përgjegjëse për
përmbytjet dhe zjarret,
rrëshqitjet e tokës dhe
fatkeqësitë e tjera natyrore nën
ndikimin e ndryshimit të klimës.

• Përshtatja dhe integrimi i
mbikëqyrjes dhe sistemeve te
kontrollit për disa sëmundje
ngjitëse dhe vektorë të caktuar
që kane të ngjarë të preken
nga ndryshimi i klimës.

• Fuqizimi i shërbimeve dhe
bashkërëndimit të sistemeve të
informacionit për parandalimin
dhe menaxhimin e problemeve
shëndetësore të shkaktuara
nga ekspozimi në rritje ndaj
pjalmit.

• Bashkëveprimi i sektorëve
të ndryshëm për ngritjen e një
sistemi për monitorimin dhe
parandalimin e problemeve
shëndetësore që rrjedhin nga
një rrezatim ultravjollcë në rritje

• Zhvillimi i një plan veprimi
për të përmirësuar efikasitetin
e energjisë në sektorin e
shëndetësisë në bazë të raportit
të vlerësimit të energjisë.

P. S. Ky publikim është
realizuar në kuadër të projektit
të OBSH / BMU ( Ministria
Federale Gjermane për
Mjedisin, Mbrojtjen e Natyrës
dhe Sigurinë Nukleare) pjesë
e Nismës Ndërkombëtare mbi
klimën për mbrojtjen e
shëndetit nga ndryshimet
klimatike në Evropë. Broshura
ka për qellim te ofroje
informacion mbi projektin ne
Shqiperi si dhe fakte qe lidhen
me ndryshimin e klimes deh
ndikimin e saj mbi shendet,
mesazhe e keshilla të
pergjithshme për mbrojtur
shëndetin nga ndryshimet
klimatike.

Suplement
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NDRYSHIMET KLIMATKE DHE SHENDETI
Nga raportet për klimën të

Kombeve të Bashkuara (IPCC dhe
OBSH) janë parashikuar disa
skenarë dramatikë për të ardhmen
e njerëzimit. Ndryshimet klimatike
po shkaktojnë pabarazi globale
dhe po rritin riskun për shëndetin
e miliona njerëzve. Ngrohja
globale mund të reduktojë
prodhimin bujqësor, në një të
ardhme jot ë largët, deri në 30
përqint duke përkeqësuar
problemin e urisë e të
kequshqyerjes. Vetëm në Afrkën
perëndimore ka rreth 800 milionë
njerëz që kequshqehen ose
vuajnë nga uria e mungesa e ujit
të pijshëm. Rritja e temperaturave
dhe pakësimi i burimeve ujore do
të dëmtojnë kushtet e jetesës së
popullsive të varfra duke
intensifikuar edhe epidemitë. këto

janë alarme që janë dhënë nga
Organizata Botërore e
SHëndetësisë dhe FAO ndaj
politikëbërësve e vendimmarrësve
botërorë.

 Por problemet nuk janë shtuar
vetëm për vendet e varfra. Impakti
në shëndet nuk do të kursejë as
popujt e Europës. ndryshimet
klimatike theksojnë pabarazitë
midis vendeve më të pasura e
atyre më të varfra por edhe brenda

Përshpejtimi në rritje i
proceseve të globalizimit sjellë
ndryshimin e botës duke ndikuar
në sferat e jetës individuale dhe
kolektive dhe kanë transformuar
rrënjësisht mënyrën se si
komunikojmë, ushqimin që hahet

dhe kushtet e jetesës dhe mjedisit.
Ndikimi i kësaj ndërvarësisë
globale është përcaktues edhe për
shëndetin e, si rrjedhim edhe të
politikave dhe strategjive
kombëtare e ndërkombëtare
zbatohen për një qasje të re dhe
në veçanti në promovimin dhe
mbrojtjen e shëndetit. Në këtë
kuptim, shëndeti është bërë
“global”, që kur njerëzit e parë
filluan të jetojnë në planetin dhe
nuk ka nevojë për të marrë të
përmendim rastet e fundit që
lidhen me HIV ose SARS.

 Viruset dhe bakteret nuk
ndalen më në kufijtë kombëtarë. Në
mënyrë të ngjashme, ndotës si
rezultat i aktivitetit të njeriut kanë
efekte në të gjithë planetin dhe jo
vetëm

Në vendet më përgjegjës për
çlirimin e tyre në mjedis. Kjo është
e mjaftueshme

Që të mendohet e veprohet për
ndryshime në mënyrat e jetesës.
Por e drejta e “shtetësisë globale”
duhet edhe të na garantojë ruajtjen

e shëndetit. Për këtë Organizata
Botërore e Shëndetësisë (OBSH),
dhe Komiteti për Shëndetin në
Kombet e Bashkuara kanë
përcaktuar një grup të rregullave
dhe rregulloreve për të ndaluar
ose kufizuar përhapjen
ndërkombëtare të sëmundjeve.

 Por kufijve kombëtarë nuk janë
më një pengesë për përhapjen
edhe të kujdesit shëndetësor dhe
politikave të nevojshme në
shëndetësi. Për shembëll Fondi
Monetar Ndërkombëtar (FMN)
dhe Banka Botërore kanë vënë në
jetë programe strukturore dhe
investime në sistemet
shëndetësore dhe shërbime në
mbarë botën,

veçanërisht në vendet me

Shqipëria renditet në listën e
vendeve që kanë shifra të larta të
pacienteve që vuajnë nga tumoret
ndërsa diagnostikimi i sëmundjes
në shumicën e rasteve kapet në
faza të avancuara. Jo pak por 3500
raste të reja në vit shënohen në
vendin tonë të prekur nga tumoret,
Këto të dhëna u bënë të ditura në
konferencën Ndërkombëtare për
tumoret.

 Përgjatë një viti në sistemin
shëndetësor në vend, zbulohen

Ajri i rënduar dhe i ndotur, por
edhe ndryshimi i shumë formave
të jeteses, sidomos në qendrat
urbane, ka bërë qe gjithnjë e më
shumë të kemi njerëz të prekur
nga alergjitë ku pjesën më të
madhe e zenë fëmijët e moshave
të ndryshme. Sipas mjekëve
specialistë nëse këto alergji nuk
mjekohen si duhet kalojnë ne
astmë ndaj është shumë e
rëndësishme që të bëhen
kontrolle e të merret kurimi i
duhur. Po ashtu dhe numri i atyre
që vuajnë nga astma dhe përsëri
në mënyrë të veçantë i atyre në
mosha të vogla po vjen gjithnjë
në rritje. Kjo për shkak të
ndryshimeve të shpejta që po
ndodhin në menyrën e jetesës
dhe si efekt i urbanizimit të
shpejtë, i cili jo gjithnjë përcillet
edhe me kulturën shëndetesore
të nevishme dhe profilaksine e

borxhe, duke transformuar dhe
rikonfiguruar modelet dhe

standardet globale. Futja e
formave të shpenzimeve të
partneritetit për shëndetësinë
është bërë një praktikë universale
edhe me politika për mbrojtjen e

mjedisit megjithë se
me një ritëm më të ngadaltë se

sa nevojat reale. OBSH, që në këto
politika ka një rol kryesor e të
pazëvëndësueshëm bë akoma më
tepër në promovimin e masave në
drejtim të shëndetit,
ndërgjegjësimin nëpërmjet
sistemeve të fortë shëndetësore,
sociale dhe të qëndrueshëm. Dhe
kjo bëhet më tepër drejt vendeve
me të ardhura më të pakta. OBSH i
ka kushtuar kësaj edhe një raport
të veçantë në drejtim të zbatimit të
një politikë që mund të paktën të
kompensojë edhe ribalancimin apo
shpërndarjen globale të personelit
shëndetësor.

GLOBALIZMI DHE SHENDETIALARM PER KLIMEN DHE
SHENDETIN

vetë vendeve. Sipas ekspertëve të
OKB dhe OBSH kostua
ekonomike e ndryshimeve
klimatike mund të shkojë deri në
5% të prodhimit të brendshëm
bruto. Degradimi mjedisor do të
rëndojë sin ë shëndet dhe në të
ardhurat e shtresave me të ardhura
më të pakta duke qënë se nuk do
të jenë në gjendje të luftojnë dhe
të parandalojnë pasojat në
shëndetin e tyre.

 Ndërhyrje të rëndësishme janë
kërkuar nga OBSH e FAO. Ato
konsistojnë në ndërhyrje të reja në
drejtim të përmirësimit të kushteve
higjeno-sanitare, sigurinë dhe
cilësinë ushqimore, qasje më të
madhe e më të mirë në burimet
ujore, rritjen e prodhimit bujqësor,
rritjen e cilësisë së mjedisit

etj…Rënia me 30% e prodhimit
bujqësor si rezultat i ndryshimit të
klimës mund të shoqërohet edhe
me lëvizje demografike më të gjera
se ato rajonale të ndodhura deri
më sot nga zonat tropikale (Afrika,
Amerika Qendrore, Azia jugore )
në ato më të freskëta si Europa e
Amerika e Veriut. Një botë e
globalizuar nuk ka kufij dhe pasojat
në shënetin e njerëzve mund të
bëhen kudo dramatike.

URBANIZIMI DHE NDOTJA - SHKAK I
ALERGJIVE

duhur.
 Sipas të dhënave të Ministrisë

së Shëndetësisë rastet e
diagnostikuara me këtë semundje

janë në rritje. Në spitalin universitar
të semundjeve të mushkërive,
rreth 10-15 % e pacienteve gjatë
një viti kurohen për astme

bronkiale teë ndërlikuar.
Shkaktarët e kësaj sëmundjeje janë
alergentë të ndryshëm, duke filluar
nga polenet e luleve, por dhe

parazitoza, lëndët kimike që ndotin
ambientin e sidomos pjesëzat e
imta (PM) etjera.

3500 TUMORE TE REJA ÇDO VIT
3500 raste të reja me kancer.
Shqipëria renditet e fundit në
Evropë përsa i përket rasteve të
zbuluara me kancer, Ndërsa përsa
i përket vdekshmërisë, kanceri
renditet e dyta sëmundje pas atyre
kardiovaskulare. Të dhënat
tregojnë se në 20 vitet e fundit
është shtuar ndjeshëm numri i
pacienteve që vuajnë nga lloje të
ndryshme të tumoreve duke e
dyfishuar atë krahasuar me vite më
parë.

Suplement
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(vijon nga faqja 3 )
 Duke parë projekt-buxhetin që

është parashikuar për Ministrinë e
Mjedisit për vitin 2012 del qartë se
kjo politike e shpërndarjes së

parave po i shton borxhet në
burimet natyrore: në token, ujin,
ajrin, pyjet dhe kafshët mbi të cilat
e mbështet jetën çdo shoqëri. Mos
ruajtja, shkatërrimi dhe humbja e
këtyre burimeve jetësore, jo vetëm
që nuk e bën ekonominë të
qëndrueshme, por dobëson dhe
investimet direkte duke
përkeqesuar gjithnjë e më shumë
ekonominë.

 Ministria e Mjedisit, prej vitesh
nuk është me një ministri thjështë
politikbërëse, pra që mund të
kërkojë lekë vetëm për paga të
punonjësve të administratës. Ajo
ka në ngarkim dhe menaxhim disa
prej pasurive më të medha të një
vendi si pyjet, parqet kombetarë,
ujërat dhe peshkimin.

 Dihet qartë tashmë se erozioni
drastik i tokës sonë (25-30 ton/ha/
vit, nga m¸ t¸ lart¸t n¸ bot¸),
rrëshqitjet dhe përmbytjet e
shumta gjatë viteve të fundit,
lidhen direkt me shpyllëzimet
masive.

 Për vitin 2012, buxheti i shtetit
ka planifikuar për pyllëzime vet¸m
500 mln leke (që mund të arrijne
mbjelljen e vetëm 250 ha terren (në
se me të vertetë këto do të mbillen),
ndërkohe që para viteve ’90 ne
kemi pyll¸zuar rreth 3000 ha/vit, dhe
sot është e domosdoshme të
pyllezohen t¸ pakt¸n 1000 ha/vit (se
kemi ende rreth 350, 000 ha toka
pyjore t¸ ashtuquajtura n¸ kadaster
toka me bim¸si pyjore). Pra me kete
hiç “investim” në pyje apo në prita
malore, i kemi të sigurta përmbytjet,
rrëshqitjet dhe erozionin e tokave
dhe për vitet që do vijnë. Kujtojmë
se kostua e përmbytjes së
Shkodres ishte sa gjysma e buxhetit
të shtetit (ndonëse nuk u pagua).
Pra duke mos investuar për pyjet
sot, nesër shteti do të duhet të
paguaje dhjetëfishin për pasojat që
sjell ky degradim mjedisor (në se
vertetë qeveritë e nesërme do ta
ndjejnë apo do të detyrohen ta
realizoje këtë përgjegjesi)

 Para disa vitesh, për mungese
fondesh u hoqen nga Ministria e
Mjedisit vrojtuesit e pyjeve. Ata
ishin mjaft të nevojshëm
veçanerisht në identifikimin e
vatrave të zjarrit që në fillimin e tyre.

Këtë vere u pa qartë rezultati i
këtyre shkurtimeve: Zjarret dogjën
shumë herë më tepër pyje se në
vitet e mëparshme. Pra u kursyen,
le të themi 10 mijë dollare për pagat
e tyre dhe Shqipëria humbi 10
milionë dollarë pasuri natyrore, pa
shtuar këtu kostot e tjera anësore
që sjellin këto djegie. Shqipëria ka
rreth 15 parqe kombëtare me vlera
të tilla natyrore që duhet të
mbrohen veçanerisht por për to
s’ka lekë dhe asnjë park kombëtar
nuk ka një ruajtes, pa le më një ekip
menaxhues. Në vendet fqinje
parqet natyror janë bërë burime
fitimesh për ekonomine nga turizmi
në natyrë.

 E njëjta gjë po ndodh në
peshkim. Reduktimi në maksimum
i inspektorëve ka lejuar peshkimin
e pakontrolluar dhe ilegal (me
dinamit dhe mjete të tjera

çfarrosëse) dhe ja rezultati :
Rezervat e peshkimut jane
reduktuar në 10 herë më pak se në
vitet ’90.

 Me të drejtë Ministria e
Shëndetësisë kërkon më shumë

nga buxheti i shtetit për të
përmirësuar sistemin shëndetesor
në vendin tonë, por dihet se rreth
60 përqind e sëmundjeve
shkaktohen nga ndotja, degradimi
dhe shkaterrimi i mjedisit.
Sëmundjet kanceroze janë shtuar
me 3500 raste të reja në vit. Kostoja
në spitale dhe në ilaçe për këto
semundje është shumë e madhe
dhe në rritje. Kostoja për familjarët
gjithashtu. Në se do të investohej
për përmiresimin e mjedisit nga
këta ndotës do të kushtonte
dhjetra herë më pak dhe do të
reduktoheshin shumë shpenzime
në sistemin shëndetësor.

 Kjo politikë e dhënies së
buxhetit për pasojat dhe jo për
shkaqet ngjason me atë që bën një
amvise në shtëpinë që po i
përmbytet nga ujët dhe në vend
që të mbyllë çesmen, blen kova për

të hequr ujin.
 Nga grafiku i shpërndarjes së

buxhetit për vitin 2012 del se
Ministria e Mbrojtjes kishte një
buxhet 10 herë më të madh se
Ministria e Mjedisit. Pra, sado që
të thuhet se Mjedisi është prioritar

për qeverinë, sasia e lekëve që i
jepen tregon me shifra të
kundërten. Argumentimi se përse
Ministria qe “mbron Shqiperine”
merrr 10 herë më shumë është se
tashmë kemi detyrime ndaj NATO-
s. Por realishte ne s’po e mbrojme
Shqipërinë. Ne vitet e fundit, në
bregdetin e Lezhës Shqiperia ka
humbur rreth 40 ha toka se ja ka
pushtuar deti. Pra tokat tona nuk
po na i pushton dhe shkreton
pushtuesi i huaj, por degradimi
mjedisor. A duhet të mbrojmë
Shqiperine dhe nga ky “armik” i ri
apo tërë buxhetin ta përdorë për të

çuar ushtarët shqiptarë në
Afganistan?

 Gjithe këto argumenta për një
shpërndarje më largpamëse të
buxhetit, shpesh i kundërvihet

argumenti se “ne jemi një shtet i
vogël, “kulaçi” ynë buxhetor është
i vogël, shtojmë dhe krizën
globale. Të gjitha këto na
detyrojnë që ndarjen e “kulaçit”
ta bëjmë në këte mënyrë. Por
përsëri na del përpara një

shqetesim real. Vërtet kjo politikë
mund të na shpetojë një vit por më
tej, në të ardhmen, kur burimet tona
natyrore dhe jetësore do të na
varfërohen dhe shkatërrohen në
minimum, çfarë do të ndodhe me
ekonominë tonë? Mos është koha
që të ndryshojmë mënyren e
investimit të parave të buxhetit jo
vetëm për vitin që vjen por dhe
për vitin e 5-të pas tij?

 Obama në strategjinë e tij për
të futur politikat mjedisore të
zhvillimit theksonte: “Ndonjëherë
ju duhet përkohësisht të dështoni
para se të mund të keni sukses, ”.

“Dhe shpesh kjo nuk merr vetëm
angazhimin e një novatori, por
angazhimin e një vendi dhe këtu
është e nevojshme mbështetja e
qeverisë. “

Mos është koha që të ndryshojmë mënyren e
investimit të parave të buxhetit jo vetëm për vitin

që vjen por dhe për vitin e 5-të pas tij?

BUXHETI DHE MJEDISI
Nga Xhemal MATO
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 Një nga pasojat e globalizmit e
të shoqërisë së konsumit është dhe
prodhimi i mbetjeve në sasi të
mëdha duke rritur deri në kufijtë e
pamundësisë menaxhimin e tyre.
Një shembëll, që pavarësisht
përpjekjeve të qeverisë qendrore
e vendore dhe strukturave të
emergjencës e ushtrisë italiane,
është Napoli dhe mbetjet e tij që
janë kthyer në një problem që nuk
po gjen zgjidhje. Dhe mbetjet
urbane vanzhdojnë të shtohen.
Edhe ne kemi arritur në kufijtë e 1
milion ton mbetje të prodhuara në
vit.

 Po t’i hedhësh një vështrim
këtij problemi në Bashkimin
Europian del se, në 2008, gjenerimi
total i mbetjeve ¹) kaloi mbi 2.
62 miliardë ton nga të cilat 98 milion
ton ose 3. 7 % e totalit janë
klasifikuar të rrezikshme. Shprehur
ndryshe, çdo qytetar i BE-së
prodhon mbi 5. 2 ton mbetje në vit
nga të cilat 196 kilogram të
rrezikshme. Por statistiket e BE-së
tregojnë se, po në 2008 janë trajtuar
vetëm 2. 39 miliardë ton ku
përfshihen edhe mbetjet “e
importuara “. Dhe kjo ndodh ²) kur,
në krahasim me vitin 1995,
depozitimi ne landfill është ulur me
32%, djegja e tyre (incenerimi)
është rritur me 63%, riciklimi me
172% dhe kompostimi me 239%.

 Por ku shkojnë 27% të tjera ?
Këtë e tregon përsëri EUSTAT kur
thotë se në statistika janë
përjashtuar sasitë e “dërguara për

rikuperim apo sistemim “ në vende
jashtë BE-së ( excludes the
amounts of ëaste that ëere sent to
non-EU countries for recovery or
disposal ³). Pra, janë eksportuar.
Dhe kjo tregon edhe mangësitë e
sistemit të grumbullimit e
menaxhimit të tyre, edhe mangësi
në diferencim por dhe mbylljen disi
të syve nga shteti për eksportimin
e tyre legalisht dhe ilegalisht.

Kriza ekonomike e viteve të
fundit ka goditur edhe tregun e
menaxhimit të mbetjeve në Europë
po ashtu edhe sektorin e riciklimit.
Kjo analizohet në një raport nga
shoqëria e konsulencës Frost &

Sullivan 4 ). Gjermania, Franca e
Anglia kanë qënë të parat që u
prekën nga kriza por vendet e jugut
patën pasoja më të rënda. Riciklimi
i mbetjeve, sipas raportit duket më
i penalizuari dhe çmimet e këtyre
materialeve kanë rënë. Megjithatë
ka një një mundësi më të madfhe
për sipërmarrjet që merren me
menaxhimin dhe depozitimin e
mbetjeve.

 Në vitin 2009 Francesco Fonti,
një ish-anëtar i Ndrangheta,
pohonte vrasjen e gazetares italiane

të RAI-t, Ilaria Alpi dhe
kameramanin e saj, kroatin Miran
Hrovat. Arsyeja ishte sepse ata
kishin parë, në mars të vitit 1994,
koha kur u vranë, pasojat e trafikut
të mbeturinave toksike të
eksportuara nga ana e organizatës
mafioze në Bosaso, Somali. Në
kohën e vrasjes ajo ishte duke
regjistruar trafikun e armëve dhe
kishte zbuluar se, bashkë me armët
esportoheshin edhe mbeturina të
paligjshme toksike. Athere u fol
shumë, jo vetëm për faktet e
zbuluara, por u përfol edhe
përfshirja e strukturave të ushtrisë
dhe institucione të tjera të shtetit

italian. U bë dhe një film për këtë
ngjarje por, me disa “hetime”
shtetërore e më tepër me heshtje
ngjarja mbeti e pazbardhur. Ky
është një rast, nga shumë të tjerë,
ku mbetje të rrezikshme
eksportohen ilegalisht, por, mbetje
urbane të vendeve të zhvilluara e
kanë gjetur me kohë rrugën e
eksportit.

 Po marrim si shembëll Italinë jo
vetëm si fqinj por edhe për
interesimin e hershëm për të

esportuar mbetjet e tyre në vendin
tonë. Në një raport të vitit 2005 të
MUD, Modeli i Deklarimit Mjedisor
Italian, del se Italia ka eksportuar 1.
3 milion ton mbetje “speciale jo të
rrezikshme “ dhe 573 mijë ton të
rrezikshme. Dhe këto vetëm në një
vit me një rritje prej 30%. 5 )

 Në 27 nëntor të këtij viti, me një
investigim të gazetarit Emilio
Casalini, u transmetua në Itali
dokumentari “Spazzatour – Turi i
plehrave “. Plehrat “speciale” të
këtij shteti, në vend të përpunohen
në impiantet italiane, për të cilat
paguhet taksa nga gjithë qytetarët,
merr rrugë të tjera. Në Kinë plastika

përzjehet me të tjera plehra të
kontaminuara me lëndë toksike dhe
përpunohet në ndërmarrje
klandestine, nxirret lëndë e parë me
të cilët bëhen lojrat që importohen
përsëri në Evropë, edhe në vendin
tonë. Kjo ndodh kur, për të ndjekur
e kontrolluar “rrugëtimin” e
plehrave në Itali janë shpenzuar
shuma të mëdha për sisteme
satelitare që drejtohen nga
ndërmarrje që i përkasin
Finmeçanica, grupi më i madh në

vend në sektorin e teknologjisë
aerohapësinore, të Mbrojtjes e
sigurisë.

 Duke i ikur kontrollit, fshehur
në mesin e 700 mijë kontenierëve,
italianët arrijnë të futin mbeturinat
në portet kineze. Në fakt bashkë me
plastikën e përdorur në bujqësi
hyjnë edhe lëndë të rrezikshme, që
nga fitofarmaceutikët e deri te
pesticidet por në to gjen dhe mbetje
spitalore që duhet të mos dalin nga
Italia. Të gjitha këto, pasi kalojnë
në përpunim klandestin “ shiten
lëndë të parë. Kina ka ligje kundër
importimin e mbeturinave por me
pak para doganat mbyllin sytë. Boll
të kujtosh qytetin Giuiu në
Guangdong të Kinës jugore ku
është krijuar vendgrumbullimi i
mbetjeve elektronike më i madh në
botë. Nga 150 mijë banorët e tij, 80%
rezultojnë me plumb në gjak dhe të
kontaminuar me mërkur etj. . .

 Këto po ndodhin e jo vetëm në
Kinë apo në vendet e varfra të
Afrikës. Këtë frikë ka shprehur dhe
shoqëria civile, ekspertë e
specialistë të fushës si dhe Aleanca
kundër Importit të Plehrave, qoftë

edhe për riciklim në vendin tonë.
 Për më tepër lexoni materialin të

plotë në faqen tonë të internetit :
¹)- Further Eurostat information,

Main tables and Database-2008.
²)- Po aty.
³)- http://epp. eurostat. ec.

europa. eu/statistics- EWC-Stat 12.
4 ). http://www. frost. com/prod/

servlet
5)-http://www. reteambiente. it

 “RRUGETIMI” ILEGAL I PLEHRAVE ITALIANE
Në 27 nëntor të këtij viti, me një

investigim të gazetarit Emilio
Casalini, u transmetua në Itali
dokumentari “Spazzatour – Turi i
plehrave “. Plehrat “speciale” të
këtij shteti, në vend të përpunohen
në impiantet italiane, për të cilat
paguhet taksa nga gjithë qytetarët,
merr rrugë të tjera. Në Kinë plastika
përzjehet me të tjera plehra të
kontaminuara me lëndë toksike
dhe përpunohet në ndërmarrje
klandestine, nxirret lëndë e parë me
të cilët bëhen lojrat që importohen
përsëri në Evropë, edhe në vendin
tonë. Kjo ndodh kur, për të ndjekur
e kontrolluar “rrugëtimin” e
plehrave në Itali janë shpenzuar
shuma të mëdha për sisteme
satelitare që drejtohen nga
ndërmarrje që i përkasin
Finmecanica, grupi më i madh në
vend në sektorin e teknologjisë
aerohapësinore, të Mbrojtjes e

sigurisë.
 Duke i ikur kontrollit, fshehur

në mesin e 700 mijë kontenierëve,
italianët arrijnë të futin mbeturinat
në portet kineze. Në fakt bashkë
me plastikën e përdorur në bujqësi
hyjnë edhe lëndë të rrezikshme, që
nga fitofarmaceutikët e deri te
pesticidet por në to gjen dhe
mbetje spitalore që duhet të mos
dalin nga Italia. Të gjitha këto, pasi
kalojnë në përpunim klandestin “
shiten lëndë të parë. Kina ka ligje
kundër importimin e mbeturinave
por me pak para doganat mbyllin
sytë. Boll të kujtosh qytetin Giuiu
në Guangdong të Kinës jugore ku
është krijuar vendgrumbullimi i
mbetjeve elektronike më i madh në
botë. Nga 150 mijë banorët e tij,
80% rezultojnë me plumb në gjak
dhe të kontaminuar me mërkur etj...

 Për më tepër lexoni materialin
të plotë në faqen tonë të internetit
.

GLOBALIZMI DHE MJEDISI

GLOBALIZMI DHE MBETJET URBANE
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Nga Agim DALIPI

 Në Durban të Afrikës së Jugut
u mbajt Konferenca e OKB-së për
Ndryshimet Klimatike qëllimi
kryesor i të cilës ishte gjetja e një
konsesusi dhe firmosja e një

traktati si vazhdim i Protokollit të
Kyotos. Pas konferencës së
Kopenhagenit që u quajt një
dështim dhe asaj të Kankunit që
dha disa shpresa, pritej që këtu të
arrihej një marrëveshje me
konsensus dhe me me karakter
detyrues gjë që, këto vitet e fundit
ka qënë thembra e Akilit në planet
e OKB-së drejt masave ndaj
ngrohjes globale.

NJE KRONIKE E SHKURTER
 Mosmarrëveshjet të reja dolën

që në fillim duke e bërë rezultatin e
konferencës gjithnjë e më të
pasigurt. Mbi çdo diskutim e debat
rëndoi, shumë herë e papërmendur,
kriza ekonomike e financiare
sidomos për vendet e zhvilluara,
emetues të mëdhej të CO2 dhe po
ashtu donatorë të pritshëqm për
masat ndaj ngrohjes globale e
ndryshimeve klimatike.

 “Mund të them se pritjet janë
të ulëta për këtë konferencë” ka
deklaruar Robert Orr, Asistent i
Sekretarit të Përgjithshëm për
koordinimin e politikave dhe
planifikimin strategjik të OKB-së.
Ai shtoi, që në ditët e para, se
“Sekretari i Përgjithshëm Ban Ki-
moon dëshiron të shohë
përparimin drejt një marrëveshje të
përgjithshme të detyrueshme për
ndryshimet e klimës, por duket se
marrëveshja nuk do të ndodhë në
Durban”.

 Direktiva kryesore e Kombeve
të Bashkuara në konferencën e
Durbanit do ishte për të mbledhur
fonde për të dy lloj investimesh,

afatshkurtra dhe afatgjata për
burimet alternative të energjisë
dhe të teknologjisë së gjelbër dhe
këto për Fondin e Gjelbër Klimës
(GCF). GCF ka kërkoi në
konferencë 100 miliardë dollarë
amerikanë për vendet e varfra deri

në vitin 2020 për ti ndihmuar ata
drejt uljes së emetimeve të karbonit
dhe për tu përshtatur me
ndryshimet e klimës gjë që ka nxiti
debate të mëdha.

 Shtetet e Bashkuara, ekonomia
më e madhe në botë, që ka firmosur
por jo ratifikuar, së bashku me
Kinën, Protokollin e Kyotos,
përsëriti refuzimin e saj në
bisedime duke kërkuar përfshirjen
në të bizneseve private në fond
por dhe vendet në zhvillimku një
pikë të fortë zenë Brazili, India etj.
Arabia Saudite, një nga

eksportuesit më të mëdhej të
naftës në botë, gjithashtu shprehu
hezitimin e saj pasi ajo do të ketë
nevojë për të kompensuar humbjen
e të ardhurave nëse bota vendos
masa detyruese për të reduktuar
konsumin e naftës.

 Analistët, që ditët e para u

shprehen se ka të njgjarë që edhe
nëse rezistenca e SHBA-së dhe
vendeve të tjera mund të
tejkalohet, është e vështire të
parashikohet ndonjë marrëveshje
për reduktimin global të
shkarkimeve të gazeve me efekt

serrë përpara vitit 2020.
 Një goditje të rëndë ju dha

konferencës në ditën e gjashtë nga
deklarata e Ministrit të Mjedisit të
Kanadasë, Peter Kent, që
konfirmoi se perfshirja e Kanadasë
në Kyoto kishte përfunduar. Ai tha
se : “Ne nuk do të bejme një
angazhim të dyte në Kyoto dhe
nuk kemi nevojë për një konventë
të detyrueshme”. Në të njëjtën
ditë, ish zëvendëskryeministri
anglez Prescott deklaroi se qasja e
këtyre shteteve ishte “e
tmerrshme” dhe se, nëse nuk

gjendet zgjidhje, “protokolli do të
shuhet gradualisht dhe kjo është
ajo që deshiron Kanadaja e
Amerika dhe një ose dy vende të
tjera të pasura. Ky eshte një
komplot kundër të varfërve. Më
vjen turp që vende të tilla nuk
njohin përgjegjësite e tyre”.

Prescott, ish zëvendëskryeminister anglez : “ Kyoto do
të shuhet gradualisht dhe kjo është ajo që deshiron
Kanadaja e Amerika dhe një ose dy vende të tjera të
pasura. Ky eshte një komplot kundër të varfërve. Më
vjen turp që vende të tilla nuk njohin përgjegjësite e

tyre”.

Katërmbedhjetë vjet më pare, z.
Prescott luajti nje rol kryesor në
samitin e OKB-së në Japoni që
rezultoi me protokollin e Kyotos.

 Por dhe qëndrimi i disa
shteteve të Amerikës Latine e bëri
çështjen më komplekse duke patur
frikë se fondi do të çojë botën në
një rrugë “diametralisht kundër”
parimeve të Konventës Kornizë
OKB-së për Ndryshimin e Klimës.
Ndërsa Rusia dhe Japonia
theksuan se nuk do të bëjnë ulje
të shkarkimeve sipas protokollit,
edhe pse nuk dihet nëse kishin në
plan të tërhiqeshin zyrtarisht.
Megjithatë, shumica e vendeve
mbështeti idenë dhe realizimin e
fondit dhe kërkuan që ky të bëhet
funksional sa më shpejt.

 Një peshë të rëndësishme luajti
BE që, me anë të negociatorit
kryesor të saj T. Krushzov kërkoi
që “fondi i GCF duhet të bëhet
operativ sa më shpejt, që në vitin

2012 “. Këtu u duk se do të
ndikonte dhe politika e Kinës që e
ka quajtur fondin si “ një vendim
të favorshëm dhe një element të
rëndësishëm për zgjidhjen e

ndryshimeve klimatike e
problemeve globale të mjedisit “.
Kryenegociatori kinez Su Wei tha
se për krijimin e fondit se |është
një pikë referimi për suksesin e
konferencës “. Por për shifrën nuk
janë dakord vendet më pak të
zhvilluara që deklarojnë se 100
miliardë dollarë nuk janë të
mjaftueshme për të ndihmuar
vendet në zhvillim dhe duhen te
pakten mbi 500 miliardë.

  IN EXTREMIS
 Pas ditëve të diskutimeve, ku

“lojtarët” e mëdhej u dukën si të
interesuar, të premten, në orët e
vona të natës, takimi u shty për tu
“formalizuar “ me një marrëveshje,
në ditën e shtunë. Një ditë më pas
u arrit një “road map in extremis”
që shumë analistë e quajtën si një
shtyrje të marrëveshjes se sa një
marrëveshje të mirëfilltë. Natyra
juridike e saj mbetet për tu
saktësuar dhe pavarësisht nga
lehtësimi i delegatëve të mbi 190
shteteve që arritën një rezultat
pothuajse konkret shumë e kanë
quajtur si një “strict minimum”.

 Marrëveshja e arritur dhe
firmosur kërkon që të bëhen
përpjekje për të gjetur një
“pasues” të Protokollit të Kyotos
deri në vitin 2015. Por hyrja e tij në
fuqi duhet të bëhet brenda viti
2010. Këtu vlen të kujtohet
objektivi i BE-së, për të cilin në

Evropë faktikisht po punohet, ku
duhen reduktuar gazet serrë 20%,
duhet rritur energjia e
rinovueshme po 20% dhe këto
brenda viti 2020 (20+20+20 ).

Megjithë këtë “road map” Europa
mbeti e pakënaqur dhe sidomos
për të ardhmen e zhvillimit të
ngjarjeve që, me shtetet që krijojnë
pengesa, SHBA- në krye, duket se
do të jetë e vështirë kur, veç
mosheqjes dorë nga niveli i
mirëqënies për reduktimin e gazeve
serrë, një rol të madh po luan edhe
kriza ekonomike e financiare e
SHBA-së fillimisht por dhe e
Europës.

EEA ( Agjensia Evropiane e
Mjedisit ) zbulon se ndotja
industriale e ajrit i ka kushtuar
Evropës deri në 169 miliardë • për
vitin 2009.

 Ndotja e ajrit nga impiantet më
të mëdha i ka kushtuar qytetarëve
të Europës nga 102 deri në 169
miliardë për këtë vit. Ky është një
nga përfundimet e raportit të EEA,

e cila ka analizuar kostot e dëmeve
në shëndeti dhe mjedisi të
shkaktuara nga ndotja e ajrit.
Gjysma e kostos totale të dëmit
(nga 51 deri në 85 miliardë • ) është
shkaktuar nga vetëm 191 objekte.
“Analiza jonë tregon koston e lartë
të ndotjes të shkaktuar nga
termocentralet dhe impiantet e tjera
të mëdha industriale, ” ka

deklaruar profesor J. McGlade,
Drejtore Ekzekutiv e EEA.

 “Kostot e vlerësuara janë
llogaritur duke përdorur emetime të
raportuara nga vetë objektet. Duke
përdorur mjetet ekzistuese për të
vlerësuar dëmet për shëndetin dhe
mjedisin, ne zbuluam disa nga
kostot e fshehura të ndotjes. Ne
nuk mund të injorojmë këto

çështje”, shtoi Profesor Mc Glade.
 Objektet industriale të

mbuluara nga analiza përfshijnë
impiante të mëdha të energjisë,
rafineri, mbeturinat e aktiviteteve
të caktuara bujqësore, proceset të
tjera industriale etj, Emetimet nga
termocentralet kanë kontribuar në
pjesën më të madhe të kostos së
dëmit (vlerësuar në • 66-112

miliardë). Kontribute të tjera në
shpenzimet e përgjithshme të dëmit
erdhën nga proceset e prodhimit (•
23-28 miliardë). Sektorët e
përjashtuar në analizën e EEA
përfshijnë, transportin, familjet dhe
aktivitetet bujqësore dhe në qoftë
se këto do të ishin përfshirë
kostoja e ndotjes do të ishte edhe
më e lartë.

EEA: NDOTJA INDUSTRIALE E AJRIT - 169 MILIARDE EURO

DURBANI – MARREVESHJE “E FTOHTE” PER NGROHJEN GLOBALE
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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

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

SHQIPËRINË”.

 Evropa ka bërë hapa prapa për
klimën dhe energjinë duke
ngadalësuar arritjen e objektivave
të saj ndaj “goditjeve klimës” dhe
qëllimit të arritjes së pavarësisë
nga lëndët djegëse fosile deri në
vitin 2050. Ndërsa ajo që po
ndodh në Afrikën e Jugut, në
Durban, në Samitin e OKB-së për
ndryshimet klimatike ka ngritur
dyshime të forta për mundësinë e
arritjes së një marrëveshje
detyruese. Këto bëhen të ditura
nga një raport i përbashkët i
WWF dhe Ecofys.

 Në një shkallë nga A deri në G
(ku G është klasifikimi më i ulët),
mesatarja e përgjithshme e
politikës europiane për klimën
mbetet një zhgënjyese duke
vlerësuar çdo sektor të
ekonomisë : furnizimin me energji
elektrike, industrinë, ndërtimin,
transportin, bujqësinë dhe
pylltarinë dhe duke u bazuar në

progresin faktik në energjisë e
rinovueshme dhe efikasitetin e
energjisë.

 Studimi thekson se në Evropë
janë bërë të qarta politikat në
mbështetje të energjisë së
rinovueshme por ndërkohë që
politikat për sektorë të tillë si
transporti, industria dhe efikasiteti
i energjisë në përgjithësi kanë të
gjitha vonesa serioze. Gjithashtu
vihet në dukje se shkurtimet e
buxhetit kanë prekur një numër të
politikave të energjisë së pastër,
edhe pse ka pasur disa vendime
të rëndësishme politike si largimi
nga energjia bërthamore në
Gjermani dhe Itali dhe hapave
pozitivë afatgjata drejt pavarësisë
nga lëndët djegëse fosile në
Danimarkë. Raporti sugjeron se
ndikimi i krizës ekonomike,
megjithëse nuk duhet, mund të
vonojë përparimin drejt një
ekonomie të karbonit të ulët.

 Në edicionin e tij të tretë të
Paktit të Kryetarëve të Bashkive
që u mbajt në 29 nëntor, u rinovua
angazhimi për reduktimin e
emetimeve të CO2. Kjo bëhet
qëllimin e rritjes së efikasitetit të
energjisë dhe përdorimit të
burimeve të rinovueshme të saj.
Nëpërmjet këtij angazhimi ata
synojnë të plotësojnë dhe
tejkalojnë objektivin e BE-së uljen
20+20+20 për emetimet e CO2 në
BE deri në vitin 2020.

Pas miratimit të paketës së
klimës dhe energjisë në 2008,
Komisioni Evropian ngriti këtë
Pakt të kryetarëve të komunave e
bashkive me 263 pjestarë për të
mbështetur përpjekjet e bëra nga
autoritetet lokale në zbatimin e
politikave të qëndrueshme të
energjisë. Sot numuri i tyre ka
arritur në mbi tre mijë komuna e
bashki që përfaqësojnë më shumë
se 140 milion qytetarë evropianë.

Përpjekjet e tyre janë përqëndruar
në investimet në programe
ambicioze lokale për energji të
qëndrueshme për tu dhënë
shtetasve të tyre kushte më të mira

 Eshtë publikuar lista e siteve
më të ndotura të planetit. Sipas
studjuesve ato janë : Sumgait -
Azerbaxhan, Linfen Kinë, Tianjin -
Kinë, Sukinda - Indi, Vapi - Indi, La

Oroya - Perù, Xherxhinsk dhe
Norilsk - Russi, Russia, Çernobil –
Ukrainë, Kabwe - Zambia.

 Në këtë listë një vend të
konsiderueshëm e zenë sitet e
prodhimit dhe magazinimit të
armatimeve të “trashëguara” nga
koha e luftës së ftohtë dhe
sidomos arsenalet kimike.

 Lista Top Ten është bazuar në

kritere të përcaktuara nga një grup
ekspertësh ndërkombëtarë nga
Johns Hopkins University, Hunter
College, Harvard University,
instituti IT në Delhi, University of
Idaho, Mount. Sinai Hospital,
Blacksmith Institute, Green Cross
e të tjerë.

 Sipas Stephan Robinson,
drejtor i programit të çarmatimit të
Green Cross, metodologjia e
përdorur është bazuar në
përhapjen dhe toksicitetin në
ndotje si dhe në numurin e
personave të vënë në rrezik.

 Edhe në vendin tonë kemi
akoma site të tilla. Sipas Ministrisë
së Mbrojtjes egzisojnë rreth 45 mijë
ton armatimesh që duhen
shkatërruar edhe demontuar. Por
kjo duhet bërë duke respektuar
dhe normat mjedisore e të mos
ndodhëq që digjen municione siç
u bë në brigjet e lumit Shumbin gjë,
që, veç normave të tjera sjell dhe
ndotjen e tokës e të ujrave.

të një pjese të madhe të popullsisë
botërore.

 Për herë të parë burimet
tokesore dhe ujore janë marrë nën
vezhgim me përmasa globale dhe
rezultatet e FAO tregojnë se një e
katërta e tokës në mbarë planetin
e ka humbur pjellorinë. Për këtë
janë berë faktorë përshpejtimi i
prodhimit e përdorimit të
biokarbureve dhe ndryshmet
klimatike. Në raport tërhiqet
vëmendja edhe për pakësimin e
burimeve të ujit të pijshëm në
mbaëre botën.

NDRYSHIMET KLIMATIKE
DHE MALARJA

 Ndryshimet klimatike janë nga
faktorët që çojnë në përhapjen e
sëmundjes së malaries në bote.
Ato po provokojne mbrritjen e
mushkonjave që përhapin
infeksionin edhe në zona që dikur
quheshin të sigurta. Më të

rrezikuara rezultojnë vendet
perëndimore dhe kryesisht
Europa.

 Alarmi vjen nga Gjeneva, në
një takim të organizuar nga
Sigma-Tau dhe fondacioni
Mjekime për Malarien, ku
përshkruhet një situate dramatike
veçanërisht në Afrikë, ku malaria
vret një femijë çdo 25 sekonda.

Shkurt nga bota

EVROPA - HAPA PRAPA PER
KLIMEN E ENERGJINE

KRYETARET E BASHKIVE PER REDUKTIMIN E
EMETIMEVE

jetese, përfitime ndaj ekonomisë
lokale si dhe të krijojnë vende të
reja pune. Kjo bëhet, veç
investimeve lokale edhe me fonde
të BE-së.

10 SITET ME TE NDOTURA TE PLANETIT
TOKA NUK ESHTE ME

PJELLORE
 Organizata e Kombeve të

Bashkuara për Ushqimin dhe
Bujqësine, FAO ka bërë
paralajmërime të rëndesishme për

burimet tokësore dhe ujore. Sipas
një raporti të publikuar ditët e
fundit humbja e pjellorisë së tokës
mbi një siperfaqe të madhe të
planetit ka sjelle me vete edhe
rrezikun e mosarritjes së
përballimit të nevojës për ushqim


